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  دةسثَيكثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 02/8/0222 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  90/8/9002رَيكــةوتي  شــةممةثَيــنج  رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
بـة ئامـادة بـووني بـةر َيز حممـد  ـادر       , و ثةرلـةمان سةرؤكي  فيتعدنان رشاد مبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 
, ثةرلـةمان بةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري     جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و، ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل 

 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي دةسثَيكدانيشتين 
 :بةرنامةي كار

ي هةموار كراودا، بةرنامةي  1229ي ساَلي (1)لة ياساي ذمارة ( 58،59،51)ثشت بةسنت بة حوكمي ماددة 
 :عَيراق بةم شَيوةية دةبَيت –كاري دانيشتين كردنةوةي خولي سَييةمي ثةرلةماني كوردستان 

 .كردنةوةي دانيشتنةكة بة ضةند ئايةتَيك لة  ورئاني ثريؤز-1
 .هيداني كوردستان و عَيراقية  دة يقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني شة-9
 .ذةنيين سروودي نيشتمانيي عَيرا ي و سروودي نةتةوةيي كوردستان-3
بــة بؤنــةي كؤتــايي هــاتين خــولي دووةمــي هةَلبــذاردني  ( خــولي دووةم)وتــاري بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان -5

 .ثةرلةمان و دةسثَيكي خولي سَييةمي هةَلبذاردن
ثـالَيوراواني سـةركةوتووي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردني ثةرلـةمان بـؤ         بانط كردني بةتةمةنرتين ئةنـدامي -4

 .سوَيند خواردن و بةر َيوةبردني دانيشتنةكة
سةرؤكي كاتيي دانيشتين يةكةمي خولي سَييةم ثالَيوراواني سةركةوتووي ثةرلةمان بانط دةكات بؤ سوَيند -1

 .خواردني ياسايي
ة بؤ ثلةي سةرؤكي ثةرلـةمان و جَيطـري ثةرلـةمان و سـكرتَيري     سةرؤكي كاتيي دةرطاي خؤثاآلوتن دةكاتةو-9

 .ثةرلةمان وةبةر َيوةبردني ثرؤسةي هةَلبذاردن
 .سةرؤكي كاتيي دوو بضووكرتين ئةندامي ثةرلةمان بانط دةكات بؤ ذماردن و جياكردنةوةي دةنطةكان-8
و جَيطـري سـةرؤ  و سـكرتَيري    سةرؤكي كـاتيي ئـةجنامي هةَلبـذاردن رادةطةيـةنَيت و داوا دةكـات سـةرؤ        -2

 .ثةرلةمان لة شوَيين تايبةت بةدةستةي سةرؤكايةتي دابنيشن
سةرؤكي هةَلبذَيردراوي ثةرلـةمان وتارَيـك ثَيشـكةة دةكـات، ثاشـان بـؤ ماوةيـة  ثشـوو بـة دانيشـتنةكة           -10

 .دةدات
 .د  خواردني ياساييسةرؤكي ثةرلةمان بانطهَيشتين سةرؤكي هةَلبذَيردراوي هةرَيم دةكات بؤ سوَين -11
 .وتاري سةرؤ  كؤماري عَيرا ي فيدراَل-19
 .وتاري ئةجنومةني نوَينةراني عَيرا ي فيدراَل-13
 .وتاري ئةجنومةني وةزيراني عَيرا ي فيدراَل-15
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 .عَيراق –وتاري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  -14
 .سةرؤكي ثةرلةمان كؤتايي بةدانيشتنةكة دةهَينَيت-11

 :ثةرلةمانكي بةر َيز سةرؤ
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
عـرياق   -دانيشـتين مةراسـيمي كردنـةوةي خـولي سـَييةمي ثةرلـةماني كوردسـتان        ، بة ناوي طةلي كوردستان

دةكةينةوة، سةرةتاي ئةم دانيشتنة بة ضةند ئايةتَيكي ثريؤز لة  ورئاني كةريم لة اليـةن مامؤسـتا كـاوة بـا     
 .بفةرمَي

 : اوةبةر َيز مامؤستا ك
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ان اهلل يأمر بالعدل و االحسان و ايتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و املنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، 
واوفوا بعهد اهلل اذا عاهدمت وال تنقضوا االميان بعد توكيدها، وقدد ععلدتم اهلل علديكم كفديان، ان اهلل يعلدم مدا       

ليت نقضت غزهلا من بعد قوة انكاثدان، تتذدذون اميدانكم َ دان بيدنكم ان تكدون امد  هدي         تفعلون و التكونوا كا
 .صدق اهلل العظيم. اربى من ام ، امنا يبلوكم اهلل به وليبينن لكم يوم القيام ، ما كنتم فيه ختتلفون

 :بةر َيز عدنان رشاد موفيت
َينان بَيــت بــؤ طيــاني ثــاكي شــةهيداني زؤر سـوثا،، كردنــةوةي ئــةم خولــة وة  هةميشــة ثَيويســتة بــةر َيزل 

كوردستان و عرياق، بة تايبةتي شةهيداني رؤذي خوَيناوي دوَييَن كة لة بةغدا بة كارَيكي تريؤرسيت سـةدان  
هاوواَلتي شةهيد بوون، سةداني ترين بريندار بوون، بؤ طياني ثاكي ئةو شةهيدانة داواتان لَيدةكةم ساتَيك 

 .بوةسنت، فةرموون
دان، عــةزن نةشــيدي كــاري ئــةم دانيشــتنةمان ثـاة وةســتان دة يقــةيَيك بــؤ طيـاني ثــاكي شــةهي   بةرنامـةي 

 .، فةرموونكرا ، دواتر نةشيدي  ةومي كورديوةتةني عريا ي
 .زؤر سوثا،، بة ثَيي بةرنامةي كار ئَيستاة وتاري بةندةية، سةرؤكي خولي دووةمي ثةرلةماني كوردستان

سةرؤكي هةرَيمي كوردستان، بةر َيزان جَيطري سـةرؤكي هـةرَيمي كورسـتان،     زؤر بةر َيز جةنابي كا  مسعود
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، بةر َيز  ازي مدحت حممود، بةر َيز نوَينةري سةرؤكي ئةجنومـةني نوَينـةراني   

ر و عرياق، بةر َيزان وةزيراني حكومةتي فيدرال و وةزيراني حكومةتي هةرَيمي كوردستان، بـةر َيزان سـكرتيَ  
لَيثرسراواني حيزبةكاني عرياق و حيزبةكاني هةرَيمي كوردستان، بـةر َيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان، بـةر َيزان     
ثاَلَيوراواني ثةرلةمان بؤ خولي سَييةمي ثةرلةمان، ئيجازةم بدةن بة ناوي ئَيوة بةخَيراتين هـةموو مَيوانـة   

  .وة، كة لة بريم ضوو ناويان بَينمعريا يشة بةر َيزةكان بكةم، بة ئةنداماني ئةجنومةني نوَينةراني
 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان 

سةرةتا ثريؤزبايي طةرم لة طةلي كوردستان دةكةين بة بؤنةي سةركةوتين هةَلبذاردني ثةرلةمان و سةرؤكي 
َيكي مَيـذوويي  هةرَيمي كوردستان، كة بة شَيوازَيكي ئازاد و دميوكراسيانة بةر َيوةضوو، دةكرَي بة سـةركةوتن 
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تؤمار بكرَيت بؤ طةلةكةمان، لـةر ووي ر َيكخسـنت و بةر َيوةضـووني ثرؤسـةكة و ئاسـيت هوشـياري ر ؤشـنبريي        
كؤمةَلاني خةَلكي كوردستان، ض لةر ووي بةشداريكردني ئةو ر َيذة زؤرةي خـةَلك، بـة تايبـةتي بةشـداربووني     

ــة ر ووي ثَيشــ    ــان، ض ل ــان و ئافرةت ــاري ذن ــذةيَيكي دي ــةَل    ر َي ــةكردن لةط ــة مامةل ــةَلك ل ــنبريي خ كةوتين ر ؤش
هةَلبذاردنةكان، ضونكة منوونةيةكي ثَيشكةوتووي دميوكراسي لة هةرَيمي كوردستانةوة نيشـاني دونيـاي دا،   
ــة         ــَيوةيةكي دميوكراتيان ــةوَي بةش ــة بي ــة  دا ك ــةر كؤمةَلطاي ــة ه ــت ل ــوكراتي ثَيويس ــةيَيكي دمي وة  ثرؤس

خةَلك بةشدار بَيت لة دياري كردني نوَينةراني خـؤي بـؤ  ؤنـاغَيكي ديـاري كـراو،      ئاَلوطؤر ي دةسةَلات بكات، 
بــةم شــَيوةيةة كؤمــةَلطا ثــَين دةكــةوَيت و، طــريو طرفتــةكان ضارةســةر دةكرَيــت، اليــةنَيكي تــري طرنطــي     
 ثرؤسةكة لةوةدا خؤي دةطرَيتةوة كة لة ئاسيت نَيـو دةولةتييـةوة بـة بايةخـةوة طرنطـي بـةو هةَلبذاردنـةي       

كوردستان درا، وة  ديارين بوو ذمارةيةكي بةرضـاو لـة ضـاودَيراني نَيـو دةوَلـةتي بـة تايبـةتي لـة نةتـةوة          
يةكطرتووةكان و يـةكَييت ئـةوروثا و كؤمةَلـةي واَلتـاني عـةرةبي و دةيـان كـةناَلي تةلـةفزيؤني و ر ؤذنامـةي          

كة و طـةلي كوردسـتان بـوون لـةو     بياني لـة ر ؤذانـي هةَلبذاردنـدا حـازربوون و شـايةدي سـةركةوتين ثرؤسـة       
 ؤناغةدا، ر اثؤرت و لَيدوانةكانيان ئاماذة بةو ر استية دةكات، كة هةَلبذاردةكاني هـةرَيمي كوردسـتان بـةثَيي    
ثرنسيث و ثَيوةرة نَيودةوَلةتييةكان بةر َيوةضووة، كة ئةمةة جَيطاي شـانازي طةلةكـةمان و هـةموو  ـةوارة     

واَلتــاني ثَيشــكةوتووة هــية ثرؤســةيةكي وا طــرنط نيــة كــة بــَي كَيشــة و   سياســييةكانة، ديــارة لــة ئاســيت  
كةموكور ي تَيثةر َيت، بؤية ثَيويستة ئةو تَيبيين و سةرجنانةي لَيرة و لةوَي خراية ر وو لـة هةَلبذاردنـةكاني   
 داهاتوودا بةهةنـد وةربطريَيـن، بـؤ ئـةوةي كةموكور ييـةكان دووبـارة نةبنـةوة، ئةمـةة مةسـشوليةتي طشـت          

 ةوارة سياسييةكانة كة بةشداري لة هةَلبذاردني داهاتوو دةكـةين، بـة ئومَيـدي بـةرةوة ثَيشضـوون و دابـ        
كردني تةواوي ثيداويستية تةكنيكيةكان، تا دةطاتة ئاسـيت واَلتـاني ثَيشـكةوتوو لـة بـةر َيوةبردن و شـَيوازي       

اماني خـــولي هةَلبـــذاردني دووةم، لَيكـــدان دا، خوشـــك و برايـــاني بـــةر َيز بـــة نـــاوي ســـةرؤكايةتي و ئةنـــد 
ثريؤزبايَيكي طةرم لة جةنابي سةرؤ  بـارزاني دةكـةين بـة بؤنـةي وةرطـرتين ئـةو متمانةيـةي كـة لةاليـةن          
طةلةكةمانةوة ثَيي دراوة و، بؤ جاري دووةم وة  سةرؤكي هةرَيمي كوردستان هةَلبذَيردرايةوة، بة ئومَيـدي  

كةكاني و ثيادةكردني بـةَلَين و بةرنامـةكاني هةَلبـذاردن لـة ثَينـاو      سةركةوتين تةواو لة بةجَيطةياندني ئةر
ــداني        ــت كاندي ــة طش ــةرم ل ــايي ط ــةروةها ثريؤزب ــةوة، ه ــةموو اليةك ــة ه ــتان ل ــةَلطاي كوردس ــتين كؤم ثَيشخس
هةَلبذَيردراو بؤ ئةندامييةتي خولي سَييةمي ثةرلةماني كوردستان دةكةين كة دواي ضةند ساتَيكي تر ثاة 

اردنيان وة  ئةنداماني نوَيي ثةرلةمان لَيريسـراوييةتي ئـةو ثؤسـتة دةخرَيتـة ئةسـتؤيان، ديـارة       سوَيند خو
بةهؤي طرنطي  ؤناغةكةوة خةَلكي كوردستان ضاوةر واني زؤر شت لة خولي سَييةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان 

سـيةكانا هـاتووة، ئـةو    دةكةن لةر ووي بةجَيطةياندني ئـةو بةَلَينانـةي كـة لـة بةرنامـةي سياسـي  ـةوارة سيا       
بةَلَينانةي كة بة خةَلكي كوردستان دراوة، ثَيويستة وة  ثَيداويستييةكي طرنط لة  ؤناغي ئَيستا و داهاتوو 
جَيبــةجَي بكرَيــت بــؤ ثَيشخســتين كؤمــةَلطا، لــة ثــَين هةموويانــةوةة خزمــةتكردني كؤمــةاَلني خــةَلك لــة 

ايـةتي و ر ووبـةر وو بوونـةوةي طةنـدةَلي و ضةسـثاندني      ئاوةدان كردنـةوة و دابـ  كردنـي عةدالـةتي كؤمةلَ    
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حــوكمي ياســا و خزمــةتكردني زيــاتري كــة، وكــاري شــةهيدان و  وربانيــاني ئــةنفال و كيميابــاران، ديــارة  
ملمالنَيي سياسي و حيزبي كارَيكي سروشتية لة هـةموو كؤمـةَلَيكي دميـوكرات و ئـازاد دا، لـة كوردسـتانين       

َلبذاردن ئةو ملمالنَييةي ثَيوة ديار بوو، خـةَلكي كوردسـتانين بـةو سةرخسـتنةي     شَيوةي بةر َيوةضووني هة
ثرؤســةي هةَلبــذاردن، ســةركةوتنَيكي تريــان بــؤ مَيــذووي خــةباتي طةلةكــةمان تؤمــاركرد، بــةاَلم ثَيويســتة   

ان هةميشة ئةو ر استيية لةبةرضاو بطريَي كة ثاراستين ئـةو ئازادييـة و سـةرجةم دةسـتكةوتةكاني طةلةكـةم     
كة بة خوَيين هةزاران هةزار شةهيد و  وربانيـاني كارةسـاتةكاني كيميابـاران و ئـةنفال و جينؤسـايدكردني      
طةلةكةمان و وَيران كردني كوردستان بةدةست هاتووة، بةندة بة بايةخ داني زياتر بة يةكر َيزي طةلةكةمان 

ــةك    ــيت و مامةل ــة  هةَلوَيس ــة ي ــنبريي و،ب ــيت ر ؤش ــةوةي ئاس ــة  و بةرزكردن ــدي و ثرس ــةَل بةرذةوةن ردن لةط
ــاددةي       ــةجَيكردني م ــةتي جَيب ــة تايب ــةمان، ب ــازةكاني طةلةك ــارةنوو، س ــةو   150ض ــةوةي ئ و، يةكالكردن

ناكؤكيانةي كة لة نَيوان حكومةتي هةرَيم و حكومةتي فيدرال دا هةية، لَيرةدا بة ثَيويسيت دةزامن تةئكيـد  
ق بكةينــةوة بــؤ ضارةســةر كردنــي تــةواوي كَيشــةكان، لةســةر ثابةنــدبوون بــة دةســتووري هةميشــةيي عــريا

ثَيويستة هةموو ال دةستوور بكةينة بنةماي ضارةسةر كردني ناكؤكييةكاني ئَيستا و داهـاتوو، سـةبارةت بـة    
ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان كة لة سةرةتاي خولي دووةمي ثةرلةمان دا كاري لةسةر كرا و ثـَين  

 9002ي حــوزةيراني  95ة زؤرينــةي زؤري دةنطــي ئةنــداماني ثةرلــةمان لــة كؤتــايي هــاتين خولةكــةة بــ
ثةســند كـــرا، دةســـتكةوتَيكي طــرنط و مَيـــذوويي خـــةباتي طةلةكةمانـــة، لةبــةر طرنطـــي ثرؤذةكـــة و، بـــؤ    

هـةزار دانـة لـة ثرؤذةكـة ضـاثكراوة بةسـةر خـةَلكي         840ئاطاداربووني خـةَلك لـة ناوةرؤكةكـةي زيـاتر لـة      
اوة، بـة ئومَيـدي ئـةوةي بـةثَيي ياسـا كـاري ثَيويسـت ئـةجنام بـدرَي، بـؤ ئـةوةي ر ؤذي            كوردستان دابةة كـر 

ر اثرسي لةسةر دةستوور دياري بكرَيت، خةَلكي كوردستان لة ئايندةيةكي نزيكدا ببيَ تة خاوةني دةسـتووري  
د و عـةرة  و  خؤي، ديارة دةبَي ئاماذة بةوة بكةين كة ئةم دةستوورة بؤ هةموو خةَلكي كوردستانة بـة كـور  

توركمان و كلدان و سريان و ئاشوور و ئةرمةنةوة، نة  تةنيا بؤ نةتةوةي كورد و يان حيزبَيك و اليةنَيكي 
سياسـي، ليذنــةي ثَيداضـوونةوةي نووســينةوةي ثــرؤذةي دةسـتوورين لــةو ضـوار ســاَلةي كــة كـاري بــؤ ئــةم      

ايبـةتي كـة سـاَلَيك زيـاتر بـة دواضـووني       ثرؤذةية كردووة هـةموو  ؤناغـةكاني ثَيويسـيت تَيثةر انـدووة بـة ت     
لةسةر ئةو تَيبيين و ثَيشنيازةي حيز  و ر َيكخراو و كةساني ثسثؤر دا كرد و، زؤريشي بة هةنـدوةرطرتبوو  
كة لةخزمـةتي دةوَلةمةنـدكردني ثرؤذةكـةدا بـوون، بـةو ثـةر ي بةرثرسياريةتيشـةوة هـةوَلي داوة كـة ئـةو           

تووري هةميشةيي عرياق، بؤية ثَيموايـة دار شـتين ئـةو ثرؤذةيـة وا يـ       دةستوورة ناكؤ  نةبَيت لةطةَل دةس
بينانةية و، تةعبري لةر اي زؤرينةي خـةَلكي كوردسـتان دةكـات بةرضـاوكردني فرةنةتـةوةيي و ضةسـثاندني       
تةواوي مافةكاني دميوكراسي و ئازادي مـان تاكـة لـة كؤمةَلـدا، ديـارة ئةطـةر ر ؤذطـار هـةر كةموكورتييـةكي          

ورةكةي دةرخسـت دةكرَيـت هـةمواربكرَيت بـة ثَيـي ئـةو ميكانيزمـةي كـة لـة خـودي دةسـتوورةكةدا            دةستو
هاتووة، بةر َيزان ئةطةر بة شَيوةيَيكي كورت ئاماذة بـة خـولي دووةمـي ثةرلـةمان بكـةين كـة لـة  ؤناغـةكي         

ي ضوار سـاَلي ر ابـردوو   جياواز لةطةَل  ؤناغي ئَيستا و، خولي نوَيي ثةرلةمان بةر َيوةضووة، ضونكة ئةركةكان
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جياواز بوون لةطـةَل ئـةم  ؤناغـة، بـةَلام بةشـَيوةيَيكي طشـيت ثةرلـةماني خـولي دووةم تـواني زؤربـةي ئـةو            
دا بـة خـةَلكي دابـوو جَيبـةجَييان بكـات، بـة تايبـةتي         9004بةَلَينانةي كة لة بةرنامةي هةَلبذاردني ساَلي 

دةيان ياسا و بر ياري طوجناو كة لة بةرذةوةنـدي كؤمـةَلاني   يةكخستين هةردوو ئيدارةي هةرَيم و دةركردني 
خةلَ ك و بةرةوثَين بردني كؤمةَلطة و ثرؤسةي دميةكراسي و دابينكردني ئازادي بوو لـة طشـت بوارةكانـدا،    

بر يـاري جـؤراو جـؤري دةركـردووة دةتـوان  ئامـاذة بـة         52ياسـاو   29لة ضوار ساَلي ر ابـردوودا ثةرلـةمان   
بكةين، وة  ياساي سةرؤكايةتي هـةرَيم، ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي تـريؤر، ياسـاي وةبـةرهَينان،       هةندَيكيان 

ياســاي نــةوت و طــاز، ياســاي تايبــةت بــة مــان كــة، و كــاري شــةهيدان و ئــةنفالكراوةكان، ياســاي ســندوو ي 
دَيري دارايـي،  ثشتطريي و هاوكاري بؤ خانةوادةي شـةهيدان، ياسـاي دةسـةاَلتي دادوةري، ياسـاي ديـواني ضـاو      

، ياســاي خانةنشــيين كــةم  ( 9002، 9008،  9009)ياســاي ثةســند كردنــي بودجــةي هــةرَيم لــة ســاَلاني   
ــؤ        ــتةجَيبوون ب ــانووي نيش ــي خ ــ  كردن ــاي داب ــمةرطة، ياس ــاني ثَيش ــاي ر َيزلَين ــمةرطة، ياس ــداماني ثَيش ئةن

ي ياسـاي بـاري كةسـَييت، ياسـاي ثةسـند      هاووَلاتيان، ياساي ئةجنومةني باَلاي ر اوَيذكاري، ياسـاي هـةمواركردن  
كردنــي ثــرؤذةي دةســتووري هــةرَيمي كوردســتان، بر يــاري بــة جينؤســايد ناســاندني تــاواني ئــةنفال، ياســاي  

هَيناني ئامَيرةكــاني طةياندن،ياســاي  ةدةغــةكردني جطــةرة كَيشــان لــة شــوَينة ر ةدةغــةكردني خــراك بــةكا
ناني زةوي كشتوكاَل، بر ياري ثَيكهَيناني ليذنـةي ثَيداضـوونةوةي   طشتييةكان، ياساي ر َيكخستين مان بةكارهَي

ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان، بر ياري سةرف كردني  ةرزي خانوو و بةرة، جطـة لـة دةيـان ياسـاو     
بر يـاري تـر كــة لـة بــوارة جياجياكـان دا بــؤ خزمـةتكردن و بةرذةوةنــدي طشـت ضــ  و توَيـذةكاني كؤمــةَل        

ةدا بة ثَيويسيت دةزامن سوثاسي طشت ئةنداماني خـولي دووةمـي ثةرلـةمان و ليذنـةكان بكـةم      دةرضووة، لَير
هةر يةكة بة ثَيي ماندوو بوون و جَيبةجَيكردني ئةركةكاني خؤي، هةروةها سوثاسي سـةرؤكايةتي هـةرَيم   

ة دانيشـتنةكاني  و ئةجنومةني وةزيران بكةين لة ر ووي هاوكاريكردنيان لةطـةَل ثةرلـةمان، ئامادةبوونيـان لـ    
ثةرلةمان بة ثَيي ئةو بانطهَيشتانةي كة لة اليةن ثةرلةمانةوة بؤيان ضووة، ديارة هية كةسَيك و اليةنَيك و 
دةزطايةكين بَي كةم وكور ي نابَي، بؤية دةبَي لة هةندَيك بواردا ر ةخنة لة خؤمان بطرين كة وة  ثَيويسـت  

ةوةي فاكتـةري بابـةتي كـة بايـةخَيكي زيـاتر بـة يةكخسـتنةوةي        نةمانتوانيوة ئةركةكامنان بةجَيبَين ، ض ب
هةردوو ئيدارة و ئاسايي كردنةوةي ثةيوةنديةكان و نةهَيشتين ئاسةواري شةر ي ناوخؤ و دوو ئيدارةيي لـة  
ــؤ       ــت ب ــاري ثَيويس ــتين ياســا و بر ي ــة دار ش ــاتر ب ــداني زي ــيت بايةخ ــؤي ثَيويس ــةبوو، ض بــة ه كوردســتان دا ه

و بر يارةكاني سةردةمي دوو ئيدارةيي، بؤية ئةركي ثةرلةمان لـة ضـاودَيريكردني حكومـةت     ر َيكخستين ياسا
و كــاري وةزارةتــةكان و ر ووبــةر وو بوونــةوةي طةنــدةَلي و جَيبــةجَي كردنــي ياســاكان وة  ثَيويســت بــةر َيوة 

ــةجَيكردن و       ــةَلاتي جَيب ــتة دةس ــة، ثَيويس ــشولييةتَيكي هاوبةش ــة مةس ــةندة ئةم ــووة هةرض ــةَلاتي نةض دةس
دادوةري و دةسةَلاتي ياسا دانان بة يةكةوة خةبات بكةن دذي هةموو دياردةيةكي خراك لـة نـاو كؤمةَلطـةدا،    
لة ثَيناو طةيشنت بة كؤمةَلَيكي مةدةني كة لةسةر بنةماي دادثةروةري و دةسةَلاتي ياسـا بينـا كرابـَي، جطـة     

ؤلَيكـي طـرنط و بةرضـاويان هةيـة لَيـرةدا وَيــراي      لـةم سـَي دةسـةَلاتةة ديـارة لـةو مةسـةلةيةدا ميـدياكان ر        
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سوثا، و دةستخؤشي لة ميدياكان بة طشيت كة بايةخيان بة ضـاالكيةكاني ثةرلـةمان داوة، بةوانةشـةوة كـة     
ر ةخنةي ر است و بابةتيان لة ثةرلةمان طرتووة و سوودي لَي وةرطرياوة بؤتة هاندةرَيك بؤ بة دوا داضوون و 

تةكان، ئومَيد دةكةم منوونةيان زؤر بَيـت، دةبـَي ئـةوةة بَلـَي  كـة ر ؤذنامةنووسـان و       ضارةسةر كردني بابة
ــَين            ــة ث ــةن ل ــي بك ــة نووس ــاري ر ؤذنام ــاي ك ــاوي ياس ــتة ر ةض ــةن ثَيويس ــار دةك ــدن ك ــة ر اطةيان ــةي ل ئةوان

طؤيي و هةموويانةوة ر ةضاو كردني ئةركي طةياندني ر اسـتيةكان بـؤ كؤمـةَلاني خـةَلك لةسـةر بنـةماي ر اسـت       
ئةتةكَييت كاري ر ؤذنامةنووسـ ، لـة كؤتـايي دا كـة دوا سـاتة بـؤ خـولي دووةمـي ثةرلـةمان جَيـي خؤيـةتي            
ئاماذة بةو ثرؤذة ياسايانة بكةين كة لـة ضـةند مـانطي ر ابـردوودا ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةكاني تـر كاريـان          

مَيــدةوارم كــة خــولي داهــاتوو بــة  لةســةر كــردووة بــة هــؤي نــةبووني كــات، بــوار نــةبووة تــةواو بكــرَين، ئو  
بايةخةوة بياخناتة بةرنامـةي خـؤي و وة  ياسـا دةربضـَيت، ض ئـةو ثرؤذانـةي ليذنـةكان ر اثؤرتيـان لةسـةر          
ئامادةكردووة، ض ئةوانةي ر ةوانةي حكومةتي هةرَيم كراوة، بؤ وةرطـرتين ر او بؤضـوونيان، ثَيويسـت دةكـات     

) بـؤ بكرَيـت و يرَينـة بةرنامـةي كـاري خـولي نـوَي، بـؤ منوونـة           جارَيكي تر بةثَيي ياسـا بةدواداضـوونيان  
ثرؤذةي ياسايي بةرةنطاربوونةوةي توندو تيذي دذي خَيزان، ثر ؤذةي ياساي وةدةستهَيناني زانياري، ثرؤذةي 
ياساي بودجةي حزبـةكان، ثـرؤذةي ياسـاي زمـةي مـالي، ثـرؤذةي ياسـاي ديـاركردني رؤذي ر اثرسـي لةسـةر           

ــةر  ــتووري ه ــتين     دةس ــاي ثاراس ــرؤذةي ياس ــةمان، ث ــاوخؤي ثةرل ــةير ةوي ن ــةمواركردني ث ــتان، ه َيمي كوردس
، ثرؤذةي ياساي نةهَيشتين  ؤر خ كردن، ثرؤذةي ياساي ر َيكخراوةكاني كؤمةَلطةي (داية مستهلك)بةكاربةر 

خؤثيشـاندان   مةدةني، دامةزراندني كؤميسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان لة كوردستان، ر َيكخسـتين 
دايـة اققـوق اكلكيـة    )و كؤبوونةوة طشتيةكان، ثرؤذةي ياساي خاوةنَييت هزي و هونةري لـة كوردسـتاندا،   

ــة  ــة والفني ــةت  (فكري ــاجي دةرام ــةمواركردني ب ــاي ه ــرؤذةي ياس ــان   (، ث ــر ثريؤزبايت ــارَيكي ت ــدا ج ، لةكؤتايي
طةرمتان لَي دةكةم و ئومَيدي سـةركةوتنتان بـؤ   لَيدةكةم، ثاَلَيوراواني خولي سَييةمي هةَلبذاردن، ثريؤذبايي 

 .دةخوازم، لة بةجَي طةياندني ئةركةكانتان، هةر شادو سةربةرزو سةركةوتوو بن، سوثا،
لَيرةدا كؤتايي بةخولي دووةمي ثةرلةماني كوردستان دَين ، داوا لة بـةر َيز كـا  شـَيروان ناصـي حةيـدةري      

ووي ئــةم هؤَلةيــة، لــة ثــاَلَيوراواني هةَلبــذاردني خــولي ســَييةم،  دةكــةم، كــة بةتةمــةنرتين كانديــدي ئامــادةب
 .بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردن وبةر َيوةبردني ئةم دانيشتنة، فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري     (شـَيروان ناصـي حةيـدةري   )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبـان مـن   

 (.ةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةملةيةكَييت ط

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان 
كؤبوونةوةكةمان بةناوي طةلي كوردسـتانةوة دةسـت ثَيـدةكات، كـة ئـةوين كؤبوونـةوةي كردنـةوةي خـولي         

 .سَييةمي ثةرلةماني كوردستانة
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ر زؤر بـةخَيربَين بةسةرضـاو، سـةرةتا دةمـةوَيت     بةر َيزان دووبارة بـةخَيرهاتين هـةموو اليـة  دةكـةين، زؤ    
: ئامـــاذة بـــةوة بـــدةم كـــة دةســـت ثَيكـــي ئـــةم كؤبوونةوةيـــة، بـــةدوو خـــاَل دةســـت ثَيـــدةكات، يةكـــةميان   

ــيان    ــذَيردراوة، دووةميشـ ــةماني هةَلبـ ــداماني ثةرلـ ــةر َيزان ئةنـ ــوَيندخواردني بـ ــتةي  : سـ ــذاردني دةسـ هةَلبـ
يسبةت سـوَيندخواردني ئاسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان لـة مـاددةي       سةرؤكايةتي ثةرلةماني تازةية، ديارة بةن

ي سـاَلي  (1)لـة ياسـايي ذمـارة    (59)لة ثَير ةوي ناوخؤ هاتووة، لةهةمان كاتدا لة مـاددةي  ( 19و  11و 10)
هاتووة، بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةماني هةَلبذَيردراو دةست بةكار بـن و مـان تـةواوي ئةنـدامَيتيان      1229

ت ثَيويستة سـوَيندي ياسـايي لةبـةردةم ثةرلةمانـدا يـؤن، بؤيـة بـةثَيي ئـةو ماددانـة داوا لةيةكـة           ثَي بدرَي
يةكةي ئةنداماني بةر َيزي هةَلبذَيردراو دةكةم، كة بفةرموون بؤ ئةوةي سوَيندي ياسايي يـؤن بـةثَيي ئـةو    

ؤمـان هـاتووة، ئَيسـتاة دةسـت     تةسةلسول و ئةو ناوانةي كة لةاليةن كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكانـةوة ب 
ــاو لــةو ليســتة د    ــتاني دةكــةين، يةكــةم ن ــا  . بــةناوي ئةنــداماني ليســييت كوردس ــةم ئةدــد صــاقة، ب بةره

 .بفةرمووَيت بؤ ئةوةي سوَيندي ياسايي يوات
 :بةرهةم ادد صاَلي. بةر َيز د

اني مــةزن ثارَيزطــاري م ســوَيندبَي بةيــةزد( بةرهــةم ئةدــد صــاَلي)بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
بةر َيزن ئَيستا ثَينج، ثَينج ناوةكان بانط دةكـةم بـؤ ئـةوةي لـةوالوة سـةرة بطـرن، تـا يةكـة، يةكـة سـوَيندي           

در ادـد بـايز دزةيـي، حممـود حممـد حممـود، سـؤزان شـها  نـوري          رؤذان عبـدالقا . د)ياسايي يؤن بـةر َيزان  
 (.صاَلي، حممد  ادر عبداهلل حممد، ارسالن بايز امساعيل حممد

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د
م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن ثارَيزطاري (رؤذان عبدالقادر ادد دزةيي)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم لةيةكَييت طةل
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري     (سـؤزان شـها  نـوري صـا     )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبـان مـن   
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 (:كةمال كةركووكي. د) در عبداهلل بةر َيز حممد  ا
، (كــةمال كــةركووكي. د) م ناســراو بــة (حممــد  ــادر عبــداهلل حممــد)بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن  

سوَيندبَي بةيةزداني مةزن ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيـراق و بةرذةوةندييـة باآلكـاني    
 (.بكةم
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 :بةر َيز ارسالن بايز امساعيل
م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن    (ارسـالن بـايز امساعيـل حممـد صـادق     )بةناوي خـواي طـةورةو ميهرةبـان مـن     

 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةَل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

دة سعيد، حسن حممد سورة حممد، تـارا سسـ    زكية صا  عبدالقادر رشيد، رزطار حممد ام  ) بةر َيزان 
ياس  تقي الدين، فرست ادد عبداهلل اليا،، عوني كمال سعيد عزيز بةزاز، ئةظ  عمر ادـد فـر ، عمـر    

 (.عبدالردن علي عبداهلل
 :بةر َيز زكية صا  عبدالقادر رشيد

دبَي بةيـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري    م سـوَين (زكية صا  عبدالقادر رشيد)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز رزطار حممد ام  دة سعيد
م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن ثارَيزطـاري  (رزطار حممد ام  دة سعيد)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.اني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و خاكي كوردست
 :بةر َيز حسن حممد سورة حممد

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري     (حسـن حممـد سـورة حممـد    )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبـان مـن   
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :الدين بةر َيز تارا سس  ياس  تقي
م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن ثارَيزطـاري  (تارا سس  ياس  تقي الدين)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق
 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل اليا،

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري     (اليـا،  فرست ادد عبـداهلل )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن ثارَيزطاري (عوني كمال سعيد عزيز بةزاز)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و 

 :بةر َيز ئةظ  عمر ادد فر 
م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري (ئــةظ  عمــر ادــد فــر )بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن 

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
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 :الردن علي عبداهللبةر َيز عمر عبد
م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن، ثارَيزطاري (عمر عبدالردن علي عبداهلل)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

هيم، عمر دد ام  خدر  ادر، امساعيل حممود عبداهلل ابـراهيم،  شيالن عبداجلبار عبدالغين ابرا) بةر َيزان
صـدي  علـي، نيشـتمان مرشـد      مصدففى كةيلي اكرم ادد اومر، شوان عبدالكريم جالل حممود، عبدالسـالم  

شـوان،   مصدففى صا  امساعيل، عيماد حممد حس  حسام الدين، طؤران ئازاد حممد عبـداهلل، صـبي ة ادـد    
 (.ددسةردار رشيد حممد ا

 :بةر َيز شيالن عبداجلبار عبدالغين ابراهيم
م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن،    (شـيالن عبـداجلبار عبـدالغين ابـراهيم    )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان مـن  

 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز عمر دد ام  خدر  ادر

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري لةيـةكَييت      (عمر دد امـ  )وي خواي طةورةو ميهرةبان من بةنا
 (.طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل ابراهيم
ندبَي بةيــةزداني مــةزن، م ســوَي(امساعيــل حممــود عبــداهلل ابــراهيم )بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن  

 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل حممود

ــن    ــان م ــةورةو ميهرةب ــواي ط ــةناوي خ ــود  )ب ــالل حمم ــدالكريم ج ــوان عب ــةزن،  (ش ــةزداني م ــوَيندبَي بةي م س
 (.وردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةمثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي ك

 

 :بةر َيز كةيلي اكرم ادد اومر
م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (كـةيلي اكـرم ادـد اومـر    )بةناوي خواي طـةورةو ميهرةبـان مـن    

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :صدي  علي مصففى بةر َيز عبدالسالم

م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، (صــدي  علــي مصددففىعبدالســالم )بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن  
 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز نيشتمان مرشد صا  امساعيل
ــن    ــان م ــةورةو ميهرةب ــواي ط ــةناوي خ ــتمان)ب ــل  نيش ــا  امساعي ــد ص ــةزن،  (مرش ــةزداني م ــوَيندبَي بةي م س

 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
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 :بةر َيز عيماد حممد حس  حسام الدين
م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، (عيمــاد حممــد حســ  حســام الــدين)بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن 

 (.زطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةمثارَي
 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد عبداهلل

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (طؤران ئـازاد حممـد عبـداهلل   )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.ة باآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديي

 :شوان مصففىبةر ٍَِيز صبي ة ادد 
م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن، ثارَيزطاري (شوان مصففىصبي ة ادد )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز سةردار رشيد حممد ادد

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (سةردار رشيد حممـد ادـد  )ةورةو ميهرةبان من بةناوي خواي ط
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

مود، شؤر ة يجيـد  صباح بيت اهلل شكر حمطه، بةشري خليل تؤفي  عبدالواحد، شومن حممد غريب ) بةر َيزان
حممـد  ـادر نـادر، تـارا عبـدالرزاق       فاضل ،طهحس  مرسل، شلَير حمي الدين صا  حممد، رفي  صابر  ادر 

 (.حممد عمر،  ادر حسن  ادر حسن، سةروةر عبدالردن عمر باوةكر
 :بةر َيز بةشري خليل تؤفي  عبدالواحد

ــن    ــان م ــةورةو ميهرةب ــواي ط ــ  عب )بــةناوي خ ــل تؤفي ــري خلي ــدبةش ــةزن،  (دالواح ــةزداني م ــوَيندبَي بةي م س
 (.و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق

 :طهبةر َيز شومن حممد غريب 
م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (طده شـومن حممـد غريـب    )بةناوي خـواي طـةورةو ميهرةبـان مـن     

 (.دستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و خاكي كور
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكر حممود

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (صباح بيت اهلل شكر حممود)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :طهابر  ادر بةر َيز رفي  ص
م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، ثارَيزطــاري  (طددهرفيــ  صــابر  ــادر )بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن  

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
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 :بةر َيز شؤر ة يجيد حس  مرسل

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (شؤر ة يجيد حس  مرسل)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صا  حممد

م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن، ثارَيزطـاري  (شلَير حمي الدين صا  حممد)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و 

 :حممد  ادر نادر فاضلبةر َيز 
م ســوَيندبَي بةيـةزداني مــةزن، ثارَيزطــاري  (حممــد  ـادر نــادر  فاضدل )بـةناوي خــواي طـةورةو ميهرةبــان مــن   

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بدالرزاق حممد عمربةر َيز تارا ع

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (تارا عبدالرزاق حممد عمـر )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز  ادر حسن  ادر حسن
م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، ثارَيزطــاري (حســن ــادر حســن  ــادر )بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن 

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز سةروةر عبدالردن عمر باوةكر

م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، (ســةروةر عبــدالردن عمــر بــاوةكر)بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن 
 (. طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةمثارَيزطاري لةيةكَييت

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

امينة زكرى سعيد يوسف، حممد دلَيـر حممـود، خورشـيد ادـد سـليم يـونَ، شـلَير حممـد جنيـب          ) بةر َيزان
، سـاالر حممـود   عبداقميد، حازم سس  سعيد علي، ئارا، حس  حممود كـريم، ذيـان عمـر شـريف عبـداهلل     

 (.مراد علي، دَلشاد شها  حاجي حممد، ثةروين عبدالردن عبداهلل اسعد
 :بةر َيز امينة زكرى سعيد يوسف

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (امينة زكـرى سـعيد يوسـف   )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.اآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية ب

 :بةر َيز حممد دلَير حممود فتاح عبداهلل
م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، (حممــد دلَيــر حممــود فتــاح عبــداهلل )بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن  

 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
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 :بةر َيز خورشيد ادد سليم يونَ
م سوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري    (خورشيد ادد سليم يونَ)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز حازم سس  سعيد علي

بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري    م سـوَيندبَي  (حـازم سسـ  سـعيد علـي    )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان مـن  
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز شلَير حممد جنيب عبداقميد

م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن، ثارَيزطاري (شلَير حممد جنيب عبداقميد)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.ني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و خاكي كوردستا

 :بةر َيز ئارا، حس  حممود كريم
م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (ئارا، حس  حممود كـريم )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :عبداهللبةر َيز ذيان عمر شريف 

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (ذيـان عمـر شـريف عبـداهلل    )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز ساالر حممود مراد علي
سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     م (سـاالر حممـود مـراد علـي    )بةناوي خـواي طـةورةو ميهرةبـان مـن     

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز دَلشاد شها  حاجي حممد

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (دَلشاد شـها  حـاجي حممـد   )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.تاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و خاكي كوردس

 :بةر َيز ثةروين عبدالردن عبداهلل اسعد
م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، (ثــةروين عبــدالردن عبــداهلل اسـعد )بـةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مـن   

 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :َيز شَيروان ناصي حةيدةريبةر 

ددام  رسول، النـة ادـد حممـود عبـدالقادر، حممـد       عثمانشظان ادد عبدالقادر عزيز، خليل ) بةر َيزان
ادد علي عبدالردن، بكر كريم حممد صـا ، طةشـة دارا جـالل ادـد، عمـر صـدي  حممـد ابـراهيم، دانـا          

ابـراهيم حممـد،    طاهراهلل علي ابراهيم حس ، مجال سعيد سؤن دد، مسرية عبداهلل امساعيل معروف، عبد
 (.بَيريظان امساعيل حممد سةرهةنط، علي حس  حممد حسن
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 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر عزيز
م سوَيندبَي بةيةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري   (شظان ادد عبدالقادر عزيز)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.اني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةملةيةكَييت طةل و خاكي كوردست
 :ددام  رسول عثمانبةر َيز خليل 

م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن، ثارَيزطاري (ددام  رسول عثمانخليل )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :حممود عبدالقادر بةر َيز النة ادد
م سوَيندبَي بةيةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري   (النة ادد حممود عبدالقادر)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز حممد ادد علي عبدالردن

م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن، ثارَيزطاري (د علي عبدالردنحممد اد)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز بكر كريم حممد صا 
م سـوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، ثارَيزطــاري  (بكــر كـريم حممــد صــا  )بـةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبـان مــن   

 (.و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم لةيةكَييت طةل
 :بةر َيز طةشة دارا جالل ادد

م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، ثارَيزطــاري (طةشــة دارا جــالل ادــد)بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن 
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :صدي  حممد ابراهيم بةر َيز عمر
م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن،    (عمر صـدي  حممـد ابـراهيم هـةورامي    )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 

 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز دانا سعيد سؤن دد

م ســوَيندبَي بةيــةزداني مــةزن، ثارَيزطــاري (عيد ســؤن دــددانــا ســ)بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــان مــن  
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل معروف
ــن    ــان م ــةورةو ميهرةب ــواي ط ــروف )بــةناوي خ ــل مع ــداهلل امساعي ــرية عب ــةزن،  (مس ــةزداني م ــوَيندبَي بةي م س

 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم ثارَيزطاري
 :ابراهيم حممد طاهربةر َيز مجال 

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     (ابراهيم حممد طاهرمجال )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 (.ي بكةملةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكان
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 :بةر َيز بَيريظان امساعيل حممد سةرهةنط
م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن،    (بَيريظـان امساعيـل حممـد سـةرهةنط    )بةناوي خواي طـةورةو ميهرةبـان مـن    

 (.ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز عبداهلل علي ابراهيم حس 

م سوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري    (عبداهلل علي ابراهيم حس )وي خواي طةورةو ميهرةبان من بةنا
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز علي حس  حممد حسن

اني مـةزن، ثارَيزطـاري   م سـوَيندبَي بةيـةزد  (علـي حسـ  حممـد حسـن    )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبـان مـن   
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

) ليسـيت طـؤر ان بـةر َيزان   ( مظهدر  مصدففى بـةر َيز هـاذة سـلَيمان    ) ليسيت ئـازادي و دادثـةروةري كؤمةآليـةتي   
عـوآل  ـادر عبـداهلل، ثـةميان      عثمدان بـداهلل معـروف علـي،    ، كوَيستان حممـد ع  ضرام   مصففىنةوشريوان 

، حممــد تؤفيــ  دــة رحــيم كــريم، شــاهؤ ســعيد فــتي اهلل فــتي اهلل، ثــةميان مصددففىعزالــدين عبــدالردن 
 (.دة كريم صا  رؤوفعبدالكريم عبدالقادر رسول، كاردؤ حممد ثريداود حاجي، زانا 

 :مظهر مصففىبةر َيز هاذة سلَيمان 
م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن، ثارَيزطـاري  (مظهر مصففىهاذة سلَيمان )اي طةورةو ميهرةبان من بةناوي خو

  (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداللة معروف
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي (يكوَيستان حممد عبداهلل معروف عل)من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ةل و خــاكي م سـوَيند بـَي بــة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـ        (ثـةميان عزالـدين عبـدالردن   )مـن  
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر رسول

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خـاكي  (ثةميان عبدالكريم عبدالقادر رسول)من 

 .ة بااَلكاني بكةمكوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديي
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 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
م سوَيند بَي بة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني         (شاهؤ سعيد فتي اهلل)من 

 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود حاجي

 .ورةو ميهرةبانبةناوي خواي طة
م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي  (كــاردؤ حممــد ثــريداود حــاجي)مــن 

 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
 :دة كريم صا  رؤوف بةر َيز زانا

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي م ســوَيند بــَي (دــة كــريم صــا رؤوف زانــا )مــن 

 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري

بةر َيز ثةريهان  وبالى حممد علـي، بـةر َيز برهـان رشـيد حسـن حممـود، بـةر َيز كـاروان صـا  ادـد رسـول،            
حممـد   عثمدان حيم، بةر َيز جعفـر علـي رسـول حممـد، بـةر َيز عـدنان       بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل عبدالر

ادد حممد، بةر َيز رَيباز فتاح حممود نادر، بـةر َيز نـةرميان عبـداهلل  ـادر ادـد،       عثمانعلي، بةر َيز سيويل 
 .بةر َيز ثةيام ادد حممد ام  حممد

 :ى حممد عليبالوبةر َيز ثةريهان  

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي  (ى حممــد علــيبالوثــةريهان  ــ)مــن 

 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
 :بةر َيز برهان رشيد حسن حممود

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

َيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي  م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثار (برهــان رشــيد حســن حممــود )مــن 
كوردســتاني عَيــراق و بةرذةوةندييــة بااَلكــاني بكــةم، هــةروةها ســوَيندين دةخــؤم بــةرطري لــة سيســتةمي   

 .دميوكراتي ماف و ئازاديي مةدةني و سياسيةكاني واَلتي خؤم بكةم
 :بةر َيز كاروان صا  ادد رسول

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــد رســولكــاروان صــا  )مــن  ــاكي     (اد ــة يــةكَييت طــةل و خ م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري ل
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
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 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــن  ــداهلل )م ــدالرحيم عب ــان عب ــار   (ظي ــةزن ثارَيزط ــةزداني م ــة ي ــَي ب ــوَيند ب ــاكي   م س ــةل و خ ــةكَييت ط ــة ي ي ل
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز جعفر علي رسول حممد

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردسـتاني  (جعفر علي رسول حممد)من 
 .بكةمعَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني 

 :بةر َيز رَيباز فتاح حممود نادر

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خـاكي كوردسـتاني   (رَيباز فتاح حممود نادر)من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :حممد علي عثمانبةر َيز عدنان 

 .رةبانبةناوي خواي طةورةو ميه

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني            (عدنان حممد علـي )من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :ادد حممد عثمانبةر َيز سيويل 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني       م سوَيند بَي بة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري   (ادد عثمانسيويل )من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز ثةيام ادد حممد ام  حممد

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خـاكي كوردسـتاني   (ثةيام ادد حممد ام )من 
 .اَلكاني بكةمعَيراق و بةرذةوةنديية با
 :بةر َيز نرميان عبداهلل  ادر ادد

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني         (نرميان عبداهلل  ادر)من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
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 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري
، رضاجنم الدين حسن  عظيم سعيد حممد علي، بةر َيز ثَيشةوا تؤفي  مغديد حس ، بةر َيز  بةر َيز امساعيل

بةر َيز سةرهةنط فر  حممد حممـود، بـةر َيز عبـداهلل حممـد نـوري عبداممـد امـ ، بـةر َيز نةسـرين مجـال           
 .جنيب مصففى

 :ليسيت بزووتنةوةي ئيسالمي
 .ليزار  ادر امساعيل ام بةر َيز ادد ابراهيم علي ادد، بةر َيز طو

 :بةر َيز امساعيل سعيد حممد علي

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي           (َلةييامساعيل سعيد حممد طةاَل)من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :حس بةر َيز ثَيشةوا تؤفي  مغديد 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي           (ثَيشةوا تؤفيـ  مغديـد حسـ    )من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز ادد ابراهيم علي ادد

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــراهيم علــي ا )مــن  ــاكي     (دــدادــد اب ــة يــةكَييت طــةل و خ ــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري ل ــوَيند بــَي بــة ي م س
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :عظيم  جنم الدين حسن رضابةر َيز 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــن  عظيمدد )مــن  ــدين حس ــم ال ــةل و   (جن ــةكَييت ط ــة ي ــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري ل ــَي بــة ي ــاكي  م ســوَيند ب خ
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري عبداممد ام 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق (عبداهلل مال نوري)من 
 .و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز سرهنط فر  حممد حممود

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي           (سةرهةنط فـر  حممـد حممـود   )من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
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 :جنيب مصففىبةر َيز نةسرين مجال 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي           (جنيـب  مصففىسرين مجال ةن)من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز طوَليزار  ادر امساعيل ام 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ن ثارَيزطاري لة يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني     م سوَيند بَي بة يةزداني مةز(طوَليزار  ادر امساعيل)من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري

 :ليسيت خزمةتطوزاري و ضاكسازي
حسن دـةخان، بـةر َيز عبـداهلل حممـود حممـد سـان        رضاصادق، بةر َيز سةرطول  بهاءالدينبةر َيز عمر عزيز 

حسـن امساعيـل حسـن، بـةر َيز صـباح حممـد جنيـب         فاضدل دد حسن كؤضةري، بـةر َيز  ادد، بةر َيز بةيان ا
حسن، بةر َيز هاوار شَيخ ادد دد مام بايز، بةر َيز مسري سليم ام  بةط دة بةط، بةر َيز ادـد سـلَيمان   

 .عبداهلل دة، بةر َيز بةفرين حس  حممد ولدخان
 :صادق بهاءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .اوي خواي طةورةو ميهرةبانبةن

م سوَيند بَي بة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي        (صادق بهاءالدينعمر عبدالعزيز )من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :حسن دةخان رضا بةر َيز سرطول

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني           م سوَيند(حسن رضاسةرطوَل )من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز عبداهلل حممود حممد سان ادد

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

دسـتاني  م سوَيند بَي بة يةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي كور      (عبداهلل حممود حممد)من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز بةيان ادد حسن كؤضةري

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي (يبــةيان ادــد حســن كؤضــةر)مــن 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
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 :ن امساعيل حسنحس فاضل بةر َيز

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني       (حسن امساعيل فاضل)من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز صباح حممد جنيب حسن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني  م(صباح حممد جنيب حسن)من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز مسري سليم ام  بةط دة بةط

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

طـةل و خـاكي   م سوَيند بَي بة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت      (مسري سليم ام  بةط دة بةط)من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز هاوراز شَيخ ادد دد مام بايز

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي        (هاوراز شَيخ ادد دد مام بايز)من 
 .ااَلكاني بكةمكوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية ب

 (:بالل سلَيمان)بةر َيز ادد سلَيمان عبداهلل دة

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل (ادد سلَيمان عبداهلل ناسراو بة بالل سلَيمان)من 
 .و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :ز بةفرين حس  حممد ولدخانبةر َي

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي           (بةفرين حس  حممـد ولـدخان  )من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري

حممــد، بــةر َيز ايــو  نعمــت  ــادر ردــان، بــةر َيز ناســك تؤفيــ    بــةر َيز دــة ســعيد دــة علــي ئــةوردان  
 .عبدالكريم عبدالرحيم

 :ليسيت
 .بةر َيز سامل تؤما كاكؤ براميو ، بةر َيز جيهان امساعيل بنيام  امساعيل

 :ليسيت كلداني ئاشووري سرياني
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ر َيز امـري طوطـا يوسـف    مؤشَي، بـةر َيز سـؤزان يوسـف خؤشـابة عيـراني، بـة       اوغسفنيعبداالحد  ثائربةر َيز 
 .عؤدين

 :بةر َيز دة سعيد دة علي ئةوردان حممد

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و        (دة سعيد دة علي ئةوردان حممد)من 
 .خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :عمت  ادر ردانبةر َيز ايو  ن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيـراق  (ايو  نعمت  ادر)من 
 .و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم عبدالرحيم

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و          (  عبـدالكريم عبـدالرحيم  ناسك تؤفي)من 
 .خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ براميو 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

اري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزط(سامل تؤما كاكؤ براميو )من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :مؤشَي اوغسفنيبةر َيز ثائر عبداالحد 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــن  ــد  ثددائر)م ــاكي     (اوغسددفنيعبداالح ــةل و خ ــةكَييت ط ــة ي ــاري ل ــةزداني مــةزن ثارَيزط ــَي بــة ي ــوَيند ب م س
 .يية بااَلكاني بكةمكوردستاني عَيراق و بةرذةوةند

 :بةر َيز جيهان امساعيل بنيام  امساعيل

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي     (جيهان امساعيل بنيام  امساعيل)من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :ة  يرانيبةر َيز سؤزان يوسف خؤشاب

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي          (سؤزان يوسف خؤشابة  يراني)من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
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 :بةر َيز امري طوطا يوسف عؤدين

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــف  )مــن  ــاكي     (عــؤدينامــري طوطــا يوس ــة يــةكَييت طــةل و خ م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري ل
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري

 :ليسيت بزووتنةوةي دميوكراتي توركماني
 عثمدان ز يـاووز خورشـيد   ، بـةر يَ طده معـروف ادـد    محديد  بةر َيز يشار جنم الدين نورالدين عبداهلل، بةر َيز 

 .يونَ
 :ليسيت هةولَيري توركماني

 .بةر َيز شَيردَل سس  حممد دادي
 :ليسيت ضاكسازي توركماني

 .بةر َيز عبدالقادر اكرم مجيل عبداليمد، بةر َيز ارام شاه  داود باكؤيان لة برا ئةرمةنيةكانة
 :بةر َيز يشار جنم الدين نورالدين عبداهلل

 .ةورةو ميهرةبانبةناوي خواي ط

م سوَيند بَي بة يةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي       (يشار جنم الدين نورالدين عبداهلل)من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :يونَ عثمانبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و          (نيـونَ ارسـال   عثمانياووز خورشيد )من 
 .خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :طهبةر َيز ددية معروف ادد 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي   (طددهمعــروف ادــد  محديدد )مــن 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيردَل سس  حممد دادي

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي           (شَيردَل سسـ  حممـد دـادي   )من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم
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 :َيز عبدالقادر اكرم مجيل عبداليمدبةر 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي      (عبدالقادر اكرم مجيل عبداليمد)من 
 .كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز ارام شاه  داود باكؤيان

 .ةو ميهرةبانبةناوي خواي طةور

م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني (ارام شاه  داود باكؤيان)من 
 .عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري
 .بةر َيزان

لةماني تازة بةناوي ئَيوةي بةر َيزةوةو لَيرةدا دَيينة كؤتايي ناوةكان و دوايي سوَيند خواردني ئةنداماني ثةر
ــدي      بــةناوي خــؤم ثريؤزباييــةكي طــةرم ئاراســتةي يةكــة يةكــةي ئةنــداماني ثةرلــةماني تــازة دةكــةم، ئومَي

 .سةركةوتنيان بؤ دةخوازم لة ذياني ثةرلةماني خولي سَييةمدا
 .بةر َيزان

رؤكايةتي ثةرلةمانـة، ديـارة بـة ثَيـي     ئَيستا دةضينة خاَلي دووةم، ئةوين ثرؤسةى هةَلبذاردني دةستةى سة
ــاددة  ــاددة     13م ــةمان و م ــاوةخؤي ثةرل ــرةوى ن ــة ثَي ــارة   ( 59)ل ــاي ذم ــة ياس ــذاردني  (1)ل ــاي هةَلب ي ياس

، ثَيويست بةوة دةكات كـة دةسـتةى سـةرؤكايةتي لـة يةكـةم دانيشـتندا       1229ي ساَلي (1)ثةرلةمان، ذمارة 
سةي هةَلبذاردن بةم شَيوةية بةر َيوة دةضـَيت، سـةرةتا دةرطـاي    هةَلبذَيردرَي، ثرؤذةى هةَلبذاردن ياخود ثرؤ

ثاآلوتن بؤ سةرؤكي ثةرلةمان دةكرَيتةوة، دواتر دةرطاي ثاآلوتن بؤ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان دةكرَيتـةوة،  
دواترين دةرطاي ثاآلوتن بؤ سكرتَيري ثةرلةمان دةكرَيتةوة، ثاشان دةرطايةكان دادةخرَي و، دواتر ثرؤسةى 

نطدان دةست ثَي دةكات، ئَيستا داوا لة ليستةكاني ناو ثةرلةمان دةكةم، ئةوانـةى كـة كانديـديان هةيـة بـؤ      دة
ليســيت ســةرؤكي ثةرلــةمان، بــا نــاوى ســياني رابطةيــةنن، دةرطــاي ثــاآلوتن بــؤ ثؤســيت ســةرؤكي ثةرلــةمان     

 .دةكةينةوة، فةرموون
 :بةر َيز بةرهةم ادد صا 

كمــال .د)ناســراو بــة ( حممــد  ــادر عبــداهلل)لــة ليســيت كوردســتاني، ثَيشــنيازي   بــةر َيز كــا  شــَيروان، ئَيمــة 
 .دةكةين، بؤ سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان( كةركووكي

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري

بةَلَي، ئَيستا دةرطاي ثاآلوتن كراوةية، هةر ليستَيكي ديكة ئةطـةر كانديـدي تـري هةيـة بـا بفـةرمووي نـاوي        
ت، ئـةطينا هـةوَل دةدةيـن دةرطـاي ثـاآلوتن دايـةين، دةرطـاي ثـاآلوتن بـة نيسـبةت ثؤسـيت            سياني رابطـةينيَ 

حممـد  ـادر   ) سةرؤكي ثةرلةمان دادةخةين، ية  كانديد هةية ئةوين كانديدي ليسيت كوردستانية، بـةر َيز 
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جَيطــري  ، ئَيســتا دةرطــاي ثــاآلوتن دةكةينــةوة بــؤ ثؤســيت (كــةمال كــةركووكي.د)، كــة ناســراوة بــة (عبــداهلل
ســةرؤكي ثةرلــةمان، داوا لــة ليســتةكان دةكــةين كــة ئةطــةر ثاَلَيور اويــان هــةبَي، بــا نــاوي ســياني رابطــةينن،   

 .بةرهةم.فةرموو د
 :بةرهةم صا  ادد.بةر َيز د

دةكـةين، بـؤ ثؤسـيت    ( ئةرسـةالن بـاييز  .د)بةر َيز كا  شَيروان ئَيمة لـة ليسـيت كوردسـتاني، ثَيشـنيازي كـا       
 .كي ثةرلةمانجَيطري سةرؤ

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري

بةَلَي، دةرطاي ثاآلوتن كراوةية ئةطةر هةر كانديدَيك هةبَي بؤ ثؤسيت جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان لـة اليـةن   
ليستةكاني ترةوة، ئةطةر كانديدي تر نةبَي حماوةلة دةكةين دةرطـاي ثـاآلوتن دايـةين، ديـارة يـة  كانديـد       

ة، بؤيــة ئَيمــة دةرطــاي (ئةرســةالن بــاييز.د)ســةرؤكي ثةرلــةمان، ئــةوين بــةر َيز هةيــة بــؤ ثؤســيت جَيطــري 
ثــاآلوتن دادةخــةين بــؤ ثؤســيت جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةمان، ئَيســتا دةرطــاي ثــاآلوتن بــؤ ثؤســيت ســكرتَيري  
ثةرلةمان دةكةينةوة، داوا لة ليستةكان دةكةين ئةطةر كانديديان هةبَي بـؤ ثؤسـيت سـكرتَيري ثةرلـةمان بـا      

 .بةرهةم.بفةرمووَي ناوي سياني بَلَي، فةرموو كا  د
 :بةرهةم ادد صا .بةر َيز د

دةكـةين، بـؤ ثؤسـيت    ( فرسةت ادد عبـداهلل )بةر َيز كا  شَيروان ئَيمة لة ليسيت كوردستاني ثَيشنيازي كا  
 .سكرتريي ثةرلةمان

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري

كانديد دةكات بؤ ثؤسيت سكرتَيري ثةرلةمان، داوا لة ( ادد عبداهللفرسةت )ديارة ليسيت كوردستاني بةر َيز
ليستةكاني ترين دةكـةين، ئةطـةر كانديـديان هةيـة بـؤ ئـةو ثؤسـتة، فـةرموون نـاوى سـيانيان رابطةيـةنن،            
دةرطاي ثاآلوتن كراوةية ئةطةر هةر ليستَيك كانديدي هةية بؤ ثؤسيت سكرتريي ثةرلةمان، ئةطةر كة، نية 

كـة  ( فرسـةت ادـد عبـداهلل   )اآلوتن بة نيسبةت ثؤسيت سكرتريي ثةرلةمان دادةخةين، تـةنها كـا    دةرطاي ث
كانديدي ليسيت كوردستانية، بؤ وةرطرتين ثؤسيت سكرتريي ثةرلةمان، بؤيـة دةرطاكـة دادةخـةين، بـةر َيزان،     

اردن رابطةيــةن ، لــة ثــةير ةوي نــاوةخؤي ثةرلــةمان، ثَيويســتة ئةجنامــةكاني هةَلبــذ ( 11)بــة ثَيــي مــاددة 
ــا       ــةر َيز ك ــَيوةية، ب ــةم ش ــذاردن ب ــةكاني هةَلب ــةركووكي .د)ئةجنام ــةمال ك ــةمان   ( ك ــةرؤكي ثةرل ــيت س ثؤس

ثؤسـيت جَيطـري سـةرؤكي ثةرلـةمان وةردةطرَيـت، بـةر َيز كـا         ( ئةرسـةالن بـاييز  )وةردةطرَيت، بـةر َيز كـا    
ــداهلل ) ــد عب ــةت اد ــت، ( فرس ــةمان وةردةطرَي ــكرتَيري ثةرل ــيت س ــية    ثؤس ــةوةى ه ــةر ئ ــة لةب ــر ني ــي ت كةس

مونافسَيك نةبوو، ئَيستا داوا لة بةر َيز كا  كةمال كـةركووكي، سـةرؤكي ثةرلـةمان و كـا  ئةرسـةالن بـاييز       
جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و كا  فرسةت ادد عبداهلل سكرتَيري ثةرلةمان دةكةم، كـة بفـةرموون جَيطـاي    

 .بةردةوام ب  لةسةر كؤبوونةوةكةتايبةتي خؤيان لَيرة وةربطرن، بؤ ئةوةى 
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد  ادر عبداهلل 

سـةرؤكي  ( مسـعود بـارزاني  )بةناوى خواي طةورة و ميهرةبان، بةناوى طةلي كوردستان، رَيزدار جةنابي كـا   
ر كــا  جَيطــري ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان، رَيــزدا( كؤســرةت رةســول)هــةرَيمي كوردســتان، رَيــزدار كــا  

جَيطـري سـةرؤكي   ( عيمـاد ادـد  )سةرؤكي حكومةتى هةرَيمي كوردسـتان، رَيـزدار كـا     ( نَيضريظان بارزاني)
سـةرؤكي خـولي دووةمـي ثةرلـةماني هـةرَيمي      ( عةدنان مـوفيت )حكومةتى هةرَيمي كوردستان، رَيزدار كا  

ي ئةمـةريكا و بـةريتانيا و كؤمـاري    كوردستان، باَلوَيز و نوَينةراني نةتةوة يـةكطرتووةكان و  ونسـوَلطةرةكان  
ئيسالمي ئَيران و وآلتاني جيهان، سةرؤ  و نوَينـةراني ثـارت و اليةنـة سياسـيةكاني كوردسـتان، سـكرتَير و       

مــدحت حممــود ســةرؤكي دادطــاي ئيتي ــادي،  .ئةنــداماني مةكتــةبي سياســي و ثارتــة سياســيةكان، رَيــزدار د 
و رؤشنبريان و رؤذنامة نووسان، بةخَير بـَين، رَيـزداران، يةكـة     كةسايةتي و مامؤستاياني ئاييين و دادوةران

يةكة ئةنداماني ثةرلةماني خولي دووي كوردستان، زؤر بةخَير بَين، بةر لة هةموو شتَيك، سآلو و ر َيـز بـؤ   
طياني ثاكي شةهيدة سةربةرزةكاني كورد و كوردستان و هةموو عَيراق، سـآلو بـؤ طشـت خوشـك و برايـةكي      

ة لة هةر شوَينَيكدا هـةن، سـآلو و ر َيـز بـؤ ئـةو بةر َيزانـةى كـة ئـةمر ؤ لـة كوردسـتان دوورن و لـة            ثَيشمةرط
هةندةران دةذين، بري و دَليان لة كوردسـتانة، سـآلو بـؤ طشـت دانيشـتوواني كوردسـتان و عَيـراق، هـةَلطراني         

وونتـان، لـة ر يـورةمسي دةسـتثَيكي     بريي ثاكي ئازادي، ئامادةبوواني بةر َيز، بةخَير بَين و سوثا، بـؤ ئامادةب 
خولي سَييةمي ثةرلةماني كوردستان، زؤر بةخَير بَين، رَيزداران، بـةناوى خـؤم و سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و     
طشت ثةرلةمانتاراني ئةم دةورةية، بة دةرفةتي دةزان  ثَيرؤزبايي لة طشت طةلي عَيـراق بكـةين، بةبؤنـةى    

ن و ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان و، هــةروةها ثَيرؤزبــايي طــةرم لــة  ســةركةوتين هةَلبذاردنــةكاني ثةرلــةما
بكــةين، رَيــز و ( مســعود بـارزاني )يةكـةم ســةرؤكي ســةربَلندي هةَلبـذاردراوي طــةلي كوردســتان، رَيـزدار كــا    

، (عـةدنان مـوفيت  )سآلوي بَي ثايان لةيةكة يةكةي ثةرلـةمانتاراني خـولي دووةم، بـة تايبـةتي رَيـزدار كـا        
لةماني كوردستان، خولي دووةم دةكةين، سوود لة ئةزموون و شارةزايي ئةوان وةربطرين، دةبَي سةرؤكي ثةر

ر َيز لة هةوَل و ماندووبووني هةموو ئةوانة وةربطرين كة دةوريان هةبووة لة دانان و دامةزراندني بناغة و 
جَيـي ضـاوي هـةموو     بةرز راطرتين ئـةم سيسـتةمة سياسـية دميوكراتيـةي ئـةمر ؤي كوردسـتان، كـة بوويتـة        

وآلتثــارَيز و دميوكرااــوازاني طةلةكــةمان، سوثاســي ســةرؤكي حكومــةتى هــةرَيمي كوردســتان، رَيــزدار كــا   
و جَيطرةكةي و تةواوي وةزيرة بةر َيزةكان دةكـةين، كـة رؤَلـي زؤر طـرنط و كاريطـةريان      ( نَيضرظان بارزاني)

ــةز      ــي ئ ــةهَيز كردن ــيةت و ب ــثاندني دميوكراس ــؤ ضةس ــد ب ــةم    نوان ــةر َيزان، ئ ــتان، ب ــةرَيمي كوردس مووني ه
ــة رووي       ــة، لـ ــر ة ر ةنطـ ــةمانَيكي فـ ــةم و دووةم، ثةرلـ ــةردوو دةورةي يةكـ ــو هـ ــتامان وةكـ ــةى ئَيسـ ثةرلةمانـ
نةتةوةيـةوة، كــورد، توركمـان، كلــدان، ســريان، ئاشـووري، ئةرمــةني، تَيدايــة، لـة رووي ئايينــةوة موســَلمان و     

حيــز  و طــروك و ر ةوتــي  14ي سياســي و حيزبيــةوة، نوَينةرايــةتي مةســي ي و ئَيزيــدي تَيدايــة، لــة روو 
سياسي جيا جيا لة خولي ئةم ثةرلةمانةدا جَيطاي خؤيان طرتووتةوة، جَيطاي شانازيية بؤ طةلي كوردسـتان،  

 50و بةشـَيكي بةرضـاوي ثةرلـةمانتاران لـة خـوارووى      %34ر َيذةى ئافرةتان لـةم ثةرلةمانـةى ئـةم خولـةي     
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يوادارين هةموومان لة ئاسيت ئةو متمانةية ب  كة خةَلكي كوردستان لـة ثرؤسـةيةكي ئـازاد و    ساَليةوةن، ه
سةركةوتووانةي هةَلبذاردندا ثَيي بةخشيوين، ثر  ئومَيدين كـة ثةرلـةماني ئـةيجارة، مـؤدَيلَيكي ئـةكتي  و      

نـةكاني ثَيشـووي   كاراتري كـاري ثةرلـةماني ثَيشـكةة بكـات و تا يكردنـةوةكي ثـوخترت ياتـة سـةر ئةزموو        
ــدةري       ــةر و ثةرةثَي ــار و بذارك ــةم هاوك ــؤي و ه ــَين خ ــاني ث ــةري دةورةك ــةم بكرَيتــة تةواوك ــةمان، ه طةلةك
سيستةمي دميوكراسي بَيت لة كوردستاندا، هيوادارين سـةرجةم ليسـتةكان، بـة شـَيوةيةكي كـارا و شـةفاف و       

ستةمي سياسي كوردستان، ئـةو سيسـتةمة   ثؤزةتيفانة، جا لة هةر ثَيطةيةكدا بن وةكو بةشَيكي زيندووي سي
تةكامول ثَي بكةن، تةبايي هةر سيستةمَيكي ثةرلةمانتاري دميـوكراتي لةسـةر بنـةماي هاوشـاني تـةكافو   و      
هاوكاري و ضاودَيري لةطةَل دةسـةآلتةكاني تـردا بـة تايبـةتي لةطـةَل حكومـةتى ئاينـدةدا، وَيـراي ثاراسـتين          

ت لة ئاستَيكي باآلتري بة دامةزراوةيي بوون و حـوكمر اني  ـانون و ر َيـز    دةسكةوتةكان و بةديهاتووةكان، وآل
طرتن لة مافةكاني مرؤظ و خزمةت كردن بة طةلةكةمان بـن، بـؤ ئـةوةة ثَيويسـتة ثةرلـةمان ئـةداي باشـي        
خؤي باشرت بكات، لةسةر بنةماي بةرنامة ر َيذي و كـاراكردني ر ؤلـي لَيذنـةكان و بةشـداري ثَيكردنـي كوتلـة       
ســةرةكييةكان لــةو لَيذنانــة، هــةروةها ر َيزطــرتن لــة كــات، كــات بكرَيتــة كــاري بةهةمهَينــةري ثؤزةتيــف بــؤ   
ــةفاعول و     ــةرباري تـ ــةوة سـ ــان، ئـ ــدني خَيـــراي ثرؤذةكـ ــي و ر اثةرانـ ــداني دميوكراسـ ــثاندن و ثةرةثَيـ ضةسـ

ةنطدانةوةى ئيجيابين هةماهةنطي نَيوان حيزبةكان و ر َيز طرتن لة يةكدي و لةبةر ضاوطرتين ئةركةكان، ر
بؤ سةر دةسةآلتةكاني تر و تةواوي كؤمةَلطة دةبَيت، جَيطةى خؤيةتي ئـةوةة بَلـَي ، كـة لـة نَيـوان ليسـتة       
ــي          ــة ثَي ــةوة ب ــة يةك ــةمان، ب ــاو ثةرل ــتةكاني ن ــرَي ليس ــة دةك ــةن ك ــةة ه ــاَلي هاوب ــةندين خ ــدا ض براوةكان

ــا       ــةجَيكردنيان بكــةين، ئ ــؤ جَيب ــةة كــار ب ــةكي هاوب ــة ئاســيت       ئةجينداي ــة دةشــَي ل ــر واي ئَيم ــاوا بــة ب ئ
بةرثرسيارَيةتي و داخؤزيـةكاني ئـةم  ؤناغـة بـ ، لةبـةردةم خـوا و خـةَلكي كوردسـتاندا سـةربةرز بـ  و           
ويذداني خؤمشان ئاسـوودة و سـةرفرياز بَيـت، بـةر َيزان، بـؤ ئـةوةي راسـتيةكان نةشـَيوَيندرَي و بـة تايبـةتي           

كارة دروست و دميوكراسيةكاني هةرَيمي كوردسـتان، بـة ثَيضـةوانةوة بـؤ      دةبين  زؤر هةوَلي ئةوة دةدرَيت
راي طشيت عَيراق و جيهاني بطوازرَيتـةوة، هـةر بؤيـة ثَيويسـتة و زؤريـن طرنطـة كـة لـةو رؤذة مَيذوويـةدا          

ي دةسـتووري نـةماوة و كـاتي بةسـةر ضـووة، ئـةو ماددةيـة        (150)بَلَي ، بؤ منوونة كة دةوترَيـت، مـادةةى   
راوة بـــؤ ضارةســـةركردني ئـــةو شـــوَينانةى كَيشـــةيان لةســـةرة، باشـــة كَيشـــةكان هَيشـــتا مـــاون و          دانـــد

ضارةسةرنةكراون، كة ضارةسةر نةكرابَيت، ئايا دروستة ئةو رَيطةيـة بـؤ ضارةسـةري ئـةو كَيشـةية دانـدراوة       
واز و دميوكراسي خـواز  دايبخةين، كَيشةكةة هةر مبَييَن و ئاَلؤزتر بَيت، بَيطومان هةموو ئينسانَيكي ئازادخي

دةَلَيت نةخَير، لة اليةكي ترةوة هَيرة دةكةنة سةر ثرؤذةى دةستووري هةرَيمي كوردستان، كةضي ثرؤذةى 
دةستووري هـةرَيمي كوردسـتان بـة ر َيطةيـةكي ئاسـايي و ياسـايي، ئامـادةكراوة، مـافَيكي دةسـتووري خـةَلكي           

ددةكاني دةستووري هةميشةيي عَيرا ي فيدراَل، هةروةها هةرَيمي كوردستانة، ماددةكاني طوجناون لةطةَل ما
دةَلـَين لـة ثــرؤذةى دةسـتوور، هـةرَيمي كوردســتان شـوَينة كَيشـةدارةكاني خســتووتة سـةر سـنووري ئيــداري         
هةرَيمي كوردستان كةضي لة راستيدا وا نية، لة ماددةى دووي ثرؤذةي دةستووري هـةرَيمي كوردسـتان، زؤر   
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نانة دةكات، كة بة ثَيي بةَلطةنامة و دؤكيؤمينيت كؤمةَلي طةالن و نةخشة و كتـَي   بة رووني با، لةو شوَي
جوطرافيا و مَيـذووي ئيمااتؤريـةتي عومسـاني و هؤَلةنـدياني و جيهـاني، لةطـةَل جوطرافياناسـاني عـةرة ،         

م و ، كتــَي  جوطرافيــاي  وتايانــةكاني ميســر، دواي جــةنطي جيهــاني يةكــة  90تــا ســةدةى  11لةســةدةى 
، ئـةو شـوَينة كوردسـتانيانةة كـة كَيشـةيان      (كوردسـتان )هةموو ر ؤذهةآلت ناسـان، بـةو شـوَينانة دةوترَيـت     

رَيطة دراوة بة دانيشتوواني رةسةني ئةو شـوَينانة، وةكـو مرؤظَيكـي ئـازاد لـة       150لةسةرة، بة ثَيي ماددةى 
ي شوَينةكانيان بدةن، نة  ثَين وةخـت  ريفراندؤمَيكي سةربةخؤيي و بَيطةرددا، بر ياري ضارةنووسي ئيدار

لة ثرؤذةكة بة بَي ئريادةى خةَلكي ئةو شوَينانة بر ياري لةسـةر درابَيـت و خرابَيتـة سـةر سـنووري ئيـداري       
هةرَيمي كوردستان، ئَيمة بة طشـيت لةطـةَل ضارةسـةري ئاشـتيانةى كَيشـةكاني طةلةكـةمان ، بـة بـَي خـوَين          

بة ر َيطةيةكي دميوكراسي، جـاران دةوتـرا، تـةنها ضـياكان دؤسـيت نةتـةوةى       ر شنت و دوور لة توند و تيذي و 
كــوردن، بــةآلم ئــةمر ؤ ئَيمــة دةَلــَين، دؤســيت راســتة ينةى نةتــةوةى كــورد و طــةلي كوردســتان و طشــت           
ئازادخيوازَيك لة هةر شوَينَيك بَي، لة رؤذطاري ئَيستاماندا، دؤسيت راستة ينةى ئةوة دميوكراسي حة يقيـة،  

مةة ثشت و ثةنا بة خواي طةروة و طةلي كوردستان بةَلَينتان ثَي دةدةين، بةو ثةر ي دَلسؤزي و توانامان ئَي
كار بكةين بؤ بةرذةوةندي طةلةكةمان و ئةو سوَيندةى داومانـة بـة ثـاكي رايبطـرين، بـةو ثـةر ي تـةوازو  و        

ازةكاني ناو ثةرلةمان، هـةوَل بـدةين ئـةو    وا ي  بيين، بَي جياوازي لة نَيوان طشت ثَيكهاتة و بري و ر اي جياو
ئامانةتةي لةسةر شـامنانة، بـة دروسـيت جَيبـةجَي بكـةين، راسـتة سـةركةوتن لـة هةَلبـذاردن خؤشـة، بـةآلم            
سةركةوتن لة كاري راستة ينة لةبةرذةوةندي طةل و وآلت، ثريؤزتر و بةرزترة، ئـيرت هـةر شـادو سـةربةز و     

ن و، زؤر سوثا، بؤ ئـةو متمانـةى كـة بـة ئَيمةتانـدا، بـةر َيزان ئَيسـتاة        سةركةوتوو بن، دووبارة بةخَير بَي
دانيشتنةكةمان بؤ ماوةيةكي كورت كؤتايي ثَي دَين  و رايدةطرين، ثاشـان رَيـزدار سـةرؤكي هةَلبـذَيردراوى     

بـةر َيز   دة يقة كات، داوا لـة ئَيـوةي   4سوَيندي ياسايي دةخوات، بؤية بؤ ( مسعود بارزاني)طةل، رَيزدار كا  
 .دةكةم كة ئيسراحةت بكةن و هةر لَيرةة بن، دووبارة بةرنامةى دووةم دةست ثَي دةكةين، زؤر سوثا،

 .بةر َيزان تكاية دابنيشن بؤ ئةوةى دانيشتنةكةمان دةست ثَى بكةينةوة
 .بةناوى خواى طةرةو ميهرةبان

مـام  )رهاتنى بـةرَيز سـةرؤ  كؤمـار    بةردةوام دةب  لةسـةر دانيشـتنى ئـةمر ؤمان، ثَيشـةكى ثر بـةدَل بـةخيَ      
دةكةين،  اعةكةى شادكرد، زؤر بةخَيربَيت، ئَيستاة ر َيـزدار سـةرؤكى هةَلبذَيردراولةاليـةن طةلـةوة     ( جالل

 .ؤ ئةوةى سوَيندى ياسايى يواتكةرةم بكات ب
 (:سةرؤكى هةرَيمى كوردستان)بةر َيز مسعود بارزانى 

 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان 
بارزانى سوَيند بَيت بة خواى مةزن ثارَيزطـارى لـة مافـةكان و  دةسـتكةوتةكان و يـة        مصففىود من مسع

ر يزى و بةرذةوةنديةكانى هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستان بكةم و ئةر  و فةرمانةكامن بة دَلسؤزى  ئـةجنام  
 .بدةم
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر َيز مـام جـالل تاَلـةبانى دةكـةم بـؤ ثَيشـكةة كردنـى وتةيـةكى         ئَيستاة داوا لة بةر َيز سـةرؤكى كؤمـار، بـة   
 .بةنرخى لةم بؤنةيةدا

 (:سةرؤكى كؤمارى عرياق)بةر َيز جالل تاَلةبانى 
املوقر، اال وة االكارم، اال وة االكارم اعضاء ( مسعوَ البارزاني)بسم اهلل الرمحان الرحيم، فذام  الرئيس االخ 

يمرتمدني، السداَة االفاضدل الدوزراء و السدفراء ا يمرتمدني، ا دواتي عضدوات برملدان          و عضوات الربملدان العراقدي ا   
كورَستان الفاضات، ا واني االعزاء اعضاء برملان كورَستان ، السام عليكم و رمح  اهلل و بركاتده، يشدرف    

مسدعوَ  )لدرئيس  ان احضر هذه اجللس  التأرخييد  لربملدان كورَسدتان، و اعددَ تهداني القلبيد  اخدارة ال يندا ا        
مبناسدب  انتذابدده س اسدتفتاء حدعو حددر وَميدوقراطي، رئيسدو القلدديم كورَسدتان العدراق، متمنيددو        ( البدارزاني 

لفذامته النجاح، س حتقيق مهامه اجلسام س  دم  حعبنا العراقي الكريم، جبميع قومياته و طوائفه، و كذلك 
تاني املنتذدبني، ايهدا اخفدل الكدريم، ينعقدد اعتمداعكم       اقدم التهاني جلميع عضوات و اعضاء الربملان الكورَس

َ )بعد يوم َام حدهدته عاصدمتنا اخبيبد      عدراء االعمدال العدوانيد  النكدراء الديت قامدت بهدا  عصدابات         ( بغددا
االرهابي اليت لفذت اياَيها االمث  مرة ا رى بددماء ابنداء حدعبنا العراقدي االبريداء، ان هدذه اجلدرائم النكدراء         

ما اقيمرتبنا من االستحقاق االنتذابي اهلام س بداي  العام القاَم، و كلمدا اقديمرتم موعدد انسدحام قدوات      تتصاعد كل
التحالف من العراق، ممدا تدربهن عدداوة االرهدابيني العميداء مدع حدعبنا العراقدي و اداوالتهم اليائسد  لعرقلد             

النكددراء ندداقوط اجمفددر  دددَ  مسدد ة حددعبنا العراقددي الدميوقراطيدد  والتنمويدد ، فلقددد َقددت عددرائم االمددس 
الستمرار ا اوالت املعرقل  و استمرار املؤامرات اليت نتصدى هلا بوحدة حعبنا املؤمن  باملس ة الدميوقراطيد   
و بصموَ عراقي مشهوَ، و تعاون اجلماه  الشعبي  مع االعهزة االمني  العراقي  الحباط هذه املؤامرات الديت  

هوَ الدكتاتوري  الظامي ، و حرمان حعبنا من مكاسبه العديدة، و يقينو ان اقليم تستهدف اعاَة العراق اىل ع
كورَستان رئيسو و حكوم  وبرملاندو، سديلعد َوره التدأرخيي س تعزيدز الوحددة العراقيد  الوطنيد ، باعتبارهدا         

تد كلما تقددمنا ودو   الصذرة الصلب  اليت تتحفم عليها املؤامرات االرهابي  االعرامي ، هذه املؤامرات اليت تش
تعزيز و ترسيخ نظامنا الدميوقراطي االحتاَي و اليت تبغي اثارة الفتن  الفائفي  و القومي  سدبي  للوصدول   
اىل اهدافها اجمبيثد ، لدذلك عليندا آيعدو عربدو و كدورَ  و تركماندأ و كلددا  واحدور  و مسدلمني و مسديحيني و            

نشدَ نضالنا الحباط هذه املؤامرات الديت ال بدد مدن التصددي      ئيزيدين و صابئ ، ان نعزز وحدتنا الوطني  و
هلا حبزم و بقوة، َون االسدتهان  طفورتهدا و َون ان نندام علدى اكاليدل االنتصدارات الكدث ة الديت حققناهدا س          
 االت خمتلف ، و يقينو اننا قاَرون،باالستناَ على وحدة صفنا العراقدي علدى االنتصدار علدى هدذه العصدابات       

هابي ، و َحر آيع ا اوالت و املؤامرات املعاَي  للعراق الدميوقراطي االحتاَي  املستقل و املوحدد، و لدن   االر
يعوَ عراقنا اجلديد ابد  اىل الوراء مهما كلفنا النضال من َماء و َمدو  و تضدحيات عسدام،  فشدعبنا العراقدي      

فاضات، هو حعد الفداء و الشهاَة، و هو املنتصر هو حعد البفوالت و اال اَ، حعد الوثبات و الثورات و االنت
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حتمو و بأذن اهلل على اعدائه كاف ، و حتي   دَة اىل اعضاء و عضوات برملان كورَسدتان آيعدو و اىل رئديس    
اقليم كورَستان و هيئ  رئاس  الربملان، اجملد و اجملوَ لشهداء العراق و النصدر املؤزرلشدعبنا العراقدي املتحدد و     

 .و السام عليكم و رمح  اهلل و بركاته املستقل،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيستاة وتارى بةر َيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستان  ر َيزدار مسعود بارزانى ئةطةر كةرةم بكات بـؤ ثَيشـكةة   
 .كردنى وتارةكةى
 (:سةرؤكى هةرَيمى كوردستان)بةر َيز مسعود بارزانى 

مـارى عريا ـى فيـدر اَل، برايـانى بـةر َيزى ئةجنومـةنى نوَينـةراني عـرياق،         براى بةر َيز مـام جـالل سـةرؤ  كؤ   
بةر َيز نوَينةرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى عرياق، وةزيرة بةر َيزةكان، حيزبة هاوثـةميان و دؤسـتةكانى   

و اليةكتان عريا ى، سةفري و نوَينةرانى دةوَلةتانى دؤست، ئامادةبووانى بةر َيز، بةخَيرهاتنَيكى طةرمى هةمو
دةكةم و سوثاستان دةكةم بؤ بةشدارى بوونتان لةم ر ؤذةدا لةطةَل ئَيمةى خةَلكى هةرَيمى كوردسـتان، ثـَين   
ئةوةى من دةست بة وتارةكةم بكةم بة ثَيويستى دةزامن ئاماذةبةو كارة تريؤرستيةى كة دوَينـَى ر ووى دا لـة   

ضونكة خةَلكَيكى يةكجار زؤر كة بـة دةيـان شـةهيد و     بةغدا كة ئَيمةى هةذاندووةو زؤر زؤر ئازارى داين و
بريندارى ىَل كةوتةوة بةهؤى ئةو كارة تريؤرستية كة هةموويان خوشك و براى ئَيمةن، زؤرمان ثَى نـاخؤة  
بوو و زؤرين دَلطري و غةمط  بووين، من لة كاتَيك دا كة سةرةخؤشى لة خؤمان و هـةموو خـةَلكى عـرياق    

ســوكارى شــةهيدان دةكــةم و دوعــاى شــيفاى بــة ثةلــة دةكــةم بــؤ برينــدارةكان،    دةكــةم سةرةخؤشــى لــة كة 
لَيرةشةوة ر ايدةطةيةمن كة ئَيمة ئامادةين بؤ هةموو هاوكارية  لةطةَل برايامنـان لـة حكومـةتى فيـدر ال بـؤ      

اق هةر كارَيكى كة ثَيويست بَيت، ثيشم وايـة تـةنها وةآلمَيـك بـؤ ئـةم كـارة تريؤرسـتيانة بـؤ دوذمنـانى عـري          
يــةكَيتى ر يزةكــانى ئيمةيــةو خــةَلكى عــرياق و ثتــةوكردنى برايــةتى خؤمانــة، ئةمــة واى نيشــان دةدات كــة   
دوذمنانى عـرياق هَيشـتا لـة كـةم  دان و خـةريكى ثالنـدانانن نايانـةوَيت وةزعـى عـرياق ئيسـتقرار بكـات،            

َيـت، بؤيـة ئومَيـدةوارم كـة ئـةم      نايانةوَيت برايةتى كوردو عةرة  و هةموو خةَلكى عرياق ثَيكةوة جـَيطري ب 
كارة تريؤرسـتيانةو ئـةو تاوانانـة ببنـة مايـةى ثتـةوكردنى هاوكـارى دؤسـتايةتى و برايـةتيمان وة بـةرطرى           
كردمنان لة عرياق و لة طيانى خوشك و برايانى خؤمان لة هةموو ثارضةية  لة عـرياق، سوثاسـى بـَى ثايـان     

مانى ثةرلةمانى ثَيشوو بؤ ئـةو ئةركـةى كـة ئـةجناميان داوةو     بؤ سةرؤكى ثةرلةمانى ثَيشوو و هةموو ئةندا
زةدةتيان كَيشا، وةهةروةها بةخَيرهاتن و ثريؤزبايى لة ثةرلةمانتارانى تازة دةكةم، ثريؤزباين لة سةرؤ  
و سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكـةم لـة هـةموو خوشـك و برايـان لـة ثةرلـةمانى تـازة، داواى سـةركةوتنتان بـؤ           

من كة ئَيمة ثَيمان ناوةتة  ؤناغَيكى تازة، بةآلم من دَلنيام كة بة هةست كردن بة مةسشوليةت و دةكةم، دةزا
دةسـت لـةناو دةسـتى يــةكرت دةتـوان  خزمـةتَيكى طــةورة بـة طةلةكـةمان بكـةين، مــن ثـَيم وايـة خوشــك و           

ــايينى و مةزهــةبى و نةتــة     ــرة ئ ــوونى جيــاواز و ف ــاواز و بؤض ــت بــريوراى جي ــةم برايــانى خؤشةويس وةيى ل
ثةرلةمانةدا دةبَيت ببَيتة مايةى بةهَيز بوونى ثةرلةمانةكةمان، دةبَيت ثةرلةمانى ئَيمة جوان ترو ضاالكرت 
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بكــات، دةتــوان  رةخنــة لةيــةكرتى بطــرين، رةخنــة طــرتن بــؤ ئــةوةى كارةكامنــان باشــرت بَيــت، بــؤ ئــةوةى     
نيـام كـة هـةمووتان ثابةنـدى ئـةو سـوَيندة       كةموكور يةكان نةهَيَل  نة  بؤ شـكاندنى يـةكرتى بَيـت، مـن دلَ    

دةبن كة خواردووتانة، ضونكة سوَيندَيكى طةورةيـة و هـةموومشان دةبَيـت ثابةنـدى ئـةو سـوَيندة بـب  كـة         
هةوَل بدةين بؤ يةكر يزى و بؤ تةبايى و بةرذوةنديةكانى طةلةكةمان، من خـؤم بـةبراى هـةموو يـةكَيك لـة      

امادةشم طوَى بطرم لة هةموو رةخنةية  هةتا ئةطـةر رةخنةيـةكى ر ة ـين    ئَيوة دةزامن بة بَى جياوازى و ئ
بَيت، طةر لة ثَيناوى بةرذةوةندى طةل و نيشتمان دابَيت، ثَين هةَلبذاردن هةموو اليةنَيك بةرنامةى خـؤى  
ثَيشكةة كردو ئَيسـتاة كـاتي جـَى بـةجَى كردنـى ئـةو بةَلَينانةيـة كـة بـة طةلةكـةمان داوة، لـةناوةوةو لـة             
دةرةوة هةموو ضاودَيرى هةرَيمةكةمان دةكةن، ضاودَيرى بر يارةكان و هةنطاوةكامنان دةكـةن، ئايـا ئَيمـة لـة     

بـةَلَى ئةطـةر هـةموومان ثَيكـةوة هـةوَل      ! ئاست ئةو بةَلَينانة و لة ئاسـتى ئـةو مةسـشوليةتة دةبـ  يـان نـا       
ــ       ــتة دةب ــةو ئاس ــةَلَى ل ــةكرتى ب ــتى ي ــاو دةس ــة ن ــت يةين ــدةين و دةس ــونكة  ب ــام ض ــن دَلني ــاترين، م و زي

خةَلكانَيكى زؤر دَلسؤز هاتوونةتة ئةو ثةرلةمانة و هةمووتان كـور ى ئـةو ميللةتـةن وة هـةمووتان دَلسـؤزى      
ئةو ميللةتةن، با بة بريوباوةر ى جياوازةوة بَيت، بةآلم مادم ئاماجنةكة خزمةتى طةل و نيشتمانة ئةوةى تر 

بةبر وايةكى تةواوةوة هةنطاو دةنَي  بةرةو ئاييندة، ر ابردوو دةبَيت بـؤ  هةمووى بة ئةو ئةهميةتة ناهَيت، 
ئةوة بَيت سوودى ىَل وةربطرين، ئَيمة دةبَيت هةوَل بـدةين  هةرضـى ثَيمـان بكرَيـت طةلةكـةمان بةختـةوةر       

يـارى  ترو باشرت  بكةين، بة نيسبةت ثةيوةندميان لةطةَل برايامنان لـة بةغـدا هـةروةكو خؤشـتان دةزانـن بر      
ثةرلةمانى كوردستانة كة ئَيمة لةضوارضَيوةى عرياق دةمَين  و لةضوارضَيوةى عريا ى فيـدر اَلى دميـوكرات،   
دواى ر ووخانى ر ذَيم لةطةَل جةنابى سةرؤكى عريا ى فيدر اَل ضووينة بةغـدا و بـة كـردةوة ئيسـثاكان كـرد      

ةرة  و توركمان و كلـدان وئاشـوور، ئَيسـتاة    كة ئَيمة حةريس  لةسةر يةكَيتى عريا ق و برايةتى كوردو ع
ئَيمة دووبارةى دةكةينةوة هةتا ئةطةر هةندَيك جار بؤضـوونى جيـاوازين هـةبَيت، بـةآلم نابَيـت ئَيمـة نـة        
برايامنان لة بةغدا نابَيت ئةو مةجالة بدةين بة دوذمنانى عـرياق كـةلَينَيك بدؤزنـةوة كـة رةخنـة بكـةن و       

ةزعـة و ئـةو ئازاديـةمان ىَل تَيـك بـدةن، ئَيمـة دةسـتوورَيكمان هةيـة كاتَيـك كـة           بَين ئةو برايةتيـة و ئـةو و  
خيالف دروست دةبَيت دةطةر َيينةوة بـؤ ئـةو  دةسـتوورة و كَيشـةكامنان بـة ثَيـى ئـةو دةسـتوورة ضارةسـةر          

ةوة، دةكةين، ئَيمة هةموو هاوثةميانى يـةكرترى بـووين و خـةباكان كـردووة ثَيكـةوة و خوَينمـان داوة ثَيكـ       
لةمةودواة ثَيكةوة دةب  لـة بونيادنـانى عريا ـى فيـدر اَلى يـةكطرتوو و دميـوكرات، كةموكور يـةكانين بـَى         
طومان دةبَيت لةبةرضاو بطريدرَين و خسوسيةتى كوردستانين دةبَيت لةبةرضاو بطريدرَيت، جارَيكى تر مـن  

ةر طرفتَيـك، ضـةكى هـةردووالمان دةسـتوورة،     دةَلَيم ئَيمة دةطةر َيينةوة بؤ دةستوور لة كاتى سةرهةَلدانى ه
ضةكى طةىل عريا ين دةستوورة، لةطةَل دراوسَيكامنان خؤش اَل  كة ثةيوةندميان ر ؤذ بةر ؤذ بةرةوة ثَيشـرت  

باشرت دةضَيت و هةموو هةوَلَيك دةدةين كة ثةيوةنديةكامنان زؤر زؤر بةهَيز تر بَيت و زؤر باشرت بَيت، من  
ــ اَليةوة دة ــة        بةخؤش ــ اَلية، ئَيم ــى خؤش ــووة زؤر زؤرجَي ــت ب ــا دروس ــة توركي ــةمر ؤ ل ــةوةى ئ ــةو ج ــَيم ئ يَل

ئومَيدةوراين كة ئةم مونا ةشـاتانة بـةردةوام بـن تـا طةيشـنت بـة ئامـاجنَيكى وا كـة لـة خزمـةت لـة هـةموو             
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لةطـةَل  الية  دابَيت، ئَيمة دَلخؤشي خؤمان ر ادةطةيةن  بةو جةوة تازةيـةى كـة لـة توركيـا دروسـت بـووة،       
دةرةوةة هةموو هةوَلَيك دةدةين كة باشرتين ثةيوةنيدمان هةبَيت لةطةَل دؤستةكامنان، ئةو ثةيوةنديانةى 
كة هةية فراوانرت و بةهَيز تر و  وَل تر بكرَين كة لة بةرذةوةندى طةىل عرياق و بةتايبةتى طةىل كوردستان 

ى بةرنامــةكامنان، ضــونكة لــةكاتي هةَلبــذاردن  و ئــةو كوردســتانةمان دابَيــت، مــن نامــةوَيت بضــمة تةفاســيلَ  
ئيعالن كرا كة ئةوة دةبَيت ببَيتة بةرنامةى حكومةتى ئاييندة وة لـة هـةمان كـاتين     45بةرنامةى ليستى 

دا بة دَلنيايةوة بة هةموو برايان و خوشكامن دةَلَيم ئَيمة سوود لة بةرنامةى اليةنةكانى ترين وةردةطرين، 
ــن ئة   ــم م ــبةت خؤش ــة نيس ــةورة     ب ــواى ط ــدةوارم خ ــذاردن، ئومَي ــاتي هةَلب ــة ك ــد ل ــم راطةيان ــةوياتى خؤش ول

ثشتيوامنان بَيت بؤ ئةوةى ئةو بةَلَينانـةي بـة طةلةكـةمان داوة جـَى بـةجَى يـان بكـةين، وة تةئكيـد لةسـةر          
هةمان ئةولةويات دةكةمـةوة و ئومَيـدم زؤرة كـة سـةركةوتن بـة دةسـت دةهَيـن ، وة لـة سـةرووى هـةموو           

وياتى منـــين ثاراســـتنى يـــةكر يزى طةلةكةمانـــة، هـــةروةها تةئكيـــد دةكةمـــةوة لةســـةر ثاراســـتنى  ئةولـــة
ثةيوةندميان ثةيوةندى دَيرينيمان لةطةَل برايانى عـةرة  دةبَيـت هةميشـة بـةردى بناغـة بَيـت بـؤ عـرياق،         

كـةوة بـةهَيزين و   برايةتى كوردو توركمان و كلدان و ئاشوور، ئَيمة بةو برايةتيةوة بـةهَيزين هـةموومان ثيَ  
نابَيت انشاهلل جارَيكى تـر دوذمنـانى عـرياق و دوذمنـانى كوردسـتان دَليـان خـؤة ببَيـت بـةوةى كـةوا لـةناو            
عرياق دا برايةتيمان تَيك بضَيت، انشاهلل  ةت ناهَيَل  تَيك بضـَيت، هـةروةها داكـؤكى دةكـةين لةسـةر  ـووَل       

وة هـةوَل دان بـؤ بةختـةوةرى طةلةكـةمان و خزمـةتى      كردنى دميوكراسى و ئازادى لـة هـةرَيمى كوردسـتان    
طةلةكةمان، من لة كؤتايى دا سوثاسى بَى ثايـامن دةنَيـرم بـؤ طـةىل كوردسـتان كـة بةر اسـتى سـةرى ئَيمـةيان          
بــةرزكردةوة لــةو هةَلبذاردنــة، بــةَلَى بةضــةند  ــةوارةى جيــاواز ئَيمــة ضــووينة نــاو هةَلبذاردنــةوة، بــةآلم     

هةموو الية  بوو من ثَيشى هةَلبذاردنين طومت و ئَيستاة دةيَلَيمةوة ئةوة طـرنط  سةركةوتن، سةركةوتنى 
نية كام ليست ضةند كورسى هَيناوة، طرنط ئةوةية ئَيمة ر ووى طةشى طةلةكـةمان ثيشـانى جيهـان دا، ئَيمـة     

خـواى طـةورة   بةوة سةربةرزين، وة بؤ ئةو متمانةى كة بة نيان دا ثر  بةدَل سوثاسـيان دةكـةم، ئومَيـدةوارم    
ثشت و ثةنامان بَيت، بةآلم داواى هاوكارى لة هةمووتان دةكـةم بـؤ ئـةوةى هـةموومان ثَيكـةوة بتـوان  لـة        
ئاست ئةو مةسشوليةتة و ئةو بر واية بـ  كـة ميللةتةكـة ثَيـى داويـن، وة لـة كؤتـايى دا سـآلو دةنَيـرين بـؤ           

ــارخيوزاى كوردســـتان و عـــريا      ــةوةى ر زطـ ــةهيدانى بزووتنـ ــانى شـ ــازادخيوازانى جيهـــان،   طيـ ــةموو ئـ ق و هـ
 .زؤرسوثاستان دةكةم جارَيكى تر بةخَيربَين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثا، بؤ سةرؤكى هةرَيمى كوردسـتان، ر َيـزداران برووسـكةية  هـاتووة لـة جَيطـرى سـةرؤ  كؤمـارى         
 .رست دةخيوَينَيتةوةعرياق، ر َيزدار كا  عادل عبداكهدى ، سكرتَيرى ثةرلةمان ر َيزدار كا  ف

 :بةر َيز فةرسةت ادد عبداهلل
ــةتى      ــة دميوكراتي ــتان ك ــةرَيمى كوردس ــةركةوتووةكةى ه ــتان دواى هةَلبذاردنــة س ــةرَيمى كوردس ســةرؤكى ه
ر اســتة ينةى ثيشــان دا خــةَلكَيكى فــراوان بةشــدارى كــرد لــةم هةَلبذاردنــة كــة بــة ئــازادى و بــة شــةفافيةت  
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، بــةم بؤنةيــةوة ثريؤزبــايى طــةرم ئاراســتةى ئَيــوة دةكــةين و هــةموو برايــانى  نوَينــةرانى خؤيــان هةَلبــذارد
ئةندامانى ثةرلةمان داواى سةركةوتن بؤ هةموويان دةخوازين كة هةرضى ثَييان بكرَيت بؤ خزمـةتى طـةىل   
كوردســتان ئــةجنامى بــدةن، هيــوادار بــووين كــة ئَيمــة بةشــدار بووبــاين لةطــةَل ئَيــوة بــؤ كردنــةوةى خــوىل   

ةمان، بةآلم دةرفةتى ئةوةمان نةبوو، بةهؤى سـةفةركردمنان، ئَيمـة برايـةتى و يـةكَيتى و هاوكـارى لـة       ثةرل
نَيوان حكومةتى ناوةند و حكومةتى هةرَيم دووثات دةكةينةوة بؤ ثَيشـكةوتنى ثرؤسـةى سياسـى لـةعرياق،     

، بةر ازى بوونى هةموو الية  بؤ ضارةسةر كردنى هةندَيك لةو كَيشانةى كة تا ئَيستا بة هةَلثةسَيراوى ماون
 .جارَيكى تر ثريؤزبايتان ىَل دةكةم بةم بؤنة ثريؤزةوة

 جَيطرى سةرؤكى كؤمار
 عادل عبداكهدى                                                                                              

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئامادة بن بؤ تةرتيباتى دةسـت ثـَى   10كوتلةكان دةكةين ر ؤذى دووشةممة سةعات  ئَيستاة داوا لة سةرؤكى
ــةَل        ــازرن لةط ــرة ح ــة لَي ــةرَيم ك ــةتى ه ــةر َيزةكانى حكوم ــرة ب ــت وةزي ــةروةها بؤطش ــةكامنان، ه ــى ئيش كردن

ن ئةندامانى ثةرلةمان خوىل دووةم و ئةندامانى ثةرلةمان خوىل سَييةم لة تابقى دوو ئةمر ؤ بـؤ نـان خـوارد   
ميوانى سةرؤكايةتى هةرَيمن، زؤر بـةخَير بـَين، ئَيسـتاة كؤتـايى بـة دانيشـتنةكة دةهَيـن ، خـواى طـةورة          

 .َيت، هةر سةركةوتوو بنياوةرى هةموو الية  ب

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي               َيري ثةرلةماني                           جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني   سكرت       

  عَيراق - عَيراق                        كوردستان -عَيراق                                 كوردستان  – كوردستان
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 8/2/0222 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  8/2/9002رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
بـةر َيز   بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان  سـةرؤكي (  كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل بة سةرؤكايةتي بةر َيز

ي خــؤي ( 9002)ســاَلي , ســَييةمي خــولي (1)دانيشــتين ذمــارة , ثةرلــةمانفرســت محدــد عبــداهلل ســكرتَيري 
 .بةست

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

ي (1)بر ياردرا دانيشـتين ذمـارةي    ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ئةجنومةني نيشتمانيي
بـةم   دا 8/2/9002ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي      (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كـات  خولي 

 :شَيوةية بَيت
 .عَيراق –وتاري بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان -1
ــت لةكا-9 ــتنةر ووي دةسـ ــةمان  خسـ ــدامي ثةرلـ ــانةوةي ئةنـ ــا  .د)ركَيشـ ــد صـ ــةم ادـ ــتنةر ووي ( بةرهـ و خسـ

ي 1229ي سـاَلي  (1)ي ياسـاي ذمـارة   (11)ي ماددةي(دووةم)جَيطرةوةكةي لةليسيت كوردستاني بةثَيي بر طة 
ة لـة ليسـيت كوردسـتان و سـوَيند     (10)كة زجنريةي ناوةكةي ( عثمانجالل علي عبداهلل )هةمواركراو و بةر َيز 

 .اردني ياساييخو
لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي    ( 32)لة ماددةي ( 3)و بر طةي ( 38)خستنةر ٍِووي ثَيشنياري هةمواركردني ماددةي -3

 .ي هةمواركراوي ثةرلةمان1229ي ساَلي (1)ذمارةي 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ســـَييةمي هةَلبـــذاردن دةكةمـــةوة، لـــة رؤذي  لـــة خـــولي( 1)دانيشـــتين ذمـــارة، بـــةناوي طـــةلي كوردســـتان

 .، بةرنامةي كارمان8/2/9002
 .عَيراق –وتاري بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان -1
ــةر َيز  -9 ــةمان بـ ــانةوةي ئةنـــدامي ثةرلـ ــت لةكاركَيشـ ــاَلي . د)خســـتنةر ووي دةسـ ــد صـ و ( بةرهـــةم ادـ

ياسـاي ذمـارة   ( 11)دووةمـي مـاددةي   خستنةر ووي جَيطرةوةكةي لة ليسيت كوردسـتاني بـةثَيي بر طـةي    
ة لـة ليسـيت   (10)كـة زجنـريةي ناوةكـةي    (جالل علي عبـداهلل ) ي هةمواركراو، بةر َيز1229ي ساَلي (1)

 .كوردستاني و سوَيندخواردني ياسايي

لـة ثــةير ةوي  ( 32)لـة مـاددةي  ( 3)و بر طـةي  ( 38)خسـتنةر ووي ثَيشـنيازي هـةمواركردني مـاددةي     -3
 10ديارة سةعاتي ناو ثةرلةمان غةَلةتـة  . ي هةمواركراوي ثةرلةمان1229ي ساَلي (1)ناوخؤي ذمارة 
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ئامادة بووين لَيرةدا بؤ ئاطاداريتان،  11دة يقة لةثَيشة بؤ ئاطاداريتان، ئَيمة لةكاتي خؤمان لة سةعات 
ر بـَين،  ئـةم كاتـةتان بـاة بـةخيَ    . عَيـراق  –وتاري بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةماني كوردسـتان   : خاَلي يةكةم

جارَيكي تر بةناوي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ثريؤزبايي لة يةكة يةكةي فراكسـيؤن و ثةرلـةمانتارةكان   
دةكةم، هيوادارم هةموومان ثَيكةوة، بةر ؤحَيكي برايانةوة كار بكةين، تـا ئـةم دةوورةي ثةرلـةمان هـةم     

اندني ئةر  و وةزيفة بنةر ةتيةكاني تةواو كةري دةوورةكاني تر بَيت و هةم ئةكتي  تر بَيت، لة ر اثةر 
خؤي، ئةوين بةهةوَل و هيمةتي هةمووالية  دَيتة دي، ئَيمـة وةكـو دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان      
هةوَل دةدةين جَيطاي متمانةي ئَيوة بـ  وةكـو يـة ، سـةيري هـةموو فراكسـيؤنةكان و ثةرلـةمانتاران        

بن بكـةين، هـةموو بريَيكـي سياسـي لـةم ثةرلةمانـةو        وَير اي جياوازي بريو بؤضوون، لة هةر ثَيطةيةكدا
لةم كوردستانة ئازادة و كةسين نابَيت سزا بدرَيت لةبةر ئةوةي بؤضوونَيكي تايبةتي هةية، كـة زةرةر  
ــةوة       ــوان  ثَيك ــة بت ــةوة ئةوةي ــرنط بــةالي ئَيم ــةنَيت، ط ــتان نةطةي ــاني كوردس ــة باآلك ــة بةرذةوةنديي ب

ني دميـوكراتي و كؤمةَلطــة بنةر ةتيـةكاني ئــةو سيسـتةمة بكــةين لــة    ثارَيزطـاري لــة سيسـتةمي ثةرلــةما  
كوردستاندا، كة بريت  لة تةعةدوديةتي حزبي و ئازادي ر ا دةربر ين و بـآلو كردنـةوةو مافـة ئازادييـة     
بنةر ةتيةكاني تري تاكة كـة،، ر َيزطـرتن لـة ر او ر اي بةرامبـةر، جياكردنـةوةي دةسـةآلتة طشـتيةكان و        

ئـــةو دةســـت ثَيكردنـــي ئاشـــتيانةي دةســـةآلت لةر َيطـــةي دةنطـــداني طشـــيت و نهـــَيين و   ئـــةم دةســـت و
ر استةوخؤوة، هةر ئةم ثارَيزطاري كردنةو ر ؤَلة ئةكتيظةة وادةكات ثةرلةماني كوردسـتان بـة هةيبـةت    

ي و جَيطاي متمانةو ر َيزي خةَلك بَيت، سيستةمي سياسين تؤكمةو بةرةوثَيشةوة ببةن، ديارة ئةمر ؤَلة
ثةرلةمان ئةو دةمة ضا  وثر  بةرهةم دةبَيت كةلةطةَل دةسةآلتةكاني تردا بةتايبةت لةطةَل حكومةتدا 
هةم هاوكارو هةم ضاودَير بن، بةسةر ئةداو كاروباري يةكرتيـةوة، هيـوادارين ثةرلـةمان لـةم دةوورةيـدا      

ــت كــ      ــة بَي ــةو بةرنامةي ــةجَيكردني ئ ــاودَيري جَيب ــاتر ض ــاداناندا زي ــةثاَل ياس ــة  ل ــةم ل ــةي شةش ة كابين
ثةرلةماندا متمانةي ئَيوةي ثَي وةردةطرَيت، هةر ئةوةة لة ئَيوة ضاوةر وان دةكرَيـت، لَيـرةدا دةمـةوَيت    
ئةطةر بةثةلةة بَيت ئاماذة بـؤ هةنـدَي خـاَل بكـةم، كـة حة ـة ئـةم دةوورةيـة كاريـان لةسـةر بكـات و            

و دةسـتووري عَيـراق كـة كـة بر َيكـي بـاة لـة        بيخاتة ئةجنداي كاركردنيةوة، ئةو ماددةو بر طانةي لـةنا 
ماف و ئازادييةكاني طةلي كوردستان دةستبةر دةكةن، دةبَيت بةهةماهةنطي لةطـةَل ليسـيت هاوثـةمياني    
كوردستان لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق و دؤسـتةكامنان لـة ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق كـار بـؤ        

ــةوة     ــةر ئ ــةين، لةب ــةجَيكردنيان بك ــة     جَيب ــتان ك ــةماني كوردس ــتةكاني ثةرل ــةرجةم ليس ــيت س هةَلوَيس
هةموويان جَيطاي ر َيز وئي رتامي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستانن، بؤ ديفا  كردن لة دميوكراسي و 
ثرسة ضارةنوو، سازةكان ثَيويستة ئةوين دةربر ي خواست و ئـازادي طـةلي كوردسـتان لـةم  ؤناغـةي      

رةنوو، سـازانةة ثرسـي كـةركوو  وشـنطار و خانـة   و مةنـدةلي و       ئَيستادا لةثَين ئـةو ثرسـة ضـا   
ي دةسـتووري عَيـراق ضارةنووسـي    150طشت ناوضة كَيشة لةسةرةكاني تـر بةئازادانـة بـةثَيي مـاددةي     

ــةر          ــار لةس ــة بر ي ــاوةر وانن ك ــراق ض ــري عَي ــوَينةكاني ت ــو ش ــةوان وةك ــونكة ئ ــةن، ض ــاري بك ــان دي خؤي
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شــوَينةكاني تــري عَيــراق بةئازادانــة بر يــار دةدةن، لةضارةنووســي  ضارةنووســي ئيــداري خؤيــان بــدةن،  
ئيدارةي خؤيان، بؤيـة شـوَينة كَيشـةدارةكانين ثَيويسـتة ئـةو مافـةيان هـةبَيت، بـؤ ئةمـةة ثَيويسـتة           
ثةرلةماني كوردستان وةكو ضؤن ثَيشرت خـةؤؤر و مةرجةعيـةتي ئـةو ثرسـة ضـارةنوو، سـازة بـووة،        

ةسةر ئةم ر ةوتةي مبَينَيتةوة، هةوَل بدات زؤر بةجـدي يـةكر يزي دانيشـتواني    هةر ئاوا شَيل طريانةتر ل
كوردستان بثارَيزَيت، هةروةها لَيرةدا بةثَيويسيت ئةزامن كـة ثةرلـةماني كوردسـتان بايـةخَيكي تايبـةت      
بةو كوردانـةي كـة لـةدةرةوةي ووآلت دةذيـن بـدات، كـة لـةر ؤذاني سـةخت و تةنطانـةدا فيـداكار بـوون،            

ئةوةية ر ايةلطةو ثةيوةندي لةطةَل ئةو خوشك  ي دؤزي طةلةكةماندا هةبووة، طرنطريان لة ناساندندةو
وبرايانةماندا ثتةو بكرَي وبةوآلت ببةسرَينةوة ضونكة كوردستان نيشتيمان و زيـدي هةموومانـة، ئـةم    

َيـت، ضـونكة   ثةرلةمانة ثَيويستة بةحةق تةجسيدي خواست و هيواو وماف وبةرذةوةنديةكاني خةَلك ب
خـةَلكي كوردســتان بةهــةموو ضـ  و دةســتةو توَيذةكانيــةوة ضـاوةر واني زؤري لــةم ثةرلةمانــةي ئَيمــة    
هةية، لةثَيشةوة كةسوكاري شةهيدان و  وربانياني تاوانةكاني ئةنفال و كيميابـاران و ثاكتـاوي نـةذادي    

شت شوَينةكاني تري كوردستان لـة  وآلتياني طووبَي سةروشوَين كردني بارزاني و فةيلييةكان وزؤر لة ها
سؤران ولة بادينان، ثَيويستة زيندانيـة سياسـيةكان و دةسـتةو توَيـذة خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكان،        
ئةمة سةرباري ئةوةي كة ثَيويستة منداآلن وطةجنان و ئافرةتـان جَيطـةي بايـةخي تايبـةتي ثةرلـةماني      

هةرَيمة بكرَيت بة هةرَيمَيكي بةرهـةمهَين، وة  دةزانـن    كوردستان بن، ثَيويستة كارَيكي وا بكرَيت ئةم
هةموو سةرضاوةو بنةماو كةرةستةيةكي ماددي ومرؤيي بؤ هَينانةدي ئةم ئاماجنة لةكوردستاندا هـةن،  
ئــةو ر َيطــةي ر اســت و دروســيت بــةرةوثَين بردنــي وآلت و ر ةخســاندني دةرفــةتي كــارو كةمكردنــةوةي   

او بــةهرةكان وبةرةوســةر بردنــي ئاســيت بــذَيوي طــوزةراني خــةَلك، بــؤ   بَيكــاري و وةطــةر  خســتين توانــ 
ئةمةة حة ة زياتر كار بؤ ئاوةدانكردنةوةي ديهاتةكان و بووذاندنةوةي كةرتي كشتوكاَلي وكةرتةكاني 
تر لةر َيطـةي ثالنَيكـي تؤكمـةوة بكرَيـت، هاوكـات لةطـةَل ئةمةشـدا وا ثَيويسـت دةكـات ضـاودَيري بـازار             

فــةكاني بةكاربــةر بثارَيزرَيــت، ضــاودَيري دارايــي زؤر ئــةكتي  وكــارا بكرَيــت، ســةروةت و   بكرَيــت و ما
ساماني خةَلك لةجَيطاي خؤيدا سةرف بكرَيت، ليذنةي نةزاهـة بـؤ بةربـةرةكاني طةنـدةَلي دامبـةزرَيت،      

ي طرنطــي بةســكاآلو ر ازي هاووآلتيــان بــدرَيت، ر ؤذانــة بةدواداضــوونيان بــؤ بكرَيــت، ئةوانــة هــةموو         
ورد ور َيكخستين ياسايي هةية، هةروةها ثَيويسـتة ضـاو بةهةنـدَي    ستيان بة ديراسةو لَيكؤَلينةوةي ثَيوي

ياسادا بطَير درَيتةوة، هـةموار بكرَينـةوة، لةوانـة  ـانوني ثَيكهَينـاني ئـةحزا ، كـؤر و كؤمـةَلي سياسـي و          
بكرَيـت، كـة لـة خـولي دووةم     مةدةني، هةروةها داناني ياساية  بؤ ئةوةي بودجةي حزبةكان ثةسـةند  

ئامــادة كرابــوو، ثرؤذةكــة لةبــةر دةســت بــوو، بــةآلم ثَيويســتة دووبــارة زينــدوو بكرَيتــةوة و يرَيتــةوة  
بةردةسيت ثةرلةمانتارة بةر َيزةكان، تا يةكساني لةناو هةرَيمةكةماندا هةبَيت، جياوازي نةبَيت لةبةيين 

ــار دة     ــةرَيم ك ــةناو ه ــيانةي كةل ــة سياس ــةو اليةن ــة     ئ ــوادارم ليذن ــتان، هي ــدي كوردس ــؤ بةرذةوةن ــةن ب ك
هةميشةييةكاني ثةرلةمان دةسـت بـةكاري خؤيـان بكـةن، ضـونكة بةحـةق ليذنـةكاني ثةرلـةمان وةكـو          
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مةتبةخي تةفاعولي بريور ا و ثر ٍِؤذة جياجياكان وطةآللَ ة كردني ثرؤذة ياساكانة و هةر لةو ليذنانةشةوة 
ودامـةزراوة حكوميـةكان دةكرَيـت، بـؤ ئةمـةة دةكرَيـت سـوود         ضاودَيري كـاري يةكـة يةكـةي وةزارةت   

لةخةَلكي ثسثؤر و شارةزا لةدةرةوةي ثةرلةمان وةربطريَيـت، لةكؤتاييـدا دةمـةوَيت جـارَيكي تـر جـةخت       
لةبـةردةم ئَيـوةي بـةر َيزدا جـةختم لةسـةر كـردةوة، بـةبريي         90/8لةسةر ئةو  سةيةي خؤم بكةم كة 

خوشكان برايان ئةمة ثةرلةمانة، ثةرلـةماني هةموومانـة، ثةرلـةماني هـةموو      ئَيوةي بةر َيزي بهَينمةوة
ــة       ــدني خاَل ــؤ بةجَيطةيان ــار ب ــةمانتاران ك ــةواوي ثةرل ــتةكان ت ــةواوي ليس ــة ت ــتانة حة  ــةَلكي كوردس خ
هاوبةشةكاني ناو ثةرلةمانةكةتان بكةن، بؤ دةوَلةمةند كردنـي ثرؤذةكـان تـةفاعولَيكي ئيجـابي لةطـةَل      

ةن ور َيز لة بريور اي يةكرت بطرن، هةروةها هيوادارم ثةرلةمان بؤ زياتر شارةزا بـوون وسـوود   يةكرتدا بك
وةرطـرتن لـة تةجروبـةي ميللــةتاني تـر وبـؤ ناسـاندني زيــاتري دؤزي طةلةكـةمان ثةيوةنـدي دؤســتانة         

َيزين ئةكـةم،  لةطةَل ثةرلةماني وآلتاني ئيقليمي وآلتاني تري جيهان دامبةزرَينَيت، داوا لة ئَيـوةي بـةر   
َيـز لةبةرنامـةي كـار بطـرين، لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان و جَيبـةجَيي          لةناو ثةرلةمان هةميشـة ر 

بكةين، بؤ ئةجنامداني طفتوطؤكان هةوَل نةدةين لة بةرنامةي كار دةربض  ضونكة ئيلتيـزام بةياسـاوة،   
َير هاتن، ر َيزو سآلوم بؤ هـةمووتان  ئيلتيزام بةنيزامةوة لةبةرذةوةندي هةر هةموانة، جارَيكي تر بةخ

خسـتنةر ووي دةسـت   هةية، هةر شـادو سـةركةوتوو بـن، بـةر َيزان ئَيسـتا خـاَلي دووةمـي بةرنامـةي كـار          
و خسـتنةر ووي جَيطرةوةكـةي لـة    ( بةرهـةم ادـد صـاَلي   . د)لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةر َيز

ي هةمواركراو، 1229ي ساَلي (1)ياساي ذمارة ( 11)ي ليسيت كوردستاني بةثَيي بر طةي دووةمي ماددة
ة لة ليسيت كوردسـتاني و سـوَيندخواردني   (10)كة زجنريةي ناوةكةي (عثمانجالل علي عبداهلل ) بةر َيز

 بةر َيزان ئةوةة ئيستيقالةكةي دكتؤر بةرهةمة،.  ياسايي

 (كةمال. كا  د)بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان 
 كاركَيشانةوةدةست لة/ بابةت

 .. سآلو ر َيزم
بةم نامةية دةست لةكاركَيشانةوةم وة  ئةندامي ثةرلةماني كوردسـتان بـؤ خـولي سـَييةم ر ادةطةيـةمن،      
داواكارم بفةرموون بة بوَلكردني ئةم داواية، هيوادارم ئَيوةي بةر َيزو ئةنداماني ثةرلـةماني كوردسـتان   

ــزي  هةميشــة ســةركةوتووبن، لةخزمــةتي كؤمــةآلني خــة  َلك وبةرذةوةندييــة باآلكــاني وآلت، لةطــةَل ر َي
 بَيثايامن 

 بةرهةم ادد صا . براتان د
 ئةندامي ثةرلةمان خولي سَييةم

02/8/0222 
خوشك وبراياني بـةر َيز ئَيسـتا ئيسـتيقالةي دكتـؤر بةرهـةم دةخةينـة دةنطـةوة، كَيـي لةطةَلدايـة كـةوا ئـةم            

 بَلند بكات ، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، ية  كةسي لةطةَلدا نية، ئيستيقالةية  بوَل بكرَيت تكاية بادةسيت
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ئَيسـتا فـةرموو بـؤ ئـةوةي     ( جـالل علـي عبـداهلل   ) بةزؤرينةي دةنط ئيستيقالةكة وةرطريا، ئَيستا ر َيزدار كا 
 .سوَيندي ياسايي يؤيت

 
 

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن، ثارَيزطـاري     ( عثمدان جالل علي عبـداهلل  )و ميهرةبان من بةناوي خواي طةورة
 (.لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية باآلكاني بكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــَييةم    ــاَلي س ــار خ ــةي ك ــاددةي    : بةرنام ــةمواركردني م ــتنةر ووي ثَيشــنيازي ه ــةي ( 38)خس ــة  (3)و بر ط ل

 .ي هةمواركراوي ثةرلةمان1229ي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤ ذمارة ( 32)ماددةي
بةر َيزان ثـةير ةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان دواي ئـةوةي ليذنـة هةميشـةييةكان دائةمـةزرَين وبـةر َيزتان دةنطـي          

رَيتــة لةســةر ئــةدةن، ئينجــا ثــرؤذةي هــةمواركردني زؤربــةي ماددةكــاني ثــةير ةوي نــاوخؤي ثةرلــةمان ئةخ
بةردةست ئَيوةي بةر َيز بة، لةبةر زةرووريةتي ئَيسـتا ئـةم ماددةيـة ثَيشـنيار كـراوة، ئَيسـتا مـاددة، مـاددة         
بؤتان دةخوَينينةوة ضونكة ليذنةكان كؤتايي ثَيدَيت بة كؤتايي خـولي دووةم، ئَيسـتا دووبـارة ئـةو ليذنانـة      

تـةميين  (38)ؤ هةمواركردن ماددةي يةكـةم، مـاددةي  جارَيكي تر هةَلدةبذَيردرَينةوة، ماددةي ثَيشنياركراو ب
 .هةمواركردن لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان، فةرموو نو تةي نيزاميت هةية

 :دة كريم رؤوفبةر َيز زانا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ســةرةتا مــن ئةمــةوَيت ئــةوةتان ثَير ابطةيــةمن كــة ثَيشــنياري بــةر َيزتان ســةبارةت بــة ئيقرتاحــي تةعــديل   
ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان بوو، من ثرسيار لة بةر َيزتان دةكةم، سةبارةت بةوةي كة ئايـا تاضـةند لـةر ٍِووي    
ياساييةوة كـاركردن لةطـةَل ثَيشـنياز كردنـي تةعـديل، ئـةو ثَيشـنيازةي كـة بـةر َيزتان بـة ثشـت بةسـنت بـة              

ان ثَير ةوي ناوخؤدا ية  دةطرَيتةوة، ي هةم(91)ثَيشنيازتان كردووة، تاضةند لةطةَل ماددةي ( 25)ماددةي 
كــاتَي كــة ئَيمــة ئةطــةر ئةمــة وةكــو ثَيشــنيازَيك حســا  بكــةين، جــا ئةطــةر لةاليــةن ســةرؤكي ثةرلةمانــةوة  

ئةندام ثةرلةمانةوة ثَيشنياز كرابَي، تاضةند لةطـةَل ئـةوةدا كـؤ  ئـةبَيت،     (10)ثَيشنياز كرابَي يان لةاليةن 
ثَيك نةهاتووة، تائَيستا ليذنةكاني ثةرلةمامنان نية، ئايـا واباشـرت نـةبوو كـة ئـةم      ئَيمة تا ئَيستا ليذنةكامنان 

ثرؤذانة يرَيتة بةردةمي ليذنةكان، ليذنةي ياسايي ياخود ئةو ليذنانةي تر كة ثةيوةنديدارن، ئينجا دواتر 
 سـة بكـةين،   بَي  طفتوطؤي لةبارةوة بكةين، من ئةمةوَيت ئةم هةلةة بقؤزمةوةو لةسـةر ئـةم تـةوةرةة    

ئةطةر وابَيت و ثَيشنيازةكان بةم ثةلةية بَيت، هةموومان يان تةسةور ئةكةم زؤربةمان، ئةمـة ر اي تايبـةتي   
خؤمة، كؤك  لةسةر ئـةوةي كـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان كاتَيـك دانـراوة ئَيسـتا ثَيويسـيت بـة طـؤر اني            
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ذةي بةر َيزتانـدا هـةمواركردنَيكي طشـتطري هةبوايـة     ناوةر ؤكةكةي هةية، خؤزطة مبانتوانياية لةطةَل ئةم ثرؤ
لةهــةموو بر طــةو ماددةكــان، ئةطــةر ئَيمــة ســوود وةربطــرين لةكاتةكــة، ئَيســتا ئــةم ثَيشــنيازة بــةم شــَيوةية    
بةبر واي من ئةتوان  شتَيكي زؤر باة بكةين، بةتايبةتين كة من ليسـتَيك لةبـةردةمم دايـة كـة بةشـَيكي      

نةي لة ثةير ةوي ناوخؤدا هةية، بةشـَيكي زؤيـان ثَيويسـتيان بةثَيداضـوونةوة هةيـة،      زؤري ئةو بر طةو ماددا
بةديراسةت كردنَيكي وورد تـر هةيـة، هيـوادارم ئـةم ثَيشـنيازة لةبةرضـاو بطريَيـت، بةتايبـةتي جـارَيكي تـر           

بَي هـية  كة نا(91)و ( 25)جةخت ئةكةمةوة لةسةر ئةوةي كة تةنا وزَيكي زاهري هةية لة نَيوان ماددةي 
 .ثرؤذةية  يان ئيقرتاحَيك ديراسة بكرَيت تا نةضَيتة بةردةم ليذنةي ياسايي، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
فةرةزةن تةسةور بكة، ئةمة يةكةم  دانيشتين ثةرلةمانـة،  كةهَيشـتا هـية نيزامـت نيـة، بةهـةمان شـَيوة        

كردني ئةم ماددةيـة زؤر تةبيعيـة، ثاشـان هـةمواركردني     ئةكرَيت، لةبةرئةوة تةنا وز نية، ئَيستا بؤ هةموار
كي تـر ئيزافـة ئـةكرَيت،    طشت ثةير ةوي ناوخؤ كاتَيكي زؤر ئةبات، ضونكة ماددةكـاني زؤرة، ئـةوين لـةكاتيَ   

 . تةي نيزامية فةرمووئةطةر نو
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيـةي كـا  دكتـؤر زانـا ئةكـةم، ديـارة ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةداين هـةر لـة            سةرباري ئةوةي كـة تةئيـدي ئـةو ر ة   
ر ابردووشــدا لةطــةَلي بــووين، كــة دةزطايــةكي نةزاهــة هــةبَيت، بــؤ منوونــة زؤر طرنطــة دةزطايــةكي نةزاهــة    

 .هةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ووتكاية لة بابةتةكة دةرمةضؤ، لةسةر ئةصَلي مةوزوعةكة ر ةئي خؤت بدة، فةرم
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داواي حة ي مان بةكاربةر دةكةم و ثشتطرييشي لـَي دةكـةين، ثَيشـرتين سـةرؤكي فراكسـيؤنةكةمان  سـةي       
لةطــةَل جــةنابت كــردووة، ثَيشنياريشــي كــردووة بــؤ جــةنابتان، هــةروةها لةطــةَل ئةوةشــداين كــةوا ليذنــةي  

ــةبَي ــةي     وةرزة و الوان ه ــة ليذن ــداين ك ــةَل ئةوةش ــة، لةط ــان زؤر طرنط ــتَيت والم ــؤي هةس ــةركي خ ت و بةئ
 .ثاكسازي هةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رجائةن براي ئةزيزم جارَي نةماخنوَيندؤتـةوة، بـا تـةواو بَيـت ئةوكاتـة مـةجالتان دةدةمـَي، تكايـة رجائـةن          
نينـةوة ثاشـان ئيزافـةت هـةبوو  سـةي لةسـةر بكـة،        ئَيستا نا ئي رتامم بؤ جـةنابت هةيـة، ماددةكـة ئةخويَ   

 .ر استة حة تة بة، حةق بةنيزامة، سؤزان خان نو تةي نيزامية، فةرموو
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 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 داوا دةكةم لةبةرنامةي كار النةدرَيت، ئةوةي كة هةية ئَيستا جةنابت ئيقرتاحَيـك هاتـة ثَيشـةوة، سـةبارةت    
بةوةي كة ئايا ئَيمة ئَيستا ئةم نيقاشة بكةين، يان هةموو ثةير ةو ثَيكةوة بَيـت، ئةطـةر جـةنابت وةآلمَيكـي     

 .لةسةر بدةيتةوة بؤ ئةوةي دةست بكةين بة مونا ةشات، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كا  عومةر
 :بهاء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
يـن ثَيشـنيار و ر اثـؤرت    (90)بةنيسبةت ئـةوةي كـا  زانـا وتـي وة  ئيزافةيـة  مـن وائـةزامن لـة مـاددةي          

وتةعــديالت هــةمووي ئــةبَيت ثــَين دوو رؤذ بطــات بةئةنــداماني ثةرلــةمان، بــؤ ئــةوةي مونا ةشــةي زيــاتر 
  زؤر (90)ةَل مــاددةيبكرَيــت، ئــةوة مــن وةكــو ثرســيار ئاراســتةي ئةكــةم، ئايــا ئةمــة تــةعاروزي نيــة لةطــ  

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بةر َيز
 :بةر َيز دة سعيد دة علي اوردان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو خاَلةي كة مامؤستا وتي منين هةمان خاَلم هةبوو بة ئيزافةي خاَلَيكي تـرين، وابـزامن ثةلـة نةكـةين     

تةشكيل ببَيت، لة نيزامي ثةرلةمانيدا بـةثَيي وةزارةت ئـةبَي ليذنـةة    لة ليذنةكان، ضونكة با وةزارةتةكان 
هةبَيت، بؤ ئةوةي هةماهةنطي و بةدواداضوون هةبَيت لةاليـةن ليذنةكانـةوة بـؤ كـاري وةزارةتـةكان، لةبـةر       

 .ئةوة با ثةلةنةكةين لة هةمواركردن و دروست كردني ليذنةكاندا، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رموو كا  فرسةتفة
 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنسيبةت ر ةئي مامؤستا زياتر لة دوو رؤذة، ثرؤذةكـة لـةناو سـندو ةكانداية، بـة، بـةحوكمي ئـةوةي كـة        
ئةندامان تازةن، ئاطادار ن  كـة بةرنامـةي كـار لةطـةَل ثرؤذةكـة لـةناو سـندو ةكانداية، ئـةوة بـة نيسـبةت           

يـان سـةرؤكايةتي حـة ي هةيـة طؤر انكارييـة        ئةنـدام ( 10)ة، بةنيسـبةت مـةوزوعي   ةوزوعي دوو رؤذةكم
بةسةر ثةير ةوي ناوخؤدا بكات، ئةطةر برادةران تةماشاي ثةير ةوي ناوخؤ بكات، موشـةر  هـاتووة جيـاوازي    

عليمات كـة لـةماددةكاني   هـاتووةو لةطـةَل بر يـار و تـة    ( 25)كردووة لة نَيوان ثةير ةوي ناوخؤ كـة لـةماددةي  
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تري هاتووة، لةوَي ئةوةي جةنابتان دةيَلَين ئةوة ر استة، ئةطةر بَيـت و انونَيـك يـان تةشـريعَيكي ئيعتيـادي      
حوكمةكـةي جيـاوازي كـردووة،    ( 25)بَيت، ثةيوةندي لةطـةَل ثـةير ةوي نـاوخؤ نـةبَيت، ثـةير ةوي نـاخؤيي       

وة  بيدايـةتي  : ةئي مـن لةسـةري تـةتبي  ناكرَيـت، دوو    مادام جياوازي كـردووة حـوكمي ئـةو ماددانـة، بـةر      
ــة          ــاتواني ل ــة، ن ــاددي هةي ــانوني و م ــتي الةيةكي   ــك ئيس ــة وا يعَي ــةمان، كةوتووةت ــي ثةرل ــت كردن دروس
حةلة ةيــةكي مــوفرةط ئةطــةر َي ، ئةطــةر بَيــت و بــةنيزامي داخلــي كــؤن بكــةين ليذنــةكاني كــؤن، الزمــة     

َيكي تـر تَيكـي بـدةين و جـارَيكي تـر تةعـديل دةسـت ثـَي بكــةين و         تةشـكيلي بكـةين و ثـاة ماوةيـة  جـار     
تةشكيل دةست ثَي بكةين، ئةطةر ئَيوة موافقن لةسةر ئةوة جةنابي سةرؤكي ثةرلـةمان ئـةتوانَي تةصـوييت    
لةسةر بكات، هية مان  نية بـةطوَيرةي ماددةكـةي كـؤن بكـةين، بـةآلم بـةر ةئي مـن ئـين وكـاري ثةرلـةمان           

وور نيـــة بـــةمانطَيك بَيينـــة ســـةر ســـكةو ثرؤذةكـــاني تـــازة دةســـت ثـــَي بكـــةين، هـــية   تـــةئخري ئـــةبَيت د
 .موخالةفةيةكي نيزامي تَيدا نية، ئةوة رةئي منة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةمووي       ــرد كــة ه ــنياري ئــةوةيان ك ــةر َيز، ثَيش ــةمانتارَيكي ب ــةند ثةرل ــي هةيــة، ض ــتا دوو ر ةئ ــةر َيزان ئَيس ب
ونا ةشــةي لةســةر بكرَيــت، ســةرؤكي ليســتَيكين داواي كــرد كــة وة  خــؤي مبَينَيتــةوة، ئَيســتا بةيةكــةوة م

دةخيةينة دةنطدانةوة، دوو ر ةئي جياواز هةية هةندَيك ئةيانةوَيت كة تةعديلةكة تةئخري بكرَيت، هةندَيكي 
 .ترين ئةيانةوَيت بةردةوام ب ،كوَيستان خان فةرموو

 :هللبةر َيز كوَيستان حممد عبدا
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة دواي ئةوةي كة جةنابتان ئةوةتان خستة دةنطةوة، ية  نو تةي نيزاميم هةية، لةناو بةرنامـةي كـار   
ئةمر ؤ خستنةر ووي ثَيشنياري هةمواركردنةكةية بؤيـة ثَيويسـتة طفتوطؤكردنةكـةي بكةوَيتـة ر ؤذَيكـي تـر،       

 .بَيت، زؤر سوثا، 10بؤية ثَيشنيار ئةكةم سبةييَن سةعات 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز كوَيستان خان، ئةمة كة دامان ناوة، مونا ةشةي لةطةَل بوو ماددةكة ليذنة، ليذنة مونا ةشةي بكةين 
ر ةئيتان بدةن و ثاشان يرَيتة دةنطةوة، بؤ ئةوةي كة  بوَلتانة يان نا، بة، ئَيستا مو تةرةحَيك هات لةالي 

ةوة، كــة ثاَلثشتيشــي هــةبوو، ضــةند ثةرلــةمانتارَيكي تــر كــة ئــةَلَين بــا هــةموو ثــةير ةوي نــاوخؤي بةر َيزَيكــ
ثةرلةمان بةيةكةوة يرَيتة بةر طفتوطؤو مونا ةشةي لةسـةر بكرَيـت، ئَيسـتا ئَيمـة لَيـرةدا ئةمـة ئةخةينـة        

ة ئةمر ؤ لةسةر ئـةم بابةتـة،   دةنطةوة كة ئايا ئَيستا ئةم هةموارةي كة هاتووة لةبةرنامةي كاردا، بةم شَيوةي
 .مونا ةشة بكةين باشة كا  شَيروان نو تةي نيزامي هةية، فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تــةئخري كردنــي تةشــكيالتي ليذنــةكان يــةعين تــةئخري كردنــي كــاري ثةرلــةمان، باشــة ئَيمــة ضــؤن   : يةكــةم
ؤ بَينينة ناو ثةرلةمان، لةكاتَيكـدا كـة ليذنـةكان تةشـكيل نـةكراوة بـؤ ئـةوةي        ئةتوان  طشت ثةير ةوي ناخ

ئي الةي ليذنةكان بكرَيت، ليذنةكانين ر اثؤرتي خؤيان ئاراستةي ثةرلـةمان بكـةن، بؤيـة بة ةناعـةتي مـن      
يةكـةم شـت تةشــكيلي ليذنـةكان بكرَيــت، ئينجـا بةشـَيوةيةكي بنــةر ةتي يـان بةشــَيوةيةكي طشـيت ثــةير ةوي        

 .ناوخؤ بَيتة ناو ثةرلةمان بؤ ئةوةي طفتوطؤي لةسةر بكرَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رجائةن ئَيستا دوو بؤضوون هةية، ئةوانين وازحن، ضةن بةر َيزَيك ديفاعي لَي بكـات ئـةوةي كـة ئةيـةوَيت     
ةوةكـة هـةمووي بَيـت، بؤيـة لـة      بةرنامةي كار بةردةوام بَيت، ضةند بةر َيزَيكين ديفاعي لَي بكات كـة ثةير  

ليسيت كوردستاني دةنـط دةدةم بـة سـَي كـة،، لـة ليسـيت طـؤر انين بـة دوو كـة،، لـة ليسـيت ضاكسـازي و             
خزمةتطوزاري دةنط دةدةين بة ية  كة،، كة لةسةري  سة بكةن، لة ليسيت كوردستاني سـَي نـاوم ئـةوَيت    

 .لةسةري  سة بكةن، فةرموو كا  عومةر
 :د ام  خدر نورةديينبةر َيز عمر د

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــردن و             ــديل ك ــتادا تةع ــةوةي لةئَيس ــةر ئ ــر وات، لةب ــؤي ب ــو خ ــار وةك ــةي ك ــة بةرنام ــة ك ــان واي ــة ثَيم ئَيم
هةمواركردنةكة، هةمواركردنَيكي جزئية كةهـةم لـة دووبـارة ناونانـةوةي ليذنـةكاني ثةرلـةمان كـة لةطـةَل         

كهاتنى حكومةتى تازةدا دةطوجنَيت، هةروةها ثَيشنيار كردنى هةنـدَيك ليذنـة   سروشتى ثَيطؤر انكارييةكان و 
كــة ديســان ئــةو ليذنانــة بوونيــان، وةطةر كــةوتنيان لــة بيدايــةتى دةســثَيكى خــوىل تــازةوة بــةزةرور دةزانــَى   
هــةروةكو لةبةرنامــةى كــاردا هــاتووة بــة تايبــةتى ليذنــةى نةزاهــةو ليذنــةى وةرزة و الوان و ليذنــةى         

َلطاى مةدةنى، هةروةها ليذنةى ثاراستنى مافةكانى بةكاربةر، ئةم ضوار ليذنانة هةر ضـواريان ليذنـةى   كؤمة
ثَيويســنت لــة داهــاتوو دا دةكرَيــت بكرَيتــة  يــةكَيك لــةو خاآلنــةى كــة ثةرلــةمان ئــةكتي  دةكــات، هــةروةها  

كـة وةكـو لةبةرنامةكـة     تةعديلَيكى جوزئى ترين ثَيويستة، ئـةوين لةسـةر ذمـارةى ئةنـدامانى ليذنةكانـة     
ــارة      ــة ذم ــذة وات ــةرزترين ر َي ــة ب ــاتووة ك ــى   11داه ــت  و كةمرتينيش ــة و     4بَي ــةم طؤر انكاري ــة ئ ــت، بؤي بَي

هةمواركردنة جوزئية لة دةسثَيكى خوىل تـازةدا زةرورةو بـة ثَيويسـتى دةزانـ  و كـار دةكاتـة سـةر ئـةوةى         
 .مةيدانةوة، زؤر سوثا، ثةرلةمان لة يةكةم هةنطاوى دا ضوست وضاال  تر بَيتة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة وةكو ليستى كوردستانى داوا دةكـةين كـة طفتوطؤكامنـان ئـةمر ؤ بـةردةوام بَيـت بـؤ ئـةوةى ئةنـدامانى          
نةكانى خؤيان دا، سةبارةت بة ئةوةى كة ئَيمة ضاوةر َيى ثةرلةمان دةست بكةن بةكارةكانى خؤيان لةناو ليذ
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ثَيكهَينانى حكومةت بكةين، ثةرلةمان ئةركى ئةوةية ئةو ليذنانة بـة ثَيـى ثَيويسـتيةكانى كؤمـةَلطا دابـةة      
بكات،  زؤرَيك لة وةزارةتةكان لة كابينةى ئاييندةدا دةمج دةكرَين، بةآلم ئَيمـة بـة ثَيـى ليذنـةكانى خؤمـان      

ساسةكانى ئةو ليذنانة دةتـوانن لـة ضـةندين وةزارةت دا هـةبَيت بةدواداضـوونى خؤيـانى بـؤ بكـةن،         وئيختي
زيـاتر نـةبَيت، ئـةوة     11كـةمرت نـةبَيت و لـة     4سةبارةت بة ذمارةى ئةندامانى ليذنةكانين ئَيستا ئيرت لـة  

وام بــ ، بــؤ ئــةوةى دةبَيــت تةســبيت بكرَيــت، لةبةرئــةوة مــن داوادةكــةم، ئــةمر ؤ لــة طفتوطؤكامنــان بــةردة  
 .ثةرلةمان دةست بكات بة كارةكانى خؤى، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  شَيروان فةرموو
 :بةر َيزشَيروان ناصي حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيداضــونةوة بــة ليذنــةكانى ثةرلــةمان لــة هــةر خــولَيكى ثةرلةمانــدا بــة شــتَيكى ئاســايي دةزامن، وة ئةطــةر 
سةيرى خوىل يةكةم و دووةمى ثةرلـةمان بكـةين دةبيـن  كـة ليذنـةكان هـةموار كـراوة بـة ثَيـى ثَيويسـتى           
كؤمةَلطا و بة ثَيى ثَيويستى وةزارةتةكان، وة مةرجين نية ذمارةو ليجانى ثةرلةمانى بة ثَيـى وةزارةتـةكان   

ارى وةزارةتــةكان بكــات، وة بَيــت، بــةَلكو ئيمكــان هةيــة ذمــارةو نــاوى ليذنــةكان هــةم تةختيتــةى ئــين و كــ 
هةمين تةختيتةى هةموو وةزارةتةكانى ذيانى كؤمةَلطاى كوردةوارى ئَيمـة بكـات، بؤيـة بـة  ةناعـةتى مـن       
ثَيويســتة ئةوةَلــةن ليجــانى ثةرلــةمانى بــة ثَيــى ئــةو ثــرؤذةى كــة دةســتةى ســةرؤكايةتى ئامــادةى كــردووة  

سةر ئةو ليجانة دووبـارة طفتوطـؤى لةسـةر بكرَيـت،     طفتوطؤى لةسةر بكرَيت، وة ئةطةر زيادةية  هةبَيت لة
ئينجـا دواى ئـةوةى كـة طفتوطـؤ دةكرَيــت ئـةم ثرؤذةيـة يرَيتـةوة دةنطدانــةوة، ئينجـا ئةطـةر ويسـتمان لــة           
ئاييندةدا هةروةكو ئَيستا ثرؤذةيةكى ئامادةكراومان هةيـة بـة نيسـبةت نيزامـى داخلـى ئيمكـان هةيـة ئـةو         

وة ببَيتة ثرؤذةيةكى ئاسايى وة تة ديم بكرَيت بؤ سةرؤكايةتى ثةرلـةمان بـؤ    ثرؤذةية دةوَلةمةند بكرَيت،
ئةوةى يرَيتة بةردةستى هةموو ليجانةكانى ثةرلةمان، بؤئةوةى ديراسةيةكى تةفسيَلى بكةن و ثَيشـنيار و  

ؤيـةكى  راثؤرتى خؤيان ئامادة بكةن بؤ ئةوةى ثَيشكةة بةسةرؤكايةتى بكةن، بؤ ئةوةى لة ئاييندةدا طفتوط
 .بنةر ةتى لةسةر ثةير ةوى ناوخؤى ثةرلةمان بكرَيت و، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رَيباز فةرموو. بةر َيز د
 :ر َيباز فتاح حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةمـة هـية   من ثَيم واية ئةطةر تةعـديل كـردن لـة ثـةير ةوى نـاوخؤ بـة هـةموو ماددةكانيـةوة دوايرَيـت، ئ         

يـن دانيشـتنى    1/2تةعتيل كـردن نيـة لـة كارةكـانى ثةرلـةمان، بطـرة ئَيمـة زؤر لةطـةَل ئـةوة بـووين كـة            
ثةرلةمان بكرَيت، نة  تةئخري بكرَيت، من وةكو خؤم ثَيم واية هةر بة ثَيى ثـةير ةوى نـاوخؤى ثَيشـوو تـر     
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وخؤ هـةمووى بةيةكـةوة تةعـديل    ئةوةى كة هـةبووة ليذنـةكان دروسـت بكرَيـت و لـة دواييـدا ثـةير ةوى نـا        
بكرَيت،  سةيةكى تريشـم هةيـة لةسـةر كـا  فرسـت كـة دةليََـت ثـةير ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان جيـاوازة لـة             
ياساكانى تر، مـن دةثرسـم ثـةير ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان هـية مـةوزوعَيكى تةزكييـةى تَيـدا نيـة، ئـةى بـؤ             

 .ةنا وزة بؤ هةية  سوثا،سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة تةزكيية داندرا  يةعنى ئةو ت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زانا فةرموو.بةر َيز د
 :دة كريم صا  رؤوفبةر َيز زانا 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة ثَيمان باشة ثةير ةوى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان هةمووى بةيةكـةوة طفتوطـؤى دةربارةيـةوة بكرَيـت،     

ليذنةى  15هةرطيز نابَيتة لةكاركةوتنى كارى ثةرلةمان، ئَيمة كة ئَيستا ثةرلةمان : ئةمة يةكةم، دووةميان
ثةرلــةمانيمان هةيــة، دَلنيــام ئَيمــة لــة ليســتى طؤر انــدا ئــةو ثَيشــنيازانةى كــة ئيقرتاحــى بــةر َيز ســةرؤكى      
ثةرلةمان كة كراوة زؤر تةئيـدى ئـةو ثرؤذانـة دةكـةين دروسـت كردنـى ليجانـةكان، ليجـانى نةزاهـة و ئـةو           

جانانة هةمووى ليجانَيكن لة خزمةت خةَلك دان، بةآلم لة هةمان كاتدا مةفروزة ئـةم ثـرؤذةى ثَيشـنيازى    لي
ــةموار           ــة ه ــت ل ــى بَي ــةوين بريت ــت، ئ ــر دا بَي ــتطري ت ــةكى طش ــَيوةى بةرنامةي ــة ضوارض ــة ل ــديل كردن تةع

بةشـَيوةية  لـة    كردن،ضونكة من دَلنيام بةرنامـةى بـةردةوام بـوون لةسـةر ثـةير ةوى نـاوخؤ وا دةكـات كـة        
شـــَيوةكان لـــةو ضـــوار ليجانـــةى تـــرين كـــة ثَيشـــنياز دةكرَيـــت بةشـــَيوةية  لـــة شـــَيوةكان ببَيتـــة هـــؤى   
ــك      لةكارخســتنيان، ثاشــان هيــوادارم كــة ئَيمــة ئــين بكــةين لةســةر ئــةوةى كــة ليجانــةكان وةكــو خــؤى ثَي

ن  لـة ئَيسـتادا يةكسـةر بر يـار     بهَيندرَينةوة بةزووترين كات، ضونكة من طومامن هةية لةوةى كة ئَيمة بتـوا 
بدةين لةسةر ثَيكهَينانى ئةم ضوار ليذنةية لة هةمان كاتدا بؤ  سـة كـردن لةسـةر هـةمواركردنى طشـتطريى      
ثةير ةوى ناوخؤ بَلَي  وةَلآل كـاتَيكى زؤرمـان هةيـة، لةكاتَيكـدا ئةمـةيان بـةو شـَيوازة بـة شـَيوةيةكى خَيـرا           

 .ن، سوثا،مبانةوَى طفتوطؤى دةربارةوة بكةي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ادد فةرموو.بةر َيز د
 :ادد ابراهيم على.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة ثَيمان واية كة ثةير ةوى ناوخؤى ثةرلةمان ثَيويستى بة تةعديل هةية، هةمووى ثَيويستى بة هـةموار  

ة ليذنـةكان هـةمووى تـةرتيب بكـرَين، ئةطـةر ئـةو       كردن هةية، ئةو ليذنانـة ثَيويسـتيان بـة ئـةوة هةيـة كـ      
ليذنانة كة ثَيشنيار كراوة بةر استى هةم ليذنةى نةزاهة و هةم ليذنةى داكؤكى كردن لـة مـافى بةكاربـةر و    
هةم ليذنةكانى ترين، ئةو ليذنانة زؤر طرنطن ثَيويستة هةموو ليذنةكان ثَيك بهَيندرَين، نة  هةنـدَيكيان  

ريطةرى دةبَيت لةسةر دابةة كردنى ئةندامانى ثةرلةمان بةسةر ليذنةكان، لةبةرئةوة دوابكةون، ضونكة كا
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ئةطةر ليذنةكان هةمووى تةواو بكرَين، دابةة كردنى ئةندامانى ثةرلةمان ئاسان تر دةبَيت بةسةر هـةموو  
ندَيك ليذنـةى  ليذنةكان، نة  هةندَيكيان لةو ليذنانةى كة ئَيستا هةن ئةندامةكان دابةة بكرَيت ثاشان هة

تــر دروســت بكرَيــت، ئةمــة كاريطــةرى ســلبى دةبَيــت، لةبةرئــةوة جــارَيكى تــر دةبَيــت ئةندامــةكان دابــةة   
بكرَيتــةوة، بــة  ةناعــةتى ئَيمــة ثَيويســت دةكــات ئــةو ليذنانــة يرَينــة دةنطدانــةوة، ئةطــةر هــةر حــةزف و  

بكرَيت، ئةمة بة زةرور دةزان ، زؤر ئيزافةيةكين هةبوو لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة با  سةى لةسةر 
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان تةواو، هةمووتان طوَيتان لة يةكرت طرت، تكاية لة وةختى خؤيـدا دةسـت بـةرز بكةنـةوة، بـة، مـن       
ادــد وامـان زانــى لـة ليســتى خزمةتطوزاريـة، كــةرةم كــة    . لةبةرئـةوةى تازةيــة لَيمـان تَيــك ضـوو، بــةر َيز د   

 .جةنابت كا  عمر
 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كـة زؤر تةئكيـد دةكـات     90من تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ئةو دوو ماددةية، بة ثَيى بؤضـوونى مـن مـاددةى    

ن، بـؤ  لةسةر ئةوةى ثَين دوو ر ؤذ مةفروزة ئةندام ثةرلةمانةكان ئاطايـان لـةو ثَيشـنيارانة بَيـت كـة دةكـريَ      
بريؤكةى ليذنةكان كة بةشَيكة لة فةسَلى ثَينجةم لةثةيرةوى ناوخؤ، ثةير ةوى ناوخؤ ئةطةر هةمووى ئَيمـة  
ثَيكةوة مونا ةشةى بكةين حةكةن دةوَلةمةند تر دةبَيت و باشرت دةبَيت، بةنيسبةت ئةوةى كة كا  فرست 

سـكرتَير بيطةيـةنَيت بـة يةكـة يةكـةى      فةرمووى بةر استى ئةوة وةكو خـؤت جـةنابت دةزانـى ئـةوة دةبَيـت      
ئةندامانى ثةرلـةمان، لـة هـةموو كوردسـتاندا، مـن تةئكيـدم ئةمـة موفاجةئةيةكـة بـؤ ئـةو بةر َيزانـةى كـة             
لَيـرةن، دواى ئـةوة ئَيمـة لةطـةَل ئـةوة نينـة زؤ دوابكـةوَيت، بـة دوا كـةوتن حةكـةن زةرةر دةكـةين، بــة،            

ت بدرَيت بؤ ئةوةى بةكاوةخؤ هةموو ئةندامانى ثةرلةمان بـة  سةعات مؤَلة 58سةعات يان  95لةوةية كة 
تةئكيـد لـةوة دةكـات كـة دةبَيـت حةيسـياتى يـةعنى مونا ةشـة نـةكرَيت،           91بابةتةكاندا بضنةوة، ماددةى 

بةَلكو ئةسبابى موجبة يرَيتة بةردةم ئةنـدام ثةرلةمانـةكان بـؤ ئـةوةى ثيابضـنةوةو تَيبينـى خؤيـان تَيـدا         
 .وثا،دةريةن، زؤر س

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤضوونةكةى جةنابت تةئيدى دةكةم سةدى سةد، لةمةودوا دةبَيت رةسائيلى موسةجةلة كة جـاران هـةبوو   
ئةو ثرؤذانة بة ئيمـزا بـدرَيت، ئَيمـة تـةرتيبى دةكـةين، ضـونكة سـةندوق ئي تمالـة ئـةو ئةندامـة بةهانـة            

تر دةسكارى بكات، من سكرتَيرى مةكتةبى خؤم تةبليغ دةكةم  بَينَيت بَلَيت نةطةيوةتة دةستم، يان يةكَيكى
ئةندامـــةكان بـــةر ةمسى لةدةســـت   111ئـــةو نوســـخةية  هـــةم لـــة ســـندو ةكانتان هـــةبَيت، هـــةم هـــةر   

سكرتَيرةكةى من وةرى بطرن بؤ ئةوةى هية براية  و هية خوشكَيك بَى بـةة نـةبَيت لـةوةى كـة نةطاتـة      
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ةكَيكيان  سـةى بكـةن، هـةروةها بـرا كلـدان، سـريان، ئاسـوريةكانين  سـة         دةستى، ئَيستا برا توركمانةكان يـ 
 .بكةن و رةئيان بدةن لةسةر ئةو مةوزوعة، كا  امريفةرموو

 
 :بةر َيز امري طوطة يوسف عودين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ليجانَيتـة   وةكو رةئيا مة كو ئةو ليجانةت هةى بةرى نوكة هةر ضاردة ليجانةكة هاتنـة تةشـكيل كـرن، ئـةظ    

دةست شول و كارَيت خؤ بكـا دواى ئـةو هـةر ضـار ليجانَيـت تـر هاتنـة ثَيشـنيار كـرن ئـةوان ذى مونا ةشـة            
لةسةر كردن ئةظة باشرتة، ضونكة ثشتى ئةظ هةر ضاردة ليجانَى تر ئيجتماعَيت خؤ بكن ئـةو كـات دةزانـ     

ات هـةى ئـةز دبَيـذم  باشـرتة كـو بَيتـة       رةئيةت خؤ، مونا ةشاتَيت خؤ ثَيتظى ض طؤرانكارى هةيت ظان ليجانـ 
 .تاخري كرن، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .برايةكى توركمان، كا  شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل  سس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةو تــةبيعى تــاخري كردنــى ئــةو ليذنانــة تــاخري كردنــى ئــين وكارةكــانى ثةرلةمانــة، بةر اســتى ضــةند زوو ئــ

ليذنانة دابندرَيت، ئيشى لةسةر بكرَيت ئةوةندة زووتر ئيشةكامنان بةكاردةكةوَيت دةر وات، بؤية ثَيم باشـة  
 .ئيشةكان زووتر بر وات باشرتة و دةست بة ليذنةكان بكةين باشرتة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيستا ئـةو مو تةرةحـةى كـة دةيـةوَيت     ئَيستا مونا ةشة خةال،، بةر َيزان، خوشكان، برايان طوَيتان ىَل بوو، ئ
ــةير ةو كــة       ــبةت ث ــة نيس ــرؤذة ئةســَليةكة ب ــبةت ث ــةمين بةنيس ــتمانة كــة ئ كــة ئــةم ثرؤذةيــةى لةبةردةس
ثرؤذةيةكى تازةية دةخيةينة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةوةية كة هةموو ثرؤذةكة بةيةكةوة تةسويتى لةسـةر  

تةرةحـةى هـاتووة ئَيسـتا لةبةردةسـتمانة، كـَى لةطـةَل ئةوةيـة        بكرَيت، ئايا بؤ ئةوةى ر وون تر بَيت ئةو مو 
مونا ةشةى لةسةر بكـةين، ليذنـة ليذنـة و بر يـارى لةسـةر بـدةين، كـَى لةطـةَل ئةوةيـة ئـةم ثرؤذةيـةى كـة             
ئةمر ؤ ثَيشنيار كراوة لةاليةن سةرؤكى ثةرلةمانةوة بؤ ئةوةى مونا ةشة بكرَيت، كَى لةطةَل مونا ةشةكةية 

كة، لةطـةَل ئةوةيـة بـةر َيوة بضـَيت، كـَى لةطـةَل        12َيت، تكاية دةستتان بةرزبكةنةوة  بةر َيزان بةردةوام ب
كـة، لةطـةَل ئةوةيـة بـةرَيوة نةضـَيت، بؤيـة        35ئةوةيةكة بةر َيوة نةضـَيت  تكايـة دةسـتى بةرزبكاتـةوة      

 .زؤر سوثا،. ئَيستا بةردةوام دةب  لةسةر كارةكامنان
 :نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما

ـةمينى هـةموار كـراو لـة ثـةيرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان، هـةموار دةكـرَى و بـةو            38ماددةى يةكةم، ماددةى 
 :شَيوةيةى خوارةوةى ىَل دَيت
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  38ماددةى 
 :ليذنة هةميشةييةكان بةم شَيوةيةى خوارةوة ثَيك دةهَيندرَين

 .ـ ليذنةى ياساكارى و كاروبارى ياسايى 1
 .رى ئابوورىـ ليذنةى دارايى و كاروبا 9
 .ـ ليذنةى ناوخؤ و ئةجنومةنة خؤجَييةكان 3
 .ـ ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى 5
 .ـ ليذنةى كاروبارى ئافرةت و منداَل و خَيزان 4
 .ـ ليذنةى ثةروةردةو فَيركردنى باآل و توَيذينةوةى زانستى 1
 .ـ ليذنةى كاروبارى تةندروستى وكؤمةآليةتى و ذينطة 9
 .انكردنةوةو نَيشتةجَى كردن و ثةرةثَيدانى طوندـ ليذنةى ئاوةد 8
 .ـ ليذنةى ثةيوةنديةكان و رؤشنبريى و راطةياندن 2

 .ـ ليذنةى ئةو اف و كاروبارى ئايينى 10
 .ـ ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة 11
 .ـ ليذنةى مافى مرؤظ 19
 .ـ ليذنةى ثيشةسازى و ووزة 13
 .نةوةو طةياندن و طةشتوطوزارـ ليذنةى خزمةتطوزارى شارةوانى و طواست 15
 .ـ ليذنةى ثاراستنى مافى بةكاربةر 14
 .ـ ليذنةى وةرزة و الوان 11
 (.نزاهة)ـ ليذنةى ثاكسازى  19
 .ـ ليذنةى رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى 18

ى ليذنـةى ياسـاكارى و كاروبـار   )ئَيستا يةكة يةكة دَيينـة سـةر ليذنـةكان و يـة  يـة   دةيدةينـة دةنطـدان،        
 .، سؤزان خان فةرموو(ياسايى

 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من داواكارم لةسةر هةمووى بَيت يان بة، لةسـةر ليذنـةى ياسـايى  سـة بكـةين لةسـةر ناونانةكـة  ئةطـةر         
ياسادانان )َيمة هةر تةنها ليذنةى ياسايى بَيت، ليذنةى ياساكارى نية، يةعنى ئةوة تؤزَيك نامؤية لة زمانى ئ

 .، زؤر سوثا،(التشريع والشؤن القانوني )باشرتة ر َيك وةكو عةرةبيةكةى ىَل دَيتةوة ( و كاروبارى ياسايى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةمووى  مـن ثـَيم باشـة هـةمووى بَيـت، ضـونكة كاتةكـةمان بـؤ         تةنها لةسةر ليذنةى ياسا  سة بكةين يان هـ 

 .دةطةر َيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطــةر طشــت ثةرلــةمانتارةكان ثَيتــان باشــة لةســةر هــةمووى  ســة بكــةن دةســتتان بَلنــد بكــةن تكايــة  زؤر  
 .سوثا،، لةسةر هةمووى  سة دةكةين، كوَيستان خان فةرموو

 :عبداهللبةر َيز كوَيستان حممد 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يذنـةى  ليذنةى ياساكارى ثَيشنيار دةكةم وةكو خؤى ىَل بَيتـةوة، بكرَيتـةوة ليذنـةى كاروبـارى ياسـا، لةسـةر ل      
مة بةر استى لةم هةرَيمة كَيشةيةكى طةورةمان هةية كة كَيشةى ذنانـة، يـةكَيك   كاروبارى ئافرةت وخَيزان ئَي
ةوة بوو كة ثَيشرت ليذنةيةكى هةبوو ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةكانى ذنان ، لةسةروةريةكانى ثةرلةمان ئ

مــن داوا دةكــةم وةكــو خــؤى ىَل بَيتــةوة، هــةروةها ليذنــةى ســكاآلى هاووآلتيــان، جــا ئةطــةر لةطــةَل ليذنــةى   
شـوَينَيكيان   ر َيكخراوةكان دابندرَيت يان لةطةَل ليذنةيةكى تر ئةوة زيادبكرَيت، ضونكة تا ئَيستا هاووآلتيـان 

نية كة سكاآلى خؤيانى ىَل بكةن كة ئَيرة ئةو شوَينةية كة ئةوان دةنطيان ثَيى داوة، ئةو شوَينةية كـة مـافى   
 12خؤيانة سكاآلى لةال تؤمار بكةن، بؤية ئةوين جَيى بكرَيتةوة، يان بة ليذنةيـةكى زيـاد ببَيتـة ليذنـةى     

 .و، سوثا، يان لةطةَل ليذنةى مافى مرؤظ ناوةكةى دابندرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان تؤ  سةكانت تةواو بكة فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بة خاَلى يةكةم وكان ياسادانان و كاروبارى ياسـايى، ياسـادانان مةبةسـتمان ئـةو تةشـريعاتةية كـة       
ةو ثرؤذانـة و دةكرَيـت بـة ياسـاة، سـةبارةت بـة خـاَلى سـَييةم ليذنـةى          دَيتة ناو ثةرلةمانةوة و دةكرَيتة ئـ 

ناوخؤ و ئاساين و ئةجنومـةنى خؤجَييـةكان، ضـونكة ئَيمـة بـؤ ئـةوةى يةكطرتنـةوةى ئاسايشـةكان و ئـةوة          
ليذنـةى ئاوةدانكردنـةوة و نيشـتةجَى كـردن وثةرةثَيـدانى       8كارَيكة كة حكومةتى ئايينـدة دةيكـات، خـاَلى    

ليذنـةى ثاكسـازى، ثاكسـازى نيـة،      19بؤ ئةوةى هةر لةر ووى زمانةوانيـةوة، سـةبارةت بـة ذمـارة     طوندةكان، 
ليذنةى ثاكى يان ئةستؤ ثاكى، هةرضيةكى ناوبنَيى، بـةآلم خـؤى ثاكسـازى نيـة، ئةسـتؤ ثاكيـة يـةعنى هـةر         

و نةزاهةتى ئـةو   كةسَيك زمةى ماىل خؤى دةخاتةر وو لةالى ئةو ليذنةية، ئةو ليذنةية بةدواى ئةستؤ ثاكى
كةسانة دةر وات كة سكاآلكة دةخرَيتة بةردةمى، ليذنةى كاروبـارى ر َيكخراوةكـانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى، نـة       
ليذنةى ر َيكخراوةكانى كؤمةلَ طاى مةدةنى، سةبارةت بة ليذنـةى كاروبـارى ئـافرةت و منـداَل و خَيـزان ئَيمـة       

ن و ئافرةت ئَيستا لةبةرئةوةى بةشـَيوازَيكى تـر بـريى ىَل    سةبارةت بةوةى ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ذنا
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ئةكةينةوة كةوا مناَل و خَيزان ئةوانين دةبَيت داكؤكى لة مافةكانيان بكرَيـت، لةبةرئـةوة دةتـوان  بَلـَي      
ليذنـةى داكــؤكى كـردن لــة مافــةكانى ئـافرةت و منــداَل و خَيــزان ضـى ىَل نــاو دةنــَين بينـَين، بــةآلم داكــؤكى      

 .ة بةردةوام بَيت، ضونكة هَيشتا موستةزعةفى ئةم كؤمةَلطاية و ئةو ضينةن و، زؤر سوثا،كردنةك
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  رزطار فةرموو
 :بةر َيز رزطار حممدام  دة سعيد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــاز       ــرتة، ن ــة باش ــياغة لةم ــةى س ــريعة، ليذن ــةمووى تةش ــؤى ه ــةمان خ ــري ، ثةرل ــةى تةش ــة  ليذن ــةوَى ل امن ل

كورديةكــةى ئةطــةر عةرةبيةكــةى ليذنــةى ياســادانان لةطــةَل تةشــري  موعــادةىل ئــةوة، بــة، تةشــري  نيــة  
ليذنةكة، بؤضوونى سياغةى دةكات ئةوة مونا ةشةى دةكةن وسياغةى دةكةن، دوايـى دةيدةنـة ثةرلـةمان و    

دوايـن ئوسـرة مةبةسـت ضـية     ئةوان تةشريعى دةكةن، دوايى ئةو ليذنـةى ئوسـرة مةبةسـت ذن ومنـداَل و     
ئةوة لـةوَى   ةسـدتان ثريةكـانين بـا، نـةكراوة، منـدال و ذن و يـةعنى ئوسـرة هـةمووى دةطرَيتـةوة يـان            

 .ضؤنة  سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةميان خان فةرموو
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر ان هةية، حة ة وةرطَير ان ئيشى زياتر لةسـةر بكرَيـت، ضـونكة ئاشـكراية و     من سةرةتا  سةم لةسةر وةرطَي

ئةوانةى ثَين منين ئةو بةر َيزانة  سةيان لةسةر كرد كة وةرطَير انةكة زؤر خراثة، من  سة زيـاتر لةسـةر   
ستى عةرةبيةكةى دةكةم،  ضونكة كورديةكةى زؤر خراك وةرطَير دراوة، ليذنةى تةشري  ئةمة بؤ خؤى بةر ا

بَلَي  سةندنةوةى مافى ياسادانانة لة كؤى ئةندامانى ثةرلةمان و ضر كردنةوةى لة تةنيا ليذنةيـة  دا، كـة   
ئةمة بؤ خؤى مةترسى زؤر طةورةى هةية لةسةر دةسةآلت و ماف و ئةركةكانى هةر ثةرلـةمان بـؤ خـؤى و     

كـة   4ييةكة باشـرتة، ئـةوةى ليذنـةى    ئةندامانى ثةرلةمانين كة بةر اى من بطةر َيتةوة سـةر كاروبـارى ياسـا   
ليذنةى ششونى مةرئةو منداَل و ئوسرة، بةر استى ئةمة بَيجطة لةوةى كة ناحة ية بة مةسـةلةيةكى طـرنط   
كة مةسةلةى ذنة، هةر بؤ خؤشى ناحة ية بةمناَل و خَيزانين، ضونكة بةتةسةورى مـن ئـةوة دوو بابـةتى    

ــاو   ــة دوو ليذنــةى جي ــت ب ــتة بكرَي ــةَليا   جيــان، ثَيويس ــةبَيت لةط ــةى شــشونى مةرئــةة بةتــةنيا ن از وة ليذن
جَيندةرين كة ئَيستا با بَلَي  مةفهومَيكى مشوىل ترى هةية بؤ مةسةلةى ذنان، مةسةلةى ذنانين كاريطةر 

لةطـةَل  ( ر َيزم هةية بـؤ بةتةمةنـةكان  )تر و طةورةترة لةوةى كة ئَيمة ئاواهى وةكو ئةوةى كة ر ةنطة لةطةَل 
ةتةمةن و هةموويان تَيكـةَلى بكـةين، بـةر اى مـن ئـةوة جيابكرَيتـةوة، ئـةوةى كـة ليذنـةى نةزاهـة           مناَل و ب

بةر استى بةتةسةور ى من ثَيويستى بة ر وونكردنةوةى زياتر هةيـة، ثـَين ئـةوةى  سـةى لةسـةر بكـةين كـة        
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ليذنةيـة ضـؤن   دةسةآلتى ئةو ليذنةية ضى دةبَيت  ئةركةكانى ضى دةبَيت  ضؤنيةتى تةشكيل كردنـى ئـةو   
ردةكـارى زياترمـان لـةال    مة  ةرار بدةين لةسةر ئةوة با ودةبَيت  ضونكة ليذنةيةكى تازةية، ثَين ئةوةى ئَي

 .بَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان فةرموو عظيم 
 :رضاجنم الدين حسن  عظيم بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
روبارى ياسايى، من ثَيم واية ئةم مةفهومة تَينةطةيشتنَيكى تَيدايـة و وازح  سةبارةت بة ليذنةى ياسايى و كا

نيــة، كــة دةَلــَي  ليذنــةى ياســاكارى و يــان كاروبــارى ياســايى هــةر ليذنــةى ياســايى دةطرَيتــةوة، كــة طوكــان 
خـاَلَيكى  ليذنةى ياسايى واتة كارى ياسايى و كارويارى ياساين دةطرَيتةوة، ليذنةى ياساييةكة مةعقول ترة، 

تر ليذنةى كاروبارى ئافرةت و مناَل و خَيزان، ئَيمـة ليذنةيـةكمان هةيـة بـةناوى ليذنـةى ثةيوةنديـةكان و       
ليذنــةى كاروبــارى تةندروســتى و كؤمةآليــةتى و ذينطــة، خــؤى بــؤ خــؤى خَيــزان دةضــَيتة زمنــى كاروبــارى  

َيزانة، ليذنةى كاروبارى ئافرةت وةكـو  كؤمةآليةتيةوة، كاركردنيان و ئيشكردنيان لة ليذنةكان لةكاروبارى خ
ليذنةية  كة زةرورة ئةو ليذنةية وةكو ليذنةى ذنان كة هةبووة ئةو ليذنةيـة وةكـو خـؤى مبَينَيتـةوةو كـة      

 .خَيزانةكة بضَيتة سةر زمنى ئةو ليذنةيةى كة هةبووة لة تةندروستى وكاروبارى كؤمةآليةتى، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نط فةرمووةةرهكا  س
 :نط فر  حممد حممودةبةر َيز سةره

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئــةوةى مــن دةمــةوَيت  ســةى لةســةر بكــةم لةســةر خــاَلى يةكةمــة، ليذنــةى ياســايى ئــةو  ســانةى كــة مــن    
دةمةوَيت بيكةم ثةميان خان ئيشـارةى ثَيـدا، مـن ئـةو  سـانة دةكةمـةوة واباشـرتة وةكـو ثـةير ةوى نـاوخؤى           

ليذنةى كاروبـارى ياسـا هـةروةكو خـؤى مبَينَيتـةوة، ضـونكة مةسـةلةى ليذنـةى تةشـريعى و شـشونى            ثَيشوو
ياسايى، ئَيمة دةزان  ليذنةى ياسايى ثةرلةمان موجةرةد ثرؤذة ياسايةكان ئامادة دةكـات دواتـر ئـةوةى كـة     

ية  بَيـت، لةبةرئـةوة   تةشريعى دةكات و ئةوةى كة دةيكاتة  انون ثةرلةمانة، نةوةكو تةوجيهةكة بؤ ليذنة
 .من ئيقرتاح دةكةم هةروةكو خؤى مبَينَيتةوة بةناوى ليذنةى كاروبارى ياسايى، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  نةرميان فةرموو
 : بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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، منـين ثشـتطريى لـةوة دةكـةم كـة كاروبـارى       نطةهةندَيك لة هةظاَلـةكامن طوتيـان بـة تايبـةتى كـا  سـةره      
ياســايى وةكــو خــؤى مبَينَيتــةوة، لةبةرئــةوةى دةســةآلتى تةشــريعى بــدرَيت بــة ليذنةيــة  كــةم كردنــةوةى   
دةسةآلتى ليذنةكانى ترة وةكو ثةميان خان طوتى، سةبارةت بة ليذنةى ثاكسازى واتة كة تةرجومة كراوة بة 

واو نيـة، لةهـةمان كـات مـن ثَيشـنيار دةكـةم ليذنةكـة بـؤ ئـةوةى          نةزاهة، تةرجومةكةى تةرجومةيـةكى تـة  
ــارةى           ــة ذم ــت ل ــنايةكين بكرَي ــة و ئيستس ــةى نةزاه ــة هةيش ــت ب ــدةين بكرَي ــَى ب ــاترى ث ــوعَيكى زي تةوةس
ئةندامــةكانى لةبةرئــةوةى بتوانَيــت ثةرلــةمان بةهــةموو فراكســيؤنةكانى و بــة هــةموو ئةندامــةكانى و بــة 

كـة، بَيـت بكرَيـت بـة هةيشةيـة  نـة         90ا بةشدار بن و ثَيشنيارم ئةوةيـة تـا   هةموو اليةنةكانيةوة تَيد
ليذنةية  بـؤ ئـةوةى دةسـةآلتةكانى فـراوان تـر بَيـت، لةبةرئـةوةى ئَيمـة خؤمـان لـة وةزعـى كوردسـتان دا             
 ئاطادارين كة طةنـدةَلى طةيشـتووةتة ئاسـتَيكى لةكـةدارى، نـاوى نةتةوايـةتى ميللةتةكـةمانى زر انـدووة، زؤر        

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .صباح فةرموو.كا  د
 :صباح حممد جنيب حسن.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة ئةو ئيقترياحة بؤ هةموار كردني ماددةكـة، خـودي لَيذنـةكان ئـةوة بـؤ خـؤي مومكينـة  سـةي         

ئيشـكاالت هةيـة لـة تةرجومـةى ماددةكـة،       زياتر هةَلبطرَي، بةآلم وةكو ئةو ئيقترياحةى كة هاتووة، هةندَي
ئةطــةر ئَيمــة كورديةكــةى بكــةين بــة ئةســَل، يــان عةرةبيةكــةى بكــةين بــة ئةســَل و كورديةكــة بكــةين بــة   
تةرجومة، هةوَل بدةين ناوى لَيذنةكان دةاللةتي بـةهَيزتر بـَي، عينوانـةكان بـة هَيزتـر بـَي، نـة  تيكـراري         

اري و كاروبــاري ياســايي، ئــةم تيكــرارة جــوان نيــة، ئــةو بةديلــةى كــة   تَيــدا بــَي، بــؤ منوونــة لَيذنــةى ياســاك 
هَيناومانة لة ئةصَلةكة باشـرت نيـة، لَيذنـةى كاروبـاري ياسـايي هـية عـةيبَيكي واي نيـة، ضـونكة بـؤ خـودي            
وشةى تةشريعين كَيشـةى تَيدايـة، هـية لَيذنةيـة  لـة ثةرلـةماني كوردسـتاندا ئـةتوانَي لَيذنـةى تةشـري            

سةبارةت بة لَيذنةى كاروباري ئافرةت و منداَل و خَيزان، ثـَيم وايـة لَيذنةيـةكي    : يةكةم، دووةم بكات  ئةوة
تايبةت هةبَي بة كاروباري ئافرةتان، بـةهَيزترة لـةوةى كـة كاروبـاري ئافرةتـان تَيكـةَل بكـرَي بـة كاروبـاري          

اروبـاري كؤمةآليةتيـدا جَيـي    خَيزان، ئةكرَي مةسةلةي منـداَل و خَيـزان لـة زمـين لَيذنـةى تةندروسـيت و ك      
بكرَيتةوة، سةبارةت بة لَيذنةى ثاكسازي، ئةو وشةية بة مةعناي تةتهرية نة  بة ماناي نةزاهة، ئيقترياحي 
ئةوةي دةكةم كة لَيذنةةكة بكرَيت بة لَيذنةى ئةستؤثاكي، سةبارةت بةوة تةئيد دةكةم كة لَيذنةية  هةبَي 

ن، ضــونكة ئــةوة داخــوازي زؤر دةكــا لــة ضــ  و توَيذينــةكاني  طــةلي بــؤ لَيثرســينةوة لــة ســكاآلي هاووآلتيــا
 .كوردستان و، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رَيزدار كا  كاردؤ، فةرموو
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 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تَيكـي بـة لَيذنـةى ياسـاييةوة     منين وةكو هاوكارامن ئاماذة بةوة دةكةم، ئةو ياساكاري و تةشـريعة هـية رةب  

نية، ضونكة تةشري  ئةوة ثَيناسةكةي ديارة، ئَيمة دةبَي نـاوى لَيذنـةكان ئينسـيجام لةطـةَل ثَيناسـةكان بكـا،       
دةكــرَي ببَيتــة مونا ةشــة ئــةم لَيذنانــة ضــؤن نــاوي لــَي دةنــرَين، لــة ثةير ةوةكــةدا هةيــة، ضــونكة تةشــري    

ختةصــة و ثةرلــةمان حــة ي ئــةوةى هةيــة، ئَيمــة لَيذنةيــةكي  ثةيوةنــدي بــة ســوَلتةي عامــةوة هةيــة و مو
فةني  زياتر لة صياغةكردندا، من ثَيم واية ئاسار ثةيوةندي بـة اليـةني سـة افيةوة هةيـة، بضـَيتة بـواري       
رؤشنبريي، خاَلَيكي تر هةندَي موئةسةساتي ترمـان هةيـة كـة ثةيوةنـدي بـة ئةمنيتـةوة هةيـة لـة لَيذنـةى          

موئةسةساتة ئةمنيةي ئَيمة ثةيوةنديان بة وةزارةتي ناوةخؤةوة نية، موستة يلن، بؤيـة   ناوةخؤ، بةآلم ئةم
ــةي ئــةو             ــة، ثةرلــةمان موتابةع ــمةرطة بَيــت باش ــاري ئاســايين و ثَيش ــة لَيذنــةي كاروب ــَيم وايــة ك ــن ث م

هةيـة   موئةسةساتانةى بكات باشة، خاَلَيكي تر كة ثةيوةندي بة مان مرؤظةوة هةيـة، هةنـدَي تايبةكةنـدي   
ــةوَي          ــةمان دةي ــة ثةرل ــةوة ك ــي بكةين ــوَي جَي ــة ك ــة ل ــة ئَيم ــةم تايبةكةنديي ــةنفال، ئ ــةهيدان و ئ ــو ش وةك
موتابةعةى بكات، لَيذنةيةكي تر هةية كة من ثَيم واية بؤ ثةرلةمان طرنطة، ئةوين لَيذنةى بةدواداضـوون  

ةرلةمان ئةهةميةتَيكي طـةورةي هةيـة،   بؤ ثةيوةندي هةرَيم و ناوةند، كة لةو لَيذنانةى ئَيستا نية كة بؤ  ث
كَيشةى هةرَيم و ناوةند كة ئةبَي لَيذنةيةكي تايبةت هـةبَي لـة ثةرلـةمان كـة  موتابةعـةى ئـةم كاروبارانـة        

 .بكات، سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنــةى كاروبــاري ياســايي وةكــو خــؤي : خــان دةكــةم كــة ئــةَلَي ديــارة مــن ثشــتطريي لــة  ســةكةي كوَيســتان
مبَينَيتةوة، كة لة ثةير ةوة كؤنةكة  هةية، ضونكة ئةوة ثـَيم وايـة دةسـةآلتي فـراوانرتة، هـةروةها كؤمـةَلَيك       
طؤر انكاري كراوة، بـؤ منوونـة لَيذنـةى نـاوةخؤيي و ئةجنومـةنى خؤجةييـةكان دانـدراوة، بةراسـيت ئَيمـة تـا           

ا مونا ةشة لةسةر ناوةكانـة، باشـة ئـةركي ئةوانـة ضـيية  مـن ثـَيم وايـة ئةركـةكان طـرنطرتة  سـةيان            ئَيست
لةسةر بكةين، ئَيستا دَي  بؤ منوونة لَيذنةى ثاراستين مان بةكاربةر، ئايـا ئـةم لَيذنـة ئيشـي ضـيية  دةبـَي       

ة و الوان، تـؤ لـة ثَيشـةوة وتـت     دياري بكةين، حة ة مونا ةشةي ئةركةكانيان بكةين، دةَلَيـي لَيذنـةى وةرز  
لَيذنةية  هةية هي وةرزة و الوان لة ئةصَلدا بةشَيكة لةو لَيذنةيةي كة ثةيوةندي بة لَيذنـةى ثةيوةنـدي   

. و رؤشنبريي هةية، ئَيستا تؤ ضؤن ئةوانة جيا دةكةيتةوة  حةق واية سةرباري مونا ةشة كردني ناوةكـاني 
 .ن ضية  ببوورة هةر ئةوةندةم هةية، سوثا،دةسةآلتةكانيشي دياري بكرَي و ئةركيا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كا  زانا فةرموو
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 :بةر َيز زانا معروف حةمة كريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةوةى كــة تايبــةت بــَي بــة خــاَلي نؤيــةم، لَيذنــةى   : مــن ثَيشــنياز دةكــةم ئــةم طؤر انكاريانــة بكــرَي، يةكــةم 

ؤشنبريي و راطةياندن، بة بر واي من ئةبَي لَيذنةى ثةيوةندييةكان جيـا بكرَيتـةوة و نـاو    ثةيوةندييةكان و ر
بنر َيت لَيذنةى نيشتماني و دةرةكييةكان، ئَيمـة ئـةزان  دةسـةآلتي جَيبـةجَي كردنـي ثؤسـيت سـةرؤكايةتي        

سةرداني وةفدة حكومةت و سةرؤكايةتي هةرَيم ضةند طةشتَيكي مةكؤكيان هةية بؤ وآلتاني جيهان، ياخود 
بَيطانةكان بكةين لة هةرَيمي كوردستان، ياخود ئةوانةى كة لة ناوةندةوةن ياخود ئةوانةى لة والتاني ترةوة 
دَين، ئَيمة بتوان  لَيذنةيةكي ثةرلةمامنان هةبَي بة شَيوةيةكي سةربةخؤ بؤ بةدواداضووني ئةم حاَلةتانـة،  

كة لة اليةن دةسةآلتي جَيبـةجَي كردنـةوة ئـةكرَي، لـة هـةمان       لة هةمان كاتدا ئاطاداري ئةو وردةكاريية بَي
كاتدا، لَيذنةى ثةيوةندييةكان بوارَيكي سةربةخؤيي زياتري ثَي بدرَي، بؤ تةكميلة كردنَيكين، من ثَيشنياز 
دةكةم هةر لةم بر طةيةدا، ثابةند بكرَين هةر يةكَيك لةم لَيذنانة ثةير ةوي ناوةخؤي خـؤي هـةبَي، كـة ئـيرت     
لَيــرة نةكةوينـــة نـــاو وردةكارييـــةوة كــة ئايـــا ئـــةم لَيذنةيـــة ضـــؤن ئــين دةكـــات، راســـتة ئةطـــةر دوايـــي    
ئةندامةكانين وةكو ثةير ةوةكـة ضـؤن دةستنيشـان دةكـرَي سـةرؤ  و جَيطـر و مو ـةريري بـؤ دةستنيشـان          

ة ثـةير ةوى  دةكرَي، بةآلم لـة هـةمان كاتـدا ئامـاذةة بـدرَي بـةوةى كـة ثـةير ةوي نـاوةخؤ ئيلزامـي بكـات بـ            
طرنطيدانة بة لَيذنةى سكاآل، بةراسيت يةكَيك لـةو وةزيفانـةى كـة ثَيويسـتة ثةرلـةماني      : ناوةخؤ، سَييةميان

كوردستان لةو خولة بة تايبـةتي رؤَل ببـَييَن ئـةوين بةدواداضـووني ئـةو سـكاآلنةية، منوونـة بَينمـةوة كـة          
لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا بـة هـؤي بـارودؤخي        كـة،  1900ئَيستا لة هةرَيمي كوردستاندا نزيكةى زياد لـة  

سياسي لة دواي هةَلبذاردنةكانةوة و لة ثَين هةَلبذاردنـةكانين تووشـي هةَلمـةتَيك بووينـةوة ئـةوين كـة       
ــةري       ــةران، نوَين ــو نوَين ــة ئَيمــة وةك ــتا وةزيفــةى ثةرلةمان ــيت ئَيس ــر ين، بةر اس ــان ب ــةتي ن ــة هةَلم بريتيــة ل

كي زؤر هةيــة لــة هــةرَيمي كوردســتاندا ضــاوةر َيي ئــةوة ئةكــةن، ئــةو داوا و   هاووآلتيــان، لــة دةرةوة خــةَلكَي
داخوازيانةيانـة بضـَيت، بؤيـة مـن ثَيشــنياز دةكـةم تـةركيز بكرَيتـة سـةر لَيذنــةى سـكاآل و لـة هـةمان كاتــدا            

 .تةركيز بكرَيتة سةر ئةوةى كة ثةير ةوي ناوةخؤي ئةم لَيذنانة دةستنيشان بكرَين و، زؤر سوثا،
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

بة، هةر بؤ ئةو تَيبينيةي بةر َيزتان لةسةر ئةو نان بر ينـة، بـؤ ئاطـاداري طشـت ثةرلـةمانتارة بـةر َيزةكان،       
سةرؤكي هةرَيم لَيذنةيةكي ثَيك هَيناوة لـة وةزارةتـي نـاوةخؤ و لـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطة لـة مةكتةبةكـةى         

كـة كارمةنـد بَيـت، مـوةزةن حكومـةت بَيـت، لةسـةر بـريي         خؤي، بةدواضوون ئةكـةن، ئةوانـة هـةر كةسـَيك     
سياسي نـاني كـة، نابر َيـت، ئـةوة دَلنياتـان ئةكةينـةوة ئَيسـتا زؤر بـة جيـدي لةسـةري كـار ئـةكرَيت، كـا               

 .عبدالسالم فةرموو
 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يوادارم دةرنةضم لة مةوزو ، ئةم مةسةلةي سكاآل لة هـةموو  دةست ثَي ئةكةم بة خاَلَيك تةصةور ئةكةم، ه
ثةرلةمانــةكاني دونيــا حــةل كــراوة بــة رَيطايــةكي تــر، نــة بــة رَيطــاي لَيذنــة، بــة رَيطــاي موئةسةســةية  لــة 

، لـة رةشنووسـي دةسـتوور هـةبوو و بةداخـةوة      (مظامل اقق الشكاوي)يةعين ( ئومبومسانة)ثةرلةمان ناوي
ر دةكةم بؤ سـةرةتا ئـةو لَيذنةيـة ئيزافـة بكـةين، بـةآلم بـة مةبةسـيت ئـةوةى تـةتويري           نةماوة، من ثَيشنيا

ثَيشــكةوتووترة لــة لَيذنــةى ( ئومبومســان)، موئةسةســةي (ئومبومســان)بكــةين و بيطةينينــة موئةسةســةي 
سـَيكي  سكاآل، ئةركةكاني ديارن، ئَيمـة لـة رَيطـاي رَيكخراوَيكـي كؤمـةَلطاي مـةدةني رةشنووسـَيك لةطـةَل كورا        

مةعلوماكان ئامـادة كـردووة، ئـةتوامن ثَيشكةشـي بكـةم بـة بـةر َيزتان، ئـةوة يـة ، دوو، مـن ثشـتطريي ئـةو             
ئيقترياحة ناكةم ئةوانةى باسي ناوضة كَيشةدارةكانيان كرد بة حة يقةت، ضونكة لة ثرؤطرامي ئَيمـة و لـة   

تةواو نـةبَينت   150تا ئةو مةوزوعةي ئةولةوياتةة باست كرد جةنابت، ئةطةر بتوان  لَيذنةية  هةبَيت 
ــت، ســَييةم، ئــةو طفتوطؤيــةي كــرا لةســةر      ئَيمــة فيعلــةن ئــةكتي  بــ  و ثةرلــةمان لــةناو مةوزوعةكــة بَي
مةوزوعي ئافرةت و ذن و منداَل و خَيزان، مـن ثَيشـنيارَيكم هةيـة، ئَيمـة لَيذنـةى تةندروسـيت و كاروبـاري        

لَيذنةيـة  ببَيتـة تةندروسـيت و ذينطـة، لَيذنةيـةكين بكـةين بـؤ         كؤمةآليةتي و ذينطة بكةينة دوو لَيذنـة، 
كاروبــاري كؤمةآليــةتي و كــار و خَيــزان، كاروبــاري كؤمةآليــةتي كــار وعةمــةل ئــةطريت، مةســائيلي زةمــان     
ئيجتيماعي ئةطرَيت، بابةتَيكي زؤر زؤر طرنطة، ئَيمة حة مان بةوةى نية وةزارةتي تةندروسيت و كاروبـاري  

 .هةر ثَيكةوة بوو، هةر ئةوةندةم هةبوو و سوثاستان دةكةمكؤمةآليةتي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كا  عةدنان فةرموو
 :حممد علي عثمان بةر َيز عدنان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرجني يةكةمم ئةوةيـة، ئـةو ضـةند لَيذنانـةى كـة ئيزافـة كـراون، بةراسـيت ثَيناسـةيان بـؤ نـةكراوة،             

طةر بيلزةبت ثَيناسةيان بؤ بكرَي ثَيم واية ئةوة هةندَي ئيشكاليةتي ه  ئـةكردةوة، ضـونكة لَيذنـةكاني    ئة
تر لـة ثـةير ةوي نـاوةخؤوة بـا بَلـَي  روونكردنـةوة لةسـةر ئـةر  و وةزيفـةكاني كـراوة، بـا بَلـَي  جؤرَيـك              

ك وا بزانـَي تـةنها ئةسـتؤ ثاكييـة و     لةتَيطةيشتين جياواز، بؤ منوونة لةسةرلَيذنةى نةزاهـة هـةبَيت، هةنـديَ   
هةندَيكين ئةركي لَيذنةى نةزاهة بة خؤي كة ئَيستا لة عَيرا دا هةية، لة بةغدادا هةية كـة ئـةركَيكي زؤر   
طةورةو و فراوانة بة تايبةتي لة بووني مـةوزوعي طةنـدةَلي بـةفراواني لـة كوردسـتاندا، بؤيـة حـةق وابـوو         

تازانةى كة لَيرة ثَيشنياركراوة، ديارة ئةو لَيذنةى سكاآلية كا  زانـا بـة وردي   ثَيناسةيةكي بكرابا ئةو لَيذنة 
ــؤ          ــتان ب ــةماني كوردس ــؤ ثةرل ــةبَي ب ــكاآل ه ــةى س ــَي لَيذن ــةم، دةب ــةوة دةك ــتطريي ئ ــن زؤر ثش ــرد، م ــي ك باس

سـتا  بةدواداضووني كَيشةكاني خةَلك، ئةو ثَيشـنيارةى كـا  عبدالسـالم بةر اسـيت خـاَلَيكي زؤر طرنطـة، لـة ئيَ       
ئةتوان  ئيكتيفا بةوة بكةين، بةآلم دواتر دةتوان  بطةينة ئاستَيكي طةورةترةوة وةكو جةنابي باسـي كـرد   

، كــارَيكي زؤر زؤر طرنطــة و ئــةركي ثةرلــةمانين طــةورةتر دةكــات بــؤ ضارةســةركردني كَيشــة (ئومبومســان)
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ــةو        ــةيرة ئ ــَيم س ــن ث ــاكاري، م ــةى ياس ــؤ لَيذن ــارة ب ــةَلك، دي ــةكاني خ ــةوَي    رؤذان ــراوة ل ــي دان ــةية بؤض وش
لةعةرةبيةكــةة كــراوة بــة تةشــري ، ضــونكة وةزيفــةى لَيذنــةى كاروبــاري ياســايي ديــارة لَيــرة تةشــخي      
نةكراوة، ئةركةكةي ضيية، ناوةكة طؤر اوة، بةآلم لة ثةير ةوي كؤندا، ببورة، ئـةوةى كـة ئَيسـتا ئيشـي لةسـةر      

ياساييةوة تةوزحيي كردووة، تةشري  نية، بـةآلم صـياغةية   دةكةين، دار شتين ياساكان و سةالمةتي لة رووي 
لة رووي  انوونيةوة، ئةطـةر ئيشـكاالتَيكي  ـانوني هـةبَي و ئيشـكاالتي زمانـةوانين هـةبَي، بؤيـة ياسـاكاري          
ئةوة ئةركي لَيذنةكاني تريشة لة ثةرلةمان، ئةركي لَيذنةية  نية، بؤية هةر تـةنها كاروبـاري ياسـايي بَيـت     

هةرلَيذنةى كاروباري ياسايي بَيت، بةو شَيوةية بَيت ئةوة ثـَيم وايـة مةبةسـتةكة ثَيـك دَيـنت،       وةكو خؤي و
داناني ئةو وشةية لة زيادةو وخراثة و لة وةزيفةكـةى ال ئـةدات، مـةوزوعي ئافرةتـان ديـارة وةكـو بـةر َيزان        

رامبـةر بـة ئـافرةت، كوشـتين     باسيان كرد، ئَيستا كَيشةيةكي طةورةية لة كؤمةَلطاي كوردي، توندو وتيـذي بة 
ئافرةت، يةعين بةر اسيت ئةوة كَيشةية، بوو بة زاهرية، لةمةسةلةي فـةردي دةرضـووة، ثَيويسـتة لَيذنةيـةكي     
ثةرلةماني هةبَي بؤ بةدواداضـووني ئـةو مةوزوعـة و بـؤ تةشـري  كردنـي كؤمةَلـة ياسـاي مـان ئـافرةت كـة            

طرنطة جيا بكرَيتةوة، بةآلم ئةو ثَيشنيارةى كة كا  عبدالسـالم   بتوانرَي بيثارَيزَي، بؤية بةر اسيت ئةوة زؤر
كــردي، بــؤ مــةوزوعي مةســائيلة خَيزانيةكانــةو ئــةوة ثَيشــنيارَيكي زؤر زؤر باشــة، مــن بــؤ ثةيوةندييــةكان، 
بةداخةوة ئَيمة وا هةست دةكرَي هةر لة هةرَيم بـةو ثَيناسـةي كـة خـةَلكي تـر بؤمـان ئـةكات ئَيمـة  سـةي          

ين، بضووكي ئةكةينةوة لةوةى كة نةتوانَيت خـاوةني ثةيوةندييـةكي تونـد و تـؤَل بَيـت لةطـةَل       لةسةر ئةكة
دةرةوة، لة ئة ليمةكاني تري عَيراق، لة طةَل وآلتاني دةوروبةر، بؤية لَيذنـةى ثةيوةنـدي دةبـَي لَيذنةيـةكي     

انين سةردان و ئاطاداري ئةو موستة يل بَيت لة ثةرلةماندا، بؤ ئةوةى هةم بتوانَي لةطةَل دةزطا تةنفيزيةك
هةموو كةين و بةينة بَيت و ئةو هةموو  سة و باسانة بَيت كة دةكرَي لةسةر ئـةوة و ثةيوةنديشـي لةطـةَل    
بةغدا هةبَي، مةوزوعي لَيذنةى ثةيوةندييةكان زؤر طرنطة جيا بكرَيتـةوة، ضـونكة ئـةركي جيـاوازي هةيـة      

ئةوانـة دانـدراوة، بـؤ ناوضـة دابراوةكـان، ثـَيم وايـة كَيشـةى          لةطةَل ئةوةى كة لةطـةَل لَيذنـةى رؤشـنبريي و   
ناوضة دابراوةكان دةرضووة لـة كَيشـةيةكي موئة ـةت بـؤ كَيشـةيةكي مـوزمين هـةرَيمي كوردسـتان و طـةلي          
كورد، ثَيم واية ئةوة زؤر طرنطة لَيذنةيةكي هةميشـةيي هـةبَي تـا ئـةو مةسـةالنة يةكالئةكرَينـةوة، ئةطـةر        

بدةي ية  خاَلي كورت  سة لةسةر ئةوة بكةم، ئةوة ثرسيارة لة جةنابت و بةر َيزان بكـةم،  جةنابت ئيجازة 
كةسي و بووني ئةو هةموو لَيذنة زؤرانة كارَيكي ثَيويستة ، ئايا ئةو جؤرَيـك لـة    111ئايا بؤ ثةرلةمانَيكي 

وني ئـةو هـةموو لَيذنانـة    تةفر و تووناكردن و تةشهريكردني توانا و تا ةكاني ئةنداماني ثةرلةمان نية  بـو 
كة جةنابتان ئةزانن و زؤر لة بةر َيزان ئةزانن، زؤر لة ئةندام ثةرلةمانةكاني جيهان كة رَيذةيةكي زياتريان 
لة ئَيمة هةية، ضةند لَيذنةيةكي هةميشةييان هةية، يةعين  سةكةم لةسةر ئةوةية كة ئةكرَي هةندَي لـةو  

اوان نةبن لة رووي عةدةديـةوة، بـةآلم بـا لـة رووي ناوةرؤكـةوة فـراوان       لَيذنانة دةمج بكرَي، با لَيذنةكان فر
 .بَيت و كةم بكرَيتةوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثا،، رَيزدار شةومن خان فةرموو
 
 
 

 :طهبةر َيز شةومن حممد غريب 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَيذنـةى ذنـان خـؤي بـة تـا ي تـةنها مبَينَيتـةوة،         بة نيسبةت ئةو خاآلنةى كـة باسـكرا، منـين رام وايـة كـة     

ضونكة لةسةر ئاسيت كؤمةَلطاي كوردستان، كَيشةى ذنان كَيشـةيةكي زؤر طةورةيـة، منـداَل و خَيـزان لةطـةَل      
شوئوني صي ي يان ئيجتيماعي بكرَين بةية  وةكو باسكرا، يان بكـرَين بـة دوو لَيذنـة، يـاخود لةطـةَل ئـةو       

 ، هةروةها لة شـوئوني صـي ي مـةفروزة، مـن ثـَيم باشـة ئةطـةر بكرَيـت، تةشخييـي          لَيذنةية بكرَين بةية
شتةكان بكرَين، بؤ منوونة ثريةكان و كةم ئةندامةكان لة تةفاصيلي لَيذنةكاندا كة دائةرَيذرَي، باسي ئةوانـة  

روةها بــة بكـرَي، ضــونكة ئـةو شــةرحيةية لــة كؤمةَلـدا ضــاوةر َين شـتيان بــؤ بكــرَي و ئيشـيان بــؤ بكـرَي، هــة      
نســيبةت لَيذنــةى ســة افة و ئيعالمــةوة ئاســارين ئيزافــة بكــرَي، منــين ثــَيم باشــة، لَيذنــةى شــةهيدان و   
ئةنفاكان هةية ئَيمة، لـةم لَيذنانـة بـا، نـةكراوة، نـازامن لـة ض جَيطايةكـدا خـؤي ئةطرَيتـةوة ، شـةهيدان و           

ئيشـيان بـؤ بكـرَين، مـن ثـَيم باشـة ئةطـةر        ئةنفال كة دوو بةشي زؤر طةورةن لةم كؤمةَلطاية، ئةطةر تؤزَيك 
لَيذنةية  بكرَي لةطةَل لَيذنةى حقو ي ئينسـان بكـرَين بةيـة ، هـةروةها بـة نيسـبةت لَيذنـةى سـيناعة و         

 .تا ة، سةرضاوة ئاوييةكانين ئيزافة بكرَي لةو لَيذنانةدا، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، كا  برهان فةرموو
 :رشيد حس  حممودبةر َيز برهان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دوو موالحةزةم هةية، يةكةميان دةربارةي لَيذنةكان، خاَلي يةكةم لَيذنةى ياساكاري و كاروباري ياسايي، 
ئةطــةر ســةيري ئةصــَلي ماددةكــة بكــةين، لَيذنــةى شــوئوني  ــانوني دوو تايبةكةنــدي بــؤ ديــاري كــردووة،    

مةسـائيلي زاتـة تـابيعي  ـانوني بَيـت، دووةميـان صـياغةى  ـةوان ، ئةطـةر          يةكةميان سةيركردني هـةموو  
مةبةست لة صياغة بَيت ئـةو ياسـاكاريية، دار شـتين ياسـاكان تةرجومةكةيـةتي بـة كـوردي، ئـةوة دةربـارةى          
خاَلي يةكةم، يةعين ياساكاري ئةطةر مةبةستتان صياغةية دةبَي دار شنت بَيت لة شوَيين، دةربـارةي لَيذنـةى   
مان مرؤظ، من بة ثَيويسيت دةزامن يان لَيذنـةى سـكاآلي هاووآلتيـان بـة جياجيـا بكرَيتـةوةن يـان بنووسـرَي         

نووسـراوة لَيذنـةى رَيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةى      18لَيذنةى مان مرؤظ و سكاآلي هاووالتيان، دةربـارةى خـاَلي   
ةى مـةدةني دةكـةي دوو جـؤر تةركيبـة     مةدةني، بةر َيز لة  انوني هةرَيمي كوردستان ئةطـةر باسـي كؤمةَلطـ   

ي 1223ي سـاَلي  19هةية، يةكَيكيان كؤمةَلةكانة و يةكَيكيان رَيكخراوةكانـة، ئاشـكراية كؤمةَلـةكان ياسـاي     
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ثةرلةماني كوردستان رَيكي خستوون، رَيكخراوةكانين ياسايةكي تري تايبةت بـة خؤيانـةوة هةيـة، بـةرةئي     
و بنووسرَي لَيذنةى رَيكخراوةكان و كؤمةَلةكاني كؤمةَلطةى مةدةني،  من ئةوة نو يانة، ئةبَي زيادي بكةين

ئةطةر وتت لَيذنةى رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةى مةدةني، بةثَيي تةعريفي  انوني بة، رَيكخراو دةطرَيتةوة و 
ــةو      ــةعريفي ئ ــارةي ت ــةكان، دةرب ــارةى لَيذن ــةوة دةرب ــةوة، ئ ــةكان ناطرَيت ــةنديكا  و يةكَيتي ــةكان و س  كؤمةَل

لَيذنانة، بةر َيز ئةطةر سةيري ماددة كؤنةكان بكةين هةموو لَيذنةية  دوو ئيشي موهيمي بؤ دياري كـراوة،  
تةركيبــةى لَيذنةكــة و تايبةكةنــدي و صــةالحياتةكاني، مــن نــازامن كــة ئــةو تةركيبــة و تايبةكةندييانــةى 

و تةعريفـةي بـؤ بنووسـنةوة  هـةر     لةيةكراوةتةوة و تةعديلةكة تةرحكراوة  ئايا بةتةما ن  ئةو تةركيب 
لَيذنةية  عايـدي ضـية  يـةعين ئـةوة زةروورة هـةر لَيذنةيـة  تةركيبـة و تايبةكةنـدي خـؤي بـؤ ديـاري            

 .بكرَيتةوة بؤ لَيذنةكان، من هةر ئةوةندةم هةبوو و زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان بنووسرَيت، جارَيكي تر دةنطيان ثـَي نـادةين، يـةعين رجـام     ئَيستا ئةو بةر َيزانةى كة داوايان كردبوو ناوي
لة هةمووتان ئةوةية بؤ ئةوةى ئيلتيزام بة نيزامةوة بكةين لـة بيدايـةت كـة ئـيعالن دةكـةين كـَي ئةيـةوَي        
 سة بكات ئةوجا ناوي خؤي ئةنووسَي، كة ناويـان نووسـرا، ثاشـان ئةطـةر  سـةي كـرد ئـةوة تـةواو دةبَيـت،          

 .ادد فةرموو.نووسَيت و دوايي داوا بكات مةجالي ثَي نادةين، نو تةي نيزامي كا  دئةطةر ناوي نة
 :ادد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئةوة لة سةرةتاوة تةنها مونا ةشةكة لَيذنة لَيذنـة بـوو، دواتـر ئةوانـةي كـة دةسـتيان بـةرز كردبـووة         

واتر كة هةمووي ثَيكةوة خرا دةنطدان ئةوانةى كـة داواي  سـةكردنيان كـرد    بة، بؤ لَيذنةى ياسايي بوو، د
 .رَيطةتان ثَي نةدا، ئَيمة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةجائةن دووبارة تيكرار كراوة كة كوَيستان خان ثَيشنياري كرد، تةعديلمان كرد، ية  كةسَيك بوو و دوايي 
حةزةى نةبوو، باشة ئَيستا لَيذنـة لَيذنـة دَيينـة خـوارةوة، هـةر      ئةوة دووبارة دةستمان ثَيكردةوة، كة، موال

ضةندتان ويستتان رَيتان ئةدةمَي  سةي لةسةر بكةن، ئةو بةر َيزانـةى كـة ناويـان نةنووسـيوة وايـان زانيـوة       
ي و لَيذنة لَيذنةية موشكيلة نية، ئَيستا دَيينة سةر لَيذنةى ذمارة ية ، لَيذنةى ذمارة ية ، لَيذنةى ياساكار

كاروباري ياسايي، ثَيشنيار هةية بؤ ئةوةى وةكو خؤي مبَينَيتـةوة، بؤيـة ئةخيةينـة دةنطدانـةوة، ئَيسـتا ئـةو       
بةر َيزانةى لةطةَل ئةوةن كة وةكو خؤي لة ثةير ةو و ثرؤطرامـي كـؤن هـاتووة مبَينَيتـةوة، كـَي لةطـةَلييت بـا        

ذمـارة يـة  وةكـو خـؤي مـاوة، لَيذنـةى دارايـي و        دةسيت بةرزكاتةوة ، زؤر سوثا،، كَي لةطةَلدا نيـة  ئـةوة   
 .كاروباري ئابووري، كا  عومةر نو تةي نيزامي فةرموو

 :دينبةر َيز عمر حممد خدرنورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةسةر مةسةلةي تةصويتةكة ئيشكالة  هةية، وةكو خؤي مبَينَيتةوة وةكـو ئـةوةى لـة بةرنامةكـة ثَيشـنيار      
 كراوة 

 
 
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

، ئةوة وةكو خؤي مايةوة، ئَيسـتا ئةضـينة مـاددةى    (جلن  الشؤون القانوني )وةكو ئةوةى كؤن، ئةوةى ثَيشوو 
 .دوو، لَيذنةى دارايي و كاروباري ئابووري، كة، لةسةر ئةم لَيذنةية شتَيكي هةية  كاكة فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهْا  الدين

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
بؤ ئةوةى كة ئةو ئيشكاالنة دروست نةبَيت، كة ناوةكانت نووسي، جةنابت ئةطـةر لوتـف بكـةي ناوةكـان بـة      

 .خَيرايي يوَينَيتةوة ئةو كاتة ئيشكال دروست نابَيت كَي ناوي هةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة و نـاوي هـةمووتان نـازان ،    بة تةئكيد  سةكةت مةنتيقية، داواي لَيبوردن ئةكةين ئـةوة يةكـةم جةلسـةي   
بة، زوو فَير دةب  ئينشااهلل، ئيرت ناوةكامنان كة نووسي هةمووي ئةخوَينينةوة، ئةوةى ناوى نةنووسـرابَي  

 .دووبارة ئةينووسينةوة، كةرةم بكة
 :بةر َيز رَيباز فتاح حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مانةواني هةية لة كؤنةكة بؤ ئاطاداري بةرَيزتان، كورديةكة ئةو هينة  انونيةكة طةر انةوة نية، هةَلةيةكي ز

، يان ئـةبَي ئـةوة بكـةين بـة لَيذنـةى      (جلن  الشؤون القانوني )ئةَلَي لَيذنةى كاروباري ياسا عةرةبيةكة ئةَلَي 
 .جلن  حؤون القانونكاروباري ياسايي، يان ئةبَي عةرةبيةكة بكةين بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شوئوني  انونية، هةر ئةوةى ئةكةينة ئةسـا،، ئـةم جةلسـةية تـا تيمَيكـي زمانـةواني بـاة دَينـَين          لَيذنةى
 .عةرةبيةكة ئةكةينة ئةسا،، ئينشااهلل لةو طرفتانة نةجاكان ئةبَي، كةرةم كة

 :بةر َيز برهان رشيد حس  حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةنووســرَيتةوة يــان هــةر ئــةوها بــة ناوةكــةى ئــةر وات   بــة نيســبةت تةعريفةكــةي، ئايــا تةعريفةكــةى بــؤ

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بة نيسبةت هـةر ناوَيـك، مـةعناي ئـةوةى نيـة هـةر كـاري لَيذنةيـة  لـة ناوةكـةى رةنطبداتـةوة، نـاوةرؤكي             
بةر َيزتانةوة، لَيذنةكة ئةوين بة ثَيي ثةير ةوى ياسايي كة هةية دائةندرَيت و ئةوين ئةخرَيتة بةر دةست 

 .كا  فرسةت موداخةلةيةكي هةية
 
 
 

 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئاطاداري برادةران ئةكةم، ئةو تةعريفـةي لـةناو ثـةير ةوي نـاوةخؤ، ئـةو كيتابـة ئَيسـتا نـةماوة، ضـونكة لـة           

، بَي تةعريف بوو، ئةوةى لـةغو بـوو   لَيذنةكان جارَيكي تر تةشكيل كران 9004\8\93تةئرخيَيكي زوو، لة 
ئةو ماددةية، بة، ضونكة ضاك كردني ئةو كيتابة ثَين تةعديلةكة بوو لةبةر ئةوة ئيشـارةكان ثـَي نـةدا،    
ئةوة بؤ ئاطـاداري جـةنابتان، لَيذنـةكانين مـةعلومن ئةطـةر ماوةيـةكي تـر ببَيـنن بـة خؤتـان ئـةزانن هـةر             

لَيذنةكاني ثةرلةماني لة هةموو عالةم ديارة، دوو، ئـةو بابةتانـة   لَيذنةية  ضؤن ئين و كاري خؤي ئةكات، 
سةرؤكايةتي تةحويلي لَيذنة ئةكات، تةماشاي مةزموونةكة ئةكات، تةماشاي بابةتةكة ئـةكات، عايـدي كامـة    
لَيذنةية تةحويلي ئةوَي دةكات، ئةطةر هات و ثرؤذةى  انون بَيـت يـان بريـار بَيـت، لَيـرة ئـيعالن دةكرَيـت،        

ةر مينةصة ئيعالن دةكرَيت، ئةو ثرؤذةية بؤ فيالن لَيذنة و فيالن لَيذنةية، ئـةوةتا بـة خؤتـان ئـةزانن     لةس
 .ئيشي خؤتان ضؤنة و ضؤن نية، ئةتوانن ئيشي خؤتان تةواو بكةن، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، كـة،  سـةي     و الشدؤون االقتصداَي   اللجند  املاليد  ئَيستا ذمارة دوو، لَيذنةى دارايـي و كاروبـاري ئـابووري ،    
 .هةية لةسةري  فةرموو كاكة

 :بةر َيز امساعيل سعيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةى دارايي و كاروباري ئابووري من ثَيم باشة بازرطانيشي بؤ زيادبكرَيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وانةكةى نية، شةرت نية لة عينوانةكةى دابنيَي، هةر ئيشـَيك  بازرطانين هةر عايدي ئةوانةية، ئيال لة عين
ثةيوةندي بة كاروباري دارايي هةبَي ئةضَيتة ئةو لَيذنةيـة، ضـونكة لـة ئيختيياصـي ئـةوان ئـةبَيت، ئَيسـتا        
ئةو بةر َيزانةى لةطـةَلن لَيذنـةى دارايـي و كاروبـاري ئـابووري بـةم شـكلة بَيـت ناوةكـةى، كـَي لةطةَلـة تكايـة             

بةرزكاتةوة ، زؤر سوثا، بؤ ئَيوةى بةرَيز، كَي لةطةَلدا نية  بة كؤي دةنط ئةوة ثةسندكرا، سَييةم،  دةسيت
 .لَيذنةى ناوةخؤ و ئةجنومةنة خؤجةييةكان، ناوةكانتان دةنووسم، سؤزان خان فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خيلي و شوئوني ئةمين ئيزافة بكرَي، هةر خـؤي لـةناو خؤيـةوة ئـةوةى     ئَيمة داوامان كردبوو كة لَيذنةى دا

عيال ةي هةية بة كاروباري وةزارةتـي نـاوةخؤوة لةطـةَل دةزطاكـاني ئاسـايين لةطـةَل مةجاليسـي مةحـةلي         
مونتةخــة  لــة ئةجنومــةنى ثارَيزطــاوة دةطرَيتــةوة هــةتاكو ئةجنومــةنى ئة زيــة و نــة واحــي، ئةوانــةى كــة 

ة هةرَيمي كوردسـتاندا، داوا دةكـةين ئـةو نـاوة بـةو شـَيوةية بطؤر درَيـت، جلنـة الداخليـة و          دروست دةبَيت ل
جلند   االمنية و اجملالَ املية، هةر بؤ ئاطاداري بةر َيزتان لـة ذمـارةى دووي ثَيشـوو بـة هةَلـة خوَيندتـةوة،       

 .خوَيندتةوة، زؤر سوثا،ي  جلن  الشؤون املالي  و االقتصاَ، بةر َيزت بة املالي  و الشؤون االقتصاَي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، سـوثا،، راسـت   جلند  الشدؤون املاليد  و االقتصداَي     ببورة بة هةَلـة نةماخنوَينـدةوة، لَيـرة تةسـبيت كـراوة،      
 .دةكةي ئةوةى تؤ دروستة، كا  امساعيل فةرموو

 :عبداهلل حممود بةر َيز امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ان خان وتي منين ثَيشنياري ئةوةم هةية ئاسايشين ئيزافة بكرَيتة سـةر لَيذنـةى نـاوةخؤ، بـة     ئةوةى سؤز

ثَيي تةجروبةي ثَيشرت كة هةمان بوو، لةبةر ئـةوةى ئاسـايين دةزطايـةكي سـةربةخؤية، لـة داهـاتووة كـة        
ةخؤيـة، ضـونكة   يةكي طرتةوة ئةو دةزطاية دةبَيتة دةزطايةكي سةربةخؤ و راستة و خؤ سةر بة لَيذنـةى ناو 

شةرت نية دةزطاي ئاسايين سةر بةوةزارةتي ناوةخؤ بَيت، رةنطـة دةزطايـةكي سـةربةخؤ بَيـت بـةثَيي ئـةو       
ثرؤذة ياساييةى كة ثَيشرتين لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة هاتووة، رةنطة دةزطـاي ئاساييشـي كوردسـتان سـةر     

لَيثيََضـينةوة لـة ئاساييشـين بكـات و ئـةو       بة ئةجنومةنى وةزيران بَيت، بؤ ئـةوةى لَيذنـةى نـاوةخؤ بتـوانيَ    
 .ئاساييشةة ئيزافةي سةر لَيذنةى ناوةخؤ بكرَي، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شؤرة فةرموو
 :بةر َيز شؤرة يجيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . سةكاني من كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شاهؤ فةرموو
 :سعيد فتي اهلل بةر َيز شاهؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ناوى ئةم لَيذنةية، من تةئيدي هاور َيم كا  كاردؤ دةكةم سةبارةت بةوةى كة ثةرلةمان توانـاي  
ئةوةى هةبَي كة لَيثَيضينةوة لةطةَل ئاسايشيدا بكات، واتة ئاساين ببَيتةوة بة دام و دةزطايـةكي ياسـايي لـة    
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َير رة ابةي ثةرلةماندا بَيت، سةبارةت بة مةجاليسي مةحةلي من ثَيم واية ئةمانة جياية كوردستاندا، لة ذ
ــة         ــة مةجاليس ــةين ك ــةوة بك ــي ئ ــة تةكريس ــةبَي ئَيم ــدةين، ئ ــَي ب ــارةتي ث ــة ئيش ــة ئَيم ــانة  ك ــةو مةجاليس ئ

ةطةر بةرةو مةحةليةكان بةهَيز بن و بَي نرخيان نةكةين و ر ؤَلي خؤيان هةبَيت، لةبةر ئةوةى كوردستان ئ
ئةوة بر وات ئـةبَي بـة ئـةزموونَيكي دميـوكراتي، نابَيـت مةركةزيـةتي تَيـدا بَيـت، بـةَلكو دةبَيـت مةجاليسـة            

ة بؤمان هةبَي تـةداخول لـة كـار و بـة تايبـةتي ئـةوةي كـة بـة ثَيـي ياسـاي           مةحةليةكان بةهَيز بكرَين، ئَيم
 .ئةجنومةني ثارَيزطاكان ثارَيزراوة

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
ر َيزدار كا  شاهؤ ثَيت وانييـة مورا ةبـةي ثةرلـةمان بـؤ هـةموو شـوَينَيك ضـةند بر واتـة خـوارةوة باشـرتة،           
يةعين ئةوة مةعناي ئةوة نيية لة  يمةتيان كةم بكات يان ئازاديان نةكات لة بؤضـووني ثةرلـةمان، هـةموو    

ن بضَينت، بؤ هةموو مةجاليسةكاني ترين دام و دةزطاكان من سةد لة سةد لةطةَلتامن بؤ ئةوةي بؤ ئاسايشي
بضَيت بؤ ئةوةي ئةوة نةبَيت، يةعين شيت نادروست لة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان جَي بةجَي نةكرَيت، 

 .فةرموو
 :شاهؤ سعيد عبداهلل. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دميوكراتي، مةركةزييـةت زؤر ترسـناكة و،    ببوورة دكتؤر لة دةستووري عَيرا دا و، بة ثَيي هةموو ر ذَيمَيكي
مةركةزييةت وَلات بةرةو دكتاتؤرييةت دةبات، بؤية ئةطةر ئَيمة لة ئَيستاوة ئـين بكـةين لةسـةر تـةكريَ     

 .كردني المةركةزييةت ، ئةكرَي كوردستان بةرةو وَلاتَيكي دميوكرات بةرين، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . تةي نيزامي  نيزامي بَي، ئةطةر نيزامي نةبَي ر اتدةطرم، فةرمووسوثا، بؤ جةنابت، نو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ناو ثـةير ةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان، وةَلـام و وةآلم دانـةوة نيـة لـة نَيـوان سـةرؤكايةتي و يـةكَي لـة ئةنـدام             
 .بة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمانةوة، زؤر سوثا،ثةرلةمانةكانةوة، هيوادارم هةردووال ثابةند بن 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،،  بوَلي دةكةين، تةواو دروستة، خوشكة ر َيزدار ثةيام، فةرموو

 :بةر َيز ثةيام محدد حممد محم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شــرتين باســي كــرد، لَيذنــةي ديــارة مــن لــةم لَيذنةيــة، لَيذنــةي نــاوخؤ، ثشــتطريي كــا  كــاردؤ دةكــةم كــة ثَي
ئاسايشين بَي ، بؤ ئةوةي بتوانَي لَيذنةي ثةرلـةمان رة ابةيـةكي هـةبَي لةسـةر ئاسـاين كـة تـا ئَيسـتا ئـةو          

 .لَيذنةية نةبووة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، فةرمووفاضلر َيزدار كا  

 
 
 :حسن إمساعيلفاضل بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ...........ري ثارتة سياسيةكان زياد بكرَي، كة ئَيستاكة كاروباري ليذنةي كاروبا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكاية ر ةجائةن، ئَيستاكة لةسةر خاَلي سَي  سة دةكةين، ثاشان ئةطةر هـات لـة ئـةخريدا دةتـواني داوا بكـةي      

 ةتةوَي لةطةَل ئةمة دةمج بَي ، ئ(اللجن  الدا لي  و اجملالس ا لي )ئةوة ئيزافة بكةي، ئَيستا فة ةت 
 :حسن إمساعيل فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ئي ليذنةي ناوخؤية، من ثَيشنيار دةكـةم كـة ليذنةيـةكي سـةربةخؤي هـةبَي، ليذنـةي كاروبـاري ثارتـة         
زؤرة، سياسيةكان، لةبـةر ئـةوةي ئـةمر ؤ بـة هـؤي فرةحيزبـي، حيزبـي سياسـي زؤرن، كَيشـة و مةشـاكيليان           

تةداخوالت زؤرة، جا لةوانةية بةشـَيك لـةو حيزبـة سياسـيانة لـة ثةرلـةمانين نـةبن، يـةعين بـؤ كـاتَي كـة            
كَيشـةكيان بـؤ دروسـت دةكـرَي ، بـؤ ئـةوةي ئـةو ليذنةيـة بتـوانَي كاروبـاري ثارتـة سياسـيةكان ر َيـك يــات،              

 .ثةيوةندييةكانيان ر َيك يات، بةتايبةتي لةطةَل حكومةت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  نةرميان، فةرموو
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ليذنةي ناوخؤ من ثشتطريي لة ئةو بةر َيزانة ئةكةم، كة باسي ئاسايشـيان كـردووة، كـة بكرَيتـة     

ر ئـةوة دةزطـاي تـري هـةواَلطري هةيـة كـة لـة خـار ي         ناو ئةو ليذنةيةوة، من ئيزافةم هةية بؤ ئةوة، لةبة
ئاسايشيشن و حيزبيية، بؤ ئةوةي يرَيتة ناو ئةوةوة و كؤنرتؤَل بكـرَي لـة خـار ي، بـؤ ئـةوةي ئـةو دةزطـا        
ئةمنييانة زؤر حةساسن و طرنطن، تؤزَيكيان لة دةرةوةي ياسا كار ئةكةن، بؤ ئةوةي ئةوانين كؤ بكرَيتـةوة  

ــةو ليذ   ــوان ئ ــة نَي ــة       ل ــريؤر و ئةجنومةن ــةواَلطري و دذة ت ــاين و ه ــاوخؤ و ئاس ــةي ن ــة ليذن ــرَي ب ــة، بك نةي
خؤجَييةكان، لةبةر ئةوة بةر اسيت ئـةم دةزطايانـة بوونيـان هةيـة، فـةعالن و كـارين ئةكـةن و، زؤربةشـيان         

 .لةدةرةوةي ياساوة كار دةكةن، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بؤ ئةم ليذنةيـة، ثَيشـنيار ئـةوة هةيـة كـة ئاسايشـي ئيزافـة بكـرَي، لةسـةر ئـةوة           سوثا،، تةواو بوو، ئَيستا 
دةسـت بـةرز   ؟ (جلن  الدا لي  و األمن و اجملالس ا لي )ثشتطريي هةبوو، كَي لةطةَل ئةوةية ليذنةكة ببَيتة 

ئـاودَيري   كةن تكاية، زؤر سوثا،، كَي لةطةَل دا نيـة  بـة كـؤي دةنـط ثةسـند كـرا، بـؤ ليذنـةي كشـتوكاَل و         
، كَي لةسةر ئةم ليذنةية  سةي هةية  تكاية دةست بةرز كا، ئـةو بةر َيزانـةي ناويـان    (جلنة الزراعة و الري)

نووسـراوة، ناويــان دةخوَينمـةوة، ئــةوةي ناويـان نــة نووسـراوة تكايــة دةسـت بــةرز كـةن، بــؤ ئـةوةي ناويــان        
 .بنووس ، فةرموو كا  عبدالقادر

 :مجيلبةر َيز عبدالقادر إكرام 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة تةبيعي حاليةن كة ئَيمة ئَيسـتا سـَيمان خـةالر كردييـة، ليذنـةي ياسـايي و دارايـي و نـاوخؤ، يـةعين          
ئةمن ئَيستا هةست دةكةم ئةو سَيية هةر يةكة ئةوةي خؤيان هةية، يةعين هةر يةكة ئيشي خؤيـان هةيـة،   

ئايـا ئـةوة ئيشـةكةي ئيدارييـة  فةنييـة  يـةعين حـةق بـوو ئـةو           ئةمما كة دَيية سةر كشتوكاَل و ئاودَيري،
شتانة ئاشكرا بَي، يةعين ئَيستا ئي كشتوكاَل و ئاودَيري ئاشـكرانية، حـةزمان دةكـرد ئـةوة ئاشـكرا بـَي، زؤر       

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار كا  كاروان، فةرموو

 :بةر َيز كاروان صا  محدد رسول
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

يـان ليذنـةي كشـتوكاَل و ئـاودَيري و      ليذنةي كشتوكاَل و ئـاودَيري و ئاوةدانكردنـةوةي طونـدةكان بـَي باشـة،     
 .ثةرةثَيداني كؤندةكان، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار كا  عبداهلل

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هةمان بؤضووني كا  كاروامن هةية، ئةو دوو ليذنة بدرَي لة ية  اليـةني كـةم، يـان ئـةوةي بـؤ ئيزافـة       
بكرَي كارَيكي باشة، ضونكة ئةوة يةكَيك لةوةي لةطةَل  سةي كا  عـةدنان دا، كـة فـراوان بـووني ليذنـةكان      

 .سوثا، ثَيمواية شتَيكي زيادة، لةكةَل ئةوة لةية  بدرَي كارَيكي باشة، زؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار هاور از خان، فةرموو

 :بةر َيز هاور از شَيخ محدد دد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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منـين هـةر تةئيــدي ئـةو دوو برايــةي دةكـةم كــة  سـةيان كــرد، منـين هــةر لةطـةَل ئــةوةدام كـة ليذنــةي         
طونـدةكان و ثةرةثَيـداني طونـدةكان يرَيتـة ئـةوَي، ضـونكة        كشتوكاَل و ئاودَيري بَي، ئـيرت ئاوةدانكرنـةوةي  

هةمووي بة ية  ئاراستة بَي، وابـزامن ئةطـةر لـةوَي بـَي ضـاكرت ئـين لةسـةري دةكـرَي، بةر اسـيت طونـدةكان           
 .ثَيويستيان بة خةدةمات و ئاوةدانكردنةوة هةية، لةطةَل ئةوةي كة كشتوكاَلين ئيشي بؤ دةكرَي، سوثا،

 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
 .سوثا،، ر َيزدار كا  خليل، فةرموو

 :دد محم  رسول عثمانبةر َيز خليل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيار ئةكةم ئةو ليذنةية ئَيمة هةم دارستان و، ساماني ئاويشمان هةية، بؤية ئةم ليذنةية دارستان و 
 .ساماني ئاويشي تَي بكرَي، زؤر سوثا،

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .سوثا،، ر َيزدار كا  بالل، فةرموو

 (:بالل)بةر َيز محدد سليمان عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نازامن ثَيشرت با، لةوة كرا، ئةو تةعريفة كة ثَيشرت داندراوة و، لة ماددةكةدا هةية، ئـةو تةعريفـة دةمـَييَن    
شرتدا با، دةكات كة سامانة سروشتييةكان و مةسةلةي يان نا  ئةو جوابة نةدرايةوة، بةَلام لة تةعريفي ثَي

وزة لة ناو ئةو ماددةيةدا، لة ناو ئةو ليذنةيةداية، ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري، من ثَيشـنيار دةكـةم ئةطـةر    
 .ئةمة دةمَينَيتةوة، يرَيتة سةر ليذنةي ثيشةسازي و وزة، ضونكة لَيرة تَي طريانة  دروست دةبَي، سوثا،

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .سوثا،، ر َيزدار كا  حسن، فةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سوورة حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنياري منين هةر ئةوة بوو كة ثةرةثَيداني طوندةكان ئيزافـة بكـرَي و،  سـةي لةسـةر كـرا، بؤيـة ضـيرت        
 . سةي لةسةر ناكةين، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زان تةواو بوو، ية  تَيبينيَيك بؤ ئَيوةي بةر َيز، ثةرةثَيدان ثَيويسيت بة شيت هةندةسي هةية، بة شـيت  بةر َي

سناعي هةية، زؤر مةجال ئةطرَيتـةوة، بؤيـة ئـةوة لـة مادةةيـةكي تـر هةيـة، ليذنةيـةكي تـر دانـدراوة ، لـة            
ةوة، ضةند ر َيزدارَيـك ثَيشـنياريان كـرد    ئيعمار و ئيسكان داندراوة، بة، بر يارين بؤ ئَيوةي بةر َيز دةمَينَيت

كــة ئــةو طؤر انكارييــةي بةســةر بَيــت، بةتايبــةت ئاوةدانكردنــةوةي طونــدةكان يرَيتــة ســةري، ئَيســتا ثــَين   
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بيخةينة دةنطدان، ئةمةوَي لة ليستةكان ضةند كةسَيك لةطةَل ئةوة بَي، با لةهةر ليستَيك يـة  كـة،  سـة    
 .فةرموو، سؤزان خان. ةئيتان لةسةرة يةكَيكتانبكات، ليسيت كوردستاني ئةطةر ر 

 
 
 

 

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري صا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــين          ــةوة زم ــدةكان دةكةوَيت ــداني طون ــونكة ثةرةثَي ــَي، ض ــؤي ب ــو خ ــتا وةك ــة ئَيس ــةوةداين ك ــةَل ئ ــة لةط ئَيم
اوةدانكردنــــةوة، ضــــونكة ئاوةدانكردنــــةوي شــــارةكان و جــــارَيكي تــــر دةضــــَيتةوة ئةســــتؤي وةزارةتــــي ئ

ئاوةدانكردنةوةي طوندةكان، بة جادة و بانة، بة دروست كردني  وتايانةية، بة تةتويرة، يةعين كـة دةَلَيـي   
جلند   )تةتوير، زؤر اليةن دةطرَيتةوة، ئةوة لةبةر ئةوة من ثَيم باشة هةر وةكو خـؤي ضـؤن هـاتووة، ئةمـة     

 .ئةضَيتة ناو ئاوةدانكردنةوة، زؤر سوثا،( الريف تفوير)بَي و، لةوةي تر دا ( الزراع  و الري
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار كا  كاردؤ، فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود حاجي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مات و ثَيمان واية ثةرةثَيداني دَيهات لة كشـتوكاَل دانـابر َي، ئـةوةي تـر كـة باسـي كـرد ثةيوةنـدي بـة خـةدة          
خةســتةخانة و صــناعة، هــةموو ئيشــي خةدةماتيــة، بــةَلام بتــةوَي طونــد ئــاوةدان ببَيتــةوة، دةبــَي اليــةني     

 .كشتوكاَليةكة شيت سةرةكي بَي، بؤية دةضَيتة ئةم بوارة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، هاور از خان فةرموو

 :بةر َيز هاوراز شَيخ محدد دد بايز
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

من هةر ئةو ثَيشنيارةمان واية كة بةر اسيت بؤ ئـةوةي بـة يـة  ئاراسـتة ئـين بكـرَي بـؤ طونـدةكان، ئيشـي          
باشرت بؤ طوندةكان بكـرَي و، خـةمي باشـرت لـة طونـدةكان يـورَي، ثةرةثَيـدان ثضـَيتة ثـاَل خـاَلي ضـوار، زؤر            

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .محدد، فةرموو. ا  دسوثا،، ر َيزدار ك

 :محدد إبراهيم علي محدد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة ثَيمان باشة كـة ليذنـةي كشـتوكاَل و ئـاودَيري وةكـو خـؤي بـَي، بـةَلام ئـةوةي كـة زؤرَي لـة ئةنـداماني             
ئةطةر ثَيناسـةكة  ثةرلةمان باسيان كرد، كة ئةو تةعريفة بةر اسيت زؤر لة موشكيلةكان حةل دةكات، يةعين 

بؤ هةر يةكَيك لةو ماددانة بَ  ئةو ليذنانة، ئـةو كاتـة هةنـدَي لـة طرفتـةكان حـةل دةكـات، يـةعين ئةطـةر          
ثَيناســةكةي كــة لــةو ليذنةيــة هــاتووة، كــة ئــةو مةســائيالنةي تــري تَيدايــة، كــة وابــوو ليذنــةي كشــتوكاَل و 

ني طوند لةبةر ئةوةي بةشَيكة لة ئاوةدانكردنةوة هـةر  ئاودَيري وةكو خؤي مبَينَيتةوة باشة، بةَلام ثةرةثَيدا
لةطةَل ليذنةي ئاوةدانكرنةوة و نيشتةجَي كردن و ثةرةثَيداني طونـد بـَي، بـةالم ئةطـةر ببَيتـة ثةرةثَيـداني       

 .طوندةكان باشرتة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار هاذة خان، فةرموو

 :ظهرمصففى مبةر َيز هاذة سليمان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلال مـن ثَيمباشـة ليذنـةي كشـتوكاَل و ئـاودَيري ثةرةثَيـداني طونـدةكاني لةطـةَل بـَي، يـةعين ثةرةثَيـداني            
 .طوندةكان لةطةَل ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري بَي باشرتة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار كا  شَيردَل، فةرموو

 

 :بةر َيز شَيردَل سس  حممد دادي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ضونكة ئَيمة ثةرةثَيـداني طونـدةكان، ئي تيمالـة     (جلن  الزراع  و الري) تةبيعي
 .ليذنةي ئةشغال و ئيعمار هةية، لةطةَل ئيعمار تَيكةَلي بكةين، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .َيزدار كا  محمري، فةرموور 

 :بةر َيز محمري طوطة يوسف عودين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ضونكة شاملة، زراعة شاملة و ر ةيين شاملة، يةعين هةر (جلن  الزراع  و الري)وابزامن هةروةكو خؤي بَي 
 .وة  خؤي مبينَيت باشرتة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةرمةمنان هةية، كةرةمكة، فةرمووبةر َيزَيكي برايَيكي ئ

 :بةر َيز ئارام شاه  داود باكؤيان
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وة  خؤي مبَينَيت، ضَيرتة، زؤر سوثا،( حؤون الزراع  و الري)هةر ليذنةي  
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار كا  سامل، فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ براميو 
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

منين ثَيم باشة لة ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري وةكو خؤي مبَينيتةوة، ضـونكة ثةرةثَيـدان جَيطـاي لـة دوو     
شــوَيين تــر دةبينَيتــةوة، يــان شــارةوانييةكان ضــونكة ليذنــةي كشــتوكاَل و ئــاودَيري تةخةصوصــيية زيــاتر،  

 .ني، يان ئاوةدانكردنةوة، سوثا،دةضَيتة يان شارةوا( تفوير و إعمار الريف)ئةوةي تر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزان ئَيســتا تــةواو بــوو، ر ةئــي خؤتــان دا و، ئَيــوةي بــةر َيزين طوَيتــان طــرت لــةو بةر َيزانــة، ئَيســتا كــَي   
  كـَي ئةيـةوَي بـةو شـكلة بـَي      (ليذنةي كشـتوكاَل و ئـاودَيري  )ئةيةوَيت ليذنةكة وةكو لة تةعديلةكة هاتووة 

ةسيت بةرز كات تكاية  شةست و سَي ئةندام لةطةَل ئةوةية وة  خـؤي مبـَييَن، كـَي لةطةَلـة كـة ثةرةثَيـدان       د
ــؤي            ــو خ ــة وةك ــةري، بؤي ــَيتة س ــدان بض ــة ثةرةثَي ــة ك ــة، لةطةَل ــةة ك ــي و ش ــةري  س ــة س ــة بكرَيت ئيزاف

ناوتـان ئةنووسـ  بـة،     ئةمَينَيتةوة، تكاية بؤ خاَلي ثَيـنج، ليذنـةي كاروبـاري ئـافرةت و منـداَل و خَيـزان،      
 .تكاية هةركةسَي ناوي خؤي بلَي، ضونكة يةكةم ئةوةية، ناوتان نازان ، ر َيزدار كا  يشار، كةرةم كة

 :بةر َيز  يشار جنم الدين نورالدين عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، (رةت و منـداَل و خَيـزان  كاروباري ئـاف )ناوةكة هةندة  بة دوور و درَيذي هاتيية، لة كوردييةكةي ليذنةي 
 .ئةطةر تةنها بيكةن بة خَيزان، خَيزان خؤي ناوَيكي طشتطرية، لة خَيزان ئافرةت هةية منداَل هةية، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بشري، فةرموو. سوثا،، ر َيزدار د

 :بةر َيز بشري خليل توفي  عبدالواحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، من ثَيم باشـة ناوةكـة وةكـو خـؤي مبَينيتـةوة و،      (كاروباري ئافرةت و منداَل و خَيزان)ي بة نيسبةت ليذنة
ثــر  بــة ثَيســيت خؤيــةتي، لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة ئةطــةر هــاتو منــداَل و خَيزامنــان لــة ئــافرةت دابــر ي، ئــةوة     

شةي ناو ماَليشة و، كَيشةكانيان نةفسي كَيشةية، كَيشةي ئافرةت هةمان كَيشةي منداَل و كَيشةي خَيزان و كَي
ئةور ؤ ئةوةي داوا دةكرَي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةت ئةو مافانةية، با بَلـَين ئـةو ئةسـتةمةي كـة لـة      
ئافرةت دةكرَي بة زؤري لة ناو خَيزانة و، لة ناو كؤمةَلطاية، بؤيـة جَيـي ئـافرةت بةر اسـيت لةطـةَل منـداَل و       
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مة بؤ تةنها ئافرةت جيا بكةينةوة لة مرؤظ، جياي بكةينةوة لة منـداَل،  لةطةَل خَيزاندا زؤر ر َيك هاتووة، ئَي
جياي بكةينةوة لة ماَل، يةعين بة خؤي ئةسلةن دةباية ئةوة لةطةَل مـان مـرؤظ بايـة، مـان مـرؤظ هـةمووي       

َل هةر مرؤظة، ئافرةت مرؤظة، منداَل مرؤظـة، ثـري مرؤظـة، يـةعين كـة ئَيمـة دةَلـَي  مـان مـرؤظ، مـان منـدا           
بـَي، وشـةي داكـؤكي كـردنين،     ( كاروباري ئافرةت و منداَل و خَيـزان )دةطرَيتةوة، كة بووة ليذنة با ليذنةي 

ئةوا دةكرَي داكؤكي كردن نةيَي لةوة، داكؤكي كردن ئةطةر داواكردنـي مـاف بـَي، مـرؤظين داواكردنـي مـان       
ادام لـةوَي نـةطوتراوة، لَيـرةة بةهـةمان     هةية، كةواتة لَيرةة دةبَي بَلَي  داكؤكي كـردن لـة مـان مـرؤظ، مـ     

شَيوة، يةعين ليذنةي كاروباري ئافرةت واتة داكـؤكي كـردن، ثَيويسـت ناكـات ئـيرت وشـةي داكـؤكي كردنةكـة         
 .زيادة و، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار سةرطوَل خان، فةرموو

 :حسن دة خانرضا بةر َيز سةرطوَل 
 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

ة، من ثَيم باشـة تـةنها ليذنةكـة تايبـةت بَيـت بـة       (كاروباري ئافرةتان)بة نيسبةت ئةو ليذنةية، كة ليذنةي 
كاروباري ئافرةتان، لةبةر ئةوةي منداَل و خَيزان تةنها تايبةت نية بة ئافرةتةوة، بةَلكو خَيزان، كة ئـةَلَي   

ي نةكةين بة ئافرةتةوة، منداَل و خَيزان بكةينـة ليذنـةكي   خَيزان تايبةتة بة ثياويشةوة، تةنها ئَيمة تايبةت
 .تر، لةطةَل ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتي ئةبَي، يان ليذنةيةكي سةربةخؤي بؤ دابنرَي، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تارا خان، فةرموو

 :بةر َيز تارا سس  ياس  تقي الدين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبينم ليذنةي داكؤكي لة مافة ثَيشَيلكراوةكاني ذنان، نة  هةر ذنان ضونكة زؤر ذنين هةية مان  من واي
دراوة، يا بةر اي خؤي، خؤي نابييَن ثَيشَيلكراوة، لةبةر ئةوة من وا بة باشي دةزامن ليذنةي داكؤكي لـة مافـة   

ةو منداَلةيــة لةبــةر ثَيشــَيلكراوةكاني ثَيشــَيلكراوةكاني ذنــان و منــداَلي لةطــةَل بــَي، ضــونكة زؤر جــار هــةر ئــ
دايكةكةي منداَلةكةة ثَيشَيل دةكرَيت، لةبةر ئـةوة كَيشـةي دةبَيت،لةبـةر ئـةوة ئةطـةر وا ضـا  بكرَيتـةوة،        

 .ثَيم باشة، خَيزان بضَيتة بةر اليةنة كؤمةَلايةتيةكان، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار سؤزان خان، فةرموو

 :َيز سؤزان شها  نوريبةر 
، من هةر خوازياري ئةوةم هـةموو ذنـاني نـاو    (بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان)من حةز دةكةم ثَين ئةوةي بَلَيم 

ثةرلةمان ثَيكةوة هةموومان فراكسيؤنَيكين دروست بكةين بة ناوي فراكسيؤني ذنانةوة، بؤ ئةوةي ضونكة 
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حدؤون املدر ة و   )ن، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، سـةبارةت بـة   ئةم جارة بوونيشمان زؤر زؤرترة لة ناو ثةرلةما
، من لةثَيشي  سةكانيشم دا داوام كرد، كة منداَل و ذن مبَينَيتةوة، داكؤكي كردن لة مافةكاني ذنان و (الففل

ي منداَل، منداَل بةو ثَييةي كة ئَيستا بةر اسيت ثَيشَيلكاريةكي زؤر ئةكرَي بـؤ مافـةكاني و لـة تـازةترين كـار     
انةي كة يةكسةر ر َيكخراوةكان و وةزارةتي ناوخؤ دروستكردني تةلةفؤنَيك، خةتَيكي تةلةفؤن بؤ ئةوة منداَل

، يةعين لَيرة هةست بةوة دةكرَي لة نـاو  111تووشي كَيشةية  بن ثةيوةندي بكةن بةو ذمارةية كة ذمارة 
ئـةور ؤذةي كـة يةكسـاني جَينـدةري تـةتبي        ئةم كؤمةَلطاية منداَل و ذن مافةكانيان ثَيشَيلكراوة، بؤية هـةتا 

دةبَي و، ذنـان و ثيـاو يةكسـان دةبـن و، منداَلـةكان بـة ضـاوي بوونـةوةرَيك و مرؤظَيـك سـةير بكـرَين، نـة              
بةضاوي ئةوةي ئيرت ئةوة منداَلي خؤمة طؤشيت بؤ من و ئَيسقاني بؤ تؤ، ئَيسقاني بؤ من و طؤشـيت بـؤ تـؤ،    

شَيوةية، من حةز دةكةم ئةمة بة نةزةري ئيعتيبار وةربطريَي و هيوادارم هـةموو  ئةوة نابَي مبَينَيتةوة بةوة 
ذناني ثةرلةمانين داكؤكي لةوة بكةين كة ليذنةي داكؤكي كردن لة مافـةكاني ذنـان و منـداَل بـَي و، بةشـي      

بةوة هةسيَت، خَيزانةكة بضَيتة الي كاروباري كؤمةَلايةتي، هةر خؤي ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتي دةتوانَي 
 .زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار ناسك، فةرموو

 :بةر َيز ناسك توفي  عبدالكريم عبدالرحيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة، ثَين ئةوةي  سة لةسةر ئةو خاَلة بكةم، بةر اسيت نو تة نيزامييةكةم لة خةياَلداية حةز دةكةم باسي 
ؤكايةتي ئةطـةر ئيـدارةي جةلسـة هـةموو جـار ئـاوا بـَي تـؤزَي  ورسـة، وا بـزامن بـة ثَيـي             كةم، دةستةي سةر

لة ثةير ةوي ناوخؤ، ناونووس  و تؤمـاركردني نـاو ئيشـي بـةر َيز سـكرتَيرة، ئةطـةر بكـرَي بـؤ         (12)ماددةي 
شـرتة، ئـةوة   ئةوةي ئيشةكان تةوزي  بن، صةالحياتةكان وة  كةمرتين، جةنابت ماندوو دةبي، وابزامن وا با

خاَلَيـك، خــاَلَيكي تــر بـة نيســبةت ليذنــةي كاروبـاري ئــافرةت، ثَيموايــة هـةر خــؤي باشــة داكـؤكي كــردن لــة      
مافةكاني ذنان و منـداَل و خَيـزان، ئَيمـة لـةم كؤمةَلطايـة كَيشـةمان ئةوةيـة منـداَل زؤرتـر ثـةروةردةكردني           

وة ئةطـةر بكـرَي لَيـرة ئةطـةر بَلـَي  ذنـين       خراوةتة دةست تةنها ذن، دوورخراوةتةوة لة ثياوان، لةبـةر ئـة  
مرؤظة، ئَيستا  ةزييةيةكي هةية و وازحـة لـة كوردسـتان و، لـة جيهـان دا  ةزييةيـةكي هةيـة، لةبـةر ئـةوة          
جَيــي خؤيــةتي ليذنــةي داكــؤكي كــردن لــة مافــةكاني ذنــان، بــةَلام منــداَل و خَيــزان بضــَيتة نــاو كاروبــاري     

 .كؤمةَلايةتي، زؤر سوثا،

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .سوثا،، ر َيزدار هاور از، فةرموو

 :بةر َيز هاور از شَيخ محدد دد بايز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مــن لةطــةَل ئــةوةدام ئةطــةر ليذنــةي كاروبــاري ئافرةتــان و منــداَلان وة  خــؤي نةمَينَيتــةوة، لَيــرةدا ئَيمــة    
 ئَيسـتا كـة دةَلـَي  منـداَل و خَيـزان، منـداَل و خَيـزان        شتَيكمان لةبري نةضَيتةوة، منداَل زؤر طرنطة، يـةعين 

هةموو كَيشةكان لة ناو خَيزان دا سةر هةَلدةدةن، هةرضي ئافرةتَيكة زوَلمي لَي دةكرَي، لة وَيـوة دةسـت ثـَي    
دةكــات، كــة لــةناو خَيزانةكةيــةوة زوَلمــي لــَي دةكــرَي، مــن دةَلــَيم ئةطــةر ئَيمــة وةكــو دةَلــَين كَيشــةي ذنــان    

ةيَيكي جيهاني و ئةوانة، بةَلام مةسةلةي جةندةرين ئاطامان لَي بَي بةر اسيت، لةطةَل كةلتووري ئَيمة و كَيش
لةطةَل ميللةتي ئَيمة و لةطةَل ئةوةي ئَيمة طوجناو نية، يةعين لةهةر عالـةمَيك دا بةشـَيوةيةكي خـؤي جـَي     

، بــةعزَيكي لــة طــةَلمان دةطــوجنَي و بــةجَي دةكــرَي، يــةعين نــاكرَي بةســةر هــةموو عالــةم دا تــةتبي  بكــريَ 
زؤريشي لةطةَلمان نـاطوجنَي، ئـةوة شـتَيكة نـاكرَي تـةعميم بكـرَي و، بـؤ شـتَيك بـؤ وَلاتَيـك، ضـونكة لةطـةَل             

، (طفدل )كةلتووري ئَيمة دوورة، ئةطةر ئـةوة جيـا بكرَيتـةوة، مـن ثـَيم باشـة بةر اسـيت مةسـةلةي ئوسـرة و          
ــاوي  ــةكي بةرض ــزان طرنطيي ــداَل و خَي ــاَل      من ــة ث ــَي  يرَيت ــا بَل ــةبَي، ن ــةربةخؤييةكي ه ــان س ــدرَي، ي ــَي ب ث

ــدرَي و       ــةبَي، طرنطــي تــةواوي ثــَي ب ــيت، ئــةو ثاَلدانــة بــة شــتَيك ن كؤمةَلايــةتي و يرَيتــة ثــاَل ئــةوة بةر اس
 .طرنطييةكي زؤري ثَي بدرَي، ضونكة بةر اسيت منداَل جَيطاي ئيهتيمام ثَي دانة، سوثا،

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
 .سوثا،، ر َيزدار بةيان، فةرموو

 :بةر َيز بةيان محدد حسن كؤضةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت مـن دةَلـيم ئـةو ئيقترياحـة كـة ئَيسـتا هةيـة بـةو شـَيوة، مـن ئـةَلَيم ئيقترياحَيكـي ر َيـك و ثَيـك و               
ضـونكة تةئسـرياتي جـؤراو جـؤر      وا يعيية بةر اسـيت، يـةعين شامليشـة، يـةعين نابَيـت ئَيمـة فةسـَل بكـةين،        

دةبَينت لةسةري، من ئةَلَيم بة فيعلي ئةطةر بةو شَيوة بَي خزمـةتَيكي بـاة بةهةرسـَيكيان دةطـات، ضـونكة      
ئةطــةر فةســَل بكــةين هةرســَيكيان بــة تةئكيــد خراثكــاريَيكي وازح دةبــَينت لةســةر خَيــزان، ضــونكة خَيــزان  

زؤر ؤمةَلطايـة، يـةعين بـةو شـَيوة خزمـةتَيكي بـاة دةكـات،        ، يـةعين بنضـينةي ك  (كـل )يةعين وةكو ئةَلَي  
.سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار ثةميان، فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عزالدين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يسـتة  بةر اسيت بَلَي  هةر بؤخؤي ئةم مونا ةشةية لةسةر ئةم ليذنةية زةروورةتي ئةوة دةردةخـات كـة ثَيو  
ليذنةي ذنان ليذنةيةكي تايبةكةند بَيت، ضونكة ئةطةر موالحةزة بكةين، لَيرةة دا، لـة نـاو ثةرلـةمان دا،    
كة هةموومان لة ئاسيت با بَلَي  ياسا دانان داين، بؤ خؤي ئةم ليذنةية تايبةت كراوة بـؤ ذنـان، مـن سـةرةتا     

سـةيان كردبـوو، شةشـيان لـة ئةنـدام ثةرلـةمان       خؤش اَل بووم بةوةي كـة بَلـَي ، لـة كـؤي ئةوانـةي داواي       
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ثياوةكان بوو، بةو ثَييةي كـة ئـةوانين ئـةو مةسـةلةية بـة بابـةتي خؤيـان ئـةزانن و ئيشـي لةسـةر بكـةن،            
لةطةَل ر َيزمان بؤ ئـةو دوو بـرادةرةي لـة بيدايةتـةوة  سـةيان كـرد، ئـةوان بـةو نةزرةيـة  سـةيان كـرد كـة             

 ...........نازامن برادةرةكةي تر ضؤن  سة ئةكةنموجتةمة  مةسةلةي ذنان ئةبييَن، 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر ةجائةن لةسةر بؤضـووني ئةندامـةكان، تكايـة بـؤ هـةموو ئَيـوة،  سـة مةكـةن، ر ةئـي خـؤت بـدة دةربـارةي             

 .زؤر سوثا،مةوزووعةكة و، 
 :بةر َيز ثةميان عزالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة مةسةلةي ذنان مةسةلةيَيكي كاريطـةرة، بـة تـةنيا مةسـةلةي تايبـةت نيـة بـة تاكـة         ئةضمةوة ناو ئةوةي 
ذنةكان لة ثةرلةمان دا بَي، يان هةر شوَينَيك دابَي، ئَيستا نابَي ضاوثؤشي لةوةة بكةين كة كوشـنت و بـر ين   

كةم سةيري بكـةين،   و تؤ اندني ذنان، خةريكة دةبَيتة ناسنامةي ئةم هةرَيمة، بؤية نابَيت ئَيمة بةضاوَيكي
كة لةناو خَيزان و لةناو مان منداَلدا بيهَيَلينةوة، بؤية من لةطةَل ئةوة دام كة بـؤ خـؤي ثَيشـَيلكاري    نابَي وا 

مافةكاني مرؤظ بة تةنيا شتَيكة، كة ئَيمة ذن و ثياو بة يةكةوة ثَيشـَيلكاري بةرامبـةري دةكرَيـت، بـةاَلم ذن     
ي ئَيسـتاي  %34بةري دةكرَيت، لةبةر ئةوة بة تةنيا ذنة بةوةي كة ئَيمـة لـة   بؤية بةتةنيا ثَيشَيلكاري بةرام

ثةرلةمان ، ماناي ئةوة نيية كة ئَيمة ثَيشَيلكاري بةرامبةرمان ناكرَيت، حـةز دةكـةم ئـةوة بـريي هـةمووان      
ــذي      ــن جــؤري توندوتي ــةر ئــةوةي ذنــ  رؤذانــة دَي  بهَينمــةوة، بــة ئَيمةشــةوة كــة ئةنــدام ثةرلــةمان ، لةب

بةرامبــةرمان دةكرَيــت، لةبــةر ئــةوة طرنطــة كــة داكــؤكي لــة ئــةوة بكــةين كــة ئــةو ليذنــةي ذنــان بــة تــةنيا  
 .مبَينَيتةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رَيزدار طوَليزار خان فةرموو

 :بةر َيز طوَليزار  ادر امساعيل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مبَينَيتةوة، ضونكة ذنين ئةندامَيكة لة خَيزان، بةشَيكة لة خَيزان، كاتَيك من ثَيمواية ئةو خاَلة وةكو خؤي 
كة خَيزان كَيشةي بؤ دروست دةبَيت، يان منداَل كة كَيشةي بؤ دروست دةبَيـت، دووبـارة بةشـَيكي ذنـة، جـا      

 .بؤية من ثَيمواية ئةطةر ئةو خاَلة وةكو خؤي مبَينَيتةوة زؤر باشة، سوثا،
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .سوثا،، رَيزدار سيويل خان فةرموو

 :ادد عثمانبةر َيز سيويل 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةو خاَلـةي ليذنـةي كاروبـاري ئافرةتـان و منـداَل و خَيـزان، ثـَيم باشـة وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة،            
ي كاروباري كؤمةاَليةتي ضـاودَيري  بةشي منداَل و خَيزان بضَيتة كاروباري كؤمةاَليةتي،  لةبةر ئةوةي ليذنة

كردني خَيزان و كاروباري كؤمةاَليةتي بةشَيك هةية ثَيي دةَلـَين بةشـي ضـاودَيري خَيـزان، بةشـَيكي تـرين       
هةية بةشي ثاراستين مان مندااَلني هةية، جا بةشي ضاودَيري خَيزان تةنيا لة بةشي كؤمةاَليةتي، ليذنـةي  

طرَيتـةوة بةشـي زؤري ئـةوةي بـابَلَي  بَيوةذنـة، ئةنفالـة، يـةعين هاوسـةري         كؤمةاَليةتي تةنيا ئةو ذنانة دة
 .نيية، بؤية وةكو خؤي مبيَ نَيتةوة ثَيم باشرتة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار ثةريهان فةرموو

 :ثةريهان  بالي حممد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثَيدا ليذنةي كاروباري ئافرةتان تؤزَيـك لـة تةعريفةكـةي موشـكيلة هـةبَيت،      هةروةكو سيويل خان ئاماذة
، بةاَلم ئةمة ناكرَيت زؤر زؤر  ةزاية هةية بـؤ ذنـان كـة    (حؤون)كاروباري ئافرةت و منداَل و خَيزان يةعين 

ن بـؤ  توندوتيذي هةية، كة ئةمة ثَيويسيت بة داكـؤكي كردنـة، لةبـةر ئـةوة ثَيويسـتة ليذنـةي داكـؤكي كـرد        
ئافرةتان كاروباري منداَل و خَيزان بضَيتة ليذنةي تةندروسيت و كؤمةاَليةتي، هةروةها ثريةكانيشمان لة بري 
نةضَيت، ضونكة خَيزان ئةوة زؤر دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوة ليذنـةي داكـؤكي كـردن بـؤ مـان ذنـان و ئافرةتـان        

 .مبَينَيتةوة وةكو خؤي، زؤر سوثا،
 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .سوثا،، رَيزدار ظيان فةرموو

 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين هةمان رةئيةكةي دكتؤرة ثةريهان و سـيويل خـان دةكـةم، كـة ليذنـةي كاروبـاري ئافرةتـان بـة تـةنيا          
منـداَل و خَيزانـةوةو    بَيت، لةبةر ئةوةي كَيشةي ئافرةت زؤر لةوة طةورةترة كة ئَيمة ثةيوةسيت بكـةين بـة  

 .منداَل و خَيزان بضَيتة ليذنةي كاروباري تةندروسيت، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار ثةميان

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت وةكـو كؤنةكـة مبَينَيتـةوة،    منين هةر اليةني ئةو رايانة دةطرم، كة ليذنةي داكؤكي كـردن لـة مـان ئـافرة    
بةر اســيت تَيكــةَل كردنــي مــان ئــافرةت لةطــةَل خَيــزان و منداَلــدا تؤزَيــك وةكــو بَلــَي  دةوري ئــافرةت كــةم    
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دةكاتــةوة، ضــونكة ئــةو ئافرةتــة ئةطــةر بــَي  ســةيري خــاَلَيكي ســةرةكي بكــةين لــة ذيــاني هــةموو كاتَيــك    
خَيزانةكةي، جا بؤ باة كردني بـارودؤخي ئـافرةت هـةروةكو    موعةر ةزة بؤ ئةو كارانةي كة دةكةوَيتة سةر 

ية  لة هةرة خاَلة طرنطةكان كاتَيك نان بر اني ثياوةكة، يان تووشبووني هةر ية  لة ئةندامي خَيزانةكـةي  
بــة هــةر كاروبــارَيكي كؤمةاَليةتيــةوة، يــةعين تووشــبووني بــةطريوطرفتَيك، ئــةوة يةكســةر رةنــط دةداتــةوة  

ئافرةتةكة، بؤية طةر هاتو داكؤكيمان كرد لة مان ئةو ئافرةتةو تؤزَيكمـان لـةو مافـة وةكـة      لةسةر كاروباري
بَلــَي  زةوت كــراوةي بــؤ طةر انــدةوة، ئــةو كاتــة سةربةســتيةكي دةدةيــيَن و مانــةوةي لــة خــاَلَيكي تايبةتيــدا 

ةبَي هـية جياوازييـة    دةورَيكي زؤر دةداتة ئافرةت، ئَيمةة وةكـو ذنـان لـة ثةرلـةماني نـوَيي كوردسـتان بـ       
سةيري هةموو ئافرةتي كورد بكةين بة ية  ضاو بةبَي طوَيدانة بَلَي  اليةني سياسي، ئـةوة زؤر لـة نرخـي    

 .ئافرةتةكامنان بةرز دةكاتةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار دانا فةرموو

 :بةر َيز دانا سعيد صؤن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هةست دةكةم بابَلَي  ئةو سَي ئافرةت و منداَل و خَيزان كؤكردنةوةي ئةوانـة لـة يـة  ليذنـةدا هةسـت      
دةكةم ئيشكالَيك دروست دةكات، ئةطةر مةبةستمان با بَلَي  داكؤكي كردنة لـة مـان ئـافرةت و منـداَل، ئـةو      

َيكخستين كاروبارةكـاني بـاري كةسـايةتي    كاتة خَيزان دةبَيت دةربضَيت لةو هاوكَيشةية، ئةطةر مةبةستمان ر
و ناو خَيزانة، ئةو كاتة ئافرةت دةبَيت دةربضَيت و لةو ليذنةية نةمَينَيت، جا وة  هاورَييان لَيرة ئاماذةيان 
ثَيدا، ئةطةر بر يارةكة وا بَيت كـة كاروبـاري ئافرةتـان، يـاخود داكـؤكي كـردن لـة مـان ئافرةتـان ليذنةيـةكي           

ياخود يرَيتة ثاَل ليذنةي مان مرؤظ، ئةوة ئةو ليذنةية بةناوي ليذنةي باري كةسَييت سةربةخؤي هةبَيت، 
 .و كاروباري خَيزان بَيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار دكتؤرة رؤذان فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن بةو ناونيشانة دان نانَيكي راستةوخؤية بة رؤَلي سةرةكي ئافرةت لة ثةروةردة بووني ليذنة لةناو ثةرلةما
كردني منداَل و بةر َيوةبردني كاروباري خَيزان، كةوا رؤَلي سةرةكي لةو بوارة دةبييَن، بؤية كة بةو شـَيوةية  

و خَيزان، راستة كـة   هاتووة كَيشةكانيان يةكة، بةرثرسياري و ئةركةكانيان يةكة، كاروباري ئافرةت و منداَل
ثَيشرت ليذنةيةكي ترمان هةبوو ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي كارةكاني بةر َيوة دةبـرد، بـةاَلم هـية الريـة      
نيية كةوا بة يةكةوة بن و، لة خولي دووةمي ثةرلةمانين هةر كَيشةية  تايبةت بـوو بـة منـداَل دةسـتةي     

ني دةكـرد، كَيشـةكانيان يةكـة بـةو جـؤرة دةتـوان  زيـاتر        سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئي الـةي ليذنـةي ئافرةتـا   
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داكؤكي لة مافةكاني ئافرةت بكةين كة وةكو دايكَيك لَيرة سةيري دةكةين كة با، لة منـداَل دةكـةين وةكـو    
دةورَيكي سةرةكيية لة خَيزان، بؤية زؤربةي زؤري كَيشةكان لة ضوارضَيوةي خَيزانة، ئةطـةر ئَيمـة بتـوان     

ضوارضَيوةي خَيزان ضارةسةر بكةين، وةكـو بنضـينية  بـؤ ثَيكهَينـاني كؤمةَلطةيـةكي دروسـت،        كَيشةكان لة
 .دةتوان  ئةوة هةموو كَيشةكان ضارةسةر بكةين و مافةكاني وةربطرَيتةوة، زؤر سوثا،

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كةيلي فةرموو

 :بةر َيز كةيلي اكرم ادد
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

لةطةَل ئةوةمة كة ببَيتة ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة مافـةكاني ئـافرةت، خَيـزان و منـداَلين بطةر َيتـةوة بـؤ           
 .ليذنةي كؤمةاَليةتي، ضونكة زياتر ثةرتوباَلو دةبَيت لة زميين ئةو نيتا ة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار شلَير فةرموو

 :د جنيببةر َيز شلَير حمم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي كاركردن بؤ مان ئافرةت و منداَل و خَيزان، لةر استيدا بابةتي ئافرةت و ذنـان، بابـةتي منـدااَلن دوو    
بابةتي زؤر زؤر طرنطن، بةاَلم هةر يةكةو تايبةكةندي خؤيان هةية، بؤية بة رةئي مـن وا باشـة ليذنةيـة     

مان ئافرةتان، ئـةويرتين بـؤ منـداَل و خَيـزان، لةبـةر ئـةوةي خَيـزان و منـداَل          تايبةت بَيت بة كاركردن لة
رةبتَيكي تةواويان هةية بة يةكـةوة، بـةخَيو كـردن و ثـةروةردة كردنيـان لـة خَيزانـةوة دةسـت ثـَي دةكـات،           

َيت، منداَلين بنةماي كؤمةَلـة، بؤيـة ئـةم ليذنةيـة دةبَيـت طرنطيـة  و تايبةكةندييـةكي تـةواوي ثـَي بـدر          
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار ثةروين فةرموو

 :بةر َيز ثةروين عبدالردن عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةطوَيرةي ئةو ليذنةية، ليذنةي كاروبـاري ذن و منـداَل و خَيـزان، بـةطوَيرةي ئـةوةي كـة ذن لـة كؤمـةَلطاي         
من وا ثَيشنيار دةكةم كةوا يان ئةوةتا داكؤكي كردن بَيت لة مان ئافرةت  ئَيمةدا مافةكاني زؤر ثَيشَيل كراوة

 .و منداَل بضَيتة سةر ليذنةي مان مرؤظ، خَيزانين بطةر َيتةوة سةر ليذنةي كؤمةاَليةتي، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار نةسرين فةرموو
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 :مصففىبةر َيز نةسرين مجال 
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

من بةالمةوة ثةسندة كة ليذنةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ، راستة منداَل و ذن يـاخود  
منداَل و خَيزان تةواوكةري يةكرتن، بةاَلم كَيشـةكاني ذنـان زؤر طـةورةترة، راسـتة منـداَلين كَيشـةي هةيـة        

نــداَل دةبَيــت بــة زةحيــةي نَيــوان ذن و دايــك و  زؤر جــار بــةهؤي كَيشــة ناوخؤييــةكاني نــاو خَيزانةكــةوة م
باوكةكة، بةاَلم كَيشةي ذنان جياوازة لة كَيشةي منداَل، بؤية ثَيم باشة بةشـي دووةمـي كـة دةَلَيـت منـداَل و      

 .خَيزان دةمج بكرَيت لةطةَل بةشي كؤمةاَليةتي، ليذنةي ذنان وةكو خؤي مبَينَيتةوة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار ثةيام فةرموو

 :بةر َيز ثةيام ادد حممد ام 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي كاروباري ئافرةت و منداَل و خَيزان، ديارة ئَيمة ثَيمان باشة وةكو خؤي مبَينَيتةوة ليذنـةي داكـؤكي   
ت لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا،    كردن لة مافةكاني ذنان بَيت، ديارة خؤتـان بـاة دةزانـن كَيشـةي ذنـان بةتايبـة      

ئَيستاواي لَيهاتووة بةثَيي ئامارةكان لة توندوتيذيدا دةورَيكي زؤر بااَلمان هةية، بؤية دةكرَيت ئةم ليذنةيـة  
زؤر كارا بَيت، زؤر ئيشكةر بَيت، بؤ ئةوةي بتوان  ئةو سيمايةي لةسةر هـةرَيمي كوردسـتان دروسـت بـووة     

، هةرضـةندة منـداَلين زؤر زؤر طرنطـة، خَيـزانين زؤر زؤر طرنطـة، بـةاَلم       بةرامبةر بة ذنان ئةوة نةهَيَل 
ئةمـة دةكرَيـت ئَيمـة طرنطيـةكي زؤر باشــيان بـدةييَن، بـةاَلم دةكرَيـت لــة ليذنـةي كؤمةاَليةتيـدا بَيـت، يــان           

 .ليذنةيةكي تري بؤ دابنَي ، بةاَلم ناكرَيت تَيكةَل بكرَيت لةطةَل كَيشةكاني ذناندا، سوثا،

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 .سوثا،، رَيزدار ذيان فةرموو

 :بةر َيز ذيان عمر شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ليذنةي كاروباري ئافرةت و منداَل و خَيزان، بة رةئي من ئافرةت و منداَل لةناو كؤمةَلطةي ئَيمة 
ناو كؤمةَلطةي ئَيمة كـةلتورَيك لةطـةَل   دوو شةرحيةي زؤر هةستيارو زؤر ماف خوراون، دوو كةلتور هةية لة

مان ئافرةتدا، كةلتورَيك دذي مان ئافرةتة، ئةو شتانةي تـا ئَيسـتا كـراوة ئـافرةت و منـداَل لـة ئاسـيت ئَيمـة         
نيية، دةبَيت كار بكةين بؤ بةهَيز كردني ئةو كةلتورةي لةطةَل مان ئافرةت و منداَلدا، بة رةئي من ئافرةت 

ةن كـة زؤر بةيةكـةوة ثةيوةنـدييان بـةهَيزة، باشـرت وايـة ليذنـةي كاروبـاري ئـافرةت و          و منداَل دوو شـةرحي 
 .منداَل بة يةكةوة بن، خَيزانين بضَيتة ثاَل ليذنةي كاروباري تةندروسيت و كؤمةاَليةتي، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار هاذة فةرموو
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 :مصففىبةر َيز هاذة سليمان 
 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

دةربارةي ليذنةي كاروبـاري ئافرةتـان و منـداَل و خَيـزان، بةر اسـيت مـن ثـَيم باشـة، ضـونكة ئةساسـةن ئـةو            
ليذنةية لة ثةرلةمان بؤ ئةوة دروست بووة كة داكؤكي لة مافةكاني ذنـان و ئافرةتـان بكـات، بؤيـة مـن ثـَيم       

خـؤي مبَينَيتـةوة ليذنـةي ثاراسـتين مـان ئافرةتـان و        باشة جيا بكرَيتةوة لةطةَل منداَل و خَيزان، هـةروةكو 
 .ذنان، جيا بكرَيتةوة لةطةَل منداَل و خَيزان، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار عومةر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالردن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زان، من ثَيمواية ئةم ليذنةية زؤر باة لة شـوَيين خـؤي   بةنيسبةت ليذنةي كاروباري ئافرةت و منداَل و خَي
هاتووة، ئةو ليذنةية ئةطةر بة ليذنةي ئافرةت و منداَل و خَيزان مبَينَيتـةوة، ثَيموايـة ئـةو ليذنةيـة زيـاتر      
دةتوانَيت كارةكاني باشرت بةر َيوة ببات، زيـاتر تـةركيز لةسـةر ثارَيزطـاري مافـةكاني ذن و لةسـةر مافـةكاني        

بكات، كة ذن و منداَل من ثَيمواية ئةو دوو ضينةن بـرادةران زؤر باسـيان لةسـةر كـرد، كـة بـة حـةق         منداَل
خوراو با، كراون، حة يان زياتر خوراوة، بةاَلم من دةَلَيم دوو ضينن تةواوكـةري يـةكرتين و دابر انيـان لـة     

ةت ليذنـةكاني تـري، ليذنـةي    يةكرتي زةرةر طةياندنة بة منداَلين و كةم كردنـةوةي شـةئين ذنانـة، بةنيسـ    
كاروباري كؤمةاَليةتي كة هةمانة، ليذنةي مان مرؤظ، ضوونة سةر ليذنةكاني كاروباري كؤمةاَليـةتي و سـةر   
ليذنــةي مــان مــرؤظ، مــن ثَيموايــة كةمكردنةوةيــة لــة هةيبــةتي ثارَيزطــاري كــردن لــة مافــةكاني ذنــان، لــة    

َلطاي لةسـةر دروسـت بـووة، لةبـةر ئـةوة مـن ثـَيم باشـة         هةيبةتي خَيزان، كـة بنضـينةي كؤمةَلطةيـةو كؤمـة    
ليذنةي ثارَيزطاري و داكؤكي كردن لة مان ذنان و منداَل و خَيـزان وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي ئـةو        

 .ليذنةية بتوانَيت تةواو تةركيزي خؤي لةسةر ئةو بابةتة بكات و زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بَيريظان فةرمووسوثا،، رَيزدار 

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ليذنةي كاروباري ئافرةت و منداَل و خَيزان، بة رةئي من نـاوةكي لـَي بنَيريـت كـورت بكرَيتـةوة      
ةر وابَيت بـة مـان   ناوي لَي بنَيرَيت كاروباري خَيزان، ضونكة خَيزان ثَيكهاتووة لة باوكين، لة ثياوين، ئةط

مرؤظ ناوي ثياوين لَي بنووسرَيت، ئةطةر ئَيمة مبانةوَيت داكؤكي بكةين لة مان ئافرةت، دةتـوان  لـة سـَي    
ليذنة ئيشي لةناو بكةين، ليذنـةي كاروبـاري خَيـزان، ليذنـةي مـان مـرؤظ، هـةروةها ليذنـةي تةندورسـيت و          

 .كؤمةاَليةتي، بؤية ئةو رستةية زيادة،  زؤر سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار عبدالسالم فةرموو

 
 

 

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت تةسةور دةكةم ضةند كة، بوون، من ئاخري كة، بووم وابزامن، زؤر  سة كرا سوودم لَي وةرطـرت،  
كة باسي ئـافرةت دةكـةين لـة ض روانطـةوة، ئةطـةر ئـافرةت وةكـو        لةالي ئَيمة وابزامن هَيشتا ديار نيية، ئَيمة 

دايك، وةكو خوشك، وةكو ذن، واتا بةشَيك لة ثَيكهاتةيةكي كؤمةاَليةتي كة ثَيي دةَلَين دةزطاي هاوسـةرطريي  
و خَيزان راستة ئةوة دةبَيت بضَيتة ئةو جَيطايانةي بةر َيزان باسيان كرد، ئَيمة دةبَيـت جيـاوازي بكـةين بـة     
تةسةوري من لةنَيوان دوو شت، تةماشاي مافةكاني ئافرةت دةكةين كة خوشك و برايـةكان باسـيان كـرد لـة     
ئةجنامي ثَيـوةرو بـةهاي كؤمةاَليـةتي كـة نـاطوجنَين لةطـةَل ثَيشـكةوتين كؤمـةَلطامان هـاتووة، بؤيـة هةسـت            

ــةو      ــة رووي جةندةريي ــافرةت ل ــاندني ئ ــاردةي ضةوس ــة، دي ــة  هةي ــة دياردةي ــةين ك ــة  دةك ــدَيك هةن ة، هةن
مومكينة جةندةر بةكار بَينن ئةطةر رَيطام بدةنَي مـن ثسـثؤريم لـة كؤمةَلناسـي، جةنـدةري واتـا ضـؤنيةتي        
تَير وانيين كةسَيك لة رووي ثَيكهاتة بايلؤجيةكةي، واتا ئةمـة ئافرةتـة بؤيـة مـن وا تةماشـاي دةكـةم، ئةمـة        

تـرة، ئـةو كـةلتورةي لـة دةرةوة دَيـت تةئسـري دةكـات،        ثياوة وا تة يمي دةكةين، ئةوة ئـةجنامي كـةلتورَيكي   
ئافرةت، يان رةطةز ئةوة مَيية، يان نَيرة، بةر اسيت ئَيمة ثَيويسيتمان هةية رووبةر ووي ئةو دياردةيـة بـب ،   
ئةو دياردةيةي كـة لـة روانطةيـةكي كةلتوورييـةوة بـة كـةمي تةماشـاي ئـافرةت دةكـات، يـةكَيك لـة خوشـك             

ــةكان طــوتي خةر  ــةكاني         براي ــة ثَيناس ــةكَيك ل ــة ي ــتنةوة ببَيت ــة كوش ــافرةت ب ــاندنةوةي ئ ــةو ضةوس ــة ئ يك
هةرَيمةكةمان، بؤية من زؤر بة حةماسةتةوة داواي ئةوة دةكةم ليذنةكة ببَيتة ليذنةي جةندةرو مافةكاني 

ياردةيـة  ئافرةت لةو روانطةيةي كة ئَيمة مولتةزةم  بة الدان، يان رووبةر وو بـوون، يـان رَيطـا طـرتن لـةو د     
بزةبت كة ضةوساندني ئافرةتة، لة رووي تةنها ئةوةي كة ئافرةتة، منداَل و خَيزان جيا ناكرَين لة ئـافرةت،  
بــةاَلم ئةطــةر لــة روانطــةي كــةونيان، يــان لــة ثَيكهاتيــةكي كؤمةاَليــةتي راســتة، ئــةو كاتــة داعــي نييــة ئــةو    

بــدةين بــة ئــافرةت، منــداَل و خَيــزان  خيوصــيةتة بــدةين، ئَيمــة دةمانــةوَيت ئــةو خيوصــيةتة تايبةتيــة  
بةشَيكن لة ثَيكهاتةي كؤمةاَليةتي، لة ليذنةي كؤمةاَليةتي ثَيشنياركراو مافةكانيان، ئيرت ثةيوةندييةكانيان، 
ياسا هةمووي دياري دةكرَيت، من تةنها ويستم لَيرة  سة بكـةم بـؤ ئـةوةي بَيتـة بريمـان ئَيمـة ثَيشـنيارَيكي        

ندني ليذنةيةكي تايبةت بة كاروباري كؤمةاَليةتي و كار، ئةو كاتة ئةمانـةي هـةموو   ترمان هةية بؤ دامةزرا
با، كران لـة دةرةوةي ئـةو تَير وانينـةي جةنـدةري، يـان ضةوسـاندنةوةي بـؤ ئـافرةت هـةمووي لـةوَي جـَي            

 .بةجَي دةكرَين، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثا،، رَيزدار طؤران فةرموو
 
 
 

 

 :ران ئازاد حممدبةر َيز طؤ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤربةي  سةكاني من كـرا، منـين ثاَلثشـيت ئـةو رةئيـة دةكـةم، كـةوا دانـاني ليذنةيـة  بـة تايبةكةنـد بـؤ             
داكؤكي كردن لة مافةكاني ذنان، لةبةر خودي ناوي ذن نيية، لةبـةر بـووني ديـاردةي ضةوسـاندنةوةي ذنـة،      

ان ئةو دوو حاَلةتة بكـةين، بـا، لـةوة بكـةين ليذنةيـة  هـةبَيت بـؤ ثيـاو،         يةعين ئَيمة دةبَيت فةرق لةنَيو
ليذنةيةكين هةبَيت بؤ ئةوة، بةاَلم ئَيمة دياردةيةكي ضةوساندنةوةمان هةية لـة كؤمـةَلطا كـة رووبـةر ووي     
ذنان بؤتةوة، بؤيـة داواي ئـةو ليذنـة سـةربةخؤية دةكـةين، بةنيسـبةت منـداَلين مـن ثَيموايـة بةشـَيك لـة            

ةوســاندنةوةي منــداَلين هةيــة، بــةاَلم بةشــَيك لــة ضةوســاندنةوةي منــداَل دةرئــةجنامي ضةوســاندنةوةي  ض
خودي ذنانة، لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةو رةئيةم ليذنةكة بة سـةربةخؤيي مبَينَيتـةوة بـؤ داكـؤكي كـردن لـة       

منـداَل و خَيـزان بضـَيتة     كاروباري ذنان، ذنان و ئافرةتانين حةزم لَيية هةر كةسَيك بةو جؤرة  سةي كرد،
 .ناو بواري كؤمةاَليةتي و سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا تةواو بوو، زؤر بة تَيرو تةسةلي رةئي ئَيوةي بةر َيز بيسرتا، دةمَينَيتةوة بؤ بر ياري بـةر َيزتان، ئَيسـتا   

ذنـةي داكـؤكي لـة مـان ئـافرةت بـة       دةخيةينة دةنطدانةوة، ئَيستا زؤربةي بةر َيزان لةطةَل ئـةوة بـوون كـة لي   
تةنها بَيت، منداَل و خَيـزانين بضـَيتة بـوارَيكي تـرةوة، ئَيسـتا ئَيمـة ئـةم ثَيشـنيارة دةخةينـة دةنطدانـةوة،           

 .نو تةي نيزامي فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر َيزت باست لةوة كـرد بـة شـشون داكـؤكي كـردن      من ثَيمواية هةر يةكسةر بة دوو ثَيشنيار، ضونكة ئَيستا ب
لةمافةكاني ذنان و منداَل و خَيزان بضَيتة الي كؤمةاَليةتي، خاَلي دووةم يةعين ئةوة بـوو كـة داوامـان كـرد     
جةندةر و داكؤكي كردن لة مافةكاني ذنان، ئةوة جارَيكي تر دةخةيتة دةنطدانةوة، ياخود بة ية  جار، بـة  

 .ةنطدانةوة، جةندةرو داكؤكي كردن لة مافةكاني ذنان، زؤر سوثا،ية  صيغة يرَيتة د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةندةر ضية  نازامن

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .لةبةر ئةوةي نايزانن دةمانةوَيت ليذنةيةكمان هةبَيت، بؤ ئةوةي فَيرتان بكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو ثَيشنيارة تةنها دوو كة، ديفاعي لَي كـرد، بـة، ئـةويرت كـة ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة مـان ئـافرةت،           ئ
 .فةرموو كوَيستان خان ئةطةر نو تةي نيزاميت هةية

 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةنـدةر تـةعريفَيك بكـات، بـؤ ئـةوةي      ئةطةر ثةميان خان يةكةم كة، بوو ئةو ثَيشنيارةي كرد، مةسةلةي ج
ئةو بةر َيزانةي حةكةن وشةكة تازةية، هةندَيك بةر َيز ئاسايية كة نةيزانَيت، رةنطة زؤري بيزانَيـت، بـةاَلم   

 .بةر َيزتان طوتت من نايزامن، ئةطةر ثَيتان باة بَيت ثةميان خان تةعريفَيكي بكات، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو

 :َيز ثةميان عزالدين عبدالردنبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عةفو نو تةيةكي نيزاميم هةية، جةنابت طوتت دوو كة، ثشـتيواني لـةو ثَيشـنيارة كـرد، سـَي كـة، بـوو،        
ضونكة منين لة سةرةتاوة  سةم لةسةر ئةوة كرد كة ثَيويسـتة وةكـو كـا  عبدالسـالم ئيشـارةتي ثـَي كـرد،        

بة ماناي رةطةزةكةي و راسـتة كـةم بـةكار هَينـراوة، حـةز دةكـةم ئيشـارةت بـةوةة          جةندةر يةعين رةطةز،
بكـةم كــة ئةمــة موســتةَلةحَيك نييــة كـة دذ بــة كــةلتوري ئَيمــة بَيــت، يـةعين شــتَيك بَيــت بــةدةر بَيــت لــة    
دابونةريت و عورف، ئةم نـةوعي ئيجتيماعيـة مانـاي سـةر لـةنوَي دابـةة كردنـةوةي رؤَل و ئـةر  لةسـةر          

اي لَيوةشاوةيي، نة  لةسةر بنةماي رةطةز ئةوةي كة ذنة ئةوةي دةيدةمَي، يان ثياوة ئةوةي دةيدةمَي، بنةم
ئةم ذنة، يـان ئـةو ثيـاوة ضـةند لَيهـاتووة بـؤ ئـةم كـارة ئةوةنـدة ئـةو كـارة وةردةطرَيـت، كـة ئةمـة نـةوعي                

سـالم ئيشـارةتي ثـَي كـرد،     ئيجتيماعيية، ئةطةر رووة ضةوساندنةوةكةشي وةربطرين وةكو ئةوةي كا  عبدال
ئةوة دةطةيةنَيت كة بَلَي  بة تةنيا لةبةر رةطةز ضةوساندنةوةي مرؤظَيكة بـة تـةنيا لةبـةر رةطـةزي، وة      
ضؤن جؤرَيكي تري ضةوساندنةوة هةية بـة تـةنيا لةبـةر رةنطـي ثَيسـيت، يـان بـة تـةنيا لةبـةر زمـاني، زؤر           

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .م فةرمووكا  عبدالسال

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تةسةور دةكةم لة ئةدةبياتي كـوردين، ئَيسـتا زؤر لـة مامؤسـتاي زانكـؤة، ئـةوةي خؤيـان بـة رؤشـنبري          
دادةنَين نَيوان رةطةزو جةندةر تَيكةاَلو دةكةن، خوشكَيك طوتي جةنـدةر ناطوجنَيـت لةطـةَل ئَيمـة، جةنـدةر      
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تيؤريية، نـة مؤدةيةكـة، جةنـدةر تَير وانينَيكـة، موجـةرةد تَيـر وان ، يـةعين ضـؤن تَيـر وانيين صـرياعي            نة
هةية، هي ماركسي هةية، هي ليا الي هةيـة، جةنـدةر وةصـفي هـةموو ئـةو بريوبؤضـوون و هةَلوَيسـتانةيةو        

راسـتة رةطـةز بةشـَيكة لـة     رةفتارانةية كة لةطـةَل مـرؤظ دةكرَيـت لةسـةر ئةساسـي لـة كـام رةطـةزة، يـةعين          
تَير وانيين جةندةر، بةاَلم جةندةر دةكؤَلَيت لةو هةموو بابةتانة، بؤية مـن لةطـةَل ئةوةمـة ئَيمـة نـة تـةنها       
مــان ئــافرةت، يــان داكــؤكي لــة مــان ئــافرةت، بــةَلكو جةنــدةر وةكــو بؤضــوون، وةكــو نيمضــة فةلســةفةية ،   

 .امن وازيي نةبوو، سوثا،فةلسةفة نيية، بةو شَيوةية يةعين جةندةر ناز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ثَيويست ناكات دووبارة ثَيدا بضينةوةو مونا ةشةي بكةين، نو تةي نيزاميية، كـا  دكتـؤر كـةرةم    
 .بكة

 :بشري خليل تؤفي .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يان بـوو، ئةطـةر بكرَيـت تـةواوي بكـةين، مةسـةلةي       جةنابتان داواي ثَيناسةتان كرد، ثَيناسةكة وابزامن نو 
جةندةر، جةندةر جياوازة لة رةطةز، رةطةز نيية، جةندةر نـةوعي ئيجتيماعيـة، جـؤري كؤمةاَليةتييـة، بـة      
تةئكيد بة ماناي ئةوة دَيت الية  لة اليةنةكان، يةعين واتا ئافرةت نةوعَيكي ئيجتيماعيية واجيباتي ضية، 

واجيبات بطَيرَيت، ئافرةتين نةفسي واجيباتةكة بطَيرَيت، يةعين هـةتا مةسـةلةي    دةكرَيت ثياوين نةفسي
با بَلَي  ئافرةت كة مةسةلةن ببَيتة خَيزان، دةكرَيت ئافرةت بكرَيت، يةعين ثياوين، بؤ ئـةوةي لةيـةكرتي   

ن لـَي بَيـت لةطـةَل    مارة بكرَين، ئةويرتين هةر لة جةندةرةوة هاتووة، بؤية دةبَيت ئَيمة ئةوة بزان  ئاطاما
 .دابونةرييت ئَيمةدا، زؤر شيت ئةمة لةطةَل دابونةرييت ئَيمة ناطوجنَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان لةبةر ئةوةي نو تةيةكي هةستيارة، ديارة بةر َيزانين ئيختيالفيان هةية، هةر مـن نـيم بـاة لَيـي     

ي تَي نةطةيشتوون، ئَيستا ئةوانةي دةيانةوَيت لةسةر ئـةوة  سـة   تَينةطةيشتم، لة خوشكانين هةية باة لَي
 .بكةن مافيان دةدةمَي و ناويان دةنووسم شةرحي بكةن، زؤر سوثا،، سؤزان خان كةرةم بكة

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( حتفد  م  )اي سيداي ئيمزا كردووة بةو ثَييةي كة هةرَيمي كوردستان بةشَيكة لة عَيراق، عَيراق ئيتيفا ي
تةحةفوزي هةية لةسةر هةندَيك بابةتي، بةاَلم ئيمزاي كردووة، ئَيستا داوا كراوة لة هـةموو رَيكخراوةكـاني   
ذنان لة رَيطةي ئةوةوة ضاودَيري بواري جةندةري بكرَيت و ضؤنيةتي جَي بةجَي كردني ئيتيفا يةي سيداو 

ةندةر ئةوةي دةَلَيت لةطةَل هةموو رَيزَيكمدا عيال ةي نيية بةسةر ئـةوةي  لةناو عَيرا دا، سةبارةت بةوة ج
، ئةمـة بابةتَيكـة ئـةو بةر َيزانـةي كـة      (مثلديني )ذن ئيشي ثياو ببينَيت، ثياوين ئيشي ذن ببينَيت زةواجـي  

مةبةسـت  زياتر بةرهةَلستكاري مافةكاني ذنان و يةكسان بووني ذنان، يةكساني بوونيان لةناو كؤمةَلطادا بـة  
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يةكســاني بــوون لــة مافةكانــدا، لــة ئةركةكانــدا، مــن لــةالم ســةيرة يــةعين تــؤ ئةطــةر داوا بكــةيت بَلَيــي مــن  
 .دةمةوَيت ئةركَيك هةَلبطرم يةكسان بة ئةركي ثياوةكة، ئةوةت لَي  ةبول نةكرَيت

ةوة ليذنةية  1293لةهةموو ثةرلةماناتي دنياو بةتايبةتي لة ثةرلةماني بةريتاني كراوة لة ساَلي / دووةم
دامةزرا بةناوي ليذنةي جةندةرو بةدواداضووني هةلي يةكسان، هةلي يةكسان مةبةستيان لةوة بووة كاتَيك 
كة دوو كة، بـةهؤي ئـةوةي كـة يـةكَيكيان نَيـرةو يـةكَيكيان مَييـة بـا بـةو شـَيوةية تـةعريفي بكـةين، كـة              

ثياوةكـة، لةبـةر ئـةوةي رةطـةزي ثيـاوة، ئةوةيـة       تة دميي كارَيكي دةكةن كاتَيك كة ئةفزليـةت دةدرَيـت بـة    
ثَيشَيلكاري، بؤ زانياريتان ئةطةر بَيتو سةيري بكةيت لة خيا ةو لـة كةفائـةو لـة هـةموو ئـةو رَينماييانـةي،       
ياخود ئةو مةرجانةي داوا دةكرَيت بؤ ئةو ئيشـة، بـةاَلم ثَيشـَيلكاري دةكرَيـت بةرامبـةر بـة بـووني ذن لـةو         

لةبةر ئةوةي بووني ذنة، ئَيمة كة بامسان لةوة كردووة نـوَي بوونـةوة، كـة بـا، لـة نـوَي        شوَينة، هةر تةنها
بوونةوة دةكةين، دةبَيت لةناو ثةرلةمانيشـدا كؤمـةَلَيك نـوَي بوونـةوة بةخؤيـةوة ببينَيـت، يـةكَيك لةمانـة         

حكومـةتين ئـةو    لةمةودوا بةدواداضووني ئةو هةلي يةكساني كارةكان بـؤ ذن و ثيـاو، كاتَيـك كـة تةنانـةت     
ثؤستةكانين دابةة دةكات و خةَلكةكانين تـةعي  دةكـات، ئةمـة لةبـةر ئـةوة نييـة، لةبـةر ئـةوةي ذنـان          
دةبَيت بةو شَيوةية ه  بكرَيت، ئةمـة كارةسـاتَيك هةيـة لـةناو ئـةم كؤمةَلطايـة بـة كـةم سـةير كردنـي ذن           

 ةبولي ناكات، تةنانةت وةكو تةسةور تةسةوري هةية، ثَيطةي لةناو كؤمةَلطادا الوازة، هةتا ئَيستا زؤر كة، 
بكات لة شوَينَيكدا سةرؤكايةتي بطرَيتة دةست، لةبةر ئةوة ئَيمة داوا دةكةين لة بةر َيزت، ئَيمة ئةو داوايةي 
كــة بةدواداضــووني جةنــدةري يــةكَيك هــةبَيت لــةو كارانــةي كــة بــةدواي ئــةو ثَيشــَيلكاريانة دةر وات كــة لــة  

 .رَيت، زؤر سوثا،مافةكاني ذنان دةك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثا،، بــة تةئكيــد خؤتــان بر يــار دةدةن، ئَيــوةي ثةرلــةمانتاري بــةر َيز لَيــرةن، كــة دةخرَيتــة دةنطدانــةوة 
 .زؤرينةو كةمينة هةية، ئةوةي زؤرينةي دةنطي هَينا ئةو دةبَيتة بر يار، رَيزدار ناسك فةرموو

 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من خؤم يةكَيك بووم لةوانةي لةطةَل ئةوةم كة ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة مافـةكاني ذنـان بـة موسـتة يلي         
مبَينَيت، ضونكة بةر اسيت  ةزيـةكمان هةيـة  ةزيـةي ضةوسـاندنةوةي ذنـةو كَيشـةكاني ذن زؤر بـة وازحيـي         

ةي جةندةر نـيم، نـة  لةبـةر ئـةوةي دةترسـم لـةناوَيك،       دةيبيين، بةاَلم بة هية جؤرَيك لةطةَل هَيناني وش
نة  لةبـةر ئـةوةي موتةشـةجنم بـة ناوَيـك، بـةاَلم لةبـةر ئـةوةي ديراسـةي وردمـان كـردووة، مـن لـة سـاَلي               

ةوة ئَيمـة ئـين لةسـةر مـةوزوعي     1228ةوة ئَيمة لةناو رَيكخراوَيكي ذنانـدا كـار دةكـةين لـة سـاَلي      1225
ة لة واَلتان كة ثيادة كراوة كة منـداَل لـة دايـك دةبَيـت هةويةكـةي  لةسـةري       جةندةر دةكةين، ئةم جةندةر

يـة، بـةجَيي دةهـَيَلن لةسـةري دةنووسـن جةنـدةر، ئةطـةر ئـةم كضـة كور انـة           (انثدى )ة يان (ذكر)نانووسرَيت 
كـات،  طةورة كرا دوايي ثَيي دةَلَين كور ة، ئةطةر كور ين كضانة طةورة كرا، يةعين دوايـي بيشـة تةحديـدي دة   
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ئايا ئةمة ذنة، يان ثياوة  ئةمة لة واَلتان ئةم ئةزموونة تةجروبة كراوة نةتيجةي خراثي هةبووة خَيزانـي  
لَي دروست بووة، ئَيمة ثَيويست ناكات هةر لةبةر ئـةوةي نـوَي بوونـةوة بكـةين و وشـةي غـةريب       ( المنفي)

و خـؤي مبَينَيتـةوة بـة فيعلـي كَيشـةيةكمان      بَين ، ئَيمة ئةَلَي  با ليذنةي داكـؤكي لـة مافـةكاني ذنـان وةكـ     
هةيةو ضةوساندنةوةي ذن هةية، وةالخستين ذن هةية، بةاَلم ئةوة لةوة دةضَيت ئَيمة لـة زؤربـةي كؤمـةَلطا    
عةرةبيةكان زؤر زؤر باشرت ب ، بةاَلم هَيشتا هةر ماومانة، زؤريشمان ماوة، لةبةر ئةوة بةر اسيت من لةطةَل 

كردن لة مافةكاني ذنان مبَينَيت، بةاَلم لةطةَل وشـةي جةنـدةردا نـيم، ضـونكة دةزامن      ئةوةم ليذنةي داكؤكي
ئةمة ئةزموونَيكة تا ي كراوةتـةوة نةتيجةكـةي بـاة نـةبووة، بةثَيضـةوانةوة دوايـي ذن تيايـة ضـةند ثيـاو          

ــةن      ــة ل ــةم مةوزوع ــت ئ ــت، ئةطــةر بكرَي ــد دةبَي ــدة زةرةرمةن ــدا ئةوةن ــين تياي ــت، ذن ــد دةبَي َيوان زةرةرمةن
ثَيناسةكاني ئَيمة جياواز دةبَيت، دةكرَيت موتةخيي  بَين  لةو بـوارة كـة  سـة بكـات لةسـةر مةسـةلةي       
جةندةر، ئَيمة دكتؤرامان هةية خار لة جةندةر دكتؤراي هَيناوةتـةوة، دةكرَيـت ثـر، بـة موتةخةصـي       

 .ثا،بكرَيت، ئةطةر بَلَي  هةر كة، بةناوي خؤيةوة ثَيناسةيةكي بكات، زؤر سو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كا  شَيروان

 :حةيدةرى ناصي بةرَيز شَيروان

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ضونكو مةسةلةى سكااَلكان، مةسةلةيةكى فةردية، ثةرلةمانى كوردستان، يـاخود هـةر ثةرلـةمانَيك بـا، لـة      

استى من لةطةَل ئةوةمة كة ليذنةكة مةسةلة عموميةكان دةكا كة موعالةجةى شةريعةية  بكاتن، بؤية بةر
وةكو خؤى هاتووة مبينَيتةوة، وة ليذنةى سكاَلةكانيشى لةطةَل نـةبَينت وة ثَيموايـة لـةم دةستنيشـان كردنـى      

 .بةم شَيوةية ئَيمة موةفةق دةب ، و زؤر سوثا،
 :خورشيد ادد سليم: بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
اوةن ثَيداويســتيةكان جَيطــاى خؤيــان هــةبيت لــة ليذنةيــة  ئــيرت لــةو مــن زؤر تةئكيــد لــةوة دةكــةم كــة خــ

ليذنةبيت يان لة هةر ليذنةيةكى تر بيت بةاَلم ئةوةى باشة لةو ليذنة دابيت، ضونكة بةراستى هةتا ئَيسـتا  
دامو دةزطاى حكومةت يةعنى ئةو ثَيويستى ئيهتيمامى ثَيويست ثَييان نةداوة لةبـةر ئـةوى زؤر لـة جَيطـاى     

ةتى ئَيمة بـا، لـةو ضـينة بكـةين ضـينى خـاوةن ثَيداويسـتيةكان بةتايبـةت لـة جيطـاى خؤيدايـة لـةو             خؤي
 .  ليذنةدا هةبَى،زؤر سوثا، 

 : بةرَيز برهان رشيد حس 
 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 من ثَيم باشة هةرضةندة من لة ثَيشدا لةطةَل ئةو تةرحـةدابووم سـكااَل ئيزافـة بكـرَى بـة،  سـةكانى كـا        
زؤر مةعقولة كة ئَيمة هةموومان ليذنةيةكى سكااَل بـ ، سـكااَل البـاَى، بـةاَلم ضـينَيك      ( شَيروان حةيدةرى)
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هةية ناوى زيندانـة سياسـيةكانة، زؤر طلـةيى لَيمـان هةيـة، لـة هـةموو اليـةكمان كـة هـية حيسـابَيكمان بـؤ             
يندنة سياسـيةكانين بـؤى ئيزافـة بكـرَى     نةكردوة، داواكارم يرَيتة ثاَل ليذنةى مافةكانى مافةكانى مرؤظ ز

 .  بؤئةوةى ضيمان ثَى بكرَى بؤيان بكةين ،زؤر سوثا، 
 
 
 :عظيم   جنم الدين حسن رضابةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنةى سكااَل و مافى مرؤظ خؤى ليذنةكة مافى مرؤظة من بةثَيويسـتى ئـةزامن كـة سكااَلشـى تيـابَى، لةبـةر       

اوواَلتيان بةشَيكة لة مافةكانى مرؤظ دواى ئةوى ئَيمة سكااَلى تايبةتيمان هةيـة شةخسـيية   ئةوةى سكااَلى ه
و ســكااَلى طشــتيمان هةيــة تايتةتــة بــة ضــ  و توَيــذةكانى كؤمــةَلطا لةوانةيــة بطاتــة ئــةو جَيطايــة، مــن بــة   

ة تايبةتيــةكان و ثَيويســتى ئــةزامن كــة ليذنةكــة ببــَى بةليذنــةى ســكااَل و مــافى مــرؤظ و خــاوةن ثَيداويســتي 
 . زيندانيانى سياسى ، سوثا، 

 : رةفي  صابر  ادر. بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةثــةير ةوى نــاوةخؤى ثةرلــةمان، ئةنــدام ثةرلــةمان ثَيويســت ناكــا  ســةى ئةوانــةى   ( 41)بــةثَيى مــاددةى 
 .ثَيشووى خؤى دووباوة بكاتةوة،  سةى ئةندامانى تر 

 :نبةرَيز سةرؤكى ثةرلةما
زؤر سوثا،، ئةزامن زؤر راستة  سةكةت لـة جَيطـاى خؤيـةتى، بـةاَلم رات ىَل نيـة هَيـواة هَيـواة ماوةيـة          

 .  ةيناكة
 : رَيزدار هاور از ادد دد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . من ثَيمباشة ليذنةكة وةكو، ناوةكة بكرَى بة ليذنةى مافى مرؤظ و زيندانة سياسيةكان، سوثا، 
 :رؤكى ثةرلةمانبةرَيز سة

بةرَيزان ئَيستا تةواو بوو مويا ةشة، ئةو ثَيشنيارانةى، بةرَيزان ثَيشنيارةكان بـةم شـكلة ئـةوة كـراوة، يـة       
ئةو ثَيشنيارةى كةهاتن مافى مـرؤظ و خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكان ئـةوة مةمجوعةيـة  لـة خوشـك و         

ن كـرد مـافى مـرؤظ و سـكااَلكان ئيزافـةى سـةرى       براكان تةئكيديان لةسـةر كـرد دوايـى يجموعـةى تـر داوايـا      
بكــرَينت مــافى مــرؤظ و دكــؤكى لــة خــاوةن ثَيداويســتية تايبةتيــةكان و بــَى ســةرو شــوَينةكان ئــةوين هــى    
بةرَيزَيكى تر بوو بريوراى ئةوةة هةبوو وةكو خؤى مبَينَينت لةبـةر ئـةو سـةبةبانةى كـة روون نةكرايـةوة      

ضةند بةرَيزَيك لةطةَل ئةوة بوو  مافى مرؤظ و زائيدةن زيندانة سياسـيةكان   سكااَلى هاوواَلتيان زياد بكرَى،
ــةكان و       ــتية تايبةتيي ــاوةن ثَيداويس ــرؤظ و خ ــافى م ــكااَلى م ــرد س ــتيوانى ىَل ك ــةر َيزَيك ثش ــةند ب ــةوين ض ئ



 29 

ةكان و كاروبارى زيندانة سياسيةكان ، تةئكيد ىَل كرايةوة سكااَلى مافى مرؤظ و خاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـ  
 زيندانة سياسيةكان ئةمةة 

بةرَيزان ثَيشنيارةكان لةم خااَلنة كؤ ئةكرَينةوة يةكةو ئةم ثَيشـنيارانةى مـافى مـرؤظ و سـكااَلكان كـة ئـةوة       
دابنــرَى، بؤضــوونَيكى تــر مــافى مــرؤظ و خــاوةن ثَيداويســتية تايبةتيــةكان، بؤضــونَيكى تــر مــافى مــرؤظ و    

 .ؤضونَيكى تر وةكو خؤىسكااَلكان و زيندانة سياسيةكان، ب
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سَى ثَيشنيارين هةية، ئةَلَى سكااَلو مافى مرؤظ و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان و زيندانيانةى سياسى

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
داويستية تايبةتيةكان و زيندانيانى سياسـي،  زؤر دورستة يةكةم خاَلين بوو سكااَلو مافى مرؤظ و خاوةن ثَي

 بونة ثَينة مو تةرةح ئينجا ية  ية  دَيينة خوارةوة 
ليذنـةى مـافى مـرؤظ و خـاوةن     . بةرَيزتان ئَيستا بةم شـَيوةية، ليذنـةى مـافى مـرؤظ و سـكااَلكان، ئـةوة يـة        
كان، وةكو خؤى وةكو ئـةوةى لـة   ثَيداويستية تايبةتيةكان، ليذنةى مافى مرؤظ و سكااَلكان و زيندانة سياسية

ئةسلى ثرؤذةكةوة هاتووة لة ليذنةى مافى مرؤظ، سكااَلو مـافى مـرؤظ و خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكان و      
 زيندانة سياسيةكان، جا ئَيستا ية  ية  دَيينة خوارةوة ئةخيةينة بةر دةنطدان،

 :عبدالسام مصففى صديق بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من لة شـتى لةمـة كـةمرت طـرينط رَيطـا بـدات دوو، سـَى، ضـوار  سـة بكـةم ثاشـان دةنـط دان بـدةن مـن               وابزا
ئيقرتاح ئةكةم ية  عةل ئة ةل بؤ هةر ثَينة لةوانة يةكَيك  سة بكات هية نةبَيت عةل ئة ةل لةوانة بـن  

 .لةوانةى  سةيان كردووة، ضونكة كرا، بؤية  دةَلَيم
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 َيزان ئَيستا ثَينة مو تةرةح هةية نو تةى نيزاميت هةية فةرمووبةر
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةبةر ئةوةى ثَيشنيارةكان ضيا ضيا بوون وا ثَيويسـتة دةنطدانةكـة بـةم شـَيوةية وة  ضـؤن ثَيشـرت ليذنـةى        

شَيوةية بَيت يةكةم كَى لةطةَل ئةوةية سكااَلى بؤ زياد ثةيوةندى ئةوةمان خستة دةنطداوة، دةنطدانةكة بةم 
بكرَى  ئةمة يرَيتة دةنطةوة  كـَى لةطـةَل ئةوةيـة خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكانى بـؤ زيـاد بكـرَى  كـَى           

 . لةطةَل ئةوةية زيندانيانةى سياسى بؤ زياد بكرَى  ئةمة ئاسان تريشة
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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هةية ئَيمة واى ىَل ئةكةين يةكةم يـة  يـة  ئةخيةينـة دةنطدانـةوة مو ارةنـةى ناكـةين        نة ثَية مو تةرةح
لةطةَل ئةسلةكة بة تةسةلسول دَيينة خوارةوة مو تةرةح هةية مافى مـرؤظ و سـكااَلكان ضـةند دةنطـى هَينـا      

عنى بـؤ دووجـار   تةسجيلى ئةكةين، بةاَلم ئةندامَيكى ثةرلةمان تكاية نابَى بؤ دوو مو تةرةح دةنط بدا، يـة 
 دوو دةنط نةبَى بؤ يةكَيك، ئةوجار ضية  سة ئةكةن  نيزامية 

 :بةرَيز ناسك توفي  عبدالكريم
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر بكرَى مو تةرةحى ثَينضةم سكااَلكةى ىَل الببةى ئةوين بيكةيتـة شةشـةم، ضـونكة وا بـزامن سـكااَلكة      
 .سكااَل بَىالببةى من خؤم يةكم لةطةَل ئةوة بووم 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نة خاوةن مو تةرةحةكة ئةبَى ئةوة بكاتن، ضونكة ئَيمة نووسيمانة، خوشكى من نوسيومانة كَين ديفـاعى  
لةو بؤضوونة كردووة جةم  بةندميان كردووة بةو شكلة دةرضووة ئـةوين رةئيـى خؤتانـة هـى ئَيمـة نيـة،       

 .ية كة، دوو دةنط نةداتن، ية ، ية هى سةرؤكايةتى نية، تكامان لَيتان ئةوة
 :بةرَيز فرسةت ادد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نابَيت ئةندامى ثةرلةمان تةئيدى دوو مو تةرةح بكات ئةوى تةئيدى ية  مو تةرةح بكات نابَيـت تةئيـدى   

دز  لـةناو ئةنـدمانى    ئيدين بكاتن دةَلَي  با لةئَيمةة تَيـك نةضـَيت دةنطـدان دواى نةتيجةكـة واى ىلَ دىَ    
 . ثةرلةمان دةر ئةضَى

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة تةئكيد ئةمنين هةر ئةوةم روونكردةوة، ئَيسـتا بـؤ ئـةوةى يةكـةم مـافى مـرؤظ و سـكااَل كـان ئةخيةينـة          

 . دةنطدانةوة، ية  كةسَيك ديفاعى ىَل بكا
 :بةرَيز ساالر حممود مراد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
وا بة طوجناو تر ئـةزامن ئـةوة بكرَيتـة دةنطدانـةوة كـة ئايـة وةكـو خـؤى مبَينَيتـةوة يـان بطـؤر َى،             لةراستيدا

 دوايى لةسةر طور انةكان هةَلبذاردن بكةين
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوة ثَيشنيارَيكى وةجيهة، ئةبَى ثَيشى يةين، ئةوة مو تةرةحى ضوارةمة ئةطةر ئَيوةى بـةرَيز موافـ  بـن    
ئةوةى بةو شكلة دةنطى لةسةر بدةين دةستان بةرز بكةنةوة تكاية، زؤر سـوثا،، واى ىَل ئةكـةين بـؤ     لةسةر

( 19)ئةوةى تةفسريات نـةمَينَى، ئَيسـتا ئـةو مو تةرةحـة ئةخةينـة دةنطدانـةوة وة  خـؤى مبَينـَينت ذمـارة         
 . ليذنةى مافى مرؤظ
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 :بةرَيز سؤزان شها  نورى
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

َى حةز ئةكةم ئةطةر دةنط درا ئَيستا دةنط درا بؤ ئةوةى بيخةينـة دةنطدانـةوة وة  خـؤى مبَينَيتـةوة     جار
يـاخود بــة شــكلَيكى كـة، حــةز ئةكــةم ئةطـةر دةنطــى هَينــا شــَيوازَيكى ديكـة بــَى يــا نـاوى بطــؤر َي، ئــةو نــاوة      

وايان كرد بكرَى مافى مرؤظ و مو تةرةحانة هةمووى يوَينيتةوة، ضونكة ئَيمة ضةندين ئةندام هةَلستان دا
 .خاوةن ثَيداويستة تايبةتيةكان، زؤر سوثا، 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةطةر دةنطى ئةكسةريةتى بةرَيزان ئةندمانى ثةرلةمان ئـةوة بـوو وة  خـؤى مبـَييَن  وة  خـؤى ئـةمَينَى،       

دَيـ  مو تةرةحةكـة بـةم     تةواو ئيرت هية ناخةينـةوة دةنطدانـةوة، ئةطـةرنا ئـةوجا مو تـةرةح مو تـةرةح      
لةطةَل ئةوةيـة وة   ( 13)بةرَيزان . شَيوةية لَيذنةى مافى مرؤظ  كَى لةطةَل ئةوةية  دةستى بةرز كا تكاية 

لةطةَلة وة  خؤى مايةوة ،بؤ ليذنةى ثيشةسـازى و وزة  ( 38)خؤى مبَينَى، كَى لةطةَل ئةوةية بَيتة طؤر ين  
كؤتــايى بــة دانيشــتنةكة دَيــن ، كوَيســتان خــان فــةرموو،  ( 9)ت ئــةم ليذنةيــة وةكــو ئــةوةى جارانــة ســةعا 

 . كةرةمكة دوو دة يقة كاتت هةية، تكاية زياتر لَيى دةرباز نةبى
 :بةرَيز كوَيستان حممد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 شاهؤمان تةحويل كردوة  سة بكات .زؤر سوثا، ئَيمة د

 :بةرَيز شاهؤ سعيد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر سوثاســت دةكــةم كــة دةرفــةتت دامــَى ســةبارةت بــة دياريدةيــةكى مةترســيدار كــة ئَيســتا لــة هــةرَيمى     زؤ
ــانى         ــة هاوواَلتي ــا، ل ــةمانا ب ــتنَيكى ثةرل ــةموو دانيش ــة ه ــوادارم ل ــةم وة هي ــا، بك ــةطوزةرَى ب ــتان ئ كوردس

ى سياسى لة هـية  كوردستان بكةين ئةو دياردة ترسناكةى كة ئَيستا رووى لة كوردستانة سزاى سياسية، سزا
رذَيمَيكـى دميـوكراتى نيــة، سـزاى سياسـى تــةنها لـة رذَيمــة دكتاتؤريـةكان هةيـة، ئَيســتا هةَلمـةتَيكى زؤر نــا         
عاديالنة دةستى ثَيكردووة بؤ نان بر ين، دةركردن و دوور خستنةوة و نـةفى كـردن لةسـةر بـريو بؤضـوونى      

بـة ليسـتَيكى تـر نـةدراوة ئَيسـتا ئَيمـة كـة ضـةند          سياسى بؤئةوةى هاوواَلتيانَيـك دةنطـى بةليسـتَيك داوة و   
رؤذَيكمان ماوة بؤ جةذن، ضةند رؤذَيكمان ماوة بؤ ئةوةى كة  وتايانة دةست ثَيبكـاتن، ضـةندين منـاَل لـة     
كوردستان بَيبةة كراوة لة رزق كةمافَيكى رةواى هةموو خَيزان و هةموو مناَل و هةموو ئينسـانَيكة، ئَيمـة   

ى هةرَيم ئةكةين كةليذنةى لةو بارةيةوة ثَيهَيناوة وة ئَيمة بةو موناسةبةتةوة ثرؤذةى سوثاسى سةرؤكايةت
بريارَيكمان خستؤتة بةر دةم ئَيـوةى بـةرَيز بـؤ ئـةوةى بريـار بـدرَى بةهةَلوةشـانةوةي هـةموو ئـةو بر يـارة           
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ــةموومان لــ      ــوادارم ئَيمــة ه ــى وةهي ــزاى سياس ــتى س ــة مةبةس ــة دراون ب ــى و سريريانــةى ك ــةردةم زارةك ة ب
ئةوسوَيندةى كة خواردمان كار بكةين بؤ يـة  ريـزى طـةىل كوردسـتان، رَيطـا نـةدةين لةسـةر سـزاى سياسـى          

هاوواَلتى كوردستان كة سزاى سياسى ( 1959)جياكارى بكرَى لة نَيوان هاوواَلتيانى كوردستان، ئةمة بؤضى 
ى دوكـان سـزا دراوة روتبـةيان كـراوة بـة      معـاون مـدير تـةنها لـة  ـةزا     ( 94)بةرَيوبةرو ( 94)دراون دوَينَى 

مـدير  ( 5)مامؤستا لةبةر ئةوى دةنطيان بةليستَيك داوة وة بـة ليسـتَيكى تـر نةيانـداوة، هـةر ئـةم بةيانيـة        
كراونةتـةوة بـة مامؤســتا نـة  لةبـةر ئــةوةى كـة موخالةفةيـةكى  انونيــان كردبـَى يـاخود موخالةفةيــةكى         

لةو بر واية دام ئةتوان  لةم ثةرلةمانةوة كار بكةين بؤ ئـةوةى كـة   ئيدارى تةنها وةكوسزايةكى سياسى، من 
 ةوارةى كوردستان هاوسؤزى نيشتمان لةناو كوردستان دروست بكةين، هةر لةم ثةرلةمانةشةوة ئةطـةر كـار   
نةكةين بؤ ئةوةى كةسـزاى سياسـى بةتـةواوى لـة كوردسـتان هـةَلبطريَى ئَيمـة لـة بـةردةم مةترسـيةكى زؤر           

ــةورة دايــ  ــؤ       ط ــةدةين ب ــةمووتان ئ ــذدانى ه ــاى وي ــة دةرط ــَى، ل ــدوو ب ــذدانتان زين ــةمووتان وي ــوادارم ه ن، هي
 . ضارةسةركردنى ئةو كَيشة ترسناكة 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــة نيســبةت ئــةو ثَيشــنيارةى كــة جــةنابت كــردت كــة بــة نووســراوى رةمســى وة  تة ــدميى ســةرؤكايةتى   

ئاطادارى ثةرلةمانتارانى بةرَيز و جةنابتان و طشت خـةَلكى كوردسـتان   ثةرلةمانتان كرد طةيشتؤتة ئَيمة بؤ 
رَيزدار سةرؤكى هـةرَيم بـؤ ئـةو بابةتـة ليذنةيـةكى ثَيكهَينـاوة ليذنةكـة لـة وةزارةتـى نـاوةخؤ و وةزارةتـى            
ثَيشمةرطة و سةرؤكايةتى هةرَيم تةد ي  ئةكرَينت لةوشـتانةى كـة جـةنابتان ثَيشـرتين تة ـدميى جـةنابى       

كتان كــردوة وة بــة تةئكيــد هَيشــتا نةتيجــةكان دةرنةضــووة، دةربضــَينت حة يقةتةكــة ئةطةيَينَيتــةوة ســةرؤ
خةَلكى كوردستان، ئةطةر وا بَى كةسَيك لة شوَينَيك لةسةر بارى سياسـى لةكارةكـةى الدرابـَينت ئـةوا ياسـاى      

ةطةر هةر ئاَلو طؤر يـة  لـةناو   كوردستان و سةرؤكى كوردستان و ثةرلةمانى كوردستان  بوىل ناكاتن، بةاَلم ئ
حزبَيك بَينت، لة ثؤستى حزبايةتى بَيت ئةوا بؤخؤيان مةتروكـة، بـةاَلم ئَيسـتا ئَيمـة نـاتوان  حاليـةن نـة        
تةئيدى بكةين نة نةفى بكةين هةتاكو نـةتائجى تـةحقي  دةربضـَينت، ئـةوجا رَيـزدار سـةرؤكى هـةرَيم مـن         

و ليذنةكةة ئيعالن ئـةكرَى وة ئَيسـتاة دةسـت بـةكارة نـةتائيجى      خؤم طوَيم ىَل بووة ئيعالنيشيان كردووة 
ئةو ئيشانة باَلو ئةكرَيتةوة وة هية كةسَيك لةناو ئةم كوردستانة لةبةر بريى سياسى عيقا  ناكرَينت، ئةوة 

 .بة دَلنياييةوة ثَيتان ئةَلَي 
 :سؤزان شها  نورى: رَيزدار

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كوردستانى لةطةَل هية جؤرة سزاى سياسى ن ، ئَيمة خؤمـان بـة نوَينـةري هاوواَلتيـانى     ئَيمة وةكو ليستى 

هةرَيمى كوردستان دةزان  بةوانة كة دةنطيان بؤ داين وة ئةوانةى كة دةنطيـان بـؤ نـةداوين كـة ئةوكاتـةى      
وردستان دةكةين، دةستمان خستؤتة سةر  ورئانةكة و سوَيندمان خواردووة نوَينةراتى هةموو هاوواَلتيانى ك

لةبةر ئةوة هية كةسَيك موزايةدة بةسةر ئةوى تر ىَل نةدا، بَلَى من نوَينةرى ئةو كةسانةم كةنانيان بـر اوة،  
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ئةوى تر بَلَى نا ئةطـةر هـاتو كـارَيكى وا كرابَيـت لـةناو هـةرَيمى كوردسـتان ئـةوة بةراسـتى بـة ثَيضـةوانةى            
بةثَيى ياسا مامةَلة بكةين، كاتى ئةوة نةهاتووة بةثَيى مةزاجي   ياسايةكانة كة ئيرت ئَيمة كاتى ئةوة هاتووة

شةخسى ئةو كارانة ئةجنام بدرَى، ئةطةر هاتو ئةم بابةتة دوو بـابى هةيـة ئةطـةر وةكـو حيـزبين كـارى وا       
كرابَى، هةموو حيزبَيك ثةيرةوى ناوةخؤى خؤى هةية وة  ضؤن ئةندام دةبَيتة ئةنـدامى هـةر ض حزبَيـك    

هةية لةسةر ئةساسى ئةو ثةيرةوى ناوخؤي حزبة، ئةو حزبة مامةَلة لةطةَل ئةندامةكانى خـؤ   ئةركو مافى
دةكا وة ئَيمة وة  ضـؤن  بـوَل ناكـةين سـزاى سياسـى، نـانى كـة، بـا َى هـةروةها  ـةبوَلين ناكـةين هـية             

ةكـو هـية   كةسَيك ثؤستى خؤى لة بؤ مـةرامى حيزبـى بـةكارى بهَينـَى ض وةكـو يـةكَيتى ض وةكـو ثـارتى ض و        
حزبيَ كى تر، هية ليستَيكى تـر وة هـية  ةوارةيـةكى تـر كـاتى ئـةوة هـاتووة كـة ئَيمـة هـةرَيمى كوردسـتان            
يةينة سةر رَيضكةيَيك كة ئةو كةسةى كة دائةنيشَى لة شوَينَيك كة كـار دةكـا وةزيفةيـةكى ثـَى ئةسـثَيرَى      

 .،بَى اليةن بَى لة جَى بةجَى كردنى ئةركو مافةكانى و زؤر سوثا
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هية حزبي ك بؤ ئاطادارى ئَيـوةى بـةرَيز بـؤ هـية حزبَيـك نيـة ئةطـةر ئةنـدامَيك لـة ثؤسـتَيكى عةسـكةرى،            
ثؤليَ، ئيدارى البدا وكو حز  الى بدا ئةوة ئركى ئيدارية عقوبـةي هـةبَينت، ؤالةفـةي هـةبَينت،  ـانونى      

َيك لة هية ثؤستَيك البدا من لَيـرة كؤتـايى بـة دانيشـتنةكة     عقوابات هةية، بةاَلم بؤ هية حزبَيك نية كةس
 . ئةهَينم و خوا ئاطادارتان بَى

     
 

 

 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادرعبداهلل                                           ست ادد عبداهلل                           فر  
 ةرلةمانيثسةرؤكي َيري ثةرلةماني                                                                                  سكرت       

  عَيراق - عَيراق                                                                                   كوردستان – كوردستان
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/2/0222 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  2/2/9002رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
بـةر َيز   بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (يكمال كـةركووك .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز 

ي خــؤي ( 9002)ســاَلي , ســَييةمي خــولي (9)دانيشــتين ذمــارة , ثةرلــةمانفرســت محدــد عبــداهلل ســكرتَيري 
 .بةست

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

ي خــولي (9) ذمــارةدرا دانيشــتين ي بر يــار ثةرلــةماندةســتةي ســةرؤكايةتي , كوردســتاني عَيــراق ثةرلــةماني
بـةم شـَيوةية    دا 2/2/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
( 3)و بر طـةي  (38)دةي بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنيازي هةموار كردني مـاد  -1

 .ي هةموار كراوي ثةرلةمان1229ي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 32)لة ماددةي 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، خولي سَييةمي هةَلبذاردن خولي يةكةم، خـولي طرَيـداني يةكـةم ذمـارةي دانيشـنت      
 :، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار2/2/9002ي دانيشنت ، رؤذ(9)

ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 90)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه
ــتان  1229 ــةماني كوردس ــاري      –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتيي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي ضوارشـةممة    (11)لي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     ي خـو (9)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت2/2/9002رَيكةوتي 

و بر طـةي  (38)بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطـؤ كردنـي ثَيشـنيازي هـةموار كردنـي مـاددةي        -1
 .ي هةموار كراوي ثةرلةمان1229ي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 32)لة ماددةي ( 3)

بةر َيزان، ئَيستا بةردةوام دةب  لةسةر كارةكامنان، دوايي دوَيـيَن كـة وةعدمانـدا بـؤ  سـة كردنـي برادةرَيـك        
دةخيةينة ثاة طفتوطؤيةكةو  سةكاني خؤتان دةكةن، ئَيستا لة فة ةرة شةش ، ليذنةي كاروباري ئافرةت و 

ليذنـةي ثـةروةردةو فَيركردنـي بـااَلو توَيذينـةوةي      / فة ـةرةي شـةة  منداَل و خَيـزان تـةواو بـوو، دةضـينة     
زانسيت، ئةو ليذنةية لة كؤنةوة وا هاتووة طؤر انكاري بةسةردا نةهاتووة، ئةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَيت  سة 
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ي بكةن لةسةر ناوةكةي باشة، ئةطةرنا دةخيةينة دةنطدانةوة، تكاية ئـةو بـةر َيزةي دةسـيت بـةرز دةكـات نـاو      
 .خؤي بَلَيت هةتا ناوةكانتان فَير دةب ، رَيزدار كا  دانا كةرةم بكة

 
 

 :بةر َيز دانا سعيد صؤن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم ناوي ليذنةكة بطؤر َيت، دوو ثَيشنيارم هةية، يان ئةوةتـة ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني     
َيذينةوةي زانسيت، لةبةر ئةوةي ثَيمواية تةرجةمةي حـةرن كـراوة لـة    بااَل بَيت لةجياتي فَيركردني بااَلو تو

ــة      ــةاَلم لـــة ئينطليزيةكـــةي ئَيمـــة لَيـــرة ثـــةروةردةمان هةيـ ــالي، بـ ــَي  تـــةعليمي عـ ــا بَلـ عةرةبيةكـــةوة بـ
هـةم ثـةروةردةة دةطرَيتـةوة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار       ( ئيجوكةيشـن )مان هةية لة ئينطليزيةكـة،  (ئيجوكةيشن)

ــةي  ــةم ليذن ــدن و     دةك ــةي خوَين ــةوةتا ليذن ــان ئ ــت، ي ــةوةي زانســيت بَي ــااَلو توَيذين ــدني ب ــةروةردةو خوَين ث
 .توَيذينةوةي زانسيت بَيت، ئةو دوو ثَيشنيارةم هةية، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار كا  ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وي ليذنةكة بةو جؤرة ليذنةي ثةروةردةو فَيركردني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت مبَينَيتةوة، لةبةر رام واية نا
ــة بكرَيتــة       ــيم واي ــرياوة، رةئ ــي عاليــةوة وةرط ــة تعليم ــااَل ل ــراوة فَيركردنــي ب ــةرن ك ئــةوةي تةرجومةكــة ح

 .، سوثا،خوَيندني بااَل، واتا ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  طؤران فةرموو

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثَينشنياري ئةوة دةكةم بؤ ليذنةكة وشةي خوَينـدن لـة ثـاَل ثـةروةردة دابنرَيـت، ضـونكة ثـةروةردة        
انين دةطرَيتةوةو، لة ثَيناسةي ثةير ةوةكـةي ثَيشـوودا هـةر    شتَيكي مشولي زياترة، بابَلَي  ثةروةردةي خَيز

 .ثةروةردةو فَيركردن هاتووة، بكرَيتةوة ثةروةردةو خوَيندن، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  سامل فةرموو

 :بةر َيز سامل توما كاكؤ براميؤ 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مومكينة ناوي ليذنةكة زؤر درَيذ دةبَيت زياتر لة ضوار، ثَينج وشة دةبَيت، بـة  وةصفي ليذنةكة ضؤن بَيت، 
 ةناعةتي مـن تـةركيز بكةينـة سـةر نـاوةر ؤ  و وةصـفي ليذنةكـة، لـة وةصـفي ليذنةكـة هـةموو شـتةكاني             

 .دةمانةوَيت دةنووسرَيت، ناوةكةي با كورت بكرَيتةوة باشرتة، زؤر سوثا،
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وثا،، رَيزدار ثةميان خان فةرمووس

 

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناوي ئةم ليذنةية، ليذنةي ثةروةردةو فَيركردن، بةاَلم جياكردنةوةي ثـةروةردة لةطـةَل خوَينـدني بـااَل دوو     
ركـردن، ضـونكة سـةر بـة دوو وةزارةتـي      فة ةرةنة لةناو ليذنةكة، يةعين وا ثَيشنيار دةكةين ثـةروةردةو فيَ 

جيـان، ثــةروةردة ســةر بـة وةزارةتــي ثةروةدةيــة، فَيركـردنين ســةر بــة وةزارةتـي خوَينــدني بااَليــة، لــةناو     
 .ليذنةكة وا داخوازي دةكرَيت كة جيا بكرَيتةوة هةريةكة كاروباري خؤي هةبَيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةرمووسوثا،، رَيزدار كا  فازل ف

 :حممد  ادرفاضل  بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت من ية  تَيبيين بضووكم هةية، مةسةلةي ليذنةي ثةروةردةو فَيركردني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت 
بةحة يقةت موالحةزةيةكي بضوو  لة سيستةمي ثةروةردة، بة حة يقةت كؤمـةَلَيك سيسـتةمي ثـةروةردة    

لةسةر سيستةمةكةي كؤن دةضَيت، مةسةلةن يةكَيك لةوانة خوَيندنة بنةر ةتيةكان لة بيسـت  هةتاكو ئَيستا 
و ضــوار كاتــذمَيري شــةو و رؤذدا  وتــابي ســَي كاتــذمَير لــةناو  وتايانةيــة، ئةمــة ثَيموايــة بةتايبــةتي لــة    

اســيت ئــةم سيســتةمي ئــةمر ؤي هــةرَيمي كوردســتان كــة ئةمــة سيســتةمَيكي دميــوكراتي ثيــادة دةكــةين، بةر  
سيستةمة منداَل لة بيست و ضوار كاتذمَيردا سَي كاتـذمَير ضـي فَيـر دةبَيـت  با يـةكاتي تـري لـة دةرةوةي        
ــابي لـــة خوَينـــدنطاكان و           ــةرَيكي زيـــاتري  وتـ ــيت بـــة ضارةسـ ــةوة بةر اســـيت ثَيويسـ ــة بَيـــت، ئـ  وتايانـ

 .لة وتايانةكاندا هةية بؤ زياتر ثةروةردة كردني منداَل، سوثا،
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

بةر َيز ئةمة بة، لةسةر ناوةكةي مونا ةشة دةكةين، نة  لةسةر شتةكاني تر، سوثا،، رَيزدار كا  دكتـؤر  
 .ادد فةرموو

 :ادد ابراهيم علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،،  سةكاني من كرا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةرمووسوثا،، رَيزدار كا  جةعفةر ف

 
 

 :جعفر علي رسول.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةناوي ليذنةكة، ئَيمة نامانةوَيت بضـينة نـاو مةسـةلة زمانيةوانيةكـة، دوَيـيَن  ـةرار درا كـة ئـةو         
ــة،          ــةوة، ب ــة وا مبَينَيت ــاوي ليذنةك ــة ن ــَيم باش ــن ث ــةوة، م ــة رووي زمانةواني ــةوة ل ــةكال بكرَيت ــة ي بابةتان

نةوةي زانسيت لَي بكرَيتةوة، لةبةر ئةوةي توَيذينةوةي زانسيت شتَيك نيية تايبـةت بَيـت بـةوةزارةتي    توَيذي
خوَيندني بااَل بة تةنها، راستة ئةمة ناوي وةزارةتةكةية، بةاَلم مـةر  نييـة نـاوي وةزارةتةكـة دة يـ  لـةناو       

ين كة لـة دةرةوةي وةزارةتـي خوَينـدني    ليذنةكاندا رةنط بداتةوة، توَيذينةوةي زانسيت، ئَيمة شاهَيدي ئةوة
بااَل بة دةيـان طؤظـاري زانسـيت و بـة دةيـان ناوةنـدو سـةنتةرو ئـةكادميياي زانسـيت هةيـة، كـة توَيذينـةوةي             
زانسيت ئةجنام دةدةن، رةنطة توَيذينةوةكانيان لةو طؤظارة مةحدودانةي ناو زانكؤيةكانين دةربضـَيت، بؤيـة   

 .ةية لة ليذنةكة بكرَيتةوة، زؤر سوثا،من ثَيشنيار دةكةم ئةم دوو وش
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار النا خان فةرموو

 :بةر َيز النا ادد حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ليذنةي ثةروةردةو فَيركردني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت، بة رةئي من ليذنـةي ثـةروةردة لةطـةَل    
ي بااَلو توَيذينةوةي زانسيت بكرَيتة دوو ليذنة، يـةعين ليذنـةي ثـةروةردة لةطـةَل ليذنـةي      ليذنةي فَيركردن

فَيركردني بااَلو توَيذينةوةي زانسـيت، ضـونكة ئةطـةر بـزان  ذمـارةي  وتابيـةكان يـةكجار زؤرة بةنيسـبةت         
بااَل كـةرتَيكي   ثةروةردة، يةعين حكومي و ئةهلي هةية، هةردوو كةرتين بةنيسبةت ثةروةردةو فَيركردني

طرنطة بةر اسيت تةئسريي لةسةر بوارةكاني ترين هةية، هةروةها ذمارةي زانكؤيةكامنان بةنيسـبةت ئـةهلي   
و حكومي ذمارةكانيان زؤرةو بةرةو زياتر دةبَينت، ئةطـةر بكرَيتـة دوو ليذنـة، ليذنةيـة  تايبـةت بَيـت بـة        

 .و توَيذينةوةي زانسيت، سوثا،ثةروةدة، ليذنةيةكين تايبةت بَيت بة فَيركردني بااَل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا ناوي ليذنةكة وة  هاتووة، سَي ثَيشنيار هات كة دةيانةوَيت ليذنةكة ثةروةردةو فَيركردنـي  
بااَل لة ية  جيا بكرَينةوة، ثَيشنياري ترين هات كة كة، تةئكيدي لةسةر نةكردةوة كـة توَيذينـةوةي لـَي    

رَيت، بؤ ئـةوةي ئايـا ليذنةكـة وةكـو خـؤي مبَينَيـت  ضـونكة خوَينـدن ئـةوة لـة تةرجومةكـة بـة هةَلـة              البد
هاتبوو، خوَيندني بااَل هةر لةطةَليةتي، ئةوةي لَيرة وةكو لة ثَيشنيارةكة هاتووة وا مبَينَيت، دوو كـة،، سـَي   

بكــاتن، ئينجــا دةخيةينــة   كــة،، ديفــاعي لــَي بكــات ئــةوةي جيــا بــَينت دوو كــة،، ســَي كــة، ديفــاعي لــيَ   
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دةنطدانةوة، بؤ ئةوةي ديفاعي لَي بكات كة وةكو خؤي مبَينَينت كَي  سة دةكات سؤزان خان، دكتؤر سةروةر، 
كا  ساالر، ئةوانةي دةيانةوَيت جيا بكرَيتةوة ثةميان خان، كةسَيكي تر هةية كة ثةروةردةو خوَينـدني بـااَل   

خــاتوو النــا، ئَيســتا ســَي بــةر َيز ديفــاعي لــَي دةكــةن وةكــو خــؤي  لــة يــة  جيــا بكرَينــةوة، كــا  ئيســماعيل،
مبَينَيتةوة، سَييانين ديفاعي لَي دةكةن كـة جيـا بَيتـةوة، رَيـزدار سـؤزان شـةها  كـة ديفـاعي لـَي دةكـةيت           

 .كةرةم بكة

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، لةبةر ئةوةي لةطةَل المةركةزيةت و ثَيداني ئؤتؤنؤمي زياترو ئَيمة لةطةَل ئةوةداين وةكو خؤي مبَينَيتةو
ســةربةخؤي ، زيــاتر بــؤ زانكؤيــةكان كاتَيــك كــة تــؤ دَييــت جيــاي دةكةيتــةوة، ئينجــا ئــةم ليذنةيــة يةكــةم  
ــت هــةموو ليذنةيــة  لةناوخؤيــدا بكــات بــة دوو      ــت، بــةاَلم دةتوانَي ســةبارةت بــة ليذنــةكان طــةورةتر دةبَي

كي ئــةوةي كــة مةلــةن ثــةروةردة دةطرَيــت بــة دةســتيةوة، بةشــَيكين ئــةوةي كــة مةلــةن    كةرتــةوة، بةشــَي
خوَيندني بااَل دةطرَيت بة دةستةوة، ئةوانة دةتوانن لةناو ليذنةكةدا كارةكـةي خؤيـان جيـا بكةنـةوة، بـةاَلم      

بةكؤي ئةنـداماني  هةر خؤشي بةدواييدا دةطةر َيتةوة بؤ سةرؤكايةتي ليذنةكة، ضونكة دةبَيت ئةو بر يارانة 
ليذنةكة بر ياري لَي بدرَيت، زياد كردني ليذنةكان ماناي ئةوة نيية ئةكتيف كردني ثةرلةمان، بةَلكو لـةوةدا  
خــؤي دةبينَيتــةوة، ئــةم ليذنانــة خؤيــان هةَلســنت بــةكاري خؤيــان و بةدواداضــووني بــؤ بكــةن و ئةنــداماني 

بةدواداضووني بؤ بكةن، نة  لـة جياكردنـةوةو زيـاد     ثةرلةمان ئةو كارةي دَيتة بةردةستييان بة جددييانة
كردني ليذنةكاندا، لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةدام بةم شَيوةية مبَينَيتةوةو، هةموومان كار بـؤ ئـةوة بكـةين    

 .سةربةخؤيي زانكؤيةكان زياتر بكرَيت، بؤ ئةوةي ضي تر دةست لةكاروباري وةرنةدرَيت، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار خاتوو ثةميان دذيةتي فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بووني ذمارةي  وتابيان، يانين با بَلَي  خوَيندكاران كة دوو موسـتةَلةح بـةكار دةهَينرَيـت وة  جـةنابتان     
 وتايانةكانـةوة داوا دةكـةن كـة حـة َيكي تايبـةتيان      دةزانن، وا ثَيويستة بةطوَيرةي ئةو داواكارييةي كة لة 

بدرَييَت، تايبةكةنديية  بدرَيتة بواري ثةروةردةو فَير كردن، كة هةر لة خوَيندني باخضـةكان دةطرَيتـةوة   
هةتاوةكو دوا ثؤلي شةشي ئامـادةيي دةطرَيتـةوة، ضـونكة بةر اسـيت زؤر زؤر مافيـان هةيـة، بةتايبـةتي دواي        

ي خوَيندن زؤر شت هةية كة هَيشتا خؤيان تَيدا ورد نةبوونةوة، كة تَيدا شارةزاييان ثةيدا طؤر يين سيستةم
نةكردؤتةوة، بؤية ثَيويستيان بة سةربةستية  هةية لةطةَل زانكؤيةكان كة ئةوانة لة ضيين ئامـادة كـردنن   

ةوةو سةربةسـت بَيـت،   بؤ زانكؤيةكان، وابزامن يةعين حة َيكي شةرعي خؤيةتي مامؤستا بيةوَيت جيا ببَيتـ 
 .زؤر سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار دكتؤر سةروةر فةرموو

 
 

 :سةروةر عبدالردن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةتي جيا كردنةوةي ليذنةكان من لةطةَليدا نيم، لةبةر ئةوةي هـةردوو  ثـةروةردةو خوَينـدني بـااَل     
ي زؤر زؤريان بة يةكةوة هةية، ئَيمة لة سةرةتاشدا طوتوومانة كةوا ثَيويسـت ناكـات ليذنـةكان    ثةيوةندييةك

بةثَيي وةزارةتةكان بَيت، لةوانةية لة هةندَيك حاَلةت سَي وةزارةت بكةوَيتة ليذنةيةكةوة، لة هةندَيكدا بـة  
تَيكـةَلي ئيشـةكانياندا، سـةبارةت     ثَيضةوانةوة ليذنةية ، دوو ليذنة ثةيوةنديدار بَيت بـة وةزارةتَيكـةوة لـة   

بةو ناونيشانةي كـة بـةر َيزَيك طـوتي توَيذينـةوةي زانسـيت لـَي بكرَيتـةوة، ضـونكة توَيذينـةوةي زانسـيت لـة            
دةرةوةشدا دةكرَيت، من ثَيموا نيية بةم جؤرة بَيت، ضـونكة ئـةو طؤظـارو رؤذنامانـةي لـة دةرةوة دةردةضـن       

نة ضوارضَيوةي كاروبارةكاني رؤشنبريييةوة، واتا ليذنةي رؤشنبريي زياتر توَيذينةوةيان تَيدا دةكرَيت دةكةو
ثةيوةنديدار دةبَيت بةمة، ئةوةي ثةيوةنديدار بَيت بة وةزارةتي رؤشنبريييةوة، بةاَلم لَيرةدا من شتَيكي تر 

نستيية، بـةاَلم ئَيمـة   دةَلَيم تةنها زانكؤيةكان ناطرَيتةوة، راستة ناوي وةزارةت خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زا
ــة ض      ــة دةكةونـ ــةن، ئةوانـ ــةوة دةكـ ــةي توَيذينـ ــيت ئةوانـ ــاي زانسـ ــة، دامودةزطـ ــمان هةيـ ــاي تريشـ دامودةزطـ
ضوارضَيوةيةكةوة، بؤ منوونة دةزطاي كوردؤلؤجي هةيـة، كـة سـةر بـة ئةجنومـةني وةزيـران بـوو ماوةيـة ،         

بـااَل، دةزطـاي تـري سـترياتيجيمان هةيـة بـة       دوايي بري لةوة كراوةتةوة كة يرَيتة سةر وةزارةتي خوَينـدني  
هةمان شَيوة ئةوانة دةكةونة ض ضوارضَيوةيةكةوة  ئةطةر ليذنةيـة  نـةبَيت كاروبـاري ئةوانـة رَيـك يـات،       

 .سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، نو تةي نيزامي كوَيستان خان فةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

بةر َيزتان باسي ئةوةت كرد كَي تةئيدي ئةوة دةكات ناوةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة سَي كة،  سة بكات  كَي 
تةئيد دةكات جيا بكرَيتةوة  حة ة لةزميين ئةوةندا  سة بكـةين و جـةنابتان لـة جةلسـةي ثَيشـوو طوتتـان       

 .زة لةوة دةرنةض  و سوثا،كة،  سة لةسةر  سةي يةكَيكي تر نةكات، يةعين مةفرو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة تةئكيد ئةوةية، بةاَلم تَيكةَليامن كرد، لةبةر ئةوةي يةكَيك ديفاط دةكات، يةكَيك دذيـةتي، ئينجـا ئـةوةي    
كة ديفـا  دةكـات روون كردنـةوة دةهَينـَينت كـة بـؤ مبَينَيـت، ئـةوةي كـة دةيـةوَيت البـدرَيت ئـةوين روون             

 .َينَيت كة بؤ البدرَيت لةو روانطةيةوة، زؤر سوثا،، رَيزدار كا  ئيسماعيل فةرمووكردنةوة دةه
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 :بةر َيز امساعيل سعيد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئةوةي لة واَلتي ئَيمة موئةسةسة علميةكان و دةزطاي توَيذينةوةي زانستةكان حز  ئةوةنـدة دةسـيت   
دةبَيت هةنطاوي يةكـةم بنـَي  بـؤ سـةربةخؤيي ئـةم موئةسةسـانة، لةبـةر        تَي خستووة، لةبةر ئةوة لَيرةوة 

ئةوة من ثَيم باشة هةر لة ئَيستاوة ئةو موئةسةسانة سةربةخؤ بكرَين، هةنطاوي يةكةمين دةبَيـت لَيـرةوة   
 .دةست ثَي بكات، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ثَيشتانة ديفا  لة ليذنةكـة دةكـةن، ناوةكـةي وا بَيـت،     رجائةن ناوي حز  لَيرة نةهَينن، ئَيوة ليذنةية  

 .ئةطةر وابَيت بؤ  ئةطةر وا نةبَيت بؤ  زؤر سوثا،، رَيزدار دكتؤر ساالر فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـااَل بـة بـةردةوامي    ببوورة، من تةنيا ساالرم، ثرؤطـرام و فةلسـةفةي هـةردوو بـواري ثـةروةردةو خوَينـدني       
ثَيويسيت بة توَيذينةوةو لَيكؤَلينةوة هةية هةم لةناو دامةزراوة ثةروةردةيي و خوَيندنـة بااَلكانـدا، هـةم لـة     
دةرةوةي ئةم دوو كاية، بؤية لة باشرتين حاَلةتدا بةثَيي تةسةلسولي ليذنةكان توَيذينـةوةي زانسـيت لةطـةَل    

 .ت باشرتة، سوثا،ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل بَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار النا خان فةرموو

 :بةر َيز النا ادد حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هية تةعليقم نيية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت بؤضـي  ئَيستا بـؤ هـةموو ئَيـوةي بـةر َيز مـةعلوم بـوو، ئةطـةر مبَينـَينت لةبةرضـي مبَينَيـت  ئةطـةر البضـيَ            
البضَيت  ئةو مو تةرةحةي كة دةَلَيت ببَيتة دوو ليذنة، كة مو تةرةح بوو هات لةسةر ئةسـَلةكة دةخيةينـة   
دةنطدانةوة، كَي دةيةوَيت ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل ببَيتة دوو ليذنةو لة ية  جيـا ببنـةوة دةسـيت    

ئةوةيـة وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة دةسـيت بـةرز       بةرز بكاتةوة  كـة، نييـة، يـة  كةسـي لةطةَلـة، كـَي لةطـةَل        
ــيت و         ــاري تةندروس ــةي كاروب ــةوت ليذن ــارة ح ــؤ ذم ــريا، ب ــط وةرط ــةي دةن ــوثا،، بةزؤرين ــةوة  زؤر س بكات
كؤمةاَليةتي و ذينطة، ليذنةي كاروباري تةندروسيت و كؤمةاَليةتي و ذينطة دوَييَن منداَل و خَيزان ئيزافـةي  

سـةري، دةبَيتـة ليذنـةي كاروبـاري تةندروسـيت و كؤمةاَليـةتي و ذينطـةو        بؤ كـرا، ئـةوين ئيزافـة دةكرَيتـة     
منداَل و خَيزان، هةر كةسَيك كة دةسيت بةرز كردةوة بؤ ئةوةي ناو بنووس  ناوي خؤي بَلَينت، كا  دكتؤر 

 .حةسةن فةرموو
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 :حسن حممد سورة.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رَيذةوة هاتووة، ليذنةي كاروباري تةندروسيت و كؤمةاَليةتي و ذينطةو منـداَل  ديارة ئةم ليذنةية بةناوَيكي د
و خَيزان، لة مةهام و ئةركةكةشيدا ئين و كاري كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراوةكانين دةكات، بؤية بة 
 رةئــي مــن ســَي ئيختيياصــي زؤر جيــاوازن، لَيــرة دةكرَيــت بيكةينــة دوو ليذنــةو بةشَيكيشــي يرَيتــة ســةر 

ليذنةيةكي تر، ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة ليذنةيـة  بَيـت، كؤمةاَليـةتي و منـداَل و خَيـزانين      
ليذنةية  بَيت، كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالين بضَيتة سةر ليذنةيةكي تر وةكو ليذنةي ثَيشـمةرطة، يـان   

ــة،       ــم هةي ــن تَيبينيةكيش ــت، م ــنيار دةكرَي ــي ثَيش ــة دواي ــر ك ــةكي ت ــةر ليذنةي ــة  ه ــة ل ــم ئةوةي تَيبينيةكةش
ئيختيياصي برادةران كة سةير دةكةيت لة سيديةكةيان دةبيـن  ئةوانـةي كـة ئيختياصـي تةندروسـيت و      

 . ةت ثر  ناكات( 11)كؤمةاَليةتيان هةية ئةم ذمارةية وةكو 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م بكةين وةخيَت هاتينة ئةوَي، ئـةوة  بةر َيز ئَيستا بة، لةسةر ناوةكةية تكاية، بؤ ئةوةي زوو شتةكان حةس
 .لة شوَينَيكي تر مونا ةشة دةكرَيت، رَيزدار نيشتمان خان فةرموو

 :بةر َيز نيشتمان مرشد صا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيموايـة ئـةو ليذنةيـة زؤر فراوانـة، هـةر بؤيـة ثـَيم باشـة ذينطـة يرَيتـة ثـاَل ليذنـةي خزمـةتطوزاري              
 .ر ئةوةي راستةوخؤ ثةيوةندي بة شارةوانيةكانين هةية، زؤر سوثا،شارةواني، لةبة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار دكتؤر بةشري فةرموو

 :بشري خليل تؤفي .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تَيبينيةكةي من با، كرا، دووبارةي ناكةمةوة، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار بةفرين خان فةرمووسوثا،، ر

 :بةر َيز بةفرين حس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت كؤكردنةوةي ئةو هةموو ناوة لةناو ليذنةيةكدا  ةرةباَلغَيكي زؤرة، من ثَيم باشة ليذنةكـة بكرَيـت   
وةي خَيزانـةوة،  بة ليذنةي تةندروسيت و كؤمةاَليةتي و توندوتيذي دذي خَيـراز، ضـونكة دةضـَيتة ضوارضـيَ    
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خَيزانين لة منداَل ثَيك دَيت، لَيرةدا توندوتيذي خَيزان طشتطري ترة، وة  ئةوةي ليذنةكـة ئةوةنـدة ضـر و    
ثر  بن هةرضةندة لَيرةدا طرنط ناوةر ؤ  و مةهام و ئةركي ليذنةكانة، نة  ناوةكةي و، ذينطةة بضَيتة نَيو 

 .ةواني و طةشتوطوزار لةطةَل ذينطةدا هاو ثةيوةندنليذنةي خزمةتطوزاري و شارةوانييةوة، ضونكة شار
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  عومةر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهاء الدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن هــةر بــؤ ئــةوةي تةئيــدي ثَيشــنيارةكةي كــا  دكتــؤر حةســةن دةكــةم، كــة بكرَيتــة ليذنــةي كاروبــاري     
يةتي و منداَل و خَيزان، لةطةَل ليذنةي تةندروسيت و ذينطة، ضونكة ئةو دووانة زؤر بةية  نـزيكن،  كؤمةاَل

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا،، تكاية ئةوانةي دووبارةن، بَلـَين سـوثا،، ضـونكة ثَيويسـت ناكـاتن دووبـارة بكرَيتـةوة، رَيـزدار كـا           
 .سامل فةرموو

 :ؤ براميؤ بةر َيز سامل تؤما كاك

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةبةر فراواني ليذنةي تايبةت بة تةندروسيت و كاروباري كؤمةاَليةتي هاتنة سةري ثاراسـتين خَيـزان و   
منداَل، مـن ثَيشـنيار دةكـةم ذينطـةي لَيـي جيـا بكرَيتـةوة، بضـَيتة سـةر ليذنـةي ثيشةسـازي و وزة، ضـونكة             

ةكان و وَيســتطةكاني بةرةهــةمهَيناني وزة لةســةر زائيــدةن وةزارةتــي  كاردانــةوةي راســتةوخؤي هةيــة، كارطــ
كاروبــاري ســامانة سروشــتيةكان، ئةوانــة هــةموويان ثةيوةنــديي راســتةوخؤيان هةيــة، بةتَيكــداني ذينطــةوة 

 .ثَيشنيار دةكةم بضَيتة سةر ليذنةي ثيشةسازي و وزة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر ئةدةد فةرمووسوثا،، رَيزدار دكتؤ

 :ادد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشـة دار شـتين ناوةكـة بـةو شـَيوةية بَيـت ليذنـةي تةندروسـيت و كاروبـاري كؤمةاَليـةتي و ذينطـة،            
 ئةطةر وةكو خـؤي مبَينَيتـةوة، يـةعين كاروبـاري تةندروسـيت نـةبَيت لـة سـةرةتاوة، ليذنـةي تةندروسـيت و          

لةبـةر  ( جلن  الصح  والشؤون االعتماعي  والبيئيد  )كاروباري كؤمةاَليةتي و ذينطة بَيت، لة عةرةبيةكةشدا 
( الشددؤون البيئيدد )نووســراوة، ئــةو كاتــة دةبَيــت  ( الشددؤون االعتماعيدد  والبيئدد )ئــةوةة بــة هةَلــة هــاتووة  

ةئيدي ئةوة دةكةم كة ذينطة بضَيتة سةر واتا بةبَي ئةلف و الم، منين ت( حؤون البيئ )بنووسرَيت، يان بَلَي 
ليذنةيةكي تر، ئةطةر دةكرَيت لةسةر ليذنةي خزمةتطوزاري و شارةواني بَيت، بؤي منـداَل و خَيزانـي تَيـدا    
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جَي بكرَيتةوة، واتـا ليذنةكـة بـةو شـَيوةية بَيـت ليذنـةي تةندروسـيت و كاروبـاري كؤمةاَليـةتي و خَيـزان و           
 .منداَل، زؤر سوثا،

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .سوثا،، رَيزدار ناسك خان فةرموو

 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي من ويستم وترا، بـة، تـةنها ئةوةنـدة هةيـة حـةز دةكـةم بَلـَيم دةبوايـة ئَيمـة سـةرةتا تةصـويتمان            
بـن  يـان زؤرتـر بـن  ضـونكة بةر اسـيت       بـن  يـان كـةمرت    ( 18)لةسةر ئةوة بكرداية ئايا ذمـارةي ليذنـةكان   

ئةوةة تةصوييت دةوَيت، بؤ ئةوةي ئايا مةجاكان هةية ليذنة زيـاد بكـةين  يـان نـا  ضـونكة ئةطـةر ئَيسـتا        
بَيت عةمةليةتي حيسابي بؤ بكرَيت هية ليذنةيـة  لـة شـةة، سـَي ليذنـةة حـةوت كـة،، يـةعين         ( 18)

كة، دةمَينَيتةوة، وابزامن ئةو ليذنانةة ناوةكانيان زؤر  ئةطةر سياني مو ةريرو سةرؤ  و جَيطر بَيت سَي
 ورسة، مةسةلةن ئَيسـتا ئـةو ليذنةيـة ثَيـنج، شـةة ئيشـي طرتؤتـة خـؤ، يـةعين بـر وا ناكـةم شـةة كـة،              
بتوانَيت ئـةم ئيشـانة بـة يةكـةوة جـَي بـةجَي بكـات، لةبـةر ئـةوة ثَيموايـة لـة ثَيشـدا دةنطـدامنان بـؤ ئـةوة                

كــة، ســابت بَيــت  يــاخود كــةمي بكــةين، يــان دةتــوان  زيــادي بكــةين، لةســةر ئــةوة  ( 18)بكردايــة، ئايــا 
 .......... .تةصويتمان بكرداية، دواتر  سةمان لةسةر دةكرد، ئةم ليذنةية هةم ناوةكةي فراوانة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةم لــة مة    ــَي دةك ــةر ناوةكةيــة، داواي لَيبووردنــت ل ــووي رجائــةن ئَيســتا بةرنامةكــة لةس وزوعةكــةة دةرض

رةجائةن لة مةوزوعةكة دةرمةضن، ئيلتيزام بكـةن،  خوشكي من، ئَيستا بؤ ناوةكان رةئيت هةية كةرةم بكة 
ئَيســتا فة ــةت لةســةر ناوةكةيــة، ئةطــةر ئــةم نــاوةت ثــَي باشــة، ئــةوة تــةواو، ئةطــةر ثَيــت بــاة نيــة دةبــَي   

وعَيكي تــرة، سـوثا،، ر َيـزدار بـةيان خــان    جودابَيتـةوة و موالحـةزةت هةيـة، رةئـي خــؤت بـدة، ئـةوة مـةوز       
 .فةرموو

 :بةر َيز بةيان ادد حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سةكاني من وترا، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار خةليل فةرموو
 :دة ام  عثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .د، زؤر سوثا،حسن  سةكاني مين كر.كا  د
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار سيوةيل فةرموو
 :ادد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
حسن با، دةكات، لَيذنةى ثَيشرت نـاوي كاروبـاري تةندروسـيت، لَيذنـةى تةندروسـيت و كاروبـاري       .من وة  د

ة سةر، ذينطةة بضَيتة سةر لَيذنـةي شـارةواني و خزمـةتطوزاري    كؤمةآليةتي، مادام منداَل و خَيزانيشي هات
 .ثَيم باشة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  جةعفةر عةلي
 :جعفر علي رسول.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين ثشتطريي هةمان رةئيةكةى سيوةيل خان و برادةران دةكةم، زؤر سوثا،

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .ر َيزدار ثةريهان فةرموو
 :ثةريهان  بالي حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .حسن دةكةم، زؤر سوثا،.جةعفةر و د.منين هةروةها تةئيدي  سةكاني سيوةيل خان و د

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هاور از خان فةرموو
 :بةر َيز هاور از ادد حممد

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
 .سوثا،  سةكاني من كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز شظان فةرموو
 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كة تَيبيين دةكةم، ناوى شةهيدان لة هية لةو لَيذنانة نةهاتووة ئةوةي راسيت بَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةى تةندروسيت و ئةوةى تر كة ثَيشنيارت هةية جيايـة، ئَيسـتا ناوةكـةى هـةبَيت     رةجائةن فة ةت باسي 
 .يان بطؤر درَي، ية  لَيذنة بَيت، ضؤن بَيت ، لةسةر ئةو مةوزوعة  سة دةكةين
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 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دان، ئةطـةر لَيذنةيـةكي خـار نـةبَيت      بة من كةم كردنةوةية بؤ شةهيدان، بضـوو  كردنةوةيـة بـؤ شـةهي    

تايبةت نةبَيت لةطةَل لَيذنةى ثَيشـمةرطة زيـاتر دةطوجنَيـت كـة ئيزافـةى سـةر لَيذنـةى ثَيشـمةرطة بكرَيـت،          
 .شةهيدان و ئةنفالكراوةكان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  ياووز
 :بةر َيز ياووز خورشيد عثمان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر سوثا،زؤ

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةظ  خان فةرموو
 :بةر َيز ئةظ  عمر ادد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بةناوى لَيذنةكة، راستة تؤزَيك دوور و درَيذة، بةآلم هةر ئةبَي وابَي، بة رةئي من منداَل و خَيزان، 

نةوة، ئةوانين هةر ئيشةكةيان ئيشي كؤمةآليةتية، ضونكة هةردووكيان منداَل و خَيزان لة كؤمةَلدا ئةبيني
ئةطةر بَيت و ئَيمة تةنها كؤمةآليةتيةكة دابنَين، منـداَل و خَيزانةكـةى لـَي دةربَيـن ، ئَيمـة ئةطـةر بَيـت و        

 .ذينطة لةطةَل تةندروستيةوة دابنَين، ليََذنةى كاروباري تةندروسيت و ذينطة و كؤمةآليةتي، سوثا،
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .رَيزدار كا  عومةر
 :بةر َيز عمر دد ام  نورالديين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ناوى لَيذنةكة كـة لةوَيـدا وشـةى كؤمةآليـةتي هـاتووة، وةكـو ئاماذةشـي ثَيـدرا، ثةيوةندييـةكي          

يــةتي لةطــةَل ئــةو هةيــة لةطــةَل شــةهيدان و كاروبــاري  وربانيــاني جينوســايد، مــن ثَيشــنيار دةكــةم كؤمةآل
لَيذنةية جيا بكرَيتةوة، بكرَيتة لَيذنةى كؤمةآليةتي و كاروباري شةهيدان و  وربانياني جينؤسايد، بؤ ئـةم  
ناوة ، ضونكة بةر اسيت شةهيدان و  وربانياني جينؤسايد هَيزَيكي كؤمةآليةتي طةورةن، هـةروةها لـة رووي   

مـة هةيـة، لـة رووي سياسـي و نةتةوةييشـةوة جينؤسـايد       ضؤنايةتييةوة، ماف و ئةركي تايبةتيان لةسـةر ئيَ 
ثرسَيكي سرتاتيذي و سياسي ثر  بايةخة، ثةرلةماني كوردستان و حكومةتى هةرَيمي كوردستان لة داهاتوودا 
كاري لةسةر بكةن بؤ ئةوةى بة نَيودةوَلةتي بكرَي و كار لةسةر ئةم ئاراستةيةة بكرَي، بؤيـة مـن ثَيشـنيار    
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جيابكرَيتةوة، يان شـةهيدان و كاروبـاري شـةهيدان و  وربانيـاني جينوسـايد يرَيتـة سـةر        دةكةم كة ئةمة 
 .لَيذنةى ثَيشمةرطة، يان لةطةَل كؤمةآليةتي جيا بكرَيتةوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار دة فةرموو
 :بةر َيز دة سعيد دة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ري ئـةوةي كـة دوور و درَيـذة، ثةيوةنـدي بـة كؤمةَلـة توَيـذي طـرنط، كؤمةَلـة  كـةرتي           ئةم لَيذنةية سةربا

تايبةت و كةرتي طشيت طرنطةوة هةيـة، ئـةو موبـةريرة منـين لةطـةَليامن كـة لَيذنـةكان زيـاد بكـرَين، نـابَي           
ينطة لةسةر حيسابي خيوصيةت و ئةهةميةتي لَيذنةكان بَيت، بؤية خؤت دةزاني كةرتي تةندروسيت يان ذ

كة ئةمر ؤ لةم ضةرخة طرنطيةكي تايبةتي بـة ذينطـة دةدرَي، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم ببَيـت بـة لَيذنـةى          
كاروباري تةندروسيت و ذينطة، ضونكة ذينطة ثةيوةنديدارة بة جوطرافيا و بة مرؤظ و بة ئاو و هةوا، حـةتا  

ور و درَيـذتر دةبـَي، ثيشةسـازي و وزة دوور    بة داراييشةوة، من ئةَلَيم ئةطةر يرَيتة سةر شارةواني ئةوة دو
و درَيذتر دةبـَي، بـةآلم لَيذنـةى تةندروسـيت و ذينطـة ئـةوة ببَيـت بـة لَيذنةيـة ، لَيذنـةى كـار و كاروبـاري             
كؤمةآليةتي و خَيزان و ئافرةت كة كارين طرنطة، كرَيكار و كار، باسي نةهاتوة لَيـرة، راسـتة ئـةوةى دكتـؤر     

جينؤسـايد و ئـةنفال و كيميابـاران و شــةهيدان، ئـةوة لَيذنةيـةكي تايبـةتيان بــؤ       باسـي كـرد بـؤ ئةهميــةتي    
دروست بكرَيت، ئةوةة جَيي ئةهميةتي خؤيةتي، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم لَيذنةيـة ببَيتـة دوو لَيذنـة و        

، (رةتلَيذنــةى كــارو كاروبــاري كؤمةآليــةتي و خَيــزان و ئــاف)، (لَيذنــةى تةندروســيت و ذينطــة)ئــاواي لــَي بــَي
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار هاذة خان فةرموو
 :مصففىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة لَيذنةى تةندروسيت و كاروباري كؤمةآليةتي و منداَل و خَيزان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار طؤران
 :زاد حممدبةر َيز طؤران ئا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،  سةكامن كرا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار عبدالسالم فةرموو
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 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة من دوَينين باسم كرد، ثَيشنيارَيكي موحةدةدة، ئةم بوارانـةى لـةناو ئـةو لَيذنةيـة هـاتووة دابـةة بكرَينـ       

ســةر دوو لَيذنــة، لَيذنةيــة  بــؤ تةندروســيت و ذينطــة، لَيذنةيــةكين كؤمةآليــةتي و كــارو خَيــزان، ئــافرةت  
بر اندومانــة دوَيــيَن، بؤيــة ئيقترياحةكــةم بــةم شــَيوةية، دوو لَيذنــة بــن، كؤمةآليــةتي زؤر شــت دةطرَيتــةوة،  

 .تةئمينة،  انوني ئيشة، زةمانة، تةنها شتَيكي بضوو  نية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار تارا خان
 :بةر َيز تارا سس  ياس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيازةكةم ئةوةية كة ذينطة ئةو بوارةى كة ثَيي دراوة بةر اسيت، ئةو ئةهميةتةي كة هةيـةتي ذينطـة   

 .وثا،و دارستان زياد بكرَي، يرَيتة سةر لَيذنةى كشتوكاَل و ئاودَيري، س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار ئاسؤ
 :(ئاسؤ) بكر كريم حممد بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،  سةكاني من كا  عبدالسالم بةرواري كردي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا بـَي، ثـَين   بةر َيزان ئَيستا مو تةرةحةكان ئةكةينة دوو  سم، ئايا يـة  لَيذنـة بـَي وةكـو هـاتووة يـان جـود       
وة ت بيخةينة دةنطدانةوة، هةمووتان طوَيتان لَي بوو ئـةو بةر َيزانـةى كـة وتيـان و رةئـي خؤيـان دا، ئَيسـتا        
دوو كةسم ئةوَيت دةنط لةطةَل ئةوة بدات كـة وةكـو خـؤي مبـَييَن، دوو كةسـين لةطـةَل بَيـت كـة دذي بـَي،          

 .فةرموو كا  شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدةري

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
مـن لةطــةَل ئـةوة دام كــة ئـةو لَيذنةيــة جيـا بكرَيتــةوة، يةكـةميان ببَيتــة لَيذنـةى كاروبــاري تةندروســيت و       

، هــي دووةمــين ببَيتــة لَيذنــةى (جلندد  الشددؤون الصددحي  و البيئدد )ذينطــة، ئــةوة ببَيتــة يــة  لَيذنــة، واتــة  
جلند  الشدؤون االعتماعيد  و رعايد  االسدرة و      )ةوة، واتـا  كاروباري كؤمةآليةتي و خَيـزان و منـداَلين بطرَيتـ   

، ئينجا مةسةلةي شةهيدان و ئةنفالكراوةكانين بؤ ر َيز لَينان لـة شـةهيدان و ئـةنفالكراوةكان، هـةر     (الففل
ضةندة ئةوانين كَيشةى كؤمةآليةتيان هةية بةشَيوةيةكي طشيت، بةآلم ثَيم باشة لةطةَل لَيذنةى ثَيشمةرطة 

 .ت، ضونكة لة ر َيزي هةمان  وربانياني ثَيشمةرطة دابَيت و، زؤر سوثا،ناويان بَي
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدارَيكي تر كة ديفاعي لَي بكات، فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن دوَينــَين باســي ئةهميــةتي باســي لَيذنــةكان دةكــةين، دةبــَي باســي زةرورةتةكــةي بكــةين، مــ   ئَيمــة كــاتَي

شةهيدان و  وربانيان و جينؤسايدةكةمان كرد، بةآلم دةكرَي ئةوة لة مان مـرؤظ دايبنـَين، ئـةم بةشـةي كـة      
ئةهةميةتي خؤي هةية، ئةوةى ئَيسـتا لَيذنـةى كاروبـاري تةندروسـيت و كؤمةآليـةتي و ذينطـة، سـَي بةشـن،         

لَيذنةى ثةرلـةمان دةتـوانَي موتابةعـةيان بكـات بـة بـواري       ثةيوةندييةكي زؤر زيندوويان بة يةكةوة هةية، 
 .جيا جيا، بؤية، ثَيمان باشة وةكو خؤي مبَينَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزَيكي تر ديفاعي لَي بكاتن
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رنطـة ئـةوة بـزان  كـة ئـةو لَيذنانـة لـة اليـةكي تـرةوة بـة ثَيـي            ئَيمة كة با، لةسـةر لَيذنـةكان ئةكـةين، ط   

 .زةروورةتي وةزارةتةكان ئين دةكات و بؤ ضاودَيري كارةكاني ئةوانة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خوشكة ئَيستا بة، مبَييَن يان نا  ديفاعي لَي بكة
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كابينةى داهاتوودا ذمارةى وةزارةتةكانين كةم ئةكرَيتةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة ئةطةر ذمارةى لَيذنةكانين لة 
كــةم بكةينــةوة، بــا بَلــَي  كارةكامنــان، يــان هةوَلــة كامنــان ضــر تر ئةكةينــةوة بــؤ ئــةو لَيذنانــةى كــة باشــرت    

 .ضاودَيري ئةكات
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزانةى كة ئةيانةوَي جودا بكرَينةوة، نو تةى نيزامي فةرمووسوثا،، ئَيستا ئةو بةر 
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كا  شَيروان حيدةرين لةطةَل ئةوةدا بوو كة جيا بكرَيتةوة، جةنابت لةوانةى كة تةئيد ئةكرَي بؤ ئـةوةى  

 .كة مبَينَيتةوة وةكو خؤي دوو كةست وةرطرت
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا، بؤ تَيبينيةكةت، دةست خؤة، ئَيستا كا  عبدالسالم و كا  عومةر تةنها لةسـةري  سـة ئةكـةن كـة     
 .جودا بَيتةوة، ئةبَيتة سَي، دةنطَيك دةدةينة برادةرَيكي تر بة عةكسيانةوة، زؤر سوثا،

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من هية ئيزافةم نية، ئةوةى كـارين يةينـة نـاو ئـةو لَيذنةيـة، ذينطـة و تةندروسـيت ثةيوةندييـةكي زؤر         
ثتةويان بة يةكةوة هةية، راستة ذينطة لةطةَل صيناعة و شيت ترين دَيت، بةآلم كؤمةآليةتي بارَيكي زؤرة، 

دة بكـةين بـؤ طواسـتنةوةمان بـؤ     لة كوردستاندا ئَيمة بؤ  ؤنـاغي داهـاتوو ثَيوييسـتيمان هةيـة خؤمـان ئامـا      
كةرتي تايبةت و بازار ي ئابووري ئازاد، بؤية زؤر كةلَين لة ياساكاني ئةوانةى كؤن هةن، ئةوانةى كـة هَيشـتا   
نيمانة، زةمانة، زةريبةية، يةعين تا كـةى خـةَلك دامبـةزرَيت لـة ثشـت ثـةردةوة  بـا سيسـتةمي كـاركردن و          

ن، ئةو كَيشة تازانةى كة خَيزاني كؤمةَلطاي تازةى شار و ئةو لةطـةَل  دامةزراندن، ئةو شتانة هةمووي طةورة
خؤي دَينَيت، هةمووي ثَيويست دةكات ئَيمة بواري كؤمةآليةتي بة حة يقةت بـارَيكي  ورسـي لةسـةرة، كـار     
يرَيتـة نـاوي، ضــونكة لـة هـية بــوارَيكي تـر بـا، نــةكراوة، يـة  نو تـةي تــر، ئـةوةى هـاني مــن ئـةدا كــة            

خوشك و براي ترين باسيان كرد، كة بة ئازادي بري بكةين، لَيذنةكان ثَيكةوةية يـان ثَيكـةوة نيـة     ئةوةندة،
مةسةلةكة ئةوةية من خؤم شةخيـي خـؤم رزطـار كـردووة لـةوةى ض وةزارةتَيكمـان هةيـة و وةزارةت ضـية،         

َيويسـيت هةيـة كـة    ئَيمة لـة ثةرلـةمان ثَيويسـتة بـري لـة كـةرت و بـوار بكةينـةوة بـة تايبـةت، كـام بابةتـة ث            
لَيذنةيةكمان هةبَيت، ئينجا ئةو كاتة ئةو وةزارةتةي هةبَيت يان نـةبَيت بـةر ئي مـن ئَيمـة بـةو شـَيوة بـ ،        

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كا  عومةر
 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهاءالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كردنةوةى ئةو هةموو بوارة بة تايبةتي بـواري كؤمةآليـةتي و خَيـزان و    بةر اسيت مةجالةكان زؤر زؤرن، ضر 

منداَل و، لةوالشةوة صـي ةوة، يـةعين هـةر ضـؤن سـةيري ئةكـةى مـةعقول نيـة لـة لَيذنةيةكـدا بـن، بؤيـة             
ثشتطريي ئةو رةئية ئةكةين كة بكرَيتة دوو لَيذنة، لَيذنةى تةندروسيت و بيشة بـة يةكـةوة بَيـت و لَيذنـةى     

كاروباري كؤمةآليةتين لةطةَل بَي يان لةطةَلدا نةبَي ئةوة هينةكمان لَيي نية، موهيم ئةوةية بكرَيتـة   كار و
 .دوو لَيذنة بةو شَيوةي كة ثَيشرت ضةند بةر َيزَيك باسيان كرد، زؤر سوثا،

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 رَيزدارَيكي تر كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، كَي ديفاعي لَي ئةكا 
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 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من ديفا  لةوة ئةكةم كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة

 :بةر َيز ثةيام ادد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لةوة ئةكةم كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ضونكة ئَيمة ئةطةر لَيذنةيةكي كـارا بـ  و ئـةو ضـةند     

دائةنرَي لةو لَيذنةية، ئةتوانَي بة ثَيي ئةو لَيذنةية تةوزي  بـَي لةسـةر ئـةو بةشـانة و ئيشـةكاني      كةسة كة 
بة رَيك و ثَيكي بكات، ضونكة ئين كردني ئةو لَيذنانةو زؤر كردني لَيذنةكة ثَيم واية سوودبةخن نابَيـت  

، ئيشةكانيشـيان زؤر بـة باشـي و بـة     و باشرت نابَيت، زؤر لة ثةرلةماناني دونيا هةية لَيذنةكانيان زؤر كـةمن 
 .رَيك و ثَيكي ر ؤيشتووة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا ئةو مو تةرةحةى كة هـاتووة كـة تة سـيم بـَي لَيذنةكـة، ئةخيةينـة دةنطدانـةوة بكرَيتـة دوو لَيذنـة،          
بكرَيتـة لَيذنـةى كاروبـاري     يـةعين لَيذنـةى تةندروسـيت و ذينطـة،    ( جلن  الشؤون الصدحي  و البيئد   )تقسيم 

 كؤمةآليةتي و منداَل و خَيزان، كَي لةطةَل ئةوةية تة سيم بَي  فةرموو نو تةى نيزامي 
 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةوةى   لَيرة ثَيويست بة تةوزحيَيك دةكات كة ئايا شةهيدان لةطةَل ئةو دوو لَيذنةيةية دةمَين  يان نا  بـؤ 

 .ئةنداماني ثةرلةمان ئاطاداري ئةونو تةية بن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل ئَيرة بةو بؤضوونة نا، لة جَيطايةكي تر شوَيين ئةو لَيذنةية ئةكةينةوة، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو ئةو 
 94سيت بـةرز بكـات ،   كة، لةطةَلييت، كَي لةطةَلدا نية تكاية دة 98تة سيمة بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة، 

كة، لةطةَلدا نية، زؤر سـوثا،، ئـةوة ثةسـندكرا كـة بكرَيتـة دوو لَيذنـة، لَيذنـةى كاروبـاري تةندروسـيت و          
، لَيذنةى ئـاوةدان كردنـةوة ونيشـتةجَي    8ذينطة، لَيذنةى كاروباري كؤمةآليةتي و منداَل و خَيزان، بؤ خاَلي 

كة ئةيانةوَي  سة بكةن با ناويان بنووس ، رَيزدار هـاذة خـان    كردن ثةرةثَيداني طوندةكان، ئةو بةر َيزانةى
 .فةرموو

 : مصففىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنياز دةكةم لَيذنـةى ئـاوةدان كردنـةوة و نيشـتةجَيكردن و ثةرةثَيـداني طونـد و  ـةزا و ناحيـةكاني         

 .بَيتة سةر
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ار عبداهللرَيزد
 :بةر َيز عبداهلل علي ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم لَيذنةى ئاةودانكردنةوةى دَيهات و نيشـتةجَيكردن بَيـت، ضـونكة دائيمـةن دَيهاتـةكان تـا       
ــارةكان             ــة ش ــر ل ــةوةى ت ــر ئ ــةوة، دوات ــاوةدان بكرَين ــر ئ ــارَيكي ت ــتة ج ــةوان ثَيويس ــة ئ ــراك بوون ــتا خ ئَيس

 .تةجَيكردن بَيتنيش
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار نةسرين خان
 :مصففىبةر َيز نةسرين مجال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من رام واية بكرَيت بة لَيذنـةى ئـاوةدان كردنـةوة و نيشـتةجَيكردن و هاوضـةرخكردني طونـدةكان، ضـونكة        

باسـي طونـدي هاوضـةر ان كـردووة، لةبـةر ئـةوةى        بةراسيت ئَيمة لة دواي راثةر ينـةوة هـةتاكو ئَيسـتا زؤر   
نةمانتوانيوة طوندةكان وةكو ثَيويست كاري بؤ بكرَي، كارة خزمةت طوزارييـةكاني بـؤ بكـرَي، باسـي طونـدي      

 .هاوضةر ان كردووة، ثَيم باشة ببَيتة هاوضةرخكردني طوندةكان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار ثَيشةوا
 :وفي  مغديدبةر َيز ثَيشةوا ت

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن ثــَيم باشــة بكرَيــت بــة لَيذنــةى ئــاوةدان كردنــةوةى طونــدةكان و نيشــتةجَيكردن و ثةرةثَيــداني شــار و   
شارؤضكةكان، لةبةر ئةوةى واي دةبَينم كة سةرةتا كاري ئـةم لَيذنةيـة ئـاوةدان كردنـةوةى طونـدةكان بَيـت،       

نراوة طوندةكاني كوردستان بة شـَيوةيةكي طشـيت ئـاوةدان بكرَيتـةوة، زؤر     ضونكة ثَيشرت وةكو ثَيويست نةتوا
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار ثةيام
 :بةر َيز ثةيام ادد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ثــَيم وايــة ئــةم لَيذنةيــة بكرَيــت بــة لَيذنــةى ئــاوةدان كردنــةوة و نيشــتةجَيكردن و ثةرةثَيــداني هاوضــةرخ 

كردني طوند، بؤية ئَيمة وةكو ثَيشنيارَيك داوا ئةكةين ئةوةى بؤ زياد بكرَي، ضـونكة خؤمـان بـاة ئـةزان      
طوندةكاني كوردستان ضةند وَيرانن، بتوان  تةئكيد بكةين لةسةر ئةوةى ئةو طوندانة وةكو بةَلَينمان داوة، 
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منوونـةيي و هاوضـةرخ بَيـت و ئـةو     ثشتطريي لة  سةكةى نةسرين خـان دةكـةم بـؤ ئـةوةى بكرَينـة طونـدى       
فةرق و جياوازييةى كة لة نَيوان شار و طوندا هةية نـةمَييَن و بتـوان  كـةمي بكةينـةوة، بؤيـة طرنطيـةكي       

 .زؤر بدةين بة طوندةكان، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار شاهؤ
 :بةر َيز شاهؤ سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة دةكةم كة وشةي هاوضةرخكردن بةكاربَين ، ضونكة وشة دةاللةتي خؤي هةيـة، ئَيمـة   منين تةئيدي 

لةدواي راثةرينةوة حكومةتـة يـة  لـةدواي يةكـةكان و دةورة جياوازةكـاني ثةرلـةمان هـةموويان بـةَلَينيان         
بؤيـة زؤر زؤر   داوة كة طونـدةكان ئـاوةدان بكرَينـةوة، طةشـةيان ثـَي بـدرَي، بـةآلم بةَلَينةكـة نةضـووة سـةر،          

طرنطة ئَيمة خؤمان وةكو ئةنداماني ثةرلةمان خؤمان مولزةم بكةين بةوةى كة طوندةكان هاوضةرخ بكةين، 
طةشة ثَيداني ئاسؤيي نَيوان شارةكان و طوندةكاني كوردستاندا، ئةو جياوازيية طةورةى كة لة نَيوان طوند و 

 .شارةكان هةية نةمَييَن، زؤر سوثا،
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .نو تةى نيزامي هةية، فةرموو
 :بةر َيز دَلشاد شها  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن داوا دةكــةم لــة كــاتي باســكردني هــةر بابــةتَيكي تــازة، هــةر ناوهَينــانَيكي لَيذنــة ســةر بــة ســةرؤكايةتي  

 .ثةرلةمان، رَيطا بة هةَلسةنطاندن و طَير انةوة و كارةكاني رابردوو بطرَيت
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .رةجائةن نا، ئةوة نيزامي نية، داواي لَيبوردنت لَيدةكةم، كا   ادر فةرموو
 :بةر َيز  ادر حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشنيار دةكةم ناوةكة بكرَيتة لَيذنةى ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَيكردن و ثةرةثَيداني الدَييةكان، سوثا،

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .رَيزدار كا  جةعفةر
 :جعفر علي رسول.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثشتطريي لـةو ثَيشـنيارة دةكـةم كـة بكرَيتـة لَيذنـةى ئاوةدانكردنـةوة و نيشـتةجَيكردن و هاوضـةرخ          

انـي وشـةى   كردني طوند، لةبةر ئةوةى ئَيمة هةموومان دةزان ، يـا ثاسـاومان بـؤ ئـةو ثَيشـنيارة، يـاخود الد      
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ثةرةثَيدان و داناني وشةى هاوضةرخ لة شوَيين ئةو، ئةوةية كة طوند هةموومان دةزانـ  النـةى ثَيشـمةرطة    
بووة، خةَلكي طوندةكان  وربانيةكي زؤريان داوة لة ثَيناو بةديهانيين ئةو ئازادييةى ئةمر ؤ لـة كوردسـتاندا   

 .هةية، بة  ةدةر ئةو  وربانية و خوَينة خزمةت نةكراون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كا  دكتؤر رةجائةن ئَيمة باسي ناوى لَيذنةكة دةكةين، ئةوة ثَيويست ناكات، ئاوةدانكردنةوة شاميلة، بـةآلم  
جةنابت دةتةوَي طوندي لةطةَل بَي بةسةرضاو، بـة، كـراوة و نـةكراوة، ئـةوة مةسـةلةيةكي تـرة، رةجائـةن        

بكةين ئايا ناوةكة وةكو خؤي بَي، تة سيم بَي  ئيزافةى بـؤ بكـرَي،   لَيرة ميهةنيةتي كارةكة رابطرين و با، 
 .البردرَي  بةآلم ضي كراوة و ضي نةكراوة ، رةجائةن نا

 :جعفر علي رسول.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تـة  يان بريتية لةوةى كة طونـد هاوضـةرخ كـرا، ئَيمـة هـةموومان ئـةزان ، بـواري كشـتوكاَل دةبوذَيتـةوة، وا         

اليةنَيكي تري ئيقتييادي دةطرَيتةوة، دةكرَي ئَيمة ثشت بة طوندةكاني خؤمان ببةست  لة جيـاتي ئـةوةى   
سةرةتايي بةربوومة كشتوكاَليةكان لة دةرةوةي وآلت بهَيندرَي وةكو ئَيستا دةبينـدرَي، لةبـةر ئـةو هؤكارانـة     

 .شوَيين ئةو دابندرَي و، زؤر سوثا،ثَيمان باشة كة وشةى ثةرةثَيدان البردرَي و هاوضةرخ كردن لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كا  كاردؤ
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . سةكامن كرا، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عبداهلل فةرموو
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ريي لة  سةى نةسرين خان دةكةم، ئةَلَيم ناوى بنَي  لَيذنةى ئاوةدانكردنـةوة و نيشـتةجَيكردن و   من ثشتط

هاوضةرخ كردني طوندةكان، لةبةر ئةم موبةريراتانة، لةبةر ئةوةى هةندَيك جار ئَيمة ئـةبين  بـؤ منوونـة    
ى يـة  ماَلـة ئَيمـة نـاتوان      هةندَي جار حكومةتى هةرَيم لة رابووردوودا وتوويةتي فالن طوند لةبةر ئةوة

خزمةت طوزاري ثَي بطةين ، ناتوان  مةدرةسةيةكي ثَي بطةين ، بةآلم ئَيمة ئةطةر توانيمان طوندةكامنان 
 .طوندي هاوضةرخ بَيت، ضةند طوندَيكي نزيكي يةكرت لة شوَينيكدا كؤ بكةينةوة، ماَلي باشيان بؤ بكةين
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اهلل رةجائةن، ناوي لَيذنةكةمان ئةوَي، ئةوة ثالني حكومةت دةبَي، ثةرلةمان مورا ةبةي حكومـةت  كا  عبد
 دةكات، لَيذنةكة بةكاري خؤي هةَلشةستَيت، لَيرة ئَيمة ئيشةكةمان ئةوةية ئةو لَيذنةية بة ض شكلَيك بَي 

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةم كة وشةي هاوضةرخي بؤ زياد بكرَي، لةبةر ئةو هؤكارانةثشتطريي لةوة ئةك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سيوةيل خان فةرموو
 :ادد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . سةكاني من كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  فازل فةرموو
 :بةر َيز فازَل بةشارةتي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةو وشــةية كــة دةوتــرَي نيشــتةجَيكردن و ثةرةثَيــداني طونــدةكان، بــة رةئــي مــن راســتة لــة سةرةتاشــةوة   
مةسةلةى ئاوةدان كردنةوة هاتووة، بةآلم ئةو مةسةلةي ثةرةثَيدانة بكرَي بة ئاوةدانكردنـةوةي دَيهاتـةكان،   

دَيهاتـةكاني كوردسـتان لـة سـاَلي      ضونكة بةراسيت ئَيمة تا ئَيستا طـرفيت ئاوةدانكردنـةوةمان هةيـة، زؤربـةى    
ةوة لةبةر باري ئابووري خؤي رؤيشتووتةوة طوندةكان، بةآلم بة حة يقةت لةبةر ئيهتيمـام ثـَي نـةداني    21

ئيدارة و هةتا ئَيستا زؤربةى طوندةكاني ثر ة لة لوغم و ئاوةدان نةكراوةتةوة، ئاوةداني طوندةكان بكرَيتـةوة  
 .و طوند بكرَيتة دَيهات بةراسيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كا  فازَل رةجائةن ناوى لَيذنةكـةم ئـةوَي، ئـةوة لَيذنةيـةكي تـةنفيزي نيـة، هـةر هـةمووتان بيـزانن، ئـةوة           
لَيذنةيةكي رة ابية، حكومةت مورا ةبة دةكات، بيزان  ئـةو وةزارةتانـةى مـةعين كـة دائـةنرَي، ئيشـةكةى       

ةت ناوى لَيذنةكة ضؤن بَيت و بة ض شكل بَيت، ثَيكةوة بَيت يـان  خؤي ئةكا يان ناكات بؤ ئةوةية، ئَيستا فة 
 لةية  جيا بَيت 

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . سةكاني من كرا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسن.رَيزدار د
 :حسن حممد سوورة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داني طوندةكان بكرَيتة ئاوةدانكردنةوةى طوندةكان، لةبةر ئةوةى وشةى ثةرةثَيدان، لَيرة بة راي من ثةرةثَي

لةطـةَل   لةطةَل هةر وةزارةتَيك بَيت مةنزوري تايبةتي خـؤي بَيـت و  .زؤر مةنزوري هةية، بة تايبةتي ئةطةر
انكردنـةوة زيـاتر مـةنزووري    وةزارةتي كشتوكاَل بَيت، طوندةكان دةطوجنا، بةَلام ئَيستا لةطةَل وةزارةتي ئاوةد

سياحة و ئةو جؤرة شتة دةدا، نـة  مـةنزووري ئاوةدانكردنـةوة، ثَيموايـة ثةرةثَيـدان زؤر مانـا دةبةخشـَي،        
 .بؤية زياتر ئةطةر بة ئاوةدان كردنةوة بَي باشرتة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جةوابيشــتان نادةمــةوة، كــاري ئــةم بــةر َيز جــارَيكي تــر واجبــة مــن ر وونكردنــةوة بكــةم، موداخةلــة ناكــةم، 

ليذنانة كاري رة ابية، كاري تةنفيزي نية، حكومةت تةنفيز دةكات، ئينجا ئةو نو تةيـة، ئةمـةي ئَيسـتا بـؤ     
ئَيمــة موهيمــة نــاوي ليذنةكــة ض شــكل بــَي، ئينجــا نــاوي ليذنةكــة طونــدي لةطــةَل بَيــت، يــان نــةبَيت، ئــةو    

ــي بر يــاري ثةرلــةمان موتابةعــةي بكــات،    وةزارةتــةي كــة ئــاوةدانكردةوة دةكــات، ليذنة  كــة ثَيويســتة بــة ثَي
حكومــةت تــةكليف بكــات، ئــةبَيت بــةم كارانــة هةَلبســتَيت، ئينجــا ئــاوةدان بــَي، ثــةرة بــَي، بــة، ئايــا ئــةو     
موستةلةحةي هـاتووة بـؤ نـاوي ليذنةكـة، ئينجـا ئةنـداماني ثةرلـةمان لـة نـاوي، ئـةوان بـة ئـةركي خؤيـان              

ؤر بة ر َيك وثَيكي رة ابة بكةن، كة حكومـةت مـةجبوور بَيـت و، وةزارةتـي مـةعين      هةَلدةسنت، زيرة  بن ز
مةجبوور بَي لة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان كار بكات، جا بؤ طوندة، بـؤ شـارة، بـؤ شارؤضـكةية، ر َيـزدار      

 .كا  مجال، فةرموو
 :إبراهيم طاهر بةر َيز مجال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جلند  اععمدار و اعسدكان و التنميد      )ابـةت ثَيموايـة ئـةم عينوانـة ئةبَيتـة طـؤردن، ببَيتـة        بؤ ية  الكردني ب

بـةكاردَيت، لـة ئـةدةبياتي     ،(التنميد  الريفيد  املتكاملد    )، ضونكة ئَيسـتا ئـةو موسـتةلةحة    (الريفي  املتكامل 
بووري، بواري كؤمةَلايةتي، بـواري  ، بواري ئا(التنمي  الريفي  املتكامل )ثالندانان و طةشةثَيدان ئةطةر بَلَي  

 .سةكةن و عومران بة خؤدةطرَي، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار شيالن خان، فةرموو
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 : بةر َيز شيالن عبداجلبار عبدالغين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بهيََتـة طهـورتيَن شـيناوَي    ( الريدف تفدوير  )ثَيشنيارا من ذيك ئةو بي ر استيدا وةكي كـا  جـةمال، كـة ثـةيظا     
طةلة  تشتت طرينت نا بة، ئاظـا  ( تنمي )بَيتة تةمنية نا بة، تةمنية ريفية، امنا تةمنية، ئةز بَيذم ثةيظا 

طوندا و ـةزا وهـةر هؤسـا بـاذَيرا يـةعين طةلـة  تشـيت ثـرت تظَيـت ،           طويراكردنا طوندا، بةلَي ئاظاكردنا وتة
 . سوثا،، (ن  االعمار واالسكان والتنمي جل)ئةطةر بكةنة عةرةبي دبيتة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار كا  ساالر، فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ر استيدا ر ام واية ليذنةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة تةنها من ئيشكالَيكم لةطةَل وشةي طوند هةية كة ثَيشـم  
ةدلول و كاريطةري خؤي هةية، بةَلام ثةرةثَيدان كة ثَيشطري طوند هاتووة شـياو تـرة لـة وشـةي     واية وشة م

هاوضةرخ، ضونكة هَيشتا زؤرينةي طوندةكان يان كةم خزمةتن، يان دةسـيت خزمـةتطوزاريان وة  ثَيويسـت    
 ......ثَينةطةيشتووة و، بة طةر انةوةة بؤ ر ابردوو ئَيمة دةبين 

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
كا  ساالر ر جائةن، ئةوة ضةند جار ر وون بكةينةوة، ئةوة ليذنةية براي عةزيز ئةو ليذنةية تةنفيزي نية، 
ر ة ابــةتي حوكمــةت دةكــات، بــة، نــاوي ليذنةكــةم ئــةوَي، ئةطــةر بؤضــوونَيكت هةيــة بــؤ نــاوي ليذنةكــة،    

 .فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي طوندةكة بطؤردرَي بة الدَيكان، ضونكة لة موراديفي طوند ئَيمة دَيمان هةية، الدَيمان هةيـة، دَيهاكـان   وشة
هةية، ر ام واية، ئةوةندةي مـن شـارةزا  ، دَي نـزيكرتة لـة جـادة و بـان، ئةوانـةي بـة جؤرَيـك لـة ر َيطاوبـان            

َي كــة الر َييـــة و، كــةمرتين خزمـــةتي   ئةوانــةي تَيطةيشــتَ ، الدَي بـــةو شــوَينة نيشــتةجَي بوونـــة دةوتــر     
ثَيطةيشتووة، بؤيـة ر ام وايـة ناوةكـةي وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة، بـةَلام وشـةي طونـد بكرَيتـة الدَيكـان، ئةطـةر             

 .طوندين مايةوة بكرَيتة طوندةكان، جةم  بكرَي، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار تارا خان، فةرموو
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 : را سس  ياس بةر َيز تا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هةر ئةوةندة دةَلَيم، ليذنةي ئاوةدانكرنةوة و نيشتةجَيكردني الدَيكـان، ثةرةثَيدانةكـة البـدرَيت كافيـة،     
 .ضونكة ئَيمة مةبةستةكةمان ئاوةدانكرنةوةكةية، بةر اسيت بؤ الدَيكة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مونا ةشة تةواو بوو لةسةر ئةو بابةتـة، ضـةند ثَيشـنيار هـات، ثَيشـنيار هـات كـة طونـدةكان          بةر َيزان ئَيستا

ئيزافة بكرَيت، ثَيشنياري تر هات، طوندةكان بكرَيتة الدَي، ثَيشنياري تر هات ئاوةدانكردنةوة و هاوضةرخي 
 .يَيكي هةية، كةرةمكةطوندةكان، ئَيستا ثَين ئةوةي بضينة سةر كام بابةت، بةر َيز كا  فرست موداخةلة

 : بةر َيز فرست محدد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــة تةماشــاي مونا ةشــاتي بــرادةران بكــةين زؤربــةيان وةكــي جــةنابت ر وونكــري، بؤضــوونةكةيان وابــوو و   
كةئةنةهوو ئةو ليذنانة ئةو ئيشانة دةكةن، يةعين طوند دروست دةكةن، طونـدي عةصـري دروسـت دةكـةن،     

ووعةكة بةو شكلة نية، سـبةي ثرؤذةكـاني  ـانوني بـؤ ئَيمـة دَيـن، يـان بابةتـة  دَي، يـان ثَيشـنيارة            مةوز
دَينت، يان ديراسةية  دروست دةكرَينت، سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ثةرلةمان بزانن، ئةو شتة تةحويلي كامة 

ليذنـةي  ـانوني تة ريبـةن    ليذنة بكات، كامة ليذنة موختةصة، ضونكة دوو ليذنة، دوو ئيتيجاهمان هةيـة،  
هةموو ثرؤذةكان بؤيان ئةضن، ليجاني تر لة ديو ئيختييار بؤي دةضَي ، مةسةلةن، ميسال هـات ناحيـةي   

، مةعنايةكـة هـةر يةكـة بـة نيسـبةت      (عصدرن  الريدف  )ئَيستا بَلـَي   ، (تفوير الريف)عةرةبي، ئَيستا بَلَي  
ذةي  ـانوني بَيـت يـان ثَيشـنيارَيك بَيـت يـان ديراسـةية         ئَيمة، ضونكة هةر شتَيك بؤ ئَيمة بَيت، وة  ثـرؤ 

بَيت، عيال ةتي دوور يان نزيك لةطةل ض الدَيكان هةبَيت، لةطةَل طوندةكان هةبَيت تـةحويلي ئـةو ليذنةيـة    
دةكرَيت، وةكي تر ناوةكـة زؤر تةئسـري ناكـات، ضـونكة وةكـي جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان باسـي كـرد، ئـةو            

ناستَيت طوندةكة دروست بكات، ناحيةي تةنفيزي دةيكات، مورا ةبة و ديراسةتي ئةو ليذنةية بة خؤي هةَل
مةوازيعانة دةكات، عينوانةكة زؤر موهيم نية، يةعين بة نيسبةت ليذنةي ثةروةردة، ئةطةر شتَيك بؤ ئَيمة 

ت لةسـةر  بَينت لةسـةر دروسـت كردنـي  وتايانـةكان تـةحويلي ئـةوَي ئةكـةين، ئةطـةر شـتَيك بـؤ ئَيمـة بيَـ            
مةناهج تةحويلي ئةوَي ئةكةين، ئةطةر كَيشةية  بؤ ئَيمة بَيت عيال ةي بـة مامؤسـتايان هـةبَي تـةحويلي     
ئةوَي ئةكـةين، بـة، ئةطـةر تةماشـا بكـةين، نـة نـاوي مامؤسـتا، نـة نـاوي  وتـابي، نـة نـاوي  وتايانـة لـة                

ئـةو ليذنةيـة عيال ـةي لةطـةَل ئـةو       نإذعينوانةكة نةهاتووة، مةعناي ئةوة نية ئةطةر هاتو ناوةكة نةهات 
 .بابةتة نية، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارَيك لةو ثَيشنيارانةي هات، كة وةكو خـؤي نـةمَينَيت، بؤيـة دوو كـة، ئـةوةي وةكـو خـؤي مبَينَيـت،         

 . بؤية دوو كة، كة ئةوةي تة سيمي بكةين، ئةخةينة دةنطدانةوة، فةرموو
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 :شها  نوريبةر َيز سؤزان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةكردووة،        ــةوةي ن ــك جياكردن ــة، داواي لَي ــزامين، ك ــةي ني ــة نو ت ــةن ئةبَيت ــة تة ريب ــة، ئةم ــةبارت ب س
، يـةعين فـةرق   (تنميد  الريدف  )، (تفوير الريف)ئةوةندةي كة من لةناو هؤَلةكةدا بووم، بةَلام تةنها ووشةي 

  هـةتا ضـةندَيك ذمـارةي ليذنـةكان زؤرتـر بـن، ئـةركي ئةنـداماني         ناكات و، ضونكة ئَيمة دةبَيت ئاطادار بـ 
ثةرلةمان زياتر دةبَيـت، دةبَيـت خؤيـان ضـر  بكةنـةوة لـة ليذنـةكان دا، كـة بةدواداضـوون بكـةن، مورا ةبـة            
بكةن، ديراسات بكـةن، لةبـةر ئـةوة تكـا دةكـةم، يـةعين وايـة هـةموو ليذنةيـة  كؤمـةَلَيك بابـةتي لـةخؤي             

ليذنةكــةدا ليجــاني فــةرعي دروســت دةبَيــت، هــةر ليذنــةي فــةرعي خــؤي هةَلدةســتَيت           طرتــووة، لــةناو 
بةدواداضوون دةكات بؤ بةشَيك لةو عينوانـة، لةبـةر ئـةوة تكـا دةكـةم ئـةو هةوَلانـةي كـة ئَيسـتا دةدرَي بـؤ           

عينوانـةوة،  زيادكردني ليذنةكان، هةوَلَيكي هةَلةية، عينوانةكة، لة دواي ئةوة بابةتةكان رةبت دةكـرَي بـةو   
زؤر سوثاستان دةكةم، لةبةر ئـةوة مـن تةئيـد دةكـةم، تةئيـدي ئـةوة دةكـةم تـةنها وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة،            

 .، كَيشةمان نية، زؤر سوثا،(تنمي  الريف)بكرَي بة ( تفوير الريف)ئةطةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوَيستان خان، فةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

مـن هةرضـةندة لــة جَيـي خؤمــةوة  سـةكةم كــرد، مـن ئةوةنــدةي ئاطـادار  ، هــية بـةر َيزَيك داواي ئــةوةي        
نةكردووة كة ليذنةكان، ئَيمة لةسةرتاوة، هةر دوَييَن برادةراني ئَيمة باسي ئةوةيان كرد كة هةَلةيـة ئةطـةر   

ةر ئـةوةي كـة ئـةكرَي ئـةم ليذنانـة لـة ناويـان دا ليذنـةي         ليذنةكان ثةرت بكرَي و، ر وونكردنةوةمان دا لةس
فةرعي بكرَي، بؤيةة لةطةَل ئةوة نةبووين كة ليذنةي ثَيشرت ثةرت كرابوو بة دوان و، تةئيـد دةكـةين كـة    
هية ليذنةية  ثةرت نةكرَي، ئةمة زؤر باشة هةر ئةوةية كة ئةو ثةرةثَيدانـة بكـرَي بـة هاوضـةرخ كـردن،      

 .سوثا،
 : رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .بةر َيزان ئَيستا ثَيشنيارَيك، فةرموو
 : بةر َيز دة سعيد دة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم مةسةلةية مةسةلةيةكي زانسيت و ئةكادميية، مةسةلةيَيكي هةندةسية، يةعين بواري ئةندازةيي زؤر لة 

ــا    ــيلم  و مان ــتةلةحي ع ــانة و وشــة و موس ــةو وش ــرَي و، ئ ــؤي دةط ــة   خ ــان هةي ــةتي خؤي و مــةدلوولي تايب
بةر اسيت، ئاوةدانكردنةوة، نيشتةجَي كردن، ثةرةثَيدان ئةمانة هةمووي طرنطن ماناي تايبةتي خؤيان هةيـة  
و، طوندةكانين وةكو وترا كة بةر اسيت موستةحة ن و، جَيطةي ئيهتيمامن، بؤية من ثـَيم باشـة بـؤ ئـةوةي     
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ــةرخ    ــَيوةي هاوض ــة ش ــان و، ب ــةموو ماناك ــت،      ه ــَي بَي ــاواي ل ــة ئ ــاوي ليذنةك ــت، ن ــرين بَي ــةي )و عةص ليذن
، ضونكة ثةرةثَيدان ئـةمر ؤ وةكـو دةزانـن تةمنيـةي بةشـةري هةيـة، تةمنيـةي ئيقتييـادي         (ئاوةدانكردنةوة

هةية، تةمنيةي كؤمةَلايـةتي هةيـة و، زانسـيت تةمنيـةي بةشـةري بـووة بـة زانسـيت سـةردةم و، ئيهتيمـام و           
ةية، ض لة ر ووي ئاوةدانييةوة، ض لة ر ووي بةشةرييةوة، ض لة ر ووي كؤمةَلايةتييةوة، طرنطي تايبةتي خؤي ه

ــت،     ــَي بَي ــة ئــاواي ل ــة ليذنةك ــَيم باش ــدان و   )بؤيــة ث ــردن و ثةرةثَي ــتةجَي ك ــةي ئاوةدانكردنــةوة و نيش ليذن
ــةرخ    ــَيوةيةكي هاوض ــة ش ــدةكان ب ــةوةي طون ــة    (ئاوةدانكردن ــة ب ــةي ك ــةو مانايان ــةموو ئ ــة ه ــةو كات ر َيزان ، ئ

 .فةرموويان لة خؤ دةطرَي، زؤر سوثا،

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةي ئاوةدانكردنـةوة و نيشـتةجَي كـردن و ثةرةثَيـداني     )بةر َيزان ئَيستا ئةم ثَيشنيارة بةم شكلة هاتووة 

بـة  ، ثَيشـنيارَيكي موشةخةصـمان بـدةنَي، ئـةواني مو تـةرةحي دةكـةن       (طوندةكان بة شـَيوةيةكي هاوضـةرخ  
نووســ ، شــَيوازي ناوةكــة تةســبيت بكــةين، تكايــة بــة دةســت نــا بــة نووســ ، مو تــةرةحَيكمان بــدةنَي بــة  
نووسـ  كـة ناوةكـةي ضـؤن بـَي بؤتـاني دةخوَينينـةوة، ضـونكة زؤرة، هـةر ضـةند بـةر َيزَيك كـة وشــةيةكي             

نيزامـي، سـؤزان خـان    ئيزافة بكرَي، وشةيةكي البـرد، بـة نووسـ  شـتَيكمان بـؤ بنووسـة، فـةرموو نو تـةي         
 .فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةنها ية  كة، ئةو تةمسييةي داواكرد، ئةو ناونانـةي داواكـرد، تكـا ئةكـةم ئَيسـتا حةسـم بكـرَي، بيخـةرة         
 .مدةنطدانةوة، ئايا وةكو خؤي مبَينَيتةوة  ياخود تةتوير بكرَي بة تةمنية و، زؤر سوثاست دةكة

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نا، مو تةرةحي ترين هةبوو، خوشكي من ئةوة نابَي، كا   كةرةمكة

 :بهاءالدين بةر َيز عمر عبدالعزيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن ثَيموايــة خــودي ئةمــة يــةرة دةنطدانــةوة، ئايــا ناوةكــة بطــؤر ين يــان نــا، ئةطــةر ئةكســةريةكان لةطــةَل 
 .ئةو كاتة ئيقترياحَيك تة ديم دةكةين، سوثا، طؤر يين بووين،

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 سةكةت زؤر لة جَيطاي خؤيةتي، ئَيستا بةر َيزان ثَين هةموو شتَيكةوة دةخةينـة دةنطدانـةوة، ئايـا ناوةكـة     

انكـاري  طؤر انكاري بةسةر بَيت  يان وةكو خؤي مبَينـَينت  ئَيسـتا ئـةو مو تةرةحـةي هـاتووة بـؤ ئـةوةي طؤر       
بةسةر بَيت، ئةخةينة دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطي هَينـا ئـةوجا ناوةكـان، ئـةو مو تةرةحانـةي كـة بـةر َيزتان        
ناردووتانة، ئةخيوَينينةوة و، لةسةري مونا ةشة دةكةين، دةخةينة دةنطدان، ئَيستا بـةر َيزان بؤضـووني زؤر   

ة  وشـة البـدرَينت، كـَي لةطةَلـة ناوةكـة طؤر انكـاري       لة ئَيوةي بةر َيز ئةوة بوو كة ئيزافاتي لـَي بكـرَي، كـة يـ    
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كـة، لةطةَلـة كـة طؤر انكـاري بةسـةر ناوةكـة دا بَيـت، كـَي لةطـةَل          ( 99)بةسةر دابَيت، دةسيت بـةرز بكـات    
كة، لةطةَل ئةوةية وة  خـؤي مبَينَيتـةوة،   ( 95)ئةوةية ناوةكة وة  خؤي مبَينَيتةوة، دةسيت بةرز بكات  

 .ؤي ئةمَينَيتةوة بة بَي ئيزافة، كةرةمكة مامؤستا، فةرمووبؤية ناوةكة وة  خ

 :بشري خليل توفي . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر بةر اسيت كار ئاوها بر وات ئَيمـة بـة دوو دانيشـتين ديكـةة ناوةكـان تـةواو ناكـةين، يـةعين ئـةوة لـة           
ةســةر كةليمةيــة ، تة ــديم بكــةين، بطــؤر ين، زؤر نــاوةر ؤ  زيــاتر بكؤَلينــةوة، مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــةوا ل 

ر انةوةست  و بر ؤين، زوو تةواوي بكةين، ئةور ؤ بةَلكو ئةوة تةواو بكةين،  ئةواني ديكة لة كار و وةزيفةي 
 .ليذنةكان بكؤَلينةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ثــَين جةلســةكان، لةطــةَل ســةرؤكي    ســوثا، بــؤ ثَيشــنياري مامؤســتا بشــري، لــة دانيشــتين داهــاتوو لــ        

فراكسيؤنةكان دادةنيشـ ، بـؤ ئـةوةي طفتوطـؤ بكـةين، كـة لـة ليجانـةكانين حةسـم بكـرَينت، بـةَلام ئَيسـتا             
ضونكة بيدايةتة ر َيطا ئةدةينة ئةو بةر َيزانة، بؤ ئةوةي هةر بةر َيزَيك ويسيت  سةي بكات، بـا بيكـات، بـةَلام    

تــةوة، بــؤ ئــةوةي بتــوان  كارةكامنــان بــةرةو ثــَين باشــرت ببــةين، زؤر  منــين تةمــةننا ئةكــةم كــورت بكرَي
، تةمـةننا ئةكـةم ئـةوين    (ليذنةي ثةيوةندييةكان و ر ؤشنبريي و ر اطةيانـدن (  )2)سوثا،، ئَيستا بؤ خاَلي 

 .سعاتَي مونا ةشة نةكةين، دوايَي وة  خؤي مبَينَيتةوة، سوثا،، رَيزدار عبداهلل حاجي حممود، كةرةمكة
 :بةر َيز عبداهلل حاجي حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَي بكرَيتةوة، بكرَي بة ليذنـةي ر ؤشـنبريي و ر اطةيانـدن، ضـونكة     ( ثةيوةندييةكاني)من ثَيشنيار ئةكةم كة 

لة تةفسريي ثةير ةوةكةي ناوخؤ هاتووة، تؤزَي ئاَلؤزي تياية، ئةطةر بشمَييَن بكرَي بة ليذنـةي ثةيوةنـدي و   
 .نبريي و ر اطةياندن، يان هةر لَيي بكرَيتةوة، ثةيوةندييةكان بةجيا بَيت، زؤر سوثا،ر ؤش

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار مسري، فةرموو

 :بةر َيز مسري سليم محم  بةط
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةنييـةكان لةسـةر دؤخـي سياسـي و     بؤ ئةو ليذنة من ثَيشنيار دةكةم، بَ  بة دوو ليذنة، لةبةر طرنطـي ثةيو 
ــة       ــينةوة لـ ــاتر و ثرسـ ــاودَيري زيـ ــؤ ضـ ــةكامنان، بـ ــة نةتةوايةتييـ ــةر مافـ ــان، لةسـ ــاني هاووَلاتيـ ــةر ذيـ لةسـ
ثةيوةندييةكان، ثَيشنيار ئةكةم ليذنةي ثةيوةندييةكان ليذنةيةكي سةربةخؤ بَي و، بـؤ ضـاودَيري كـردن و    

ي لةسةر ذياني سياسـي و كؤمةَلايـةتيمان، لـة ر ووي تـريؤر و     لَيثرسينةوة لة ر ةوتي ر ؤشنبريي و ئاسةوارةكان
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لــة ر ووي لَيبــووردةيي و، لــةر ووي ثَيكــةوة ذيــان، لــة ر ووي ســة افةي دميوكراســي، ثَيشــنيار ئةكــةم ر ةوتــي    
 .ر ؤشنبريي و ر اطةياندنين ليذنةيةكي سةربةخؤ بَي، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، فةرموومس ةسوثا،، ر َيزدار 

 :بةر َيز مسرية عبداهلل إمساعيل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيار ئةكةم ئةو ليذنةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بةَلام وشةي ثاراستين شـوَينةوارةكان ئيزافـة بكـرَي،    
 .ٍِسوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار برهان، فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

من ثَيشنيار ئةكةم ئةو ليذنةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بةَلام كة ئةَلَيي ليذنةي ثةيوةندييةكان لة  ةوسَيك 
دا داخلي و خار ي بؤ ئيزافة بكرَي ئينجا ر ؤشنبريي و ر اطةياندن، ئَيمة وةكو ميللةتي كورد ر ةنطة هةندَي 

وةكـو ميللـةتي كـورد هةنـدَي موعاناكـان هةيـة، ر ؤذانـة حـدودةكامنان         كة، بثرسَي بؤضي  لةبـةر ئـةوةي   
ــةي        ــاتوان  موتابةعـ ــَي، نـ ــك دةضـ ــا تَيـ ــةَل توركيـ ــات لةطـ ــرَي، عيال ـ ــاران دةكـ ــؤك بـ ــران دا تـ ــةَل ئَيـ لةطـ
ثةيوةندييةكامنان بكةين لةطةَل بةغداوة، هؤيةكاني ضية  كـة ئةوانـة خةلةلـة، بـؤ ئـةوةي حـة ي ئـةوةة        

 .ي ئةوة بكةين، بزان  كاروبارةكان بة كوَي ئةطا، دووبارة زؤر سوثاسي جةنابتان دةكةمبدةين، موتابةعة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار عبداهلل، فةرموو

 :بةر َيز عبداهلل مةال نوري 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تييةكان و ر ؤشــنبريي و منـين ثَيشـنيار ئةكـةم، ليذنــةي ثةيوةندييـةكان بكرَيتـة ليذنــةي ثةيوةندييـة طشـ       
ر اطةياندن و، شوَينةواريشى بؤ زياد بكرَيت، مةبةسـت لـة ثةيوةنديـة طشـتيةكانين لةر اسـتى دا وةكـو كـا         
ــة            ــى ثةيوةندي ــاودَيرى كردن ــة ض ــةبَيت ل ــاراى ه ــى ك ــة رؤَلَيك ــةم ليذنةي ــة، ئ ــدا ئةوةي ــاذةى ثَي ــان ئام بره

ركةزدا و، هةروةها ثةيوةندى هةرَيم لةطـةَل دةرةوة  جؤراوجؤرةكان، بؤ منوونة ثةيوةندى هةرَيم لةطةَل مة
وةكو خؤتـان ئاطـادارن ئَيسـتا ثةيوةنديـةكان بووةتـة ثةيوةنـدى شةخسـى يـان ثةيوةنـدى اليـةنى سياسـى و            

. ............. 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رجائةن، مةر ؤ سةر تةحليلى وةزعى مةكةن، لةسةر ليذنةكة  سة بكةن رجائةن
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 :عبداهلل مةال نوري  بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنةى ثةيوةندية طشتيةكان و رؤشنبريى و راطةياندن و شوَينةواريشي بؤ زياد بكرَيت، ضونكة وآلتى ئَيمة 
 .شوَينةوارى زؤرى تياية، لةوانة  ةآلى هةولَير زؤر طرنطة بايةخى ثَى بدرَيت و، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ةيوةندية طشتيةكان و رؤشنبريى و راطةياندن، سةرطوَل خان فةرمووث

 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة نيسبةت ئةو ليذنةيةوة من دةثرسم ثةيوةنديةكان هية رةبتَيكـى نيـة لةطـةَل راطةيانـدن، مـن ثَيشـنيار       
درَيت ثةيوةنديـة نيشـتمانى و نةتةوةييـةكان، يـان     دةكةم ليذنةى ثيةوةنديـةكان جيـاواز بَيـت، نـاوى ىَل بنـ     

ــةبَيت،      ــةربةخؤ ليذنةيــةكى ه ــدن كــارَيكى جيــاوازة بــة س دةرةكــى و ناوخؤييــةكان و، ر ؤشــنبريى و راطةيان
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ادد فةرموو.كا  د

 :ادد إبراهيم علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنةكـة ناوةكـةى وةكـو خـؤى مبَينَيتـةوة، بـةآلم ناوضـةكانى دةرةوةى بـؤ زيـاد بكرَيـت،           من لةطـةَل ئـةوةم   

يةعنى ليذنةى ثةيوةنديةكان و ناوضةكانى دةرةوة، بؤ ر َيكخستنى ثةيوةندى هةرَيم بة حكومةتى فيـدر اَلى  
وي ليذنةكـة بـةو   عرياق و ئةو ناوضانةى دةرةوةى هةرَيم كة تا ئَيستا وةزارةتيشى بـؤ تـةرخان كـرا بـوو، نـا     

 .شَيوةى ىَل بَيت، ليذنةى ثةيوةنديةكان و ناوضةكانى دةرةوةو رؤشنبريى و ر اطةياندن، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  زانا فةرموو

 :دة كريم رؤوفزانا . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئيشارةتى ثَيدا، من ثَيشنيار دةكةم لةبةر ئةهميةتى من بة ئيستيسنا لةوةى كة ثَيشرت بةر َيز كوَيستان خان 
بابةتةكة ليذنةى ثةيوةنديةكان جيا بكرَيتةوة، ضونكة ئةو ر ؤَلة تازةيةى كة ثةرلةمان وة  ئـةوةى بـةر َيز   

ادد ئيشارةى ثَييدا بَى طومان بيخةينة ذَير هةمان ناونيشـانةوة، ئَيمـة بَلـَين ناوضـة جـَى ناكؤكـةكانين       .د
ةتوان  لَيرة جَيطةى بؤ بكةينةوة و، ئـةو ناوضـانةى كـة ثةيوةنـديان هةيـة بـة دةرةوةى هـةرَيم        تةنانةت د

ناوَيكى بؤ دابندرَيت لةذَير ناوى ثةيوةندية نيشتمانى و دةرةكيةكان، كة ئةمةة ديسانةوة نرخاندنى ر ؤَلى 
ة هـةرَيمى كوردسـتان دا   ثةرلةمانة و لة هةمان كاتـدا هاوكـارى كردنـى دةسـةآلتى جـَى بـةجَى كردنـة جـا لـ         



 192 

ياخود ئةوانةى كة لة ناوةند دان و نوَينةرايةتى كورد دةكةن بؤ تةنسي  كردن و ر َيكخستنى هةَلوَيستةكان، 
 .زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  عدنان فةرموو

 :ادد عثمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنةى ثةيوةنديةكان زؤر جياوازة لة طةَل كارى ر ؤشـنبريى، ثةيوةنديـةكان    من ثَيم واية لةر استى دا ئيشى

يةكَيكة لة طرنطيةكانى كاري ثةرلةمان كة ثةيوةستة بـة  ونسـوَلخانةكانةوة و بـة ئيسـتي قا اتى كـوردةوة،      
وآلتةكان و بؤ منوونة لة عرياق و دةستوورى عريا ى دا كة ئَيمة دةتوان  نوَينةرايةتيمان هةبَيت لة هةموو 

لة هـةموو سـةفارةتةكانى عـرياق دا، ئةمـةة بـةر اى مـن ثَيويسـتة لـةذَير كـؤنرتؤَل و ضـاودَيرى ثةرلـةمانى            
كوردستان دا بَيت، نوَينةراتيةكانى هةرَيم لة دةرةوة دةبَيت لةذَير ضاودَيرى و كؤنرتؤَلى ئةوةوة بَيت، ئَيمة 

ورد بكةين لة دةرةوة و ئةو ثةمياننامانة و ر َيكةوتنانةى ثياضوونةوة بكةين و تة يمى ئاداى نوَينةرةكانى ك
كة هةرَيم لةطةَل دةوروبةرى خؤيدا بؤ شوَينةكان دةيكات بة هةمان شَيوة، بؤية ئةمـة لةر اسـتى دا يةكَيكـة    
لـة ليذنــة زؤر طرنطــةكان، ليذنــةى ثةيوةنديــةكان دةكرَيــت ئـةو كؤمةَلــة ئةركــةى كــة وة  باســم كــرد ئــةو   

ؤى بطرَيـت و بتـوان  هةَلسـةنطاندنى ئـاداى نوَينـةرةكامنان لـة دةرةوةو لـة ثةرلةمانـدا  سـة          ئةركانة لة خـ 
لةسةر ثةيوةنديةكانى كورد لةطةَل دةرةوةي خؤي دا و، لة طةَل دةوروبةرى خؤيـدا، لةطـةَل بةغـداو لةطـةَل     

اة بامسان كـرد و، كـة لةطـةَل    وآلتانى دةوروبةر دا بكات، ديارة ئَيمة لةر استى دا دوَينَين بامسان كرد، ئَيست
زيادكردنى ليذنةكان دان ، بؤية من ثَيم واية ئيستيسناية  بكةين لةوةى كة ئـةم دوو ئةركـة و، ئـةم دوو    
كارة زؤر جياوازن، ر ؤشنبريى و ر اطةياندن كارَيكى جياواز تر و ئيشَيكى موشةخةصى خؤيانيان هةية، ئَيمة 

ين، لةطةَل ئةوةي كا  عبداهلل دام، بةآلم ثةيوةنديةكان جيابكرَيتةوةو دةكرَيت شوَينةواريشي بؤ ئيزافة بكة
بكرَيتة ليذنةيةكى تايبةت و، ئةر  و وةزيفةكانيشى بؤ تةشخي  بكرَيـت و، ثَيناسـةي بكرَيـت، تـةعريفى     

 .ئةر  و وةزيفةكانيشي بكرَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  كاروان فةرموو

 :ن صا  محدد بةر َيز كاروا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . سةكانى من كرا، من  سةم نةما لةبةر ئةوةي باسيان كرد، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .خان فةرموو عظيم 
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 :جنم الدين حسن  عظيم بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
راطةيانـدن، بـةر اى مـن ئـةو ليذنةيـة، ليذنـةى       ليذنةى ثةيوةنديـةكان و ر ؤشـنبريى و   ( 2)بة نيسبةت خاَلى

ثةيوةنديةكان وةكو خؤى مبَينَيتةوة بـةآلم ببـَى بـة ليذنـةى ثةيوةنديـة طشـتيةكان، لةبةرئـةوةى ئَيمـة كـة          
ئةَلَي  ثةيوةندية طشتيةكان واتة ثةيوةنـدى نـاوخؤ و ثةيوةنديـةكانى دةرةوة هـةمووى بـة يـة  ئاراسـتة،        

ــنبريى و ر اطةيانــ  ــةآلم ر ؤش ــوَينةوارة     ب ــتا ش ــا ئَيس ــة ت ــةوةى ئَيم ــت، لةبةرئ ــاد بكرَي ــؤ زي ــي ب دن شوَينةواريش
كؤنةكانى كوردستان لة هةندَيك ناوضةدا هية طرنطى ثَي نةدراوة و، بةشَيكة لة ر ؤشنبريى و شارسـتانيةتى  

 .ئةم وآلتة، بؤية بة ثَيويستى دةزان  كة شوَينةوارةكانين زياد بكرَي لة طةَلي دا، سوثا،
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

 .ثةميان خان فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةو ليذنةية وا باشة ليذنةى ثةيوةندية طشتيةكان، يةعنى جيانةكرَيتةوة، ليذنةى ثةيوةندية طشـتيةكان و  

ثةيوةندية طشتيةطان و راطةياندن و رؤشـناى  ر اطةياندن بة ثَين كةوَيت، ثَيشى ر ؤشنبريى بكةوَيت، ئينجا 
 .و شوَينةوار ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .حسن ،  فةرموو. ر َيزدار د 

 :حسن حممد سورة. د. بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةروةكو طوترا مـان  نيـة    خؤى ر استة ثةيوةنديةكان ور ؤشنبريى و راطةياندن ئيختياصاتى جياوازن، بةآلم
ئةطةر لة ية  ليذنةة دا كؤبكرَيتةوة، دةكرَيت ئةندامانى ليذنة تةوزي  بن لةسةر ئةم دوو بةشة، يةعنى 
لةناو ليذنةكةدا، بةآلم منين لةطـةَل ئـةوةم كـة ثةيوةنديـةكان لَيـرة بـةر ووتى هـاتووة، يـةعنى زيـاتر لـةو           

ة تةفسـري دةكرَيـت، مـن لـة وتارةكـةى جـةنابتان وام ديـت كـة         حاَلةتة ثةيوةنديةكانى ثةرلةمان بة نـاوخؤو 
، يـةعنى زيـاتر لـة جَيـى وشـةى      (الصدداق  )ثةيوةندى دؤستانة، واتا ئةطةر تةرجومةى بكـةين بـؤ عـةرةبى    

 .ثةيوةنديةكان هاتووة، ئةطةر بةو شَيوةية بطؤر َيت من بة باشي دةزامن، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةيوةندى، عيال ات لةطةَل ثةرلةماناتى دنياوة، لةطةَل ثةرلةمانى عـرياق  موتَلة ـة، يـةعنى    نا بةعةكسةوة ث
بؤ هةموو عيال ةية  ئةو دةورةى هةبَينت، جا دةمَينَيتةوة لةسةر ئةو بةر َيزانةى كـة لـةناو ئـةو ليذنةيـة     

 .اذة خان فةرمووكار دةكةن، ضؤن كارةكان دابةة دةكةن و بة ئةركى خؤيان بة تةواوى هةَلدةسنت، ه
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 :مصففىبةر َيز هاذة سلَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

شـيوَينةوارو ر اطةيانـدن،   منين هةر ئةو ثَيشنيارةم هةية كة بكرَيت بة ليذنةى ثةيوةنديةكان و ر ؤشنبريى 
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  دة سعيد

 :بةر َيز دة سعيد دة علي اوردان
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

ــاري            ــةزان  ك ــو ئ ــونكة وةك ــت، ض ــنا بكرَي ــة ئيستس ــة، ك ــَيم باش ــين ث ــةكان من ــي ثةيوةنديي ــةر طرنط لةب
ثةيوةندييةكان و دبلؤماسي، كاريطةرييةكي زؤرو بةرضـاوي هةيـة لةسـةر بـارودؤخي سياسـي، نةتةوايـةتي،       

ي و كؤمةآليــةتي، حــةتا بــواري نيشــتماني، ثرســةطرنطةكاني طــةلي كوردســتان، حــةتا لةســةر بــواري ئــابوور 
ئةمنين، ض عيال اتي ثةرلةمان بَيت ض عيال اتي حكومةت بؤ دةوَلةتةكاني ناوضـةكةو ئيقلـيم و هـةروةها    
بؤ دةوَلةتةكاني دونياة و ثةرلةمانةكاني دونياة، ثةيوةندييةكان كاريطةريةكي تايبةتي خؤي هةية، بؤية 

ؤ ئةو مةبدةئةة كة ليذنـة زؤر نةكـةين، ئـةكرَيت رؤشـنبريي و     ثَيم باشة ثةيوةندييةكان جيا بكرَيتةوة، ب
ر اطةياندن ببةينة الي مان مرؤظ يان بيبةينة الي وةرزة، ئةوكاتـة ذمـارةي ليذنـةكان زيـاتر نابَيـت، بـةآلم       

 .من ثَيم باشة ثةيوةندييةكان سةربةخؤييةكي تايبةتي خؤي هةبَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ هةمووتان، بـةر َيزان ئَيسـتا ئـةو بؤضـوونانةي كـة هـاتن داوا دةكـةن كـة جيـا بكرَيتـةوة، يـةعين            سوثا، 
ثةيوةندييةكان لة ر ؤشـنبريي و ر اطةيانـدن جيـا بكرَيتـةوة، ئـةوة ثَيشـنيارَيك بـوو، كؤمـةَلَيك لـة ئةنـدامان           

ستا يةكةم دةنطدان بـؤ ئةوةيـة كـة    ثشتيوانيان لَي كرد، كؤمةَلَيكي ترين ئيزافةي شوَينةوارةكانيان كرد، ئَي
ر ؤشــنبريي و ر اطةيانــدني لــَي جيــا بكرَيتــةوة،  باشــة  Kواتــة تــةنها ثةيوةندييــةكان بَيــت Kجيــا بكرَينــةوة

 .فةرموو كا  شَيروان نو تةي نيزامي هةية
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيي ثةير ةوي ناوخؤ، يةكةم شت مو تةرةحي سـةرؤكايةتي دةخرَيتـة   ئةوةي كة لَيرةدا بةكارمان هَيناوة بة

دةنطةوة، ئينجا ئةطةر مو تةرةحةكة سةري نةطرت، ئةوكاتة ئةضينة مو تةرةحي دووةم بؤ جياكردنةوةي 
 .ليذنةكان، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

ئَيمة بؤ ئةصـَلةكةي نـاو ثـةير ةوي نـاوخؤ     ئةو بةر َيزانةي كة مو تةرةحيان كرد تازةترة بةنيسبةت ئةوةي 
ؤ ئةوةمشان تازة كرد، ئَيستا مو تـةرةحي ئـةوةي كـةجيا    تازة بوو، بة، بؤ ئةوةي ئَيمة ئةمة تازةتر، ئةمر
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ببَيتةوة دةخيةينة دةنطةوة، ئَيستا بؤ ئةوةيـة كـة ثةيوةندييـةكان ر ؤشـنبريي و ر اطةيانـدن جيـا بكرَيتـةوة،        
كةسي لةطةَلداية، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، واتة وةكو خؤي مبَينَيتةوة  31ات ،  تكاية با دةسيت بَلند بك

كةسـي لةطةَلدايـة بؤيـة جيـا ناكرَيتـةوة زؤر سـوثا،، ئَيسـتا         19جيا نةكرَينةوة، ثاشان ئيزافةكة ئةكةين، 
 .هةية، فةرموو دَيينة سةر ئةوةي كة شوَينةوارةكان ئيزافة بكرَيت، باشة كوَيستان خان نو تةي نيزامي

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضوار بةر َيزين ئيزافـةي ئـةوةيان كـرد كـة ببَيـت بـة ثةيوةندييـة طشـتيةكان و لةطـةَل شـوَينةوارين، زؤر           
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا دوو مو تةرةحي تازة هةية، فةرموو نو تةي نيزامي هةية
 :ةر َيز حممد ادد عليب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثـَيم باشـة هـةموو دانيشـتنَيك لةسـةرةتاي كؤبوونةوةكـةوة نـاوي ئامـادةبووان، نـاوي غائيبـةكان، نـاوي            

 .موجازةكان، بنووسي و ئاطادار بكرَيينةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

ي نيـة، هـةمووي لـةالي ئَيمـة تةسـجيلة ئَيمـة       تكاية ئةمة لة مةوزوعةكـة دةرضـووي، ئةمـة نو تـةي نيزامـ     
ئَيستا لةسةر بابةتَيك  سة ئةكةين، نة  ئةو خاَلة، ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةدايـة كـة ثةيوةندييـة طشـتيةكان،     

 .ئيزافة بكرَيت، نو تةي نيزاميت هةية، فةرموو
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يوةنديية طشتيةكان و ئاساريشمان كرد، سوثا،ديارة ئَيمة داواي ثة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا دوو تةصويت دةكةين، جارَي بؤ ثةيوةنديية طشتيةكان دوايي ئةوي تـر، ئَيسـتا كـَي لةطـةَل ئةوةدايـة      
ستا كَي كةسي لةطةَلداية، فةرموون ئَي 99كة بكرَيت بة ثةيوةنديية طشتيةكان، بادةسيت بَلند بكات تكاية ، 

لةطةَل ئةوةداية كة ثةيوةنديية طشتيةكان ئيزافة نةكرَيت، بادةسيت بَلند بكات تكاية ، زؤرينةي لةطةَلداية، 
ئَيستا ئاسةوار دةخةينة دةنطةوة، واتة شوَينةوار بؤ سـةر ئةصـَلةكة ئيزافـة بكـةين، بادةسـتيان بَلنـد بكـةن        

ــي   13تكايــة ، فــةرموون  ــدا نيــة ، كةســي لةطةَلدايــة ئَيســتا كَي ــدا نيــة، واتــة ئَيســتا   2لةطةَل كةســي لةطةَل
شوَينةوارةكان ئيزافةكراية سةري، ئةبَيت بة ليذنةي ثةيوةندييةكان و ر ؤشنبريي ور اطةيانـدن و شـوَينةوار،   
ئَيستا بؤ خاَلي دةيةم، ليذنةي ئةو اف و كاروباري ئاييين، ئَيستا كَي ئةيةوَيت  سةي لةسةر بكـات بادةسـيت   

 .ات ، نيشتمان خان فةرمووبَلند بك
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 :بةر َيز نيشتمان مرشد صا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي ئةو اف وكاروباري ئاييين، من وا ثَيشنياز دةكةم ئةو افةكة الباَيت، بة، ببَيتة ليذنةي كاروبـاري  
 ئةطرَيتــةوة، ئــاييين، لةبةرئــةوةي ئــةو اف و كاروبــاري ئــاييين هــةر يــة  مانايــان هةيــة، واتــة هــةر ئــاي  

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةشري فةرموو. د
 :بةشري خليل تؤفي . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر ئةوةي ئَيمة زؤرجار باسي ئةوةمان كردووة، كة مةر  نية ناوي ليذنة لةطةَل ناوي وةزارةتةكةدا ر َيك 

ي ئـةو اف خـؤي بةشـَيكة لـة كاروبـاري ئـاييين، ئةطـةر وشـةي         بكةوَيت، بالفعل منين لةطةَل ئةوةدام وشـة 
ــاييين        ــاري ئ ــةي كاروب ــَي  ليذن ــةين، بَل ــاد بك ــؤ زي ــري ب ــيت ت ــاييين ش ــاري ئ ــةين، بــةآلم كاروب ــةو اف البب ئ

 .وطةشةثَيداني ر ةوشت وبةها بةرزةكان، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  رةفي  فةرموو
 :دررفي  صابر  ا. بةر َيزد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيم باشة تةنها ليذنةكة نـاوي ليذنـةي كاروبـاري ئـاييين بَيـت، لةبةرئـةوةي خـؤي ئـةو اف بةشـَيك لـة           

 .كاري وةزارةتةو بةشَيكة لة ئايينين، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةدا بـوون كـة ئـةو اف الباَيـت، ئَيسـتا      زؤر سوثا،، بةر َيزان ئَيستا سَي ئةندام  سةيان كردووة، لةطـةَل ئـة  
 .دةخيةمة دةنطةوة، كا  عومةر نو تةي نيزاميت هةية، فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالردن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مةسةلةي البردني كةليمةي ئةو اف، لَيرةدا ئيدارةي ئةو افة لة كوردستاندا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوة نيزامي نية، ثةميان خان، فةرموو ببورة كا  عومةر
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 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر ئةوةي ئَيستا ية  مو تةرةح هةية، ئةبَيت جةنابت موئةيد و دذ وةربطريـت بـؤ ئـةوةي وةكـو خـؤي      

 .مبَينَيتةوة يان بطؤر درَيت، نة  يةكسةر يرَيتة دةنطدانةوة، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة هةردووكيان دةتوان ، بة، مادام دةنطَيك هةيـة ئةيـةوَيت موئةيـدي مانـةوة بكـات، ئـةوة ئَيسـتا كـَي         
لةطةَل ئةوةداية كة ئةو اف الباَيت وبكرَيت بةكاروباري ئاييين، ئةوة سَي كة، با لةسةري  سة بكـات، كـة   

 .مةروةكو خؤي مبَينَيتةوة، فةرموو كا  عو
 :بةر َيز عمر عبدالردن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةموال و       ــدارةي ئـ ــةو اف ئيـ ــةلةية، ئـ ــة دوو مةسـ ــاييين، ئةمـ ــاري ئـ ــةو اف وكاروبـ ــةي ئـ ــةلةي ليذنـ مةسـ
مومتةلةكاتي مةو وفة ئةكات كـة ئةخرَيتـة خزمـةتي شـوَينة ئايينيةكانـةوة، هـةروةكو بـاخ و خـانوو ئـةو          

وة فيان كردوون بؤ خزمةتي ئةو شوَينة دينيانة، بةآلم كاروباري ئـاييين ئـةوة    شوَينانةي كة خاوةنةكانيان
خزمةتي هةموو ئةو شتة ئاينيانة ئةكات يـان ئايينيـةكان ئـةكات، هـي مزطةوتـةكان، شـوَيين ثةرسـتنةكان،        

 .زؤر سوثا، ئةواني تر، جا لةبةر ئةوة ثَيويستة كاروباري ئةو ان تَيدا مبَينَيتةوة لةطةَل كاروباري دييين،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةمان ر ةئي كا  عومةرم هةية، ئةبَيت مةسةلةي كاروباري ئـةو اف ر ةضـاو بكرَيـت، نـاوي ئـةو اف      

ي عَيـرا ين بكـةين، دةبيـن  ديـواني وة فـي سـوني       لةناو ئةو ليذنةيةدا مبَينَيتةوة، ئَيسـتا ئةطـةر تةماشـا   
هةية، هي شيعي هةية، هةموو بؤ ئيدارةي ئةموالي ئةو افة، بؤية من واي بةباة ئةزامن كة ئةو كةليمةيـة  

 .مبَينَيتةوة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  بورهان، فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةئيدي ئةوة ئةكةم ببَيت بة ليذنةي كاروباري ئاييين، هؤكةي ئةوةية خؤ ئَيمـة وةزارةت نـ ،   : يةكةم

ئَيمـة هةرَيمةكـةمان بـةرةو دميـوكراتي تــرو     : تـا موديريـةتَيكي عامـة بـةناوي ئةو افـةوة بكةينـةوة، دووةم      
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يــان يـةكَيكي بيــاني بةضــاوي وا   كرانـةوة تــر ئةضـَيت، لــةناوخؤو لـةدةرةوةي جــوانرت نيــة ر ؤذنامةنووسـَيك    
سةيري ئَيمة بكات كة تةعاتوف و فةزَلَيكي زياترمان داوة بة ئيسالم، ر اسـتة ئَيمـة هـةموومان موسـوَلمان      
وشــانازي بــةوةوة دةكــةين، مــن لةطــةَل ئــةوةدام ليذنــةي كاروبــاري ئــاييين بَيــت، جــوانرتة دميــوكراتي تــرة    

 .ة زيادةية، زؤر سوثا،لةبةردةم دونياي دةرةوةدا، ئةو ئةو اف
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ئَيمة لةبةر ر ؤذنامةنووسَيك دذي ئيسالم هية هةنطاوَيك نانَي ، ئيسالم دينَيكي ثـريؤزو مو ةدةسـة،   
ر َيزم بؤ ر ةئي جةنابيشت هةية، مةبةستم بؤ ئـةوة بـوو كـة موداخةلـةم كـرد، لةبـةر ر ؤذنامةنووسـَيك يـان         

 .ئَيمة تةنازول لة شتة ئةساسيةكامنان نةكةين، كا  كاردؤ فةرموويةكَيكي بياني 
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةئيةي كا  ئةمة بؤ ديفا  بوو بؤ مانةوة، كة كؤمةَلَيك ئةَلَين با ئةو اف مبَينَيتةوة، كة منين لةطةَل ئةو ر 

بة ئةموالةوة هةية، ئَيستاة لـة كوردسـتان ئـةم وا يعـة هةيـة،      شَيروان و كا  عومةرم، ئةو اف ثةيوةندي 
 .جياوازيشة لة مةسةلة ديينيةكان، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا دوو كة، ديفا  بكات بؤ مانةوة يةكَيكيان كا  كاردؤ كردي ئةوي تركا  رةفي ، فةرموو
 :بةر َيز رفي  صابر  ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاروبــاري : لةر اســتيدا مةســةلةي ئــةو اف لةبنةر ةتــدا كــاري حكومــةت و وةزارةتــي ئةو افــة، دووةم: ةكــةمي

ئةطةر مةسةلة بَيتة سةر وة في مزطةوتـةكان، ئـةوةي   : ئاييين زؤر فراوانرتو شامل ترة وةكو دةَلَين، سَييةم
ة، كـة ثةيوةنـدي بـة ئايينةكـةي     لةسةر مزطةوتةكان وة ف كراوة، ئايينةكاني ترين موَلك وئةمواليان هةيـ 

خؤيانةوة هةية، لةبةرئةوة كة ئَيمة ئةَلَي  كاروباري ئاييين هةموو مةسةلةيةكي ئايينةكة ئةطرَيتةوة، بـة  
 .وة فةكةشيةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نَيتةوة تـةنها كاروبـاري   بةر َيزان ئَيستا دوو ر ةئي مشةخةر هةية، ثَيشنيار هةية كة ئةو اف الباَيت و مبَي

ئاييين، ضةند برادةرَيكين تةئيديان لَيكردةوة، ئَيستا مو تةرةحَيكي تر هةية، ئةَلَيت با الباَيت و بكرَيـت  
بةشـــري طةشـــةثَيدان نـــاوي نـــةهات هـــةر جـــةنابت بـــووي، هـــةر  . بةليذنـــةي كاروبـــاري ئـــاييين، ببـــورة د

اتوان  وةري بطرين بؤية داواي لَيبووردن ئةكـةم، ئَيسـتا   ثَيشنيارَيكين ئةطةر لة ية  كة، زياتر نةبَيت ن
ليذنةي كاروباري ئاييين دةخةينة دةنطةوة كَي دةيةوَيت بةو شـَيوة بَيـت، واتـة ئـةو اف البضـَيت، تكايـة بـا        

كة، كَيي لةطةَلداية كةوةكو خؤي مبَينَيتةوة، بةزؤرينة باشة سوثا،، كةواتـة وةكـو    3دةسيت بَلند بكات ، 
 .بةشارةتي، فةرموو فاضليةوة، ئَيستا بؤ ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة، كا  خؤي ما
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 :حممد  ادر فاضلبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت من ثَيم واية لة وةزارةتي ثَيشمةرطةشدا، وا هـاتووة ئـةَلَيت ليذنـةي كاروبـاري ثَيشـمةرطة، يـةعين       
ةكات، بؤيـة مـن ثَيشـنيار ئةكـةم بكرَيـت بـة ليذنـةي كـارو مـان          باسي مان ثَيشمةرطة ناكات، باسي ئـةر  ئـ  

ــةمر ؤ           ــةَلكين ئ ــرين خ ــاف ت ــةم م ــمةرطةية، ك ــة، ثَيش ــرتين ك ــيت خؤبةخش ــة ر اس ــونكة ب ــمةرطة، ض ثَيش
 .ثَيشمةرطةية لة كوردستاندا بؤية ثَيشنيار دةكةم بكرَيـت بة ليذنةي كارو مان ثَيشمةرطة، زؤر سوثا،

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .بةفرين خان، فةرموو
 :بةر َيز بةفرين حس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار ئةكةم بكرَيت بة ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطةو  وربانياني ئـةنفال و كيميابـاران و زينـدانياني    

ـتةوة، كـةم  سياسي، ضونكة باسي ثَيشمةرطةمان كرد شتةكة شامل ئةبَيت، هةم ثَيشمةرطةي سـةنطةر ئةطريَـ  
 .ئةندامي سةنطةر هةم ثَيشمةرطة دَيرينةكانين ئةطرَيتةوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر ئةدةد، فةرموو
 :ادد ابراهيم علي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داني سياسـي  من ثَيشنيار ئةكةم، لةبةرئةوةي لة هية شوَينَيكي تر نـاوي شـةهيد و بـَي سةرووشـوَين و زينـ     

نةهاتووة، ئةمة ئيزافة بكرَيت بؤ ئـةم ليذنةيـة، ليذنـةي كاروبـاري ثَيشـمةرطةو شـةهيد وبـَي سةرووشـوَين         
 .وزينداني سياسي، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  خةليل، فةرموو
 :دد ام  عثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ة ليذنةي ثَيشمةرطةو كاروباري شةهيدان و وربانياني جينؤسايد، زؤر سوثا،من ثَيشنيار دةكةم بكرَيت ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  امساعيل، فةرموو
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 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةطةَلـدا بَيـت،   منين هةر هةمان ر ةئي كا  خةليلم هةية، بةآلم ثَيشمةرطة شةهيدان و كـةم ئةندامانيشـي ل  
 .ضونكة كةم ئةندامَيكي زؤريشمان هةية، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  كاردؤ، فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيم وايـة، ئَيمـة وةكـو كـا  فرسـةت  سـةي كـرد لةسـةر نـاوو ئةهةميـةتي ئيشـةكان، ئَيمـة هـةموومان              

كة ليذنةكان ئيشيان ضاودَيري كردنة بةتايبةتي بؤ كاري حكومةت، كاري حكومـةتين ئـةبَي ئـةو    ئةزان ، 
بوارانة بطرَيتةوة كة ئَيمة موتابةعةي دةكةين، بؤ ثَيشمةرطةة هةمان طرفتمان هةية، كة ئَيستا زؤر نـاوي  

ؤم ثَيم واية ناوةكامنان تر هةية ثاسةواني سنوور هةية، زَيرةظاني هةية، هيزي جياجيا ناومان هةية، من خ
لةطةَل دةستووردا لةطةَل ياساكاندا بطوجنَيت، بؤ ئةوةي موتابةعةي ئَيمة دياريكراو بَيـت، بؤية ثَيمـان وايـة   
لةطــةَل ليذنــةي كاروبــاري ثَيشــمةرطة لــة تةعريفةكــةي جَيطــاي بؤضــووني ئــةم برادةرانــة بطرَيتــةوة، كــة     

ــد    ــةم ئةن ــة ك ــدي ب ــمةرطة ثةيوةن ــاري ثَيش ــة    كاروب ــة، ل ــةوة هةي ــة شةهيدانيش ــة، ب ــةوة هةي امي سةنطةريش
تةعريفةكة ئيشةكة ئةمةة بطرَيتةوة، بة، بؤ ناوةكة ئةي ضي لة ثاسةواني سنوور ئةكةين، ئةي ئةمةة 

 .دةطرَيتةوة لة ر ووي ياساييةوة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كا  عبداهلل مةال نوري، فةرموو
 :هلل حممد نوريبةر َيز عبدا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبـةر سـَي هؤكـار،    ( ثَيشـمةرطة )من ثَيشنيار ئةكةم ئةو ليذنةية ناوي لَي بنرَيت ليذنةي ثاسةواني هـةرَيم  

بؤ ئةوةي لةذَير سَيبةري ناوةكةدا لةر استيدا ئةبَي هيزي ضةكدار ببَيت بـةهَيزي ثـارَيزةري هـةرَيم    : يةكةم
ا هةية، هةروةها فرة ناوي نةمَينَيت، وةكو هَيزي زَيرةظاني وثَيشمةرطةو ضةكدار وئةو نة  ئةوةي كة ئَيست

كة زؤر طرنطة ثَيم واية لة ر َيطةي ئةم ناوةوة دةتوان  هةمان ئةو ماف و ئيمتيازاتانـةي كـة   : شتانة، دووةم
ئيمتيازاتانـةة بـؤ هَيـزي    هَيزي ثاسةوان لة حكومةتي فيدر اَلدا هةيةتي لةر َيطةي ئـةم نـاوةوة هـةمان ئـةو     

هـةزارة،  (940)هـةزار وةر ئـةطرن لَيـرة   (200)ثاسةواني هةرَيمي خؤمـان دابـ  بكـةين، بـؤ منوونـة لـةوَي       
 .ثَيم واية شةهيدان و ئةنفالكراوةكان بضنة سةر ليذنةي مان مرؤظ، زؤر سوثا،: سَييةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  بورهان، فةرموو
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 :شيد حس بةر َيز برهان ر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
- 190)دةربارةي ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة، من ر ةئـيم وايـة لةبـةر ئـةوةي ئيسـتيناد لةسـةر ماددةكـاني       

ــتووري هةميشــةيي عَيرا ــي   (191 ــةعبريَيكي  ــانوني بــةناوي حةرةســي       9004ي دةس ــةم نــاوة بــة ت ، ئ
لـة ئيتيهـام بـةدوور ئـةطرين، هـةم سـةرةتايةكي بـاة         ، هـةم خؤمـان  (ثاسةواني هـةرَيم )ئيقليمةوة هاتووة، 

ئةبَيت بؤ تةوحيدي هَيزي ثَيشمةرطة، هةم بؤ خزمةتكردني ئةو ضينةي كة ئَيمة  ةرزاريان ، بـؤ ئـةوةي   
نةفسي ئيمتيـازات و ر َيزلَينانيـان بـؤ بكرَيـت و سـيفةتَيكي ياسـاييان ثـَي بدرَيــت، مـن داواكـارم بكرَيـت بـة             

ثاراستين هـةرَيم، لـة هـةموو دونياشـدا ليذنـةي هَيـزة ضـةكدارةكانة لـة ثةرلةمانةكانـدا،          ليذنةي هَيزةكاني 
دةربــارةي ثاســةواني ســنوورين ثاســةواني ســنوور مةركةزييــةن ســةر بــة بةغــدادة، ســةر بــة يادةي  ــواتي  

نين بةر يية، ثةيوةندي بة ئَيمةوة نية تا ليذنةي بؤ دروست بكةين، شةهيدان وجينؤسـايد و كـةم ئةنـداما   
ثةيوةندي بة ليذنةي مان مرؤظةوة هةية، ئةمةندةية ئيقرتاحةكةم ليذنةي كاروباري هَيزةكـاني ثاسـةواني   

 .دةستووري هةميشةيي عَيرا دا هاتووة، سوثا،( 191 – 190)هةرَيم بَيت، وةكو لة ماددةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  عةدنان، فةرموو
 :داد عثمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيم واية ئةو ليذنةي كة ئَيمة  سةي لةسةر ئةكةين، ليذنةي هَيزي بةرطري كةرة لة كوردسـتان، ئَيمـة   
 ســة لةســةر اليــةني ديفــا  دةكــةين،  ســة لةســةر مةســةلةي ئينســاني و خزمــةتكردني ثَيشــمةرطة وةكــو     

وئةنفال ئةوة كا  عبداهلل  سةي لةسةر كرد، ئةكرَيت  ئينسانَيك ناكرَيت، ئةوانةي تر مةسةلةي جينؤسايد
يرَيتة ليذنةي ترةوة، وةكو مان مرؤظ، لةطةَل مان مرؤظ دةمج بكرَيت، ضـونكة كـارة ئينسـانيةكانة، بـةآلم     
ئَيمة  سة لةسةر ليذنةية  دةكةين كة موختةسة بـة مةسـائيلي بـةرطري كـردن لةهـةرَيمي كوردسـتان، وة       

ضةكدارةكان لة كوردسـتاندا لـةذَير يـة  مةرجةعيةتـدا، لـةذَير ضـاودَيري ثةرلـةماني         يةكخستنةوةي هَيزة
كوردستان بةطوَيرةي دةستوور، بؤية لةر استيدا كةئَيمة لَيرةدا دةَلَي  ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة سـبةييَن  

ةنرَيـت، كـة مـن    بةطوَيرةي دةسـتووري عَيـراق، وةكـو كـا  بورهـان باسـي كـرد، هَيـزي ثاراسـتين سـنوور داد          
لةطةَلي نيم، ئةوة لة سةآلحيةتي هةرَيمة، ئةوة ضي لَي ئـةكرَيت، ضـؤن و لـة ض ليذنةيةكـدا دائةنـدرَيت، ض      
ليذنةية  لة ثةرلةماندا موتابةعةي ئةوة ئـةكات ، بؤيـة ئـةم ليذنةيـة لةر اسـتيدا موسـةمةيةتةكةي ضـؤن        

ليذنـةى بـةرطرى كردنـة لـة كوردسـتان،       ةيةبَيت ، بةآلم تةشخي  كردنةكةي زؤر زؤر طرنطة، ئةوين ئةو
يــان هَيــزى بــةرطرى كــةرة لــة كوردســتان، ئــةو نــاوة تةبعــةن وة  باســكرا لــة ر اســتى دا وشــةى ثَيشــمةرطة   
وشةيةكة بؤ جؤرَيك لة ناسنامةى ئَيمة هةر هةموومان ر َيز و تة ديرَيكى زؤرمان هةية بؤى و خـةَلكانَيكى  
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شـةى ثَيشـمةرطة، مبَينَيتـةوة وةكـو شـتَيكى ئـةخال ى و ثابةنـدبوونَيكى        زؤرمان مانـدوو بـووة لـة ر َيطـةى و    
ئةخال ى لةطةَل ئةو ليذنةية كـارَيكى زؤر زؤر باشـة، بـةآلم دةبَيـت نـاوَيكى ىَل بنـَي ، نـاوَيكى موشـةخة،         

 .بَيت كة تةعبري لة ئةر  وةزيفةى بةرطرى كردن لة هةرَيمى كوردستان بكات، سوثا،
 :لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

 .سوثا،، كا  نةرميان فةرموو
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا،،  سةكامن كرا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  بيالل فةرموو
 (:بيالل)بةر َيز ادد سلَيمان عبداهلل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يدان و ئةنفال و زيندانى سياسى مـن ثـَيم باشـة يرَيتـة نـاو      بةر َيز من لةبةر ئةهميةتى ثَيشمةرطة و شةه

ئةو ليذنةوة، لةبةر ضى  لةبةرئةوةى هةر ثَيشمةرطةية شةهيد بـووة و هـةر ثَيشـمةرطةية زينـدانى بـووة،      
بؤيــة هؤكارةكــان رةبتيــان ثَيكةوةيــة، هؤكــارى ر اســتةوخؤيان  بةيةكةوةيــة، هــةم زينــدانى سياســى و هــةم   

ل، بؤية من ثـَيم باشـة ئـةو ليذنةيـة ئـاواى ىَل بكرَيـت، ليذنـةى ثَيشـمةرطة و كاروبـارى          شةهيد و هةم ئةنفا
 .شةهيدان و ئةنفال و زيندانيانى سياسى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  طؤران فةرموو
 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ريسَييةنةوة كةوا منين لةطةَل ئةو رةئيةمة كةوا ثَيشمةرطة هةم  لةكؤى  سةكان لةسةر ئةو رةئية دةبَى بط

لةبةر مةهامة طرنطةكةى، هةم لةبةر كؤمةَلَيك كَيشة كة ئَيستا ثةيوةستة بةكاروبارى ثَيشمةرطةوة وة ية  
نةخراوةتةوة بة تةواوةتى وة ئةركةكةى طرنطة، من لةطةَل ئةوةم ليذنـةى كاروبـارى ثَيشـمةرطة  بـة تـةنها      

َينَيتةوة و دواتـرين وشـةى ثَيشـمةرطة مبَينَيتـةوة يـان ببَيتـة ثاسـةوانى سـنوور، دةكرَيـت دواتـر لةطـةَل            مب
دةستوور دا موتابة ة بكرَيت و طؤر انكارى بةسةردا بَيت، بةآلم طرنط ئةوةية ئـةو ليذنةيـة بةسـةربةخؤيى    

بايـةخ بـةو توَيـذة بـدةين، بـةآلم       مبَينَيتةوة، با ى تـر شـةهيدان، ئـةنفال كراوةكـان هـةموومان دةمانـةوَيت      
ئةوةى زؤرن، ئةوةى كة ئَيمة بَي  ناويان بدةين، شةهيدان و ئةنفال و كيمياباران و كةم ئةندامة، كـة كـةم   
ئةنــدامى ســةنطةرة، زينــدانى سياســية، مــن واى ثَيشــنياز دةكــةم، كــةوا ببَيتــة ليذنــةى شــةهيدان و ئــةنفال  
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، لةطةَل ليذنةى مافى مرؤظ دابَيت، بـةآلم ثَيناسـةى هـةر هـةموويان لـة      كراوةكان و  وربانيانى دةستى ر ذَيم
 . وربانيانى دةستى ر ذَيم كؤبكرَيتةوة لةثاَل شةهيدان و ئةنفال كراوةكان، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار هاذة خان فةرموو

 :مصففىبةر َيز هاذة سلَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من ثَيشنيار دةكةم ببَيتة ليذنةى ثَيشمةرطة و كاروبارى خَيزانى شةهيدان و ئةنفال كراوةكان وةَلآل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا   نةرميان فةرموو

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةو رةئية دةكةم بؤ ناساندنى زياترى هَيزى ديارة زؤربةى  سةكان كرا، بةآلم من ئةوةندةم هةية ثشتطريى ل
ثَيشمةرطة لة كةوانةية  دا ئيزافة بكرَيتة سةر ثَيناسةكةى و بكرَيت بة ثاسـةوانى هـةرَيم، لةبةرئـةوة لـة     

وة  ئةوةى كا  بورهان باسى كرد هـاتووة   150و  191دةستوورى عريا ين دا بةهةمان شَيوة لة ماددةى 
 .ثارَيزراو بَيتبؤ ئةوةى حقوق و مافةكانيان 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  عبداهلل فةرموو

 :بةر َيز عبداهلل حممود حممد سان
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر استة ض  و توَيذةكانى كؤمةَلطا هةموويان  وربانى و شةهيديان داوة، بةآلم لـةثَين هةموويانـةوة هَيـزى    
ى ثَيشـمةرطةوة رةبـنت شـةهيديان زؤرتـر داوة، بؤيـة وشـةى ثَيشـمةرطة        ثَيشمةرطةيةو ئةوانةية كـة بـةهَيز  

وةكو رةمزَيكى نةتةوايةتى و ثَيرؤزى ر ةنطة  ابيلى دةسكارى كـردن نـةبَيت، ثَيشـنيار دةكـةم نـاوى شـةهيد       
 .وئةنفال كراوةكان يرَينة طةَل ئةو ليذنةية بؤ كةم كردنةوةى ليذنةكان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دينى فةرمووةار عمر نورر َيزد

 :بةر َيز عمر دد ام  نورةدينى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر استة لة كاروبارى ئةم ليذنةيـة دا كـة ثَيويسـتة ثةرلـةمان ضـاودَيرى بكـات، مةسـةلةى ديفـا  و بةرطريـة،          
ةم مانــاى بــةآلم مــن ثــَيم وايــة لــة وشــة و لــة ضــةمكى ثَيشــمةرطةدا مانــاى ديفــا  و بــةرطرى ئامادةيــة، هــ   

مقاوةمةت و بةرخودانين ئامادةية، ضونكة دةبَيت ئَيمة وا عيانة خوَيندنةوةيـةكمان بـؤ  ـةوارةى سياسـى     
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كوردستان هةبَيت كة هَيشتا ئَيمة دةوَلـةت نـ  وتـا ئَيسـتاة  ؤنـاغى رزطـارى نيشـتيمانيمان بـة تـةواوةتى          
م ماناى فيداكارى و هـةم وةكـو سـيمبول و    نةبر يوة، بؤية لة ضةمكى ثَيشمةرطة دا هةم ماناى بةرطرى و هة

وةكو ثَيكهاتةية  هةية ناسنامةى نةتـةوةيى ئَيمـة هـةتا ئَيسـتا ئيعالمـى دونيـا و ر ؤذنامةنووسـانى دةرةوة        
ــؤى       ــو خ ــمةرطة وةك ــة ثَيش ــمةرطة بــةكاردةهَينن، بؤي ــةى ثَيش ــةيرة عــةرةبين وش ــةم غ ــةرةبى و ه ــةم ع ه

تــة ليذنــةى كاروبــارى ثَيشــمةرطة و شــةهيدان و  وربانيــانى  مبَينيتــةوة، منــين تةئيــدى ئــةوة دةكــةم ببيَ 
جينؤسـايد، ر اســتة مةســةلةى زينـدانيانى سياســين طرنطــة، بــةآلم زينـدانانيانى سياســى وةكــو ر َيكخراوَيــك    
دةكرَيت لةثاَل ليذنةى ر َيكخراوةكان و ئةوةى ثةيوةندى بة كؤمةَلى مةدةنيةوة هةية ئةوانين لةتةعريفى 

 .ئيهتيمام بة ئةوانين بدرَيت و، زؤر سوثا، ئةم ليذنةيةدا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار كا  دَلشاد فةرموو

 :بةر َيز دَلشاد شها  حاجى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريى لة طوتنةكانى كا  عبـداهلل  و كـا  عمـر نـورةدينى دةكـةم لةسـةرتةمسية سـةرةكيةكة يـاخود         
دةمَينَيت بـة ثَيـرؤزى ثَيشـمةرطة بَيـت، ثَيناسـةيةكى تـر يـاخود وشـةيةكى تـرى يريــَتة            رةئيسيةكةى كة

طةَلى، وشةكة يرَيتة ناو كةوانة، نـة  نـاوة رةئيسـةكةى ثَيشـمةرطة، لةبةرئـةو هـةموو خسوسـياتانةى كـة         
مـزى مـةزن و   باسكران، بة ديتنا من ناوى شةهيدان و  وربانيانى جينؤسايد وئـةنفالكراوةكان وةكـو دوو رة  

ئةهميةتى ميللةت ناويان بَيت وجياوازيان لةطةَل ئةوانةى كة لة ضوارضَيوةى كارةكانى ليذنةى مافى مـرؤظ  
دا ليذنةكانى مـافى مـرؤظ ثـرتى ئـةو مرؤظانـةن كـة مـةوجودن و مـاون، زيندانيـةكانين ثةككـةوتووةكانن،           

وةية كة زؤر تر ناوى  وربانيانى زينـدانيان  كؤمةَلَيك شتى ترن كةوا لة حةيات ولة ذياندان، جياوازيةكة ئة
 .جينؤسايد لةطةَل ليذنةى ثَيشمةرطةدا بَيت و ناوى ثَيشمةرطةة مبَينَيتةوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  حممد فةرموو

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، بؤ هةر وشةية  بؤ بةرز ر اطرتنـى وشـةى ثَيشـمةرطة وشـةكانى     منين هةمان بؤضوونى كا  دَلشادم هةية
 .تر يرَينة كةوانةوة زائيدةن شةهيدان و ئةنفال كراوةكان و كيميابارانى بؤ زيادبكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار شةومن خان فةرموو
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 :بةر َيز شةومن حممد غريب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنةوة من ثَيم باشة ئاسايشى بؤ زيادبكرَيت، ليذنةى ثَيشـمةرطة و ئاسـاين و  وربانيـانى     بةنيسبةت ئةو
( جينؤسايد و ئـةنفال )ر ذَيم، لةبةرئةوةى كة دةَلَي   وربانيان دةتوانى لة  ةوسَيك دا دةست نيشانى بكةى 

 .هةروةها زةرةرمةندانى ترين كة لة ر ذَيمى ثَيشوو زةرةريان وةرطرتووة
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

سوثا،، ئاساين ضووة ناو ليذنةى وةزارةتى ناوخؤ، يةعنى ثَيشرت بر يارمان لةسةرى دا ببـورة، ر َيـزدار تـارا    
 .خان فةرموو

 :بةر َيز تارا سس  ياس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةوةنـدة دةَلـَيم ليذنـةى    من هةر ثَيشنيازى هةموو ئةو برادةرانةى كة طوتيان زؤرى طوترا، بؤية من بـة، ئ 
شةهيدان و ثَيشمةرطة بَيت، شةهيدان لةبةرئةوةى خؤمان دةزان  ئةو ر ؤَلة طرنطةى كة هةيةتى هةر ئـةو  
ثَيشمةرطةيةشة دةبَيتة شةهيد، بايةخ دان بةو شـةهيدانة وا دةكـات ثيشـانى ثَيشـمةرطةكان بـدرَيت كـة تـؤ        

ةركـةكانت، كـة هـةت بـووة لـة دواى خؤشـت دا دةسـت        نةمشاى لة ذيانـدا شـوَينى خـؤت هةيـة، مافـةكانت، ئ     
خؤشى دةكرَيت ئةو شتانةى كة ثَيشـَيل كـراوة ثَييـان بـدرَيت، يـانين زيـادكردنى شـتَيك بـؤ شـةهيدان كـة           

 .مايةى سةروةرية بؤ هةموو كؤمةَلةكةمان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار طةشة خان فةرموو

 :بةر َيز طةشة دارا جالل
 .سةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز 

من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و وربانيـانى ر ذَيمـى ثَيشـوو يـاخود ر ذَيمـى لـةناو       
 .ضوو بَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيت تَيكةَل نةبَيت ليذنةية و ديفاعين لة ئةوانين دةكةى، ر َيزدار طةشة خان فةرموو

 :بةر َيز طةشة دارا جالل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بؤ ئةوةى هةموو ئـةو  وربانيانـة بطرَيتـةوة كـة بـة دةسـتى ر ذَيمـى ثَيشـوو بوونةتـة  وربـانى، جيؤناسـايد            

 .هةموو ئةو  وربانيانة ناطرَيتةوة، لةبةرئةوة ئةطةر هةموو  وربانيانى ر ذَيمى ثَيشوو مشوىل ترة و باشرتة
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.كا  در َيزدار 

 :بشري خليل تؤفي .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منــين لةطــةَل ئــةوةم كــةوا شــةهيدان و ئــةنفال كــراوان لةطــةَل ليذنــةى كاروبــارى ثَيشــمةرطة بَيــت و لــة     
كؤمةآليــةتى نــةمَينَيت، بــةآلم تَيبينيــةكم هةيــة ئــةوين وشــةى ئــةنفال كراوةكــان وابــزامن بطؤر درَيــت بــة   

ربانيــانى جينؤســايد، يــةعنى ئــةوة لــة دوا ر ؤذ دا بيكةينــة ثرؤذةيــة ، ئــةم وشــةية نــةمَينَيت، ضــونكة    و
بةكارهاتنى ئةم وشةية وةختى خؤى لةاليةن ر ذَيمى ثَيشووةوة لةبةر دوو هؤ بووة، لةبةر هؤيـةكى ئـايينى   

ن زؤر كـردووة بـؤ ئـةوةى    و سياسى بووة، هةروةها لةبةر ضةند هؤيةكى دةروونين بووة، لةبةرئةوة ئيشما
كة لة هةموو جيهان ئةمانة بناسرَين وةكو جينؤسايدَيك، ئَيمة لة ثاة ئةوةى كة لـة جيهـان دا جينؤسـايد    
ناساندرا، بؤ ئَيستا ديسـان ناوةكـةى بـة ئـةنفال دَينينـةوة  ثـَيم باشـة بكرَيتـة  وربانيـانى جينؤسـايد، زؤر           

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيســتا ئــةوة تــةواو بــوو، ئةوانــةى كــة داوايــان كردبــوو  ســة بكــةن، ئَيســتا ســَى مو تــةرةح هةيــة،   بــةر َيزان
مو تةرةحَيك هةية كة ضـةند بـةر َيزَيك ثشـتيوانيان لَيـى كـرد، يةكـةميان ئـةوة بـوو كـة نـاوى ثَيشـمةرطة            

بكرَيتــة ليذنــةى  ئــةوة بــوو كــة نــاوى ثَيشــمةرطة مبَينَيتــةوة بــة، : بكرَيتــة ثاســةوانى هــةرَيم، دووةميــان 
 .كا  نةرميان فةرموو....... كاروبارى ثَيشمةرطة و  وربانيانى جينؤسايد و زيندانة سياسيةكان، سَييةميان

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ؤ زيادبكرَيت، ثَيشنيارةكة وشةى ثَيشمةرطة وةكو خؤى مبَينَيت، بةآلم لة كةوانةية  دا ثاسةوانى هةرَيمى ب
 .ثَيشنيارةكانى ئَيمة ئاوا بوو، ثَيشمةرطة ئةسَليةكة بَيت و ثاسةوانةكة الى خؤمان تةسبيتى بكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثا،، نو تةى نيزاميةكةت لة جَيى خؤى بوو، ئةو بةر َيزانةى كة دةيانـةوَيت ثَيشـمةرطة مبَينَيـت، بـة،     
ليذنـةى كاروبـارى ثَيشـمةرطةو    : ةية  بَيت، ئةوة ثَيشنيارَيك بـوو، سـَييةميان  ثاسةوانى هةرَيم لة ناو كةوان

شةهيدان و  وربانيانى جينؤسايد، مو تةرةحَيكى تر كرا بـوو شـةهيد و ئـةنفال بضـَيتة الى ليذنـةى مـافى       
ى ثاسـةوان )مرؤظ، ئةوة كة هاتينة سةر مافى مرؤظ لةوَى  سةى لةسةر دةكـةين، ئَيسـتا ليذنـةى ثَيشـمةرطة     

، ئةوة دةخةينة دةنطةوة، ئةو مو تةرةحة يةكَيك ثَيشنارى كرد و ضـةند بـةرَيزَيك ثشـتطريين لَيـى     (هةرَيم
كرد، كَى لةطةَل ئةوةية كة ثَيشمةرطة مبَينَيت و لةناو كةوانةة ثاسةوانى هةرَيم هةبَيت، تكاية كَى لةطـةَل  

ةوةيــة ليذنــةى كاروبــارى ثَيشــمةرطة و  كــة، لةطــةَل بــوو، كــَى لةطــةَل ئ  31ئةوةيــة دةســتى بَلنــد بكــات   
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كـة، لةطـةَل ئةوةيـة بـةو شـَيوةية       19شةهيدان و  وربانيانى جينؤسايد بَيت، تكاية دةسـتى بَلنـد بكـات     
 .بَيت، زؤر سوثا، ئَيستا دةض  بؤ ليذنةى مافى مرؤظ، شلَير خان فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمى الدين صا 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
شنيار دةكةم ئةو ليذنةية بكرَيت بة مافى مرؤظ و مافى خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان، هةرضةندة من ثَي

خاوةن ثَيداويستيةكان ئةوانين مرؤظن و هةموو مافَيكيان هةيةو نابَيت جيابكرَينةوة، وةكو ئةوةى كة لـة  
ة هـةموو  ؤناغـةكان بـة بـَى     وةزارةتى ثةروةدة لـة سيسـتةمى نـوَى هـةموو مـافَيكى خوَينـدنيان ثَيـدراوة لـ        

جياوازى، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئةوان هةندَيك ثَيداويستى تايبةتيان هةية، دةبَيـت بـة تايبـةتى كاريـان بـؤ      
بكرَيت و بؤيان داب  بكرَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةم كةليمةى خاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت يرَيتـة سـةر ئـةو      

ةوة بؤ برادةران هةموويان نـاوى كـةم ئةنـدام دَيـنن، كـةم ئةنـدام       ليذنةية، حةزدةكةم ية  شت ر وون بكةم
ئةو وشةية لة هةموو عالةم ئةو موستةَلةحة نةماوة، براردةران ثَييان دةوترَيت خاوةن ثَيداويستى تايبةت، 

، بؤية لة عالةم هـةمووى ئـةوة لـةغو كـراوة     (سثَيشةَل ميتَ)، لة ئينطليزى (ذوى االحتياعات اجماص )يان 
ثَييان ناَلَيت كةم ئةندام، كة طوتت خاوةن ثَيداويستى تايبةت، كةم ئةندام هةموو نةوعةكان دةطرَيتةوة، كة 

كةم ئةندام و هةموو موعةو ةكانى تر، ئةوانةة ثَيويستيان هةية و بة ئةمةلن كة لةو ثةرلةمانة نوَييـةدا  
 .بةتايبةتى كاريان بؤ بكرَيت، ئيرت سوثا،

 :انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

 .سوثا، بؤ جةنابت، ثةريهان خان فةرموو

 :بةر َيز ثةريهان فيداى حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمةة داوادةكةين كة ليذنةى مافى مـرؤظ و لةطةَليشـى دا ثَيداويسـتية تايبةتيـةكان و سـكاآلى هاووآلتيـان       
انَيت سكاآلى خؤى ثَيشنيار بكات بـؤ  دابنرَى، لةبةرئةوةى ر استةوخؤ بابَيك بؤ ئةوةى يةكسةر هاووآلتى بتو

ئةوةى ديفاعى ىَل بكرَيـت، زؤر زؤر زةروريـة ئـةم سـكاآليةى هاووآلتيـان بضـَيتة نـاو ئـةو ليذنةيـةوة، لةبـةر           
بارودؤخى ئَيستا كـة سـكاآلى هاووآلتيـان زؤر زؤرةو نـازانن لـة كوَيـوة تة ـدميى سـكاآلى خؤيـان بكـةن، زؤر           

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ظيان خان فةرموو

 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاوةن         ــان و خ ــكاآلى هاووآلتي ــدةن س ــرؤظ زائي ــافى م ــةى م ــةريهان، ليذن ــؤرة ث ــةكانى دكت ــؤ  س ــةن ب ئيزافةت
 .ثَيداويستية تايبةتيةكان و زيندانيانى سياسين بطرَيتةوة، يان لة مةجاىل تةعريفةكان دا بكرَيت
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 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .ر َيزدار ئةظ  خان فةرموو

 :بةر َيز ئةظ  عمر ادد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مــن لةطــةَل ئــةوةدام ليذنــةى مــافى مــرؤظ ســكاآلى بــؤ زيادبكرَيــت، لةبةرئــةوةى ئَيمــة هــةموومان دةزانــ    
اندةية، مـافى مـرؤظين ئـةوة دةطرَيتـةوة     ميللةتى ئَيمة ميللةتَيكة ثر لة ئازارة و ثر  لة شةكواو طلةيى و طاز

كةوا ئَيمة لة ر َيطاى ئةو ليذنةوة بتوان  لةطةَل تاكى كؤمةَلماندا ثةيوةندميان هـةبَيت و لةسـكاآلكانيان تـَى    
 .بطةين و بزان  ضيان دةوَيت و ضؤن دةتوان  بة دةنطيانةوة بَي   زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ا فةرموور َيزدار كا  زان

 :بةر َيز زانا رؤوف دة كريم
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

م كة دةَلَيت ليذنةكة ناوةكةى بطؤر درَيت بة ليذنةى سكاآلكان و مافى مرؤظ، ضـونكة  كةثشتطريى لةو ر اية دة
بةر اى مـن هـية بةهايـة  نامَينَيتـةوة بـؤ ثاراسـتنى مـافى مـرؤظ ئةطـةر تـؤ جيهـةتَيكى مـةعنيت نـةبَيت،              

كرَيت ئَيمة لَيرةشةوة ئيستغالىل ئةو فكرةية بكةين، ئيرت ئةوة ر اثؤرتةكان نةدةين بة ليذنة نَيو دةوَلةتى دة
و ناوخؤييةكان، با ئيرت ئَيمـة بـؤ خؤمـان بةدواداضـوون بكـةين بـؤ بريؤكـةكان، دةكرَيـت لـة ناوةر كـا كاتَيـك            

ةكـو تةحديـد كردنَيـك و وةكـو ئـةوةى      دَيينة سةر شةرح كردنةكة ئةو فيشانةة دةست نيشان بكـةين كـة و  
ئةو بةر َيزانة ئيشارةتيان ثَييدا سةبارةت بة خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان ياخود بـة زينـدانيانى سياسـى    
يــاخود هــةر رةبتَيكــى تــر، بــةآلم ثَيــداطرى بكــةين لةســةر ئــةوةى كــة مــافى مــرؤظ بــةبَى ئيهتيمــام دان بــة  

 .ى ئةوتؤى نامَينَيت، زؤر سوثا،سكاآلكان بة بر واى من هية بةهايةك
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  كاروان فةرموو

 :بةر َيز كاروان صا  ادد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاوةن         ــة خ ــردن ل ــؤكى ك ــان داك ــةكان ي ــتية تايبةتي ــاوةن ثَيداويس ــرؤظ و خ ــافى م ــةى م ــة ليذن ــَيم باش ــن ث م
 .ثَيداويستية تايبةتيةكان، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار ثةميان فةرموو
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 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وا ئيقرتاح دةكةم كة ئةو ليذنةية بةناوى ليذنةى مافى مرؤظ و زيندانية سياسيةكان و خـاوةن ثَيداويسـتية   
يزافةى بَى سةروشوَينةكان، ضونكة تـا ئَيسـتا سـةدان خَيـزان     تايبةتيةكان وسكاآلى هاووآلتيان بَيت، يانين ئ

ســاَل بةســةر ثرؤســةى ئــازادى هَيشــتا هــية زانياريــةكى نيــة لةســةر   90هةيــة دواى تــَي ثــةر ينى نزيكــةى 
ر ؤَلةكانيان كة بة دةستى ر ذَيمى ثَيشوو بَى سةروشوَين كراون يان ئيعدام كراوةو كوذراوةو هية زانياريـةكى  

انَيت شـوَينى و تـارخيى و هـية شـتَيكى دةربارةيـةوة نازانَيـت، كةواتـة ثَيويسـتة نـاوى ئـةوانين           نية و ناشز
 .ئيزافة بكرَيت بةر استى، ضونكة ئةو كةسانة زؤر زؤر خاوةن طلةيى و طازاندةن

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار شيالن خان فةرموو

 :بةر َيز شيالن عبداجلبار عبدالغنى
 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

ئةز دبينم هةندة ليجنة هاتنة ضَيكرن، يةعنى مافَيت مرؤظان لوَيرى دا با ليجنةيةن دى هاتنة كرنَى، ئـةز  
باوةردكةم لوَيرَى دا تَينة ثاراستنَى، بؤ منوونة ليذنا داكؤكيـا مـافى ذنـان، هةروةسـا كاروبـارى كؤمةآليـةتى،       

تنَى، بـة،  رزشى و يا الوان، ليذنا رَيكخرا و ئةظ ناظة دهَيتة طـؤ كة ليذنا وةر 11وبضيكاو خَيزانا، ئةظ ليذنا 
نزامن جظاتا مةدةنى، كة طةلة  جظاتا مةدةنى رَيكخراو هةن كـار دكـةن بـؤ مـافى مرؤظـا، ئـةز بـرم هةنـدة         

ا ليذنا هاتنة كرنَى و بَينة كرنَين، ض كار نةهَيآلتنا بؤ ليذنا مافى مرؤظان، وَى جا ئةطةر ليذنا مـافَى مرؤظـ  
مبينَينت وةكى ناظ بَى كار و بَى ضاظدَيرى، نةبينت باشرتة، ئـةز دبَيـذم ض بـؤ نـةهَيآلن، ضـةند ليذنـة هاتنـة        
كرن لـة ليذنةيـةن دى دا بـؤ مافَيـت مرؤظـا لةطـةَل هـةمى دطـرَينت ذ الوان دطـرَينت، ذ بضـيكَيت دطـرَينت، ذ            

ا ئـةز دبيـنم دووبـارة تهَيتـة كـرن، ليـذنا مـافَى        خَيزانى دطرَينت، كار نةهَيالندنا بؤ ليذنا مافى مرؤظ، ظَى ج
 .مرؤظا وةكو ناظ بة، وةكى شكل، بة، بَى كار و بَى ضاظدَيرى، باشرتة بال نةمينيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  ئاسؤ فةرموو

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تيـان بـؤ ليذنـةى مافـةكانى مـرؤظ زيـدة بكرَيـت ئـةوين لةبةرئـةوةى لـة ثـرؤذةى            ثَيم باشة سـكاآلى هاووآل 
دةستوورى هةرَيمى كوردستانين هاتووة كة هاووآلتيان بؤيان هةية سكاآلى خؤيان بة دةسـةآلتة طشـتيةكان   

اآلى بطةيةنن، ديارة ثةرلةمانين يةكَيكة لة دةسةآلتة طشتيةكان، بؤية ثَيم باشة بؤ ليذنةى مافى مرؤظ سك
 .هاووآلتيان زَيدة بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سكاآل زيادبكرَيت  ر َيزدار هاذة خان فةرموو

 :مصففىبةر َيز هاذة سلَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم كة ليذنةى مافى مرؤظ بكرَيتة مافةكانى مرؤظ، يةعنى تةنها يـة  مـاف نيـة، مافـةكانى     
اآلكانيشى لةطـةَل بَيـت، ضـونكة لـة ثـةير ةوى نـاوخؤة دا هـاتووة سـكاآلكان لةطـةَل مـافى مـرؤظ            مرؤظ و سك

هةية، وة ليذنةى ر يكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنين دةمج بكرَيت لةطةَل ليذنةى مافةكانى مرؤظ سكاآلكان 
دةسـت هَينـانى مافـةكانى    و كؤمةَلطاى مةدةنى، ضونكة زياتر ئيشى ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنية بـؤ بة 

 .مرؤظة، بؤية دةمج بكرَيت باشرتة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار ناسك خان فةرموو

 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتيطريى ئـةو ر ايـة دةكـةم كـة سـكاآلكانى بـؤ زيادبكرَيـت لةطـةَل زيندانيـة سياسـيةكان، ضـونكة وةكـو             
خوشكةى ثَيشى من  سةى كرد ذن و مناَل و ئةنفال و  وربانيانى جينؤسايد با، كراون لة شـوَينةكانى  ئةو

 .تردا، ئةطةر ناوى زيندانيانى سياسي لَيرة بَيت لةطةَل ليذنةى سكاآلكان بكرَيت بة ية  لةطةَل مافى مرؤظ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ادد فةرموو.ر َيزدار د

 :براهيم علىادد ا.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منين ثشتيوانى لـةوة دةكـةم كـة وشـةى سـكاآل زيادبكرَيـت بـؤ مـافى مـرؤظ، ليذنـةى سـكاآل و مـافى مـرؤظ،              
خاوةن ثَيداويسـتية تايبةتييـةكان وزينـدانى سياسـى و بـَى سةروشـوَين بضـَيتة ثـا  ليذنـةى ر َيكخراوةكـانى           

مــرؤظ ضــةمكَيكى طشـتية و هــةموو مافــةكان دةطرَيتــةوة، بــةآلم بــؤ   كؤمـةَلطاى مــةدةنى، لةبةرئــةوةى مــافى 
وشةكة مافةكان يان ماف بَيت ئةوة لة كورديدا زؤر تةرجومةكةى دةبَيتة تـا  بـة جـةم  ناخوَيندرَيتـةوة،     

 .واتة ماف بَيت باشرتة، ئاواى ىَل بَيت ليذنةى سكاآل و مافى مرؤظ، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زدار كا  شَيروان فةرموور َي

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــت،        ــةند بكرَي ــَيوةية ثةس ــةم ش ــةدا هــاتووة ب ــة ثرؤذؤةك ــؤن ل ــرؤظ ض ــافى م ــةى م ــةوةدام ليذن ــةَل ئ ــن لةط م
ةوة، لةبةرئةوةى مافى مرؤظ هـةموو بوارةكـان دةطرَيتـةوة، ر اسـتة ئَيمـة يـة ، دوو خاَلمـان لَيـى جياكردؤتـ         
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بةآلم ئةوانة تايبةكةندى خؤيان هةية، ئةمة لةالية ، لةاليةكى تريشةوة من لةطـةَل ئـةوة دانـيم ليذنـةى     
سكااَلكان لَيرة بَيت،ضونكة ئَيمة تةجروبةيةكمان هةية لة دةورةى يةكـةمى ثةرلـةمان ليذنـةى سـكاآلكامنان     

ةيانطوت ئـةرَى رةئيتـان ضـية لـةم سـكاآلية،      دانا ئةو سكاآليانةى كة دةهاتن تةوجيهى ليذنةكانيان دةكردو د
واتة ئةو ليذنةية شةلةىل كرد، بؤية هةَلمان طرت، ضونكة ليجانى ثةرلـةمانى هـةموو ئيعتيبـار دةكـرَين بـة      
ــةوةة       ــة ل ــات، جط ــةكان بك ــةموو ليذن ــةتى ه ــة موراجةع ــؤى هةي ــاووآلتى ب ــةوةى ه ــكاآل، لةبةرئ ــةى س ليذن

ى مةســةلةيةكى وانيــة ئَيمــة بــةعابر لةســةرى بــر ؤين، ئــةو   مةســةلةى ســكاآل مةســةلةيةكى طرنطــة، يــةعن 
ليذنةية بةسةدان هةزار سكاآلى بؤ بَيت، ئةو ليذنةية دةرة ةتى ئةو سكاآليانة دَيـت  كـة بـةر َيوةى ببـات و     

ــات     ــؤ بك ــةى ب ــةعاتى ر ؤذان ــَيت موتاب ــةمووى بض ــة،     !ه ــةلةيةكى فةردي ــكااَلكان، مةس ــةلةى س ــونكة مةس ض
ــتان،  ــةمانى كوردس ــةى         ثةرل ــة موعالةج ــا ك ــةكان دةك ــةلة عمومي ــة مةس ــا، ل ــةمانَيك ب ــةر ثةرل ــاخود ه ي

شةريعةية  بكاتن، بؤية بةراستى من لةطةَل ئةوةمة كة ليذنةكة وةكو خؤى هاتووة مبينَيتةوة، وة ليذنـةى  
سكاَلةكانيشــى لةطــةَل نــةبَينت، وة ثَيموايــة دةستنيشــان كردنــى بــةم شــَيوةية ئَيمــة موةفــةق دةبــ ، و زؤر   

 .سوثا،
 :بةرَيز خورشيد ادد سليم

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــن زؤر تةئكيــد لــةوة دةكــةم كــة خــاوةن ثَيداويســتيةكان جَيطــاى خؤيــان هــةبيت لــة ليذنةيــة  ئــيرت لــةو 
ليذنةبَيت يان لة هةر ليذنةيةكى تر بَيت بةاَلم ئةوةى باشة لةو ليذنة دابَيت، ضونكة بةراستى هةتا ئَيسـتا  

ى حكومةت يةعنى ئةو ثَيويستى ئيهتيمامى ثَيويست ثَييان نةداوة، لةبةر ئةوةى زؤر لة جَيطـاى  دامو دةزطا
خؤيةتى ئَيمة با، لـةو ضـينة بكـةين، ضـينى خـاوةن ثَيداويسـتيةكان بةتايبـةت لـة جيطـاى خؤيدايـة لـةو            

 .  ليذنةدا هةبَى،زؤر سوثا، 
 : بةرَيز برهان رشيد حس 

 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيم باشة هةرضةندة من لة ثَيشدا لةطةَل ئةو تةرحةدابووم سـكااَل ئيزافـة بكـرَى، بـة،  سـةكانى كـا         من

زؤر مةعقولة كة ئَيمة هةموومان ليذنةيةكى سكااَل بـ ، سـكااَل البـاَى، بـةاَلم ضـينَيك      ( شَيروان حةيدةرى)
يـةكمان كـة هـية حيسـابَيكمان بـؤ      هةية ناوى زيندانـة سياسـيةكانة، زؤر طلـةيى لَيمـان هةيـة، لـة هـةموو ال       

نةكردووة، داواكارم يرَيتة ثاَل ليذنةى مافةكانى مرؤظ، زيندانة سياسيةكانين بؤى ئيزافة بكرَى، بؤئةوةى 
 .  ضيمان ثَى بكرَى بؤيان بكةين ،زؤر سوثا، 

 :عظيم   جنم الدين حسنبةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنةكة مافى مرؤظة من بةثَيويسـتى ئـةزامن كـة سكااَلشـى تيـابَى، لةبـةر       ليذنةى سكااَل و مافى مرؤظ خؤى 
ئةوةى سكااَلى هاوواَلتيان بةشَيكة لة مافةكانى مرؤظ دواى ئةوى ئَيمة سكااَلى تايبةتيمان هةيـة شةخسـيية   
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بــة و ســكااَلى طشــتيمان هةيــة تايبةتــة بــة ضــ  و توَيــذةكانى كؤمــةَلطا لةوانةيــة بطاتــة ئــةو جَيطايــة، مــن   
ثَيويســتى ئــةزامن كــة ليذنةكــة ببــَى بةليذنــةى ســكااَل و مــافى مــرؤظ و خــاوةن ثَيداويســتية تايبةتيــةكان و  

 . زيندانيانى سياسى ، سوثا، 
 : رةفي  صابر  ادر. بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةى ئةوانــةى لةثــةير ةوى نــاوةخؤى ثةرلــةمان، ئةنــدام ثةرلــةمان ثَيويســت ناكــا  ســ  ( 41)بــةثَيى مــاددةى 

 .ثَيشووى خؤى دووباوة بكاتةوة،  سةى ئةندامانى تر 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثا،، ئةزامن زؤر راستة  سةكةت لـة جَيطـاى خؤيـةتى، بـةاَلم رات ىَل نيـة هَيـواة هَيـواة ماوةيـة          
 .  ةيناكة

 : رَيزدار هاور از ادد دد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . كة وةكو، ناوةكة بكرَى بة ليذنةى مافى مرؤظ و زيندانة سياسيةكان، سوثا، من ثَيمباشة ليذنة
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةرَيزان ئَيستا تةواو بوو مونا ةشة، ئةو ثَيشنيارانةى، بةرَيزان ثَيشنيارةكان بـةم شـكلة ئـةوة كـراوة، يـة       
ةكان ئـةوة مةمجوعةيـة  لـة خوشـك و     ئةو ثَيشنيارةى كةهاتن مافى مـرؤظ و خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـ    

براكان تةئكيديان لةسـةر كـرد دوايـى يجموعـةى تـر داوايـان كـرد مـافى مـرؤظ و سـكااَلكان ئيزافـةى سـةرى             
بكــرَينت، مــافى مــرؤظ و داكــؤكى لــة خــاوةن ثَيداويســتية تايبةتيــةكان و بــَى ســةرو شــوَينةكان ئــةوين هــى  

خؤى مبَينَينت لةبةر ئـةو سـةبةبانةى كـة روون نةكرايـةوة      بةرَيزَيكى تر بوو، بريوراى ئةوةة هةبوو وةكو
سكااَلى هاووالتيان زياد بكرَى ضةند بةرَيزَيك لةطةَل ئةوة بوو  مافى مرؤظ و زائيدةن زيندانـة سياسـيةكان   
ــرؤظ و خــاوةن ثَيداويســتية تايبةتييــةكان و      ــتيوانى ىَل كــرد، ســكااَلى مــافى م ئــةوين ضــةند بــةر َيزَيك ثش

يندانة سياسيةكان ، تةئكيد ىَل كرايةوة، سكااَلى مافى مرؤظ و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيـةكان و  كاروبارى ز
 زيندانة سياسيةكان ئةمةة 

بةرَيزان ثَيشنيارةكان لةم خااَلنة كؤ ئةكرَينةوة يةكةو ئةم ثَيشـنيارانةى مـافى مـرؤظ و سـكااَلكان كـة ئـةوة       
ن ثَيداويســتية تايبةتيــةكان، بؤضــوونَيكى تــر مــافى مــرؤظ و دابنــرَى، بؤضــوونَيكى تــر مــافى مــرؤظ و خــاوة

 سكااَلكان و زيندانة سياسيةكان، بؤضوونَيكى تر وةكو خؤى ،   
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سياسى سَى ثَيشنيارين هةية، ئةَلَى سكااَلو مافى مرؤظ و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان و زيندانيانى
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 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر دورستة يةكةم خاَلين بوو سكااَلو مافى مرؤظ و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان و زيندانيانى سياسـي،  

 بوونة ثَينة مو تةرةح ئينجا ية  ية  دَيينة خوارةوة 
ةى مـافى مـرؤظ و خـاوةن    ليذنـ . بةرَيزتان ئَيستا بةم شـَيوةية، ليذنـةى مـافى مـرؤظ و سـكااَلكان، ئـةوة يـة        

ثَيداويستية تايبةتيةكان، ليذنةى مافى مرؤظ و سكااَلكان و زيندانة سياسيةكان، وةكو خؤى، وةكو ئةوةى لة 
ئةسلى ثرؤذةكةوة هاتووة لة ليذنةى مافى مرؤظ، ثَينة لَيذنـةى سـكااَلو مـافى مـرؤظ و خـاوةن ثَيداويسـتية       

 .تا ية  ية  دَيينة خوارةوة ئةخيةينة بةر دةنطدانتايبةتيةكان و زيندانة سياسيةكان، جا ئَيس
 

 :عبدالسام مصففى صديق بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وابزامن لة شـتى لةمـة كـةمرت طـرينط رَيطـا بـدات دوو، سـَى، ضـوار  سـة بكـةم ثاشـان دةنـط دان بـدةن مـن               
هية نةبَيت عةل ئة ةل لةوانة بـن  ئيقرتاح ئةكةم ية  عةل ئة ةل بؤ هةر ثَينة لةوانة يةكَيك  سة بكات 

 .لةوانةى  سةيان كردووة، ضونكة كرا، بؤية  دةَلَيم
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةرَيزان ئَيستا ثَينة مو تةرةح هةية، نو تةى نيزاميت هةية فةرموو
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
وون وا ثَيويسـتة دةنطدانةكـة بـةم شـَيوةية وة  ضـؤن ثَيشـرت ليذنـةى        لةبةر ئةوةى ثَيشنيارةكان جيا جيا ب

ثةيوةندى ئةوةمان خستة دةنطداوة، دةنطدانةكة بةم شَيوةية بَيت يةكةم كَى لةطةَل ئةوةية سكااَلى بؤ زياد 
 بكرَى  ئةمة يرَيتة دةنطةوة  كـَى لةطـةَل ئةوةيـة خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكانى بـؤ زيـاد بكـرَى  كـىَ          

 . لةطةَل ئةوةية زيندانيانةى سياسى بؤ زياد بكرَى  ئةمة ئاسان تريشة
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نة ثَينة مو تةرةح هةية ئَيمة واى ىَل ئةكةين يةكةم ية  ية  ئةخيةينـة دةنطدانـةوة مو ارةنـةى ناكـةين     
و سكااَلكان ضةند دةنطـى هَينـا   لةطةَل ئةسَلةكة، بة تةسةلسول دَيينة خوارةوة، مو تةرةح هةية مافى مرؤظ 

تةسجيلى ئةكةين، بةاَلم ئةندامَيكى ثةرلةمان تكاية نابَى بؤ دوو مو تةرةح دةنط بدا، يـةعنى بـؤ دووجـار    
 دوو دةنط نةبَى بؤ يةكَيك، ئةوجار ضية  سة ئةكةن  نيزامية 

 :بةرَيز ناسك توفي  عبدالكريم
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى ثَينجةم سكااَلكةى ىَل الببةى ئةوين بيكةيتـة شةشـةم، ضـونكة وا بـزامن سـكااَلكة      ئةطةر بكرَى مو تةرةح
 .الببةى من خؤم يةكةم جار لةطةَل ئةوة بووم سكااَل بَى
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 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نة خاوةن مو تةرةحةكة ئةبَى ئةوة بكاتن، ضونكة ئَيمة نووسيمانة، خوشكى من نوسيومانة كَين ديفـاعى  
نة كردووة جةم  بةندميان كردووة بةو شكلة دةرضووة ئـةوين رةئيـى خؤتانـة هـى ئَيمـة نيـة،       لةو بؤضوو

 هى سةرؤكايةتى نية، تكامان لَيتان ئةوةية كة، بؤ دوو ال دةنط نةداتن، ية  ية 
 :بةرَيز فرسةت ادد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوى تةئيدى ية  مو تةرةح بكات نابَيت تةئيـدى   نابَيت ئةندامى ثةرلةمان تةئيدى دوو مو تةرةح بكات،

 .ئيدين بكاتن دةَلَي  با لةئَيمةة تَيك نةضَيت

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة تةئكيد ئةمنين هةر ئةوةم روونكردةوة، ئَيسـتا بـؤ ئـةوةى يةكـةم مـافى مـرؤظ و سـكااَل كـان ئةخيةينـة          

 . دةنطدانةوة، ية  كةسَيك ديفاعى ىَل بكا
 :االر حممود مرادبةرَيز س

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
لةراستيدا وا بة طوجناو تر ئـةزامن ئـةوة بكرَيتـة دةنطدانـةوة كـة ئايـة وةكـو خـؤى مبَينَيتـةوة يـان بطـؤر َى،            

 دوايى لةسةر طور انةكان هةَلبذاردن بكةين
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

و تةرةحى ضوارةمة ئةطةر ئَيوةى بـةرَيز موافـ  بـن    ئةوة ثَيشنيارَيكى وةجيهة، ئةبَى ثَيشى يةين، ئةوة م
لةسةر ئةوةى بةو شكلة دةنطى لةسةر بدةين دةستان بةرز بكةنةوة تكاية، زؤر سـوثا،، واى ىَل ئةكـةين بـؤ    

( 19)ئةوةى تةفسريات نـةمَينَى، ئَيسـتا ئـةو مو تةرةحـة ئةخةينـة دةنطدانـةوة وة  خـؤى مبَينـَينت ذمـارة         
 . ليذنةى مافى مرؤظ

 :َيز سؤزان شها  نورىبةر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جارَى حةز ئةكةم ئةطةر دةنط درا ئَيستا دةنط درا، بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانـةوة وة  خـؤى مبَينَيتـةوة    
يـاخود بــة شــكلَيكى كـة، حــةز ئةكــةم ئةطـةر دةنطــى هَينــا شــَيوازَيكى ديكـة بــَى يــا نـاوى بطــؤر َي، ئــةو نــاوة      

 وَينيتةوة، ضونكة ئَيمة ضةندين ئةندام مو تةرةحانة هةمووى ي
 .هةَلستان داوايان كرد بكرَى بة مافى مرؤظ و خاوةن ثَيداويستة تايبةتيةكان، زؤر سوثا، 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةطةر دةنطى ئةكسةريةتى بةرَيزان ئةندمانى ثةرلةمان ئـةوة بـوو وة  خـؤى مبـَييَن  وة  خـؤى ئـةمَينَى،       

ناخةينـةوة دةنطدانـةوة، ئةطـةرنا ئـةوجا مو تـةرةح مو تـةرةح دَيـ  مو تةرةحةكـة بـةم          تةواو ئيرت هية 
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لةطـةَل ئةوةيـة وة    ( 13)شَيوةية لَيذنةى مافى مرؤظ  كَى لةطةَل ئةوةية دةستى بةرز كا تكايـة  بـةرَيزان   
ى ثيشةسـازى و وزة  لةطةَلة وة  خؤى مايةوة ،بؤ ليذنة( 38)خؤى مبَينَى، كَى لةطةَل ئةوةية بَيتة طؤر ين  

كؤتــايى بــة دانيشــتنةكة دَيــن ، كوَيســتان خــان فــةرموو، ( 9)ســةعات . ئــةم ليذنةيــة وةكــو ئــةوةى جارانــة
 . كةرةمكة دوو دة يقة كاتت هةية، تكاية زياتر لَيى دةرباز نةبى

 : بةرَيز كوَيستان حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  سة بكات شاهؤمان تةخويل كردووة .زؤر سوثا، ئَيمة د
 : بةرَيز شاهؤ سعيد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثاســت دةكــةم كــة دةرفــةتت دامــَى ســةبارةت بــة دياريدةيــةكى مةترســيدار كــة ئَيســتا لــة هــةرَيمى     
ــانى         ــة هاوواَلتي ــا، ل ــةمانا ب ــتنَيكى ثةرل ــةموو دانيش ــة ه ــوادارم ل ــةم وة هي ــا، بك ــةطوزةرَى ب ــتان ئ كوردس

دة ترسناكةى كة ئَيستا رووى لة كوردستانة سزاى سياسية، سزاى سياسى لة هية كوردستان بكةين، ئةو ديار
رذَيمَيكـى دميـوكراتى نيــة، سـزاى سياسـى تــةنها لـة رذَيمــة دكتاتؤريـةكان هةيـة، ئَيســتا هةَلمـةتَيكى زؤر نــا         

وونى عاديالنة دةستى ثَيكردووة بؤ نان بر ين، دةركردن و دوور خستنةوة و نـةفى كـردن لةسـةر بـريو بؤضـ     
سياسى بؤئةوةى هاوواَلتيانَيك دةنطـى بةليسـتَيك داوة و بـة ليسـتَيكى تـر، نـةدراوة ئَيسـتا ئَيمـة كـة ضـةند           
رؤذَيكمان ماوة بؤ جةذن، ضةند رؤذَيكمان ماوة بؤ ئةوةى كة  وتايانة دةست ثَيبكـاتن، ضـةندين منـاَل لـة     

و هةموو مناَل و هةموو ئينسـانَيكة، ئَيمـة    كوردستان بَيبةة كراوة لة رزق كةمافَيكى رةواى هةموو خَيزان
سوثاسـى ســةرؤكايةتى هـةرَيم ئةكــةين كةليذنــةى لـةو بارةيــةوة ثَيكهَينــاوة وة ئَيمـة بــةو موناســةبةتةوةى     
ثرؤذةى بر يارَيكمان خستؤتة بةر دةم ئَيوةى بةرَيز بـؤ ئـةوةى بر يـار بـدرَى بةهةَلوةشـانةوةى هـةموو ئـةو        

نةى كة دراون بة مةبةستى سزاى سياسى وةهيوادارم ئَيمة هةموومان لة بةردةم بر يارة زارةكى و تةحديديا
ئةوسوَيندةى كة خواردمان كة كار بكةين، بؤ ية  ريزى طةىل كوردستان رَيطا نةدةين لةسـةر سـزاى سياسـى    

ياسى هاوواَلتى كوردستان كة سزاى س( 1959)جياكارى بكرَى لة نَيوان هاوواَلتيانى كوردستان ئةمة بؤضى 
معـاون مـدير تـةنها لـة  ـةزاى دوكـان سـزا دراوة روتبـةيان كـراوة بـة           ( 94)بةرَيوبةرو ( 94)دراون دوَينَى 

مـدير  ( 5)مامؤستا لةبةر ئةوةى دةنطيان بةليستَيك داوة وة بة ليستَيكى تـر نةيانـداوة، هـةر ئـةم بةيانيـة      
يــان كردبـَى يـاخود موخالةفةيــةكى   كراونةتـةوة بـة مامؤســتا نـة  لةبـةر ئــةوةى كـة موخالةفةيـةكى  انون      

ئيدارى، تةنها وةكوسزايةكى سياسى  من لةو بر واية دام ئةتوان  لةم ثةرلةمانةوة كار بكةين بؤ ئةوةى كة 
 ةوارةى كوردستان هاوسؤزى نيشتمان لةناو كوردستان دروست بكةين، هةر لةم ثةرلةمانةشةوة ئةطـةر كـار   

اوى لـة كوردسـتان هـةَلبطريَى ئَيمـة لـة بـةردةم مةترسـيةكى زؤر        نةكةين بؤ ئةوةى كةسـزاى سياسـى بةتـةو   
ــؤ           ــةدةين ب ــةمووتان ئ ــذدانى ه ــاى وي ــة دةرط ــَى ل ــدوو ب ــذدانتان زين ــةمووتان وي ــوادارم ه ــن، هي ــةورة داي ط

 . ضارةسةركردنى ئةو كَيشة ترسناكة 
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 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى رةمســى وة  تة ــدميى ســةرؤكايةتى بــة نيســبةت ئــةو ثَيشــنيارةى كــة جــةنابت كــردت كــة بــة نووســراو  

ثةرلةمانتان كرد طةيشتؤتة ئَيمة، بؤ ئاطادارى ثةرلةمانتارانى بةرَيز و جةنابتان و طشت خةَلكى كوردسـتان  
رَيزدار سةرؤكى هةرَيم بـؤ ئـةو بابةتـة ليذنةيـةكى ثَيكهَينـاوة، ليذنةكـة لـة وةزارةتـى نـاوةخؤ و وةزارةتـى           

تةد ي  ئةكرَينت لةوشـتانةى كـة جـةنابتان ثَيشـرتين تة ـدميى جـةنابى        ثَيشمةرطة و سةرؤكايةتى هةرَيم
سةرؤكتان كردووة وة بـة تةئكيـد هَيشـتا نةتيجـةكان دةرنةضـووة، دةربضـَينت حة يقةتةكـة ئةطةيَينَيتـةوة         
خةَلكى كوردستان، ئةطةر وا بَى كةسَيك لة شوَينَيك لةسةر بارى سياسـى لةكارةكـةى الدرابـَينت ئـةوا ياسـاى      

ردستان و سةرؤكى كوردستان و ثةرلةمانى كوردستان  بوَلى ناكاتن، بةاَلم ئةطةر هةر ئاَلو طؤر ية  لـةناو  كو
حزبَيك بَينت، لة ثؤستى حزبايةتى بَيت ئةوا بؤخؤيان مةتروكـة، بـةاَلم ئَيسـتا ئَيمـة نـاتوان  حاليـةن نـة        

ةوجا رَيـزدار سـةرؤكى هـةرَيم مـن     تةئيدى بكةين نة نةفى بكةين هـةتاكو نـةتائجى تـةحقي  دةربضـَينت ئـ     
خؤم طوَيم ىَل بووة ئيعالنيشيان كردووة و ليذنةكةة ئيعالن ئـةكرَى وة ئَيسـتاة دةسـت بـةكارة نـةتائيجى      
ئةو ئيشانة باَلو ئةكرَيتةوة وة هية كةسَيك لةناو ئةم كوردستانة لةبةر بريى سياسى عيقا  ناكرَينت، ئةوة 

 .بة دَلنياييةوة ثَيتان ئةَلَي 
 :رَيزدار سؤزان شها  نورى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة وةكو ليستى كوردستانى لةطةَل هية جؤرة سزاى سياسى ن ، ئَيمة خؤمـان بـة نوَينـةري هاوواَلتيـانى     
هةرَيمى كوردستان دةزان  بةوانة كة دةنطيان بؤ داين وة ئةوانةى كة دةنطيـان بـؤ نـةداوين كـة ئةوكاتـةى      

سةر  ورئانةكة و سوَيندمان خواردووة نوَينةراتى هةموو هاوواَلتيانى كوردستان دةكـةين   دةستمان خستؤتة
لةبةر ئةوة هية كةسَيك موزايةدة بةسةر ئةوى تر ىَل نةدا، بَلَى من نوَينةرى ئةو كةسانةم كةنانيان بر اوةو 

وة بةراسـتى بـة ثَيضـةوانةى    ئةوى تر بَلَى نا ئةطـةر هـاتو كـارَيكى وا كرابَيـت لـةناو هـةرَيمى كوردسـتان ئـة        
ياسايةكانة كة ئيرت ئَيمة كاتى ئةوة هاتووة  بةثَيى ياسا مامةَلة بكةين، كاتى ئةوة نةهاتووة بةثَيى مةزاجي 
شةخسى ئةو كارانة ئةجنام بدرَى، ئةطةر هاتو ئةم بابةتة دوو بـابى هةيـة ئةطـةر وةكـو حيـزبين كـارى وا       

ؤى خؤى هةية وة  ضؤن ئةندام دةبَيتة ئةنـدامى هـةر ض حزبَيـك    كرابَى، هةموو حيزبَيك ثةيرةوى ناوةخ
ئةركو مافى هةية لةسةر ئةساسى ئةو ثةيرةوى ناوخؤي حزبة، ئةو حزبة مامةَلة لةطةَل ئةندامةكانى خـؤ  
دةكا وة ئَيمة وة  ضـؤن  بـول ناكـةين سـزاى سياسـى، نـانى كـة، بـا َى هـةروةها  ـةبولين ناكـةين هـية             

ة بؤ مـةرامى حيزبـى بـةكارى بهَينـَى ض وةكـو يـةكَيتى ض وةكـو ثـارتى ض وةكـو هـية           كةسَيك ثؤستى خؤى ل
حزبيَ كى تر، هية ليستَيكى تـر وة هـية  ةوارةيـةكى تـر كـاتى ئـةوة هـاتووة كـة ئَيمـة هـةرَيمى كوردسـتان            

َيرَى يةينة سةر رَيضكةيَيك كة ئةو كةسةى كة دائةنيشَى لة شوَينَيك كة كـار دةكـا وةزيفةيـةكى ثـَى ئةسـث     
 .بَى اليةن بَى لة جَى بةجَى كردنى ئةركو مافةكانى و زؤر سوثا، 
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 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هية حزبي ك بؤ ئاطادارى ئَيـوةى بـةرَيز بـؤ هـية حزبَيـك نيـة ئةطـةر ئةنـدامَيك لـة ثؤسـتَيكى عةسـكةرى،            

ؤالةفةي هةبَينت،  ـانونى   ثؤليَ، ئيدارى البدا وكو حز  الى بدا ئةوة ئركى ئيدارية تةعقييبى هةبَينت،
عقوبات هةية، بةاَلم بؤ هية حزبَيك نية كةسَيك لة هية ثؤستَيك البدا مـن لَيـرة كؤتـايى بـة دانيشـتنةكة      

 . ئةهَينم و خوا ئاطادارتان بَى
 

 
  

 

 
                                                                                                                                                                            

 
 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل                                                 ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                          َيري ثةرلةماني                                    سكرت       

  عَيراق - عَيراق                                                                             كوردستان – كوردستان
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 ( 3)تين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيش

 0222\2\11رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 11/2/0222 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  14/2/9002رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

ي خؤي ( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (3)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانبةر َيز فرست محدد عبداهلل سكرتَيري 
 .بةست

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

ي خـولي  (3)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , كوردستاني عَيـراق  ثةرلةماني
بةم شَيوةية  دا 14/2/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
و بر طـةي  (38)بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطـؤ كردنـي ثَيشـنيازي هـةموار كردنـي مـاددةي        بةردةوام -1
 .ي هةموار كراوي ثةرلةمان1229ي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 32)لة ماددةي ( 3)
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

َلبذاردن، خولي يةكةم، خولي طرَيداني يةكـةم ذمـارةي دانيشـنت    بةناوي طةلي كوردستان، خولي سَييةمي هة
 :، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار14/2/9002، رؤذي دانيشنت (3)

ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 90)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه
ــتان  1229 ــةماني كوردس ــتةي ســ  –ي ثةرل ــراق، دةس ــاري   عَي ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ةرؤكايةتيي ثةرل

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي سـَي شـةممة     (11)ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (3)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت14/2/9002رَيكةوتي 

و بر طـةي  (38)بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطـؤ كردنـي ثَيشـنيازي هـةموار كردنـي مـاددةي        -1
 .ي هةموار كراوي ثةرلةمان1229ي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 32)لة ماددةي ( 3)

دةخوَيندرَيتةوة لة اليةن سكرتَيري ( 9)ثَين ئةوةي دةست بة بةرنامةي كار بكةين، غائيبةكاني دانيشتين 
 .ثةرلةمان، فةرموو

 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 :2/2/9002ي ئاسايي رَيكةوتي (9)دانيشتين ذمارة 

 .رَيزدار سةردار رشيد حممد ادد مؤلةتي وةرطرتبوو -1
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 .رَيزدار سةروةر عبدالردن عمر غائيب بوو -9
 .رَيزدار عبدالقادر اكرام مجيل عبداليمد غائيب بوو -3

ئيعتيبار دةكةين غائيبة، بـةخؤي بَيـت   بةنيسبةت ئَيمة ئةوةي ئيمزاي نةكرد تةماشاي ئيستيمارة دةكةين، 
 .اعرتاز بكاتن بَلَي من ئامادة بووم سةهوة  بووة، يان شتَيك بووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان

بةردةوام بوون لةسةر خسـتنةر وو و طفتوطـؤ كردنـي ثَيشـنيازي هـةموار كردنـي مـاددةي        / ئَيستا خاَلي ية 
ي هــةموار كــراوي 1229ي ســاَلي (1)لــة ثــةير ةوي نــاوخؤي ذمــارة  ( 32)لــة مــاددةي ( 3)و بر طــةي (38)

 .ثةرلةمان
ئةو بةر َيزانةي كـة دةيانـةوَيت لةسـةري  سـة بكـةن      ( ليذنةي ثيشةسازي و وزة -13)طةيشتبووينة ذمارةي 

دةسـتيان بـةرز بكةنـةوة، بـؤ ئـةوةي ناويـان بنووسـ ، تكايـة ناوتـان بَلـَين بـؤ ئـةوةي تةسـجيل بَيـت، كـا                 
 .رشيد فةرمووخو

 :بةر َيز خورشيد ادد سليم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موارَ الفبيعي ، جلند  الفاقد ،   )بة رةئي من دوو ئيزافةي لَي بكرَيت ( جلن  الصناع  والفاق )ئةم ليذنةية 
اكـان  ، مـةواردي تـةبيعي مةبةسـتم طـازو غـازو كانز     (جلن  الصناع  والفاق  واملوارَ الفبيعي  والقوى العامل 

( القدوى العاملد   )ئةوةي زؤر موهيمة، ضونكة ئةمر ؤ لة ئابووري كوردستان ئةمانة زؤر جَيطاي خؤيان هةية 
مةبةستم ئةو كةسانةي كة لة  يتاعي صناعة ئين دةكـةن، ئةمانـةة مةشـاكيليان زؤرةو  يتـاعي صـناعة      

 .زؤر سوثا، موشكيلةيان زؤرة لةطةَل ئةوانة، بة رةئي من ئةو ئيزافةية بكرَيت باشة،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كا  ئيسماعيل طةاَلَلةيي فةرموو

 :بةر َيز امساعيل سعيد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين وةكو كا  خورشيد دةستخؤشي لَي دةكةم بزةبت هةمان رةئيم هةية، سامانة سروشتيةكان لة واَلتـي  
ةية، لةبةر ئـةوةي لـة واَلتـي ئَيمـة بةر اسـيت لـة رووي زراعييـةوة، لـة         ئَيمة بةر اسيت ئةهميةتَيكي زؤريان ه

ــدارةي        ــةزانيين ئي ــةهؤي ن ــةم ب ــراوة، ه ــة ك ــةر انةي ك ــةو ش ــةهؤي ئ ــةم ب ــةمان ه ــناعييةوة واَلتةك رووي ص
خؤمانةوة، ئـةو جانبانـة هـةمووي تـةدمري بـووة، ئـةوةي هةمانـة لـة عَيـراق و لـة كوردستانيشـدا بةر اسـيت             

ةكانة لة زمينيدا  يتاعي نةوت كة ئةهميةتَيكي زؤر كاريطةري هةية، لةبةر ئـةوة ناكرَيـت،   سامانة سروشتي
يةعين ئَيمة نازامن بريمان ضووة، يان بؤضي ئةو ليذنةية ناوي نةهاتووة، لةبـةر ئـةوة زؤر زةروورة سـامانة    

 .سروشتيةكان لةناو ليذنةكان جَيي بؤ بكرَيتةوة، سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار كا  ساالر فةرموو

 
 

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سةكاني من كران، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  برهان فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةكان    ــدي  س ــَيوة تةئي ــةمان ش ــة ه ــين ب ــامانة     من ــناعةو س ــةي ص ــارم ليذن ــةم داواك ــماعيل دةك ــا  ئيس ي ك
ــامانة        ــدارةي س ــؤنيةتي ئي ــاداري ض ــة ئاط ــةوة هةي ــتمان ب ــة ثَيويس ــةوةي ئَيم ــةر ئ ــت، لةب ــتييةكان بَي سروش

 .سروشتيةكاني واَلتي خؤمان ب ، دووبارة زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  حمةمةد دلَير فةرموو

 :ر َيز حممد دلَير حممودبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيـت، لةبةرضـي  لةبـةر    ( الصدناع  والفاقد  والقدوة العاملد     )من  داوا دةكةم ئـةم ليذنةيـة بـةناوي ليذنـةي     
ئةوةي وةكو بةرنامـةي ليسـيت كوردسـتاني طرنطـي زؤري داوة بـة بـواري ثيشةسـازي، بةتايبـةتي لـة بـواري           

ضــؤتة رادةي ئـةوةي كـة  ـةرزيان بــداتَي، ئةطـةر ضـؤتة رادةي ئـةوةي كــة دةورات       كـةرتي تايبةتـدا، ئةطـةر    
ــداني       ــة ثَي ــةوةو طةش ــي  بووذاندن ــيت ض ــة مةبةس ــةة ب ــاتووة، ئةم ــارةزاي لَيه ــاري ش ــو كرَيك ــةوةو وةك بكات
ذَيرخاني ئابووري واَلت، لة هةمان كاتدا هةلي كار بر ةخسَيت بـؤ خـةَلكي طـةنج و بـؤ كرَيكـاران، لـة هـةمان        

، كة 1289ي ساَلي (140)كاتدا ئَيمة خاَلَيكي ترمان هةية لة بةرنامةكةماندا دةَلَي كار نةكردن لة بر ياري 
ئةمـة رَيطـا بـة كرَيكـاراني كــةرتي طشـيت دةدات كـاري رَيكخراوةيـي و نة ابـة بكــةن لـة هـةمان كاتيشـدا بــؤ            

بَيت بةشَيوةية ، كة طوجناو بَيت لةطةَل كرَيكاراني كةرتي تايبةت داوا دةكات كة زةمانَيكي ئيجتيماعيان هة
 .ثَيوةرةكاني كاري نَيودةوَلةتي، ئةمة خاَلَيك

لة هةمان كاتـدا خـاَلَيكي ترمـان هةيـة، ئَيمـة ئةطـةر سـةيري كـةرتي تايبـةتي بكـةين بةتايبـةتي صـناعنة،             
 ..... ........يةكَيك لة طرفتةكانيان ئةوةية كة كرَيكار لة اليان ئين ناكات، دةضَيتة كةرتي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تكاية باسي ناوةكة بكة، لةوة زياتر دةرمةضن، ئَيمة بة، ناوةكامنان دةوَيت، ئةو بةر َيزانة ثَيشنياريان كـرد  
 .كة ئةوة ئيزافة بكرَينت، جةنابت شتَيكي ترت هةية بَلَي، بةاَلم شةرحي بكةين و  وة عاميلةو ئةوانة

 
 

 

 :مودبةر َيز حممد دلَير حم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي صناعة مةشاكيلي ئةوان حةل بكات، لةبةر ئةوة من ثـَيم باشـة وا بَيـت، صـناعةو كرَيكـارين وةكـو       
ماسي و ئاو ثَيكةوة بن، وةكو تا ةكةي تر شيت ذَير زةوي دةطرَيتةوة، سـاماني سروشـيت دةطرَيتـةوة، كارةبـا     

 .زؤر سوثا، دةطرَيتةوة، هةموو شتَيك دةطرَيتةوة،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  عومةر فةرموو

 :بةر َيز عمر صدي  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم ئةم ليذنةية بكرَيتـة ليذنـةي ثيشةسـازي و بازرطـاني، واتـا بازرطـاني و زائيـدةن سـامانة         
ئــابووري كوردســتاندا بــة حة يقــةت دةتــوامن بَلــَيم       سروشــتيةكان، لةبــةر ئــةوةي كــةرتي بازرطــاني لــة     

 .جوولةيةكي زؤري تَيداية، زؤرَيك خةَلكي كوردستان بة كةرتي بازرطانيةوة خةريكن، ئةمة ية 
خاَلَيكي تر، تؤ ناكرَيت لة هةمان خاَل كة باسي ثيشةسازي بكرَيت باسي بازرطاني بةدواييةوة نةيةت، ئَيستا 

 .ووري كوردستان كَيشةي بازرطاني كردنة، سوثا،يةكَيك لة كَيشةكاني ئاب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  عبداهلل فةرموو

 :بةر َيز عبداهلل حاجي حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشة طرنطي بدرَيت بة سامانة سروشتيةكان، يـةعين بكرَيـت بـة ليذنـةي ثيشةسـازي وزةو سـامانة       
 .كان، زؤر سوثا،سروشتية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، رَيزدار بةفرين خان فةرموو

 :بةر َيز بةفرين حس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشة ئةم ليذنةية لةبةر ئةهميةتي ناوةكةي بكرَيتة ليذنةي ثيشةسازي وزةو سامانة سروشتيةكان 
وة ئَيمـة وة  دةزانـ  سـااَلني ثَيشـرت كؤمـةَلَيك كارطـةي بـاة لـة         و بةطر  خسـتنةوةي كارطـةكان، لةبـةر ئـة    
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كوردستان هةبوو لةهةموو ناوضة جؤر بـة جؤرةكـان، ثشـيت بةسـتووة بـة بةروبوومـة خؤماَليـةكان، لةبـةر         
 .ئةوة ئَيستا ئةطةر ببووذَينَيتةوة باشة بؤ نةهَيشتين دةسيت بَي كاري لة واَلتدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ناوةي كة طوتت دووبارةي بكةوة تكاية ئةو
 

 :بةر َيز بةفرين حس  حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ثيشةسازي وزةو سامانة سروشتيةكان و بةطر  خستنةوةي كارطةكان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  جةمال فةرموو

 :ابراهيم طاهربةر َيز مجال 

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .سوثا،  سةكامن كران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  سةرهةنط فةرموو

 :بةر َيز سةرهةنط فر  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن ثشــتيواني ئـــةو ثَيشــنيازة دةكــةم كـــة ئــةو ليذنةيـــة نــاوي بكرَيتــة ليذنـــةي ثيشةســازي و ســـامانة         
ةزارةتَيكمان هةية بةناوي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان، هةم بؤ ئةوةي سروشتيةكان، لةبةر ئةوةي ئَيمة و

بكةوَيتة نيتا ي ئةو ليذنةيةو كاروباري ئةو وةزارةتةوة، هةم لةبةر ئةوةة ئـةو سـامانة كـةرتَيكي طرنطـي     
موايـة  ساماني ئةو واَلتةية، لةر استيدا سامانة سروشتيةكان موَلكي ية  بة يةكي فةردي ئةم واَلتةية، من ثَي

بــةكارهَينان و فرؤشــنت و هــةموو ســةرف كردنــي ئــةو مةواريــدة، ئــةو ســامانة سروشــتيانة دةبَيــت لــة ذَيــر 
ضاودَيري ثةرلةماندا بَيت، ئةوةة بة حة ي ية  بة يةكي ئةنداماني ثةرلةمان دةزامن، داواكارم كة، ئةو 

 .حة ة لة خؤي وةرنةطرَيتةوة، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

،، بةر َيزان ئَيستا تةواو بوو، رَيزداران ئَيستا دوو مو تةرةح جَيي طرنطي ئَيـوةي بـةر َيز بـوو، يـةكيان     سوثا
ئةوةي سامانة سروشتيةكان ئيزافة بَينت، ئةوةي تـرين كـة سـامانة سروشـتيةكان و  ـوةي عاميلـة ئيزافـة        

زيـاد بكرَيـت، بؤيـة ئَيسـتا      بكرَيت، ثَيشنيارَيكي ترين هةبوو كـة، ثشـتطريي نـةكرد، كـة مةعمةلـةكانين     
سامانة سروشتيةكان كـة ئيزافـة بكرَيتـة سـةر ئةسـَلي ماددةكـة دةخةينـة دةنطدانـةوة، ئَيسـتا بـةر َيزان كـَي            
لةطةَل ئةوةية سامانة سروشتيةكان ئيزافـة بكـةين لةطـةَل ليذنـةي ثيشةسـازي وزةو سـامانة سروشـتيةكان،        

وة، ئةطةر دةنطي هَينا ئيزافةي دةكةين، ثاشان  وةي عاميلة يةكةم ئةوة ئيزافة دةكةين دةخيةينة دةنطدانة
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زياد دةكةين، ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية ناوي ليذنةكة ببَيتة ليذنـةي ثيشةسـازي وزةو سـامانة سروشـتيةكان     
( 9)دةنط لةطةَلدايـة، زؤر سـوثا،، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة          ( 99)دةسيت بةرز بكاتةوة  

دةنـط  ( 99)َلدا نيية، زؤر سوثا،، بؤية بة زؤرينةي دةنط ئيزافة كرا، سامانة سروشتيةكان بة كة، لةطة
ئيزافة كرا، ئَيستا دَيينة سةر ئةوةي  ـوةي عاميلـة ئيزافـة بكـرَينت، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة،          

 .فةرموو نو تةي نيزامي
 

 :صدي  مصففى بةر َيز عبدالسالم
 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

ببوورة، وابزامن لة طفتوطؤ كردنـي ثَيكهَينـاني ليذنـةي كؤمةاَليـةتي و خَيـزان، ئةطـةر لـةبريتان بَيـت لـةوَي          
تــةبريرات زؤر هَينــران نامــةوَيت دووبارةيــان بكةمــةوة، كؤمةاَليــةتي كــارو زةمــان و تة اعــدو ئــةم شــتانة    

ةي تةسبيت كرا، يان نا، من تةسـةور دةكـةم   مةوزوعَيكي ثَيكةوةنة، من نازامن لة ثرؤتؤكؤل ئةخريةن ناوةك
كــار لــةو ليذنةيــة ئَيــرة تا ــةو صــناعة بــوارَيكي تــرة، كــار لةســةر مةســائيلَيكي ئــةفرادة، لةســةر مةســائيلي  
 ةوانيين دةرةوةي تا ةو ئةوةية، بؤية بةر ةئي من ئةطةر ئةم مةبدةئة ر ةضاو بكرَيت ثـَين ئـةوةي دةنطـي    

 .بؤ بدةين، زؤر سوثا،
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

نو تةي نيزاميةكةت لةجَيطاي خؤي بـوو، ئةطـةر ئـةو بةر َيزانـة  بوَليـان كـرد كـة ثَيشـنيارةكةيان سـةحب          
بكةن، ئةوة ناخيةينة دةنطدانةوة، ئةطةر نا دةخيةينـة دةنطدانـةوة، ئـةوة سـةحبيان كـرد تـةنها يـة  كـة،         

ئَيســتا بــوو بــة ليذنــةي وزةو ســامانة      مايــةوة ئــةوين ناخرَيتــة دةنطــةوة ضــونكة يــة  دةنطــة، بؤيــة       
سروشتيةكان، ئةضينة ليذنةيةكي تر، ليذنةي شارةواني و طواستنةوةو طةياندن وطةشتوطوزار، كَي ئةيةوَيت 

 . سةي لةسةر بكات، بادةسيت بَلند بكات تا ناوي بنووس ، كا  صباح بيت اهلل، فةرموو
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
 .ثَيشنيار دةكةم كة ببَيت بةليذنةي شارةواني وخزمةتطوزاري، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هاذة خان، فةرموو

 :مصففىبةر َيز هاذة سليمان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكاني ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة ليذنةي خزمةتطوزاريية طشتيةكان، بؤ ئـةوةي شـامل بَيـت و هـةموو جانبـ     
 .خزمةتطوزاري بطرَيتةوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةدةد، فةرموو. د
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 :ادد ابراهيم علي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اي من ئةو ليذنةية تؤزَيك درَيذة بكرَيت بةليذنةي خزمةتطوزاري و شارةواني و طواستنةوةو طةياندن و 
ةمة سَي، ضوار وةزارةتي لةخؤي طرتووة، ئةطةر بكرَيت هةرضـةندة ليذنـةكاني تـر    طةشتوطوزار تة ريبةن ئ

تةواو بووة، تائةو ليذنانةي تر بضنة سةر ئةوان، بـةآلم ئةطـةر ئـةبَيت ئـةوة باشـة، هةرضـةند هةنـدَي لـةو         
ةنطـة  خزمةتطوزارييانة لة ليذنةكاني تردا جَيطايـان كراوةتـةوة، بـةآلم ئةطـةر خزمـةتطوزاري طشـيت بَيـت ر        

 .شامل تر بَيت، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومةر عبدالعزيز، فةرموو
 :بهاء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشنيارةكةي من كرا، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  دة سعيد، فةرموو

 :بةر َيز دة سعيد دة علي اوردان
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

بةر اي من بكرَيت بة ليذنةي خزمةتطوزاريية طشتيةكان، ضونكة زؤر ليذنة هةية كةناوي لَيرةدا نـةهاتووة،  
 .بةآلم لَيرةدا كةتؤ ناوي طشتيةكانت هَينا ئةوانةة ئةطرَيتةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عبداهلل حممود، فةرموو

 : حممود حممدبةر َيز عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكــو بـــرادةران باســـيان كـــرد، ئةطــةر بكرَيـــت بـــةدوو ليذنـــة، بكرَيــت بةليذنـــةي كـــار و خزمـــةتطوزاري    
شارةوانيةكان، بةشةكةي تريشي بكرَيت بةليذنةي طواستنةوةو طةياندن و طةشتوطوزار، كارةكة زياد بكرَيت 

يةكـةم بكرَيـت بـة ليذنـةي كـارو خزمـةتطوزاري شـارةوانيةكان، زؤر         بؤ ثاراستين مان كرَيكـاران، بـؤ بةشـي   
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 114 

 .كا  دانا، فةرموو
 :دانا سعيد سؤن. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشنيارةكةي من كا  ئةدةد وةرتي خستية ر وو، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لردن، فةرمووكا  عومةر عبدا

 :بةر َيز عومةر عبدالردن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــرةدا       ــةر لَي ــؤي ه ــونكة خ ــلة، ض ــيل حاص ــونكة تةحي ــةوة، ض ــةي لَيبكرَيت ــَيم وايــة خزمةتطوزارييةك ــن ث م
ثَيشكةشكردني خةدةمات و خزمةتطوزاريية، ببَيت بة ليذنةي شـارةوانيةكان و طةشـتوطوزار، ئةخريةكةشـي    

 .، زؤر سوثا،(النقل واكواصالت)و طةياندنطواستنةوة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  شَيردَل، فةرموو

 :بةر َيز شَيردَل سس  حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكرَيتة ليذنةي خزمةتطوزاريية طشتيةكان، ئةمانة بطرَيتةوة، تةندروسيت و شارةواني وكارةباو طواستنةوةو 
 .شتوطوزار، زؤر سوثا،طةياندن وثؤستةو طة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عةوني بةزار، فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثـةير ةوي  (25)ثَيشةكي ثشتطريي لة ثرؤذةكةي جةنابت دةكةم، بةثَيي دةسـةآلتي خـؤت كـة لـة مـاددةي      
ــارة    ــةماني كوردســتان ذم ــاوخؤي ثةرل ــدني كاروبــاري      1229ي ي ســاَل(1)ن ــؤ مةبةســيت طوجنان ــاتووة، ب ه

ليذنةكاني ثةرلةمان، لةطـةَل بـارودؤخي نـوَي كةلـة كوردسـتاندا لةئارادايـة، بةتايبـةتي دةسـت بـةكاربووني          
خولي سَييةمي ثةرلةماني كوردستان و ثَيشبيين كردني دامةزراندني كابينةي شةشةمي حكومةتي هةرَيمي 

دا هاتووة، ليذنةي خزمـةتطوزاري و  (15)ي لةو صياغةية دةكةم كة لة ذمارةي كوردستان، بؤية من ثشتطري
 .شارةواني و طواستنةوةو طةياندن و طةشتوطوزار، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  ئارا، حس ، فةرموو
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 :بةر َيز ئارا، حس  حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، لةطةَل بؤضـووني هةنـدَي لـة بـرادةران دةطـوجنَي، بـةآلم ئـةو ليذنةيـة         لةحة يقةتدا من بؤضوونَيكم هةي
تؤزَيك دوورو درَيذة، ئةطةر بكرَيت وةكو خؤي بكرَيت بةدوو بةشةوة، ليذنةي خزمةتطوزاري شارةوانيةكان 

 .و طةشتوطوزار، لةطةَل ليذنةي طواستنةوةو طةياندن، ئةطةر بكرَيت زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا دوو ثَيشنيارمان ثشتيواني لَيكراوة، كة بكرَيت بة ليذنـةي خزمةتطوزارييـة طشـتيةكان، ئـةو     
ثَيشنيارة ضةند بةر َيزَيك ثشتيوانيان لَيكـردووة، ئـةوي تريشـيان ليذنـةي شـارةوانيةكان وخزمةتطوزارييـة،       

تا ليذنةي خزمةتطوزاريية طشتيةكان دةخةينـة  يةكَيكيشيان ثَيشنياريان كردووة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ئَيس
 .دةنطةوة، سؤزان خان، نو تةي نيزامي هةية، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةي      ــةروا ناوةك ــاكرَي ه ــةلةي زةوي وزارةوة ن ــبةت مةس ــونكة بةنيس ــارةوانيةكان، ض ــي ش ــةر طرنط ئَيمــة لةب
 .ةشَيوةيةكي تر صياغةي بكةيندةربهَين ، بةآلم ئةتوان  ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببورة سؤزان خان، ئةوة نيزامـي نيـة، ئَيسـتا ليذنـةي خزمةتطوزارييـة طشـتيةكان دةخةينـة دةنطـةوة كَيـي          

كةسـي لةطةَلدايـة، كَيـي لةطةَلـدا نيـة ، زؤرينـةي لةطةَلـدا نيـة ،          10لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية ، 
نةي شارةوانيةكان وخزمةتطوزاريية طشتيةكان دةخةينة دةنطـةوة كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد      ئَيستا ليذ

كةسي لةطةَلداية كة واي لَي بَيت، كَيي لةطةَلدا نية ، ئةطةر دةنطـي زيـاتري هَينـاو مايـةوة     55بكات تكاية ، 
صــَلةكة ئةمَينَيتــةوة، ئَيســتا كةســي لةطةَلــدا نــةبوو، بؤيــة وةكــو ئة 41ئــةوة وةكــو ئةصــَلةكة ئةمَينَيتــةوة، 

دةضينة سةر ليذنةي ثاراسـتين مـان بةكاربـةر، كـَي ئةيـةوَيت  سـةي لةسـةر بكـات بادةسـيت بَلنـد بكـات تـا             
 ناوةكانيان بنووس ،  

 :ثريداود بةر َيز كاردؤ حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ياسـاي مـان بةكاربـةر دةرضـووباية،     من ثَيم واية ئةم لَيذنةية ئةهميةت و زةروورةتي خؤي هةية، خؤزطـ 
هةر ضةندة ثَيشنيازي خولي رابوردووي ثةرلةمان، ئةطةر ثةلةي لَي بكرَي زؤر زؤر ضاكة بؤ رة ابة لةسـةر  
بــازار  و مــان بةكاربــةر لــة كوردســتاندا، هةرضــةندة دةزطــاي كــوالييت كــؤنرتؤل هةيــة، بــةآلم مــن ثــَيم وايــة  
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ونةكةية، بؤيـة داوا دةكـةم ثةرلـةمان ئـةم ثرؤذةيـة ثةلـةي لَيبكـةن بـؤ         ئةهميةتي ناوةكة لة دةرضووني  ان
دةرضووني و ناوةكةة وةكو خؤي لَي بَيتةوة، ئةطةر  انونةكةى دةرضَي ئةو كات دةمـانتواني لـة  انونةكـة    

 .تَيبطةين بؤ ناولَينانةكة وةكو ثَيويست، زؤر سوثا،
 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  فازَل
 :شارةتيةحممد  ادر ب فاضلر َيز بة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو كا  كاردؤ ئيشارةتي ثَيكرد، بةر اسيت ئةم لَيذنةية بةبر واي من لَيذنةيةكة زؤر طرنط و ئةهميـةتَيكي  
تايبةتي هةية، زؤر بـة كـورتي ئيشـارةتي ثَيكـراوة، بؤيـة بـة رةئـي مـن بكرَيـت بـة لَيذنـةي ثاراسـتين مـان              

ةر و بةرهةمهَينةر، ضونكة بة حة يقةت ئةوةى كة نووسـراوة تـةنها دةسـتةيةكي زؤر بـاآل كـة وةكـو       بةكارب
تــاجر ئيشــارةتي ثــَي دةكــات، بــةآلم لَيذنــةى مــان وةبةرهةمهَينــةر و ئةوانــة ئيشــارةت ثــَي بكــرَي، هــةموو    

 .وةبةرهةم هَينةر و بةرهةمَينةرةكاني كوردستان دةطرَيتةوة، زؤر سوثا،
 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .كا   ادر فةرموو
 :بةر َيز  ادر حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثَيشنيار دةكـةم لةبـةر ئـةوةى هـةموو خـةَلك بةكاربـةرة، بةرهةمهَينـةرَيكي ئيزافـة بكـرَي، خـةَلكي           

ساآلنة طلةيي  كوردستان بة تايبةتي وةرزَير و جووتيار و خاوةن مةر  و ماآلت و خاوةن ر ةز و بيستانةكامنان
لةوةى دةكـةين كـة بـة مايـةي خؤيشـان هةَلناسـتنةوة، بؤيـة ئةطـةر ثارَيزطـاري لـة مـان بةرهةمهَينـةر، بـة              
تايبةتي بةرهةمهَينةرة خؤماَليةكان، من بة نا ييي دادةنَيم، ثَيشنيار دةكةم بةرهةمهَينةري ئيزافة بكرَي، 

 .سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بداجلبارر َيزدار شيالن ع
 :بةر َيز شيالن عبداجلبار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنياري من ئةوةية لة ر استيدا ئةو لَيذنةية هةر نةمَينَيتـةوة، نـة  لةبـةر ئـةوةى كـة ئةهميـةتي نيـة و        
طرنطي نية، بةَلكو بة عةكسةوة دةتوان  ئَيمة مان بةكاربةر بة شـَيوةيةكي تـر بـة ضـاو بطـرين بـة ياسـا و        

ذنةى ياسايي دةتواني بة ياساية  ئـةوة بكـات، ضـونكة ئـةبينم لَيذنـةى تـر هةيـة دةتـوانَي ثشـتطريي لـة           لَي
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مافةكاني بةكاربـةر بكـات، وة  لَيذنـةى مـان مرؤظمـان هةيـة، لَيذنـةى كاروبـاري كؤمةآليـةتيمان هةيـة، وا           
 .ة نةمَينَيتةوة، سوثا،بزامن لَيذنةى كافيمان هةية كة بتوانَي ئيشةكة بكات، ثَيشنيارم ئةوةية ك

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار حسن حممد
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــةر اي مــن ئــةم لَيذنةيــة و بــووني ئــةم لَيذنةيــة زؤر زؤر طرنطــة بــؤ تــةنزيم كردنــي مــان بةكاربــةر، يــان   

ي بةكاربةر و ثاراستين بةرذةوةندييةكاني بةكاربـةر و  ثاراستين بةكاربةر، لةبةر ئةوةى كة ئةمر ؤ سةالمةت
مان بةكاربةر زؤر زؤر زةروورية لة هةموو ئةو خواردةمةنية و ئةو بةربوومانةى كة تةندروسنت، هةروةها 
تيجارةتي نا مةشرو  و بةرزبوونةوةى سيعر لـة بـازار  هـةروةكو دةبيـن  كـة هاووآلتيـان زؤر زؤر ناَلةيانـة        

ات و سكاآليةكي زؤر زؤريان هةية، بةر ةئي من لَيـرة وشـةى مـاف زيـادة، بكـرَي بـة لَيذنـةى        بةدةسيت و شيك
ثاراســتين بةكاربــةر، ضــونكة تــةنها ثاراســتين مــاف نيــة، ثاراســتين ســةالمةتييت، ثاراســتين مةصــاقيةتي،    

كان، زؤر ثاراستين هةموو بةكاربةرة لـة هـةموو مةسـائيلي ناتةندروسـت، ض لـة تيجـارةت و ض لـة بةربوومـة        
 .سوثا،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار عومةر دد ام  خدر نورةديين
 :ديينبةر َيز عمر نورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم كة لَيذنةكة بكرَيتة لَيذنـةى ثاراسـتين مافـةكاني بةكاربـةر، ضـونكة وةكـو لـة بر يـارةكي         

، مافةكاني بةكاربةر دياري 32958هاتووة، بر ياري  2/5/1284ن لة كؤمةَلةي طشيت نةتةوة يةكطرتووةكا
ماف، لةبةر ريعايةت كردني وة ـت ئيشـارةيان ثـَي نـادةين، دةنـا جةمعيـةي عامـةي         8كراون كة بريت  لة 

ئومةمي موتةحيدة هةشـت مـان ديـاري كـردووة بـؤ ئـةوةى كـة مـان بةكاربـةرة، بؤيـة لـة مافـةوة بكرَيتـة              
ة ئةوة زياتر لة مافَيكة، جطة لةوةة من بة ثَيوَيسيت دةزامن لة داهاتوودا مةسةلةي ياسـاكة  مافةكان، ضونك

زؤر طرنطة، خاَلي سَييةم كة كاري ئةم لَيذنةيـة تـةواو دةكـات بـة دامـةزراوةكردني ئـةم ثرسةشـة، هـةم بـة          
، ثاشـان لةسـةر ئاسـيت    دامةزراوكردني يةكَييت يان كؤمةَلةى بةكاربةراني كوردستان لةسةر ئاسيت كوردستان

ــدا        ــاتي رةمسيش ــةناو موئةسةس ــةمريكا و ل ــة ئ ــة، ل ــةكي زؤر طرنط ــةوة خاَل ــةزاكانين ئ ــةتا   ــان، ه ثارَيزطاك
بةرَيوةبةرايةتي تايبةتي هةية، بةرَيوةبةرايةتي كاروبـاري بةكاربـةر، دةكـرَي لـة داهـاتوودا لـةناو وةزارةتـي        

 .هةبَي، زؤر سوثا، ثيشةسازي و بازرطانيشدا بةرَيوةبةرايةتي تايبةت
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار عبداهلل حممود فةرموو
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 :بةر َيز عبداهلل حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثاراسـتين  وئةم لَيذنةية طرنطة، من ثَيشنيار دةكةم طرنطي تري ثَيبدرَي، بكرَي بة لَيذنةي وةبةرهـةمهَينان  
افــةكاني بةكاربــةر، يــةعين بكرَيتــة لَيذنــةي وةبةرهــةمهَينان و ثاراســتين  مافــةكان و مــافين بكرَيــت بــة م

 .مافةكاني بةكاربةر، زؤر سوثا،
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار حممد سةعيد فةرموو
 :حةمة عليبةر َيز دة سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةى  سةي بةر َيزانين كة باسـيان كـرد باسـي    من جةخت دةكةمةوة لةسةر ئةوةى كة لَيذنةكة مبَييَن بؤ ئة

وةبةرهةم هَينانيان كرد، مةسةلةكي تري طرنط هةية لة وآلتةكةمانـدا ئـةوين مةسـةلةي كـةرتي تايبةتـة      
كة ثَيويستة ثةرلةمان مةسةلةن ياسـاي خـؤي هةيـة و ضـؤنيةتي كـاركردني و ئـاوةدان كردنـةوة و ئـةوين         

وا باشـة ئـةو وةبةرهَينانـةة مبَينَيتـةوة، ضـونكة وةبةرهـةم هَينـان        طرنطيةكي تري هةية لةناو ئَيمة، بؤية 
هةر كةرتي تايبةتي نية، شيت ترين دةطرَيتةوة، من ثَيم باشة بَ  بة لَيذنةى كـةرتي تايبـةت و ثاراسـتين    

 .مان، يان مافةكاني بةكاربةر، سوثا،
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار خورشيد فةرموو
 :يد ادد سليمبةر َيز خورش

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت لَيذنةكة، جلنة داية حقوق اكستهلك، ئةوة تةواو، بة، و حقوق اكنتج، بؤ  ئـةمرؤ بةرهـةمي   
كوردستان تووشي شاآلوَيك بووة، شتَيك لةناو كوردستان بَيتة بةرهةم هَينان، تةماشا دةكةين بازار  ثر  دةبَي 

ــة دة   ــن ل ــةمان ضةش ــة ه ــة و      ل ــةى داناي ــةَلك كارط ــارة، زؤر خ ــي دي ــتةكانين زؤر وازي ــة، ش ــةري ئَيم ور و ب
طةيشتيتة مةرحةلةى ئينتا ، بازار  ثر  بووة لة هةمان ضةشن و مةجبوور ئةوية مةعمةلةكة تةواو بكات و 

طـةَلي  ئي تيمالة ئةو ثارة و سةروةتةة بة بةالة بضَي، ئةوة زؤر موهيمة جلنة داية اكستهلك و اكنـتج لة 
 .بَيت، سوثا،
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 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  شظان فةرموو
 
 
 

 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منـين ثَيموايـة ليذنـةى ثاراسـتنى مافــةكانى بةكاربـةرو وةبـةر هَينـةر، بــة ثَيـى خسوسـياتى ئـةوةى كةلــة           

ــةر ه    ــةو وةب ــت، ئ ــى دةكرَي ــتان تَيبين ــةجَى      كوردس ــةتَيكى زؤر ب ــد خزم ــة تةئكي ــت، ب ــة بكرَي ــةرة ئيزاف َين
 .دةطةيةنَيت

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ضؤن ضؤن بيَلَييةوة تكاية، ر َيزدار كا  مجال، فةرموو، بةَلَى  سة دةكةى، فةرموو
 :ادد سليم يونَ بةر َيز خورشيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ضـونكة ئيسـتهال  ثـَين ئـةوة نايـةت، ثـَين       ندتو والوسديا واملسدتهلك   ملاجلن  محاي  حقوق ناوةكة ببَيتة 
ئينتا ، ئينتا  ثَين ئيستهالكة، دةبَيت ئَيمـة حيمايـةتى حقـوق بكـةين، لـة ناوةنـدى ئيسـتهال  و ئينتـا          

 .كابراية  هةية، ئةوةى دةطواسرتَيتةوة و دَينَيت و دةبات، ئةوانة ثَيى دةَلَين وةسيت
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .ناوةكة ضؤن بَيت بزةبت، ناوةكةمان ثَى بَلَيى
 :يونَ بةر َيز خورشيد ادد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، زؤر سوثا،املستهلك ثاشانحقوق املنتو والوسيا 
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار كا  ئارا،، فةرموو
 :بةر َيز ئارا، حس  حممود

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

سوثا،، لة حة يقةتدا من ليذنةى مستهلك و منتج نةوةكو وةبةرهَينـةر، يـةعنى بةرهـةم هَينـةر، يـةعنى      
 .لةباتى وشةى وةبةرهَينةر، بةرهةم هَينةر، ضونكة جياوازى هةية لة نَيوان مستةمسر و منتج، سوثا،

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .  عبدالردان، ر َيزدار كا  دلشاد،  فةرمووسوثا،، ر َيزدار عبداهلل، ر َيزدار كا
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 :بةر َيز دلشاد شها 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم، بؤ ئةوةى لة نَيـوان بةرهـةم هَينـةرو مسـتةمسر و منـتج تَيكةاَلويـة  دروسـت نـةبَيت،         
لَيذنـةى ثاراسـتنى مافـةكانى    دروست واية ثاراستنى بةرو بووم، ثاراستنى ئينتا  زياد بكرَيـت، واتـة ببَيــتة    

بةكاربةرو بةرو بووم، ئينجا سيانةكةى ضؤن دةبَيت مةبةست ثاراستنى ئينتاجى مةحةليية، نةوةكو منـتج  
نةوةكو مستةمسر، بةَلكو ئةو بةرهةمةى كةلة كوردستان دَيتـةوة بةرهـةم، ض بةرهـةمَيكى ثيشـة سـازية، ض      

 .ثا،بةرهةمَيكى كشتوكاَلية، ئاوام ثَى باشة زؤر سو
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار سؤزان خان، فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نورى

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واالنتا ، يةعنى لَيرةدا مةبةستةكةمان ئةوةية ثـةرة   جلن  محاي  حقوق املستهلكمنين لةطةَل هةمان ر ام، 
وة،  انون داية االنتا  الزراعى، لـة خـوىل ثَيشـودا، ئـةوةمان     ثَيدانى ئينتاجةكان بكةين، ياسامشان دةركردو

دةركردووة، ئةوة بؤ داية كردنى ئينتاجة، نةوةكو بؤ منتج، ئَيمة دةزان  طرنطيةكى زؤر دراوة لة دنياى 
ئَيستا بة مستهلك، بةو كةسانةى كة كؤنسيو مَيننت ئةو كةسانةى كة كااَلكان بةكار دةهَينن، ئةوانـة دةبَيـت   
مافيان بثارَيزرَيت، ئةوانةى زؤر شةرحيةيةكى طةورةترن دةبَيت ئةوانة بـزان  كـَين كـة دةيهَيننـة ئينتـا ،      

 .سوثا،.لةبةر ئةوةى من واى بةباة دةزامن جلنة داية حقوق مستهلك واالنتا 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار صباح حممد، فةرموو
 :بةر َيز صباح حممد

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

بَيطومان ئةو ثَيشنيازانةى كة ثَيشـكةة كـران هـةر هـةموويان  ـابيلى ئيسـتيفادةو وةرطـرتنن، بـةاَلم ئَيمـة          
دةبَيت ئاطامان لةوة بَيت كة هـةرَيمى كوردسـتان تايبةكةنـدى خـؤى هةيـة، لـة ر ووى بازرطانيـةوة، ر َيطـةى         

ذنانةى كة دادةنرَين ئةبَيت بةر استى تةعبري بداتةوة لـةو  ئينتاجى ناوخؤيى و ئيسترياد تةسديرةوة، ئةو لي
وا يعةى كة كوردستان تيايةتى، ئَيستا هةندَيك كة، ر ةنطة بَلَيت، با، كردن لة مافى بةكار هَينةر، ر ةنطـة  
 تةعةروزَيكى هةبَيت لةطةَل بوونى بازارى ئازاد، لة حاَلةتَيكدا ئَيستا دةبَيت هةماهةنطى تةنسي  و جؤرَيـك 

لة تةوفي  هةبَيت لة بةينى بازار ى ئازاد و بةكار هَينةردا، خاَلَيكى تر كة دةمةوَيت ئاماذةى ثَى بكةم، وةكو 
ئةو ر اوَيذانةى كة خؤم كردوومة بةندة بة ثسثؤرو بوارى ئابوورى و لة بوارى بازرطانيدا، ئَيستا فكرى ئةوة 

نى دةمج بكرَيت، بوونى بازرطـانى وةكـو وا يعَيـك لـة     هةية كة وةزارةتى ثيشة سازى لةطةَل وةزارةتى بارزطا
كوردستان، لة حاَلةتَيكدا ناويشى لةم ليذنانةدا نية، هةرضةندة بة جؤرَيك لة تةئويل ئـةتوانى يةيتـة نـاو    
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ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى، بةاَلم طرنطى خؤى هةية اليةنى بازرطانى، كة شاملة هةم بؤ منتج هةم 
ةم بؤ برةودان بة ئينتاجى ناوخؤ و ئيسترياد و تةسديرو ئةمانة، ثةيوةنديةكى ر استةو خؤشى بؤ ئينتا  ه

هةية بة مةسةلةى بةكاربةرةوة، بؤية من ثَيشنياز دةكةم ناوى ليذنةكة بةو شَيوةية بَيت، ليذنةى بازرطانى 
يذنـةكامنان كـورت تـر بـن و     و مافى بةكاربةر، يان مافى ثاراستنى بةكاربةر، يةعنى ئَيمة هةرضةندة ناوى ل

ــةر اليةنــة            ــة لةس ــة زؤر  س ــة ئَيم ــةوةى ك ــرتة ل ــاترة و باش ــةئويل  زي ــةجاىل ت ــت، م ــاتر بَي ــةعبرييان زي ت
ــانى زؤر         ــةى بازرط ــةدا، وش ــةم هين ــةوة ل ــَى بكةين ــانى ج ــةر بازرط ــة ئةط ــة ئَيم ــةين، بؤي ــةكان بك زمانةواني

ر هَينةرةكــة ئــةبَيت بــة تــةعبريى حيمايــةتى  دةاللــةتَيكى طــةورةو فراوانــى هةيــة، لةطــةَل ثاراســتنى بــةكا  
مستةهليك، وابزامن هةموو ئةو ثَيشنيازانة لـة خؤيـدا جـَى دةكاتـةوة، كـة هاوكـارامن ثةرلـةمانتاران باسـيان         

 .كرد، زؤر سوثا،
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار عبدالسالم صدي ، فةرموو
 :بةر َيز عبدالسالم صدي 

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 سة بكةم، بؤ ئةوةى وازح تر بَيت، ئَيمة لة هةرَيمى كوردسـتان بـة    يبةر استى من دةمةوَى تؤزَيك بة درَيذ
ثَيى ئةم تةجروبـة درَيـذة بر يارمـان داوة سياسـةتى ئـابوورى بـازار ى ئـازاد بـةكار بهَيـن  لةسـةرى بـر ؤين،            

بـوارى طـرنطن، ثَيويسـت بـوو هـةتا ليذنةيةكيشـيان بـؤ        سةرةتا من دةَلـَيم وةبـةر هَينـان و بةرهـةم هَينـان،      
بكةين، بةاَلم مةسةلةى ئَيمـة بـة كـوردى ثَيـى دةَلـَي  بةكاربـةر مـن دذى ئـةو وشـةمة مسـتهلك، بةراسـتى            
بةكاربةر نيـة، بـازار ى ئـازاد ئاليـةتَيكي ثَيويسـتة بـؤ دابـ  كردنـي دوو، سـَي فاكتـةري رةئيسـي، يـةكَيكيان             

كــؤنرتؤل كردنــي جــؤر و نــرخ، دووةميــان هةوَلــدان بــؤ ثاراســتين دةرفةتــةكاني ذيــان بــؤ  كــؤنرتؤلي بــازار  و 
ــةو         ــَلةن ئ ــة دةرةوة ئةس ــة ل ــةتي، بؤي ــةكي كؤمةآلي ــة دادوةري ــة نةوع ــةَلطا، وات ــةكاني كؤم ــرين كةرت ) زؤرت

RIGHT OF CONZUMENS )      ،هةنــدَيكيان بــة كؤمســيؤنَيكي بــاآلي ســةربةخؤيان دانــاوة
َيك لة وةزارةتَيك و هةنـدَيك بـة سـةنديكا، بـة ياسـا، ئـةوة يةكَيكـة لـة ثَيويسـتية هـةرة           هةندَيكيان بة بةش

سةرةكيةكاني رَيكخستين مونافةسة، بؤ ئةوةى لةسةر حيسابي بةكاربةر نةبَيت، بؤية من تةصـةوةر دةكـةم   
َيمـة، ضـونكة   لَيذنةيةكي تايبةت بؤ ئةم بوارة، ئةصَلةن ثةرلةمان ضونكة ئـةوة تةجروبةيـةكي نوَييـة بـؤ ئ    

ئةو ذينطة سياسيةي كة ئَيمة تَيدا دةذين، بة سيستةمة سياسيةكاني مةنتيقة هةموو ئةم مةسةلةيان ثـاة  
خستووة لةبـةر يـة  مةسـةلةي رةئيسـي، ضـونكة هـةموويان بـة شـَيوةية  لـة شـَيوةكان ئـابووري ئاراسـتة             

بـة خـؤي ئـيرت تـةنزميي صـيناعة و       كراويان رةضاو كردية، لة ئابووري ئار استة كراو حكومةت مـاف ئـةدات  
ئينتا  و ئـةو شـتانة بكـات، لـة بـازار ي ئـازاد دةبـَي خـةمي ئـةو خةَلكـة بـ ، ضـونكة بةكاربةرةكـة هـةموو               
خةَلكة، هةموو خةَلكي كوردستانة، هةموو خةَلكي ئةو كؤمةَلطايةية، بؤية دةبَي بة حة يقةت زياتر خةمي 

ةران باسيان كرد، من ر َيزم هةية، طرنطة ئةو مةوزوعـة لةكانـدني   ئةو يؤي، ئةطةر ثَيويست بوو وةكو براد
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وةبةرهةم هَينةر يان بةرهةم هَينةر لةطةَلي، من تةصةور دةكةم وةخيت خؤي كـة باسـي ئافرةكـان دةكـرد،     
كةم ئةكات لة بايةخداني ئَيمة و لة طرنطي مةسةلةي مافةكاني موستةهليك، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةوة 

و خؤمــان ئامــادة بكــةين بــؤ ئــةوةى فيعلــةن كــارَيكي زؤر بكــةين، ضــونكة زؤربــةى زؤري رةخنــةكان  مبــَييَن
لةوَيدانة، زؤربةى زؤري ثَيشلكارييةكان لةوَيدانة، ئَيمة دةبَي ئةو لَيذنةيـة بةتـةنيا ثـَي بـدةين وةكـو خـؤي       

كـةم لةبـةر ئـةو هؤيانـةي كـة      لةطةَل ئةوةى تةعديلَيك لة كوردي مافة و لة عةرةبيةكة حقو ة، ثَيشنيار دة
باسم كرد وةكو خؤي مبَييَن تا طرنطيةكةي زياتر بَي، ئةطةر ثَيويست بوو بكرَيتة ثَيشـنيارَيك، يـة  لةوانـة    

 .لَيذنةيةكي تايبةتي تر هةبَيت بؤ ئةو بوارانةى تر، تةصةوةر دةكةم باشرت دةبَي، سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ار كا  عةوني بةزازسوثا، بؤ جةنابت، ر َيزد
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةى هةردوو ثةرلةمانتار دَلشاد شـها  و سـؤزان شـةها  دةكـةم، صـياغةكةى بـةو       

بةكاربـةر  لَيذنةى ثاراسـتين مـان   )، بة كوردييةكةشي(جلنة داية حقوق اكستهلك و االنتا )شَيوةية دةبَيت 
 .، زؤر سوثا،(و بةربووم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

 .سوثا،، بةر َيز ياووز خورشيد ئةرسةالن
 :عثمانخورشيد زوبةر َيز ياو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشـتطريي لـةو ثَيشـنيارانة دةكـةم بـؤ طـؤر يين نـاوي لَيذنةكـة، لَيذنـةى ثاراسـتين مافـةكاني بةكاربـةر و             

 .نةر، سوثا،وةبةرهةم هَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  فرسةت فةرموو
 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر َيز و ئي تريامم بؤ ئةو برادةرانةى ئةوةى ئةو ثَيشنيارانةيان كردية، بة، بة رةئي مـن ئةطـةر ثةرلـةمان    

ــا   ــا، ئَي تيم ــتةهليك دةرهَيناب ــان موس ــانوني م ــار      ــونكة زؤر ج ــَين، ض ــةهاتبا ث ــنيارة ن ــةو ثَيش ــةبوو ئ ل ه
مافةكاني هةردووال بةرةنطاري يةكرت دةبن، زؤر جارين دوور نية موتةنا ز بـن لةطـةَل يـة ، هـةتا ئةطـةر      
لَيذنةيةكمان هةبَيت بؤ ئينتـا  يـان مـونتيج، مـةفروزة لةطـةَل ئـةو لَيذنةيـة ر َيـك نـةخرَيت، لةطـةَل يـة             

و مةزوعي زؤر لة ية  جياوازن، با هةندَي مافـةكاني بةكاربـةر بـا، بكـةين، ماددةيـة       نةبَيت، ضونكة دو
هاتة ناو بازار  ئيكسثايةرة، ئةوة يةكَيك ئينتاجي كردية، تؤ مةفروزة ديفا  لة مان بةكاربةر بكةى، ضونكة 
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ــة       ــازار ، ماددةي ــةناو ب ــت ل ــتالف بكرَي ــار و ئي ــةو ماددةيــة تــةعويز بكرَيتــةوة ئــةوةل ج ــازر   ئ ــاو ب هاتــة ن
مواسةفاتي فةني تَيدا نية، كاغزَيكي لَيدايـة، وةرة ـةكي لَيدايـة باسـي مواصـةفات دةكـات، بـة، حة يقـةت         
هية مواصةفاتي تَيدا نية، لَيرة ديفـا  لـة كـَي ئةكـةى  لـة مـان موسـتةهليك دةكـةي يـان لـة مـان منـتج ،             

تــةلي تَيــدا بــوو، ئةيبةيــة الي دوكاندارةكــة  ماددةيــةكت كــر ي لــة بــازار  بردتــة مــاَل و تةجروبــةت كــرد عة 
ئيمتينا  دةكات و وةريناطريتةوة، لَيرة ئةو  انونة ديفا  لـة تـؤ دةكـات، ئةضـية نـاو مةحـةلَيك مةمجوعـة        
مةوادي هةية يان مةمجوعةي ئةجهيزةى هةية،  انون حةق بة تؤ دةدات ئينتيقائي ئةو ئينتاجـةى بكـةي   

مةنعي تؤ بكات، زؤر جار لـة بـازار  ئـةوة رووي دايـة، باشـة ديفـا  لـة كـَي         ئةوةى بة دَلي تؤ بيت، دوور نية 
ئةكةي  لة مان موستةهليك دةكةي يان مونتيج  ئةضي ماددةية  ئـةكري لـة بـازار  مـوددةى زةمـاني تَيـدا       
 نية، مةفروزة بة طوَيرةى  انوني مةستةهليك هةر ماددةية  موددةى زةماني تَيدا بَيت، باشة لـةو حاَلةتـة  

ضي ئةكةي و مةو يفت ض ئةبَيت كة موستةهليك  نو تةى تر هةيـة نةفسـي مـونتج موسـتةهليكة لـة زؤر      
مةجاالت، ئينتا  لة مةجالَيك ئةدات، بة، لة دوو سـةد مـةجال ئيعتيبـار دةكـرَي بـة موسـتةهليك، لةبـةر        

ايبـةتي هـةبَيت، مـن    ئةوة من ئةَلَيم ئةطةر بَيت و  ةزيـةي ئينتـا   ةزيـةكي مـوهيم بَيـت و لَيذنةيـةكي ت      
لةطةَليمة، دذي ئةوة نيمة، بة، من دذي ئةوةمـة هـةردوو مـةوزو  رَيـك يـرَين لـةناو يـة  لَيذنـةدا، زؤر         

 .سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا ئةو ثَيشنيارانةى كة هاتن، ية  ثَيشنياريان كة زؤر ثشتيواني هةبوو، ئةوة بوو كة مونتيج 
ك هةردووكي يرَيتة سةر لَيذنةكة، رةئي ترين هةبوو كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ئَيسـتا ئـةوة   و موستةهلي

 .كة ئةيةوَيت، نوو تةى نيزامي فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـتةهليك، واتـة   ثَيشنيارةكة ئةوةها بوو مونتيج نا، ئينتـا ، ئينتـا  ثةيوةسـيت موباشـري هةيـة لةطـةَل مو      

هةردوو بابةتةكة يةكن و جياوازيان نية، بةآلم كة بَلـَي  مـونتيج ديفـا  لـةو كةسـةي دةكـةين كـة ئينتـا          
دةكات، بةآلم كة ئينتا ، خـؤي بةربوومةكـة طرنطـة، ثَيشـنيارةكة بـؤ ئـةوةى كـراوة كـة ئينتاجةكـة ئيزافـة           

 .بكرَي، نة  مونتيج، زؤر سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئاخةر ية  شتة كاكة، تؤ ئةو شتةى كة ئينتا  ئةكات ئةبَي ديفاعي لَي بكةي هةر لةو ديفا  ئةكات، ديفا  
 لةوة ناكات ض رةنطَيك بَي و ض نةوعَيك بَي 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سـةت طـؤتي ئينتاجةكـة بـاة بيـت و      ديفاط لة مونتة  ناكةين، ديفا  لة ئينتاجةكة دةكةين، وةكو كـا  فر 
 .ئيكسثايةر نةبَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ادد فةرموو.كا  د
 
 

 :ادد ابراهيم علي وةرتي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاوةن        ــةو كةســةي كــة خ خوَينــدةوةى بــة ثاراســتين مــان ئينتــا  خــؤي هةَلةيــة، مــان ئينتــا  نيــة، مــان ئ

َيزرَي، ئةو كاتة ئةبَي بَلَيي ثاراستين بةروبووم و مان بةكاربةر، نابَي بَلَيي ثاراسـتين مـان   ئينتاجةكةية بثار
 .بةروبووم، مان بةروبووم ناوترَيت، بةَلكو خاوةني بةربوومةكة مافةكة ئةثارَيزرَيت، زؤر سوثا،

 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليك و ئينتا ، كة هةر يـة  شـت ئةطرَيتـةوة، نو تـةى     ئَيستا بةم شيكلةى لَيهات، ثاراستين حقو ي موستةه
 نيزاميت هةية 

 :بةر َيز خورشيد ادد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةو ثَيشــنيارةى جــةنابت دةَلَيــت تةحريفــة بــةرةئي مــن، ئَيمــة مةبةســتمان مونتيجــة نــة  ئينتــا ، ئــةوة  

 .طؤر يين ثَيشنياري ئَيمةية
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة رةئي جةنابتة، بة رةئي برادةراني تر هةن كة ئينتاجة، بة رةئـي ئَيمـة وةكـو خـؤي دروسـترتة، بـةآلم       ئة
لةطةَل ئةوةة ئي تريام بؤ رةئي ئَيوة دةكةين و ئةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ثاراستين حقو ي 

ــت كــة، لةطة    ــت دةســيت بــةرز بكاتــةوة تكايــة ، هةش ــة   موســتةهليك و ئينتــا  بَي ــدا ني ــَي لةطةَل َلدايــة، ك
ئةكسةريةتي ساح  لةطةَلدا نية، ثَيشنيارةكةى ترين وةكـو ئي ـتريام بـؤ ئَيـوةى بـةر َيز ئـةوين ئةخةينـة        
دةنطدانةوة، ثاراستين حقو ي موسـتةهليك و مـونتيج، ئـةوين ئةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة  نـؤ         

ــةريةتي     ــة  ئةكس ــدا ني ــَي لةطةَل ــة، ك ــي لةطَلداي ــة      كةس ــةريةت ئةخةين ــتا ئةكس ــة، ئَيس ــدا ني ــاحي  لةطةَل س
دةنطدانةوة، لَيذنةى ثاراستين مان بةكاربةر، كَي لةطةَلداية تكاية دةست بةرز بكات  كَي لةطةَلدا نية  ضوار 

لَيذنةى وةرزة و الوان تكاية، كَي ئةيةوَي  سة بكات  ناوتان  11كة، لةطةَلدا نية، وةكو خؤي مايةوة، بؤ 
 .كا  بورهان فةرموو، تا بينووسم بَلَي 

 :بةر َيز بورهان رشيد حس 
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةربارةى ليذنةى وةرزة و الوان، من ثَيشنيار دةكةم بطؤر َى بة ليذنةى وةرزة و ضارةسـةركردنى كَيشـةى   

لـةر ووى بـَى    طةجنان، بؤضى  لةبةرئـةوةى طـةجنان و الوانـى ئـةم وآلتـة مةغـدورترينى ضـينى ئـةم وآلتـةن         
 .......... .كاريةوة، لةر ووى موشكيلةكانيانةوة

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رجائةن نو تةيةكى نيزامى، ضونكة ئةمة ضارةسةر ناكات، كةرةم كة، حكومةت ضارةسةرى ئةوة دةكات، تؤ 
بـة دَلسـؤزى    موتابةعةى ئيشى حكومةت دةكةى بزانى ئةو ثارةيةى لةدةستيةتى بة ئةمانةت و بـة ثـاكى و  

بؤ ئةو كارة بةكارى دةهَينَيت يـان لـة طريفـانى خـؤى داى دةنَيـت، ئيشـى ئـةم ليذنانـة ئةمةيـة، بؤيـة ئَيمـة            
تةنفيزى ن ، ئَيمة ريقاب ، رة ابةتَيكى ر َيك و ثَيك دةكرَيت، لةبةرئةوة ناتوان  وابَلَي ، داواى ىَل بوردن 

 .دةكةم، كا  عدنان فةرموو
 :ادد ثمانع بةر َيز عدنان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةر استى دا من كَيشةيةكى زؤرم لةطةَل ناوةكةى دا نية،  سةى من زياتر لةسةر ناوةر ؤكةكةية و ثَيشنيارَيك 
دةكةم لةو ر ووةوة، تة ريبةن مةسـةلةى وةرزة لةطـةَل طةجنانـدا وةكـو الزم و مـةلزومَيكى ىَل هـاتووة، زؤر       

َيت يةكسةر باسى طـةنج دةكرَيـت، يـان كـة باسـى طـةنج دةكرَيـت يةكسـةر باسـى          جار كة باسى وةرزة دةكر
وةرزة دةكرَيت، ديارة ئةو حة لـة طرنطـة وةرزشـةكة، بـةآلم لـة هـةمان كـاتين دا مـةوزوعى طـةنج تـةنها           
ثةيوةست نية بة وةرزشةوة، يةعنى دةكرَيت  سة لةسـةر هـةموو اليةنـةكانى كَيشـةكانى طـةنج لـة هـةموو        

كرَيــت لــة كَيشــة كؤمةآليةتيةكانــةوة لةســةروويانةوة بــَى كــارى و ثَيكــةوةنانى خَيــزان و مةســةلة  وآلت دا ب
سياسيةكان، بةشدارى طةنج لة ذيانى سياسى و مةسةلة ئابووريةكان و مةوزوعى بَى كارى و تةعينى طـةنج  

ذنةيـة، يةكـةم جـار بـة     و ئةمانة، يةعنى ئةوانة مةوزو  طةلَيكن من ثَيم واية يان دةبَيت ثَيناسـةى ئـةو لي  
جةنابتم طوت و طومت ثَيناسةكان دانةنراون نازامن كةى دادةندرَين  لة ثَيناسةى ئةو ليذنةيةدا كة بـا، لـة   
طةنج و الوان دةكرَيت ثَيناسةيةكى كامل بؤ كاروبارى الوان بكرَيت، هةموو ئةو وةزيفانةى كة ئةم ليذنةية 

ى طةنج لة كوردسـتان، ثَيشـنيار كردنـى ثـرؤذةى ياسـا بـؤ باشـرت        دةيطرَيتة ئةستؤ بؤ مورا ةبة كردنى وةزع
كردنى ذيانى طةنج وة يان لةر استى دا دةكرَيت هةر ئَيسـتا بَلـَي  ليذنـةى وةرزة و كاروبـارى طـةجنان، بـؤ       
ئةوةى ئةو كاروبارة ئةطةر لة ثَيناسةكةدا تـةوزيي نـةكرابَيت، لَيـرة تـةوزحيَيكى وا بكرَيـت كـة ئـةو مانايـة         

 .َيتةوة، سوثا،بطر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظ  خان فةرموو

 :بةر َيز ئةظ  عمر ادد
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم كةوا ناوى ليذنةى وةرزة و الوان بطؤر درَيت بة ليذنةى الوان، ضـونكة تـةنها خواسـت و    

ةوا وةزارةتى وةرزة و الوان ياخود ض وةزارةتَيك كَيشةى الو نية كةوا ئَيمة بة، مورا ةبةى ئةوة بكةين ك
ديـَت و بةض ناوَيك دَيت، تةنها مورا ةبةى ئةوة بكات كةوا الوان كَيشةيان ياخود خواستيان تةنها لة وةرزة 
داية، هةروةها تةنها الو وةرزة ناكات، بةَلكو دةبَيت ثةروةردة كة منداَل دةبَيت لةوةوة دةسـت ثـَى بكرَيـت    

كردن، ضونكة ئةو زياتر لة الو ثَيويستى بة وةرزة هةية، هةروةها ثريين وةرزة دةكـات، زؤر  بة وةرزة 
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  يشار فةرموو

 :بةر َيز يشار جنم الدين نورالدين عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لــة كؤمــةَلطادا جيــاوازة لةطــةَل كَيشــةكانى  منــين لةطــةَل ئــةوةدام الوان كَيشــةيان جيــاوازة، خواســتةكانيان  
ــةر ليذنــةى مونــةزةماتى موجتةمــةعى     ــةآلم الوان يرَيتــة س ــوارَيكى تايبةتــة، ب وةرزة، ضــونكة وةرزة ب

 .مةدةنى ضاكرتةو زياتر دةطوجنَيت لةطةَل ئةوان، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيرة ضى ىَل بَيت  كا  يشار فةرموو
 

 :نورالدين م الدينبةر َيز يشار جن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةتةنها ليذنةى الوان بَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  حممد فةرموو
 :حةمة علي سعيد حةمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ستنى كؤمةَلطا، طةجنان و الوان توَيذَيكى زيندوون بةر استى وة توَيذَيكى كاراشن دةتوانن ر ؤَل ببينن لة ثَيشخ

مافيـان وةكــو ثَيويسـت ثــَى نـةدراوة، بؤيــة دةبَيـت تةخسيســَيكى تايبـةتى هــةبَيت، خـؤ بةســةر ضـووة تــازة        
ثاَل ليذنةيةكى تـر، بؤيـة مـن ثـَيم باشـة       بيبةينة ليذنةى وةرزة جيابكةينةوة لَييان بيبةينة ثَيشةوة يان

 .يانليذنةى وةرزة و داكؤكى لة مافى الوان و كارا كردنى ر ؤَل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  حممد فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةالى منةوة ضاكة ليذنةى كاروبارى الوان بَيت، لةبةرئةوةى الوان بة غـةيرى وةرزة كؤمـةَلَيك خواسـت و    

يـة نابَيـت  ـةتيَ مبَينَيـت تـةنها      ئارةزووى تريان هةية وةكو ئـةدة  و هونـةر و طةشـت و خوَيندنـةوة، بؤ    
 .لةوةرزة دا، ضونكة وةرزشين لة ثاَل ئةوانة و زؤر سوثا،

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية خان فةرموو
 :بةر َيز مسرية عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وان سـةرمايةيةكى  من وام ثَى باشة ليذنـةى وةرزة و الوان بكرَيـت بـة ليذنـةى تواناسـازى الوان، ضـونكة ال      

 .مرؤيى  بة نرخن بؤ داهاتووى كوردستان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  ساالر فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــن ر ام وايــة ليذنةكــة وةكــو خــؤى مبَينَيتــةوة، ليذنــةى وةرزة و الوان، ئــةمر ؤ الوان توَيــذَيكن بايــةخَيكى  

ان هةية، هةم لة بوارى سياسى و هةم لة كاية جؤراوجؤرةكـانى تـر، بـةآلم لـةناو ئـةو كايايانـة       هةمةاليةنةي
وةكــو ئــةو وتةيــةى كــة طــوترا الزم و مــةلزوم، وةرزة و الوان بــةىَل ثَيكــةوة دةطــوجنَين ومةســةلةى وةرزة 

ا بايـةخَيكى زؤر  يةكَيكة لةو مةسـةلة بايـةخ دارانـةى لـة هـةرَيمى كوردسـتان و ئَيسـتا لـة هـةموو دنيـاة د          
بةرفراوانى ثَى دةدرَيت، طرنطة جَيى بكرَيتةوة لةناو ئةم ليذنانة و نزيكرتين ليذنة لةو مةسةلةية ليذنـةى  

 .الوانة، بؤية من ر ام واية ناوى ليذنةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوةو سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  سةرهةنط فةرموو

 :  حممدبةر َيز سةرهةنط فر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . سةكانى من كرا زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، كا  جالل فةرموو
 :بةر َيز جالل على عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .وان، سوثا،من ثَيم باشة ليذنةكة ناوى كاروبارى الوان بَيت، ضونكة وةرزة بؤ هةمووانة نة  تةنها بؤ ال
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةروين خان فةرموو

 :بةر َيز ثةروين عبدالردن عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من وشةى وةرزة لَيرة بة زياد دةزامن، لةبةرئةوةى وةرزة تايبةت نيـة هـةر بةالوانـةوة، اليـةنى تـرين و      
الوانى ئَيمـة فـرة بـةهرةن، ئـةدة  و هونـةر و هـةموو       ثري و منداَل و طةنج هةمووى ثَيويستى بة وةرزشة، 

اليةنَيكيان دةطرَيتةوة، بةآلم ناكرَيت هةموو ئةو وردةكاريانـة لَيـرة ر وون بكةينـةوة، بـةَلكو دةكرَيـت لـةناو       
هامن و ثَيناسةكان دا ئةو وشانة بوترَيت، من ثـَيم باشـة بكرَيـت بـة ليذنـةى كاروبـارى الوان يـان ليذنـةى         

 .الوان، زؤر سوثا،تواناسازى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  عماد فةرموو

 :بةر َيز عماد حممد حس  حسام الدين
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةبعةن ئةز دطةل وَى ضةندَي مة وةرزة مبييَن دطةل الوان، ذ بةركو وةرزة بةشةكى طرنطة و طـرَى دايـة   
طاهَى وةرزشيشى ثَيتظيـة مبيـنن لـةذَير ضـاودَيرية ثةرلـةمانَى،      بة ذيانا الواندا، دووةم ذى ضونكى دام و دةز

ضونكى لة هةمى وآلتا  وةرزة سامانَيكى نةتةوةيية، وة دبَيـت ئـةظ سـامانة هـةمى بكةويتـة بـن ضـاودَيريا        
 .ثةرلةمانَى كوردستانَى، ظ شك ىَل بَيتة سياغة كرن ببَيتة ليذنةى الوان و كاروبارى وةرزشى

 
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث

 .فةرموو ثائر.َكا  

 :ثائر عبداالحد اوغسفني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيم باشة ئةو ليذنةية مبَينَى وةكو خؤى ليذنةى وةرزة و الوان، لةبةرئةوةى ئَيمة ئةطةر تةماشاى وةرزة 
وةرزة دةكرَيتـةوة بـة   بكةين لة هةرَيمى ئَيمـة موئةسةسـاتى وةرزشـى زؤر بـآلو بووةتـةوة بـة دوو تـةوةر        

ناحيةيةكى ئةهلى وةكـو ليذنـةى ئؤَلـؤمثى كوردسـتان، دووةم بـة ناحيـةتَيكى حكـومى وةزارةتـى وةرزة و         
ــى      ــمةرطة، وةزارةت ــى ثَيش ــةروةردة، وةزارةت ــى ث ــو وةزارةت ــةن وةك ــةة وةرزة دةك ــةكانى ديك الوان، وةزارةت

موتابةعة و بةدواداضـوونى ئـةو ئـين و كارانـة     خوَيندنى باآل، ئةوة هةموو وةزرشى تَيداية، ئةو ليذنةيةى 
 .دةكات، ثَيم باشة  ئةو ليذنةية مبَينَى وةكو خؤى، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كا  خليل فةرموو
 
 
 
 

 

 :دد ام  عثمان بةر َيز خليل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

امى الو، طةنج تةنها وةرزة نية، بطـرة عة َلـة   من ثَيم واية ئةو ليذنةية دوو مةهامى هةية، ثَيم واية مةه
ثةرةثَيدانى تواناكانيانة، لةاليةكى تريشةوة خواسـتيان هةيـة، كَيشـةكانى الوان زؤرن، بـؤ منوونـة مـن ثـَيم        

 (.ليذنةى ثةرةثَيدانى تواناكانى الوان و بةدَيهَينانى خواستةكانيان)باشة ئةو ليذنةية بكرَيتة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيريظان خان فةرموو

 :سةرهةنطبةر َيز بَيريظان امساعيل 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من رةئيم واية وةكو خؤى مبَينَيتةوة و ثشتطريى لـة رةئيةكـةى كـا  سـاالر دةكـةم، ضـونكة وةرزة و الوان       
مـةتى كاروبـارى   هةردووكيان ثةيوةنديةكى يةكجار زؤريـان بـة يـةكرتةوة هةيـة، كـة دةَلـَي  الوان ئةمـة يار       

الوان يان وةرزة ماناى ئَيمة ثشتطريى الوان دةكةين بؤ وةرزة، ضونكة ثَيشكةوتنى وآلت و ثـَين كـةوتنى   
هةرَيم لةر َيطاى وةرزشى الوانةوة دةبَيت، ثَيويستة هةموو كة، وةرزة بكات، طةنج بَى و ثري بـَى و منـداَل   

َى ئين بؤ ئةوة بكةين كة ثشتطريى لةالوان بكةين لةاليـةن  بَيت، بةآلم ئَيمة بةالوان ثَيشكةوتوو دةب ، دةب
وةرزشةوة، وةرزشين هـةموو شـتَيك دةطرَيتـةوة كـة ئَيمـة يارمـةتى وةرزمشانـدا و يـان ئيشـمان بـؤ كـردن،            
يـةعنى يارمـةتى بـارى تةندروستيشـمان دا، دورخستنةوةشــيان لةضـةند تـاوانى جـؤراو جـؤر و مةشــغوَليان         

 .حةز دةكةم وةكو خؤى مبَينَيتةوةدةكةين بة وةرزة، بؤية 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  طؤران فةرموو
 

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منين لةطةَل ئـةو رةئيـةم كـةوا وةرزة جيابكرَيــتةوة لـةالوان و هؤكارةكـانين بـةر َيزانى ثَيشـرت ر وونيـان          
 .بة ليذنةى داكؤكى كردن لة ماف و ئةركى الوان، سوثا، كردةوة، ثَيم باشة ليذنةكة بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .تارا خان فةرموو

 :بةر َيز تارا سس  ياس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكـةم لةبةرئـةوةى طـةجنان هـةروةكو بـةر َيزةكان وتيـان ئـةو دايةنةمؤيـةن كـة ثيشـان دراوةو           
دةطرَيتةوة، لةبةرئةوة ئةهميةت و بايةخدان بة طةجنان وا دةخوازَيت بةر اى من تةنها  دياريشة كة زؤر شت

كؤمسيؤنَيك هةبَيت بؤ طةجنان كـة وةكـو ليذنةيـة و لـة جيـاتى وشـةى ليذنـةة دةتـوان  بـةكارى بهَيـن            
 .... .َيتهةروةكو ثةرمان و فراكسيؤن و ئةو وشانةى كة بةكارمان هَيناوة، ئةو كؤمسيؤنة بؤ طةجنان ب

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رجائـةن ئةمـة ليذنةيـةكى ثةرلةمانيــة، بـؤ موتابةعـةى ئيشـى حكومــةت هةَلدةسـتَيت بـة ئيشــى الوان، الو         
مةجاىل زؤرة، الو هةية موهةندسة، الوان لة دائريةكان ئين دةكةن، هةمووى بة  ـانون لـةو شـوَينانة مـافى     

ئةو ليذنةيةى كة حكومةت تةشكيلى دةكات لة وةزارةتَيـك كـة بـة     خؤيان هةية و ئةركى هةية، بةآلم ئةمة
ئيشى الوان و وةرزة و ئةوانة هةَلدةستَيت، ئَيمة موتابةعةى دةكـةين بـؤ ئـةوةى بـزان  ئـةو ئيشـى بـاة        
دةكات يان نا  ئينجـا بـؤ نـاوى ليذنةكـة ئـةو بَيـت كـة هـةردووكيان بطرَيتـةوة، هـةم ئـين و كـارى وةرزة             

روبارى الوان، لةو مونتةَلة ةوة بة تةنها بَيت لةطةَل ية  بَيت و البضَيت، ئيزافـةت هـةبَيت،   بطرَيت، هةم كا
 .تارا خان فةرموو

 :بةر َيز تارا سس  ياس 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
طةجنان بة تةنها بَيت، وةرزين خؤى لة خؤيدا زؤر شـت دةطرَيتـةوة، لةبةرئـةوة تـةنها ليذنةيـةكى تايبـةت       

 .بؤ وةرزة، ضونكة وةرزة هةموو الية  دةطرَيتةوة، سوثا، هةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  دَلشاد فةرموو

 :بةر َيز دَلشاد شها  حاجى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيم واية كا  عمـاد ضارةسـةرَيكى زؤر طوجنـاوى دؤزيـةوة، تـةوزحيَيكم لةسـةرى هةيـة، الوان طـرنطرت و         
ــرن لــة    ــوىل ت ــةر الوان وةكــو       مش ــة  وةرزة والوان، بؤيــة ئةط ــةوة بَيــت، ن ــت الوان لــة ثَيش وةرزة، دةبَي

تايبةكةنديةتى خؤيان تةئيدى هةموو ئةو طوتنةى برادةران دةكةم و كاروبارى وةرزشى، ئةمـة لـةالوانين   
يشـاتى عـومرى،   جيا دةكاتةوة، واى ىَل ناكات كة تةنها وةرزة ثةيوةستة بةالوةوة تةنها، بـةَلكو بـة هـةموو ف   

بــة هــةموو اليةنــةكانى تريشــةوة، ئــةو خسوســياتى وةرزشيشــة تَيــدا دةثــارَيزَى وةكــو ئــةوةى كــة باســكرا،     
تايبةكةنديــةكانى الوانــين دةثــارَيزرَى وة الوانــين دةخرَينــة ثَيشــةوة كــة ئةطــةر وةكــو تةمسيــةة بَيــت   



 189 

كـةوا ببَيتـة ليذنـةى الوان و كاروبـارى     تةركيزةكة زؤر تر لةسةر الوان دةكرَيت، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم     
 .وةرزشى، بؤ ئةوةى هةموو الية  ئي تيوا بكات، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان فةرموو عظيم 
 
 

 

 :جنم الدين حسن عظيم بةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةتــوان  طؤر انكــارى تيــا ليذنــةى وةرزة و الوان بــة رةئــى مــن وةكــو خــؤى مبَينَيتــةوة و زيــاد نــةكرَيت و  
بكةين، بيكـةن بـة ليذنـةى وةرزة و كاروبـارى طـةجنان، لةبةرئـةوةى كاروبـارى طـةجنان تـةنها يـة  اليـةن            
ناطرَيتةوة، سةرجةم كايةكانى ذيان دةطرَيتةوة كة طةجنان تيايـدا سـةر اَل دةبـن، هـةر لـةبوارى خوَينـدن و       

لةر ووى سياسيةوة كة ئَيستا توَيذَيكى زؤرن لة بوارى سياسى لةبوارى كؤمةآليةتيةوة، لةر ووى ئابووريةوة و 
دا كاردةكةن، كة طوكان كاروبارى طةجنان هةموو كايةكانى ذيان دةطرَيتـةوة، ثـَيم وايـة بكرَيـت بـة ليذنـةى       

 .وةرزة و كاروبارى طةجنان، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةفرين خان فةرموو

 :بةر َيز بةفرين حس  حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم لةبر ى ئةو ليذنةية بكرَيت بة ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةكانى طـةجنان، لةبةرئـةوةى   
طةجنان مشوىل تـرة، ئَيمـة كـة باسـى الومـان كـرد، الو لةطـةَل طةجنـدا جيـاوازى تةمـةنيان هةيـة، كؤمـةَلطاى             

رى ئــةوة بــة هــةزاران طــةنج هةيــة لــةم كوردســتانة ضــاوةر َيى  كوردســتانين كؤمةَلطايــةكى طةجنانةيــة، لــةب
ئةوةنة لة ثةرلةمان كة ليذنةية  ثَيك بهَينـدرَى بـة نَيـوى ليذنـةى طةجنانـةوة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم          
لةبرى ئةو ليذنةية بكرَيت بة ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةكانى طةجنان، وةرزين دةتـوانرَى كـة ئَيمـة لـة     

ى ليذنةكانى ر ؤشنبريميان كرد كة ر ابـورد نـاة بَيـت بكرَيـت، وةرزة دةضـَيتة زمنـى ئـةوةوة،        بيدايةت باس
 .بؤية ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةكانى طةجنان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  شَيردَل فةرموو

 :بةر َيز شَيردَل سس  حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ى مـــن ثَيشـــنيار دةكـــةم ليذنـــةى وةرزة و الوان مبَينَيتـــةوة، يـــةعنى ئةطـــةر مـــةجامل بـــدةن دوو   تـــةبيع
دة يقةية  وا عَيك هةية بؤ برادةران بـؤ ئـةوةى بؤيـان شـةرح بكـةم، وةرزة و الوان ض طرنطيـةكى هةيـة،        

ووة، ضـةندين  وةرزة  تةبيعى ئَيستا لة دونيا زؤر ثةرةى ثَيـدراوةو خاسـةتةن لـة كوردسـتان زؤر ثَيشـكةوت     
بينايات و وةرزة كار هةن،  تةبيعى ئَيمة وةكو ليذنةى ئؤَلؤمثى كوردستان زيارةتَيكى كوَيتمـان كـرد ئـةوة    
وا عَيكـة دةمــةوَيت بؤتــان بطَير مــةوة، ضــونكة ويســتمان هــةرَيمى كوردســتان بيهاوَيينــة وةكــو دةوَلةتــةكانى  

ثـَى بكـةين، كـة ئَيمـة ضـووينة مةجلسـى ئاسـياى        هؤنط كؤنط و مةكاوى و ئةوانة موشـارةكاتى ئؤَلؤمثيـان   
ئؤَلؤمثى لةطةَل رةئيسى مةجلسى ئاسياى ئؤَلؤمثى دانيشت  ثَيمانيان طوت دةبَيت لـةناو ثـةير ةوى نيزامـى    
خؤتان باسى وةرزة بكرَيت، يةعنى ليذنةيـةكتان هـةبَيت بـة نـاوى ليذنـةى وةرزة، ئـةو ليذنةيـة لةطـةَل         

دانيش  و داخلى ئـة اليمى ئـةوةى بكـةين، نـاوى وةرزة داخلـى ئـة اليم بَيـت        ليذنةى عرياق دةبَيت ئَيمة 
هةتا وةكو موشارةكةى بوتوآلتى ئؤَلؤمثى و بوتوآلتى ئاسـيةوى بكـةين، ئَيمـة دةبَيـت ليذنةيـةكمان هـةبَيت       
بــةناوى ليذنــةى وةرزشــى هــةتا بتــوان  ديفــا  لــة وةرزشــى كوردســتان بكــةين، موشــارةكاتى ئــة اليمى ثــَى 

ةين، موشارةكاتى دوةىل ثَى بكةين، موشارةكاتى ئؤَلؤمثى ثَى بكةين، بؤية ثَيشنيارى مـن ئةوةيـة ليذنـةى    بك
 .وةرزشى مبَينَيتةوة لةطةَل الوان ثَيكةوة بَيت، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هةموو بةر َيزان  سةيان كردو كة، نةما، نيشتمان خان ببورة فةرموو
 :يشتمان مرشد صا بةر َيز ن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . سةكانى من كا  دَلشاد كردى، سوثاست دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيستا ئةو بةر َيزانةى بريوبؤضوونى جودايان دا تةبعـةن هةنـدَيك هـةبوو بـة، يـة  كـة، رةئـى خـؤى دا         
ليذنةى كاروبارى : لةسةر دوو نةو  كؤكن، يةكةم ئةوانة ناخرَيتة دةنطدانةوة، ئةو بةر َيزانةى كة زؤربةيان

ليذنةى الوان و كاروبارى وةرزشى، ئةوةى تر ليذنةى وةرزة و كاروبارى الوان بوو، : الوان و وةرزة، دووةم
بة عةكسةوة، هةردووكى ية  شتة، ئَيستا يةكةم دةخةينة دةنطدانةوة ليذنـةى الوان و كاروبـارى وةرزشـى،    

 .مى هةية كةرةم كة كا  ساالرنو تةى نيزا....... 
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مو تةرةحى ئةسَل ئةوةية ليذنةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوة ناوةكةى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ارةكان ر استة، بةآلم ئةوة دةخرَيتة دوا، دائيمةن مو تةرةحى ئةسَل ئةطةر ثَيشـنيارى تـرى بـؤ هـات، ثَيشـني     
 .دةخرَيتة دةنطدانةوة و ئةوةى ئةسَلةكة لة ثاشةوة دةخوَيندرَيتةوة، بةَلَى فةرموو
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .واتة يةكَيكة لة مو تةرةحةكان  سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـة،   31كاية دةستى بـةرز بكاتـةوة تكايـة     ئةوةى ليذنةى الوان و كاروبارى وةرزشى، كَى لةطةَل ئةوةية ت
كــة، لةطــةَل دانيــة، مو تــةرةحى يةكــةم رةفــز كــرا،    54لةطــةَل ئــةو مو تةرةحةيــة، كــَى لةطــةَل دانيــة   

كة، لةطـةَل ئـةو    91مو تةرةحى دووةم ليذنةى وةرزة و كاروبارى الوان، كَى لةطةَل ئةو مو تةرةحةية  
ــة، كــَى لةطــةَل دانيــة      ، لةطــةَلى دانيــة، ئَيســتا مو تــةرةحى ئةســَلى دةخةينــةوة      كــة 40مو تةرةحةي

 .دةنطدانةوة، نو تةى نيزامى فةرموو كا  سةروةر
 :بةر َيز سةروةر عبدالردن عمر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مو تةرةحَيكى تر هةبوو ضةند برادةرَيـك ديفاعيـان لَيـى كـرد كـةوا ثَيويسـتة ناوةكـةى ليذنـةى كاروبـارى          
بةر َيزتان ئـةوةتان ئيشـارةت ثَيـى نـةدا، ئـاخؤ ناوةكـة بـةو جـؤرةى مبَينَيــتةوة يـاخود وةرزشـى            الوان بَيت، 

 .لةطةَل نةمَينَيت 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

موتةفةر ة بوو، هـية مو تـةرةحَيك نـةماوة كـة دووكـة، يـان سـَى كـة، ثشـتيوانى ىَل كردبَيـت و نـةمان            
ك باسى كردووة، يةكَيك باسى طـةجنى خسـتة ثـاَلى، يـةكَيكى تـر      خستبَيتة دةنطدانةوة، هةريةكى بة نةوعَي

الوى خستة ثاَلى، لةبةرئةوة مو تةرةحة ئةسَليةكة ماوةو دةخيةينة دةنطدانةوة، كـَى لةطـةَل ئةوةيـة ئَيسـتا     
كـة، لةطـةَل    53ليذنةى وةرزة و الوان وةكو لة مو تةرةحى ئةسَلى دا هاتووة تكاية دةسـتى بـةرز بكـات،    

كة، لةطةَل دانية، بؤية وةكو خؤى مايةوة، دةر ؤيـن بـؤ خـاَلَيكى     33تةرةحةية، كَى لةطةَل دانية  ئةو مو 
 .، كا  عبدالسالم كةرةم كة نو تةى نيزامى فةرموو(نةزاهة)تر كة ليذنةى ثاكسازية 

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هاتوو دوو، سَى ثَيشنيار هـةبَيت، نابَيـت يـةكَيك دةنـط بـدات بـة دوو،       ثرةنسيثَيك هةية لة دةنطدان ئةطةر 
سـَى ثَيشـنيار، ئَيسـتا ئـةم حاَلةتـة ر ووى دا، مــن دةزامن دانيشـتنةكةى ئَيمـة ئـةو ئاليةتـة زؤر بـة زةدــةت           

 ........... .دةيةخَيت، بةآلم بة، تةنها بؤ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى خؤيةتى، بةآلم بةر استى هَيشتا ناويان بة كـؤنكرَيتى نـازان ، وة ئـي رتام    بةتةئكيد نيزاميةكةت لة جَيطا
كـة   19بؤ ئةو بةر َيزانة، تةمةنا دةكـةين خؤيـان ئيلتيـزام بـةو مو تةرةحانـة بكـةن، ئَيسـتا دةضـينةخاَلى         

 .، كا  عومةر عبدالعزيز، فةرموو(النزاهة)ثاكسازى  ليذنةى
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 :بهاء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واهةست دةكةم زؤربةي موداخةلةكان لةسةر ناوةكة بَيت، وشةي ثاكسازييةكة بكرَيت بة ئةستؤ ثـاكي، زؤر  
 .سوثا،

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دكتؤر ئةدةد، فةرموو

 :ادد ابراهيم علي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ليذنةكة هةر ليذنةي نةزاهة بَيت، يةعين هـةر وشـة عةرةبيةكـة بـةكار بَيــت،      من ثَيشنيار دةكةم كة ناو
لةبةرئـةوةي ئـةم موســتةَلةحة زيـاتر جَيطــاي خـؤي كردؤتـةوة ئــةمر ؤ لـةم كؤمةَلطايــةدا، لـةناو كةوانةشــدا        

، ضـونكة وابـزامن   (دةسـتثاكي )يةعين ليذنـةي نةزاهـة لـةناو كةوانةشـدا بنووسـرَيت      ( دةستثاكي)بنووسرَيت
كـةوابوو  ، (البعد عدن السدوء واملكدره   )دةستثاكي طوجناوترة لةطةَل ماناي نةزاهةدا، ضونكة ماناي نةزاهة واتة 

) دةستثاكيةكة باشـرتة تـا ثاكسـازيي، بؤيـة ثـَيم باشـة نـاوي ليذنةكـة، ليذنـةي نةزاهـة بَيــت لـةناو  ةوسـدا             
 .، زؤر سوثا،(دةستثاكي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ن، فةرمووسوثا،، هاذة خا

 :مصففىبةر َيز هاذة سلَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين لةسةر زمانةوانيةكةي  سةم هةية، بةراسيت ليذنةي ثاكسازي بةماناي تةتهري دَيت، بؤيـة دةسـتثاكي   
 .بَيت باشرتة وةكو دكتؤر ئةدةدين ئيشارةتي ثَيدا، ئةطةر دةستثاكي بَيت باشرتة، سوثا،

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .زكية صاَلي، فةرموو

 :بةر َيز زكية صا  عبداخلال 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم واية ناوي ئةو ليذنةية بؤ ئةوةي هةندَي مشـولي تـر بَيـت، بيكةينـة ليذنـةي شـةفافيةت ونةزاهـة،        
 .نة  تةنها نةزاهة بَيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .حسن حممد، فةرموو

 :ز حسن حممد سورةبةر َي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة دروست كردني ليذنةي نةزاهة، خاَلَيكي طرنطـةو خـاَلَيكي وةرضـةرخانة، ئَيمـة لـة ليسـيت كوردسـتاني        
بةَلَينمان دابوو بؤ دروست كردنـي ئـةو ليذنةيـة، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةين ئـةو ليذنةيـة دروسـت بَيـت، ئـةم            

ثَيويسيت بةكؤمةَلَيك  ةوان  هةية، ضونكة ئَيمـة لـة كوردسـتاندا سيسـتةمي      ليذنةية جطة لة طرنطيةكةي
داهاتي طشتيمان كؤمةَلَيك كَيشةي هةية، لةوانة بؤ منوونة سثي كردنةوة ئةموال، لة انوني ئَيمة باة ر َيـك  

يــة نـةخراوة، هـةروةها  ـانوني دةسـتكةوتي ناشـةرعي و لةهــةمان كاتـدا سيسـتةمي بانـك و ئـةو شـتانة، بؤ          
 .ثَيويستة هةمووي بة انون ر َيك يرَيت، بؤ ئةوةي يارمةتي ئةم ليذنةية بدةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكاية ئَيمة لةسةر ناوةكةي  سة ئةكةين، بؤ ئـةوةي خـةَلك طةنـدةَلي نةكـةن بـؤ ئـةوةي خـةَلك كـاري ثـا           

 .ئةكةينبكات، دزي نةكات، ئيشي خراك نةكات، بؤية ئَيمة لةسةر ناوةكة  سة 

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين شةرحةكةم بؤ ئةوة بوو كة ئةو ليذنةية بتوانَي بةباشي ئيشةكاني بكات، من بؤية ئةو تةوزحيةم دا، 
ضونكة ئةطةر ناوةكةشي بكرَيت وةكـو نةزاهـة عةرةبيةكـةي بـةكار بهَيـن ، شـةفافيةتين ئيزافـة بكرَيـت،         

 .شةفافيةت ئةو ليذنةية ناتواني بةكاري خؤي هةستَيت، زؤر سوثا،ضونكة بةبَي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شيالن خان، فةرموو

 :بةر َيز شيالن عبداجلبار عبدالغين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زامن ر ةئي منين ئةوةية كة ليذنةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ناوي ئةو بَيتة طـوتيَن نـاوي نةزاهـة بـؤ مـن نـا      
بة، طرَيدراية شيَت ئابوورية بة، بَيتة طؤر ين و فراوانرت بكرَيـت، يةعين موستةَلةحَيكي تر دابندرَيت كة 
ــةبَيت بيطرَيتــةوة،       ــانونين ه ــةر شــكاندنَيكي   ــةَلكو ه ــيت ئــابووري بطرَيتــةوة، ب ــدةَلي و ش ــةر طةن نــة  ه

دَيري كاروبـاري حكومـةت بكـات، بـةَلكو     ثَيشنياري من ئةوةية كة بكرَيت بة ليذنةي رة ابة، نة  هـةر ضـاو  
ر ابةي كاروباري ليذنةكاني ثةرلةمانين بَيت، شةرت نية مةسةلةي طةندةَلي بَيت بةتةنها لةضةند وآلتَيك 
ليذنةي رة ابة وكؤنرتؤَل هةية واية، بةَلكو هـةر شـكاندنَيكي ياسـايي بَيـت، وةكـو منوونـة يـةكَي بـةخَيرايي         

 .ينةوةي لةطةَلدا بكرَيت، ئةمةة فراوانرتة، سوثا،سةيارة لَيبخور َيت، لَيثرس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا   ادر، فةرموو

 :بةر َيز  ادرحسن  ادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .، سوثا،(نةزاهة)من ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة ليذنةي دةستثاكي لةناو كةوانةدا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  فازَل، فةرموو

 :حممد  ادر فاضلبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم ئةوليذنةي ضونكة بر يارَيكي زؤر خَيرايـة، ئـةَلَيت ليذنـةي ثاكسـازي ونةزاهـة، ثاكسـازي       
يةعين ئيجرائاتَيكي توند ئةطرَيتةوة، بؤية بكرَيت بةليذنةي ثَيداضـوونةوةو نةزاهـة، ضـونكة هةمووكـة،     

نية، ثَيداضوونةوة  يةعين تةحقي  دوايي نةزاهة، ضونكة ئـةوة ئةبَيتـة بر يـارَيكي موتَلـةق،       ابيلي نةزاهة
 .بؤية بكرَيت بة ليذنةي ثَيداضوونةوةو نةزاهة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .عبداهلل مةال نوري، فةرموو

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرؤ   سةكاني بر ا لةسةر داواي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ئةوة دووجار لـة نيـزام دةرضـوويت نابَيـت، ئةمـة ثةرلةمانـة، ئَيمـة باسـي نـاوي ليذنةيـة  دةكـةين،            
ئةطةر فةسادَيك يان طةندةَليةكت دي بةو ليذنةية تةعقيب كراو بة ئيـوَلي  ـانوني هاتـة نـاو ثةرلـةمان و      

هةموو عقوبةيـة  ئـةدرَيت، بـةآلم ئَيسـتا تـؤ ئـةَلَييت هةيـة، بؤيـة منـين وةآلمـي           مونا ةشة كرا، ئةوكاتة 
جةنابتم دايةوة، تكايـة وةرة سـةرناوةكة بةتـةنها و  سـة لةسـةر ناوةكـة بكـة، ئةطـةر شـيت وا هـةبوو ئـةوة            

موو ئيجرائات ئةكرَيت و ئَيمة بةدواداضووني بؤ ئةكةين و ثاشان مةحكةمة هةيةو  انون هةية، ئةبَيت هـة 
شــتَيك بــة ئيــوَلي بَيــت و بــة انوني بَيــت، ئةمانةتَيكــة لةســةر شــامن بــؤ ئــةوةي بوةســت  بةرامبــةر بــةو   
طةندةَليةي كةهةية، ضونكة هَيشتا هية نةبووةو ليذنة تةشكيل نةكراوة، تا ئَيمـة لَيثرسـينةوة بكـةين خـؤ     

زان  كةي و ضؤن ئيسـثاتي ئةكـةين و   من ناَلَيم طةندةَلي نية بة، ئةبَيت بةشَيوةي  انوني بَيت، ئةبَيت ب
 .ئةوكاتة هةموومان ئةكةوينة لَيثرسينةوة، كا  برهان، فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوة           ــؤ ئ ــرةدا ب ــة لَي ــدةَلي، ئَيم ــتين طةن ــةو نةهَيش ــةي نةزاه ــت بةليذن ــة ببَي ــة، ليذنةك ــةمت واي ــن  ةناع م
كةين، بةآلم هةندَيك حة يقةت هةية، لةماوةي ر ابردوو لة دوو هةفتة ثَيشرت نةوةستاوين ئيتيهامي كة، ب

لــة يــةكَيك لةر ؤذنامةكانــدا بآلوكرايــةوة، بــةناوي جــةاللي ســام ئاغــا، مــوديري رة ابــةي مــالي ســلَيمانيةوة،  
ؤ ئـةوةي  ر اثؤرتي طةنـدةَلي هةيـة، ئَيمـة بؤيـة ئـةَلَي  بـا نةهَيشـت  طةنـدةَلي لةطةَلـدا بَيـت بـ           (9900)كة
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هةيبةتَيك بدات بة ثةرلـةمان، كـة خـةَلك لـةخؤي برتسـَيت كـة شـوَينَيك هةيـة بةدواداضـووني بـؤ ئـةكات،            
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دكتؤر زانا، فةرموو

 
 
 

 

 :دة كريم رؤوفزانا . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــوار    ــةو ض ــة ل ــة يةكَيك ــةم ليذنةي ــة ئ ــةوةي ك ــة    بــةحوكمي ئ ــةزمونَيكمان نــةبووة ل ــرت ئ ــة ثَيش ــةي ك ليذنةي
ثةرلةماني كوردستاندا، بؤية هةست دةكةم ناكؤكيةكة لةوةوة دةسـت ثَيشـةكات كـة ثَيشـينةيةكمان نـةبووة،      
بؤ ئةم ليذنانة، خؤزطاية تةفييلَيكي لةطةَلـدا بوايـة، ئةطـةر دوو، سـَي دَيـر ين بَيـت، سـةبارةت بـةوةي كـة          

ة ، ر ةنطة بتوان  بةو دوو، سَي دَير ة هةموو ناوةر ؤكةكةي تَيـدا كـؤ بكةينـةوة، تـا     بزان  ناوةر ؤكةكةي ضي
بزان  ليذنةي نةزاهـة تـةنها خيالفَيكـي زمانةوانيـة، تـا ئَيمـة لـةر ووي زمانةوانيـةوة سـةيري بكـةين، يـان            

ة، يـان لةهـةمان   ليذنةي نةزاهة بةرائة زمةية، كةمن ئةَلَيم زمةي خؤم كةشف ئةكةم، بةدواداضوونَيك هةي
كاتيشــدا ئةطــةر هــةبَيت بــا، لــةوة بكرَيــت كــة لــةناو ناوةر ؤكةكــةدا بةدواداضــووني طةنــدةَلي تَيــدا بَيـــت،    
لةهةمان كاتيشدا شةفافيةت لةخؤ بطرَيت، جا ئةمة لةر َيطةي دةستنيشان كردني ناوةكةي بـؤي زيـاد بكـةي    

َيمـة ضـةند دَير يـك ئيزافـة بكرَيـت، ضـونكة ئةمـة        يـان ناوةر ؤكةكـةي بَيـت، و لَيـرةدا ثَيشـنياز بكـةين كـة ئ       
يةكَيكة لة ليذنة زياد كراوةكان، ثةرلةماني كوردستان لة خولي دووةم ئةزمووني هةية لة ضواردة ليذنـةدا،  

 .بةآلم ئةمةيان ئةزموومنان نية، ئةطةر لة تةفييلةكةدا بنووسرَيت باشرتة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زدةكـةم ر وونكردنةوةيـة  بـدةم، ئةمـة ئـةو ليذنةيـة وةكـو ليذنـةي نةزاهـة، كةلـة حكومــةتي           سـوثا،، حة 
ئيتي ادي هةية، لةناوةر ؤكةكةي ديـارة بـؤ ر َيطـرتن لـة هـةموو طةندةَليةكـة، هـةموو نا انونيةكـة، كةلـةناو          

 .هةرَيمدا ر ووبدات، ئيمة ثةي ثَي ببةين و بضينة سةري، كا  جةالل، فةرموو

 :ةالل علي عبداهللبةر َيز ج
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة وشةي نةزاهة، يان مةسةلةي نةزاهة لةبةرنامةي ليسيت كوردسـتانيدا يةكَيكـة لـة ئةركـة طرنطـةكاني      
بةرنامةي ليسيت كوردستاني،  سةو ثَيشنيازي زؤري لةسةرة، بؤية ثَيم باشـة مةسـةلةي نةزاهـة، ثايةيـةكي     

لةتي كؤمةآليةتي و سةرف كردني داهاتي طشيت، بؤية ثَيم باشة نـاوي ليذنةكـة   ثتةوة بؤ حكومر اني و عةدا
 .بَيت، سوثا،(نةزاهة)بة كوردي بَيت، ناوي ليذنةي ئةستؤثاكي بَيت، لةبةيين دوو 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، دكتؤر رَيباز نو تةي نيزامي هةية، فةرموو

 :ر َيباز فتاح حممود. بةر َيز د
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

ــةر َيز       ــةوة دوو ب ــونكة ئ ــات، ض ــدا بك ــةَل ئةندامةكان ــةعامول، لةط ــة  ت ــو ي ــةم، وةك ــةرؤكايةتي دةك داوا لةس
هةسـتانةوة باسـي ليسـيت كوردسـتانيان كـرد،  سةشـتان نـةكرد، بـة، بـةر َيزَيكي تـر هةَلشةسـَيتةوةو باسـي             

 .سةر ئةكات، كةضي  سةكةي ثَي  ةت  ئةكةيتطةندةَلي دةكات كة بةوا ي  لةكوردستاندا هةية و  سةي لة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ويذدانت هةبَيت، زؤر بةعةدالةت بووم، لةناو ئةم ثةرلةمانةدا هية ليستَيك بـؤمن فـةر ي نيـة، هـةمووتان     
ئةندامي ثةرلةمانن، هةموو جَيطةي ر َيزن خـاوةني هـةر بريور ايـةكي سياسـي بـن، لةهـةر ليسـتَيك بـن، مـن          

اوةلةيةكي جدي ئةكةم كة كؤنرتؤَلي دانيشتنةكان بكةم بؤ ئةوةي لة نيزام دةرنةضـَيت، ئـةو ليذنةيـةة    حم
ئةزان  بؤ ضية  بؤ دذي طةندةَلية، بةآلم مـن لـةوة ئـةو بـةر َيزةم ر اطـرت كـة ئيتيهـامي حكومـةت ئـةكات،          

دواداضـوون بَيـت وبيهَيـن     ئيمة وةخيَت ئيتيهامي حكومةت دةكةين كة دؤكؤمَينتمان لةبةردةست بَيـت، بة 
لــةناو ليذنــةكامنان لةثةرلــةمان مونا ةشــةي لةســةر بكــةين وبيهَينينــة نــاو هــؤَلي ثةرلــةمان، ئينجــا هــةر     
وةزيرَيك بَيت بة ئيـوَل بـانط ئـةكرَيت وثرسـياري لـَي ئـةكرَيت، ئـةوين جـوابي خـؤي ئةداتـةوةو ئَيـوةي            

ة من ئـةو وةآلمـةي جـةنابت، ئـي رتامم بـؤي هةيـة، لَيـرة        بةر َيز  ةرار دةدةن، من بةتةنها  ةرار نادةم، بؤي
لةم سةرؤكايةتية، لةطةَل خؤم ويذدامن و خواي خؤمةوة ئيدارةي دانيشتنةكة دةكةم، كا  شـَيردَل نو تـةي   

 .نيزامي هةية، فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل سس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كرا، بة، سةر بة ليسيت كوردستاني نيـة، مـن موسـتة لم لـةوَي،     تةبيعي باسي ليذنةي ئؤَلؤمثي كوردستان 

من نوَينةري توركمامن لةناو ليذنةي ئؤَلؤمثيةكة، كةباسيشم كرد زؤر بةتةبيعي باسم كرد، كة بزانن شتَيك 
 .هةية، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  شظان، فةرموو

 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
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بةتةئكيد منين لةطةَل ئةو برايةدام كةباسي كرد، ية  دَير ي تةعريف ئةم هـةموو كَيشـةيةي لـَي دروسـت     
نةدةكرا، تـةعريفَيك زؤر زؤر ثَيويسـتة كـة هـةبَيت، مـن لةطـةَل ئـةو مو تةرةحـةم كـة ليذنـةي دةسـتثاكي            

 .بَيت، سوثا،( نةزاهة)لةبةيين  ةو،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن خان، فةرمووبةفري
 :بةر َيز بةفرين حس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم كة ئةم ليذنةية بةناوي ليذنةي دةستثاكي و ضـاودَيري و لَيثرسـينةوة بَيـت، بـؤ ئـةوةي      

 .سوثا،بتوانَي ر َي و شوَيين ئةوتؤ بطرَيتة بةر تا بتوانَي شةفافيةت لةسةرجةم دةزطاكاندا بهَينَيتة دي، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ببورة تةنها دةستثاكيت وت

 :بةر َيز بةفرين حس  حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةخَير دةستثاكي و ضاودَيري و لَيثرسينةوة، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرطوَل خان، فةرموو

 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيسبةت ناوي ئةم ليذنةيةوة ثاكسازي ثر بةثر ي ئةم ليذنةية نية، ثَيشنياز دةكةم ليذنةي ثاكيةتي بَيـت،  بة
ــةيين        ــة ب ــةتي و ل ــة، ثاكي ــةوة ئةوليذنةي ــة ناطرَيت ــةو دوو خاَل ــةنها ئ ــتثاكي، ت ــان دةس ــاكي ي ــتؤ ث ــة  ئةس ن

 .سوثا،بنووسرَيت، دواي ئةوةة شةفافيةتيشي لةطةَلدا بَيت، ( نةزاهة)كةوانةشدا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دة سةعيد، فةرموو

 :بةر َيز دة سعيد دةعلي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ضوار ليذنةي تازةية ثَيناسةيان نية، ليذنةكاني تر ثَيناسةيان هةية، بؤيـة ئـةبَي ثةرلـةمان ثَيناسـة بـؤ      
 .تي ئةم ليذنةيةليذنةكان دابنَيت، بؤية منين ثَيم باشة لةبةر ئةهةمية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببورة كا  دة سةعيد، ليذنةكان هةموويان بـَي ثَيناسـةن ئَيسـتا تـازة ثَيناسـةيان بـؤ دادةنـَي ، لةكؤنـةوة         

 نةبووة، ئَيستا خةريك ، 
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 :بةر َيز دة سعيد دةعلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ال ي بطرَيتــةوة ئةمــةة طرنطــة، بؤيــة وائــةزامن كارَيــك   بؤيــة ثَيشــنياز دةكــةم اليــةني كؤمةآليــةتي وئــةخ 
وئةركَيكي ثريؤزو طةورةي ثةرلةمانة، بؤية ثَيويست دةكات و منـين ثشـتطريي كـا  زانـا ئةكـةم و ئـةوةة       

 .سَي كةس  كة ثشتطريي لَي دةكةين، با بةدَير َيك ثَيناسةي بكةين، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .النا خان، فةرموو
 
 

 

 :بةر َيز النا ادد حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيســبةت ليذنــةي نةزاهــة كــة بكرَيــت بــة ليذنــةي شــةفافيةت و نةزاهــة، هــةروةها دوو بــرادةري تــرين   
ئيشارةتيان ثَيدا، ئيزافـةي كةليمـةي شـةفافيةت بكرَيـت، ضـونكة شـةفافيةت موراديفَيكـة عةكسـي فةسـادة،          

ئـةبَيت، شـةفافيةتي ئيـدارميان هةيـة، هـي دةوليمـان هةيـة، هـي تـةنزمييمان           شةفافيةت يةعين لةدوار ؤذدا
هةية، هةروةها وات لَيـدةكات كـة ئيجتيهـاداتي شةخيـي كـةم ببَيتـةوة، واة دةكـات كـة ئيسـآلح و تةمنيـة           

 .ر ووبدات، بؤية ئيزافةي كةليمةي شةفافيةت بكرَيت لةطةَل نةزاهةدا، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .  خةليل عومسان، فةرمووكا
 :دد ام  عثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . سةكاني من كران، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  برهان، فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كي خؤيان هةيـة، بـة، وابـزامن سـةرؤكي     نو تةيةكي نيزاميم هةية، ئةطةر مةجامل بةيت، ليستةكان سةرؤ
ليستةكان ئةتوانن بةناوي لستةكةوة  سة بكةن، ديقةكانـداوة سـَيجار موزايـةدة ر ووي داوة بـةناوي ئـةوةي      

 .ئَيمة لة ليسيت فآلن ، داوام واية ئةوة دووبارة نةبَيتةوة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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او هؤَلةكـةدا هـةموومان ئةنـدامي ثةرلـةمان ، بؤيـة دةبـَي ر َيـز لـةو         سوثا،، دةستت خؤة بَيت، تكاية لةن
ــتمانداية        ــةوكارةي لةبةردةس ــدات، ل ــةثاكي ب ــؤي ب ــريي خ ــَيك ب ــرين، هةركةس ــراوة بيط ــان دان ــوَلةي بؤم ئي
دةرنةض  و كةسين لةوة بةرامبةري نةشكَينَيتةوة، يةعين يةكَيك لة ليسـتَيك  سـةي كـرد، حـة ي ئـةوي      

طيـاني، ئَيمـة ئـةوةي لةبةردةسـتمانداية مونا ةشـةي دةكـةين، سـوثا،، فـةرموو كـا  مـةال            تر نيـة بر واتـة  
 .بةشري

 :بةشري خليل تؤفي . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئةوةي وشةي نةزاهة لة عةرةبيدا ئةطةر بةرامبةرةكةي بة كوردي بَلـَي  تةماشـا بكـةين بازنةيـةكي     
وضاكسازي وئةستؤثاكي ئةوانة هةمووي ئةطرَيتةوة، ماناكةشيان زيـاترة، بؤيـة مـن     فراوانة، هةر لةثاكسازي

دةَلَيم وشةي ئةستؤثاكي نزيكرتين شتة لةماناكةي، ئةطةر ئةوةة نةكرا، باهةر بةعةرةبيةكةي مبَينَيتةوةو 
 .ثَيي بَلَي  نةزاهة، ئةمةة ماناكةي بةتةواوةتي دةبةخشَيت، زؤر سوثا،

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
 .كا  ئاسؤ كةريم، فةرموو

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشة، بنووسرَيت ليذنةي نةزاهةت نة  نةزاهة، وةكو زؤر شـيت تـرين لةكورديـدا وايـة، بةر اسـيت      
يســيؤنة كةر ةنطــة دةبيــنم دوو شــت تَيكــةَل دةكــرَين بــؤ منوونــة ليذنــةي نةزاهــة لةطــةَل ئــةو هةيشــةي كؤم 

ــةو         ــةوة، ئ ــا بكةين ــك جي ــتة لَي ــةو دوو ش ــاوا ئ ــرةدا ئ ــة لَي ــان، بؤي ــك جي ــيت لَي ــةة دوو ش ــةزرَيت، ئةم دامب
كؤميسيؤنةي كـة سـبةي دادةمـةزرَيت و بـؤ طةنـدةَلي و بـؤ شـةفافيةتة ئـةو ليذنـةي ثةرلةمانيـةة كـة بـؤ             

 .نةزاهة دادةمةزرَيت ئةوين شتَيكي ديكةية، زؤر سوثا،
 

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
 .كا  خورشيد، فةرموو

 :بةر َيز خورشيد ادد سليم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةر اي مـن شــتَيكي سروشـتية كةوشـةيةكي عــةرةبي بـةكار بهَيـن  بةرامبــةري ئـةوين كورديـةكي دة يــ          
بــؤ ئــةوةي  نــةبَيت، ئــةوةتا لةدةورووبــةري ئَيمــة تــور  وفــار، هةيــة، ووشــةكانيان بــةكار دةهَيــن ، بؤيــة

 .بةدة يقي بةكاري بهَين  بةر اي من نةزاهة بَلَي  ئةوة شتَيكي زؤر ر ةواية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةيلي خان، فةرموو
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 :بةر َيز كةيلي اكرم ادد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،،  سةكاني من كران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو بؤضوونانةي كةهات، دوو مو تةرةحي ئةساسي هاتووة، ئةصـَليةكةة ئـةمَينَيت بـةوةوة    بةر َيزان ئَيستا ئ
ليذنــةي شــةفافيةت : ليذنــةي نةزاهــةو موكافةحــةي فةســاد، دووةميــان : ئةبنــة ســَي مو تــةرةح، يةكــةميان

ايـة  ونةزاهة، ئةوين مو تةرةحَيكي تر بوو كة دةنطي لةسةر بوو، ئَيسـتا يةكـةميان دةخةينـة دةنطـةوة، تك    
كةسـي لةطةَلـدا    55دةنطي هَينـاوة، كَيـي لةطةَلـدا نيـة ،      38كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات ، فةرموون 

 .نية، بؤية ئةم مو تةرةحة وةرنةطريا، سؤزان خان، نو تةي نيزاميت هةية، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَلدا نية، بؤ ئـةوةي تةفسـرياتي غةَلـةتي بـؤ نـةكرَيت، بَلـَين ئةوةنـدة ئةنـدام         من ر ةئيم واية، كة ئةَلَين 
 .ثةرلةمان لةطةَل ليذنةي نةزاهةدا نةبوون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببورة ئةوة نيزامي نيـة، ضـونكة مو تـةرةحي تـر هةيـة، كـة دةنطـي نـةهَيناوة مو تـةرةحي تـر ئةخرَيتـة            

: رَيتة دةنطةوة بزان  كامةيان دةنط دةهَينَيـت ئـةوة ئـةبَيت، ئَيسـتا دووةم    دةنطةوة، دواين ئةصَلةكة ئةخ
دةخةمة دةنطةوة، ليذنة شةفافيةت و نةزاهة، تكاية كاتي دةنطدان دةستان دامةطرن تاكؤتـايي باشـة، ئَيسـتا    

كةسـي   51 ، كةسي لةطةَلدايـة، ئَيسـتا كَيـي لةطةَلـدا نيـة      19كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات ، فةرموون
لةطةَلدا نية، ئَيستا ئةصَلةكة دةخةينة دةنطةوة، ليذنةي نةزاهة، ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلنـد بكـات   

كةسي لةطةَلداية،    كَيي لةطةَلـدا نيـة ، تـةنها يـة  كةسـي لةطةَلـدا نيـة، بؤيـة وةكـو           43تكاية ، فةرموون
 .هةية، فةرموو خؤي مايةوة، ئَيستا كا  نةرميان نو تةي نيزامي

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسـيت مــن تَيبينــيم هةيــة لةسـةر شــَيوةي دةنطدانةكــة، لةطةَليــةتي و لةطـةَلي نيــة، جــاري وا هةيــة ســَي    
ةدةم مو تةرةح هةية، من لةطةَل يةكَيكي نيم و دةنطي بؤ دةدةم، ثاشان لةطةَل يةكَيكي تر نيم ودةنطـين د 

و لةطــةَل يــةكيكي تريشــيان نــيم، بؤيــة ئةمــة عةمةلييــةكي ناتةبيعيــةو ئــةبَيت بــة شــةة دةنطــدان، بؤيــة  
ثَيشنيار دةكةين كـَي لةطـةَل ئةوةدايـةو كـَي لةطـةَل ئـةوةي تـردا نيـة، بـؤ منوونـة مـن لةطـةَل ئـةوةدا بـووم               

نةزاهة من لةطةَلي بووم تا ئةوَي كةليذنةي نةزاهةو موكافةحةي فةساد بَيت، ثاشان كة دَيينة سةر ليذنةي 
بة، حةزم لَيبـووة موكافةحـةي فةساديشـي لةطـةَل بَيـت، بـة، كـة دَيينـة سـةر ئـةوةي كـة لةطـةَليت يـان              

 .لةطةَلي نيت و ر َيطاشم نادةيت دةنطي بؤ بدةم بؤية نابَيت، سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مان كـرد، سـَي مو تـةرةح هـةبوو بـة تةسةلسـول       سوثا، كا  نةرميان، بـة، ئَيمـةة وةكـو  سـةي جـةنابت     

خرانة دةنطدانةوةو ئةوةي ئـةخري دةنطـي هَينـاو ئـةواني تـر ر ةفـز كـران، خؤتـان ر ةفزتـان كـرد ئةنـداماني            
ئةوةنـة دةنطـى هَينـا، كـَى     ( مح)ثةرلةمان، يةكةم بة دةنطدان رةفزتـان كـرد، طوكـان كـَى لةطـةَل مو تـةرةحى       

ــر   ــةوا زؤر ت ــة، ئ ــةَل دانين ــةرةحى دووةم     لةط ــوينة مو ت ــراو الدرا، ض ــز ك ــةوة رةف ــةبوو، لةبةرئ ــةَل دا ن لةط
ئةكسةريةت لةطةَلى دا نةبوو ئةوين رةفز كرا، هى سَييةم  ئةكسةريةتى هَينـا، لةيةكةمـةوة، بؤيـة ئـةوة     

 .عمر كةرةم كة. مايةوة، نو تةى نيزامى كا  د
 
 

 :بةر َيز عمر دد ام  نورةدينى
 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

لة بابةتى لةم بابةتةدا لة دانيشتنةكانى ر ابردووة جةنابت ئيجازةت دةدا كة لةبةرامبةر ئةم دوو رةئيـةدا  
 ............ .هةندَيك ديفاعى ىَل دةكةن و هةندَيكى تر

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مـة نـاتوان  نةخيةينـة    ضـى ر َيـم نـةداوة، ئـةوة سـةعاتَيكة لةسـةرى  سـة دةكـةن، ئيَ        ! خوا سةالمةتت بكـات 

دةنطدان براى عةزيزم، هةر مو تةرةحَيك لة كةسَيك زياترى هـةبوو ثشـتطريى هـةبوو دةخيةينـة دةنطـدان،      
ئةوجا خؤتان  ةرار دةدةن، يان  بوَلى دةكةن يـان  بـوَلى ناكـةن، نو تـةى نيزامـى بَيـت تكايـة، كـا  شـظان          

 .فةرموو
 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر

 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر
ثَيم واية مو تةرةحةكة تةبيعى ئةوةى خـرا دةنطـدان، هـى عةرةبيةكـةة بـوو دةبوايـة كورديةكـةة بـا،         

 ............ .كراباية، ليذنةى نةزاهة بة كوردى شتمان لةسةرى باسكرد، يةعنى بةكورديةكةى ضية، يةعنى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

باسـى  .ة كوردى دةينووسيت تةرجومةى وشةى نةزاهة وةكو كـا  د تةرجومةى عةينةن شتة، ئةو جَييةى ب
كــرد، بةهــةمان شــكل دادةنــدرَيت لــة تةكيــةوة لــةناو  ــةو، دادبنــدرَيت زؤر تةبيعيــة، ئَيســتا بــؤ ليجنــةى  

 .منةزةماتى موجتةمةعى مةدةنى، كا  برهان كةرةم كة

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــارةى ليذ ــةر          دةرب ــة، ئةط ــة هةي ــاوى ليذنةك ــة ن ــةم ل ــن رةخن ــةدةنى م ــةعى م ــةزةماتى موجتةم ــةى مون ن
موجتةمةعى مةدةنى بَيت، موجتةمةعى مةدةنى لة كؤمةَلةو ر َيكخراو ثَيك دَيت نة  هـةر مونةزةمـة، لـة    
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 1223سـاَلى   18وآلتى ئَيمة كؤمةَلة جيايةو ر يكخراو جيايـة، كؤمةَلـةكان وةكـو لـة ياسـا و  ـانونى رة ـةم        
ية، يةعنى لةر ووى  انونيـةوة يـان دةبَيـت ليذنـةى كاروبـارى      980هةية، ر َيكخراوةكان وابزامن ياساى ذمارة 

موجتةمةعى مةدةنى بَيت، يان ليذنةى جةمعيات و مونةزةماتى موجتةمةعى مـةدةنى بَيـت، لةبةرئـةوةى    
دةبَيـت ليذنـةى كاروبـارى     موفهومى  انونى جةمعية ومونةزةمة دوو شتى جيـاوازن، يـةعنى ناوةكـةى يـان    

كؤمةَلطاى مةدةنى يان ليذنةى كؤمةَلةو ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى، لةبةرئةوةى كؤمةَلطةى مـةدةنى  
كؤمةَلةشةو ر َيكخراويشة، منةزةمات كؤمةَلطةى مةدةنى نية، تةسنيف هةية لة  ـانونى ئَيمـة بـة مـةفهومى     

هةردووكيشـيان كؤمةَلـةو ر َيكخراوةكـانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى،       انونيةكةى  جةمعية لة مونةزةمة جيـاوازة  
لةر ووى  انونيةوة مةفهومةكانيان جياوازة، هةردووكيشيان بة كؤمةَلطةى مةدةنى حيسا  دةكرَين، دووبارة 

 .سوثاست دةكةم
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سيوةيل خان فةرموو 

 :ادد عثمانبةر َيز سيوةيل 
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

منــين بةهـــةمان شــَيوة ليذنـــةى كاروبـــارى كؤمةَلــةو ر َيكخراوةكـــانى كؤمةَلطــةى مـــةدةنى، لةبةرئـــةوةى     
ر َيكخراوةكان هةمانة بَى اليةنةو هةمانة سةر بةاليةنةكانة، بةآلم كؤمةَلةكان زؤربـةى زؤرى خَيرخوازينـة،   

بـؤ منوونـة ئَيمـة كؤمةَلةيـةكمان     ( ةكانكؤمةلَـ )بَى اليةنن، ثـَيم باشـة ئةطـةر ئـةو وشـةيةى بـؤ زيادبكرَيـت        
هةية، كؤمةَلةيـةكى خَيرخوازميـان هةيـة، مـاوةى سـاَلَيكة كـة، هـةتا ئَيسـتا لَيمـان ناثرسـَيت ثـارةى ضـؤن             
وةردةطرن و سةرف دةكةن و لَيتان وةردةطرن، مةبةستم ئةوةية ليذنةى كاروبـارى كؤمةَلـةو ر َيكخراوةكـانى    

 .كؤمةَلطةى مةدةنى

 :كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
 .كا  كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيم واية ئةو ليذنةيـة كـة ثَيشـنيارى ليذنةيـةكى نوَييـة، زةرورةتـى خـؤى هةيـة لـة بـوارى كؤمةَلطـةى            

ردنـى، ر ةنطـة لـة    مةدةنى، كة ثَيويستة ئـةم ليذنةيـة هـةبَيت، جـارَيكى تـر دةكةوينـة ئةشـكاالتى ثَيناسـة ك        
ثَيناسةكان تةوزحيات بدرَيت باشرت ئةركى ليذنةكة ديارى دةكرَيت لة ثةرلةمان، بؤية ئَيستا ر َيكخراوةكان با 
ــةزراوةكانى         ــةى دام ــَي  ليذن ــةر بَل ــةندة ئةط ــةدةنى، هةرض ــةى م ــةزراوةى كؤمةَلط ــة دام ــَيكن ل ــَي  بةش بَل

زى ر َيكخـراو ضـية و جةمعيـة ضـيةو ئـةوة مةنفةعـةى       كؤمةَلطاى مةدةنى بَيت، دةكةوينة تـةعريفى جيـاوا  
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عامة و ئةو ئةمواىل هةندَيك ئةشخاسة، بةم سةرةر اى هةموو ئةو شتانة بؤ ئـةوةى ئةشـكاالتى ناوةكـان زؤر    
 .نةبَيت ئةوةم ثَى باشة ليذنةى كاروبارى كؤمةَلةو ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .فةرمووكا  صباح  

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةز داخازَيت دكةم ناظَى ظَى ليذنة ببيتة ليذنا كاروبارى كؤمةَلى مةدةنى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  عمر فةرموو
 

 

 :بةر َيز عمر صدي  حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رَيـت بـة ليذنـةى كاروبـارى كؤمـةَلى مـةدةنى، لةبةرئـةوةى ئَيمـة ئةطـةر          من ثَيشنيار دةكةم ئةو ناوة بطؤر د
وةكو ثَيشوو بيهَيَلينةوة كاروبارى ئـةو ليذنةيـة تـةنها ثابةنـد دةبَيـت بـة ر َيكخراوةكـانى كؤمـةَلى مـةدةنى،          
بةآلم ئةطـةر بيكـةين بـة كاروبـارى كؤمـةَلى مـةدةنى، ئـةو كاتـة لةسـةر ئاسـتى تاكـة كـة،، لةسـةر ئاسـتى               

ةزراوةى سياسى و كؤمةَلايةتى ئابووريةكان ئةم ليذنةيـة دةتوانَيـت ئـين بـؤ ئـةوة بكـات كـةوا كؤمـةَلى         دام
 .مةدةنى لة هةرَيمى كوردستان دا بةرةو ثَين ببات و طةشة بكات

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  امري فةرموو

 :عودينيوسف بةر َيز امري طوطة 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر ببَيت ليذنا كاروبارى ر َيكخراوةكان، ر َيكخراوةكان شاملة، ضونكة ر َيكخراوةكامنان مة طةلة   رةئيا من
 .............. .هةنة، هةروةسا كؤمةَلةشى طةلة  هةنة لة كوردستانَى، فة شامل ببت ليذنةى كاروبارى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كة بكةن تكاية، كا  امري فةرموورجائةن هةركة، ر اوةستا ئي رتام بؤ مةجلسة 

 :عودين بةر َيز امري طوطة يوسف
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى كاروبارى كؤمةَلةو ر َيكخراوةكان با شامل بَيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ادد فةرموو.كا  د
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 :ادد ابراهيم على.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةكةم كة ليذنةكة ببَيتة ليذنـةى كؤمةَلـةو ر َيكخراوةكـان، يـةعنى كؤمةَلطـةى مـةدةنى لةطـةَل        من ثَيشنيار 
نةبَيت، ر َيكخراوةكان هةر كؤمةَلطةى مةدةنى دةطرَيتةوة، ليذنة و ر َيكخراوةكان، لةبةرئةوةى لة ثَيشـةوةة  

ان بـؤ نةكردنـةوة، لةبـةر    باسى خاوةن ثَيداويستى تايبةت وزيندانى سياسـيمان كـرد لـة ليذنةيـة  دا جَيمـ     
طرنطى ثَيدانى تايبةت ثَيم باشة خاوةن ثَيداويستى تايبةت و زيندانى سياسين لةطـةَل ئـةو ليذنـة جَييـان     
ــةو ر َيكخراوةكــان و خــاوةن ثَيداويســتى تايبــةت و      ــاوى ليذنةكــة ليذنــةى كؤمةَل ــةو كاتــة ن بــؤ بكرَيتــةوة ئ

 .زيندانيانى سياسى بَيت، زؤر سوثا،

 :رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة
 .طوليزار خان فةرموو

 :بةر َيز طوَليزار  ادر امساعيل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خاَل دا تا ئَيستا  سةمان كردووة وجَيطةى زيندانية سياسيةكامنان نةكردووةتةوة، نة لـة مـافى    18ئَيمة لة 
اوا دةكـةم ئـةو خاَلـة وةكـو خـؤى      مرؤظ و نة لة كاروبارى ثَيشمةرطة، نة لة كاروبارى شـةهيدان، بؤيـة مـن د   

 .مبَينَيتةوةو، بةآلم زيندانى سياسيشى بَيتة ثاَل، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  رفي  فةرموو

 :رفي  صابر  ادر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، لةبةرئــةوةى مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــة لــة ثــاَل كؤمــةَلى مــةدةنى ر َيكخــراوة سياسيةكانيشــى يرَيتــة ســةر   
ــتة         ــرن، ثَيويس ــةوة وةردةط ــة حكومةت ــةكين ل ــى وآلت و بودجةي ــتةمى سياس ــة سيس ــَيكن ل ــةوانين بةش ئ
ثةرلةمان ضاودَيرى ئةوان بكات، جطة لةوةى بةشَيك لة كَيشةى ناو ئةو حيزبانة و ئةو ر َيكخراوة سياسيانة 

يةتى و شتى ترى ىَل دةكةوَيتةوة، بؤيـة  جارَيكى تر دةبَيتةوة كَيشةيةكى كؤمةآليةتى لةناو عةوا بى كؤمةآل
من ثَيشنيار دةكةم كة ليذنةكة ناوى بندرَيت ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطةى مةدةنى و ر َيكخراوة سياسيةكان، 

 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئيزافـة   ليذنةى كاروبارى كؤمةَلى مةدةنى و ر َيكخراوة سياسـيةكان  كـا  نـةرميان بـا نو تـةى نيزاميةكـةى      

 .بكات، فةرموو
 

 

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزت ئةو هةظاَلةمان كة بة دانيشتنةوة  سةى كرد بةر َيزت، بةر استى وةستان بـة ثَيـوة وةكـو ئـةوة وايـة      

ؤى هةيــة بــة هــةموو ئةنــدام ثةرلــةمانَيك بــ 41كــة ئــةو موخالةفــةى  ــانونى كردبَيــت بةرامبــةر مــاددةى 
دانيشــتنةوة و بــة ثَيــوة  ســة بكــات، بؤيــة ئــةوة نو تةيــةكى نيزاميــة نــةدةبوو جــةنابت هــةَلت بســانداية،   
لةبةرئةوة من بؤ خؤم ثَيم باشـة بـة دانيشـتنةوة سـةيتةرة زيـاتر دةكـةى، شـتةكان دةخةيتـة بةردةسـت و          

 .تَيبينيةكان زياتر بؤت دةخوَيندرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثا،، بة، عورف لَيرة ئي رتام بؤ ثةرلةمان، نة  بؤ سةرؤكايةتى بؤ طشـت ئـةو ثةرلةمانـة بـؤ ئـةوةى       

 .ئةو بةر َيزانة هةمووى بيبينَيت و ئةو ئسلوبةمان بةكارهَيناوة، كا  ساالر فةرموو
 

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ام وايــة بكرَيــت بــة ليذنــةى كاروبــارى كؤمــةَلى مــةدةنى، بــؤ ئــةو   ســةبارةت بــة نــاوى ئــةو ليذنةيــة مــن ر  
مةبةستةى كة وشـةى كاروبـار لـة جَيـى ر َيكخراوةكـان دابنـدرَيت، ضـونكة ئَيمـة لةطـةَل ر َيكخراوةكـانين دا           
لةطــةَل كؤمةَلطــةى كــوردةوارى دا كــة مجوجــؤَلَيكى كؤمــةَلى مــةدةنى هةيــة ســةنتةر و ســةنديكا و ناوةنــد    

اوجؤرمان هةية، بؤ تَيثةر اندنى ئةو ئةشكاليةتة ئةو كاروبارة لـة جَيطـةى ر َيكخراوةكـان بَيـت     نيقاباتى جؤر
يـة زؤر جـار لـة    (طـا )كارَيكى باشة، لةر ووى زمانةوانيشةوة كؤمةَلطاكة بكرَيتة كؤمةَل، ضونكة ئةو ثاشطرةى 

ةَلى مةدةنى بَيـت، ضـونكة كؤمـةَلى    زمانةوانى دا بؤ جَيطا دَيت زؤر تر، بؤية ر ام واية ليذنةى كاروبارى كؤم
مــةدةنين ر َيكخراوةكـــان دةطرَيتـــةوة، ئةوانـــةى ناويـــان هــاتووة و ئةوانـــةى ناويـــان نـــةهاتووة، هةنـــدَيك   
بريوبؤضوون هةية داكؤكى لة زيندانية سياسيةكان دةكات، ثَيم واية لَيرةة جَيطةى دةبَيتةوة، لة ر َيكخراوة 

اسيةكانين بةشَيكن لة ضاالكى كؤمةَلى مةدةنى، لةو بارةيةوة ر ام واية سياسيةكانين، ضونكة ر َيكخراوة سي
هةندَيك بؤضوونى ثَيشرتين هةبوون كة ليذنةكة وةكو ناوةكةى وةكو ليذنـةى كاروبـارى كؤمـةَلى مـةدةنى     

 .بَيت كارَيكى باشة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .فةرموو ليذنةى كاروبارى كؤمةَلى مةدةنى  سوثا، كا  دانا

 :بةر َيز دانا سعيد صؤفى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منين ثَيم باشة ليذنةكة ليذنـةى كاروبـارى كؤمـةَلى مـةدةنى بَيـت، لةبةرئـةوةى ئةطـةر كؤمـةَلى مـةدةنى          
ى ئينطليـزى، مـن ثـَيم وايـة هـةموو ر َيكخراوةكـان       (سـيظيل سؤسـايتى  )تةرجةمـةى حـةرفى بَيـت بةرامبـةر     

ئةو ر َيكخراوانة سياسى بن، ياخود سياسى نةبن، حكومى بـن يـاخود حكـومى نـةبن، جـا       دةطرَيتةوة، ئةوجا
بؤية من ثَيم واية دةكرَيت هةروةكو خؤى تةنيا مةسةلةى كاروبارى بؤ زيادبكرَيت و ر َيكخراوةكان البضـَيت  
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كؤمةَلطا لـة زمـانى   ، لةبةرئةوةى (كؤمةَل)دةكرَيت بكرَيت بة ( كؤمةَلطا)و وة  ئةوةى كا  ساالر باسى كرد 
ية، ية  خاَل دةمةوَيت ر وونى بكةمـةوة ئةوةيـة   (طا)كوردى هةندَيك كات ماناى شوَين دةدات، ئةو ثاشطرى 

ــة         ــةدةنى ك ــةَلطاى م ــانى كؤم ــاي ر َيكخراوةك ــة ياس ــةوةى ك ــت دواى ئ ــى دةبَي ــة ض ــةو ليذنةي ــةهامى ئ ــا م ئاي
ــَي  ثةرلــة   مان نيــة كــة بةدواداضــوون دةكــات، تــةعقيبى  دةردةضــَيت  لةبةرئــةوةى ئــةوة ئَيمــة نــ  بــا بَل

ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى دةكات، بةَلكو ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةن  كة ئةوان ئـةو تـةعقيب   
و بةدواداضوونةى دةكةن، ض ثةرلةمان بَيت ياخود كاروبارى حكومـةت بَيـت، جـا بؤيـة مـن ثـَيم باشـة ئـةو         

اسةى دةكةى ياخود مةهامةكةى ديارى دةكرَيت وابكرَيت كة ثَيناسـةكة بـةو   كاتةى كة تةعريفى ياخود ثَين
شــَيوةية بَيــت كــة ئــةو ليذنةيــة بــةدواى كاروبارةكــانى ر َيكخراوةكــانى كؤمــةَلطاى مــةدةنى دا دةضــَيت لــةو    

 .وةزارةتة ياخود لةو فةرمانطايةى كة هةية، سوثا،
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كم بدةرَى بةر َيزبزةبت ضى ىَل بَيت ناوَي

 :بةر َيز دانا سعيد صؤفى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ناوةكةى ليذنةى كاروبـارى كؤمـةَلى مـةدةنى بَيـت، لةبةرئـةوةى ر َيكخـراوة سياسـيةكانين دةطرَيتـةوة ئـةو          

 .كاتة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يةكى هةية فةرمووئةوة ثَيشرتين بةر َيزَيك تةئكيدى كرد، سوثا،، كا  فرست موداخةلة

 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـة لـة    1لـة فة ـةرةى    41بة نيسبةت ر اوةستان و دانيشـتنى ئةنـدامان، ئـةوة لـة نيزامـى داخلـى مـاددةى        
 .جَيطاى خؤى بَيت ر ادةوةستَيت، ئةطةر بَيتة سةر ئةو مةنةسةية دادةنيشَيت، سوثا،

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة
 .ناسك خان فةرموو

 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة من ثَيم باشة ليذنةى كاروبارةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى بَيت، ئةطةر بكرَيـت لـة ثَيناسـةكةدا لـة بـةينى      

ايان و بـؤ ئـةوةى   دوو  ةو، شتَيك ئيشارةت بدةين بةو ر َيكخـراوة ثيشـةييانةى كـة وةكـو يـةكَيتى مامؤسـت      
ــراوة          ــةم ر َيكخ ــرى ئ ــارَيكى ت ــةر كاروب ــاخود ه ــاددى و ي ــةنى م ــةى الي ــة موتابةع ــةم ليذنةي ــةآلحيةتى ئ س

 .......... .ثيشةييانةة بضَيتة زمنى سةآلحيةتى ئةم ليذنةية
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ناوى ليذنةكة ضى بَيت بةر َيز  

 

 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم
 .سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

وةكـو يـةكَيتى مامؤسـتايان و    ( ر َيكخـراوة ثيشـةييةكان  )ليذنةى كاروبارى ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى 
سـةنديكاى تةندروسـت كـاران و ئةوانـة، بـؤ ئـةوةى بتـوانَى سـةآلحيةتى هـةبَيت ئـةو ليذنةيـة موتابةعـةى             

 .ئةوانين بكات، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نين ر َيكخراوى مةدةن  خوشكى من، كا  خليل فةرمووئةوا

 :ددام  عثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين هةروةكو برادةران ديارة  سةكةى منيان كرد، بةآلم بـةو ثَييـةى كـة هـةم حيـزبين وةكـو ئـاداتَيكى        

طرَيتةوة، هةم ر َيكخراوة ثيشةيى و موجتةمةعى مةدةنى حيسا  دةكرَيت، وة هةم لة ثَيناسةكةدا جيطةى ب
جةماوةريةكان و هةم نة ابات و ئيتي ادات هةمووى ئةمة لة هينةكةدا ر َيك يرَيت، بـةآلم وةكـو ناوةكـةى    

 .بة موختةسةرى با ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطاى مةدةنى بَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  عبدالسالم بةروارى فةرموو

 :صدي مصففى  مبةر َيز عبدالسال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةبعةن ئةو ثَيشنيارةى ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطاى مةدةنى تةسةور دةكةم دروست ترة، ضونكة داعى نيـة  
تيكرارى  سةكان بكةم ئةوانةى تر هةمووى لة ناو كؤمةَلطاى مةدةن ، ية  شتى تر دةمةوَيت بيَلَيم ئَيمـة  

ــةند ضــةمكيَ   ــة، ئَيمــة  لــة زمــانى كــوردى ض ــةَلطا،  ( سؤســايةتى)كى ئــةكادمييمان هةي ــان كــردووة بــة كؤم مي
يةكة بؤ وةختة يان بـؤ جَيطايـة و بـؤ جَيطـا     ( طا)ميان كردووة بة كؤمةَل، بؤية تةسةور دةكةم ( كؤميونتى)

نية كة ئايدياية  خؤى ضةسثاند ناضى بطةر َيى وشةكانى لةكوَى هاتوونة، سؤسايةتى و موجتةمة  يةعنى 
ــة        كؤ ــة دةكات ــةدةنى ك ــةَلطاى م ــةوة، كؤم ــان ناطرَيت ــةنها ر َيكخراوةك ــةدةنى ت ــةَلطاى م ــارى كؤم ــةَلطا، كاروب م

ــؤ         ــةكَيكيان ب ــة ي ــةَلطا ك ــةورةى كؤم ــةمكى ط ــةة و دووض ــةنَيوان دوو ب ــة ل ــةو بوارةي ــيظيل، ئ ــةَلطاى س كؤم
كـةين بَلـَي  كاروبـارى    دةسةآلتةو سياسةتة ئةوةى تريشيان بؤ  ازاجنةكةية كـة ئابووريـة، ئةطـةر تةماشـا ب    

كؤمــةَلطاى مــةدةنى واتــة نــة  بــة، ر َيكخراوةكــان، بــةَلكو هــةموو نةشــاتاتى تــرى كــة دةكــرَين لــة دةرةوةى  
 .سياسةت و ئابوورى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كا  ئاسؤ فةرموو

 :بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  عبدالسالم  سةى منى كرد

 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
 .رَيباز فةرموو.سوثا، كا  د

 :ر َيباز فتاح حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . سةكانى منين كرا، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا، تارا خان فةرموو

 :بةر َيز تارا سس  ياس 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ا  عبدالسالم دةكةم كة ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطاى مـةدةنى  بَيـت، كؤمـةَلطا    من ثشتطريى لة كا  ئاسؤ و ك

هةروةكو دانيشتطا شوَينَيكة لةناو كؤمةَلةطةدا ئـةو كارانـةى دةكرَيـت لـةناو كؤمةَلطـة هـةر بـة كؤمـةلطاين         
 .مبَينَيتةوة، ليذنةى كاروبارى كؤمةلطاى مةدةنى، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نةما  سةى بكات لةوانةى كـة ناويـان نووسـى بـوو  بـةر َيزان دواى مونا ةشـة كردنـى ئَيـوةى          سوثا،، كة،

ليذنةى كاروبارى )بةر َيز لةسةر ناوى ليذنةكة، سَى مو تةرةحى بةرضاوة كة ثشتيوانى هةبوو، ية  لةوانة 
ــةدةنى  ــةى مـ ــَييةم   : ، دووةم(كؤمةَلـ ــةدةنى، سـ ــانى مـ ــةَل و ر َيكخراوةكـ ــةى كؤمـ ــة: ليذنـ ــارى ليذنـ ى كاروبـ

 .ر َيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى، نو تةى نيزاميت هةية كا  دانا فةرموو

 :بةر َيز دانا سعيد صؤفى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةو ئيقرتاحةى يةكةم ليذنةى كاروبارى كؤمةَلى مةدةنية، نة  كؤمةَلةى مةدةنى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيسـتا يةكـةم ثَيشـنيار دةخةينـة دةنطدانـةوة، ليذنـةى كاروبـارى كؤمـةَلى         سوثا، ر استة كؤمةَلى مـةدةنى،  
بةر َيز لةطةَل داية، كَى لةطةَل ئةو مو تةرةحـة   43مةدةنى كَى لةطةَل ئةوةية  تكاية دةست بةرز بكاتةوة  

ــة     ــةرز بكاتــةوة تكاي ــت ب ــةم مو تةرةحــة    91نيــة دةس ــة ئ ــوو،  91و  43كــة، لةطــةَل دانيــة، بؤي دةرض
رةحى دووةم ليذنةى كؤمةَل و ر َيكخراوةكانى مةدةنى، تكاية دوو جار دةنط مةدةن، كَى لةطـةَل دايـة   مو تة

 .كة، لةطةَل داية، كَى لةطةَل دانية  نو تةى نيزامى فةرموو سؤزان خان 12دةست بةرز بكاتةوة تكاية  
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 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ؤتايى طوَيم ىَل بطرة، ئَيمة تاوةكو ئَيستا ئةو سيستةمةمان بةكارنـةهَيناوة، لةبةرئـةوة   ئةم جارة هةتاوةكو ك
تكا دةكةم هةروةكو جـاران كـَى لةطـةَل دايـة، ئـةو دةنـط بـدات و ئـةوةى لةطـةَل دانيـة بـا ئـةو ئةشـكاليةتة              

 .دروست نةبَيت تاوةكو ئةندامان ر ادَين لةطةَل ئةو مةوزوعة
 :نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما

 .سوثا، كا  فرست تةوزيي دةدات فةرموو
 
 

 

 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوةى لةطةَل مو ةرةحَيك بَيت مةفروزة ية  جار تةسويت بكات، نابَيت لةطةَل سَى مو تةرةح بَيت، بـة،  

وانَيـت دووجـار و سـَى جـار لةطـةَل      ئةوةى لةطةَل دانةبَيت دةتوانَى لةطةَل ئةوانى ترين نةبَيت، يةعنى دةت
نةبَيت، ئةوةى ترين ئةطةر ئَيمـة ثـَين ئَيسـتا بةشـَيوةية  و بـة شـكلَيكى نار َيـك بـةر َيوة ضـوو بَيـت خـؤ            

 .شةرت نية، ئَيمة ر استى نةكةين، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كوَيستان خان كةرةم كةتكاية ئةو مو تةرةحى دووةمة ليذنةى كؤمةَل و ر َيكخراوةكانى مةدةنى، 

 :عبداللة بةرَيز كوَيستان حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشنيارى يةكةم كة دةنطـى زؤرينـةى هَينـاو لةبةرامبةريـة  كـة كةمينـة لةطـةَلى نـةبوو، ئـيرت تـةواو، بـة            
 .نارةئيى من ثَيويست ناكا هى دووةم يرَيتة دةنطدان، تةواو ئيرت ثَيشنيارى يةكةم زؤرينةى هَي

 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 وةَلاَل من تةئيدى كوَيستان خان دةكةم 

 .نو تةى نيزامى كا  شَيروان حةيدةرى فةرموو
 :بةرَيز شَيروان ناصي حيدرى

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
وايـة   وةَلاَل منين لةطةَل نو تةى خوشكى بةرَيزَيم كوَيستان خامن، ئَيمة كة زؤرينة دةنطمان هَينا، مـةعناى 

كة كةمينةكة بة نةزةر ئيعتيبار وةرناطريَى دووبارة ئَيمة تةسويت بكةين، لةسـةر ض تةسـويت بكـةين  مـن     
 .نازامن بةراستى، زؤر سوثا،

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كا  شؤرة، فةرموو
 :يد حس بةرَيز شؤرة يج

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةى ئامادة بوان بزان ، بؤئةوةى لة لَيكجياكردنـةوةى دةنطـةكان   ثَيم باشة لة سةرةتاى هةر دانيشتنَيك ذمار

 .بزان  زؤرينة كامةية وكامة نية 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثا،، بةتةماينة ئَيمة سيستةمى ئةليكرتؤنى، كةهةر كةسَيك كة دةنطى دا ديـار بـَينت، ناوةكـان ديـار     
كا  فرسـةت   ،م تةنزميى ئةكةين بة دَلى ئَيوة ئةبى ئينشْا  اهللبَينت، خةريك  ئَيمة هَيشتا زؤرى ماوة، بةاَل

 . سةى هةية، فةرموو
 

 :بةرَيز فرست ادد عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى تر ماون، ئي تمال هةية بةتةمانة (48)دةنط تةئيدى مو تةرةحى ئةوةليان كرد، مةعناى ئةوةية ( 43)
ةبةر ئةوة ئةمن لةطةَل رةئيى كا  شَيروامن، ئةطةر بَيتو بلعةكَ با تةئيدى مو تةرةحةكةى تر بكةنةوة، ل

دةنط تةئيدى ئةوةليان كردبا، مةعناى واية ئةوانى تر ئة ةليةتن، ئـةوةى مـاون بـؤ مو تـةرةحَيكى     ( 10)
دةنطى تر ماون، ئي تمال هةية تةئيدى مو تةرةحى تر بةكةن، ( 48)دةنطن هيشتا ( 43)تر، ضونكة لَيرة 

ئةوة مةفروزة ئـى سـَييةمين يرَيتـة دةنطدانـةوة، ئـةو وةختـة تةماشـا ئةكـةين كـَى  زيـاتر دةنطـى            لةبةر 
 . هَيناية

 :بةرَيز شَيروان ناصي حيدري
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زيــاتر دَينــَى، ( 43)دةنطــى هَينــا، مــةعناى وايــة تةســويتى دووةم و ســَييةم ئةكيــدة لــة ( 43)خــؤى ئةطــةر 
ى خؤيةتى، ضؤن دذى رةئيـى خـؤى تةسـويت دةدا، بـة تةئكيـد بـة نـةفى سـةوت دةدا،         ضونكة دذى رةئيةكة

 . نة  بة ئيجا ، سةوت بدا، بة نيسبةت مو تةرةحى يةكةم
 :بةرَيز  سةرؤكى ثةرلةمان
 . كا  رفي ، فةرموو

 :بةرَيز رفي  صابر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكة ثَيويستة بةردةوام ب  لة دةنط (43)ئةوةية كة من راستيةكةى دوو نو تةى نيزاميم هةية، يةكَيكيان 
دان،ضونكة هةميشة كؤى دةنطةكان وةر بطرين، ئةطةر ية  دةنـط لـة كـؤى ئامـادةبوان زيـاتر بـوو ئةوكاتـة        

كـة، لَيـرة بـ  بـةَلى     ( 104)كـة، لَيـرةين ئةطـةر    ( 109)ثَيويست ناكا بةردةوام بـ ، بـةاَلم ئايـا ئَيمـة     
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اكا ئةمة ية ، دووةميشيان كا  فرسةت فةرمووى كـة ئينسـان بـؤى هةيـة دوو جـار      َيية، و ثَيويست ن(43)
بَلَى نْة، دةنط بدا، ئةمةة من وا تَيطةيشتم ئَيـوة فـةرمووتان، كـة دةبـَى يـة  جـار ثشـتطريى ثَيشـنيارَيكى         

مـةة رةوا  ديارى كراو بكا، بةاَلم بؤى هةية دوو جار يـان زيـاتر لـة جارَيـك دذى ثَيشـنيارَيك دةنـط بـدا، ئة       
كة، ئةوةى كة دوو جار دةنط دةدا دذى بَيت، ( 10)دةنط دَينَى، رةنطة ( 40)نية  ضونكو كة ثَيشنيارَيك 

 .  ثَيشنيارةكة بكةوَى لةو حاَلةتةدا بةَلى من وا تَيطةيشتم
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةيت ، لَيـى دةركـ  (2)ةهاتوونـة، ئـةكا   رَيزدار لة ليستةكانن، بةاَلم ن( 5)بةرَيزان ئيمر ؤ ثينة غايبمان هةية، 
 .يةعنى لة نيوةى زياترة، نو تةي نيزامي، كةرةم كة كا  امساعيل( 43)
 
 

 :بةرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مة لة ثَيشرتين لة خوىل ثَيشـرت هـةر وا بـووة، هـةر رةئيـة ، هـةر ثَيشـنيارَيك، كـة هـات دوو ئةنـدمانى           ةئ
ثشتوانى ىَل كرد، ئةو رةئية بة نةزةرى ئيعتيبار وةربطريَى يرَيتة دةنط، ئـيال ئةطـةر رةئيةكـةى     ثةرلةمان

خؤى سةحب بكاتـةوة، ئَيسـتا سـَى ئـيقرتاح هـةبووة، سـَى رةئـى هـةبووة، رةئيَيكيـان ئـةوة بـووة رَيكخـراوى             
، هةر سَيكى ,ى مةدةنى لةطةَلىئةوة بووة كاروبارى رَيكخراوةكان وكومةَلطاكان: كؤمةَلى مةدةنى، رةئى دووةم

ئةبَى ير َيتة دةنطدانةوة، يةكةميان يرَيتة دةنطدانةو بزان  ضةند دةنطى هَينـا، ثَيويسـت ناكـا بَليـى كـَى      
يرَيتـة دةنطدانـةوة كـَى    : دذيتى، دووةميان ثَيشنيارى دووةمين يرَيتة دةنطدانةوة، ثَيشنيارى سـَييةمين 

 .ئيرت سقوت ئةكات و كؤتايى ثَىدَى، زؤر سوثا، دةنطى ئةكسةرييةى هَينا تةواو
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

غايـب بـن، نـةوة  خؤيـان لَيـرة بـن ئيمزايـان        ( بلفعـل )ئَيستا ناوى غايبةكان ئـةخوَين ، ئةطـةر غايبـةكان    
 يةكة لةنيوةى زياتر بَى ئةوة حةسم ئـةبَى، ئةطـةر نـا وةكـو خـؤى ئـةر ؤين، فـةرموو       (43)نةكردبَى، ئةطةر 

 .كا  فرسةت
 :بةرَيز فرست ادد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةرَيز ادد سلَيمان عبد اهلل، غايبة، ايو  نعمت  ادر رةدان، غايبة، سةردار رشـيد حممـد ، شـةومن حممـد     

 .طةشة دارا جةالل،سوثا، طه،غةريب 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . سؤزان خان، فةرموو
 :نورىبةرَيز سؤزان شةها   
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  . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
شوان عبد الكريم ئةوين ئيجازةية لةطةَل خاتو طةشـةو شـةومن خـان و كـا  ئةرسـةالنين لَيـرة نيـة كـا          

 . حممد حممودين لةطةَلمان نية
 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ين ئيمـرؤ لـةناو   ئةغلةبيةتة، ضوار رَيـزدار هَيشـتا سـوَيندى ياسـاييان نـةخواردوة، وة شةشـ      ( 43)بةرَيزان 
كـةمرت ئـةبَى، بؤيـة مو تـةرةحى يةكـةم      ( 40)تة سـيم دوو بكـةين   ( 21)، (10)سالؤن ن ، ئةوة ئةبَيتـة  

 .  بووَل كرا وة ئةضينة فة ةرةيةكى تر
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . كا  عمر،فةرموو
 

 :ديينةبةرَيز عمر دد ام  خدر نور
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

دنى ثَيشنيار ضةند شَيوازَيك هةية، ئةطةر ية  ثَيشنيار بَى ئةوة دةكرَى هةردوو الى ئةوةى لةثَيشكةة كر
كة دةنطى ثـَى دةدا ئـةوةى كـة دذيـةتى هـةردووكى وةربطـريَى، لـة حاَلـةتى دوو ثَيشـنياردا، ثَيشـنيارَيك كـة            

تةعةدوديـةتى ثَيشـنيار،    ئةكسةريةتى هَينا ئةوةى تر بةخؤى رةفز دةبَيتةوة، حاَلةتى سَييةم ثَيى دةوتـرىَ 
واتــا لــة يــة  كـــات دا ضــةند ثَيشــنيارَيك هةيـــة هــةر ســَى ثَيشـــنيارةكة دةخرَيتــة دةنطدانــةوة، لـــةنَيو          

 .ثَيشنيارةكاندا ئةوةى كة ئةكسةريةتى هَينا ئةو وةردةطريَى ، سوثا،
 :بةرَيز سةروكى ثةرلةمان

بةاَلم طشـت ماددةكـة ئةخةينـة دةنطدانـةوة، هـةر      بةرَيزان ئَيستا ئةم ماددةية ية  ية  دةنطتان لةسةر دا، 
ةيـة، كـَى لةطةَلدايـة  دةسـت بـةرز بكـات، زؤر       (12)ةى، تكاية كَى لةطةَلة  دةستى بةرز بكاتن ببـورن،  (18)

سوثا،، كَى لةطةَلدا نية  شةة كة، لةطةَلى دانية، بةزؤرينـةى دةنـط ثةسـند كـرا، ئةضـينة مـاددةى دوو       
هةموار كراو  بةم شَيوةيةى خواروة دةخوَيندرَيتةوة، ليذنة هةميشـةييةكان   ى(32)برطةى دوو لة ماددةى 

ــة        ــةبن وة ل ــةمرت ن ــدم ك ــنة ئةن ــة ثَي ــدَين، كةل ــدام ثَيك ــة  ئةن ــة ذمارةي ــةبن،   ( 11)ل ــاتر ن ــدمين زي ئةن
ليذنةيـــةكين لـــةناو ئةنـــدامانى دا ســـةرؤكَيك و جَيطـــري ســـةرؤ  و بر يـــاردةر بـــؤ خـــؤى هةَلدةبـــذَيرىََ،  

تشكل اللجان الدائمي  من عددَ ال  : املعدل  وتقرا كاألتى( 32)ة الثالث  من املاََة تعدل الفقر)شى عةرةبيةكة
عضوا تنتذد كل جلن  مدن بدني  عضدائها رئيسدا ونائبدا للدرئيس       (  11)يقل عن مخس   عضاء وال يزيد عن 

تن ناوى خـؤى بـدا تـا بةشـدار     ئَيستا بةرَيزان بؤ ئةو ماددةى دوو كَى ئةيةوَى  سةى لةسةر بكا( ومقررا هلا 
ادد عمر عبد العزيز، حممد سعيد، ناسك، . بَيت، ئةو رَيزدارانةى كة ويستيان  سة بكةن لةسةرى كاردؤ، د

سؤزان، عةونى بةزاز،امساعيل، نةرميان عبـد اهلل، ناويـان ئيزافـة كـرد كةسـى تـر هةيـة  نيـة رَيـزدار كـاردؤ           
 .كةرةمكة
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 :  بةرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيم واية ليذنةى هةميشةييةكان كة ئَيمة ئَيستا دةنطمـان لةسـةردابوو بـؤ دانـانى ليذنـةكان، ئةطـةر لـة        
ثَينة ئةندام كةمرت نةبَى، ئةطةر ئَيمة زياتريشى كةين بَلَي  لة حـةوت ئدنـدام كـةمرت نـةبَى ئيجـابى تـرة،       

َيكى ترين ئَيمة لَيـرة لـة فراكسـيؤنى جيـا جيـا، واتـا ثةيوةنـدى بـة         يةعنى بةالى منةوة ئةمة خاَلَيك، خاَل
ئةوة هةية كة ئةو ئينتخاباتة ئَيمة يةكَيك لة ثَيوةركامنان بوونى هةر كةسـَيك لـةو ليذنانـة ثةيوةنـدى بـة      

ان ئارةزوو و ثسثؤرى هةية، من ثَيم واية ئةطةر ئَيمة بتوان  ئةمة زياتر ثةيوةندى بة ويذدان و ئينسانةك
هةية كة ضؤن دةنط ئةدةن، بةاَلم ئَيمة ئةطةر تةناسوبَيكى تيابكةين، ئينسافَيكى تيا بَى لة حيسا  كردنـى  
كةفائةتى ئينسانةكة، يةعنى نة  بةوةى لة ليستى منة ئيرت ئةبَى من بة عةدةد دةنطى ثـَى بـدةم، يـةعنى    

ا، بةاَلم كةفائةتى ئةوةى هةية خـؤى  مةسةلةن زؤر كة، هةية لة ليستَيكة رةنطة ئة ةليةة بَى لة خؤى د
 .ميهنةكةى ئةوةية، ئةطةر بتوان  شت زياد بكةين تةناسوبى تَيدا بَى بؤ هةَلبذاردنةكة بة ئيجابى دةزامن

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . ادد، فةرموو. د
 :ادد ابراهيم على. بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنـةمان هـةبَى ئةندامـةكان    ( 12)باشة لة ثَيـنة ئةنـدام، ضـونكة ئةطـةر      من بؤ ذمارةى ئةندامةكان، ثَيم

دابةة كةى، ئةطةر زياتر بَى وابزامن خةَلكى بةرناكةوَى، هةر ليذنةية  بةاَلم ئـةو رايـةم هةيـة، كـة وةكـو      
هـةر   كا  كاردؤ باسى كرد وهةَلبذاردنى سةرؤ  و جَيطر و بر ياردةرى ليذنةكة، من ثَيم باشة وا بنووسـرىَ 

ليذنةية  لةناو ئةندامةكانى دا سةرؤ  وجَيطرَيك وبرياردةرَيك بؤ خؤى ديـارى بكـات، بـؤ ئـةوةى بوارَيـك      
بهَيشــرتَيتةوة بــؤ شــَيوازَيك لــة تــةوافوق، هــةموومان ئــةزان  ثَيكهاتــةى ثةرلــةمان ضــؤنة، بــؤ ئــةوةى كــة     

يـةعنى ئةطـةر بـوترَى ديـارى      هاوسةنطية  ببَى لـة ديـارى كردنـى سـةرؤ  و جَيطـر و مقـةررى ليذنـةكان،       
دةكات نة  هةَلدةبذَيرى بوار ئةمَينَيتةوة بؤى واتا ليذنةكان لة نَيوان خؤيان شَيوازَيك لة تـةوافوق بتـوانن   

 .ئةو مةسةلةية ضارةسةر بكةن، زؤر سوثا،
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة ثاشـان لـةناو ليذنـةكان، نـاو     هةر روونكردنةوةية  ئَيسـتا لةسـةر ذمارةكـان ئيتفـاق بكـةن ئـةو تةفسـيالت       
فراكسؤنةكان، لةطةَل يةكرت دبنيشن، ئيتفاق بكـرَى لـةوَى بريـارى ىَل بـدةن، زؤر مةنتقيـة تـةواف  بكـرَينت،        

 .بةاَلم ئَيستا بة، ذمارةكةية لةضةند كةمرت نةبَى، لة ضةند زياتر نةبَى  كا  عبد السالم، فةرموو
 :مصففى صديقبةرَيز عبدالسالم 

 . ةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز س
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مان ثَيويستة، بؤية وابزامن، (115)ئةطةر كردتة شةة ئَيمة ضيات ، ببورن بةثَيى ئةوةى من اختياصم ريا
ئةطةر برادةران و خوشكان ئةيانةوَى مونا ةشةى مةسـائيلى تـر بكـةن مـن ثَيشـنيارى ئـةو  سـةى جـةنابت         

ليذنةيـة لـة ثَيـنة كـةمرتة نـابَى      ( 12)ى دةكةم، ثَينة حـةدى ئةعاليـة بـؤ حـةدى ئـةدناى خـوارةوة، يـةعن       
بكرَى، لةشةة كةمرت نةبَى، يان لة حةوت كةمرت نـةبى، ضـونكة بةشـى ناكـا، ئةطـةر خـيالف هـةبى لةسـةر         

زيادو كةم ئةوة مةوزوعَيكى ترة مـن ثَيشـنيار ئةكـةم، ئةطـةر  سـة لـة دةرةوةى رة ةمةكـة بـَى رَيطـا          ( 11)
 .بدة بؤ مونا ةشةى مةسائيلى تر نةدةيت تا تةسبيت ببَيت، ثاشان رَيطا

            :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئيمرؤ بةثَيى بةرنامةمان، لَيرة بؤضؤنيةتيةكةى لة ناو فراكسؤنةكان، لةناو ليذنةكان، لةطـةَل سـةرؤكايةتى   
مونا ةشة ئةكةين، بة، لَيـرة ذمارةكـة تةحديـد بكـةن ئَيـوةى بـةرَيز حـةدى ئـةدنا ضـةند بَيـت، لةضـةند            

 .ةمرت نةبَى، لة ضةند زياتر نةبَى، ئةو دو رة ةمة تكاية كا ، عمر عبد العزيز، فةرمووك
 
 

 :ءالدينبةرَيز عمر عبدالعزيز بها
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةبـةر  سى ذمارة نييـة، ضـونكة ئَيمـة سـَى خاَلمـان      سةرةتا نو تة نيزاميةكم هةية، كة ئةم ماددةية تةنها با
كردنى سةرؤ ، ئةوين وةكو تَيبينيـة  بةنسـبةت مـن    كردنى ليذنةكانة، باسى دياري يارىدةستاية، باسى د

نار وونية  ئةبينم لة ماددةكانى ثةيوةست بةمة كةلة فةسلى شةشة، وابـزامن لـة خاَلـةكانى تـر لـة شـَيوةى       
يـة،  سةالحياتى دابةة كردن سةالحيةتى سةرؤكايةتى بةرَيز بؤ دابةة كردنى ليذنةكان مـن راسـثاردةم هة  

يةعنى نازامن ئةضَيتة ض خانةيةكةوة، ضونكة عـرزم كـردى، ئةطـةر هةرباسـى ذمـارة بـَى ئـةوة  سـةم نيـة،          
بة، باسى شتى ترين بَى من ثَيمباشة ليذنةكان تةنـةوعى تَيـدابَى، تكـام وايـة لـة بـةرَيزتان هـةوَل بـدةن         

ؤراو جؤرةكـان بكـرَى ئةطـةر    فراكسيؤنةكان بؤ دةوَلةمةند كردنيان بـؤ ئـةوةى باشـرت خزمـةت بـة بـوارة جـ       
تةنةو  لة ليذنةكان هةبَى، ئينسافى تيابَى، حيسا  بؤ كةفائةت و ئةهليةت و ئةوانة يرَيتة ثـَين هـةموو   

 .شتَيك زؤر باشة، سوثا،
            :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

مارةكامنان بـؤ تةحديـد   روومن كردةوة بؤ بةرَيزت ومت ئةوةى تر ثاشان منا ةشةى لةسةر ئةكةين، ئَيستا ذ 
زيــاتر نــةبَى،  نو تــةى نيزامــى ( 11)كــةن، وةكــو لَيــرة هــاتووة ثَيشــنيار كــراوة لــة ثَيــنة كــةمرت نــةبَى لــة 

 .كةرةمكة، فةرموو سؤزان خان
 :بةرَيز سؤزان شها  نوري
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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نيـة، بـةاَلم جـةنابت تةئكيـدت كـردةوة      من جارَيكى تر ئةيَلَيمةوة نو تةكةم ئي تمالة ئَيستا بَلَيـى نيزامـى   
تةنها لةسةر ذمارة، لةبـةر ئـةوة  سـة كـردن لـة دةرةوةى ئـةو بابةتـة  سـةكة دةضـَيتة دةرةوةى بابةتةكـة،           
تكاتان لَيدةكةم هةر ئةوةندة لةسةر ذمارةكان روونى بكةنةوة جارَيكى تر وة لـة ثاشـان لةسـةر ئاليةتيةكـة     

 .سوثا،مةجال زؤرة خؤمان  سة بكةين، زؤر 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 كا  عونى، فةرموو، 
 :بةرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثا،، برادةران  سة لةسةر بابـةتَيك دةكـةن خـارجى بةرنامـةى كـارة، بةرنامـةى كـار، ئةطـةر موالحـةزة          

ثةيرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان، تكايـة     (42)بكةين لة ماددةى دوو تةنها باسى فة ةرةى سَييةم دةكا لة ماددة
 .ر ةضاوى ئةو خاَلة بكةن، زؤر سوثا،

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ناسك خان، فةرموو

 
 : بةرَيز ناسك توفي  عبدالكريم

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
منـين هـةر ئـةوةم هةيـة بةراسـتى       ضديات بدوو   ديارة هةر ئةو تَيبينيـةى ئـةو بـةرَيزة كـة ئيختساسـى ريـا      

اتى تةسويتى ليذنةكان ومت ليذنةكان زؤرن، ئةطةر بَلَي  لة ثَينة كةمرت سَييانى ئةر وا بـؤ سـةرؤكايةتى   لةك
زؤرة ( 11)بــةاَلم   ئــةوة نــابَى لــة دوو ئةنــدامى كــةمرتى هــةبَى، حــةدى ئةدناكــةى لــة ثَيــنة كــةمرت نــابَى، 

امَينَيتةوة، بؤية ثـَيم وايـة سـة فى    ئةوكاتة هةندَيك ليذنة عةدةدى زؤر زؤر ئةبَى وة هةندَيكى هيضى بؤ ن
ئةعالكةى لة حةوت زيـاتر بـَى،  هيضـى بـؤ نـامَينَى، ثَيـنة بـؤ حـةوت لةمـة زيـاتر عةمـةىل دةرناضـَى، زؤر             

 .سوثا،
 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

 .ادد، فةرموو.بةَلَى بة، هةر ئةندامَيك حة ى هةية لة دوو ليذنة بَيت وة ئةتوانرَين لة ية  بَى د
 :ادد ابراهيم على.رَيز دبة

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة هةندَيك لة ئةنـدامانى ثةرلـةمان، يـةعنى ئَيمـة كـة  سـةمان لةسـةر ئـةوة كـرد ئـةو برطةيـة راسـتة،             

ــاددةى   ــَييةمة لــة م ــة ى     (32)برطــةي س ــة ناكــات، يــةعنى ح ــة ذمارةك ــةنها بــا، ل ــةاَلم هــةمان برطــة ت ، ب
ى هةموو برطةكة بكةن كةبا، لة هةَلبذاردنى ئةندامان و سةرؤ  و جَيطر ئةندامانى ثةرلةمانة مونا ةشة
 .و مو ةررين ئةكا، زؤر سوثا،
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 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةرَيز كا  حةمة سعيد، فةرموو

 : بةرَيز حةمة سعيد دة على
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

رتاوة بة كارى ليذنةكانـةوة، ئـةوة خاَلَيـك وة    ثَيشةكى من ئةَلَيم ليذنةكان زؤر طرينطن، كارى ثةرلةمان بةس
ئةم برطةيةى كة بةرَيزتان داتانة بـةر تةعـديل و هـةموار كردنـةوة فعلـةن هـةر باسـى ذمـارة ناكـات باسـى           

( 32)ضـؤنيةتى ثَيكهاتـةو دانــانى سـةرؤ  و جَيطــر و مقةررةكـة مــن وا ئـةزامن تــةواوة برطـةكانى مــاددةى       
ةبَى بة ؤالةفة و ؤالةفـةى نيـزام ئـةوا ثَيشـنيار دةكـةم لـة كؤبوونـةوةى        طرنطن، بؤية داوا ئةكةم ئةطةر ن

داهاتوو  وابَى، يان جةنابتان ضؤن بة موناسـبى دةزانـن هـةر ئـةو برطانـةى تـرين هـةموار بكـرَى، ضـونكة          
دانـانى ليذنـةكان دةَلـَى سـةرؤكايةتى دايـدةنَى ثَيويسـتة سـةرؤكى فراكسـيؤنةكانى تيـابَى، ضـونكة سـةرؤكى            

كسيؤنةكان مةسةلةى دابةة كردنى ليذنةكان و دانانى سةرؤ  و جَيطر و ئةمانةة تةوافقى تَيدابَى وة فرا
هةندَى برطةى تَيداية ناضمة ناو تةفاسيلى بؤئـةوةى كـات بهيَ َلمـةوة موبـةريرى نـازامن بـؤ بكـرَى بـة ثَيـنة          

ةوت بـؤ  ئةطـةر مـةفتوح تـر     موبةريرةكةى، حةز ئةكةم بفةرموون وة من ثَيم باشة هةر حةوتةكة بَى، حـ 
 .زياتر بَى تةبيعية، وة زؤر سوثا،( 11)بَى لة 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوة رةئي جةنابتة كة حةوت بَى، رةئى هةندَى ئةندامانى تـر ئةوةيـة كـة لـة ثَيـنة كـةمرت نـةبَى وة هـى          

خؤتان بر يارى لَيشةدةن ئَيستا برايةكى تر لة حةوت زياتر نةبَى هةموو رةئيةكان بة ئي رتام وةرئةطرى ، 
يةكةم شت با رة ةمةكة ديـار بةكـةين، ئةطـةر بـؤ مـةوازعى تـرَين ويسـتتان منا شـة بكـةين، بـةرَيزان لـة            
داهـــاتوو هـــةموو نيزامةكـــة جـــارَيكى تـــر ثَييـــدا ئةضـــينةوة لـــةكوَى شـــتَيكمان ديـــت طرينطـــة خزمـــةتى   

ين بكاتن ثَيدا ئةضينةوة ئةمة شتَيكى ئـانى بـوو   هةرَيمةكةمان ئةكا خزمةتى ئةم ثةرلةمانة ئةكا باشرت ئ
 . وموئةم ليذنانة ئةبَى هةبَى بؤ ئةوةى دةست بةكار ب  لةم زروفة، سؤزان خان، فةر

 :بةرَيز سؤزان شها  نورى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اء وال تشكل اللجان الدائمي  مدن عددَ ال يقدل عدن مخسد  اعضد      )من ثشتطريى لةو ماددةية ئةكةم وة  خؤى 
وة ئـةو  ( عضوا و تتنتذد كل جلن  من بني اعضائها رئيسا و و نائبدا للدرئيس و مقدررا هلدا     ( 11)تزيد عن 

زؤر زؤر  سةيان لةسةر مةوزوعى ئاليةتيةكة كرد وة ضؤنيةتى دانانةكة وا بزامن لة هةلبـذاردن   بةر َيزانةى
ناو هـؤَلى ئـةم ثةرلةمانـة نـةكرَيت، ئَيمـة      دميوكراسى تر نية، بـةاَلم ئةطـةر باسـى ئيتفا ـات بكـةين ئةوةلـة      

ن سةرؤكى فراكسـيؤنةكان دانيشـنت ئةكـةين، وة ئـةو مةوزوعانـة هـةموو دةبر َيتـةوة،        اخؤمان لةطةَل بةرَيز
حةز ئةكةم بؤ مـةوزوعى ثَيـنة كـةمرت نـةبَى، بـةرَيز كـا  فرسـةت ئـةو روونكردنـةوةى ئاليةتيةكـة بـدات            

 .ة  زؤر سوثا،بؤضى لة ثَينة كةمرت نةبَيت دانراو
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 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  عونى، فةرموو

 :بةرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى كةلة ثرؤذةكـةدا هاتيـة دةكـةم، بةتايبـةتى ئَيمـة ئةزموونـةكى زؤر وازدـان        
مـارةى ليذنـةكان كـة ضـةند زؤربـَى بةراسـتى       هةبوو لة خوىل دووةمى ثةرلةماندا سةبارةت بـة ذمارةكـان، ذ  

زيـاتر نـةبَى، وة   ( 11)ئين لة ليذنة ناكرَى، لويَى ثرؤذةكة بةم شَيوةية هاتووة لة ثَينة كةمرت نةبَى وةلـة  
 . زؤر ثرؤذةيةكى مةعقولة و مةنتقية،، وة زؤر سوثا،

 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  امساعيل، فةرموو

 
 

 :عبداهلل بةرَيز امساعيل حممود
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

( 11)ئةمنين هةروا وة  كا  عةونى باسى كرد، بةثَيى تةجروبةى ثَيشوومان لة ثَينة كـةمرت نـةبَى ولـة    
تةواو بكاتن، بؤية وةكو خؤى كـة  ( 9)تةواو بكا يان ( 11)زياتر نةبَى، ضونكة شةرت نية هةموو ليذنةكان 

 .ر سوثا،هاتية زؤر باشة وا مبَينَيتةوة، زؤ
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  نرميان، فةرموو
 :بةرَيز نةرميان عبداهلل  ادر

 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
جَيطـر و   من ثشتطريى لةو رةئية ئةكـةم بةراسـتى نيسـبة و تناسـب هـةبَى لـة دانـانى سـةرؤكى ليذنـةكان و         

ــة      ــةوة ئَيم ــةر ئ ــرَى، لةب ــةوافو ى بك ــَيوةيةكى ت ــةر ر ةكان بةش ــةناو    مو  ــةوة ل ــةتى عريا يش ــة حكوم ــةر ل ه
ثةرلةمانى حكومةتى عريا يشدا ئةوةمان بةكارهَيناوة تةنانةت لة موسلين ئَيستا ئةو كَيشـةمان هةيـة كـة    
ئيمة بة تةوافوق ئةوكارانة ئةكةين بـؤ ئـةوةى كـة، هـية فراكسـيؤنةكان هةسـت بـة غوبنَيـك نةكـةن لـة           

م وةكو عةمةليةكى دميوكراتين زيـاتر مـن ثَيشـنيار ئةكـةم،     مةوزوعى سةرؤكايةتى و جَيطرو مو ةرر، بةاَل
ةكة نية، هية كَيشةيةكم نية تةئيدى ئةكـةم، بـةاَلم مـن ثَيشـنيارَيكم هةيـة      (11)ةكةو (4)من  سةكةم بؤ 

لَيرة ئةَلَى هةر ليذنةية  لةناو ئةندامانيدا بة ية  هةَلبذاردن سةرؤكَيك و جَيطرى سةرؤ  و برياردةرَيك 
َلدةبذَيرَى، بؤ ئةوةى ية  عةمةليةى هةَلبذاردن بكةين، كَى دةنطى زياترى هَينا سةرؤ  بَى كَى بؤ خؤى هة

ــةيَيكى          ــةم عةمةلي ــة ه ــةوة ثَيمواي ــَى، لةبةرئ ــةرر ب ــوو مو  ــَييةم ب ــى س ــَى، ك ــر ب ــا جَيط ــى هَين دووةم دةنط
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دن هةر سـَييةكيان دةسـت   دميوكراتية و هةم تةوافو ةكةة نية، من ئةو ثَيشنيارم كة بَلَيم بةية  هةَلبذار
 .نيشان بكرَى نة  بةجيا، زؤر سوثا،

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
( 11)كـةمرت نـةبَينت لـة    ( 9)ئَيستا تةواو بوو ئةو بةرَيزانةى ويستبوويان  سة بكةن مو تـةرةح هةيـة لـة    

اتر نـةبَى ئـةو   زيـ ( 11)كـةمرت نـةبَى، لـة    ( 4)زياتر نةبَى، مو تةرةحى ترين هةية وةكو خؤى مبَينَى، لـة  
زياتر نةبَى، ئةخيةينة دةنطدانـةوة، ئـةو بةرَيزانـةى    ( 11)كةمرت نةبَى، لة ( 9)مو تةرةحةى كة ئةَلَيت لة 

 . كةمرت نةبَيت، كا  كاردؤ فةرموو( 9)لةطةَل ئةوةن كةلة 
 :بةرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بَى بةة ناكا، يةعنى شتةكة (12)كة عةدةدى ثةرلةمانتار ئطةر ئةو روونكردنةوةى كا  عبد السالم كردى 

خؤى كةدابةشى دةكةى ئةوةنـدة عـةدةدى ئةنـدام ثـةركان نيـة      ( 9)موستةحيلة ئَيمة داواشى بكةين بَلَي  
 . كةواتة ئةمة بةخؤى رةفز ئةبَيتةوة

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
زيـاتر نـةبَى، دوكةسـين    ( 11)كـةمرت نـةبَى وة لـة    ( 9)ة سوثا،، ئَيستا دوو كة، با ديفاعى لَيبكاتن بؤ لـ 

كــةمرت نــةبى  بــا هةَلبســتَيت بــة تَيــرو تةســةل   (9)ديفــاعى لَيبكــات بةعةكســةوة، كــَى ثَيــى باشــة كــة لــة   
كةمرت نةبَيت  كة، هةية  كـة،  ( 9)مونا ةشةى بكات، شةرحى بكا بؤ ثةرلةمانتارةكان، كَى ئةيةوَيت لة 

 .زياتر نةبَى  كا  عبد السالم كةرةمكة( 11)كةمرت نةبَى و لة ( 4) نية برا كَى ئةيةوَى لة
 :صدي  السام مصففىبةرَيز عبد 

 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةزمةكة خؤم هةَلمكرد، ثاشان خؤم ثةشيمان بووم، داواى لَيبوردن دةكةم، حيسابى ئةوةم نةكرد ئَيمة هةر 

ئةوكاتة ئةو  سةى من كردم ( 12)كة، تة سيمى ( 199)م ية  ئةضيتة دوو ليذنة واتا دةبَى حيسا  كة
 . هةمووى ريازياتيةن غةَلةت بوو، سوثا،

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زياتر نةبَى  تكاية دةست بةرز بكةن،نا نا هـةر يـة    ( 11)كةمرت نةبَى لة ( 9)ئيستا كَى لةطةَل ئةوةية لة 

كـةمرت نـةبَى، ئةوانـةى ئـةَلَين لـة      ( 9)هةبوو وتيان لـة   كة، نةبوو، برا مو تةرةح هةبوو ضةند رَيزدارَيك
زيـاتر  ( 11)كـةمرت نـةبَى و لـة    ( 4)كةمرت نةبَى  با دةست بةرز بةكةن  نيـة  كـَى لةطـةَل ئةوةيـة لـة      ( 9)

 . زياتر نةبَى ثةسةند كرا( 11)كةمرت نةبَى لة ( 4)نةبَى  زؤر سوثا،، كَى لةطةَلدانية  بةكؤى دةنط لة 
ةى دوو هةر هـةمووى ئةخةينـة دةنطدانـةوة كـَى لةطـةَل ئةوةيـة مـاددة دوو وة  خـؤى مبَينـى           ئَيستا مادد

 . دةست بةرز بكات تكاية  كَى لةطةَل دا نية  دوو كة،، كا  نةرميان كةرةمكة
 :  بةرَيز نةرميان عبداهلل  ادر
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 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
       .من ئاخري كة، بووم كة  سةم لةسةر ئةو فة ةرة كرد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كـةم غَيـر بـؤ ئـةو     ،، ية  مو تـةرةح ئـَى مـن ضـى لـَي ب     لةبريمة بة، ية  كة، بووى، ضاوةكةم ية  كة

مةوزوعانة ئةبَى ثَيشـرت لـة الى خؤتـان مونا ةشـةبكةن، ئيتفـا ى لةسـةر بكـةن، دوايـى لَيـرة تـةرح بكـرَى،            
ون بكةمةوة، بة، يةكَيك حةزى لَي نةبَى مو ـةرربَى،  موشكيلة نية هةردووكى يةكة، ئيجازة هةية بؤت رو

بةزؤر بيكةي ببيتة مو ةرر ئةوين نابى ضـاوةكةم يـةعنى ئةمـة مـادام ئـةَلَي  رةغبـة، ئي تمالـة يـةكَيك         
حةزي ىَل بَى سةرؤ  بَى، بيكةيتة جَيطرين نةيكاتن، جا لةبةر ئةوة ناتوان  فةرز كـةين، ئـةوة رةغبـةتى    

ةندامـة بـةرَيزة لةوةيـة يـةكَى حـةز ئـةكا مو ـةرر بـَى بيكةيـة سـةرؤكين نايكـا، نـابَى             ئةندامةكةية، ئةو ئ
فــةرزى كــةين، ئــةوة بؤخؤيــان، بــؤ ئَيــوةى بــةرَيز بــةجَي مبينــَى، ئَيســتا ماددةكــة  بــول كــرا، مــاددةى ســَى   

ــونيةوة وة لــة رؤذنامــةى      ــةموار كردنــة لــة رؤذى دةرض ــت بــةم ه ــى)ماددةيــةكى زةروريــة كــار دةكرَي  وا ع
ــتان  ــةوة  ( كوردس ــاَلو ئةكرَيت يعمددل بهددذا التعددديل  عتبددارا مددن تدداريخ اصددداره و ينشددر فددى اجلريدددة        ) ب

كة، هةية  سةي لةسةر بكات  ية  كة،، رَيـزدار كـا  عـةوني بةتـةنها هـية       (.وقائع كورَستان)الرمسي 
 .مو تةرةحَيكت وةرناطرين، فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 :سوثا،، من ثَيشنيار دةكةم صياغةكة بطؤر َيت بةو شَيوةيةي لَي بَيت
لةبةر ئـةوةي  (. وقائع كورَستان)يعمل بهذا التعديل اعتبارا  من تاريخ تشريعه وينشر س اجلريدة الرمسي  )

ةموار كـراو، زؤر  ي ه9004ي ساَلي (1)ئييدار لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَيمةوة دةبَيت بةثَيي ياساي ذمارة 
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر ئةوةي ية  دةنط بوو، كةسين نةيويست  سة بكات، مو تةرةحةكةي كا  عةوني بةزاز وةرنـاطرين  
داواي لَيبووردني لَي دةكةين، ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر 

دا نييــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة  زؤر ســوثا،، بــةكؤي دةنــط ثةســند كــرا، ئَيســتا طشــت  ســوثا،، كــَي لةطةَلــ
ثرؤذةكة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، ئومَيدةوارين كة سوودتان 

دنـي  دانيشـتين ثةرلـةمامنان هةيـة، دانيشـتين ئاسـايي بـؤ دةسـت نيشـان كر        ( 11)وةرطرتَ  سبةي سـةعات  
سةرؤكي ليستةكان ئةطةر تةشريفيان ( 10)سةرؤ  و جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، بةاَلم سةعات 

 .بَي ئَيمة دانيشتنَيكيان لةطةَل دةكةين لةسةر تةوزحياتي تري ناو ثةرلةمان و كارةكان، زؤر سوثا،
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 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل                                               ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                                             َيري ثةرلةماني سكرت       

  عَيراق - عَيراق                                                                              كوردستان – كوردستان
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 ( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0222\2\11رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 11/2/0222 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  11/2/9002رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

ي خؤي ( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (5)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانبةر َيز فرست محدد عبداهلل سكرتَيري 
 .بةست

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

ي خـولي  (5)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , كوردستاني عَيـراق  ثةرلةماني
ةية بةم شَيو دا 11/2/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
بــة ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيرانــي (بةرهــةم ادــد صــاَلي ادــد)دةستنيشــان كردنــي ر َيــزدار كــا  -1

 .كوردستاني عَيراق
بةجَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانـي  ( ئازاد حممد جنيب حممد سليم) دةستنيشان كردني ر َيزدار-9

 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق

 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .ناوي خواي طةورةو ميهرةبانبة
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خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي يةكـةم، خـولي طرَيـداني يةكـةم، دانيشـتين          بةناوي طةلي كوردستان، 
 .بةرنامةي كار 11/2/9002رؤذي دانيشنت (5)ذمارة

بــة ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيرانــي (بةرهــةم ادــد صــاَلي ادــد)دةستنيشــان كردنــي ر َيــزدار كــا  -1
 .عَيراقكوردستاني 

بةجَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانـي  ( ئازاد حممد جنيب حممد سليم) دةستنيشان كردني ر َيزدار-9
 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق

بةر َيزان ئَيستا ئةو بةر َيزانةي كةدوَييَن ئامادة نةبوون ناوةكانيان ئةخوَيندرَيتةوة، ثاشان دَيينةوة سةر 
 .ا  فرسةت، فةرمووخاَلي يةكةمي بةرنامةي كار، ك

 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةردار رةشيد، شةومن حممد غريب، طةشة دارا، شوان عبدالكريم، كـا  سـامل،   ) غياباتي دوَييَن ئةمانةن
 .، ئةوانةة بةئيجازة حيسا  ئةكرَين، سوثا،(م، ئارام شاه ، ايو  نعمتاعبدالقادر اكر

 
 

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

بةرهـةم ادـد   )ئَيستا دَيينة سةر خـاَلي يةكـةمي بةرنامـةي كارمـان، دةستنيشـان كردنـي ر َيـزدار كـا          
كــا  زانــا، موالحــةزةت هةيــة،  . بــة ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيرانــي كوردســتاني عَيــراق  (صــاَلي ادــد

 .فةرموو
 :دة كريم رؤوفزانا . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 سةي كة لَيرةدا ثَيويستة بكرَيت، با ئاماذة بدةين بةوةي كة بةنةزةري ئيعتيبار وةرطرتين ئةوةي  ئةو

ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم هاتووة، تايبةت بةدةست نيشـان كـردن و   (10)ي ماددةي(19)كة لة بر طةي 
ئـةكرَيت،  تةمسية كردني سةرؤ  وةزيران هةيـة، هـةموومان ئاطـادارين كـة تـةنها يـة  كـة، تـةكليف         

مــن لَيــرةدا 9001ي ســاَلي (9)بــةآلم ثــاة هــةمواركردني يةكــةمي ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيم ذمــارة 
لةبةر َيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان دةثرسم، بةحوكمي ئةوةي كة ثةرلةماني كوردسـتان ئَيسـتا   

ةرَيك لَيرةدايـة نوَينـةري   هةَلبذاردنةكان لةكوردستان ئةجنام دةدرَيت بةية  بازنـةي هةَلبـذاردن، نوَينـ   
هةموو كوردستانة، من لَيرةدا لةبةر َيزتان دةثرسم، لةض سيستةمَيكي ثةرلةماني وآلتاني دونيادا هةيـة،  
تةكليف كردن بؤ دوو شةخ  بَيت، تةمسية كردن و تـةكليف كردنـي كةسـَيك بـؤ ثَيكهَينـاني كابينـةي       

اني جيهانـدا وايـة، ئـةم حاَلةتـة بـةم شـَيوازة       وةزاري تةنها بؤ ية  كة، دةبَيـت، لةهـةموو سيسـتةمةك   
بر وات بةبر واي من ئةمة ديسانةوة ئةبَيتة تةكريَ كردني مةفهومي ئيداري، بؤيـة مـن لـةم ثَينـاوةدا     
ثَيشنياز دةكةم بـؤ بـةر َيزتان لـةم سـَي خاَلـةدا يـةكَيك لةمانـة بر يـاري كؤتـايي ئةطةر َيتـةوة بـؤ ئَيـوةي             
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ئةطةر ئَيمة باوةر مان بةوة هةية ثؤسيت جَيطـري  : شنيازانة وةربطريَيت، يةكةمبةر َيز، كة يةكَيك لةم ثَي
سـةرؤكي حكومــةت ئــةبَيت لــةناو هــةرَيمي كوردســتاندا وةلــةو لــة وآلتــان وةزيرَيــك ئــةبَيت بــةجَيطري  
سةرؤكي حكومةت، ئةطةر ئةبَيت ئةم حاَلة بةجَيبهَيَلرَيت بؤ كاتي مـةيي سـيقة بةحكومـةت، ضـونكة     

كـار بكرَيـت لةسـةر هةَلوةشـاندنةوةي     : كردن بةم شَيوازة ئةبَيتة دوو كابينةي حكـومي، دووةم  تةمسية
تةعديلي يةكةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم كة دةستنيشان كردن لةجياتي ئةوةي بؤ ية  كة، بَيـت  

و ثَيشــنيازة بــة حــوكمي ئــةوةي ئَيمــة ئــةزمووني حوكمــةتي كابينــةي ر ابــردو  : بــؤ دوو كةســة، ســَييةم
جَيطـري سـةرؤ  وةزيـران لةبـةردةم ثةرلةمانـدا تـةكليف كـرا، متمانةشـي ثَيبةخشـرا، بـةآلم كةالضـوو            
ثةرلةمان ئاطاداري ئةم حاَلةتة نةبوو، من لَيرةدا ثَيشنياز دةكةم، لةطةَل ر َيزم بؤ هةموو ناوَيك، ئةطـةر  

ي كوردسـتاندا دةبَيـت،   تةمسية كردني سةرؤ  وةزيران وجَيطري سةرؤ  وةزيـران لةبـةردةم ثةرلـةمان   
ــن       ــةي وةزاري ــران كابين ــةرؤ  وةزي ــري س ــانةوةي جَيط ــت لةكاركَيش ــةكاتي دةس ــةم ل ــنياز دةك ــن ثَيش م
هةَلبوةشَيتةوة، ضونكة هةردووكيان بةيةكةوة تةمسية ئةكرَين، الدانـي يـةكَيكيان ئةبَيتـة هـؤي الدانـي      

ــرةدا ثةرلــةمان ضــؤن لةســةرةتادا وجــودي    ــودي   ئــةوي تريشــيان، كةواتــة لَي هةيــة، لةنيهايةتيشــدا وج
هةبَيت، نة  نةيبَيت، بؤية دووبارةي دةكةمةوة بـةردةوام بـوون لةسـةر ئـةم حاَلةتـة بـةردةوام بوونـة        

 .لةسةر تةكريسي دوو ئيدارةيي لةهةرَيمي كوردستاندا، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، كا  شَيروان حةيدةري، فةرموو
 :شَيروان ناصي حةيدةري بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةوةي بـراي بــةر َيزم كـا  زانــا ئيشـارةتي ثَيـدا، ثَيويســت دةكـات بةثرؤذةيــة  ثيََشـكةة بةثةرلــةمان        
بكرَيت، ئةمة ناكرَيت بةم شَيوةية تةرح بكرَيـت، ئَيمـة لةبـةردةم خاَلَيكـداين ئـةوين تةمسيـة كردنـي        

دسـتانة و جَيطـري سـةرؤكي حكومةتـة، ئَيسـتا بـةثَيي هـةمواركردني        سةرؤكي حكومـةتي هـةرَيمي كور  
لـةم  ( 10)لـة مـاددةي  ( 19)ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم، كة فة ةرةي  9004ي ساَلي (1)ياسايي ذمارة 

ياساية تةعديل كراوة، كة ثَيويست بةوة دةكات سةرؤكي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان و جَيطرةكـةي،    
ستنيشان بكـرَين، دواي ئـةوة لةاليـةن سـةرؤكي هةرَيمـةوة تـةكليف بكـرَين بـؤ         لةاليةن ثةرلةمانةوة دة

ئةوةي ناوي كابينةكة لةماوةي مانطَيكدا دياري بكرَيت، بؤ ئةوةي متمانةي ثةرلةمان وةربطريَيت، بؤية 
 بة ةناعةتي من ئةوةي ئةو براية ئيشارةتي ثَيدا كاتي مونا ةشةكردني ئةو خاَلة نية ئَيسـتا، ثَيويسـت  

 .بةوة دةكات بة ثرؤذة ثَيشكةة بكرَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، كا  عةوني، فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة ياسامان هةية، ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ئيزافةتةن لةسـةر  سـةكاني كـا  شـَيروان،     

ا ياســاكة جَيبــةجَي دةكــةين، مولزةميشــ  بــةو ياســاية، نــابَي ئيشــارةت بــةوة بــدةين كــة     ئَيمــة ئَيســت
ــةين،        ــةجَيي دةك ــةو جَيب ــان هةي ــاي خؤم ــةرَيمَيك  ياس ــا، ئَيمــة ه ــان ن ــة ي ــيت وا هةي ــر ش ــةوآلتاني ت ل

 .جَيبةجَيكردني ياساة فةرزة لةسةرمان، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نو تةي نيزامي هةية، فةرموو زؤر سوثا،، كا  عومةر
 :بهاء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمةة وا ئةزان  داواي سةرؤكي هةرَيم بؤ دياري كردني كانديديان لة ليسيت كوردستاني بؤ سةرؤكي 

ــان      ــةنابتان وةآلمت ــوونة، لةوانةيــة ج ــةبيعي ئةمــة بؤض ــوو، ت ــان ب ــران ك ــةني وةزي ــة ئةجنوم ــةبَيت ل ه
الئي ةكة، بةآلم باسي جَيطري سةرؤ  وةزيراني تَيدا نية الئي ةكة، بؤية ئَيمة سةرجنمان هةية لةسةر 

حةق وابوو تةنها با، لةسةرؤكي حكومةت بكرَيت، : جؤري ئةم كانديد كردنة لة دوو اليةنةوة، يةكةم
ناكــات، بــؤ منوونــة ر َيــذةي  ثَيــر ةوي نــاوخؤ باســي دةســت نيشــان كــردن دةكــات، باســي دةنطــدان : دووةم

دانطداني تَيدا نية، كة نهَيين بَيت يان ئيقرتاحي سر ي بَيت، دواتر كة سةرؤكي دةستنيشان كراو ديـاري  
كرا، خؤي و كابينةكةي ئةبوايـة ثَيكـةوة متمانـةيان ثَيبدرايـة، جـا ئةطـةر ر وونكردنةوةيـةكي مو نيـ          

يــد كــردن و دةنطدانــة لةطــةَل ئــةم الئي ةيــةدا يــة    لةاليــةن جةنابتانــةوة هــةبَيت، ئــةطينا ئــةم كاند 
 .ناطرَيتةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة  ر وونكردنةوةية  بؤ دواكةوتن لةزؤر وآلت هةية كة ضةند مانطَيك ئةبات، ضونكة ئةوة ثؤستَيكي 
ؤ لةثةرلـةماني  طرنطةو مونا ةشـةي لةسـةر دةكرَيـت، كوتلةيـةكين كةزؤرينـةي دةنطـي هَينـاوة، ئـةمر         

كوردستان ليسيت كوردستانية، ئةوانين ئةم دوو بةر َيزةيان ثَيشنيار كـردووة، هـةر بـؤ ر وونكردنـةوةي     
ي ياساي (10)ي ماددةي(19)زياتر لةسةر  سةكان بؤضوونةكانين هةموويان جَيطاي ر َيزن، لة بر طةي 

ن لةاليـةن ئةجنومـةني نيشـتماني    هاتووة، دةستنيشان كردني سةرؤكي وةزيـرا  9004ي ساَلي (1)ذمارة
ــتان  ــاَلي    –كوردس ــان لةس ــت، ثاش ــةوة دةكرَي ــاي     9001عَيرا  ــةثَيي ياس ــةمواركراوة ب ــة ه ــةم بر طةي ئ

بــةم شــَيوةي خــوارةوة، دةستنيشــان كردنــي ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران و   9001ي ســاَلي (9)ذمــار
ــتان     ــتماني كوردسـ ــةني نيشـ ــةن ئةجنومـ ــةي لةاليـ ــةوة  –جَيطرةكـ ــثَيردرَين  عَيرا ـ ــت و ر ادةسـ دةكرَيـ

رؤذ لةمَيذووي ر اسثاردنةكةيةوة، بؤيـة ئـةو ثَيشـنيارانةي    (30)بةثَيكهَيناني وةزارت و ئةوين لةماوةي
كةوا كران، هةموويان وةجـيهن و لةبةرذةوةنـدي خـةَلكي كوردسـتانن، ثاشـان كـة ليذنـةكان دةسـتبةكار         

ي بكةينـةوة، ئَيـوةي بـةر َيز بر يـار دةدةن كـة      بوون دةتوانن وةكو ثرؤذةية  ثَيشكةشي بكـةن وتةعـديل  
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سةرؤكي ئةجنومةني وةزيـران بةتـةنها لـةداهاتوودا تـةكليف بكرَيـت يـان بـةم شـَيوةية بَيـت كـة ئَيسـتا            
 .هةية، كا  فرسةت ر وونكردةوةي هةية، فةرموو

 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطــةر بَيــت و ئي الــة ثةرلــةمان بكرَيــت حــةتا ئةطــةر باســي         بةنيســبةت هــةر نةصــَيكي  ــانوني،   
بر ياردانين نةكات، باسي دةنطدانين نةكات، مـةفروزة بةدةنطـدان بَيـت، ضـونكة هـية شـَيوةيةكي تـر        
ــوةي      نيــة، ســةرؤكايةتي مانــاي ئــةوة نيــة ثةرلةمانــة، ئةطــةر وتيــان ثةرلــةمان، يــةعين جــةنابتانن ئَي

كي تر نية كة ديـاري بكـةين كـة ثةرلـةمان ض بر يـارَيكي لةسـةر دةدات،       ئةندامان، دواي ئةوةة شَيوةية
 االغلبيد  )مةوزوعي دةنطدانين، ئةطةر هاتوو ر َيذةكةيان دياري نةكرد ئةضينة  اعيدةي عـام ئـةوين   

 ةزيةي سَيي يـة  يـان ربـ  بَيـت، ئـةوةة الزمـة       (املسمات االغلبي )ئةوي ترين ثَيي ئةَلي ( البسيف 
ت، مـادام نـاوي ر َيذةكـة ديـاري نـةكراوة ئـةو كاتـة دةضـينة  اعيـدةي عـام، بـؤ زؤرينةكـة،             ناوي لَيبنرَي

 .زؤرينةي ئاسانة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان    

 .سؤزان خان، فةرموو    
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو ليسيت كوردستاني ئةو ر وونكردنةوةية بـدةين  ئَيمة لةطةَل ورووذاندني ئةو بابةتة، حةز دةكةين 
كة ئَيمـةة، ئةطـةر مةسـةلةكة دروسـت كردنـي كابينـةي حكومـةت نةبوايـة، لـةثَين ئـةم دانيشـتنةدا            
هةرضي فراكسيؤنَيك هةبواية لةناو ثةرلةمان، ثر ؤذة ياسايةكيان ثَيشكةة بكرداية بؤ يةكالكردنةوةي 

، كة ثرؤذةية  هةبَيت بؤ يةكالكردنةوةي ئةو بابةتـةو ثَيشكةشـي   ئةو بابةتة ئَيمةة لةطةَل ئةوةداين
بكةين بـؤ ئـةوةي ئـةو بابةتـة بضـَيتة  ـاَلبَيكي واوة كـة وا هـةموار بكرَيـت جَييـي ر ةزامةنـدي هـةموو             

 .اليةكمان بَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان   

ةوة سةر خاَلي يةكةم، بةنيسبةت دةستنيشـان  زؤر سوثا،، ئَيستا هةموواليةكمان مولزةم  بؤية دَيين 
بةسةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هـةرَيمي كوردسـتان، تكايـة كَيـي     ( بةرهةم ادد صا ) كردني ر َيزدار

كةسي لةطةَلدا  98ي لةطةَلداية، ئَيستا كَيي لةطةَلدا نية ، 93لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات ، فةرموون 
بــؤ ثؤســيت ســةرؤكي ( بةرهــةم ادــد صــا )ثةســةند كــرا، كــة ر َيــزدار نيــة، بؤيــة بةزؤرينــةي دةنــط 

ــةي دووةم        ــةر بر ط ــينة س ــتا دةض ــدرَيت، ئَيس ــاو بن ــة ن ــةوة ك ــةن ثةرلةمان ــران لةالي ــةني وةزي : ئةجنوم
بـةجَيطري سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـي     ( ئازاد حممد جنيب حممد سـليم ) دةستنيشان كردني ر َيزدار
كةسي لةطةَلداية،  93كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية ، فةرموون . قهةرَيمي كوردستاني عَيرا
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ــة ،    ــدا ني ــي لةطةَل ــة كَي ــةماني       98باش ــةن ثةرل ــزدارة لةالي ــةو دوو ر َي ــتا ئ ــة ، ئَيس ــدا ني ــي لةطةَل كةس
ت، كوردستانةوة ناونرا، و ئةضَيتة بةردةم سةرؤكي هةرَيم و ئةوين لةماوةي مانطَيكدا تةكليفيان دةكـا 

بؤ دروست كردني كابينةي شةشةم، زؤر سوثاستان دةكةين دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيهات، بؤ دانيشتين 
داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوة، كة دةكةوَيتـة دواي جـةذني ر ةمـةزاني ثـريؤزةوةو تةمـةنا دةكـةين كـةوا        

 .جةذنَيكي خؤة و شاد بَيت بؤ ئَيوةو بؤ طةلي كوردستان، خواتان لةطةَل
 
 

                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)اهللحممد  ادر عبد                                                 ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي َيري ثةرلةماني                                                                              سكرت       

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

 0222\12\1رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1/12/0222 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــَيي (11)كات ــوةر ؤيث ــَي  رؤذي ن ني ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  1/10/9002رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

نيشـتين  دا, ثةرلـةمان بـةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤ  و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (4)ذمارة 

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

ي خـولي  (4)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , كوردستاني عَيـراق  ثةرلةماني
بةم شَيوةية  دا 1/10/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)َييةمي هةَلبذاردن لة كات س

 :بَيت
ــة       -1 ــةران ل ــال ميت ــاتوو داني ــادةبووني خ ــةي ئام ــةوة بةبؤن ــةرؤكي ثةرلةمان ــةن س ــةخَيرهَينان لةالي ــةي ب وت

 .دانيشتين ثةرلةمان
 .وتاري خاتوو دانيال ميتةران-9
 .ثشوويةكي كورت-3
بةردةوامبووني دانيشـتنةكة بـؤ خسـتنةر ووي ثَيكهَينـاني ليذنـة هةميشـةييةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان و         -5

 .دةنطدان لةسةريان
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 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي  . بــةناوي طــةلي كوردســتان 
، بةرنامــةي كــار، وتــةي بــةخَيرهاتن  1/10/9002، ر ؤذي دانيشــنت 4طرَيــداني يةكــةم، ذمــارةي دانيشــنت 

: لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة بة بؤنةي ئامادةبووني خاتوو دانيال ميرتان لـة دانيشـتين ثةرلـةمان، دووةم   
يشــتنةكة بــؤ خســتنةر ووي ثشــوويةكي كــورت، بــةردةوام بــووني دان: وتــاري خــاتوو دانيــال مــيرتان، ســَييةم 

 . ثَيكهَيناني ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني كوردستان و دةنطدان لةسةريان

بةرَيزان ثَين هةر شت زؤر زؤر ثر  بةدَل بةناوي ئَيـوةي بـةرَيزو طـةلي كوردسـتانةوة بـةخَيرهاتين خـاتوو       
ــةهاوك      ــةبووة  ل ــي ه ــزدارة دةوري زؤر طرنط ــةم رَي ــةين كةئ ــيرتان دةك ــال م ــتيكردني  داني ــؤ ثاَلثش اريكردن ب

طةلةكةمان لةر ؤذاني سةخت ونالةباردا و، طةلي ئَيمةي كوردين بةوةفاية بؤ دؤستة دَيرينـةكاني كةئـةمر ؤ   
ئـــةم بةرهةمـــة بةرهـــةمي خـــةَلكي تَيكؤشـــةرو خةباتكـــةري كوردســـتان وهـــةموو ئازادخيوازَيكـــة لـــةدونيا 

 .ادةيةكي زؤر بةرزين مةدام ميرتانكةثشتطريي لةم ئةزموونة كردووة و لةطةَليانين وة ر

خاتوو دانيال ميرتان يةكَيكة لةو ئافرةتانةي كة لةطةَل تةمةن درَيذي بةئةزمووني زيادو طوجنـاو بةطـةجني   
تةمـــةنا ئةكـــةين  عـــومرَيكي درَيـــذ مبـــَييَن لةطـــةَلمان وة منوونةيـــةكي ثشـــتيواني بَيـــت بـــؤ   .. ماوةتـــةوة

 .هةرشوَينَيك هةنهةمووطةالني ذَيردةست و ستةم ديدة لة

ــة دنيــاوة،           ــةردةمي خؤيــان هاتؤت ــطَيرو ثَيشــكةوتووي س ــةدايك وبــاوكَيكي شؤر ش ــال مــيرتان ل ــاتوو داني خ
ــةدةورييان هــةبووة لةتةئســريكردن لةســةر بريوبؤضــووني طرتنــة ثيَ شــي رَيطــاي ئــازادي و دميوكراســي          ك

 .وثشتيواني لةخةَلكي بندةست وزوَلم لَيكراو

ةنســا، فرانســوا ميتــةران كةهاوســةري خــاتوو ميرتانــة بــووة بــةوةزيري جــةنطاوةرة  لــةثاة ئــازادكردني فةر
دَيرينةكان و خاتوو دانيال ميتةران بووة بـة بةرثرسـي كؤمسـيؤني كاروبـاري منـدااَلني بـي دايـك و بـاوكي         

 .شةر

ةركـردووة و  خاتوو ميرتان بةثاَلثشت و اليـةنطري لَيقـةوماوان و بَيـدةرةتاناني جيهـاني سـَييةم  ناوبـانطي د      
بةتايبــةتين ثةيوةندييــةكي تايبــةتي لةطــةَل ئــةمريكاي التــ  و كَيشــةي كــوردةوة هــةبووة زؤر بةباشــي،    
نــاوبراو ثشــتطريي لــة رذَيمــي فيــدَل كاســرتؤ لــة كوبــا دةكــات و كردوويــةتي لــةكاتي خؤيــدا ضــةندين جــار    

 .سياسةتي ئةمريكاي دذي ئةم واَلتة ئيدانة كردووة

ة لةو كةسايةتية بةرضاوانةي كة بة ئاشكرا سياسةتي ض  لـة تبـت ئيدانـة كـردووة و     خاتوو ميرتان يةكَيك
 .ضةندين جار ضاوي بة دااليي الما كةوتووة
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سةرةتاي ئاشنايةتي خاتوو ميرتان لةطةَل كَيشةي كورد بؤ كؤتايي سـاَلةكاني هةشـتا دةطةرَيتـةوة لـة سـايةي      
خَيزانـي كـورد لـة سـاَلي      900رتان بـوو كـة نزيـك بـة     خةؤؤري و هيمةت و تة ةاَلي بَيوضـاني خـاتوو مـي   

لة كةمثـةكاني توركيـاوة راطـوَيزران بـؤ فةرةنسـا و ئـةو وةختةكـة رؤآلنـي طةلةكـةمان لةكوردسـتان            1282
دةربةدةربوون شوَينيان نةدةما لةكةمثةكان ئةذيان ئةم رَيزدارة هةوَلي بَيوضـاني ئـةدا تائةوةنـدةي بتـوانَي     

َل بكــا شــاد بكــا، بتــوانن ذيــانَيكي سروشــتيان هــةبَيت وببنــة ثشــتيوانيية  بــؤ         ئــةو بةرَيزانــة خؤشــ ا  
 .ميللةتةكةيان لةكؤمةَلطاي نَيونةتةوةييي لةوالتاني دةرةوة

خاتوو ميرتان لة كاتي كؤض ر ةوةكةشدا سةرداني كوردستاني كرد و هاتـة كوردسـتان و لـةرؤذانَيكي سـةخت      
هـةر لةوَيشـةوة تـواني هـةوَلي خـؤي ضـر تر بكـات هـةوَلي زيـاتر           ودذواردا ضاوي بةسةرؤ  بارزاني كةوت و

 .بدات لةكؤمةَلطاي نَيونةتةوةيي تاكو ئةو شوَين هَيَلي ئامن بؤ كوردستان دةستنيشان بكرَيت

 .خاتوو ميرتان لةدذي بةئةندامبووني توركيا لة يةكَييت ئةوروثابوو تاكَيشةي كورد يةكال نةكرَيتةوة

ي ئةجنومةني ئةوروثي ثَيبةخشراوة بة نيشـانةي  ( باكوور و باشوور)ميرتان خةاَلتي خاتوو  1221لةساَلي 
رَيزطرتن لةهةوَل و تة ةاَلي بَيوضاني بؤ يارمةتيداني طةالني بندةست لة ئةفريقيا و رؤذهةاَلتي ناوةراست 

. 

اري واَلتاني ئةفريقي خاتوو ميرتان دةزطاي فرانَ لياتي دامةزراندووة ، ئةم دةزطاية هاوك 1281لة ساَلي 
 .دةكات بؤ زاَل بوون بةسةر نةخؤشي ئايدز و ئاسيت ذياني خةَلك لة واَلتان لةر ووي ماليةوة بةرز بكاتةوة

كـة فةسـلَيك لـةو كتَيبـة تايبةتـة بـة كـوردو        )خاتوو ميرتان خاوةني سَي كتَيبة، لةوانة بةئازاديـةكي تـةواو   
ضاك كراوة، كتَيبَيكي تـري بـةناوي ئةوانـة هـةموويان بـراي       1221طةلي كوردو كوردستان و ئةو كتَيبة لة 

 .كتَي  تريشي هةية بةناوي ئةشكةجنة لة تونَ (. لةسةر مةكسيكيةكانة) ئَيمةن 

 .ذان كريسؤظ و ذيلبَيرت ميتةران، داواي تةمةن درَيذييان بؤدةكةين: خاتوو ميرتان خاوةني دوو كورة 

دارة ئةوة ئةطةييَن كةهةميشة هةوَليداوة اليةنطريي خـةَلكي بندةسـت   هةموو ئةم بريوبؤضوونانةي ئةم رَيز
و زوَلــم لَيكــراو بطــرَي وة اليــةني دميوكراســي بــووة وة لةواَلتةكــةي خؤشــي دةوري زؤري بينيــوة بؤئــةوةي  

حكومةتةكةي باشرت خزمةتي ضيين ذَيردةست وهـةذارو لَيقـةوماو بكـات، خـاتوو مـيرتان دايكـي دوو كـور ةو         
داواي تةمـةن درَيـذيان بـؤ دةكـةين،دووبارة ئَيمـة ئيمـرؤ       ( جـان كريسـتؤظةر و ذبلَيـرت مـيرتان    )كانيبة ناوة

لةثةرلةماني كوردستانةوة بةسةربةرزي ئةو ميوانة رَيزدارةمـان ميوانـداري كـردووة، كةميوانـداري رَيـزدار      
 .سةركةوتين بؤ دةكةين سةرؤكي هةرَيمي كوردستانة بةفةرمي بانطةَيشتكراوة بؤ هةرَيمةكةمان، تةمةناي

وة بةخَيرهاتن وسوثا، بؤ وةفدي ياوةري لةرَيزدار كا  كةنـدال نـةزان هـةروةها نوَينـةري حكومـةت كـا        
سةيوان بارزاني و وةبراي عةزيزمان كا  خاني كوري مام هةذار كة لةفةرنسا دةورَيكـي هـةبووة لةطـةَلييان    

 .دووبارة بةخَيرهاتنيان ئةكةين
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رَيـــزدارة بــةرزة ئةكــةين خـــاتوو مــيرتان بــؤ ثَيشكةشـــكردني وتارةكــةي لــةثَين رؤَلـــة        ئَيســتا داوا  لــةو  
هةَلبذَيردراوةكاني كوردستان كةئَيوةي بةرَيز ئيمرؤ نوَينةري خـةَلكي كوردسـتانن بةهـةموو بريوبؤضـووني     
ــةكات       ــةت تةشــكيل ئ ــتةكةيان حكوم ــة ليس ــةي ك ــرة ئةوان ــيؤنن لَي ــةي كةئؤثؤزؤس ــة بةوان ــي كةهةتان سياس

 .وثاسيان ئةكةين تةمةنا ئةكةين كاتَيكي بةختةوةر لةطةَل رَيزدار ببةنةسةر، فةرموو بؤ سةر مةنةسةكةس

 :مادام دانيَيل ميرتان بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان

ر  ةَلدةكــةوَيت بةرامبــةم، زؤر كــةم بــؤم  ه كــة دة  رتــان  ســة رامبــة بــة  رم كــة وة ختــة خؤشــ اَل و بــة رۆز    
   يـة   وآلتـي خـؤمم، ئَيمـة     كةم كة لة كوردستان هةست دة  نَيكي هةَلبذَيردراودا  سة بكةم، بةآلم لة جنومة ئة

 .كتان بؤ بَلَيم ة ند وشةي وَيت ضة مة دة  وة ستة و هة ين و بة وادة خانة
 .ئَيوة وةكو نوَينةري طةل هةَلبذَيردراون

   ر ادةيـة  چتـا    م ثَيتان ر ابطةيـةمن كـة   كة ز دة م، هةروةها حة كة شتَيك ثريؤزباييتان لَي دةموو  هة  ر لة بة    
ــاناز   ــورد ش ــاني ك ــت و هاور َيي ــة یدؤس ــة   ب ــتين ئ ــة رَيكخس ــة دة   م هةَلبذاردن ــازاد و دميوكراتي ــة ئ ــة ك ــة  ن ك   ل

  جؤرَيـك كـة    بة  تان زؤرة، دا ر َيذةي ئافرةتان كة مانة ناو ثةرلة  لة  زؤر خؤش اَلم كة. كوردستاندا بةر َيوة ضووة
مـوو ثَيكهاتـةي    هـة   كـة   يـة  وة ي ئـة  ة نيشـانة  مـة  ، ئـة  نسادا زيـاترة  رة ماني فة ناو ثةرلة  تان لة ئافرة ی ر َيذة  لة

 . مان رلة ثة  تة ئازادي ناردووة  راني خؤياني بة َلك نوَينة كاني خة وانية كؤمةآليةتي و ئاييين و زمانة
.  تـان  كـة  مانـة  رلـة  ربَلنديـة بـؤ ثـة    شـانازيي و سـة   یو جَيطـا   وَلةمةندية ي دة نيشانة  كة  كة ة فرة ر  ةنطية مة ةئ

،  ندروسـتة  بـووني دميوكراسـيةكي ثَيطةيشـتوو و تـة     ی مـاني نيشـانة   بـووني ئؤثؤزسـيؤني ثةرلـة    هةروةها هة
َلكـو   ئازادين بَيت، بـة   رضةندة كرَيت، جا هة ساز دةجاروبار   كة  نيا هةَلبذاردنَيكى نية دميوكراسى تة ضونكة 

  كـة   مَيكـة  بريوبؤضووني جياوازيان هةية، هةروةها سيسـتة   ي كة و خةَلكانة نَيوان ئة  طفتوطؤية لة  لتووري كة
ي زراو دامـة   باشـي كـار بكـات ثَيوسـتى بـة       ي بة وة طرَيت، بؤ ئة َلات و ئؤثؤزسيؤنين رادة سة باآلنسي نَيوان دة

 .رثرسى هةية َلام بة بة  ئازاد، یربةخؤ و ميديا كي سة و و كؤمةَلطايةكى شارستانى ضاال  و دادثةروةرية ثتة
، هَيشـتا   بينيـوة   وة خؤيـة   رضـاو و طرنطـى بـة    وتنَيكى بـة  دميوكراسيدا كوردستان ثَيشكة یبوار  بَى بَلَيم لة دة

 .بري ماون  تان لةردامن بؤ كوردس م سة كة كانى ية يادطارية زيندووة
 

ر ر َيطاكان  سة َلكم لة  هامت بؤ بينينتان، خة  وة ي كوردستاني ئَيرانة ر َيطة  لة 1991كؤتايى نيساني   كاتَيك لة
 یر كرد و هةَلدةهاتن، نوَينة ددام حوسَين، كؤضيان دة كان و سوثاي سة ينةتية ترسى ئازار و مة  لة  بينى كة دة

نـدين   سعوود بارزانى و ضة  اضاخ سنوورم بر ي، مة  بة  وَيوة ر سنوور هاور َيى كردم، لة تي ئَيران تا سة حكومة
 . م  بينى  شتَيكى ثر  لة نزيك دة  ران لة مة حاجى ئؤ  شؤر شم لة یرثرسى تر بة
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كى نفـال و ضـة   كـانى ئـة   خـةَلكانى ثامشـاوة   ی   وَينـة  روة كـردم، هـة   ی زؤر شـثرزة   وة و كؤضـر ة  كـانى ئـة   وَينة
رضـاوم   كوردسـتانى توركيـا، بـة     كر و مووة لـة  كانى مَيردين و دياربة مثة كة  لة 1999ئاياري   كة یكيمياو

 .وتبوون كة
نسـا ر ؤَلَيكـي    رة نسـى و فـة   رة طشـتى جيهـانى و فـة    یت و ر ا ر سياسـة  سـة   كاريطةرى زؤريـان كـردة    و وَينانة ئة

ــثاندنى بر يــار  لــة یر كاريطــة ــؤ  بــووة  يــةكطرتووكان بــيين كــة   وة تــة نــى نــة ومــةجن ئــة ی899 یضةس  یه
  وة تـة  مَيـذووي نـة    مـ  جـار بـوو لـة     كـة  ة يـة  مـة  ئـة . فـر ين و ثاراسـتنى كوردسـتان    دذة ی زرانى ناوضـة  دامة

توان  بَلَيى ديثلؤماسـى نَيودةوَلـةتى    دة  واتة طةلي كورد بكات، كة ربضَيت با، لة كاندا بر يارَيك دة يةكطرتووة
يـان سـاَل    دواي دة.  وة النـي جيهـان بداتـة    كـاني طـة   تيـة  هامـة  تـي و نـة   ينـة  مة  توانَى هةندَيك جار ئاور َيك لة دة

 ۆر   كـان تـواني كـورد ببينَيـت و ئةطـة      يـةكطرتووة   وة تـة  رتـان هـات، نـة    سـة  بـة   سـات كـة   و كـارة   وة وسـانة  ضة
 .تيتان بدات وَلي يارمة كي كورتين بَيت هة ية ماوة

  نـديى وآلتـة   وة رذة خـؤ و بـؤ ثاراسـتنى بـة     ربـة  كاروباري ناوخؤيى وآلتانى سة  دان لة رنة ستَيوة ي دة هانة بة  بة
و  ة ئـة  وة آلم وَيـر اي ئـة   موكورتى تيادا بوو، بـة  ندين كة ني ئاساين ضة جنومة ئة ی899 یكان، بر يار زهلَيزة
ر و  نابـة  ثـة   بَيتـة  و نـة  یر خا  و مـاَلى خـؤ   سة  وة ت بطةر َيتةتان بتوانَي كة تة ميللة ی وة ئة یهؤ  بووة  بر يارة
 . وة سيت خؤية دة  ي خؤي بطةر َيتة بَيت وهةروةها بتوانَيت ئايندة ر نة دة ربة و دة  ئاوارة

تـى  يـةكطرتووى نيشـتمانيى     م حكومـة  كـة  ثَيكهَينانى يـة   ياد كاتَيك لة  وة م دَيتة1991ممووزي  تة رداني  سة
  وآلتَيكــى وَيــران و كاوَلــدا تَيدةثــةر يم كــة  بــة.  بــووم  وة، ئامــادة كايــة  هةَلبــذاردن هــاتبووة  بــة  تان كــةكوردســ

هـةوَلى    وة مـة  كي زؤر كـة  تواناية  و بة  وة طور وتينة  من بة ی كة كو ر َيكخراوة ناحكومى وة یضةندين رَيكخراو
 ی وة دانكردنــة و ر َيطاوبــان و ثــرد و ئــاوة    وتايانــة ی وة ةو دروســتكردن  م وآلتــة ئــة ي  وة بنياتنانــة  دووبــارة

دان  سـة   كوردستاندا، بة  ستانى خوَيندن لة وة ساَلى نوَيى خوَيندن و نة ی وة سثَيكرنة بؤ دة. دا كانيان دة طوندة
   وة نــةلــؤري طةياندما  نســى ضــاك كــرد و بــة  رة نيشــتمانيى فــة ی ضــاثخانة  مــان لــة زار كتــَي   وتايانــة هــة

 . كوردستان
دا منداَلاني كورد  و هةوَليان دة بر وايةكى ثتة  كرد و بة م كاريان دة مووضةيةكى زؤر كة  بة  مامؤستايانى ئَيوة

 . ن و داهاتووي كوردستان بنيات بنَين بكة  ردة روة ثة
  وانـة  انـى جؤراوجـؤر و لـة   رد سـتَيوة  هـا دة  روة ر كوردسـتان و هـة   سـة   لـة  یثاندنى دوو سزاى ئابوور وَير اى سة

توانيتـان    اَلم ئَيـوة  كـورد، بـة   كـورد و   یر  كـانى شـة   شـة  ر ة  ر و سـاتة  وروبة ربازيى وَلاتانى دة ردانى سة ستَيوة دة
كانـدا زاَل بـن و توانيتـان ر َيطاوبـان و      رة طـة  مـوو كؤسـث و تـة    ر هـة  سـة   و بـة   وة نـة  دان بكـة  وآلتى خؤتان ئـاوة 

و ئازاديى و ئاسايشـي   یرانى ئابوور خؤشطوزة.  وة و زانكؤ بنيات بنَينة  خؤشخانة ، نة ايانةو  وت  خانة فرؤكة
 . كوردستان یكانى تر كانى ثارضة وني كوردة و خة  منوونة  تة تان بوونة كة ناوضة

.  ناسـكة    تانـة  تا هـة ئَيسـ   كـة  ی رضـاوة  بـة   وتنـة  و ثَيشـكة  ين ئـة  كة ست دة هة  وة دوورة  لة  شدا، ئَيمة وة لةطةَل ئة
غـدا   طـةَل بـة    كانتـان لـة   سـتووريية  دة  آلم كَيشـة  بـة   مـاوة،  نـة  -ددام حوسَين  سة  -كة  زاَلمة  كة ديكتاتؤرة  راستة
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 ـامطريى   سـة   عـرياق بـة   ی هـية شـَيوةية  ئاينـدة     وَيـت بـة   كراون، دراوسَييةكانتان نايانة ر نة سة هَيشتا ضارة
 .  وة مبَينَيتة

كات،  ضاوةر َيتان دة  مووطريوطرفتانةى كة و هة ر ئة رامبة بة  لة. سويسرا  تة بووة تى كوردستان هَيشتا نةكور بة 
واو و  وَلـى تـة   و هـةروةها هـة    يـةكر يزى نيشـتمانى هةيـة     موو كاتَيك زياتر ثَيويستيتان بـة  هة  ئَيستا لة  ئَيوة
تـى و هاور َييـةتى     سـتاية ۆد ی وتركردنى زجنـرية  و ثتة طشتى جيهان یر ا  تان بة كة بؤ ناساندنى كَيشة یجدد

 . ن طةَل وآلتانى جيهاندا بدة لة
 ی وة بَيـت بـؤ ئـة    مـوو اليـة  دروسـت دة    هـة  یال  ـة  هـةوَل و تـة   َلكو بـة  ، بة نيا بر يارَيك نية يةكر يزى طةل تة

مَيكـي دميـوكراتى ر وون و    سيسـتة بَيـت   ة دة مـة  هةبَيت، بؤ ئـة  ێپمى سياسى دا بر واي  ناو سيستة  َلك لة خة
نووسـتان     ضـارة  يـة   بـا بـوون، ضـونكة    كانـدا زؤر هاوكـار و تـة    تراذيديـة   لة  ئَيوة. هَيزى هةبَيت دروست و بة

سـت   ياسا باآلدة  تيايدا نة  آلرة ضاوبكرَيت كة  رة ي ليااليزمَيكي بة ئاشتى دا رَيطة  مى ردة ر لة سة طة ئة. بوو هة
تيايدا خـةَلكَيكى زؤر،    بَيت كة دروست دة  رانة روة وسا كؤمةَلطايةكى زؤر نادادثة هةبَيت، ئة تمانة م  بَيت و نة

هــؤى تَيكــدانى كؤمــةَلطا و سســتبوونى ثةيوةنديــةكانى    بَيتــة طةنــدةَلى دة ی ديــاردة.  وَيــت كــة ر دة زيــاني بــة
 . موو ميللةتَيكة هَيزى هةرةطةورةى هة برايةتى كة

ي  وة ر، من طومامن هةية لـة  تة يان  ة ی دوبة  كوردستان بكرَيت بة  ن كة كة ندَيكتان ثَيشنياز دة هة    بيستوومة
  و  لتـوورَيكى زؤر جوانـة   نـي كـة   خـاوة  كـة    م والتـة  ئـة   يفـة  هـةرحاَل زؤر حـة    بـة . ر وانطةيةكى ر است بَيـت   كة

  ، ضـونكة   ر كاربـة  ر و بـة  وتـى  ازاجنكـة   ارةتَيكى  نـة كانى شارستانيةتى مرؤظايةتى، ببَيتة ئيم النكة  لة  يةكَيكة
 .دات ست دة دة  سايةتى خؤى لة و كة  تان ثَيناسة كة َلكة ر شتَيكي وا ببَيت، خة طة ئة
و   رانـة  روة نـي دادثـة   وتنَيكى درَيذخاية   بؤ ثَيشكة ية منوونة  وَيت كوردستان ببَيتة مة حاَلى خؤم دة  ة بة بة

كشـتوكاَل  .  هةيـة  یئـاو  ی رضـاوة  سـة   ذين كة ثيت دة ر خاكَيكى بة سة  لة  شانستان هةية  كة  َيوةئ. زي وة رة هة
مـرؤ   ضـَيت ئـة   دة ێپ    وة داخـة  زاران ساَلى ميزؤثؤتاميا بـووة، بـة   هة یند مة وَلة دة ی رضاوة سة  كة یَلدار وئاذة

  زؤر لـة   ئـاو سـامانَيكة  .  َلكـة  وامي خـة  ردة و بة  وة ماي مانة ستين خؤراكي بنة خؤ بة ثشتبة.  خرابَيت ێثشتطو
آلم ناتوانَيـت   وت بـذيت، بـة   بَى نـة   زاران ساَل مرؤظايةتى توانيويةتى بة ي هة بؤ ماوة  ، ضونكة وت طرنطرتة نة
 .بَى ئاو بذيت  بة

سـرتاتيذيةكانى    رة هـة   كَيشـة   يـةكَيك لـة    بَيتـة  كـانى ئـاو دة   رضـاوة  بردنى سة ر َيوة كؤنرتؤَل كردن و بة ی كَيشة
 .ربطريت وة ی ند هة  م كَيشةية بَيت و بة ئة یكوردستان ئاطادار  ثَيويستة  شة ر بؤية و هة 11 ی دة سة

  كـة   رخـان كـردووة   تـة   وثَيشـادنى  بريؤكةيـةكى زؤر سـادة    رة بـؤ بـة   یمر ؤ خـؤ  فرانَ لياتَى ئة یرَيكخراو
تاييةكانى مرؤظ   رة سة  رة هة  مافة  م وآلتان و كؤمثانيا جيهانيةكان كةال هةية، بة  وة موومانة هة  بة یند ثةيوة

طةَلدا بكرَيت،   ي لة َلة كو كاآلية  مامة ئاو نابَى وة  كة  ية وة ئة  كة بريؤكة. م بريؤكةيةن ن، دذي ئة كة ثَيشَيل دة
  وا كـة  و هـة  یو كـو خـؤر و زة   بـؤ ذيـانى  وة    كيـة  رة رجَيكـى سـة   رضـاوةيةكى طشـتى مرؤظايةتيـة و مـة     ئاو سة
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طـؤر    نـة   تايـة  تا هة  ئاو بطريت كة  جؤرَيك ر َيز لة  بَي بة مينى ثَيك دَينن، مرؤظايةتى دة رزة ذيانى سة  وة ثَيكة
 . موو نيازثاكاني جيهانة باتي من و هة خة یر وةة جة  مة ئة. بَيت

 ی وة بزووتنـة   بَيـت لـة   شـَيك دة  تـان بـة   كـة  تة ن و حكومةطوَيى خةَلكى كوردستا  طاتة دة  م ثةيامة ئة  زامن كة دة
  و ئـةمر ؤ لـة    ر بـووة  ستثَيشـخة  دة  يـةوة  م بـارة  فـرانَ ليبَيرتـي لـة    یرَيكخـراو   جيهانى بؤ ثاراسـتنى ئـاو كـة   

 . كات كانى ئاو دة رضاوة ثاراستنى سة  بؤ  شة كاني جيهان بانطة موو كيشوةرة هة
  لـة   ر ئَيـوة  طـة  ، ئـة  سـتة  ثـةيوة   وة كوردستانى عريا ـة   ي كورد بة وة تة نة ی ئايندة  ن كةزان من باشرت دة  لة  ئَيوة

كـانى   مـوو كـوردة   خشـي هـة   ئشيلهامبـة   بَيتـة  دة  مـة  ون، ئـة  ربكـة  يـى دا سـة   كايةى دميوكراسيةكى منوونة هَينانة
توانن كاروباري  كان دة ي كوردة وة ر اي طشتى جيهانين دةهَينَيتة بة  كوردستانين و بر وا بة یثارضةكانى تر

رَيكـى    سـة  ر بؤ ضـارة  هاندة  بَيتة ة دة مة ئة. ن ر بة  تانى ئَيستادا بةر َيوة وَلة دة یضوارضَيوةى سنوور  خؤيان لة
 .ر وروبة وآلتانى دة  كورد لة ی كَيشة ی ئاشتيانة

شـَيوةيةكى    توانَيـت بـة   تـان دة  كة تة ، حكومة وة تة كوردستان كراونة  كاني وآلتاني رؤذئاوا لة ئَيستا كونسوَلخانة
  بَيـت كـة   مـوو كوردَيكـدا دة   تـي كوردسـتان و هـة    رذةوةنـدى حكومـة   بة  لة. بكات  رَيك وثَيك ثةيوةنديان ثَيوة

كاندا هةبَيت بؤ  ورة طة  خيت وآلاتة ثايتة  هَيزى لة لتوورى ضاال  و بة ندي كة رايةتى ديثلؤ ماسى و ناوة نوَينة
 .دؤست و اليةنطرانى كوردستان ی تان و زيادكردنى ذمارة كة َلكى  بيانى  بؤ كَيشة تةوكردنى ثشتيوانية خةث

ربطـرن،   سايةتى جيهانى وة ضةندين كة یهاوكار  تاندا توانيتان سوود لة كاني مَيذوو دذوار و ناخؤشة  ساتة  لة
  ندي كورد لـة  وة ر ة یهَيزو و بازوو  یهؤ  بة. َيالو نيلسؤن ماند ید نة ساخارؤف و ئَيدوارد كة ێكو ئاندر وة
ران و برؤنـؤ كرايسـكي و ئؤَلـؤف ثـاكَى و      كو فرانسـوا ميتـة   وروثى وة ندين وآلتى ئة ضة ی ركردة وروثا، سة ئة

ي  سـاية   ة لـة  مـة  ، ئـة  كـردووة   ئَيـوة   رطريـان لـة   ر و سيمؤن دوبؤظوار بـة  كو سارتة ناوبانطى وة ر ؤشنبريى و بة
 . وروثا ذياوة ئة  لة   بووة كة  ضاالكة  ندة وة م ر ة بوونى ئة ةه

 
 !ن خة نديةكى مرؤظية بؤ ئَيوة، تكاية ثشتطوَيى مة مة وَلة و دة  ية ورة شانسَيكى زؤر طة  ندة وة م ر ة ئة

. ن ن بكـة كـانى ثارضـةكانى تـري كوردسـتا     هاوكاريةكى ضاالكى كـوردة   ركي ئَيوةية كة من ئة یر ا  هةروةها بة
، خـؤم   وة رة دة  تـان بـة   كـة  هؤى ناساندنى كَيشة   تة توركيا بوونة یندانى كورد رمة زؤر جار ر ءشنبريان و هونة

   كــانى توركيــا و ئَيــران لــة كــوردة  كــة ی رم و طــور  و برايانــة و ميواندارييــة طــة كــاني ئــة شــاهيدة  يــةكَيكم لــة
بـؤ     وة كـة  ية  كان هةمووانى بة كانى توركيا بينيم ضؤن كوردة كامثة  لة.  عريا يان كردووة یراني كورد نابة ثة

و توانيمـان هةنـدَيكيان     وة  نفـال رزطاريـان ببـوو كـؤ ببوونـة      كـانى ئـة   شـاَلاوة   لة ی و كوردانة يارمةتى دانى ئة
 .نسا رة فة   رينة بة

كـاني ر ؤشـنبريى و    بـوارة   ة لـة  مـة  لَيـنن، ئـة   وان بسة  ر بة رامبة ي ئَيوةية برايةتى و هاوكاريتان بة ئَيستا نؤرة
مـوو   هـة   كردنيـان بـة  یهاوكـار . دا باشـرتين هاوكارتـان بـوون    نطانـة  كـاتي تـة    وان لـة  ئـة .  و ميـديادا   ردة روة ثة
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نهـا طارانتيـةكى بـؤ     تـة   وكردنـى يـةكر يزى طـةىل كـورد     تان و ثتة كة رة زمان و هونة ی وة   بؤ هَيشتنة ية شَيوة
 .تنتانو ركة سة
  كات، ئَيوة دا دةیَلكي فةلةستينى و ميسر طةَل خة وت لة َلكي ئيمارات هةَلسوكة خة  و شَيوةية كة كورتى بة  بة
  وان لـة  كـو ضـؤن ئـة    روة ، هـة  وة طةَليانـدا وووَلَينـة    كـو كـورد لـة    وة  َلكـو برايانـة   بن، بـة  طةَل براكانتان وا مة لة

 .كرد ة دة ةَلتاندا بةط   يان لة شدا ناني رة رؤذاني رة
ئَيسـتاة    بووم، و  َلكي ئَيوة ويستى خة ، فَيرى خؤشة ستايةتى كوردم كردووةۆد  كة  دا ساَلة 03و  ئة ی ماوة  لة

شـانازين،   ی كانتـان مايـة   جوانة  ريتة يةكى ر ةواية و دابونة تان كَيشة كة كَيشة. زامن دة  ئَيوة  يةكَيك لة  خؤم بة
بَيت   طةَليان باة دة  موو دونيا لة ن، هة طة كرت دة ية  نَيو خؤياندا لة  كان لة و ر ؤذةى  كوردة ئة  ةبر وام واي  بؤية

وَيـت   يـة  دة  ميشـة  َلـَين دايكـى كـورد، دايـك هـة      مـن دة   زؤر جـار بـة  . كـات  رزطاربوونيـان دة   طةَل و هاوسؤزى لة
 . با بن كار و تةناو خؤياندا هاو ن و لة كرت تَي بطة ية  كانى لة منداَلة

وَيت دَلى  مة يةكى خَيزانى دة وة كو كؤبوونة لن و وة طة یهةَلبذَيردراو  م كة كة دة  ئَيوة ی ثةيامى خؤم ئاراستة
 .ي خؤتان بنيات دةنَين خؤتان ئايندة. م طةَلتان با، بكة رانيةكامن لة و نيطة  وة مة خؤمتان بؤ بكة

 .خوازم ت دةئاوا  مووتان بة شانسَيكى باة بؤ  هة
 .كوردستان یبذ

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر زؤر سوثا، بؤ ر َيزدار خاتوو مةدام ميرتان كة وتةيةكي بـةنرخي ثَيشـكةة كـرد، لَيرةشـةوة ثَيويسـتة      
بَلـَي  سوثاســي حكومــةت و وةزارةتــي دةرةوةي فةرةنســا دةكــةم كــة كؤنســولَيكي زؤر زؤر ر َيــزدار و جيــدي  

ن، ئةو ئَيستا لة بةينمانة، دووبارة بـةخَيرةاتين طشـت شـاندةكة دةكـةين، سـةركةوتوو بـن،       ناردؤتة كوردستا
ر َيـزداران ئَيسـتاة ثشــووية  و ثاشـان زةنــط لـَي ئةدرَيتـةوة بــؤ بـةردةوام بــووني كؤبوونـةوة ئاســاييةكةي        

 .خؤمان، ئَيستاة خاتوو ميرتان بةر َيزةوة بةر َي ئةكةين، زؤر سوثا، بؤ هةمووتان
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 دانيشتين دووةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان، بة ناوي طةلي كوردستان، بةردةوام دةب  لةسةر دانيشـتنةكةمان، ئَيسـتا   
دَيينــة بر طــةي ضــوار، بــةردةوام بــووني دانيشــتنةكة بــؤ خســتنة ر ووي ثَيكهَينــاني ليذنــة هةميشــةييةكاني  

ني كوردستان و دةنطدان لةسةريان، بةر َيزان ماوةية  بوو كـة خـةريك بـوون ضـؤن ناوةكـان لةسـةر       ثةرلةما
ليذنة هةميشةييةكان دابةة بكرَي، داناني ئةندامان لة ليذنةكان، لـةكاري سـةرؤكايةتيية بـة ثَيـي مـاددةي      

ســكرتَيري ثةرلــةمان لــة ثــةير ةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني كوردســتان، بــةَلام مــةجاكان دا  ( 1)فة ــةرة ( 32)
لةطةَل سةرؤ  فراكسيؤنةكان طفتوطؤيـةكي تَيـر و تةسـةل بكـةن و، ئـةو ناوانـةي كـة ئامـادة كـراوة ئـةمر ؤ           
لةبةردةسيت ئَيمةية، سـةرؤكايةتين ر ةزامةنـدي لةسـةرة، بؤيـة ليذنـة ليذنـة ئةخيةينـة بةردةسـيت ئَيـوةي          

 ثَيكهاتةي هـةر ليذنةيـة ، بـةَلام سـةرؤكي ليذنـة،      بةر َيز، بؤ دةنطدان لةسةر ئةنداماني ناو ليذنةكة،يةعين
جَيطر، مقرر، ئةوة خؤتان ثاة ئةوةي ئةندامان لَيرة دةنطي لةسةر دةدرَي، ئيتيفاق دةكـةن بـةو شـَيوةيةي    
كة خؤتان لةسةري ر َيك ئةكةون، ئةتوانن، خؤي بة هةَلبذاردن دةبَي، بـةَلام ئـةتوانن ئيتيفـا ين بكـةن بـؤ      

ةرلةمانَيكي مونسةجيم و باشرت و كارا تر بَيت، بتـوانن بةيةكـةوة بـة ر َيـك و ثَيكـي كـار       ئةوةي شتَيك كة ث
بكةن، ئَيستا ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي، ر َيـزدار سـكرتَيري ثةرلـةمان كـا  فرسـت ئةطـةر ناوةكـان يـوَيين،            

اتووة، ثاشان لةطـةَل  ئةطةر هةر بةر َيزَيك موالحةزةي هةبَي لةسةر ناوي هةر ليذنةية  وة  ئةوةي لَيرة ه
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ســـكرتَيري ثةرلـــةمان دائةنيشـــن، ئةطةر َينـــةوة بـــؤ ثرؤتؤكـــؤلي كـــة دةنطـــةكان تةســـجيلن، بـــةو شـــَيوةية  
 .ئةنووسرَيتةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ليذنةي كاروباري ياسايي، ناوي ليست
 .ليسيت كوردستاني -عوني كمال سعيد -1
 .ليسيت كوردستاني -شَيروان ناصي عبداهلل-9
 .ليسيت كوردستاني -ر ؤذان عبدالقادر محدد. د -3
 .ليسيت كوردستاني -عليعمر عبدالردن -5
 .ليسيت كوردستاني - ضرعمر دد محم  -4
 .ليسيت كوردستاني -طؤران ئازاد حممد-1
 .ليسيت طؤر ان -دة كريم رؤوفزانا . د-9
 .ليسيت طؤر ان -برهان رشيد حس -8
 .ليسيت طؤر ان -كاردؤ حممد ثريداود-2

 .ليسيت ضاكسازي و خزمةتطوزاريي -محيو  نعمت  ادر-10
 .ليسيت بزووتنةوةي ئيسالمي -عليمحدد إبراهيم . د-11

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و شـَيوةية ئةخيةينـة   بةر َيزان ئَيستا ئاطاتـان لـة ناوةكـان بـوو و، ئـةو ناوانـةي كـة لـةو ليذنةيـة هـاتووة، بـة           
دةنطدان، كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكات  زؤر سوثا،، كـَي لةطـةَل دا نيـة  بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـرا،        

 .زؤر سوثا،، بؤ ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري
 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري

 .ليسيت كوردستاني -حس  حممودئارا، -1
 .ليسيت كوردستاني -خورشيد محدد سليم-9
 .ليسيت كوردستاني -النة محدد حممود-3
 .ليسيت كوردستاني -عمر صدي  حممد-5
 .ليسيت كوردستاني -حممد دلَير حممود-4
 .ليسيت كوردستاني -علي حاعيجالل -1
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 .ليسيت طؤر ان -إمساعيل سعيد حممد-9
 .ليسيت طؤر ان -محدد عثمانعدنان -8
 .ليسيت طؤر ان-كاردؤ حممد ثريداود-2

 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -مسري سليم محم  بةط-10
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا ئةو ناوانةي كة طوَيتان لَي بوو ئةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلة تكاية دةسيت بـةرز بكـات    
ةَل دا نيـة  بـة كـؤي دةنـط ثةسـند كـرا، بـؤ ليذنـةي نـاوخؤ و ئاسـاين و ئةجنومـةني            زؤر سوثا،، كَي لةط

 .خؤجَييةكان، تكاية فةرموو
 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي ناوخؤ و ئاساين و ئةجنومةني خؤجَييةكان

 .ليسيت كوردستاني -إمساعيل حممود عبداهلل-1
 .ليسيت كوردستاني -شؤر ة يجيد حس -9
 .ليسيت كوردستاني -عليعبداهلل مام -3
 .ليسيت كوردستاني - ادر حسن  ادر حسن-5
 .ليسيت كوردستاني -حكريصباح بيت اهلل -4
 .ليسيت طؤر ان -نرميان عبداهلل  ادر-1
 .ليسيت طؤر ان -كاروان صا  محدد-9

 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -مسري سليم محم  بةط-8
 .هةولَيري توركمان -شَيردَل سس  حممد-2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا،، بةر َيزان كَي لةطةَل ئةو ناوانةية كة بيستتان دةسيت بةرز بكات تكاية  زؤر سوثا،، كَي لةطةَل 
 .دا نية  بة كؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري تكاية

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري

 .ليسيت كوردستاني -علي حاعيجالل -1
 .ليسيت كوردستاني -عليحازم سس  -9
 .ليسيت كوردستاني -زكية صا  عبدالقادر-3
 .ليسيت كوردستاني -ذيان عمر شريف-5
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 .ليسيت كوردستاني -شؤر ة سيد يجيد-4
 . كوردستانيليسيت -عليحممد محدد -1
 .ليسيت طؤر ان -ثَيشةوا توفي  مغديد-9
 .ليسيت طؤر ان - مصففىنسرين مجال -8

 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -عبداهلل حممود حممد -2
 .ليسيت رافدين -سامل تؤما كاكؤ-10
 .ليسيت بزووتنةوةي ضاكسازيي توركماني -عبدالقادر إكرام مجيل-11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا،، ر َيزداران ئَيستا كَي لةطةَل ئةو ناوانةية بؤ ئةم ليذنةية تكاية دةسيت بةرز بكات  زؤر سوثا،، كـَي  
 .لةطةَل دا نية  بة كؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستاة بؤ ليذنةي بةرطري لة مان ئافرةت، تكاية فةرموو

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :بةرطري لة مان ئافرةتليذنةي 

 .ليسيت كوردستاني -شةومن حممد غريب-1
 .ليسيت كوردستاني -عبداهلل إمساعيل مس ة-9
 .ليسيت كوردستاني -صدي  مصففىعبدالسالم -3
 .ليسيت كوردستاني -طةشة دارا جالل-5
 .ليسيت طؤر ان -كوَيستان حممد عبداهلل -4

 .ليسيت طؤر ان -ثةيام محدد حممد محم  -1

 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -ناز  توفي  عبدالكريم -9
 .ليسيت ئةجنومةني كلداني و سرياني و ئاشووري -سؤزان يوسف خؤشابا-8
 .بزووتنةوي دميوكراتي توركماني -معروف محدد محدي -2

 .بزووتنةوةي ئيسالمي -طوَليزار  ادر إمساعيل-10
 .الةتي كؤمةَلايةتيليسيت ئازادي و عةد -مصففىهاذة سليمان -11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثا،، ئَيستاة كَي لةطةَلـة تكايـة دةسـيت بـةرز بكـات  زؤر سـوثا،، كـَي لةطـةَل دا نيـة  بـة كـؤي دةنـط             

 .ثةسند كرا، تكاية بؤ ليذنةي ثةروةردة و فَيركردني باَلاو توَيذينةوةي زانسيت
 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
 :ليذنةي ثةروةردة و فَيركردني باَلاو توَيذينةوةي زانسيت
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 .ليسيت كوردستاني -نوريسؤزان شها  -1
 .ليسيت كوردستاني - ضرعمر دد محم  -9
 .ليسيت كوردستاني -صوسدانا سعيد . د-3
 .ليسيت كوردستاني -سةروةر عبدالردن عمر. د-5
 .ليسيت كوردستاني -سعيد ذكري  من -4
 .ليسيت كوردستاني -الدين صا  ايَير شل-1
 .ليسيت طؤر ان -جعفر علي رسول . د-9

 .ليسيت طؤر ان -جنم الدين حسن  عظيم -8

 .ليسيت طؤر ان -ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -2

 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -صباح حممد جنيب -10
 .ي و سرياني و ئاشووريليسيت ئةجنومةني كلدان - وغسفني عبداألحد ثائر. د-11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا،، ر َيزداران ئَيستاة كَي لةطةَلة تكاية دةسيت بةرز بكـات  زؤر سـوثا،، كـَي لةطـةَل دا نيـة  بـة كـؤي        
 .دةنط ثةسند كرا، بؤ ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة، تكاية فةرموو

 
 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 :ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة

 .ليسيت كوردستاني -حسن حممود سورة. د-1
 .ليسيت كوردستاني -بَيريظان إمساعيل حممد-9
 .ليسيت كوردستاني -نيشتمان مرشد صا -3
 .ليسيت كوردستاني - ادر حسن  ادر حسن-5
 .ليسيت كوردستاني -تارا عبدالرزاق حممد-4
 .ليسيت طؤر ان -اح حممود ر َيباز فت. د-1

 .ليسيت طؤر ان - عليحممد  قبايثةريهان . د-9
 .ليسيت رافدين -جهان إمساعيل بنيام -8
 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -هاور از شَيخ محدد دد -2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةرز بكات  زؤر سـوثا،، كـَي لةطـةَل دا    بةر َيزان ئَيستاة ئةو ناوانةي كة طوَيتان لَي بوو،كَي لةطةَلة دةسيت 
 .نية  بة كؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتي و منداَل و خَيزان، فةرموو
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 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتي و منداَل و خَيزان

 .ليسيت كوردستاني -ذيان عمر شريف-1
 .ليسيت كوردستاني -صدي  مصففىعبدالسالم -9
 .ليسيت كوردستاني -كةيلي محكرم محدد-3
 .ليسيت كوردستاني -تارا سس  ياس -5
 .ليسيت كوردستاني -ر ؤذان عبدالقادر محدد.د-4
 .ليسيت كوردستاني -سةردار رشيد حممد-1
 .ليسيت طؤر ان -محدد  عثمانسيوةيل -9

 .ليسيت طؤر ان -در ثةميان عبدالكريم عبدالقا-8

 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -بةيان محدد حسن-2
 .بزووتنةوةي دميوكراتي توركماني -معروف محدد محدي -10

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئَيستاة ئةو ناوانةي كة طوَيتان لَي بوو،كَي لةطةَلة دةسيت بةرز بكات  زؤر سـوثا،، كـَي لةطـةَل دا    

ة كؤي دةنـط ثةسـند كـرا، زؤر سـوثا،، ئَيسـتاة بـؤ ليذنـةي ئاوةدانكردنـةوة و نيشـتةجَي كـردن و           نية  ب
هاوضةرخكردني الدَي، موالحةزة لةسةر ئةوة هاتووة، بة، ثاشان هةر كةسَيك لةسـةر ناوةكـة موالحـةزةي    

طمان بـؤي دا،  هةية موراجةعةي سكرتَيري ثةرلةمان ئةكات، لة ثرؤتؤكؤل ناوةكة دةردةكةن وةكو ضؤن دةن
 .لة ناو ثةرلةمان، ئةوها دادةنرَينت، سوثا،

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَي كردن و هاوضةرخكردني الدَي

 .  ليسيت كوردستاني -حممد حاعيدَلشاد شها  -1
 . ليسيت كوردستاني -شلَير حممد جنيب-9
 .ليسيت كوردستاني -إبراهيم اهرطمجال -3
 .ليسيت كوردستاني -شظان محدد عبدالقادر-5
 .ليسيت كوردستاني -دد محم  عثمانخليل -4
 .ليسيت طؤر ان -كاروان صا  محدد-1
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 .ليسيت طؤر ان -ثةيام محدد حممد محم -9

 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -عليدة سعيد دة -8
 .سيت ئةرمةنلي -ئارام شاه  داوود-2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئَيستاة كَي لةطةَلـة تكايـة دةسـيت بـةرز بكـات  زؤر سـوثا،، كـَي لةطـةَل دا نيـة  بـة كـؤي دةنـط             
ثةسند كرا، زؤر سوثا،، ئَيسـتاة بـؤ ليذنـةي ثةيوةندييـةكان و ر ؤشـنبريي و ر اطةيانـدن و شـوَينةوارةكان،        

 .فةرموو
 :داهللبةر َيز فرست محدد عب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي ثةيوةندييةكان و ر ؤشنبريي و ر اطةياندن و شوَينةوارةكان

 . ليسيت كوردستاني -رفي  صابر  ادر . د-1
 .ليسيت كوردستاني -بكر كريم حممد -9
 . ليسيت كوردستاني - عبدالغ شيالن عبد اجلبار -3
 . يليسيت كوردستان -شوان عبدالكريم جالل -5
 .ليسيت كوردستاني -حسن حممد سورة .د-4
 .ليسيت طؤر ان -شاهؤ سعيد فتي اهلل .د-1
 .ليسيت طؤر ان -حممد  قبايثةريهان -9
 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -محدد سليمان عبداهلل -8
 .ليسيت ئةجنومةني كلداني سرياني ئاشووري -سؤزان يوسف خؤشابا-2

 .ليسيت بزووتنةوةي دميوكراتي توركماني -ينيشار جنم الدين نورالد-10
 .ليسيت بزووتنةوةي ئيسالمي -عليمحدد إبراهيم . د-11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثا،، بةر َيزان ئَيستاة كـَي لةطةَلـة دةسـيت بـةرز بكـات  زؤر سـوثا،، كـَي لةطـةَل دا نيـة  بـة كـؤي            

 .اييين، فةرموودةنط ثةسند كرا، بؤ ليذنةي ئةو اف و كاروباري ئ
 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي ئةو اف و كاروباري ئاييين

 . ليسيت كوردستاني -بشري خليل توفي  .د-1
 .ليسيت كوردستاني -رزطار حممد محم  -9
 .ليسيت كوردستاني -حازم سس  سعيد-3
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 .  ليسيت كوردستاني -علي حس  حممد-5
 .ليسيت كوردستاني -عليبد الردن عمر ع-4
 .  ليسيت كوردستاني -عبداهلل إمساعيل مس ة-1
 .ليسيت طؤر ان -مصففىنةسرين مجال -9
 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -صباح حممد جنيب-8
 .ليسيت بزووتنةوةي دميوكراتي توركماني -يشار جنم الدين نورالدين-2

 .وتنةوةي ئيسالميليسيت بزو -طوَليزار  ادر حممد-10
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستاة كَي لةطةَلة دةسيت بةرز بكات  زؤر سوثا،، كَي لةطةَل دا نية  بة كؤي دةنط ثةسند كـرا،  
 .ئَيستاة بؤ ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان و  وربانياني جينؤسايد، فةرموو

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
 :ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان و  وربانياني جينؤسايد

 .  ليسيت كوردستاني -حممد محدد علي-1
 .  ليسيت كوردستاني -عبداهلل علي إبراهيم-9
 .ليسيت كوردستاني -حممد  ادر فاضل-3
 .  ليسيت كوردستاني -ثةروين عبدالردن عبداهلل-5
 .  ليسيت كوردستاني -شظان محدد عبدالقادر-4
 .  ليسيت كوردستاني -صباح بيت اهلل شكري-1
 . ليسيت طؤر ان -برهان رشيد حس -9
 . ليسيت طؤر ان -ظيان عبدالرحيم عبداهلل-8
 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -عبداهلل حممود حممد-2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوانةية دةسيت بةرز بكات تكاية  زؤر سوثا،، كَي لةطةَل دا نية  سوثا،، بةر َيزان ئَيستاة كَي لةطةَل ئةو ن
 .بة كؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستاة بؤ ليذنةي مان مرؤظ، تكاية فةرموو

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي مان مرؤظ

 .ليسيت كوردستاني -رزطار حممد محم -1 
 .  كوردستاني ليسيت -بكر كريم حممد-9
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 .   ليسيت كوردستاني -ساالر حممود مراد-3
 .  ليسيت كوردستاني -تارا سس  ياس -5
 .  ليسيت كوردستاني -علي حسن حممد-4
 . ليسيت طؤر ان -ثةميان عزالدين عبدالردن-1
 . ليسيت طؤر ان -ظيان عبدالرحيم عبداهلل-9
 . زارييليسيت ضاكسازيي و خزمةتطو -بةفرين حس  حممد-8
 . ليسيت ئةجنومةني كلداني سرياني ئاشووري -سؤزان يوسف خؤشابا-2

 .ليسيت ئازادي و عةدالةتي كؤمةَلايةتي -مصففىهاذة سليمان -10
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستاة كَي لةطةَلـة تكايـة دةسـيت بـةرز بكـات  زؤر سـوثا،، كـَي لةطـةَل دا نيـة  بـة كـؤي دةنـط             
 .ا، ئَيستاة بؤ ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان، فةرمووثةسند كر

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان

 .  ليسيت كوردستاني -شةومن حممد غريب -1
 .  ليسيت كوردستاني -خورشيد محدد سليم -9
 .  ليسيت كوردستاني -فر   ئةظ  عمر-3
 .ليسيت كوردستاني -سةردار رشيد حممد -5
 .  ليسيت كوردستاني -حممد دلَير حممود -4
 . ليسيت طؤر ان -عبداهلل حممد نوري -1
 .ليسيت طؤر ان -امساعيل سعيد حممد -9
 . ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -ناسك توفي  عبدالكريم -8
 . رافدينليسيت -سامل تؤما كاكؤ-2

 .ليسيت بزووتنةوةي دميوكراتي توركماني -ياووز خورشيد سليمان -10
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستاة كَي لةطةَل ئةو ناوانةية بؤ ئةم ليذنةية، تكاية دةسيت بةرز بكات  زؤر سوثا،، كَي لةطةَل 
زارييـةكاني شــارةواني و طواســتنةوة و  دا نيـة  بــة كـؤي دةنــط ثةسـند كــرا، ئَيســتاة بـؤ ليذنــةي خزمةتطو    

 .  طةياندن و طةشت و طوزار، فةرموو
 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ليذنةي خزمةتطوزارييةكاني شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار
 .  ليسيت كوردستاني -إبراهيم  طاهرمجال -1
 .  يت كوردستانيليس -شلَير حممد جنيب -9
 .  ليسيت كوردستاني -شوان عبدالكريم جالل -3
 .ليسيت كوردستاني -نيشتمان مرشد صا  -5
 .ليسيت كوردستاني -حممد  ادر  فاضل-4
 .  ليسيت كوردستاني - عبدالغ شيالن عبداجلبار -1
 . ليسيت طؤر ان -سةرهةنط فر  حممد -9
 .ليسيت طؤر ان -محدد  عثمانسيوةيل -8
 . ليسيت ئةرمةن -ئارام شاه  داوود-2

 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -محدد سليمان عبداهلل -10
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

بةر َيزان ئَيستاة كَي لةطةَل ئةو ناوانةية بؤ ئةو ليذنةية، تكاية دةسيت بةرز بكات  زؤر سوثا،، كَي لةطةَل 
 .ة بؤ ليذنةي ثاراستين مان بةكاربةر، تكاية فةرموودا نية  بة كؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا

 
 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي ثاراستين مان بةكاربةر

 .  ليسيت كوردستاني - -ئارا، حس  حممود-1
 .ليسيت كوردستاني -عماد حممد حس  -9
 .ليسيت كوردستاني -النة محدد حممود -3
 . ليسيت كوردستاني - مصففىمحدد  صبيح -5
 .ليسيت كوردستاني -بَيريظان إمساعيل حممد -4
 .ليسيت كوردستاني -ثةروين عبدالردن عبداهلل -1
 . ليسيت طؤر ان -عبداهلل حممد نوري -9
 .ليسيت طؤر ان -نةرميان عبداهلل  ادر -8
 . ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -حسن إمساعيل  فاضل-2

 .ليسيت ئةجنومةني كلداني سرياني ئاشووري -طوطا يوسف  محمري-10
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 959 

بةر َيزان ئَيستاة كَي لةطةَل ئةوةية، تكاية دةسيت بةرز بكات  زؤر سوثا،، كَي لةطةَل دا نية  بة كؤي 
 . دةنط ثةسند كرا، ئَيستاة بؤ ليذنةي وةرزة و الوان، فةرموو

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي وةرزة و الوان

 .ليسيت كوردستاني -كةيلي محكرم محدد -1
 .ليسيت كوردستاني -ساالر حممود مراد -9
 .ليسيت كوردستاني -طةشة دارا جالل -3
 .ليسيت كوردستاني -تارا عبدالرزاق حممد -5
 .ليسيت كوردستاني -عماد حممد حس  -4
 .ليسيت طؤر ان -حممود ر َيباز فتاح . د-1
 .ليسيت طؤر ان -جنم الدين حسن  عظيم -9
 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -بةفرين حس  حممد -8
 .ليسيت ئةجنومةني كلداني سرياني ئاشووري ثائر عبداألحد  وغسفني-2

 .ليسيت هةولَيري توركماني -شَيردَل سس  حممد-10
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان ئَيستاة كَي لةطةَلة، تكاية دةسيت بةرز بكات  زؤر سوثا،، كَي لةطةَل دا نية  بة كؤي دةنط بةر َيز
 .، فةرموو(نزاه )ثةسند كرا، ئَيستاة بؤ ليذنةي دةستثاكي 

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:نزاه )ليذنةي دةستثاكي 

 .نيليسيت كوردستا -رفي  صابر  ادر . د-1
 .ليسيت كوردستاني -بشري خليل توفي  . د-9
 .ليسيت كوردستاني -سةروةر عبدالردن عمر . د-3
 .ليسيت كوردستاني -عوني كمال سعيد -5
 .ليسيت كوردستاني -الدين صا   ايشلَير -4
 .ليسيت كوردستاني -ئةظ  عمر فر  -1
 .  ليسيت طؤر ان -دة كريم  رؤوفزانا -9
 . ليسيت طؤر ان -مد حم عثمانعدنان -8
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 .ليسيت طؤر ان -سةرهةنط فر  حممد -2
 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي - عليدة سعيد دة -10
 .ليسيت بزووتنةوةي ضاكسازي توركماني -عبدالقادر إكرام مجيل-11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .،، كَي لةطةَل دا نية  كةرةمكة، فةرمووبةر َيزان ئَيستاة كَي لةطةَلة، تكاية دةسيت بةرز بكات  زؤر سوثا

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز سؤزان خؤشابا لة سَي ليذنة دا ناوي هاتووة، لة ذنان، ثةيوةندييةكان، مان مرؤظ، سوثا،
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي، ر َيـزداران هـةر كةسـَيك لـة سـَي ليذنـة هـاتبوو،        سؤزان خان، كةرةمكة، دةبَي تةنازوول لة ليذنةيـة  بكـ  
ئؤتؤماتيكي ئَيمة خؤمـان لـة ليذنةيـة  الي ئةبـةين، ئينجـا مـةعلوم بـَي لـةالي هـةمووتان، ر َيـزدار سـؤزان            
خؤشابا لة ليذنةي داكؤكي لة مان ئافرةت تةنازوولي كرد، دووبارة ئةخيةينة دةنطدان، كَي لةطةَلـة ليذنةكـة   

تكاية دةسيت بةرز بكات وة  ثَيشوو  زؤر سوثا،، كَي لةطةَل دا نيية  بة كؤي دةنط ثةسند بة بَي سؤزان، 
 .كرا 

 
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة كاتي داناني ليذنةكان دا كةبةر َيز سـكرتَيري ثةرلـةمان بانطهَيشـيت كـردين، داواي لـة ئَيمـة كـرد كـة دوو         
ةوة لةبةر ئةوةي زة َيكي زؤر هةية لةسةر ليذنةي ذنان، ئَيمة دوو ئةندامي خؤمامنـان  ئةنداممان بكَيشين

كَيشايةوة، ثرسيارةكةي من ئةوةية، ئَيسـتا ئـةتوان  ئَيمـة ئةنـدامَيكي خؤمـان دابنَيينـةوة، بـؤ ئـةوةي كـة          
دوايـي دا دةكرَيـت،    ئيزافةي كةينةوة بؤ ئةم ليذنةية، بؤ ئةوةي ناوةكةتان بـدةمَي ئَيسـتا، يـاخود ئةمـة لـة     

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرموو(10)ر َيزداران، ئَيستا كة سؤزان خان سةحب بوو، ذمارةي ليذنةكة ئةبَيتة 
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يذنةية كةسَيكمان البردووة، لـة  ديارة ئَيمةة بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان ثةيوةندي ثَيكردين، ئَيمةة لةو ل

ليذنةي ثةيوةندين يةكمان البـردووة، جـا بؤيـة ئَيمـةة داوا دةكـةين كـة ئـةو يةكـةمان بـؤ بطَيرنـةوة بـؤ            
 .ليذنةي ذنان، سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثا،، ئةوة تاخري دةكةين بـؤ وةختَيكـي تـر، لةسـةري طفتوطـؤ دةكـةين، ئينجـا لـة جةلسـةيةكي داهـاتوو          
 .حةمسي دةكةين، لة جةلسةيةكي تر حةمسي دةكةين، ئَيستا ليذنةي كاروباري كؤمةَلطاي مةدةني، فةرموو

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةي كاروباري كؤمةَلطاي مةدةني

 .   ليسيت كوردستاني - صوسدانا سعيد . د-1 
 .دستانيليسيت كور -دد محم   عثمانخليل -9
 .ليسيت كوردستاني -عمر صدي  حممد -3
 .ليسيت كوردستاني -زكية صا  عبدالقادر -5
 .ليسيت طؤر ان -ثةميان عزالدين عبدالردن -4
 .ليسيت طؤر ان -ثَيشةوا توفي  مغديد -1
 .ليسيت ضاكسازيي و خزمةتطوزاريي -حسن  رضاسةرطوَل -9
 .دميوكراتي توركماني ليسيت بزووتنةوةي -ياووز خورشيد سليمان -8
 .ليسيت كوردستاني - مصففىمحدد  صبيح -2
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستاة ئةو ناوانةي كة خوَيندرايـةوة، كـَي لةطةَلـة، تكايـة دةسـيت بـةرز بكـات  زؤر سـوثا،، كـَي          
و جَيطر و مو ةرير، بة ثَيي  لةطةَل دا نية  بة كؤي دةنط ثةسند كرا، بةر َيزان ئَيستا بؤ سةرؤكي ليذنةكان

نيزام ئةَلَي بةثَيي هةَلبذاردنة، ئـةيهَيَل  بؤتـان، لـة بـةيين خؤتـان طفتوطـؤ بكـةن، بـةزووترين كـات تـةواو           
بكرَيت بؤ ئةوةي دةست بةكار ب ، ضونكة ئةطةر سةرؤ  و جَيطر و مو ةريري ليذنـةكان نـةبَي، نـاتوان     

ي زؤر، بابــةتي زؤر لةبــةر دةســنت بتــوان  كارةكامنــان بكــةين،  ئيشــةكاني ترمــان بكــةين، ضــونكة ياســايةك 
سوثاسي هةمووتان دةكةين، زؤر بة هةستَيكي بةرزةوة بة ية  دةنطةوة هةمووتان ليذنةكانتان  بوَل كـرد،  

 .كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَين ، تاكو جةلسةيةكي تر خوا ئاطادارتان بَيت
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 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 0222\12\12رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 12/12/0222 رَيكةوتي شةممةدوو

ــذمَير    ــوةر ؤيي (11)كات ــَين ني ــةماني  12/10/9002رَيكــةوتي  شــةممةدوو ؤذير ث ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 
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دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤ  و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (1) ذمارة

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

ي خـولي  (1)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , كوردستاني عَيـراق  ثةرلةماني
ــَييةمي هةَلبــ  ــات  س ــة ك ــةوتي   (11)ذاردن ل ــةممة رَيك ــوةر ؤي رؤذي دووش ــَين ني ــةم  دا 12/10/9002ي ث ب

 :شَيوةية بَيت
ئامـادةبوونى بـةر َيز وةزيــرى سـامانة سروشـتيةكان لــة حكومـةتى هـةرَيم، بــؤ ر وونكردنـةوةى هةَلوَيســتى         -1

و بؤرسـةى ئؤسـَلؤى    ى نـةوتى ( DNO)حكومةتى هةرَيم لـةبارةى ئـةو بابةتانـةى كـة لـة نَيـوان كؤمثانيـاى        
 نةرويج بةرثا كراوة،

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة خوىل سَييةمى هةَلبذاردن، ساَلى يةكةم، خوىل طرَيـدانى  
ئامـادةبوونى بـةر َيز وةزيـرى    ، بةرنامـةى كـار،    12/10/9002، ر ؤذى دانيشـنت  1دووةم، ذمارةى دانيشنت 

سامانة سروشتيةكان لة حكومةتى هـةرَيم، بـؤ ر وونكردنـةوةى هةَلوَيسـتى حكومـةتى هـةرَيم لـةبارةى ئـةو         
ــوان كؤمثانيــاى   ى نــةوتى و بؤرســةى ئؤســَلؤى نــةرويج بــةرثا كــراوة، بــةم   ( DNO)بابةتانــةى كــة لــة نَي

ئاشـتى هـةورامى وةزيـرى    .كوردسـتان و رَيـزدار د   بؤنةيةوة بة تةنسـي  لـة نَيـوان سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى     
نةوت و سامانة سروشتيةكان، دواى بآلوبوونةوةى ئةو دةنطوباسةى لـةبارةى نةوتـةوة، دواى ئاراسـتةكردنى    
ثرسيارى ئةندامانى ثةرلةمان بؤ بةر َيزيان و وةآلم دانةوةى لة كاتى ياسايى خؤيدا، خؤى بةباشـى زانـى بـؤ    

هةية لةسةر سياسةتى نـةوتى لـة هـةرَيمى كوردسـتان و ئـةو كَيشـةيةى كـة ر ووى         ئةوةى ئةو رموزانةى كة
داوة بَيتة ثةرلةمانى كوردستان ر وونكردنةوةية  بدات، بؤ ئةم مةبةستة ئَيمـة داوا لـة بـةر َيزيان دةكـةين،     

 .ئاشتى فةرموو.با بفةرموَيت بؤ ر وونكردنةوةكةى، كا  د
 
 
 

 (:ى نةوت و سامانة سروشتيةكانوةزير)ئاشتى هةورامى .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، (DNO)سوثا، بؤ ميواندارى كردمن، من خؤش اَلم كة ئةمر ؤ لةطةلَ تان   بؤ ر وونكردنةوةى مةسـةلةى  
و ر ووداوةكةى ئؤسَلؤ لة ماوةى سَى، ضوار هةفتةى ر ابـردوو دا، هـةروةها بـة فرسـةتَيكى طرنطـى دةزامن كـة       

َى باسـى سياسـةتى نـةوت و طـازى هـةرَيم بكـةين، ئةطـةر وةختـان هـةبَيت كـة زؤر بـة كـورتى             ئةمر ؤ نةخت
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ئينجازةكانى دوو، سَى ساَلى ر ابردووتان بؤ با، بكةم، بؤ ئةوةى كة ئةندامانى ثةرلةمانى بةر َيز ئاطادار بـن  
ةوةى كـة دةسـت ثـَى    كة تا ئَيستا ئيشى ئَيمة ضؤن بووةو ضـؤن يارمـةتى خـةَلكى كوردسـتانى داوة، ثـَين ئـ      

ــؤ         ــةم ب ــةمان بك ــدامانى ثةرل ــةموو ئةن ــةر َيزتان و ه ــة ب ــايى ل ــة زؤر ثريؤزب ــةتَيكى دةزامن ك ــة فرس ــةم ب بك
سةركةوتنتان و بؤ هةَلبذاردنتان بؤ دانانتان بـؤ ئةنـدامى تـازةى ثةرلـةمانى كوردسـتان، سـةرةتا دةمـةوَيت        

و بؤرسـةى ئؤسـلؤ بـووة، بـةر َيزتان     ( DNO)باسى دروسـت كردنـى كَيشـةكانى ئؤسـَلؤ بكـةم كـة لـة بـةينى         
ــةر َيطاى            ــتا ل ــا ئَيس ــةلةية ت ــةم مةس ــةبارةت ب ــَلؤ س ــة ئؤس ــراوة ل ــان وت ــتوتانة ي ــة و بيس ــة ديوتان ــةوةى ك ئ
ر ؤذنامةيةكى بضوو  لة ئؤسَلؤ دةرضووة، كة ئةمر ؤ تةواو بووم لةطةَلتان ديارة بةر َيزتان هةموو ئةندامانى 

ةوةى وتراوة و نووسراوة لة ر َيطةى ئةو ر ؤذنامةوة درؤ بووةو بة عةدالةت بـآلو  ثةرلةمان ئاطادار دةبن كة ئ
نةكراوةتةوة، كة ئةمر ؤ تةواو بووم بةر َيزتان موكةئ  دةبن كة هةموو شتَيك لة شـوَينى خـؤى بـووة، مـن     

شــرتين كــة وةكــو وةزيرَيــك ئيشــم كــردووة و حكومــةت بــة ياســايى و ر َيــك و ثَيكــى ئيشــمان كــردووةو لــة با
ــَيم درؤيــة تــةواو      مةســَلةحةتى هــةرَيمى كوردســتان بــووة، بــؤ ئــةوةى كــةبتوامن ئةمــة ر وون بكةمــةوةو بَل
موستةمسةكاتت هةية و خواحافيز، بةآلم حةز دةكـةم ضـةند دة ةيـة  بضـمة سـةر تةفاسـيَلةكاندا تـاوةكو        

خؤمـان ويسـتووة، لةبةرئـةوة     طومان نةمَينَيت كة ئَيمة بة تةواوى ئيشمان كردووة و مةسَلةحةتى ميللـةتى 
ر وون كردنةوةكة ثَيويستة بة ضةند تةفاسـيَلَيكة كـة ئاطـادارى بـن، يةكـةم كـر ين و فرؤشـتنى ئةسـومةكان،         

ى بؤرسـةى ئؤسـَلؤ و بـةينى    (DNO)ى لةطةَل بؤرسـةى ئؤسـَلؤ، موراسـةالتى    (HSPC)موراسةالتى بانكى 
ــة     ــَلؤ ك ــةى ئؤس ــانى بؤرس ــةردوو ال، بر يارةك ــان و ه ــةر    خؤي ــة س ــا دَيم ــى  ئينج ــةى داوةو بؤض ــؤن غةرام ض

نووسراوةكانى رؤذنامةكةى كة نةرويج بآلوى كردووةتةوة، ثـَين هـةموو شـت بـا ئاطادارتـان بكةمـةوة ئايـا        
  ئةم حيسابة بؤ ئةو كَيشةية و بؤ ئةو (HSPC)ئَيمة وةكو حكومةت بؤضى حيسامبان هةية لةالى بانكى 

ة حيسابَيكى تةئرخيية ضةندين ساَلة كةهةمانة، بؤيـة دةمـةوَيت باسـى    مةسةلةية نةكراوةتةوة، ئةم حيساب
ئةوة بكةم لة ثَيشدا، ئَيـوة وة  ئاطـادارن و دةزانـن ضـةند كـؤنرتاكتَيكى نـةوكان هةيـة لـة كوردسـتان، لـةو           

و  كؤنرتاكتانة شةركان داناوة بؤ مو اولةكان، دةبَيت من ة بدةن، كة دةَلَي  من ـة بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان    
حكومةتى هةرَيم، بؤ بةكارهَينانى ثرؤذةكانى بونيةى تةحتى، ئـةو من ةيـة يـان دةبَيـت بـة نة ـد يـةعنى        
ثــارة بــدرَيت، يــان دةبَيــت مو اولةكــة خــؤى ثرؤذةيــةكى تايبــةكان بــؤ بكــات كــة بــة توانــاى خــؤى بَيــت و   

بـة حيسـابَيك هةيـة لـة     بةر ةزامةندى حكومةت، بؤ ئةوةى كة من ةكة بـدرَيت يـةعنى ثارةكـة ثَيويسـتمان     
دةرةوة بؤ ئةوةى كـة مو اولـةكان بتـوانن لةر َيطـةى بانكـةكانى خؤيانـدا من ةكـة يـةعنى ثارةكـة بـدةن بـة            
حكومةت بـة موجـةبى كؤنرتاكتـةكانى خؤيـان، ئَيمـة نـةمان دةتـوانى داوا لـة مو اولـةكان بكـةين كـة لَيـرة             

 د بيهَينن، ضونكة كؤمثانياى عاكى وا ئين ناكـات،  ثارةكة بدةن و موباشر بينَيرن بؤ كوردستان، يان بة نة
مليـؤن   90بانكةكانيان ر َيطا نادات ثـارة بـة نة ـد وةرطرَيـت و بيهَينيـة كوردسـتانةوة بَلـَى فـةرموو ئـةوةتا          

وةرى طرة، بةو شَيوة بووة كة ثَيويستمان بة بانكَيكى عاكى بوو كة موكةئ  بَيت و ثارةكة كة دةدرَيت بـة  
ةوة و بَيتة حيسـابَيكى تـرى حكومـةتى هةرَيمـةوة، كردنـةوةى حيسـا  لـةناو بـانكَيكى طـةورة لـة           حيسابَيك



 941 

وابزامن ذمارة يةكة ئةوةندة ئاسان نية و نةة بووة، زؤر وةختى خايانـد، ضـونكة   ( HSPC)عالةمدا وة  
دووة، دةمـةوَيت  زؤر مةسةلةى شةفافيةت و مةسشوليةتى تَيداية بؤ بانكةكة، ئَيمة ئيشى زؤرمان لةسةر كـر 

سـاَل لـة    30ثَيتان بَلَيم ئةطةر شةخسـى خـؤم نةبووايـة ئـةو بانكـة سـيقةى بـة ئَيمـة نةئـةدا، ضـونكة مـن            
بةريتانيا ذياوم، فةحسيان كردووةو زانيويانـة مـن شةخسـيةمت ضـؤنة، لةبةرئـةوة ئـةو بانكـة ر َيطـاى دا بـة          

زار نامةت بنووسياية حيسـابى بـؤ نـةدةكردى،    هةرَيمى كوردستان كة حيسابى هةبَيت لةو بانكة، ئةطينا هة
تةخويالت و ئيجرائات و ثرؤسةى خؤى هةية كة ر َيككةوتنى لةسةر (HSPC)بةكارهَينانى حيسا  لةالية 

ئـةوة  ( HSPC)، خـاَلى يةكـةم و دووةمـى نامـةى     (HSPC)كراوة لة مابةينى حكومةتى هةرَيم و بـانكى  
ــةوة و الى جةنابتانــ  ــانةكة بَلاوكراوةت ــت  نيش ــةم دةَلَي ــةرةى يةك مت انشدداء آيددع اخسددابات بصددورة   )ة، فة 

اقلديم كورَسدتان د    /  لدس الدوزراء  / حكوم  اقليم كورَسدتان /منتظم  وحتت اسم وزارة الثروات الفبيعي  
مت العمدل بهدذه   )، فة ـةرةى دووةم دةَلَيـت   (العراق د مبوعد التعليمات املكتوب  التى وصلتنا من قبدل الدوزارة   

( HSPC)فى آيع االوقات حسد االسلوم الذى اتفق عليه حكوم  اقليم كورَستان مدع مصدرف    اخسابات
و فضا عن هذا فقد مت ذلك بتواقيع من املذولني حيث ضم من آيع االوقات نسذ  اصلي  مدن تعليمداتكم   

 . (، موقعني َائما رئيس الوزراء اول اسم(HSPC)املكتوب  حيث استلمناها من 
بكةم، ئةمة مو ةدميةية  بوو تا بزانن ئَيمة بؤضى حيسـامبان لـة   ( DNO)اسى ئةسهومةكانى ئَيستا با ب  

دةرةوة بــوو، ثةيوةنــدى بــة ئةســهومةكان نيــة بــة عة دةكانــةوة، كــر ين و فرؤشــتنى ئةســهومةكان بــةناوى   
كـــراوة، هـــةموو ( HSPC)حكومـــةتى هةرَيمـــةوة بـــووة لـــة ر َيطـــاى حكومـــةتى هـــةرَيمى كوردســـتان الى  

وةكو وةزيرَيك نة  شةخسى، بـة ثَيـى ئـةو ثرؤسـةيةى كـة ئيتيفـا ى       ( HSPC)يارةكانى من دراون بة بر 
و حكومـةتى هـةرَيم، لـة هـةموو كاتَيـك بـة ر ةزامةنـدى سـةرؤ  وةزيرانـى          ( HSPC)لةسةر كراوة لةطةَل 

كانيان بؤ ئةوةى بدرَيت لة ر َيطاى كر ينى ئةسهومة( DNO)حكومةتى هةرَيم بووة، بر يار دان كة يارمةتى 
بؤ كؤمثانيايةكـة و بـؤ شـةريكةكة  ثارةكـة بـر وات، خـؤى كـة كاوروبـارى خـؤى تـةواو بكـات لـة كوردسـتان،              
ضونكة ئةوة بؤ مةسَلةحةتى خؤمان بوو كة ئيشةكة تةواو بَى بؤ ئـةوةى تةسـديرى نـةوت ببَيـت، كـر ين و      

كـرا،  ( HSPC)ارى شـارةزاكانى بـانكى   فرؤشتنى ئةسهومةكان و ئةو ثرؤسانةى كـة هَينايـة بةسـةر ئامؤذطـ    
ئةوان هةموو شتةكةيان كرد بؤمان بةو شَيوةيةى كـة باشـيان زانـى كةئةسـهومةكان بكـر ن كـة خؤيـان وة         
بانط واجيهة بن بؤ هةرَيمى كوردستان و بؤ حكومـةت، ثـارةى كر ينةكـة لـة حيسـابى حكومـةت دةرضـووة،        

هـية فائيدةيـة  يـان دؤالرَيـك     ( HSPC)ومةت، لـةالى  ثارةى فرؤشتنةكانين طةر اوةتةوة بؤ حيسابى حك
يان سةنتَيك نةضووة بؤ الى كة، و بـة دةسـت كـة، نةكـةوتووة لـةم ئيشـةدا، ئةسـهومةكان كـة فرؤشـران          

، نامـةى  (HSPC)مليؤن دؤالريشى  ازانج كردووة، ئةوةة ضووةتةوة حيسابى حكومةت لة  14حكومةت 
(HSPC ) ان حسدام حدراء االسدهم كدان     ) 3ةة دةكـات، ئـةوة فة ـةرةى    باسى ئـةو  4و  5و  3لة فة ةرةى

اسدتذدمت فقدا امدوال اخكومد  لشدراء      )باسى ئةسهومةكان دةكـات،   (حسام رمسى خكوم  اقليم كورَستان
هذه االسهم وآيع ايراَات البنك مت ايداعها مرة ا رى اىل حسام االقليم من البنك، بهدف حراء االسهم قام 
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ومت اسدتذدام حسدام   ( املصرف مدو احدتى هدورامى   )لعمل نياب  عن حكوم  االقليم، بهذا ا( HSPC)مصرف 
باسم املصرف نفسه هلذه االغراض، ومت هذا العمل بالتشاور مع وزير الثدروات الفبيعيد ،   ( HSPC)مصرف 

ان استذدام حسام باسم املصدرف نفسده بددال مدن اسدتذدام االسدم املباحدر يعندى         ( مو احتى هورامى كشذص)
هلذه االغراض يعد امرا طبيعيا وقانونيا ويستذدم كث ا من قبل املنظمات والشركات واملستثمرين ( كوم اخ)

 .للحفاظ على  صوصياتهم
لةطةَل بؤرسةى ئؤسَلؤ بكةم، ضونكة ئةمة سـةبةبى كَيشـةكةية،   ( DNO)دةمةوَيت نةختَى باسى كَيشةى   
(DNO )  ة واجبـة لةسـةرى كـة ئةطـةر شـةريكةكة تـةعامول       ئةندامَيكة لةبؤرسةى ئؤسَلؤ ئينجـا لةبةرئـةو

بكات بة ئةسهومى خؤى دةبَيت بؤرسةى ئؤسَلؤ ئاطادار بكات، مةطةر نة  ئةوةى كة دةيكر َيت،  دةبَيت ئـةو  
ــانطى    ــة م ــةوة،  ل ــةنى خؤي ــات لةالي ــة     19/9008بيك ــوو ل ــَلؤ داواى كردب ــةى ئؤس ــك بؤرس ــةند جارَي ــا ض ت

(DNO ) كــة ناونيشــانى ئــةو جيهةتــة كــة ئةســهومةكانى كر يــوة لــة ر َيطــاى     ئَيمــة ئاطــادار نــةبووين لــةوة
(HSPC)    ةوة ئاشكرا بكات، زؤر نامةو كؤبوونةوة بـووة لـة نَيـوان(DNO )    و بؤرسـةى ئؤسـَلؤ و نووسـراو

ئـةوةى ثيشـان داوة كـة هـةموو مةعلوماتةكـةيان ال      ( DNO)بآلوكراوةتةوة لةسةر ئـةم مةسـةلةية، بـةآلم    
انن كة موشتةريةكة كَيية  وايان طوتووة بة بؤرسةى ئؤسَلؤ، ئةم كَيشةية بةردةوام بـووة  نية، لةبةرئةوة ناز

مـانط، ئَيمـة هـية ئاطـادارى ئـةو       11ى ئةمساَل، تة ريبةن 2و بؤرسةى ئؤسَلؤ تا مانطى ( DNO)لةنَيوان 
ى نـاوى  بـة عةمـد  ( DNO)مةسةلةية نةبووين، ئةو كاتة بؤرسةى ئؤسَلؤ طةيشتووةتة  ةناعةتى خؤى كة 

موشــتةريةكة ئاطــادار ناكــات، لةبةرئــةوة بؤرســةى ئؤســَلؤ بر يــارى خــؤى داوة كــة غةرامةيــة   ياتــة ســةر  
بوو، باشة با بـزان  ئَيمـة ضـيمان كـردووة  كـة ئةسـهومةكان        19/2/9002، ئةوة لة (DNO)شةريكةى 

نـاردووة بـؤ بؤرسـةى     ر اثـؤرتَيكى ( HSPC)كر ابوون و وةكـو هـةموو جارَيـك كـاتى فرؤشـتنى دَيـت بـانكى        
جـار بةتـةواوى ئـةوانى ئاطـادار كـردووة كـة حيسـابةكة هـى حكومـةتى هـةرَيمى            1ئؤسَلؤ ئةمة تة ريبـةن  

كوردستانة و وةزارةتى سـامانة سروشـتيةكان و وةزيـرى سـامانة سروشـتيةكانى هـةرَيمى كوردسـتان ئاشـتى         
، ئةمـة  (ى وةزيران ـ كوردستان ـ عـرياق   موشتةريةكة ـ ئةجنومةن )هةورامى ئةمرةكةى كردووة بةناونيشانى 

جار كة ئةسهوم كراوة و ئةو مةعلوماتة بةو شَيوةية بؤرسةى ئؤسَلؤ ئاطـادار كراوةتـةوة، ئينجـا بؤرسـةى      1
هـية كَيشـةية  لةطـةَل ئَيمـة يـان      ( HSPC)ئؤسَلؤ، ضونكة ئةو مةعلوماتةى وةرطرتووة لة ر َيطـاى بـانكى   

نووسيوة لة ر اثؤرتةكةى خؤياندا، هةروةها دواى ئةوةى كة ر ؤذنامةى  نةبووة، ئةوةشيان(  HSPC)لةطةَل 
بؤرسـةى   98/2/9002ئؤسَلؤ بة خراثى ناوى ئَيمةى نووسى بوو ئَيمة ضووين بؤ ئؤسَلؤ لةوَى دووبارة لة 

 KRG(      )Kurdistan)هية كَيشةية  لةطةَل )ئؤسَلؤ تةسرحيَيكى بآلو كردةوة، بؤرسةى ئؤسَلؤ طوتى 

Regional Government )زؤر ( نةبووة و هية كَيشةيان لةطةَلمان نية(package )    هةيـة كـة باسـى
ئةوة دةكـات و فـةرموون ئةمـة ئـةمر ؤ دةرضـووة وابـزامن، سـةيرى كـةن ئةمـة رةئيسـى ليذنـةى تـةحقيقى             

ية، ئةطـةر  خؤيانة كة مو ابةلةى كراوة لةطةَل ئةم يجلةية و دةَلَيت كَيشةمان لةطةَل حكومةتى كوردستان ن
بيخوَيننـــةوة دةَلَيـــت هـــةر نـــةبووة، رةئيســـى ليذنـــةى دووةم، ئةمـــة تة ريبـــةن دة ثةر ةيـــة، حةزدةكـــةم   
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بيخوَيننةوة و من خؤم نةؤوَيندووةتةوة هةر هينةكةم بينى، ئةمة رةئى يجلةكة نية، مو ابةلةيـة، ئةمـة   
بووة نة  حكومـةتى هـةرَيمى    ى خؤمان(DNO)وةكيلةكةية، عةينى شت ئَيمة كَيشةكةكان لة كؤمثانياى 

كوردستان، ئينجا بؤرسةى ئؤسَلؤ ضونكة ئةو مةعلوماتـةى وةرطرتـووة لـة ر َيطـاى بـانكى ئَيمـةوة كـة بـانكى         
(HSPC)          ية هية كَيشةية  نـةبووة لةطـةَل ئـةوةدا، هـةروةها دواى ئـةوةى ر ؤذنامـةى ئؤسـَلؤ كـة كَيشـةكة

نووسـيوة ئـةوةى طوتـووةو ر وويـان كـردووة بـؤ هـةموو         لةوَيوة دةستى ثـَى كـردووة بـةخراثى نـاوى ئَيمـةى     
كةسَيك، ثاشان بر يارةكانى ئؤسَلؤ ضؤن بووة  و بؤضى تَيك ضووة لةطةَل رؤذنامةكة  بؤضى رؤذنامةكة ئةو 

بؤرســةى ئؤســَلؤ بر يــارى خــؤى     19/2/9002مةعلوماتــةى بــة عــةينى شــَيوة بآلونةكردووةتــةوة  لــة      
تة سةرى ئةمة، ئةو فة ةراتةى كة نووسيويةتى سـةبةبةكةى ضـية  لـة    بآلوكردةوة كة غةرامةيةكى خستؤ

خـــؤى ئاطـــادار بـــووة كـــة ( HSPC)بر يارةكـــةى دا تةفاســـيَلى داوة كـــة ضـــؤن بؤرســـةى ئؤســـَلؤ لـــةر َيطاى 
ى سـاَلى ر ابـردوو ثَيـى     11ية و حكومةتى هةرَيمة، ضونكة ثَييان طوتراوة لة مانطى (KRG)موشتةريةكة 

زانيويةتى و بة عةمدى هةمان مةعلوماتيان نةداوة بـة  ( DNO)ة هةمان كاتدا شةريكةى طوتراوة، بةآلم ل
بؤرسةى ئؤسَلؤ ئةوة ئيتيهامةكةية تؤ عةينى وةخت زانيوتة، بةآلم نةتداوة، شةر ى لةطةَل ئَيمة نية، لةطةَل 

( DNO)ة شــةريكةكةية، لــةو بر يــارةدا بــؤ ئــةوةى بؤرســةى ئؤســَلؤ ثيشــان بــدات كــة ضــؤن زانيويــةتى كــ   
مةعلوماتى تةواويان لةال بووة، وةختى خؤى ئيمَيَلَيكى ئاشتى هةوراميان ثيشان داوة كـة رةئيسـى ئيـدارةى    

ثةيوةنـدى بـووة لةطـةَل مـن ئـةو ر ؤذة، كةواتــة ئـةوة دةليلـة كـة ئـةو زانيويـةتى ئــةو           ( DNO)شـةريكةى  
ووة ئيسثاتى كردووة و جةريدةكة ئـةوةى  ئيمَيَلة باسى تةفاسيَلى حيسا  ناكات، ئةوة ئَيستا كة ثةيوةندى ب

وةرطرتووة كة ئةمة دةليلة و ئيتيفا َيكى شةخسى كراوة بـةينى ئيـدارةو ئاشـتى هـةورامى كردوويـةتى بـة       
بةزم و ر ةزم و سَى ثةر ةى لةسةر نووسيوة، بةداخةوة برادةران لَيرةة بآلوى دةكةنةوة و، لة هةموو عالـةم  

لةوة زيـاتر نيـة و   ! كى خرامثان كردووة، بةر استى ئةوةية جةريدة فرؤشنتلة ئينتةرنَيت دةرضووة كة شتَي
ــة هــةر نــاوى منــى تيــا بــووة ئــةوة جيــا كراوةتــةوة لــة بــا ى هــةموو     ! درؤو دةلةســةية ضــونكة ئــةو ئيمَيَل

ــت وةزيــرة و حكومــةتى     دةالئيلةكــة و تة ريرةكــةى ئؤســَلؤ خؤيــةتى ئــةوةى بةكارنــةهَيناوة، ضــونكة دةَلَي
ية و ئةوةى بةجَيى هَيشتووة فة ةرةيةكى كا  ئاشتى هةورامى بة تةنيا دؤزيوةتـةوة  (HSPC) هةرَيمة و

و بةكارى هَيناوة، رؤذنامةكةى نةرو ى نةختَى باسى بكةم، رؤذنامةيـةكى زؤر بضـووكة و لـة ئؤسـَلؤ كـة،      
لةباتى كة باسم كـرد  نةيبيستووة تا ئَيستا، ئَيستا خؤى طةورة كرد، راثؤرتةكانى بؤرسةى وةرطرتووة و ئةو 

كة هةموو تةفاسيَلةكة بآلوبكاتةوة بة عةدالةت بَلـَى لـةو فة ةرةيـة وا دةَلـَى و لَيـرةة وا دةَلـَى كـة دةَلَيـت         
(DNO ) درؤى كردووة و طوتوويةتى ئاشتى هةورامية، ئاخر مةبةستةكة داندراوة كة ئيتيهامى(DNO )

ئينجـا  ! ة دذى ئَيمةيـة، ئـةوة عةدالةتـة  بـر وا ناكـةم     دةكات كـة درؤى كـردووة، ئـةو درؤيةكـةى بـةكارهَيناو     
لةبةرئةوة ئةو فة ةرانةى وةرطرتووة بآلوى كردووةتةوة و كردوويةتى بة هينَيكى عالةمى و بآلو بؤتـةوة،  
بـةو شـَيوةية نـاوى ئاشـتى هـةورامى بـةكارهَينراوة و بـة سـَى ثـةر ة رؤذنامةكـة زؤر شـتى نووسـيوة لةسـةر              

ن داوة كة  ئاشتى هةورامى خؤى ئةسهومةكانى كر يوةو  ازاجنَيكى طةورةى كردووة و مةسةلةكة و واى ثيشا
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بــؤ طريفــانى خــؤى بــردووة، دواى ئــةوةة هــةمان ر ؤذنامــة بةردةوامــة و بــةردةوامين بــووة ضــووةتة ســةر 
ةوةى مةسائيلى تر كة ثةيوةندى بة ئَيمةوة نية، نووسراوَيكى تريشى نووسيوة، هةمان كارى هَيماكانى ثَيشـ 

هَيناوةتــةوة ســةر مة الــة تازةكــة، زؤر بةداخــةوة ر ذنامــةكانى تــرين و لَيــرةة بةداخــةوة لــة ئينتــةرنَيت  
دووبارةيان كردووةتةوةو طةورةيان كردووة بةبَى ئةوةى لـة حـة ائي  تـَى بطـةن، يـان ثرسـيارَيك بكـةن لـة         

نةوة، كؤتايى لةسةر ئةو مةسةلةية من ئَيمة با شتَيكيان بدةينَى ئينجا بيكةنة  ةناعةت و شتَيك بآلو بكةي
بـة ســيفةتى وةزيــر ئيشــم كـردووة، بــةو ســةآلحياتانةى كــة ثـَيم دراوة و بــةو تةخويالتــةى كــة ثــَيم دراوة    
ــووة و           ــةت دةرض ــابى حكوم ــة حيس ــووةو ل ــةت ب ــى حكوم ــة ه ــةموو ثارةك ــةكردووة، ه ــةوةم ن ــةجاوزى ئ ت

، ئيستيفادةى لة هية ثارةيـة  نـةكردووة هـةتا    طةر اوةتةوة بؤ حيسابى حكومةت تا لةطةَل رحبةكةة، كة
ثارةكة طةر اوةتةوة حيسابى حكومةت، هية نية لَيرة ( HSPC)ية  سةنتين، وة  ثيشامنان دا لة نامةى 

تا ثرسيار بكةين و وةآلم بدرَينةوة، من هاتووم هةر حـةزم كـرد ئةمـة بـة تةفسـيَلى بـا، بكـةم، حكومـةت         
و ر َيكـوثَيكى ئيشـمان كـردووة و بـة تايبـةتى بؤمةسـَلةحةتى حكومـةت،         هية زةرةرى نةكردووة، بة ياسايى

ى 1ضونكة ئَيمـة يارمـةتى شـةريكةمان نـةداوة، مةبةسـتَيكى سـرتاتيذميان هـةبووة كـة تةسـدير ببَيـت كـة            
حوزةيران كة هةمووى بةرَيكوثَيكى بيدةن، ئةطةر ئةو ثارةية نةبوواية ضاوةر  وانى ئةو حةفلةتان نةدةكرد، 

بوو سةبةبةكة، ئةطةر لة موستة بةل بؤرسةى ئؤسَلؤ واديارة ثرسياريان نةماوة، كة ئةوان دةيانةوَيت  ئةوة
ثرسيار لة ئَيمة بكةن كة ضؤن كر يتـان و بـؤ كر يتـان  ئَيمـة ئةيـدةين موشـكيلةمان نيـة، كـة، لـة ئَيمـةى           

وة بـؤ هـةموو التـان مـن ئَيسـتا      نةثرسيوة هةر بةينى خؤيان  سة دةكةن، بةآلم هيوادارم ئةوة ر وونى بكاتة
حةزدةكةم ئةم فرستة وةرطـرم كـة مـةجامل بـدةن نـة  مـاوةى زؤر، دةمـةوَيت نـةختَيك لةسـةر سياسـةتى           
نةوت و غاز با، بكةم و ئاطادارتان بكةم كة ئينجازاتةكانى حكومةتى هةرَيم تا ئَيستا ضى بووة، سياسـةتى  

و، سـَى سـاَلى ر ابـردوودا، حـةل كردنـى كَيشـةى سـوتةمةنى        ئَيمة لةسةر ئةم بابةتة دانـدرابوو لـة مـاوةى دو   
كوردستان، حةل كردنى كَيشةى كارةبا لة ر َيطـاى بـةكارهَينانى غـازى حة لـةكان كـة هةمانـة، حـةل كردنـى         
مةسائيلى كؤنرتاكتة كؤنةكان كة ثَين دةستوورى عريا ى مؤركرابـوو، حـةل كردنـى موزةكـةراتى تـةفاهوم،      

لةمانـة هـةبوو ثـَين دةسـتوور كـة ضـؤن ئةوانـة حـةل بكـرَين، دانـانى ياسـايةكى            تة ريبةن بيسـت تـا سـى    
دةستوورى بؤ ئيدارةى نةوت و غازى خؤمـان، ئـةوة سياسـةتى ئَيمةيـة كـة دةسـتمان ثَيـى كـرد، دةسـت ثـَى           
كردن بة دؤزينةوةى نةوت و غازى زؤرتـر لـة ر َيطـاى تـةعامول لةطـةَل شـةريكاتى بـة توانـاى جيهـانى و لـة           

َيوةى دةستوورى عرياق دا، ئةو سياسةتة ئَيمة سَى سا  لةمةوثَين دامان نـا، باشـة ئينجازاكـان ضـى     ضوارض
بووة تا ئَيستا  كَيشةى سووتةمةنى من ئاطادارم كة هةموو كةسَيك بةدواى نةوتا ئةطـةر او سـووتةمةنى زؤر   

ى ثـَى كـردووة و لـة دوو سـاَلى     كةم بوو سَى ساَل لةمةوثَين، ئَيسـتا ضـوار ثاآلوطـة لـة دروسـت كردنـا دةسـت       
هةزار بةرميلة ر ؤذانة دةبَى و تـةواو دةبَيـت، ئـةوةى كـة تـةواو بـووة تـا ئَيسـتا          190داهاتوو دا تا ةى ئةو 

هـةزار بـةرميل ر ؤذانـة، با يةكـةى تـةواو       80هةزار بةرميلة لة ماوةى ضةند مانطَيك دا دةطاتة  50تا ةى 
تةواو بوونى ئةو ثاآلوطانة سوتةمةنى كوردستان وةكو بـةنزين و ئـةو   مانطى تر، ئينجا بة  95ـ   18دةبَيت 



 944 

شــتانة هــةمووى حــةل دةبَيــت و ئَيســتاة نــةختَى ئاســان بــووة هــةروةكو ئاطــادارن، كَيشــةى كارةبــا مــن كــة  
وةزيرى كارةبا نيم، كارةبا ئةو ئيشةى كردووة، بةآلم ئَيمة يارمـةتيمان داون، مـن لةبريمـة كـة هاكـةوة بـؤ       

سةعات كارةبامان نةبوو، بةآلم ئَيستا وابزامن لـة شـارةكان دا    10ان سَى ساَل تة ريبةن لةوةو ثَين كوردست
سةعات زياترمان هةية، غازمان بةكارهَينا بؤ حةل كردنى ئـةو مةسـةلةية و سـةركةوتووة     90تة ريبةن 

ميطاواتـة   100ـ    300بووين، ئَيستاة خةريك  مةحةتةيةكى تازة دروست دةكةين لة هةولَير تة ريبةن 
لةر َيطاى كؤمثانيايةكى كؤريةوة كة بةمن ة دةيكةن، ضونكة عة دى نةوكان داوة و ثارةة نادةين، هـةمان  
كؤمثانيــا مةشــاكيلى تــةحويلى كارةبــا كَيشــة هةيــة لــة ســلَيمانى ئــةو مةشــروعةة دةكــةن لــة من ةكــة كــة 

دؤالر لةسـةر ئـةو بونيـة تةحتيـةى كـة بـة ثَيـى        بةدايان ناوة لة عة دى نةوتةكة ئَيمة تة ريبةن مليارَيك 
عة دى نةوتةوة هاتووة، ئةوة دةورى ئَيمة بووة بؤ كَيشةى كارةبا حـةل كـردن، بـا بَيمـةوة سـةر مةسـائيلى       
دةستوورى و ياسايى نةوت و غاز كة شتَيكة دةبَيت جةنابتان هةموو ئاطادار بن لةسةرى، دةستوورى عريا ى 

دا هــاتووة،  191و  114و  119و  111ؤ نــةوت و غــاز، ئــةوةة لــة مــاددةى سياســةتَيكى طشــتى دانــاوة بــ
كة لة ثةرلةمانى كوردستان دةرضوو سـةالحياتى هـةرَيمى كوردسـتانى بـة      9009ى ساَلى  99ياساى ذمارة 

دوورو درَيذ داناوة ئةوةة لة ضوارضَيوةى دةستوورى عريا ى دا بووة، هةشـت جةلسـةى ثةرلـةمان تـةرخان     
ةو ياساية، من زؤر زؤر فةخر دةكةم ئةو ياساية بـوو، ضـونكة وآلتةكـةى ئَيمـة دةطؤر َيـت، ياسـاى       كراوة بؤ ئ

كوردستان زؤر شـتى دانـاوة كـة ئَيمـة نـاتوان  بـة كـةيفى خؤمـان تةسـةروف بكـةين لـة وةزارةتـى سـامانة              
َل كؤنرتاكتى دانـاوة  سروشتيةكان، حةزدةكةم بيخوَيننةوة دووبارة، ضونكة زؤرتان ئةندامى تازةن لَيرة، مؤد

كة ئاشكراى كردووة ضؤنة، حدودى داناوة بـؤ كولفـةى مو اولـةكان، حـدودى دانـاوة بـؤ رحبـى مو اولـةكان،         
ضؤن ناوضةى عة دةكان تةرخان دةكرَيـت بؤيـان، مـاوةى عة ـدةكانيان تـةرخان كـردووة و دةبَيـت هـةموو         

ــَى       ــى ث ــة ئيش ــتان ك ــاى كوردس ــت، ياس ــَيوةية بكرَي ــةو ش ــدَيك ب ــامانة   عة  ــى س ــةآلتى وةزارةت ــةين دةس دةك
سروشتيةكان و وةزيرى سامانة سروشتيةكانى بة تةفاسيَل داناوة، دةسةآلتى مؤركردنى كؤنرتاكتـةكانى داوة  

ئةنـدامن، رةئيسـى وزةرايـة و وةكيلةكـةى و سـَى وةزيـرة، كـة يـةكَيكيان وةزيـرى           4بة ليذنةيةكى بـاآل كـة   
داواى كرد وةختى خـؤى كـة ئَيمـة دةمـانزانى كَيشـةمان هـةبوو بـة        سامانة سروشتيةكانة، ياساى كوردستان 

كة ئيمـةوى ثـَى دةَلـَين موزةكـةراتى تةفاهومـة هـةمووى       ( ئيمةويانة)داواى ثةرلةمان بوو بةر استى كة ئةو 
لةغو بكرَيت، ضونكة درابوو بة شةريكاتى بضوو  وةكو ئةوةى مةحةىل كـة،، بـر واى نـةدةكرد كـة بتـوانن      

رة، داواى كرد هةمان كات كؤنرتاكتة كؤنةكان ئةوةى ثَين دةستوور كرابوو كة موراجةعـةيان  ئين بكةن لَي
بكرَيت و بطوجنَين لةطةَل دةستوور و دةطةَل ياساى تازةى كوردستان، جَى بةجَى كردنةكةى ئيََمـة ضـى بـوو    

بةر اسـتى ئاسـان    لةسةر ئةوة  هـةموو موزةكـةراتى تـةفاهوم لـةغو كـران دواى دةرضـوونى ياسـايةكة، ئـةوة        
نةبوو كَيشةى زؤرى لةسةرى هـةبوو طلـةيى زؤر بـوو لةسـةرى، بـةآلم توانيمـان لـةغوى بكـةين و كَيشـةكان          

كـة بامسـان كـرد، وة سـَى لـة      ( DNO)الببةين، كؤنرتاكتَيكى كؤن هةبوو ية  لة دهؤ  ئـةوين شـةريكةى   
رايةوة، هةمووى مؤر كرانةوة دووبـارة  ناوضةكانى سلَيمانى و كؤية بوون، ئةوانين موراجةعةى تةواويان ك
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بةتةعـــديالتَيكى طـــةورةو ر َيـــك و ثَيـــك لةطـــةَل ياســـاى نـــةوت و غـــازى تـــازة، ئـــةو تةعديالتـــة ناوضـــةى  
كؤنرتاكتةكان كةم كرانةوة، حسـةى كولفـةى مو اولةكـة زؤر كـةم كـراوة، حسـةى رحبيـان زؤر بضـوو  بـوو،          

ن مو اولــةكان من ــةى تازةيــان دا، هــةروةكو مو اولــة مـاوةى عة ــدةكانيان كــةم كرايــةوة، لــة هــةمان كـاتي  
تازةكان ئةوانين داوامان ىَل كردن دةبَيت من ـة بـدةن بـؤ بونيـةى تـةحتى تـةرخانى بكـةن بـؤ مةشـاريعى          
خؤيان بيكةن تاوةكو يارمةتى هةرَيمى كوردستان بدةن، ئةو ناوضانةى كة ئَيمة وةرمـان طرتـةوة مةنتقـةى    

َيمة هةشت كؤنرتاكتى تازةمان بة دةسـت كـةوت، لـة ثَيشـةوة هةشـت كـؤنرتاكتى       عة دةكامنان كةم كردةوة ئ
تازة كة دوو مليار دؤالرى تازةى هَينايةوة بؤ ئَيمة لةو مةشاريعة بونيةى تـةحتى كـة دوايـى باسـى دةكـةم،      

 30عة ــدى تــازة كــراوة لةطــةَل زيــاتر لــة  94بةشــى دووةم دةســتمان كــرد بــة ئيشــى تــازة دواى ياســايةكة 
وآلتةوة هاتوون، لة صينةوة تا ئوسرتاليا و ئةمريكا و كؤرياو زؤر وآلتـى ئـةوروثا    11مثانياى جيهانى لة كؤ

حة لى تازةيان دؤزيوةتةوة، من باسى حة لى كؤنةكان ناكةم تةق تـةق و مةنتيقـةى    5و بريتانيا تا ئَيستا 
ؤزراوةتـةوة، نـةوتى زؤريشـى    ، ئةمة عة دى تازةيـة لـةم ضـةند مانطـةى ر ابـردوو د     (DNO)تةوفى ئةوةى 

تياية و غازيشى تياية، ئَيستا خةَلك زؤر باسى ئين دةكةن لةسةر تةسديرى غاز لة كوردستان بؤ توركيـا و  
بؤ ئةوروثا، ئةمة بؤ ئَيمة زؤر باشة مةشاكيل حـةل دةكـات و خـةَلك ئيهتيمامـت ثـَى دةدات لـة دةرةوة، لـة        

كـة ئيسـثاتى بكـةين كـة تةسـديرى نـةوت دةتـوان  هـ           نةوتين تةبعةن سـةركةوتوو بـووين توانيومانـة   
هـةزار   300هـةزار ـ    940هةزار بةرميل ئَيستا ئةوة دةبَيتة تة ريبـةن   100بكةين كة تا ةمان هةية بؤ 

هةزار ماوةى دووساَلة، سَى تا ضـوار سـاَل دةطةينـة     400هةزار ـ   540لةماوةى ساَلَيك دا دةتوان  بيكةينة 
مليـؤن دةكـات ئَيسـتا، حسـةى تـؤ لـة عـرياق دواى        9حيسـابى ئـةوة بكـة هـةموو عـرياق      مليؤن بـةرميل، تـؤ   

هةزار بةرميلة، تـؤ لـة سـاَلَيك دا لةمـةودوا دةتـوانى عـةينى        300نةفة اتى ئيتي ادى تة ريبةن مو ابيلى 
ةنـةى  موازةنةت بؤ بَيت ئةطةر كَيشةت نةبَيت لة موازةنةت لة عرياق، يـاوةكو مليؤنَيـك دةخةيـة سـةر مواز    

عرياق دةبَى هةموو كةسَيك بَلَين زؤر سوثاست دةكةم هةرَيمى كوردستان، سياسةتى ئَيمة لةسةر ئةوة بووة، 
ئةمة بؤ عرياق باشة، بؤ كوردستانين باشة، ئةمة زؤر يارمةتى ئيقتسادى عرياق دةدات، مـن خؤشـ اَلم كـة    

ئَيستا فاشل بووة، بةآلم هيـوادارين كـة   سياسةتى ئَيمة سةركةوتوو بووة و سياسةتى حكومةتى ئيتي ادى تا 
دواى ئينتخابــاتى تــازة ئــةوة بطــؤر َى و سياســةتَيكى ئيستســمارى بــاة ئيتيفــا ى لةســةر بكرَيــت بــؤ ئــةوةى  
سةركةوتوو ب  لةسةر ئةوة، باشة ئين كردمنان ضؤن بووة  ئَيمة لةضوارضَيوةى دةستوور ئيشمان كردووة 

لةمان ثةسةندى كرد، دةزامن كة مونا ةشةى طـةورةى لةسـةر هـةبووة،    هةموو كةسَيك دةزانَى ياسايةكة ثةر
بةآلم هةتا باسى ئةوةة مةكة ئةمة تةوزي  كراوة ثرؤفيسؤرَيكى عاكية و حمايـدة و ئـةوة يوَينـةرةوة كـة     
هةمووى باسى ئةوة دةكات ضـؤن ئيشـةكانى ئَيمـة دةسـتوورية، بـة هـية شـَيوةية  تـةجاوزى دةسـتوورمان          

نامةوَيت بيخوَينمةوة لةوانةية وةختان كةم بَيت، لة ناحيةى ئيقتسـاديةوة ئايـا ئيشـةكامنان     نةكردووة، من
باشة  ضونكة جاروبار خةَلك طلةيي دةكات كة دةَلَين ئةمة عة دى موشارةكةية و ئةوةية، ئةوة يوَيننـةوة  

 540مؤركردايـة ئَيمـة   مو ارةنةى كردووة لةطةَل عقودى ئةوةى بةغدا كة هةيـة، دةَلَيـت ئةطـةر ئـةوةمان     
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مليؤن دؤالر زةرةرمان دةكـرد بـؤ عـرياق، عة ـدى ئَيمـة باشـرتة لـة ناحيـةى ئيقتسـاديةوة، بـةآلم بةر اسـتى            
ئةوةى كة باسى دةكةن لة بةغدا دةَلـَين عة ـدى خةدةماتـة، عة ـدى خـةدةمات نيـة، ئةطـةر بيخوَينيتـةوة         

بـةخراك دانـدراوة ئـةوةى ئَيمـة باشـرتةو عـةينى       وةكو عة دةكةى ئَيمة واية، موشـارةكةى ئينتاجـة، بـةآلم    
مةعناى هةية و عةينى تةفاسيَلة، بةآلم سرتاكضةرى عة دةكة باة نيـة بـؤ عـرياق، ضـؤن ئـةو كؤنرتاكتانـة       
يارمةتى هةرَيمى داوة  ضونكة بةشَيكى باسى سرتاتيذى دةكةين و يـةعنى لةضـةند سـاَلى داهـاتوو نـةوت و      

وة، بــةآلم لةهــةمان كــات دا ئَيســتا ئَيمــة لةســةر خةريتــةى وزةى عــاك ، تةســدير ضــةند ثارةمــان بــؤ دَيتــة
هةرضى باسى نةوت لةهةر موئتةمـةرَيك دا كوردسـتانى لةسـةرة، دةَلَيـت تا ـةى كوردسـتان ضـةندة  غـازى         

كؤمثانياية لَيرة ئين  34ضةندة  نةوتى ضةندة  ئةمة هاتووةتة ثَيشةوة، ضونكة ئةم ئيشةى ئَيمة و ئةو 
ثةيوةندى ئابوورى ئَيمة زؤر بةهَيز كردووة لةطـةَل دراوسـَيكامنان بـة تايبـةتى توركيـا وة هـةروةها        دةكةن،

لةطةَل ئةوروثاة، ئةمة زؤر باشة بؤ ئيستقرار و مةسائيلى ترين، طةجنـةكامنان ئيشـيان زؤرة لةطـةَل ئـةو     
ة بةرةو ر استةوخؤيى دةر وات، شةريكانة بةردةوامن زؤر ترين دةبَيت، تةدريب و تةكنةلؤذيا بآلو كراوةتةو

كؤمثانياى نةوتى عـاكى لَيـرة بَيـت،  يتـاعى      31تةشجيعى ئيستسمار لة  يتاعةكانى ترين دةكات، ضونكة 
تر ئاسانة كة بَيت لَيرة ئين بكةن، ئةمة لة مةجاىل تردا مةسةلةن زراعة و ئةو شتانة، ئةم شةريكانة بـةم  

ستان بؤ ئيشةكةى خؤيان لةسةر مـةجاىل نـةوت دا بـؤ تـةنقيب و بـؤ      مليار دؤالر دَينَيتة كورد 10عة دانة 
تةشغيل بةشَيك لةوة دةضَيت بؤ ميللةتى ئَيمة، ضونكة ئين دةكةن بةيةكةوة مو اوالت دةكةن، خـةدةمات  

شةريكةية هةمان كات ثَيـنة مليـار دؤالرى تـةرخان كـردووة كـة من ـة، بـؤ ناوضـةى         (34)دةكةن بؤيان ئةم
ونيــةى تــةحتى كوردســتان، ئــةو من انــة بةشــَيكى بــة ثــارة دةدرَيــت، وةكــو كــة بــامسكرد  عة ــدةكان و بــؤ ب

(HSPC )     ــةند ــةاَلم زؤربةشــى بــة ثــرؤذة ئــةكرَى وةكــو ئــةوةى كؤريــةكان و ض حســابى بــؤ كراوةتــةوة، ب
شةريكةيةكى تر، خؤى ئيشةكة ئةكا مو ابل بةو مقـدارةى كـة داينـاوة لـة عة دةكـة، تـا ئَيسـتا يـة  مليـار          

ر زياتر سةرف نـةكراوة بـةم شـَيوةية لـة هـةردوو تـةرةف وة نزيكـةى ضـوار مليـارى هَيشـتا مـاوة، ئـةم             دؤال
حكومةتةى تازة ئةتوانَى ئيستفادةى ىَل بكا، واَلتةكةى دروست بكا، بونيةى تةحتى دروسـت بكاتـةوة، ئةمـة    

كوردسـتان، بـؤ ئـةوةى     هةر سةرةتاية من كة ئـةيبينم و زؤر بـاة ئـةزامن وة هيـوادارم زؤرتـر من ـة بَيتـة       
ذيانى ميللةت باشرت بَى لة ضةند سااَلنى داهاتوودا، هةنـدَيك باسـى شـةفافيةت ئةكـةم، بـَى ئيشـى ئَيمـة تـؤ         

شةريكةى عالةمى هاتوونةتة ئَيرة، ئاسان نية ئةطةر شـةفافيةتت نـةبَى، شـةريكةى    ( 34)حسابى ئةوة بكة 
ان لةسةرة، ئَيمـة ئةطـةر بـة رَيكـو ثَيكـى ئـين نةكـةن        نةوت نايةتة كوردستان، شةريكاتى ئةهل  مرا ةبةي

هية بـا، ناكـةين، فـةرموو ئةمـة لةسـةر      ( مؤنرتؤل كؤنرتاكت)هةر ر ائةكةن نايَينة ئَيرة، ئَيمة خةَلك ئةَلَى
ةوة ئةوة مؤدَيلى ئَيمةية دواى ياساى كوردستان ئـةو مؤدَيَلـة نـة    (9009)ى(11)ئةنتةرنَيت بووة لةمانطى 

مؤدَيَلكة نةختَى بؤشايى تياية، ناوى مو ـاول ئـةدةى مةنتيقـةى ئـةدةى، ضـةند ثـارة هةتـة،         طؤر اوة هةموو
ربي وةرئةطرَى، مؤدَيَلكة نةطؤرا، ئَيستا باسى ئةوانى تريشت بؤ ئةكةم لة هةمان كات دا هـةموو مةنتيقـةى   

ضـى ئةكـةين، حسـةى     بوو كة ئَيمة تـةوة وعى ( سثرَيشيد)عة دةكان ئَيمة ئةويشمان باَلو كردؤتةوة وةكو 
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مو اولةكان بَى لةو عة دانة، ية  شت لةوة نةبوو، مةسةلةى ثارة و من ة بوو، ئةو من انةى كة دراوة يان 
ماوة كة بدرَيت يان ثارةية يان ثرؤذةية ئةوةة باَلو كراوةتةوة، كتَيبَيكمان هةيـة هيـوادارم سـةيرى بكـةن     

بكةم، ئةم مؤدَيَلة كة ئةَلآ حسةى مو اولةكـة ضـةندة    ضةند ثةر ةية  هةية حةز ئةكةم ئيشارةتى لةسةر 
بـؤ عـرياق لةرَيطـة كوردسـتانةوة ئـةوة مؤدَيلةكةيـة ئـةوة لـة         %20ية، ئةطةر ربي بوو لـة % 10تة ريبةن لة

كؤنرتاكتةكة با، كراوة، ئةوة ئيشى ئَيمةية با بَينة سةر، ئةلَين مو اولةكان نازان  كَيية، فـةرموو ئةوةتـة   
زياترن واَلتةكة لة كوَى هـاتن  حسـةيان ضـية  لـة كـوَى ئـين ئةكـةن  نـاوى         ( 34)ان دانراوة لَيرة هةمووي

لة ثـةر ةى بةرامبـةر ئـةوةى    . مةنتيقةى عة دةكة ئةمة تة ريبةن ضةند مانطَيكة باَلو كراوةتةوة لة عالةم
باسـى كـردووة،   هةرضى ثارةية لةوَيية، عة د بة عة د ئةوةى كـة هـاتووة باسـى كـردووة، ئـةوةى كـة مـاوة        

ئةوةى كة بة ثرؤذة ئةكرَى باسى كردووة، شةفافيةت لـةوة زيـاتر لـة كـوَى ئةدؤزيتـةوة لـة هـةموو واَلتـانى         
عالةم دا، من شتى وام نةديوة لة عالةم، يةعنى من ئـةتوامن ئَيسـتا عة ـدةكان بـة ئيمزاكـةوة يةمـة سـة ر        

ةمان كردووة، ئةطةر ئةتانةوَى ئةوةة ئةخيةينـة  ئةنتةرنَيت، بةخوا نايطؤر َى لةبةر مةساقى شةريكةكان ن
سةر ئةنتةرنَيت، ضونكة ئةوة لةطةَل ئةو ذمارانة وةربطـرى عة دةكـةت هةيـة، شـةفافيةت لةمـة زيـاتر لـة        
عامل  ةت رووى نةداوة من ية  شت فةخرى ثَى ئةكةم يةكـةم بـةرةو دميوكراسـى ئةضـ ، زؤر باشـة ئـةم       

حدود هةية، ناحيةى ئيقتسادى تؤ ئةطةر هةموو شت كةشف بكةى، خـؤت   ثرسيارانة بكةن، بةاَلم جارو بار
تووشى كَيشةية  ئةكةى، مو اوىل تـازة يـة  ئـةَلآ تـؤ ئـةوةت داوة بـؤ ئـةوةة بـدة بـةمن، يـةعنى ئـةبىَ             
نةختَى حدود بَيتةوة بؤئةوة ئيستفادةكةت بةردةوام بَى بؤ خؤت، جا من دووبارةى ئةكةمةوة هَيشتا ضوار 

و من انة تة ريبـةن مـاوة حكومـةتى تـازة ئـةتوانَيت بـةكارى بهَيَلرَيتـةوة وة  ثـرؤذةى طـةورة وة          مليار لة
يارمةتى دانى ناوضةى عة دةكان و دروست كردنى بونيةى تـةحتى كوردسـتان، وة  ئـاو رَيطاوبـان، كارةبـا،      

راق ثَيـنة مليـارة وةلـة    ئةو مةشاكالنةى كة ئَيمة ناتوان  بة موازةنةى عَيراق حةىل بكةين، موازةنـةى عيَـ  
بؤ كولفةى موةزةفينة، ناتوانى مةشـاريعى طـةورة بكـةي، ئَيمـة وةكـو موازةنـةى دووةممـان هَينـاوة لـة          80%

رَيطاى عة دى ئيستكشافةوة نة  عة دى نةوت، ضونكة نةوتيشمان نية هَيشتا كةشفمان نـةكردووة، ئَيسـتا   
مليــون بؤنةســى داوة بــؤ  400( BP)ةطــةَل تــؤ ســةيرى عة دةكــةى بةغــدا بكــة ئــةوةى ئيمــزاى دةكــةن ل  

مــانط بيداتــةوة  وة ( 18)طــةورةترين حــة لى عَيــراق، باشــة ئــةو بؤنةســةة بــة  ــةرزة ئــةبَى لــة مــاوةى  
ئةبَى روبي بدا، ئَيمة ئةوةمان بة بةالة  بـؤ هـاتووة بـةبَى ئـةوةى نـةوتت هـةبَى،       % 4كولفةشى لةسةرة لة

ى ئةطرَيتةوة ئةمة من ةية  حة ى نية ئةطةر نةوت نةدؤزَيتـةوة  بةبَى ئةوةى ئيلتزامت هةبَى كة ئةو وةر
ئةبَى دةرضى خودا حافيز، ئةطةر بيدؤزَيتةوة حة ى هةية لـة عة دةكـة، حـة ى نيـة ئةمـة وةربطرَيتـةوة،       

، ئـةم  (سؤشـيال رسثؤنسـبلتى  )ئةمة بـؤ ئَيمةيـة، بـؤ ميللةتةكةيـة، بـؤ مةنتيقـةى عة دةكةيـة ثَيـى ئـةَلَين          
ــؤ ئــ  ــةر      شــةريكانة ب ــردوة بؤئــةوةى بيخاتــة س ــى باشــى ك ــة ئيش ــة واَلتةكــةى ئَيم ــان بــدا ل ــؤى ثيش ةوةى خ

ئةنتةرنيت بَلَى ئةمن لة كوردستان ئةو مةشروعةم كردووة بؤ كوردستان، سومعةم باشة، بؤ ئةوة ئةيكـةن،  
ئيمــةة ئيســتفادةى ىَل ئةكــةين بــؤ ئَيمــةة باشــة، كؤتــايى ئــةم مةســةلةية ئــةم سياســةتة ثَيويســت دةكــا     
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ــى هةموومانــة      ــةنابتان و واجب ــتة وة الى ج ــارى ثَيويس ــتان ثارَيزط ــتورى كوردس ــافى دةس ــت، م بــةردةوام بَي
ئينتخاباتى ئَيوة لةسةر مةساقى كوردستان، بؤ ثارَيزطارى مةسلةحةتى كوردستان لـة دةسـتورةكة دانـراوة،    

بـؤ مةسـلةحةتى تـر هـةموو      سياسةتى نةوت ئةبَى سياسـةتَيكى موسـتة بةىل دوور ودرَيـذبَيت، بـر وا ناكـةم     
ئينتخابات موراجةعة بكةيتةوة بيطـؤرى، نـاتوانى، فاشـيل ئـةبى بـةم شـَيوة، نـةوت ئـةبَى نـةختَى خـارجى           
سياسةت بَى، ئةبَى زؤر ثةيوةندة هةبَى لة بةينى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان و ئةندامانى ثةرلةمان، بؤ 

ت هـةموو كةسـَى شـكى هةيـة و ئـةو عة ـدة بؤضـي و بؤضـى         ئةوةى هةر ساَلَى جارَى نةبَى كة كَيشةمان بيَـ 
نةبووة، با هةموو جارَى مانطَيك كؤ ببينةوة، موشكيلةم نيـة حـةز ئةكـةم، بـةخوا حـةز ئةكـةم كـة هـةموو         
شت ئاطاداربن، ضونكة ئةتوانن ديفـاعى لَيبكـةن لـةباتى ئـةوةى ثرسـيار بكـةن، ئاطـادارى بـؤ ميللـةت باسـى           

، هيوادارم كة بةرَيزتان خؤتان شارةزا بكةن، هيـوادارم مانعتـان نـةبَى بـا بَلـَيم      ئةكةن وةكو من باسى ئةكةم
لةسةر دةستور، ضونكة زؤربةتان تازةن لَيرة وابزامن ثريؤز بايتان ئةكةم، دووبارة لةسـةر دةسـتورى عَيـراق    

ى تَيدايـة وة  بةتايبةتى مةسائيلى نةوت لةو ماددانة ئةم كتَيبانة كـةبامسان كـرد، ضـونكة شـةرحى تةفاسـيل     
هةروةها ياساى كوردستان دووبارة بيخوَيننـةوة وة ئـةوةى كـة بامسـان كـرد لـةم كتَيبانـة لـة عة دةكانـة وة          
ئةطةر ئةوة تةواو نية ثرسيارَيكت هةية من دةرطاكةم كراوةتـةوة، بـانطم بكـة يـان مـن دَيـم بـؤ الت، يـا تـؤ          

تـة ئَيمـة بةيةكـةوةين ئَيمـة و ئَيـوة نيـة حكومـةت        وةرة بؤ ئةوَى، موشكيلةمان نية، ئَيمة بةشَيك  لةم واَل
ثةرلةمان ئَيمة يةك  بؤ مةسلةحةتى كوردستان ئـين ئةكـةين، هيـوادارم ئـةم شـتانة نـةختَى يارمـةتيتان        
بدات، يارمةتى منين ئةدا، يارمةتى ئةوين ئةدا كة ئيشةكة ئةكا، وة ئةمةوَى ئاطادارتـان بكـةم كـة ضـةند     

ندميان ئةبَيـت، ضونكة حكومةت وة ثةرلةمان ئةبَى زؤر بة يةكةوة ئـين بكـةن لـة    مانطى داهاتوو دا ثةيوة
دوو، سـَى  ( 9009) سةر ضةند ياساية  كة ئَيمة ثَيويستمانة لـة وةزارةت، مةسـةلةن ياسـاى سـاَلى رابـردوو     

ئـةبَى   شةريكة داناوة ئةو شةريكانة شةريكن لة مقاولةكان، شةريكاتى حكـوم  ئـةبَى ئيـدارةى بـؤ دابنَيـى،     
تةنزميى بؤ دابنَيى، ئةبَى  انونى خـؤى بـؤ دابنَيـى، ثَيويسـتمان بـةوة هةيـة، مـةعادينى زؤرمـان هةيـة لـة           
واَلتةكةمان بةاَلم هَيشتا  انونى مةعادمنان نةكردووة، زؤر زؤر ثَيويستة مـةعادين وة  نـةوت نيـة هـةموو     

رَيك وثَيك بؤى دابنَي ، جا لةبةر ئةوة لة سةالحياتى كوردستان خؤيةتى، ئةبَى تةنزميى بكةين  انونَيكى 
ضةند مانطانى داهاتوو دا تةوة و   بكةن كة  ةوانينى تازة بَيت بؤ التان، بؤ جـةنابتان بؤئـةوةى ثةسـندى    

عة ـد وة ثَيـنة مليـار مين ـة كـة هاتؤتـة       ( 34)كؤنرتاكـت،  ( 34)بكةن، لة كؤتايى ئةمـةوَى بَلـَيم كـة دواى   
ــة كوردســـ  ــتان، و دَيتـ ــيان    كوردسـ ــةر َين هيضـ ــدةَلى ئةطـ ــةر ان و طةنـ ــة ئةطـ ــةدواى كَيشـ ــة بـ ــةى كـ تان ئةوانـ

نةدؤزيوةتةوة، ئةوة فةخرَيكى طةورة هةية بؤ من هةر ئةوةى تواني بكا كة ئيمَيلَيك تةزوير بكـا كـة نـاوى    
من تَيك بدا من ئةوة وازى لَيشةهَينم، عةدالةت باسى ئـةوة ئـةكا، خـؤى ثَيويسـت ناكـا مـن ديفـاعى لةسـةر         
بكةم من فةخرم لةسةر ئةوة هية موشكيلةم نية نةختَى كَيشةى بؤ مـن دورسـت كـرد، بـةَلآ عـاجز بـووم،       
بةَلآ عائيلةكـةم زؤر نارةحـةتن، بـةَلَي مـن هـامت بـة سـومعةيةكى طـةورة، نامـةوَى كـة، فاشـيلى بكاتـةوة،             

ك  و ئةمة اليةكـة، مـن يـة     رَيطاشى نادةمَى، سياسةتى ئَيمة لةسةر ئةوة بووة نة  ضونكة بَلَي  ئَيمة ثا
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شت بَلَيم من لةطةَل رةئيسى حكومةت لةطـةَل ئةنـدامى ضـةند بـااَل دانيشـت  وكـان ئةطـةر يـة  طةندةَلـة          
بَيتة عة دةكى نةوتةوة بة نـاوي ئَيمـةوة هـةموو سياسـةتةكة تَيـك دةدات، بةغدايـة طـذة طـذى دةكـا ئـةَلآ           

ةموو ئـةيكا بـة كَيشـةية  بـؤ ئـةوةى مافةكـةت بباتـةوة،        حة ة، دستور نية، ئةَلَى ئيشى خةراك ئةكةى، هـ 
ديفاعى يةكـةمى ئَيمـة ئـةوة بـوو ثـا  ببـة ئـةتوانى مافةكـة ثةسـند بكـةين، ئـةو مافـة بةردةوامـة، ئـةبَى               
بةردةوام بـَى، ئـةبَى نـةوت وغـاز لـة دةرةوةى سياسـةت بـَى، لـةدةرةوةى مـةجال بـَى كـة كـة، بَيــتة نـاوى               

اطـام لـة هـية نيـة لـةو عة دانـة كـة هـةمووى ثـاكن وة دووبـارة فـةخر دةكـةم             طةندةَلى دروست بكـا، مـن ئ  
زؤركة، واديارة دوذمنمان هةية لة دةرةوة، لـة شـوَينى تـرين ئةطـةرَى كـة شـت بـدؤزَى، يـةكَيك لةوانـةى          

 .عةر ةلةية بؤى ئةطةر هةر نةيان دؤزيةوة وةَلال ئةوة زؤر باشة، زؤر سوثاستان ئةكةم
 :ةمانبةرَيز سةرَؤكى ثةرل

ئاشـتى هـةورامى، ئَيسـتاة دَيينـة سـةر ثرسـيارى ئةنـدامانى بـةرَيزى ثةرلـةمان، كـة لـة            .سوثا، بؤ كـا  د 
سةرؤكايةتى ئيتفا مان لةسةر ئةوة كـرد ذمـارةى ثرسـيارةكان لـة هـةر فراكسـؤنَيك خـؤى بطـرَينت، ليسـتى          

اتـةوة، دة يـ  لةسـةر ئـةوة     كوردستانى ئَيستا كةرمكـة ثَيـنة ثرسـيارتان هةيـة تكايـة نةضـنة نـاو موحازةر       
 . مةوزوعةى كة ئيستا بةرَيز روونى كردةوة، لَيرة لةسةر ئةوة  سة بكةن فةرموو

 :بةرَيز سةرهةنط فر  حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نو تةيةكى نيـزاميم هةيـة، سـةبارةت بـة ئاليـةتى دابـةة كردنـى ثرسـيارةكان، مةسـةلةن بـة ض ئاليـةتَيك            
ثرسـيارمان هةيـة، يـةعنى بـؤ ئـةو ثرسـيارانة تـةرح        (90)وةكـو فراكسـيؤنةتى طـؤر ان    دابةة كراوة، ئَيمـة  

 نةكةين 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لــة ســةرؤكايةتى تةحديــدى جةلســةكةمان كــردووة وة بــةو شــكلة، وةبــةو شــكلة بــةرَيوة دةضــَى،  ئــةتوانن    
ــيارةكانتان     ــاتن ثرسـ ــةكان بيكـ ــان ئةندامـ ــؤن يـ ــةرؤكى فراكسـ ــيارةكانتان سـ ــةن،   ثرسـ ــج بكـ ــةتوانن دةمـ ئـ

 . روونكردنةوةى لةسةر بكةن فةرموو
 :بةرَيز سؤزان شةها  نورى

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثا،، بةخَيرهاتنى كا  ئاشتى هةورامى وةزيـرى سـامانة سروشـتيةكان دةكـةم ، ئيمـة وةكـو ليسـتى        

ةرلةمان و سةرؤكايةتى، ثَينة كةمسان كوردستانى، بة ثَيى ئةو ئيتفا يةى كة كرا لةطةَل بةرَيز سكرتَيرى ث
كـا  عومـةر   : رفيـ  دووةم .بـةرَيز د : هةية كـة هةَلدةسـتَيت ثرسـيارةكانى خـؤى دةكـات بـةم ناوانـة يةكـةم        

كا  دَلشاد شةها ، وة خؤى مةوزوعةكة زؤر زؤر : دانا ثَينضةم.د: كا امساعيل حممود ضوارةم: صدي  سَييةم
انـةوَى بطةينـة حة يقةتةكـة، ثرسـيارمان زؤرة، بـةاَلم جـةنابتان ئـةم        ئينرتَيسى تَيدايـة بـؤ هـةموومان ئةم   

 .تةحديدةتان داناوة 
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 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثا،، ئةطـةر ثرسـيارى تـر هـةبوو ثاشـان ئـةتوانن بـة نووسـ  ئاراسـتةى بكـةن، ئَيمـة جوابـةكانتان بـؤ              

 . دَينينةوة، ليستى طؤر ان كةرةمكةن
 :اهللبةرَيز كوَيستان حممد عبد

 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثرسـيار ئامادةمـان كـردووة    ( 90)ديارة ثرسيارةكان وةكو هاور َيم كا  سةرهةنط باسى كرد ئَيمة زياتر لـة  

ليستةكانى تـر،   كورتى ئةكةينةوة، بةاَلم لةبةر ضى ليستى كوردستانى كةهةر ثَينة ثرسيارةكة ئةكا ئينجا 
  ئاية ئةمة ناعةداليةتَيك نية

 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر
بة تةسةلسوىل رَيذةى ئةندامانى ناو ثةرلةمان هاتينـة خـوارةوة، وة دمـانتوانين لـة خـوارةوة سـةربكةوين،       
بةاَلم هةرمةنتقى تر ئةوةية ليستى كة زؤرينةى ئةندامانى هةية لةناو ثةرلةمان، ثاشان ليسـتى دووةم دَى  

ة ئــةبَيت شــَيوةية  بطرينــة بــةر، ئَيســتا ناوةكــان ئةطــةر كةليســتى طؤر انــة، ثاشــان ضاكســازى دَى، بــةو شــكل
تةشريف بكةن، ليستى ضاكسازى كةرةمكة، فـةرموو ناوةكـان تكايـة، ليسـتى بزووتنـةوةى ئيسـالمى، ليسـتى        

 .توركمانى هةولَيرى
 :بةرَيز شَيردَل سس  حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ياوز خورشيد دامانناوة ثرسيارةكة بكات

 . سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز 
 .ئةجنومةنى كلدانى سريانى ئاشورى 

 :بةرَيز امري طؤطة
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثرسيارم نية
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . ئةرمةنى، نيةتى، رافيدةين نيةتى
 
 

 :  طهرفي  صابر  ادر .بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . ز وةزيرى سامانة سروشتيةكان بكةمرَيطةم بدةن ثَيشةكى بةخَيرهاتنى بةرَي
 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .تكاية، رةجائةن نة بةخَيرهاتن، نة حمازةرة، بر ؤ سةر ثرسيارةكةت تةوجيهى ئةو بكة، كةرةمكة
 : طهرفي  صابر  ادر .بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تومةتَيك درابَيتةوة بـة بـةرَيز وةزيـرى سـامانة      واَلتى شةفافيةت و واَلتى  انونة، بؤية ئةطةر لةو بارةيةوة

سروشتيةكان، دةتوانَى يا حكومةت دةتوانن لة دادطا لةوَى داوا تؤمـار بكـةن و بـة ياسـا سـزاى ئـةو اليةنانـة        
ئةم كارةى كردووة شاردويةتةوة   سة لةوة هةية كـة ئةمـة سـةر    (DNO)بدةن، ئةوةى كة هةية لَيرةدا بؤ

انة سروشـتيةكان بـووة كـة ئةمـة ئاشـكةرا نـةكرَى، كـَى ئـةم سـامانةى كر يـوة  لـة            دواى بةرَيز وةزيرى سـام 
مليـؤن  (100)ى مانط لة كؤسلؤ طوتى كة ازاجنى ئـةم سـةهمانة كـة    99خالد رؤذى .هةمان كات دا بةرَيز د

تــوركى كــة بــةرَيز وةزيــرى ســامانة  ( جةنــةَل ئينَيرجــى)كرؤنــى دامناركيــة، ئــةوة دةضــَيت بــؤ كؤمثانيــاى  
مليـؤن كرؤنـة بـؤ ئـةم     (100)تيةكان باسى ئةوةى نةكرد، من ثرسـيارةكة ئةوةيـة ئايـا بةراسـتى ئـةو     سروش

كؤمثانيا توركية رؤيوة و حكومةتى هةرَيم ض  ازاجنَيك لةوة دةكات موغامةرةيةكى لةو جؤرة بكات  سةهم 
زانج بكةيت و دةكـرَى  بايى ئةو ثارة زؤرة بكر َيت  ضونكة كر ينى سةهم بؤ خؤى موجازةفةيةكة، دةكرَى  ا

 .زةرةر بكةيت، زؤر سوثا،
 

 :بةرَيز عمر صدي  حممد
 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثرسيارَيك ئاراستةى بةرَيز وةزيرى سامانة سروشتيةكان دةكةم، ثرسيارم ئةوةية بـةرَيزتان لـة بودجـةى ض    
ةيـةى كـة طةر اوةتـةوة لةطـةَل       دواتر ئـةو ثار (DNO)ساَلَيك ئةو بر ة لة سةهمةكانتان كر يوة لة شةريكةى

 . ازاجنةكةى داخلى بودجةى ض ساَلَيك بووة لة بودجةى حكومةتى كوردستان  زؤر سوثا،
 :بةرَيز امساعيل حممود

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثرسيارةكةى من لة وةزيرى سـامانة سروشـتيةكان ئةوةيـة، ئايـا حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤى هةيـة          

انة كة طرَى بةستيان هةية لة كوردستاندا بكر َيت  وةئةطةر كر يويـةتى ئايـا ئةجنومـةنى    ثشكى ئةو كؤمثاني
 .هةرَيم بؤ نةوت و غاز ئاطادارة  وة بة كام ماددةى ياسايى لة ياساى نةوت وغاز  زؤر سوثا،

 
 

 :دانا سعيد صوفى.بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئـةو  ازاجنـة ئيكؤنؤميانـةو بةرذةوةنـديانى بـا بَلـَي  بةرهـةم         كا  ئاشتى باسى ئةوةى نةكرد، تةنها باسـى 
هَينانى نةوت لَيرة دةستمان دةكةوَيت، بةاَلم بة هية شَيوةية  باسى اليـةنى سياسـى، بةرذةوةنـدى سياسـى     
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هى حكومةتى هةرَيم يان كوردستان لةوةدا ضية  بةرةئيى من ئةو كَيشانةى كة لة نَيوان هـةولَير و بةغـدا   
بوو بةراستى زياتر لةسةر مةسـةلةى بةرهـةم هَينـانى نـةوت بـوو، زيـاترين هةدةفـة سياسـيةكةى         دروست 

ئَيمة لةوة دابوو لـة ثاشـكؤيةتى بةغـدا رزطارمـان بـَى لـة رووى ئيكيؤنؤميـةوة، بـةاَلم ئايـة تـا ضـةند ئَيمـة             
ر اسـتى كؤنرتؤَكـان هةيـة    توانيومانة لة بةرهةم هَينانى نةوت لةو ثاشكؤ يةتية رزطارمـان بـَى، ئايـا ئَيمـة بة    

لةسةر داهاتةكانى نةوتى خؤمان، ضونكة  سة هةية دةَلَى طواية بةشـَيوةية  لةشـَيوةكان حكومـةتى بةغـدا     
جؤرَيك لة كؤنرتؤَلى هةية لةسةر داهاتةكانى نةوتى با بَلـَي  ئـةو داهاتانـةى كـة ئَيسـتا كـة بـةو دوايـة لـة          

كومـةتى هـةرَيم بـووة، ئَيمـة وة  ئةنـدامانى ثةرلـةمان ضـؤن        بةرهةم هَينانى نةوت لة كوردستانةوة بـؤ ح 
 .دةتوان  موتابةعةى سندو ى داهاتةكانى نةوتى هةرَيمى كوردستان بكةين  زؤرسوثا،

 : بةرَيز دَلشاد شها  حاجى

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ورى زؤر بـة رَيكـو   ئةوةى كة لة روونكردنةوةى جةنابى وةزير دا هات كة كارةكـان لـةرووى ياسـايى و دةسـت    

ثَيكية، وة بةَلطةنامةكان زؤر روون و ئاشكةران، ثرسيار لَيـرةدا ئةوةيـة ئايـة كـة ئـةوةى دورسـت كـراوة كـة         
لــة ( DNO)هةســت دةكــرَى زؤرتــر خــوَلقَينرابَى ضــيية و لــة ثــاى ضــيةوة لــة شــاردنةوةى حة يقةتــةكانى 

لـة اليـةن بؤرصـةوة بـؤ راطةيانـدن لـة       بؤرصة لـة ئـيعالن كـردن يـاخود دانـة دةسـتى هةنـدَيك لـةو شـتانة          
ــةم       ــة ئ ــة الى هــةبووة ك ــتى لــة بانقــةوة ل ــؤى موستةمســةكات و جــةوابى ثَيويس ــة بؤرصــة خ حالةتَيكــدا ك
ئةسهومانة بؤ حسابى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كر اون، وة ثرسيارةكة لَيرة ئةوةية ئيجرائاتى حكومةت 

شتيةكان بَو ثَيضانةوة لـةو حالةتـةى كـةبؤى دروسـت كـراوة      ياخود بة دةنطةوة هاتنى وةزارةتى سامانة سرو
 .ضية  ض هةنطاوَيك دةطريََتة بةر  وة ض ئيجرائاتَيك دةكرَى  زؤر سوثا،

 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة ئاراسـتةى  ثرسـيارَيكم هةيـ  . ديارة من سةرةتا ثَين ئـةوةى ثرسـيارةكامن ئاراسـتةى جـةنابى وةزيـر بكـةم      
جةنابتان دةكةم وةكو رةخنةة بةضى ماددةو بر طةيةكى ثةيرةوى ناوةخؤ ثَينة كة، لة ليسـتَيك لـةثَين   
هةموو ليستةكانى تر وةثَيشى ئةخةن  ضـوار سـاَل ثـَين  ئَيسـتا نـةكراوة لـة هـية دانيشـتنَيكى ثةرلـةمان          

ديـارة وة   . نى جـةنابى وةزيـر دةكـةم   من بـةناو ليسـتى طؤر انـةوة بـةخَيرهات    . ئةمة رةخنةية بؤ جةنابتان
: هةظاَلــةكامن ئيشــارةتيان بــةمن دا ثرســيارى زؤرمــان هــةبوو بــةاَلم كــورتى ئةكةينــةوة، ثرســيارى يةكــةمان

تايبةتة هةر بةشَيوازى عة دةكة لة رووى ياساييةوة وةزيـرى سـامانة سرشـتيةكان سةرثرشـكة لـة كـر ين و       
ااَلى نةوت و غازى هـةرَيم ضـةند ئاطـادارى ئـةو طـرَي  بةسـتى       فرؤشنت بة ناوى كةسى وةزيرةوة  ليذنةى ب

كرين و فرؤشتنةية  ئةو ثاساوة ياساييانة ض  كة وايان كردووة ئةو طرَى بةستة بة نهَينى بَيت  هـةر بـؤ   
ئيزافةية  بؤ ئةوةى ئةطةر ليذنـةى بـااَلى نـةوةت و غـازى هـةرَيم ئاطـادارن ئايـا بةَلطةنامةيـة  هةيـة بـؤ           

( DNO)ئاية ئةم طرَى بةستة بةشَيوةى مونا ةصة بووة لة كاتى ئيختيار كردنى: يارى دووةمانئةوة  ثرس
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ئةطةر بة شَيوةى مونا ةصة بوو ئةو كؤمثانيانة كَين كـة ضـوونة مونا ةسـةكةوة ئةطـةر، نـةخَيرة هؤكـارى       
ودضـةى هـةرَيم   ئةجنام نةدانى مونا ةصةكة ضى بووة  ثارةى كر ينى ئـةو ثشـكانة لـة ض سـةكتةرَيكى نـاو ب     

بـووة  لـةكاتَيك دا كـة بودضـةى هـةرَيم هـية مـةجالَيك ناهَيلَيـت بـؤ ك ينـى ئـةو ثشـكانة، لـة كاتَيـك دا كــة               
ســـةندو ى داهاتـــة نةوتيـــةكان دورســـت نـــةكراو و هةيشةكةشـــى لـــة ثةرلـــةمان ســـوَينديان نـــةخواردووة،  

ةية ضؤتة نـاو بودجـةى هـةرَيم يـان     نةهاتونةتة ثةرلةمان، ثةرلةمان دةنطى نةداونةتَى،  ازاجنى ئةو ثرؤس
طةر اوةتــةوة بــؤ مةركــةز  ئةطــةر لــةم مامةَلةيــة حكومــةتى هــةرَيم زةرةرى بكردايــة كــَى باجةكــةى ئــةدا    

ثيتـةر  )طةورة ملياردَيرى عةرة  و (شاهَين عبداق )رونكردنةوةى وةزارةت ضية  سةبارةت بة تَيوةكالنى 
رَى بةســتة ئايــة حكومــةتى هــةرَيم ثابةنــد دةبَيــت بــة هــية  طــةورة ديبلؤمــاتى ئــةمريكى، لــةم طــ(طالاَيــت

 ةرةبوية  ضؤن وة بؤضى  ديارة ئَيمة ثرسيارةكامنان زؤر لةمة زياتر بوو، دواتر ثرسيارةكامنان ئاراستةى 
 .جةنابى وةزير دةكةين، زؤر سوثا،

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةلسةكة بكات، بـةو شـكلة بـة تـةبيعى هاتنـة      بةنسبةت رةخنةكةى جةنابت ئةبَيت سةرؤكايةتى تةنزميى ج

 خوارةوة 
 :بةرَيز عمر عبدالعزيز

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين بةخَير هاتنى جةنابى وةزير دةكةم، بة، مؤَلةمت بدةى تةحديدةكـة نةطاتـة حـةدى ئـةوةى ئةطـةر      

نابتانـة تةحديـد و   نيو دة ة روون كردنةوةيةكى كورت عـةرز بكـةين، ثَيشـمواية راسـتة لـة سـةاَلحةتى جة      
 تةنزيم 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . تكاية ثرسيارةكان لةوان بكةن، كا  عمر فةرموو

 :بةرَيز عمر عبدالعزيز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةنيسبةت هةموومان دَل خؤش  تةبعةن بة ئينجازاتى نـةوت، وة حةساسـياتى نـةوتين ئـةزان  نـةوت و      
هةريةكة لة جَيى خؤى هةية، سةرضـاوةى وزةيـةو سةرضـاوةى داهـاتى هـةر      ئاو هةموو ئةهميةتى بؤ خؤى 

واَلتَيكة، خؤة بةختانة عَيراق سةهمى باشـى هةيـة لـةوة، مةسـةلةى ناسـة امطريى ياسـاى نـةوت وغـاز لـة          
عَيراق تةبعةن يةكَيكة لةوانةى كة ئةم هةموو مةشاكليانةى لة عَيراق دروست بـَى و هـةموو ئـةم ثرسـيارة     

، ئةم مةسةلةية دووساَلة ئةم طرَى بةستانة هةن لـة موشـاحةنةيةكى بةسـيتى بـةينى بؤرصـةى      دورست بَى
وةكــو جــةنابى وةزيــر ئامــاذةى ثــَى كــرد، ئــةم كَيشــة طةورةيــة لَيــرة دورســت ئــةبَى، ئايــا     DNOئؤســلؤ و 

اليةنانـة  ثرسيارةكة ئةوةيةو هةم داواية وهةم ثرسـيار نـاكرَى ئـةم طـرَى بةسـتانةى كـة هةيـة لةطـةَل ئـةم          
ــة         ــرد ل ــَى ك ــاذةى ث ــران ئام ــةنى وةزي ــةرؤكى ئةجنوم ــةنابى س ــايى ج ــةكى ياس ــةمان، لَيذنةي ــة ثةرل بهَينرَين
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تةفاصيلى ئةم طرَى بةسـتانة ئاطـاداربَى، ليذنةيـةكى نـاو ثةرلـةمان تايبـةت بـةوة كـة سـةالحيةكان هةيـة،           
كـردووة بـؤ ئـةوةى ئـةم طرفتـة       ليذنةى تايبةت بةوة دانـَين، جـةنابى سـةرؤكى ئةجنومـةنين ئامـاذةى ثـىَ      

بةراستى لةم ئاستة زياتر لة روونكردنةوة جةنابى وةزير بَى، هةر لة زمنى ئةم ثرسيارةة ئايا ماوةى دوو 
ساَلة ئةم طرَى بةستانة ئةكرَى ئةم هـةموو وةاَلمـةى كـة ئَيسـتا ئةدرَيتـةوة نـة ئـةكرا زووتـر بدرَيتـةوة بـؤ           

نا روونية نةكةن، خؤمان ئةَلَي  ديوَيكى ئيجابى هةية كة ثةيوةنـدى  ئةوةى ئيستغالىل ئةم نا شةفافيةت و 
 .بة ئةمن و بارى سياسى كوردستانةوة هةية نة ئةكرا زووتر ئةم تةوزحياتة بدرَى  وة زؤر سوثا،

 : ادد ابراهيم.بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةخَير هاتنى بةرَيز وةزيرى سامانة سرؤشتيةكان ئةكةين  
 : ةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانب 

 ........... .          داواى لَيبوردن دةكةم راستة
 (: حاجى بالل)بةرَيز ادد سلَيمان

   . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
( ئاشـتى هـةورامى   .د)باسى لةوة كردووة طوايـة بـةرَيز   (نارين غز)بةَلى لة جةريدةيةكى نةرو ى بة ناوى 

ى نـةرو ى  (DNO)كومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بةشـَيك لـة شـةريكةى       وةزيرى سامانة سروشتيةكانى ح
، ثرسيارةكة ئةوةية ئايا جةنابى وةزيـر  (جينَيل ئينَيرجى)كر يوةتةوة بؤ شةريكةيةكى ترى توركى بةناوى 

راستة ئةو هةواَلة يان نا  ئايا جةنابى وةزير بوةتة مـةيانطري و واسـتة لـة مـا بـةينى ئـةو دوو شـةريكةية         
بوةتة واستة بؤضى  هةدةف لةم واسـيتة بوونـة و مةيانطريييـة ضـى بـووة  ئايـا  ـازاجنى حكومـةتى         ئةطةر 

بؤركـــؤ بـــاين )هـــةرَيمى كوردســـتان لـــةو مةيانطرييـــة ضـــيية  بةشـــى دووةم لـــة ثرســـيارةكة، كؤمثانيـــاى   
LB) شــةريكةى%4يةمــةنى رَيــذةى لــة( ئةشــرةف نــورى) و( ثيتــةر طالاَيــت)كؤمثانيايةكــة بــة شــةراكةتى 

(DNO)   يــان كريوةتــةوة  بــةاَلم دوا جــار بــةهؤى بــَى بــةة كردنــى شــةريكةى( بؤركــؤ بــاينLB) ئيســتا
مليؤن دؤالر  ةرةبوو دةكاتةوة، ئايا (400)ئةشرةف نورين شكايةتى كردووة لة حكومةتى هةرَيم و داواى 

 بؤضى حكومةتى هةرَيم ئةو  ةرةبووة بداتةوة  بةَلآ سَييةم 
 :نبةرَيز سةرؤكى ثةرلةما

 .تةواو، سوثا، بةرَيز كا  دكتؤر ادد فةرموو
 

 :ادد ابراهيم.بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةو     ــؤ ئـ ــى دةكـــةين بـ ــتيةكان دةكـــةين، وة سوثاسـ ــامانة سروشـ ــرى سـ ســـةرةتا بـــةخَيرهاتنى بـــةرَيز وةزيـ
ى و ئـةو كؤمثانيايـة   روونكردنةوانةى كة باَلو كرايةوة، سةبارةت بةو كر ين و فرؤشتنانةى لةنَيوانى جـةناب 
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ــيارةكانين كــة       ــوون، بــةاَلم ثرس ــوان ب ــارة تةوزحياتــةكانى رؤشــن و ج ــلؤ بــووة، دي هــةروةها بؤرصــةى ئؤس
ئةندامانى ثةرلةمان دةيكةن مافى خؤيانة بـؤ ئـةوةى روونكردنـةوةى زيـاتر وةربطـرن، بةتايبـةتين ديـارة        

ةة كة لة داهاتوودا ئةكرَين بؤئـةوى كـة   جةنابتان و وةزيرى سامانة سروشتيةكان وة هةروةها ئةو عة دان
زياتر شةفافيةت بَى جةنابتان ئاماذةتـان بـة شـةفافيةت، دا بةراسـتى جؤرَيـك لـة كَيشـةكان خؤتـان ئـةزانن          
ئةطةر َيتـةوة بـؤ نـةبوونى نارؤشـنى يـا شـةفافيةت لةهةنـدَى لـة كاروبـارى وةزارةتـةكانى ئيمـة، وابـزامن لــة             

َيستا هةمان ئةو كَيشانة روو بـة رووى وةزيـرى نـاوةخؤى نـةوتى عَيـراق      حكومةتةكانى عَيرا يشدا هةية، ئ
ئايا حكومةتى هةرَيمى كوردستان يان وةزارةتى سـامانة  : ئةبَيتةوة، ئَيمة ثرسيارةكةمان لَيرة ئةوةية يةكةم

 سروشتيةكان دةست كراوةية بؤ هةموو ئةو بؤندانةى يا عة دانةى لةطةَل شةريكاتى ئةجنةبى ئـةيكا  يـان  
سنوورَيكى هةية بؤ ئةوةى حكومةتى عَيرا ين ئاطادارى ئةو بؤندانة بَى كة لة داهاتوو ئةجنامى ئـةدا، مـن   
ثَيشنياريشم ئةوةية وةكو مامؤستا عمرين ئاماذةى ثَى دا، كة لة داهاتوودا بؤ ئةوةى شةفافيةت زياتر بَيت 

دارى ئـةو بؤندانـة بكـا كـة لـة داهـاتوودا       وة هية غموزَيك نةمَينَى لة بؤنـدةكان ثةرلـةمانى كوردسـتان ئاطـا    
لةطةَل شةريكاتى ئةجنةبى ئـةكرَى، بـؤ ئـةوةى بةرثرسـيارَيتى تـةنها وةزارةتـى سـامانة سرشـتيةكان هـةَلى          
نةطرَى وةليذنةى تايبةكةند لة ثةرلةمانى كوردستان ئاطـادارى ئـةو بؤندانـة بـَى، بـؤ ئـةوةى لـة داهـاتوودا         

 .طؤى ئةم ثرسيارانة بَى كة دروست ئةبن، زؤر سوثا،ثةرلةمان خؤشى بتوانَى وةاَلم 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ئَيستا ثرسيارةكان تةواو بوو، كة، نةما  رَيزدار كا  دكتؤر ئاشتى ئةطةر 
 .تؤ لةكاتى خؤى دائيمةن دست بةرز ناكةيت، ئَيستا ئاخر ئةطةر تؤ نةَلَيى ضؤن باشة كةرةمكة فةرموو

 :بةرَيز  هاذة سليمان
 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثا، بؤ ئامادةبوونى بةرَيز وةزيرى سـامانة سروشـتيةكان، مـن تـةنها يـة  ثرسـيارم هةيـة ئـةوين         
ئةوة ئايا حكومةتى هةرَيم يان بةرَيز وةزيرى سامانة سرؤشتيةكان ثـَين ئـةوةى ئـةو كَيشـةية يـةعنى لـة       

و كَيشةيةى كة لةنَيوان بؤرصةى ئؤسلؤ و ئـةو شـةريكةيةدا   دةزطاكانى راطةياندن باَلو بَيتةوة ئاطادار بوو لة
 . هةية  سوثا،، سؤزان خان نو تةى نيزامى هةية، فةرموو

 :بةرَيز سؤزان شها  نورى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 لةسةر ئةوةى ئةو عة دانة بَيتة ثةرلةمان ئَيمة بةثَيى ياسا وة لةخوىل ثَيشودا بةثَيى ياسا كة بريارماندا 
 :ةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .ئةوة نيزامى نية رةجائةن دانيشة، كا  ياووز فةرموو
 :عثمانبةرَيز ياووزخورشيد 

 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ئاشتيان نارديـة  .لة بؤ وةزارةتى سامانة سروشتيةكان بؤ د(ASA)ئينتةر ناشناَل(DNO)لة ئيمَيلَيكدا كة 
ــرة لــة   ، تبعــةن ئــةوة ئيعتــ (4/10/9002)بــة تــارخيى زارى لــة حوكةمــةت كرديــة بــة، لــة فة ــةرة  لَي
هنا بأنه ليس ألى طدرف اخدق  و املفالبد     DNOحرك   ما طصوص مفالد الفرف الثالث تؤكد)ئيميَََلةكةى

،لَيـرةدا ئـةوة   (فى  قليم كرَسدتان DNOعقوَ حراك  فى  نتاج حرك  باخق على وعوَ حص   و مصلح  فى
يارى كردووة لةوانة جوا  دراية ئايا ئةطةر ثرسـيار كرابـَى حـةزمان لَييـة     عيبارةيةكة نةما، جيهةتَيك ثرس

 .    ئةطةر ئيمَيَل بَى ئةطةر نا تةوزحية  بكرَى، زؤر زؤر سوثا،DNOئةو ئيمَيَلةى كة كةناردراية بؤ 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

ارةكان يـة  يةكـة بـدةرةوة زؤر    وابزامن هية نةما، ئَيستا كا  دكتؤر ئاشتى فةرموو كةرةمكة وةاَلمى ثرسـي 
   .سوثا،

 (:وةزيرى نةوت و سامانة سروشتيةكان)بةر َيز ئاشتى هةورامى 
هةندَيك لةمانة ثةيوةنديان بةيةكةوة هةية، ئةو ثرسيارةى تةرةفى سَييةم كة بة ئيمَيـَل لـة موراسـةالتَيك    

امن شــاكر عبــداق  كــرا، ئةمانــة  دؤزراوةتــةوة، هــةروةها باســى ثيتــةر طــاَلاَيَ كــرا، هــةروةها باســى وابــز  
كة بة ئيمَيَل نةتدؤزيوتةوة بـة وربان مـن    (ثالث )ئةو تةرةفى : هةمووى ية  شتة كة باسى بكةين، يةكةم

نووسيومة و من تةوجيهى شةريكةكةم كردووة و طومت وةرة ثَيشةوة ئةطةر شـتَيك هةيـة، شـتَيك مـاوة لـةم      
لـةغوى دةكـةين، جـا لةبةرئـةوة بـوو يـةكَيك لـة نو تـةكان كـة           عة دة ئةبَى ئاطادار  ، ئةطةر نا عة دةكة

ئةوامنان وةستاند كة تةسدير بكةن، ئَيمة بيسـتومانة شـتَيك بـووة وةكـو ئةمـة هةيـة، باسـى كـردو طوكـان          
وةرة بزان  ئةم شتة لةعة دةكةدا نية بؤ خةَلك باسـى دةكـات  مـن دةمـةوَيت لةسـةر ئـةو مةسـةلةية بـة         

م بدةمةوة، ئةم عة دةى ئَيمـة عة ـدَيكى كؤنـة دةضـَيتةوة ثـَين دةسـتوور لةسـةرةتاى        شَيوةيةكى عام وةآل
ئيمزا كرابوو، هةمان كات سَى عة دى ترمان هـةبوو لـة ناوضـةى كؤيـة و سـلَيمانى، ئـةو عة دانـة          9005

 وةختى خؤى كة هـاتن دوو ئيـدارةمان هـةبوو، دوو نيزاممـان هـةبوو، دوو شـَيوة تـةعاملمان هـةبوو لةطـةلَ         
شــةريكةكاندا، شــتَيك ئيعتيــادى بــوو، ئــةو وةختــة حكومــةت لــة ســلَيمانى حيزبَيــك بــوو، حكومــةت لَيــرة     
حيزبَيكى تر بوو، حيزبايةتى بوو لةباتى حكومةت، ئينجا تؤ دةبَيت حيسابى ئـةوة بكـةى و تـة يمى ئـةوة     

سـلَيمانى يـان لـة     بكةى ئةو شتانةى كة كرابوو وةختى خؤى لة ضوارضَيوةى وةزعـى سياسـى كوردسـتان لـة    
هةولَير، بةآلم كـة ياسـاى كوردسـتان هاتـة ثَيشـةوة ئيقرتاحـى ثةرلـةمانى ر ابـردوو بـوو، زؤر لـة ئةنـدامانى            
ثةرلةمان لة برييانة زؤر موراجةعةى ئةو عة دانةمان كرد، باسى زؤرى لةسةر كرا كة ضـؤن تةعـديل بـ     

ئـةو  ( DNO)هـةر ضـواريان شـتَيكيان تيـا بـوو،      و اليان ببةين، كة هاتينة سةر موراجةعةى ئةو عة دانـة  
دوو زةالمةى تيا بوو، زةالمَيكى تـر بـوو نـاوى شـاكر عبـداق  دوايـى هاتؤتـة ناويـان، ئةمانـة دوو مو ـاوىل           

يان داوة كورد ن  و عةرةبين نـ ، شـاير عبـداق  دوايـى حسـةيةكى لـة مـن        (DNO)خارج  يارمةتى 
مريكية وابزامن، ئةمة ثةيوةندى بـة عة دةكـةوة نـةبوو لـة عة دةكـةة      كر َيوة، يةكَى نةرو ية و يةكَى ئة

بـدةى  ( compensation ) دانةنرا بوو، ئيتيفا ى جانبى بوو يارمةتى دةدةن دَيتة كوردستان كة دةبَيت 
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بة مـن و تـةعامومل لةطـةَل بكـةى، ضـونكة يارمـةتيم داوة شـتَيكى ئيعتياديـة لـة وآلتـانى دةرةوة الى ئَيمـة            
ضــونكة نــاتوان  ديفــاعى لةســةر بكــةين، ئَيمــة كــة موراجةعــةى عة دةكــةمان كــردةوة شــةرتَيكى خراثــة، 

دا بةو دوو زةالمة مةعناى ئةوةيـة تـؤ دةتـوانى بيـدةى بـة حكومـةت،       % 10تازةمان داناو طوكان تؤ ئةطةر 
اناى ئةوةية ميان كةم كردةوة و بردمانةوة بؤ حكومةت، تؤ كة عة دت كرد م% 10ئَيمة حسةى مو اولةكة 

دةتوانى ئةوةندة بدةى و كة، حة ى نية لة عة دةكةو ئَيمة دةيبةينةوة بـؤ حكومـةت، ئـةوة موافة ـةتى     
بةرامبـةر بـة   ( DNO)كـةم كرايـةوة، شـةرتَيكى ترمـان دانـاوة ئيلتيزامـى       ( DNO)لةسةر كـرا و حسـةى   

بةشـى نيـة، هـية حـة ى      حكومةت كة ئيمزايان كردووة، تةرةفى سَييةم لةم عة دة هية حسةى نيـة هـية  
نية، ئةطةر شتى واهةبَيت ئَيمة لةر ووى  انونيةوة دةسةآلكان هةية تةعامول لةطةَلى بكـةين، عة دةكـةة   
دةتـوان  الببــةين، ئَيمـة كــة ئـةوةمان دانــا ئــةو دوو مو اولـة كــة ثةيوةنـديان هــةبوو لةطـةَليان ضــوون بــؤ       

وة و باشـة نـاتوانى لـة عقدةكـةدا بيـت، ضـونكة       طوتوويانة ئيشمان بـؤ تـؤ كـردو   ( DNO)مةحكةمة ودذى 
حكومـةت سياســةتى دةركــردووة و نــاتوانى ئـةوة  بــوَل دةكــةين، بــةالم ئَيمـة يارمــةتيمان داوةو دةبَيــت لــة    
ناحيــةى ماليــةوة ضــةند ســاَلَيك ئيشــمان بــؤ كــردووى و هيضــتان بــة ئَيمــة نــةداوة، ئــةوة بــةينى ئــةو دوو    

ندى بة حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة نية، ئَيمة طةيشتينة سـةر  ، هية ثةيوة(DNO)شةريكةية لةطةَل 
 ةناعةت شتم ديوة من كة هية كاميان داواى ئةوة ناكات دةبَيت بةشدار   لة عة دةكة هةتا كة ضوون بؤ 

كة باسى ئـةوة دةكرَيـت دةَلَيـت مـن دوو، سـَى سـاَلة يارمـةتيم داوةو هيضـم ثـَى نةطةيشـتووة،           ( ئاظةزةيشن)
م داوة ئةوة بةينى خؤيانة ئَيمة بةشدار ( compensation )ةكى زؤرم داوةو شتَيكى عةدالةتة و يارمةتي

ن ، بةآلم من ضونكة ئةو شةرتةم خستة سـةر ئةنتـةرنَيت لةسـةريان، ضـونكة خـةَلك باسـى دةكـرد، طـومت         
ى بكةينـةوة  وةرة ثَيشةوة باسى بكـة ئةطـةر شـتةكة وا ثـا  نةكراوةتـةوة ئَيمـة حـة مان هةيـة موراجةعـة         

لةســةر ئــةوة تةفاســيَلةكةيان داوة بــة ئَيمــة كــة ئــةم عة ــدة ثةيوةنــدى بــة كةســةوة نيــة بــةينى ئَيمــة و     
(DNO)    يــة، ئــةوة وةآلمةكــة بــوو بــؤ ئــةوة، ئَيمــة نــةوةكو شــتى تريشــمان بَيتــة ثَيشــةوة لةســةر عة ــدة

كؤمثانيايــةكى مةحــةىل  كؤنـةكانى تــر ئــةوانين كَيشــةى خؤيانيــان هــةبوو هةريةكــة بةشــَيكى تيــا بــوو بــؤ 
ئةوانين بة عةينى ياسا تةعاموكان لةطةَل كردن ئةوةى مةحةىل بـوو دةرضـوو، ئـةوةى مـن شـارةزام كـة،       
بةشدار نية لةو عة دة كؤنة، ئةطةر بةشدار بَيت دذى ياساية، ئةطةر ية  كـة، مـةعلوماتى هةيـة لةسـةر     

 دةكةدا نةنووسراوة و موافة ةتى لةسةر نةكراوة عة دى تازة يان كؤن ئةو شتة بَينة ثَيشةوة ئةطةر لة عة
حة مان هةية تةعاموىل لةطةَل بكةين، بةآلم من بةسةراحةت ئاطادارنيم كة شتى تر هـةبَيت لـةو عة دانـة    
كة ثَيويستة موراجةعةى بكرَيت، ئي تيمالة، بةآلم مـن موافة ـةمت لةسـةرى نـةكردووة، ليذنـة موافة ـةتى       

ريكةية  لةبةينى خؤى لةطةَل شةريكةيةكى تردا ئيتيفا َيك بكات و بـة ئَيمـة   لةسةر نةكردووة، ئةطةر شة
نةَلَى، ئَيمة يةعنى لةوانةية شتى وا هةبَيت، بةآلم ئةطـةر بـوو حـة مان هةيـة تـةعاموىل لةطـةَل دا بكـةين،        

ئةو مةسةلةى  ئةوة وابزامن وةآلمى سَى ثرسيار دةداتةوة، ضونكة عةينى كَيشة بوو، ئايا ئَيمة ئاطادار بووين
(DNO )    ر ووى دةداو كَيشةكة بوو بة ساَلَيك لة بةينى بؤرسـةى ئؤسـَلؤ  و بـةينى(DNO)   ،بةر اسـتى نـا  
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بةداخةوة ئَيمة ئاطادار نةبووينة، هةتا بانكةكةى خؤمشان ئَيمةى ئاطادار نةكردووةتةوة كة مةعلوماتةكـةى  
موىل لةطةَل بكةن، ئَيمة كة ئةو كَيشةية بوو ئةوجا داوة بةو بؤرسةية، ئَيمة بةجَيمان هَيشت بؤ ئةوان تةعا

بة دواى دا دةطـةر اين، ضـوون بـؤ الى بانـك و ضـيت داوة بـةوةو ضـيت داوة بـةو  هـةمووى ئاشـكرا بـوو بـؤ             
طةيشـتمة ئـةوَى لةهـةموو     19ى مـانط، مـن لةسـةر تةيارةيةكـدا بـووم ر ؤذى      19ئةوان، هـةمووى لـة دواى   

سـةر تةلـةفزيؤن، ئةمـة ضـية، زةالمَيـك هةيـة مـن دةيناسـم كـَي يـة ئةمـة             شوَينَيك رةمسـى منـى تيايـة لة   
مةســةلةكة ضــية  هةفتةيــة  تووشــى ســةدمةية  بــووين دةبَيــت بــزان  ضــية ئــةوةو كــَى كردوويــةتى و   
سةبةبةكة ضية ئينجا ئةو مةعلوماتة هَيواة هَيواة طةيشتة دةستمان، ضوون بؤ الى بانـك باشـة رةئيسـى    

دة ر ؤذ ئةوين بَى دةنط بوو طوتى دةبَيت مةعلومامت بؤ بَيت تا شـتَيك بَلـَيم، ئـةوةيان    وزةرا هيضى نةوت، 
بؤ نووسيوة و ر وونى كردووةتةوة كة هةموو ثارةكة هى حكومةتـة و لـة حيسـابى حكومةتـة و طةر اوةتـةوة      

تةسـجيل   بؤ حكومةت، كـة، زةرةرى نـةكردووة، جالةبةرئـةوة ثرسـيار هـةبوو ئايـا ئَيمـة دةتـوان  دةعـوا         
نــةرو ى تيايــة، ضــونكة بانكةكــةى ئَيمــة لــة  . بكــةين لةســةر كــة،  ئَيمــة وآلتَيكــة كــة بــةريتانياى تيايــة 

بةريتانياية، ئَيمة خةريكى ئةوةين كة موستةشارميان هةية وةختى دةوَيت، من وةختم نية بؤ ئـةو شـتانة،   
ا بَيت، تةعاموىل لةطةَل دةكةين ئةطـةر  خةبريين نيم لةم  انونة، موستةشارى دةوَيت كة لةو وآلتانة شارةز

مةعلوماتى تازةمان بؤ هات ئاطادارتان دةكةين، بزان  كَيشةكة لة كوَيوة هاتووة، كـة بَلـَين كَيشـةكة لـةوَيوة     
هاتووة كة بةو شَيوةيةى بؤرسةى ئؤسَلؤ مةعلوماتةكانى دةركردووة و نةختَى غموزى تياية لة فة ةرةية  

ةتةوة، يةعنى هةرَيمى كوردستانة، هةموو شـوَينَيكى تـرى دانـاوة و ئـةو جةريدةيـة      دا و دووبارةى نةكردوو
هاتووة ئةوةى داناوة، دةتوانى بثرسى ئةو جةريدةية ئايا سةبةبَيكى هةيـة كـة هجـوم دةكاتـة سـةر ئَيمـة و       

رؤشَيت يان هةتا ئةوةة نازامن بةخواى بةر استى، ئايا هةر دةيةوَيت جةريدة بف! سةر كوردستان، من نازامن
سةبةبَيكى ترى هةية لة ثشتيةوة  لةوةة ئاطادارنيم بةر استى، باسـى ئـةوة كـرا ئايـا بـؤ شـةفافيةت و ئـةو        
شتانة  دوو بةة و دوو شوَين، ثةرلةمانى كوردستان ئاطادار بَيـت لـة عة ـدةكان و موراجةعـةى بكاتـةوة و      

كـة،   111اى كوردسـتان دانـدرا بـؤ ثةرلـةمان و     ئةو شتانة، بةر َيزان من وةزيرَيكم من  انون دانانَيم، ياس
دةســتى بــةرز كــردةوة و ثةســةندى كــرد، ئةمــة زؤر زؤر لةســةر ئــةو ماددةيــة باســكرا، ئايــا كــَى دةســةآلت    
وةردةطرَيت  كَى ئيمـزاى دةكـات و كـَى دةسـةآلت موراجةعـة دةكاتـةوة و ضـؤن دةبَيـت  تـؤ ئةطـةر هـةموو            

ئةندام عة دَيك تةرجةمةت بؤ بكةن، بة دووساَلين  111ى خؤتانة عة دَيك بَينية ثةرلةمانةوة ئَيوة ئيش
نـاتوانى عة ـدَيك بكـةى، ناتوانرَيـت ئـةو وةختـة ثةرلــةمان هاتـة سـةر  ةناعـةتى خـؤى طوتيـان وةزارةتــى            
سامانة سروشتيةكان دةسةآلتى ئةمةية، ليذنةى باآل دادةنـَي ، لـة ناحيـةى فـةنى و ئيقتسـادى ئـةو بر يـارة        

ــة ــؤر ن،      دةدات، دةس ــرؤن بيط ــيم، ب ــة ن ــن عةر ةل ــؤر ن م ــةوَى بيط ــةر دةتان ــاوة، ئةط ــةمان داين آلتةكة وا ثةرل
موشكيلةم نية، بةآلم ناتوانى داواى عة د بكةى هةموو جارَيك كة ئيمزا دةكرَيت با بيبينم ئةطينا من دذى 

ى لةسةر بكةى ئةطـةر  عة دةكةم، ئةطةر وابَيت تؤ دذى ياسايةكةى كة خؤت داتناوة، ا دةبَيت مونا ةشةيةك
بؤ مةسَلةحةتى عامة ياسايةكة تةغري بَى و موافة ةتى ثةرلـةمانى لةسـةر بَيـت بـة رةئـى مـن ئـةوة ئيشـى         
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ثةرلةمان نية، ئيشى حكومةتة، بـةآلم تـؤ توانـات ببَيـت ئةطـةر شـتَيك، طةندةَليـة  بَيتـة نـاو عة دَيكـةوة           
ةوة، مـن دةَلـَيم حـةىل وةسـيت باشـرتة كـة ئـةوة        حة ت هةية داواى ىَل بكةى و بيهَينـى موراجةعـةى بكةيتـ   

ئيقرتاح بكةى، دةبَيت زؤر جار ثةيوةندى هةبَيت بةينى ئةو ليذنةية و يـان وةزيـرى سـامانة سروشـتيةكان     
كؤبوونةوة هةبَيت، با بَلَي  هةموو سَى مانط جارَيك عة د ليذنةيةكى باآلى خؤتان دانَين، نة  لة هةموو 

بن باشرتة بؤ ئَيمة و بةر استى ئيشةكةى ئةو وةزيرة ئاسان تـر دةكـات، ئيشـى ليذنةكـة     ثةرلةمان، با ئاطادار 
ئاسان تر دةكات، ميللةت ئاطادار تر دةبَيت، هةموو ئةندامان دَلنيان كة ئةمة ر َيـك و ثَيـك تـر دةبَيـت و لـة      

ئَيـوةة دةتـوانن   مةسَلةحةتى ميللةتـة، ئَيـوةة دةبـن بـة سـةفري  بـؤ ئَيمـة، ببـورن بـؤ كةليمةكـة، ضـونكة            
ديفاعى بؤ بكةن، من نامةوَيت ئةوة بَيت كة ئَيمة ئـين دةكـةين و لـةذوورَيكى تاريـك دا كـة خـةَلك باسـى        
دةكات، شةفافيةتى ئَيمة لة هةموو وآلتانى دنيـا بـةرز تـرة، بـة موجـة ، ضـونكة زروفةكـةمان وايـة، بـةآلم          

ايان لـة عة ـد دا هـةبَيت، هةركـة، شـارةزايى      ئةطةر ئةوةة كة مةعلوماتةكةم ثَيداوة بةخوا ئةطةر شارةز
هــةبَيت، ئــةوة مؤدَيلةكــة وةرطــرة، ئــةو كتَيبــة بكــةرةوة، عة ــدةكانن لةبةردةمايــة، هــية نيــة لــةو عة ــدة  
شاردرابَيتةوة، ناوى مو اولةكة يـةرةوة مةنتيقـةى عة دةكـة لةطـةَل ضـةند كولفـة و ضـةند رحبـى هةيـة،          

ة لةطةَل ثارةكة، تةواو عة دةكةت هةية، ئينجا ئةطةر دةتةوَى بةدواى مةبلةغةكة لةوَيية، بيخةرة سةر ئةو
شتَيك بطةر َييت و بيدؤزيتةوة بةخواى لةوَييـة، ئـةوةى شـارةزاية و لـةدةرةوة دةزانـَى عة ـدةكامنان ضـؤنة،        

بة ئةطةر دةتانةوَى ئيقرتاحَيك بكةن و هةمووى دةخةينة سةر ئةنتةرنَيت، مان  ن ، من ضوار، ثَينج جار 
كؤميتــةى خؤمــان طوتــووة بــا بيخةينــة ســةر ئةنتــةرنَيت، طوتويانــة حساســة بيخةيتــة ســةر ئــةوَى هــةموو  
كةسَيك لةم شةريكانة كة شةريكةى ئةهل  خةَلك سةيرى عة دةكةيان دةكات بؤ ئةوان بـاة نيـة، دةبَيـت    

هةرضـى دةتـةوَى    نةختَيك هينَيكمان  هةبَيت كة حـدودَيك هـةبَيت بـؤ ئـةو شـتانة، بـةآلم مـن شةخسـيةن        
شةفافى بَيت موشكيلة نية بة نيسبةت منـةوة، بـةآلم لـة ناحيـةى ئيقتسـاديةوة بـريى ىَل دةكةيتـةوة، بـةآلم         
ئةطةر دةتةوَى بيكةيتة ئيشى ثةرلةمان من دةَلَيم ئةوة غةَلةتة، بةر اسـتى نـاتوانى ئيشـةكة بكـةى، ضـونكة      

بـدةى و ئةطـةر عة ـدى نـةوت دَيتـة الت دةبَيـت       كة تؤ ئيشى زؤرت هةية، ياسـاى تـر هةيـة ئيهتمـامى ثـَى      
هةموو عة دَيكى تر باآل بَيت بؤ ثةرلةمان، ئَى باشة ثةرلةمان ئيشى عة دة  ئيشى ضية  باشـرتة كـة ياسـا    
ــود و        ــى عق ــؤ ئياام ــت ب ــةرى، دةَلَي ــةبَيت لةس ــؤنرتؤَلى ه ــةوةى ك ــؤ ئ ــةى ب ــةنزميى بك ــةوةى ت ــةى بؤئ دةرك

دا لة ياسا داندراوة، لة زؤر شوَينى تـر ئيشـارةتى بـؤ دةكـات بـؤ       4دةى سةآلحياتى مةجلسى ئيقليمى لة ماد
ئةوةى تةعديلى عقود و هةموو شتَى لةوَى ئةطةر بتةوَى بيطؤر ى دةبَيت ياسايةكة بطـؤر ى، ثرسـيارى ئـةوة    
كرا ئايا حكومةت ضةند ئاطادارة لـة كـر ين و فرؤشـنت  ئايـا ئـةو طرَيبةسـتة مونا ةشـةى بـؤ كـراوة  ئةمـة           

َيبةســت نــةبووة ئةمــة ئةســهومة و ســعرى هةيــة، ئــةوة عة ــدى نةوتةكــة كــة لَيــرة هةيــة  ئــةو عة ــدة  طر
 .......... .كؤنةكانة، نازامن ضوارة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر وونى بكةرةوة كوَيستان خان
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 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةشة كردنى ياساى غازو نةوت دا  سةمان لةسةر ئةوة كرد كة هةموو ئةو عة دة بةَلَى، بةآلم لة كاتى مونا 
كؤنانةة كة كراون بَيتـةوة بـةردةمى ليذنـةى بـاآلى نـةوت و غـازى هـةرَيم و ئـةوان، يـةعنى هـةمان ياسـا            

 .بيطرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  ئاشتى فةرموو

 (:ان سروشتيةكانوةزيرى نةوت و سام)بةر َيز ئاشتى هةورامى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةمووى ر ؤيشتةوة بؤ ليذنةى باآل، لةوَى ثةسةند كرا، وةكو طومت مةنتيقةى عة دةكة سـةدمةيةكى طـةورة   
بوو بؤ شةريكةكان، ضونكة ئَيمـة زؤربـةمان البـردن، هةشـت مو ـاوىل تـر هاتـة نـاو ئـةوةوة، ئـةوة يـةكَيكى            

ةو شتانة كة ضووة ليذنةى باآل ئيمـزا كـرا، تةبعـةن هةرضـى عة ـدَيك كـة       جةوهةرى بوو لة تةعديلةكان، ئ
دةكرَيت لةوانةية ئاطادار نةبن دوو ئيمـزاى لةسـةرة، يـةكَيك نيابةتـةن لـة ليذنةكـة دواى ثةسـةند كردنـى،         
يةكآ وةزيرى سامانة سروشتيةكان، ئةطةر ئةو دووانة نةبَيت بة ية ، بةيةكةوة ناخوات و  انونى نية، جا 

ةبةرئةوة هةموو  عة دَيك كة ثةيوةندى بة خودى ئينتا  و ئةو شتانة هةيـة دةبَيـت ئـةو دوو ئيمزايـةى     ل
لةسةر بَيت، يةكآ لة ليذنةكة دةبَيت وةزيرةكة نةبَيت، دةبَيت يةكَى لة ئةندامةكان بَيت، عادةتةن سةرؤ  

ــر، وة     ــة  وةزي ــة ئةندامةكانــة، بــةآلم ن ــةكَيك ل ــان ي ــان نائيبــة ي ــاوى   وةزيــران ي ــات بــة ن ــزاى دةك ــر ئيم زي
وةزارةتــةوة، هــةموو عة ــدةكان بــةو شــَيوةية كــراوة، ئــةو عة دانــةة كــة تةعــديل كــراوة بــة شــَيوةيةكة،   
هيــوادارم ئــةوة  ــازاجنى هــةبَيت، ئــةوة  ــازاجنى نيــة، ضــونكة هَيشــتا شــةريكة هــةر كولفــة وةردةطرَيتــةوة،  

ديرمان دةبَيت حةفلةيةكى ئيفتتاحى طةورةمان كرد، نةختَى باسى ئةوة بكةم، ئَيمة ئيسثاكان كرد كة تةس
هَيشـتا نـةيانطوتووة   : هـةزار بـةرميل دةرضـووة، ئةمـة ضـوار مانطـة دةردةضـَيت، بةغـدا يةكـةم          100ـ   40

ئَيمة عةداداكان هةية كة حيسابى دةكةين كـة  : ية  دؤالري نةداوة بة مو اولةكان، سَييةم: سوثا،، دووةم
بؤر يةكةوة، ئةوان حيسابى ناكـةن، ئَيمـة نـازان  نةوتةكـة بـؤ كـوَى دةر وات و بـة        ضةند نةوت دةضَيتة ناو 

كَيى دةفرؤشن و ثارةكـة بـؤ كـوَى دةر وات  ئةطـةر دةتانـةوَى ئيشـى خؤتـان بكـةن، بةر اسـتى ئـةوة ئيشـَيكى            
و ئيتيفا َيـك  طةورةية بؤ ميللةتى ئَيمة و بؤ هةموو عريا ين، لةبةرئةوة ئَيمة بر يارمـان دا بوةسـتَى تـاوةك   

ببَى، ئةطةر سةد هةزار بةرميلت دةوَى ئَيمة دةتوان  بيكةين بة دوو سةد و سَى سةد هةزار بةرميل ضةند 
مانط و ساَلَيكى تر، بةالة نية كولفةى هةية، هةتا شةريكةى نةوتى وةتةنيشم هةية، كولفةم هةية، نةوت 

ئيلتيزامى هةية و ثـارةى سـةرف كـردووة و يـةكآ      نابارَيت كولفةى هةية، دةبَيت دةرضَيت، مو اول هةية و
مليؤن دؤالرى سةرف كردووة، من منوونةيةكت دةدةمَى عة دى تةق تـةق   1000ـ   400لةمانة تة ريبةن 

 4مليـؤن دؤالرى سـةرف كـردووة و مليارَيـك بـةرميل نـةوتى دؤزيوةتـةوة، ئـةوة          400شةريكة تة ريبـةن  
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هـةزار بـةرميل نـةوت دةركـات، حـة لَيك       140هةزار ـ   100ينتاجى مليؤن مو ابلى مليارَيك كة دةتوانَى ئ
هةية ثَيى دةَلَين ئةحدا  لة جنوبة كة شوبو  بوو وةختى خؤى، تة ريبةن مليارَيك بةرميلى تياية وةكـو  

هةزار بةرميل دةبَيت، داويانة بة شةريكةيةكى سينى كة سَى مليـار   100تةق تةق، ئينتاجيشى تة ريبةن 
لةسـةر  % 19شـةة جـار زؤر تـر، بـر ؤ لةسـةر ئـةوة شـةر  بكـة، ضـونكة ئـةو سـَى مليـار دؤالرة              دؤالر كولفة

حيسابى ئَيمةية، ئَيمة بة شةفافيةت ئين دةكةين و بة كولفةى كةم ئين دةكةين، شةريكةكان كة دَين بـؤ  
، ئينجـا ئـةو   ئَيرة تةكنةَلؤجى دةهَينن، تؤ لَيرة شـةريكةيةكت هَينـاوة شـةة جـار زيـاتر كولفـةى دةدةيتـىَ       

وةختة نةوكان بؤ دَيت كة بؤ عريا ة و ئَيمة نةختَى بةشى ىَل وةردةطـرين، ئـةوةى كـة دةيـةوَى رةخنـة لـة       
ئيشى ئَيمة بكات بـا عة ـدةكانى خؤيـان كةشـف بكـةن، ئَيمـة ئـةوةمان هـةموو بآلوكردووةتـةوة، باشـة كـام            

ن  لةو وآلتة  بؤضى رةخنة لةوة ناطريدرَيت  عة دت ديوة لة عريا ةوة بآلو كرابَيتةوة  ئةى ئَيمة بةشدار
كة ئةو دةَلَيت عة دةكةى شةفاف نية بؤ لَيـرة بـآلوى دةكةيتـةوة دووبـارة  بـؤ نـاَلَيى عة دةكـةى تـؤ كـوا           
ئَيستا طةورةترين حة ل هى رومَيلة و حة لـةكانى تـر كـة زؤربـةى ئينتـاجى عريا ـةو دةردةضـَيت ئيمـزاى         

كــةم عة ــد كــة ئيتيفــا ى لةســةر كرابــوو ثَيــرَى مــةجلَ وزةرا كؤبووةتــةوة، دةكــةن لةطــةَل شــةريكاتدا، ية
نو تـةى  ـانونى ئيقتسـادى تيايـة، دةَلَيـت ئةمـة        90ـ   10تة ريرَيكى بؤ هاتووة ر ؤذَيـك لـةوةو ثـَين، كـة     

عة دة دةبَيت ئيمزا نةكرَيت، لةبةرئةو شتانة، ضووة بـؤ مةجلسـى وزةرا بـة بـَى ئـةو رةخنانـة، طوتوويانـة        
ةبَيت ئةوة ببَيت ئةوةثيشان مةدةن، هةمان ر ؤذة كة وةزيرة كوردةكان لـةوَى نـةبوون، تـؤ حيسـابى خـؤت      د

بكة، لةباتى ئةوةى سياسةتى خؤت تَيك بدةى دةبـَى ديفـاعى لةسـةر بكـةى و واى ىَل بكـةى ئـةوانين وةكـو        
ت، نـة  هـةر هـى ئَيمـة،     ئَيمة ئين بكةن، ضونكة ئَيمة بةشدارين لـةو وآلتـة، دةبَيـت هـةمووى شـةفاف بيَـ      

دةبَيت هةمووى شةفاف بَيت، بةر استى ئةوة ئيشى ثةرلةمانة ئيشى من نية، ئيشى ثةرلةمانة، ضونكة ئةمة 
دةستوورية وشتَيكى دةستوورية و ئَيمة بةشدارين لةم وآلتة دةبَيت ديفا  لةو شتانة بكةين بؤمافى خةَلكى 

طينَيــَل )امن وةآلمــم دايــةوة، ثرسـيارَيك هــةبوو لةســةر  كوردسـتان، مةســةلةى دةزطــا كـة شــكات بكــةين وابـز   
من تةفاسيَلى ئةوةم با، نةكرد، ئَيمـة كـة حسـةى هينـةكامنان فرؤشـت، وةجبـةى يةكـةم ئَيمـة         ( ئينَيرجى

مان دا، بؤ ئةوةى بطاتة ئةو مةرحةلةو ئـةو تةسـديرة هـةبَيت، وابـزامن ئةمـة      (DNO)يارمةتى شةريكةى 
بةكة لةباآلى هةمووتان بـوو، ثريؤزبايتـان ىَل دةكـةم، ئـةوة بةبـةالة نـةهات،       لةحةملةى ئينتخابى دوو حيز

مليؤمنان تةرخان كرد بة موافة ةتى رةئيسى وزةرا كـة يارمـةتى ئـةو دوو شـةريكةية بـدةين بـة        40ئَيمة 
ى حـوزةيران دةتـوان  تةسـديرى    1شَيوةية  كـة ئـةو ئينتاجـة بطاتـة مةرحةلةيـة  كـة ئيسـثاتى بكـةين         

 40مليؤن دؤالرمان بؤهات لة ر َيطـاى عـةينى مو اولـةوة، بؤمـان نيـة       4ةين، باشة بة وربان ئَيمة نةوت بك
مليؤنى يةينةوة عةينى بونيةى تةحتى كة ديفاعى وآلتةكةمان دةكات، هةتا ئةطةر بةبةالشين بواية مـن  

دةين يان كـة ئةسـهومةكةت   دةتوامن ديفاعى لةسةر بكةم، بةآلم ئَيمة ضيمان كرد، طوكان نا، يان بةدةل دةي
وةردةطرى بتوان  بيفرؤش  و ثارةكةى خؤمان وةرطرينةوة، كة ئةسهومةكان فرؤشرا ثارةكة تةحويل كرا 
بـؤ كـةنَيَل وةكـو دةينَيكـى تـازة، عـةينى ثارةيـة و دووجـار بـةكارمان هَينـا و دوو موشـكيلةمان حـةل كـرد،              
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ان خةسـارةت نـةكردووة، ئةوةيـة مةسـةلةكة جـا      طةيشتينة مةرحةلـة سـرتاتيذيةكةى خؤمـان يـة  ثارةمشـ     
لةبةرئةوة ئةطةر تةفاسيَلت دةوَيت، وةرة فةرموو ئةوة ئيمَيَل و شت هةية وةرة بيخوَينةوة، من ثَيت دةَلَيم 
يــة  دؤالر لةمــة كــة، ئيســتيفادةى ىَل نــةكردووة، حكومــةت موســتةفيدة، كــةنَيَل لةوانةيــة نــةختَيك          

لفةى ئةسهومةكان كة تةحويل بوو لةو مةرحةلةية بـة كولفـةى خـؤى بـوو     ئيستيفادةى كردووة، ضونكة كو
دوايى بة ئةسهومةكان كة بةرز بووةتةوة، ئةو وةختة تةحويل كرابوو بؤ ئةو، ئةوة عافيـةتى بَيـت كـةيفى    
خؤيةتى بةخوا نامةيةكيشيان نووسيوة بؤ من دةَلَين ئَيمة بةدواى ثارةكة دابووين، ئةو ئيزافية كة هـاتووة  

ارةى وةرطرتووة، ئَيمة دةيدةينةوة بة هةرَيم، ئَيمة بةدواى روحبا نةبووين، ئَيمة بةدواى دةينةكة بـووين،  ث
بةَلكو ئيشةكةمان تـةواو بَيـت، شـةفافة و هيضـى تيـا نيـة، ئـةو شـتةى كردوومانـة ئَيمـة دةتـوان  ئيفـاعى             

بوواية تؤ ئةم ئيشةت نـةدةبوو بـة   لةسةر بكةين بة هةموو شَيوةية  بة  وةتين بةر استى، ئةطةر ئةوة نة
مليؤن دؤالرة كة سةرف كراوة لةو شتة موازةنةى ئَيمة دةرنةضووة و لة ثارةى بةغدا نية،  40ئةو !  وربان

مليــار دؤالرةى كــة ئَيمـة خؤمــان هَيناومانــة حـة مان هةيــة كــة نـةختَيكى بــةكاربَين  بــؤ ديفــاعى     4ئـةو  
، بؤ ئةوةى ئيسثاتى بكةين سياسةتةكةمان ضـةند سـةركةوتوو   سرتاتيذيةكةى حكومةت، نة  طريفانى كة،

ى ســاَلى ر ابــردوو بــوو ئــةو وةختــة   2و  8دةبَيــت ئةطــةر وا نةبوايــة ئَيمةكــة دةســتمان ثَيــى كــرد مــانطى   
ئةزمةيةكى ئيقتسـادى عـاكى زؤر طـةورة هـةبوو ئةطـةر لـةبريتان بَيـت، هـةتا لـة شـةريكاتى طـةورةة ثـارة             

ا كـة ئـين بكـةن، ئةطـةر ئَيمـة هيضـمان نةكردايـة ئـةو دوو شـةريكةية دةوةسـتان تـا            نةمابوو لة بانكةكانـد 
ئَيستاة، نةيان دةتـوانى ئيشـةكة تـةواو بكـةن، فةشـةل بـوونى ئـةوان فةشـةل بـوونى سياسـةتى سـرتاتيذى            
كوردســتان بــوو، ضــونكة ئــةم دوو شــةريكة دوو شــةريكةى يةكــةمن هاتنــة كوردســتان، ئــةوان يةكــةمن كــة   

ؤزيــةوة لــة كوردســتان، ئةطــةر ئــةو دانيشــَى و سياســةتةكةى فاشــل بَيــت نــةتوانَى لةبةرئــةوةى     نــةوتيان د
موة ةت ثارةى نية، ئَيمة بؤ مةسَلةحةتى خؤمان و بؤ خؤمان ثارةكةمان دانا، بـؤ ئـةوةمان ئيشـةكة بكـات،     

ا دةزانـى دواى  بةآلم سرتاتيذيةكةى خؤمان بوو بؤ ئةوةى تةنفيزى بكات بيطةيةنينـة ئـةو مةرحةلةيـة، ئايـ    
تـؤ  ( كوردستان ـ نةوت ـ غاز  )ئةمة و دواى ئةو تةسديرة لة هةموو وآلتى عالةم كة دةَلَيت كوردستان دةَلَين 

مليؤنيشى بدات ناتوانَى ئةمةندة ئيشت بؤ  100لةسةر خةريتةى عاكى ئيعالم بَينى ئةوةت بؤ كات بةخوا 
المى توركى لة كوردستان بوون، ئةم وآلتَيكة جاروبار بكات، يةعنى ئةو ئيشةى كة ئَيمة كردمان هةموو ئيع

كَيشةمان هةبووة لة طةَلى، بةآلم لة ر َيطاى نةوتةوة ئةوةنة نةرم و باة بووة ثةيوةنديةكان لـة بـةينمان دا   
ئةوة زؤر زؤر باشة، هةموو ئيعالمى توركى هاتن، ئةو حةفلةيةى كة لَيرة كرا لة توركيا طةورةتر بوو، بـر ؤ  

يدةكان سةير بكة ئةو وةختة ضةندين  ةناتى تةلـةفزيؤنى توركيـا ئَيسـتا باسـى كوردسـتان دةكـات،       لة جةر
 100بوومايـة بـةخوا   ( PR)باسى تا ة دةكات، دةَلَيت بؤ تةعامول نةكةين و بؤ ئين نةكةين  ئةطةر مـن  

 .مليؤنيشم بدةنَى ناتوامن ئيشَيكى وات بؤ بكةم، زؤر سوثاستان دةكةم
 :ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
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ئاشتى هةورامى، سوثا، بؤ ئةوةى بـةر َيزين، نو تـةى نيزاميـت هةيـة كـةرةم كـة كـا  عمـر         .سوثا، بؤ د
 .فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهاءالدين
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بوو نو تــةى نيزامــة ئةطــةر ئــةوة نــة......... بــة نيســبةت ليذنةكــةوة ئَيمــة ئيقرتادــان نــةكرد دةســةآلتى 
 ........... .دامنيشَينةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نا نو تة نيزام نـةبوو، مـةوزوعى جودايـة، دةتـوانى موراجةعـةى سـةرؤكايةتى بكـةى بـة نووسـ  شـتَيكت           
هةبَيت جوابت دةدةينةوة، نا بة نيسبةت ليذنة لَيرة مو تةرةح ناكرَيت، تةوزحيى دا و ثرسيار كراو جـوا   

يةكَيك ثرسيارةكةى جوابى نية  تةواو رةجائةن كؤتـايى بـة دانيشـتنةكة دةهَيـن  تـاوةكو      درايةوة، ئةطةر 
 .دانيشتنَيكى تر، زؤر سوثا،

 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – ردستانكو
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 ( 7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0222\12\01رَيكةوتي  شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 9)لي دانيشتين ذمارة ثرؤتؤكؤ
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 01/12/0222 رَيكةوتي شةممة

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   91/10/9002رَيكةوتي  شةممة رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري     , جَيطري سةرؤ  و يلارسالن بايز امساع
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (9)

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

ي خـولي  (9)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , كوردستاني عَيـراق  ثةرلةماني
بـةم شـَيوةية    دا 91/10/9002ي ثَين نيـوةر ؤي رؤذي شـةممة رَيكـةوتي    (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــتنةكةمان دةك  ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ــولي    ب ــةم خ ــاَلي يةك ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ةين
 .بةرنامةي كار 91/10/9002رؤذي دانيشنت (9)طرَيداني يةكةم ذمارةي دانيشنت 

هةَلوَيسيت ثةرلةماني كوردسـتان لـةبارةي ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق و كَيشـةي          -1
 .هةَلبذاردن لة ثارَيزطاي كةركوو 

زان بةرنامةي كاري ئةمر ؤمان لةسةر كَيشةي هةَلبذاردنة كةماوةيةكـة ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق     بةر َي
دةسيت ثَيكردووة، لةسةر كَيشةي هةَلبذاردنين لةكةركوو ، ر وونة الي ئَيوةي بةر َيز و طشت بةر َيزانين لة 

ديكتـاتؤري بـةعَ، تـاواني يـةكجار     دانيشتواني كوردستان و زؤرينةي خـةَلكي عَيـراق ودونيـاة، كـةر ذَيمي     
طــةورةو خةتــةرناكي دذ بــة طــةلي كــوردو طشــت دانيشــتواني كوردســتان و باشــوري عَيــراق ئــةجنام داوة، بــؤ  
ــةتيان       ــايي و دذ بةمرؤظاي ــتووري وياس ــاري نادةس ــةَلَيك بر ي ــان كؤم ــارة تاوانكارةكاني ــدني ك ــةجنام طةيان بةئ

يةتي شؤر شـي عَيـراق، بـةو بر يارانـة بةناحـةق مـان كـورد و        دةرهَينا، لةاليـةن بـةناو ئةجنومـةني سـةركردا    
دانيشتواني كوردستان وباشووري عَيرا ي داطريدةكرد، لةسةر شوَيين خؤيـاني الدةبـرد و دانيشـتواني بـةدةر     

هــةزار (189)دةكــرد وطونــدةكاني دةر ووخانــد ودانيشــتواني بَيســةرو شــوَين وئــةنفال و كيميابــاران دةكــرد، 
طونـد لـة طونـدةكاني كوردسـتاني بـةخا  يةكسـان       (5400)كوردستاني بَيسةروشـوَين كـرد،    مرؤظ لةخةَلكي

كــرد، و خةَلكةكــةي بَيسةروشــوَين و دةربــةدةر كــرد، شــارةكاني تــرين دانيشــتواني ر ةســةني لــَي دةردةكــرد  
ر َيز ر وونـة،  وكةساني تري لةجَيطةيان دادةنا، خةَلكَيكي تري ئةهَينا، وةكو الي هةموو يةكَيك لـة ئَيـوةي بـة   

بةآلم ثَيويستة ئةمر ؤ ثةرلةماني كوردستان لةثَين ضاوي هـةموو خـةَلك لـةثَين ضـاوي دونيـا ئةمـة بـا،        
بكات، ئةو شوَينانةي كة دوورة دةست بوو كيمياباراني دةكـرد، بؤردومـاني ئـةكرد، تاوانـةكاني بةشـَيوةية       

طاي عَيراق ولة ئةجنومةني نوَينةراني عَيـراق و  طةورةو زةق بوون، تا طةيشتة ر ادةي ئةوةي بةر ةمسي لةداد
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لةثةرلــةماني كوردســتان بةجينؤســايد بناســرَيت، ئَيســتاة كــاري بــؤ ئــةكريت لــة شــوَينةكاني تــرين ئــةو   
كردةوانة بةجينؤسايد تؤمار ئةكرَيت، ئةمر ؤ تاوانـة بـؤ هةركـة، و اليـةنَيك كةثشـتيواني لـةو بر يارانـةي        

ــاتؤري بــ   ــي ديكت ــةردةمي ر ذَيم ــةناو      س ــةنَيك ل ــروك و الي ــة، وط ــةند ك ــةوة ض ــي بةداخ ــات، كةض ةعَ بك
ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق بةهةموو شـَيوةية  هةوَلـدةدةن ثرؤسـةي دميوكراسـي لـةعَيراق تَيـك بـدةن،        
لةكةركووكةوة دةسيت ثَيكردووة، كةركووكيان كردووة بةبةهانة بـؤ ئـةوةي ثرؤسـةي دميوكراسـي لـةعَيراق      

بذاردن نـةكرَيت، هـةوَل دةدةن فيدر اليـةت لةناوةر ؤكـة ر اسـتة ينةكةي بـةتاَل بكـةن، كَيشـة         تَيك بدةن، هةَل
لةثَين جَيبةجَيكردني ماددة دةستووريةكاني دابنَين، بةهةموو شَيوةية  هةوَلـدةدةن تـةبايي وبرايـةتي و    

تــؤوي دووبــةرةكي ثَيكــةوة ذيــان و ثَيكــةوة كــاركردن وذيــاني ئاســايي وســة امطريي لــةعَيراق تَيــك بــدةن،    
ئةضــَينن لــةنَيوان نةتــةوةكان،  تــا بةئاســوودةيي وبةيةكــةوة نــةتوانن ذيــان بةرنةســةر، هةوَلــدةدةن كــاري   
ديكتاتؤري وغةدري سةردةمي ر ذَيمي ديكتاتؤري بـةردةوام بَيـت، مـاف خوراوةكـان مافيـان بـؤ نةطةر َيتـةوة،        

ــةردةمي ديكتات     ــةي س ــةو بر ياران ــنن، ئ ــدا مبَي ــةذَير زوَلم ــؤ     ل ــة ب ــدةدةن كَيش ــت، هةوَل ــةردةوام بَي ــةت ب ؤري
هةَلبذاردنةكان دروست بكةن، كة مافَيكي دميوكراسي طشت عَيرا يةكـة، هةوَلـدةدةن دذ بةدةسـتوور، دذ بـة     
مان مرؤظ، دانيشتواني ثارَيزطاي كةركوو  بةتايبةت لةمان دةستووري خؤيان و مان مرؤيي خؤيان بَيبةة 

َيكي ئيستيسناي بـؤ دابنـَين، دةيانـةوَي ئـةو بر يارانـةي سـةردةمي ر ذَيمـي ديكتـاتؤر         بكةن، ئةيانةوَيت حاَلةت
كةتاوانةكاني ثَي جَيبةجَي ئةكرد بةردةوام بَيت، ئةو بر يارانةي كة هَيشتا خوَيين لـَي ئـةتكَيت، هَيشـتا زؤر    

ــزرن و   ــوَينن وب ــك وبراكامنــان، بَيسةروش ــةكوَين،   لةكةســوكارةكامنان، لةهاووآلتيــةكامنان لةخوش ــ  ل ديــار ن
ئةوانةي كة هةوَلي مانةوةي ئةو بر يارانة دةدةن و دةيانةوَي كاري ثـَي بكرَيـت، ئـةمر ؤ تـةركيزيان كردؤتـة      

ــةثالن         ــةوة، ب ــةوتووة بةداخ ــاواني زؤري بةرك ــة ت ــارانةي ك ــة لةوش ــارة يةكَيك ــةو ش ــة ئ ــةركوو  ك ــةر ك  ،س
تـةوةي ئَيمـةي كـورد و طشـت ئـازاديي خـوازَيكي ئـةو        بةبةرنامة ر ذَيمة ديكتاتؤرةكان هةوَلي ريشة كَيشي نة

شارةي دةدا، ئَيستا لَيرةدا بةشَيك ثيشاني ئَيـوةي بـةر َيز دةدةيـن، كةبةبةرنامـةو بـةثالن ضـؤن ئـةو ر ذَيمـة         
ــةني        ــةناو ئةجنوم ــور مانة ل ــاي سةرس ــتا جَيط ــؤر َي، ئَيس ــارة بط ــةو ش ــاي ئ ــةوَلي دةدا دميؤطرافي ــاتؤرة ه ديكت

دا كةسانَيك هةبَيت بةناوي عَيرا ـي تـازة، بـةناوي فيدر اليـةت، بـةناو مـان مرؤظـةوة، داوا        نوَينةراني عَيرا 
ئةكةن ئةو بر يارانة مبَينَيت و  وةي ياسايي هةبَيت، كاري ثَيبكرَيت، سةدام لةبةر تاوانـةكاني دةسـتطريكراو   

بـةناوي عَيرا ـي تـازة، بـةناوي     لةدةسةآلت دابٍرا، ئيعدام كرا، بـةآلم ئـةوةي جَيطـاي سةرسـور مانة كةسـانَيك      
دميوكراتيةت، بـةناوي فيدر اليـةت، بيـةوَي ئـةو بر يـارة نادةسـتوري و ناياسـاييانةي كـة ئـةو ر ذَيمـة داينـاوة            
ئةمر ؤ بةردةوام بَيت، بؤية ئةطةر ئَيستا موالحةزة بكـةن ئَيـوةي بـةر َيز ضـؤن دةسـيت كـرد بةدابةشـكردني        

ةكة، ئَيسـتا كةســاني نـاو ئةجنومــةني نوَينـةراني عَيــراق ئةيانــةوَيت    كـةركوو  و طــؤر يين دميوطرافيـاي شــار  
ئــةوةي كــة ســةدام كردوويــةتي بــةو شــَيوةية مبَينَيتــةوة، ئــةو وَينــةي يةكــةم هــي  ــةزاي ضةمضــةماَلة، كــة  
 ةزاية  بووة سةر بة ثارَيزطاي كةركوو  بووة، كةالرين هةرواية و كفرين هةرواية، بةو شَيوةية بر ييان 

، خستيانة 1/11/1294لة ( 108)كوو ، يةكةم شت لة ضةمضةماَلةوة دةستيان ثَيكرد، بة بر ياري لة كةر
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سةر شاري سلَيماني بؤضي  لةبةر ئةوةي شاري ضةمضةماَل زؤرينـةي دانيشـتواني خـةَلكي كـوردي ر ةسـةني      
ئـةوين بةهـةمان   ثارَيزطاي كةركووكن، بؤ ئةوةي خةَلكي شارةكة كةم بكةنةوة، ثاشان ضـوونة سـةر كـةالر،    

بــر ي و خســتيانة ســةر دا ، بــةو بر يــارة ناياســايية ئةويشــيان لــيَ 1/11/1294لــة ( 108)ذمــارةي ثَيشــوو،
بر ي بةهـةمان بر يـار و لةهـةمان ر ؤذدا، بـة     دا سلَيماني، ثاشان هاتنة سةر كفري و بةهةمان شَيوة ئةويشيان

، 1/11/1294لـة  ( 108)هـوري بـةذمارةي  بر ياري مةجلسي  يادةي سةورة، ثاشان هاتن بةمةرسـوومي مج 
ا، خستنيانة سةر سلَيماني بر دا كةركووكيان بةو شَيوةية لَيكرد كة ئةيبينن، ضةمضةماَل و كةالر و كفري لَي

، 92/1/1291لـة  ( 51)و كفريشيان خستة سةر ديالة، دوايي هاتنة سةر دوزخورماتوو، ئةوين بـةبر ياري 
، ئينجا هاتنـة سـةر ئـةوةي كـة     (صالح الدين)ي و خستيانة سةر تكريتدواي ماوةية  ئينجا ئةميشيان دابر 

خةَلكي غةيري كورد لةشوَينةكاني تر، ئةو دَيهاتانـةي كـة  ـةزا و ناحيـةن و سـةر بةشـاري تـرن و ذمـارةي         
عةرةبي لَي زؤرة، هينانيانة سةر  ةزاي دوبز بؤ ئةوةي ذمارةي براي عةرة  لة دوبـز بـةنا دةسـتوري زيـاد     

هةندَي طوند كة عةرة  نشينن لة ناوضةي  ةرا  و كةنديناوةيان  94/9لة ( 33)بة بر ياري ذمارة بكرَيت،
دابر ي و خستيانة سةر دوبز، ئيزافةي دوبزيان كرد، هي ئةو ناوضانةي كة عةرةبيان تَيداية نـة  ئةوانـةي   

زطاي موصـَل بـوو، كـة    ،  ةزاي شةر ات كة سةر بة ثارَي1/1/1285لة ( 415)كة كورد نشينن، بة برياري 
ي دانيشتواني عةرةبن هَينايـانن وخسـتيانة سـةر حةو ـة بـؤ ئـةوةي ذمـارةي عـةرة  زيـاد بكـات،           %28لة 

ــردةوة،          ــووكيان ك ــؤر ا، بض ــات و ط ــَيوةي لَيه ــةم ش ــةركوو  ب ــوردي زؤرة، ك ــة و ك ــة  ةزايةك ــونكة حةو  ض
ردووة بــؤ ســةر شــارةكة، لةطــةَل بةتــةوة وعي خؤيــان ئــةم شــوَينانة هــةمووي نفوســي عةرةبــةو زياديــان كــ 

ئةوةشدا لةناو كةركوو  و دةورووبةري نفوسي كورد هةر زياتر بوو لةواني تر، ئَيسـتا ئـةو بةر َيزانـةي كـة     
ئةندامي ئةجنومةني نوَينةراني عَيرا ن، كةمن زؤر ثَيم غةريبـة لـة عَيرا ـي تـازةدا باسـي دميوكراتيـةت و       

ئةكةن، حماوةلةة ئةكـةن ئـةو بر يارانـةي مةجلسـي  يـادةي سـةورةو       باسي فيدر اليةت وباسي ثَيكةوة ذيان 
مةرسوومي مجهوري سةرؤ  كؤماري عَيراق جَيطري بَيت و بةردةوام بَيت،  وةي ياسايي هـةبَيت، بؤيـة ئـةم    
ــاو        ــة ن ــةمر ؤ ل ــة ئ ــةو وةزعــة نالــةبارةي ك ــةر ئ ــرد لةس ــةر َيز ئامــادة ك ــوةي ب ــؤ ئَي ــةمر ؤمان ب دانيشــتنةي ئ

َينــةراني عَيــراق هةيــة، كةهــةوَل دةدرَيــت هةَلبــذاردني عَيــراق دوايرَيــت كــة ئَيمــة لةطــةَل   ئةجنومــةني نو
دواخستين ن  و لةطةَل ئةوةة ن  كة هية ئيستيسناية  بؤ هية شوَينَيك لةناو عَيـراق بكرَيـت، هـةموو    

راق بَلـَي  ئةمـة   تاكَيك مان خؤي هةبَيت و ئيستيفادة لة دةسـتووري عَيـراق بكـات، نـاكرَي دةسـتووري عيَـ      
دةستوورَيكي دميوكراتية وبؤ عَيرا ة، بةآلم خـةَلكي كـةركوو  تـؤ حـة ت نيـة ئيسـتيفادةي لـَي بكـةي، تـؤ          
ئةبَي لةبن ئةو زوَلمة مبَينيت كة ر ذَيمي ديكتاتؤر تؤي ئةضةوسانةوة، ئةمة ناعةدالةتية، بؤية ئَيمة ئةمر ؤ 

كوردستان دةطرين، كة ر ةئي خؤتان بةر اشكاوي بدةن و ثاشـان  طوَي لة هةَلوَيسيت ئَيوة و خةَلكي سةربةرزي 
ــةدونيا          ــدا ب ــاني تَي ــيت خؤم ــات، هةَلوَيس ــةيانَيك دةردةك ــةمان ب ــةرؤكايةتي ثةرل ــوة س ــةي ئَي ــةر ر ةئةك لةس
ــان ،      ــة ئَيمــة لةطــةَل عةدالــةت ، لةطــةَل يةكس ر ادةطةيــةن ، بةشــوَينة ثةيوةنديــدارةكان ر ادةطةيــةن ، ك

ة كؤمـةَلَيكي كـةم نادةسـتووري، نـا دميـوكراتي دذي دميوكراتيـةت، دذي ئـازادي ئة ةليـةتَيكي         غةريب ئةوةي



 980 

زؤرن كة خؤيان كردووة بة تةمسيلي عةرة  و ئةمةة وانية، خؤيان كردووة بةنوَينةري توركمـان  و واة  
ةوانين لـةو  نية، ضـونكة زؤربـةي زؤري بـرا توركمانـةكان، بـرا عةرةبـةكامنان لـة كـةركوو  ئةيانـةوَيت، ئـ          

عةدالةت و يةكساني و دميوكراتية بةشدار بن، بؤية ثَيويست بـوو ثةرلـةماني كوردسـتان هةَلوَيسـيت ئَيـوةي      
بةر َيز بةدونيا و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان و حكومـةتي فيـدر ال و ثةرلـةماني بةغـداة ر ابطةيـةنَيت، ئَيمـة         

ردسـتاني لةئةجنومـةني نوَينـةران كـة ضـةند      دةستخؤشي لة خوشـك وبراكامنـان دةكـةين لـة هاوثـةمياني كو     
رؤذَيكة لة بكَين بكَيشَيكي زؤرن، لةطةَل ئةو اليةنانةي كة ئةيانةوَيت ثرؤسةي دميوكراتي لة عَيـراق تَيـك   
بدةن، ئَيستا دةرطاي مونا ةشة ئةكةينةوة بؤ ئَيوةي بةر َيز، ئةو بةر َيزانةي كةئةيانةوَيت  سة بكةن ناويان 

 .دةستان بةرزبكةنةوة، ثةميان عزالدين، فةرموو دةنووس ، تكاية
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةر َيزيشـتان  من وَير اي دةستخؤشيم لة نوَينةراني كـورد لةئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق، دةستخؤشـي لـة ب      

بـةو سياسـةتة ثـةير ةوي كراوانـةي كـة       مَيذووييةي كـة ثَيشكةشـت كـردين، سـةبارةت     دةكةم بؤ ئةو سةردة
بةرامبةر بة كةركوو  كراوة لة كوردستاني عَيرا دا، بةر اسيت من ئةمةوَيت  سة لةسةر ئةوةبكةم، كة ئةو 
ــتين       ــؤ ثةكخس ــت، ب ــادا دةكرَي ــاوي جياجي ــةذَير ثاس ــراق ل ــةراني عَي ــةني نوَين ــة ئةجنوم ــتا ل ــةي ئَيس هةوآلن

ؤر يين ئا ـاري هةَلبـذاردن لةكةركووكـدا، بةشـَيوازَيك لـة شـَيوازةكان       هةَلبذاردن بةشـَيوةيةكي طشـيت، يـان طـ    
درَيذةثَيداني ئةو سياسةتةية كة ثَيشرت بةرامبـةر بـة كـةركوو  بةشـَيوةيةكي طشـيت و بةرامبـةر هـةرَيمي        
كوردستان كراوة بةتايبةتي، ئةوةي جَيطاي نيطةرانية ئةوةيـة كـة ئـةمر ؤ لـة عَيرا ـي فيدر الـدا ئـةو جـؤرة         

اسةتانة شةرعيةتي ثَيبدرَيت ياخود ئيشي لةسةر بكرَيت، يان دةنطي بؤ كؤبكرَيتةوة، من ثَيم خؤشة كة سي
ي ثةرلـةماني كوردسـتاندا   9004ي سـاَلي  (1)سةرجني هـةمووتان بـؤ ئـةوة ر ابكَيشـم كـة لـة بر يـاري ذمـارة        

بـةخاَلَيكي طـرنط كـراوة،    ي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردسـتاندا، ئيشـارةت   (41)دواترين لة ماددةي
ــةلي كوردســتانة           ــارةنوو، ســازةكاني ط ــةموو ثرســة ض ــةعي سياســي ه ــةماني كوردســتان مةرج ــة ثةرل ك
لةعَيرا ــدا، كــة بــؤ ئةمــة طرنطــة ر ةئــي ثةرلــةماني كوردســتان وئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان بةهةنــد  

ر ئـةو خاَلـةي كةبـةالي منـةوة زؤر     وةربطريَيت، بؤ هةموو ئةو ثرسة ضارةنوو، سازانة، لةمـةوة دَيمـة سـة   
طرنطــة، لة ســةكاني جةنابتــةوة كــة جَيطــاي سةرســور ماني هةموومانــة كــة ئــةو دوو فا يــة لــة ئةجنومــةني 
نوَينةراني عَيرا دا ببين ، كة لةالية  با، لة فيدر اَليةت و دميوكراتيـةت ئـةكرَيت و لةاليـةكي تريشـةوة     

ة ئةو سةرسور مانة بطوازينـةوة بـؤ نـاو ثةرلـةماني كوردسـتانين      بةو جؤرة مامةَلة ئةكرَيت، من ثَيم خؤش
كةناكرَيت هةمان ئةو دوو فا ية لةناو ئةدائي ثةرلةماني كوردستان هةبَيت، كاتَيكة كة ئَيمة بة ماددةيـة   
و بة بر يارَيك شةرعيةكان بةوة داوة كة ئَيمة مةرجةعي سياسـي هـةموو ثرسـة ضـارةنو، سـازةكان بـ ،       

رجةعي سياسي ب ، ياخود مةرجة  و ضاودَير ب  لةسةر ئةدائي نوَينةرةكانيشـمان لـة بةغـداد    ئةبَيت مة
يان لة حكومـةتي عَيرا ـدا، ئَيمـة كاتَيـك كـة  سـة لةسـةر ئـةو هـةموو سياسـةتانة ئةكـةين كـة لةاليـةن ض              
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وو  و عَيـراق  شؤظيةنَيتةوة يان لةاليةن دةورووبةرةوة لةسةر هةرَيمي كوردستان هةيـة، يـان لةسـةر كـةرك    
هةية، كة بةشَيوةيةكي طشيت ئةكرَيت، طرنطة ئَيمة كة  سة لةسةر ئةوة بكةين كة بةتـةنها ئةوانـة فاكتـةر    
ن  بؤ ئةم  ةيرانةي كة ئَيستا ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق ثَيي طةيشـتووة، دةسـةآلتي سياسـي كـوردين     

كــةين كـة فاكتــةرَيكي طــرنط ئــةدائي سياســي  ثَيـي طةيشــتووة لةبةغــداد، طرنطــة ئَيمـة  ســة لةســةر ئــةوة ب  
خؤمانة وةكو كورد لـة عَيرا ـدا، ض لـة ئةجنومـةني نوَينـةران بَيـت، ض لةحكومـةتي عَيرا ـدا بَيـت، مـن بـؤ            

ابراهيم ) ر اسيت ئةم  سةية،  سةيةكي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني ثَيشووي عَيراق بةمنوونة ئةهَينمةوة
مسـي ئيشـارةتي بـةوة كـرد كـة يـةكَيك لةخاَلـة طرنطـةكاني ثةكخسـتين          كـة لـة كؤبوونةوةيـةكي ر ة   (جعفـري 
و جَيبةجَي نةكردني خةم ساردي و كةمتةرخـةمي وةزيـرة كوردةكـان بـوو، يـةعين خراثـي       (150)ماددةي 

ــةماني        ــو ثةرل ــة وةك ــة ئَيم ــةر دوو فا يةك ــةوة س ــن دَيم ــيت م ــداد، بةر اس ــوو لةبةغ ــورد ب ــي ك ئــةدائي سياس
سةر ئةوة بكـةين كـة نابَيـت تـةنها مةرجةعيـةت بـ  لـةكاتي  ةيرانةكانـدا، ئـةبَي          كوردستان ئةبَي  سة لة

ئَيمة ضاودَير و ئاطادار ب  لةهةموو ئةدائَيكي سياسي كورد بؤ ئةوةي لةكاتي  ةيرانةكاندا درةنـط وةخـت   
 .خةبةرمان نةبَيتةوة، كة ر ةنطة ضارةسةري طوجناويشمان ثَي نةكرَيت لةوكاتةدا، زؤر سوثا،

 
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .زؤر سوثا،، عةزمية خان، فةرموو
 :عظيم  جنم الدين حسنبةر َيز 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانر بة
ديارة بؤخؤي كَيشةي كةركوو ، كَيشـةيةكي زؤر حةسـا، و طرنطـة لـة وا يعـي ئـةمر ؤي كوردسـتاندا، ثـَيم         

را يدا ضةندَيك هةوَل دراوةو لةسةر ئيشـكردن  واية ثةرلةماني كوردستان لة ثَيشرتدا، لةطةَل ثةرلةماني عَي
بؤ طةر انةوةي كةركوو  و ضارةسةر كردنـي ئـةو كَيشـانة، بـةآلم وةكـو ثَيويسـت نـةبووة، بـةآلم كـاتي ئـةوة           
هاتووة كة ئَيستا ثةرلةماني كوردستان و ئةنداماني ثةرلةماني عَيرا ين خؤيان ضا  بكـةن، بةشـَيوةيةكي   

ــةو ثــر ؤ   ــةر ئ ــار لةس ــةتي مــاددةي باشــرت ك ــت بةتايب ــة بكرَي ــتان  ( 150)ذةو بةرنامان ــةماني كوردس ــة ثةرل ك
ثَيويستة ثر ؤذةية  ثَيشـكةة بـة ثةرلـةماني عَيـراق بكـات و داواي جَيبـةجَي كردنـي ئـةو ماددةيـة بكـات،           
مودةيةكي زةمةنين دابندرَيت بؤ جَيبةجَي كردني ئةو ماددةية، ئَيمة تا ئَيستا زؤربةي زؤري كَيشةكان كة 
لةكةركووكـدا هةيـة، خـؤي نـة  بـؤ كـةركوو  تةئسـريي هةيـة، ئَيسـتا بـةثَيي ئـةو طؤر ينـةي دميؤطرافيـاي              
كةركوو  ديارة بؤ خـؤي كَيشـةكة ر ووبـةر ووي كؤمـةَلَيك لـةو  ـةزاو ناحيانـةي دةورووثشـيت كـةركووكين          

ا كَيشـةي ئيـداري نـة     بوةتةوة، يةكَيك لةو ناوضانة ضةمضةماَلة، من بؤ خؤم خـةَلكي ضةمضـةماَلم تائَيسـت   
لةناو كةركووكدا بووة بةكَيشة، بةآلم لة ةزاكانيشدا لةو جَيطايانةي كة ئَيمةي تَيداية يةكال نةبووةتةوة كة 
ئَيمة سةر بة ض ئيدارةيةك ، ئيدارةكامنان دابةشكراوة نيوةي سةر بةكةركووكة، نيوةي سةر بـة سـلَيمانية،   

وا مبَينَيتــةوة، ديــارة بــؤ خــؤي ئــةو ضارةســةر نةكردنانــةة مــن ئةمانــة بــؤ خــؤي كَيشــةية، ئةطــةر هــةر ئــا
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بةهؤكارَيكي تري دائةنَيم وةكو ثةميان خان ئيشارةتي ثَيدا، حةز ناكةم دووبارةي بكةمـةوة، كةمتةرخـةمي   
تَيدا بَيت لة ثةرلةماني عَيرا يشة دواي ئةوة من يةكَيكي تر لة خاَلة طرنطـةكان و فاكتـةرة طرنطـةكان، كـة     

ةر َيطر لة ضارةسةركردني كَيشةي كةركوو  دوو ئيدارةيية، لة ثارَيزطـاي كـةركوو  وابـزامن لـة دواي     بووة ب
وة طةورةترين كَيشـةو طرفـت كـة خـؤم لةكـةركوو  بوومـة، كَيشـةي دوو ئيدارةييـة لـةو ناضـةيةدا            9003

ؤ زؤربـةي اليةنـةكاني   لةبةيين ئةم دوو اليةنةدا، ئةو مونافةسةو ثةجنا بة ثةجناية ديارة نة  بؤ خؤمان بـ 
ترين ئةوةيان ثَيزانيوة كة طةورةترين طرفت بووة، كاتي ئةوة هاتووة كة ئَيمـة ئَيسـتا يـة  هةَلوَيسـتيمان     
هــةبَيت لــة ثةرلــةماني كوردســتاندا، كؤمــةَلَيك ثَيشــنياري تازةمــان هــةبَيت، ئــةو ثَيشــنيارانة بطةيةندرَيتــة  

وةي كَيشةي كـةركوو  هـةروا بـة هةَلواسـراوي نةمَينَيتـةوة،      ثةرلةماني بةغداد، ئيشي لةسةر بكرَيت بؤ ئة
ديارة بةخؤي بة بر يارَيكي ئةوةي كة ئَيستا باست كرد، كـة ضةمضـةماَل و كـةالر و كفـري و دوزخورمـاتوو،      

ة وابـزامن  (51)وة يـان  (59)وا بـزامن بـة مـاددةي    1294ضوونةتة سةر ثارَيزطاكـاني تـر بـة بر يـاري سـاَلي      
سوومة مجهوريانة بة بر يـاري  يـادةي سـةورة بـووة، كـة زؤبةشـيان هةَلوةشـَيندراونةتةوة،        زؤربةي ئةو مةر

بةآلم ئةو مـاددةي كـة ئـةم  ةزايانـةي ثَيماوةتـةوة، تـا ئَيسـتا بـة، ئـةوة لـةجَيطاي خـؤي ماوةتـةوة، ئَيمـة              
ــاددةي    ــة م ــةو ماددةي ــدا ئ ــةماني عَيرا  ــة ثةرل ــت ل ــوادارين داوا بكرَي ــانة ( 59)هي ــةو ناوض ــة ئ ــوة ك ي دابر ي

لةكةركوو  ئةو ماددةية هةَلبوةشَيندرَيتةوة، بؤ ئـةوةي ئَيمـة ئـةو  ـةزاو ناحيانـةي كـة دابـر اون بضـَيتةوة         
 .سةر كةركوو ، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .عدنان عومسان، فةرموو

 :ادد عثمانبةر َيز عدنان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةم شاآلوي تةعريب لةو ناوضةية  1291بؤ  1294كي ناوضةيةكم لةساَلي ديارة من وةكو خؤم كة خةَل
دةسـيت ثَيكـردو هـةموو خزمـاني ئَيمـة ر اطواسـرتانةوة بـؤ مةنتقـةي ر ومـادي، مـن تـاآلوو ذةهـراوي شــاآلوي             
تةعريب و دوور كةوتن لةخا  وزةوي خؤم دةزامن، هةست بة موعاناتةكة ئةكةم، بؤية ديارة ئـةو ناوضـةي   

ة سةر بةثارَيزطاي كةركووكة، وةكو ئةوةي جةنابت باستكرد ئةو ناوضةية بة بر يارَيك خراوةتة سةر ئَيمة
ثارَيزطاي سلَيماني و بةتايبةت ناوضةكةي ئَيمة خراوةتة سةر ثارَيزطـاي ديالـة، لةكـةركوو  دةركـراون، مـن      

وكة، من ثَين هةموو شت ي كةركووكم هةية، كة كفري،  ةرةتةثة، كةركو1212ئَيستاة تةسكةرةي ساَلي 
ثرسيارَيك لة جةنابتان دةكةم، ئةوة ضةند رؤذَيكة ثةرلةماني عَيـراق طفتوطـؤ لةسـةر ياسـاي هةَلبـذاردن و      
ثرسي كةركوو  ئةكةن، ئةطةر ثةرلةماني عَيراق دوَييَن، يان ثَيرَي يان لةم هةفتةيةدا بر ياري بداية، ئَيمة 

و بر يــارةة دذ بةخواســتةكاني طــةلي كــورد بوايــة ثةرلــةماني   ئَيســتا مــةو يعمان ضــي ئــةبوو ، ئةطــةر ئــة  
كوردستان ئَيستا ض هةَلوَيستَيكي ئةبوو  من ثَيم واية ئةوةي كة هاوكارَيكم باسي كرد بـة ئيسـتيناد لةسـةر    

ي ثةرلــةماني 9004ي هةَلبــذاردن لةســاَلي (1)لةياســاي هةَلبــذاردن، وة بــة بر يــاري ذمــارةي  (41)مــاددةي
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ؤي بة مةرجةعيةتي ياسايي و دةسـتووري طـةلي كوردسـتان دةزانـَي لةعَيرا ـدا نـة  تـةنها        كوردستان، كةخ
هةرَيمي كوردستان، مـةفروز وايـة ثةرلـةماني كوردسـتان لـةو هـةموو مةسـائيلة ضـارةنوو، سـازانةدا، لـةو           
 هةموو طفتوطؤيانةدا كةلةسةر مةسـةلةي كوردسـتان دةكرَيـت دةبـَي  سـةي هـةبَيت و ثـَين وةختـين كـار         

بكات، وة نوَينةراني كـورد لـة بةغـداد ئيلـزام بكـات بـةو بر يـارةي ثةرلـةماني كوردسـتان كـة مةرجةعيةتـة            
تةشريعيةكةي ثةرلةماني كوردستان دةيدات، بؤية دةكرَي كة ئَيستاة هَيشتا دوابر يار نةدراوة لةثةرلةماني 

ؤشـن و وازحـي هـةبَيت لةسـةر ئـةم      عَيرا دا، ئَيمةة  سةي خؤمان بكةين وثةرلةماني كوردستان ر ايةكي ر 
ثرسة، وة سةيةكين لةسةر خودي مةسةلةي كةركوو  بكرَيت، ثةرلةماني كوردستان هةَلوَيسـتَيكي فيعلـي   
و جدي هةبَيت، ديارة ئَيمة وةكو فراكسـيؤني طـؤر انين ثـر ؤذةي بر يارَيكمـان ئامـادة كـردووة، كـة دةكرَيـت         

سوودي لـَي ببيـنن، ئةشـكرَيت ئَيسـتا خاَلـة ئةساسـيةكاني بـا،         دواتر بيخةينة بةردةم جةنابتان بؤ ئةوةي
لةطةَل ئةوةدا ب  كـة نابَيـت    -1بكةم، ديارة داواي ئَيمة لةثةرلةماني كوردستان وةكو ئةنداماني ثةرلةمان، 

هةَلبذاردن لةكةركوو  دوايرَيت، هةَلبـذاردن لةكـةركوو  وةكـو هـةموو ثارَيزطاكـاني تـري عَيـراق ئـةجنام         
نابَيت كةركوو  هية حاَلةتَيكي تايبةتي بؤ دابندرَيت، دةبَي هةَلبـذاردن لـةثارَيزطاي كـةركوو      -9ت، بدري

نابَي ثةرلـةماني كوردسـتان ر ازي بَيـت هـية      -3وةكو هةموو ثارَيزطاكاني عَيراق  بةطوَيرةي دةستوور بَيت، 
تــر لــةدةرةوةي ئيســتي قا اتي  جــؤرة مســاوةمةية  يــان ســةوداو مامةَلةيــة  بكرَيــت وهــية ئيتيفــا َيكي   

ــت،    ــةركوو  بكرَي ــةلةي ك ــؤ مةس ــتووري ب ــةموو     -5دةس ــت و ه ــذاردن بكرَي ــدا هةَلب ــةكاتي خؤي ــتة ل ثَيويس
دةبـَي ثةرلـةماني    -4اليةنةكان ثابةند بن بة دةستووري عَيرا ـةوة و بـة بر طـةكاني دةسـتووري عَيرا ـةوة،      

ة شَيوةية  لةطةَل شـَيوازو ئيتيفـا ي تايبـةت بَيـت بـؤ      كوردستان كة نوَينةري طةلي كوردستانة، نابَي بةهي
خاَلَيكي زؤر طـرنط   -1ثارَيزطاي كةركوو  وةكو باسم كرد ئةبَي بةطوَيرةي ئيستي قا اتي دةستووري بَيت، 

كة ثَيم واية كيشةي كةركوو  ئَيمة دةبَي  سةي لةسةر بكةين، ئةوين ئةوةية تاكةي مي نةتي كـةركوو   
وام بَيت، تاكةي ئَيمة ض لةثةرلةماني كوردستان و ض لـة هَيـزة سياسـيةكان لةكوردسـتاندا     بةم شَيوةية بةردة

تةنها لةساتة وةختة هةسـتيارةكاندا  سـة لةسـةر كـةركوو  و ثرسـي كـةركوو  بكـةين، بؤضـي ثةرلـةماني          
كات كوردستان كةنوَينةري طةلي كوردستانة  سةيةكي جدي لةسةر ئيستي قا اتي دةستووري طةلي كورد نة

و خةَلكي ناوضةكاني كـةركوو  نـةكات، ثـَيم وايـة ئةمـة خـاَلَيكي زؤر طرنطـة و دةبـَي ئَيمـة  سـةي لةسـةر            
بكةين، ثةرلةماني كوردستان ثَيم واية سةرباري ئةوةي كة دةبَي بةر ؤشين هةموو اليةنـةكاني كـورد ئيلـزام    

 لــةدةرةوةي دةســتوور و  بكــات بــةوةي كــة بــةهية شــَيوةية  لةطــةَل هــية جــؤرة ر َيــك كــةوتنَيك نــ           
دابَيت، لةهةمان كاتدا لةكورت تـرين مـاوةدا بر يارَيـك دةربكـات و هـةموو اليةنـةكان و هَيـزة        (150)ماددةي

سياســيةكان و نوَينــةراني كــورد ئيلــزام بكــات بــةوةي كــة لةماوةيــةكي كــورت خايةنــدا دةبَيــت هــةموو            
 150وري عَيرا يدا هةبَيت، بةتايبةتي ماددةي دةستكةوتةكاني كورد و هةموو ئيستي قا اتةكاني لة دةستو

و ثاشــان بــؤ ئةطــةرَيكي  9002و دوايــن  9009وة بــؤ  9004جَيبــةجَي بكرَيــت، نــاكرَي ئَيمــة ضــيرت لــة 
ناديار، وة باجةكةشي هةموو خةَلكي كةركوو  و طةلي كورد بيدات، ئةمة زؤر طرنطة كة ئَيمة ئيشي لةسةر 
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ــتان وةكــو  ــة    بكــةين، ثةرلــةماني كوردس ــانوني و تةشــريعي ل ــةتي سياســي و دةســتووري و  تاكــة مةرجةعي
كوردستاندا و بؤ نوَينةرةكاني كوردين لةبةغداد دةبَي هةَلوَيستَيكي جدميان لةسةر ئةم مةسةلةية هةبَيت 
و دوا بر ياري خؤي بدات، ضونكة ناكرَيت ئَيمة تةنها لةم ساتة وةختانةدا بةكؤمـةَلَيك وتـاري حةماسـاوي و    

َيك  سةي حةماساوي كة ئةمة حة ةو من هية طلةييم لةوة نية، ئةبَي ئَيمة ئةمة كؤتايي ثَيبهَين ، كؤمةَل
بةَلكو ئةبَيت ئَيمة خاوةني ياسايةكي دياريكراو، بر يارَيكي دياريكراو ب ، بـؤ ئـةوةي ئـةم ثرسـة ضارةسـةر      

ــةركوو     ــة ك ــان ض لةخانــة   ض ل ــة دابر اوةك ــةَلكي ناوض ــت و هــةموو خ ــاوةر َيي   بكرَي ــر ض و ناوضــةكاني ت
ــةني       ــداد، لةالي ــورد لةبةغ ــةرةكاني ك ــةر نوَين ــاتر ياتــة س ــارَيكي زي ــةوةي فش ــؤ ئ ــتانن ب ــةماني كوردس ثةرل
تةنفيزي لةبةغداد، اليةنةكاني تر لةعَيرا دا، اليةنـة سياسـيةكاني تـر لةعَيرا ـدا بـؤ جَيبـةجَيكردني ئـةو        

نة بـؤ سـةر كوردسـتان، ئـيرت ناشـكرَيت ئَيمـة كةمتةرخـةم بـ          ماددةية و بؤ طةر انةوةي ئةو ناوضة دابر اوا
 .بةرامبةر بةو ثرسة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .برهان رشيد، فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةند خاَلَيـك بَلـَيم،   من وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان لة ثةرلةماني كوردستان، ثـَيم بـاة بـوو ر ةئـي خـؤم بةضـ      

وة بر يارَيكي تايبـةكان هةيـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتانةوة، كـة ئَيمـة         9004بةر َيزان ئَيمة لةساَلي : يةكةم
تاكة مةرجةعيةت  بؤ هةموو مةسـاَل َيك كـة ر اسـتةوخؤ يـان نار اسـتةوخؤ ثةيوةنـدي بـة مةساسـي طـةلي          

تر ثةرلـةماني كوردسـتان كؤنةبووةتـةوة، ئـيال لـةكاتي      وة يةكجاري 9004كوردستانةوة هةبَيت، بؤ لةساَلي 
من ر ام وايـة بر يارَيـك دةربكـةن بـةر َيزتان     : ئةزماتا ئةبَيت ر ةئي هةبَيت، ئةمة ر ةئي تايبةتي خؤمة، دووةم

بة ئيلزام كردن بؤ ئةوةي كة هةَلبذاردني كةركوو  داوانةخرَيت، و ليستين كراوة بَيت، بة ئيلـزام كردنـي   
 خؤمان لةبةغداد كة مو ةيةد بن ثَيوةي، هةَلبذاردنين فـرة بازنـةيي بَيـت، نـة  عَيـراق يـة        مةسشوليين

ئةطـةر هـةض كةسـَيك هةيـة داواي حاَلـةتي تايبـةتي بـؤ كـةركوو          : دائرية بَيت، بةَلكو بازنةيي بَيت، سَييةم
ديالةة فرة ر ةنطة، نابَي  ئةكات، لةبةر ئةوةي فرة ر ةنطة، موصَلين فرة ر ةنطة، سةالحةدينين فرة ر ةنطة،

مـن بةر اسـيت بةشـَيكي طـةورة     : بانَيك و دوو هةوا بَيت، با لة موصَل، سةالحةدين، ديالةة وابَيــت، ضـوارةم  
لةو وةزعةي كةركوو  و هةموو ناوضة جَي ناكؤكةكان و هةموو خاكَيكي ئةم وآلتة، لةهةر جَيطةية  بَيـت  

موصَل، لـة سـةالحةدين، لةديالـة، لةكـةركووكين هـةموو ناوضـة       ئَيمة مةسشول  بةرامبةري، لةناوضةكاني 
جَيناكؤكةكان بةر اسيت بةشَيكي مةسشوليةتي مَيذووي و دواكةوتين و طَير انةوةي ئةو وةزعة من وةكو ر ةئي 
شةخيي خؤم، بة خراثي ئةدائي مةسشوليين كورد لةبةغدادي دائةنَيم و ئةزامن، لةبةرضي ، لةبةر ئـةوةي  

اَلة ئَيمة نازان  نةتيجةي ئيشةكانيان لةبةغداد ضي بووة ، يـةعين هةنـدَي وةز  ر ووي داوة،   ئةوة شةة س
ــةم         ــاري يةك ــةبووة، ج ــتيان ه ــة ي هةَلوَيس ــداد ح ــة لةبةغ ــاني ئَيم ــة كوردةك ــار ئةندام ــةركةم : دووج لةس
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ــاري دووةم   ــووة ، جـ ــوري بـ ــةي ميزانيـــةي ســـةرؤكايةتي مجهـ ــاددةي : كردنـــةوةي موضـ ــةر مـ ي (93)لةسـ
توركمـان،  )لةكةركوو  تةرو ي بؤ كـرا،  % 39َلبذاردني كةركوو  بووة ، ئةوةة هةمووتان ئاطادارن، لة هة

مةسشوليين كورد كرديان، تةرويج كردن بؤ ئةوةي كةركوو  فيدر اليـةتَيكي سـةربةخؤ بَيـت،    (عةرة ، كورد
ئَيمـة موراجةعـةي خؤمـان     هةر مةسشوليين كورد كردي، لةطةَل ر َيزمدا بةبَي تـةعن، بـةآلم حـة مان هةيـة    

بكةين، بزان  هةَلةكامنان كامةية، باشةكامنان كامةية، دةر، لةر ابردوومان وةربطرين، ضيرت ئةو مةوزوعة 
دوا نةكةوَيت، ناكرَي لةوةزعَيكي حةساسي وادا نائي  سةرؤكي وةزيران لةبةغداد جَيطاكةي ضؤَل بَيت، من 

هةيــة، ناكرَيــت دوو، ســَي، مــانط بةغــداد جَيبهَيَلَيــت بــؤ حةملــةي  ر َيــزي زؤر بَيثايــامن بــؤ ســةرؤكي كؤمــار
هةَلبذاردن، لةبةر ئةوة من ر ةئم واية هي تايبةتي خؤم، ثَيويستة ثةرلةماني كوردستان بة ئيستيناد لةسةر 

ؤ دةربكات، كة دةزطاية  دابنَيت ب 9004 انونَيكي تةواو بؤ بر ياري ساَلي  9004ي ساَلي (1)بر ياري ذمارة
لَيثرسينةوة و موتابةعةي ئةدائي مةسشوليين كورد لةبةغداد، بؤ ئةوةي بزان  ضي ئةكةين و ضي ناكةين، 
هةروةها كة ئَيمة نوَينةري طةلي كوردسـتان  بر يـار بـدةين كـةزؤر بةشـةفافيةت، زؤر بةتةوازوعـةوة، زؤر       

سةر بةض اليـةنَيكم، تـةنها ضـي باشـة     بةئينسافةوة، بةبَي بريكردنةوة لةوةي كة تؤ سةر بةض اليةنَيكي ومن 
ئةوة بؤ خزمةتي طـةلي كـورد بكـةين، ئـةطينا بـةر َيزان شـةة سـاَلة دواكـةوتووة، بةدَلنياييـةوة ر ؤذ بـةر ؤذ           
هةمووتان ئاطـادارن، هـةر ر ؤذةو دةوَلـةتَيك تـةداخول ئـةكات، هةفتـةي ر ابـردوو سـةرؤ  وةزيرانـي توركيـا           

زياتر درَيذة بكَيشـَي دراوسـَيكامنان تـةداخولي تَيـدا ئةكـةن و وةزعةكـة        تةداخولي تَيدا كرد، ئةم مةسةلةية
زيــاتر ئــاَلؤز ئــةبَيت، بؤيــة ئةمــة هةَلوَيســيت بةثةلــةو يــةكطرتووي هــةموو اليــةكماني ثَيويســتة، مــن زؤر     
سوثاستان دةكةم، داواكارم ئيقرتاحةكامن بؤ دروست كردني ئةو دةزطايـة بـؤ ئـةوةي خؤثيشـاندانَيكي طشـيت      

رَيت، هةموو كوردستان ئيستينكاري ئـةو شـؤظينيانة بكـةين، بـؤ ئـةوةي ليسـتةكة كـراوة بَيـت، بر يارَيـك          بك
دةربكةين كة ئيلزاميان بكةين بؤ ئةوةي هةَلبذاردني كـةركوو  دوانـةخرَيت، بـؤ ئـةوةي حاَلـةتي تايبـةتي       

مــن داواكــارم ياســايةكي نــةدرَيت بةكــةركوو ، بــؤ ئــةوةي هةَلبــذاردن فــرة بازنــةيي بَيــت، هــةموو ئةمانــة   
 .ثَيدةربضَيت، دةزطايةكي بؤ دروست بكرَيت، بؤ ئةوةي بزان  كةضي ئةكةين و ضي ناكةين، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، عبداهلل مةال نوري، فةرموو
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي كة خؤم خةَلكي يةكَيك لةو ناوضة دابر اوانةم كة لة كـةركوو   ديارة مةسةلةي كةركوو  من بةثَيي 
، مةســـةلةي كـــةركوو ، مةســـةلةيةكي  ةوميـــة، لةر اســـتيدا 1294ي ســـاَلي (108)دابـــر اوة، بـــة بر يـــاري 

مةسةلةيةكة هةميشة خاَلي ناكؤكي بةيين ئَيمة وناحـةزامنان بـووة لةبةغـداد، وة هةميشـة كـةركوو  ئـةو       
بةداخةوة دراوسَيكامنان دةستيان تَيوةرداوة، زةرةرمةندي يةكةمين ئَيمة بووين وةكو كورد،  خاَلة بووة، كة

هـية  (150)بةتايبةتين خةَلكي شارةكة، بؤية من ثَيم واية، لةر استيدا جطـة لةدةسـتوور، جطـة لـةماددةي     
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تـةنها ر َيطـا ضـارةة     ر َيطا ضارةيةكي تر بؤ ضارةسةركردني كَيشةي كةركوو  بةر اسـيت  ـابيلي  بـوَل نيـة ،    
ئةوةيـة، لةطـةَل ئةوةشـدا ئَيمــة لةطـةَل ئـةوةداين كــة مـان كةمـة نةتةوايةتيــةكاني تـر لةكةركووكـدا ئــةبَي          
ر َيزيان لـَي بطريَيـت، ئةوانـةة بةتايبـةتي بـرا عةرةبـةكامنان واتـة عةرةبـة ر ةسـةنةكان، بـرا توركمانـةكان،            

َيوةيةكي ئاشتيانة بذين و بةثَيي  ورسايي و سـةنطي خؤيـان   ئةوانة براي ئَيمةن، لةطةَل ئةوةشداين كة بةش
حة ة لة يةكـة ئيدارييةكانـدا دةسـةآلتيان ثَيبـدرَيت، لةهـةمان كاتـدا دذي ئـةوةين كـة لةثةرلةمانـدا هـية           
بارودؤخَيكي تر بةكةركوو  بدرَيت، بؤية زؤر طرنطة كة ثةرلةماني ئَيمة بةو ثَييةي كـة بـرادةران باسـيان    

زؤر ثَيويســتة جـــةخت لةســةر ئــةوة بكةينـــةوة كــة ناكرَيــت هـــية       9004بر يـــاري ســاَلي   كــرد، بــةثَيي  
بارودؤخَيكي تايبةت بة كةركوو  بدرَيت، خاَلَيـك هةيـة كةبـةالي منـةوة زؤر طرنطـة، كـة حـة ي خؤيـةتي         

ة ئَيمة لةئَيسـتا بـةدواوة ر ةخنـة لـةخؤمان بطـرين، ر ةخنـة لةبةرثرسـاني كـورد بطـرين لةبةغـداد، كـة ئَيمـ            
توانيومانــة ضــي بكــةين و ئةبوايــة ضــين بكرايــةو ضــين نةكرايــة، ئةمــة بةرنامــةي كــاري حكومةتةكــةي  
ماليكية كاتي خؤي لةسةر ئةساسي ئةو ر َيك كةوتنةي كة لةبةيين ئيشتالن عَيرا ي ولةطةَل ئيشتالن شـيعي  

ةبَيت لةماوةيـةكي ديـاريكراودا   وليسيت كوردستانيدا كراوة، لةيةكَيك لةخاَلةكاندا ئاماذة بةوة دةكـات، كـة ئـ   
جَيبةجَي بكرَيت، كةضـي بةداخـةوة ئـةو ماددةيـة جَيبـةجَي نـةكراوة، بةرثرسـاني ئَيمـةة         (150)ماددةي 

لةبةغداد هية هةَلوَيستيكيان نةبووة، وةكو كا  برهان ئيشارةتي ثَيدا لةر ابردوودا تةنها دووجار هةَلوَيست 
، زؤرين طرنطة ئَيمة لةمةودوا كار لةسـةر ئـةوة بكـةين كـة ديـاردةي      وةرطرياوة، لةسةر مةسائيلي ثارة بووة

ــةكراوة       ــةة ك ــةو هةآلن ــةموو ئ ــةهَيَل ، ه ــر ن ــاني ت ــة دابر اوةك ــةموو ناوض ــةركوو  و ه ــدارةيي لةك دوو ئي
لةر ابردوودا، هةموو ئةو سياسةتة ضةوتانةي كةكراون و بةرثرساني كورد لَيي مةسشولن،  ـابيلي ئـةوة نيـة    

 .بكرَيت،  ابيلي ئةوةة نية كة ر َيطة بدرَيت و دووبارة بكرَيتةوة، زؤر سوثا،كة  بوَل 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  كاردؤ، فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةكـةركوو  و  من ثَيم واية، كَيشةي كةركوو  دةتوامن بَلَيم سةركةوتين ئَيمـة لـة مافـة دةسـتوورييةكامنان     

ســاط كردنــةوةي بــة ازاجني ر اســتة مَيذووييــةكان، ئاينــدةي سيســتةمي سياســي و تةجروبــةي هــةرَيمي          
كوردستاني ثَيوة بةندة، بؤ مانةوةي خؤي بةشَيوةية  كةفيعلةن كيانَيكي سياسـي بتـوانَي ئيدامـة بـةذياني     

داين، كة دةتوامن بَلَيم نةخشةي سياسـي  خؤي بدات، ئَيمة ئَيستا لةبةردةم هةَلبذاردنَيكي ئةجنومةني عَيرا 
عَيــراق دةطؤر َيــت، لــةداناني ياســاي هةَلبــذاردنين كَيشــةي كــةركوو  هاتووةتــة ثَيشــةوة، وةكــو كَيشــةية    
كةثَيويستة ئَيمة بةهية شَيوةية  ر َيطا نةدةين بةوةي سازة يان نةرمي نواندن يان ثةكخستنَيك بكةوَيتة 

َيشـةي كـةركوو  دةخرَيتـة ملمالنَييـةكي سياسـي بـؤ ضوارسـاَلي تـر بـؤ          كَيشةي كـةركوو ، ضـونكة بةمـة ك   
خولَيكي تر كةثَيم واية ئةمة بةئاينـدةي هـةموو ثَيكهاتـةكاني كـةركوو  وبةتايبـةتي كـوردين نيـة، بؤيـة         
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جياكردنةوةي كةركوو  وةكو دؤخَيكي تايبةت يان جياكردنةوةي لةهةَلبذاردن يان كورسيةكان وةكو يـةكي  
، هـةموو ئةوانـة ثـَيم وايــة ئيستيسـنايةو ئيستيسـناة دذ بةدةسـتووري عَيرا يـة، دذ بةياســاكانة،        لَيبكرَيـت 

سةرةر اي بيانوو هَينانةوةي ئـةوةي كـة ئةمـة كَيشـةيةكي دميؤطرافيـة يـان اليـةني تـةكنيكي هةيـة، ئةطـةر           
ر ر ةوا بَيـت، بـةآلم   ثةيوةندي بةوردةكاري هةبَيت لةسجلي ناخب ، ر ةنطة ئةمـة بـؤ هـةموو ثارَيزطاكـاني تـ     

ناكرَيــت ناكرَيــت، كــةركووكي لــَي ئيستيســنا بَيــت، لةبــةر ئــةوة ئــةم  اليةنــة ثةيوةنــدي بــةوةوة هةيــة كــة   
ــة بــة ازاجني سيســتةمي سياســي          ــووني سياســي لةثشــتة، كةئةم ــةكي سياســي لةثشــتة، وة بؤض ئةجينداي

دواكةوتنةي كةركوو  دةبَيتة مايـةي  عَيرا ين نية، دذي دةستوورة، بؤية ئةم سازشة، يان ثةكخستنة، يان 
كَيشةيةكي طةورة، ثَيويستة ئَيمة دذي بوةستينةوة بةو ر َيطايانةي كة دةتوان  ثَيشم واية وةكـو هاور َيكـامن   
ئاماذةيان ثَيكردة، يةكَيك لةو سياسـةتانةي ئَيمـة ر اسـتة ئَيمـة تايبةكةنـد بةياسـاي هةَلبـذاردن  لةئاسـيت         

هةَلوَيستة يةكالكةرةوة بنوَين ، طوتاري يةكطرتووي سياسي كوردي ويـة  هةَلوَيسـيت   عَيراق ثَيويستة ئةم 
دةريةين لةوةي كة لةسةر ئةم مةسةلةية كؤك ، يةكطرتووين، بةآلم دةبَي ئَيمة لةبةرامبةر ئةمـة ئـةمر ؤ   

و، لةخولي ر ابردوو بطةينة ئةوةي كةليذنةيةكي تايبةكةند لةثةرلةمان هةبَيت، ر استة لةثةرلةماني ر ابردو
ليذنةيةكي تايبةكةند هةبووة، بةآلم ثَيم واية نةيتوانيوة ئةم طرنطيةتي و فةعاليةتيـةي خـؤي بنوَينَيـت،    
بةآلم ئَيستا ثَيويسيت بةليذنةيةكي تايبةتي زينـدوو هةيـة، ببَيـت بـةم مةرجةعيةتـة، موتابةعـة بكـات بـؤ         

ي بكةين يان ضارةسةري بكـةين، بيدؤزينـةوة، بةتايبـةت    ئةوةي ئةم طرفتانةي كة ئَيمة ثَيويستة موتابةعة
ر َيكخستنةوةي ماَلي كورد و ضاككردنةوةي اليةني ئيداري وئابووري و ئاوةدانكردنةوةو تـةعامولَيكي ر اسـت   
ودروست، لةطةَل ثَيكهاتةكاني تـري كـةركوو ، هـةموو ئةوانـة كـارتي بـةهَيزن بـؤ ئـةوةي ئَيمـة لةئاينـدةدا           

 .و فشارانةي كة ئَيستا ئةمر ؤ لةبةردةميداين، زؤر سوثا،نةكةوينة بةر ئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، كا  سامل تؤما، فةرموو
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ براميؤ 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَي، مةشاكيلي كَيشةي كةركوو ، بةر اسيت كةركوو  تةنها شار نية كة ر اطوَيزاني لةسةر كرابَي، عةزيةت درا

بؤ خوَلقابَيت، بةَلكو زياتر لةهةموو شارةكاني تر بةشي خؤي خواردووة، ئةوةشي كةجَيطاي ديارة، ثَيكهاتـة  
ر ةسـةنةكاني كــةركوو  هــةموويان باجةكــةيان داوة، ض بــة ر اطـوَيزان بَيــت، ض بــة زةرةرمةنــدي بَيــت، ض بــة   

ئةساسـةكةي كةركووكـة، لـةوَي    (150)كردني مـاددةي طور يين دميؤطران بَيت، بة ةناعةتي من جَيبةجَي نـة 
دةسيت ثَيكردووة، لةناوضةكاني ترين جَيبةجَي نةكراوة، ئَيستا مومكينة كاتي ئةوةمان نـةبَيت كـة لةسـةر    
كَيشةكاني كةركوو   سة بكةين، تةنها مةوزوعي هةَلبذاردن نةبَيت، هةَلبذاردن نـاكرَي بـؤ ثارضـةكاني تـر     

َيت و بؤ كةركووكين بةشَيوةيةكي تر بَيـت، يـاخود تـةد يقي سـجالت لةكـةركوو       عَيراق بةشَيوةية  بكر
بكرَيت و لةشوَينةكاني تر نةكرَيت، ئةوةي ئةبَيت بكرَيت كةركوو  بةشـَيوةيةكي طشـيت وةكـو ثارضـةكاني     
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تر تـةعامولي لةطـةَل بكرَيـت، ئةطـةر تـةد يقي سـجالت كـرا  بـؤ هـةموو شـوَينةكاني تـرين بكرَيـت وةكـو              
كوو ، خاَلَيكي تـر ئـةوةي كـةجَيطاي داخـة، كـةركوو  بةشـَيوةي طوجنـاو موعامةلـةي لةطـةَل نـةكراوة،           كةر

بةتايبـــةتي مـــةوزوعي ئاوةدانكردنـــةوة و ئيهتيمـــام ثَيـــداني ض لةاليـــةن حكومـــةتي عَيـــراق و ض لةاليـــةن  
 .حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .شها ، فةرمووسوثا،، سؤزان 

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةضةند ر ؤذي ٍرابردوودا ئةنـداماني هاوثـةمياني كوردسـتان، هَيـزة سياسـيةكاني ئَيمـة، دةسـةآلتي ئَيمـة لـة          
 عَيرا دا، لة شةر َيكي زؤر زؤر  ورسـدان، ئـةو شـةر ة بةضـةندين شـَيواز جَيبـةجَييان كـردووة، طةيشـتووةتة        

ئةوةي كة مو اتةعةي دانيشتنةكانيان كردووة، هةرضي هـةوَلَيك دةدرَيـت بـؤ ئـةو حاَلةتـةي كـة كـةركوو         
بكات بةحاَلةتَيكي تايبةت، هةمووي ر ةد كراوةتةوة، بطرة زؤر حاَلةتين هةيـة، هةرضـةندة زةرةري كـوردي    

ومسـانين ئامـاذةي ثَيـدا، كـة كـاتي      تَيدا بووة، وةكو ليسيت داخراو، بةر َيزينة ئَيوة ئـةزانن و كـا  عـدنان ع   
خؤي ئةوان ر ةوانةي ر ومادي كراون، نةن كراون هةتا ئَيستاة ئَيمة كوردمان هةية لةو ناوضانة، كة كاتَيـك  
با، لةوة كراوة كة ية  بازنة بَيت، بؤ ئةوةي مان هية كوردَيـك لـةهية شـوَينَيك نةفـةوتَيت، بؤيـة ئيمـة       

زنة بَيت، لةبةر خاتري ئةوةي، ئةطةر تاكة دةنطَيكين هةبَيت لـة شـوَينَيك   وتوومانة داخراو بَيت و ية  با
لة عَيرا دا لةناو كوردستان نةبَيت، نةفةوتَيت، ئةو شةر انة كراوة هـةر هـةمووي وة ئَيمـةة ثشـتطريييةكي     

ةوانـة  زؤر زؤر بة وةتيان حة ة بكةين، تؤزَيك دةست يةينة سةر ويذدان و زةمـريي خؤمـان بَلـَي ، ئايـا ئ    
ــردووة،        ــةمانيان ك ــتين ثةرل ــي دانيش ــردووة، و ه ــةمانيان ك ــةي ثةرل ــدان ، مو اتةع ــة ض مةو يفَيك ــةوَي ل ل
لةهةمان كاتيشدا  ةناعةتيان بةهةنـدَي اليـةنين كـردووة، كـة فيعلـةن ئـةوة حة ـة كةئـةوان مو اتةعـةي          

موو ئـةو هةوآلنـةي ئـةو    بكةن، ئةوة بةر اسيت ئةبَي با، بكرَيت، نـة  بـةوةي تـؤ خـةت بهـَيين بةسـةر هـة       
بةر َيزانة، بةَلكو ئةبَي ئَيمة بةهةموو شَيوةية  ثشتطريييان لَي بكةين، وابزامن دانيشتنةكةي ئةمر ؤة هةر 
لةبارةي ئةو مةسةلةيةوةية، وةكو ثةرلةماني كوردسـتان ثشـتطريي لـةو هةوآلنـةي ئـةوان بكـةين كـة لـةوَي         

تةنازول بكةن لةسةر مةسةلةي كةركوو  بةهية شَيوةية  و دةيدةن، ضونكة ئةوان هية نيازيان نية كةوا 
لةسةر مةسةلةي هةَلبذاردنين، لةهةمان كاتيشدا من ثَيم سةيرة كة ئةندامَيكي ثةرلةماني كوردستان دَيت 
باسي ئةوة ئـةكات،  سـةيةكي كابرايـةكي عـةرة  ئةهَينَيتـةوة بـة منوونـة، كـةهية ر اسـيت تَيـدا نيـة، هـةر             

جةعفةرييةوة، دؤكؤمَينتَيك بآلوكرايةوة كـة لـةو مَيـذووةي كةئـةو باسـي ئـةكات، بـةر َيز        لةدواي  سةكاني 
دكتؤر بةرهةم ضؤن داواي لَيكردووة، كة بةزووترين كـات ليذنـةي بـاآل كـة حةميـد موسـى بـوو، كـة بـةر َيز          

ي كـرد،  كـة هاتـة ئَيـرة ضـؤن باسـي ئـةوة      ( 150)سةرؤكي ثةرلةمان ئَيمة كـة هَينامـان لـة ليذنـةي مـاددةي     
جعفةري ئةمري دةرنةكردووة بـؤ ئـةوةي ئـةو ليذنةيـة دةسـت بـةكار بَيـت، ضـؤن نـةكراوة، بـؤ ئَيمـة ئـةم             
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هةموو ناحة ية بكةين بةرامبةر بـة نوَينـةرةكاني ئَيمـة لـة ثةرلـةماني عَيـراق، جـارَيكي تـر ناحة يـة كـة           
دانيشـتنمان كـردووة، هةَلوَيسـتمان    ثةرلةمان هية هةَلوَيستَيكي نةبووة، ضةندين جار ئَيمة وةكو ثةرلـةمان  

هةبووة، بةبةيانين بآلوكراوةتةوة، من لَيرةوة دةست دةكةم بة سة كردن، بةر َيزان ئَيمة كاتَيك كة ئةَلَي  
زؤر لة مانشَييت ر ؤذنامةكان بةداخـةوة بـا، لـةوة ئةكـةن، ئـةَلَين توركمـان و عـةرة ، حة ـة لَيـرةدا يـة            

توركمــان نيــة ئــةوةي كــة ئــةمر ؤ ئةوةســتَيتةوة دذي ياســاي هةَلبــذاردن و  ر اســت كردنــةوة بكــةين، هــةموو 
كةركوو  بكرَيت بةضةند بةشَيكةوة، ئةوانة ضةند خةَلكَيكن كة فكرَيكي تايبةتيان هةيـة، لةبةرئـةوة ئـةو    
تةعميمـة بـاة نيـة، بـؤ عـةرةبين بةهـةمان شـَيوة، عـةرةبَيك هةيـة، لةطـةَل ئَيمةدايـة و هاوثةميامنانـة و             

بت وةكو ئَيمة بري ئةكاتةوة بؤ عَيرا ي نوَي، ئةوانةي ئةو هةَلوَيستةيان هةية، نة تةعبري لةر اي هةموو بزة
: توركمان ئةكةنةوة، نة تةعبريين لةر اي هةموو عةرةبةكان ئةكةنةوة، ئةمر ؤ ئَيمة ئةتوان  بَلَي  يةكـةم 

ةر شكي لةسةرة، من بةداتا منوونةيةكتان ئةطةر ئةو ئيديعايانةي كة هةية، لةسةر ئةوةي كة سجيلي دةنطد
ر َيـذةي دانيشـتواني زيـادبووة، بؤضـي ،     % 80بؤ ئةهَينمةوة، بةثَيي ئـةو ئي سـائيانةي كـةكراوة، موصـَل لـة     

ضونكة ئَيمة ئيعتيمادي سجلي ناخب  لةسـةر فـؤر مي خؤراكـة، تـةزويراتي تَيـدا ئـةكرَيت، خـةَلك بـةزيادة         
, 8ئامار لة عَيرا دا ئةَلَيت ر َيـذةي زيـادكردني دانيشـتوان لـة عَيرا ـدا لـة      ئةنووسرَيت،   جيهازي مةركةزي 

يـة ، ئـةي ئـةوة ثرسـيار نيـة ، بـؤ لـة كـوت، لـة          %80لة سةدا سَي كؤما هةشتة، ئةي بـؤ لـة موصـَل لـة     % 3
نةجةف، لة كةربةال، بؤ بزات هاتوون كةركووكيان كردووة بةو شـوَينةي كـة ئـةبَيت  سـةي لةسـةر بكرَيـت       

ناكةن باسي شوَينةكاني تـرين  ( موصَل، نةجةف، كةربةال) ذةي دانيشتواني زيادي كردووة، ئةي بؤ باسير َي
ناكةن، تةنها باسي كةركوو  ئةكةن، كَي ر َيطر بوو لةوةي كة ئي سائي عام بكرَيـت لـة عَيرا ـدا، بـؤ ئـةوةي      

َيمـة نـةبووين كـة ويسـتوومانة،     ر َيذةي حة يقي ئةو هةموو مكونات و ئةو شـارانة هـةمووي دةربكـةوَيت، ئ   
لةبةرئةوة ئَيمة داوا دةكةين ئةطـةر هـاتو لةهةرضـي شـوَينَيك بـا، لةشـك بكرَيـت لـة سـجلي دةنطدةرانـدا،           
دةبَي ئةو ليذنةية دروست بكرَيت، كة ئيقرتاح كراوةو هاوثةمياني كوردستانين ثشتيواني لَي دةكات، لةهةر 

يـة  لةعَيرا ـدا شـك خرايـة سـةر سـجلي نـاخب ، ثَيويسـتة ئـةو          كوَيية  نة  تةنها كةركوو ، لة هةركوَي
نوَينـةرَيك  : نوَينةري نةتةوة يةكطرتووةكان، دووةم: ليذنةية دروست بكرَيت كة لةمانة ثَيك هاتووة، يةكةم

لـة كؤميسـيؤني بـاآل كـة تةبعـةن ئـةبَيت كؤميسـيؤن سةرثةرشـيت ئـةم وةزعـة بكـات، نوَينـةري خـؤي تَيــدا              
نوَينــةري ئةجنومــةني ثارَيزطاكــة، كــاتي خــؤي : نوَينــةرَيك لةثةرلــةماني عَيــراق ضــوارةم: ةمدائــةنَيت، ســَيي

هةر جارَيكي تر لةسةر مةوزوعي ئةو شـةكة بـوو،   ( جلن  تقصي اخقائق)ليذنةيةكيان دروست كرد بةناوي 
ي عَيـراق بـوون،   لةسةر ر َيذةي دانيشتوان ية  ر اثؤرتي ثَيشكةة نةكرد، بؤ زانيارين ئةنـداماني ثةرلـةمان  

لةهةموو ئةو اليةنانةة بوون كة ئَيستا كَيشـة دروسـت ئةكـةن، هـةر لةبـةر ئـةم هؤيانـة، لةبةرئـةوةي كـة          
كــةركوو  جيانةكرَيتــةوة لةهــةرَيمي كوردســتان ئَيمــة داوا دةكــةين كــةوا كــةركوو  جيانةكرَيتــةوة وةكــو   

ي كـة مةحكةمـةي دةسـتووري، مةحكةمـةي     حاَلةتَيكي تايبةت، ئةوة تازة  سةشي لةسةرناكرَيت، لةبةرئةوة
هاوثةمياني كوردستان كةداواي لَيكردن، وتيان ر ةئي ( 93)فيدر الي لةكاتي دروست بووني كَيشةكاني ماددةي
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خؤتان بدةن لةسةر ئةو مةوزوعة، بر ياري ئةوان بر يارَيكي كؤتايية، وتي كةركوو  بةهية شَيوةية  وةكـو  
ت، بةثَيي دةستووري عَيراق كة ئةبَيت تاكة مةرجة  بَيت،  ةراري ئةوانين حاَلةتَيكي تايبةت سةير ناكرَي

 ةرارَيكي  اتعة، لةبةرئةوة هةموو هةوَلَيك ئَيستا تـةنها تةغليفَيكـة بـؤ ئـةوةي ئـةو اليةنانـةي كـة خؤيـان         
بَيـت  حةز دةكةن  ائيمةي موغلةق بَيت و ناشيانةوَيت بةسةراحةت بيَلَين، خؤيان حةز دةكةن يـة  بازنـة   

و نايانةوَيت بةسةراحةت بيَلَين، ناوَيرن بةسةراحةت ديفا  لـةو شـتانة بكـةن، ئَيسـتا هَيناويانـة مـةوزوعي       
ــةواو       ــراوة، ت ــةتي ثَيك ــةوة ب ــدر الي عَيرا  ــةي في ــةن مةحكةم ــةركووكين لةالي ــةوزوعي ك ــة م ــةركوو ، ك ك

ــةر          ــة بةه ــةق ني ــورد ح ــو ك ــيت وةك ــة بةراس ــة، ئَيم ــةت ني ــةتي تايب ــةركوو  حاَل ــةموو  ك ــةموومان، بةه ه
بريوبؤضوونة جياوازةكانيشةوة، ر ازي نةب  ئةو مةسشوليةتة بهَينرَيتة سةرشاني ئَيمة وثَيمان بَلَين خةتاي 
كوردة تةعتيلةكة، وتوويانة كراوة، وتوومانة بةَلَي ، وتوويانة فرةبازنةيي وتوومانة بةَلَي ، بةآلم كةئةطاتـة  

َلةتَيكي جياواز سةير بكرَين، ئَيمة ئةَلَي  نـةخَير، نـةخَير، نـةخَير،    سةر كةركوو  و ئةوةي كةئةوان بةحا
ــةين،           ــةمياني دةك ــيت هاوث ــةي ليس ــةو هةوآلن ــتيواني ئ ــتاني ثش ــيت كوردس ــو ليس ــان وةك ــتا خؤم ــة ئَيس ئَيم
ثشتطريييان لَي دةكةين، بةهةر شَيوةية  بَيت لةشَيوةكان ئةو بر يارانةي كةئةوان دةيدةن ئَيمة ثشـتيوان   

 .َيي، ضونكة دةزان  ئةوان لةوَي شةر  دةكةن، لةثَيشةوةي جةبهةي شةر كردنةكةشن، زؤر سوثا،ل
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية لة ئَيوةي زؤر بةر َيز دانيشتنَيكي زؤر ثريؤزة، بة، ئةمة دانيشتنَيكي تايبةتة و ثريؤزييـةكي زيـاتري   
بؤيـة مـةجامل داوة بـة ئـارةزووي خؤتـان  سـة بكـةن وكاتيشـم         هةية، هةر ر َيزدارَيك كة سة ئـةكات ئـازادة،   

بؤتان دياري نةكردووة، كة، لةسةر  سةي يةكَيكي تـر تـةعلي  نـةدات، ر ةئـي خـؤت بـدة، بـة، تكايـة بـؤ          
ئةوةي جةوةكة تَيكةآلوي لةسةر دروست نةبَي، لةسةر  سـةي يـةكرت تـةعلي  مـةدةن، ضـونكة دوايـي  ـةت         

 .نيزامي هةية، ثةميان خان، فةرموو بة سةكةتان دةكةم، نو تةي
 :بةرَيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت من لةسةر ئةو  سةي جةنابت، ئةمر ؤ هةستم كرد كة هةميشة ضةثةكان غةدريان لَيكـراوة، بؤيـة   

ةكــةم ئــةوة بــوو كــة  جــةنابت ئَيمــةت نــةبيين كــة دةســتمان هــةَلا ي بــؤ نو تــةي نيزامــي، نو تــةي نيزام   
 سةيةكي ثَيشرتي جةنابت بوو، دووجار برادةراني ئةنـدام ثةرلـةمانت بـر ي كـة تـةعقيبيان لةسـةر  سـةي        
يـــةكرتي هـــةبوو، ئـــةمر ؤ بةشـــي زؤري  ســـةكاني ســـؤزان خـــان، تـــةعقيب بـــوو لةســـةر  ةســـةي ئةنـــدام   

نـاكرَي لةدانيشـتنَيكي ئـاوا     ثةرلةمانةكاني ثَيشووي خؤي، تؤة نةتا ي  سةكاني، هةندَي تةعقيبين هةية
ثريؤزدا وةكو جةنابت دةيَلَييت، ئةبَيت بةخيتابي سياسي، ئةطـةر مـةجالت بةيةكَيكـدا كـة خيتـابي سياسـي       

 .بدات، ئةبَي مةجال بةوةي ترين بدةيت كة ديفا  لةخؤي بكات، زؤر سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عةدنان، فةرموو ببورة، ر َيطا بةكة، نادةم تةعقيب بكات، كا 
 :ادد عثمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتاي  سةكاني سؤزان خان، تةعقيب بوو لةسةر  سةكاني ئَيمة و ر ةخنة بـوو لةسـةر  سـةكامنان، بؤيـة     
داوا لةجةنابت دةكةين كةوا يان  سةكاني لة مةحزةرةكةدا سةحب بكرَيت، يان بوار بةئَيمـةة بـدرَيت كـة    

 .ةآلم بدةينةوة، زؤر سوثا،و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا،، ئَيستا دانيشتنةكة بةردةوام دةبَيت، تكاتان لَيدةكةم لةسةر  سـةي يـةكرتي موداخةلـة نةكـةن،     
هــةر تــةعليقَيكي ئةنــدامَيكي ثةرلــةمان لةئَيســتاوة لةســةر  ســةي ئةنــدامَيكي تــري ثةرلــةمان بَيــت ئــةوة    

 .ة، لةسةرةتاوة تاكؤتايي، سؤزان خان، فةرمووكؤمثليت ئةسر َيتةو
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاتَيك كة يةكَيك هةستَيت و  سةية  بكات كة وجودةكةي ر استية، من  بوَل ناكـةم  سـةي مـن بسـر َيتةوة     

وايـة مـن هـية تـةعقيبَيكم     لة ثرؤتؤكؤل، ضونكة بة دؤكؤمَينت هةية ئةو  سةية، ئةطةر بـةدؤكؤمَينت نةب 
لةسةر نـةدةدا، جعفـري هـاتووة ئـةَلَيت كـورد خـةم سـارد بـووة، ئةنـدامَيكي كـورد داواي نـةكردووة، بـةر َيز             
دكتؤر بةرهةم بة دؤكؤمَينت بـآلوي كردؤتـةوة كـة لةوكاتـةي كةئـةو  سـةية ئـةكات، داواكـاري كـردووة بـؤ           

 ...سانةي من بةشتَيكي نا انوني ئةزامندةركردني ئةو مةوزوعة لةبةر ئةوة سر ينةوةي ئةو  
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةجائةن تةعلي  تةواو، مةسةلةي ئةوةى جةعفةري ئـةوة روونكردنةوةيـة و ئـةمَينَينت لـة شـوَيين خـؤي،       
بةآلم تةعلي  بة ناوي يةكَيكي تري ئةنـدام يـان نـاوي ئةنـدامَيكي تـر بَيـت لـة بيدايـةت يـان نيهايـةت مـن            

ة، سؤزان خان رةجائـةن  سـةي خـؤت بكـة و شـةرحي خـؤت بكـة و ديفـا  لـة خـؤت بكـة، بـةآلم             ئةيسر مةو
مةخيةنة بـواري موشـاحةناتةوة، ئـةوة  بـوَل نيـة، نـة  لـة جـةنابت، لـة هـية ليسـتَيكي تـر  بـوَل ناكـةين               

تةوة، موشاحةنات دروست ببَيت، هةر كةسَيك ئةو ر يطايةي طرتة بةر  ةتعي ئةكةم و لة ثرؤتؤكـؤل ئةسـر يَ  
 .كا  شَيروان حةيدةري كةرةم بكة

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوشك و براياني بةر َيزي ئةندام ثةرلةمان، ديارة مةسةلةي كةركوو   و كَيشةي كـةركوو ، مةسـةلةيةكي   
ي كـورد بـة هةَلواسـر اوي    ئةمر ؤ و دوَيين نيـة، بةَلكومةسـةلةيةكة بـة درَيـذايي بزووتنـةوةي رزطـاري خـواز       

ماوةتةوة، تا وةكو ئةمر ؤة، من ثَيم واية مةزلوميةتي ميللةتي كورد لة ماوةى رابووردوو و، ضةوسـانةوةى  



 929 

دَي و ئـــةنفالكردن و جينَوســـايدكردني 5400ئــةو ميللةتـــة لــة نيـــو ســةدةى رابـــوردوو، و خــاثؤركردني     
عة لـة شـؤظينييةى رذَيمـة يـة  لـة دواي يةكـةكاني       نةتةوةية  لة كوردستاني عَيراق دةطةر َيتةوة بؤ ئـةو  

عرياق كة نةيانتواني مةسةلةي كـةركوو  ضارةسـةر بكـةن، تـاوةكو ئـةمر ؤة، لـة دواي ئـازادكردني عـرياق،         
ميللــةتي كــورد لــة كوردســتاني عــرياق هيــوا و ئــاواتَيكي طــةورةى هــةبوو، كــة كَيشــةى كــةركوو  و ناوضــة    

لة  انوني ئيدارةي دةولةت بضةسثَييَن  48َيكي جيددي دا تاتواني ماددةى دابر اوةكان ضارةسةر بكرَي، هةوَل
لة دةستووري هةمَيشةيي عَيراق، كة ضةسثاندني ئةو دوو ماددةيـة هـةموو    150كة طوازر ايةوة بؤ ماددةى 

لــة ثَينــاوي ئــةوة بــوو كــة كَيشــةى كــورد ضارةســةر بكــرَي، هــةوَلي ســةركردايةتي كــورد و ثةرلــةماني            
نين ئةوة بوو كة ئةو ماددةية بضةسثَي لة دةستووري كوردستان، فيعلةن ئةو ماددةيـة ضةسـثا لـة    كوردستا

ي طـةالني عَيـراق دةنطيـان بـؤ دا، بـةآلم حكومةتـة يـة  لـة دوا يةكـةكاني          % 80دةستوور، دواي ئةوةى كة 
بكـةن، سـةر ةراي    عرياق، لة دواي ئازادي كردنـي عَيـراق نـةيانتواني هـةتا ئـةمر ؤة ئـةم كَيشـةية ضارةسـةر        

ئةوةى كة نةتةوة يةكطرتووةكان داخيلي خـةت بـوون، ديسـان ئـةو هةوآلنـةى كـة درا واي كـرد كـة كَيشـةى          
كةركوو  ضارةسةر نةكرَي، من بة هةموو  ةناعةتةوة دةَلَيم، ئةمريكا و دوةلي تـةحالوف جيـددي نـ  لـة     

  دةرضـوو لـة زةبـةالحرتين ثـةميانطاي     ضارةسةركردني كَيشةى كةركوو ، لة مـاوةى رابـووردوو ناميلكةيـة   
ئةمريكا كة ثةميانطاي سةالمة، باسي سياسةتي ئةمريكي دةكات لة ناوضةكة، بـة هـية شـَيوةية  سياسـةتي     

جَيبةجَي بكرَي، بةَلكو بؤ ئـةوة دةضـَيت دةَلَيـت ثَيويسـتة كَيشـةى       150ئةمريكي ئةوة نةبووة كة ماددةى 
ة ئاشتيانة ضارةسةر بكـرَي، بـة  ةناعـةتي مـن لـة عريا ـي فيدراَلـدا        كةركوو  بة حيوار و بة تةوافوق  و ب

ئةو عة ليةتـة شـؤظينية ر َيطـرة لـة ضارةسـةركردني كَيشـةى كـةركوو ، بـة  ةناعـةتي منـين ئريادةيـةكي            
سياسي بةهَيز نية لة عريا ي فيدراَلـدا كـة بيـةوةَى ضارةسـةري كَيشـةى كـةركوو  بكـات، لـة اليـة  دةَلـَين           

لــة عَيــراق دوا يــرَي، لــة اليــة  دةَلــَين هةَلبــذاردن لــة كــةركوو  نــةكرَيت، لــة اليــة  دةَلــَين   ســةر ذمَيري 
ي تةمووز لة عَيراق ثةيدا دةبَيت، 99مامةَلةيةكي تايبةت لةطةَل كةركوو  بكرَي، لة اليةكي ترةوة طروثي 

ــةرك       ــة ك ــزانن ل ــورد ب ــذةى ك ــةوَي ر َي ــة نايان ــةوة ك ــؤ ئ ــةوة ب ــةمووي دةطةر َيت ــةوة ه ــونكة  ئ ــةندة، ض وو  ض
بةندة بةر َيذةى كةركوو  ئةوين زؤري هةية، بؤية من ثر  بـة دَل ثشـتطريي    150جَيبةجَيكردني ماددةى 

لة هةَلوَيسيت نةطؤر  و يةكطرتووي ليسيت هاوثةمياني كوردستان دةكةم كـة زؤر بوَيرانـة هةَلوَيسـيت خؤيـان     
وردستان دةكةم كة لة ئايندةيةكي نزيكدا هةَلوَيسيت خؤي ر اطةياندووة، لة هةمان كاتدا داوا لة ثةرلةماني ك

رابطةييَن بة ئيعتيباري مةسـةلةي كـةركوو  لـة مةسـةلة ضارةنووسسـازةكانة، لَيـرةدا كؤتـايي بـة  سـةكامن          
 .دَينم و زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ  سةكانت، ر َيزدار كا  دَلشاد فةرموو
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 :ا  حاجيبةر َيز دَلشاد شه

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثةرلةمانتاراني بةر َيز، من هةوَل دةدةم هةندَيك لة طوتنةكاني كة ثَيشـرت وةكـو شـوعور دةربـر م لـة اليـةن        

هاوكارامنــةوة و دووبــارةي نةكةمــةوة و بَيمــة ســةر ئــةوةى كــة ئَيمــة ض لــةو بابةتانــة دةخوَينَينــةوة و           
ة هةموو شت، من ثَيم واية هةنطاوةكاني ليسيت هاوثـةمياني كوردسـتان و   هةنطاوةكاني ئَيمة ض بَيت ، بةر ل

ليســتةكاني تــرين كــةوا لــةناو ئةجنومــةنى نوَينــةراني عريا يــدا هةَلوَيســيت ئازادخيوازانــةيان هــةبووة،          
هةَلوَيسيت دادثةروةرانةيان هةبووة، زؤر جارين لةو هةَلوَيسـتانة ليسـيت يـةكطرتووي ئيسـالمي هةَلوَيسـيت      

ردســتانيانة و كوردانــةيان هــةبووة، تة ــديري ئــةم هةَلوَيســتانة دةكــرَي، بةبــةرزي دةنــرخَين ، هــةموو   كو
توانايةكي خؤمان يةينة طر  بؤ ثاَلثشيت كردن لةو هةَلوَيستة جوانانة و جوامَيرانةيان، ئـةوة شـتَيكمان بـة    

ي مافـة نةتـةوةيي و نيشـتمانيةكاني    بري دةخاتةوة بةر َيزان كـةوا ثالنـي ناحـةزاني ئَيمـة بةردةوامـة لـة دذ      
ئَيمة، شتَيكشمان بري دةخاتةوة ئةوةى كة تا ئَيسـتا توانيومانـة خـور اطري بةرامبـةر ئـةو ثالنانـة بنـوَين ،        
يةكطرتوويي و يةكر َيزي ميللةتةكـةمان بـووة، بؤيـة مـن لَيـرةوة دوو ثَيشـنيار دةكـةم يـاخود دوو داواكـاري          

ايةتي ثةرلــةمان و ثةرلــةمانتاراني بــةر َيز، يةكــةميان داواي ئَيمــة وةكــو   دةخةمــة بــةردةم ئَيــوةوة، ســةرؤك 
ثةرلةمانتاراني كوردستان لة طشت هَيز و اليةنة سياسيةكاني كوردي و كوردستانيةكان بة شَيوةيةكي طشيت 

ني بَيت، كة ئَيمة بةرذةوةندي نةتةوةيي و نيشتمانيةكاني خؤمان، بةرذةوةنديية سرتاتيذي و ضارةنووسةكا
ــة       ــة ئَيم ــةوةى ك ــَي ، ئ ــةوة دابن ــة حيزبيةكان ــي و بةرذةوةنديي ــة سياس ــةرووى بةرذةوةنديي ــة س ــان ل خؤم
لةناوةخؤي خؤماندا ملمالنَيي لةسةر دةكةين و صرياعي لةسـةر دةكـةين بـؤ بةدةسـت هَينـاني دةسـةآلت  و       

ةوة بةسةر خيتابي سياسيدا، هةر شتَيكي تر بَيت كةوا ر ةواية لة مونافةسةي سياسيدا، كاريطةري و ر ةنطدان
هةَلوَيسيت ئَيمة دةرهةق بة مةسةلة ضارةنووسسازي و نيشتمانيةكاني ئَيمةوة نةبَي، ئـةوةي تـرين ديسـان    
بري خستنةوةية  بري دةخةمةوة كة هةموو ئةو شتانةى كة تا ئَيستا بةدةست هاتوون لة ية  ر يزي و ية  

ت و ثَيكهاتة جياوازييةكاني خةَلكي كوردستان بةدةست هاتوون، هةَلوَيسيت ئَيمة بة دةست هاتوون، لة ميللة
لة برييشتان نةضَيتةوة كةوا يةكَيك لةو هةَلوَيسـتة طةورانـة ئـةوة بـووة كـة سـةرؤكايةتي كؤمـار ئَيسـتا بـة          
دةسيت كوردةوةية، ياخود بة دةسيت كوردستانةوةية، يةكَيك لة زةمانةتةكاني ئَيمة كة جارَيكي تـرين ئـةو   

ة لة ميللةتي ئَيمة نةكرَيتةوة، ئةو ظيتؤية، كة ئَيمة لة سةرؤكايةتي كؤمارمان هةيـة، ئـةم ظيتؤيـة بـة     زوَلم
ية  ر يزي و ية  دةنطي و ية  هةَلوَيسيت ميللةتي كورد و طةالني كوردستان بة دةست هـاتووة، بؤيـة ئـةم    

ةيركردنيان لــة ســةرووي   خيتابــة موةحــةدة، ئــةم يــة  هةَلوَيســتية و ئــةم بةرذةوةندييــة باآليانــة، ســ         
بةرذةوةندييةكاني ترةوة، تةنها زامين وةحيد و زامين تاكة زامنن، بؤية لـة ئاينـدةدا ئَيمـة دووضـاري هـية      
ــتان و هــةموو       ــة نــاوةخؤيي كوردس ــادة ســازي ل ــة ئــةبَي ئام ــر نةبينــةوة، ئَيم ــية وةزعَيكــي ت كارةســات و ه

ئَيمة ثاَلثشيت ليسـيت هاوثـةمياني كوردسـتان و هـةموو     ئةطةرةكان بكةين، هةنطاوةكامنان بةم شَيوةية بَيت، 
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ليســتةكان و هةَلوَيســيت دؤســتامنان بكــةين، ئَيمــة موناشــةدةى دؤســتامنان و ئــازادخيوازاني جيهــان بكــةين،    
ضةندين بةَلطةنامة و دؤكيؤمَينت لةسةر ئةوة هةن كة لة مـاوةى رابـووردوي ثرسـي كةركووكـدا، ضـةندين      

ةرةكان، ئي وةسيتةكاني ئَيمة هةميشة ثاَلثشيت داخوازيـةكان و ثَيشـنيارةكاني خـةَلكي    بةَلطة نامةى لَيكؤلَين
كوردستان بووينة، ضونكة هةميشة ثَيشنيارةكاني ئَيمة، ض لة ر َيطـاي ثةرلـةماني كوردسـتان  و ض لـة ر َيطـاي      

سـتةكاني ليسـيت   ، ض بـة هةَلويَ 150ئةم دام و دةزطانـةى كـة ثةيوةنديـدار بووينـة جَيبـةجَيكردني مـاددةى       
ــةم         ــة اريرةكانين ئ ــة ت ــةري، ل ــؤ ضارةس ــة ب ــل بووين ــيت  ابي ــة هةَلوَيس ــتاني هةميش ــةمياناني كوردس هاوث
ثاَلثشتيانة بة شكلَيكي وازيي ياخود بة شكليكي تر دةركةوتوون كة هةَلوَيستةكاني كورد و كوردستان ضـ ،  

و كارتي فيشارمان هةبَي بؤ سةر ئةو ناحةزانةى خؤمشان ئامادة بكةين بؤ هةر ثَيشهاتَيكي تر، و هةَلوَيست 
كـة بةبـةردةوام لــة دذي بةرذةوةندييـة نةتــةوةيي و نيشـتمانييةكاني ئَيمــة دةوةسـنت، دةكرَيــت ئـةم هــؤَلي       
ثةرلةمانة، ئةم ذيانةى كةوا ذياني نةتةوةيي و ئايينة جياوازييةكاني كة ئَيستا لة كوردستاندا هةيـة لـةناو   

تي زؤر ينةى كورد دةريـات كـةوا تَيـر وانيين كـورد بـؤ ثَيكـةوة ذيـاني ئاشـتيانة، ئةطـةر          ئةم هؤَلةدا، عة لية
زؤر ينةة بَيت لة شوَينَيكدا، ضؤن زةمينةى ثَيكةوة ذيان و ئاشيت و ئاشيت خوازي فةراهـةم كـردووة، ئـةوة    

نةتَيكـة كـةوا   زةمانةتة بؤ ئةوةى كة ئةطةر لـة كـةركووكين وةكـو حـة ي خـؤي بـةر َيوة بضـَيت، ئـةوة زةما        
نةتةوة و اليةنـةكاني تـرين هةسـت بـة ئاسـوودةيي و ئةمانـةت و ثاراسـتين مافـةكانيان بكـةن، سوثاسـتان           

 .دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان  

 .ر َيزدار ئةظ  خان
 :بةر َيز ئةظ  عمر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ا ــدا و دواي شــةة ســاَل لــة بــةرثابووني  مــن زؤر ثــَيم ســةيرة كــة لــة ر ؤذي ثــاة رووخــاني رذَيــم لــة عَير  

دميوكراتييةت لةم وآلتةدا، خةَلكانَيك هةبن كة خؤيان بة نوَينةري ميللةت و ئة لياتي جيا جيا لـة عَيـراق   
دانَين و بَين لة ثةرلةماني عَيرا دا با، لةوة بكةنةوة كةوا بةم شَيوة شؤفَينية، بةم عة ليةتة كؤنة بري لة 

ركوو  بكةنـةوة، ئـةوان وامـان لـَي دةكـةن كـةوا ئَيمـة باسـي مةسـةلةي كـةركوو  و           ضارةكردني كَيشةى كة
كَيشةى كةركوو  بكةينة كَيشةيةكي نةتةوةيي، ئَيستا كةركوو  تةنها كَيشةية  نية، بـة نيسـبةت ئَيمـةوة    

نةتـةوةيي بـة   كَيشةي شارَيكةو هةَلبذاردني تَيدا دةكرَي، بةَلكو ئَيستا واي لَي هاتووة بووة بة مةسـةلةيةكي  
نيسبةت ئَيمةي كوردةوة، جا زؤر ثَيم سةيرة هةروةها خةَلكانَيك هةن داوا دةكـةن كـة بطةر َينـةوة بـؤ سـةر      

، كةواتة ديسان ئةمانطَير نةوة بؤ زةمانَيك كة زةماني ر ذَيمي ديكتـاتؤري بـووة،   9000سجلي ناخبيين ساَلي 
ناخب  ئـةكرَي لـة كـةركوو ، ئـةوة ثاسـاو و بةَلطـة       بةَلكو كة باسي تةالعو  كردن و ياري كردن بة سجلي 

نية بؤ ئةوان كة داواي تايبةكةندَييت هةَلبذاردن بكةن لة كةركوو ، بةَلكو ئةوة تةنها حيجةيةكـة، يـاخود   
زةريعةيةكة بؤ ئةوان كةوا بتوانن بري و بؤضووني خؤيان ياخود مةرامةكاني خؤيان لةو شوَينةدا بسةكَينن، 
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ة هةموومان ئةزان  كةوا كَيشـةى كـةركوو  ضارةسـةر نـاكرَي لـة ياسـاي هةَلبذاردنـدا، بـةَلكو         هةورةها ئَيم
دا ضةند ر َيطـا و شـوَينَيكي   150كَيشةى كةركوو  كَيشةيةكي دةستوورية و هةرضةندة دةستوور لة ماددةى 

رةسـةري ئـةو كَيشـةية    داناوة بؤ ضارةسةركردني ئةم كَيشةية، بةآلم نةبووني هةَلوَيست لةوان كـةوا بـَين ضا  
بكةن، ئةو ماددة دةستوورية واي كردووة كةوا كَيشةى كـةركوو  وا بـة موعةلـة ي مبَينَيتـةوة و ضارةسـةر      
نةكرَي، بةآلم لَيرةدا من وةكو يةكَيك لة خةَلكي ئةو ناوضة دابر اوانةى سةر بة كةركوو ، داوام وايـة، تكـام   

ر ا و بؤضـووني جياوازمـان هةيـة لةسـةر هـةر مةسـةلةية ،       واية ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان، ئةطـةر     
يــاخود خوَيندنــةوةى جياوازمــان هةيــة بــؤ بــاري سياســي ئَيســتاي كوردســتان لــة مةســةلةي كةركووكــدا بــا   
هةموومان ية  هةَلوَيست ب ، با هةموومان ية  دةنط ب ، بة هـةموو هةَلوَيسـيت خؤمـان ثشـتطريي لـةو      

مياني كوردستان دةريانا يوة لة ثةرلـةماني عَيـراق، بـا ئَيمـة هـةر هـةموومان       مةو فة ئيجابيانةى كة هاوثة
ثشتطريي لـة هةَلوَيسـتةكاني ئـةوان بكـةين، تـا وةكـو نـةهَيَلَين ناحـةزاني ئَيمـة، ئـةو ئـةفكارة شـؤفينيانة و             

 .مةرامة طالوةكانيان بَينن و لة ناوضةى كةركوو  جَيبةجَي بكةن، سوثا،
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل 

 .ر َيزدار شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل سس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةى برادةرامن هةموو باسيان كرد، تـةد يقي سـجالت و هةَلبـذاردن لـة هـةموو عـرياق بكرَيـت، مـن يـة           

كـةركوو    خاَلم هةية لَيرة، دوو ئيدارةيي كةركوو  واي لة كةركوو  كـرد كـة ئَيمـة نـةتوان  زؤر لةطـةلَ     
ئــين بكــةين، بةر اســيت توركمانــة ر ةســةنةكان لــة كــةركوو ، توركمــان دائيمــةن لــة كــةركوو  لةطــةَل بــرا   
كوردةكان هةر تةبا بووينة، ثَيكةوة ذياينة، ئَيستاة توركمانة ئةصَلةكان هةر لةطةَل بـرا كوردةكـانن، بـة،    

ة لة هةَلـةي دوو ئيـدارةيي كـةركوو  وا    ضةند كةسانَيك هةنة كة دةيانةوَي ئةو وةزعةى تَيك بدةن، ئةوة
لَي كرد كة ئةوانة هةسنت و دةربضن لة ئةوةى خؤيان، تةبيعي دوو ئيدارةيي كةركوو  تا ئَيستا برادةرانـي  
ئيدارةكة توركمانة رةسةنةكان لةطةَل سةركردة كوردةكان دانةنيشـتينة، ئـةو كاتـةي دادةنيشـن كـة وةخـيت       

َي دةبَينت، يةعين تا ئَيستا لة كةركوو  سةركردة كوردةكان كةركووكيان لة هةَلبذاردن دةبَيت و ئيشةكيان ث
بري نةبووة، تا ئَيستا ضـووينة لـة كـةركوو  دادةنيشـن و ئيشـي بـؤ كـةركوو  دةكـةن، ئَيمـة بـة، ئيشـمان            

رمـان  كةركوو  نية، ئَيستا كةركووكمان لة ثَيشة و مووسَلمان لة بريكرد، دياالمان لة بـري كـرد، جَييـةكاني ت   
لــة بــري كــرد، هــةموو بــؤ كوردســتان ئــةو مةنتيقانــة يــةكن، بــة، كــةركوو  بــؤ كوردســتان هــ  نيــة، لــة    
مووسَلين كَيشةمان هةية، كَيشةى مووسَلمان لة بري كرد، ية  لة خاَلةكان ئةوةية تاري  هامشي دوَييَن شةو 

دةَلَي من ئةوةى ر ةفز دةكـةم، باشـة    و ثَيرَي شةو زؤر بة توندييةوة رةدي ئينتيخاباتي كراوةيي دةداتةوة و
ئَيمــة ســةرؤكي جومهوريــةمان هةيــة، باشــة نــابَي  ســةيةكي لةطــةَل تــاري  هــامشي بكــات و بَلَيــت ضــؤن تــؤ  
سةربةخؤ ئةو  ةرارةى دةدةى  جارَي  ةرارةكة نةدراوة، سَييةم شت كةركوو  شـارَيكي تةباييـة، توركمانـة    
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م ئَيمة لَيذنةيـة  ثَيـك بَيـن  و بضـ  لةطـةَليان دانيشـ ، لَيذنـةى        ر ةسةنةكان تا ئَيستا، يةعين حةز دةكة
ثةرلةمان با بضَي لةطةَليان دانيشَي بزان  كَيشةيان ضية، ئَيمة واز نـةين  و بـة، لَيـرة  سـةي دةكـةين و      
نووســراوَيك دةنووســ  و دةنَيــرين بــؤ ئومــةمى موتةحيــدة و جَييــةكاني تــر، بــة خؤمــان بضــ  لةطــةَليان  

يش  و بة خؤمان بض  لةطةَليان  سةي بكةين، ليسيت ئَيمة ثشتطريي لة ليسـيت هاوثـةمياني كوردسـتان    دان
دةكات، لةطةَل هـةر بريـارَيكي بـدات وةكـو توركمـان ئَيمـة بـة بريـار لةطـةَليان  و ئـةوةى لـة بةرذةوةنـدي             

 .كوردستاندا بَيت ئَيمة لةطةَليان ، سوثاستان دةكةم

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
 .هاذة خان فةرموو

 :مصففى بةر َيز هاذة سلَيمان
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةربارةى ليسيت هاوثةمياني عَيراق، ئَيمة وةكو ليسيت ئازادي و عةدالةتي كؤمةآليةتي، هةَلوَيستمان ئةوةية 
اليةنـة سياسـيةكاني   كة هةَلبذاردن بة ية  بازنةيي لة عَيراق ئةجنام بدرَي، يـة  ر يـزي و تـةبايي هـةموو     

كوردستان بثارَيزرَي، بؤ ئةوةى بتوان  ئةو سةنطةى ئَيستا هةمانة لة ثةرلةماني عـرياق وةكـو خـؤي بَيـت،     
دةربــارةى كــةركوو  و هةَلبــذاردن لــة كــةركوو ، ئَيمــة لةطــةَل ئــةوةين كــة هةَلبــذاردن لــة كــةركوو  دوا     

نةتةوانةى كة لة كةركووكن، مافةكانيان بثارَيزرَيـت   نةخرَي، لةكاتي خؤيدا ئةجنام بدرَين، مان هةموو ئةو
 .وةكو ية ، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار كا  ئةمري فةرموو

 :بةر َيز محمري طوطة عودين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تـة دان كـو ئـةم    بة ناظَي ليستا ئةجنومةنَى طةلي كلداني و سرياني و ئاشووري، حةزكةرناظكـةرناكي بلـَيم بيَ  
طةل هةندينة كو هةَلبذارني كةركوو  وةكو هةَلبذاردني تةبايي عريا ي بَيت، هةروةسا بؤ جَيبةجَي كردنـا  

، هةروةسا بزان  كو هةزاران خةَلكَي كلـداني و سـرياني و ئاشـووري كـةركووكي وة برادةرانـي      150ماددةى 
ووكَي و ئـةز شـانازيية بـة كوردسـتان دةكـةن ، لـة       ئةز بَيذم ئيشارةت بكةم كة هـةزاران خـةَلكي مـة د كـةرك    

كةركووكَي كة ضؤن خةَلكي ئَيمة لة جَيي ديكةى كوردستانَي شانازي بـة كوردسـتان دةكـةن، خـةَلكي مـة لـة       
كــةركووكَي لَيــرةة شــانازي بــة كوردســتان دةكــةن، ئةطــةر بــةالغَيك يــان خيتاميــةكي يــان شــتة  نوكــةها   

َي خةَلكي دي، نةتةوةى دي لة كةركووكي هةنة لةطةَل خةَلكي دي، لةطةَل بةدةركةت، ئيشارةت هيندة ثَيدان
خةَلكي كوردستان حةز دةكةن ثَيكةوة ذيانَيكي سةربةخؤ و ئازاد كة ضؤن لة جَيهي دي كوردستان نوكـةهَي  

نــة  تــةنها بــؤ كــةركوو ، بــةَلي بــؤ جَيهــي ديــن جَيبــةجَي كــرن، ضــونكة ئــةو    150جــ  كرنــا مــاددةى 
هةروةسـا ئـةو ذي نيسـبةتةي خـةَلكي مـة كلـداني و سـرياني و ئاشـووري          150كردنـةى مـاددةى   جَيبةجَي 
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، هةروةسـا كـو هةَلبـذاردني    150ئةوين دةبَيتة بةشَيك و تةئسريي لة داخوازي جَيبـةجَي كردنـي مـاددةى    
 .عَيرا ي ية  و هةَلبذاردني نةبَيتة جودا كردن، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةدين فةرموويةشار نةمج

 :بةر َيز يشار جنم الدين نورالدين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة توركمان هةر لة زووةوة هةَلوَيسيت خـؤي روونـة لةمـةر مةسـةلة ضارةنووسـةكاندا، ئـةمر ؤة ئَيمـةى        
ين لـة  توركمان هاوهةَلوَيسيت لةطةَل ليسـيت هاوثـةمياني كوردسـتان و لةطـةَل ثةرلـةماني كوردسـتاندا هـاور ا       

مةسةلةكاندا، بةآلم ضةند خاَلَيك هةية دةمةوَي بؤ جةنابتان رووني بكةمةوة، ئةوين ئةوةيـة يـةكيان كـة    
توركمان ئَيمـة كةمـة نةتـةوة نـ  كـة هةنـدَي كـة، تـا ئَيسـتا توركمـان بـة كةمـة نةتـةوة نـاوزةد دةكـةن،                

َيكي عرياق ب  ئَيمة نةتةوةين، شـتَيك  توركمان نةتةوةية لة هةولَير بَي يان لة كةركوو  بَي، لة هةر شوَين
نية نـاوى كةمـة نةتـةوة بَيـت، دووةمينيـان، لـة هةنـدَي دام و دةزطاكـاني ر اطةياندنـدا كـة بـا، لـة هةنـدَي              
هةَلوَيســيت اليــةني توركمــاني دةكــرَي، تــةعميم دةكــرَي بةســةر هــةموو توركمانانــدا، توركمــان واي وتــووة،   

ني  سة بكات، حةق نية بةناوى هةموو توركمانةوة ئـةوة بـآلو بكرَيتـةوة،    بةر اسيت ئةوةى اليةنَيكي توركما
هةر اليةنَيكي توركماني ئازادة ض ر ا و بؤضوونَيكي هةية، بـةآلم شـةرت نيـة ئـةو ر ا و بؤضـوونة ببَيتـة ر ا و       

يسـيت  بؤضووني هةموو توركمانةكان، ثَيشنيارَيكيشم هةية، ئةوين ئةوةية كة مةسةلةكة لَيـرة زؤر باسـي ل  
هاوثةمياني كوردستاني دةكرَي كة لة بةغدا كارو ضاالكيةكاني ضيية، ضـؤن كـار دةكـةن، ثرسـيارةكان زيـاتر      
هةنــدَي جــار ئار اســتةي ئــةوان دةكــرَين، بــةخؤيان لَيــرة نــ ، ئةطــةر دةكــرَي ســةرؤكي ليســيت هاوثــةمياني  

د ئةنـدام ثةرلـةمانَيكي تـر، مَيـوان     كوردستان، جَيطري و بر ياردةري، يان وتةبَيذي ئـةو ليسـتة لةطـةَل ضـةن    
بكرَين لـة ثةرلـةماني كوردسـتان، لـة نزيكـةوة كَيشـةكامنان بـؤ روون بكةنـةوة، وةآلمـي ثرسـيارةكان بـدةن،            

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ادد فةرموو.د
 :محدد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةيةكي طرنط و هةستيارة، لة مَيذوودا زؤر هةوَلدراوة كة كةركوو  لـة  بةر اسيت مةسةلةي كةركوو  مةسة

رووي جوطرافيةوة لة كوردستان دابا َي، ديارة حكومةتةكاني عريا ي ية  لة دواي ية ، جيددي نةبووينـة  
 بةر اسيت لة ضارةسةركردني كَيشةى كةركوو ، كة لةسةرةتاي دروست بووني دةوَلةتي عريا ي دةتوامن بَلـَيم 

ية  لة خاَلة ناكؤكيةكاني نَيوان اليـةني كـوردي يـان شؤرشـي كـوردي لةطـةَل حكومةتـةكاني عريا ـي بـووة،          
ئةطــةر ضــي بةَلطــة مَيذووييــةكان  دةســةكَينن كــة كــةركوو  لــة رووي جوطرافييــةوة ســةر بــة كوردســتانة،  
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خـةوة تـا ئَيسـتا بـةو شـَيوةية      تةنانةت بةو بةَلطانةشةوة كة لة دةوَلةتي عومسانيةوة ماونةتةوة، بـةآلم بةدا 
كـة بـةياني    1290مامةَلة لةطةَل ثرسي كةركووكدا ئةكرَي كة بة بر يين لـة هـةرَيمي كوردسـتان، لـة سـاَلي      

ي ئازار دةرضوو، ئةو كاتة لة ر َيككةوتين نَيوان اليةني كوردي و حكومةتي عَيرا ـي يـة  لـةو خاآلنـةى     11
لة بةيانةكـةيان نووسـرابوو، ئةجنامـداني سـةرذمَيري دانيشـتوان       كة زمينةن ئيتيفا ي لةسةر كرابوو، بةآلم

بوو لـة كـةركوو  لـة مـاوةى سـاَلي يةكـةمي ئـةو ضـوار سـاَلةي كـة بر يـار بـوو كـة ر يككةوتننامةكـةى تَيـدا                
، ثاشان حكومةتى عريا ي خؤي دزييةوة لة ئةجنامداني ئةو  1295تا  12290رابطةيندرَي، هةتا لة ساَلي 

، بة ثَيي زانيياريـةكان كـة هةنـدَي لـة رؤذنامـة بيانيـةكان دواتـر ئاشـكةرايان كـرد، حكومـةتى           سةرذمَيريية
عريا ي ئةو كاتة هةندَي لَيذنةى وةهمـي دروسـت كـرد و هةسـتا بةسـةرذمَيري دانيشـتووان لـة ناوضـةكاني         

دةوة و هـةم  كةركوو ، ثاشان كة بؤي دةركةوت زؤرينـةى ئـةو ناوضـانة كـوردن، هـةم لَيذنـةكاني هةَلوةشـان       
ئةجنامةكةشي رانةطةياند، ثاشان ئةو رَيككةوتنة نةكرا، واتـة ئـةو سـةرذمَيرية ئـةجنام نـةدرا، نـة لـة سـاَلي         
يةكةم و نة لة ضوار ساَلةكةشدا، سةرذمَيريةكة ئةجنام نةدرا، بؤية سةير دةكةين حكوماتي عريا ي ية  لة 

دا لـة  ـانوني كـاتي    48كرَين، ثاشـان لـة مـاددةى    دواي ية  خؤيان دزيوةتـةوة لـةو رَيككةوتنامانـةى كـة ئـة     
طواسرتايةوة، هيضيان لـة كـاتي خؤيانـدا جَيبـةجَي      48كة ماددةى  150دةوَلةتي عريا ي، ثاشان لة ماددةى 

نةكران، ئَيستا حكومـةتى عريا ـي خـؤي ئةدزَيتـةوة، ديـارة اليـةني كـوردي بةشـَيكة لـة حكومـةتى عريا ـي            
داندا، ثَيويستة فشارَيكي زؤر طةورة دروسـت بكـرَي بـؤ جَيبـةجَي كـردن و دوا      بةراسيت كة شةريكة لة بر يار

نةخســتين ئــةو ماددانــةي كــة ثةيوةســنت بــة هــةرَيمي كوردســتانةوة و لــة زمنياشــيانةوة كــةركوو ، ئَيمــة   
ئةزان  كة شةر ي نَيواني شؤرشي كـورد و حكومـةتى عريا ـي لـةو كاتـةدا دروسـت بـووة لةسـةر كـةركوو ،          

ةوةى ئةو خاآلنة حكومةتى عريا ي جَيبةجَيي نةكردن، بةآلم دواتر بةر اسيت مرونةتى زؤر نوانـدرا  لةبةر ئ
لة دواي رووخاني ر ذَيم، لة دواخستنن وا ئةزامن كة دةستَيوةر داني دةرةكي زؤر كاريطةري هةبووة، بةراسيت 

وكـدا، بـة ئةمريكاشـةوة كـة     و بةداخةوةة زؤربةي دةست تَيوةردانةكان سل  بووينـة لـة مةسـةلةي كةركو   
هيضيان جيددى نةبووينة لة ضارةسةركردني كَيشةى كةركوو  و هَيشتنةوةى بة هةَلواسراوى تـا ئَيسـتاة،   

 150فشار نةخستنة سةر حكومةتى عريا ي كة ئةتوانر َي فشاري يرَيتة سةر بؤ جَيبةجَي كردني ماددةى 
ضي تر هَيشتنةوةى كةركوو  بةو جؤرة بة هةَلواسـراوي و  بة تايبةتي، ئَيستاة ثَيويستة رَيطة نةدرَيت بة 

دواخستين هةَلبذاردن لة كةركوو ، يان ثَيداني وةزعيةتَيكي تايبةت يان بارودؤخَيكي تايبةت بة مةسةلةي 
كةركوو ، ئَيمة وةكو خؤمان وةكو ليسيت بزووتنةوةى ئيسالمي، هاوكـار لةطـةَل هـةموو ئةنـدام ثةرلةمانـة      

طةَل ئـةوةين كـة بـة هـية شـَيوةية  رَيطـة نـةدرَي و ثةرلـةماني كوردسـتان كـة هةَلوَيسـتَيكي            بةر َيزةكان لة
رووني هةبَيت لةسةر مةسةلةي كةركوو ، لةسةر دوانةخستين هةَلبذاردن لـة كـةركوو  و رَيطـة ثَينـةداني     

نـدرَين، ض لـة   بارودؤخَيكي تايبةت بـة كـةركوو ، ثَيويسـتة رَيطـة ديبلوماسـييةكانين بـة راسـيت بـةكار بهيَ        
اليةن ثةرلةماني كوردستانةوة و ض لـة اليـةن حكومـةتى هةرَيمـةوة، يـان حكومـةتى عريا يشـةوة كـة كـورد          
بةشَيكة يان هاوبةشة لةو حكومةتةدا، بؤ فشار دروست كردن، تا وةكو ماددةى دةسـتووريةكاني تايبـةت بـة    
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وة جَيبـةجَي بكـرَي، ديـارة دواخسـتين     ة150هةرَيمي كوردستان و تايبةت بـة كةركووكـةوة وة بـة مـاددةى     
هةَلبذاردنةكان بةراسيت يان ثَيداني بارودؤخي تايبةت هـةم ثَيضـةوانةى دةسـتوورة و هـةمين ثَيضـةوانةى      
ئةو تةوافو ة سياسيةي كة لة عريا دا هةية يـان دميوكراتيـةتي تـةوافو ي كـة لـة دواي رووخـاني ر ذَيمـةوة        

ستة اليةني كوردي و نوَينةراني كورد لة ثةرلةماني عرياق بـة هـةردوو   عرياق لةسةري ئةر وات، يةعين ثَيوي
ليســتةكةيةوة كــة لــة وَي هــةن، ض يــةكطرتووي ئيســالمي، لــة حكومــةتى عريا يشــدا جــةخت لةســةر ئــةوة    
بكةينةوة ئَيمة ثَيويستة دةستخؤشيشيان لَي بكةين، بةراسيت مةو يفيان مـةو يفَيكي جوامَيرانـة بـووة، تـا     

ؤكيان لةسةر ئةوة كردووة، ثَيويستة بةردةوام بن لةسةر ئةوة، ثَيويستة بة هية شَيوةية  سازة ئَيستا داك
نةكرَي لةسةري و لةذَير هية فشارَيكدا، بؤ دواخستين هةَلبذاردن يـان ثَيـداني بـارودؤخ وةكـو رامانطةيانـد،      

ةرةوة زؤر طرنطــة، فــرة بــةآلم هةَلوَيســيت يــةكطرتووي كــوردي بةراســيت ض لــةناوخؤي كوردســتان و ض لــة د  
هةَلوَيسيت يان فرة بؤضووني يان فرة ئيدارةيي بةر اسـيت ئـةوة زيـاني زؤر ي لـة كـورد داوة، بـة تايبـةتي لـة         
نــاوةخؤي كةركووكــدا كــة هةنــدَي لــة ئةنــدام ثةرلةمانــةكان ئاماذةيــان ثَيــدا، بــة تايبــةتين كــة مةســةلةي  

يةكانةوة لة اليـةني عةرةبيـةوة يـان اليةنـةكاني تـر كـة       كةركوو  هةوَل ئةدرَي لة اليةن زؤر اليةنة شؤظين
ر ةنطة وةكو زؤر لة برادةران ئاماذةيان ثَيكرد، نوَينةرايةتي هـةموو ئـةو ثَيكهاتانـة نةكـةن، بـةآلم ثَيويسـتة       
كــورد فشــاري خــؤي هــةبَي، لــة هــةموو حاَلةتةكانــدا ئَيمــةة ثَيشــنيار دةكــةين كــة ثةرلــةماني كوردســتان    

ــتَيكي ر ــة    هةَلوَيسـ ــة اليةنـ ــات لـ ــةوة و داوا بكـ ــدراوَيك بآلوبكاتـ ــة، راطةيانـ ــةبَي دواي كؤبوونةوةكـ ــي هـ وونـ
ثةيوةنديدارةكان بؤ ئةوةى كة مةسةلةى كةركوو  نةوةزعيةتَيكي خاصـي ثـَي بـدرَي و نـة هةَلبـذاردن دوا      

رَيكةوتننانـةي  يرَي، ضونكة ئةوة ثَيضةوانةى دةستوورة و هةم ثَيضةوانةى ئةو رَيككةوتننامانةية يان ئةو 
 .كة لة نَيوان ثَيكهاتةكاني عريا دا هةبووة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عومةر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهاء الدين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكان، وا ئــةزامن كــة تــةنها شــارَيك كــة هــةموومان كــؤ ئةكاتــةوة، هــةموو ئــاي  و نةتــةوة و ثَيكهاتــة سياســ
كةركووكة، خؤ ئةطةر هةموومان  سة لةسةر كـةركوو  بكـةين و بـة حةماسيشـةوة  سـةي لةسـةر بكـةين،        
ئـةوة حـة ي خؤمانـة، كـةركوو  ئـةو شـارةية كـة لـة هـةموو شـارةكاني تـري كوردسـتان بـة تايبـةتي و لــة               

بـَي لـة زيامنةنـدي و    عريا ين بة طشيت زؤرترين تةزحياتي داوة، ر ةنطة تـةنها شـارَيك بـَي كـة ذمـارة يـة        
زيان لَيكةوتوويي، لةبةر ئةوةى مان خؤمانة بة هةموومانةوة، بة كورد و توركمانةوة و ئاشـوور و عـةرةبي   
ر ةسةنةوة ديفا  لة كةركوو  بكةين، لة زمين دةستوور و ئيستي قا اتي دةستووري خؤمانةوة وةكـو طـةلي   

و خاآلنةي كة هـةظاآلني خـؤم باسـ  كـرد ناضـمةوة      كوردستان  سة لةسةر مةسةلةكة بكةين، من زؤرَيك لة
سةري، بةآلم ثَيم واية كة دوو خاَل عةرز بكةم جَيي بايةخي بةر َيزان بَيت، من ثَيم واية روونكردنةوة يـان  
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بةالط كان نية، من لَيرة ثَيشنيار دةكةم كـة ياداشـتنامةيةكي خَيـرا و بةثةلـة، وةكـو ثةرلـةماني كوردسـتان        
ةينة نةتةوة يةكطرتووةكان و وَينةية  بدةينـة هَيـزة سياسـيةكاني عـرياق، بـةو ثَييـةي كـة        بنووس  و بيد

ئَيمة مةرجةعي سياسي مةسةلةكةين، هةستياريةكي طرنطيشي هةية، ر ةنطة كان نةبَيت تـةنها كـان نـةبَيت    
ةمــم ئــةوةي كــة بــة راطةينــدراوَيك يــان بــةالغَيك كؤتــايي، كؤتــايي بــة دانيشــتنةكة بَيــن ، ثَيشــنياري دوو  

لَيذنةيةكي تةحقيقي، موحايـةد بـؤ ئـةوةى مةسـةلةي كـة ئـةورووذَينرَي و ثاسـاوى تايبـةت دةهَينرَيتـةوة،          
مةسةلةي تةالعوبة بة سيجيلي ناخيب ، ئَيمة نةترس  لـة دروسـت كردنـي لَيذنةيـةكي تـةحقيقي بـةَلكو       

ق بـَي، لـة كةركووكـةوة تـا كـوت و      داواة بكةين بةزووترين كـات بـة مـةرجَيك باسـةكة باسـي هـةموو عـريا       
نةجةف با، لـة هةوَلـةكاني تـةالعو  بـة سـيجيلي نـاخب  بكـرَي، زؤر ئاسـايية، ضـونكة مـافَيكي تـةبيعي            
خؤمانة، وةكو برادةراني ترين ئاماذةيان ثَيكرد، ئةو مةسةلةية هةر لة كةركووكة، ئةطـةر راسـتة ئـةوة لـة     

و كؤتاييم ئةوةية، ئَيمةة بةشةكةى خؤمان هةندَي لةوَي ئةطـةر  شوَينةكاني تر زياتر كراوة، خاَلي سَييةم 
بيكةين بة ئةدائي خؤمان لة كةركوو  و لة مووسَل و لة بةغدا، باسي هةَلوَيسـيت سياسـي نيـة تـا بكةوينـة      
داكؤكي لَيكردن لة هةَلوَيسيت سياسيدا تا حةدَيكي باة هةنطاو لَينراوة، با، لة ئةدائي تةنفيزيـة، بـا، لـة    

ائي ئيدارية، با، لة جؤري مامةلـة كردنـة لـة طـةَل كَيشـة مةيـداني و ئيجرائاتـة رؤذانيـةكان كـة ئـةوة           ئةد
 .خودي سةركردايةتي كوردستانين تَيبيين و سةرجني لةسةر بوو، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  سةمري فةرموو

 :بةر َيز مسري سليم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن مامةلةى لةطةَل دةكـةين خـاَلَيكي طرنطـة لـة ئَيسـتادا، سروشـتية بةرامبـةرةكان بـة عـة لي ئَيمـة بـري            ضؤ
ناكةنةوة، ر وانطةكانيشيان وةكو ئَيمة نية، بريكردنةوة و ر وانيين ئـةوان جيـاوازة لـة بريكردنـةوة و ر وانـ       

وة  ثةرلـةمانين بةرامبـةراكامنان   كورد، بةآلم بةداخةوة ئةولةويـةت و  سـة و بـا، و طفتوطؤكـاني ئَيمـة      
دياري دةكةن لةبارةى حةساسرتين  ةزية كة  ةزيةي كوردة، ئةطةر بةرامبةرةكامنان لة بةغدا هةَلوَيسـتيان  
لةبارةى هةَلبـذاردني كةركووكـةوة وا نةبووايـة، ثـَيم وا نـةبوو كـةركوو   ةزيـة و  سـة و باسـي ئَيمـة بـَي            

دياىل و شوَينة دابر اوةكـاني تـرين، ضـونكة بةرامبـةرةكامنان هةَلوَيسـتيان      لَيرةدا، هةروةها ئَيستا مووسَل و 
شتَيكي ترة، ئَيمة لةم بارةيةوة ئةوة بابةتي طفتوطؤي ئَيمة نية، لةبةر ئةوة زؤر طـرنط بـوو، ئَيمـة  سـة و     

ــةمان لةطــةَل بكردايــة، يــة  منوونــة ئةهَينمــةوة،    لــة  بامســان و حيســابي وردمــان لةســةر بكردبايــة، مامةَل
ئاشــيت هــةورامي هــات ســةبارةت بـة نــةوت و مةســةلةي نــةوت  ســةي وردي كــرد،  .كؤبوونـةوةى ثَيشــوودا د 

سةركردايةتي سياسـي كـورد، حكومـةتى هـةرَيمي كوردسـتان توانيـوةتي خـةبريي نَيودةوَلـةتي، توانيويـةتي          
ووري عـرياق بـؤ   طفتوطؤي ضر  و ثر  بكـات بـؤ ضـؤنيةتي سـوودمةند بـوون لـة بر طـة دةسـتووريةكاني دةسـت         

هةناردة كردنـي نـةوت بـؤ دةرةوة، سـةركةوتووة بـووة تيايـدا، بـةآلم بـؤ  ةزيـةكي وةكـو كـةركوو ، هـةتا             



 301 

ئةمر ؤ، ثَيم وا نية سةركردايةتي سياسـي كـورد توانيويـةتي خـةبريَيك، لَيكدانةوةيـة ، تةفسـريَيك بـؤ ئـةو         
ةوة و دواتر تا ئَيستا طرفتارين بـة   9004ة لة بر طة دةستووريانة بكات كة ئَيمة سوودي لَي وةربطرين، ئَيم

ةوة، نـةمانتواني تةفسـريَيك وة  بر طـة دةسـتووريةكاني هـةناردةكردنى نـةوت و غـاز،        150دةست مـاددةى  
بيكةينةوة بؤ ئةوةى  ةزيةي كةركوو  دةرباز بكةين، لة  ةزيةيةكي ناوةخؤيي بيكةينة  ةزيةكي طةورةي 

ــتطريي  ــةت ثش ــةتي، تةنان ــا       نَيودةوَل ــةوت كؤمثاني ــؤ ن ــةوةى ب ــاتي ئ ــة جي ــَي، ل ــتمان ب ــة ثش ــةتين ل نَيودةوَل
نَيودةوَلةتيةكان ثشتطريميان بكةن، ئةمانتواني دةوروبةر ثشتطريي  ةزيـةي كـةركوو  بكـاتن بةداخـةوة تـا      
ئَيستا نـةكراوة، ئـةو مةوزوعـةى جـةنابت كـة سـةردَيكي مَيـذووييت كـرد،  ةزيـةي كـةركوو  و ضـؤنيةتي            

وطران شاري كةركوو  و هةنطاوةكاني و بر يارةكاني ية  لـة دواي يـةكي حكومـاتي ثَيشـوو، زؤر     طؤر يين دمي
بة زةروورم دةزاني  سةردَيكيشت بكردباية بؤ هةَلوَيستة سياسيةكاني سةركردايةتي سياسي كورد لة بـارةى  

ةتي و تـا ئَيسـتا بـة    ةوة تا ئَيستا ئةو هةنطاوة جيديانة ضـي بـوو ناويـ    9004كةركووكةوة ضي كردووة، لة 
ــة و          ــات و كَيش ــؤكي بك ــةتي داك ــؤن توانيوي ــووة   و ض ــي ب ــة ض ــةكاني ئَيم ــة و طرفت ــتووة، كَيش ــوَي طةيش ك
طرفتةكاني ئَيمة لة كةركووكدا ضي بووة  ئةوة طرنطرت بوو لة مةسةلةكان، ضونكة مةسةلةي سياسـي تـةنها   

سياسي ئَيستاي هاوضـةرخدا، لـة مةجليسـي     حة ائيقي تةئرخيي يةكاليي ناكاتةوة بة تايبةتي لة خةريتةى
ئــةمن، لــة ئومــةمي موتةحيــدة، لــة ســةرجةم كؤميتــة نَيودةوَلةتيةكانــدا، تــةنها حة ائيقــة مَيذووييــةكان    
ناتواني خةريتةى سياسي جيـا بكاتـةوة، بـةَلكو حـة ائيقي سياسـي هةيـة و حـة ائيقي كؤمةآليـةتي هةيـة،          

ئَيمة كة ثَيم واية ئَيمةى كورد لة مامةلـة كـردن لةطـةَل  ةزيـةي     ئةبَي ئَيمة فةرامؤشي نةكةين، طرنطة بؤ 
كةركووكدا تةنها ئيعتيماد لةسـةر حـة ائيقي كـةركوو  دةكةينـةوة، يةكَيكـة لـة رةطـةزةكان و تو ـةكاني         
 ــةرار وةرطــرتن هــةمووي نيــة و دووانةكــةي ترمــان فــةرامؤة كرديــة كــة بــة زةرةري ئَيمــة تــةواو بــووة،   

ارتـةكان و كاتةكـةمان لـة دةسـت ضـووة، ئَيمـة لـة وةخـيت زايعـدا  سـة لةسـةر كـةركوو              بةداخةوة ئَيمـة ك 
دةكةين، كاتَيك كة هةَلبذاردن  سةي لةسةر ئةكرَي، كاكان بة دةستةوة نةماوة و مو اتةعة كراوة، ئَيمة لة 

ثةرلـةماني   كاتي زايعدا تواناي هاوسةنطكردني هاوكَيشةكامناندا ضةندمان مـاوة  مـن يـة  منوونـة عـةرزي     
ي تةمووزدا كة بةرامبةر هةَلبذاردني ئةجنومةنى ثارَيزطاي كةركوو  99بةر َيز دةكةم، لة ساَلي ثَيشوودا لة 

هةَلوَيست دروست بوو، كارتَيك بة دةست كوردةوة بوو نةهَيَلَي مةسةلةي ئةجنومةنى هةَلبذاردني ثارَيزطاي 
ئةوين حكومةتى عريا ي ثَيويسيت بـة تَيثةر انـدني بودجـةى     كةركوو  تَيثةر َي ئيال ئةو كارتة بةكاربَييَن،

تةكميلي هةبوو، ضونكة حكومةت ثَيويسيت بة بودجةكة هةبوو، نوَينةراني يةكطرتوو ثَيشـنياريان كـرد لـة    
سةر ليسيت هاوثةميانى لة بةغدا كة ئَيمة نةهَيَل  بودجـةى تـةكميلي تَيثـةر َي لـة كوردسـتاندا هـةتا وةكـو        

ةجنومةنى ثارَيزطاي كةركووكمان بؤ تَينةثةرَييَن، بةآلم فيعلةن سـةرةتا هـاودةنط بـووين تيايـدا     ثةرلةمان ئ
دواتر ئيعازدرا بة نوَينـةراني كـورد لـة ثةرلـةماني بةغـدا كـة مةلـةن بودجـةى تـةكميلي جيـا بكةنـةوة لـة             

وما و بينيمـان  ي تـةمووزدا ئـةوةي  ـةوما كـة  ـة     99مةلةن كـةركوو ، كارتةكـةمان لـة دةسـت ضـوو و لـة       
هةموومان كة ئةمر ؤ طرفتارين ثَيوةى، ئَيستا  سـةكةم لةسـةر ئةوةيـة، ئَيمـة لـة كاتَيكـدا  سـة ئةكـةين نـة          
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كاركان بة دةستةوة ماوة وةكو ثَيويست و نـة كاتيشـمان بـة دةسـتةوة مـاوة،  ةزيـةكي تـر كـة حـةز دةكـةم           
َيسـتا ئَيمـة موجامـةالت و موزايـةداتي سياسـي      شةفافانة بيـورووذَينم، سـيفةتي دةزطـاي بـاآلي هـةرَيم، تـا ئ      

نةيهَيشتووة دةربـارةى كـةركوو  ثرؤذةيـةكي هاوبـةة، فـؤرمَيكي هاوبـةة ثَيشـكةة بكـةين، لَيكدانـةوةى          
ــَين، خــةَلك تــةعبريي لــَي ناكــات، ئــةم      ــَيم نــاوَيرين بيَل جيامــان هةيــة، ر وانــيين جيامــان هةيــة، ئــةتوامن بَل

ــةماني    موجامــةالت و موزايةداتــة سياســي  ــة ئــةمر ؤ طةيانــدووة، هــةتا لــة نــاو ثةرل ة  ةزيــةي كــةركووكي ب
عريا يشدا ئةم موزايةدات و موجامةالتة سياسية تَيثةر اندووة، دةخوازَي ئةم ثةرلةمانة ببَيتة طفتوطؤي بري 
و بؤضوونة لَيـك جياوازةكـان بـؤ ئـةوةى ثر ؤذةكـة وةكـو خـؤي مامةَلـةي لةطـةَل بكـرَي، نـة  وةكـو ئـةوةى              

ةنَيك ئةيةوَي يان كةسَيك ئةيةوَى، بري و بؤضـووني اليـةنَيك يـان هَيزَيـك ببَيتـة بـري و بؤضـووني بـاآلي         الي
سةرجةم هةرَيمي كوردستان نةتوان  مامةَلة لةطةَل  ةزيةكة بكةين، ضـونكة  ةزيـةي كـةركوو   ةزيـةي     

بة، نةتةوةكـة هـةر ئـةمَييَن،    هَيزَيك نية،  ةزيةي حيزبَيك نية،  ةزيةي نةتةوةيةكة، حيزبةكان ئةر ؤن، 
 ةزيةكة هةر ئةمَييَن لةطةَليدا، هةروة  تةئرخيي ئةم  ةزية هاتووة هةتا ئَيستا، ئَيمة ئَيسـتا بـة نيسـبةت    
ثةرلةماني هةرَيمةوة، من نازامن ئَيمة ض  ةرارَيكي ئيلزامـي ئـةتوان  دةربكـةين، هـةر ثشـتطريي نامةيـة        

ن و هـ  بكـةين بـة نوَينـةراني كـورد لـة بةغـدا هةَلوَيسـيت خؤيـان          ئةتوان  وةكو موزةكةرةيـة  دةربكـةي  
بثارَيزن و تةنازول نةكةن لة جياكردنةوةى كةركوو ، لة غةيري ئةوة ثَيم وانية هيضي ترمان ثـَي بكـرَي،   

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار كا  عبداهلل حممود فةرموو 
 :بةر َيز عبداهلل حممود حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة مةسةلةي كةركوو  مةسةلةيةكي طرنطة بة نيسبةت خـةَلكي كوردسـتانةوة وةكـو بـةر َيزان خوشـك و      
برايــاني ئةنــداماني ثةرلــةمان باســيان كــرد، لــة بزووتنــةوةى كوردايــةتي خــةَلكي كوردستانيشــدا بةر اســيت   

سـةر بـووة لـة سـةرةتاوة تـا ئَيسـتا، بـةردةوامين        تةزحية زؤر دراوة لةسـةر كـةركوو ، كـةركوو  ضـاوي لة    
ئــةبَي، لةبــةر ئــةوةى ثَيطةيــةكي بــةهَيزة بــؤ خــةَلكي كوردســتان، دةروازةيةكــة بــؤ شــارةكاني تــري عَيــراق،  
بنةمايةكي ئيقتييادي بةهَيزيشة بؤ خةَلكي كوردستان، دابـةة كردنـي كـةركوو  لةسـةر ئاسـيت جـوطران       

ة لةسةر سرتاتيذيةتي نةتةوةى كورد بة بؤضـووني مـن لـة عريا ـدا، بؤيـة      يان دميوطران خةتةرَيكي طةورةي
ثَيويستة ثةرلةماني كوردستان لةو بارةيةوة وةكو جةنابتان لة سةرةتاوة  سةتان لةسةر كرد، هةَلوَيسـتَيكي  
روونــي هــةبَي، ئةطــةر ئــةو ثَيداطرييــةى اليةنــةكاني عــرياق بــةردةوام بيــت لةســةر ئــةو  ســةيةي ئَيســتاي     

كوو ،  سة هةية لةسةر  مووسَل و شارةكاني تـري عـرياق، وةكـو ديـاىل، هـةتا بةغـدادين، ضـونكة بـؤ          كةر
جَيطاي ثرسيارة لة موسَل، وةكو ئيستي قا اتي ئينتيخابي دةكرَي بؤ كةركوو  بـؤ نـا  بـؤ بـؤ كـةركوو  وا      

سةى لةسةر ئةكةن، لة موسـَل  نةبَي  لةبةر زؤر ينةى كوردة ديارة نايانةوَى، لة كةركوو  بة شَيوازيكي تر  
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بة شَيوازَيكي تر، دةبَي هاوثةميانيةتي كوردستان لةسةر ئةوة بة جيددي  سـةي لةسـةر بكـات، هاوثـةمياني     
تـةنها زامنـة بـؤ     150بكات، بةر اسـيت مـاددةى    150كوردستان لة بةغدا ثَيويستة ثَيداطري لةسةر ماددةى 

وني مـن نةتـةوة يـةكطرتووةكان و ئـةمريكا و اليـةني تـرين،       ئةو مةسةلةية، لة ر ووي ياساييةوة، بة بؤضـو 
اليةنَيكي طرنطي ئامادةيي ناو طفتوطؤكاني تايبةت ناو هةم هةَلبذاردن و هةم ئةو وةزعة سياسيةي ئةمر ؤي 
كةركوو ، ثَيويستة  يادةى كوردي لة عريا دا سةركردايةتي سياسي كوردي بة تايبـةتي و نوَينـةراني كـورد    

نيةتي كوردستان لة بةغدا، كار لةسةر ئـةو مةسـةلةية بـة جيـددي بكـةن، يـةعين كـاري لةسـةر         لة هاوثةميا
بكةن، بؤ ئةمةة من ثَيشنيار دةكةم وةكو بةر َيزان  سةيان لةسةر كرد، ثـةيامَيك لـةو بارةيـةوة ئاراسـتةى     

ــؤ      ــَي ب ــي ثــةيامَيك ب ــة رمس ــةمان ب ــةي ثةرل ــةي ئَيمــة  س ــت، كــة  س ــةوة  نةتــةوة يــةكطرتووةكان بكرَي نةت
 .يةكطرتووةكان، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار بةفرين حس  خةليفة فةرموو 

 :فرين حس  خةليفةةبةر َيز ب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سة كردن لةبارةي مةسةلةي كةركوو  هةر ضةندي بَلَين كةمة، بةآلم ئةطةر ئَيمة بةو جؤرة درَيـذةي ثـَي   
،كةواتــة كَيشــةكة طــةورةتر دةبَيــت، ئةطــةر بَيــت و ئَيمــة بــا، لــة شؤرشــة يــة  لــة دواي يةكــةكاني  نةدةين

ميللةتي كورد بكةين، دةبَين  سةرجةم شؤر شةكان لةسة ضي بةرثابووينـة  لةسـةر مةسـةلةي جوطرافيـاي     
ــةتي        ــةي ميلل ــة ئَيم ــووة، بؤي ــتانةوة ب ــاي كوردس ــةلةي جوطرافي ــة مةس ــردن ل ــا  ك ــتان و ديف ــورد  كوردس ك

ــةرَيمي        ــؤ ه ــووة ب ــي ب ــوكمي زات ــرياق و ح ــؤ ع ــووة ب ــي ب ــة دميوكراس ــةكان هةميش ــة شؤر ش درومشــةكامنان ل
كوردستان، ئَيمة ثَين ئةوةى كة جةخت بكةينةوة لةسةر هـةرَيمي كوردسـتان، جـةخت دةكةينـةوة لةسـةر      

بةو جؤرة مامةلـة لةطـةَل    عَيراق، عَيرا َيكي دميوكراسي بَيت، بةراسيت مايةي سةيرة كةلة عريا ي ئةمر ؤدا
كورد بكرَي و دووبارة هةنطاوةكاني حكومـةتى بـةعَ لـةم سـةردةمةدا دووبـارة بكرَيتـةوة، بؤيـة بـة هـية          
شَيوةية  ئَيمة لةطةَل ئةوةدا ن  كة دؤخي تايبةت بؤ شاري كةركوو  دابندرَي يان تة سيماتي جيايي بـؤ  

بكرَي ثَين وةخت لة نَيوان نةتةوةكانـدا، ئـةوة مايـةي     بكرَي يان كورسييةكاني ثارَيزطاي كةركوو  دابةة
زةرةري ميللةتي كوردة جارَيكي ديكة، بؤية ئَيمة جَيطاي دةسـت خؤشـيية جـارَيكي تـر كـة نوَينـةرامنان لـة        
بةغدا كاري باشيان كردووة، بةآلم ثَيويستة لةسـةريان كـةوا هةَلوَيسـيت سياسـي خؤيـان وةرطـرن و بـايكوتي        

بكةن لةسـةر ئـةو مةسـةلةية و ئَيمـة جطـة لـة نوَينـةراني ثةرلـةمانين، بةر اسـيت هةنـدَي           دانيشتنةكانيان 
ثؤسيت سياسي باشيان هةية ئَيمةى ميللةتي كورد تيايدا مافمةند بووة، ئَيمة سةرؤكايةتي كؤمارمـان هةيـة   

ي سـكرتَيرة  و جطة لةوةة جَيطـري سـةرؤ  وةزيرامنـان هةيـة، بةر اسـيت ثَيويسـتة لـةو رَيطةيـةوة لـة رَيطـا          
بةرَيزةكاني حيزبةكانةوة، لةو رَيطةوة هةوَل بدرَي كةوا ئـةو مةسـةلةية بـة كؤتـا بطةيـةنَيت، بؤيـة ئةطـةر        
بَيتــو ســةيري شــةهيداني شــاري كــةركوو  و دةوروبــةري بكــةين، دةبيــن  رَيــذةيان لــة زينــدووان زيــاترة،  
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ي ثَيويست بنرَي، ئةو كَيشـةية ضارةسـةر   ئةوةة مايةي ئةوةية كة بتوانرَي هةوَلي جيددي بدرَي و هةنطاو
بكرَي و دؤخَيكـي تايبـةت نـةدرَي بـة شـاري كـةركوو ، ضـونكة كـةركوو  شـارَيكي لـة مَيذينـةى عريا ـة و             
شارَيكة وةكو شارةكاني تري عَيراق، بؤية نابَي لَيي جودا بكرَيتةوة و ئَيمة لةطةَل دؤخي تايبةت ن  و، زؤر 

 .سوثا،
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .ر َيزدار كا  حممد سعيد فةرموو
 :بةر َيز دة سعيد دة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ساَلي ( 1)، بر طةى دوو و بر طةى سَي بة ثَيي بر ياري ذمارة (41)سةرةتا ئاماذة بةوة ئةكةم بة ثَيي ماددةى 

ي بــــؤ مةســــةلة ، كــــة ئــــةوة ئــــةركَيكي طــــةورةى ثةرلةمانــــة، كــــة ببَيتــــة مةرجــــةعَيكي سياســــ9003
ضارةنووسســازةكان، بـــةآلم جـــارَي بةداخـــةوة كـــة بـــة درةنــط كـــةوت، هيواداريشـــم بـــؤ هـــةموو مةســـةلة   
ضارةنووسسازةكان بَ ، بؤية ثَيشنيار دةكـةم بر يارَيـك بـدرَي كـة بـؤ هـةموو مةسـةلة ضارةنووسسـازةكان و         

ي تـر، حـةدباة هيضـي كـةمرت     ببَيتة مةرجةعَيكي سياسي، وةكو مةسةلةي موسَل و حةدبا، وةكو ناوضـةكان 
نية لةو زوَكةي كة لة كورد دةكرَي وةكو زوَلمـةكاني تـر، هـةروةها بـؤ هةنـدَي مةسـائيلي تـر كـة لـة اليـةن           
حكومةتى ناوةندةوة بةرامبةر بة طةلي كوردستان دةكرَي، هةروةها ثةرلةمان بَ  بة مةرجـةعَيكي سياسـي   

وآلتيـان، ضـونكة بةرامبـةر بـة هاووآلتيـانن، بؤيـة مـن داوا        و ضارةنووسساز بـؤ كَيشـة و داخوازييـةكاني هاو   
ئةكةم لةناو خؤمشاندا هةندَي مةسائيل هةية بةرامبةر بـة هاووآلتيـان دةكـرَي ثَيويسـتة بـؤي بطةر َينـةوة،       
ــة          ــي ل ــةوَي دةستخؤش ــةوة دةم ــاي ثةرلةمان ــة و ياس ــةير ةو و ثرؤطرامان ــةو ث ــ  ب ــد دةب ــة ثابةن ــرةوة ك لَي

ان بكةم و دةستخؤشي لـة ليسـيت هاوثـةمياني و ليسـيت يـةكطرتوو دةكـةم كـة جـةنابت         سةرؤكايةتي ثةرلةم
لةبريت ضوو ناويان ببةي، كة بَيطومـان لـةو هةَلوَيسـتةياندا دةستخؤشـيان لـَي ئةكـةين، بـةآلم بـة ضـاكةكان          

كي وا يعـي  دةَلَي  ضا  و ئةوةة مةسةلةيةكة بة شَيوازَيكي مةوزوعي و بة شَيوازَيكي عيلمي و بة شَيوازَي
و مــةنتيقي، ثَيويســت دةكــات هةَلســةنطاندن و ثَيداضــوونةوةي بكــةين بــة دوور لــة تةشــةنو ، بــة دوور لــة 
ميزاجي و شيت شةخيي، بةخؤداضوونةوةي هةر حيزبَيك، هةر طروثَيك، هةر نةتةوةية ، هةر دةزطاية ، 

ةوةية، بؤيــة بةر اســيت لةطــةَل هــةر ثةرلــةمانَيك، بــة خؤيــان دانةضــنةوة، مانــاي تــةراجو  و بةرةوداضــوون  
دةستخؤشـــي لـــة شـــتة باشـــةكان و هةَلوَيســـتةكانيان ، بـــةآلم ئـــةداي نوَينـــةراني سياســـي كـــورد و ئـــةداي 
سةركردايةتي سياسي كورد لة  ؤناغة ضارةنووسسازةكاندا جَيطاي رةخنة و جَيطاي طلةييةو و ثَيويست بـةو  

بـؤ رةخنـةى رووخَينـةر، لَيـرةوة مـن دةَلـَيم ثَيويسـتة         بةدواداضوونةوة بؤ باشرت كردنـي ئةدائةكةيـة، نـة    
ديراسةيةكي عيلمي و  وول و ياسايي و كةساني ثسثؤر لة دةستووري عريا يدا بيكةين بؤ ئـةوةى ئَيمـة بـة    
شَيوةيةكي دةستووري و ياسايي و بة شَيوةيةكي سياسـي و سـةردةمانة بـةرطري لـة داخـوازي نةتةوةكـةمان       

، لَيذنةية  ثَيك هـات  159دا، بة ثَيي ماددةى 9001لة كؤتايي مانطي ئةيلولي ساَلي بكةين، وةكو ئاطادارن 
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كة دواي ضوار مانط دةبَي راثؤرتَيك ثَيشكةة بكةن لةسةر هةموار كردني دةستوور، ئةم هةموارانة يةنـة  
مي لةسـةر  بةردةم ئةجنومةنى نوَينةراني عريا ةوة و بة زؤرينةى رةهـاي ثةسـند بكـرَي و دواتـر ريفرانـدؤ     

، نابَي دةستووري فيـدرالي هـةموار   5بر طةى  191بكرَي، ئةوة سَي ساَل تَيثةر ي و نةكراوة، بة ثَيي ماددةى 
بكرَي مةطةر بةرةزامةنـدي ثةرلـةماني كوردسـتان و رةزامةنـدي زؤرينـةى دةنطـدةراني كوردسـتان بـَي، كـة          

َينيةكان و ئـةو كةسـانةى لـة ئةجنومـةنى     سةيري ئةكةى بة ثَيي ئةو دوو مادددةية، ئةم رةوشتةى كـة شـؤظ  
نوَينةراني عَيرا ةوة دةيانةوَي هةَلوَيست وةربطرن بةرامبةر بة طةلي كوردستان، نادةستوورية و نا ياسـايية  

بكةين بة مةرجةعَيكي دةستووري و مةرجةعَيكي ياساييمان بـؤ   150و بؤية ثَيويست دةكات ئَيمة ماددةى 
بكةين و داكؤكي لـة هـةموو مافـةكان بكـةين، بـةرةنطاري ئـةم كَيشـةية بـب ،          ئةوةى لةوَيوة مونتةلة ي بؤ

تةبعةن كَيشةيةكي ضارةنووسساز و طرنطة و مَيذوويةكي هةية، بة شَيوةيةكي سياسي و دةستووري دةبـَي و  
ئةمـة  بةر اسيت بةغدا و ئةجنومةنى نوَينةران دةيانةوَي بة دةنطدان و لةناو ثةرلةماني عريا دا بـة زؤرينـة   

ــاددةى       ــتوور و م ــةوانةى دةس ــةوة ثَيض ــة ئ ــةوة ك ــةكاليي بكةن ــاددةى  150ي ــة م ــةلةي   150، ك ــةو مةس ئ
بر يوةتةوة و بة زؤر ينة ناكرَين ئـةوة ئيفتيعـالي  ةزيةكـة، كـة ئيفتيعالةكـة ديـارة دذي ياسـا و دةسـتوورة،         

عومــةر عبــدالعزيز،  بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم و تةصــميم دةكــةم لةســةر ثَيشــنياري بــةر َيز مامؤســتا          
يادداشتنامةية ، موناشةدةية  بؤ نةتةوة يةكطرتووةكان، نوَينةريان لة عرياق، حـةتا مةجليسـي ئـةمن بـؤ     
موئتةمــةري رابيتــةى ئيســالمي، بــؤ جاميعــةي دوةلــي عــةرةبي، بــؤ ســةرؤ  كؤمــاري عــرياق، بــؤ ســةرؤكي   

، حـةتا بـؤ ئـةتران شـيعة و سـوننة و      حكومةت و بؤ سةرؤكي ثةرلةمان، بؤ هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان
مةرجـةعي شــيعي و بـؤ هــةموو اليةنـة كوردســتانيةكان وبـؤ هــةموو دةوَلـةتاني ئيقليمــي، ئـةوة ثَيشــنياري       
يةكةمم، ئَيمة با شيت عةمـةلي بكـةين، ثَيشـنياري دوةمـم، وةفـدَيكي ثةرلـةماني كوردسـتان سـةرداني ئـةو          

ــةوة    ــرد، نةت ــم ك ــة باس ــةى ك ــا نَيودةولةتيان ــالمي،    دةزط ــةتي ئيس ــةرةبي، دةوَل ــةي ع ــةكطرتووةكان، جاميع ي
مةرجةعيةت و ئةتران سونين و شـيعي و هـةموو ئةترافـة عريا ـي و ئيقليميـةكان كـة ثةيوةنديـدارن بـةو         
مةسةلةوة، ضونكة ئةوة ديارة مةوزوعةكة ئـةوها بـة سـادةبا، نـةكرَي، ثـَين ئـةوةى ئـةو وةفـدة سـةردان          

اني كَيشةكة، اليةني جوطران، اليةني مَيذوويي و اليةني دةستووري و اليةنة بكات بؤ ئةوةى هةموو اليةنةك
سياسيةكاني روون بكاتةوة بؤ ئةو ئةترافة نَيودةوَلةتيانة، بؤية ثَيشنيار دةكةم لَيذنةية  لةناو ثةرلةماندا 

ثةرلةمانتاري دروست بكرَي كة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكي فراكسيؤنةكان بَيت و هةندَي 
تري ثسثؤر، ديراسةيةكي ورد و  ووَلي دةستووري عريا ي بكةن، هةموو ئةو ر َي و شوَينة ياسايي و سياسـي  
ــتَيكي         ــتاني و هةَلوَيس ــيت كوردس ــةكي طش ــةتي و راي ــيت نَيودةوَل ــةكي طش ــتة راي ــة ثَيويس ــة، ئَيم و ئيعالميان

ني طــةلي كوردســتان بةرامبــةر بــةم كَيشــةية، يةكطرتووانــة هــةموو اليةنــة سياســيةكان و هــةموو ثَيكهاتــةكا
دَيمةوة سةر ئةو خاَلةى كة ومت بةخؤداضوونةوة بةراسـيت، ئَيمـة كةمتةرخـةميمان هةيـة بـةر َيزان، نكـوَلي       
نابَي لَي بكرَي، ثَيويست بوو جةنابيشت، ئةو ئةجنامةى كة ئَيستا ثَيي طةيشتووين بةداخةوة دةرهاويشـتةى  

ئَيمة خؤمان وةكو اليةنة سياسيةكان و وةكو سـةركردايةتي سياسـي كـورد و وةكـو     ئةو كةم و كوريانةية كة 
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ــةو بر طــة و           ــة و ل ــة جياجيان ــةو  ؤناغ ــة، ئَيمــة ل ــتةى ئةوةي ــةن دةرهاويش ــة، تةبع ــةرةكان كردوويان نوَين
ــةر       ــي و لةب ــادةالتي سياس ــةر موع ــة لةب ــازة نةكراي ــة و س ــان بنواناي ــتَيكي ترم ــة هةَلوَيس ــة، ئَيم مة تةعان

امةالت و لةبةر هةندَيك بةرذةوةندي كة نامةوَى تةفييلي بدةمَي، هيوادارم بةضاوَيكي وا ي  بينانةوة موج
و بة ضاوَيكي مةوزوعيةوة ئَيمة دان بة كةم و كوريةكاني خؤمان بنَي  و، ئةطـةر كـةم و كوريـةكان دةسـت     

كامنان دابـ  بكـةين و ئـةو  ؤناغـةى     نيشان نةكرَي ناتوان  ئايندةيةكي بةهَيز بنيات بنَين، ناتوان  مافـة 
كــة ئَيمــة تَيــدا ئــةذين ئــةوة  ؤنــاغَيكي هةســتيار و طرنطــة، هيــوادارم مةســشوالنة ض بةخؤداضــوونةوة و ض   
مةسشوالنة هةنطاوي سياسي و دةستووري و ياسايي بنَي  و ئةو ثَيشنيارانةى كة كردم، ثَيشنياري عةمةل  

 .زانةى ثَين من، بؤية يرَيتة دةنطدان و زؤر سوثا،وتةصميم لةسةر ئةو ثَيشنياري بةر َي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز طوَليزار  ادر فةرموو
 :بةر َيز طوَليزار  ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ادد دةكـةم، هةَلبـذاردن نـابَي لـة كـةركوو  دوا كـةوَي، ئَيمـة سـاَلةهاي         .من ثشتطريي لة  سةكاني بةر َيز د

وةكو ميللةتي كورد ية  خةباتي هةبووة لة شاخ و لة شاردا، ئةوين هةدةن ئةوة بووة كـة كـةركوو    ساَلة 
بَيتةوة سةر بةشي كوردستان، ئَيستا داوام ئةوةية كة ئةنداماني ثةرلةمان هةموو شتَيك والنَين و بةهةمان 

كوو ، ئَيمـة ضـونكة   شَيوة، ضؤن كاتي خؤي يـة  دةنـط بـوون، ئَيسـتاة يـة  دةنـط بـن بـؤ  ةزيـةي كـةر          
ساَلةهاي ساَلة بة هةزاران شةهيد و ناخؤشي و دةربةدةرميان ديوة، با ئَيستاة هـةموومان يـة  دةنـط بـ      
لةسةر  ةزيةي كةركوو ، داواشم ئةوةية لة حكومةتى كوردستان، كة لةطةَل هةموو حيزبةكاندا دابنَيشَيت 

َيســيت هــةبَي بةرامبـةر بــة  ةزيــةي كــةركوو ،  و بطةنـة صــيغةية  كــة هـةموو ميللــةتي كــورد، يـة  هةَلو   
 .سوثا،

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار ذيان عومةر فةرموو
 :بةر َيز ذيان عمر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من وةكو كةركووكية ، حةز دةكةم باسي يادةوةريةكي تاَلي خـؤم بكـةم لـة شـاري كـةركوو ، كـة مـن كضـة         

يةكةم خيزان بووين لة شاري كةركوو  لة طةر ةكي ئيمام  اسم كـة ئَيوارةيـةكي   1295شةهيدَيكم لة ساَلي 
ســارد بــوو، مــن تةمــةمن ثَيــنة ســاآلن بــوو، جةندةرمــةكاني بــةعَ دايــان لــة دةرطاكــةمان، خــؤم دةرطاكــةم  
كردةوةكة طرتيان لة ثةمل و منيان فريداية ناو جيبَيكي عةسكةرييةوة، هةموو خةَلكةكاني طـةر ةكي ئيمـام   
 اسم و ئيسكان شاهيدي ئةوةن، كة ئَيمة باوكيشمان نةبوو، باوكم شةهيد بوو، بةآلم طوَييان بةوة نـةدا، لـة   
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بريمة كـة دايكـم حـةزي لـة بـةخَيوكردني باَلنـدة بـوو ضـةند مريشـك و شـتَيكمان هـةبوو لـة حةوشـةكةي              
َلندةكاني ئَيوةة وةكو ئَيـوة  خؤماندا لةبةرضاوي خؤم جةندرمةكان ملي مريشكةكانيان هةَلكَيشا و وتيان با

تاوانبار و موجرمين،  ةت ئةو تاآلوةم لةبري ناضَي، ئَيستا كة ئةو  سـانة ئةكـةم دَلـم ثـر  ئـةبَي لـة طريـان و        
ئةو رؤذة سةختانةم بري ئةكةوَيتةوة، ئةوة نة  بَلَيم ئةوة شتَيك بَي بؤ عةتف باسـي بكـةم، بـةآلم خـةَلكي     

حاَلي ئةو كارةساتةى كة ئَيمـة يةكـةم مـاَل بـووين لـة كـةركوو  ئـةوةمان        كةركوو  و ئيمام  اسم شاهَيدي 
بةســـةرهات، مـــن لَيـــرة وةكـــو ئةنـــدام ثةرلـــةمانَيك، كـــة ثةرلـــةمان مةرجةعيـــةتي بر يـــارة بـــؤ مةســـةلة  
ضارةنووسسازةكاني شاري كةركوو  و هةموو مةسةلةكاني ئَيمة، ئةبَي بة هةموو توانـاي خؤمـان ثشـتطريي    

ةكاني خؤمان لة ليسيت هاوثةمياني و لة ثةرلةماني عرياق بكـةين، راسـتة ئَيمـة ئاطـادارين     لة خوشك و براي
كة هةر ضةندة تا ئَيستا مونا ةشـةكان نةطةيشـتووة بـة ئاماجنَيـك لـةوَى، لةبـةر دوو هـؤي سـةرةكية، هـؤي          

وين  ـازاجني  يةكةم لةبةر شاري كةركووكة، هؤي دووةم لةبةر زيادكردني كورسييةكاني ثةرلةمانة، كـة ئـة  
ئَيمةى تَيدا نية كة زياد بكرَي ، ئةوان حةز دةكةن زياد بكرَي، بةآلم ئَيمة حةز دةكةين كةمين بكرَيتـةوة  
تا حةدَيك، ضونكة خؤمـان ئـةزان  ئَيمـة وةكـو ميللـةتي كـورد ئَيسـتا كـةلتوورَيك لـةناومان بآلوبوويتـةوة           

ــةآلم عةر     ــت، ب ــان ببَي ــداَل زياترم ــة دوو من ــاهَيَل  ل ــةكانيان     ن ــةنها منداَل ــدان ت ــاد بوون ــة زي ــةكان زؤر ل ةب
، و ئــةو كاتــة ئَيمــة زةرةرَيكــي ضــا  دةكــةين لــة كورســييةكاني ثةرلــةمان، هــةروةها 19و  10طةيشــتووتة 

ناحيةي ئةوة بؤ كةركوو  تةبعـةن ئـةوان ئةيانـةوَيت ضـةند اليـةنَيك، كـة مـن بةداخـةوة ئـةيَلَيم، ضـةند           
ةكان و توركمانةكان، رَيزم هةية بؤ ئةواني تر، شؤظَينيةكان، مةبةستم ئةوةية اليةنَيكي شؤظينية، لة عةرةب

بةداخةوة ئةو شتة ئةَلَيم، كة ئةوان ئةيانةوَيت هةَلبـذاردن بـة ضـوار بازنـةوة ئـةبَيت لـة كـةركوو ، ئـةوة         
ضـوار  خؤي لة خؤيدا دابـةة كردنـة ئـيرت بـؤ هةَلبـذاردن بكرَيـت، بـؤ دةنطـةكان تؤمـار بكـةين و بيكةينـة            

بازنةوة، هةروةها كة تايبةكةندي درا بة شاري كةركوو  با بة بةغداة بدرَي، ضـونكة هـةموو نةتـةوةكان    
لة بةغداشدا دةذين وةكو كةركوو ، بؤضي بة، كةركوو  ئةو تايبةكةندييةي ثَي بدرَي  من لَيـرةوة داوا  

ازة نةكرَي لةسةر ئـةو مةسـةلةية،   ئةكةم لة خوشك و برايةكامن لة ثةرلةماني عرياق بة هية شَيوةية  س
ضونكة سازة كردن لةسةر مةسةلةي كةركوو ، كةَلةكة بووني كَيشةكانة، ئةو ملمالنَيية بؤ ضوار ساَلي تر 
ئةمَينَيتةوة، غةدرَيكة ئةضَيتة خانةي غةدر و نا عةدالةتيةوة لةو شارة ثارضة ثارضة كراوة، لةبةر ئـةوةى  

شــتطريي برايــةكامنان بكــةين كــة نابَيــت، ئةطــةر بــؤ بازنةيةكــةة ئةطــةر  ئــةبَي هــةوَلمان يةينــة ئــةوة و ث
نةطةيشت  بة رَيككةوتنةوة، بةآلم بـؤ مةسـةلةي تايبةكةنـدي شـاري كـةركوو  بـة هـية شـَيوةية  ئَيمـة          
هةَلوَيستمان لةطةَل ئةوانة نييةو رَيطة نادةين كة تايبةكةندي بدرَي جارَيكي تر بـة شـاري كـةركوو ، زؤر    

 .،سوثا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كا  دلَير مةدوود
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 :بةر َيز دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئاشكراية كة كَيشـةى كـةركوو  كَيشـةيةكة ر ةطَيكـي  ـووَلي هةيـة، لـة هـةمان كاتـدا طرنطيـةكي ئـابووري و            

ــزان        ــةية وا ب ــةو كَيش ــةر ئ ــدا، لةب ــة عريا  ــة ل ــي هةي ــوطران و سياس ــة     ج ــةوَي ل ــةر بت ــةية ئةط ــةو كَيش ئ
موناسةبةيةكدا باسي بكةى، ئةوة ضارةسةر ناكرَي و ثَيويسـيت بـة سـةردة، ثَيويسـيت بـة خـةباتي سياسـي و        
خةباتي ديبلوماسي و جةماوةري هةية، باشرتين حةلين ئةوةية زياتر وةكو  يادةى سياسـي كـوردي هـةوَل    

وة ضارةسةر بكرَي، ئةوةندةى هاوسـؤزي و هاوكـاري لةطـةَل    بدةن ئةو كَيشةية لة اليةن كةركووكيان خؤيانة
ــدا هــةبَيت، لةبــةر ئــةوةى           ــا ئةوةنــدةة لةطــةَل اليةنــةكاني الي كةركووك ــة عريا يةكانــدا هةيــة، ب اليةن
كةركووكيةكان خؤيان ئـةزانن كَيشـةكانيان ضـؤنة و كَيشـةكانيان بـة ض ضارةسـةر دةكـرَي، هـةروةها زؤر لـة          

سَل و عةرةبي رةسةن هةن لة كةركووكدا ئةوانة اليـان ضـاكة كـة كَيشـةى كـةركوو       برادةراني توركماني ئة
لةناو خؤياندا ضارةسةر بكرَيت، با ئةو اليةنة رةسةنانة و ئةو اليـةن ضـاكانةي توركمـان و عةربانـة ئةطـةر      

لــة خيتــابي سياســي و ســل  لــة اليــةني تــرةوة كــرا مــن ثــَيم ضــاكة ئــةوانين رةديــان هــةبَيت، ثارَيزطــاري   
هاونيشتمانيي خؤيان بكةن و ثارَيزطاري لة كةركووكيةتي خؤيان بكةن، بة نيسبةت كةركووكـةوة مـن ثـَيم    
ضاكة ئةطةر هات و كَيشةى كةركوو  هية موساوةمةيةكي لةسـةر نـةكرَي بـة شـةرتَي ئَيمـة باسـي ئةكـةين        

بازنةية ، ئةطةر ئةو كـرا   لةسةر حة ائيقةكان، لة هةمان كاتدا رازي نةب  كة كةركوو  بكرَيت بة ضةند
بة ضةند بازنةية  يان شـتَيكي وا هـةبوو، ئةطـةر شـارةكاني مووسـَل و ديـاال و تكريـت و بةغـداة كـرا بـة           
ضةند بازنةية ، ئةوين ئةو كاتة شتَيكي وا ئةطةر هةبَيت، لـة هـةمان كاتيشـدا ثَيويسـتة كـورد زيـاتر كـار        

موشـتةرة  هـةبَيت لـة نَيـوان هـةردوو سـةركردايةتي ثـارتي        بكات لة رَيطاي راطةياندنةوة و راطةيانـدنَيكي  
دميوكراتي كوردسـتان ويـةكَييت نيشـتمانيي كوردسـتان، لةسـةر شـة امي عريا ـي، ضـونكة ئـةزان  زؤربـةى           
حيزبــة سياســيةكان تةوجيهاتــةكانيان لــة اليــةن دةرةوة بؤيــان دَيــت و تةوجيهاتــةكانيان زؤربــةى شــؤظيين  

َلَي  هاونيشتماني بَيـت، لـة كؤتاييشـدا داوا ئةكـةم لةسـةر مةسـةلةي كـةركوو         دةبَيت، نة  وةكو ئةوةي ب
وةكو ئةوةي كة ئَيمة تاوانبار دةكرَين كة كورد ئةبَيتة هـؤي ئـةوةى ئينتيخابـات دوا بكـةوَيت يـاخود كـورد       

ة خؤيـان  ئةيةوَيت ليسيت كراوة نةبَيت و ليسيت داخراوة بَيت، بة  ةناعةتي من زؤر اليةني عريا ي هةن كـ 
وا ئةبينن لة هةَلبـذاردني داهـاتوودا دؤر اون، يـاخود لـةو دةرطانـة نـادةن، ثَييـان ضـاكة كـة ئينتيخابـات دوا           
يرَيــت، كَيشــةى كــةركووكين ئــةزانن كــة كَيشــةيةكي طرنطــة، كَيشــةيةكة كــة كــورد لةســةر حة ــة و             

ــات د      ــا ئينتيخاب ــةية  ت ــة كَيش ــةن ب ــةن ئةيك ــة ي، تةبع ــةر ح ــةكان لةس ــيانةوَيت  كةركووكي ــرَي، ئةش وا ي
تاوانةكةي يةنة سةر كورد، ئينجا ئةطةر بَيت و ئينتيخاباتين دوا يـرَي، بـة  ةناعـةتي مـن وا ضـاكة كـة       
سةركردايةتي كورد بة هية شَيوةية  مساوةمة لةسةر حة ةكان و راستيةكان نـةكات، هـةروةها داوايـةكامن    

اوة بن و دةست كراوة بن لةسةر مةسـةلةي كـةركوو    بة نيسبةت هةموو خةَلكي كوردستانةوة، زؤر ضاو كر
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و زؤر بة طيانَيكي نيشتمانييةوة ضارةسةر بؤ ئةو مةوزوعة بكرَي، مومكينة بؤضـوونةكامنان جيـاواز بَيـت،    
ــة          ــورد و توركمان ــيةكاني ك ــة سياس ــو اليةن ــةكمان وةك ــةموو الي ــرتاتيذيةتي ه ــةدةف و س ــزامن ه ــةآلم وا ب ب

 .هةموو وةكو يةكن و هاوشَيوةن، زؤر سوثا، رةسةنةكان و عةرةبي رةسةن و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار دانا سةعيد  فةرموو
 :بةر َيز دانا سعيد صون

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داواكاري ثَي بةخشيين بارَيكي تايبةت بة كةركوو  لة هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني عريا دا كة داواكارييةكة 

تَيداية و ناكؤكة لةطةَل زؤر لةثرنسيثةكان كة تا ئَيستا لة كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكاني  نا مةنتيقيةتي
عريا يدا ئيشي ثَي كردووة، ئةوةة لةبةر دوو هؤوة، يةكةميان، ئةطةر لةسةر ئةو بنةمايةية كة كـةركوو   

ك دَيت، ئةوة تةواوي عريا ي جيا ئةكرَيتةوة كة ثَيكهاتةكةي جياوازة، دانيشتووانةكةى لة طروثي جياواز ثَي
با بَلَين ئةو حاَلةتةي هةية، عرياق لة ثَيكهاتة و طروثي جيـاواز ثَيـك هـاتووة، ئـيرت بؤيـة ئةطـةر كـةركوو         
جيا بكرَيتةوة دةبَي ئةو حاَلةتة تةعميم بكرَي بؤ سةرلةبةري عرياق، هؤي دووةم ئـةوةي كـة كؤمسـيؤن تـا     

ذةى دانيشــتووان دابــةة كــردووة، بــةآلم ديســان نــا مةنتيقيةكــة   ئَيســتا كورســييةكاني لةســةر بنــةماي ريـَـ 
لةوةداية ئةو حاَلةتة ئةطـةر كـةركووكي نةطريتـةوة ئـين نةكردنـة بـة ثرنسـيثةكاني خؤيـان، مـن كَيشـةم           
لةطةَل ليسيت كراوة يان داخراو نية، هةردووال اليـةني ثؤزةتيـف و نيطـةتيفيان هةيـة، هـةروةها مةسـةلةي       

كَيشةيةكيان نية، بةآلم ئةطةر فرة بازنيية، فرة بازنةيي ئةطةر لةسـةر ئاسـيت ثارَيزطـا     فرة بازنةيين هية
بَيــت، ئــةوة زؤر ئاســايية ئةطــةر كــةركووكين بازنــةيَيكي ئينتيخــابي بــَينت، بــةآلم ئةطــةر دابــةة كردنــي    

ــةو ب          ــتواني ئ ــذةى دانيش ــؤ رَي ــةوة ب ــةوةى بطةر َيي ــَي ئ ــة ب ــان و ب ــةي يةكس ــوار بازن ــؤ ض ــةركوو  ب ــة ك ازن
ــيؤني بــاآلي             ــة كؤمس ــيثةى كــة ل ــةو ثرنس ــاكؤكي لةطــةَل ئ ــة ن ــةوة جؤريكــة ل ــانةوة ئ ــة، ديس ئينتيخابيان
هةَلبذاردنةكان تـا ئَيسـتا ئيشـي لةسـةر كـردووة مةسـةلةي دانيشـتوانةكان، رَيـذةى دانيشـتووانة، مةسـةلةي           

لة نيزامي كؤتـا، يـةعين هـةر    ضوار بازنةيي ئةوةي ئيستا ئَيمة لَيي حاَلي بووين، ئين كردنة بة شَيوةية  
بازنةيـة  ثـَين وةخـت رَيذةيــةكي كؤتـاي بـؤ دابنــرَي، بـةآلم ئـةوةى مـن ئاطــادار  ، نيزامـي كؤتـا لــة دوو           
حاَلةتدا تؤ دةتواني بةكاري بَيين و ثيادةى بكةي، يةكَيكيان ئةوةية ئةطةر تةواوي ثَيكهاتـةكان يةكسـان بـن    

دةتواني سيستةمي كؤتا ثةير ةو بكةين، لة حاَلـةتَيكي تـر دةتـوان      لة رووي رَيذةى دانيشتوانةوة، ئةو كاتة
سيستةمي كؤتا ثةير ةو بكةين ئةطةر ثَيكهاتةية  ياخود ضةند ثَيكهاتةية  لة رووي هةَلبذاردنـةوة ئةطـةر   
بة هؤي ئةوةى كة طروثي بضـووكن بـة هـؤي ئـةوةى رَيذةيـةي دانيشـتوواني كةمـة، لـة رَيـي هةَلبذاردنـةوة           

ن نوَينةرةكانيان بطةيةننة ثةرلةمان، بةآلم ئَيمة لة حاَلةتي كةركوو  هية يةكَيك لةو حاَلةتانـةمان  نةتوان
نية، تةنيا ية  طروك دةطرَيتةوة كة ناتوانن لـة ر َيـي هةَلذاردنـةوة بتـوانن نوَينـةرةكاني خؤيـان بطةيةننـة        

 .ثةرلةمان، ئةوين تةنيا طروثي مةسي ية، سوثا،
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 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .رَيزدار خورشيد ادد فةرموو
 :سليم يونَ بةر َيز خورشيد ادد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئةمر ؤ ديارة، طةورةترين ئييتيفان  واتي شؤظيين  150بة رةئي من طةورترين موئامةرة لةسةر ماددةى 

كي سادة نية، بـة بةرنامةيـةو   بة ثيشتيواني دةسيت دةرةكي ئةمرؤة ديارة، ئةو كارةي ئةمر ؤ دةكرَيت كارَي
 150، ئيلتيفـاف لةسـةر مـاددةى     150ديراسةت كراوة و هةنطاو بة هةنطاو دَينة ثَين، بؤ ئةوةى ماددةى 

دةكرَيت، من لَيرة برادةران زؤر باسي مةسةلةي كةركوو  وتارخيي و لة ناحيةي سياسيةوة، من لَيـرة حـةز   
ي ثا  تـةعامول لةطـةَل  ـةوارة سياسـيةكاني عـرياق دةكـات،       دةكةم باسي ية  شت بكةم، كورد زؤر بة نيةت

ــةوارة        ــةو يفي   ــة دواي م ــة وردي ب ــاة ب ــةو ث ــت لةم ــتان دةبَي ــةماني كوردس ــورد، ثةرل ــي ك ــادةي سياس  ي
سياسيةكاني عرياق لة هةموو اليةنة سياسيةكاني عـرياق بضـَيت و، ئـةو مةو يفانـة تةسـبيت بكـات، ئـةوةي        

ئةو مةو يفة بة هةند وةربطرَيت و، لة بري نةكةين، ئةوةي مـةو يفي سـل     مةو يفي ئيجابي و باة بَيت،
بَيت دةبَيت ئةو مةو يفةة تةسـبيت بكـةين و، واز لـة موجامـةالت بَيـن ، لةمـةو ثـاة ئـيرت موجامـةالت          

، نةكةين،  ةزييةيةكي وةكو كةركوو  هةَلوَيستَيكي سياسي سل  هةبَيت، ئَيمة ثاشي دوو ر ؤذ، مانطَيكي تـر 
وةَلال برادةر دَيت سةالم و عليكم، ئةوةي لة بـري بكـةين، دةبَيـت ئـةو شـتانة لـة بـري نةكـةين، مـةو يف بـة           
نامةيةكي بةر اشكاو و ديار بطةينة هةموو اليةنة سياسيةكان كة ئَيمةي كورد لة مةو ثـاة مـةوا يف لـةبري    

لةطةَل دةستوور بَيت، لةطـةَل ياسـا بَيـت،     ناكةين، ئةوةي لة طةَلمان بَيت، دؤستمان بَيت، لةطةَل حة ي بَيت،
ئةوة بة نيسبةت ئَيمة جَيطاي سوثاسة و،ئةوانةي تـرين مـةو يفي سـلبيان هةيـة لةمـةوثاة حيسـابي بـؤ        
دةكةين، ئةوة ية ، دووةم، دةبَيت لة ئَيستاوة، هةر لة ثةرلةمانةوة دامودةزطاي ر اطةيانـدن جـةخت لةسـةر    

 يفَيكة طوجناوة لةطةَل ياسا، طوجناوة لةطةَل دةسـتوور، ر َيطـةطر نيـة لـة     ئةوة بكةين كة مةو يفي كورد مةو
ر َيككةوتن لةسةر ثرؤذةي هةَلبـذاردن، بيلعـةكَ كـورد هةنـدة  تـةنازوالتي ثَيشـكةة كـردووة كـة حـة ي          
خؤيةتي، بةَلام تـةنازولي دةكـات بـؤ ئـةوةي بةرذةوةندييـة باَلاكـاني عـرياق بثارَيزرَيـت، ئـةوة زؤر موهيمـة           
ئَيستا ر اطةياندني دذ لةسةر ئةوة ئين دةكةن كة فيعلةن كورد ر َيطرة، كورد بة هية  بوَل ناكات، كـورد بـة   
هية ر ازي نابَيت، ئةمة خةتةرة، ضونكة ئَيمة دةبَيت ر ايَيكـي طشـيت كوردسـتاني، عريا ـي، دةرةكـي دروسـت       

كــة بطوجنَيــت لةطــةَل ياســا، لةطــةَل  بكــةين كــة كــورد فيعلــةن لةطــةَل حةلدايــة، بــةَلام كــام حــةل  حــةلَيك   
بر يارةكــاني دادطــاي باَلــاي عــرياق، بــؤ ئــةوةي خةَلكةكــة بــاة بزانَيــت كــة كــورد هــةموو جــار و، لــة هــةموو 
مةو يفةكان و، هةتا ئَيستا مةو يفي ئيجابي بووة لةطةَل ئةوة بووة كَيشـةكان بةئاشـيت و بـة ئـارامي حـةل      

نـاب  كـة بَلـَين كـورد دةبَيـت مـةو يفي نـةرم بَيـت، مـةو يف نـةرم بـة            بكرَين، بةَلام ئَيمـة بـة ئـةوة ر ازي    



 311 

نيســبةت شــؤفينيةكان يــةعين ئَيمــة تــةنازوول لــة مافــةكاني خؤمــان بكــةين، مــةو يفمان نةرمــة بــةَلام لــة  
 .ضوارضَيوةي ياسا و دةستوور، زؤر سوثا،

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرمووعثمانزؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار خليل 
 :دد محم  عثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية ض لة ر ووي دةستوورييةوة، ض لة ر ووي مرؤظايةتييةوة، ناكرَي هةَلبذاردنَيك بكرَي و نوَينةراني 

ام بةر اسـيت  كورد لة ثةرلةماني بةغدا دا  و نوَينةراني كةركوو  لة ثةرلةماني بةغدادا وجوديان نةبَي، بـةلَ 
ئةمة حاَلةتَيكي دةطمةنة لة وَلاتاني دنيائةطةر لةبةر حالةتي ئيستيسنائي زؤر طةورة نةبَي، ئينتيخابات لـة  
ــيت       ــة حيجــةتَيكي طةورةيــة بــة دةســت ليس ــةم وَلاتــة دا تــةئجيل نــةكراوة، ئةمــة ثَيمواي هــية جــوزئَيكي ئ

بةدةسـت هـةموو اليةكـةوة، ثَيمـان وايـة ئةمـة        هاوثةمياني كوردستان دا و، دةبَي كاريشي لةسـةر بكرَيـت و،  
كَيشــةيةكي نةتــةوةيي طةورةيــة و بةردةوامــة و، بةنــدة بــة بــووني ئــةو فكــرة شــؤفينيةي كــة ضــةند ســاَلة  
تةحــةكومي بــةو وَلاتــةوة كــردووة و، لــةم وَلاتــة طةشــةي كــردووة و، لةوانةيــة بــة دةيــان ســاَلي تــرين ئــةم  

ةتةوةكاني ئَيمة مبَينَيـت، بؤيـة مـن ثَيموايـة هـةموو ئـةو ناوةنـدة        كَيشةية لةسةر كةركوو  و لةسةرجةم ن
ئيعالمي و سياسيانةي كة لة كوردسـتان دا دةيـان طـوت خةتـةر لةسـةر كَيشـةي كـورد نـةماوة، مـن ثَيموايـة           
ئةمة هةَلةيةكي طـةورة بـوو، هـةم بـة ر ووي دةرةوة كـة بةر اسـيت لـة كـةم كردنـةوةي كَيشـةي كـوردي كـةم             

م تةئسريي هةبوو لةسةر كاَلكردنةوةي ئينتيماي تاكي كورد لةسةر مةسةلة نةتةوايةتييـةكان  كردةوة و، هة
كة ئَيمة بةخؤمان بةر اسيت دةستمان لةو كَيشةية دا هةبوو، هةندَي لة ميدياكان بة ناوي ئةهلي و، هةنـدَي  

راني ئَيمة لة بةغدا و، جةريدة لةم الو لةمال لةسةر كةمكردنةوةي هةميةنة و هةروةها مةو يعيةتي نوَينة
ئةمة حاَلةتَيكي سل  دروست كـرد و، هـةروةها نـةماني ئيـديعاكردن بـؤ ئـةوةي كـة مةترسـييةكان لةسـةر          
كورد نةماوة و، هةروةها كورد ئيرت ضؤن دائةبةزَي، بةر اسيت ئةمة حاَلةتَيكة لة دواي ئةم هةَلبذاردنةي ئةم 

ةشةوة دروست بوو، كة ئَيمة خيتابَيكي وازحي جيامان نةبوو دوايية دروست بوو كة من ثَيمواية لةسةر ئةو
وةكو هةموو هَيزة سياسيةكان، وةكو هةموو هينةكان لة كوردستان دا، لةسـةر مةسـةلة نةتةوايةتييـةكان و،    
نةيارةكانيشمان لة بةغدا ثَيمواية ئةم هةلـةيان  ؤسـتةوة، زيـاتر ثَيـداطري لةسـةر ئـةو مةوزووعـة دةكـةم،         

م باشة هـةر وةكـو بـرادةران باسـيان كـرد لةسـةر ئاسـيت دةرةوة بـرادةران باسـيان كـرد ياداشـت            بؤية من ثَي
بنووسرَي بؤ هةموو ناوةندة نَيو دةوَلةتييةكان و ئيقليميةكان و، كَيشةكةيان بؤ ر وون بكرَيتةوة داكؤكي لة 

 ثَيويسـتة، لةسـةر ئاسـيت    كَيشةكاني خؤمان بكةين، ئةمة لةسةر ئاسيت دةرةوة، لة ئاسيت ناوةوةة بةر اسـيت 
ناوخؤ دا  ثَيويستة ئَيمة ئيستيعدادَيكي جةماوةري طةورة بؤ ئةم هينـة وةربطـرين و، خـةياراتي ترمـان لـة      
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بةردةم دا بَي، كـة دةتـوانرَي بةر اسـيت بـؤ ئـةم مةبةسـتة ثةرلـةمان لـةو اليةنـة بكؤَلَيتـةوة، زؤر سوثاسـتان            
 .دةكةم

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي جةنابتان دةكةم، ر َيزدار ساالر حممود، فةرمووسوثاس

 :بةر َيز ساالر حممود مراد علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةمة يةكةم هةَلوَيست وةرطرتن نية لةسةر كةركوو  و ناوضة دابر اوةكان، ض لة ناو ثةرلةمان و ض لة 
َيشان دةدةن كة فشـارةكامنان لةسـةرة، جومطـة    دةرةوةي ثةرلةماني كوردستانين، ئاماذة سياسيةكان وامان ث

طرنطــةكاني ثةيوةســت بــة خــا  و خــةَلكي كوردســتان وامــان لــَي ئــةخوازن نــةهَيَل  ضــيرت هــية ثيالنَيــك    
بةسـةرمان دا تَيثـةر َي، مةتلـةبي ســةرةكين ئةوةيـة خؤمـان كـؤ  و تــةباتر بكـةين لـة بةرامبـةر هةر ةشــة          

ر وة  دةوتــرا مةترســي نــةما، بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةماني دةرةكةييــةكان وا دةركــةوت مةترســي لةســة
كوردستان، طرنطـة لـةم دانيشـتنةدا ر ةخنـة و ثشـتيوانيمان بـؤ حـزوور و خـةباتي بـةر َيزان لـة هاوثـةمياني            
كوردستاني لة بةغدا بة بةرنامة و ثَيشنيار و ثةيامي ياسايي و دةستووري و دميوكراسي بَيت، من دةرفـةت  

 ـابيلي  بـوَل نـةبَيت لـة ياسـاي هةَلبـذاردن دا نـاوي كـةركوو          : خاَلَيـك دةخةمـة ر وو، يةكـةم    هةبَي ضةند
ضيرت ثَيويست ناكات : ياداشت بكرَيت، واتا ثَيويستة حاَلي كةركوو  حاَلي ثارَيزطاكاني تر بَيت، خاَلي دووةم

ان وة  فشـار بـةكاربَين  و،   لة سةنطةري ديفا  و بةرطري لةخؤكردن دا ب ، ثَيويستة مافة دةسـتوورييةك 
ضيرت كـةركوو  غـةدري لـَي نـةكرَي، ثَيويسـتة هةَلوَيسـيت وا يعـي و عةمـةلي وةربطـريَي، خـاَلي سـَييةم لـة             

ي دةستووري عريا ي دا هاتووة و ئةَلَي، بؤ هةر سةد هةزار هاووَلاتيية  نوَينةرَيكي دةبَيت لة (52)ماددةي 
يََشنيارَيك بؤ دابةشكردني كةركوو  بؤ ضةند بازنةية  و، بة نيسـبة  ئةجنومةني نيشتيماني دا، واتا هةر ث

كردني ئةنـدامَييت بـة ثَيـي ثَيكهاتـةكان داوايَيكـي نادةسـتووري و ناياسـيية، طرنطـة لـة ثةيامةكـةمان دا بـة            
طرنطة لةم ساتة وةختةدا ئين لةسةر ئيقرار كردني دةسـتووري  : وازحيي تيشكي يةينة سةر، خاَلي سَييةم

رَيمي كوردستان بكةين لة بةرامبةر دا، ثَيموايـة لـةم ر ؤذانـةي ر ابـردوو دا هاوكارمـان كـا  عـوني بـةزاز         هة
مةحكةمةي دةستووري لة : ثَيشنيارَيكي لةو بابةتةي خستؤتة بةردةم سةرؤكايةتي ثةرلةمان، خاَلي ضوارةم

ووري لـة ر ابـردوو دا بـَي اليـةن و     طرَيي ئاوا دا وا دةخوازَيت ثةناي بؤ بادرَيت، ضـونكة مةحكةمـةي دةسـت   
ي كارنامةكــةي حكومــةتي (99)لــة مــاددة : دةســتووريانة زؤر مةســةلةي يــةكال كردؤتــةوة، خــاَلي ثَينجــةم 

ي دةسـتووري، حة ـة   (150)ماليكي دا هاتووة كة مولزةمة بة جَيبةجَي كردنـي بر طـة بـة بر طـةي مـاددةي      
ومةتي فيدرالي دا بهَيندرَيتةوة و مةسشوليةتي مي ذووييشـي  ئةمة لَيرة دا جارَيكي تر بةر ةمسي بة بريي حك

لــةم هةَلوَيســتانةي نــاو ئةجنومــةني نيشــتماني عريا ــي دا دةردةكــةوَيت ئاينــدةي   : لةســةرة، خــاَلي شةشــةم
دميوكراسي يـان دميـوكراتيزةكردني سيسـتةمي حـوكم لـة عـرياق دا ئةسـتةمة، ئـةم هةَلوَيسـتةة ثَيويسـتة           
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ــةوروثا ــاَلوَيزاني ئ ــةوة،     ب ــادار بكرَيت ــَي ئاط ــاني ل ــوازاني جيه ــوكرات خ ــةموو دمي ــةكطرتووةكان وه و نةتةوةي
جطة لةم مةسةلةية، لة ر ؤذاني ر ابردوو دا بينيمان هةر ةشةكردني بَي ثةردة لةسةر سر ينةوةي : خاَلَيكي تر

لة ضةند مانطي  زماني كوردي هةية لة  خانة   و طةرمةسَير، هةروةها لة جةلةوال و سةعدية و مةندةلي
ر ابردوو دا بة سةدان ماَل كؤضيان كردووة بةرةو ناوضةكاني طةرميان و سةرووتر، ئةمةة بة هـؤي فشـاري   
ســوثاي نــوَيي عــرياق ناوضــةكةيان ضــؤَل كــردووة، بؤيــة ثَيشــنيار دةكــةم ليذنةيــةكي كــاتي لــة ثةرلــةمان دا  

ضــة دابر اوةكــان و ئــةو مةســةالنةي كــة و ضارةنووســي ناو( 150)دروسـت بكرَيــت تايبــةت بــَي بــة مــاددةي  
ثةيوةستة بة خةَلكي ئةو ناوضةيةوة، ئَيمة ضةكي دةستمان تاكة زةمان دةستوورة و دةستوورين لةبةردةم 
ــة        ــاوة، طرنط ــةردةم م ــةممان لةب ــووة و،  ك ــري ؤ ض ــة ف ــان زؤر ب ــَيم كاك ــتمة بَل ــة، مةبةس ــياغةكردنةوة داي س

و، دؤخةكـة ضـيرت نـة سـازة هةَلـدةطرَي نـة  موماتةَلـةكردن، زؤر         هةَلوَيسيت مةبـدةئي و ر وومنـان هـةبَيت   
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار كا  ئاسؤ كريم، فةرموو

 (:ئاسؤ كريم) بةر َيز بكر كريم حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـاخود ياداشـتنامة بـَي، مـن ثـَيم باشـة ئـةو        ئةطةر ثةرلةمانتاران موافيـ  بـن دواتـر ض بةياننامـة دةربضـَي      
ثشـتيواني لـة ليسـيت كوردسـتاني، ليسـيت كوردسـتان مةبةسـتم ليسـيت هاوثـةمياني          : خاَلانةي تَيدا بَي، ية 

ــة       ــؤكي كــردن و ل ــرَي، لــة داك ــةراني عــرياق بك ــة ئةجنومــةني نوَين ــيت يــةكطرتوو ل كوردســتان زائيــدةن ليس
بــةتي لــةو خاَلانــة كــة تــا ئَيســتا دةريــان بر يــوة، تــةئجيل نــةكردني    هةَلوَيســيت ر اســت و دروســتيان بــة تاي 

هةَلبذاردن، واتا لة كاتي خؤي دا بَي، جا بةهةر بر  و بيانووية  بَي كة دةيانةوَي تةئجيل بكرَي، دووةميـان  
ر ةتكردنةوةي باري تايبةتي كةركوو ، ئـةوة ض لـة ر َيطـةي ئـةوة بـَي كـةركوو  بكـرَي بـة ضـوار بازنـة يـان            

داواي : ثةير ةوكردني جؤرَي لـة سيسـتةمي كؤتـا بـَي كـة بـةم دواييانـة ئةمـةة هاتؤتـة بـةر بـا،، ضـوارةم            
تةحقي  كردن لةسةر سجلي ناخب  بكرَي لةو ثارَيزطايانةي كة ئيشـتيباهي ئـةوةي لـَي دةكـرَي دةسـتكاري      

تي ئيتي ـادي تـةديل   حكومـة : كرابَي، بة تايبةتي لة ئـةنبار لـة نةجـةف لـة كةربـةال لـة موصـل، ثَينجـةم        
بكرَي مةسشوليةتي، وةكو مةسشوليةت تةديل بكرَي كة ئةو ر َيطـر بـووة تـا ئَيسـتا لـة جَيبـةجَي نـةكردني        

، بة تايبةتي  ؤناغي يةكةمي ئةوةية كة ئاسايي كردنةوةية، كة ر ةنطة زؤر لةو كَيشانةي كة (150)ماددةي 
نةداني يان ر َيطريكردن لة ئةجنام نةداني سةرذمَيري طشيت، لة ئةجنام : تا ئَيستا ضارةسةر دةكةن، دووةميان

موناشةدةي ر اي طشيت عريا ي، عةرةبي، نَيو دةوَلةتي : كة ئةو دةمة زؤر لة ر استيةكان دةردةكةوتن، شةشةم
تةئكيـد لةسـةر   : بكرَي، كة ٍِهية كارَيك يـان ياسـايَيكي دذة دةسـتوور لـة عـرياق دا تَينةثةر َينـدرَي، حةفتـةم       

وة بكرَي كة ثةرلةماني كوردستان كة نوَينةرايةتي خةَلكي كوردسـتان دةكـات بـة سـةرجةم ثَيكهاتـةكاني،      ئة
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بة سةرجةم بريور ا جياجياكاني كة ية  هةَلوَيستة، ية  ر يزة لة ثشتيواني كـردن لـةم داخوازييانـة، ئيـدي     
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، فةرموورؤوفزانا . سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار د

 
 :دة كريم رؤوف زانا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من بة ثَيويسيت ئةزامن ئةم ئيزافانة هةبَيت لةسةرةراي ئـةوةي كـة ئـةو بةر َيزانـة ئسشـارةتيان ثـَي دا، مـن        

ردنـة بـؤ   جارَي نازامن ئةو بةياننامةي كة لةاليةن سـةرؤكايةتي ثةرلةمانـةوة دةرئـةكرَيت، ئايـا ثشـتطريي ك     
نوَينةراني كورد ياخود ئيدانة كردني ئةو هةَلوَيستانةي غةيري كوردةكانة، بةَلام بةهةرحاَل ئَيمة ئةتوان  

ئيعـترياف كـردن بةهةسـتياري ئـةو     : بة شَيوةية  لة شَيوةكان ئـةم سـيغانةي تيـا كـؤ بكةينـةوة، يةكـةميان      
رياق دا هةيـة تايبـةت بـة كـةركوو ، تةسـةور      بارودؤخةي كة ئَيستا لة كةركوو  دا هةية، ياخود لـة نـاو عـ   

ــةماني         ــة دةرةوةي ثةرل ــتان و ل ــةماني كوردس ــاو ثةرل ــة ن ــَي ل ــةكمان ب ــةموو الي ــي ه ــؤ دةنط ــي ك ــةم جَي دةك
كوردستانين و، دَلنياش  كة هية هَيزَيك نية نة لـة كوردسـتان دا نـة لـة دةرةوةي كوردسـتان دا بـة تـةنها        

س راوي بة دةستةيةوة، ئةو دارة سي راويية ئةتوانَيت لة ماوةي شةو و بتوانَي واهةسيت كةين ئةو دارَيكي 
ر ؤذَيك دا ضارةسةري كَيشةكان بكات، بؤية كؤدةنطي لةسةر ئةم حاَلةتة طرنطة لةم حاَلةتة، بةَلام لة هـةمان  

َيويسـيت  كاتدا دةستخستنة سةر برينةكان ماناي زيندووَييت ئةطةيَييَن لةسةر ئةم حاَلةتانـة، بؤيـة مـن بـة ث    
ئةزامن ئةوة بَلَيم كة خؤ دزينةوة لةبةرثرسيارَييت لة هةنـدَيك حاَلةتـدا لـة بةرذةوةنـدي ئَيمـة نيـة، ئَيمـة        
وةكو ثةرلةماني كوردسـتانين كـةم تـا زؤر بةرثرسـياريةتَيكمان دةكةوَيتـة ئةسـتؤ، مـن ئامـاذةم بـة وتـاري           

ياسـايي دا كـة لـة نـاو ثةرلـةماني كوردسـتان دا       بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان بؤ خولي سَييةم لة دواي سوَيندي 
لَيرة بةر َيزت ئاماذةت دا بةوةي كة ئَيمة هةوَل بدةين لـة ثةرلـةماني كوردسـتان لـة خـولي سـَييةمي دا كـار        
بكات لةسةر ئةوةي كة ئةو بريو ر ايانةي كة لةناو كوردستان دا تةداول دةكرَيت بتوان  حكومةتي ناوةندي 

ؤ نوَينةرةكاني كورد لة ناو حكومةتي ناوةند دا و، لة ناو ثةرلةماني كوردستان دا، ئَيمـة  ثَي بةهَيز بكةين ب
هةميشة بة مةرجةعي دادةنَي  كـة ئـةفكاري تـازةي بـدةييَن بـؤ طـرذو ئاَلؤزييـةكان ضـؤن بتـوان  و، ئـةو           

ةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني   بريور ايانةي كة هةية دةوَلةمةندي بكةين، بَيطومان ئةو بريؤكةية هةَلقوَلاوي ثةير 
كوردستانة، لة هةمان كاتدا ئـةو بر يارةشـي كـة لـة اليـةن ثةرلـةماني كوردسـتاندا دةركـراوة، بؤيـة زينـدوو           
كردنةوةي ئةم حاَلةتة ثَيويست بةوة دةكات كة ئَيمة هةَلوَيستَيكمان هةبَيت، من بةة بة حـاَلي خـؤم لَيـرة    

، كة ئامـاذةي دا بـةوةي كـة ئَيمـة ثَيويسـتة هةنـدَيك حاَلـةت وا        ثشتطريي هةَلوَيسيت بةر َيز كا  يشار ئةكةم
ثَيويست ئةكات كة ئةو بةر َيزانةي كة نوَينةري كوردن لة بةغدا بانطهَيشتيان بكةين بة دةعوةتنامةية  بؤ 
ئةوةي بزان  ض باسة وةكو شتةكان  ئَيمـة تـةنها لـة ر َيطـةي ر اطةياندنةكانـةوة هةنـدَيك زانيارميـان دةسـت         
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ةكــةوَيت بــؤ ئــةوةي كــة بتــوان  كاتَيــك ثشــتطريميان كــرد، ثشــتطريييةكي بــةهَيز بكــةين، كــاتَيكين كــة     ن
نكؤَليمان كرد، نكؤَلييةكي بةهَيز بكةين، بؤية كؤدةنطي لةسةر ئـةم حاَلةتـة نـاتوان  تـا لـة دةم و لـة زاري       

ئـةوةة نةكـةين ئَيمـة تـةنها      خؤيان شتةكان وةرنةطرين و، حاَلةتَيكي تـر ئَيمـة تـةنها موراهةنـةة لةسـةر     
ياداشتَيك بنَيرين بؤ دةرةوةي هةرَيم، ياخود بؤ دةرةوةي عـرياق، يـاخود بـؤ وَلاتـاني دراوسـَي بـةم سـيغةية        
بكرَي، بةَلكو لة هـةمان كـات دا ئَيمـة ثَيويسـتمان بـةوة هةيـة كـة لـة زةمينـة جةماوةريـةكاني خؤمشـان دا            

لـة ئةطـةرةكان بَينينـة ئـاراوة، ئَيمـة دةكرَيـت لـة ئايندةيـةكي          ضارةسةري بكةين، بؤ منوونة ئةطةر يـةكَيك 
ــةتَيكي         ــوان  فةعالي ــة بت ــؤ منوون ــةعين ب ــةركوو ، ي ــاوي ر ؤذي ك ــة ن ــةين ب ــةرخان بك ــك ت ــك دا ر ؤذَي نزي
جــةماوةري دروســت بكــةين لــةو حاَلةتــةدا، ضــؤن بتــوان  كــؤ دةنطــي بكــةين، مــن دَلنيــام لــة نــاو زةمينــة    

ن دا كؤمةَلَيك بريور اي جياواز هةية، كؤمةَلَيك ئةفكاري تةندروسيت باة هةن، كـة  جةماوةرييةكاني خؤمشا
ــتَيك           ــة هةَلوَيس ــك ك ــةوةي كاتَي ــؤ ئ ــةن، ب ــد بك ــة دةوَلةمةن ــةم بابةت ــَيوةكان ئ ــة ش ــَيوةية  ل ــة ش ــوانن ب بت
ــةين         ــةتين دةك ــة دذاي ــك ك ــةين و، كاتَي ــتطريي بك ــةوة ثش ــة يةك ــةموومان ب ــتةكان ه ــةكرَيت، هةَلوَيس دةرئ
هةموومان بةيةكةوة دذايةتي بكةين، ضونكة ئةم ثرسة بة بر واي مـن هـةموومان بةيةكـةوة كـؤ ئةكاتـةوة،      
ثاشان ئَيمة ئةطةر طةيشتينة  ةناعةتَيك لة هةندَيك لة حاَلةتـةكان، بـؤ منوونـة بةياننامةيـةكمان دةركـرد،      

دا ئةطةر ضية  يةعين ئةم ثرسـانة،  ئةم بةياننامةية دةرئةجنامَيكي ئةوتؤمان لَي دةستنةكةوت، لةم حاَلةتة
تةنها ئَيمة،كَي بة دواداضوون بؤ ئةم حاَلةتانة ئةكات  ئةطةر بة دواداضوومنان كرد، تا ض ر ادةية  ئةتوان  
ئــين بكــةين، بــؤ منوونــة ئَيمــة ئةوثــةر ي توانــاي ئيشــةكامنان دا، ئايــا ئَيمــة ئــةتوان  مو اتةعــةي وةكــو     

ةستووري عريا ي بـؤ منوونـة، ثةرلـةماني كوردسـتان لـة هةنـدَيك حاَلـةت دا        ثةرلةماني كوردستان بة ثَيي د
بؤي هةية ئينفازي ئةو  انونانة بكات كة لة عرياق دا دةردةضن، يةعين ئةوانةي كة لة زميين صةَلاحييةتي 

ين لة حةصري حكومةتي ئيتي ادي دا ن ، بؤ منوونة لةم حاَلةتانة ئَيمة تا ضةندَيك توانيمانة ر َيطري بكة
ئينفازكردني ئةم ياسايانة لة ناو هةرَيمي كوردستان  ئةطةر ئَيمة بة شَيوةيةكي تةندروسـيت ئـةزان ، ئايـا    
لة ض حاَلةتَيك دا دةتوان  ئةم كارتة وةكو فشار بةكاربَين   بَيطومان هةنـدَيك لـة بـةر َيزةكان ئيشـارةتيان     

دةسـتووري عريا ـي ئيٍَِسـتا كارةكـةي خؤيـان تـةواو       دا بة دةسـتووري عريا ـي، ئـةو ليذنـةي ثَيداضـوونةوةي      
كردووة لةسةر ساييت ثةرلةماني عريا ي دابةزَيندراوة، من لَيرةوة ثَيشنياز ئةكةم بؤ ثةرلةماني كوردسـتان  
كة ليذنةيـة  تـةرخان بكرَيـت بـؤ بـة وردي ديراسـةكردني نـاوةر ؤكي ئـةم هةمواركردنانـةي كـة لـة اليـةن             

و موتةوةفرية و، دةنطَيكين هةيـة لـة نـاو نـاوان دا بـا، ئـةكات كـة ئـةَلَيت ر ةنطـة          ليذنةكةوة ئامادة كراوة 
دا، يـــة  ئينتيخابـــات نـــةبَيت، بـــةَلكو ( 11/1)ئةطـــةر ئينتيخابـــات لـــة مةوعيـــدي خـــؤي دا بكرَيـــت لـــة 

ــت،        ــةمريكا بَيـ ــرياق و ئـ ــوان عـ ــةي نَيـ ــؤ ئيتيفا يـ ــيةكيان بـ ــَي، راثرسـ ــين بـ ــذاردنَيك و دوو ر اثرسـ هةَلبـ
كـة  ( 159)يةكيشيان لةسةر ئةو تةعديالنةيـة كـة بـؤ دةسـتووري عريا ـي دانـراوة بـة ثَيـي مـاددةي          ر اثرس

ئيشارةتي ثَيدراوة بؤ ئـةوةي كـة ليذنةيـة  ثَيـك ئـةهَييَن بـؤ ئـةو حاَلةتانـة، ضـونكة ئةطـةر ديقـةتي ئـةم             
داية، كؤمةَلَيك بابةتي هةمواركردنانة بدةين، ئةو ثر ؤذة هةمواركردنانة بدةين كة لة ناو دةستووري عرياق 
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زؤر خةتةري تياية، ئَيمة ئَيستا وةكو هةنـدَيك لـةو بةر َيزانـة ئاماذةيـان ثـَي دا، بةر اسـيت تاكـة كارتَيـك بـة          
دةستمانةوة مابَي، ثابةندبوومنانة بة دةستووري عريا ييةوة، بةَلام لة هةمان كاتدا دةسـتووري عـرياق ئـةَلَي    

ةييشة ثَيمان دةربهَيندرَي لـة دةسـتوورةكة كؤمـةَلَيك بر طـة و مـاددةي تيـا       وةكو ئةوةي خةريكة ئةو بة ر َيذ
هةية بة زيان لة سةرمان دا ئةشكَيتةوة و، منوونةي ئـةم حاَلةتانـة مـن باسـي بكـةم، بـة دَلنياييـةوة ئةطـةر         

ئَيمـة  دةستووري عريا ي وةكو خؤي جَيبةجَي بكرَي، لة  ؤناغي ئايندة مةجليسي ريشاسة نامَينَيـت، ئةطـةر   
وا ئيعتيبار بكةين كوردَيك ثؤسيت سةرؤكايةتي كؤمار بة ثَيي دميوكراتييةكي تةوافو ي بـَي، يـاخود بَلـَي     

لة ناو مةجليسي ريشاسة كوردَيك هةية و، بؤ خولي ئايندةي عرياق مةجليسي ريشاسة نامَينَيت ( على األقل)
ــي مة      ــة كردن ــان ئيزاف ــار و، ثاش ــةرؤكايةتي كؤم ــة س ــةوة ب ــؤ    دةبَيت ــةواوكارَيك ب ــو ت ــاد وةك ــي ئيتي  جليس

ئةجنومةني نوَينةراني عريا ي، ضونكة عرياق بةو ئيعتيبارةي كة دةوَلةتَيكي ئيتي اديية، مةجليسي نوامبان 
هةية، مةجليسي ئيتي اد، ئةطةر سةيري ناوةر ؤكي ئةو بر طة و ماددانـة بكـةين كـة تايبـةتن بـة مةجليسـي       

كةكةي بريتية لة كورتكردنةوة و كةمكردنةوةي فيدراليةت و، واي لَيدَيت لة ئيتي اد ئةبين ، تةنها ناوةر ؤ
ئايندةيةكي نزيك دا فيدراليةتي ئَيمة دةبَيتة ناوَيكي بَي ناوةر ؤ ، بؤية هةَلويست وةرطـرتن لـةم حاَلةتـةدا    

لـةي  ئةبَيت دابةة بكةين لةسةر ضـةند تةوةرةيـة  دا، تةوةرةيـة  يـةعين وةكـو  ةزييـةكي سياسـي مامة       
لةطةَل بكرَيت، تةوةرةيةكي تـر يـةعين وةكـو  ةزييةيـةكي دةسـتووري مامةلـةي لةطـةَل بكرَيـت، تـةوةرةي          
سَييةميان تةوةرةيَيكي زةمينة جةماوةرييةكانة كـة ئَيمـة بتـوان  ئـين بكـةين، ئَيمـة تـةنها جوهـدةكاني         

ي بكـةين، ئـةكرَي لـةم    خؤمان تـةرخان بكـةين لـة يـة  بـوار دا سـةيري بكـةين فةرامؤشـي جانبـةكاني تـر          
 ؤناغــةدا ســةركةوتوو بــ ، يةكســان بــ ، بــةَلام لــة  ؤناغــةكاني ئاينــدة شكســتيمان بــؤ بَيتــة ئــاراوة، بــة     
تايبةتين ئَيمة  سة لةسةر ثرسَيك ئةكةين كة ثةيوةندي هةية بـة دةسـتووري عريا ييـةوة، ئَيمـة ئـةَلَي       

بؤ دةستوور، ئَيمة بـة داخـةوة يـةعين ئـةو ئيشـكاليةتةي      ثَيويستة هةموو هَيزةكان لة عرياق دا بطةر َينةوة 
كة دروست ئةبَي لة نَيوان نوَينةراني كورد لة بةغدا و نوَينةراني كورد لة كوردسـتان دا، بـة تةحديـد بـا،     
كردن لة ناو ثةرلةماني عريا ي و ثةرلةماني كوردستان بكةين،ئةو تةنسي  و هةماهةنطييـة ئةطـةر نـةبَيت    

االتي طةورةمان لة ئايندة دا بؤ دروست ئةبَي، ئَيمة ئةمانـةوَي بـة هـةموو شـَيوةية  ثرسـي      كؤمةَلَيك ئيشك
كورد لة ضوارضَيوةي دةوَلةتي عرياق دا سةريةين، بةَلام ئةوة ضـؤن دةتـوان  سـةريةين، تـاوةكو شـتةكان      

نـدَيك جـار بـة داخـةوة     وةكو خؤي لَيي تَي نةطةين، بؤ ئةوةي بتوان  بريور اكانيـان دةوَلةمةنـد بكـةين، هة   
ر ةنطة لة ناو كوردستان دا ئـةم شـتانة بـة غةَلـةت تةفسـري بكـرَي بـة جـانبَيكي تـر دا، كـاتَي كـة داوا بكـرَي             
تةحديدي بةرثرسيارَييت بكرَي لـةم حاَلةتانـة دا، مةبةسـتةكة هـةموو جارَيـك بـة جـانبَيكي سـل  دا نـابَي          

ا ئَيمة ئةمانـةوَيت ئـةو بريور ايانـةي كـة هـةن دةوَلةمةنـديان       بشكَينرَيتةوة، بةَلكو بة جانبةكةي تريشيان د
بكةين، ثر ؤذةيةكي باشرتيان بدةييَن، بَيطومان ئةطةر دوو كة، بري بكةنةوة باشة ياخود سـَي كـة، لةطـةَل    
ية  بريبكةنةوة، ئيزافـة كردنَيكـي كةسـَيكي تـر، ئيزافـة كردنـي بريور ايـةكي تـر ئةبَيتـة هـؤي دةوَلةمةنـد            

ر ؤذةكان، ئةطةر ئَيمة ئةتوان  بةم نةفةسة ئين بكةين بَيطومان كؤمةَلَيك ئاسةواري سل  ترمان كردني ث
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ــين دا      ــاو عريا ـ ــيةكان لـــة نـ ــزة سياسـ ــَيكي زؤر لـــة هَيـ ــةم بةشـ ــةبَيت و، وا تةصـــةور دةكـ ــت ئـ بـــؤ دروسـ
نط، بؤيـة ئَيمـة   يةكالبوونةتةوة لةوةي كة هةَلوَيسيت ئاشـكرايان هةيـة بةرامبـةر بـة كؤمـةَلَيك بابـةتي طـر       

دةبَي ئيرت لة ئَيستاوة هةَلوَيستَيكي ئاشكراي خؤمان هةبَيت بةرامبةر بةم حاَلةتانة، بةَلام لة هةمان كات دا 
ئةبَي لة ئَيستاشةوة تةحديدي بكةين كة ئـيرت ثةرلـةماني كوردسـتان بةرثرسـياريةتةكاني خـؤي بـة زيـاتر        

ةتي ثةرلةمان كـة لةسـةر ثرسـَيكي طـرنط و، لـة كـاتي       دةست ثَي ئةكات، من دةستخؤشي ئةكةم لة سةرؤكاي
خؤيدا كؤبوونةوةكةي بة ئـةجنام ئةطةيـةنَي، بـةَلام دةبـَي ئةمـة درَيـذةي هـةبَيت، بـةَلام بـة دواداضـوونين           
هةبَي بة كؤبوونةوةكاني خؤمان كة بةياننامةية  دةرئةكةي بـؤ ثشـتطريي يـاخود بـؤ ئيدانـةكردن، يـاخود       

ئــةبَي بــة دواداضــوون بَيــت ثشــت بةســت بــةو كاردانةوانــةي كــة لــة اليــةن           هــةر ســيغةيَيكي تــر بــَي،    
 . بةرامبةرةكانةوةية، ئينجا بتوان  هةَلوَيسيت نوَيي خؤمان طةَلاَلة بكةين، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار نةرميان عبداهلل، فةرموو

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، ر ةئيةكاني من برادةران هةموويان تةعبرييان لَي كردووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار شظان محدد، فةرموو

 :بةر َيز  شظان محدد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة دةست ثَي كرد، بـا، لـة كةمينةيـة  كـرد لـةناو ثةرلـةماني       ئةو سةردةي جةنابت لة ثَيشةكي ئةو جةلس
عرياق، من بة هةموو ميعيارَيك دةبينم ئةو كةمينة كةمينةكي دةسةَلاتدارة لة ثةرلةماني عرياق دا، هةموو 
ميعيارَيك لة ئةجنومةني نوَينةراني عرياق، كة ئةو زؤرينةي ديكـةة كـة جطـة لـة كـورد، نـة  بـة دةميـان         

يان لةطةَلن، زؤربـةي زؤرينةكـةة، بؤيـة ثَيموايـة هـةر تـةنازولَيك، هـةر تةسـاهولَيك بةرامبـةر          بةَلام بة دَل
ئةمانة هيضيان  بوَل نية، تةنيا نةماني وجودي كورد و، ئةمةة لة تارخيي ر ذَيمي بـةعَ، ئـةو ر ذَيمانـةي    

ــورد       ــةر ك ــية بةرامب ــان ض ــوون نيازي ــثات ب ــة  ئيس ــة دواي ي ــة  ل ــوون، ي ــوكم ب ــةر ح كــة هــةموو كــة لةس
وةسيلةية  لة ثَيناو نةمانيان، ئةمانةة كؤثيَيكن، ئةطةر نةَلَين خؤيانن، كؤثيَيكي هةمان سياسـةتن، بؤيـة   
ثَيمواية ئةو تةساهوالتانة يان ئةو تةنازوالتانة بَلَي ، لة سةرةتاي، لـة دةسـتووردا بـؤ مةسـةلةي كـةركوو       

تخؤشي لة نوَينةراني كورد دةكةين لة ثةرلةماني عـرياق  كراوة، زياتر ضيديكة  بوَل ناكرَي، بؤية ئَيمة دةس
كــة ئــةو هةَلوَيســتةيان نووانــدووة و، ثشــتطرييان لــَي دةكــةين و، ثَيموايــة ئةطــةر هــية حــةلَيك لــة خــار ي 
دةستوور نةهاتة ئاراوة، من ية  ثَيشنيارم هةيـة كـة ئَيمـة وةكـو كـورد بـة يـة  دةنـط سـةحب بكـةين لـة            

تةعتيلي عةمةليةي دةستوور بكرَي و، ئةمةة يرَيتـة نـاو بةياننامةكـة تـا ئريشـاد      ثرؤسةي هةَلبذاردن و، 
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بدات كة ئؤباَلةكة لةملي ئةوانـة كـة  بـوَلي هـية حـةلَيك ناكـةن، لةطـةَل ئةوةشـدا مـن ثَيشـنيارَيكم هةيـة،            
هــةوَلي ضارةســةري كــةركوو ، بةشــَيك لــة ضارةســةري كــةركوو ، بــة ضــةند موئتةمــةراتَيكي ديبلؤماســي   
شةع ، كة خودي خةَلكي كةركوو  لَي خر بكرَين لة خار ي سياسةت، خار ي ثةرلةمان، خار ي بةغدا، 
خار ي ئةو جيهةتانةي كة حةساسن مةسةلةن بؤ مةسةلةكة، مونةزةماتي كؤمةَلطةي مةدةني ثَي هةسنت، 

ة ، كـة خـةَلكي كـةركوو     بؤ ئةوةي ببَيتة بةرضاو ر وونية  بؤ خةَلكي دونياة، بؤ بةغدا، بؤ هـةموو اليـ  
خؤيان، دةردةدَلي خؤيان بؤ يةكرت بكةن، بطةنة ض نةتيجةية  خؤيان بر ياري خؤيان بـدةن، ئةمـة بةشـَيكة    
لة هةوَلةكاني ئَيمة بؤ بةشَيك لة ضارةسةري، هةروةها ثَيشنيار دةكةم ضيديكة لة بةغدا فورسـةتي زَيـرين   

دةهاتنة ثـَين لـة بةغـدا لـة دةسـت نـةدةين و، ضارةسـةري        لة دةست نةدةين، ئةو فورسةتانةي كة بؤ كورد 
 .يان ضاكسازي لة ئةدائي خؤمان لة بةغدا بكةين، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار سةروةر عبدالردن، فةرموو

 :سةروةر عبدالردن عمر .د بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تخؤشي لة بةر َيزتان و لة سةرجةم هاور َيكامن لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم، كة هـةموومان  سةرةتا من دةس
طشتطريين، هةموومان ية  هةَلوَيسـتمان هةيـة بـة شـَيوةيةكي طشـيت لـة ختوتـة عامـةكان دا، سـةبارةت بـة           

طـةورةترين   ثشتطريي كردن و، ياخود خةم خواردن لة كَيشةي كةركوو ، ديارة ثةرلـةمان تاكـة مةرجةعـة،   
مةرجةعة لة كوردستاندا، دةكرَيت ئَيمة بؤي بطةر َيينةوة، بةَلام لَيرةدا ناكرَي ئَيمة دوو هةَلوَيستمان هةبَي 
ــبةتي       ــة نيس ــة دةرةوة، ض ب ــبةتي ئةحزابةكانــةوة ل ــة نيس ــةمان، ض ب ــة دةرةوةي ثةرل ــةمان و ل ــة نــاو ثةرل ل

ةر يـة  كَيشـة كـؤك ، كـة ئـةوين مةترسـية  هةيـة        ئةنداماني ثةرلةمانةوة، ئَيمة لَيرةدا هةموومان لةس
لةسةر كةركوو  و، ياخود لةسةر كَيشةي كورد، هةر كَيشةية  كةوا سـةيري دةكرَيـت و تَيـي دةر وانـدرَيت،     
دةكرَي ئَيمة تةسنيفي بكةين و ثالني بؤ دابنَي ، سةرةتا سروشيت كَيشةكة ضـؤنة  ديـارة وةكـو بـةر َيزتان     

تارخييتان بؤي با، كرد و، هةندَيك لة هـةظاَلانين باسـيان كـرد، دواتـر طرفتـةكان و،      لةسةرةتادا سةردَيكي 
لةمثةرةكان و، ر َيطة ضارةمان ضية ئَيمة، من ثَيمواية سةبارةت بة كَيشةي كةركوو  زؤر شـت كـراوة، بـةَلام    

ي مَيـذوو بكـةين لـة    كةم و كور ين هةبووة، ئةوةي كةوا دةَلَين هية نةكراوة و، ياخود ئَيمة ئةطةر سـةيرَيك 
شؤر شةكاني كورد دا باجَيكي زؤر دراوة سةبارةت بة كَيشةي كةركوو ، ئةمةة نة ئةوةية كة باسـي بكـةين   
وةكــو ئــةوةي بَلــَي  كــةركوو  شــتَيكمان بــؤي كــردووة، ئةطــةر ســةيرَيكي مَيــذووي كــورد بكــةين لــة ســاَلي  

بكردباية شؤر شةكة هةرةسي نـةدةهَينا، لـة   دا ئةطةر سةرؤ  بارزاني لةسةر كةركوو  مساوةمةي ( 1294)
دا ئةطةر يةكَييت نيشتمانيي كوردستان لةسةر كةركوو  مسـاوةمةي بكردبايـة مفاوةزاتةكـة    ( 1285)ساَلي 

بة ئةجنام دةطةيشت، بؤية دةتوان  بَلَي  طةلَيك شت كراوة و بةَلام لةطةَل ئةمةة دا كَيشـة هةيـة، لةطـةَل    
ر اي هةظاَلامن لةسةرةتا دا خاتوو عةزمية باسي لةوة كـرد يـةكَيك لـةو كَيشـانةي      ئةمةة دا من كؤكم لةطةَل
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كةوا دةسيت خستة سةري،  ئةوين مةسةلةي دوو ئيـدارةيي بـووة لـة كـةركوو  و، يـاخود ئـةو دوو بـريور ا        
ــة        ــةين، الي ــةوة كاربك ــة دوو اليةن ــة ل ــةن، ئَيم ــَي بك ــيت ث ــرةوة دةس ــرَي لَي ــدةر، دةك ــاوازةبووة لةوَين نَيك جي

كَيشةكاني خؤمان موعالةجة بكةين، كَيشـة ناوخؤييـةكان سـةبارةت بـة كـةركوو  بةسـةري دا نةشـكَيتةوة،        
زانــا دةكــةم . اليـةنَيكي تــر لةطــةَل ناحـةزةكامنان و دذةكامنــان دا، هــةروةها مـن ثشــتطريي لــة ر اي هـاور َيم د    

ة نـاوَيكي بـَي نـاوةر ؤ ، ئةمانـة هـةمووي      لةوةي كة دةَلَي ئَيمة دةبَي كارَيك بكـةين ضـيرت فيـدرالي نـةبَي بـ     
بريور اي جوان بوون دةربر دران، بةَلام لةطةَل ئةوةشدا دةبَيت ئَيمة كار بؤ ئـةوة بكـةين كـةوا يـة  خيتـابي      
سياسيمان هةبَي، ناكرَينت لة ئاست هةندَيك دةنط دا كة ئةمر ؤ هةن بَي دةنط ب ، كـة دةنطَيكـة ثَيمـان وا    

ــةركوو      نيــة لــة خزمــةتي كَيشــة  ــةوا ك ــؤ ئةوةيــة ك ــَيكمان ب ــورد دا بــَي، ئَيمــة هــةموو هــةوَل و كؤشش ي ك
بطةر َيتةوة سةر هةرَيمي كوردسـتان، طةر انـةوةي كـةركوو  بـؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان بـة يـة  خيتـابي           
سياسي دةبَيـت، يـةكَيك لـةو كَيشـانةي كـةوا هةيـة و، يـاخود لـةو دةنطانـةي هةيـة، ئَيمـة وةكـو ثةرلـةماني              

دستان دةكرَي ض بؤ هؤشياركردنةوةي كؤمةَلاني خةَلك، ض بؤ يةكخستين دةنطي اليةنة سياسيةكان كاري كور
لةسةر بكةين ئةوين مةسةلةي ئةوةية كة ناكرَيت ئـةو بريور ايـة سـةر بطرَيـت كـةوا ثَييـان وايـة ثَيويسـتة         

ةحةديان هةبَي و، ياخود ئةوةي تةفعيلي ئةجنومةني ثارَيزطاكان بكرَيت، ثارَيزطاكان سةربةخؤييةكي زياد ل
كــة  ــانوني موحافــةزات دَيتــة طــؤر َي، ئةمــة ســةربطرَيت، ضــونكة ئةطــةر بَيــت و لــة هــةركاتَيك دا  ــانوني    
ــةوا         ــلة ك ــيل حاص ــة تةحي ــت ئةم ــة  دابا درَي ــةر ثارَيزطاي ــتان دا ه ــة كوردس ــةوة ل ــة كاي ــةزات بَيت موحاف

ي كوردستان، ئةمة يةكَيكة لةو كَيشـانةي كـةوا ثَيويسـتة    كةركووكين نا ر استةوخؤ ناطةر َيتةوة سةر هةرَيم
كاري جددي لةسةر بكرَيت، جطة لةمة خاَلَيكي تر، ئَيمة دةبَي ناحةزانيشـمان لَيـرة تةسـنيف بكـةين، ئَيمـة      
كــورد و عــةرة  و توركمــان و كةمــة نةتةوايــةكاني تــر بةيةكــةوة دةذيــن جيايــان بكةينــةوة لــةوةي، كــَين    

ايةيان دةربر يوة، هةندَيك لة توركمانةكانن ئةوانةي كةوا سـةر بـة بـةرةي توركمـان  و،     ئةوانةي ئةو بريور 
هةروةها هةندَيك لة عةرةبة شؤفينيةكانن، بؤية من ثَيم باشة ئـةو كَيشـةية نةيكـةين بـة كَيشـةي كـورد و       

ــانيَ      ــة زم ــ ، ب ــةرخؤ ب ــ ، لةس ــواة ب ــرَي ئَيمــة هَي ــةتا دةك ــان، ه ــورد و توركم ــاخود ك كي نــةرم عــةرة ، ي
هةَلوَيستةكامنان دةربا ين، ضونكة لة ر ووي ياساييةوة هةرطيز ناطوجنَي ئةو بر يـارةي كـةوا دةيانـةوَي دةري    
بكةن كةركوو  لة ثارَيزطاكاني تر دابا ن، ياساي هةَلبذاردنةكان كة دةردةضَيت سةبارةت بة هـةموو عـرياق   

هــية ثارَيزطايــةكي لــَي دابــا درَي كــةوا ثارَيزطــاي   دةردةضــَيت، ســةبارةت بــة ســةرجةم ثارَيزطاكانــة، نــاكريَ 
كةركووكة و، جطة لةمة ئَيمة دةبَي ئةوةمان لةبةرضاو بَي كةوا نوَينةرامنان لة بةغدا ض ليسيت هاوثـةمياني  
كوردستان، ض ليسيت يةكطرتوو، شةر َيكي زؤر  ور سيان كردووة سةبارت بة مافةكاني كورد، ئةوةنـدةي ئَيمـة   

، ئةو بةر َيزانة لة بةغدا بـةردةوام سـةبارةت بـةو كَيشـانة لةسـةر خـةتن، ض لةطـةَل بـةر َيز سـةر          ئاطادار ب 
كؤمار و، ياخود سةرؤكي هةرَيمي كوردستان، كةوا بـةردةوام كَيشـةكانيان ثـَي طةيانـدوون و كةسـيان لةوانـة       

اننامةية  دةربكةين لَيرة، خـاَلي  بَي ئاطا ن ، بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم يةكَيك ئةطةر بَيتو ئَيمة بةي
يةكةم وةكو هةظاَلاني ترين ئيشارةتيان ثَي دا، ثشتطرييةكي تةواوي ليسيت هاوثةمياني كوردستاني و ليسيت 
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ــةو        ــةر ل ــةوا س ــةوةي ك ــرتن، ب ــت وةرط ــدَيك هةَلوَيس ــة هةن ــةين ل ــة نةك ــان ثةل ــرَي و، دووةمي ــةكطرتوو بك ي
نكة ئةوة مـةهامي ئةوانـة، ئـةوة كـاري ئةوانـة لةوَينـدةر دةيكـةين،        نوَينةرانةمان لة بةغدا نةشَيوَين ، ضو

بــزان  ئــاخؤ بــة ضــي دةطاتــةوة، جطــة لــة ثشــتطريي كردنةكــة، ضــونكة ئةطــةر بَيتــو بر يارةكــة لــةوَي لــة     
ثةرلـــةمانين دةربضـــَي، بَيطومـــامن كـــةوا بـــةر َيز جـــةنابي مـــام جـــةالل كـــة ســـةر كؤمـــارة حـــة ي ظيتـــؤ    

ر بةوةي كةوا ئةو بر يارة ر ةت ئةكرَيتةوة و، يةكَيكي تر لـة خاَلـةكان هـةوَل بـدةين     بةكاردةهَينَيت، بةرامبة
ئَيمة ئةو مةسةلةية تةصعيد نـةكرَيت، زيـاتر جطـة لـة ر اطةياندنـةكان ذَيـر بـة ذَيـرين هـةوَلي دبلؤماسـي           

سـتان بكـةين كـةوا    بدرَيت لةطةَل اليةنةكاني تـر دا و، خـاَلَيكي تـر ئةوةيـة، داوا لـة كؤمـةَلاني خـةَلكي كورد       
هانيان بدةين بةشداري لـةو سـةر ذمَيريـةدا بكـةن، ئـةو سـةرذمَيريةي كـةوا دةكرَيـت لـة كـةركوو  دا، بـؤ            
ئةوةي بتوان  ئَيمة زؤرترين ر َيذةي خؤمان هةبَي، ئةو ر َيذة ر استة ينةيةي كةوا هةيـة و، خـاَلَيكي تريـان    

ةكي دار َيذراو دا، لـة ر َيـي ر اطةياندنـةكان زيـاتر كؤمـةَلاني      هاني ر اطةياندنةكان بدةين و، ياخود بة بةرنامةي
خةَلك هؤشيار بكةينةوة لةو ر استيانةي كةوا هةية و، ثَيشنيارَيكي تر دةكةم ئةطـةر بكرَيـت لـة ثةرلـةماني     
كوردستان سةنتةرَيكي توَيذينةوةي تايبةت بة كةركوو  دابندرَيت، ئَيمة لة كوردستان دا ئةوةندةي ئاطادار 
ب  لة زانكؤكان دا دةيان بر وانامةي ماستةر و دكتؤرا، دةيان توَيذينةوةي زانسيت تر سةبارةت بة كةركوو  
لةسةرجةم اليةنةكاني مَيذوويي، كؤمةَلايةتي، ئابووري، سياسي نووسـراون، ئةوانـة دةكرَيـت لَيـرة دا زيـاتر      

تــر بــؤ ئــةوةي هــةم لــة نــاوخؤ و هــةم لــة  كؤبكرَينــةوة و، ضــاك بكــرَين و، وةربطَيردرَينــة ســةر زمانــةكاني 
 .دةرةوةة ئاطاداري كَيشةي كةركوو  بن، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار ساالر حممود، فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .   ببوورة من  سةم كردووة، زؤر سوثا،
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .صا ، فةرموو زكي زؤر سوثا،، ر َيزدار 

 :بةر َيز زكية صا  عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

برئيامن ئةوة ئةظرؤكـة ئـةم تبيـن  ئاكـامَي كومـةكا ياهوكارَيـت       . ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةماني كوردستان
و ئةظرؤكـة ئـةم ئـةجنامَيت وَي تبيـن ، ذ     دةرةكي يت عرياق يت كوردستان و هةر وةسا خودَى كـةركوكَي كـ  

بةر هندَي ذيك هندة  ذظانا  ابلي ضارة سةرَي َينة وثَيتظَيت ثةرلةمانَي كوردستانَي ئةظرؤكـة هـزر هنـدَي    
بكةينةظة وميكانزمةكَي بو بين  كو هندة  ذ ظان هوكارَيت بوين يان فاكتةرَيت بوينة ئةطةرَى هندَى وكو 

هَينة دانَى، ئةم ر َيكا ضارةسةريى بؤ ببينظة و ميكانيزمةكى بؤ ببينمةظةوة، ئـةظجا  ئةظرؤكة بريارَيت وسا ب
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دروست كرنا ليذنةكى بَيت لة ثةرلةمانَى كوردستانَى بة يان هةر رَيطـاكي تـر بـينت، ىَل ئـةوة ئةظرؤكـة ئـةم       
ةر هنـدَى ذ بَيـت ئـةم    رونشتينة برئيا من بةرظانى كرنا ذ مافَى هاووآلتى بوونة ثَيكهاتيةت كةركووكَى، ذ بـ 

ثَيداطريةت لسةر ظى مافَى بكةين و هةَلوَيستا مةذى دطةل هةَلوَيستا نوَينةرَييت  كوردستانى لة ئةجنومةنى 
نوَينةرَين عريا ى بَينت، كو بر اسـتى جهـَى دةسـت خوشـية ئـةظ ماوةيـةى ضـوو تايبـةت بـؤ دةرخسـتنا ياسـا            

هةوَلَيت جدييةت داييَن كةتينة شةرو شو َى دطـةل وان و ئـةم    هةَلبذاردنان ئةجنومةنَى نوَينةران لةعريا َى
ذىثشتطريا وان دكةين و دةسـت خؤشـية ىَل دكـةين، ذ بةرهةنـدَى ذى ئةظرؤكـة رؤنيشـتنا مـة بـؤ ثشـتطريى          
كردنَيية ئةز دبينم بةهرا ثرت بينت، ذ بلَي هندَى ذى لسةر ئاستَى كوردستانَى ئةم رَيكةكا ئن ميكانيزمةكـة  

 .ةوة بؤ ثشتطرييا جةماوةريا ذ بؤ نَينةرَيت مة لة ئةجنومةنى نيشتمانى عريا َى، زؤر سوثا،بدظينينن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةرسـةالن لةطـةَل بةغـدا ثةيوةنـدي كـرد،      . زؤر سوثا، بؤ جةنابت، هةر بؤ ئاطاداري ئَيوةي بـةر َيز، كـا  د  
ئيلغـا بـووة، نـةيانكردووة،  ـةراريان داوة  يـادةي       ديارة جةلسةي ثةرلةماني عـرياق، ئةجنومـةني نوَينـةران   

سياسي لةو بوارةوة بر يار بـدات، بةدَلنياييـةوة مـن ثَيتـان ئـةَلَيم  يـادةي سياسـي كوردسـتان طـوَي لـة ئَيـوة            
 .دةطرَي، زؤر سوثا،، ر َيزدار بةيان ادد، فةرموو

 :بةر َيز بةيان محدد حسن
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز، ر استى مامؤستا يةعين سثاسَى وة دكـةين بـؤ ظـَى دانيشـتنَى تايبةكةنـدى ئـةم لسـةر         براو خوشكَيت
كَيشا كةركيكَى و هةَلبذاردنا بؤ مةجلسا نوَينةرَين عريا َى ئةم بةحَ بكـةين،  بـةَلَي بةر اسـيت دبَيتـة ئـةز      

خؤ دا، ضنكَى دظَيت ئةمة هةندة دبَيذم و بةر اسيت دبَيذم ئةم تةخريين، مةتةئةخريين بةر استى لة تشتَيت 
شت هةبن، مةخوتة و نةخشة و تشت هةبن ئةم كارَى لةسةر بكـةين، ئـةز دبَيـذم دةسـةآلتا سياسـيا كـوردى       
تؤزةكَى سارد بوو لة تةعاموال وَى دطةل ظَى كَيشَى دا، هةمى طاظا ئةم حماولـةت دكـةين لـة مـةو فا ديفـاعَى      

ا خـؤ دا تـةرحَى خـؤ دكـاتن وةكـو كـورد لـة مـةو فَى ديفــاعَى دا         داينـة، خـةَلكاني تـر حمـاوالت دكـةن دتشـت      
بةر اســتى ذى تــةعامول ردود ئــةفعاال بكــةين تشــتةكى نــةيَى جانــة، ئةظرؤكــة بةر اســتى يــةعنى ئــةم ظــَينت   
موبادةرات هةبيت، ضونكة ئةم خودان  ةزيةينة،  ةزيا مة كةركيكة و ئةم هةمى تةئكيدى لةسـةر بكـةين،   

ةكا عاديالنة بؤ ظَى  ةزية بَيتـة كـرن و بةداخـةوة دظـَينت مـة موبـادةرات هـةبن، تشـت         كو دظَيت ضارةسةري
هةبن روئيايةكا وازح مة هةبينت بـؤ ظـَى ضـةندَى، وجـودا مـة لبةغـدايَى ر اسـتة دظـَينت مـة دةسـتكةظتيةت           

اسـتى  هةين، دةستكةظتَيت هةر سةرؤكاتيا عريا َى مة طةلة  دةسـتكةظتَيت هـةى، وجـودا هةيـة وازحـة بةر      
بة، دبَى ئةم ثرسيارة خلؤ بكةين نة بؤ نوكة  و ئةم جهَي طلةيى و طازاندى بينت، بةَلكى ئةم بؤ سـبةهى  
و دوو سبة و بؤ ثاشـةر ؤذَى ئـةم ظـان نو تـا ضارةسـةريا بكـةين و ئـةم دووبـارة نةكةينةظـةوة، بر اسـتى مـة            

ةشى وان خيشـك و برايـا كولـوةرَى شـول     ئيستيسمارةكا باة بؤ وجودا خؤ كريا، ئةنا ئةظة ثرسيارةكة ثَيشك
بكةن، ئةظرؤكة ئةم سةح كةينَى ض بـؤ هةَلبـذاردنَيت بةغـدا بـَينت، ض بـؤ كَيشـا كـةركيكَى بَيـت ، بةر اسـتى          
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ئةطةر ئةم سةح كةينَى ئةظرؤ زةمانَى تةحالفاتانـة و ئةطـةر ئـةم سـةح كةينـة عريا ـَى، طؤرةثـانَي عريا ـَي،         
، ئةرَي ئةم لظَيرَى وةكو سةركرداتيا سياسيا كوردى مة ض كرية  يةعنى مـة  طةلة  تةحالوفاتي مةزن كرنَى

ض كريا ئةز دبَيذم حةتا نوكة ض موبادةرات نةهاتينـة كرنـَى، مـةو فَى مـة ض بـينت بر اسـتى  لـةوما يـةعنى         
و ئةظرؤكة فكرا  ةومى و فكرا مةزهةبى دةورى خؤى نةماية لـة عريا ـَى و بـؤ هةَلبـذاردنَيت ثاشـةرؤذَى كـ      

دئَينـة كرنـَى، بـةَلكى هةنـدَى تشـتَيت دى ئةولـةوياتَيت تــرَى هـةين، ئـةرَي ئَيمـة وةكـى ميللـةتَيت كــورد ض            
ــَى ئَيرةيــة كــة       ــة  ئةظــة جه ــة هةي ــوان م ــتَيت وازح و روئيايــةكا ج ــاظ و ض تش ــة، ض ثَينط ئةولــةوياكان هةن

بـاة و جـوان ئـةم دةركـةظ ،      ئةظروكة تةئكيدَى لةسةر بكةين و، ئةم لظـَى كؤمبوونـا ثـريؤز ئـةم تشـتةكى     
بر استى ئةذى هةر دةنطَى خؤ دَيهَينة دطةل دةنطَى خوشك و برايةت مةدا كو تةحةروكـةكا دبلؤماسـيا بـاة    
بَيتة كرنَى ض ليجان بَينة تةشكيل كرنَى، ض ياداشت نامة بَينة كرنَى، ئةظة نو تةكا طةلةكة فرة، بةىَل بةرى 

و موتاَلةبةيــةكين دكــةم ذ هــةمى اليــةن و هَيزَيــت سياســيَى هــةرَيما هنطــَى ذى تةئكيــدَى هلةنــدَى دكــةم كــ
كوردستانَى كو بر استى ئةم كؤنفرانسة  بَيتة كرنَى ر َيكخستنا ماال كـوردى، ر اسـتة بريوبؤضـونَيت جدايـةت     
 هةين، بةَلَى ئةم وةكى مة طوتَى لبةغدا ئةولةويةتَيت خؤيةت هةين، ئةرَي مـة لظَيـرَى ض ئةولـةويات هـةن،    

دظَينت ضةند ئيتيفا َيت لةسةر بكةين، ميساق شةرةفةكة دناظ دا هـةيت هلـةمى اليةنـةدا بَيتـة مـؤر كرنـَى،       
 .بةلكو فعلةن ئةم ية  مةو فَى جوان و تارخيى دةركةظ  و،طةلة  سوثا،

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، فةرمووفاضل حسنزؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار 

 :اعيلحسن إمس فاضل بةر َيز
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةم كَيشةية، تةنها كَيشة نية لة نَيوان هةرَيمي كوردسـتان و حكومـةتي عـرياق، بـةَلام ئـةم كَيشـةيةي       
جَيبـةجَي نـةكرا يـاخود    ( 150)ئةوة كة زياتر تايبةتة ئةوةي بة كةركوو  لة ئةجنامي ئةوةي كة ماددةي 

ة، زةمةنيةكةي كـةي جَيبـةجَي دةبـَي ئةمـة مـن ثَيموايـة كـة هةرئـةم         دواخرا و، ديارين نية يةعين سة ف
كَيشةية نابَي، ئةم كَيشةيةة ضارةسةر بَي، كَيشـةي تـري بـةدوا دادَي، بؤيـة طرنطـة ئَيمـة ثَيـداطري لةسـةر         

جَيبةجَي بكرَي، با سة ف زةمةنييـةكي بـؤ ديـاري بكـرَي، نـة ئـةوةبَي زؤر       ( 150)ئةوة بكةين كة ماددةي 
بَلَين ناكرَي و، نة ئةوةندة دوورين بـَي هـةر نـةكرَي، سـةبارةت بـة ثشـتطريي ئَيمـة بـؤ نوَينـةراني           زوو بَي

كوردستان لة ثةرلةماني عرياق، ديارة ثَيويستة نة  هةر ئَيمة، هةموو خةَلكي كوردستانين ثشتيوانيان لَي 
ا هــةر ثشــتيواني نيــة، ثَيويســتة بكــات و، ئَيمــة هــةر ثشــتيواني ئةوانيشــ ، بــةَلام ديــارة كــاري ئَيمــة تــةنه 

ر ةخنةة لة كـةم وكور يـةكانيان بطـريَي، يـةعين ر اسـتة ئَيسـتا بـؤ ئـةم هةَلوَيسـتةيان ئَيمـة ثشـتيوانيان لـَي             
دةكةين، ثشتطرييان لَي دةكةين، دةستخؤشانةيان لَي دةكةين، بةَلام بةر اسيت هةم ئةدايةكةيان وةكو ثَيويست 

ةنط بة جوا  هاتن، تاخري بوون، يان بَي دةنط بوون، بةَلام لةطةَل ئةوةشـدا  نةبووة لة زؤر مةسةلةي تر در
ئَيستاة درةنط نية، زووة، يةعين باشة ئةطةر هةر لةسةر ئـةو ئاسـتة بـةردةوام بـن، كَيشـةيةكي تـر هةيـة        
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هـةبَي،  لةم مةسةلةية، ئةوةية كة هةر ئةوة نية كة نوَينةراني خةَلكي كوردستان لة ثةرلةمان هةَلوَيسـتيان  
ئَيمة كَيشةيةكي تريشمان ئةوةية، كة وةكو ئةوةي كة ئَيستا باسي ئةو ثةيوةنديةت كرد لةطةَل بةغـدا، زؤر  
جاران ئَيمـة هةَلوَيسـت وةردةطـريَي لةسـةر مةسـةلةية  هـةتا دةطاتـة ئـةوةي كـة خـةَلكين بةشـداري ئـةو             

كَيشةكةي ئَيمـة زةرةري تَيـدا دةكـةين، يـةعين      هةَلوَيستة دةكا، بةَلام دواتر لة ر َيطةي ر َيككةوتنَيكي سياسي
مساوةمةي تَيدا دةكرَي، يان بةشَيكي زؤر لة حة ةكامنان دةخـورَي، بؤيـة طرنطـة كـة ئـةم مةسـةالنة زيـاتر        
ثَيداطري لةسةر بكـرَي، بـة شـَيوةي ياسـايي بـةرطري لـة مافـةكاني خؤمـان بكـةين، نـة  بـة ر َيككـةوتنَيكي             

ــةكامن   ــة ماف ــَيك ل ــي، بةش ــتة     سياس ــة ثَيويس ــة ئةم ــةوة، ك ــةم دةكرَيت ــرَي، ك ــرَي، دوادةخ ــوَي دةخ ــت ط ان ثش
ضارةسةري بؤ بدؤزرَيتةوة و، من ثَيشنيارة  دةكةم بؤ مةسةلةي ثةيوةندي نَيوان ثةرلـةماني كوردسـتان و   
ــةو          ــةردةوام ئ ــةوةي ب ــؤ ئ ــةبَي ب ــك ه ــة ميكانزمَي ــرياق، ك ــةماني ع ــة ثةرل ــتان ل ــةَلكي كوردس ــةراني خ نوَين

نة هةبَيت، ضونكة نة  هةر ئةوة بَيت كة ئةوان شتَيكيان كرد، دوور بة دووري ئَيمـة ثشـتطريي و   طفتوطؤيا
ثشتيوانيان لَي بكةين، يان دوور بة دووري ر ةخنة لة هةندَيك شتيان بطرين، لةوانةيـة زؤرجـار ديقةتيشـي    

ميكانيزمـة هـةبَيت    تَيدا نةبَي لـة مةسـةلةكة، يـةعين هـةر ئةوةيـة بـؤ ئـةوةي ئةطـةر لـة نزيكـةوةة ئـةو           
 .زؤرباشة، زؤر سوثا،

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، فةرمووصباح بيت اهللزؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار 

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةظرؤكـة لـة   ئةز دبَيذم ئةو سةردا جةنابت ذ بؤ مةزلوميةتا كةركوكَى ثَيشكةة كرى و ئةو ديكؤمَينتا كـو  

هؤَلَى ثةرلةمانَى  هاتية ثَيشـكةة كـرن ديـار بـينت باشـرتين بةَلطةيـة دوذمـن و ناحـةزَيت كـورد ض دظـَينت،           
ميللةتَى كورد بؤ ثاراستنا جوغرافيا خؤ، بؤ ثاراسـتنا ئاخـا خـؤ  وربانيـةت طةلـة  مـةزن دايـن، هـةروةكى         

ر كةركوكَى كردبا شؤرشا ئةيلوىَل تووشـى  سةروةرى بةحَ كرى، ئةطةر بارزانى نةمر مساوةمةى لسة.كا  د
نةكسة نةدةبوو، بةر هةندَى ئةز دطةَل هةظاَلَيت خـؤ ثشـتةظانيا لـة هةَلوَيسـيَت برايـةت خـؤ لـة ثةرلـةمانَى         
عريا َيت دكةم، ض وةكو ليستا هاوثةميانيا كوردسـتانى، ض وةكـو يـةكطرتووا ئيسـالمى كوردسـتاني، بةر اسـتى       

ثشــتةظانيا ىَل دكــةين، ثَيشــنيارةكا دى ئةطــةر بَيتــو هةَلبــذاردن لسةرتاســةرى  دةســت خؤشــيةت ىَل دكــةين و 
عريا َى بَينة كرن ئةم دطةل دانينة كةركوو  بَيتـة ئيستيسـنا كـرن، ضـونكة ئةطـةر حالـةت بـؤ كـةركووكَي         
بَيتـة دانــان، ئــةز دبيــذم بةغــدا و موســَل و ســةالحةدين و ديالــةة هــية جوداييــة  نيــة دطــةل كــةركوكَى،  

ئـةز  : انين طةلة  ثَيكهاتةيةت دناظ دان، ئةظ حاَلةتة برةئيا من كـةركوو  نةيةتـة ئيستسـنا كـرن، دوو    ئةو
ثَيشنيار دكةم هية حالةتَيت ئيستسناى تر ديسان بؤ كةركووكَى نةيةتة كـرن دظـَى هةَلبـذاردنَي دا، ضـونكة     

ي، بة تايبةتى ئةظَى مةوزوعَى لسـةر  بر استى مةراما ناحةز و نةيارَيت مة طةلةكا ديارة بةرامبةر هةَلبذاردن
كةركوكَى هةندة با، كرن، ثَيشنيارا دي ماي كة ئةز دبَيذم، ضونكى هـةظاَلَيت مـة طةلـة  ئاخـافنت كـرن و      
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طةلــة  ثَيشــنيار كــرن، مــن دبَيــذم ئــةوان ثَيشــكةة كــرن، ئــةز دبَيــذم ر ؤَلــا راطةيانــدنَي ثَيويســتة طةلــةكى  
ى بر اســتى مةســةال كــةركوكَى مةســةلةكا طةلــةكا طــرنط وحةساســة و  كاريطــةر بيــت لــةظ  ؤنــاغَى دا، ضــونك

 .ضارةنظيَ سازة ميللةتى كوردى، زؤر سوثا،
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرمووامد  محدزؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار 
 

 :بةر َيز حممد محدد علي

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئةم هةَلبذاردنةي ئايندةي ثةرلةماني عريا ـي، عـرياق ئـةطؤر َي لـة ر ووي، يـان جـارَيكي       سةرةتا من ئةمةوَي ئاماذة بةوة بدةم

دي دار شتنةوةي عريا ي يان دروستكردني عرياق لةر ووي سياسي، دبلؤماسي، ئيداري، لة ر ووي  ـةراراتي سياسـيةوة، بؤيـة مـن     
ان بـةبَي بريكردنـةوةي جيـاواز، بـةبَي ر اي جيـاواز، بـةبَي       ثَيشنياري ئةوة ئةكةم، يا داواكارم ئةوة لة هـةموو اليةنـة سياسـيةك   

ر ةنطي جياواز، هةموومان ية  هةَلوَيست ب  لة بةغدا بؤ بةدةست هَيناني مافةكاني كورد، بؤ بةدةست هَيناني كورسـيةكاني  
ةسـةلةي كـةركوو  ديـارة    ثةرلةماني عرياق و، بؤ ئةو ثؤستة سياديانةي كة بةري كورد دةكةوَي ثَيشنياري ئةوةم هةيـة، بـؤ م  

برادةرةكامن ثَيشرت ئاماذةيان ئةدا، هةميشة نو تةي خيالن بةيين بزووتنةوةي ر زطاري خوازي طـةلي كـورد و حكومةتـة يـة      
لة دواي يةكةكاني عرياق، كة بةداخةوة دةستَيكي شؤظَيين باَلا دةست بووة تيايدا، كـةركوو  بـووة و، لـةو ثَيناوةشـدا  وربـاني      

ــان د ــة        زؤرم ــارَيكي ديك ــازة دا، ج ــي ت ــة عريا  ــة ل ــارَيكي ديك ــةرة  ج ــؤظينيةتي ع ــةمان ش ــَيم ه ــتاة دةيَل ــةوة ئَيس اوة، بةداخ
ئةيةوَيتةوة لةسةر مةسةلةي كةركوو  و ئةو شتانة جارَيكي ديكة دووبارة دةبَيت، بؤية منين ر ةئي خؤم ئةخةمة ثـاَل ئـةو   

ازشــَيك لةســةر كــةركوو  نــةكرَي، نــة  لــة هةَلبــذاردن، بــةَلكو بــؤ   برادةرانــةم، كــة ثَيشــرت  ســةيان كــرد، كــة هــية جــؤرة س  
طةرانةوةشي بؤ سةر كوردستان لة ر ووي هةموو سياسيةكانةوة، ئةو شتانةي كة بؤ كةركوو  داواكراوة، يان داواكاري ميللـةتي  

وةكو ئةوةي كة كا  : ، دووةمكوردة لة شؤر شة ية  لة دواي يةكةكانةوة كة  ورباني دراوة و سازشي لةسةر نةكرَي ئةمة ية 
زانــا ئيشــارةتي ثَيــدا، لــة ثــاَل ئــةو خــؤ ئامادةكارييــة، بؤنةيــةكي جــةماوةري كــة بكــرَي مــن داواكــارم ئةوةيــة كــة لــة ر ووي  . د

ئيعالميشةوة ئةم فةترانة ضي ئيعالمـي حيزبـةكان، ضـي ميـدياي ئةهليـة، دةور و تةئسـريَيكمان هـةبَي كـة ئةمـة بيكـةن بـة            
بيخةنة سةر جادة بؤ ئةوةي هةموو كؤمةَلاني خـةَلك ئاطـادار بـَي لـة بريكردنـةوةي ئةوانـةي كـة لـة بةغـدا، كـة            سةي ر ؤذ و 

ئَيستا كار بةدةسنت، كة دةسةَلاتيان بة دةستة، ئةيانـةوَي ئاينـدةي عـرياق ضـؤن دابر َيذنـةوة  ضـؤن جـارَيكي ديكـة كـورد يـان           
ــتان و ئ     ــةر كوردس ــةوة س ــةهَيَلن بطةر َيت ــةركوو  ن ــة، حة ــة      ك ــم ئةوةي ــنيارَيكي ديكةش ــنيارَيكمة، ثَيش ــةوةة ثَيش ــة  ئ ةمان

سةركردايةتي سياسي كورد بةر اسيت كة لةطةَل دؤستةكان دا كة دائةنيشَي، كة لةطةَل هاوثةميانةكان كة لة بةغدا دائةنيشـَيت،  
و ئةوانـة نـةكرَيت بـؤ ئاينـدة،     ضيرت جيددي لةسةر مةسةلة سياسيةكان با، بكرَيت، هةندَي عةواتيف و يـان هةنـدَي سـازة    

 .زؤر سوثا،

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، فةرمووكاك قاَر حسنسوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار 

 :بةر َيز  ادر حسن  ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةتا سـوثا، بـؤ   برادةران زؤر شتيان با، كرد كة من مةبةستم بـوو بيَلـَيم، بؤيـة مـن ئيكتيفـا بـةم ضـةند خاَلـة دةكـةم، سـةر          
من  ةناعـةمت وايـة كـة سـةركردايةتي     : سازداني ئةو كؤبوونةوةية ضونكة لةسةر بابةتَيكي طرنط و ثريؤزة بةحة يقةت، دوو
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سياسي كوردستان، لةشةر ي دةستووري هةميشةيي عرياق تا ئةندازةيةكي باة سةركةوتين بةدةست هَينا، بؤية داكؤكي لةسةر 
و خـؤي ثَيويسـتة و، ئةمـة كـارتَيكي بـةهَيز و مة بووَلـة، ضـونكة لـة ثرؤسـةيةكي دميوكراسـي           جَيبةجَي كردني دةستوور وةك

حةق واية بـة صـةراحةت بـةو اليةنانـة بـوترَي كـة ئـةم جـؤرة هةَلوَيسـتة خراثـةيان هةيـة لةسـةر             : دةنطي لةسةر دراوة، سَي
ؤظينيةتن، يـان ئـةبَي ئيعـترياف بكـةن كـة ئـةوان       مافةكاني طةلةكةمان، كة درَيذة ثَيدةري سياسةتي ثَيشووي دكتاتؤريةت و شـ 

تةبـةني سياســةتي صــدام و بـةعَ و دكتاتؤريــةت دةكــةن، يـان دةبــَي بــة ثرؤسـة دميوكراســيةكة بةسيســتةمي دميوكراســي و     
ةكـات،  فيدرالي عرياق ر ازي بن، ضونكة ئةمة كَيشةية، ئةطةر دونيا وا تَيبطا كورد ئَيستا لةطةَل سيستةمَيكي دميوكراسي شـةر  د 

ــتةمَيكي        ــةوان سيس ــة ئ ــةوة، ك ــة  ال بكرَيت ــةبَي ي ــةوة، ئ ــدرالي بؤت ــي في ــتةمَيكي دميوكراس ــةر ووي سيس ــاريزة، ر ووب ــان موع ي
دميوكراسي ن  بؤ ئةوةي ئَيمةة دؤست واليةنطر و دةنطي دةرةكيشمان زياتر ثاَلثشت بَي، هةروةها بة ر ةئي مـن مـةوزووعي   

وان كورد و عةرة ، بةَلكو دةوَلةتة ئيقليميةكانين تَيدا تـةرةفن، هـةر بؤيـةة ثَيويسـتة     كةركوو  تةنها كَيشةية  نية لة نَي
سةركردايةتي سياسي كوردستان لةسةر ئةم ئةساسة خؤي ئامادة بكات و ر ووبةر ووبونةوةي كَيشةي كـةركوو  و ديفـا  كـردن    

شم ثَيشنيارة لة ئةوةي كة فـةر َيكي زةمـةني دابنـرَي    لَيي لةسةر ئةم ئةساسة بَي، يةعين بةم ضاوةوة سةير بكا، خاَلي كؤتايي
بؤ ر اثرسي لةسةر ثةسندكردني دةستووري هةرَيمي كوردستان، كـة مـن واي بـؤ دةضـم ثةسـندكردني ئـةم دةسـتوورة دةبَيتـة         

 .هَيزَيكي تر بؤ هةرَيمي كوردستان، بؤ ضارةسةري كَيشةكانيشمان لةطةَل بةغدا، زؤر سوثا،
 : لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .بةشارةتي، فةرمووفاضل زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار 

 :حممد  ادر فاضل بةر َيز

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر دةستخؤشي لةم دانيشتنة دةكةم كة بةر اسيت زؤر بةالمةوة ثريؤزة، ضونكة با، لة مةسةلةي كةركوو  دةكرَي و با، لـة  
من وةكو بؤضووني خؤم داواكارم سـةركردايةتي سياسـي كـورد، ثةرلـةماني كوردسـتان      ضارةنووسي كةركوو  دةكرَي، بةر اسيت 

ضيرت ضاوةر واني لوتف و مةرحةمةتي شؤظينيةتي عةرة  نةكةين لة دةسةَلاتي ناوةندي، ضونكة لةو كاتةوةي عرياق دةوَلةتة 
سـي و نةتـةوةيي بـووة لةسـةر مةسـةلةي      هةتا وةكو ئَيستا كورد تووشـي طـةورةترين ر ووبةر ووبوونـةوةي كـَين مةكَيشـي سيا     

جوغرافياي كوردستان و بة تايبةتي لةسةر مةسةلةي كةركوو ، ئةو بؤضوونانةي كة لةسـةرةتاي دةوَلـةتي عَيرا ـةوة لةسـةر     
مةسةلةي كةركوو  هةيـة لـة نـاو شـؤظينيةتي عـةرة ، ثَيموانيـة ئَيسـتاكة هـية طؤر انكاريـةكي بضووكيشـي بةسـةردا هـاتَ ،             

ي صدامي دكتاتؤر طةلي كوردستان تةنها لةسةر كـةركوو  ئـةوين ئيتيفـا ي سياسـي هـةبوو كـةوا كـورد و بـارزاني         لةسةردةم
نةمر ر ازي نةبوون بة تة سيم كردني كةركوو ، كةوا لةطةَليان ئيتيفاق بكةين، بةَلام ئَيسـتا ئـةو دةسـةَلاتي ناوةندييـةي كـة      

لةطـةَل ئَيمـة دةكـةن، ثَيموايـة ئـةو هاوبـةة و ئـةو دةسـةَلات و دةوَلـةتي           با، لة دميوكراتيةت و با، لة هاوبةشـي دةسـةَلات  
دميوكراتيةت تةنها سةركردايةتي سياسي كورد و، خةَلكي كوردستان و، ثةرلةماني كوردستان باسي لَي دةكةين، بؤية هيـوادارم  

نـدن ثـةير ةو نةكـةين، ثيـادة نةكـةين،      ئَيمة ضيرت زةمةنةكاني خؤمان نةكوذين و سياسةتي خؤ خةَلةتاندن و ميللةت خةَلةتا
بؤية داواكارم بر يارَيكي ضارةنووسساز لةسةر مةسةلةي كةركوو ، بر يارَيكي يةكالكةرةوة لةسةر كةركوو  بدرَي، ضونكة زؤر 

وةخـيت ئـةوة    لة برادةران، لة ئةندام ثةرلةماناني بةر َيز باسيان لةوة كرد كةوا ئَيمة ثَيشنيارَيك يان بةر اسيت بـة بـر واي مـن،   
نةماوة خةَلكي كوردستان ثَيشـنيار و شـةكوا بـة ناوةنـدي بةغـدا يـان بـة جاميعـةي عـةرةبي بـة نةتـةوة يـةكطرتووةكان بـدا،              
ضــونكة هــةموو نةتــةوة يــةكطرتوةكان و هــةموو ســةر ئــةرز زؤر بــة باشــي  ةزييــةي ئَيمــة لــة كــةركوو ، لــة كوردســتان زؤر   

دةوَلـةتي عـةرةبي ثشـتطريي لـة دةوَلـةتي فةلةسـت  دةكـةن، بـةَلام بةر اسـيت          ( 99)ة بةطةورةتر و زياترة لة كَيشةي  ود، ك
ئةوة زوَلمَيكة ئَيمة لة خؤماني دةكةين كة ضاوةر َيي مةرحةمةتي شؤظينيةتي عةرة  ب  لة بةغدا و لة شؤظينيةتي عـةرة   

ميـان مةسـةلة كـةركوو  نـةبوو طـةورةترين      بة طشيت، كةوا ئةوان مةرحةمةت بكةن و ضي لةسةر كةركوو ، ساَلي ر ابـردوو د 
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لةشكركَيشي دةسةَلاتي ناوةندي عرياق لـة مةنتيقـةي خانـة   و  ةرةتةثـة و سـةعدية و مةنـدةلي بـؤ سـةر كوردسـتان كـرا،           
ئةوةبوو سـةركردايةتي سياسـي كـورد بـة طشـيت هةَلوَيسـتَيكي مةردانـة نيشـان درا و، بةر اسـتيةكةي لـةو ثالنـةدا سـةركةوتوو             

ن، بؤية ئَيسـتاة مـن داوا دةكـةم ضـؤن هةَلوَيسـتَيكي تونـدمان لةسـةر مةسـةلةي خانـة   نيشـاندا، لةسـةر مةسـةلةي             نةبوو
كــةركووكين كــةوا يــة  نةتــةوةمان لــة ثَيناويــدا  وربــاني داوة، بر يــارَيكي سياســيانةي ضارةنووســازي يةكالكــةرةوة لةســةر     

 .لوتفي شؤظينيةتي عةرة  نةكةين، زؤر سوثا، مةسةلةي كةركوو  بدةين، ضيرت ضاوةر َيي مةرحةمةت و
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نورةديين، فةرمووعمر زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار 

 :بةر َيز عمر دد محم  خدر

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يت ثةرلـةماني كوردسـتان، هـةم    ئةم دانيشتنة دانيشتنَيكي باة و لة جَيطاي خؤي بوو، بة تايبةتي  سةكردنة لةسـةر هةَلوَيسـ  
سةبارةت بة ثرؤسةي هةَلبذاردن كة مةسةلةيةكي ضارةنووسسازة لة عرياق، هةمين لـة ناويـدا مةسـةلةي كةركووكـة، ديسـان      
ئةوين خاوةن بايةخَيكي سرتاتيجية، لةية  طؤشـة نيطـاوة سـةيري بايـةخي سـرتاتيجي مةسـةلةي كـةركوو  و ئـةو ناوضـانة          

ترَي ئـةو ناوضـانةي كـة كَيشـةيان لةسـةرة، لـة دةوَلـةتي فيدراَلـدا هـةر طؤر انكارييـة  بَيتـة ئـاراوة، بـة              بكةين، كة ثَييـان ئـةو  
ئاراستةي ئةوةي كة نةخشةي سياسي ئةم دةوَلةتة هةَلبوةشَيتةوة بةرةو كؤنفيدرالي بوون، يان بةرةو ئةوة دةضـَي كـة ببَيتـة    

ووري هةرَيمي فيدراَل لةطةَل هـةر وةرضـةرخانَيك دا دةبَيـت بـة سـنووري      ، لةوَيدا سن(يوغسالفيا)ضةند دةوَلةتَيك، منوونةة 
دةوَلــةت و ئــةو  ــةوارة سياســيةي كــة لــة داهــاتوودا دروســت دةبــَي، بؤيــة ئــا لَيرةدايــة كــة مةســةلةي كــةركوو  لةبةرئــةوةي   

ةي لـة ر ابـردوودا كـة لـة     مةسةلةي خاكة، مةسةلةي سنوورة لةطةَل ناوضةكاني تر بايةخَيكي سـرتاتيجي هةيـة، سـةبارةت بـةو    
ئةداي سةركردايةتي سياسي كورد دا، ضؤن بووة  ضؤن نـةبووة  بـةر ةئي مـن دةبـَي ئَيمـة ضـؤن سـةيري ئـةداي سياسـي كـورد           
بكةين لة ر ابردوودا  ر ةبيت نةكةين تةنها بة هةل و مةرجي ناوخؤي كوردستانةوة، ر ةبيت نةكـةين تـةنها بـة موتةغـةيرات و     

كانةوة، بةَلكو ئةزمةي كةركوو  يان ناوضةكاني كة كَيشـةيان لةسـةرة بؤتةثرسـَيكي ئيقليمـي نَيودةوَلـةتي،      فاكتةرة ناوخؤيية
كؤمةَلَيك فاكتةر، كؤمةَلَيك هَيز، كؤمةَلَيك اليةني تر لة نا ئـةو ثرؤسـةيةدا ئامادةييـان هةيـة، كـة زؤرجـار  ـةرار دان لةسـةر         

ةوَيتة سةرةوةي ئريادةي تؤ، سةبارةت بة بةياننامةكة، جطة لةوةي كة نوانـدن  ثرسةكة دةكةوَيتة سةرةوةي دةسةَلاتي تؤ، دةك
و جَيطريكردني ثشتطرييكردن بَي لة نوَينةراني ئَيمة لة ثةرلةماني عريا دا، كة با، لةوة دةكرَي ثرؤسةكة دوانةكةوَي، باسـي  

ثرؤسةي هةَلبـذاردن كـة لـة عريا ـدا دوا نةكـةوَي، لـة        ئةوةة بكرَي بؤ دوا نةكةوَي، واتا كة ئَيمة دةَلَي  لةطةَل ئةوة ن  كة
نــاو بةياننامةكــة دا ســةرجني اليةنــةكان بــؤ ئــةوة ر ابكَيشــَي كــة ئةطــةر دوا بكــةوَي ئةمــة بــؤ ســةر ئاينــدةي عــرياق، بــؤ ســةر   

ةيراني سيستةمي سياسـي دميـوكراتي فيـدراَلي لـة ئاينـدةي عريا ـدا مةترسـي هةيـة، يـةكَيك لـة مةترسـيةكان ئةوةيـة، كـة  ـ              
ر ةوايــةتي و شــةرعيةت دروســت دةكــا بــؤ دةســةَلاتي سياســي، مومارةســةكردني دةســةَلاتي سياســي لــة ئاينــدةدا، ســةبارةت بــة   
مةسةلةي كةركووكين كة ئيستيسنا نةكرَي و وةزعَيكي خاصي ثَي نةدرَي، ديسان باسي ئةوة بكةين كة بؤ ثَيي نةدرَي، ئةمة 

ة لةطــةَل مةبــدةئي تةعةدودييــةت، ئةمــة ناكؤكــة لةطــةَل تــةوافوق، واتــا وةَلــامي ئــةو   ناكؤكــة لةطــةَل دةســتوور، ئةمــة ناكؤكــ 
ثرسيارانة بدةينةوة كة ئَيمة بؤ لةطةَل ئةوة ن  كةركوو  دوا يرَي، سةبارةت بة ئاينـدة، سـةبارةت بـة هةَلوَيسـيت ئاينـدةي      

ئي من ئاماذةة بةوة بدرَي كة ثَيويستة لة هـةرَيمي  هةرَيمي كوردستان، هةم بؤ بةشداريكردن لة ثرؤسةي هةَلبذاردندا، بةر ة
كوردستان دا هةموومان يـة  هةَلوَيسـتمان هـةبَي، يةكطرتوويـةكي سياسـي هـةبَي، ئـةم يـةكطرتووة سياسـية، دةكـرَي هـةم لـة             

كة ضـؤن لـة    ضوارضَيوةي ية  ليسيت دابَي، دةكرَي هةم لة ضوارضَيوةي فرةليسيت دابَي، لةبةر كةمي كات دةرفةتي ئةوةم نية
حاَلةتي ية  ليسيت بَي  ضؤن لة حاَلةتي فرةليسيت دا، دةكرَي ئَيمة يةكطرتوويي سياسيمان هـةبَي  بـةَلام بـؤ ئـةم حاَلةتـة دا      
من تكام لة ئةوةية كة دةكرَي ئَيمة مافمان هةية، با بة شَيوةيةكي ئينفيعاليانة  سـة بكـةين، بةشـَيوةيةكي رؤمانسـيانة  سـة      
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تي لــة مةســةلة نةتةوايةتييـةكان، لــة ثرســة ســرتاتيجيةكاني وةكــو مةسـةلةي كــةركوو ، بــةَلام لــة حاَلــةتي   بكـةين، بــة تايبــة 
 ةراردان دا بةر اسيت دةبَي ئَيمة دةبَي دوو شت بكةين، يةكةميان ر ةئي و بريو بؤضوون و ر ةفتاري سياسيمان ببةينة دةرةوةي 

اسي لة دةرةوةي ئينفيعاليـةت و هةسـت و سـؤز، ئَيمـة هـةوَل بـدةين       حيزبي سياسي، هةروةها لةسةر بنةماي عة النيةتي سي
بر يــار بــدةين، بؤيــة لــة ئَيســتادا ئَيمــة بــةو بةياننامةيــة ئيكتيفــا بكــةين، هةَلوَيســيت ثةرلــةماني كوردســتان ر وون بكةينــةوة،  

شنياري ئـةوة دةكـةم، ثةرلـةماني    مةوزووعةكة زؤر لةوة زياتر ئاَلؤز نةكةين، سةبارةت بة مةسةلةيةكي تري ئايندة كة من ثَي
كوردســتان بــؤ هــةموو ئــةم ثرســانة هــةوَل بــدا كؤنفرانســَيك ئامــادة بكــات، كؤنفرانســَيك هــةم ئةنــدام ثةرلةمانــة بــةر َيزةكان  
بةشداري تَيدا بكةن، هةم خةَلكي موختةر و ثسثؤر بانط بكرَي، لة ضةند ر ؤذَيكدا هةوَل بَي لةسـةر ئةمانـة، هـةمووي سـاط     

وة، هةَلوَيستَيكي زانستيانة و بابةتيانـة و سياسـيانة و وا يـ  بينانـةي لةسـةر بنيـات بنـرَي، يـةكَيك لةوانـة مةسـةلةي           بكرَيتة
ئايندةي تةوافو ة، وةكو ئاماذةي ثَيدرا، لة داهاتوودا ظيتؤي سةرؤكايةتيمان نامَييَن، يـةكَيك لـة بنـةماكاني تـةوافو ي بريتيـة      

ياسـي و مومارةسـةكردني دةسـةَلاتي سياسـي ظيتـؤي موتـةباديليان هةيـة، بـة منوونـة لـة           لةوةي كـة اليةنـةكان لـة ثرؤسـةي س    
بــةجليكا، لــة نــاو ثةرلــةماني بــةجليكا دا اليةنــةكان، هــةر اليةنــةكان وةكــو ئَيمــة بَلــَين هــةم لــة هــةرَيمي كوردســتان، هــةم لــة  

بــةَلكو لةســةر بنــةماي ظيتــؤي موتــةبادةل و  دةركردنــي بر يــار لــة نــاو ثةرلــةمان دا، مةســةلةكة بــة زؤرينــة و كةمينــة نيــة،   
تةوافو ة، ضؤن  لةسةر هةر ثرسَيك ثةيوةندي بة ضارةنووسي سرتاتيجي ئةو هةرَيمةية، ئةو اليةنة هةبَي، ئـةو اليةنـة مـان    

، يـان  ظيتؤي هةية، هةموو اليةنةكانين مان ظيتؤيان هةية، بؤية لة بةرامبةر يةكرتي دا ثَين ئـةوةي ثـرؤذة ياسـاية  هـةبيَ    
ثرؤذة  ةرارَيك هـةبَي، هـةموو اليةنـةكان دةبـَي لةسـةري ر َيـك بكـةون، ئينجـا خوَيندنـةوةي بـؤ دةكـرَي و دةخرَيتـة بـةردةم              
ثةرلةمانــةوة، ثَيشــنيارةكةي تــرم ئةوةيــة كــة جــةخت لةســةر مةســةلةي ئــةو كؤنفرانســة دةكــةم كــة لــة ناويشــيدا بــا، لــةو   

ايندةي كةركوو  و ئةو ناوضـانةي كـة كَيشـةيان لةسـةرة، لـة داهـاتوودا لـة ر ووي        ، ئ(150)مةسةلةية بكرَي ئايندةي ماددةي 
مةسةلةي سياسيةوة و، لة ر ووي ياساييةوة و، لة ر ووي دةستووريييةوة، لة ر ووي جةماوةرييةوة، ئَيمة ضؤن تةعامولي لةطةَل 

 .بكةين  زؤر سوثا،
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةورامي، فةرمووكاك عمر زدار زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َي

 :بةر َيز عمر صدي  حممد

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر وةكو بةر َيزتان ئاماذةتان ثَيـدا، سـةركردايةتي كـورد و كـورد لـة دواي ثرؤسـةي ئـازادي عـرياق، لةطـةَل          
ركووكيان ئةوةي كة ئـةو هـةموو بةَلطةنامـةي مَيـذووي جوطرافيانـةي كـة هـةبوون، كوردسـتاني بـووني كـة          

ي دةسـتووري عـرياق ر ازي   (150)ي  ـانوني ئيـدارةي دةولـة،    (48)سةكاند، بةَلام ئَيمة بة تـةرحي مـاددةي   
بووين، ئةم دةستوورة ماف و ئـةركي هـةموو هاووَلاتيـاني عـرياق وةكـو يـة  تةماشـا دةكـات و، يةكسـاني دا          

جؤرةة مامةَلة دةكةين كة دميوكراتيانـة،   هةموومان، ئَيمة لةطةَل ئةوةي ئةو هةَلوَيستةمان نواندووة، بةو
دةستووريانة لةطةَل هةموو اليةن و سةركردة سياسيةكاني نية و طؤر ةثاني سياسي عـرياق مامةَلـة ئةكـةين،    
بةَلام بةردةوام ر ووبةر وو مامةَلة لةطةَل عة ليةتَيك دةكةين كة ئةوي تر  بوَل ناكات، كة كورد و كؤمـةَلَيك  

بؤية من ثَيشنيار ئةكةم، لةو بةياننامةي كة دةرئـةكرَيت بـة هـةمان زمـان  سـة بكرَيـت       لة  ةومياتي ترة، 
بــةوةي كــة ئةطــةر كــةركوو  ئيستيســنا بكــرَي، ئــةوة هــةر بر يارَيــك كــة كــورد دةيــدا، هــةر بر يارَيــك كــة      

ة ثةرلةماني كوردستان، سةرؤكايةتي هـةرَيم دةيـدا، ئـةو اليةنـة تةحـةمولي دةكـةن كـة بةربةسـت دةبـن لـ          
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بةردةم ثرؤسةي هةَلبذاردن لة هةموو شارةكاني عرياق وةكو ية  و، هةموو ئةو دامةزرانـة نَيودةوَلةتيـة و   
هةرَيميانةي كة متةواجيدن لة جيهاندا، نةتةوة يةكطرتووةكان، جاميعةي عةرةبي و دةوَلةتاني دراوسـَي و،  

ةية، ئةوانة بةرثر، دةبن لة بةرامبةر هةر نوَينةراني ئةو دةوَلةتانةي كةوا ئَيستا لة عرياق تةواجوديان ه
بر يارَيك كة دةدرَي و، دواتر ئةو بر يـارةي كـة درا، كاريطةرييةكـةي كـة لةسـةر مةسـةلةي عـرياق دةبَيـت و،         
لةسةر ئاسايشي عرياق و ناوضةكة و جيهان بة طشيت دةيَ ، تةنها كورد بة تةنيا تةحةمولي ناكـات، هـةموو   

ةكةن، بؤية ثَيويست دةكات  انونيانة و دةستووريانة مامةَلة لةطةَل ئةم ثرؤسةية ئةو اليةنانة تةحةمولي د
بكرَيــت، هــةروةكو لــة هــةموو ئــةو بر طــة و ماددانــة كــةوا هــةن لــة دةســتووري عريا ــي و، لةطــةَل  ــانوني     

يـة    هةَلبذاردني ثَيشووي عرياق، هةموو هاووَلاتياني عرياق بةيـة  ضـاو تةماشـا دةكـرَين و ، هةمووشـيان     
مافيان هةية لةوةي كةوا يةكسانن لة كاتي دةنطدان و لةكاتي خؤثاَلـاوتنين دا، بؤيـة ناكرَيـت هاووَلاتيـةكي     

بةغــدا، بةنيســبةت كةركووكــةوة بــؤ كــورد، بــؤ كوردســتانيان،  كــةركووكي جيــا بكرَيتــةوة لــة هاووَلاتيــةكي  
راق وجوديان هةية بةنيسبةت كوردةوة، كةركوو  هَيَلي سوورة، بطرة ثريؤزتر لةهةموو ئةو شارانةي لة عَي

بؤية دةكرَيت لة بةياننامةكة ئاماذة بـةوة بكرَيـت، مـن ثشـتطريي ئـةو رةئيـة دةكـةم كـةوا دروسـت كردنـي           
بكرَيتة بةرنامةي سةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان، بـؤ ئـةوةي كـةوا       150ليذنةية  تايبةت بة ماددةي 

ــراق و   ــةم ليذنةيــة تايبــةت    هــةر لــة دواي هةَلبذاردنــةكاني عَي ــراق ئ ــوَيي عَي ــت بــووني حكومــةتي ن دروس
ــةتي      ــةنَيت بــة دةوَل ــورد بطةي ــةراني ك ــتان و هــةموو نوَين ــةماني كوردس ــةبَيت و راي ثةرل بةدواداضــووني ه

 .ئيتي ادي عَيراق، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار ئارام  ادر
 (:ئارام)ادربةر َيز ايو  نعمت  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــراق، بَيطومــان بةَلطةيــة لةســةر ئــةوةي كــةوا كَيشــةي كــةركوو  تــةنها       ئيلغــا كردنــي كؤبوونــةوةي ئــةمر ؤي ئةجنومــةني عَي
كَيشةيةكي ياسايي و دةستووري نيية، بةَلكو كَيشـةيةكي سياسيشـة، كَيشـة سياسـيةكة تـةنيا لةضوارضـَيوةي نـاوخؤي عَيرا ـدا         

وةتةوة، بةَلكو دةوَلةتـة ئيقليميـةكانين ثـرؤذةو  سـةي خؤيانيـان هةيـة، ئَيمـة بةتـةنها ئـةمر ؤ ياداشـتنامةية ، يـاخود            نةما
هةَلوَيستَيك، ياخود بة بةياننامةية  ئةم كَيشةية كؤتايي نايةيت، بـةَلكو بـة ثَيويسـتيةكي هةنووكـةيي دةزانـ ، ليذنةيـةكي       

ضونكة ئةطةر بَيتو هةَلبذاردني كةركووكين كؤتـايي ثـَي بَيـت لـة رووي  انونيـةوة       بةدواداضوون هةبَيت بؤ دؤزي كةركوو ،
ئيستي قا ي دةستوورميان هةر دةمَينَيت سةبارةت بة كةركوو ، لةبـةر ئـةوة بـووني ئـةو ليذنةيـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان         

سـةبارةت بـةوةي كـةوا ثةرلـةماني كوردسـتان      هةَلوَيستَيكي مَيذوويي و ياسايية بةنيسبةت ثةرلةماني كوردستانةوة، هـةروةها  
هةَلوَيستَيكي هةبَيت ثَيشنيار دةكةم بةوةي كةوا كؤنفرانسَيك بطريَيت هةموو اليةنة سياسـيةكان، هـةروةها هـةموو رَيكخـراوة     

اينـدةي  مةدةنيةكان تَيدا كؤ ببَيتةوة وةكو ثشتيوانية  بؤ دؤزي كـةركوو  و خـةَلكي كـةركوو ، سـةبارةت بـة هةَلبـذاردني ئ      
عَيراق ثةيوةندييةكي راستةوخؤي هةية بة مةسةلةي كةركووكـةوة، ضـونكة ئةطـةري زؤري هةيـة كـة نةخشـتةي سياسـي لـة         
ــدةي          ــؤ ئاين ــةكان ب ــتة كورديي ــي ليس ــداري كردن ــؤنيةتي بةش ــةوة ض ــةر ئ ــة، لةب ــةم هةَلبذاردنان ــاة ئ ــة ث ــت ل ــدا بطؤر َي عَيرا 

ــةكي راســتةوخؤي   ــدام    هةَلبــذاردني ئــةيجارة كاريطةريي ــَيك بطريَيــت ئةن ــنيار دةكــةم كــةوا كؤنفرانس ــةر ئــةوة ثَيش هةيــة، لةب
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ثةرلةمانين تيايدا بةشدار بن، اليةنة سياسيةكان، هةروةها رؤشنبريان، بـؤ ئـةوةي كـةوا ميكـانيزمَيكي طوجنـاو بـؤ بةشـداري        
مي هةَلبذاردنـةكاني ئـةيجارةي عَيـراق    بوون لة هةَلبذاردني ئةيجارةدا بكرَيت، ضـونكة لةوَيـدا ئَيمـة دةتـوان ، واتـا دةرئـةجنا      

كاريطةرييــةكي راســتةوخؤي هةيــة لةســةر ئــةوةي ئَيمــة بتــوان  مافــةكاني خؤمــان لــة كــةركوو  و ناوضــة دابر اوةكــان             
 .بطةر َينينةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار بالل سلَيمان فةرموو
 

 (:بالل)اهللبةر َيز ادد سليمان عبد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةَلبةت ثرسي كةركوو  ثرسَيكي طرنطة، هةم لة رووي جـوطران، هـةم لـة رووي ئيقتييـادي، هـةر ئةوةشـة واي كـردووة كـة         
كؤمةَلَيك خةَلكي تةماعكار تةما  بكةن لة كةركوو ، ئَيمةة وةكو ميللـةتي كـوردو ئـةو خةَلكـة رةسـةنةي كـة لـة كـةركوو          

من ثَيموايـة ئـةو مةسـةلةية مةسـةلةيةكي ئيقتييـادي، يـان مةسـةلةيةكي جـوطران نـةبَيت، وةكـو جـوطران سياسـي،              دةذين،
ئةهميــةتي سياســي، وةكــو ئــةوة وايــة ئةهميــةتي كــةركوو  بــؤ ئَيمــة بةر اســيت كــةركوو  كوردســتانةو واَلتــي كوردانــةو ئــةو  

ن هةر لة زميين خـةَلكي كةركووكـدان، بؤيـة بةر اسـيت مـن ثَيموايـة       خةَلكةي كة تَيدا دةذين خةَلكي رةسةني كوردانة، ئةواني
ئةهميةتدان بة كةركوو  ئةهميةتَيكة بؤ هةموو خةَلكي كوردستان، وةكو ئةهميةتدانة بة هةر بستَيكي خاكي ئـةو هةرَيمـة،   

رةسةني كةركووكين ئَيمة بـؤ   بؤية ثَيويستة ئَيمة بةخؤمان دابَيينةوة لةوةي كةوا بؤ خةَلكي كةركوو ، هةندَيك لة خةَلكي
بيشارينةوة، هةندَيك لة خةَلكي رةسةني كةركووكين لةوانةية طلةييان لة ئَيمة هةبَيت، بؤ ئَيمة بة خؤمان دانةضينةوة لـةو  
طلةييانةي كة لَيمان دةكرَيت، بابزان  ئايا ئةوان لةسةر حة ن  يان ئَيمة  بـؤ بةدواداضـووني لةسـةر نـةكرَيت، مـن ثَيموايـة       
هةروةكو لـةو بةر َيزانـةي كـة ئةنـداماني ثةرلـةمانين باسـيان كـرد دوو ئيـدارةيي لـة كـةركوو  لةوانةيـة بةشـَيك بَيـت لـةو               
طرفتانةي كة دروست بووة لة كةركوو ، بؤ ثَيداضوونةوة نةكرَيت  دةست نةخةينة سةر ئةو خااَلنـةي كـة طـرفنت بـؤ ئَيمـة،      

ن ثَيمواية بةر اسيت ئَيمة دةبَيت هاوكار ب  لةطةَل ئةو بةر َيزانةو ئـةو كةسـانةي   بؤتة هؤكار كة طرفتمان بؤ دروست ببَيت، م
كة لة كةركووكن، كة خةَلكي رةسةني كةركووكن لة غةيري كورد، عةرةبة، توركمانة، ئاشووريية، هةرضـي هةيـة لـةوَي، ئَيمـة     

ابطرين و كارَيك بكةين نةيةَل  خةَلكي دةرةكي دةست بةر اسيت ثَيويستة دةست بةسةريان دابَين  و هاوكاريان ب  و دَليان ر
ياتة ناو كةركوو ، ضونكة خةَلكي دةرةكي لة رَيي ئةوانةوة دةتوانن دةست يةنة نـاو كـةركوو  و كَيشـة بـؤ ئَيمـة دروسـت       

مةسـةلةيةة ثَيشـنيار   بكات بةوةة ئةوة دةكرَيت، كة ئَيمة هاوكاريان ب ، بؤ ئةوةي بتوان  رَيطريان لَي بكةين، من بؤ ئةو 
دةكةم ئةو هةَلبذاردنةي كة بـا، دةكرَيـت كـةركوو  ئيستيسـناي تيـا بكرَيـت، بةشـَيوةية  لـةو شـَيوانةي كـة بـا، دةكرَيـت             
ضــةند شــَيوةيةكة، مــن ثَيموايــة ئَيمــة نابَيــت بــة هــية شــَيوةية  موســاوةمة لةســةر ئــةوة بكــةين، وةكــو خــةَلكي كوردســتان،  

وو  موساوةمة كردنة لةسةر هةموو هةرَيمي كوردسـتان، بؤيـة ئةطـةر بطاتـة مو اتةعـة كردنـي       موساوةمة كردن لةسةر كةرك
ئينتيخاباتين بةشَيوةيةكي طشيت ثَيويستة ئَيمة مو اتةعةي ئينتيخابات بكةين، بةشداري لة ئينتيخابـاتي عَيرا ـدا نةكـةين،    

بةر اسـيت وةكـو كـا  شـَيروانين باسـي كـرد، بةر اسـيت         ئةطةر بطاتة ئةوةي كة حيسا  بؤ رةئيـةكامنان نـةكرَيت، مـن ثَيموايـة    
ــاددةي         ــة م ــةن ل ــة ناك ــة ئَيم ــتيواني ل ــيت ثش ــةوان بةر اس ــونكة ئ ــت، ض ــَي بكرَي ــةييان ل ــتة طل ــةكان ثَيويس ــة  150ئةمريكي و ب

ــر        ــةير موباشـ ــَيوةيةكي غـ ــةنَيت بةشـ ــةوة دةطةيـ ــةوة، ئـ ــت  لَييانـ ــار دةيبيسـ ــة زؤر جـ ــةي كـ ــةو لَيدوانانـ ــةوة ئـ ثَيضةوانةشـ
دةَلَين با ئيتيفا يات بكرَيت و با تةوافوق بَيت و كؤمةَلَيك لةو شتانةي كـة بـا، دةكـرَين، بـؤ      150ةَلوةشاندنةوةي ماددةي ه

ثشتيواني كردن لةو بةر َيزانةي لة ئةجنومةني نوَينةران لة عَيراق و ئةوانةة كـة هاوكـارن لةطـةَلمان، مـن ثَيموايـة بةر اسـيت       
ي نـةهَين ، يـان بـؤ ثشـتيواني كـردن شـتَيكي باشـة، بـةاَلم لةطـةَل ئةوةشـدا ثيَ شـنيار دةكـةم كـة              هةر بـةو بةياننامةيـة كؤتـاي   
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رَيثَيوان بكرَيت لة هةموو كوردستاندا، ئةو رَيثَيوانة رَيثَيوانَيكي هَيمنانة بَيت، بـؤ ثشـتيواني كـردن لـة  ةزيـةي كـةركوو  و       
 .ئةنداماني ئةجنومةني نوَينةران لة بةغدا، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا، بؤ هةموو ئَيوةي بةر َيز، كة زؤر بة دَلسؤزي بريو بؤضووني خؤتان نيشاندا دةربارةي ئةو كَيشة 
طرنطــةي نةتةوةكــةمان، كَيشــةيةكي حة ــة، بــة تةئكيــد دروســتة، هةنــدَيك ثرســيار هــةبوو ثَيويســتة وةاَلم 

توو نةكرا، زؤر راستة، ئَيمة كة باسـي بةغـدا دةكـةين، باسـي     لةوةي كة باسي ليسيت يةكطر/ بدةينةوة، ية 
هةموو ئةو خوشك و برايانة دةكـةين لـة هـةموو ليسـتةكان، هـةموو ئـةو كةسـانةي كـة لـةوَي كـار دةكـةن،            
ئيشارةت بةوة درا كة كار نةكراوة، بة تةئكيد كار كراوة، بةاَلم تة يرييشي هةبووة، ناتوان  بَلَي  هـةموو  

ثـةر ي باشـي بـووة، ئةطـةر لـةو ثـةر ي باشـي بوايـة ئَيسـتا كَيشـةمان نـةدةبوو، بـةاَلم ئةسـبابين              شتَيك لةو 
هةبووة، ئةسبابي زؤر  ور، و طةورة هـةبووة، بـةر َيزَيك ئيشـارةي بـةوةدا كـة دةبـوو سـةردَيك بكـةين كـة          

دامي ئةجنومـةني  ضيمان كردووة  زؤر بة سوثاسةوة ئَيمة لة ئةجنومةني ثارَيزطاي كةركوو ، من خؤم ئةنـ 
ــذاردني    ــة هةَلب ــووم ل ــةركوو  ب ــاري ك ــتان     9004ثارَيزط ــة كوردس ــرد ك ــان ك ــرت، داوام ــتمان وةرط هةَلوَيس

، (150)كـرا، ثاشـان بـوو بـة مـاددةي      ( 48)بةشداري نةكات لة هية هةَلبـذاردنَيك، لةبـةر ئـةوةي مـاددةي     
غة دةكرَيـت و نايانـةوَيت ئـةو ماددةيـة     ئَيمة مةشكو  بووين لةوةي كة نيةت ساف بَيت، دةمانزاني مور اوة

دروست بَيت و زؤر موحاوةالت كرا، لةم ثةرلةمانة لة خولي يةكـةم ئَيمـة ئةجنومـةني ثارَيزطـاي كـةركوو       
من و كا  دكتؤر رزطارو كا  حمةمـةد كـةمال هـات  ئامـادة بـووين، رَيـزدار مـام جـةالل و رَيـزدار سـةرؤ            

يةكان و وةزيرةكـاني ئـةمريكاو سـةفريةكاني ئـةمريكاو بـةريتانياو      بارزاني و بةرثرسـي طشـت اليةنـة سياسـ    
نةتةوة يةكطرتووةكان هةمووي لَيرة حازر بوون، ئةياد عةالوي نامةو كيتابي بؤ رَيزدار مام جةالل نووسـي  
بوو، كة تةعاهود دةداتن ثَيشرت ئةم مةسةلةية جَي بةجَي دةكاتن ئيشةكةي نةكرد، نيطرؤثؤنتيَ سةفريي 

ــي       ئــةمريك ــادةي سياس ــد دةدةينــة  ي ــت ئَيمــة وةع ــة دةَلَي ــة ك ــتاة هةي ــيوة، ئَيس ــةي نووس ــراق نام ــة عَي ا ل
كوردستان، كة ئةو مةسةالنة ضارةسةر دةكةين نةيكردووة، ئةدوارد تاثَلن سةفريي بةريتانيا بوو لة عَيـراق  

ةو ماددةيـة دةربـارةي   بة هةمان شَيوة نامةي بؤ هةردوو رَيزدار مام جةالل و كا  مةسعود نووسـيوة، كـة ئـ   
كةركوو  دراوة ثةميانتان ثَي دةدةين كة جَي بةجَي بكرَيت و ماددة دةستووريةكان جـَيطري بَيـت، هـةمووي    
وةعود بووةو دراوة، هةتاكو لَيرة من خؤم هةَلستام طـومت ئةطـةر نـةكرا ضـي دةكـةين  داوام لـة ثةرلـةماني        

دَيينــة ئَيــرة، ضــونكة نيــةتي ئَيرةمــان نــةبووة، ئَيمــة  خــولي يةكــةم كــرد نةمانــدةزاني رؤذَيــك دَيــت ئَيمــة  
دةمانويست لة كةركوو  وةكو ثَيشمةرطةية ، وةكو ئةنـدامَيك، وةكـو كاديرَيـك لـةوَي خزمـةت بكـةين، بـؤ        
ئةوةي بتوان  ئةو كَيشةو زوَلمانةي لةسةريةتي، اليبدةين، داوام لـة ثةرلـةماني خـولي يةكـةم كـرد ئةطـةر       

ان هةبَيت، هةمووي بة كؤي دةنط ئةو مةو يفة، يان ئةو هةَلوَيستةية نيشان بدات، كـة  نةيانكرد هةَلوَيستت
هةَلوَيستان هةبَي ئةطةر جَي بةجَي نةكرَيت، زؤر بة جددي هةوَل دراوة، يةعين زؤر رَيزدار لة دَلسؤزييةوة 

وةختَيـك ئـةوةي لـةناو    من ئي تريامم بؤ هةر يةكَيك لة ئَيوة هةية، دةزامن خؤشم لة جَيـي ئَيـوة بـووم لـة     
مةوزعةكةو لةناو مونا ةشاتي سياسـي نـةبَيت تـةوة و  دةكـاتن رةنطـة  يـادةي سياسـي كوردسـتان هـةوَلي          
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نةدابَيت و موحاوةلةي نةكرد بَيت، يان كةم تةرخةمي كرد بَيـت، بـةاَلم لـة هـةموو مـةجالَيكي سياسـي، لـة        
نة كَيشـةدارةكانة، لـةناو شـوَينة كَيشـةدارةكانين     مستةواي بةرزو تا خوارةوة يةكَيك لـة نو تـةكان لـة شـويَ    

شاري كةركووكة، بةردةوام بـا، دةكرَيـت و ثـاداطرتنَيكي زؤر بـةهَيز لةاليـةن شةخيـي سـةرؤكي هـةرَيمي         
ــة       ــةروةها ل ــة، ه ــتان روون ــؤ هةمووش ــةو ب ــةراحةت زؤر وازحي ــةعين بةس ــعودةوةية، ي ــا  مةس ــتان ك كوردس

دار مام جةالل رةفزي كردةوة، يةعين نةيانهَيشت ئةوة ببَيتة ياساو ئةو تةمموز ئةو بر يارة وةرطريا رَيز/99
دةورانة هةية، ئةو موحاوةالتانة هةبووة، لة بيدايةت زؤر ئاسان بوو، بةاَلم نيةت ساف نةبوو، ئةطةر نيـةت  

دـةت  ساف بواية ريفراندؤمَيك دةبوو، ضةند هةَلبذاردن و ئيستيفتا كـرا لـة عَيـراق لـة زوروفَيكـي زؤر زة     
لةطشت عَيراق، بؤ نةتوانرَيت ريفراندؤمَيك لة مةنتيقةيةكي مةحدود بكرَيـت، لـة ئةساسـةوة نيـةت سـاف      
نةبووةو حماوةلةي مور اوةغة هةيـة، بـؤ ئـةوةي كـورد بـة مـروري زةمـةن يةَلـةتَينرَيت واز لـة حة ةكـةي           

ووتان خـةتَيكي سـوورة، بـؤ    بهَينَينت، ئةمةة موستةحيلة و مومك  نييةو كةركووكين وةكو خؤتان فـةرم 
ئةوةي تةنازولي لَي بكرَيت، من بة دَلنياييـةوة بـة ئةمانةتـةوة ثَيتـان دةَلـَيم كـة مـومك  نييـة موسـاوةمة          
لةسةر كةركوو  و شوَينةكاني تري كَيشةدار بكرَيت وةكو ئةو ئةفكاري رذَيمي بةعسـي رابـردوو و شـؤظَيين    

ن كـة وةزعةكـة ئـاَلؤز بكـةن، دميسـتؤرا هـات لَيـرة دانيشـت لـة          و هةندَيك بةكرَيطرتةي دةرةكي هةوَل دةدة
ثَين ثةرلةماني كوردستان لة خولي دووةم من جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان بـووم وةعديـدا طـوتي لـة شـةة      
مانط ئَيمة جَي بةجَيي دةكةين، نوَينةري سةرؤكي نةتةوة يةكطرتووةكان هاتووة لَيرة وةعـدتت ثـَي دةدات   

، لة ثَين دنيا، دوايي ئيشةكة ناكات، دوايي مةمجوعةية  ثرؤثؤزةلي ثَيشكةة كرد، كـة  لة ثَين ثةرلةمان
هةمووي كوشتين وة ت بوو، لَيرة با، كرا، بؤية دةضمة سةر يةكَيك لةوة، ثرؤثؤزةلَيك، مةشروعَيكي هَينا 

و سـريان و   بوو كة كةركوو  كورد بؤ كورد دةنط بدات، عةرة  بـؤ عـةرة ، توركمـان بـؤ توركمـان، كلـدان      
ئاشووري و ئةرمةني و يةعين بةو ناوة مةسي ي بؤ ية   ائيمة دةنـط بـدةن، ئَيمـة رةفزمـان كـرد، ثَيمـان       
طوتن ئةمة عونيوريةتة، كةركوو  عةوائيل تَيكةَلـة، كـوردو توركمـان و هةيـة بـاوكي كـوردة خَيزانةكـةي        

ي عونيريةت و ناتوان  بيكةيتةوة، توركمانة، يان كضةكةي بة عةرةبَيك شووي كردووة، ئةمة مةسةلةيةك
ناتوان  ئةم عائيالنة تةمزي  بكةين، ئةمة لة ض تارخيَيك، لة  انونَيك و لة كوَيي دنيا بووة  مةشروعَيكي 
تريان هَينا ئةجنومةني كةركوو  دة كورد بَيت، دة عـةرة  بَيـت، دة توركمـان بَيـت، ضـوار مةسـي ي بَيـت،        

مـاددةي ضـواردة لـة    / بة تونـدين لةسـةري وةسـتاين، طوكـان ئةمـة، يةكـةم      ئَيمة ئةوةمشان رةفز كرد زؤر 
ــت   ــراق دةَلَي ــتووري عَي ــت     "دةس ــي بَي ــةتي هةرض ــاري كؤمةاَلي ــةومي، ب ــي،   ــانة رةنط ــراق يةكس ــةَلكي عَي خ

ــانة ــاي       " يةكس ــةني ثارَيزط ــدامي ئةجنوم ــة ئةن ــةوَيت ببَيت ــك بي ــةر كوردَي ــةنابت، ئةط ــةي ج ــةم  انون ــؤ ب ت
دةنط بَينَيت، ئةطةر توركمانَيك بيةوَيت دةبَيت هةشت هةزار دةنـط بَينَيـت،   ( 31900) كةركوو ، دةبَيت

دةنــط بَينَيــت لةســةر ئــةو ئي يــائيانةي كــة لةبةردةســتمانة، ( 1394)ئةطــةر عــةرةبَيك بيــةوَيت دةبَيــت 
ين لة سويد طوكان ئةم  ورسايي و سووكي و وةسةتي لة ض دميوكراسيةتَيكي دنيادا هةية  ثَيمان طوت دةر ؤ

نــةدوة دةكــةين، ضــونكة خــؤي ســويديية، ذنةكــةي دايكــي ئيتالييــة، خَيزانةكــةي فةرةنســية، طوكــان ئَيــوة   
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ئةمةتان بؤ ئَيمة ناردووة، فةرموون ض دميوكراسيةتَيكمان فَير دةكات، ئةمة لـة ض شـوَينَيك هةيـة رةفزمـان     
مــن سةرثةرشــتيم دةكــرد بــة وةفــدي لــة ثةرلــةماني كوردســتان  150كــرد، ئينجــا ليذنــةي بةدواداضــووني 

رةمسي لة ثةرلةماني ئةوروثي لةناو  اعةي ثةرلةماني ئةوروثي نةدوةمان كردووة ئةو حة ائيقةي لةسـةر  
ــامناندا،       ــةوَي نيش ــان درا ل ــاليتةكة نيش ــة س ــتا ل ــةي ئَيس ــةم خةريت ــي، ئ ــةوة رؤي ــة تارخي ــةركوو  هةيــة ب ك

ا، جَيطـري سـةرؤكي ثةرلـةماني بـةجليكي رجـاي كـرد       جةرائيمي بةعَ كة ضي كردووة بة فليم نيشـامناند 
نيوةي بيين بوو طوتي تةحةمومل نةما ناتوامن ئةو تاوانانةي دذي ئَيوة كراوة بة عةمةلي، مـن بـة فليمـين    
ناتوامن بيبينم، سؤزان شةهابين يةكَيك بـوو لـة ئةندامـةكاني وةفـد لةطـةَلمان بـوو لـةو سـةفةرة بةضـاوي          

نةرويج بة هةمان شَيوة روون كردنةوةمان لة مسـتةواي بـةرز بـؤ كـردووة لـةناو      خؤي بيين، لة ثةرلةماني 
من خؤم نةدوة هةمان نـةدوةمان بـؤ    150كؤنطرَيسي ئةمريكي، لةناو  اعةي كؤنطرَيسي ئةمريكي ماددةي 

كرد، هةموو ئةو سياسيانةي سياسي و عةسكةري و شةخيياتي ئةكادميي لةوَي بوون بةكؤي دةنط تةئيدي 
عةكةيان كرد، يةعين موحاوةالت هةيـة، بـةاَلم عةر ةلـةة هةيـة، ئـةوة نييـة هـةموو لـةماَلي خـؤي          مةوزو

دانيشت بَيت ئَيستاو شةو و رؤذين ئَيمة ئين دةكةين، ئَيستا وةفدَيكي ئةمريكي لَيرةية ثَيرَي من بينـيم،  
تـر مـن دةبيننـةوة هـةموو      دوَييَن هةموو  يادةي سياسي كوردستاني بينيوة، سبةي ئَيوارَين لة جَيطايةكي

نايةينـة خـوارةوة،    150موحاوةالتيان بؤ ئةوةيـة تـةوافو َيك بكـةن، بـةاَلم موسـتةحيلة ئَيمـة لـة مـاددةي         
خةَلكي عَيراق دةنطي بؤداوة، كة دةَلَيت تةوافوق، تـةوافو ين  %ٍِ 80ماددةيةكي دةستووريية  150ماددةي 

راوةتـة خـةَلكي عَيـراق، خـةَلكي عَيـراق دةنطـي بـؤ داوة،        لةوَي بووة، ئـةتران سياسـي تـةوافو ي كـردووةو د    
ئةوةي لَي دةرضووة دةبَيت ئَيستا جَي بةجَي بكرَيت، كة جَي بةجَي ناكرَيت ئةفكاري شؤظيين كؤنةثةرسـيت  
ــةريةتين        ــام ئةكس ــة ع ــةاَلم ب ــةمان، ب ــةناو ثةرل ــة ل ــي ئة ليةت ــتة دةنطَيك ــة، راس ــةمان هةي ــة نةتةوةك دذ ب

كؤ دةكةنةوة، بةاَلم لة بةغدا بـةبَي كـورد    ئيمزا كؤ كردنةوة، ئيمزايةكي زؤر، كة دَيتة ثشتيواني لَي دةكةن
ناتوانن ئين بكةن، بةبَي كوردستان ناتوانَي، تةوافو َيكة، كورد هةيـة، شـيعة هةيـة، سـوننة هةيـة، ئةمانـة       

ةبَيت، يـةعين هـةتاكو   دةبَيت دةوريان هةبَيت، ئَيمة دةورمان هةبوو بؤ ئةوةي كؤتا بؤ برا مةسـي يةكان هـ  
طوكــان باشــة مــادام كــورد وةكــو  ةومــةكاني تــري لــَي بَيــت، ئــةي مةســي يةكان بــؤ وا بضــوو  دةكةنــةوةو  
تةهميشــيان دةكــةن، بــة ض  انونَيــك  بــة ض حــة َيك  بــة ض مافَيــك  يــةعين ئةمــة ئــةفكارَيكي عونيــريية 

رة  دةدا، عـةرة  دةدات بـة ليسـتَيكي     ةبولي ناكـةين، ثاشـان ئينسـانيةكةي كـورد دةدةن بـة ليسـتَيكي عـة       
توركمان دةدات، يان بة عةكسةوة، ئَيوة بؤضي ئةم ئةفكاري عونيريةت لةبةينمان دةضَينن، تاكو ئَيمة هةر 
رؤذَيك ضة ؤمان بةرامبةر هةَلطرتَ  و ئةو شتانة هةمووي طوتراوة، بؤ منوونة بةنيسـبةت مةسـةلةي فـرة    

مة كة دةَلَي  يـة  بازنـة بَيـت، بـؤ ئـةوةي دةنطـةكامنان نةفـةوتَي، ئَيمـة         بازنةيي با، كرا، فرة بازنةيي ئَي
نةتةوةيــةك  ذمارةمــان كــةمرتة لــة خــةَلكي تــر لــة عَيــراق، كــورد لــة بةغــدا هةيــة، لــة بةســرة هةيــة، لــة   

ة شوَينةكاني تر هةية، ئةطةر فرة بازنة بَيت دةفةوتَي، بةاَلم عيالمجان بؤ ئةوةة دؤزيتـةوة، دةتـوان  فـر   
بازنةيين بَيت، بةاَلم مة اعيدي تةعويزي بة عةدةدَيكي موناسب، بؤية ئـةو اليةنـةي كـة دةنطـةكاني كـةم      
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دةمَينَيت دةتوانَيت مةمجوعةية  مة اعيـدي تـةعويزي بـؤ دابنرَيـت ضارةسـةر بكـرَينت، كـراوةو داخـراو،         
رَيـذةييان هةيـة لـة دةسـيت      ي كـة %94ئَيمة هةَلوَيستمان هـةبوو، بـؤ ئـةوةي مـان ئـافرةت نـةخورَيت، ئـةو        

نةدةن، ديارة ئَيستا ئيجماعَيك هةية لـة بةغـدا، ئةطـةر طةيشـتة ئـةوةي هـةموو عةر ةلةكـة ئـةوة بـَينت وا          
دةزامن زؤر موشكيلة نابَيت، بـؤ ئَيمـةة  موشـكيلة نابَيـت، ئَيمـة بةنيسـبةت  ـةوائيمي خؤمـان وا حيسـا           

بزر نةبَي و نيسبةتَيكي مـةعقوليان لةليسـتةكان هـةبَيت،    دةكةين ئةو خوشكانةي لة ليستةكاندا بن مافيان 
بةنيسبةت ليسيت تةحالون كوردستاني و يةكطرتوو هةردووال جَيطاي رَيزن، زؤر بة باشي و بة تةنسـيقَيكي  
باة كار دةكةن لة بةغدا، ية  هةَلوَيسنت، ئةوةة منوونةي دَلسؤزي و ثريؤزيية، من كة باسي بةغدا دةكةم 

وويان بــوو، سوثاســين بــؤ ئــةو بــرادةرةي كــة ئــةو موالحــةزةي نيشــاندا، ئَيمــة تة ســريَيكي مةبةســتم هــةم
طةورةمان هةية، زؤر زؤر راستة، زؤر لة ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةماني كوردستان ئيشارةتيان ثَي كرد، ئَيمة 

ةخؤيان لــة نــةمانتوانيوة شــةرم نييــة بيَلــَيم، حة يقــةتي  ةزيةكــةي خؤمــان وا لــَي بكــةين ئــةواني بــ          
دميوكراســيةتي حة يقةتةكــة، نــةمانتوانيوة ئَيســتا باســي  ــانون دةكرَيــت، باســي دةســتوور دةكرَيــت، ئَيمــة 
لةطةَل  انونةكةين، لةطةَل دةستوورةكةين، لةطةَل حة ي مان مرؤظ ، لةطةَل شـةرعيةت ، لةطـةَل ثَيكـةوة    

ــةوةي د    ــؤظينية، ئ ــةوةي ش ــةت ، ئ ــي و فيدراَلي ــان و دميوكراس ــة،  ذي ــةوةي دذي  انونةكةي ــتوورة، ئ ذي دةس
خةريكة ئةو ببَيتة خاوةن حةق و ببَيتة تاوانبار، تة سري لَيرةية، تة سريمان هةية، تة سريةكةمان لَيرةية، 
راستة ئةسبابي هةية، بةاَلم مو ةسريين لةو نو تةية، وابزامن كا  شَيروان ئيشارةي بةو نو تةية كرد، زؤر 

ة حة يانيةتي كَيشةكامنان بة خـةَلكي تـر بـة باشـي بطةيـةن ، مةسـةلةي هةنـدَيك        زؤر دروستة، نةتوانراو
مةسشوول بة حة يقةت داواي لَيبوردنتان لَي دةكةم دةمةوَيت بةرضاو كةمَيك روونرت بَيت، بؤية دةمـةوَيت  

َينة هةندَيك نو ات تةوزيي بكةم، ضونكة من شةو و رؤذ لةناو ئـةو مةوزوعانـةم، بةتايبـةت مـةوزوعي شـو     
كَيشةدارةكان لة ئةياد سامةر ائيةوة بطرة هَيشتا سـةرؤكي ئةجنومـةن نـةبووة، لةطـةَل تـارق هـامشي، لةطـةَل        
هــةر بةرثرســَيكي تــري نــاو عَيــراق ض بــة تةلــةفؤن، ض بــة نامــة، ض بــة ديــنت يــةكمان بينيــوةو لةســةر ئــةو 

دسـتانةوة ضـةند جـار ضـووينة     مةوزوعة كارمان كردووة، ض وةكو طروك، وةكـو تـيم كـة لـة ثةرلـةماني كور     
بةغــدا لةطــةَل يــوئ  دانيشــت ، لةطــةَل ئةمريكيــةكان، لةطــةَل موفةوةزيــة، لةطــةَل زؤر بةرثرســي تــر          
دانيشتووينة من شةخيي لةطةَل كا  دكتؤر حمةمةد ئي سان و لةطةَل تارق هامشي دانيشتووين دوو  سـة،  

تر، دةضَيتة ناو ثةرلةمانَيكي تـر، جةعفـةري هاتـة     سةيةكت ثَي دةكات و لةطةَلت دةيكات دةضَيتة شتَيكي 
ئَيرة لة ثَين ئةم ثةرلةمانة، نـة  لـةناو جةلسـةي رةمسـي لـة ثـَين سـةرؤكايةتي  سـةيةكي زؤر طـةورةي          

 150كرد، هةتاكو باسي ئةوةي كرد طوتي ئةطةر بؤ خؤتان دةوَلةتَيكتان هةبَيت بؤ نا، طوكان وةرة ماددةي 
منونت دةب ، بةاَلم ئةوة ناكـات دةَلَيـت عةر ةلـة هةيـة، مةسـةلةي جنـو  هةيـة،        موافة ةت بكة، ئَيمة مة

دةبَيت لة كةربةالو نةجةف و ئةمانةة نازامن ضي بكرَينت، ئةوة نا، يـةعين شـيت طـةورةتر كـة تـؤ تووشـي       
ؤ موشكيلة بكات، طوكان تؤ وةرة جارَيك ئةوةمان بؤ ضارةسـةر بكـة، ئينجـا بـر ؤ باسـي مـةوزوعي ترمـان بـ        

ئَيوة ناتانةوَي، طومت من بؤ ئـةوة   150بكة، شتَيكي خؤشت ثَي دةَلَين، تارق هامشي بة مين طوت مةسةلةي 
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هاتووم، بؤ ئةوة هاتوومة باسي بكةين، فةرموو ئةوة منم، ئةوة كا  دكتـؤر حمةمـةد ئي سـانة، فـةرموو بـا      
ةن،  سـةتان بـؤ دةكـةن،  سـةي     يـةعين  سـة دةكـ   ( هدذا يكلدف كدث    )بض  بةياني  ةراري لـَي بـدةن، طـوتي    

تـةمموز مـام   /99خؤة، بةاَلم كة دَيتة سةر سةنطي مةحة  ثاشطةز دةبنةوةو نايكةن رةئيةكي تر دةدةن، 
جةالل نةبواية  انونةكةيان دةرباز دةكرد، بةاَلم  انونيان دةربـاز كـرد بوايـة لَيـرة هةَلوَيسـتمان دةبـوو، لـة        

ستَيكي جةماوةري طةورة، كة لة كةركووكـةوة دةسـيت ثـَي كـرد، ضـةند      كوردستان هةَلوَيستمان دةبوو، هةَلوَي
شةهيدماندا، هةولَير، سلَيماني، دهؤ ، زاخؤ، هةَلةوة، طشت شوَينةكاني تري عَيراق، ئَيمة دةتوان  خةَلك 
 تةحريك بكةين، بةاَلم تةحريكةكة تاخري بووة، سـةبةبي هـةبووة، مـن لةطـةَلتامن دةبَيـت ئَيمـة داوا بكـةين       

بَلَي   يادةي سياسي كوردستان ئةمة رةئي ثةرلةماني كوردستانة، ئةي ئةمريكا، ئةي ئينطليز، ئةي هةموو 
شوَينَيك، ئةوة حة ي ئَيمةية فةرموون، بةر َيزَيك ثَيشنياري كرد ليذنة تةشكيل بكةين لةطةَل فاَلن و فـاَلن  

ييـة، بؤيـة كـة دَيتـة سـةر هةنـدَيك مةسـائيلي        ناتبينن، يةعين هةر بة سةراحةت ثَيتان بَلَيم وا ئاسانين ن
طرنط، دةضنة بابي ثرؤتؤكؤلةوة، دةبَيت بضيت وا بكةيت زؤر شـت كـراوة، زؤر هـةوَل دراوة، نـاَلَيم هـةموو      
شتَيكي ثَيرفَيكتمان كردووة، بةاَلم باوةر  بكةن موحاوةلةي زؤر كراوة فةر ين هةية، لة بةغـدا، لـة شـوَينة    

ثةرلــةماني كوردســتان و هــةرَيمي كوردســتانين هةنــدَيك زؤر هــةوَلي داوة، هةنــدَيك  كَيشــةدارةكان، لــةناو 
رةنطــة يــان لــة بــابي نةزانينــةوة بــَينت، يــان زؤر لــة الي طــرنط نــةبَينت، يــةعين هةوَلــةكان نةوةســتانة، لــة  

بـة،  هةندَيك جَي مونةحةنيةكة لة  ومةية، لة هةندَيك جـَي لـة خوارةوةيـة، لـة هةنـدَيك جَيطـا وةسـتة،        
دةبَيت ئةوة ضا  بكةين و بـَي تةنسـيقيةكين هـةبوو، بـَي تةنسـيقية  لـة بـةيين ئةنـداماني ئةجنومـةني          
نوَينةراني عَيراق و سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و اليةني سياسي و هةندَيك جار من خؤم دَلم ثَييان 

َيـت وةكـو لـةناو سـةنطةري شـةر       دةسووتا لة موحيتَيكي زؤر ناخؤة، وةكـو ئـةوةي ضـوو بَيتـة بةغـدا دةزان     
بَينت، بةر ةَلاَل كرا بَيت، با  طراوندَيكي بة وةتيان نيية، خةَلكَيك لة ثشـتيانةوة نييـة بـة ديكؤمَينـت و بـة      
وةسيقة رَيطا نيشان بدات، هةندَيكيشيان مةبةستيان نةبووة، هةندَيكيشي كردوويةتي و هةوَلي داوة تاوةكو 

شةهيديشمان داوة، بة دةيان ثةرلةمانتارمان شـةهيد رؤييـة، ئـةوين بـةدواي      بان سةري هةوَلي داوة، لةوَي
ئيشةوة بوو، هةروةها بة بةالة نةيانكوشت، كة زانيان موئةسرية لَييانداو كوشتيان و جةنازةكـةيان بؤمـان   

بـووة، بـةاَلم   لة جادة فر َي دا، كاكان بة دةستةوة نةماوة، كاكان بة دةستةوةية هةتاكو ئَيستا راسـتة تـاخري   
ســةير دةكــةن هــةرَيمي كوردســتان هــةنطاو هــةنطاو بــةرةو ثــَين دةر وات، كَيشــةي ناوخؤمــان هــةبوو نــةما   
ئةقةمدوهلل، دوو ئيدارة بووين، بووينةوة ية ، دوو ميزانيـة بـووين، بووينـةوة يـة ، معارةزةمـان نـةبوو،       

ر دَلم ثَي خؤشـة، ضـونكة ئةطـةر هـةبَينت وا     ئةقةمدوهلل ئَيستا موعارةزةيةكي رَيك و ثَيكمان هةية، من زؤ
دةكات ئةواني تر باشرت كار بكةن و زياتر بةخؤدا بضنةوة، ئةوةة جَيطةي خؤشية، بةاَلم موعارةزةية  كة 
بؤ خزمةتي هةرَيمةكةو كوردستان و بؤ ثَيشخستين ئيشةكان بَينت، نة  هةر شتَيكي سثي بَيت، بَلَي رةشـة،  

هةتاكو ئَيسـتا ئـةو  ةناعةتـةم هةيـة كـة ئـةو موعارةزةيـة ئيجابيـةو زؤريـن لـة            رةة بَيت بَلَي سثية، من
بةرذةوةندي ثةرلةمان و حكومةتةكةمان دةبَيت، حماوةلة بكةين كورسيةكان زياد بَيت، كورسـي ثةرلـةماني   
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مـة  ، لة(311)ةوة بكرَيتـة  (994)عَيراق دةبَيت ديراسةتَيكي دة ي  بكرَيت و رةئيةكي  انوني بـدرَيت لـة   
كةسيان زياد كـردووة، كةروَيشـكين بَيـت ئةوةنـدة بةضـكة ناكـات بـة ضـوار سـاَل،          ( 1100000)بؤ موسَل 

ــةبَيت و        ــؤت ه ــةيت و دةوري خ ــة داواي دةك ــؤ ك ــةوةي ت ــةاَلم ئ ــة، ب ــةو  انونيي ــة ئ ــةعين زؤر زؤر غةريب ي
يان ثـَي كـرد بـا هـةموو     ئينتيخاباتَيكي دة ي  بكةيت و بةشدار بيت لَيت  ـةبول ناكـةن، بـةر َيزان، ئيشـارةت    

دنيــا بَيــت ليذنــةي تة يــي حــة ائي  بــَينت بزانَيــت ئــةوة كةســَيك خــةَلكي كــةركووكي نــةبَيت بــة ئةســَل،  
ديكؤمَينيت نةبَيت با اليبدةن، بةاَلم نة  بؤ تةنها كةركوو ، بؤ مووسَلين، بؤ ديالةة، بؤ شوَينةكاني تري 

ركوو  ئَيمـة بـة هـية شـَيوةية   ـةبولي ناكـةين، ضـةند        عَيرا ين ئَيمة بةسةرضاو، بةاَلم ئيستيسـناي كـة  
دةتوان  تةئسريميان هةبَيت، ئةطةر ية  هةَلوَيست ب  ناتوانن تةئيسرميان لَي بكـةن، ئـةمر ؤ زؤر ثـريؤزة    
ية  هةَلوَيست دةبينم، بؤضوونةكان هةر يةكة بة شَيوةيةكة، زؤر زؤر ئيجابية، ية  هةَلوَيست  بةرامبةر 

دارةكان، بةرامبةر كـةركوو ، بةرامبـةر ثشـتيواني برايـةكامنان، خوشـكةكامنان لـة ئةجنومـةني        ناوضة كَيشة
نوَينةراني عَيراق، ئةوة ضةند رؤذة هةَلوَيسـتيان وةرطرتـووة، لةبـةر تةئسـريي ئـةوان بـوو، ئـةمر ؤ، دوَيـيَن،         

اَلم هةَلوَيسـتةكةمان دةبَيـت   ثَيرَي نةطةيشتنة ئةجنام، ئةمر ؤ تةئجيليان كردووة، ئَيمةة ثشـتيوانيان ، بـة  
زؤر زؤر وازيي بَيت، زؤر روون بَيت لة روانطةي ئـةم  سـانةي ئَيـوةي بـةر َيز كردتـان، ئَيمـة دةسـتة بةنـدي         
دةكةين، تةحالوفات بكرَيت، كاكة وةَلاَلهي تةحالوفاكان كردووة، حز  نةماوة لةناو عَيراق لَيرة نـةيهَين   

بــؤ ئَيــرة، ضــووينةتة اليــان هــةتا بةســرة، نةجــةف، بةغــدا، مووســَل،    و هــية خزمــةتَيك نــةماوة نةيكــةين
رومادي، هَينراون و بردراون بة تا  و بة كؤمةَل، هةندَيك شت هةية نامةوَينت باسي بكـةم، ض شـت كـراوة،    
وةعدتت ثـَي دةدةن دةضـن دوايـي شـتَيكي تـر دةكـةن، يـةعين نـازاني موصـدا يةت زؤر كـةم بـووة، يـةعين             

َينـةراني  ةية، موصدا يةت و وةفاو ئةمةي كة بـا، دةكـرا كـةم بـووة، ئَيمـة لـة ئةجنومـةني نو       موشكيلة لَير
بــووم، لــةكاتي دةســتوور، دةســتوور جــوان نووســراوة، دةســتوور لــة بةرذةوةنــدي    عَيــراق، مــن خــؤم لــةوَي  

ة رةبتـة  كوردستانة، سوثا، بؤ ئةو وةفدةي كة لةوَي بوون و دةوريان بيين، نؤ خاَل هةية حةصـريية، ئـةو  
بة حكومةتي ئيتي ادييةوة، ئةوةي موشتةرة  و ئةوةي با، نـةكراوة حـة ي ئَيرةيـة، ئـةوةي موشـتةرة       
ئةطةر خيالفَيك ثةيدا بوو بةثَيي دةستوور بةاليةني هةرَيمةوة ضارةسةر دةكرَيت، ئةوةي باسين نـةكراوة  

ــادي و تةبيعييــ       ــتَيكي زؤر ئيعتي ــة ش ــةوةي حةصريش ــة، ئ ــي هةرَيم ــةر ه ــؤي ه ــراو  خ ــةوين دةوري ب ة، ئ
خوشــكةكاني ئَيــوة بــوون لــةوَي ئــةو دةســتوورةيان هَينــا، هــةروةها ئــةحزابي كوردســتانين ئــةو دةورةيــان  
هةبوو، ئةوةي لة  سةكانتان بؤمـان دةركـةوت هـةموو لةطـةَل ئـةوةن كـة ئيستيسـنا نـةبَيت، ئـةوة زؤر زؤر          

ةَلبذاردنين دوانةكةوَيت، ئَيمـة نةبينـة سـةبةبي    شتَيكي رَيك و ثَيكة، ئَيمةة ثشتيوانيتان لَي دةكةين و ه
كوردستان و كةركوو ، بَلَي نا با بكرَيت بـةو شـَيوةية بـؤ هـةموو عَيـراق بكرَيـت، بؤضـي نـةكرَيت  لةطـةَل          
دان  هية شارَيكي عَيراق ئيستيسنا بكرَيـت، بةتايبـةت كـةركوو  ئـةوةي بـة ئَيمـةوة رةبـيت هةيـة ثَيمـان          

ذاردني خؤي بكات، مووسَل و بةغداو تةكريت و شـوَينةكاني تـري عَيـرا ين بيكـات،     ئةوةية با بةسرة هةَلب
تةنها رَيية  150بؤضي بَلَي  نا ئيال بةسرة تؤ نابَيت بيكةيت، با بةسرةة بؤي بكرَيت، مةسةلةي ماددةي 
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سـةني  دةَلَيت حة ة دانيشتواني رة 150بؤ ضارةسةري ئةوة، لة جوملةيةكي موختةسةري ئةخريي ماددةي 
ئةو شوَينة لة ريفراندؤم  ةرار بدةن، ئيدارةكةيان لةطةَل كوَي بَيت، ئيـدارةي ئـةو شـوَينة لةطـةَل هـةرَيمي      
كوردســتان بَيــت، يــان لةطــةَل بةغــدا، ئــةرز ئــةرزي كوردســتانة، ئةمــة لةســةر ئــةوة موســاوةمة نييــة، بَلَيــي  

ــة، وةســ       ــؤمَينيت تــارخيي هةي ــتانة، ديك ــةي كوردس ــةركوو  هــي عاردةك ــةم هةيــة،   ك ــبةي ئوم ائيقي عوص
جوطرافياناساني عةرة  بة  ةرني شانزدة تـا  ـةرني بيسـتةم كـة لةسـةر ئـةو مةنتيقةيـةي نووسـيوةو بـة          
ئَيمةيان طوتووة كوردستان كتابي جوطرافية، لة سانةوياتي ميسر لة دواي حةربي عالةمي ية  كة تةدريَ 

ةنرَيت، خةريتةي ئيما اتؤري عومسـاني ئـةوةتا لَيـرة    دةكةن دةَلَين كةركوو  لةناو خةريتةي كوردستان داد
هةَلواسراوة كة عومسانيةكان خةريتةكةيان كَيشاوة، ئةمريكيةكان لة ضاثيان داوة لة بريوت، نـة بـريوت، نـة    
ئةمريكا، نة عومساني لةبن تةئسريي كورد نةبووة، وا يعَيك هـةبووة خـؤي فـةرز كـردووة، مـن كوردسـتامن       

استيةتي، ئينجـا ئَيسـتا ضـةند كةسـَيك بيـةوَيت لَيـت بسـةنَيت، مـومك  نييـة، لةسـةر           كةركووكين لةناوةر 
ئيدارةكةيةتي، ئيدارةكةة كَي  ةرار دةدات  دانيشتواني رةسةني ئةم شوَينة بة طشت ثَيكهاتةكةيةوة، دةَلَي 

ريةتي نةيويسـت،  تؤ نابَيت، باشة بةسرة ئيمزاي كؤ كردةوة بؤ ئـةوةي ببَيتـة فيـدراَلي، خةَلكةكـةي ئةكسـة     
الضــوو، باشــة بــا كــةركووكين وا بَيــت، بــا ئــةوين داواي حــة ي خــؤي بكــات، ئةوانــةي ئــةو هةوَلــة دةدةن  
دةيانةوَيت خةَلكَيك لةناو كوردسـتان، لـةناو كوردسـتانين لـة كـةركوو  لـة هـةموو مـافَيكي دميوكراسـي و          

مـومك  نييـة ئَيمـة بـة خؤمـان       دةستووري و شةرعي خؤي بَي بةة بكات، ئةوين مـومك  نييـة، يـةعين   
ــت،       ــي خــؤي بــةكار بَينَي ــت لةطــةَل ئــةوة بــ ، عــةرةبَيكين لــةوَي مــان دميوكراس ــَي  دميوكراســي دةبَي بَل
توركمانَيكين، برايةكي مةسي ين، كلدان، سريان، ئاشوور، برا ئةرمةنيةكانين، بؤيـة ئَيمـة وةكـو ئينسـان     

ن وةخـت موافة ـةكان كـردووة، بـةياني بَلـَي  كـوردي زؤرة       لةطةَل ئةوة ناب ، ئينجا حجمـين، ئَيمـة ثـيَ   
 ةبول ناكةين، بَلَي  كورد وةكو يةكة  ةبولي ناكةين، هةر مةشروعَيك بَينن ئةوة رةئي منة، دةزامن رةئـي  
هةمووشتان بوو، ثَين وةخت حجمي هية  وميةتَيك تةحديد نةكةين، نـة ئي يـا كـراوة، نـة سـةرذمَيري      

وةَلاَل تؤ ثةجنا منين ثةجنا، ئةوة ناكرَيت، تؤ ثةجناو يـة ، مـن ضـل و نـؤ، ئـةوةة ناكرَيـت،       كراوة، دةَلَيت 
زياترين مشول ناكرَيت، دةبَيت ثرؤسةي دميوكراسي هةَلنةوةشَين ، نةشَيوةَين ، ئةمة دةيانةوَيت فَيَلمان 

ةبَيت، هةرضـةندة ئةوانـةي   لَي بكـةن، كاَلوَيـك بكةنـة بـان سـةرمان تـا سةرضـؤكمان، ئـةوة لَيمـان دةربـاز نـ           
دذايةتي دةكةن لة ئيعالم لة كةركوو  ذمارةيان كةمة، بةاَلم تةمسيلي عةرة  ناكةن، تةمسيلي توركمانين 
ناكةن، مومجوعةيةكي ثامشاوةي بةعَ و هةَلطري ئةفكاري شؤظَيين و بةكرَي طرتةي دةرةك ، فةرموو بـا  

ن، فةرموو ريفراندؤم بكةن، نايكـةن، مانـاي وايـة موسـبة ةن     ئي يا بكةين بزان  واية، يان وا نيية، نايكة
ئةترســن و ترســاون لــة نةتيجــةي ريفرانــدؤم، ترســاون لــة نةتيجــةي هةَلبــذاردن، لةبــةر ئــةوة دةيانــةوَيت   
حاَلــةتَيكي خاصــي بــؤ دابنــَين، ئَيمــةة ئــةوة رةفــز دةكــةين، بــةثَيي هــةموو ديكؤمَينَيــت كــة بامســان كــرد  

ا ي بة هةويةي كوردستاني، هةولَيرين شارَيكي عَيرا ية هةويةي كوردستاني هةية، كةركوو  شارَيكي عَير
دهــؤ  و ســلَيمانين، ئــةمر ؤ فيــدراَلي كوردســتاني لــةناو عَيــراق، باشــة بــؤ نايانــةوَيت كــةركوو  بَيتــة الي  
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بةغـدا   هةرَيمي كوردستان  خؤ هةرَيمي كوردستانين شةريكة لة عَيراق، خؤ ئَيمـة دذي عَيـراق نـ ، دذي   
ن ، شةريك ، ئةم شةريكة دةبَيت دةوري خؤي ببينَيت و ثَيكةوة ئين بكةين و ية  هةَلوَيست ب ، ئةي 
بةغداي ئَيمةي شـةريف حـة ي خؤمـان دةوَيـت، نامانـةوَيت تـؤ طوَيضـكةمان بطريـت و ريشـمان بطريـت بـة            

ؤي بتهَينن و بتبـةن، ئـةوة ئـةو    كةيفي خؤت، يةكَيك ريشت درَيذ بكات، يةكَيكين بؤت با َيت بة كةيفي خ
زةمانــة رؤيــي، كــة باســي دميوكراســي دةكــةين لــة دواي حــةربي عالــةمي يــة  عَيــراق داطــري كــرا لةاليــةن    
بــةريتانياوة، دةوَلــةتي عَيرا ــي مةركــةزي بــةهَيز دروســت كــرا كليلــي ئيقتييــاد درايــة دةســيت و كــوردين 

رةئيَ ئةركان جةين، حمافزةكان طةلَيك لة ئَيستا دةوري هةبوو، وةزيري ناوخؤ، ديفا ، حاكم عةسكةري، 
زؤرتر دةسةاَلت لة دةست كورد بوو، هَيواة هَيواة خؤمان لةناو طؤر ي بة كؤمةَل و غازي كيمياوي ديتةوة، 
ــةنرتالَيكي        ــةواز ، س ــةكان موت ــت، فيدراَلي ــدراَلي بَي ــي في ــت عَيرا  ــةوة، دةبَي ــارة بَيت ــةوة دووب ــةوَيت ئ نامان

جورئةتي ئةوة نةكات هةوَل بدات ئةوةكةي تر  وت بـدات، مونافةسـة لةسـةر ئـةوة بَيـت       موتةواز ، كةسي
كَي باشرت خزمةت دةكات  باسي نةوت كرا، كة بؤ نـةوت هةوَلمانـدا، ئـةوة عةصـةبَيكي شـرياني ئَيمـة بـوو،        

نـةجاكان  عةصةبي دَلمان بوو، ئةطةر بتوان  لة دةست سةرماو ئي تيـاجي نـاوخؤ نـةجاكان بَيـت، ئَيسـتا      
بووة، بةرهةمهَيناني نةوت كوردستاني لةوة خةال، كردووة، جاران لة بَيجيةوة نةوت بؤ كوردستان دةهات، 

ةوة لــة رَيطــا، بيدةيتــة   نــزؤر جــار مــةجبور دةبــووي خــاوة بدةيتــة ئريهابيــةكان، بــؤ ئــةوةي نةيتة َين       
ئةمريكيةكان  سةمان كردووة كة ئَيمـة  مةسشوولةكاني لةوَي ئين دةكةن كة نةيتة َيننةوة لة رَيطا، لةطةَل 

ــةن،       ــةي  ســة دةك ــوة لةطــةَل ئــةو خةَلك ــة ئَي ــار لةطــةَليامنان  ســة كــردووة، طوتوومان دؤســت  و ســةدان ج
ــةَليان       ــتا لةط ــوة ئَيس ــة، ئَي ــةفا بووين ــة، دذي حول ــي بوونــة، لةطــةَل حكومــةت بووين ــن كؤنــة بةعس دادةنيش

ري مةسريي ئَيمة بةسةراحةت طوتيـان وةَلـاَل راسـت دةكـةن     دادةنيشن لةسةر مةسةلةي دميوكراسي و تة ري
دةزانــ  ئةوانــة كؤنــة بةعســي بووينــة، بــة، بر يارمانــداوة وتيــان ئــيرت بــة باشــي ئــين دةكــةين، يــةعين   
ــةتي طــةورةي هةيــة، برايــةكي ئَيمــة لــة دانيشــتَيك بَينــة لةطــةَل      غةَلةتةكــة لةوَييــة، لــةوَين حولــةفا غةَل

ريكا طوتي ئةمة وةكو ئـةوة وايـة ئَيـوة لـة ئـةمريكا مةمجوعـة كةسـَيك نـةوَيرَيت         بةرثرسَيكي طةورةي ئةم
سواري تةيارة بَيت بَلَيت تةيارة خراثة، ئَيوةة لةبةر خاتري ئـةو مةمجوعـة كةسـة كةمـة ختـوتي جـةوي       
 لةسةرانسةري ئةمريكا ئيلغا بكةنةوة، ئةوة مةعقولة  ئةمين واية، تؤ وةسائيقي تارخييت هةية، جـوطران 

هةية، ئةكسةريةت هةية، فةرموو بيكة، ناوةَلاَل مةمجوعةيةكي كةم نار ازين، نار ازيية، با هةر نـار ازي بَيـت،   
يةعين ضي لَي بكةيت، بؤية دةبَيت بطةر َيينةوة بؤ سةر ثرةنسيثي دميوكراسي، ئَيمة دةبَيت لةوة النةدةين، 

ةطـوترا دؤسـيت كـورد تـةنها ضـياكانة، تـةنها دؤسـيت        تةنها دؤسيت ئَيمة، من لة زؤر جَيطا طوتوومة، جـاران د 
ئَيمة دميوكراسييةو خؤمان ، باوةر تان هةبَيت ئَيوةي بةر َيز ثَيكهاتـةي كوردسـتان لَيـرة ئَيمـة يـة  نـةب        
هية كةسَيك بة هانامان نايةت، بةاَلم ية  ب  هةَلوَيستمان بؤ مةسائيلي مةسريي يـة  بَيـت، سـةركةوتين    

ةست دَينَيت، لةناو خؤمانةوة ئةفكاري جياوازمـان هـةبَي زؤر تةبيعييـة، بـؤ ئـةوةي باشـرت       سةد لة سةد بةد
بَيت، نة  بؤ ئةوةي بضينة  ور ي رةة، ئةو خااَلنةي كة جـةنابتان باسـتان كـرد هـةمووم نووسـيووة يةكـة       
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ئةو نو اتانةي كـة  يةكةي ئَيوةي بةر َيز لةطةَل ئةنداماني سةرؤكايةتي دووبارة ئيعادةي صياغة دةكةينةوة، 
ئيشارةتتان ثَي كرد بة تةواوةتي دةينووس  وة  بةيانَيك دةريدةكةين، ثَيشـنيارَيك هـةبوو بـؤ ثَيكهَينـاني     

ئـــةوة دةكرَيـــت، ئـــةوة زؤر زؤر تةبيعييـــة بـــؤ     % 100، دواي ثَيكهَينـــاني حكومـــةت لـــة   150ليذنـــةي 
دةراكامنان و خوشكةكامنان لة بةغدا ضـؤن  بةدواداضوون، زؤر بواري ترين ضا  دةكةين، بري دةكةينةوة برا

كار دةكةن، ئَيمة دةبَيت حكومةتةكةمان تةفعيل بكةين لة طشت بوارةكان بزان  هةنطاو بة هـةنطاو كَيمـان   
لةكوَييةو  كَي دةيكات  ئةو ليذنانةي ناو ثةرلةمان هةية تةوزي  دةب  هةموو ثَيكةوة شةوو رؤذ كاري بـؤ  

زوعفةكان لةكوَييةو دةنطمان بـةرز دةكةينـةوة، مـن دَلنياتـان دةكـةم لـة  يـادةي         دةكةين، بؤ ئةوةي بزان 
سياسي هةرَيمي كوردستان هةمان دَلسؤزي ئَيوةو هةمان بؤضوون هةيةو ئومَيديشمان ئةوةية ئةو خةلةالنة 

ووة، نـةوةَلاَل  هةبووة، بَلَي  نةبووة غةَلةتة، ئةطةر ضاوي خؤمـان بطـرين بَلـَي  وةَلـاَل هـية غةَلـةكان نـةب       
هةمانبووة، هيضيشمان نةكردووة، نةوةَلاَل كاريشمان كردووة، من سوثاستان دةكةم، ئةوةي باسـي ثَيكهَينـاني   
ليذنةو ئةوانة ديراسة دةكةين و ئَيمةة هةر لةطةَل يةك  لَيرة، جـارَيكي تـرين لةسـةري دادةنيشـ ، بـؤ      

مة ثشتيوان  كة كؤتايان هةبَيت، نابَينت ئـةوانين بـة   برا مةسي يةكان و برا توركمانةكانين لة بةغدا ئَي
تةنها فرَي بدرَين، مووسَل مةسي يان تيا نةهَيشت، دةريان كردووة، كورد دةكوذن، خـةَلكي دَلسـؤز دةكـوذن،    
بةاَلم زياد دةكاتن، يةعين ئةمةة دةبَيت ئَيمة سةرَيكي لَي دةربكةين بزان  ضـؤنة، مـن زؤر شـادم بـةوةي     

 .دَلسؤزي دةتانبينم بة جددي كار دةكةن، كةرةم بكة فةرمووكة زؤر بة 
 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهاءالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئةوة ئَيمة موتةفيق  لةسةر راطةيرانةوةكة، بةاَلم من ثَيشنيارَيكم كرد تةئيديشي لةسـةر كـرا كـة موزةكةرةيـة      

ي و نَيودةوَلةتيةكان، بة جاميعة عةرةبي، بة نةتةوة يـةكطرتووةكان و كـؤنطرةي ئيسـالمي    بة ثةلة بدةين بة ناوةندي ئيقليم
وابزامن كاريطةرييةكي سياسي طةورةي دةبَيت لة رووي الئي يةوة، نازامن تا ئَيستا ئةو جؤرة شتانة نةخراونةتة دةنطدان، يان 

 .ضؤن بةسةرياندا تَي دةثةر ي، جةنابت تةعليقت نةبوو، سوثا،
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

زؤر سوثا،، بؤضوونةكةت ديراسةت دةكةين و ئةوةي باة بَيت بؤ خةَلكي كوردسـتان، ئَيمـة دةيكـةين بةدَلنياييـةوة خؤمـان      
بة موخلي  دةزان ، ئـيرت نـازان  ضـةند تيايـدا سـةركةوتوو دةبـ ، بـاوةر ين بكـةن بـةر َيزَيك طـوتي ئةطـةر نامـة بدةينـة              

باوةر  بكةن بة دةست هـةموو شـوَينةكان بَيـت هيضـمان بـؤ ناكـات، حـةز دةكـةم ئـةوة بـزانن دةبـَي خؤمـان              هةموو شوَينةكان،
هةب ، خؤمان ئين بكةين و بتوان  خؤمان فةرز بكةين لةسةر عةرزة نة ئةمريكا، نة ئينطليز كة، هيضت بؤ ناكات، كاكة 

 .كةرةم
 :بةر َيز برهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببوورة سةرؤكي ثةرلةمان، منين تةرحَيكم كـرد طـومت تةئيـدي ئـةوة دةكـةم لـة بةياننامةكـة ليسـتةكةة         
كراوة بَيت، هةم دةزطايةكين بؤ موتابةعةي ئةدائي بةرثرسان و ئةندام ثةرلةمانةكامنان لة بةغدا هةبَيت، 

 .سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ووسراوة، هةمووي بة دة يقي ديراسـةت دةكـةين لةطـةَل خؤشـتان     هةموو ئةو شتانةي طوتوتانة، هةمووي ن

 سة دةكةين، جةنابت و كا  عومةرو ئةو خوشك و برايانـةي تـرين هـةموو جوملةيـةكين نةر ؤيشـتووة،      
ئةوةي باة بَينت بؤ كوردستان دةيكةين، ئةوةشي نةكرَيت بؤتان شةرح دةكةين كة بؤ ناكرَيت، من دووبارة 

 .  دكتؤر ئةرسالنين دةيةوَيت  سة بكات، فةرمووسوثاستان دةكةم، كا
 :ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .خوشك و براياني بةر َيز

دةمةوَيت هةندَيك تةوزحيات بدةم لةسةر مةسةلةي كةركوو  و ئةو ئةدائةي كة لة بةغدا دةكرَيـت، ديـارة   
ــةي ئــة   ــان نــةكردني كؤبوونةوةك ــان   دواخســتين، ي ــراق، بَيطوم ــةراني عَي ــةني نوَين ــة ئةجنوم مر ؤي بةغــدا ل

كاريطـةري راسـتةوخؤي ثةرلـةمانتارة كوردةكـاني لةسـةرةو باســيان لـةوة كـرد بـة  ـةرارَيكي سياسـي، بؤيــة           
ثَيويسيت بةوة هةية لةطـةَل سـةرجةم مكوناتـةكاني عَيرا ـي  سـة بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي بـة حيسـابي خؤيـان            

َيتــةوةو بر ياريشــيان داوة وةفــدَيك دَيتــة كوردســتان، بــؤ ئــةوةي لةطــةَل  يــادةي  مةخــةرةجَيكيان بــؤ بدؤزر
كوردي و  ياداتي كوردي هةمةجؤر دانيشنت بكـات و راوَيـذ بكـات، مـن ثـَيم باشـة ئةطـةر ئـةو وةفـدة هاتـة           
ــةماني           ــة ثةرل ــةوةي بَيت ــؤ ئ ــدةييَن، ب ــةكي ب ــوةت نامةي ــةمانين دةع ــةرؤكايةتي ثةرل ــو س ــتان وةك كوردس

انين، بؤ ئةوةي ئَيمة بتوان  راستةوخؤ هةم ئَيوةة، هةم ئَيمةة طفتوطؤي لةطةَل بكةين بـزان   كوردست
ض دةكرَيت لةطةَليان  سة بكةين، من تةئيدي  سةي ئةو برادةرة دةكةم  مةسةلةي كـةركوو  مةسـةلةيةكة   

ــي       ــيعةو سوننةش ــةلةيةكة ش ــةنيا، مةس ــان نييــة بــة ت ــةرة  و توركم ــوردو ع ــةنَيوان ك ــةر ل ــةر، ه يةنــة س
مةسةلةيةكي ئيقليمي و دةوليية، دَلنيا بن لةوة هةموو دةوَلةتاني عةرةبي بة تَيكر ايـي ثَييـان خـؤة نييـة     
مةسةلةي كةركوو  بةشَيوةيةكي ئيجابي لة بةرذةوةندي كورد بشكَيتةوة، هـةورةها دةوَلـةتاني دةوروبـةرو    

خؤمانيان بزان ، دؤسيت ئَيمة بن، ئـةوانين   جريانين، هةتا دةوَلةتة طةورةكانين كة مومكينة بة دؤسيت
بةرذةوةندي خؤيان بة كورد نادةن، بةر اسيت بةرذةوةندة طةورةكةي خؤيـان بيانـةوَيت كـةركوو  بـة اليـان      
طرنط نةبَيت كة ضؤن ضارةسةر دةكرَيت، طرنط ئةوةية ئيستيقرارَيك لـة عَيـراق هـةبَيت، مومكينـة ضـؤن      

نــة ضارةســةر دةكرَيــت  مةســةلةي ســةرؤكايةتي كؤمــار، ســةرؤ  كؤمــارو  بةرذةوةنــدي ئــةو دةوَلةتــة طةورا
ــةلةي        ــؤ مةس ــار ب ــةرؤ  كؤم ــؤن س ــةروةكو ض ــة، ه ــان هةي ــة ي ظيتؤي ــَيكيان ح ــةي هةرس ــةردوو جَيطرةك ه

تةمووز ظيتؤي بةكار هَينـا، ئـةوانين لـة ضـةند موناسـةبةتَيكي وا لـةبارةي مةسـةلةي كـورد، لـةبارةي          /99
ـة هةيـة، ئـةوانين ظيتؤيـان بـةكارهَيناوة،     (متناز  عليه)ارةي مةسةلةكاني كة ، لةب150مةسةلةي ماددةي 

بؤ شوَينَيكي منوونةيي وةكو مة وور كة هية  ةرارَيكي رةمسي مةكتو  نيية، كة مـة وور بضـَيتة سـةر    
مووســَل و لــة هــةولَير جيــا بكرَيتــةوة، بــةاَلم تــارق هــامشي موعــارةزةي ئــةوة دةكــات، ضــونكة لــة زةمــاني     

كومةتي عَيرا ي سةردةمي سـةددام بةشـَيكي زؤري ناوضـة شـيعةكان دابر َينـراون خراونةتـة سـةر ناوضـة         ح
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سوننيةكان، تارق هامشي ئَيسـتا حـة ي ظيتـؤي هةيـة لـة سـةرؤكايةتي كؤمـاري عَيـراق بـة هـية شـَيوةية             
انين لـة مو ـابيلي   نايةتة ذَير باري ئةوةي كةوا موافة ةت بكات لةسـةر طةر انـةوةي ئـةو شـوَينانة، شـيعةك     

ئةوة دةَلَين ئَيمة رازي ناب  هية شوَينَيكي ديكة بةبَي طةر انةوةي ناوضة شيعةكان بطةر َيتةوة سةر شـوَينة  
ئةسَلييةكاني خؤي، لةبةر ئةوة ئةو كَيشانة كَيشةيةكي كةم نـ ، بةر اسـيت كَيشـةيةكي زؤر زؤرن، تةنانـةت     

ق بة يةكةوة دانانيشـن، ئةوةنـدة حةساسـيةتة لـةنَيوان شـيعةو      جاري وا هةية لة سةرؤكايةتي كؤماري عَيرا
سوننة هةية، بؤية شتَيكي ئاسان نيية بةر اسيت كاري دةوَيت، تةحةمولي دةوَيت، بةدَلنياييـةوة منـين ئـةو    
حة يقةتة دةَلَيم ئةوانةي كة لة بةغدان كاري زؤر باشيان كردووةو ماندوو بوون و دةبَيت ئَيمـة تة ـديري   

نة بكةين، بةاَلم هية كةسَيكين لة كةموكورتي بةدةر نيية، بةاَلم هةموو شـتةكان يةينـة خانـةي    ئةو شتا
خؤي ضاكةكان لة شوَيين ضاكة، خراثةكان لـة شـوَيين خـراك، بـة هـةردوو ضارةسـةري مةسـةلةكان بكـةين،         

 .ضونكة بةرذةوةندي كورد لةوة دايةو زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر َيزتان، بةر َيزان بؤ ثَيكهَيناني تةواو كردني سةرؤ  و جَيطـرو بر يـاردةري ليذنـةكان، داوامـان     سوثا، بؤ ب
ـة، ئينجا سةرؤكي ليستةكان ئةطةر بَين ضةند دة يقةية  (9)كرد بوو كة ئةمر ؤ كؤتايي ثَي بَيت، سةعات 

، ئةطةر هـةموو ئةنـدامان لَيـرةن،    لةطةَل ئَيمة دانيشن، بؤ ئةوةي ئيتيفا َيك بكةين كة بةض شَيوةية  بَينت
من مةمجوعةية  دةبينم ديار نـ ، ئةطـةر غـائي ، يـان لَيـرةن، بـؤ ئـةوةي ئيتيفـاق بكـةين ضـي بكـةين،            
ئةطةر هةر ئَيستا لة دواي ئـةوة يةكسـةر بَينـة الي مـن لـة خزمـةتتان دةبـ ، بـؤ ئـةوةي ئيتيفـاق بكـةين،            

 .ة دةهَين ، خوا ئاطادارتان بَيتثا،، كؤتايي بة دانيشتنةكسةرؤ  ليستةكان بَينة ئةوَي، بةخَير بَين سو
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                                    ست ادد عبداهلل فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 01/12/0222 رَيكةوتي شةممةدوو

ــذمَير    ــوةر ؤيي (11)كات ــَين ني ــةماني  91/10/9002رَيكــةوتي  شــةممةدوو رؤذي ث ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـداهلل سـكرتَيري   بـةر َيز فرسـت محدـد ع   , جَيطري سةرؤ  و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (8)ذمارة 

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

ي خـولي  (8)دانيشـتين ذمـارةي    دراي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , كوردستاني عَيـراق  ثةرلةماني
ــات    ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــةوتي   (11)س ــةممة رَيك ــوةر ؤي رؤذي دووش ــَين ني ــةم  دا 91/10/9002ي ث ب

 :شَيوةية بَيت
 :كؤبوونةوةي يةكةم، كؤبوونةوةي دووةم

 .نداخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةَلوةشاندنةوةو لَيكداني هةندَي وةزارةت لة هةرَيمي كوردستا -1
خوَيندنةوةي يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي هةشـتةمي ياسـاي ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي           -9

 .ي هةموار كراو1229ي ساَلي (3)عَيراق ذمارة  –كوردستان 
 –خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةموار كردني شةشةمي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان  -3

 .ي هةموار كراو1229ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة 
 :كؤبوونةوةي دووةم

ــةرَيمي      -1 ــة ه ــدَي وةزارةت ل ــداني هةن ــاندنةوةو لَيك ــاي هةَلوةش ــرؤذة ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنةر وو و طفتوط خس
 .كوردستاندا

خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي هةشــتةمي ياســاي ئةجنومــةني وةزيرانــي    -9
 .ي هةموار كراو1229ي ساَلي (3)راق ذمارة عَي –هةرَيمي كوردستان 

خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي شةشــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني   -3
 .ي هةموار كراو1229ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة  –كوردستان 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
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، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي    بــةناوي طــةلي كوردســتان 
 :، بةرنامةي كار91/10/9002، رؤذي دانيشنت (8)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

 :ئةم دانيشتنةمان دوو كؤبوونةوة دةبَينت، كؤبوونةوةي يةكةم، كؤبوونةوةي دووةم
 .َلوةشاندنةوةو لَيكداني هةندَي وةزارةت لة هةرَيمي كوردستانداخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هة -1
خوَيندنةوةي يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي هةشـتةمي ياسـاي ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي           -9

 .ي هةموار كراو1229ي ساَلي (3)عَيراق ذمارة  –كوردستان 
 –ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان  خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةموار كردني شةشةمي -3

 .ي هةموار كراو1229ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة 
 :كؤبوونةوةي دووةممان هةر ئةمر ؤ

ــةرَيمي      -1 ــة ه ــدَي وةزارةت ل ــداني هةن ــاندنةوةو لَيك ــاي هةَلوةش ــرؤذة ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنةر وو و طفتوط خس
 .كوردستاندا

ي هــةموار كردنــي هةشــتةمي ياســاي ئةجنومــةني وةزيرانــي  خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســا  -9
 .ي هةموار كراو1229ي ساَلي (3)عَيراق ذمارة  –هةرَيمي كوردستان 

خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي شةشــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني   -3
 .ي هةموار كراو1229ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة  –كوردستان 

لة دةستةي سةرؤكايةتي ليذنةي ياسايي دةكةين بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذةكان فةرموو بؤ شوَيين خؤيـان،   داوا
 .فةرموون بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذةكان

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ــداماني ثةرلـــ     ــايي ئةنـ ــارةي ياسـ ــاري ذمـ ــي داواكـ ــتا دة ـ ــة   ئَيسـ ــةبارةت بـ ــةين، سـ ــكةة دةكـ ةمانتان ثَيشـ

 .هةَلوةشاندنةوةو لَيكداني هةندَيك لة وةزارةتةكاني هةرَيمي كوردستان
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذةي ياسا/  
 .ساَلو و رَيز

هةَلوةشـاندنةوةو   ئَيمةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان هاوثَيضمان طةاَلَلة كردووة بةناوي ثرؤذةي ياسـاي 
لَيكداني هةندَيك وةزارةت لـة هـةرَيمي كوردسـتان، تكايـة يرَيتـة بةرنامـةي كـاري كؤبوونـةوةي داهـاتووي          

 .ثةرلةمان
 لةطةَل رَيزماندا

 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان كردووة لةسةر ئةم ثرؤذةية
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 .شَيروان حيدري -1
 .عةوني بةزاز -9
 .رؤذان دزةيي -3
 .ان شها سؤز -5
 .تارا سس  -4
 .دانا سعيد -1
 .دَلشاد شها  -9
 .شؤرة سيد يجيد -8
 .بكر كريم -2

 .حسن حممد سورة -10
 :ئَيستا دة ي ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينمةوة

 
 ثرؤذةي ياساي هةَلوةشاندنةوةو لَيكداني هةندَي وةزارةت لة هةرَيمدا

 0222ي ساَلي ) (ياساي ذمارة 
 :ةمماددةي يةك

ئةم وةزارةتانةي خوارةوة هةَلدةوةشَينرَينةوةو هةموو كةل و ثةل و مـاف و ئيلتيزاماتيـان دةدرَيتـة ئةجنومـةني وةزيـران لـة       
 .هةرَيمي كوردستانداو بةثَيي ياسا دةستكارييان دةكات

 .وةزارةتي مان مرؤظ/ يةكةم
 .وةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم/ دووةم

 .زارةتي ذينطةوة/ سَييةم
 :ماددةي دووةم

 (.وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن)وةزارةتي طواستنةوةو وةزارةتي طةياندن لة ية  وةزارةت لَيكدةدرَين بةناوي 
 :ماددةي سَييةم

 وةزارةتــي كشــتوكاَل و دةرامةتــة)وةزارةتــي كشــتوكاَل و وةزارةتــي دةرامةتــة ئاوييــةكان لــة يــة  وةزارةت لَيكــدةدرَين بــةناوي 
 (.ئاوييةكان

 :ماددةي ضوارةم
 (.وةزارةتي رؤشنبريي و الوان)وةزارةتي رؤشنبريي و وةزارةتي وةرزة و الوان لة ية  وةزارةت لَيكدةدرَين بةناوي 

 :ماددةي ثَينجةم
 (.وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار)وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار لة ية  وةزارةت لَيكدةدرَين بةناوي 

 :دةي شةشةمماد
 (.وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي)وةزارةتي بازرطاني و وةزارةتي ثيشةسازي لة ية  وةزارةت لَيكدةدرَين بةناوي 

 :ماددةي حةوتةم
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رَيكخسنت و هةيكةلي وةزارةتة لَيكدراوةكان بةياسـا رَيكدةخرَينـةوةو كـار دةكـرَي بـةو ثَيـرةو رَينماييانـةي كـة لـة بارةيانـةوة           
 .دةرضووني ئةوةي جَييان دةطرَيتةوة دةرضوون تا

 :ماددةي هةشتةم
 .كار بة هية دة َيكي ياسايي و بر يارَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤ  بن

 :ماددةي نؤيةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن

 :يةمماددةي دة
 .دا باَلو دةكرَيتةوة(وة ائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوواندنيةوة جَي بةجَي دةكرَي و لة رؤذنامةي فةرمي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو بؤ خوَيندنةوةي ياسايةكة بة زماني عةرةبي

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 غاء وَمو بعض الوزارات س االقليممشرو  قانون ال
 0222لسن  ) ( قانون رقم 

تلغى الوزارات املذكورة اَناه وتؤول كاف  موعوَاتها وحقوقها والتزاماتها اىل  لس وزراء االقلديم  : املاَة االوىل
 .ويتصرف بشأنها وفق القانون

 .وزارة حقوق االنسان/ اوال 
 .يموزارة حؤون املناطق  ارج االقل/ ثانيا 
 .وزارة البيئ / ثالثا 

 :املاَة الثاني 
 (.وزارة النقل واالتصاالت)تدمو وزارة النقل و وزارة االتصاالت س وزارة واحدة بأسم 

 :املاَة الثالث 
 (.وزارة الزراع  واملوارَ املائي )تدمو وزارة الزراع  و وزارة املوارَ املائي  س وزارة واحدة بأسم 

 :املاَة الرابع 
 (.وزارة الثقاف  والشبام)وزارة الثقاف  و وزارة الرياض  والشبام س وزارة واحدة بأسم  تدمو

 :املاَة اجمامس 
 (.وزارة البلديات والسياح )تدمو وزارة البلديات و وزارة السياح  س وزارة واحدة بأسم 

 :املاَة الساَس 
 (.زارة التجارة والصناع و)تدمو وزارة التجارة و وزارة الصناع  س وزارة واحدة بأسم 

 :املاَة السابع 
 .يعاَ تنظيم وهيكل  الوزارات املد   بقانون ويعمل باالنظم  الصاَرة عنها خني صدور ماحيل الها

 :املاَة الثامن 
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 .اليعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون
 :املاَة التاسع 

 .  تنفيذ احكام هذا القانونعلى  لس الوزراء واجلهات ذات العاق
 :املاَة العاحرة

 (.وقائع كورَستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا  من تاريخ اصداره وينشر س اجلريدة الرمسي  
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان
ئةم ثرؤذة ياساية دةدرَيتة طشت ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي ياسـايي، هةرضـةند لـة سـندوو ي ثؤسـتةي      
ئةنداماني ثةرلةمان دانرا، بةاَلم جارَيكي تر ثَيتان دةدرَيتةوةو ديراسةي بكةن، بؤ ئـةوةي لـة كؤبوونـةوةي    

 .دووةمي دانيشتين ئةمر ؤمان طفتوطؤي لةسةر بكرَيت، نو تةي نيزامي فةرموو
 :بةر َيز دانا سعيد صؤن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةي سَييةم وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي دةرامةتة ئاوييةكان ثَيمواية هةَلةية  هةية لة نووسينةوةي 

 .نووسراوة، بةاَلم لة ثرؤذةكة بةناوي سةرضاوةكاني ئاوة، هةروةها لة عةرةبيةكةة ثَيمواية واية، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةعـديلي بكـةن و ئيزافـةي     بةر َيز، ئةوة كة دَيت طفتوطؤي لةسةر دةكةين ماددة بة مـاددة، ئينجـا دةتـوانن   
 .بكةن و مونا ةشةي لةسةر بكةين، ليذنةي ياسايي وةاَلمتان

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ئامـادة كردنـي راثؤرتـةكان، ئَيمـة     ئَيستا كاتي مونا ةشة كردن نيية وةكو جةنابت ئيشـارةتت ثَيـدا، لـةكات   
ــةين، زؤر        ــةماني دةك ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــرين و ئاراس ــار وةردةط ــةزةري ئيعتيب ــة ن ــة ب ــةو موالحةزةي ئ

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ثرؤذةي ذمارة دوو

 :زازةبةر َيز عوني كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –كوردستان  سةرؤكايةتي ثةرلةماني/ بؤ
 ثرؤذةي ياسايي/  

 .ساَلو و رَيزمان
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ئَيمةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان هاوثَيضمان طةاَلَلة كردووة بـةناوي ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي      
ي هـةموار كـراو، تكايـة يرَيتـة بةرنامـةي      1229ي سـاَلي  (3)هةشتةمي ياساي ئةجنومةني وةزيران ذمارة 

 .داهاتووي ثةرلةمانكاري كؤبوونةوةي 
 لةطةَل رَيزماندا

 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان كردووة لةسةر ئةم ثرؤذةية
 .شَيروان حةيدةري -1
 .عةوني بةزاز -9
 .رؤذان دزةيي -3
 .سؤزان شها  -5
 .عمر نورةديين -4
 .بكر كريم حممد -1
 .عماد حممد حس  -9
 .ئارا، حس  حممد -8
 .بشلَير حممد جني -2

 .عمر صدي  هةورامي -10
 :ئَيستا دة ي ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينمةوة

ى (3)عَيراق ذمارة  -ثر ؤذةى هةمواركردنى هةشتةمى ياساى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان 
 .ى هةمواركراو1224ساَلى 

 0222ى ساَلى )     (ياساى ذمارة 
 :ماددةى يةكةم

ةجنومةنى وةزيران هةمواركراو بة ياسـاى هـةمواركردنى حةوتـةمى ياسـاى ذمـارة      ماددةى نؤيةم لة ياساى ئ
هةَلدةوةشـَينرَيتةوة   1229ى ساَلى (3)ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان ذمارة  9001ى ساَلى (1)

 :ئةمةى خوارةوة جَيى دةطرَيتةوة
 :ئةجنومةنى وةزيران ئةم وةزارةتانةى خوارةوة لةخؤ دةطرَيتةوة

 .زارةتى دادوة  -1
 .وةزارةتى كاروبارى ثَيشمةرطة  -9

 .وةزارةتى ناوخؤ  -3

 .وةزارةتى دارايى وئابوورى  -5

 .وةزارةتى سامانة سروشتيةكان  -4

 .وةزارةتى تةندروستى  -1
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 .وةزارةتى ثةروةردة  -9

 .وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَى بوون  -8

 .وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار  -2

 .آلو توَيذينةوةى زانستىوةزارةتى خوَيندنى با -10

 .وةزارةتى ثالندانان -11
 .وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةآليةتى -19
 .وةزارةتى رؤشنبريى و الوان -13
 .وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوان -15
 .وةزارةتى كشتوكا  و سةرضاوةكانى ئاو -14
 .وةزارةتى ثيشةسازى و بازرطانى -11
 .نةوةو طةياندنوةزارةتى طواست -19
 .وةزارةتى ئةو اف و كاروبارى ئايينى -18
 .وةزارةتى كارةبا -12

 : ماددةى دووةم

 .كار بة هية دة َيكى ياسايى يان بر يارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤ  بَيت
 : ماددةى سَييةم

 .بةجَى بكاتثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران حوكمةكانى ئةم ياساية جَي
 :ماددةى ضوارةم

بـآلو  ( وة ـايعى كوردسـتان  )ئةم ياساية لة ر ؤذى دةرضواندنيةوة جَيبةجَى دةكرَيت و لة ر ؤذنامـةى فـةرمى   
 .دةكرَيتةوة

 :ئَيستا دة ي ثرؤةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة
 

 املعدل 1220لسن  ( 3) مشرو  قانون التعديل الثامن لقانون  لس وزراء إقليم كورَستان د العراق رقم
 0222لسن  )    ( قانون رقم 

 :املاَة االوىل
و  1229لسدن   ( 3)تلغى املاَة التاسع  املعدل  من قانون التعدديل السدابع لقدانون  لدس وزراء إقلديم كورَسدتان د العدراق رقدم          

 :وحيل الها مايلى 9001لسن  ( 1)املعدل بالقانون رقم
 :لتالي يضم  لس الوزراء الوزارات ا

 وزارة العدل -1
 الثَيشمةرطةوزراة حؤون  -9
 وزارة الدا لي  -3
 وزارة املالي  واالقتصاَ -5
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 وزارة الثروات الفبيعي  -4
 وزارة الصح   -1
 وزارة اليمرتبي   -9
 وزارة االعمار واالسكان -8
 وزارة البلديات والسياح  -2

 وزارة التعليم العاىل والبحث العلمي -10
 التذفياوزارة  -11
 وزارة العمل والشؤون االعتماعي  -19
 وزارة الثقاف  والشبام -13
 وزارة حؤون الشهداء واملؤنفلني  -15
 وزارة الزراع  واملوارَ املائي  -14
 وزارة الصناع  والتجارة  -11
 وزارة النقل واالتصاالت -19
 وزارة االوقاف والشؤون الديني   -18
 وزارة الكهرباء -12

 .اليعمل باى نص قانونى او قرار يتعارض واحكام هذا القانون: لثاني املاَة ا

 .على  لس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون: املاَة الثالث 
 (.وقائع كورَستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا  من تاريخ اصداره وينشر س اجلريدة الرمسي  : املاَة الرابع 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نبةر َيزا

ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و يةكـة يةكـةي ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان دةكـةين، بـؤ        
 .ئةوةي طفتوطؤي لةسةر بكةن، تكاية خاَلي سَييةمي لة كؤبوونةوةي يةكةم، فةرموون

 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –كوردستان سةرؤكايةتي ثةرلةماني / بؤ
 ثرؤذةي ياسا/  

 .ساَلو و رَيزمان
ئَيمةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان هاوثَيضمان طةاَلَلة كردووة بةناوي ثرؤذةي هةموار كردني شةشةمي 

ي هةموار كراو، تكاية يرَيتة بةرنامـةي  1229ي ساَلي (1)ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة 
 .ةي داهاتووي ثةرلةمانكاري كؤبوونةو

 لةطةَل رَيزماندا
 :ناوي ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة ثرؤذةكةيان ثَيشكةة كردووة
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 .كاردؤ حممد ثريدواد -1
 .عمر نورةديين -9
 .عمر عبدالردن علي -3
 .ادد ابراهيم علي -5
 . طؤران ئازاد -4
 .شَيروان حةيدةري -1
 .رؤذان دزةيي -9
 .عةوني بةزاز -8
 .ا عبدالرزاقتار -2

 .بَيريظان امساعيل سةرهةنط -10
 .نيشتمان مرشد -11
 .شلَير حمي الدين -19
 .ثةروين عبدالردن -13

 :ئَيستا دة ي ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينمةوة
 ثرؤذة ياساى هةمواكردنى شةشةمى ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق

 1220ى هةمواركراوى ساَلى (1)ذمارة 
 0222ى ساَلى )  (ثرؤذة ياساى ذمارة

 (:1)ماددةى 
 9002ى سـاَلى  (4)ماددةى ثَينجةم كة بة ثَيى هةمواركردنى ثَينجةمى ياساى ثةرلةمانى كوردستان ذمـارة  

 :وة  ئةمةى خوارةوة بؤ زياد دةكرَيت( ثَينجةم) زيادكراوة، بر طةيةكى بةزجنريةى 
او بؤ ثةرلةمان لةماوةى دياريكراو دا ئامادة نـةبوو كـة سـوَيند يـوات،     ئةطةر ئةندامى هةَلبذَيردر/ ثَينجةم

رؤذ لةبــةروارى نــاوبراو، مــافى ئةنــدامَيتى دةســووتَيت، ئةطــةرين لــةو ماوةيــةدا ســوَيند   ( 54)ئــةوا دواى 
 .نةخوات، ئةوا بةثَيى حوكمةكانى ياسا، ئةندامَيكى تر جَيطاى دةطرَيتةوة

 (:9)ماددةى
اية، ئةوانـة دةطرَيتـةوة كـة لـةخوىل سـَييةمى هةَلبذاردنـةوة بـؤ ئةنـدامَيتى ثةرلـةمان          حوكمةكانى ئةم ياسـ 

 .ثاَليََوراون
 (:3)ماددةى

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنةثةيوةنديدارةكانين، حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن
 (:5)ماددةى
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دا (وة ـائعى كوردسـتان  )دةكرَيت و لة رؤذنامةى فةرميى ئةم ياساية لة بةروارى دةرضوواندنيةوة جَيبةجَي 
 .بآلودةكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو بؤ خوَيندنةوةي بة زماني عةرةبي

 
 
 

 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 قالعرا -مشرو  قانون التعديل الساَط لقانون انتذام برملان كورَستان 

 املعدل 1220لسن  (1)رقم 
 0222لسن  ) ( مشرو  قانون رقم 

 (: 1)املاَة 
لسدن   ( 4)تضاف فقرة اىل املداَة اجمامسد  املضداف  مبوعدد التعدديل اجمدامس لقدانون برملدان كورَسدتان رقدم           

- :وكاآلتي(  امسا )وتكون بتسلسل  -:9002
اليمني س موعدده ا ددَ يسدقا حقده س العضدوي        س حال  عدم حضور العضو املنتذد للربملان ألَاء -: امسا 

يوما  على التأريخ املذكور، و ن مل يؤَ اليمني  ال تلك الفديمرتة حيدل الده عضدو   در وفدق       ( 54)بعد مضي 
 .احكام القانون

 (:9)املاَة 
 .تسري احكام هذا القانون على املرححني لعضوي  الربملان اعتبارا  من الدورة االنتذابي  الثالث 

 (:3)املاَة 
 .على  لس الوزراء واجلهات ذات العاق  تنفيذ احكام هذا القانون

 (:5)املاَة 
 (.وقائع كورَستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا  من تأريخ اصداره وينشر س اجلريدة الرمسي  

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان

ثةرلــةمان دةكرَيــت، بــؤ طفتوطــؤ كــردن لةســةري، ئــةم ثرؤذةيــةة ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي و ئةنــداماني 
دانيشتين دووةممان، كؤبوونةوةي دووةم لة دانيشتين ئةمر ؤ سةعات ية  و نيو دةست ثَي دةكاتن، تكاية بة 
وردي سةيري بكةن و ئامادة بن بؤ طفتوطؤ كردن لةسةري، سةعات ية  و نيو ئامادة بن، ليذنةي ياسـايين  

 .ةرموو نو تةي نيزاميئةطةر صياغةي حازر بكةن، ف
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 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيـت، مـادام شـتةكان حـازرةو ثَيشـرت  سـةي لةسـةر كـراوة، سـةعات          ( 19:30)من ثَيشـنيار دةكـةم سـةعات    
 .كاتَيكي موناسيبة( 19:30)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ري رَيزدار كوَيستان خان، ئَيمةة ثَيمان باشة، ئَيمـة بـؤ ئَيوةمـان    ئَيمة ئةطةر تةسنية بكرَيت لةسةر ثَيشنيا

 .بةجَي هَيشت زياتر بريي لَي بكةنةوة، هةر ضةند لة دوَينَيوة لةبةر دةستتان بووة، كا  عومةر فةرموو
 

 :بةر َيز عمر عبدالردن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة دوَينَيشـةوة لـةناو سـندو ةكانة، مـن ئـةو رةئيـةي        لةبةر ئـةوةي ئـةم مةشـروعة دةمـج و ئيلغـا كردنـة،       
 .كوَيستان خان زؤر بة وارد دةزامن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية هةمووتان لَيرة بن، زؤر سوثا،( 19:30)ئَيمةة لة سةرؤكايةتي موافيق ، كةواتة سةعات 
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 دانيشتين دووةم
 

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
ي ئـةمر ؤمان، ليذنـةي ياسـايي ئيعـادةي صـياغةي      (8)بةردةوام دةب  لةسةر كؤبوونةوةي دانيشـتين ذمـارة   

 .ثرؤذةكانيان كردووة، ئَيستا لة ذَير ضاثةو دَين و ضاوةر َييان دةكةين، تاكو دَينة ئَيرة، فةرموون
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زاناو كا  كاردؤ ئةطةر بَينة سةر مةنية لةطةَلمان لة دةستةي مونا ةشة زةدةت نةبي بةر َيز كا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةرَيزان
 :ي بةرنامةكةمان(8)ئَيستا كؤبوونةوةي دووةمي دانيشتين ذمارة 

ة هــةرَيمي خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي هةَلوةشــاندنةوةو لَيكــداني هةنــدَي وةزارةت لــ  -1
 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن. كوردستان دةست ثَي دةكةين

 :بةر َيز شَيروان ناصي حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا كؤبوونةوةي خؤمان ئةجنامدا، بةنيسـبةت هةرسـَي ثـرؤذة راثؤرتـةكامنان ئامادةيـة،      

ةي وةزارةتـةكان و دةيجـي وةزارةتةكانـة، راثؤرتةكـة لـة      ئَيستا بةنيسبةت ثرؤذةي يةكةم كة هةَلوةشـاندنةو 
 .اليةن دكتؤرة رؤذانةوة دةخوَيندرَيتةوة با بفةرمووَيت

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

 عَيراق _سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان /بؤ
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 ىراثؤرتى ليذنةى ياساي/  
ــةوتى       ــةممة رَيك ــة ر ؤذى دووش ــدا ل ــؤى ئةجنام ــةوةى خ ــةمان كؤبوون ــة   91/10/9002ليذنةك ــةر ب ــةآلر َيزانى 5بةرامب ى ط

هةَلوةشـانةوة و  )ى كوردى، بة ئامادةبوونى ئةو ئةندامة بةر َيزانةى كة واذوويـان كـردووة بـؤ تـاوتوَى كردنـى ثـرؤذةى       9902
ــدَى وةزارةت  ــدانى هةن ــةرَيم  ( لَيك ــةتي ه ــة حكوم ــنياركراوة، دواى     ل ــةوة ثَيش ــايى ئةندامان ــارةى ياس ــةن ذم ــتان لةالي ى كوردس

و  91/10/9002ى ر ؤذى دووشـةممة بـةروارى   (8)خوَيندنةوةى يةكـةمى ثرؤذةكـة لـة دانيشـتنى ئاسـايى ثةرلـةمان ذمـارة        
ــة     ــة ثر ؤذةك ــدامانى، ليذنةكــةمان ثشــتطريى ل ــةى دةنطــى ئةن ــةوة، بةزؤرين ــَيوةى   دواى طفتوطــؤكردن و ر اطؤر ين دةكــات بــةم ش

- :خوارةوة
بــةثَيى ياســا )ليذنةكــةمان ثَيشــنيار دةكــات وةكــو خــؤى مبينَيتــةوة تــةنها دة ــة كورديةكــة كــة دةســتةواذةى  : مــاددةى يةكــةم

 (.هةَلسوكةوتيان لةطةَل دةكرَيت)بطؤر درَى بؤ ( دةستكاريان دةكات
 .وةكو خؤى مبَينَيتةوة: ماددةى دووةم

 .ى مبَينَيتةوةوةكو خؤ: ماددةى سَييةم
بــة زؤرينــةى دةنطــى ئةنــدامانى ليذنــة ثَيشــنيار دةكرَيــت كــة وةكــو خــؤى مبَينَيتــةوة، بــةآلم هةنــدَيك لــة     : مــاددةى ضــوارةم

ر ؤشـنبريى و  )بطـؤر درَى بـؤ وةزارةتـى    ( وةزارةتـى رؤشـنبريى و الوان  )ئةندامانى ليذنـة ثَيشـنيار دةكـةن نـاوى وةزارةتةكـة لـة       
 (.وةرزة و الوان

 .وةكو خؤى مبَينَيتةوة: ى ثَينجةمماددة
 :ماددةى شةشةم

بـةآلم كةمينـة تَيبينيـان لةسـةر ئـةم ماددةيـة       . زؤرينةى ئةندامان لةطةَل ئةوةن كة وةكو خـؤى مبَينَيتـةوة  
 .هةية

 .وةكو خؤى مبَينَيتةوة: ماددةى حةوتةم
 .وةكو خؤى مبَينَيتةوة: ماددةى هةشتةم

 .ةوةكو خؤى مبَينَيتةو: ماددةى نؤيةم
 .وةكو خؤى مبَينَيتةوة: ماددةى دةيةم

 هؤيةكانى دةركردنى ئةم ياساية
بةهؤى ر َيكخسنت و كةمكردنةوةى ذمارةى وةزارةتةكان ولَيكدانى هةندَى وةزارةت و ئةو طؤر انكاريانـةى كـة   

ة لة كابينةى نوَيى حكومةتدا دةكرَيت، بؤ زيـاتر خزمـةت كردنـى كؤمـةآلنى خـةَلكى كوردسـتان ئـةم ياسـاي        
 لةطةَل ر َيزماندا. دةرضووَينرا

 :ئةو ئةندامةي ليذنةة كة ئامادة بوونة واذوويان لةسةر راثؤرتةكة كردووة
 .سةرؤكي ليذنة/ شَيروان حةيدةري-1
 .جَيطري سةرؤ / عةوني بةزاز -9
 :بر ياردةري ليذنةو ئةنداماني ليذنةة ئةمانةنن/ رؤذان دزةيي -3
 .عمر عبدالردن علي -5
 .د ام عمر د -4
 .طؤران ئازاد -1
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 .ادد ابراهيم علي. د -9
 .كاردؤ حممد ثريداود -8
 .برهان رشيد -2

 .رؤوفزانا .د -10
 .ايو  نعمت -11

 .زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان
ئـةو   طوَيتان لَي بوو وةكو خوَيندرايةوة راثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي بـةكؤي دةنـط ثةسـنديان كـردووة، ئَيسـتا        

رَيزدارانةي ئةنداماني ثةرلةمان كة دةيانةوَيت  سة بكةن، لةسةر ماددةي يةكةم، ئةسَلي ماددةكة بة زماني 
كوردي و عةرةبي يوَيننةوة، راثؤرتي ليذنةي ياسايي كـة ئَيسـتا خوَيندرايـةوة، ثاشـان نـاوي ئَيـوةي بـةر َيز        

 .و ئةسَلي ماددةكة يوَيننةوةتؤمار دةكةين، ئةوانةي دةيانةوَيت مونا ةشة بكةن، فةرمو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يةكةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة
ــة         ــان دةدرَيت ــاف و ئيلتيزاماتي ــةل و م ــةل و ث ــةموو ك ــَينرَيتةوةو ه ــوارةوة هةَلدةوةش ــةي خ ــةم وةزارةتان ئ

 .ي ياسا دةستكارييان دةكاتئةجنومةني وةزيران لة هةرَيمي كوردستانداو بةثَي
 .وةزارةتي مان مرؤظ/ يةكةم
 .وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَيم/ دووةم

 .وةزارةتي ذينطة/ سَييةم
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هدا والتزاماتهدا اىل  لدس الدوزراء س     تلغى الوزارات املذكورة اَنداه وتدؤول كافد  موعوَاتهدا وحقوق    : املاَة االوىل

 .االقليم ويتصرف بها وفق القانون
 .وزارة حقوق االنسان/ اوال 

 .وزارة حؤون املناطق  ارج االقليم/ ثانيا 
 .وزارة البيئ / ثالثا 

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةَل دة ي ثرؤذةكةين، بةاَلم ديارة رةئي جياوازين هةية لة ئَيمة وةكو زؤرينةي ئةنداماني ليذنةي ياسا لةط
مةسةلةي ئيلغا كردن و دةمج كردني ئةو وةزارةتانة، بؤية ئَيمة زؤرينةي ئةنداماني ليذنةي ياسـا تةئيـدي   

 .ثرؤذةكة دةكةين و سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةيانةوَيت طفتوطـؤ لةسـةر ئـةو ماددةيـة بكـةن      ئَيستا بؤ طفتوطؤ لةسةر ماددةي يةكةم، ئةو بةر َيزانةي كة 
ناويان دةنووسم، تكاية هةر بةر َيزَيك كة دةيةوَيت  سة بكات ناوي خؤي بَلَينت، نو تةي نيزامي كا  دكتؤر 

 .رزطار فةرموو
 :بةر َيز رزطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةكـان يـة  بـة يـة ، لةسـةر مةسـةلةي دةمـج و        لةر استيدا ثَين ئةوةي بضـينة نـاو مونا ةشـة كردنـي مادد    

ئيلغايةكة، دةَلَيـت لةبـةر ئـةوةي كـة ئـةو كابينـةي نـوَي تة ـديم دةكرَيـت، يـان دةسـتكاري دةكرَيـت، ئَيمـة              
نــازان  كابينــةي نــوَي ضــ   وةزارةتــةكاني كــة ثَيشــكةة دةكــرَين لــة ثةرلــةمان ئَيســتا، لــةم كاتــةدا ئَيمــة 

دةكةين، كابينةي نوَي، نـاوي وةزارةت و وةزيـر تة ـديم دةكـات، يـان نـاوي       مةمجوعةية  لة وةزارةت ئيلغا 
وةزير تة ديم دةكات، ئةطةر نـاوي ئـةو وةزارةتانـة بـة كةيفيـةت تة ـدميي دةكـات بـةم دةيجـةي ئَيسـتاوة،           
جارَي نةبؤتة  انون،  ـانوني ثَيشـوو، وةزارةتـي ثَيشـوو، كابينـةي ثَيشـوو وةكـو كيـاني  ـانوني خـؤي مـاوة،            

ــ ــةرَيم و         ئةط ــةرؤكايةتي ه ــؤتة س ــانون، نةض ــة   ــتا نةبؤت ــة ئَيس ــك، ك ــة وةزارةتَي ــدةين ب ــيقة ب ــة س ةر ئَيم
 .دةرنةضووةو باَلو نةبؤتةوة، ضؤن سيقةي بدةييَن  لةسةر ض ئةساسَيك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ليذنةي ياسايي وةاَلمي بدةنةوة
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
،  ـانوني ئةجنومـةني وةزيـران، ئـةو ماددةيـة باسـي وةزارةتـةكاني كابينـةي         (3)تةبيعي بةثَيي مـاددةي نـؤ لـة  ـانوني ذمـارة      

كابينـةي هـةرَيم، كـة هـةروةكو     ( 13)كابينةي فةعال و ( 99)ثَينجةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكات، كة بريتيية لة 
تة ئَيمة يةكةم هةنطاو بةر اسيت ئـةم ماددةيـة ئيعـادةي نـةزةر ي لـَي بكةينـةوة، بؤيـة بـةثَيي ئـةو          لة ماددةكةدا هاتووة، ثَيويس

ثرؤذةية كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةة كراوة بة هةماهـةنطي نَيـوان ثةرلـةمان و حكومـةت، ئَيمـة      
ئــةو / ارةت، واتــا لــة رووي  انونييــةوة ئَيمــة دةبَيــت ئةوةلــةنوةز( 12)ئَيســتا مــةعلوماكان هةيــة، كــة وةزارةتــةكان دةبَيتــة 

وةزارةتانةي كة ئيلغا دةبَي سيفةتي خؤياني بدةييَن و ئـةو وةزارةتانـةي كـة دةيجـين دةبـَي سـيفةتي خؤيـاني بـدةييَن، دواي         
مـةني وةزيـران بـة    وةزارةتةكةيـة كـة ثَيداضـوونةوةية بـة ياسـاي ئةجنو     ( 12)ئةوةي ثرؤذةي دووةممان هةية، كـة مةسـةلةي   

( 12)، لَيرة ثَيويست بةوة دةكات ئَيمةة ئيعادةي نةزةر  لة ماددةي نؤ بكةينةوة، تة لييي وةزارةتةكان بكةين بة (2)ماددة 
وةزارةت، بؤ ئةوةي كة ئَيمـة متمانـة دةدةيـن بـة حكومـةتي كابينـةي شةشـةم، متمانـة لةسـةر ئـةو ئةساسـة دةدةيـن، لةسـةر              

 .ة ئةوين تةعديل كردني ماددةي نؤية لة  انوني ئةجنومةني وةزيران، زؤر سوثا،ئةساسَيكي تةشريعي، ك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .رَيزدار كا  فرسةت لةسةر ئةو نو تة نيزاميةي حاكم رزطار موداخةلةي هةية، فةرموو
 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اواي سيقة بؤ حكومةت دةكةين، ثَين ئةوةي ئةم ثرؤذةية ببَيتة  ـانون، وا  حاكم رزطار وا تةسةور دةكات د

نيية، هةتا ئةو ثرؤذةية دةرنةضَيت و ئييـدار نـةبَيت و  ـوةتي نـةفازي وةرنـةطرَيت، كابينـةي تـازة داواي        
 .سيقةتدان و داواي سوَيند خواردني ناكات، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .م بكةنو تةي نيزامي كةرة
 
 
 

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت من نو تة نيزاميةكةم لةسةر سةرةتاي ثَيشكةة كردني ثرؤذةكةو، ئَيستاة ثَيشـةكيةكةي دكتـؤرة رؤذان ثَيشكةشـي    

ةو ئيمـزاي لةسـةر كـراوة، كـة بةر اسـيت      كرد، با، لةوة كرا كة ئةم ثرؤذةية لة اليةن دة ئةندامي ثةرلةمانـةوة ثَيشـنيار كـراو   
( 12)ئةمة حة ة بؤ ئَيمة روون بكرَيتةوة، ضونكة هـةر يـةكَيك لـة ئَيمـة دوو حةفتـةة دةبَيـت ئَيمـة زانيمانـة كـة دةبَيتـة           
نانـةي  وةزارةت، زانيمانة كة دةيجةكان ضؤنة، زانيمانة ئةوةي كة الدةبرَيت لة وةزارةتةكان ضؤنة، زانيمانة ئـةو وةزارةتـة نويَ  

كة ئيقترياح كراوة كَييةو ضؤنين تةوزي  دةكرَيت، كـة ئةمـة لـة ميدياكانـةوة بـاَلو كراوةتـةوة، ئينجـا ئَيسـتا  سـةكة لةسـةر           
ئةوةية كة ية  دةطرَيتةوة لةطةَل  سةكةي كا  رزطار، يـةعين ئةطـةر ئةمـة تةحيـيل حاصـلة، ئةمـة بـؤ شـةرعيةتدانة، بـؤ          

ت ئةمة ثرؤذةي حكومةتة هاتؤتة ئَيـرةو ئَيمـة طفتوطـؤي لةسـةر دةكـةين، يـان ئةطـةر هـي         شتَيك كة ثَيشرت بووة، يان بطوترَي
ئَيمةية بؤ منوونة ئَيمة هـةر لـة ميدياكانـةوة طوَيمـان لـَي بـوو كـة رؤذي ضـوار شـةممة كؤبوونـةوة هةيـة بـؤ متمانـة دان بـة               

ي هةية ئةو  انونة دةرنةضَيت، ضـؤن يةكسـةر   حكومةت و ئيعالن كردني، يةعين بؤي هةية ئَيمة ئةمر ؤ نةطةينة ئةجنام، بؤ
 .رؤذي ضوار شةممة تةحديد كراوة، كة بةر اسيت ئةمة تؤزَيك لة رووي ئيداييةوة خةلةلة بؤ جةلسةكان، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي وةاَلمتان بؤ ثرسياري ئةو ئةندامانة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

راستة زانياري زؤر باَلو كراوةتةوة لة رؤذنامةكان و لة راطةياندنـةكان، بـةاَلم ئـةوة بـةثَيي ثَيـر ةوي نـاوخؤ       
ثرؤذة ياساية ثَيشكةمشان كردووة، ئةويرت هةر زانيارييةكي طشتيية، ئةو ثرؤذة ياسـاية تـا ثـَين ثرؤذةكـان     

ي لةطةَل حكومةت بوو، كةوا لةسةر ضي رَيككـةوتوون و ضـةند وةزارةت مبَينَيتـةوة، لـة رووي     بة هةماهةنط
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ياساييةوة ثرؤذة ياسايةكة بةثَيي ئةو نيابة  انونيةي داوا دةكرَيت لة اليـةن ئةنـداماني ثةرلـةمان ثـرؤذة     
 .ياسا ثَيشكةة كراوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر َيزانــةي كــة ناويــان دةنووســرَيت، كَيــي تــر دةيــةوَيت  ســة بكــات دةســيت بــةرز زؤر ســوثا،، ئَيســتا ئــةو ب
 .بكاتةوة، بؤ ئةوةي ناوي بنووس ، رَيزدار كا  حةمة سةعيد حةمة عةلي فةرموو

 :بةر َيز دة سعيد دة علي

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة كردنــي ئــةم ثرؤذةيــة، بــةثَيي ئــةو و بر طــةكاني، ثَيموايــة  ؤنــاغي دار شــنت و ئامــاد( 91)بــةثَيي مــاددةي 
 . ؤناغانة بةر َيوة نةضووةو ئوسولي خؤي و ئةتةكَييت خؤي نةطرتؤتةبةر، ئةوة خاَلَيك

خاَلَيكي ترين، من ثَيمواية دةبواية ئةجنومةني وةزيران خؤي ثرؤذة ياساي ئامادة بكردايـة، ضـونكة خـؤي    
 .لَي دةكات، ئةوان ئامادةيان بكرداية دةزانَيت وةزارةتةكان، ذمارةكاني، ضؤنيةتي دةيجي ضي

خاَلَيكي ترين، بةنيسبةت ئةم ماددةي يةكةمةوة ئةو هؤكارانةي بةر َيزيان باسيان كرد، هؤكارَيكي مو نيـ   
 .نةبوون، بةَلكو هؤكارةكان بؤ طشيت ثرؤذةكة بوو، مو ني  نةبوو بؤ ئةم ماددةية

 كاتَيك ئيلغا دةبنةوة، هةَلدةوةشَيندرَينةوة دةبن بةضي  خاَلَيكي ترين، باسي نةكردووة كة ئةم وةزارةتانة
خاَلي كؤتاييم ئةوةية، كـة مـن ثَيموايـة ئـةو وةزارةتانـة وةزارةتـي مـان مـرؤظ، وةزارةتـي ذينطـة، وةزارةتـي            
كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَيم، سَي وةزارةتي طرنطن، بةتايبةتي مان مرؤظ و ذينطة، سَي وةزارةتـي  

رخن، ئةم رؤذطارةي دنيا ذينطةو مـان مـرؤظ طرنطـي تايبـةتي خؤيـان هةيـة، بـؤ وا يعـي كؤمةَلطـةي          هاوضة
كوردستانين هةردووكيان ناضمة ناو تةفاصيلةوة ض ذينطةو ض مان مرؤظ، بؤ وا يعـي كوردسـتان و بـؤ ئـةم     

و دةسـةاَلتةكةمان   ؤناغةي كؤمةَلطةكةماني ثيا تَي دةثةر َي، بؤ جوان كردنـي سـيماي ئـةزمووني حكومـةت     
مان مرؤظ ثَيويسـتة طرنطيـةكي تايبـةتي ثـَي بـدرَيت و، ذينطـةة ثَيشـكةوتنة زانيـاري و تةكنـةلؤجياكان و          
ثَيشــكةوتنةكاني كارطــةو دروســت كردنــي هــةموو ئــةو بوارانــةي تــر ئــةوة دةخوازَيــت، وةزارةتــي كاروبــاري  

وةي هةرَيم يـةكال نةبؤتـةوة، بـؤ ئـةوةي ئـةو      ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم، هَيشتا كَيششةي ناوضةكاني دةرة
وةزارةتة دةبَيـت ئـةكتي  بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي بتـوان   سـةي زيـاتري  ـانوني و دةسـتووري و سياسـي لـةو             
ــةوة بطةيــةن  بــة حكومــةتي ناوةنــد و داكؤكيــةكي جــددي سياســي و ياســايي و دةســتووري بكــةين،      كةناَل

 .سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار سةمري سةليم فةرموو
 :بةر َيز مسري سليم ام  بةط

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــبابة          ــةو ئةس ــتة، ئ ــي ثَيويس ــوةرو بناغةكانيش ــي ثَي ــاري كردن ــت و دي ــةي دةوَي ــةي حال ــاية  ديراس ــرؤذة ياس ــةموو ث ــارة ه دي

دةدي تيايـة، يـةعين موعةيـةن نابَيـت، تةشـخي       موجيبانةي كة با، كران لة اليةن ليذنةي ياسـاييةوة جؤرَيـك لـة ناموحـة    
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ناكرَيت،  يا، ناكرَيت،  ابيلي  يا، لةسةر كردن نيية، بةتايبةتي رَيكخستين هةيكةليةتي حكومةت ثَيويستة ئةو ئةسا، و 
ةوةناني ئةو ئةسبابانةي كة دياري دةكرَيت  ابيلي، يةعين تةحديدو تةع  و  يا، بَيت، بةنيسبةت ئَيمةوة لة  ؤنـاغي ثَيكـ  

ئةزموونَيكي دميوكراتيداين لة هةرَيمةكةماندا، يةعين مةرجةكامنان بر يوة، مان مرؤظ يةعين معيار بؤ ئةوةي مان مـرؤظ كـة   
هةَلدةوةشَيندرَيتةوة، ئةسبابي هةَلوةشاندنةوةكةي ضية  ديار نيية، يةكَيك لة ثَيوةرة هةرة طرنطةكان لةسةرتانسـةري دنيـادا   

كرات بــووني ئــةزموونَيك، يــةكَيك لــةوةي ثاراســتين هــاوواَلتي لــة سياســةتةكان و ثرؤذةكــاني حكومــةت،   مــان مرؤظــة و دميــو
ئاسةوارةكاني لةسةر ذياني هاوواَلتيان مان مرؤظة، بؤ ئةوةي بتوانَيت لة روانطةي مافةكاني مرؤظةوة ئاسارة سةلبيةكاني، يان 

تيان لَيرة هةَلوةشاوةتةوة، مةسةلةي وةزارةتي كاروبـاري ناوضـةكاني   ياساو ثرؤذةكاني حكومةت تةحديد بكرَيت لةسةر هاوواَل
دةرةوةي هةرَيم، واَلتاني دنيا لة رووي سياسي، يان لة رووي تارخيييةوة حة َيك، مافَيكيان بة ناوضةية ، يان موحافةزةيـة   

ةشخي  كردووة ماوةتةوة، كةضي ئَيمة لة لة واَلتَيكي تر هةبَي لة هةيكةليةتي واَلتةكةي خؤياندا بودجةو ميزانيةشيان بؤ ت
رووي سياسي، لة رووي تارخيي بةثَيي ديكيؤمَينت هةموو مافمان بـة ناوضـةكاني دةرةوة هةيـة، ئَيمـة لـة ثَيكهاتـةو ثةيكـةري        

سـةيرة  حوكمر اني خؤمان دةيكةينة دةرةوة، كة ثَيمواية خةلةلَيكي سياسي، خةلةلَيكي ئيداري طةورةية، وةزارةتي ذينطة ثَيم 
واَلتَيك كيمياباران كرا بَيت، واَلتَيكي دوام  تة ةمةني كوشندةي جيهاني لةسةر تا ي كرا بَيتةوةو واَلتَيك ببَيتـة مة بـةرةي   
نيفايةتي هةموو دنيا وةزارةتي ذينطةي لـَي دةربهـَيين و هةَلبوةشـَينيتةوة، يةكَيكـة لـة ثرسـيارة هـةرة طـةورةكان لةسـةر ئـةو           

 .روست دةبَيتثرؤذة ياساية كة د
ــَي          ــؤثي ث ــةكَييت ت ــةَل ي ــةمثي لةط ــةي ئؤل ــرة، ليذن ــةوروثا بط ــة ئ ــادا ل ــةموو دني ــة ه ــي وةرزة و الوان ل ــر، وةزارةت ــاَلَيكي ت خ

 .............. .سةرثةرشيت ضاالكيةكاني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار هاذة خان فةرمووئةوة ماددةيةكي ترة، كةي هاتينة ئةوَي، ئينجا لةسةري  سة بكة، زؤر سوثا،، ر
 :مصففى بةر َيز هاذة سليمان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةربــارةي هةَلوةشــاندنةوةي وةزارةتــةكان، بةر اســيت هةرســَي وةزارةتــةكان كــة هةَلةشــاندراونةتةوة طرنطــي   

ارةتي، يـةعين  خؤيان هةية، وةزارةتي مان مرؤظ نازامن ئةطةر هةَلوةشَيتةوة ضؤن يةعين مامةَلة لةطةَل وةز
كارو ضاالكيةكاني و ئيشةكاني ضؤن دةكرَيت  ئَيمة بة خؤمان ليذنـةي مـان مرؤظمـان هةيـة لـة ثةرلـةمان،       
لةطةَل كَي ئين دةكةين وةكو بةر َيوةبةرايةتيـةكي طشـيت سـةر بـة ض وةزارةتَيـك دةبـَي  يـان ضـؤن مامةَلـة          

ؤر بـة ثَيويسـيت دةزامن كـة لَيـك بـدرَيت لةطـةَل       دةكرَيت لةطةَلي  هةروةها وةزارةتي ذينطة بةر اسيت  مـن ز 
دةربارةي مـاددةي  . وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار، كة ثةيوةندييةكي بةت  لةنَيوان هةرسَيكياندا هةية

 .............. .سَييةم، وةزارةتي كشتوكاَل، وةزارةتي دةرامةتة ئاوييةكان، من ثَيمواية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نة هَيشتا نةهاتوينةتة سةري، كةي هات  ئةو كاتي رةئي خؤت بدة، سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار سؤزان ئةوا
 .شةها  فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ........ .ئَيمة وةكو فراكسيؤني كوردستاني ثشتيواني ئةم ثرؤذة ياساية دةكةين، ئةم ثرؤذة ياساية
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 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

تكاية لـةناو ثةرلـةمان وة  ئةنـدامي ثةرلـةمان رةئـي خؤتـان دةربـر ن تـا ، تـا  ضـؤني شـةرح دةكـةيت و             
 .ضؤني دةَلَيي رةئي خؤت بدةو زؤر سوثا،

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
روون كردنةوةيـة، ئةطـةر دةرفـةمت بـدةيت، ضـونكة       ئَيمة ثشتيواني لة راثؤرتي ليذنةي ياسـايي دةكـةين، ئـةوةي كـة جَيطـةي     

ئَيمة خؤمان ثرؤذةكةمان ثَيشكةة كردووة، ئةو دة ئةندامةي كة ئيمزاي كردووة، ئةو سَي وةزارةتـةي ئـةو بةر َيزانـة باسـيان     
ســةي كــرد، ســَي وةزارةتــي رة ــاب  و بــؤ فــةعال كــردن و ئــةكتي  كردنــي رؤَلةكــةيان لــة جيــاتي ئــةوةي بةشــَيك بــن لــة ثرؤ 

ــة      سيســتةمي حوكمر انةكــةي، يــاخود بةشــَيك بــن لــة سيســتةمي ئةجنومــةني وةزيــران دةبنــة هــةيشاتَيكي ســةربةخؤ كــة رؤَل
رة ابيةكةي خؤيان دةبينن زؤر بة ئةكتي  تر لة جاران و لة هةموو دنياشدا وايـة، ذينطـة كـارَيكي رة ابيـة، تـةنفيزي نييـة،       

، مةسةلةي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم، ئـةوين دةبَيتـة دةسـتةيةكي بـااَل، زؤر زؤر     مان مرؤظ كارَيكي رة ابية، تةنفيزي نيية
 .سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كا  ئيسماعيل فةرموو
 :بةر َيز امساعيل سعيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، يان حكومةت ئي الة بكرا بوايـة، لةوانةيـة باشـرت    من ثَيمواية ئةو ثرؤذة ياساية لةاليةن سوَلتةي تةنفيزي

 .بواية، يان بة اليةني كةم نوَينةري حكومةت لَيرة بواية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةزارةتةكان، من ثَيشنيار دةكةم هةندَيك وةزارةتـي تـر دةمـج بكرَيـت، نـة  ئيلغـا بكرَيـت، بـؤ         لةسةر مةسةلةي ئيلغا كردني و

ــةَل        ــةتي لةط ــاري كؤمةاَلي ــي كاروب ــت، وةزارةت ــج بكرَي ــةوة دةم ــة يةك ــازي ب ــةَل ثيشةس ــا لةط ــي كارةب ــت وةزارةت ــة دةكرَي منوون
ة ئـةو وةزارةتانـة كـة دةَلـَي  دةمـج بكرَيـت مةسـةلةكة        تةندروسيت دةمج بكرَيت، وةزارةتي خوَيندني بااَل ئيلغا بكرَيـت، ديـار  

لةوة هاتووة، ئَيمة باسـي تةرشـيقي حكومـةت دةكـةين، ئـةم وةزارةتانـة نـزيكن لـة يةكـةوة، ثَيشـرتين ثـَين ضـوار سـاَل ئـةم               
كردنـةوةي   وةزارةتانة ثَيكةوة ية  وةزارةت بوون، دةكرَيت بؤ كةم كردنةوةي و بؤ باشرت تةرشي  كردني حكومـةت، بـؤ كـةم   

 .هةندَيك لة بودجةي تةشغيلي و هةندَيك مةنية  ئةم وةزارةتانة دةمج بكرَين، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار دكتؤر جةعفةر فةرموو
 :جعفر علي رسول.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لـةو وةزارةتانـة، وةزارةتـي خوَينـدني بـااَلة ئيزافـة بكرَيـت، لةبةرضـي           من ثَيشنيار دةكةم لةطةَل هةَلوةشاندنةوةي بةشـَيك 
لةبةر ئةوةي لة زؤربةي واَلتاني دنياة وةزارةتي خوَينـدني بـااَل وجـودي نييـة، بـةَلكو بؤردَيـك، يـاخود ئةجنومـةنَيك كـة لـة           

ةبواري ئيــداري و سياســي و زانســيت ســةرؤكي زانكؤيــةكان ثَيــك دَيــت، لــة كؤمــةَلَيك كةســايةتي ثســثؤرو ئــةكادميي و شــارةزا لــ
تايبةكةند ثَيك دَيت، ئةمانة سةرجةم كاروبارةكاني خوَيندني بااَل بةر َيوة دةبةن لةو واَلتةدا، نـة  وةزارةتَيكـي تايبـةت بـةو     

ةت هةيـة، كـة   بوارةدا دياري بكرَيت، بؤ منوونة ئَيمة لة وةزارةتي خوَيندني بااَل لَيرة دوانـزدة موديريـةت، تـا ثـانزدة موديريـ     
هةر يةكَيك لةم موديريةتانة من بر وام واية رةنطة ئةمة سةرجني تايبةتي خؤم بَيت، ثَيمواية هَيندةي موعـةر يلن لةبـةردةم   
ثَيشضووني ئاسيت زانسيت و ئـةكادميي و بووذاندنـةوةي ديراسـةتي ئـةكادميي لـة نـاو زانكؤيةكانـدا هَينـدة موشـةجي  نـ  لـة            

باشرت وايـة ئـةو كاتـة دةتوانرَيـت سـَي موديريـةت دابنرَيـت، بـؤ منوونـة لـة زانكؤيةكـدا ثَيويسـيت بـة               رووي زانستييةوة، بؤية
تا يطة هةية زةروريية ئةو زانكؤية خؤي ثَيداويسيت تا يطةييةكاني خؤي دةزانَيت، تاوةكو بطةر َيتةوة بؤ موديريـةتَيك لـةناو   

، يـاخود ثَيويسـيت بـة كتـا  هةيـة، كتابـة جؤراوجؤرةكـان ئـةم زانكؤيـة          وةزارةتي خوَيندني بااَل بؤ تا يطةكان تةرخان كـراون 
خؤي باشرت دةزانَيت لةوةي موديريةتَيك هةبَيت لةناو وةزارةتي خوَيندني بااَل ئين بؤ خةَلك بدؤزَيتةوة بةناوي موديريةتي 

ــتيَ           ــةبَيت ش ــات ه ــاالت و بةعس ــة زةم ــؤ منوون ــت، ب ــَي بنرَي ــري ل ــاوَيكي ت ــةر ن ــان ه ــةبات، ي ــاكة مبَينَيتــةوة،  مةكت كي زؤر ض
موديريةتَيكي مالي هةبَيت زؤر باشة بـؤ سةرثةرشـيت خـةرجي زانكؤيـةكان، ضـؤن سـةرف دةكرَيـت ماليـةن لـة زانكؤيةكانـدا،           
ئةطينا با ي دةسةاَلتةكاني تر ئيستيقالليةتي ئيداري و مالي و علمي بطةر َيتةوة بؤ زانكؤيةكان، من ثَيمواية سـاَلي ثـارين لـة    

ووةمي ثةرلةماندا ثرؤذة ياساية  لةم جؤرة ئيقرار كرا لة ثةرلةماندا، بةاَلم بةداخةوة كـاري ثـَي نـةكرا، ئةطـةر ئـةم      خولي د
ئيســتيقالليةتة بدرَيتــةوة زانكؤيــةكان، بــؤ زانكؤيــةكان بطةر َيتــةوة، وةزارةتــي خوَينــدني بــااَل نــةبووني باشــرتة لــة هــةبووني،  

 .زانستين لة كوردستان زؤر شتَيكي باشرت دةبَيت ئةم بؤردة ثَيك بهَينرَيت، زؤر سوثا،ثَيمواية بؤ بةرةو ثَيشضووني ئاسيت 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار دكتؤر حةسةن فةرموو

 :حسن حممد سورة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن  سـةيةكي كـا  نَيضـريظامن دَيتـةوة يـاد كـة لـة كـاتي سـوَيند          لة خوَيندنةوةي يةكةمي هةَلوةشاندنةوة كـة خوَيندرايـةوة، مـ   

خواردنةكةي باسي كرد، ئةوين ئةوةية كة كوردستان ثَيويسيت بةم هـةموو وةزارةتانـة نييـة، لةر اسـتيدا خـؤي جـةنابي كـا         
نـي ليذنـةي ياسـايي ئـةو     نَيضريظان بؤ خؤي زؤر رةشي  بوو، بةاَلم ئيدارةي حكومةتَيكي  ةَلةوي دةكرد، بةاليةني كةم برادةرا

 .رةشا ةتةيان داوةتة حكومةتي نوَي و بَيطومان ئةجناميشي باة دةبَيت
 :دةتوامن بَلَيم دوو هةَلة لة كاري ئيدارةي ثَيشوودا دةبينرا، ئةوين ئةوةية/ دوو

َيك ئــين و كــاري وةكــو ســؤزان خــان ئيشــارةتي ثَيــدا تَيكةاَلويــة  هــةبوو لــة بــةيين كــاري وةزارةتــةكان و  هةنــد / يةكــةميان
تةنفيزي، بؤية دةكرا هةندَيك ئـين وكـار كـة تـةنفيزي نييـة، بـةَلكو رة ابيـة جيـا بكرَيتـةوة لـةو وةزارةتانـة كـة برادةرانـي              

 .ياسايي ئةم كارةيان كردووة، هةندَيك لةو وةزارةتانةيان هةَلوةشاندؤتةوة
ت دةكـات لـة مةسـائيلي مـالي، لـة رةواتـب و هـةموو        وةزارةت، تةبعـةن موشـكيلةيةكي طـةورة لـة كوردسـتان دروسـ      ( 59/ )سَي

ثَيداويستيةكان سيارات و سةفةر، هةندَيك ثرةنسيثي ترين هةية لة ئيعـادةي هةيكةليـةت زةرورييـة حيسـاباتي بـؤ بكرَيـت،       
موو ئةوين ئةوةية كار نةكاتة سةر ئاسـيت خزمـةتطوزاري، يـةعين بةر اسـيت دةبَيـت هـةوَل بـدةين لـة وةزارةتـي ئاينـدةدا هـة           

 .خزمةتطوزاريةكان لةو نؤزدة وةزارةتة جَيي بكرَيتةوة، ثَيشمواية كراوة
ئةوةية كة ئةم وةزارةتانةي لة ية  دةضن لة كاردا، بَيطومان ئةوانة دةمج بكرَين، فيعلةن تةبيعي ئةمانة / حاَلةتي دووةميان

 .هةمووي كراوة، بؤية من تةئيدي كاري ليذنةي ياسايي دةكةم، زؤر سوثا،
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 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار خةليل عومسان فةرموو

 :ادد ام  عثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكةم، بةاَلم ثرسيارم هةية سةبارةت بةو سَي وةزارةتةي كة هةَلوةشـاوة،  

ي ئةطةر ئةم وةزارةتانة ب  بة ليذنة، يان بة هةيشة، يان دةزطا بةثَيي ئايا نةدةكرا بةثَيي ماددةيةكي ياساي
بةندَيكي ياسايي، يان ماددةيةكي ياسايي ئاماذة بةوة بكرَيت بةثَيي ماددةيةكي ياسايي دةسةاَلت بطةر َيتـةوة  

 .بؤ حكومةت، كة ئةم وةزارةتانة لة شَيوازَيكي تردا رَيك دةخرَيتةوة، زؤر سوثا،
 

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار صباح حمةمةد فةرموو

 :بةر َيز صباح حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي يةكةمي ئةو ثرؤذة ياسايةي كة ثَيشكةة كراوة، بَيطومـان هـةموو ماددةيـةكي ياسـايي     

نةي ثَيشوودا بووني ئةم وةزارةتانة بؤ خؤيـان  ثَيويستة موجيبات و ئةسبابي مو نعي خؤي هةبَيت، لة كابي
ئةسبابيان هةبووة، ئةسبا  و موجيباتي مو نعيـان هـةبوو، بؤيـة ئيقـرار كـراو كارشـيان كـردو، كارةكانيـان         
بةرضاوةو هية مان  نيية ئةطـةر وةزارةتَيـك سـيفةتي رة ابيشـي هـةبَيت لـة كابينـةي حكومةتـدا هـةبَيت،          

يل بكـرَين، ضـونكة بةشـَيك لـةو رة ابانـة رة ابـةتي دةوَلـةت و دةسـةاَلتة         وجودي هةبَيت، دةزطاكـاني تـةفع  
لةسةر كةرتي تايبةت، بؤ منوونة وةزارةتي ذينطة لةوانة رة ابة بَيت لةسـةر كارخانـةكان، لةسـةر كاروبـاري     
ئةو اليةنانةي كة كاريطةرييان هةية لةسةر ثـيَ كردنـي ذينطـة، جـا بؤيـة لَيـرةدا هةميشـة ئـةو ثرسـيارة          

ؤي بةرجةسـتة دةكـات بؤضـي ئـةم وةزارةتانـة هةَلبوةشـَينرَيتةوةو بـة دائيلةكةشـيان ديـاري نـةكراوة لـة            خ
ماددةكةدا  لة ثرؤذة ياساكةدا، بووني بةدائيلةكة زةروريية لة حاَلةتَيكـدا ديسـان ئةطـةر ئَيمـة مةبةسـتمان      

ماونةتـةوة بـة تـةنيايي ديسـان      ئةوة بَيت كة تةرشيقي ئيداري بكةين، هةندَيك لة وةزارةتةكاني ترين كة
طلةيي ئةوةيان لَي دةكرَيت، كة  ابيلي دةيجن، بؤ دةمـج نـةكراون  جـا بؤيـة لَيـرةدا ثَيويسـت دةكـات ئَيمـة         
سةيري وةزائيفي وةزارةتةكان بكةين، كاتَيك كة وةزارةتَيك ئين و كارةكةي هةر مبَييَن و رؤَلي هـةر هـةبَي   

ةياتي بَيت بة نيسبةت خةَلكةوة، حة ة بهَيَلرَيتةوة، يةعين بة بةهانةي و كارايي هةبَي و ثَيداويستيةكي ح
تةرشيقي ئيدارييةوة ئَيمة هةندَيك لةو وةزيفة ئةساسيانة ئيهمال نةكةين، يان نةكةينة ثـةراوَيزةوة وةكـو   

، يـةعين  وةزارةتي مان مرؤظ، وةكو وةزارةتي ذينطة، وةكو وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هـةرَيم 
لَيــرة باســةكة تــةنها باســي كةلوثــةل و مــاف و ئيلتيزاماتيــان كــراوة، ئــةي باســي ئــةر  و واجيباتيــان، ئــةو  
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ئةركانةي دةكةوَيتة سةرشاني يةكَيك لةم وةزارةتانة، ثَيويستة دياري بكرَيت و رؤشن بَيت بؤ ئـةو كةسـةي   
 .كة تةماشاي دةكات، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، بؤ جةنابت، رَيزدار كا  حاكم رزطار فةرمووسوثا

 :بةر َيز رزطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من  سةي خؤم كرد، هةر ئةوة بوو لةطةَل ئةم دةيجة جارَي لةطةَلي نيم، تاوةكو كابينة تة ديم نةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرمووسوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار كا  شظان ئةدةد 

 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وَير اي ثشتطريي لة ئيلغا، يان هةَلوةشاندنةوةي ئةو وةزارةتانة دةكـةم، مـن ضـةند تَيبينـيم هةيـة، ثَيموايـة       

ة دةكرا ئَيمة ثرؤذة ياساية  جيا بَيت بؤ ئيلغـا تَيكـةَل نـةكرَيت لةطـةَل دةمـج، ضـةند نو تةيـة  زةرورييـ        
تَيدا بـَينت، فـةترةي زةمـين زؤر زةرورييـة لـة ئيلغـا كردنـي ئةوانـةدا هـةبَيت، ضـونكة ئةوانـة تةبةعييـةي             
 انوني دةمَينَينت، خةَلك هةية عة دي هةية لةطةَل ئةم وةزارةتانة، دةبَيت فةترةيةكي زةمين ديـاري كـراو   

ؤ ئةوةي ئةم تةبةعيية  انونيانة يـةكال  بَيت، هية نةبَيت لةماوةي مانطَيك، يان دوو مانط كةمرت نةبَيت، ب
بكرَينةوة، بؤية با بةثرؤذةيةكي ياسايي جيا بواية لةطةَل ئةواني تـر دةمـج و ثَيكـةوة نـةبَيت، ئـةو فـةترة       
زةمنية ئةطةر ديارين نةكرَيت هةر لـةو ماددةيـة فـةترة زةمةنييـة  ديـار بكرَيـت، نـة  لـة كؤتاييةكـةي          

ــرةكة مشــ   ــونكة نةش ــرَينت، ض ــر دةك ــةترة زةمةن   نةش ــةو ف ــرة، يــةعين ئ ــات لَي ــةو ماددةيــةة دةك ــة ولي ئ يي
 . انونيةكةي يةكال بكرَيتةوة، سوثا، زةروريية، بؤ ئةوةي تةبةعيية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار كا   ادر حةسةن فةرموو
 :بةر َيز  ادر حسن  ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرؤذةي ليذنـةي ياسـايي دةكـةم، بـةاَلم بـؤ ئـةو وةزارةتانـةي كـة هةَلدةوةشـَيندرَينةوة،          منين ثشتطريي لة 

يــاخود ئةوانــةي كــة دةمــج دةكــرَين لةطــةَل وةزارةتــي تــرةوة، ثَيويســتة ياســاية  هــةبَيت بــؤ ســةر لــةنوَي   
نيوةضـَلي  رَيكخستنةوة، ضونكة فيعلةن ئةوانة بةرنامةي كاريـان هـةبووة، ثرؤذةيـان هـةبووة، لةوانةيـة بـة       

 .مابَيتةوة، دةبَيت لةمةودوا شَيوةكةيان دياري بكرَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار فازل بةشارةتي فةرموو
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 (:بةشارةتي)حممد  ادر  فاضل بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي كــة كَيشــاويانة، بــة حة يقــةت مــن يــة   دةستخؤشــي لــة ليذنــةي ياســايي دةكــةم بــؤ ئــةو كــارو ئةركانــة  

موالحــةزةم هةيــة لةســةر حــةل كردنــي وةزارةتــةكان، بةتايبــةتي وةزارةتــي كاروبــاري ناوضــةكاني دةرةوةي 
هــةرَيم، بةحة يقــةت ئــةم وةزارةتــة وةزارةتَيكــي كــاراو دةركــةوتوو بــووة لــةناو وةزارةتــةكاني حكومــةتي     

ئَيمة طةورةترين طرفتمان لةطةَل دةوَلةتي ناوةنـدي لـة سـنووري     هةرَيمي كوردستان، ثَيمواية هةتاكو ئَيستا
ئةو وةزارةتةي كة ئَيستاكة حةل كـراوة، ئَيسـتا لةسـةر ئـةوة مونا ةشـة نييـة، بـة، لـة هـةمان كاتـدا ئـةو            
وةزارةتانــةي تــر كــة حــةل كــراون، باســي دةمــج كردنيــان كــراوة لةطــةَل وةزارةتَيكــي تــر، ئــةو باســي دةمــج  

اوة، لة هةمان كاتـدا طرفتـةكان وةكـو خـؤي ماوةتـةوة هـةتاوةكو ئَيسـتا لةطـةَل دةسـةاَلتي          كردنةكةشي نةكر
 .ناوةندي بؤ هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار تارا خان فةرموو

 :بةر َيز تارا سس  ئةسعدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرؤذة ياسايةي كة ليذنةي ياسايي ثَيشكةشي كـردووةو دةستخؤشيشـيان لـَي دةكـةم بـؤ       ثشتطريي دةكةم لةو

ماندوو بوونيان، بةاَلم ئَيمة جةختمان زياتر لةسةر وةزارةتي مان مرؤظة، داناني ئةو ليذنةيـة، يـان دانـاني    
ذينطةي ئَيستا لةبارة ئةو دةزطاية، ئةو هةيشةتةي دةيبات بةر َيوة، لةبةر ئيمان بوومنان بة دميوكراسيةت و 

لـةناو كوردســتاندا بايةخــدان بــة مـان مــرؤظ يةكَيكــة لــة ئيشــة هـةرة طرنطــةكاني كــة دةبَيــت زؤر لةســةري    
جةخت بكةين و زياتر روون بكرَيتةوة بؤ خةَلكي، ئةو هةيشةتةي كة دادةنرَيـت هـةمان كـار دةكـات، بـةاَلم      

ئـةو كـارةي ئَيسـتا حكومـةت ثَيـي هةَلدةسـتَيت،       بة، تـة لي  كردنَيكـة بـؤ وةزارةتةكـة، بـؤ بةرذةوةنـدي       
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار جةمال تاهر فةرموو

 :ابراهيم طاهربةر َيز مجال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةرةبي، سوثا،، تة ريبةن موالحةزةكامن زؤربةيان طوترا، بضينة سةرَي ئةطةر بةرَي خؤ بدةينـة نةصـَي عـ   

 .ظَيرَي هةندة  عةرةبيا ئي تيمالة نةديارة
، ئايا مةوردي (موجوداتها وحقو ها والتزاماتها)ذي ئَيل ظَيرَي بة، تةئكيدا لةسةر ئةوَي ديار كري / يا دوَي

تلغى الدوزارات املدذكورة   )بةشةري ئةوة بؤ كوَي دةر واتن  بؤية ثَيشنيار دكةم صياغة دووبارة ببَيتةوة، بَلَين 
، ئايـا لَيـرة باسـي كـاديري نـةكردووة  ئةطـةر كـاديري        (اَناه وتؤول كاف  موعوَاتها وحقوقهدا والتزاماتهدا   س
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يةعين وابزامن دووبارة ( ن اال ليم)ئةو كةليمةي ( ن اال ليم)ئؤتؤماتيكيةن ( اىل  لس الوزراء)هةية، باشة 
 .، سوثا،(للتصرف بشأنها وفق القانون)دةكرَيتةوة 

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار كا  كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من هةرضةندة لة ليذنةي ياسايي وةكو لة راثؤرتةكة ديارة، ثشتيوانيمان بؤ ثرؤذةكان كرد، بـةاَلم هةنـدَيك   

اماذةي ثَي كرد، ئةوين ثةيوةنـدي بـة تَير وانينـة بـؤ     تَيبينيمان هةبوو سةبارةت بةوةي كوَيستان خانين ئ
ئاينــدةي حكومــةت لــة كــةم كردنــةوةي وةزارةتــةكان، كــة لــةم ثرؤذةيــة دةتــوان  وةاَلمــي ئــةواني تــرين    
بدةينةوة، هةتا ذمارةي وةزارةتةكان كة ثَيويستة كةم بكرَيتـةوةو هـةم ئـةزمووني كابينـةي رابـردوو، هـةم       

رطري كابينةيةكي خاوةن دامةزراوي طـةورة، كـة ثَيموايـة بَيتـة بـارَيكي طـران بـؤ        ئَيستاة هةرَيمي ئَيمة بة
بةر َيوة بردني حوكمر اني لـة كوردسـتاني ئَيمـة، ئَيمـة ثَيموايـة لةطـةَل كـةم كردنـةوة بـ ، لةطـةَل خـاَلَيكي            

ئـةم وةزارةتـة   ئةوةة كة بؤ منوونة وةزارةتي كارةبا هية زةروري نييـة دابا َيـت لـة وةزارةتـي ثيشةسـازي،      
خؤمان دةزان  وةزعي كارةباي كوردستان ضؤنة  ضؤن بووةو مةشاريعةكاني ضي بووة، ئةم ثارة خةياَلييـة  
لة دامةزراوةكة سةرف دةكةين، نة  لة كارة خةدةميةكة يرَيتة خزمـةت، دةتـوان  وةزارةتـي ثيشةسـازي     

َيك كة طرنطة، اليـةنَيكي تـر كـة مـن تَيبينـيم      كة نزيكة لة وةزارةتي كارةبا دةمج بكرَيت، ئةمة دةبَيتة خاَل
لةسةر هةبوو، ئةوين ئةوةية وةرزة كة دةتوامن، راستة دابر ان نيية لة كؤمةَلطاو لة سة افةي كؤمـةَلطاة،  
بةاَلم دابر ان نيية لة الوان، رةنطة بَلَي  ئَيمة دامةزراوَيكي تر دروست دةكةين كة تايبةت بَيت بـة وةرزة،  

ئيشي حكومةتة، يةعين ئةمة لة ثةرلةمانةوة حة ة تَير وانينَيكي تةواومان هـةبَي، كـة وةرزة    بةاَلم ئةمة
يرَيتة سةر وةزارةت وةكـو ئةهميـةتي خـؤي، كـة ثةيوةنـديان بـة موجتةمةعةكـةوة هةيـة، بـة سـة افةة           

كردنـةوةي  هةية، هةم بة الوانين هةيـة، ئةمـة خاَلَيـك بـوو كـة ثـَيم بـاة بـوو بيكةمـة ثَيشـنياز بـؤ كـةم             
كابينةكاني ئَيمة، جطة لةوةي كة كا  دكتؤر جةعفةر باسي مةسةلةي خوَيندني بـااَلي كـردو سـةربةخؤيي    
زانكؤيةكان كرد، كة ضةند طرنطة لة سيستةمي نوَيي ئَيستاي ئَيمـة، كـة ئـةم وةزارةتانـة ضـةند بؤتـة هـؤي        

 .ي خؤي، سوثا،ئةوةي كة حز  دةستكاري سةربةخؤيي زانكؤيةكان دةخاتة ذَير رة ابة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار زانا فةرموو

 :دة كريم رؤوفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيطومان من لةناو بةر َيزان لةطةَل بةر َيزان ليذنـةي ياساييشـدا ئـةو ثَيشـنيازةمان كـرد هةَلوةشـاندنةوةي وةزارةتـي خوَينـدني         

بَيت لةم حاَلةتةدا، طوكان تةحةفوزمان هةبوو، بةر َيزتان ئاطادارن تةئيدي رةئيةكاني دكتؤر جةعفةر دةكةم سـةبارةت  بااَلة 
بـة وةزارةتــي خوَينـدني بــااَلو توَيذينـةوةي زانســيت، ضــونكة ئةطـةر بكرَيــت ئةجنومـةنَيك هةيــة، ثَيـي دةوترَيــت ئةجنومــةني       
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بةو مانا فراوانة سةيري بكـةين، بةشـَيك لـة رؤتينيـاتي جاميعـةكان كـةم دةكةيتـةوة،        وةزارةت، ياخود ليذنةي خوَيندني بااَل، 
 .ئةوة ية 

 .كاريطةرييةكي ئيجابي دةبَيت لةسةر، تا رادةيةكي زؤر جاميعةكان بثارَيزي/ دووةميشيان
ثَيشَيل كردني وةزارةتـةكان،   لةطةَل هةمان ثالني كابينةي داهاتوودا ية  دةطرَيتةوة، كة بريتيية لة بةشَيك لة/ سَييةميشيان

يةعين ئةمة لة سَي الوة دةرئةجنامي ئيجابي دةبَيت، ئةزمووني ثَيشـوومشان هةيـة لةطـةَل كاروبارةكـاني وةزارةتـدا، سـةرةر اي       
ئةوةي كة مةوردَيكي مالي زؤر دةبات، لة هةمان كاتدا تا ةيةكي بةشةريشيت لَي سةرف دةكـات، لـة هـةمان كاتـدا جؤرَيـك لـة       

كراسيةت و جؤرَيك لة ئين زياد كردنيشي بؤ زياد دةكات، بؤية من ثشتطريي ئـةو رةئيـةي دكتـؤر جةعفـةر دةكـةم، زؤر      دميو
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار دكتؤر ئةرسةالن فةرموو
 

 :ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اني ثةرلةمانبةر َيزان ئةندام

لة دةوَلةتاني ثَيشكةوتووي دنيا، كة سةدان مليـؤنن، زؤربـةيان ذمـارةي وةزارةتـةكانيان لـة ثـانزدة، شـانزدة        
وةزارةكـان هـةبووة، ئَيسـتا    ( 59)وةزارةت تَي ثةر  ناكات، ئَيمةية  بةو ضةند مليؤنية لة كابينـةي ثَيشـوو   

وةزارةت، ئةمـة هةنطاوَيكــة بـةرةو ثَيشـةوة، هةنطاوَيكــة    ( 12)لـةم كابينـةي دادَيـت كــةم دةكرَيتـةوة، بـووة      
بةرةو تؤكمـة كردنـي  حـوكمر اني حكومـةت، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة دةبَيـت ئـةو كـارة بـة كـارَيكي زؤر ئيجـابي              

 .بزان ، بةر اسيت دةبَيت ثشتيواني لَي بكةين
 .........بَيطومان ئةو ثرؤذةية، ضونكة هةر ليستَيك/ خاَلي دووةم

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .نو تةي نيزامي هةية، فةرموو
 :بةر َيز كاروان صا  ادد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةثَيي ثَير ةوي ناوخؤ ئةطةر جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان  سة بكات، دةبَيت بَيتة ناو ئةنداماني ثةرلةمان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رسيار بكات، تكاية دانيشة، نو تة نيزاميةكة لة جَيي خؤي نيية، لـة  نةخَير، شيت وا نيية، ئةطةر بيةوَيت ث
ســةرؤكايةتي يــةكَيك بيــةوَيت ثرســيارَيكت تةوجيــة بكــات، دةبَيــت بَيتــة جَيطــاي خــؤي دانيشــنت، ســةيري   

 .ثةَير ةوةكة بكة تكاية، فةرموو كا  دكتؤر ئةرسةالن
 :ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دةربارةي هةر يةكَيك لَيرة، يان هةر ليستَيك لَيرة، يان هـةر كوتلةيـة  لَيـرة، نوَينـةري بـريو      / خاَلي دووةم
بؤضووني ية  و اليةنَيكة، بَيطومان ئةو ثرؤذةي كة تة ديم كراوة، ئةو ئةندام ثةرلةمانانةي كة واذوويـان  

ــر ةوي اليةنــ     ــان رَي ــة، بَيطوم ــةو ثرؤذةي ــةر ئ ــردووة لةس ــةر ك ــة   لةس ــذ ب ــووةو راوَي ــان طرت ــاني خؤي ةكاني ذي
 .حكومةتين كراوة، ئةوانةي كة حكومةت تةشكيل دةكةن، بؤية ئةوةيان تة ديم كردووة

بةنيسبةت هةندَيك لة وةزارةتةكان كة دةمج دةكرَين، يةكَيك لةوانة مةسةلةن وةزارةتي مان مرؤظة، خؤي 
ة لة دامودةزطاكاني حكومةت طلةيي دةكـات، ئةطـةر   ئةطةر خةَلك طلةيي بكات لة ضي طلةيي دةكات، مومكين

مان خةَلك ثَيشَيل بكةن، لةبةر ئةوة دةبَيت هةيشةتَيك هةبَيت، ئـةو هةيشةتـة تـا رادةيـة  ئـازاد بَيـت، بـؤ        
ئةوةي ضاودَير بَيـت بةسـةر ئـةداي حكومةتـةوة، بـةاَلم ئةطـةر خـؤي وةزارةتَيـك بَيـت، مومكينـة هةنـدَيك            

رَيكــي نةيةتــةوة، بــؤ ئــةواني تــرين دةمــج كــراوة، يــان هــةيشاتي نوَييــان بــؤ ثَيــك   لةطــةَل مةســةلةكان بــة 
دةهَينرَيت، ئةو هةيشاتانة دةسةاَلتيان بؤ ثَيك دةهَينرَيت و ئيمكانيةتيان دةبَيت، بةاَلم وةكـو وةزارةتـةكان،   

زعةي ئَيستاي كوردستان، ئةو وةزارةتانةي ئَيستا لةم ثرؤذةيةدا هاتووة، ثَيمواية ثر  بة ثَيستيةتي بؤ ئةم وة
 .زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ئَيستا ليذنةي ياسايي وةاَلم دةداتةوة، ثَين ئـةوةي ئـةوة بَيـت، تكـا دةكـةم لَيتـان كـة، لـة بابةتةكـة          
دةرنةضَيت، لَيرة نة هجوم بؤ سةر حز ، نة بؤ سةر شةخيَيك، نة بؤ سةر كةسَيك، لةسةر ئةو ماددةيـةي  

ية  سة دةكةين، حز  زانكؤي خستؤتة بةردةست، بـةر َيزَيك ئيشـارةتي ثـَي كـرد، تكايـة جـارَيكي تـر        كة هة
مور اعاتي ناو جةلسـةكة بكـةن، لةسـةر مـاددةي يـة  مونا ةشـةكة بـة دوورو درَيـذي دةكرَيـت، ئـةو ثـةر ي            

داوا دةكـةم ئيلتيـزام   حوريةت و وة تيشم داوة ثَيتان، بؤ ئةوةي بريي ثريؤزي خؤتان ثيشان بدةن، دووبـارة  
هةبَيت، ثاشان مو اتةعةتان دةكةم، بـؤ منـين ناخؤشـة، ئَيسـتا ليذنـةي ياسـايي كـةرةم بكـةن وةاَلمـي ئـةو           

 .ثرسيارانةي ئةنداماني ثةرلةمان بدةنةوة، فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةيـة هةنـدَيك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان      / خاَل بة خاَل ثَيدا دَيـ ، يةكـةميان  ديارة زؤر مةسةلة ئيسارة كرا لةو جةلسةية، 

ئيشارةت بةوة دةدةن، كة دةبواية ئةم ثرؤذةية لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانـةوة ثَيشـكةة بكرَيـت، نـةوة  لـة اليـةن ذمـارةي        
تان كابينـةي ثَينجـةم، حكومـةتي تةسـريف     ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان، تةبيعي ئَيستا حاَلي حازر حكومةتي هةرَيمي كوردسـ 

ئةعمالة، بؤية ئةم مةسةلةية ديراسةت كراوة لة اليـةن راسـثَيردراوي حكومـةت، كـة سـةرؤكي حكومـةت و جَيطـري سـةرؤكي         
حكومةتن، ديارة ئةوانين ثرؤذةكةيان ديراسةت كردووة، واتا لة نيزامي ثةرلةمانين زؤر شتَيكي تةبيعيية، كـة هةماهـةنطي   

حكومةت و ثةرلةمان هةبَيت، بؤية ئةطةر هاتو ثرؤذةية  تة ديم كرا لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان،       نَيوان
ئيمكان هةية ئةمة هةم تةعبري لة رةئي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان بكات، هةم تةعبري لـة رةئـي حكومـةتين بكـات،     

ةوة، بؤ كةم كردنةوةي وةزارةتةكان، ضـونكة حكومـةت دةَلَيـت مـن دةتـوامن بـة       ديارة ئةم ثرؤذةية بة ديراسةتةوة هاتؤتة كاي
ــةو         ــةثَيي ئ ــؤم دانــاوة، ب ــةي كــة ب ــةثَيي ئــةو بةرنامةي ــتان، ب ــة هاوواَلتيــاني كوردس ــَيوة خزمــةتطوزاري بطةيةمن جــوانرتين ش

شرتين شَيواز لـة هـةرَيمي كوردسـتان    ريزبةنديية ئيلغا كردني ضةند وةزارةتَيك و دةمج كردني ضةند وةزارةتَيك دةتوامن بةبا



 312 

ــؤ          ــة ب ــةم هةيشاتان ــة ئ ــةوةدا ك ــارةتيان ب ــةمان ئيش ــداماني ثةرل ــةر َيزان ئةن ــة ب ــدَيك ل ــةوةة هةن ــة ل ــةم، جط ــؤم بك ــةداي خ ئ
تةشكيالتةكانيان نةهاتؤتة ئَيرة  ئَيستا ئَيمة بةرامبـةر بـة ثرؤذةيـةك ، كـة ثـرؤذةي ئيلغـا كـردن و دةمـج كردنـي هةنـدَيك           

، بة تةئكيد ئةم هةيشاتانةي كة دروست دةكرَين، كة دةبنة بةديلي ئةم وةزارةتانةي كـة ئيلغـا كـراوة، ثرؤذةكـة دَيتـة      وةزارةتة
 .بةردةست جةنابتان، بؤ ئةوةي ئَيوة لَيرة بة تةفسيل مونا ةشةي بكةن و رةئي خؤتان لةسةر دةربا ن

ربةي واَلتان بـةرةو ئـةوة دةر وات، كـة دةَلَيـت نابَيـت مـان مـرؤظ        سةبارةت بة مةسةلةي مان مرؤظ و ئةوانة، بةر اسيت ديارة زؤ
بةشَيك بَيت لة حكومةت، واتا بةشَيك بَيت لة سوَلتةي تةنفيزي، ضونكة ضؤن دةبَيت بةشَيك بَيت لـة سـوَلتةي تـةنفيزي، لـة     

هةيشـةتَيكي موسـتة يل بَيـت،     هةمان كاتين ديفا  لة مان مرؤظ بكات  بؤية زؤر واَلت بـةرةو ئـةوة دةضـَيت، كـة مـان مـرؤظ      
 .ئينجا سةر بة ض اليةنَيك بَيت بؤ تةمويل ئةمة مةسةلةيةكي ترة

ئــةركي وةزارةتــةكان، هةنــدَي بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان ئيشــارةتيان ثَيــدا، ئــةركي وةزارةتــةكان كــةي هةيكةليــةتي             
ةفسـيل هةيكةليـةتي وةزارةت لَيـرة مونا ةشـة بكـةين و      وةزارةتةكان هاتة ناو ثةرلةمانةوة، ئةو وةختـة ئَيمـة دةتـوان  بـة ت    

 .رةئي خؤمان لةسةر بدةين
سةبارةت بة حقوق و ئيلتيزاماتي ئةو وةزارةتانةي كة ئيلغـا كراونةتـةوة، ئَيمـة لـة ثرؤذةكـة ئيشـارةكان ثَيـداوة دةَلَيـت ئـةم          

ةطةر َيتـةوة بـؤ ئةجنومـةني وةزيـران، بـؤ ئـةوةي       حقوق و ئيلتيزاماتي هةتا كاروباري فةرمانبةرانين ئَيستا داخيلمـان كـرد، د  
 .بةثَيي ياسا موعامةلةي لةطةَل بكرَيت

بةنيسبةت هؤكارةكاني ئيلغاو دةمج كردن، ئةطةر تةماشاي راثؤرتي ليذنةي ياسايي بكةين، ئَيمة لة ليذنـةي ياسـايي ئةسـبابي    
  جطـة لـةوةي دةمَينَيـت هةنـدَيك مو تـةرةحات      موجيبةمان دياري كردووة، كة ئةسبابي ثَيشكةة كردني ئةم ثرؤذةية ضـية 

كة ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كـراوة لةاليـةن ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة، يـاخود لةاليـةن كةمينـةي ئةنـداماني ليذنـةي             
ؤ ياسـاييةوة، سـةبارةت بــة ئيلغـا كردنـي هةنــدَيك وةزارةت، يـاخود بـة دةمــج كردنـي هةنـدَيك وةزارةت، ئــةوة دةطةر َيتـةوة بــ         

 .سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة بيداتة دةنطدان، يان نةيدات، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ثَيشنيارانةي كة بؤ وةزارةتي كارةبا هات، ئةوة لة وةخيت خؤي دَيت، كة ضووينة سةر وةزارةتي كارةبا، 
ي ياسايي بة كوردي و بـة عـةرةبي   ئةو وةختة ئةو ثشتيوانةي لَيكرا، ئَيستا ئَيمة ماددةي ية ، تكاية ليذنة

 .بيخوَيننةوة، نو تةي نيزامي كةرةم بكة
 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديــارة ئــةوة جــةنابت روونــت كــردةوة، كــة دوو ثَيشــنياري كارةبــاو ثيشةســازي و كاروبــاري كؤمةاَليــةتي و    

ــؤ    ــةي خ ــاتي مونا ةش ــؤ ك ــدةطرن ب ــيت هةَل ــتان    تةندروس ــةماني كوردس ــدام ثةرل ــنج ئةن ــوار، ثَي ــةاَلم ض ي، ب
ثشتطريميان لةوة كرد كة لة ئيلغايةكةدا وةزارةتي خوَيندني بااَل ئيلغا بكرَيت، ثَيمواية دةكرَيت ئةم يرَيتة 

 ........... .دةنطدانةوة، ضونكة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مو تةرةحاتانـةي كـراون تةسـنية كـراوة، ثَيشـنيار هـاتووة كـة تةسـنية         كة هاتينة سةري ئةوين لة زميين دةبَيـت، هـية ئـةو    
كـراوة لةاليــةن ضــةند ئةنــدام بــةر َيزي ثةرلـةماني كوردســتانةوة، كــة وةزارةتــي خوَينــدني بـااَل ئيلغــا بكرَيتــةوة، ئَيســتا ئَيمــة    

ــي وةزارةتــي خو     ــنيار هــاتووة بــؤ ئيلغــا كردن ــوو بؤتــان، ثَيش ــةوة، وازيــي ب ــو وةزارةت  دةخيةينــة دةنطدان ــة وةك ــدني بــااَل، ك َين
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نــةمَينَينت، دةخيةينــة دةنطدانــةوة، ثــَين ئــةوة بيخةينــة دةنطدانــةوة، داوا دةكــةين دوو كــة، ديفــاعي لــَي بكــات، بــؤ ئــةوةي  
وو مبَينَيت، ديفاعين بكرَيت بؤ ئةوةي نةمَينَيت، ئةو بةر َيزةي دةيةوَيت وةزارةتي خوَيندني بااَل مبَينَيت تـةنها دوو كـة،، د  

كة، دةنووس  بؤ ئةةي ديفاعي لَي بكات، دوو كةسين دةنووس  ئةوةي دةيـةوَيت ئيلغـا بكرَيـت، ئـةم دوو رَيـزدارة ثـةميان       
عزالدين و برهان رشيد بؤ ئيلغا، عبدالسـالم بـةرواري و سـؤزان شـها  بـؤ ديفـا  كـردن مبَينَيـت، ئَيسـتا ثـةميان عزالـدين كـة             

 .رةم بكةدةفةرمووَيت ئةوة ئيلغا بكرَيت كة
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو خاوةني ئـةو ثَيشـنيازة ئاماذةيـان ثـَي كـرد، كـة ئَيمـة لـة خوَينـدني بـااَلو، لـة توَيذينـةوةي زانسـتيدا،              

ةو بةر اســيت ئــةوةي لــةو بــوارةدا شــارةزايي هــةبَي دةزانَيــت طرفتَيكــي هــةرة ســةرةكي ئــةم هةرَيمــةي ئَيمــ    
ــيت      ــكةوتين زانس ــتووة، مةركةزيــةت ثَيش ــيت كوش ــي زانس ــةت رؤح ــة مةركةزي زانكؤيــةكاني ئَيمــة ئةوةيــة ك
كوشتووة بؤ ئةوةي هةموو لة ذَيـر كـؤنرتؤلَيكي مةركةزيـدا، ض خوَينـدني بـااَل، ض خوَينـدني زانكؤيـةكان، ض        

َيمي كوردسـتاندا طرنطـي بـةو    توَيذينةوةي زانسيت، كة هةموو ئةمانة بواري زؤر كاريطـةرن و دةبـَي لـة هـةر    
اليةنانة بدرَيت، بؤ ئةوةي بزان  هةنطاوةكاني داهاتوومان ضؤنة، بؤ ئةوةي لةسـةر ئةساسـي ئامـارو داتـاي     
زانسيت و ثرؤذةي بـا بَلـَي  بةحسـي زانسـتيةوة ئـين لةسـةر داهاتوومـان بكـةين، كـة ئةمانـة لـة ئَيسـتاوة             

اري ئيـداري و بةسـتنةوةي بـة وةزارةتَيكـةوة، جطـة لـة دةسـت        بةر اسيت وجودَيكي ئةوتؤي نيية، رؤت  و كـ 
خستنة بينة  ا اي زانكؤيةكان بؤ ض وةرطرتين خوَيندكار لة خوَينـدني زانكؤييـدا، يـان خوَينـدني بـااَلدا، ض      
ثرؤذة تايبةتيةكاني دةزطا تايبةتيةكاني بة توَيذينةوةي زانسيت مراندوة، بؤية من ثشـتطريي البردنـي ئـةو    

ة دةكـةم، كـة جؤرَيـك لـة سـةربةخؤيي وةكـو زؤربـةي هـةرة زؤري واَلتـاني ثَيشـكةوتوو بـدرَيت بـة             وةزارةت
 .زانكؤيةكاني هةرَيمي كوردستان، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، رَيزدار برهان رةشيد فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ارةتـة نـةمَينَيت، بؤضـي  لةبـةر ئـةوةي ئَيسـتا خؤيـان وةزارةت ئةجنومـةنَيكي         من لةطـةَل ئـةوةدام ئـةو وةز   

كـة زؤر بـةيان ئَيسـتا    ةجروبـةي واَلتـاني   هةية، كة سةرؤكي جاميعةكان تيايدا ئةندامن، باشة ئةطةر وةكـو ت 
َيـي  واية، ئازادي و سةربةخؤيي بدرَيتة ئةو موئةسةسانة، خؤيان موئةسةسةكةى خؤيان بةرن بـةر َيوة بـة ث  

ئةو نيزامة ئةوروثييةى ئةمر ؤ ئيشي ثَيوة ئةكةين، هةم خزمةت بـة ر ةوتـي خوَينـدن و هـةم خزمـةت بـة       
رةوتي زانكؤكان و توَيذينةوةي زانستين ناكـات  بـةراي مـن ئةطـةر ئَيمـة ئةمانـةوَى خزمـةتي ئـةو سـيلكة          

 .ؤر سوثا،بكةين، حة ة خؤيان موئةسةسة بن و ئَيمة وةزارةتَي نةهَيَل  بةو ناوة، ز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار سؤزان شةها 
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 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـن خـؤم لـة خـولي ثَيشووشـدا يـةكَيك بـووم لةوانـةى كـة داواكـاريم كـردووة كـة وةزارةتـي خوَينـدني بــاآل               
َيستا يةكسةر لة ثر  اليبةرين، بة تايبةتي ئَيمـة  نةمَييَن، بةآلم لةطةَل ئةو وا يعةى كة ئَيستا ئةمر ؤ هةية، ئ

كؤمةَلَيك بةر َيوبةرايةتيمان ثَيويستة كة ئةبَي هةبَيت بؤ ئةوةى كة جَيطةية  بطرَيتةوة بـؤ يارمـةتي ئـةو    
بــؤردة باآليــةي بكــات، كــة ئينشــاآل ياســاكةى دةخرَيتــة بةردةســيت ئةنــداماني ثةرلــةمان، ثَيويســتيمان بــة     

ةبةرايةتي هةية ياخود مةجاليَ هةية كة سـةر بةئةجنومـةنى بـاآل بـن، لةوانـة مةجليسـي       كؤمةَلَيك بةر َيو
ئيعتيماد بؤ تة ييم كردن، مةجليسي بةحسي عيلمي عالي كة ئـةوين هـةر رةبـت ئةبَيتـةوة بـة بؤردةكـة،       

  لـة  ئَيرت ئةوة ئَيستا هةَلوةشاندني وةزارةت بة بَي دروست كردني ئـةو هةيكةليةتانـةى كـة بضـوو  بضـوو     
دواي ية  كؤ ئةكرَيتةوة لـة ذَيـر ضـةتري ئةجنومـةنى بـاآل، دةبَيتـة هـؤي ثـة  خسـنت يـاخود جؤرَيـك لـة             
ثشَيوي نانةوة و بة تايبةتي هةتا وةكو ئَيستا ئَيمـة فَيـر نـةبووين ضـؤن خؤمـان خؤمـان بةرَيوةبـةرين، بـة         

وةية  ئةو وةزارةتي خوَيندني باآليـة  تايبةتي لةناو زانكؤكاندا، ئةوةة هؤكارَيكة لةسةر ئةوةى كة ئَيمة ما
 .ئةو كارانة ثَيي هةستَيت و ئامادة بكات بؤ ئةوةى ئةو ئةجنومةنة بااَلية دروست ببَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رَيزدار عبدالسالم بةرواري فةرموو

 :مصففىبةر َيز عبدالسالم صدي  
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من الواز دةرئةضن، ضونكة خؤم ئامادة كردبوو بؤ هةمان  سةكاني سؤزان خان، بةآلم من دةمةوَي بة شـَيوةي  بةداخةوة  سةكا
خؤم بيَلَيم ئةطةر ئيجازةم بدةنَي، ئَيمة دةبَي جياوازي بكةين بةيين دوو بابةت، بابةتَيك ئَيمة باسي ثَيكهاتةي وةزارةتي تازة 

خؤمان دةربارةي خوَيندني بااَل دةردةبر ين، بَيطومان لةبـةر ئـةو هؤيانـةى سـؤزان خـان       ئةكةين، بابةتَيكي تر ئَيمة تَير وانيين
باسي كرد، دةبَي ثةلة نةكةين لةوةى هـةر ئيلغـائي وةزارةت، خـؤم يـةكَيك لةوانةمـة كـة ئـةو وةزارةتـة موعـةر ل بـوو، يـة             

الواز كـرد، بؤيـة وةزعَيكـي وا خوَلقـاوة ئةطـةر ئَيسـتا       لةوانةم كة ئةَلَين، وةزارةتةكة ر ةنطة ثَيطةى دةزطـايي هـي زانكؤكانيشـي    
ئَيمـة يةكسـةر وةزارةتةكـة نـةهَيَل ، رةنطـة لـة رووي عةمةليـةوة هــةر ثابةنـدي ئـةو ئيلتيزامـة بـ  كـة سـةر بـة وةزارةتــي               

ة مـن ثشـتطريي لـةوة    خوَيندني باآل هةبوو، بةآلم تةنها بؤ رواَلييت بؤ دةرةوة وامان دةركردووة كة ئةو وةزارةتـة نـةبَيت، بؤيـ   
ئةكةم كة ئـةو وةزارةتـة جـارَي مبَينَيـت، بـة مـةرجَيك ئَيمـة ثةلـة بكـةين لـة دةرضـوواندني ياسـايةكي مـؤدَيرني رَيكخسـتين               
خوَيندني باآلو توَيذينةوة كة زانكؤكامنان لة شَيوةى مةدرةسة دةربكات و بيكاتـة زانكـؤي دروسـت، ئـةو هـةموو طفتـو و طـؤ و        

ور و نا عبور، من لة ئةوروثا خوَيندوومة و نةمديوة، لةوَي تؤ ضةند يونيتيت هةيـة و بـة ضـةند سـاَلَيك     كَيشانةى لةسةر عب
تةواوي ئةكـةي، نـة سـةن يةكـةم و دووةم، ئـةوة يةكـةم، دووةمـين، هيـوادارم لـة كابينـةى شةشـةم وةزارةتـي خوَينـدني بـاآل               

ك خسـتين بـاري خوَينـدني بـاآل بـة ثَيـي ئـةو ياسـاية تازةيـة، زؤر          طرنطرتين ئةركي ئةوة بَينت ئةركي خؤ هةَلوةشاندنةوةو رَي
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
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بةر َيزان طوَيتـان لـة هـةردوو بؤضـوونةكة بـوو، ئـةوةى كـة البـردرَي و ئـةوةى كـة مبـَييَن، ئَيسـتا ئةخيةينـة              
، كـَي لةطةَلدايـة تكايـة دةسـيت بـةرز      دةنطدانةوة، ئةو بةر َيزانةى لةطةَل ئةوةن كة ئةو وةزارةتة ئيلغا بكـريَ 

رَيـزدار لةطةَلدايـة كـة ئيلغـا بكرَيتـةوة، كـَي لةطـةَل ئـةوةى دايـة كـة وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة                33بكاتةوة  
ئةكسةريةتة، بة زؤرينةى دةنط وةكو خؤي مايةوة، ئَيستا دَيينة سةر ماددةكة، تكاية لَيذنةى ياسايي وةكـو  

 .يخوَيننةوة، تا يرَيتة دةنطدانخؤي بة كوردي و بة عةرةبي ب
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاَة االوىل

تلغى الوزارات املذكورة اَناه و تؤول كاف  موعوَاتها و مستحقاتها و التزاماتهدا و حدؤون منتسدبيها اىل  لدس     
 :الوزراء للتصرف بها وفق القانون

 .انوزارة حقوق االنس-1
 .وزارة حؤون املناطق  ارج االقليم-9
 .وزارة البيئ -3

ئةو وةزارةتانةى خوارةوة هةَلدةوةشرَينةوة، هـةموو كـةل و ثـةل و مـاف و ئيلتيزاماتيـان و      : ماددةى يةكةم
 :كاروباري كارمةنداني دةدرَيتةوة ئةجنومةني وةزيران، تا هةَلسوكةوتيان لةطةَل بكرَيت

 .وةزارةتي مان مرؤظ-1
 .وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةى هةرَيم-9
 .وةزارةتي ذينطة-3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــَي       ــدان، ك ــة دةنط ــوردي، ئةيدةين ــةرةبي و بــة ك ــو خوَيندرايــةوة بــة ع ــةم وةك ــاددةى يةك ــتا م بــةر َيزان ئَيس

نية  بة زؤرينةى دةنـط ثةسـند   رَيزداري لةطةَلداية، كَي لةطةَلدا  12لةطةَلداية تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة، 
 .كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية، فةرموون

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتـي  )وةزارةتي طواستنةوة و وةزارةتي طةياندن لة ية  وةزارةت لَيـك دةدرَيـن بـةناوى    : ماددةى دووةم
 (.طواستنةوة و طةياندن

 (.وزارة النقل و االتصاالت)مو وزارة النقل و وزارة االتصاالت س وزارة واحدة باسم تد: املاَة الثاني 
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة وةكو لَيذنةى ياسا لةطةَل دة ي ماددةكةين و هية تَيبينيمان نية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ان هةية تكاية دةست بةرز بكةنةوة بؤ ئةوةي ناويان بنووس  و رةئي خؤيان ئةو بةر َيزانةى كة موداخةلةي

 .بدةن، كة، نية تةنها ية  كة، هةية، كا  خورشيد ادد فةرموو
 :بةر َيز خورشيد ادد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة  وةترت دةبَي، ئةوة تدمو وزارتي النقل و االتصاالت: ئةز دةبَيذم ئةطةر نةصة عةرةبيةكة بكرَيتة

 (:بالل)بةر َيز ادد سليمان عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشة ئةو تَيكةَل كردنة، بةآلم ثَيم باشة لةطةَل ئةو تَيكةَلكردنة ئيزافةى كارةباشـي يةنـة سـةري،    
 .وةزارةتي كارةباة بضَيتة ناو ئةو وةزارةتة و لةطةَلي دةمج بكرَي

سوثا،، ئةوة ية  مو تةرةحةو ناخرَيتة دةنطدانةوة، ئَيستا ماددةكـة بـة طشـيت    : ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
ئةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ماددةكةية تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة  سوثا،، كَي لةطةَلدا نية  بة كـؤي  

 .دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةى سَييةم، فةرموون
 :دة كريم رؤوف بةر َيز زانا

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي دةرامةتية ئاوييةكان لة ية  وةزارةت لَيـك دةدرَيـن بـةناوى    : ماددةى سَييةم

 (.وةزارةتي كشتوكالَ و دةرامةتة ئاوييةكان)
 (.املوارَ املائي  وزارة الزراع  و)تدمو وزارة الزراع  و وزارة املوارَ املائي  س وزارة واحدة باسم: املاَة الثالث 

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة بة كؤي دةنطي ئةنداماني لَيذنةى ياسايي لةطةَل دة ي ماددةكةين و هية موالحةزةمان نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رز بكات  رَيزدار شاهؤ فةرمووبةر َيزان كَي ئةيةوَي موداخةلة بكات لةسةر ئةم ماددةية تكاية دةسيت بة
 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من هةست دةكةم لة دةمج كردني ئةم وةزارةتانة، ئيشكاليةتَيك هةية لة ئيختيياصي ئةو دةيجانة، ضونكة 

ئيختيياصــي  ئةطــةر ئَيمــة مةبةســتمان لــة دةرامةتيــة ئاوييــةكان، سةرضــاوةى ئــاوي بــَي ئــةوة بةشــَيكة لــة
سةرضــاوة سروشــتيةكان، ئةطــةر مةبةستيشــمان ئاودَيريــة، بــة فيعلــي ئــاودَيري بةشــَيكة لــة ئيختيياصــي    
وةزارةتي كشتوكاَل، سةرضاوةى ئـاوي تـةنها ثةيوةنـدي بـة وةزارةتـي كشـتوكاَلةوة نيـة، بـةَلكو لـة اليةكـةوة           

بــة وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوةن  ثةيوةنــدي بةئاساييشــي نيشــتماني هةيــة، لــة اليــةكي تريشــةوة ثةيوةنــدي 
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وةزارةتي شارةواني هةية، هةموو ئةو وةزارةتانة بة جؤرَيك لـة جؤرةكـان ثةيوةنـدييان بـة سـاماني ئـاوةوة       
هةية، بؤية من ثَيشنيارةكةم واية، ياخود بكرَي بة وةزارةتي كشتوكاَل و ئـاودَيري، يـاخود ئةطـةر مةبةسـت     

 .وةزارةتي سامانة سرووشتيةكان، سوثا،ساماني ئاوة، بضَيتة ثاَل ئيختيياصي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كاروان فةرموو
 :بةر َيز كاروان صا  ادد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شاهؤ دةكةم، سوثا،.من ثشتيواني لة رايةكاني د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار دانا فةرموو 
 :بةر َيز دانا سعيد صون

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
بةراسيت من ثَيم سةيرة لَيذنـةى ياسـايي، ئـةوةى كـة مـن ئيشـارةمت ثَيـدا لـة كؤبوونـةوةى يةكـةم، ضـاكيان            
نةكردةوة تا ئَيستا، لةبـةر ئـةوةى دوو نةصـي جياوازميـان هةيـة ئَيمـة، لـة نـاوى وةزارةتـةكان، لـة ثـرؤذةي            

زارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاوة، نة  دةرامةتـة  هةمواركردنةكة بة شَيوةيةكي تر هاتووة، ناوةكةى وة
 .ئاوييةكان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رَيزدار ثةميان خان

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شـاهؤ  . وةكـو بـةر َيز د  ئةم دوو وةزارةتة كة لة ثَيشنيارةكةى لَيذنةى ياساييةوة هاتووة كة دةمـج بكـرَي بـة يةكـةوة، بةراسـيت     
وتــي دوو تةخةسوســي جيــاوازي هةيــة، كــة هــةر يةكَيكيشــيان طرنطيــةكي يــةكجار زؤري لــة هــةرَيمي كوردســتاندا هةيــة، بــة   
نيسبةت كشتوكاَلةوة ئةطةر ئَيمة تَيبيين بكةين، بة تايبةتي كة زؤرينةمان كؤك  لةسـةر ئـةوةى كـة ئـةبَي كـةرتي كشـتوكاَل       

ثَي بدرَي لة هةرَيمي كوردستاندا، ثَيويست بةوة دةكـات كـة وةزارةتَيكـي تايبـةتي هـةبَي لـة هـةرَيمي         بايةخي يةكجار طةورةي
شاهؤ وتي لةطـةَل ئـةو وةزارةتةيـةوة بـَي، بـةآلم بـة نيسـبةت سةرضـاوةكاني ئـاوةوة، ئَيمـة           .كوردستاندا، بةآلم ئاوديري وةكو د

ةمرت نية كة لةناو سةرضاوة سروشتييةكاندا هةية، شـةر ي ئايينـدةيي و   ئةبَي لةوة دَلنيا ب  كة طرنطي ئاو لة طرنطي نةوت ك
جيهانين لةسةر ئاوة، ئةوة طرنطية  بؤ خؤي دةرئةخات كة لة نةوت كاريطةري زياتر ئةبَي لة داهاتوودا، بؤية بةراي منين 

 .طرنطي خؤَي ثَي ئةدرَي، سوثا،سةرضاوةكاني ئاو بضَيتةوة ناو سةرضاوة سروشتيةكان، ضونكة لةوَي جَيطاي خؤي ئةبَيت و 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كوَيستان خان
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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شاهؤ و كا  كاروان و ثةميان خـامن هةيـة، ثشـتطريي رةئيةكـةى ئـةوان دةكـةم،       .هةمان تَيبيين هاورَيكامن، د
 .زؤر سوثا،

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
 .رَيزدار تارا خان

 :بةر َيز تارا سس  ياس 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سةكامن كرا، سوثا، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كا  جالل
 

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـندة، بـةآلم بـؤ مةسـةلةي وةزارةتـي      بةرةئي من وةزارةتي سةرضاوة ئاوييةكان يان دةرامةتة ئاوييـةكان ثة 
كشتوكاَل و ئاودَيري، ديارة ئاوديري ناولَينانَيكي كؤني وةزارةتةكةية كة  وةخيت وةزارةتي ئاودَيري بووة كة 
مونافةسـة لةسـةر ئـاو طرنطيــةكي زؤر تايبـةتي نـةبووة لــة جيهانـدا، ديـارة ئَيســتا ئـاو و كؤكردنـةوةي ئــاو،          

ةي دوورينةوةى ئاون، كة ديارة سةرضاوة ئاوييةكانين بةشَيكة لـةوة، لةبـةر   عيلمَيكي تازة هةية كة مةسةل
ئــةوةى بــة رةئــي مــن مانــةوةى نــاوى كشــتوكاَل و سةرضــاوةى ئاوييــةكان يــان ئــةوةى تــر زةروورة، ضــونكة   
ئاوديري بةراسيت تةمسيةي كؤنـة، ئيسـتا ئـاوديري شـَيوازي تـازة و عيلمـي هةيـة، كـة زؤر جيـاوازة لةطـةَل           

 .ةكاني تر، سوثا،شَيواز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار ناسك خان
 :بةر َيز ناسك توفي  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 سةكاني من كرا، بة، هةر حةز دةكةم تةئكيدة  بكةم لةسةر ئةوةى كة ديارة ئـاويين يةكَيكـة لـة سـامانة سروشـتييةكان،      

، ئَيسـتاة سـةرةتاي ئـةو شـةر ة دةسـيت      9010تاكانةوة بـا، لـة شـةر ي ئـاو دةكـرا لـة       سامانَيكي طرنطيشة كة لة كؤتايي هةشـ 
ثَيكــردووة و ثــَيم وايــة ئةطــةر بضــَيتة ثــاَل ســامانة سروشــتييةكان، بــؤ ئــةوةى وةزارةتــي كشــتوكاَلين ئيســتيقالليةتي خــؤي    

خـاوةني تا ةيـةكي وزةى خـؤر و ئـاوين،     وةربطرَي، ضونكة بةراسيت ئَيمة لة ئاسيت جيهانـدا خـاوةني ئـةرزَيكي زؤر بـةثيت ،     
ــامانة           ــؤ س ــةوة ب ــاوازة و بطوازرَيت ــَيكي جي ــةكان ئيختيياص ــة ئاويي ــتوكاَل و دةرامةت ــي كش ــة وةزارةت ــَيم واي ــةوةى ث ــةر ئ لةب

 .سروشتييةكان، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار هاذة خان
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 :مصففىبةر َيز هاذة سلَيمان 
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

منـين ثشـتطريي لـةوة ئةكـةم كـة وةزارةتـي كشــتوكاَل بـة تـةنيا مبَينَيتـةوة، ضـونكة ئـاوين بـة ســامانَيكي             
 .سروشيت دادةنرَي، هةر بة تةنيا وةزارةتي كشتوكاَل بَيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةى ياسايي كةرةم بكةن بؤ جوابدانةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

ــبةت         ــة نيس ــة ب ــى دا، ئَيم ــارةتى ثَي ــةر َيزم ئيش ــةكى ب ــتةواذةيةيةى براي ــةو دةس ــةوزوعى ئ ــة م ــةبارةت ب س
مةشروعةكان، نةسى عةرةبى ئةساسة، بةاَلم لة تةرجومـة رةنطـة ئـةو دةسـتةواذانة بـةكاردَيت، بؤيـة ئَيمـة        

ــةَلكو ســ    ــة تةرجومة،ب ــشول نينــة ل ــايى مةس ــةى ياس ــو ليذن ــةوان   وةك ــةمان ئ ــة ثةرل ــة ل تافَيكى تايبــةت هةي
تةرجومةكة دةكةن مةشاريعى  ةوان ، بة نيسبةت دةيجى وةزارةتةكان، دةيجـى هـةردوو وةزارةت تةبعـةن    
بة  ةناعةتى ئَيمـة، مةسـادرى مـائى مةسـدةرةكة مهمـة، نـةوة  بةر َيوةضـونى ئاوةكـة تـةوزي  كردنـى يـان            

لة نةتةوةييــةكان هةيــة، نــةوةكو ضــؤنيةتى بةر َيوةضــوونى  ترو ــي رةى، مةســدةرةكة عيال ــةى بــة مةســة 
دابةة كردنى ئاوةكة، يان ترو ى رةى لـة هـةرَيمى كوردسـتان، بؤيـة ئَيمـة لةطـةَل دة ـى ماددةكـةين، هـية          
تَيبينى ديكةمان نية، ئةطةر مو تةرةحاتى ديكة هةية بة نيسـبةت ئةوبةر َيزانـةى كـة ئيشـارةتيان ثَيـى دا،      

 .رؤكاتى كراوة،ئيمكان هةية بدرَيتة تةسويت، زؤر سوثا،كة  ئاراستةى سة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا ثَيشنيار هةبوو، تةمسية كرا كة ئاو بضَيتة سـةر سـامانة سروشـتيةكان، يـان ئـةو مو تـةرةحَيك بـوو،        

ئــةو  مو تــةرةحى دووةمــين ئــةوبوو، بضــَيتة ســةر، لــة زراعــة جيــا بكرَيتــةوة، ئَيســتا ئــةو مو تةرةحــةى   
رَيزدارانة كة ثشتطرييان لَيى كرد، كة بضَيتة سةر سامانة سروشتيةكان، دوو كةسم ئةوَيت ديفاعى لَي بكات، 
لة مو تةرةحةكةى ثَيشنيار كرا، دوو برادةرين لة ئةسَلى مةشروعةكة وةكو لةطةَليةتى ديفـا  بكـات، ئـةو    

جعفـر ، ثـةيام،   . تة سةر سامانة سروشـتيةكان، د بةر َيزةى ئةيوَيت كة ثشتطريى لةو ثَيشنيارة بكات، كة بضَي
 .جعفر فةرموو.كَى دةيةوَيت وةكو خؤى مبَينَيتةوة، جةالل عةىل، سؤزان شةها ، ر َيزدار د

 :بةر َيزجعفر على رسول حممد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و بةشـَيكة لـة سـامانى    بَيطومان ئةوة شـتَيكى زؤر وازحـة، وابـزامن ر ةنطـة منا ةشـة زؤر هةَلنـةطرَيت، كـة ئـا        
سروشتى بة هـةموو شـكلةكانيةوة، ض بـاران ض ئـاوى ذَيـر زةوةى وض ئـاوى سـةرزةوى، ئةمـة هـية طومانَيـك           
هةَلناطرَيت، لةطةَل كشتوكاَل ر استة كشتوكاَل طرنطـة لـة واَلتـى ئَيمـةدا ثشـت بـة بـاران و بةسةرضـاوةى ئـاو          

سـامانى سروشـتى، يـةعنى بـةرطى تـةبيعى، يـةعنى        دةبةستَيت، بةاَلم سةرضـاوةى ئـاو بـةخؤى بةشـَيكة لـة     



 399 

بةهية شَيوةية  لةطةَل كشتوكاَل طوجناو نيـة، تـاوةكو ئةوةنـدةى لةطـةَل سـامانة سروشـتيةكان دةطوجنَيـت،        
بؤية باشرت وايـة لةطـةَل سـامانة سروشـتيةكان جَيطـاى بكرَيتـةوة، دةكرَيـت ئـةو وةزارةتانـة دواجـار خؤيـان            

ضـؤن ئـاوى كشـتوكاَل دابـ  دةكرَيـت، ضـؤن سـوود لةسةرضـاوةى ئـاو يـاخؤد           تةنسي  بكـةن لةسـةر ئـةوةى    
 .دةرامةتة ئاويةكان وةردةطريَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا، ر َيزدار ثةيام فةرموو

 :بةر َيز ثةيام ادد  حممد ام 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــرد،    ديــارة مــن ثشــتطريى لــة بؤضــوونةكانى برادةرةكــا   من دةكــةم، ئَيمــة بــاة دةزانــ  ئــاو وةكــو باســيان ك
سةرضاوةى سامانة سروشتيةكانة، ثَيويستة زؤر بايـةخى ثـَى بـدرَيت، و يرَيتـة ثـاَلى ئـةوةوة، بـةآلم وةكـو         
ــامانة        ــو س ــاكرَي وةك ــاودَيري، ن ــتوكاَل و ر ةي و ئ ــرة كش ــت لَي ــَي بكرَي ــاودَيري ب ــة ئ ــَي و ك ــة ر ةي ب ــةوةى ك ئ

َيرة با، ئـةكرَي يرَيتـة ثـاَل كشـتوكاَلةوة، ضـونكة لَيـرة زؤر طرنطـة ئـاو لةطـةَل سـامانة           سروشتيةكان كة ل
سروشتيةكان بَي، ضونكة ضؤن نةوت ئةهميـةتي هةيـة ئـاوين هـةروا ئةهميـةتي هةيـة، شـةر ي ئاينـدةمان         

 .لةسةر ئاوة، دةبَي ئةوة طرنط بَي، دةمج بكرَي لةطةَل سامانة سروشتيةكان، سوثا،
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .ر َيزدار جةالل عةلي فةرموو
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بودجـةى وةزارةتـي   % 1974من موالحةزةيةكم هةية لةسةر ثالني ثَينج ساَلةى وةزارةتـي كشـتوكاَل كـة بةتـةنياة بـووة، لـة       

، ئةوة خاَلَيكم كة ئةوة طرنطي خؤي هةية، ديارة كشـتوكاَل بـة بـَي    كشتوكاَل داندراوة بؤ جَيبةجَي كردني ثرؤذةكاني ئاودَيري
ئاو لة وآلتي ئَيمة، ئةو وةزعةي كة ئةبين  ئَيمة، كة ئيعتيماد دةكةينة سةر باران، ساَلي وا هةية باران نابارَي و وشكة سـاَلي  

توكاَلمان دابـ  كـردووة بـؤ مةسـةلةي     و نيـوي بودجـةى وةزارةتـي كشـ    % 19هةية، ئَيمة بؤ كؤكردنةوةى ئاوةكاني خؤمان لـة  
موالحـةزةم لةسـةر ئـةوةى هةيـة، راسـتة ئـاو سـامانَيكي سروشـتية، ئةطـةر سروشـتية و لـة            : ئاودَيري و كؤكردنةوةى ئاو، دوو

 ناخي زةويية، بَلَين مةعادينةكان و وزةى نةوت و طاز و غازي ترة، بةالم ئَيمة ديارة سةرضاوةي ئـاوى سـةرةكيمان بارانـة، بـؤ    
كؤكردنةوةي باران، راستة سةرضاوةى سروشـتية، بـةآلم مةومسيـة، يـةعين بـة ثَيـي مةوسـيمة، سـاَلي وا هةيـة نابـارَي، لةبـةر            

 .ئةوةى خستنة سةري سةرضاوة سروشتيةكان عيلمي نية، زانسيت نية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار سؤزان شةها  فةرموو
 :ريبةر َيز سؤزان شةها  نو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمـة لةطـةَل مانـةوةى ئـةوةين كـة وةزارةتـي زراعــة و سةرضـاوة ئاوييـةكان بـَي كـة لةسـةر تةمسيـةي ئــةو             
وةزارةتانةى كة بة ثَيي ئةو كارة تةنفيزيانة رَيكخراوة، ئـةو وةزارةتـةي كـة بـة كشـتوكاَلةوة ثةيوةسـتة لـة        
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ــةر    ــؤ ب ــاوةيةكة، ب ــة سةرض ــاو ك ــدا ئ ــةمان كات ــي    ه ــةنفيز كردن ــةة ت ــةو وةزارةت ــَي ئ ــة دةب ــاو ك َيوةبردني ئ
كؤكردنــةوةى سةرضــاوةكاني ئــاو و رَيكخســتين ئــاو و دروســت كردنــي بةنــداوةكان ئةضــَيتةوة ئيختيياصــي 
ئةوانن لةبةر ئةوة ئَيمـة ثشـتطريي لـةوة دةكـةين كـة لةطـةَل ئـةو هينـة مبَينَيتـةوة، لةطـةَل ئـةو وةزارةتـة،             

 .سوثا،
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

بــةر َيزان ئَيســتا طوَيتــان لــَي بــوو ثَيشــنيارةكة بــؤ ئــةوةى كــة ئــاو بضــَيتة ســةر ســامانة سروشــتيةكان، ئــةو    
مو تةرةحة ئةخةينة دةنطدانةوة، وازيي دةبَي، ئاو بضَيتة سةر سامانة سروشـتيةكان، ئـةو مو تةرةحـة لـة     

كاتـةوة  زؤر سـوثا،، كـَي لةطةَلـدا نيـة  زؤر      ثَيشةوة ئةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلييت تكاية دةسـت بـةرز ب  
سوثا،، ماددةكة بة طشيت وةكو خؤي ئةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلييت تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة  زؤر   

 .سوثا،، كَي لةطةَلدا نية  زؤر سوثا،، بة زؤرينةى دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
 :ماددةى ضوارةم

 :ثرؤذةى ياساي هةَلوةشاندنةوة و لَيكداني وةزارةت لة هةرَيمدا
 .وةزارةتي رؤشنبريي و وةرزة و الوان لة ية  وةزارةت لَيك دةدرَين بة ناوى وةزارةتي رؤشنبريي و الوان

 :املاَة الرابع 
 .ارة واحدة باسم وزارة الثقاف  و الشبامتدمو وزارة الثقاف  و وزارة الرياض  و الشبام س وز

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة وةكو زؤرينةى ئةنداماني لَيذنةى ياسايي، لةطةَل دة ي ماددةكةين كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بةآلم لـة  
وان بطؤر دريت بـة وةزارةتـي رؤشـنبريي و    هةمان كاتدا رةئي جياواز هةية كة دةَلَي وةزارةتي رؤشنبريي و ال

 .وةرزة و الوان، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا،، ئةو بةر َيزانةى كة ئةيانةوَى  سة بكةن با كةرةم بكةن كَي ئةيةوَي  سة بكات  ئَيستا رَيزدار ظيـان  
 .خان كةرةم بكة

 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

بة نيسبةت دةيجي وةزارةتي رؤشنبريي و الوان، من بة ثَيويسيت ئـةزامن وةرزشـي بـؤ ئيزافـة بكـرَي، لةبـةر       
ئــةوةى وةرزة بــوارَيكي زؤر كاريطــةر و ثةرةثَيــدراوى هةيــة لــة زؤربــةي واَلتــاني جيهانــدا، بــة ســامانَيكي   

الوي ثــَي ثــةروةردة بكــرَي ئــةوين نةتــةوةيي هــةذمار دةكــرَي، بؤيــة يةكَيكــة لــةو بوارانــةى كــة ثَيويســتة  
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وةرزشة، بؤية ناكرَي لة كوردستاندا ئَيمة ئةو بوارة، كاريطةري ئةو بـوارة بـة بضـووكي رايبطـرين، بؤيـة بـة       
 .ثَيويسيت ئةزامن بكرَيت بة وةزارةتي رؤشنبريي و وةرزة و الوان، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رَيزدار رَيباز فةتاح فةرموو

 :ز رَيباز فتاح حممودبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين لةطةَل ئةوةم كة وشةي وةرزة زيـاد بكـرَي بـؤ ئـةو وةزارةتـة، لةبـةر ئـةوةى ئَيمـة ثَيويسـتة زيـاتر           
ئيهتيمام بة وةرزة بدةين نة  لةوةى كة بضـووكي بكةينـةوة، لةوانةيـة هـةر لـةناو وةزارةتةكانيشـدا ونـي        

ين لة وةزارةتةكة، وةرزة تةنها ئةوة نية ثَيت وابَي كة تايبةتة بـة الوان ئةطـةر   بكةين، ئةطةر تؤ ناوي نةي
لة ذَير بووني ناوي لة وةزارةتةكة، تؤ وةرزشـي لـَي بكةيتـةوة، ضـونكة وةرزة تايبةتـة بـة هـةموو ضـ  و         

ن ورزشـةكةة  توَيذةكانةوة، ثَيم واية ئةوة تةفسريَيكي غةَلةتة ئةوة ئةطـةر ثَييـان وابـَي بـووني وشـةى الوا     
ئةطرَيتةوة، طرنطي وةرزة ئةوةية تةنانـةت ئةطـةر بَيـت تـؤ زؤربـةى الوان وةكـو سةرضـاوةيةكي بازرطـاني         

 .بةكاري ئةهَينن، ئَيستا تؤ بَيتو وشةكة ال ببةي، ئةوة بضوو  كردنةوةى ورزشة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار سؤزان شةها  فةرموو
 :ها  نوريبةر َيز سؤزان ش

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر باسي وةرزة نةكرَي يةعين، وةرزة ئَيستا لة دونيـادا  يتـاعي خـار    : من بة ثَيضةوانةى هةموو ئةو رايانةى كة ئةَلَي

كر َي ضوويتة ناويةوة، يةعين ئَيمة ناوي بهَين  و ناوي نةهَين  ئةوة  يتاعي خار ئَيستا تةبةني وةرزشي كردووة، يانة ئـة 
ئَيمـة باسـي ئيختييـار ئةكـةين، ئَيمـة تَير وانينـةكامنان       : و يانة ئةفرؤشرَي، ياريكـةر ئـةكر َي و ياريكـةر ئةفرؤشـرَي، دووةم    

ئةبَيت دياري بكةين كة ئايا ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ئيختييار بطةرَينينةوة بـؤ ئةصـ ابي شـةئن، يـان دةسـيت تـَي يـةين         
بةر َيوةبردني وةرزشة، ئينشْا اهلل بةم زووانة لَيذنةى ئولؤمثي خؤمان ئةبَي لة هةرَيمدا، كةواتة لَيذنةى ئؤلؤمثي ئيختيياصي 

ئيختيياصةكة بـا بـؤ لَيذنـةى ئؤلـؤمثي بـةجَي بهَيَلـَين، ئَيمـة وةكـو وةزارةت دةسـيت تَينةكـةين و دانيشـ  تةحـةكومى تَيـدا              
ها بؤ الوان نية، منين ئةَلَيم نةخَير بـؤ الوان نيـة، بـةآلم بريتـان     بكةين يان هيين تَي بكةين، سةبارةت بةوةى كة وةرزة تةن

نةضَي بةشي يةكةمي ئةو وةزارةتة وةزارةتي رؤشنبريية، يةعين بآلوكردنةوةى رؤشنبريي وةرزشي كة ئيرت لةمةودوا واي لـَي  
وة كة تـةنها وةرزة بـؤ الوان نـةبَيت،    دَي كةببَيتة ئةركَيكي زؤر طرنط لةو وةزارةتة كة ئةبَى ئةو جؤرة وشيارية بآلوبكرَيتة

 .بةَلكو بؤ طةورةو بضوو  و بة تةمةنى ئةو وآلتةة بَيت، زؤر زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل سس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةتى بَيــ    ــةجَيطاى خؤي ــنبريى و الوان ل ــي رؤش ــةن وةزارةت ــة    تةبع ــة ل ــةكمان هةي ــة دةزطاياي ــةن ئَيم ت، تةبع
كوردســتان، ئَيمــة بــا تَيكــةَلى نةكــةين لــة مابــةينى وةزارةت و ليذنــةى ئؤَلــؤمثى، بــوونى دوو دةزطــا لةهــةر  
جَيطاية  تةداخوىل ئيشى وةرزة دةكات، منوونةيةكتان بؤ دَينم كـة ئَيسـتا لـة عـرياق، يـةكَيتى تـؤثى ثَيـى        

دةيـةوَيت ئينتخابـات بكـات، وةزارةتـى وةرزة و الوان بـة هـةموو حكومةتـةوة         عريا ى ئةوة ساَلَيك و نيـوة 
ناهَيَلى ئينتخاباتةكـة بكرَيـت، ضـةندى لـة     ( فيفا)دةيانةوَي ئينتخاباتةكة بكةن، يةكَيتى تؤثى ثَيى عالةمى 

يـة،  فيفاى دةثار َينةوة بة، ئينتخاباتةكة بكرَيـت مـةجال نـادات، وةرزة بـةخؤى دةزطايـةكى شـوبهى رةمس      
رةمسى نية سةر بة وةزارةت بَيت يان سةر بة دةزطاى حكومى بَيت، بؤية وةرزة دةبَيت دةزطايةكى هةبَيت 
كة شوبهى رةمسى بَيت، نة  رةمسى بَيت، ضونكة فةنياتى وةرزة لة دةزطا غري رةمسيةكانة  و لـة ليذنـةى   

ومةتـةكان نيـة لـةهية ئةترافـةكانى     ئؤَلؤمثية، لـة يةكَيتيةكانـة، لـة ليذنـةى ئؤلـؤمثى عاكيـة و سـةر بةحك       
خؤمان ئةطةر سةير بكةين، يـان لـة دونيـا سـةيرى بكـةن، بـوونى يـة  دةزطـاى وةرزشـى بـؤ بـةر َيوةبردنى            
وةرزة لة كوردستان و لة عرياق و لة هةموو جيهان ثَين دةيةخى، بوونى دوو دةزطا كَيشةمان بـؤ دروسـت   

لة دةوَلةتانى جيهانين هةر يـة  دةزطـا هةيـة بـؤ وةرزة،     دةكات، بؤ هةموو جارَيك كَيشة دروست دةكات، 
بؤية ئةطةر مبانةوَى وةرزشى بؤ زياد بكةين، مديريةى عامـةت هـةبَيت لـةناو وةزارةتـى ر ؤشـنبريى و الوان      
ــدن،           ــابعى مةَلبةن ــة و ت ــد هةي ــة مةَلبةن ــدةكان، ك ــؤ مةَلبةن ــةوَى ب ــات ل ــارى وةرزة دةك ــى ك ــةوين ئيش ئ

سـاَل بـوو، بؤيـة     18سـاَل تـَى نةثـةر َى، بؤيـة كـة       18ة دةكات، ئةوين عمرى لـة  سةرثةرشتى ئةو مةَلبةند
ســاَل بــوو دةضــَيتةوة ســةر يانــةكان، ثــَيم باشــة مبَينَيتــةوة وةزارةتــى رؤشــنبريي و الوان،     18يــاريزان كــة 

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .باشة، كا  سةرهةنط فةرموو  !مةَلبةند مةبةستت ضية، ر وونى بكةوة مةبةستى حيزبى نةبَيت
 :بةر َيز سةرهةنط فر  حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثشتيوانى ئةو ر اية دةكةم كة بكرَيتة وةزارةتى وةرزة و الوان، لةر استى دا ئَيمة دةبَيت ئةوة بزان  كة 

ى هةيــة، ئــةو توَيــذَيكى زؤر و بــةرفراوانى هــةموو دونيــا ســةر اَلى وةرزشــن و وةرزشــين ئةهميــةتى خــؤ   
دةزطايةى كة باسى لَيوة دةكرَيت كة سةرثةرشـتى وةرزة دةكـات و لةحكومـةت دوور بكةوَيتـةوة تـا ئَيسـتا       
ــةبَيت و        ــوونى ه ــة ب ــةو وةزارةت ــةناو ئ ــن ل ــةتى م ــة  ةناع ــ  ب ــة زؤرى دةزان ــتادا ب ــة لةئَيس ــايبين ، بؤي ن

 .سةرثةرشتيةكى ر استةوخؤ بكات، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان 

 .كا  رفي  فةرموو
 :بةر َيز رفي  صابر  ادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ر استيةكةى ديارة لةبةر بَى جَيية الوان خراوةتة ثاَل ر ؤشنبريى، يان هةر ضاو ىَل كةريةكة لة حكومةتى عريا ـى و حكومـةتى   
ؤشنبريى لـة تؤريزمـةوة و لـة سـياحةوةو لـة      ثَيشووى عريا ى كة وةزارةتى سة افة و شةبا  هةبوو، ئةطةر ر استيتان دةوَيت ر

طةشتياريةوة نزيك تـرة تالـة الوانـةوة، لةبةرئـةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةم وةزارةتـى رؤشـنبريى و طةشـتيارى بَيـت، نـة  وشـةى              
ــتوطوزار، دووةم     ــة  طةش ــت ن ــتيارى بَي ــا طةش ــياحة، ب ــتيارى و س ــة    : طةش ــة ل ــةوة ر ةنط ــةروةردة، لةبةرئ ــةَل ث ــة ط الوان يرَيت

 .رضَيوةى ثةروةردةدا مةسةلةى الوان يان وةزارةتَيكى تر بَيت بةناوى وةزرة والوانةوة، سوثا،ضوا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نةوة هةية، ئةطينا ئةطةر لةر استى دا ئَيمة لة طفتوطؤية  داين كة ثةيوةندى بة تة ليَ كردنى وةزارةتةكا
بَييتة سةر مةبةستى ئةسَلى لةم ماددةيةدا ئةوةى ثةيوةندى بة رؤشنبريى و الوانةوة هةية دوو كايةى زؤر 
زؤر جيــاوازن، بــةآلم ئــةو دؤخــةى كــة ئَيســتا دةخيــوازَى ئَيمــة بــةو جــؤرة داكــؤكى لةســةر ئــةوة بكــةين كــة 

رفي  دام و ثَيشـم وايـة ئةمـة باكطراونـدَيكى     .ى بةر َيز دبةيةكةوة بن ئةطينا من كتومت لةطةَل بؤضوونةكة
دوور ترى هةية و شتَيكى طوجناو نيـة، ئـةوةى ثةيوةنـدى بـة ناوهَينـان و ئيزافـة كردنـى وةرزشـةوة هةيـة          
لةر استى دا ئةمة تةديل كردنى بارَيكة بةسةر ئةو وةزارةتةى كة شةئنى ئةو نية، ئيمة هةوَل بدةين لـةم  

ن  ئــةو شــةئنانة يةينــة ســةر ئــةوةى كــة ئــةو كابينــة وزاريانــة، ئــةو ر َيوشــوَينانةى كــة   تة ليســةدا بتــوا
ــتان داو         ــة كوردس ــؤمثى ل ــةى ئؤَل ــزورى ليذن ــةطينا ح ــنت، ئ ــى هةَلبس ــةوة ثَي ــةكاروبارى خؤيان ــدى ب ثةيوةن

يوةنـدى  ثةيدابوونى ضةند كةرتَيكى تايبةت بؤ ئيهتمام دان بة كايـة وةرزشـيةكان و ياريطاكـان و ئـةوةى ثة    
بـة وةرزشــةوة هةيـة، مــن لةطـةَل ئــةوة دام وةزارةتةكـة بــؤ ئـةم  ؤناغــة وةكـو خــؤى مبَينَيتـةوة، وةزارةتــى        

 .رؤشنبريى و الوان، سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو ثائر.َكا  

 :ثائر عبداالحد اوغسفني.َبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و كا  شَيردَلى دةكةم كة وةزارةتةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوة، لةبةرئةوةى ئَيمـة كـة    ثشتطريى لة سؤزان خان
باسى الوان دةكةين، وةرزة بةعام  سةى لةسةر دةكةين، بةآلم وةرزة لةكنمان ئَيستا بـووة بـة دوو بـةة،    

ليذنـةى   دوو موئةسةسةى وةكو ئةوةى كة كا  شَيردَل باسـى كـرد، كـة بووةتـة وةزارةتـى وةرزة و الوان و     
ئؤَلؤمثى، وةكو ئةو وةزارةتةى كة ئَيسـتا ئيسـت دا، كـراوة رؤشـنبريى و الوان دةتـوامن بَلـَيم جَيطـاى ئـةوة         
وةزارةتة دةطرَيت لةبةرئةوةية دةتوانن ئيشةكانى ثر بكاتةوة و ليذنةى ئؤَلؤمثى بـة هـةمان شـَيوة وةرزشـى     

 .خؤى بكات، بؤية ثَيشنيار دةكةم وةكو خؤى مبَينَيت
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
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 .كا  سةردار فةرموو

 :بةر َيز سةردار رشيد حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة مةهام و كارى ئةو وةزارةتة ديارة، كة ضاالكى وةرزشى و رؤشنبريية، ثَيويسـت ناكـات هيضـى بـؤ زيـاد      
ئةوةدام ئةو وةزارةتة وةكـو   بكةى يان  ةرةباَلغى بكةى بة جوملةيةكى ئةوسةر تا ئةوسةر، بؤية من لةطةَل

 .خؤى مبَينَيتةوة، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان فةرمووعظيم  

 :جنم الدين حسن عظيم بةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر اى من وةزارةتى رؤشنبريى وةرزة و الوان بة ثَيويست تـرى دةزامن، لةبةرئـةوةى ثَيشـرتين وةزارةتَيـك     
ى وةزارةتــى وةرزشــةوة، ئــةم اليةنــةة بةشــَيكة لــة رؤشــنبريى و بةشــَيكة لــة كــارى طــةجنان    هــةبوو بــةناو

بةتايبةتى وةرزة كة هى هةمووانة بة تايبةتى بؤ طةجنان، من بـة ثَيويسـتى دةزامن لـةم  ؤناغـةدا وةرزة     
 .مبَينَيت و ببَيتة وةزارةتى وةرزة و الوان، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةرمووكا  شاهؤ ف

 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريى ئةو ثَيشنيارة دةكةم كـة وةرزة زيادبكرَيـت نـة  البادرَيـت، لةبةرئـةوةى تـةعاروزَيك دروسـت بَيـت لـة نَيـوان           
دةكـةم دوو ئيختساسـى    كارى ليذنةى ئؤَلؤمثى و كارى وةزارةتـى رؤشـنبريى ئةطـةر بـؤى ئيزافـة بكرَيـت، لةبةرئـةوةى هةسـت        

جياوازن، ليذنةى ئؤَلؤمثى ليذنةيةكة زياتر لة كةرتى تايبةتةوة نزيكة كة من خؤم زؤر ثشتطريى دةكةم و لةطةَل ئـةو ر ايـةم   
كة ئةو ثَيشنيارةيان كرد، بةآلم وةرزة بةشَيكى دةضَيتة ثالنى حكومةتةوة، واتـة حكومةتـة كـة ذَيرخـانى وةرزشـى دروسـت       

ــةموو   ــة ه ــات ل ــةرَيمى        بك ــةتى ه ــى حكوم ــة و ثالن ــَيتة كارنام ــت بض ــة دةبَي ــةم ك ــةو بر واي ــتاندا ل ــكةكانى كوردس شاروشارؤض
كوردستانةوة كة شارى وةرزشى و طوندى وةرزشـى و شارؤضـكةى وةرزشـى لـة هـةموو شـوَينَيك دروسـت بكـرَين، نـة  ئـةركى           

جياوازيان هةية، سةبارةت بة كَيشةى الوان، تةبعـةن   ليذنةى ئؤَلؤمثى بَيت، كةواتة هةردووكيان طرنطن، بةآلم دوو ئيختساسى
كَيشةى الوان بةشَيكى جةستةيية  بةشَيكى كؤمةآليةتية، هةرضى كَيشة كؤمةآلتيةكانى الوانـة دةضـَيتة ئيختساسـى وةزارةتـى     

ونكة الوان كاروبارى كؤمةآليةتيةوة، هةرضى ئةوةشة كة جةسـتةي ، ثةيوةنـديان بـة وةرزشـةوة زيـاتر هةيـة نـة  الوان، ضـ        
 .تةمةنَيكة، بةآلم وةرزة ضاالكيةكى فيزيكية، كة لةو بر وايةدام هةموو تةمةنةكان ثَيويستيان ثَييةتى، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةميان خان فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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خامن هةية، زيادكردنى وشةى وةرزة بـؤ ئـةو بر طةيـة وةزارةتـى     ه عظيمشاهؤ و .منين هةمان ر اى كا  د
رؤشنبريى و وةرزة و الوان، تةبعةن طرنطيةكى تايبةت دةداتة حةزةكان و ويستةكانى الوان كة لةسـةرووى  

 .هةموويانةوة وةرزة بايةخَيكى تايبةتى ثَيدراوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاور از خان فةرموو

 :از شَيخ اددبةر َيز هاور 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة لـة كـاتى ثَيكهَينـانى ليذنـةكان تةئكيـدى زؤرمـان لـة مةسـةلةى وةرزة كـردةوة، ئـةوةة حة يقةتـة            
بةر استى، من وادةزامن بؤ فةعال كردنى وةرزة و ئيهتمامَيكى زياتر من لةطةَل ئةوةدام فعلةن ئةمة ببَيتـة  

 .الوانوةزارةتى رؤشنبريى و وةرزة و 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر صدي  حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من ثشتيوانى لة  سةكانى سؤزان خان و كا  شَيردَل دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  شوان فةرموو

 :بةر َيز شوان كريم كابان
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يزافة كردنى وةرزة بؤ ئةو وةزارةتة ئةركَيكى  ور، دةخاتة سـةر ئةسـتؤى ئـةو وةزارةتـة،     من ثَيم واية ئ
لةكاتَيك دا كة بؤ خؤى ليذنةى ئؤَلؤمثى هةية و يةكَيتية وةرزشيةكان هةية، ثَيويستة حكومةت ئـةو مافـة   

يـة بـؤ   (ات رياضدي  احتاَ)بداتةوة بة ليذنةى ئؤَلؤمثى و هةورةها بة يةكَيتية وةرزشيةكان كة عةرةبيةكةى 
ئةوان ئةو ئةركة بطرنة ئةستؤى خؤيان و ئةوةى كة لة ئةستؤى ئةوانة ئةوان بةر استى جَى بةجَى ى بكةن 

من ثَيم واية ئةطةر جيابكرَيتةوة لة وةزارةت باشرتة بؤ ئةوةى : و نةبَيت بةكارَيكى وزارى و رؤتينى، دووةم
نَى، ضونكة ئَيستا سـةرةتايةكةيةتى، ئـةوة دةفعَيكـى بـاة     كةرتى تايبةت لةمةودوا لة كوردستاندا برةو بسَي

دةدات بة كةرتى تايبةت، ديارة ئةمة، حكومةت لةوة ئيعفا ناكات كة بونيةى تةحتى لـة كوردسـتاندا باشـرت    
 .بكات و برةوى زياترى ثَي بدات، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان 

 .ئةرسةالن فةرموو.كا  د

 :اييز امساعيلبةر َيز ئةرسةالن ب
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، من ثَيم واية هةموومان كارَيكى وا بكـةين وةرزة لـة ضوارضـيوةى حيـز  و     
دةسةآلت بَينينة دةرةوة، لة اَلبى نةدةين باشة، ئَيمة بةرةو ئةوة بر ؤين كة السايي دةوَلةتانى ثَيشكةوتووى 

 ئةطـةر هـةبيَ  ى وةرزشـةوة، ئـةوةى كـة لـة مةكتةبـةكان دةخوَينـدرَيت ئـةوة دةرسـَيكة         دونيا بكةين لة بارة
يـةكَيك لـة مةكتةبـةكانى تـر كـة ئـةوان هةريـةكَيك لـة وةزارةتـةكانى خؤيـان هةيـة، بـةآلم ئةطـةر ســةيرى              
ــة          ــووة ب ــةن و وةرزة ب ــارى دةك ــدا ي ــةجؤر تَيي ــةزى هةم ــةجؤر، ر ةط ــى هةم ــةين ر ةنط ــا بك ــةكانى دوني يان

ةيةكى ئازادى هةموو دنيا، دةبَيت ئَيمة كار بؤ ئةوة بكـةين لـة حكومـةتى بهَينينـة دةرةوة بـؤ ئـةوةى       ديارد
ئــازاد بَيــت كــة ضــؤن يــارى دةكــةن، بــةآلم ئةطــةر يرَيتــة  اَلــب و ضوارضــَيوةى حيزبايةتيــةوة، دوايــة ئــةو  

 .طةشةية ناكات، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

حن ثَيشنيارَيك هات، مةمجوعةية  لة ر َيزداران ثشتيوانى ئةوةيان كـرد كـة وةرزة   ئَيستا بؤضوونةكان واز
 .لةطةَل ناوى وةزارةتةكة مبَينَيت، ئَيستا دوو كة، ئةوةى كة ديفا  دةكات مبَينَيت، كا  شاهؤ فةرموو

 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
شنيار دةكـةن طةشـة بـة ليذنـةى ئؤَلـؤمثى بـدرَيت زؤر بـة ثةرؤشـةوةن بـؤ          من دَلنيام ئةو بةر َيزانةى كة ثَي

كــةرتى تايبــةتى وةرزة كةببووذَيتــةوة و بــؤ ئــازادكردنى وةرزشــة، مــن دَلنيــام ئــةوة ثَيشــنيارَيكى زؤر زؤر 
دَلسؤزانةية، بةآلم من ثَيشنيارَيك دةكةم ئايـا ئـةركى كـَي يـة ذَيرخـانى وةرزة لـة كوردسـتاندا ثـةرةى ثـَي          
بدات، طوندى وةرزشـى دروسـت بكـات و شـارى وةرزشـى دروسـت بكـات  ئايـا ئـةركى حكومةتـة يـان ئـةركى             
ليذنةى ئؤَلؤمثية ، ئةطةر ئةركى حكومةتـة و ليذنـةى ئؤَلـؤمثى بةشـَيكة لـة حكومـةت لـة حاَلـةتَيكى وا دا         

نـةبَيت و كةسـَيكى    دةبَيت سةرؤكى ليذنةى ئؤَلؤمثى وةزير بَيت، ئةطةر سـةرؤكى ليذنـةى ئؤَلـؤمثى وةزيـر    
موستة ل بَيت و بة هةَلبذاردن هةَلبذَيردرابَى، ئةى كةرتى طشتى ضى دةمَينَيتةوة بؤ ئـةوةى ثـةرة بـدا بـة     
كةرتى وةرزة  بؤ منوونة دروست كردن و ئيجبار كردن و ئيلزام كردنى وةزارةتى ثالندانان بؤ ئـةوةى كـة   

ئيلزام كردنى وةزارةتى بةلةديات بؤ ئةوةى كة بـة دابـةة    ثالن دابر َيذَى بؤ ثةرةدان بة ذَيرخانى وةرزشى،
كردن و لةثالن ماستةرى شارةكاندا شوَين بةجَى بهَيَلدرَى بؤ ئةوةى شارى وةرزشى و بؤ ياريطا و بؤ طونـدى  
وةرزشى ئةمة ئةركي كَي ية  ئايا ئةمة ئةركى ليذنـةى ئؤَلؤمثيـة كـة ئـةو وةزارةتانـة ئيلـزام بكـات يـاخود         

 .مةت و كارنامةى حكومةتة  زؤر سوثا،ئةركى حكو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةميان خان فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةر استى ئةطةر من لة ثةرلةمانى كوردستان دا نةبووماية و ئةو وةزارةتةى كة  سةى لةسةر دةكةين لة هـةرَيمى كوردسـتاندا   
ر ام وةكو جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان و سؤزان خان دةبوو، بةآلم ئَيمة با ئـةوةمان لـةبري بَيـت ئةطـةر كـةرتي      % 100ية نةبووا

وةرزة لة دةسةآلتى حكومةت بَينينة دةرةوة بةو مانايةى كة سنووردار نةبَيت و لةاليـةن دةسـةآلتةوة دةسـت نةخرَيتـة نـاو      
يذنـةى ئؤَلؤمثيمـان لـة هـةرَيمى كوردسـتان لةبةرضـاوة كـة لـة بـةينى كَيشـمة           كارى وةرزشيةوة، ئَيمة تةجروبـةى وةرزة و ل 

كَيشمى حيزبايةتية و حيز  دةسـيت خسـتؤتة بينا ا ايانـةوة، بـؤ ئـةم مةرحةلةيـة وةكـو ئـةو ثَيشـنيارةى يـان ئـةو  سـانةى              
وةكو ئـةو كاتـةى كـة ليذنةيـةكى     كةلةسةر وةزارةتى خوَيندنى باآل كرا دةيهَينمةوة بري جـةنابتان بـؤ ئـةم مةرحةلةيـةو هـةتا     

ئؤَلؤمثى دوور لة دةسةآلتى حيز  دروست دةبَيت بة زةرورى دةزامن حكومةت سةرثةرشـتى كـةرتى وةرزشـى بكـات و وةرزة     
 .لةناو ئةو وةزارةتةدا مبَينَيتةوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو سوثا، بؤ جةنابت لةبريمانة خؤ زؤر تاخرينةبووين، كا  شَيردَل

 :بةر َيز شَيردَل سس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةبيعى ليذنةى ئؤَلؤمثى لة هةموو دونيا ليذنةيةكى سةربةخؤيةو ضؤن هةَلدةبذَيردرَى  ليذنةى ئؤَلـؤمثى  
 كة هةَلدةبذَيردرَى لة يانةكانةوة دةست ثَى دةكـات، بيدايـةت يانـةكان هةَلدةبـذَيردرَين، ثـاة ئـةو يـةكَيتى       

شــارةكان هةَلدةبــذَيردرَين، ثــاة ئــةو يةكَيتيــة ناوةنديــةكانى هــةموو وآلتَيــك هةَلدةبــذَيردرَين، ثــاة ئــةو   
يةكَيتى هةَلدةبذَيردرَيت بؤ يةكَيتى خؤيان ئامادة دةكةن، سةرؤكى ليذنةى ئؤَلؤمثى و ئةندامانى هـةمووى  

ك دَى و خؤى هةَلدةبـذَيرَيت، ئَيسـتا   موستة لن هية عيال ةيان بة حيزبايةتيةوة نية، هةركةسة و لة شارَي
لةالى ئَيمة يانةكانى كوردستان برادةرانى شيوعى تَيداية و برادةرانى يـةكطرتوو و برادةرانـى بزووتنـةوةى    
تَيداية، برادةرانى توركمانى تَيداية، ثـارتى و هـةمووى تَيكةَلـة، هةركةسـَيك تـةمويلى خـؤى وةردةطـرَى لـة         

ت، وةزارةت ئين وكارى ئةوة بوو كة ذَيرخان دروست بكات، بـةآلم وةزارةتةكـةى   ليذنةى ئؤَلؤمثى لة وةزارة
ئَيمة ذَيرخانى دروست نةكرد، ضوو فرؤكةخانةى دروست كرد، هةندَيك ثرؤذةى ترى كرد كة عيال ةى بـة  
ــى          ــدميى وةزارةتـ ــات، تة ـ ــديم دةكـ ــرؤذة تة ـ ــة ثـ ــؤمثى كـ ــةى ئؤَلـ ــة ليذنـ ــةبوو، بؤيـ ــةر نـ ــةوة هـ وةرزشـ

ةي دةكات، كة ئةو دةتوانَى ئـةو ثرؤذانـة بـؤ وةزارةت و ليذنـةى ئؤَلـؤمثى دروسـت بكـات، لـة         ئاوةدانكردنةو
هةموو دنيادا حكومةت تَيكةَلى ليذنةى ئؤَلؤمثى نابَيت، نيهائيةن تَيكةَلى نابَيت، ليذنةى ئؤَلـؤمثى عريا ـى   

ؤيةوة بة على دةباغةوة و تة ريبةن ساَلَيك و نيوة كَيشةيان لةطةَل حكومةت هةية، كة بة هةموو  وةتى خ
بة مالكيةوة بة هةموويانةوة دةيانةوَى ئينتخاباتةكى يةكَيتى تؤثى ثَى بكةن، ضـونكة ئيتي ـادى ئـةوروثى    

مةجال نادات، تةمويلى ئةو ليذنة ئؤَلؤمثية كة تةمويلى بؤ دادةندرَى و ثرؤذة تة ديم دةكات، وةكو ( فيفا)
ئـاوةدان دةكرَيـت، ئـةوها تـةمويلى بـؤ دادةنـدرَى و ئيشـى ثـَى          دةزطاكانى تر و وةكـو جَيطايـة  ضـؤن طونـد    

دةكـات، ئةطـةر بكرَيـت رةئيسـى ليذنـةى ئؤَلـؤمثى بــة دةرةجـةى وةزيـر بَيـت لـة كؤبوونـةوةى ئةجنومــةنى            
 .، سوثا،تا ئاسانكاري بؤ دائريةكان بكرَيت و ئين بر وات، بنيشَيوةزيران دا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نى فةرمووكا  عمر نورةدي
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 :بةر َيز عمر دة ام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 سة كردن لةسةر ئةوةى كـة وةرزة بَيتـة نـاو وةزارةتـى وةرزة و الوان يـان نةيـةت، كـة لَيـرةدا وةكـو لـة           
ثرؤذةكة هاتووةو من بـةرطرى ىَل دةكـةم وةكـو خـؤى مبَينـَى واتـة وةزارةتـى رؤشـنبريى و الوان، ئةمـة بـةم           

نية كة وةرزة دةكةوَيتة دةرةوةى بايةخ ثَيدانى حكومةت و ذَيرخانى وةرزشى لةاليةن حكومةتةوة ماناية 
فةرامؤة دةكرَيت، دةبَيت ئةو دوو شتة لَيك جيابكةينةوة، واتة بايـةخ ثَيـدانى وةرزة تـةنها بـةوة نابَيـت      

ك جيابكةينـةوة تـا ئةطـةر    كة مةسةلةى وةرزة يرَيتة ثاَل وةزارةتى رؤشـنبريى و الوان، دةبَيـت ئةمـة ليَـ    
وةرزة لة دةرةوةى وةزارةتى رؤشنبريى  و الوانين بَيت بايةخى خؤى لةاليةن حكومةتةوة هةر دةمَينَى و 
لةر َيطاى موئةسةسةيةكى تايبةتيةوة سةرثةرشتى كاروبارى وةرزشى و ضاالكى وةرزشى و ذَيرخانى وةرزشى 

وانةية ئةطةر ئَيمة وةرزة يةينةوة ثاَل وةزارةتى رؤشنبريى لة هةرَيمى كوردستان دا دةكرَيت، هةَلبةتة لة
و الوان لةوانةية بةر َيوبةراتيةكى تايبةتى بؤ دامبةزرَى، بؤية بة رةئى مـن ئةطـةر بةر َيوبةراتيـة  بَيـت لـة      

و بـةَلك ضوارضَيوةى وةزارةتى رؤشنبريى و الوان بايةخةكةى كةم دةبَيتةوة، نة  بايةخى زياترى ثَى بدرَيت، 
لة ضوارضَيوةى موئةسةسـة و هةيشـةتَيكى تايبـةتى لةاليـةن سـةرؤكايةتى حكومةتـةوة سةرثةرشـتى دةكرَيـت و ثشـتيوانى ىَل          
دةكرَيــت دةتــوانَى باشــرت خزمــةتى بــوارى وةرزشــى بكــات، خــاَلَيكى تــر ئةوةيــة كــة بــوونى هةيشــةتَيك كــة لةاليــةن ســةرؤكى   

كاروبارى وةرزشـى لـة ثرسـَيكى تـر دةربازمـان دةكـات، يـان لـةطرفتَيكى تـر          حكومةتةوة سةرثةرشتى دةكرَيت بؤ بايةخ دان بة
دةربازمان دةكات كة لة رابـردوو دا كةنـد و كؤسـث بـووة لةبـةردةم بـوارى وةرزشـى ئـةوين بـوونى فـرة موئةسةسـاتى بـووة،             

ةى هةيشةتَيك ر َيك دةخرَى و سةبارةت بة تةعامول كردن لةطةَل وةرزة لة هةرَيمى كوردستان، ئةوة لة ئايندةدا لة ضوارضَيو
ــةرَيمى           ــةتى ه ــةن حكوم ــة وةرزة لةالي ــدان ب ــازةى بايةخ ــةتى ت ــَيوةى سياس ــة ضوارض ــةروةها ل ــت، ه ــتة دةكرَي ــرت ئاراس باش
كوردستانةوة ئةوةية كة هةردوو كةرت، كـةرتى تايبـةت و كـةرتى حكومـةت بةيةكـةوة بوونـة ثشـتيوانى يـةكرت و بـؤ ئـةوةى           

موو بوارةكان لة هةرَيمى كوردستان دا بةرةو ثَيشةوة بضَيت، بؤية من بةرطرى لةوة دةكةم كـة وةكـو   ر ةور ةوةى وةرزة  لة هة
خؤى مبَينَيتةوة واتة وةزارةتى رؤشنبريى و الوان وةكو خؤى مبَينَيتةوة و مةسةلةى وةرزشين لة ضوارضَيوةى ئـةو هةيشةتـة   

 .ثَى بدرَيت، زؤر سوثا،تايبةتيةدا كة لةداهاتوو دا بؤى تةشكيل دةكرَيت بايةخى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثا، بؤ ئَيوةى بةر َيزين ئَيستا بؤضوونةكان وةزاح بوون، ثَيشنيارَيك هةبوو كـة وةرزة ئيزافـة بكرَيـت و وةكـو وةزارةتـى      
افـة بكرَيـت تكايـة    رؤشنبريى و وةرزة و الوان بَيت، ئةم ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدانـةوة، كـَى لةطـةَل ئةوةيـة كـة وةرزة ئيز     

كة، لةطةَلة، كَى لةطةَلة وةكو ثرؤذةكةى كة هاتووة و ليذنةى ياسايى ثشتطرييان لَيى كردووة  زؤر  99دةست بةرز بكاتةوة  
 .سوثا، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، بؤ ماددةيةكى تر تكاية، كا  زانا فةرموو

 :دةكريمرؤوف زانا .بةر َيز د

 .نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما
 :ماددةى ثَينجةم

وةزارةتى شارةوانى و وةزارةتى طةشت و طوزار لةية  وةزارةت لَيـك دةدرَيـن بـةناوى وةزارةتـى شـارةوانى و      
 .طةشتوطوزار
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 :املاَة اجمامس 
 .تدمو وزارة البلديات و وزارة السياح  فى وزارة واحدة باسم وزارة البلديات والسياح 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .روان ر اى ليذنةى ياسايى فةرمووكا  شَي

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى بة كؤى دةنط لةطةَل ئةو ماددةين، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاور از فةرموو

 :بةر َيز هاور از شَيخ ادد دد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
باشة وةزارةتى شارةوانى لَيرة البادرَيت و لةطةَل وةزارةتى ئاوةدانى دةمج بكرَيت، لةبةر زؤر ثةيوةند  ثَيم

 .بوونيان بةيةكةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  سةروةر فةرموو

 :بةر َيز سةروةر عبدالردن دد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةكَيشـةى تةرجةمـة كـة هةمانـة ئـةو بابةتانـة كورديةكـةو         من لةشتَيكةوة دةست ثـَى دةكـةم كـة بةر اسـتى    

عةرةبيةكةيان بةجؤرَيكة كة طـةلَيك جـار هةنـدَيك لـة فة ـةرةكانى هةريةكـةو مانايـة  دةدات، بةرلـةوةى         
بَيمة سةر بابةتةكةم، ئةطةر ئيجازةم بدةن، كاتَيك ثَين ئَيستا رووبـةر ووي كـا  شَيروانيشـيان كـردةوة كـة      

ليذنةى ياسايى مةسشول ن ، بـةآلم كاتَيـك كـة بر يارَيـك دةربضـَيت هةَلةيـةكى تَيـدا بَيـت،          طوتى ئَيمة وةكو
ئَيمة هةموومان لَيى مةسشول ، هةندَيك لـةو بر يارانـة وةكـو دةيبيـن  لةاليـةن ثةرلةمانـةوة دةرضـوون و        

 . ..........بةر َيز سةرؤكى هةرَيمين موسادة ةى لةسةر كردووة هةندَيك ناو ثَيشرت 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكايـــة وةرةوة ســـةر ئةســـَلى ماددةكـــةو رجائـــةن دةرمةضـــؤ، ئَيســـتا ئَيمـــة لةســـةر وةزارةتـــى شـــارةوانى و 
 .طةشتوطوزار  سة دةكةين، وةرة سةر ئةو مةوزوعة و رةئى خؤت بدة، كا  سةروةر فةرموو

 :بةر َيز سةروةر عبدالردن دد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةوَيت ئةوة بَلَيم ناوةكةى كة هاتووة ئاسايية هةردووكى بةيةكةوة بَيت، بةآلم وةزارةتى شـارةوانى و  من دةم
طةشتوطوزار ثةيوةندى بةاليةنة زمانةوانيةكةيةوة هةية، لةزمانى كورديدا كةمرت طـوزار بـةكاردَيت، ئةطـةر    
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وةزارةتـى شـارةوانى و طةشـتيارى،     ةَيتـ بطةر َيينةوة بؤ اليةنة رةسةنةكةى، بةَلكو ثَيشنيارى ئةوة دةكةم بكر
ضونكة لة زؤربةى فةرهةنطةكاندا طةر اومةتةوة سـةرى ئةوانـةى زمانناسـن هـةمووى جـةخت لةسـةر ئـةوة        

 .دةكةنةوة طةشتيارى تةواو ترةو كة طوزار لةزمانى كورديدا بةو جؤرة نية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  رفي  فةرموو

 :بةر َيز رفي  صابر  ادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر استيةكةى  سـةكةى مـن بةشـَيكى كـرا، ئَيمـة لـة كورديـدا طةشـتياريةكة باشـرتة، ضـونكة امسـى فاعـل زؤر             

ة (كــةر)سـةختة لــة كورديــدا دروســتى بكــةين، دةبينــى كــة طةشــتوطوزاركةر، بــؤ ئــةوةى ئَيمــة لــةو ثاشــطرى 
مـن نـازامن   : ة و سائي ة دةبَيتـة طةشـتيار، دووةم  رزطارمان بَيت دةيكةينة طةشتيارى، كةسَيكين كة تؤريست

ضؤن داوا بكةم ئَيمة شياو نية زمانى كوردى ثةرلـةمان بـةو شـَيوةية بَيـت، تكـا دةكـةم ر ؤذَيـك جةلسـةية          
دابندرَيت بؤ ئةوةى ئَيمة كؤنرتؤَلمان بةسةر كورديةكةى خؤمان دا هةبَيت، زؤربةى شـتةكان بـة غةَلـةت و    

 .ت، زؤر سوثا،ثةَلةت تةرجةمة دةكرَي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤ ر َيزمانى كوردى خةريك  كة ليذنةيةكى ثسثؤر دابنَي  بؤ ئةوةى ئةو ياسايانة بؤمـان دَى زؤر بـةر َيكى   
ضاكى بكةن و لةم نزيكانة دةست بةكاردةبَيت، ثَيشنيارةكانى هةرسَيكتان هية يةكيان لـةوةى تـر نةدةضـوو    

وو و ناخرَيتة دةنطدانةوة، ئةسَلى ماددةكة كة ليذنةى ياسايى بة كؤى دةنط  بـوَلى  لةبةرئةوة ئيسنادى نةب
 .كردووة، نو تةى نيزامى هةية كا  رفي  فةرموو

 :بةر َيز رفي  صابر  ادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .منين طةشتيارم طوت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة دةكةينة ئةسَل ثاشان بةو ئيسلوبة ضـاكى دةكـةين كـة    تؤ طةشتيارت طوت، ئةو طةشتيارى طوت، عةرةبية
ر َيزمانةكان بؤمان دادةنـَين، كـَى لةطـةَل ئةسـَلى ثرؤذةكةيـة تكايـة دةسـتى بةرزبكاتـةوة  زؤر سـوثا،، كـَى           

 .كة، دةطةَل دانية، بةزؤرينةى دةنط  بوَل كرا، بؤ ماددةيةكى تر، كا  عونى فةرموو 1لةطةَل دانية  
 :ال سعيد بةزازبةر َيز عونى كم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةى شةشةم

ــانى و       ــى بازرط ــةناوى وةزارةت ــن ب ــك دةدرَي ــة  وةزارةت لَي ــازى لةي ــى ثيشةس ــانى و وةزارةت ــى بازرط وةزارةت
 .ثيشةسازى
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 :اكادة السادسة
 .تدمج وزارة التجارة و وزارة اليناعة فى وزارة واحدة باسم وزارة التجارة واليناعة

 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .كا  شَيروان ر اى ليذنةى ياسايى فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة وةكو زؤرينةى ئةندامانى ليذنةى ياسايى لةطةَل دة ى ماددةكةين و هية تَيبينيمان نية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  شاهؤ فةرموو

 :ر َيز شاهؤ سعيد فتي اهللبة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ديسانةوة تَيبينيم هةية سةبارةت بةدابةشكردنى ئيختساسيان بؤ ئةم دوو وةزارةتة، ئـةم وةزارةتـة دوو   
ئيختساسى هةية يةكيان بازرطانى و ئةوةى تريان ثيشةسازية، مـن ثـَيم وايـة بازرطـانى زيـاتر لـة وةزارةتـى        

ري نزيكـة، ضـونكة لـةم تةشـكيلة وةزارةتَيـك دانـدراوة بـةناوى وةزارةتـى دارايـى و ئـابوورى،           دارايى و ئابوو
ثَيشنيار دةكةم بازرطانى بضَيتة ثاَل وةزارةتى دارايى و ئابوورى، ثيشةسازين بضَيتة ثـاَل وةزارةتـةكانى وزة   

بـةة دةكةينـةوة، تةرشـيقى    و كارةبا و سةرضاوة سروشتيةكان، لة حاَلـةتَيكى وا دا ئيختيساسـةكان باشـرت دا   
، ئةطةر وةزارةتـى بازرطـانى بضـَيتة ثـاَل     19دةبن بة  12زياترين دةكةين لة وةزارةتةكان، وةزارةتةكان لة 

دارايــى و ئــابوورى، وةزارةتــى ثيشةســازى لةطــةَل وةزارةتــى كارةبــاو سةرضــاوة سروشــتيةكان بــن بــة يــة      
زيكرتن، لة رووى ترشيقيشةوة، زياتر بةرةو تةرشـي   وةزارةت، بةرةئى من لة رووى ئيختيساسةوة لة ية  ن

دةر وات، لة حاَلةتَيكى وادةكرَيـت حكومةتةكـة زيـاتر لةسـةربنةماى ضوسـتى دامـةزرابَيت، نـةوةكو بنـةماى         
 . ةبةيى و بريوكراسيةت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار ناسك خان فةرموو

 :وفي  عبدالكريمبةر َيز ناسك ت
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةَلَى منين هةر  سةم لةسةر ئيختيساسةكانة بةراستى، ثَيمواية كارةبا لةطةَل ثيشةسازيةوة نزيكة،  
 12بازرطانين ئةطةر بضَيتة ثاَل سامانة سروشتيةكان زياتر ئةطةر بكرَيت يةعنى، ئيتيفا ةكة وانةبَيت لة 

َيت، ئةوة هةم كةمرت دةبَيت ذمارةى وةزارةتةكان هةم ثيشةسازى كارةبا زؤر لة كةمرت نةكرَيت، كةمرت بكر
 .يةكةوة نزيكن، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثا،، ر َيزدار ثةيام فةرموو
 :بةر َيز ثةيام ادد حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مة بامسان كرد كة وةزارةتةكان كةم بكرَيتةوة، من ثشتطريى لة  سةكانى كا  شاهؤ دةكةم، لةبةر ئةوةى ئَي

ثَيم باشة وةزارةتى دارايى و ئابورى بازرطانى لةطةَل ئةوانا بَيت، لةطةَل ئةوة ثييشةسازى و كارةبا وسامانة 
سروشتيةكان لةطةَل يةكا بَيت، ضونكة ئةوان لةيةكةوة نزيكن و ئيختيساسةكانيان لةيةكةوة نزيكن، بؤية 

 .منة، زؤر سوثا، ئةوة ثَيشنيارى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا،، عةزمية خان فةرموو
 :جنم الدين حسن عظيم  بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة رةئى من وةزارةتى ثيشةسازى و بازرطانى، بؤ كةم كردنةوةى وةزارةتةكانين وةزارةتى ثيشةسازى و 

ية، كة غاز زة نية، ثَيمواية لةداهاتوو وزةى غازيشمان هةوزة، لةبةر ئةوةى لة كوردستان تةنها كارةبا و
وزة لة داهاتى كوردستان، زؤربةى ثَيكهَينةرةكانى وزة لة كوردستان بة ةد كارةبا دةبَيت بة بةشَيك لة 

طرنطى دةبَيت، بؤية ثَيمواية وةزارةتى ثيشةسازى وزة، وةزارةتى بازرطانى بضَيتة ثاَل وةزارةتى دارايى، 
نةمَينَيت، وةزارةتى ثيشةسازى وزة، كارةباو غازو هةموو ئةو وزارنة بطرَيـتةوة كةلةكوردستان كارةباة 

 .طرنطى هةية، سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار هاذة خان فةرموو
 :مصففىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى و وزة ببَيت بةية  وةزارةت، ضونكة بةر استى منين لةطةَل ئةو ثَيشنيارةم كة وةزارةتى ثيشةساز

ئةوكاتين نابَيت وةزارةتى كارةبا هةبَيت، هةموو ئةو مةسدةرانةى كة كارةباى ىَل دروست دةكرَيت بة وزة 
حيسا  دةكريت، بؤية وةزارةتى ثيشةسازى و وزة زؤر طرنطة، وةزارةتى بازرطانى بضَيتة ثاَل وةزارةتى 

 .دارايى وئابوورى، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا، ر َيزدار سامل فةرموو
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ئةطةر بطةر َيينةوة سةر مَيذووى وةزارةتى ثيشةسازى،ثيشةسازى و وزة بوو، ئةو وةختة نة وزةمان 
ةرتةكة فراوان بوو، نةفت تةمةنى، دوايى لةبةر ئةوة كوئةوةندةبوو ض كةرتى كارةباو ض كةرتى سو

مةوزوعى سةرضاوة سروشتيةكان بوو، نةوت و دةرهَينانى نةوت و ناردنة دةرةوةى، هةروةها كةرتى كارةبا 
فرةوان بوو كة كؤنرتؤىل ثَى لةسةر نةكرا، كرا بةسَى وةزارةت، نو تةيةكى تر هةية، ئَيستا وةزارةتى دارايى 

ن هةبَيت، وةزارةتى سامانة سروشتيةكامنان هةبَيت، ثيشةسازىو و ئابوورى، ئَيمة كة وةزارةتى كارةباما
كشتوكاَل و طةشت و طوزار وبازرطانيمان هةبَيت، ئابوورى ضيمان لة وةزارةتى دارايى هةبيت ئابوورى 
ضيمان لة وةزارةتى دارايةوةية، من ثَيم باشة وةزارةتى ثيشةسازى و ئابوورى بَيت، ئابوريةكة لة وةزارةتى 

 .وة لَيك بكرَيتةوة، زؤر سوثا،دارايية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، ر َيزدار كا  امساعيل فةرموو
 :بةر َيز امساعيل سعيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر استى من لةهةر شوَينَيك ثيشةسازى وبازرطانى بةيةكةوة دَيت حةساسيةمت هةية ثَيى، لة ر استيدا 

تى ئَيمة بازرطانى كوشتوويةتى، ديارة لة هةموو واَلتَيكدا وانية، بةاَلم ئَيمة لة ثيشةسازى لة واَل
 ؤناغَيكداين، بازرطانى الى ئَيمة هةر ئيسترياد كردنة، ساديراكان نية، بازرطانى بؤتة سةبةبَيك بةر استى 

و ئابوورى، ثيشةسازى  بؤ كوشتنى كةرتى ثيشةسازى، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة بازرطانى بضَيتة الى دارايى
خؤى بةر استى كةلة ليذنةكانى كة دروستمان كردووة، ثيشةسازى لةطةَل سةرضاوة سروشتيةكان دةمج 
كراوة، من ثَيم واية ئاوا بكرَيت، يةعنى ثيشةسازى وسامانة سروشتيةكان بةيةكةوة بَيت، بازرطانى يرَيتة 

شنيارى ئةوةم كرد، كة بازرطانى يرَيتة الى دارايى الى دارايى و ئابوورى، من لةكاتى خؤشى بةر استى ثَي
وئابوورى، بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان رةئيةكةى منى بةهةند وةرنةطرت، نةوة  لةبةر ئةوة ثَيى وابووكة 

 .بازرطانى خؤى لة خؤيدا جزئَيكة لة دارايى و ئابوورى، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة تةسويت، ديفا  كرا، ديفا  لةوةكةى تر كرا، زؤر بة جةوَيكى دميو راتى نا وانية، رةئى خؤتان خراي
 .دةر وات بةر َيوة، من دةنطيشم نةدا، هةر بؤ مةعلوماتت لةسةر ئةو نو تةية، ر َيزدرا بورهان، فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من بر وام واية يةكَيك هةية ناوى وةزارةتى دارايى و ئابوورية، ئابوورى  دةربارةى دةمج كردنى وةزارةتى سناعةو جتارة،
بةموستةلةحى علمى، ئةطةر سةيرى علميةكةى بكةين، داراين دةطرَيتةوة، تةرشيقى مالين دةطرَيتةوة، جتارةتين 

تى دارايى و ئابوورى و بازرطانى، دةطرَيتةوة، بةرةئى من هة ة وةزارةتى جتارة يرَيتة ثاَل دارايى و ئابوورى، بكرَيتة وةزارة
لةاليةكى ترةوة عةمةىل نية وةزارةتى جتارةو وةزارةتى سناعة بةيةكةوة بَيت، من تَيكةاَلويم لةطةَل جةماعةتى سناعة و 
جتارى هةية لة ذوورى سناعة و جتارة  سةم لةطةَل كردوون، لةبةر ئةوةى ئةطةر جتارة لةطةَل وةزارةتى وةزارةتى دارايى و 
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ابورى هةبَيت، خؤيان مةشاكلى طومرط و زةريبةيان هةية، ئةطةر لة خودى وةزارةتى دارايى بَيت، ئةو مشكيالنة ئةطةر لة ئ
سناعة بَيت دةطةر َيتةوة وةزارةتى دارايى، بةاَلم ئةطةر لة خودى وةزارةتى دارايى بَيت لة تةركيبةي ئةودابَيت، كَيشةكان بؤ 

 .َيمةة دةمانةوَيت كَيشةى خةلك سةهل بكةين، سوثاستان دةكةمئةو خةَلكة سةهل تر ئةبَيت، ئ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابت دةتةوَيت ثيشةسازى بة تةنها بَيت ضؤن بوو، وازح نةبوو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بكرَيت بة وةزارةتى دارايى ( 3)ى ذمارةبةر َيزمن دةمةوَيت جتارة يرَيتة ثاَل خاَلى ضوارةمى تعديلى  انون
 .و ئابوورى و بازرطانى، ثيشةسازى هةر وة  خؤى مبَينَيتةوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا، ر َيزدار ئارام، فةرموو

 :بةر َيز ئارام شاه  داود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةطةَل هاور َيكامن يةك ، ئَيمة هةندَيك تَيكةاَلوى بةحة يقةت من ضةند بؤضوونَيكم هةية، لةهةندَيكيانة ل
هةية لة دانانى ناوى وةزارةتةكان، لة ر استيدا ثيشةسازى و بازرطانى و دارايى هةرسَيكى بابةتَيكى ئابوورية، 
ئةمة لةالية ، لةاليةكى تر هةرية  نةشاتى جيان، تةعاروز دةكةن،  انونى جياى هةية، ضااَلكى تايبةتى 

، ضوار ضَيوةى تايبةت خؤى هةية، لةبةر ئةوة طوجناندنى بازرطانى لةطةَل ثيشةسازى لةية  خؤى هةية
وةزارةتدا، بة هة يقةت خياةى دةوَيت، تةداخوالتى دةوَيت لةهةموو الية ،شارةزايى دةوَيت و لة هةموو 

ةسازى لةطةَل وزة بوارةكان، بةرةئى من ئةطةر بكرَيت، ذمارةى وةزارةتةكان وةكوخؤى مبَينَيتةوة، ثيش
لةطةَل كارةبا بةم شَيوةية داينَي  وةكو ية  وةزارةت، بازرطانين ئةطةر بكرَيت وةكو خؤى مبَينَيتةوة، 
لةبةر ئةوةى ئَيستا حاليةن بةنيسبةت ئابوورى كوردستانةوة بة شَيوةيةكى سةرةكى ثشتى بةستوة بة 

شةسازى دابَيت كارةكان تَيكةاَلو دةبَيت، زؤر سوثا،، بازرطانى لة  ؤناغى ئَيستادا، بةاَلم ئةطةر لةطةَل ثي
وةزارةتى ثيشةسازى  11ئةطةر ر َيم ثَى بدةى جةنابى سةرؤ ، لة هةمواركردنى ناوى وةزارةتةكان، بر طةى 

و بازرطانى بةو شَيوةيةى كة دامان ناوة، تةعبري لةمة دةكات كة بامسان كرد، ئةطةر ذمارةى وةزارةتةكان 
َينَيتةوة، بازرطانى بةجيا بَيت، ثيشةسازى بضَيتة ناو كارةبا، ئةتوان  ناوةكةشى بطؤر ين لة وةكو خؤى دةم

 .كارةباوة بؤ وزة، طرنط ئةوةية ذمارةى وةزارةتةكان وةكو خؤى دةمَينَيتةوة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر َيزدار ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 
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لة ر استيدا ئَيمة بة ئيشكاليةتى ناو لَينانى ليذنةكانى ثةرلةمان، لَيرةشدا دووبارة نةبَيتةوة، نزيكايةتى و 
تايبةتى و ثيشةيى، ئةم ناوانةى كة بؤ وةزارةتةكان هاتووة، دورايةتى و نزيكايةتيان مةسةلةيةكى نسبية 

ايةوة كارةكانيان ر َيك دةخةن، لةناو ياساكانيانة لة هة يقةتدا، ئةكرَيت ئةم وةزارةتانةى كة بةياس
تايبةكةندى جيابكرَيتةوة، من لة ر استيدا موالحةزةيةكم هةية لةسةر ئةو دوو مةشروعة  انونةى كة 
تة ديم كراوة، تايبةت ئةوةى ثةيوةندى بة وةزارةتى سناعة و جتارةوة هةية، لَيرةدا مةسةلةى دةيجةكةية، 

ة هاتووة بةيةكةوة، ئةطةر ئَيمة تةسويتى ئةمةيان بكةين، ئةمةى تريان ئيلغا وةزارةت سناعةو جتار
دةبَيتةوة، لة مةشروعى تةعديلةكة ، وةزارةتى سناعة و جتارة هاتووة ئةمة لة رووى لوغةويةوة، هيوادارم 

ديةكةدا نية، بةر َيزانى ليذنة تة ديم و تةئخريةكةى  وردةكارى تيا بكةن، ئةمة ديارة تةنيا لة مةسةلة كور
 .لة عةرةبيةكةشدا هةية، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى رةئيتان تكاية، بةرامبةر ئةو مداخةالنةى كة كران، فةرموو نو تةى نيزامى

 :مصففىبةر َيز نةسرين مجال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و  بطرم، بةدَلَيكى فراوانةوة وةرى بطرن، ديارة من من داواى لَيبوردن دةكةم ئةطةر ر ةخنةيةكى بضو
 .يةكةم كة، بووم كة  سة لةسةر ئةو مةسةلةية بكةم، بةاَلم ناوت نةخوَيندمةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر زؤر لة جَيطةى خؤيةتى، داواى لَيبوردنت ىَل دةكةين، هة ى خؤتة، ناوت نوسراوةو نةمان بينيوة، 

 .فةرمووكةرةم كة ئَيستا 

 :مصففىبةر َيز نةسرين مجال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . سةكانى منيان كرد، من تةئيدى بريو بؤ ضونةكانى كا  شاهؤ دةكةم، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بوو، بة، لةسةر سةرةوة نوسرابوو داواى لَيبوردنت ىَل دةكةين، ليذنةى ياسايى  1سوثا، ناوت رة ةم 
 .بكةنكةرةم 

 :بةر َيز ر ؤذان عبدالقادر دزةيى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ياسايى بة زؤرينةى دةنط لةطةَل ئةوة بووين كة ثشتطريى ئةو ثر ؤذةمان كرد، كة  ئَيمة لة ليذنةي
هةروةكو ثَيشكةة كراوة، بةاَلم هةر لةبةر ئةوةى رةئى جياواز هةية، ثَيشنيار دةكةين، ثَيشنيارةكانى كة 

تة دةنط دان، تةنها ئةوةى كا  ساالر ثَيشكةشى كرد، ووشةكان ثاشةو ثَين كرا ئةوة ضا  بكرَيتةوة، بدرَي
 .ثَيشنيارةكانى ترين بدرَيتة دةنط دان و يةكال دةكرَيتةوة، زؤر سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر مابوو ثَيمان بَلَين، ية  بةر َيزان ئةو مداخةالنةى كة كرا، سَى ثَيشنيار رةضاو كران، ئةطةر شتَيكى ت

ثَيشنيار كرا بؤ ئةوةى بكرَيت دارايى و بازرطانى و ئابوورى لَيك بدرَيت، ثَيشنيارى تر ثيشةسازى وكارةبا 
ثَيكةوة بَيت، ثَيشنيارى سَييةم ثيشةسازى و سامانة سروشتيةكان بةيةكةوة بَيت، ئةطةر ثَيشنيارَيكى تر 

 .هةبوو، كا  شاهؤ كةرةم بكة

 :ز شاهؤ سعيد فتي اهللبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشنيازَيكى ترين هةية كة هةرسَى ئيختيساسةكة، وةزارةتى ثيشةسازى و وزةو سةرضاوة سروشتيةكان، 
واتة كارةباة بضَيتة ثاَل ئةم وةزارةتة، واتة سَى وةزارةت ية  بطرَيت، ثيشةسازى كارةبا سامانة 

 .سروشتيةكان، سوثا،
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

ثَيشنيارى ئةخري ثيشةسازى و كارةباو سامانة سروشتيةكان، بةَلَى ئةوة ضوار ثَيشنيار هةية، ئةو ئةسَلى 
 .ماددةكة وةكو خؤيةتى كة ثَيشنيار كراوة، كةرةم كة نو تةى نيزامى

 
 

 : بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يارى دووةم و سَى يةم رةت ناكاتةوة، لةبةر ئةوةى ئةوة دةضَيتة ثاَل ئيختيساسى ثَيشنيارى يةكةم، ثَيشن
وةزارةتى داراييةوة، هةتا ئةطةر ثَيشنيارى يةكةمين زؤرينةى بةدةست هَينا، ماناى ئةوة نية 

 .ثَيشنيارةكانى تر رةت بكرَينةوة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة، دةبَيت بؤ هةمووتان روون بَيت، بةر َيزَيك بؤ مو تةرةحَيك دةنطي دا، نابَيت بؤ بةر َيزان لَيرة خاَلَيك هةي
مو تةرةحةكةى تر دةنط بدات، ضونكة ئةوجا تَيكةَل دةبَيت، ذمارةى ئةندامان زياتر دةبَيت لةم ذمارةية، 

 .نو تةى نيزامية  فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ثَيشدا ئةوة يرَيتة دةنطةوة كة ئايا ناوةكةى وةكو خؤى مبَينَيتةوة يان بطؤر َيت، ئينجا لة دوايدا جارَى 
مو تةرةحة بةديلةكان، ئةطةر ئةوة بطؤر َيت دةنطى هَينا، ئةوسا مو تةرةحةكان يرَيتة دةنطدانةوة، زؤر 

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .نو تةى نيزامى فةرموو
 :ثةميان عزالدين عبدالردن بةر َيز

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة رةئي من ئةطةر جةنابتان ئةسَلى مةشروعةكة يةكةم جار يةنة دةنطدانةوة، ئةوة هةندَيك لة 
ئيج افى تياية بةرامبةر بةراى كةمينةو بةراى ئؤثؤزسيؤن، ضونكة من ثَيمواية يةعنى طومامن هةية 

 .دةنط دانةوة طومامن هةية لةية  دةنطيمان، زؤر سوثا،ئةطةر سثَيتى ماستين يةينة 
 بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةئيتان، كا  شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تة ـديم كـراوة، ضـارةكة     ئَيمة هية مو تـةرةحَيكى تازةمـان نيـة لةسـةر نوسـخةى ئةسـَلى، بـةآلم ئـةو سـَى مو تةرةحـةى كـة           

هةمووى بةرةو طؤر ينى ناوةكة دةضَيت، واتة طؤر ينى ناوةكة ئةوةَلةن بدةينة تةسويت ئةطةر دةنطى هَينا ئينجا ئَيمة دةضـ   
 .ض ناوَيك ئيستقرار بكات، خؤى دةبَيت بةو شَيوةية بر وات مونا ةشةكة نةوة  بةشَيوةيةكى تر، زؤر سوثا،

 :انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

 .ثةيام خان فةرموو
 

 :بةر َيز ثةيام ادد حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

شـاهؤ طـوتى يةكـةم ثَيشـنيار باسـى وزارةى ثيشةسـازى و       .ئةو ثَيشنيارانةى كة كراون ئةو ضوار ثَيشـنيارة د 
ــات، دووةم   ــتيةكان دةك ــامانة سروش ــا و س ــابوورى    : كارةب ــى و ئ ــة داراي ــت ك ــر دةكرَي ــى ت ــى وةزارةتَيك و  باس

بازرطانية، مةسةلةن من رةئيم دا لةسةر بازرطانى و ئابوورى و دارايى ئةوة جياية لةطةَل ئةوةى كـة دةنـط   
 .بدةم بؤ سامانة سروشتيةكان  و كارةبا و ثيشةسازى يةعنى ئةوة دوو وةزارةتى جيان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو موشكيلةية، ضوار مو تـةرةح هةيـة، ئةسـَلى     بةر َيزان لةسةرؤكايةتى ثَيشنيارَيكمان هةية بؤ ضارةسةرى
مةشروعةكةة هةية، يةكةم دةخةينة دةنطدانةوة و دةَلـَي  كـَى لةطةلَ ـة، بؤتةغريةكـة ئـةوةى ثَيشـنيار بـؤ        
تةغريةكة، دةينووس  ضةند دةنطى هَينا، بؤ ثَيشنيارى دووةمين دةنووس  كة ضـةند دةنطـى هَينـاوة، بـؤ     

ن دةنـط لةسـةر ئةســَلى مةشـروعةكةة دةدةيـن، ئةمـة حةلَيكـة، حـةلَيكى تــر،        سـَييةم و ضـوارةمين، ثاشـا   
 .كوَيستان خان نو تةى نيزاميت هةية فةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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تة ديارة ئَيمة لة ماددةى دووةمةوة تاوةكو ئَيستا هةمووى طؤر ينى ناوةكانـة، هةمووشـى ثَيشـنيارمان خسـتؤ    
دةنطةوةو هيضى ئةوةمان نةطؤر يوة و نةخسـتؤتة دةنطـةوة ئايـا ناوةكـة دةمَينَيتـةوة يـان نـا، يـةعنى ئةمـة          
ثَيضةوانةى هةموو دةنطدانى ماددةكانى ثَيشوة، يةعنى ئَيمة دةبَيت ية  شَيوازى دةنطدان هةَلبذَيرين، يـان  

ا ئَيســتا لــة مــاددةى دووةمــةوة تــا ئَيســتا  ئــةوةتا ثَيشــنيارة تازةكــة يةينــة دةنطــةوة يــان كؤنةكــة، بــةآلم تــ 
ئَيمـة كـة   : ثَيشنيارة تازةكامنان خستؤتة دةنطةوة، بؤية حةق واية ئةمةة هـةروا بَيـت، ئةمـة يـة ، دووةم    

ئةوةى كة دةنط دةدات ئةوةى بازرطانى و دارايى ثَيكةوة بَيت، دةتوانَى دةنطين بدات بؤ ئةوةى كـة كارةبـا   
ضونكة ئةمـة دوو شـتى جيـاوازة و دوو وةزارةتـى جيـاوازن، ناكرَيـت ئـةوةى كـة         و ثيشةسازى ثَيكةوة بَيت، 

 .دةنط بؤ ئةوة دةدات حة ى لةوة بسووتَيت، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
انة، بة ثَيى نيزام داخلى كـة هـاتووة هـةر ثَيشـنيارَيك     ئَيمة بة ثَيى  انونى ئَيمة هةمووى نيزام داخليةكةم

كـة ئةسـَلةكة يةينـة    ! دوو كة، تةئيدى كرد ئةخرَيتة دةنطدانةوة، ئيرت نازامن ئةو تةرحة ضـؤن دةكرَيـت  
دةنطدانةوة كة بطؤر َى يان نةطؤر َيت، هةر ثَيشنيارَيك دوو كة، تةئيـدى كـرد بـة ثَيـى نيـزام داخلـى ئَيمـة        

من كة لة ثَيشنيارَيك دا دةيدؤر َينم ثَيشنيارَيكى تر هةيـة  : شنيارة يرَيتة دةنطدانةوة، دووةمدةبَيت ئةو ثَي
 .و نزيكة لة بريو ر اكةى منةوة ثَيشنيارى دووةم بؤ حة م نية 

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاكة نيزامى بَيت، كا  ساالر فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة
لةر استى دا بة ثَيى ياسا دةبَيت ئةولةويةت بؤ مو تةرةحى يةكةم بَيـت كـة مو تـةرةحى ليذنـةى ياسـايية،      
ــةوة ليذنةيــة             ــةن و ئ ــة، دةيك ــر ئةطــةر دوو ك ــةرةحَيكى ت ــةر مو ت ــَلة، بــؤ ه ــةرةحى ئةس ــةوة مو ت ئ

و هيـوادارم مةسـةلةى    كردوويةتى دواجار مو تةرةحـة ئةسـَليةكة هـةموو ئـةو مةسـةالنة يـة  الدةكاتـةوة       
بردنةوةو دؤر اندن يان ئؤثؤزسيؤن و حاَلةتى تر نةهَينَيتة ناوانةوة، ضونكة لة مو تةرةحى زؤر باة دا ثَى 
دةضَيت هةموومان ثَيكةوة دةنط لةسةر مةسةلة باشةكان بدةين، ضونكة ئةمة تةنها ثةيوةنـدى بـة نـاوةوة    

 .شةر ةكامنان هةَلطرين بؤ ناوةر ؤ  و سوثا، هةية، ثةيوةندى بة ناوةر ؤكةوة نية، ئَيمة با
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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  هةموو ثَيشنيارةكان لة بؤضـوونَيكى دَلسـؤزانةوةية بـؤ ئةوةيـة كـة      !سوثا،، شةر  ناكةين، بؤ شةر  دةكةين
اوان شتَيكى ر َيك و ثَيك و بؤ خزمةتى هةرَيم بَيت، يةعنى هية شتَيك بة هةَلـة وةرنـةطرن و سـينطتان فـر    

بَيت، ئةو بةر َيزانةى كة نايانةوَى ناوةكة بطؤر َى من خؤم رةئيم لةطةَل ئةوةية هـةر مو تـةرةحَيك يةينـة    
ئَيسـتا  ! دةنطدان ئةوانةى كة لةطةَل ئةوةن ئةسَلى مةشروعةكة مبَينَى ئةوة دةنـط نـادةن، ئـيرت بـؤ برتسـَين     

هات دارايى و بازرطانى و ئـابوورى ببَيتـة يـة ،    يةكةم مو تةرةح دةخةينة دةنطدانةوة، ئةو ثَيشنيارةى كة 
كة، لةطةَلـة، دةضـينة دووةم مو تـةرةح ثيشةسـازى و كارةبـا،       91كَى لةطةَلة دةستى بةرز بكاتةوة تكاية  

كة، لةطـةَل دايـة، دةضـينة     31كة ئةم دوو وازارةتة لةية  بدرَيت، كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة  
شةسازى و سامانة سروشتيةكان، كَى لةطةَل داية تكاية دةسـت بـةرز بكاتـةوة  كـة،     مو تةرةحى سَييةم، ثي

لةطةَل دانية، مو تةرةحى ضوارةم كة ثيشةسازى و كارةبا و سـامانة سروشـتيةكانة، كـَى لةطـةَل دايـة تكايـة       
دايـة تكايـة   كة، لةطةَل داية، ئَيستا دَيينة سةر ئةسـَلى ماددةكـة كـَى لةطـةَل ئـةوة       5دةست بةرز بكاتةوة  

ر ؤذان . دةســت بــةرز بكاتــةوة  زؤر ســوثا،، بــة زؤرينــةى دةنــط وة  خــؤى مايــةوة، بــؤ ماددةيــةكى تــر د  
 .فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى حةوتةم
رَيت بةو ثَيـر ةو ر َينماييانـةى   ر َيكخسنت و هةيكةىل وةزارةتة لَيكدراوةكان بة ياسا ر َيك دةخرَينةوةو كار دةك

 .كة لة بارةيانةوة دةرضون تا دةرضوونى ئةوةى جَييان دةطرَيتةوة
 :املاَة السابع 

 .يعاَ تنظيم هيكل  الوزارات املد   بقانون ويعمل باالنظم  الصاَرة عنها خني صدور مبا حيل الها
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيروان فةرمووليذنةى ياسايى رةئيتان، كا  ش
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى بـة تَيكـر اى دةنـط لةطـةَل دة ـى ماددةيةكـةين وهـية موالحـةزةمان نيـة  و زؤر          

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةرمووسؤزان خان بة تةنها  سةى هةية و ية  مو تةرةح وةرناطريدرَيت، ف
 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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نابَيـت ئـةو فاريزةيـة لـةو     ( باالنظمد  الصداَرة  )من هية ناطؤر م لة مةوزو ، بةآلم لَيرة لـةناو نةسـةكةدا فاريزةيـة  دانـدراوة     
، (خدني صددور القدانون اجلديدد    )نابَيت ، ضـونكة عادةتـةن ئـةوة دةبَيـت     ( خني صدور ما حيل الها)بةينةدا بَيت، دواى ئةوة 

 .؟ ماحيل ال النظام؟ يان، ماحيل الها كالقانون؟ (خني صدور ما حيل الها) بؤضى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا، ليذنةى ياسايى وةآلمتان  كا  شَيروان فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

( قـ  صـدور ماحيـل حملـها    )، مةسةلةكة تةعليمات و ئةنزميةشة بةر استى، بؤيةة مةسةلة هةر  انون نية
 .هةمووى دةطرَيتةوة، تةنها  انون ناطرَيتةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان كَى لةطةَل داية تكاية دةست بةرزبكاتةوة  زؤر سوثا،، كَى لةطةَلدانية  بةكؤى دةنط ثةسةند كرا 
 .ددةيةكى تر فةرمووبؤ ما

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :املاَة الثامن 
 .اليعمل بأى نص قانونى  و قرار يتعارض واحكام هذا القانون

 :ماددةى هةشتةم
 .كار بة هية دة َيكى ياسايى و بر يار ناكرَيت، طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةو ياساية ناكؤ  بَيت

 :ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س

 .سوثا، ليذنةى ياسايى رةئيتان  كا  شَيروان فةرموو
 

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دة ى ماددةكةين، ضونكة ماددةكة ماددةيةكى ئاسايى و ثرؤتؤكؤَلية، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بكات  ماددةيةكى رؤتينية، كا   خليل فةرمووسوثا،، كة، دةيةوَيت  سة 

 :دد ام  عثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كاربة هية دة َيكى ياسايى و بر يارَيك، نة  بر يار، بر يارَيك ناكرَيت لةطةَل حوكمةكانى ئـةم ياسـاية نـاكؤ     

 .بَي، سوثا، ليذنةى ياسايى رةئيتان  دكتؤرة رؤذان فةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.ر َيز دبة
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .باشة بةر َيز لةر ووى زمانةوانيةوة دايدةر َيذينةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيستا ماددةكة بة وةرطرتنى ئـةو مو تةرةحـة دةخرَيتـة دةنطدانـةوة، كـَى لةطـةَل دايـة تكايـة دةسـت بـةرز           
 .دانية  بةكؤى دةنط ثةسةند كرا بؤ ماددةيةكى تر فةرموو بكاتةوة  زؤر سوثا،، كَى لةطةَل

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا   فةرموو

 :ادد ابراهيم على وةرتى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةى نؤيةم

 .نثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكة
 :املاَة التاسع 

 .على  لس الوزراء واجلهات ذات العاق  تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا، ليذنةى ياسايى رةئيتان  كا  شَيروان فةرموو
 

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل دة ى ماددةكةين، زؤر سوثا،
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

كَى لةطةَل داية تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كَى لةطـةَل دانيـة  بـةكؤى دةنـط ثةسـةند كـرا بـؤ        
 .ماددةيةكى تر كا  عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى دةيةم
دةكرَيــت و لــة رؤذنامــةى فــةرمى وة ــائيعى كوردســتان    ئــةم ياســاية لــةر ؤذى دةرضــواندنيةوة جــَى بــةجىَ  

 .بآلودةكرَيتةوة
 :املاَة العاحرة

 .ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر فى اجلريدة الرمسي  وقائع كورَستان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا، ليذنةى ياسايى رةئيتان  كا  شَيروان فةرموو
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 :حةيدةرىبةر َيز شَيروان ناصي 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل دة ى ماددةكةين و هية تَيبينيةكمان نية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كة، دةيةوَيت لةسةرى  سة بكات  كا  شظان فةرموو
 :بةر َيز شظان ادد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ي  دةبينم كة لة هةموو  انونةكاندا هاتووة، ئةو ثرؤذةى كةلةبـةر دةسـتة و بـةو شـَيوةيةى     ثَيم واية لةو دة ة غةَلةتَيكى شائ

كة هاتووةر اسـتيةكةى مـن ثـَيم وايـة لـةرؤذى نةشـر كردنـى تـةنفيز دةكرَيـت نـة  لـةر ؤذى ئيسـدارى، بـة ثَيـى  ـانون رؤذى                
 .ةجَى بكرَيت، زؤر سوثا،نةشركردن جَى بةجَى دةكرَيت، ئةمة ئةطةر غةَلةتَيكى ئيمالين بَيت جَى ب

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  فرست وةآلمى بؤ جةنابت هةية، فةرموو

 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وة   اعيدةيةكى عام ر استة لة تارخيى نةشرة، بةآلم لة  انونى نةشرى  ةوان  هاتووة دةتوان  تارخيَيكى 
 .ةرفَيكى موعةيةن، ضونكة بة ثةلةية و لةر ؤذى ئيسدار تةنفيز دةكرَيتتر دابنَي  بؤ ز

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر َيزداران كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرزبكاتةوة  زؤر سوثا،، كَى لةطةَل دانية  يـة  كـة، لةطـةَل دانيـة  ببـورة بـة كـؤى        
 .رؤذان فةرموو.د. دةنط ثةسةند كرا، زؤر سوثا،

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 

 هؤيةكانى دةركردنى ئةم ياساية
بةهؤى رَيكخسنت و كةم كردنةوةى ذمارةى وةزارةتةكان و لَيكدانى هةنـدَيك وةزارةت و ئـةو طؤر انكاريانـةى    

وردسـتان، ئـةم   كة لة كابينةى نـوَيى حكومـةت دا دةكرَيـت، بـؤ زيـاتر خزمـةت كردنـى كؤمـةآلنى خـةَلكى ك         
 .ياساية دةرضوَيندرا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةســبابى موجبــة تــةنها بــة كــوردى نووســراوة ثــَى ر انةطةيشــتوون تةرجومــةى بكــةن، ئةطــةر  ســةتان لةســةرى نيــة هــةموو   
ا،، كـَى لةطـةَل   ثرؤذةكة لةطةَل ئةسبابى موجبة دةخةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل داية تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوث   

 .دانية  بةزؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، كا  دة فةرموو
 :بةر َيز دة سعيد دة على

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ثرؤذةكة ئةخريةن ديسانةوة دةبَيت طفتوطؤى لةسةر بكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يت وا نية، خراية دةنطدانةوة، ئةسـبا  موجةبـة لةطـةَل طشـت     نا، نا ثرؤذة لةطةَل ئةسبابى موجبة ئَيمة ماددة ماددة نا، نا، ش
ثرؤذةكة، خراية دةنطدانةوة، بةكؤي دةنطين ثةسـند كـرا، كـَي لةطـةَل دايـة  تـةواو بـوو، تةصـويت كـرا بـة زؤرينـةي دةنـط،             

مان، دانيشتين ذمـارة  ئَيستا بؤ ليذنةي ياسايي، بؤ ثرؤذةكةي تر، كةرةمكة فةرموو، بؤ كؤبوونةوةي دووةم لة دانيشتين ئةمر ؤ
، خسـتنة ر وو و طفتوطـؤكردني ثـرؤذة ياسـاي هـةمواركردني هةشـتةمي ياسـاي ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي           (9)خاَلي ( 8)

 .ي هةمواركراو، ليذنةي ياسايي كةرةمكة 1229ساَلي ( 3)عرياق، ذمارة -كوردستان
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ستا دة ي ر اثؤرتةكة لة اليةن ئةنداماني ليذنة دةخوَيندرَيتةوة بة زماني كوردي، ثاشان دةست دةكةين بة مونا ةشةكردني ئَي

 .بر طة بة بر طةي ياساكة، زؤر سوثا،
 :ر ؤذان عبدالقادر محدد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 ليذنةي ياسايير اثؤرتي / بابةت
ي 5، بةرامبـةر بـة   9002-10-91ليذنةكةمان كؤبوونةوةي خؤي ئةجنام دا لة ر ؤذي دووشةممة ر َيككةوتي 

ي كوردي، بؤ تاوتوَيكردني ثرؤذةي هةمواركردني هةشتةمي ياساي ئةجنومةني وةزيراني 9902طةَلار َيزاني 
ي ر ؤذي (8)نيشـيت ئاسـايي ثةرلـةمان ذمـارة     هةرَيمي كوردستان، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةكة لة دا

، دواي طفتوطـؤكردن و ر اطؤر ينـةوة، ليذنةكـةمان بـة زؤرينـةي دةنـط       9002-10-91دووشةممةي بةرواري 
ثشتطريي لة ثرؤذةكة دةكات بة هؤي ئةو طؤر انكارييةي كة لة كابينةي نوَيي حكومـةت دةكرَيـت، بـؤ زيـاتر     

 .خزمةتكردني خةَلكي كوردستان، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةن، فةرموو ليذنةي ياسايي

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة هةندَي لة نوسخةكان نـاوي وةزارةتـي داد هاتيـة بـة وةزارةتـي داد و داواكـاري طشـيت، خـؤي ر اسـتيةكةي          
سا، بة تَيكر اي ئةنداماني ليذنةي ياسايي، ئةو ثرؤذةمـان  ئَيمة لة ليذنةي يا: وةزارةتي دادة، ئةمة ية ، دوو

خوَيندةوة و، مونا ةشةيةكي ئةوتؤمان لةسةر نةكرد، ضونكة ئَيمة ثَيمان وابـوو لـة ليذنـةي ياسـايي، ئيلغـا      
كردني هةندَيك وةزارات، دةمج كردني هةندَيك وةزارات، ئةوة ثةيوةندي بة ثرؤذةي يةكةمـةوة هةيـة، كـة    

كةم دةنطي لةسةر درا، مةعناي ئةوةية دةبَيت مونا ةشـات بـة نيسـبةت ئـةو ثرؤذةيـة كـةمرت       لة ثرؤذةي ية
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بكرَيتةوة، ئةمة تةنها بؤ تةوزيي بوو، ضونكة ئيستيقراري ر ةئية  هةيـة لةسـةر مةوزووعةكـة، بؤيـة مـن      
 .ويستم تةوزيي بكةم، زؤر سوثا،

 :املاَة األوىل
( 3)العدراق رقدم   -لتعديل السابع لقدانون  لدس وزراء إقلديم كورَسدتان    تلغى املاَة التاسع  املعدل  من قانون ا

 :، و حيل الها مايلي9001لسن  ( 1)املعدل بالقانون رقم  1229لسن  
 : يضم  لس الوزراء الوزارات التالي 

 وزارة العدل -1
 وزارة حؤون البيشمرك  -9
 وزارة الدا لي  -3
 وزارة املالي  و اعقتصاَ -5
 الثروات الفبيعي وزارة  -4
 وزارة الصح  -1
 وزارة اليمرتبي  -9
 وزارة اععمار واعسكان -8
 وزارة البلديات و السياح   -2

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي -10
 وزارة التذفيا -11
 وزارة العمل و الشؤون اععتماعي  -19
 وزارة الثقاف  و الشبام -13
 لنيوزارة حؤون الشهداء و املؤنف -15
 وزارة الزراع  و املوارَ املائي  -14
 وزارة الصناع  و التجارة -11
 وزارة النقل و اعتصاالت -19
 وزارة األوقاف و الشؤون الديني  -18
 وزارة الكهرباء -12

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يةكةم
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ةمواركراو بة ياساي هةمواركردني حةوتةمي ياسـاي ذمـارة   يةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيران ه(2)ماددةي 
ــاَلي (1) ــارة      9001ي ســـ ــتان ذمـــ ــةرَيمي كوردســـ ــةني وةزيرانـــــي هـــ ــاَلي (3)ي ئةجنومـــ  1229ى ســـ

 : هةَلدةوةشَينرَيتةوة و ئةمةي خوارةوة جَيي دةطرَيتةوة
 :ئةجنومةني وةزيران ئةم وةزارةتانةي خوارةوة لة خؤ دةطرَيتةوة

 وةزارةتي داد-1
 وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة -9
 وةزارةتي ناوخؤ -3
 وةزارةتي دارايي و ئابووري -5
 وةزارةتي سامانة سروشتييةكان -4
 وةزارةتي تةندروسيت  -1
 وةزارةتي ثةروةردة -9
 وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيبوون -8
 وةزارةتي شارةواني و طةشت وطوزار  -2

 ا و توَيذينةوةي زانسيتوةزارةتي خوَيندني باَل -10
 وةزارةتي ثالندانان -11
 وةزارةتي كاروباري كؤمةَلايةتي -19
 وةزارةتي ر ؤشنبريي و الوان -13
 وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان -15
 وةزارةتي كشتوكاَل و دةرامةتية ئاويةكان -14
 وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطاني -11
 و طةياندنوةزارةتي طواستنةوة  -19
 وةزارةتي ئةو اف و كاروباري ئاييين  -18
 كارةبا وةزارةتي  -12

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان كة، مونا ةشةي هةية لةسةر ئةمة،  تكاية ناوتان بَلَين، بؤ ئةوةي لة ثرؤتؤكؤل تةسجيل بكرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نو تةي نيزامي كا  حاكم ر زطار، فةرموو

 :بةر َيز ر زطار حممد محم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دووبارة دةطةر َيمةوة بؤ ئةو نو تةي يةكةيجار، ئَيستا ئَيمة دةمانةوَي ياساي ئةجنومةني وةزيراني هـةرَيمي  
كوردستان بطؤر ين، ئةم ئةجنومةني وةزيرانةي ئَيستا كة  ائيمة، دةبن بـةو وةزارةتانـةي ئَيسـتا  ئـةي بـا،      

زارةتانةي تر نـةكراوة ضـيان لـَي دَيـت  كـة ئَيمـة ئةمانـة ئـةطؤر ين ئَيسـتا، ئَيسـتا ئَيمـة ئةجنومـةني             لةو وة
وةزيرامنان هةية بة تةركيبةيةكي تر، بة ثَيي  انونَيكي تر كؤمـةَلَي وةزيـري تـري تَيدايـة، ئَيسـتا كردمـان       

 ان لَي هات بةمانة، ئةي مةصريي وةزيرةكاني تر ضيان لَي هات  وةزارةتةكاني تر ضي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي جوابي ئةو ر اية بدةنةوة، فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: ثَيشرتين ئَيمة وةَلاممان داوة، ئَيمة كة ثرؤذةكةي ترمان ثةسند كرد ئةو مةسةالنة كؤتايي ثـَي هـات، دوو  
وةزارةتـةمان ثةسـند   ( 12)طـار دةثرسـم، باشـة ئةطـةر ئـةو ئيلغايـةمان نـةكردبا، ئـةو         من لة كا  حـاكم ر ز 

بكردبا مةوزوو  ضي دةبوو  بززةبت ئةوة عةكسي جةنابت دةَلَيي بةو شكلة دةبوو، كةواتة ئـةبَي ئَيمـة لـة    
يت بكـةين،   انوني ئةجنومةني وةزيران ئةو وةزارةتانةي كة تةسبيت دةبَي، ئةبَي ئَيمـة لـة ماددةكـة تةسـبي    

ئةوةي كة ئيلغاية دةرمان هَيناوة، واتة ثةسندكردني ثرؤذةي يةكةم وا دةكات كـة وةزارةتـةكان سـاف بضـنة     
، كةواتة ئَيستا تـؤ ثـاة ئـةوةي كـة ئـةوة ثةسـند       1229ي ساَلي (3)ناو  انوني ئةجنومةني وةزيران ذمارة 

وةزارةتـةي لـة خـؤ دةطريتـةوة،     ( 12)م دةكرَي  انوني ئةجنومـةني وةزيـران يوَينيـةوة، مـةعناي وايـة ئـة      
ئةواني تر لةخؤناطرَيتةوة، ضونكة ئَيمة بة بر يارَيكي ثةرلةمان ئيلغامان كرد و ئةوي تريشمان دةمج كـرد،  

 .زؤر سوثا،
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داناية، ماددةي دووةم، كار بة هية  ئيزافةية  لةسةر  سةي كا  شَيروان، بة تايبةتي ئَيمة ماددةيةكمان

دة َيكي ياسايي يان بر يارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤ  بَي، واتة لةوَي حةمسمان 
 .كرد، ئةوةة هية ماددةيةكي  انوني نابَي موعارةزةي ئةو  انونة بَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ة سعيد، فةرمووسوثا،، كةرةمكة كا  د

 :بةر َيز دة سعيد دة علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةت، ئــةبَي ئــةوة ( 99)ســةرةتا ثــَيم وايــة دةبــَي بــة ثَيــي ياســا، ئــةو ياســايةي كــة ئةجنومــةني وةزيرانــي ثَيكهَينــاوة لــة    
يـار نيـة لةبـةردةمي بـةر َيزاني ئةنـداماني      ياساي ئةجنومةني وةزيران ئَيسـتا د : هةَلبوةشَيتةوة و لَيرة دةنطي بؤ بدةين، دووةم

ــَيهةم  ــةمان، س ــةرؤ  و       : ثةرل ــان س ــةوة ي ــان دةطرَيت ــةر وةزيرةك ــران ه ــةني وةزي ــةي ئةجنوم ــا ثَيكهات ــة، ئاي ــةزةم ئةوةي موالح
غـا  ئـةو هةيشـةت و دةزطايانـةي كـة ئيل    : جَيطرةكةي  بؤية دةبَي لَيرةة ئةوةي تيا بَيت ئةطةر ئةوانـة بطرَيتـةوة، خـاَلَيكي كـة    
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بوونةتةوة ئةطةر دروست دةكرَين ئةبَي لَيرة شوَينيان ديار بَي  ئايا بة ثلةي وةزيرة يان بة ثلةي وةزيـر نيـة  ضـونكة دواتـر     
ئةجنومةني وةزيران بؤي نية بة ئارةزووي خؤي لة ياسـاكة دايـبيَن يـان داينـةنَي و، مـن ثَيشـنيار ئةكـةم و ثَيموايـة كـة ئَيمـة           

اري لة ذمارةي ئةو وةزارةتانة بكةين كة لَيرةدا هةية، ضونكة وة  دةبين  لـة وَلاتـاني دونيـا، ض لـة     ثَيويستة تةرشيقَيكي وةز
وةزارةتــي ( 15)ئةوةنــدةي ئَيمةيــة ( 10)ر ووي ذمــارةي دانيشــتووان  ض لــة ر ووي ر ووبــةري جوطرافييــةوة، زؤر وَلــات هةيــة  

رةتـي كاروكاروبـاري كؤمةَلايـةتي يـان لةطـةَل تةندروسـيت دا يـة         وةزارةتي هةية بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم وةزا   ( 14)هةية، يان 
بطرَيت، دةمج بكرَي، يـان لةطـةَل وةزارةتـي كاروبـاري شـةهيدان و ئـةنفالكراوةكان، ئـةوة تةرشـيقَيكي جوانـة و موناسيبيشـة،           

 .........هةردوو حاَلةتةكة موناسي  و، هةروةها ثَيشنيار دةكةم، بةر اسيت وةزارةتي كارةبا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نو تةي نيزامي كا  عبدالسالم، فةرموو

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من داواي لَيبووردن دةكةم لة كا  حممد سعيد مو اتةعةم كرد، كا  شَيروانين ئيشارةي دا، ئَيمـة ئَيسـتا تةصـويتَيكمان كـرد     
وةزاراتانةي كة ئةمَينن و يان مةصرييان، بؤية ئةم ماددةية، مونا ةشةي ئةم ماددةية، بؤ ئةوة لةسةر دةستنيشان كردني ئةو 

نية ئَيمـة مونا ةشـةي وةزارةتـةكان بكـةين ئـةوة  انونَيـك بـؤي دةرضـووة تَييـدا تةحديـد كـراون، هـةدةف لـةم مونا ةشـةية               
ــة     ــةتي حكوم ــةعريفي هةيكةلي ــرد ت ــايةكمان دةرك ــة ياس ــونكة ئَيم ــة، ض ــة،   ئةوةي ــاييمان هةي ــي ياس ــونكة دة َيك ــرد، ض كان ك

ثَيناسةيةكي تري هةية، بؤية دةبَي ئةم ماددةيةي هةية، يان هةَليوةشَين  يان بيطوجنَين  لةطةَل ئةو ياسـايةي ئَيسـتا ئَيمـة    
 .ثَين دوو دة يقة دةنطمان لةسةر دا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، فةرموو

 
 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، من تةصةور دةكةم مةزيعةت وة تة، ئةطـةر ئَيمـة هـةموو جـار     (ال يعمل بنص، نشره)لة هةموو ياسا دَين 
بَلَي  كَي لةطةَلة  بيخوَينينةوة، ضونكة ئةوانة مةسائيلي ثرؤتؤكؤلينة، ثَيشنيارة ئةوة، ئةوي تر من ئةَلَيم 

 .نيزاميةكة بةو شَيوةية بَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئةمة ثةرلةمانة،  انونَيك دةنطتان بؤ دا، تةصويت كرا،  بوَل كرا ثـَين ئَيسـتا، ئَيسـتاة ئةمـة دَي     
مونا ةشــة ئةكــةن، ئَيــوة ئــازادن لــة دةنطــدان هــةمووتان، ئةطــةر لــة دواوة ماددةيــة  دةرضــوو بــة عةكســي  

ة، بؤية ئةمَييَن بؤ تةسوييت ئَيوة، ئةطةر ئةكسـةريةتي ثةرلـةمان   ئةوةكةي تر، ئةوةكةي تر ئيلغا ئةكرَيتةو
ئَيستا لةسةر ئةم ماددةية كة موتةئةخري ترة لةوةي ثَيشي ئَيستا، ئةتواني ئيلغـاي بكةيتـةوة، بـةَلام ئةطـةر     

ة باوةر تــان بــة بريور اكــاني خؤتــان هةيــة، وةكــو ئــةوة ئــةمَييَن ئــةوة هــةروةها ئــةمَينَيت، بؤيــة زؤر تةبيعيــ 
 .مونا ةشة بكةن و ر ةئي خؤتان بدةن، زؤر سوثا،
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 :بةر َيز دة سعيد دة علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

من سَي، ضوار موالحةزةم وت سـةرةتا، دووايـين ومت تةمسيـةي يةكـةم لةسـةر  سـةكةي جـةنابت، ضـونكة         
ت وةزارةت بكـرَي، تةرشـيقات   ئةمة دوو ثرؤذةي جيان، لة ر ووي  انونيةوة ئاسايية، ئةم مونا ةشةي وةزارة

 . با، بكرَي، ئةمة تةنا وزي نية لةطةَل ئةوةي ثَيشوو دا لة ر ووي الئي ةوة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، كا  زانا، فةرموو

 :دة كريم رؤوفبةر َيز زانا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

ئيلغا كردنةوةي ياسـاي ثَيشـوو، بَيطومـان ئَيـوة لـةو ثـرؤذة        تايبةت بةوةي كة ئةطةر ياسايةكي نوَي بَيت بؤ
يــةم لــة ياســاي ئةجنومــةني وةزيرانــي  (2)ياســاي كــة ثَيشــنياز كــراوة، نووســراوة مــاددةي يةكــةم، مــاددةي   

ي ئةجنومـةني وةزيرانـي    9001ي سـاَلي  (1)هةمواركراو بة ياساي هةمواركردني حةوتـةمي ياسـاي ذمـارة    
هةَلدةوةشـَينرَيتةوة، واتـة ئـةم ثرؤذةيـة لـة كـاتي تةصـويت         1229ي ساَلي (3)ة هةرَيمي كوردستاني ذمار

ية لة خؤيةوة هةَلدةوَيشَينرَيتةوة بـة تةصـويت، واتـة تةسـويت دان لةسـةر ئـةم       (2)كردن تةنها ئةو ماددة 
ــةر      ــة لةسـ ــةري هةيـ ــةن كاريطـ ــان زمنـ ــة صـــةراحةتةن يـ ــة و ماددةيـ ــةم بر طـ ــةر ئـ ــاخود لةسـ ثرؤذةيـــة، يـ

دنةوةكة، ئــةم ئيلغاكردنــةوة دوو جــؤرة ئيلغاكردنــةوةمان هةيــة لــةم ثــرؤذة دا صــةراحةتةن         هةَلوةشــان 
ئيشارةتي ثَي ئةدرَي ضونكة دوايـي دةنطـدان هةيـة لةسـةر ئـةوةي كـار بـة هـية دة َيكـي ياسـايي نـاكرَي و،            

ــاددةي    يـــةم ئةبَيتـــة هـــؤي  (2)زمنـــةن ثةســـندكردني ئـــةم بر طةيـــة، تةعـــديل كردنـــي ئـــةم بر طةيـــة، مـ
َلوةشاندنةوةي ماددةي ثَيشوو، لـة غـةيري ئـةم حاَلةتـة ياسـاي ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةمواركراو وةكـو          هة

 .يةم، زؤر سوثا،(2)خؤي ئةمَينَيتةوة، ئةم تةعديل كردنة تةنها تايبةتة بة هةمواركردني ماددةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كا  سامل، كةرةمكة، فةرموو
 :ما كاكوبةر َيز سامل تؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دووبارة تةئكيد دةكةمةوة سةر ناوي وةزارةتي دارايي و ئابووري، وابزامن ئابووري ثَيويسيت ثَي نةما كة 
لةوَي مبَينَيتةوة و، وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَلايةتين، كار نةهاتووة لة تةرجومة كوردييةكةي، ئيزافـة  

 .بكرَيت، زؤر سوثا،

 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
 .كا  فرست موداخةلةيةكي  انوني هةية، كةرةمكة

 :بةر َيز فرست محدد عبداهلل



 509 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةيةكي صةريي لة نيزامي داخيلي دا هةية، مةوزووعة  تةصوييت لةسةر بكةي نابَيت جارَيكي تر بَيي 

ةتـي دارايـي و ئـابووري و وةزارةتـةكاني تـر، تةصـويتمان       دةرطاي مونا ةشةي بؤ بكةيةوة، مةوزووعي وةزار
لةسةر كرد، ثرؤذةكةي هَيشتا لةبةر دةستمانة، تةواو بوو، نابَيـت جـارَيكي تـر مونا ةشـةي لةسـةر بكـةين،       
ئينتيهائي هـات، ئـةو ناوانـة ئـةوي لـةو ماددةيـة سـَي نةوعـة نـاون، هةنـدَيك لـةغوو بـوون، هةنـدَيك مـان،               

مـةوزووعي مونا ةشـة لةسـةر بكةينـةوة، هةنـدَي وةزارات دةمـج بـوون، جـارَيكي تـر           ناتوان  جـارَيكي تـر  
ناتوان  مونا ةشةي لةسةر بكةين، هةندَي وةزارةت وة  خؤ ماينة، هية ثَيشنيازَيك نية، داواكردنَيك نية، 

َيـوة وةرنـاطرم،   كة ناوي وةزارةتةكة بيطؤر ي، يةعين بة ر ةئي من، وة لةو من مان دةنطدان و مونا ةشة لـة ئ 
حة م نية، بة، بة ر ةئي من مةفرووزة ئةو ماددةية ئيعتيادي بةر َيوةضووبا، ضونكة خوالصة و نةتيجـةي  
ثـرؤذةي يةكةمــة، خوالصـة و نةتيجــةي هاتــة بينـا كــردن لةســةر ثـرؤذةي يةكــةم، ئــةوة بـة، بــؤ ئةوةيــة      

ي تةصـديقمان لةسـةر كـردووة ثـَين     لة  انوني ئةجنومةني وةزيران ئةو ثرؤذةي ئةوةل، ئةوة( 2)ماددةي 
 .ئَيستا، بيخةينة جَيطاي ئةو ماددةية، نة كةم نة زياد، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ناسك خان، نو تةي نيزامي، كةرةمكة، فةرموو

 :بةر َيز ناسك توفي  عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـَي، يـان كـةمرت     12سةر تةصوييت ئةوةي ئَيمـة ر ازيـن بـةوةي    ثَيمواية لة ثَين دا ئَيمة  سةية  بكةين لة
بَي  ضونكة ئَيمة هةدةفَيك هةيـة هـةموومان ثَيمـان وايـة ئـةبَي زيـاتر ئـةم حكومةتـة نـوَي يـة كـةمرت بـَي             

ئَيمـة  سـة   : وةزارةتةكاني، با لة سةرةتا دا تةصويتَيك بكةين لةسةر عةدةدي وةزارةتةكان، ئةمة يـة ، دوو 
ةر دةمج كردني ئةوانةي ثَيشوو، ئَيمة  سة لةسةر شيت تر بكةين ئةطةر هةبوو، ثَيموايـة ئـةوة   ناكةين لةس

 .عةكسي، يةعين دذايةتي يةكرت ناكةن، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .با وةَلامَي بدات، كةرةمكة كا  شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي من ية  تةوزحيم هةية، تةوزحيةكةشم ئةوةية، ثةسندكردني ثرؤذةي يةكةم زمنةن ثةسـندكردني  وةَلاه
ثرؤذةي دووةمة، ئةوة مةخَلةصي  سةكانة بةر اسيت، ئَيستا ئةمن سةر لة نوَي بَيم، دووبارة ئةم وةزارةتانـة  

 .نيزاميشة، زؤر سوثا، بدةمةوة تةصويت، خيالن تةصوييت يةكةم، ئةوة بةر اسيت واريد نية و موخاليفي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كوَيستان خان كةرةمكة
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 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
ديارة لة كاتي مونا ةشة كردني ثرؤذةي يةكةم دا من ضةند ثَيشنيارَيكم هةبوو، هةر بةر َيزتان ثَيتـان ومت كـة ئـةوة هـةَلطرن     

روباري كؤمةَلايةتي و، تةئكيديشم كردةوة ومت زؤر باشة ئةمة هةَلشةطرين بؤ بؤ ثرؤذةي دووةم، وة  ئةوةي تةندروسيت و كا
مونا ةشةي دواتر، بةَلام ئةوةي وةزارةتي خوَيندني باَلا يةنة دةنطدانةوة، لةسةر ئةو ئةساسة و، هةندَيك وةزارةت هةيـة لـة   

كاروبـاري كؤمةَلايـةتي هيضـي مونا ةشـةي لةسـةر      ثَيشرت ناوي نةهاتووة، بؤ منوونة وةزارةتي ناوخؤ، وةزارةتي تةندروسـيت و  
نةكراوة و، ر ةنطة ئَيمة ئيزافةمان هةبَي، مبانةوَي وةزارةتَيك ئيزافـة بكـةين، بؤيـة مـن ثَيموايـة ئـةو وةزارةتانـةي كـة ثَيشـرت          

بةَلام ئةوانةي كـة  ناوي نةهاتووة و مونا ةشةي لةسةر نةكراوة، نةخراوةتة دةنطةوة، مان ئةوةمان هةبَي مونا ةشةي بكةين، 
 .مونا ةشة كرا و خراوةتة دةنطدانةوة ئةو مافةمان نةبَيت و سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( 1)زؤر سوثا،، نو تـة نيزاميةكـةت دروسـتة، وةزارة، وةزارة دَيينـة خـوارةوة، ئةوانـةي كـة ئَيسـتا ذمـارة          

 .ر ئةو نو تةية، نو تةي نيزامي  كةرةمكةوةزارةي داد، كَي لةسةر وةزارةتي داد مونا ةشةي هةية، لةسة
 

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتةكــة كــة بــة يــة  مــاددة هاتؤتــة خــوارةوة، باشــرتة موداخةلــةكان ( 12)بــةو ثَييــةي كــة نــاوي هــةر 
ونكة كـةمي ماوةتـةوة ئـةوةي كـة     ئةوانةي كة ر ةئيَيكيان هةية لةسةر كؤي ماددةكة، لةسةر وةزارةتةكان، ض

لة ياساي ثَيشوو تردا، لة ثرؤذةي ثَيشووتر دا باسي نةكراوة، بة كؤ  سة لةسةر ئـةو وةزارةتـة تازانةبكـةين    
 .كة لَيرة دا هةية، نة  ية  ية ، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  شاهؤ كةرةمكة، نو تةي نيزامي

 :شاهؤ سعيد فتي اهلل. بةر َيز د
 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

ــؤ         ــات، ب ــة بك ــة  س ــؤي ماددةك ــةر ك ــتا لةس ــدامَي هةس ــةر ئةن ــةم، ه ــنيار ئةك ــَيوة ثَيش ــةمان ش ــة ه ــين ب من
 .ئيقتييادي لة وةخت دا، ضونكة ئةطةر وابَي لةو بر وايةم تةواو نابَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةَلي بكةن، بة، باشة، ثةيام محدد، فةرموومن زؤر سوثاستان دةكةم، من لةطةَلتامن، بةَلام ئةترسم تَيك

 :بةر َيز ثةيام محدد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديــارة ثَيشــنيارَيكمان هةيــة، وةكــو كوَيســتان خــان باســي كــرد، وةزارةتــي كؤمةَلايــةتي دةمــج بكــرَي لةطــةَل   
ــةوةداي     ــةَل ئ ــة لةط ــةند ئَيم ــة، هةرض ــان هةي ــنيارَيكي ترم ــةَلام ثَيش ــيت، ب ــةم  تةندروس ــةكان ك ــة وةزارةت ن ك

بكرَيتةوة، لةوانةية ئةم  سةي من تؤزَي ثياوان تووشي ئةوة بكات، بةَلام ثَيم باشـة وةزارةتـي ذنـان ئيزافـة     
بكرَيت، ضونكة باة ئةزان  ذنان لةم هةرَيمـة دا ضـةند طرنطـة، ضـةند كَيشـةي زؤرة، هـةر وةزارةتـَي لـةم         



 502 

م هــةر ذنَيــك لــةم وةزارةتانــة كَيشــةي خــؤي هةيــة، حــةق وايــة   وةزارةتانــة ديــارة ذنــي تيايــة، بــةَلَي، بــةَلا 
وةزارةتَيكي تايبةت بكرَيتةوة بؤ ذنان، بؤ ئةوةي زياتر داكؤكي لة مافـةكاني ذنـان و لـة كَيشـةكاني ذنـان و،      
لةم زرووفةدا كة ئَيمة ئَيستا لة دونيا دا باسي توند و تيذي دذ بة ذنان ئةكرَي، ئةو ئيشانةي كـة بةرامبـةر   

 .ذنان ئةكرَي كةمي بكةينةوة لة ر َيطاي ئةم وةزارةتةوة، زؤر سوثا، بة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار نةرميان عبداهلل، فةرموو

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نها هاتووة، من ثَيم باشة، َثشنيارةكةم ئةوةيـة كـة وةزارةتـي    من لة ر اسيت دا ئيزافةم هةية بؤ سةر وةزارةتي ناوخؤ، كة بة تة
ناوخؤ و ئاسايشي نيشتماني بَي، بؤضوونةكانيشم بؤ ئةوةي كة ئةو وةزارةتة دةسةَلاتةكاني فراوان تر بـَي، بـؤ ئـةوةي بتـوانَي     

وانـة خـؤي ئةبينَيتـةوة بـؤ     لة ضوارضَيوةي كارةكةي خـؤي دا سـةيتةرةي تـةواو بكـات، كؤمـةَلَي هؤكـار و فاكتـةر هةيـة كـة لة         
ئةوةي دةسةَلاتةكاني وةزارةت كةم نةبَيتةوة، ئَيستا تَيكةَلاويةكي خراك هةية لة نَيوان وةزارةت و دةزطاكـاني تـري هـةواَلطري    
دا لة هةرَيمي كوردستان و، كاريطةري كردووة لةسـةر ناوبـانطي حكومةتةكـةمان و، دةزطـاي البـةال دروسـت بـووة كـة ئةمـةة          

َيكي دروست كردووة بة جؤرَيك لة جؤرةكان، بةر اسيت كة ئةمـةة بؤتـة هـؤي ثَيشـَيلكردني مـان مـرؤظ و بـةر تةسـك         ئاطردان
كردنةوةي ئازادييةكان و، لة كاتَيك دا كة ر ووبةر ووي وةزيري ناوخؤ ئةبينـةوة، يـان هـةر اليـةنَيك لـة اليةنـةكاني كؤمـةَلطاي        

ائاتانةي كة كراوة، لة دةرةوةي ئةو كراوة، لة كاتَيكـدا وةزيـري نـاوخؤ موكةلةفـة بـة      مةدةني، وةَلامي ثَي نية، ئةو كار و ئيجر
ثارَيزطاري كردني ئةمين ناوخؤيي وَلات، بؤية من ثَيم باشة ئاسايشي نيشتماني بؤ زيـاد بكـرَي و، لـة ر ووي ر ؤتيناتيشـةوة لـة      

ةندان ئةجنام ئـةدرَي، ئَيسـتا كَيشـةيةكي زؤر طـةورة هةيـة      زؤر كَيشة ر زطارمان دةبَي، بة باشي ئين و كارةكاني خةَلك و كارم
لة نَيوان هَيزةكاني ثؤليَ و ئاساين، بة تايبةتي ئاساين و دةزطاكاني هةواَلطري تر كة لـة ر ووي ئيـداري و مةسـلةكيةوة لـة     

ن و بةر اسـيت تَيكةَلاويـة    شوَينَيكي تر تةر ية و تةرفيعيان بـؤ دةكـرَي، لـة شـوَينَيكي تـر ئـةوامر و فةرمانـةكانيان وةرئـةطر        
دروست بووة، ئةطةر بَيتوو ئةمة بكةين، ئَيمة ئةتوان  وةزارةت باشرت ثـالن ر َيـذي بكـات لـةو حاَلةتانـة هاوكـاري بكـةين، بـؤ         

ت ثاراستين ئارامي و ئاسايشي نيشتماني و، وةزارةت لة ئاست طؤر انكارييةكاني ناوخؤ و دةرةوة بَي، ئـةتوانَي لـة ئاسـيت ثَيويسـ    
دا بَيت و ثَيشكةوَي بة شَيوةي هاوتةريب لةطةَل طؤر انكاريةكاني دونيا و هؤشياري و مافـةكان دا، بـؤ ئـةوةي ر زطارمـان بـَي لـة       
فرة وةزارةتين و ناضار نـةب  لـة داهـاتوودا وةزارةتَيكـي تـر دروسـت بكـةين بـؤ ئـةو دةزطايانـةي كـة لـة دةرةوةي وةزارةتـي              

منيةوة، كة ئَيمة باسي تةرشـي  ئةكـةين بـؤ ئـةوةي ئـةوةة نةيَيتـة ئـاراوة، يـان هةنـدَيك لـةو           ناوخؤ كار ئةكةن لة ر ووي ئة
دةزطايانة، ئةو بةر َيوةبةرة طشتيانة، ئةو ئاذانسانةي كة دروست كراوة دةسـةَلاتي وةزيريـان ثـَي دراوة و، بـة هـةمان شـَيوة لـة        

و، هـةروةها طرنطـي ئـةبَي لـة كةمكردنـةوةي خـةرجي و بـة        بودجةكةشدا، بودجـةي وةزارةتيـان ئةطـةر بـة زيـاتر دانـةنرابَي       
فري ؤداني داهات لةو حاَلةتةدا و، هةروةها ئةركي سةرشاني ئةجنومةني وةزرانيشيان  ور ، كـردووة، ئَيمـة لَيـرة لـة ثةرلـةمان      

سـتةوخؤ سةرثةرشـيت   دا طفتؤطؤمان كرد لةسةر كؤمةَلَي موئةسةساتي تر كة دروست ئةبَي، ئةجنومةني وةزيـران لةوانةيـة ر ا  
بكات، ئةو دةزطايانةي ئةمين بةر اسيت ئَيستا ئةجنومـةني وةزيرانيشـي نيطـةران كـردووة، بـة ئـةوةي هةنـدَي جـار نـاتوانن لـة           
ر ووي ياساييةوة تةعاموليان لةطةَل دا بكةن، كة ئَيستا كَيشةي هةيـة ئةجنومـةن، لةبـةر ئـةوةي ياسـايةكي تايبـةتيان نيـة كـة         

 ..........دا رمانةكانيان دياري بكات و، هةروةها لة خراثي دوو ئيدارةيين ر زطارمان ئةبَي لةم بوارةئةر  و ماف و فة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تكاية ئيٍَِستا لةسةر وةزارةتةكان  سة بكـة، مةضـؤ سـةر دوو ئيـدارة و ئـةم الو ئـةوال، ر جائـةن وةرةوة سـةر         
 .مةوزوو 

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتي تةندروسيت و كارو كاروباري كؤمةَلايةتي بكرَي بة ية  وةزارةت بؤ ئةوةي زياتر تةرشـي   .........
 .بة وةزارةتةكاني حكومةتي هةرَيم بدةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار كاروان صا ، فةرموو

 :بةر َيز كاروان صا  محدد

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
لةسةر مةسـةلةي وةزارةتـي نـاوخؤ مـن هةنـدَي تَيبينـيم هةيـة، بةشـَيكيان كـا  نـةرميان كـردي، بةر اسـيت             
تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة تا ئَيستاكة حةق نية لَيي ر اكـةين، يـةعين ئَيمـة كؤمـةَلَيك دام و دةزطـاي      

 ........ةزارةتةوةئاساين و ئةمنيمان هةية كؤ نةكراوةتةوة لة ضوارضَيوةي و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية شةرحم بؤ مةكة، ضيت ئةوَي ناوةكةم بؤ تـةر ح كـة، ضـونكة ئَيمـة لةسـةر ناوةكـة، ئايـا وةكـو نـاوخؤ          
مبَييَن  ئاسايشين لةطةَلي بَيت  ال بادرَي  شيت يرَيتة سةر  ئةوانةمان بؤ شةرح بكة، كةي هاتينـة سـةر   

 .وينةوة ئةوجا هةر ضيت هةية، ثر  بة دَل خؤتياساكةي كة ثَييدا ضو
 

 

 :بةر َيز كاروان صا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤية ثَيشنيار دةكةم وةزارةتي ناوخؤ و دةزطاكاني ئاسايشي نيشتماني بَي، نة  بـة تـةنها وةزارةتـي نـاوخؤ،     
 .زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو ،صوسسوثا،، ر َيزدار دانا سعيد 

 :بةر َيز دانا سعيد صون

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ببورة سةرؤكي ثةرلةمان  سةكةي من كرا، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار سةروةر، فةرموو

 :بةر َيز سةروةر عبدالردن عمر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رت بر ياري لةسةر درا، ثَيويست ناكا، يـاخود هـةر جـائيز نيـة     هةندَيك لةوانةي كة  سةيان لةسةر كراوة ثَيش

 سةي لةسةر بكرَيتةوة، بةَلام مةبةسيت من ئةوةية ئةمة دةكرَيت بة بر يار َيك، ديسانةوة دَيمة سةر ئةوةي 
 .........هةَلة زمانةوانيةكامنان تَيثةر  نةكرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكةي ناوخؤية براي من، ئةتةوَي ناوخؤ مبَييَن  نةمَييَن  ناوَيكي تر لةسةري وةرة سةر ناوةكة، ر جائةن، نا

 دابندرَي  ناوةكةم بؤ بَلَي، شةرحي زمانةواني لةسةر ناو ضيت ئةوَي 

 :بةر َيز سةروةر عبدالردن عمر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شنت، بؤية دةيَلـَيم، بـة نيسـبةتي وةزارةتـي     ضونكة ئةوة دةبَيت بة بر يار وثاشان دةر وا وةكو ئةواني تر ر ؤي 
كاروباري ثَيشمةرطةوة، ثَيمواية وشةي كاروبارةكةي زيادة، خؤي هةر وةزارةتي ثَيشمةرطة بَي، بة نيسـبةتي  
وةزارةتي ناوخؤوة، ئاخؤ وةزارةتي ناوخؤ ضي دةطرَيتةوة  ئَيمة ثَيشرت ضونكة وةزارةتي ناوخؤ بـة جؤرَيـك   

دةزطاي ئاساين دةكةوَيتة سةر ئةو  ياخود وةكو دةستةيةكي تر تَيي دةر واندرَي  بـة   بووة لةم دوايية، ئايا
نيســبةت وةزارةتــي شــارةواني و طةشــت و طوزاريــةوة، بــة هــةمان شــَيوة طةشــتيارةكة ئةطــةر هــةوَل بــدةين   

ايـةتي،  تةسبيت بكرَيتةوة، وةزارةتي شـارةواني و طةشـتياري، بـة نيسـبةتي وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةلَ       
ثَيمواية لةوةشيان دا لة ر ووي زمانةوانييةوة كاري يةكةم زيـادة، ضـونكة لـة زمـاني كـوردي دا ئةطـةر بَلـَين        

، كاري يةكةم ئةمة (وزارة العمل و الشؤون اععتماعي )وةزارةتي كاروباري كؤمةَلايةتي ر اسرتة، ضونكة دةَلَي 
ةنطــةكان دا هــةموويان ســةيريان بكــةين، لــة زمــاني دةطرَيتــةوة، ئةطــةر لــة فةره( حددؤون)عةمةلــة، بارةكــة 

كوردين دا هةروا هاتووة، واتة عةرةبيةكةة ناشـَيوَيت بـة نيسـبةتي ئةمـةوة، سـةبارةت بـةوةي وةزارةتـي        
كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاوين لَيرةدا كة هاتووة، لةمةشيان دا ئةطةر بَيت و ئَيمة يةكي يةين، وةزارةتي 

ني ئــاوة  يــاخود وةزارةتــي كشــتوكاَل و دةرامةتــة ئاويةكانــة  بــة نيســبةتي ئــةوةي  كشــتوكاَل و سةرضــاوةكا
وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطانين بة هةمان شَيوة لةو ثاة و ثَيشةي هةبوو،  سةكةي من لةسةر ئةوة بوو 

وكي كــة ئَيمــة ئــةو هةَلانــة دووبــارة نةبَيتــةوة، كــة ياســاكان دوو ياســاية لــة يــة  ر ؤذ دةردةضــَي و هــةردو   
 .موتابيقي يةكدي بن، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رَيزدار سةرهةنط، فةرموو

 :بةر َيز سةرهةنط فر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر وونكردنةوة نية، هةر ناوةكة بَلَين وا وانية  بـاة، هةنـدَيك موئةسةسـاتي ئـةمين هةيـة، نةخراوةتـة نـاو        
موئةسةساتانة يرَيتـة نـاو ضوارضـَيوةيةكي  انونيـةوة، بـةبر واي مـن       ضوارضَيوةي  انونيةوة، زةروورة ئةو 
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باشرتين واية ضوارضَيوةي  انوني بؤ ئةو موئةسةساتانة ناو وةزارةتي ناوخؤية، بؤية ثشتيواني ئةو ر ةئية 
 .دةكةم كة بكرَيتة وةزارةتي ناوخؤ و ئاسايشي نيشتماني، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابت، ر َيزدار سيوةيل، فةرموو سوثا، بؤ

 :محدد  عثمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتــي نــاوخؤ ئةطــةر ئاسايشــي نيشــتماني بــؤ زيــاد بكــرَي ثــَيم باشــة،  ( 3)منــين ثــَيم باشــة لــة ذمــارة 
ةكان و ئةطــةر ة وةزارةتـي كاروبــاري شــةهيدان و ئــةنفالكراو (15)ر وونيشـي ناكةينــةوة لةبةرضــي  ذمــارة  

 .زينداني سياسيشي بؤ زياد بكرَي ثَيم باشة، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت ر َيزدار إمساعيل، فةرموو

 : بةر َيز إمساعيل سعيد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وشـارةكة بهاتايـة، كـا     من طلةييةكم هةية كة ئةبواية ئةم ياساية بةر اسيت لةطـةَل سـوَلتةي تـةنفيزي بـة م    
ثـر، و ر ا كـراوة، بـةَلام مـن نـازامن ضـةند، جـان  دووةم ئةمـة بةر اسـيت          : شَيروان جـةوابي دامـةوة، ئـةَليَ   

مةجالي ئيختيياصاتة، مةجالي ئيختيياصات بة اليةني كـةم دةبوايـة ثـر، بـة ليذنـةكان كرابايـة، ديـارة        
بـذَيردراوة، بـةَلام لةبـةر ئـةوة كـة زةروورة بةر اسـيت       ر استة ليذنةكان سـةرؤ  و جَيطـر و مو ـةريري هةَلنة   

 .اليةني كةم، ثر، و ر اية  لةطةَل ليذنةكان بكراية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا، بؤ جةنابت، ئةوة لَيرة هةموو ئةنداماني هةموو ليذنةكان لَيرةن، هةمووتان ر ةئي خؤتان ئةدةن بؤ 
مةعلوماتي ئَيوة، حكومةتي تةصريف ئةعمال حة ي نية مةشرو  تة ـديم بكـات   ناوة و، سوَلتةة، هةر بؤ 

بؤ تةغريات و ئةوانة و، هي تازةة سوَيندي نةخواردووة، ثةرلةمان لةو بؤضوونانةي كة لةبةرضاوَييت، ئةو 
ــةريةتي          ــةتوانن ئةكس ــةن، ئ ــزي بك ــةتوانن رةف ــدةن، ئ ــةرار ب ــةتوانن   ــوةة ئ ــاوة و، ئَي ــروعةيان هَين مةش

اماني ثةرلةمان، كؤمثليت مةشروعةكان دةنطي بؤ نةدةن، ئةشتوانن  ةبولي بكـةن، ر ةئـي هـةر تاكَيـك     ئةند
ــةريةتين        ــرين، ئةكس ــةريةت دةط ــي ئةكس ــي ر ةئ ــةموومشان ئي تريام ــة و، ه ــةي ئي تريام ــوةة جَيط ــة ئَي ل

ردووة، سـوثا،  ئي تريامي ئةوانة ئةطرَيت كة بؤضووني جياجيايان هةبوو، مةعناي ئةوة نيـة دذايـةتيان كـ   
بؤ جةنابيشت بؤ ئةوةي كـة، تكايـة بـؤ داهـاتووة هـةموومان فَيـرب ، هـةر كةسـَي ر ةئـي خـؤي بةوثـةر ي            

 .صةراحةت بدا، بةَلام بةرامبةر يةكرت ئةوة نةكةن، ر َيزدار كا  شاهؤ، فةرموو
 :شاهؤ سعيد فتي اهلل. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةم، دةَلـَي ئةجنومـةني وةزيـران    (1)هةية سةبارةت بـة دَيـري ضـوارةمي مـاددةي     من تَيبينيةكي جةوهةريم 
ئةم وةزارةتانةي خوارةوة لةخؤ دةطرَيـت، ئايـا ئـةم وةزارةتانـة ئةنـدامن لـة ئةجنومـةني وةزيـران  ضـونكة          
ــونكة        ــَين، ض ــك ب ــة ثَي ــةم وةزارةتان ــةرَيم ل ــةتي ه ــةكاني حكوم ــة وةزارةت ــرت واي ــاتن، باش ــة موئةسةس ئةمان

ومةن ئةشخار لةخؤ دةطرَي، ئةجنومةني وةزيران تةنانةت سةرؤكي حكومةت ئةندامة لة ئةجنومةني ئةجن
وةزيــران دا، واتــة دةبــَي ئــةم تَيبينيــة بــة نــةزةري ئيعتيبــار وةرطــريَي، ســةبارةت بــة تَيبينيــةكاني تريشــم،  

 . سةكاني من كران، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار طؤران، فةرموو زؤر سوثا، بؤ جةنابت،

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ثرؤذةي يةكةم دا باسي ضةند وةزارةتَيك كـرا كـة هةَلدةوةشـَيتةوة، وةكـو مـان مـرؤظ و، لـةو تةشـكيلةي         
وةزارةت، ( 12)ئَيستاة كة لةو ثرؤذة ياسايةي كة هاتووة، تةشكيلةي حكومةت وةزارةتةكاني ثَيك دَيت لة 

بةو ثَيية، بؤ منوونة، ثَيشوةخت وةزارةتَيكمان هةبوو تايبةت بة كاروبـاري ذنـان و، هـةموومشان كؤببـووين     
لةسةر ئةوةي كـةوا هةنـدَيك لـة كـاري ئـةو وةزارةتانـةي ثَيشـوو كـة هةَلوةشـايةوة و، ئةوانـةي واتـا ناويـان             

ةربةخؤي موسـتة ل ر َيـك يـرَي، بؤيـة مـن      هاتووة و ئةوةي ناوي نـةهاتووة وة  ذنـان، لـة هةيشةيـةكي سـ     
ثَيشــنيار دةكــةم هــةر كــة تايبةتــة بَيــرة لــة ماددةيــةكي ســةربةخؤ دا بــا، لــةوة بكــرَي كــة ثَيويســتة ئــةو   
وةزارةتانةي كة هةَلوةشاوةتةوة و كاروبارَيكي موختةر بوون بة ر َيكخسـتين بـوارَيكي تايبـةت لـة كؤمـةَلطا      

 .ئايندةدا لة شَيوةي هةيشةي موستة ل دامبةزرَي، سوثا،وة  مان مرؤظ، ياخود ذنان، لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .محدد، فةرموو. ر َيزدار د

 :محدد إبراهيم علي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطـةَل  منين هةندَيك تَيبينيم هةيـة لةسـةر هةنـدَيك لـة وةزارةتـةكان، موالحـةزةي خؤمشـان دا لـة كـاتي مونا ةشـة كـردن            
برادةرامنان لة ليذنةي ياسايي، سةبارةت بة وةزارةتي ناوخؤ، منـين لةطـةَل ئـةوةدام كـة ئاسايشـي نيشـتماني بـؤ زيـاد بكـرَي،          

يــة لَيــرةدا، واتــة وةزارةتــي كــارو كاروبــاري  ( 19)وةزارةتــي تةندروســيت، كــارو كاروبــاري كؤمةَلايــةتي بَيتــة ســةر، كــة ذمــارة  
تة ســةر وةزارةتــي تةندروســيت، هــةروةها وةزارةتــي خوَينــدني باَلــاو توَيذينــةوةي زانســيت لةطــةَل   كؤمةَلايــةتي نــةمَييَن، بضــَي

وةزارةتــي ثــةروةردة دا بــَي، وةزارةتــي كاروبــاري شــةهيدان و ئــةنفالكراوةكان، زينــداني سياسيشــي بــؤ زيــاد بكــرَي، هــةروةها     
و ووزةمــان هـةبوو، ووزةة لةطـةَل كارةبـا دا جَيـي بــؤ     وةزارةتـي كارةبـا، ووزةشـي بـؤ زيــاد بكـرَي، ضـونكة ثَيشـان ثيشةسـازي         

 .بكرَيتةوة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سوثا، بؤ جةنابت، هاذة خان، فةرموو
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 :مصففىبةر َيز هاذة سليمان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سةكاني من كرا، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان كةرةمكة سوثا، بؤ جةنابت، كوَيستان

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل ئةوةي كة ئةو بةر َيزانةي ثـَين مـن باسـي ئـةوةيان كـردووة، وةزارةتـي نـاوخؤ، ئاسايشـي نيشـتماني          
 لةطةَل بَيت، ئةوة هةر بؤ تةئكيـد منـين ثشـتطريي ئـةو ر ةئيـة ئةكـةم، وةزارةتـي تةندروسـيت و كاروبـاري         

كؤمةَلايةتي لةطةَل بَيت، ئةوةة تةئيدي ئةوة دةكـةم و، تةئيـدي ئـةوةة دةكـةم لةبـةر طرنطـي مةسـةلةي        
 .ذنان، وةزارةتي ذنانين ئيزافة بكةين، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار ثةميان خان، فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن لةطةَل ثشتيوانيم بؤ  سةكاني كا  حةمة سعيد، سةبارةت بةو هةيشاتانةي كة ثَيشرت هـةبوون و، ثلـةي   م
وةزيريان ثَي ئةدرا، كـة ئةوانـة لـةم ثـرؤذة دا، لـةكوَي دا جَيطـةيان ئةبَيتـةوة  ئـةوةة ثرسـيارة زيـاتر كـة            

وة، ئَيمـة ثَيشـرت لـة كابينــةي    ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي دةكـةم بـةو ئيعتيبـارةي ثرؤذةكـةيان ئامـادة كـردو         
ثَيشووي حكومةتي هةرَيم دا، كؤمةَلَيك وةزارةتي هـةرَيممان هـةبوو، ئـةو وةزارةتـي هةرَيمانـة لـة ئَيسـتا دا        
ضيان بةسةر دَي  كة لة كاتَيك دا لة ناو ئةو ثرؤذة ياساية نية، خؤ ئةطةر دواتر ثرؤذةيـةكي تـر لـة اليـةن     

وة ثَيشكةة بكرَيـت و، ئـةو وةزارةتـي هةرَيمانـة بطةر َينرَينـةوة، ئـةوة       حكومةتةوة، حكومةتي كابينةي نوَي
ئةو ئةسبا  موجةبةيةي ثرؤذةكةي ئةمان وةكو ئةوةية نةبووبَي، ضونكة لـة جيـاتي تةرشـيقي حكومـةت،     
 ةَلةوي ئةكةين بة زياد كردنةوةي ئةو وةزارةتانة، ثشتطريي ئةو ر ايةة ئةكةم كـة هةنـدَي لـة هاور َيكـامن،     

نداماني ثةرلةمان باسيان كرد، طرنطـة وةزارةتـي ذنـان  سـةي جـددي لةسـةر بكـةين، بـريي لَيبكةينـةوة،          ئة
ضونكة ئةو طلةييةي كة جةماوةري ذنـان و ر َيكخراوةكـاني ذنـان لـة كابينـةي ثَيشـووي حكومـةتي هـةرَيمي         

ا  ــةتيَ كردبــوو، كــة كوردسـتان هــةيانبوو، ئــةوةبوو كــة مةســةلةي ذنانيــان لـة نــاو وةزارةتيَ كــي هــةرَيم د  
دةسةَلاتَيكي ئةوتؤي نةبوو، كة نةيتواني هية لة كَيشة و، با بَلَين ثرسي ذن لة هةرَيمي كوردستان دا بباتـة  

 .ثَيشةوة، بؤية طرنطة وةزارةتَيكي تايبةتي هةبَي، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار ر َيباز، فةرموو
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 :ر َيباز فتاح حممودبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة            ــةي ك ــةو وةزارةتان ــةروةها ئ ــنت و، ه ــةَل ثاراس ــيت لةط ــي طش ــة ئاسايش ــة ك ــةم هةي ــةو ر اي ــةر ئ ــين ه من
هةَلوةشَينراونةتةوة، سةر بة ض وةزارةتَيك بن، ئايـا كاروبـاري ذينطـة  يـاخود مـان مـرؤظ  يـاخود ئاسايشـي         

 .ارةتانة ئةبَيت  سوثا،طشيت سةر بة ض يةكَيك لةو وةز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار برهان، فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جارَي من طلةييم هةية، ئةور ؤ سَي جار منت فر َي داية دواوة، من  سةم بة، لةسةر نو تةي سَييةم هةية، 
بة وةزارةتي ناوخؤ و ئاسايشي نيشتماني وةكو خةتوةيةكي يةكةم بـة  ـانون كردنـي     وةزارةتي ناوخؤ بكرَي

 .تةواوي موئةسةسةكان، وابزامن تةفسرياتيان زؤر دا، با سةري برادةران نةيَيشَينم، زؤر سوثاست دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .  سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار عةزمية خان، فةرموو

 :جنم الدين حسن عظيم بةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل كةمكردنةوة و دةيجكردني وةزارةتةكان دام، بـة ئَيستاشـةوة، بـةَلام لةطـةَل ئةوةشـدا وابـزامن كـة        
وةزارةتــي مــان مــرؤظ لــة وةزارةتــةكان البــردراوة و، ذنــانين نــة لــة وةزارةتــةكان دا، نــة وةكــو وةزارةتَيكــي  

يلة تازةيةدا نية، من ثَيمواية ئةمة ثَيشَيلكردنَيكة لةوانة كة نة لة وةزارةتـةكاني  سةربةخؤ لةناو ئةو تةشك
تر نة وةكو وةزارةتَيكي تايبةت بةذنان، هية حة َي بة ذنان نةدراوة لَيرةدا، ضونكة كَيشةية بؤخـؤي ذنـان،   

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ان كرد، ئَيستا ليذنةي ياسايي كةرةمكةن، بؤ وةَلامدانةوةزؤر سوثا،، تةواو بوو ئةو ر َيزدارانةي كة  سةي

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبـــةر ئـــةوةي ثَيشـــنياز و ر او بؤضـــوونةكاني ثةيوةنـــدي بـــة دةمـــج و ئيزافاتةوةيـــة، ثَيويســـتة يرَيتـــة  
 .دةنطدانةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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ديارة باسي ثلةي وةزير كرا، تةبيعي هـةر ثرؤذةيـة  ثةيوةنـدي بـة هـةر موئةسةسـةية  هـةبَيت، ئةكيـد         
دَيتة ئَيرة بة ثرؤذة ياساية ، ئةو كاتي ئيمكان هةية لَيرة ثةرلـةمان ثلـةي وةزيـر بـدات بـة سـةرؤكي ئـةم        

تلغدى املداَة التاسدع  مدن     )ة كـة دةَلـَي    دةزطاية يان نةيدا، بة نيسـبةت وةزارةتـةكاني هـةرَيم، تةبعـةن ئَيمـ     
ئةجنومةني وةزيران، بة تةئكيد هةموو وةزاراتي هةرَيم لةوَي هاتية، مةعناي ئةوةية وةزارةتـةكاني  ( قانون

ئيلغـا دةبَيتـةوة و، ئـةو وةزارةتانـةي كـة ئَيسـتا خوَيندمانـةوة        ( 2)هةرَيم هةمووي بة ئيلغا كردنـي مـاددة   
بارةت بة مةسـةلةي ئاسـاين، ئَيمـة ئَيسـتا نـاوي وةزارةتـي داخليـة لـة ثرؤذةكـة دا          جَيطايان دةطرَيتةوة، سة

هاتووة، ناكرَي بةسةر ثَيي ية  بتوان  ئيزافاتَيك بكةين، ئاساين ئيزافة بكةينـة سـةر وةزارةتـي داخليـة،     
، ئـةو  ئةطةر لة موستة بةل ثرؤذةية  هات، ضؤنيةتي تةعامول كردن لةطـةَل ئاسـاين هاتـة نـاو ثةرلـةمان     

كات ئَيمة دةتوان  طفتوطؤ لةسةر ئةو ثرؤذةية بكةين و، لة دةورةي دووةمين دا ثرؤذةية  ئامـادة ببـوو،   
بؤ يةكطرتنةوةي هةردوو ئاساين و، ئَيستا ثرؤذةكة لة ثةرلةمانة و، لة ليذنةي ياسايي هةيـة و، ر ةنطـة لـة    

يندةيـةكي نزيـك ئـةو مةسـةلةية ضارةسـةر      ليذنةي ياسايي طفتوطؤشي لةسةر كرابَي، ئومَيـد دةكـةين لـة ئا   
 .بكرَي، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتـي نـاخؤ و   )بةر َيزان ئَيستا ئةم ثَيشنيارانة هةيـة، ثَيشـنيارَيك هـةبوو كـة وةزارةتـي نـاوخؤ بكرَيتـة        
ــتماني  ــي نيش ــيت و كؤمةلَ    (ئاسايش ــاتبوو تةندروس ــر ه ــنيارَيكي ت ــنيارَيكة، ثَيش ــةوة ثَيش ــةم   ، ئ ــة ئ ــةتي، ك اي

ثَيشنيارانةي كة تةمسيةيان لةسةر كرا، تةندروسيت و كؤمةَلايةتي، كؤمةَلايـةتي يرَيتـة سـةر تةندروسـيت،     
واتا لة ية  بدرَين، ثَيشنيار كرا وةزارةتي ذنان ثَيك بهَينرَيت، ئةم ثَيشنيارانة تةمسية كران، ئةطةر شتَيكي 

َيمان بَلَين، كةرةمكة، ئاخر ية  كة، بوو، بةتـةنها بـوو كـة،    تر هةبووبَي لة بريمان نةبوو حةزئةكةين ث
 .تةمسيةي نةكرد، لةبةر ئةوة ناخرَيتة ثَيشنيار، ئَيستا بةر َيزان كا  حاكم ر زطار كةرةمكة

 :بةر َيز ر زطار حممد محم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ئــةم نةصــة تةصــدي  بــوو،  لةســةر  ســةكةي جــةنابي كــا  شــَيروان، ئةفــةرموَيت ئةمــة دواي ئــةوةي كــ   
وةزارةت، وةزارةتـي  ( 3)وةزارةتةكاني كاروباري هةرَيم ئؤتؤماتيكي هةَلشةوةشـَينرَينةوة، ر اسـتة ئَيمـة لَيـرة     

مــان مــرؤظ، وةزارةتــي كاروبــاري ناوضــةكاني دةرةوة، وةزارةتــي ذينطــة هةَلوةشــَينرايةوة، بــةَلام ئــةَلَيي ئــةو  
ونة سةر ئةجنومـةني وةزيـران، ئـةي ئـةوان ضـؤن  وةكـو بـؤ ئـةمان لَيـرة          وةزارةتانة هةَلوةشَينرايةوة و ضو

هةَلوةشانةوةي تَيداية، ئةي لةوَين هةَلوةشانةوةي تَيداية  ئةي بـؤ لَيـرة بـَي دةنطـن، لـةوَي  سـةي لةسـةر        
 كراوة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عةوني كةرةمكة

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
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 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
خوشك و براياني ثةرلةمانتاران، ئَيمة ئةطةر تةماشاي ثرؤذةكة بكةين، كة ثَيشكةشـي ثةرلـةمان كراوةتـةوة، داوامـان كرديـة،      

هـةموار   1229ي سـاَلي  (3)ةمي ياساي ئةجنومةني وةزيراني ذمارة (9)ي هةمواركردني (2)ثَيشنيارمان كردية، كةوا ماددةي 
(  )بكـةين، فة ـةرة   (  )وَيندرايةوة و مونا ةشةي لةسةر كرا، ئةطةر موالحةزةي فة ةرةي بكرَيت، بةو شَيوةيةي كة تازة خ

ئؤتؤماتيكيةن لةغوو بوويتةوة، دةَلَي دةكـرَي ئةجنومـةني وةزيـران ضـةند وةزيرَيكـي هـةرَيم بطرَيتـة خـؤ، واتـة وةزيرةكـاني           
وةزيـري  ( 8)وةزارةتي فعلي هةبوو بـة ثَيـي ياسـاكة،    ( 99)هةرَيم نةمان، بؤ زياتر تةوزيي كردن، تةبيعي لة كابينةي ثَيشوو 

رئديس  )وةزارةت بوو، يـة  وةزيـر،   ( 32)وةزيري هةرَيم هةبوو بؤ دارايي، ثَيشمةرطة، ناوخؤ، داد، كؤيان ( 5)هةرَيم هةبوو، 
ســةرؤ  و ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران، يــة  جَيطــري ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران، واتــة كــؤي وةزارةتــةكان بــة   ( وزراء

وةزارةت، لةوانـة وةزارةتـي نـة ل و    ( 4)وةزارةت دةمـج كـرا، بـووة    ( 10)وةزارةت بوو، ئَيسـتا بـةوةي كـة    ( 59)جَيطرةكةشي 
وةزارةت، كـة  ( 4)وةزارةت بووة ( 10)و الشبا ، بلديات و سياحة، جتارة و صناعة،  ثقاف ئيتيياالت، زراعة و مةواردي مائي، 

وةزارةتي ئيلغـا كـرا لةوانـة، وةزارةتـي مـان مـرؤظ، وةزارةتـي كاروبـاري         ( 3)ثرؤذةكةي يةكةم و،  بةو شَيوةية تةصدي  كرا لة
وةزارةتـي فيعلـي،   ( 12)دةرةوةي هةرَيم، وةزارةتي ذينطة، وةزارةتةكان حةصر كران ، ئَيسـتا بـة طـوَيرةي ئـةو ثرؤذةيـةي بـة       

ي كة ئةور ؤ ثَيشكةة كرا، بة زياد كردني وةزارةتَيك، ئةوة دةبَي واتة وةزارةتي هةرَيم هية نةما لة ثرؤذةكة، ئةو ثَيشنيارانة
 .بدرَيتة دةنطدان، جا ئايا  بوَلي دةكةن ئةنداماني ثةرلةمان  يان  بوَلي ناكةن  زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نو تةي نيزامي، كةرةمكة

 :محدد عثمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان، زينداني سياسيشمان تةرح كردبـوو، وابـزامن   ( 15)رة لة ذما
، (15)دوو كةسـين بــووين يــة  كــة، نــةبوو، مو تةرةحةكــة زينـداني سياســي بــؤ زيــاد بكــرَي لــة ذمــارة   

 .سوثا،
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  فرست موداخةلةيةكي  انوني هةية، كةرةمكة

 :ر َيز فرست محدد عبداهللبة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةوة ر اي منــة، ئي تيمــال هةيــة مــن غةَلــةت  ، مــن ئــةَلَيم ئيستي داســي وةزارةتَيــك بــة مو تةرةحــةكي  
 .شةفةوي نابَيت، الزمة ثرؤذةي لةطةَل بَيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وة، ئيلغــا بــووة، هــةبووة، ئةطــةر بــؤ ئــةو وةزارةتانــةي كــة  بــؤ ئــةو وةزارةتانــةي كــة المــان داوة، دةمــج كــرا

ئةنــدامي ثةرلــةمان ثــرؤذةي خــؤي حــازر بكــات، بيداتــة  ( 10)ئةتانــةوَي زيــاد بــَي لــة ئايندةيــةكي نزيــك، 
سةرؤكايةتي، ئةخيةينة بةرنامةي كارةوة، مونا ةشةي لةسةر بكةن، ثةسند كرا، ئةوجا حكومةت مةجبوور 
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بةَلام ئَيستا ئةوها ئيزافةي بكةين بة مو تةرةحَيك، هية ثرؤذةيةكي نية، كةرةمكة ئةكرَي ئيزافة بكرَيت، 
 .فةرموو

 :بةر َيز  ثةميان عزالدين عبدالردن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت ئةوةي كة من تَيطةيشتووم، ئـةمر ؤ دانيشـتنةكةمان بـؤ ئةوةيـة كـة طفتوطـؤ لةسـةر ئـةو ثرؤذةيـة          
ن و بــة كــةم كــردن و بــة ئيلغــا كــردن و بــة  بــوَلكردني هةموويــةوة، ئةطــةر ئــةوةة بكــةين، بــة زيــاد كــرد

ئةخةينة ثرؤذةيةكي كة، يا وةكو ئةوةي ثَيشرتين كا  شَيروان ئيشارةتي ثَيدا، كة لة داهاتوودا ثرؤذةية  
 .تة ديم بكةين بؤ ئيزافةي ئاسايشي نيشتماني، كةواتة حيكمةت لةم دانيشتنة ضية  زؤر سوثا،

 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
 .ليذنةي  انوني فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت مةسةلةي وةزارات مةسةلةيةكي طرنطة، يةعين فعلةن منين لةطةَل كا  فرستم، بةو سةر ثَيي ية 
ــي      ــةين و دةيج ــي وةزارات بك ــَين، ئيستي داس ــازة دابن ــي ت ــة وةزارات ــةتي  ئَيم ــتا حكوم ــةين، ئَيس وةزارات بك

( 51)ر اسثَيردراو دةَلَي مـن دةتـوامن حكومـةتَيك ثَيـك بَيـنم و، طـؤر ين لةسـةر حكومـةتي ثَيشـرت بكـةم كـة            
وةزارةت بةم شَيوةيةي كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة و، ثرؤذةكةة بـة هةماهـةنطي   ( 12)وةزارةت بوو، بيكةمة 

بــةيين حكومــةتي تــازة دانــراوة، بؤيــة بــة  ةناعــةتي مــن ئَيمــة   ديســان تةئكيــد دةكةمــةوة، بــةيين ئَيمــة و
 .تةديلي حكومةتةكة بكةين لة تا ةتي خؤي زياتر وارد نية، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ناسك خان كةرةمكة، نو تةي نيزامي

 :بةر َيز ناسك توفي  عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةمكردن و بةسةرثَيي نـابَي، كـة زيـادكردن بةسـةر ثَيـي نـابَي، ٍِثَيموايـة ئـةم          بةَلَي وةكو ضؤن زياد كردن و
ســةعات ثــَين كؤبوونــةوةكان بةرنامــة لةبــةر  ( 58)دةمــج كــردن و شــتةة ئَيمــة لــة ثرؤطــرام دا  ــةرارة   

سـةعاتين ثَيشـرت لةبـةر دةسـتم نـةبوو، مـادام ئـةو ثرؤذانـة درةنـط          ( 95)دةستمان بَي، بـة، مـ  االسـف    
لَيرة بووم، لة سـندووق دا كارنامـةي   ( 19)ةر دةستمان حة ي خؤمانة، بةَلَي من دوَييَن تا سةعات هاتؤتة ب

مـان هـةبوو ثَيشـرت،    (حدؤون املدر ة  )تيانةبووة، لةبةر ئةوة كاتَيك كـة بـا، لـة وةزارةتَيـك دةكـرَي، وةزارةتـي       
ة ئيلغاكــانين دا نــاوي وةزارةتــي كاروبــاري ذنــان، حــة ي خــؤي بــوو ئَيمــة زيــاتر  ســةي لةســةر بكــةين، لــ  

نةهاتووة ضونكة ضؤتة زمين وةزيرة بَي وةزارةتةكانةوة، لةبةر ئةوة ثَيم واية يةعين حة ي خؤمانة ئَيمـة  
 ......... سة بكةين لةسةر ئةوة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 محدد، نو تةي نيزامي . سوثا،، مةفهومة  سةكة، كا  د

 :محدد إبراهيم علي. بةر َيز د
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

وةَلال منين ثَيمواية مان ئةنداماني ثةرلةمانة كة مونا ةشةي هةر ثرؤذةية  بكةن كة دَيتة بةردةسـتيان  
بةر اسيت، ئَيمة لة ثرؤذة ياساي زيـادكردني ليذنـةكاني ثةرلـةمان، هـةموو لَيـرة مونا ةشـة كـرا، ئـةوةي كـة          

ليذنـة، ديـارة مـان ئةنـداماني ثةرلـةمان بـوو كـة        ( 12)بـة  ليذنـة بـوو، كـة بـوو     ( 18)ثَيشنيار كرابوو بـؤ  
 سةيان لةسةر كرد و ليذنةكانيشيان زياد كرد، ئةم ثرؤذةيةة مان ئةنداماني ثةرلةمانة، ئةطةر دةنطي بة 
دةست نةهَينا زياد و كةمةكة ناكرَي، بـةَلام حـة ي ئةنـداماني ثةرلةمانـة ئةطـةر نـا هـية حيكمـةتَيك نيـة          

 .ة بةردةميان، سوثا،لةوةي كة بَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كوَيستان خان، نو تةي نيزامي

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةوةي كة با، كراوة ئيزافة بكرَي تةنها وةزارةتي ذنانـة، وةزارةتـي ذنـان ثَيشـرت وةزيـري هـةرَيم بـؤ        
ة جطة لةوة كؤمـةَلَيك ثرؤذةيـان ئامـادة كـردووة، ر اسـتة لةبـةر ئـةوةي كـة         كاروباري ذنان، هةيشةيةكي هةي

بودجةيان نةبووة و كارةكانيان نةضؤتة بواري جَيبةجَي كردنةوة، بةَلام ئةساسَيكي هةية، لةبةر ئةوة ئةمة 
 ور ، كردني بار نية لةسـةر حكومـةت و، ئةمـة مةسـةلةيةكة يـةعين بةر اسـيت طرنطـي هةيـة، ئَيمـة هـةر           

ةموومان هاواري ئةوة بكةين ذن كَيشةي هةية و ذن ثَيويسيت بةوة هةية هاوكاري بكرَي، يةعين ناكرَي لة ه
مةسةلةيةكي وادا ئَيمة وابزان  ئةمة ئةر  خستنة سةر حكومةتة، بـة مـةرجَيك شـتة ئةساسـَيكي هةيـة،      

 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، سؤزان خان كةرةمكة

 :ان شها  نوريبةر َيز سؤز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة مابةيين ئيديعا كردني تةرشيقي حكومةت و  ةَلةو كردني حكومـةت سـةرمان لـَي شـَيوا، ئَيسـتا نـازان        
 ةَلةوي بكةين يان زةعيفي بكةين، ئةوةي كة هةية ئَيستا بة صـةراحةت جـاري ثَيشـووة وةزيـري هـةرَيم      

ة وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ذنان، ثاة مودةتَيكي زؤر و، لـة نـاو ئـةو    هةبوو، لة ثاة ماوةيةكي زؤر كرا ب
ئةجنومةني وةزيرانة هةيشةتَيكي باَلا هةبوو، ئةو هةيشةتة باَلاية سياسةتي دائةر شت بؤ بةرةو ثـَين بـردن   

ةمان و ضاكردني وةزعي ذنان، ئَيستاة جارَيكي تر داواكاري من لةو خوشكانةي كة لةطةَلمانن لـة نـاو ثةرلـ   
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دا، ئَيمة ثرؤذةية  ثَيشكةة بكةين، ض بة وةزارةت بَي، ض بة دةستةيةكي باَلا بَيت، وةكو ضـؤن مـان مـرؤظ،    
داوا ئةكــةين ئــةَلَين ئــةبَي دةســتةية  هــةبَي ر ة ــابي بَيــت، كاروبارةكــان ئاطــادار بَيــت، بةهــةمان شــَيوة داوا 

ة طةَليـدا ئـةو ر ةوشـةي كـة ذن ئـةمر ؤ تيايـةتي،       ئةكةين كة دةسـتةية  هـةبَي، كاروبارةكـان ر ة ـابي بـَي، لـ      
ضاودَيري بكات و حلولي بؤ بدؤزَيتةوة، لةبةر ئةوة ئةتوان  بة شـَيوازي دةسـتة ئَيمـة ضارةسـةري بكـةين،      

 .ياخود هةيشةي باَلا، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، كةرةمكة

 :بةر َيز ر َيباز فتاح حممود
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ئَيمة ثرؤذة ياساي ئةجنومةني وةزيرامنان دةركردووة، بة ثَيي ئةم ثرؤذة ياسـاية ئاسـاين نـاوي نيـة، باشـة      
ئاساين كة ناوي نية، كةواتة نا انونية، ئةي كَي ر َيطةي ثَيداوة بيكاتـةوة  ئةطـةر نا انونيـة و ئةكرَيتـةوة،     

ةكــةم و كةســين بــؤي نيــة  ســة بكــات، كةواتــة منــين ســبةييَن حزبَيــك دروســت دةكــةم ئةضــم ئاســاين ئ
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كوَيستان خان، كةرةمكة

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ئةمـة شـتَيكي زؤر هينـة، ئَيمـة     (12)بـؤ  ( 92)ئَيمة ئَيستاة لةطةَل تةرشيقي حكومةتداين و، ثَيموا نية 
ةَلَيك وةزارةت البــاَي، ديــارة لــة دةنطــدان دا ســةركةوتوو نــةبووين، داوامــان كــردووة  داوامــان كــردووة كؤمــ

وةزارةت هةيـة،  ( 12)كؤمةَلَيك وةزارةت دةمج بكرَي، ديارة لة دةنطدان دا سةركةوتوو نـةبووين، بـةَلام كـة    
 .بة وةزارةتَيكي ديكةة حكومةت  ةَلةو نابَي و تةرشي  نابَي، سوثا،

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
 سوثا، بؤ جةنابت، ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو نو تة نيزاميانةي كة ووترا، ر ةئيتان 

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةسةلةي ئاساين من جوا  داوة، تةبعـةن ئَيمـة ئةطـةر هةيكةليـةتي وةزارةتـي داخليـة هاتـة ئَيـرة، ئَيمـة          
كةليةتةكة مونا ةشة بكـةين، بـةَلام ئَيسـتا ئَيمـة لةسـةر نـاوي وةزارةتةكةينـة، ئـةوة         دةتوان  لة زمين هةي

بة نيسبةت خاَلةكاني تر كة ئيسارة كرا هةموومان وةَلـام داوةتـةوة ، بـة نيسـبةت وةزارةتـةكاني      : ية ، دوو
مانـةوة تةبـةني   ترين، يةعين من نازامن دةمةوَي ئةوة بَلَيم، يةعين ئةمة ر ةئي حكومةتـة لـة اليـةن ثةرلة   

ئةطةر ثرؤذةيةكي تر هةية تة ديم بكـرَي، بـا   : كراية بةو ثرؤذةي كة ئَيستا لةبةردةممانة، ئةمة ية ، دوو
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بؤ حكومةت بنَيردرَي، ر ةئي ضية  نة  ئَيستا ئَيمة باري حكومةت  ور ، بكةين، وةزارةتَيكي تـري لةسـةر   
ثرؤذةية  تة ديم بكةن، فـالن وةزارةتيـان دةوَي يـان     زياد بكةين، بةَلام ئيمكان هةية ئةنداماني ثةرلةمان

فيسكة وةزارةتيان دةوَي، بنَيرين بـؤ حكومـةت، بـزان  حكومـةت دةتـوانَي موسـتةلزةماتي ئـةو وةزارةتانـة         
ــة و ض           ــيت ض مةنتيق ــةت، بةر اس ــي حكوم ــَي ر ئ ــة ب ــةمما ب ــةوجا، ئ ــةوة ئ ــي هات ــةي ر ةئ ــات، ك ــةجَي بك جَيب

وةزارةتَيك بكةين كة ر ةئي حكومةتيشمان وةرنةطرتَ  و، ئـةوة ثَيشـرتين وا    مةعقوليشة ئَيمة مونا ةشةي
ر ؤيشتينة و، لة دةوراتي ثَيشـرتين هـةر بـةو شـَيوةية ر ؤيشـتووة، ضـونكة ئَيمـة خؤمـان دةَلـَي  مةسـةلةي           
ــةم        ــوانَي ئ ــةوة دةت ــة ر ووي دارايي ــةت ل ــزان  حكوم ــةكاني دةوَي، ب ــةلةي دارايي ــةيشات، مةس ــادكردني ه  زي

 .مةسةلةية جَيبةجَي بكات، يان ئةم ئي داسية تازةية جَيبةجَي بكات، يان نةكات، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة، نو تةي نيزامي بَيت، فةرموو
 :بةر َيز  ثةيام محدد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ضـونكة ئَيمـة لَيـرةدا    (لبيـك )َلـَي   ديـارة لـة  سـةكان دا وا دةرئةكـةوَي حكومـةت هةرضـية  بَلـَي، ئَيمـة ب        
 .........مونا ةشة ئةكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر جائةن حكومةت لَيرة نية، ثرؤذةية  تة ديم كراوة خوشكي من، ر ةئي خؤت بة وزووح بدة، بةَلام هَيشـتا  

ئةنـدامي ثةرلـةمانن،   حكومةتي  ور بةسةر دانةندراوة، هجوم مةكة سةري، ئةمة ليذنةيةكة، جةماعةتَيكة، 
ر ةفيقي جةنابتانن، ثرؤذةيةكيان تة ديم كردووة، بؤ تةعديلي ئةو  انونةي ثَين ئَيستا هةبوو، بؤ ئـةوةي  

 .حكومةكان دةست بة كار بَي، تةصريف ئةعمال نةبَي، كةرةمكة
 :بةر َيز  ثةيام محدد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يتيهــام بكـةم، بــةَلام  ســةكاني كــا  شـَيروان ئــةوة دةردةخــا كــة   عـةفوو مــن  ةصــدم ئـةوة نيــة حكومــةت ئ  
حكومـةت ئـةو ثرؤذيـةي هَينــاوة ئَيمـة ئـةبَي هــةر ئـةوة مونا ةشـة بكــةين و لـة دةرةوةي ئـةو مةوزووعــة          
دةرنةض ، بةَلام وةزارةتي ذنان كة ئَيمة ئَيستا باسي لَي دةكةين، ئةم وةزارةتة وةكو خوشـكان باسـيان كـرد    

ن و سؤزان خان ئةم وةزارةتة بة ناوي وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري ذنـان بـووة، يـةعين ئَيسـتا     كوَيستان خا
تؤ كَيشةت نية ميزانيةي بؤدائةنَييت و شيت بؤ دابنَيي، بةَلام من داوا دةكةم يرَيتة دةنطدانةوة و كؤتـايي  

 .ثَي بَي ئةم مةسةلةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زاميسؤزان خان، نو تةي ني
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة داخةوة، خاَلي ثَيشوو نيزامي نةبوو، نو تةي ثَيشوو نيزامي نةبوو، بؤ ئةوة دةستم بةرز كردةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  نةرميان، فةرموو
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةفسري بؤ ئةم مةسةلةي ئاسايشي نيشتمانيةكة لة لة اليةن ليذنةي ياساييةوة بة جؤرَيكي تر، تـةنها  ديارة 

حةصركرا لة وشةي ئاسايشدا، من مةبةستم ئاسايشي نيشتماني بوو كة ئاسايشـي ئـاو دةطرَيتـةوة، ئاسايشـي     
م دةسـةَلاتةكاني وةزارةتـي   ئيقتييادي دةطرَيتةوة، هةموو ئاسايشةكاني هةرَيم دةطرَيتةوة، بؤيـة مـن ويسـت   

ناوخؤ بةر اسيت زياتر بكةن، نة  تـةنها مةبةسـتم بـة، لـة وشـةي ئاسـاين بـَي، يـان ئةجانسـَيك بـَي، يـان            
 .هةواَلطري بَي، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، كا  عبدالسالم، فةرموو

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ور ئةكةم با، كردن لةسةرمةسةلةي ذنان هةندَي جار بووة بة ئةركي سةر شاني خؤم، ئَيمة ئةو من تةصة
 سانةي كة كا  شَيروان كردي لة مةسةلةي خةلفيات و موالبةساتي ئةم  انونـة وازحـن، بـةَلام مـن دةنطـم      

بر طةيـةكي تـر    دةخةمة سةر دةنطي سؤزان خان و كا  طؤران، بةوةي كـة ئَيمـة ئةطـةر بكرَيـت لـةو  انونـة      
ئيزافة بكةين، بَلَيت ئةو بوارانةي كة كاري وةزارات بوون و ئةو وةزارةتانة دةمج بوون، يـان ئيلغـابوون، بـة    
ر َيطاي كؤمسيؤني باَلا، دةستةي باَلاي سةربةخؤ ر َيك ئةخرَين، ئةطةر ثَيويست بوو لةبةر زةروورةت، تاوةكو 

 مرؤظ و كؤمةَلطاي مةدةني و كاروباري ذنان و ذينطة بكـةين، مـن   هةموو سوئالةكان وةَلام بدرَين، باسي مان
تةصةور ئةكةم بةوة ئةم ئيشكاليةتة حةل ئةكـةين و، وا ديـار نـابي يـة  لـة ئَيمـة لةطـةَل مـان ئـافرةتن و          
طرنطي ئةوة و، هةندَيك لة ئَيمة ضونكة لةطةَل ئةوة نـ  وةزارةتَيـك بـة نـاوي ئـافرةت نـةبَيت، واتـا ئَيمـة         

طي نادةين بة ئةوةي ئافرةت، بؤية ثَيشنيار ئةكةم ئةطةر بكرَي تةئيدي، هةر باسيان كرد هـةردوو ئـةو   طرن
بةر َيزانةة، وةكو ثَيشنيارَيك ئةطةر ئَيمة بر طةية  لة ئةو مةشرووعة ياسايية ئيزافة بكةين، بزةبـت ئـةو   

وةزارةتي تر، ر َيك ئةخرَين بة هؤي  ئةركانةي كة لة ئةجنامي هةَلوةشاندني ضةند وةزارةت، يان لكاندني بة
 .كؤمسؤنَيكي باَلا، يان دةستةية  و، ناوةكان بَلَين يان نةَلَين، ثَيشنيارةكةم ئةمةية، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثا،، بةر َيزان مونا ةشةيةكي دوور و درَيذ كرا، بـؤ هـةمووتان ر وون بـوو، ئَيسـتا ئـةو مو تةرةحاتانـةي       

ــةر دةســ  ــاة       لةب ــةدةن و، دةرط ــةرار ئ ــوة   ــةوة، ئَي ــة دةنطدان ــةمووي ئةخةين ــة، ه ــوار مو تةرةح تمانة، ض
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دانةخراوة، ضوار ساَلتان لة ثَيشة، ئةتوانن ثَيشـنيارو مةشـاريعي تـر بَيـنن، شـت ئيلغـا بكـةن، شـت دابنـَين،          
ماني، وةزارةتــي بــةَلام ئَيســتا ثَيشــنيارَيك كــة تةمسيــةي لةســةر كرابــَي، وةزارةتــي نــاوخؤ و ئاسايشــي نيشــت  

تةندروسيت و كؤمةَلايةتي، وةزارةتي كاروباري شـةهيدان و ئـةنفالكراوةكان و زينـداناني سياسـي، وةزارةتـي      
 .ذنان، ئةم ضوارة دةخةينة دةنطدانةوة، فةرموو كا  طؤران

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةئيةكمان هةبوو، ثَيشنيارةكمان هةبوو، كـة سـَي كةسـ  حة ـة     ئَيمة، من و سؤزان خان و كا  عبدالسالم، ر 
ئةوين بكرَيتة ر ةئية ، كةوا ئةوةي ذنان و مان مرؤظ كـة ناويـان نـةهاتووة، لـة ماددةيـةكي سـةربةخؤ لـة        

 . شَيوةي هةيشةي موستة يل لة ئايندة دا دامبةزرَيت، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثــَين ئَيســتا وتــرا، بتانوتبايــة، ئــةو دةربــاز بــوو ضــاوةكةم، ئــةتوانن ثاشــان    خؤزطــة ئــةوة لــة  انونةكــةي  
ثرؤذةية  حازر بكةن، وةكو ئةم ثرؤذةيةي ئَيستا هَيناوتانة، ئةوةي لة مَيشكتانة بينَيرن، بـؤ ئـةوةي لَيـرة    

ؤر وازح بـوو  مونا ةشة بكرَي، ناكرَي، سوثا،، بةر َيزان ئَيستا ثَيشنياري يةكةم ئةخةينة دةنطدانـةوة، كـة ز  
ثَيويست ناكات جارَيكي تر  سةي لةسةر بكةين، ثَيشـنيارَيك هـات، وةزارةتـي نـاوخؤ و ئاسايشـي نيشـتماني،       

تكاية دةسيت بـةرز بكـات    ( وةزارةتي ناوخؤ و ئاسايشي نيشتماني)بةو شكلة بَي، كَي لةطةَل ئةوةية بكرَيتة 
لةطةَل ئةوةية تةنها وةزارةتي ناوخؤ مبَينَيـت، وة    كة، لةطةَل ئةوةية ئةم ثَيشنيارة وةربطريَي، كَي( 33)

: خــؤي كــة لــة ثرؤذةكــة هــاتووة  بــة زؤرينــةي دةنــط ثةســند كــرا وة  خــؤي مبَينَيــت، ثَيشــنياري دووةم    
كـة،  ( 93)كؤمةَلايةتي يرَيتة سـةر وةزارةتـي تةندروسـيت، كـَي لةطـةَل دايـة تكايـة دةسـيت بـةرز بكـات            

: نية  زؤرينةي دةنط لةطةَل دا نية، بؤية ئـةوةة  بـوَل نـةكرا، ثَيشـنياري سـَييةم     لةطةَلداية، كَي لةطةَل دا 
 .وةزارةتَيك بؤ ذنان ئيزافة بكرَيت، نو تةى نيزامى كا  عمر فةرموو

 (:نورةديين)بةر َيز عمر دد ام  خدر 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيى باشة ببَى و ئـةوةى ثَيـى باشـة نـةبَيت،     سةبارةت بةم ثرسة من ثَيم واية جةنابت ئيجازة بدةى ئةوةى 
ضونكة كاتَيك ئةطةر ئَيمة لةوانةية من لةطةَل ئةوة   وةزارةتَيـك نـةبَيت، بـةآلم بـةو مانايـة نيـة كـة مـن         

 .......دذايةتى مافى ئافرةت دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

برادةر، دوو خوشك، ئةوةى كة لةطةَلة ببَيـت   بةَلَي سوثا،، ئَيستا ر وونكردنةوة بؤ ئةم خاَلة ئةيدةينة دوو
و ئةوةى لةطةَلة نةبَيت و بؤ نةبَيت  ر ووني بكاتةوة، خوشك بَي يان برا بَيت، ثَين ئـةوةي ر ةئيتـان بَلـَين،    

 .كا  عمر نو تةى نيزامى هةية فةرموو

 : بةر َيز عمر صدي  حممد
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةكـو بـةر َيزانى ليذنـةى    : ة نةخرَيتة دةنطدانةوة، لةبةر ضةند هؤكارَيك، ية من ثَيشنيار دةكةم ئةو بابةت

ئةنــدام  ( 10)ياســايى ئاماذةيــان ثَيــدا كــا  فرســةتين ئامــاذةى ثَيــدا، ئــةو ثرؤذةيــة دةبَيــت لةاليــةن           
ى ثةرلةمانةوة، ئةو وةزارةتة، وةكو ثرؤذة بَيتة بةردةم سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان دواتـر دةر واتـة سـةر ليذنـة      

ئةوةى ثةيوةستة بة ئةو وةزارةتة و ئةو كابينةي : ياسايى و  مونا ةشةى تَيري لةسةر بكرَيت، خاَلي دووةم
ئةندام ثةرلةمانى بةر َيز، ثَيشكةمشان كردووة ثرؤذة ياساكة و، لةسـةر ئـةو   ( 10)كة ثَيشكةة كراوة، ئَيمة 

ى و ضةند ليسـتَيكى تـر موكةلـةفن، دوو    ئةساسةة بووة كة بة ثَيى ئيست قا ى ئينتخابى ليستى كوردستان
كة، تةكليف كراون بةوةى كةوا حكومـةتى ئاينـدة ثَيـك بَيـنن، كابينـةى شـةة، ئـةو دوو بـةر َيزة داوايـان          

 .كردووة و لة ر َيطةى ئَيمةوة ئةو ثرؤذةية ثَيشكةة كراوة، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة، ضونكة ئةتوانن هةموو ثرؤذةكة رةفز بكةن، ئـةتوانن  بـوَلي   زؤر سوثا،، بر يارمان دا يرَيتة دةنطدانةو
 .بكةن، ئةتوانن طؤر انكارى تَيدا بكةن، ئةتوانن ثَيشنيارى تازةة بكةن، ر َيزدار سؤزان خان كةرةمكة

 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةتة، كة نةوةكو وا تةصةور بكرَيت، خاصةتةن من بةر َيز ئةندامانى ثةرلةمان، جارَيكى تر ئةخيةمة ئةو باب
خؤم ذمن و دذى مةوزوعى ذنان  ، يةعين حةز ناكةم ئةو تةفسـريةى بـؤ بكرَيـت، داكـؤكى كـردن لـة مـافى        
ذنان و لةو  ور بةسةريانةى كة ذنى كورد هةيةتى، واجبى بة ذن و ثياوةوة هةية، يـةعنى ئةركَيكـة لةسـةر    

ة كــة بيكــات، بــةآلم ئَيســتا جــارَيكى تــر  ســةكانى كــا  بــةر َيز عمــر صــدي     ذن و ثيــاوى ئــةم كؤمةَلطايةيــ
ئةندامى ثةرلةمان ئيمزامان كردووة، وةكو ليستى كوردستاني وجهـةت  ( 10)دةكةمةوة، ئةم ثرؤذةية ئَيمة 

نةزةرى ئةو دوو كةسةية كـة تـةكليف كـراون بـة دروسـت كردنـى حكومـةت، تـؤ ئيستي داسـى وةزارةتَيكـى           
نكة ئَيمة وةزارةتى هةرَيممان هةبووة بؤ كاروبارى ذنان، ئةصَلةن خؤى وةزارةتى هةرَيم بـووة و  تازةية، ضو

دوايى كراوة بة وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ذنان، لةبةرئةوة من داواكارم لة بـةر َيزت كـة ئةمـة نةخرَيتـة     
لـة ثـَين هةمووانـةوة ئيمـزاى      ئةندام ئيمزا بكرَيت، من( 10)دةنطدانةوة، ثرؤذةية  ثَيشكةة بكرَيت بة 

بـؤ دانيشـت  مونا ةشـةمان كـرد     : ئةكةم، بةشةرتَيك ثرؤذةكة حازر بَيت، بةر َيزَيك باسى ئةوةى كـرد وتـي  
ــة  ( 18) ــرد ب ــةمان ك ــتنى     (12)ليذن ــووة، ر َيكخس ــان ب ــى خؤم ــى داخل ــارى نيزام ــةمان ك ــاو ثةرل ــانى ن ، ليج

نـةرى حكومـةت لَيـرة نيـة، تـاوةكو دابنيشـَيت  سـة        كاروبارةكانى خؤمان بـووة، ئةمـة هـى حكومةتـة و نويَ    
لةسةر ئةو مةوزوعة بكات، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم، مـن خـؤم يةكـةم كـة، دة  كـة تة ـدميى ثـرؤذةى        

 .وةزارةتى ذنان دةكةم، يةكةم كةسين دة  ئيمزاى دةكةم، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ية كا  عبداهلل فةرمووسوثا، بؤ جةنابت، نو تةى نيزامى هة
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 :بةر َيز عبداهلل علي ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشـنيار دةكـةم ئـةوة نةخرَيتـة دةنطدانـةوة، ضـونكة كةسـَيك ئةطـةر موافـ  نـةبوو يـةعنى دذى ذنـان             
لَيـرةدا   دةوةستَيت، ئَيمة لة ثَين هةمووانةوة لةطةَل ثرؤذةية  دايـن كـة لـة مةصـَلةحةتيان دابَيـت، بـةآلم      

دةثرسم ئةطةر دةمانةوَى وةزارةتَيكى تر بة ناوى ذنان ئيسـت دا، بكـةين، دوو وةزارةكـان ئيلغـا كـردووة،      
يةكيان وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ذنان و يةكيان وةزارةتى مافى مرؤظة، ئايا ذنان و ثياوان هـةردووكيان  

 ا دةكةين  بؤ يةكَيكي تر ئيستي دا، دةكةين لة وةزارةتى مافى مرؤظ دا موشتةرة  ن   ئةمة بؤ ئيلغ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نو تةى نيزامى هةية كا  برهان فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةى          ــة مونا ةش ــةوة، ئَيم ــة دةنطدان ــَين نةخرَيت ــة دةَل ــة ك ــَى بةر َيزةي ــةو س ــةى ئ ــةر  س ــةعقيبم لةس ــن ت م
ردووة، بـة ثَيـى نيزامـي داخلـي هـةر ض ثَيشـنيارَيك كـة دةكرَيـت دوو كـة، ثشـتطريى بكـات            ماددةيةكمان ك

ئةبَيت يرَيتة دةنطدانةوة، يةعنى ناكرَيت تةفسريى ماددةكان، تةفسريى ئةحكامـةكانى  ـانونى هةَلبـذاردن    
يـة  ماددةيـة باسـى     و نيزام داخلى بة ثَيى مةصالَ ي بكرَيت، ئةوة لة نيزام داخلى دا تةسبيت كراوة، ئَيمـة 

دةكةين، ماددةكة بووة بة ضـةند بر طـة و فة ةرةيـة ، هـةرض كةسـَيك ثَيشـنيار دةكـات دوو كـة، بـة ثَيـى           
نيزامى داخلى ثشتطريى بكات دةبَيت يرَيتة دةنطدانـةوة، يـةعنى ئةطـةر بـة خيالفـى ئـةوة ئـين بكرَيـت،         

 .، زؤر سوثا،يةعنى ئَيمة خؤمان لةناو خؤماندا نيزام داخليمان شكاندووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دة سعيد، كةرةمكة

 :بةر َيز دة سعيد دة علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وابزامن كـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاري دا كـة شـتَيك يرَيتـة دةنطدانـةوة ئـةوة مونا ةشـة هـةَلناطرَي،            
دةنطدانةوة و، طفتوطؤي لةسـةر بكـرَي، دوو كـة، لـةو     جةنابت بر يارت دا مةسةلةي وةزارةتي ذنان يرَيتة 

 ......بةرةدا  سة بكةن، دوو كةسي بةرةكةي تر  سة بكةن و، ئةوةيشي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا،، كا  عمر نورةديين، ديفا  بكة، ضونكة ئَيمة سَي كة،  سةي كرد لةسةري، ثاة ئةوة ثَيشـنيارَيك  
كــة، لةطــةَل بــوو، دذي نيــة، نــا، نــا، دذي وةزارةتــين نيــة، ئي تيمالــة بــة   هــات، ئــةوةي لةطــةَل بــوو، دوو 

 .شَيوةيةكي تر بيةوَي، كةرةمكة فةرموو، ثةميان خان

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةوةي كَيمـان   بةر اسيت  سةكردن لةسـةر بـووني وةزارةتَيكـي تايبـةت بـة ذنـان، بـا ئَيمـة نةيطَير ينـةوة بـؤ           

لةبةرةي داكؤكي كردن  لة ذنان  كَيمان لةبةرةي داكـؤكي نـةكردن  لـة ذنـان  ئَيمـة  سـة لةسـةر كرؤكـي         
مةسةلةكة بكةين، مةسةلةي ذنان، يةعين ئةبَي ئَيمة ئةو وا يعة بزان ، ذن لـةم كؤمةَلطايـة دا ئـةوةي كـة     

ة ضةوسانةوةكةي كة لة وةزارةتي مان مرؤظ و لة وةكو مرؤظ، وةكو ثياو ئةضةوسَينرَيتةوة، ئةمة جؤرَيكة ل
ــورد           ــاكَيكي ك ــةموو ت ــو ه ــاوخؤ و وةك ــي ن ــة وةزارةت ــيت و ل ــي تةندروس ــة وةزارةت ــر، ل ــوو ت ــي ثَيش وةزارةت
ضةوسانةوةي لةسةرة، بةَلام جؤرَيكي تر ضةوسانةوة لةسةر ذنة بة تةنيا لةبةر ئةوةي ذنـة، لةبـةر ئـةوةي    

 ..........ةكة ر ةطةزي مَيية ئةضةوسَيتةو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــدامي       ــاة، ئةن ــكَيكي ب ــو خوش ــتا وةك ــة، ئَيس ــي بنووس ــي ئةنووس ــةن، ض ــة دةرئةك ــان ك ــانوني ذن ــةن،   ر جائ
 .ثةرلةمان، ئةتةوَي وةزارةكة هةبَي  ديفا  لة وةزارةكة بكة

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتـة ئةكـةم كـة مبـَييَن، ضـونكة وةكـو باسـم كـرد، ئَيمـة وةخـيت خـؤي لـة كابينـةي               عةفوو، ديفا  لةو
ثَيشووتر طلةييمان ئةوةبوو كة وةزارةتي هةرَيم بوو، ئينجا ئةطةر بيكةيتة هةيشـة، بضـووكرت ئةبَيتـةوة لـة     

وةزارةتَيكـي نـةبَي    ر ووي دةسةَلاتةوة، نة  لة ر ووي  ةزييةكةوة، ، كؤمةَلَي مةسائيلي ياسايي هةيـة، ئةطـةر  
 .لة شوَينَيكي تردا، بة بضووكي ئةمَينَيتةوة، ضارةسةري تةواو ناكرَي، زؤر سوثا،

  
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، كا  نةرميان، فةرموو

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كي لةو شَيوةية، لةبةر ئـةوة بةر اسـيت مـن خـؤم بةر َيوةبـةري      من ثشتطريي ئةكةم لة دروستكردني وةزارةتَي
بةدواداضووني توندو تيذي دذي ذنان بووم، لة هةرَيمي كوردستان دامةزرَينـةري يةكـةم بةر َيوةبةرايـةتين    
بووم، هةموو ئامارةكـان و دؤكيومَينتـةكان لـة المـة، كـة ضـي ر وو دةدا لـة وَلـاتي ئَيمـة و ضـةند مـان ذنـان             

دةكرَي، بووني وةزارةتَيكي ئاوها بؤ ئةوةي بتوانن خؤيان سـرتاتيذ و بةرنامـةي كـارو ثةجنـة يةنـة       ثَيشَيل
سةر ئةجنامةكان، بةر اسيت كاريطةريـةكي زؤري هةيـة، بؤيـة مـن ثشـتطريي لـَي دةكـةم و، هـةروةها ئَيمـة تـا           

رجةسـتة بكـةين، دابينكردنـي    نةتوان  ئازادي ذن داب  بكةين بةر اسيت ناتوان  ئازادييـةكاني ثيـاوين بة  
ئازادييةكان و مافةكانين بؤ ذنان ر استةوخؤ و نا ر استةوخؤ ثةيوةندي بة ذياني هةموو ثياوَيكـةوة هةيـة،   
ثةيوةندي بة هةموو مناَل و خَيزانَيكةوة هةيـة، كـة بةر اسـيت لـة داهـاتوودا ئَيمـة ئةمانـةوَي كؤمةَلطايـةكي         
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كات وةزارةتَيك هةبَي كة بتوانَي لةو كَيشانة بكؤَلَيتةوة و خؤيان بـؤ  ثَيشكةوتوو دروست بكةين، ثَيويست ئة
 .خؤيان حةلَيك بؤ كَيشةكاني خؤيان دابنَين لةو وةزارةتة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عمر نورةدديين كةرةمكة

 :بةر َيز عمر دد محم  خدر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و ذنـان، مةسـةلةيةكي طرنطـي كؤمـةَلطاي كوردةوارييـة، هـةموومان بر وامـان بـةوة          مةسةلةي مـان ئافرةتـان  
ــة         ــتان، ل ــةرَيمي كوردس ــة ه ــرَي ل ــ  بك ــةوان داب ــتة ينةكاني ئ ــة ر اس ــدرَي و ماف ــَي ب ــان ث ــة طرنطي ــة ك هةي

ذنـان،   ر ابردووشدا بةو ئاراستةيةدا، هةم لة ر ووي بووني ثرؤذة ياسا و بة ياسا كردني مافةكاني ئافرةتـان و 
هةم لة داهَيناني موئةسةساتي تايبةت بة بـةرطري كـردن لـة مافـةكاني ئافرةتـان و ذنـان و هـةَلطرتين ئـةو         
ستةمة كؤمةَلايةتيةي كة لةسةر ئةوان بووة، هةر داهَينان و بةرةو ثَيشةوةضووني بـاة بـووة، دةبـَي ئةمـة     

ان نـةبووني وةزارةتَيـك، بـةر ةئي مـن ئـةوة      لةبةر ضاو بطرين و ناكرَي ناديدة بطريَين، بـووني وةزارةتَيـك يـ   
خاَلي جةوهةري نية لة مةسةلةي بايةخدان بة مةسـةلةي مافـةكاني ذنـان و ئافرةتـان بـةَلكو دةكـرَي ئَيمـة        
ئةم ثرسة بة شَيوةيةكي تر ضارةسةر بكةين، ئةوين ئةوةية كة لة ر ابردووة دا كـة وةزيـر هـةبووة، نـة      

ة وةزير بووة، وةزيري هةرَيم بووة نة  وةزارةتي هةرَيم، ضونكة تةمسية وةزارةت، ئَيستا ئةوةي كة هةبوو
و موصتةَلةحةكةة لَيـرة دا دةبـَي لَيكـي جيابكةينـةوة، ئَيمـة بةر اسـيت وةكـو ليسـيت كوردسـتانين لـة نـاو            

ي بةرنامة و كارنامةي ئَيمةدا ثانتاييةكي باة، ضةندين ماددة و بر طةي تايبةتي تةرخان كراوة بة مةسةلة
بةرطري كردن لة مافةكاني ئافرةتان و ذنان و بايةخدان بة ئةم ثرسة، بؤ ئةوةي ئةم ثرسة بـة شـَيوةيةكي   
وا ضارةسةر بكرَي كة بة شَيوةيةكي ر استة ينة ديفا  لة مافةكاني ئافرةتان و ذنان بكرَي، ئةوةية كـة بـا،   

كة لة اليةكةوة جؤرَيك سةربةخؤيي هةبَي  لةوة دةكرَي هةيشةتَيكي تايبةت دامبةزرَي وةكو دةستةيةكي باَلا
لة بةرامبةر دةسةَلاتي سياسي، لة بةرامبةر حكومةت دا، ضونكة لةم مةسةلةيةدا هةنـدَي جـاران مافـةكاني    
ذنان و ئافرةتان دةكةوَيتـة بةرامبـةر دةسـةَلاتي سياسـي، هـةمين ئاليـةتَيك، ثةيوةنديـة  دةدؤزينـةوة بـؤ          

دَيري حكومـةتي هــةرَيمي كوردسـتان دا ثرســةكة مبَينَيتـةوة، واتــا بــووني    ئـةوةي كــة لـة ذَيــر بايـةخ و ضــاو   
هةيشةتَيك، دةستةيةكي باَلا تايبةت بة مافةكاني ذنان و ئافرةتان كـة دةكـرَي هـةتا بةرثرسـةكةي بـة ثلـةي       

 .وةزيرين بَي، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ليذنةي ياسايي

 :دةريبةر َيز شَيروان ناصي حةي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من هةر ية  تةوزحيم هةية، ئَيمة حةق نية بة دروشم مامةَلـة لةطـةَل ثرسـي ئافرةتـان و ذنـان بكـةين، ض       
وةزارةت هةبووة و ض هةيكةلين هةبووة، بة دةيان بر يار لةو ثةرلةمانة دةرضووة بؤ خزمـةتكردني ثرسـي   

كان، نة  لة دواي دروشم و لة دواي ناو بطةر َي ، ببَيتة وةزارةت ذنان، ئَيمة دةبَي بضينة ناوةرؤكي مةسةلة
يــان نةبَيتــة وةزارةت، ئةمــة يــة ، ئَيســتا ئَيمــة ثرؤذةيــةكمان ئامادةيــة لــة خــولي ثَيشــوو و، هــةموو ئــةو    
ئةندامانةي خولي ثَيشرت دةزانن سةبارةت بة بةر ةنطاربوونةوةي توندو تيذي دذي ئافرةتان، ئَيمـة حماوةلـة   

ةين ئةوة تةفعيل بكةين، لة ثةرلةمان ئةو جؤرة ثرؤذانة بر وَين  نة  لة دواي ناوَيك بطـةر َي  لَيـرة و   بك
 .لةوَي، بتوان  كة طواية خزمةتي ثرسي ذنان دةكةين، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكة، فةرموو

 :بةر َيز ثةريهان  بالي حممد
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ابزامن لة نيزامي داخلي خؤمان دا نابَي بانطةشة بؤ هية ليستَيك بكةين و، ئَيمة هية درومشيمـان نـةداوة   و
 .بة دةستةوة، ئَيمة تةنها داوا دةكةين كة وةزارةتي ذنان يرَيتة ناو دةنطدانةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نداماني ثةرلةمان، ئةو وةزارةتةي كة ثَيشنيار كرا بؤ ذنان، زؤر سوثا،، ئَيستا خوشكان، برايان، بةر َيزان ئة

( 34)ئةخيةينة دةنطدان، كَي لةطةَل ئةوةية لةم مةرحةلةية وةزارةتي ذنان هةبَي دةسيت بةرز بكات تكاية  
كة، لةطةَلدا نية، بؤية وةكو خؤي مايةوة، ( 40)كة، لةطةَلة، كَي لةطةَل دا نية تكاية دةسيت بةرز بكات  

 .ر سوثا،، نو تةي نيزامي كا  سالم، كةرةمكة فةرمووزؤ
 

 

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببورة ثَين ئَيستاة، ثاة تةصـويت برادةرَيـك نو تـة نيزاميـةكي وت، بـةَلام منـين وةكـو ئـةو طلةييـةكم          
 .......دةسيت خؤم هةَلطرت بةو هةية لة ئَيوة، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، من بة شةرمةزارييةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر جائةن، باسي ئةو مةوزووعة مةكة، تكاية دانيشة، ر جائةن

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ........سةرةكي دةنطدان ئةدةين، من حةز ناكةم وا تَي بطةيت ئةمانةي........
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
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كاكة مةطةر َيوة سةر ئةو نو تةية، ر جائةن، ر جائةن، لة ئيعالم، لة دةرةوة ضي ئـةَلَين، نة ـدي مـن ئةكـةن،     
باسي ضؤن ئةكةن، لة ناو ثةرلةمان مونا ةشةيةكي تَير و تةسةل كرا، ئارائَيـك هـةبوو، ثَيشـنياري كـرد بـة      

ةرحةلةيــةكي تــر دةنــط دَيــيَن ئينشــائةَلا، ئَيســتا ثَيــي ثــةير ةو ئةيدةينــة دةنطدانــةوة، دةنطــي نــةهَينا لــة م
خاَلَيكي تر ماوة، وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان، ثَيشـنيار كـرا زيندانـة سياسـيةكاني بـؤ زيـاد       

 .ئيزافة بكرَي، كةرةمكة كا  دة سعيد( 15)بكرَي، داواكرا كة وشةي زيندانة سياسيةكان بؤ خاَلي 

 :علي بةر َيز دة سعيد دة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطـةَل ئـةوةبوو كـة نـةبَي، ئايـا نيـوةي       ( 40)بـوو لةطـةَل ئـةوةي كـة وةزارةت هـةبَي،      ( 34)ئةو دةنطدانـة  
 ...........ئةندامان بؤ حزوور ضةندة  ضونكة ئةطةر نيوةي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ابي دانيشــنت ئــةبَي لــة نيــوةي ئةنــداماني  ئةكســةريةتة كاكــة، ئةكســةريةتي ئةوانــةي كــة لَيــرةن بــؤ نييــ  

ةكـة ئـةخيوارد، ناضـيتة سـةر     (31)بواية، ئـةوي  ( 31)ثةرلةمان زياتر بَي، بؤ دةنطدان ئةطةر ية  دةنطَيك 
، وةزارةتـي كاروبـاري   (15)ئةوة، زؤر سوثا،، سوثا، بؤ ر وونكردنةوةكةت، ئَيستا لةطةَل ئةوةين كة خـاَلي  

شــنيارَيك هــات زيندانــة سياســيةكاني بــؤ ئيزافــة بكــرَي و، ضــةند ئةنــدامَيكي  شــةهيدان و ئــةنفالكراوان، ثَي
بةر َيزي ثةرلةمانين تةمسيةيان لةسةري كرد، كَي لةطةَلـة زيندانـة سياسـيةكاني بـؤ ئيزافـة بكرَيـت تكايـة        

ةرز كة، لةطةَلة، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو ئةسـَلي ثرؤذةكـة مبَينَيتـةوة، دةسـيت بـ     ( 32)دةسيت بةرز بكات  
لةطةَلة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بؤية وة  خؤي مايةوة، بةر َيزان ئَيستا ماددةي يةكةم بة طشيت ( 41)بكات  

كـة، لةطةَلدايـة، كـَي لةطـةَل دا نيـة       ( 12)ئةخةينة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلـة تكايـة دةسـيت بـةرز بكـات        
 .، فةرمووماددةكة بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةي دووةم

 
 

 (:دزةيي)ر ؤذان عبدالقادر محدد . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دووةم
 .كار بة هية دة َيكي ياسايي يان بر يارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤ  بَيت

 :املاَة الثاني 
 .ونال يعمل بأي نص قانوني  و قرار يتعارض و  حكام هذا القان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ليذنةي ياسايي ر ةئيتان 

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ئَيمة لةطةَل دة ي ماددةكةين و هية مةالحةزةمان نية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، كَي ئةيةوَي  سةي لةسةر بكات  كا  عبدالسالم كةرةمكة

 :صدي  مصففىر َيز عبدالسالم بة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلال من تةنها ئةمةوَي دووبارةي  سةكةي خؤم بكةم، ئةم هةر سَي ماددانة هية نة مونا ةشةي ثَي ئةوَي، 
 ......نة ر ةئي هةية، تيكرار ئةبَيت لةهةر ثرؤذةية 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هــةروةها : دةيــة نووســراوة، بــؤ ئــةوةي بــةياني، يــةكَي هةَلنةســيَت بَلــَيكاكـة ســوثا،، بــؤ جــةنابت، ئــةم ماد 

 .ماددةيةكي  انونيان دةرباز كرد، ر ةئي خؤتان بدةن و تةواو ئةبَيت، ثةميان خان كةرةمكة

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، لةســـةر ئةمـــة نـــةبوو، ئةطـــةر طـــوَيم لـــَي  ببـــورة كـــا  دكتـــؤر، لةســـةر نو تـــةي يةكـــةم بـــوو باســـةكةم 
 ..........ر ادةطري

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا كَي لةطةَلة تكاية دةسيت بةرز بكات  سـوثا، فـةرموو، كـَي لةطـةَل دا     .نو تةي ر ابردوو نابَيت ببوورة،

 .نية  بة كؤي دةنط ثةسند كرا، سوثا، بؤ ماددةي سَييةم، ليذنةي ياسايي كةرةمكة

 (:دزةيي)ر ؤذان عبدالقادر محدد . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَييةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكات

 :املاَة الثالث 
 .على  لس الوزراء تنفيذ  حكام هذا القانون

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .ئَيمة لةطةَل دة ي ماددةكةين، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة، هةية  سة بكات لةسةر ئةو ماددةية  نية، كَي لةطةَل داية تكاية دةسيت بةرز بكات  زؤر سوثا،، كـَي  
 .لةطةَل دا نية  بة كؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةيةكي تر

 (:دزةيي) ر ؤذان عبدالقادر محدد. بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضوارةم
بَلـاو  ( وة ـائيعي كوردسـتان  )ئةم ياساية لة ر ؤذي دةرضواندنيةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة ر ؤذنامةي فـةرمي  

 .دةكرَيتةوة
 :املاَة الرابع 

 .نينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ إصداره و ينشر س اجلريدة الرمسي  وقائع كورَستا
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل دة ي ماددةكةين و هية مةالحةزةمان نية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة، هةية لةسةر ئةو ماددةية  سة بكات  نية، كَي لةطةَلداية تكاية دةسيت بـةرز بكـات  زؤر سـوثا،، كـَي     
 .نط ثةسند كرا، ئَيستا ئةسبا  موجةبة يوَيننةوة تكايةلةطةَلدا نية  بةكؤي دة

 (:دزةيي)ر ؤذان عبدالقادر محدد . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــة هــؤي ر َيكخســنت و كــةم كردنــةوةى ذمــارةى وةزارةتــةكان و لَيكــدانى . هؤيــةكاني دةركردنــي ئــةم ياســاية
ابينـةى نـوَيى حكومةتـدا دةكرَيـت، بـؤ زيـاتر خزمـةتكردنى        هةندَى وةزارةت و ئةو طؤر انكاريانةي  كة لة ك

 .خةَلكى كوردستان ئةم ياساية دةرضوَيندرا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا طشت ثر ؤذةكة لة لةطـةَل ئةسـبا  موجةبـة ئةدةينـة دةنـط دانـةوة، كـَى لةطـةَل دايـة تكايـة           
ا نية  بةزؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، بؤ خاَلى سَى، خستنة دةستى بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كَى لةطةَل د

 -ر وو و طفتوطــؤكردنى ثــر ؤذة ياســاي هــةموار كردنــى شةشــةمى ياســاى هةَلبــذاردنى ثةرلــةمانى كوردســتان  
 .ي هةمواركراو، ليذنةى ياسايى كةرةمكةن بؤ خوَيندنةوةى1229ي ساَلى (1)عرياق ذمارة 

 : دة كريمرؤوف  بةر َيز زانا
 .ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

 عرياق -بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان 
 ر اثؤرتي ليذنةى ياسايى/ بابةت

 9902ي طـةاَلر َيزانى  (5)بةرامبـةر   91/10/9002ليذنةكةمان كؤبوونةوةى خؤى ئةجنامدا لة ر ؤذى دوو شةممة ر َيكـةوتى  
تاوتوَى كردنى ثـر ؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـى شةشـةمى ياسـاى       ى كوردى بة ئامادةبوونى كؤى ئةندامانى ليذنة سةبارةت بة 

، كـة لةاليـةن ذمـارةي ياسـايى ئةندامانـةوة      1229ي هةمواركراوى سـاَلي  (1)عرياق ذمارة  -هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان 
دووشـةممة بـةروارى    ي ر ؤذى(8)ثَيشنياركراوة، دواى خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذةكة لـة دانيشـتنى ئاسـايى ثةرلـةمان ذمـارة      

 .، ليذنةكةمان دواى طفتوطؤكردن بةكؤى دةنط ر اى واية دار شتنةوةى ماددةكان بةم شَيوةية بَيت91/10/9002
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سةبارةت بة ماددةى يةكةم لة حاَلةتَيكدا كة ثاَلَيوراوى هةَلبذَيردراو سوَيندى ياسايى نةخوارد لة وادةى ياسايى ديـارى  : يةكةم
ر ؤذ لة وادةى ديارى كـراو و، ثـاَلَيوراوَيكى تـر جَيطـةى دةطرَيتـةوة      ( 20)َيتى نامَينَى لة ثاة تَيثةربوونى كراودا، مافى ئةندام

س حال  عدم  َاء املرحح املنتذد للربملان اليمني س موعده ا دَ يسقا حقه س العضدوي  بعدد   : )بة ثَيى ياسا، بة عةرةبيةكةى
    (حيل اله مرحح   ر وفق  حكام القانون مضي تسعني يوما على التاريخ املذكور و

ثَيويستة لةسـةر اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان    : )ي ليذنة ر اي واية دار شتنةوةكة بةم شَيوةية بَيت(3)سةبارةت بة ماددةى : دووةم
 (.على اجلهات ذات العاق  تنفيذ  حكام هذا القانون)، بةعةرةبى (حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن

 .ةَل ر َيزدا سوثا،لةط
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
س حالد   ) : ئَيمة لةطةَل دة ى ماددةكةين، بةاَلم صياغةيةكى تازةمان بؤ كردووة، صـياغةكةة بـةم شـَيوةية   

سعني يوما على عدم  َاء املرحح املنتذد للربملان اليمني س موعده ا دَ يسقا حقه س العضوي  بعد مضي ت
ر ؤذةكـة  ( 54)، بةر اسيت ئةمةة بريمان لـة  (التاريخ املذكور و حيل اله مرحح   ر وفق  حكام هذا القانون

مـانط، يـةعين ئـةو    ( 9)دةكاتة ( 90/10)و ( 90/2)دةست بةكار بووينة، ( 90/8/9002)كردةوة، ئَيمة 
ريازمـان لـَي بطـريَي، ضـونكة فـةواتي مـوددةي       ر ؤذةكـة دةربكـرَي، ر ةنطـة ئيعت    54 انونة ئةطةر بةو شـكلةي  

تَيداية بة نيسبةت حة ةكي موكتةسة  كة عزووةكة وةريطرتووة، كةواتة ئةوة حة ةكي موكتةسةبة ئةبَي 
ئَيمة مةتاتيةكي بدةييَن بؤ ئةوةي  انونةكة سةرةياني لةسـةر بكـات، نـةوة  سـبةي ئيعتريازَيكمـان لَيـرة و       

ــا   ــؤن ئــةو ياس ــرن، ض ــةوَي لَيبط ــلةن   ل ــادار نةبووينــة، ئةس ــة ئاط ــلةن ئَيم ــرد  ئةس ر ؤذةكــة ( 54)يةتان دةرك
ر ؤذ، بــؤ ئــةوةي ( 20)تَيثــةر يوة، ئةســلةن ئَيمــة نــةمانزانيوة ئــةو ياســاية دةرضــووة، بؤيــة ئَيمــة كردمانــة  

 سة في زةمةني بيانطرَيتةوة، ض بَلَين ئةسةر رةجعي هةيةو، ض بَلَين خرو اتي حة َيكي موكتةسة  كرايـة، 
 .ر ؤذ و، ئةمةة كؤي دةنطي ئةنداماني ليذنةي ياسايي بوو، زؤر سوثا،( 20)بؤية كردمان بة 

 
 : دة كريم رؤوفبةر َيز زانا 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيويسـتة  : )سةبارةت بة بر طةكاني ترين دةستكارييةكي تَيدا كرابوو، بةر َيزان يةكَيك لةوانة كـة نوسـرابوو  
، ئةم بر طةية زياتر ثةيوةندي هةية بة (وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكاتلةسةر ئةجنومةني 

ثاَلَيور اوانةوة، ثةيوةندي نية بة ئةجنومةني وةزيران، ئةوةيان دةستكاري كراوة، لة هةمان كاتدا نووسرابوو 
ئةندام لة ر ؤذي : نووسراوةبة نيسبةت ئةندام، ئَيمة كاتَيك بة ثَيي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 

سوَيندخواردني ياساييةوة دةبَيت بة ئةنـدام، بؤيـة تـا ئـةو كاتـةي سـوَيندي ياسـايي دةخـوات ثَيـي ئـةوترَي           
ثــاَلَيور اوي هةَلبــذَيردراو، ثــاَلَيور اوة هةَلبــذَيردراوة، بؤيــة دةســتكاري لــةو دوو دةستةواذةيةشــدا كــراوة، زؤر  

 . سوثا،
 :نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما
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 .بشري كةرةمكة. بةر َيزان ئةو بةر َيزانة ئةيانةوَي لةسةر ئةو ماددةية  سة بكةن، كا  د
 :بشري خليل توفي . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوةي كة ئَيستا خوَيندرايةوة لةو ثـرؤذة ياسـاية، بةر اسـيت ديـارة جيـاوازي هةيـة لةطـةَل ئـةوةي كـة لـة بؤكسـةكةي ئَيمـة دا             

و لةطةَل ئةوةي كة ئَيستا لةبةردةستمانداية، بؤية ثَيويستة ئَيمة وةكو ديسان دووبارة كرايةوة، بـةر َيزَيكي تـرين باسـي    هةبو
ســةعات لـة بؤكسـةكةي ئَيمــة دا بـَي، ئَيمـة ئاطــادارب      ( 58)كـرد، هـةر ثـرؤذة ياســاية  يـان بةرنامـةي كــار ثَيويسـتة ثَيشـي        

و زانيـاري لةسـةر كؤبكةينـةوة، خـؤي ئـةوةي ئـةمر ؤ لةسـةر ئَيمـة باسـي ئـةوة نـوَي و            بيخوَينينةوة و، بؤ خؤمان مـةعلومات  
 .تازةية، ئومَيدةوارين بؤ جاري داهاتوو ئةم شتانة ر وو نةداتةوة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا،، ر َيزدار كا  عمر هةورامي، فةرموو

 :بةر َيز عمر صدي  حممد
 .مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

ر ؤذ، بـة ر ةئـي مـن ئـةو ماوةيـة زؤرة، هـةر كةسـَيك ثـاَلَيور او بـوو،          ( 20)من لةطةَل ئةو تةر حة نيم كةوا ماوةكةي بكـرَي بـة   
هةَلبذَيردرا، تةصةور دةكةم بايي ئةوةندةي هةية كة لة ماوةي مانطَيك كةمرتين بتوانَي خؤي يةكال بكاتةوة، بؤ ئـةوةي كـة   

ر ؤذ حـةددي زؤر  ( 54)رلةمان، كاري ثةرلةمانتاري بكات يان نا  بؤية من ثَيشنيار دةكـةم ئـةو ماوةيـة،    بر يار بدا بَيتة ناو ثة
 .زؤرَييت، ئةطةر نا ية  مانط زؤريشة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ناسك خان فةرموو

 : َيز ناسك تؤفي  عبدالكريمبةر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةشـم ثـَى زؤر بـوو، ضـونكة بةر اسـتى       54ية وةكو مامؤستا ئيشـارةتى ثَيـدا، مـن    ةكةمان ال 54ديارة ئَيمة 
و  14نةوةد ر ؤذ زؤر زؤرة، يةعنى تة ريبةن خولَيكة، ئينجا تـؤ نةفـةرَيكت بسـووتَي كـة دةنطـي زيـاتر لـة        

ؤذ زؤر هةزار كة، دةهَينَى، ناكرَيت ئـةو كورسـية خـاىل بَيـت كاتَيـك كـة نوَينـةرى خةَلكَيكـة، نـةوةد ر           19
 .لةبةرئةوة من ثَيم واية ئةو عةدةدة دةبَيت كةم بكرَيتةوة! زؤرة، سَى مانط

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  رفي  فةرموو

 :بةر َيز رفي  صابر  ادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةر يوة بؤ ئةو ر ؤذ لةبةرئةوةى ماوةكة تَى ث 54ر ؤذةكةم الية و ثَيشم واية، لةبةينى ئةوةى  54منين هةر 
بةر َيزانةى كة سوَينديان نةخواردووة ئةوانى ترين نةهاتوون، ئةطةر ماوةكة بةسةر ضوو بَيـت مـةر  نيـة    

ر ؤذ دةكـةم، ئـةو بةر َيزانـةى كـة      40ئةلتةرناتيظةكة نةوةد ر ؤذ بَيت، لةبةرئةوة بؤ ئةم حاَلةتة ثَيشـنيارى  
ر ؤذةكـة تـَى    40دوو بةيانى بفـةرموون، ثـَين ئـةوةى     سوَينديان نةخواردووة دةكرَيت بةيانى بفةرموون و
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بثةر َيت سوَيندى ياسايى خؤيـان يـؤن بـؤ ئـةم حاَلةتـةى ئَيسـتا، ئـةمما بـؤ داهـاتوو كـةم تـر بكرَيتـةوة بـؤ              
مـن بةر اسـتى وةكـو كةسـَيك كـة هـةموو ذيـامن لةطـةَل زمـانى كـوردى و           : ئةمةيان شتَيكى ترة، خـاَلى دووةم 

ةسةر بردووة، من هةست بة ئيبادة دةكةم لةو تةرجةمةية و لةو كورديةى كـة لَيـرة   مةسةلةى ر ؤشنبريى ب
ئَيمة بـةكارى دةهَيـن ، بؤيـة تكـا دةكـةم تـا ئـةو كاتـةى خـةبريى زمـان كـة دةيـدرَيتَى بيـدةن بـة كةسـانى                

ــَيواند      ــةين لــة ش ــتفزاز و هــ  نةك ــت بــة ئيس ــةوةى ئيََمــة هةس ــوردى زان، بــؤ ئ ــر ى ىَل هــاتوو و ك نى وةرطَي
 .زمانةكةمان، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثا،، ئةوة بةدَلنيايةوة ضا  دةكرَيت و هية تةرةدودى ىَل مةكةن، كا  حاكم رزطار كةرةمكة

 :بةر َيز رزطار حممد ام 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ان عوزرى مةشرو ، ئةوةى كة ئامادة نابَيـت  من ثَيم واية دوو، سَى شت لَيرة موراعات بكرَيت باشة، يةكَيكي
بؤ سوَيند خواردن، بؤضى بة موتَلة ى هاتووة، لةوانةية عوزرَيكى مةشـرو  هةيـة لـة ئامـادة نةبوونةكـةى،      
ئةو عوزرة موشروعةة كَى تة ييمى دةكات  بةرةئى من بة ئةغلةبيةى ثةرلـةمان بكرَيـت، كاتَيـك دَيـت و     

ةيـة و حــزورى ئةغلةبيـةى ثةرلــةمان تـة يمى بكـات كــة ئـةوة عــوزرى      دةَلَيـت مـن عــوزرَيكى مةشـروعم ه   
ر ؤذةكة زؤرة، نةوةدةكةة هةر لةو زؤر زؤر  54ئةو مودةى : مةشروعى هةبووة لةو نةهاتنة يان نا  دووةم

ترة، دةكرَيت تةبليغى تيا ببَيت، يةعنى تـةبليغين بكـرَى و لـة دواى تةبليغـةوة، بـةآلم ئـةو مودةيـةى كـة         
ؤيوة ئَيمة دةتوان  حيسابى نةكةين لةسةر ئةوانةى عيال ةى بةم دةورة ثةرلةمانيةوة هةية، ئةوة ئَيستا ر 

، بة نيسبةت ئةوانةوة ئةو مودةية دةوةستَيت، جا دةكرَيت لة سياغةكةيدا (اليسرى على املاضى)ناطةر َيتةوة 
مودةيةى كة لةوةيـةوة دةسـت ثـَى    و ئةطةر بة سياغةكةة نةبَيت هةر ئاسايية كة تؤ نةى طةر َينيتةوة ئةو 

دةكات كة ئةو نةسة جَي بةجَى دةكرَيت، ئةو مودةيـة لةوَيوةحيسـا  دةكرَيـت لةسـةر ئـةو كةسـانةى كـةوا        
غائي ، واتة دةبَيت تةبليغيشى تَيدا بَيت، ضونكة تـؤ دةبَيـت تـةبليغى بكـةى، ئـةو لةبـةردةمى كـَي سـوَيند         

ئةو دَيت سوَيند دةخـوات، بـةَلكو لـة فـةترةى عوتَلـةى ثةرلـةمان       دةخوات  دةبَيت ثةرلةمان كؤببَيتةوة كة 
داية ئةو كة نايةت سوَيند ناخوات، تةبليغ بكرَيت بؤ ئـةوةى علمـى هـةبَيت ئـةو دوو، سـَى نو تةيـة لةبـةر        

 .ضاو بطريَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن فةرموو.كا  د

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
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رفي  كردى و بةشةكةى ترى ديارة هةر كةسَيك سوَيند نةخوات نابَيت بة ئةنـدام،  .بةشَيكى  سةكانى من د
بؤية مافى ئةنداميةتى دةسووتَيت و باشـرتة بَلـَي   مـافى بـوونى بـة ئةنـدام دةسـوتَيت، ضـونكة نةبووةتـة          

 .ئةندام، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرمووكا  دَلشاد 

 :بةر َيز دَلشاد شها  حاجى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . سةكانى من كران، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  برهان فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ات ر است دةكات ئةو عوزرة مةشروعةى كا  رزطار باسى دةك: وةَلآل سَى نو تةى  انونى صرفم هةية، يةكةم
و عوزرى مةشرو  تة ادوم دةوةستَينَيـت و ئيسقات بة مودةى تة ادوم دةكات، ئـةوة  سـةى  ـانونى سـرفة،     

بكـةين لـة    1رة ـةم   29كة عـزوى مونتةخةبةكـة كـراوة مورةشـةح، ئةطـةر ئَيمـة سـةيرى  ـانونى         : دووةم
، (ئيعالنـى نـةتائيجى ئينتيخاباتةوةيــة  اكتسـابى حقــوق و ئيمتيـازات لـةر ؤذى    ) ـانونى ئينتخابـات دةَلَيـت      

بـووة، لةبةرئــةوة مــن ثـَيم باشــة هــةر عــزوى    8ئيعالنـى نــةتائيج هــةمووتان دةزانـن لــة بيدايــةتى مــانطى   
، دوو  20ر ؤذةكة كة هةندَيك كة، دةَلَين زؤرة بكرَيتة  54مةوزوعى : مونتةخة  بَيت مورةشةح، سَييةم
، يةعنى من ناتوامن  انونَيك دابنـَيم حـوكمى   (عدم رجعية القوان مبدمح )مةبدةئى  انونى هةية يةكَيكيان 

يـة ئةمـةى تيـا تةسـبيت     2يـة، وابـزامن   2ة يـان   8لة دةستوورى دائيمى عريا ى  12ر ابردوو بكات، ماددةى 
ى دةستوورى دائيمى عريا ى، 13، ئةطةر بطةر َييتةوة بؤ  ماددةى (ليس للقوانن اثر رععى)كراوة دةَلَيت كة 

لةبةرئةوة ناكرَيت ( واعد التفبيق فى كاف  اواء العراق مبا فيها االقاليم وا افظات)َيت ئةم دةستوورة دةَل
نةزةرى ئيكتسابى حقو ة كة لة  ةوانينى هـةموو  : ر ؤذ بَيت، بؤ ئةوةى ئةسةرى رةجعى نةبَيت، دووةم 54

ر ؤذ مـودةى   54ر ؤذ تـَى ثـةر يوة و    19دونيادا موعتةرةفة، كة يةكَى ئيكتسابى حة َيكى كردبَيـت ناكرَيـت   
ــابَى   ــةوة ن ــت، لةبةرئ ــة    54دةبَي ــةر ل ــت ه ــت، دةبَي ــوورن، زؤر    19ر ؤذ بَي ــت،   ب ــر بَي ــةرةو ذوور ت ر ؤذ ب

 .سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  نةرميان فةرموو

 :ر َيز نةرميان عبداهلل  ادربة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 سةكانى من كرا، يةكَيك لةوانة كا  حاكم رزطار فةرمووى، بةآلم ئيزافةيةكم هةيـة بـؤ ئـةوة،     هةندَيك لة
لةطةَل ئةوةى كة بيانوويةكى ر ةواى نةبَيت و لة خواسـتى خـؤى بـةدةر بَيـت، ئي تمـاىل هةيـة هةنـدَيك لـة         

ؤن، مــافى ئةنداميــةتى ئةنــدامانى خــةَلكانى تــر بتــوانن لــة شــوَينَيك بيهَيَلنــةوةو نــةتوانن بــَين ســوَيند يــ 
يـان ئةطـةرين لـةو    )دةسوتَيت، بكرَيتة مافى ئةنداميةتى نامَينَيت، سوتاندن وشةيةكى تؤزَى بـة نةوعَيكـة   

لةو شوَينةدا زيادةية، ئةطةر لةو ماوةيةدا سوَيندى نةخوارد ئةوا بـة  (ين)ئةو ( ماوةيةدا سوَيندى نةخوارد
ر ؤذةكـة بةر اسـتى مـن     20دةطرَيتةوة بة ثَيى زجنـرية، كَيشـةى   ثَيى حوكمةكانى ياسا ئةندامَيكى تر جَيطاى 

ر ؤذ بَى، لةبةرئةوة ئةطةر بؤ ئَيستاى ثةرلةمانة لة كؤتايى ماددةكة دةَلـَي  ئـةم ياسـاية     30ثَيم باشة هةر 
ن لةبةروارى دةرضواندنى جَى بةجَى دةكرَيت كةواتة ثَيشرت ئةم ياساية نةبووة، بؤية ئَيمة عوزرى  انونيما

 . ر ؤذةكةة تَى ثةر َى، سوثا، 20هةية كة ئةوة ئيشَيكى  انونية كة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظ  خان فةرموو

 :بةر َيز ئةظ  عمر ادد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر ؤذ مبَينَيتةوة، زياد نةكرَيت، لةبةرئـةوةى خـؤى لةخؤيـدا     54من لةطةَل ئةو رةئيةم كة ماوةكةى هةر بة 
كةواتـة ئـةم   ، (ينفدذ هدذا القدانون اعتبدار مدن تداريخ اصدداره       )هاتووة ئـةم ياسـاية لـةر ؤذى     5ة لة ماددةى ك

ر ؤذةكة بَيـت، كـة لـةو ر ؤذةوة     54ر ؤذ هةر  20ياساية ئةسةرى رةجعى نية، جا بؤ ئَيمة بؤضى بيكةين بة 
ر ؤذ و لـةو ر ؤذةوة   20ةين بـة  دةست ثـَى دةكـات كةواتـة ثَيويسـت ناكـات جـارَيكى تـر بيطةر َينينـةوةو بيكـ         

مانطى تر ئَيمة ئيزافةى دةكةينة سةر ئةو ماوةية، هةروةها من لةطةَل ئةوةدام كة ماددةى دووةم  3دةكاتة 
نةمَينَيت لةبةرئةوةى كة ئةم ياساية جَى بةجَى دةكرَيت و حةسة  ماددةى ضوارةم واى ىَل ئةكات كة خؤى 

لةكانى ثَيشوو تر نية، بةآلم ئةطةر تةحديدى نةكةين بؤ ئـةم خولـة   شةملى ئةو خولة دةكات، كةواتة بؤخو
 .دةتوان  بؤ خولةكانى ترين ئيستيفادةى ىَل بكةين، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئةرسةالن فةرموو.د

 :ئةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكَيك لة ئَيمـة نوَينـةرى ضـةندين هـةزار كةسـ ، دةكـرَى ئَيمـة ئةطـةر         بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، هةري
عوزرَيكى مةشروعمان هةبَيت نةيةين سوَيند نةخؤين، بةآلم كة عوزرى مةشروعمان نـةبوو ناكرَيـت ئَيمـة    
دةورةيةكى ثةرلةمانى كاميل وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان سوَيند نةخؤين، ئـةى نوَينةرايـةتى ئـةو خةَلكـةى     

ندين هةزار كةسن و دةنطى داوة بة تؤ كَى مومارةسةى ئةو حة ة دةكات  لةبةرئـةوة مـن ثـَيم وايـة     كة ضة
دةبَيت لَيرة  ةرارَيكى جدى بدةين بؤ ئةوةى ئي رتاممان بؤ هةموو ئةو خوشك و برايانة هةية  كة نايـةن،  
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هةروايـة تةبعـةن، ئةنـدام     ئةطةر نيـةتيان هـاتن بايـة دةهـاتن تـا ئَيسـتا، بـةآلم ديـارة نايـةن بـؤ ئايينـدةة           
ثةرلةمانَيك كة هةَلبذَيردرَيت كة خةَلك دةنطـى بـداتَى مانطَيـك و دوو مـانط و سـَى مـانط نةيـةت، سـوَيند         
نةخوات و دةوام نةكات ديارة نيةتى هةية نةيةت، ئةوةة هية شـتَيكى ئـةوتؤى تَيـدا نيـة، بةر اسـتى ئـةوة       

 .َينةكةى ثر بكاتةوة، زؤر سوثا،حة ة هةر لة هةمان ليستى خؤى يةكَيك بَيت شو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر ؤذ، هةنـدَيك بـة    54بةر َيزان ئَيستا ثَيشنيارى موختةلف هات، ئةو ئاراية هةبوو كةم بكرَيتةوة و بكرَيتة 
 ر ؤذ، يةعنى ثَيشنيار هةبوو لةوةى كةم بكرَيتةوة، هةندَيك لـة بـةر َيزان لةطـةلَ    94ر ؤذ و هةندَيك بة  30

 .ر ؤذة مبَينَيت، كا  زانا فةرموو 20ئةوة بوون كة ئةو 

 :دة كريم رؤوفزانا  .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةو         ــراوة، ئ ــاييةوة ك ــةى ياس ــةن ليذن ــة لةالي ــنيازانةى ك ــةو ثَيش ــةت ب ــةمان، تايب ــدامانى ثةرل ــةر َيزان ئةن ب
ةرضـاو بطـرين هيـوادارم ر اتـان بطـؤر ن لةسـةر ئـةو        تَيبينيانةى كة بةر َيزتان طوتتان، ئةطـةر ئـةو شـتانة لةب   

ئةوةى كة ثةيوةندى هةية بة ئةسةرى رةجعيةوة، ئةوةى كة بة جدى  سةى لةسةر بكةين : حاَلةتة، يةكةم
 90/8/9002لةم  انونة كة ئةسةرى رةجعى تةبيعى دةبَيت ئةسـةرى رةجعـى نـةبَيت، ئَيمـة دةزانـ  لـة       

اييان خواردووة، لةماددةى دووةم دةَلَيت ئةحكامى ئةم  انونة بةسـةر كـَى   ئةندامانى ثةرلةمان سوَيندى ياس
ر ؤذة بــةوة حيســا   54تـةتبي  دةكرَيــت  بةســةر ئةنــدامانى ثةرلــةمان لــة خـوىل ســَييةمةوة، ئةطــةر ئــةو   

ر ؤذ تــَى ثــةر يوة، ئةطــةر لــةو ر وانطةيــةوة   14بكــةين، يــةعنى مــودة  انونيةكــةمان تــةواو كــردووة، ئَيســتا  
رى بكةين و بةو مانايةة سةيرى بكةين، بؤيـة تةحديـد كردنـى مودةكـة، ئَيمـة لةاليةكـةوة دةتـوان         سةي

مةوعيدى  انونى خؤشى جَى بةجآ بكةين، يةعنى ئةسـةرة رةجعيةكـة بـؤ ئـةوة نيـة تـؤ بطةر َييتـةوة بـؤ         
ا هـاتووة و دةَلَيـت   لـةناو ثـةير ةوى نـاوخؤ د   : ر ابردوو، ئَيستاة مةجاىل جَى بـةجَى كردنةكـةى مـاوة، دووةم   

هةر كةسَيك ببَيت بة ئةندام ثةرلةمان دانانرَيت لةر ؤذى خواردنى سوَيندى ياساييةوة بؤى، يةعنى يـةومى  
ئـةوة لـة جَيـى خؤيـةتى     ( بدون عذر مشدرو  )ئةدائى سوَيند، ئةو ثَيشنيازةشى كة هةية تايبةتة بةوةى كة 

ت هةنـدَى حاَلـةت هةيـة بـة نـةزةرى ئيعتبـار وةرى       با، لةوة بكةين وةكو عوزرَيكى مةشـرو ، بـةآلم دةبيَـ   
ــدا        ــةموو ئةندامةكان ــواردنى ه ــوَيند خ ــةَل س ــة لةط ــؤ منوون ــة، ب ــدام ثةرلةمان ــةو ئةن ــة ئ ــةر  ني ــرين، م بط
ئةندامةكة لةوَى ئامادة نابَيت، دواى ئةوة ر ةنطة ئةندامةكةى دواى ئـةوين ر ةنطـة لـة  ائيمةكـةى ئـةوين      

َ   )ةوين نةيةت، بؤية لَيرة نووسراوة جَيطاى دةطرَيتةوة ر ةنطة ئ عادةتـةن مودةيـةكى بـؤ    (فدى موعدده ا دد
تةحديد دةكرَيت، يةعنى هةموو جارَيك سةيرى ئةوة نةكةين كة ئةندام ثةرلةمانَيك لةطةَل هةموو ئةندام 

ةوين ثةرلةمانَيك سوَيندى ياسايى دةخوات دواى مودةيةكى تر ئةندامَيكى ترين دَيتة ثَيشةوة، لةوانةية ئ
نةيةت، بؤية دةبَيت سة فَيكى زةمةنى بـؤ ئـةوين هـةبَيت، بؤيـة ئةطـةر ئيستسـناى ئـةوةى كـة عـوزرَيكى          
مةشرو  بؤى ئيزافة بكرَيت تةسةور دةكةم دةبَيت مودةيةكى زةمةنى هـةبَيت، بـةآلم مـادام وايـة ئَيمـة لـة       
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لين بَيـت بـةو حاَلةتـةوة    خوىل سَييةمةوة دةست دةكـةين بـةو ئيشـة، يـةعنى دةبووايـة بـؤ ئـةوةى مـةمشو        
دةبَيت ئةو ماددةية وا تةعامول بكات لةوةى كة ئَيمة لةسةر  انونَيك ئين نةكةين كة بـؤ ر ابـردوو بَيـت و    
خةَلك ثَيوةى مـةمشول بَيـت، ضـونكة ر ةنطـة دوايـى طلـةيى بـؤ هـةموو ثةرلـةمان بَيـت لـةو حاَلةتةيـة، زؤر             

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر ؤذة، ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى دةخةينة  20ر ؤذة، ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى  54ئةسَلى مةشرو  بةر َيزان 
 .دةنطدانةوة، سؤزان خان نو تةى نيزاميت هةية كةرةمكة

 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة لـة بـةروارى دةرضـوواندنيةوة جـَى     لةطةَل هةموو ر َيزَيكم بؤ ئةو  سـانةى كـة كـرا، كـة دةَلـَين ئـةم ياسـاي       
ر ؤذ دةوةسـتيت، هاتـاوةكو جـارَيكى تـر ئـةم       54بةجَى دةكرَيت، يةعنى تؤ لة ئةمر ؤوة دةرى دةضـوَينى تـا   

خةَلكانة ئةو مةجالةيان بؤ دادةنَييتةوة، ئةطةر هاتو، سوَيندى ياسايى يؤن ياخود نةخيؤن، لَيرةو لة ر ؤذى 
ئةمة دةضَيتة ناو ثةير ةوى ناوخؤييةوة، خؤ بةم نةسةوة ناضَيت، هـةر تـةنها   دةرضوونيةوة لة دوايى دا كة 

ماددةى يةكةمى دةضَيتة ناو ثةير ةوى ناوخؤييةوة، بة، ئَيستا ئَيمة مـةجبورين خـةَلكَيك هةيـة و دةنطـى     
ى جيـاواز  ثَيدراوة نايةتة ناو ثةرلةمانةوة، دةبَيت حةلَيكى بؤ بدؤزرَيتةوة، ئةطـةر نـا خـؤ ئَيمـة بـة نةسـَيك      

مامةَلــةى لةطــةَل ناكــةين، لــة نةســَيك دا مامةَلــةى لةطــةَل دا دةكــةين كــة دةضــَيتة ضوارضــَيوةى ثــةير ةوى    
ر ؤذ نــةتوانَى بَيــت خــؤ مةطــةر كارةســاتى  54نــاوخؤى ثةرلــةمانى كوردســتانةوة، زؤر ســوثا،، كةســَيكين 

 .ر ؤذ بطاتة ئةو وآلتة 54سروشتى هةبَيت هةر دةتوانَى بة 
 :سةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز 

 .رؤذان فةرموو.زؤر سوثا،، د

 :رؤذان عبدالقادر دزةيى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 20ر ؤذة لة ر ؤذى دةرضووني ياسايةكةوةية، بآلوكردنةوةى نيـة، ئـةو    54ية  ر وون كردنةوةم هةية، ئةو 
ةسـَلى ثرؤذةكـة هـاتووة، ئـةو ماوةيـة لـةوة       ر ؤذةى كـة لـة ئ   54ر ؤذةى ليذنة ثَيشنيارى كردووة، ياخود ئةو 

ر ؤذةى  20ر ؤذ، لـةو   20دةست ثَى دةكات لةر ؤذى سوَيند خواردنـةوة ئـةوجا ماوةكـة حيسـا  دةكرَيـت بـة       
هةر ر ؤذة  ئامادة بوو ثَيى كرا بَيت ئةو دةتوانَى سوَيندى ياسايى يـوات و ثةرلـةمان ر ؤذةكـةى بـؤ ديـارى      

 90/8بةسةر ضوو ئَيمةة ناضارين، ضونكة كَيشةيةكمان هةية ئَيستا ئةوة لـة  دةكات، بةآلم ئةطةر ماوةكة 
ر ؤذ بَيـت، نـة     20ةوة سوَيندى ياسايى خوراوة، دةبَى كَيشةكة ضارةسةر بكةين، بؤية ثَيمان باشة ماوةكـة  

 .ر ؤذ 54
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

ر ؤذين زؤرة، بةآلم بؤ ئةوةى كة  54ديارة وة  ئةوةى كا  حاكم رزطار و ئةوانى تر باسيان كرد بةر استى 
ر ؤذةكـةيان لةبةرئـةوة دانـاوة كـة      20نازامن لةر ووى  انونيةوة كا  شَيروان و ئةوان باشى ىَل دةزانن، ديارة 

ر ؤذ بَيـت بـؤ ئـةوةى بطةينـة      54ر ؤذ نـةبَى و   20ةيشتووم، دةكرَيـت  مودةكة تَى ثةر يوة، ئةوةى من تَيى ط
حاَلةتَيك حيسابى ئةو مودة  انونيةة بكةين كـة تـَى ثـةر يوة و كاتةكـةة زؤرى بةسـةردا نةضـَيت، بَلـَي         

 .ر ؤذ بؤ منوونة، يةعنى ئةمة ئةطةر حةلَيكى وةسةت بَى، زؤر سوثا، 94
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ن فةرمووكا  برها

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ر َيزم هةية بؤ دةنطدان، دائيمةن ئي رتامى رةئى ئةكسةريةت دةطرم، دةنطدان شتَيكى ثـريؤزة، بـةآلم ناكرَيـت ثَيشـنيارَيكى     
ةوةى ر وومن كردةوة كة دةستوور مةنعى هةَلدةبذَيرَى يان نا  لةبةرئ 54نادةستوورى و نا  انونى يرَيتة دةنطدانةوة، خةَلك 

 90/8ئَيمة سوَيندمان خواردووة،  90/8! ر ؤذ 54كردووة بة مةبدةئى عةدةم رةجعيةت  انون دةرضَيت، تةعديالت بكرَيت، 
ر ؤذ تةسبيت دةكـةى  دةبَيـت كـة  انونةكـة      54ر ؤذة سوَيندمان خواردووة، تؤ ضؤن  14و ئَيمة  91ئةوة  90/10ـ   90/2ـ 

ر ؤذ مودةمـان دادةنـا، نـةمان     14بوايـة بـؤ    94/8دةكةى ئةسةرى رةجعى نةبَى و مودةتَيك بهَيَليتـةوة، ئةطـةر بيدايـةتى    دةر
 .ر ؤذ تَى ثةر يوة، سوثاستان دةكةم 11ر ؤذةكة تَى ثةر يوة،  54، بةآلم ئَيمة حيسابى ئةوةمان كردووة و 20دةكرد بة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ستا ثَيشنيارى ئةخري دةخةينة دةنطدانةوة، بيخوَينةوة كا  عونى تكايةبةر َيزان ئَي

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

فى حال  عدم اَاء املرحح املنتذد للربملان الديمني فدى موعدده ا ددَ، بددون عدذر مشدرو  يسدقا حقده فدى           
 .ذكور وحيل اله مرحح ا ر وفق احكام القانونالعضوي  بعد مضى تسعني يوما على التاريخ امل

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثا،، ر َيـزداران طوَيتـان لَيـى بـوو ئَيسـتا ئـةو ماددةيـة بـةو شـَيوةيةى كـة ليذنـةى ياسـايى خوَينديانـةوة              
زؤرينـةى   دةخيةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَلة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كَى لةطةَل دانيـة  بـة  

 .دةنط ثةسةند كرا، بؤ ماددةيةكى تر، كا  كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 :املاَة الثاني 
 .تسرى احكام هذا القانون على املرححني لعضوي  الربملان للدورة االنتذابي  الثالث 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .، كا  شَيروان فةرمووليذنةى ياسايى كةرةمكةن

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دة ى ماددةكةين و هية موالحةزةيةكمان نية، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئةو بةر َيزانةى دةيانةوَى  سة بكةن  سؤزان خان فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نورى

 .رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة
بةخوا ئيجبارت كردم، ئةطينا ثرسيارَيك لة مَيشـكى مـن دا هـةبوو، دةَلـَى حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية ئةوانـة دةطرَيتـةوة كـة لـة            
خوىل سَييةمى هةَلبذاردنةوة بؤ ئةنداميةتى ثةرلةمان ثاَلَيوراون، من لَيرة ثرسـيار دةكـةم تـؤ دةَلَيـى حـة ى ئةنداميةتةكـةى       

ليةتةكةى ئةوةى كة دَيتةوة جَيطةى نابَيت با، بكرَيت لةم ماددةية، يـان لـة هةرضـى ماددةيـةكى تـردا، ئايـا       سقوت دةكات، ئا
 .ثةرلةمان خؤى بانطهَيشتيان دةكات و ئةوانةى كة لة تةسةلسول دان ياخود ئةوة ضؤنة  سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر ؤذان  فةرموو.ايى وةآلمتان  دليذنةى ياس

 :ز ر ؤذان عبدالقادر دزةيىبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةنها          ــرة ثَيشــنيار كــراوة، ت ــراوة، ئــةوةى ئَيمــة لَي ــة ياســاى هةَلبــذاردن ضارةســةر ك ــتة، بــةآلم ئــةوة ل ئــةوةى باســى كــرد ر اس

بة ض شَيوةية  كـام  ئةوة باسكراوة كة ( خامسا)هةمواكردنى بر طةيةكة لةو ماددةية و زيادكردنى ئةو بر طةية بةناوى بر طةى 
 .ثاَلَيوراو دَيـتة شوَين ئةو كةسةى كةوا ناية و سوَيند ناخوات

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تكاية ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة وةكو ئةوةى ليذنةى ياسايى خوَينديةوة، كـَى لةطةَلـة تكايـة دةسـت بـةرز      

 .ند كرا بؤ ماددةيةكى تر كا  كاردؤ فةرمووبكاتةوة  زؤر سوثا،، كَى لةطةَل دانية  بة كؤى دةنط ثةسة

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :املاَة الثالث 
 .على اجلهات ذات العاق  تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى كةرةمكةن، كا  شَيروان فةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل دة ى ئةو ماددةيةين كة كا  كاردؤ خوَينديةوة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  حاكم رزطار نو تةى نيزامى هةية فةرموو

 :بةر َيز رزطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةيكات، يـةعنى جـَى بـةجَى كردنـى ئـةم مةسـةلةية       بة بؤضوونى من ئةم تة يمة بة، ثةرلةمان بؤ خؤى 

بة، عيال ةى بة ثةرلةمانةوة هةية، ئـةو دةَلـَى ئةندامـة  بـوَل نيـة يـان نـا، بؤضـى جيهـات عيال ـةى بـة            
 .جيهاتةكانى ترةوة ضية  هةر ثةرلةمان بَيت و تةواو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  نةرميان فةرموو

 :ربةر َيز نةرميان عبداهلل  اد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةَلآلهى من ناتوامن بَلَيم نو تةكـة نيزاميـة يـان نـا، بـةآلم دةخيةمـة بةرضـاو، بةر اسـتى حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية لـة مـاددةى              
دووةمــة كــة تــَين ثــةر يوة بةداخــةوة، ئةوانــة دةطرَيتــةوة كــة لــة خــوىل ســَييةمى هةَلبــذاردن، كةواتــة ئَيمــة ئــةم خولــةمان      

ردووة، لـة خـوىل ضـوارةمين هـةمان كَيشـة ر وو دةدات كـة ئَيمـة تووشـى بووينـة، كةواتـة دةبووايـة ئةمـةمان زيـاد              ضارةسةرك
 .بكرداية بةر استى مبان طوتباية سَييةم و دواتر، بؤ ئةوةى ئةوان تووشى ئةو كَيشةية نةبنةوة كة ئَيمة ئَيستا تووشى بووينة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ةرةمكةن، كا  شَيروان فةرمووليذنةى ياسايى ك

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يـةعنى لـةم دةورةوةيـة، نـة  تـةنها ئـةو       ( اعتبارا مدن الددورة االنتذابيد  الثالثد     )ئَيمة لة ثرؤذةكة دةَلَي  
 .دةورةية، زؤر سوثا،

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةم دةخةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَلـة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة، زؤر سـوثا،،       بةر َيزان ئَيستا ماددةى سَي
كَى لةطةَلدا نية  دوو كة، لةطةَل دانية، بة زؤرينةى دةنط  بوَل كرا، زؤر سوثا، بؤ ماددةيـةكى تـر كـا     

 .كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 :املاَة الرابع 
 (.وقائع كورَستان)ذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر فى اجلريدة الرمسي  ينف

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى كةرةمكةن، كا  شَيروان فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ا،لةطةَل دة ى ماددةكةين و هية تَيبينيمان نية، زؤر سوث
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كَى دةيةوَيت  سة بكات لةسةر ئةو ماددةية  كا  خورشيد فةرموو

 :بةر َيز خورشيد ادد سليم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر ؤذ وة ئيعتبارة ذ تارخية جةلسة يةكَى ية ثةرلةمانى طرَيـدان، الزمـة نةسـةكة بـةو شـكلة بـَينت،        20مادام 

ر ؤذةكة لةبةر ض بـوو    20ئةو ( 90/8اعتبار من تاريخ اجللس  االوىل للربملان املنعقد فى تنفذ هذا القانون )
ر ؤذ بـن   20ر ؤذى تـر ئَيمـة دةبَيـت ئينتـزار بكـةين، مـة طـؤتن         20ئةطةر لة تارخيى ئَيسـتا بَيـت مـةعناى    

 .ئيعتبارة ذ تارخية جةلسة يةكَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو

 :ز تارا سس  ئةسعةدىبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــن هــةر وةكــو ثرســيارَيك لــة ليذنــةى ياســايى دةكــةم و لــة جةنابيشــتان، لــة دواى ئــةوةى ئــةو بر يــارة كــة 
ئَيستاكة ثةسةند كراوةو بة كؤى دةنط دةرضوو بؤ ئةو كةسانةى كة لة دواييدا كة ماوةكةيان ثَيدا ر ؤيشـت  

وزرَيكى  انونى نةهاتوون بؤ ناو ثةرلـةمان، ئايـا ئـةو كةسـانةى كـة لـة بـر ى ئـةوان         دةركةوت بة بَى هية ع
دَينة جَييان سَى مانطيان ىَل ر ؤيشتووة لة هةموو بارَيكةوة مةعنـةوى و  انونةكـة و ياسـا و ئـةو خةَلكانـةى      

زةنـب ضـية  حـةز    كة دةنطيان ثَيداون و ماندوو بوونيان لة بانطةشةكة دا و  ةرةبووى ئةم كةسانة بـة بـَى   
 .دةكةم لة ر ووى ياساييةوة وةآلمى ئةوةم بدةنةوة سوثاسى هةمووتان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر ؤذان فةرموو.ليذنةى ياسايى وةآلمتان ضية بؤ ئةمة  د

 :بةر َيز ر ؤذان عبدالقادر دزةيى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ةرةبووكردنةوةية  لة ياسا نية، ضونكة لةبةرئةوةى ئةوةى ثاَلَيوراوة تـا ئَيسـتا   هية ! سةبارةت بةوةى كة  ةرةبوو كردنةوة
نةبووةتة ئةندام ثةرلةمان لةر ؤذى سوَيند خواردنيةوة تا ئَيسـتا سـوَيندى نـةخواردووة، ئـةوةى ثَيشـرت كـة ثـاَلَيوراوة ئـةوين         
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امَينَى، بـةآلم ثـاَلَيوراو بـة ثَيـى ئـةو ليسـتةى لـة        سوَيندى ياسايى نةخواردو ماوةكةى بةسةر ضوو، ئـةوة مـافى ئةنداميـةتى نـ    
كؤمســيؤن ثةســةند كــراوة، ئــةوا ئــةو دةتــوانى بَيــت كــة ثةرلــةمان بانطةشــةى كــرد ســوَيندى ياســايى خــوارد دةبَيتــة ئةنــدام    

 .ثةرلةمان و هةموو ماف و بةرثرسياريةتةكة لة ئةستؤ دةطرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  شَيروان فةرموو

 :ةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرىب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بة  سةكانى كا  خورشيد كة دةَلَيت مةسةلةى تارخيى ئيسدار، تةبعةن ئَيمة لة تـارخيى ئيسـدار ياسـايةكة دةضـَيتة     
ر جـار لـةو ثةرلةمانـة    بوارى جَى بةجَى كردن، كة ضووة بوارى جَى بةجَى كردن ئـيرت مشـوىل ئـةو حاَلةتانـة دةكـات، ئَيمـة زؤ      

ياسامان دةرهَيناوة بة عةينى شَيوة و ئيسدارمان كردووةتة معيارَيك بـؤ جـَى بـةجَى كردنـى ئـةم ياسـاية، مومكينـة ئةسـةرى         
رةجعيشى هةبَيت لةبؤ هةندَى حاَلةتى ثَيشوو، بؤية تارخيى جَى بةجَى كردنى ياسايةكة تارخيى دةرضوواندنيةتى لَيرة كة بة 

يبةتى موعامةلةى كراوة، وةكو براى بةر َيزم كا  فرست ئيشارةتى ثَييدا، ئةسَلةن نةشـرة لـة جةريـدةى رةمسـى،     شَيوةيةكى تا
 .ئيستسنائةن ئيمكان هةية لة حاآلتى ئيستعجال ئيسدارين بةكاربهَيندرَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وارةكــانى تــر دةبَيــت بــؤ ئاطــادارى، ئَيســتا ماددةكــة دةخةينــة   ئةســةرى رةجعــى لــة حاَلــةتى جــةزائى و زةريبــة نابَيــت، لــة ب  

دةنطدانةوة كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة تكاية  زؤر سوثا،، كَى لةطةَل دانية  بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـرا، ئَيسـتا       
َل دانية  زؤر سوثا، ر ؤذى طشت ثرؤذةكة دةخةينة دةنطدانةوة كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كَى لةطة

 1دانيشتنى داهاتوومان دةبَيت، خوا ئاطادارتان بَيت، دانيشتنى داهاتوومان سـيقة دانـة بـة كابينـةى      11ضوار شةممة سةعات 
كة سةرؤ  و جَيطرةكةى و سوَيند خواردنيان لة ثَين ثةرلةمانى كوردستان، بـؤ ئاطاداريتـان بةرنامـةى كارمـان ئةوةيـة، خـوا       

 .تان بَيت، خوا حافيزئاطادار
 

                                                                                                                                                       
 (كمال كةركووكي.د)د  ادر عبداهللحمم     ارسالن بايز امساعيل                     ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 08/12/0222 رَيكةوتي شةممةضوار

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  98/10/9002رَيكــةوتي  شــةممةضوار رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤ  و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (2)ذمارة 
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 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي خـولي  (2)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , كوردستاني عَيـراق  ثةرلةماني
بــةم  دا 98/10/9002رؤذي ضوارشــةممة رَيكــةوتي  ي ثــَين نيــوةر ؤي(11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  

 :شَيوةية بَيت
 :كؤبوونةوةى يةكةم

ـ سةرؤكى ثةرلةمان هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى  وةزيران، كة بـة بر يـارى ذمـارة    1
بؤ سةرؤ  و جَيطرى سـةرؤكى كابينـةى شةشـةم نـاونران      11/2/9002ى ر ؤذى 5لة دانيشتنى ذمارة  19

 .متمانة ثَيدان، ثَيشكةة بة ثةرلةمانى كوردستان دةكات بؤ
ـ سـةرؤكى ثةرلـةمان داوا لـة سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران دةكـات نـاوى وةزيـرة بـةر َيزةكان ياتـة ر وو،            9

 .ئينجا سةرؤكى ثةرلةمان يةكة يةكة ثَيشكةة بة ثةرلةمانيان دةكات تا متمانةيان ثَى بدرَيت
 :كؤبوونةوةى دووةم

 .ارى بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياقـ وت1
ـ سةرؤكى ثةرلةمان سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران بانط دةكات، بـؤ سـوَيند خـواردنى ياسـايى و ثاشـانين      9

 .جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران بانط دةكات بؤ سوَيند خواردنى ياسايى
ت كة وةزيرة بةر َيزةكان بؤ سوَيند خـواردنى ياسـايى   ـ سةرؤكى ثةرلةمان داوا لة سكرتَيرى ثةرلةمان دةكا3

 .ثَيشكةة بكات
) بةرهـةم صـا  دةكـات    .، د1ـ سةرؤكى ثةرلةمان داوا لة بةر َيز سةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيرانـى كابينـةى    5

 .بؤ ثَيشكةة كردنى وتارى بةر َيزيان( ئةطةر متمانةى بة دةست هَينا
ى فيـدر اَل بـة بؤنـةى ثَيكهَينـانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان ـ         ـ وتـارى بـةر َيز سـةرؤ  كؤمـارى عريا ـ     4

 .كابينةى شةشةم
ـ وتارى ر َيزدار سةرؤكى هةرَيمى كوردستان بة بؤنةى ثَيكهَينانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ كابينـةى   1

 .شةشةم
 .لةاليةن سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستانةوة ـ كؤتايى هَينانى دانيشنت9

 :ثةرلةماني بةر َيز سةرؤك
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خوىل سَييةمى هةَلبذاردن، ساَلى يةكةم، خوىل طرَيـدانى  بةناوى طةىل كوردستان، 

، بةرنامـــةى كـــارى ئـــةمر ؤمان، بـــة ثَيـــى   98/10/9002، ر ؤذى دانيشـــنت 2يةكـــةم، ذمـــارةى دانيشـــنت 
ى  1229ى هــةموار كــراوى ســاَلى   1ثــةير ةوى نــاوخؤى ذمــارة    لــة 90ى مــاددةى 1حوكمــةكانى بر طــة  

ثةرلةمانى كوردستانى عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بر يارى دا، بةرنامـةى كـارى دانيشـتنى ذمـارة     
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 98/10/9002ى ثـَين نيـوةر ؤ، ر ؤذى ضوارشـةممةى ر َيكـةوتى     11ى خوىل سَييةمى هةَلبذاردن لة كات 2
 .بةم شَيوةية بَيت

 :ؤبوونةوةى يةكةمك
ـ سةرؤكى ثةرلةمان هةر ية  لة سةرؤ  و جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى  وةزيران، كة بـة بر يـارى ذمـارة    1

بؤ سةرؤ  و جَيطرى سـةرؤكى كابينـةى شةشـةم نـاونران      11/2/9002ى ر ؤذى 5لة دانيشتنى ذمارة  19
 .بؤ متمانة ثَيدان، ثَيشكةة بة ثةرلةمانى كوردستان دةكات

رؤكى ثةرلـةمان داوا لـة سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران دةكـات نـاوى وةزيـرة بـةر َيزةكان ياتـة ر وو،           ـ سـة 9
 .ئينجا سةرؤكى ثةرلةمان يةكة يةكة ثَيشكةة بة ثةرلةمانيان دةكات تا متمانةيان ثَى بدرَيت

 :كؤبوونةوةى دووةم
 .ـ وتارى بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق1
ةرلةمان سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران بانط دةكات، بـؤ سـوَيند خـواردنى ياسـايى و ثاشـانين      ـ سةرؤكى ث9

 .جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران بانط دةكات بؤ سوَيند خواردنى ياسايى
ـ سةرؤكى ثةرلةمان داوا لة سكرتَيرى ثةرلةمان دةكات كة وةزيرة بةر َيزةكان بؤ سوَيند خـواردنى ياسـايى   3

 .كاتثَيشكةة ب
) بةرهـةم صـا  دةكـات    .، د1ـ سةرؤكى ثةرلةمان داوا لة بةر َيز سةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيرانـى كابينـةى    5

 .بؤ ثَيشكةة كردنى وتارى بةر َيزيان( ئةطةر متمانةى بة دةست هَينا
 ـ وتـارى بـةر َيز سـةرؤ  كؤمـارى عريا ـى فيـدر اَل بـة بؤنـةى ثَيكهَينـانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان ـ             4

 .كابينةى شةشةم
ـ وتارى ر َيزدار سةرؤكى هةرَيمى كوردستان بة بؤنةى ثَيكهَينانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ كابينـةى   1

 .شةشةم
 .ـ كؤتايى هَينانى دانيشتنى لةاليةن سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستانةوة9

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نو تةى نيزاميت هةية كا  عدنان فةرموو

 
 :عثمان ز عدنانبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـة  : من لة دوو خاَلدا دةمةوَيت الوازى اليةنى ياسايى ئةو كؤبوونةوةية يةمة بةردةستى بةر َيزتان، يةكةم

سـةعات ثـَين كؤبوونـةوة     58لة ثةير ةوى ناوخؤى ثةرلةمان ثَيويستة بةرنامةى كـار   90طوَيرةى ماددةى 
نى ثةرلةمان، خاَلى يةكةم لةو ماددةية كـة بـا، لـة دةسـةآلتةكانى سـةرؤكايةتى      يرَيتة بةردةستى ئةنداما

دانانى بةرنامةى كارى هةريةكَي لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةن كة دةبَيت لةطـةَل ئـةو ثـرؤذة    )دةكات دةَلَيت 
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 و ثَيشـــنياز و راثؤرتانـــةى طفتوطؤيـــان لةســـةر دةكرَيـــت بةاليـــةنى كةمـــةوة ثـــَين دوو ر ؤذ لـــة بةســـتنى  
، ئةمة لة (كؤبوونةوةى ئةجنومةن بة ئةندامانى ثةرلةمان و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيران ر ابطةبةندرَيت

حاَلةتَيك دا ئَيمة دوَينَى تا عةسر ثَيمان نةطةيشتووة و ئةمر ؤ ناوى وةزيرة بـةر َيزةكامنان ثـَي طةيشـتووة و    
ثَيويست بوو كارنامةى ئةم دانيشتنة هـاوثَية  كة من بة خةر ى ثةير ةوى ناوخؤى ثةرلةمانى دةزامن، بؤية 

لةطةَل هةر وتار يان دؤكيومَينتَيكى تر كة بر يارة ئةمر ؤ يرَيتة ر وو و جةنابتان باستان كـرد لـة هينةكـة،    
ثَين دوو ر ؤذ دةبوو بة ئَيمة بطةيشتاية، بةآلم دوَينَى وة  باسم كـرد بـة دةسـتى كـةمسان نةطةيشـت بـوو،       

ةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة دةمانةوَى  سة لةسةركابينةيةكى نوَى بكةين كة سةرجةم كايةكانى بةر َيز س: دووةم
ــتى        ــةوة لةبةردةس ــى و ئابووري ــةر ووى سياس ــةمان ل ــى ميللةتةك ــةكان و ضارةنووس ــة طرنط ــةَلطا و اليةن كؤم

 ............ .دان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  زانا فةرموو ئةطةر نو تةى نيزامي هةية لة دوو شوَينةوة،
 :دة كريم رؤوف بةر َيز زانا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ........... .وَير اى تةئكيد كردنةوة لة  سةكانى كا  عدنان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوة نيزامى نية براى من، دانيشة با كا  عدنان هةَلسَى  سةكةى تةواو بكات، كا  عدنان  سةكانت تـةواو  
 .ةرمووبكة و ف
 :عثمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــؤ  ســة كــردن لةســةر بــةر َيزانى ســةرؤ  و ئةنــدامانى كابينةكــة و بةرنامــةى كــارو سياســةتى حكومــةت    
مةفروز وابوو بةاليةنى كةم  ية  هةفتة ثَيشـرت ثةرلـةمان لـة هـةموو ئـةوةى لـةو ماوةيـةدا لـة خاَلةكانـدا          

ــا  ــدامانى ئاط ــاتووة ئةن ــرتن و     ه ــوَى ط ــاندن و ط ــةنها ناس ــةمر ؤمان ت ــةوةى ئ ــةر كؤبوون ــةوة، ئةط دار بكردباي
بةرنامةى حكومةتى نوَى بـَى كابينـةى شةشـةم مـن هـية كَيشـةيةكى ياسـايى لـةوةدا نـابينم، بـةآلم ئةطـةر            

ة متمانة بةخشينة وةكو ئةوةى لة خاَلى دووةمدا هاتووة بةسةرجةم كابينةكة، ئةوا بـة ثَيويسـتى دةزامن لـ   
ئـةم دانيشـتنة بـؤ مـاوةى هةفتةيـة  دوايرَيـت بـؤ ئـةوةى بـوار بـة ئةندامـة            : بةر َيزتان داوا بكةم، يةكـةم 

بةر َيزةكانى ثةرلةمان و بة تايبةت ئؤثؤزسيؤن بـدرَيت بـة وردى لـة كارنامـةى حكومـةت و كـارايى وةزيـرة        
ت هية شتَيكى طـرنط بوترَيـت كـة ئَيمـة     ثَيشنياركراوة بةر َيزةكان بكؤَلَيتةوة، ضونكة بةم ثةلةيية ناتوانرَي

سةرؤكايةتى ثةرلةمان نووسراوَيك يان تـةعميمَيك بـؤ ديـوانى    : ئَيستا ناوى ئةو بةر َيزانة دةبيست ، دووةم
ضــاودَيرى دارايــى بكــات، بــؤ ئــةوةى هــةر زانياريــة  كــة ثةرلــةمان ثَيويســتى ثَيــى دةبَيــت و بــة ثَيويســتى   

ؤسيةى ئةو بةر َيزانةى كة كانديد كراون بؤ سةرؤكايةتى و ئةندامانى كابينـةى  دةزانَيت بؤ لَيكؤَلينةوة لة د
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نوَى يرَيتة بةردةم ئةندامانى ثةرلةمان وة يان ليذنةيةكى تايبةت كة بةر َيزتان بة باشى بزانن ثَيك بَينن 
 .سوثاسم بؤ ئةم مةبةستة، بةمةة دةتوان   سة لةسةر ثةرلةمانَيكى ضاال  و ئةكتي  بكةين، لةطةَل

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثا، بؤ جـةنابت، بـؤ وةآلم دانـةوةى، ئَيمـة لـة دانيشـتنى ر ؤذى دووشـةممة ئيعالمنـان كـرد و طوكـان ر ؤذى ضـوار شـةممة             
دانيشنت دةكةين و دانيشتنةكةة بؤ متمانة دانة بة كابينةى شةشةمى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، ئيعالمنـان كـرد لَيـرة       

ئــةو  ســةيةم كــرد، بــة بةر َيزتانيشــمان راطةيانــد ئــةم دانيشــتنةى داهاتوومــان بــؤ ئةوةيــة هــةتا وةكــو تةئكيديشــم   مــن خــؤم
سةعات بةسةريان دا ر ؤيشتووة لة ئَيستاوة دةيزانن بؤ ئاطاداريتـان، نـاوى وةزيرةكـان تـاخري هـات، ر اسـتة،        58كردطومت نةَلَين 

ئةو بةر َيزانةى كة موكةئ  نية لةوةى كة ئةو وةزيرة بةر َيزة متمانةى ثـَي بـدات،    بةآلم ئةو بةر َيزانة هةموويان ناسراون و
 .دةتوانَى دةنطى ثَى نةدات، نو تةى نيزاميت هةية، كا  برهان فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى نيـزام داخلـى ئَيمـة هـاتووة كـة      45ضـوو، لـة مـاددةى    سوثاسى ر وون كردنةوةكةت دةكةين، بةآلم كا  عدنان شتَيكى لـةبري  
 انونى ئَيمة حوكمى عيال اتى ناو ئةجنومةنةكان سةرؤ  و جَيطر و سكرتَير و هـةموو ئةنـدامان و سـةرؤكى فراكسـيؤنةكان،     

سـَييةمى   ، بر طـةى (هية دانيشـتنَيك بـة بـَى بةرنامـةى كـارى ثـَين وةخـت نابةسـرتَيت        )داهاتووة  1لة بر طةى  45لة ماددةى 
يرَيتـة ر وو و طفتوطـؤى لةسـةر بكرَيـت كـة لـة بةرنامـةى كـاردا نـاوى          ( مةنعى كردووة يـةعنى )نابَيت هية بابةتَيك )دةَلَيت 

نـةهاتبَيت، يـةعنى بـة ثَيـى نيـزام داخلـى ئـةم كؤبوونةوةيـة نابَيـت بكرَيـت، تـاوةكو ئَيمـة ئاطـادار بـ ، بةر اسـتى مـن نــازامن                 
 .......... .  وةكو ئةندام ثةرلةمانَيك ثَيم خؤشة دةستى بؤ بةرز بكةمةوةوةزيرةكان كَي و كَى ية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

براى عةزيز سوثا، بؤ ر وون كردنةوةكةت، بةرنامةى كارمان ئيعالن كرد، طوكان لة ثَين ئَيوة و لة ثـَين  
ة دانيشــنت دةكــةين، دانيشــتنى ميــدياكان، ئــةوة لــة ثرؤتؤكــؤَل تةســجيلة، طوكــان ئَيمــة ر ؤذى ضــوار شــةمم 

 .زانا فةرموو.ئاسايية و بؤ متمانة دانة بة كابينةكة، ئةوة ئيعالن كرا موسبة ةن، كا  د
 :دة كريم رؤوفبةر َيز زانا 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــارى ر ؤذى          ــةى ك ــت بةرنام ــةرَيزت طوت ــووم، ب ــادة ب ــة ئام ــة كؤبوونةوةك ــين ل ــة من ــةر َيزت واي ــةكانى ب  س

شــةممةمان كــة متمانــة بةخشــينة بــة كابينــةى شةشــى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، بــةآلم ئــةمر ؤ  ضوار
نــاوى وةزيــرة بــةر َيزةكامنان ثــَي طةيشــت، ئَيمــة لةســةر ض بنضــينةية  متمانــة دةبةخشــ  بــة    2ســةعات 

ــة وة        ــافى خؤمان ــةة م ــة، ئَيم ــتى ئَيم ــتووةتة بةردةس ــةى طةيش ــتا كارنامةك ــة ئَيس ــة ئَيم ــة  ك ــو كابينةي ك
ئةندامانى ثةرلةمان داوا بكةين مؤَلةتَيكمان بدرَيتَى، ئةطةر خوَيندكارَيك بَيـت ثَيويسـتت بـة كاتَيـك هةيـة      

 .بؤ ئةوةى  ئةمة يوَينَيتةوة، بَى طومان متمانة بةخش  لةسةر بنضينةية  دةبَيت، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .انةوة، كا  فرست فةرموور وونكردنةوةية  لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةم
 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةكى جةنات ئاطادارى برادةرانت كرد كو ثَين وةخت ئَيمة ئاطادارى ثةرلةمامنان كردووة جةلسـةى ئـةمر ؤ   

ان ئـةوى  بؤ متمانة دانة، بةرنامةى كار هية خيالفى لةطةَل نية ئةوى تةحريرى هاتبيتـة تـةوزي  كـرن، يـ    
ئـةوة ضـار، ثَيـنج رؤذة لةطـةَل سـةرؤ  فراكسـيؤنةكان و بـزات لةطـةَل         : شةفةوى هاتبيتة ئيعالن كـرن، دوو 

ســةرؤ  فراكســيؤنى طــؤر ان ئَيمــة باســى ئــةوة دةكــةين ر َيــو شــوَينى رةمسيــاتى ئــةو جةلســةية ضــؤن بَيــت  
 1ان تةماشـاى  ـانونى رة ـةم    مةعناى لةو ناحيةوة ئاطادارن، مةوزوعى سـيقةدان، مـن حـةز دةكـةم بـرادةر     

بكةن و  انونى ئةجنومةنى وةزيران بكةن، سيقةت دان نة لةسةر ئةساسى بةرنايجى كـارة، لةسـةر ئةساسـى    
شةخســية، وةزيــر بــة وةزيــر ســيقةتى ثــَى دةدرَيــت، بــةرنايجى كــار ثــاة تةشــكيل كردنــى حكومــةت، ئــةو   

بكـات تةسـويتة  لةسـة ردةكـةين و سـيقةت       وةختةية كة بةرنايجى كارى هةبَيت و بَيت عةرزى ثةرلـةمان 
بةو بةرنايجة دةدةى يان سيقةتى ثَى نادةى، ئةوةى هاتية تةوزي  كرن هةر بـؤ ئةوةيـة ثـَين وةخـت وة      
مسوةدةية ، وةكو ر ةشنووسةكة، بـرادةران ئاطـادار بـن، ضـونكة بـةرنايجى كـارةو ئةهميـةتى خـؤى هةيـة و          

سـةعات كيفايـةت نيـة مـن بـةرنايجى       95ة نـةَلَيت وةَلـآل ثـَين    موحتاجى ديراسةتة، سبةى يةكَيك بة ئَيم
كارى حكومةتَيك بـؤ ضـار سـاَل ديراسـةتى بكـةم و رةئـى خـؤمى لةسـةر بـدةم، لةبةرئـةوة بـةر َيز سـةرؤكى             
ئةجنومةنى وةزيران تةوزيعى كردية و هةتا سةرؤكايةتى ثةرلةمان تةوزيعى نةكردووة بؤ مةعلوماتتان، بة 

انى ثةرلةمان رةئيـان داوة ثـَين وةخـت كـو ئاطـاداربن سـبةى يـةكى تـر حجـةتَيك ثيشـان           برادةرانى ئةندام
نةدات و بَلَيت وةَلآل خيالىل دوو ر ؤذ من ئاطادار بوومة، هةر لة ئَيستاوة ديراسـةتى بكـةن هـةتا ئـةو ر ؤذةى     

 .ثا،بَيت بةر ةمسى ثَيشكةشى ثةرلةمان بكرَيت ئةو وةختة رةئى خؤتان لةسةر بدةن و زؤر سو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  عمر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهاءالدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ......... .من نو تةى نيزامم نية، بةآلم ئةطةر روخسةمت بدةى دوو دة يقةية   سة بكةم

 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سـةرؤ  فراكسـيؤنةكان ر وون كردنـةوةت هـةبَيت بةسـةر      باشة ثاشان  سةت ثَى دةدةم، بـؤ ر وونكردنـةوةى   
ضاو مةجالت دةدةمَى، بةآلم ئَيستا لةسةر ئةو  سانة نية، نو تةى نيزامى هةبوو جـوا  درايـةوة، كوَيسـتان    

 .خان كةرةمكة
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ناوى سةرؤكى فراكسيؤنى طؤر ان هات، ئَيمة دوَينَى بةر َيز  ديارة من نو تةى نيزامةيةكةم لةسةر ئةوةية كة
سكرتَيرى ثةرلةمان ئةم نو تة نيزاميةى ئَيستا بة نووسراو ئاراسـتةى بـةر َيزتامنان كـرد، مونا ةشـةى ئـةم      

 .حاَلةتةمشان كرد دوَينَى، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ان فةرمووسوثا،، ر استة، كا  عدنان تةواو بووى، ثةميان خ
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر استى ئَيمة  سة لةسةر حاَلةتَيك دةكةين كة خةلةلة لـة ئيـدارةى جةلسـةكةدا، لةبةرئـةوة  حة ـة وورد      

ان بة تر لةسةرى بر ؤين، لة  سةكانى كا  فرست دا طوتى ئيعالمنان كردووة كة لةسةر متمانةدانة، متمانةد
شــةفةهى نابَيــت، متمانــة دانــين بــة نــةزةرى نابَيــت، ئَيمــة ئــةمر ؤ كارنامــةى كابينــةى حكومــةتى هــةرَيم  
كراوةتة بؤكسةكامنانةوة كة تةحةداى ئـةوة دةكـةين كـة حـةز دةكـةين ثرسـيار لـة هـةموويان بكـة، ئةطـةر           

 ............ .كةمسان ئةمةمان بة وردى خوَيندبَيتةوة
 :لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

خوشكى من ئةوة مةوزو  نية بؤ ئَيسـتا، ئـةوة بـؤ هةفتةيـةكى تـرة، دوو هةفتـةى تـر و بـؤ مـانطَيكى تـرة           
لةالت دةمَينَى و دةخيوَينيتةوة، بؤ ئةمر ؤ نية، ئةمر ؤ فة ةت بؤ متمانة دانة، ئةوجا دةتـوانى دةنـط بـدةى    

 .يان دةنط نةدةى، كةرةمكة كا  جعفر
 :بةر َيز جعفر على رسول

 .ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب
جةنابى كا  فرست دةَلَيت ئةم متمانةية تةنها متمانة دانة بة وةزيرةكـان، دواتـر كارنامـةى خؤيـان دَيننـة      
ناو ثةرلةمانةوة، بةآلم كارنامةكة ئةو كاتة بر يارى ىَل دةدرَيت كة دةنطى لةسةر دةدرَيت، ثةسـةند دةكرَيـت   

ةند نةكردنى ئَيمة ئةطةر متمانةمان دا بةو بةر َيزانة و بةو وةزيرانـة  يان ثةسةند ناكرَيت، لة حاَلةتى ثةس
ئايـــا لـــةكاتَيك كـــة كارنامةكـــةى ثةســـةند ناكرَيـــت ئـــةم متمانةيـــةى ىَل دةســـةندرَيتةوة، وة ئةطـــةر لَيـــى   
ناسةندرَيتةوة  ض سـوودَيكى هةيـة كارنامـة بهَينـى يـان نـةيهَينى لـة كاتَيـك دا ئـةو ثـَين وةخـت متمانـةى             

 .اوة لة كؤبوونةوةية  كة ثَيضةوانةى ثةير ةوى ناوخؤية ثَيدر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاكة ئةوة لة كاتى خؤيدا ئةو نو تةى نيزامية بطرة و مونا ةشةى بكة و يان رةئيت لةسةرى دةدةى، ئَيستا 
 .ضونكة ئةوة لة بةرنامةى كار نية و مةوزوعى كار نية، كا  رَيباز فةرموو

 :باز فتاح حممودبةر َيز ر َي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ثَيم واية  سـةكة لةسـةر ئةوةيـة كـة تـؤ نـاوى وةزيرةكـان ديـارى ناكـةى هةريـةكآ لـة ئةنـدامانى بـةر َيزى              
ثةرلــةمان لةســةر ض ئةساســَيك دةنــط بــةم وةزيــرة دةدات، يــةعنى تــؤ نــازانى باكطراونــدى ئــةم وةزيــرة و    

ثـَى دةدةى و دةيكـةى بـة وةزيـرى حكومـةت كـة كـارَيكى طـةورةى          مَيذووى ئةم وةزيرة ضية و ضؤن دةنطى
لةبةردةستة، دواى ئةوة  سةم لةسةر ئةوةية لةم كارنامةى ئةمر ؤ هية بةندَيكى تيا نية باسـى ئـةوة بكـات    
ئةندامانى ثةرلةمان دةبَيت طفتوطؤ لةسةر تا  بةتاكى ئةو وةزيرانة بكةن و ئةو وةزيرانـة كارنامـةيان بـؤ    

 .رةتَيك ضية هةر وةزا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان 

طفتوطؤ ناكرَيت، دةنـط دةدرَيـت، بـةآلم فراكسـيؤنةكةت سـةرؤكى يـان جَيطرةكـةى دةتوانَيـت  سـة بكـات و           
وة تَيكى كافى دةدةينَى بة عام لةسةر سةرؤ  و جَيطر و ئةندامةكان رةئى تةواوى خؤى بـدات، كـا  سـاالر    

 .فةرموو
 :دبةر َيز ساالر حممود مرا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةر استى دا هةر كةسَيك يان ئةندام ثةرلةمانَيكى بةر َيز كة هةَلدةستَيت بةناوى نو تـةى نيزاميـةوة حة ـة    

. ............. 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

امى، دانيشة رجائةن عيال ةت نية، حة ى خؤمة دةيدةمَى، تةدةخول لة ئيشى ئَيمة مةكةن، بة غةيرى نيز
ئةندامى ثةرلةمانة، حة ى خؤى هةية نو تـةى نيزامـى بطرَيـت، ئَيمـة  ـةرار دةدةيـن، باسـى خـؤت بكـة و          

 .نو تةى نيزاميت هةية لةسةر من بيَلَى، بةآلم لةسةر ئةندامى ثةرلةمان ر َيت ثَى نادةم، كا  ساالر فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دا حاَلةتَيك نية بـؤ مونا ةشـة كـردن لةسـةر ثـةير ةوى نـاوخؤ و لةسـةر كانديـدة بـةر َيزةكانى وةزارةتـةكان، ئـةوةى            لةر استى 

كابينةى حكومةكان تَى ثةر اندووة بة دةنط دان بووة و كَى متمانة دةدا يان هةر ئةندام ثةرلـةمانَيك متمانـة    4عورفة ئَيمة 
 .ى حكومةتى ئيت ادى عريا ين دا هةر بةو جؤرة بووة نادات ئارةزووى خؤيةتى و لة دوو كابينة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يكدون مدنح   )لة ثةير ةوى ناوخؤ لة  انونى مةجلَ وزةرا  4رةجائةن دانيشة لة نيزامى دةرضووى، ماددةى 
 .ئةوة وازحة( الثق  باعضاء اجمللس فرَا فرَا بفلد من الرئيس

  :بةر َيز دة سعيد دة على
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

كـــا  فرســـت فـــةرمووى لةســـةر بةرنامـــة متمانـــة نادرَيـــت يـــان دةنـــط نادرَيـــت، لةســـةر يةكـــة يةكـــةى    
 ............. . وةزيرةكانة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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رجائةن دانيشة، نيزامى نية، سوثا، بؤ ئةو بةر َيزانةى كـة موداخةلـةيان كـرد، نو تـةى نيزاميـان هـةبوو،       
بةرهـةم ادـد صـا  و    .يانة، بةر َيزان ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان، هةريـة  لـة بـةر َيزان د      حة ى خؤ

بـة   11/2/9002ى ثةرلـةمانى كوردسـتان لـة    5ئازاد حممد جنيب حممـد بـةروارى، لـة دانيشـتنى ذمـارة      .د
وةزيـران و  زؤرينةى دةنطى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان تةمسية كران بؤ ثؤستى سـةرؤكى ئةجنومـةنى   

بـة فـةرمى ر َيـزادار     30/2/9002ثؤستى جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانـى هـةرَيمى كوردسـتان، لـة     
ى ثةرلةمانى كوردستان بة فـةرمانى هـةرَيمى   19سةرؤكى هةرَيمى كوردستان لةسةر بنةماي بر يارى ذمارة 

حممـد بـةروارى تـةكليف كـرد بـؤ       ئازاد حممد جنيـب .بةرهةم ادد صا  و د.هةردوو ر َيزداران كا  د 125
ثَيكهَينانى كابينةى شةشةمى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان، ئَيستا دةست بة مةراسـيمى متمانـة   

ئـازاد حممـد جنيـب حممـد     .بةرهةم ادد صا  بؤ سةرؤكى ئةجنومةنى هةرَيمى كوردسـتان و  د .ثَيدان بة د
 .ن دةكةين، نو تةى نيزاميت هةية كا  شاهؤ كةرةمكةبةروارى بؤ جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرا

 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم بةر لةوةى متمانة ببةخشرَيت بةو دوو بةر َيزة هةر كةسَيك هةر تَيبينيـةكى بةرامبـةر   
 .اتبةو دوو بةر َيزة هةية ر َيطةى ثَى بدرَيت دةربارةيان  سة بك

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةركةسَيك نا، بة ثَيى عورف و  انون لَيرةو لة هةموو شوَينَيك، مـن هـةر دوَينـَى ئـي رتامم بـؤ ئـةو خوشـك و برايانـةى كـة          
هاتن لةو بارةيةوة  سةيان كرد، لةطةَل زؤر لةو كةسـانةى كـة لـة ثةرلةمانـةكانى دةرةون بـة تةلـةفؤن  سـةم لةطـةَليان كـرد،          

ساَل خياةيان هةية لـة كـارى ثةرلـةمانى، الى ئـةوانين وايـة لـة حاَلـةتى دةنطـدان بـة           91كيشيان لَيرةن كة زياتر لة هةندَي
كابينة بؤ سةرؤ  و جَيطر و ئةندامانى ئةجنومةنى وةزيرانى ئةو وآلتانـةة سـةرؤكى فراكسـيؤنَيك دةتوانَيـت بـة عـام طشـت        

ى داوا بكــات و ر وونــى بكاتــةوة، منــين لــةو حاَلةتــة بــة هــةموو ســةرؤكى  نــاوةر ؤكى بريوبؤضــوونى خــؤى و بــراو خوشــكةكان 
 .فراكسيؤنةكان مةجال دةدةم، كا  عمر كةرةمكة

 :عزيز بهاءالدين صادقبةر َيز عمر 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يدَيك من نو تةى نيزاميم هةية، بؤ ئةم خاَلةيان من بةر استى بةثَيى ثةير ةوى ناوخؤ وا نابينم هية تةحد
ــت بــؤ ثةرلــةمانتاران كــة  ســة بكــةن، ئــةو ر َيككةوتنــةة كــة كــراوة بــةر َيزتان لةطــةَل ســةرؤ        جــائيز بَي
فراكسيؤنةكان، من وةكـو سـةرؤ  فراكسـيؤن ئاطـام لـة شـتَيكى ئـاوا نيـة، ئةطـةر بـن بَيـت بـة ثَيضـةوانةى              

نـةدرَيت بـة ثةرلـةمانتاران     ثةير ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى دةبيـنم، لةبةرئـةوة ئَيمـة ثَيمـان ئةطـةر مـةجال        
لةسةر كابينة و لةسةر كارنامةى حكومةت خاَل بة خاَل  سة بكرَيت، بةر استى ئةمة ثَيشَيل كردنَيكى زة ى 

 .ثةير ةوى ناوخؤية و ئَيمة ناضار دةب  كة مو اتةعةى كؤبوونةوةكان بكةين و لةطةَل سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ان كارنامة نية و مةسةلة كارنامـة نيـة، ئـةمر ؤ نـة مونا ةشـة دةكـةين و نـة رةئـى         ئَيمة بةرنامةى ئةمر ؤم
دةدةين، جةلسةى ترى بؤ دةكةين كة بة فةرمى و رةمسى هاتة ثةرلةمانى كوردسـتان دةخيةينـة بةرنامـةى    

بـة   كارةوةو ثَين وةخت ثَيتان دةدةين لةسةرى طفتوطؤ بكةن، بةآلم ئةم دانيشـتنة بـؤ متمانـة ثَيـدان  زؤر    
تةبيعى و زؤر بة ئيسوَلية و موخـالفى ياسـا نيـة، وة لـة سـةرؤكايةتى بر يـارى لةسـةر دراوة، كـا  امساعيـل          

 .فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لـة   94جةنابت لةسةرةتادا نةدةبوو ر َيطات بة ئةوة بداباية ئةو طفتوطؤية بكرَيت، ضونكة بة ثَيى مـاددةى  

ثةير ةوى ناوخؤ دا دةَلَيت دةنطدان بة ئاشكراو بة دةست بةرز كردنةوة دةبَيت، هية طفتوطؤيةكى تَيدا نية، 
 .حة ى سةرؤكايةتى نية بة هية شَيوةية  مةجاىل ئةو طفتوطؤية بدات، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةرلـةمان حـة ى هةيـة نو تـةى نيزامـى      ئةوين مةخالةفةى وانية، ئي رتامم بؤ رةئى جـةنابت، ئةنـدامى ث  
بطرَيت، ئةندامى ثةرلةمان فراكسيؤنةكةى حة ى هةية ر وونكردنةوةية  بدات، ر وونكردنةوةى تـةرةفَيكى  

 .سياسية، كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر  َيز سةرؤكى ثةرلةمان
َى بة ئةندامانى ثةرلةمان بدةن، ئةمر ؤ ئازادانـة بـريو ر اكـانى    ئَيمة داوا دةكةين كة طفتوطؤكان ئازاد بَيت، ر 

 .خؤيان يةنة ر وو ئةطةر ناضار دةب  ئَيمة كؤبوونةوةكة جَى بَيَل  و سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ئي رتامم بـؤ جةنابيشـت هةيـة، نـاَلَيم بـة جَيـى بهَيَلـة، بـةآلم ئسـوَلى نيزامـى و ياسـايى دانيشـتنةكان بـةو             
 .شكَلةية، دةبَيت بة شَيوةيةكى ئاسايى بر وات، ئاخر كة، و نو تةى نيزامى بَيت، فةرموو كا  شاهؤ

 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة الى خؤمانةوة بر يارى ثَين وةختمان نةداوة، كة ئايا متمانة ببةخش  يان نةيبةخش ، ر ةنطـة ئَيمـة   

يار بة جؤرَيك لة جؤرةكان تة يمى ئةو بةر َيزانة دةكةين كة ر اسـثَيردراون بـؤ ئـةو ثؤسـتانة،     هةندَيك ثرس
ئةطةر بة شَيوازَيكى ياسايى وة مو ن  كـةر بتـوانن بـةرطرى لـة خؤيـان بكـةن، ر ةنطـة ئَيمـة متمانـةيان ثـَى           

يمى ئـةو بةر َيزانــة  ببةخشـ ، وة عةكسةكةشـى ر اسـتة، ئةطـةر ئَيمـة هةنــدَى ثرسـيار بكـةين، هةنـدَى تـة          
بكةين، ئةطةر نةتوانن بةرطرى لة خؤيـان بكـةن، ر ةنطـة ئةوانـةى كـة بر ياريشـيان داوة دةنطيـان ثـَى بـدةن          
دةنطيان نادةنَى، واتة ئةمة ثرؤسةيةكى دميةكراتية، ثرؤسـةيةكى مةنتقيـة لةسـةر ئةساسـى  ةناعـةت ثـَى       

زت دةكـةم ئايـا ر َيطـةمان ثـَى دةدةيـت، بـة هـةموو        هَينانة، نة  لةسةر ئةساسـى جـةبرى، مـن داوا لـة بـةر يَ     
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ئةندام ثةرلةمانَى بة ئازادى خؤى تة يمى وةزير و ئةو بةر َيزانة بكـات كـة ر اسـثَيردراون بـؤ ئـةو ثؤسـتانة       
يان نا، حةز دةكةم زؤر بة وازحى راى جةنابت و هةَلوَيستتان بزان ، بؤ ئةوةى ئَيمةة هةَلوَيستى خؤمـان  

 .ابطةيةن لةو بارةيةوة ر 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز ئَيمـة لـة ئسـوَلى دانيشـنت دةرناضـ  و موخالةفـةى ياسـا ناكـةين، بـؤ متمانـة دان بـةو ئسـوَلةية كـة              
 .ثَيشكةشى جةنابتمان كرد لةوة زياتر دةرنةضووين، سؤزان خان كةرةمكة

 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةندامانى ثةرلةمان ر وون و ئاشكراية شَيوازى ثرسيار كردن ضؤنة  دةبَيت بة نووسراو بَيت، لـة   بؤ هةموو
ر ؤذ،  14دواى ئةوةدا ئةو كةسةى ئاراستةى حكومةت دةكرَيـت و حكومةت بة فةرمى جوا  دةداتةوة ثاة 

 .لةبةرئةوة زؤر نانيزامى بوو ئةو نو تة نيزامية، زؤر سوثا،
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

 .بةيان خان فةرموو
 :بةر َيز بةيان ادد حسن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من سوثاسى بةر َيزت دةكةم مةسةلن حةق دةدةى، بةآلم ئةطةر جار جارَيك سةيرى ئةو اليةة بكةى باشة، 

عات سـة  58من دةَلَيم ئةو ثةرلةمانة لـة خـولَيكى نوَيدايـة بةر اسـتى جـارى ثَيشـووة مـن طـومت مـةفروزة          
ثَيشرت بةرنامة بطات، من حةز ناكةم وةزيرَيك ببَيتة وةزير بة بَى ئةوةى متمانةى منى ثَى نـةبَيت، ئةطـةر   
الية ى بَيت، من ثَيم واية ئةم جةلسةية ثَيويسـتة تـةئخري بكرَيـت، ئةمـة تـةنها بـؤ خوَيندنـةوةى كارنامـة         

ةى حكومـةت لةبةرئـةوةى نايناسـم، بـةآلم     وناساندنى وةزيرةكان بَيت، من لةوانةية دةنط نـةدةم بـة كابينـ   
كةسَيكى تر لةوانةية دةنطى ثَى بدات لةبةرئةوةية كة دةيناسَيت، بؤيـة مـن ثـَيم وايـة ئةطـةر بكرَيـت ئـةم        

 .جةلةسةية تةنها بؤ ناساندنى وةزيرةكان و خوَيندنةوةى كارنامةيان بَيت، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة حقــو ى ئةنــدامَيكى تــرى ثةرلــةمان مةكــة، خوشــكى مــن يــةكَيك ناناســى ســوثا، بــؤ جــةنابت تةعــةدا لــ
متمانةت ثَى نية، دةنطى ثَى مةدة، يةكَيكى تر دةيناسَى ئازادة لةبريو ر اى دةتوانَيت دةنطى ثَى بـدات، ئَيمـة   

رت ثَيمان زةرورة بؤ كوردستان كابينةى شةشى ئةجنومةنى وةزيران دةست بةكاربَيت، ضـونكة كابينـةى ثَيشـ   
ماوةيةكة لة تةسريفى ئةعمالة، ناتوانَى بر يار بدات، ميزانيةمان لة ثَيشة، ناتوانن هةَلى سةنطَينن، نـاتوانن  
ئامــادةى بكــةن و بؤمــان بنَيــرن، ئــةم بةر َيزانــةة هَيشــتا ســوَيندى ياســاييان نــةخواردووة، متمانــةيان ثــَى   

تــةواو بَيــت حةشــر دةكــةن لةســةرمان، تــةواو نــةدراوة، نــاتوانن ميزانيــة بكــةن، لةاليــةكى تــرةوة ميزانيــة 
بةرهــةم ادــد صــا  و ر َيــزدار حممــد جنيــب  .مونا ةشــة، دَيينــة ســةر كارةكامنــان، ئَيســتا داوا لــة ر َيــزدار د 



 541 

بةرهـةم   .بةروارى بؤ سةر سةكؤى دانيشنت كة سةرؤكى ثَيشنيار كراو بؤ ثَيكهَينـانى كابينـةى شـةة كـا  د    
بةرهةم ادد .د)تة ر وو،  ئَيستا دةست بة مةراسيمى متمانة ثَيدان بة بةر َيز دةكةين بؤ ئةوةى ناوةكان يا

صا  بؤ سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى كوردستان و بةر َيز ئازاد حممد جنيب بةروارى بؤ جَيطـرى سـةرؤكى   
تارانى بةرهــةم ادــد صــا ، ئَيــوةى بــةر َيز ثةرلــةمان . بــؤ بــةر َيز د: ئةجنومــةنى وةزيــران دةكــةين، يةكــةم

 2كوردستان ئازادن كَى متمانـةى ثـَى دةدات، تكايـة دةسـتى بةرزبكاتـةوة  زؤر سـوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة           
بةرهةم ادد صا  دةكةين كة بوو .كة، لةطةَل نية، بةزؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، ثريؤزبايى لة بةر َيز د

ثا،، ئَيســتا بــؤ جَيطــرى ســةرؤكى بــة ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيرانــى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، ســو 
ئةجنومــةنى وةزيــران، ر َيــزدار كــا  ئــازاد حممــد جنيــب حممــد بــةروارى، بــؤ جَيطــرى ســةرؤكى ئةجنومــةنى  

 9وةزيران، كَى لةطةَلة متمانةى ثـَي دةدات تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة           
د حممـد جنيـب حممـد بـةروارى بـوو بـة جَيطـرى سـةرؤكى         كة، لةطةَل دانية، بة زؤرينةى دةنـط كـا  ئـازا   

بةرهـةم صـا    .ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان، ئَيستا سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران ر َيزدار كا  د
كــة ئَيــوةى بــةر َيز متمانــةتان ثَييــدا نــاوى ئــةو ر َيزدارانــةى ثَيشــنيار كــراون كــة ببنــة وةزيــر لــة كابينــةى   

بةرهةم دةكةين كة ية ، ية  ناوةكانيـان ياتـةر وو بـؤ    .ردستان، داوا لة ر َيزدار كا  دشةشةمى هةرَيمى كو
ئةوةى ثاشان داواى دةنطـدانيان بـؤ بكـةين، زؤر سـوثا،، نو تةيـةكى نيزامـى هةيـة كـا  عمـر عبـدالعزيز           

 .كةرةمكة
 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 !رَيت بة سةرؤكى فراكسيؤنةكان  سة بكةنفةرمووت ر َيطا دةد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .داوات نةكرد، ئَيستا دةتوانى داوا بكةى، فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهاءالدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَلـةتَيكى سياسـى   ثةرلةمنتارانى بةر َيز، وةكو بةر َيزتان دةزانن ئَيمة بة ئةزمونَيكى تـازة تـَى ثـةر  دةبـ ، ح    

تــازة لــة كوردســتان وة هــةنطاونانَيكى جــدى هةيــة بــةرةو ئــةوةى كــة هــةموومان باســى ئــةوة دةكــةين كــة    
مومارةسةى دميوكراسى بكةين، بةآلم زؤر بةداخةوة لةسـةرةتاي دةسـت نيشـان كردنـى كابينـةى حكومـةتى       

ةكةن كـة بـةرةو طؤر انكـارى هـةنطاوى     بةرهةم و هاوكارانى بةر َيزى با، لةوة د.هةرَيم كة شةخسى بةر َيز د
جدى بنَين، تازة ية  لة كارةكان نابين  بة  تايبةتى لة دةستثَيكى كؤبوونـةوةكانى ئـةمر ؤ كـة تةحديـدى     
 سة كردن و وتوَيذى ثةرلةمانتاران كرا كة بة ثَيى ثةير ةوى ناوخؤ مافى هةموو ثةرلةمانتارَيكـة كـة  سـة    

 .بكات
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .باشة  سة بكة، فةرموو! ئةوة بة حة يقةت نو تةكةت
 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة دةمانةوَى خزمةتَيكى تازة بة حاَلةتى سياسى هةرَيمى كوردسـتان بكـةين، ئـةو خزمةتةيـة ئةوةيةكـة      

ان هةية كة موعارةزةية  لة كوردستان هةية و موعارةزة دةورَيكى جدى بدرَيتَى، وا دةزامن شةنسَيكى باشي
لة ناو ثةرلةمانة، ضونكة بةر استى دةورَيكـى تـةواوكارى دةبينـَى و وانـازامن دةورى روخَينـةر ببينـَى، وآلتـة        
زؤر ثَيشكةوتوةكان بةوة ثَين دةكةون كة موعارةزةية  لة ثةرلةمانيان دا هةبَيت، بة ضا  بَلـَى ضـا ، بـة    

و ئيجرائات و هةنطاوةكانى ئةو حكومةتة بكات، ئـةم حكومةتـة    ئه َاءضاودَيرى حاَلةتى خراك بَلَي خراك، 
بةداخةوة درَيذة ثَيدانى ر َيكةوتنى نَيوان برادةرانى يةكَيتى و ثارتية، بة ئيسرار لةسةر ئةوةى كـة بكرَيتـة   

ــدَيكى تيــا      ــراوة، ئَيمــة جةدي ــر  ســة ك ــز  و اليــةنى ت ــابين ، وادةزامن بنكــة فــراوان لةطــةَل هةنــدَي حي ن
بةرنامةى حكومةت كة ئةمر ؤ ثَيشكةة كراوة زؤر بةالوازى ثَيشـكةة كـراوةو بـةعزَى ئينشـا، شـتَيكى واى      
تيا نية، كة بة داخةوة نة كـات و نـة ثـالن و نـة هـةنطاوى عةمـةىل بـؤ دانـةنراوة، ئَيمـة هـية مؤَلـةتَيكمان            

سـ ، بةر اسـتى دةبووايـة سـيظى ئـةم بةر َيزانـة ثَيشـرت        نةدراوةتَى كة كابينةى بةر َيزى حكومةتى هةرَيم بنا
 ....... .ئامادة بكراباية، دةبوواية ثَين هةفتةية  بةرنامةى حكومةت يرايةتة بةردةست

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نو تةى نيزامى هةية، كةرةمكة سؤزان خان
 :بةر َيز سؤزان شها  نورى

 .بةر َيز سةرؤى ثةرلةمان
بةرنامة دةرضووى، ضونكة ئةوة ر وون كردنةوة بوو ئَيستا ئةو باسى ئةوة دةكات، باسى بةرنامةى بةر َيز لة 

 ........ .كابينةى حكومةت دةكات، بةرنامةى كابينةى حكومةت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةوة من جوابى دةدةمةوة، رجائةن نيزامى نةبوو نو تةكةت، كا  عمر كةرةمكة
 :بهاءالدينلعزيز بةر َيز عمر عبدا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةَلَى من نازامن كة سةرؤكايةتى بةر َيز هةموو جارَيك بة ثَيى ثـةير ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان حة ـة وةآلمـى      
ثةرلةمانتاران بدةنةوة، نة  هةر ثةرلةمانتارَيكى بةر َيز، من بؤية ويسـتم نيزامـى  سـة بكـةم، ضـونكة بـة       

بة نو تةى نيزامى نةدةزانى و جةنابت مؤَلةتت نةدام، زيـاد لـة ثةرلـةمانتارَيك     فعلى موداخةلةكةى خؤمم
 سةى كرد كة نو تةى  نيزامـى نـةبوو، ر ةنطـى نو تـةى نيزامـى ثَيـدرا، داواى ىَل بـوردن دةكـةم، ئَيمـة ئـاوا           

ــةتَيكى    ــت،  بــر ؤين بــةر َيز كــا  دكتــؤر و ســةرؤكايةتى بــةر َيز و وةزيرانــى بــةر َيز وا نــازامن حاَل ئيجــابى بَي
دةبوواية ئةمر ؤ وَينايةكى جوانى بدرايةتة ميدياكان، ئةمر ؤ مؤَلةت بدراية بؤ باسى كةركوو ، ئَيمة ضةند 
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سةعات لةسةر ية   سةمان كرد، ئةمر ؤ ئةوةى ئةهَينا كة هةموو ثةرلةمانتاران  سة بكةن، بة دَلنياييةوة 
داخةوة من لة خيالىل ثَينج دة يقة ناتوامن هةموو ئةو ثةرلةمانتار، بةآلم بة 30ـ 90نةدةطةيشتة حدودى 

 . ............ . سانةى كة ثَيوستة عةرزيان بكةم،  ئةوةندة دةَلَيم كة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وة تى زيادت دةدةمَى و حةوت دة يقة و دة دة يقةة  سة بكة، فةرموو
 :بهاءالدين بةر َيز عمر عبدالعزيز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 
ئةمة هةشتةم  و نؤهةم  كؤبوونةوةية هـةموو جارَيـك ثـةير ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان ثَيشـَيل دةكرَيـت،        
هية كاتَيك وةآلمَيكى رةمسيمان نةدرايةوة، كة ئةمة لةبةر فآلن هؤ و فـآلن هؤيـة كـة مـة بول و مـةعقول      

ةمــةل ثــَين دوو ر ؤذ نــةدراوة و بَيــت لــةالي ئَيمــة، هةشــتةم  و دةهــةم  كؤبوونةوةيــة كــة  جــةدوةل ع 
ر استةوخؤ لةناو ثةير ةوى ناوخؤ نووسراوة كة ر استةوخؤ بـدرَيت بـة ثةرلـةمانتاران، جـةنابت دةفـةرمووى      
لَيرة ئيعالمنان كردووة، خةَلكَيك هةبووة غائيب بووة و خةَلكَيك هةبووة لةسةفةر بووة، لة هية شـوَينَيكى  

يغ وةرطريَى،  سةكةمان لةسةر ئةوةية كـة ئَيمـة ئةطـةر بـةو حاَلةتـةدا      ثةير ةوى ناوخؤة نية ئةوة بة تةبل
بر ؤين هةر لة سةرةتاوة دةنطى موعـارةزة كـث بكرَيـت، تةحديـد بـؤ ئـةو حاَلةتـةى كـة داهَينـراوة لةاليـةن           
جةنابتانةوة كة لةطةَل سةرؤكى فراكسيؤنةكان ر َيك دةكةون طوايـة تـةنها سـةرؤ  فراكسـيؤن بـؤى هـةبَيت       

كات، بةر اسـتى ثَيضـةوانةى ثـةير ةوى ناوخؤيـة، مـن لَيـرةوة ر اى دةطةيـةمن و هيـوادارن بـة ثـةير ةوى            سة ب
ناوخؤ وةآلمم بدةنةوة، نة  بةر اوبؤضوونى خؤتان، ضونكة لةناو ثةير ةوى ناوخؤدا ئاماذة كراوة بةوةى كة 

لـة طؤشـة نيطايـةكى خؤيـةوة      ثةرلةمانتاران مافى خؤيانـة  سـة بكـةن، لةوانةيـة هـةر ئةنـدامَيك لـة ئَيمـة        
بيةوَيت خةلةلةكان دةست نيشان بكات، بيةوَى ثَيشنيارى بةهَيز ياتةر وو، لةوانةية من نةتوامن تةعبري لـة  
هةموو ئةو ر اوبؤضوونانة بكةم كة لة مَيشكى ثةرلةمانتاران يـان ليسـتى خؤمـان هةيـة،  ـةوارةى خؤمانـة،       

ــَي  لــةو كؤبوونةوةيــة هيواخــوازين لةمــةوالو لــةم   يــان حيزبــى خؤمانــدا هةيــة، ئَيمــة هــةر ئةو  ةنــدة دةَل
كؤبوونةوة بةدواوة ر َير ةو و شَيوازى كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان بةم شَيوةية نةبَيت، بةَلكو بـا ثةرلـةمانتاران   
 سةى خؤيان بكةن، ئَيمة ئةمر ؤ داوا دةكةين كةضةند ثةرلةمانتارَيك وتوَيـذ بكـةن لةسـةر كابينـةى نـوَيى      

ر َيزى حكومةتى هةرَيم، وة ئةطةر نا ناضار دةبن ئةو برادةرانة مو اتةعةى كؤبوونةوةكة بكـةن، ضـونكة   بة
 . سةيان هةية لةطةَل سوثاسم

 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةو         ــةى ئ ــبةت بةرنام ــة نيس ــت، ب ــة ناكرَي ــرة مونا ةش ــة لَي ــةر بةرنام ــةن لةس ــةنابت، ئةوةَل ــؤ ج ــوثا، ب س
ذى ضوار شةممة لةم مينبةرةوة ئيعالمنان كـردو بـراو خوشـكةكانى حـازرى ئَيسـتا و      جةلسةيةمان، ئَيمة ر ؤ
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ئةوانةى ضوونة دةرةوةة هةموو لَيرة بوون و دَلنياشم جةنابيشت دةتزانـى كـة ئـةمر ؤ ئـةو جةلسـةية بـؤ       
 دةنطد ثَيدانة، بـة ئسـوَلى ياسـايى و عـورفى كوردسـتان و دةرةوةة لـةم جةلسـةية بـةم شـَيوةيةية، ضـونكة          

ئةمة مةشرو  نية مونا ةشة بكرَيت و بيكةينة  انون، ئةمة دةنطدانة لةسـةر ئـةو بةر َيزانـة جـةنابت يـان      
خوشكَيك يان برايـة  لةطشـت ليسـتةكان ثَيـى ر ازى نـ ، دةنطـى بـؤ مـةدةن كـة، بـة زؤر ناَلَيـت فـةرموو             

، ئَيمة دانيشتنةكةمان وةكو دةنطى بؤ بدة، بةآلم لة عةينى كات حة ى خؤتة كة ئةو ر وونكردنةوةيةت كرد
لة بةرنامةى كار بةردةوام دةب ، ثَيشمان خؤشة جةنابت و ئةوانةى ضـوونة دةرةوةة ئامـادة بـن، ضـونكة     
ئةمة حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتانة، شـتَيكى ثـريؤزة و هـى ثارتَيـك نيـة، هـى طشـت ميللـةتى كوردسـتانة،            

رين و نة دَيك، موشكيلةية  و ناخؤشـية  و دَلطارنيـة    حة ة زؤر بة ثريؤزى و بة جوانيةوة ر َيزى ىَل بط
كة هةية دةتوان  وةكو يـة  تـيم لـة داهـاتوو مونا ةشـةى بكـةين و هةَلـةكامنان ضـا  بكـةين، بـؤ ئـةوةى            
بةرنامةكانيشمان زياتر بةو شَيوةية بَيت كة جةنابت فةرمووت انشـاهلل وابَيـت، زؤر سـوثا،، ئَيسـتا داوا لـة      

بةرهةم دةكةين ناوى ئةو بةر َيزانـةى كـة ثَيشـنيار كـراون بـؤ      .ةجنومةنى وةزيران بةر َيز دبةر َيز سةرؤكى ئ
ئةوةى ببنة وةزير لـة كابينـةى شةشـةم ناوةكـان يةنـة ر وو لـة ثـَين ئةنـدامانى ثةرلـةمان بـؤ وةرطرتنـى            

 .دةنط، زؤر سوثا،
 (:سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران)بةرهةم ادد صا .بةر َيز د

 .ى طةورةو ميهرةبانبةناوى خوا
 .جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةندامانى ثةرلةمان
زؤر زؤر سوثا، بـؤ ئـةم دةرفةتـة، زؤر زؤر سـوثا، بـؤ ئـةم شـةرةفةى كـة بـة مـن و كـا  ئازادتـان سـثارد              
ســةبارةت بــة ســةرؤكايةتى كردنــى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان و ثَيكهَينــانى كابينــةى شةشــةم، ئةطــةر   

رلةمان بوارم ثَى بدات بة كورتى دةمةوَيت باسَيك لة ثَيكهاتةى حكومةت بكةم، ضونكة جةنابى سةرؤكى ثة
لة جةلسةى ر ابردوو دا لة سيا ى هةموار كردنى ياسـاى ئةجنومـةنى وةزيـران دا كؤمـةَلَيك ثرسـيار كرابـوو       

انى ثَيكهاتـةى  لةاليةن ئةندامانى بةر َيزةوة من حةزدةكةم لةم دةرفةتةدا هةندَى باسـى مةسـةلة سـةرةكيةك   
وةزارةت ثَيك دَيـت، وةكـو ئـةوةى     12حكومةتى هةرَيم يان كابينةى شةشةمتان بؤ بكةم، ئةم كابينةية بة 

دةست نيشان كرابوو، وةزارةتى مافى مرؤظ و ذينطة، وةزيـرى هـةرَيم بـؤ ذن، نـةماوة لـة نـاو كابينـة، بـةآلم         
َيكى سةربةخؤ بة ثلةى وةزير دادةمةزرَى و ئـةوة  دةمةوَيت دَلنياتان بكةم دةزطاى مافى مرؤظ وةكو هةيشةت

وة  دةزطايةكى طرنطة بؤ ضـاودَيرى كردنـى مـافى مـرؤظ لـة وآلتةكةمانـدا و ثةرةثَيـدانى بـةهاكانى مـرؤظ،          
هــةروةها مةســةلةى ذينطــة، ســةبارةت بــة مةســةلةى ثرســى ذن و ئــافرةت كــة ثرســَيكى هــةرة هةســتيارى    

ان دةَلـَيم ئَيمـة وةكـو ئةجنومـةنَيكى بـاآلى ثرسـى ذن و ثرسـى كَيشـةكانى         كؤمةَلطاكةمانة، بة دَلنيايةوة ثَيت
جةندةر لة وآلتةكاماندا دادةمةزرَين ، هيوادارم بايةخى كابينةى شةشةم بـةو بـوارة بسـةكَينَى بـؤ هـةموو      

كى الية ، دةمةوَيت ئةوةة بَلـَيم لـة مـانطى ر ابـردوو دا لـة دواى تـةكليفى ر ةمسـى لةاليـةن جـةنابى سـةرؤ          
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هةرَيمةوة لةطةَل كا  ئازاد دا بة شَيوةيةكى مةنهةجى لةطةَل هـةموو كوتلةكانـدا  سـةمان كـردووة، لةطـةَل      
هةموو ليستةكانى ثةرلةماندا بة ليستةكانى ئؤثؤزسيؤنيشـةوة ر اوبؤضـوونيامنان وةرطرتـووة، سوثاسـى ئـةو      

يانـدووة، ئـةم كابينةيـة ئـةم اليةنانـةى      ليستانة دةكةين بؤ ئةو تَيبينى و سةرجنانةى كـة بـة ئَيمـةيان ر اطة   
خوارةوةى تَيدا بةشدارى ثَى كراوة هةر بؤ بةبريهَينانةوة، بَيجطة لة ليستى كوردستانى هةَلبةتـة نوَينـةرى   
بــرا توركمانــةكامنان و بــرا مةســي يةكامنان، نوَينــةرى بزوتنــةوةى ئيســالمى كوردســتان، نوَينــةرى حيزبــى  

ــانى حيزبــ    ــيوعى كوردســتان، براي ــة، بــةآلم ر َيــك       ش ــانن و لةطــةَلمان لــةم كابينةي ى سؤسياليســت هاوكارم
نةكةوتووين لةسةر ثَيشنيازةكةيان بؤ كابينة، من هيوادارم زؤر نةبا كة بتوانن كانديـدكراوَيكى طوجناومـان   

بوارى بؤ بنَيرن و بيهَينينةوة بةردةمى ئَيوةى بةر َيز، برايانى حيزبى زةدةتكَيشان هاوكـارن لةطـةَلمانا لـة   
دةزطاكانى ترى حكومةتى هةرَيم دا بةشدار دةبن، ئَيمة بة كراوةيى لةطةَل برايانى كؤمةَلـدا  سـةمان كـرد،    
هةتا دوَينَين لةطةَل وةفدَيكى كؤمةَل لةو برايانة هةندَى طةرضى دةنطيشيان نةدا بـة ئَيمـة ئـةمر ؤ ماَليـان     

ةكامنان دا بةردةوام ب ، طرنط كارنامـةى حكومةتـة،   ئاوا بَى، بةآلم بؤضوومنان واية كة لة  سة و ثةيوةندي
ــةمان تــةنها            ــةر ئةنــدامانى ثةرل ــةة كــراوة بةس ــة داب ــةو كارنامةيــةى ك ــةى حكومةتــة، ئ ــرنط بةرنام ط
ر ةشنووسَيكة، ضونكة ئةوة مةسةلةيةكى هةستيار و طرنطة، المان باة بـوو، لةطـةَل كـا  ئـازاد دا كـة ئَيـوة       

ى  ســة بكــةن، لــة فرســةتَيكين دا لةطــةَل هةظاَلــةكامنان لــة ئةجنومــةنى   بيبيــنن، وةختــان هــةبَيت لةســةر 
وةزيران ئةطةر هاتوو متمانةتان ثَيدان بَي  باسى ىَل بكـةين و بر يـارى ثةرلـةمانى بـؤ وةربطـرين، جـةنابى       

، سةرؤكى ثةرلةمان من سةربةرزم بةم هةظاآلنةى كة لةطةَلماندا كؤبوونةتـةوة لـةم كابينةيـة هـةوَلمان داوة    
كؤمةَلَى خةَلكى بة توانا و كؤمةَلَى خةَلكى لَيهاتوو، كؤمةَلَى خةَلكى خاوةن ر ابردوويةكى ئةوتؤ كة جَيطـةى  
متمانةى كؤمةآلنى خةَلك بن، من داوا دةكةم ية  بةيةكى ئةو هةظاآلنة و ئةو برايانة و خوشكانة يةينـة  

رشــيد  رؤوفمتمانــةيان ثــَى بــدةن، يةكــةم، بــةردةمى ثةرلــةمان وهيــوادارم ثةرلــةمانى بــةر َيزين دةنــط و 
 ........ .عبدالردن بؤ وةزارةتى داد

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةرهةم فةرموو، بةآلم جارَى نو تةى نيزامى .جةنابت هةموو ناوةكان يوَينة ثاشان يةكة يةكة دةخيةينة دةنطدانةوة، كا  د

 .هةية كةرةمكة بةيان خان
 :دالكريمبةر َيز ناسك تؤفي  عب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ............ كومةتى خؤمى دةزامنديسان جارَيكى تر دةيَلَيمةوة ئةم حكومةتة حكومةتى كوردية و بة ح

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .عةفوةن حكومةتى كوردستانة، حكومةتى كوردى نية
 :بةر َيزناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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رئــةوةى ثــَيم خــؤة نيــة متمانــةى ثــَى نــةدةم و دةســت بةرزنةكةمــةوة لةبةرئــةوةى نايناســم، ديســان  لةبة
جارَيكى تر دةيَلَيمةوة ماناية  بؤ دانيشتنى من نامَينَيت لَيـرة، لةبةرئـةوةى سـيظى ئـةو بةر َيزانـة درةنـط       

زارةتـةكان و كابينـةى   طةيشتووةتة دةستى من، زائيدةن من تـَى ناطـةم ئةطـةر مـن لةبةرنامـةى كابينـةى وة      
حكومةتى نوَى نةزامن، ضؤن متمانةى ثَى ببةخشم لةبةرئـةوة مـن ثـَيم وايـة وةكـو خـؤم و شةخسـى خـؤم         

 .مانايَى بؤ دانيشتنم نامَينَى و سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةرهةم بةردةوام بة.كا  د

 :بةرهةم ادد صا .بةر َيز د

 .نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما
 .بؤ وةزيرى داد/ رشيد عبدالردن رؤوفـ بةر َيز 1
 .بؤ وةزيرى كاروبارى ثَيشمةرطة/ على مصففىـ بةر َيز جعفر 9
 .بؤ وةزيرى ناوخؤ/ عبداهلل سلفان ـ بةر َيز عبدالكريم 3
 .بؤ وةزيرى دارايى و ئابوورى/ ـ بةر َيز باييز سعيد حممد 5
 .بؤ وةزيرى سامانة سروشتيةكان/  عبداهلل عبدالردن عبداهلل.ـ بةر َيز د4
 .بؤ وةزيرى تةندروستى/  عبداهلل حس   طاهر.َـ بةر َيز 1
 .بؤ وةزيرى ثةروةدة/ ـ بةر َيز سف  حمسن ددام  9
 .بؤ وةزيرى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَى بوون/ ـ بةر َيز كامةران ادد عبداهلل 8
 .رةوانى و طةشت و طوزاربؤ وةزيرى شا/  مصففىـ بةر َيز مسري عبداهلل 2

 .بؤ وةزيرى خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى/ عاءالديندالوةر عبدالعزيز .ـ بةر َيز د10
 .بؤ وةزيرى ثالندانان/ حاجى بدرى  عثمانعلى .ـ بةر َيز د11
 .بؤ وةزيرى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى/ ـ بةر َيز ئاسؤ، جنيب عبداهلل 19
 .بؤ وةزيرى ر ؤشنبريى و الوان/ مود شاكر ـ بةر َيز كاوة حم13
 .بؤ وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنفال كراوان/ يجيد حممد ام  مجيل. ـ بةر َيز د15
 .بؤ وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو/ ـ بةر َيز مجيل سلَيمان حيدر سلَيمان 14
 .نى و ثيشةسازىبؤ وةزيرى بازرطا/ ـ بةر َيز سينان عبداخلال   ادد ضلبى 11
 .بؤ وةزيرى طواستنةوةو طةياندن/ ـ بةر َيز انور سابؤ جبلى 19
 .بؤ وةزيرى ئةو اف و كاروبارى ئايينى/ ـ بةر َيز كامل على عزيز 18

 
جـةنابى ســةرؤكى ثةرلــةمان، تــا ئَيســتا لةســةر كانديــدَيك بــؤ وةزارةتــى كارةبــا ســاط نةبووينةتــةوة، بــة      

ــةنى وة  ــة ئةجنوم ــةت ل ــاوةكو      وةكال ــة، ت ــةم وةزارةت ــةر َيوةبردنى ئ ــؤ ب ــةين ب ــةكليف دةك ــك ت ــران وةزيرَي زي
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وةزيرَيكى طوجناو دةست نيشان بكةين، بَيتةوة بةردةمى ثةرلةمان و هيوادارم ئةو كات جَيطةى ر ةزامةنـدى  
 .ئَيوةى بةر َيز بَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ان ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان بةر َيزانـةى سـةرؤكى      بةرهةم، ئَيسـتاة بـةر َيز  .زؤر سوثا، بؤ بةر َيز د
ئةجنومةنى وةزيران ناويانى خوَيندةوة ثَيشنيارى كـردن بـؤ ئـةوةى بـ  بـة وةزيـر لـة كابينـةى شةشـةمى          

 .حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ية  يةكةيان دةخةمة ثَين ئَيوةى بةر َيز بؤ وةرطرتنى متمانةدان ثَييان
 .بؤ وةزيرى داد/ د عبدالردنرشي رؤوفـ بةر َيز 1

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .رؤوفدةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  

 .بؤ وةزيرى كاروبارى ثَيشمةرطة/ على مصففىـ بةر َيز جعفر 9
كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  

 .ععفردةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  

 .بؤ وةزيرى ناوخؤ( / ناسراو بة كريم سنجارى)عبداهلل سلفان ـ بةر َيز عبدالكريم 3

نيـة، بةزؤرينـةى   كـة، لةطـةَل دا   4كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .كريمدةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  

 .بؤ وةزيرى دارايى و ئابوورى/ ـ بةر َيز باييز سعيد حممد 5

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .بايزدةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  

 .بؤ وةزيرى سامانة سروشتيةكان(/ ئاشتى هةورامى.ناسراو بة د)عبداهلل عبدالردن عبداهلل .ـ بةر َيز د4

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .ئاحتىدةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  

 .وةزيرى تةندروستى بؤ/  عبداهلل حس   طاهر.َـ بةر َيز 1

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .طاهر.َدةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  

 .بؤ وةزيرى ثةروةدة( / ناسراو بة سةف  دزةيى)ـ بةر َيز سةف  حمسن ددام  9

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      3ز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     كَى لةطةَلة تكاية دةست بةر
 .دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  سةف 

 .بؤ وةزيرى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَى بوون/ ـ بةر َيز كامةران ادد عبداهلل 8

لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى    كـة،   5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  كامةران
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 .بؤ وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار/  مصففىـ بةر َيز مسري عبداهلل 2

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .كا  مسريدةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت 

 .وةزيرى خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى/ عاءالديندالوةر عبدالعزيز .ـ بةر َيز د10

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      9كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .دالوةر.دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  د

 .بؤ وةزيرى ثالندانان/ حاجى بدرى  عثمانعلى .ـ بةر َيز د11

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .على.دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  د

 .بؤ وةزيرى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى/ ـ بةر َيز ئاسؤ، جنيب عبداهلل 19

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      3دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة      كَى لةطةَلة تكاية
 .دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت  ئاسؤ، خان

 .بؤ وةزيرى ر ؤشنبريى و الوان/ ـ بةر َيز كاوة حممود شاكر 13

دانيـة، بةزؤرينـةى    كـة، لةطـةلَ   5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  كاوة

 .بؤ وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنفال كراوان/ يجيد حممد ام  مجيل. ـ بةر َيز د15

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 . يد.ََيت كا  دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز ب

 .بؤ وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو/ ـ بةر َيز مجيل سلَيمان حيدر سلَيمان 14

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  مجيل

 .بؤ وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى/ ادد ضةلةبى  ـ بةر َيز سينان عبداخلال  11

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      3كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .سيناندةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  

 .بؤ وةزيرى طواستنةوةو طةياندن/ ـ بةر َيز انور سابؤ جبلى 19

كـة، لةطـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى      5ة دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     كَى لةطةَلة تكاي
 .انوردةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  

 .بؤ وةزيرى ئةو اف و كاروبارى ئايينى/ ـ بةر َيز كامل على عزيز 18

طـةَل دانيـة، بةزؤرينـةى    كـة، لة  9كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  زؤر سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة     
 .كاملدةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت كا  
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثريؤزة لة هةمووتان، ئَيستا بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران،  سةيةكى كورتى ثريؤزبايى هةية و ثاشان 

 .بةرهةم.دةضينة كؤبوونةوةكةى تر، كةرةمكة كا  د 19,30سةعات 
 :م ادد صا بةرهة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةندامانى بةر َيزى ثةرلةمان، زؤر زؤر سوثا، بؤ ئةم متمانةية، سوثا، بؤ ئةوانـةى كـة دةنطيـان ثَيـداين،     
ــوان         ــان بت ــة كردةوةم ــان و ب ــة كارم ــوادارين ب ــةداين، هي ــَى ن ــان ث ــة دةنطي ــانةى ك ــةو كةس ــةوة ئ بةر َيزيش

ة كـردةوة ئـةم حكومةتـة حكومـةتى كؤمـةآلنى خـةَلكى كوردسـتانة بـةبَى         متمانةيان ر ابكَيشـ  و ببيـنن بـ   
جياوازى، ئةو ئةركةى لة ثَيشمانة ئةركَيكى  ورسة، بةآلم دةمةوَيت ئةوة بَلَيم ئَيمة لة سفرةوة دةسـت ثـَى   
ناكــةين، لةئــةزمونَيكى كةَلةكــة بــووى حــةكمر انى خؤبــةخؤى خــةَلكى كوردســتانةوة كــار دةكــةين، لَيــرةوة   

وَيت دةست خؤشى لة هةظاآلنى ثَين خؤمان بـة تايبـةتى بـراى خؤشةويسـتم كـا  نَيضـريظان بـارزانى        دةمة
بكــةم كــة لــة كــاتَيكى زؤر هةســتيار داو لــة  ؤنــاغَيكى زؤر زةدةتــدا ئــةركى ســةرؤكايةتى حكومــةتى           

و  كوردستانى طرتة ئةسـتؤ و كـة يةكخسـتنةوةى حكومـةتى كوردسـتانى طرتةبـةر، سـوثا، بـؤ كـا  نَيضـري          
سوثا، بؤ هاوةَلةكانى لة حكومـةتى هـةرَيم، هيـوادارم ئَيمـة لةطـةَل ئـةو هةظاآلنـةى كـة متمانـةتان ثَيـدان           
بتوان  برةو بة ر ةوتى كارو خزمةتطوزاريةكانيان بدةين و دةسكةوتةكانيان بثارَيزين و ثةرةى ثَى بـدةين،  

وانى ئَيـوة بتـوان  ضارةسـةريان بكـةين،     ئةو كَيشة و طريوطرفتانةى كة هةشن بة هيمةتى ئَيوة و بـة ثشـتي  
من لةطةَل هةظاآلنى هاور َيم لة ئةجنومةنى وةزيران دوَينَى شةو دانيشـتبووين طـومت ئـةو ر ؤذة مـوهيم نيـة      
كة دةست بةكار دةب ، ئةو ر ؤذة طرنطة كة كار بةجَى دَيَل ، هيوادارين ئةو ر ؤذةى كة كار بةجَى دةهـَيَل   

بن، خةَلك لَيمان ر ازى بَيت، ويذدانى خؤمان ئاسوودة بَى و خزمةكان بة خةَلك طةياندبَى  ئَيوة لَيمان ر ازى
و لة كارةكامنـان دا سـةركةوتوو بـب ، دووبـارة زؤر زؤر سوثاسـى جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان، سـوثا، بـؤ           

ةى متمانـةى ئَيـوةى   ئةندامانى ثةرلةمان، ئةمة ر ؤذَيكى مَيذوويية بـؤ هةريـةكَيك لـة ئَيمـة هيـوادارم جَيطـ      
 .بةر َيز ب 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة هؤَلى خوارةوة بؤ كؤبوونـةوةى دوايـى و    19,30زؤر سوثا،، دووبارة لة هةمووتان ثريؤز بَيت، سةعات 
سوَيند خواردن و وتارى ر َيزداران كة بةشدار دةبن، كؤتايى بـة دانيشـتنةكة دةهَيـن  سـةركةوتوو بـن، زؤر      

 .سوثا،
 
 

 دانيشتين دووةم
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان 

 .دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كارمان دانيشتين دووةمبةناوي طةلي كوردستان، 
 .عَيراق –وتاري بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -1
ت بـؤ سـوَيندخواردني ياسـايي و ثاشـانين     سةرؤكي ثةرلةمان، سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بـانط دةكـا   -9

 .جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بانط دةكات بؤ سوَيندخواردني ياسايي
سةرؤكي ثةرلةمان، داوا لة سكرتَيري ثةرلةمان دةكات كة وةزيرة بةر َيزةكان بؤ سـوَيندخواردني ياسـايي    -3

 .ثَيشكةة بكات
بةرهـةم  .د)ر َيـزدار ( 1)ز سةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـي كابينـةي   بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان داوا لة بةر َي -5

 .دةكات بؤ ثَيشكةشكردني وتاري بةر َيزيان(صا 
 –حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان    )وتاري بةر َيز سةرؤ  كؤماري عَيرا ي فيدراَل بـة بؤنـةي ثَيكهَينـاني     -4

 .، كة بةداخةوة نةيتواني ئامادة ببَيت(كابينةي شةشةم
كابينــةي  –ي ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان بةبؤنــةي ثَيكهَينــاني حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان    وتــار -1

 .شةشةم
 .كؤتايي هَيناني دانيشنت لةاليةن سةرؤكي ثةرلةماني كوردستانةوة -9

ثَيشةكي زؤر زؤر بةخَيرهاتين هةموو ئةو بةر َيزانـة دةكـةين و بـة دة يقةيـة  ر اوةسـتان بـؤ طيـاني ثـاكي         
بـةر َيز سـةرؤكي هـةرَيمي    . كورد و كوردستان و هةموو ئـازادي خوازَيـك، فـةرموون، زؤر سـوثا،    شةهيداني 

كوردستان جةنابي كا  مةسعود بارزاني زؤر بـةخَيرهاتن، بـةر َيز جـةنابي كـا  كؤسـرةت، بـةر َيز سـةرؤكي        
رؤ ابـراهيم خـامني   حكومةتي هةرَيمي كوردستان كابينةي ثَينجةم كا  نَيضريظان بارزاني، بةر َيز خاتوو هيَـ 

ــولي دووةم زؤر      ــةمان خ ــةرؤكي ثةرل ــدنان مــوفيت س ــا  ع ــةخَيرهاتن، بــةر َيز ك ــراق زؤر زؤر ب يةكــةمي عَي
بةخَيرهاتي، بةر  َيزان سةرؤ  و سكرتَيرو نوَينةري حز  و اليةنة كوردستاني و عَيرا يةكان، يةكة يةكـةي  

ؤمات ونوَينةراني باَليؤزخانة و  ونسوَلخانةكان لـةعَيراق  ئَيوةي بةر َيزين بةخَيرهاتن، بةر َيزان باَليؤزو دبل
و لة هةرَيمي كوردستان هةموو اليةكتان بةخَيرهاتن، بةر َيز جَيطري سـةرؤكي حكومـةت كابينـةي ثَينجـةم     
كا  عماد ادد زؤر بةخَيرهاتي، ميواناني بةر َيز ئـةزمووني دميوكراسـي لةهـةرَيمي كوردسـتان ر ؤذ بـةر ؤذ      

تر ئةبَيت و بةرةو ثَيشـرت ئةضـَيت، ئةمـةة لةئـةجنامي خـةباتي ثَيكـةوة طرَيـدراوي جـةماوةري         دةوَلةمةند
ــرا      ــةباتي بـ ــةمي خـ ــانيةوة، بةرهـ ــةموو تَيكؤشـ ــيةكةيةتي بةهـ ــةركردايةتية سياسـ ــتان و سـ ــةلي كوردسـ طـ

ي ثَيشمةرطةكامنان و خوَين و عارة ةي شةهيدة سـةربةرزةكامنانة، بةرهـةمي خـةباتي نةتةوةكـةمان و طـةل     
كوردستان كة ضةند لةدواي ضووين و ئةم خةباتةيان داوة، ئةمر ؤ ئَيمة لَيرةدا يةكرتي ئـةبين ، بةرهـةمي   
خةباتي ئةو سةربةرزانةيةو ئةركَيكي مَيذوويية لةسةر شامنان كة ئةو ئةمانةتة بـةثاكي و دَلسـؤزي بـةرةو    

اكرَيــت ئاور َيــك لــة كابينــةي ثَينجــةم  ثــَين بــةرين، بــةر َيزان ئــةمر ؤ كابينــةي شةشــةم كــةلَيرة ثَيكهــات، ن  
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نةدةينةوة، كابينةي ثَينجةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، كابينةيةكي زؤر كاراو ضاال  بوو، ئةركةكاني 
زؤر زؤر  ـــور، بـــوو، بةحة يقـــةت لـــة مَيـــذوودا تؤماريـــان كـــرد، بةتايبـــةتي بةســـةرؤكايةتي ســـةرؤكة   

و جَيطرةكــةي، كــةتوانيان كوردسـتان بــؤ دانيشــتواني و بــؤ  سـةربةرزةكةي كــا  نَيضــريظان بـارزاني و هــةردو  
خةَلكةكةي، لةدوو هةرَيمي و ضـةند بـةرةكي ر زطـار بكـةن، حكومةتـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان، حكومـةتي         
حز  و دوو هةرَيمي بوو، يةكخرايةوة بؤ حكومةتي طةل، حكومةتي ر ؤَلةكاني كوردسـتان، دوو ميزانييـة و   

يةوة، شاراوة نية لةئَيوةي بةر َيز، هةموومان ئةوانـةي لَيـرةين ئـةواني لةاليةنـةكاني     ضةند وةزارةتي لَيكدرا
تري سياسي، لة دوو بلؤكي جيا جَيطامان طرتبوو، ياساكان جيابوون، بر يارةكان جيابوون، ميزانيـة جيـابوو،   

ماني هـةبوو، ئةمانـة   ميزانيةي هةولَيرو سلَيماني هةبوو، هةولَير ودهؤ  هةبوو، ميزانيةي طةرميان و سـليَ 
ئةركَيكي زؤر  ور، بوون و هةر بةوتن ئاسانة، بةآلم ئةو ر َيزدارانة لةو كابينةية، وةكو تـيم كاريـان كـردو    
ئيمانيان بةئيشةكةو بةخؤيان هةبوو،  بةثاكي و دَلسؤزي كاريان ئةجنامدا، بؤية توانيان هةرَيمةكـة بهَيننـة   

تَييدا سـةربةرزين و ر َيطايـةكي باشـيان بـؤ كابينـةي شةشـةم خـؤة        ئةم حاَلةتة كة ئةمر ؤ ئَيمة هةموومان 
كردووة، كة بتوانن لةسةري بةردةوام بن و باشرت ئاواتةكاني طةلةكةمان بةدي بهَينن، ر استة ناتوان  بَلـَي   
هةموو شتةكان ئيدياَل بوو، بـَي كـةموكورتي نـةبوو، لةهـةموو شـوَين وكاتَيـك كـةمووكورتي ئـةبَيت، بـةآلم          

يجابياتــةكاني ئةوةنـــدة زؤرة مـــرؤظ زؤر ثَيـــي ســةربةرزة، ثةيوةنـــدي ثةرلـــةمان و حكومـــةتي هـــةرَيمي   ئ
ــةكران،       ــة ئ ــان ديراس ــؤزي كارةك ــةفان و بةدَلس ــوون، زؤر بةش ــةبا ب ــةم زؤر زؤر ت ــةي ثَينج ــتان كابين كوردس

كوردسـتان بَيـت،   ئةوانةي كةتةواو نةبوون هـةوَلي ضـاككردني ئـةدراو هـةوَل دةدرا لةبةرذةوةنـدي خـةَلكي       
نة  لةبةرذةوةندي ئةم اليةن يان ئةو اليةني تر بَيـت، بـةَلكو ئـةو سـة امطرييية ئـةمر ؤ هةيـة هـةموومان        
ثَيي سةربةرزين، ئةمر ؤ سة امطريي ناو هةرَيمي كوردستان مو ار ةنة ناكرَيت، لةطـةَل هـية شـوَينَيكي تـرى     

ؤزانـةيان كـردووة، دةستخؤشـي لةيةكـة يةكـةي وةزيـرة       عَيراق لة باشيدا، بؤية ئةو كابينةيـة ئـةو كـارة ثري   
بةر َيزةكان دةكةين، و وةزيرةكاني هةرَيمين، هةردوو جَيطرة بةر َيزةكة و سةرؤكي كابينةكةة ر َيزدار كا  
نَيضــريظان بــارزاني و طشــت ئــةو خوشــك و برايانــةي كــة كاريــان لةطــةَلي كــردووة، ئومَيديشــمان زؤر هةيــة   

ؤزبـايي لـة وةزيـرة بـةر َيزةكانين دةكـةين كـة ئـةمر ؤ متمانـةي زؤرينـةي ئةنـداماني           بةكابينةي تازة و ثري
ــا      ــايي لــة ك ــةي دةكــةين و ثريؤزب ــايي لةجَيطرةك ــتانيان وةرطــرت، ثريؤزب ــةم. د)ثةرلــةماني كوردس ( بةره

ةَل دةكــةين، كــة ئــةزموونَيكي زؤري هةيــة لــة ئيــدارةدا، زؤر دةوري هــةبووة، دَلنياشــ  كــة ئــةتوانَيت، لةطــ 
ــةوةي       ــؤ ئ ــافة ب ــةموومشان نيــةكان س ــي  يــةكرتين، بــةآلم تــةوة و  دةكــةين و ه ــة ر ة  ــةمانين ئَيم ثةرل
ئيشةكامنان زؤر بةر َيك و ثَيكي بةرةوثَين بر وات، كةموكور ييةكان ضارةسةر بكرَيت لةبةرذةوةندي خةَلكي 

ةت لةحاَلةتَيكي زؤر خراك، بةرةو بـاة  كوردستان، بةر َيزان ئةبين  ئةمر ؤ لةناو هةرَيمةكةمان بواري ئافر
و زؤر باشرت ر ؤيشت، وةثَيويستة زؤر باشرتين بكرَيـت، طرنطـي زؤر بـدرَيت بةمنـداَل والوو ثـريو و طـةجنى       
ئةم هةرَيمة، ئةو وةزارةتانةى بةبريارى ثةرلةمان البراون بةتايبةتي وةزارةتى ناوضـة دابر اوةكـان دَلنيـاين    

ةسةروويةنانةوة رَيزادر سةرؤكى هةرميى كوردستان كا  مةسعود بارزاني و ئـةو  سةركرادايةتى كوردستان ل
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بةرَيزانةى كة لةطةَلى كاردةكةن لةطةَل كابينةى تازة شـَيوازَيكى تـرى طوجنـاو  و زؤر كـاراتر، زؤر ئـةكتيظرت      
ة دةكةين كـة  بكةوَيتة بواري جَيبةجَيكردنةوة، بؤية داوا لةكابينةى شة 150دادةرَيذن بؤ ئةوةى ماددةى 

زؤر بةثةلــة هةوَلبــدات ئــةو شــوَينة ثــر  بكاتــةوة هــةروةها داوايــان لَيدةكــةين طرينطيــةكى تــةواو بــة بــارى   
ئافرةتــان و ذنــان بــدرَيت و ببَيتــة شــَيوازَيك بــؤ ئــةوةى ر ةوشــي ئافرةتــان باشــرت بكرَيــت لةطــةَل طــةجنان و   

َين ئَيـوةى بـةرَيز  طرنطيـةكى تـةواو بةخوشـك و      منداَلان، هةروةها داوايـان لَيدةكـةين لَيـرةوة ئـةمر ؤ لـةث     
براكامنان بدةن لة هةندةران كة سةرمايةيةكى يةكجار طةورةو بةهَيزن بؤ خةَلكى كوردستان و خاوةنى ئةم 
هةرَيمةن، خاوةنى ئةم ئةزموونةن، خةباتيان كردووة،  وربانيان داوة، لـة رؤذة سـةختةكاندا  لةطـةَل ئَيمـة     

بوونـة و ثشـتيوانيان لَيكـردووة، ثَيويسـتة شـَيوازَيكى طوجنـاو بدؤزرَيتـةوة بـؤ ئـةوةى           لةطةَل ميللةتةكـةيان 
 .زياتر ر ؤَليان كارابَيت

بؤ ئةو ماددة دةستوريانةى كة لةدةستورى عَيراق هةية و بةتايبـةت ئةوانـةى كـة ثةيوةنـدى بـة هـةرَيمى        
بــةجَيبكرَيت ثَيويســتة شــوَينة كَيشــة كوردســتانةوة هةيــة، ثَيويســتة زؤر كــاراتر كــار بكــةين بــؤ ئــةوةى جَي

دارةكان كة ئةو شوَينانةية لةخـةبات بةشـداربوون،  وربانيـان داوة، خوَينيـان رشـتووة، ئـةمر ؤ لةبةرهـةمى        
ئةو حكومةتةى كة  ثَيى ئةَلَين حكومةتى تازة، حكومةتى فيدراَلى، حكومـةتى دميـوكراتى بَيبةشـن ، ئَيمـة     

ى ضارةيان ية  ال بَيتـةوة لـةو دَلـة راوكَييـة نـةجاتيان ببَيـت، خؤيـان ببنـة         زياتر ثَيداطريى بكةين بؤ ئةوة
جَيبةجَي بكرَيت ، ئةطةر ناوةرؤكي ماددةكـة روون بكةينـةوة    150خاوةنى بر يار، ئَيمة كة ئةَلَي  ماددةى 

ؤر ئةَلَيت بةخةَلكى ئـةو شـوَينة مـاف بـدة خـؤى بريـار بـدات بـؤ ئاينـدةى ئيدارةكـةى خـؤى ضـى بكـات ، ز             
ئاسانة، بةاَلم ئةو تةعقيداتةى كة دائةنرَيت ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان زؤر كاراتر هةوَل بدات 

 .بؤ ئةوةى بة زووترين كات جَيبةجَي ببَيت
خاَلَيكى تر كة نامةوَيت سةرتان بيةشَينم زؤر هةوَل هةية بؤ ئةوةى حكومةتى مةركةزى لةبةغدا دروست  

ركــةزى بــة هَيــز، دوو بؤضــوونى جيــاواز بــؤ ئــةو حكومةتــة هةيــة ئَيمــة ثَيمانوايــة   بَيــت، حكومــةتَيكى مة
حكومــةتى عَيرا ــى بــةهَيز لةطــةَل ئــةوةين هــةبَيت، ئةوةيــة فيدراَليــةكان بــةهَيز بَيــت، ســةروةت و ســامان  

ت، بـةاَلم  دابةة بكرَيت، ئيلتزام بةدةستور بكرَيت، ئيلتزام بة  انون بكرَيت رَيز لةمافى مرؤظ و تا  بطرييَـ 
ئــةو ســوَلتة مةركةزيــةي وة  ئــةوةى لــة دواى جــةنطى جيهــانى يةكــةم كــة دروســت بــوو، كليلــى ئــابووري    
لةدةست بوو، كوردين ثلةو ثايةي بةرزى لةو حكومةتة هةبوو، بةاَلم بـة تـةدريج خؤمـان لـةناو طـؤرى بـة       

ى نؤرماَل و فيدراَليـةكانى بـةهَيز ،   كؤمةَل و طازى كيمياوى بينيةوة، بؤ ئةوةى دووبارة نةبَيتةوة سةنرتالَيك
منافسة ببَيت بؤ ئةوةى كَى باشرت خزمةت بكات، نة  ئةوةى كَي زؤر تر بكوذَيت ، ئَيمـة لَيـرة دَلنيـاين كـة     
ثةرلةمانى كوردستان و ئـةو خوشـك و برايانـةى تَييـدا ئؤثؤزسيؤنيشـن كـة بـة خؤيـان ئـةَلَين ئؤثؤزسـيؤن           

ةرَيمة دةكةن بؤئةوةي  حكومةت زياتر كارا بَيت و داوا لةحكومةتين ئةوانين بة دَلسؤزى خزمةت  بةم ه
ئةكــةين كــة رَيزيــان لَيبطــرن لةهــةموو تــةرةفَيكى سياســى نــاو كوردســتان كــة بتوانَيــت خزمــةتى خــةَلكى    
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كوردستان بكات، بؤ ئةوةى منوونةى دميوكراتى موتةكامل لة هةموو جَيطةيةكـةوة بـة سـةربةرزى بتوانَيـت     
 .وو ناحةزَيك بدةينةوةوةاَلمى هةم

كؤتايي بةوتةكةم دةهَينم دووبارة هةمووتان بةخَير بَين بةسةرضاو، هـةر سـةربةرز و سـةركةوتوو بـن و       
 .كوردستانَيكى ئاوةدان و سة امطري و ثر لة ئاشتى

دةكـةين كـة ئـةمر ؤ زؤرينـةي دةنطـي      ( بةرهةم صـا  . د)ئَيستاة داوا لةسةرؤكي ئةجنومةني وةزيران كا  
كـة  ( ئـازاد بـةرواري  ) ةنداماني ثةرلةماني كوردستاني وةرطرت، بؤ سـوَيندخواردني ياسـايي لةطـةَل ر َيـزدار    ئ

ئةوين زؤرينةي دةنطي ئةنداماني ثةرلةماني وةرطرتووة، ئةمر ؤ جَيطـري سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـة،     
 .كا  دكتؤر بةرهةم، فةرموو بؤ سوَيندخواردني ياسايي

 
 (سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران) ادد صا  بةرهةم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، بةخواي مـةزن  ( بةرهةم ادد صا ) بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

سوَيند دةخؤم كة بةدَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكـةم، وةر َيـز لةياسـا    
 .م و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةمبطر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةكةين كة بفةرمووَيت بؤ سوَيندخواردني ياسايي( ئازاد بةرواري)ئَيستاة داوا لة ر َيزدار كا  

 :ي وةزيرانجَيطري سةرؤكي ئةجنومةن( ئازاد بةرواري)بةر َيز ئازاد حممد جنيب
 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، ( ئازاد حممد جنيب بةرواري) بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من
بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بةدَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم، 

 .بكةموةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستاة داوا لةر َيزدار سكرتَيري ثةرلةمان كا  فرسةت دةكةين كةوا يةكة يةكـة وةزيـرة بـةر َيزةكان بـانط     
 .بكات بؤ ئةوةي سوَيندي ياسايي يؤن، فةرموو

 :بةر َيز فرسةت ادد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.زيري دادوة)رشيد عبدالردن وؤف بةر َيز ر
 (.وةزيري ثَيشمةرطة) علي مصففىبةر َيز جعفر 

 (.وةزيري ناوخؤ)عبداهلل سلفانبةر َيز عبدالكريم 
 (.وةزيري داد)رشيد عبدالردن وؤف بةر َيز ر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م وةزيري داد، بةخواي مةزن سوَيند دةخؤ(رشيد عبدالردنوؤف ر)بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

كــة بةدَلســؤزييةوة، ثارَيزطــاري لةيــةكَييت طــةل و خــاكي كوردســتاني عَيــراق بكــةم، وةر َيــز لةياســا بطــرم و    
 .بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 (.وةزيري ثَيشمةرطة) علي مصففىبةر َيز جعفر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 وةزيري ثَيشمةرطة،( يعل مصففىجعفر )بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بةدَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم، 
 .وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 (.وةزيري ناوخؤ)عبداهلل سلفانبةر َيز عبدالكريم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 وةزيري ناوخؤ،(عبداهلل سلفانعبدالكريم )بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

،بةخواي مـةزن سـوَيند دةخـؤم كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق            
 .بكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 :عبداهللبةر َيز فرسةت ادد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.وةزيري دارايي)بةر َيز بايز سعيد حممد

 .وةزيري سامانة سروشتيةكان( ئاشيت هةورامي)عبداهلل عبدالردن عبداهلل.بةر َيز د
 (.وةزيري تةندروسيت)عبداهلل حس   طاهر. بةر َيز د

 (.وةزيري دارايي)بةر َيز بايز سعيد حممد

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
وةزيري دارايي و ئابووري ،بةخواي مـةزن سـوَيند   (بايز سعيد حممد)بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

دةخؤم، كة بةدَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم، وةر َيز لةياسا بطـرم و  
 .بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 .وةزيري سامانة سروشتيةكان( ئاشيت هةورامي)بداهلل عبدالردن عبداهللع.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةزيـري سـامانة   ( ئاشـيت هـةورامي  )عبـداهلل عبـدالردن عبـداهلل   .د)بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبـان مـن  

ــةكَييت        ــاري لةي ــؤزييةوة ثارَيزط ــة بةدَلس ــؤم، ك ــوَيند دةخ ــةزن س ــةخواي م ــتيةكان، ب ــاكي   سروش ــةل و خ ط
 .كوردستاني عَيراق بكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 (.وةزيري تةندروسيت)عبداهلل حس   طاهر. بةر َيز د
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 .بةر  َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةزيري تةندروسيت(عبداهلل حس   طاهر. د)بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

ي مةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق           ،بةخوا
 .بكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 :بةر َيز فرسةت ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.وةزيري ثةروةردة)بةر َيز سف  حمسن حممد

 (.وةزيري ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن)ر َيز كامةران ادد عبداهللبة
 (.وةزيري شارةوانيةكان و طةشتوطوزار)مصففىبةر َيز مسري عبداهلل 
 (.وةزيري ثةروةردة)بةر َيز سةف  حمسن حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ردةوةزيري ثةروة(سةف  حمسن حممد) بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

،بةخواي مةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق           
 .بكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 (.وةزيري ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن)بةر َيز كامةران ادد عبداهلل

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

. وةزيـري ئاوةدانكردنـةوةو نيشـتةجَيكردن   (كامةران ادـد عبـداهلل  ) بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من
بةخواي مـةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق            

 .ل بكةمبكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طة
 (.وةزيري شارةوانيةكان و طةشتوطوزار)مصففىبةر َيز مسري عبداهلل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

. وةزيــري شــارةوانيةكان و طةشــتوطوزار(مصددففىمســري عبــداهلل )بــةناوي خــواي بةخشــندةو ميهرةبــان مــن 
كوردسـتاني عَيـراق   بةخواي مـةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي          

 .بكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 :بةر َيز فرسةت ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.وةزيري خوَيندني باآلو توَيذينةوةي زانسيت(عاءالديندالوةر عبدالعزيز )بةر َيز 

 (.وةزيري ثالندانان()سندي علي)بدري عثمان حاعيعلي . بةر َيز د
 (.وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي)بةر َيز ئاسؤ، جنيب عبداهلل

 (.وةزيري خوَيندني باآلو توَيذينةوةي زانسيت)عاءالدينبةر َيز دالوةر عبدالعزيز 



 591 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـدني بـاآلو توَيذينـةوةي    وةزيـري خويَ (عاءالديندالوةر عبدالعزيز )بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من
بةخواي مةزن سوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني         . زانسيت

 .عَيراق بكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 .(وةزيري ثالندانان()علي سندي.د)حاجي بدري عثمانعلي . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

. وةزيـري ثالنــدانان ( علـي سـندي  ()حـاجي بـدري   عثمدان علـي  . د)بـةناوي خـواي بةخشـندةو ميهرةبـان مـن     
بةخواي مـةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق            

 .ةندييةكاني طةل بكةمبكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةو

 (.وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي)بةر َيز ئاسؤ، جنيب عبداهلل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةخواي  . وةزيـري كاروبـاري كؤمةآليـةتي   ( ئاسـؤ، جنيـب عبـداهلل   )بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبـان مـن  
ي كوردستاني عَيـراق بكـةم، وةر َيـز    مةزن سوَيند دةخؤم، كة بةدَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لةيةكَييت طةل و خاك

 .لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 :بةر َيز فرسةت ادد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.وةزيري رؤشنبريي والوان)بةر َيز كاوة حممود شاكر

 (.نوةزيري كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوا)يجيد دد ام . بةر َيز د
 (.وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو)بةر َيز مجيل سليمان حيدر

 (.وةزيري رؤشنبريي والوان)بةر َيز كاوة حممود شاكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةزيري رؤشنبريي والوان( كاوة حممود شاكر) بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

ة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق       ،بةخواي مةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةو    
 .بكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 (.وةزيري كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان)يجيد دد ام . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزيــــري كاروبــــاري شــــةهيدان و )دــــد امــــ يجيــــد . د)بــــةناوي خــــواي بةخشــــندةو ميهرةبــــان مــــن
ــةنفالكراوان ــاكي        (.ئ ــةل و خ ــةكَييت ط ــاري لةي ــؤزييةوة ثارَيزط ــة بةدَلس ــؤم، ك ــوَيند دةخ ــةزن س ــةخواي م ،ب

 .كوردستاني عَيراق بكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 (.و سةرضاوةكاني ئاووةزيري كشتوكاَل )بةر َيز مجيل سليمان حيدر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

. وةزيــري كشــتوكاَل و سةرضــاوةكاني ئــاو (مجيــل ســليمان حيــدر)بــةناوي خــواي بةخشــندةو ميهرةبــان مــن 
بةخواي مـةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق            

 .وي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةمبكةم، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةوا
 (.وةزيري ثيشةسازي وبازرطاني)بةر َيز سينان عبداخلال  ادد

 (.وةزيري طواستنةوةو طةياندن)بةر َيز انور جبلي شابؤ
 (.وةزيري ئةو اف)بةر َيز كامل علي عزيز

 (.وةزيري ثيشةسازي وبازرطاني)بةر َيز سينان عبداخلال  ادد ضةلةبي

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

بةخواي مةزن سوَيند دةخـؤم،  . وةزيري ثيشةسازي وبازرطاني(سينان عبداخلال  ادد)بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من
كة بةدَلسؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق بكـةم، وةر َيـز لةياسـا بطـرم و بةتـةواوي ضـاودَيري             

 .ل بكةمبةرذةوةندييةكاني طة

 (.وةزيري طواستنةوةو طةياندن)بةر َيز انور جبلي شابؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وةزيري طواستنةوةو طةياندن(انور جبلي شابؤ) بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من

،بةخواي مةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بةدَلسـؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق           
 .م، وةر َيز لةياسا بطرم و بةتةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةمبكة

 (.وةزيري ئةو اف وكاروباري ئاييين)بةر َيز كامل علي عزيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م، ،بةخواي مةزن سوَيند دةخؤ(.وةزيري ئةو اف و كاروباري ئاييين)كامل علي عزيز)  بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان من
كة بةدَلسؤزييةوة ثارَيزطـاري لةيـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني عَيـراق بكـةم، وةر َيـز لةياسـا بطـرم و بةتـةواوي ضـاودَيري             

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( بةرهـةم . د)زؤر سوثا،، بؤ ئةو بةر َيزانةي كةوا سوَينديان خوارد، فةرموو بضنة جَيطـاي خؤتـان، ر َيـزدار    
 .سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، فةرموو بؤ ثَيشكةة كردني وتارةكةت

 (:سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران) بةرهةم ادد صا . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي سةرؤكي هةرَيم كا  مةسعود بارزاني
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةر َيز كا  كؤسرةت 
 بارزاني بةر َيز كا  نَيضريظان
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 خوشكي بةر َيزمان خاتوو هَيرؤ خان خامني يةكةمي عَيراق
 ميوانة بةر َيزةكان، زؤر زؤر سوثا، بؤ ئامادة بوونتان لةم مةراسيمةدا، 

 ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
كــة ثَيكهاتــةي كابينــةي شةشــةمي  ،بةدةنطــةوةهاتين ئَيــوةي بــةر َيز ءبــؤ ثشــتيواني ،سوثاســَيكي زؤرةوة بــة

 ءبةخشينة بؤ خؤمآ متمانة ث ءئةم ثشتيواني. مةتي هةرَيمي كوردستانتان ثةسندكردو دةنطتان بؤ داحكو
بَيطومـان   ة ،ئةمانـةتَيكي سـةنطين   كـةمان، بةر َيزةكاني كابينة وةزيرة بةرواريء براي خؤشةويست كا  ئازاد

 ،كارنامـةي حكومـةت   ءماَل هةموواليـة   ـؤَلي لـَي هـةلَ     ئـةوةي بـة   كار، بؤ ءهاندةرمان دةبَيت بؤ خزمةت
ئاسـيت ئومَيـدو ضـاوةر وانييةكاني     حكومـةتي نـوَي لـة    ءبكـةين آ بةرنامةي نوَيبوونةوةو ئاوةداني، جَيبـةج 

 .خةَلكي كوردستاندا بَيت
، هـةروا  ئةزمووني كةَلةكةبووي ضةندين دةوراني حـوكمر اني كوردسـتاني لةبةردةسـتداية   ، كابينةي شةشةم

مةعسوم، سةروكي يةكةم كابينةي حكومةتي هةرَيمء جةنابي كا  كؤسـرةت  فؤاَ ر لَيرة جةنابي كا  دكتؤ
ر ةسو  سةرؤكي كابينةي دووةم و جةنابي كا  دكتؤر ر ؤذ سةرؤكي كابينةي ثَيشوو لةطـةَلمانن، بـؤ ئـةوانء    

تي هـةموو سـةركردةكاني كابينــةكاني ثَيشـوو بـة ر َيــزو تة ـديرةوة دةر وانينـة هيمــةتء دةورتـان، لةخزمــة       
 بــة ،لةطــةَل كابينةيــةكي كــارا دةكــات    ،تةســليم رووآلتةكةمانــدا، خوشــك وبرايــان ئــةم كابينةيــةة دةو    

كـة سـةرؤكايةتي كابينـةي يةكطرتنـةوةي ئيـدارةو       ،خؤشةويستم كا  نَيضـريظان بـارزاني   برايسةرؤكايةتي 
دا سـةربةرزانة حكومـةت   وَيستطةيةكي لةبارو  ؤناغَيكي تازةي ذياني سياسيي كوردسـتان  كردو لةيي ئاوةدان

كا  نَيضريظانء كا  عيماد ئةدةد جَيطري سةرؤكي حكومةتء هاوةَلـةكانيان، جَيطـةي ر َيـزو    . تبةجَيدَيَلَي
تة ديري هةموومانن بةتايبةتي الي مـن و كـا  ئـازاد و هاوةَلـاني ئَيسـتاي كابينـةي شةشـةم، سـوثا، كـا           

ئةو كابينةية، لةهةلوبارَيكي ثر  زةدةت و ناخؤشـيدا،   نَيضريظان بؤ دةورو هيمةتت بؤ سةرؤكايةتي كردني
سـوثا، بـؤ هيمةتـةكانت، بـؤ سـةركةوتنةكانيان لــة بوارةكـاني خزمـةتطوزاريء دابينكردنـي كارةبـاو ئــاو و          

دووبـارة بـةناوي   . سووتةمةني، بـؤ وةبةرهـةمهَيناني نـةوتء طةشـةثيداني ئـابووريء ئـاوةدانيي هةمـةجؤر       
ــة   ــازادو هةظاَل ــا  ئ ــومء ك ــادو        خ ــا  عيم ــؤ ك ــوثا، ب ــريظان، س ــا  نَيض ــؤ ك ــوثا، ب ــةدا س ــةم كابينةي كامن ل

ــةكانتان ــاوةر واني      . هاوةَل ــة  ض ــة  و هاور َيي ــو براي ــة وةك ــو هةميش ــةوة وةك ــةالي خؤمش ــريظان، ل ــة نَيض كاك
ثشتيوانيء ر اوَيذي بةردةوامي تؤم ودَلنيام بةهةمان نةفةسي برايةتيء ثةرؤشـى بـؤ حكومـةتي كوردسـتان     

 . و ثشتيوامنان دةبنهاوكار
 :بةرَيزان

ضوارضــَيوةي كارنامــةي ئامــادةكراوي  لــةدا دةســتبةكاردةبَيت، ذينطةيــةكي سياســيي تــازة لــة ةكابينةيــئــةم 
ئـةركي ثاراسـتين دةسـتكةوتةكانء ثةرةثَيـدانيان،     : حكومةتي نوَيـدا، ئـةركي طـةورةمان ر ووبةر وودةبَيتـةوة    

ةكي طرنطــي كابينــةي ثَينجــةم لــة بــواري ضاكســازيي ئيــداريء  ئــةركي درَيذةثَيــداني ضــةند دةستثَيشــكةريي
 .هةروةها ئةركي ضارةسةركردني ئةو كةموكورتيانةي تا ئيستا نةثةرذاوينةتة سةر ضارةكردنيان. داراييدا
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ــة  ــ  ئَيم ــةاَلني دةزان ــتان كؤم ــةَلكى كوردس ــةوة،     ،خ ــذة جياجياكان ــ ء توَي ــة ض ــةربةرزى  ب ــوكارى س كةس
دةسـتى  بةتـةمان  هةَلةوـة   ءطـةرميان .  لَيمـان دةر وانـن   َيكي زؤرة  بةضـاوى ئومَيـد  ، ةكانئةنفال ءشةهيدان

ــاتر    ــةثَيدانى زيـ ــان طةشـ ــآ، بادينـ ــان بطاتـ ــاوةدانى زياتريـ ــةولَيرو ئـ ــلَيمانى، هـ ــؤكين سـ ــاوةر وانى ء دهـ ضـ
ة بؤيــ.. زياتريــان طةرةكــة رَيطاوبــاني ءخوَيندنطــةو بنكــةى تةندروســتىباشــرتن، الدَيكامنــان  خزمــةتطوزاري

ئَيمـة  . طيان كاربكةين بؤ جَيبةجَيكردنى ئةو كارنامةيةى ثَيشكةمشان كردووةء بة بة د كة دةدةين  بةَلَين
 .ةكان بكةينـة كـردار  ومشـ بةرنامةي نوَيبوونةوةو ئاوةدانييةوةو دةمانةوَيت در جَيبةجَيكردني بةين ثابةند

شـَيوازى خؤبـةر َيوةبردمنان    ءى حـوكمر انى دائةكـة طللـةيى لـة ئـ     ،ة دةزانـ  ياسـتي هةموو اليةكيشمان ئةو ر 
ويسـتى خـةَلكى كوردسـتان دابـ  بكـات، طوَيمـان لـة        ء نةيتوانيوة سةرجةم خواسـت  ةكةمانحكومةت ءهةية

كـة بةشـيكي    تريَـ كبفـةرامؤة   ةةياسـتي بـآ ئـةو ر   ناةخنةو سةرجنةكانةو خؤمانى لَي نادزينـةوة، بـةآلم   ر 
هـةرَيمى  ر ابـردووي  ى يوا يعـى سياسـ   ءكَيشـةكانى دوو ئيـدارةيى  كةَلةكـةبووى   ،يـةكان يموكورتبةرضاوي كة

 . بوون كوردستان
سا  لة حوكمر انيى خؤبةخؤي خةَلكي كوردستانء لةطةَل ئةو هةموو دةسـتكةوتء   18ئةمر ؤ، دواي ! بةَلَي

َيـت تـةنهاو   سةروةريانةماندا، دةبَيت بيسةكَين  كة طؤرانكاريء نوَيبوونةوةو ضاكسازيشمان ثَيويسـتةو ناكر 
لة دواهةَلبذاردنـدا زؤرينـةي خـةَلكي كوردسـتان     . تةنها  لةسةر تاجة طوَلينةي سةركةوتنةكامنان ر ابوةست 

دةنطيان بة ليسيت كوردستاني دا،  متمانةيان بة يـةكييتء ثـارتي نـوَيكردةوة، بـةآلم ذمـارةيكي بةرضـاوين       
ن كــة دةنطيــان ثَيــداوينء طوَيبيســيت ر ةخنــةي سوثاســي متمانــةي ئــةو هاوآلتيانــةي... دةنطيــان ثــَي نــةداين

ئةوانةش  كة دةنطيان ثَي نةداوين، هةوَلدةدةين لةئاسيت متمانةي اليةنطريةكامنان بـ ء متمانـةي ئـةواني    
 . ترين بؤ خؤمان بطَيرينةوة

مانـدا  دةمانـةو  لةطـة  ميللةتةكـةى خؤ   خةَلكي ضاوةر وانيى زيـاتري لَيمانـةو شايسـتةي باشرتيشـن، بـةاَلم       
ــتطؤب  ــكاوانة دةر  ،راس ــة اش ــَين ك ــت     يَلي ــك نابَي ــةوو ر ؤذي ــة ش ــةكان ب ــةو كةموكورتي ــةركردني كَيش . ضارةس
، ئةمـةة كؤسـث   ةى طةندةَلكارانـ يبةرذةوةنـد  يلَيـدان  ، طةنـدةَلى كَيشـةكاني ئـةمرؤ، بةتايبـةتي     بةرةنطاري 

. ياساء شةفافيةتة لة كـاري حكومةتـدا   سةروةريي ءشةر ى دذة طةندةَلى دَينَيتة رَيمان، زامنى سةركةوتن لة
ثَيشـنيازَيكي بـة جَيـي بـؤ كـردووين دةربـارةي  بـةهَيزكردني ثَيطـةي         جـةنابى سـةرؤكى هـةرَيم    لةم ر وةوة 

ــيت ) ــاري طش ــي        (داواك ــاري طشتيش ــةركي داواك ــووف ئ ــاكم رةئ ــا  ح ــري داد، ك ــةدا وةزي ــةم كابينةي ــة ل ، بؤي
ست دؤسييةكاني طةندةَليء ياريكردن بة ثارةي طشـيت ر ووبـةر ووي   ر ووبةر وودةكرَيتةوة، تاوةكو بةثَيي ثَيوي

 . دادطا بكاتةوة
 : خوشك و برايان

دةمانةوَيت دةزطاكاني ئاساينء  ثَيشمةرطةو دارايي بةيةكجارةكي يةكبخةينةوةو بة كردار شوَينةواري دوو 
ي لــة كاروبــاري حكومــةت  ئيــدارةيي كؤتــايي ثــآ بَيــن ، بــة بةرنامــةو بــة كــردةوة  دةســتَيوةرداني حيزبــ   

شـان بةشـانى كـاركردن    . نةهَيَل ء لة سايةي ثةرلةمانَيكي كارادا حكومةتي هاووآلتيان ب ، بةبآ جيـاوازي 
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كاردةكـةين  . بؤ ثَيكةوةذيانَيكى مةدةنيانةى ئاينء ئاينزاكانى كوردستان، لةسةر بنةماى مافى هاووآلتيبوون
ياسىء ثةرةثَيدانى ذيـانى فرةحيزبـى، لـة ر َيـى هـةمواركردنى      بؤ ر ةخساندنى زةمينةى ثَيويست بؤ كارى س

ئازادييـة سياسـيةكانء سةربةسـتية    . ياساى حيز ء كؤمةَلـةكانء دةركردنـي ياسـاي  تـةمويلي حزبةكانـةوة     
ــدياو     ــدةكانى ميـ ــةدةنىء ناوةنـ ــانى كؤمةَلطـــةى مـ ــةو  ر َيكخراوةكـ ــدةدةينء دةمانـ طشـــتييةكانين ثةرةثَيـ

ــى زيات  ــةرى رؤَل ــر ن      ر ؤذنامةط ــيدا بطَي ــةى دميوكراس ــى بازن ــتىء فراوانكردن ــدانى ر اى طش ــة ثةرةثَي ــان ل .  ري
دةمانةو  طةجنانء ذنان بوارى ضاالكىء ئازاديى كاركردنء بةشداريى فراوانيـان لـة بر يـارى سياسـى وآلتـدا      

ــَي  .  هــةبآ ة ئَيــوة ســةرمايةيةكي مرؤيــي بــةنرخنء داهــاتووي كوردســتان بــ  : بــة الوانــي كوردســتان  دةَل
يـةكَيك  لـة   . ثَيطةياندنء هةل بؤ ر ةخساندني ئَيوة مسـؤطةرتردةبَيت، ض لـة حكومـةتء ض لـة نـاو كؤمةَلـدا      

ر َيطةكانى بةديهاتين ئةو ئاماجنةة،  سةرلةنو  هةيكةلةكردنـةوةى دامودةزطاكـانى حكومةتـة، بـة جؤرَيـك      
 .  كة جَيي تواناسازيي طةجناني لَيوةشاوةي تَيدا ببَيتةوة

ر ةوتى ئابوورى، بة هةموو بوارةكانيةوة، ثَيشكةوتنى زؤرى بةخؤوة بينيوةو باري طـوزةران لةضـاو   بَيطومان 
ئَيمـةة لـة كارنامـةي دارَيـذراوي     . ر ابردوو و بة بةراورد لةطة  ناوضةكاني تـري عريا ـدا زؤر ثيشـكةوتووة   

خزمـةتطوزاري دار شـتووة،   خؤماندا، نةخشةي ثةرةثَيداني زياترمان بؤ هةموو كايةكاني طةشـةي ئـابووريء   
وة  بواري ثةروةردةو خوَيندني بااَل، تةندروسيت، كشتوكاَلء ئاودَيري، رَيطاوبان، ضارسةركردني طريوطرفيت 
نيشــتةجَيبووني  هاوواَلتيــاني كــةم دةرامــةتء بةرزكردنــةوةي داهــاتي تــا ء ئاســيت طــوزةراني توَيــذةكاني   

 . خوارةوة
ى هةرَيمــدا، سياســةتَيكى كوردســتاني هاوســةنط ثةير ةودةكــةين، كــة  لــة مامةَلــةمان لةطــةَل بودجــةى طشــت 

كاردةكةين بـؤ ضـاودَيريكردنَيكى   . ويستء داخوازيى هةموو ناوضةكانى كوردستان، بآ جياوازى، بطرَيتةخؤ
شـــةفافانةى ورد، لـــة ر َيطـــةى ليذنـــةكانى ضـــاودَيرى ثةرلةمانـــةوةء كاردةكـــةين بـــؤ هةمـــةجؤركردنى         

دةمانـةوَيت دةزطـاى نةزاهـة بـؤ ضـاودَيريكردنء      . ئاشكراكردنى ضؤنَيتى سةرفكردنىسةرضاوةكانى داهاتء 
ــان     ــامانى بةرثرس ــةروةتء س ــكراكردنى س ــؤ ئاش ــت ب ــاية  دةربكرَي ــةزرَيتء ياس ــينةوة دامب ــة . لَيثرس ئةمان

بةرنامةي ثَيويسنت بؤ ضاككردني سياسـةتي دارايـيء  ر ووبةر ووبونـةوةي ديـاردةي طةنـدةَليء ضةسـثاندني       
 .ةفافيةتي زياتر لة كاروباري حكومةتداش

، بــا ئؤثؤزســيؤن وة  َيــتحكومــةت مــةرجى ســةركةوتنمان دةب ءهةماهــةنطى نَيــوان كوتلــةكانى ثةرلــةمان
ى يمؤدَيلَيك بَيت بؤ ضاكسازبةَلكو حكومةت سةر ا  نةكات بة كارى البةالوة،  ،دياردةيةكى نوَيى ثةرلةمانى

 ويســـتةة ئـــةم. يدادميوكراســـ ءطةشـــةثَيدانى ثرؤســـةى سياســـى ئيســـآلحى حـــة يقى لـــةثَيناو ءئيـــدارى
ئـةو   ءى هـةرَيم يهةلومـةرجى سياسـ   .ئؤثؤزسيؤن ءبةرثرسيارَيتيةكى دوواليةنة دةخاتة ئةستؤى حكومةت

ــةى ر  ــةوة تةحةدايان ــةر ووى دةبن ــتنى        ووب ــؤ ثاراس ــت ب ــةناو دةس ــت ل ــةوة دةس ــةموومان ثَيك ــواز  ه وادةخ
رةوثَيشـادنى تَيبكؤشـ ، ثَيكـةوة خـةبات بكـةين بـؤ بةدةسـتهَينانةوةى        بة ءطةشـةثَيدان  ءونةكةمانوئةزم
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ء زامنكردنـي ئايندةيـةكى طـةة بـؤ ئـةزمووني دميـوكراتيء دةسـتووريي        مافةكانى ترى خـةَلكى كوردسـتان  
  .عرياق

ر ضـوا  ضـونكة  .ناوضةكةو جيهان كاريطةريان لةسةرمان نابآ ءثَيمان وابآ ثَيشهاتةكانى عرياقئَيمة  رَيتناك
 ءيــةكر يزى نَيومــاَلى خؤمــانبؤيــة ،  َيــتدةب ترئــاَلؤز ءعــرياق ســةختلــة ثرؤســةى سياســى  ،ســاَلى داهــاتوو

ــزو و كوتلــة سياســيةكان لــة بــةهَيزكردنى حــوكمر انى كوردســتاندا، ثايــةمان بــةهَيزدةكات لــة      ثاَلثشــتى هَي
بةشـــانى  ئةمـــةة شـــان. داووداوَيكـــى ضـــاوةر وان نـــةكراور  ءنـــةوةمان لةطـــة  هـــةر ثَيشـــهاتوبوووبةر وور 

 ءتوَيـذة جياجياكـان لـة بـةديهَينانى خواسـت      ءضـ   ءى طـةجنان يى خةَلك لة حكومةت، ضاوةر وانيضاوةر وان
 ئاواتــةكانيان، ئــةوانين دةخاتــة بــةردةم بةرثرســيارَيتى ئــةوةى ضــى دةكــةن بــؤ بــةهَيزكردنى ثايــةى          

 .نيء جَيبةجَيكردني بةرنامةي نوَيبوونةوةو ئاوةداحوكمر انيمان
 :  كَيشة هةَلثةسَيردراوكاني نَيوان بةغداو هةولَير

ئةم دةستوورة زؤربةي هةرة زؤري خةَلكي عـرياق  . دةستوور زامين ثَيكةوة ذياني نَيوان ثَيكهاتةكانى عريا ة
كَيشةكانى كةركوو ء خانة  ء شنطارو ناوضة جآ ناكوكةكانى تر، كَيشةي نةوتء غازو . دةنطيان ثآ داوة

ئـةمر ؤ لـةم   . شةي بةشـداريي لـة دةسـةآلت تـةنها بـة ثابةنـدبوون بـة دةسـتوور ضارةسـةردةكرَين         داهات، كَي
بؤنةيةدا ، هةروة  بة بؤنةي خةمناكي تة ينةوةكاني ئةم دواييةي بةغداوة،  وَيراي هاوخـةميمان لةطـةَل   

كـوردو داخوازييـةكاني   دوذمـين ئَيـوة   : كةسوكاري  وربانييةكان  و بة هاووآلتياني خؤمان لة عرياق دةَلـَي  
كورد ن ، بَيطومان دوذمين كوردين عـةرة  يـا هـةر ثَيكهاتةيـةكي تـري ئـةم وآلتـة نييـة، بـةَلكو دوذمـين           

. هاوبةشى هةموومان ئريها ء توندر ةويء ئةو تاوانانةية كة دةرهةق بـة خـةَلكي بَيتـاواني عـرياق دةكـرَين     
ن  ةآلي ئازادخيوازاني عرياق بوو، ئَيسـتاة كؤَلةكـةء   لةبةرئةوة دووثاتيدةكةينةوة كة ضؤن جاران كوردستا

ــة      ــةم وآلتةي ــاني ئ ــوازو خَيرخوازةك ــةموو دميوكراا ــرياقء ه ــي ع ــةزمووني دميوكراس ــتوثةناى ئ ــةوة . ثش ئ
. نةيارةكاني دميوكراسيء فيدرال  لـة عريا ـدا كـة دةيانـةوَيت ئـةم كَيشـانة بـة هةَلثةسـَيردراوي مبَيننـةوة         

  .   مةة، تةنها ثابةندبوونة بة دةستوورو كاركردنة بؤ جَيبةجَيكردني ئيست قا ةكانىداواكاريي ر ةواي ئَي
، لة دةسـتورى هةميشـةى   يان طرتؤتةبةروشوَينى دةستورى بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانخةَلكي كوردستان ر يََ

ناوضــة  ء وَيوشــوَينى ياســايى دانــراوة بــؤ كَيشــةى كــةركور  ءدا ضارةســةرى دةســتورى140مــادةى  ءعــرياق
و ئةركي هةموو دميوكرااوازاني عريا ـة هاوكـار بـن بـؤ سـر ينةوةي       كوردستانيةكانى ترى دةرةوةى هةرَيم

بــؤ  و بــا ثَيكيشــةوة  هــةموو هاوكــارب    150ئاســةوارةكاني ثاكتــاوي رةطــةزي وجَيبــةجَيكردني مــاددةي  
ــكردنى   ــةرةبووى فةرامؤش ــووى   ــانة ثَيش ــةو ناوض ــتمانة ئ ــة   و مةبةس ــةخ ب ــةوةباي ــدةين، يان ئاوةدانكردن ب

 . آلتيانوئاسايشى ذيانى هاو ءبؤ سة امطريى سياسى ،يةكانيان دةب يئيدار ءى دامودةزطا ئةمنىيهاوكار
 :  ثةيوةنديى هةرَيم بة دراوسيكانةوة

ــينةى          ــذوو ثَيش ــوكمى مَي ــةآلم ح ــدا، ب ــةتى عريا  ــَيوةى دةوَل ــة ضوارض ــة ل ــى هةرَيمَيك ــتان، ئةطةرض كوردس
مةبةستمانة كوردستان ثيطةي ئـاراميء  . تايبةكةندى داوة بة ثةيوةنديى ئَيمةو دراوسَيكامنان دراوسَييةتى
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ــت    ــَيكامنان بَي ــة  دراوس ــاة لةط ــَييت ب ــةة    . هاوس ــديى هاوب ــينةى بةرذةوةن ــةر بنض ــةة لةس ــان ئةم بَيطوم
اجنى هـةردووال  لةطـة  توركيـا ثةيوةنـدىو هاوكـاريى ئـابوورىء بازرطانيمـان هةيـة، كـة بـة از         . دامةزرابَيت

لـةو  . شكاوةتةوةو كاريطةريى ئيجابيشى بوةو دةبَيت لةسةر ئاساييكردنةوةى ثةيوةنديية سياسييةكانيشمان
 . ر وةوة ثشتطرييى لة كرانةوةى دميوكراتيانة لة ناوخؤى توركيا بة ر ووى كورددا دةكةين

َيوامنانــدا هةيــةو لــة لَيقةومانــدا بَيطومــان لةطــة  كؤمــارى ئيســالمي ئَيــرانين، كــة ثةيوةنــديى دَيــرين لةن 
ــووة     ــارى خــةَلكى مــةزَلومى كوردســتان ب ــتنى هاوبــةة ثــةرة بــة       . هاوك بؤيــة دةمانــةو  بــةلَيك تَيطةيش

 .  ثةيوةنديية ئابووري وكةلتوريي وبوارةكاني تري ثةيوةندي بدةين
هاوثةميانـةكامنان،   طةىل كوردستان طةلَيكى بةوةفايةو دؤسـتء ثشـتيوانةكانى خـؤى لـةبريناكات، بةتايبـةتى     

. وآلتة يةكطرتوةكانى ئةمريكاء ئةو دةوَلةتانةى هاوكـارى عريا يـةكان بـوون لـة ثر ؤسـةى ر زطـاريى عريا ـدا       
ئَيمـــة ئـــةو ثشـــتيوانية بـــةرز دةنـــرخَين ء مةبةســـتمانة ض وة  هـــةرَيمء ض وة  عـــرياق ثـــةرة بـــة          

ى نَيودةوَلةتيــدا، بـة  ــازاجنى ثتــةوكردنى  ثةيوةندييـةكامنان بــدةينء بـة ازاجنى ثَيطــةمان لـة كــؤر و كؤمـةلَ    
 .  ئاماجنة هاوبةشةكامنان

وةكـو لةكابينـةي    بـدات آ ى زياترى ثـ يطرنط ءتر لةو مةسةالنةى دةمانةو  كابينةى شةشةم بايةخ يةكَيكي
مـاوةى كـةمرت لـة بيسـت سـاَل دواى       كـة لـة   ،هةَلةوةيـة  ءمةسـةلةى ئـةنفال   ثَينجةم تةئكيدي لةسـةر كـرا،  

ــدان ــةولَ  ئةجنام ــة، بةه ــةم تاوان ــَيكي زؤر  ءى ئ ــةكانى عــرياق ســزاى       كؤشش ــاآلى تاوان ــاى ب ــة دادط تــوانرا ل
ئةنفال وة  تاوانى جينؤسايد بناسَينرَيت، ئَيمة كاردةكةين لة نَيوةندةكانى بر يـارى   ءئةجنامدةرانى بدرَيت

ــدانَيودةوَلةت ــيَ     ي ــةر ةمسى بناس ــرياق ب ــةكانى ع ــاآلى تاوان ــاى ب ــارةى دادط ــةم بر ي ــدةكةيننرَيت و ئ ــؤ  كؤشش ب
ــةنفال    ــةوتووانى ئ ــةوةى زيانلَيك ــارى  ةرةبووكردن ــةجَيكردنى بر ي ــايى  ءجَيب ــةكى كيمي ــةوتووانى ض  ءبةرك

دةدةين رووفـاتى  هةولَـ . دةمانةو  ثامشاوة و كةسوكارة سةربةرزةكانيان يةينةوة سةر رةوتى ذيانى ئاسايى
مؤنـؤمَينتى   ءى عرياق بهَينرَينةوة كوردسـتان ووخوار ءاستئةنفالكراوةكان لةنَيو طؤر ة بةكؤمةَلةكانى ناوةر 

 . شايستةيان بؤ دروستبكرَيت
سوثا، بـؤ  .. جةنابي مام جةالل بؤ ثشيتواني بةردةوامي لَيمانتر لةطة  سوثامساندا بؤ  لةكؤتايدا جارَيكي

ــة ــعود  نابى ج ــا  مةس ــةرَيم  ك ــةرؤكى ه ــووة  س ــتيوامنان ب ــارو ثش ــة هاوك ــارى.. ك ــتيوانيتان ث ءداواى هاوك ش
ــةَلَين دةدةيـــن   ــاوةر وانى هةوَلبـــدةين لَيدةكـــةين و بـ ــؤ   ءلـــة ئاســـتى ضـ متمانـــةى ميللةتةكةمانـــدا بـــ  بـ

، بـؤ ئاسـوودةكردنى طيـانى ثـاكى شـةهيدةكانء      طةشةثَيدانى ئـةزمونى هـةرَيمى كوردسـتان    ءبةرةوثَيشادن
اتوويــةكى طةشــرت بــؤ نــةوةكانى  دَلنــةوايى كةســوكارى ئــةنفالء هةَلةوــةو  وربانيــانى جَينؤســايد، بــؤ داه  

 . ئايندةمان، بؤ كضانء كور انى كوردةوارى
ثشت بة خوا و بة هةميةتي دَلسؤزانى، بةثشتيواني ئَيوة، هيوادارين ئـةو رؤذةي ثؤسـتةكامنان بةجَيـدَيَل ،    

ازتر سةربةرزب  لةبةردةم ئَيـوة، ويـذدامنان ئاسـوودة بَيـت، خـةَلكي ئـةم كوردسـتانة،  ئاسـوودةتر وسـةرفر         
 . وخؤشطوزةرانرت بن
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 .زؤر زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا، بؤ كا  دكتؤر بةرهةم، سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانـي هـةرَيم بـؤ وتـة بةنرخةكـةي، ئَيسـتاة       
، وتاري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كا  مسعود بارزاني، بةبؤنةي ثَيكهَيناني حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان 

 .باجةنابيان بفةرموون
 (:سةرؤكي هةرَيمي كوردستان) بةر َيز مةسعود بارزاني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيطومــان دوا هةَلبــذاردني هــةرَيمي كوردســتان لــة ر ؤذي بيســت و ثَينجــي تــةمموزي ر ابــردوو بةر َيوةضــوو،   
وردسـتان كؤتـايي ثَيهـات و ر وويـةكي     بةشَيوةيةكي سةركةوتوو بة بةشداريي ر َيذةيةكي زؤري هاووآلتيـاني ك 

تازةو شارستاني ثَيشكةة بةجيهان كرد، لةناوخؤشـدا ثرؤسـةكة بةشـَيوةيةكي نـوَي ثَيشـكةوتين كؤمـةَلطاي       
كوردستاني بةخؤوة بيين، ئةوين بـة ثشـت بةسـنت بـة بةنـةماكاني دميوكراسـي و ئـازادي ر ادةربـر ين، لـةم          

هةموو ليست و  ةوارة جياجياكان، تا بتوانن ئازادانة و بَي هية ثرؤسةيةدا دةرفةتَيكي باة خراية بةردةم 
سانسؤرَيك بةشداري بكةن و دواي ر اطةياندني ئةجنامةكانيشي دةرفةتَيكي باشيان بؤ ر ةخسَينرا تـا هةرضـي   
سكاآليان هةيـة بـةو ثـةر ي ئازادييـةوة تؤمـاري بكـةن، بةدةنطـةوةهاتين ئـةو ليسـت و  ةوارانـة و هـةروةها            

ــةرجةم خــةَلكي كوردســتان بــؤ ئــةو ثرؤســةية نيشــانةي دَلســؤزي و وةفادارييــان بــوو بةرامبــةر بــةو           س
دةستكةوتانةي كة بةخوَيين هةزاران شةهيد و خةبات و تَيكؤشاني ثَيشمةرطة  ارةمانةكان هاتؤتـة دي، كـة   

ــة ر ةو     ــةديهَيناني ئاماجن ــؤ ب ــة ب ــووربووني طةلةكةمان ــةوة و س ــدا دووثاتكردن ــؤي لةخؤي ــةوين خ ــاني و ئ اك
هةنطاونان بةرةو ئايندةيةكي طةشرت، ثَيكهَيناني ثةرلةماني كوردستان لـةو ليسـت و  ةوارانـةي كـة  دةنطـي      
ثَيويستيان هَينابوو، دةسـتكةوتَيكي ديكـةي هـةرَيمي كوردسـتان بـوو، ئةركـةكاني ئـةو ثةرلةمانـة تـا ئَيسـتا           

داماني بةهةسـتكردن بـة بةرثرسـَييت مَيـذوويي     بةشَيوةيةكي ر َيكوثَيك بـةر َيوة دةضـَيت و ئومَيـدةوارم ئةنـ    
 .خؤيان بةردةوام بن لة ئةجنامداني ئةركةكانيان بؤ بةرذةوةندي طةل و نيشتمان

 .........خوشكان و برايان
بــةثَيي ر اســثاردةي ثةرلــةماني كوردســتان، رؤذي بيســت ونــؤي ئــةيلوولي ر ابــردوو، وة  ســةرؤكي هــةرَيمي  

ــةر َيزان  ــتان، ب ــةد صــا  بةر.د)كوردس ــةرواري)و ( هــةم اد ــازاد ب ــؤ   (ئ ــثارد ب ــةرمي ر اس ــةرمانَيكي ف ــة ف م ب
ثَيكهَيناني كابينةي شةشةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، بةثَيي هةمان فةرمان دةبوواية ئةو دوو برايـة  

ر ؤذدا كابينــة نوَييةكــةي حكومـةت ثَيــك بهَيــنن، كـة ئــةمر ؤ خؤشــبةختانة و بـةر لــة تــةواو    (30)لـةماوةي  
ــ ــداماني       ب ــةي ئةن ــي متمان ــوادارم جَي ــة هي ــردووة ك ــكةة ك ــةتيان ثَيش ــةي حكوم ــة ثَيكهات ــةو ماوةي ووني ئ

ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان بن، و ثاة متمانةكةة بةوثةر ي تواناي خؤيانةوة خزمةتي طةلي كوردستان 
ردسـتان بـدةن،   بكةن و درَيذة بـة كـارو دةسـتكةوتة طـةورةكاني كابينـةي ثَينجـةمي حكومـةتي هـةرَيمي كو        

ثرؤســةي ئــاَلوطؤر كردني دةســتةآلت والي ئَيمــة ثرةنســيثة، ثَيكهَينــاني كابينــةي شةشــةمين تةئكيــد لــةوة   
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دةكاتــةوة كــة ئَيمــة هةميشــة ثابةنــد بــووين بــة  ســةو بةَلَينــةكاني خؤمــان، كــة ئــةوين ر اســتطؤيي ئَيمــة   
ةة الي ئَيمــة لــة هــةموو شــتَيك طــرنطرتة، دةســةكَييَن لةبةرامبــةر هــةر بــةَلَينَيك دةيــدةين، ئــةو ر اســتطؤيي

ضونكة متمانة لة نَيوان دةسةآلت و جةماوةردا دروست دةكات، لَيرة حةز دةكةم سوثاسطوزاري خؤم و طةلي 
ــةردوو جَيطرةكــةي و وةزيــرة بــةر َيزةكاني كابينــةي ثَينجــةم بكــةم كــة      كوردســتان ئاراســتةي ســةرؤ  و ه

ويي بــوون و لةســةردةمي ئــةو كابينةيــةدا هــةرَيمي كوردســتان      بةر اســيت كــارو دةســتكةوتةكانيان مَيــذو   
طوَيزانةوةيــةكي جــؤرةكي بةخؤيــةوة بــيين، كــة حة ــة هــةموومان شــانازي ثَيــوة بكــةين، بةتايبــةتي ر ؤَلــي  

ســةرؤ  وةزيرانــي كابينــةي ثَينجــةم جَيــي ر َيــز و ثَيزانينــة، ضــونكة (نَيضــريظان بــارزاني)بةرضــاوي بــةر َيز 
ستياردا سةرؤكايةتي ئـةو كابينةيـةي وةرطـرت و سـةركةوتووانة تـواني ئـةو كابينةيـة بـة         لةكاتَيكي زؤر هة

ــتة      ــةتي خس ــدي ميلل ــةي ئــابووري و كؤمةآليــةتي و بةرذةوةن ــةي خزمــةتطوزاري و طةش حــةق بكاتــة كابين
سةرووي هةموو بةرذةوةندييةكان و حكومةتي كردة حكومـةتي هـةموو ثَيكهاتـةكاني طـةلي كوردسـتان، كـة       

ــةمان نةفةســي كابينــةي ثَينجــةم كــارو      ئةمــةة ــوادارم كابينــةي شةشــةم بةه ــانازي ئَيمةيــة و هي ــي ش جَي
ئةركةكاني خؤي ئةجنام بدات و بة ر َيكوثَيكي هةوَلي جَيبةجَيكردني بةرنامةي كاري ئايندةي خـؤي بـدات،   

 :كة دةكرَي ئاماذة بة هةندَيكيان بكةين
ةكي هةبووة، بؤية ثَيويستة كابينةي شةشةم ئةو ثرسة بة ضةند دةستثَيشخةريي كابينةي ثَينجةم : ية 

ــةي         ــةجَيكردني بةرنام ــة جَيب ــتة ل ــات، ثَيويس ــؤ بك ــددي ب ــاري ج ــت و ك ــةكاني دابنَي ــة ئةولةويات ــةكَيك ل ي
سرتاتيجييةتي حكومةت بـؤ شـةفافييةت و حـوكمر اني، ثـاة ريفـؤرمي ئيـداري، درَيغـي نـةكات و هـةنطاوي          

 .كردني ئةو بةرنامةيةجددي بهاوَيذَي بؤ جَيبةجَي
ئَيمة بر واي تةواومان واية كـة سيسـتةمي دادوةريـي دةبـَي سيسـتةمَيكي ثيشـةيي سـةربةخؤ و بـةهَيز         : دوو

بَيـــت و دةبـــَي كؤمـــةَلطا بـــة شـــَيوةيةكي ئاشـــكرا هةســـيت ثَيبكـــات، دامةزرانـــدني ئةجنومـــةني دادوةريـــي   
ــةم كابينةيــ     ــَي ئ ــاوةدا، دةب ــةم ثَين ــوو ل ــرنط ب ــتكةوتَيكي ط ــؤطةركردني   دةس ــاثةروةريي و مس ــؤ ياس ــار ب ة ك

يةكسانيي لة نَيو تاكةكاني كؤمـةَلطادا بكـات، هـةروةها كـار بـؤ دامةزرانـدني داواكارييـةكي بـةهَيز بكـات لـة           
 .هةرَيمي كوردستان، كة خؤشبةختانة من ثَيمواية ئختيارَيكي زؤر بامشان كردووة

ةثــةر ين و لةهــةموو كاتَيــك زيــاتر ثَيويســتيمان بــة  ئــةمر ؤ ئَيمــة بــة ؤناغَيكي ســةخت و ناســكدا تَيد : ســَي
ثاراستين يةكر يزيي و برايةتي و يةكَييت هةية لةسةر ثرسة هةستيارةكان، بر واي تةواومان بـةوة هةيـة لـة    
دميوكراسيدا دةبَي بريور اي جياواز هةبَي، و ر َيز لة بؤضووني يةكرت بطريَيـت، بـةآلم بؤضـووني جيـاواز نـابَي      

ــة  ــةري س ــي      كاريط ــيت كليل ــةكر يزيي و يةكهةَلوَيس ــتمانييةكان، ي ــةوةيي و نيش ــة نةت ــةر ثرس ــةبَي لةس ل  ه
 .سةركةوتين ئايندةمانة

كابينةي ثَينجةم وة  ضؤن ثَيشرت لـة ئاسـت خواسـت و داخوازييـةكاني خـةَلك بـوو، دةبـَي بةهـةمان         : ضوار
ي هاووآلتيانــدا بَيــت و دةبــَي شــَيوة لةســةردةمي كابينــةي شةشــةم لةخــةمي جَيبــةجَيكردني داخوازييــةكان 

ــةت هـــــةوَلي دامةزرانـــــدني كؤمةَلطايـــــةكي دروســـــت و خوَينـــــدةوار و دميـــــوكرا، بـــــدات و         حكومـــ
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خزمةتطوزارييةكاني لةهةموو ر وويةكةوة بؤ داب  بكات، ئَيمة جةخت لةسةر دروستكردني ثةيوةندييةكي 
تين زيــاتر، تــاوةكو بةرنامــةكان    ثتــةو دةكةينــةوة لــة نَيــوان دةســةآلت و جــةماوةر بــؤ بــووني تَيطةيشــ        

 .ر ةنطدانةوةي خواسيت هاووآلتيان بَي
يةكَيك لةو كارة طرنطانةي كة خةَلكي هةرَيمي كوردستان هةميشة شانازي ثَيوة دةكةن بـاري ئـارام و   : ثَينج

ــةرَيم           ــةآلتي ه ــةركي دةس ــرتين ئ ــردوو  ورس ــاَلي ر اب ــوار س ــةماوةي ض ــتانة، ل ــةرَيمي كوردس ــة امطريي ه س
راركردني ئاساين و ثاراستين سةر وماَلي هاووآلتيان بووة، هيوادارم كابينـةي شةشـةم لةسـةر هـةمان     بةر ة

ر َيضــكة طرنطــي بــة ثاراســتين ســةروماَلي هاووآلتيــان و ئــارامي و ســة امطرييي بــدات، ضــونكة ئاشــيت و           
 .سة امطرييي كليلي هةنطاونانة بؤ بةديهَيناني بةرنامةكاني ثةرةثَيدان

دايةتي سياسي هةرَيمي كوردستان دواي ثرؤسةي ئازادي عَيراق تواني هَيـزي ثَيشـمةرطة وة    سةركر: شةة
هَيزَيكي فةرمي و نيزامي لةدةستووري عَيراق بضةسثَييَن بؤ ثارَيزطاريكردن لة هةرَيمي كوردسـتان، ئـةركي   

ةرانيـان باشـرت بكـات،    هةرَيمة طرنطيي بة يةكخسنت و ر َيكخسـتين ر يزةكـاني ثَيشـمةرطة بـدات و ذيـان و طوز     
دةبَي ذيـانَيكي شايسـتةيان بـؤ مسـؤطةر بكـات، ضـونكة ئـةوةي ثَيشـمةرطة كردوويـةتي لة ؤناغـة سـةخت و            
دذوارةكان ناكرَي لةياد بكرَيت، ئةركي هـةرة طـةورةي هـةرَيم ئةوةيـة يـة  لةشـكر بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان          

ةحزبةكان مبَييَن، هةروةها دةزطايةكاني تري دروست بكات، و بةهية جؤرَيك نابَي لةمةودوا لةشكري سةر ب
ئةمين بةشَيوةيةكي فةرمي و ياسايي بَينة ر َيكخسنت، ئَيمة دةوَلـةتي موئةسةسـات دادةمـةزرَين ، و دَلنيـام     
طةلي كوردستان هةمووي لةثشتمانة بؤ ئةوةي ئـةو هةدةفـة تـةحقي  بكـةين، و بـةَلَين بةطـةلي كوردسـتان        

ة دةبَي جَيبةجَي بكرَي، و ئةطةر جَيبةجَي نةكرا ديسـان بـةَلَيين ئـةوة بةطـةلي     دةدةين حةكةن ئةم ئاماجن
 .كوردستان دةدةم ثَييان بَلَي  بؤ جَيبةجَي نةكراو كَي سةبةبة 

نوَينةرايةتي هةرَيم لةدةرةوة ر َيك يرَيت و لةمةودواة نابَي حزبةكان ثةيوةندييان بة حكومةتي : حةوت
من ئةم  سـةية ئاراسـتةي حزبـةكاني تـري هاوثـةميان دةكـةم يةكـةيجار مةبةسـتم          وآلتاني ترةوة هةبَي، و

ثارتي و يةكَيتيية، ئةمة نة  لةسةر حزبةكاني تر تةتبي  دةبَي وثارتي و يةكَيتين بـة ئـارةزووي خؤيـان    
 .مةكاتب بكةنةوة، عيال ات دروست بكةن، عيال اتي ر ةمسي لة ر َيطةي هةرَيمةوة دةبَي

ــت ــارة : هةش ــووة، ئــةو         دي ــةهيدان طرت ــةوادةى ســةربةرزى ش ــة خان ــة ر َيــزى ل ــةرَيم هةميش حكومــةتى ه
شـةهيدانةى ئازادييــان بــؤ خــةَلكى هــةرَيمى كوردســتان بةدةســتهَيناوة، دةبــَى خانــةوادةى ئــةنفالكراوةكان و  

ى شـياوى  منداَل و بنةماَلةى شةهيدان زياتر ئاور يان ىَل بدرَيتـةوة و لـة هـةموو بةرنامـة و ثر ؤذةيـة  بةشـ      
 .خؤيان بؤ داب  بكرَيت

حكومةتى هةرَيم توانى رَى لة هةموو ئةو هةواَلنـة بطرَيـت كـة دةيانويسـت درز يةنـة نَيـوان ثَيكهاتـة        : نؤ
ئاينى و نةتةوةييةكانى هةرَيمى كوردستان و بطرة عريا ين، بؤ ئةوةى ئةو نةريتة جوانة بشَيوَينن، كة تـا  

ئاشتيانةى نَيوان ئاين و نةتةوة جياوازةكان دةكةين لة هـةرَيمى كوردسـتان،    ئَيستا شانازى بة ثَيكةوة ذيانى
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بؤيـــة ثاراســـتنى كـــةلتوورى لَيبـــوردةيى و ثَيكـــةوةذيانى ئاشـــتيانة دةبـــَى لـــة ســـةرووى هـــةموو بةرنامـــة 
 .كؤمةاَليةتى و سياسييةكامنان بَيت

وان هـةرَيم و بةغـدا، وة  ثرسـى    وة  دةزانن ضةند ثرسـَيكى طـرنط بـة هةَلواسـراوى مانةتـةوة لـة نيَـ       : دة
ى دةستوورو ثَيشمةرطة و نةوت و غاز و هاوبةشـى لـة دةسـةاَلت لـة ئاسـتى فيـدراَل، و لـة ثـاَل          150مادةى 

ثرسـى فيــدراَليزم دميوكراســى بــؤ عـرياق، ديــارة هــةموو ئةمانــةة بــة ر َيطـاى دايــةلؤط و ثشــت بةســنت بــة    
ارةســةركردنى كَيشــةكان، ئــةو كَيشــانة ئــةمر ؤ طــرنطن بــؤ  دةســتووردَينة دى، هــةرَيم هــةوَلى زؤرى دا بــؤ ض

ئايندةى طةلةكةمان، ئَيمة بة هية شَيوةية  سازة لةسةر مافى طةلةكةمان ناكـةين و ثشـت ئةسـتورين بـة     
 .دةستوور

ئَيمة ثشت لة بةغدا ناكةين و بة ثَيضةوانةوة ر وو لة بةغـدا دةكـةين، ثَيطـةى خؤمـان لـة بةغـدا بـة        : يازدة
ةكةين، ئَيمة هاوبةشى سةرةك  لة ثر ؤسةى سياسى و بنياتنانةوةى عـرياق، ضـةكى كاريطةريشـمان    هَيزتر د

دةستوورة كة زؤرينةى عريا يةكان دةنطيان بؤ داوة، لـة دواى ثرؤسـةى ئـازادى عريا ـين ئَيمـة بـة كـردةوة        
، لـة هةوَلـةكامنان   سةكاندمان كـة بةشـَيك  لـة ثرؤسـةى سياسـى عـرياق و ئَيمـة يـةكَيتى عريا مـان ثاراسـت          

 .ثاشطةز نابينةوة بؤ بنياتنانى عريا َيكى فيدراَلى دميوكراتى فرة حيزبى
ثةرلةمانى كوردستان لة ضوارضَيوةى دةستوورى عريا دا ياساي نةوت و غـازى هـةرَيمى كوردسـتانى    : دوازدة

ذرا و ثيــادةكرا، ثةســةند كــرد، سياســةتى كابينــةى ثَينجــةمى حكومــةت لــة ضوارضــَيوةى ئــةو ياســاية دار يـَـ  
سياسةتى سةركةوتووى نةوت و غازمان، ثَيطةى سياسى و ئابوورى هـةرَيمى كوردسـتانى بـةهَيزكرد، لةسـةر     
نةخشةى سياسى و ئابوورى جيهان ثاراسنت و طةشةثَيدانى دةستكةوتةكامنان لة بوارى نةوت و غازدا دةبـَى  

ئةم سياسةتةى نةوت و غـاز بـةردةوام دةبَيـت    ئةركى سةرةكى كابينةى شةشةم بَى، و تةئكيد دةكةمةوة كة 
 .و هية فشار و ثالنَيكين تةئسري ناكات

ثَيوةرمـان بـؤ ئامادةكارييـةكانى هةَلبذاردنـة سةرتاسـةريةكانى عـرياق ثابةندبوونـة بـة دةسـتوور و          : سَيزدة
لَيـرةدا بـؤ   دميوكراسى و ضةسثاندنى سيسـتةمى فيـدراَلى و ضارةسـةركردنى كَيشـةكانة بـة ر َيطـاى ديـالؤط،        

هةرَيمى كوردستان داواى ية  هةَلوَيستى دةكةم بةرامبةر بة ثرسة نةتةوةييةكان، سـازدانى هةَلبـذاردنين   
 .لة كاتى خؤيدا بة ثَيويستيةكى طرنط دةزان 

ــة       ــةتى ل ــةَلكردنى كــةركوو  بــة شــَيوةيةكى تايب ــة ر اســتى تَيك ــةوَى بــةر َيزتان ئاطــاداربن، كــة ل ــرةدا دةم لَي
َلبذاردنى عرياق، راكردنة لة حة يقـةت، راكردنـة لـة وا يـ ، هـةر رؤذة بـةزمَيكى تازةمـان بـؤ         مةسةلةى هة

دَينن، رةئى ئَيمة زؤر روون و ئاشكراية، ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستان بة راشكاوى رةئى خؤى دا، ئةو رؤذة 
ئَيمــة وةكــو خــةَلكى لةطــةَل حزبــة سياســيةكان هــةموو رةئــى خؤيــان بةراشــكاوى داوة و يــة  هةَلوَيســت ،  

كوردستان و وةكو هَيزة سياسيةكان، ئَيمة لةطةَل ئةوةين هةَلبذاردن لة كـاتى خؤيـدا ببـَى، ئَيمـة دةمانـةوَى      
كةركووكين وةكو هةر ثارَيزطايةكى تـر هةَلبـذاردنى تَيـدا بكـرَى، ئةطـةر خـةَلكانَيك هـةن بوختـان دةكـةن          

ــَين تــةزوير كــراوة لــة كــةركوو  يــان هةنــدَى جــ    ــوَين الى   دةَل ــَين شــةة ســةد هــةزار، لــة هةنــدَى ش ار دةَل
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ئةمريكيةكان و الى ئةوروثيةكان دةَلَين هةشـت سـةد هـةزار كوردمـان هَينـاوة لـة توركيـا و ئَيـران، ضـونكة          
كوردى عرياق بةشى نةكردووة بؤ ئةوةى ئَيمة دميوطرافى كةركوو  بطؤر ين، باشة ئةطةر بؤختانين بكـةن  

تة عـة َل، توخـوا ئَيـوة و ويـذدانتان شـةة سـةد هـةزار يـان هةشـت سـةد هـةزار            بة شـَيوةية  بيكـةن بضـيَ   
لةبـةر ئـةوة ئَيمـةة دةَلـَي  زؤر تـةزوير كـراوة،       ! ثَيشكةة لة شارَيكى ئةوها نةوة  ئينسـان بـزر دةبَيـت    

ن ضؤن موسَل ية  مليؤن كةسى زياد كرد  خؤ ماشةَلاَل كورد زؤرترة لة خةَلكى تر زووتر زياد دةكـات، ضـؤ  
، طوكان ئَيمة مانعمان نية ئةطةر حةز بكةن تةد ي  لـة سـجالت بكـرَى بـا لـة      !موسَل مليؤنَيك زيادى كرد 

هةموو عرياق بكرَى، لةهةر كوَى شكى لةسةر هةية، بةاَلم تةحديـدةن بـؤ كـةركوو  ئةمـة مةبةسـتَيكى لـة       
سجالت، ئينتيخابات با ببَى، تةزوير ، غةرةزَيكى ترى لة ثشتةوةية، ئَيمة حازرين با تةد ي  بكرَى لة !ثشتة

كرابَى فةرموو بـا ئـةو نسـبةتة لـةغو بكـرَى، بـةاَلم هـةموو عـرياق تـةواوة تـةنيا كـةركوو  ، خـؤ  ـةدةرى              
كةركو  و كةركوكيةكان هةر ئةوة نية غةدريان ىَل بكرَى، هةر لة ذَير زوَلمدا بذين، هةر غةدريان ىَل بكرَى، 

نياة تَيبطات ئَيمة ر ازى نـاب  هـية خسووسـيةتَيك بـؤ كـةركوو  دابنـَين و       بر يارى كوردستانة با هةموو د
كةركوو  جيابكرَيتةوة لة هةَلبذاردن، يا وةكو ثارَيزطايةكانى تر دةكرَى، يان ئَيمة رازى ناب  و ضن دةبَى 

 .با ببَى
عرياق، ضونكة بةراستى  ولَيرةدا بة ثَيويستى دةزامن سوثاسى نوَينةرانى طةىل كوردستان بكةم لة ثةرلةمانى

 .لةم شةر ةدا زؤر زؤر رؤَلَيكى كاريطةريان بينيوة و سوثاسيان دةكةين
كابينةى شةشةم دةبَى سوود لةو ثةيوةنديية فراوانة وةربطرَى كة لةماوةى سااَلنى رابردوو لةطـةَل  : ضواردة

ــردووة      ــتمان ك ــا دروس ــةرى دني ــتامنان لةسةرتاس ــان و دؤس ــَى و جيه ــانى دراوس ــازدة واَلت   واَلت ــتا ش ــا ئَيس ، ت
ــى        ــؤ فراوانكردنـ ــار بـ ــَى كـ ــتان، دةبـ ــةرَيمى كوردسـ ــة هـ ــةولَير لـ ــة هـ ــة لـ ــييان هةيـ ــينطةى دبلؤماسـ نووسـ
ثةيوةندييةكانى هةرَيم لةطةَل وواَلتانى دراوسَى و عةرةبى و جيهان بكةين بـؤ مسـؤطةركردنى تَيطةيشـتنى    

 .نباشرت و بةرةوثَيشادنى ثةيوةنديية سياسى و ئابووريةكا
شان بةشانى كاركردن لة كةرتةكانى ديكة، دةبَى بايةخ بة كةرتى ئابوورى بدرَى و ثَيويستة كابينةى : ثازدة

شةشةم لةسةر هةمان رَيطةى كابينةى ثَينجةم بةردةوام بَيت و بايةخَيكى زؤرين بة كشتوكاَل بدرَى، وةكو 
كشتوكاَل لة رووى هَينـانى تةكنـةلؤجيا و   بر بر ةى ثشتى ئةو كةرتة ئابووريية، ئةوين بة هاوضةرخكردنى 

بةكارهَينانى شَيوازى سةردةميانة، بة شَيوةية  بطاتة ئةو ئاستةى هـةرَيم ثَيويسـتى بـة بةرهـةمى هـاوردة      
نةمَينَى و ثشت بة بةرهةمى خؤماَلى ببةستَى و لةم رووةوةة طرنطيدان بة كؤضكردنى ثَيضةوانة واتـة لـة   

 .لة ئةولةويياتى ئةو كابينةية بَيت شارةوة بؤ دَيهاتةكان، دةبَى
بايةخدان بة كةرتى ثيشةسازى و دروستكردنى كارطةى بةرهةمهَينى هةمةجؤر بؤ ئةوةى دةرفـةتى  : شازدة

كار بؤ هاوواَلتيان زياتر بـَى لـة رووى ثَيداويسـتى بيناسـازى و خزمـةتطوزارى بتـوان  ثشـت بـة بةرهـةمى          
وى دامةزرانــدنى ثيشةســازى طــةورة و بةرهــةمهَينى لــة ئاســتى  نــاخؤ ببةســت ، هــةرَيمى كوردســتان لــة رو

 .ثَيويست نية و دةبَى زياتر كارى بؤ بكرَى
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بايةخدان بة دامةزراوة مةدةنى و كؤمةاَليةتيةكان و ثَيشخستنى بوارى ثةروةردة و تةندروستى بـؤ  : هةظدة
تةندروستى دوو كؤَلةطةى سةرةكى هَينانة ئاراى نةوةيةكى هؤشيار و خوَيندةوار و تةندروست، ثةروةردة و 

 .هةر كؤمةَلطايةكن، بؤية دةبَى بايةخ بةو دوو بوارة بدرَى
بةردةوامبوون لة هةوَلةكانى كابينةى ثَينجةم لـة رووى داكـؤكيكردن و ثاراسـتنى مـافى ئافرةتـان و      : هةذدة

ةخدان بة مافةكانى مـرؤظ بـة   دةستةاَلت دان بة ذنان و بة هَيزكردنى ثَيطةيان لةناو كؤمةَلطا و هةروةها باي
 .شَيوةيةكى طشتى

ثةرةثَيدان بة ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى كة كـةة و هـةواى سـة امطريى هـةرَيمى كوردسـتان      : نؤزدة
 .وةرطرتووة

بـر واى تـةواو بـة ر ؤذنامةطـةرى ئـازاد و ئـازادى رادةربـر ين، ثَيويسـتة كوردسـتان ببَيتـة منونةيـةكى            : بيست
ــةركةوتوو لـــ  ــارى     سـ ــاى كـ ــى ياسـ ــى، دةركردنـ ــةماكانى دميوكراسـ ــادةكردنى بنـ ــةير ةوكردن و ثيـ ة رووى ثـ

ر ٍِؤذنامةطـــةرى و رةخســـاندنى زةمينـــةى لـــةبار بـــؤ ر ؤذنامةنووســـان تـــا ئازادانـــة راســـتيةكان يةنـــة روو، 
طةيانـدن  هةنطاوَيكى مةزن بوو، بةاَلم لةهةمان كاتدا دةبَى ئةو ر ؤذنامةطةريية ثابةندى ثةميانى شةرةفى را

 .بَيت
هةرَيمى كوردستان توانى بناغةية  بؤ طةشةثَيدانى كةرتى طةشـتوطوزار دابنـَى و طـرنطين بـة شـوَينةوارة      
مَيذوويى و ئاينيةكان بدات، بةاَلم لة كابينةى شةشةم ثَيويستة زياتر هانى طةشـتوطوزار بـدرَى و سـوود لـة     

ةوين بة سوود وةرطرتن لة شارةزايى ئةو واَلتانةى سروشتى سةرجنر اكَيشى هةرَيمى كوردستان وةربطريَي، ئ
 .كة لةو بوارةدا خاوةن ئةزموونن

ثاراستنى ذينطة دةبَى زؤر بايةخى ثَى بدرَى و ثَيويستيشة زياتر ثةرة بة باَلوكردنـةوةى هؤشـيارى بـدةين    
ــبَى كارطــة و دامــ     ــةوزايى و دارســتان و ناش ــى ثانتــايى س ــدا بــؤ فراوانكردن ةزراوةكان ببنــة لــةناو هاوواَلتيان

 .فاكتةرَيك بؤ ثيسكردنى ذينطة
دامةزراندن و بايةخدان بة دةزطاى دةستثاكى و بةهَيزكردنى دةزطاى ضاودَيرى دارايـى، داوا دةكـةم هـةموو    
وةزارةت و فةرمانطةكان ثابةندى ياسا بن و بة هية شَيوةية  كارى ناياسايى ئـةجنام نـةدةن و نةضـنة ذَيـر     

لة حاَلةتَيكيشدا ئةطةر كةوتنة ذَيربارى فشارى هةر كةسَيك يـان بةرثرسـَيك لةهـةر    فشارى هية كةسَيك، و 
ثلة و ثايةيَيكدا بَى، بؤيان هةية بَينة الم و ئاطادارم بكةنـةوة بـؤ ئـةوةى بـةثَيى ياسـا ئيجرائاتيـان لةطةَلـدا        

 .بكرَى
تيـان بكـةن و دوور لـة    داوا لة فةرمانطـةكانى حكومـةت دةكـةم كـة بةروويـةكى خـؤة  ثَيشـوازى لـة هاووالَ        

رؤت  كارةكانيان بؤ ر اثةر َينن، لةهةمان كاتيشدا داوا لة هاوواَلتيانى بةر َيز دةكةم ئةطةر لـة فةرمانطـةكانى   
حكومةت كؤسث خراية سـةر ر َيطـةى كارةكانيـان يـان داوايـةكى ناياسـاييان ىَل كـرا بةثةلـة ئاطـادارى ديـوانى           

 .سةرؤكايةتى هةرَيم بكةن



 585 

يدا داواى سةركةوتن بؤ هةموو الية  دةخوازم، ئينشائةَلاَل بة ثشت بةسنت بـة خـواى طـةورة و بـة     لة كؤتاي
ئومَيـدَيكى زؤر و بــة بر وايــةكى بــة هَيـزةوة، ثَيكــةوة  هــةنطاو بــةرةو ئايندةيـةكى طــةة و خــؤة دةنــَي ،    

م و ئومَيـدم زؤرة  جارَيكى تر سـوثا، بـؤ كابينـةى ثَينجـةم و داواى سـةركةوتن بـؤ كابينـةى شةشـةم دةكـة         
بةرنامةى ليستى كوردستانى سةركةوتوانة جَيبةجَى بكةن و لة كؤتاييدا هةزارةها ساَلو دةنَيرين بؤ طيـانى  

 .ثاطى شةهيدانى كورد وكوردستان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باييـة و بـؤ   كـة ثريؤز ( مـام جـةالل  )زؤر زؤر سوثا،، بؤ ر َيزدار سـةرؤكي هـةرَيم، ئَيسـتاة ثـةيامي ر َيـزدار      
 .كابينةي شةشةمي ناردووة، بةر َيز كا  دكتؤر ئةرسةالن باييز، دةخيوَينَيتةوة، فةرموو

 :ئةرسةالن باييز امساعيل. بةر َيز د
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 دة ي نامةي سةرؤ  تالةباني  بةبؤنةي ثَيداني متمانةي ثةرلةماني كوردستان بةكابينةي شةشةم
 زيز كا  دكتؤر بةرهةم ي خؤشةويست براي بةرَيز وئا   

بة بؤنةي ثَيداني متمانةي ثةرلةماني كوردستان بة ئَيوةو حكومةتةكةتان ، خؤم بةشادو بةختةوةر دةزامن 
كة طةرمرتين ثريؤزباييتان ئاراستة بكةم و هيواي سةركةوتنتان بـؤ بـة ئـاوات يـوازم لةبـةديهَيناني ئةركـة       

شـاني كابينـةي شةشـةم كـة جـةنابتان شـةرةن سـةرؤكايةتيكردنةكةتان        ضارةنووسسازةكاني كةدةكةونة سةر
 .ثَيا اوة 

من لةكاتَيكدا ثريؤزبايي لة جةنابتان و كابينةكةتان دةكةم ، دةمةوَي دةستخؤشي لة بـةرَيز كـا  نَيضـريظان    
زؤري  بارزاني سةرؤكي كابينةي ثَيشووة بكةم كة دَلسؤزانة و لةخؤبوردووانة كـاري جـددي و شـةوخنووني   

كرد بؤ خزمةتكردني كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان و طةشةثَيداني هةرَيمةكةمان لةهةموو رووةكانةوةو لةو 
 .بارةيةشةوة جَي ثةجنةيان ديارو بةرضاوةو مَيذووة ئةو راستيية لة بريناكات

 ..براي بةرَيز 
بة ثَيي ثالن و بةرنامةيةكي كابينةي شةشةم ئةركي زؤر طرنط و مَيذوويي دةكةوَيتة سةرشاني كة دةبَيت 

طوجناوو تؤكمة كار بؤ راثةراندنيان بكات، لةثَيشةوةي ئةو ئةركانـةة ديـارة جَيبـةجَيكردني ئـةو بـةَلَين و      
ثةيامانةية كة لةليسيت كوردستاني دا بةكؤمةاَلني خةَلكي كوردستان دراون، بةتايبةتي كةكؤمـةاَلني خـةَلك   

ــو  ةة خــؤي بةخزمــةتكاري طــةلي كوردســتان بزانَيــت بــةجياوازيي   سةرضــاوةن و دةبَيــت حكومةتةكــةي ئَي
ئـةركَيكي تـري كابينـةي شةشـةم خسـتنةطةر ي هـةوَل و       . بريوبؤضووني سياسيي و ئاييين و مةزهةبييانةوة

ــة          ــةو جومط ــة كاي ــكي ل ــدةَلي و خاووخليض ــاردةي طةن ــتين دي ــةوةو نةهَيش ــؤ كةمكردن ــة ب ــي جدديي كؤشش
اركردنيشة بؤ ثتةوتركردني ئةداو لَيهـاتوويي حكومـةت بـؤ ئـةوةي ئـةو      جياجياكاني حكومةتدا، هةروةها ك

حكومةتـــة لةئاســـت ئـــةو ئةركـــة هةســـتيارو مَيذووييانـــةدا بَيـــت كـــة دةكةونـــة سةرشـــاني و ، هـــةروةها   
 .وةاَلمدةرةوةي ثَيويستييةكاني ميللةتةكةمشان بَيت لة هةموو بوارةكاني ذياندا 
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ين كابينةكةتان، ضونكة ئـةو كابينةيـة ثشـتيواني بةنـدةو سـةرؤ       من لةالي خؤمةوة طةشبينم بةسةركةوت

مةسعود بارزاني هةيةو هةَلقواَلوي نـاو ثَيويسـتييةكاني كؤمـةاَلني خةَلكـةو متمانـةي ئةوانيشـي لةثشـتةو،        
ــاة و      ــةزموونَيكي بـ ــاوةن ئـ ــاال  و خـ ــتو ضـ ــةظاَلَيكي ضوسـ ــةركردةو هـ ــتان سـ ــةوة  خؤشـ ــةكي تريشـ لةاليـ

 .ومةتايةتي داسةركةوتوون لةكاري حك
من زؤرم ثَيخؤشبوو كة بوارم هةبوواية بؤ ئةوةي لة نزيكةوة بةشداري مةراسيمي سـوَيندخوادن و متمانـة   
ــةركةوتن و      ــرين هيــواي س ــت جــارَيكي ت ــؤنَيك بَي ــان و كابينةكــةتان بوومايــة، هةرض ثَيبةخشــ  بــة خؤت

ؤزبـايي طـةرمين لـة كـا  ئـازاد      هـةروةها ثري . بةرةوثَيشةوةضوون بـؤ خؤتـان و كابينـةي شةشـةم دةخـوازم     
ــرا       ــك و ب ــي لــة خوش ــان دةكــةم و دةستخؤش ــرا وةزيرةك ــك ب ــري ســةرؤكي حكومــةت و خوش بــةرواري جَيط
وةزيرةكــاني كابينــةي ثَيشــوو دةكــةم كــة دلَيرانــةو خؤنةويســتانة كاريــان كــرد بــؤ سةرخســتين بةرنامــةي    

 .كابينةي ثَينجةم كة بةهةق كابينةيةكي ضاال  و بةبةرهةم بوو 
ــةتطوزارو       ــةي خزم ــوازم كــة دَلنيــام  كابين ــةم دةخ ــةي شةش ــوةو كابين ــؤ ئَي ــةركةوتن ب ــدي س ــارة ئومَي دووب
خزمةتكاري تَيكراي خةَلكي كوردستان دةبَيت و لةئاست ئةو متمانةيةشدا دةبَيت كـة ميللةتةكـةمان ثَييـان    

يةكان و داناني بةرنامةي بةخشيوة و شةوو رؤذين دةخاتة سةر ية  بؤ درَيذةدان بةكارواني خزمةتطوزاري
طوجناو بؤ بووذاندنةوةي كةرتي كشتوكاَل و الدَيكاني كوردستان و هةروةها بوارةكاني ثيشةسازيي و نةوت و 
ــاوةرؤ و        ــاوو ئـ ــان و ئـ ــاو رَيطاوبـ ــيت و كارةبـ ــةروةردةو تةندروسـ ــة ثـ ــت بـ ــداني ثَيويسـ ــان و طرنطيـ كانزاكـ

 .ثَيويستييةكاني تري كؤمةاَلني خةَلك 
 .ةربةرزو سةركةوتوو بن هةرشادو س

 براي دَلسؤزتان
 مام  جةالل

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عـادل عبداكهـدي، تـارق هـامشي، نـوري      )هاتووة لةطةَل ( ئةياد سامةر ائي)بةر َيزان ئَيستاة ثةيامَيكي بةر َيز 
 .تةوة، فةرمووكة موختةسةرن ر َيزدار كا  فرسةت سكرتَيري ثةرلةمان دةخيوَينَي(مالكي، ئةياد عةالوي

 :بةر َيز فرسةت ادد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

معالي الدكتور برهم امحد صاحل، رئيس وزراء اقليم كورَستان د العراق، يسعدني ان اعرم ملعاليكم ان اعرم  
ناسدب   عن اصدق عبارات التهاني مبناسب  تسلمكم منصد رئيس وزراء اقليم كورَستان العراق، واننا بهدذه امل 

نتفلع بثق  كب ة اىل ما تقدمون به من َور مهم يرسي َعائم التعاون املشيمرتك جمدم  العراق، سدائلني املدوىل   



 581 

عددز و عددل ان يددوفقكم س اَاء مهددامكم لتحقيددق مصدداحل و تفلعددات الشددعد الكورَسددتاني،متمنني ملعدداليكم و    
 .اخكوم  باملوفقي  و النجاح و تقبلوا امسى اعتباري

 اياَ السامرائي                                                                                        
 بغداَ -رئيس  لس النوام 

                                                                                                  08/12/0222 
 وزراء حكوم  اقليم كورَستان ا يمرتم حضرة االستاذ برهم صاحل رئيس

 :السام عليكم ورمح  اهلل وبركاته
ان ا تياركم من قبل رئيس االقليم ا يمرتم و كسبكم ثق  الربملدان لرئاسد  االقلديم هلدو حدرف عظديم وحدهاَة اعتدزاز وضدعت س          

و دربة وكفداءة ومسدؤولي  ونزاهد      مكانها املناسد من قبل فذامد  الدرئيس وممثلدي حدعد االقلديم ملدا عدرف  عدنكم مدن عديد            
بدارزاني اجندازات ا درى     نيضـرظان واننا على يقني بانكم ستضديفون الجندازات حكومد  االسدتاذ     .. وحيوي  عالي  س العمل واالَاء

ينعم بها حعد االقليم والشعد العراقدي كلده، فدأي جنداح وتقددم لكورَسدتان هدو جنداح وتقددم للعدراق كلده، وانندا علدى ثقد  بدان                
كم وعملكم الفويل س مسدؤولياتكم السدابق ، س املعارضد  وس مواقدع املسدؤوليات س املناصدد الرفيعد  س االقلديم واخكومد            ربت

االحتاَي  وَوركم القياَي كورَستانيا  وعراقيا ، بل على صعيد املنفق  والعاقات الدولي ، قدد اعفداكم معرفد  مفصدل  بددقائق      
 وفهمددا  عميقددا  سدديكون سدداحكم س تنفيددذ الربنددامو الفمددوح الددذي حيظددي بقبددول الربملددان    االمددور والقضددايا الدديت تتفلددد حددا  

الكورَستاني، كما سيساعدكم س الوصول الي افضل العاقات واكثرها َستوري  وعدال  وانسجاما  وتوافقا  مدع اخكومد  االحتاَيد     
 .كوم  االحتاَي وهو امر س غاي  االهمي  سواء خسن وعمل حكوم  االقليم او اخ

 وفقكم اهلل س مهمتكم جمدم  حعبنا والسام عليكم ورمح  اهلل وبركاته
 ا وكم                                                                                         

 عاَل عبداملهدي                                                                                         
 نائد رئيس آهوري  العراق

 0222تشرين االول  07بغداَ 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 االخ العزيز الدكتور برهم صاحل ا يمرتم
 رئيس وزراء اقليم كورَستان

 السام عليكم ورمح  اهلل وبركاته
 

رب عن تربيكاتي وتهانيي العفدرة للثقد    انتهز مناسب  اعانكم تشكيل حكوم  اقليم كورَستان برئاستكم ألع
 .الغالي  اليت  والكم اياها حعبنا س كورَستان متمنيا  لكم وال وانكم س  لس الوزراء التوفيق والسداَ

الحك لدي ان نقل  نوعي  سوف تتحقق س كورَستان  ال السنوات القاَمد  تضديف للنجاحدات الكدب ة الديت      
 .ربزانيحققها سلفكم السيد نيجرفان ال

 .كما اتفلع اىل عاقات افضل بني االقليم واملركز تستهدف املصلح  املشيمرتك  س ازَهار واعمار بلدنا العزيز
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تقبلو من ا يكم حتياته ومتنياته لقياَة االقلديم برئاسد  االخ سدياَة مسدعوَ الربزاندي واخكومد  والشدعد س        
 .كورَستان

 ع امسى اعتباريم                                      
 

 املذلص                                                                                                      
 طارق اهلامشي    

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ..األخ الدكتور برهم صاحل رئيس حكوم  اقليم كورَستان العراق ا يمرتم
ي ونياب  عن ا واني س  لس الوزراء بأصدق التهاني والتربيكات مبناسب  تشكيل يسعدني ان اتقدم لكم بإمس

 .اخكوم  اجلديدة القليم كورَستان د العراق العزيز على قلوبنا
نتفلع س مثل هدذا اليدوم الدذي يشدهد تشدكيل حكومد  رئاسدتكم اىل بدايد  مرحلد  عديددة يسدوَها التعداون             

حتاَي  وحكوم  االقليم مبا يعدزز وحددة العدراق وسدعاَة حدعبه وترسديخ       والتفاهم والتنسيق بني اخكوم  اال
العاقات اليت تعزز الوحدة الوطني  وإزال  كل العقبات عرب اخوار والدستور والعمل على كل ما حيف  املصاحل 

 .العليا للباَ ويثبت األمن واالستقرار وحيقق الرفاه واالزَهار لعموم ابناء حعبنا العزيز
تفلع ألن يعكس التعاون بني اخكوم  االحتاَي  وحكوم  االقليم صورة مشرق  تليق بدالعراق ورربتده   كما ن

  .الدميقراطي  س ظل نظام احتاَي تعدَي
 ...  ي العزيز الدكتور برهم صاحل

لقد عملنا على مدى ثاث سنوات س حكوم  الوحدة الوطني  بدروح الفريدق الواحدد واعهندا  اهلدا حتدديات       
 ة كانت األ فر س تاريخ العراق اجلديد، وكنت فيها   دا  وصدديقا  وسدندا  وقددمت مدن  ربتدك وعهدوَك        كب

 .الكث  جمدم  العراق وحعبه
وعلى الرغم من مرارة املواعه  فان عاقتنا اال وي  ستبقى مما نعتز به ألنها تعب  عن علو اهلم  اليت ذللت 

هدك س بغداَ فهو سيكون بكل تأكيد س  دم  عمدوم حدعبنا س إطدار    الكث  من الصعوبات، ال نقول  سرنا ع
 .الرؤي  الوطني ، وان حعد كورَستان العزيز سيبقى  مان  باعناقنا

إننا علدى ثقد  تامد  بدانكم ستواصدلون العفداء بدنفس اهلمد  واال داص واملسدؤولي ، وان وعدوَكم علدى ر ط             
 .ة العربي  د الكرَي  ويعزز وحدتنا الوطني حكوم  إقليم كورَستان يعفي زمخا  قويا  لأل و

جندَ التهنئ  لكم ولأل وة الوزراء س حكوم  االقلديم سدائلني اهلل ان حيفظكدم مبدا فيده اجمد  للعدراق وحدعبه         
وتعزيز العملي  السياسي  والتجرب  الدميقراطي  وحيف  حعبنا الكريم بكل قومياته ومذاهبده وطوائفده مدن    

 .ى اجلميع باألمن واجم  والسامكيق االعداء وينعم عل
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كما احيي اال وة رئيس برملان كورَستان االستاذ كمال كركوكي والساَة اعضاء الربملان وابارك هلم هذا االجناز 
 .متمنيا  ان تشهد ساح  كورَستان تعاونا  وثيقا  بني الربملان وحكوم  االقليم لتحقيق صاحل حعبه ورفاهيته

 ل منا وافر التقدير واالحيمرتام وا لص التمنيات بالنجاح والتوفيقَمتم   ا  عزيزا  وتقب
 .والسام عليكم ورمح  اهلل وبركاته

 ا وكم                                                                                         
 نوري كامل املالكي                                                                                              

 رئيس وزراء آهوري  العراق
                                                                                                   07/12/0222 

 اىل االخ الدكتور برهم صاحل رئيس وزراء اقليم كورَستان ا يمرتم
 .تربيكات مبناسب  تشكيلكم حكوم  اقليم كورَستان اخبيداتقدم بأحر ال

ان كفاحكم و املسؤوليات اليت قمدتم بهدا س مهدامكم االساسدي  س  لدس الدوزراء العراقدي ومدا قددمتموه مدن افكدار ند ة سدتكون              
َسدتان، كمدا واند  ارى ان    بالتاكيد تكريسا  ملا ستقدمونه س تفوير  دال اجمددمات وحتقيدق التنميد  واالمدن واالسدتقرار س كور      

وعوَكم كرئيس لوزراء اقليم كورَستان سيكون عسرا  متينا  لتوثيق العاقد  مدابني كورَسدتان واخكومد  االحتاَيد  لتصدد س       
 .عاق  صحي  انسيابي   الي  من التوترات تقوم على مباَىء واضح  واسس مت اقرارها وتبتعد عن التوترات

  اَعو اخكومد  العراقيد  اىل بدذل كدل مداميكن لتجداوز اي بدذور التدوتر وان تكدون لغد  اخدوار والبنداء             ولعلي بهذه املناسب  املهم
 .وا ب  هي اللغ  السائدة لينهض بالتالي العراق كله من الكبوة اليت مير بها ويكون العراق من العراقيني واىل العراقيني

 .ز ورفيق املس ة مسعوَ البارزاني رئيس اقليم كرَستانوسأزوركم بإذن اهلل لتقديم التربيكات اىل ا ي العزي
 لكم ولزمائكم كل التقدير والتمنيات بالتقدم

 وفقكم اهلل وَمتم ا وه اعزاء
 ا وكم                                                                                                         

 اياَ عاوي
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

زؤر ســوثا، بــؤ هةموواليــةكتان، ثريؤزبــايي لةهــةموو ئــةو بةر َيزانــة دةكــةم كــة متمانــةيان وةرطــرت، زؤر   
سوثا، بؤ ر َيـزدار سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان، كـا  مةسـعود و ر َيـزدار سـةرؤكي كابينـةي ثَينجـةم كـا             

نــة بــةر َيزةكان زؤر سوثاســتان دةكــةين،  نَيــذيرظان بــارزاني، خــاتووني يةكــةمي عَيــراق خــاتوو هَيــرؤ، ميوا  
 سةرفراز بن، خوا ئاطادارتان بَيسةركةوتو و 

 
 

                                                                                                                                                                    
 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     عبداهلل                ست ادد فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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  نائاسايي(1)كؤلي دانيشتين ذمارة ثرؤتؤ
 11/11/0222 رَيكةوتي شةممةية  

ــذمَير    ــوةر ؤيي (3)كات ــاة ني ــة   رؤذي ث ــةماني  14/11/9002رَيكــةوتي  شــةممةي ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤ  و رسالن بايز امساعيلا بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمخولي  نائاسايي ي(1)ذمارة 

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

 نائاسـايي  ي(1)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق لةمانيثةر
بـةم   دا 14/11/9002ي ثاة نيوةر ؤي رؤذي ية  شـةممة رَيكـةوتي   (3)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :شَيوةية بَيت
وَينةراني عَيـراق و زيـاد بـووني ناسروشـيت     طفتوطؤ كردن دةربارةي ياساي هةَلبذاردنةكاني ئةجنومةني ن -1

 .دةنطدةران بةثَيي راطةياندني كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكان لة عَيرا ي فيدراَل

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

خــولي  بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم،   
، بـةثَيي حـوكمي بر طـة    14/11/9002ي نائاسـايي، رؤذي دانيشـنت   (1)طرَيداني يةكةم، ذمـارةي دانيشـنت   

ي ثةرلـةماني كوردسـتاني   1229ي هةموار كراوي سـاَلي  (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 41)ي ماددة (1)
ي نائاسـايي خـولي   (1)مـارة  عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر ياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذ     

دا بـةم  9002/ 14/11ي ثـاة نيـوةر ؤ رؤذي يـة  شـةممة رَيكـةوتي      (3)سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
 :شَيوةية بَيت

طفتوطؤ كردن دةربارةي ياساي هةَلبذاردنةكاني ئةجنومةني نوَينةراني عَيـراق و زيـاد بـووني ناسروشـيت      -1
 .يؤني بااَلي هةَلبذاردنةكان لة عَيرا ي فيدراَلدةنطدةران بةثَيي راطةياندني كؤمس

بةر َيزان، دواي دةرضووني ياساي هةموار كردني ياسـاي هةَلبذاردنـةكاني ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق بـؤ       
و تاوتؤ كردني ماددة هةموار كراوةكاني ية  بة ية  و ورد بوونـةوة لـة رَيـذةي زيـاد بـووني       9002ساَلي 

ةذدة ثارَيزطاكـاني عَيـراق و دابـةة كردنـي كورسـيةكاني بـةثَيي زيـاد بـووني رَيـذةي          دانيشتوان لـة هـةر هـ   
دانيشتوان لة هةر ثارَيزطاية  بؤمان دةركةوت كة ناياسايي و ناعةداَلةتي و جياوازي بةرضاوي ثَيوة ديـارة،  

ي و بـة عةداَلـةت   هةرَيمي كوردستاني عَيراق تَيدا زةرةرمةند دةبَيـت، بـؤ ئـةوةي هةَلبذاردنـةكان بـة ياسـاي      
ئةجنام بدرَيت غةدر لة دانيشتواني هية ثارَيزطاية  و هية تاكَيكي ئةم عَيرا ة نةكرَيت ئةم دانيشـتنةمان  
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ئةجنامدا، لةطةَل سةرؤ  ليست و فراكسيؤن و نوَينةرةكاني ئَيوة دانيشتبووين، ثَيشنياري ئةوةمان كـرد كـة   
ةة نوَينةري ليسيت طؤر انين هةمان كـات ثرؤذةيـةكي هَينـا    ئةم دانيشتنة ئةجنام بدرَيت، هةروةها لةو رؤذ

بــوو كــة داواي كــرد كــة ئــةم كؤبوونةوةيــة ئــةجنام بــدرَينت، بؤيــة ئَيمــة ئــةم كؤبوونةوةيــةمان ئةجنامــداو    
نامةيـةكين ســةرؤكي ثةرلـةمان ئاراســتةي رَيــزدار سـةرؤ  كؤمــاري عَيرا ــي ئيتي ـادي كــرد لةطــةَل روون     

ر كةموكورتيةكاني ياساكة، بؤ ثَيداضوونةوةي ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق بـة     كردنةوةيةكي تةواو لةسة
ياساي هةمواركراوي ياساي هةَلبذاردنةكان تا ناياسـايي و نـا عةداَلـةتي البضـَيت، ئَيسـتاة دة ـي نامةكـة بـؤ         

 .رد بووئَيوةي بةر َيز دةخوَينمةوة لةطةَل ئةو روونكردنةوانةي كة بؤ بةر َيزي سةرؤ  كؤمارمان نا
 .سةرؤ  كؤماري عَيرا ي فيدراَل/ بؤ بةر َيز جةنابي مام جةالل

 ...ساَلوو رَيز
دواي هةَلسةنطاندني ياساي هةموار كردني ياساي هةَلبذاردنـةكاني ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق و ديـاري      

اَلةتي ثَيـوة ديـارةو   كردني ذمارةي كورسية زياد كراوةكان و ضؤنيةتي دابةة كردنيان كة ناياسايي و نا عةد
هةرَيمي كوردستاني عَيراق تَيدا زةرةرمةند دةبَيت، بـؤ راسـت كردنـةوةي ئـةو هةَلـة ناياسـاييانةو البردنـي        

 :ئةم زوَلمة ئةم نامةية بؤ بةر َيزتان دةنَيرين تا ئةمر بفةرموون بة
 .ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق دووبارة ثَيداضوونةوة بة ماددةي ية  بكات -1
 %.18لةماددةي يةكدا زياد بكرَيت بؤ % 4ثَيشنيازمان ئةوةية كة رَيذةي  -9
لةبةر ئةوةي سةرذمَيري طشيت ئةجنام نةدراوة، هية ئامارَيك جَيطاي متمانة نيية ثشيت ثَي ببةسـرتَيت،   -3

كي ثةسـند  كـة ثَيـوةريَ  % 3بؤية بؤ ثاراستين دادثةروةري لةنَيوان هةر هةذدة ثارَيزطاكـاني عَيرا ـدا رَيـذةي    
كراوة لةاليةن نةتةوة يةكطرتووةكان و بؤ زياد بووني دانيشتوان لة عَيـراق بكرَيـت بـة بنةمايـة  بـؤ سـةر       

 .لةنوَي دابةة كردنةوةي كورسية زياد كراوةكان، ئيرت هةر ساط و سةركةوتوو بن
 

 (كةمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل
 سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان                                                                        

ئةوة ئـةو نامةيـة طةيشـتة دةسـت بـةر َيزيان، بـؤ ئـةوةي وردةكارييـةكاني تـر ئَيمـة لةطـةَل راوَيـذكارةكان و             
لةطةَل سةرؤكي ليستةكاني ناو ثةرلـةماني كوردسـتان كـة ثَيكـةوة بـة وردي لـة هـةموو اليةكـةوة تاوتؤمـان          

ان لَي كردةوة، دةبين  بةم شَيوةيةو ئةم روون كردنةوةيةة لَيرة دةخوَينينةوة، بؤ ئةوةي هةم كردو بريم
 .بةرضاوي ئةو بةر َيزانةي كة طوَييان لَيمان دةبَيت و دةمانبينن و ئَيوةي بةر َيزين زياتر روون بَيت

 .بؤ بةر َيز جةنابي مام جةالل سةرؤ  كؤماري عَيرا ي فيدراَل
 ..ساَلوو رَيز

( 309)كورســي، ( 393)دوا بــة دواي زيــاد بــووني ذمــارةي ئةنــداماني ئةجنومــةني نوَينــةراني عَيــراق بــؤ   
كورسـية  ( 11)كورسي وة  كورسي تةعويزي دةمَينَيتةوة، لةو ( 11)كورسي بؤ ثارَيزطاكان تةرخان كراوة، 
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تةعويزي، رَيذةي زيـاد كردنـي    كورسي دةمَينَيتةوة بؤ( 8)يان بؤ كؤتا دةضَيت، بؤية تةنها (8)تةعويزيية  
دانيشتوان لة هةر ثارَيزطاية  بةثَيي ئامارةكاني وةزارةتي بازرطـاني عَيـراق زوَلمَيكـي طـةورةو ناحة يـةكي      
ــة         ــلَيماني ل ــةكي وة  س ــة ثارَيزطاي ــَيوةية  ك ــراوة، بةش ــتان ك ــةرَيمي كوردس ــتواني ه ــةر دانيش زؤر بةرامب

( 19)يـة  كورسـي زيـادي نـةكردووة، لةكاتَيكـدا لـة مووسـَل         رَيذةي دانيشتواني بايي 9002ةوة تا 9004
كورسـي زيـاد كـراوة، كةضـي لـة هـةولَير تـةنها يـة  كورسـي          ( 2)كورسي، لة بةغـدا  ( 8)كورسي، لة بةسرة 

كورسـي، ئةمـةة ثَيضـةوانةي زيـاد كردنـي      ( 3)زيادي كردووة، لة دهـؤكين دوو كورسـي، لـة كـةركووكين     
ــتوان و   ــذةي دانيش ــيت رَي ــااَل     سروش ــيؤني ب ــتةي كؤمس ــةو ليس ــةثَيي ئ ــونكة ب ــارة، ض ــوة دي ــةروةري ثَي نادادث

رايطةياندووة دةردةكةوَيت هةرسَي ثارَيزطاكةي هةرَيم هةولَيرو دهؤ  و سلَيماني، ئةوةي كـة ئـةمر ؤ لـةبن    
ي كورسية( 99)ئريادةي ئيدارةي سياسي هةرَيمي كوردستانة تةنها سَي كورسيان زيادي كردووة لة كؤي ئةو 

كة بؤ هةموو ثارَيزطاكاني عَيـراق تـةرخان كـراوة، بةمـةة رَيطـةي زيـاد بـووني هـةرَيمي كوردسـتان ئَيسـتا           
ية، ئةو ثارَيزطايانةي زؤرينةي برا سوننةكان ثَيك دَينن وةكو نةينـةوا، ديالـة، سـةالحةددين،    (3،82)تةنها 

ــةنبار  ــة   ( 95)ئ ــة دةكات ــاد بوونةك ــذةي زي ــردووة، رَي ــادي ك ــييان زي ــةي  (31،19) كورس ــةو زيادةي ــة ل ، جط
ة، ئةو ثارَيزطايانةي زؤرينةي برايـاني  (11،9)بةغداة بةسةريان دةكةوَيت كة رَيذةي زياد بوون لة بةغدا 

كورسـييان  ( 38)شيعة ثَيك دَينن، بةسرة، زيقار، بابل، نةجةف، واسيت،  ادسـية، ميسـان، كةربـةال، موسـنا     
، جطـة لـةو زيـادةي لـة بةغـدا بـةريان دةكـةوَيت، كـة         (52،34)اتة زيادي كردووة، رَيذةي زياد بوونيان دةك

ية لةو رَيذةيةة بةشـَيكي  (3،82)، بؤ سوننةو شيعة، بؤ كةركووكين زياد بوون (11،9)رَيذةكةي دةكاتة 
بؤ برا شيعةو برا سوننةكامنان دةضَينت، بؤية ئةوةي تَيبيين دةكرَيت، ئةو رَيذانة لةطةَل عـة َل و مةنتقـدا   

زيادي كـردووة، كةضـي   ( 3،82)َيت، بؤ منوونة هةرَيمي كوردستان بة سنووري ئيداري ئَيستاي تةنها ناطوجن
زيــادي كــردووة، لةطــةَل ئــةوةة بر طــةي ضــواري مــاددةي شــةة لــة ياســاي   ( 14،484)ثارَيزطــاي نةينــةوا 

ي (150)اددةي هةَلبذاردنةكان تةواو ناكؤكـة لةطـةَل دةسـتووري هةميشـةيي عَيـراق، بةتايبـةتي دذة بـة مـ        
دةستوورةوة، ئةطةر ئةو رَيذانةي كة بامسان كرد بةراوردي ثارَيزطاكاني ترين بكةين بة بةغداشةوة لةطةَل 
ثارَيزطاكاني تري هةرَيمي كوردستان بةهةمان شَيوة دةبين  كة زيـاد بـوون بةشـَيوةيةكي بةرضـاو زيـاد لـة       

بـة ئةنقةسـت لـة بةرزكردنـةوةي رَيذةكانـدا كـرا       سنووري سروشتيدا، ئةوة ديار دةخات كـة دةسـتكارييةكي   
بَيت، بةدةنط بةرز كردنةوةو دروست كردني كَيشة هةوَلي ئةوة دةدةن كارةكـاني خؤيـان بشـارنةوة، لةطـةَل     
ئةم نامةيةة هاوثَية خشتةي دابةة كردني كورسيةكان بةسةر ثارَيزطاكاندا بـؤ بـةر َيزتان دةنَيـرين، ئـيرت     

، رَيذةي كورسيةكانين لةسةرتانسةري عَيراق، لة هـةر هـةذدة ثارَيزطاكانـدا بـةم     هةر ساط و سةركةوتوو بن
 :شَيوةية دابةة كراوة

 .كورسي زيادي كردووة( 2/ )بةغدا
 .كورسي زيادي كردووة( 19/ )نةينةوا

 .كورسي زيادي كردووة( 8/ )بةسرة



 524 

 .كورسي زيادي كردووة( 1/ )زيقار
 .كورسي زيادي كردووة( 4/ )بابل

 .كورسي زيادي كردووة( 4/ )رئةنبا
 .كورسي زيادي كردووة( 3/ )ديالة

 .كورسي زيادي كردووة( 3/ )كةركوو 
 .كورسي زيادي كردووة( 5/ )سةالحةددين

 .كورسي زيادي كردووة( 5/ )نةجةف
 .كورسي زيادي كردووة( 3/ )واسيت

 .كورسي زيادي كردووة( 3/ ) ادسية
 .كورسي زيادي كردووة( 3/ )ميسان

 .كورسي زيادي كردووة( 5/ )ةالكةرب
 .كورسي زيادي كردووة( 3/ )موسةنا
 .كورسي زيادي كردووة( 1/ )هةولَير

ئةمة جَيطةي سةرسورمانة، لَيرةوة دةبينيت ئةم ناحة يـة لـة خـةَلكي كوردسـتان كـراوة،      (. سفر/ )سلَيماني
 .بؤية ثةرلةماني كوردستان واجبة لةسةري بَيتة دةنط

 .ادي كردووةكورسي زي( 9/ )دهؤ 
بةر َيزان، ئَيستا ياساي هةَلبذاردن دةرضوو، ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان ثَيشرت هةَلوَيسـيت خؤمـان هـةبوو،    
ــرد،       ــتاني كـ ــةحالون كوردسـ ــيت تـ ــؤ ليسـ ــنيارمان بـ ــتةكان ثَيشـ ــيؤن و ليسـ ــةرؤ  فراكسـ ــةَل سـ ــان لةطـ ثاشـ

دواي دةرضووني ياساكة فَيَلةكة لَيرة بوو، لـة   دةستخؤشيمان لَي كرد، سوثاسيان دةكةين كة هةوَلياندا، بةاَلم
رَيذةي دابةة كردني كورسيةكان، ثاشان كؤمسيؤن ئيعالني كردو باَلو بؤةوةو ئةوجا بةدةسيت ئَيمة كةوت، 
ثَيشــرت لــة دةســتمان نــةبوو، ئــةمر ؤ لــة هــةموو كوردســتان و لةطــةَل تــةحالون كوردســتاني و طشــت اليةنــة   

وردستان بة ئؤثؤزسيؤن و ليسيت زؤرينةو ليسيت بـرا ئيسـالميةكان و شـيوعي و    سياسيةكاني ناو هةرَيمي ك
توركمان و كلدان و ئاشووري و هةموو تاكَيكي ئةم هةرَيمة، هةموومان ية  هةَلوَيست ، ئـةوةي ثةيوةنـدي   

َلوَيسـيت  بة طشت اليةنةكانةوة كراوة، ئَيستا طوَي لة يةكة يةكةي ئَيوةي بةر َيز دةطرين، بـؤ ئـةوةي يـة  هة   
هةموومان بةرامبةر ئةو ناحة يةو ئـةو زوَلمـةي لَيمـان دةكرَيـت و دةنطمـان بـةرز دةكةينـةوة بـةو شـوَينة          
ــايي و         ــة دَلني ــةوين ب ــة ئ ــةين، ك ــار دةك ــةرؤ  كؤم ــزدار س ــة رَي ــةوة داوا ل ــةو منبةرةش ــةو ل ثةيوةنديداران

ة سةرؤ  كؤمار ئيمزاي نةكردووة، ضـونكة  دَلسؤزانةوة وةكو ئَيوةي بةر َيز، ئَيستا خةبةرَيكمان ثَيطةيشت، ك
بةياني خةبةرَيك باَلو كرايةوة كة ئيمزاي كردووة، ئَيستا خةبةرَيكمان ثَي طةيشت كةوا ديراسةي دةكـات و  
نامةكان دوَييَن بة دةستيان طةيشتووة، ئومَيدةوارين بة هةموومان شـتَيك بكـةين، كـة نـةهَيَل  لـة خـةَلكي       
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ئَيمة نامةوَيت زوَلم لة خةَلك بكةين، ثَيمان ناخؤة نيية خةَلك زياد دةكات، بةاَلم كوردستان زوَلم بكرَيت، 
 .دةمانةوَيت زيادَيكي سروشيت بَيت، بؤ هةموو وة  ية  بَيت، ئَيمةة ثةراوَيز نةخرَي 

 سـة   ئَيستا طفتوطؤيةكان دةكةينةوة، داوا لة ئَيوةي بةر َيز دةكـةم ئةوانـةي دةيانـةوَيت لةسـةر ئـةو بابةتـة      
بكةن، دةستيان بةرز بكةنةوة، بؤ ئةوةي ناويان تؤمار بكةين، تكاية هةر كةسَيك دةيةوَيت  سة بكات نـاوي  

 .خؤي بَلَيت، رَيزدار سةمري سةليم فةرموو
 :بةر َيز مسري سليم دة بةط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
راوةكــان و كورســيةكانةوة نــةبَيت، ثــَيم باشــة مونا ةشــةو طفتوطؤكامنــان تــةنها لــة روانطــةي ذمــارة زيــاد ك  

لةر استيدا ياساي هةَلبذاردن ثةيوةندي بة نةخشةي سياسي ئايندةي عَيرا ةوة هةيةو جَيكةوتةي هَيزةكـان  
لةسةر نةخشةي سياسي دياري دةكات، كَيشةو  ةبارةي هَيزةكان لة ئايندةي عَيرا دا دياري دةكات، هـةر لـة   

ةو كورسـيانةي كـة دابـةة كـراوة ثاشةكشـةيةكي طـةورة لـة وجـودي         سةرةتاوة كة سةيري دةكةين بةثَيي ئـ 
كورد، لة  ةبارةي كورد، لة كَيشي سياسي كورد لة بةغدادا دياري دةكرَيت، دةبين  لة  ؤناغي ثَيشوودا، لـة  

و %18و ثؤينت شتَيك وجودي كورد بووة لةناو ثةرلةماني بةغدادا، بة، ئَيسـتا لـة   %91خولي ثَيشوودا لة 
زياتري ثاشةكةشـةي كـردووة لـة    % 3تَيكة، هةر بة ياسايةكة تةنها بةدةركردني ياسايةكة كورد لة ثؤينت ش

رووي سياسييةوة، ئةمة كاردانةوةو ئاسةواري دةبَيت لةسةر بودجةي هةرَيم، كاردانةوةو ئاسـةواري دةبَيـت   
ة ئاينـدةي عَيرا ـدا، لةبـةر    لةسةر دةسةاَلتي هةرَيم، كاردانةوةو ئاسةواري دةبَيت لةسةر  ورسايي هةرَيم لـ 

 .ئةوة ثَيم باشة طفتوطؤيةكان تةركيز نةكرَيتة تةنها سةر زياد بوون، يان كةم بووني كورسيةكان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية طفتوطؤ هةر كة، رةئي خؤي دةدات، رجائةن رةئي خؤت بدة لةبةرامبـةر ياسـايةكة، بةرامبـةر زيـاد     
ئةوة بدة، تكاية بةر َيزانين وةكو جةنابت، وةكو من ئازاد بن لة  سـة كـردن،    بوونةكةي ضيت لةال ثةسندة

 .زؤر سوثا،
 :بةط ام بةر َيز مسري سليم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيار دةكةم سةرؤكايةتي هةرَيم بَيتة نـاو ئـةم مةوزوعـةوة، ضـونكة بـةثَيي دةسـتوور كَيشـةكاني نَيـوان         
سـةرؤكايةتي هةرَيمـةوة دةبَيـت، سـةرؤكايةتي هـةرَيم هاوتـا لةطـةَل ســةرؤكايةتي        بةغـداو هـةرَيم لـةر َيطاي    

ــازامن        ــةمان وان ــة ثةرل ــةنها ب ــةنها و ت ــونكة ت ــةم مةوزوعــة، ض ــةر ئ ــةت لةس ــةر خ ــة س ــراق بَين ــاري عَي كؤم
مةوزوعةكة ضارةسةر بكرَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةطةر لـة رَيطـاي جةنابتانـةوة، لـة رَيطـاي سـةرؤكايةتي       

ةرلةمانةوة ياداشتَيك، داواكاريية  بة سةرؤكايةتي هةرَيم بدرَيت، بؤية ئـةوةي ئـةوانين ضـونكة رايـةَلي     ث
 .دةستووري نَيوان هةرَيم و بةغدا، سةرؤكايةتي هةرَيمة
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خاَلَيكي تر، ئَيمة ياداشتماندا لة  ؤنـاغي ثَيشـوودا، لـة كؤبوونـةوةي ثَيشـوودا ياداشـتَيكماندا بـة نوَينـةراني         
لة بةغدا، ئيلتيزامي ثَيوة نةكرا تا حةددَيكي زؤر، ئَيستا ئَيمة جارَيكي تر دادةنيشينةوة مونا ةشـةي  كورد 

لةسةر دةكةين، ئةطةر ئيلتيزام نةكرا هةَلوَيست ضـية  ثةرلـةمان هةَلوَيسـيت ضـي دةبَيـت لةبةرامبـةر ئـةو        
و داواكارييانــةي كــة ثةرلــةمان ئيلتيــزام نةكردنــةي نوَينــةراني كــورد لــة بةغــدادا بةرامبــةر ئــةو ياداشــت   

 ئاراستةي دةكات 
خاَلَيكي تر، حةز دةكةم  سةي جددي لةسةر بكرَيت ثاَلنةرة سياسيةكاني ثشت رةزامةنـدي هاوثـةمياني لـة    
بةغدادا لةسةر ئةم ياساية ضية  ئَيستا دةيبين  ياساكة كـةلَيين طـةورة طـةورةي تيايـة، كـةموكورتي زؤري      

شي كورد لة بةغدا بةرةو الواز بوون دةبات، كةركوو  خسـتؤتية بـةردةم ئةطـةرَيكي    تياية، وةزني كوردو كَي
مةترسيدارةوةو رةوتي دميوكراسي و ئاراستةي دميوكراسي لة هةرَيمي كوردستان لة دةوَلةتي عَيرا يـدا كـة   

ي تا ــة ســةرمايةي بزووتنــةوةي رزطــارخيوازي كــورد بريتييــة بــة دميوكراســيةت كردنــي عَيــراق، بــؤ ئــةوة  
بتوانَيت  ورسايي خؤي ياتة سةر مةركةز، ئَيمة خةريكة لة رَيطةي ياساكةوة رةوتـي دميوكراسـي جـارَيكي    
تر ثاشةكةشةي كردووةو بة ئاراستةيةكي مةترسيدارةوة دةر وات، بة منوونة دةَلـَيم لـةناو ياسـاكةدا هـاتووة     

ــارَي   ــيةكان ج ــي كورس ــةدي   ( 11)دابــةة كردن ــؤ مة ع ــراوة ب ــة دان ــي ك ــةري  كورس ــة سةرتانس ــةعويزي ل ت
ة لة ئةوروثادا كورد دوو سةد (8)ي دةمَينَيتةوة، ئةم (8)ي دانراوة بؤ كؤتا، (8)عَيرا ةوة بة ئةوروثاشةوة 

تا سَي سةد دةنطي دةبَيت، لَيـرةوة دةنطـي كـورد بـةرةو فـةوتان دةر وات، ضـونكة توانـاي مونافةسـةي نييـة،          
مونافةسة ببةنةوة لةوَي كة دةكةوَيتة بةردةم بةغـداو ئةوانـة،    حزبة طةورةكان و كوتلة طةورةكان دةتوانن

لة دابةة كردني كورسـيةكاندا لـة دائـرية ئينتيخابيةكانـدا، هـةر دائريةيـةكي ئينتيخـابي كورسـي تـةنها بـؤ           
حزبة طةورةكان ئةوةي كة دةمَينَيتةوة كةسرةكان مة اعيـدي شـاغري دةدرَيـت بـة كوتلـة فايزةكـان، لَيـرةوة        

ئةمة وةكو ئينقيالبَيك واية بةسةر تةعدوديةتدا دةكرَيت لة عَيرا دا كامة سوود بؤ كورد دةبَيـت،  دةكرَيت 
ئةطةر تةعدوديةتي سياسي حاصل بكرَيت لة حزبة طةورةكانـدا، ئةطـةرةكاني ئاينـدة روو لـة كـوَي دةكـات        

شـاغري دةكـات بةسـةر     لةبةر ئةوةي ياساي هةَلبذاردن بر طةيةكي تياية كة باسي دابـةة كردنـي مة اعيـدي   
كوتلةكاندا، كوتلةي فائيزة ئةطـةر ئـةمر ؤ لـة كوردسـتاندا، يـان لـة عَيرا ـدا حزبـة بضـووكةكان زةرةري لـَي           
دةكةن، ثَيمواية لـة فؤنـاغي داهـاتوودا ئةطـةرَيكي مةترسـيدار ضـاوةر َيي ئـةزمووني سياسـي هـةرَيم دةكـات           

 .لةطةَل بةغدادا
يةكان لةبةردةستماندابووناية بةتايبةتي لة رَيطةي وةزارةتي ثالندانانةوة، ئةم خاَلَيكي تر، ئَيمة داتاو زانيار

كورسيانة ئَيمة دةَلَي  زوَلممان لَي كراوة، داتاو زانياريةكان ض  كة ئـةو زوَلمـةيان كـردووة  لةسـةر ئَيمـة      
وناية عــةرزمان دةبــوو وةكــو حكومــةت، وةكــو وةزارةتــي ثالنــدانان ئــةو زانياريانــةي كــة لةبةردةســتماندابو 

بكرداية، بؤ ئةوةي جةماوةر، بؤ ئةوةي دةزطا ثةيوةنديـدارةكان هـةموو بيانزانيبوايـة، ئَيمـة مـةبنا لةسـةر       
ئةم مةعلوماتةي كة هةمانةو لةبةردةستماندايةو لةبةردةسيت حكومةتي مةركةزيشداية هةمان داتا هةيـة،  

ةستيان بووناية، بؤ ئةوةي بةسةرياندا تـَي نةثـةر َيت،   نوَينةراني كورد دةبوو لة بةغدادا ئةم داتايانة لةبةرد
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من لَيرةوة  سةية  دةكةم، يةعين ثرسيارَيك دةكـةم، ئايـا ئةطـةر ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمان ياداشـتَيكماندا بـة         
نوَينةراني كورد لة بةغدا ئيلتيزامي ثَيوة نةكرا، ئةطةري ئةوة ناكرَيت ثاَلنةري سياسي تـر هـةبَيت لـةوةي    

 ي لة بةغدا بةسةريان تَيثةر يوة ئةم ياساية هاوثةميان
ئاخري ثرسيارم ئةوةية ئاراستةي جةنابتان دةكةم خياري دواي نامة ناردن بؤ سةرؤكايةتي كؤمار لةبـةردةم  

 .ثةرلةماندا ضية  سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي بر ؤين، تكاية يةكةم تةركيز بكةنـة   بةر َيز ثَيويستة هةندَيك ثرسياري هةبوو وةاَلم بدةينةوة، ثَين
ســـةر هـــةموار كردنـــي ياســـاكةو رَيـــذةي زيـــاد بوونةكـــة، بريوبؤضـــوونتان ئةطـــةر كـــؤنكرَيتين هـــةبَيت،   
بةنووسراوين هةبَيت ثَيمان بَلَين سوثاستان دةكةين، بةنيسبةت فةرمووت سةرؤكي هةرَيم ئةم هةَلوَيسـتة  

ثةيوةنـديم لةطـةَل رَيـزدار سـةرؤكي هـةرَيم لـة دةرةوةيـة، لةطـةَل         وةربطرَيت، بؤ معلوماتي هـةمووتان مـن   
تةحالون كوردستانين لة بةغداة لـة ثةيوةنديـداين و ثـَين ياسـايةكةة دةربضـَيت تةئكيـدي كردؤتـةوة،        
طوتي نةهَيَلن زوَلم لـة كوردسـتان بكرَيـت، نـةهَيَلن فَيَلتـان لـَي بكرَيـت، نـةهَيَلن وةزعَيكـي ئيستيسـنائي بـؤ            

و  بَيتــة كايــةوة، ئــةواني تــر خؤتــان ضــؤن موتــةفيقن ئَيمــة مانعيمــان نييــة، بــةاَلم نــابَي زوَلــم لــة  كــةركو
كوردستان بكرَيت، نابَيت وةزعَيكي نالةبار بـؤ كـةركوو  دابنرَيـت، ئـةوة رةئـي ئـةو بةر َيزةيـة، بةنيسـبةت         

ة، سـةرؤ  كؤمـار سـةرؤكي    هةَلوَيستمان بةرامبةر ئةوةي بؤ جةنابي سةرؤ  كؤمار ئـةو نامةيـةمان نـاردوو   
اليةنَيكي سياسي بةهَيزة لةناو كوردستان و هةَلوَيستةكةمان خستؤتة بةر دةسيت، ئةوين ديراسةي دةكـات،  
باوةر  ناكةين هةَلوَيسيت نةبَيت، ضونكة هةَلوَيسيت ثةرلةماني كوردستان بؤ هةموو كوردستانية  موهيمـة،  

نت، تـةحالون كوردسـتانين بـراي ئَيمـةن، لـةوَي هـةوَل دةدةن       بؤ ثرسة هةسـتيارةكان لَيـرةوة بر يـار دةدريَـ    
تةوة و  دةكـةن، ئـةوانين لـةبن زةختَيكـي زؤرن، كـةموكورتي لـة هـةموو شـوَينَيك هةيـة، لَيـرةة هةيـة،            
لةوَين هةية، لة جَيطايةكي تـرين هةيـة، بـةاَلم ئَيمـة ئـةمر ؤ، ئَيسـتا وةكـو تيمَيـك هـةموومان حةرةكـةت           

نة يانة ضا  بكـةين  ئـةوةي بـووة، هَيشـتا مـةجال مـاوةو ياسـايةكة ثةسـند نـةكراوة،          دةكةين، ضؤن ئةو 
ئةطةر رَيزدار سةرؤ  كؤمار دةتوانَيت ظيتؤي بكاتن، ئةو خااَلنـةي كـة ثةرلـةماني كوردسـتان داواي دةكـات،      

تةنها بـة يـة     دووبارة دةضَيتةوة ثةرلةمان، يةعين بة هةموومان دةتوان ، عَيراق عَيرا َيكي تةوافو يية،
اليةن، يان دوو اليةن ناضَيتة سةر، بةثَيي دةستووري عَيرا ي، كوردين وةزني خؤي هةية، لةبن زةختـين  
بوون، ئَيمة دةبَيت زةخت  ةبول نةكةين، زةخـيت هـية اليـةنَيكي دةرةكـي  ـةبول نةكـةين، ئةطـةر بـزان          

 .َيزدار كا  صباح بيت اهلل فةرموونا انونييةو زوَلممان لَي دةكرَيت، ئةطةر  ةبولي نةكةين، ر

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةز دبَيذم ئةظة كو هاتة كرن نيسبةتا ميللةتا كورد، كؤدةتاية  دذ ميللةتا كورد هاتية كـرن، بـة، خـودَي    
نـَي طشـت ئي يـا لـة عَيرا ـَي      تة ئةلبةنا نابَي دميوكراسية، جارَيكي وان سةر ض ئةساسَيكي وان ئةظ رَيـذة دا 
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نةهاتية كرن و ئةظ نسبة بؤ ئةذمارَي هاتية دانان، ئةطةر بةرَي خؤ بكةينة عةداَليةتيا بةنيسبةت ئةذمارَي 
( 12)كورسيا هاتية دانان ثارَيزطا سلَيمانَي و دهؤ  و كةركوو  هةرسَيت بنا سَي كورسـي، بـاذَيري مووسـَل    

ة ض عقليةتَيك دَي  ةبيل دكـاتن لـة سـَي موحافـةزة، سـَي كورسـي بَينـة        كورسي، ئايا ئةو( 31)كورسيا بويا 
زَيدة كرن، ئول باذَيرَيكي وةكي مووسَل كة ديبا خةلكي وَيـن هاتيـا دةربـةدةر كـرن و هاتيـة كوردسـتانَي و       

 كورسي بؤ بَينة زَيدة كرن، ئـةز ثَيشـنيار دكـةم ئةطـةر عةداَلـةتي هةيـة و بةر اسـيت ئـةظ        ( 19)يةكيا دةرظا 
زوَلمة كو بَي دةرهة َي ميللةتا كوردة كرن، دةبَي ئةوة ئاشكرا كـرن ئـةظ ئةعقليـةتا شـؤظَيين و راهثةرسـتيا      
عةرةبي بةرامبةرَي كورد هَيشتا يا خويةو ئاشكراية، ئةطةر راسـتة عةداَلةتيـة ، يـا دادثةروةرييـة  هةيـة      

 .بَيتة دةست نيشان كرن، سوثا، بال سَي كؤما ثَينج لة سةدَي بؤ هةر هةذدة موحافةزاتَي عَيرا َي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار كا  عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر صدي  هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر ياسايةكة، من ثَيشنيار دةكةم ية  لةو ثَيشنيارانةي كة رةوانـةي  / من دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان
ؤ سـةرؤكايةتي كؤمـاري عَيـراق، هـةموار كردنـي، يـا بـابَلَي  طـؤر يين مـاددةي يةكـةم ئـةوةي كــة            دةكـةين بـ  

تايبةتة بة كورسيية تةعويزييةكان، ئةوين لةبةر ئةوةي كةم كردنةوةي كورسي تةعويزي لة عَيراق، واتـا  
لـة عَيـراق، واتـا    كةم كردنةوةي فراواني بةشداري سياسي لة عَيـراق، ئةمـة رَيطـرة بـؤ طةشـةي دميوكراسـي       

ئةمة رَيطر دةبَيت لةوةي كة موشارةكةي سياسي لة عَيرا دا كةم بَيتـةوةو تـةنافو، لةموشـارةكةي سياسـي     
لةنَيوان ثارَيزطاكاندا، لةنَيوان كوتلة سياسيةكاندا كـةم بَيتـةوة بـؤ زيـاتر روونـي و بةرضـاوي، ئةطـةر ئَيمـة         

دةبين  لةبةر ئةوةي موشـارةكةي سياسـي لـة هـةرَيمي      9004بةراوردَيك بكةين لة هةَلبذاردنةكاني ساَلي 
كوردســتاندا زيــاد بــوو، هــةرَيمي كوردســتان خــؤي كوتلــة سياســيةكاني تــواني لــة كورســيية تةعويزييــةكان   
ذمارةيةكي زؤري بةرضاوي ئةو كورسيانة بةدةست بهَينَيت، بةاَلم كةم كردنةوةي كورسـيية تةعويزييـةكان   

كورسـي، ئةمـة مانـاي بـةر تةسـك      ( 8)كورسـي كـةم كراوةتـةوة بـؤ     ( 54)تـا لـة   كورسي، وا( 39)بة رَيذةي 
ــي،      كردنــةوةي دميوكراتييــة، مانــاي ئةوةيــة كــةوا هــةل نار ةخســَينرَيت بــؤ ئــةوةي كــةوا عةمةليــةي سياس

ئةطـةر ياسـاكة تَيثـةر َينرا مـن ثَيشـنيار      . بةشداري سياسي لة عَيرا دا وةكو ية  بة ية  ئاست طةشة بكـات 
كةوا كوتلةي هاوثةمياني كوردستان و نوَينةراني كوردو كوتلةي يـةكطرتووي ئيسـالمي لـة كوردسـتان     دةكةم 

 :لة ثةرلةماني عَيراق هةردووال ثَيكةوة لةسةر ضةند خاَلَيك كار بكةن
بانطهَيشت كردني وةزيري بازرطاني عَيراق، بؤ ئةوةي وردةكـاري زيـاتر ياتـة بةرضـاوي ئةنـداماني      / يةكةم

 .ني عَيرا يةوة سةبارةت بةو ئامارةي كة داويةتي بة كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكانثةرلةما
ئَيمة هةموومان دةزان  لةماوةي ضـوار سـاَلي رابـردوو، لـة باشـوورو ناوةر اسـيت عَيرا ـدا كؤمـةَلَيك         / دووةم

كدا دةبيـن  ئَيسـتا   ثرؤسة هةبوون بوونة هؤي راطواستنةوةو كؤضكردني ذمارةيةكي زؤر لة خةَلك، لة كاتَي
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ئةو ئامارةي لةبةردةستدايةو ئةو ئامارةي كةوا خراوةتة بةردةسيت كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنـةكان، ئـةوة   
دةطةيةنَيت كةوا ئارامي لةو مةنتيقةية هةبووة، بةثَيضةوانةوة كَيشةي كؤضكردن نةبووة، كَيشةي كوشـتين  

َلَيــت، بةثَيضــةوانةوة لــة هــةرَيمي كوردســتان ئــارامي سياســي  بــة كؤمــةَل نــةبووة، لةكاتَيكــدا وا يعةكــة وا نا
هةبووةو ئاساين هةبووة لةبةرامبةردا دةبين  زياد بووني دانيشتواني هةرَيمي كوردستان بة هية جؤرَيك 
ئاماذةي ثَي نةكراوة، بةواتاي ئةوةي كةوا ذمارةي دانيشـتواني هـةرَيمي كوردسـتان زيـاد نـةبووة، لةكاتَيكـدا       

لةو كةسانةي كةوا كؤضيان كردووة لةناو عَيراق بؤ شارةكاني ناوةر است و باشوور بةشَيكي زؤرييـان  بةشَيك 
بةثَيي ئةو ئامارانةي كة لة ماوةي رابردوو خرابوونة روو لـة وةسـائيلي ئيعالمـدا، زؤربـةيان بـؤ شـارةكاني       

امبـةر بـة ئـةو ئامـارةي كـة      هةرَيمي كوردستان كؤضيان كردووة، ئةمة نيشانةيةكي ثرسي زؤر طةورةية بةر
هةر تايبةت بة ئةو كؤتايـةي كـة ثَيشـنيار كـراوة، مـن      . خراوةتة بةردةست كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكان

ثَيشنيار دةكـةم كـةوا كؤتـاي بـرا مةسـي يةكان لـة هـةولَير زيـاد بكرَيـت لـة كورسـيةكةوة بـؤ دوو كورسـي،              
لــةو شــوَينانة هــةموويان بــةزؤرة ملــَي راطــوَيزراون و   ضــونكة بــرا مةســي يةكامنان لــة بةغــدا، لــة مووســَل، 

كؤضيان ثَي كراوة، تووشي كوشنت و بر ين هاتوون، زؤربـةي ئـةو بـرا مةسـي يانة لـة كوردسـتان نيشـتةجَي        
 .بوون، بؤية من داوا دةكةم يةكَيك لةو ثَيشنيارةي كة دةيكةين ئةو بابةتة بَيت، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابت، رَيزدار كا  عومةر نورةديين فةرموو سوثا، بؤ

 :بةر َيز عمر دد ام  خدر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل ئةوةدا كة ئَيمة دةزان  لة بةغدا نوَينةرامنان هةم فراكسيؤني هاوثةمياني كوردستاني و فراكسيؤني 
هةنـدَيك بر طـةو بابـةتيان الدا، ئةطـةر      يةكطرتوو ئةو ماوةية زؤر بة دَلسؤزانة كاريان كـرد، لـة ياسـايةكةة   

مبابايةوة وةزعةكة خراثرت دةبوو، لةطةَل ئةوةشدا ئةطةر سةيري ياسايةكة بكةين دةبين  جطة لـةوةي كـة   
جــةنابتان ئاماذةتــان ثَيــدا ســةبارةت بــة مةســةلةي زيــاد بــووني نائاســايي رَيــذةي دانيشــتوان لــة خــوارووو    

ةي كورسي تةعويزي، دةبين  سةبارةت بة مةسةلةي دانـاني كؤتـاة بـؤ    ناوةر اسيت عَيراق، هةروةها مةسةل
ئَيزيدييةكان، ديسان بة رةئي من لةوَيشـدا زوَلمَيـك لـة ئـةوان كـراوة، هـةروةها جيـا كردنـةوةيان بـؤ خـؤي           
لةوةي كة تايبةكةنديان ثَيدراو لةطةَل كورد لـة رووي سـرتاتيجيةوة مةسـةلةيةكي حةساسـة، دةبَيـت ئَيمـة       

َيسيت زياتري لةسةر وةربطرين، ئيرت ضةند ساَل ئَيمة كارمان لةسةر كردووةو خؤشـيان بـة شـانازييةوة    هةَلو
باسي كورد بووني خؤيـان دةكـةن، بـةاَلم لـةوَي ئـةو جياكارييـة لـة رووي نةتةوةييـةوة ثرسـَيكي هَيناوةتـة           

ويسـتة لةسـةري بوةسـت  و لـة     طؤر َي، كة لةر ووي سرتاتيجيةوة بؤ ئَيمـة مةسـةلةيةكة لـة زؤر اليةنـةوة ثيَ    
ئايندةدا رةنطدانةوةي خراثي دةبَيـت بـؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان، جطـة لـةوةة ئـةوان لةوانةيـة لـةر ووي           
رَيذةي ذمارةي دانيشتواني ئةوان، هةروةها ئةو زوَلمة تارخييـةي لَييـان كـراوة دةبـوو لـة كورسـيية  زيـاتر        

 .، كة نةدةكرا جيا كرابوايةبؤيان تةرخان كرا بواية، ئةطةر جياة كرابوو
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خاَلَيكي تر، ئةوةي ثةيوةنـدي بـة كةركووكـةوة هةيـة، ئةطـةر سـةيري ياسـاكة بكـةين دةبيـن  لـة مـاددةي            
شةة بر طةي يةكدا، بؤ دروست كردني طومانةكة، كة لـة هـةر ثارَيزطايـة  طومـان هـةبَيت لـة زيـاد بـووني         

زحيــي هــاتووة، بــة، لــة بر طــةي دووةمــدا بــؤ ئــةو   ذمــارةي دانيشــتوان، هــةر لــةوَي كــةركوو  نــاوي بــة وا  
ثارَيزطايانةي كة دةَلَي طومان هةية كؤمةَلَيك ئيجرائات و رَيكاري ياسايي دانراوة، كة هةموويان ئيجرائـات و  
رَيكاري تةعجيزين، بؤ ئةوةي دواي هةَلبذاردن بـؤ سـةكاندني ئـةم شـك و طومانـة لـة ثارَيزطاكـان كـة لـةوَي          

هاتووة، ديســان بــة مانــا ســلبيةكةي بــؤ ئَيمــة هــةاَلوَيردراوةو ئيستيســنا كــراوة، لةوَيــدا  نــاوي كــةركوو  نــة
دةبين  ئةو رَيكارانة بةشَيوةية  دار َيذراوة، كة زةدةتة لةسةر زةميين وا ي  جَي بةجَي ب ، لة بر طـةي  

ةر سـةرةجنام هـةموو   سَييةمدا ديسان باسي ئةوة كـراوة كـة ليذنةيـة  ثَيـك دةهَينرَيـت، ئـةم ليذنةيـة ئةطـ        
اليةنةكان كؤ بكةيتةوة ثَيك دَيت لة حةوت كة،، لةوَيدا تةنها ية  نوَينةرمان دةبَيت وةكو كورد، لةوَيشدا 
باسي ئةوة نةكراوة كة كاري ليذنةكة بة تةوافو ي دةبَيت، كة بة تةوافو ي نةبوو، كةواتة بـة ئةكسـةريةت   

ريؤ دووبارة دةبَيتـةوة، لـة بر طـةي ضـوارةمدا ئـةوةي كـة زؤر       و ئة ليةت دةبَيت، ديسان لةوَين هةمان سينا
طرنطــة لةســةري بوةســت ، ئــةوين ئةوةيــة كــة دةَلَيــت ئــةو هةَلبذاردنــةي لــة كــةركوو  دةكرَيــت، نابَيتــة  
سابيقةو ثَيشينة لة روو بـؤ هةَلبـذاردني ئاينـدة، بـؤ حوكمـداني سياسـي و ياسـايي لـة ئايينـدةدا، كـة ئَيمـة            

ردوودا، هةتا لةسةردةمي دميستؤراشدا كاري لةسةر مةسةلةي كةركوو  و ئةو ناوضـانةي كـة   دةزان  لة راب
كَيشةيان لةسةر هةية كرد، تَيطةيشتنَيكي واي هةبوو كـة هةَلبـذاردني ئـةو ناوضـانة بكرَيـت بـة بنةمايـة         

ن خاَلَيكـة  شةرعيةت دروست بكات، بؤ ئةوةي لة ئايندةدا مةسـةلةكة ضـؤن يـةكال دةبَيتـةوة، ئةمـةة ديسـا      
بةر اسـيت ثَيويســيت لةســةر وةســتانة، مـن ثَيموايــة برادةرانــي ئَيمــة لــة بةغـدا مولتــةزيم بــوون بــة ثةيامــة    
سياسيةكةي سةركردايةتي، يان بةرذةوةندي بااَلي هةرَيمي كوردستان لة رووي سياسي، لة رووي نةتـةوةيي،  

من ئةوةية، تا ئَيستا بةتايبةتي لة ثةرلةمان، لة لة رووي ياساييشةوة، بةاَلم لةوَيدا خةلةلي طةورة بة رةئي 
عَيرا دا لةسةر ئاسيت دةركردني بر يار، وةرطرتين ياساكان و دةركردني ياساكان، تا ئَيسـتاة لةسـةر بنـةماو    
مةبدةئي زؤرينةو كةمينةية، لة واَلتَيكدا كة ئةزمةي سـيقةي سياسـي هةيـة، كـة بـَي متمانـةيي هةيـة، كـة         

ةتايبةتي كة ئةزمةي سيقة هةبوو لةنَيوان اليةنةكاندا مةجال دةر ةخسَيت، بـؤ ئـةوةي   تةعدوديةت هةية، ب
فرتوفَيَل و مور اوةغةو تةكتيك كردن بضَيتة ناو ياساوة، لةوَيشةوة لة رَيطاي زؤرينةو كةمينة تَيثةر َينرَيت، 

كان بةتايبةتي ئةو ثـرؤذة  بؤية بة رةئي من خةلةلي طةورة لةوةداية كة لةناو ثةرلةماني عَيرا يدا مةسةلة
ياسايانةي كة ثةيوةندي بة بةرذةوةندي بااَلي هـةموو اليةنةكانـةوة هةيـة، ثَيويسـتة ثَيشـينة بـة تـةوافوق        
بكرَيت، بةاَلم لة هةموار كردني ئةم ياسايةدا، من ثَيمواية مةسةلةي تةوافوق دةبواية زياتر بايـةخي ثَيـدرا   

، مةسةلةكة نةهَيَلرا بواية بـؤ زؤرينـةو كةمينـة، بةهـةر حـاَل ئَيمـة       بواية، جددي تر كاري لةسةر كرا بواية
 سة لةسةر ئةوة بكةين كة لةسةر شيت عةمةلي بكةين، كة لة ئَيستاو لة ئايينـدةدا ضـي بكـةين  بـة رةئـي      
من هةوَلدان بؤ ئةوةي سكااَلي خؤمان بطةيةن  بة دادطايي دةستووري يةكَيكة لةو رَيكـارة ياسـاييانةي كـة    

 .بَيت ئَيمة بريي لَي بكةينةوةدة
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خاَلَيكي تر، ئةوةية ئَيمة لة ئاييندةدا ثَيويسـتيمان بـة دةزطايـةكي لـة رووي ثَيكهاتـةوة فـةعال و ضوسـت و        
ضاال  بَيت، كؤمةَلَيك خةَلكي موختةسي تَيـدا كـؤ بكرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي لـة بةغـدا كـار بكـات لةسـةر ئـةم            

ــاتي      ــاتن لــة ك ــةيان بك ــةالنة، ديراس ــتان و لةطــةَل      مةس ــةماني كوردس ــةنطي لةطــةَل ثةرل ــتدا هةماه ثَيويس
 .سةرؤكايةتي هةرَيم و لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكات

خاَلَيكي تر، لةوانةية بؤ ئاييندة باة بَيت، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة بـةو ئاراسـتةية باشـرت كـار بكـةين، ثةرلـةماني          
ي بةغــدا ليذنةيــةكي تةنســيقي هاوبــةة ثَيــك بهَينرَيــت، كوردســتان لةطــةَل نوَينــةراني ئَيمــة لــة ثةرلــةمان

كؤمةَلَيك ئةندام ثةرلةماني خؤمان لةطةَل كؤمـةَلَيك ئةنـدام ثةرلـةماني خؤمـان لـة نوَينةرايـةتي هـةرَيمي        
كوردستان لة ثةرلةماني بةغدا بة يةكةوة ليذنةيةكي تةنسـي  و هاوبـةة دروسـت بكـةن، كـة بر يـار بـدةن        

 ....ماوة ماوة
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

تكاية كا  عومةر زؤر سوثا،، ئَيستا ضي بكـةين  نـة  بـؤ موسـتة بةل، لةسـةر ئـةم ياسـاية، لةسـةر ئـةم          
زيادةية، هةَلوَيسيت ئةم بةر َيزانة ضي بَينت، بؤ ئةوةي وةختَيكـي تـر دادةنيشـ  بـريو راي خؤمـان ئـاَلوطؤر        

 .دةكةين، سوثا،، كا  فازل بةشارةتي فةرموو

 (:بةشارةتي)حممد  ادر  فاضل َيزبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت ئةم جؤرة حةرةكاتانةي لة ناوةندي بةغداو، لة ثةرلةماني بةغـدا هـةر سـاَل و بـة نـةوعَيك، هـةر       
جارةو بةشَيوازَيك بةدةردةكةون، ئَيمةي طـةلي كوردسـتان وا لـَي دةكـات كـة بـري لـة مةسـةلة ئةساسـيةكاني          

نـةوة، هةميشـة بـري لـة ثووضـةَل كردنـةوةي ئـةو موئامةر انـة بكةينـةوة كـة لَيمـان دةكرَيـت،             خؤمان نةكةي
ــةر   ــؤرتي بَيك ــت رةدي راث ــك دةبَي ــي    -جارَي ــت رةدي طروث ــك دةبَي ــةوة، رؤذَي ــاملتؤن بدةين ــةمموز 99ه ي ت

ــةلَ         ــة خ ــةخؤمان، ن ــة ن ــتا ئَيم ــةتاكو ئَيس ــةمةرةن، ه ــةيرو س ــيت س ــتيةكةي ش ــة بةر اس ــةوة، ئةوان كي بدةين
كوردستانيشمان تَي نةطةياندووة، ئايا عَيراق عَيرا ي شةراكةتة  عَيرا ي كوردو عةرةبة  عَيرا ي فيدراَلة  
يـان عَيرا ــي دةسـةاَلتي ناوةندييــة لـة بةغــداو بر يـار دةربكــةن وةكـو جــاران ئَيمـة تــةنفيزي بكـةين، بؤيــة        

ــةي ثة      ــتان، ئَيم ــةلي كوردس ــةي ط ــةم ئَيم ــنيار دةك ــن ثَيش ــيت م ــة    بةر اس ــةين ك ــتان داوا بك ــةماني كوردس رل
سياسةتَيكي وازيي، سياسةتَيكي روون لة عَيراق هةبَيت، كة ئَيمة هةميشـة لـة رةت كردنـةوةو لـة ثووضـةَل      
كردنةوةي ئةو موئامةرانة نةب ، كةوا لةسةرمان دةكرَيت لةناوةنـدي بةغـدا، ديـارة زؤر لـة هـةظااَلن و لـة       

لـــة ثةرلـــةمانتاراني عَيرا ـــي داواي ئـــةوةي دةكـــرد كـــةوا هـــةموو  بـــرادةران بينويانـــة، ئةمشـــةو يـــةكَيك 
دةسةاَلتةكاني هةرَيمي كوردستان رةفز بكرَيت، ئةمانة بةر استيةكةي شيت سةيرو سةمةرن، ضـونكة عَيـراق   
كورد بنياتي ناوةتةوة، بؤية من هيوادارم ئَيمة بتوان  سياسةتَيك لة عَيراق سابت بَيـت و دامبـةزرَي، كـةوا    

ــراق     ئــيرت  ئَيمــة هةميشــة رةدي ئــةو موئامةراتانــةو ثالنانــة نةدةينــةوة، كــةوا لــة عَيرا ــة، ضــونكة لــة عَي
هةتاوةكو ئَيستاة ئةطةر بَيتة عَيراق زؤرينةو كةمينـة بـة حة يقـةت ئَيمـة زةرةري تيـا دةكـةين، ضـونكة        
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و خيوصـياتي خؤمـان و   عَيراق عَيرا ي كوردو عةرةبة، ئَيمة نةتةوةيةك  لة عَيراق تايبةكةندي خؤمان 
وةزعي خؤمامنان هةية لة عَيرا ـدا، بؤيـة هيـوادارم بتـوان ، ضـونكة ئـةو ياسـاية كـة لـة بةغـدا دةرضـووة            
ثَيضةوانةي هةموو ياساي هةَلبذاردنة، ضونكة هةموو اليةكمان دةزان  ئةوانةي كة ياسايةكةشيان تةصدي  

ان بة سةدان هةزار ئاوارة لةكؤماري ئيسـالمي ئَيـران   كردووة لة بةغدا زؤر باة دةزانن لة هةرَيمي كوردست
و لةناوضةكاني ترةوة طةر اونةتةوة بؤ هةرَيمي كوردستان، بةاَلم لة ناوضـةكاني تـري ناوةر اسـت و باشـووري     
عَيراق بة هةزارةها كوذراون و بة سةدان هةزارين ضوونةتة دةرةوة بؤ واَلتاني دةوروبـةر، لةهـةمان كاتـدا    

يةكاني ئةوان زؤر زيادي كردووة، رَيذةي كورسي لة هةرَيمي كوردستان زيادي نةكردووة، بؤية رَيذةي كورسي
ئةمانة كؤمةَلَيك موئامةرةي روونـن بةرامبـةر بـة هـةرَيمي كوردسـتان دةكرَيـت، هيـوادارين ئَيمـة بتـوان           

ــةَلكي كو     ــداو خ ــدي بةغ ــةين لةناوةن ــت بك ــابت دروس ــةتَيكي س ــابت و ديراس ــتَيكي س ــيرت هةَلوَيس ــتان ض ردس
 .ضاوةر َيي ئةو هةموو موئامةرةو ثالنانة نةكةن كة لَيي دةكرَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار تارا خان فةرموو

 :بةرَيز تارا سس  ئةسعةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناعةدالـةتي و ناسروشـتيةي كـة دةيبـن  لـة       من بةة بةحاَلي خؤم لةطةَل ئةو كةسانةم كة بةرامبـةر ئـةو  
رَيذةكاندا هةر ئةوة بوو هؤيةكةي كة بة ثةلة كوردستان واي بر ياردا كة ثةرلةمان كـؤ ببَيتـةوةو  سـة لـةو     

كورسيةي كة زياد بووة، بةر اسيت ثَينج كورسـي،  ( 58)بارةيةوة بكات، بةاَلم ئةطةر ئَيمة تةماشا بكةين لةو 
ةرَيم كةوتووةو، ئةطةر سَيي بؤ كةركووكين لةطـةَل خؤمـان حيسـا  بكـةين و دوو     يان شةة كورسي بةر ه

بؤ دهؤ  و ية  بؤ هةولَير، سلَيمانين هةر هية، ئةوة هةر بة وازحيي ديارة، ئةطةر هـةر كةسـَيك تةماشـا    
هـةمووي   بكات دةزانَي ناعةدالةتي تيايدا، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة زؤر لـةو بارةيـةوة زؤر لـة رؤذنامـةكان و دنيـا        

باسي دةكات ئةو شتة ئَيمـة زؤر لةسـةري نـار ؤين، بـة، مـن ضـةند ثَيشـنيازَيكم هةيـة بـة ضـةند خـاَلَيكي            
 :كورت، ئةطةر تةماشا بكرَيت

بةرثرسيةتي ئةو كةموكورييةو ئةو دنيا شَلةذاندنةي كة ئَيستا بووةو نيطـةراني هـزري هـةموو    / يةكةميان
ر َيتـةوة مةسـشووليةتةكةو بةرثرسـيةتيةكةي بـؤ وةزارةتـي بازرطـاني،       كوردَيكي ثاكة لةناو كوردستاندا دةطة

 .لةبةر ئةوة بة ثةلة هةروةكو لَيرةدا براي بةر َيز كا  عومةر فةرمووي بةدواضوونَيك هةبَيت بؤ ئةو كارة
ــةو      / دووةم ــيداية ئ ــيداية، لةض ــة ض ــة ل ــات خةلةلةك ــا بك ــة تةماش ــةو ليذنةي ــت، ئ ــت بكرَي ليذنةيــة  دروس

واي كرد ئةو رَيذانة بةم شَيوة سةيرو سةمةرانة بَيتة كايةوة، كة ئةطةر ثَينج مليـؤن كـة، زيـاد    خةلةالنة 
بووة، هةروةكو عة ل دةيَلَيت ديارة هةموو بة طةورةيي لة دايك بوون و خةَلك نةبووة لة دايك ببَيت وةكو 

ماشــا بكـةين ئَيسـتا وابــزامن   لـة شـارَيكي سـلَيماني كــة رَيـذةي دانيشـتواني لــة هـةرَيمي كوردسـتان ئةطـةر تة        
رَيذةكةي لة هةمووي زياترة، ئينجا سفرَيكي لَيدراوة، جا وشةي ئيستيسـنا لـة كـةركوو  الباَيـت هـةروةكو      
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ئةواني تر، ئَيمة لةطةَل ئةو خاَلةين، ئةوةي كة دياريشة براياني مةسي ي لة دةرةوةي واَلت زؤر حيسـابيان  
بةوانةي كة هةشة، من ئةوةي تَيدا تَيبينيم هةية لةبارةيةوة، ئـةوة   بؤ نةكراوةو وردبينيةكي تر بكرَيتةوة

خاَلةكان بوو كة من لةالم طـرنط بـوو، هـةتا ئـةو رؤذةي كـة كوردسـتان تيايدايـةو دنيـا تيايدايـة، بةر اسـيت           
بةرثرسيةتيةكي طةورة هةيـة بةرامبـةر ثَيشـَيل كردنـي مافـةكامنان، جـارَيكي تـر دووةم و سـَييةم جـار لـة           

دا، لةبةر ئةوة هةموومان وا تةسةور دةكةم من بةناوي هةمووان  سة ناكةم، بة، وةكو كوردَيـك  سـة   بةغ
دةكةم كة مَيذوو لةطةَلمان حيسا  دةكات، ئةطةر ئَيمة هةَلوَيستمان نةبَيت بةرامبةر ئةو نا عةداَلةتيةي كة 

طةر كورد نةبوايـة، ئَيسـتا عَيـراق لـةو     بةرامبةر دَلسؤزترين بةشي دووةم لةناو عَيرا دا كراوة كة كوردة، ئة
ــة         ــك عةرةب ــات، كاتَي ــؤ دةك ــابي ب ــا حيس ــةموو دني ــةتي ه ــتا تياي ــة ئَيس ــةبوو ك ــارة ن ــةو ك ــةبوو، ل ــة ن رَيذةي
شؤظَينيةكان ئيشيان ثَيمان دةبَيـت لـةناو هةَلبذاردنـدا جـوان دةنطمـان دةدةنـَي و لةطـةَلمان دةسـتكاري بـةو          

ة ئيشيان ثَيمان نةبوو بة كةيفي خؤيان دةتوانن رَيـذةكان زيـاد بكـةن و    دةرةجةية ناتوانن بيكةن، كاتَيك ك
 .كةمي بكةن لة ذَير دةستيان، وابزامن ئةوة هية مرؤظَيكي خاوةن هةَلوَيست ئةمة  ةبول ناكات، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار كا  دكتؤر جةعفةر فةرموو

 :ولجعفر علي رس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دةمةوَيت تةنها لةسةر جانبة سياسي و نةتةوةييةكة زياتر  سة بكةم، كةمرت بطةر َيمـةوة بـؤ مةسـةلةي    
نسبةو رَيذةو ذمارةي كورسيةكان، تةنها لةو شوَينانةدا نةبَيت كة  سة كردنةكة ثَيويسـت دةكـات ئاماذةيـان    

ةوة تـاوةكو ئـةم   9004ةوة دةزانـ  لـةو هةَلبذاردنانـةي سـاَلي     9004 ثَي بكةم، ئَيمة وةكو كـورد لـة سـاَلي   
كورسيمان بة كؤي ليستة جياوازةكاني كوردةوة هةبووة لـة بةغـدا،   ( 48)كورسي ( 994)لةحةزةية لةكؤي 

واتا لةنَيوان بة نيسبة ية  لةسةر سَي بؤ ية  لةسةر ضواري كورسـيةكاني ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق     
بــووة، لةســةر ئــةو بنضــينةيةة، ئَيمــة لةســةر ئةساســي ذمــارةي ئــةو كورســيانة ثؤســتة            بةشــي كــورد 

ــةكان و       ــة باَليؤزخان ــةوة ل ــة ل ــووة، جط ــيادميان وةرطرت ــي س ــووة، وةزارةت ــراق وةرطرت ــة عَي ــيادييةكامنان ل س
يةي ئَيسـتا  كورسـ ( 394)سةفارةكاني دنياشدا نوَينةرامنان موشارةكةيان ثَي كراوة، بةاَلم ئَيستا لة كؤي ئةو 

بةثَيي هـةموار كردنـي ياسـاي هةَلبـذاردن لـة ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق تةصـدي  كـراوة، بـةثَيي ئـةم             
هةموار كردنة لـة باشـرتين حاَلةتـدا ئَيمـة يـة  لةسـةر سـَي و نـزيكرتين يـة  لةسـةر ضـوارةوة لةباشـرتين             

اسـيت غـةدرَيكي طةورةيـة لـة رووي     حاَلةتدا دةطةينة نزيكةي ية  لةسـةر شـةة، كـة ئةمـة نسـبةيةكة بةر      
نةتةوةيي و لة رووي سياسي و لة رووي دميوكراسيشةوة دةرهـةق بـة مافـة نةتةوةييـةكاني ئَيمـة دةكرَيـت       
وةكو طـةلي كوردسـتان، ثةسـند كردنـي هـةموار كردنـي ئـةم ياسـاية لـة بـر واي منـدا غـةدرَيكي نةتةوةييـة              

ثَيويستة ئَيمة بثرس ، بةرثرسـيار كَييـة لـة و ناحة يـةي     دةرهةق بة مافة نةتةوةييةكاني ئَيمة دةكرَيت، 
دةرهةق بة كورد كراوة  ئَيمة هيضمان رةنطة ئةو ثةرلةمانتارةي سةرجةميان كة لَيرة دانيشتوون هيضـمان  
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لةوةدا ناكؤ  نةب  كة هةر هةموومان لة هةر حاَلةتَيكي كة  سة بَيتة سـةر بـةديهَيناني مافـةكاني كـوردو     
ذمارةي كورسيةكاني كورد لةناو هةر ناوةندو دامودةزطاية  بَيت لةعَيرا دا، عةرةبي شؤظَيين نسبةي زؤري 

و سوننة ثةرجريو بةشَيكي طةورة لة شيعةكانين دذمان دةوةستنةوة، بةاَلم ناكرَيت ئَيمة تا ئةبةد دانيش  
ئـةم كةمتةرخـةمي و    عةرةبي شؤظيين و سوننةي ثةرجريو شيعةي موتةتةريف تؤمـةتبار بكـةين و ئؤبـاَلي   

كةموكورتيانة لة شاني خؤمان دامباَل ، ئةمة جؤرَيك لة ئسلو  و سلوكي سياسـي و كاركردنـة كـة لـة هـية      
شوَينَيك لةطةَل ئةلف و بَيي سياسي و ئةلف و بَيي موعاسريو مةدةنيدا ناطوجنَيت، بؤية ثَيويستة ئَيمة جار 

ــان بد   ــةذن و بــااَلي خؤم ــاوةر َيكين لــة ب ــادةي   جــارةة ئ ــة  ئيع ــزان  كةموكورتيــةكامنان لةكوَيي ةينــةوة ب
نةزةرَيك لةخؤمان بكةينةوة، زؤر جارين برادةراني ليسيت هاوثةمياني كوردستان لةبةغـدا بطةر َينـةوة بـؤ    
ثر، و را كردن بة كوردستان، راستة تةنسـي  هةيـة، بـةاَلم تةنسـي  لةسـةر ئاسـيت حزبـي و رةنطـة تـةنها          

ســي  و ثــر، ثــَي كردنةكــة زؤر جــار بطةر َيتــةوة بــؤ بــااَلترين دةزطــاي تةشــريعي    سياســي هــةبَيت، بــا تةن
ــةدرة          ــةو غ ــة ل ــاحي ئَيم ــ  طون ــةخؤمان بثرس ــتة ل ــة ثَيويس ــتانة، ئَيم ــةماني كوردس ــة ثةرل ــةيان ك واَلتةك

ياسي نةتةوةيية لةكوَي داية  ئايا ئَيمة دةكرَيت تا ئةبةد ئةمة نةريتَيكي خراثة، من ثَيمواية جواَلنةوةي س
كوردة بة درَيذايي مَيذووي خؤي، هةميشة لةو كاتانةي دةستكةوتي طةورة بة دةست دَين  بةزووترين كات 
ثريؤزبايي ئاراسـتةي خـةَلكي واَلتةكـةي خؤمـان دةكـةين وةكـو دةسـتكةوت، وةكـو ثريؤزبـايي، بـةاَلم كاتَيـك            

و ثَيمانواية ئةمة دةستَيكي دةرةكييـة،   غةدرَيكمان لَي دةكرَيت يةكسةر شاني خؤمان لة غةدرةكة رادةماَل 
ــان      ــان وابَيــت خؤم ــةي دةرةوة هةَلدةواســ ، نــة  ثَيم يــةعين هةميشــة كةموكورتيــةكاني خؤمــان بــة ياخ
بةشَيك  لةو كةموكورتيانة، كة ئةمة شةرفَيكي طةورةيـة ئينسـان دان بـة كـةموكورتي و هةَلـةكاني خؤيـدا       

 .بنَيت، بؤ ئةوةي بتوان  ضاكي بكةين
رسيارَيكي تري من ئةوةية بؤضي ئَيمـة تـةنها لـةو كاتانـةي كـة غـةدري نةتـةوةييمان لـَي دةكرَيـت بـةئاطا           ث

دَيينةوة  بؤضي ئةو كاتانةي ئةمة نزيك بة دوو مانطة مشتومر و مونا ةشات و طفتوطؤيةكي توندو ضر وثر  
ي عَيرا ــي 9004دني ســاَلي لــةناو ئةجنومــةني نوَينــةراني عَيــراق لةســةر هــةموار كردنــي ياســاي هةَلبــذار 

دةكرَيت  بؤضي لةو ماوة دوورو درَيذةدا ئَيمـة دواي ئـةوةي كـة ليسـيت هاوثـةمياني كوردسـتان وةكـو كـورد         
جطة لة ليسيت يةكطرتووي ئيسالمي دةنطيان بة هةموار كردنـي ياسـاكةدا  بؤضـي دواي ئـةوةي كـة ئـيعالن       

سةي لةسةر دةكةن ثَيمانواية غةدرمان لَي كراوة  ئةي دةكرَيت و خةَلك  سةي لةسةر دةكات و كةناَلةكان  
بـؤ ثَيشـرت ئاطـاداري ئـةم غـةدرة نـةبووين  بؤضـي خـؤ ثَيشـرتين لـة ثؤسـتة سـيادييةكاني عَيـراق و لـةناو               
ئةجنومةني نوَينةراني عَيرا ين سةرجةم ئـةو بر طـةو بابةتانـة لةبةردةسـيت هـةمووان دابـووة  بؤضـي بـؤ         

ــةدةكردةو  ــةَلكيان روون ن ــتا      خ ــة ئَيس ــةدرةي ك ــةم غ ــةرةكييةكاني ئ ــارة س ــة هؤك ــةكَيك ل ــة ي ــن ثَيمواي ة  م
رووبةر ووي ئَيمـة دةبَيتـةوة وةكـو كـورد بريتييـة لـةوةي وةكـو سـةرذمَيري كردنـي عَيـراق لـةكاتي خؤيـدا             
ئةجنام نـةدرا، بؤيـة ثَيويسـتة بثرسـ  لـة هؤكـاري ئـةجنام نـةداني سـةرذمَيري عَيرا ـدا كـَي بةرثرسـيارة              

ن ئايا دةكرَيت ئَيمة ثةالماري ئةم هَيزة شـؤظَيين و تونـدر ةو ناسؤليسـيتانة بدةينـةوة كـة لـة عَيرا ـدا        ديسا
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ــةرمان       ــةر دةكــةوَيت، ئةطــةر ب ــان بشــكَيكمان لــةوةدا ب ــةدا دةكــةن  يــان خؤمش يــاري سياســيانة لةطــةَل ئَيم
روون ناكةينـةوة  مـن ثَيشـنيار     دةكةوَيت بؤضي دان بةو راسيتانة دانانَي  و بؤ خةَلكي واَلتةكةي خؤماني

دةكةم كار بؤ زياد كردني كورسيةكاني هةرَيمي كوردستان بكرَيـت، ئةمـة زؤر  سـةي لةسـةر كـرا نامـةوَيت       
يـة  موالحـةزةي بضـووكم    . دووبارةي بكةمةوة، كة ض غةدرَيك لة ذمارةي كورسيةكان و زيـاد كـردن كـراوة   

بـؤ  % 9،4ةتي نسبةي منوي سوكاني لةسةرتانسـةري دنيـادا لـة    هةية دةمةوَيت بَلَيم بةثَيي معياري نَيودةوَل
كورسـي،  ( 31)كورسيةوة دةبَيت بـة  ( 12)تَيناثةرَينَيت، لَيرة مووسَل لة % 5لة باشرتين حاَلةتدا لة % 3،4

كورسـي دةبَيـت، ئةمـة حاَلةتَيكـة     ( 14)هةر  9002كورسي هةية، لة ساَلي ( 14) 9004بةاَلم سلَيماني لة 
  لي لة ئاستيدا دةوةستَيت، ضؤن  ةبول دةكرَيت  ضؤن ئيمزاي لةسةر دةكرَيت ئينسان عة

خاَلَيكي تري جةوهـةري هةسـت دةكـةم ئامـاذةي ثـَي نـةدراوة، يـان مـن رةنطـة زؤر بـة ئاطـا نـةبووم لـةوةدا              
ميكانيزمي دةنطداني خـةَلكي عَيـراق، كـورداني تاراوطـة، مـةنفا لةسـةر ض بنضـينةيةكة  ئةمـة بـةثَيي ئـةم           
هــةموار كردنــي ياســاية دةســةاَلتي موتلــةق دراوةتــة ئــةو تةعليماتانــةي كــة كؤمســيؤني بــااَلي ســةربةخؤي  
هةَلبذاردنــةكان لــة عَيــراق دةريــدةكات، كــَي دةتوانَيــت زةمانــةتي ئــةوة بكــات كــة بــةر ةهايي دةتوانَيــت بــَي   

َلةتـة رووبـةر وومان دةبَيتـةوة، ئـةم     اليةنانة لةوة كار بكات، لة كاتَيكدا ئَيمة ئَيستا بةشَيكي طةورةي ئـةم حا 
ــةوة       ــووري عَيرا  ــت و باش ــاني ناوةر اس ــيت ثارَيزطاك ــةر دةس ــيعةوة لةس ــوننةو ش ــةن س ــة لةالي ــةي ك ثةالماري
رووبةر وومان بؤتةوة، ضؤن جارَيكي تر دةكرَيـت ئةمـة بكةينـةوة  ئةمـةة بـة بـر واي مـن ديـاري بكرَيـت،          

ة باشــرتة لــةوةي كــة بــةم شــَيوةية بَيــت، لةكؤتاييــدا مــن دوو   ئاليةتةكــةي ديــاري بكرَيــت و روون بكرَيتــةو 
ثَيشنيار دةكةم، ثَيشنيار دةكةم نوَينةراني ليسيت هاوثةمياني كوردسـتاني لـة بةغـدا بانطهَيشـيت ثةرلـةماني      

 كوردستان بكةن لة كؤبوونةوةيةكي تايبةتدا روون و ئاشكرا بؤمان روون بكةنةوة كة هؤي ضي بوو 
عَيراق لة كاتي خؤيدا بةر َيوة نةضوو  كة ئةم حاَلةتةي ئةمر ؤ لةم هةموار كردني ياساية  سةرذمَيري لة -1

 .رووبةر ووي كورد دةبَيتةوة تا رادةيةكي زؤر بةرهةمي نةبووني ئةم سةرذمَيريية لة عَيرا دا
ةكان ئةطـةر  بؤ ئيمزاي ئةم هةموار كردنةيان كرد  ئةو فشارانة ضي بوون كة لةسةريان بـوو  ئايـا فشـار    -9

هةبووبن بايي ئةوة هةبوو، ياخود ئةوة دةهَينَيت سازة بة مةسةلةي نةتةوةيي كوردو مان رةواي خـةَلكي  
كوردستان بكرَيت  با بَين لةناو هؤَلي ثةرلـةمان ئـةو فشـارانةمان بـؤ روون بكةنـةوة لةسـةر ئاسـيت نـاوخؤ         

تي ضـي بـووة  ئـةوةة دووبـارة دةكةمـةوة      ضية  لةسةر ئاسيت ئيقيلمي ضي بوو  لةسـةر ئاسـيت نَيودةوَلـة   
وةكو لة نامةكةي بةر َيزيشتاندا هاتبوو لةر َيطاي ثةرلـةماني كوردسـتانةوة زةخـت بكرَيـت كـة سـةرؤكايةتي       
كؤمار بةهية جؤرَيك ئةم هـةموار كردنـي ياسـاية ئيمـزا نـةكات، ضـونكة لـة زؤربـةي شـوَينةكان غـةدرَيكي           

 .ةيةندراوة، زؤر سوثا،طةورةية بة مان نةتةوايةتي ئَيمة ط
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ جةنابت، رَيزدار كا  نةرميان فةرموو

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر اســتيدا مــن تَيبينيــةكم هةيــة، ئَيمــة لةبــةردةم ثرســَيكي زؤر طرنطــي نةتــةوةيي، مَيــذوويي ئــةمر ؤ          
ي بتوان  كارَيـك بكـةين، ئـةو غـةدرةي كـة لـة ئاسـيت نةتةوايـةتي طةلةكـةمان تـةدبري           دادةنيش ، بؤ ئةوة

كــراوةو بةســةرماندا تَيثــةر يوة، لةســةر نوَينــةرةكامنان تَيثــةر يوة  ســةي لــَي بكــةين، بةر اســيت دةكــرا ئــةم     
َينـةراني كـورد   كؤبوونةوةية بةرفراوانرت بَيت، كة سةرؤكايةتي هةرَيم و ئةجنومةني وةزيران و بةر اسـيت نو 

لةبةغدا حزوريان هةبواية، بـؤ ئـةوةي زيـاتر طفتوطؤمـان بكردايـة، بتـوان  ثةجنـةمان يسـتاية سـةر ئـةو           
هةاَلنةي كـة روويـداوةو بةسـةرماندا تَيثـةر يوة، لةكاتَيكـدا ئةمـة خـؤي لـة خؤيـدا ثرسـياريكي تـر دروسـت             

بـؤ ئـةوةي كـة ئـةو خاَلـةي نـةبووني كـارَيكي        ئةكات لة سةر ئَيمة وةكو نوَينةراني كوردسـتان، ئةمانباتـةوة   
ئيسرتاتيذي سياسي دةستووري ياسايي، لةنَيوان اليةنة دةستةآلتدارةكاني كوردستان بةسةرؤكايةتي هةريم ، 

ثةرلـــةمان ،حكومـــةتي هـــةرَيم ،نوَينـــةرامنان لةبةغـــداد، بةراســـيت ئةمـــة يةكَيكـــة لةفاكتـــةرة طرنطـــةكان   
كراوة، كة نةمانتوانيوة كارةكان بكةين، لةزؤربةي كاتةكاندا ئيمـة لةسـةر   لةضوارضَيوةي سرتاتيذيةكي دياري

ئةساسي رةدي فعل دَيينة سةر كَيشةكان وضارةسةري بؤ بدؤزينةوة، هةندَيجارين بةر اسيت لةكاتَيكـدا ثَيـي   
ايـة  ئةزان  كة ئَيمة ضوينةتة مةرحةلة يان  ؤناغي كاتي زايعةوة كة كاتةكة بةسةر ضـووبَي، مـن هيـوام و   

كة كاتةكة بةسةر نةضووبَي، ئةطةر هات و ئَيمـة بتـوان  هـةنطاوةكامنان يـة  يـةين، لةر اسـتيدا ثَيويسـت        
ــتان و         ــةرَيمي كوردس ــةآلتي ه ــةنَيوان دةس ــت ل ــت ببَي ــةت دروس ــةكي تايب ــةداهاتوودا ليذنةي ــة ل ــةكات ئَيم ئ

ردمنـان، بـؤ منوونـة جـةنابت ئامـاذةت      نوَينةرامنان لةبةغداد، بؤ ئةوةي ئاطامان لةيةكرت بَيت لةشَيوةي كارك
بة شايةتيةكي نوَينةراني كورد دا لةبةغداد كة بةر اسيت بةفَيَلَيك ناوي ئةبةن كـة ئـةو ياسـايةيان بةسـةردا     
تَيثــةر يوة، ثــاة واذوو كردنــي ياســاكة ثَييــان زانيــوة كــة ذمــارةي كورســيةكان بــةض شــَيوةية  دابةشــكراوة   

تيدا من خؤم طومامن هةية لـةوةي كـة ئـاوا بَيـت، لةبـةر ئـةوة ثـَيم وايـة زيـاتر          لةنَيوان ثارَيزطاكاندا، لةر اس
لةضةند مانطَيكة با، و خواست و بآلوكراوةكـان كـة هةيـة، لـة ر اطةياندنـةكان و لـة دةمـي لَيثرسـراوانةوة،         

زطاكـاني  با، لةوة ئةكرَيت كة موصَل ذمارةي كورسيةكاني بةشَيوةيةكي خةياَلي زيادي كردووة، لةطةَل ثارَي
تردا، لةكاتَيكدا كة ئَيمة وةكيلي وةزيري بازرطانيمان كوردة كة سؤيبة خانة، بةر اسيت هؤكاري نةبووني ئةو 
تةنسيقةي كة باسم كرد، لةنَيوان نوَينةراني ئَيمةو نوَينةراني كورد لةبةغداد بؤ ثةجنـة خسـتنة سـةر ئـةو     

ــت، لةك   ــةمان دةكرَي ــةي كــة دذ بةطةلةك ــَل و تةَلةكان ــداد    فَي ــة بةغ ــة ل ــةراني ئَيم ــاتوو نوَين ــةر ه ــدا ئةط اتَيك
تةنسيقَيكيان هةبواية لةطـةَل وةزارةتـي بازرطـاني يـان ئـةو لَيثرسـراوانةي كـة ئَيمـة دايـان ئـةنَي  بـةهؤي            
نةبووني ئةو ئيسرتاتيذييةي كةباسم كرد لةسةرةتاوة، بةر اسيت بَيشاطايي و دابر انَيكي زؤر هةية، هةريةكةو 

فةردي، يان بةشَيوةيةكي حزبـي كـار ئـةكات، ئـةمر ؤ ئَيمـة بـا، لـة  ؤنـاغَيكي نـوَي ئةكـةين،            بةشَيوةيةكي
 ؤنـاغَيكي زؤر مةترسـيدار،  ؤناغَيـك كـة ئةطـةر بَيـت و بةسـةرماندا تَيبثـةر َيت و ئـةجنام بطرَيـت بـؤ دوو            

ةلةكةمانة ، ئةطـةر  مانط يان سَي مانطي تر، بةر اسيت ئةضينة  ؤناغَيكي تر كة مةترسيةكي زؤري لةسةر ط
 44بــؤ  40بَيــت و بــةثَيي هةَلســةنطاندنةكاني مــن ئةمــة باشــرتين حاَلةتةكانــة كــة كورســيةكاني كــورد لــة 
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كورسي تيناثةر َيت، كة ية  لةسةر شةشي كورسيةكان ئـةكات، ئةطـةر بيشـي كـات، ئةمـة بةراسـيت خـاَلَيكي        
نـوَي، هةَلوةشـاندنةوةيةكي نـوَيي دةسـتووري،      زؤر طرنطة كة هةَلويستةي لةسةر بكةين، كة ر ةنطر َيذييـةكي 

سياسي، سيستةمي سياسي لةعَيرا دا ر وو ئةدات، بةهؤي ئةو ر َيذةيةوة،  كة ئةبيتة هـؤي بةر اسـيت خسـتنة    
مةترسي بنةماكاني دميوكراتي كة ئةبَيـتة هؤي بةهَيزكردني مةركةز، كة ترسـيكي مَيذينـةيي لةبنضـينةي    

ليــي ترســاوين، بةراسـتين كاريطــةري خرابــي هــةبووة لةســةر ذيــان و ئــارامي  طةلةكةمانـة هةيــة كــة ئَيمــة  
ــةمان، دوو ــدر الي لةبــةردةم         : وآلتةك ــية كــة في ــة طــةورةترين مةترس ــةكاني تــر ك ــيت يــةكيك لةخاَل بةر اس

مةترسيةكي زؤر طةورةداية، هةروةها مةبدةئي تةوافوق لةم وآلتةدا بةندَيكي دةستووري نية كة بيثارَيزَيت 
ئيستينادي بؤ بكةين، هةروةها طؤر انكاري لةدةستووري عَيرا يدا بةر اسـيت ثَيويسـيت بـة دوو لةسـةر      وئيمة

سَيي دةنطةكانة، لةكاتَيكدا كة ئَيمة بةم حاَلةتانة ئةبينة ية  لةسةر شةشـي دةنطـةكان، كـة نـاتوان  هـية      
تَيكمان هـةبوو كـةبتوان  كـاري    كاريطةرييةكمان هةبَيت، بؤ مةبدةئي تةواوفوق ئَيمـة تـةنها ضـةند زةمانـة    

لةسةر بكةين، بؤ ئةوةي بتوان  هية نةبي بةالني كةمي مافةكامنان داب  بكةين، ئةوةشي كة بةدةسـتمان  
هَيناوة لةدةستمان نةضَيت، بؤ منوونة ئةجنومةني سةرؤكايةتي كؤمارمان هةبوو، كةحـة ي ظيتـؤي هـةبوو،    

كورد، شيعة، سونة، لةدواي ئةم هةَلبذاردنة بةر اسيت ئةضـينة  بؤ هةر نةتةوةية  حة ي ظيتؤ هةبوو، وةكو 
 ؤناغَيكي نوَيوة سةرؤكايةتي بةئةجنومةن نامَييَن، ئةبوايـة بـةثَيي دةسـتوور، لـةدواي نـةماني ئةجنومـةني       
سةرؤكايةتي ئةبَي ئةجنومـةني هةرَيمـةكان دروسـت ببَيـت، لةكاتَيكـدا ئةجنومـةني هةرَيمـةكان، هـةموومان         

ةجنومةني هةرَيمةكان لةعَيرا دا، فةشةلي هَينا، ئةوة ئي تيماليك بوو بؤ دروست بووني هةرَيمي ئةزان  ئ
ناوةر است وخوارووي عَيراق لةكاتَيكدا ئةو ئةجنومةنة، موستةحيلة دروست ببَيتةوة لةبةر ئةوةي فةشـةلي  

ة بوو لةدةستمان داوة، هةروةها هَينا، كةواتة ئَيمة بؤ ثارَيزطاري كردني مةبدةئي تةوافو ةكة كة ئةو ظيتؤي
زؤريك لة ياساكان كة لةناو ثةرلةماني عَيرا يدا بـةر َي ئـةكرَيت، ثَيويسـيت بـة دوو لةسـةر سـَيي دةنطـةكان        
هةبوو، كة ئةوةة ئَيستا ئَيمة لةدةستمان ئةضَيـت، كةواتة هةموار كردني دةستوور لةاليةن ئـةو كةسـانةي   

ةي كـة بةدةسـت هـاتووة، لـةكوردي بسـَيننةوة، ئَيسـتا بةئاشـكرا يـةكَيك         كة مةبةستيانة بةر اسيت ئةو مافانـ 
ــوو        ــةر ب ــا  ك ــر ديف ــةجؤرَيكي ت ــاران ب ــتانةي ج ــةرؤ  ليس ــةو س ــةكَيك ل ــرد، كــة ي ــاذةي ثَيك ــةر َيزان ئام لةب
لةمافــةكاني طــةلي كــورد ئَيســتا هةر ةشــةي لَيســةندنةوةي دةســةآلتةكان دةكــات، تةنانــةت ســةرؤكايةتي          

بووني سوثايةكي جياواز، ئةم طؤر انكارييةي كة لةئاينـدة لةدةسـتووردا دةكرَيــت و دَيــتة     هةرَيمين لةطةل 
 .كايةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكاية باسي دةستوور مةكة وةرةوة سةر بابةتةكةي خؤمان،  ئةمةي كة ئَيستا ئَيمة دانيشتنَيكي نائاساييمان 

 .ةسةر ئةو بابةتة  سة بكة، فةرمووبؤ كردووة، ياساي هةَلبذاردنةكانة، تكاية ل
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل  ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــيت      ــةر َيت بةر اسـ ــةرماندا تَيبثـ ــةر بةسـ ــة، ئةطـ ــةم هةَلبذاردنـ ــةدواي ئـ ــةرَيم لـ ــةآلتةكاني هـ ــةرةثاي دةسـ سـ
داواكارييةكاني ئَيمـة،   لةمةترسيةكي زؤر طةورةداية، من نامةوَيت لةوةزياتر درَيذةي ثَي بدةم، دَيمةوة سةر

ئةو هةَلبذاردنة دوايرَيــت تـا سـةرذمَيري تـةواو لـة عَيرا ـدا ئـةكرَيت، بـؤ ئـةوةي بتـوان  لةر اسـيت زيـاد             
بـــووني كورســـيةكاني هـــةر ثارَيزطايـــة  تَيبطـــةين و هـــةر ثارَيزطايـــة  حـــة ي خـــؤي بةربكـــةوَيت، ئـــةو 

يت ئةمـة يةكَيكـة لـة نةخشـةكان كـة ر َيطريـةكي زؤر       سةرذمَيرييةي كة ئةبواية بكراية نةكرا، ديـارة بةر اسـ  
هـةبوو لةاليـةن خـةَلكاني شـؤظَينيةوة كـة سـةرذمَيرييةكة نـةكرا، ديـارة ئـةم مةرامـةي لةثشـتةوة بـوو كـة              
بةسةر ئَيمةدا تَيثةر يوة، ئَيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان وةكو نوَينةري طةلي كوردستان، ئةطةر بكرَي داوا 

ــيت  ــةين، هةَلوَيس ــةتي      بك ــة نوَينةراي ــةكان ك ــةموو اليةن ــؤ ه ــدةين، ب ــكرا ب ــةر وون وئاش ــةمان ب ــةرمي ثةرل  ف
طةلةكــةمان دةكــةين، هــةروةها ســةرؤكايةتي هــةرَيم وحكومــةتي هــةرَيمين بــةثَيي خؤيــان مةســشوليةتيان 
ــا     ــت، ت ــتين هةَلبذاردنــةكان بكرَي ــةنن وداواي دواخس ــيت خؤيــان ر ابطةي ــةر كــة ئةوانــة هةَلوَيس  دةكةوَيتــة س

بةئــةجنام طةيانــدني ســةرذمَيري و ذمــارةي كورســيةكان و ر اســيت زيــاد كردنــةكان ر وون دةبَيتــةوة، كــة          
بةشيوةيةكي نار ةواو ناداد ثةروةرانة دابةشكراوة، هـةروةها داوا بكرَيـت لةسـةرؤ  كؤمـار كـة دواي ئيمـزاي       

رَيـت و جيطـاي  ر ةزامةنـدي طـةلي     ر ةد كردنةوةي ئةو ثرؤذةية  بـوَل نـةكات، بَيطةر َينَيتـةوة تـا هـةموار بك     
ــيةكاني          ــةوارة سياس ــيت   ــي بةر اس ــةماوةري و حزب ــيت ج ــت لةئاس ــةروةها داواة بكرَي ــت، ه ــتان بَي كوردس
كوردســتان هــةموو اليــة  بةيــة  هةَلوَيســت بتــوان  هةَلوَيســتين وةبطــرين، ئاســيت ئــةم كَيشــة طةورةيــة   

 .ر ئةب ، زؤر سوثا،كةبةر اسيت لةبةرامبةر بة مَيذوو هةموومان بةرثرسيا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كا  شاهؤ، فةرموو
 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ئةو  سانة دووبارة ناكةمةوة كة هاور َيكامن جـةختيان لةسـةر كـردةوة، تـةنها ئـةوة ئـةَلَيم كـة بةر اسـيت         

مي كورســتان و ئــةزمووني هــةرَيمي كوردســتان و طــةلي كوردســتانين  ئَيمــة لةبــةردةم هةر ةشــةداين، هــةرَي
لةبةردةم هةر ةشةيةكي ر استة ينةداية، كة ئـةبَي زؤر بةجـدي لةبـةردةم ئـةم ثرسـةدا بوةسـت ، ض لةسـةر        
ئاســيت ثةرلــةماني كوردســتان، ض لةســةر ئاســيت ســةرؤكايةتي هــةرَيم، ض لةســةر ئاســيت خــةَلكي كوردســتان، 

وة، ثرؤسـةي بنيـات نانـةوةي عَيـراق،      9003شـة لةسـةر مةبـدةئي تةوافو ـة كـة لـةدواي       طةورةترين هةر ة
ثرؤسةي بنيات ناني سيستةمي سياسي لةعَيرا دا لةسةر مةبدةئي تةوافوق بووة، ئَيستا ئةطةر ئـةم ياسـاية   

ان لةسـةر  بةم جؤرة تَيبثةر َيت ئةوة تـةوافوق ئةكةوَيتـة بـةر مةترسـي، وة  بر َيـك لـة هاور َيكـامن جـةختي        
كردةوة، ضـيرت نوَينـةراني خـةَلكي كوردسـتان لـة ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق نـاتوانن ر َيذةيـةكي ئـةوتؤ            
بةدةست بهَينن كة ثؤستة سيادييةكان وةكو مان خؤيان بةدةست بهَيـنن، ر ةنطـة ضـي تـر ثؤسـتَيكي سـيادي       

َيت، وةكو هاور َيكانيشم وتيان مان ظيتؤ كة بةكورد نةدرَيت، يان لةوانةية وةكو خَير و صةدة ة بةكورد بدر
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كوردَيــك لــة ئةجنومــةني ســةرؤكايةتي عَيرا ــةو نوَينةرايــةتي كــردووة و ئــةو مافــةي بــةكار هَينــاوة، ئــةوة  
ئةكةوَيتـة بــةر مةترســي، ئَيمــة لةبــةردةم هةر ةشــةيةكداين كــة لــة ســَي خــاَلي ســةرةكيدا كــورت ئةبَيتــةوة،  

، ضي تر كورد وةكو كةمينةيةكي سياسـي وةكـو كةمينةيـةكي نةتـةوةيي لـة      بةكةمينة  بووني كورد: يةكةم
عَيرا دا مامةَلةي لةطةَل ئةكرَيت، كة ناتوانَي ببَيتة شةريكَيكي ر استة ينة لة بونيات ناني عَيراق، بةمـةة  

اتوودا لةدةست داني مان ظيتؤ، بةتايبـةتي لـة دةورةي داهـ   : سيستةمي فيدر الي ئةكةوَيتة بةر مةترسي، دوو
ئةجنومةني سةرؤكايةتي ضي تر ر ؤَلي نامَييَن و سةرؤ  كؤمار ئةو ر ؤَلة ئةطرَيتة دةست بةتةنها، لةكاتَيكدا 

: كة تا ئيسـتا ئةجنومـةني ئـة اليم يـاخود بَلـَي  ئةجنومـةني ئيتي ـادي، لـة عَيرا ـدا دانةمـةزراوة، سـَييةم           
ئةكات كة فيدر اليزم ببَيت بةناوَيكي بَي ناوةر ؤ   نةبووني هية ئاسؤية ، بؤ دامةزراندني ئةو مةجليسة وا

جومطةي ئابووري، : لة عَيرا دا، ئةم سَي مةترسية لةسةر سَي جومطةي سةرةكي ر ةنط ئةداتةوة، يةكةميان
جومطــةي ديبلؤمــاتي، لةجومطــةي ئابووريــدا، ضــي تــر مةركــةز وةكــو  : جومطــةي ســةربازي، ســَييةم: دووةم

هــةرميي كوردســتاندا ئــةكات، لــة جومطــةي ســةربازيدا ئيمــة نــاتوان  ئــةو مافــة ثاريزطايــة مامةلــة لةطــةَل 
دةستووريانةي خؤمان هَيندة بةئاساني بةكار بهَين  بؤ ئةوةي بب  بةخاوةني سـوثاي هـةريم، سـوثايةكي    
يــةكطرتووي هــةريم،ئيرت ئــةتوانن ئــةو ســوثاية وةكــو ميليشــيا حســا  بكــةن، لةســةر ئاســيت ديبلؤمــاتين،   

رايةتي ئَيمة لةسةر ئاسيت نَيودةوَلةتي لة وةزارةتي خار يدا هَيندة كاَل ئةبَيتةوة كة ئةبيت هـةموو  نوَينة
ثةيوةندييةكامنان بةفيلتةري وةزارةتي خارجي عَيرا يدا تَيثةر َيت، ئةمة لةكاتَيكداية كة ئَيمـة لـة ئـةوجي    

اكؤكـةكان لةبةرذةوةنـدي خـةَلكي    نـةمانتواني كَيشـةي كـةركوو  وناوضـة جـَي ن      9003هَيزي خؤماندا لـة  
كوردستان يةكاليي بكةينةوة لـة حاَلـةتَيكي وادا ئاسـؤي ئـةو ضارةسـةرةة بـةرةو تـةم ومـذي وتـةم تومـان           
ئــةر وات، بــةر َيزان بةر اســيت ئَيمــة لةبــةردةم ئةنفالــداين، لةبــةردةم ئــةنفالَيكي نوَيــداين، ئةطــةر لــةكؤتايي    

ئيستا دةنطدةري خةَلكي كوردستان ئةنفال ئةكرَيت، ئةطةر ئيمة لة  هةشتاكاندا مرؤظي كورد ئةنفال كرابَي،
كؤتايي هةشتاكاندا لةسـةر زةوي كوردسـتان ئـةنفالكراب  ئَيسـتا لـةناو سـجالتي وةزارةتـي جتـارةدا ئـةنفال          

ايـة،  ئةكرَي ، خؤ من هاور اي ئةو هاور ييانةم كة ئةَلَين نوَينةراني كورد ئةبواية ثةيان بةم مةترسيانة باد
من لةهةمان كاتيشـدا ئـةَلَيم نوَينـةراني كـورد لـة ئةجنومـةني وةزيرانيشـدا ئةبوايـة ثـةيان بـةم مةترسـية            
باداية، ضونكة خؤتان ئةزانن سةرؤكي ئةجنومةني مالي لةعَيرا دا بـةر َيز جَيطـري سـةرؤكي وةزيرانـة كـة      

وةزارةتي بازرطانيـدا كـراوة، ئَيمـة    بةدةست كوردةوة بووة، بة، ئاطاي لةم هـةموو تةالعوبـة نـةبووة كـة لـة     
لةفراكســيؤني طــؤر ان لةكاتَيكــدا لةكوردســتاندا داواي فــةرةيي ئةكــةين، لــةم كَيشــةيةدا داواي يــة  خيتــابي  
ئةكةين، داواي ئةوة ئةكةين كة ئيجماعَيكي نيشتماني بَيتة ئاراوة، بؤ دةرباز بـووني خـةَلكي كوردسـتان بـؤ     

لـةم تةَلةزطةيـة، ئَيمـة داوا ئةكـةين كـة بـةر َيزتان نامةيـة  ئاراسـتةي          دةرباز بووني ئـةزمووني كوردسـتان  
بـؤ ئـةوةي تةعـديل    ( 1و 1)سةرؤ  كؤمار بكةن بؤ ظيتؤ كردني ئةو ياسـاية، بةتايبـةتي هـةردوو مـاددةي     

بكرَيت بةجؤرَيك كة لةبةرذةوةندي خةَلكي كوردستان بَيت، تا غةدر لة خةَلكي كوردستان نةكرَيت، ئةطـةر  
اوا ئةكــةين كــة هةَلبــذاردن نــةكرَيت تــاوةكو ئي ســايةكي عاديالنــة بــؤ هــةموو خــةَلكي عَيــراق ئــةجنام  نــا د
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ئةدرَيت، لةطةَل ئةوةشداين كةمان هةموو كةمينةكان برا ئيزيدييةكامنان، مةسي يةكان، توركمانةكان، لـةو  
هــةر ئيجمــاعَيكي   ياســايةدا بــةجؤريك لةبةرضــاو بطريَيــت كــة غــةدريان لــي نــةكرَيت، ئَيمــةة لةطــةلَ         

نيشتمانيداين كة ثةرلةماني كوردستان وةري بطرَيت، يـان ض بةر َيزسـةرؤكي هـةرَيم وةري بطرَيـت، لـةثيناو      
 .دةرباز بوومنان لة هةر ةشة مةترسيدارةدا، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوبا، بؤ جةنابت، ثةيام خان فةرموو

 :بةر َيز ثةيام ادد حممد
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

ديارة برادةركاني من بةتايبةت دكتـؤر شـاهؤ، شـتةكاني هـةموو باسـكرد، زؤر بـةجواني ر وونـي كـردةوةٍِ كـة          
ئيمة لةبةردةم ئةو سَي مةترسيةداين، كة ئةبَيت ئَيمة وةكـو ئةنـداماني ثةرلـةمان لَيـرةدا بوةسـت ، ئَيمـة       

ثارَيزطايـةي هـةرَيمي كوردسـتان كـة سـَي مة عـةدي        بةثَيي ئةو داتايةي كةخؤشت باست كرد، وتت ئةو سَي
بةركةوتووة، كةضي ثارَيزطاكاني تري خوارووي و عَيراق و ناوةر اسيت عَيراق زؤر بةر َيذةيـةكي بـاة زيـادي    
كردووة، هةروةها ئةطةر لة ئةجنومةني بةغدادين باسي ئـةوةيان كـرد و هةرايـةكيان دروسـت كـرد لةسـةر       

مة عـةد   19ادي كـردووة، بـة، هـية  سـةيةكيان نـةكرد لةسـةر نةينـةوا كـة         كةركوو  كة سي مة عةد زي
زيادي كردووة، ئةمة خؤي لةخؤيدا جَيطاي طومامنان ال دروست ئةكات، دواتر ئـةو كورسـية تةعويزيانـة لـة     

ي (8( )11)مة عــةدي تــةعويزي، كــة ئــةو ( 11)مة عــةدي تــةعويزي بــووة، ئيســتابووة بــة ( 54) 9004
ةكةي ترين بؤ  ةوارة سياسيةكان، لَيرةدا بةتةسـةوري مـن ئةمـة هيجـي بـؤ      (8)لياتةكان وئةر وات بؤ ئة ة

كورد تَيدا نامَينَيتةوة، ئةطةر بَيت و ئَيمة باسي ئـةو ئامـارةي وةزارةتـي بازرطـاني بكـةين، ئةطـةر لـة منـوي         
اندرَيت ئينكاري لـةوةدا  ، ئةوة ناكرَيت، ناتو9= 1+1دانيشتواني دانرابَيت، وةكو نيسبةية  ئةوة بريكاريية، 

ئةمـة هـية مـةعقول نيـة، ئةطـةر لـةباتي بـاران         5,1بكرَيت، ئةبين  لة عَيرا دا طةشةكردني دانيشـتوان،  
بارين مناَل ببارَيت، ئينجا ئةطةينة ئةو ر َيذةية، كة ئةكرَيت ئَيمة لةسـةر ئـةوةي كـة لـةخوارووي عَيـراق و      

ن و مـردن و نةخؤشـيةي بآلوبووةتـةوة ئةوانـةة هةيـة، كـة       ناوةر اسيت عَيـراق، ئـةو تة ينـةوةو كـؤض كـرد     
زياتر بواية، ئةمـة خـؤي ئـةو موعادةلةيـة لةسـةر نفوسـي        5بواية، نة  لة  9,9ئةمةة وا ئةكات ر يذةكة 

مليؤن بووة، كةبـةثَيي ئـةو ئامارانـةي لـة سـايتةكاني بـاوةر         30سكان زياد ئةكات، كة ثَيشرت نفوسي عَيراق 
مليـؤن ونيـو ئـةبَيت، كةضـي بـةثَيي ئـةم ئامـارةي كـةوةزارةتي          92سـتاة نفوسـي عَيـراق    ثَيكراو هةية، ئي

مليــؤن و ســَي ســةدة، كــة ئةمــة وةكــو ومت ئــةبي موعجيزةيــةكي    39بازرطــاني خســتوويةتية بةدةرســتمان 
 ئيالهي بَيت، ئةطينا ئةو نيسبةتة  ةت روونادات، ئةطةر طرميان ئـةو نيسـبةتة ر وويـدا و واة زيـادي كـرد،     

ئةي باشة لة مةنتقةوة مةعقولة هةرَيمي كوردستان كـة سـَي ثارَيزطـاي ئـارام و ئاسـاين ونةخؤشـيةكانين       
بةو شَيوةية نية، كؤض كردنةكـةة لـةجياتي ئـةوةي خـةَلك كـؤض بكـات بـؤ دةرةوة خةَلكـةكان دةطةر َينـةوة،          

ي كـردووة، ئةمـة هـية    هةزار كة، كةم 100كةضي لة سلَيماني لةجياتي ئةوةي كة ية  كة، زياد بكات، 
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مةنتقَيك  بوَلي ناكات، ئةمة ديارة فرت و فَيَلَيكي ئاشـكراية كـة بةرامبـةري ئَيمـة كـراوة، كـة سـلَيماني بـؤ         
خؤي مليؤنَيك و حةوسةد و بيست ونؤ هةزار بووة، ئَيستا نفوسي سلَيماني بوةتة مليؤنَيك و شةسةد و سي 

ي %14ستمانداية، ديارة ئةمة خؤي لةخؤيدا ناعةدالةتيةكة كة هةزار، بةثَيي ئةم ئامارةي كةئَيستا لةبةردة
، ئةمـةة ضـؤن بـووة خـوا نـةبَي كـة،       %19كورسيةكان دةبواية بؤ ئَيمـة بوايـة، كةضـي ئَيسـتا ئـةبَيت بـة       

نازانَيت، جطة لةوة ئَيمة ئةبَي لَيرةدا بوةست  و طرنطي بدةين بةدةنطةكاني هةنـدةران، واتـة ئةوانـةي كـة     
ن و دةنطيـان هةيـة، ئـةو كوردانـةي كـةوا لـةوَي دةنطيـان هةيـة، بـةثَيي ئـةم ياسـاية بَيـت ئـةو              لة هةندةران

كوردانة هةموويان دةنطيان ئةفـةوتَي، بؤيـة ئـةكرَي لَيـرةدا ئَيمـة ئةطـةر هةنـدةران بكـةين بـة دائريةيـةكي           
ةم نةبنـةوة، بـةثَيي   ئينتيخابي دوايي مة عةدةكان زياد بكرَيت، مة عةدة تةعويزييةكان بؤ ئةوةي ئةوان كـ 

ئةو ياسايةي كة هاتووة ئةو دةنطانةي كة لة هةندةران ئةدرَيت ئةخرَيتة بةردةسـيت كؤميسـيؤني بـاآل ئـةو     
خؤي تةوزيعي ئةكات، ئَيمة لَيرةدا لةسةرةتاي مةسةلةكةدا فَيَلمان لَي كراوة، ئةي ئايـا لـة كؤتاييـدا ضـيمان     

اية ئَيمة وةكو كورد وةكـو ثةرلـةماني كوردسـتان، داواي ئـةوة     لةطةَل ئةكرَيت ، ديارة ئةمانة هةيةو حةق و
بكةين كة ئةم ياساية هةموار بكرَيت، وةكـو بـرادةران باسـيان كـرد ئـةو ثَيشـنيارانةي كـة بـرادةران باسـيان          

 .كرد، بةرزبكرَيتةوة بؤ سةرؤكي كؤمار بؤ ئةوةي ئةم بر يارة هةر ئاوا بةسةرماندا تَينةثةر َيت، زؤر سوثا،
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .زؤر سوثا،، بةر َيز كا  كاردؤ، فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دةمةوَيت تةئكيد لةمةسةلةية  بكةمةوة كة ئَيمة ثَيشـرت دانيشـتنمان بـؤ ئـةم ثرسـة كـرد بةتايبـةتي،        

لــة كَيشــةكان ثرســي كــةركوو  بــوو، ئَيمــةة  ضــونكة تــةوةري هــةموار كردنــي ياســاي هةَلبــذاردن يــةكَيك  
ــؤي      ــيت خ ــدن وهةَلوَيس ــةمان ر اطةيان ــةكطرتوو ثةرل ــابَيكي ي ــة خيت ــدا ب ــؤكرد لةدانيشتنةكةش ــتنمان ب دانيش
سةبارةت بةم ثرسة ر اطةياند، ثةرلةمان وة  تاكة مةرجةعي سياسي و دةسـتووري خـاوةني بر يـار دانـة لـة      

َيويستة بةدواداضوون بؤ هةَلوَيست و ر اطةياندنـةكاني خـؤي بكـات،    ثرسة ضارةنوو، سازةكان، لةبةر ئةوة ث
ــةمياني         ــيت هاوث ــي ليس ــدا وةآلم ــيؤنةكان لةنامةيةك ــةرؤكي فراكس ــايي وس ــةي ياس ــةَل ليذن ــة لةط ــاتَي ئَيم ك
دراوةتةوة، تةئكيد كراوة كة دةبَي دؤزي كةركوو  تايبةكةندي نةدرَييَت، ئـةم ئيستيسـنائةي تَيـدا نـةبَيت،     

كوكيةت نةكةوَيتة سةر كةركوو  كـة ئَيسـتا تَييدايـة، تـةنها شـت كـة كرابَيـت ئـةم دوو مة عـةدةي          وة مةش
دوايي بوو كة دانرابوو، ئةمةيان البردووة، ئةطينا هةموو ئـةو خاآلنـةي ثَيشـوو ثَيشـنياركرابوون و كَيشـةي      

ةوة بكةينـةوة كـة ثَيويسـتة    لةسةر بوو، ئةيجارة  بوَل كراوة، لةبةر ئةوة ثَيويسـتة ئَيمـة تةئكيـد لةسـةر ئـ     
هةمواركردنةكة لة  ـازاجني بةرذةوةنـدي كـورد نيـة      9004كورد لةم ياساية بةبةراورد لةطةَل ياساي ساَلي 

لة مةو يعيةتي عَيرا دا، ئةو لة ازانج نةبوونةي كة بةم هةمواركردنة ئةجنامي داوة بةرنامةيةكي سياسـي  
بــةوة هةيــة كــةهاور َيكامنان باســيان كــرد ئــةم طةشــةي كــة لــة ثشــتة، ئــةم بةرنامــة سياســية كــة ثةيوةنــدي 
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بــةئيعتيماد بــة وةزارةتــي بازرطــاني كــة ئَيمــة نوَينــةرمان لــةوَي هةيــة تــا موتابةعــةي بكــات، خؤمــان لَيــرة  
وةزارةكان هةية وةزارةتي ثالندانامنان هةية، هةموو ئةو بةَلطانةي كة هةمانة ئةبواية لةبةردةسـت بوايـة،   

كارييانةي لة منـوي سـكاني دانـراوة كـة ئةمـة مـةو يعي كـورد الواز ئـةكات، بةبـةراورد لةطـةَل           بؤ ئةو طؤر ان
ئةمـة خاَلَيكـة كـة ثَيويسـتة ئَيمـة  بـوَلي نةكـةين، خـاَلَيكي تـر كـة مةسـةلةي كورسـي              9004ياساي سـاَلي  

عويزي تةعويزيية، ئةو ياسايةي ثَين كـة هةشـت كورسـي بـؤ كؤتـا دانـراوة، هةشـت كورسـي تـرين بـؤ تـة           
دانراوة، لةسةر ئاسيت نيشتماني ئةمة زؤر روون و ئاشكراية، كة زياتر ثةيوةندي بة ر ةوةنـدي دةنطـدةرةوة   
هةية لةدةرةوةي عَيراق، كة ثَيم واية كورد شوَينَيكي دياري هةية، ئةم تَيثةر ينةة زؤر زة ـة، بـةزةرةردان   

ة بـةهية شـَيوةية  ئـةم كؤتايـةمان  بــوَل     لـة مـةو يعي كـورد لةبةدةسـت هَينـاني كورسـي كــة دةبَيـت ئَيمـ        
نةكرداية، ئةطةر ئَيمة موتابةعة بكةين حةسةن جبوري لة ليذنةي ياسايي ثةرلةماني عَيرا ية ئـةَلَيت مـن   
داوا لة كؤميسيؤن دةكةم، ئةم هةشت كورسـي كؤتايـةة بةسـةر ثارَيزطاكانـدا دابـةة بكـات، مـن ثـَيم وايـة          

ـتة دةسـت كؤميسـيؤن وئـةم هةشـت كورسـي كؤتايـة وا لـَي بكـةن بةسـةر          ئةمة زةرةري دةبَيت، ئةطةر بدريَـ 
ثارَيزطاكاني تر كة زياتر نةينةواو، كةركوو  و دهؤكة كؤتايةكان، ئـةبَيت دابةشـي بكـةن، ئةمـة ثَيشـنياري      
جَيطري ليذنةي ياسايي ثةرلةماني عَيرا ة، لةبةر ئةوة ئةم تايبةتي دانـة بةكـةركوو  كؤتـايي تةعويزييـة     

و يعي كورد لة نةخشةي سياسي عَيراق الواز دةبَيـت، بةالواز بوونيشي وةكو دكتؤر شـاهؤ باسـي كـرد    كة مة
ـــت،      ــف دةبَي ــةتيمان زةعي ــة نوَينةراي ــتووري وئــةمين وئابووريــةكان ئَيم ــايي ودةس ــةزراوة ياس لةهــةموو دام

َيم هاوسـةنطي هَيزةكـان   بةمةة زةرةرَيكي طةورة ئةكـةين، لةكاتَيكـدا ملمالنَيكـة يـان وةزعةكـة ئـةتوامن بلَـ       
بةرةو بةهَيزي نةيارةكامنان دةر وات و بةرةو زةعيفي ئَيمةة دةر وات، لةبةر ئةوة ثةرؤشي ئَيمة بةوةي كة 
ر َيطة نةدان يـان موتابةعـة نـةكردني ئـةم ياسـاي هةمواركردنـة كـة بـةم شـَيوةية بضـَيتةر َيوة، زؤر طرنطـةو            

رد دةدات لةوَي بر يـار بـدةن لةسـةر ئـةم ياسـاية يـان نايـدةين،        ئةمةة ثةرلةمانة كة حةق بةنوَينةراني كو
 .بةمةة ئيختيار لةبةردةسيت خؤيانة، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا،، دكتؤر زانا، فةرموو

 :دة كريم رؤوفزانا . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

الياتي ياسـايي بـدةم كـة لـةخودي ياسـاي هـةمواركردني       من بةر اسيت ئةمـةوَيت ئيشـارةت بـة هةنـدَي ئةشـك     
دا هةية، سةرةتا وةكو شةخيَيك ثَيم خؤة بوو كـة  9004ي ساَلي (11)ياسايي هةَلبذاردني عَيرا ي ذمارة

طفتوطؤ دةربارةي ئةم ياساية كرا، من بةة بةحاَلي خؤم وةكو دةستكةوتَيك سـةيرم كـرد، بـةآلم كـة دوايـي      
ر اسيت لَيرةوة كارةساتةكان ئةخوَلقَين، لةئيستاوة هةست بة مةترسي ئةم ياسـاية  سةيري ثرؤذةكة ئةكةم بة

ئةكرَيت، كة لة ئايندةدا بةثالنَيك و بةثالنَيكي ثَين وةخت دار َيذراو كةئَيمة بةراسيت ئاطادار نةبووين، كة 
مادانـة بـ  كـة    َيذرَيت بـؤ كـةم كردنـةوةي سـةنطي كـورد، بـة، ثـَين ئـةوةي داخلـي ئـةو           ئةم ثالنة دائةر 
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ــةكاني        ــةر ثالن ــين لةس ــة ئ ــة هةميش ــونكة ئَيم ــةخولقَيت، ض ــرةوة ئ ــتةكة لَي ــونكة ش ــة، ض ــكاليات هةي ئيش
بةرامبةرمان ئةكةين، ئَيمة ثين وةخت ئةمانزاني كة ئةم ياساية لةبـةردةم ثةرلـةمان طفتوطـؤي لـةبارةوة     

لةوةسائيلي ئـيعالم ئـةوةمان ئـةزاني كـة     ئةكرَيت، خؤزطة ثالنَيكي ئةوةنة تؤكمةمان لةبةردةم بواية، ئَيمة 
ئةَلَين تةنها ثرسي كورد ياخود تةحالون كوردستاني يان بةشَيوةيةكي طشيت نوَينةري كـورد تـةنها  سـةكان    
لةسةر ئةوة بووة، كةئايا ية  بازنةيي بَيت ياخود فرة بازنةيي بَيت، ياخود ليسيت كراوة يان داخراو بَيـت،  

ةرةوة شــتة خراثــةكان دةر بكــةين، بــةآلم ئــةوان لــةدةرطاوة جــارَيكي تــر هاتنــةوة  ئَيمــة هةوَلمانــدا لةثةجنــ
ذوورةوة، كة كؤمةَلَيك ئيشكالياتي سةرةكي هةية لة ياساكةدا، من لَيـرةدا ئامـاذة بةهةنـدَيك لـةو خةلةالنـة      

اسـتةوخؤ  دةدةم، كة ثَيويستة بةر اسيت ضا  بكرَين، فـةرامؤة كردنـي ئـةم حاَلةتـة ئاسـةوارة سـلبيةكاني ر       
تةئســري لةســةر هةيبــةت و هةميةنــةتي ســةرجةم دامــةزراوةكان ئــةبَيت لــة هــةرَيمي كوردســتان، ر اســتة لــة  

ئاماذة ئـةدرَيت بـةوةي كـة    ( 52)ي ياساكة كة لةدةستووري عَيرا يدا لةماددةي(1)بر طةي يةكةم لةماددةي 
هـةزار هـاووآلتي   ( 100)دَيـت كـة بـؤ     ثةرلةماني عَيرا ي ئةجنومةني نوَينةراني عَيرا ي لةذمارةية  ثَيـك 

ية  نوَينةريان هةية، بةآلم لةهةمان كاتدا ئةبَي ئيعرتاف كردنَيكي زمـين هـةبَيت كـة تـةنها جيهـةتَيك بـؤ       
تةحديد كردني ئةم ذمارةية وةزارةتي ثالندانانـة، نـة  وةزارةتـي بازرطـاني يـةعين بةمنوونـة لةسـةر ئـةم         

ــانةي كــة مووضــةكةيان    حاَلةتــة، ماوةيــة  لةمــةوثَين حكومــةت  ــراق بر ياريــدا كــة هــةموو ئــةو كةس ي عَي
مليؤنَيك و ثَينج سةد هةزارة، كؤبووني خؤراكيان نادرَييَت، يةعين ئةم حاَلةتانـة ئةطـةر بـةو حسـابة بَيـت،      
ذمارةيـة  خــةَلك نيسـبةيان كــةم ئـةكات و ذمارةيــةكي تـرين نســبةيان زيـاد ئــةكات، ثاشـان كــَي ضــاودَيرة       

ثؤرتانـةي كـة وةزارةتـي بازرطـاني ثَيشكةشـي كـردوون، ئـةو ئـاخر ئي سـائةي كـة تةحديـدي            بةسةر ئـةو ر ا 
كردوون، كـَي تـةد يقي ئـةم ئي سـائةي كـردووة ، مـن ئـةزامن ثَيشـرت لـةناو ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق             

كـة   9004ي (11)ي ياساكةيا، هي ياساي ثَيشـوو، ياسـاي ذمـارة   (14)دةنطؤي ئةوة هةبوو، كةئايا لةماددةي 
كورسي ثَيك دَيت، دةنطَيـك هـةبوو كـة بةر ة ـةم     ( 994)ئاماذة درابوو بةوةي كة كورسيةكاني ثةرلةمان لة 

تةحديد بكرَيت لةناو ياساكةدا، دةنطَيكي زؤر نار ةزاين هةبوو كة با تةحديد نةكرَيت، بةآلم لة دةرئـةجنام  
ةآلم دوايــي بينيمــان، خؤزطــة تةحديــد بَيــت، بــ( 311)يــان( 310)هــةمان شــت خوَلقايــةوة، ئــةيان وت بــا  

كةئةمةة ئيشكاالتي طةورةي دروست كرد، بَيطومان  انوني كؤن، ياخود ياسا ( 393)بكراية، ضونكة بوو بة
، سـةرةر اي بـةعزَيك كـةمو كـورتي، بـةآلم      9004ي سـاَلي  (11)بنضينةييةكة كةبرييت بوو لة ياسـاي ذمـارة  

ــاتي تَيــ    ــةَلَيك ئيجابي ــدا كؤم ــةمان كاتيش ــيةكاني      لةه ــة كورس ــوو ك ــةوة ب ــة ئ ــةر ئةم ــةة لةس ــوو، بةَلط دا ب
كورسـين ثَيـي    8ثارَيزطاكـةدا دابةشـي ئـةكرد،     18كورسي بةسـةر  ( 930)ثةرلةمانيان دابةة كردبوو بؤ 

ئةوترا مة عةدي تةعويزي، كورد سةرةر اي هةندَي نار ةزايي، بةآلم لةهةمان كاتيشدا كؤمـةَلَيك دةسـتكةوتي   
بةالني كةم ئَيمة ئةمانتواني سوودَيك وةربطرين لـةو ئيتيفا ـة، ئينكـاري بكـةين لةسـةر       باشي تَيدا هةبوو،

ئةوةي كة بةعزيك لةو برطانة بطؤر درَين، يـاخود داكـؤكي بكـةين لـة هةنـدَيك لـةو برطـةو بابةتانـة، بـةآلم          
ن تةئكيــد بةهــةمان شــَيوة ديســا( 9)بةداخــةوة وةكــو ثَيويســت كــاري لةســةر نــةكرا، بَيطومــان لــة مــاددةي  
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ئةكاتةوة لةسةر هةمان ئامار كةلةاليةن وةزارةتـي بازرطانيـةوة ثَيشـكةة ئـةكرَيت، كـةمن ئـةَلَيم ئيعتيمـاد        
كردنــة ســةر ئــةو داتايانــةي كةلةاليــةن وةزارةتــي بازرطانيــةوة ثَيشــكةة ئــةكرَيت بةهــةموو شــَيوةية  بــة 

م بةهةموو شَيوةية  زياد كردنـي كورسـيةكاني   موتَلة ي هةَلةية، ر ةنطة ئةم ر ةئيامن تؤزَيك توند بَيت، بةآل
ثةرلةماني عَيرا ي، ئةجنومةني نوَينةراني عَيرا ي  بةهةموو شيوةية  بـةزيان بةسـةر كـورد ئةشـكَيتةوة،     
دةبواية ثَيداطرييةكة لةسةر ئةوة بواية، هةتاوةكو ئي ياييةكي دة يقمان نةبَيت لةناو ياساكةدا، كة بةثَيي 

يةن وةزارةتـي ثالندانانـةوة دانانرابَيـت هـةموو زيـاد كردنَيـك، ئـةوان ثَيمـان دةَلـَين ئَيـوة           باوةر  ثَيكراو لةال
ج مي تةبيعي خؤتان ئةوةية، بةاَلم ئَيمةة دةَلَي  با حجمي تةبيعي خؤمان وةكو كورد ثشت بةست بَيـت  

ــكةمشان دةكرَيــ      ــةوة ثَيش ــي ثالندانان ــةن وةزارةت ــت لةالي ــةكي دروس ــة زانياريي ــةر ب ــة  بةرامب ــان ل ت، بَيطوم
ياسايةكةدا لة ماددةي سَييةمدا با، لة  ائيمةي مـةفتوح دةكـات، بـة دَلنياييـةوة دةَلـَيم  ائيمـةي مـةفتوح        
ديسان بة غةَلةت با، كراوة، با، كردن لة ليسيت كراوة بـةم شـَيوازة ناكرَيـت، دةكرَيـت ئـةم ياسـاية باسـي        

دَيمة سةر با، كردني، لة مة اعيدة تةعويزةكاندا داوا لةوة كردبواية، راستة لة مة اعيدة تةعويزةكان كة 
دةكات لة هةموو ليست و  ةوارةكان كة بة دوو ليست بةشداري بكةن، ليستَيك مةسةلةن ئاسيت ثارَيزطاكان، 
ليستَيكين ثَييـان بطوترَيـت مة اعيـدي وةتـةني، ئـةم  ائيمةيـة ئايـا دةنطـدةرَيك لـة دةرةوةي واَلتـة ضـؤن            

كةسةي كة خؤي دةثاَلَيوَيـت، خـؤي تةرشـيي دةكـات لـة دةسـيت مة اعيـدة تـةعويزةكان،          دةنط دةدات  ئةو
ئةوانةي كة لـة دةرةوةي عَيـرا ن، دوايـي ئـةو دةنطـة لةسـةر ثارَيزطايـة  حيسـا  ناكرَيـت، ضـونكة تـؤ لـة             

ية ثارَيزطـــاي ســـلَيماني ثـــانزدة كورســـيةو بر ايـــةوة، لـــةناو ثارَيزطاكـــةي خؤيـــدا دةنـــط بـــَييَن، ئـــةو ياســـا  
كةموكور تيةكي هةية لة تةحديد كردني ليسيت كراوة، بة تةواوةتي تايبةت بةوانـةي كـة ثَييـان دةطوترَيـت     
مةعا يــدي تــةعويزي، لــة بر طــةي ضــوارةمي مــاددةي ســَييةمدا تايبــةت بــة  ســة كــردن لةســةر سيســتةمي   

نيزامَيك هـةبوو ثَيـي دةطـوترا    نوَينةرايةتي رَيذةيي، بةر َيزان، وةكو زانيارييةكين بةر اسيت  كاتي خؤي كة 
نيزامي ئةغلةبية، سيستةمي زؤرينة، نيزامي ئةغلةبية يةكَيك لة مةترسيةكاني ئةوة بـووة،  كـة هةميشـة    
لة بةرذةوةندي حزبة طةورةكانداية، بؤيـة كاتَيـك بريؤكـةي سيسـتةمي نوَينةرايـةتي كردنـي رَيـذةيي هاتـة         

فعلَيك هاتووة، ئةو كةموكورتيانـةي لـة نيزامـي زؤرينـة هاتـة       ئاراوة، نوَينةرايةتي كردني رَيذةيي وة  رةد
ــذةيي ديســانةوة لــة      ئــاراوة، بــةاَلم ئةطــةر ســةيري ئــةم ياســاية بكــةين سيســتةمي نوَينةرايــةتي كردنــي رَي
بةرذةوةندي حزبة طةورةكان دروست دةبَيتةوة، كة ئةمةة ديسانةوة بة ثَيضةوانةوة لةطةَل سـةرةتاييرتين  

ووريدا، ضونكة دةَلَيت ئةو كورسـيانةي كـة ثـر  نةكراوةتـةوة لـة ثارَيزطاكانـدا دةدرَيـت بـةو         بنةماكاني دةست
ليستانةي كة بردوويانةتةوة بةثَيي رَيذةي ئةو دةنطانةي كة بةدةستيان هَيناوة، يةعين بؤ منوونة كورد لـة  

رَيذةيـةكي بةرضـاو دةنـط    ثارَيزطاي سةالحةدديندا بة ذمارة، بـة بـةراورد لةطـةَل نةتـةوةكاني تـردا كةمـة،       
بةدةست دةهَينَيت لةبةرامبةردا ليستَيكي تر هةية كة لةوانةية بَلَي  لة كؤي ثازدة كورسي، سَيزدة كورسي 
بــة دةســت دَينَيــت، كــورد هَيشــتا نةطةيشــتؤتة ئــةوةي كــة كورســيية  بةدةســت بَينَيــت، ئــةو بةشــةي كــة    

ــاخود    ــةي، يـ ــةو حزبانـ ــت بـ ــةرةتا دةدرَيـ ــةوة سـ ــرت   دةمَينَيتـ ــة ثَيشـ ــيانةي كـ ــة سياسـ ــةوارةو اليةنـ ــةو  ـ بـ
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كورسيةكانيشيان بردؤتةوة، كةواتة ديسان رةد فعلَيكي ترين لَيمان دةكرَيـت ئةوةيـة، سـةرةر اي ئـةوةي كـة      
سيستةمي نوَينةرايةتي كردني رَيذةيي لةبةرضاو دةطريَيت، بـةاَلم بـة ئامـانج سيسـتةمَيكة لـة بةرذةوةنـدي       

ة تـةواو ثَيضـةوانة دةوةسـتَيتةوة لةطـةَل بريؤكـةي دروسـيت بـووني سيسـتةمي         حزبة طةورةكانداية، كة ئةم
نوَينةرايةتي كردني رَيذةيي، ثاشان لة بر طةي ثَينجةمي ماددةي ضوارةمدا كاتَيك كـة بـا، لـة سـةاَلحيةتي     

نـةي  كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان دةكات، بةداخةوة ديسانةوة ئةمةة يةكَيكي ترة لةو فَياَل
كورسيت هةبووة، بةاَلم دوايي كةم دةكرَيتةوة، دةكرَيـت  ( 54)كة كراوة، تؤ مة اعيدي تةعويزي كة ثَيشرت 

بة شازدة، لة شازدة ديسانةوة كؤتاكان لةوة دةردةهَينرَيت، سةرةر اي ئةوة سةاَلحيةتَيكي تـةواو دةدرَيـت بـة    
طايانة دةست نيشان بكات، كة دةكرَيت سندو ي كؤمسيؤني بااَلي سةربة خؤي هةَلبذاردنةكان، خؤي ئةو جَي

دةنطــداني تيــا دةســت نيشــان دةكرَيــت، مــن زانيارييــةكم بيســتووة هيــوادارم ئةمــة راســت نــةبَيت، دةَلَيــت     
كؤمسـيؤنى بـاآلى سـةربةخؤيى هةَلبذاردنـةكان تـةنها بـري لـةوة دةكاتـةوة لـة حـةوت وآلت           كؤمسيؤني بـااَل،  

هـةزار   900ةجريانـة و ئـةو كةسـانةى كـة لـة دةرةوةى وآلتـن، ر َيـذةيان لـة         دايبنَى، ئةطةر ر َيذةى ئـةو موه 
كةمرت بَيت ئةسـَلةن سندو يشـى ىَل دانانرَيـت، بـر واة ناكـةم هاووآلتيـة  بَيـت ضـةند هـةزار كيلؤمـةترَيك           
با َيت بة، لةبةرئةوةى بةشدارى بكات، ر ةنطة ئةمة  ورسية  لةسةر شانى ئةو دروست بكات، مـن نابَيـت   

ؤمـةى ئـةو بكـةم، دةبَيــت لؤمـةى ئـةو ياسـاية بكــةم كـة سـةآلحيةتَيكى تـةواو بــدات بـة كؤمسـيؤنى بــاآلى            ل
سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان، ئَيمة لة ضةند هةَلوَيستَيكى تردا بةر استى بينيمان كؤمسيؤنى بـاآل تار ادةيـةكى   

دةكـات، كةواتـة ديسـانةوة لَيـرة      زؤر وةكو ثَيويست موحايد نية و لةذَير كاريطةرى دؤخة سياسـيةكاندا كـار  
ئةشكالةيةتَيكى ترمان بؤ دروست دةكات، هةموو ئةو دةنطانةى كـة لـة دةرةوةن بـة شـَيوةية  لـة شـَيوةكان       
ئَيمة بة زيان بةسةرماندا دةشكَيتةوة، بة تايبةتى ئَيمة دةزان  رةوةندَيكى زؤرى كـورد هةيـة لـة دةرةوةى    

بكـةن بـةر َيزان ئـةو مـاددةى شةشـةمة باسـى موحافـةزاتى مةشـكو           بـاوةر   1وآلتة، سـةبارةت بـة مـاددةى    
دةكــات، بــةآلم ئــةو ماددةيــة هــةمووى طوماناويــة، مــن بــة منوونــة دةيهَينمــةوة كــة خــودى ياســاكة ضــؤتة      
ــةو            ــةركوو  و ئ ــاى ك ــت ثارَيزط ــات دةَلَي ــةوة دةك ــا، ل ــاية ب ــةو ياس ــرت ئ ــا، ثَيش ــةناو خؤي ــةوة ل تةعاروزَيك

انيان تيا هةية بة ئيستسنا هةَلبذاردنيان تيا دةكرَيت، دةَلَيت ئةو موحافةزةيةى كـة  موحافةزاتانةى كة طوم
ة، ئَيمـة منوونـةى ثارَيزطـاى كـةركوو      % 4مةشكوكة تياية ئةوةية كـة موعـةدةىل منـوى سـوكانى بةر يََـذةى      

ين هـةتا  ةوة حيسـا  بكـة   9005دةهَينينةوة، بؤ ناوى كةركوو  هاتووةتـة ئـةم ماددةيـةوة، كـةركوو  لـة      
كورسى بؤ تةرخان دةكرَيت، واتة واى دابنَي   19هةزار بووة، ئَيستا بة ثَيى ئةو ئي سائية  200،  9002

مليؤنَيك و دوو سةد هةزارة، موعةدةىل منوى سوكانى لة كةركوو ، ئةطةر حيسابى بكةى لة ( 1000900)
 990ئيةكةى وةزارةتـى بازرطـانى   هـةزار زيـاد بكرَيـت، بـة ثَيـى ئي سـا       300دةبَيت  9002ةوة بؤ  9005

هةزار دةكات، كةواتة ثارَيزطاى كةركوو  خؤى لة بنضينةيا ثارَيزطاية  نية كـة مةشـكو  بَيـت، تـؤ بـةزؤر      
زياتر % 4دادةندرَيت و لة اليةكى ترةوة كةركوو  نةضووةتة ذَير ئةو بارةى % 4تَيوةيدةطلَينى، لةاليةكةوة 

سـاَلى بكـةى دةكاتـة     1هةزار دةكات، زةربـى   54هةزار ،  200ى %4نكة كةمرتة،ضو% 4بوو بَيت، بةَلكو لة 
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هـةزار زيـادى كردبَيـت،     100دةطةر َيتـةوة خـؤى بـة موعـةدةل حيسـابى بكـةى       % 4هةزار، لة كاتَيـك   990
بةآلم ئةمة ديسانةوة خؤى لة خؤيدا بة ثَيضةوانة دةوةستَيتةوة لةطةَل ناوةر ؤكى ياسايةكة، بةآلم تـةنها بـة   

ست هاتوون ئةمةيان دةست نيشان كردووة، خؤى لة خؤيدا ئيزافـة كردنـى ثارَيزطـاى كـةركوو  لـةناو      مةبة
ئةم ياساية واتة ديسانةوة تؤ دةزانيت لةناو ثارَيزطاى كةركوو  دا بة شَيوازَيكى تةبيعي منـوى كـردووة، لـة    

كوو  كـة ئةمـة بـة ثَيضـةوانة     ثارَيزطاكانى تر مةشكوكة، بةآلم بة زؤر وةزعَيكى ئيستسـنايى دراوة بـة كـةر   
الباَيت ياخود دةبَيت ناوى كـةركوو  لـةو تَيبينيـة    % 4دةوةستَيتةوة لةطةَل خودى ياسايةكةدا، يان دةبَيت 

ــةم        ــة ئ ــةوةى ك ــدرا، ئ ــرتين ئامــاذةى ثَي ــة ثَيش ــةو  ســة كردنةيــة ك ــتى ئ ــةم  وتــةم بةر اس ــت، دواه الباَي
ةهـةر ثارَيزطايـةكى تـر بَيـت هـية كاريطةريـةكى تـرى نابَيـت،         هةَلبذاردنة ئةطةر لة كةركوو  بَيت ياخود ل

ئةمة ديسانةوة ثالنَيكى ثَين وةختة، لة ثَيشدا سـةنطى تـؤ كـةم دةكرَيتـةوة لـةناو بةغـدا دا لـة ثاشـان بـة          
دا ثةسـةند   9004كة من دَلنيام لةم حاَلةتةية، ئةمة دةستوورى عريا يـة و لـة    3/5و بة  9/3ثالنَيك بة 

جـار باسـى كةليمـةى دميةكراسـيةت      4ماددةيـة،   155ر لة ناو هةموو دةستوورةكةدا لـة كـؤى   جا 4كراوةو 
جارةيــة لــة هــية حاَلــةتَيك باســى دميوكراســيةتى تــةوافو ى ناكرَيــت، ئةمــة دميوكراســيةتى  4كــراوةو لــةو 

ئَيسـتا   تةوافو ى ئريادةيةكى سياسي هةبووة لة ثشتيةوة وةستاوة كةواى كردووة كـؤ  بـ  لةسـةرى، بـةآلم    
ــة            ــن، بؤي ــؤ  ب ــةرى ك ــةموويان لةس ــة ه ــَيت ك ــةوة ئةض ــاَل بوون ــةرةو ك ــةرة ب ــية بةرةب ــريادة سياس ــةو ئ ئ
سةرؤكايةتيةكانى عـرياق، لةسـةرؤكايةتى كؤمـار، لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان، لـة سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى          

ئةبَيت، ئةمة سـةرةر اى ئـةوةى   وةزيران، هةمووى لةذَير هةر ةشة دان بؤ ئةوةى كة بَلَيى كورد تيايا بةشدار 
كة زؤربةى ثرسة طرنطةكانى تؤ لةناو ثةرلةمانى عريا ى و لة ناو ئةجنومةنى نوَينةرانى عريا ى  كة تؤ لـة  

 1/1كورسى بهَينى كة وةكو بةر َيزان ئيشارةتيان ثَييدا تـؤ   10تا ئةوثةر ى  40كورسى نزيكةى  393كؤى 
ة هية ر ؤَلَيكت نابَيت لةناو ثةرلةمان دا، كة مو اتةعة بكـةى يـاخود   ى ئةندامانى ثةرلةمان ثَيك دةهَينى ك

مو اتةعة نةكةى، هةر كارَيكى دةيكة بة ئاسةوارَيكى سلبى بةسةرتا ئةشكَيتةوة، من دَلنياشم ئةطةر هةموو 
ستووريانة كاتَيك بَلَي  تةنها ثابةند دةب  بة دةستوورى عريا يةوة ، بةر َيزان بةشَيكى زؤرى ئةو ماددة دة

لـة   9/3تةعتيَل كراون بة فعلى، ض مانعَيكين هةية سبةينَى ئةم دةستوورة يرَيتـة بـةردةمى ر اثرسـيةوة    
يـان   150سَى ثارَيزطاة ر ازى نةبَيت، بةآلم ئةو ئةو ماددة دةستووريةت بـؤ تـةعتيَل بكـات، ضـؤن مـاددةى      

اوةو بةهةمان شَيوة ئةو فَيَلةمان ىَل بكرَيت و ى ثَيشوو تريان تةعتيَل كر48تةعتَيَل كرد، هةورةها ماددةى 
 .زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  سةرهةنط فةرموو

 :بةر َيز سةرهةنط فر  حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 سـة دةكـةم كـة لـة      1ئةوةى هاور َييان طوتيان من نامةوَيت دووبارةى بكةمةوة، مـن زيـاتر لةسـةر مـاددةى     
هاتووة، ئَيمة ئةطةر سةيرَيكى تةئريخ بكةين، بؤ تةئرخيَيكى نزيكى خؤمان، بـة درَيـذايى ميََـذوو    ياسايةكة 

فرسةتَيكى زَير ينمان بؤ  9003كَيشةى ئَيمة لةطةَل ناوةند لةسةر مةسةلةى كةركوو  بووة، ئَيمة لة ساَلى 
انى ياساي كاتى بـؤ عـرياق ئَيمـة لـة     هةَلكةوت كة لة دةستمان دا بؤ طَير انةوةى كةركوو ، دواتر لة كاتى دان

دا دؤخَيك داندرا بؤ كةركوو ، دواتر ئةو ماددةية خراية ناو دةستوورى هةميشـةيى عريا ـةوة    48ماددةى 
، ئــةوةة نــةتوانرا لــة كــاتى خؤيــدا بــة ثــالن جــَى بــةجَى بكــرَي و ئــةوةة بــووة هــؤى    150لــة مــادددةى 

وامى تــةركيزى دةوروبــةرى ئَيمــة و تــةركيزى ئيقليمــى، دواخســتنى طَير انــةوةى ئــةو ناوضــانة و بــة بــةردة 
تةركيزى ئةو هَيزة شؤظينيانةى لةناو عرياق دا هةية لةسةر دؤزى كةركوو  بووة، ئـةم جـارة زؤر حماوةلـة    
كرا كة بارودؤخى كةركوو  بارودؤخَيكى تايبةتى ثَى نةدرَيت، فعلةن ئةو برادةرانة و بةر َيزانةى خؤمشـان  

وردستانى زؤر تةئكيديان لةسةر ئةو حاَلةتة كردةوة، بةآلم بةداخةوة ئةوةى كة دةيبينيت لة هاوثةميانى ك
ى ياسايةكة ثَيدانى دؤخَيكى تايبةتة بة كةركوو  وة  ئـةوةى كـةركوو  موسـبة ةن بر يـارى     1لة ماددةى 

َيت  سـةكانى ئـةو   ىَل دراوة كة ثارَيزطايةكى مةشكوكة، لةكاتَيك دا كا  زانا زؤر بةوردى شـى كـردةوة نامـةو   
دووبارة بكةمةوة، بةآلم لةهةمان كاتدا ئَيمة بؤ منوونة زيادبوونَيكى ناتةبيعى لة ر َيذةى دانيشتوانى موسـَل  

يـةى ئــةو   سـة لةسـةر ئــةو زيادبوونـة ناتةبيع   و بةغـدا و بةسـرةة دةبيـن ، بــةآلم تـؤ وةختَيـك بتــةوَيت      
ئةندام ثةرلةمانـةوة بـةرز بكرَيتـةوة     40ةبَيك لةاليةن ثارَيزطايانةى تر بكةى ثَيويستت بةوة هةية كة تةَل

و بة ئةغلةبيةى بةسيت لةناو ثةرلةمانى عريا ى دا تؤ بتوانى ئةو ليذنةية دروست بكةى كة ثَيك دَيت لـة  
كياناتى سياسى، لة نوَينةرى وةزارةتى تيجـارة و، لـة نوَينـةرى وةزارةتـى نـاوخؤ، لـة مفةوةزيـةى عوليـا بـؤ          

بة سجلى ئةو موحافةزانة، لةكاتَيك دا بؤ كةركوو  تةحسيَل حاسَلة و  ةرارى ىَل دراوة، ئةمة  ثَيداضوونةوة
ئةشــكاليةتَيكى زؤر طةورةيــة بةر اســتى كــة نابَيــت بــة هــية شــَيوةية  لــةم ياســاية شــتى وا  بــوَل بكرَيــت    

نتدائو االنتذابدات فدى    التعتدرب  )دا هـاتووة دةَلَيـت    5لةبر طـةى   1بةداخةوة، دواتر بـة سـةرحيى لـة مـاددةى     
اافظ  كركوك او اى اافظ  مشكوك فى سجاتها قبل امتام عملي  تدقيق سدجات الندا بني فيهدا كاسداط     

بةر اســتى ئةشــكالةكة لَيرةيــة، ئةمــة     (عمليدد  انتذابيدد  مسددتقبلي  او سددابق  الى وضددع سياسددى او اَارى     
ة هـية شـَيوةية  ناكرَيـت بكرَيتـة بنةمايـة       ئةشكالَيكى زؤر زؤر طةورةية كة بة هةَلبذاردن لة كةكوو  بـ 

يان بكرَيتة سابيقةية  بؤ وةزعَيكى سياسى و ئيدارى، دواتر لةسةر مةسـةلةى كورسـيةكان زؤر  سـة كـرا ،     
بة تايبةتى كورسيةكانى سلَيمانى، يةعنى مومكينة حمافةزةيةكى وةكو سلَيمانى كة لة ر َيذةى دانيشـتوان دا  

يــةعنى طةشــةى ســوكانى تيــا ! اق دَيــت، هــية كورســيةكى بــؤ زيــاد نــةكرابَى  بــة ضــوارةم موحافــةزةى عــري
ئةوة مومك  نية، يان هةولَير كورسيةكى بؤ زيادكرا بَى يان دهؤ  دوو كورسى بؤ زيـاد كرابـَى،   ! نةكرابَى 

 لةكاتَيك وةكو ئةوةى بـةر َيزان باسـيان كـرد، مو ارةنـةى بـارى ئاسـاين بكـةى لـة هـةرَيمى كوردسـتان و لـة           
ساَلة لة جنو  و لة هةرَيمى كوردستانين ض ئارامية   4بةغدا هةموومان دةزان  ضى ر ووى داوة كة ئةو 

هةبووة، من ئةوةى كة دةيبينم بةر استى براى بةر َيزم كا  مسري زؤر جوان ثةجنةى لةسةر دانا و ئةمـة بـؤ   
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بـة مانـاى الوازكردنـى ثاَلثشــت و     الوازكردنـى ثَيطـةى سياسـي هـةرَيمى كوردسـتانة، لـة ديــوَيكى تـردا ئةمـة        
ثشتيوانانى ناوضة دابر اوةكانـة بـة كةركووكيشـةوة، بةر اسـتى، هـةموو الوازيـةكى هـةرَيمى كوردسـتان واتـة          
الوازى ثاَلثشت و ثشتيوانانى ناوضة دابر اوةكان، بؤية ئةم ياساية بةر استى مومك  نية  بوَل بكرَيت، رةئـى  

ر َيزانة كة ثَيشنياز بكرَيت ثةرلةمان بة زووتـرين كـات نووسـراو ئاراسـتةى     خؤم دةخةمة ثاَل دةنطى ئةو بة
سةرؤكايةتى كؤمار بكات بؤ ظيتؤ كردنى، زؤر تةبيعية با هةَلبذاردن لـة عـرياق دوايرَيـت، بـةآلم ضـاوةر َيى      

و ئــةوة بكــةين كــة ئي ســايةكى ورد لــة عــرياق بكرَيــت لةســةر زةوئــى ئــةو ئي ســائية  انونَيــك دابنــدرَيت   
هةَلبذاردن بكرَيت، دوا نو تةم ئةوةية كة بريم ضوو باسى بكةم، ئةوةية كة، نـازانَى ئـةم ياسـاية تةحديـد     

يةعنى لةسـةر كـام    9002و  9008و  9009و  9001و  9004و  9005نةكراوة لةسةر ناوةكانى ساَلى 
ى  ورسيشـى لةسـةر كـراوة،    ناوى ذمارةى دانيشتوانى ئينتخابات دةكرَيت ئةوة بة غامزى ماوةتةوةو شـةر َيك 

 .زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  سامل فةرموو
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
واديارة هةمواركردنى ياساي هةَلبذاردنى عريا ى لةسةر حيسابى كوردو ثَيكهاتةكانى ترة، تةحديـدةن كـورد   

بامسـان   9/11بة، هاوكارامن زياتر باسـيان كـرد، بـة تةفسـيَلى لـة ر ؤذى      و ئَيمة، من ناومةوَي زياتر بَلَيم، 
ــةر َيز       ــتةى ب ــدا و ئاراس ــة بةغ ــرد ل ــان ك ــتةى برادةرامن ــا و ئاراس ــةدمان دةرهَين ــةكى موةح ــرد، موزةكةرةي ك
ســةرؤكى كؤمارمــان كــرد كــة تــا حــةدَيك ثَيــى وةرطــرياو بةشــَيكى زؤريشــى ثــَى وةرنــةطرياوة، مــن ثشــتطريى  

دةكةم لة هةموو موداخةلـةكانيان و لـة هـةموو موالحـةزةكانيان، دوايـى دَيمـة سـةر بةشـَيك لـةو           هاوكارامن
هةمواركردنة ثةيوةندى بة ميللةتى ئَيمة هةية وةكـو كلـدانى و سـريانى و ئاشـورى و ئـةوجا دَيمـةوة سـةر        

َير و دهــؤ  و كورســى تـةرخان كــراوة، بــؤ ثارَيزطاكــانى هــةول  4مو تةرةحـةكامن، بــة نيســبةت ئَيمــةوة كــة  
ى ميللـةتى ئَيمـة   %90ــ  % 10: كةركوو  و بةغدا، سـلَيمانى و بةسـرة فـةرامؤة كـراوة، ئـةوة يـة ، دووةم      

دةنطـــى دةضـــَيتة نـــاو دةنطـــى مة اعـــدى تـــةعويزى كـــة دةنطـــى ميللـــةتى ئَيمـــة لةدةســـت دةدرَيـــت، بـــؤ   
يـة و هـةروةكو بامسـان    ضارةسةركردنى ئةو شتة بةر استى دوو مو تةرةحم هةية، مو تةرةحَيكى عـامم هة 

كرد ئةو ر ؤذة، برادةرانين باسيان كرد، يةكةميان بةكارهَينانى طشت كارتةكان كة نةكرَيت ئةو ياساية بةو 
شَيوةية تَى ثةر ى، ئةو خاآلنةى كة بامسان كردبوو لة ياداشتنامةكةمان  ر ةضاوبطريَى، داوا بكرَيـت لةبـةر َيز   

يجا بة نيسبةت ئَيمةوة كة كؤتاكةى بكرَيتة  ائيمةيةكى موةحةد و سةرؤكى كؤمار كة ثةسةندى نةكات، ئة
 . ائيمةيةكى ية  بازنةيى بؤ هةموو ميللةتى ئَيمة بةر َيوة بضَيت لة عرياق و، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ادد فةرموو.ر َيزدار د
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 :بةر َيز ادد ابراهيم على
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و ياسايةى كة تةعديل كراوة بؤ هةَلبذاردنةكانى ئةجنومةنى نوَينـةرانى عـرياق، هةسـت بـة زؤر     بةر استى لة
مةترســى دةكرَيــت لةســةر هــةرَيمى كوردســتان بــة تايبــةت لــة دابةشــكردنى كورســيةكان بــة تايبــةت ئــةو     

ةو ر َيذةيـةى  كورسيانةى كة ر اطةيةنراوة لةاليةن وةزارةتى بازرطانى عريا ةوة كـة جَيطـةى سةرسـور مانية ئـ    
كة لة ثارَيزطاكانى تر زيـادكراوة، بـةآلم كاتَيـك بـةراوردى دةكـةين لـةو زيادةيـةى لـة ثارَيزطاكـانى هـةرَيمى           
كوردســتانا هةيــة، ئينســان تووشــى سةرســور مان دةبَيــت بــة تايبــةت ئــةوةى لــة ثارَيزطــاى ســلَيمانى و هــية   

لة عرياق دا ئةوين ثارَيزطاى سلَيمانية، لة كاتَيـك   ثارَيزطايةكى تر لة عرياق سفرى نية، تةنها ية  ثارَيزطا
دا  ثارَيزطــاى ســلَيمانى طــةورةترين ثارَيزطــاى هــةرَيمى كوردســتانة لــةر ووى ر َيــذةى دانيشــتوانةوة كــة هــية  
ــةنى           ــةر ئةجنوم ــدةدا ئةط ــة ئايين ــة، ل ــردن ني ــوَل ك ــابيلى  ب ــتى   ــة بةر اس ــةبووة، ئةم ــاد ن ــؤ زي ــى ب كورس

و كورد ظيتؤى نةبَيت وةكو ئَيستا كة لة ئةجنومـةنى سـةرؤكايةتى دا هةيـةتى، دواى    سةرؤكايةتى نةمَينَيت 
ئـةوة ئـةم هةَلبذاردنـة بةر اسـتى هـةموو شـتةكان بـة زؤرينـة و كةمينـة جيادةكرَينـةوة، ئـةو كاتـة هـةموو              

طـةورةى   بر يارةكان و ياساكان زؤر بة ئاسانى بةسةر كورد دا تَى ئةثةر َى و ئةمـةة ديـارة مةترسـيةكى زؤر   
هةية لةسةر سيستةمى تةوافو ى كة ئَيستا لة عرياق دا بةرةو ئةوةوة دةضَيت، وة هية حيسابَيك بـؤ كـورد   
ناكرَيت، ضونكة بة شَيوةى تـةوافو ى نابَيـت ئـةو كاتـة، بـة زؤرينـة و كةمينـة شـتةكان يـةكال دةكرَينـةوة،           

ردن هةيـة بـة تايبـةتى مـاددةى يةكـةم و      زؤربةى ماددةكانى ئةو ياساية بةر اسـتى ثَيويسـتيان بـة هـةموارك    
ماددةى سَييةم و ماددةى شةشةم، ئةوانة هةمووى بةر استى ثَيويستيان بة هـةموار كـردن هةيـة و ثَيويسـت     
دةكات زياتر كاريان لةسـةر بكرَيـت، ئـةو سيسـتةمة تةوافو يـةى كـة تـا ئَيسـتا لـة عـرياق دا بـووة بـة هـية              

رَيت بوونى هـةبَيت، ئـةو داواكردنـةى كـة ثةرلـةمانى كوردسـتان ئـةو        شَيوةية  لة ياساكةدا هةستى ثَى ناك
ياداشــتةى كــة داى بــة ئةجنومــةنى نوَينــةران، ض لــة كؤبوونــةوة فراوانةكــةى ثةرلــةمانى كوردســتان و ض لــة 
كؤبوونةوةى سةرؤكايةتى هةرَيم لةطةَل اليةنة سياسيةكانى كوردستان ثاشانين فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى 

ئةو ياداشتة بةر استى بةداخةوة وةكو ثَيويست كارى لةسـةر نـةكرا لةاليـةن نوَينـةرانى كـورد لـة       كوردستان 
بةغدا بة تايبةتى لةاليةن ليستى هاوثةميانيةوة، تةنها ئةوة نـةبَيت ئـةو مة عـةدةى كـة ديـارى كرابـوو لـة        

و خؤيـان هاتنـةوة، تةنانـةت    ثَيشا بؤ عةرة  و توركمان، ر استة ئةوة نةما، بةآلم زؤربةى ماددةكانى تر وةكـ 
ئةوةى كة ئَيمة لة ماددةى شةشةم لة مةسةلةى كةركوو  ئَيمـة هـةموومان موتـةف  بـووين كـة الباَيـت و       

نةمَينَى لة  انونةكةدا، ئةمة وةكو خؤى هاتةوة بة بَى ئةوةى كة نوَينةرانى كورد جارَيكى  (استثناء)وشةى 
جارَيكى تر رةئى ثةرلةمانى كوردستان وةربطرنةوة، ضونكة ئةمة تر بطةر َينةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان و 

بةر استى ئَيمة وةكو هةموو ئةندامانى ثةرلةمان ثَيمان وايـة تووشـى شـؤ  بـووين لـةوةى كـة بـةو شـَيوةية         
ثةسةند كرا، لةطةَل ئةوةى كة دةبَيت ئَيمة دةست خؤشى بكـةين لـة نوَينـةرامنان لـة ثةرلـةمانى عـرياق بـؤ        

و كؤششانةى كة كرديان، اليةنة سياسيةكانين بـة تايبـةت سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان و ئةنـدامانى       ئةو هةوَل
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ــدانى          ــةت ثَي ــة تايب ــايةدا، ب ــةو ياس ــةرى ئ ــةبوو لةبةرامب ــةكطرتووةيان ه ــتة ي ــةو هةَلوَيس ــة ئ ــةمان، ك ثةرل
دراوة بـة شـارى    بارودؤخى تايبةت بة شارى كةركوو ، بةآلم لة ياسايةكةدا هَيشتا ديارة بـارودؤخى تايبـةت  

كــةركوو ، ضــونكة بــة ثَيــى ئــةو ر َيذةيــةى كــة ئَيســتا وةزارةتــى تيجــارةى عــرياق ر اى طةيانــدووة ديــارة كــة 
كة لـة ياسـاكةدا ئامـاذةى ثـَي كـراوة، بـةآلم لـة هـةمان كاتـدا ئـةم           % 4نيسبةى منوى سوكانى نةطةيشتووةتة 

ا افظات املشكوك فى )ئينتخابات لة كةركوو  تايبةتةمةنديية بؤ كةركوو  هةر ماوةتةوة، ضونكة دةبَيت 
، واتة ئةوة بر اوةتةوة لة كةركوو  ئةطةر شكين نةبَيت لة سجالتى دةبَيـت حيسـابى تايبـةتى بـؤ     (سجاتها

بكرَيت، كةواتة بة شَيوةى ئيستسنا دةكرَيت، ئينجـا ثاشـان هـةروة  لـة بـرادةران ئاماذةيـان ثَييـدا ئةمـةة         
كةركوو  دا بةو حاَلةشةوة كة نيسبةتةكة راطةيةنراوة لةاليةن وةزارةتى تيجارةوة  ديسانةوة هةَلبذاردن لة

ئةو خةتـةرة طةورةيـة نـةبوو وةكـو ئـةوةى ثَيشـرت ئامـاذةى ثَيكـرا، بـةآلم لـة هـةمان كـاتين دا هةَلبـذاردن              
ق  الى وضدع  اساط اليد  انتذابدات مسدتقبلي  او سداب    )نةتيجةى هةَلبذاردن لة كةركوو  دا ديسانةوة نابَيتة 

كة ئةمةة بةر استى خةتةرَيكى طةورةية لةطةَل هةموو ئةوةدا كة كـراوة و ر اشـطةيةنراوة   ( سياسى او اَارى
لةاليةن وةزارةتى تيجارةى عريا يةوة تةنها سَى كورسى زياد بووة لةو ثارَيزطاية، بةآلم نابَيــتة سـابيقةية    

لة ثارَيزطاى كةركوو  دا، لَيرةدا من وا دةزامن كة ئةم  بؤ هية وةزعَيكى سياسى و ئيدارى يان موستة ةبةىل
بَيـت بةر اسـتى، ضـونكة نابَيتـة      150ين خؤى ئةوة ئيلغاى ماددةى 150ياساية خةتةرَيكة لةسةر ماددةى 

ئةسا، بؤ هية وةزعَيكى سياسى ئينتخابى لة داهاتوو دا كة ئاماذةم ثَييدا، ناكرَيت ئةو ئي سائيةى كـة لـة   
داهاتووة، ناكرَيت ثشتى ثـَى ببةسـرتَيت وة لـة نةتيجـةدا سـةرذمَيرين ناكرَيـت لـة         150ةى مةراحلى مادد

كةركوو  دا لةبةرئةوةى لةسـةر ئةساسـَيكى مةشـكو  هـاتووة مـادام طومانـة، ضـونكة ئـةوان بةر اسـتى كـار           
نـدى لـة   لةسةر طومان دةكةن وةكو بَلَيـى بةر اسـتى هـةموو شـتَيك لـة كـةركوو  يـان هـةر شـتَيك كـة ثةيوة          

ئةنـدامى ثةرلةمانـةوة    40هةرَيمى كوردستانةوة هةبَيت طومانى لةسةرة، ئينجا ئةو تةَلةبةى كـة لةاليـةن   
ئةنـدامين بَيــت لـة ثةرلــةمانى داهــاتوو وا    393تة ـديم دةكرَيــت ثاشـان بــة ئةغلةبيـةى بةســيتة ئةطــةر    

ــة   ــةزامن ب ــةوةة بةر     81ئ ــةن، ئ ــؤطةر بك ــيتة مس ــةى بةس ــوانن ئةغلةبي ــط دةت ــةر  دةن ــةرة لةس ــتى خةت اس
دةسكةوتةكانى كورد كة بة دةستى هَيناوة، مةسةلةى فرة بازنةيى بةر استى دةبواية لَيـرة يـة  خسوسـيةت    
بة هةرَيمى كوردستان بدرابايـة كـة تـةنها هـةرَيمَيك كـة لـة عـرياق دا هةيـة وةكـو هـةرَيمَيكى فيـدر اَلى كـة             

بة خسوسيةتى هةرَيمى كوردستان لة ئارادانيـة، ئـةوةة   هةرَيمى كوردستانة لة ياسايةكةدا هية ئاماذةية  
هةست دةكرَيت كة ئةوة جارَيكى تر ئةطةر َينةوة بؤ سةر ئةوةى كة ثَيى دةَلَين فيدراَلةيةتى موحافةزات كة 
تةنها هةموو حمافةزةية  بة جيا مامةَلةى لةطةَل دا دةكةن لـة كاتَيـك دا فيدر اَليـةتى موحافـةزات ئةسـَلةن      

وجودى نيةلة هية سيستةمَيكى فيدر اَلى لة جيهاندا دةبواية اليةنى كةم هةرَيمى كوردستان ية  هةر خؤى 
بازنةى ئينتخابى بواية، نة  هةر ثارَيزطاية  سةربةخؤ مامةَلةى لةطةَل دا بكـةن كـة ئةمـةة بـؤ داهـاتوو      

مليـؤن دةنطـدةر لـة    ديسانةوة هةر خةتةرى هةية بةر استى، سةبارةت بة كورسـى تـةعويزى زيـاتر لـة يـة       
دةرةوة هةية، ئةطةر ئةم كورسية تةعويزيانة هةمووى بؤ دةرةوة بر وات هيضى بؤ موحافةزات نامَينَيتةوة، 
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ئةمةة خةتةرَيكة لةسةر ليستة بضووكةكان بة تايبةتى ليسـتة طـةورةكان  ـازاجنى طـةورة دةكـةن، هـةموو       
ئةمـةة بةر اسـتى فَيَلَيكـى ديكةيـة كـة كـراوة و       ئةو كورسـية تةعويزيانـة بـؤ ليسـتة براوةكـان دةر وات كـة       

مةترسية لةسةر داهاتووى حيزبةكانى ترين و ليستة بضووكةكان، جةنابتان ئاطادارن ئَيمة لة كؤبوونةوةى 
فراكسيؤنةكان و كؤبوونةوةى ثةرلةمان ئاماذةمان بةوة دا كة ئةوان خـةَلكى  انونيـان زؤرة و ئـةزموونَيكى    

ى لة كارى ياسايى و  انونى كة دةزانن ضـؤن هـةنطاو هةَلـدَينن، كـورد لـةو ماوةيـةدا       زؤريشيان هةية بةر است
بةر استى زؤر سةر اَل كرا وةكو بَلَيى تةنها مةسةلةى كةركوو  لة ئارادا بَيت، زؤر تـةركيز كرايـةوة لةسـةر    

ايةكة بـةو  كةركوو  بؤ مساوةمةى لةسةر هةنـدَيك بابـةت و هةنـدَيك مـاددةى تـرى ياسـاكة بكرَيـت و ياسـ        
شَيوةية تَى ثةر َينن، ضـونكة تـةنها مةسـةلةكة كـةركوو  نيـة، يـةعنى كـؤى ثرؤسـةى سياسـى لـة عـرياق دا            
بكةوَيتة بةر مةترسى كة ئةوين هـةر بـة ئيستسـنا هاتـةوة كؤتـاييى دا كـةركووكين بـة داخـةوة، مـن لـة           

ذاردنـةكان كـة سـةرؤكى ئـةو     كؤتايى دا هةندَيك ثرسيار دةكـةم، بؤضـى كؤمسـيؤنى بـاآلى سـةربةخؤى هةَلب     
كؤمسيؤنة كوردة، بؤضى ثَيشرت داواى ئةو نيسبة زيادةى نةكرد لة زيادةى ثارَيزطاكان بةرلةوةى كـة ياسـاكة   
دةربضَيت  بؤ نوَينةرانى كورد هةستيان بةوة نةكرد  يان  انون زانةكان كة داواى ئةو نيسبةية بكـةين كـة   

ةرى ببَيت بةر استى لةسةر دةركردنى ياساكة، ئةمـة يةكـةم، بؤضـى    ئةمة كاريطةرى نةبَيت لةسةر يان كارَيط
ئةو ياداشتةى ثةرلةمان دراية نوَينـةرانى كـورد لةبةغـدا   بؤضـى كاريـان لةسـةر نـةكرد  بؤضـى ئيمزايـان          
كردو جارَيكى تر نةيانطةر اندةوة بـؤ ر اى ثةرلـةمانى كوردسـتان  بؤضـى سـةرذمَيرى نـةكرا ثَيشـرت  يـاخود         

ان لة حكومةتى عريا ى داكؤكيان لةسةر ئةوة نةكرد كة بـةر لـة هةَلبـذاردن سـةرذمَيرى بكرَيـت،      نوَينةرامن
ديارة ثةرلةمانى كوردستان وةكو مةرجعَيكى سياسى و دةسـتوورى كـة هـاتووة بةر اسـتى دةبَيـت بـؤ هـةموو        

، بـةآلم نوَينـةرامنان هـية    شتَيك بطةر َينةوة بؤ ثةرلةمان، ئةطةر ئَيمة تةنها كؤبوونةوةكامنان ئةجنام بدةين
كاتَيك نةطةر َينةوة بؤ ر اى ثةرلةمانى كوردستان، بَى طومان حاَلمان لةمةى ئَيستا ضـاكرت نابَيـت لـة داهـاتوو     
دا، من بةر استى ئةوةى سةرجنم دا هةر ئةندام ثةرلةمانَيكى عريا ى كـة ئةمـةى بـة سـةركةوتن زانـى بَيـت       

شيان نةكرد بة هةَلوَيستى ثةرلـةمانى كوردسـتان لـةوةى كـة لةطـةَليان      واتة لة نوَينةرانى كورد ية  ئيشادة
بوو لةو ماوةية، من ضةند ثَيشنيارَيكم هةية كة يةكـةميان ئةوةيـة كـة ئـةو ياسـاية ظيتـؤ بكرَيـت لةاليـةن         
سةرؤكايةتى كؤمارةوة، ئةطةر ئيمزا نةكرابَى، ضـونكة دةنطوباسـى ئـةوة  هةيـة كـة سـةرؤ  كؤمـار ئيمـزاى         

ــ ــةكات، دووةم   كردبَي ــةندى ن ــا ثةس ــةند نــةكرابَى ب ــةر ثةس ــت، ئةط ــةندى كردبَي ــةكى : ت و ثةس كؤبوونةوةي
هاوبةة بكرَيت لة لة نَيوان نوَينةرانى كورد لة ثةرلةمانى عريا ى لةطـةَل ثةرلـةمانى كوردسـتان بـؤ زيـاتر      

ــَييةم   ــةو بارةيــةوة، س ــت ل ــتنى هةَلوَيس ــةوة و يةكخس ــةرَيم و: ر وون كردن ــةرؤكايةتى ه ــة  س ــز  و اليةن حي
سياســيةكان جــارَيكى تــر هةَلوَيســتى خؤيــان ر ابطةيــةنن بــؤ ئــةوةى هةَلوَيســتى كــورد ببَيتــة هةَلوَيســتَيكى    

 .يةكطرتوو، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  بالل فةرموو
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 :بةر َيز ادد سليمان
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كوردسـتان خـؤى بـؤ ئامـادة بكـات بةشـدارى كردنـة لـة ثرؤسـةى          يةكآ لة درةفةتةكانى كـة ثَيويسـتة طـةىل    
هةَلبذاردنى ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق وةكو الى هـةمووتان ر وون و ئاشـكراية بـؤ ئـةوةى لـةم مةركـةزى       
 ةرار دانةى ياسادانةى عرياق طةىل كوردستان بتوانَى مافةكانى خؤى داب  بكات، ديارة بةشـدارى كـردنين   

 كوردســتان ديــارى دةكــات، بــة ثَيــى ر َيــذةى دةنطــدان و ر َيــذةى ئةنــدامانى ثةرلــةمان كــة   ضارةنووســى طــةىل
نوَينةرانى خةَلكى كوردستان دةضَيت بؤ ثةرلةمان، يـان نوَينـةرانى ئةجنومـةنى نوَينـةرانى عـرياق بـة ثَيـى        

ايةى كـة تةعـديل   ئةو ر َيذةية حةق و مافةكانى طةىل كوردستان ديـارى دةكرَيـت، بـةآلم بةداخـةوة لـةو ياسـ      
كة تةعديل كراوة لة ضةند ر ؤذى ر ابردوو دا كؤمـةَلَيك   9004ى ساَلى 11كراوة  انونى ئينتخاباتى رة ةم 

تَيبينى هاتؤتة ثَين كة بةر استى جَيى نَيطـةرانى هـةموو خـةَلكى كوردسـتانة ثـَيم وايـة، مـن الى خؤمـةوة         
بةر َيزتان، ديارة لـة مـاددةى يةكـةم باسـى نيسـبة      ضةند تَيبينية  هةية كة دةمةوَيت بيخةمة ثَين ضاوى 

هةزار كة، لة نفوسى عرياق ية  ئةندامى ثةرلةمان ديارى كراوة، من ثَيم واية ئةوة  100دةكات بؤ هةر 
شتَيكى زؤر نامةنتقية، ضونكة لةماوةى ضوار ساَلدا وةكو لة ثـرؤذة ياسـاكة داهـاتووة لـةماوةى ضـوار سـاَلدا        

دةبَيتة  99بووة بؤ ثةرلةمانى عرياق، ئةى خؤ لة ضوار ساَلى ديكةشدا بة تةئكيد ئةو ـة كورسى زياد (99)
، ضونكة بةو ر َيذةيـةى كـة ديـارى كـراوة زيـاد بـووة، دةبَيـت لـة داهـاتوو دا هـؤَلى ثةرلـةمانى عـرياق              100

ى مـةنتقى نيـة   بة ةدةر ئةوة بَيت مةطةر بة دوورب  سةيرى يةكرت بكةن، بؤية بةر استى ثـَيم وايـة شـتَيك   
دةواية تةعديل بكريـَت ئةو ياساية، وة زياتر ئةو ئامارةى كة با،  دةكرَيت وةزارةتـى تيجـارة داويـةتى بـة     
كؤمسيؤنى باآل، بةر استى ئةوةة جَيطةى سةرسور مانة لة هةرَيمى كوردستان وةكو بةر َيزانين باسيان كـرد  

زياد بكات، من ثَيم وايـة ئةطـةر هـةموو    % 52عزَي شوَين ئةو نيسبة كةمة زياد بكريَََت بؤ ئةو شوَينانة، بة
ماَلَيك هةموو سـاَلَيك منـداَلَيكيان ببَيـت بـةو رَيذةيـة زيـاد ناكـات، شـتَيكى زؤر نامةنتقيـة، بـة تايبـةتى لـة             

دانـدراوة، ثـَيم وايـة ديسـانةوة ئـةوةة      % 4موسَل، ديارة با، لة كورسى كؤتا يان تةعويزى دةكرَيت كة لـة  
تـرة بـة تايبـةتى كـة لـة كـورد دةكرَيـت بـةهؤى ئـةو نةهامةتيانـةى كـة بةسـةرى دا هـاتووة، ئـةو                زوَلمَيكى

ــة        ــورد زؤر ل ــةَلكى ك ــونكة خ ــؤ دةرةوة، ض ــووة ب ــةدةر ب ــاوارةو دةرب ــاتووة و ئ ــةرى ه ــة بةس ــكيالنةى ك موش
ة دةبوايـة  كورسى بـؤ تـةعويزى دةبَيـت، ئةمـةة ديسـانةوة زؤر كةمـ       8دةرةوةية، ثَيم واية ئةو ر َيذةية كة 

بـةالى كـةمى، بـؤ ئـةوةى ئـةم خةَلكانـةة وةكـو حـةق         % 18بكرابـا بـة   % 4ثَيداطراى بكرابا لةسـةرى، ئـةم   
لـةوَين   5بر طـةى   9خؤيان بتوانن نوَينةرى خـؤان ديـارى كردبـا لـة ثةرلـةمانى عـرياق، ديـارة لـة مـاددةى          

ن خـاَلى بـدرَيت بـةو ليسـتانةى كــة     ديسـان ناعةدالةتيـةكى زؤر ر وون و ئاشـكرا ديـارة كـة كورسـى بـةتاَل يـا        
زؤرترين كورسيان بة دةست هَيناوة، ئةم بر طةية ثَيويستى بة تةعديل كردنـة، ضـون بةر اسـتى شـتَيكى زؤر     
ناحة ة، ئةطةر ليستى كوردى لة شوَينَيكى وةكو نةينةوا لةبةر ئةوةى ليستى بضووكة و ئةندامَيكى ليسـتى  

هــةزار دةنــط كورســية  بَيــت ليســتى كوردســتانى   40ت بــوو لــة ئةطــةر ثَيويســ( بــؤ منوونــة)كوردســتانى 
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هـةزار دةنطـةى    52هةزارى هَينابَيت، بةآلم لةبةرئـةوةى ر َيـذةى كورسـيةكانى كةمـة ئـةو       52ئةندامةكةى 
ئةندامةكةى ليستى كوردستانى دةفةوتَيت لةبةرئةوةى ليستى بةرامبةر زؤرترين كورسى بةدةست هَينـاوة،  

هةزارةكـة   52هـةزار دةنطـى هَينابَيـت، بـةآلم      10بةرامبةر ببَيتة ئةنـدام ثةرلـةمان    لةوانةية ئةو كةسةى
هةزار دةنطةكة دةبَيت بة ئةندامى ثةرلةمان، ئةوةة ناعةدالةتيـةكى زؤر  ر وونـة،    10ناضَيتة ثةرلةمان و 

َيم وايـة، بـةآلم   بةر اسـتى ئةطـةر بكرَيـت هـةر الباَيـت مـن ثـ        1بةر استى كة لة ماددةكة دا هاتووة، ماددةى 
ئةطةر ناكرَيت ئةوة ثَيويستة تةعديل بكرَيت، ناوى كةركوو  بة ئيستسنا هاتووة كة ناضمةوة سةر ئـةوةى  
كة بـةر َيزان باسـيان كـردو ئَيمـة ثَيشـرتين لـة ياداشـتَيك دابوومـان بـة نوَينـةرانى كـورد لـة بةغـدا، بـةآلم               

يسالمى، ليستى هاوثةميانى كوردستانى بة دةنط ئـةو  بةداخةوة ديارة ئةوان بَيجطة لة ليستى يةكطرتووى ئ
داوايةى ثةرلةمانةوة نةهات كة داواى كردبوو  ئةو ئيستسناية البادرَيت، كة ئةوان ديارة بةر َيزةوةو دةست 
خؤشـيان ىَل دةكــةم كـة هــؤَلى ثةرلـةمانيان بــةجَى هَيشـت و نــار ةزايى خؤيـان دةربــر ى، ديـارة هــةر بـؤ ئــةو        

ستاوة ئينتخابات لة كةركوو  هةرضى بكرَيت ئينتخابات مةشكوكة و جَيطـةى طومانـة، بـةآلم    ماددةية لة ئَي
لة شارةكانى تر كة لة شوَينَيكى وةكو موسَل كة ر َيذةكة بة شَيوةيةكى خةياَلى زيـادى كـردووة جَيـى طومـان     

ن دةكرَيت و بةعام لة نية هةرضى بكرَيت، بؤية بةر استى ئةوةة ديسان زوَلمَيكة لة كةركوو  و كةركووكيا
مـن ثـَيم وايـة بةر اسـتى ثَيويسـتة داكـؤكى بكرَيـت بـة          5بر طةى  1كوردين دةكرَيت، ديسانةوة لة ماددةى 

تةواوى بةالى كةمى بة داكؤكى ئةو بر طةية الباَيت، ضونكة ئةو بر طةية ديسانةوة زوَلمَيكى ترة، بؤية مـن  
ردنى بةيانَيك  لة ثةرلةمانى كوردستان كة ئةم خاآلنةى خوارةوة دةرك: ثَيشنيار دةكةم بؤ بةر َيزتان، يةكةم

 :لةخؤ بطرَيت
ـــ داوا دةكــةين لةبــةر َيز ســةرؤ  كؤمــارى عــرياق مــافى ظيتــؤ بــةكاربهَينَيت و ئــةو ياســاية رةد بكاتــةوة و   1

 .بيطةر َينَيتةوة بؤ ئةجنومةنى  نوَينةرانى عرياق
ــة    9 ــت ل ــت بكرَي ــة  دروس ــةين ليذنةي ــ داوا دةك ــذة    ـ ــةم ر َي ــةحقي  ل ــوون و ت ــرياق بةدواداض ــةمانى ع ثةرل

 .دانيشتوانةى كة وةزارةتى تيجارة ر اى طةياندووة بؤ كؤمسيؤنى باآل بكات
ـ داواى ر وون كردنةوةى هؤكارى دواكةوتنى سةرذمَيرى ئَيسـتا عـرياق بكرَيـت كـة بـؤ دوا كـةوت، هؤكـارى        3

ةوة ئةو ئي سائية بَيت، ئةطةر ئي سا بكرَيت شـتةكة زؤر  سةرةكى ئةم جؤرة شتة خةياَليانةى كة دَيتة ثَيش
 .ر وون تر و ئاشكرا تر دةبَيت، ثَيويست بةوةة ناكات بطوترَيت فآلن شارو فآلن موحافةزة جَيى طومانة

ـ ر استةوخؤ طلةيى لة ئةو وآلتانة بكرَيت كة دةست دةخةنة ناو ئـين وكارةكـانى عريا ـةوةو بـة  ـازاجنى      5
الى تةرةفى ديكة بة تايبةتى ئةمريكا و توركيا و يؤنامى، كة تةدةخولةكانيان زؤر بة زة ى الية  دذايةتى 

و بة ئاشكرا ديارة، ئةمة لة بايةنةكةدا بنووسرَيت، بةآلم ثَيشـنيارى ديكـةم بـؤ ئـةوة داوا دةكـةم وثَيشـنيار       
لـةو بةيانــةى ثةرلــةمانى  دةكـةم كــةر َيثَيوانَيكى سةرتاسـةرى لــة هـةرَيمى كوردســتان بكرَيــت بـؤ ثشــتيوانى     

كوردستان و رةد كردنةوةى ئةم ثرؤذة ياسايةى كة ثةسةند كراوة لةاليةن نوَينةرانى عرياق، دواجار ئةطـةر  
ئــةم داوايــةى ئَيمــةى  بــوَل نــةكرا لةاليــةن ئةجنومــةنى نوَينــةرانى عريا ــةوة، ئَيمــة بــة مو اتةعــة كردنــى 
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ؤ ئـاخري وةرة ـة كـة بـة  دةسـتمانةوة بَيـت، هةر ةشـة بكـةين         ئينتخابات هةَلبةتة ئةوة دةَلـَيم بـؤ دواجـار بـ    
بةوةى كة ئةطةر ئةم داوايانةى ئَيمة  بوَل نـةكرَيت، ئَيمـة بـة تـةواوى هـةموو كوردسـتانيةكان بـة هـةموو         
ــؤ       ــتان، ب ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةين ل ــدارى نةك ــات و بةش ــة ئينتخاب ــةين ل ــوىل بك نةتةوةكانــةوة مو اتةعــةى ك

ــنيار دة ــاتووة ثَيش ــة     داه ــورد ل ــةرانى ك ــتان و نوَين ــةمانى كوردس ــوان ثةرل ــدى نَي ــى ثةيوةن ــة ثردَيك ــةم ك ك
ثةرلةمانى عرياق هةبَيت بـؤ ئـةوةى ئـةم جـؤرة كَيشـانة وا بـة ئاسـانى بةسـةردا تـَى نةثـةر َيت و ئـةوانين            

 .زياترحيسا  بؤ ثَيشنيارةكانى هةرَيمى كوردستان بكةن، زؤر سوثاستان دةكةم
 :مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

 .كا  عمر فةرمووؤ جةنابت، ر َيزدارسوثا، ب
 :بةر َيز عمر عبدالعزيز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر استى ئَيمة لة سـاتة وةختـى موفارة ةيـةكى سياسـى زؤر سـةيردا بةسـةر دةبـةين، لـةكاتَيك دا كـورد لـة           

سةر كـوردا دةكـرَى، ئَيمـةة دواى    توركيا هةر ةشة لة بوون و ثَيناسى دةكرا، ئَيستا ئةو هةموو كرانةوةية بة
ســاَل ئــةزموون و ئــةو جــؤرة  ةيرانانــة ر وومــان تــَى دةكــات، مــن ئــةو   19ســاَل و دةيــان ســاَل خــةبات،  40

كمال سةرؤكى ثةلةمان كة دةَلَيت هةَلوَيست بكةين  و  سة لةسـةر  .تَيبينيةى كا  كمامل زؤر ثَى باشة، كة د
رفتـة ضارةســةر بكرَيــت، بــةآلم ثــَين ئــةوة دةمــةوَيت ضــةند  ئـةوة بكــةين و ضــى بكــةين بــؤ ئــةوةى ئــةم ط 

ثَيشنيارَيك عةرز بكةم، ئةوة بريى بـةر َيزتان دةخةمـةوة كـة ئةمـة دووةم كؤبوونـةوةى ثةرلةمانـة بـؤ ئـةم         
كـة بةر اسـتى زؤر ضـر  و ثـر  بـوو، زؤر شـت باسـكرا، ر ةنطـة زؤربـةى ئـةو            91/10مةوزوعة و كؤبوونةوةى 
ــرا  ــةو كاتــةة ك ــانة ئ ــةآلم      س ــةركوو ، ب ــى ك ــنا كردن ــة ئيستس ــةب  ب ــوو ر ازى ن ــةوة ب ــةى ئ ن كــة كورتةك

بةشَيوةية  لة شَيوةكان كةركوو  ئيستسنا كراوةتةوة بـةبَى ئـةوةى بـةخؤمان بـزان  يـان نـةزان ، جطـة        
ى ئَيـوارة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان لةطـةَل سـةرؤكى      1ى بةيانيـةوة هـةتا   2كـة كـرا لـة سـةعات      9/11لةمة 

نةكان بةردةوام لةسةر خةت بووين، جةنابى سةرؤكايةتى فراكسـيؤنةكانى هـةرَيم و لةطـةَل بةغـدا     فراكسيؤ
لةطةَل نوَينةران، بةداخةوة ئَيمة ناضارين بَلَي  كة بة طوَيى ئـةو هـةموو راسـثاردةو تةئكيداتـة نـةكرا، بـة       

لةوةى كـة تـةنازول لـةو     هةموو ية  دةنط بووين 1تايبةتى لة نو تةيةكى جةوهةرى دا كة باسى ماددةى 
مةسةلةية نةكرَى  و موساوةمةى تيا نةكةين، ئةم خـةم سـاردية جَيطـةى ثرسـيارة و نابَيـت بةسـةريدا تـَى        
ثةر ين، ضونكة بة بـَى ضارةسـةرى طرفتـةكان لـة ر يشـةوة ئَيمـة نـاتوان  بـؤ نةتيجـةكان و ئاكامـةكان  سـة            

ين، با، لة هؤكارةكان ناكةين كة دووبارةة دةبنةوة، بكةين، هةموو جارَيك دةبَيت دواى نةتيجة  سان بكة
بؤية ئَيمة لة خاَلَيكى تردا وا عةرز دةكةين، ئَيستا ثرسيارَيكى جدى لة شة امى كوردستانى سةرى هةَلداوة 
ئــةوين ئةوةيــة مةرجةعيــةتى سياســى خــةَلكى كوردســتان لــة كوَييــةو كَييــة  ر وون نيــة لــةالمان، ئةطــةر    

ةرؤكايةتى هةرَيم و ثةرلةمانى كوردستانة هةموو ية  دةنط بووين لةسةر ئةوةى مةرجةعيةتى سياسى س
مـن نامـةوَى دَل   ! كة ئةم  ةيرانة ر وونةدات و ر ووى دا، كَى بةرثرسة لةمةى ر َيز لةو مةرجةعيةتـة نـةطريا  
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كــران،  بــةوة خؤشــكةين بــةر َيزيان لــة ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان دةَلــَين لــة هةنــد  داواكاريــةكان جــَى بــةجىَ 
بةر َيزان جةوهةرى داواكاريةكان جَى بةجَى نةكراوة، مةسةلةى دوو مة عةد هية نية، دةيان مة عةدمان ىَل 
سةندراوةو لةو الوة دةوترَيت دوو مة عةدتان دراوةتـةوة يـان دراوةتـةوة بـة هـةموو عـرياق، لةبةرئـةوة لـة         

راجةعةيةكى جدى لة جؤرى ثةيوةنديةكانيشمان خاَلَيكى تردا من ئةوة عةرز دةكةم، ثَيمان واية دةبَيت مو
بكةين لةطةَل هَيـزة نَيـو نةتـةوةيى و هَيـزة ئيقليميـةكان كـة ئـةمر ؤ هـةموو خـةَلكى كوردسـتان نيطةرانـة            
لةوةى كة هةَلوَيستى نوَينةرانى نةتةوة يةكطرتووةكانين و هاوثةميانانين بة تايبةتى ئةمريكا و بريتانيا 

بوو لةطةَل ليستى كوردسـتانى دا، كـة ئـةوة جَيطـةى ثرسـيارةو موراجةعةيـةكى       لةم مةوزوعة هاوجووت نة
كمال تةئكيد دةكاتةوة لةسـةرئةوةى كـة بـؤ ضارةسـةر ضـى      .دةوَيت، بةهةرحاَل وةكو ضارةسةرَيك كة كا  د

بكةين، من ثَيم واية ئةمر ؤ هةموو ئةو برادةرانـة باسـيان كـرد ئـةو بـرا و خوشـكانة دووبـارةى ناكةمـةوة،         
ةئكيد دةكةم لةوةى كة راطةيندراوَيك بنووسرَيت لة نةتيجةى ئةو دانيشتنةى ئـةمر ؤمان كـة ئـةم خاَلـةى     ت

و مـاددةى   1تيا بَيت، بة ئاشكرا دةربر ينى نار ةزايى دذى هةندَى لة ماددةكانى ياساكة بـة تايبـةتى مـاددةى    
ةى ر َيـذةى طةشـةكردن لـة مةسـةلةى     و ئةو ماددانةى كـة هاور َييـان ئيشـارةيان ثَيـى كـرد مةسـةلةى بر طـ        1

كة ئَيمة تةئكيدمان لَيى كردو هَينانى وشةى ئيستسنا و مةسةلةى ليذنة لة  150البردنى نوَينةرى ماددةى 
ليذنــةى تــةد ي  دا حيســابَى بــؤ ئَيمــة نــةكراوة كــة كــؤى ئةمــة دةكاتــة ئيستســناكردنى كــةركوو ، ئةمــة    

ار ةزايى وة تةئكيدين بكرَيتةوة لة داواكاريةكانى ثةرلـةمان لـة   بر طةيةكى هةبَيت يةعنى بة دةربر ينَيكى ن
ــةوة     9/11و  91/10 ــة كؤبوونـ ــيةكان لـ ــزة سياسـ ــةموو هَيـ ــةرَيم و هـ ــةرؤكايةتى هـ ــارى سـ ــةَل داواكـ لةطـ

بةجــدى دةبَيــت داواى لَيكؤَلينــةوة بكــةين لــة وةزارةتــى : هاوبةشــةكةى كــة كــرا ثــَين وةخــت، خــاَلى دووةم
آلى هةَلبذاردن لةسةر هؤكارى كـةم بوونـةوةى ئـةو ر َيـذةى دانيشـتوانةى هـةرَيم و لـة        بازرطانى و ليذنةى با

بةر اسـتى دةبَيـت داواى زينـدوو كردنـةوةى     : طؤر انى ذمارةى دةنطدةران لة ثارَيزطاى سلَيمانى، خـاَلى سـَييةم  
رَيـت بةمـةرجَيك   يان نةمراندنى ثرةنسيثى تةوافو ى سياسى بكةين كة هةر لـة ئَيسـتاوة دةخـوازرَى مبرَين   

ئيتيفا َيكى ئةخال ى لةنَيوان هةموو ثَيكهاتة سياسيةكانى عرياق دا لةسةر ئةم مةبدةئة بـووة، ئَيسـتا كـةم    
كةمة فةرامؤة دةكرَيـت، دةبَيـت خاَلَيـك بَيـت لـة ر اطةيةندراوةكـة، جطـة لـةو خـاَلى ضـوارةمة كـة هـةموو             

كؤمار بكةين كة ظيتؤى ياساكة بكات كة خؤة بةختانـة   هاور َييان تةئكيديان لَيى كرد، داوا لة سةرؤكايةتى
ثَين دوو، سَى سةعات هةواَلمان بيست كة تةحةفوزى هةية لةسةرى و ر اى طرتـووة وةكـو ر اطةيةنـدراوَيكى    
مةكتــةبى ســةرؤكايةتى كؤمــار ر اى طةيانــد ئيمــزاى نــةكات، بــة تايبــةتى كــة ئــةو ضــةند موزةكةرةشــى ثــَى  

يةتى ثةرلـةمانين و لةاليـةن هةنـدَى لـة هَيـزة سياسـية كوردستانيةكانيشـةوة،        طةيشتووة لةاليـةن سـةرؤكا  
لةوانةية بيستبتان كة دوَينَى ياداشتنامةيةكى بةثةلةى بؤ هةرسَى بةر َيزان لة سةرؤكايةتى كؤمار نـاردووة،  

ردسـتان دا  ثـَيم باشـة لـةو راطةينـدراوة ئامـاذة بـةوة بكرَيـت كـة خيـارات لةبـةردةم طـةىل كو           : خاَلى ثَينجةم
مةفتوحــة، خيــار تــةنها بةشــدارى ئــةم هةَلبذاردنــة شــةق و شــور ة نيــة بــةم شــَيوةية، بــةَلكو خيــارات             
لةبةردةممانـدا مةفتوحــة، هــةر لـة ظيتــؤ كردنــةوة تــا ئةطاتـة مةســةلةى ئــةوةى كـة ثةنابردنــة بــؤ دادطــاى     
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بَيـت لةوانةيـة نـةتوانرَى شـتَى     فيدر اَلى كة برايان باسـيان لَيـى كـرد، ئةطـةر بـؤ تؤمـاركردنى هةَلوَيسـتين        
بكرَيت لة دادطاى فيدر اَليةوة، ضونكة ئاطامان لَيية شـتَيكى ئـةوتؤ نـاتوانَى بكـات لـة كَيشـةكاندا موماتـةآلت        
دةكات، خاَلَيكى  تـر لـة مةسـةلةى خيـارات مةسـةلةى كؤكردنـةوةى ئيمـزا  وموزةكـةرةو ياداشـت نووسـينة           

ى خةَلكى كوردستانةوةو هـةموو حيزبـة سياسـيةكانةوة هةركـة، بـؤ      لةاليةن هةموو ر َيكخراوة مةدةنيةكان
خؤى بَى دةنط نةبَيت لةم مةو فة ر ايةكى طشتى كوردستانى جارَيك دروست بكةين و بيخةينة سةر كاغةز 
و ئــةوة نابَيــت تــةنها لةضوارضــَيوةى ثةرلةمانــدا  ســةى ىَل بكــةين، بــةَلكو هــةموومان هةركــة، لــة ئاســتى  

  بكات بؤ ئـةم مةوزوعـة، تـا دةطاتـة مةسـةلةى ر َيثَيـوان و ئـةو شـتانةة كـة برايـانى تـر            خؤيةوة جوَلةية
ئاماذةيان ثَيى كرد، خاَلَيكى تر كة زؤر طرنطة و دةبَيت لةو راطةيةندراوة بينووس  كة ئامـاذةى ثـَى نـةكرا    

تَيكـدانى كـةة و   ئةوين ئةوةية مةسشوليةتى دواكةوتنى ثرؤسةى هةَلبذاردن لة عـرياق يـان مةسـشوليةتى    
هةواى هةَلبذاردن لة عرياق يرَيتة ئةستؤى موشـةرعى ئـةو ياسـاية كـة ئـةم وةزعـةى دروسـت كـردووة تـا          
نةوترَيت طةىل كوردستان بوونة تَيكدةر لةمةسةلةى هةَلبذاردن، كـة ئـةم هـةموو بةزمـة بـؤ ئـةوة دةكرَيـت        

ةتبار بكرَيـت، لـةدوا خاَلـدا مـن دووبـارةى      دوايي طةىل كوردسـتان تؤمـةتبار بكرَيـت و نوَينـةرانى كـورد تؤمـ      
ين دا ئةم ثَيشنيارةم كرد، ئةطـةر بـةر َيزتان بتـان خسـتايةتة دةنطـدان اليـةكتان        91/10دةكةمةوة كة لة 

ــة          ــةوة ك ــارةى دةكةم ــانةوة دووب ــوو ديس ــت دةب ــتى دروس ــةكى طش ــةمر ؤ ر اي ــةوة ئ ــنيارة بكردايةت ــةو ثَيش ل
ت بنووسـرَيت، بـدرَيت بـة ئةوسـاتى دوةىل، بـدرَيت بـة موئةسةسـاتى        ياداشتنامةيةكى بةثةلة و خَيـرا دةبيَـ  

عةرةبى و بدرَيت بـة موئتةمـةراتى ئيسـالمى و بـدرَيت بـة اليةنـة سياسـية عريا يـةكان و سـةفارةتةكان و          
ر ايةكى طشتى و جيهانى و دروست بكةين، هةر خؤمان دةنطى خؤمان كافى نية، لة هةمووى طرنطرت ئةوةية 

مر ؤ ئةم تَيبينيانة بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، تَيبينى زؤر دةنووسى جةنابت و ياداشـتى هـةموو   كة ئَيمة ئة
شتةكان دةكةى ئاطامان لَييـة، بـةآلم تكامـان وايـة كـة ئـةو شـتانةى كـة لةبةرذةوةنـدى ئةسـَلى ثرؤسـةكةية            

ــة ر اطةيةندراوةكــ     ــتانة ل ــةمانى كوردس ــتى ثةرل ــتان و هةَلوَيس ــةىل كوردس ــتى ط ــاوبكرَى و زؤر هةَلوَيس ة ر ةض
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا،، نيشتمان خان فةرموو

 :بةر َيز نيشتمان مرشد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من نامةوَيت زؤر درَيذة بة  سةكامن بدةم، لةبةرئـةوةى بـرادةران هـةموو شـتةكانيان بـا، كـرد، بـة، مـن         
ةخةمــة ثــاَل دةنطــى هاوكــارامن لةثةرلــةمان و ئةوانــةى نــار ازين دةمــةوَيت تــةنها ئــةوة بَلــَيم دةنطــى خــؤم د

بةرامبةر بةو ناعةدالةتية و نادروسـتيةى بةرامبـةر بـة كـورد كـراوة، وة داواكـارم بةيـة  دةنـط و بةيـة           
هةَلوَيست ئةمـة  بـوَل نةكـةين و نووسـراوَيك بـة زووتـرين كـات بةرزبكةينـةوة بـؤ هةَلوةشـاندنةوةى ئـةم            

 .ثا،ثيالنة، زؤر سو
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار يشار فةرموو
 :بةر َيز يشار جنم الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة كوردستان بة طشتى لةبةرامبةر مةسةلةيةكى ضارةنووسسـاز دايـة، ئَيمـة نةتـةوةى توركمـان بةشـَيكى       

ؤضوومنان هةية، نامةوَيت باسى داتاو تةفاسيَلى ئةو خاَلانـة  كوردستان ، هةَلبةتة هةَلوَيستمان هةية و ر اوب
بكةين كة برايامنان ئةندامانى ثةرلةمان بة تَيروتةسةىل باسيان كرد، بةآلم ئَيمة دةمانـةوَى وةكـو توركمـان    
ر او و هةَلوَيستى خؤمان لة ثةرلةماندا بـة ر اشـكاوانة دةربـا ين، ئَيمـة وةكـو طشـت ليسـتةكانى توركمـان لـة          
ثةرلةمانى كوردسـتان ر اى دةطةيـةن  كـةوا لـة ئـةجنامى ئـةو كؤبوونةوةيـة دا ثةرلـةمانى كوردسـتان هـةر           
هةَلوَيستَيك وةربطرَيت، هةَلوَيستةكة هةرضـية  بَيـت ئَيمـة وةكـو توركمـان ئامـادةي هـةر كاروضـاالكيةك          

او بةديهَينانى مافة ر ةواكـانى طشـت   ئةجنامى بدةين و هةَلوَيستمان هةَلوَيستى ثةرلةمانى كوردستانة، لة ثَين
 .نةتةوةكانى كوردستان و بةرذةوةندية باآلكانيشى، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا،، ر َيزدار امري فةرموو
 :بةر َيز امري طوطة يوسف

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ستَى وان بـةرزة كـو ئـةو ر َيـذة مةسـي يا هاتيـة ديـار        ثَيشةكى سوثاسى هةظاَلَيت خؤ ئةندامانى بةر َيزى ثةرلةمان دكةم كو هة

هـةزار   500خـةَلكى يـان    340كردن هةَلبـذاردنا ئـةو ذى كـو ثَيـنجن، بر اسـتى ئـةم سـةيركةين تـةنيا لثارَيزطاهـا ميسـَل ثـرت            
ئةظـة ذى  دانيشتنَيت خةَلكَيت ميسَل ذ مةسي ى و كلدان و سرياني و ئاشوورى ية  كورسـى بـؤ ئـةوان هاتيـة تـةرخان كـرن،       

كورسى بـؤ خـةَلكَى دى لـة ميسـَلَى كـو تـةعويزى هاتنـة دان         19ئةم سةيركةين تشتةكى طةلة  زؤر سةيرة، هةروةسا نزيكى 
وةكـى  : هةزارى دى خةَلكة كلدانى و سريانى ئاشوورى لثارَيزطاها ميسَل ضينة  ئةظة يـةكَى، دووهـىَ   500تا  300ميسَل، ئايا 

ندة  جهَيت ناظَيت وان نةهاتينـة وةكـو سـلَيمانى وةكـو بةسـرا زؤر خـةَلكى مـةيي مةسـي ى         كا  سامل ذى ئيشارةت ثَيداى هة
كلدانى سريانى يان ئاشوورى دانيشتينة وان جيهاتَى بة، بةحسَى ئةوان نةهاتية كرن، خاآل دى كو ئةو ذى ئاوارةيَيت كلدانى 

هـةزار مرؤظـة، ئايـا ئةظـة دةنطَيـت وانـة و        800دةورَى  سريانى يا كو ذ دةرظةى عريا َيت دذين،  ئةو ذى ذمارا وان نة كـةمى، 
ــ900بؤضــينة ضــةوا دَيتــة دن  دةنطــدانا وان دَى ضــةوا بــت  ضــةوا ذمــارةن نزيكــى    هــةزار كةســا هــةبيت و ئيشــارةت   800ـ

َيت مـةيَى  ثَينةهات بَيتة كرن، دووماهى ئةم ذى وةكى ليستا كلدانى، سريانى، ئاشوورى دةنطَى خؤ دةدةين دطةل دةنطـَى هـةظالَ  
ئةنــدامَيت ثةرلــةمانى كــو هــةر هةَلوَيســتةكى بَيتــة  وةرطــرتن ئــةم ذى دطــةل وى هةَلوَيســتَينة كــو ئــةو زوَلــم خلــةَلكَى مــةيَى  

 .كوردستانَى هاتية كرن، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا،، هاذة خان فةرموو
 :بةر َيز هاذة سلَيمان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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هةمواركردنى ياساى هةَلبذاردن زؤر  سة و باسى لةسةر كرا، من تـةنها ضـةند خـاَلَيكم هةيـة كـة      دةربارةى 
طرنطة باسى لَيوة بكةين، بَى طومان هةموار كردنى ئةو ياساية خؤ سةثاندنى هَيزة طةورةكانـة و بةرتةسـك   

نطة لة ماددةى يةكةم دا كردنةوةى ثرؤسةى دميوكراسية لة هةموو عريا دا، يةكَيك لةو خاَلانةى كة زؤر طر
كورسى كة ئَيستاكة بَى طومان  11كورسى بوو كرا بة  54كة دةربارةى كورسية تةعويزيةكانة كة لة ثَيشرت 

ئةوة زةرةر بة هـةموو ئـةو ثَيكهاتانـة دةطةيـةنَى كـة لـة عـرياق و بـةو خةَلكانـةى كـة لـة دةرةوةى عريا ـن             
انةى كــة كورســى مــاوة، بــَى طومــان ئــةو دةنطانــةى كــة   بــر ى ئــةو كورســي 3دةطةيــةنَى، دةربــارةى مــاددةى 

دةمَيننةوة زياتر هَيزة طةورةكان بؤ خؤيان مسـؤطةر كـرد، ثَيشـرت وانـةبوو كـة دةتـوانرا ئـةو دةنطانـةى كـة          
دةمَيننةوة ئةو اليةنةى كة زيـاتر براوةيـة بـؤ خـؤى مسـؤطةرى بكـات، بـةآلم ئَيسـتا ئـةوةى تَيـدا نـةماوة و            

ى ليستى كراوةو بازنةى بضوو ، تةبعـةن ئـةوة ر َيطـا نـادات بـةو توَيذانـة وةكـو توَيـذى         هةموار كرا، دةربارة
الوان يان خةَلكَيكى بَى اليةن  بةرامبةر ئةو هَيزة طةورانةى كـة لـة عـرياق دا هـةن كـة خؤيـان بطةنـة ئـةو         

مسـؤطةر ناكرَيـت   هـةزار دةنـط    100كورسيانةى كة لة ثةرلةماندا هةن، بَى طومان ر َيذةيةكى طةلَيك زؤرة 
بةو توَيذانة، هةروةها دةربارةى ئةوةى ر يذةى ذنان لة  ناو ثةرلةماندا بَى طومان كة ئـةوة ياسـايةكة دذ بـة    

دانـداربوو لـة دةسـتووردا ئَيسـتا باوةر ناكـةم، يـةعنى لـة        % 94دةستوورة، لةبةرئـةوةى ثَيشـرت ر َيـذةى ذنـان     
لةناو ثةرلةمانـدا، بؤيـة   % 94ةية بة دةست بهَينَى بطاتة ر َيذةى وآلتَيكى وةكو عرياق كة ذن بتوانَى ئةو ر َيذ

 11_8ثَيشبينى دةكرَيت بة ثَيى ئةو خاآلنةى كة باسـم كـرد كـة ليسـتى هاوثـةميانى كوردسـتان زيـاتر لـة         
كورســى لــة دةســت بــدات بــة ثَيــى ئــةو خاآلنــةى كــة باســكرا، دةربــارةى زيــادبوونى كورســيةكان بــَى طومــان  

ــ ــاو   زيادبوونةكـــة زيـ ــادبوونَيكى بةضـ ــان زيـ ــة ثارَيزطاكـ ــونكة لـــة زؤر لـ ادبوونَيكى زؤر نامةعقوالنةيـــة، ضـ
دةبيندرَيت و لة هةندَى لة ثارَيزطاكان كةم بوونةوة دةبيندرَيت، وةكو باسيان كرد لة سلَيمانى، من ثَيشنيار 

ةرؤكى دةزطــاى دةكــةم كــة ســكاآلية  ثَيشــكةة بكرَيــت، ضــونكة بــة ثَيــى لَيــدوانى دادوةر  اســم عبــودى ســ
هةَلبذاردن لة كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكان كة لة لَيدوانةكةى دا دةَلَيت  ةوارةى سياسـى دةتـوانَى سـكاآل    
تؤمار بكات بؤ ئةجنومةن، دةتوانرَى ئَيمة سكاآلية  تؤماربكةين لةسةر ئةو ناهة يةى كة دةرهةق بة ئَيمة 

نـةكات لةسـةر ئـةو ياسـاية بـؤ ئـةوةى ثةسـةند نـةبَيت لـة           كراوة، دةتوانرَى لةسةر سةرؤ  كؤمار كة ئيمزا
ياساكة، هـةروةها وةكـو ئـةوةى بـراردةران ئاماذةيـان ثَيـى كـرد كـة ر َيثَيـوانَيكى سةرتاسـةرى لـة كوردسـتان             

 .بكرَيت دذى ئةو ياساية، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا،،  كا  ئارا، فةرموو
 :بةر َيز ئارا، حس 

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
 .سوثا، سةرؤكى ثةرلةمان  سةكانى من هةمووى كران

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثا،، امينة خان فةرموو
 
 
 

 :سعيد ذكرىبةر َيز امينة 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مـة ئـةو   كورسى كة بؤ تةعويزيا هاتينة دانـان، ئاريشـةية  كـو مةضـَى بـن، كـو       % 4هةَلبةت دي  ئةو ر َيذا 
خةسارةتَيت تَيت ئة ةليات تَيدا دبينم تايبةت بؤ هةرَيما كوردسـتانَى، ذ اليـةكى ديـا بةشـداريا هةَلبـذاردنا      
دي  ئةو هةَلبـذاردنَيت ضـوو يـةت كـرن بةشـداريا خـةَلكى كوردسـتانَى ذ هـةمى مةنتقةيـةت عريا ـَى ر َيـذا            

رة ضــكةتةظةوة، ذ لةاليــةكى تــر بــةهايَى بةشـداريا وان زَيــدة تــر بوويــة، ئةظــة ذى ضــةند تشــتة  بؤمــة ليـَـ 
كورسى كوردستانَى دَى طران تر ذ بةهايَيت جنو  و وةسةتى عريا ى بويت، ذ اليـةكى تـر ذى دةنطـَى زَيـدة     

دَى كـةمرت بيـت، كورسـى تـةعويزى     % 4تر كورسى تةعويزى لكوردستانَى دَى كةمرت بينت، يةعنى ئةظ ر َيذة 
ةتَيك دا كـو دةسـت نيشـان كرنـا يـان ئيستسـنائا يـا كـةركووكَى كـو جهـةكى           طةلة  طران كرن، ئةم بَي  حاَل

ــةو       ــدا لــوَى ياســايةدا ئامــاذة هنــدَى دات كــو ئ ــارةت ثَي طومــان ىَل كريــة، وة  هــةظاَلَى مــن كــا  زانــاة ئيش
يـةعنى دةســكارى ثارَيزطـاهَي بَيتــة كـرن ئــةو دبَيتـة جهــَى طومـان ىَل كــرى، ئايـا لَيــرة       % 4ثارَيزطاهَيـت ثــرت  

ئيستسنا لناظَى كةركووكَى ئينان نةدان ثَيدانةكا ياسايية لسةر هةندَى بةَلَى كةركوو  جهةكى هةندَييـة كـو   
تةزويريا تَيدا هاتة كرن، ئةم بهَي  بةراوردة مابةينى كةركووكَى و ثارَيزطاهَى تردا بكةين، جنوبَى عَيرا َى 

اليـةكى تـر مشـةط بـوون ذ بـؤ دةرةوةى وآلتـين       ئةم زان  تريؤر هةبوويـة، كوشـنت طةلـة  زَيـدة بوويـة، ذ     
جنوبَى عَيرا َى طةلة  ثرت بووية ذ هةرَيمَى كوردستانَى دا، ئةطةر ئةم ظَى ر َيذة بهَي  بةراورد بكةينةظةوة 

كورسى ىَل هةبينت، يان ئةطةر موحافةزةيةكى  39دان % 14كورسى  12ضؤن دبينم حمافزةكا وةكى ميسَلَى 
كورسى هةبينت، ئةظة هةمى ئةو مةنتقانة كو ئةطةر  95دان 14كورسى بؤ  11بطرى وةكى بةسرا بةرضاظ 

ئيعالمين طةر سةح كةينَى ثةر انيا جاران تريؤر تَيدا هاتة كرن، ثة   و ئينفجـارات و كوشـنت و هةروةسـا    
ناكــاتن موشـاخ بونـةكى يـةكجار زَيـدة ذ وان مـةنتيقان دا هاتيـة كــرن، يـةعنى عة َليـةتا يـا مرؤظـَى  ابيـل            

يةكسةر ية  مليؤن و سَى سةد هةزار كة، تَيدا هاتبنة زَيـدة كـرن، ئةطـةر ئـةم سـةح كـةينَى هةَلبـذاردنَى        
ضوويدا بيت حةفت مليؤن و ثَينج سةد سةرجةم ئاركنجَيَى عريا ـَى بوينـة، لطـور ذَيـدةرَيت كـو بـآلظ بـوى،        

كورسى، لةراطةهاندا بـةرى دةمـةكى ديـار     311مليؤنة، يةعنى ئةظة دكةوَيتة  31ر َيذا ئاركنجيَيت عريا َى 
كورسى دَى بؤ عريا َى دَيتة دةست نيشـان كـرن، ئـان كـو سـى ودوو مليـؤن و سـَى سـةد هـةزار           393بوو كو 

كةسيت عريا َى دذيةت، ئةرَى ئةظة ضوار مليؤن و سةد كةسة تةنَى جنوبَى عريا َى دطريتةوة  يـةعنى ئـةظ   
عريا َى دطريتةظة، ئـةى ثارَيزطاهـا سـلَيمانَى و دهـؤ  و هـةولَير، ئـةظ        زَيدةبوونة بة، حمافةزاتَيت جنوبَى

زَيدة بوونة يةعنى ضةوا ضَى دبَيت ئةظ زَيدة بوونة بؤ مناتقانـة نةطريتةظـةوة، بـاوةر ا م ذى يـةعنى ديـ       
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ةيظا كين سةرذمَيريَى، ض سةرذمَيرى نةهاتينة كرن، كو ئةظة ذى ئةو سةرذمَيريا طشتى كو بر يار بوو لة هـ 
دةه بَيتة كرن بوو سةبةبى هةندَى كو زَيدةكردنةكا عةشوائى بوو بهَيتة كرن كو يا وةزارةتا يـا بازرطانيـات   

كورسـيكَى كـو ثارَيزطاهـا دهـؤ  و سـلَيمانى و هـةظلَيرين        38موكةلةفة، ئةطةر هةم بةرطة ذى بكةين ئةو 
كورســى،  35ا نينـة و وةكــو كةظيتــة  بهـَي  بــةراوردةكى بكــةين هةمبـةر ئــةو راخــةكَى كـو يــت موحافــةزاي   

يةعنى ئةظة ناهَيتة بةراورد كردن كو ر استيانةكة زَيدة لسةر هةية، ئةطةر ئةم بهَي  دي  ئةو هةَلبذاردنَى 
ضويت كو ر َيذا بةشدارى خـةَلكَى كوردسـتانَى هةَلبـذاردنَيت دَى ئةطـةر بَيتـو بةشـداريا خـةَلكى زَيـدة بيـت،          

هـةتا  %  11، صالح الدين ذى ئةم دةنطا بينى مـومك  نينـة ئـةم بطةهينـة ر َيـذا      ئةطةر هةتا بةغداد، ديالة
، يةعنى ئةظة ثَيطةها سياسيةت مة لعريا َى دهَيت بةرةظ لةوة زَيدة تر، ئةجنامَيت يـةت سـلبى لةسـةر    19%

دهَينة كـرن،   ى ئةو هةَلبذاردنَيت كو دةرةظةى وآلتَيت4ذ بر طا  5ئَيمة دبيت، لةاليةكى ترظة بر طة ماددةى 
هـةزار عريا ـى تَيـدا هـةبن      90هةَلبذاردنَيت ضووي يان ثرؤذةى ياسـا ضـووية ديـار كـرد بـؤ هـةر وآلتـةكى        

دةيةوَى ببيتة دائريةكا يا ئينتخابى، لسةر  ائيمةيا موغلةق تَيدا عـرياق هلـةمى يـة   دائـرية هةَلبـذاردنَيت      
هةبوو بة، ئةو ياساية نوكة هةية ديار نـةكاتن كـو   بينت، ئةظة ذى ثرؤذةيةكا باة بو تَيدا ر وون كردنة  

ئةو هةَلبذاردنة يَيت دةرظةيَى وآلتَى دا ض شَيوازى بينت، ض ئالية  كؤمسيؤن دةيدات ئايا ئةو ئالياتة ضةندة 
ثا ذ بينت  ذ اليةكى تر ظة ئةظ  انونة  يةمشل بوو بة حةماسةتا خةَلكى بةشدارى كةم بكاتن، ئةطةر ر َيـذا  

خةَلكى كةم بيت ئان زَيدة بيت، ض كةم بيت ض زَيدة بـينت هـةر ئـةو كورسـيكَيت موحـةدةد بـينت        بةشداريا
تةعويزى بووتة يا كةم بينت، لةو حاَلةتَى دا هةَلوةستا خةَلكى بؤ بةشداريا خةَلكَى دَى طةلـةكى كـةم بـينت،    

ة موهةجةرة، ئةو موشةط بووَي سةبارةت ب 5ماددةكا دوويَى  انونى هةر لوَى ياسايَى ماددةى ضاريا بر طةى 
كو دةظةرةكى هاتينة ظة طواسـنت كـو ثـةيتظيا بـة يـةكرتى بـدةن، باشـة ئينتخاباتَيـت ضـوويَى سـةر ئاليـاتَى            
بيتا ــة ئــةرزا َى بوويــة، ئةطــةر هاتبيتــة مةنتيقةيــةكى ســندوق بؤتــة نةهاتنــة دانــان، بــة، ئاليــاتَى            

بؤ نةهاتينـة دانـان، و دةنطـَى وان ذى نـة بـؤ موحافـةزان        هةَلبذاردنَيت نوكة، يةعنى  انونا نوكة ض ئاليةت
دهَيتة حيسَيب كرن، ئةطةر سةرذمَيرى نةهاتبيتة كرن دةنطـَى تـة بـؤ كـريَى دضـيت، سـةر ض موحافـةزةيَى        
دَيت حيسَيب كرن  ذ بةر هةندَى ذى ضار ساَلَيت لة ئةم تووشى كارةساتَيت طةلة  مةزن بـ ، ئةطـةر ئـةم    

ثَيشنيار هةنة يا يةكَى ئةو تةزويرا ئاركةجنَييت طةلة  موحافةزا هاتينـة كـرن بهَيتـة     بةشداريا ب  ضةند
ئاشكرا كرن، و بةشى ر استة ينة هةرَيمَى ذ ر َيذا ئاركةجنيَيت عريا َى بهَيتة تةعديل كرن، ذ اليـةكى تـر ظـة    

ن و دطـةل وةزارةتـا   داخازا لسـةرؤ  كؤمارَيـت دكـةين كـو ئـةظ تـةزويرَيت هاتينـة كـرن ثَيداضـوونةكى بكـة          
بازرطانى و راست ظة كرن تَيدا هةبينت، ظيتؤية ذى بكاربهَينيت، ئةطةر هـاتوو ئـةم نةشـياين ر اسـت ظـةكرنا      
ظان ياسايَى كارةكى بكةين و ئةو تشتَى ظة دةست مةدا نةهات يامشا بةشدار نةبوونا مـة طةلـة  باشـرتة كـو     

 .نان بهتة كرن، زؤر سوثا،ئةم شكةستنةكا ظان ئةو ثالنة كو بؤ مة هاتية دا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا،،  كا  امساعيل فةرموو
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 :بةر َيز امساعيل حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

جـةنابت لةسـةرةتا دا مةسـةلةكةت بـة دوورودرَيـذى بـا، كــرد بـؤ هـةموو ئـةو ناحة يانـةى سـةبارةت بــة            
ايةكان كـرا مـن نامـةوَى دووبـارةى بكةمـةوة و خوشـك و       خةَلكى كوردستان و بة سةرذمَيريةكةى و بـة ياسـ  

َ برايانين لة ثةرلةمان هةموويان با، كـرد، بةداخـةوة برادةرامنـان كـة لـة بةغـدان يـان برامـان كـا             فدؤا
ــت        ــة وة  ثَيويس ــة ر ةنط ــونكة ئَيم ــة، ض ــادة بوناي ــة ئام ــةو كؤبوونةوةي ــةيفور ل ــارف ت ــا  ع ــان ك ــوم ي معي

اكانى عرياق و لةسةر طشتى طفتوطؤكانى كة لة عـرياق دا دةكـرَين، دةبووايـة    مةعلوماكان نةبيت لةسةر ياس
ئةو برادةرانة لَيرة مةوجود بان ئةمر ؤ دةيانتوانى وةآلمى زؤر لة برادةرانى ثةرلـةمان بدةنـةوة كـة ئـةوان     
 ضةند خةريكى ئـةو هـةموو مشـتومر ةو ئـةو هـةموو شـةر ة زؤرانـةى كـة لـة ثةرلـةمانى عـرياق دا دةكرَيـت            

لةسةر ياساكان و لةسةر هةموو ئةو تةوةرانةى كة ر ؤذانة دَيتة ثَين لة عريا ـدا بةداخـةوة دةبوايـة ئـةوان     
لَيرةن بن، ثَيشنيار دةكةم ر ةنطة كاتةكة زؤر درةنط بَيت و زؤر لة هاور َييانيشمان كة دةيانةوَى  سة بكـةن،  

ةرانـة تـةكليف بكرَيـت ض كـا  عـارف بَيـت يـان        ئةطةر بكرَى  و تةئجيل بكرَيتةوة بؤ بةيانى ية  لـةو براد 
 .......... . بَيت لَيرة بن و بؤ ئةوةى بتوانن وةآلمى ثرسيارةكان بدةنةوة، ثَيم وابَى كارَيكى باشة،  فؤاَ.َ

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةَل            ــة لةط ــي هةي ــة  سياس ــاعى مةكت ــؤادين ئيجتم ــا  ف ــة، ك ــة عةممان ــارف ل ــا  ع ــةوةت ك ــؤ وةآلمدان ب
ــةر ةمسى     هــةرد ــان ب ــتةكةى خؤمش ــةين، ياداش ــان دةك ــكةى خؤم ــة ئيش ــة ئَيم ــردووة، بؤي ــةم ك ووكيان حماوةل

ئةنَيرين، كة ئَيستا خةالمسان كرد نةختَيك ر ادةوةست ، ياداشتةكة حازر دةكةين، هةَلوَيستى ئةو بةر َيزانة 
بةآلم لة سةرؤكايةتى ثةرلـةمان  ئةنَيرين بؤ ر َيزدار مام جالل و لة فرسةتَيكى تر نة  لة جةلسةى ر ةمسى، 

لةطــةَل ســةرؤكى فراكســيؤنةكان و ليذنــةكان و لةطــةَل ئــةو ر َيزدارانــة دادةنيشــ  و ئــةو ر وون كردنةوةيــة   
 .دةدةين، سوثا،،  كا  امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسـةر  : ةسةلةى ياساى هةَلبذاردنةكانة و دووةميـان لةسةر م:  سةى ئَيمة لةسةر دوو مةسةلةية، يةكةميان
ــَى       ــايةكة ب ــاَلَيم ياس ــن مــن ن ــان دةزان ــايةكة خؤت ــةر مةســةلةى ياس ــةرذمَيرية، لةس ــانى و س وةزارةتــى بازرط
كةموكورتية، بةآلم ناشَلَي  برادةرامنان لة هاوثةميانى كوردستانى هيضيان نـةكردووة، ثـَيم وايـة كـارى زؤر     

ةنطة هةزار و ية  شةر يان لةسةر ئةو مةسةلةية كـردووة، بـة تايبـةتى لةسـةر مةسـةلةى      باشيان كردووة، ر 
: كــةركوو ، ئــةوةَل جــار كــة ويســتيان ئيستســناى بكــةن كــةركووكيان ىَل دةركــردو  بــوَل نــةكرا، دووةميــان  

كـة بـة   ويستيان كؤتا بؤ توركمان و عةرة  دابنَين ئةوةشيان  بوَل نةكرد، ئـةخري جـار هاتنـة سـةر ئـةوةى      
ئيتيفا ات ر َيك بكـةون لةسـةر ئـةو مةسـةلةية، ئَيمـة لَيـرةوة دةسـت خؤشـيمان ىَل كـردن وةكـو ثةرلـةمانى            
كوردستان، ئةوة كارةكة لة ئيتيفا اتة، هةركارَيكين بة ئيتيفا ات بَيت بةر استى هةموو شت بة دَلـى ئَيمـة   
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بةداخـةوة دةَلـَيم كـة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان       نابَيت، ئَيمة لة كوردستان ئةو اليةنة سياسيانة نوَينةريان، 
ر ةنطــة زؤر جــار كوتلــة سياســيةكان هــةموومان كــوردين لةســةر يــة  مةســةلة و ضــةند مةســةلةية  ر َيــك  
ناكةوين، بؤ منوونة جةنابت و كا  فرست سكرتَيرى ثةرلـةمان سـةرؤكى ثـرؤذةى دةسـتوور بـوو، ئَيمـة لـة        

ات ر َيككـةوت  لةبـةينى برادةرانـى ئيسـالمى و لةبـةينى برادةرانـى       كوردستاندا كة ر َيككةوت  بـة تـةوافو   
حيزبى شيوعى و ئةطةر ئَيمة خؤمان بـة خؤمـان نووسـيبا ر ةنطـة بـة دَلـى خؤمـان دةمانووسـى، بةداخـةوة          
ر ةنطة هةموو شـتَيك لـة عـرياق بـة دةسـتى ئَيمـة نـةبَيت، برادةرامنـان لـة ثةرلـةمانى كوردسـتاندا نـةتوانن             

ة ثةرلةمانى عرياق نةتوانن ئةوةى كـة مةبةسـتيانة بيكـةن، ضـونكة زةختَيكـى يـةكجار زؤريـان        ئةوةى كة ل
لةسةرة، ئةو زةختةى كة هةية هـةر تـةنها شـيعة و سـوونة نيـة، حةزدةكـةم ئـةوة بـزانن بـا بـرادةران ئـةو            

ةدةخول حة يقةتة زؤر باة بزانن، ئةمريكا لةسةر خةتة و تةدةخول دةكات و ئينطليـز لةسـةر خةتـة و تـ    
دةكات، توركيا وئَيران تةدةخول دةكةن، لة هةموو ئةو ثرؤذة ياسايانةى كـة لـة عـرياق دةردةضـن ئيقلـيم و      
سورياة تةدةخوىل تَيدا دةكةن، هـةموو جريانـةكان تـةدةخول دةكـةن، بةشـيان هةيـة لـة ثـرؤذة ياسـاكان و          

ان، حة ــة بةر اســتى ئَيمــة لــة دةيانــةوَى مســؤطةرى بكــةن، لةســةرووى هةمووشــيانةوة نةتــةوة يــةكطرتووةك
ثةرلةمانى كوردستان داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان بكةين، كة نةتةوة يةكطرتووةكان ثرؤذةيةكيان تة ديم 
كرد سةبارةت بة ثرؤذة ياساى هةَلبذادنةكان كة موخالفى دةستوورى عريا ية، ئَيمة بةر استى حة ة طلـةيى  

او عـرياق نةكـةن، تـةدةخول لـة دةسـتورى عـرياق دا نةكـةن، كـة         لة ئةوانة بكةين كة تةدةخول لة ششونى نـ 
بةداخةوة برادةران هةر دةَلَين هاوثةميانى كوردستانى هيضـى نـةكردووة، مةسـةلةكى كـوردى هةيـة دةَلَيـت       

، بؤيــة ئــةو ثَيشــنيارةم كــرد كــة بــرادةران لَيــرة بــان ئــةوان دةزانــن ض (ئــةوةى لــة شــةر ى نيــة شــريى تيــذة)
ر هةية و بةض جؤرَيك تـةعامول لةطـةَل ئـةو برادةرانـة دةكرَيـت، بـة ض شـَيوةية  لةسـةر         زةختَيكيان لةسة

ياساكان مشتومر ى لةسةر دةكرَيت، خؤتان دةبينن ئةو ثرؤسةيةى كة ئَيستا لـة عـرياق دا هةيـة، نـة  هـةر      
زة مةســةلةى كــوردة، حــةز دةكــةم ئــةوة بــزانن ئَيســتا دةســتَيكى بــةهَيز دروســت بــووة ئــةو دةســتة بــةهيَ    

ثشـــتيوانيةكى بةهَيزيشـــى هةيـــة كـــة دةيانـــةوَى ثـــةكى ثرؤســـةى سياســـى لـــة عـــرياق يـــةن، دةيانـــةوَى   
حكومةتةكةى بـر ووخَينن، دةيانـةوَى ثةرلةمانةكـةى بـر ووخَينن، حة ـة ئَيمـة ئـةو مةجاالنـة نـةدةين، بـة           

ثةجنـة بؤكـورد درَيـذ    تايبةتى كورد با نةبَيتـة سـةبةبَيك لـةو سـةبابةى ئَيسـتا لـة عـرياق دا كـة هـةموويان          
دةكةن و دةَلَين كورد سةبةبى تَيكدانى هةموو ثرؤسةكانة، كورد سةبةبى هةَلنةبذاردنة، كورد سةبةبى جَى 
بةجَى نةبوونى ثرؤسةى هةَلبذاردنة لة عرياق، مةعقول نية مةهانة بدةينة دةستى هـية اليـةنَيك لةوانـة،    

ان كردووة، زؤر ر استة و هـةمومان دةزانـ  ناحة يةكـة    ناحة يةكى طةورةيان بةرامبةر بة خةلَ كى كوردست
با ئةوان بيكةن، ئَيمة نةكـةين، ئَيمـةة دةمـانتوانى ئـةمر ؤ لـة كوردسـتان و لـة هةرَيمةكـةى خؤمـان دا لـة           
وةزارةتى بازرطانى دةمانتوانى ضةند ئةوان لة موسَل خةَلكيان زياد كردووة، ضونكة ئيعتماد دةكرَيتـة سـةر   

، ئَيمــةة دةمــانتوانى لــة الى خؤمانــةوة ثســولةى خؤراكمــان بــؤ هــةموو خــةَلك دروســت   ثســولةى خــؤراكى
ئَيمـة  ! بكردباية، ر َيذةكةمان زؤر لةوة زياتر بكردباية، بةآلم ئةوان تةزويريان كرد، ئَيمة بؤ تةزوير بكـةين 
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موو بـرادةران لـة   نايكةين، كةوا ئَيستا نوَينةرامنان لة عرياق بة سةرؤ  كؤمـار كـة جـةنابى مـام جـةالل هـة      
ثةرلةمانى عرياق  سةيان هةية لةطةَل اليةنةكان و  سةيان هةية لةطةَل هـةموو ئـةو تةرةفانـةى بةشـدارى     
لة ياساكان و مةسةلةكانى كةركوو  و هةموو ئةو مةسةالنةى كة ثةيوةندى بـة مةسـةلةى كـورد و شـيعةو     

نـا ئَيمـةة دةمـانتوانى ئـةو ر َيـذة زؤرةى       سونةوة هةية تةدةخول بكةن، ئةوان  سةيان باشرت دَيـت، ئةطـةر  
هةية بيكةين، ئَيمة زؤر جار هةوَلمان داوة كة سةرذمَيرى لة عرياق دا بكرَيت، ئـةوان رةتيـان كردووةتـةوة،    
ئةو هةموو سةرذمَيريانةى كة لة عرياق كراون ئَيمة ثَيى ر ازى بووين تا ئَيستا نازامن حةوتة هةشتة ضـةند  

اق دا كراوة، هةموو سةرذمَيريةكان ئَيمة كة ثَيى ر ازى بووين بكرَيت و ئةوان  بوَليان سةرذمَيرى كة لة عري
و  1249و  1259و  1235نةكردووة، ثَيم واية حةوت تا هةشت سةرذمَيرى كة لة عرياق دا كراوة سـاَلى  

ووة، ئـةوان ر ازى نـ ،   كة جَيطاى باوةر ةو ئَيمة ثَيى ر ازينة ثَيى، خؤ ئةو كات ض دةسةآلتى ئَيمةى تَيـدا نـةب  
ئةوان تةنها دةيانةوَى كورد ئةمر ؤ مةهانةية  بدات بة، بؤ ئةوةى خةَلكى كوردى تَيدا تاوانبار بكةن، لـة  

كـة لـة هـةمووى باشـرتة، ضـونكة لـةو كاتـةدا         1299كة كراوة و كارى ثـَى نـةكراوة، لـة سـاَلى      1214ساَلى 
ة بوو و كورد ثَيـى ر ازيـة، نوَينـةرانى كـورد لـة عـرياق وا       عرياق ئيستقرارى هةبوو و سةرذمَيريةكى زؤر با

بكةن كار بةو سةرذمَيريانة بكرَيت، بةداخةوة نايكةن، هةموو مةبةستيان ئةوةية كـة لَيـرةدا  كـورد بَيننـة     
سةر خةت و بةهانةيـة  بَيننـةوة بَلـَين كـورد سـةبةبة،  سـة لةسـةر ئـةوة دةكـةن كـةوا تـةوافو ات هةيـة،             

ئةطةر خةتةر لةسةر تـةوافو ات  ! نطة خةتةرى لةسةرة، خةتةرى ضى لةسةر تةوافو ات هةيةتةوافو ات ر ة
ى %80بَيت ئَيمة دةستوورمان هةية و هةوَل دةدةين هـةموو كـارة ياسـاييةكامنان بـة دةسـتوور بكرَيـت كـة        

كاتـة ئَيمـة   خةَلكى عرياق دةنطى بؤ دةستوور داوة، ئةطـةر كـار بـة دةسـتوور كـرا زؤر باشـة، ئةطـةر نـا ئـةو          
دةتوان  كارتةكانى خؤمـان ر ابكَيشـ ، خـؤ خـةَلك بـة زؤرى ئَيمـةى نةبردووةتـة بةغـدا، بـة ثَيـى خؤمـان            

 .ضووين و دةتوان  بر يارى خؤمان بدةين، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل سس 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .برادةران كا  شاهؤ، جةماعةت كرديان، زؤر سوثا،  سةكانى من

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
رةخنةيـة لةسـةر خـودى ئـةو     : وةَلآل من هةندَيك  سةم هةية كـة دةمـةوَيت بـة خـاَل بيكـةم، خـاَلى يةكـةم       

دا باسـى ئي سـائيات دةكـات، كـة دةَلَيـت بـة ثَيـى عهـد ئي سـائيات كـة بـة             9ياساية، ئةو ياساية لة مـاددةى  
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بيتا ةى تةموينى ثاَلثشـت دةكرَيـت، بةر اسـتى لةمـةيا طلـةييم لـة نوَينـةرةكانى كـورد هةيـة لـة بةغـدا كـة             
يشيان بكردايـة، بيـان زانيايـة مةحاسـةَلةى نيهـائى       9008و  9009دةبوواية سةيرَيكى بيتا ةى تةموينى 

كورسى زياد دةكات و سييانى بؤ كورد دةبَيـت، ر ةنطـة    92ن لة مةسَلةحةتى ميللةتى كوردة، ئَيستا كة كاميا
كة با، لة مة اعدى شاغري دةكات كة براى بةر َيزم كـا    5بر طةى : دا وانةبَيت، دووةم 9008و  9009لة 

كة هةمووى بؤ مةسَلةحةتى ية ، رزطار ر وونى كردةوة ثَيويست ناكات سةرتان بشَيشَينم، ئةوةة بة شَيوةية
باســى وةزعــى تــةعليماتى خاســةى تةســويتى خــار   4خــاَلى  5دوو  ائيمــةى طــةورةى عريا ــة، لــة مــاددةى 

دةكـات، بةر اســتى ناكرَيـت ئَيمــة ئةمـةمان بــؤ ر وون نةكرابَيتـةوة خؤمــان بدةينـة دةســت ر ةشـةبا و  ــةزا و       
تا حةوت كورسى بتوانن كامَل بكةن، لة كاتَيـك دا كـة     ةدةر، ر ةنطة كوردى خار  هةر خؤيان بتوانن شةة

ية و هةشتى اليةنى كةمة نةتةوةكانة و ئةى هةشتةكةى ترى بة، بةشـى   11كورسى تةعويزيى هةمووى 
بةر استى بةداخـةوة ئَيمـة    1عةرةبى سوننةى ر اكردووى عرياق دةكات لة سوريا و لوبنان، دةربارةى ماددةى 

دا بر يارَيكى ثةرلةمان دةرضوو  كة باسى ئةوةى كرد نابَيت كـةركوو    9/11و  91/10لة كؤبوونةوةكانى 
ئيستسنا بكرَيت، بةآلم بةداخةوة لةم ماددةيةدا دووجار ئيستسنا كراوة، جارَيكيان وةكو مةناتقى مةشكوكة، 

بكـةين بـؤ    1ى مـاددةى  3جارَيكيان بة نة، ناوى هَيناوة، ناوى كةركووكى هَيناوة، ئةطةر سـةيرى بر طـةى   
ئةنـدام ثةرلـةمانى دةوَيـت لةطـةَل ئةكسـةريةتى ئةسـوات كـة         40مةناتقى مةحافةزاتى مةشـكوكة ئيمـزاى   

 40ليذنةى تةحقي  بؤى تةشكيل بكرَيت، كة ئةوة بة ثَيـى نةتيجـةى ئـةو ئينتخاباتـة بَيـت، ئَيمـة ئةطـةر        
بَيــن  بــؤ ئــةوةى ليذنــةى  كورســيةكة ئةطــةر بهَيــن  باشــة، ئةطــةر ئةكســةريةتى ئةســواتى ثةرلــةمانين   

تة ةسى حة ائي  و ليذنةى تةحقي  ضى ناو ئةنَيى بضَيتة موسَل هـ  بكـات، ئَيمـة ئـةو ئةكسـةريةتة بـة       
دةست ناهَين ، يةعنى ئَيمة ضـووينةتة لوعبةيةكـةوة لـة بيدايةتـةوة دؤر اويـن، زؤر وازحـة شـتةكة، دواى        

انى كوردستان  بوَلى نةكات، دووجار ئيستسنا كردنـى  ئةوةى ئةم ماددةية نووسراوة بةر استى حة ة ثةرلةم
، بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةمة بر يارى ذمـارة  9/11و  91/10كةركوو ، شكاندنى  ةرارى ثةرلةمانة لة 

ى بةر َيزى ئَيستانة كة مةرجةعى سياسى هةموو مةسَلةحةتَيك  نة  موباشر، بة غةيرة  9004ى ساَلى 1
ش ، تاكة نوَينةرى رةمسى ميللةتى كوردين لَيرة، ئةو بر طةيةى كة دانـدراوة لَيـرة   موباشرى ميللةتى كوردي

دذى جةوهةرى  انونةكةية كة  انون دةبَيت عام و موجرد بَيت، بؤضى كةركوو  جياكراوةتـةوة، سـيفةتى   
ة لـة  عام و موجةرةدى  انونةكة لةويا لة دةستى داوة، كة سيفةتى جةوهـةرى هـةموو ياسـايةكة، دواى ئـةو    

دةنط بَين  و بَلَي  توخوا طلةييمان  40ى سَييةميان باسى ئةوة ئةطةر ئَيمة ئةوةمشان تَى ثةر اند 1بر طة 
لــة مــةوزوعى موســَل هةيــة و ئةكســةريةتى دةنطمــان هَينــاو لَيذنــةى تة ةســى حــة ائي  بضــَيت و لَيذنــةى  

ات، ئةطةر كةركوو  بـَى و نوَينـةرى   تةحقيقى بضَيت و دةبَى ليذنةية  دروست بَيت لة ضوار عزوى مكةون
تةختيت و داخلية و تيجارةو مفةوةزيةى عوليا و بة معونةى ئومةمى موتةحيدة، بؤ ئومـةمى موتةحيـدة   

ساَلة  ةزيةى ثؤليسارى طرتؤتة دةست و توانيويةتى هةنطاوَيك بضَيتة ثَيشةوة، بؤ تـا ئَيسـتا تـةرحَيكى     39
بدةينة دةست  ةزا و  ةدةر و ر ةشةباى ئومةمى موتةحيدة  بر طةى  ضاكى كردووة بؤ ئَيمة تا ئَيمة خؤمان
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 89ئـةى كاكـة يـةعنى ئَيمـة     ( الى وضع سياسى او اَارى)ى هةمان ماددة ئةمة دةَلَيت نابَيتة سابيقةية  5
ى و هـةولَير و دهـؤ    ئةطـةر لةسـةر سـلَيمان   ! ساَلة فيشة  دةنَي  بة دةوَلةتى عريا يةوة و ضيمان كـردووة 

و سةر سةرم، ئةطةر لةسةر ئةوة نية ئَيمة ئةنفاكان بةضـى بةسـةرهات و كيمياميـان بةسـةر      و سةرضاوبووة
ضـؤن نوَينـةرى ئَيمـة    ! هات و كةركوو  لةسةر ضى وَيران كرا و ئـةو خةَلكـة لةسـةر ضـى مـاَلى وَيـران بـوو       

دان سـابيقةى وةزعـى   موافة ةيان لةسةر كردووة  ئةطةر ئي سا ئةطةر دةنطدان و دةرضوونى نيسبةى دةنطـ 
من نازامن لة دنيايا ضى سابيقةية، لة بؤسنة و هةرسك و كؤسؤظؤ ! سياسى و ئيدارى نةبَيت ضى سابيقةية 

  ئةمة تةحةفوزةكامن بوو لةسةر نةسى !و جةبةل ئةسوةد و ئةمانة بوو بة سابيقة، بؤ لة وآلتى ئَيمة شازة
ةوة بكةينةوة ئةمر ؤ لةم ثةرلـةمانى كوردسـتانة بةرنامـة     انونةكة، نو تةيةكى تر هةية دةبَيت ئَيمة بري ل

ضية لة ثشت ئةمةوة  بةر َيزان ئةمة بةضةند مةرحةلةية  دةستى ثَى كـرد، مةرحةلـةى يةكـةم عـةدةدى     
مليـار و نيـوى    3هةزار كـة،،   90هةزار كةسيان  بوَل كردو، ئَيستا دةَلَيت  950ثَيشمةرطة بوو، بيدايةت 

جَى بةجَى ناكات، ثَيشمةرطة بة مةرحةلةى دووةم لـة   150رزارة و نايدةن، ماددةى مةعاشى ثَيشمةرطة  ة
 ةرتةثةو جةلةوال ر ادةثةر َينَى و تةو ى خانة   دةكات و لةوَيوة لة سـةدى موسـَل كردوويةتـة سـةرمان و     

ا بؤيــان لــة موســَل دةرمــان دةكــةن، لَيــرةوة ئامــادة نيــة مــة ور ياتــةوة ســةر هــةرَيمى كوردســتان، ئَيســت  
دةركةوتووة ئَيمة تا ئةو نيسـبةتةمان هـةبَيت لـة ثةرلـةمانى عريا ـدا مشـكيلةين بـؤ ئـةوة عيالجَيكـى زؤر          
باشيان دؤزيوةتةوة بة بؤضوونى خؤيان كة ئَيمة ئةو نيسبةتةمان كـةم بَيتـةوة، بـؤ منوونـة ئَيمـة بـة ثَيـى        

، بــة ثَيــى ئــةم ئينتخاباتــة ئةطــةر ى مة اعــدى ثةرلــةمانى عريا يمــان هــةبووة%91لــة  9004ئينتخابــاتى 
ضى ثَى ئةكرَيت   ئةمة ئةطةر ئةو ثرؤذة ياساية سةر % 11، ثَيم ناَلَيى % 11بكرَيت نيسبةمان دةبَيت بة 

بطرَيت، سياسيةن ئَيمة هية مةناسبَيكى سيادميان نابَيت، با لةسةرى نةرؤم دةست ناكةوَى،  انونيـةن ئَيمـة   
، ئةمـة ئي سـائياتى مـن نيـة هينـى      % 11ةوة دةبَيت بة % 91اندا وة  طومت ر َيذةمان وة  طومت لة ثةرلةم

، بـةر َيزان ئةمـة   % 19ةوة دادةبةزَى بـؤ  % 14خةَلكى خةبرية بؤ مةعلوماتى بةر َيزتان، ر َيذةى دةنطدةرمان 
انـةى  كتَيبةكةى فازَل حسينة ئي سائيياتى ئومةمى موتةحيدةى تياية لة بيستةكان دا ، ئةطـةر ئـةم مةناتق  

زيـاتر بـووين،    3/5ئةم حيسابى دةكات كة ئَيمة بة ثَيى ئةم دةنطدانة نيوةى سةوت ، وةختى خـؤى ئَيمـة   
ئةمــة ريســالةى دكتؤرايــة لــة جاميعــةى ئينديانــة هَيناويــةتى، تــؤ ر ؤذ بــةر ؤذ بضــووكم دةكةيتــةوة، حة ــة  

سنوورَيك بؤ ئةو زوَلمة دابنَيت ئةو  يادةى كوردى سنوورَى بؤ ئةوة دابنَيت، حة ة نوَينةرى ميللةتى كورد 
ســاَلة لةســةر ئَيمةيــة، مــةوزوعى  ــانونى ئَيمــة ئةطــةر ئةمــة ســةر بطــرَى بؤيــان   1000زوَلمــة تةرخييــةى 

بةر استى شتَيكى زؤر موهيم هةية لة دةستوورى عريا ى دا مةجلسـى ئيتي ـادة، مةجلسـى ئيتي ـاد بـةيانى      
ســائيلى عاليقةيــة مــاوة، تةعــديلى دةســتوورة، ئَيمــة لةوانــة  ئــةو  انونــة بــة ئــارةزوى خــؤى دايــدةنَيت، مة 

هةمووى زةرةرمانة حة ة سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةمانة بة نـةزةرى ئيعتبـار وةربطرَيـت، بـةيانى ئَيمـة لـة       
مــان هــةبَيت، دةتــوان  ضــى بكــةين بــؤ مةجلســى ئيتي ــاد كــة دةبَيتــة جَيطــرةوةى ئــةم    % 11ثةرلــةمانَى 

قى  ةراراتى مةجلسى نةوا  دةكات، تةعديلى دةستوور ض ىَل بكـةين، ئةطـةر ئـةو    مةجلسى ريشاسةية تةسدي
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وةختة هةموو ئيمكانياتى خؤمان يةينة سةر رةفزى سَى موحافةزةكة، جا بـةر َيزان ئَيسـتا بـؤ ئـةوةى زؤر     
ديلمان سةرى بةر َيزتان نةئَيشَينم ئةوة موهيمة ئَيستا ئَيمة ضى بكةين، تةرحى بةديلمان ضية  تةرحى بـة 

كــة  9004ى ســاَلى 1ضــةند شــتَيكة، بــة رةمســى وة  ثةرلــةمان كــة مةرجــةع  بــة ثَيــى بر يــارى ذمــارة   
ثَيويستة ئَيمة رةدى ئةو ياساية بكةينةوة، ثَيشيان بَلَي  ئةطةر بةو شَيوةية بر وات بةسةراحةت هةَلبذاردن 

ئيعرتاف لةهـةر حكومـةتَيك ناكـةين     نة  نايكةين، بةَلكو هةَلبذاردنين ناكةين و سةحبى سيقة و سةحبى
، (شةر ةو  اثى ثَى طرتـووين )كة لة بةغدا بَيتة سةر كار، لةهةر تةعديلَيكين ئةو مةجلسى نةوابة دةيكات، 

يا ئةوةتانَى دةبَيت ئةم ثةرلةمانة يةكَيكى تر لةو نو اتانةى كة ئةم تةرحة بةديلى بكـةين، دةبَيـت   : دووةم
ــة     داواى تــةئجيلى ئــةم ئينتخابا ــت بــا ليذنةيــة  ل ــرَى، ئةطــةر ئي ســا ناكرَي تــة بكــةين تــاوةكو ئي ســا دةك

مةحسـةَلةى نيهـائى    9008و  9009موختةس  ثَيك بَيت بزان  ئَيمة بة ثَيى ئي ساى فؤرمى خـؤراكى   
 9008ضـةند زيـاد دةكـات     9009كورسى زيادى  كردووة، بـة   92ئَيمة ضةندة وة  ميللةتى كورد، ئَيستا 

دا ضـةندمان دةكـةوَى  داواى ئـةوة    9008دا ضـةندمان دةكـةوَى و لـة    9009ةكـات  ئَيمـة لـة    ضةند زيـاد د 
بكةين، كامة لة مةسَلةحةت و بةرذةوةندى باآلى ميللةتةكةمانة  مـن داواكـارم سـةرؤكى هـةرَيم دةسـةآلتى      

ات و بَلَيـت  شةرعى و  انونى خؤى بةكاربهَينَيت و تةداخول بكات لـةم  ةزيةيـة، بةر اسـتى ر ةفـزى ئـةوة بكـ      
بـة ريشاســةى مجهـورى ر ابطةيةنـدرَيت كـة ظيتــؤى ئـةم ياسـاية بكــات،       : ئةمـةم  بـوَل نيـة، نو تــةى ضـوارةم    

هةرضةندة من دوَينَى شةو لة وةسائيلى ئيعالمةوة طوَيم ىَل بوو كة طواية ئةم ياساية  بوَل كراوة، من ئَيستا 
نةكراوة  لـة تةلـةفزيؤنى كوردسـات طـوَيم ىَل بـوو      وةكو شةخسى خؤم موحةير ماوم نازامن  بوَل كراوة يان 

طواية كراوة، بةآلم ئةطةر نةكراوة داوا لة ريشاسـةى مجهـورى بكـةن رةدى بكاتـةوة و  ظيتـؤى بكـات، ئةطـةر        
كراويشــة بةر اســتى ئةمــة تــةعبري لــة خواســتى ئَيمــة ناكــات، ثَيويســتة ئَيمــة مو اتةعــةى بكــةين، ئةطــةر     

، كـةى نيسـبةية،   %4ى نية، مةوزوعى كورسى تةعويز و كورسى خار ، لـة  نةتيجةى تاري  هامشين تةئسري
بةر استى ئَيمة بة سةدةها هةزار كوردمان هةية، بةسةدةها هةزار عةرة  هةيـة، شـتَيكى   % 14با بكرَيت بة 

تر هةية و ثَيويستى بة هؤشياركردنةوةى خةَلكة، من ئةمة هةمووى ذمارةى رؤذنامةية لةالمـة كـة ئـةمر ؤ    
رى ئــةم  انونــةمان كــردووة ضــةندى خةلــةل تيايــة، بةداخــةوة حــةوت عــةدةدى رؤذنامةيــةكم لةاليــة ســةي

ئةمةى كة كراوة بة نةبةردى و شتى تـر بـة مانشـَيت نووسـراوة، تؤمـاركردنى نةبةرديـةكى تـر لـة بةغـدا،          
زبـايى ىَل  ئيتيسـاَلى كـردووة و ثريؤ   10/11هةتا دواية، جؤزَيـف بايـدن بـؤ ريشاسـةى مجهـورى بـة تـةرخيى        

كــردووة و دةســت خؤشــى ىَل كــردووة، بةر اســتى ئةمــة نةبــةردى تــر نيــة، حة ــة ثةرلــةمان كــة ئَيمــة تا ــة  
مةرجةع  هةَلوَيسـتى خؤمامنـان هـةبَيت، شـتَيكى تـر هةيـة ئَيمـة بـزان  دةبَيـت داواى ر وونكردنـةوة لـة            

يان و ثةرلـةمانتارانى يـةكطرتوو   ريشاسةتى مجهورى و ثةرلةمانتارانى عريا ى بكةين، مةوزو  ضـية هـةموو  
نةضوونةتة ذوورةوة بؤ دةنطـدان، ئـةوان هـةموويان ضـوونة، ئةطـةر شـتَيكى ثشـت ثـةردة هةيـة  بةر اسـتى           

 10مةســري ى ميللةتةكــةمان لةهــةر كورســيةية  ئايــا ريشاســةى مجهوريــة  ئايــا ريشاســةى ثةرلةمانــة  ئايــا 
ــى     ــةر كردن ــؤ ضارةس ــة ب ــا هــةر وةعدَيك ــة  ئاي ــبة    وةزارةت ــةو نيس ــة ئ ــانى ئَيم ــة زةم ــة تاك مةســائيلى عاليق
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تةزويريةية كة ئَيمة نيسبةتَيكى زؤر كورسى بَين  جا هـةر كـة، و اليـةنَيك بيهَينـى ئـةكوهيم اليـةنَيكى       
كوردى بَيت لة ثةرلةمانى عريا ى  ابيلى موساوةمة نية مةسريى ميللةتةكةمان، من هةر ئةمةندةم هةبوو، 

 .زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان فةرموو عظيمهزؤر سوثا، بؤ جةنابت،
 :جنم الدين حسن عظيمهبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وابزامن برادةران زؤربةيان دةستيان خستة سةر كَيشةكان و باسى ئةوة كرا ئةم ر َيذةيةى ذمارةى كورسيانةى كة زيادكراون لة 

ارة بؤ خؤى كؤمةَلَيك طرفت و ناعةدالةتى و دابةة كردنَيكى ناسروشتية، هةموومان ثَيـى نـار ازين و    ثارَيزطاكانى عرياق دا دي
ئةطــةر بَيينــة ســةر ئــةوة، بــةآلم مــن حــةز ناكــةم لةســةر ئــةو ر َيذةيــة و ئــةو كورســيانة و زيادانــة و ئــةو شــتانة  ســة بكــةم،   

بوونى دةسةآلتدارانى كورد لة ناوةند، تيشـك دةخةمـة سـةر     حةزدةكةم ية  حاَلةتى زؤر طرنط لَيرةدا با، بكةم كة ئةوين
 سةيةكى كا  امساعيل حممود طوتى ئَيمة زةختى دةرةوة و ناوةوةمان لةسةر بووة كة بؤ بر يار دان لةسةر ئةو ياسايانةى كـة  

ة زةختـين ضـوونة نـاو    دةردةكرَيت، ئَيمة بة ثَيى ئةو بر يارانـة بَيـت كـة زةختـى دةرةوةو زةختـى ناوةوةمـان لةسـةر بَيـت بـ         
حكومةتى عريا ى و ئَيمةة دةبَيت زةختمان لةسةر ئةوان هةبَيت كة مافةكامنان جَى بةجَى بكرَى و بر يارةكامنان بة ويسـتى  
خؤمان بَيت، ديارة بؤ خؤى ئةم حاَلةتانة حاَلةتى ناسروشت ، من ثَيم واية حكومةتى كوردى و دةسـةآلتى كـوردى ئـةم كـارة     

ــةو ثرؤذا  ــان ئ ــة بر يــارى            ي ــةم بر ياران ــازة، ئ ــارَيكى ضارةنوسس ــةطرين، ئةمــة ك ــانى وةرن ــة ئاس ــةروا ب ــةو ياســايانة ه ــة و ئ ن
ضارةنوسســازن لةســةر مةســةلةى نةتةوايــةتى كــورد، ثــَيم وايــة دةبَيــت ســةرؤكى كؤمــار و ســةرؤكى هــةرَيمين و ثةرلــةمانى  

ةم بر يارانـة، نـة  دةسـةآلت، ثـَيم وايـة شـارعى كـوردى        كوردستاني و ثةرلةمانى عريا ين هةَلوَيستى جدى وةربطرن لةسةر ئ
دةبَيت هةَلويست وةرطرَيت لة ئاستى ئةم كَيشانة كة ر ووبةر ووى كورد دةبَيتةوة، ية  خاَلى تر كـة زؤر طرنطـة بةالمـةوة مـن     

كـة كـارو بةرنامـةو    ثَيشنيار دةكةم كـة كـورد سياسـةت و سـرتاتيذى خـؤى بطـؤر َى لـة عـرياق دا ثـَيم وايـة كـاتى ئـةوة هـاتووة              
شةتةكانيان بةر وونى  و شةفافيةت هةبَيت لة سياسةت كردنيان دا، لة كاركردنيان دا، ئَيمـة ضـةند رؤذ ثـَين ئَيسـتا بـا، لـة       
هةَلبذاردنةكان دةكرا، ئَيمة ليستى كراوةو ليستى داخراو و با، لةوة كرا كة كةركوو  تايبةكةندى نةدرَيتَى ئةوة ثةرلـةمان  

لةسةر كردو ئَيمة لةسةر ئةو حاَلةتانة  سةمان دةكرد، من ثَيم واية ديارة لةم حاَلةتانة دا كة ئةمة ر ووبةر ووى  كؤبوونةوةى
كورد بؤوة ئةم ر َيذةيةى دابةشكردنى كورسيانة كورد بـَى ئاطـا بـووبَى لـة بةغـدا، ديـارة ئـةم حاَلةتـة لـة ثر َيـك دا بـوو، ئةمـة             

دنةى ر َيذةى ناسروشتيةى كة بةسةرماندا هات، دةبوواية كورد لة بةغدا ثَيشـبينى ئـةم   تووشى شؤكمانى كرد كة ئةم دابةشكر
ــةين،        ــرت ئــين بك ــة ئادايــةكى باش ــة بةغــدا بطــؤر ين و ب ــتة كــار وسياســةت و ســرتاتيذيةكان ل حاَلةتانةشــى بكردبايــة، ثَيويس

 .ت لةسةر ئةم حاَلةتة، زؤر سوثا،ثةرلةمانى كوردستانين لةطةَل ثةرلةمانى بةغدا هةَلوَيستَيكى جدى وةربطرَي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار ثةريهان فةرموو
 :بةر َيز ثةريهان  بالى حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــرادةران باســيان كــرد ناضــمةوة ســةر عــةينى مــةوزو ، بــة، ديــارة ئةمــة سياســةتى عــةرة  هــةروا بــووة  

رد، بؤ كةم كردنةوةى نةتةوايـةتى كـورد، وردة وردة ئةمـة سياسـةتَيكى زؤر مةترسـى دارة،      بةرامبةر بة كو
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من ثَيشنيار دةكةم كة تةعديلى ياساى هةَلبـذاردن بكرَيـت، هـةروةها نوَينـةرامنان لـة بةغـدا كـة بانطَيشـتى         
ةتا وةز  طةيشـتة  ثةرلةمان بكرَيت بؤمان ر وون بكةنةوة بؤضى ئاوا كةم تةرخةم بوون بةرامبةر ئةمة و هـ 

ئةمــة، لةبةرئــةوة بؤمــان ر وون بكةنــةوة ئَيمــة ثَيويســتمان بةوةيــة، هــةروةها ســةرؤكى كؤمــارى عــرياق و     
سـةرؤكى هــةرَيم و هــةروةها ســةرؤكى ثةرلــةمان هةَلويســتَيكمان هـةبَيت كــة بــة تونــدى رةدى ئــةم ياســاية   

دةبينم كةم كردنةوةى كورسى تـةعويزى   بدةينةوة، ئَيمة داوا دةكةين كورسى تةعويزى زيادبكرَيت كة واى
هــةروةها كــةم كردنــةوةى كــوردة لــة دةرةوةى وآلت كــة ئَيمــة ر َيذةيــةكى زؤر زؤرمــان لةوانــة هةيــة كــة لــة  
دةرةوةى وآلتن، كةم كردنةوةيان مةترسيةكى زؤر دةهَينَيت كة ئةوان بةشدار بـن لـة ثرؤسـةى داهـاتوو دا،     

 .زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، كا  رَيباز فةرموو
 :بةر َيز ر َيباز فتاح

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
برادةران زؤربةى شتةكانيان با، كـرد مـن نامـةوَى كـاتَيكى زؤر بكـوذين بـة بـا، كردنـى ئـةم مةوزوعانـة           

اوا لة سـةرؤكايةتى كؤمـار   بةآلم تةنها وةكو ضارةسةر منين هاور ام لةطةَل ئةو برادةرانةى كة داوايان كرد د
جعفر و كا  امساعيلين باسى ئةوةيان كرد، .بكرَيت كة بة ظيتؤ كردنى ياساكة، لة دوايى دا هةروة  كا  د

بانطى برادةرانى هاوثةميانى كوردستان و هةموو نوَينةرانى كورد لة بةغدا بكرَيت و لَيرة ثَيكةوة دابنيش  
ى  سـة بكـةين باشـرتة لـةوةى كـة ئَيمـة لَيـرةوة بـؤ خؤمـان بةتـةنها           و لةسةر تةواوى ياساكة و خاَل بة خـالَ 

 سةى لةسةر بكةين، سةبارةت بة ر َيذةى دانيشتوانين من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة ثةرلةمانى كوردسـتان  
بؤ خؤى تةداخول لةو مةوزوعة بكات لةطةَل وةزارةتى بازرطـانى، يـاخود هـةر اليـةنَيكى تـر كـة ثةيوةنـدى        

ةية، خؤ ئةطةر ضاوةر َى بكرَيت هةتا وةكو ئي سائية  بكرَيت، ثَيم واية كارَيكى  ورسة و باشرتة، بةوةوة ه
بةآلم ئةطةر نةشكرا باشرتة ئَيمة وةكو ثةرلـةمان بةدواداضـوون بـؤ ئـةو كَيشـةية بكـةين و بـزان  هؤكـارى         

ة  هـةروةها هةنـدَى لـة بـةر َيزان     زياد نةكردنى هةندَى ثارَيزطا و زيادكردنى هةندَى لة ثارَيزطاكانى تر ضي
كا  عمـر و هةنـدَى لـة برادةرانـى تـرين باسـى ئـةوةيان كـرد كـة ضـارة ضـية بـؤ ئـةوةى كـة ئـةم كَيشـانة                  
دووبارة نةبَيتةوة، يةعنى ئَيمة هةموو جارَيك نوَينةرانىكورد لة بةغدا بر يارَيك دةربكات و لةدواى ئةوةى 

باسى بكةين، بؤ خؤى بؤ كـورد ئةمـة ئي راجيةكـة تـؤ  ـةرارت داوةو      بر يارةكة دةرضوو و ئَيمةة بَيينةوة 
ئيمزات كردووة و دةنطيشت داوة لةسةرى لة ثةرلةماندا، دووبارة هةر خـؤى بضـَيتةوة و داوا بكـات كـة ئـةو      
ياساية هةموار بكرَيتةوة، بؤ ئةوة ثَيم باشة ضارةسةرَيك بؤ ئةو حاَلةتة بدؤزرَيتةوة كة هاوكارية  يـاخود  

نسيقَيك لة نَيوان ثةرلةمانى كوردستان و نوَينةرانى كورد لة بةغدا بكرَيت كـة هـةر بر يارَيـك ثةرلـةمان     تة
وةكو ئـةوةى كـة مةرجـةعى سياسـى كـوردة، هـةر بر يارَيـك كـة لـة عـرياق دةدرَيـت ثـَين ئـةوة ثةرلـةمانى               

 .كوردستانى ىَل ئاطادار بكرَيتةوة، سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وثا، بؤ جةنابت، كا  ئاسؤ فةرمووزؤر س
 
 
 

 

 :بةر َيز ئاسؤ كريم
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة ثاة ثةسةند كردنى  انونةكة لةاليةن ئةجنومـةنى نوَينةرانـةوة دواى ئـةوة كؤمسـيؤنى بـاآل ذمـارةى       
ــؤ خــ         ــةة ب ــردةوة، ئةم ــان بآلوك ــةر ثارَيزطاك ــى بةس ــةة كردن ــؤنيةتى داب ــةن و ض ــدامانى ئةجنوم ؤى ئةن

طرفتةكةى لَيرة دابوو كة ئريباكةكةى دروست كرد، بة كورتى من ئاماذة بؤ ضةند خاَلَيك دةكةم ديارة ثـاة  
ضةند رؤذَيكـى تـر ئةطـةر سـةرؤكايةتى كؤمـار ض ظيتـؤى  انونةكـة  بكـات، يـان ئةطـةر موسـادة ةى لةسـةر             

ةرئـةوة ثَيويسـتة سـةرؤكايةتى    ديكة دةبَيتة موسادة ة لةسةر كراو، لةب نةكات بؤ خؤى ثاة ضةند رؤذَيكى
كؤمار ظيتؤى ئةو ماددة و بر طانة بكات كة بةر َيزتان لـة موداخةلةكـةتان ئاماذةتـان بـؤى كـرد، مـن نامـةوَى        
يةكــة يةكــة باســى ئــةو بر طــة و ماددانــة بكــةم، تةوســيةى كوتلــةى تــةحالفى كوردســتانى بكرَيــت كــة داواى  

بارةت بةو تةجاوزةى كة كراوة لة تؤمارى دةنطدةراندا، ئةطـةر  ر وونكردنةوة لة وةزارةتى بازرطانى بكةن سة
 1ى مــاددةى  3ســةبارةت بــة بر طــة : ئــةوةة دادى نــةدا ثــةنا بــؤ مةحكةمــةى فيــدر اَلى بادرَيــت، ضــوارةم 

 انونةكة لة جياتى ئةوةى ئةو ووردبينيةو ئةو ثَيداضوونةوةى كة ئةو ليذنةيـةى بـة ثَيداضـوونةوةى ئـةو     
دةبَيت ئةوة بكرَيتـة ثَيـوةر، ثَيويسـتة سـةرذمَيرية طشـتيةكة بكرَيتـة ثَيـوةر، ديـارة ئـاخري          بر طةية دروست 

مةتاف بة بر واى من ئةوةية كة ئةوة ثَيويستة زؤر بة ورديـةوة لَيـى بكؤَلدرَيتـةوة ئةطـةر ويسـتيان بةسـةر       
 .ةَلبذاردن بكرَيت، سوثا،كوردى دا فةرز بكةن، شتَيكى ديكة ئةوةية تاكة ر َيطا دةمَينَيتةوة مو اتةعةى ه

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، بَيريظان خان فةرموو

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةى  من دةمويست بيَلَيم زؤرى كرا، تةنها ئةوةندة دةَلَيم ئَيمة دةبَيت ثشت بـة هاوثـةميانى كوردسـتانى    
، ضونكة ماوةية  ثَين ئَيستا لة كَيشةيةكى زؤر طـةورة دابـوون، توانيـان كَيشـةكة حـةل      ببةست  لة بةغدا

بكــةن، وةكــو باســين كــرا ياســاكة دةرضــوو نــةمانزانى كــة فَيَلــى تَيــدا دةكرَيــت، بــةآلم ئَيســتا ئَيمــة لــةناو     
سـتانى لـة بةغـدا    كَيشةكةين و دةتوان  ئةو كَيةشةية بة ثاَلثشتى ثةرلةمانى كوردستان و هاوثةميانى كورد

و سةرؤ  كؤمار و سةرؤكى هةرَيم دةتوان  ئةو كَيشةية بتوان  حةل بكةين بةو شَيوةية نابَيـت ر ةشـب    
ب ، بة رةئى من تةبعةن ئةو ياساية عةدالـةتى تيـا نيـة، ضـونكة ذيـان ر انةوةسـتاوة لـة شـارَيك وذيـان زؤر          
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اية، ئةطةر بزانن ئينسان ضؤن دروست دةبَى و دونياى بةرزة لة شارَيكى تر، ذيان لة حةرةكةية و لة بوون د
ئَيستا ضؤنة، كة لةوثةر ى ثَيشـكةوتنة لـة بـوارى تةندروسـتى، زؤربـةى نةخؤشـى ضارةسـةرى ثةيـدا بـووة،          
تةمةن ئَيستا درَيذترة، ئَيستا لة جاران نيسبةى مردن كةمرتة، كيمياباران نةماوةو شـةر ى نـاوخؤ نـةماوة و    

زيادبوون نية لة شارةكانى كوردستان، بؤ زيادبوون هةية لة شـارة عـةرة  نيشـينةكان،     تة ينةوة نية، ضؤن
ــت        ــةبَيت، دةبَي ــتمان ه ـــ هةَلويس ــت، دةبَي ــوَل بكرَي ــت  ب ــَيوةية  نابَي ــية ش ــاية بــة ه ــَيم ئــةو ياس بؤيــة دةَل

يـةكجار زؤرة،   ثَيداضوونةوةة هةبَيت لةو شارانةى كة ئَيمة طومامنان لَيى هةية، بـؤ نيسـبةى زيادبوونيـان   
ية  شتى تر دةَلَيم كة تا ئَيستا لةوانةية كة، باسى نةكردبَيت لة برادةران، ئَيمة دةبَيـت هـاور َيى خؤمـان    
بناس  بؤ ئةو كةسانةى كة وةكو موعارةزة لةطةَلمان ئيشيان دةكرد كة ماليكى و ضـةلةبى و عـةالوى بـوو،    

رةزة بووين بؤ ئةوةى ئةو حكومةتـة بـر وخَين ، ئـةو    زؤر يةكطرتوو بووين لة ئيشةكامنان هةموومان موعا
ر ذَيمة دكتاتؤرية، بؤ ئَيستا عةينةن موعارةزةكـان بوونـة بـة موعـارةزةى خؤمـان، بـؤ لةطـةَليان ثَيداضـوون         

بؤ ئيهتماميان ثَى بدةين كة دَينة كوردستان و وايان ىَل بكةين، دةبَيت لَييـان تـَى   ! ناكةين، بؤ ر َيزيان بطرين
 .، ناوةر ؤكيان بزان  كة نيةتيان ضؤنة بةرامبةرمان، زؤر سوثا،بطةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، تارا خان فةرموو

 :بةر َيز تارا عبدالرزاق
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رَيت لةاليـةن سـةرؤ  كؤمـارةوة    منين رةئيم وة  برادةرانى ترة، زؤربةى  سةكامن كراوة، بة، داوا دةكةم ظيتـؤ بةكاربهَينـد  
بؤ رةد كردنةوةى ئةم ياساية، ضونكة ئةوة ناحة يةكى طةورةيـة كـة بةرامبـةر بـة كـورد دةكرَيـت، بؤيـة دةنطـى منـين وة           

 .ئةندامانى ترة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، ثروين خان فةرموو

 :بةر َيز ثروين عبدالردن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

شةكى دةست خؤشى ئةو دانيشتنةتان ىَل دةكةم بةر استى لة جَيى خؤيةتى و ديارة ئةم دانيشتنة لـة ضـاو   ثَي
ــارلَيكردنى ئاراســتةكردنى         ــةر ك ــةوة بينيــوة، لةبةرامب ــةتى بةخؤي ــر جياوازيــةكى جؤراي ــتنةكانى ت دانيش

رَيمى كوردسـتان بكـةين   ر ووداوةكان بة شَيوةيةكى ثراكتيك تر و باشرت، ئَيمـة ئةطـةر تةماشـا و سـةيرى هـة     
ــةورة     ــية  و جووَلةيـــةكى زؤر طـ ــؤظينيانة ر ووبـــةر ووى مةترسـ ــةكى سياســـى شـ دةبيـــن  بـــةهؤى جوَلةيـ
بووينةتـةوة بــةهؤى ئـةو ر ووداوانــة، بؤيـة دةبيــن  بــة هـؤى ئــةو ر يـذة زيــادبوون هـةرَيمى كوردســتان بــة       

ى هـةرَيمى كوردسـتان بكـةين دةبيـن  لـة      بةراورد لةطةَل باشوور و ناوةر استى عـرياق ئَيمـة ئةطـةر تةماشـا    
كةة و هةوايةكى زؤر ئارامرت دةذين لةوةى لة ناوةر است و باشـوورى عـرياق بـةهؤى ئـةو تة ينةوانـةى كـة       
تَييدا ر وودةدةن، لةبةرضى ئةو ر َيذة كةمـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان ضـةندةية و كةضـى بـة ثَيضـةوانةوة لـة          
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زؤر زياتر هةية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم و يةكـةم شـت داوا لـة سـةرؤكى      باشوور و ناوةر است بة ر َيذةيةكى
سـةرذمَيرى بكرَيـت   : كؤمار بكرَيت كة ثةسةندى ئةو ياساية نةكات و ئةم ياساية هـةموار بكرَيتـةوة، دووةم  

 .بؤ دةرخستنى ثَيضةوانةى ئةو ر َيذةية، سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حازم فةرمووزؤر سوثا، بؤ جةنابت، كا  

 :بةر َيز حازم سس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة سةراحةت مـن زؤر بـة غـةريبى دةزامن دواى دةرضـوونى  ـانونى ئينتخابـاتى عـرياق بـة شـكلةكى طشـتى           
هـةزارةكى مة عـةدة     100تةحديدى كؤتا بة شكلَيكى تايبةت، ضونكة لة  انونى ئةوان مـةوجودة و هـةر   

يةكانى كوردستان شانازى بة  ةوميةتى خؤمان دةكةين، كة  ةوميـةتى كورديـة، هـية    هةية، ئةم وةكو ئَيزد
موساوةمةتَيكى لةسةر ناكةين، بةآلم ئَيمة خسوسيةتى خؤمان هةية، مادام تةحديدى كؤتـاى كرديـة، ئـةرَى    

 ـةى  هةزارن، بةحةسةبى بيتا 400بؤضى لةسةر حيسابى ئَيزيديان نةكراوة  ئةمر ؤ ئَيزيديانى كوردستان 
تــةموينى و ضــونكة دةزانــن ئةطــةر ئــةو مة عةدانــة بــدةن بــؤ ئَيزيديــةكان، مةحســوبة و لةســةر تــةحالفى  
كوردستانى دةبن، ئةمة بة رةئى من موئامةرةية دذى ميللةتى كورد، عةدةدى ليستى كوردستانى لـة بةغـدا   

زؤر موهيمـة لـةر ووى    كةم دةكـةن، ئـةوة وةكـو كـا  عمـر نـورةدينى و كـا  شـاهؤ ئيشـارةتيان ثَييـدا ئـةوة           
 .سياسى ديراسةى لةسةر بكرَيت، مةمنون

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، كا  حسن فةرموو

 :حسن حممد سورة.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة ئةطةر تؤزَيـك بطةر َيينـةوة بـؤ دانيشـتنةكانى ثَيشـووى عريا ـى، تـاكو دةركردنـى ياسـايةكةة اليـةنى           
ينى عةرةبى هةر خةريكى ثالن بوون لة دذى كورد و كوردسـتان، بـةر اى مـن خـؤى لةضـةند خاَلَيـك دا       شؤظ

دةبينَيتــةوة، خــاَلى يةكــةم طةر انــةوةى عريا ــة بــؤ بــارى شــؤظينى، خــؤى هــةر لةســةرةتاوة موماتةَلــة درَيــذ  
كـاتى خؤيـدا نـةكرَيت و     دةكرايةوةو لةاليةكين ئيتيهامى كورد دةكرا بةوةى كورد دةيةوَيت هةَلبذاردن لـة 

كورد ئينتخاباتى عريا ـى تـةئجيل دةكـات، ئةمـةة زيـاتر بـؤ ئـةوة بـوو كـة فشـارَيكى نـاوخؤيى و دةرةكـى             
لةسةر سةركردايةتى كورد و ثةرلةمانتارانى كورد لة بةغدا بكةن بـؤ ئـةوةى تـا حـةدَيك بطةنـة حاَلـةتَيكى       

ثَيشــنيارَيكى نادةســتوورى بــوو لــة دانيشــتنةكان كــة تــةوافو ى لةطــةَل ياســاكة، خــاَلَيكى تــر هَينــانى ضــةند 
هــةموومان دةزانــ  هــةر خــؤى لةخؤيــدا مةهانةيــة  بــوو ئــةوين وةكــو دواخســتنى هةَلبــذاردنى شــارى     
كةركوو  و حاَلةتى ثَيدانى تايبةكةندية  بـة شـارى كـةركوو ، يـان دانـانى دوو مة عـةدى تـةعويزى بـؤ         

اســتى بــؤ ئــةوة بــوو كــة برادةرانــى ئَيمــة، نوَينــةرانى كوردســتان شــارى كــةركوو ، هــةر دوو ئــةم خاَلــة بةر 
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مةشغوَل بكةن بةرةد كردنةوةى ئةو بارة ياخود ئـةو خاَلـة نادةسـتوورية، خؤشـيان لةاليـةكى تـر خـةريكى        
ئةوة بوون كة كؤمةَلَيك وردةكارى بَيننة ناو ياساكةوة كة بةر استى ر َيذةى طـةىل كـورد و خـةَلكى كوردسـتان     

ةنةوة، بةمةة غةدرَيكى نةتةوةيى و هةروةها زةبرَيكى شـؤظينانة لـة خـةَلكى كوردسـتان بـدةن كـة       كةم بك
بةر استى ثَيويستة  بوَل نةكرَيت، خاَلَيكى تر ثاشطةز بوونةوةية لة دميوكراسـيةت، هـةموومان دةزانـ  كـة     

سـتان رةد كرايـةوة، لـة    كورددميوكراسيةت بة ضيةوة ديارة، بةوة ديـارة كـة كؤمـةَلَيك داواكـارى نوَينـةرانى      
كلدان، سريان، ئاشوري ر ةتكرايةوة، داواكاري يةزيديةكان ر ةتكرايةوة، داواكاري شةبة  ر ةتكرايـةوة، كةواتـة   
دةتوان  بَلَي  ياساية  بةسةر عريا يةكاندا سةثَيندرا، كة نة كورد، نة كلدان، سريان، ئاشور، نـة يةزيـدي،   

واتة دميوكراسيةتي ئةم ياساية لة كوَيداية  هةردوو خاَلي سةرةوة شـؤفينيةت  نة شةبة  ثَيي ر ازي نية، كة
و، هةروةها نةبووني دميوكراسيةت لة عرياق، هةر لة سةرةتاي دروستبووني عرياق دوو سـيماي دةسـةَلاتدار   

ؤفينيةتة، بؤ و ر ذَيمةكاني عرياق بوون، كة بةر اسيت نةهامةتيان بؤ طةلي عرياق هَينا و، طةر انةوة بؤ ئةم ش
ئــةم نادميكراســيةتة، ديســان لَيكرتازانــي عريا يــةكان و هــةروةها طةر انــةوةي نةهامةتيةكانــة، كــة لــة ثــَين   
هةمووان طةلي عةرة  زةرةرمةند دةبَي، هةموو طةالني عـرياق زةرةرمةنـد دةبـن و، بةرثرسـيارَييت يةكـةم      

ناياسـايي و ناعةدالةتيـة، كـة    : دووةم و سـَييةم دةطةرَيتةوة بؤ اليةني شؤفينيةتي عةرةبي، خاَلـةكاني تـرم،   
بةر اسيت من نامةوَي درَيذةي ثَيبدةم، ضونكة برادةران زؤر بةر اشكاوي و بـة درَيـذي ئيشـارةتيان ثَيـدا، ئـةم      
باري ناياسايي و ناعةدالةتييةي كة با، كرا، هةمووي بـؤ ئةوةيـة كـة ئـةجنامي هةَلبـذاردن لـة كوردسـتاندا        

الواز لةسةر كورد تؤمار بكةن، بارَيكي سياسي الوازين جَيطـاي ئـةم بـارة سياسـيةي ئـةمر ؤ      بطؤر ن، خاَلَيكي 
بطرَيتةوة، كة بةر اسيت ئةمة لة ثَين هةموو شتَيك دذي دةستكةوتةكاني خـةَلكي كوردسـتان دةوةسـتَيتةوة    

ــؤ      ــةوة بــ ــدا دةطَير َيتــ ــارةتيان ثَيــ ــرادةران ئيشــ ــو بــ ــةوة وةكــ ــةموو بارةكانــ ــة هــ ــتان لــ دواوة،  و، كوردســ
ظيتـؤكردني ياسـاكةية، ئةطـةر    :  ضارةسةركردنةكةي بةر اي مـن هـةموو ئةطـةرةكان حيسـا  بكـةين، يةكـةم      

بكرَي، ضونكة هةر وةكو لة سةرةتا باسم كرد فشارَيكي زؤر دةرةكي و ناوةكي دروسـت بـووة، لـة حاَلةتَيكـدا      
ظيتؤكة ضي بكةين  بـؤ ئـةوةي جـارَيكي تـر      ئةطةر ظيتؤكة كرا، ئةبَي ئَيمة بة دواي ئةوة دا بطةر َي ، دواي

تووشي ياسايةكي، يان ثيالنَيكي تري لةو شَيوةية نةب ، ئةطةر ظيتؤكة نةكرا ياساكة  ابيلي هةندَي طـؤر ان  
ئين لةسةر مة اعيـدي تـةعويزي بكـةين و، بتـوان      : بوو، ئةبَي ئَيمة ئين لةسةر دوو شت بكةين، يةكةم

و اليةنانةي كة نار ازين دةستةبةر بكرَي و، بةوة عيالجـي زؤر لـة كَيشـةكان    ضةند مة عةدَيك بؤ هةموو ئة
ئةوةية كة بةر اسيت ئةبَي ية  هةَلوَيسـيت، يـة  مـةو يفي خـةَلكي كوردسـتان، ض وة       : بكرَي، خاَلي دووةم

ثةرلــةمان، ض وة  ســةرؤكايةتي هــةرَيم، ض وة  خــةَلكي كوردســتان، ض وة  حيزبــةكاني كوردســتان، يــة    
َلوَيسيت باشرتين ر ةتكردنـةوةي ئـةم جـؤرة ياسـايانةية، ئةطـةر هـية كـامَيكين لةوانـة لـة مةصـلةحةتي           هة

ميللةتي كورد نةبوو، ثَيويستة هةَلبذاردن مو اتةعة بكرَي بؤ ئةوةي ئةم بارة بةهَيزةي ئةمر ؤ كة ئَيستا تا 
 .حةدَيك بةهَيزة لة كوردستان، لة دةسيت نةدةين، زؤر سوثا،

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
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 .، فةرمووعثمانزؤر سوثا،، ر َيزدار خليل 
 :دد محم  عثمان بةر َيز خليل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي دةسـتوري عريا ييـةوة سةرضـاوةي طرتـووة، كـة بـؤ       (52)من ثَيمواية ئةم كَيشةية لة سةرةتاوة لة مـاددة  

زؤر لة هاوكارانيشـم باسـيان كـرد، كـة بةر اسـيت       هةر نوَينةرَيك بؤ سةد هةزار كة، دياري كراوة، هةروةكو
ثَيويست بوو ئَيمة كة وَلاتَيك  تازة ر زطارمان بووة، بة حاَلةتَيكي ناجَيطريي سياسي كة ئيستيقراري سياسي 
ــارةي            ــة ذم ــراوين بواي ــاري ك ــةكي دي ــؤ مةرحةلةي ــتوري ب ــَيكي دةس ــة نةص ــة ب ــوو ئةم ــةق ب ــة، ح ــا ني تي

راني دياري بكراية، كة لة زؤر وَلاتاني دنيا كة تازة لة  ؤناغي ئينتيقاليـدان،  كورسيةكاني ئةجنومةني نوَينة
ئةمة باو بووة و بؤ ئةوةي ئةو ياساية وا بة ئاساني دةستكاري نةكرَي و نةطؤر َي، خـاَلَيكي تـر كـة بةر اسـيت     

كة تا ئَيستا لـة  من دَيمة سةري، مةسةلةي تة سيم و تةحديدي دةوائريي ئينتيخابي و داناني كورسيةكانة، 
هةموو دونيا دا لةسةر ئيختيياصي ئةم تة سـيمة بـريو بؤضـووني جياجيـاي هةيـة، ئايـا لـة ئيختيياصـي         
دةسةَلاتي تةشريعية، تةنفيزيية، كة هةموو هينةكان ئـةم بؤضـوونة ر ةت ئةكةنـةوة، ئَيمـة كؤمسـيؤنَيكمان      

ر كاريطـةري و موشـاحةناتي سياسـيةوة،    هةية كـة بةداخـةوة ئـةتوامن بَلـَيم ئـةم كؤمسـيؤنةة كةوتؤتـة ذيَـ        
نةيتوانيوة وة  ثَيويست ئةركي خؤي ببييَن، بؤية ثةنا بردراوة بـؤ بيتا ـةي تـةمويين، بـؤ فـؤرمي بـايعي،       
ئةو ئي يائيانةي كة لةبةردةم وةزارةتي تيجارة، ئةوةي دةرةوةة لةبةردةم وةزارةتي موهاجريين و هيجرة 

تـةوة بـؤ دةسـةَلاتي تـةنفيزيي، ئـةو دةسـةَلاتةة مـن ثَيموايـة جـؤرَي          و موهةجريينداية، كـة ئةمـة ئةطةر يَ  
لةتةحـةيوزي كـردووة، بـة تايبــةتين كـة ئـةو بــة ثَيـي هةنـدَي لـة مةعلوماتــةكان، ئـةو ئي يـائيانةي كــة           

ئةوان : وةريطرتووة، لة موحافةزةكان وةريطرتووة، موحافةزةكان ئةو مةعلوماتةيان داوة، كا  إمساعيل وتي
ن كردووة، ئَيمة نةمانكردووة، لةوَيوة كَيشةكة سةرضـاوةي طرتـووة كـة حـةق بـوو كؤمسـيؤني باَلـا        تةزويريا

هةيشةتَيكي سةربةخؤي هةبواية بؤ تةئكيد كردنةوة لة ر اسيت و نار اسيت ئةم كَيشةية لة ئـةم ئي يـائيانة،   
َلبذاردنةوة، كة من ثَيمواية لة ئةمة يرايةتة ثَيشةوة، ثَين ئةوةي هةَلبذاردن بكرَي، نة  يرَيتة دواي هة

تة سيمةكة دةبَي تةناسوبي تيا بَي لةطةَل زيـادةي  : )هةموو دونيا، هةر وة   اعيدةيةكي فةرةنسين هةية
، بؤية من ثَيشنيار دةكةم، هـةر وةكـو ئـةو هةظاَلانـة وتيـان، ثـةنا       (عةدةدي سوكان لة هةر موحافةزةية  دا

حــةمسكردني ئــةم كَيشــةية و جةختكردنــةوة لةســةر تــةوافو ي  بادرَيتــة بــةر مةحكةمــةي دةســتوري بــؤ  
ــةماني         ــة ثةرل ــدرَي ل ــةماني ثَيكبهَين ــةكي ثةرل ــةين ليذنةي ــة، داواة دةك ــارَيكي طرنط ــة ك ــة ئةم ــي، ك سياس
كوردستان، كة نوَينةري هةموو دةنط و ر ةنطة جياوازةكاني تيابَي بؤ موتابةعةكردني ئةم كَيشـةية، يـةعين   

و   UNلَينةطةر َي  كة ثةيامَيك دةركةين، هةروةها ثةيامَيكين دةربكةين كة ئاراستةيئَيمة هةر بؤ ئةوة 
ثةرلةماني بةغدا و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيت، لة مـةوداي دووريشـدا، جـةنابي سـةرؤ  مـن ثَيشـنيار       

ةغـدا، ئَيمـة   ئةكةم كة دةزطايةكي سرتاتيذي كوردستاني دروست بكرَيت بؤ هةموو ئةو ثرسانةي ئَيمـة لـة ب  
زؤرجار تووشي ثرسي ئابووري، ثرسي سياسي، ثرسي هةَلبذاردن دةبينـةوة، كـة بةر اسـيت ئَيمـة ثَيويسـتمان      
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بــة دةزطايَيكــة لــة وةرا كــةواليَ، لــةثاَل نوَينــةراني ئَيمــة لــة بةغــدا ئيستيشــارةي هةنــدَي خــةَلكي بةغــدا،  
ان هةبَي لةسةر ئةوان، ئَيمـة تـاوةكو ئَيسـتا كـة لـة      نوَينةراني ئَيمة بكةن لة بةغدا، بتوانن ئةمانة كاريطةري

دةستوردا، لة دةستوري عريا يدا ضةندين ماددة هاتووة كة ئةبَي بة ياسا ر َيك يـرَي، حـةق بـوو ئَيسـتا كـة      
ئَيمة دةزطايَيكي موختةر، ض لة ر ووي تةشريعي، ض لة ر ووي تةنفيزي، ض لة ر ووي  ةزائيةوة هةبواية كـة  

و برادةرانةي بةغداي بكرداية، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم كـة لةمـةوداي دووردا ئـةم دةزطايـة     ئيستيشارةي ئة
ثَيك بهَيندرَي بؤ ثشتيواني كردن لة ثرسةكاني بةغدامان، بؤ ر َينويين كردني نوَينةرةكاني ئَيمة لة بةغـدا،  

ن لةبـةردةم خؤمـان و خـةَلكي    حاَلةتَيكي تر، داوا دةكةين كة هةموو ئةطةرةكان بؤ ر ةتكردنـةوةي هةَلبـذارد  
ــةرؤكي        ــةنابي س ــر، ج ــاَلَيكي ت ــت، خ ــاتين بَي ــةكردني ئينتيخاب ــة مو اتةع ــةتا ب ــةين، ه ــا بك ــتان واَل كوردس
ثةرلةمان، بةر اسيت ئةم جةلسـةية حـة ي خؤمـان بـوو كـة هـةر يةكـة بـة ئـازادي  سـةي خؤمـان بكـةين و             

ان دا، لةطـةَل بـريو بؤضـوونةكانيان دا هـاور ام،     ر ةخنة بطرين، زؤر لـة بـرادةران، مـن لةطـةَل هـةموو ليسـتةك      
بةَلان نةضَيتة  ابيلي ئةوةي كة ئةو حة ة بـةكاربهَينرَيت، بـة موباشـري، بـة غَيـر موباشـري، تةعةصـو  لـة         

، وةكـو ئـةوةي كـة بَلـَين موسـبة ةن      (غري مباشر)بةكارهَيناني ئةو حة ةدا بكرَي، تا بضَيتة  اَل  تةشهريي 
 ........ثَيناوي كورسي ر ةئيَ مجهورييةدا، ئةم هينةمةسةلةي كورد لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة           ــةموومان ي ــةمر ؤ ه ــةن، ئ ــت مةك ــيةت دروس ــة حةساس ــارةوة، تكاي ــةم ب ــة ئ ــةوتووة، مةيب ــة، واي ن ك
هةَلوَيست ، هةموو بـؤ  ةزيةيـةكي ثـريؤز كـار دةكـةين، بـة يـة  دةنطـي ئـةوانين كـة باسـي ثؤسـيت ئـةو              

ئةكـةن، بـؤ ئـةوةي ثؤسـتةكةي بـةكار بهَينَيـت، كـة نـا حة يةكـةمان لـَي نـةكرَيت، نـا عةدالةتيـة               بةر َيزة 
ئــةكرَي، ناعةدالةتيةكــة يــةكجار زؤر و زة ــة، ئَيمــة داوايــان لــَي دةكــةين، برادةرانيشــمان هــيال  بوونــة لــة  

ــية       ــةَل ض ــن، لةط ــي زؤر خراثيش ــاو وةزعَيك ــة ن ــيال  نةبوونــة، ل ــة، نــةيوتووة ه ــدا، ك ــَيم  بةغ ــةوَي بَل نام
كةوتوونةتة ضاَلَيك، بؤية وةزعيان زؤر زؤر زةدةتة، ئاسان نية، بةَلام لةطةَل ئةوةة هية نةتوانن بكـةن،  
بَلــَين نايكـــةين تــةواو، خـــؤ ســـةريان نــابر ين، يـــةعين ئــةو نو تةيـــةة هةيـــة، بــةَلام ئَيســـتا براكانتـــان،      

وَيسنت، هـةموويان داوا لـة ئَيمـة دةكـةن، داوا لـة      خوشكةكانتان، لة تةحالون كوردستاني هةموويان ية  هةَل
هةموو بةرثرسَيكي ئَيمة ئةكةن، ئةَلَين ئةم  انونة موئامةرةيةكي لة دوا بـووة، كورسـيةكان ثاشـان ئـيعالن     

ة، (99)كراوة، فَيَل كراوة، لة تةعويزيان كةم كردووة، كورسيةكاني تةرخانكراوي زيادة بؤ طشت ثارَيزطاكان 
ؤر كــةم كــردووة، ناعةدالةتيشــي تيايــة، بــرا مةســي يةكان لــة دةرةوة بــة مليــؤن هــةن، ثَيــنج   تــةعويزيان ز

مة عةديان بؤ داناوة، يةزيدي بة، لة كوردستان ثَينج سةد هـةزار هـةن، يـة  كورسـيان بـؤ دانـاوة، ئةمـة        
ئـةم ناعةداليةتـة   : هةمووي ناعةدالةتية، بؤية ئَيمة بة نوَينةرةكامنان، بة براكامنان، خوشـكةكامنان ئـةَلَي   

 بوَل نةكةن، بؤ مانيان كرد، كرد، نةيان كرد، مةجبوورين لةطةَل خـةَلكي ر ةة و ر ووتـي ئـةم كوردسـتانة،     
ئةوجا بزان  ضي لة بةرذةوةندي كوردستانة بةيةكةوة وا دةكةين، هةموو بةرثرسَيكين لة بةغدا، لَيرة و 
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ن، خوشـك و بـرا و طـةورةي ئَيمـةن، ئَيمـةة ثشـتيوانيان ،       لة هةموو شوَينَيك كة جَيطةي ر َيز و ئي ـتريام 
 .ثشتيوانيان  بؤ ئةوةي ئيشي باة بكةن، بةر َيز دلَير حممود، فةرموو

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـبةت  زؤربةي ئةوشتانةي كة من ويستم با، كرا، بـةَلام ضـةند ر وونكردنةوةيـةكم هةيـة، بةر اسـيت بـة ني      
شـؤفينيةتي عـةرةبي، ئــةوة هـةر لــة زووةوة هـةوَلي ئــةوةي داوة، بـة هــةر ض شـَيوةية  بَيــت ئـةم ميللةتــة        
سةركوت بكات، ئةمر ؤة شـؤفينيةتي عـةرةبي ويسـتويةتي لـة ر َيطةيـةكي تـرةوة كـة بةشـَيكن لـة عـةرة ،           

ؤ ئـةم مةبةسـتة هةرضـي    لةر َيطةي ترةوة كة كورسـيةكاني ثةرلـةماني ئَيمـة كـةم بكاتـةوة، ئـةوين ئـيرت بـ        
ميكانيزمَيك بَي، ئةيطرَيتةبةر، ئةو ميكانيزمةة كة ئةيطرَيتةبةر بؤ هةرضي مةبةستَيك بَيت، يةكَيك لةو 
ميكانيزمانةي طرتوويةتةبةر، مةسـةلةي فـؤرمي بايعيـة، كـة فـؤرمي بـايعي بةر اسـيت ئَيمـة لـة ناوضـةكاني           

هـةر ض كةسـَيك   : و لةاليةن وةزارةتـي بازرطانييـةوة، ئـةَليَ   خؤماندا، ئةم ضوار ساَلةي ثَيشرت  ةرارَيك دةرضو
دوو فؤرمي بايعي هةبَيت، يان هةر ض كةسَيك لة دةرةوةي وَلات بَيت و فؤرمي بايعي هةبَيت، ئةوة ئةو ضي 
وةرطرتووة، خواردنةكـة لَيـي ئةسـةندرَيتةوة، بـةَلام بةداخـةوة لـة ناوضـةكاني جنـوبي عـرياق و ناوةر اسـيت           

ئةو فؤرمة لةاليةن خةَلكةوة ئةفرؤشرا، هـةر ئةمـةة بـوو وايكـرد كـة وةزيـري بازرطـاني عـرياق         عرياق دا، 
عبدالفالح سوداني، كة هةموو كةسَيك وابزامن هةسيت ثَي دةكرد، لـةم سـةري كوردسـتانةوة بـؤ ئـةو سـةري       

ةر ئـةوةي ئـةم   جنو  هةسيت ثَي دةكرد كة ئةو خواردنانة ضةند خراك بوو، بةَلام نةدرا بة مةحكةمة، لةب
شتة هةمووي مةدرو، بوو لةاليةن ض شيعةوة بَي، ض سوننةوة بَي، بؤ ئةوةي بتوانن كورسيةكاني كـورد لـة   
ثةرلةمان كةم بكةنةوة، بؤ ئةم مةبةستةة بؤ ئةوةي كورد ببَيت بة كةمينة، ليسـيت ثَينجـةم و شةشـةم و    

ةَلبةتـة مةبـدةئي تةوافو ةكـةة ئـةطؤر َي،     حةوتةم بَيت، كة بوو بة ليسيت ثَينجةم و شةشةم و حةوتةم، ه
كة مةبدةئي تةوافو ين طؤر ا، بة كةمينة مامةَلة لة طةَلمان دا دةكات، لةبةر ئـةوة مـن ضـةند داواكـاريَيكم     

من واي بة باة دةزامن بة نيسـبةت داواكـاري كـوردةوة ئـةوة بَيـت، ضـؤن لـة        : هةية، يةكَيك لةو داواكاريانة
ركـات لـة اليـةن وةزارةتـي بازرطانيـةوة، لـةوَين بر يـارَيكي وا دةربكـرَي نـةوةكو بـؤ           كوردستاندا بر يارَيك دة

ليذنة و ليذنةكاري بَيت، لةوة تةخسري ناكات، بةيانَيكي وا دةربكرَيت هةر ض كةسَيك لـة دوو فـؤرمي بـايعي    
رَي، ئةمـة  بكـرَي و بـَي بـةة بكـ    ( سدقوط )خؤرا  دا ناوي هةبوو، بتوانرَيت لة هةردوو فؤرمةكـة ناوةكـةي   

لةاليةكـةوة، لةاليـةكي تـرةوة مـن واي بـة بـاة دةزامن بــة نيسـبةت مةبـدةئي تةوافو ـةوة، بـؤ ئـةوةي كــاَل            
نةبَيتةوة، بؤ ئةوةي نةبَيتة هؤي ئةوةي كة بةشَيوةيةكي تربَيت، ضؤن لة زؤربةي وَلاتاني دونيـا، ئـةو سـَي    

ةية لة عرياق دا، هةر ثؤستَيكي بـؤ اليـةكيان   ثؤستة سيادية كة هةية، دابنرَيت كة شيعة و سوننة و كورد ه
بَيت، ياخود بؤ ضةند ساَلَيك بؤ اليةكيان بَيت، ثَين ئةوةي هةَلبذاردنةكة بكرَيت، نةوةكو لـة دواي ئـةوةي   
كة بر يار لةسةر هةَلبذاردنةكة ئةدةين، ئينجا كؤمسيؤني باَلا كؤمةَلَي شت ر وون بكاتـةوة، لةطـةَل ئـةوة مـن     

زامن بــة نيســبةت كــوردةوة ئةطــةر هــاتو زيــاتر ئيعتيمــاد ببةســيَت بةســةرذمَيري، يــةعين   واي بــة بــاة ئــة
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هةَلبذاردنةكة بكةوَيتة دواي سةرذمَيري، ئةطةر نةشكرا، بؤ ئـةوةي لـة دواييـدا شـَيوةيةكي تـر بدؤزَيتـةوة،       
وة  ئـةوةي   نةكةوَيتة ئةستؤي كورد، دواخستين هةَلبذاردنةكة ياتة ئةستؤي موشةرةعي ياسـاكة، نـةوةكو  

كورد تةنها خةتابار بَي، لةوةي كة كورد حـة ي خؤيـةتي، لةبـةر ئـةوةي ئَيسـتا ئـةو كورسـية زيادانـةي كـة          
هةية لة دواي ثةسندكردني ياساكة كؤمسيؤني باَلا ئيعالني كـردووة كـة هةيـة، ئينجـا بةر اسـيت شـتَيكي تـر        

كةم بةو شَيوةية بَي،  ةزييةي كوردي هةر هةية وةكو ر وونكردنةوةيةكي ترم، بة نيسبةت ئَيمة تةصةور نا
لةكؤنةوة ئاوا بةو شَيوةية بووبَيت، وا بـة حـةما، و بـة يـة  ر ؤذ و دوو ر ؤذ و سـَي ر ؤذ ضارةسـةر بكـرَي،        
بةر اسيت ئةم كَيشةية كَيشةيةكي كؤنة، كَيشةي تةنها كورد و عـةرةبين نيـة، كَيشـةي ناوضـةكةية، ئَيمـةة      

ةزانـ  بـة طـةورة و بضـو  و تَيطةيشـتوو، خـةَلكي خـوار تَينةطةيشـتوومشان،         وةكو كورد هةموومان ضـا  د 
ئةزان  كة كَيشةكةي كَيشةيةكة زؤر طرانة، ئَيمة بَي ثشت و ثةناين لة جيهاندا، ئةوانةي كة بةرامبةرمانن 

ي ئَيمـة زؤر  بةرذةوةنديةكانيان لةطةَل دةوَلةتة زَلهَيزةكاني دونياية، لةبـةر ئـةوة كارةكـةي ئَيمـة، ئةركةكـة     
طرانرتة، ثَيويسيت بـة نةفـة، درَيـذي هةيـة، ثَيويسـيت بـة مـةنتي  هةيـة، ثَيويسـيت بـة تَيطةيشـنت هةيـة،             
ثَيويسيت بة ميكانيزمي عيلميانة هةية، ثَيويسيت بةوة هةية كة تؤ ضؤن بتـواني ئـةم كيانـة سياسـيةي كـة      

ةكو بـة كـت و ثـر ي بَلـَين وانـا و وانـا، ئةطـةر        ئَيستا ثَيي ئةَلَين هةرَيمي كوردستان، لـة دةسـت نـةدةين، نـةو    
 .وانةكةي، وا دةكةم، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا،، ر َيزدار ذيان عمر، فةرموو

 :بةر َيز ذيان عمر شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةخال ي و مَيـذوويي و نيشـتماني و نةتـةوةي     بةر َيز ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة ئةمر ؤ لةبةردةم مةسـشوليةتَيكي طـةورةي ئـ   
ــة          ــا، ل ــة ب ــةمر ؤ ئَيم ــتة ئ ــةين، ر اس ــةم ميللةت ــتة ينةي ئ ــةري ر اس ــةمر ؤ نوَين ــة ئ ــان، ئَيم ــةوةكاني داهاتووم ــة ن ــةر ب بةرامب
مةسةلةية  دةكةين زؤر ضـارةنوو، سـازة، كـة ثةرلـةمان مةرجـةعي بر يـارة بـؤ ئـةو مةسـةلةية، ئَيمـة ئةمر ؤكـة بـا، لـةو              

سةلةية ئةكةين، ثةيوةندي هةية بة بودجةوة، ثةيوةندي هةية بة باَليؤزخانةكانةوة، ثةيوةندي هةية بة ئةنداماني ئَيمـة  مة
لة سوثاي عريا ي، ثةيوةندي هةية بة زؤر مةسةلة كة ئَيمة ئةبَي حيسابي بؤ بكةين، هةروةها ئَيمة لة سـلَيماني كـة ببيـن ،    

تؤماري دةنطدةران لة ناو سـلَيمانيدا مليؤنَيـك و شـةة     9009لة :   حةيدةري كة خؤي ئةَلَيكة بة ثَيي لَيدواني بةر َيز فةرة
كورسي بؤ دانراوة، ئةمة خؤي لـة خؤيـدا مانـاي    ( 14)كورسي بةربكةوَي، بةَلام ( 11)سةد هةزار كة، بووة، بةو ثَيية ئةبَي 

ة ئَيمة، وةكو خوشك و برايـان باسـيان كـرد، وكـان نـابَي      واية كة غةدرَيك لةو شارة كراوة و، بة نيسبةت شاري كةركووكةوة ك
تايبةكةندي بدرَي بـةو شـارة، بـةَلام لـة ياسـاكة ضـوار، ثَيـنج جـار نـاوي ئـةو شـارة هـاتووة، ئـةو ر ؤذةي كـة ياسـاكة دةرضـوو                 

تــي كــةركوو  ســةرؤكي بــةرةي توركمــاني، كــة ئةنــدام ثةرلةمانــة لــة بةغــدا، ثريؤزبــايي لــة توركمانــةكاني كــةركوو  كــرد، و 
 ..........دةطةر َيتةوة بؤ خاوةنة ئةصليةكةي خؤي، ماناي واية بة سةركةوتنَيكي دانا بؤخؤيان، لة هةمان ر ؤذ

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــان ،      ــة ئةصــليكةي خؤم ــؤ خاوةنــة ئةصــليةكةي، خاوةن عــةفوو، مو اتةعــةت ئةكــةم، سوثاســي ئةكــةين ب
 .ميللةتي ئَيمةية
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 :ر شريفبةر َيز ذيان عم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كــة لــة شــاري كــةركوو  بكرَيــت، هــةروةها ئــةو عةرةبانــةي كــةركووكين عةينــةن شــت كــة ئةنــدامن لــة     

عةينـةن  سـةيان كـرد،    : ثةرلةماني بةغدا، عةينةن شت ثريؤزباييان لة عةرةبةكاني كةركوو  كـرد، وتيـان  
اي وايـة هـةر ض كةسـة و لـة صـاقي خـؤي ئـةم        كةركوو  ئةطةرَيتـةوة بـؤ خاوةنـة ئةصـليةكةي خـؤي، مانـ      

مةسةلةيةي لَيكدايةوة، جا خوشك و برايامن زؤر باسي ئةو مةسـةلةيان كـرد، لةبـةر ئـةوة مـن حـةز ناكـةم        
درَيذةي ثَيبـدةم، دةنطـم دةخةمـة ثـاَل دةنطـي هةموويانـةوة، داوا لـة بـةر َيز مـام جـةالل دةكـةم كـة ئـةمر ؤ              

وردة لــة بةغــدا، كــة ئــةبَيت ئــةو ياســاية ظيتــؤ بكــات، بيطةر َينَيتــةوة بــؤ نوَينــةري ر اســتة ينةي ميللــةتي كــ
ثةرلةمان، ئةطةر هـةر هيضيشـمان بـؤ نـةكرا مو اتةعـةي هةَلبـذاردن بكـةين تـا سـةرذمَيرييةكي تـةواوةتي           

 .ئةكرَي لة عرياق، ئةو كاتة ئَيمة بةشداري هةَلبذاردن بكةين، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار سةرطوَل، فةرمووزؤر س
 :حسن رضا بةر َيز سةرطوَل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت  سةكردن لةسةر ئةو تةعديالنةي كة لةسةر ياساي هةَلبذاردن كراوة، خاَلَيكي طرنطـة، ئَيمـة وةكـو    

 مـن واي ئـةبينم سـةر لةبـةري     مةرجةعَيكي ياسايي لة كوردستان  سة لةسةر ئةو خاَلانة بكـةين، بةر اسـيت  
ئــةو تةعديالنــةي كــة كــراوة، بــةجؤرَيك لــة جؤرةكــان ثيالنَيكــة دذي دةســةَلاتي كــورد لــة ناوةنــدا، ضــونكة  
هةمومان ئةزان  كة لةو ساَلانةي ر ابـردوودا كـة كـورد دووةم دةسـةَلات بـووة لـة ناوةنـدي حكومةتـدا و لـة          

وازةكاني جينؤســايدكردني كــورد بــةوةي كــة بــة شــيَ وةيةكي  هــةموو ناوةندةكانــدا، ئةمــة شــَيوازَيكة لــة شــيَ 
ياســايي، لــةر َيي  انونــةوة، لــةر َيي ياســاوة نوَينــةراني ئَيمــة يــان دةنطــي ئَيمــة، يــان كورســيةكاني ئَيمــة لــة     
ثةرلةمان دا كةم بكرَيتةوة، ئةوةة خؤي بـؤ خـؤي لـة دواي ئـةوةي كـة كورسـيةكان كـةم بـؤوة، كاريطـةري          

جةم ناوةندةكاني تر لة دةسةَلاتدا، بةر اسيت ئةطةر بر طة بة بر طة  سـةي لةسـةر نةكـةين،    ئةبَي لةسةر سةر
وةكو ثَيشرت ئيشارةتي زؤر ثَيدرا، بةَلام ئَيمة زؤر خاَل هةية كة طرنطـة ئـةبَي ئةوانـة جـةخيت لَيبكةينـةوة،      

ة ئَيمـة وةكـو مةرجـةعَيك    ئَيمة وةكو مةرجةعَيك وةكو ومت ثةرلةمان ئةو ر َيطـة ياسـاييانة بطرينـة بـةر كـ     
طرنطي ئةبَي، يان بَلَي  نةتيجةيةكي ئةبَي، ئةوةي كة با، كـرا ر َي ثَيـوان بكـرَي، ياداشـت بنَيـرَي، ئةمانـة       
بةر ةئي من، وةكو كةسَيكي ياسايي، كاريطةري نابَي، وة  ضؤن ئةوةي ئَيمة ر َيطة ياساييةكان بطرينة بةر كة 

ةدا، لة تةعديلةكة ئةيبين  كـة خـاَلي جةوهةريـة و خـةر ي  ـانوني تيايـة       ئَيمة ئةو خاَلانةي كة لة ياساك
يان ناعةدالةتيةكة كة بةرامبةر ثَيكهاتةيةكي طرنطي عـرياق كـراوة، هـةمووي بـةخاَل بنووسـ  و لةر َيطـةي       
 دادطاي فيدراليةوة ئاراستةي ئـةو دادطايـةي بكـةين، كـة وةكـو زوَلمَيـك، ناعةدالةتيـة  بةرامبـةر بـة كـورد          

كراوة، سةبارةت بةوةي كة لةر َيذةي دانيشتووانة، وةكو بـا، كـرا بـة تايبـةتي كـة شـاري سـلَيماني كـة هـية          
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كورسييةكي بؤ دانةنراوة يان ئةو ر َيذةيةي كة عرياق زيادي كردووة، كـة شـتَيكي نامـةنتيقي و ناوا يعيشـة     
، ئـةوة خاَلَيـك لـة ر َيطـةي ياسـاكان،      هية زياديية  لةو ثارَيزطاية ر ووي نةدابَي( 9002)ةوة تا (9004)لة 

ر َيطةيةكي تر ئةطةر وةكو بَلَي  ر وون بَيتةوة ئايا ظيتؤ بةكار نةهاتووة لة سةرؤكايةتي كؤمار، وةكو ثَيشـرت  
جةنابت باست كرد كة هةواَلمان ثَيطةيشتوة كة ئيمـزاي لةسـةر نـةكراوة، ئةطـةر ئـةو خاَلـةمان بةدةسـتةوة        

ن بة دةستةوة مـابَي ، ئـةوةة خـاَليكي دَلخؤشـكةرة كـة ئَيمـة موزةكـةرة بنَيـرين بـؤ          مابَي، ئةو وةرة ةيةما
سةرؤكايةتي كؤمار كة تَييان بطةيَين  كـة ثَيكهاتةيـةكي طرنطـي نـاو عـرياق زوَلميـان بةرامبـةر كـراوة لـةم          

تة لـةم خاَلـةدا   تةعديلة، كة ئةمة مةصريي طةلَيكة، ئَيمة كة خؤمان بة نوَينةري ئةم طةلة دةزان ، ثَيويسـ 
ــة        ــة، ك ــة دذي دادثةروةريي ــةوة ك ــة بكةين ــةم خاَلان ــي ئ ــةمومان ر ةت ــةر ه ــة ه ــة ئَيم ــةين، ك ــاوةمة نةك موس
ناعةدالةتي تياية، ئةخري خاَلين كة ئَيمة باسي بكةين و وةكو زؤر لةم خوشك و برايانـة باسـيان كـرد، كـة     

ا، كة ئةطةر ئـةو ر َيطـة ياسـايانة نةضـووة سـةر      ئَيمة بر ياري ئةوة بدةين، كة ئةطةر ئةمانة جَي بةجَي نةكر
بؤ ئَيمة، بر ياري ئةوة بدةين كة بةشداري لةو هةَلبذاردنة نةكةين، كـة بـايكؤتي بكـةين وةكـو طـةلي كـورد،       

 .زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دار لـة سـةرؤكايةتي،   زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ئةو خةبةرة كة بَلاو بووةوة كة ئيمزا كراوة لةاليةن دوو ر َيـز 
نــةكراوة، يــةعين : بــة، مــن لــة ئــةخبار، لــة ئينيــات وةرمطــرت كــة مــوديري ديــواني ســةرؤكايةتي ئــةَليَ  

مةعلوماتي ئةكيد نية بززةبت كة ئةوة ضـؤنة  بـؤ ئـةوةي مـةعلوم بـَي التـان، بـة، خةبـةري ر ؤذنامةيـة،          
 .نة  خةبةري سياسي، ر َيزدار بةفرين حس ، فةرموو

 :رين حس  حممدبةر َيز بةف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان هةموويان بة شَيوةيةكي زؤر جوان شيكردنةوةيان بؤ ئةم مةسـةلةية كـرد، بـةَلام ئـةوة  ماوةتـةوة      
بَلَيم كة سةبارةت بةو زيادكردنة ناسروشتيةي كةوا لة ر َيذةي دةنطدةراني ثارَيزطاكاني عريا دا كـراوة و بـة   

ــةَلاوَيردكردني هــ  ــادكردني     ه ــي و زي ــَي كورس ــة س ــةنها ب ــة ت ــةرَيم ب ــاي ه ــَي ثارَيزط ــؤ  ( 99)ةر س ــي ب كورس
ثارَيزطاكان، لةطةَل ئةو زيادكردنة بةرضاوةي كة لة ر َيذةي دةنطدةران دا كراوة، بةر اسيت ئةمـة شـتَيكي زؤر   

ــةت       ــةزاني ميلل ــري ناح ــيناريؤيةكي ت ــةة س ــَيم ئةم ــةتوامن بَل ــة، ئ ــوَل ني ــابيلي  ب ــة و   ــوردة، نالؤذيكي ي ك
ئةيانةوَيت ئةو بةرهةمةي كة ئَيمة هةمانة ، ئةو دميوكراسـيةتةي كـة ئَيمـة هةمانـة بـةو جـؤرة لـة نَيـوي         
بةرن، بؤية تاكة ضارةسةر ئةوةية كـة بتـوانَي ضارةسـةري ئـةم مةسـةلةية بكـات، سـةرذمَيرييةكي ر اسـت و         

كاني ثةرلـةمان دةستنيشـان بكـرَي،    دروستة بتوانَي لةسةر ئةساسي سةرذمَيريةكي ر است و دروست كورسـية 
بؤية  ابيلي  بوَل نية كة هةرَيمي كوردستان نفوزي ثَينج مليؤن كـة، بَيـت، سـَي كورسـي بـؤ دةستنيشـان       
ــية           ــةوان ه ــدووة ئ ــاة ر ايطةيان ــيؤني باَل ــةروةكو كؤمس ــة ه ــفر، بؤي ــة ص ــلَيمانين ب ــاي س ــت، ثارَيزط بكرَي

ةيةدا نية، بةَلكو ئةوةنـدة هةيـة داتـا و زانيارييـةكان تـةنها لـة       دةسةَلاتَيكيان لة دةستنيشان كردني ئةو ر َيذ
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وةزارةتي بازرطاني وةرئةطرن، بؤية وة  هةمووان ئةزانن كة ر ذَيمي لة ناوضووي بةعَ ضةندين شةر ي لة 
ساَلةي ئريان و عـرياق، شـةر ي خـةليج، لـة كؤتاييةشـدا شـةر ي        8ناوضةكاني عريا دا هةَلطريساندووة، شةر ي 

يكا، ئــةبيََ ئَيمـة بــزان  كـة  وربانييــةكاني ئـةم جةنطانــة ضـةندَيكن،  وربــاني تة ينـةوةكان، تونــدو      ئـةمر 
ئايا ئَيمة دَلنيا ب  لةوةي كةوا ئةوة ئةو هةموو  وربانيية سةرجةميان لـة نَيـو فـؤرمي خؤيـان     . تيذيةكان

َيمـة ئـةَلَي  كـة ثَيويسـتة لةسـةر      ر ةة كراوةنةتةوة، يان شةهادةي وةفاتيان بؤ دةرهـاتووة  بؤيـة لَيـرةوة ئ   
ثةرلةماني كوردستان و سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان و سةرجةم جةماوةري طةلي كوردستان، هةَلوَيسـيت  
خؤيان هةبَيت، جطة لةوةة ظيتؤي ئةو ياساية بكرَيتةوة و لةبةر ئةوة ئةمةة زةنطَيكي ترسناكة بـؤ سـةر   

 .انة بةسةر  ةزييةي ميللةتَيك دا، زؤر سوثا،ئاسايشي نيشتماني و جطة لةوةة خةت هَين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار ناسك توفي ، فةرموو
 :بةر َيز ناسك توفي  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة تـةنها لـة كـاتي    ئَيمـ : دانيشتنَيكمان كرد لَيرة، طلةييةكمان كـرد وكـان  ( 10-91)ديارة من نيطةرامن كة لة 
ئةو ياداشتةي كة ئَيمة بـةرزمان كـردةوة و ناردمانـةوة    ( م  االسف) ةيرانةكاندا مةرجةعي سياس ، بةَلام 

ئةوَي، وةكو ثَيويسـت زؤر ر ةضـاو نـةكرا، جطـة لـةوةي كـة ئـةوة ر ةضـاو نـةكرا ديسـان هـةر بـةو كـةلتووري              
تة ئةوةي، ئايـا بؤضـي كوتلـةي يـةكطرتوو لـة مـاددةي       وةالخستنة، طوَي نةدانة بة يةكرت، لةوَي طوَي نةدراوة

شةة دا باي كؤتي جةلسةكة دةكا، دةنط نادا، دواتر بايكؤتي هـةموو ماددةكـة دةكـات  خؤزطـة لـةوَي طـوَي       
لةوان بطرياية، بؤ ئةوةي ئَيستا نةكةوتينايةتة ئةو وةزعة، جَيي خؤيةتي ثةرلةماني كوردستان، بـؤ ئـةوةي   

و، حةساسـيةتي حيزبايـةتي زةربـة لـة دؤزي نةتـةوة نـةدا، ثةرلـةماني كوردسـتان          دَلي يةكرت خؤة بكـةين 
دةستخؤشيية  لة نوَينةراني يةكطرتوو بكات، بؤ ئـةوةي زيـاتر طـةرم و طـور تربن لةسـةر هةَلوَيسـتةكانيان،       

ثةرلــةماني وةكــو بــةر َيز كــا  مســري ئيشــارةتي ثَيــدا، ر ايــةَلي ثةيوةنــدي نَيــوان : ئةمــة خاَلَيــك، خــاَلَيكي تــر
كوردستان و ثةرلةماني عرياق، وابزامن سةرؤكي هةرَيم بة ثَيي دةستوور، ثَيمواية ئَيستا ئـةو دةبوايـة لَيـرة    
بواية، لة ناو كوردستاندا بواية، ئةطةر سةفةرةكةي سةبارةت بةم دؤزةية، ئةوة جياية، ئةطةر بؤ ئةوة نيـة،  

لَيبكات كة بطةر َيتةوة، ضونكة بووني لـة ناومانـدا لـةو    ثَيمواية ثةرلةماني كوردستان حة ي خؤيةتي داواي 
كاتة هية تةئسريَيكي نةبَي، تةئسريَيكي مةعنةوي زؤر بة  ووةتي دةبَي كـة لـةكاتي ئـاوا حةساسـدا، لـة نـاو       

ئيعترياف كردن بـة هةَلـة شـتَيكي تةبيعيـة، بةر اسـيت ئَيمـة نـاَلَي  هـية         : طةلي كوردستاندا بَي، خاَلَيكي تر
ة لـة بةغـدا، بـةَلام بـة ثَيـي ثَيويسـت ئـةدائي نوَينـةرامنان وةكـو ثَيويسـت نـةبووة، سـةرةر اي بـووني              نةكراو

ذمارةيةكي زؤر لة ثؤسيت سيادي وةزارةت، بةًلام نـةمانتواني ئيسـتيفادةي لَيبكـةين، تةنانـةت بةرذةوةنـدي      
جَيطـري سـةرؤكي وةزيـران    حيزبي زؤرجار تةئسريي لةو  ةزيية كردووة، تا بؤ نزيكةي دوو مانط دةضَيت 

جَيطةكةي ضؤَلة و، جَيطةيةكي حةساسة ثر  نةكراوةتةوة، من ثَيمواية ئةو خااَلنةي كة بةر َيز مامؤستا عمر 
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ئيشارةتي ثَيدا، ئةوة زؤر تةئكيد بكةينةوة لَيي، بةَلام ئةطةر بكرَي داوا بكةين لة سةرؤكي كؤمار كة حة ي 
اري ئـةهَييَن، هَيشـتا ئيمـزاي نـةكردووة، دواي ئـةوة شـتَيكي تـر كـة حـةز          ظيتؤ بـةكاربَييَن، ئينشـائةَلال بـةك   

( 40)ئةكةم بةر اسيت وَلاتاني تر كاتَيك كة ثالن دائـةنَين بـؤ بةرذةوةندييـةكاني خؤيـان، ثالنـي سـرتاتيجي       
بــووبَي، ســاَلة دائــةنَين، بــةَلام ئَيمــة ثالمنــان نيــة كــة بةر اســيت ئَيمــة ئةطــةر ثَيشــرت شــةر مان  ( 50)ســاَلة و 

ثَيويستمان بة نةفةري زؤر بووبَي، وابزامن ئَيستاة لةمةوال نة  ئةم دةنطدانة، ضـةند خـولي تـر دةنطـدان     
بَي، ثَيويستمان بة دةنطة، ثَيمواية وةزارةتي ثالندانان، وةزارةتي كاروباري كؤمةَلايـةتي ثالنَيكـي سـرتاتيجي    

ن و تةشــجيعكردني نةســل، يارمةتيــداني ئيجــازةي بــة  ــووةت دانــَين، بــؤ ئاســانكردني طــةجنان بــؤ ذن هَينــا
حةمل، ئةو شتانة ئاسـان بكـرَي، بـؤ ئـةوةي ر َيـذةمان زيـاد بـَي، وابـزامن كـة ئَيمـة لةمـةوال زؤر ثَيويسـتمان             

 .بةوةية، سوثاستان ئةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار بةيان محدد، فةرموو
 :د حسنبةر َيز بةيان محد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر استى طةلة  ئاخافتنَيت مةهاتنة طؤتنَى، بة، بر استى ئةم سةح كةينـة عمـومَى ظـَى ياسـايَى هةَلبـذاردنَى      
دبين  كو بر استى تةرةجوعةكا مةزنا يَى دميو راتيةت دَيتة كرنَى، يةعنى ثاشار ؤذا دميو راتيةتَى لعمومَى 

داية، ر استى ئةطةر ئـةم سـةح كـةينَى تةعةدايـةكا مـةزن لسـةر بريوبؤضـوون و         عريا َى ل مةترسيةكا مةزن
ر ةنط و دةنطَيت خةَلكى كوردستانَى و خةَلكى عريا َى ذى بر استى ئةظة هةنَى، لبةر هةندَى ئةم سةح كةين 

ةكـة  َي  ـانونَى هاتينـة طـؤتن و بـرادةران هـةميا دةسـت خؤشـيا و بـةحَ ىَل كـرى، ئيلتيفافةي         (ثغرات)ئةظ 
بر استى لسةر دةنطَى ناخبى عريا ى، يةعنى مةجبور دكاتن كو دةنطَى وى بؤ  ائيمةيةكى بضينت، كو دةنـط  

ن بر استى، ئةطةر ئةم سةح كةينَى ئةظروكة حمتاج  بر استى ئةم (ثغرات)بؤ نةداية ئةسَلةن، ئةظة طةلة  
لبةغـدا موراجـةعاتا د هةَلوَيسـتَيت     مراجةعاتا بكةين، موراجةعات ل مةوا فَيت خؤ دا بكـةين وةكـو كـورد   

خؤ دابكةين بر استى موراجةعةيا بؤ سرتاتيذيةتا خؤ و روئيايا مة بؤ بةغدا بؤ ئةظروكـة و بـؤ مةرحةلـةيا    
دى، ل هةمى مةعايرا مةفروز بوو ئةظرؤكة وجودامة بةرةظ باشرت ضوو باية، ئةم ل زَيدة بوونا باينة وةكـو  

عريا َى، هَيزةكا سياسيا ر استة ينة وةكو شةريكة  لشاخا عريا َى دا، بـة،    ةومة  و نةتةوا دويَى كورد لة
ــة ئةظروكــة       ــةر هةنــدَى ئَيم ــَى، لب ــةندَى تَيتــة كرن ــةينَى يــةعنى بةعةكســَى وَى ض ــةم ســةح دك ئةظروكــة ئ
موحتاج  سرتاتيذيةتةكا نوَى و روئيايةكا نـوَى ئـةم هـةبينت بـؤ تـةعامل دطـةل بةغـدا دا، تشـتَى دى مـن          

ذم كو فعلةن ئةم حمتاج  تةوزحية  ذ وةزارةتـا يـا تيجـارَى كـو جهـَى داخَييـة نَينـةرى مـة ذى لـوَيرَى          دبَي
بــينت و ئةظــة ســةر وَيــر ا بــورى بــينت، بر اســتى جهــَى طومــانَى يــةو جهــَى هةندَييــة لســةر ر اوةســت ، ئــةظ     

ئةظــة نــة بــة، بــة عةكســى  َي ظــَى ياســايَى دا هاتينــة طــؤتنَى و وازحــن بــؤ هــةمى اليــَى، تةبعــةن  (ثغددرات)
ذى هةنة تةبعةن ل بةرذةوةنـديا وان دانينـة، لـةوما لظَيـرَى     دا بتةنَى داية، طةلة  ئةترافَى مةسَلةحةتا كور
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داخاز دكةم  كوزةختَى ئةم بكةين لسةر طةلة  اليةنَى ذى كة فعلةن ئةوانة ذى مةسَلةحةتا وان دانينة لةظ 
ةرؤكَى كؤمـارَى بكـةين، لســةر طةلـة  اليــةنا مـةمشول بكــةين،     ياسـاية، زةختـَى لســةر وانـة بكــةين لسـةر ســ    

لة عالةما سياسةتَى ذى دا ثَيويستة ئـةم ئيسـتيفادةيا ىَل   ( صلحالبقاء لأل) اعيدةيةكا ئيداريا هةيت دبَيذَيت 
بكةين، بر استى ئـةم موحتـاج  لظينـةكا سـةري ، حةرةكـةكا سـةري  ئـةم بكـةين، دَى ئـةم بشـَي ، يـةعنى            

 .دةست خؤ بَين  و انشاهلل لياَل َى خةَلكَى مةدابينت، طةلة  سوثا،تشتةكى ب
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا،، ر َيزدار هاور از خان، فةرموو

 :بةر َيز هاور از شيخ محدد دد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ياساية نةدرابايـة، ضـونكة ئـةم ياسـاية  بـوَلكردني       بةر اسيت من ثَيمواية دةبواية لة ئةجنومةني نوَينةران لة بةغدا دةنط بةو
غةدرَيكي طةورةية بة ميللةتي ئَيمة، ئةمة بـة ئاينـدة و ئَيسـتاة بةر اسـيت غـةدرَيكي طةورةيـة و داهاتوويـةكي مةترسـيدارة،         

رد تـةواو دةبـَي و   ، من وادةزامن بـة زيـاني كـو   (1)داهاتوويةكة بةر اسيت ترسناكة، بة نيسبةت ئةو ماددةية بةتايبةتي ماددةي 
زيانَيكي طةورة لة ئَيمة دةكةوَي، نازامن مـن ئةطـةر بـة ثَيـي مـةنتي ، هةرضـي مـةنتي  بـَي، دةبوايـة موصـل لـة شـارة طومـان              
لَيكراوةكان بواية، ئةو جيا كرابايةوة و ئينجا بةصرة و بةغدا و ئةوانة، تةنانةت زيقار و ئةوانة هةمووي ر َيذةي زؤريان زياد 

، بةر اسـيت  (فيده مشـكو   )دةنطةكان، كةركوو  كة سَي كورسي زياد كـردووة، ئةمـة ئةبَيتـة جياكردنـةوة و دةبَيتـة      كردووة لة 
سجالتي ئةو شارة، نازامن شتَيكي زؤر نامةنتيقي ئةبينم، ضونكة ئةطةر تؤ تةماشا بكةيت هةر ئـةم سـَي شـارة لـة كـةم شـوَين       

عة نائةمنيةي كة لة شارةكاني خؤيان هةيانة و بة مـاَل و حـاَل و خـانوو    هةية خةَلكي بةغدا و خةَلكي موصل لةبةر ئةم وةز
لَيرة نةبن، لَيرة نةذين، ئةي ئةوة ضي وايكرد ئةم زيادة زؤرة، خةياَلية كة  بوَل نـةكراوة لـةوَي دا ر ووبـدا  ئينجـا كـةركوو       

كة دةبـَي لةسـةري بوةسـت ، دةبوايـة موصـل      ، من ثَيمواية بةر اسـيت ئـةوة شـتيَ   (فيهمشكو  )بةو سَي كورسية ببَيتة شارَيكي 
بَي نةوة  كةركوو ، ئةطةر واشة بةر اسيت ئَيمة دةبَي، يةعين من وابزامن ياساكة خةتةر ناكـة بـؤ ئَيمـة ئةطـةر     (فيهمشكو  )

اسـاكة بةسـةر    بوَل كرابَي، من ثَيمواية بؤ ئةوة ضةند شيَت بكةين باشة كة ئةو بةر َيزانةة باسيان كرد، ئةطةر  بـوَلكردني ي 
ثةرلةمان دا تَيثةر يوة، با بةسةر سةرؤكي كؤماردا تَينةثةرَي، ئةطةر ئيمزاي نةكردبَي ئـةوة مـان ظيتـؤ بـةكار بـَييَن، بةر اسـيت       
من ئةو ياداشـتنامةي مامؤسـتا عومةريشـم زؤر ثـَي باشـة، ضـونكة ئـةوة هةنطاوَيكـة بـؤ زيـاتر ناسـاندن و زيـاتر ئاطـالَيبووني              

ةر ئةم ياسايةة ئيمزا كرابَيت و هيضمان لةدةست نةمابَي، مـن ثَيموايـة مةسـةلةي ر َيثَيوانةكـة مةسـةلةيةكة      خةَلكي تر، ئةط
دةبَي لة ثَيشةوةي دابنَي  و هةموو كوردستان بؤ ئةم مةسةلةية هةَلسَيتةوة، ئةطةر هـةر ئـةوةة ئـةجنامي نـةبوو، لةوانةيـة      

ة كة زؤر طرنطة بةر اسيت ئَيمة باي كـؤتي هةَلبذاردنـةكان بكـةين و بةشـداري     زؤر نةتيجةدار نةبَي، من ثَيمواية ئةم مةسةلةي
هةَلبذاردن نةكةين، لةو كاتةدا بةر اسيت عريا َيكي بَي كـورد مةحاَلـة دروسـت بـَي، لةبـةر ئـةوة هـةر خؤمـان دةبـَي شـتَيكي وا           

 .بكةين كة بةر اسيت سةنطي خؤمان لةو شوَينةدا دياري بكةين، زؤر سوثا،

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
 .ر ؤذان فةرموو. زؤر سوثا، بؤ جةنابت، د

 :ر ؤذان عبدالقادر محدد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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( 91/10)جةخت لةسةر هةَلوَيسيت خؤمـان لـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةكةمـةوة، كـة لـة دانيشـتين ر ؤذي         
دة ـةكاني ئـةو ياسـاية هـةبَي ئـةوة ثَيضـةوانةي مـاددة        هةَلوَيستمان ر وونكردةوة، هةر جياكاريية  لـة نَيـو   

ي دةستووري عريا ة، سةبارةت بة بر طة وماددةكاني ئةو ياساية، نابَي ئةوة لـة بـري بكـةين كـة ئَيمـة      (150)
نوَينــةرامنان لــة بةغــدا هــةوَلَيكي زؤريــان دا ئــةو ثَيشــنيارانةي كــة ثَيشكةشــيان كردبــوو، يــاخود ئــةو            

يةن ثةرلةماني كوردستان ثَيشكةة كرا، بيضةسثَينن و بيكةنـة بر طـة و مـاددة لـة نَيـو      ثَيشنيارانةي كة لةال
دة ي ئةو ياساية، بةَلام ئةوة ثةرلةمانة و بر يار بر ياري زؤرينةية، لةطةَل هةوَلي زؤريان بـةَلام ياسـاكة بـةو    

ارةي كـة كـرا لـة اليـةن زؤر     شَيوةية ثةسند كرا لة اليةن ئةجنومةني نوَينةراني عرياق، سةبارةت بةو ثَيشني
لة بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، كةوا ئيعترياز بطريَي لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي، تانةطرتن لةسـةر ئـةو   

ميكـانيزمي بـؤ دانـراوة، كـة دةبـَي بـة كـؤي ئةنـداماني دةسـتةي          ( 4)بر طـةي  ( 138)ياساية بـةثَيي مـاددة   
ي ئةوةي ياساكة بة دةستيان دةطات و، لة حاَلةتَيك ئةطةر ياساكة ر ؤذ دوا( 10)سةرؤكايةتي بَيت، لة ماوةي 

طةر ايةوة بؤ ئةجنومةني نوَينةران، واتا ئيمزا نةكرا و دةستةي سةرؤكايةتي تَيبينيان لةسـةر هـةبوو، ئـةوة    
 دووبارة ر َيذةيـةكي تايبـةت كـة بر يـار بر يـاري زؤرينةيـة، زؤرينـةي ئةنـدامان دةبَيـت لةسـةري ر ازي بـن و،           

ئةطةر بؤ جاري دووةم دةستةي سةرؤكايةتي ر ازي نةبوون و تَيبينيان لةسةر ياساكة هةبَي، ئـةوة ثَيويسـيت   
بة ر َيذةيةكي دياري كراو هةية كة سَي لةسةر ثَينجـي ئةنـداماني ئةجنومـةني نوَينةرانـة، ئايـا ئـةو ر َيذةيـة        

بـن لةسـةر ئـةو تَيبينيانـةي لةاليـةن دةسـتةي       ثَيمان مسؤطةر دةكرَي  ر ةزامةندي ئةو ر َيذةية  كـةوا ر ازي  
 .سةرؤكايةتي دةطريَي، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار كا  ساالر، فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة سةر  سةيةكي ثَيشووتري خؤم، كة لةسةر لةر استيدا ئةوةي ر وويدا، ئَيمة تَيشةطةين دؤخَيكة، كة ئةضمةو
ئةم مةسةلةية ثةرلةماني كوردستان دانيشتنَيكي تايبةتي بؤ سازكرد، كة الم واية ئايندةي دميوكراسـي لـةم   
وَلاتةدا لة مةترسيداية، ئَيمة لة داهاتوودا تووشي كَياكَيي  وَلرت و كوشندةتر ئةبينةوة، ضونكة ئَيمة جطـة  

ر مافـة نةتةوةييـةكامنان ئـةركَيكي تريشـمان لةسـةرة، ئـةوين داكـؤكي كردنـة لةسـةر          لة داكؤكيكردن لةسة
ثرةنسيث و مةسةلة دميوكراسيةكان، كة ئةمةة زةخـريةي  ـور ، و طـةورةي ئـةوَي، لةر اسـتيدا مةسـةلةي       
ئــةو ملمالنَييــةي كــة لــة ئةجنومــةني نيشــتماني عريا ــدا ئــةو ضــةند ر ؤذةي كــة لــة دانيشتنةكانيشــدا            

عةمان كرد، من الي خؤمةوة تةنها وشةي كةركوو  ئةتوامن بة ية  شت بشوبهَينم، ئةوين ئةوةيـة  موتابة
كةركوو  لة ناو ئةجنومةني نيشتماني عريا دا لة ئاسكَيك ئةضوو كة ضةند در ندةية ، يان ضـةند شـَيرَيك   

ثؤي يـةن لةر اسـتيدا، بؤيـة    كة لة صةحرايةكدا، لة بيابانَيكدا بيانةوَي وةكو نَيضريَيك بيطرن، يان لـة ثـةلو  
ئةوةي هاوثةمياني كوردستاني لة بةغدا كرديان تةنها و تةنها ئةوةي ثَيي ثشـت ئةسـتوور بـوون مةسـةلةي     
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مةبدةئي تةوافوق بوو، ئةطينا ئةوةشي كة ئَيستاكة لة ياساكةدا تةسبيت كـراوة، ئةطـةر مةبـدةئي تـةوافوق     
دانيشتين ية  لةدواي ية  و نةطةيشنت بة ئـةجنامَيك،  ( 10) نةبواية ئةوةشيان ثَي ر ةوا نةدةبيين، ضونكة

هةروةها ر ةفزكردنـي ئـةوةي كـة كـةركوو  بكرَيتـة ضـوار بازنـةي ئينتيخـابي،  بـوَل نـةكردني ئـةوةي كـة             
كةركوو ، ية  ساَل لة هةَلبذاردن دوايرَي و بَي بةة بكرَي لة ثرؤسة طشتيةكة، هةروةها  بوَل نةكردني 

( 9)كـة بكرَيتـة بنـةما بـؤ كـةركوو ، هـةروةها  بـوَل نـةكردني ثَيـداني           9004اني سـاَلي  تؤماري دةنطدةر
مة عةدي تةعويزي بؤ ثَيكهاتةكاني تر، ئةمانة لة خؤوة نةبوو لةر استيدا، ئةمانة بة شةر َيكي دبلؤماسـيانة  

رلــةمان، بــاَلوَيزي  بــوَل نــةكران، هــةروةها ئةوةنــدةي دوور و نزيــك ئاطامشــان لَيبــوو بــةر لــة ئةنــداماني ثة
وَلاتاني دةوروبةر لـةناو ثةرلةمانـدا حزووريـان هـةبوو، ئةمانـة دةبـَي خوَيندنـةوةي جـددي بـؤ بكـرَي، بـة            
تايبةتي بؤ ثةرلةمانتاراني بةر َيز كة ئةبَي تَي بطةين، بةر َيزان نوَينـةراني ئَيمـة لـة بةغـدا ضـةند فشـاريان       

ان و مَيذوو مبَينَيتةوة، كة دؤخةكة بةسةر ئةوانيشدا ئاسـايي  لةسةر بووة، ئةوةة لةوانةية بؤ ياداشيت ئةو
تَينةثةر يوة، ئَيمة ناتوان  طومان يةينة سةر دَلسؤزي ئةوان لةر استيدا، لة دانيشتنَيكي ئاوا دا، بؤية تـةنها  

ني ئَيمـة لـة   ئةوة ئةَلَيم ثَيويست ئةكا ئَيمة تا كات لةبـةر دةسـتدا مـاوة، داوا بكـةين لـة بـةر َيزان، زةميلـةكا       
ثةرلةماني عرياق، كة حزووريان هةبَي لَيـرة، بتـوانن ر وونكردنةوةيـةكي دة يـ  ترمـان بـدةنَي، بـؤ ئـةوةي         
تَيبطةين، ئايا ضؤن  بوَليان كردووة دةنط لةسةر ئةو ياساية بدةن  دواجارين بة جؤرَيـك لـة سـةركةوتين    

كة لةسةر حـة ي ئـةو بةر َيزانـة، دواجـار ئـةوان      بهَيننة ئةذمار  ئةطينا  سةكردن لةسةر ظيتؤكردن، ثازدانَي
زةميلــي ئَيمــةن، ئــةوان داكــؤكي كــارَيكي ر اســتة ينةن لةســةر تــةواوي ئــةو مةســةالنة و ئــةو مافانــةي كــة    
ثةيوةسيت ثةيوةندة بة ئَيمةوة، ئَيمة ضؤن حةريي  و، لة دانيشتنةكانيشدا حةرييي ئةوانيشـمان بـيين،   

ديقةترت لةسـةر ئـةو مةسـةالنة داكؤكيـان ئـةكرد، بؤيـة مةسـةلةي ظيتـؤكردن كـة          بةر اسيت ئةتوامن بَلَيم بة 
ئَيستا و ناوهَيناني ظيتؤكردن مةسةلةيةكي ئاسان نية تاوةكو ئَيمة ر اي بةر َيزان لة هاوثـةمياني كوردسـتاني   

فـةني  لة بةغدا نةزان ، ئةمة مةسةلةيةكة حة ـة بـة جـددي وةربطـريَي، ئَيسـتا دَيمـة سـةر مةسـةلةيةكي         
بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان، ئــةو كارنامــةي كــة جــةنابت عــةرزت كــردووة بــابَيكي ياســايية ثةيوةنــدي بــة    
ياساكةوة هةية، بابَيكي فةنية ثةيوةندي بة مة اعيدي ثارَيزطاكانةوة هةية، لةر استيدا وةزارةتـي تيجـارة و   

مة ئةكرَي لة ثةرلةماني عريا ـةوة، لـة   كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردنةكان لةم مةسةلةيةدا زؤر مو ةصرين، ئَي
ــي       ــةم وةزارةت ــاني، ه ــي بازرط ــةم وةزارةت ــةت، ه ــةردوو جيه ــرَي ه ــةوة داوا بك ــتماني عريا  ــةني نيش ئةجنوم
ثالندانان، هـةم بكـرَي كؤمسـيؤني باَلـاي هةَلبذاردنـةكانين لـةم مةسـةلةية داوا بكـرَين، بهَينرَينـة بـةردةم           

سةالنةدا بدةن، ضونكة لةر استيدا ئةوة مةسـةلةيةكة، مـن واي دةبيـنم    ثةرلةمانةوة، تةوزيي لةسةر ئةو مة
ئــةو منــووةي كــة لــة هــةرَيمي كوردســتان دا بــووة لــة ر ووي مرؤييــةوة، مةســةلةيةكي سروشــتية، ئَيمــة بــة  
عةدالةتي خؤمان مامةلةمان لةطـةَل ذمـارة و  ائيمـة و لةطـةَل نـاو كـردووة، ثـَي ئةضـَي ئـةو مةسـةلةية لـة            

، بةجؤرَيكي تر لَيكدرابَيتةوة، ئةمة دواجار وةزارةتي تيجارة و كؤمسـيؤني باَلـاي هةَلبذاردنـةكان،    شوَيين تر
ئةتوانن وةَلامي ئةم شكوكانةي ئَيمة بدةنةوة، لةر استيدا من ئةمةوَي عةمةلي تر دوو، سَي منوونـة بهيََنمـة   
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ادي عـرياق لـة ثارَيزطـاي ديالـةوة، بـة      بةرضاو، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، من ثَيـنج سـاَل دواي ثرؤسـةي ئـاز    
تايبةتي لة خانة   و دةوروبةري كاري سياسيم كردووة، كاري روناكبريي و ئيعالميشم كردووة، ئةوةندةي 

شــاهؤ . تَيشةطـةم خــةَلكَيكي زؤر لـةوَي جيهــةتي سياســي لـة كــةم  دا بــووة بـؤ ئَيمــة، ئَيمــة وةكـو بــةر َيز د     
كة لةبةردةم ئةنفالي دةنطداين، يان من هاودةنط نيم لةطـةَل وشـةي ئـةنفال،    ئاماذةي ثَيكرد كة ئَيمة ئَيستا

( 14/5/9008)بةَلام لةر استيدا ئَيمة دةنطَيكي زؤرمان لة تةالعوبَيكي سياسي دا لَي ئةر وا، ضؤن  ئَيمة تـا  
ــدةلي، ســةعدية، ج     ــاال و، ناوضــةكاني مةن ــتؤتةوة بــؤ ثارَيزطــاي دي ــة ناويــان طواس ــةوال، ئــةو ئاوارانــةي ك ةل

خانة  ،  ةرةتةثة، جةبارة، ثَينج هةزار خَيزان كة فـؤرمي نـة ل كـردووة، تـا ئَيسـتا ناوةكانيـان ئيزافـةي        
هـةزار ئـاوارة فـؤرمي خـؤي نـة ل كـردووة،       ( 14)هةزار و ( 10)سجلي ناخيب  نةكراوة، بَيطومان زياد لة 

ار عائيلـة ناويـان لـة فـؤرمي نـاخب  دا      بةَلام تا ئـةو سـاتة وةختـةي ئَيمـة  سـةي تيـا ئةكـةين، ثَيـنج هـةز         
خَيزاني تر بة هةمان شَيوة ناويـان  ( 9100)ةوة تاوةكو ئةمر ؤ (14/5/9008)تةسجيل نةكراوة، لة دواي 

لة تؤماري دةنطدةراندا تؤمار نةكراوة، واتا لة سلَيماني و لـة شـوَينةكاني تـر فؤرميـان طواسـتؤتةوة بـؤ ئـةو        
ــرَي   ــي دةووت ــة ثَي ــوَينانةي ك ــةر )ش ــةكاني كَيشــة لةس ــان    (ناوض ــوون ناوي ــي ب ــان لَي ــرت خؤي ــوَيين ثَيش ــة ش ، ل

سر اوةتةوة، لةوَين ناويان تةسجيل نةكراوة، كةواتة لة هية جَيطاية ، لة هية بازنةيـةكي ئينتيخـابي، نـة    
كـة  لة ثارَيزطاي دياال، نة لـة ثارَيزطـاي سـلَيماني بؤيـان نيـة دةنـط بـدةن، دةليلـةن بـؤ ئـةوة،  ـةزاي كـةالر             

هـةزار خـةَلك ئـةبَي، بـةَلام بـؤ دةنطـدان       ( 190)يةكَيكة لة  ةزا طةورةكاني طـةرميان، نفوسـي دانيشـتواني    
هةزار دةنطدةري هةيـة، لةبةرضـي  لةبـةر ئـةوةي بةشـَيكي زؤر لـة خةَلكـةكاني ئـةو مةنتيقـة كـاتي           ( 42)

ة بؤ ئـةوَي، سـجل و فؤرميـان،    خؤي ئاوارةي خانة   و دةوروبةر و الدَيكاني بوون، كة خؤيان نة ل كردوو
دووجـار، لـة   ( إذن)لة حة ي خؤيان لة طةرميان حة ي دةنطدانيان نةماوة، لـةوَين ناويـان تؤمـار نـةكراوة،     

دوو الوة مافيان خوراوة، ئةمة خةلةلَيكـة، تـا ئَيسـتا ئَيمـة سـَي سـاَلة لـة دواي ئـةوةين، تـا ئَيسـتا ضارةسـةر            
رتر كؤمسـيؤني باَلـاي هةَلبذاردنـة    ةي تيجارةية، موسـةبي  لـةو بةتـ   نةكراوة، موسةبي  ر ةئيسين وةزارةت

ــةَلَي ــة       : ئ ــةكان ك ــاي هةَلبذاردن ــيؤني باَل ــَين، كؤمس ــينة ث ــة ناض ــةو وردةكاريان ــةربةخؤين و زؤر ل ــة س ئَيم
كؤمسيؤنَيكي سةربةخؤية، لةر استيدا ئةوةي خةَلكي كوردستان لَيي تَيبـيين ئـةكا، لـة ر ووي ثَيكهاتـةوة بـةو      

كةسـن، تـةنها   ( 2)ةية سةرؤكي ثةرلةمان، كؤمسيارةكانيان كة سةرؤكايةتي هةموو دةزطاكانيان ئةكـةن  جؤر
( 30)كةسن، ية  كةسيان لة خةَلكي كوردستانة، سةرؤكي بةشـةكان  ( 8)دووانيان كوردة، مودةراي عاميان 

ي كؤمسيؤن لـة بةغـدا   موةزةفيين دةزطار%( 1)سةرؤكي بةشيان هةية، ية  كةسيان خةَلكي كوردستانة، لة 
بوايـة، ئةمانـة   %( 90)خةَلكي كوردستانن، يان ئـةتوامن بَلـيم زؤرينـة غـةيري كـوردة، لـة كاتَيـدا ئـةبوو لـة          

لةر ووي فةنييةوة ثَيويسيت بة موراجةعةكردن هةية، ضونكة ئَيمة لـة هـةموو ثرؤسـةيةكي هةَلبـذاردن دا،     
سةنطيةكان يةكال ئةكةنةوة، مبانةوَي يان نةمانةوَي كـة  بةر اسيت بة جؤرَيك لة جؤرةكان ئةمانة دواجار ثار

لةم تونَيلي بةرةو دميوكراسية ر ؤيشتنةي عـرياق دا، ئـةزان  ضـؤن مامةَلـة لةطـةَل ثرؤسـةي هةَلبـذاردن دا        
دةكرَي، بةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان، دَلنيـام لـة ئاكـامي كؤبوونـةوةكاني كـة لـة بةغـدا كـراون لةسـةر ياسـاي             
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كــة ســةركردايةتي سياســي هــةرَيمي كوردســتان و، بــةر َيزان كــة لــة هــةرَيمي كوردســتان خــاوةن هةَلبــذاردن، 
بر يــارن، بــةجؤرَيك لــة جؤرةكــان ئاطــادار كراونةتــةوة، ثرســياري مــن لَيــرةدا ئةوةيــة، ئايــا بــةر َيز ســةرؤكي  

وةوة يـان نـا  مـن    ثةرلةماني كوردستان يان سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان لة ئةو ياسـاية ئاطـادار كرابـو   
تةصةورم واية دواي ئةم  ؤناغةة كة دَيتة ثَين، نازامن ظيتؤ ئةكرَي يان نا  ئةوةي لة بر طة ية  و دووي 

ي ياســاي هةَلبــذاردن دا هــاتووة، ئــةو ليذنانــة لــة اليــةن جيهــةتي تــرةوة زوو كــار ئــةكرَي بــؤ    (1)مــاددةي 
ةوام ئةبَي، ئَيمةة ئةبَي جـارَيكي تـر دةسـت ثَيشـخةري     ثَيكهَيناني، لةوَيشةوة جارَيكي تر فشارةكانيان بةرد

بكةين، فشارةكان ضؤن ئةبَي  ئةوة ئةوةية ئَيمة بتوان  لةر َيطةي ئةو فشـارانةي ئةخرَيتـة سـةر وةزارةتـي     
تيجارة و كؤمسيؤني باَلـاي هةَلبذاردنـةوة، ئَيمـةة لةسـةر ئـةو ر َيذانـةي كـة بـووة، بةر اسـيت شـةكواكان بـؤ            

َيك بطةيــةن ، لةر اســتيدا مــن كؤمــةَلَي موراديــف و زاراوةم طــوَي لــَي دةبــَي لــة ثةرلــةماني    هــةموو جيهــةت
ــةَلكي        ــو خ ــَي، وةك ــَي كراب ــةدرمان ل ــةر ئَيمــة غ ــرَي، ئةط ــاتر بك ــةتي زي ــتيدا د  ــة لةر اس ــتانةوة، حة  كوردس

َلـةدا، جطـة لـة    كوردستان غةدرمان لَي كراوة، وةكو كورد غةدرمان لـَي نـةكراوة، ضـونكة هـةر لـةناو ئـةم هؤ      
كورد خةَلكي تر هةية، دةبَي موراعاتي ئةو موراديفانة بكةين، بةر اسـيت خاوةنةكـةي كـةركووكين، هـةموو     
ثَيكهاتة ر ةسةنةكاني كةركووكن، نة  تةنيا كورد، ئةبَي ئةمة لةر ووي ياساييةوة ئَيمـة كاتَيـك دةر برينَيكـي    

ةر َيزانـةي كـة لـة هاوثـةمياني كوردسـتان ئةطـةر بانطهَيشـت        ئاوا دةرئةبر ين، ديقةت بكةين لةر استيدا، ئةو ب
 .دةكرَينة ئَيرة، حة ة بةر َيز سةرؤكي فراكسيؤني يةكطرتووشيان لةطةَل بَي، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عبداهلل ، فةرموو مس ةسوثا،، ر َيزدار 
 :بةر َيز مسرية عبداهلل إمساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثشــتطريي هاوكارةكــامن دةكــةم كــة لــة بؤضــوون و هةَلوَيســتيان يــة  بــوون، زؤر سوثاســيان دةكــةم، ر َيــذةي   
زؤربووني دانيشتوان لة ناوضةكاني عرياق سةرانسةر ئةطةر بةراورد بكـةين لةطـةَل كوردسـتان هةماهـةنطي     

اوا بكـةين لـة سـةرؤكي كؤمـار و     نية، يةعين ئةوة ديارة سةختة و فَيَلي زؤر تَيداية، ثَيويست دةكات ئَيمـة د 
ــو        ــين وةك ــةن، من ــيؤن بك ــاني و كؤمس ــي بازرط ــة وةزارةت ــةوة ل ــوونةوة و لَيكؤَلين ــة ثَيداض ــتان، ك كاربةدةس
ثةرلةمانتارَيك ثَيم باشة كة لة ديالة، لة موصل، لة كةركوو ، لة صالح الـدين كـة هةنـدَي كـوردي تَيدايـة،      

رامَيـك يـان بةرنامةيـةكي ر َيـك و ثَيـك بؤيـان دابرَيـذين، وةكـو         ئةوة ثَيويستيان بة هؤشياريية، وةكـو ثرؤط 
سيمينار و كؤر  هؤشياريان بكةينةوة كة دةنط بدةن بة ليسيت كوردستاني، يان بـؤ هاوثـةمياني كوردسـتاني    

 .لة مةجليسي نوا  لة بةغدا، تا مةو يعي كورد بةهَيز بَي لةوَي، زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار طؤران، فةرموو
 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة وردةكاري  انونةكة زؤربةي با، كرا، مـن ثـَين ئـةوةي بَيمـة سـةر هةنـدَيك سـةرنج و تَيبينيـةكان،         

ــذاردن و    ــاي هةَلب ــةر ياس ــةي كارةكــة  ســةكردني ئَيمــة لةس ــةن    بــةطوَيرةي بةرنام ــة الي ئــةو زيادةيــة كــة ل
كؤمســيؤنةوة ر اطةيةنــدراوة، بــةَلام وا حــةوت ر ؤذ بةســةر دةرضــوون، يــاخود تَيثةر انــدني ياســاكة لةاليــةن    
ثةرلةماني عريا ةوة ر ؤيشتووة، من ثَيم بـاة بـوو ئـةو كؤبوونةوةيـة لـة كـاتي زووتـر دا بكرابايـة، نـةوة           

ونا ةشةي ئةوةداين، ئايا ياسـاكة ثةسـندكراوة لـة اليـةن سـةرؤكي      ئَيستا وا ئَيمة لةناو كؤبوونةوةداين، لة م
كؤمار ياخود نا  ئةوة ئةو خاَلة، بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمان، بـةطوَيرةي ئـةو ياسـايةي كـة دةرضـووة و، ئـةو        
نيســبة كورســيانةي كــة دانــراوة و، بــةطوَيرةي  ــانوني و بــةطوَيرةي دةســتوري، ئَيمــة لةبــةردةم دوو جــؤرة  

، واتا دةنطدانداين، ئيقترياعَيك مو ةيةدة و، جؤرَيكيشيان ئامار لة ر ووي ياسـاييةوة، خـؤي وة    ئيقترياع 
ــتوريةكان،        ــة دةس ــةموو نيزام ــة ه ــيةكان و، ل ــة سياس ــةموو نيزام ــة ه ــردن ل ــةد ك ــةلةي مو ةي ــة مةس ر وون

كؤمـةَلَي خةَلكـة لـة    لةسةردةمي ئةمر ؤدا كاري ثَي ناكرَي و مؤدَيلي نةماوة، لةبةر ئةوةي بـَي بـةة كردنـي    
مان دةنطدان، ثَيداني حة ي زيـاترة بـة كؤمـةَلَيكي تـر، مـن لـةناو ياسـاي هةَلبـذاردن و، بـةطوَيرةي دابـةة           
كردني ئةو كورسيانة، ئةوة دةبينمةوة، كةوا ئةم ئيقترياعـة بةر اسـيت ئيقترياعَيكـي مو ةيـةدة لـةوةي مـان       

راوة بــة ناوضــة شــيعة و ناوضــة ســوننةكان، ئةمــةة      هــةرَيمي كوردســتان كةمكراوةتــةوة، مــان زيــاتر د    
ثَيضــةوانةي مــاددة ثَينجــي دةســتووري عريا ــة كــة شــةع  عريا ــي سةرضــاوةي ســوَلتةنة، سةرضــاوةي           
شةرعيةتي مومارةسةكردني سوَلتةنة، ئةمةة لةر َيطةي دةنطداني شةع  عريا ي ئةبَي، بةدةنطدانَيكي، بـة  

ةَلام ئةطةر لةر َيي دةستووري و ياسايي لَيـي وردببينـةوة، ثَيموايـة بـة     ئيقترياعَيكي موباشريي عامي سري، ب
ئةمـة تة ـةيود كردنَيكـة، كـة كـراوة بةرامبـةر بـة كـورد دا، ئةمـةة ثَيضـةوانةي دةسـتوورة،            ( غري مباشـر )

 ةشة ثَيضةوانةي بنةماكاني ثرؤتؤكؤلي نَيودةوَلةتيية لة مةسةلةي دةنطدان دا، ئَيمة لَيرةدا كة ئةمر ؤ مونا
دةكةين لةسةر ياساي هةَلبذاردن و لةسةر ر َيذةي ئةو كورسيانة لة بةغدا، بةر اسيت مـن ثـَيم باشـة، مـن نـة      
دةستخؤشيم هةية، نة لة سةنطي نوَينةراني كورد كةم دةكةمةوة لة بةغدا، لةبةر ئةوةي لةوانةية ئةوانين 

ثةر انـدني ئـةو ياسـاية، لةوانةيـة ئَيمـةة و      لةبار و زروون تايبةتي خؤيان بـن، موبـةريراتيان هـةبَي بـؤ تيَ    
خةَلكين و ئةندام ثةرلةمانيٍن، حة مان بَي و ثةرؤشيشمان بَيـت كـة طلـةيي دةكـةين، لةبـةر ئـةوةي مـان        
هــةمووماني ثَيــوة بةنــدة لــة ئاينــدةدا، لــة كوردســتاندا، ســةبةبةكةة ئةوةيــة بةر اســيت وردةكارييــةكاني و  

ياساية، بة شَيوةيةكي ر وون ئاشكرا نةكراوة بـؤ ر اي طشـيت، تـاوةكو ئـةوانين     زغوتةكاني و تَيثةر اندني ئةو 
لة مةسشوليةتي خؤيان دا، ياخود خةَلك بةو شَيوةية طلةيي نةكرَي، ئَيمة بةر لةوةي هةر  ـةرارَيك بـدةين،   

لـة نـاو    ياخود هةر ثَيشنيارَيك بكـةين، مـن ثـَيم باشـة سـةنطي خؤمـان لـةناو موعادةلـة نَيودةوَلةتيـةكان و         
ثةرلةماني عرياق دا، لـةناو موعـادةالتي ضـوار دةورةي عريا ـي يـان ئيقليمـدا ببينينـةوة، ئَيمـة دةزانـ  تـا           
ئةمر ؤة هَيزي هاوثةميانان، ياخود ئةمريكا، زؤربةي سياسةتةكاني عـرياق بـةر َيوةدةبات، بؤيـة ئَيمـة هـةر      

و ثَيشـنيارة بطرينـة خـؤ، ئايـا سـةرؤ  كؤمـار       ثَيشنيارَيك دةكةين من ثَيم باشة هةموومان مةسشوليةتي ئـة 
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ر ؤذان باسـي كـرد، ئـاخري نو تـةي ئـةوةي كـة       . ئيمزاي بكات  ياخود سةرؤكي كؤمار ئيمزاي نةكات  وة  د
سةرؤ  كؤمار ئيمزاي بكات يان ئيمزاي نةكات، جاري دووةمين بَيتةوة ثةرلةمان، ئةطةر جاري دووةمـين  

ووعة، ئةو تؤثة دةطةر َيتةوة ساحةي ناو ثةرلـةماني عريا ـي، ئايـا ئـةو     ئيمزاي نةكرد، ئاخري جار ئةو مةوز
كاتة لة ناو ثةرلةماني عريا ي دا ئَيمة وة  كورد تا ضةند دةتـوان  مافـةكاني كـة لَيـرة باسـيان كـرد، ئـةو        
ــة         ــا ل ــةمرتمان هَين ــة ك ــةر ئَيم ــا ئةط ــةين  ئاي ــَيطريي بك ــة ج ــرد، ئَيم ــيان ك ــةوا  باس ــةي ك ــة مةنتيقيان ر ةئي
ر ةفزكردنةوة و لة جـاري دووةمـدا كـَي تةحـةمولي مةسـشوليةت دةكـات  بؤيـة بةر اسـيت مـن ثـَيم باشـة لـة             
مونا ةشةكردني ئيمزا كردن و ئيمـزا نـةكردن، مـن وة  ر ةئـي خـؤم، وة  ئةنـدام ثةرلـةمانَيك ثـَيم باشـة          

ة ثـَيم باشـة مـةنتيقي تـر،     سةرؤكايةتي كؤمار ئيمزاي نةكات، بةَلام لة ئيمزاكردن و ئيمزانةكردن، بةر لـةو 
خوَيندنةوة بؤ وا يعةكة بكرَي، ئةو بر يارةة لَيرةدا لة ثةرلـةماني كوردسـتاندا بـة ئامـادةبووني سـةرجةم      
نوَينةرةكاني ثةرلةماني عريا ي، بـة ئامـادةبووني سـةرؤكي هـةرَيم، بـة ئامـادةبووني سـةرؤكي ئةجنومـةني         

ئةوسا بر يار بدرَي، بةديلين ثَيشكةة بكـرَي، خـؤة ئامـادة    وةزيران، مونا ةشةيةكي تَير و تةسةل بكرَي، 
بكرَي بؤ ئةو مةسشوليةتةي كة لة دواجـاردا ر وو بـةر وومان دةبَيتـةوة كـة ئةطـةر ئَيمـة ئـةو هةَلوَيسـتةمان         
هـةبَي، بــةر َيز سـةرؤكي ثةرلــةمان، ئَيمـة لــة كؤبوونةوةيـةكي تايبــةت لةسـةر مةســةلةي كـةركوو ، بــةر َيز       

مين لةطــةَل ســةرؤكي فراكســيؤنةكان لةســةر مةســةلةي كــةركوو ، هــةموومان كــؤ ببــووين ســةرؤكي هــةرَي
لةسةر ئةوةي كة ناكرَي لة كةركوو  حالةيةكي ئيستيسنائي ثَي بـدرَي، مـان دةنطـدامنان لـة كـةركوو  لـَي       

رد و بسةنرَيتةوة، كةركوو  بـَي بـةة بكـرَي لـة مةسـةلةي ئينتيخابـات دا، ئَيمـة ئـةو شـةر ةمان هـةموو كـ           
ئامــادة بــووين وة  ثةرلــةمان، ئةطــةر غةَلــةت نــة ، تــا ئــةو ر ادةي ئَيمــة ئامــادة بــووين مو اتةعــةي            
ئينتيخابـاتين بكــةين، ئةطــةر مةترســي لةسـةر كــةركوو  بــَي، ضــونكة ئَيمـة بامســان لــةوةي كــرد، هــةموو    

مـة كـةركوو  لـة دةسـت     شؤر شةكامنان لةسةر ئةوة بووة كةركوو  بة دةست بَين ، ئةطةر بطاتة ئـةوةي ئيَ 
بدةين، ئَيمة ئامادة نينة بضينة ناو هةَلبذاردني ثةرلةماني عريا يدا، بةَلام ئَيمة ئةو ر َيذةيـةي كـةوا ئَيسـتا    

، ئَيمـة ئـةو شــةر ةي كـة كردوومانـة بــؤ     % 11ة، كـةم دةبَيتـةوة بــؤ   % 91هةمانـة لـة ثةرلـةماني عريا يــدا،    
ةي مان كةركوو ، بةهؤي ماف و ثَيطةي سياسيمان بووة لـة نـاو   ثارَيزطاريكردني كةركوو  و بؤ وةرطرتنةو

ثةرلةماني عريا ي، بةهؤي ئةو  ور ساييةي هـةمانبووة لـةناو هـةرَيمي كوردسـتاني خؤمـان، ئَيسـتا ئَيمـة وا        
ئةوة ثَيشَيلكاريةكي ر اسـتةوخؤية لةبةرامبـةر مافـةكاني    ( غري مباشر)لَيرةدا مافمان ثَيشَيل دةكرَي، كةواتة 

َيمة، خةتةرَيكي ر استةوخؤشة لةسةر خؤمان، بةهةمان شَيوةة مةسجَيكة كةوا دةدرَي بة ئَيمة، كـة ئَيمـة   ئ
ئـةر  و شـةر كردمنان   % 11نةمانتوانيوة مافةكاني لة كةركووكدا بةدةست بَين ، بة تةئكيـد بـة   %  91بة 

ر ئيستينادي ئةو  سـةية مـن ئـةوة    لة ناو ثةرلةماندا، لةناو ثرؤسةي سياسي لة ئايندةدا  ور، دةبَي، لةسة
دةَلَيم كةئَيمة مادام لة ثَيناو كةركوو  دا ئامـادة بـووين بةشـداري هةَلبـذاردني عـرياق نةكـةين، مو اتةعـة        
بكةين، من هةموو ئةو  سانةم دةَلـَيم دواي خوَيندنةوةيـةكي مـةنتيقي و وا يعـي بـؤ بارودؤخةكـة، ئةطـةر        

ئةطةر ئةو ياساية تَيثةر َي، ئَيمة مادام ثَيطةمان زةعيـف دةبـَي، لَيـرةوة    ئَيمة بؤ كةركوو  ئامادة بووين، كة 



 442 

هةر ةشةيةكي جددي تر دةكةوَيتة سةر كةركوو ، بؤية لةسةر ئةو ئةساسة ئَيمة بةشـداري هةَلبذاردنـةكان   
 .نةكةين، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . ووزؤر سوثا، بؤ جةنابت، ر َيزدار عدنان عومسان، فةرم
 
 

 :محدد عثمانبةر َيز عدنان 
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،،  سةكاني من كرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سيوةيل خان، فةرموو. سوثا،
 :محدد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيويسـتة  : كـةم، كـة دةَلـيَ    سةكاني من كرا زؤر سوثا،، بةَلام ثشتيواني لة  سـةكةي خـاتوو ناسـك خـان دة    

سةرؤكي هةرَيم بة زووترين كات بطةر َيتةوة كوردستان، لةبةر ئةوةي مةصريي كوردستان وابزامن لة هةموو 
مةصريَيك باشرتة، لة هةموو كارَيك طرنطرتة، نازان  بةهؤي ضيةوة ضوةتة دةرةوةي وَلات  بة ئين و كاري 

ةوة  بـة، ثَيمـان باشـة ئـةو ثرسـة، ئـةو مةسـةلةية زؤر زؤر        تايبةتي خؤيـةتي يـان ثابةنـدة بـة كوردسـتان     
مةصريية، ئةطةر بكرابا بهاتبايةوة، لةطةَل سةرؤ  كؤمار، سةرؤ  وةزيران طفتوطؤيان بكردباية، ثـَيم بـاة   

 .بوو، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر ةئيَ مجهوريةي نةمسـا دةعـوةت   بةر َيز سةرؤكي هةرَيم بة دةعوةتَيكي ر ةمسي لة ثةرلةماني ئةوروثي و 
كراوة، بة ئيشي كوردستان ضووة، ئَيستاة بة ئيشـي كوردسـتان بةنـدة، بـؤ ئـةو مةوزووعـةة لـة تةماسـة،         
يةعين ئَيمةي تةخويل كردووة، فةرموون ثةرلةماني كوردستان، مةسةلةيةكي مةصريية، هةَلوَيسيت خؤتـان  

مان بَلَين، با فَيـرب  هةَلوَيسـتَيكي ر وونـا  و ثريؤزمـان هـةبَي،      هةبَيت، با فَيرب ، هةر فَير نةب  ئيلال ثَي
 .بَلَين ئةمة هةَلوَيسيت ئَيمةية، زؤر سوثا،، ر َيزدار ثةميان عبدالكريم، فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ردبَي، بؤيـة منـين دةنطـي خـؤم دةخةمـة ثـاَل       وابزامن هية نةما لـة ر اسـتيةكان كـة هاوكـارامن باسـيان نـةك      
دةنطي هاور َيكـامن لـة ثةرلـةماني كوردسـتان، بـؤ بـةكارهَيناني بـةر َيز سـةرؤ  كؤمـاري عريا ـي فيـدرال بـة             
حة ي ظيتؤ بؤ ر َيطة طرتن لة جَيبةجَيكردني ياساي هةَلبذاردنةكان، دواخستين هةَلبذاردن تا دواي سازداني 
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ــة س   ــيت ل ــةرذمَيريةكي طش ــة       س ــةو هةَلبذاردن ــاوةكو ل ــاكي ت ــة ث ــة وردي و ب ــة زؤر ب ــدا، ك ــةري عريا  ةرانس
ضارةنووسيةدا ثشيت ثَي ببةسرتَيت، كـاركردن بـةم ر اسـتية دةسـتورييةي كـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةكاتـة         
مةرجةعي يةكةم بؤ ثرسةكاني كورد، بؤية داوا دةكةين كة ر َيـزدار سـةرؤكي ثةرلـةمان و ر َيـزدار سـةرؤكي      

رَيمي كوردستان هةوَلَيكي زؤر جـددي بـدةن بـؤ ر َيطـة طـرتن لـة جَيبـةجَيكردني ياسـاي هةَلبذاردنـةكان،          هة
ويست و ئريادةي ثةرلةماني كوردستان بة هةموو الية  بكةينة بةرةبةستَيك لةبـةردةم ويسـيت ناحـةزان و    

ي خاوةن ئةزمووني ئةنفال و بتوان  بة دةنطي ر استة ينةي هةموو الية ، هةر كودةتاية  كة دذ بة ئَيمة
جينؤسايد بكرَيت ثاشطةز بكةينةوة، هةرطيز لة ويسـيت ناحـةزان بـَي ئاطـا نـةب  و ر َيطـا نـةدةن ئريادةيـان         
فــةرز بكــةن بةســةر ئــريادةي ئَيمــةدا، هةَلوَيســيت هاوكارامنــان لــة ليســيت هاوثــةمياني كوردســتان و ليســيت     

بَي، تةنها ئةوة نةبَي لـة ثرسـة ضارةنووسـيةكان دا، تـةنها ئـةوة      يةكطرتوو لة ثةرلةماني بةغدا دةبَي زياتر 
نةبَي لة كاتي تةنطانةدا داواي ثشتيوانيمان لَي بكةن، بةَلكو ثَيويستة لة ثرسة ضارةنووسـيةكان وتووَيـذمان   

 .لةطةَل دا بكةن، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ري، فةرمووزؤر سوثا، بؤ جةنابت، بةر َيز عبدالسالم بةروا
 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت ناضـم تـةحليالتي سياسـي بكـةم، ئـةو خوشـك و برايانـة دةوَلةمةنـديان كـرد، باسـي ئامارةكـانين            
ناكةم، بة وردي لة يةكَيك لة ر ؤذنامةكان باسم كردووة ئةمر ؤ بةياني، ناضمة تةفييلي ماددةكـاني ياسـاة،   

خةَلك ئةزانَي ئَيمة : ضونكة تةصةور دةكةم لةوَين هية بةدةست ناهَين ، من نيطةراني دوو شتم، يةكَيك
ئةوة سةعاتي ضوارةمة، سةعاتَيكي ترين دادةنيش ، لَيمان بثرسن ثاة ثَينج سـةعات ضـيتان كـرد، دةبـَي     

، ئـةو هـةنطاوة، مـن هيـوادارام وَيـراي      بر ياري ئـةوةمان دا ئـةو هـةنطاوةمان لـة ثَيشـة     : وةَلامَيكم هةبَي بَلَيم
هةست دةربر ين و ئةو دَلسؤزييةي كة لة  سةكاني هةموومان ديار بـوو، بـة تةئكيـد هـةر يـة  بـة شـَيوةي        
خؤي، ئَيمة ئةو جؤرة دانيشتنانة كة بة تايبةتي بؤ ئةو جؤرة بابةتانةة بكةين، تةنها بؤ ئيعالم نةبَيت و 

بــؤ هــةر يــة ، ئــازادن ضــؤن  ســة دةكــةن، بــةَلام خــةَلك ضــاوةر وانة ئَيمــة لــة بــؤ ر ا دةربــر ين لةطــةَل ر َيــزم 
ثةرلةمان هةَلوَيست وةرطرين بة بر ياردان لةسةر ضـةند شـيت عةمـةلي، بؤيـة لـةو ئيتيجاهـة تـةنها ئةطـةر         
ر َيطــةم ثــَي بــدةن  ســة ئةكــةم، بــةوةي كــة مومكينــة، وةكــو سياســيةكين، ئــةزامن ئَيمــة لــة بةغــدا ضــةند    

ي تَيدايـة،  (كركدوك و ا افظدات األ درى   )بتوان  بطةينة ئةو صيغة نامة بولة لـة الي ئَيمـة كـة     زةدةتة
ئةطةر بة تةنيا باين ئةمانزاني ضي بكةين، لةبةيين بَلَي  كـةركوو  هةَلبـذاردنَيكي لـَي نـاكرَي، كـةركوو       

لــةوَي، كــة نــاوي  ( فضددعي)دةبــَي شــتَيكي خيوصــياتي هــةبَي و، بــةيين رةفــزي اليــةني كــوردي    ( بالددذات)
كةركوو  بة تةنيا بَيت و تةئجيلي كةركوو ، ضاوةر واني ضي ئةكةي لة غـةيري ئـةوةي شـتَيكي تـةوافو ي     
واي ببَيت، كـة نـة ر ةفـزي كةركووكـة، نـة ر ةتكردنـي مةتلـةبي ئةوانـة، نـة ضةسـثاندني مةتلـةبي ئَيمةيـة،             
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سـيم الي خـؤم، هـةموو ئـةو بةر َيزانـة بـةو       ناضمة ئةو مونا ةشةية، مـن بـة د قـةت تةماشـام كـردووة، نوو     
ئاراســتةيةي عةمــةلي، ئــةوةي ثراكتيكــي ئــةوةي مــن ئــةَلَيم، لــةو خاَلانــة كؤببــو، مــن نــازامن بــة ثَيشــنيار    
وةرئةطريَي، يان حيسا  ئةبَي ضونكة من ئةو  سةيةم كـردووة،  سـةي زؤربـةي خوشـك و برايانـة، يـةكَيك       

ثارَيزطـاي كوردسـتان كـراوة يـان     ( 3)غـةدر لـة ذمـارةي كورسـيةكاني      ئَيمة بة حة يقةت نـازان  تـا ئَيسـتا   
نةكراوة  من بةة بةحاَلي خؤم نازامن زيادةي دانيشتواني كوردستان ضةندة، بة مةنتي  بَيت، بة ماكاتيك 

ادار ساَلة، بةَلام باشة ضؤنة ئةطةر ئَيمة ئاليةتَيك بدؤزينةوة كـة ئاطـ  ( 10)بَيت، ئا، ثَينج شةة ساَلة، ثَين 
ب ، وابزامن ئاسانرتين مةتلةبة بضينة الي جيهاتي خؤمان لة هـةرَيمي كوردسـتان، ذمارةكـة وةرطـرين ئـةو      

دَلنيا ئةب  ئةو ذمارةي نووسراوة لَيرة، ر استة يان ر اسـت نيـة  ر اسـت نـةبيت، ئـةو كاتـة       ( على األقل)كاتة 
ان  نوَينةراني ئَيمة لة بةغدا ئاطـاداربوون لـةو   ئَيمة ناز: طلةيي دةكةين، مةبةستم ئةوة يةكَيكة، دووةميان

ر َيذة و ئةو ذمارة تازةيةي دانراوة بؤ ثارَيزطاكان، خؤ وابزامن وةكيلة  وةزيرة  دوو سَي مودير عام كـوردن،  
ئايا ئةو برادةرانةي ئَيمة لة ليذنةكاني ئةجنومةني نوَينةراني بةغدا تا ضةند لةطةَل ثرؤسةكة بـوون  مـن   

لة هةَلبذاردني ثارَيزطاكان لة هي عرياق، لة هي ئةو، هةميشة لة ئـاخري  ( ثاني )ؤضي ئَيمة لة ئاخري نازامن ب
لةحزة ئاطاداري ئةوة دةب  كة غـةدرَيكي طـةورةمان لَيكـراوة و ضـةند هـةزار دةنـط و كورسـيمان لةدةسـت         

ي (1)هةَلبذاردنـةكاني مـانطي    نازامن بؤ عياة وةرناطرين، ئَيستا ئةطةر هاتو هيضمان ثـَي نـةكرا بـؤ   . ضووة
، ئايا ئةمة كان نية ثاة شةة، شةوت هةَلبذاردن ئةم ثةرلةمانـة، بـة هـةموو ئـةم ئينتيمائاتانـة،      (9010)

بة هةموو ئةو تةخةصوصاتانة بري لة ئاليةتَيك بكات ثَيشـنياري بكـةين بـؤ حكومـةتي خؤمـان و نوَينـةري       
 ـةومَي، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة بـة بر يارَيـك دةربضـ  كـة فيعلـةن          ئَيمة، تاوةكو جارَيكي تـر ئةمـةمان بةسـةر نة   

ئةتوان  دَلنيا بـ  ر ةنطـة تـؤزَي تـةحريكي  ةزييـة بكـةين، داواي هـةمواركردني ياسـا و شـت بكـةين، مـن            
نازامن، دةنطم دةخةمة ثاَل دةنطي ئةم برادةرانةي باسيان كرد، ئايا كَي طةرةنتيم ئةداتَي كة ياساكة طـةراوة  

سياسـيَيكم  ومةني نوَينةراني بةغدا، ئةجنامةكاني باشرت ئةبَي  طةرةنتيم ئةدةيَي  منين ئةتوامن، ناو ئةجن
 سةي بريقةدار سةرنج راكَين و دَلي خةَلك بكَيشمة الي خؤم، ضةند ساَل ثَيشةي ئَيمة ( عمر من سياستها)

ئةو ثَيشنيارانةي كراوة لـةوة  بوو، بة، با وا يعي ب ، من تةسةور دةكةم ئةطةر  ةبول بكةن كؤي هةموو 
دةضَيت ئةطةر بكرَيت ئَيمة ليذنةية  ثَيك بهَيـن  ئـةم كؤبوونةوةيـة بـة بر يارَيـك دةربضـَيت وَيـر اي ئـةو         
مو ةدميةيةي هةَلوَيسـيت ئـةم خوشـك و برايانـة بـة وازحيـي كؤبكرَيتـةوةو ديـار ببَيـت، وابـزامن خيالفمـان            

و يفَيكي نيشــتمانيية، مــةو يفَيكي دةربــر يين هةَلوَيســيت خــةَلكي نابَيــت، ئــةوة مــةو يفَيكي وةتةنييــة، مــة
كوردستانة، بةاَلم وَير اي ئةوة من ثَيشنيار دةكةم بؤ جَي بةجَي كردني هـةموو ئـةو وردة ثَيشـنيارانةي كـة     
با، كران، ئةطةر بة باشي بزان  مونا ةشةي بكةين، ئَيمة ليذنةية  ثَيك بهَين  بـة رَيذةيـةكي مـة بول    

َيمة ئيتيفا ي لةسةر بكةين، ئينشـائةَلاَل يـة  لـة فراكسـيؤني زؤرينـة، يـة ، دوويـة  لـة فراكسـيؤنةكان،          ئ
ببوورن ئةو كةليمةية بةكار دةهَينم خؤيان ناساندووة، ية ، دووية  لة برادةراني موكةويناتي نةتـةوةيي  

ئـةوة بكـات ئَيمـة ضـيمان ثـَي      و ئاييين كوردستان، ئـةم ليذنةيـة وةكـو ليذنةيـةكي كـاتي بَيـت مونا ةشـةي        
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دةكرَيت، زانيارييةكان وةربطرين لةسةر دروسيت ذمارةكاني دانيشتواني كوردستان، ئـةواني تـر بـةض شـَيوةو     
بة ض شكل، ئايا ضي بكةين تاكو بتوان   ئةطةر ئَيمة ثَيمان بكرَيت، طرميان ياسايةكة تَيثـةر  بـووةو ضـةند    

دةتـوان  سـوود وةربطـرين لـة كةناَلـةكاني تـر  لـة هـةمووي طـرنطرت           زةرةر دةتوان  بطةر َينينةوة  ضـةند 
رةنطـة تــةعامول كردنــي ئــةو ليذنـة كاتييــة لةطــةَل ئــةم مةوزوعـة هةســتيارة، ضــةند رَينماييــة  و ضــةند    
رَيطايـةكمان ثيشــان بـدات، ئَيمــة ئاليــةتَيكي بـةردةوام دانــَي ، بــؤ ئـةوةي لــة ئايينــدة بـة حة يقــةت ثــَين      

وو سةعات نا، بـةَلكو لـة دةسـتثَيكي جووالنـةوةي ئـةم جـؤرة ثـالن و موئامةرانـةي كـة باسـي           سةعاتَيك و د
دةكةن ئَيمة ئاطادار ب ، تاكو نة تةعامول لةطةَل ئةجنام بدةين، بؤية من تةنها ئةو ثَيشنيارة دةخةمـةر وو،  

كــة ئَيمــة بــة  هيــوادارم ئةوانــةي ثــاة منــين  ســة دةكــةن هاوكــارم بــن، حــة ي خؤمــة داواي ئــةوة بكــةم، 
بر يـارَيكي عةمــةلي بضــ  و هــةنطاومان هــةبَيت لــة دانيشــتنَيكي داهــاتوو بتــوان  لــةو ثةرلةمانــة ثيشــاني  
خةَلكي خؤمان بدةين و ثيشاني برادةران بدةين، كة ئَيمة فيعلةن ئةو ضـوار سـةعاتة بـةالة نـةبوو، ئَيمـة      

 .طةيشتينة ئةم راستيانة، ئةمةة هةَلوَيستمانة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، رَيزدار عبداللة عةلي فةرموو
 :بةر َيز عبداهلل علي ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت دةربر يين هةسيت دَلسؤزي هةموو برادةران و خوشكان بة شوَينَيك هية بـؤ ئَيمـة نةمايـةوة باسـي     

ضةندة وةزيفةيةكي ئـةخال ي و نةتـةوةيي خؤيانـة كرديـان،     بكةين، سوثاسي هةموو اليةكيان دةكةين، هةر
ئةوةي كة دةردةكةوَيت لة درَيذي تةمةني دةسةاَلتداري شؤظَينيزمي عةرةبي، هةموو ية  بةيةكي ئَيمـةة  
بة طةورةو بضووكةوة زانيمان كة ئةوان هةميشة دةيانةوَيت ض زوَلمَيـك لـة هـةر رؤذَيـك كـة ثَيويسـت بَيـت        

كةن، ئةمر ؤة نة يةكةم رؤذ بووة، نـة ئـاخري رؤذيـن دةبَيـت، ثَيويسـتة ئَيمـة ثـالن بـؤ         ضؤن دذايةتيمان ب
ئايندةكاني خؤمان ئامادة بكةين، ئةوةي ئَيستا لة دةستمان دَيت من لةطةَل كاتي ئيمزا كردني وةاَلمَيـك بـؤ   

ةرلـةماني عَيرا ـدا   ئةو برادةرانةي كة ضؤن ئةم خاَلـةي بةسـةردا تـَي ثـةر ي ئـةو كاتـة لةطـةَل برادةرانـي ث        
 سةمان كرد، طوتيان ئةوان حوجةتَيكيان هةبوو زؤرينةة لةطةَل ئـةوة بـووة، ئةطـةر نـاوي كـةركوو  لـةم       
فة ةرةيةدا نةهَينرَيت، ئةوان ئامادةن بةبَي ئةوة بر يارةكة بدةن بةزؤرينةي دةنط و طـوَي لـة تةوافو ةكـة    

ن دانـاين، لةسـةر كـةركوو  و لةطـةَل ناوضـةكاني      نةطرن، يةعين ئةمة مةرجَيكي تـةعجيزي بـووة لةسـةريا   
ترين، ئةوةي ئَيستا بةدةستمانةوة ماوةتةوة بةوة ضارةسةر ناكرَيت بة ئيمـزاي، بـة ظيتـؤ كردنـي جـةنابي      
سةرؤ  كؤمـاري، يـان كةسـَيكي ديكـة، تـةنها زةخـت كردنـة سـةر وةزارةتـي تيجارةيـة، كـة ئـةم دةنطانـةيان              

ة، مـن داوايـةكي   %(0)زيادي كردووة، لـة سـلَيماني لـة    % 19َيك لة مووسَل لة لةكوَيوة هَيناوة  بة ض نيسبةت
ترم هةية، بؤ ئةوةي ئَيمة لَيرة بيكةينة بر يـار، بـؤ هـةموو ئَيـوة، بـؤ هـةموو سـةركردة سياسـيةكان، ضـيرت          
طلةيي لة بـاوو بـاثرياني خؤمـان نةكـةين، كـة زؤر جـار دةيـانطوت كـورد هةميشـة بـةدواي عةرةبـة بـةناوي             



 413 

زيكايةتي لة ديين ئيسالم و لةزماني  ور ئان، ئَيمة ئةيجارةو جارَيكي تـر سياسـيةكان هةميشـة بـةم زمانـة      ن
نزيك ببنةوة، هةميشة ئةوان بة زؤري برايـةتي عـةرة  بةسـةر خؤمـان دةسـةثَين ، بـةبَي ئـةوةي ئـةوان         

اتَيك يـة  لـة مةسـشوولةكاني    حيسا  بؤ ئَيمة بكةن، وةكو بَيريظان خانين ئيشارةتي ثَي كرد، ئَيمة هةر ك
كة هةميشة بة درؤزنة لةطةَلماندا، بةاَلم كة دَيتة كوردستان جؤرة رَيزَيكيان لَي دةطرين، بةاَلم هةر لة كاتي 
طةر انةوةيان لة رَيطا لَييان دةثرسن، بة جؤرَيك  سة دةكةن، كة هةرطيز لة بةرذةوةندي ئَيمةدا نيية، بؤيـة  

طــاي وةزارةتــي تيجارييــةوة كــةم كردنــةوةي دةنطــةكان، زةخــت بكةينــة ســةر    ئةطــةر بؤمــان بكرَيــت لــة ريَ 
كؤمسيؤني بااَل بةاليةني كةم، يان هةر بؤ ثارَيزطاكان وةكو ية  رَيذةيةكي زياد بوون دابـيَن، يـان بةاليـةني    

 .ةم، يان هةر شتَيكي تر بؤيان دةكرَيت، زؤر سوثاستان دةك%3،4، يان %3كةم بيهَينينة بر يارَيك لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، رَيزدار دكتؤر سةباح فةرموو
 :جنيب بةرزجنيحممد بةر َيز صباح 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر مايــةي دَلخؤشــيية كــة ئــةوا ثةرلــةماني كوردســتان يــة  دةنطــن لةســةر ثرســَيكي طرنطــي نةتــةوةيي و  

هةر هةمووي دةاللةت لةسـةر طرنطـي بابةتةكـةو لةسـةر      نيشتمانيي، ئةو  سةو باسانةي كة ثَيشكةة كران
 :هةَلوَيسيت روون و بَي ثَية و ثةناي طةلي كوردستان دةكات، بةر اسيت ضةند خاَلَيك ئاماذةي ثَي دةكةم

مةسـةلةي كاتـة، كـة بةر اســيت لـة بةرذةوةنـدي ئَيمـةدا نييــة، ضـونكة كـات ئةوةنـدةي نــةماوةو          / يةكـةميان 
ائيعة، خةريكي ضارةسةر كردني ئةو كَيشـة طرنطانـةين، بؤيـة مـن تةئكيـد دةكـةم كـة        ئَيمةة ئَيستا كاتي ز

ليذنةيةكي ياسايي، يان ليذنةيةكي ثةرلةماني كاتي، ئةطـةر هةَلسـتَيت بـةم كـارة، بـةاَلم بـةخَيرايي بيكـات،        
ةَلَينانةي كـة  نة  بةشَيوةيةكي وا كة كاتةكةمان لة دةست بضَيت، ليذنةي ياسايي ثةرلةمان دةتوانَيت ئةو ك

لةم هةمواركردني ياسايةدا هةية دةست نيشاني بكات و بةرثرساني كوردي لـَي ئاطـادار بكاتـةوة، ئـةوة هـةر      
كةسَيكين ئةطةر بَيت سةيري ئةم ياسا هةمواركراوة بكات، كة لة ثةرلةماني عَيراق دةرضـووة، ئـةو ثةنـدة    

يـةعين بـة نةفةسـَيك نووسـراوة، نةفةسـي ثـالن،       ، (هدذا امدر َبدر بليدل    )عةرةبيةم بـري دَيتـةوة كـة دةَلَيـت     
نةفةسي دوور لة عةدل و ئينياف، بةر اسيت هةر ياساية  كة دةردةضَيت دةبَيت عةدل و ئينيان تيا بَيـت  
بةرامبةر هةر تا ةي ئينسانَيك، ئَيمة بة مةنتيقي ئينسانين تةعامول بكةين لةطـةَل ياسـايةكة، غـةدرَيكي    

راوة، لة ثارَيزطاكاني كوردستان كراوة بةو رَيذةيةي كة ئَيستا دياري كراوة، هـية  زؤر لة خةَلكي كوردستان ك
نةبَيت تا شةشةم  ثارَيزطا بةشَيوةيةكي ناسروشيت زياديان كردووة، ئةطةر ئةوانةي موختةسن لة عليمـي  

ياسـاية   سوكان بَين تةماشاي بكةن ئيسثات دةبَيـت كـة ئةمـة بـة نةفةسـَيكي ناعةديالنـةو نـا ئينيـاف ئـةو         
دارَيــذر اوة، فيعلــةن زوَلــم لــة كــورد كــراوة، زوَلــم لــة ثَيكهاتــةكاني تــرين كــراوة، تةنانــةت زوَلــم لــة حزبــة   
ــراوة،       ــة دةرةوةي واَلتــن ك ــانةي كــة ل ــراوة، لــةو كةس ــة نةتةوةييةكانــدا ك ــراوة، لــة ثَيكهات بضــووكةكانين ك

ندة بــة تــةوافو َيك كـراوةو بــة ئيعــتريان  دةنطـةكانيان بــة فـري ؤ دةر وات، بؤيــة زاهــريي ئـةم ياســاية هةرضـة    
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نوَينةرامنان لة بةغدا زةخت و فشارَيكي زؤريان لةسةر بووة لة حاَلةتَيكدا ئةو كةسـةي كـة تـةرةن زةعيفـة     
لــة موعادةلةكانــدا نابَيــت زةخــت و فشــاري لةســةر بَيــت، يــةعين بــؤ دةبَيــت زةخــت و فشــار لةســةر كــورد    

دابنرَيت لة حاَلةتَيكـدا كـة ئـةوان ديفـا  لـة  ةزييـةكي عاديالنـة دةكـةن،         دابنرَيت، لةسةر نوَينةراني كورد 
بؤية ئةطةر ئةم هةَلبذاردنةي داهاتووي عَيراق لةسةر ئةساسي ئةم ياساية بكرَيت، ثَيمواية وةزعـي سياسـي   

ةعَ، عَيراق لة رووي دميوكراتييةوة، لة رووي كؤمةاَليةتييةوة دةضَيت بةرةو دواوة، خـراثرت لـة رذَيمـي بـ    
ضونكة ئةم نةفةسة نةفةسَيكي زؤر خراثرتة لة نةفةسي شـؤظينيزاميةكاني تـر، بؤيـة داوا دةكـةم و دةنطـي      
خؤم دةخةمة ثاَلي دةنطي با ي هاوكارامن لة ثةرلةماني كوردستان تا نةضووة ظيتؤ بكرَيت لةاليةن سـةرؤ   

ــت، كــة لــة ثَينــاوي  كؤمــارةوة، ضــونكة ئةطــةر هــةر هــية نــةبَيت وةكــو مــةو يفَيكي تــارخيي تؤ    مــار دةكرَي
مةسـةلةيةكي ئينســاني، مةسـةلةيةكي رةوا، مةســةلةي طــةلي كوردسـتانة، مةســةلةي ثَيكهاتـةكاني تــرة، كــة     
زوَلميان لَي نةكرَيت، ئةو ياساية ظيتؤ كرا با جارَيكي تر بضـَيتةوة ثةرلـةمان، ئـةو كاتـة ئَيمـة دةتـوان  لـة        

ن بة ثَيكهَينةرةكاني تري ثةرلةمان، كة ئةمـة تـةنها زوَلـم نييـة لـة      رَيطاي نوَينةرةكامنانةوة  ةناعةت بكةي
كــورد، زوَلمــة لــة هــةموو ئــةو كةســةي كــة مونيــيفة بةنيســبةت بــة ئينســان، زوَلمــة لــة هــةموو دةنطَيــك،   
لةر استيدا ئةو ياساية كة هةبَيت هةموو دةنطةكان كؤ دةكاتةوة بؤ طريفاني يـة ، دوو دةسـةاَلت، يـة ، دوو    

رةنطة بةنيسبةت كوردستانةوة دةنطةكان سابت بَيت بؤ ميللةتي كورد، بةاَلم زؤر دةنطمان هةية هي   ائيمة،
ميللةتي كورد لة ثارَيزطاكاني تري عَيراق، لة دةرةوةي واَلت بةر اسيت نايةتةوة بؤ حيسابي كـورد، نايةتـةوة   

ــي طةورةيــ     ــيت زوَلمَيك ــة بةر اس ــة ئةم ــةموو ثَيكهاتــةكان، بؤي ــابي ه ــؤ حيس ــة  ب ــةين ل ــةبولي نةك ــت   ة، دةبَي
مةنتيقَيكي ياسايين ئةطةر مةعمةلةي لةطةَلدا بكةين ئينساني مونييف بَيت تةماشاي بكات، هةتا ئةطـةر  
كوردين نةبَيت بؤي دةردةكةوَيت كة ئةم ياساية سة ةتة، سةغةراتةكاني روون و ئاشـكران، ئيجابياتـةكاني   

 .ين، زؤر سوثا، بؤ هةموو الية ئةوةندة كةمة، كة روومان نايةت باسيان بكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، رَيزدار كا  فازل حةسةن فةرموو

 :حسن امساعيل فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا،،  سةكاني من كران

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، رَيزدار عبداهلل حممود فةرموو

 : حممود حممدبةر َيز عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديــارة لــة رَيطــةي ياســاييةوة، ئــةو خوشــك و بــرا بةر َيزانــة تيشــكيان خســتة ســةر مةســةلةكان، مةســةلةي    
كورسيةكان، دابةزيين نيسبةي رَيذةي هةَلبذاردن لة ئاييندةدا، من نامةوَيت بضمةوة سةر ئـةو بابـة، ئةطـةر    
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ن كــة دابــةة كــراوة، دةبيــن  كــة خــؤي لــة خؤيــدا، يــةعين بةرنامــة   ســةيرَيكي رَيــذةي كورســيةكان بكــةي
رَيذةيية  كراوة، بؤ ئةوةي وةزعي سياسي كوردستان لة عَيراق بةرة بةرة بةرةو دواوة بَينن، ئةوةي كة من 
دةيبينم ثالنَيكة هةر لة سةرةتاوة روون بوو، كة تايبةكةندييان بة كةركووكدا، ئـةوةي ئـةوان دةيانـةوَيت،    

يانةوَيت مان نةتةوةيي كورد ثَيشـَيل بكـةن لـة كوردسـتاندا، مـن كؤمـةَلَيك خـاَلم هةيـة، بـؤ ئـةوةي ئـةو            دة
 :برادةرانةي كة من ويستم ئةوان تيشكيان خستة سةري و روونيان كردةوة، نامةوَيت لةسةريدا بر ؤمةوة

 
َيزانة لَيرة ثَيكةوة لةبةرامبـةر  كوردستان بة ية  دةنطي ضؤن ئةم برا بةر َيزانةو خوشكة بةر / خاَلي يةكةم

مةسةلة نةتةوةيي و نيشـتمانيةكاندا يـة  دةسـت و يـة  هةَلوَيسـت ، ئةمـة ثـةخن بكرَيـت بـؤ شـة امي           
كوردي، كة هةموومان ثَيكةوة بة يةكطرتوويي و بة ية  هةَلوَيسيت لةبةرامبـةر هـةر هـةوَلَيكي لـةو جـؤرة      

 .بوةستينةوة
 .ق تةوافو ية، بة بؤضووني من تةئكيد لةسةر ئةو تةوافو ية بكرَيتةوةثَيكهاتةي عَيرا/ خاَلي دووةم
روون كردنةوةية  بدةينة كؤمسيؤني بااَل، ثَيداضوونةوةية  و راستكردنةوةية  بؤ ئةو بـارة  / خاَلي سَيةم

 .ناسروشتيية بكات، كة خؤيان هَيناويانةتة ئاراوة
 .ووري عَيراق تة ديم بكةين لةسةر ئةو مةسةلةيةشةكواية  لة مةحكمةي فيدراَلي دةست/ خاَلي ضوارةم

لـةم هةلومةرجـة ناجَيطرييـةي عَيرا ـدا، ثَيويسـتة ثةيوةنـدي سـات بـة سـاتي سـةرؤكايةتي           / خاَلي ثَينجـةم 
ــة          ــةكانيانةوة ل ــةموو بةش ــة ه ــوردي ب ــيؤني ك ــان فراكس ــوردي، ي ــةي ك ــةَل كوتل ــتان لةط ــةماني كوردس ثةرل

 .بة ساتي بَيت، بؤ ئةو مةسةلةية تا يةكاليي دةكرَيتةوة ثةرلةماني عَيراق ثةيوةندييةكي سات
ئةطةر بكرَيـت نووسـراويَ رةوانـةي نوَينـةراني كوردسـتان بكرَيـت بـة هـةموو بةشـةكانيةوة          / خاَلي شةشةم

لةسةرةوة بؤ خوارةوة لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة سةبارةت بة راسـتكردنةوةي ئـةو بـارة ناسروشـتية،     
 سةي لةسةر بكرَيـت، ئـةوةي كـة بـرادةران  سـةيان لةسـةر كـرد، هةنـدَيكيان روونيـان          بؤ ئةوةي بةجددي 

كـردةوة، مـن نامــةوَيت بضـمة تةفاســيلةوة، يـةعين ئـةوانين حةكــةن لةسـةر ئــةو مةسـةلةية مشــتومر يان        
 كردووة، هةروا بة ئاسـاني بةسـةرياندا تـَي نةثـةر يوة، لةبـةر ئـةوة ئـةو حـة ي ظيتـؤ بةكارهَينانـة، يـةعين           

ــةو       ــت، ئ ــري لةســةر بكرَي ــتومر َيكي ت ــؤ كؤتــايي، مش ــوانن ئــةوة بهَيَلنــةوة ب ــةالي ئةوانــةوة، بت بهَيَلينــةوة ل
برادةرانةي كة ثَيشنياريان كرد جةلسةيةكي ديكة، يان ليذنةيةكي ياسايي دروسـت بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي ئـةم      

 .خااَلنة بةسةرماندا تَي نةثةر َيت، زؤر سوثا،
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .زؤر سوثا،، رَيزدار  ادر حةسةن فةرموو
 :بةر َيز  ادر حسن  ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بَيطومـــان ئـــةوةي ئَيســـتا لـــة عَيـــراق دذ بـــة كـــورد دةكرَيـــت، ئةمـــة شـــةر َيكي طةورةيـــة بةر اســـيت، بـــةاَلم 
ضةكداري نيية، شةر َيكي جياوازييةكةي ئةوةية ئةو شةر ة وةكو سااَلني شؤر ة و خةباتي كوردايةتي شةر ي 

سياسي و ثةرلةمانييـة، ئةطـةر شـةر ة ضـةكدارييةكة بوايـة، لةوانةيـة ئَيمـة ئةوةنـدة مةترسـيمان نةبوايـة،           
ضونكة ئَيمة دةمانطوت عةزمةو ئري ادةي كوردستان ئةوةندة بةهَيزة، هةر يةكة بةرامبةر دة نةفةري هَيزي 

ابيلي دةنطَيكــة، كورســية  مو ــابيلي كورســيةكة، ئَيمــة ئةطــةر داطريكــةرة، بــةاَلم ئَيســتا وانييــة، دةنطَيــك  ــ
سةيري نةواياي ئةو خةَلكة بكةين، كة ئَيستا دةسةاَلتيان لة عَيراق لة دةستة، نيةتَيكي خراثة، ضونكة ئةو 
ثةرلةمانةي ئَيستا لة عَيراق هةوَل دةدات هةموو دةسةاَلتَيكي كورد بةرتةسك بكاتةوة، ئـةوةي لـةبري خـؤي    

هـةرَيمي كوردسـتان دةروازةيـةكي سـةرةكي بـوو بـؤ دروسـت         9003تةوة بة عةمـدي كـة ثـَين سـاَلي     بردؤ
كردني عَيرا ي نوَي، بؤ رزطار كردني عَيراق لة ديكتاتؤريةت، ئةو ثةرلةمانةي كة ئـةو لَيـي دانيشـتووة لـة     

هـةرَيمي كوردسـتان    ي هيمـةتي خـةَلكي  %40سايةي ئةو دةروازةية، يةعين بةشَيكي زؤري دةتوامن بَلَيم لـة  
بووة، ئةمة لةالية ، لةاليةكي تر بةر لةوةي ثةرلةمانَيكي عَيرا َيكي نوَي دروست بكـات، ئـةم ثةرلةمانـةي    
ئَيستا كة لَيي دانيشتووين، ئةم شوَينة ثريؤزة هةبووة، هةرَيمي كوردستان هةبووة، دةسةاَلتي خؤي هةبووة، 

ن ئةطةر نيةتيان خراك نةبَيت، ئةمـة زيـاتر بكـةن، بـةرةو     حكومةتين هةبووة، لةجياتي ئةوةي هةوَل بدة
ثَيشــرتي ببــةن لةســايةي ئــازادي و دميوكراســي كــة لــة عَيــراق هاتؤتــة ئــاراوة، هــةوَل بــدةن ئــةوةي هةيــة     
سنوورداري بكةن و هية حيسابَيكي بـؤ نةكـةن، ئةمـة مةترسـييةكي طةورةيـة بةر اسـيت، ئةطـةر ئَيمـة ئـةم          

نايةت، فةرةزن ئـةم خاَلـةة، ئـةم مةترسـيةمشان البـرد، ئـةم شـةر ة شـةرَيكة بـَي           شةر ة بة ئَيستاة كؤتايي
كؤتــايي، واتــا بةردةوامــة، ئَيمــة لــة ثةرلــةماني عَيــراق مبانــةوَيت و نةمانــةوَيت كةمينــةين، ئةطــةر هــةموو 

دان ئيعتيبارَيك و ئيعتيمادَيك لةسـةر ئـةوة بكـةين، كـة لـةوَي شـةر ي دةسـتووري بكـةين، يـان شـةر ي دةنطـ           
بكةين، ئَيمة كةمينةين هةموو جار شةر مان دةبَيت، بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةم بطةر َيينـةوة سـةر مةبـدةئي       
تةوافو ي لة عَيراق، كـورد وةكـو كةمينـة سـةير نـةكرَيت، هـةروةكو ضـؤن لـة سـةرةتادا هـاتووة، ثَيكهاتـةي            

كهاتووة، لةسةر ئـةو مةبدةئـة ئَيمـة    عَيراق بةشَيوةي سةرةكي لة كوردو عةرة  و ئةوجا نةتةوةكاني تر ثَي
ئين بكةين و تةفعيلي بكةينةوة، ئَيمة دةتوان  ثارَيزطاري لةو دةستكةوتانة بكةين و بةرةو ثَيشي ببةين، 
ســةبارةت بــةو مةوزوعــةي ئَيســتا بــراردةران هــةمووي بــة دوورو درَيــذي  ســةيان كــردووة، منــين دةنطــم   

مة هةموومان زةخت بكةين، كة ئةم بر يـارة هةَلبوةشـَيتةوة، ئةطـةر    دةخةمة ثاَل دةنطي ئةوان و داواكارم ئَي
مةجالي ئةوة مابَيت بةر َيز سةرؤ  كؤمار ظيتؤي بكات هةر بر يارَيكي لة كؤتايين دةدةين، من ثَيمواية بـة  
وردي و عا اَلنةو مةسشووالنة بَيـت، ضـونكة ئَيمـةة دةبَيـت تةحـةمولي وةزعـي خؤمـان بكـةين ئَيسـتا لـة           

 .ستاندا لةسةر ساحةي ناوضةو عالةمين، زؤر سوثا،كورد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا،، رَيزدار كا  شؤرة فةرموو
 :بةر َيز شؤرة يجيد حس 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن لةطــةَل دةستخؤشــيم و هاوســؤزيم لةطــةَل هــةموو ئــةو خوشــك و برايانــةي بــة ثةرؤشــةوة باســيان لــةو 

 :بةاَلم من دوو تَيبينيم هةية حة ة لةسةري بوةست  مةسةلةية كرد،
ئةوةية ئَيمة خؤمان ئيديعاي ئةوة دةكةين، ياخود ثَيداطريي لةسةر ثابةند بوومنان، ياخود جَيطري / يةكيان

بووني ئةو سيستةمة، ئةو رذَيمة سياسيية، نيزامة سياسييةي سيستةمي تـةوافوق ثـةير ةو دةكـات، ضـونكة     
كردووة بة حوكمي ئةوةي كة ئَيمة كةمينـةين لـةناو عَيـراق، رادةي زؤرميـان ئةطـةر بـر وات       لةوة  ازاجنمان 

ب ، ئةطةر ئي يايةكي رَيك و ثَيك بكرَيت، بؤية بـووني سيسـتةمي تـةوافوق    % 91، يان لة %90رةنطة لة 
 ـي ئـةو حـز  و    بةالي ئَيمة كارَيكي ضارةنووسسازة، ضونكة ئيتيجاهي مو ابيلمان دةبين  لة شارعي عَيرا

ــت بَيــنن،              ــة دةس ــة ثةرلــةمان ب ــة ل ــة زؤرين ــةوة دةكــةن، ك ــةر ئ ــار لةس ــة ئَيســتا ك ــيانةي ك ــة سياس اليةن
مةبةستةكةشــيان تــةنها طــؤر يين ئــةو سيســتةمةية، ئــةوين لــة رَيطــاي دةســتكاري كردنــي مــاددةو بر طــةو     

ر َيـذراوة، راسـتة ئيستيسـناي    فة ةراتةكاني دةستووري عَيرا يية، ئةو ياسايةة كة دةرضووة بـة تـةوافوق دا  
نــاوي كــةركووكي تَيدايــة، وةكــو كةليمــةي ئيستيســنا كــةركووكي تَيدايــة، بــةاَلم لــة مو ــابيلي ئــةوة هــةموو  
ثارَيزطاكاني عَيرا يشي لةطةَل درا، لة مو ابيلي ئةوة كؤتاكان، كورسيةكاني بؤ توركمان و عةرة  دانرا بوو، 

ن كة لة ياسايةكةدا هةية، بؤية ئَيمة وةكو ياسايةكة من ثَيمـوا نييـة   ئةوة  ةبول نيية، كؤمةَلَيك شيت تري
بة رةئي شةخيي خؤم ياسايةكة شتَيكي واي تَيدا بَيت، ئةو غةدرانـةي كـة كـراوة لـة شـوَينَيكي تـر كـراوة،        
نــة  لــة ياســايةكة، ضــونكة لــة كــةَلَينَيك لــة كةَلَينــةكاني ئــةو ياســاية نةضــووينةتة ذوورَي و بــة تــةوافوق  

ئةوةي كة خؤت دةتةوَيت ئةوةت بؤ جَي بةجَي نابَيت، بؤيـة  % 100ووسراوة، هةموو شتَيكي تةوافو ي لة ن
ــة          ــةوَي، ل ــراق، ل ــةماني عَي ــة ثةرل ــان ل ــةي خؤم ــةو برادةران ــةركي ئ ــة ئ ــةين ك ــارَيكي وا بك ــت ك ــة دةبَي ئَيم

كي زؤر زةدـةت و زؤر  دةسةاَلتدارةكاني خؤمان لـةوَي ئـةركيان  ورسـرت نةكـةين، ضـونكة ئـةوان لـة شـةر يَ        
ــةنها       ــة ت ــة، ئَيم ــةدا هةي ــةناو مةوزوعةك ــي ل ــي و ئيقليم ــي و سياس ــةي دوةل ــةَلَيك مةعادةل ــور، دان، كؤم  
بةرامبــةر بــة شــيعةو عــةرة  لــة مو ابيــل نــ ، لــة ســةنطةر نــ ، ئَيمــة بةرامبــةر بــة كؤمــةَلَيك جيهــاتي   

ةو برادةرانةي باسـيان كـرد، دواجـارين نابَيـت،     دةرةكين لةسةر خةت  و لَيمان لة ثالن دار َيشتنن، وةكو ئ
دةبَيت ضاوةر َيي ضةندين ثالني ترين بكةين، ئةوة زجنريةية  ثالنة ية  لة دواي ية  بَيت، بةدواي ية  
دةبَيت زؤر بة مةنتقيانةو عا اَلنة تةعامولي لةطةَل بكةين، ضونكة ئَيمة ضةند خةيارَيكمان لةبـةر دةسـت   

ةي وا ثيشــان دراو هةنــدَيك لــة بــرادةران  ســةيان كــرد، مــن لةطــةَل بةشــي زؤري   نييــة، يــةعين وةكــو ئــةو 
رةئيةكامن، بةاَلم لةطةَل هةندَيكيان كة طواية ئَيمة كـارتَيكي زؤرمـان لةبـةر دةسـت بـوو بَيـت، كـارتَيكي زؤر        

ني ناو خؤي و خرامثان بةكار هَينا لةو مةوزوعة، ئةو كارتةي كة لةبةر دةسيت كوردة، تةنها يةكَييت ريزةكا
ئةو ضةترةي كة خؤمان خستؤتة ذَيرباَليةوة، ئةوين ضةتري دةستووري عَيرا ة، ئةو دةستوورة ئـاَلوطؤر ي  
تيـــا بكرَيـــت خؤمـــان دةزانـــ  ئيتيجاهةكـــة بـــةرةو كـــوَي دةر وات  تةوةجوهاتـــةكاني ئـــةحزا  و اليةنـــة  

بؤ ثةيـدا كردنـي زؤرينـة بـة دةعمـي      سياسيةكان، بةتايبةتين شؤظَينيةكان بة ض ئيتيجاهَيك ئين دةكةن، 
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/ دوةلي، بة دةعمي ئيقليمي لةناو ثةرلةماني عَيرا ي بؤ دةستكاري كردنـي دةسـتوور، بؤيـة ثَيموايـة، يـة      
ئةو راطةياندنة دةكةين شتَيك نةكةين، كـة برادةرامنـان ئي ـرا  بكـةين لـةوَي، ضـونكة ئـةوان لـة شـةر َيكي          

ستيمان بة دةنطـي دؤسـت و اليةنطرةكانيشـمان دةبَيـت، هـةموويان       ور، دان، بؤ سيستةمي تةوافو ي ثَيوي
دوذمن ن ، بؤية دةبَيت دَلي دؤستةكاني خؤمشان را بطرين، بؤ ئـةوةي هاوسـؤزمان بـن و ثشـتيوانيمان لـَي      
بكةن، نة  ئَيمة لَيرة هةندَيك شيت تةعجيزيان بةسةردا بسةثَين ، خةلةل لة وةزارةتي بازرطاني عَيرا ة، 

وة فَيَلةكةمان لَي كراوة، لةوَيوة ذمارة دانيشتواني منوي طةشة كردني ذمارةي دانيشتوان لة ثارَيزطاكاني لةوَي
عَيراق بة زيادةوة نووسراوة، لةالي خؤمان كـةم تةرخـةم بووينـة، خـةَلكي ئَيمـة زؤر موهتـةم نـةبووة بـةو         

لة هةندَيك حاَلةتي تريشدا خؤمان  مةوزوعة، ياخود ئةو دامودةزطايةي ثةيوةستة بةوة كةم تةرخةم بووة،
لةوة خةَلكمان هانـداوة، كـة لـة ذمـارةي دانيشـتواني هـةرَيم، يـاخود لـةو سـَي موحافةزةيـة كـةم دةبَيتـةوة،             
خةَلكمان هانداوة بة سياسيةتي خؤمان، بة سياسةتي هةرَيمي كوردستان بووة، كة خةَلك بضـَيتةوة سـنوورة   

بنووسـرَين، ئـةوة ذمارةيـةكي كـةم نـ ، بؤيـة مـن تةئيـدي         ( 150)ي دابر اوةكان، بـؤ ئـةوةي لةسـةر مـاددة    
 سـةكةي بـةر َيز كـا  عبدالسـالم دةكـةم، ئَيمـة ليذنةيـة  ثَيـك بهَيـن  بـة ئـةر ام  سـة لةطـةَل وةزارةتــي              
بازرطاني عَيرا ي بكةين، ئةطةر ضووينة مةحكمةي فيدراَلي بة ئةر ام  سـة بكـةين، ئـةوان ضـةنديان زيـاد      

ي ذمـارةي  %4ووسيووة، ئةوة ديـارة لـة ياسـايةكة حـةددي بـؤ هـةموو اليـة  دانـاوة، ئةطـةر لـة           بؤ خؤيان ن
دانيشتواني زيادي كرد بوو، هةتا ئةطةر دواي هةَلبذاردنين بَيت، ئةوةي بؤ دواي هةَلبـذاردني هـةَلطرتووة،   

لةو دةرطايةوة دةتوان  ئةوة بة تةزوير حيسا  دةكرَيت، بة كةركوو  و بة هةموو ثارَيزطاكانيشةوة، ئَيمة 
عيالجي ئةو مةوزوعة بكةين، بةاَلم ديسـان دةبَيـت بـة ديكؤمَينـت و بـة موستةمسـةكات بضـينة بـةردةمي         
ئةوة، جارَي لة خؤمانةوة دةست ثَي بكةين، بزان  خةلةلةكةمان لةكوَيية  ئايا طةشةي ذمارةي دانيشتواني 

  راسـتة ئةوةندةيـة  خةلةلةكـة لةكوَييـة  غةدرةكـة لـة       سَي ثارَيزطاكةي ئَيسـتا لةسـةر هـةرَيمي كورسـتانة    
كوَيية  خؤي هي ئةوانين دةكةوَيتة بةر ئةو ياساية، كة دةتوان  ئيشي لةسةر بكـةين، برادةرامنـان لـةوَي    
لة ثةرلةماني عَيرا ي ثَيداطريي لةسةر ثَيداضوونةوةي ئةو ئامارة، ئةو رَيذةية، يـاخود ئـةو نيسـبةتةي كـة     

ر ئةوة، لةوة زياتر ئَيمة نة خؤمان و نة برادةراني ترين تووشي ئـةو وةزعـة نـةب ، ضـونكة     دانراوة لةسة
ئَيسـتا ئـةو دوو، ســَي بـرادةرةي لــة دواوة دانيشـتووة، طوكــان بـرادةران وايــان لـَي كــرد لَيـرة بضــينة دةرةوة        

 .خؤمان ببةست  بضينة سةرشاخ، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤ طشت ئةو خوشك و برايانةي موداخةلةيان كرد، بةر َيزان، بـة حة يقـةت هـية موبـةريرَيك     زؤر سوثا، ب
نيية، ئـةوةي فَيَلمـان لـَي نـةكات، طوناحـة ئَيمـة خؤمـان بطـةر َي  بَلـَي  حيلـةيان نـةكردووة، شـارَيك وة              

اليةتيـةو عونيـريةت   سلَيماني كورسيةكي زياد نةكردبَيت، ئةمة تةعدا نيية، ئةمة زوَلم نيية، ئةمة ناعةد
نيية، ضؤن ئَيوة وا بة ئاساني وةكو ئةوانةي بة هـةزار فروفَيـل و بـة هـةزار ثـالن كَيشـايان، بـؤ ئـةوةي تـؤ          
بدةنة ئةرزةوة، بَلَي  ئةطةر لةبةر ئةوةي رؤيشتؤتةوة، بـؤ شـوَيين كَيشـةدارةكان، لـة كـةركووكين نـاهَيَلن       
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ــذراوة،   دةنــط بــدةن، ئاوارةكــان لــة مووســَلين نــاهَيَلن   دةنــط بــدةن، ئــةوة بــاة بــزانن، فَيَلَيــك كــراوة دارَي
تةلة ةيةكي زؤر كامل، موكةمةلة، ئيرت كاَلو نةكةينة سةري خؤمان، تـةنها مووسـَلة ئـةوة وةكـو كةروَيشـك      

 .بةضكةي دةبَيت، ئةوة زيادى دةكاتن بةبَي سنوور
 نووسيووة، ضةند خاَلَيكمان ئـةوة كـردووة   بةر َيزان، لة سةكاني ئَيوةي بةر َيز كة كردتان، من موالحةزةكامن

بؤتان بة موختةسةري يوَينمةوة، ثاشان ئَيمة ثَيويست دةكات جارَيكي تر داير َيذينـةوة، بـؤ ئـةوةي ببَيتـة     
 :هةَلوَيسيت ثةرلةمان

ات، زؤربةي زؤري ئَيوةي بةر َيز داواتان كرد ظيتؤ بكرَيت، داواتان كـرد رَيـزدار مـام جـةالل ظيتـؤ بكـ      / يةكةم
ئَيمة دةَلَي  سةرؤكايةتي مةجليسي ريشاسة، ناخيةينة ملي كةسَيك، ضونكة سَي كـة، لةوَينـة، بؤضـي ئـيال     
شةخيــي مــام جــةالل تةشــخي  بكــةين، دةَلــَي  داوا دةكــةين ئــةو  انونــة ناياســايية، ناعةدالةتــة، زوَلمــة،  

  هةَلوَيسـيت ثةرلـةماني كوردسـتان    زوَلمةكان دةردةكةين بـة رَيـذة، بـة ئـةر ام هـةمووي دةنووسـ ، دةَلـيَ       
 .بكات، يةعين شةخيَيكي موحةدةد تةحديد نةكةين قضئةوةية مةجليسي ريشاسي ئةوة نة

لـة عَيـراق، مةبةسـتمان لَيـرة     % 3دابةة كردنةوةي كورسيةكان لةسةر بنـةماي رَيـذةي زيـاد بـوون     / دووةم
يادي كردووة، بةثَيي نفوسي كة ئيسثات بَيـت  ضية  مةسةلةن ثارَيزطاية  وةكو مووسَل دةَلَين زؤر كةسي ز

كــة ئةمــة % 3ي بــؤ زيــاد بكرَيــت، ســلَيماني نفوســةكةي ضــةندة  بــةثَيي ئــةو رَيذةيــة   %3ضــةندي هةيــة  
ئيسـتاندادرَيكة، نةتــةوة يـةكطرتووةكان بــؤ عَيــراق ثةسـةنديان كــردووة، هةرضــةند ئَيمـة لــة كــةركووكين     

زيــادي كــردووة، تة ريبــةن % 14،48كــردووة، بــةاَلم مووســَل زيــادي % 3،8زةرةر دةكــةين، ضــونكة لــةوَي 
بـؤ   9002، ضونكة سجالتي ساَلي 9002ةوة تا ساَلي 9005، لة ساَلي 9002شةست دةكات، ئةمة بؤ ساَلي 

 .هةَلبذاردن بةكار دةهَينرَيت
كـراوة، دةَلَيـت ثـةجنا    براية  طوتي لة ياسايةكة زوَلم نةكراوة، كاكة لة ياسايةكة فَيَليشمان لـَي  / خاَلَيكي تر

ــةني       ــدامي ئةجنوم ــةجنا ئةن ــدةَلي هةيــة، ث ــارَيك ناعةدالــةتي هةيــة، طةن ــة ش ــك هــةبوو ل ــةر ش ئةنــدام ئةط
نوَينةراني عَيراق داوا بكات، ئينجا ثةرلةمان دةبَيت بر ياري لةسةر بدات بةزؤرينةي بةسـيت، باشـة ئـةوةي    

نكة لةبـةر ئـةوةي لـة ثَيـنج كـةمرتة، طةندةَلـة،       بؤضية  ئةوة حةسم كـراوة بـؤ كـةركوو  لـة ئَيسـتاوة، ضـو      
ئةوةي لة ثَينج زياترة ئةوة طةندةَل نيية، ثةجنا ئةندامي ثةرلةمان دةبَيت ئيمـزا بكـات و بـة ئةكسـةريةي     
ــةكرَيت،         ــنا ن ــايةكة ئيستيس ــة ياس ــةين ل ــةركوو  داوا بك ــبةت ك ــداتن، بةنيس ــةر ب ــةراري لةس ــيتين   بةس

نوَينةران بؤ ثةلة كردن، داوا بكةين بة عام بَلَي  نـةكرَينت، كـة هـةتا     تةدةخولي خارجي لةناو ئةجنومةني
ئَيستا بووةو هةموو دةنطيان داوة، ثةرلةمانتاراني عَيراق هةموو وتيان تةدةخول كـراوة، بَلـَين بابـة وازمـان     

يشـتان هةيـة   لَي بَينن، ئةطةر دةعمان دةكةن لة رووي تةكنيكيةوة، بؤ ئةوةي بطةينة ية  باشـة، بـةاَلم ض ئ  
، %18كَيشةمان بؤ دروست دةكةن، رَيذةي كورسيةكاني تةعويزي،  ةرةبوو كردنةكان زياد بكرَيـت، بكرَيتـة   

داوا بكةين زياد بكرَينت، داواكارييةكامنان ئةطةر جَي بةجَي نةكرا، بَلَي  ثةرلـةماني كوردسـتان هةَلوَيسـيت    
ان هةبَينت، ئَيمة وةكـو ثةرلـةماني كوردسـتان ئـةم ياسـاية بـة       دةبَينت، نةَلَي  ضي دةبَينت، بةاَلم هةَلوَيستم
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غةدرو زوَلم و ناحة ي دةزان  دذ بة هـةرَيمي كوردسـتان، ئاشـكراي بكـةين و بينووسـ  و لةطةَليـدا نـ ،        
كَيشةكةمان كَيشةيةكي دادثةروةرانةيةو ئةو ناحة ية  ةبول ناكرَيت، داوا دةكةين ضا  بكرَيتـةوة، بةهـةر   

ضا  دةكرَيتةوة ضا  بكرَيت، ئينشائةَلاَل ثَيويسيت بة ظيتؤ نابَيت، با ضا  بكرَيت لة ئةجنومةني  شَيوةية 
نوَينةران، ثَيداضوونةوة لة زياد بووني رَيذة داوا بكةين ثَين هةَلبذاردنةكان بكرَيـت، راسـتة مـن ئةمانـةي     

تووتانـة خـاَل بـة خـاَل نووسـيتمان،      دةَلَيم رةنطة  ـور، بـَينت، ئةمـة هـةموو  سـةي ئَيـوةي بـةر َيزة كـة طو        
 .شةكواة بكرَينت هةر لة ئَيستاوة داوا بكةين لة مةحكمةي ئيتي ادي بَلَي  ئةمة تةعداية كراوة، فةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ثَيويسـتة هةَلبذاردنةكـة   هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلـةمان باسـيان كـرد، ئةطـةر ئةمانـة جـَي بـةجَي نـةكرا        
دوايرَيت، ضـونكة دةبَيـت هةَلوَيسـتَيكي روومنـان هـةبَيت، ئةطـةر نـةكرا ضـي بكـةين  ضـي بر يـار بـدةين              

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةَلَي  هةَلوَيستمان دةبَيت، هةَلوَيستةكةمان ئةو وةختة  ةراري لَي دةدةين، ئةو خاَلةي جةنابيشـت طوتـت   
 .انتارَيك داواي كردووة ئيشارةتي ثَي دةدةينثةرلةم

بةر َيزان، ئَيمة ئَيستا لَيرةينة، ئةوة تة ريبةن ضوار سةعات و نيـوة، ثَيـنج سـةعات و نيـوة لَيـرة لـة هـؤَلي        
ثةرلةمان ، نازان  لة دةرةوة ضي بووة، باسـي كؤتـاي بـرا مةسـي يةكانين كـة كـرا بـوو، ئـةوين ئيزافـة          

 .ا دَيينة كؤتايي دانيشتنةكةمان، زؤر سوثا،دةكةينة سةري، لَيرةد
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 17/11/0222 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  19/11/9002رَيكــةوتي  شــةممةســَي  رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان داهلل سـكرتَيري  بـةر َيز فرسـت محدـد عبـ    , جَيطري سةرؤ  و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (10)ذمارة 

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

ي خـولي  (10)دانيشـتين ذمـارةي    دراي بر يـار  ثةرلـةمان دةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
بــةم  دا 19/10/9002ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي ســَي شــةممة رَيكــةوتي  (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  

 :شَيوةية بَيت
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثاراستين بةكاربةر لة هةرَيمي كوردستان-1
َيكخستنة حيزبيةكان لةناو رَيزةكاني ثَيشـمةرطة  خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي  ةدةغةكردني ر-9

 .و هَيزةكاني ئاسايشي ناوةخؤدا
خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري هةَلوةشاندنةوةى هةندَيك لةو بريارانةى كة دةرهةق بة فةرمانبةران و -3

 .كارمةنداني حكومةت دراوة
ز  و  ـةوارة سياسـيةكاني هـةرَيمي    خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثشتطريي كردنـي دارايـي حيـ   -5

 .كوردستان
 .خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي بيمةى كؤمةآليةتي ئافرةتاني ناو ماَل-4
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بودجةى حيزبةكان-1
 .خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي رَيكخستين خؤثَيشاندان لة هةرَيمي كوردستان-9
 .دنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي كَيا كي لة هةرَيمي كوردستانداخوَين-8
خوَيندنــةوةى يةكــةمي ثَيشــنياري ياســاي بــةرةنطار بوونــةوةى تونــد و تيــذي خَيزانــي لــة هـــةرَيمي           -2

 .كوردستاندا
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 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي   بــةناوى طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــ 
 :، بةرنامةى كار19/11/9002، رؤذي دانيشنت 10طرَيداني يةكةم، ذمارةى دانيشنت 

ــاددةى    ــةكاني م ــي حوكم ــة ثَي ــاَلي      90ب ــراوى س ــةموار ك ــةكي ه ــارة ي ــاوةخؤي ذم ــةير ةوى ن ــة ث ي 1229ل
مان بريـاري دا بةرنامـةى كـاري دانيشـتين ذمـارة      ثةرلةماني كوردستاني عرياق، دةستةى سةرؤكايةتي ثةرلة

دا  19/11/9002ي ثَين نيـوةر ؤ رؤذي سَيشـةممة رَيكـةوتي    11ي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 10
 :بةم شَيوةية بَيت

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثاراستين بةكاربةر لة هةرَيمي كوردستان-1
ياساي  ةدةغةكردني رَيكخستنة حيزبيةكان لةناو رَيزةكاني ثَيشـمةرطة   خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري-9

 .و هَيزةكاني ئاسايشي ناوةخؤدا
خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري هةَلوةشاندنةوةى هةندَيك لةو بريارانةى كة دةرهةق بة فةرمانبةران و -3

 .كارمةنداني حكومةت دراوة
طريي كردنـي دارايـي حيـز  و  ـةوارة سياسـيةكاني هـةرَيمي       خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثشت-5

 .كوردستان
 .خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي بيمةى كؤمةآليةتي ئافرةتاني ناو ماَل-4
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بودجةى حيزبةكان-1
 .مي كوردستانخوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي رَيكخستين خؤثَيشاندان لة هةرَي-9
 .خوَيندنةوةى يةكةمي ثَيشنياري ياساي كَيا كي لة هةرَيمي كوردستاندا-8
خوَيندنــةوةى يةكــةمي ثَيشــنياري ياســاي بــةرةنطار بوونــةوةى تونــد و تيــذي خَيزانــي لــة هـــةرَيمي           -2

 .كوردستاندا
 .ئَيستا داوا لة لَيذنةى ياسايي بةر َيز دةكةين بؤ شوَيين خؤيان بفةرموون

زان ئَيستا بؤ خـاَلي يةكـةم، خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي ثاراسـتين بةكاربـةر لـة هـةرَيمي           بةر َي
 .كوردستان، لَيذنةى ياسايي كةرةم بكةن بؤ خوَيندنةوةى بة هةردوو زمان كوردي و عةرةبي، فةرموون

 :دة كريمرؤوف بةر َيز زانا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةميان، ثرؤذةى ياساي ثاراستين بةكاربـةر لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا، سـةرةتا ئَيمـة       سةبارةت بة ثرؤذةى ية
ئةو ياداشتة ئةخوَينينةوة كة لة اليةن ذمارةية  لة ئةنداماني كوردستان ثَيشكةة كراوة، تايبةت بـة ئـةم   

 ثرؤذة ياساية، 
 بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني عرياق
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 ثرؤذةي ياسايي/بابةت
 سآلو و رَيزمان

ةي ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان، هاوثَيضــمان طةاللــة كــردووة بــة نــاوي ثــرؤذةى ياســاي ثاراســتين  ئَيمــ
 .بةكاربةر لة هةرَيمي كوردستان، تكاية يرَيتة بةرنامةى كاري دانيشتين داهاتوو، لةطةَل رَيزماندا

 .شَيروان حيدةري-1
 .عةوني بةزاز-9
 .رؤذان دزةيي-3
 .عومةر نورةديين-5
 .شها سؤزان -4
 .حسن حممد-1
 .دَلشاد شها -9
 .بكر كريم-8
 .شؤر ة سيد مةجيد-2

 .شظان اددعبدالقادر-10
ثرؤذةكة بة هةردوو زماني كـوردي و عـةرةبي، سـةرةتا ئَيمـة ثرؤذةكـة بـة زمـاني كـوردي دةخوَينينـةوة و          

 .ثاشان ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نو تةى نيزامي، فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمةة ئيمزامان كـرد لةسـةر هـةمان ثـرؤذة و ناومـان نةخوَينـدراوة، هـةر هـةمان ثـرؤذة تة ـديم كـراوة،            
ــوو         ــةماني ثَيش ــاردبووي و ثةرل ــةت ن ــرت حكوم ــة ثَيش ــةم ثرؤذةي ــونكة ئ ــردووة، ض ــةنابتمان ك ــدميي ج تة 

ووة، ئَيمــةة كؤمــةَلَيك ئةنــدامي ثةرلــةمان  ئيمزامــان كــردووة و تة ــدميمان خوَيندنــةوةى يةكــةمي كــرد
 .كردووة و ناويان نةخوَيندةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةى ياسايي كةرةم بكة

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةما        ــي ثةرل ــولي دووةم ــة خ ــؤي ل ــاتي خ ــة ك ــة ل ــةم ثرؤذةي ــتة ئ ــداماني   راس ــة ئةن ــرا، زؤر ل ــكةة ك ن ثَيش
ثةرلةمانين ئيمزايان نةكردووة لةبةر ئةوةى ئةو ثرؤذةية بة ئةصَلةوة لة حكومةتةوة هـاتووة، لـة اليـةن    
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لة دةورةي ثَيشرت ئةم ثرؤذةية : ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةة نةكرابوو، ئةوة ية ، دوو
ن خوَيندنةوةى يةكةمي بؤ كرد، هية طفتو و طؤيةكي لةسةر نةكردبوو بؤ نةديرتا، واتا ثةرلةماني كوردستا

ئةوةى بة ئةجنام بطات، ئَيستا زؤر تةبيعية ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان تةبةني ئةو ثرؤذةية بكةن 
 و ثَيشكةة بة ثةرلةماني كوردستاني بكةن، لة خولي سَييةمدا بؤ ئةوةى برياري طوجنـاوي لةسـةر بـدات و،   

 .زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةَليَ     ــان ئـــةوةبوو ئـ ــيارةكةى كوَيســـتان خـ ــان نـــاردووة، بـــةآلم      : ثرسـ ــان كـــردووة و ناومـ ئَيمـــةة داوامـ
 .نةخوَيندراوةتةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، ئَيمـة نةمانـديوة لـة اليـةنَيكي ديكـة      ئَيمة ئةوةمان نـةديتوة بةراسـيت، ئـةوةى طةآللـة كـراوة بـةو شـَيوةي       
 .ثَيشكةة كرابَي و لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةندام ثةرلةماني ئيمزا كرابَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرؤذةكةت ئةطةر لة بةردةستة لةطةَل ناوةكان بؤم بَينة، ئةطةر دةتواني بـة، ناوةكـان بـَيين زؤر سوثاسـت     

 .اسايي بيخوَييَن و كة ناوةكانتان هَينا ئيزافةى دةخةينة سةريدةكةين، با ئَيستا لَيذنةى ي
 :دةكريم رؤوفبةر َيز زانا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ياساى ثاراستنى بةكاربةر

 عَيراق_بؤ هةرَيمى كوردستان) ( ى ساَلى )  (ذمارة 
 بةشى يةكةم

 سةرةتا
 .ناونيشان و دةستثَيكى كارثَيكردنى ياساكة: ماددةى يةكةم

بــؤ )  ( ى ســاَلى ) (ى ذمــارة (مســتهلك)ياســاى ثاراســتنى بةكاربــةر ))ئــةم ياســاية ثَيــى دةطــوترَى  -1
 .عَيراق_هةرَيمى كوردستان

 .كار بةم ياساية دةكرَى دواى سَى مانط رةتبوون بةسةر باَلوكردنةوةى لة ر ؤذنامةى فةرمى -9
 ثَيناسةكان: ماددةى دووةم

 :دا بةم جؤرة ثَيناسة دةكرَيتئةم وشةو زاراوانة لةم ياساية
 .عَيراق_بؤ هةرَيمى كوردستان) ( ى ساَلى ) (ياساى ثاراستنى بةكاربةرى ذمارة : ياسا

 .عَيراق_هةرَيمى كوردستان: هةرَيم
 .وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى لة هةرَيم: وةزارةت
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 .وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى: وةزير
 :ة بة ر َيكالمةوةهةرجؤرَيك لة جار نام: جار نامة

 .بة هةَلواس  و خستنةر ووى درومشةكان - مح
بة هؤى كةتةلؤ  يا ليستى نرخةكان ياخود بآلوكراوة و كةتةلؤكى لة ديوار دراو ياخود ثليت يان  - 

 .هةر بةَلطةنامةو ماددةى ديكة

 ...بة خستنةر ووى فيلم يا وَينة ياخود وَينة فؤتؤطرافيةكان ياخود  -  

 .تةلةفزيؤن ياخود ثةيوةندى بةتةل و بَى تةل يان هةر هؤيةكى تربة هؤى ر اديؤ يا  - د

هةر كةسَيك جار  بؤ كاآلية  يا خزمةتطوزارية  بدات يـاخود بـة هؤيـةكى تـر بـرةوةى ثـَى       : جار دةر
 .بدات

 .دةزطاى ثاراستنى بةكاربةر بةثَيى ماددةى نةوةدوحةوتةم لةم ياسايةدا: دةزطا
  يــان ضــةند ثةيوةندييــة  كــة ســيفةتى بازرطــانى هــةبَي، هــةموو ثةيوةندييــة: مامةَلــةى بازرطــانى

مةسةلةية  دةطرَيتةوة كة ثةيوةنديدار بَى بة هاوردن ياخود ئاَلوطؤر كردنى كاآل يـان خزمـةتطوزارى   
بة ثةيوةنديى كردنةوةة كةلة ر َيطةى تةلةفؤن و تـةلكَ يـاخود بةبةريـدى ئـةليكرتؤنى يـاخود لـة       

 .تةوةر َيطةى تؤر ى ئينتةرنَي
 :ئةو كةسةية كةوا: بةكاربةر

ئةو كةسةية كة كاآل يا خزمةتطوزارى بة شَيوةيةكى ئاسايى ضـنط دةكـةوَى بـؤ مةبةسـتى كةسـى       -(مح)
 .خؤى ياخود ماَلةوةى بؤ بةكارهَينان يان لة كاركردن

 .َىئةو كاآلية يان ئةو خزمةتطوزاريانةى بةشَيوةيةكى طشتى بؤ مةبةستى بازرطانى ضنط ناكةو -( )
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كا  زانا بة يارمةتيت، ثَيشنيارَيك هةية لة سةرؤكايةتي، ئـةَلَين ئـةم ياسـاية زؤرة كـوردي و عةرةبيةكـةي،      
ئةطةر عينوانةكةي يوَيندرَي و بدرَيتة لَيذنةكان و ثاشان بدرَيتة ئةندامةكان، جَيطري سةرؤكي ثةرلـةمان  

ارةيان كـرد، مـن ئةخيةمـة ثـَين ئَيـوةى بـةر َيز، ئةطـةر موافـ  بـن، ئـةوة           و سكرتَيري ثةرلةمان ئةم ثَيشـني 
ئيكتيفا ئةكةين بة عينوانةكةى و ثاشان ئةدرَيتة لَيذنةكان، ئةطةر نا ئةخيوَينينةوة، نو تـةى نيزامـي كـا     

 .شاهؤ فةرموو
 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 و زؤر تــةكنيك  و زؤر دةضــَيتة نــاو تةفاصــيلةوة كــة ثةيوةنديــدارن بــة   هةنــدَي لــة ياســاكان زؤر فــةن  
كاروباري لَيذنةكان، من لةطةَل ئةوةم كة بـة فيعلـي ئـةو ثـرؤذة ياسـايانة وردةكـاري زؤري تَيدايـة بـة جَيـي          

هةموو بهَيَلدرَي بؤ لَيذنةكان، بةآلم ئةو ياسايةي كة هةموومان ثةيوةنديدارين ثَيوةى و جؤرَيكة لة خةمي 
 .ئةندام ثةرلةمانةكان و ناضَيتة بواري ئيختيياصةوة، ثَيشنيار دةكةم ئةو ثرؤذة ياسايانة يوَيندرَيتةوة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت ئةم ثرؤذة ياساية رةئيت ضية  بةر َيزان ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي سةرؤكايةتي ئةخةينة دةنطدان، 

 .رةم كةكا  شَيروان نو تةى نيزامي كة
 
 

 

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة زؤر جار هةر عينواني ثرؤذةكةمان خوَيندووتةوة، بة  ةناعةتي ئَيمـة ثَيويسـت بـة تةصـويت ناكـات،      
ســةرؤكايةتي دةســةآلتي ئــةوةى هةيــة كــة بــة تــةنها  ــةرار بــدات، تــةنها نــاوي ثرؤذةكــة يوَيندرَيتــةوة و    

 .تةي لَيذنةى موختةصي بكات، زؤر سوثا،ئاراس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لةو روانطةيةوة ئـةوةمان خوَيندؤتةوة،كـة زؤر باَلوبَيتـةوة، بضـَيتة ميـدياكان و بطاتـة  ر َيكخراوةكـان،        

ة بةاَلم بؤية ئةمانةوَيت رةئـى ثةرلـةمانى لةسـةر بَيـت، دةنطـى بـؤ بـدةن، ئةطـةر موافـ  بـوون بـةو شـَيوةي            
ئةتوان  بة شَيوازى تر باَلوى بكةينةوةو، ئَيستا كَى لةطةَل ئةوةية ثرؤذةكة ئيتيفا بة عينوانةكةى بكةين، 
نةخوَيندرَيتةوة، دةستى بةرز بكاتـةوة  سـوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة  سـوثا،، بـةكؤى دةنـط بةسـةند كـرا،           

ةى كة تة ـدمييان كـردووة، ثاشـان تـةحويلى     ليذنةى ياسايى ئيكتيفا بة عينوانةكةى بكة، ناوى ئةو بةرٍ َيزان
 .ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكة

 :دة كريم رؤوف بةر َيز زانا
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 )   (ساَلى )  ( سةبارةت بة ناونيشانى ياسايةكة، ياسايى ثاراستنى بةكاربةر ذمارة
 :عرياق، وة ياسايةكة بة زمانى عةرةبى-بؤ هةرَيمى كوردستان

 العراق -القليم كورَستان )  ( لسن  ) ( ون محاي  املستهلك رقم قان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا،، ئَيستا ئةم ثر ؤذة ياساية كة بةكوردى و عةرةبى هاتووة، نو تةى نيزامى كةرةم بكة كا  عةونى

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رؤذةكان هةمووى بة، بة عينوان بَيت، بةرةئى من هةموو ثر ؤذةكان بة عينـوان بَيـت    مادةم بر ياردرا كة ث
نةوة  هةر ئةو ثرؤذةية، ضـونكة عةدالـةتين لـة مةوزوعةكـةى دةبَيـت، مـادةم  ـةرار درا داخيلـى سـايتى          

 .ثةرلةمان بَيت، لة سايتى ثةرلةمان منا ةشةمان كرد، لةوَى خةَلك ئيتيالعي لةسةر بكات
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
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سوثا،، ئةوة ئةو ئيختيـارة بـؤ سـةرؤكايةتى دةمَينَيتـةوة، ئَيـوة ئَيمـةتان تـةخويل كـرد، هـةموو ياسـاية            
ثةيوةندى بة كؤمةَلطاى ئَيمة هةية، بةاَلم سةرؤكايةتى بر يار دةدات كامةى يوَيندرَيتةوةو كامةى تةحويل 

 .بكرَيت، نو تةى نيزامى فةرموو
 
 

 

 :ان شها  نورىبةر َيز سؤز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خؤى خوَيندنةوةكة تةنها بؤ ئيعالن كردنة، بؤ ئةوةى هةموو اليةنةكان بزانن كة لة ثةرلةمانى كوردسـتان  
ئةو ياسايانة خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كراوة، بة، تةنها بؤ ئيعالن كردنة، ضونكة منا ةشة ناكرَيـت لـةويا   

و دةكرَيـتةوة، لةبةر ئةوة منين لةطةَل كا  عةونى و كا  شـَيروان هـاور ام، تـةنها    دوايي لةناو سايتةكة باَل
عينوانةكةى يوَيندرَيتةوة، ضونكة ئَيمة بـة، خوَيندنـةوةى بـؤ دةكـةين، تةفاسـيل  سـةناكةين لةسـةرى،        

 .زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تـةوة، بـؤ ئـةوةى بضـَيتة طشـت ميدياكانـةوة، هـةموو        بةر َيزان ئَيمة هةدةف لةوةى لةم مينبةرة دةخوَيندرَي
تاكَيكى ئةم كؤمةَلطاية طوَيى لَي بَيـت، ئةمـة يـة ، دوو ئَيمـة سـايتى ثةرلـةمامنان هةيـة، لـةوَى دايـدةنَي           
هةموو كةسَيك دةتوانَيت ر اى كَيشَيت، بةاَلم هةموو كةسَيك كؤمثيوتةرى نيةو كؤمثيوتةر زان نيـة، سـايتى   

مة ئةم ر َيطايةمان طرت، ئَيسـتا رةئـى سـةرؤكايةتى وايـة رةئـى ئَيـوةة كـة ئَيمـةتان تـةخويل          نية، لةبةر ئة
كرد، ئَيمة ئةم ياساية لةسةر سايتى ثةرلةمان دادةنَي  بـة كـوردى و بـة عـةرةبى، ئيكتيفـا بـةوة دةكـةين،        

كرَيـت، ليذنـةى ياسـايى    كَيشة نية، بةاَلم لة حالةتَيك ياساية  بة طرنطمان زانى ئةوجا خوَيندنةوةى بـؤ دة 
 . ناوى ئةو بةر َيزانةة يوَينةوة كة ثَيشرت لةسةر هينةكة الكةوتن

 :دة كريم رؤوفبةر َيز زانا 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ناوى ئةو بةر َيزانةى كـة ثَيشـرت واذوويـان لةسـةر كـردووة كـة جـارَيكى تـر يرَيتـةوة بـةردةمى ثةرلـةمان،            
برهـان رشـيد، ثــةيام ادـد امــ ، ثـةميان عزالـدين ، ثــةميان عبـدالكريم، ثَيشــةوا       امساعيـل سـعيد طــةاَلَلى،   

، عثمدان ، شاهؤ سعيد فتي اهلل، عدنان عثمان، سةرهةنط فةرة ، سيوةيل رؤوفزانا . جعفر على د. تؤفي ، د
. ، دعزميـة جنــم الــدين، بــةيان عبــدالرحيم، كوَيســتان حممــد، كــاردؤ حممــد، كــاروان صــا ، نــةرميان عبــداهلل 

 .ثةريهان  وبالى
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا ئةم ثر ؤذة ياساية تـةحويلى ليذنـةيى ياسـايى، ليذنـةى بةكاربـةر يةكـة يةكـة، ثةرلـةمانتارة         
بةر َيزةكان دةكرَيت و وَينةيةكيشى بؤ حكومةت دةنَيرين، بؤ ئةوةى ئةوانين ئاطاداربن كـة ئَيمـة ياسـاية     
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ةردةكةين، ناردنيشى بؤ حكومةت ئةوةية لة حاَلةتَيك ئَيمة لةسةر سايت داى بنـَي ، بدةينـة   لةو شَيوةية د
ليذنةكان و كؤمـةَلطاى مـةدةنين بـؤى هةيـة راى بكَيشـَيت، حكومـةت مةسـشولة لـة جَيبـةجَى كردنـى ئـةو            

ــت، ئةطــةر ياســاية، لــةو ر وانطةيــةوة ئامادةكاريــان هــةبَيت، كةلــةوة تى منا ةشــةى نوَينــةريان بــانط بك    رَي
ثةيونديدار بَيت بةم ياساية، ياسايةكى تر ليذنةكان ديفاعى ىَل بكةن، زؤر سوثا،، ئَيستا بؤ خـاَلى دووةمـى   
بةرنامــةى كــار، ليذنــةى ياســايى كةرةمكــةن بــؤ خوَيندنــةوةى عينــوانى ثرؤذةكــان ثاشــان تــةحويلى اليةنــة 

 .ة ديم دةكرَيتثةيوةنديدارةكان دةكرَيت، عينوانةكان و ناوةكان، ئةوةى ت

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيستا دة ى داواكارى ذمارة ياسايى ئةندامانتان ثَيشكةة دةكةين، سةبارةت بة ياسايى  ةدةغةكردنى 
 ر َيكخستنة حزبيةكان لةناو ر يزةكانى ثَيشمةرطةو زَير ةظانيدا،                               

 عرياق -سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان ؤ ب 
 ثَيشنيازى ثر ؤذةياسا/ بابةت

 :ساَلوو ر َيز
ئَيمةى ئةندامانى فراكسيؤنى طؤر ان لةطةَل نووسراوماندا ثَيشنيازى ئةم ثـر ؤذة ياسـايةمان طةاَلَلـة كـردووة،     

تكايـة يرَيتـة   (ن الددا لي وقوى االم الثَيشمةرطةقانون منع التنظيمات اخزبي  َا ل صفوف ) كة بة ناوى 
 لةطةَل ر َيزماندا . بةرنامةى كارى كؤبوونةوةى داهاتووى ثةرلةمان

 فراكسيؤنى طؤر ان  
 .ناوى ئةو بةر َيزانةى كة ثر ؤذةكةيان ئيمزا كردووة

ح، عبداهلل مال نورى، جعفر على، ثَيشةوا تؤفي ، سةرهةنط فةرة ، كاردؤ حممد، امساعيل طةاَلَلى، ر َيباز فةتا
، رؤوفزانـا  .، نةرميان عبـداهلل  ـادر، عزميـة جنـم الـدين، برهـان رشـيد، د       عثمانثةميان عبدالكريم، سيوةيل 

، ظيان عبدالرحيم عبداهلل، كاروان صـا  ادـد،   مصففىشاهؤ سعيد، ثةريهان  وبالى حممد، نةسرين مجال 
 .ثةيام ادد حممد ام ، كوَيستان حممد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر َيزان ئةو ثرؤذةياساية دةدرَيتة ليذنةى ثَيشمةرطة، ليذنةى ناوخؤ، ليذنةى ياسايى، ليذنةى مافى مـرؤظ،  بة

 .حكومةت، ثةرلةمانتارة بةر َيزةكانين وةريان طرتوة، ئَيستا بؤ خاَلى سَييةمى بةرنامةى كار فةرموون

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رايانى ثةرلةمانتاران، ثر ؤذة بر يارَيك ثَيشكةشـى ثةرلـةمان كـرا لةاليـةن بةشـَيك لـة ئةنـدامانى        خوشك و ب
ثةرلةمان، ناوةكانيان دةخوَينمةوة، بة ثر ؤذةى هةَلوةشاندنةوةى بر يارى دةركردن و نـانا ينى فةرمانبـةران   

امساعيـل سـعيد طـةاَلَلى، برهـان       وةكارمةندانى حكومةت، ئةو بةر َيزانةى كة واذووى ثر ؤذةكـةيان كـردووة،  
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، رؤوفزانـا  .ر َيبـاز فـةتاح، د  .ثةريهان  وبالى، ثةميان عزالدين، ثةميان عبدالكريم، ثَيشةوا تؤفي ،د.رشيد، د
عزمية جنم الدين، ظيان عبدالرحيم،كوَيسـتان  عثمان، شاهؤ سعيد عدنان .دعثمان، سةرهةنط فر ، سيوةيل 

، نـةرميان عبـداهلل، ثر ؤذةكـةة لـة دوو     مصدففى ان صـا ، نةسـرين مجـال    حممد، كاردؤ حممد ثريداود، كـارو 
 .خاَلى سةرةكى ثَيك هاتووة، وة ضةند بر طةيةكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئةم ثر ؤذةية دةدةينة ليذنةى ياسـايى، ليذنـةى ثَيشـمةرطة، ليذنـةى نـاوخؤ، ليذنـةى مـافى مـرؤظ،         

 .، ئَيستا بؤ خاَلى ضوارةم بةرنامةى كار، فةرمووحكومةت، ئةندامانين كة هةيانة

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مبدا  )ئةمة ثر ؤذة ياسا نية، ئةمة ثر ؤذة بر يارَيكة بةناوى ئَيمة دةربضَيت، ئةطةر بيخوَينينةوة لةسـةرةتاوة،  
ى ثةرلـةمان، ضـؤن ئيسـثات بكـةم ئـةو بـة دةليـل        يةعنى هةندَيك حة اي  نووسراوة، من وةكو ئةندام( انه

دةرضــووة بر يارَيــك هةيــة،يان تــةحقيقَيك كــة ئــةم شــتانة كــراون، ضــونكة ئــةوة بر طــةى ياســا نيــة بضــينت   
 .ليذنةية  باسى بكاتن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيز سكرتَيرى ثةرلةمان مداخةلةى هةية، فةرموو

 :بةر َيز فرست ادد عبداهلل
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

هةر ثر ؤذةية  ض بر يار بَيت ض ياسا بَيت، بَيتة ثةرلةمان لة خوَيندنى يةكةم منا ةشة ناكرَيت، هةر شَيكى 
لةطةَل بَيت، هةر وةسيقةية ، هةر مةعلوماتَيك لة نـاو ليذنـةكان دَيــتة منا ةشـة كـردن، ثاشـان ليذنـةكان        

تانة دَينة منا ةشة كردن، لة خوَيندنى يةكةم هية منا ةشـةية   رةئى خؤيان بدةن، لةناو ثةرلةمان ئةو ش
 .لةسةر ناكرَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى بؤ خاَلى ضوارةمى بةرنامةى كار، نو تةى نيزامى سؤزان خان، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى بوو ثَيم با ة، سةبارةت هةر بةو ثر ؤذة بر يارة، لة سـةرؤكايةتى هـةرَيمى كوردسـتان    ببورة ئةطةر نانيزام
بــةر َيز ســةرؤكى هــةرَيمى كوردســتان ليذةنةيــةكى هــ  كــرد، ئةطــةر ئَيمــة ســةيرى ئــةجنامى لَيكؤلينــةوةى 

 .ليذنةكةى ئةوان بكةين، ئينجا لة دوايدا ئةو بر يارة ه  بكةين، زؤر سوثا،

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
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بةر َيز ئةمـة ثر ؤذةيـة، ذمـارةى ياسـايى ئةنـدامانى ثةرلـةمان ثَيشكةشـيان كـردووة تـاو تـوَى دةكرَيـت، ئـةو             
مةعلوماتانةى كة ثَيويستيان ثَييةتى ض لة سةرؤكايةتى هةرَيم، ض لة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان، بؤ ئـةوةى  

دةربضَيت، زؤر سوثا،، بؤ خاَلى ضـوارةم ليذنـةى   بطةينة حة يقةت، نةتيجةى حة يقةت لةم ثةرلةمانةوة 
 .ياسايى

 
 

 :بةر َيز ر ؤذان عبدالقادر دزةيى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ثر ؤذة ياسايى ثَيشنيار كراو بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان
 ثَيشنيازى ثر ؤذة ياسا/ بابةت

 ..ساَلوو ر َيز  
وماندا ثَيشنيازى ئةم ثر ؤذة ياسايةمان طةاَلَلة كردووة، كـة بـةناوى   ئَيمة ئةندامانى ثةرلةمان لةطةَل نووسرا

) بــة كورديةكةشــى ثــر ؤذة ياســاي (  ــانون الــدعم اكــاىل لالحــزا  والكيانــات السياســية فــى ا لــيم كردســتان )
كـة لةاليـةن ذمـارةي ياسـاى ئةنـدامانى      ( ثشتطريى دارايى حز  و كيانة سياسـيةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان    

مان ثَيشكةة كراوة، ئةو ناوانة واذوويـان لةسـةر كـردووة، يةكـةم امساعيـل سـعيد طةاَلَلـةيى ، برهـان         ثةرلة
زانـا، سـةرهةنط فـةرة ،    .ر َيبـاز، د .ثةريهان، ثةميان عزالدين، ثةميان عبدالكريم، ثَيشةوا تؤفيـ ، د .رشيد، د
م، كوَيستان حممـد، كـاردؤ حممـد،    ، عزمية جنم الدين، ظيان عبدالرحيعثمانشاهؤ، عدنان .، دعثمانسيوةيل 

كاروان صا ، نةسرين مجال، نةرميان عبداهلل، بة زمانى عةرةبى و كـوردى ثَيشـكةة كـراوة، تكايـة يرَيتـة      
 .بةرنامةى كارى كؤبوونةوةى داهاتووى ثةرلةمان، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دارايى ، ليذنةى نـاوخؤ، بـؤ حكومـةت، بـؤ ئةنـدامانى      ئةم ثر ؤذة ياساية، ئاراستةى ليذنةى ياسايى، ليذنةى 

 .بةر َيز كة لةبةر دةستانة، بؤ خاَلى ثَينجةم لة بةرنامةى كار، كةرةمكةن فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالردن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمانى بةر َيز، ثر ؤذة ياسايى ثَيشكةة كراو، 

 عرياق-ى ثةرلةمانى كوردستانبؤ سةرؤكايةت
 ثَيشنيازى ثر ؤذة ياسا/بابةت

ئةندامانى فراكسيؤنى طؤر ان، لةطةَل نووسراوياندا ثَيشنيازى ئةم ثر ؤذة ياساييةمان طةاَلَلة كردووة، بـةناوى  
ــاتووى    ( للمددر ة ربدد  البيددت  قددانون الضددمان االعتمدداعى ) ــةوةى داه ــارى كؤبوون ــةى ك ــة بةرنام ــة يرَيت تكاي

كـة ثَيهـاتووة   ( مقيمرتح قانون الضمان االعتماعى للمدر ة ربد  البيدت   )ن، ئةم ثر ؤذة ياساية بة عةرةبى ثةرلةما
لةاليـةن كؤمـةَلَيك   ( ثَيشـنيازى ياسـاي بيمـةى كؤمةاَليـةتى بـؤ ذنـى ماَلـةوة       )ماددة بة كورديةكةشـى   11لة 
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عيل سعيد طةاَلَلـةيى ، برهـان   ئةندام ثةرلةمانى كوردستان ثَيشكةة كراوة، دةست ثَى دةكات بة يةكةم امسا
زانـا،  .ر َيبـاز، د .جعفر على رسول، د.ثةريهان، ثةميان عزالدين، ثةميان عبدالكريم، ثَيشةوا تؤفي ، د.رشيد، د

، عزميـة جنـم الـدين، ظيـان عبـدالرحيم، كوَيسـتان       عثمانشاهؤ، عدنان .، دعثمانسةرهةنط فةرة ، سيوةيل 
 .رين مجال، نةرميان عبداهلل، سوثا،حممد، كاردؤ حممد، كاروان صا ، نةس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئةم ثر ؤذة ياساية تةحويلى ليذنةى ياسايى، ليذنةى دارايى، ليذنةى كؤمةاَليةتى، ليذنةى ئافرةتـان  
 .و ذنان، حكومةت وئةندامانى بةر َيز كة لةبةر دةستانة، بؤ خاَلى شةشةمى بةرمانةى كار

 :د ابراهيم علىاد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ئةندامى ثةرلةمانةوة ثَيشكةة بة سةرؤكايةتى ثةرلةمانة كوردستان كراوة، 10ئةم ثر ؤذةية لةاليةن 
 عرياق-بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

 ثر ؤذةيى ياسايى/ بابةت
 ..ساَلو رَيز

طةاَلَلــة كــردووة، بــةناوى ثــر ؤذةى بر يــارى ثَيــدانى  ئَيمــةى ئةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتان هــاو ثَيضــمان  
بةخشين مين ة بة حيزبةكانى هةرَيمى كوردستان، تكابة يرَيتة بةرنامةى كارى كؤبوونـةوةى داهـاتووى   
ثةرلةمان لةطةَل ر َيزماندا، ئةم ئةندامة بةر َيزانةى ثةرلةمانى كوردستان ئيمزايـان لةسـةر كـردووة، يةكـةم     

عمر نـورةدينى، سـؤزان شـها  نـورى، شـؤرة سـةيد مةجيـد، عبدالسـالم بـةروارى، شـظان           دانا سعيد سؤفى، 
ســةروةر عبــدالردن، عبــدالبكر كــريم حممــد، ر ؤذان دزةيــى، نــاوى .ادــد عبدالقادر،حســن حممــد ســورة، د

لـة  )( عـرياق بر يـارى ذمـارة    -بةخششةكانى حزبـةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان    ) ثر ؤذةكة بة كوردى ثر ؤذةى 
)  ( العــراق  ـرار ر ــم   -مشــرو   ـرار مـن االحــزا  كردسـتان   ) ناونيشـانةكةى بــة عـةرةبى   ( 9002)َلى سـا 

 .زؤر سوثا،( 9002)لسنة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئةو ثر ؤذة ياساية، ثر ؤذة ياسايى بودجـةى حيزبـةكان تـةحويلى ليذنـةى ياسـايى، ليذنـةى دارايـى،        
ندامانى بةر َيزى ثةرلةمان دةكةين، ئَيستا بؤ خـاَلى حةوتـةمى بةرنامـةي كـار،     ليذنةى ناوخؤ، حكومةت، ئة

 .فةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر ٍَِيزان ئةندامانى ثةرلةمان، سةبارةت بة خاَلى حةوتةمى ئةو ثر ؤذة ياساية، دوو ثر ؤذة ثَيشـكةة كـراوة،   
جياواز، ناوة ر ؤكةكةة جياوازى هةية، لة هةندَيك خـاَل يةكدةطرنـةوة، ثـر ؤذةى يةكـةم      بة دوو ناونيشانى



 484 

بة ناونيشانى ثر ؤذة ياسايى خؤثيشاندان، كة هةر دوو ثر ؤذة لة اليـةن ذمـارة ياسـايى ئةنـدامانى ثةرلـةمان      
اليةن ئـةو ئةندامانـة   ثَيشكةة كراوة، ثر ؤذةى يةكةم بة ناونيشانى ثر ؤذةى ر َيكخستنى خؤثيشاندان، كة لة

صباح حممد، ادد سـليمان، دـة سـةعيد، مسـري سـليم،      .، ئارام  ادر، درضاثَيشكةة كراوة، يةكةم سةرطوَل 
عمر عزيز، عبداللة حممود، هاوراز شَيخ ادد، بةيان ادد، ناسك تؤفي ، بةفرين حسـ ، نةسـرين مجـال،    

، رؤوفزانـا  .، دعثمدان حممد، ظيان عبدالرحيم، عدنان ئةمة ثر ؤذةى يةكةم بوو، هةروةها لةاليةن كوَيستان 
شاهؤ سعيد، ئةوة بة نيسبةت ثر ؤذةى يةكةم، ثر ؤذةى دووةم .ر َيباز فةتاح، د.،كاروان صا ، دعثمانسيوةيل 

كة بةناو نيشانى ثر ؤذة ياساى ر َيكخستنى خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتيةكان، كة بـةهامان شـَيوة لةاليـةن    
ــارةي ياســ  ــر       ذم ــراوة، عم ــكةة ك ــداماوة ثَيش ــةو ئةن ــةن ئ ــراوة، لةالي ــكةة ك ــةمان ثَيش ــدامانى ثةرل اي ئةن

حسن حممد، دلشاد شها ، ئةظ  عمر، ذيـان عمـر، تـارا سسـ ، سـةبي ة ادـد،       .نورةدينى، سؤزان شها ، د
كـردووة،  شلَير حمى الدين، بَيريظان سةرهةنط، كـة داوا كـرا لةاليـةن هـةردوو طـروك ئةوانـةى كـة واذويـان         

 .يرَيتة بةرنامةى كارى كؤبوونةوةى داهاتوى ثةلةمان، لةطةَل ر َيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ثر ؤذةى ياساي ر َيكخستنى خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتيةكان، ئاراستةى ليذنةى ياسايى، ليذنـةى  

ــةت، لي     ــةتى، حكوم ــةى كؤمةاَلي ــرؤظ، ليذن ــافى م ــةى م ــاوخؤ، ليذن ــدامانى   ن ــةدةنى، ئةن ــةَلطاى م ــةى كؤم ذن
 .ثةرلةمان دةكةين، ئَيستا بؤ خاَلى هةشتةمى بةرنامةى كار، كةرةم كةن فةرموون

 :بةر َيز عمر عبدالردن علي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةندامة بةر َيزةكانى ثةرلةمانى كوردستان
 ى كوردستان، بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانبؤ هةرَيم)  ( ساَلى )   ( ثر ؤذة ياسايى كَيا كَى ذمارة 

 ثر ؤذة ياسا/ بابةت
 ..ساَلو ورَيز

ثـر ؤذة ياسـاي كَيا كـَى لـة هـةرَيمى كودسـتان، تكايـة        )ئَيمة ئةندامانى ثةرلةمانى كودستان، هاوثَيضمان طةاَلَلة كردووة بةناوى 
، ئـةو ئةنـدام ثةرلةمانانـةى كـة ثَيشكةشـيان كـردووة، يةكـةم،        يرَيتة بةرنامةى كارى كؤبوونةوةى داهـاتوو، لةطـةَل ر َيزمانـدا   

ادد . شَيروان حةيدةرى، عةونى بةزاز، ئةدةد سليمان عبداهلل، شظان حممد، سةبي ة ادد، زةكية سةعيد، ئامينة زكرى، د
ة ثةرلـةمان كـراوة،   حسن، هـاذة سـليمان، ئـةم ثر ؤذةيـة كـة ثَيشـكةة بـ        فاضلابراهيم، النة ادد، جةالل على، دة سةعيد، 

ماددة، بة هـةردوو زمـانى كـوردى و عـةرةبى، بـة كـوردي ثـر ؤذة         51بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان ئةندامة بةر َيزةكان، بريتية لة 
 .، زؤر سوثا،)    (لسنة )    (  انون اكنافسة ر م )ياساي كَيا كَى بة زمانى عةرةبى 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ياساية، ئاراستةى ليذنةى ياسايى، ليذنـةى دارايـى، ليذنـةى ثيشـة سـازى، ليذنـةى مـافى        بةر َيزان ئةم ثرؤذ

بةكاربةر، ليذنةى كشتوكاَل، حكومةت، ئةندامانى بةر ٍَِيزى ثةرلةمان دةكةين، كةرةمكةن بـؤ خـاَلى نؤيـةمى    
 .بةرنامةى كار، فةرموو
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 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

طةى نؤيةم لة بةرنامةى كـارى ثةرلـةمان، خوَيندنـةوةى يةكـةمى ثَيشـنيارى ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةى         بر 
توندو تيذى خَيزانى لـة هـةرَيمى كوردسـتان، ئـةم ثر ؤذةيـة لةاليـةن ذمـارةى ياسـايى ئةنـدامانى ثةرلـةمان           

) ى لة هـةرَيمى كودرسـتان،   ثَيشكةة كراوة، بةناوى ثر ؤذةى ياساى بةرةنطار بوونةوةى، توندو تيذى خَيزان
ماددة ثَيك هـاتووة، لةاليـةن    12ئةم ثر ؤذةية لة ( العراق - انون مكاف ة العنف االسرى فى ا ليم كردستان 

ثةرلةمانتاران كـة واذوويـان كـردووة لةسـةرى، ناوةكانيـان دةخوَينمـةوة، يةكـةم شـَيروان حةيـدةرى، عـونى           
بةشـري خليـل،   .سـةروةر عبـدالردن، ئـةظ  عمـر ادـد، د     . َ مصدففى، ر ؤذان دزةيـى، عبدالسـالم   .بةزاز، د

 .سةبي ة ادد، شظان ادد، عمر صدي  حممد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نو تةى نيزامى كةرةمكة

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــايةكما     ــر ؤذة ياس ــةمان، ث ــدامانى ثةرل ــةَلَيك ئةن ــارة ئَيمــةة كؤم ــةرةنطار  دي ــةناوى ب ــردووة، ب ــديم ك ن تة 
بوونةوةى توندو تيذى، كة هَينامـة الى جـةنابت، مـن حـةز دةكـةم باسـى ئـةوة بكـةم، ديـارة ئـةو ثر ؤذةيـة            
ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةكانى ذنان، ئامادةى كردووة، دووساَل ثَيوةى خةريك بووة، ئـةو ثـر ؤذةى ئَيمـة    

ــة    ــةو ثر ؤذةي ــر ئ ــة، دوات ــةو ثر ؤذةيي ــرت      ئ ــاردووة، ثَيش ــرى ن ــةكى ت ــةت ثر ؤذةي ــةت، حكوم ــة حكوم دراوة ب
خوَيندرايــةوة ئــةوة هــى حكومةتــة، دوو ثــر ؤذةى تــةواو جيــاوازن، بؤيــة داوا دةكــةين ئــةوةى ئَيمــةة           

 .يوَيندرَيتةوة
 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ووة، جياوازى هةية لـة طـةَل ئـةو ثر ؤذةيـةى كـة ليسـتى طـؤر ان        بةاَلم ئةو ثر ؤذةيةى كة ئَيمة تة دميان كرد
تة دميى كردووة، تة دميى سـةرؤكايةتى ثةلـةمانى كـردووة، سـوثا،، نـاوى ئةندامـة بـةر َيزةكان، امساعيـل         

جغفـر علـى   .سعيد، برهان رشيد، ثةيام ادد ام ، ثةميان عزالدين، ثةميان عبـدالكريم، ثَيشـةوا تؤفيـ ، د   
شـاهؤ  .، دعثمدان ، سـةرهةنط فـةرة ، سـيوةيل    رؤوفزانـا  .باز فـةتاح ئـةوة ئيمـزاى نـةكردووة، د    ر َي.رسول، د

سعيد، عدنان عثمان، عزميـة جنـم الـدين، ظيـان عبـدالرحيم، كوَيسـتان حممـد، كـاردؤ حممـد، كـاروان صـا ،            
 .نةسرين مجال، نةرميان عبداهلل، ثةريهان  وبالى

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةم ثر ٍِؤذة ياسايانة هةردووكى، ئاراستةى ليذنةى ياسايى، ليذةنةى ئافرةتان و ذنان، ليذنةى مافى بةر َيزان، ئ
مرؤظ، ليذنةى كؤمةاَليةتى، ليذنةى نـاوخؤ، بـؤ حكومـةت، بـؤ ثةرلـةمانتارة بـةر َيزةكان، تة ـديم دةكرَيـت،         

 .بةر َيزان ئةو، كةرةمكةن نو تةى نيزامى

 :نبهاءالديبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثةرلـةمانتارى بـةر َيز ئيمزايـان كردبـوو، دةر      39ئَيمة مةمجوعةية  ثَيشنيارى تـر، ثـر ؤذة ياسـاية  بـوو،     
 .بارةى هةموار كردنى ثَير ةوى ناوخؤى ثةرلةمان، جَيى ثرسيار بوو المان، كة ضؤن خراوةتة كارنامةى

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 10ةزمنى بةرنامــة نيــة، لــة دانيشــتنى داهــاتوو دَيتــة بةرنامــةو ئةخوَيندرَيتــةوة، بــةر َيزان بــةر َيز ئــةوة لــ

ئةندام ثةرلةمان، ئةطةر ثر ٍِؤذةية  تة ديم كرا، تة دميى ر َيزدار سـكرتَيرى ثةرلـةمان بكرَيـت، بـؤ ئـةوةى      
طةى ئسوَلى خؤى نةطرَيت، دوا لةوَى تؤمار دةكرَيت، ضونكة هةندَيك جار دَيتة الى من،  لة شوَينَيكى تر ر َي

ئةندامى ثةرلةمان ثر ؤذةيةكى ياسـايى ثَيشكةشـى كـرد،     10دةكةوَيت، بؤ ئةوةى ئةو هةاَلنة نةيَيتة ثَين، 
ــةمر ؤ        ــة ئ ــى ك ــةم ثر ؤذانةش ــةوة، ئ ــةوةى يوَيندرَيت ــؤ ئ ــةن، ب ــةمانى دةك ــكرتَيرى ثةرل ــةر َيز س ــى ب ثَيشةش

هاتووى نزيـك لـة ر َيطـةى خـؤى وةرى دةطرَيـت، زؤر سـوثا، بـؤ        نةخوَيندراوةتةوة، ديراسةى دةكةين، لة دا
طشت ئَيوةى بةر َيز، نو تةى نيزامية، نا ئةطةر نيزامى نيـة، ليذنـةكان هـةمووتان دةسـت بـةكاربن، ضـونكة       
هةمووتان هةتانة، هةر ليذنةية  ئةم ثر ؤذةيةى تةحويل كراوة، ئَيستا الى ئةندامانى ثةرلـةمان بـووة، لـة    

ةست بةكار بن، بةرةمسى لةاليةنى سكرتَيرى ثةرلةمانةوة تـةحويلتان دةكرَيـت، نو تـةى نيزامـى     ئَيستاوة د
 .كةرةمكة

 :بةشري خليل تؤفي .بةر َيز د
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وابزامن لة ثر ؤذة ياساي توندو تيـذى نـاوى ليذنـةكان نةخوَيندرايـةوة، نـاوى ليذنـةكان ئةوانـةى كـة بؤيـان          
 .ت نةخوَيندرايةوةتةحويل دةكرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نا خوَيندرايةوة، هةر دوو ثَيكةوة، دوو ثر ؤذةية، بؤ حةوت ليذنة تةحويل كران، كةرةمكة

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةيوةندى بة ليذنةكانةوة هةية، ئةطةر روخسةت بدةى، ئيجازةم بدةى
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .ئةطةر نيزامية باشة، ئةطةرنا كؤتايى بةدانيشتنةكة دَين ، تا دانيشتنَيكى تر خواتان لةطةَل
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 (كمال كةركووكي.د)حممد  ادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – تانكوردس

 
 

 

 
 
 
 
 

 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0222\10\0رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشت

 0/10/0222 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  9/19/9002رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤ  و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةمي خولي (11)ذمارة 

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

ي خـولي  (11) ذمـارة درا دانيشـتين  ي بر يـار  ثةرلـةمان ةسـتةي سـةرؤكايةتي   د, كوردستاني عَيـراق  ثةرلةماني
بةم شَيوةية  دا 9/19/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ني بةثَيي حوكمةكاني ماددةي يةكةم لة ياساي هةموار كردني شةشةمي ياساي هةَلبذاردني ثةرلـةما : يةكةم

 :ئةم بةر َيزانةي خوارةوة سوَيندي ياسايي دةخؤن 91/10/9002لة ( 13)عَيراق ذمارة  –كوردستان 
( علـي   ضدر ئـاواز عبدالواحـد   )سوَيند خـواردني ياسـايي لةاليـةن ثـاَلَيوراوي ليسـيت كوردسـتاني بـةر َيز         -1

 .ثةرلةماندالة ئةندامَييةتي ( حممود حممد حممود سعيد)لةجَيطاي ثاَلَيوراوي بةر َيز 
لـةجَيطاي  ( عبدالردن حس  ئةبابةكر)سوَيند خواردني ياسايي لةاليةن ثاَلَيوراوي ليسيت طؤر ان بةر َيز  -9

 .لة ئةندامَييةتي ثةرلةماندا( ام  مصففىوشَيروان ن)ثاَلَيوراوي بةر َيز 
لـةجَيطاي  ( شـريف  عبدداخاف  اد شـَيرز )سوَيند خواردني ياسايي لةاليةن ثاَلَيوراوي ليسيت طؤر ان بـةر َيز   -3

 .لة ئةندامَييةتي ثةرلةماندا( عبداهلل  ادر عثمان)ثاَلَيوراوي بةر َيز 
لةجَيطاي ثـاَلَيوراوي  ( ئاشيت عزيز صا )سوَيند خواردني ياسايي لةاليةن ثاَلَيوراوي ليسيت طؤر ان بةر َيز  -5

 .لة ئةندامَييةتي ثةرلةماندا( رحيم تؤفي امد )بةر َيز 
بؤ ثؤسـيت وةزيـري كارةبـا لـة     ( ياس  شَيخ ابوبكر حممد ماوةتي)داواي بةخشيين متمانة بة بةر َيز : دووةم

 .عَيراق، بؤ سوَيند خواردني ياسايي –حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
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 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي   بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةو 
 :، بةرنامةي كار9/19/9002، رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 90)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه
ــتان  1229 ــةماني كوردس ــةرؤك  –ي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس ــاري   عَي ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ايةتيي ثةرل

ي نيـوةر ؤي رؤذي ضـوار شـةممة رَيكـةوتي     (19)ي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كات (11)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت9/19/9002

بةثَيي حوكمةكاني ماددةي يةكةم لة ياساي هةموار كردني شةشةمي ياساي هةَلبذاردني ثةرلـةماني  : يةكةم
 :ئةم بةر َيزانةي خوارةوة سوَيندي ياسايي دةخؤن 91/10/9002لة ( 13)عَيراق ذمارة  –كوردستان 

( علـي   ضدر ئـاواز عبدالواحـد   )سوَيند خـواردني ياسـايي لةاليـةن ثـاَلَيوراوي ليسـيت كوردسـتاني بـةر َيز         -1
 .لةماندالة ئةندامَييةتي ثةر( حممود حممد حممود سعيد)لةجَيطاي ثاَلَيوراوي بةر َيز 

لـةجَيطاي  ( عبدالردن حس  ئةبابةكر)سوَيند خواردني ياسايي لةاليةن ثاَلَيوراوي ليسيت طؤر ان بةر َيز  -9
 .لة ئةندامَييةتي ثةرلةماندا( ام  مصففىوشَيروان ن)ثاَلَيوراوي بةر َيز 

لـةجَيطاي  ( شـريف  عبدداخاف  شـَيرزاد  )سوَيند خواردني ياسايي لةاليةن ثاَلَيوراوي ليسيت طؤر ان بـةر َيز   -3
 .لة ئةندامَييةتي ثةرلةماندا( عبداهلل  ادر عثمان)ثاَلَيوراوي بةر َيز 

لةجَيطاي ثـاَلَيوراوي  ( ئاشيت عزيز صا )سوَيند خواردني ياسايي لةاليةن ثاَلَيوراوي ليسيت طؤر ان بةر َيز  -5
 .لة ئةندامَييةتي ثةرلةماندا( رحيم تؤفي امد )بةر َيز 

بؤ ثؤسـيت وةزيـري كارةبـا لـة     ( ياس  شَيخ ابوبكر حممد ماوةتي)داواي بةخشيين متمانة بة بةر َيز : ةمدوو
 .عَيراق، بؤ سوَيند خواردني ياسايي –حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

ثَيشةكي، جةذنتان ثريؤز بَيت، ثَيشرتين بة بروسكة ثريؤزباييمان لة طشت موسَلماناني كوردستان و عَيراق 
يهان كرد، رؤذَيكي خؤشة كة جارَيكي تـر ئَيـوةي بـةر َيز دةبينينـةوةو دةسـت بـةكار دةبـ ، ئومَيـدةوار         و ج

 .دةب  كارةكامنان سوود بةخن بَيت
ياساي هةموار كردنـي شةشـةمي ياسـاي     9002ي ساَلي (13)بةر َيزان، وة  ئاماذةمان ثَي كرد ياساي ذمارة 

بر طةي / ، ماددةي ية 1229ي هةموار كراوي ساَلي (1)راق ذمارة عَي –هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 
ثَينج لة حاَلةتي سوَيند نةخواردني ثاَلَيوراوي هةَلبذَيردراو بؤ ثةرلةمان لة ماوةي دياري كراودا بةبَي هية 

يكـة بـةثَيي   رؤذ لة مَيذووي ناوبراو مان ئةندامَييةتي نامَييَن و ثاَلَيوراوي د( 20)هؤيةكي رةوا، ئةوة دواي 
ياسا شوَيين دةطرَيتةوة، ئَيمة ثَيشرت ئاطادار كرا بووينةوة هةم لة ليسيت كوردستاني، هةم لة ليسـيت طـؤر ان،   
كة ئةو بةر َيزانةي ناويان لة ليسـتةكة هـاتبوو، لةبـةر هـؤي سياسـي و كاروبـاري تـر نـاتوانن دةوري خؤيـان          

رد بـوو كـة بـةر َيزاني تـر بـةثَيي ليسـتةكة، يـان بـةثَيي         وةكو ئةندامي ثةرلةمان ببينن، بؤية ثَيشنياريان ك
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( 20)رؤذ ديـاري كـرا، كـة    ( 20)تةسةلسول بَينة شوَينيان، ثاة ئةوةي هـةمواري ياسـاكة كرايـةوة، مـاوةي     
رؤذةكــة بةسةرضــوو، ئَيســتا مــان ئــةو بةر َيزانةيــة كــة لــة ليســتةكةي خؤيــان كةســاني تــري بــةر َيز بَينــة      

رنةوة، ئَيستاة ئةو بةر َيزانة هةرضواريان لَيرة ئامـادةن بانطيـان بكـةين، بـؤ ئـةوةي      ليستةكةو جَيطةيان بط
 .سوَيندي ياسايي يؤن

 .كةرةم بكة بؤ سوَيند خواردني ياسايي( علي  ضرئاواز عبدالواحد )بةر َيز / يةكةم
 

 :علي  ضربةر َيز ئاواز عبدالواحد 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي (علــي  ضددراحــد ئــاواز عبدالو)مــن 
 (.كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة( ابابكر حسنيبةر َيز عبدالردن / )دووةم

 :بةر َيز عبدالردن حس  ابابكر
 .نبةناوي خواي طةورةو ميهرةبا

م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي    (عبــدالردن حســ  ابــابكر )مــن 
 .و بةرذةوةنديية بااَلكاني دةكةم كوردستاني عَيراق

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة( شريف عبداخاف بةر َيز شَيرزاد / )سَييةم
 :شريفعبداخاف  بةر َيز شَيرزاد 

 .خواي طةورةو ميهرةبانبةناوي 
م ســوَيند بــَي بــة يــةزداني مــةزن ثارَيزطــاري لــة يــةكَييت طــةل و خــاكي   (شــريف عبددداخاف شــَيرزاد )مــن 

 .و بةرذةوةنديية بااَلكاني دةكةم كوردستاني عَيراق
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة( بةر َيز ئاشيت عزيز صا  / )ضوارةم
 :بةر َيز ئاشيت عزيز صا 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
م سـوَيند بـَي بـة يـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَييت طـةل و خـاكي كوردسـتاني            (ئاشيت عزيز صا )من 

 .و بةرذةوةنديية بااَلكاني دةكةم عَيراق
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بـؤ ثؤسـيت   ( حممـد مـاوةتي   ياسـ  شـَيخ ابـوبكر   )داواي بةخشـيين متمانـة بـة بـةر َيز     / ئَيستا بر طةي دووةم
 .عَيراق، بؤ سوَيند خواردني ياسايي –وةزيري كارةبا لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردسـتان، بـؤ ثؤسـيت وةزيـري      91/11/9002لة ( 3210)بةثَيي نووسراوي 
ة بةردةم كؤبوونةوةي ثةرلةمان بؤ كارةبا بةر َيز ياس  شَيخ ابوبكر حممد دةست نيشان كراوة، تكاية يرَيت

بةخشيين متمانة ثَيدان بةناوبراو، سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دكتؤر بةرهةم ادـد صـا ، سيظيةكةشـي    
لةناو سندو ةكان دانراوة، هةرضةندة زؤر درةنط بوو، بةاَلم نةمانويست فةر ي ئةم بةر َيزة بكـةين لةطـةَل   

ين تاخري ببوون، بؤية ويستمان وة  ية  بَيت، ئَيستا داوا لة ئَيوةي وةزيرةكاني ثَيشووي تر، ضونكة ئةوان
بؤ متمانة ثَيدان ئةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَيت دةنط بدةن بـؤ رَيـزدار كـا  ياسـ      / بةر َيز دةكةين، يةكةم

دةسيت بةرز  شَيخ ابوبكر ببَيتة وةزيري كارةبا، تكاية دةستتان بةرز بكانةوة، زؤر سوثا،، كَي لةطةَلدا نيية
بكاتةوة  زؤر سوثا،، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا بووة وةزيري كارةبا، ثريؤزي بَيت دةستخؤشي لَي دةكـةين،  
ئَيستا داوا لة بةر َيز وةزيري كارةبا كا  ياس  شَيخ ابوبكر حممد دةكةين كةرةم بكات بؤ سـوَيند خـواردني   

 .ياسايي، فةرموو
 :بةر َيز ياس  شَيخ ابوبكر حممد
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بـةخواي مـةزن سـوَيند دةخـؤم كـة بـة دَلسـؤزييةوة        ( ياس  شَيخ ابوبكر حممد ماوةتي وةزيري كارةبـا )من 
ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيـراق بكـةم و رَيـز لـة ياسـا بطـرم و بـة تـةواوي ضـاودَيري          

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

بةر َيزان، ئَيستا داوا لة سةرؤ  فراكسيؤن و جَيطرةكاني دةكةين لة ذووري سةرؤكي ثةرلةمان ئامادة بن بـؤ  
طفتوطؤ و كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَين ، ثريؤزبايي لة ئةندامة بةر َيزة تازةكان دةكةين لةطةَل بـةر َيز  

 .وةزيري كارةبا هةر سةركةوتوو بن
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)ادر عبداهللحممد       ارسالن بايز امساعيل                     ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 



 425 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0212\10\11رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 19)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 11/10/0222 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -كوردستان  ثةرلةماني  14/19/9002رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11،14)كاتذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد  ادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤ  و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 9010)ي ساَل, سَييةمي خولي (19)ذمارة 

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

ي خـولي  (19)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
بـةم   دا 14/19/9002ثَين نيوةر ؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي    ي (11،14)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :شَيوةية بَيت
ثَين ضاوخستين راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان بؤ بةغداو بةشدار بوونيان لة كؤنطرةي هلسنكي  -1

 .91/11/9002تا  12و ئايندةي كةركوو  لة 
ةغدا، دةربـارةي طفتوطؤكـاني ثةيوةنـدار بـة     ثَيشكةة كردني راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان بؤ ب -9

 .ياساي هةَلبذاردنةكان
 .ئةجنامداني ئاَلوطؤر كردن لة ليذنةكاني ثةرلةمان بة دةست لةكاركَيشانةوةو داناني ئةندامي نوَي -3

ثَين ضاوخستين راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان بؤ بةغداو بةشدار بوونيان لة / ئَيستا بؤ خاَلي ية 
 .91/11/9002تا  12رةي هلسنكي و ئايندةي كةركوو  لة كؤنط

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي     
 :بةرنامةي كار، 14/19/9002، رؤذي دانيشنت (19)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 90)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه
ــتان  1229 ــةماني كوردس ــاري      –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتيي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي
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ــارة   ــتين ذم ــات    (19)دانيش ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــوةر (11،14)ي خ ــةممة  ي ني ــَي ش ؤي رؤذي س
 :دا بةم شَيوةية بَيت14/19/9002رَيكةوتي 

ثَين ضاوخستين راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان بؤ بةغداو بةشدار بوونيان لة كؤنطرةي هلسنكي  -1
 .91/11/9002تا  12و ئايندةي كةركوو  لة 

ةي طفتوطؤكـاني ثةيوةنـدار بـة    ثَيشكةة كردني راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان بؤ بةغدا، دةربـار  -9
 .ياساي هةَلبذاردنةكان

 .ئةجنامداني ئاَلوطؤر كردن لة ليذنةكاني ثةرلةمان بة دةست لةكاركَيشانةوةو داناني ئةندامي نوَي -3
ثَين ضاوخستين راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان بؤ بةغداو بةشدار بوونيان لة / ئَيستا بؤ خاَلي ية 
 .91/11/9002تا  12ئايندةي كةركوو  لة  كؤنطرةي هلسنكي و

ــةوةي            ــؤ خوَيندن ــن، ب ــرة دانيش ــنن لَي ــريف بَي ــة تةش ــةين ك ــة دةك ــةكاني وةفدةك ــةر َيزان ئةندام ــة ب داوا ل
 .راثؤرتةكانيان، فةرموون، بةر َيزان كةرةم بكةن بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتةكة

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زانبةر َي
بةيانيتان باة، فةرموون دة ي ئـةو رَيكةوتنـةي كـة كـة لـة كـؤنطرةي هلسـنكي كـة بـؤ ئاينـدةي كـةركوو             
رَيكخرا بوو، وةفدي ثةرلةماني كوردستان بةسةرؤكايةتي بةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان لـةوَي بـوون، هةنـدَيك      

ة ئاكامَيك، فةرموون دة ةكـةتان بـؤ   دانيشنت و طفتوطؤ و كَيشمة كَيشي تَيدا كةوتةوة، ئَيمة تيايدا طةيشتين
 :دةخوَينينةوة

 
 (01/11/0222-12رَيكةوتننامةى هلسنكى و ضارةنووسى كةركو  )كؤنطرةى بةغداد 

سةرؤكى طروثى شارةزايانى نَيودةوَلةتي ثاتريك ئؤماىل بة فةرميى بانطَيشتى شاندَيكى ثةرلةمانى 
كى، سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان، بؤ بةشدارى كوردستانى كرد، بة سةرؤكايةتى دكتؤر كةمال كةركوو

كردن لة كؤنفرانسى بةغدا بةناوى رَيكةوتننامةى هلسنكى و دوار ؤذى كةركوو ، كة بة سةرثةرشتى و 
 . ثشتيوانى بةر َيز ئةياد سامةر ائى سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق ئةجنام درا

ةسةر ئةوة رَيكةوتن كة ليذنةى بااَلى جَيبةجَى كردنى لةم بارةيةوة سةرؤكى ثةرلةمان لةطةَل ئؤماىل ل
ى دةستوورى هةميشةيى عرياق لةم كؤنفرانسة ئامادةبن و هةموو بةيةكةوة ئةجينداى 150ماددةى 

كؤنفرانسةكة دابر َيذن، بة بؤضوونى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان كَيشةى كةركوو  نةخشة رَيطاى 
ى دةستوورييةو بؤ جَيبةجَى كردنيشى ليذنة هةية بة 150اددةى ضارةسةركردنى بؤ دانراوة، ئةوين م

 .سةرؤكايةتى رائيد فةهمى و نوَينةرى طشت اليةنةكانى تَيداية
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بةاَلم دواى ئامادة بوونى وةفدى ثةرلةمانى كوردستان لة بةغداو ضاوثَيكةوتنيان لةطةَل رَيكخةرانى 
انسةكةى ئامادة كردووةو ناوةر ؤكةكةشى دوور بوو كؤنفرانسةكة دةركةوت كة ئؤماىل خؤى بةرنامةى كؤنفر

سةرةر اى ئةوةة ليذنةى بااَلى جَيبةجَى . لةو رَيكةوتنةى كة ثَيشرت لةطةَل سةرؤكى ثةرلةمان كرد بووى
ين بانطَيشتى كؤنفرانسةكة نةكرا بوون، ئةمةة بووة مايةى نيطةرانى و طومانى 150كردنى ماددةى

ةوة بوو وةفدى ثةرلةمان بةرَيكخةرانى كؤنفرانسةكةى راطةياند، كة ئةطةر ئ. وةفدى ثةرلةمانى كوردستان
بةو شَيوةية بَي، ئةوة بةشدارى لة كؤنفرانسةكة ناكةن، ضونكة ئةجينداى لةو شَيوةية ضارةسةرى كَيشةى 

دةدات، ئةمةة لة اليةن هةرَيمى  150كةركوو  ناكات و هةوَلى دؤزينةوةى ئةلتةرناتيظى ماددةى 
هةر ية  لة ئؤماىل و هاشم ئةلتائى . ان و ثةرلةمانى كوردستان ثةسةند ناكرَيت و رةت دةكرَيتةوةكوردست

كة لة اليةن ئةياد سامةر ائي سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران دانرا بوو، بؤ سةرثةرشتى كردنى كؤنفرانَ، 
م سوودى نةبوو، ئةوة بوو درةنطى زؤر هةوَلياندا وةفدى ثةرلةمان رازي بكةن بة وازهَينان لة داواكانى، بةاَل

شةو رَيكةوتن لةسةر ئةوةى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان وتارى هةبَيت، هةر ية  لة شاندة بةشدار 
بووةكانين بؤضوونى خؤى لة كؤنفرانسةكةدا روون بكاتةوة، دواى وتارى بةر َيز ئةياد سامةر ائى وتارى 

ةرلةمان بة زمانى كوردى خوَيندرايةوة، ئةمةة بووة وةفدى ثةرلةمانى كوردستان لة اليةن سةرؤكى ث
هؤى ئةوةى هةندَى لة توركمان و عةرة  خؤيان ثَى رانةطريَى و هؤَلةكة جَي بهَيَلن، من لَيرةدا دةمةوَيت 
تةوزحيَيك بدةم، ديارة سةرؤكي ثةرلةمان سةرةتا بة زماني عةرةبي  سةي كرد، تا ئةو كاتة نيطةرانةكةيان 

ثَي ديار بوو، كة سةرؤكي ثةرلةمان ضؤن لة ئةجيندايةكة وتاري هةبَيت، بةاَلم دواجار كة  لةو روانطةوة
سةرؤكي ثةرلةمان ئاراستةي وتارةكةي بةزماني كوردي ثَيشكةة كرد، لةوَيدا ئيرت هؤَلةكةيان بةجَي 

رازى ن ، بة هَيشت بة بيانووى ئةوةى ئةوة بةرنامةى كؤنفرانسةكة نةبووةو، ئةوان  بة هية شَيوةية  
 .لةو كؤنفرانسةدا 150باسكردنى ماددةى 

 :وتارى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان بؤضوونى شاندةكةى روونكردةوة كة بريتى بوون لة
ثشــت بةســـنت بـــة ثرةنســيثى طفتوطـــؤ، بـــؤ نزيكخســتنةوةى راوبؤضـــوونةكان بـــةثَيى ثرةنســـيثةكانى     -1

 .دةستووريى
رياق، تةنها نةخشةى رَيطاى ضارةسةرى كَيشةى كةركوو  و ى دةستوورى هةميشةيى ع150ماددةى  -9

 .ناوضة دابر اوةكانة بة هةرسَى  ؤناغةكةى، ئاسايي كردنةوة، سةرذمَير، دواتر  ريفراندؤم
رزطاركردنى خةَلكى كةركوو  لةو بارودؤخة ناهةموارةى كة تيايدا دةذين و رَيطةيان بؤ خؤة بكرَيت  -3

 .ن بر يار لةسةر دوار ؤذى ئيدارةى ناوضةكانيان بدةنهاوشَيوةى عريا ية ئازادةكا
كارةكانى دةستةى كَيشةى موَلكايةتى كارا بكرَى، بؤ ئةوةى كارةكانى ئةجنام بدات و بؤ رايي كردنى  -5

 .كارةكانيان بودجةى تايبةتيان بؤ داب  بكرَى
رة سةردةمى بةعَ دةربارةى هةَلوةشاندنةوةى ياساو بر يارةكانى ئةجنومةنى بةناو سةركردايةتى شؤ -4

 .كةركوو  و ناوضة دابر اوةكان
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نابَى واَلتانى دةوروبةرو اليةنة دةرةكيةكان دةست لة كاروبارى كةركوو  وةربدةن وماف بدرَيتة  -1
دانيشتوانة رةسةنةكةى بؤ ديارى كردنى مافى ضارةى خؤنووس  و هية بؤضوونَيكيان بةسةردا 

 .نةسةثَيندرَى
ك بؤضارةسةرى كَيشةى كةركوو  بةثَيى دةستوور، ئازارى دانيشتوانةكةى زياتر دةكات و هةردواخستنَي-9

 .دةبَى ثةنا باَيتة بةر دادطاى ئيتي ادى، بؤ روون كردنةوةى راستيةكان و سزادانى سةرثَيضى كاران
رامبةر هةردوو اليةنى حكومةتى ئيتي ادى و حكومةتى هةرَيمى كوردستان تاكة اليةنى بةرثرسن بة -8

 .ي دةستوور150جَيبةجَى كردنى ماددةى 
 .طرنطى دان بة ثةرةثَيدان و طةشةثَيدانى كةركوو  لة هةموو اليةنةكانةوة -2

ئةركى ئةم كؤنطرةيةو هةر هةوَلَيكى تر ئةوةية ثَيشنيار بؤ ليذنةى بااَلى جَيبةجَى كردنى ماددةى  -10
      .   بكات، نةوة  ببَيتة بةديل 150

وةى بؤ جارى دووةم دانيشنت كراو ئؤماىل و رَيكخةرانى كؤنفرانَ توانيان عةرة  و توركمانةكان دواى ئة
بةطةر انةوة بؤ ناو هؤَلى كؤنفرانَ رازى بكةن، بر يار درا وؤر  شؤك ثَيك بهَينرَى، هةر وةفدَيك بة تةنيا 

 .لةسةر كَيشةى كةركوو لةطةَل ية  لة ثسثؤران دابنيشَى، بؤ دانانى بةرنامةو ئاليةت و طفتوطؤ 

وةفدى ثةرلةمانى كوردستان لةطةَل ثسثؤرَيكى ئَيرلةندى دانيشنت و ئةو ثسثؤرة هةوَلى ئةوةى دةدا كة 
بةزة ى نةخرَيتة ناو طفتوطؤ، ضونكة خاَلى لَيك ترازانة، ثَيى باة بوو كة با، لة ئاسايي  150ماددةى 

شةى موَلكايةتى و خزمةتطوزاريةكان بكرَى، كردنةوةى بارودؤخى كةركوو  و ضارةسةر كردنى كَي
و هةنطاوَيكن بؤ جي بةجَى كردنى ئةو ماددةية، بؤ ئةوةى خاَلى هاوبةة 150ئةوانةة بةشَيكن لةماددةى 

لَيك ترازان دروست دةكات و ئةمةريكاة كة  150بدؤزينةوة، بؤ طفتوطؤ بةر اى ئةو باسكردنى ماددةى 
دةكةين  بةاَلم ئةو جؤرة هةر ةشانة لةطةَل شاندى هةرَيم بَى سوود بوو، عرياق جَى دةهَيَلَى ئةو كات ضى 

ضونكة طةىل كوردستان زوَلمى لَيكراوةو مافى خوراوةو  وربانى لةثَيناو كةركوو  دراوة، ئةو شَيوازةى ئةو 
شنت، بةر َيزةة بؤ طفتوطؤ سازة كردن بوو لةسةر مافةكامنان و ئةوةة ناطاتة رَيككةوتن و لةيةكرت طةي

بةم شَيوةية ئةو نةهامةتيانةو غةدرانةى لة طةىل كورد كراوة وة  تةعريب، جينؤسايد، ئاوارةبوون، 
 :هتد كة هةندَيك لةوانة بؤ منوونة.......

  9003تا  1294كَيشةى موَلكايةتى لة ساَلى 
ةركوو  داطري ية  مليؤن و دوو سةد هةزار دؤمن لة زةوية كشتوكاَليةكانى ثارَيزطاى ك 1,900,000 -1

 .كران و دراية عةرةبةكان و رذَيمى ثَيشوو بة تةعريب ناوزةدى كردن
( االستمال )ى رذَيمى بةعَ بة ناوى (سةركردايةتى ئةجنومةنى شؤر ة)ثَينة  بر يار لة اليةن بةناو  -9

زار دؤمن دةرضوو، بؤ وةرطرتنةوةى زةوى كشتوكاَلى لة كوردو توركمان و دةست بةسةرا طرتنى سَي سةد هة
 زةوى،
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نزيكةى نؤسةد هةزار دؤمن زةوى كشتوكاَلى كة هةمووى موَلكى كورد  1224بة ية  بر يار لة ساَلى  -3
دةستى بةسةرداطريا، ئةم بر يارة بةناوى ( سةرطةر ان، دووبز، ثردَى، شوان،  ةرةهةجنري)بوو، لة ناوضةكانى 

 .ةوة، دةرضووة( لحؤون الشما)لة اليةن ليذنةى  231بةذمارة ( االطفاء)
ثةجناو  48000ى سةرؤكايةتى كؤمارى هةَلوةشاوة، دةست بةسةر 808بة بر يارى  1224هةر لةساَلى  -5

 .هةشت هةزار دؤمن زةوى خةَلكى بشري داطريا كة هةموويان برايانى توركمانى شيعة مةزة  بوون
نة بةناوى ضةندين وةزارةتى وة  دواى ئةوةى دةست بةسةر زةوية كشتوكاَليةكان داطريا، ئةم زةوييا -4

شارةوانى، دارايي، كشتوكاَل تؤمار كرا، ثاشان بةطرَيبةست بةسةر عةرةبى هاوردةو هةندَى عةرةبى 
 كةركوو  دابةشكرا،

 .طرَى بةست 4191ذمارةى ئةو طرَيبةستانةى كة بؤ عةرةبةكان ئةجنام درا، طةيشتة  -1
لة  5دةست بةكار بوو، ثاة دةركردنى بر يارى ذمارة  150ى كة ليذنةى بااَلى جَيبةجَى كردنى ماددة -9

 .اليةن ليذنةكةوة، بر يارى هةَلوةشاندنةوةى ئةو طرَى بةستانة دةرضوو
بر يارَيك دةرضوو بؤ ضارةسةر كردنى  150ثاشان لةاليةن ليذنةى بااَلى جَيبةجَى كردنى ماددةى -8

 ئاسةوارى هةَلوةشاندنةوةى طرَى بةستةكان،
جوتيارة عةرةبانةى كة طرَى بةستيان هةبوو، خانوو، بريى ئريتيوازيان لةسةر حيسابى خؤيان كرد ئةو -2

سَى هةزارء ضوار سةدء ( 3599)بوو، لةطةَل دةغَلةكانيان بر يارى  ةرةبوو كردنةوةيان درا، بؤ ئةمةة 
ئةوةى بطةر َينةوة  حةفتاء حةوت جوتيارى عةرة  فؤرمي  ةرةبوو كردنةوةيان  ثر كردةوة، بة ئومَيدى 

 .شوَينى ئةسلى خؤيان
تةسجيل عة ارى و سةرضاوة ئاوييةكان ء )سَى لَيذنةى هونةرى ثسثؤرى لة فةرمانطةكانى ( 3)-12

دانرا، بؤ خةماَلندنى ئةو خانووبةرانةى كة بةناوى عةرة  تاثؤ كرا بوو، لةطةَل ئةو برية ( كشتوكال
ان كرد بوو، هةروةها دةغلةكانيان، كؤى طشتى  ئةو ثارةيةة  ئريتوازيانةى كة لة حيسابى خؤيان دروستي

 .سيانزة  مليار دينار( 13)طةيشتة  
جوتيارة عةرةبة هاوردةكان بة ئارةزووى خؤيان ناوضةكانيان ضؤَل كردووة، % 84ئَيستا لة -11

كردنى ماددةى  ئَيستا لة اليةن ليذنةى بااَلى جَيبةجَي. زةويةكانين بة دةستى خاوةنةكانى خؤيانةوةية
داوا كراوة، هةموو ئةو بر يارانةى بؤ وةرطرتنةوةى  زةويةكان دةرضووة، لة اليةن ليذنةى كاروبارى  150

 .ى مةجليسى  يادةى  سةورةى رذَيمى بةعسى رووخاو هةَلبوةشَيـتةوة(حؤون الشمال)باكوور 

بةشَيكى زؤرين لة . وةشاوةتةوةهةزار خَيزانى عةرةبى هاوردة طرَيبةستةكانيان هةَل( 1000)نزيكةى -19
خاوةن موَلكةكان لة دةستةى ضارةسةركردنى موَلكايةتى زةوييةكانيان بؤ طةر اوةوتةوة، كة هةموويان 

ن، كة زؤربةيان لةبرا توركمانن، بةاَلم ئةم (دا وق  -يايضى -بةشري)بةئةسل نيشتةجَيى ناوضةكانى 
 . َلى خويانعةرةبانة هاندةدرَين كة نةر ؤنةوة شوَينى ئةس
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وةكو جةماعةتى ( دوبز)ئةو عةرةبانةى كة كاتى خؤى  لةجياتى موَلكةكانيان بةديليان ثَيدراوة لة -13
بطةر َيـنةوة بؤ شوَينةكانى خؤيان ء كَيشةكانيان بؤ ضارةسةر بكرَيت ( منيف اقوا، -كازم ئةهلاني)

 .ا دةخرَيتوخؤشيان ضاوةر وانن و ثةلةيانةء نارةحةتن، كة كَيشةكانيان دو

بةثشت بةسنت بة ثَيشنيازةكانى ليذنةى سر ينةوةى  150لَيذنةى بااَلى جَيبةجَي كردنى ماددةى -15
. ثَينج ثَيشنيازى ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيران كردووة، بؤ بر ياردان لةسةرى. ئاسةوارى هةَلوةشاندنةوة

 : كة ئةمانةى خوارةوةن

ردنةوةى ئةو جوتيارانةى طرَيبةستةكانيان هةَلوةشاوةتةوة، كة تةرخان كردنى بودجةية  بؤ  ةرةبوو ك-1
 .سةرةوةدا داهاتووة( 4)لة بر طةى 

ء ئةجنومةنى شوراى دةوَلةت 150موصادة ة كردن لةسةر ئةو ثرؤذة ياسايةى كة لة اليةن ليذنةى -9
رةكانى مةجليَ ئامادةكراوة، كة هةلوةشاندنةوةى بر يارةكانى ئيستيمال  لةخؤ دةطرَيت، كة بةبر يا

ئةم ثرؤذةيةة لةاليةن ئةجنومةنى شوراى دةوَلةت نَيردراوة بؤ .  يادةى سةورةى هةَلوةشاوة دةرضووة
لة  9939ئةميندارَيتى طشتى ئةجنومةنى وةزيران، بةثَيى نووسراوى ئةجنومةنى شوراى دةوَلةت ذمارة 

30\19\9008. 
باكوورى هةَلوةشاوة، كة  بؤ نووسينطةى  سةرؤ  هةَلوةشاندنةوةى بر يارةكانى ليذنةى كاروبارى  -3

 941دةستوور  بة ذمارةكانى  150وةزيران بةثَيى نووسراوةكانى لَيذنةى  بااَلى جَيبةجَيكردنى ماددةى 
لةبةر ئةوةى  هةَلوةشاندنةوةى ئةم بر يارانة  لة دةسةاَلتى . 9008\8\95لة   348و 9009\4\30لة 

 .ة ئامادة كردنى ثرؤذةى ياسا نييةسةرؤ  وةزيرانة، ثَيويستى  ب

سر ينةوةى  ةرزةكانى دةوَلةت كة لةسةر ئةو جوتيارانةية كة طرَي بةستةكانيان هةَلوةشاتةوة، بؤ -5
 . ٍِرةضاوكردنى  بارى داراييان

دؤمن بؤ ثارَيزطاى ( 3400)دانانى ضارةسةر بؤ ئةو موَلكانةى كة لةثارَيزطاى ديوانية بةرووبةرى  -4
دؤمن كة لة ثارَيزطاى مووسَل  طوازرايةوة سةر ثارَيزطاى ( 1500)هةروةها بةر ووبةرى كةركوو ، 

لةرَيى طَير انةوةى ئةو موَلكانة بةهةمان رووبةرةكانيان لة ثارَيزطاى كةركوو  بؤ  هةردوو . كةركوو 
 .  ثارَيزطاى مووسَل و ديوانية

و مةغدووريةتى طةىل كوردستان كراو لةطةَل هةموو ئةمانةشدا با، لةاليةنةكانى مةزَلوميةت 
ثسثؤرةكانين هاوسؤزى خؤيان بةرامبةر كَيشةكان نيشاندا، بةاَلم داوايان دةكرد كورد هَيشتا نةرميى 
بنوَينَى بؤ وةرطرتنى داواكاني و بة ئاشكرا ديار بوو هةوَلةكانى ئةو ثسثؤرانة وة  رَيكخراوةكانى 

ى عةرة  و دةوَلةتة ئيقليميةكان بوو لةسةر حيسابى كورد، بؤ نَيونةتةوةيى، وة  يؤنامى بؤ رازى كردن
بةاَلم هةموو هةوَلةكانيان بةفري ؤ ضوو، هةروةها . ئةوةى ئةمةريكا بتوانَيت عرياق بةبَى كَيشة جَى بهَيَلَى

ئةو بةشة لة عةرة  و توركمانةكانين تةواو بَى ئومَيدبوون، نةيانتوانى بطةنة ئاماجنةكانيان، وةفدى 
رلةماني كوردستان هةَل يةَلةتَيننن بةشَيك لة هةوَلةكانيان ئةوة بوو كة بتوانن لة داهاتوودا ثة
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كؤبوونةوةو كؤنفرانسى تر لةنَيوان وةفدى ئةجنومةنى ثارَيزطاى كةركوو  و ئةجنومةنى نوَينةران 
توانن ئةجنومةنى رَيكبخةن و وةفدى ثةرلةمانى كوردستان تةنها وة  ميوانَيك ئامادة بَى، بؤ ئةوةى ب

، يان 150كةركوو  بؤ ناو ئةجنومةنى نوَينةران رابكَيشن، بؤ دؤزينةوةى رَيطاى بةديل بؤ ماددةى 
و لةدةستى خةَلكي كوردستاني بهَيننة دةرةوة، بةاَلم 150هةمواركردنى بر طةكانى ماددةى 

رى راستة ينةى طةىل جةختكردنةوةى وةفدى ثةرلةمانى كوردستان لةسةر ئةوةى كة ثةرلةمان نوَينة
كوردستانةو اليةنَيكى سةرةكيية لةهةر ضارةسةرَيكى كَيشةى كةركوو ، ناضاري كردن كة فةشةل بة 
هةوَلةكانيان بهَيندرَيت، ئةوة بوو ئةياد سامةر ائي هةوَلى ئةدا ليذنةية  لة ئةجنومةنى ثارَيزطاى 

ى كوردستان  بوَلى نةكرد، ثاشان بةر َيز كةركوو  و ئةجنومةنى نوَينةران ثَيك بَيت، وةفدى ثةرلةمان
سامةر ائى لةناكاو لةثريَ كؤنفرانسَيكدا باسى ئةوةى كرد كؤنفرانسةكة كؤتايى هات، كؤنفرانسين هةر 
بةردةوام بوو، دواى طفتوطؤى زؤر لةنَيوان سةرؤكى ثةرلةمان و وةفدةكةو سةرثةرشتيارى كؤنفرانَ 

 .فرانَ بةردةوامة و سبةى تةواو دةبَيتكؤنطرةيةكى رؤذنامةنووسي كرا، كة كؤن

 :بةيانى كؤتايى
 عرياق -ى تشرينى دووةم بةغدا 99

لة بةغدا  91/11/9002-12ئَيمةى بةشداربووان لةكؤنفرانسى رَيكةوتنامةى هلسنكى و دوار ؤذى كةركوو  كة لة رؤذانى 
 .بةسرتا

 ؤذى كةركوو  و ثةرةسةندنى خستيانةر وولةو مةترسيانة تَى دةطةين، كة بةشدار بووان دةربارةى دوار  -1
جارَيكى تر دووثات لة طرنطى بةردةوامى طفتوطؤكان دةكةينةوة، بةثَيى ثرةنسيثةكانى رَيكةوتننامةى هيلسنكى لةثَيناو  -9

 .دؤزينةوةى ضارةسةرى بؤ ئةو مةترسيانة
تَيثةر   1/5/9010وةيى لة بةية  طةيشنت كة لة رَيككةوت  لةسةر بةردةوام بوونى وتوَيذ لةطةَل راوَيذكارانى نَيونةتة -3

 نةبَى، ئةوين بؤ ضاوخشاندن بةو ثَيشكةوتنةى كة لةوانةية لة داهاتوودا جَيبةجَى بكرَى،
رؤذى دواتر كؤتايى بةكؤنفرانسةكة هات و كؤنطرةى رؤذنامةوانى لةاليةن بةر َيزان دكتؤر كةمال كةركووكى سةرؤكي 

و ئؤماىل ئةجنام دراو، دواى ئةوانين هةندَيك لةعةرة  و هةندَيك لةتوركمانةكان  الفائى ثةرلةماني كوردستان و هاشم
 .نار ةزايةتيان نيشاندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا،، ئَيستاة بؤ بؤضوونتان لةسةر وةفدةكةو دةوري وةفدةكة كةرةم بكة فةرموو

 :ادد عثمان بةر َيز عدنان
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ســوثا،، مــن ضــةند خــاَلَيكي بــة طــرنط دةزامن، بــؤ ئــةوةي  ســةي لةســةر بكرَيــت لــةم مةوزوعــةدا، ديــارة   
راثؤرتةكة زؤر تَيروتةسةل بـوو هـةموو اليةنـةكاني طرتبـؤوة، ئـةو خاَلـة طرنطانـةي مـن ثـَيم باشـة  سـةي            

دا، لـة يةكـةم سـةعاتدا    لةسةر بكةم، ئةوةية كة بةشداري وةفدي ثةرلةماني كوردسـتان هـةر لـة يةكـةم رؤذ    
هةموو بةرنامةي كؤنطرةكةي تَيكدا، يةعين لةو ضةند رؤذةي ئَيمة لـةوَي بـووين، كـة كؤنطرةكـة بـةردةوام      
بوو لةر استيدا بةطوَيرةي ئةو بةرنامةية ئين نةكرا، ضونكة ديارة ثَيشرت بةرنامةيةكي كامـل و بـاة دانـرا    
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بكرَيـت، كـة لةوانةيـة وةفـدي كوردسـتان ئيسـارةي بكـات،        بوو، بؤ ئةوةي تةجاوزي هةموو ئةو مةسـائيالنة  
بةشداري ئَيمة هةر لة يةكـةم دة يقـة لةر اسـتيدا ئـةو بةرنامةيـةي تَيكـدا، ثَيموايـة وةفـدي ئَيمـة هـةر لـة            
سةرةتاوة لة سـةعاتي يةكةمـدا تَيطةيشـت  لـةوةي كـة هـةوَلَيكي زؤر جـددي هةيـة، بـؤ ثشـتطوَي خسـنت و            

، هةوَلَيك هةية بـؤ ثـةراوَيز خسـتين ثةرلـةماني كوردسـتان و رؤَلـي ثةرلـةماني        150بازدان لةسةر ماددةي 
كوردستان، رؤَلي هةرَيم لة مةسةلةي كةركووكدا، دواترين دةركةوت كة هةوَلَيك هةيـة وةفـدي ثةرلـةماني    

لـة  كوردستان، يان ثةرلـةماني كوردسـتان وةكـو ميوانَيـك لـة ميوانـةكان سـةير بكرَيـت، نـة  وةكـو يـةكَيك            
بةشدار بووة طرنطةكان، يان يـةكَيك لـة اليةنـةكاني كَيشـةكة، ئةمـة لةر اسـتيدا هـةر لـة هـةنطاوي يةكةمـدا           
روون بوو بؤ وةفدي كوردستان، خؤشبةختانةة سةرجةم وةفدةكة لـةو مةترسـيانة تَيطةيشـتوون، هـةر لـة      

اي ئـةو ثرةنسـيثانة كـار    هةنطاوي يةكةميشدا ضةند ثرةنسيثَيكي دانا، وةفدةكة بـؤ خـؤي كـة لةسـةر بنـةم     
دةكات، كة بناغةي هينةكان ئةوة بوو، كة ئَيمة بة هية شَيوةية   ةبوكان نيية، هية بةديلَيك بـؤ مـاددةي   

دابنرَيت بة هةر ناوَيكـةوة بَيـت، بـة هـةر عينوانَيكـةوة بَيـت، ديـارة كـوردو ثةرلـةماني كوردسـتان و            150
ةن كـة بـةردةوام حيـوار هـةبَيت لـةنَيوان هـةموو ثَيكهاتـةكان،        هةرَيم زؤر لةطةَل طفتوطؤن، زؤر لةطةَل ئـةو 

ئةوةة بؤ طةلي كوردستان زؤر طرنطة، بةاَلم بةناوي مةجليسي حيوارةوة هةر شتَيكي تر بؤ هةوَلدان بَيـت  
، ئـةوة  ـابيلي  ـةبول نييـة لةاليـةن ئَيمـةوة، ئَيمـة بـة هـية شـَيوةية            150بؤ ثشتطوَي خسـتين مـاددةي   

، كة مةسةلةي كةركوو ، ضارةنووسي كةركوو  بَيتة نَيو هةر ئةجيندايةكي ترةوة بةدةر لـة   ةبوكان نيية
ئةجينداو ئيستي قا اتي دةستووري، كة ئةوة يةكَيكة لة مافةكان و لـة دةسـتكةوتةكاني خـةَلكي كوردسـتان     

 ي نوَيدا، لةو رؤذانة لة دةستووري عَيرا يدا، بةشَيكة لة مةرجةكاني بةشداري كورد لة ثَيكهَينانةوةي عَيرا
كة كؤنفرانسةكة بوو وةفدي كوردستان بـة تـةنيا بةرامبـةر سـَي اليـةن وةسـتا بـؤوة لةر اسـتيدا، بـؤ ئـةوةي           
بةرضاوي ئَيوة رؤشنرت بَيت بةرامبةر ئةو مةترسـيانةي كـة لـة ئاينـدةدا رووبـةر ووي دةبينـةوة، وةفـدي بـا         

ايةتيةوة لـةوة بةشـدار بـوون، ديـارة شـارةزاييان هـةبوو لـة        بَلَي  تيمي ثسثؤر اني بياني كـة بـةناوي ثسـثؤر    
مةسائيلي ناوضة ناكؤكـةكان، كَيشةلةسـةرةكان لـة زؤر شـوَيين دنيـادا، بةتايبـةتي بةشـدارييان كـرد بـوو لـة           
كؤمةَلَيك وةفدو بابَلَي  ليذنةي ضارةسةر كردني ئةو كَيشانة، ئةمانة بؤ ئةوة هاتبوو، بةر اسـيت بـؤ ئـةوةي    

رَيطا ضارةيةكي تر بكرَيتةوة، بري لة هةنطاوي تر بكرَيتـةوة بـؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـةي كـةركوو        بري لة 
بةناوي طفتوطؤوة، ثةرلةماني عَيرا ين ديارة بـةهؤي سـةرؤكايةتيةكةيةوة بةشـَيك لـة ثةرلـةماني عَيـراق       

ة، هـةم ثةرلــةماني  هـةر بـةنيازي ئـةوة بـوون، كـة مةلـةن كــةركوو  هـةم بضـَيتة نـاو ثةرلـةماني عَيرا ـةو           
عَيرا ين تـةرةفَيك بَيـت لـة مةسـةلةكاندا، اليـةني تـرين بةداخـةوة اليـةني هةنـدَيك لـة توركمانـةكان و            
عةرةبةكان بوو لة ئةجنومـةني ثارَيزطـاي كـةركوو  و بـا بَلـَي  لـة ثةرلـةماني عَيرا يـدا، ئـةم سـَي اليةنـة            

وازي لـة بـريو بؤضـوونةكانيان بـةوةي كـة  سـة       تة ريبةن جؤرَيك كؤ دةنطي و هاودةنطيـان هـةبوو بـة جيـا    
نةكرَيت، بري لة ئةجينداي تر بكرَيتةوةو بري لة رَيطا ضارةي تر بكرَيتةوة، ئةمة هـةر   150لةسةر ماددةي 

لــة ســةرةتاي دةســت ثَيكردنــي كؤنفرانســةكة لــة وتــاري يةكــةمي ســةرؤكي ثةرلــةماني كوردســتانةوة ئــةو    
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بـوو، بـا، لـة ئيسـتي قا اتي      150ةتاي وتارةكـةي بـا، لـة مـاددةي     هةنطاوانة هـةمووي تَيكشـاوة لـة سـةر    
دةستووري بوو، با، لة طفتوطؤو ئةوانة كرا، ئةمة خؤشبةختانة جارَيكي تـر كـؤ دةنطـي كـورد بـوو لةسـةر       

، لةسةر ئةوةي كـة كـورد بـة هـية شـَيوةية  اليـةني       150، لةسةر جَي بةجَي كردني ماددةي 150ماددةي 
  ئامادة نيية  ةبولي هةر ئةجيندايةكي ترو هةر ثالنَيكي تر بكـات بـؤ ئـةو مةوزوعـة،     كوردستاني با بَلَي

ئةمة ديارة رةئي هةموو فراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان و هَيزة كاريطةرةكاني كؤمةَلطاي كوردستانن، 
لـةوة تَيطةيشـت ، بـؤ     ديارة من لةو خاَلةوة لة بووني سَي هَيزو سَي اليةنةوة كة بةشَيكيان ثسثؤر ي بيان 

خؤم خاَلَيكي زؤر زؤر طرنطة دةمةوَيت  سةي لةسةر بكةم، ئةوين ئةوةية كة بـةردةوام ئةجيندايـةكي تـر    
ــاددةي        ــةر م ــازدان بةس ــدن و ب ــؤ تَيثةر ان ــة ب ــدانَيك هةي ــةردةوام هةوَل ــة، ب ــةني   150هةي ــؤ الي ــة ب دا، ئةم

ضـيرت خـاوة خـاو وسيسـيت نـةكرَيت لـة مةسـةلةي        كوردستاني بوو، بؤ هَيزةكاني كوردستان زؤر طرنطة، كة 
و ئيستي قا اتي دةسـتووري كـورددا، ثَيطـةي كـورد وةكـو بـا، دةكرَيـت لـة         150جَي بةجَي كردني ماددةي 

ئَيستا بةناوي مةجليسي حيوارو ئةوانةوة ض موئامةرةيةكي  150بةغدا ئَيستا لة ض  ؤناغَيك داية، ماددةي 
  ثاَلثشـتَيكي طرنطـة، بـؤ ئـةوةي  سـةي جـددي بكرَيـت، يـةعين بـا بَلـَي            لةسةرة، ئةمانة هةمووي با بَلـيَ 

و ئةوانة، لةوا يعدا ئَيمة بـة عةمـةلي بينيمـان،    150مةترسيةكان كةبا، دةكرَين مةترسي لةسةر ماددةي 
وة، بة بةرجةستةيي بينيمان بةناوي خةبريو، بةناوي با بَلَي  دةست تَيوةرداني ثةرلةماني عَيراق و ئةوانة

وةفــدي ثةرلــةماني كوردســتان بــةهية شــَيوةية   ــةبولي ئــةوة نــةبوو، كــة مةلــةن كــةركوو  بر واتــة نــاو   
نةخشةي رَيطاي بؤ داناوة، خةريتةي تةريقي بؤ داناوة،  150ثةرلةمانةوة، ئةوة مةلةن كةركوو ، ماددةي 

 .يةكَيك لة خاَلةكان بووياخود ئةو خةريتة تةريقة ئَيستا لة ئةستؤي حكومةتي عَيرا يداية، ئةمة 
خاَلَيكي تر، كـة مـن بـة خـاَلَيكي زؤر طرنطـي دةزامن ئةوةيـة لـةو ضـةند رؤذة هةوَلـدانَيكي زؤر هـةبوو، بـؤ            

و مةسـةلةي  150تةجاوز كردني ئريادةي خةَلكي كوردستان و ثةرلةماني كوردسـتان لـة مةسـةلةي مـاددةي     
ا، كة ئَيمـة تـةنها ميوانَيـك بـ ، طوَيطرَيـك بـ ، تـةنها        كةركووكدا، تا حةددَيك زؤر روودارانة با، لةوة كر

بةشدار ب  لة  سةو باسةكان، لةر استيدا ئةو وةفدة تـواني ئـةوة بسـةثَينَيت، نـة  بسـةكَينَيت، بسـةثَينَيت       
بةسةر هةموو ئةو اليةنانةي كـة بةشـدار بـوون ثةرلـةماني كوردسـتان و خـةَلكي كوردسـتان، كـة ئَيسـتا لـة           

ــؤ  ــدا ك ــةماني        هةرَيم ــة ثةرل ــةركوو  و بَيي ــةي ك ــي كَيش ــةر كردن ــة ضارةس ــرنطن ل ــَيكي ط ــةوة بةش كراونةت
كوردستان و ئريادةي خةَلكي كوردستان، مومك  نيية  سة لةسةر ضارةنووسي كةركوو  و لةسـةر ئاينـدةي   

يـةكانين  كةركوو  بكرَيت، ئةمة خاَلَيكي طرنط و ثَيمواية توانرا لةوَي بضةسـثَينيت، هـةموو خـةبرية دوةل   
لةوة تَيطةيشنت كة ناكرَيت  سة لةسةر ضارةنووسي ئةو ناوضانة بكرَيـت بـةبَي طةر اندنـةوة بـؤ ثةرلـةماني      
كوردستان و بةبَي طةر اندنةوة بؤ خةَلكي كوردستان و بؤ نوَينةرةكاني خةَلكي كوردستان، كة ئَيستا خؤي لة 

وار بة مامؤستا عومةر بدةم كورتةي سةرجنةكاني ثةرلةماني كوردستاندا دةبينَيتةوة، ئةمة تة ريبةن من ب
 .خؤم بوو لةسةر ئةو كؤنفرانسة، سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثا،، كا  عومةر عبدالعزيز بؤ خوَيندنةوةي ئةو ياداشتة فةرموو

 :بهاءالدين بةر َيز عمر عبدالعزيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر ئةو وةفدة، بةر اسيت منين وا دةزامن ئاماجنةكاني خؤي ثَيكـا، تـواني بـة    بةنيسبةت ئينتيباعي خؤم لةسة
ــة         ــةلة لـ ــة مةسـ ــن لـ ــة  دةنطـ ــتان يـ ــةَلكي كوردسـ ــةراني خـ ــة نوَينـ ــةثَييَن، كـ ــةر بسـ ــةكاني بةرامبـ اليةنـ

دانـَين، تاوَيـك بـةناوي مةجليسـي      150ضارةنووسسازةكاندا، ئةوان دةيانويست بةديلَيك بؤمـان لـة مـاددةي    
وَيك بةناوي ئةوةي كة موسةلةسَيكيان دروست كرد بوو، كة ثةيوةندي لةنَيوان كةركوو  و بةغدا حيوار، تا

هــةبَيت، ثةيوةنــدين لــةنَيوان هــةرَيم و بةغــدا هــةبَيت، بــةاَلم هــية ثةيوةندييــة  لــةنَيوان كــةركوو  و    
اتانةمان رةتكردةوة، كة هةرَيمدا نةبَيت، كة ئةمة دةيانويست شةرعيةتَيكي ثَي بدةن، ئَيمة هةموو ئةو ئالي

لة رؤَلو كاريطةري و دةوري ثةرلةماني كوردستان كةم بكاتةوة، سوثا، بـؤ خـوا وةفدةكـة  هـاودةنط بـوو و      
سوور بوون لةسةر داواكارييةكان، ثَيمان وتن بة راشـكاوانة كـة ئَيمـة نـاتوان  موسـاوةمة لةسـةر هـية لـةو         

ان بة ئاينـدةي ميللةتةكةمانـةوة هةيـة، ثةيوةنـدييان بـة      مةسةالنة بكةين، كة ضارةنووسسازن و ثةيوةنديي
مةسةلة نةتةوةييةكان و نيشتمانييةكانةوة هةية، من حةز دةكةم لَيرة ثةرلةماني كوردسـتان لـةوة ئاطـادار    

بـة ماددةيـةكي    150بَيت، كة بةر اسيت هةندَيك ئـةتراف هـةن لـة خـوارةوةو وةسـةتي عَيـراق كـة مـاددةي         
ةبَيـت ئَيمـة لـة هـةموو ناوةنـدةكان ثَيـداطريي بكـةين لةسـةر ئـةوةي كـة ئـةو ماددةيـة             تةواو بوو دةزانن، د

ماددةيةكي دةستووريية، ماددةييةكـة تـا ئَيسـتا ئـةوةي كـة لةبةرضـاو بَيـت، دةتوانَيـت ضارةسـةري كَيشـةي           
لـةناو   كةركوو  و ناوضةكاني تر بكات، بةاَلم مـن لَيـرة دوو تَيبينـيم هةيـة، ضـونكة هـةموو ئـةو تةوةرانـة        

 :راثؤرتةكةدا هةبوون، دوو تَيبيين ئاراستةي بةر َيزان دةكةم
ئَيمــة بةر اســيت زؤر ثَيويســتة خؤمــان ثشــت بــة خؤمــان ببةســت ، ئَيمــة لــةو دوو ســةفةرة بؤمــان  / يةكــةم

ماحيدك ظهدرك مثدل    )دةركةوت كة بةر اسيت كة، وةكو خؤمان دَلسؤزي خؤمان نيية، وةكـو عـةرة  دةَلَيـت    
ة هةموو جار وا دةزان  بة وةعدو بةَلَييين ئةمالو ئةوال دةتوان  هةندَيك شت بكةين، ئةمـة  ، ئَيم(ظفرك

تةنها بؤ ثشتيواني كردن لة كَيشةكامنان باشة كة ثشت ببةست  بة خةَلكي تر، بةاَلم بَي كةسي خؤمان لةم 
وانيمان لـَي بكـات، كـة،    جؤرة سةفةرانة دةردةكةوَيت، بَي كةسي بةو ماناية ناكات كـة كـة، نـةبَيت ثشـتي    

 .هةية، بةاَلم ئَيمة خؤمان الوازين، خؤمان بةثَيي ثَيويست بةدةم كَيشةكامنانةوة ناض ، ئةوة خاَلي يةكةم
ئةوةية كة بةر اسيت ئةم يـة  هةَلوَيسـتية بثـارَيزين زؤر باشـة، لـةو مةسـةالنة كـة ضارةنووسسـازن         / دووةم

يشتمامنانةوة هةية، ئةوةة دةخوازَيت كة لة نرخي هةوَلي يـةكرت  ثةيوةندييان بة ئايندةي واَلت و طةل و ن
كةم نةكةينةوة، ئةو دةستةواذانة الببةين كة لـة هةنـدَيك ئينيـاتي ئيعالمـي بةر اسـيت بـا، لـة مزايـةدات         
دةكرَيـت، هــةر كةســَيك لــةو كوردســتانة، لــة هــةر شــوَينَيكي دنيــادا دَلســؤزة بــؤ كــوردو كوردســتان، لــة هــةر  

لــة هـةر ئيتيجاهَيــك بَيـت هــةوَلي بنـر خَين ، دةتــوان  دةستخؤشـي لــَي بكـةين و ثشــتيواني لــَي      اليـةنَيك،  
 .بكةين، بؤ ئةوةي ئةو ية  دةنطية بثارَيزَيت و زؤر سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا، بؤ جةنابت، كا  ساالر موداخةلةت هةبوو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .بةر َيزان
لةر استيدا ئةو موئتةمةرةي كة بةناوي موئتةمـةري هلسـنكي هـةبوو، مـن دةمـةوَيت تـةوزحيي ئـةوة بـدةم،         

ــاَلي       ــرت س ــوو، ثَيش ــةر ب ــَييةم موئتةم ــة س ــةبوو، ئةم ــةر ن ــةم موئتةم ــة يةك ــك   9009ئةم ــدا جارَي ــة فلةن ل
وردستان و هَيزة سياسـيةكان و لـة   موئتةمةري يةكةم بةسرتاوة بة بةشداري سةركردايةتي سياسي خةَلكي ك

موئتةمةري دووةم بةسرتاوة، سَييةم جار بةو بةرنامةية هَينراية ثةرلةماني  9008بةغداة هةروةها ساَلي
ةوة دةتـوامن بَلـَيم ثَيشـرتين نةخشـةيةكي رَيطـا بـووة ئـةم        9009عَيراق، ديـارة ئةمـة لةر اسـتيدا لـة سـاَلي      

ة ينةو موبةرمة  بة ثرةنسيثَيكي زؤر ديبلؤماسيانة كار بكرَيـت، بـؤ   موئتةمةرة، بؤ ئةوةي بةديلَيكي راست
ي دةستووري بدؤزرَيتةوة، بةشداري كردني وةفدي ثةرلةماني كوردسـتان لـة   150ئةوةي بةديل بؤ ماددةي 

سَييةم موئتةمةردا لةر استيدا بووة مايـةي هةَلوةشـاندنةوةي بةرنامـةي موئتةمـةري يةكـةم و موئتةمـةري       
بةاَلم ئةوةي بـةالي ئَيمـةوة جَيطـاي سةرسـورمان بـوو، كـة ئَيمـة وامـان دةخوَينـدةوة، كـة ئَيمـة            دووةمين، 

و كَيشـةي كـةركوو  بةثشـتيواني ئـةو      150دةض  لةوَي هةنطاوَيكي خَيـرا بـؤ ضارةسـةر كردنـي مـاددةي      
هـةر بـؤ دةفعـي    عة ليةتانةي كـة لـةبواري نَيودةوَلـةتي ئـين دةكـةن دةدؤزرَيتـةوة، بـةاَلم دةركـةوت ئَيمـة          

مةفســةدة ئةيجارةشــيان لــةوَي حزورمــان هــةبوو، بــؤ ئــةوةي بةاَليــةكي ناطــةهاني تــر دوور يةينــةوة، لــةو 
موئتةمةرةدا ئَيمـة تَيطةيشـت  عة ليـةتَيك لـةناو ئةجنومـةني نيشـتماني عَيـراق كـة طوزارشـت دةكـات لـة            

ثي دميوكراسـي و ثرةنسـيثي دةسـتووري    بةشَيكي سةرةكي سياسيةكاني عَيراق، هَيشتاكة باوةر ي بة ثرةنسـي 
نيية بؤ ضارةسةر كردني كَيشةكاني ئَيمة لةطةَل بةغدا، لةناو هـؤَلي دةسـتووري لـةناو ثةرلـةماني عَيرا ـدا      
ــن        ــوت م ــة دةيط ــةني نوَينةران ــدامي ئةجنوم ــتا، ئةن ــةبوو هةَلدةس ــةَلك ه ــرد، خ ــؤثةكامنان ك ــة وؤر  ش ئَيم

ماشا بكة، دةبَيت لةطةَل خةَلكي لةو بابةتة لة طفتوطؤو حيـواردا  تةمسيلي مو اوةمةي شةريف دةكةم، تؤ تة
 .بي و اليةني نَيودةوَلةتي بةجؤرَيك لة جؤرةكان بؤ تةوازون راطرتن مور اعاتي ئةو بؤضوونانة بكات

مةسةلةية  هةية كة ثةيوةندي بة رةمسيةت و نا رةمسيةت هةية، زماني كـوردي رةمسييـة لـةثاَل    / سَييةم
بي بةثَيي دةستووري عَيرا ي، بةاَلم دةبيين بةشَيك لـةم ئامـادة بووانـةي كـة بـة رةمسـي لـةناو        زماني عةرة

موئتةمةرةكةدا بوون سَل كردنةوةيان لة زماني كوردي، يةعين شتَيكي زؤر سةيرو سةمةرة، يةعين شـتَيكي  
بطرَيـت، ئيسـتيعدادي   زؤر سةرسورمان بوو،  ةبولي بوو طوَي لةاليةني بياني، ئريلةندي، كةنـدي، ئـةمريكي   

نييــة طــوَي لــة زمــاني هاوشــارييةكةي خــؤي بطرَيــت، هاونيشــتماني و هاوواَلتيةكــةي خــؤي بطرَيــت، ئةمــة    
عة ليةتَيكة بةر اسيت جارَيكي تر دةماخناتةوة بةر ئةو دووريانةي كة ئَيمة بؤ دؤزينةوة رَيطا ضارةكان، يـان  

كوو  و ناوضـةكاني كَيشــة لةسـةر هــاتووة، دةبَيــت   تة وييـة كردنــي ئـةو رَيطــا ضـارانةي بــؤ مةسـةلةي كــةر    
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هةميشة بري لةوة بكةينةوة، ئَيمةة نةخشة رَيطايةكي ثتةومان هةبَيت، يان ئاليةتَيكمان هةبَيت تة وييةي 
 .ئةو ضارةسةرة دةستووريانةمان بكات

ةاَلم لـةثاَل كـارا   هةيشةي نيزاعـةي مولكيـة، ئَيمـة راسـتة داوامـان كـرد كارةكانيـان كـارا بكرَيـت، بـ          / ضوارةم
كردنيان دةبَيـت موتابةعةيـةكي جـددي و بـة ئينيـاف هـةبَيت، ضـونكة مـن ئةطـةر منوونةيـةكي عةمـةلي            
بَينمةوة دوَييَن لة خانة   و سةعديةو جةلةوال بر يارَيك هاتووة لةاليةن هةيشةي نيزاعـةي موَلكيـةوة بـؤ    

ي هةيــة هــي ســاَلةكاني هةشــتايةكان، دةبَيــت دةســتةكاني ئــةو مةنتيقةيــة، دةَلــَي ئــةو خانووانــةي كــة تــاثؤ
بدرَيتةوة صاحَيبةكانيان، بَيطومان خةَلكي ئةو مةنتيقةية ساَلي حةفتاو ثَينج و دواي حةفتاو ثَينج هةموو 
راو نراون، ئةو فةترةية تاثؤ نةبووة، لة دواي ئةو فةترةية لـة سـاَلي حـةفتاو نـؤ و هةشـتاو سـَي و ئةوانـة،        

تاثؤ كراون بةناوي ئـةو عةرةبانـةي كـة بةناويانةوةيـة، ئَيسـتاكة مةحكمـة تـةبليغي         زؤربةي ئةو خانووانة
دةيان ماَلي لة سةعديية كردووة، لة سةدان ماَلي جةلةوال كردووة، كة دةبَيت لة ماوةي ية  مانطـدا بـةثَيي   

ــيت        ــت بةر اس ــة دةبَي ــةعين ئَيم ــةن، ي ــؤَل بك ــان ض ــوَلكي خانووةكاني ــاتي م ــةي نيزاع ــاري هةيش ــةر ووي  بر ي ل
كاركردنيشمانةوة دةبَيت نفوسي خؤمان لةناو ئةو هةيشاتانة لة ثَيطةمان لة بةغـدا لـة دامودةزطاكـان زيـاتر     
بكةين، ئةطينا تةفعيل كردني ئةو هةيشاتانةة بةثَيي دةستووري ئَيمة  ازاجنمان ثَي ناطةيةنَيت، سوثاستان 

 .دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يضت هةية، فةرمووسوثا،، كا  خةليل ه

 :دد ام  عثمان بةر َيز خليل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا،، ديارة زؤر لة سةرنج و تَيبينيةكان با، كرا، كا  ساالر هةندةي نةمابوو باسي كـرد، بـرادةران   
النَيكـي بةرنامـةي   باسيان كرد، بةاَلم ئةوةي كة بؤ مَيذوو دةمَينَيتةوة بيَلَيم بةر اسيت يةعين ئَيمة بةسةر ث

دار َيذراوى دوور و درَيذ كةوت ، كة بةر استى هةر لة سةرةتاوة وةفدى ثةرلـةمانى كوردسـتان لـةوة بـة ئاطـا      
بــوو كــة بــرادةران هــةموو ئــةبعادةكانيان بــا، كــرد، نامــةوَى بضــمة ســةرى، بــةآلم ئــةوةى كــة بــؤ مَيــذوو     

كةدا هةند  لة برادةرانى هاوثةميانى ثةرلةمانى عريا ى دةمَينَيتةوة و دةمةوَيت لَيرة بيَلَيم، لة كؤنفرانسة
و ليستى هاوثةميانى ئامادة بوون بؤ مَيذوو دةيَلَيم كة بةر استى ر ؤَلى باشيان بينى لة ئاشاناكردنى ئَيمة بة 
ضؤنيةتى سروشتى ئةو شةخسانةى كـة لـة كؤنطرةكـةدا بـوون كـة ئـةوان ثَيشـرت تـةعاموىل ثـَين وةختيـان           

هةبوو، لة سروشتى ئةو شةخسانة و لة ضؤنيةتى دةر  ر َينيشان دةر بووة بؤ ئَيمـة كـة ثَيويسـتة    لةطةَليانا 
ثةرلةمانى كوردستان و هةوَلى ئةو برادةرانةة بةر استى بنرخَيندرَيت بة تايبةتى هةرية  لة كا  خاليـد  

لـةو برادةرانـة حة ـة     شوانى و هةروةها سريوان زةهاوى و برادةرانـى يـةكطرتوو مامؤسـتا زهـري و هةنـدَيك     
ثةرلةمانى كوردستان ئـةو هةَلوَيسـتةيان بـة بـةرز بنـرخَينن كـة ر َى نيشـاندةرمان بـوون و زؤر هاوكارمـان          

 .بوون وسوثاسيشيان دةكةين
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
قـةت  سوثا، بؤ ئَيوةى بةر َيزين هةرئيزافة دةكةين، من سةرؤكى وةفدةكة بووم و لةطةَليان بووم لة حة ي

جوان شةرحيان كرد، دةست خؤشيان ىَل ئةكةم، بة، ئةوةى بة موختةسةرى بطوترَيت دةست و ثالن هةية 
لــةكاريرَيت و بــةديلى بــؤ   150و بةردةواميشــة، بــؤ ئــةوةى ليذنــةى بــاآلى جــَى بــةجَى كردنــى مــاددةى    

ون وا تَى طةيةندرابوون بدؤزرَيتةوة، ئينجا بةناوى جؤراو جؤر، هةر ئةو خةبريانةة كة لة دةرةوة هات بو
بكةن  يامةت دةبَيت، دوور ووة بوون، يةعنى الى ئَيمة شـتَيكيان دةطـوت و الى    150ئةطةر باسى ماددةى 

ئةوانين شتَيكى تريـان دةطـوت، ئـةوين حة يقةتَيكـة و حـة ى هـةموو ئَيـوةى بةر َيزيشـة بيزانـَى كـة بـؤ            
انةة دةيانةوَى بؤ خؤيان كار بكةن، اليان موهيم نية وفودى تر دةر ؤن، زؤر وريا بن لةو شتانة، ئةو خةبري

تؤ حة ةكةت بؤ دَيت يان ناية، دةيانـةوَى بـةردةوام بـن و كاريـان هـةبَيت و بـَين موئتةمـةرات بكـةن و بـؤ          
خؤيان ذيانى خؤيان دروست بكةن، يةعنى ئةوةة موالحةزة دةكرا، يةعنى اليان موهيم نـةبوو تـؤ خـاوةن    

نيت، موهيم ئةوةية ئيشةكة بةردةوام بَيت، ئةوةى ئَيمة لةوَى زؤر تةركيزمان لَيى حة ى يان خاوةن حةق 
، نيهايةتى خةَلكى شارةكان، ئةو شـوَينانة بـة نيسـبةت كـةركوو  و كةركووكيـة       150كرد، طوكان ماددةى 

بنيشـَى  لةطـةَل   ئةسَليةكان بر يار لة ضارةنووسى خؤيان دةدةن، ئةمة ماناى ئةوة نية ئَيستا خةَلكى ئةوَى دا
ةو خةريتـةى   150ئةو تةرةف و ئـةو تـةرةف ضارةسـةرَيكى تـازة بدؤزَيتـةوة، ضارةسـةرى نيهـائى مـاددةى         

ر َيطاية و كَيشةكة لةبةينى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و حكومـةتى ئيت ـادى عريا ـة، يـةعنى ئـةوة نيـة       
ك حيز  كة ئة ةليةتة يان عةشـريةتة  ئةمر ؤ مةمجوعةية  لة ئةجنومةنى ثارَيزطاى كةركوو  يان هةندَي

بَيت ضارةسةرَيكى تازة بدؤزَيتةوة، ئةوة مةرفوزة نيهائيةن، خةَلكى كةركوو  دةتوانَى لة ر ؤذى ريفر انـدؤم  
بةشدارى ر يفر اندؤم بَيت و دةنط بدات بة ئـازادى كـة لةطةَلـة يـان لةطـةَل نيـة، ض شـَيوازَيكى بوَيـت، بـةآلم          

اددةيةكى دةستوورى بنَيتة  ةبر و ماددةيةكى تـر و ر َيطايـةكى ترمـان بـؤ دروسـت      حة ى نية ئَيستا بَيت م
بكات، ئةمة زؤر بة وردى لَييـان تـَى طةيـةنرا، هـةوَلين هـةبوو كـة ئةجنومـةنى ثارَيزطـاى كـةركوو  وةكـو           

ةمـة  ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق ليذنةية  ثَيك بَيت بؤ ئةوةى بر يار بـدةن لـة ضارةنووسـى كـةركوو ، ئ    
ئةوةَلةن ئةم موئتةمةرة ئةوة نية بؤ ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق و طشت عرياق بَلَييت تؤ دةبَيت ئـيَلال وا  
بكةى، موئتةمةرَيكى موتةوازعية، واجبى ئةو موئتةمةرة ئةوةية ثَيشنيار و وجهة نةزةرى هـةبَيت بيداتـة   

جا ئةوان دةيكةن يان نايكةن ئةوة ئيشى ئةوانـة،  ، بَلَى ئَيمة ئةمةمان ثَى باشة، 150ليذنةى باآلى ماددةى 
بةآلم تؤ خؤت بكةيتة بةديل، ئةم خةياَلةيان خاوة و  ةبوَل ناكرَيت، ويسـتيان مبـان خةَلـةتَينن ليذنةيـة      
لة ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق و ئةجنومةنى ثارَيزطاى كةركوو  تةشـكيل بكـةن و لـة دانوسـتان بـن و لـة       

طوكان ئةمةة مةكروهة، ئةمة نابَيت يةعنى ئةمة هةوَل دانة بؤ خؤ دوورخستنةوة طةَل ية   سة بكةن، 
نيـة،   150، بة موختةسةرى وةكو بةر َيزان ئيشارةتيان ثَيدا تَيطةيةنران بةديل بؤ ماددةى 150لة ماددةى 

يمَيـَل دةنَيـرن   خةياَلتان ساط بَيت،  ةناعةتيشيان هات كة ئةوة ئَيستاة ثةيوةندى دةكةن، نامة دةنَيرن و ئ
دةيانةوَى بةردةوام بن لة طفتوطؤ كردن، مان  نية طفتوطـؤ، بـةآلم بـاة تَيطةيـةنران كـة ئـةوة  بـؤ مـاددةى         
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ــةم،        150 ــتيوانيان ىَل دةك ــين ثش ــردةوةو من ــوونةكانيان ر وون ك ــة بؤض ــةو بةر َيزان ــتا ئ ــت، ئَيس ــة ناكرَي ك
ثوضــةَل بكرَيتــةوة، هــةتاوةكو دواى ئــةوةى    ســةكانيان زؤر لــة جَيــى خــؤى بــوو و تــونرا ثالنَيكــى طــةورة  

هةندَيك سةحب بوون ئةو شارةزايانةشى كة زؤر هةوَليان دةدا ئَيمة  ان  بكةن بؤ اليةنـةكانى تـر، طوتيـان    
غةريبة خةَلكَيك لة عريا ى تازة، ئامادة نةبَيت طوَى بطرَيت لة كةسَيك بـة زمـانى خـؤى  سـة بكـات، لـةالى       

ؤى  سـة دةكـات، يـةعنى ئيسـتيفادةيةكى باشـى تَيـدا بـوو، سوثاسـى ئةنـدامانى          ئَيمة هةركة، بة زمانى خ
وةفد يةكة يةكة دةكةين، هةَلوَيستَيك و رةفتارَيكى زؤر ثـريؤز و بـةرزيان هـةبوو، ئـةو يـة  هةَلوَيسـتيةة       

 .ئةرسةالن فةرموو.ئَيمة بةرةو سةركةوتن دةبات، كا  د
 :لةمانجَيطري سةرؤ  ثةر/ئةرسةالن باييز.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، خؤى لة كؤنطرةكانى ثَيشوو تـر وةفـدى ثةرلـةمانى كوردسـتانى تَيـدا نـةبوو،       
بةآلم بـؤ تـةئريخ دةكـرَى بَلـَي  لـة ر َيطـاى خوَينـدكارَيكى كـوردى كـةركووكى كـة لـة جاميعـةى بؤسـنت لـة               

ابيةيــةى بينــى بــوو بــؤ ئــةوةى ئَيمــة لةطــةَل ئــةو ثرؤفيســؤرةى كــة    ئــةمريكا دةخوَينَيــت، ئــةو دةورة ئيج
كة لةوَى ثرؤفيسؤرَيكة لة جاميعـةى بؤسـنت، ثةيوةنـدى    ( ئؤماَلى)سةرثةرشتى كؤنطرةكةى دةكرد بة ناوى 

ــةو       بــؤ ئَيمــة دروســت كــرد بــؤ ئــةوةى ثةرلــةمانى كوردســتانين وةكــو تــةرةفَيك لــة تةرةفــةكان بضــَيتة ئ
ــةوة، ئيشــى ئة  ــتةكةيان ديالؤطــة،        كؤنطرةي ــة دةكــةن مةبةس ــةو جــؤرة كؤنطران ــة سةرثةرشــتى ئ وانــةى ك

مةبةستةكةيان لَيكرت نزيك كردنةوةى اليةنة ناكؤكةكانة، ئةوانة دةوريان بينيوة لة ئـةفريقاى جنـوبى، لـة    
انـة  شوَينةكانى ترى وةكو ئايرلةندا، تةنانةت ئةو ثرؤفيسؤرة خؤى ئايرلةندية لة ئةسَلدا، لةبةرئـةوةى ئةو 

كة ويستيان ئةو كؤنطرة ساز بكةن لة بةغدا و دةعوةتى وةفدى كوردستانى و ثةرلةمانى كوردستانيان كرد، 
بةر اسـتى ئةمـة دةورَيكــى ئيجـابي بــوو، ضـونكة وةفــدى ثةرلـةمانى كوردســتان وةكـو تــةرةفَيك ضـوونة نــاو        

تـؤر باسـى كـرد ئـةوان ئيشـيان      مةسةلةكان كة جاران ثةرلةمانى كوردستان لةو كؤنطرةيةدا نةبوو، وةكـو دك 
ئةوةية كة اليةنة ناكؤكةكان لَيكرت نزيك بكةنةوة، ئةوان مافيان بةسةر ئةوة نية كة حةق بة كَيية و حةق 
بة كَى نية، لةبةرئةوة من دةستخؤشى لةو هةظاآلنةى خؤمـان دةكـةم كـة ضـوونة ئـةو كؤنطرةيـة، مـن ثـَيم         

طرةكة بة اليةنى ئيجابى و بة مةسـَلةحةتى كـةركوو  و خـةَلكى    وابَى دةورَيكى ئيجابيان بينى و توانرا كؤن
 .كوردستان بشكَيتةوةو زؤر سوثا،

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيستا ئةطةر خوشكَيك و براية  كة موداخةلةى هةيـة يـان ثرسـيارَيك هةيـة ئـةوة مـةجاليان ثـَى دةدةيـن         

 .هةية كةرمكة سؤزان خان ئةطةر نية دةضينة خاَلى دووةمى بةرنامة، نو تةى نيزامى
 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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وة  لـة بةرنامـةى كـاردا هـاتووة خسـتنةر وو، نـةطوتراوة طفتوطـؤ كـردن لةسـةرى، يـةعنى لـةدواى خسـتنة             
اوة ر ووةكة ثَيويست ناكات ئةندامانى ثةرلةمان  سةى لةسةر بكةن، ضونكة ئَيوة هةرواة ثةير ةوى ئةوة كر

هةموو شاندَيك كة دةضَيتة دةرةوةى وآلت لة دواى طةر انةوةى يـان لـةناو وآلتـين دابَيـت بةشـدارى لةهـةر       
ضية  بكات ر اثؤرتَيك ئامادة دةكات و دةخيوَينَيتةوة و ئةنـدامانى ثةرلـةمان طفتوطـؤى لةسـةر ناكـةن، زؤر      

 .سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

طاى خؤيةتى، بـةآلم ئةطـةر غموزَيـك هـةبَيت و ثرسـيارَيك هـةبَيت مـةجال        سوثا، بؤ ثَيشنيارةكةت لة جَي
 .دةدةين، كا  برهان فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لـة نيزامـى    91و   90من سوثاسى هاوكارامن سؤزان خـان و ئـةوانى تـر دةكـةم، بـةآلم بـة ثَيـى ماددةكـانى         
مانَيك حوريــةتى ر ادةربر ينــى هةيــة، مــن خــؤم هــية  ســةم نيــة لةســةر ئــةم  داخلــى هــةموو ئةنــدام ثةرلــة

ر اثؤرتةى ثَيشكةة كرا، بةآلم بةر استى زةميلةكان حة يان هةية، با ئةوة شتَيك نةبَيت تَى ثةر  بَيت، ئـةوة  
 .حوريةتى رةئية و لة ثةرلةمان هةركةسة و رةئى خؤى هةية وسوثاستان دةكةم

 .انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

 سةكةت ر استة، بةآلم نة  هةر وةختَيك هةموو شتَيكين نيزامى خؤى هةية، بة، ئَيستا ئَيمـة مـةجاكان   
دا بؤ ئةوةى ر وون كردنةوةة  هةبَيت و ئيستفسار هـةبَيت، غموزَيـك هـةبَى، دوو بـرا و خوشـكَيكى تـرين       

 . سة بكةن، كةرمكة سؤزان خان

 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

ئــةو نو تــة نيزاميــةى مــن وةكــو جــةنابت ثرســت كــرد، نيزاميــة، ناضــَيتة نــاو ضوارضــَيوةى ر َيطــرتن لــة ر ا  
دةربر ين، ضونكة ئَيمة ئةوة موتةبةعة ئَيوة ضوونة و وةكو وةفدَيك ر ؤيشـتوون ر اثـؤرتى خؤتـان نووسـيوة،     

 .سوودَيكى دةبَيت  زؤر سوثا،ئَيمة ئَيستا لَيرة هةرضى  سةية  بكةين، من تَى ناطةم ض 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر استة، بةآلم ئيستفسار يان غموزَيـك هـةبَيت حة يانـة بثرسـن بـؤ ئـةوةى، تكايـة         ،زؤر سوثا، بؤ جةنابت
بةسة واز لة نيزامين بَينن وةرى ناطرم، بـا بضـينة سـةر مةوزوعـةكان، شـتى ترمـان زؤر لـة ثَيشـة ئـةوةى          

ن غموزَيكى هةية جـوابى دةدةينـةوة، بيـل فعـل ثاشـان ئـةم ر اثؤرتـة بـة تةفسـيَل و بـة           ثرسيارَيكى هةية يا
وردةكاريةكانةوة يةكة يةكة دَيتة بةردةستان ئةوجا دةتوانن بة نووسراوين لةطـةَلمان يـان خؤتـان يـان لـة      

 .وةختَيكى تر مونا ةشةى بكةين، كا  مسري كةرةمكة
 :بةر َيز مسري سليم
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 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر
من يـة  ثَيشـنيارم هةيـة لـة كـؤى ر اثؤرتةكـة كـة خوَينرايـةوة، لةطـةَل دةستخؤشـى و سوثاسـم بـؤ وةفـدى              

هةموو جارَيك ثيالن دادةنَي ، من ثَيشنيارَيك دةكةم بؤ ئةوةى بضَيتة  ـاَلبى   150ثةرلةمان، ئةم ماددةى 
ذةى سياسـى خؤمـان لـة جـَى بـةجَى      ، ئَيمةى كورد خؤمان بيكةينـة ثـرؤ  150جَى بةجَى كردنةوة، ماددةى 

كــردن دا، بــة تايبــةتى لةبــةردةم هةَلبــذاردنى ثةرلــةمانى بةغــدا دايــن و تةشــكيلى حكومــةت دواى ئــةوة،     
 ............ .بيكةينة ثرؤذة ياساية ، كة ئَيمة ثرؤذةمان نية، 

 
 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وة و ئيشمان بـؤى كـردووة، تكايـة مـن طـومت غموزَيـك،       تةنفيز بة دةست ئَيمة نية، ئَيمة ليذنةمان بؤى دانا
نو تــةى نيزامــى ....... .نيــة،  150شــتَيك هــةبَيت لةســةر ئيشــى وةفدةكــة بيكــةن، مونا ةشــةى مــاددةى   

 .كةرةمكة سؤزان خان
 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ضيان عيال ةى نية بةسةر ر ادةربر ينةوة، بة، بؤ بةو ثَييةى زةميلَيكم هةستا و باسى دوو ماددةى كرد، هي
 .تةوزيي كردن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رجائةن لةو بابةتة دةرمةضن، دةتةوَى  سة بكةى  كا  دة سعيد فةرموو

 :بةر َيز دة سعيد دة على
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

م هةية ذمارةو حةمجى ئةو عةرة  و كوردانةى كـة ضـوونةتة   لةطةَل سوثا، و ر َيز دةست خؤشى بؤ وةفدةكة، من ثرسيارَيك
دةرةوة ضةند بوو و سةر بة ض اليةنَيك بوون  ئةوة ثرسيارَيك، خاَلَيكى ترين ئةكرا ئةو ر اثـؤرت و ئـةو دة ـى ر َيككةوتنـةى     

وسسـاز و طـرنط هةيـة، ئةطـةر     كة خوَينرايةوة ثَيشرت ئَيمة ئاطامان لَيى بواية، خاَلَيكى تـر ثـَيم باشـة ئةطـةر شـتى ئـاوا ضارةن      
مومك  بَيت ثَيشرت ر او سةرجنى ثةرلةمانتارانى بؤ وةرطـريَى و كؤبوونةوةيـةكى ئيستسـنائى خَيـراى بـؤ بكرَيـت، خـاَلَيكى تـر         

ــاددةى     ــةركوو  و م ــةر ك ــةى لةس ــةموو موئامةرةي ــةو ه ــؤ       150ئ ــرى ب ــةديلى ت ــة ب ــاية ك ــةنارى ترس ــة ك ــتى ل ــة، بةر اس هةي
 .ت و ئاليةت ضية بؤ ئةوةى تةتبيقى بكةين و ر َيطة لةو موئامةراتة بطرين  سوثا،بدؤزرَيتةوة، زةمانة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا،، ثةميان خان فةرموو
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .وةَلآل من  سةم هةبوو، بةآلم ر َيطة نايةن  سة بكةين، زؤر سوثا،
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 .سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

سوثا،، ثرسيارى ئةوانةى كة دةرضوونة دةرةوة، لة وةآلمةكةى جةماعةتَيك لة ئةنـدامانى ئةجنومـةنى ثارَيزطـاى كـةركوو      
لة برا عةرةبةكان و برا توركمانةكانى كة جاران سةر بة جةبهةى توركمـانى بـوون، بـة، ئة ةليـةت بـوون هـةردووال لةطـةَل        

بشـري  .َينةرانى  عرياق، برايةكى عةرة  بوو ئةوين ئيتيجاهةكةى هةر بةردةوام ديارة، ئَيسـتا كـا  د  يةكَيك لة ئةجنومةنى نو
 .كةرةمكة

 :بشري خليل تؤفي .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كطرتووية لة هةموو ليسـتةكان  خؤش اَليشم بةوةى كة بةم شَيوة  من ثاة دةستخؤشى كردمن لة شاندةكة و
ى ضارةنوسساز و ئةم شَيوةية، ئومَيدةوارم بؤ ئةو مةسةلة ضارةنوسسازانة و مةسةلةكانى تر بؤ مةسةلةيةك

ئاوا بةو شَيوةية بةية  هةَلوَيست و بةية  رؤح و بةية  طيان ئيشةكان ئةجنام بـدةين، ئـاوا سـةركةوتوانة    
ةفةرة مولزمـة بةسـةر   دةب ، من ية  ثرسيارم هةية، ئايا بر يار و نةتائيجـةكانى ئـةم كؤنطرةيـة و ئـةم سـ     

 .ئةوان و بةسةر بةغدا يان بة، ر وونكردنةوةيةكة و ئاَلوطؤر ى مةعلوماتة  زؤر سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــة، ثَيشــنيارة و زيــاتر هيضــى تــر نيــة، ئــةوان حماوةلــةيان  دةكــرد شــتَيكى ياســايى  دروســت بكــةن كــة     
دةنطدانةوة، ئَيمة ئة ةليةت  لةوَى، يةعنى حماوةلةى ئةوة  ثةرلةمانى عرياق ئةطةر بضَيتة ئةوَى و يرَيتة

و ئةو كَيشنانة بادرَيتة ئةوَى و بةداخةوة تا حـةدَيكين خـةريك    150هةبوو ئيتيفاق بكرَيت بؤ ماددةى 
بوو ناجيي بن، بةآلم شاندى ثةرلةمانى كوردستان دةورَيكى ئةساسـى هـةبوو و ئـةو ر َيطةيـةى طـرت، تكايـة       

 .ارى تر هةية، كا  كاردؤ فةرمووئةطةر ثرسي
 :بةر َيز كاردؤ حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةزانـ  و جـارَيكى    150دةست خؤشى لة شاندةكة دةكةم و ثـَيم وايـة هـةموو اليـة  ئةهميـةتى مـاددةى       

 150 ترين لة ثةرلةمان تةئكيد لةوة كراوة كة ثَيشنيار دةكةم ليذنةيةكى تايبةت لة ثةرلةمان بؤ ماددةى
 .دابندرَيت

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا، بؤ ثَيشنيارةكةت دةست خؤشيت ىَل دةكةم، كا  عمر فةرموو
 :بةر َيز عمر صدي  حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةنها ناوى ئةو خوَيندكارة كوردة ئةطةر بكرَيت بؤ ر َيزطرتن لَيى لة ثرؤتؤكؤَل مبَينَيتـةوة، تةسـةور دةكـةم    

 .ى باة بَيت، ئةطةر لةالتان هةبَيتشتَيك
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةرسةالن فةرموو.سوثا،، كا  د
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 :جَيطري سةرؤ  ثةرلةمان/ئةرسةالن باييز.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــؤرة        ــةو ثرؤفيسـ ــنت، ئـ ــةى بؤسـ ــة جاميعـ ــة لـ ــةى دكتؤرايـ ــهال تةَلةبـ ــةناوى شـ ــكَيكة بـ ــة خوشـ ــآل ئةمـ وةَلـ
يةتى، بةآلم هةم وةكو ضاو ساغية  و هـةم وةكـو كةركووكيـة  دائيمـةن لةطـةَليان بـووة، بـة        سةرثةرشتيار

تايبةتى بؤ ئةو مةسةلةية، تةنانـةت داوايـان ىَل كـردووة لـة ثةرلـةمانى عريا ـى كـة ببَيـت بـة موستةشـارى           
ة ثَيويسـت  سةرؤكى ثةرلةمانى عريا ى بؤ كاروبارةكانى كةركوو ، بةآلم خؤى خـةريكى خوَيندنـة و بؤيـة   

 .بوو ناوى بهَين 
 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بـةر َيزان ثـَين ئـةوةى بضـينة     ........ . سوثا،، ئَيستا بـؤ خـاَلى دووةم، ثَيشـكةة كردنـى ر اثـؤرتى شـاندى       
خاَلى دووةم، ئةم بةر َيزانة بضنةوة جَيطةى خؤيـان، ئـةوةى كـة لـة شـاندى دووةم نـةبوو، شـاندى تـرين بـا          

بَينة ئَيرة، بـةر َيزان تةفاسـيَلى ئـةو وةفـدة دَيتـةوة بةردةسـتى ئَيـوةى بـةر َيز، هةريـةكَيك بـؤ           كةرةمكةن و 
: ئةرشيفى خؤتان و لةسةر سايدى ثةرلةماني كوردستانين بـة دوورو درَيـذى بآلودةكرَيتـةوة، خـاَلى دووةم    

نى ثةيوةنـدار بـة ياسـاى    ثَيشكةشكردنى ر اثؤرتى شاندى ثةرلةمانى كوردستان بؤ بةغدا دةربارةى طفتوطؤكا
 .هةَلبذاردنةكان، كا  عمر فةرموو

 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان 
ــةنى        ــة ئةجنوم ــتان ل ــةرانى كوردس ــتيوانى نوَين ــؤ ثش ــدا، ب ــؤ بةغ ــتان ب ــةمانى كوردس ــاندى ثةرل ــؤرتى ش ر اث

 . 19/9002/ 9 – 4ى نوَينةرانى عرياق، ر ؤذان
ثةسةند كرا، لَيرة لة ثةرلةمانى كوردستان هةَلةكان و ئـةو   8/11/9002ياساى هةَلبذاردنةكان لة : يةكةم

ناهة يانةى دةست نيشان كران كـة بةرامبـةر ثارَيزطاكـانى هـةرَيمى كوردسـتان كـراون و داوا كـرا كـة طشـت          
وة، ئـةوة بـوو لـة دانيشـتنى سـةرؤ  ليسـتةكان دوو       سةرؤ  ليست و كتلةكان و نوَينةرى نةتةوةكان كؤببنة

ياداشــتنامة درايــة هاوثــةميانى كوردســتانى و ليســتى يــةكطرتووى ئيســالمى كوردســتان لــة بةغــدا و دواتــر   
ثةرلةمانى كوردستان لة بةغدا دانيشتنى ئةجنام داو هةَلوَيستى خؤى ر اطةياند و ر َيـزدار سـةرؤكى هـةرَيمى    

ى وآلت بـوو بـة بةياننامةيـة  هةَلوَيسـتى خـؤى ر اطةيانـد كـة دةبَيـت ناحـة ى          كوردستانين كة لـة دةرةوة 
الباَيــت و لــة كوردســتانين بــة طشــتى لةاليــةن تــةواوى ثَيكهاتــةكانى نــاو ثةرلــةمان بــة ئؤثؤزسيؤنيشــةوة  

ياسـاكة طةر ايـةوة   : ثشتيوانى لَيكرا، دواتر ئـةوة بـوو لـة بةغـداة تـارق هـامشى ياسـاكةى ظيتـؤ كـرد، دووةم         
ئةجنومةنى نوَينةران و دووبارة هةموار كرايةوةو نَيردرايةوة بـؤ ئةجنومـةنى سـةرؤكايةتى، لةطـةَل ئـةوةى      
ياساكة كةموكورتى، ناعةدالةتى تَيـدا بـوو، بـةآلم لـة ثـرؤذة ياسـاى هـةمواركراوى يةكـةم باشـرت بـوو، خـاَلى            
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ارة بةر َيز تارق هامشى بة تةماى ظيتؤ هَيشتا ياساكة لة ئةجنومةن و سةرؤكايةتى نةطةر ابوةوة دووب: سَييةم
كردنى بوو، بةآلم ئةطـةر ثـرؤذة ياسـاكة لـة ئةجنومـةنى سـةرؤكايةتى كؤمـار ظيتـؤ بكرابايـةوة دةطةر ايـةوة           

دةنطيان بـة دةسـت نـةهَينا بـا      114دةنط هةبوو تا ببَيتة ياسا، خؤ ئةطةر  118ئةجنومةن و ثَيويستى بة 
هَيشـتا تـةواوى ثـرؤذة    : ، خـاَلى ضـوارةم  9004ى ساَلى 11وة بؤ ياساى ذمارة ئةوا يا دةبووة ياسا، يا طةر انة

ياساكة لة ئةجنومةنى سةرؤكايةتى نةطةر ابووةوة ر َيكـةوتنَيك لـة نَيـوان  بـرا شـيعة و سـوننةكان و يؤنـامى        
، ئـةوانين  ئةجنام درا بؤ دابةة كردنى كورسيةكان، ثاشان ر َيككةوتنامةيةكيان دا بووة نوَينةرايةتى هةرَيم

لــة ر َيطــةى خؤيانــةوة ر َيككةوتنةكــةيان طةيانــدة ســةرؤكى هــةرَيمى كوردســتان و البــةالة طةيشــتبووة           
سةرؤكايةتى ثةرلةمان، بةآلم نة  بة فةرمى، وة ناعةدالةتيشى تَيدا بةرضـاو بـوو، بـةر َيز سـةرؤكى هـةرَيم      

ةسـتة ليذنةيـة  ثَيكهـات لةسـةرؤ  و     داواى كرد ئةو ثرؤذة ياساية بـة وردى ديراسـة بكرَيـت، بـؤ ئـةم مةب     
جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان و سةرؤكى ديوانى سةرؤكايةتى هةرَيم، نوَينةرانى ليستى هاوثةميانى كوردستان 
و شارةزا لة بوارى ئامار و كاروبارى هةَلبذاردن، دواى ديراسةى وردب  دةركةوت ئةو ثرؤذةية نادةسـتوورى  

ــدى هــة  ــة بةرذةوةن ــةرَيمى    و  ناياســايية و ل ــى ه ــى ر ؤَل ــة كــاتى ئامادةكردنيش ــتان دا نيــة، وة ل رَيمى كوردس
كوردستان بة هةند وةرنةطرياوةو ثَيشـرت ئامـادة كـراوةو ئينجـا سـةرؤكى ليسـتى هاوثـةميانى كوردسـتانى ىَل         
ئاطادار كراوةتةوةو ثةرلةمانى كوردستانين داواى لـة يؤنـامى كـرد ثرؤذةكـة بنَيرَيـت بـؤ ثةرلـةمان، بـةآلم         

ي نــارد، بؤيــة داوا لــة هاوثــةميانى كوردســتان و يــةكطرتووى ئيســالمى كوردســتان كــرا بــة فــةرمى رةدى  نــة
بكةنةوةو بة نادةستوورى و ناياسايى لة  ةَلةمى بدةن، يا ياساكة ر َيطـةى سروشـتى خـؤى بطرَيتـة بـةر يـان       

ــةَل نويَ     ــريور ا لةط ــاَلوطؤر ى ب ــت، دواى ئ ــةوتن بكرَي ــرَى و ر َيك ــا وةالوة بن ــوانى   ياس ــدا و دي ــة بةغ ــةرامنان ل ن
سةرؤكايةتى هةرَيم لةسةر داواى ر َيزدار سةرؤكى هـةرَيم بـة طـرنط زانـرا وةفـدَيكى ثةرلـةمانى كوردسـتان        
بضَيتة بةغدا و شارةزايانى ئاماريان لةطةَل دابَيـت و لـة بةغـدا هةماهـةنطى تـةواو بكـات لةطـةَل نوَينـةرانى         

ةران، وة ر َيــزدار ســةرؤ  كؤماريشــى ىَل ئاطــادار بكرَيتــةوة، بــؤ ئــةم هــةرَيمى كوردســتان و ئةجنومــةنى نوَينــ
كمـال كـةركووكى سـةرؤكى    .مةبةستةة لةطةَل وةفدى ثةرلةمانى كوردستان ئامـادةكرا و بـة سـةرؤكايةتى د   

 :ثةرلةمان و ئةندامانى وةفدةكةة لةم بةر َيانة ثَيكهات بوون
شاهؤ سعيد لة ليستى طؤر ان، .مود لة ليستى كوردستانى، دكمال كةركووكى سةرؤكى شاند، ساالر حم.بةر َيز د

ادـد وةرتـى ليسـتى بزووتنـةوةى ئيسـالمى،      .عمر عبدالعزيز لة ليستى يةكطرتووى ئيسالمى كوردسـتان، د 
عبداهلل حاجى حممود لة ليستى سؤسياليست، يشار ئـاَلتى بـةرماط لـة ليسـتى توركمـانى، شـَيردَل سسـ  لـة         

 طوطة لة ليستى كلدان، سريان، ئاشوور، وة هةروةها ضوار ئةندام كة شـارةزا بـوون لـة    ليستى توركمانى، امري
بوارى ئامار و هةَلبذاردن، ئةوة ثوختةى ر اثؤرتةكةية تةنها كـاتى دوا بر يـار كـة درا بـا ى تـرى وابـزامن الى       

 .برادةرانى ترة، زؤر سوثا،
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  شاهؤ فةرموو
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 :شاهؤ سعيد.دبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةَلوَيسـتى ثةرلـةمانى    1/19بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، ئَيمة وةكو وةفدى ثةرلةمانى كوردستان ر ؤذى 
كوردســتامنان بــة فــةرمى دا بــة يؤنــامى و بــة ئةمريكيــةكان و بــة هاوثــةميانى كوردســتانى لــة ئةجنومــةنى  

يةكطرتووى ئيسالمى لة ئةجنومةنى نوَينةران، ئَيمة ئـةو هةَلويسـتةمان بـة    نوَينةرانى عرياق لةطةَل ليستى 
عةرةبى نووسى، مةبةستمان ئةوة بوو كة دةست بـةجَى هةَلويسـتى ثةرلـةمانى كوردسـتان بطاتـة يؤنـامى و       
ئةمريكيةكان نـةبادا بيـانووى نـةبوونى وةر طَيـر ى زمـانى كـوردى ببَيتـة هـؤى ئـةوةى كـة هةَلوَيسـتى ئَيمـة             

ةنــط بطاتــة بــةر َيز ئــةدمَيَل كــةرت و كريســتؤظةر هَيــَل ســةفريى ئــةمريكا لــة بةغــدا، ئَيســتا دة ــى ئــةو    در
 :هةَلوَيستةتان بؤ دةخوَينمةوة

( اربيدل، السدليماني ، َهدوك   )موقف برملان كورَستان حول حصدص املقاعدد املوزعد  حدول ا افظدات الدثاث       
 9002مدن تشدرين الثدانى     14علسد  الربملدان الكورَسدتانى فدى     ، استناَا اىل  9004باملقارن  مع االنتذابات 

حعد كورَستان مع ضرورة  يانتذابات  لس النوام العراقى حيث اآع ممثل 11حول تعديل القانون رقم 
اسد  السديد رئديس الربملدان     ئتوزيع املقاعد على آيع ا افظدات العراقيد  بشدكل عداَل، يعلدن وفدد برملدان بر       

 :لى الكتل الربملاني  اىل بغداَ موقفه التوضيحى االتىوعضوي  رؤساء ممث
مقعدد علدى اافظدات العدراق، وكاندت       930مقعدد مت توزيدع    994و مدن  مدو     9004فى انتذابات : اوال

 %.99فاصل من  14مقعدا والتى تعاَل نسب   34حص  اافظات االقليم من هذا العدَ 
ي  كمقاعدد وطنيد  علدى اسداط ان العدراق َائدرة انتذابيد         من املقاعد التعويض 54وبعد ذالك  صص : ثانيا

 .من املقاعد التعويضي % 41فاصل،  14النسب  التى تعاَل  ،مقاعد 9واحدة وحصلت اافظات االقليم على 
 9منها يتم توزيع ضمقعدا من املقاعد التعويضي  على ا افظات العراقي ،  ومن  92واالن تتم اعاَة توزيع 

اعد التى حصلت عليها اافظات االقليم الثاث، اذن فان  مدو  مقاعدد اقلديم كورَسدتان فدى      مقاعد من املق
 %.99فاصل  14مقعد، والذى يعاَل نسب   994مقعد من اجملمو  الكلى  59كان يعاَل  9004سن  
مدن   مقعد والتى مت اضافتها لبعض ا افظات بقدرار  994مقعد اىل  مو   11وفى حال اضاف  نسب  : ثالثا

مقعد، ومن ضمنها املقاعدد   59مقعد هى  981تكون حص  االقليم من  مو   9004ا كم  االحتاَي  فى 
 %.12فاصل  51التعويضي  وتبلغ نسبتها 

سب  التى مت ختصيصها فى مقعد على هذا االساط  افظات االقليم لاحتفاظ بالن 58عندها جيد ختصيص 
 .9004سن  

عمدر عبددالعزيز عدن كتلد  االحتداَ      /، املوقعدون 9002مدن كدانون االول   11 بغدداَ  وفد برملدان كورَسدتان اىل   
سدعيد عدن قائمد      شـاهؤ حتسني امد عن قائمد  اربيدل اليمرتكمانيد ، الددكتور      شَيردل االسامى الكورَستانى،

ن قائم  التغي ، عبداهلل حاج اموَ عن كتل  اخزم االحيمرتاكى، على قاَر عبيد، يشار جنم الدين نورالدين ع
يوسف، عن قائم   لس الشعد السريانى، االحورى، الدكتور امحد  طوطةاخرك  الدميقراطي  اليمرتكماني ، ام  
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كتور كمدال  كورَسدتان، سداالر امدوَ عدن القائمد  الكورَسدتاني ، الدد        - الورتى عدن قائمد  اخركد  االسدامي     
َ     قليم كورَستان، اللجن  املرافقد  طدار  كركوكى رئيس برملان ا صداحد  . ق عدوهر عدوال، كدريم حسدن رمحدن، 

 .قارمان
 : بةري ز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيويستة لَيرة ئيشارةت بكةين، نوَينةرى كؤمةَلى ئيسالمى ثةيوةندميان كرد بة بةرثرسةكةى كة لة دةرةوة 
ت، ضـونكة  بوو، بةآلم ثاشان بةر َيزانى تر لة ر وويةكى تةكنيكيةوة لةبريمان ضووة و ئةوة نةبوو عةمدى بَي

دةبوو لة مةتار بـ ،   1,30ئةندامى وةفدةكان ئامادة كران، بةيانى  11شةو بوو زؤر بةثةلة دواى سةعات 
لةوَين بريمان هاتةوة كة ئةو فةراغة هةية، حماوةلةمان كرد كة ثةيوةندى بكةين، بةآلم بةم دةم و دةسـتة  

ريان لـةوَى، دَلنيايـان دةكةينـةوة هـية مةسـةلةية       بَلَي  بَين و كَى بَيت، مـن بر يـارم دا خـؤم ببمـة نوَينـة     
نةبووة و تةرةفَيك نةبووة، زؤرين بةسوود دةبوو ئةطةر ئةو بةر َيزةة لة طةَلمان باية، دوو بةر َيزى تر كة 

كـة ثةيوةنـدميان ثَييـةوة كـرد       11ئامادة نةبوون يةكَيك دوور بوو و لة سلَيمانى بوو و شـةو درةنـط دواى   
ئَيــوة برايانــة لــة جيــاتى منــين بــن، بــةر َيزَيكى تــرين طــوتى كــا  يونــادم كنــا لةوَييــة  ئــةوين فــةرمووى

ثَيويست ناكات من بَيم، دةنا ئةوةى تر حماوةلةمان كرد بة عام لةوَى بـن، وة تـةواجوديان هـةبوو، سـوثا،،     
 .ئَيستاة كةرةمكةن بؤ خوَيندنةوةى، كا  ادد فةرموو

 :بةر َيز ادد ابراهيم على
 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان
شاهؤ خوَينديةوة هةَلوَيستى ثةرلةمانى كوردستان بـوو لـة بةغـدا لةسـةر ر َيـذةى كورسـيةكانى       .ئةوةى كة د

هةرسَى ثارَيزطاكةى هةرَيم كة ئَيمة لةطةَل سةفريى ئةمريكا و نوَينةرى يؤنـامى و هـةروةها لةطـةَل ليسـتى     
ليستى يةكطرتووى ئيسالمى لة ئةجنومةنى نوَينةران بامسان لَيى كردن و سوور بووين لةسةر هاوثةميانى و 

ئةو هةَلوَيستة، دواى ئةو طفتوطؤية ضر وثر انةى كة وةفدى ثةرلةمان لة بةغدا ئـةجنامى دا، ئـةو مشـتومر ة    
مة عـةد   53ةية هات كة زؤرةى كة لةسةر ياساكة هةبوو ثاشان دواجار كة دةنط درا لةسةر ياساكة بةو ر َيذ

بؤ هةرسَى ثارَيزطاكة هةَلبةتة بة دووى تةعويزيةوة، ثاة طةر انةوةى وةفدى ثةرلـةمانى كوردسـتان  ر ؤذى   
وةفدةكــة كؤبوونــةوةى خــؤى كــرد لــة تــةالرى ثةرلــةمانى كوردســتان، هةَلوَيســتى خــؤى لــة    2/19/9002

 :ةيةتىسةردانةكة و ثةسةند كردنى ياساكة دةربر ى كة ئةمة دة ةك
وةفدى ثةرلةمانى كوردستان بةمةبةستى ثاَلثشتى نوَينةرانى خةَلكى كوردستان لـة ئةجنومـةنى نوَينـةرانى    
عرياق، سةردانى بةغدايان كرد، بؤ ئةو مةبةستة ثاة ضـةند كؤبوونةوةيـة  لةطـةَل ليسـتى هاوثـةميانى و      

رى طشـتى نةتـةوة يـةكطرتووةكان لـة     ليستى يةكطرتوو دواتر ضةند دَيدارَيكى ر ةمسـى كـة نوَينـةرى سـكرتيَ    
عرياق، وةفدى ثةرلةمانى كوردستان لة وةرة ةية  دا سـةرجنى خؤيـان لـةبارةى ثـرؤذة ياسـاى هةَلبـذاردنى       
ئةجنومةنى نوَينةران ثَيشكةة بة بةر امبةرةكان كرد، اليةنى كةم عةدالةتى تَيدا ثـارَيزراو بَيـت، وة بةشـى    
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ةيةكى دادثةروةرانــة بَيـت، اليــةنى بةرامبـةرين ثــرؤذة ياسـاى خؤيــان    كورسـى ثارَيزطاكـانى هــةرَيم بةشـَيو   
خســتة بــةردةم وةفدةكــةمان، بــةآلم وةفــدى ثةرلــةمان ر ازى نــةبوون بــة نــاوةر ؤكى ثرؤذةكــةى ئــةوان،           
لةبةرئةوةى لةطةَل داواكانى ئَيمة يةكى نةدةطرتةوة، دواى وتوَيذَيكى ضر وثر  لة نَيـوان وةفـدى ثةرلـةمان و    

ــةر ث ــنووردار       لةب ــةتَيكى س ــرا مرون ــاة زان ــة ب ــةنطى وا ب ــتنى هاوس ــتى و ثاراس ــدى طش ــتنى  بةرذةوةن اراس
جـةخت  : ثشـتيوانى لـة دةسـتوورى عـرياق، دووةم    : يةكةم: بنوَينرَيت بةرامبةر بة ضةند داواكارية  لةوانة

ابر اوةكان، و ضارةسةر كردنى كَيشةى كةركوو  و ناوضة د 150كردنةوة لةسةر جَى بةجَى كردنى ماددةى 
سةرذمَيرى طشتى دانيشتوان لـة ماوةيـةكى زةمـةنى ديـارى كـراودا كـة لـة سـاَلَيك تـَى ثـةر  نـةبَيت،            : سَييةم

كــاركردن بــؤ ضارةســةركردنى كَيشــة هةَلثةســَيردراوةكانى نَيــوان حكومــةتى هــةرَيم و حكومــةتى   : ضــوارةم
ثاة ثَيداطريى وةفـدى ثةرلـةمان بـةَلَينى جـَى     ئيتي ادى، اليةنة ثةيوةندارةكان داواكاريةكانيان  بوَل كردو 

بةجَى كردنيان بة نووس  داو وتةبَيذى كؤشكى سثى لـة ر اطةيـةنراوَيكى ر ةمسـى دا ئامـاذةى بـةو خاآلنـةى       
سةرةوة كرد، جياوازى بؤضوون لة دةسـتةواذةى مرونـةتى ديـارى كـراو دا هـةبوو، بـةآلم لـة كـاتى دةنطـدان          

لــة بةرامبــةر ئــةو بةَلَينانــة كــة بــة خــةَلكى كوردســتان دران، واتــة لةاليــةن  ليســتى هاوثــةميانى كوردســتان 
ئةمريكاوة دةنطى بة ثرؤذةكة داو ، هةرضةند لة ئاستى ثَيـداطرى وةفـدى ثةرلـةمانى كوردسـتان دا نـةبوو،      

ديــارى كرابـوو وةفــدى ثةرلــةمانى   1/3/9010سـةبارةت بــة ر ؤذى هةَلبـذاردنى ثةرلــةمانى عـرياق كــة لـة     
تان ر ةخنةى لةو بةروارة طرت و داواى كرد ئـةو ر ؤذة بطؤر درَيـت، ضـونكة ر ؤذَيكـى تاَلـة لـة مَيـذووى        كوردس

طــةىل كوردســتان دا كــة هاوكاتــة لةطــةَل ر َيككةوتنامــةى جــزائري، بؤيــة لةســةر داواى وةفــدةكان ئةجنومــةنى  
ق ديـارى كـرد، لةميانـةى    ى وة  ر ؤذى هةَلبـذاردنى طشـتى لـة عـريا     9/3/9010سةرؤكايةتى كؤمار ر ؤذى 

سةردانةكانى وةفدى ثةرلةمان بـؤ الى سـةرؤكايةتى كؤمـار و هـةردوو جَيطرةكـانى و سـةرؤكى ئةجنومـةنى        
ــةيان      ــةرانى وةفدةك ــانى نَيط ــةردوو جَيطرةك ــرياق و ه ــةمانى ع ــةرؤكايةتى ثةرل ــةى و س ــران و جَيطرةك وةزي

ى و داوايـان كـرد كـة هـةموو ال هـةوَل بـدةن بـؤ        بةرامبةر كةم بوونةوةى كورسى ثارَيزطاكانى هةرَيم دةربر 
كردنى بةَلَينةكان، ئةو بةَلَينانةي كة بـة خـةَلكي كوردسـتان دراون، ديـارة سـةرؤكي ثةرلـةمان و        جَى بةجَى

 .شاندةكة كة ثَيشرت ناوةكانيان خوَيندراوة تةو يعيان لةسةر ئةم بةيانة كردووة، زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، كا  ساالر فةرمووسوثا،
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز ئةنداماني ثةرلةمان، ئةوةي هاوكارامن ئاماذةيان ثَيكرد، تةواو و دروستة، بـةَلام مـن ئةمـةوَي ضـةند     
ــةر بنــة     ــةماني كوردســتان لةس ــتين وةفــدي ثةرل ــتيدا، ديــارة ر ؤيش ــك ر وون بكةمــةوة لــة ر اس ــةو خاَلَي ماي ئ

تايبـةت بـةو مةسـةلةيةي سـازي دابـوو، لةسـةر       ( 14/11)كؤبوونةوةية بـوو كـة ثةرلـةماني كوردسـتان لـة      
ئةساسي تَير وانيين ئَيوةي بةر َيز و بريو بؤضوونةكانتان سـةبارةت بـةو ياسـاية و طةر انـةوةي بـؤ ثةرلـةمان،       
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ة، ر ؤيشـت ، بـة تَير وانينَيكـي ر وونـةوة و     يان نةطةر انةوةي، ئَيمة لةسةر ئـةو بنةمايـة كـة ئاطـادار كراينـةو     
هةموومان هاوكؤ  بووين لةسةر ئةوةي كة ر َيطة نةدةين غةدر لة ثَيطةي ثارَيزطاكـاني هـةرَيمي كوردسـتان    
بكرَيت، سةرةتا ئَيمة كة ر ؤيشـت  لةطـةَل هاوثـةمياني كوردسـتان كؤبوونـةوةمان كـرد، هـةروةها بـةر َيزاني         

ة ر استة ئَيمة وة  وةفدَيكي ر ةمسي نوَينةراني خةَلكي كوردستان ر ؤيشـتووينةتة  ليسيت يةكطرتووة، ضونك
ئــةوَي، بــةَلام مةبةســيت ســةرةكيمان بــؤ ثشــتيواني بــووة لــة هةوَلــةكاني نوَينــةراني خــةَلكي كوردســتان لــة   

تةوة ئـةو  ئةجنومةني نيشتماني عرياق، واتا دَلسؤزي، كاركردن، بريكردنةوة بؤ ئةوةي بتـوان  بـة دةسـتكةو   
ياساية تَيثةر َيندرَي، ئَيمة لةطةَل ئةوانين هاوكـار و تـةبا بـووين، بؤيـة لةسـةر ئـةو ئةساسـة تَير وانينَيكـي         
وازح هةبوو بؤ ئةوةي بتوان  بة ية  تيم كار بكةين، خاَلَيكي تر، ئةوةي ثةيوةنـدي بـة وةفدةكـةي ئَيمـة     

سةفريي ئةمريكي كريستؤظةر هَيل و نوَينةري سكرتَيري  هةبوو، لةر استيدا ئَيمة زياد لة دانيشتنَيك لةطةَل
ــيت نةتــةوة يــةكطرتووةكان لــة عــرياق دانيشــت ، ئــةوان ئييــراريان دةكــردةوة لةســةر ئــةوةي ئــةو            طش
ثرؤثؤزؤنــةي كــة ئامــادة كــراوة لةاليــةن يؤنــامي و اليةنــةكاني تــرةوة كــة زؤربــةي داواكارييــةكان كــة بــؤ     

وو، وةكــو هاوثــةمياني كوردســتان، وة  نوَينــةراني خــةَلكي كوردســتان لــة   بــوَلكردني لةســةر ئَيمــة وةســتاب
بةغدا، بةَلام وةكو بةر َيزان ئاماذةيان كرد ئَيمةة ثرؤذةي خؤمان هةبوو، خستمانة بةردةست، ديارة ئـةوان  

كـة   نة بة ثرؤذةي ئَيمة ر ازي بوون، نة ئَيمةة بـةوة ر ازي بـووين، دواي طفتوطؤيـةكي ضـر وثر  تَيطةيشـت      
لةر استيدا فشار هةية، فشار هةية لة ئاسيت باَلا بؤ ئةوةي ياساكة تَيثةر َيندرَي، ئَيمة تَيطةيشت  لـة اليـةكي   

هامشيةوة هةيـة بـةجؤرَيك لـة     طارقترةوة، بةجؤرَيك لة جؤرةكان ئةوةي ثةيوةندي بة ظيتؤكردني بةر َيز 
هامشيـة لـة ئةساسـدا، بيخةنـة      طدارق لة ساحةي  جؤرةكان زةمانَيكيان وةرطرتبوو، بؤية دةيانويست تؤثةكة

ساحةي ئَيمة، بؤ ئةوةي لة نةتيجةدا ئةو فشارةي بَيتة سـةر، لـة ر استيشـدا زةمـةن بـؤ كؤتـايي ثَيهَينـان لـة         
تةو ييت ظيتؤكردن و ظيتؤ نةكردني تةو ي بؤضوونةكاني ئَيمةي كردبـوو، بؤيـة دةركـةوت ئَيمـة توانيمـان      

ر استة هةندَي جار كورت كردنةوةي زةمةن جؤرَيك لـة تةرحـة عة النيـةكان     زةبيت نةفسي خؤمان بكةين،
كورت دةكاتـةوة، بـةَلام ئَيمـة ئييـرارمان كـرد لةسـةر ئـةوةي كـة ئَيمـة دةبـَي لةسـةر مافـةكان بوةسـت  و              

مـة  نةهَيَل  ناعةدالةتي هةبَي، بؤية تةئكيد دةكةمةوة كة فشار هةبووة لةسةر هةموو اليةنـةكان و، ئايـا ئيَ  
ــةر ي و نوَينــةراني هاوثــةمياني            ــة نةتيجــةدا ياســاكة تَيث ــارانة  نــةخَير، بؤيــة ل ــان داوةتــة ئــةو فش طوَيم
كوردستانين لةو مةسةلةية نيطةران بوون، بةَلام وةكو ئاماذةم بـؤ كـرد، ئَيمـة بـؤ ئـةوةي نةبينـة باعيسـي        

هــةوَلمان بدابايــة ر ةتــي ظيتؤكــةمان  تَينةثةر انــدني ياســاكة، ضــونكة ئةطــةر ياســايةكة بطةر ايةتــةوة، ئَيمــة   
خــةر ي )دةنــط، بَيطومــان ثةيــدا دةبــوو، بــةَلام دواجــار شــتَيك هةيــة ثَيــي ئــةوترَي   ( 194)بكردبايــة بــة 

، دةبوو بة خةر ي مةبدةئي تةوافوق، ضونكة ئَيمة واي دةبين  كة مةبدةئي تةوافو ي (مةبدةئي تةوافوق
تمانيي عريا ـدا، وايكـردووة ئـةو دةسـتكةوتانةي كـة بةدةسـت       سياسي لـة عريا ـدا و لـةناو ئةجنومـةني نيشـ     

هاتوون لةسةر ئةو ئةساسة بَي نة  لةسةر ئةساسي ر ة ةم و ذمارة، ئةوة تةبرير بؤ ئةوة نية كـة ر ة ـةم و   
ذمارة و ثَيطة و كورسي طرنط نةبَي، بةَلَي رة ةم و كورسي و ذمارة طرنطن و تا زؤر بن تؤ ئـةتواني ثَيطـةي   
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ؤت لةناو مةبدةئي تةوافو ين دا بثارَيزي، هةروةها طةر انةوة بؤ ياسا كؤنةكة، ئـةو كـات بـة دَلـي     سياسي خ
زؤر اليــةن نــةدةبوو، بــة ئَيمةشــةوة، ضــونكة بــة  ائيمــةي داخــراو دةبــوو، ضــونكة طةر انــةوة بــوو بــؤ ئــةو    

َيبكـةين، لةر اسـتيدا بـؤ    كورسيانةي كة لةو ثرؤذة كةمرت هاتبوو، خاَلَيكي تر كـة ثَيويسـت دةكـات ئامـاذةي ث    
ــك لــة جؤرةكــان      ــت، تَير وانينــةكان دةبــييَن، بــة جؤرَي ئــةوةي دةضــَيتة بةغــدا، لــة ر وو مةســةلةكان دةبينَي
تَير وانيين وازح تر دةبَي، ضونكة دؤخةكة لةوَي دؤخَيكي زؤر ناهةموارة، تؤ دواجـار بةرامبـةر عة ليـةتَيك    

ةمرتين تةفـةهومي دايـةلؤط و تَيطةيشـنت لـةو مافانـةي كـة تـؤ        مامةَلة دةكةي، كة بةر اسيت عة ليةتَيكـة كـ  
هةتة ئيستيعا  دةكات، بةر َيزانين لةوَي ماندووبووني خؤيان كردووة، ئَيمة ناَلَي  كةم تةرخةمي نةبووة، 
بةَلَي كةم تةرخةمي هةبووة، بةَلَي ئَيمة فةراغي زؤرمان هةيـة لـة دام و دةزطاكـاني تـةنفيزي، دائريةكـان و      

ي دةسـتورييةوة هةيـة و، هـةروةها حـزوورين لـةناو      ( 150)هةيشاتانةي كة ثةيوةندييان بة مـاددةي   ئةو
ثةرلـةماني عـرياق دا، ئَيمـة تَيبينيمـان لةســةر هـةبوو لـة شـةر َيكي ئـاوادا، يــةكَيك لـة حةجـة، يـة  نــازامن            

نة سةر، من ئةمةوَي خاَلَيـك  نةخؤشة، يةكَيك لة ماَلةوةية، ئةم حيسابانة ئةبَي ئَيمة بةر ووني تيشكي يةي
بـؤ مَيــذوو بهَيَلمــةوة، دواي ئـةوةي كــة ياســاكة تَيثةر َينـدرا، ئَيمــة بــؤ ئـةوةي نيطــةراني وةفــدي ثةرلــةماني     
كوردستان بطةيَينينة دةزطاكاني كؤمار، سةرؤكايةتي ثةرلةمان، سـةرؤكايةتي وةزيـران، ضـووينة الي بـةر َيز     

ةية  تة ينةوة كرا، سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئيدانـةي ئـةو تة ينـةوةي      مام جالل، ئةو ر ؤذة كة ديارة زجنري
ــام جـــةالل، ئـــةو لةحزةيـــةي لـــةوَي بـــووين      ــان دا، ضـــووينة الي جـــةنابي مـ كـــرد، نيطـــةراني خـــؤي ثَيشـ
ــة ة      ــار وة  شة ش ــةرؤكايةتي كؤم ــةي س ــار و ثَيط ــةرؤ  كؤم ــاَلي س ــةورة ر ووي دا، م ــةكي زؤر ط تة ينةوةي

وانينة، لةو لةحزةيـةي كـة كةسـَيك ئةضـَيتة بةغـدا، تَيـدةطا كـة خـةَلك لـة كؤشـكي           ئةلةرزي، بؤية لةو تَير 
شاهانة دانةنيشتووة، ئةوان وة  ثادشا لَيي نةخةوتوون، بةَلكو لة ثَيناو مةسةلةية  لةوَين، ئةطينا وةزعـي  

نــدَي نيــة بــؤ ئــةوةي بتوانــدرَي تةمــةتو  بــة هة   ءبةغــدا ئــارام نيــة، ئــةطينا وةزعــي بةغــدا زؤر موهةيــة  
ئيمتيازاتي تايبةتيةوة بكـرَي، بؤيـة مـن  واي ئـةبينم بـووني ئَيمـة، بـةردةوامي ئَيمـة، ض وةكـو ثةرلـةماني           
كوردستان، ض وةكو حكومةت، ض وةكو سةرؤكايةتي هةرَيم، ض وةكو هَيزة سياسيةكاني تر لة بةغـدا زؤر زؤر  

كــة هاوكاتــة لةطــةَل ( 1/3)ة كــة ر ؤذي طرنطــة، بةَلطــةي تــر ناهَينمــةوة، تــةنها بةَلطــة بــؤ ئــةوة دةهَينمــةو  
ر َيككةوتنامةي جةزائري، دانرابوو بؤ ئةوةي هةَلبذاردني طشيت تَيـدا بكـرَي، بـةَلام بـة داواكـاري و ئييـراري       

كـة ر ؤذَيكـي طرنطـة، ئةكةوَيتـة نـاو يادةكـاني ر اثـةر ين، بـة         ( 9/3)وةفدةكة تواندرا ئةو ر ؤذة بطـؤر درَي بـؤ   
ني، بؤية لةناو طفتوطؤكانيشدا بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمان، لةطـةَل وةفدةكـة ئيقـرار كـرا      تايبةتي شاري سلَيما

كة نوسينطةية  لةناو ثةرلةماني كوردسـتان دا بكرَيتـةوة، يـان ذوورَيكـي عةمـةليات بكرَيتـةوة، ثةيوةسـت        
، وةكـو يـة    بةهةر مةسةلةيةكي هاوشَيوة يان مةسةلةي تر، بؤ ئةوةي ئَيمة بتوان  هةماهـةنطيمان هـةبيَ  

تيم كار بكةين، كاتَيك وةفدَيك دةضَيتة جَيطاية  بؤ داكؤكي كردن لة مافـةكان، يـان بةدةسـتهَيناني ضـةند     
مافَيك، بةر اسيت كةرةستةي زانسيت يان ئامار يان بةَلطةي ثَيويسيت لةبةر دةستدابَي، بؤ ئـةوةي بتـواني تـؤ    

نوانــد، لــة ضوارضــَيوةي طفتوطــؤ و لــة ضوارضــَيوةي  لــة شــةر ةكانت ســةركةوتوو تــر بيــت، ئَيمــة مرونــةكان 
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دانوستان دا، شتَيك نية، يان هةموو، يان هية، ئةمة مةنتيقَيكي كؤنة، هةندَي جاري مةنتيقي هَيزي باَلاة 
لة دؤخَيكي ناهةموار دا ئةوة ئةسةثَييَن، بةَلام ئَيمة ئةو هَيزةمان نةبوو كة هـةمووي بسـةكَين ، بـَي هَيـز     

ام هةر ئةوةندة ئةتواندرَي ئييرار بكرَيتةوة، ئةوةي ثةيوةندي بة داكؤكي كردنةوة هةبوو هةموو ن ، بةَل
ئةنداماني وةفدةكة لةطةَل ئةوة بوون داكؤكي بكرَي، هةندَيك لة ئةنداماني وةفدةكة ر ازي نةبوون ئةصَلةن 

ة  اضـة كورسـية  تـةنازوول    هةر مروونةت بنوَيندرَي، كة با، لة كورسي دةكرا دةيطوت من ئامادة نـيم بـ  
لةو مةسةلةية بكرَي، بؤية بر يار درا كة مروونةتَيك بنوَيندرَي لة بةرامبةر ئةوةي كـة سـةفريي ئـةمريكي،    
هةروةها نوَينةري سكرتَيري طشيت نةتـةوة يـةكطرتووةكان بـؤ ئَيمـةيان  بـوَل كـرد، ئـةوين داواكارييـةكان         

ارةكةي خؤي دا خوَيندييةوة، بؤية من لـة دوا ئاكـام دا، ئـةوةي    محدد لة وت. برييت بوون لةوةي كة بةرَيز د
ثةيوةندي بة ياساي هةَلبذاردنةكـةوة هـةبوو، خةلـةلي طـةورة ئـةوة بـوو لـة عريا ـدا ئامـارَيكي طشـيت نيـة،            
ــةي       ــؤرا  و لةر َيط ــؤني خ ــةي كؤب ــيت لةر َيط ــاَل بــة ناسروش ــدَي خ ــرد هةن ــةرذمَيري طشــيت وايك نــةبووني س

ثَيطـةي وةزارةتـي تيجـارة، هةنـدَي ذمـارة لـة ثارَيزطاكـان بـؤ خـؤي زيـاد بكـات، ئَيمـةة              ئيسـتيغالل كردنـي  
بةَلطةيةكي ئةوتؤ،  وةتَيكي ئةوتؤمان لةبةردةست نية، ئـةو داتـا و ئامارانـة ئيلغـا بكةينـةوة، بـةَلام ئـةوةي        

و زيــاد كــران،  ثةيوةنــدي بــة ســَي ثارَيزطاكــاني هــةرَيمي كوردســتانةوة هــةبوو، ئــةو كورســيانةي بــؤ دانــرا   
حاَلةتَيكي سروشـيت بـووة، ذمارةيـة  بـووة كـة لـة اليـةن ئامـاري سـلَيماني و هـةولَير و دهؤكـةوة ر ةوانـةي             
وةزارةتــي تيجــارة كــراوة، دواجــار مــن دةمــةوَي سوثاســي يــة  هةَلوَيســيت و يــة  دةنطــي وةفدةكــة بكــةم،    

ــةب     ــار ئَيمــة هــاوكؤ  ن ــدَيك ج ــؤزي واي كــرد هةن ــة دَلس ــار    هةرضــةندة ل ــؤ دواج ــةدا ب ــة هةنــدَي حمةت ل
ئييــراركردنةوةكة لةســةر ئةساســي دَلســؤزي بــوو، هــةموومان هــاور ا بــووين لةســةر ئــةوةي كــة مروونــةت   
بنوَيندرَي، بةَلام مروونةتةكةة مةحدود بَي، ضونكة كات نةما، دواجار ئَيمة كةوتينة بـةر تـةو ي زةمـةن    

سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتانةوة، بـةر َيز كـا  مةسـعود         لةسةر ئةساسي ئةوة كة ثةيوةندي كـرا بـة بـةر َيز   
خــؤي بــة بــةردةوامي ثةيوةنــدي لةطــةَل ســةرؤكي وةفدةكــةي ئَيمــة هــةبوو، ر َينماييــةكان و تَيبينيــةكاني،    
ئاراستةي كاركردني وةفدةكةي ئَيمة لةسةر ئةساسي ئةوة بووة كة بـةر َيز سـةرؤكي هـةرَيم ئاطـاداري ورد و     

ووة، دوا نةتيجةة كة هاوثةمياني كوردستان ضـوونةتة ذوورةوة، بـة ئاطـاداري بـةر َيز     درشيت دانيشتنةكان ب
سةرؤكي هةرَيم و اليةنةكان بـووة و ئـةو ياسـاية ئيقـرار كـراوة، جـا كةمـة  زؤرة  ئـةوة دةمَينَيتـةوة سـةر           

ة هةر ئةوة ئةوةي كة ئةوةي ثةيوةندي بة داكؤكي كردنةوة هةبووة ئَيمة درَيغيمان نةكردووة، لة نةتيجة
 .كةوتةوة، سوثا، بؤ هةموو الية 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، كا  عمر فةرموو

 :بهاءالدينبةر َيز عمر عزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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خوشك و براياني بةر َيز، من سةرةتا زؤر زؤر سوثاسي بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان و ئـةو هةظاَلانـة دةكـةم لـة     
طياني برايةتي و مةسشوالنة مامةلةيان لةطةَل ئةو مةسةلةية كرد، كة لـة بةغـدا بـوو، مـن     وةفدةكة، كة بة 

ناضمة سةر ئةو بابةتانةي كة لة ر اثؤرتةكان دا تَيثةر ين، بـة، ئةوةنـدة عـةرز دةكـةم، باسـي دوا سـاتةكان       
يســيت هاوثــةمياني دةكـةم، ضــونكة ئةمـة مةســشوليةتَيكي تارخييـة، ئَيمــة لـة دوا كؤبوونــةوة كـة لــة نَيـوان ل      

كوردستان و ليسيت يـةكطرتووي ئيسـالمي كوردسـتان و وةفـدي ثةرلـةماني كوردسـتان دا، تَيبـيين ئـةوةمان         
هةبوو كة ئةو ر اطةيةندراوةي كة لة اليـةن كؤشـكي سـثييةوة هةيـة، بةر اسـيت ئـةوة نـةبوو كـة ثةرلـةماني          

هةرضـةند ئَيمـة بةر اسـيت ثَيـداطرميان     كوردستان دةيويسـت، يـان وةفـدي ثةرلـةماني كوردسـتان دةيويسـت،       
وايكرد، سةرةتا بةر َيزان دةزانن كة دةيانويسـت لـة سـةفارةتةوة نووسـراوَيك بنووسـن، ئَيمـة وكـان شـيت وا         
 بوَل نية، دوايي وتيان لة خارجيةوة، وكان هةر نـاكرَي لـة خارجيـة، تـا طةيشـتة كؤشـكي سـثي، بـةَلام كـة          

مة بؤ مَيذوو ثَيويستة بوترَي، وا ي  و ر استيةكان بؤ خـةَلك ر وون بكةينـةوة،   ر اطةيةندرا، بةر اسيت باسي ئة
( 150)ثشتيواني لة طةلي عـرياق كـردووة، ر َيـزي لـة دةسـتوور و مـاددةي       : با، لة ر ابردوو دةكات كة دةَلَي

ا ئاماذةيـة   ، هةروةه(150)ة طرتووة، دةَلَي باسي كةركووكي كة تَيداية ماددةي (159)طرتووة، ر َيزي لة 
ــةين،       دةكــات كــة بــةردةوامن لــة ثشــتيواني لــة طــةل و حكومــةتي عــرياق، هاوكــاري خــةَلكي عريا ــين دةك
حكةمةتي عرياق بؤ سةرذمَيري، هاوكاري نةتةوة يةكطرتووةكان دةكةين، ئةوة هةموو ئـةو ناوةر ؤكةيـة كـة    

ا، بكـةين كـة جياوازييـةكي ر او    لة لَيدواني ر ةمسي كؤشكي سـثي هـاتووة، بؤيـة بـؤ تـةئريخ دةبـَي ئةمـة بـ        
بؤضـوون هــةبوو لةسـةر دةســتةواذةي مرونـةتي مةحــدود، ئةصـلي كَيشــةكة ئةمةيـة كــة ئَيمـة ئيتيفا مــان       
كردبوو لةسةر مرونةت، بةَلام سنووردار بَي، كة با، هاتة سةر ر َيذةي كورسي و يان ذمارةي كورسـي، ئَيمـة   

ةكطرتوو لة ناو وةفدةكة دةكةن لةطةَل برادةراني يةكطرتووي داكؤكيمان كرد، ئَيمة باسي وةفدي نوَينةري ي
ئيسالمي لة بةغدا لةو مةجليسة فراوانة كة هـةر سـَي ال كؤببووينـةوة، تةحـةفوزمان دةربـر ي لةسـةر ئـةو        
ذمارةيـة، وكـان ئَيمـة لةطـةَل ئـةو دابةزينـة نـ  لـة ر َيذةكـة، ئةمـة بـؤ تـةئريخ دةبـَي بـوترَي، ئـةوةي كــة                

ناو ئيعالم هةية ئةو بةشةيةتي، وة ئيلال بةر اسيت وةفدةكـة هـةموو ثَيـداطرييان كـرد، بـةر َيز      صةدايشي لة 
سةرؤكي ثةرلةمان لة ضةندين كؤبوونةوة لةطةَل ئةمريكيةكانين، لةطةَل عريا يةكانين، لةطـةَل نوَينـةري   

بـةوة كـرد كـة ئـةو     نةتةوة يةكطرتووةكانين، تةئكيدي كردةوة لَيرةة لة كؤنطرة صةحافيةكةة ئامـاذةي  
ياساية نا دةستورية، نا شةرعية نا عاديلة، ئةم دةستةواذانة هةموو ئةوةي دةهَينا كة ئَيمة ثَيـداطري زيـاتر   
بكةين، خاَلي دووةم و كؤتاييم ئةوةية كة ئَيمة ئينتيباعمان لةسـةر وةزعـي بةغـدا، بةر اسـيت ثَيويسـتة بـؤ       

نــا هةماهةنطييــةكي زؤر هةيــة لــة نَيــوان هــةرَيم و بةغــدا،  ثةرلــةماني بــةر َيز بَلــَي ، هةســت دةكــةين كــة 
نوَينةرامنان لةوَي و لَيرة، نا هةماهةنطيةكة لةو سةفةرانة دةردةكةوَي، ثَيويستة وةكـو كـا  سـاالر ئامـاذةي     
ثَيكرد، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانين لة سةردانَيكي دا بؤ فراكسيؤني يةكطرتوو لـة بةغـدا ثَيشـنيار كـرا كـة      

طةمان هةبَي، ئؤفيسَيك هةبَي، لةوَين هةبَي بؤ برادةراني ئَيرة كة دةضن، لَيرةة هةبَي بؤ ئةوان كة نوسين
دةطةر َينةوة، ئةوةمان سةكاند، برادةران خؤيشيان خوا هـةَلناطرَي ئـةو روحيةتـةيان هـةبوو كـة ثةرلـةماني       
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ثةيوةنديان بةوة هةيـة، ئـةوة    كوردستان بة مةرجةعي خؤيان بزانن، لة هةندَي مةسةلةي ضارةنوسساز كة
ئاليةت و ميكانيزمي ئةوَي، هةروةها بة ئةدةبيات تةواو نابَي، خاَلي دووةم، يةعين لة موالحـةزةي ئـةخريم   
ئةوةية كة بةر اسيت هةست دةكةي هةتا حةددَيك خةم ساردي هةية، من ئةوة ئةنرخَينم كة كا  سـاالرين  

اسيت ماندوون، لة وةزعَيكي زؤر نا ئاسـاييدان، وةزعـي ئـةمين تـةواو     ئاماذةي ثَيكرد، برادةران لة بةغدا بةر 
نية، زؤربةي ر ؤذ طيانيان لة خةتةرة، ئةوانـة هـةمويان ر اسـتة، بـةَلام مةسـةلة نةتـةوةيي و نيشـتمانيةكان،        
شتة ضارةنوسسازةكان، طةورةترن لة طيان و مـاَل و شةخيـةكان، لةبـةر ئـةوة كـاري زيـاتر، جوهـدي زيـاتر،         

ي زياتري ئةوَي، بةو  ةدةرة بةر اسيت ئين بةر َيوة نـار وا، ئَيمـة مـةوا يعي حةسـامسان لةبـةر دةسـتة،       هةوَل
كمال برادةرَيك خـؤي لَيـرة شـاهَيدة، كـة مامؤسـتا      . ئَيمة موةزةن باة لة وةزارةتةكان دا هةن، الي بةر َيز د

رد دا دةكـةين، وةَلاميشـمان ناداتـةوة، كـة     ئَيمة ثَينج، شةة جار تةلةفؤن لةطةَل وةزيرَيكي كـو : زوهَير وتي
ثةرلةمانتارَيكي بةغدام، بةَلام وةزيرَيكي تري غةيري خؤمان بة تةلـةفؤنَيك وةَلاممـان دةداتـةوة، ثَيويسـتة     
ئَيمة لَيثرسينةوة لةو حاَلةتانة بكةين، ثَيويستة ئةدائي برادةرامنان لةوَي مةحكةم تر بكةين، بـة نيسـبةت   

ة، فيعلةن مةبدةئي تةوافوق تَيك دةضوو، بةَلام ئَيمة  ةناعةكان وابوو لـة دواسـاتةكان   مةبدةئي تةوافو ةو
دا، تؤزَيكي تر مقاوةمةمان بكردباية، ثَيداطرميان بكردباية، دَلنيام ئةمانتواني دةستكةوتي باشرتمان هـةبَي،  

ي وةفدةكة سـةري طـرت، هـةر    بةبةَلطةي ئةوةي كة لة ضوار، ثَينج  ؤناط دا هةر ئَيمة بردمانةوة، هةر  سة
لة نوَينةرَيكي عادي سةفارةتَيكي ئةمريكاوة كـة لـة عريا ـة طةيشـتة سـةرؤ  كؤمـاري ئـةمريكا، ئـةو وَلاتـة          
طةورةية، لة نوَينةرَيكي عادي نةتةوة يةكطرتووةكان طةيشتة ئةوةي كة خؤيان لةطةَل خؤيان دا بضنة سـةر  

ئةطـةر ثَيـداطري لةسـةر داواكارييـةكاني بكـات، خـةَلكي        خةت و موفاوةزات بكةن، ئـةوة درخيسـت كـة كـورد    
كوردستان بة هةموو ثَيكهاتةكانيةوة داكؤكي لـة داواكاريـةكانيان بكـةن سـةركةوتوو دةبـن، كـة مافـةكانيان،        

 .داواكانيان ر ةوان، خةَلك ناتوانَي بةرامبةي مان ر ةوا بَي دةنط بَي، يان كةمتةرخةم بَي، زؤر سوثا،
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .سوثا،، كا  عبداهلل فةرموو
 :بةر َيزعبداهلل حممود حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة برادةران ئيشارةيان ثَي دا، ضووني ئـةو وةفـدةي ئَيمـة بـة سـةرؤكايةتي بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان و         

اني خةَلكي كوردسـتان و ثشـتيواني   زؤربةي ئةو بةر َيزانةي كة لَيرةن بؤ بةغدا، بؤ ثشتيواني كردن لة داواك
كردن لة هاوثةمياني كوردستان و يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان لةوَي، بةر اسيت كة ئَيمة ر ؤيشتينة ئةوَي، 
تة ريبةن كات كةمي مابوو، دوو ر َيطا هةبوون، ظيتؤكردني هامشي يان نةكردني، بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمان  

ةي يةكطرتوو، لةطةَل ئةو بةر َيزانة  سةمان لةسةر ئةوة كرد، ئةطـةر ظيتـؤ   و هاوثةمياني كوردستاني و كوتل
ــةمريكا، زؤر         ــامي و ئ ــةوةي يؤن ــوكمي ئ ــة ح ــارة ب ــةين  دي ــي بك ــةكرا ض ــؤ ن ــةر ظيت ــةين  ئةط ــي بك ــرا ض ك
مةبةستيان بوو ئةو ياساية تَيثةر َينن، لـة طفتوطـؤ دا بـوون لةطـةَل هـةموو اليـة ، ديـارة هـامشي ظيتؤكـةي          
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ةهَينا، ئيستي قا ي ئينتيخـابي و تـةوافوق دوو شـيت تَيكـةَلن بـة يـةكرتي لـة عريا ـدا، ر اسـتة ئَيمـة           بةكار ن
ئةطةر بة ثرؤسةي دميوكراسي و ئينتيخابي بيكةين، ر ةنطة ئةو ثؤستة سياديانة لة عرياق لةدةست بـدةين،  

، يـةعين لـة عـرياق دا بـووة بـة      يان نةيبةينةوة، بةَلام مةبدةئي تةوافوق، وةكـو ئـةو بةر َيزانـة باسـيان كـرد     
كاري لةسةر دةكرَي، ئةو ئامارةي وةزارةتي تيجارة ئةوان بةدةسـتيانةوة بـوو، بةر اسـيت كردبوويـان      ء،مةبدة

بة بنةما بؤ ئةو ئينتيخاباتة، ئَيمـة بـةدةر لـةوة شـتَيكي  انونيمـان بـة دةسـتةوة نـةبوو كـة  سـةي لةسـةر            
مامؤسـتا عمــر و ئـةو بةر َيزانـة باسـيان كـرد، تَيـر وانيين ئَيمـة بــؤ         بكـةين، ئَيمـة لَيـرة كـة ر ؤيشـت ، وةكـو      

كورسيةكاني ثةرلةمان ئةو سَي ثارَيزطاية لةطةَل تَير وانيين هةم هاوثةمياني خؤمـان لـةوَي، هـةم يؤنـامي و     
ئةمريكا و اليةنةكاني تـر جيـاواز بـوون، زؤرمـان جيـاواز بـوو، طفتوطـؤي زؤر كـرا، ضـةند دانيشـتنَيك كـرا،            
ئةتوامن بَلَيم وةكو كؤنفرانسَيك لة بةيين ئةم وةفدة و لةبةيين هاوثةمياني كوردستان لةوَي، ئاخر ديراسة، 
يةعين وردةكاري كرا، بري و ر اي جياواز هةبوو، بةَلام بةر اسيت لةبةر ئةوةي كة ئَيمة لة بةغدا دةري يةين 

بــةر داخوازييــةكاني خــةَلكي كوردســتان،    كــورد يــةكطرتووة، بــة يةكــةوةين، يــة  هةَلوَيســت  لــة بةرام      
مرونةكان نواند، بةَلام تَير وانيين جياواز لةو بارةوة هةبوو، ئاخري بر يـار ئـةوةبوو كـة بر يـاري لةسـةر درا،      

وا بر يـارة   9010مةسةلةي ئةطةر ئةو ياساية مةسةلةن كة تَيثةر ي، ئةطةر ئَيمة بةكةمي بزان ، لة سـاَلي  
ئَيمة ئةتوان  لة داهاتوو دا، ئةطةر غةدرَيكمان لَي كرابَي حة ي خؤمان بيهَينينـةوة،   كة ر اثرسية  بكرَي،

ــن         ــتان، م ــةماني كوردس ــةرؤكي ثةرل ــودي س ــتان و، خ ــةمياني كوردس ــدة و هاوث ــةو وةف ــودي ئ ــيت جه بةر اس
راحةت، بـة  بةر اشكاوي لَيرة ئةيَلَيم، بةرامبةر بة يؤنامي و ئةمريكا، بةرامبةر بـة شـيعة و سـوننة، بـة صـة     

جددي ثَييان وتن كة خةَلكي كوردستان طةلَيكي زيندووة، لة هةرَيمي كوردستانداية، ئةطةر عرياق بيانـةوَي  
كـوردي لـَي بـةدةر بكـةن، سـةركةوتوو نـابن، ئَيمـة سـازة ناكـةين لةسـةر داخوازييـةكاني خؤمـان بـة هــية              

ةم وةفـدة  سـةمان لةطـةَل كـردن، ر ةنطـة لـة       عينوانَيك، بةر ووني و بة ئاشكرا بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان و ئ
زؤر اليةنين كاريطةري هـةبَي، هـةتا طةيشـتة بـابي تةهديـد، هةنـدَي زمـاني لةهجـةيي تـر بـةكار دةهَيـنن            
بةرامبةر بة ئَيمة تاوةكو ئةوةي خؤيان دايان نابوو، كة ئَيمة ثاشـطةز ببينـةوة بةرامبـةر داواكـاني خـةَلكي      

را، ئـةوةي كـة تَيثـةر ي و هـةموومان  ـةناعاكان وابـوو، دواي ديراسـة كـردن،         كوردستان، بـةَلام ثَيـداطري كـ   
شتَيكي  انونيمان بة دةستةوة نةبوو، لةوة زياتر نةدةكرا، ئـاخري هـةوَل درا، ئـاخري حماوةلـة كـرا، بةر اسـيت       

ةمان، بـة  من بؤ تةئريخ ئةيَلَيم، جهودي زؤر سةرف كرا لة نَيـوان هـةموو كوتلـةكان، بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـ      
تايبةتي ر وَلي ئةو بةر َيزانة كة لةوَي بوون، ئةو ر اوَيذكارانة جهودي زؤريان سةرف كـرد، يارمـةتي ئَيمـةيان    

داوا دةكـةم  : زؤر دا، تيمَيكي باة بوون بؤ ثشتيواني و ثشتطريي لة وةفدي كوردستان، من تةنها ئةوة دةَلَيم
كـةين لـة نَيـوان ثةرلـةماني كوردسـتان و هاوثـةمياني       لة ثةرلةماني كوردستان كة هةماهةنطيـة  دروسـت ب  

كوردستان، بَي ئاطايية  هةية، جا كردنـةوةي نوسـينطة بـَي، ثةيوةندييـة  ضـؤن دروسـت بكـةين  مـن بـة          
 .زةرووري دةزامن، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زان زؤر ســوثا، بــؤ ئــةو ئةطــةر ئيجــازةم بــدةن منــين نــةخيَت  ســة بكــةم، ثاشــان مــةجالتان دةدةم، بــةر يَ 
بةر َيزانةي كة وةزعةكةيان بة جواني ر وون كـردةوة، ثَيويسـتة هةنـدَي شـيت تـرين بـوترَي، ضـووني ئَيمـة         
لَيرة بؤ بةغدا، نةتيجةي ئةو ناعةدالةتية بوو كة لة ياساكة بةدي كـرا، ئَيمـة هـةموو شـةواني جـةذن لَيـرة       

ي شةو لَيرة كارمان كردووة لةطةَل هةندَيك لة 10تا نؤ و نيو،  ئَيوةمان ئةزيةت نةدا، بةَلام تا يازدةي شةو،
تةحالون كوردستانيشمان هَيناية ئَيرة، ئةو خةبريانةة لةطةَلمان بوون، يةكةم جار كـة ثرؤذةكـة دةرضـوو،    
ئَيمة لَيرة ديراسةكان كرد، دةنطيشي بؤ درا، دةربـازين بـوو، ئينسـان الزمـة حة يقـةت بَلـَي، ثـاة ئـةوةي         

كورسيةي بؤعرياق كة دابةة بكرَيتـة   99كورسي زياد كرا، لةو  99ديتمان  9004اوردمان كرد لةطةَل بةر
كورسي بةر كوردستان كةوت، دواني بؤ دهؤ ، يةكيان بؤ هةولَير، لَيرة ئَيمة كةوتينـة  ( 3)سةرثارَيزطاكان، 

نامة بؤ ر َيزدار سـةرؤ  كؤمـار و   جوولة، بة هةموو اليةكةوة، سةرؤكي فراكسيؤن و ليستةكان ئاطادار كران، 
بؤ تةحالون كوردستاني نَيردرا، هةموو دونيامان لَي ئاطادار كردةوة، ئةوةبوو ئاخريي هاتة سـةر ئـةوةي كـة    
ئةو وةفدة بضينة بةغدا، يةكـةم ر ؤذ طةيشـتينة ئـةوَي، سـةرةتا برادةرانـي خؤمـان ديـت، سـةرؤكي كوتلـةي          

بـاري، ثـاة ئـةوة يؤنـامي و ئةمريكيـةكان خؤيـان هاتنـة ذوورةكـةي         تةحالون كوردستاني و كا  هوشيار زَي
من، هةر بؤ مةعلوماتي ئَيوةي بةر َيز، لةطةَل نوَينةرَيكي فر ة ر ةطةزةكان، زؤر زؤر اليان ثةرؤة بوو كة ئةو 

ةموصل ئَيمة هيضمان نية، ئَيمة دذي عةرة  ن ، وتيان ل: ئينتيخابة بة هةر شكلَيك بَي بكرَي، ئَيمة وكان
ثارَيزطـا  ( 3)كوردين هةية، وكان مةسةلة كورد و عةرة  نية، مةسةلة ناعةدالةتية، نا حة ية، دةتانةوَي 

بضوو  بكةنةوة بةرامبةر طشت عرياق، ئةو نيسبةيةي كة بةرامبةر طشت عرياق نيشـاني دةدةي، بـةراوردي   
زار كةسـي غـةيري عريا ـي نـاوي لـة      ، طةلَيك بة ناحة ي دروستتان كرد، سَي سةد هة9004دةكةين لةطةَل 

مة عةد كة لة مةنتيقةي موصل و شوَينةكاني تر دا، مةسةلة ( 3)ليسيت فؤرمي خؤرا  هةية، يةعين بايي 
ئةوةية، ر ةنطة لـةو مة عـةدة بـؤ كـوردين بـر وا، مةسـةلة تـةنها كـورد نيـة، هـةرَيمي كوردسـتان، سـلَيماني،             

ــداري متةوازعــ    ــنورَيكي ئي ــؤ ، س ــةولَير، ده ــوَينة     ه ــتا ش ــة هَيش ــتانة، ك ــةرَيمي كوردس ــدرالي ه ــاوي في ة، ن
كَيشةدارةكان يةكال نةبؤتـةوة، ئـةوة لـة اليـة ، ضـي مـردوو هةيـة، زينـدووة لـةوَي، كـَي ضـووة بـؤ دةرةوة،             
زيندووة، ليست لةبةر دةستمانة، ماَل هةية بة ية  ر ؤذ هةشت منـداَلي بـووة، عائيلـة هةيـة لـة موصـل بـة        

داَلي بووة، عائيلةة هةية لـة نـاو هـةرَيمي كوردسـتان كـار دةكـات، نـان دةخـوات، ئـين          ية  ر ؤذ هةشت من
دةكات،  سة دةكات، ناوي لة هية ليستَيك دا نيـة، وكـان ئـةوة ناعةدالةتيـة، ئَيمـة  بـوَل ناكـةين، شـةو كـة          

ان لـةوَي بـوون،   نوَينـةري بـانكيمؤن، سـةفريي ئـةمريكا و طـةورة ر اوَيـذكارةكاني      ( ئـادملكَيرت )ضووينة مـاَلي  
نوَينةري فر ة ر ةطةزةكان لةوَي بوو، وةفدي ثةرلةماني كوردستانين لةوَي بووين، يةكةم  سـة ثَييـان وتـرا،    
وكان ئَيمة لة ماَلي نةتةوة يةكطرتووةكان  بةَلام نـاتوان  بـة كـوردي  سـة بكـةين، ئـةوين ناعةدالةتيـة،        

هات، تةوة و  دةكةم هةموو جار و جارَيكي ترين ئـةوة   بؤية كةوتنة ثةلة، نارديان موتةرجيمَيكي كوردي
ئَيوة : بكةن، يةعين بة كوردي بتواندرَي لةوَي زؤر بةر اشكاوي  سة بكرَيت، هةتا طةيشتة ئةوة ثَييامنان وت

باسي دميو راتي دةكـةن، وكـان ئـةوةي ئَيـوة هَيناوتانـة، ئـةوة دذي دةسـتورة، دذي ياسـاية، دذي عةدالةتـة،          
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يَت دةمانةوَي فَيري دميوكراسيةت بـ ، ئـةمانوت دةضـينة ئـةمريكا، دةضـينة ئـةوروثا فَيـر بـ ،         ئَيمة وةخ
ئَيستا نازان ، سةرمان لَي شَيواوة بؤ كوَي بر ؤين، ناعةدالةتي الي ئَيوة هةيـة، الي كـة، نيـة، شـارَيك وة      

جريانـي ئَيمةيـة، عـادات،     زيادي كردووة لة بن ئةوةة دوو سةد هةزار كةسي كةمـة، موصـل  %( 0)سلَيماني 
،  مدم متحددة  زيادي كردووة، بؤ ئَيوة ئـةو ناعةدالةتيـةتان  بـوَل كـرد،     %( 13)تة اليد،حالةتي ئيجتيماعي، 

ئةمريكا، ئَيوة بة خؤتان دةَلَين عاديل ، كوا  بؤضي  بوَلتان كرد  ئَيمة ئةوانةمان ثَييـان وت، زؤر لـةوةة   
ةما، بــة شــاهَيدي ئــةو بةر َيزانــة بــةوان نــةوترَي، ئــةوان هــةموو تةفاصــيل بكــةين زؤر وة ــت دةبــا، هــية نــ

داكؤكيان، هةموو هةوَليان ئـةوة بـوو، بـة هـةر شـكلَيك بـَي، بةهـةر شـَيوةية  بـَي ئـةو هةَلبذاردنـة بكـرَي،             
تة ـديم كـراوة، وةزارةي   ( 9004)ثةلةيان بـوو، هـةتا  ـاني  بـوون، وكـان ئي يـائيةي نفوسـي عـرياق لـة          

كــة، ( 99584190)ي كــردووة، موفةوةزييــةي باَلــاي هةَلبذاردنــةكان تــةنقي ي كــردووة، تيجـارة تة ــدمي 
بووة، دواي ئةوةي فةلةستينيةكان، بيانيةكان، ئةواني مردوونة، ئةوةي دةبَلـي هةيـة،  سـمَيكيان لـَي الداوة،     

بـذاردن بكـةين،   كورسيةكة وةكـو جـاران هةلَ  ( 994)ئةوة بؤتة ئةسا،، ئَيمة ئةوةمان  بوَلة، فةرموو وةرن 
ئي يا بكرَي، دواي ئي ياكة هةَلبذاردني تةكميلي بكرَي، لة كوَي نو ياني هةبَي، ثـر  بكرَيتـةوة،  بوَليـان    

ئيزافـةي سـةري بكـرَي، ئةوةشـيان  بـوَل نـةكرد،       ( 9,8)نةكرد، وتيان درةنطة، وكان ئةوة بكرَيتة ئةسـا،  
ئَيمـة  : سوور دةكردةوة، وتيان ئَيوة زةرةر دةكـةن، وكـان  ئَيمةة  بوَل ناكةين، هةتا ضاويان : ئَيمةة وكان

كورسـي، ئـةو   ( 10)كورسـيتان زيـاد كـردووة، ئَيمـة كـة دةَلـَي        ( 10)ئَيستا زةرةرمان كردووة، موسـبة ةن  
، بةراورد بـة  (9004)كورسيةمان لة كوَيوة هَيناوة  حجمي ئةو سَي ثارَيزطايةي هةرَيمي كوردستاني ( 10)

( 10)ئـةوةي لـة خـوارةوة زيـادي كـردووة، الي ئَيمـة لـة شـوَين خـؤي مـاوة، بـايي            ( 9004)حجمي عريا ي 
ئَيـوة خؤتـان وا زيـاد    : كورسيةمان دةوَي، ئَيمة لةسةر ئةوة ئيسنادمان كرد، وكـان ( 10)كورسية، ئَيمة ئةو 

، ئــةو يــن بــ (100)كورســي بــ ، ( 40)كــردووة، ناعاديلــة، خؤشــتان ئيعــترياف دةكــةن، ئَيمــة دةزانــ    
تةوازونة ر اناطرين، ضية و ضـنة  كـة دَيتـة مةسـائيلي  ـةومي، مةنيـةبيان لـةبري دةضـَي، هـةر دوو اليـةن           
نةتةوةيةكن، ئَيمةة نةتةوةيةكي ترين، ئَيمة ئةوة دةزان ، بةَلام ئَيمة شعور بة غوبن دةكـةين، بةرامبـةر   

تينةوة، سـبةي هاتنـة ئوتَيـل، هـةر هـةموويان،      ئةو غوبنة  بوَل ناكةين، ضـي ئـةَلَين بَلـَين، نايكـةين، ر ؤيشـ     
و كؤمثليتيان هاتن، ئةو ياداشتةي كة بةر َيزان خوَينديانةوة، ئَيمة تة ـدمييامنان كـرد،    متحدةسةفري و محمم 

دواي هةموو ئةو مو تةرةحانةي ئةو ضوار خاَلةي كة با، كرا، ئَيمة وكان ثرؤذةكـةتان نـا دةسـتوريية، نـا     
دةنطي هَينا دةبَيتـة  ( 114)ن ئةوةي كة بة تةبيعي دَي، يان دةبَيتة  انون يان نابَي، ئةطةر  انونية، لَيطةر َي

ياسـا كؤنةكـةة ئي تيمالـة  بـوَل نـةكرَي، يـةعين       :  انون، ئةطةر نةيهَينا دةضينةوة ياسا كؤنةكة، ئـةيانوت 
ةرذمَيري بكـرَي،  ـاني    ئةوةة تةهديد بوو، بةَلام مةشاكيلين زؤر بوو، ئينجا دةمايةوة سةر ئةوةي كـة سـ  

ومت ئَيمة دةَلَي  ئَيمة زؤرين، سـوننة دةَلـَين ئَيمـة زؤريـن،     : ئةوة موخةربةتة، من ثَييامن وت: بوون، وتيان
شيعة دةَلَين ئَيمة زؤرين، هةمووشي غةَلةتـة، كـَي مةسـشولة لـةوةي سـةرذمَيري نـةكرَي  ئَيمـة نـةمانكرد          

ةكانين ثَييان  ـاني  نـةدةكرا، يـةعين ئَيمـة لـةوةة تَيطةيشـت ،       بضن ية ةي ئةوانة بطرن، ديار بوو سونن
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ئيتيفـاق، وةخـيت خـؤي نيطرؤثـؤنيت،     : هاتن ئةو ضوار ثَيشنيارةيان كـرد، دانيشـ  ئيتيفـاق بكـةين، وكـان     
سةفريي ئةمريكا، بة نووس  ئيتيفا ي كردووة، ناردوويَةتي بؤ ر َيزدار مام جةالل، بؤ ر َيزدار كا  مةسـعود  

زاني، بةَلام دوايي جَي بةجَيي نةكردووة، من بةم شكلة تةرحم كرد، هةر بـؤ مـةعلوماتي ئَيـوةي بـةر َيز،     بار
من تـةوة و  دةكـةم ئـةمريكا دةوَلـةتَيكي     : ئةوةندة صةبرةكةتان درَيذة، ئَيمة تَيي زةرةر دةكةين، ومت: ومت

َيي دةكـات، بـةَلام ئةوةنـدة درةنـط دةيكـات،      ئةوةندة زَل بَي، بر يار بدا، وةعدَيك بدا، هةر ر ؤذَيك جـَي بـةج  
زةرةري ئَيمةية، ئةو صـةبرة ئَيمـة فائيـدةي لـَي ناكـةين، ئَيمـة ئَيسـتا ئةمانـةوَي ئـةو ناحة يـة لةسـةرمان            

دبلؤماس ، هةر ر ؤذَي  سةي خؤي طؤر ي، ئةيطؤر َي، ئَيمة هةرَيمَيكي : البضَي، وتيان وةزارةي خارجي، وكان
، نـاتوان  بةرامبـةر ئـةوة بكـةين، ئـاخريي هاتـة سـةر ئـةوةي لـة          (حرق األوسدا )تَيك لة متةوازيع  لة وَلا

كؤشكي سثي بَلاو بكرَيتةوة، ثةيوةنديشيان بةردةوام لةطةَل ر َيزدار كا  مةسعود بارزاني هـةبوو، بـؤ تـاريخ    
ئَيـوة لـةوَين،   : دةيـوت ئةيَلَيم، لة ثَين ئَيوةة، بة وةفدةكـةمشان ر اطةيانـدووة، بـةردةوام تةئكيـدي دةكـرد،      

كامل دةسةَلاتتان هةية، لةطةَل تةحالون كوردستاني، لةطةَل ليسيت يةكطرتووي ئيسـالمي، لةطـةَل براكانتـان    
لة ناو ليذنةكة، هةَلوَيسيت خؤتان نـةهَيَلن تَيـك بضـَي، يـة  هةَلوَيسـت بـن، بةرذةوةنـدي كوردسـتان لةبـةر          

بر يار نادا، هةرضي دةكةن نةتيجةكـةي بنَيـرن، بطاتـة ر َيـزدار مـام       ضاوتان بَي، ئَيوة بر يار دةدةن، كةسي تر
جةالل و، بؤ ئَيمةشي بنَيرن، بة، ئَيوة خاوةن بر يارن، ئَيوة بر يار دةدةن، يةعين ئَيمة ئازاد بووين لـةوةي  

د، يـةعين  كة بَلَي  فشارَيك لةسةرمانة، وانية، بؤ تارخييشي دةَلَيم، مام جةاللين هية ثةيوةنديـةكي نـةكر  
تةدةخولَيكي موباشري بؤ من تةلةفؤن بكات، نةيكرد، داوامشان كرد بيبيـن ، دوايـي هـةموو شـتةكان تـةواو      
ــرد،      ــليم ك ــتةمان تةس ــة ئــةو هةَلوَيس ــتانين، دواي ئــةوةي ئَيم ــان، تــةحالون كوردس ــاخري ر ؤذ بينيم بــوو، ئ

تَيلةكـة نةهاتينـة خـوارةوة، هةرضـيان     هةَلوَيسيت يةكطرتووي وةفدي ثةرلـةماني كوردسـتان بـوو، كـة لـة ئو     
كــرد،  بوَلمــان نــةكرد، ضــووينة نــاو ئةجنومــةني نوَينــةراني عــرياق، لةطــةَل نوَينــةرامنان لــةوَي، لــة ليســيت  

ئايا بةمة ر ازي ب   يـان  : هاوثةمياني كوردستان و يةكطرتووي ئيسالمي، دوو بريوبؤضوون تةرح كرا، يةكَي
ايــة دةنطــدان، كؤمثليــت لةطــةَل ئــةوة بــوون كــة ثــا دابطــرين، ئةمــة          ثــا دابطــرين  دواي مونا ةشــة خر  

حة يقةتَيكة بة نووسراوين نووسراوة، ئةو بةر َيزانةة هةمووي شاهيدن، ئـةو بـةر َيزةي كـة ر ةئيةكةشـي     
ئةوة ر ةئي هةموو كوردستانة و منين لةطةَلم، واي لَيهـات، ئـةوةي ثَيويسـتة لَيـرة     : تةرح كرد، ئةوين وتي

ثشتيواني ماددة : بَلَين ئةو ئيتيفا ةي كردمان، ئَيمة ئيتيفا ةكة دواي ئةوةي لة كؤشكي سثي، ية  بوترَي،
مةسةلةي ثَيشمةرطةية، مةسـةلةي غـاز و نةوتـة، ئـةو     : دةستوريةكان، من خؤم تةرحم كرد لةطةَليان وكان

، لــة نــاو مــاددةي (150) انونانـةي كــة ر ةبــيت بـة كوردســتانةوة هةيــة، وتيـان دةســتوري عــرياق و مـاددةي     
ين كَيشةي كةركوو  و شوَينة كَيشةدارةكان، بة حة يقةتةوة بؤ ئَيمة زؤر زؤر طرنطة، ضونكة من ( 150)

دةزامن لةوَي ئةوان نايَين جَيبةجَيي بكةن، بةَلام ئةو غمـوزةي هـةبوو، ئـةو بريوبؤضـوونةي هـةبوو لةسـةر       
وة، بؤيـةة باشـرت بـوو لـة كؤشـكي سـثي بَلـاو بكرَيتـةوة،         ئةو ماددةية الضوو، نةما، لة بـةرزترين دةسـةَلاتة  

ضونكة ئيتيفا ي سر ي نـاخوا، ئَيمـة هـةرَيمَيك ، يـان  ار ةيـة ، باشـرتين شـت ئـةو مةنبـةرة بـوو  لـةوَيوة            
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ئيعالن كرا، كورةي ئةرزي طوَيي لَي بوو، بَلاو بوو، ئينجا نةيكا، هـةر خـؤي ديـارة نـة زي وةعدةكـةي خـؤي       
سوثاسي دةكةين، يةعين ئةطةر ئةو ثشتطريية بكات، ثشتطريي هةرَيمي كوردستانين بكات  كردووة، بشيكات

، هةَلبـذاردنين بكـرَينت ثشـتيوانى بكـةن، خؤيـان و ئومـةم       9010بؤ ضارةسةري كَيشة هةَلثةسر اوةكان تـا  
َيـت، بــؤ  تـةواو ب  9010موتةحيـدة، بـؤ ئـةوةى سـةر ذمَيريـةكى بـاة و ر َيـك و ثَيــك ثَيـك بَيـت، لـة سـاَلى            

مةسةلةى كةركوو  من داوام كرد ومت بنووسرَيت، ومت كةى ، وتيان ئةَلَي  ئةى كةين، ومت نا بنووسن، بـة  
زووترين كات، ثَين ئةوةى جةيشى ئةمةريكى بطةر َيتةوة، وتيان باة، بة منيـان وت بـاة، بـؤ مـةعلوماتى     

ت هاو،، بـةيانى ئـةوان ئةكاتـة عةسـرى ئَيمـة،      ئَيوةى بةر َيز،  ةرار بوو بةيانى بةيانةكة دةربضَيت، لة واي
شــةوين لــة ثةرلــةمان  ةرارةكــة دةردةضــَيت، ئينجــا كــةمَيك تــةئخري بــوو، مــن ومت ئةضــينةوة ثةرلــةمانى 
كوردستان هةَلوَيستى خؤمان ر ادةطةيَين ، با بشكرَيت مقاتةعةى دةكةين، ئَيستاة نـاو مؤبايلةكـةم هةيـة،    

ةتَيك ئةكةين، بؤ ئةوةى ئـةو ئيتيفا ـةى كـة كـراوة، ئـيعالن بكرَيـت، تكايـة،        ئةَلَيت والة وايت هاو، ديراس
ــةفارةى       ــة س ــريوةتةوة، ل ــةمان س ــتاة ن ــدةنَى، تةحــةمولتان هــةبَيت، ئَيس ــان ب ــاتر وة تم تكايــة كــةمَيك زي

َليـان كـرد،   ئةمريكيةوة هاتووة لةناو مؤبايلةكةم هةية، ئةو فَيَلةى كرديان، ئَيستا الزمة بيَلَي  بـةر َيزان، فيَ 
كورسـى ئةسـَلى تـةوزي  بَيـت، لـةوة دوو كورسـى بـرا         53راستيان نةكرد لةطـةَلمان لـة خاَلَيـك،  ـةرار بـوو      

، لـة تـةعويزى يـةكَيك يـا دوامنـان بـةر دةكـةوت،        54مةسي يةكان، دهؤ  و هةولَير ئةهاتة باني دةبوو بة 
بة شةخسـى كـا  مةسـعودةوة كردبـوو،     ، مالكين ثةيوةندى 59-51ئةطةر  امسى ئينتيخابيمان بؤ ئةبووة 

وتى من وةعد ئةدةم، كةالم شةرةف، لـة كورسـيةكانى خؤمـان دوو مة عـةد بـؤ ئَيـوة تـةرخان دةكةين،هـةر         
بوو، ئةطـةر مةحكةمـةى دةسـتورى لـة كـاتى خـؤى        40ضةند ئةوةمان بة هةند وةرنةطرت، ئَيمة فةر ةكة 

ــارى داوة،  ــةو     11بر ي ــا ت ــَى ثار َيزط ــةر س ــة س ــى ب ــرد    كورس ــةرح ك ــى ت ــةوةمان لَي ــات، ئ ــى  58زي  بك كورس
كورسى بةو نفوسة، بـةو ئامـارةى كـة دائريةكـانى هـةرَيمى كوردسـتان        53تا  59بةردةكةوت، لة هة يقةت 

تة دميى كردووة ئةوةندةية، ئةوةندةيان تة ديم كردووة، زؤر عائيلة هةية فؤرمى خؤراكى نية، ناوى نية، 
ةوة هاتؤتةوة، فؤر مى نةكردووة، ئةوةى كة ئَيمة ئيسرارمان دةكرد، كـة بـة   نةكراوة، زؤر كة، هةية لة دةر

ــةو        ــةو تــةزويرة ئ ــا  بكــات، بةرامبــةر ئ ــتمان بــؤ ض ــوارةوة، بةرامبــةر ئــةوة ش ــراوة لــة خ تــةزوير زيــاد ك
نسبةيةمان بؤ بةرز بكةن، ئَيمة لةوَى ئةو بر يارانةى هةَلوَيستى كؤشكى سثى لة رووى سياسـيةوة بـؤ ئَيمـة    

رنط بوو، لة ر ووى سياسيةوة زؤر المان مةبةست بوو، يةكةم ئةو شؤظينيانةى دذى هةرَيمى كوردستانن و ط
و ثَيشــمةرطةو ياســاى غــازو نــةوت كاردةكــةن، تــؤ ئــةبينيت طــةورةترين دةوَلــةت، ثشــتيوانى   150مــاددةى 

عالن كرد، مـن تةئيـدى   كورسيان ئي 51ئةكرد، ئةوين ر استى نةدةكرد ئةوة مةسةلةيةكى ترة، لةناو  اعة 
كا  عمر عبدالعزيز دةكةم لةو خاَلة، رٍ است دةكاتن، لَيرة سوو   فةهمَيك هةبوو، برايانى ئَيمة لـة تـةحالفى   
كوردستانى لة  اعة ئـةوان لـةناو  اعـة بـوون، ئَيمـة نةضـووينة نـاو  اعـة، ضـونكة ئةجنومـةنى نوَينـةرانى            

 53يـةة هـةر ئـةو     53، يةعنى ئةوان ثَييان وابوو ئةو 53 عريا ة، كة ئيعالن كرا، وتيان دوو تةعويزين
ية، بؤية دةنطيان لَيـوة نـةهَينا، لةطـةَل ئـةوةة ئةطـةر دةنطيشـيان لَيـوةى بهَينابايـة، بـةرةئى مـن ئَيسـتاة            
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ئةيَلَيم، ئةو هةَلوَيستة سياسيةى ضونكة ئةوى تر هةمووى ئةيةوَيت شةتبى لةسـةرى بكـات، نـا دةسـتورية،     
، مـوهيم بـوو   150بة فر و فَيَل ئةم شتانةيان دروسـت كـردووة، بةرامبـةر مةسـةلةى كـةركو  و      ناياسايية، 

يةعنى دةسكةوتَيكى موهيم بوو، ئةطةر خؤمشان نةب ،  سةد بر يارى ترى  وا بةَلَينى ترى وا بـدةن كـة،   
بكةين، بتوان  ئةو  جَيبةجَيى ناكات، ئَيمة خؤمان دةبَيت لةسةر عةرد ئةبَيت ثشتى ية  ب ، ثَيكةوة كار

شتانة جَيبةجَى بكةين، تةحالفى كوردسـتانى لةوَينـة، مـن زؤر زؤر ئي ـتريامم بؤيـان هةيـة، ئينسـانى زؤر        
ر َيك بوون، وةكو ئَيمة دَلسؤز بوون، يةعنى ئةوة هية شة  و غموزَيكى تيانية، شايدى ئةم بةر َيزانةة كـة  

ة ، هةماهةنطيـةكى بـاة لةطـةَل ثةرلـةمانى كوردسـتان      لَيرةن، بة،  سةكانيان هةماهةنطى نيـة، ئةمـة يـ   
نية، خوبـةراى بـاة لةبـةر دةسـتيان نيـة، شـارةزايى باشـيان نيـة لـة ئي سـاو ئـةر ام و ئـةوة، زؤر سـةريان              
دةرناضَيت، بةهة يقةت لةوَى، ئومةمى موتةحيدة دَيت لةطةَليان دادةنيشَيت، موهيم نية بؤ توو ضى دَيت، 

موهيم ئةوةية ئـةو مؤزةفـةى بكـات ئيشـةكةى بكـات و دةربـاز بَيـت، حة يقةتةكـةى         بؤ تؤ ضى نايةت، الى 
واية، بَينت توو  ان  بكات، ئـةو  ـاف  بكـات، ئينجـا كـَى ئافـةرين ئـةوةى  ـان  نابَيـت، ئَيمـة ئـةو خةلةالنـة             

ن لـة وَينـة،   دةبَيت ضا  بكةين، بة تةنسيقَيكى بة هَيز ئةبَيت لة بةينى ثةرلةمانى كوردستان و نوَينةرامنا
بَى جياوازى من لة ض اليةنَيكم، ئةو لة ض اليةنَيكة، مةسائلى بةرزى هةرَيمى كوردستان ضـ ، بـة نيسـبةت    

 53من هةر لة دَلمة، زؤرين ثَيى موتةئةسريم، بة ئَيمةيان وت، ثاشان با تةواوى بكةم، كة بة ئَيمةيان وت 
يــزى ومت ئؤرطينــاَل، وتــى ئؤرطينــاَل بــة لةهجــةى كورســيتان بــؤ ئــيعالن دةكــةين، هــةتا وةكــو مــن بــة ئينطل

ئةَلمانية، ئؤر يناَل، لةو كورسية ئةسَليةكان ئؤر يناَل، تـةعويزى نـا بـة، كـة ئـيعالن كـرا، وةكـو تـووة         
ئةمر وا يعَيك دَين، هو يقةتين ئةمةية، دوور لة ر ووى ئَيوة لةم مةحفةلـة جـوان نيـة بـة وشـةيةكى زؤر      

راستة مةسـةلة نيـة، لةطـةَلمان نار اسـت بـوون، دَلمانيـان داط كـرد، هـةموو ئةنـدامانى          ناشريين بَلَيم، بة، نا
وةفدةكةة بةنار ةحةتى، بة دَل شكةستى ئةو شـةوة ضـووينةوة، مـن ئَيسـتاة لـة مَيشـكم ئةخولَيتـةوة كـة         

لـةوةكانى   ئةوها بوون لةطةَل ئَيمة ر استيان نةكرد، يةعنى ئةطةر ئـةو كةليمـةيان ر اسـت بوايـة، ئَيسـتا مـن      
ترين حازرم يةعنى ئةَلَيم باشة بسم اهلل، مانطة شةو سةر لة ئَيوارة ديارة، لةوَى وايان كـرد، بـابزان  ضـى    
لــَي دَيــت، دواى ئــةوة ئَيمــة ســةردانى طشــت اليةنــةكامنان كــرد، ســةرؤ  و جَيطرةكانيــان، الى هــةموو ئــةو    

ئَيمـة داوامـان    1/3د، هاتينة سةر ر ؤذى هةَلبذاردن بةر َيزانة وةكو لَيرة  سة دةكةين، لةطةَليان  سةمان كر
ئـازارة بيكةنـة    11كرد ببَيتة ناوةر استى مـانطى سـَى، وتيـان فـةراغى دةسـتوورى ئـةبَيت، ئةطـةرنا بيكةنـة         

وة  11ىنـةورؤز، وتيـان  نـةورؤز فـةراغى دةسـتوري دروسـت دةبَيـت، ضـونكة لـة           19ى ئازار، بيكةنـة  15
دانرابوو، ئَيمـة   1ى ر َيزدار سةرؤ  كؤمارو عادل عبداكهدى بامسان كرد، دوايى فةراغى دةستورى دةبَيت، ال

، ر ؤذى ئيتيفا ةكةى جةزائرية، ئةو ر ؤذة 1، ضونكة ر ؤذى 9دووبارة ثةيوةندميان كرد، ضا  كرايةوة، بووة 
بدةم، من لَيتـان  لة تارخيى كوردستان، ر ؤذَيكى شومة، ضؤن بيكةمة ر ؤذى هةَلبذاردن و جةذن و بضم دةنط 

ناشارمةوة، ئةوة رةئى من بـوو شةخسـى،  ةناعةتيشـم هـةبوو، ئَيـوةى دَلسـؤزين لَيـرة هـةمان بـريو ر اتـان           
هةية، وةفدةكةة هةمان بريو ر ان، وكان بةشدارى ناكةين لة ئينتيخابات، ضى دةبَيت با ببَيـت، ئةضـينةوة   
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ركرد، دَلنياة بووم خـةَلكى كوردسـتان لةطةَلمانـة،    ثةرلةمانى كوردستان تةرحى دةكةين، بة يانَيكيشمان دة
هـامشيم وت، ومت تـؤ هـةر فَيريـت ظيتـؤ بكـةيت، دة        طدارق بؤية كة زانـرا وةزعةكـة وايـة، هـةتا بـة بـةر َيز       

ئةمةة ظيتؤ بكة، ضي ئةبَيت، بووة ثَيكةنينين لة ناو وةفدةكة، من جارَيكى تر نامةوَى سةرتان بشَيشَينم 
يةكــة ئةنــدامانى وةفدةكــة دةكــةين، زؤر يــة  هةَلوَيســت بــوون، بــة ئي ــتريام لــة    سوثاســى هــةموو يةكــة  

مســتةواى بــةرزين بــةر َيزةوة  ثَيشــوازى لــة هــةموويان كــرا، وة لةخؤشــيةكانين لةطــةَل يــة  بــووين، لــة   
ويـدا،  دَلتةزَينةكةة هةموومان ية  هةَلوَيست بووين، من ناَلَيم دَلمانيان نةتةزاند، لَيرة ية  خةلـةلَيك رو 

كاتَى ئَيمة لةناو طفتوطؤ بووين، هةندَيك شت تةسةروبى كردبوو بؤ ئيعالم كة طوايـة ئيتيفا مـان كـردووة،    
ئةو خراك بوو، من زؤر لةوة نيطةران بووم، بةاَلم بؤ ثاراستنى ية  هةَلوَيسـتيةكة، وة بـؤ موسـتة بةلين،    

طـةَل طشـت ئـةو بةر َيزانـةى نوَينةرايـةتى      موستة بةل دةبَيت حروف دابنَيينة سـةر كاغـةز لةطـةَل يـة ، لة    
هةرَيمى كوردستان دةكةن، دةبَيت ئةجينداى موسبة مان هةبَيت، دةبَيت لَيرة دةزطايةكمان هةبَيت، دةزطاى 
ئامارمان هةبَيت، دةزطاى هةَلبذاردمنان هةبَيت، ئةسـَلةن دةبَيـت كؤمسـيؤنى هةَلبـذاردنى خؤمـان ثةلـةى ىَل       

مارانة لةبةر دةستى بَيت، من زؤر سوثاسى كا  شاهؤ دةكةم، با سوزان خان بزان  بكةين، بؤ ئةوةى ئةو ئا
 .ضى هةية ، موداخةلةت هةية، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ذنـان، لـة نـاو ثةرلـةمانى كوردسـتان ئـةم وةفـدة        % 33لةشتان ساط بَيت، زؤر سـوثا،، بـةاَلم لـة ر َيـذةى لـة      
اوانةية بؤ ، ئةى ئَيمة مافى ئةوةمان نةبووة يان ئةبَيت لةو بر يارانة هةردةبَيت ثيـاو بر يـار بـدات، ئـةى     ثي

ئَيمةى ذن دةنطمان كوا ، ئَيمة ر استة بة كؤتـا هاتوينةتـة نـاو ثةرلةمانـةوة، بـةاَلم هـةموو يـةكَيكمان رةئـى         
ن هـية وةفــدَيك بـر وات بــؤ هـية شــتَيكى    خؤمامنـان هةيـة، لــة سياسـةتةكانا، جــارَيكى تـرين  بــوَلى ناكـةي     

 .مةسريى، بةبَى بوونى ر َيذةى تةواوى ذن و زؤر سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثا،، سةرؤ  كوتلةكان طوَيتـان لَيـآ بـوو، ضـونكة مـن سـةرؤ  كوتلـةكامن ئاطـادار كردبـؤوة، ئيرتبـة           
نـةهات خوشـكةكانين ئةزيـةت بـدةين، بـؤ      هة يقةتين ئـةم سـةفةرة، سـةفةرى هـاتو نـةهات بـوو، دَلمـان        

 .جارَيكى تر بةسةر ضاو، ئَيستا كا  شاهؤ كةرةمكة
 :بةر َيز شاهؤ سعيد فتي اهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــةر َيزان ئةنــدامانى ثةرلــةمان، مــن ئــةو  ســانة دووبــارة ناكةمــةوة كــة ســةرؤكى ثةرلــةمان و ئةنــدامانى     

ن حةز دةكةم بؤ مَيذوو ئةوة بَلـَيم كـة وةكـو يـةكرت ئيشـمان كـردووة،       وةفدةكة جةختيان لةسةر كردةوة، م
هةموومان كـة ر ؤيشـتوينةتة ئـةوَى خؤمـان بـة نوَينـةرى فراكسـيؤن و ئـةو اليةنـة سياسـيانة نـةزانيوة كـة             
نوَينةرايةتيمان كردوون، بةَلكو خؤمان بة نوَينةرى كوردستان زانيوة، بؤية هةميشة جةختمان لةسةر ئةوة 
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دةوة كة ثَيويستة ية  راب ، ثَيويستة ئيجماعمان هةبَيت، ثَيويستة هةموومان ية  بةرذةوةندى ب  دةكر
كة هةموومان كؤ دةكاتةوة، كة بةرذةوةندى بااَلى خةَلكى كوردستانة، من حـةز دةكـةم ئامـاذة بـة هةنـدَيك      

ــةمم     ــدةن، ر ؤذى ضوارش ــَى ب ــوو ئامــاذةى ث ــةياديان ض ــةر َيزان ل ــةم كــة ب ــةر َيز ســةرؤكى  9/19ة اليــةن بك ب
ثةرلةمان داواى لـة سـةرؤ  يـاخود نوَينـةرانى سـةرؤ  فراكسـيؤنةكان كـرد كـة كؤبوونةوةيـة  لـة ذوورى           
بةر َيزى ساز بدةن، هةَلبةتة بةر َيزى دةست ثَيشخةرى ئةوةى كرد، يةعنى باسى لةوة كـرد، ئامـاذةى بـةوةدا    

رد، يـاخود ر اسـت تـر بـؤ غـةدر كـردن لـة خـةَلكى         كة تةيةية  هةية لة ثشتةوةدا بـؤ غـةدر كـردن لـة كـو     
كوردستان، ضونكة خةَلكى كوردستان تةنها كوردن ، بةَلكو ثَيكهاتةكانى تريشن توركمان كلدان و ئاشورى و 
سريانيشى تَيداية، كة دةبَيت هةميشة ئةوةمان لةياد بَيت، وةئةندامانى وةفدةكة كـة سـةربةو مكةويناتانـة    

خــةَلكى كوردســتان مامةَلــةيان لةطــةَل كــردووة، لــة بــةر َيزميان ثرســى جــؤرى ئــةو    بــوون، هــةموويان وةكــو
تةيةية ضؤنة كة لة ئاراداية ، وتـى منـين ئاطـادارى نـيم، هـةر ئةوةنـدة ئـةزامن كـة لـة بةغـدا شـتَيك لـة             

ةمان لـةو  ئاراداية، ئةوة هةموومانى نيطةران كرد، ثَيشنيارمان كرد بـؤ بـةر َيزى كـة ئاطـادار بكرَيتـةوة ثةرلـ      
سةفقانةى كةلة ثشتى ئريادةى خةَلكى كوردستانةوة، لة ثشتى نوَينةرانى خةَلكى كوردستانةوة لـة ئارادايـة،   
ر ؤذى هةينى وابزامن هةموومان ئاطادارين، بةر َيز سـةرؤ  كؤمـارى عـرياق داواى لـة ئةجنومـةنى نوَينـةرانى       

ة مةنقوزةكة دةكات، ضونكة بؤ خؤتان دةزانن كـة  عرياق كرد كؤ ببَيتةوة، بؤ تةفسري كردنى تةعديلى  انون
كرد سةر لةنوَى تةعديل كرايةوة، لـةو ر ايـةم    نقضىكرد، كاتَيك كة  نقضىهامشى  طارق انونةكة دةرضوو 

ثـةير ةو   9008كة زؤربةمان ئةوة تةعديلةمان بة بةرذةوةندى خةَلكى كوردستان زاني، ضونكة ئي سائاتى 
ة كردنى دانيشتوانى ثار َيزطاية ، واتة زؤربةمان هةرضةندة بـة دَلمـان نـةبوو،    لة طةش978كرا، بة ئيزافةى 

هــامشى  طددارقبــةاَلم هةســتمان كــرد ئــةو تةعديلــة باشــرت بــوو، لــة  انونةكــةى يةكــةم جــار، ســةر لــة نــوَى   
دةكاتــةوة، دواتــر كَيشــةية  دروســت بــوو لــة بةغــدا، ثَيوســتى    نقضددىتةهديــدى كــردةوة كــة ســةرلةنوَى   

َى تةواف  بوو، مةبةستى وةفدةكة ئةوة بوو، كة ئةو جةلسةيةى كة بر يار بـوو، ر ؤذى شـةممة سـاز    سةرلةنو
ــةعات   ــدرَيت س ــة      5ب ــديلى  انون ــريى تةع ــدا تةفس ــة تَيي ــوارة، ك ــة    منقضدده ئَي ــريةكة ل ــت، تةفس ــة بكرَي ك

ؤ ئـةو بر يـارة   بةرذةوةندى خةَلكى كوردستان بَيت، ئاماجنى وةفدةكة ئةوةبوو، يةكـةم ئـةو تةفسـريةى كـة بـ     
ــةر      ــت، دووةم ئةط ــتان بَي ــةَلكى كوردس ــدى خ ــة بةرذةوةن ــت، ل ــةن    نقضددىدةكرَي ــةرلةنوَى لةالي ــةوة س كراي

، واتــة كــارَيكى وا بكــةين خــةَلكى نقددض كــة بكــةين، واتــة ســَى جــارمنقددوزه انونــة  نقضددىهامشيــةوة ئَيمــة 
ات بكةين، ئَيمة ثشـت بةسـت بـة    كة بكرَيت، ياخود مقاتةعةى ئينتيخابمنقوزه انونة نقضى كوردستان كة 

كـؤ بوونـةوة لةسـةرى كـة دةبَيـت عةدالـةت ثـةير ةو         14/11ر او بؤضوونى ئَيوة، بةو ياداشتةى كة ئَيوة لة 
بكرَيــت، لــة بــر ى كورســى ثارَيزطــاى هــةرَيمى كوردســتان، خــةَلكى كوردســتان بــة طشــتى لــة دابــةة كردنــى  

ةى ئَيــوة يــاخود ئــةو ياداشــتةى ئَيمــة وةكــو ثةرلــةمانى  كورســيةكان، بــةاَلم كَيشــةية  هــةبوو، ئــةو ياداشــت
ــة        ــردووة، ئَيم ــى ك ــتم ثَي ــةوةى هةس ــن ئ ــةبوو، م ــةنى ه ــريَيكى ف ــوو تةفس ــى ب ــتَيكى سياس ــتان، ياداش كوردس
خةلــةلَيكى طــةورةمان هــةبوو، وةكــو خــةَلكى كوردســتان، وةكــو حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، وةكــو دام و  
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ياد نةضَيت، تةنها وةرطرتنى هةَلوَيستى سياسى بة، نية، ئةطةر ئَيمة ثشت دةزطاى فةنى، واتة ئةوةتان لة 
ئةستور نةب  بة دام و دةزطاى ئامارى ورد، ثشت ئةستور نةب  بةدام و دةزطاى تـةكنيكى ورد، بـؤ ئـةوةى    
 ثاَلثشت لة هةَلوَيستى سياسى خؤمان بكةين، هةميشـة لةسـةر مَيـزى مفـاوةزات، لةسـةر مَيـزى دانوسـتاندن       

شكست دةخؤين، ئةوة بوو كة ر ؤذى يةكةم لة دانوسـتاندمنان    لةطـةَل بـةرَيز كريسـتؤظةرهَيَل، كـة وجهـى       
نــةزةرى خؤمــان شــةرح دةكــرد ئــةوان لــة ئَيمــة تَينةدةطةيشــنت، ئَيمــةة لــة ئــةوان تَينةدةطةيشــت ، بؤيــة  

ضوونى ئَيمة بة وةرة ـة بَيـت   ثيشنيارمان كرد بؤ بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، سةرؤكى وةفدةكة كة ديد و بؤ
و نووسراو بَيت، وة ئةو هةَلوَيستة سياسيةى كة ثةرلـةمانى كوردسـتان وةريطرتـووة، تةرجةمـة بكرَيـت بـؤ       
هةَلوَيستَيكى تةكنيكى، تةرجةمة بكرَيت بؤ ر َيذة، بؤ ر َيـذةى كورسـى، ئـةوة بـوو بـةر َيز سـةرؤكى وةفدةكـة        

رد، لـةناو وةفدةكـة بـؤ ئـةوةى ئـةو هةَلوَيسـتةى ثةرلـةمانى        دةست بةجَى ليذنةيةكى مسةغةرى دروسـت كـ  
كوردستان بنووس  كة هةموومان ئيمزامان كردووة، ئةوةى كة من هةستم ثَيى كرد، ئَيمـة دةكرَيـت بَلـَي     
ــةند       ــا، وة ضـ ــت هَينـ ــكةوتَيكمان بةدةسـ ــةند دةسـ ــةدا، ضـ ــةى دوايـ ــةم ثرؤسـ ــدةدا، وةلـ ــةردانى وةفـ ــةم سـ لـ

كؤى ئةزمونى خةَلكى كوردستان بوويـةوة، بةطشـتى بـؤ هـةمووان، دةسـكةوتةكان       شكستَيكيشمان ر ووبةر وى
ئةوة بوو كة ئَيمة بؤ يةكةم  جار كـة ثـةيامَيكمان دا، بـؤ هـةموو خـةَلكى كوردسـتان، بـؤ هـةموو خـةَلكى          

ى كوردستان لة بةغدا، بؤ هةموو اليةنة جياوازةكانى عرياق، كةضيرت لة مةودوا ثةرلةمان مةرجةعى خـةَلك 
كوردستانة، وةهية بر يارَيك لة ثشتى ثةردةوة بة بَى ثةرلةمان نابَيت تَيثةر َينـدرَيت، وةمـن هةسـت دةكـةم     
كاتى ئةوة هاتووة لة ئَيستادا بر يارى ئةوة وةربطرين، كة بر يـار لـة كوردسـتان بـة شـَيوةيةكى موئةسةسـاتى       

، كة، جورئةتى ئةوة نـةكات كـة خـؤى بـة     بَيت، واتة ضيرت لة ثشتى ثةردةوة مفاوةزاتى ناشةفاف نةكرَيت
نوَينةرى كوردستان بزانَيـت، وة سـازة لةسـةر مـافى خـةَلكى كوردسـتان بكـات، واتـة بر يارةكـان ئـةبَيت بـة            
شةفافةوة وةربطريَين، دةبَيت دانوستاندنةكان بة شةفاف بَيت، وة دةبَيت نوَينةرانى خةَلكى كوردستان بر يار 

ئةوةى كردوومانة باشة يا خراثة، بؤيـة مـن لَيـرةوة ثَيشـنيار دةكـةم، بؤئـةوةى        لةسةر ئةوة بدةن، كة ئَيمة
ئَيوةى بةر َيز ئةداى ئَيمة هةَلسةنطَينن، بزانن ئيشَيكى بامشان كردووة يان ئيشَيكى خراك، زؤر زؤر ئاسـايية  

، بــةاَلم ئــةو حماســةبةمان بكــةن، وة زؤر ئاياســية كــة ئــةو هةاَلنــةى كــة كردوومانــة دووبارةيــان نةكةينــةوة
ةوة، كـاتَى هةَلوَيسـتمان ر اطةيانـد هةَلوَيسـتةكةمان      14/11شاهَيديةة دةبَيت بدةين كة ئَيمة خؤمشان لـة  

سياسى بوو، كةمرت فةنى بوو، بؤية دةبَيت هةميشة لة ثشت هةر هةَلوَيسـتَيكى سياسـيةوة، وةفـدَيكى فـةنى     
اسـيةكةمان تةرجةمـة بكـات بـؤ هةَلوَيسـتى فـةنى،       يان ليذنةيةكى فةنى كار بكات بؤ ئـةوةى هةَلوَيسـتة سي  

ئةوةة لة طرفتة فةنيةكانة، لـة طرفتـة تةكنيكيةكانـة، نـةبوونى ئي سـا طرفتَيكـى زؤر طـةورة بـوو، لةبـةر          
ئةوةى هةريةكةو بة ثَيوةرى خؤى  سةى دةكرد، وة كَيشـةيةكين هـةبوو، ئةطـةر  انونةكـة نـة ز بكرايـة،       

بـةر لـة    9004َيشةيةكى ياسايى دروست نةدةبوو، لةبـةر ئـةوةى  ـانونى    ك 9004بطةراباينةوة بؤ  انونى 
ذمارةى كورسيةكان بة ثَيى ر َيذةى ناخبـةوة   9004دروست بوونى عرياق تَيثةر َيندراوة، وة بة ثَيى  انونى 

ة، كـ  100000تا بة ثَيى ر َيذةى دةنطدةر، بةاَلم بة ثَيى دةستورى عرياق، ذمارةى كورسى بة ثَيى ر َيـذةى  
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بة دانيشتوانى عرياق دةست نيشان دةكرَيت، واتة تـةنا وزَيك دروسـت دةبوولـة نَيـوان ئـةو ياسـايةى كـة لـة         
دروست بووة، لةطةَل دةستورى عريا يا، بؤية دةبـوو سـةرلةنوَى تةعـديل بكرَيتـةوة، وة تةعـديلين       9004

، ئَيمـة لـةم سـةردانةماندا بـؤ     سةرلةنوَى ثَيويسـتى بـة تـةواف  دةبـوو، كـة ئـةوة كَيشـةيةكى زؤر طـةورةبوو        
بةغدا، هةموومان كة طةر اينةوة بة كةم و كورتيةكانى خؤماندا ضووينةوة، وة تةجروبةيةكى باة بـوو بـؤ   
هةموومان، بؤ ئةوةى بزان  لةمةو دوا بر يار لة كوردستان ضؤن دةدرَيت، وة زؤر تةجروبةيةكى بـاة بـوو   

هَينـدة بـة هَيـز بكرَيـت، كـة كـة، ضـيرت ئي تيكـارى دةسـت           كة بؤ ئةوةى دةزطاى ثةرلةمان لـة كوردسـتان  
كةوت نةكات، وة كةسين خؤى بَى بةرى نةكات لة شكست، واتة ئـةوةى كـة هةيـة، دةبَيـت هـةموومان بـةر       
ثر، ب  لَيى، ئةطةر شكستة، وة ئةطةر دةست كةوتَيكين هةية هى هةموومانة، من لةم بر وايـةيام ئةطـةر   

ى نزيكى خةَلكى كوردستان، مَيـذووى شؤر شـةكان، يـةكَيك لـة هـةرة كَيشـة طـةورةكان        بطةر َيينةوة بؤ مَيذوو
ئــةوة بــووة، كــة نيشــتيمان ثــةروةرى لــة كوردســتان ئي تيكــار كــراوة، واتــة دةســت كةوتــةكان، شؤر شــةكان،   

ة نةبةرديةكان خاوةنيان هةبووة، بةاَلم شكستةكان بَى خـاوةن بـوون، هـةتيم بـوون، بـؤ ئـةوةى لـةم كَيشـةي        
نةجاكان بَيت، ئةبَيت ضيرت بر يار لة كوردستانا لة ناو ثةرلةمان بدرَيت، وةكاتَيك كـة بر يـار لـة كوردسـتان     
لــة نــاو ثةرلــةمان ئــةدرَيت، ئةطــةر بر يــارَيكى ر اســت بــوو هــةموومان لــة دةســت كةوتــةكانى ئةضــنينةوة،      

ى باشة بؤ سةرلةنوَى ثَيداضوونةوة هةموومان بةر ثرسيارين بةرامبةر شكستةكان، كةواتة ئةمة سةرةتايةك
بـة سيسـتةمى ثةرلـةمانى وة بــة سيسـتةمى سياسـى لــة كوردسـتان، سـةبارةت بــة ئيخفا ـةكان، ئَيمـة وةكــو          
وةفــدى كوردســتان، وةكــو ثةرلــةمانى كوردســتان، تــاوةكو ئَيســتا نيطــةران  لــةو نةتيجةيــة، لــةو ر ايــةم ر ٍِاو   

 لــةو ناشــةفافيةتيةو لــةو نار ؤشــنيةي كــة لــةدوا ســاتةكاندا  بؤضــوونى هــةموو هاور َييةكانيشــمة نيطــةران  
ثةير ةو كرا لةثةرلةماني عَيرا دا، ضونكة بةر لةدوا دانيشتين ئـةو شـةوةي كـة بر يارةكـةي تَيـدا درا، ئَيمـة       
وةكو وةفدي ثةرلةماني كوردستان كؤبووينةوة، لةطةَل هةموو ئةندام ثةرلةمانـة كوردسـتانيةكاني سـةر بـة     

ني كوردسـتان و يـةكطرتووي كوردسـتان و هـةموومان بر يارمـان لةسـةر ئـةوةدا، كـة ئـةو وةرة ـةي           هاوثةميا
ثَيشكةمشان كردووة دوا بر يارة، هةرضةندة هةندَي لةبـةر َيزان لةهاوثـةمياني كوردسـتان هةسـتيان كـرد كـة       

رونةت ثيشان نادةين، مرونةت ثيشان بدةين، بةآلم هةموومان بةيةكر ا ر امشان وابوو كة بةهية شَيوةية  م
ئةوة بوو طةر اينةوة بؤ ئوتَيل بؤ ئةوةي ثـاة مانـدووبونَيكي درَيـذ ثشـووية  بـدةين، بـةآلم ئَيمـة لـةكاتي         
ثشووداندا بووين كة هةواَلي ئةوةمان ثَيطةيشـت كـة لةاليـةن بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلةمانـةوة كـة سـةرلةنوَي         

ت نيشان بدةين، ئَيمة لةئوتَيلةكةوة وكان ئةطةر َيينةوة طوشار هةية لةسةرمان بؤ ئةوةي جؤرَيك لة مرونة
بؤ ثةرلةماني عَيراق بؤ ئةوةي ر َيطا نةدةين هية مرونةتَيك نيشان بـدرَيت، بـؤ ئـةوةي ر َيطـا نـةدةين هـية       
غةدرَيك لةخةَلكي كوردستان بكرَيت، كة طةر اينةوة جؤرَيك لة ثشـَيوي لـةنَيوان ر او بؤضـوونةكاندا هـةبوو،     

طوشارو ثةيوةنديية تةلةفؤنيانةي كة ئةكرا بةبةر َيز سةرؤكي هةرَيمةوة، جؤن بايدن، ئؤبامـا طوشـاري   ئةو 
زؤريان دروست ئةكرد، لةسةر بةر َيزان لة هاوثةمياني كوردستان مـن ئـةو شـاهيديية دةدةم كـة ذمارةيـةكي      

ي ساغن، بةآلم كَيشةكةي ئةوان زؤر لة ئةنداماني هاوثةمياني كوردستان خةَلكي زؤر زؤر دَلسؤزن، كوردستان
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ئــةوة نيــة، كــة ئــةوان هةَلوَيســتيان ضــؤنة، بــةآلم كَيشــةكةي ئــةوان ئةوةيــة كــة ضــؤن بر يــار لةكوردســتاندا  
وةربطريَيت، ئةوةي كةبر يار دةدات لةسةر مةسةلة ضارةنووسسازةكان كَيية ، نة  ئـةوان واتـة ئةطـةر ئَيمـة     

ات بكـةين ئةوكاتـة هـةموومان بـة، هَينـدةي خؤمـان تةحـةمولي        بزان  لةكوردستاندا بر يار بة موئةسةس
مةسشوليةت دةكةين، نار ؤشنيمان بةدي كرد بةتايبةتي لةدوا سـاتةكاندا، دواي ئـةوةي كـةجؤرَيك لـةئيجما      
دروست بوو لـةنَيوان وةفـدي ثةرلـةماني كوردسـتاندا، بـؤ يارمةتيـداني هاوثـةمياني كوردسـتان كـة جؤرَيـك           

َيــت، خــيالف هــةبوو لةســةر ئــةوةي كــة مرونةتةكــة ضــؤن بَيــت، ئيجماعَيــك هــةبوو كــة  لةمرونــةت بنوَينر
مرونةتةكة لةية  كورسي زياتر نةبَيت، لةبةر ية  هؤ ، لةبةر ئةوةة نا كة ئَيمة مان ئةوةمان هةية كـة  

رَيكي لة كورسيةكي خةَلكي كوردستان خؤة ب ، بةَلكو لةبةر ئةوةي كة ئي سا نية، لةبةر ئةوةي كة ثيـوة 
هـات بـؤالي ئَيمـة وتـي كـة      (فوئـاد مةعسـوم  . د) دة ي  نية، بـةر َيز سـةرؤكي هاوثـةمياني كوردسـتان بـةر َيز     

كورسي تةعويزي، وتيشي كة بةر َيز نوري ( 9)كورسي ئةصَليمان بدةنَي، لةطةَل (53)وةعديان ثَيداوين، كة 
ثرسـي ومت ض جــؤرة وةعــدَيك وتــي،  مـالكي وةعــدي داوة، دوو كورســي بــدات بةخـةَلكي كوردســتان مــن لــَيم   

وةعدي شةرةف، ومت شتيك نية لة سياسةتدا ناوي وةعدي شةرةف بَيت، ناوي ياداشيت نووسراوة، يـان نـاوي   
لَيـك طةيشــتين نووســراوة، ئينجــا ومت ثرسـيارةكةم ئةوةيــة كــة ئايــا ئـةو دوو كورســية ضــؤن ئــةدرَيت  ئايــا    

ياخود ئةدرَيت بة هاوثةميانَييت كوردستاني، ياخود يةكطرتوو، ئةدرَيت بة ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان  
بةسوعبةتةوة وتي ئةكرَي دابةشي بكةين لةنَيوان خؤمانـدا، واتـة دوا ر اوبؤضـوون كـة طةآلَلـة بـوو لـةنَيوان        

كورسي صان و لةطـةَل دوو  ( 53)وةفدي ثةرلةماني كوردستان و لةنَيوان تةحالون كوردستاني ئةوة بوو كة 
ي تةعويزي لةطةَل دوو كورسي كة نوري مالكي دابووي بةكورد لةكاتَيكدا كـة زؤربـةمان تةحـةفوزمان    كورس

هةبوو سةبارةت بةو دوو كورسية، سةبارةت بة بوَلكردني ئةو دوو كورسية، ثَيداطرتين زياتر لةسةر ئةوةي 
كوردستان كـة ئايـا ض جـؤرة     ، كورسي لةم  سانةدا بووين وةكو وةفدي ثةرلةماني(59)كة ر َيذةمان ببَيت بة

كورسـي لـة دامودةزطاكـاني ر اطةياندنـةوة     (51)كورسـي ر ازي بـ  يـاخود    ( 59)مرونةتَيك بنـوَين ، كـة بـة   
بآلوكرايــةوة كــة بــةر َيز وتــة بَيــذي ليســيت هاوثــةمياني كوردســتان ر ايطةيانــدووة كــة ئيتيفا َيــك ر وويــداوة  

ة ئةمة نيطةراني كردين، بةبةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانيشمان وت، لةنَيوان اليةني كوردي واليةنةكاني ترةوة ك
كة ئةم تةسرحية ئَيمةي نيطةران كردووة، ضونكة ئَيمة ئاطامان لةهية ئيتيفا َيك نية كةكرابَيت، بـؤ ر ؤذي  
دواتر بةو نةفةسي نيطةرانيـةوة، ضـووين بـؤالي سـةرؤ  كؤمـاري عَيـراق، نيطـةراني خـةَلكي كوردسـتامنان          

د، ئَيمة وةكو نوَينةراني ثةرلةمان، وةكو نوَينةراني خـةَلكي كوردسـتان، كـة خـةَلكي كوردسـتان زؤر      ثَيطةيان
نيطةرانن بةرامبةر بةو ثَيشهاتة، وة داوامشان لَيكرد ضي لةتوانايدا هةيـة بكرَيـت بـةو ثَييـةي كـة بـةر َيزي       

عـديل، بـةر َيزي ثَيـي وتـ  هـية      نوَينةري كوردة لة ئةجنومةني سةرؤكايةتي، ياخود بؤ نة ز يـاخود بـؤ تة  
تواناي نة زي نةماوة، داوامان لَيكرد كة تةعديل بكرَيت، ئةوة بـوو بـةر َيزي داواي ئـةوةي كـرد كـة عَيـراق       
لةسةر ئةساسـي تـةوافوق دامبـةزرَيت، هـية اليـةنَيك هـةموو نةتيجةكـةي بـةدَل نيـة بـةو شـَيوةي كـةخؤي             

ردستان بةدَليانة نة خـةَلكي ناوضـةكاني تـر ئةوانـةي كـة ر ووي      بةدَليةتي، باسي لةوة كرد، كة نةخةَلكي كو



 135 

داوة تةوافو ة، من بةبةر َيزيم وت كة ئةوةي لةياد نةضَيت تةوافوق لةمةودوا لـةذَير مةترسـيداية، ضـونكة    
ئةوةي كة مةبدةئي تةوافو ي هـةَلطرتووة لـة عَيرا ـدا نةسـَيكي دةسـتوري نيـة، واتـة نةصـَيكي دةسـتووري          

لةعَيرا دا لةسةر ئةساسي تةوافوق دامةزراوة، ئـةوةي كةتـةوافو ي دروسـت كـردووة لةعَيرا ـدا،      هةية واتة 
ر َيــذةي : نوَينــةري كــورد لــة ئةجنومــةني ســةرؤكايةتي كــة توانــاي نــة زي هةيــة، دووةم  : دوو شــتة يةكــةم

هةنـدَي   كورسيةكاني كورد لـة مةجلسـي نـةوابي عَيـراق، كـةتواناي هةيـة بـةجؤرَيك لـةجؤرةكان تـةعقي          
 ةرار بكات، بةآلم ضي تر ئةو دوو مةسةلةية لة دةست نةدةين، لةبةرئةوةى ضرت مةجلسى ريشاسة نـامَينَى  
و ضيرت ر َيذةى كورسيةكانى خةَلكى كوردستان بة جؤرَيك كةم دةبَيتةوة كة تواناى تةعتيَلى  ةرارمان نةبَى 

ةر َيزى شايةنى با، كردنـة  باسـى لـةوة كـرد كـة      و تواناى ئةوةمان نابَيت تةوافوق دروست بكةين،  بةآلم ب
تةوافوق  انونية، ضونكة بة ثَيى  ئيتيفا يةى صؤفيا، ر َيككةتوون لةسةر ئةوةى كة لـة عـرياق دا بر يـار بـة     
تةوافوق بر وات، ئةو بر يارةة بة ثَيى ئيتيفا يةى صؤفيا لةاليةن مةجلسى نوابى عريا يةوة دةنطى لةسـةر  

افوق مةسةلةيةكى  انونية لة عريا ـدا، بـةر َيزان مـن لَيـرةوة ضـةند  ثَيشـنيارَيك دةكـةم،        دراوة، كةواتة تةو
يةكةميان بـا بر يـار بـدةين وة بر يارةكـة بر يـارَيكى كـؤنكرَيتى بَيـت و كـة ضـى تـر بر يـار بـة موئةسةسـاتى              

لـة ثشـت نوَينـةرانى    بكرَيت لة كوردستان دا، ر اسـتة ئَيمـة نوَينـةرمان هةيـة لـة بةغـدا، بـةآلم بـا هةميشـة          
بةغداوة مةرجةعيةتَيكى وازح هةبَيت، كة ئةو مةرجةعةيةتةة بـة ثلـةى يةكـةم ثةرلـةمانى كوردسـتانة،      
بةر َيزان با كةمسان سةروةريةكان بؤ خؤمان ئي تكار نةكـةين، كـةمسان خؤمـان بـةدةر نةكـةين لـة شكسـت،        

بـن دةبَيـت هـةموومان ئـةو هؤشـياريةمان       ضونكة كة شكست ر ووى دا يةخةى هةموومان دةطرَيتةوة، دَلنيـا 
هةبَيت كة خةَلكى كوردستان ، هةرضـةندة سـةر بـة كوتلـةى جيـاواز و سـةر بـة حيزبـى جيـاوازين، بـةآلم           
ــة        ــووة و ب ــدَيك ب ــدة وةف ــةم وةف ــة ئ ــةوة دةدةم ك ــايةتى ئ ــن ش ــتان ، م ــةَلكى كوردس ــةموومان خ ــار ه دواج

وة دةدةم بـةر َيز سـةرؤكى وةفـد و سـةرؤكى ثةرلـةمان بـة       بةرثرسياريةتةوة ئةو كارةى كردووة، شايةتى ئـة 
بةرثرسياريةتةوة كارى كردووة، تةنانـةت كريسـتؤفةر  هَيـَل بـة بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمانى طـوت وتـى تـؤ           
مفاوزَيكى عةنيدى، سةبرَيكى ئستوريت هةية، واتة نابَيت كةمسان لة نرخى يةكرتى كـةم بكةينـةوة، بـةآلم    

ةوة بكةين كة تاوةكو ئَيستا لة كوردستاندا بر يار بة شَيوازَيكى ناشةفاف وةردةطريدرَيـت  دةبَيت ئيعرتافين ب
و تاوةكو ئَيستا موئةسةسةيةكى وازدان نية بؤ دروست كردنى بر يار لة كوردستاندا، ثَيشنيار دةكةم ئَيمـة  

ة بةغـدا سـةبارةت بـة    وةكو ثةرلةمانى كوردستان نيطةرانى خؤمـان دةربـا ين بـؤ هاوثـةميانى كوردسـتان لـ      
شَيوازى بةر َيوة ضوونى مفاوةزاتةكان لة دوا ساتةكان، نيطةرانى خؤمان دةردةبـر ين بـؤ كوتلـةى يـةكطرتوو،     
نيطةرانى خؤمان دةردةبر ين بؤ بةر َيز سةرؤ  كؤمارى عرياق وةكو نوَينةرى خةَلكى كوردستان لة مةجلسى 

بـةر َيز سـةرؤكى هـةرَيم كـة ئـةوةى ر وويـدا غـةدرَيك بـوو،         نوابى عريا ى، نيطةرانى خؤمان دةردةبـر ين بـؤ   
نيطةرانين بوو، ئةمة ماناى ئةوة نية كة ئَيمة نيطـةرانى دةردةربـر ين دوا هةَلوَيسـتة، هـةموو كةشـتيةكان      
دةسوتَينَيت، با ئَيمةة فَيرى ئةوة بب  كة هةميشة ئـةو شـتانةى كـة لـة بةغـدا روودةدةن بـة دةسـكةوتى        

نةكةين بة شَيوةية  و شَيوازى ناضارى كاتَي كة ئَيمة لةطةَل نوَينةارنى موكةونى شـيعة و  خؤمان تةماشاى 
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موكةوينى سونة كؤبووينةوة هةموويان خؤيان بة مةغدور ئةزانى، ئَيمة بؤ خـةَلكى كوردسـتان خؤمـان بـة     
مةغدور بزان  وة مةغدور نةزان ، بؤ ئةو شتةى كة ر ووى داوة بة دةسكةوتى بزان ، با ئَيمة خؤمان بة 

با فَيرى ئةوة بب  كة هةميشة ثَيداطرى بكةين، لةبةرئةوة من ثَيشنيار دةكةم ياداشتَيك بدرَيت بة بـةر َيز  
سةرؤكى حكومةتى كوردسـتان كـة ثةلـةى كـرد لـةوةى كـة ئـةو ثاشـهاتة وةكـو دةسـكةوتَيك تةماشـاى كـرد،             

ار لةوة ئةدا كة ئةوةى ر ووى دا ضؤن بوو، باة بـوو  ئةوةتان لة ياد نةضَيت ئةوة ثةرلةمانى كوردستانة بر ي
يـاخود خـراك بـوو  واتـة ئَيمــة ئةطـةر بـةم نةفةسـة ئـين بكــةين انشـاهلل يـةكطرتووى ر يـزى خؤمـان بــاة             
ــة        ــ  ب ــتان ب ــةرَيمى كوردس ــانى ه ــيرت دامودةزطاك ــةمان و ض ــيرت ثةرل ــة ض ــةين ك ــارَيكى وا دةك ــةين و ك دةك

 .ارى ضارةنووسساز، زؤر سوثا،دامودةزطاى بر يارى سياسى و بر ي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثا، بؤ هةمووتان، ئةطةر غموزَيك و ثرسيارَيك هةية، ئةطةر نا  سة نادةين، بة، ئةوةى سوئاىل هةبَيت، 
 .زانا.ضونكة با جارَيكى تر نو تةى نيزاميمان ىَل نةطرن، ضونكة هة ة لَيرة نةمان نووسيوة ئةوة، كةرةمكة كا  د

 :دة كريم رؤوفزانا .ةر َيز دب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــدامان        ــةمان و ئةن ــةرؤكى ثةرل ــةوةى س ــر م، لةبةرئ ــةفةرةكة دةردةب ــةر س ــؤم لةس ــى خ ــورتى ئيقرتاح ــة ك ب
 ................ .ئةجنامةكةيان ر وون كردةوة، بةالم 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نو تةى نيزامى كا  دَلشاد فةرموو

 :زدَلشاد شها  حاجىبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــن بةر اســتى تَيبينــيم لةســةر ئــةوة هةيــة لــة ثرؤطرامــى جةلســةكة داهــاتووة كــةوا ر اثــؤرتى ليذنــة             
دةخوَيندرَيتةوة، ئةمة نة ر اثؤرتى ليذنةية، ئةمـة ر اى يةكـة يةكـةى ئةنـدامانى ليذنةيـة وةكـو ئـةوةى كـة         

ةر رةئى يةكرت موتةف  نةبووبن و كةوا ض تة دميى ئَيمـة بكرَيـت، مـةفروز    تازة يةكرتيان بينى بَيت و  لةس
وابوو ليذنة بؤ خؤى تة ريرَيك حازر بكات  لةو مةوا فة شةخسيانة، يةعنى تةنها كار طةيشتة ئـةوةى كـة   

ة يةكَيك بَلَيت من دانيشتم و وام طوت و فآلن واى بة من طوت بةر استى ئةمة نة لةطةَل ثرؤطرامى جةلسةك
يــة  دةطرَيتــةوة و هةنــدَيك شــتى بــووة خيتابــاتى سياســى و هةنــدَيك شتيشــى ضــووة  ــاَلبى موزايــةدات و 

. .............. 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دانيشة رجائةن كا  دَلشاد، كا  شَيروان كةرةمكة

 :بةر َيز شَيروان ناصي حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ةضمة ناو مةسةلةكان، تةبعةن ض ثَيشرت و ض ئَيسـتاة و ض لـة ئايينـدةة ثةرلـةمانى     من لة ية  ر وانطةوة د
كوردستان ساحبى رةئى خؤى بووة بة ثَيى ئةو بر يارةى كة لة ثةرلـةمانى كوردسـتان دةرضـووة كـة دةَلَيـت      

طةشـم  ثةرلةمانى كوردستان مةرجةعيةتى سياسى و دةستوورى هةية بؤ وةرطرتنى بر يارةكان، باشـرتين بةلَ 
ئةوةيــة كــة جــةنابى ســةرؤكى هــةرَيمى كوردســتان كــاتَى كــة ضــووة بةغــدا بــؤ دةســتوور لَيــرةوة تــةخويلى  
وةرطرت ئةوجا ضووة بةغـدا بـؤ تـاوتؤكردنى كـة باشـرتين مـافى بةدةسـت هَينـا بـؤ طـةىل كوردسـتان، بؤيـة             

ريدرَيـت، بـةآلم بـة ثَيـى ئـةو      بر يارةكان لة ذوورة تاريكةكان وةرناطريدرَيت، بةَلكو لةو موئةسةسـةية وةردةط 
 .بر يارانةى كة ئةو موئةسةسةية داويةتى و زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  عبدالسالم فةرموو

 
 

 

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة جةلسـةيةكى تـر   سوثا،، من داواى لَيبوردن دةكةم لـةو تةسـةروفةى خـؤم، لةبـةر ئـةوةى مـن وامزانـى لـ        
بووم، ناكرَيـت ئَيمـة تةشـكَيك يةينـة سـةر موئةسةسـاتَيك لـة كوردسـتان، ئـةوين سـةرؤكايةتى هةرَيمـة،            
سةرؤكى هةرَيم لة تةلةفزيؤن هةَلوَيستى خؤى وةرطرتووة، ناضارم كا  شاهؤ منى ناضار كردووة، مـةو فى  

نابى سةرؤ  دةَلَيت، لةو شةوة، بـةاَلم ثـَيم   خؤى وةكو طؤر ان تةرحى كرد، نةوةكو وةكو ئةندامى ليذنة، جة
وتن ئَيوة لةوَين، ئَيوة تة ديرى ئةو بةرذةوةنديـة دةكـةن، ئَيـوة لـةوَى تة ـديرى ئـةوة دةكـةن تارادةيـة ،         
ئةطةر تارادةية  هاوسةنطى و داد ثةروةرى تَيدا بَيت، ئةوة فةرز كردنـى ئـريادة نيـة، ببـورة دوو نو تةيـة،      

ئةمة هةموو هة ى ئَيمةية، نةخري من دةَلَيم بةدَلى من نية، بةاَلم ئةمة مةسـةلةى   ئةطةر لةمن بثرسن كة
دانوستاندنة، ئةطةر هاتو من لةسةر مةوزوعَيكى ترين كا  عمر زؤر بة تةفسيلى بؤمـان باسـى كـرد، ئـةو     

ئةبَيت، مةسةلةى مرونة ضؤنة ضؤن نية، كا  شاهؤ دةَلَيت هةموومان لة دذى مرونيةت بووين هاوثةمياني 
كا  شاهؤ بةي هة يقةت، هة ى هةر ئةنـدام ثةرلةمانَيكـة كـة رةئـى خـؤى بـدات بـة ئـازادى ئـةو توهمـةم           
نةخةنةسةر، بةاَلم من حةزم دةكرد بزامن كَينة ئةوانةى جورئةت بة خؤيان دةدةن نوَينةرايةتى كوردستان 

ةن، مــن دةمــةوَيت بــزامن كَييــة  بكــةن، خؤيــان بــة نوَينــةرى كوردســتان بزانــَى، لــة ثشــت ثــةردة بر يــار بــد   
ئي تيكارى سةركةوتنةكان دةكات ، من دةمةوَيت كَيية ناشةفافيةت لة بةَلَينةكانى ئةمـةريكا، كـة هـةمووى    
مةتبوعة الى من، من ئةمةوَيـت بزامن ئيشى ئَيمة وةكو نوَينةرى ئـةو ثةرلةمانـة، نوَينـةرى ئَيمـة ضـؤنة ،      

ةئى ئَيمـة نـة ل كـراوة يـان لـةوَين ئـةوها بـوو ، مـن دةمـةوَيت بـزامن           ئةمانة دةربر ى رةئى ئَيمةنة، ئايا ر
بةشدار   لة وةفدَيكى ثةرلةمان، بضم تاوةكو بؤ كارى سياسى خؤم بةكارى بهَينم، يانين بة تاثؤ ئيسثاتى 
بكةم كة من شايستةى ئةوةمة جارَيكى ترين من لةو ليذنةية بنَيرن، من ئةثرسم ئايـا مـن كةمينةمـة لـة     
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ةمانَيك كة من كَيم ، تةنها تةشكيك يةمة موئةسةسات و بضـمة مـةوا ف و بـة شـَيوةيةكةى ضةواشـة      ثةرل
كارى عةرزى بكةم، يان من ئةكتيظيم هةبَيت، هةموومان دةزان  هة ى ئَيمة زؤر ترة، هةموومان ئـةزان   

 .ئَيمة لة عةمةليةكى زةدةت ، كَى ئةنتةرنَيتى هةية، دةبواية ضى بكرَيت
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

 .تكاية رةجائةن تةواو دانيشة، كةرةمكة
 :بةر َيز عبداهلل حممود حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةراستى من بؤ ئةوةى روونى بكةمةوة بؤ جةنابتان، لَيـرة ئـةوترَى، يـةعنى بـووة بـةعادةت واى لَيهـاتووة،       
ة بكـات، ئةطـةرنا ئَيمـة بـةرةمسى طةر اينـةوة،      هةر سةرؤ  كوتلةية   سة ئةكات، ئةبَيت ئـةوى تـرين  سـ   

هةَلوَيستى ئَيمة ئةوة بووة، ئيرت هةر شتَيك ئةوترَيت، مةسةلةن واى لَيهاتووة، تةبعةن يةكَيك  سـة ئـةكات   
دةبَيت ئةوى ترين بيكات، ئةطينا ئَيمة ر َيك كةوتووينة هـةموومان لةسـةرى، ئةمـة هةلوَيسـتى رةمسيمـان      

 سـةمان لةسـةرى كـردووة، ئيمزامـان كـردووة، جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمانين لـة           2/19بووة لةسةرى لة 
 .كؤنطرة ر ؤذنامة نووسيةكةيا لةسةر ستايلى ئةم نووسينة  سةى كردووة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى بةر َيزان تكاية  با هدوئَيك بَيتةوة ئَيرانة، ئةو روونكردنةوةى كة دامان بةو شـكلة بـوو، ئـةوةى ئةنـدامان    

وةفدةكة كة  سةيان كرد، هة ى خؤيان بوو، ضونكة لةناو وةفدةكة بوون ئَيمة لة دانيشتنى خؤمـان ثَيمـان   
بـاة بـوو، يةكـة يةكـة لـة ئةنـدامانى وةفـد  وةزعةكـة روون، بكةنـةوة، كـة ضـؤن بـووة  ضـؤن بينيويانـة                

يشـتنَيكى تـر خواتـان لةطـةَل،     ر اثؤرتةكةة موسبة ةن خوَيندرايةوة، كؤتايى بة دانيشتنةكة دةهَيـن  تادان 
ببورن فة ةرةى ليذنةكان بضنةوة جَيطةى خؤيان، بؤ فة ةرةى سـَييةم داواى لَيبـوردن دةكـةم، ئةجنامـدانى     
ئاَلوطؤركردن لة ليذنةكانى ثةرلةمان بة دةست لةكار كَيشـانةوةو دانـانى ئةنـدامى نـوَى زؤر سـوثا،، بـة،       

كةرةمكــة، ئةطــةر روون كردنةوةيــة  لــةباتى هــةموو، زؤر  تــةنها ســةرؤ  كوتلــة كةرةمكــة، كوَيســتان خــان
 .سوثا،

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من بةناوى كوتلةوة  سة ناكةم، من نا عةداليةتَيكى سةيرم بينى بةراستى، كؤمةَلَيك لة ئةندامان بةراستى رَييان ثَيـدرا  سـة   
ةة كة ثرسياريان هةيـة، وةخؤتـان بـةَلَينتان دا ئـةوةى كـة ثرسـيارى هةيـة بيكـات، وةكومـةَلَيك          بكةن، ثَيويستة ئةو برادةران

ثرسيار ئامادةكراوة، دةبَيت ئَيستا ر َيطايان ثَى بدرَيت، ئةطةر وانةبَيـت بةراستى ئةمة ناعةدالةتية، ئةمة ثَيشَيل كردنى مـافى  
 .ة ثرسيارى كردووة، ثَيويستة ئةم بةر َيزانةة ثرسيارى خؤيان بكةنئةو ئةندامانةية كة ثرسياريان هةية، ضونكة خةَلكى ك

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثرسيار بةسةر ضاو، بةاَلم تةفاسيل و وةكو بة هة يقةت هةندَيك شت ضووة حةملةى ئينتيخابى، يـةعنى مـن ئي ـتريامم بـؤ     

ى ثةرلـةمانى كوردسـتان بضـَيتة بةغـدا بـؤ ئيشـةكان،       ئةو بةر َيزانة هةية، هةنـدَيك شـت دةرضـوو لـةوةى لـة ضـوونى وةفـدَيك       
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دةرضوو كةوتة ئةوةى من  سة بكةم، ئةو بَلَيت اليةنةكـةى مـن باشـرتة، ئـةم بَلـَى اليةنةكـةى مـن باشـرتة، لةبـةر ئـةوة ر َيطـة            
 .نادةم، كا  كةرةمكة نو تةى نيزامى فةرموو

 :ر َيباز فتاح حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ارَى من ثَيم سةيرة كة ئةو برادةرة دةَلَيت ضةواشةكارىج
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . سةى خؤت بكة كةرةمكة، كاكة رةجائةن، رةجائةن بةسة،  سةى خؤت بكة، تةواو فةرموو

 :ر َيباز فتاح حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

م ثةرلةمانـةكان كـؤ  بـوون لةسـةر ئـةوةى كـة ئَيمـة        كؤبوونةوةمان كردووة، كـة هـةموو ئةنـدا    14/11لة 
نابَيت سازة بكةين، ئةطـةر ئَيـوة خؤتـان وةكـو ليذنةكـة، لـةوَى ر ازى بـوون لةسـةر ئـةوةى لـةوَى مرونـةت            
بنــوَينن، كــة وةكــو بــا، كــرا، يــةعنى ئيتيجــاهى كؤبوونةوةكــة بــةو شــَيوةيةى كــة ئــةم ليذنةيــة مرونــةتى  

يذنةية بة نوَينةرى خؤم نازامن، وةمن دةنطيشم لةسةرى نةداوة، من دةنطـم  نواندووة، من هية كاتَيك ئةو ل
ضـى بـوو    14/11لةسةر ئةوة داوة كة ليذنةكة، بة نوَينةرايـةتى ثةرلـةمان بـر وات داواكـارى ثةرلـةمان لـة       

ئةوة بطةيةنَيت نةوةكو مرونةت هية كةسَيكين، من وةكو خؤم وةهية ئةندام ثةرلةمانَيكى ئةوة ليذنةية 
ئةوةى نةكردووة كة مرونةت بنوَينَى كة ضية، بةاَلم هة ة ئَيوة وةكو كؤى ليذنةكة بطةنة ئـةو ئيتيفا ـةى   
كة بةطوَيى ئَيوة كراوة يان بةطوَيتان نةكراوة ، يةعنى نار ؤشنى هةية لةوة، ناشةفافيةتةكة لةوةية كـة ئايـا   

ــة   ــوة ب ــوةى     51ئَي ــةوة ئَي ــوون ئ ــةر رازى ب ــوون، ئةط ــى رازى ب ــةوة   كورس ــان داوة، ئ ــةو بر يارةت ــة ئ ليذنةك
 .ثةرلةمانى كوردستان نية ئةو تاوانةى بَيتةسةر

 :سةرؤكى ثةرلةمان
 .باشة كاكة تةواو، كةرةمكة

 :بةر َيز برهان رشيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من جارَى ثَين هةموو شتَيك لةطةَل ئةو هةرات هةراتة نيم تكاتان ىَل دةكةم

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة
رةجائةن، رةجائةن، تؤ  سةكانى خؤت بكة، كة هةَلةيةكةت بينى خـؤت  سـةى جـوان بكـة ، منـين هةَلـةم       

 .بينى بة هة يقةت، ئةمة حةملةى ئينتيخابية، نابَيت وابَيت

 :بةر َيز برهان رشيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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دةَلَيـت ئةنـدام    91ة  سة بكات، ماددةى دةربارةى نو تةى نيزامى ثَين  سةكامن، ئةوةى كة خةَلك بؤى ني
لةسةر را درةبر ين و ئةو ر ووداوانةى لةكاتى بةجَيهَينانى ئةركةكانى ، بةيارمـةتيت، ئـةرى كاكـة تـؤ  سـةى      

 .خؤت كرد با منين  سةى خؤم بكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
م، بةسةرضـاوم باشـة، كـا  عـةدنان     ضاوةكةم ئةمة ر ؤيى، ئةوة دوايى بة نووسراو بيهَينة من تةوزيعى ئةكة

 .كةرةمكة عثمان

 :حممد عثمانبةر َيز عدنان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دوو نو تة نيزامى وةرطريا، يةكيان نو تةى نيزامى نةبوون، خيتابى سياسى بوون، يةكَيك لةاليةن سةرؤكى 
ةكى سياســى بــوو، مــن داوا لــة ليذنــةى ياســايى ثةرلــةمان بــوو، كــة نو تــة نيزامــى نــةبوو، ئــةوة مداخةلةيــ

جةنابتان دةكةم، يان  سةى ئةو دوو بةر ٍَِيزة لة ثرؤتؤكؤل بسر َيتةوة، يان بوار بة هةموو ئةندامان بـدرَيت،  
ئةوانين تَير وان  و بريو بؤضوونى سياسى خؤيان لةسةر كؤى ئةو مةوزوعانةى كة با، كـران يةنـةروو،   

 .سوثا،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زانا فةرموو كا 

 :دة كةريم رؤوفبةر َيز زانا 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشناز دةكةم بؤ بةر َيزتان، تؤزَيك زياتر لة يةكرتى تَيبطةين لةسةر ئةم تةوةرةية، من ثَيشنياز دةكـةم  
ؤبوونةوةكـة لـة   لةمةو دوا، من دَلنيام تةفةهومى حاَلةتى بةر ٍَِيزتان دةكةم لـةكاتى كؤبوونةوةكـةدا، كـاتيى ك   

شةوا بووة، بةاَلم هيوادارم لةمةو دوا ئَيمة ثَين وةخت بَي  لةم ثةرلةمانة دانيش  كؤ   11:30سةعات 
ب  لةسةر ئةوخاَلة هاو بةشانة، هةر نةبَيت لة ئَيستاية دووبارة دةبَيتةوة، ئةمة خاَلى يةكةميان طـرنطرتة،  

بؤ هـةموو سـةالحيةتةكانى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان لـةم بـوارة،        لَيرة دةردةكةوَي ئةو وةفدة، لةطةَل ر َيزمان
ئةمـة  . بةاَلم ئةمة بةنةزةرى ئيعتبار وةربطريَيـت، لَيـرة لـة ثةرلـةمان بـؤ ئـةوةى كـؤ  بـ  لـة و حاَلةتانـة          

يةكةميان، دووةميان بةراستى من ثرسيارَيكم هةبوو لةو بةر َيزانة كـة لـةوَى دانيشـتبوون، حةزةكـةم ئـةوة      
 14/11لةو بةيانةى خؤيان خوَينديانةوة، ئامـاذةى ثـَى دراوة لـة     14/11طةَليان بطؤر ينةوة، لة  راية  لة

كورسـى   58ثاشان ئةو بةياننامةى كة ثَيشـرت هـةموو بـةر َيزةكان ئيمزايـان لةسـةر كـردووة، ئـةوة دةكرَيـت         
ئايا ئةمة خؤى جؤرَيك لة كورسى بَيت، يةعنى هةَلوَيستى دواترمان ضى بَى،  53بَيت، دوايى كة با، كراوة

دذيةكةى دروست ناكات، لة نَيوان ئةم حاَلةتـةدا، سـَييةم ثَيشـنيازى سَييةميشـم، هيـوادارم لةمـةو دوا ئَيمـة        
بكـةين، ئةطـةر ثةرلـةمان مةرجةعـة      9004سـاَلى   1ئةطةر ثشـت بةسـت بـة بر يارةكـةى ثةرلـةمان ذمـارة       

بَين ،  كة ئيرت ئةمة ئيدانةيان بـؤ ئـةم دةسـت خؤشـية،      هيوادارم ئيرت لة ثةرلةمانى كوردستان، بةياننامة
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ئةمة ر ٍِةنطة ئةوة بةياننامةية  بؤ ئيدانة كردن بؤ تة ينةوة دةكرَي، لة حلة لة شارَيك لة ثارَيزطاية  كـة  
خةَلك دةكوذرَيت، بةياننامةى ئيدانة، هيـوادارم ئـيرت وةزيفـة ئةساسـيةكانى خـودى ثةرلـةمان، بـة نـةزةرى         

 .ةرطرين، بر يارى ثابةند كار دةربكات و، زؤر سوثا،ئيعتبار و

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالردن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من بةراستى لة نةتيجةى ئةو ر اثؤرتةدا كؤمةَلَيك ثرسيارم لةال دروست بـوو، كـة حـةز دةكـةم وةاَلمـى ئـةو       
تا يان لةهةر كاتَيكدا بَيت بدرَيتةوة، يةكةم ثرسـيارم ئةوةيـة كـة ئـةم بابةتـة بابـةتَيكى       ثرسيارانةم لة ئَيس

شــةو  11زؤر طـرنط بـووة، ثَيشــرت ثةرلـةمان دانيشـتينى تايبــةتى لةسـةر كــردووة، هؤكـارى ئـةوةى كــة لـة         
يــةكَيك لــة بر يــاردرا وةفــدَيكى ثةرلــةمان بضــَيتة بةغــدا، بــةبَى طةر انــةوة بــؤ ثةرلــةمان ضــى بــوو ، ئــةوة    

ثرسيارةكان، ثرسيارى دووةم، دواى تَيثةراندنى ياساكة، وةكو لة  سـةى دوو بـةر َيزى ليذنةكـة ئامـاذةى ثـَى      
ــةى         ــةرانى ض بةهايةك ــةى نيط ــاية، وش ــةو ياس ــدنى ئ ــوون، دواى تَيثةر ان ــةران ب ــة نيط ــر اى وةفدةك ــرا، تَيك ك

يـةى ئَيمـة، هةَلوَيسـت ضـى دةبَيـت، هةَلوَيسـتى       نةتةوايةتى يان ياسـايى هةيـة، لةطـةَل بـابَلَي  ئـةو نيطةران     
ثةرلةمان ضى دةبَيت لةطةَل نيطةرانيةكةيدا ، ثرسيارَيكى تـرم ئةوةيـة، بـابَلَي  زؤر بـا، لـةو زةمانـةت و       
ئةوانة كـرا كـة لـة كؤشـكى سـثى دراوة، كـة كـا  عبدالسـالمين وَينـةى اليـة، ئايـا بـابَلَي  ئـةو زةماناتانـة               

لة هةرَيمى كوردسـتان، وة ثةرلـةمانى كوردسـتان لـة كـوَيى ئـةو زةماناتانـة دايـة ، ئـةو          ئاراستةى كَى كراوة 
بةَلَينانة تا ضةند ثةرلـةمانى كوردسـتان تةرةفـة لـة  بـوَل كردنـى يـان بـة ياسـايى كردنـى ئـةو بةَلَينانـة ،             

وةكـو لةسةرةتاشـا    ثرسيارَيكى ترم ئةوةية كة  سة كردنى بابَلَي  ئةوةى كة با، كرا، مرونةت نوَينـدراوة، 
جةنابت ئيشارةتت ثَيى كرد ولة ميدياكانين باَلو كرايةوة، بةر َيز سةرؤكى هةرَيم دةسةاَلتى موتلة ى داوة 
بةم وةفدة، كة هة ى  ةراريان هةبَيت، لة ئَيستاوة طرنطة بـؤمن وةكـو ئةنـدام ثةرلـةمان بـزامن، دوابر يـارى       

دنى ئةو ياساية ضية ، ئايا ثَيتان واية لة بةرذةوةنـدى كـوردة ،   وةفدى ثةرلةمانى كوردستان لةسةر تَيثةر ٍِان
يان لـة نوانـدنى مروونـةتين ئايـا بـة بةرثرسـياريةتى مرونـةت، ئةكةوَيتـة ئةسـتؤى ئـةم ثةرلةمانـة، يـان             
دةكةوَيتة ئةستؤى كَى لة هةرَيمى كوردستان ، ثرسيارَيكى تر كة بَلَي  جةنابتان باستان لةوة كرد،  سةتان 

ى مانطةوة بطوَيزرَيتةوة بؤ ر ٍِؤذَيكى تر، ئةو ر ؤذةى كة بـةديلين   1ر ر ؤذى هةَلبذاردن كردووة، كة لة لةسة
ى مانط، كة دوو بؤنةى طرنطن لـة مَيـذوو، بـابَلَين     8ى مانط يان  9داتان ناوة، كة ثَيشنيارتان كردووة، كة 

ئـةوة  ( مح)وة بـؤ طـؤر ينى ئـةو ر ؤذة، خـاَلى     كة رةبتى بـة طـةىل كوردسـتانةوة هةيـة، ئايـا ثَيشـنيار كردنـى ئيَـ        
بَلـَي  بر طـةى   (  )ناطةيَينَيت كة بةياساكة ر ازى بوون، بؤية هاتوونةتـة سـةر تةحديـد كردنـى ر ؤذ، خـاَلى      

ئايا ئَيوة دةست نيشانكردنى ر ؤذَيكى تايبةكةند بة نةتةوةيى طةىل كـورد، مانـاى ئـةوة ناطـةيَينَيت كـة      (  )
ية تَيثةر اندنى ئةو ياساية، بابَلَي  لة بةرذةوةندى بااَلكانى نةتةوةيى كورد داية، ثةيوةنـدى  ئَيوة بر واتان وا
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ئةكةنةوةو رةبتى ئةكةنةوة بة ر ؤذَيكى مَيذوويةوة، ثرسيارَيكى تـر كـة رةبتـى بـة مفاوةزاتـةوة هةيـة، كـة        
ى ئةو وعودانة  نةبووة و ر استيان جةنابتان نيطةران بوون لةوةى كة لة دوايدا، لة دواى دانيشتنةكانا بة ثَي

نةكردووة لةطةَلتانا، ئةوةى ئَيمـة ئـةى زانـ ، بضـووكرتين بنـةماى مفـاوةزات ئةوةيـة كـة هـةردوو تـةرةفى           
مفاوةزات شتَيكى نووسراو لة بةينيانا ئةبَيت، ئايا شتَيكى نووسراو لة بةينى ئَيوةو ئةو اليةنانة هةبووة بؤ 

ــةو  ــابَلَي   53ئ ــةدة ، ب ــةو       مة ع ــَي  ئ ــرا، بَل ــةوة ك ــةر ئ ــة لةس ــة  س ــةوةى ك ــة، ئ ــى و دووى ئيزافي ئةساس
هةَلوَيستةى ئَيمة نواندمان لة ثةرلةمانة، هةَلوَيستَيكى سياسى بوو، هةَلوَيستَيكى فةنى نةبوو، بؤ ثةرلةمان 

ثةرلـةمانى   يان سةرؤكايةتى ثةرلةمان، بةرلةوةى بر واتة بةغدا ئةو هةَلوَيستة ياتة ضوار ضَيوةى مةو فى
 .كوردستان، بة وازحى ديار بَيت، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثا،، ثاشان جوابةكان بة تةفسيَل دَيت، كةسى تر  سةى نةما، دةضينة سةر خاَلى سـَى، تةفسـيل بـة    

ة ليذنــةكانى نووســ ، نيــة، تــةواو، مــن  ــةرار دةدةم لَيــرة، بــر ؤ خــاَلى ســَى، ئةجنامــدانى ئــاَلو طــؤر كردن لــ  
 .ثةرلةمان، دةست لةكار كَيشانةوة دانانى ئةندامانى نوَى

 
 

 :ت ادد عبداهللبةر َيز فرس
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ضةند ر َيزدارة  ئةندامانى ثةرلـةمان، داوايـان كـردووة دةسـت لـة كـارى هةنـدَيك لـة ليذنـةكان بكَيشـنةوة،           
لةمان رةئى خؤى لةسةرى بـدات، يةكـةم بـةر َيز عـونى كمـال      يةكة يةكة دةخةينة دةنط دانةوة، تاوةكو ثةر

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان. سعيد، دةست لة ليذنةى نةزاهة دةكَيشَيتةوة

بةر َيزان كَى لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةستى بـةرز بكاتـةوة  سـوثا،، بـة     
 .كؤى دةنط ثةسةند كرا، بؤ خاَلى دوو

 :ت ادد عبداهللَيز فرسبةر 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان عبدالقادر عمر، دةست كَيشانةوةى لة ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى.د

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان خاَلى يةكةم بة زؤرينةى دةنط بوو، خاَلى دووةم دةخةينة دةنـط دانـةوة،  كـَى لةطةَلدايـة دةسـتى      

  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةستى بـةرز بكاتـةوة  سـوثا،، بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـرا، بـؤ          بةرز بكاتةوة
 .خاَلى سَي

 :بةر َيز فرسةت ادد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست لة ليذنةى كؤمةَلطاى مةدةنى دةكَيشَيتةوةعثمان، ياووز خورشيد 
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةســت لــة ليذنــةى كؤمــةَلطاى مــةدةنى دةكَيشــَيتةوة، كــَى لةطةَلدايــة دةســتى بــةرز ، دعثمددانيــاووز خورشــيد 

بكاتةوة  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سـوثا،، بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـرا، بـؤ خـاَلى         
، لـة ليذنـةى ئـةو اف و كاروبـارى ئـاينى دةسـتى لـة كـار دةكَيشـَيتةوة، كـَى           مصففىضوارةم، نةسرين مجال 

لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةستى بـةرز بكاتـةوة  سـوثا،، بـة كـؤى دةنـط       
ثةسةند كرا، بةر َيزان ئَيسـتا ئـةم ناوانـة ئةيانـةوَيت ئيزافـة بكرَيـت، يةكـةم جيهـان امساعيـل بنيـام ، بـؤ            

وة  سوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة دةسـتى     ليذنةى ئةو  اف و كاروبارى ئاينى، كَى لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتة
بةرز بكاتةوة  سوثا،، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، دووةم، عبدالردن حس  ابابكر، بؤ ليذنةى ئـةو  ـاف   
و كاروبارى ئاينى، كَى لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتـةوة  سـوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة          

َييةم، ئاواز عبدالواحد، بـؤ ليذنـةى نـاوخؤ و ئاسـاين و ئةجنومـةنى      سوثا،، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، س
خؤجَييةكان، كَى لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سـوثا،،  

شةريف، بؤ ليذنةى ناوخؤ و ئاساين و ئةجنومةنى  عبداخاف بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ضوارةم شَيرزاد 
يةكان، كَى لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سـوثا،،  خؤجَي

بة كؤى دةنط ثةسةند كـرا، ثَينجـةم، ئاشـتى عزيـز ادـد، بـؤ ليذنـةى كؤمـةَلطاى مـةدةنى، كـَى لةطةَلدايـة            
، بة كؤى دةنط ثةسةند كـرا،  دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،

شةشةم، ئاواز عبدالواحد، بؤ ليذنةى كؤمةَلطاى مةدةنى، كَى لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتـةوة  سـوثا،، كـَى    
لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،، بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـرا، حـةوت، بـةيان ادـد حسـن، بـؤ           

تى بـةرز بكاتـةوة  سـوثا،، كـَى لةطـةَل دانيـة دةسـتى بـةرز         ليذنةى كؤمةَلطاى مةدةنى، كَى لةطةَلداية دةسـ 
بكاتةوة  سوثا،، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، هةشت، ئاشتى عزيز ادد، بؤ ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى 
ئافرةت، كَى لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةسـتى بـةرز بكاتـةوة  سـوثا،، بـة      

د كرا، نؤ، سـةرطوَل رةزا حةسـةن، بـؤ ليذنـةى مـافى مـرؤظ، كـَى لةطةَلدايـة دةسـتى بـةرز           كؤى دةنط ثةسةن
بكاتةوة  سوثا،، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثا،، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ثريؤز بَيت و 

 .كؤتايى بة دانيشتنةكة دَين  و تا دانيشتنَيكى تر خواتان لةطةَل

 
 

           
 
 

                                                                                                                                                                    
 

 (كمال كةركووكي.د)داهللحممد  ادر عب     ارسالن بايز امساعيل           .د          ست ادد عبداهلل                فر  
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 ثةرلةمانيسةرؤكي                       ةرؤكي ثةرلةمانَيطري سجَيري ثةرلةماني                       سكرت       
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0222\10\02رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 02/10/0222 رَيكةوتي شةممةسَي 

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  92/19/9002رَيكةوتي  ةشةممسَي  رؤذي ي نيوةر ؤي(19)كاتذمَير   
 بــةر َيز بــة ئامــادةبووني, و ثةرلــةمانســةرؤكي  (كمــال كــةركووكي.د)حممــد  ــادر عبــداهللسـةرؤكايةتي بــةر َيز  
دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرسـت محدـد عبـداهلل سـكرتَيري     , جَيطري سةرؤ  و ارسالن بايز امساعيل

 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , سَييةم ي خولي(13)
 :بةرنامةي كار

ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
ي خـولي  (13)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني

بـةم شـَيوةية    دا 13/19/9002ي نيـوةر ؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي     (19)كـات  سَييةمي هةَلبذاردن لـة  
 :بَيت

 .عرياق-خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستان -1
-خوَيندنةوةى يةكـةمي ثـرؤذةى ياسـاي دةسـتةي طشـيت جَيطـة ناكؤكـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان           -9

 .عرياق
-ى يةكةمي ثرؤذةى ياساي دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هـةرَيمي كوردسـتان  خوَيندنةوة -3

 .عرياق
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خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي درَيذكردنةوةى وادةى هةَلبذاردني ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة  -5
 .عرياق-هةرَيمي كوردستان

بازرطـاني و ثيشةسـازي    خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي هةموار كردني ياساي يةكَييت ذووري -4
 .1223لة ساَلي  15لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 .خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي  ةرةبووكردنةوةى راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي -1

خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي بنضينةكاني رةوشيت ثيشـةيي دادوةر و جَيطرانـي داواكـاراني     -9
 .طشيت

-ؤذةى ياساي دةستةي ثشكن  و كؤنرتؤلي جؤري لـة هـةرَيمي كوردسـتان   خوَيندنةوةى يةكةمي ثر -8
 .عرياق

داواكردني درَيذكردنةوة ماوةى خـولي طرَيـداني يةكـةمي خـولي هةَلبـذاردني سـَييةمي ثةرلـةماني         -2
 .عرياق-كوردستان

 
 
 

 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي   بــةناوى طــةلي كوردســتان، دانيشــتن 
 :، بةرنامةى كار92/19/9002، رؤذي دانيشنت 13طرَيداني يةكةم، ذمارةى دانيشنت 

لـة ثـةير ةوى نـاوةخؤي ذمـارة يـةكي هـةمواركراوى سـاَلي        ( 90)بـة ثَيـي حوكمـةكاني بر طـةي يـةكي مـاددة       
، دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بر يــاري دا بةرنامــةى كــاري      ي ثةرلــةماني كوردســتاني عــرياق  1229

ي ثـَين نيـوةرؤ لـة رؤذي سَيشـةممة رَيكـةوتي      19خولي سَييةمي هةَلبـذاردن لـة كـات     13دانيشتين ذمارة 
 :، بةم شَيوةية بَيت92/19/9002

 .قعريا-خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستان -1
-خوَيندنةوةى يةكـةمي ثـرؤذةى ياسـاي دةسـتةي طشـيت جَيطـة ناكؤكـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان           -9

 .عرياق
-خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هـةرَيمي كوردسـتان   -3

 .عرياق

َيزطاكان لة خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي درَيذكردنةوةى وادةى هةَلبذاردني ئةجنومةنى ثار -5
 .عرياق-هةرَيمي كوردستان
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خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي هةموار كردني ياساي يةكَييت ذووري بازرطـاني و ثيشةسـازي    -4
 .1223لة ساَلي  15لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 .خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي  ةرةبووكردنةوةى راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي -1

ةكةمي ثرؤذةى ياساي بنضينةكاني رةوشيت ثيشـةيي دادوةر و جَيطرانـي داواكـاراني    خوَيندنةوةى ي -9
 .طشيت

-خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي دةستةي ثشكن  و كؤنرتؤلي جؤري لـة هـةرَيمي كوردسـتان    -8
 .عرياق

داواكردني درَيذكردنةوة ماوةى خـولي طرَيـداني يةكـةمي خـولي هةَلبـذاردني سـَييةمي ثةرلـةماني         -2
 .عرياق-دستانكور

ئَيستا داوا دةكةين لة لَيذنةى ياسايي كة سَي كةسيان تةشريف بيننة سةر مينةصة، فةرموون، بةر َيزان ئةم 
سـةعات   58دانيشتنةمان لةسةر داواي سَي فراكسيؤن بوو كة خولةكة درَيذ بكةينـةوة، ئَيمـةة هـةر بؤيـة     

بــوو، خوَيندنــةوةى ئــةم ثرؤذانــةة كــة بــة  نــةبوو، ضــونكة ســبةي ئيلتيزامَيــك هــةبوو نــةكرا و كــة تــةواو
فورسةكان زاني كة ئيزافةى بكةين ئةوةى لةبةر دةسـيت ئَيـوةي بـةر َيزة، ئَيسـتا يـة  يـة  بيخوَيننـةوة و        

 .عينواني بكةن و تةحويلي لَيذنةكانيان بكةين
 

 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بر طة ثَيك هاتووة 2بةرنامةى كاري ئةمرؤ لة 
عرياق، كة -خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستان -1

مـاددة ثَيـك هـاتووة، ثرؤذةكـةة بـة       19لة اليةن حكومةتةوة ثَيشكةة كـراوة، ئـةم ثرؤذةيـة لـة     
 .زماني عةرةبي و كوردي ثَيشكةشي ثةرلةمان كراوة

 .عرياق-مي ثرؤذةى ياساي دةستةي طشيت جَيطة ناكؤكةكان لة هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةى يةكة -9

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان يةكةم تةحويل دةكرَيتة ليذنةى ذينطة و تةندروسيت و ياسـايي و ئةندامـة بـةر َيزةكان، بـؤ خـاَلي       
 .دووةم

 :بهاء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ثةرلـةمانتارين ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةى بـاآلي ذينطـةى هـةرَيمي كوردسـتامنان ثَيشـكةة كـردووة،            19ئَيمة 
ي 99ثرسيارَيكمان هةية كة بؤضـي ئـةوين لةطـةَل ئـةوة ئاوَيتـة نـةكراوة و باسـي لـَي نـةكراوة  ئَيمـة لـة            

 .مانطةوة تة دميي سةرؤكايةتي ثةرلةمامنان كردووة 
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 :عبداهللبةر َيز فرسةت ادد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةو ثرؤذةية ئةمر ؤ طةيشتة دةستم
 :بهاء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي مانط تة دميي سةرؤكايةتيمان كردووة، سوثا،99ئَيمة لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خاَلي دووةم يوَيننةوة

 :ازبةر َيز عوني كمال سعيد بةز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةى يةكـةمي ثـرؤذةى ياسـاي دةسـتةي طشـيت جَيطـة ناكؤكـةكان لـة          : خاَلي دووةمي بةرنامةى كار
 .عرياق، ئةم ثرؤذةية -هةرَيمي كوردستان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثةرلـةماني كوردسـتان   ئةم ثرؤذةيـة ئاراسـتةى لَيذنـةى ياسـايي و لَيذنـةى نـاوةخؤ و ئةندامـة بـةر َيزةكان        
 .ئةكرَيت، بؤ تاوتؤكردني، بؤ خاَلي سَييةم

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــَييةم ــاَلي س ــة     : خ ــرؤظ          ل ــةربةخؤي مافــةكاني م ــتةي س ــاي دةس ــرؤذةى ياس ــةمي ث ــةوةى يةك خوَيندن
 .عرياق-هةرَيمي كوردستان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تة ديم كـراوة، لـة حكومةتـةوة     9002 3/19لة  3231َلي سَييةم لة سَي ثرؤذة ثَيك هاتووة، لة ذمارة خا
ثـرؤذةى  :عـرياق، دوو -بؤمان هاتووة، يةكةم ثرؤذة ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردسـتان 

ــتان      ــي كوردس ــة هرَيم ــةكان ل ــة ناكؤك ــيت جَيط ــتةي طش ــاي دةس ــيَ -ياس ــرياق، س ــرؤذة: ع ــتةى  ث ــاي دةس ى ياس
عرياق، خاَلي سَييةم بؤ لَيذنـةى مـان مـرؤظ، لَيذنـةى ياسـا      -سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هرَيمي كوردستان

تة ديم دةكرَي، ثاشان هةر لَيذنةيةكي تر كة دييت ثةيوةندارة بةوة، داوا لة سةرؤكايةتي ئةكةن بؤ ئـةوةى  
ئيزافـة كردنـي، بـؤ ئـةوة و بـؤ ثرؤذةكـاني تـرين، هـةر         ئيزافةي بكةن، بضن لةطةَل لَيذنةكان دابنيشـن بـؤ   

لَيذنةيــة  كــة لَيــرة ئــةمر ؤ نــاوى نــةهات، بــة ثَيويســتتان زانــي كــة بةشــدار بــن لــة دانيشــتنةكة، داوا لــة     
سةرؤكايةتي ئةكةن و تةحويلتان ئةكةين و بةرةمسي ئةتوانن بةشدار بن و دوايي نوسخةشتان بؤ تـةحويل  

 .بؤ خاَلي ضوارةمئةكرَي و ثَيتان ئةدرَي، 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــوارةم  ــاَلي ض ــةنى      : خ ــذاردني ئةجنوم ــةوةى وادةى هةَلب ــاي درَيذكردن ــرؤذةى ياس ــةمي ث ــةوةى يةك خوَيندن
عـرياق، كـة لـة اليـةن حكومةتـةوة ثَيشـكةة كـراوة، بـة ذمـارةى كيتـابي           -ثارَيزطاكان لة هـةرَيمي كوردسـتان  

ي كـوردي، ئـةم ثرؤذةيـة ثَيـك      9902ي سـةرماوةرزي  95لة ( 19311)ؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران سةر
 .ماددة 5هاتووة لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةم ثرؤذةية بؤ لَيذنةى ناوةخؤ و لَيذنةي ياسايي و ئةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةمان، بؤ خاَلي ثَينجةم

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي هةموار كردني ياساي يةكَييت ذووري بازرطـاني و ثيشةسـازي   : ثَينجةم
، ئـةم ثرؤذةيـة لـة اليـةن حكومةتـةوة ثَيشـكةة كـراوة و        1223لة سـاَلي   15لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 .ثَيك دَيت لة سَي ماددة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ثرؤذة ياساية ثَيشكةة بة لَيذنةى ثيشةسازي و بازرطاني و ياسا و ئةندامة بةر َيزةكان بكرَي، بؤ خـاَلي  
 .شةشةم

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنــةوةى يةكــةمي ثــرؤذةى ياســاي  ةرةبووكردنــةوةى راطرياوانــي بــَي ثاســاوي ياســايي، ئــةم    : شةشــةم
 .ؤذةية لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةة كراوة، ثَيك هاتووة لة شةة ماددةثر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم ثرؤذةية ثَيشكةة دةكرَي بة لَيذنةى ناوةخؤ و لَيذنةى دارايي و لَيذنـةى ياسـا و ئةندامـة بـةر َيزةكاني     

 .بؤ خاَلي حةوتةم. ثةرلةماني كوردستان

 :َيز عوني كمال سعيد بةزازبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي بنضينةكاني رةوشـيت ثيشـةيي دادوةر و جَيطرانـي داواكـاري     : حةوتةم
طشيت، ئةم ثرؤذةية لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان، ليسيت طؤر ان، تَيبـيين ئـةوةى دةكـةم كـة     

دا عيبارةتة  هـاتووة نـازامن ئـةوة لـة كـوَي طواسـرتاوةتةوة،       50ك هاتووة، بةآلم لة ماددةى ماددة ثَي 55لة 
على القاضي ان يكون مفلعأ على آيع القوانني و االنظم  الصاَرة س اململك  االرَني  اهلامشي  و على : دةَلَي

 .بها التعديات اجلاري  عليها و عليه ايضأ االملام بالشرو  الفقهي  املتعلق 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ناوةكانين يوَينةوة ئةوانةى تة دمييان كردووة، ثاشان ية  ية   سة بكات

 :حممد عثمانبةر َيز عدنان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة بة هةَلة ئةوةمان تة ديم كردووة، نووسخةي ثاكنوو، دوو نووسخةية، سوودمان لة ياسـاكاني ئـوردن   
بةآلم نووسخة ضاككراوةكةمان داوة بة ئَيوة، ئةو نووسخةية بة هةَلـة هـاتووة، نووسـخةي دواي    وةرطرتووة، 

ئةوة لة رَيطاي كا  فرسةتةوة، نووسخةى دواي ئةوةي تةنزميمان كردووة تة دميي ئةكةين، ئـةوة هةَلةيـة،   
ة ئَيوة، ئـةمر ؤ ئـةتان   دوو نووسخةية، ئةوةي ضاكمان كردووة لة جياتي ئةوتان بدةييَن، ئةوةي ترمان داوةت

 .دةييَن ئينشااهلل دواي كؤبوونةوةكة، سوثا،
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وا ديارة ئةم ثرؤذةية لة اليةن فراكسيؤني طؤر انةوة ثَيشكةة كراوة، بةآلم لـة ناحيـةي  انونيـةوة بـة ثَيـي      
ةى ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشكةشـي بكـات، جـا لـة هـةر         ثةير ةوى ثةرلةماني كوردسـتان دةبـَي ذمـار   

ليستَيك بَي، كة ناوى ليستةكانيان تَيدانية ذمارةى ياسايي لَيرة مةعلوم نية كَي ثَيشكةشي كردووة، واتا ئةو 
ثرؤذةية بةهاي ياسايي نـامَييَن كـة وة  ثـرؤذة ثَيشكةشـي ثةرلـةمان بكـرَي، داوا دةكـةم لـة بةرنامـةى كـار           

 .َيتةوة و زؤر سوثا،بسر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بؤ دانيشتنَيكي تر، سةح  دةكةين، دانيشتين داهاتوو ئيمزاي بكةن، كةرةم بكةن
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة، ئةم دة ةي كة لَيذنةى ياسايي لة خوَيندنةوةى يةكةم وةكو بر ياري خؤمان، بؤي نية ئةم دة ة يوَينَيتة
ئيشارةتي ثَي كرد لـة ثرؤذةكـة، لـة رووي ياسـاييةوة لـة خوَيندنـةوةى يةكـةم، جـةنابت وتووتـة عينـوان و           
ذمارةي ماددةكان يوَينَيتةوة، بـؤ كـا  عـةوني نيـة ئيشـارةت بـةو دة ـةي نـاو ثرؤذةكـة بـدات، دةبـَي ئـةم             

 . سةية دةربهَيندرَي لةناو  سةكان
 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .فةرموو كا  عةوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة من تَيبينيم كرد ثرؤذةكة لة ضةند ماددة ثَيك هاتووة، ئةو ماددةية بة زة ي ديار بوو، بؤية مـةجبوور  
جَي بكـةين، زؤر  ئيشارةتي ثَي بدةم، ئَيمـة  ـانوني بـؤ كوردسـتان دةردَيـن ، نـا  ـانوني ئـوردن لَيـرة جَيبـة          

 .سوثا،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكاية ئةو بةر َيزانةى كة ئةو ثرؤذةيان تة ديم كردووة، نووسخة ئةصَليةكةي لةطةَل ئيمزا تة دميي بكـةن  

 .و بةر َيزةوة لَييان وةردةطرين، بؤ خاَلي هةشتةم

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةى يةكـةمي ثـرؤذةى ياسـاي دةسـتةي ثشـكن  و كـؤنرتؤلي جـؤري لـة هــةرَيمي          : تةمخـاَلي هةشـ  
عرياق، ئةم ثرؤذةيـة لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةة كـراوة كـة ناويـان           -كوردستان

 : هاوثَية كراوة
 .عمر عبدالردن علي-1
 .شوان كةريم كابان-9
 .حممةد شارةزووري-3
 .رةشيدسةردار -5
 .مجال علي عبداهلل-4
 .خليل عومسان ددام -1
 .دانا سةعيد صون-9
 .شةومن حممد غةريب-8
 .شؤرة سيد مةجيد-2

 .رةفي  صابر-10
 .ماددة لةطةَل ئةسبابي موجةبةي ثرؤذةكة 99ئةم ثرؤذةية ثَيك هاتووة لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ى ياسايي و كشتوكاَل و بازرطاني و ثيشة سازي و ذينطة و مـان  ئةم ثرؤذة ياساية ثَيشكةة دةكرَي بة لَيذنة

بةكاربـةر و ئةندامـة بـةر َيزةكاني ثةرلــةماني كوردسـتان، تكايـة ثرؤذةيـةكي تــر كـة ئةنـدامان ثَيشكةشــيان         
 .كردووة، كة ناوةكان نةخوَيندراوةتةوة، ئةطةر كا  عةوني ئةو ناوانةة يوَيندرَيتةوة لةطةَلي

 :ال سعيد بةزازبةر َيز عوني كم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي  ةرةبووكردنةوةى راطرياواني بـَي ثاسـاوي   : سةبارةت بة خاَلي شةشةم
ياســايي، ئــةم ثرؤذةيــة لةاليــةن ذمــارةى ياســايي ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةة كــراوة، نــاوي ئةندامــة   

 :بةر َيزةكان
 .لادد سلَيمان بال-1
 .صباح حممد بةرزةجني.د-9
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 .حسن رضاسةرطوَل -3
 .ايو  نعمت  ادر-5
 .مسري سليم ام -4
 .حةمة سةعيد حةمةعلي-1
 .ناسك توفي  عبداقميد-9
 .هاور از شَيخ ادد-8
 .تارا اسعدي-2

 .ئةظ  عمر ادد-10
 .شلَير حمي الدين-11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيستا بؤ خاَلي نؤ فةرموو

 :ةر َيز عوني كمال سعيد بةزازب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةم  ــاَلي نؤي ــَييةمي        : خ ــذاردني س ــولي هةَلب ــةمي خ ــداني يةك ــولي طرَي ــاوةى خ ــةوة م ــي درَيذكردن داواكردن
 .عرياق-ثةرلةماني كوردستان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، ناوي اليةنةكان يوَيننةوةزؤر سوثا، بؤ ئَيوةى بةر َيز، خاَلي نؤ، سَي تةرةف ثَيشكةشيان كرد

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئَيستا دة ي داواكاري فراكسيؤني طؤر ان و فراكسيؤني يةكطرتوو و فراكسيؤني كؤمةَل دةخوَينمةوة
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان

 درَيذكردنةوةى خولي ثةرلةمان/بابةت
 :ر َيز و سآلو

در َيـذ بكرَيتـةوة، بـة مةبةسـيت      14/1/9010داواكارين لة بـةر َيزتان مـاوةى خـولي ئَيسـتاي ثةرلـةمان بـؤ       
رايكردني ثرؤذة طرنطةكان لة راثؤرتيان كة اليةن لَيذنة ثةيوةنديدارةكانةوة بةرزكراوةتةوة، ضـونكة وةكـو   

و، ض جاي بريـاردان لـة سـةر بودجـةى     خؤتان ئاطادارن تا ئَيستا لةم خولةدا ثرؤذةى طرنط نةخراوةتةوة ر و
 .خةملَينراو

 سةرؤكي فراكسيؤني طؤر ان/كوَيستان حممد عبداهلل
 سةرؤكي فراكسيؤني يةكطرتوو/عومةر عبدالعزيز

 سةرؤكي فراكسيؤني كؤمةَل/ايو  نعمةت
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، نو تةى نيزامي كةرةم كة

 :دة كريم رؤوفبةر َيز زانا 
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

بةتَيبيين لةم ماوةيةي ثَيشوودا، لـة خـولي سـَييةمي ثةرلـةماني كوردسـتاندا، بةداخـةوة هةنـدَي حاَلـةكان         
هةية لةناو دانيشتنةكاني ثةرلةماندا كة ثشبةست بة ثةير ةوى ناوةخؤ بـة ئـةجنام ناطـةييَن، ئَيـوةى بـةر َيز      

وى ناوةخؤية تاوةكو هةموار دةكـرَي ناضـار دةبـ  ثابةنـد بـ       بة ئاطادَينمةوة كة لةسةر ئةوةى ئةو ثةير ة
ثَيوةى، يةكَيك لةوانةى كةوا هةست دةكةم ثَيشيَل كردني ثةير ةوى ناوةخؤيـة ئةوةيـة، هـةموو جارَيـك كـة      
ــةوة،       ــوو ناخوَيندرَيت ــولي ثَيش ــيين خ ــي دوام ــةمان كؤنووس ــتنةكاني ثةرل ــة دانيش ــتثَيكردن ب ــةت دةس بيداي

ئـةو ئةندامـة بةر َيزانـةى كـة ثرسـيار      : ةبَي  سـةيةكي لةسـةر بكـةين، ئـةوة يةكـةم، دووةم     بةر اسيت ئةوة ئـ 
ئاراستة دةكةن بؤ هةر يةكَيك لـة وةزيـرة ثةيوةنديـدارةكان وةكـو مـافَيكي خـؤي كـة لـة ثـةير ةوى نـاوةخؤ           

َي، ئةمــةة ئامــاذةى ثَيكــراوة، هــية كاتَيــك لــةناو دانيشــتنةكاني ثةرلةمانــدا ثوختةكــةي ئامــاذةى ثــَي نــادر 
جارَيكي تر مةفروزة لة بيدايةتةكةيةوة ثَين ئةوةى دةست ثـَي بكـةين، ثوختةكـةي بضـَيتة نـاو كارنامـةي       

بةداخةوة، دووبارة بوونةوةى درةنط طةيشتين كارنامة ديسـان كَيشـةيةكة   : دانيشتنةكاني ثةرلةمانةوة، سَي
ؤ بدؤزرَيتةوة، ضوارةم و ئةخريي، ثةيوةنـدي  كة هةموو جارَيك دووبارة دةبَيتةوة، هيوادارم ضارةسةرَيكي ب

هةية بةوةى كة ئايا كاتَيك كة خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذةكان دةكةين، ئايا ئةمـة بابـةتَيكي ثرؤتؤكؤليـة    
ئَيمة تـةنها عينـواني بابةتـةكان ئةخوَينينـةوة  يـان دةبـَي  انونةكـة يوَينينـةوة، ضـونكة ئـةو  انونـة بـؤ             

 .خةَلكة، ئةطةر خةَلك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا،، رةجائةن دانيشة، ئةوةى لةسةر داواي ثةرلةمانتاران بوو كـة لـة جةلسـةيةكي ئاسـايي مونا ةشـةي      
ئةم مةوزوعة كرا، داوا كرا كة ثرؤذةكان نةخوَيندرَيتةوة، تةحويل لَيذنةكان بكرَيت، جةنابيشت ئـةو كاتـة   

ةوة، رةخنةكاني ترت لة جَيي خؤيةتي و بةسـةر ضـاو، نو تـةي    لةطةَل ئةو رةئية بووي، بةآلم ئَيستا بةداخ
 .نيزامةية  كةرةم كة

 :بةر َيز دة سعيد دة علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاي        ــرؤذة ياس ــةَل ث ــةرخكردنيان لةط ــدةكان و هاوض ــةوة طون ــاوةدان كردن ــاي ئ ــرؤذة ياس ــا، ث ــرؤذة ياس دوو ث
 .راوة ثَين جةذن، ئَيستا لة بةرنامة نةبووثَيشينةى خانووبةرة و البردني سوو ثَيشكةة ك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة سةرؤكايةتي بريار ئةدات، ئةوةي كة ئَيستاة نـةهاتووة ثاشـان دَيـنت، ئَيسـتا كؤمـةَلَيك ثـرؤذة ياسـا و        

ة مو تةرةحي ياسا ثَيشرت كة تة ديم كراوة و خوَيندراوةتـةوة، هةنـدَيكي بـؤ حكومـةت ناردراوةتـةوة، ئةمـ      
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مةمجوعةيةكي تري دَيت، كاتي ئةوةة دَيت، بةسةر ضاو، ئَيستا ئةو بةر َيزانةى كة داوايان كردبوو ماوةكـة  
 .درَيذ بكرَيتةوة، كة، هةية كة سةبةبَيكي تري هةبَيت  كا  شَيروان كةرةم كة

 :يدةريةبةر َيز شَيروان ناصي ح
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةماناتي جيهان شتَيكي سروشتية، ض ثشووي هاوَينة بَي، ض ثشووي زسـتانة  ثشووي ثةرلةمان لة هةموو ثةرل
لة هةر ساَلَيك ثشووي زستانةية،  9و  1بَي، ثةرلةماني كوردستانين ئةم ثشووانةى تةنزيم كردية، مانطي 

ني ين ثشووي هاوينةية، بةآلم ثشوو ماناي ئةوة نية كة ثةرلةمان دةرطاكاني دايات، ئةنداما 8و  9مانطي 
ثةرلةمان دةوام نةكةن، لَيذنةكاني ثةرلةمان ئين و كارةكـاني خؤيـان نةكـةن، بـةَلكو ثشـوو مانـاي ئةوةيـة        
تةنها و تةنها جةلساتي ئاسايي طرَي نـادرَي لـة ثةرلـةمان، بـةَلكو جةلسـاتي ئيستيسـنائين لـةناو ثةرلـةمان         

وي ثةرلةمانـدا دةوامـي خـؤي بكـات،     طرَي ئةدرَي، كةواتة ثَيويست بةوة دةكات ئةنـدامي ثةرلـةمان لـة ثشـو    
ثَيويست بةوة دةكات و دةرفةتَيكيشة بؤ لَيذنـةكاني ثةرلـةمان، كـة بتـوان  بـة زؤرتـرين كةميـة، ثـرؤذة و         
راثؤرت ئةجنام بدةن و ثَيشكةة بة سةرؤكايةتي ثةرلةماني بكةين، بؤيـة لـة جَيـي خؤيـةتي كـة بَلـَيم، بـة        

( 1)، بة ثَيي مـاددة  1229ي ساَلي ( 1)ثةرلةماني كوردستان ذمارة لة ياساي هةَلبذاردني  52ثَيي ماددةى 
لة ثةير ةوى ناوةخؤي ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان، لة ثةير ةوى نـاوةخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان، كـة     
ئيمكان هةية ئةو مةسةالنة يةكالبكرَيتةوة و بةتايبةتين مةسةلةي موازةنة، مةسةلةي موازةنـة لـة بر طـة    

ئةطةر هات و موازةنة لة كاتي دةورةي ئينعيقاديدا هات، ئةوة ئةو دةورةية : ، دةَلَي52ووة لة ماددة هات( 5)
ئؤتؤماتيكيةن تةمديد دةكرَيت، تـا وةكـو ميزانيةكـة موصـادة ةي لةسـةر دةكـرَي، كةواتـة ئةطـةر ميزانيـة          

ةي ئينعيقــادة، ئــةوةى تريــان نــةهات، مانــاي وايــة دوو ر َيطامــان لــة ثَيشــة، يــةكَيكيان درَيذكردنــةوةى دةور  
جةلساتي ثةرلةمانية، بةآلم بة ثَيي ئـةو تةجروبةيـةي كـة ئَيمـة هةمانـة لَيـرة، درَيذكردنـةوةى دةورة زؤر        

رؤذي تر تةمديـدي   14عةمةلي نية، لةبةر ئةوةى ئَيمة نازان  كةنطي ميزانية دَيتة ثةرلةمان، بؤ ئةوةى 
وشــكيلة نيــة، لةبــةر ئــةوةى لــة رووي عةمليــةوة و لــة رووي  بكــةين، ئــةطينا مــانطَيكين تةمديــد بكــرَي م 

ي مـانط هـات، كـةي خوَيندنـةوةى يةكـةمي بـؤ       9 انونيةوة واريد نية، ضونكة مومكينة ئةطـةر هـات و لـة    
لَيذنةكــة راثــؤرتي خؤيــان ئامــادة دةكــةن و دةيدةنــة  12دةكــرَي و كــةى ئي الــةى لوجــان دةكــرَي  و كــةي 

عةتي من، من لةطةَل درَيذكردنةوةي فةترةي ئينعيقاد نيمـة، لةبـةر ئـةوةى كـة     لَيذنةى مالي، بؤية بة  ةنا
هَيشتا ميزانية نةهاتووة، ئةم موصادة ةكردن لةسةر ميزانيـة و طفتوطـؤكردن لةسـةر ميزانيـة بـة شـَيوةى       

 .جةلساتي ئيستيسنائي بر وا نة  بة درَيذكردنةوةى دةورةي ئينعيقادي، زؤر سوثا،
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .سؤزان خان كةرةم بكة

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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هةر تةئيدةن بؤ  سةكاني بةر َيز كا  شَيروان، ئَيمة وةكو لَيذنةى ثةروةردة و خوَيندني باآل، تةنانةت بَلَيي 
رؤذانـةى كـة ثَيويسـتة لـة     ثرؤطرام و ئةوةى ئامادةكارميان كردووة لةم دوو مانطةدا، ئـةو ضـاالكيانةو ئـةو ث   

خـوولي داهــاتوودا ئامــادة بكـرَي و ثَيشــكةة بكــرَي و كـاري بــؤ بكــةين لـةماوةى ئــةم دوو مانطــةدا، هــةموو     
لَيذنةية  بة ثَيي ئةو ثةير ةوةى بؤ خؤي دايناوة، ئةم دوو مانطة ئيسـتيغالل دةكـات بـؤ كارةكـاني لَيذنـةى      

ي ثرؤذةكان، جارَيكي تر ئةيَلَينةوة، ئةطةر بودجة تةئخري خؤي و بةدواداضوون و سةردانةكاني و ئامادكردن
رؤذة كةم دةبَيتـةوة، ئَيمـة هـةتا ئَيسـتا مـةربووت  بـةوةى كـة بودجـة لـة عـرياق لـة             14بوو، سوودي ئةم 

ي مانطدا عةرز بكـرَي، ئةطـةر   3ئةجنومةنى نوَينةراني عريا دا، ثةسند بكرَيت، ئةطةر هات و ثةسندةكة لة 
رؤذة ئَيمـة هـية    14مانطدا تةواو نةبوو موصادة ة لةسةر بودجة، تةئخري بوو، بودجـة ئـةو   ي 3هات و لة 

ثَيويست ناكات ضاوةر َيي ئةو بودجةية بـ ، ئَيمـة عادةتـةن لـة دانيشـتين ئيستيسـنائيدا كـة داوا دةكرَيـت،         
كاتَيك بانط بكرَي  بؤ  بلزات بؤ ئةو بابةتة داوا ئةكرَي، يةعين ئَيمة ئةوة سوودي زياتر لَي وةرئةطرين كة

دانيشتنَيكي نا ئاسايي، ئةطينا ئَيمة خؤمان وةكو لَيذنةكان و ثَيم واية زؤربةى لَيذنةكان كارةكاني خؤيان وا 
 .رَيكخستووة لةم دو مانطةدا ئَيمة بةدواداضوون و ئامادةكاري بكةين بؤ خولي داهاتوو، زؤر سوثا،

 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا دوو رةئـي هةيـة، رةئيـة  تة ـديم كـراوة ئةيانـةوَيت تةمديـد بكـرَي، دةنطـي تـرين هةيـة             بةر َيزان

دةَلَيت كة نةكرَيت، بؤية دوو كة،  سة بكات كـة بـؤ ئةيـةوَي تةمديـد بكـات، و دوو كةسـي تـرين روونـي         
 .بكاتةوة كة بؤ ئةيةوَي تةمديد نةكرَي، ئةخيةينة تةصويتةوة، كوَيستان خان فةرموو

 :َيز كوَيستان حممد عبداهللبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئَيمة باة ئةزان  كة لة كاتي ثشووي ثةرلةماندا لَيذنةكان كؤبوونةوة ئةكةن، ضـوار سـاَلي ثَيشـووة    
ــي         ــة وةرزَيك ــة ئَيم ــةوة ك ــةو روانطةي ــةآلم ل ــووة، ب ــراوة ب ــةمانين ك ــاي ثةرل ــردووة، دةرط ــةوةمان ك كؤبوون

ثةر اند، تا ئَيستا ثةرلةمان تةنها ياسايةكي ثةسند نـةكردووة، كـة ئـةركي يةكـةم و سـةرةكي      ثةرلةمامنان تَي
ــةَلَيك ثــرؤذة ياســا لــة بــةردةمي       ــةوةى كــة لــة ثةرلــةمان كؤم ثةرلــةمان ثةســندكردني ياســاكانة، لةطــةَل ئ

ثشـووةكة بكرَيتـة   رؤذ لـة   14بةر َيزتانداية و ثَيشكةة كراوة، لةم ر وانطةيـةوة، ئَيمـة داوامـان كـردووة كـة      
دةوامي ئاسايي، بؤئةوةي ضةند ثرؤذةيةكي ياساي طرنط ثةسند بكـات، زةمـان ضـية كـة لـةماوةى ئـةم دوو       
مانطةدا بودجة دَيتة ثةرلةمان  با لة مانطي دوو بودجة بَيت، ئةو كاتة جارَيكي ديكة ثةرلةمان كؤبوونةوة 

ــت و    ــووةكةي رابطرَي ــات و ثش ــؤ    14بك ــات ب ــةرخان بك ــن ت ــة   رؤذي ــدةى ئَيم ــايية، ئةوةن ــة، زؤر ئاس بودج
ئةيزان ، كؤبوونةوةى نا ئاسايي بؤ ثةسندكردني ئةم ياسايانة نية كة ئَيستا لةبـةردةم بـةر َيزتان دايـة، بـؤ     
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مةسةلةيةكي تازةية كة دَيتة ثَيشةوة، بؤ مةسةلةيةكي نائاسايية كؤبوونةوةى نا ئاسـايي دةكرَيـت نـة  بـؤ     
 .ا،ثةسند كردني ياساكان، سوث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممةد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمـــة ثَيمـــان وايـــة وةكـــو هاوكـــارم كوَيســـتان خـــان باســـي كـــرد، ئـــةم وةرزة تةشـــريعيةى كـــة ضـــةندين   
كة بـة زةرووريـةتي دةزانـ ،     خوَيندنةوةمان بؤ ياساكان كردووة، هةتا ئَيستا ياسايةكمان ثةسند نةكردووة،

يةكــةم  جــار لــة اليــةن وةزارةتــي داراييــةوة ئيعالنــي كــرد كــة كابينــة ئــةم جــارة بــؤ   : ئةمــة اليــة ، دوو
يةكةم  جار لة كاتي خؤي بودجة دةنَيرَيت بة تايبـةتي كـة بَلـَي  موازةنةكـة تـا ئَيسـتا نـةناردراوة و لـة         

ربةخؤية، ئَيســتا لــة ثةرلةمانــة و هــاتووة و مونا ةشــةي  كــاتَيكي تــر كــة بودجــةى دةســةآلتي دادوةري ســة 
ــذ      لةســةرة لــة لَيذنــةى دارايــي و تــةواوين كــراوة، بؤيــة ثَيمــان وايــة زةرووريــةتي هةيــة ئــةو ماوةيــة درَي
بكرَيتةوة و خؤمشان مولزةم نةكةين بة تة ينةكاني عريا ي كة ديار نية ضؤنة، بؤية درَيذكردنةوةى ئةم 

بة هاتين بودجـةى دةسـةآلتي دادوةري، ئةهميـةتي خـؤي هةيـة كـة طرنطـي ثـَي بـدةين،          ماوةية بة تايبةتي 
 .سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا،، ئَيستا كا  عومةر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالردن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طـةَل ثـةير ةو و ثرؤطرامـي    من ثـَيم وايـة ئـةوةى كـة كـا  شـَيروان باسـي لةسـةر كـرد، دة ـا و دةق ئـةوة لة           
ثةرلةمان جووتة، بةو شَيوةي كة ئَيمة لة دةزطايةكي تةشريعيدا ئين دةكةين، ثَيويسـتة لـة هـةموو كـة،     
زياتر ئَيمة ئيلتيزاممان هةبَي بة ثةير ةو و ثرؤطرامي خؤمانـةوة، ثـةير ةو و ثرؤطرامةكـةمشان باسـي لـةوة      

اخود تةلـةبي جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيم، يـاخود سـةرؤكي       كردووة، ئةطـةر شـتَيكي نـا ئاسـايي هاتـة ثـَين يـ       
وةزيران كرا لة ثةرلةمان، هـةتا ئةطـةر لـة عوتلةكانيشـدا بَيـت كـة ئَيمـة خؤمـان ناومـان نـاوة ثشـوو، هـةر             
ضةندة ثشوو نية، كا  شـَيروان باسـي كـرد، ئـةبَي ثةرلـةمان جةلسـةكاني خـؤي بـةردةوام بكـات، ئةمـة لـة            

مةسشةلةي ميزانيـة كـة بـة تةحديـد لـةناو ثـةير ة و ثرؤطرامـدا هـاتووة، ئَيمـة           الية ، لة اليةكي ديكة ئةو
ئَيســتا مــولزةم  بــة تــةنفيز كردنــي ثــةير ةوي خؤمــان، هــةر كاتَيــك كــة ميزانيــة هــات، ئــةو دةورةيــة بــة  
بـةردةوامي خــؤي كــاري خــؤي لةســةر دةكــات، هــةتاوةكو كؤتــايي بــة موصــادة ةي ميزانيــة دةكــات،  ــانوني  

ة الي ئَيمــة بــة تةئكيــد مبانــةوَي و نةمانــةوَى شــتَيكي ئاشــكةراية و هــةموو شــتَيكين دةزانــ    ميزانيــة لــ
مورتةبيتة بة ضؤنيةتي تةصدي  كردني ميزانية لة عريا دا، ئةمة مةسةلةيةكي رة ةمي و حيسابية، ئـةم  
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ةكو تةصـديقي  مةسةلة رة مية و حيسابية ئَيمة نابَي لـة خؤمانـةوة هـية بريـارَيكي لةسـةر بـدةين، هـةتاو       
ميزانيةي هةموو عـرياق نـةكرَي لـة ثةرلـةماني عريا ـدا، ئـيرت ئَيمـة ميزانيـةي خؤمـان لةسـةري تةصـدي             
ئةكةين، ئةمما بة نيسبةت ئةوةى كة ثةرلةمان هةر ياساييةكي دةرنةكردووة لةم خولة تا ئَيستا، ئـةوة مـن   

رؤذ ثشووي ياتة سةر، ئةطةر نـة    14نَي ثَيم وانية تا حةدَيك نو تةيةكي سةرةكي بَي كة ثةرلةمان بتوا
رؤذ، مانطَيكيشي ياتة سـةر بـؤ جَيبـةجَي كردنـي، خـؤ ياسـا ئـةوة نيـة ئَيمـة بـة ثةلـة بيهَينـَين، هـةر               14

ــاية       ــَييَن، زوو ئــةو ياس ــؤي بب ــةمان دةوري خ ــةر ئــةوةى ثةرل ــرا لةب ــت و خَي ــةر ثرؤذةيــة  بَي ــاية ، ه ياس
يةتي ثةرلةمان، نؤ ثرؤذة ياسا، هةشت ثرؤذة ياسا حةواَلة كـراوة بـؤ   سةرؤكا 11جَيبةجَي بكرَي، لة مانطي 

اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان، كــة بــؤ ئــةوةى ديــد و بؤضــوون و بــاوةر ي خؤيــان لةســةر بــدةن، لةبــةر ئــةوةى     
هةندَيكيان مةسائيلي مالي لةسةرةو تةوزي  كراوة بةسةر لَيذنةكاندا، من لةو بر وايـةم هـية لَيذنةيـة  لـة     

لَيذنةكان راثؤرتةكاني خؤيان لةسةر زةوئـي ئـةو    12كان تا ئَيستا نةيتوانيوة بة كاميلي، هةر هةموو لَيذنة
لَيذنانــة حــازر نــةكردووة، ئةطــةر ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان يــاخود  اعــةى ثةرلــةمان، ئةنــداماني ثةرلــةمان   

رؤذ، وةكو  14ئةو خولة بؤ نكوَليان نية لة خزمةت كردني كؤمةآلني خةَلك ، من ثَيم واية درَيذكردنةوةى 
برادةرامن باسيان لةسةر كرد، سؤزان خانين ئيشارةتيان ثَيدا، ئةطةر ياساي ميزانية، ضـوار رؤذي ديكـة، دة   

رؤذة ض دةورَيكي دةبـَي بـؤ ئَيمـة  ئَيمـة لـةو كاتـة        14رؤذي ديكة لة بةغدا موصادة ةي لةسةر بكرَي، ئةم 
اتَيك ميزانية هات يان هـةر كاتَيـك شـتَيكي ئيستيسـنائي هـات، يـان       هية نكوَلَيكمان لةسةر ئةوة نية، هةر ك

هــةر كاتَيــك بــة طــوَيرةى ثــةير ةو و ثرؤطرامــي نــاوةخؤي ثةرلــةمان، ســةرؤكي هــةرَيم و جــةنابي ســةرؤكي  
وةزيران داواي كرد، ثةرلةمان دةورةكةي خؤي بةردةوام دةكـات، لةبـةر ئـةوة هـية ثَيويسـت ناكـات بـؤ ئـةم         

 .ثةرلةمان درَيذ بكرَيتةوة، زؤر سوثا،خولةى ئَيستاي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عبدالسالم فةرموو

 :صدي  مصففىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة بودجـةى دةوَلـةت    % 19مةسةلةي بودجـة، ئَيمـة بَيطومـان    : بةر اسيت  سةكان خؤيان تكرار دةكةن، ية 
و بودجةيــةكي خــةياَلي دابنَيــي، بؤيــة تةصــةور دةكــةم هَينــاني مــةوزوعي  وةردةطــرين، مــةعقول نيــة ئــةت

بودجة، يان مونا ةشة كردن لةسةري وازحية، راستة دةَلَيت، لـةو دةورةيـة بودجـة تـاوتؤ ئـةكرَيت، تةمديـد       
دةبَيت، جارَي بودجةكة نـةهاتووة، مـةفهومي ئَيمـة وازحيـة، تةصـةور دةكـةم ئَيمـة تـةنها هـةوَل نـةدةين و           

ان بدةين كةئةنةهوو ئَيمة هية ياسامان دةرنةكردووة و ئةر ؤينة ثشـوو، بـرادةران و خوشـكان وا بـزامن     ثَيش
شةرحيان كرد، مةسةلةي دةركردنـي ياسـا، مـن خـؤم لـة دوو لَيذنةمـة، دوو ياسـامان لـة اليـة، هَيشـتا ئَيمـة            

ــةدة       ــةى مـ ــرتين راي كؤمةَلطـ ــةرةتاي  و وةرطـ ــؤكردني سـ ــةترةي طفتوطـ ــة فـ ــَلةن لـ ــةى ئةصـ ن  و ئةوانـ
ثةيوةنديدارن و اليةنة حكوميةكان، ثَيم واية من دةنطـي خـؤم دةخةمـة ثـاَل دةنطـي هـةر ثةرلـةمانتارَيك،        
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ئةطةر هات و ثرؤذة ياسايةكان كـة خوَيندنـةوةى يةكـةميان بـؤ كـراوة لـة لَيذنـةكان تـةواو بـوون، ئةصـَلةن           
ةكي ئيستيســنائي يــان عــادي ببةســرتَي، دَيــ  و فشــار دةخةينــة ســةر ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان كــة جةلســةي 

رؤذ هيضــمان بــؤ ناينَيتــة كايــة،  14ضــونكة ئــةو حاَلةتــة نــةهاتووة، نــاتوان  ئــةوة بكةينــة بةهانــة، بؤيــة 
رؤذي ثةرلةمانة، بؤيـة تـةوة و  دةكـةم لـة نـةبووني ئـةو بريـارةة،         1رؤذي ئيشة و هةموو  19هةمووي 

 .ثا،ثةرلةمان بةردةوام دةبَي لة ئيشي خؤي، سو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومةر كةرةم بكة

 :بةر َيز عمر عبد العزيز بهْا  الدين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو تَيبينيةكي سةرةتايي لة فراكسيؤن، ية  دةنطـت وةربطرتبـا باشـرت بـوو، ئةوانـةى كـة ئيمزايـان كـردووة لةسـةر  مـاوةى           
امن مـــافَيكي سروشـــتية كـــة ثةرلـــةمانتاران داواي درَيذكردنـــةوةي بكـــةن، ئـــةو  درَيـــذ كردنةوةكـــة، بـــة نيســـبةت مـــن وا بـــز

موبةريرانـــةيان بـــا، كـــرد خوشـــك و برايـــان، بـــةآلم مـــن هاوســـةنطية  دةبَيـــنم لـــة نَيـــوان خوَيندنـــةوةى ســـةرةتايي لـــة   
ر ؤ ضـةند ثـرؤذة   مةمجوعةيةكي زؤر لة ثرؤذة ياسـا، لةطـةَل بريـاردان لةسـةر ياسـايةكي موحـةدةد كـة خؤشـتان دةزانـن ئـةم          

ياساية  بةسةريان ضوون و ئةبواية يةعين ئةمر ؤ كة ضةند ثرسيارَيك لة لَيذنةكان بكـةين كـة بؤضـي نـةيتوانيوة تـا ئَيسـتا       
ياساية  حازر بكةين يان نا هاوسةنطية  بةدي دةكرَي، من وا ئةزامن مةسةلة بودجة نية بةتـةنهايي، بـةَلكو ضـةند خـاَلَيكي     

ثةرلةمانتاراني بةر َيز دَينمةوة، يةكَيكيان مةسةلةن بةرنامةى كاري حكومةتة، كة ئَيمـة بـةَلَينمان دا بـة    ديكة هةية بة بريي 
ــةموو          ــةت و ه ــةى حكوم ــةر بةرنام ــةين لةس ــة بك ــة  س ــة ئَيم ــةم ك ــةى شةش ــة كابين ــةوة ب ــة دان ــةرةتاي متمان ــة س ــةَلكي ل خ

ةمةندكردني ئةو ثالن و بةرنامانةى كة وةزارةتةكان داياننـاوة  وةزارةتةكان، و را و سةرةجني ثةرلةمانتاران وةربطرين بؤ دةوَل
رؤذةي، مةسـةلةي هةَلبـذاردني ثارَيزطاكـان، ئـةوة مـةوزوعَيكي تـرة، دةكـرَي  سـةي لةسـةر بكـةين، لةطـةَل             14و دةكرَي لـةو  

ــةر        ــاوة، ئةط ــةردةممان م ــرنط لةب ــاَلي ط ــوار خ ــَي، ض ــزامن س ــةمان، وا ب ــاوةخؤي ثةرل ــةير ةوى ن ــةلةي ث ــو   مةس ــةنابتان وةك ج
سةرؤكايةتي ثةرلةمان هيممةت بكةن، ثةرلةمانتاراني بةر َيز ئامادة دةبن، خاَلَيكي طرنط هةية كـة لـة كـاتي ثشـووي وةرزيـة،      
ثةرلةمانتاران ئي تيمالي ئـةوال و ئـةوالكردنيان هةيـة، تةمـةتو  بـةو كـاتي ثشـووية بـدةن، لةوانةيـة كؤبوونـةوةى نائاسـايي            

ي طرفتَيكــي نائاســايي، مةســةلةي نييــابة، بؤيــة بــريي بــةر َيزان دَينمــةوة، مــن تةئكيــد دةكةمــةوة كــة     طرفتَيكــي بَيتــة ســةر 
 .ئيستيفادة دةكةينةوة لةو درَيذكردنةوةية، و بؤ ئةو دوو و سَي خاَلةي ترين و، زؤر سوثا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندرايةوة، ناوةكـانين خوَيندرايـةوة، ثاشـان    بةنيسبةت ثرؤذةكة، ئةو بةر َيزانة كة داوايان لَي كرابوو و 

دةنطَيكي تر هةبوو كة بة عةكسي ئةوة هةبوو، ثاشانين ضةند براية  و خوشكَيك لةطةَل ئـةوة بـوون كـة    
ئةطـةر ئـةوةبوو باشـة، بــؤ باشـة  ضـةندين لةطـةَلي بــوو  ئةطـةر عوتلةكـة وةكـو خــؤي بَيـت، بـةآلم وةكــو            

ةبَي لة ئين و كاري، رةئيةكاني خؤشتانة  ـةرار دةدةن، ئَيمـة بـؤ ئَيـوة     شةرحيان كرد ثةرلةمان بةردةوام د
 14هَيشتوومانة، ئَيستا ئةخيةينة بةر دةنطدان، ئةو ثَيشنيارةى هاتووة كة ثشووي ثةرلةمان بؤ دةورةكة بؤ 

ةرز رؤذ لـة ثشـووةكة كـةم بكرَيتـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة تكايـة دةسـيت بـ           14رؤذ درَيذ بكرَيتةوة، يةعين 
 .بكاتةوة  سوثا،، كَي لةطةَلدا نية  فةرموو

 :بةر َيز دَلشاد حاجي شها 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةموو ثةرلةمان ثَيويسيت بة دوو لةسةر سَيي دةنطةكان هةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كة، لةطةَل  33ةضَي، تكاية دانيشة، حيسامبان كرد، رةجائةن براي من، حيسامبان كرد، ئةوة لة نيزام دةرد

ئةوة بوون كة درَيذ بكرَيتةوة، بزان  ضةند كة، لةطةَلي نية، تةواو دةبَي، ئَيمة ئةزان ، ضةند موعاريزة 
كـة، لةطةَلدايـة كـة وةكـو خـؤي مبَينَيـت،        15و ئةيةوَي وةكو خؤي بر وات، تكاية دةستتان بةرز بكةنةوة، 

بودجة هات، بة ئيستيسنائي جةلسةي بؤ دةكةين، خوا لةطـةَلتان  وةكو خؤي ئةمَينَيتةوة، ئةطةر لة حاَلةتي 
بَيت، خوشك و براياني بةر َيز بةياني دةورةكة كؤتايي ثَي دَيت، بةآلم ليذنةكان و ئةندامةكان لةسـةر ئـين   

 .و كاري خؤتان بةردةوامن بة ميهةني تر و جيددي تر بؤ ئةوةى خؤ حازر بكةن بؤ ثاشرت، زؤر سوثا،

 
                                                                                                                                                                              

 
 (كمال كةركووكي.د)عبداهللحممد  ادر      ارسالن بايز امساعيل                     ست ادد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 


