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 ( 8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 11/11/1111 رَيكةوتي سَي شةممة

 -لــةماني كوردســتان ثةر  11/11/1111رَيكــةوتي  رؤذي ســَي شــةممةي ثــَين نيــوةر ؤي (11)كاتــذمَير   
بــةر َيز فرســت عبــد عبــدا   , ارســ ن بــايز الاعيــر  َيرــري ســةرؤ  و .عَيــراق بــة ســةرؤكايةتي بــةر َيز د 

 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (8)دانيشتين ذمارة , سكرتَيري ثةرلةمان
 :بةرنامةي كار

ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)خؤي ذمـارة  لة ثةير ةوي نـاو ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
ي خـولي  (8)دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي       , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

دا بــةم  11/11/1111ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي ســَي شــةممة رَيكــةوتي  (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  
 :شَيوةية بَيت

ةر خستنةر وو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي وةزارةتـي طواسـتنةوةو طةيانـدن    بةردةوام بوون لةس - 1
 .لة هةرَيمي كوردستان، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

ي سـاَلي  (12)خستنةر وو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة           -1
 .ياساي با ي دةرامةت 1113

 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير. بةر َيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتين ئةمر ؤمان دةست ثَي دةكةين، خولي سَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي سـَييةم،    
 :ي كار، بةرنامة11/11/1111، رؤذي دانيشنت (8)خولي طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1991
ؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي    ي ثـَين نيـوةر   (11)ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (8)ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 11/11/1111
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياسـاي وةزارةتـي طواسـتنةوةو طةيانـدن      -1

 .لة هةرَيمي كوردستان، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي سـاَلي  (12)ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة        خستنةر وو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة    -1

 .ياساي با ي دةرامةت 1113
ديــارة لــة دانيشــتين دوَيــيَن ضــةند مــاددةو بر طةيــةكمان مناِةشــة كــرد، ئــةمر ؤش بــةردةوام دةبــني لةســةر  

ن، داوا خستنةر وو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيمي كوردسـتا 
دةكةين لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي شـارةواني و طواسـتنةوةو طةيانـدن بفـةرموون بـؤ ئَيـرة، بـةخَيرهاتين        
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 ةنابي وةزيري طواستنةوةو طةياندن ورَيكخةري نَيوان ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيم و وةفدة ياوةرةكةيان 
ندنةوةي ماددةكة، ذمارةية  لة ثةرلـةمانتارة  دةكةين، بةخَير بَين سةرضاوان، ديارة ئَيمة دوَييَن دواي خوَي

بةر َيزةكان ناوةكانيان نووسرا، بةاَلم طفتوطؤيةكامنان تةئجير كـرد بـؤ ئـةمر ؤ، يةكـةمني لـةو ناوانـة ئاشـ         
 .خان با بفةرمووَيت ِسةكاني خؤي بكات

 :بةر َيز ئاش  عزيز صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و ئةركةكاني ئةجنومةن، من لَيرةدا بؤضوونَيكم هةية بة حوكمي ئةوةي ئةم سةبارةت بة ماددةي دووةم كار
ئةجنومةنة خؤي ئةجنومةنَيكي راوَيذكاريية، لَيرةدا دةسةاَلت و سياسةت و نيزامي داخيلي ئـةم ئةجنومةنـة   

َينَيكدا، راوَيذكاريية لةم ماددةية تَيكةَل كراوة، كة ثَيويستة سياسةت و سترياتيجيةتي ئةجنومةنةكـة لـة شـو   
لةوانةية لة دةرةوةي ِانونةكة شوَيين ببَيتةوةو، هةندَيك لـة نيزامـي داخيلـي ئةجنومةنةكـةش هَينراوةتـة      
ناو ئَيرةوة، بؤية من ثَيشنيازي ئـةوة دةكـةم لـة مـاددةي دووةمـدا بر طـةي يةكـةم ئامـادة كـردن و دار شـتين           

ةوانـةي لـة ئةجنومـةني وةزيرانـةوة دةرضـوون،      ئاماجنةكاني طش  ث نةكاني وةزارةت بـةطوَيرةي ئـةو ثةير   
دةكرَيت ئةمة بة سياسةت ئةذماري بؤ بكةين و، بضَيتة بةشَيك لـة سـترياتيجيةتي ئةجنومـةني راوَيـذكاري،     
ئةمــة ََينَيتــةوةو شــوَينَيكي بــؤ بكةينــةوة لــةناو ِانونةكــةدا، ضــونكة ئَيمــة موعامةلــة لةطــةَل ِانونةكــةدا 

ي داخيلي بضَيتة ناو ِانونةكةوة، ناكرَيت وةسفي وةزيفي وةزير، يان ئةو كةسةي دةكةين، كة ناكرَيت نيزام
كة ئةجنومةنةكة دةبات بةر َيوة، ئَيمة تَيكةَلي بكةين و بيخةينة ناو ياساكةوة، ئةمانة هةموو شـ  طـرنرن،   

بؤيـة مـن ثَيشـنيازي      ؤرَيكة لة ئةر  دار شنت، بةاَلم بة تةسةوري من شوَيين نابَيتةوة لةناو ئةو ياسايةدا،
ئةوة دةكـةم بر طـةي يةكـةم ََينَيتـةوة، ضـونكة لةضوارضـَيوةي دار شـتين سياسـةتي ئةجنومةنةكـة دايـة، بـا            

 .ئةوةيان ََينَيتةوة
 .طفتوطؤ كردن لةبارةي ث نة بةراييةكانةوة، ئةمة نيزامي داخيلية/ بر طةي دووةم

ستنةوةو طةياندن، بة بر واي من ئةمةش دةضَيتة بةشـَيك  ثَيشنيار كردني ث ني طش  بؤ طوا/ خاَلي سَييةم
ــؤ        ــوَيين ب ــة ش ــة ِانونةك ــةوة ل ــة ََينَيت ــت ئةم ــة، دةكرَي ــةتي ئةجنومةنةك ــتين سياس ــةتةوة، دار ش ــة سياس ل

 .بكةينةوة
ــوارةم  ــاَلي ض ــي        / خ ــي داخيل ــة نيزام ــة ل ــةر  ؤرَيك ــةش ه ــةوة، ئةم ــةو راثؤرتان ــةبارةي ئ ــردن ل ــؤ ك طفتوط

 .ئةجنومةنةكة خؤي
بة َي طةياندني لَيكؤَلينةوة، ئةمةش بةشَيكة لة سروش  كار كردن، كة ثَيويسـت ناكـات لـة    / اَلي ثَينجةمخ

 .ياسا ئَيمة دةَِيكي بؤ دابر َيذين
طفتوطؤ كردن لةبارةي ئةو بابةتانةوة، كـة وةزيـر دةياتاتـة روو،    / ثَيشنيازي ئةوة دةكةم خاَلي شةشةمين

وةزيفي، بةر َيز وةزير خؤي كة دةكرَيت بة تـةعليماتَيك لةناوخؤيـدا، يـان    ئةمة بةشَيكة لة ئةر  و وةسفي 
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 ؤرَيك لة وةسفي وةزيفيان هةية، بؤية من ثَيشنياز دةكةم ئةم بر طةية بة تـةنها بر طـةي يةكـةم و بر طـةي     
 .سَييةم لةضوارضَيوةي سياسةتدا ئةطةري هةية ئَيمة لةناو ِانونةكةش شوَيين بؤ بكةينةوة، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.ةر َيز دب

 .زؤر سوثاس، بةر َيز دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي ضوارةم، منين ثَيشنيار دةكةم ئةجنومةني راوَيذكاري ناوي برؤر درَيت بـؤ ئةجنومـةني   

ةبةر ئةوةي دةسةاَلتةكاني ثَيي دراوة زؤر زياترة لة راوَيذكاري، مايف بر يار داني هةية هـةروةكو لـة   وزاري، ل
بر طةي ضوارةمدا هاتووة، راسـتة لـة زؤر وةزارةتـةكان ئَيمـة ئةجنومـةني راوَيـذكارنان دانـاوة، لـة هةنـدَيك          

ج نييـة ئـةو شـتة ثـةير ةو بكرَيـت لـة       وةزارةت ئةجنومةني راوَيذكاري و ئةجنومةني وزاري هةية، بةاَلم مةر
 .هةموو وةزارةتةكان، ئةو دةسةاَلتانةي ثَيي دراوة زؤر زياترة لة راوَيذكاري

تَيبيين دووةمم لةسةر ماددةكة ئةوةيـة، بر طةيـة  زيـاد بكرَيـت، ضـؤنيةتي ئةجنامـداني كؤبوونـةوةي ئـةو         
لـةكاتي ثَيويسـت هـةر حاَلـةتَيك روو بـدات       ئةجنومةنة، ئايا بةشـَيوةيةكي دةوري دةبَيـت، مانرانـة دةبَيـت     

 .بابةتَيكي نوَي بَيتة بةردةم وةزارةت، وةزير بؤي هةبَيت داوا بكات ئةو ئةجنومةنة كؤ ببَيتةوة
موستةشارون، كة ئةندامن لة ئةجنومةنةكة، ثَيويست ناكات ئةندام بن، ضونكة ئةطةر بةو شَيوةيةي هاتووة 

دةنردانيان هةية، ئَيمةش دةزانني راوَيذكار راوَيذي ثَي دةكرَيـت، لةوانةيـة    لة دةِةكة ئةندام بن، ئةوة مايف
رةئيةكةي باش بَيت وةزارةت ثَيي وةربررَيت، لةوانةشـة ثَيـي وةرنـةطرَيت،  رـة لـةوةي وةزيـر لـة بر طـةي         

ــذكار لــةناو وةزارةت، يــان لــة دة     رةوةي ضــوارةمدا هــاتووة، وةزيــر دةســةاَلتي ئــةوةي هةيــة داوا بكــاتن راوَي
 .وةزارةت ئامادة بن لة كؤبوونةوةكة، بؤية ثَيويست ناكات موستةشار ئةندام بَيت لةو ئةجنومةنة

، (اعداا وصيدغة اواداداالوامةة داوووو)سةبارةت بة دةسةاَلتةكان، كة لة بر طةي دووةمـدا هـاتووة، خـاَلي يةكـةم     
ان لـة مـاددة دووي ِانونةكـة ديـاري     دةكات، ئَيمة ئةهدافـةكامن ( ادنظماوامصة رةو نوجملسواموزراء)باس لة 

 .كردووة ئةهدايف وةزارةت، بؤية ثَيويست ناكات ئاماذة بة ئةنزنة بكةين
، لة سةرةوة دةَلَيت راوَيذكاريية، لـةو بر طةيـةش دةَلَيـت مـايف     (اصدار القرارات)لة خاَلي ضوارةميشدا هاتووة 

 .ي ئةجنومةنةكة، ئةطةر وةكو خؤي مايةوةدةركردني بر ياري هةية، ئةوة تةعاروز دةكات لةطةَل ناو
ديراســةت كــردن و ئامــادة ( اجددءاءوامقيقغقددةاوشوايعددةرقووصامقددوانن)وابــزام مةبةســت لــة / خــاَلي ثَينجــةم

 .كردني ثرؤذة ياساية، نة  لَيكؤَلينةوةو تةحقيقات، ئةوة تَيبينيةكةم بوو لةسةر ماددةكة، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ رارس ن بايز الاعي.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز النا خان فةرموو
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 :بةر َيز النا ابد ضةلةبي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ماددةي ضوارةم، ثشترريي لة رةئي ليذنةي ياسايي دةكةم، بـةس لـة خـاَلي دووةم لـة وا يبـات و      

، لَيـرة نووسـراوة   (غة اوادااالوامةة اوخلططوامدوزارةواعاا وصي)مةهامي مة ليس بةنيسبةت خاَلي يةكةم 
 (.اموزارة)، ئةوة ببَيتة (ملوزارة)

اجدءاءواماراادةاوصايقةاعدةاو دو ووووو)صياغةي ئةو خاَلة بةو شـَيوةية بَيـت، بكرَيتـة    / بةنيسبةت خاَلي دووةم
ايةداةو دنوابدلو اوندةاووووواخلططوادصمغاوايةاةو نوابلواياقءقاوامةة اوملقخطغطوصايقةبةاوعلىوضوءواخلططو

، بؤضي  لةبـةر ئـةوةي ئـةو خوتـة ئةوةليانـة لـة       (اموزارةوايخقصاوصتقغغمهةوصايااروامقءارااوايقةاباوبعأنهة
موديريــةي عامــةي تــةختيت و موتابةعــة دادةنرَيــت، يــةعين ئــةوة مةكوعــة بةدائيلَيكــة، مــةفروزة ئــةو  

ِييم بكرَيت، هةتا بزانني كام بةدير ئةفزةلـة  يـةعين   بةدائي نة هةموو موِارةنةيان لة بةيين بكرَيت، تة
سلبيات و ئيجابياتةكاني بزانني، بؤية لَيرة ثَيشنيار دةكةم تةِييم ئيزافة بكرَيت بةنيسـبةت خـاَلي دووةم،   

 .هةر ئةو موالحةزاتانةم هةبوو لةسةري، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .سوثاس، بةر َيز كا  حةمة سةعيد فةرمووزؤر 

 :بةر َيز بة سعيد بة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثشترريي هاوةاَلم دةكةم، بةتايبةتي دكتؤرة رؤذان، ئةجنومةني ئيستيشاري وةكو لة ئيدارياتي ياساو 

ثَيكهاتةي ئةو موئةسةسةيةيةو، ئةوةي كة موتةبةعة، بةر اس  ئةجنومةنَيكة راوَيذكاري دةكات لة دةرةوةي 
ش  عةمةلي و ش  ئيداري و تةنفيزي ناكـات، ئةطـةر سـةيري ثَيكهاتـةي ئـةم ئةجنومةنـة بكـةين وةزيـرو         
ــة        ــت ئةم ــة ناكرَي ــة، كةوات ــة وةزارةت ــةكةن ك ــةي موئةسةس ــةموويان ثَيكهات ــر ه ــةواني ت ــام و ئ ــودةر اي ع م

 .ةت بَيت، ئةوة خاَلَيكئةجنومةني ئيستيشاري بَيت، دةبَيت ئةجنومةني وةزار
ــ        ــداري و ش ــ  ئي ــةنفيزي و ش ــ  ت ــةموو ش ــ  ه ــةين، بةر اس ــةكاني بك ــةهام و ئةهداف ــةيري م ــةر س ئةط
ئة زائني، لةبةر ئةوة ئةجنومةني ئيستيشاري ئةو دةسةاَلت و ئةو ئةهدافانةي نييـة، بؤيـة مـن ثـَيم باشـة      

و، موستةشـارةكانين بةشـداري بكـةن، بـؤ را     بكرَيت بة ئةجنومةني وةزارةت، نة  ئةجنومةني ئيستيشـاري  
 .دةربر ين و حةِي دةنردان و ئةوةيان نةبَيت

، لـة خـاَلي ثَيشـووتر، لـة مـاددةي ثَيشـتووتردا       (اعداا وصيدغة اواداداالوامةة داوووو)خاَلَيكي ترين، بةنيسبةت 
وناِةشـةو  بالان كردووة، ديسان ئـةو ئيجـراي تةحقيقـة، خـؤ ئَيمـة تـةحقيقات ناكـةين، بـةس دةكرَيـت م         

طفتوطؤ لةسةر ثرؤذةكان و ياساو رَينماييةكان بكةين، بؤية من ثَيم باشـة، هـةم ئةجنومةنةكـة برؤر َيـت بـة      
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ئةجنومةني وةزارةت، هةم خاَلي يةكةم ال بضَيت لة بر طةي دوو، ديسان تةعديلي ئةو تةحقيقاتـةش بكرَيـت   
 .بة ديراسة كردن، سوثاس

 :َيرري سةرؤكي ثةرلةمان / ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز دكتؤر ابد فةرموو

 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي ضوارةم، منين لةطةَل رةئي هاوةاَلم دام، كة ئةجنومةنةكة ئةجنومةني وةزارةت بَيـت،  

ةو ئةر  و كارانةي لة بر طةي دووةم دانراون بؤ ئةو ئةجنومةنة نة  ئةجنومةني راوَيذكاري بَيت، ضونكة ئ
 .لة دةسةاَلتي ئةجنومةنَيكي راوَيذكاري زياترن

سةبارةت بة ئةر  و كارةكاني، كة شةش خاَلي بـؤ دانـراوة، مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة خـاَلَيكي تـري بـؤ زيـاد           
 :ةبكرَيت بؤ ئةر  و كارةكاني ئةو ئةجنومةنة، ئةوين بةم شَيوةي

طفتوطؤ كردن لةبارةي ئةو بابةت وكَيشةو ثَيشنياريانةي لةاليةن دةزطاو بةر َيوةبةرايةتيةكاني وةزارةتـةوة  )
ئاراستةي وةزارةت كراون، يان ئةو سكااَلو داواكارييانةي لةاليةن هاوواَلتيانةوة دةطةنة وةزارةت و دةربر يين 

َيت لــة بةر َيوةبةرايةتيــةكاني ســةر بــةو وةزارةتــة، ، ضــونكة رةنرــة كؤمــةَلَيك طريوطرفــت هــةب(را لةســةريان
ئةوانة برةنةوة بة وةزارةت، لةكاتي كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزارةت، ثَيويستة طفتوطؤيان لةسـةر بكرَيـت   
وضارةسةر بكرَين، هةروةها دوَيـيَن لةاليـةن هةنـدَيك لـة هاوكارامنـان ثَيشـنيار كـرا كـة بةر َيوةبةرايةتيـة           

وي و سكااَل، ئةطـةر بةر َيوةبةرايةتيشـمان دانـةنا، بَيرومـان سـكااَلو شـةكاوا دةطاتـة وةزارةت،        هةبَيت بؤ شةكا
بؤية لةو حاَلةتـةدا ثَيويسـتة ئةجنومـةني وةزارةت لـةكاتي كؤبوونةوةيـدا طفتوطـؤ لةسـةر ئـةو سـكااَلو ئـةو           

ــةوة ثَيـــي دةطـــ    ــة لةاليـــةن خةَلكـ ــنيارو تَيبـــيين و ســـةرجنانة بكـــات كـ ــاري و ثَيشـ ــةن داواكـ ــان لةاليـ ات، يـ
بةر َيوةبةرايةتيةكاني خؤيةوة ثَيي دةطات و ثاشان راي ثَيويسـتيان لةسـةر بـدات و ضارةسـةريان بكـات، زؤر      

 .سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  ِادر فةرموو

 :بةر َيز ِادر حسن ِادر

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
تَيبينيةكةي من بةر َيز دكتؤرة رؤذان خستيةر وو دووبارةي ناكةمةوة سةبارةت بـة ئةجنومـةني راوَيـذكاري،    

 .زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز صبيحة خان فةرموو
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 : صطفىبةر َيز صبيحة ابد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشترريي لة ثَيشنيازي ليذنةي ياسايي بةر َيز دةكةم، داوا دةكةم كة بر طةية  لة ماددةي ضـوارةمي ئـةم   
ياساية زياد بكرَيت، ضونكة زةروورة بةم شَيوةية بَيت، يةعين سةرؤكي دةزطاي فر ؤكةخانةكاني مةدةني لـة  

كـة وةزيـرة، سـةرؤكي ئةجنومـةن لـة      هةرَيمي كوردستان بؤ ئةجنومـةن راسـتةوخؤ لـة دواي بر طـةي يةكـةم      
 .ماددةي ضوارةم

بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، كةواتة ئةم ثَيشنيازةي من ببَيتة بر طةي دووةم لـةماددةي ضـوارةمي ئـةم ثـرؤذة     
 .ياساية

بةنيسبةت ماددةي يةكةم كة ثةسند كراوة، بكرَيتة ئةجنومةني راوَيذكاري، بـةاَلم مـن لَيـرةدا ثشـترريي لـة      
بةر َيز دكتؤرة رؤذان دةكةم باشرت واية بكرَيتة ئةجنومةني وةزارةت، ضونكة ئـةو كـارو ئةركانـةي     ثَيشنيازي

لَيرةدا باسي لَيوة كراوة طرنررتين و بنةر ةتيرتين كارةكانن، بةاَلم لَيرةدا ئةطةر ئةجنومةني راوَيذكاري بَيت، 
ونكة ئةجنومةني راوَيذكاري ناتوانَيت بر يار ناتوانَيت ئةو هةموو كارو ئةركانة بةر اس   َي بة َي بكات، ض

 .دةربكات، كةواتة لَيرة باشرتة ئةجنومةني راوَيذكاري بكرَيتة ئةجنومةني وةزارةت، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

موو هةيئةتي وةزارةتةكة، من حةز دةكةم ية  تةوزيح بدةم، ئةم مة ليسي ئيستيشاريية ثَيكهاتووة لة هة
 .وةزيري تَيداية، مودير عامةكاني تَيداية، موستةشارةكانيشي تَيداية، بةَلَي فةرموو

 (:ب ل)بةر َيز ابد سليمان عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا  هةرضةندة بؤ ئةوةي دووبارة نةبَيتةوة، ئةو مة ليسي ئيستيشاريية ثَيشرت دةنرمان بؤ داوة، ناكرَيت

دووبارة برةر َيينةوة سةري، ثَيشرت ئَيمة لة ماددةي يةكةم دةنرمان بؤ داوة، ئَيـوة بـةكؤي دةنـط ثةسـندتان     
 .كردووة، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو كا  شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزان ئةنداماني ثةرلةمانبةر 
هةروةكو براي بةر َيزم كا  ب ل ئيشارةتي ثَيدا، ئَيمة سيفةتي ئةو ئةجنومةنة لة ماددةي ية  تةحديدمان 
ــاني     ــةراراتي نييـــة، ئـــين و كارةكـ ــازي ِـ ــا ســـيفةتي ئيتيخـ ــة، واتـ ــاري هةيـ ــيفةتَيكي ئيستيشـ كـــردووة سـ
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دةسوور َيتةوة، بؤية مةسةلةي مة ليسي وةزارةت بة  لةضوارضَيوةي موِتةراحات و ثَيشنيارو ئيبدائي رةئي
ئيستيشـاري تةصــوي  لةســةر كــراوة، ثَيويســتة لَيــرةش بـة ســيفةتي ئيستيشــاري ََينَيتــةوة، بــةاَلم رةنرــة   
ــةلةكةش ئيستيشــاريية، ئَيمــة           ــر، مــادام مةس ــةو ماددةكــاني ت ــةبَيت لةســةر بر ط ــدَيك موالحــةزات ه هةن

مشولي هةموو فةِةرةكان دةكات، وات مشولي هةر شةش فةِةرةكـة دةكـات،    نةصَيكمان ئامادة كردووة، هةم
هةمين لةم ثةرلةمانـة لـة هةنـدَيك لـة ياسـاكان ئَيمـة ثةسـندمان كـردووة، ئةطـةر ثَيتـان بـاش بَيـت، ئـةو              

ةو خي فاتانة، ياخود ئةو ئار ائانةي بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيسـتا ئيشـارةتيان ثَيـدا، رةنرـة ئةطـةر ئـ      
ــياغةكة         ــدةي ص ــَي ب ــان ث ــةر ئيجازةم ــا ئةط ــات،   ــي ج دةك ــةلةكان ع ــةموو مةس ــةوة ه ــياغةية يوَينين ص

 .يوَينينةوة، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ية  ثةرلةمانتاري بةر َيز ماوة، با ِسةي خؤي بكات، دوايي بيخوَيننةوة، كا  صباح فةرموو
 :صباح بيت ا  شكريبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر لة ِسةكام بةر َيز دكتؤرة رؤذان كردي، بةحةِيقةت نامـةوَي دووبـارةي بكةمـةوة، منـين لةطـةَل ئـةو       

فةِةرةي دوو، كـة  ( ثةنغًة)رةئيةم كة رةئيس موئةسةسةي مةتاري مةدةني ئيزافة بكرَيت، لة ماددةي ضوار 
 .، سوثاس(تعاغالاواموزارة)، من ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة (ة اونةاواموزار)دةَلَيت 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي بزانن ئةو ثَيشنيارةي كة دوا صياغةتان كرد بوو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :وةية دةبَيتصياغةي ماددةي ضوارةم بةو شَي
و:اية ةوامءابةا

و:اجمللسواداقعةريوملوزارة،وقعالواجمللسواداقعةريوملوزارةو نو-1
و.رئغسًةوملمجلس/واموزقءو-1
و.رئغسوايؤاساوامةة اوملمطةرااوايانغاوشوادالغمو-1
و.اعضةء/وايسقعةرصنو-7
و.اعضةء/واياراءوامةة ونو-4
ةوقددءامو قةاددبًةو ددنو ازددلوامددوزارةواصوزةرجهددةوعقدداوامضددءصرةوملددوزقءوااقضددةياوايومددخوو ددنو صيواخلددرو-1

و.مالمرتاكوشواجقمةعةاواجمللسو صنوانوقاونومهو قوامقصوقت
خيقوواجمللسومبقةاعاوصتقغغمونعةطةاواموزارةوص راااوابلوارتقةءوا ائهةوصتقاقموايقرت ةاوايقةاباوحللوو-7

و.ايعةكلوصايةواةاواميتوااوتواجهة
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 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ن بايز الاعيرارس .بةر َيز د

 .ئةمة راثؤرتي موشتةرةكة،  ةنابي وةزير
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنياري ليذنةي ياساييمان ثَي ثةسندة، بةس بؤ شةكاوي، ئَيمة هؤبةية ، بةشَيكي شةكاوي ثَيـك دةيـنني   

 .، زؤر سوثاسراستةوخؤ
 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

ئةو صـياغةيةي خوَيندرايـةوة لـة ليذنـةي هاوبـةش كـة  ـةنابي وةزيـرين رةزامةنـدي لةسـةر دةربر يـوة،            
دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            

 .ةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تربكات
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اخلة ساواية ة
و.اموزارةوتعاغالاوةاصازقصةيو هةموبقظةموحيا 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ثَينجةم ماددةي
 .دةكرَين دياري ثةير ةوَيك بة وةزارةت ثَيكهاتكانى ثسثؤرايةتيى و ئةر 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ئةمة هاوبةشة،  ةنابي وةزير
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لةطةَل رةئي ليذنةين

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ايز الاعيرارس ن ب.بةر َيز د

 .كَي تَيبيين هةية لةسةر ئةو ماددةية  نيية، ئاخري صياغةي يوَينةوة كا  عةوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دانـةوة،  ثَيم باشة هةندَيك ماددة هةية نزيكي يةكن كؤي بكةمةوة، ثَين ئةوةي ئةو ماددةيـة بدرَيتـة دةنر  

ماددةيةكي ترمان هةية، سةبارةت بة تةعاِودي وةزير، لَيرة كةوتؤتة دواوة، ئَيسـتا ئةطـةر مـة اد بـدةنَي     
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ئةوي يوَينمةوة، ئةوةي يةينة ثَين ئةو ماددةية، دوايي ئةو سَي ماددةيةي كة ئَيستا دةخوَينمةوة يـةكي  
دار كردنــي تــةعليمات، يــان بــة نيــزام، كــة دةكةينــةوة بــة ماددةيــة ، واتــا ســةالحياتةكان بةنيســبةت ئيصــ

ئيختيصاصــاتي تةشــكي تي وةزارةت تةحديــد دةكرَيــت، يــان وةزيــر بــؤي هةيــة دةمــ  و ئيل ــاي هةنــدَيك   
موديريـات، يــان تةشـكي تي نــوَي بكاتـةوة بــة موديريـات، ئةمــة هـةر ســَي ئـةو بابةتــة لـة ماددةيــة  كــؤي        

 .نمةوة، ثَين ئةوةي ئةو ماددةية يرَيتة دةنردانةوةدةكةينةوة، ئةطةر مة اد بدةنَي بؤتان يوَي
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةيةكي موستةِيلة لة ثرؤذةكة هةية، بةاَلم ئَيستا رةِمي دوايي تةحديد دةكةين
قةةااو ووادمخةصوامطبغةغاوصايةقوقاو نو صيواخلرةوصادزقصدةصو ازدلوصزدةرالوادالدغموملقغدةمووووووملوزقءوام)

بةيهةموصامواجبدةاوامديتوتوكدلوامدغهموملمداةوامديتوقءاادةو قةادباوص مديومادءاو قغدقوااداالوامدوزارةوص دا ووووووووووووووو
 (. قواهموصامقزا ةتهمو نوابلواموزقءومبوايقاوجملسواموزراء

كة هاتووة بة صياغةيةكي تر، بةباشي دةزانني لة ليذنةي هاوبـةش صـياغةكةي بـةو    ئةو ماددةية لة ثرؤذة
 .شَيوةية بَيت، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكة يةكجار ئةو واتاية ناداتن، كة لـة ثـرؤذة ياسـاكةدا هـاتووة، كـة بـةم شـَيوةية بـوو         من دةبينم طؤر انكاريي
وبةداووامدوزارةووازقصةيدةاووجمدة ووشوادجقبغداووصاجلهدةاووامعدءكةاوو دوووامةقدو ووتواغدووصوادتفةاغدةاووابءاموملوزقء)

نة  بة تـةواوي   ، ثَيم باشة هةروةكو خؤي بَيت، ياخود طؤر انكاري بكرَيت،(اموزراءوجملسو وايقاوااقيصة 
 .طؤر انكاري تيا بكرَيت، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي ئَيوة لةبارةي رةئيةكةي  ةنابي وةزير
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةشــت دةكةينــة ماددةيــةكي موةحــةد بــةو مــاددةي ثَيــن  و مــاددةي شــةش و فةِــةرةي يةكــةمي مــاددةي  
 :شَيوةيةي خوارةوة

 :اية ةواخلة سا
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و.حيا وبقظةمو هةموصازقصةيةاوتعاغالاواموزارة:واصًد
و.ملوزقءوايااروامقةلغمةاوامالز اومقسهغلوتقفغذوا اةمواذاوامقةنون:وثةنغًة
صوامعةبوضمنوتعاغالاواموزارةوصيقةوملوزقءوااقيااثواصو  جواصواماةءوايو نواياقءقةاواصواداسةموا:وثةمثًة

و.يقطلبةاوعملهة
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة ثَيمان ثةسندة، بةس ثةيوةندي بةو فةِةرةيةوة نةبوو، بةَلَي
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.ةر َيز دب

 .كا  شَيروان يوَينةوة، بؤ ئةوةي بزانني ثةرلةمانتارة بةر َيزةكان دةَلَين ضي  تكاية ديقةت بكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :صياغةكة بةم شَيوةية
 :اية ةواخلة سا

و.ااروامقةلغمةاوامالز اومقسهغلوتقفغذوا اةمواذاوامقةنونملوزقءواي:واصًد
ملوزقءوااقيااثواصو  جواصواماةءوايو نواياقءقةاواصواداسةمواصوامعةبوضمنوتعاغالاواموزارةوصيقةو:وثةنغًة

و.يقطلبةاوعملهة
 .حيا وبقظةمو هةموصازقصةيةاوتعاغالاواموزارة:وثةمثًة

 :ري سةرؤكي ثةرلةمان َير/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د
ئةم صياغةيةي كة خوَيندرايةوة، ليذنةي هاوبـةش خوَينديانـةوة،  ـةنابي وةزيـرين رازييـة، كـَي تَيبـيين        

 .هةية تكاية تا ناوي بنووسم  بةس كا  دكتؤر ئةبةد، فةرموو
 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر ةو دةكـات، رَيكخسـتين ثسـثؤر ايةتي ثَيكهاتـةكاني وةزارةت بـة ثـةير ةو، بـة        ماددةي ثَينجـةم كـة باسـي ثـةي    

نيزام، من ثَيم باشة ئةو ماددةية تةنها وةكو خؤي ََينَيتةوة، لةطةَل ئةو ماددانةي تر تَيكةَل نـةكرَيت، كـة   
ةوة بكـات و  دةكرَيت ئةوان بة فةِةرات بَيت، ضونكة ئةوة باسي ئةوة دةكـات كـة وةزيـر دةسـةاَلتي هةيـة ئـ      

ئــةوة بكــات ئــةو كارانــة، بــةاَلم لَيــرة باســي ثــةير ةو دةكــات، تــةنزني كاروبــارو ثَيكهاتــةكاني نــاو وةزارةت    
بةثةير ةو، من بة باشي دةزام ئةو ماددةية وةكو خؤي ََينَيتةوة، بةس ئةواني تر دةكرَيـت دةمـ  بكـرَين،    

 .زؤر سوثاس
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 :ةرؤكي ثةرلةمان َيرري س/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .دوا صياغةكةي يوَيننةوة  ارَيكي ديكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ريزبةندي فةِةرةكان بةم شَيوةية دةبَيت

و:اية ةواخلة سا
قددةوملددوزقءوااددقيااثواصو  ددجواصواماددةءوايو ددنوايدداقءقةاواصواداسددةمواصوامعددةبوضددمنوتعدداغالاوامددوزارةوصيووو-1

و.يقطلبةاوعملهة
و.حيا وبقظةمو هةموصازقصةيةاوتعاغالاواموزارةو-1
و.ملوزقءوايااروامقةلغمةاوامالز اومقسهغلوتقفغذوا اةمواذاوامقةنونو-7

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز     دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي        
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماددةي شةشةم لة ثرؤذةكة ذمارةي ماددةي حةوتةمة
و:اية ةوامسة اا

ةاوصاجلهدةاوادجقبغداوشوجمدة وازقصةيدةاوامدوزارةوبةدداووووووملدوزقءوابدءاموادتفةاغدةاوصتواغدووامةقدو و دووامعدءكووووووو
 .ااقيصة و وايقاوجملسواموزراء

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــؤي        ــو خ ــة وةك ــان نيي ــةش مانيعم ــرد، ئَيم ــة ك ــةم ماددةي ــةر ئ ــدي لةس ــر تةئكي ــةنابي وةزي ــةوةي   دواي ئ
 .سوثاس ََينَيتةوةو هيض موالحةزةمان نيية، زؤر

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .كَي تَيبيين هةية  دوو ثةرلةمانتار، فةرموو شلَير خان
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةرضةندة من خؤم لة ليذنةكةم حةق نةبوو موداخةلةم هةبَيت، بةس بةر اس  ئـةو شـةريكات و  يهـاتي    
ئة نةبية ئةوةندة طرنرن عةِد لةطةَلياندا، كة بةر اس  ئَيمـة خـةَلكمان نييـة شـارةزا بَيـت، ضـةند  ـاري        
ترين من باسم كردووة، بةر َيز كا  عومةر كة هاتة سةر تةشكي تي وةزارةت زؤر تةئكيدي كرد لة بةشـي  
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ريةكـة دانـرا، مانـاي وايـة هـةر      ِانوني، بةاَلم وابـزام هـةر لةطـةَل موديريـةتي عـامي شـوئوني مـالي و ئيدا       
ِانونيية، كة من موتةئةكيدم ئةو شارةزاييةي نابَيت، لةبةر ئةوة ئةو شةريكاتة ئة نةبية، كة ئةو عةِدة 
طةورانة دةكةن هةر لة ئةجنومةني وةزيران بَيت، من ثرسيارةكةم ئةوةية، ئايا وةزير دةتوانَيت بضَيتة ذَيـر  

، ئةطةر هـةر وا  (توِيع العقود)شتين هةية تةوِيع ئةو واوة البربَيت  باري ئةو مةوزوعة  دواي ئةوة ية 
 .بَيت، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  ِادر فةرموو
 :بةر َيز ِادر حسن ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياو اليةني بَيرانة بَيت  ئةدي ناوخؤ بؤ مةحروم بكرَيت لَيرة  من موالحةزةي ئةوة دةكةم بؤ تةنها كؤمثان

 .ئةطةر ئاماذةية  بكرَيت لةطةَل كؤمثانيا ناوخؤيي و بيانيةكان، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي هاوبةش دوا صياغةتان
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

و:اية ةوامسة اا
ملوزقءوابءاموادتفةاغةاوصامةقو و ووامعءكةاوصاجلهةاوادجقبغداوشوجمدة وازقصةيدةاوامدوزارةوبةداوااقيصدة ووووووو

و. وايقاوجملسواموزراء
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :دنوةزيري طواستنةوةو طةيان/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةسندة
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            
 .فةرموون بؤ ماددةيةكي تر كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةيي دةنط ثةسند كرا،( 1)بكاتةوة  

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم كة ريزبةندي دةبَيتة ماددةي حةوتةم
و:امثة قاواية ة
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و.امقةنونواذاوا اةمو ووققةةراونووبةيودقةملو-1
و.اموزارةواىلوامسةبققنوادتصةداوةصزاروصوامققلوصزارةوص غالكةاوص وجو ااوصامقزا ةاو قوقومجغووتؤص و-1
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةشي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :هةشتةم ماددةى
 .ناكرَيت ياسايةدا ئةم حوكمةكانى لةطةَل ناكؤ  دةَِيكى هيض بة كار -1
 دةخرَينة ثَيشوو طةياندنى وةزارةتى طواستنةوةو وةزارةتى مي كى و هةبوو و ثةيوةستى و ماف هةموو -2

 .وةزارةت ئةستؤي سةر

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةي يةكــةم و دووةم ببَيتــة مــاددةي  يــاواز، ضــونكة فةِــةرةي دووةم ئَيمــة ثَيمــان باشــة بةنيســبةت فةِــة
ثةيوةندي بة مولكيةتي حقوق و ئيلتيزامات و مي كاتي وةزارةت هةية، ئةمة با بة ماددةيةكي موسـتةِير  

 .بَيتة خوارَي، ثاشان بر طةي يةكين دةكةينة ماددةيةكي موستةِير، ئةطةر ثَيتان باش بَيت، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ رس ن بايز الاعيرا.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةسندة
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 ةكان رةئيان ضية صياغةكةي بكةنةوة، بؤ ئةوةي بزانني ثةرلةمانتارة بةر َيز
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اية ةوامسةبةا
 .اموزارةواىلوامسةبققنوصادتصةداوامققلوتيصزاروص غالكةاوص وجو ااوصامقزا ةاو قوقومجغووتؤص 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د
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ثَيشـةوا تؤفيـ ،   )ئـةم ماددةيـة  ناوةكـان دةنووسـني، تـةنيا سـَي كـةس، رَيـزداران         كَي تَيبـيين هةيـة لةسـةر    
 .، فةرموو كا  ثَيشةوا(رؤذان دزةيي.سةرهةنط فرج، د

 
 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفي  م ديد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوو ياساي وةزارةتي هةر-ع)منين ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة دوو ماددة، ماددةي يةكةميان بةو شَيوةية بَيت 

 (.ي وةزارةتي طةياندن هةَلبوةشَيتةوة(14)و، هةروةها ياساي ذمارة 1112ي ساَلي (11)طواستنةوة ذمارة 
هةموو ئةو ماف و ثابةندو كةلوثةل ومي كاتي هةردوو وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن برةر َيتـةوة بـؤ    -ب)

 (.وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن
، (كار بةهيض دةَِيكي ناكؤ  لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نـةكرَيت )ئةوة بَيت كة / ماددةكةي دووةمين

 .سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  سةرهةنط فةرموو
 :بةر َيز سةرهةنط فرج حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ددةيـة لـة بر طـةي دووةمـدا بر طةيـة  زيـاد بكرَيـت، ئـةوين هـةردوو مـةتارةكان           من ثَيشنياز دةكةم لةم ما

وادتصدةداووصزارةوصوامققدلووصزارةوص غالكدةاووص وجو ااوصامقزا ةاو قوقومجغووتؤص )بررَيتةوة، بةو شَيوةية 
تنةوةيــة، ، ضـونكة ئَيمـة دةزانــني ئـةم ياسـاية بـؤ يةكرر     (امدوزارةوواىلواصوصزارتديوامققدلوصادتصدةداوصايطددةرااووو

يةعين هةردوو وةزارةتةكةي ثَيشوو ئةوةي طواستنةوةو طةياندن لَيـرة تَيكـةَل دةكرَيتـةوة، حةِيقـةتَيكين     
هةية بةر اسـ  مـةتارةكانين ثَيشـرت وةكـو دوو وةزارةت تـةعاموليان كـردووة، يـةعين وةكـو يةكررتنـةوةي          

نـاوي ئـةوانين بَيـت، تـا ئَيسـتا بةر اسـ         ضوار وةزارةت واية ئةطةر بَيينة باري حةِيقةت، بؤ ئةوةي لَيـرة 
سيستةمي ئين كردن لة رووي ئيداريشةوة  ياوازي هةية لةنَيوان مةتارةكان، مةسةلةن سيستةمي مووضة 
 ياوازة لةنَيوان مةتارةكان، بؤية زةروورة ناوي مةتارةكانين لَيرة هةبَيت، بؤ ئةوةي هيض شك و طومانَيـك  

 .رةكان سةر بة وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن بن، زؤر سوثاسهةَلنةطرَيت و بة فيعلي مةتا
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، كـة  1112ي سـاَلي  (14)و ( 11)دوو ياسـاي ذمـارة   تَيبينيةكةي منين هةر ئةوة بوو ئاماذة كردن بةهةر

 .ئيل ا بكرَين، سوثاس
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 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي هاوبةش
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت، كةواتة مةو ودات و مي كـات لـة   بةنيسبةت مةتارات، ئَيمة لة ياساكةدا كردوومانة بة بةشَيك لة وةزارة
زنين هةيكةليةتي ئةو وةزارةتة، لةبةر ئةوةي بؤتة بةشَيك لة هةيكةليةتي ئةم وةزارةتـة، بؤيـة كـة ئَيمـة     

 .باسي حقوق و ئيلتيزامات و مي كات دةكةين، هةموو ئةوانةو مةتاراتين دةطرَيتةوة، ئةمة ية 
ــديل  / دوو ــةكان تةع ــدي وةزارةت ــبةت تةوحي ــةو دوو    بةنيس ــرد، ئ ــران ك ــةني وةزي ــانوني ئةجنوم ــة ِ َيكمان ل

وةزارةتة و ودي نةماوةو، تةوحيد بووة لة ية  وةزارةت، كة ئَيستا ئَيمة موناِةشةي ياساي ئـةو وةزارةتـة   
ــةمان دةرمــانكردووة، ذمــارةي ِانونةكــة     ــة  (11)دةكــةين، بــةطوَيرةي ئــةو ِانونــةي كــة لــة ثةرل يــة، كــة ل

ضووة، بؤية بة ِةناعةتي ئَيمـة ثَيويسـت بـةوة ناكـات، ضـونكة وةزارةتةكـة خـؤي        ثةرلةماني كوردستان دةر
 .هةَلوةشاوةتةوة، زؤر سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ئاخري صياغةتان يوَيننةوة، فةرموون دوا صياغةكةي يوَيننةوة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
و:اية ةوامسةبةا

و1112مسددقاو(و14)صاددةنونوصزارةوادتصددةداوراددموو1112مسددقاو(و18)قلاددىواددةنونوصزارةوامققددلوراددمو:واصًد
و.امصة رقنو نوبءيةنوكور اقةن

و.تؤص ومجغوو قوقوصامقزا ةاوص وجو ااوص غالكةاوصزارتيوامققلوصادتصةداوايلاةةواىلواموزارة:وثةنغًة
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/  ن بايز الاعيرارس.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةسندة
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز      دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس      
 .كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر( 1)بكاتةوة  

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ضـا  بكةينـةوة،    ئةطةر بوارمان بـدةيَي لةطـةَل ليذنـةي هاوبـةش لةطـةَل سـكرتاريةت ريزبةنـدي ماددةكـان        

 .ضونكة ديتم ئَيستا خةلةل كةوتة ناو ِانونةكة بة طؤر يين هةندَيك فةِةرةو ماددةكان

و:اية ةوامثة قا
و.دوقةملوبةيونووققةةراو ووا اةمواذاوامقةنون

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم
 .ناكرَيت ياسايةدا ئةم حوكمةكانى لةطةَل ناكؤ  دةَِيكى هيض بة كار

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةسندة
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

ةسةر ئةو ماددةية  نيية، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر كَي تَيبيين هةية ل
سـوثاس، كـَي لةطةَلــدا نييـة دةســ  بـةرز بكاتــةوة  زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنــط ثةسـند كــرا، فـةرموون بــؤ         

 .ماددةيةكي تر
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:امقةاةاواية ة
و.امقةنونواذاوا اةموتقفغذوامةالااو ااوصاجلهةاوصادتصةداوامققلوصزارةوصواموزراءوجملسوعلى

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د
 .دوايَي ليذنةي ياسايي تةسةلسولي ماددةكان رَيك يةنةوة، فةرموون بةكورديةكةش

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 :نؤيةم ماددةى
  َيبـة ىَ  ياسـاية  ئةم ثةيوةنديدار اليةنانى و طةياندن و طواستنةوة وةزراةتى و وةزيران ئةجنومةنى دةبَي
 . بكةن

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د
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 . ةنابي وةزير
 
 

 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
 .ثةسندة

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .كَي ِسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية  تةنيا دوو كةس، كا  شوان و سيوةير خان، فةرموو كا  شوان
 :بةر َيز شوان عبدالكريم   ل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

علدىواجلهدةاو ااووو)كـة موتةبةعـة لـة زؤربـةي ياسـاكاني تـردا هـةر وتـراوة         من ية  ثرسيارم هةية، ئـةوةي  
، لَيرة ثرسيارةكةم ئةوةية، بؤضي ئةجنومةني وةزيـران وةزارةتـي دانـاوة     (امةالااوتقفغذوا اةمواذاوامقةنون

 .تكام واية وةاَلمةكةم بدةنةوة، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز سيوةير خان فةرموو
 :ابد عثمةنبةر َيز سيوةير 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةمان ثرسيارم هةبوو، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كومةت بةو شَيوةية هاتووةو، هيض  ياوازي ناكات ض سةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران بَيـت،    لة ثرؤذةي ح
 :يان وةزارةتةكان، بةاَلم ئةطةر بةباشي دةزانن، دةتوانني الي بدةين، صياغةكة واي لَي بكةين

و:اية ةوامقةاةا
و.علىوجملسواموزراءوصاجلهةاو ااوامةالااوتقفغذوا اةمواذاوامقةنون

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.دبةر َيز 

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ثةسندة
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز       دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر      
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اية ةوامةةمءة
و(.صاةئووكور اقةن)ققفذواذاوامقةنونواعقبةرًاو نوتةرقخونعءموشواجلءقاةوامءمسغاو

 :ز شَيروان ناصح حةيدةريبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دةيةم ماددةى
 .دةكرَيت  َيبة آ دا(كوردستان وةِايعي) فةرميي رؤذنامةى لة بَ وكردنةوةي رؤذى لة ياساية ئةم

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

كاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز        دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز ب    
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون ئةسبابي مو يبة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ودواألابةبوايوجباود
و1119مسدقاوو(و11)قدةنونوايدءامووونظءًاوما جوصزارتيوامققلوصادتصدةداوبدوزارةوصا داةوشوادالدغمومبوجدبوامووووو

و.ويقاومءعواذاوامقةنون.و قه(و3)صباغاوتقظغموتعاغالاواموزارةوايسقياثاوصاغالغقهةوصيقًةوملمة ةو
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .تكاية بة كورديةكةشي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 يةكاني داناني ئةم ياساية ــــ هؤ
 ،ئةوةي وةزارةتةكاني طواسـتنةوةو طةيانـدن لـة هةرَيمـدا لـة دوو وةزارةتـدا كـراون بـة يـة  وةزارةت          لةبةر

ثَينــاوي رَيكخســتين ثَيكهاتــةكاني ئــةم وةزارةتــة تازةيــةو،   و، لــة2002ي ســاَلي (11)ياســاي ذمــارة  َييبــةث
 .َيندراو، ئةم ياساية دةرضولةم ياساية( 7)ماددةي  َييثةيكةرةكةي بةث

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي شارةواني ئَيوة رةئي ترتان هةية، فةرموون
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 (:ب ل)بةر َيز ابد سليمان عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 هؤيةكانى ثَيويست

ــة     ــت لــ ــةكانى ثَيويســ ــةكردنى هؤيــ ــارى نــ ــةبوونى ديــ ــةر نــ ــارى   لةبــ ــةين هؤكــ ــنيار دةكــ ــا، ثَيشــ م ياســ
دةرضـــوواندنى ئـــةم ياســـاية بـــةم شـــَيوةيةى خـــوارةوة بَيـــت، هةَلبـــةت لـــة دةِـــي ثرؤذةكـــةي بـــؤ ئَيمـــة    
ــة ئــةوةمان نووســيوة وةكــو ليذنــةي شــارةواني و            ــاتووة هؤكــاري دةرضــوواندني تيــا نــةبوو، بؤيــة ئَيم ه

 :طواستنةوةو طةياندن
ى طواســـتنةوةو طةيانــدن لــة هــةرَيم بــؤ يــة  وةزارةت بـــةثَيي       لةبــةر تَيكــةَل كردنــى هــةردوو وةزارةتــ     

و، بةمةســـتى دووبـــارة ثَيكهَينـــانى وةزارةتَيكـــى نـــوَى، كـــة لـــة       1119بـــؤ ســـاَلى  ( 11)ياســـاى ذمـــارة  
ــاددةى  ــتنةوةو      (3)مـ ــةتروزارى طواسـ ــؤ خزمـ ــةرز بـ ــتَيكى بـ ــة ئاسـ ــةوةى براتـ ــؤ ئـ ــاتووة، بـ ــاكةدا هـ ى ياسـ

  ِ ــتى  ــتى ثَيويس ــة ئاس ــدن و، برات ــاية     طةيان ــةم ياس ــت، ئ ــةر دةبَي ــدا تَيث ــةرَيم ثَيي ــة ه ــدان، ك ــاغى ثةرةثَي ؤن
 .دةرضووة

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي دةكةين، زؤر سوثاستةنها خي ف لةسةر صياغةية، ئَيمة تةئيدي صياغةي ليذنةي شارةوان
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةر َيز انور  ةبةلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةنيسبةت ئَيمة فةرق ناكات، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .تَيبيين هةية  تةنيا كا  سةرهةنط، فةرمووكَي 
 :بةر َيز سةرهةنط فرج حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـن ثَيشـنياز دةكـةم لـة ئةسـباب مو يبــة باسـي يةكخسـتنةوةي سيسـتةمي بـةر َيوةبردني فر ؤكةخانــةكاني          

 .هةرَيم و طرَيداني بةوةزارةتي طواستنةوة بكرَيت، سوثاس
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 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ الاعير ارس ن بايز.بةر َيز د

 .ليذنةي هاوبةش
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة ثَيمانواية ثَيويست ناكات، ضونكة فر ؤكةخانةكان بةشَيكن لة وةزارةت، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .يوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنردانةوة صياغةي هاوبةش
 (:ب ل)بةر َيز ابد سليمان عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبــةر تَيكــةَل كردنــى هــةردوو وةزارةتــى طواســـتنةوةو طةيانــدن لــة هــةرَيم بــؤ يــة  وةزارةت بـــةثَيي            
ةتَيكـــى نـــوَى، كـــة لـــة    و، بةمةســـتى دووبـــارة ثَيكهَينـــانى وةزار  1119بـــؤ ســـاَلى  ( 11)ياســـاى ذمـــارة  

ــاددةى  ــتنةوةو      (3)مـ ــةتروزارى طواسـ ــؤ خزمـ ــةرز بـ ــتَيكى بـ ــة ئاسـ ــةوةى براتـ ــؤ ئـ ــاتووة، بـ ــاكةدا هـ ى ياسـ
ــاية        ــةم ياس ــت، ئ ــةر دةبَي ــدا تَيث ــةرَيم ثَيي ــة ه ــدان، ك ــاغى ثةرةثَي ــتى ِؤن ــتى ثَيويس ــة ئاس ــدن و، برات طةيان

 .دةرضووَيندرا
 :ابراهيم طةاءبةر َيز  ةمال 

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
وادابةبوايوجبا

و1119مسدقاوو(و11)نظءَاوما جوصزارتيوامققلوصادتصةداوشوادالغموبوزارةوصا اةومبوجبوامقةنونو يوامءامو
 قهوصدجلوادرتقدةءوبواادووزدا ةاوامققدلوصادتصدةداوووووو(و3)صباغاواعة ةواغالاواموزارةوايسقياثاوصيقَةوملمة ةو

و.قموقاوامقىوميءوبهةوادالغم،ويقاومءعواذاوامقةنونصجةلهةوتقالءموص قطلبةاوايء لاوامق
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            
ثةسند كرا، ئينجا كؤي ثرؤذة ياساكة، كـة   كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط( 1)بكاتةوة  

بوو بة ياسـا دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة             
كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ثريؤزباييتان لـَي  ( 1)دةس  بةرز بكاتةوة  

دةكــةين، كــة دوو رؤذة بــة خةســ  موناِةشــةي ئــةو ثــرؤذة ياســايةتان كــردو  دةكــةين، دةستخؤشــيتان لــَي 
ئيقرارتان كرد، سوثاسي  ةنابي وةزيـر و سـتايف وةزارةت دةكـةين، كـة ئـةو دوو رؤذة لَيـرة ئامـادة بـوون و         

 .هاوبةش بوون بة حزوري خؤيان، ئَيستا بزانني  ةنابي وةزير ئاخري ِسةي ضية، فةرموو
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ يبةر َيز انور  ةبةل
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
زؤر سوثاس بؤ ئَيوةي بةر َيز، بؤ هاوكاريتان، بؤ ثةسند كردني ئـةم ياسـاية، كـة دةمَيكـة ضـاوةر وان بـووين،       

وةنـدي طـةلي كوردسـتان    سوثاس بؤ ثَيشنيارو بؤضوونتان بؤ دةوَلةمةنـد كردنـي ئـةم ياسـاية، كـة لـة بةرذة      
دةبَيت، ئَيمة وةكو وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن بةَلَينتان ثَي دةدةين، كة بة ددي ثـةير ةوي ئـةم ياسـاية    
بكةين و، هةر ثَيشنيارَيك لة داهاتوو هةتان بَيت، ئَيمة بة دَلَيكـي فراوانـةوة وةريـدةطرين، زؤر سـوثاس بـؤ      

شـت و طـوزار، كـة زؤر مانـدوو بـوون، دووبـارة سـوثاس بـؤ هـةموو          ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني و طة
 .اليةكتان

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

دادةنيشــينةوة، بــؤ بةشــي دووةم ( 11,71)بــؤ مــاوةي نيــو ســةعات دانيشــتنةكةمان هةَلــدةطرين، ســةعات   
 .زؤر سوثاسلةبةرنامةي كار، ئَيستا فةرموون بؤ ئيسراحةت كردن، 
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 دانيشتين دووةم

 
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةناوي طةلي كوردستان، بـةردةوام دةبـني لةسـةر دانيشـتنةكةمان، بـؤ خسـتنةر وو و طفتوطـؤ كـردن لةسـةر          

 .ياساي با ي دةرامةت 1113ي ساَلي (12)ياساي ذمارة ثرؤذة ياساي هةموار كردني يةكةمي 
بةخَيرهاتين  ةنابي وةزير و وةكير وةزيرو رَيكخةري نَيوان ثةرلةمان و حكومةتي هـةرَيم و سـتافةكةيان   
دةكةين، بةخَيربَين سةرضاوان، داوا دةكةين ليذنةي ِانوني و ليذنةي دارايـي بفـةرموون بـؤ سـةر مةنصـة،      

 .اييفةرموون ليذنةي ياس
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

ســةبارةت بــة ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي بــا ي دةرامــةت، كــة ئــةو ثرؤذةيــة لــة اليــةن  
و كاروبـاري دارايـي   ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةو، ئاراستةي هـةردوو ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي     

كراوة، دواي ئةوةي دوو راثؤرتي  ياواز هةبوو، وا رَيككةوتني دانيشتنةكة دواخرا، هةوَلي ئـةوة درا كـة راو   
بؤضــوونة  ياوازةكــان نزيــك بكرَيتــةوة، لــة ئةجنامــدا طةيشــتينة ئــةوةي كــة راثــؤرتَيكي هاوبــةش لةاليــةن  

كــرا لــة كؤبوونةوةيــةكي هاوبــةش بــة ئامــادة بــووني  ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي دارايــي و ئــابووري ئامــادة  
زؤرينةي ئةنداماني هةردوو ليذنةو نوَينةراني حكومةت لـة كؤبوونةوةكـة ئامـادة بـوون، لـة ئـةجنامي ئـةو        
كؤبوونةوةية طةيشتينة ئةوةي كة بةو شَيوةية ئةو ثـرؤذة ياسـايةي ثَيشـكةش كـرا بـوو دابر َيذرَيتـةوة، كـة        

 :عةرةبي و كوردي ثَيشكةش بة بةر َيزتاني دةكةين، بةنيسبةت راثؤرتي هاوبةشئَيستا بة هةردوو زماني 
وامةءاقو-رئةااوبءيةنوكور اقةنو/واىل

وتقءقء عرتكو و و عءصعواةنونوضءقباوامازل/وم
كدور يوايصدة لوووو1311/رةزبـةر /7اجقمةتوجلقاوامعؤصنوامقةنونغاوصجلقاوايةمغاوصامعؤصنواداقصدة قاوقدومووو

امقةداقلوادص ومقدةنونوتةداقلوتطبغدقوادةنونوضدءقباووووووو) غال يوماراااو عءصعيواةنونوو15/9/2011مغومو
و7/4/1111شو(و325)ادص و قامو نوابلوجملدسوامدوزراءوبةماقدةبوايدءامووووو(.و1113مسقاوو12امازلورامو

األصىلومدهوشووصايعءصعوامثةنيو قامو نوابلوامةا وامقدةنونيودعضدةءوامريدةنوصا دة واىلواملجقدقنوبةداوامقدءاءةوووووووو
صبةاوايقةاعاوصايااصماوحبضوروممثليوصزارةوايةمغداوو.و7/5/1111شو(و11)امريةنوجبلسقهوادعقغة قاوايءاماو

و:صاداقصة وتقرتحواملجققةنوامصغة اوامقةمغاوملقةنون
و
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و
و

ر اقةنوشواالغموكوو1112مسقاو(و12)اةنونوامقةاقلوادص ومقةنونوتةاقلوتطبغقواةنونوضءقباوامازلورامو
وامةءاقو-

و:اية ةوادصىل
صتةدا وامفقدءةوامثةنغداو دنوامقدءارووووووو1113مسقاو(و12) نواية ةوامثةنغاو نوامقةنونورامو(وثةنغة)تلاىوامفقءةو

و:بةمعالواآلتيو1983مسقاو(و511)ايءامو
و:ثةنغًة

صا داةووتةفىو نوضءقباوامازلو ةة الاوابداو ارواداقىوصا داةواصومدقاواداقغاوصا داةواصواطةداواراووووووووو-1
و.اميتوتقموبنوادبوقنوصاصد امةواصوبنوامزصجن(و1م811) ةاةوملسانودتزقاو سة قهةوعنو

ا اوتصددءلوايواددوبومددهوتصددءيةونددةااًلوململاغدداوشوامدداارواصوامعددقاوامسدداقغاواصواطةدداوادراوايةدداةوملسددانووو-1
لوامةقةري،ويدةنوادذاوامقصدءلووووايواوباومهوزال و اةومخسواقوااو نوتةرقخوتسجغلهةوبأمسهوشو ائءةوامقسجغ

 نواية ةوامسةبةاو نواةنونوضءقباو(و11)خيضوومضءقباوامازلوصدققمقووبةدعفةءوايقصوصوعلغهوشوامفقءةو
و.ايةا وصامقةيذوشوادالغمو1981مسقاو(و117)امازلورامو
و:اية ةوامثةنغا
 دنوو(و11)،وصقةة وامةمدلوبدةمفقءةووو1113ومسقا(و12) نوامقةنونورامو(وامثةنغا) نواية ةو(وثةمثة)تلاىوامفقءةو

و:بةاوتةاقلهةوكةآلتيو1981مسقاو(و117) نوامقةنونورامو(وامسةبةا)اية ةو
و(:11)امفقءةو

اماارواصوامعقاوايةاةوملسانوعقاونقلو لاغقهةوبةمبغوواصوبأيوطءققاو دنوطدءقونقدلوايلاغداو همدةوبلد وبدا ووووووووو-أ
و.امبغو

 درتاوو(و811)نودوتزقاو سة اوادراوايةداةوملسدانوايدذكورةوعلدىووووواطةاواراوصا اةو ةاةوملسانوعلىواو-ب
و. ءبةًة،ويةنوزا او سة قهةوعنواذاواحلاوزضةتوامزقة ةوملضءقبا

 نواذموامفقءةوادو ءةوصا اةوزال ومخدسوادقوااووو(وأ،وب)دوقسقفغاوايالفو نوادعفةءواموار وشوامبقاقنوو-ال
و. نوتةرقخوامقمقووبةدعفةء

و. نواية ةوامسةبةاواعالم(و11) نوامفقءةو(و ،واد،وص،وز،ح،وط،وى)لوبدقوافوامةموو- 
و

و:اية ةوامثةمثا
و:صتقءأوكةآلتيو1113مسقاو(و12) نوامقةنونورامو(وامثةنغا) نواية ةو(وثة قًة)تةا وامفقءةو

تفءاوضءقباو قطوعاوبقسباوتصةعاقاو نواغماوامةقةرواصو دقوامقصدءلويغدهوايقداروصيدقوا ادةموادةنونوووووووو)
اصوامبا واقهمدةواكثدءوعلدىو ةمديوامةقدةرواصويدة بو دقووووووووو1938مسقاو(و85)تقاقءواغماوامةقةروص قةيةهورامو



 71 

امقصءلويغهوعقاونقلهوايلاغاواصو قوامقصءلوبأقاوصاغلاو نوصاةئلونقدلوايلاغداواصوكسدبو دقوامقصدءلواصوووووو
ايسةطياوصقةة لوايسقأجءو ةة لاونقلهوكةمبغووصايقةقضاوصايصةحلاوصامققةز وصازاماوامعغوعوصتصفغاواموافواصو

و:ايةميوعقاواجيةروامةقةروامذيو زلوشوتصءيهوبةقاوايسةطياوصحيقسبوصويقةويةوقأتي
 :بةر َيز خورشيد ابد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و. نواغماوامةقةروايقارواصوامبا واقهمةواكثءوابلوا قسةبوامضءقبا%(و51)تقز ونسباوو-1
و:باوايبل وايقبقيوص قسبوكمةقليخيضووملضءقو-1
و. ةئاو لغونو ققةروعءااي(و111,111,111)ماةقاو%وو1و-
 ددةئيتو لغددونو(و111,111,111) ةئدداو لغددونو ققددةروعءاادديوصماةقدداو(و111,111,111) ددةوزا وعددنو%و1و-

و. ققةروعءااي
ثالمثةئاو لغونوو(و711,111,111) ةئيتو لغونو ققةروعءاايوصوماةقاو(و111,111,111) ةوزا وعنو%و7و-

و. ققةروعءااي
و.ثالمثةئاو لغونو ققةروعءاايو711,111,111 ةزا وعن%و5وو-

اعالموعلدىواحلصدوواصوامسدهةموايبةعداو دنوامةقدةرااوايفدءزةوبصدورةو دضورمسغداواقضدةوووووووووووو(و1)تطبقوامفقءةوو-7
و.بقسباوامسهةمواصواحلصو

لاغاو صاواصواهموممةوميلاهو نوعقةرو ةملوقانواعالموا اوكةنوامبةئووااونقلو (و1)دتسءىوا اةموامفقءةوو-4
و.وااو ضىواكثءو نواقاوعلىوتةرقخونقلواحلصاواصوامسهم

و:اية ةوامءابةا
تبقىوامقواننوصامقءارااوامضءقبغاوايةمو وبهةوشواالغموكور اقةنونةيذةوايفةو وصمبدةودوققةدةراو دووا ادةمووووو

و.اذاوامقةنون
و:اية ةواخلة سا

و.صاداقصة وايااروامقةلغمةاوامالز اومقسهغلوتقفغذوا اةمواذاوامقةنونعلىوصزقءوايةمغاو
و:اية ةوامسة اا

و.علىوجملسواموزراءوصاجلهةاو ااوامةالااوتقفغذوا اةمواذاوامقةنون
و:اية ةوامسةبةا

و.دوقةملوبأيونوواةنونيواصواءاروققةةراوصا اةمواذاوامقةنون
و:اية ةوامثة قا

و(.صاةئووكور اقةن)ًاو نوتةرقخونعءموشواجلءقاةوامءمسغاوققفذواذاوامقةنونواعقبةر
وادابةبوايوجبا

و.مقخفغفوامةبىءوامضءقبديوعلىوكةالوايواطقنوصاعة ةوامقظءوشوادعفةءااوامضءقبغا،ويقاومءعواذاوامقةنون
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قةاددبوراجددنوامقفضددلوبددةألطالعوصعددءاوامققءقددءوايعددرتكوبعددأنهوعلددىوامريددةنوملمقةاعدداوصأبددااءوامددءأىوايوووووو
و.صامقصوقت،و ووامققاقء

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموون كورديةكةش يويَينةوة
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ

 ا ى دةرامةتراثؤرتَيكى هاوبةش دةربارةى ثرؤذة ياساى ب/ بابةت
ــةوتى  (1311)ى رةزبــةرى (7)رؤذى  ــوردى رَيك ــايى و   15/9/1111ى ك ــارى ياس ــةى كاروب ــى ليذن ى زايين

يةكـةم هـةمواركردنى ياسـاى    )ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى، بـؤ لَيكؤَلينـةوةى هـةردوو ثـرؤذة ياسـاى      
/ يةكـةميان . كؤبوونـةوة ( 1113ى سـاَلى  (12)هةمواركردنى  َيبة َيكردنى ياساى با ى دةرامـةت ذمـارة   

/ دا ثَيشـكةش كـراوة ،دووميـان   7/4/1111لة ( 325)لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة نووسراوى ذمارة 
دا 7/5/1111ى رؤذى (11)لــة اليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــدامانى ثةرلــةمان لــة دانيشــتنى ئاســايى ذمــارة  

ةوةش بة ئامادة بوونى نوَينةرانى وةزارةتـى دارايـى   رةوانةى هةردوو ليذنةكة كراوة، دواى طفتوطؤو راطؤر ين
 .  و ئابوورى، هةردووليذنةكة ئةم دار شتنةى خوارةوة بؤ ياسايةكة ثَيشنياز دةكات

 1111ى ساَلى )   (ياساى ذمارة  
ى (12)ياساى يةكةم هةموار كردنى ياساى هةموار كردنى  َي بة َي كردنى ياساى با ى دةرامةت ذمارة 

 عَيراق -لة هةرَيمى  كوردستان  1112ساَلى 
 :ماددةى يةكةم

رةت دةكرَيتـةوة، بر طـةى دووةم لـة     1113ى سـاَلى  (12)لة ماددةى دووةمى  ياساى ذمـارة  ( دووةم)بر طةى 
 :بةم شَيوةيةى خوارةوة هةموار دةكرَيت 1983ى ساَلى (511)بر يارى ذمارة 

 :دووةم
بوون، يان ية  شوِةى نيشتةنى، يان يـة  ثارضـة زةوى بـؤ    ر َيكارى بةخشينى ية  خانووى نيشتة َي  -1

زياتر نةبَيت، كة لـةنَيوان بـاو  و دايـك، يـان      1م(811)نيشتة َي بوون ئامادة كرا بَيت و رووبةر ةكةى لة 
 . لةنَيوان منداَلةكانيان، يان لةنَيوان ذن ومَيرددا دةبةخشرَيت لة با ى دةرامةت دةبووردرَيت

اوةكة بةشَيوةي نةِر كردنى موَلكةكة رةفتـار بكـات، ض خـانوو، يـان شـوِةى نيشـتةيى،       ئةطةر ثَيبةخشر -1
يان ثارضة زةوى بؤ نيشتة َي ئامادة كرا بَيت لة ماوةى ثَين  ساَلدا لة بةروارى تؤماركردنى بـةناوى خـؤى   

َيفــى بــا ى دةكةوَيتــة ذَيــر رك( ئــةم رةفتــارة)لــة دايــةرةى تؤمــاركردنى عةِاريــدا، ئــةم دةســتكاري كردنــة  
ى مـاددةى حةوتـةمى ياسـاى بـا ى     (11)دةرامةتةوةو، ئةو لَيبووردنة نايررَيتةوة، كـة دةِةكـةى لـة بر طـة     

 .ى هةموار كراوى كارثَيكراوى هةرَيمدا هاتووة1981ى ساَلى (117)دةرامةت ذمارة 
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 :ماددةى دووةم
ــةى  ــَييةم)بر ط ــاددةى  ( س ــة م ــارة  (دووةم)ل ــاى ذم ــاَلى (12)ى ياس ــار  ( 1113)ى س ــارة ك ــت و، دووب الدةبرَي

دواى ئــةوةى كــة بــةم   1981ى ســاَلى (117)ى ذمــارة (حةوتــةم)ى مــاددةى (11)دةكرَيتــةوة بــة بر طــةى 
 :شَيوةيةى خوارةوة هةموار دةكرَيت

خانوو، يان ئةو شوِةيةى كة بؤ نيشتة َي بوون ئامادة كراو لةكاتى طواستنةوةى موَلكدارَيتةكـةى، ض بـة    -ا
ــان ــنت، ي ــةر      فر ؤش ــتنةكةى ه ــايةيي فر ؤش ــةى س ــتنةوةى موَلكدارَيتيةك ــانى طواس ــةكى رَيراك ــةر رَيرةي ــة ه ب

 .ضةندَيك دةبَيت، بَييت
مـةترى ضـوار   ( 811)ية  ثارضة زةوى كة بؤ نشينةيى ئامادة كرا بَيت، بة مـةر َيك رووبةر ةكـةى لـة     -ب

ة ئـةو زيادةيـة دةكةوَيتـة ذَيـر ركَيفـى      طؤشة زياتر نةبَيت، ئةطةر رووبةر ةكةى لةو سنوورة زياتر بـوو، ئـةو  
 .با ى دةرامةتةوة

ى ئـةم بر طةيـةدا هـاتووة، تـةنيا يـة   ـار سـوودمةند        (ا، ب)تةكليف كراو لـةو لَيبووردنـةى لـة بةنـدى      -ج
 .دةبَيت لة ماوةى ثَين  ساَلدا لة بةروارى سوودمةند بوونى لة لَيبووردنةكة

 .ى ماددةى حةوتةمى سةرةوة دةوةستَيندرَيت(11)ةى لة بر ط(، ىطد، ه، و، ز، ح، )كار بة  -د
 :ماددةى سَييةم

بةم شَيوةيةى خوارةوة هةموار ( 1113)ى ساَلى (12)ى ياساى ذمارة (دووةم)لة ماددةى ( هةشتةم)بر طةى 
 :دةكرَيت

بـا َيكى ديــارى كـراو بةرَيذةيــةكى بـةرةو ســةروو لـة بــةهاى عـةِار، يــان لـة مــافى دةسـتكاري كردنــى ئــةو        
 1938ى سـاَلى  (85)ةِارة، كة بةثَيى حوكمةكانى خةمآلنـدنى بـةهاى ئـةو عـةِارةو سـوودةكانى ذمـارة       ع

دةخــةملَينرَيت، يــان بةهاكــةى كاميــان زؤرتــر بَيــت بةســةر خــاوةن عةِارةكــة، يــان بةســةر خــاوةن مــافى     
بةدةسـتهَينانى   دةستكاري كردنةكةيدا لـة هـةر رَيرةيـةكى طواسـتنةوةى موَلكداريـةوة بَيـت، يـان لـة رَيرـةى         

مافى دةستكارى، يان طواستنةوةى وة  فرؤشنت و ئاَلوطؤر كردن و ثَيكهاتنـةوةو ئاشـت بوونـةوة، نةهَيشـتنى     
و، يةك  كردنةوةى وةِف و موسـاتةحة، كـرَي طرتةكـةش لـةكاتى بـة كريـدانى ئـةو        (ازاماوامعغوع)هاوبةش 

مان موعامةلـةى خـاوةن عقـارى لةطةَلــدا    عـةِارةى كـة لـة رَيرـةى موسـاتةحةوة كةوتووةتــة ذَيردةسـتى هـة       
 :دةكرَيت و، بةم شَيوةيةى خوارةوةش حساب دةكرَيت

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة بـةهاى خةمَلَينـدراوى عةِارةكـة، يـان ثارةكـةى، كاميـان       %( 51)بةرلة حساب كردنى با ةكة، رَيذةى  -1

 .زياتر بَيت دادةشكَيندرَيت
 :ِيمةتى ثارةكة دةكةوَيتة ذَير ركَيفى با ةوةو، بةم شَيوةيةى خوارةوة حساب دةكرَيت -1

 .ى لَي وةردةطريَيت%(1)سةد مليؤن دينارى عَيراِى، لة ( 111,111,111)تا  -
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دوو ( 111,111,111)سةد مليؤن دينارى عَيراِى زيـاتر بَيـت تـا دةطاتـة     ( 111,111,111)ئةوةى لة  -
 .ى لَي وةردطريَيت%(1)ى عَيراِى، لة سةد مليؤن دينار

( 711,111,111)دوو سةد مليؤن دينارى عَيراِى زياتر بَيـت تـا دةطاتـة    ( 111،111،111)ئةوةى لة  -
 .ى ىَل وةردةطريدرَيت%(7)سَي مليؤن دينارى عَيراِى، لة 

 .وةردةطريدرَيتى لَي %(5)سَي سةد مليؤن دينارى عَيراِى تَيثةر َى لة ( 711,111,111)ئةوةى لة  -
بةسـةر بـةش، يـان ئـةو ثشـكانةدا  ـَي بـة َي دةكرَيـت، كـة لـة           ( دووةم/ ماددةى يةكةم)لة ( 1)بر طةى  -7

 .عةِارةكة فرؤشراون و بةشَيوةيةكى نافةرمى دابةش كراون، بةطوَيرةى ثشك، يان بةطوَيرةى بةشةكان
رة ناطرَيتةوة، كة موَلكدارَيتى بةش، يـان  ئةو فرؤشيا( دووةم/ماددةى يةكةم )لة (1)حوكمةكانى بر طةى  -4

ــتنةوةى         ــةروارى طواس ــةر ب ــاَل بةس ــة  س ــة ي ــاتر ل ــةوةو زي ــؤى بروازَيت ــوَلكى خ ــةى م ــة عةِارةك ــكَيك ل ثش
 . بةشةكةى، يان ثشكةكةيدا تَينةثةر َينَيت

 : ماددةي ضوارةم
دةكرَيـت، بةمـةر َي لةطـةَل     ئةو ياساو بر يارانةى باج دةمَينتـةوة، كـة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا كاريـان ثـيَ       

 .حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ثَيضةوانة نةبَي
 :ماددةي ثَينجةم

ثَيويستة لةسةر وةزيرى دارايى وئابوورى رَينمايى ثَيويست بؤئاسان كردنى  َي بة َي كردنـى حوكمـةكانى   
 .ئةم ياساية دةربكات

 :ماددةي شةشةم
 .ونديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياسايى  َي بة َي بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثَي

 :ماددةي حةوتةم
 . كار بة هيض دةَِيكى ياسايى، يان بر يارَيك ناكرَيت لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ثَيضةوانة بَيت

 :ماددةي هةشتةم
 .دةكرَيت ةوة  َي بة َي(وةِايعى كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرميى 

 (هؤى دانانى ئةم ياساية)
بؤ سوو  كردنـى بـاج لةسـةر شـانى هاوونتيـان و ضـاو ثـَي خشـاندنةوةى لَيبووردنـةكانى بـاج، ئـةم ياسـاية             

 .دةرضووَيندرا
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو دكتؤرة رؤذان
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ئةوةي كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة لة ئةجنامي كؤبوونةوةي هةردوو ليذنةو نوَينـةراني حكومـةت بـووة، داوا    

 .دةكةين ئةو راثؤرتة هاوبةشة ببَيتة ئةساس بؤ موناِةشة كردن، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 سةت هةبوو  ةنابي وةزير ِ
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نةخَير

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

ئَيســتا ئــةو راثؤرتــة هاوبةشــة هــي هــةردوو ليذنةكــةو حكومــةت دةكةينــة ئةســاس بــؤ موناِةشــة كــردن،     
، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            دةخيةمة دةنردانةوة

 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةي يةكةم
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و1111مسقاو)ووو(واةنونورامو

شواالغموكور اقةنوو1112مسقاو(و12)ةاقلوتطبغقواةنونوضءقباوامازلورامواةنونوامقةاقلوادص ومقةنونوت
وامةءاقو–

و:اية ةوادصىل
صتةدا وامفقدءةوامثةنغداو دنوامقدءارووووووو1113مسقاو(و12) نواية ةوامثةنغاو نوامقةنونورامو(وثةنغة)تلاىوامفقءةو

و:بةمعالواآلتيو1983مسقاو(و511)ايءامو
و:ثةنغًة

 ةة الاوابداو ارواداقىوصا داةواصومدقاواداقغاوصا داةواصواطةداواراوصا داةووووووووووتةفىو نوضءقباوامازلو-1
و.اميتوتقموبنوادبوقنوصاصد امةواصوبنوامزصجن(و1م811) ةاةوملسانودتزقاو سة قهةوعنو

ا اوتصددءلوايواددوبومددهوتصددءيةونددةااًلوململاغدداوشوامدداارواصوامعددقاوامسدداقغاواصواطةدداوادراوايةدداةوملسددانووو-1
هوزال و اةومخسواقوااو نوتةرقخوتسجغلهةوبأمسهوشو ائءةوامقسجغلوامةقةري،ويدةنوادذاوامقصدءلووووايواوباوم

 نواية ةوامسةبةاو نواةنونوضءقباو(و11)خيضوومضءقباوامازلوصدققمقووبةدعفةءوايقصوصوعلغهوشوامفقءةو
و.ايةا وصامقةيذوشوادالغمو1981مسقاو(و117)امازلورامو

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ الاعير ارس ن بايز.بةر َيز د

و.فةرموو بة كورديةكةش بيخوَيننةوة
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 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 1111ى ساَلى )   (ياساى ذمارة  

ى (12)ياساى يةكةم هةموار كردنى ياساى هةموار كردنى  َي بة َي كردنى ياساى با ى دةرامةت ذمارة 
 عَيراق -لة هةرَيمى  كوردستان  1112ساَلى 

 :ماددةى يةكةم
رةت دةكرَيتـةوة، بر طـةى دووةم لـة     1113ى سـاَلى  (12)لة ماددةى دووةمى  ياساى ذمـارة  ( دووةم)بر طةى 

 :بةم شَيوةيةى خوارةوة هةموار دةكرَيت 1983ى ساَلى (511)بر يارى ذمارة 
 :دووةم

ون، يان ية  شوِةى نيشتةنى، يان يـة  ثارضـة زةوى بـؤ    ر َيكارى بةخشينى ية  خانووى نيشتة َي بو -1
زياتر نةبَيت، كة لـةنَيوان بـاو  و دايـك، يـان      1م(811)نيشتة َي بوون ئامادة كرا بَيت و رووبةر ةكةى لة 

 . لةنَيوان منداَلةكانيان، يان لةنَيوان ذن ومَيرددا دةبةخشرَيت لة با ى دةرامةت دةبووردرَيت
وةكة بةشَيوةي نةِر كردنى موَلكةكة رةفتار بكات، ض خانوو، يـان شـوِةى نيشـتةيى،    ئةطةر ثَي بةخشرا -1

يان ثارضة زةوى بؤ نيشتة َي ئامادة كرا بَيت لة ماوةى ثَين  ساَلدا لة بةروارى تؤماركردنى بـةناوى خـؤى   
فــى بــا ى دةكةوَيتــة ذَيــر ركَي( ئــةم رةفتــارة)لــة دايــةرةى تؤمــاركردنى عةِاريــدا، ئــةم دةســتكاري كردنــة  

ى مـاددةى حةوتـةمى ياسـاى بـا ى     (11)دةرامةتةوةو، ئةو لَيبووردنة نايررَيتةوة، كـة دةِةكـةى لـة بر طـة     
 .ى هةموار كراوى كارثَيكراوى هةرَيمدا هاتووة1981ى ساَلى (117)دةرامةت ذمارة 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

سةر ئةم ماددةية  ناوةكان دةنووسني، ئـةم بةر َيزانـة ناويـان نووسـيوة، رَيـزداران      كَي دةيةوَيت ِسة بكات لة
بةشــري .ابـد وةرتــي، دلَيـر حممـود، شــ،ان ابـد، تـارا ئةســعةدي، الاعيـر سـعيد، د       .صـباح بـةرزجني، د  .د)

 .، فةرموو دكتؤر صباح(خةلير، عزنة جنم الدين، عيماد حممد، شةوم حممد
 :جنيب صباح حممد.د.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشــةكي دةمــةوَيت بَلــَيم ئــةم ثــرؤذة ياســاية، ثــرؤذة ياســايةكي بــاش و بة َييــة، وةكــو لــة ئةســبابي             
مو يبةكةشي هـاتووة، باسـي ئـةوة دةكـات ضـؤن ئـةركي زةريبـة لةسـةر شـاني هاوواَلتيـان الببـات، تةبعـةن             

هةرَيمي كوردستان، بؤ طةر اني ثارةو بـؤ ئةوةيـة، بـؤ     لةالية  ئةمة لة خزمةتي حةرةكةتي تيجاري داية لة
ئةوةية كة خةَلك دَلنيا بَيت لةو سةروةت و سامانةو لةو كارة بازرطانيةي كـة دةيكـات، لةاليـةكي تريشـةوة،     
دةبَيتة سةبةبي ئةوةي كة رَيرا برريَيت لة هةندَيك تةالعوب، ئةطةر زةريبةي زؤر دابنرَيت لةسةر عـةِارو  

ك، زؤر رَيي تَي دةضَيت كة مـةئموري زةريبـة لةطـةَل خـاوةن موَلكةكـة رَيـك بكـةوَيت ثارةيـةكي         لةسةر موَل
كةمي بؤ بنووسَيت، يةعين بؤية ئَيمة بة كةم كردنـةوةي عيبئـي زةريـة لةسـةر شـاني خـاوةن موَلكـةكان،        
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حةرةكـةتي   دةتوانني خزمةتَيكي زؤر هةم بة مةسةلةي زةريبة بكـةين لـة كوردسـتان، هـةم خزمـةتَيك بـة      
مةتر زياتر نةبَيت، با لـةوة كـةمرت بَيـت،    ( 811)تيجاري بكةين، موالحةزةي ئةوة دةكرَيت، كة ئةم رةِمة 

 مةتر زياتر نةبَيت، بؤ منوونة، ئةطةر لةوةش كةمرت بكرَيتةوة ض كَيشةية  هةية ( 811)كة لة 
ةوة، يةعين  اروبار دةبَيت بة سةبةبي مةوزوعي رَيرةي بةخشني، ئةطةر وا بةشَيوةيةكي موتَلةق بهَيَلدرَيت

تةهةر وب، راكردن لة زةريبة، ئةطةر لَيرة حةدَيكي بؤ دابنرَيت، مةسـةلةن ئةطـةر ئـةم مةوزوعـة لـة ثَيـن        
ساَل تَي نةثةر َيت، يةعين لة ثَين  ساَلدا ضةند  ار دووبارة نةبووبَيتةوة بؤ مةسةلةي بةخشني، كة دةَلَيت 

مـةتر زيـاتر نـةبَيت،    ( 811)نيشتة َي بوون، يان شـوِةي نيشـتة َي بـوون لـة      رَيكاري بةخشيين خانووي
لَيرة ئَيمـة موناِةشـةي ئـةم رةِمـة بةكـةين، بةر اسـ  كاميـان زيـاتر لـة بةرذةوةنـدي خـاوةن موَلكـةو، لـة              

قامودوتأكلواوا واماموبغدو)بةرذةوةندي طش  خةَلكيشة، ئةوة رةضاو بكةين، ضونكة ئَيمة بنةمايةكمان هةية 
، يةعين ئَيمة نابَيت عيبئي زةريبة وا دابنَيني لةسةر شـاني خـةَلك زيـاد لـة ثَيداويسـت و زيـاد لـة        (بةمبةطل

 .زةروورةتي طةشة كردني ئابووري لة واَلتدا
خاَلَيكي تر، كة طرنرة ئـةم وشـةي نيشـتةيية لَيـرةدا هـاتووة، ئَيمـة لـة زمـاني كورديـدا نيشـتةييمان نييـة،            

سـوب و شـ  وايـة، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم بكرَيـت بـة نيشـتة َي بـوون، يـان نيشـينرةيي،             نيشتةيي بؤ تةر ة
ضونكة ئَيمة لة زماني كوردي نيشتنمان هةيةو دانيشتنمان هةية، ديارة مةوزوع لَيرة دانيشـنت و سـوكناية،   

 .نة  تةر ةسوب و رسوب، زؤر سوثاس
 :ان َيرري سةرؤكي ثةرلةم/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز دكتؤر ابد فةرموو
 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئامان  لة هةموار كردني ئةم ياساية سوو  كردني با ة لةسةر هاوواَلتيان، وةكو بةر َيز دكتؤر صـباح  

كردنَيكي باج كة بة ياسـا رَيـك يرَيـت لةسـةر      ئاماذةي ثَيداوة لة ئةسباب مو يبةدا هاتووة، بؤية هةر كةم
شاني هاوواَلتيان كارَيكي زؤر باشةو، ئةو ثرؤذةيةش، ثَيمواية ثرؤذةيةكة لةخزمةتي هاوواَلتيان داية، ديارة 
عَيراِين بة ئاراستةي ئيص حي زةرية دةضَيت، بؤ ئةوةي بواري باج ئاسان بكـات و رايانرةيانـدووةو كـة    

ســتةية دةر ؤن، بــؤ ئــةوةي ئيجرائاتــةكان لةســةر هاوواَلتيــان ئاســان بكرَيــت و حةلــةِاتي  ئــةوانين بــةو ئارا
رؤتني نةهَيَلدرَيت، يان كةم بكرَيتةوة، لَيرة لة بر طةي يةكةم لة ماددةي يةكةم كة باس لة بةخشني دةكـات  

ن ثَيشـنيار دةكـةم كـة ئةطـةر     لةنَيوان دايك و باو ، يان لةنَيوان منداَلةكانيان، يان لةنَيوان ذن و مَيرددا، مـ 
كةســَيك بةشــَيوةي خَيرخــوازي خــانووي نيشــتة َي، يــان شــوِة، يــان ثارضــة زةوي بةخشــي بــة هــةذارَيك،   

 :ئةوين لة با ي دةرامةت ببةخشرَيت، ببووردَيت، يةعين بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة
وون، يـان ثارضـة زةوى كـة بـؤ     ر َيكارى بةخشينى ية  خانووى نيشتة َي بوون، يـان شـوِةى نيشـتة َي بـ    )

زياتر نةبَيت، كة لـةنَيوان بـاو  و دايـك، يـان      1م(811)نيشتة َي بوون ئامادة كرا بَيت و رووبةر ةكةى لة 
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ــَيكي هــةذار            ــة كةس ــوازي ب ــة مةبةســ  خَيرخ ــان ب ــرددا، ي ــان لــةنَيوان ذن ومَي ــةكانيان، ي ــةنَيوان منداَل ل
 .زؤر سوثاس، (دةبةخشرَيت لة با ى دةرامةت ببووردرَيت

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  ش،ان فةرموو
 :بةر َيز ش،ان ابد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشترريي لة ماددةي ية  دةكةم وةكو لة راثؤرتي موشتةرة  هاتووة، بةاَلم من ثَيشنياري بر طةيةكي تر 

يةكةم، بةو شَيوةيةي كة ثَيشـرت لـة ياسـاكةدا هـاتبوو، بـةو شـَيوةية كـة        ( ثةنغًة)ةم لة ثاَل بر طةي يةكةم دةك
 :ئَيستا دةخوَينمةوة، واتا ئةو بر طةيةي بؤ ئيزافة بكرَينت

بةثَيي ئةو تة روبةيةي كة لة دةزطاي شةهيد هةم بوو، دةمةوَيت رةب  بكةم بةو  واِيعةي كة مـن تَيـدا   
رؤذانة رووبةر ووي ضةندين حاَلةتي وا دةبووين، باو ، بَلَيني بـاثري، يـان داثـري واريسـي شـةهيد، يـان       ذياوم 

خَيزاني شةهيد دةهاتن دةيانرؤت هةتا ئَيمة لة حةيات ماوين ئةوة حصـةي خؤمانـة لـةو موَلكـة، يـان لـةو       
كاني خؤيان، ض دايك بة كور ةكـاني  ماَلة، يان لةو ثارةية، لة هةموو شتَيك ئةوةي كة هةيان بوو دةياندا نةوة

خؤي دةدا، ض باثريو داثري بـة نـةوةكاني شـةهيديان دةدا،  ـا بؤيـة ئـةو بر طةيـة مـن بـة ثَيويسـ  دةبيـنم            
تةفىو دنوضدءقباوامدازلو ةدة الاووووو)ئيزافة بكرَيت، وةكو ئيمتيازَيك بة واريسي شةهيد كة حةِي خؤيانة، 

هغاوصزصجاوامعهغاوشوامةقةرو همدةوتادءروصبادلوامقظدءوعدنوجدقسووووووواهلباوبنواجلاوصاجلاةوصا فة امةو نوامع
، ئـةوةي بـؤ ئيزافـة بكرَيـت، كـة حـةِي       (امةقةروصااقخاا هوصكونوامواابوصايوادوبومدهو قغمدًةواصو دضو قدغمووووو

خؤيانة ئةو ئيمتيازانةيان ثَي بدرَينت بة واريسي شةهيد، ئةطةر ئةمة سةري طرت، دَيينةوة بر طةي دووةم، 
و شَيوةية تةعدير بكرَيت، كـة بر طـةي دووةم وةختـة  سـةري طـرت دةطؤر درَيـت دةبَيتـة بر طـةي         دةبَيت بة

، ئةمـةي بـؤ   (ايواوبومهوزدال و داةومخدسوادقوااوصععدءوادقوااوبةمقسدباومورثداوامعدهغاووووووووو)سَييةم، لة ثاش 
 .ئيزافة بكرَينت و بةو شَيوةية تةعدير بكرَيتنن زؤر سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ يرارس ن بايز الاع.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  سةردار فةرموو

 :بةر َيز سةردار رشيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة سةرةتا ئامان  لةم بةخشينة، من ثَيمواية هـاوواَلتي نييـة، يـةعين مشوليـة، هـاوواَلتي خـاوةن موَلكـة،        
ــةو بةخشــينة    ــة ئ ــت ك ــد بكرَي ــة  هــةموو   يــةعين حةِــة تةحدي ــرَيت، ن ــت ببةخش ــك دةتوانَي خــاوةن موَل

مـةتر دوو ـا بَيـت، بةر اسـ      ( 811)هاوواَلتية ، بةخشيين ية  خانوو، يان ية  شوِة، كة رووبةر ةكـةي  
مةتر دوو ا دةتوانرَيت طةورةترين مةشروعي لةسـةر دروسـت   ( 811)ئةمة زةمخة، يةعين مةعقول نيية 
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َيت لةمة باج وةربررَيت  بة رةئي من ئةمة هاوكاري خـاوةن موَلكـة،   بكرَيت، يةعين حكومةت بؤضي نةتوان
 .نة  وةكو طومت هاوواَلتي

تَيبينــيم لةســةر ئــةو بةخشــينة هةيــة، بةر اســ  هــيض حيكمــةتَيك و رةواييــةكي تَيــدا نييــة، بــةاَلم ئةطــةر  
مانـة عـةلي نـا ي    كةسَيك بؤ خؤي، بؤ سـوودي طشـ ، مةسـةلةن ئَيسـتا بـؤ منوونـة، ئَيمـة لـة سـلَيماني هة         

موَلكي بةخشيووةو مةكتةبي دروست كردووة، خةستةخانةي دروست كردووة، يان مةسةلةن خانووي كرَيي 
داوة بة خةَلك، ئةمة بةر اس  ببةخشرَيت، من ثَيمواية رةوايةتي تَيداية، بة رةئـي مـن دةكرَيـت تـةخفيفي     

َلكـة هـيض  ـؤرة با َيـك وةرنـةطرَيت، زؤر      ئةم با ة بكرَيت، نة  ئةوةي بةر اس  حكومةت لةسةر ئـةو مو 
 .سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز تارا ئةسعةدي فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةسـةر هاوواَلتيـة  كـة روحـي     بةر اس  ئةم ِانونـة كـة هةدةفةكـةي ئةوةيـة تـةخفيفي ئـةو عيبئـة بَيـت ل        

بةخشيين هةبَيت بؤ منداَلي، يان بؤ كةسَيك كة بـة زةرووري بزانَيـت، ئـةم رَيذةيـة دانـراوة شـتَيكي خـرا         
نيية، وا دةكات زؤر بـاو  و دايـك هةيـة، بةر اسـ  تـاكو لـة ذيانـدا مـاون نايانـةوَيت هـيض شـتَيك بـدةن بـة              

ئةمة وا دةكات  ؤرة كؤنتاكتَيك زياتر لـةنَيوانيان ببَيـت و ئـةو     منداَلةكانيان لة ترسي ئةم زةريبةو شتانة،
منداَلةي كة ثَيويستيةتي بتوانَيت لة ذياني خؤيدا بؤي بكات، ئةمة شتَيكي باشة، ئةوةي ئيقترياحي يةكـةم  
لة ماددةي يةكةم لـة بر طـةي دووةم بـاس دةكـات زؤر  ـار هةيـة باوكةكـة، يـةعين بـؤ منوونـة، حةفيـدَيكي            

، ئةو حةفيدة، يان ئةو نةوةيةيةي دايك و باوكي نامَينَيت، باثريَيكي هةية دةتوانَيت زؤر بة تةبيعي دةبَيت
، (اميتوتقموبنوادبوقنوصاصد امدةوصا فة امدةواصوبدنوامدزصجنوووو)يارمةتي بدات، ئةطةر ئيزافةي ئةوة بكرَيت 

هةية مةحروم دةبَيت لة شتَيك كة باثريي لة حاَلةتَيك ية   ارة، وابزام ئةو تةئسرياتةي نابَيت، زؤر  ار 
شتَيكي زؤر شةرعية بدات بةو منداَلة، كة هيض كةسَيكي نةبَيت، هيض كةسَيك واريسي نـةبَيت، لـةو حاَلةتـة    
ئيزافة بكرَيت، يةعين مةرج نيية، هةتا ئةطةر شةهيد بَيت، زؤر زؤر ئةوة باشة ئةوين دةطرَيتـةوة، بـةاَلم   

 ـار هةيـة حاَلةتَيكـة ئيزافـة بكرَيـت وا بةباشـي دةزام لَيـرةدا ئيزافـة بكرَيـت،          ئةطةر ئةوين نـةبَيت زؤر  
 .سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  الاعير فةرموو

 :بةر َيز الاعير سعيد طةاَلَلي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .خوشك و براياني بةر َيز
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ارَي من مةبدةئيةن لةطةَل هيبةدا نيم، هيبة لة حةِيقةتدا عةمةليةكي نا ئيقتيصاديية، هةتا ئَيسـتا لـة    
هةندَيك واَلتاني ثَيشكةوتوو، بؤ منوونة من وةكو ئةَلمانيا دةزام، تةنانةت مرياتين تةنها بؤ كةسي يةكـةم  

، بـةاَلم بـا بَلـَيني ئةمـة واِيعَيكـة باسـي       ئَيستا ئيشي ثـَي دةكرَيـت، هـةتا بـؤ كةسـي دووةم نـةماوة بةر اسـ        
مةوزوعَيك دةكةين واِيعَيكة، ضـؤن هيبـة تـةنزيم بكـةين بةشـَيوةية ، كـة ئَيسـتا بؤتـة ثـرؤذة ِـانون لـة            
عَيراِيشـدا هةيـة، بةشــَيوةية  كـة عةدالـةتي تيــا بَيـت، سـةرةتا دةمــةوَيت بـةوة دةسـت ثــَي بكـةم رةلــي          

ي دةسـتوور لـة سـةالحيةتي حكومـةتي ئيتيحاديدايـة، مـن نـازام ئـةم         سياسةتي ئابووري لة عَيراِدا، بـةثيَ 
ثرؤذةية،  اري ثَيشووش باسم كرد، نوَينةراني حكومةتين لَيرةن، بةر اسـ  ئةطـةر تـةوزنمان بـؤ بـدةن،      
بةثَيي دةستوور رةلي سياسةتي ئابووري لة سةالحيةتي حكومةتي ئيتيحاديداية، ئةمان ضؤن ثةنايان بـؤ  

وة، يةعين بةر اس  ئةطةر دةبرَيكي ِانونيان بؤ نةكرد بَيت، ئةمة دوا ار لةوانةية شـةش سـاَلي   ئةمة بردو
تر ئةمة ببَيتة كَيشة، ضونكة مةبال ي طةورة دةكات، لةوانةي ثاش ضوار، ثَين  ساَلي تر، ئَيسـتا كـة عَيـراق    

، بؤ منوونة بضَيتة ية ، دوو مليـار،  لة وةزعَيكي نا موستةِري داية، كة بَين حيساب و كتاَان لةطةَلدا بكةن
لةبةر ئةوة ئةمة حاَلةتَيكة، من حةز دةكـةم نوَينـةراني حكومـةت بةر اسـ  ئةطـةر رَيرايـةكي ياسـاييان بـؤ         
نةدؤزيبَيتةوة، ئَيمة دةسـت بـؤ ئةمـة نابـةين، ضـونكة دوا ـار ئـةوين وةكـو كَيشـةي ثَيشـمةرطةو مـاددةي            

كَيك لـةو طـرَي كوَيرانـة، مـن لـة ليذنـةي هاوبةشـدا بـووم، كـة ئـةو           و نازام ضي و ضي، دةبَيتـة يـة  ( 141)
راثؤرتة نووسراو نوَينةراني حكومـةت ئـةوةيان تةئكيـد كـردةوة، كـة ئـةم داهاتـة بـؤ حكومـةتي ئيتيحـادي           
دةر وات، بؤية ئةمة حاَلةتَيكة دةبَيت بـة وردي تـةعامولي لةطةَلـدا بكـةين، يـةكَيك لـةو بةر َيزانـة نوَينـةري         

ت لة ليذنةكةدا بوو ئةوةي بة ئَيمة طوت كة وةزيري مالية بة ئَيمةي طوتووة بؤ داهاتي ئَيوة كةمة  حكومة
ضونكة لة كوردستاندا لةبةر ئةوةي هةم ثةرلةمان فةعال بووة، كؤمةَلَيك طؤر انكاري كراوة لةو مة االنـةدا  

ار كـة مةركةزيـةن لـة عَيراِـة، ئةمـة      داهاتي ئَيمة كةمرت بووة، بةاَلم ئةمـة دوا ـار مـن ثَيمـوا نييـة، دوا ـ      
 .تاسةر ِةبوَل ناكرَيت و، دةبَيتة كَيشة

ئةوةي من دةمةوَيت لةسةر هيبة لَيرةدا بيبينم و ِسةي لةسةر بكةم، مةسةلةي سـزايةكي ئـابووري تيايـة،    
ةوانةي سزايةكي تياية بةنيسبةت سةرمايةدارةوة، يةعين كة فةسَلي كردووة، يةعين هيبة هةية، بةاَلم بؤ ئ

كة موَلكي تيجارييان هةية، تةبعةن موَلكي تيجاري  ياي كردؤتةوة، بةاَلم لة نةصي ثرؤذةكـةي حكومةتـدا   
ئةوةي تيا نيية، ئةمة لة حةِيقةتدا كة دوا ارو لة  ةلسةي ثَيشووش موناِةشةي كرا، هاتووة  ؤرَيك لة 

،  وتيارَيك (دياري شوان ئاَلة كؤكة)ت  ؤرةكان تةمييزي سةرمايةدارةكان، مةسةلةيةكي كوردي هةية دةَلَي
ضي هةية ئةطةر بيدات بة منداَلةكةي  ثارضةية  زةوي هةية، بةهةمان شَيوة باخـةوانَيكين ضـي هةيـة     
باخَيكي هةية بيدات بة منداَلةكةي، سةرمايةدارَيك عيمارةيةكي هةيـة، بـةاَلم ئـةم هـاتووة لَيـرة تـةمييزي       

ياتيان هةية بؤي نيية، ضونكة تـةمييزي كـردووة، واتـا  يـاي كردؤتـةوة،      دةكات، يةعين ئةوانةي كة ئيمكان
لة حةِيقةتدا ئةمة سزاييةكي  ئابووري سةرمايةداريية، من ثَيموايـة سـةرمايةدارةكاني واَلتـي ئَيمـة ِـةت      
بــةوة ناوفــةوتَيك عيمارةيــةكي هةيــة بيــدات بــة منداَلةكــةي ســةد هــةزار دؤالر هــني بــدات، بــةاَلم  انيبــة  
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ِيةكةي،  انيبة ئةبعادةكةي كة لَيكي دةدةيتـةوة، لَيـرة كـة تـةمييزي دةكـات، كـة  يـايي دةكاتـةوة،         ئةخَ 
ئةمة لة حةِيقةتدا سزاييةكة، من بةباشي نازام، دنياي سةرمايةداري، كارةكتةرةكاني دنياي سةرمايةداري 

رمايةدارةكانن، بةاَلم تؤ بةضـي  كَين  لةحةِيقةتدا كارةكتةركاني دنياي سةرمايةداري سةرمايةدارةكانن، سة
عةدالــةتي ئيجتيمــاعي دروســت دةكــةيت  بــة زةريبــةي تةصــاعودي، يــةعين فورســةت دروســت دةكــةيت و   
عةدالةت دروست دةكةيت بؤ كَيرب كَي، بةاَلم دوا ار دَييت تؤ بة زةريبةي تةصاعودي عةدالةتي ئيجتيمـاعي  

  ئـةوةي كـة  يـا كرايـةوةو كـرا بـة ثـرؤذة، ئـةوة         دروست دةكةيت، نة  بة سزاداني ئابووري، مـن بةر اسـ  
 .سزاييةكي ئابووريية بؤ سةرمايةدارةكان

 .خوشك و براياني بةر َيز
ثَين هةموو شتَيك، بؤ ئةوةي ئَيمة ياساية  دةربكةين و  وابي سةردةم بداتةوة، دةبَيت بزانني ئَيمة ياسا 

سةرمايةداري، ثَين هةموو شتَيك دةبَيـت خؤمـان لـة    بؤض نيزامَيكي ئابووري دادةنَيني  نيزامَيكي ئابووري 
دوو، ســَي شــت رزطــار بكــةين، ئــةطينا نــاتوانني، هــةروةكو ئــةم ياســايانةي رابــردوو، ئَيســتا ياســا هةيــة لــة     
ثةرلةماني كوردستان دوو ساَل ثَين ئَيستا دةرضووةو هَيشتا  َي بة َي نةكراوة، ئةوةتا ثـرؤذةي تةعـديلي   

ــ   ــونكة بةر اس ــةبعادةكاني      هةيــة، ض ــةموو ئ ــت ه ــةعين دةبَي ــة، ي ــةرثَييي نيي ــة س ــة، وا ب ــادانان وا نيي ياس
لَيكبدةيتةوة، بةتايبةتي كـة تـؤ ياسـاية  دةردةكـةيت بوعـدي ئيقتيصـادي هةيـة، مـن ثَيموايـة بـؤ ئـةوةي            

ئيد دوو ئـةفكاري سـا  / ياساي سةردةمانة دةربكةين، دةبَيت خؤمان لة دوو، سَي ئةفكار دةربكةين، يـةكَيكيان 
هةية لة كوردستاندا، دوو فةلسةفةي طةورةي ثريؤز هةية، بةاَلم هةردوو فةلسةفةكة بةشـَيوةيةكي سـةحتي   
هاتؤتــة واَلتــي ئَيمــة، وةكــو ئابوورييةكــةي نــةهاتووة، ض وة  ئيســ م، ئيســ م وةكــو عريفانيةتةكــةي لــةناو 

مــةوة بةر اســ ، يــةعين ضــة  وةكــو  كؤمــةَلراي ئَيمــةدا زاَلــة، ضــة  وةكــو ئــةدةبيات هاتؤتــة كؤمــةَلراي ئيَ  
ئيقتيصاد نةهاتووة، ضة  وةكو ئةدةبيات هاتووة، هةردوو ئةم سةحتية هاتووة، ناَلَيم فةِري، فةِريي ثريؤز 
دةكات، كةواتة عةكسةكةي دَيوةزمةية، لة حةِيقةتدا بةم عةِلة تؤ ناتوانيـت ياسـاية  دةربكـةيت  ـوابي     

ن و بؤ ئةوةي رزطارمان بَيت ياسايةكي سةردةميانة دابنـَيني، دةبَيـت   سةردةم بداتةوة، بؤية بة ِةناعةتي م
خؤمان رزطار بكـةين لـة تـةثو تـؤزي ئـةو دوو سـةردةمة، ئـةو دوو فةلسـةفةية، مـن وةكـو فةلسـةفة نـاَلَيم،             
يةعين تكاية، من وةكو ئةو شـَيوة سـةحتيةي كـة هـاتووة، يـةعين ئيسـ م بةشـة عريفانيةتةكـةي ضـة  بـة           

ةعين فــةِريي نــةهاتووة، هــةذاري نــةهاتووة وةكــو دةرد ســةيري بكــات، هــةذاري ثــريؤز كــراوة  ئــةدةبيات، يــ
بةر اس ، لـة ياتي هـةذار بـةرز بكرَيتـةوة، دَيتـة تةبةِـةي سـةرةوة بـؤ هةذارييةكـة، ئةمـة سـةردةمانَيكي            

ســاية  زينــدوو فةلســةفةي بــاو بــوون، ئَيمــة خؤمــان رزطــار نةكــةين لــة تــةثو تــؤزي ئــةو شــَيوازة، هــةر يا   
دةربكةين ناطاتة  َي بة َي كردن، ديسان ثَيويس  بة تةعدير كردنةوة هةيـة، بـابَلَيني هيبـة، بـؤ منوونـة      
كابراية  عيمارةيةكي زؤر زؤر طةورةي هةية دةيدات بة منداَلةكةي، باشة ئةم بؤ كوَيي دةبات  خؤ دوا ار 

دا ئـةو موَلكـة مشـولي زةريبـة ناكـات، بـةاَلم       منداَلةكةي هةر دةيفر ؤشَيتةوة، يةعين لة فةترةيـةكي زةمةنيـ  
دوا ار خؤ منداَلةكـةي زةريبـةي باوكيشـي دةدات، يـةعين ئةطـةر تةماشـا بكـةين، بـا بَلـَيني عيمارةيـةكمان           
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هةية ئةمر ؤ بايي ثَين  مليؤن دؤالرة، تةبعةن ئةوانةي ئيشي هينيـان كـردووة دةزانـن ئـةو لةحزةيـةي كـة       
وَلكةكة دادةنرَيت، دواي ثَين  ساَلي تر كة دةيفر ؤشَيتةوة، فةرِةكة ضـةند  موعامةلةي بؤ دةكرَيت سعري م

ســةركةوت بَيــت زةريبــة لــةوة دةردةضــَيت، بــا بَلــَيني ســةرمايةدارَيك مــوَلكَيكي هةيــة دواي ثَيــن  ســاَلي تــر 
 يـا   دةيفر ؤشَيت، دوا ار منداَلةكةي با ي باوكةكةشـي دةدات، دةبَيـت هـةر زةريبةكـة بـدات، لةبـةر ئـةوة       

كردنةوة، تةمييز كردن سزاداني سةرمايةداري، من ثَيمواية ئةم ياساية نابَيتة ياساية ، من ثَيمواية ئةطةر 
ــةَل         ــةعامول لةط ــدةوة ت ــة حق ــدة ب ــة ئةوةن ــت، ك ــةرمايةدارة ببينَي ــَيوة س ــةم ش ــار ي ئ ــةرمايةدارَيكي خ س

 .زؤر سوثاس سةرمايةدار دةكةين، ِةت ناتوانني لةم واَلتة سةرمايةطوزاري بكةين،
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز دكتؤر بةشري فةرموو

 :بشري خلير حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ِسةكاني من كران، زؤر سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ز عزنة خان فةرمووزؤر سوثاس، بةر َي

 :جنم الدين حسن عظغمابةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة لةسةر ئةم ماددةية، من تَيبينيةكم هةية، ثَين هةموو شـتَيك ئـةو شـَيوة نووسـينةي لَيـرة هةيـة بـا        

ـِـ    ــَيني رَيكــاري بةخشــيين خــانووي نيشــتةني و ئــةوة شــَيوةيةكة لَيــك تَيرةيشــتين بةر اســ  زؤر  ورس و بَل
بةشَيوةيةكي زؤر ناخؤش نووسراوة لة ِانونةكـة بـة عـام، بـةاَلم ئـةوةي كـة تَيبـيين منـة لةسـةر ماددةكـة،           
بةر اســ  ئــةوةي كــة بــاس كــرا لــة رووي زةريبــةوة لــة بةخشــيين بــا ي دةرامــةت بــؤ ئــةو كةســانةي كــة     

( 811)بَيت، بةر اسـ   مـةتر زيـاتر نـة   ( 811)خانووية ، يان شوِةية ، يان ثارضة زةوييةكيان هةية لـة  
( 811)مةتر بة رةئي من زؤرة، بؤ ئةوةي كة كةسَيك ببةخشرَيت، لةبةر ئةوةي كةسَيكي ئاسـايي بتوانَيـت   

مةتر زةوي، شوِة بَيت، يان خانوو بَيت، يان هةر شَيوةية  بَيـت بـةكار هَينـرا بَيـت، بـة بـر واي مـن  َيـي         
شرَيت، لةبةر ئـةوةي كةسـَيك كـة خـاوةني سـةرمايةية      مةتر لة با ي دةرامةت ببةخ( 811)ئةوة نيية كة 

مةتر زةوي هةبَيت، ئةطةر كرا بَيتة شوِة، يان خانوو، بة رةئي من ئةو رووبـةر ةي كـة   ( 811)توانيويةتي 
دانراوة لة ضوار سةد مةتر زياتر نةبَيت، بةر اس  زةريبة خؤي بةشَيكة لة داهـاتي طشـ  واَلت، لـة هـةموو     

بة بةشَيكة لةوةي كة سوودي لَي وةردةطريَيت و بـؤ سـوودي طشـ  بـةكار دةهَينرَيـت، بـةاَلم       واَلتةكاندا زةري
مـــةتر دانـــراوة، كـــار لةســـةر ئـــةوة دةكـــةين كـــة ئـــةركي بـــا ي دةرامـــةت لةســـةر    ( 811)لـــةالي ئَيمـــة 

 سةرمايةدارةكان بةعةكسةوة ئَيمة كةم بكةينةوة، كار لةسةر ئـةوة دةكـةين ئـةركي بـا ي دةرامـةت لةسـةر      
سةرمايةدارةكان كةم بكةينةوة، نة  كة ئةوةي بـا ي دةرامـةت، يـان زةريبـة بـؤ بةرذةوةنـدي طشـ  و بـؤ         
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داهاتي طش  كة ببَيتة سةرمايةية  لة داهاتوودا نةوة لة دواي نةوة سوودي لَي وةربررَيت، بةداخةوة ئـةم  
مةتر زياتر نةبَيت، ئةو كةسانةي  مةترة، من داواتان لَي دةكةم كة لة ضوار سةد( 811)ثرؤذةيةي كة لَيرة 

 .كة شوِة، يان خانوويان هةية نةبةخشرَين، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  عماد فةرموو

 :بةر َيز عماد حممد حسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةمـدا هـاتووة، كـة    / كةمي راثؤرتةكة، كة لـة بر طـةي دووةم  من بةس تَيبينيةكم هةية لةسةر ماددةي ية
ليذنةي هاوبةش ثَيشنياري صياغةيان كردووة، بة تةسةوري ئَيمة تةناِوزَيك هةية لةطةَل بر طةي يةكـةمي  

تةفىو دنوضدءقباوامةقدةرو ارواداقىوصا داةواصومدقاووووووو)، كة لةم بر طةدا هاتووة 1983ي ساَلي (511)بر ياري 
عالهةوصاماةوية بواماارواصوا اامةوبعءطوانودوميليوامعة لو ارواصومقاواداقغاوعلدىوصجدهووووااقغاوصا اةوق

، تَيبينيةكةم ئةوةية لةم بر طةيةدا باس لة ثارضة زةوي نةكراوة كة ئيعفا بكرَيت لـة بـاج، بـةاَلم    (اداققال 
ةوة ئَيمـة دةبَيـت   ئةو صـياغةيةي ليذنـةي هاوبـةش كردوويانـةو ثارضـة زةويشـيان زيـاد كـردووة، لةبـةر ئـ          

تةعـدير بكـةين، بـؤ    ( ثةنغدةًو)هـةموار بكـةين، دواتـر بـَيني      1983ي سـاَلي  (511)بر طةي يةكـةمي بر يـاري   
 .نةبَيت، سوثاس 1983ي ساَلي (511)ئةوةي ئةم هةموار كردنة ثَيضةوانةي بر طةي يةكةمي بر ياري 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .سوثاس، بةر َيز شةوم خان فةرموو زؤر

 :بةر َيز شةوم حممد غريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باسي هيبة دةكات، بَيرومان لةو بر طةيةدا ئةوةي باس كراوةو باسي ( -1/ دووةم)بةنيسبةت ماددةي يةكةم، 

نـةكردووة بـؤ يـة   ـار،      هيبةي كردووة لةنَيوان ئةنداماني خَيزاندا، باو  و دايـك و منداَلـةكانيان، باسـي   
تةحديدي ئةوة نةكراوة، كة ئةو هيبةية بؤ يةكجارة، لةبةر ئةوة ئةم حاَلةتة هةروة  دكتـؤر صـباح باسـي    
كرد  ائيزة ئيستي  ل بكرَيت بؤ ضةند  ارَيك ئةو حاَلةتة تيكرار بكرَيتةوةو بة رَيرايةكي تر سوودي لَي 

 .ئةطةر تةحديد بكرَيت بؤ يةكجار وةربرريَيتةوة،  ا لةبةر ئةوة من ثَيم باشة
هةروةها ثشترريي لة ثَيشنيارةكةي كا  ش،ان دةكةم، مادام ئةم ثرؤذةية بؤ خزمةتي خَيزانة، بـؤ هاوكـاري   
خَيزانة لةنَيوان يةكدا، ثَيم باشة خَيزاني شةهيدين لةوة داخير بكرَيت، نةنك و باثريي ئةطةر بيانـةوَيت  

يان، هـةروةها خوشـك و بـراش لـةم ماددةيـةدا داخيـر بكرَيـت، واتـا هيبـة          هيبة بكةن بؤ منداَلة شةهيدةكة
لةنَيوان خوشك و برادا، ضونكة ئةطةر مةسةلةكة مةسةلةي خَيزاني بَيت و بتوانرَيت و، مادام بؤ يـةكجارة،  

يدءةوو) دةتوانرَيت ئةو كارة سوودي لَي وةربرريَيت، بةاَلم هيوادارم تةحديد بكرَيت و بنووسرَيت لة كؤتاييـدا 
 .، زؤر سوثاس(صا اةويقط
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 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، ليذنةي هاوبةش فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

ةوة بوو، بابةت زؤر باس كرا، ئايـا ئـةو نةصـة بـةو     سةبارةت بةو ثَيشنيارانةو ثرسيارو هةندَيك روون كردن
شَيوةية دار َيذراوةتةوة لةاليةن هةردوو ليذنـة، تـا ضـةند توانيويـةتي بابـةتي هيبـة ببةخشـَيت لـة بـاج، تـا           
ضــةند ســنووداري كــردووة  ئَيمــة نةصــةكةمان بــةو شــَيوةية دار شــتةوةو هةوَلمانــدا ضــةند مــةر َيكي بــؤ    

را لة  ارَيك زياترة، شةوم خان ئةو مةترسية نيية، لةبةر ئـةوةي ئَيمـة وشـةي    دابنَيني، ئةوةي كة باس ك
مان داناوة، يةعين بؤ يةكجارةو دووبارةي تَيدا نيية، ئةو مةترسية لة ماددةكةدا نيية لة نةصةكة، (صا اة)

شـَيوةية   دةكات، بـة هـيض    1983ي ساَلي (511)باسي ئةوة كراوة كة تةعاروز لةطةَل بر طة يةكي بر ياري 
تةعاروز نيية، لةبةر ئةوةي ماددةية  باس لة بابةتَيك دةكات، كة خانووةكة كةسَيك بيداتن بة دايكي، يان 

، (511)باوكي لةناو خانووةكة دابنيشن، باس لة هيبة ناكات، بر طـةي دووةم تايبةتـة بـة هيبـة لـة ِـةراري       
نةكرَيت، بةشَيوةيةكي تـر  ( 511)ووةمي ماددةي ئَيمة تةنها دةستكاري ئةوةمان كردووة، كة كار بة بر طة د

دامانر َيذتةوةو ئةو مةر انةمان بؤ داناوة، واتا لةو حاَلةتة ئةو مةر انة تةنها هيبة لـة بـاج دةبةخشـرَيت،    
 .حاَلةتةكاني تر ناطرَيتةوة

اسـ  لـة   مـةتر نابَيـت  يـاخود ذمارةكـان بةر     ( 411)مةترييـة، بـؤ   ( 811)ثَيشنياري ئةوة كـراوة، ئايـا بـؤ    
مــةتري هــاتووة، ئَيمــة دةســتكارنان نــةكردووة، بــة بامشــانزاني ئــةوة تــةنها بــؤ   ( 811)ئةســَلي ِانونةكــة 

عةِارة، بؤ خانوو و شوِة سةكنيةكة مةساحةكة ديـاري نـةكراوة، تـةنها هيبـة لـة حاَلـةتَيك ئةطـةر عـةِار         
ندة كةمرت نةبَيت، لة ئةوةندة زيـاتر  بَيت مةساحةكةي ضةند بَيت، راو بؤضوونةكان  ياواز بوو بؤ لة ئةوة

مةتر بوو، بؤية ئَيمة بةو شـَيوةيةمان هَيشـتةوة، ئـةطينا ثَيشـنياري     ( 811)نةبَيت  بةاَلم ئةسَلي ِانونةكة 
ضةند ذمارةية  كرا، كة مةساحةكة ضةند بَيت و لة ضةند مـةتر كـةمرت بَيـت، يـان زيـاتر بَيـت  ئـةوة بـؤ         

 .ني، ئَيمة هةر ئةوةندة وةاَلمةمان لةالية، زؤر سوثاسدةنردان دةتوانني بة َيي بهَيَل
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو كا  خورشيد
 :بةر َيز خورشيد ابد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة خَيرخــوازي لةطــةَل ئــةو تَيبينيانــةي دكتــؤرة رؤذان باســي كــرد، باســي مةســةلةي خَيرخــوازي كــرا، راســت 
كارَيكي ثريؤزة، بةاَلم مة الَيكي باش دةدات بؤ تةهةروبي زةريـة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة نـاوَيرين بضـينة نـاو        

 .ئةو بابةتة، ئةمة ئيشكالَيك بؤ ئَيمة دروست دةكات لة موستةِبةل و موشكيلةي لَيي دروست دةبَيت
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بةر اسـ  ئةطـةر دكتـؤرة رؤذانـين و بـرادةران      ، يةعين داثـريو بـاثري بـؤ نـةوةكان،     (اجلاوصاجلاة)مةسةلةي 
ش، ضـونكة ئةطـةر دايـك و بـاو  مـرد بـن، داثـريو        (اجلاوصاجلاة)لةطةَلمان بن بة ئيشَيكي باش دةزانني، بة 

باثري ما بن، ئةو بةخشينة شـتَيكي زؤر ئاسـاييةو بـة شـتَيكي بـاش دةزانـني، يـةعين هـيض خراثيـةكي تَيـدا           
بَيت، ئةطةر ئةوة ئيزافـة بكـةين لةطـةَل ليذنـةي دارايـي، ثَيمـان باشـة ئةطـةر          نيية، لةوانةية ئاسانكاريية 

 .ئةوة بكرَيت، وابزام شتةكاني ترين دكتؤرة رؤذان  وابيدا، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وريوةزيري دارايي و ئابو/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديـــارة ثَيشـــةكي ئـــةوة دوو موِتـــةرةح هـــةبوو بةنيســـبةت زةريبـــةوة، يـــةكَيك لـــة حكومةتـــةوة هـــاتبوو، 
يةكَيكيشيان لَيرة بوو، لة ثةرلةمانـةوة بـوو، ديـارة ئةوانـة ليذنـةي هاوبةشـةكة دانيشـنت و ثَيكـةوة لةطـةَل          

ثَيشـكةش بـة بـةر َيزتان كـردووة، مـن لـة ثَيشـةوة دةَلـَيم، كـة           نوَينةراني وةزارةتي داراييداو، ئةو ثرؤذةيـان 
باســي تةعــدير دةكرَيــت، ديــارة ثَيشــرت لــةم ثةرلةمانــة تةعــدير كــراوة، واتــا تةعــدير كــراوة لةســةر ئــةم     

 .زةريبةية، نازام ئةو وةختةي ئيرت ضؤن تةعدي ت كراوة، ئةطةر لة دةسةاَلتي ئَيمة نةبَيت بَلَيني
ــتو ــبةتي دةس ــاددةي  بةنيس ــةر م ــات، ئةط ــاس دةك ــراوة  ( 111)ورةوة ب ــنني نووس ختددقوو)يوَينينــةوة دةبي

و:امسلطةاواد ة قاوبةدزقصةيةاواحلصءقاوادتغا
و.راموامسغةااواخلةرجغاوصامقمثغلوامابلو ةاي،وصراموامسغةااواداقصة قاوصامقجةرقاواخلةرجغا:واصًد
صايااروامةملاوصتقظدغموامسغةاداوووووالرمرطيةمسغةااوايةمغاوصضوواغةااواد نواموطينوصتقفغذاةوصراموا:وثةنغًة

، يةعين كـة هـاتووة باسـي    (امقجةرقاوعقاو اص واداةمغموصا ةيظةاوشوامةءاق،وصوصضووراموامسغةااوامققاقا
 .زةريبةي تيا نيية، وةكو زةريبة، وةكو كةليمةي زةريبةي تيا نيية، ئةوة ية 

حيدقومسدلطاوادادةمغموووو/وثةنغدةًو)، (111)، عـةفو  (ثةنغدةًو)لة مـاددةي دووةم   لة ماددةيةكي تردا هاتووة،/ دووةم
تطبغقواةنونواد ة يوشوادالدغموشو ةمداوصجدو وتقدةالواصوتةدةراوبدنوامقدةنونواد دة يوصادةنونوادالدغمووووووووووو

، هةرضةندة ئةمة زؤر مةمشول نييـة  (خبصوصو سأماودتازلوشوادزقصةيةاواحلصءقاوملسلطةاواد ة قا
م ئيشةي ئَيمة، بةاَلم ئةوةي كة لة ئيختيصاصاتي سوَلتاتي ئيتيحاديدا هاتووة، ئـةوة دةتـوانني ئيسـتيناد    بة

 .بكةينة سةري، ئةمة ية 
من لة مةسةلةي تةر ومةكةيدا بة كوردي، نازام ئَيمة وامان ثَي باش بوو نووسراوة لةنَيوان باو  / دووةم

َلةكانيان، ئَيمـة وا بـةباش دةزانـني بروترَيـت لـةنَيوان بـاو  و دايـك و        و دايك، بةاَلم ئَيمة يان لةنَيوان مندا
 .منداَلةكانيان، ئةو وةختة تةر ومةكة وةكو خؤي دةبَيت

سةبارةت بةوةي كةوا ئةم هيبةية مشولي غةيري ئةوانة بكات، كة ئَيستا هاتووة، ئَيمة بةر اس   ـارَي هـةر   
دةكات  ضؤن دةزاني ئةو عائيلةية هـةذارة  بـؤ ئـةوةي تـؤ      مةوزوعي هةذاري عائيلةية  كَي دةست نيشاني
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لةو هيبةيةي ببةخشي، دواي ئةوة ئةم هيبةيةي كة هـاتووة، خـانوو و، شـوِةو، زةوي، ئةوانـة دةطرَيتـةوة،      
هةروةها سةكةنيشن ئةمانة، نة  تيجاري و صناعي و عيمارات ناطرَيتةوة، ئةمة موالحةزاتـةكاني ئَيمةيـة،   

 .سوثاستان دةكةم
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةَلَي فةرموو سؤزان خان
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعةن خاَلَيكي زؤر طرنط ورووذَيندرا، ثَيمواية زيـاتر لـة دوو كةسـين باسـيان كـرد، مةسـةلةي هيبـة بـؤ         
بةثَيي ياساي زةريبةي دةخر لة فةسَلي ضـوارةمدا لـة بةشـي ئيعفائاتـدا      كةسوكاري شةهيدان بكرَيت، بةاَلم
 ةدة الاوامققدةز وامديتوتدقمووووو)دا هاتووة دةَلَيت (17)ذمارة ( اية ةوامسةبةا)ئةو بابةتة هاتووة كة باس كراوة، 

يـةعين  ، (بنوصرثاوامعهغاوممنوتؤص وامغهمو ارواصومقاوااقغاواصواطةاواراوااقغاوايخصصاومذصيوامعهغا
كـاتي خـؤي حكومـةتي عَيـراق بـة      ( ح)ئةوة هةية لةناو ياساكةداو ساري مةفعولة، بـةاَلم لـة هـةمان ياسـادا     

ئةنقةست ئةو بر طةيةي داناوة، بؤ ئةوةي ئةو خةَلكةي كة ضؤتة دةرةوةي واَلت بة هيض  ؤرَيك لةم واَلتـة  
، ضـونكة هـةر لـة هـةمان مـاددةدا، لـة       لةهيض شتَيك سوودمةند نةبَيت، مةبةستم رةوةندي كوردييـة ئَيسـتا  

دقعدملوادعفدةءوادمدخةصوووو)دا هـاتووة دةَلَيـت   (ح)ماددةي حةوتةمدا لة فةسَلي ضوارةمدا هاتووة، لة بر طةي 
، ئـةو بةر َيزانـة   (ايقغمنوزةرالوامةءاقوادو نوكةنتوااة قهو ؤاقداوكةمارااداواصوادعدةرةوصادقفدة واصوامقو غدفووووو

لة كاتَيكدا رؤيشتوونة دةرةوةي واَلت، كة زةرفَيكي سياسي بووة، ئَيستا مةعقول نييـة   هاوواَلتي ئةم واَلتةن،
ئـةو حيسـابةيان بـؤ نـةكرَيت، ضـونكة ئةطـةر ئَيمـة بـةم ياسـاية بـر ؤين، كـة نـاوي ياسـاي زةريبـةي دةخلـة                

تي ئةم واَلتةن، مشوليان ناكات، دةبَيت حيسابَيكي ئةوةش بكةين، كة ئةوانة رؤيشتوونةتة ئةو واَلتةو هاوواَل
لة كاتي دةنرداندا دةنط دةدةن لةطةَلمانـدا، مـةعقول نييـة تـؤ كاتَيـك بَييـت و ئَيسـتاش مامةَلـةي لةطةَلـدا          

 .دةرضووة، ئةطةر ئةو خاَلة لةبةرضاو برريَيت، من سوثاستان دةكةم 1981بكةيت بة ياساية  كة ساَلي 
 :رلةمان َيرري سةرؤكي ثة/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو كا  شَيرزاد
 :شريف عبااحلةيظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من بةر اس  لةطةَل ئةو رةئية دام كة كةسوكاري شةهيدان ببةخشرَيت، بةاَلم ئةوةي كة هةية كةمئةندامي 

بشـمرن بـة شـهيد    سةنرةرة، كةمئةندامي سةنرةرين بةطوَيرةي ياساكةيان ئةوانة شـةهيدي زينـدوون، كـة    
 .حيساب دةبن، بؤية حةق واية كةمئةنداماني سةنرةرين يرَيتة ئةو شوَينةوة، زؤر سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .كا  ش،ان فةرموو
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 :بةر َيز ش،ان ابد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ين صـي ةكةم خوَينـدةوة، ئـةوةي سـؤزان خـان خوَينديـةوة لةطـةَل        ثَيشنارةكةي من زؤر موحةدةد بوو، يةع

، لةوَي وا نييةو بـةو شـَيوةية   ( همةوتاءروصبالوامقظءوعنوجقسوامةقةر)ئةوة عاردو ئالان فةرِة، دةَلَيت 
، ئـةوة ئيمتيازَيكـة بـة واريسـي شـةهيد دةدرَيـت، بـة هـاوواَلتي         (ايواوبومهو قغمةواصو دضو قدغموو)نةهاتووة، 

ادي نادرَيت، ئةو تةمةيوزة، ئةو ئيمتيازة تةنيا بؤ وةرةسةي شةهيدة، كة داثريو باثري لةطةَل خَيزانـي  ئيعتي
 .شةهيد دةكةن، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ئاخري كةس كا  حةمة سةعيد فةرموو
 :بةر َيز بة سعيد بة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن هةم وةكو ثرسيار، هةم وةكو ثَيشنيار، ثَيشنيار دةكةم و ثرسيارين دةكةم، ئايا مـريات، ثَيشـنيار دةكـةم    م

باشرتة، ثَيشنيار دةكةم مريات كة كاتَيك بؤ وةرةسة بة َي دةهَيَلدرَيت، ئةوين كة نةِر دةكرَيت مرياتةكـة  
 .دابةش دةكرَيت، ئةوين لة زةريبة ببةخشرَيت

َيك كة زةويية  دةكر َيت بؤ مةشـروعَيكي خَيرخـوازي، بـؤ نةخؤشـخانة، بـؤ مةكتـةب، بـؤ        خاَلَيكي تر، كةس
مزطــةوت، لــة كــاتي كر ينةكةيــدا تةبعــةن بــة موستةمســةكات بــؤ ئــةو مةشــروعةية، ئــةوين ببةخشــرَيت،   

 .سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي
 :بدالقادر دزةييرؤذان ع.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةو هــةموار كردنــة تايبــةت بــة هــةموار كردنــي ياســايةكي تايبــةت بــة بــا ي دةرامــةت، زةريبــةي دةخــر،  
عي ِةي بة زةريبةي تةريكات نييةو بةو مةوزوعانة نيية كة باس كراوة، تايبةتـة بـة حاَلـةتَيك كـة تـةنها      

 .باج لةسةر داهات
داوامـان كـردووةو   ( د)كة سؤزان خان ئاماذةي ثَي كرد، ئَيمـة لـة مـاددة دوو بر طـةي     ( ح) بةنيسبةت بر طةي

ثَيشنيارمان كردووة كةوا كار بةو ماددةية نةكرَيت، واتـا ئـةوةي لـة دةرةوةي هةرَيمـة، ئـةو ماددةيـةي ئـةو        
اوامـان كـردووة كـار    مةبةستة سياسيةي لةدوا بوو كاتي خؤي دانراوة، ئَيمةش لةطـةَلي موتـةفيقني، بـةاَلم د   

 .بةو بر طةية نةكرَيت لة ماددةي دووةم لة الثةر ةي دوو لة راثؤرتةكةماندا هاتووة
ــة          ــت، ض ل ــانكاريية  دةكرَي ــةوا ض ئاس ــةفيقن، ك ــةوة موت ــةَل ئ ــةموو لةط ــة ه ــةهيدان، ئَيم ــة ش ــةبارةت ب س

بةتة بة بـا ي دةرامـةت، ئَيمـة    بةرذةوةندي وان بَيت بؤيان بكرَيت، بةاَلم ئةو ياساية دووبارة دةكةمةوة تاي
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ياساي تايبةمتان هةية بـة ئيمتيـازاتي كةسـوكاري شـةهيدان، ئَيسـتا ثـرؤذةي هـةموار كردنـي ثَيشـكةش بـة           
ثةرلةمان كراوة، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، لةوَي ئةو ثَيشـنيارة دةتـوانني  َيـي بـؤ بكةينـةوة، بـةاَلم       

 .زان، زؤر سوثاسئةوة تةعديلي ياساي با ي دةرامةتة بةر َي
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .دوا صياغةي يوَيننةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوادصىل

ثةنغداو دنوووصقوادفونفدة وامفقدءةواموووو1113مسدقاوو(و12) نواية ةوامثةنغاو نوامقةنونورادموو(وثةنغة)تلاىوامفقءةو
و:امةءاقو ةوقأتيو–صحيلوحملهةوشواالغموكور اقةنوو1983مسقاو(و511)امقءاروايءامو

تةفىو نوضءقباوامدازلو ةدة الاوابداو ارواداقىوصا داةواصومدقاواداقغاوصا داةواصواطةداواراووووووووووو-1/وثةنغة
و.امزصجناميتوتقموبنوادبوقنوصاصد امةواصوبنو(و1م811)صا اةو ةاةوملسانودوتزقاو سة قهةوعنو

ا اوتصددءلوايواددوبومددهوتصددءيةونددةااًلوململاغدداوشوامدداارواصوامعددقاوامسدداقغاواصواطةدداوادراوايةدداةوملسددانووو-1
ايواوباومهوزال و اةومخسواقوااو نوتةرقخوتسجغلهةوبأمسهوشو ائءةوامقسجغلوامةقةري،ويدةنوادذاوامقصدءلوووو

 نواية ةوامسةبةاو نواةنونوضءقباو(و11)قءةوخيضوومضءقباوامازلوصدققمقووبةدعفةءوايقصوصوعلغهوشوامف
 .ايةا وصامقةيذوشوادالغمو1981مسقاو(و117)امازلورامو

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةشي
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى يةكةم
 .............1113ى ساَلى (12)ةى دووةمى  ياساى ذمارة لة مادد( دووةم)بر طةى 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .كاتَيك كة خوَيندرايةوة نوِتةي نيزامي نامَينَيت، فةرموو عةزنة خان
 :جنم الدين حسن عظغمابةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةترةكـة  ( 811)باح و كا  سةردارو منـين كردمـان، كـة ومتـان رووبةر ةكـة      ثَيشنيارَيك هةبوو، دكتؤر ص 
 .مةتر، سوثاس( 411)مةترةكة كةم بكرَيتةوة بؤ ( 811)زؤرة، داوا دةكةم يرَيتة دةنردانةوة، كة 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 مةتر زؤرة  حكومةت دةَلَي ضي ( 811)ة دةَلَين  ةنابي حكومةت ئَيوة دةَلَين ضي لةبارةي ئةوةي ك
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 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـةتر هـاتووة بـةو شـَيوةية، بـةاَلم ئـةوة دةطةر َيتـةوة بـؤ ثةرلـةماني          ( 811)لة ِانوني عَيراِيشدا هةر بة 
 .بةر َيز ضي لةسةر دةدات، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.َيز دبةر 

مـةتر بَيـت، ثَيشـنيار هةيـة دةَلَيـت لـة       ( 811)ئَيستا ليذنـةي هاوبةشـةكة لةطـةَل حكومـةتين دةيانـةوَيت      
مـةترة كـةمرت بَيـت دةسـ      ( 811)مةتر كةمرت بَيت، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ( 811)

كةس دةَلَين كةمرت بَيت، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي ََينَيتةوة دةسـ    (15)بةرز بكاتةوة  
كةس لةطةَل ئةوةية ََينَيتةوة، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا وةكو خـؤي  (74)بةرز بكاتةوة  

 .مايةوة، فةرموو كا  عبدالس م
 :صدي   صطفىبةر َيز عبدالس م 

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
ببـوورن، هـةروةها دوو، سـَي خوشـك و بـرا ئيشـارةتيان بـة دةَِيــك كـرد، كـة لـة ياسـا كؤنةكـةدا هـةبوو بــة              
مةر َيك خانوو، يان شوِةيان نةبَيت، من تةسةور دةكـةم ئةمـةش ثَيويسـتة يرَيتـة دةنردانـةوة، هـةدةف       

يلة دةبَيت، بةاَلم ئةطةر من لةم تةعدي تة هةمووي ضية  تةسهيلي ئةم  ؤرة شتانةية بؤ ئةوةي لةناو عائ
مــةتر و ئــةو، تةســةور دةكــةم دذي ئةوةكةيــة، كــا  ( 811)مــةتر وةربرــرم، ( 411)شــوِةم هــةبَيت بضــم 

 .عيمادين ئيشارةي بة ماددةكةش كرد، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو كا  ش،ان
 :بةر َيز ش،ان ابد عبدالقادر

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
ئةو ثَيشنيارةي من زياتر لة ئةندامَيك ثشتررينان كرد لةو ثَيشنيارةي كة دوو، سَي تيكرارم كـرد، مـن داوا   

 .دةكةم يرَيتة دةنردانةوة، بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي
 (:ئارام)ز ايوب نعمت ِادربةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى يةكةم

و كـار كـردن بـة بر طـةي دووةم لـة      1113ى سـاَلى  (12)لـة مـاددةى دووةمـى ياسـاى ذمـارة      ( دووةم)بر طةى 
 :رادةطريَيت و ئةم دةِة شوَيين دةطرَيتةوة 1983ى ساَلى (511)بر يارى ذمارة 
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انووى نيشـتة َي بـوون، يـان يـة  شـوِةى نيشـتة َي بـوون، يـان يـة           مامةَلةي بةخشيين ية  خـ : يةكةم
زياتر نةبَيت، كة لة نَيوان  1م(811)ثارضة زةوى كة بؤ نيشتة َي بوون ئامادة كرا بَيت و رووبةر ةكةى لة 

ــةكانيان، يــان لــة نَيــوان ذن ومَيــرددا دةبةخشــرَيت، لــة بــا ى دةرامــةت     بــاو  و دايــك، يــان لــةنَيوان منداَل
 . وردرَيتدةبو

ئةطــةر ثــَي بةخشــراوةكة ،بةشــَيوةي نــةِر كردنــى موَلكةكــة رةفتــار بكــات، ض خــانوو، يــان شــوِةى   : دووةم
نيشتة َي بوون، يان ثارضة زةوى كة بؤ نيشتة َي بوون ئامادة كـراوة لـة مـاوةى ثَيـن  سـاَلدا لـة بـةروارى        

ــةم دة    ــدا ئ ــى عةِاري ــار كردن ــةرةى تؤم ــة داي ــؤى ل ــةناوى خ ــتكاري كردنــة تؤمــاركردنى ب ــارة)س ــةم رةفت ( ئ
ى مـاددةى  (11)دةكةوَيتة ذَير ركَيفى با ى دةرامةتةوةو ئةو لَيبووردنة نايررَيتةوة، كة دةِةكةى لة بر طة 

ــارة    ــا ى دةرامــةت ذم ــدا  1981ى ســاَلى (117)حةوتــةمى ياســاى ب ــراوى كــارثَيكراوى هةرَيم ى هــةموار ك
 .هاتووة

 :ري سةرؤكي ثةرلةمان َير/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بة عةرةبيةكةشي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوادصىل

صقوادفونفدة وامفقدءةوامثةنغداو دنووووووو1113مسدقاوو(و12) نواية ةوامثةنغاو نوامقةنونورادموو(وثةنغة)تلاىوامفقءةو
و:امةءاقو ةوقأتيو–كور اقةنوصحيلوحملهةوشواالغموو1983مسقاو(و511)امقءاروايءامو

تةفىو نوضءقباوامدازلو ةدة الاوابداو ارواداقىوصا داةواصومدقاواداقغاوصا داةواصواطةداواراووووووووووو-1/وثةنغة
و.اميتوتقموبنوادبوقنوصاصد امةواصوبنوامزصجن(و1م811)صا اةو ةاةوملسانودوتزقاو سة قهةوعنو

ارواصوامعددقاوامسدداقغاواصواطةدداوادراوايةدداةوملسددانوا اوتصددءلوايواددوبومددهوتصددءيةونددةااًلوململاغدداوشوامدداوو-1
ايواوباومهوزال و اةومخسواقوااو نوتةرقخوتسجغلهةوبأمسهوشو ائءةوامقسجغلوامةقةري،ويدةنوادذاوامقصدءلوووو

 نواية ةوامسةبةاو نواةنونوضءقباو(و11)خيضوومضءقباوامازلوصدققمقووبةدعفةءوايقصوصوعلغهوشوامفقءةو
 .ايةا وامقةيذوشوادالغمو1981سقاوم(و117)امازلورامو

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

تةر ومــةي كورديةكــة وةكــو عةرةبيةكــة نييــة، لةبــةر ئــةوة عةرةبيةكــة دةكــةين بــة ئةســاس، دةخيةمــة     
( 4)بـةرز بكاتـةوة     دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس 

 .كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر
 :بةر َيز خورشيد ابد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اية ةوامثةنغا
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 دنوو(و11)ةو،وصقةة وامةمدلوبدةمفقءوو1113مسقاو(و12) نوامقةنونورامو(وامثةنغا) نواية ةو(وثةمثة)تلاىوامفقءةو
و:بةاوتةاقلهةوكةآلتيو1981مسقاو(و117) نوامقةنونورامو(وامسةبةا)اية ةو

و(:11)امفقءةو
اماارواصوامعقاوايةاةوملسانوعقاونقلو لاغقهةوبةمبغوواصوبأيوطءققاو دنوطدءقونقدلوايلاغداو همدةوبلد وبدا ووووووووو-أ

و.امبغو
 درتًاوو(و811)ةداةوملسدانوايدذكورةوعلدىووووواطةاواراوصا اةو ةاةوملسانوعلىوانودوتزقاو سة اوادراوايو-ب

و. ءبةًة،ويةنوزا او سة قهةوعنواذاواحلاوزضةتوامزقة ةوملضءقبا
 نواذموامفقءةوادو ءةوصا اةوزال ومخدسوادقوااووو(وأ،وب)دوقسقفغاوايالفو نوادعفةءواموار وشوامبقاقنوو-ال

و. نوتةرقخوامقمقووبةدعفةء
 . نواية ةوامسةبةاواعالم(و11) نوامفقءةو(و ،واد،وص،وز،ح،وط،وي)قوافوامةملوبدوو- 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د
 .بةكورديةكةشي تكاية

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم
ــةى  ــَييةم)بر ط ــاددةى  ( س ــة م ــارة  (دووةم)ل ــاى ذم ــاَلى (12)ى ياس ــ( 1113)ى س ــار  الدةبرَي ــارة ك ت و، دووب

دواى ئــةوةى كــة بــةم   1981ى ســاَلى (117)ى ذمــارة (حةوتــةم)ى مــاددةى (11)دةكرَيتــةوة بــة بر طــةى 
 :شَيوةيةى خوارةوة هةموار دةكرَيت

خانوو، يان ئةو شوِةيةى كة بؤ نيشتة َي بوون ئامادة كراو لةكاتى طواسـتنةوةى موَلكدارَيتةكـةى، ض بـة     -ع
رةيــةكى رَيرــةكانى طواســتنةوةى موَلكدارَيتيةكــةى ســايةيي فر ؤشــتنةكةى هــةر   فر ؤشــنت، يــان بــة هــةر ريَ 

 .ضةندَيك بَيت دةبَيت
مـةترى  ( 811)ية  ثارضة زةوى كة بؤ نيشتة َي بوون ئامادة كرا بَيت، بةمـةر َيك رووبةر ةكـةى لـة     -ب

ادةيـة دةكةوَيتـة ذَيـر    ضوارطؤشة زياتر نـةبَيت، ئةطـةر رووبةر ةكـةى لـةو سـنوورة زيـاتر بـوو، ئـةوة ئـةو زي         
 .ركَيفى با ى دةرامةتةوة

ى ئـةم بر طةيـةدا هـاتووة، تـةنيا يـة   ـار سـوودمةند        (ا، ب)تةكليف كراو لـةو لَيبووردنـةى لـة بةنـدى      -ج
 .دةبَيت لة ماوةى ثَين  ساَلدا لة بةروارى سوودمةند بوونى لة لَيبووردنةكة

 .ى ماددةى حةوتةمى سةرةوة دةوةستَيندرَيت(11)ر طةى لة ب( ، ىطد، ه، و، ز، ح، )كار بة بر طةكاني  -د
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

، بةس كا   ةمال، فةرموو (طةاء ةمال )كَي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية ِسة بكات  ناوةكان دةنووسم، 
 .كا   ةمال
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 :ابراهيم طةاءبةر َيز  ةمال 

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
بكـةن،  ( 111)ئةطةر بَيتو بَيني سةيري ئةو ماددةية بكةين و نةصـةكةي يـوَينن، سـةيري ِـانوني ذمـارة      

،وصقةدة وو1113مسدقاوو(و12) دنوامقدةنونورادموووو(وامثةنغداو) دنوايدة ةووو(وثةمثة)تلاىوامفقءةو)تؤزَيك خي ف هةية 
، خـؤ ئةسـَلةن   (بةداوتةاقلدهةووو1981سدقاووم(و117) نوامقةنونورادموو(وامسةبةا) نواية ةو(و11)امةملوبةمفقءةو

نـة تةعـدير كـراوة، هـةر     ( 117)لة مـاددةي حـةوت لـة ِـانوني ذمـارة      ( 11)لَيرة ئةو فةِةرةية فةِةرةي 
مل اة َو ب القرار رِم )بنووسرَيت ( 117  نوامقةنونورام)ئيل ا كراوة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم لة ثاش 

، ئيشارةت بةو ئيل اية بكرَيت و ثاش تةعدير كردني لة هةرَيمي (تيوبعد تعديلها كااَل 1111لسنة ( 111)
 .كوردستان  َي بة َي بكرَيت، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي، تكاية بؤ ليذنةي ِانوني بنووسة، بؤ ليذنةي هاوبةش بنووسة، نوِتةي نيزامة، فةرموو
 :ي كمال سعيد بةزازبةر َيز عون

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ِانونةي كة كا   ةمال ئيشارةتي ثَيدا لة كوردستان ئيشي ثـَي ناكرَيـت، بـا موالحـةزةي ئـةوة بكـةين،       

 .، زؤر سوثاس1991ي ساَلي (11)بةثَيي ِةراري ثةرلةمان ذمارة 
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .وون ئاخري صياغة يوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنردانةوةفةرم
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوامثةنغا
 دنوو(و11)،وصقوادفونفدة وامفقدءةوووو1113مسقاو(و12) نوامقةنونورامو(وامثةنغا) نواية ةو(وثةمثة)تلاىوامفقءةو

و:امةءاقو ةقأتيو–صحيلوحملهةوشواالغموكور اقةنوو1981مسقاو(و117)رامو نوامقةنونو(وامسةبةا)اية ةو
و(:11)امفقءةو

اماارواصوامعقاوايةاةوملسانوعقاونقلو لاغقهةوبةمبغوواصوبأيوطءققاو دنوطدءقونقدلوايلاغداو همدةوبلد وبدا ووووووووو-أ
و.امبغو

 درتًاوو(و811)ذكورةوعلدىوواطةاواراوصا اةو ةاةوملسانوعلىوانودوتزقاو سة اوادراوايةداةوملسدانوايدوووو-ب
و. ءبةًة،ويةنوزا او سة قهةوعنواذاواحلاوزضةتوامزقة ةوملضءقبا

 نواذموامفقءةوادو ءةوصا اةوزال ومخدسوادقوااووو(وأ،وب)دوقسقفغاوايالفو نوادعفةءواموار وشوامبقاقنوو-ال
و. نوتةرقخوامقمقووبةدعفةء

 . نواية ةوامسةبةاواعالم(و11)امفقءةوو ن(و ،واد،وص،وز،ح،وط،وي)قوافوامةملوبدةمفقءااووو- 
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 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل دةِي ئةو ماددةين
 :ةرؤكي ثةرلةمان َيرري س/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :بةر َيز خورشيد ابد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اية ةوامثةمثا
و:صتقءأوكةآلتيو1113مسقاو(و12) نوامقةنونورامو(وامثةنغا) نواية ةو(وثة قًة)وتةا وامفقءة

تفءاوضءقباوو قطوعاوبقسباوتصةعاقاو نواغماوامةقةرواصو قوامقصدءلويغدهوايقداروصيدقوا ادةموادةنونووووووو)
اصوامبا واقهمدةواكثدءوعلدىو ةمديوامةقدةرواصويدة بو دقووووووووو1938مسقاو(و85)تقاقءواغماوامةقةروص قةيةهورامو

مقصءلويغهوعقاونقلهوايلاغاواصو قوامقصءلوبأقاوصاغلاو نوصاةئلونقدلوايلاغداواصوكسدبو دقوامقصدءلواصووووووا
نقلهوكةمبغووصايقةقضاوصايصةحلاوصامققةز وصازاماوامعغوعوصتصفغاواموافواصوايسةطياوصقةة لوايسقأجءو ةة لاو

و:بوصيقةويةوقأتيايةميوعقاواجيةروامةقةروامذيو زلوشوتصءيهوبةقاوايسةطياوصحيقس
و. نواغماوامةقةروايقارواصوامبا واقهمةواكثءوابلوا قسةبوامضءقبا%(و51)تقز ونسباوو-1
و:خيضووملضءقباوايبل وايقبقيوص قسبوكمةقليو-1
و. ةئاو لغونو ققةروعءااي(و111,111,111)ماةقاو%وو1و-
 ددةئيتو لغددونو(و111,111,111) ةئدداو لغددونو ققددةروعءاادديوصماةقدداو(و111,111,111) ددةوزا وعددنو%و1و-

و. ققةروعءااي
ثالمثةئاو لغدونوو(و711,111,111)و ةئيتو لغونو ققةروعءاايوصماةقا(وو111,111,111) ةوزا وعنو%و7و-

و. ققةروعءااي
و.ثالمثةئاو لغونو ققةروعءااي(711,111,111) ةزا وعنو%و5وو-

رااوايفدءزةوبصدورةو دضورمسغداواقضدةوووووواعالموعلدىواحلصدوواصوامسدهةموايبةعداو دنوامةقدةوووووو(و1)تطبقوامفقءةوو-7
و.بقسباوامسهةمواصواحلصو

اعالموا اوكةنوامبةئووااونقلو لاغاو صاواصواهموممةوميلاهو نوعقةرو ةملوقانو(و1)دتسءىوا اةموامفقءةوو-4
 .ااو ضىواكثءو نواقاوعلىوتةرقخونقلواحلصاواصوامسهم

 :ن َيرري سةرؤكي ثةرلةما/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د
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 .بةكورديةكةش تكاية
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى سَييةم
بةم شَيوةيةى خوارةوة هةموار ( 1113)ى ساَلى (12)ى ياساى ذمارة (دووةم)لة ماددةى ( هةشتةم)بر طةى 
 :دةكرَيت

ة مـافى دة سـتكاري كردنـى ئـةو     با َيكى ديارى كراو بة رَيذةيـةكى بـةرةو سـةروو لـة بـةهاى عـةِار، يـان لـ        
 1938ى سـاَلى  (85)عةِارة، كة بةثَيى حوكمةكانى خةمآلنـدنى بـةهاى ئـةو عـةِارةو سـوودةكانى ذمـارة       

دةخــةملَينرَيت، يــان بةهاكــةى كاميــان زؤرتــر بَيــت بةســةر خــاوةن عةِارةكــة، يــان بةســةر خــاوةن مــافى     
كداريـةوة بَيـت، يـان لـة رَيرـةى بةدةسـتهَينانى       دةستكاري كردنةكةيدا لـة هـةر رَيرةيـةكى طواسـتنةوةى مولَ    

مافى دةستكارى، يان طواستنةوةى وة  فر ؤشنت و ئاَلوطؤر كردن و ثَيكهاتنـةوةو ئاشـت بوونـةوة، نةهَيشـتنى     
و، يةك  كردنةوةى وةِف و موساتةحة، كرَي طرتةكـةش لـة كـاتى بـة كريـدانى ئـةو       (ازاماوامعغوع)هاوبةش 

اتةحةوة كةوتووةتـة ذَيردةسـتى هـةمان موعامةلـةى خـاوةن عـةِارى لةطةَلـدا        عةِارةى كة لة رَيرـةى موسـ  
 :دةكرَيت و، بةم شَيوةيةى خوارةوةش حساب دةكرَيت

لة بةهاى خةمَلَينـدراوةى عةِارةكـة، يـان ثارةكـةى، كاميـان      %( 51)بةرلة حساب كردنى با ةكة رَيذةى  -1
 .زياتر بَيت دادةشكينرَيت

 :تة ذَير ركَيفى با ةوةو، بةم شَيوةيةى خوارةوة حساب دةكرَيتِيمةتى ثارةكة دةكةوَي -1
ى لــــَي وةردةطريَيــــت، ئــــةوةى لــــة  %(1)ســــةد مليــــؤن دينــــارى عَيراِــــى، لــــة  ( 111,111,111)تــــا  -
دوو سـةد مليـؤن   ( 111,111,111)سةد مليؤن دينارى عَيراِى زياتر بَيت تا دةطاتـة  ( 111,111,111)

 .وةردطريَيتى لَي %(1)دينارى عَيراِى، لة 
( 711,111,111)دوو سةد مليؤن دينارى عَيراِى زياتر بَيـت تـا دةطاتـة    ( 111،111،111)ئةوةى لة  -

 .ى ىَل وةردةطريدرَيت%(7)سَي مليؤن دينارى عَيراِى، لة 
 .ى لَي وةردةطريدرَيت%(5)سَي سةد مليؤن دينارى عَيراِى تَيثةر ى لة ( 711,111,111)ئةوةى لة  -

بةسـةر بـةش، يـان ئـةو ثشـكانةدا  ـَي بـة َي دةكرَيـت، كـة لـة           ( دووةم/ماددةى يةكةم )لة ( 1)بر طةى  -7
 .عةِارةكة فر ؤشراون و بةشَيوةيةكى نافةرمى دابةش كراون بةطوَيرةى ثشك، يان بةطوَيرةى بةشةكان

ارَيتى بةش، يـان  ئةو فر ؤشيارة ناطرَيتةوة، كة موَلكد( دووةم/ماددةى يةكةم )لة (1)حوكمةكانى بر طةى  -4
ــتنةوةى         ــةروارى طواس ــةر ب ــاَل بةس ــة  س ــة ي ــاتر ل ــةوةو زي ــؤى بروازيت ــوَلكى خ ــةى م ــة عةِارةك ــكَيك ل ثش

 .بةشةكةى، يان ثشكةكةيدا تَينةثةر َينَيت
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 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

بةر َيزانة دةيانةوَيت لةسةر ئةم ماددةي ِسـة  كَي ِسةي لةسةر ئةم ماددةية هةية  ناوةكان دةنووسني، ئةم 
ــزداران   ــةن، رَي ــاحل     )بك ــاروان ص ــدين، ك ــم ال ــار جن ــليمان، يةش ــاذة س ــةرواري، ه ــ م ب ــا   (عبدالس ــةرموو ك ، ف

 .عبدالس م
 :صدي   صطفىبةر َيز عبدالس م 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةي سَييةم، بةر لة حيساب كردنـي با ةكـة   من تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةي كةهاتووة لة بر طةي يةكةمي ماد
لة بةهاي خةمَلَينراوي عةِارةكة، يان ثارةكة، كاميان زياتر بَيت دادةشكَيندرَيت، ر اتان لَي % 51رَيذةي لة 

دةكةم ئَيمة لةم ثةرلةمانة، لةو دوو ساَلة، ئَيستا  ةنابي وةزيرين لَيرةية مليارها دؤالرمان ختصيص كـرد  
تا ميزانيةي خؤمامنان بارطران كرد، ئَيستا دَيني لَيـرة لـة عـةِاراتي طـةورة كـة مةسـةلةي       بؤ ضةند بوار، وا

مليارها دؤالرة ئةجمارة، دَيني  ارَيكي تر حكومةتي خؤمان بَي بـةش دةكـةين لـة ثارةيـة ، مـن دةمـةوَيت       
وبارة نةكةمـةوة،  باسي ئةوة بكةم، كا  ئيسماعير هاوكاري ئَيمةي كردو ئَيوةي كرد، بؤ ئةوةي ِسةكاني دو

باسي بنةما ئابوورييةكاني كرد، من دةبَيت تةنها حةصري بكةم بةو مةوزوعة، ئةمة ثرسيارَيكة لةالي مـن  
بؤ وا بكةين  حةز دةكـةم ئـةو ثرسـيارةم يـةكَيك  ـواب بداتـةوة، يـةعين بـؤ لةسـةر ض ئةسـاس، لةسـةر ض            

ئَيمة خؤمان يةكَيك بة سَي سةد هةزار دؤالر  بنةماو هاوكاري كَي دةكةين، سوودي كَيية  سوودي كام بوارة 
خانووية  دةكر َيت، كة ثازدة هةزار دؤالر زةريبةية، هةر بة خؤمان ثياو ضاكييةكي دةكةين دةَلَيني حةوت 
هةزار دؤالر بؤ  ةنابت، ثَيم بَلَين لةسةر ض ئةساسَيك  هةندَيك دةَلَين با ئاَلوطؤر ي ئابووري بكرَيت و بازار  

َيت و با هاوواَلتي ئَيمة سوود وةربررَيت، ئةو هاوواَلتيةي بة سَي سـةد هـةزارو ضـوار سـةد هـةزار      ئةكتيظ ب
خانوو دةكر َيت، ئةطةر تواني ضوار سةد هةزار بدات دةتوانَيت حةوت هةزارةكةش بـدات، بؤيـة ر اتـان لـَي     

رذةوةنـدي هاوواَلتيانـة، دةزام   دةكةم ِانيع نامب بةوةي، كة ئَيمة ئةم كةم كردنةوةية بةو شَيوة زؤرة لة بة
مةال  و صاحَيب عةِارو دةوَلةمةندين رَيزَيكي تايبةتيم بؤيان هةية، ئـةوانين هـاوواَلتني راسـتة، بـةاَلم     
تةسةور دةكةم تةنها بؤ ئةو شةرنةية، ئةو شةرنةيةش داراية، ضونكة ضؤن بَيت ثارةكـة دةخةيتـة سـةر    

 .تؤ عةفوم بكةيت، ئةمة ية نرخةكة، يةعين بؤ من كةم ناكات ئةطةر 
باس دةكرَيت دةَلَيت ِةيدي ضية خؤ ئةو ثارةية هةر دةضَيت بؤ حكومةتي عَيراق، دوو وةاَلمم هةية / دوو

وةكو  ةنابي وةزيرين باسي كردو طفتوطؤيةكي لةطةَل ياسازانةكامنان باس كرد، تا / بؤ ئةو ثرسيارة، ية 
مـةعناي  يبـاي زةرائيبـة، ئةمـة مةوزوعَيكـة، هَيشـتا       ( اوايةمغداوراموامسغةاة)ئَيستاش كةس طرَين  نادات 

تةحديد نةبووة ئايا فيعلةن هةموو با ةكاني هةرَيم دةضنة بةغدا، يان تةنها طومرط و خـار ي شـتةكةي   
ترة  هَيشتا طوتيان وازيح نيية، بةاَلم سةرةر اي ئةوةش ئةطةر با ةكةش بضـَيتة بةغـدا، خـؤ ضـةند ثـارةي      

يةكة زياد دةبَيت، خَيرة دةمانةوَيت ئةو ثارةية لـة  %13بؤ ئَيمةية، ضةند زياد بوو % 13ببَيت بةغدا زياد 
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ـــةكة دةطةر َيتــةوة بــؤ ئَيمــةو دَيتــة خةزَينــةي  %13خؤمــان كــةم بكةينــةوة، ئــةو ثارةيــة بضــَيتة بةغــداش  
 .حكومةت، ئَيمة دَيني حكومةت بَي بةش دةكةين لةوةش

َيزان لـة كوردسـتان بؤتـة كَيشـةيةكي ئـابووري طـةورة، خؤزطـة ئابووريناسـان         ئةم بوارةي عةِارات بةر / سَي
زياتر ئةو بوارة باس بكةن، لة كوردستان بووة نةريتَيك، شوِةو خانوو هَيشتا تةواو نةبووة، شةريكةكة بـة  

ةية  بكر ي، ئاساني ثَيت دةَلَيت وةَلَ  فر ؤشراوة هةمووي، كة فر ؤشراوة، بةاَلم ئةطةر  ةنابت بتةوَيت شوِ
من دةضم لةوانةي يةكَيك كة كر يويانة بؤت يةكَيك وةردةرطرم، بـةاَلم بـة ِسـةي ئـةوان دوو دةفتـةر دؤالر      

 .ِةزاجنيةتي، ئةوة ية 
ئــةم هـةموو مليــاردة ضــي لـَي دَيــت  دةضــي خـانوو دةفر ؤشــيت، مةكتــةبي عـةِار ثَيــت دةَلَيــت     / دووةميـان 

خانووةكةشـت بـؤ دةفر ؤشـم، ِازاجنـت يـة  دةفتـةرة، ئةمـة لـة          ثارةكةت لةالي من بَيت و هةفتةيـةكي تـر  
ــة،        ــتين ثارةي ــة كوش ــيولةية، ئةم ــةموو س ــةو ه ــتانة ل ــازار ي كوردس ــي ب ــةش كردن ــَي ب ــةوة ب رووي ئابووريي
ــة ئةســاس           ــَيت عةل ــوِةية  دةكرَيــت و دةفر ؤش ــنني ش ــان دةبي ــت و ئَيمــة خؤم ــار دةبَي ــةزةخومين دي ت

عيدة بؤ هاوواَلتي با بَلَيني سةد هةزار دؤالر، هَيشـتا تـةواو نـةبووة،    مةساحةكةي بضووكةو نرخةكةي موسا
ئَيستا بر ؤ سعرةكةي بة دوو سةد هةزار دؤالرة، ئَيمة ئةطةر َانةوَيت ئةم بوارة وا بضَيت زةرةرَيكي طـةورة  

ة بـؤ  دةدةينة ئابووري خؤمانين و حكومـةت بـَي بـةش دةكـةين لـة داهـات، بـةاَلم لـة هـةمان كاتـدا بوارَيكـ           
طةندةَلي بة رةئي من، سةرضاوةكةي لة عةِارات، لةبةر ئةوة هةية يةكَيك دة شوِة دةكر َيت ثَيكةوةو دوور 
نيية ئيتيفاق بكات لةطةَل شةريكةكة موِةدنةش نةدات، بةس بـةناوي ئـةو دةنووسـن، ئةطـةر تـةفتين و      

فر ؤشراوة، ئةمة ئَيمة هاوكار دةبني ئةطـةر   شتَيك بوو و لة هةمان رؤذدا، يان ثاش رؤذَيك دَين دةَلَين وةَلَ 
هةوَلمانــدا ئةمانــة باريــان ســوو  بكةينــةوةو واي لَيهــاتووة هةنــدَيك  ــار مةســةلةي ئــةو دةســتة كردنــي    
عيمارات بة نةزةري واي لَي كردووة خةَلكي عادي ئَيمة ئةوةي ئين دةكات، ئةوةي فةرمانبـةرة، ئـةوةي لـة    

تواناي نةما، نة شوِة بكر َيت، نة خانوو بكر َيت، ئَيسـتا ئةطـةر يـةكَيك لـة     كةرتي تايبةت ئين دةكات، ئيرت 
واَلتي ئَيمة بكاتة ئةركي خؤي بضَيت راثرسية  بكات، ئةوانة كَينـة شـوِةو خـانوو دةكـر ن لـة كوردسـتان        

ي تَيـدا  دةبيين زؤربةيان ئةوانةن نايكر َيت تاكو بضـَيتة نـاوي، فـةرموو ئـةوة شـاري ئيتـالي كـة ثةرلـةمانتار        
( 511)و ( 411)هـةزار دؤالر طةيشـتة   ( 141)دةذين ضةند خانوو بةتاَلة لةوَي  هةمووشي فر ؤشراوة، لة 

هةزار دؤالر، ئايا ئةطةر ئةو هةموو ِازاجنة بكات، خَيرة ئَيمة دَلمان ثَي دةسووتَيت و دةمانةوَيت حكومةتي 
تةماشـاي ئـةوة نةكـةين كـة ئةمـة رةئـي        خؤمان مةحروم بكـةين لـة داهـات  مـن تةسـةور دةكـةم بـا ئَيمـة        

عبدالس مة، يان ئيسماعلية، يان حةسةنة، يان سةعيدة، بـري بكةينـةوة واَلتـي ئَيمـة لـة رووي ئابوورييـةوة       
بةرةو كوَيوة دةبةين  ضـةند ثارةمـان هةيـة دةيبةخشـني بـةوةو بـةو نـاوة  ئـةوةي لـة مةدرةسـة دةرضـوو            

ي لة دةرةوةية، ئةوة باشة، لة هةمان كاتدا حكومةتي خؤمان بَي بـةش  ثارةي دةدةييَن، ئةوةي لة ماَلة، ئةوة
دةكــةين لــة داهاتَيــك كــة تةبيعييــة، كــة فيعلــةن عةدالــةتي ئيجتيماعيــة، بــؤ ئــةوةي بــوار بــدات خةَلكةكــة  
ثارةكةي ياتة كار، بةاَلم لـة هـةمان كاتـدا ئـةو سـةرماية كةَلكـةبووة، حكومـةت ئةركَييـةتي دابةشـي بكـات           
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تر، ئةي كةي مةدرسة دةكةيت، كةي شارع دةكةيت، كةي سةد دةكةين لة كوردستان  بؤية ر اتـان    ارَيكي
ـةكة يان ِانيعم بكةن، زةبةتـة ِـانيع بـبم، كـة     %51لَي دةكةم ثَيشنياري مين موحةدةد ئةم لَيبووردنةي 

ت و ئةو زةريبة وةكو سوودي ضية بؤ ئةم هةرَيمة، سوودي ضية بؤ ئةم خةَلكة  يانين ئةو بر طةية البدرَي
 .خؤي ََينَيت، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز هاذة خان فةرموو

 : صطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديلة هـيض سـوودَيك و لةطـةَل    ئَيمة وةكو خؤمان لةطةَل ماددةكة، تةعديلي ماددةكة نني، ثَيمانواية ئةو تةع
بةرذةوةندي طش  هةرَيمدا نيية، لةطةَل سياسةتي حكومةتي هةرَيمين ناطوجنَيت، لةبـةر ئـةم هؤكارانـةي    

 :خوارةوة
لة هةموو واَلتَيكدا كة بايةخ بة طةشة ثَيداني بةردةوام دةدات، دةبَيـت سةرضـاوةي دارايـي طشـ  هةمـة       -1

 .ا ئَيمة ثشت ببةستني بةداهاتي نةوت وة  دارايي طش  ؤري هةبَيت، واتا ناكرَيت تةنه
 .لة سيستةمي ئابووري ئازاديدا، دةبَيت بايةخ بة سياسةتي باج بدرَيت، وة  سةرضاوةيةكي دارايي طش  -1
ئةركي سةرمايةداري نيشتمانيي كة ئةمر ؤ سةرضـاوةيةكي زؤري لـة بـواري عةِاراتـدا وةبـةرهَيناوة، كـة        -7

 .خؤي هةبَيت و باج بداتبةرثرسياريةتي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة سياسةتي تةش يليداو لة سياسةتي بةرةنراربوونـةوةي هةذاريـدا،  رـة     -4

لة سياسةتي بيمةي كؤمةاَليةتي، تةندروس ، ثَيويس  بة دامةزراندني سندووِي تايبةت هةية، كة دةبَيت 
 .باج بةشَيكي سةرةكي ئةو سندووِانة بَيت

تَيكــر اي ئــةم خااَلنــةدا بــةطوجنان لةطــةَل سياســةتي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، بؤضــووني ئَيمــة لــة  -5
مانــةوةي دار شــتين ثَيشــرتة، نــة  هــةموار كــردن بــةو  ــؤرةي كــة هــاتووة، كــة نــة لــة بةرذةوةنــدي دارايــي  

َلةمةنـدو سـوودمةند   طشتيةو، نة لة بةرذةوةندي تةواوي خةَلكة، تـةنها توَيذَيكـةو خؤيـان لـة بنةر ةتـدا دةو     
 .دةبن لةم تةعدير كردنةو، زؤر سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  يةشار فةرموو

 :بةر َيز يشار جنم الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، %1ـةكة، كة لة سةد مليؤن رةد دةكات دةبَيتة %1ـةكةدا تَيبينيةكم هةية، تا سةد مليؤن لة %1لة نيسبةي 
ئةطةر تَيبيين بكةين سةد مليؤن، هةر لة ية  مليؤنين رةد بدات، يةعين دوو كةس يةكَيكيان سةد مليؤن 

ــة   ــةتي ل ــة      % 1ثارةكةي ــات دةبَيت ــؤن رةد بك ــة  ملي ــة ي ــةر ل ــر ئةط ــةكَيكي ت ــة دةدات، ي ــةرِي %1زةريب ، ف
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مةتر، ئةطةر ( 811)ئةوة بؤ منوونة، وةكو لة مةساحةي زةويةكان هاتووة ثارةكةشيان ية  مليؤنة، لةبةر 
زياد بوو، تةنها لة زيادةكة وةربرريَيت، نة  لة مةبلةغةكة، واتا ئةطةر سةد مليؤن بووة سةدو ية  مليـؤن،  

ـةكة بؤ ية  مليؤنةكةي دواي سةدةكة بَيت، نة  لةسةر هةموو سةدو ية  مليؤنةكـة بَيـت، بـؤ ئـةوةي     1%
زةريبـة  % 1زةريبة بدات، يةكَيكين تةنها سةد مليؤنة لـة  % 1نةبَيتة  يهازَيك لةبةر خاتري مليؤنةكي لة 

 .بدات، بةطش  ثشترريي ئةو ثرؤذةية دةكةم، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  كاروان فةرموو

 :احل ابدبةر َيز كاروان ص

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِسةكاني من كران، زؤر سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي هاوبةش
 :بةر َيز خورشيد ابد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤرتدا هـاتووة دةكـةين و هـيض    ئَيمة راثؤرتَيكي هاوبةمشان ئامادة كردووةو، ثشتيواني لة دةِي ئةوةي لة راث
 .تَيبينيةكمان نيية لةسةر راثؤرتةكةو، زؤر سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طةر مة ال هةبَيتمن دةمةوَيت هةندَيك تةوزيح بدةم، ئة
لة بةهاي موَلكةكة ديـارة دةضـَيتة بـر ي كولفـةي ئـةو موَلكـة، خـؤ ئـةو موَلكـة          % 51دابةزاندني لة / يةكةم

كولفةي هةية، واتا خةر ي تيا كراوة، خةر ي تَيدا ئةجنام دراوة، ياسـاي بـاج لةسـةر ِـازان  وةردةطريَيـت،      
 .دةبَيت مور اعاتي كولفةي موَلك بكرَيت، ئةوة ية 

لة ِيمةي عيمارات دةرناكرَيت، تةنها لـة شـوِة دةردةكرَيـت، شـوِة، يـان      % 51وةرطرتين رَيذةي لة / دووةم
 .خانوو، ئةوانةي كة سةكةنني، زؤر بة وازني هاتووة

 .لة بةهاي موَلكةكة، وة  كولفة دادةنرَيت، كة تَيي ضووة% 51دةركردني ئةو رَيذةية لة / سَييةم
ة دةمةوَيت هةموو اليةكي ثةرلـةماني بـةر َيز بـزانن، ئَيمـة ئَيسـتا زةريبـةي دةخـر        ئينجا ية  ش  تر هةي

موناِةشة دةكةين، نة  زةريبةي عةِارات، ئةوة حةز دةكةم ئةوة بزانرَيت، دواي ئةوة فر ؤشتين زيـاتر لـة   
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ةي ثَيـن   شوِةية ، يةعين باج دةيررَيتةوة، بةس ية  شوِة، ضونكة بةثَيي ياساكة تةنها ية   ـار لـةماو  
 .ساَل بةخشني دةكرَيت، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ليذنةي هاوبةش راثؤرتةكةتان يوَيننةوة ئاخري  ار
 :بةر َيز خورشيد ابد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اية ةوامثةمثا
و:صتقءأوكةآلتيو1113مسقاو(و12)نونورامو نوامقة(وامثةنغا) نواية ةو(وثة قًة)تةا وامفقءةو

تفءاوضءقباو قطوعاوبقسباوتصةعاقاو نواغماوامةقةرواصو دقوامقصدءلويغدهوايقداروصيدقوا ادةموادةنونوووووووو)
اصوامبا واقهمدةواكثدءوعلدىو ةمديوامةقدةرواصويدة بو دقووووووووو1938مسقاو(و85)تقاقءواغماوامةقةروص قةيةهورامو

لوبأقاوصاغلاو نوصاةئلونقدلوايلاغداواصوكسدبو دقوامقصدءلواصووووووامقصءلويغهوعقاونقلهوايلاغاواصو قوامقصء
نقلهوكةمبغووصايقةقضاوصايصةحلاوصامققةز وصازاماوامعغوعوصتصفغاواموافواصوايسةطياوصقةة لوايسقأجءو ةة لاو

و:ايةميوعقاواجيةروامةقةروامذيو زلوشوتصءيهوبةقاوايسةطياوصحيقسبوصيقةويةوقأتي
و.اغماوامةقةروايقارواصوامبا واقهمةواكثءوابلوا قسةبوامضءقباو ن%(و51)تقز ونسباوو-1
و:خيضووملضءقباوايبل وايقبقيوص قسبوكمةقليو-1
و. ةئاو لغونو ققةروعءااي(و111,111,111)ماةقاو%وو1و-
 ددةئيتو لغددونو(و111,111,111) ةئدداو لغددونو ققددةروعءاادديوصماةقدداو(و111,111,111) ددةوزا وعددنو%و1و-

و. ققةروعءااي
ثالمثةئاو لغدونوو(و711,111,111)و ةئيتو لغونو ققةروعءاايوصماةقا(وو111,111,111) ةوزا وعنو%و7و-

و. ققةروعءااي
و.ثالمثةئاو لغونو ققةروعءااي(711,111,111) ةزا وعنو%و5وو-

اعالموعلدىواحلصدوواصوامسدهةموايبةعداو دنوامةقدةرااوايفدءزةوبصدورةو دضورمسغداواقضدةوووووووووووو(و1)تطبقوامفقءةوو-7
و.امسهةمواصواحلصووبقسبا

اعالموا اوكةنوامبةئووااونقلو لاغاو صاواصواهموممةوميلاهو نوعقةرو ةملوقانو(و1)دتسءىوا اةموامفقءةوو-4
 .ااو ضىواكثءو نواقاوعلىوتةرقخونقلواحلصاواصوامسهم

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةش تكاية
 :ر حممودبةر َيز حممد دلَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى سَييةم
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بةم شَيوةيةى خوارةوة هةموار ( 1113)ى ساَلى (12)ى ياساى ذمارة (دووةم)لة ماددةى ( هةشتةم)بر طةى 
 :دةكرَيت

با َيكى ديارى كراو بة رَيذةيـةكى بـةرةو سـةروو لـة بـةهاى عـةِار، يـان لـة مـافى دة سـتكاري كردنـى ئـةو             
 1938ى سـاَلى  (85)بةثَيى حوكمةكانى خةمآلنـدنى بـةهاى ئـةو عـةِارةو سـوودةكانى ذمـارة       عةِارة، كة 

دةخــةملَينرَيت، يــان بةهاكــةى كاميــان زؤرتــر بَيــت بةســةر خــاوةن عةِارةكــة، يــان بةســةر خــاوةن مــافى     
نانى دةستكاري كردنةكةيدا لـة هـةر رَيرةيـةكى طواسـتنةوةى موَلكداريـةوة بَيـت، يـان لـة رَيرـةى بةدةسـتهيَ          

مافى دةستكارى، يان طواستنةوةى وة  فر ؤشنت و ئاَلوطؤر كردن و ثَيكهاتنـةوةو ئاشـت بوونـةوة، نةهَيشـتنى     
و، يةك  كردنةوةى وةِف و موساتةحة، كرَي طرتةكـةش لـة كـاتى بـة كريـدانى ئـةو       (ازاماوامعغوع)هاوبةش 

مةلـةى خـاوةن عـةِارى لةطةَلـدا     عةِارةى كة لة رَيرـةى موسـاتةحةوة كةوتووةتـة ذَيردةسـتى هـةمان موعا     
 :دةكرَيت و، بةم شَيوةيةى خوارةوةش حساب دةكرَيت

لة بةهاى خةمَلَينـدراوى عةِارةكـة، يـان ثارةكـةى، كاميـان      %( 51)بةر لة حساب كردنى با ةكة رَيذةى  -1
 .زياتر بَيت دادةشكَيندرَيت

 :خوارةوة حساب دةكرَيت ِيمةتى ثارةكة دةكةوَيتة ذَير ركَيفى با ةوةو، بةم شَيوةيةى -1
ى لــــَي وةردةطريَيــــت، ئــــةوةى لــــة  %(1)ســــةد مليــــؤن دينــــارى عَيراِــــى، لــــة  ( 111,111,111)تــــا  -
دوو سـةد مليـؤن   ( 111,111,111)سةد مليؤن دينارى عَيراِى زياتر بَيت تا دةطاتـة  ( 111,111,111)

 .ى لَي وةردطريَيت%(1)دينارى عَيراِى، لة 
( 711,111,111)دوو سةد مليؤن دينارى عَيراِى زياتر بَيـت تـا دةطاتـة     (111،111،111)ئةوةى لة  -

 .ى ىَل وةردةطريدرَيت%(7)سَي مليؤن دينارى عَيراِى، لة 
 .ى لَي وةردةطريدرَيت%(5)سَي سةد مليؤن دينارى عَيراِى تَيثةر ى لة ( 711,111,111)ئةوةى لة  -

ةش، يـان ئـةو ثشـكانةدا  ـَي بـة َي دةكرَيـت، كـة لـة         بةسـةر بـ  ( دووةم/ ماددةى يةكةم)لة ( 1)بر طةى  -7
 .عةِارةكة فر ؤشراون و بةشَيوةيةكى نافةرمى دابةش كراون بةطوَيرةى ثشك، يان بةطوَيرةى بةشةكان

ئةو فر ؤشيارة ناطرَيتةوة، كة موَلكدارَيتى بةش، يـان  ( دووةم/ماددةى يةكةم )لة (1)حوكمةكانى بر طةى  -4
ــةى   ــة عةِارةك ــكَيك ل ــتنةوةى      ثش ــةروارى طواس ــةر ب ــاَل بةس ــة  س ــة ي ــاتر ل ــةوةو زي ــؤى بروازيت ــوَلكى خ م

 .بةشةكةى، يان ثشكةكةيدا تَينةثةر َي بَيت
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيمة لةطةَل دةِي ماددةكةينئ
 

 



 21 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا  ( 72)دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  
ةنط ثةسند كرا، فةرموون كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي د( 15)نيية دةس  بةرز بكاتةوة  

 .بؤ ماددةيةكي تر، كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنياري ماددةيةكي زياد دةكةم ببَيت بـة مـاددةي ضـوار، مـاددةي ضـوارين ببَيـت بـة مـاددةي ثَيـن ،          

ي سـاَلي  (12)رةمي مـاددةي ضـوارةم لـة ياسـاي ذمـارة      ثَيشنارةكةم ئةوةية كـة خـاَلي ضـوار لـة بر طـةي ضـوا      
دابر َيذرَيتةوة، ديارة ئـةم خاَلـة بـاس لـةوة دةكـات كـة هـةر كةسـَيك لـة كـةرتي تايبـةت، يـان طشـ                1113

زةريبـةي لـَي وةردةطريَيـت، مـن ثَيشـنيارةكةم ئةوةيـة ئـةو        % 5داهاتي لة حةوت سةد بـةرةو ذوور بَيـت لـة    
نَيك، هؤكاري ئةوةي كة ئةم ثَيشنيارة دةكةم ئةوةية، كة بةر اس  حةوت سـةد  حةوت سةدة بكرَيت بة مليؤ

ي زةريبـة، بـةاَلم حـةوت سـةد هـةزار بـؤ ئَيسـتاي        %5هةزار راستة لة حةوت سةدو يةكةوة وةردةطريَيت لـة  
ئةمر ؤي كوردستان بةهايةكي كةمة كة زةريبـةي لـَي وةربرريَيـت، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم حـةوت سـةدة          

كرَيتة مليؤنَيك، هةر كاتَيك بارودؤخ طؤر او ِيمةتي ثارة زيادي كرد، دةكرَيت هةموار بكرَيتةوة، بـةاَلم بـؤ   ب
ئَيستا بةر اس  حةوت سةد هةزار ثارةية  نيية كة لة حةوت سةدو بـةرةو ذوور زةريبـةي لـَي وةربرريَيـت،     

 .بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو حةوت سةدة بكرَيتة مليؤنَيك و سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

خؤي حةق بوو ئةوة ثَيشرت بدةنة ليذنـةكان، ضـونكة ئَيسـتا ماددةيـة  ئيزافـة دةكرَيـت، ليذنـةي هاوبـةش         
 ئَيوة دةَلَين ضي لةو مةسةلةية، كا  شوان ِسة بكة بزام دةَلَيي ضي 

 :بةر َيز شوان عبدالكريم   ل

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
 .من ثشترريي ثَيشنيارةكةي كوَيستان خان دةكةم، زؤر سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو كا  عةوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين ثشترريي ثَيشنيارةكةي كوَيستان خان دةكةم، زؤر سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.َيز دبةر 

 .ظيان خان فةرموو
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 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين هةمان ثَيشنيارم هةبوو، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو كا  ش،ان
 :قادربةر َيز ش،ان ابد عبدال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ثَيشنيارة هَيشتا نةضووينة سةري، ئةطةر ماددةي سَي بَيت تةصـويتمان كـردووة، نـازام ئـةم ثَيشـنيارة      
 .تازةية هاتة طؤر َي ض بوو، تةصويت كرا تةواو بوو

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو سؤزان خان
 :سؤزان شهاب نوري بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــؤ تــةاليف ئــةوة، ضــونكة تــازة دةنرمانــداوة لةســةر ئــةو ماددةيــة، دةتــوانني ئــةوة بــة ماددةيــةكي  يــاواز     

 .دابر َيذينةوةو ثشتررييشي دةكةين، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .كا  خورشيد
 :ابد سليم بةر َيز خورشيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةسائيلي مالي بةو سةرثَيية ناكرَيت، دةبَيت بهاتباية ليذنة، لـة ليذنـة موناِةشـةمان بكـرد بوايـةو ثرسـي       
حكومةمتان بكرد بواية، ئينجا هاتبان بر يار بدةين، ناكرَيت ئَيمة لةسةر ئةوة وا بة ئاساني بر يـارَيكي مـالي   

 .ة ، زؤر سوثاسبدةين لةسةر زةريبةي

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .كا  شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةدةف لة ِانونةكة سوو  كردني زةريبةية لة هاوواَلتيان، ئةمة ية 

ةخفيف كردني زةريبةية لـة شـةرنةيةكي زؤر فـراوان    ئةم بر طةية كة كوَيستان خان ئيشارةتي كرد ت/ دوو
لة هةرَيمي كوردستان، كة ئةوين فةرمانبةرانن، رةنرة مووضةيان لة حدودي مليؤنَيك بَيت، با ئةوانةي لة 
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ــةكة خـازيعي زةريبةيـةو ثَيموايـة زؤر زؤر طوجنـاوةو لـة  َيرـاي خؤيـةتي ئـةم          %5مليؤنَيك زياتر بـوو لـة   
 .، زؤر سوثاسبر طةية ثةسند بكرَيت

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ناسك خان فةرموو
 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين تةواو ثشترريي رةئيةكةي دةكةم، ثَيموايـة ناكرَيـت ئَيمـة تـةنها ِسـةي ليذنـةكان بَيـت، ئـةي بؤضـي          

ِةشة دةكرَيت  بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان تةرحي تازةي هـةبَيت، لةبـةر ئـةوة    دَيتة ثةرلةمان  بؤ مونا
 .منين تةواو ثشترريي دةكةم يرَيتة دةنردانةوة، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو سؤزان خان
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تة دةنردانةوة، مادام ليذنةي مالي رازي نني، دةكرَيت يرَيتة دةنردانةوة، زؤر سوثاسبا يرَي
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كة بكرَيت بة مليؤنَيك ئَيمة لةطةَل ئةو تةعديلةين
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .يةعين بكرَيت بة ماددةية ، فةرموو كاكة
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و شةخصـي  ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي نار ازي نةبووين بةرامبةر بةوةي كة ئةوة بكرَيت بـة ماددةيـة ، وةكـ   

خؤم، ئَيستا ئةطةر بتوانرَيت بكرَيت بة ماددةيةكي ترو، وةزيري دارايـي رازي بَيـت، مـن بـة شـتَيكي ضـاكي       
دةزام، لةبــةر ئــةوة زؤربــةي زؤري هاوواَلتيــان ســوودي لــَي دةبينَيــت، مةبةســ  ئَيمــةش هــةر لَيــرةدا ئــةم  

ي هاوواَلتيان لة باج كةم بكةينةوة، زةريبـةي  طؤر انكاريية كة كراوة لة ياساي باج، بؤ ئةوةية ئةركي سةرشان
تةصاعودين خؤي لة خؤيدا كةم بوونةوةي ئةركي زةريبةية لةسةر شاني هاوواَلتيان، فـةرِي دةوَلةمةنـدو   
فةِري دةكات، دةوَلةمةندةكة زياتري لَي دةسندرَيت، ئةمةش كة زؤربةي زؤري خةَلك سوودي لَي دةبينَيـت،  
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ةكة ئةوةي مووضةكةي حةوت سةد هةزارة بكرَيتة لة دواي مليؤنَيك بَيت، ئةوة ـ%5هةروةها بر ي با ي لة 
 .شتَيكي ضاكةو ثشترريي دةكةين، سوثاس

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

ئَيستا ئةو ثَيشـنيارةي كوَيسـتان خـان كـردي ثَيـن ، شـةش ثةرلـةمانتار ثشـتيوانيان لـَي كـرد، حكومـةتين            
تيواني لَي دةكـات، بؤيـة دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي            ثش

كةس لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا،        ( 1)لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  
 .كةواتة صياغةي بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
 :اية ةوامءابةا

%و5تفدءاوامضدءقباوبقسدباووووو1113مسدقاوو(و12) دنوايدة ةوامءابةداو دنوامقدةنونورادمووووووو(واربةا)تةا وامفقءةو
يةقزقاوعلىو لغونو ققةرو نورصاتبو و فيوادالغموماةياوامارجةاوامو غفغاوصامقطةعواخلةصو سجلنورمسغًةو

 .صاييةبوايقةيبوصامارجةاوامو غفغاواخلةيا

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.ر َيز دبة

ئةم ماددةية عةربيةكةي دةكةينة ئةساس، دوايي تةر ومة دةكرَيت بؤ كـوردي، دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي     
لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  تـةنيا يـة  كـةس           

 .ؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي ترلةطةَلدا نيية، ز

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ريزبةندي ماددةكان دةطؤر َيت، ئةو ماددةية ضوارة لة راثؤرتةكة دةبَيتة ماددةي ثَينجةم

و:اية ةواخلة سا
مو وبهةوشواالغموكور اقةنونةيذةوايفةو وصمبدةودوققةدةراو دووا ادةموووووتبقىوامقواننوصامقءارااوامضءقبغاواية

و.اذاوامقةنون
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةشي تكاية
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةي ثَينجةم
تـةوة، كـة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا كاريـان ثـَي دةكرَيـت، بةمـةر َي لةطـةَل           ئةو ياساو بر يارانةى باج دةمَين

 .حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ثَيضةوانة نةبَي
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 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

ة  زؤر كَي تَيبيين هةية لةسةر ئةو ماددةية  نيية، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةو
سـوثاس، كـَي لةطةَلــدا نييـة دةســ  بـةرز بكاتــةوة  زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنــط ثةسـند كــرا، فـةرموون بــؤ         

 .ماددةيةكي تر
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوامسة اا

و.اوامقةنونعلىوصزقءوايةمغاوصاداقصة وايااروامقةلغمةاوامالز اومقسهغلوتقفغذوا اةمواذ
و

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةشي تكاية
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَينجةم
ثَيويستة لةسةر وةزيرى دارايى وئابوورى رَينمايى ثَيويست بؤئاسان كردنى  َي بة َي كردنـى حوكمـةكانى   

 .م ياساية دةربكاتئة
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .كَي تَيبيين هةية لةسةر ئةو ماددةية  فةرموو كا  كاروان
 :بةر َيز كاروان صاحل ابد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـة  شـت هةيـة     من ثَيم خؤشة لةو بابة  ةنابي وةزيـري دارايـي ئـةو تةعليماتانـةي كـة دةردةكـات تـةنها       
بيخةمة بةرضاوي بةر َيزيان، مةسةلةي روسوماتة بةر اس ، لةو دائريانةي ئةوةي من موتابةعةم كردووة لة 

بؤ حكومةت % 71ي بؤ فةرمانبةرةكةية بؤ كةشف دةردةضَيت لة %31روسومات كة وةردةطريَيت لة % 111
ئيشي لَي ناكات، يان بـؤ بةدواداضـووني لةسـةر    و بؤ وةزارةتي دارايية، من نازام ئةو تةعليماتة بؤ  ةنابي 

ناكات  لةسةر حيسابي هاوواَلتي روسومات بؤ فةرمانبةرةكةية، نـة  بـؤ وةزارةتـي دارايـي، بةر اسـ  حـةق       
واية بؤ ئةو مةسةلةية لة تةعليماتةكاني خؤيدا بةدواداضووني لةسةر بكةن و بة تةواوي يةك ي بكةنةوة، 

 .سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ بايز الاعيرارس ن .بةر َيز د

 .كا  كاروان دةكرَيت شتةكةمان بؤ بنووسيت، تا  ةنابي وةزير وةاَلمي بداتةوة، كا  بورهان فةرموو
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 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةي خةَلكـة لـة بـازار ،    من دوو نوِتة لةالم لةم ياساية طرنط بوو كة ئيشـارةتي ثـَي نـةدرا، بةر اسـ  موشـكي     
مادام ئَيمة دةمانةوَيت موشكيلةي زةريبةي خةَلك حةل بكةين، وةكو عةرزي  ةنابتام كرد، راستة بـةثَيي  

بر طةي سَييةم ئةطةر رةلي سياسةي مـالي عايـدي مةركـةزةو ئَيمـة زةريبـة وةردةطـرين و       ( 111)ماددةي 
، كـة ضـةند سـاَلة داومانـة بـة بةغـدا، ئَيمـة دوو        دةيدةينةوة بـة بةغـدا وةكـو  ـةنابي وةزيـر عـةرزي كـرد       

خـةَلك هةيـة   / موشكيلةمان هةية، بةر اس  ئةطةر دةمانةوَيت خزمةتي خـةَلكي خؤمـان بكـةين، يةكـةميان    
شــت دةهَينَيــت، طــومرط دةدات، كــة طــومرط دةدات  ــارَيكي تــر زةريبــةي لــَي دةســتَيننةوة، حةِــة يــةعين 

تةوة، كة ئةوةي طومرط دةدات لةم زةريبةية عةفو بكرَيت، بـؤ ئـةوةي   بر طةيةكين بةو شَيوةية  َيي بكرَي
 .بازار  هةرزانرت بَيت و دةتوانني بةوة زياتر خزمةتي خةَلك بكةين، ئةمة خاَلي يةكةم

ع و ب و )مةوزوعي زَيرينررةكاني بازار ة، بةر اس  تةوزيعيان كردوون بةسـةر سـَي فيئـةدا    / خاَلي دووةميان
ـةكة بة نؤ مليؤن داهـات و ئةمانـة زةريبـةي زؤريـان لـَي      (ب)دي ئةع ي بة يازدة مليؤن و ، يةعين حةد(ج

دةستَينن، بةبَي ئةوةي هيض مةعايريَيك هةبَيت، حةِة ئةم ضينة تايبةتانةش بةر اس  لة ياسـاكةدا  َييـان   
 .بؤ بكرَيتةوةو زوَلميان زؤر لَي كراوة، سوثاس

 :َيرري سةرؤكي ثةرلةمان / ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .فةرموو كا  شوان
 :بةر َيز شوان عبدالكريم   ل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو تَيبينيانةي هاوكاري بةر َيزم لة َيي خؤيةتي، بةاَلم ثةيوةندي بـةم تةعديلـةوة نييـة، كـة ئَيسـتا ئَيمـة       

 .ِسةي لةسةر دةكةين، زؤر سوثاس
 :َيرري سةرؤكي ثةرلةمان / ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 . ةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و ئةوانةو ئو وري كةشـف دةكـات، ئةطـةر بـةر َيزي ثرسـيارَيكمان      %71بةنيسبةت ئةو برادةرةي كةباسي لة 
موو ئـةوامريو ياسـاكان، كـة ئـةو مةوزوعـة ضـؤن       تةو يه بكات، ئَيمة بـة رةلـي ئيشـارةت دةدةيـن بـة هـة      

 .تةوزيع دةكرَيت و ضؤن وةردةطريَيت
بةنيسبةتي كا  بورهان، وابزام لة وةخـ  خؤيـدا لـة موناِةشـةي ميزانيـةدا ئةوةشـم هـةر وةاَلم دايـةوة،         

طريَيـت،  ئةوة زةريبةو طومرط، كة دةَلَيت زةريبةو طومرط دةبر درَيـت لـة دوو شـوَين، ئـةوة كـة خـؤي وةردة      
دوايي مةِاصةي ثَي دةكرَيت و دادةطريَيتةوة لـةو حيسـابةي كـة ئـةو باسـي دةكـات، ئـةوة مـوديري زةريبـة          
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لةالمة، ئـةو زةريبةيـةي كـة لـة ثَيشـةوة وةردةطريَيـت و دوايـي ثـارةي طومرطةكـةي بـؤ حيسـاب دةكرَيـت و             
وةزارةتـي ماليةيـة بةنيسـبةتي ئـةو      زةريبةكةي لَي دادةطريَيت، ئةوة تةعليماتَيك و ئالياتَيكي ئـين كردنـي  

 .ئيشانةوة كة دةكرَيت، سوثاس
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ماددةكة بؤ ئاخري  ار يوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنردانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوامسة اا

و.زقءوايةمغاوصاداقصة وايااروامقةلغمةاوامالز اومقسهغلوتقفغذوا اةمواذاوامقةنونعلىوص
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةشي تكاية
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَينجةم
ابورى رَينمايى ثَيويست بؤئاسان كردنى  ـَي بـة َي كردنـى حوكمـةكانى     ثَيويستة لةسةر وةزيرى دارايى وئ

 .ئةم ياساية دةربكات
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            
ــةس    ــة  ك ــةنيا ي ــةوة  ت ــؤ     بكات ــةرموون ب ــرا، ف ــند ك ــط ثةس ــةي دةن ــوثاس، بةزؤرين ــة، زؤر س ــدا نيي لةطةَل

 .ماددةيةكي تر

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوامسةبةا

و.علىوجملسواموزراءوصاجلهةاو ااوامةالااوتقفغذوا اةمواذاوامقةنون
 :ي ثةرلةمان َيرري سةرؤك/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةشي تكاية
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثَيونديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياسايى  َي بة َي بكةن
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 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

ةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            دةخي
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوامثة قا

و.اءاروققةةراو ووا اةمواذاوامقةنونودوقةملوبأيونوواةنونيواص
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةشي يوَيننةوة
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم
 . ياسايةدا ثَيضةوانة بَيتكار بة هيض دةَِيكى ياسايى، يان بر يارَيك ناكرَيت لةطةَل حوكمةكانى ئةم 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :ان عبدالقادر دزةييرؤذ.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوامقةاةا

و(.صاةئووكور اقةن)ققفذواذاوامقةنونواعقبةرًاو نوتةرقخونعءموشواجلءقاةوامءمسغاو
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةش يوَيننةوة
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 :ماددةي نؤيةم
 .ةوة  َي بة َي دةكرَيت(وةِايعى كوردستان)ئةم ياساية ثاش بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرميى 

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

ة دةسـ  بـةرز   دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـ         
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ئةسبابي مو يبة
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وادابةبوايوجبا

و.مقخفغفوامةبىءوامضءقبديوعلىوكةالوايواطقنوصاعة ةوامقظءوشوادعفةءااوامضءقبغا،ويقاومءعواذاوامقةنون
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةش يوَيننةوة
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (هؤيةكاني دانانى ئةم ياساية)
 بؤ سوو  كردنـى بـاج لةسـةر شـانى هاوونتيـان و ضـاو ثـَي خشـاندنةوةى لَيبووردنـةكانى بـاج، ئـةم ياسـاية            

 .دةرضووَيندرا
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .كَي تَيبيين هةية لةسةر ئةسبابي مو يبة  فةرموو
 

 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةاَلمةكةي  ةنابي وةزير وةاَلمي من نةبوو، من ئةوةندةم طوت عةفو بكرَيت لة طومرطةكةي
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.ز دبةر َي

 .فةرموو كا  ش،ان
 :بةر َيز ش،ان ابد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ببوورة لةسةر ئةسبابي مو يبة نيية، داواي لَيبووردن دةكةم

 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .ؤ ئةوةي بيخةينة دةنردانةوةئاخري  ار يوَيننةوة، ب
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وادابةبوايوجبا

و.مقخفغفوامةبىءوامضءقبديوعلىوكةالوايواطقنوصاعة ةوامقظءوشوادعفةءااوامضءقبغا،ويقاومءعواذاوامقةنون
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

 .بةكورديةكةش يوَيننةوة
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 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (هؤيةكاني دانانى ئةم ياساية)
بؤ سوو  كردنـى بـاج لةسـةر شـانى هاوونتيـان و ضـاو ثـَي خشـاندنةوةى لَيبووردنـةكانى بـاج، ئـةم ياسـاية             

 .دةرضووَيندرا
 :ؤكي ثةرلةمان َيرري سةر/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز            
ــَي        ــةوة، ك ــة دةنردان ــة دةخةين ــةموو ِانونةك ــتا ه ــرا، ئَيس ــند ك ــط ثةس ــةكؤي دةن ــوثاس، ب ــةوة  زؤر س بكات

كـةس لةطةَلـدا   ( 5)دةسـ  بـةرز بكاتـةوة      لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة  
نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ثريؤزبايي دةكـةين و سوثاسـي هـةموو اليـةكتان دةكـةين،      
كة هي   بوون و ماندو بوون، سوثاسي  ةنابي وةزيرو  َيرري وةزيرو نوَينةري حكومةت بـؤ ثةيوةنـدي   

ئومَيد دةكـةين لـة خزمـةتي ميللةتةكـةمان بَيـت و بـؤ زيـاد كردنـي         لةطةَل ثةرلةمان و ستافةكةي دةكةين، 
 .حةرةكةي تيجاري،  ةنابي وةزير ئةطةر ِسةيةكت هةية فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةتي ليذنةي دارايـي و ليذنـةي ياسـايي،    سوثاسي ثةرلةماني بةر َيز دةكةم بةناوي وةزارةتي داراييةوة، بةتاي
ئةوانةي كة هي   بوون و ماندوو بوون و ئةوانـةي كـة موناِةشـةيان كـردو دةوَلةمةنـديان كـرد، زؤر زؤر       

 .سوثاستان دةكةم و مةمنوم
 : َيرري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن بايز الاعير.بةر َيز د

دةهَينني، بؤ دانيشتين داهاتوو ئاطادارتـان دةكةينـةوة،    سوثاس بؤ هةموو الية ، دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَي
 .بةخَير بَين، هيوادارين سةركةوتوو بن

 

 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ارس ن بايز الاعير               . فرست ابد عبدا                                                د               
  سكرتَيري ثةرلةماني                                              َيرري سةرؤكي ثةرلةماني                                        
 عَيراق                            –عَيراق                                                   كوردستان  –كوردستان            
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\11\12رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 12/11/1111 رَيكةوتي سَي شةممة

 -ثةرلةماني كوردستان   15/11/1111رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممةي ثَين نيوةر ؤي (11،71)كاتذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)ِادر عبدا  عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد

دانيشـتين  , بةر َيز فرست عبد عبدا  سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارس ن بايز الاعير  َيرري سةرؤ  و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (9)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ماددة ي (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (9)دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي       , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بـةم   15/11/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي    (11،71)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :ة بَيتشَيوةي
 :خوَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثَيشنيارة ياسايانةي خوارةوة -1

اهلغئدداوامةة دداو)ثَيشــنياري ياســاي دةســتةي طشــ  دروســ  و باشــي بةرهةمــةكاني خؤمــاَلي و هاوردةكــان   -ع
 (.ملجو ةوصاال اوايققوجةاوا لغاوصايسقور ة

 .عَيراق - لة هةرَيمي كوردستان( بيمةي تةندروس )ثَيشنياري ياساي  -ب
 .عَيراق -لة هةرَيمي كوردستان ( ِةدةغة كردني سواَلكردن)ثَيشنياري ياساي  -ج
ــة ثةرلــةماني           -1 ــةت ل ــةتي ليذنــةي نةزاه ــة ئةندامي ــة ل ــةم ئةندامــة بةر َيزان ــانةوةي ئ ــت لةكاركَيش دةس

 :كوردستان
 (.بشري خلير حداد.د)بةر َيز  -ع

 (.عبدالقادر اكرام كير عبدالصمد)بةر َيز  -ب
 (.سةرهةنط فرج حممد)بةر َيز  -ج
 (.سةروةر عبدالربن عمر.د)بةر َيز  -د
 :دةست لةكار كَيشانةوةي ئةم ئةندام بةر َيزانة لة ئةنداميةتي ثةرلةماني كوردستان -7

 (.عبدا  علي ابراهيم)بةر َيز  -ع
 (. رفي  صابر ِادر.د)بةر َيز  -ب
 (.شاهؤ سعيد فتاح ا .د)بةر َيز  -ج
 (.بة كريم رؤصلزانا .د)بةر َيز  -د
 (.ثةريهان ِب ي حممد.د)بةر َيز  -ه
 (. عفر علي رسول.د)بةر َيز  -و
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خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ئةجنومــةني    -4
 .1119ي ساَلي (4)ثارَيزطاكان و ِةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار15/11/1111، رؤذي دانيشنت (9)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ةي ي مـادد (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1991
ي (11,71)ي ثـَين نيـوةر ؤ، بـةاَلم دواخـرا بـؤ      (11)ي خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (9)ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 15/11/1111ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي ثَين نيوةر 
 :خوَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثَيشنيارة ياسايانةي خوارةوة -1

اهلغئدداوامةة دداو)ثَيشــنياري ياســاي دةســتةي طشــ  دروســ  و باشــي بةرهةمــةكاني خؤمــاَلي و هاوردةكــان   -ع
 (.ملجو ةوصاال اوايققوجةاوا لغاوصايسقور ة

 .عَيراق -لة هةرَيمي كوردستان ( بيمةي تةندروس )ياري ياساي ثَيشن -ب
 .عَيراق -لة هةرَيمي كوردستان ( ِةدةغة كردني سواَلكردن)ثَيشنياري ياساي  -ج
ــة ثةرلــةماني           -1 ــةت ل ــةتي ليذنــةي نةزاه ــة ئةندامي ــة ل ــةم ئةندامــة بةر َيزان ــانةوةي ئ ــت لةكاركَيش دةس

 :كوردستان
 (.حدادبشري خلير .د)بةر َيز  -ع

 (.عبدالقادر اكرام كير عبدالصمد)بةر َيز  -ب
 (.سةرهةنط فرج حممد)بةر َيز  -ج
 (.سةروةر عبدالربن عمر.د)بةر َيز  -د
 :دةست لةكار كَيشانةوةي ئةم ئةندام بةر َيزانة لة ئةنداميةتي ثةرلةماني كوردستان -7

 (.عبدا  علي ابراهيم)بةر َيز  -ع
 (. ر ِادررفي  صاب.د)بةر َيز  -ب
 (.شاهؤ سعيد فتاح ا .د)بةر َيز  -ج
 (.بة كريم رؤصلزانا .د)بةر َيز  -د
 (.ثةريهان ِب ي حممد.د)بةر َيز  -ه
 (. عفر علي رسول.د)بةر َيز  -و
خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ئةجنومــةني    -4

 .1119ي ساَلي (4)حيةكان لة هةرَيمي كوردستان ذمارة ثارَيزطاكان و ِةزاو نا
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داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصة، ليذنةي ياسايي بؤ بر طة يـةكي بةرنامـةي كـار،    
 .فةرموون

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثَيشنيارة ياسـاي دةسـتةي طشـ  دروسـ  و باشـي      / نامةي كارخاَلي يةكةمي بةر

 (.اهلغئاوامةة اوملجو ةوصاال اوايققوجةاوا لغاوصايسقور ة)بةرهةمةكاني خؤماَلي و هاوردةكان 
 :يةئَيستا دةِي داواكاري ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانتان ثَيشكةش دةكةم سةبارةت بةم ثرؤذة

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 ثرؤذة ياسا/ ب

 ...سَ و و رَيز
 عدءصعوادةنونواهلغئداوامةة داووووو)ئَيمةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردسـتان هاوثَيضـمان طةاَلَلـة كـردووة بـةناوي      

ــةوة  (ملجددو ةوصاددال اوايققوجددةاوا لغدداوصايسددقور ةوو ــاري كؤبوون ــةي ك ــة بةرنام ــة يرَيت ــاتووي ، تكاي ي داه
 .ثةرلةمان، لةطةَل رَيزماندا

 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان لةسةر ئةم داواكاريية كردووة
 .عماد حممد حسني -1
 .نةرنان عبدا  ِادر -1
 .ئاراس حسني حممود -7
 .سؤزان شهاب نوري -4
 .دَلشاد شهاب حا ي -5
 .بَيري،ان الاعير سةرهةنط -2
 .فى صطصبيحة ابد  -3
 .امري طؤطا يوسف -8
 .ابراهيم طةاءكال  -9

 .ئارام شاهني داود -11
 .شةوم حممد غريب -11

مــاددةو لةطــةَل دةرضــوواندني هؤكــاري ياســاكة، داوا لــة ســةرؤكايةتي ( 19)ئــةم ثــرؤذة ياســاية بريتيــة لــة 
 .ثةرلةمان دةكةين، كة ئيحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات و، لةطةَل رَيزماندا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ثَيشنياري ياساي دةستةي طش  ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثاراستين مـايف بةكاربـةرو ئةندامـة    
 .، نوفتةي نيزامت هةية  كةرةم بكة(ب)بةر َيزةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةين، فةرموو بؤ بر طةي 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
ئةمة بـؤ بؤتـة ثَيشـنيار  ئـةم ثـرؤذة ياسـايانة بـةثَيي ثـةير ةو دةبوايـة بـة ثـرؤذة بَيـت، بـؤ لـة كارنامةكـة                

 نووسراوة ثَيشنياري ياساي دةستةي طش  
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . ةنابي سكرتَيري ثةرلةمان وةاَلمي هةية
 :مانسكرتَيري سةرؤكي ثةرلة/بةر َيز فرست ابد عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ثرؤذةيـة بؤيـة بؤتـة ثَيشـنيار، ضـونكة ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشكةشـيان كـردووة، ثـرؤذةي حكومـةت            

 .نةهاتووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.ب)فةرموون بؤ بر طةي 
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان ( بيمةي تةندروس )ساي ثَيشنياري يا -بر طةي ب 

ئةم ثَيشنيارة لةاليةن ذمارةيي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ئَيستا دةِي ثَيشـنيارةكةتان  
 :بؤ دةخوَينمةوة

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 ثرؤذة ياسا/ ب

 ...سَ و و رَيز
ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووة، ثَيشـنيار دةكـةين    ئَيمةي ذمارةي

ثَيشكةش دةكةين، بؤ ئةوةي يرَيتة بةرنامـةي كـاري كؤبوونـةوةي    ( بيمةي تةندروس )كةوا ثرؤذة ياساي 
 .ثةرلةمان و طفتوطؤ كردن لةسةري و داني بر ياري طوجناو، لةطةَل رَيزماندا

 :ي واذووي ثَيشنياري ياساكةئةندامان
 (.ب ل)ابد سليمان عبدا  -1
 .حسن رضةسةرطوَل  -1
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 .صباح حممد جنيب.د -7
 (.ئارام)ايوب نعمت ِادر -4
 .ثةنان عزالدين عبدالربن -5
 .ظيان عبدالرحيم عبدا  -2
 .عبدالربن حسني ابابكر -3
 .ابد عثمةنسيوةير  -8
 .حسن الاعير يةضل -9

 (.وةرتي)بد ابراهيم عليا.د -11
مــاددة ثَيكهــاتووة، لةطــةَل هؤيــةكاني دةرضــوواندني ياســاكة، داوا لــة ســةرؤكايةتي  ( 17)ئــةم ثَيشــنيارة لــة 

ثةرلةمان دةكةين ثرؤذةكة ئاراستةي ليذنة تايبةمتةنـدةكان و ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةر َيز بكـات، لةطـةَل       
 .رَيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيزان، ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ياسايي و ليذنةي تةندروس  و ئةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةماني كوردستان بةر 
 (.ج)دةكةين، كةرةم بكةن بؤ بر طةي 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان ( ِةدةغة كردني سواَلكردن)ثَيشنياري ياساي  -بر طةي ج

ئةو ثَيشنيارة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ئَيسـتا دةِـي داواكاريةكـةتان    
 :بؤ دةخوَينمةوة

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذة ياسا/ ب
 ...سَ و و رَيز

ن كــردووة، هاوثَيضــمان طةاَلَلــة كــردووة ئَيمــةي ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان كــة لــة خــوارةوة واذوومــا 
، تكايـة يرَيتـة بةرنامـةي كـاري     (ثرؤذة ياساي ِةدةغـة كردنـي سـواَلكردن لـة هـةرَيمي كوردسـتان      )بةناوي 

 .كؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةمان، لةطةَل رَيزماندا
 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان لةسةر ئةم داواكاريية كردووة

 (.وةرتي)اهيم عليابد ابر.د -1
 .طوَليزار ِادر الاعير -1
 .يشار جنم الدين نورالدين -7
 .عبدالقادر اكرام كير -4
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 .شَيردَل حتسني حممد -5
 .امري طؤطا يوسف -2
 .ساد تؤما كاكؤ -3
 .بهةءاماقنعمر عبدالعزيز  -8
 .حسن الاعير يةضل -9

 (.ب ل)ابد سليمان عبدا  -11
 .بنيامني هان الاعير .د -11
 .بةفرين حسني خةليفة -11
 .بة سعيد بة علي -17

ماددة، لةطـةَل هؤكـاري دةرضـوواندني ياسـاكة، داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان        ( 3)ئةم ثرؤذةية بريتية لة 
 .دةكةين كة ئيحالةي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني بكات و، لةطةَل رَيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرؤذةية ئاراستةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي كاروبـاري كؤمةاَليـةتي و ئةندامـة بـةر َيزةكاني         بةر َيزان، ئةم
 .ثةرلةماني كوردستان دةكةين، سوثاس

دةست لةكاركَيشانةوةي ئةم ئةندامة بةر َيزانة لـة ئةنداميـةتي ليذنـةي    / بر طةي دووةممان لة بةرنامةي كار
 .نةزاهة لة ثةرلةماني كوردستان

، كــة بةنووســراو داواي كــردووة لــة ليذنــةي نةزاهــة دةســت بكَيشــَيتةوة،   (بشــري خليــر حــداد .د)ز بــةر َي -1
دةخيةمة ثَين ئَيوةي بةر َيز، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية بةر َيزيان دةست لةكار بكَيشَيتةوة لـة  

ار بكَيشَيتةوة، زؤر سوثاس، كـَي  بةر َيز لةطةَلداية كة دةست لةك( 51)ليذنةي نةزاهة دةس  بةرز بكاتةوة  
 .بةر َيز لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا( 17)لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  

 .، فةرموو(عبدالقادر اكرام كير عبدالصمد)بةر َيز  -1
 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كة ئةندام دةسـت لـةكار دةكَيشـَيتةوة، دةبَيـت دةسـت لةكاركَيشـانةوةكةي بـة نووسـني         ( 77)بةثَيي ماددةي 

 .ثَيشكةش بكات و لةناو هؤَلي ثةرلةمان دةخوَيندرَيتةوة، ئةطةر بةثَيي ثةير ةو بَي، بةو شَيوةية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةية بــةردةوام بــووة، ئَيمــةش بــةو شــَيوةية ئةمــة بةنيســبةت ليذنــةكان وةكــو عورفَيــك ثةرلــةمان بــةو شــَي
 .دةر ؤين

عبـدالقادر  )، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطـةَل ئةوةيـة بـةر َيز    (عبدالقادر اكرام كير عبدالصمد)بةر َيز  -1
بـةر َيز  ( 45)دةست لةكار بكَيشـَيتةوة لـة ليذنـةي نةزاهـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة         ( اكرام كير عبدالصمد
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بـةر َيز  ( 11)دةست لةكار بكَيشَيتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة        لةطةَلداية كة
 .لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا

( سـةرهةنط فـرج حممـد   )سةرهةنط فرج حممد دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَل ئةوةيـة بـةر َيز   )بةر َيز  -7
بـةر َيز لةطةَلدايـة كـة دةسـت لـةكار      ( 74)لة ليذنةي نةزاهة دةس  بةرز بكاتةوة  دةست لةكار بكَيشَيتةوة 

بـةر َيز لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس،     ( 13)بكَيشَيتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  
 .بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا

ة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة بـةر َيزيان دةسـت لـةكار       ، دةخيةمة دةنردانـةو (سةروةر عبدالربن عمر.د)بةر َيز  -4
بـةر َيز لةطةَلدايـة كـة دةسـت لـةكار بكَيشـَيتةوة،       ( 45)بكَيشَيتةوة لة ليذنةي نةزاهة دةس  بةرز بكاتةوة  

بـةر َيز لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي      ( 3)زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـ  بـةرز بكاتـةوة     
 .سؤزان خان كةرةم بكة. دةنط ثةسند كرا

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثاش دةست لةكاركَيشانةوةي ئـةم ئةندامانـة لـة ليذنـةي نةزاهـة، ضـونكة ئَيسـتا ضـوار ئةنـدامي مـاوة، داوا           

 .دةكةم لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة مةصريي ئةم ليذنةية دياري بكات بةزووترين كات، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

كوتلةو ليستةكان ئاطادار دةكرَينةوة بة نووسراوي رةلي كة هةر كوتلةية  نوَينةري خؤي بؤ ئةو ليذنةية 
 .دةست نيشان بكات، بة مةر َيك ئةو ئةندامةي لةو ليذنةية بَيتة ئةندام لة دوو ليذنة زياتر نةبَيت

ــار   ــةي ســَيي بةرنامــةي ك ــةتي   دةســت لةك/ ئَيســتا بــؤ بر ط ــانةوةي ئــةم ئةنــدام بةر َيزانــة لــة ئةندامي اركَيش
 :ثةرلةماني كوردستان

، بةر َيزان، ئةم ئةندام ثةرلةمانة دةيةوَيت لة ئةنداميةتي ثةرلةماني (عبدا  علي ابراهيم حسني)بةر َيز -1
قالةكاني كوردسـتان دةســت لــةكار بكَيشــَيتةوة، بــة نووســراو بــؤ ئَيمــةي نــاردووة وةكــو عورفَيــك، كــة ئيســتي 

 :ئةنداماني ثةرلةمان خوَيندراوةتةوة، بؤية وةكو بةر َيزيان نووسيويانة دةخيوَينينةوة
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بةر َيز

 (خوشك و برايان)ئةنداماني ثةرلةمان / بةر َيزان
 دةست لة كاركَيشانةوة/ بابةت

 .بة سَ وَيكي طةرمةوة
ةلةكةت، يان خةَلكي ناوضةكةي خؤت لة شوَينَيكي ثريؤزي وةكو ثةرلةماني نوَينةرايةتي كردني رؤَلةكاني ط

كوردستان بـؤ هـةر تـاكَيكي ئـةم كؤمةَلرايـة طـةورةترين سـةربةرزي و شـةرافةمتةندانةترين مـةدالياي رَيـز           
تر لَينانة، بةتايبةتي بؤ يةكَيكي وةكو من كة هةموو تةمةني خؤم لة سةرةتاي هةرزةكارييةوة تا ئَيستا زيـا 

 .ساَلة بؤ خزمةتي طةلةكةم لة ريزي شؤر ش و ثَيشمةرطايةتيدا تةرخان كردووة 41لة 
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نوَينةرايــةتي كردنــي خــةَلكي كوردســتان وة  طــةورةترين طــةلي بــَي دةوَلــةت بــؤ ئــةم هــةموو كارةســات و    
ي مَيـذوويي  تراذيديا  ةرطرب انةي لة كؤتايي سةدةي بيستةم بةسةريدا هاتووةو خؤر اطري كـردووة، ئؤبـاَلَيك  

 .مةزن دةخاتة ئةستؤي تا  تاكي ئَيمة لةم شوَينة ثريؤزةدا
لة كاتَيكدا دوو ساَل بةسةر دةست بةكار بوومنان لةم ئةركة ثريؤزة تَي دةثةر َي بة ويذدانـةوة سـةير دةكـةم    

او تكـا دةكـةم لَيكدانـةوةي  ـؤر    )لةبةر كؤمةَلَيك هؤكار كة ثةيوةنديان بـة نـاخي دةروونـي خؤمـةوة هةيـة      
، ناتوام ضيرت ئةم ئؤباَلة ِورسة بررمة ئةستؤ، بؤيـة بـةم نامةيـة لـة ئَيـوةي بـةر َيز داوا       ( ؤري بؤ نةكرَي

دةكةم لةسةر رةزامةندي دَلي خؤم دةست لة كاركَيشانةوةم ِةبوَل بفةرموون، بةو هيوايةي كةسي هاتوو بؤ 
ي تـازةوة بتـوانَي ئـةم ئـةر  و ئؤباَلـة ثـريؤزة       ثر  كردنةوةي شوَينةكةم بة ئريادةيةكي بةهَيزو طـور و تينَيكـ  

 .بررَيتة ئةستؤ و بتوانَي خزمةت بةم مةرامة ثريؤزة بكات
لة ناخي دَلمةوة ماَلئاوايي لة هـةموو اليـةكتان دةكـةم و لـة هـةر كـةموكور ي لـة يـةكرت نةطةيشـتنَيك داواي          

ني سةروةري ياسا بـؤ نةهَيشـنت   بةخشني دةكةم، سةركةوتنتان بؤ خزمةت بة دؤزي رةواي كوردو ضةسثاند
 .و بنرب  كردني نا عةدالةتي كؤمةاَليةتي لةيةزداني مةزن بة ئاوات دةخوازم

ــةمان و         ــازادي و ثةرل ــةيان ئ ــةمي خوَينةك ــة بةره ــةهيدان ك ــاكي ش ــاني ث ــؤ طي ــان ب ــَي ثاي ــزي ب دورود و رَي
 .حوكمر اني لة هةرَيمي كوردستانة

َيشـمةرطةي كوردسـتان و زينـدانياني سياسـي كـة تةمـةني خؤيـان بـؤ         سَ و لة خؤر اطري و ئازايةتي هَيزي ث
 ئازادي بةخشي، بةر َيزو حورمةتي زؤرةوة

 ثةرلةمانتار                                                                                                   
 عبدا  مام علي

وة، كَي لةطـةَل ئةوةيـة بـةر َيزيان دةسـت لـةكار بكَيشـَيتةوة دةسـ  بـةرز         بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنردانة
بـةر َيز لةطةَلدايـة كـة بـةر َيزيان دةسـت لـةكار بكَيشـَيتةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة            ( 58)بكاتةوة  

ــةرز بكاتــةوة    ــ  ب ــرا، داوا   ( 11)دةس ــند ك ــط ثةس ــةي دةن ــوثاس، بةزؤرين ــدا نييــة، زؤر س ــةر َيز لةطةَل ي ب
 .موفةِيةتي بؤ دةخوازين لة هةر شوَينَيك بَيت

، ئــةم ثَيشـنيارةي ثَيشــكةش كـردووة بــؤ دةسـت لــةكار كَيشـانةوةي لــة     (طدهورفيــ  صـابر ِــادر  .د)بـةر َيز   -1
 .ئةنداميةتي ثةرلةماني كوردستان
 بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 دةست لة كاركَيشانةوة/ بابةت
الونةوة وةكو شاعريو نووسةر كَيشةي نيشتماني نةتةوةكةم و دادثةوةري كؤمةاَليةتي  لة سةرةتاي تةمةني

و ئازادي هةميشة خةون و ئاماجني من بوون، تةواوي كارو بةرهةمةكانيشم هةَلرري ئةم خةون و ئاماجنانة 
ر بـؤ ئـةو   بوون لة هةر  َيرايةكين هةستم كـرد بَيـت كـة دةرفـةتي ئـةوةم ثـَي نادرَيـت وةكـو ثَيويسـت كـا          

خةون و ئاماجنانة بكةم، خؤم لةناو هيض دةزطاو دامةزراوةيةكي سياسيدا بةند نةكردووة، كاتَيكين ِةبوَلم 
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كرد وة  كةسَيكي سةربةخؤ بؤ ثةرلةماني كوردستان كانديـد بكـرَيم، ثَيمـوا بـوو ثةرلـةمان وة  بـااَلترين       
اني و بةر َيوةبردني كؤمةَلرا بةرةو ثَين بـةرَيت  دةسةاَلت لة هةرَيمي كوردستاندا دةتوانَيت شَيوازي حوكمر 

و سةروةري ياساو ثاراستين ئازادي و بةرةنراربوونةوةي طةندةَلي و ثَين طرتن لة بـَي دادي بكاتـة ئامـاجني    
سةرةكي خؤي، ئَيمة لة كاتي هةَلبذاردنيشدا بةم هيواو بةَلَينانةوة روومان لة خةَلكي كوردستان كرد، بـةاَلم  

ثةرلةماني كوردستان هَيشتا لة ثةرلةماني طةلَيك ناضَيت، كة سةدةيةكة بؤ ئازادي و دادثةروةري  بةداخةوة
خةبات دةكات و، لةم ثَيناوةدا سةدان هةزار ِورباني داوة، ئةو شـَيوة كـاركردن و بةر َيوةبردنـةي لـة مـاوةي      

ازة يــة  لــةباري روحــي و ئــةزمووني دوو ســاَلي رابردوومــدا لــة ثةرلــةماني كوردســتان بيــنم مــن بــة ئةنــد 
ويذدانيةوة نيرةرانيان كردووم، كة نةتوام لةوة زياتر درَيذة بة كارةكةم بدةم، بؤية بةم نامةية دةسـت لـة   
كاركَيشانةوةم لة ثةرلةمان بة ئَيوةو هاور َيياني ثةرلةمانتارةكام و راي طش  كوردستان رادةطةيةم، لةطةَل 

 .رَيزمدا
 دستانئةندامي ثةرلةماني كور

 رفي  صابر ِادر.د                                                                                  
بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية بةر َيزيان دةست لةكار بكَيشـَيتةوة لـة ئةنداميـةتي    

َيز لةطةَلدايــة كــة دةســت لــةكار بكَيشــَيتةوة، زؤر  بــةر ( 47)ثةرلــةماني كوردســتان دةســ  بــةرز بكاتــةوة   
بةر َيز لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنـط  ( 12)سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  

 .ثةسند كرا
 :، بة نووسراو دةست لةكاركَيشانةوةي خؤي ثَيشكةش كردووة(شاهؤ سعيد فتاح ا .د)بةر َيز  -7

 عَيراق –سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  بةر َيز/ بؤ
 دةست لةكاركَيشانةوة لة ثةرلةمان/ بابةت

 ....سَ و رَيز
ــاح ا  ) ــعيد فت ــاهؤ س ــن ش ــت     ( م ــة دةس ــؤر ان بــةم نامةي ــيؤني ط ــة فراكس ــتان ل ــةماني كوردس ــدامي ثةرل ئةن

ةم داواكارييـةم يرَيتـة   لةكاركَيشانةوةي خؤم رادةطةيةم لة ثةرلةماني كوردستان، داواكارم لـة بـةر َيزتان ئـ   
بةردةم ثةرلةماني كوردستان بة مةبةس  ثةسند كردني، بؤ ئاطاداري بةر َيزتان مـن نامـةوَيت وة  ئةنـدام    
ثةرلةمان خانةنشني بكرَيم، بةَلكو دةمةوَيت برةر َيمةوة بؤ كاري بةر لة دةست بةكار بـووم لـة ثةرلـةمان،    

د كردني دةست لةكاركَيشانةوةكةم بر يار بدرَيت بة طةر انـةوةم بـؤ   لةبةر ئةوة داواكارم هاوكات لةطةَل ثةسن
 .، لةطةَل رَيزمدا11/8/1119كاري بةر لة سوَيندي ياساييم لة ثةرلةمان لة 

 شاهؤ سعيد فتح ا .د
 .نوِتةي نيزامية، فةرموو سؤزان خان
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيك و حورمةمت بؤ ئةو بةر َيزانةي دةست لةكار دةكَيشنةوة، ئةوة مافَيكي تةبيعي هـةموو  لةطةَل هةموو رَيز

كةسَيكة، كة كاتَيـك بيـةوَيت لـةو ئيشـة، لـةو كـارة دةسـت لـةكار بكَيشـَيتةوةو، بةتايبـةتي لـة ثةرلـةمانين             
وة كـة لـةناو ئـةم    بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ رَيكخراوة، ئةوةي من نوِتةي نيزاميم لةسةر هةية، سـةبارةت بـة  

دةست لةكار كَيشانةوةية ثرؤذة بر يارَيك بـةدي دةكرَيـت، كـة ئةوانـة وةكـو تـا  داوايـان كـردووة، كـة ئَيمـة           
خؤمان دةزانني بةثَيي ثـةير ةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان هـةموو ثـرؤذة بر يارَيـك دةبَيـت دة ئةنـدام ثةرلـةمان          

ةسند كردني ئـةم داواكارييـة، ئَيمـة تـةنها دةتـوانني      ثَيشكةشي بكات، نة  ية  ئةندام ثةرلةمان، لة كاتي ث
ئيستيقالةكةي ثةسند بكةين، ئةوانةي تر دةبَيـت بـة ثـرؤذة ياسـاية  كـة دة ئةنـدام ثةرلـةمان ثَيشكةشـي         
دةكــات و، ئةمــة خــاَلي يةكــةم ســةبارةت بــةوةي كــة خؤشــي ئامــادة نــةبَيت خانةنشــيين وةربررَيــت، ئــةوة    

 .َيك كة وةري نةطرَيتدةطةر َيتةوة بؤ خؤي وةكو تاك
خاَلي دووةميشي ئةوةيـة، كـة تـةداخولَيكي تـةواوي سـةرني تيايـة بـؤ كـاري ياسـاي خدمـةي مـةدةني، كـة             
دةَلَيت ئةو كةسةي كة دةست لة كار دةكَيشَيتةوة حكومةت دةبَيت، يةعين مايف ئةوةي نيية برةر َيتةوة سةر 

َيساي ض ئةوةي لةاليةن حكومةتةوة دةرضووة، ض ئةوةي كاري ثَيشووي خؤي، كةواتة ئةمة كؤمةَلَيك ياساو ر
ثــةير ةوي نــاوخؤي ثةرلــةمان تَيكــةاَلو كــراوة، بؤيــة لَيــرة ئــةم نوِتــة نيزاميــةم طــرت، دةمــةوَيت عــةرزي    
 ــةنابتاني بكــةم و ئةنــداماني ثةرلــةمان ثــرؤذة بر يــار بــة يــة  تاكــة كــةس ناكرَيــت و، تــةداخولي كــاري    

ةي مةدةني ئَيمة لة ثةرلةمانةوة بة بر طةية  نـاتوانني بيكـةين، داواكـارين    حكومةتين بةثَيي ياساي خدم
 .لة  ةنابت تةنها بر طةي ئيستيقالةكة يرَيتة دةنردانةوة، لةطةَل هةموو رَيزو سوثاسَيكمان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز عبدالس م بةرواري كةرةم بكة
 :ي صد  صطفىبةر َيز عبدالس م 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــت           ــةلةي دةس ــة  مةس ــةر ي ــةنها لةس ــدان ت ــزام دةنر ــةين، واب ــدان بك ــت دةنر ــان دةكرَي ــوثاس، داوا لَيم س
لةكاركَيشانةوةي نيية، بةَلكو دةنردانة لةسةر نـاوةر ؤكي ئـةم نامةيـة، ئةطـةر ئَيمـة دةنرمانـدا بـةوةي هـةر         

ِانوني خدمةي مةدةني دةكةين، بةثَيي ياسا ئةوةي دَيتة ناو  يةكَيك كة برةر َيتةوة بؤ وةزيفةي بةطوَيرةي
ثةرلـةمان و دةســ  لــةكار كَيشــايةوة، ئةطـةر ويســ  برةر َيتــةوة، دةبَيــت بـةثَيي ِــانوني خدمــةي مــةدةني    

 .داواكاي خؤي بكات، بؤية دةبَيت وريا بني، ئَيمة دةنط بةوة بدةين، يةعين ئَيمة ثَيشَيلي ِانومنان كردووة
مةســةلةي وازهَينــان لةتــةِاعود، يــان نــا، ئةمــة مةســةلةيةكي شةخصــية، دةتوانَيــت رَيــك بكــةوَيت  / دووةم

لةطةَل ذمَيرياري ثةرلـةمان، مـن وةكـو خـؤم، وةكـو فـةرد لةطـةَل ئةوةمـة تـةِاعودمان نـةبَيت، مـن لةطـةَل             
ذَيردراو بـة كـاتَيكي   ئةوةمة ئةوةي دَيتة ثةرلةمان، يان دَيتة ئةجنومـةني موحافـةزة هـةر  َيرايـةكي هةَلبـ     
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كاتي بَيت، ثاشان برةر َيتةوة ئيشي خؤي، بـةاَلم ئَيمـة لـةم ثرؤسـةية دةنرـدان لةسـةر دةسـت لةكاركَيشـانة،         
بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم و ثشـترريي ئـةو ثَيشـنيارة دةكـةم، ئَيمـة لَيـرة تـةنها دةنـط بـدةين لةسـةر خـاَلي              

وة، ئةوة لة ثرؤتؤكؤل تةسبيت ببَيت، ئةو كاتة ئَيمة بر يار يةكةمي، كة داواي كردووة دةست لةكار بكَيشَيتة
 .دةدةين موافيقني، يان نا، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  كاردؤ فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـات، ضـونكة ئـةوة مافـة، ض     لةكاتي دةست لةكاركَيشـانةوة بـؤ هـةموو ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان رةوايـة داواي ب      

ئةوةي ثةيوةندي بة خانشينيةوة هةية، ض ئةو خواستةي دةيـةوَيت بضـَيتةوة سـةر وةزيفـةي خـؤي، لةبـةر       
ئةوة هةر رَيكارَيكي ياسايي ثَيويست بَيت، ئةمة حةِة برريَيتة بةر، بةاَلم ئةم داواية داوايةكي رةواية، ئيرت 

 .كي ترة، سوثاسثةرلةمان ِبوَلي بكات، يان نايكات شتَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، تكاية لةبةر ئةوةي ئةمة وة  ية  شت تةِديم كراوة، لَيـرة بر طـة بـة بر طـةي ناكـةين، بؤيـة بـؤ        
َيزي تـرين بـة هـةمان شـَيوة لةطـةَلي هـاتووة دوا       زياتر روون كردنةوة ئيستيقالةي ئـةم بـةر َيزةو سـَي بـةر     

ر، ئَيستاش كؤتايي بـة دانيشـتين ئـةمر ؤمان دةهَيـنني، دانيشـتين داهـاتوو سـبةي        دةخةين بؤ دانيشتنَيكي ت
 .ي ثَين نيوةر ؤ، خوا ئاطادارتان بَيت(11)سةعات 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)ارس ن بايز الاعير               حممد ِادر عبدا . فرست ابد عبدا                          د  
 ي ثةرلةمانيسكرتَيري ثةرلةماني                        َيرري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤك       

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان 
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\11\12رَيكةوتي  ضوارشةممة

 ردنخولي سَييةمي هةَلبذا
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 12/11/1111 رَيكةوتي ضوارشةممة

 -ثةرلــةماني كوردســتان   12/11/1111رَيكــةوتي  رؤذي ضوارشــةممةي ثــَين نيــوةر ؤي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد ِادر عبدا 

دانيشـتين  , بةر َيز فرست عبد عبدا  سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارس ن بايز الاعير  َيرري سةرؤ  و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي ذمـارة  لة ثةير ةوي نـاوخؤ ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (11)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بــةم  12/11/1111ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي ضوارشــةممة رَيكــةوتي  (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  

 :شَيوةية بَيت
اري دةســت لــةكار كَيشــانةوةي ئــةم ئةندامــة بةر َيزانــة لــة ئةنداميــةتي ثةرلــةماني خســتنةر وو و داواكــ --1 

 :كوردستان
 (.شاهؤ سعيد فتاح ا .د)بةر َيز  -ع

 (.بة كريم رؤصلزانا .د)بةر َيز  -ب
 (.ثةريهان ِب ي حممد علي.د)بةر َيز  -ج
 (. عفر علي رسول حممد.د)بةر َيز  -د
ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ئةجنومــةني  خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي  -1

 .1119ي ساَلي (4)ثارَيزطاكان و ِةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

، ســاَلي ســَييةم، خــولي  بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن  
 :، بةرنامةي كار12/11/1111، رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
دا بةرنامةي كاري دانيشتين عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياري -ي ثةرلةماني كوردستان 1991
ي ثَين نيـوةر ؤي رؤذي ضـوار شـةممة رَيكـةوتي     (11)ي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (11)ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 12/11/1111
خســتنةر وو و داواكــاري دةســت لــةكار كَيشــانةوةي ئــةم ئةندامــة بةر َيزانــة لــة ئةنداميــةتي ثةرلــةماني     -1

 :كوردستان
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 (.شاهؤ سعيد فتاح ا .د)ر َيز بة -ع
 (.بة كريم رؤصلزانا .د)بةر َيز  -ب
 (.ثةريهان ِب ي حممد علي.د)بةر َيز  -ج
 (. عفر علي رسول حممد.د)بةر َيز  -د
خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ئةجنومــةني    -1

 .1119ي ساَلي (4)لة هةرَيمي كوردستان ذمارة  ثارَيزطاكان و ِةزاو ناحيةكان
ئةندامي ثةرلـةمامنان خوَينـدةوة،   ( شاهؤ سعيد فتح ا .د)بةر َيزان، دوَينَيكة دةست لةكاركَيشانةوةي بةر َيز 

 :داخوازييةكةي لة سَي بر طة ثَيكهاتووة
 .دةست لةكاركَيشانةوة/ ية 
 .خانةنشني نةكرَيت/ دوو
 .كاري ثَيشووي ثَين ئةوةي ببَيت بة ئةندامي ثةرلةماني كوردستانبرةر َيتةوة سةر / سَي

ــت،         ــةر نادرَي ــاري لةس ــرة بر ي ــت، لَي ــايي دةوَي ــاري ياس ــةوة ك ــَي، ئ ــةرةي س ــةرةي دوو و فةِ ــبةت فةِ بةنيس
بةنيســبةت فةِــةرةي يــة ، كــة دةســت لةكاركَيشــانةوةية، دةخيةينــة ثــَين ئَيــوةي بــةر َيز، ئَيســتا دةخيةمــة 

دةسـت لـة كاركَيشـانةوةي ثةسـند بكرَيـت      ( شـاهؤ سـعيد فـتح ا    .د)كَي لةطـةَل ئةوةيـة بـةر َيز    دةنردانةوة، 
دةست لةكاركَيشـانةوةكةي  ( شاهؤ سعيد فتح ا .د)بةر َيز لةطةَل ئةوةية بةر َيز ( 21)دةس  بةرز بكاتةوة  

َيز لةطةَلدا نيية، زؤر سـوثاس،  بةر ( 2)ثةسند بكرَيت، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  
 .بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا

، كة بةر َيزيان بة هةمان تَيست و كلَيشة داواي كـردووة دةسـت لـةكار    (بة كريم رؤصلزانا .د)ئَيستا بةر َيز 
 :بكَيشَيتةوة، بةاَلم بؤ ئةوةي تةوسي  بَيت لة ثرؤتؤكؤل ََينَيت داخوازييةكةي دةخوَينينةوة

ئةنــدامي ثةرلــةماني كوردســتان لــة فراكســيؤني طــؤر ان بــةم نامةيــة دةســت   ( بــة كــريم ؤصلرمــن زانــا )
لةكاركَيشانةوةي خؤم رادةطةيةم لة ثةرلةماني كوردستان، داواكارم لـة بـةر َيزتان ئـةم داواكارييـةم يرَيتـة      

مـةوَيت وة  ئةنـدام   بةردةم ثةرلةماني كوردستان بة مةبةس  ثةسند كردني، بؤ ئاطاداري بةر َيزتان مـن نا 
ثةرلةمان خانةنشني بكرَيم، بةَلكو دةمةوَيت برةر َيمةوة بؤ كاري بةر لة دةست بةكار بـووم لـة ثةرلـةمان،    
لةبةر ئةوة داواكارم هاوكات لةطةَل ثةسند كردني دةست لةكاركَيشانةوةكةم بر يار بدرَيت بة طةر انـةوةم بـؤ   

 .، لةطةَل رَيزمدا11/8/1119لة  كاري بةر لة سوَيندي ياساييم لة ثةرلةمان
 بة كريم رؤصلزانا .د                                                                                  

 :بةر َيزان، ئةمين بة هةمان شَيوة لة سَي فةِةرة ثَيكهاتووة
 .دةست لة كاركَيشانةوةية/ ية 
 .خانةنشني نةكرَيت/ دوو
 .تةوة سةر ثيشةي ثَين ئةوةي كة ببَيت بة ئةندامي ثةرلةمانبرةر َي/ سَي
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بة هةمان شَيوة فةِةرةي دوو و فةِةرةي سَي ئوسولي ياسـايي خـؤي هةيـة، ئوسـولي ئيـداري هةيـة، لةبـةر        
ئةوة لَيرة بر ياري لَي نادرَيت، تةنها دةست لةكاركَيشانةوةكةي دةدرَيتـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ       

دةسـت لةكاربكَيشـَيتةوة، زؤر   ( بـة كـريم   رؤصلزانـا  .د)بةر َيز لةطةَل ئةوةية بـةر َيز  ( 53)كاتةوة  بةرز ب
بةر َيز لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط      ( 9)سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  

 .ثةسند كرا
 :نمةوةتان بؤ دةخوَي(ثةريهان ِوب ي حممد علي.د)ئَيستا بةر َيز 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 دةست لةكاركَيشانةوة لة ثةرلةمان/ بابةت

 ...سَ و رَيز
ئةنــدامي ثةرلــةماني كوردســتان لــة فراكســيؤني طــؤر ان بــةم نامةيــة دةســت  ( مــن ثــةريهان ِــوب ي حممــد)

َيزتان ئـةم داواكارييـةم يرَيتـة    لةكاركَيشانةوةي خؤم رادةطةيةم لة ثةرلةماني كوردستان، داواكارم لـة بـةر   
بةردةم ثةرلةماني كوردستان بة مةبةس  ثةسند كردني، بؤ ئاطاداري بةر َيزتان مـن نامـةوَيت وة  ئةنـدام    
ثةرلةمان خانةنشني بكرَيم، بةَلكو دةمةوَيت برةر َيمةوة بؤ كاري بةر لة دةست بةكار بـووم لـة ثةرلـةمان،    

طةَل ثةسند كردني دةست لةكاركَيشانةوةكةم بر يار بدرَيت بة طةر انـةوةم بـؤ   لةبةر ئةوة داواكارم هاوكات لة
 .، لةطةَل رَيزمدا11/8/1119كاري بةر لة سوَيندي ياساييم لة ثةرلةمان لة 

 ثةريهان ِوب ي حممد.د
 :بةر َيزان، ئةم داخوازيةش بة هةمان شَيوة هاتووةو لة سَي فةِةرة ثَيكهاتووة

 .شانةوةيةدةست لة كاركَي/ ية 
 .خانةنشني نةكرَيت/ دوو
 .برةر َيتةوة سةر ثيشةي ثَين ئةوةي كة ببَيت بة ئةندامي ثةرلةمان/ سَي

بة هةمان شَيوة فةِةرةي دوو و فةِةرةي سَي ئوسولي ياسـايي خـؤي هةيـة، ئوسـولي ئيـداري هةيـة، لةبـةر        
رَيتـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ       ئةوة لَيرة بر ياري لَي نادرَيت، تةنها دةست لةكاركَيشانةوةكةي دةد

دةسـت لةكاربكَيشـَيتةوة، زؤر   ( ثـةريهان ِـب ي حممـد   .د)بةر َيز لةطةَل ئةوةيـة بـةر َيز   ( 49)بةرز بكاتةوة  
بةر َيز لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط      ( 9)سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  

 .ثةسند كرا
 :تان بؤ دةخوَينمةوة( عفر علي رسول.د)ر َيز ئَيستا بة

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 دةست لةكاركَيشانةوة لة ثةرلةمان/ بابةت

 ...سَ و رَيز
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ــن د) ــول .م ــي رس ــر عل ــت      (  عف ــة دةس ــةم نامةي ــؤر ان ب ــيؤني ط ــة فراكس ــتان ل ــةماني كوردس ــدامي ثةرل ئةن
ةماني كوردستان، داواكارم لـة بـةر َيزتان ئـةم داواكارييـةم يرَيتـة      لةكاركَيشانةوةي خؤم رادةطةيةم لة ثةرل

بةردةم ثةرلةماني كوردستان بة مةبةس  ثةسند كردني، بؤ ئاطاداري بةر َيزتان مـن نامـةوَيت وة  ئةنـدام    
، ثةرلةمان خانةنشني بكرَيم، بةَلكو دةمةوَيت برةر َيمةوة بؤ كاري بةر لة دةست بةكار بـووم لـة ثةرلـةمان   

لةبةر ئةوة داواكارم هاوكات لةطةَل ثةسند كردني دةست لةكاركَيشانةوةكةم بر يار بدرَيت بة طةر انـةوةم بـؤ   
 .، لةطةَل رَيزمدا11/8/1119كاري بةر لة سوَيندي ياساييم لة ثةرلةمان لة 

  عفر علي رسول.د
 :تووةبةر َيزان، ئةم داخوازيةش بة هةمان شَيوة هاتووةو لة سَي فةِةرة ثَيكها

 .دةست لة كاركَيشانةوةية/ ية 
 .خانةنشني نةكرَيت/ دوو
 .برةر َيتةوة سةر ثيشةي ثَين ئةوةي كة ببَيت بة ئةندامي ثةرلةمان/ سَي

بة هةمان شَيوة فةِةرةي دوو و فةِةرةي سَي ئوسولي ياسـايي خـؤي هةيـة، ئوسـولي ئيـداري هةيـة، لةبـةر        
ةست لةكاركَيشانةوةكةي دةدرَيتـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ       ئةوة لَيرة بر ياري لَي نادرَيت، تةنها د

دةســت لةكاربكَيشــَيتةوة، زؤر (  عفــر علــي رســول .د)بــةر َيز لةطــةَل ئةوةيــة بــةر َيز  ( 48)بــةرز بكاتــةوة  
بةر َيز لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط      ( 9)سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  

 .ثةسند كرا
بةر َيزان، ئةم بةر َيزانة لةطةَل ئيسـتيقالةكةيان سـةبةبي ئيستيقالةكةشـيان هـاوثَيض كـردووة بـؤ راي طشـ         
بوو، لةبةر ئةوة لَيرة ناخوَيندرَيتةوة، ضونكة لة وةسائيلي ئيع م خؤيان بَ ويان كردةوة، ئةمـةش مـافَيكي   

كاركَيشـانةوةيان لةثةرلــةماني كوردسـتان ثةسـند كــرا،    خؤيانـة هةرضـي بَلــَين، ئـةم ضـوار بــةر َيزة دةسـت لة     
تةمةنا دةكةين ئةو بةر َيزانةي لةو ليستانةن كة دةستيان لةكار كَيشاوةتةوةو ئةوانةي  َيريـان دةطرنـةوةو   

 .دَينة شوَينيان لة دانيشتنةكاني تر بة هةمان شَيوة دةخيةينة ثَين ئَيوةي بةر َيز
 :بةرنامةي كاري ئةمر ؤمانئَيستا دةضينة سةر بر طةي دووي 

خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ئةجنومــةني    -1
 .1119ي ساَلي (4)ثارَيزطاكان و ِةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 .ذنةي ياسايي كةرةم بكةنداوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ دةكةين كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصة، لي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

ئَيمــة وةكــو ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي نــاوخؤ زجنــرية كؤبوونةوةيــةكمان ئةجنامــدا، ســةبارةت بــة ثــرؤذةي  
كــان، بةر اســ  كــة ســةيري ثــرؤذةي      هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ئةجنومــةني ثارَيزطا      



 91 

حكومةمتان كرد، هةندَيك كةموكور ي تَيدا بوو، ئَيمة توانيمان هةردوو ليذنة زؤربةي زؤري كةموكور يةكان 
دةست نيشان بكةين و ثَيشنياري خؤمان لةناو راثؤرتةكة دةست نيشان بكةين، بؤية ئَيمـة ثَيمـان بـاش بـوو     

سايي ببَيتة ئةساسي موناِةشةكة، بؤ ئةوةي طفتوطؤي لةسـةر بكرَيـت   هةردوو ليذنة كة راثؤرتي ليذنةي يا
و، بر يــاري طوجنــاوي لةســةر بــدرَيت، بؤيــة داوا لــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان دةكــةين، كــة ئــةم خاَلــة بداتــة    

 .دةنردانةوة، بؤ ئةوةي تةِريري ليذنةي هاوبةش ببَيتة ئةساس بؤ موناِةشة كردن، لةطةَل رَيزماندا
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

بةر َيزان، هةردوو ليذنة داوا دةكةن، كة راثؤرتي هاوبةش يرَيتة ثَين ئَيـوةي بـةر َيز، تـاكو ببَيتـة ئةسـاس      
( 39)بؤ موناِةشة كردني ئَيوةي بةر َيز، ئَيستا دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بـةرز بكاتـةوة    

ؤ طفتوطـؤ كـردن، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز         بةر َيز لةطةَل ئةوةيـة كـة ببَيتـة ئةسـاس بـ     
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس،  بةكؤي دةنط ثةسند كرا، كةرةم بكةن بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتي هاوبةش

 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 راقسةرؤكايةتيى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَي/ بؤ
ثارَيزطاكان و  دةربارةي ثرؤذة ياساي يةكةمني هةمواري ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني راثؤرتَيك/ بابةت

 1119ي ساَلي (4)راق ذمارة عَي -ِةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان
زجنريةيـة  كؤبوونـةوةيان   " نـاوخؤ و ئاسـاين و ئةجنومةنـةكاني خـؤ َييي    "و " ياسـايي "هةردوو ليذنةي 

 ،ي زايـيين بـوو  11/11/1111ي كوردي بةرامبـةر بـة رؤذي   1311/رةزبةر/ 11يطرَيداو دواترينيان رؤذ
يةكـةمني هـةمواري ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان و ِـةزاو        )بؤ لَيكؤَلينةوة لـة ثـرؤذة ياسـاي    

 كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بـة ( 1119ي ساَلي (4)راق ذمارة عَي -ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان
هــاتووة، كــة دواي يةكــةمني خوَيندنــةوة لــة ثةرلةمانــدا لــة  13/9/1111ي لــة (1417)نووسـراي ذمــارة  

لة ثاش طفتوطـؤ و را  . دا رةوانةي ليذنةكاني تايبةمتةند كرا7/11/1111ي لة (4)دانيشتين ئاسايي ذمارة 
َيويستيان بة هـةموار كردنـي   طؤر ينةوة هةردوو ليذنة ثَييان واية كة ئةو بريؤكانةي لة ثرؤذةكةدا هاتوون ث

كــة دةخوازرَيــت هــةموار بكرَيــت، هــةردوو ليذنــةش طةيشــتنة ئــةوةي   ،مــاددةي ديكــةي ئــةو ياســاية هةيــة 
ثشــترريي لــة ثرؤذةكــة بكــةن و هــةمان شــَيوازين ثــةير ةو بكرَيــت كــة لــة دار شــنت و دةركردنــي ياســا لــة     

لـة  ( دووةم)دةشيان بـة رَيككـةوتن بـَي لـة بر طـةي      ثةرلةماني كوردستاندا ثةير ةو دةكرَيت، ثَيشنيارو راسثار
ــةم)مــاددةي  ــاددةي   (شةش ــة تايبةتــة بــة م ــي   ( دةيــةم)ي ياســايةكة، ك ــتنةي دادَي ــايةكةدا، ئــةم دار ش ــة ياس ل

 :ؤ ياسايةكةية سةبارةت بة ناونيشان و ناوةر 
ي ثارَيزطـا و ِـةزاو   ياساي يةكةمني هـةمواري ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةن    )سةبارةت بة ناونيشان بكرَيتة 

 (.1119ي ساَلي (4)راق ذمارة عَي -ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان
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 1111ي ساَلي )    (ياساي ذمارة 
 -ياساي يةكةمني هةمواري ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطا و ِةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان

 1119ي ساَلي (4)راق ذمارة عَي
 :ماددةي يةكةم

ي (مــاددةي يةكــةم)دةخرَيتــة ســةر ( شةشــةم و حةوتــةم و هةشــتةم و نؤيــةم)بر طــة بــة ريزبةنــدي  ضــوار
 :ياسايةكةو بةم  ؤرةي دادَي

كــة ذمارةيــان لــة ذمــارةي  ،ليســتَيك كــة نــاوي كانديــداني هةَلبــذاردن دةطرَيتــة خــؤ: ليســ  كــراوة: شةشــةم
 .كورسييةكاني هةَلبذاردن تَيثةر  نةكات

 ،ئةو ليستةي كة بةطوَيرةي ئةو تاكـة كةسـَيك بـؤ هةَلبـذاردن كانديـد دةكرَيـت      : ة كةسليس  تاك: حةوتةم
 .بةمةر َيك لة الي دةستة تؤمار كرا بَيت

كــة لــة اليــةن  ،ئــةو تؤمــارةي نــاو و زانيــاريي دةنرــدةري تَيدايــة : تؤمــاري ســةرةتايي دةنرــدةران: هةشــتةم
 .ةش كردني تانة لةبارةيةوةدةستةوة ئامادةو بآلو دةكرَيتةوة بؤ بينني و ثَيشك

تؤماري ناو و زانياريي دةنردةران كة ِابيلي تانـة لَيـدان نييـةو لـة دواي     : تؤماري كؤتايي دةنردةران: نؤيةم
 .كؤتايي هاتين ماوةي رةخنة طرتن بآلو دةكرَيتةوة

 :ماددةي دووةم
 :ي خوارةوةلة ماددةي ثَينجةمي ياساكة هةموار دةكرآ و بةم شَيوةية (4/بر طةي يةكةم)
ــت -4) ــة دةبَي ــ ل ــةث  رؤَل ــت ب ــارطَير ي بَي ــةي ك ــةي     َييةكاني يةك ــدةراني بازن ــتاني دةنر ــاري شارس ــاري ب تؤم

 (.هةَلبذاردن تؤمار كرابَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوِتةي نيزاميت هةية  فةرموو
 :بهةءاماقنبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وازة لةوةي لةطةَل راثؤرتي لةبةر دةس  ئَيمةدا هةية، ئةو بر طةيةي تَيدا نيية، سوثاسئةو راثؤرتة  يا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش، فةرموو دكتؤرة رؤذان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثارَيزطاكانيان لةبةر دةستدا بَيت، ئَيمة ئةمر ؤ هةندَيك لة ئةندامان ثَي دةضَيت راثؤرتي ياساي ئةجنومةن
ياساي هةَلبذاردنةكة طفتوطؤ دةكةين،  ياوازييةكة تةنها لةوةية، ثَيشـرت دوو ثـرؤذة ياسـا ثَيشـكةش كـراوة،      

 .دوو راثؤرت هةية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان تكاية عةرةبيةكة بكةنة ئةساس، بر ؤ سةر عةرةبيةكةو بيخوَينةوة، فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، لة عةرةبيةكةش نةصةكةي تيايـةو لـة كورديةكـةش،    11/11ئَيمة لة سندووِةكامناندا راثؤرتَيك دانراوة 

ــارخيي   ــة ت ــارة     11/11/1111ب ــة ذم ــةتي، ب ــةوة تياي ــةوةي خوَيندي ــةَلَي ئ ــةتي، ب ــةمان، 188تياي ي ثةرل
 .سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

بةر َيزان، تةواوة، بةردةوام بن، كةي ئةطةر خةلةلَيك هةبوو، وةخَ  هاتينة سةر ماددةكة، ئينجـا ئيشـارةتي   
 .ثَي بكةن، تكاية لة خوَيندنةوةي كورديةكة بةردةوام بن

 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم

 :لة ماددةي ثَينجةمي ياساكة هةموار دةكرآ و بةم شَيوةيةي خوارةوة (4/بر طةي يةكةم)
ــت -4) ــة دةبَي ــ ل ــةث  رؤَل ــت ب ــارطَير ي بَي ــةي ك ــةي     َييةكاني يةك ــدةراني بازن ــتاني دةنر ــاري شارس ــاري ب تؤم

 (.هةَلبذاردن تؤمار كرابَيت
 :ماددةي سَييةم

 :دةطرَيتةوةي ياسايةكة رةت دةكرَيتةوةو ئةمةي دادَي  َيي (شةشةم)ماددةي 
سيستةمي ليسـ  كـراوة لـة هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطـاو ِـةزاو ناحيـةكان ثـةير ةو          : ماددةي شةشةم)

 (.نوَينةرايةتيي كراوةي سنووردار ييدةكرَيت بةطوَيرةي سيستةمي رَيذة
 :ماددةي ضوارةم

 (:دةكةين)ئةم دار شتنةي دادَي ثَيشنيار دةكات 
 :حةوتةمي ياسايةكة هةموار دةكرَيت و ئةمةي دادَي  َيي دةطرَيتةوةلة ماددةي ( يةكةم)بر طةي 

 :ماددةي حةوتةم)
ــةم ــا   : يةك ــ  ت ــرَي وة  ليس ــت و      ،دةك ــانوتن بكرَي ــؤ ث ــذاردن خ ــؤ هةَلب ــةَل ب ــان كؤم ــارةي   ،ي ــَة ذم دةش

اتر كانديدةكاني نـاو ليسـ  كـراوة لـة ذمـارةي ئـةو كورسـيانةي بـؤ بازنـةي هةَلبـذاردن تـةرخان كـراون زيـ             
 (.نةبَيت

 :ماددةي ثَينجةم
 :ي ياسايةكة رةت دةكرَيتةوةو ئةمةي دادَي  َيي دةطرَيتةوة(هةشتةم)ماددةي 

 :ماددةي هةشتةم)
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دةنرة راستةكاني بازنةي هةَلبذاردن كؤ دةكرَينةوةو بةسةر ذمارةي كورسييةكاني تةرخان كـراو بـؤ   : يةكةم
 .دابةشي هةَلبذاردن بؤ بةدةست هَيناني ،ئةو بازنةية دابةش دةكرَين

ةكرَينـةو بةسـةر دابةشـي    دهَينـاون كؤ  دةسـ   بازنةي هةَلبذاردندا بة ئةو دةنرة راستانةي ليست لة: دووةم
 .بؤ دياري كردني ذمارةي ئةو كورسيانةي بؤ ئةو ليستة تةرخان كراون ،هةَلبذاردندا دابةش دةكرَين

دةس  هَيناون  ةي ئةو دةنرانةي هةر كانديدَيك بةريزبةندي كانديداني ليست لةسةر بنةماي ذمار: سَييةم
رَيك دةخرَيتةوةو ئةو كانديدةي زؤرترين ذمارةي دةنري بة دةست هَيناوة دةخرَيتة ثَيشةوةو بةم  ؤرة تا 

بةمةر َيك سَييةمي هةردوو كانديد ذنَيك دابندرَيت تا كؤتايي ليستةكة بة ضاوثؤشني لة  ،كؤتايي ليستةكة
/ ي نوَينةرايــةتيي ذنــان%71نديــداني ثيــاو، بــؤ مســؤطةر كردنــي بــةدي هَينــاني رَيــذةي  ذمــارةي دةنرــي كا

 (.ئافرةتان
 :ماددةي شةشةم

 :ي ياسايةكة رةت دةكرَيتةوةو ئةمةي دادَي  َيي دةطرَيتةوة(نؤيةم)ماددةي 
 :ماددةي نؤيةم)

يةكـةم و  )كـة لـة بر طـةي     ،ئةو دةنرانةي ليست بة دةستيان دةهَينَيت بةسةر كانديـداني ليسـتةكةدا  : يةكةم
 .ي ياساي سةرةوةدا هاتوون، دابةش دةكرَين(هةشتةم)ي ماددةي (دووةم
 .سةركةوتين ليس  تا  بة كورسيية  مةر ة بة الي كةمةوة براتة دابةشي هةَلبذاردن: دووةم

بةسـنت بـة    كورسيي بةتاَل لة كاتي هةبوونيدا بةسةر ليستةكاني بةشداردا دابةش دةكرَين بة ثشـت : سَييةم
 .ماوةي هةرة بةهَيز

ــةتي يةكســان بــووني دةنرــي كانديــداني ســةكةوتوو لــة يــة  ليســتدا، ثــةنا بــؤ تريوثشــك     : ضــوارةم لــة حاَل
 (.ئافرةتان نةكات/ بةمةر َيك كار لة رَيذةي بةشداريي ذنان ،دةبردرَيت

 
 :ماددةي حةوتةم

 :ثَيشنيار دةكاتئةم دار شتنةي دادَي : راي يةكةم: دوو را لةبارةيةوة هةية 
ي ياسايةكة هةموار دةكرَين و بةم  ؤرةي (دةيةم)لة ماددةي ( يةكةم و دووةم و سَييةم)بر طةكاني : يةكةم 

 :دادَين دةخوَيندرَينةوة
 :ماددةي دةيةم

ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسييةكةي لة دةستدا، كانديدي ثاش ئةو لـة رووي  : يةكةم
ةنرانةي لة ليستةكةي خؤيدا بةدةس  هَيناون  َيي دةطرَيتةوة، سـةبارةت بـةو ليسـتانةي لـة     ذمارةي ئةو د

 . هاوبةنددا نني
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ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسييةكةي لة دةستداو لة نَيو ليسـتَيكي هاوبةنـددا   : دووةم
ِـةوارةي سياسـيي هاوبةنـددا لـةنَيو      بوو، ئةوا كانديدي ثاش ئةو لة رووي ذمارةي ئةو دةنرانةي لة هـةمان 

 .ليس  هاوبةنددا بةدةس  هَيناوة  َيي دةطرَيتةوة
يـان هـي ليسـتَيكي تـا  بـوو،       ،كـة كانديـدي نـةماوة    ،ئةطةر كورسيي بةتاَل تايبةت بوو بـة ليسـتَيك  : سَييةم

وةي بةهَيزترو بة كورسييةكة بؤ كانديدَيكي دي لة ليستَيكي ديكةدا تةرخان دةكرَيت بة ثشت بةسنت بة ما
 (.ثَيضةوانةوة كورسييةكة بة بةتاَلي دةمَينَيتةوة

 :دةخرَيتة سةر ماددةكةو بةم  ؤرةي دادَي( ثَينجةم)بر طةية  بة ريزبةندي : دووةم
يان زياتر لة ية  ليستدا دةنرـي يةكسـاني راسـتيان بـة دةسـت هَينـاو دوايـني         ،ئةطةر دوو كانديد: ثَينجةم)

 (.واندا دةكاتةنَيو بازنةي هةَلبذاردندا بوو، دةستة تريو ثشكيان لة نَيكانديد كردنيشيان ل
 :لة ماددةكة بةم  ؤرةي دادَي دابر َيذرَيتةوة( دووةم)ثَيشنيار دةكات تةنيا بر طةي : راي دووةم

ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤيـة  كورسـييةكةي لـةنَيو ليسـتَيكي هاوبةنـددا لةدةسـتدا،       : دووةم
 .ديدي ثاشرت كة زؤرترين دةنري لة نَيو ليس  هاوبةنددا بةدةست هَيناوة  َيي دةطرَيتةوةكان

 :ماددةي هةشتةم
ي ياسـايةكة هـةموار دةكرَيـت و ئةمـةي دادَي  َييـان      (يةمسَي)لة ماددةي ( يةكةم و سَييةم)هةردوو بر طةي 

 :دةطرَيـتةوة
 :يةكةم/ ماددةي سييةم

لة ئاكـامي بر يارةكـاني دةسـتة زيانيـان بةركـةوتووة بؤيـان هةيـة لـة مـاوةي          ئةو كةس و ِةوارانةي : يةكةم
رؤذ لة رؤذي دواي بآلوكردنةوةي بر يارةكة لة دوو رؤذنامـةي نـاوخؤي رؤذانـةي هةرَيمـدا تانـةي لـَي       ( سَي)

 (.بدةن
ؤتـةرخان  كـة لـة سـَي دادوةري ناخ    ،راِةوةعَي – دةستةية  لة دادطاي تةمييزي هةرَيمي كوردستان: سَييةم

 ،يان تا  ،كة لة اليةن دةستة ،ثَيكهات بَيت ئةركي تةماشا كردني ئةو تانانة دةطرَيتة ئةستؤ( ناموتةفةر يغ)
يان ِةوارةي زيان لَيكةوتوو لة ئاكـامي بر يارةكـاني دةسـتةوة لـة رَيـي ثرؤسـةي هةَلبذاردنـةوة بـؤي رةوانـة          

 (.اوانةنرب كراون و بر يارةكانيشي لَي
 :ماددةي نؤيةم

 :هةموار دةكرَيت و بةم  ؤرةي دادَي دةخوَيندرَيتةوة( سي و يةكةم)لة ماددةي ( يةكةم)بر طةي 
وادةي هةَلبذاردن بة بر يارَيـك لـة سـةرؤكايةتيي ئةجنومـةني وةزيرانـةوة ديـاري       : يةكةم/ ماددةي حةوتةم)

بـةر لـة وادةي ديـاري كـراوي     دةكرَيت بةطوَيرةي ثَيشنيارَيك لة دةستةوة، لة رَيي ميدياي  ؤربة ؤريشةوة 
 .سةدو هةشتا رؤذ رادةطةيةندرَيت( 181)بةر َيوةبردني بة 

 :ماددةي دةيةم



 92 

ي و بر طةيةكي ديكـةي دةخرَيتـة سـةر    (يةكةم)لة بنةضةي ياسايةكة دةبَيتة بر طةي ( سي و دووةم)ماددةي 
 :و بةم  ؤة دادَي(7و1و1/ دووةم)بة ريزبةندي 

 :ي  دةبَيتدةنرداني تايبةت بر: دووةم)
 ،كةســاني عةســكةري لــة كارمةنــداني وةزارةتــي ثَيشــمةرطةو نــاوخؤو تَيكــر اي دةزطاكــاني ديكــةي ئــةمين  -1

ــت    ــةت دةبَي ــوَيين تايب ــةطوَيرةي رَيوش ــدانيان ب ــاري دةنر ــذاردن     ،رَيك ــةربةخؤي هةَلب ــاني س ــتةي ب ــة دةس ك
َيتـة خـؤو ئـةو اليةنانـةي سـةرةوةش      كة نـاو و شـوَين دةطر   ،دايدةنَيت و ثشت بة ليس  فةرمي دةبةسرتَيت

رؤذ بةر لـةوادةي بةر َيوةضـووني هةَلبـذاردن    ( 91)ثةيوةست دةبن بة ثَيشكةش كردني لة ماوةيةكدا كة لة 
كةمرت نةبَيت، بةطوَيرةي ئةوةش ناويان لة ليس  دةنردةرانـدا دةسـر درَيتةوةو رؤذي دةنرـداني طشـ  مـايف      

 .دةنردانيان نابَيت
كـــة دةســـتةي بـــاني  ،او و دةستبةســـةران و دةنرـــدانيان بـــةطوَيرةي رَيوشـــوَينَيك دةبـــَيبةنـــدي و طـــري -1

كة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةنيةتي و ناوخؤ ثَيشكةشي  ،سةربةخؤي هةَلبذاردن دايدةنَيت بةثَيي ليست
 .رؤذ بةر لة رؤذي دةنردان كةمرت نةبَيت( 71)دةكةن بة ماوةية  كة لة 

كـة ئـةو اليةنانـة بـةر لـة       ،نةخؤشـخانةو تيمارخانـةي ديكـة بـةثَيي ليسـتَيك دةبَيـت      نةخؤش كةوتووي  -7
دةست ثَي كردني دةنردان ثَيشكةشي دةكةن و بةطوَيرةي رَيكارَيك كة دةستةي باني سةربةخؤي هةَلبذاردن 

 .دايدةنَيت

 :ماددةي يانزةم
 .تةوةرةت دةكرَي( دووبارةية - سي و دووةم)لة ماددةي ( ثَينجةم)بر طةي 

يان بر يارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئـةم ياسـايةدا نـاكؤ      ،كار بة هيض دةَِيكي ياسا: ماددةي يازدةم
 .بَيت

 :ماددةي دوانزةم
 .كار بةهيض دةَِيكي ياسايي يان بر يارَيك ناكرَيت ئةطةر ناكؤ  بَيت لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية

 :ماددةي سَيزدةم
 . ةزيران و اليةناني ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية  َيبة َي بكةندةبَي ئةجنومةني و

 :ماددةي ضواردةم
 .دا  َيبة َي دةكرَيت(وةِايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي 

 هؤي دةرضووني
راق بةر َيوة بضَيت و عَي - ستانبة مةبةس  ئةوةي هةَلبذاردنَيكي ئازادو دنوكراسي و ثا  لة هةرَيمي كورد

بة ئاماجني بةرزكردنةوةي ئةو هةَلبذاردنة تا ئاس  خواسرتاو بةطوَيرةي ثَيوةري ثـةير ةو كـراو و خواسـ     
 .ميللي، ئةم ياساية ئةرَي كرا



 93 

و راثـؤرتي هاوبةشـين لةبارةيـةوة يرَيتـة بـةردةمي ثةرلـةمان بـؤ طفتوطـؤ و          بيـنني  بـؤ  تكاية بفـةرموون 
 لةطةَل رَيزدا. ين راي طوجناو و دةنرداندةربر ي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة عةرةبين كةرةم بكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

 :ئَيستا دةِي راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة
وامةءاقو-ورئةااوبءيةنوكور اقةن/واىل

تقءقءو و و عءصعواةنونوامقةاقلوادص ومقةنونوانقخةبوجمةمسوا ةيظةاوصاداضغاوصامقوا يوشواالغمو/وم
و1119مسقاو(و4)امةءاقورامووو-كور اقةنو

عقااوجلققةوامعؤصنوامقةنونغاوصاماازلغاوصاأل نوصاجملةمسوا لغداوالسدلاو دنوادجقمةعدةاوصكدةنوازءادةوقدوموووووووو
امقةداقلوادص وو)ايغال يومارااداو عدءصعوادةنونووووو11/11/2011كور يوايصة لومغوموو1311/ر ةزبةر/و11

(و1119مسدقاوو(و4)امةدءاقورادمووووو-مقةنونوانقخةبوجمةمسوا ةيظةاوصاداضغاوصامقوا يوشواالدغموكور ادقةنووو
بةاوامقدءاءةوووصا ة واىلواملجةنوايةقغاو13/9/1111شو(و1417)ايقامو نوابلوجملسواموزراءوباقةبهوايءامو

صبةاوايقةاعداوصايااصمداوتدءىواملجققدةنووووو.و7/11/1111شو(و4)األصىلومهوشوامريةنوجبلسقهوادعقغة قاوايءاماو
بةنوادياةرواموار ةوشوايعءصعو قةالواىلوتةاقلو وا وازءىوشوامقةنونوايطلوبوتةاقلده،وصتويدلتواملجققدةنواىلوووو

قبددووشويددغة اوصتعددءقووامقددواننوشوبءيددةنوكور اددقةنوصتقرت ددةنوووتأقغدداوايعددءصعوصاتبددةعونفددسواداددلوبوايو
 دنوامقدةنونووو(وامةةمدءةو) نوايعءصعوصاخلةصوبةية ةو(وامسة اا) نواية ةو(وثةنغة)صتويغةنوبةدتفةقوعااوامفقءةو

و:امصغة اوامقةمغاوملقةنونوبةمقسباوملةقوانوصايضمون
ونوانقخةبةاوجمةمسوا ةيظةاوصاداضغاوصامقدوا يوشواالدغمووواةنونوامقةاقلوادص ومقةن)بةمقسباوملةقوانوجةلهو

و(.1119مسقاو(و4)امةءاقوراموو-كور اقةنو
و1111مسقاو)ووووو(واةنونورامو

امةءاقوراموو-اةنونوامقةاقلوادص ومقةنونوانقخةبةاوجمةمسوا ةيظةاوصاداضغاوصامقوا يوشواالغموكور اقةنو
و1119مسقاو(و4)

و:واية ةوادصىل
و: نوامقةنون،وصكةآلتي(واية ةوادصىل)اىلو(واة اًةوصاةبةًةوصثة قًةوصتةاةًة)اربوويقءااوبقسلسالاووتضةل
اةئمدداوتقضددمنوامسددةءوايءمددينومالنقخةبددةاودققجددةصزوعددا اموعددنوعددا وايقةعدداوو:وامقةئمدداوايفقو ددا:واة اددًة

و.ادنقخةبغا
و.مالنقخةبةاوعلىوانوقاونو سجاًلوماىواهلغئاامقةئماواميتوقءمحومبوجبهةويء و:وامقةئماوامفء قا:واةبةًة
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امسجلوامذيوحيويوامسةءوصبغةندةاوامقدةزبنوصامدذيوقدقمواعداا موصنعدءمو دنوووووووو:واجلوامقةزبنوادبقاائي:وثة قًة
و.ابلواهلغئاومالطالعوعلغهوصتقاقموامطةونوبعأنه

نويغدهوصامدذيوقدقمونعدءموبةداوووووواجلودمسةءوصبغةنةاوامقةزبنو ضوامقةبلوملطة:واجلوامقةزبنوامقهةئي:وتةاةة
و.انقهةءويرتةوادعرتاا

و:واية ةوامثةنغا
و: نواية ةواخلة ساو نوامقةنونوصتقءأوكةدتي(و4/واصد)تةا وامفقءةو

انوقاونو نوابقةءوامو اةواد ارقاومبوجبواجلواد وا وايانغاوص سجألوشواجلوامقةزبنوضمنواماائءةوو-4
و.ادنقخةبغا

و: نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةقلي(وامسة اا)اىواية ةوتل:واية ةوامثةمثا
وامسة اا) واية ة وصامقوا يوصيقونظةمو: ودنقخةبةاوجمةمسوا ةيظةاوصاداضغا وايفقو ا وامقةئما ونظةم قةقما

و(.امقمثغلوامقسبديوايفقوحوا اص 
و:واية ةوامءابةا

و:تقرتحوامصغة اوامقةمغا
و:او نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةقلي نواية ةوامسةبة(واصد)تةا وامفقءةو

و:اية ةوامسةبةا)
واصد وامقةئماو: وايءمينوش وعا  وتزقا ود وان وصجيب ومالنقخةبةا وجمموعا واص و قفء ة وكقةئما وامرتمغح جيوز

و(.ايفقو اوعنوعا وايقةعاوايخصصاوملاائءةوادنقخةبغا
وو:اية ةواخلة سا
و: ةقلي نوامقةنونوصحيلوحملهةو(وامثة قا)تلاىواية ةو

و:اية ةوامثة قا)
جتموواديوااوامصيغياوشواماائءةوادنقخةبغاوصتقسموعلىوعا وايقةعاوايخصصاومقليواماائءةومليصو و:واصد

و.علىوامقةاموادنقخةبي
جتموواديوااوامصيغياواميتو صلتوعلغهةوامقةئماوشواماائءةوادنقخةبغاوصتقسموعلىوامقةاموادنقخةبيوو:ثةنغة

و.ايقةعاوايخصصاومقليوامقةئماومقياقاوعا 
قةة وتءتغبوتسلسلو ءمييوامقةئماوعلىوااةسوعا واديوااواحلةيلوعلغهةوكلو ءمحوصقوضووايءمحو:وثةمثة

وثةمثوكلو وش وا ءأة وتوضو وان وعلى وامقةئما ونهةقا واىل وصااذا وايقا ا واديوااوش و ن واكروعا  احلةيلوعلى
عا وايوااوايءمينوامءجة ومضمةنو قغقونسباومتثغلوامقسةءوو ءمينواىلونهةقاوامقةئماوبالوامقظءوعن

و%(.71
و:واية ةوامسة اا
و: نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةقلي(وامقةاةا)تلاىواية ةو
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و:اية ةوامقةاةا)
 نواية ةو(واصًدوصثةمثًة)توزعواديوااواميتوحيصلوعلغهةوامقةئماوعلىو ءمييوامقةئماواميتوصر وشوامفقءااو:واصًد
و. نوامقةنونواعالم(وامثة قا)

و.قعرتطومفوزوامقةئماوايقفء ةومبقةاوصيومهواىلوامقةاموادنقخةبيوعلىوادالو:ًثةنغة
و.توزعوايقةعاوامعة ءةوعقاوصجو اةوعلىوامقوائموايعةركاوبةعقمة وامبةايواداوىو:ثةمثًة
ا اة،وققمواملجوءواىلوامقءعاومءطوانودوشو ةماوتسةصيوعا وايوااوايءمينوامفةئزقنوشوامقةئماواموو:ًرابةة

و(.تؤثءوعلىونسباو عةركاوامقسةء
و:تقرتحوامصغة اواآلتغا:وامءأيوادص :واقةكورأقةنوبعأنهة:واية ةوامسةبةا

و: نوامقةنونوصُتقءأوكةآلتي(وامةةمءة) نواية ةو(واصًدوصثةنغًةوصثةمثًة)تةا وامفقءااو:واصًد
و:اية ةوامةةمءة

قاوعضوواجمللسو قةاموأليواببوكةن،وحيلوحملهوايءمحوامقةميومهوشوعا واديوااواحلةيلوعلغهةوشوا اويو:اصًد
و.اةئمقهوبةمقسباوملقوائمو ضوايؤتلفا

ا اويقاوعضوواجمللسو قةاموأليواببوكةنوضمنواةئماو ؤتلفاويغيلوحملهوايءمحوامقةميومهوشوعا وو:ًثةنغة
و.نوامسغةايوايؤتلفوضمنوامقةئماوايؤتلفااديوااواحلةيلوعلغهةو نونفسواماغة

ا اوكةنوايقةاوامعة ءوخيوواةئماوااققفذاوايءمينواصواةئماو قفء ةوخيصووايقةاواىلو ءمحوآزءوو:ًثةمثة
و(. نواةئماوازءىوبةعقمة وامبةايواداوىوصخباليهوقبقىوايقةاومة ءا

و:اىلواية ةوصكةآلتي(وزة سة)تضةلويقءةوبقسلسلو:وثةنغًة
ا او صلو ءميةنواصواكثءوشواةئماوصا اةوعلىوايوااوييغياو قسةصقاوصكةنوتءمغيهموادزضوو:زة سًة)

و(.ضمنواماائءةوادنقخةبغا،وتقومواهلغئاوبةجءاءوامقءعاوبغقهم
و:يقطو نواية ةوكةآلتي(وثةنغًة)تقرتحويغة اوامفقءةو:وامءأيوامثةني

ضمنواةئماو ؤتلفاويغيلوحملهوايءمحوامقةميوامذيو صلووا اويقاوعضوواجمللسو قةامودىواببوكةنو:ثةنغًة
و.علىواكثءواديوااوضمنواةئماو ؤتلفا

و:واية ةوامثة قا
و: نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةوقلي(وامثالثون) نواية ةو(واصًدوصثةمثًة)تةا وامفقءتةنو
و:اصًد/اية ةوامثالثون

وزال وماليءا وصاماغةنةاوايقضءرةوجءاءواءارااواهلو:ًاصد وامقةميومقعءو(وثالثا)غئاوامطةنويغهة اقةمو نوامغوم
و(.امقءاروشوييغفقنوحملغقنوقو غقنوشوادالغم

امةءاق،وتقاونو نوثالثاواضةةو ضو قفء غنوملقظءوو–تقوىلواغئاوشوحماماومتغغزواالغموكور اقةنوو:ًثةمثة
نةاوايقضءرةو نوجءاءواءارااواهلغئاوزال وامةملغاوشوامطةونوا ةماوامغهةو نوابلواهلغئاواصواديءا واصواماغة

و(.ادنقخةبغاوصتاونواءاراتهةوبةتا



 111 

و:اية ةوامقةاةا
و:صتقءأوكةآلتي(واحلة قاوصامثالثون) نواية ةو(واصًد)تةا وامفقءةو

ئا،وقةلنوحيا و وعاوادنقخةبةاوبقءارو نورئةااوجملسواموزراءوبقةءوعلىواارتاحو نواهلغ:واصًد/اية ةوامسةبةا)
و(. ةئاوصمثةنونوقو ة(و181)عقهوبواةئلوادعالموايخقلفاوابلوايوعاوا ا ودجءائهوبد

و:واية ةوامةةمءة
و واية ة وايل وصامثالثون)تاون وامثةنغا و( وامفقءة وامقةنون واصًد) ن وبقسلسلو( وازءى ويقءة وامغهة وصتضةل هلة

و:صكةآلتي(و7ص1ص1/ثةنغًة)
و:امقصوقتواخلةصوصقعمل:وثةنغًة)
وو-1 وصزارة و ققسبدي وطءققاووالثَيشمةرطةامةساءقنو ن وصتاون وادزءى وايؤاسةاواد قغا وصكةيا صاماازلغا

ورمسغاو واوائم وعلى ويغهة وصتةقما ومالنقخةبةا وايسققلا وامةلغة واهلغئا وتضةهة وزةيا ودجءاءاا وصيقًة تصوققهم
و نو وعاو(و91)قلوعنوتقضمنوادمسةءوصايوااووصتلقزمواجلهةاواعالموبققاميهةوزال و اةودوت تسةنوقو ًة

و.اجءاءوادنقخةبةاوصبقةًءوعلغهوتعطبوامسةئهمو نواجلوامقةزبنوصمغسوهلمو قوامقصوقتوقوموادارتاعوامةةم
امقزدءوصايةققلنوصا قجزقنوصقةقماوشوتصوققهموعلىواجءاءااوتضةهةواهلغئاوامةلغةوايسققلاومالنقخةبةاوو-1

ثالثنوقو ةو(و71)ارةوامةملوصامعؤصنوادجقمةعغاوصاماازلغاوزال و اةودوتقلوعنوبقةءوعلىواوائموتقا هةوصز
و.ابلوقوموادارتاع

وابلوو-7 واجلهةا واذم وتقا هة واوائم وعلى وبقةء وصقاون وادزءى وصايصيةا وايسقعفغةا وش وامءاااقن ايءضى
و.ةاايبةمءةوبةدارتاعوصصيقةودجءاءااوتضةهةواهلغئاوامةلغةوايسققلاومالنقخةب

و:واية ةواحلة قا
و(. اءرةوو-امثةنغاوصامثالثونو) نواية ةو(وزة سًة)تلاىوامفقءةو

و:واية ةوامثةنغاوععءة
و.دوقةملوبةىونوواةنونيواصواءاروققةةراو ووا اةمواذاوامقةنون

و:واية ةوامثةمثاوععءة
و.علىوجملسواموزراءوصاجلهةاو ااوامةالااوتقفغذوا اةمواذاوامقةنون

و:وءابةاووععءةاية ةوام
و(.وصاةئووكور اقةن)ققفذواذاوامقةنونواعقبةراو نوتةرقخونعءموشواجلءقاةوامءمسغاو
وادابةبوايوجبا

و وكور اقةن واالغم وش وصنزقها وص ميقءاطغا و ءة وانقخةبةا واجءاء وبهذموو–ماءا وادرتقةء وصباغا امةءاق،
و.مبوامعةبغا،ويقاومءعواذاوامقةنونادنقخةبةاواىلوايسقوىوايطلوبوصيقوايةةقضوايةقماةوصايطة

وايقةابو وامءأى وصأبااء وملمقةاعا وامريةن وعلى وبعأنه وايعرتك وامققءقء وصعءا وبةألطالع وامقفضل راجن
و. ووامققاقء.وصامقصوقت
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كا  عومةر موشكيلةكة حةل بوو، فةرموو
 :بهةءاماقنبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ئةو راثؤرتةي خوَيندرايةوةو لةبةر دةس  بةر َيزانة، ية  ماددةي بؤ زياد كراوة، ئةوةي لـةالي ئَيمةيـة بـة    

ماددةيـة، مـاددةي دوو كـة ئيزافـة بـووة لـةوَي،       ( 14)ماددةية، لةالي بـةر َيزيان  ( 17)كوردي و عةرةبيةكة 
 .ست بووة، يةعين ية  فةِةرةي سَي، ضوار دَيريية، سوثاسلةالي ئَيمة نيية، بؤية ئةو ئيشكالة درو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ليذنةي هاوبةش كةرةم بكةن بؤ خوَيندنةوةي ماددةي يةكةم بة كوردي و عةرةبي، فةرموون، 
 .تكاية نوِتةي نيزاميت هةية، فةرموو

 :بةر َيز عبدا  حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نوِتةي نيزاميةكةي من لةر استيدا بؤ بابةتَيكة كة لة تةعديلةكةدا نةهاتووة، ئةطةر  ةنابتان دةرفةت بـة  
من بدةن لة ئَيستاوة بة ثَيويس  دةزام بيَلَيم، ثةيوةندي بـة بابـةتَيكي طرنريشـةوة هةيـة، كـة مةسـةلةي       

 ............مئيدارة سةربةخؤييةكانة كة لةم ماوةيةدا دروست بووة،  ا هيوادار
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاكة ئَيستا لةسةر ماددةي يةكة، ضـاوةكةم كـةي هاتينـة ئـةوَي، ئينجـا بـاس بكـة، نابَيـت، دانيشـة، ر ائـةن           
دانيشة، لةسةر ماددةي ية  هةتة بةسةرضاو، كاكة وةخـَ  هاتينـة سـةري ئينجـا، ئَيسـتا تـؤ دانيشـة، هـةتا         

 .وون بةردةوام بن ليذنةي ياساييوةخ  خؤت دَيت سةرضاوم، فةرم
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :واية ةوادصىل

و: نوامقةنون،وصكةآلتي(واية ةوادصىل)اىلو(واة اًةوصاةبةًةوصثة قًةوصتةاةًة)تضةلواربوويقءااوبقسلسالاو
نقخةبددةاودققجددةصزوعددا اموعددنوعددا وايقةعدداواةئمدداوتقضددمنوامسددةءوايءمددينومال:وامقةئمدداوايفقو ددا:واة اددًة

و.ادنقخةبغا
و.امقةئماواميتوقءمحومبوجبهةويء ومالنقخةبةاوعلىوانوقاونو سجاًلوماىواهلغئا:وامقةئماوامفء قا:واةبةًة
امسجلوامذيوحيويوامسةءوصبغةندةاوامقدةزبنوصامدذيوقدقمواعداا موصنعدءمو دنوووووووو:واجلوامقةزبنوادبقاائي:وثة قًة

و.مالطالعوعلغهوصتقاقموامطةونوبعأنهابلواهلغئاو
اجلودمسةءوصبغةنةاوامقةزبنو ضوامقةبلوملطةنويغدهوصامدذيوقدقمونعدءموبةداوووووو:واجلوامقةزبنوامقهةئي:وتةاةة

و.انقهةءويرتةوادعرتاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة كوردين
 :بةر َيز لري سليم امني بةط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :يةكةمماددةي 

ي (مــاددةي يةكــةم)دةخرَيتــة ســةر ( شةشــةم و حةوتــةم و هةشــتةم و نؤيــةم)ضــوار بر طــة بــة ريزبةنــدي 
 :ياسايةكةو بةم  ؤرةي دادَي

ليســتَيك كــة نــاوي كانديــداني هةَلبــذاردن دةطرَيتــةخؤ، كــة ذمارةيــان لــة ذمــارةي    : ليســ  كــراوة: شةشــةم
 .كورسييةكاني هةَلبذاردن تَيثةر  نةكات

ئةو ليستةي كة بةطوَيرةي ئةو تاكـة كةسـَيك بـؤ هةَلبـذاردن كانديـد دةكرَيـت،       : ليس  تاكة كةس :حةوتةم
 .بةمةر َيك لة الي دةستة تؤمار كرا بَيت

ئــةو تؤمــارةي نــاو و زانيــاريي دةنرــدةري تَيدايــة، كــة لــة اليــةن   : تؤمــاري ســةرةتايي دةنرــدةران: هةشــتةم
 .ني و ثَيشكةش كردني تانة لةبارةيةوةدةستةوة ئامادةو بآلو دةكرَيتةوة بؤ بين

تؤماري ناو و زانياريي دةنردةران كة ِابيلي تانـة لَيـدان نييـةو لـة دواي     : تؤماري كؤتايي دةنردةران: نؤيةم
 .كؤتايي هاتين ماوةي رةخنة طرتن بآلو دةكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش فةرموو
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حةيدة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر ئةوةي ئَيمة ئيعتيمادمان كردة سةر ليس  نيمضة داخراو بةر اس  و، هةندَيك تـةعاريف هـةبوو كـة    
ثةيوةندي هةبوو بةليس  نيمضة كراوةو بةبامشان زاني كة تةعاريفةكان ئيزافة بكةين، بؤية ئةوانـةي كـة   

ة ِائيمــةي مةفتوحــةو ِائيمــةي فةردييــةو ســجلي نــاخيبيين   ئيزافــةمان كــردووة لةســةر ئةســَلي ِانونةكــ 
 .ئيبتيدائية و سجلي ناخيبيين نيهائية وة  ثَيناسةية  لةطةَل ياساكة بروجنَيت و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  حممد شارةزووري فةرموو
 (:شارةزووري)بةر َيز حممد ابد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َين ئةوةي بَيينة سةر مـاددةي يـة ، هـةردوو ليذنـة ثَيشـنياريان كـردووة نـاوي ياسـاكة برؤر َيـت،          سةرةتا ث

بؤية دةبواية ئةوة يرايـة دةنردانـةوة، سـةبارةت بـة نـاو و نيشـانةكة ئـةوان ثَيشـنياريان كـردووة بكرَيتـة           
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ةبوايـة ثَيشـرت لةسـةر نـاو     ياساي يةكةمي هةموار كردني ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكـان، بؤيـة د  
 .ونيشاني ياساكة ِسة كرابواية، ئينجا بضووبانة سةر ماددةي يةكةم، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ  ةنابت، بةر َيزان، ئَيستا ئةوانةي دةيانةوَيت لةسةر ماددةي ية  ِسة بكـةن، كـا  عبـدا  ئـةو     
 .، بةَلَي كةي وةختت هات، يان ئَيستا كةرةم بكة، فةرموونوِتةيةي طوتت، دةتوانيت ثاشان تةرحي بكةيت

 :بةر َيز عبدا  حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةرواري       ــة ب ــادارن ل ــةر َيزتان ئاط ــة وة  ب ــةر ئةوةي ــن لةس ــةي م ــارة ِس ــوو   4/8/1118دي ــك دةرض بر يارَي

يـدارةي طـةرميان وةكـو ئيدارييـةكي     لةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني كابينةي ثَينجةمةوة، بؤ ئـةوةي ئ 
سةربةخؤ مامةَلةي لةطةَلدا بكرَيت، كة من كؤثيةكي ئةو بر يارةم لةاليةو، باسي ئةوة دةكات كة ئةم بر يارة 
لة بةرواري دةرضووني بر يارةكةوة ئيـدارةي طـةرميان وةكـو هاوشـَيوةي ثارَيزطـا لـة رووي ئيدارييـةوةو، لـة         

ي ياسـاييةوة، هـةروةكو لـة بر يارةكـةدا هـاتووة مامةَلـةي لةطةَلـدا دةكرَيـت،         رووي ماليةوة، هةروةها لـة روو 
دواترين كؤمةَلَيك ئيدارةي تري سةربةخؤ دروسـت بـووة، بـةاَلم وةكـو بـةر َيزتان ئاطـادارن لـةم ياسـاية كـة          
هةموار كراوةتةوة، بـةهيض شـَيوةية  ئامـاذة بـةو ئيـدارة سـةربةخؤيانة نـةدراوة، ِسـةي مـن لةسـةر يـة             
مةسةلةية بة دياري كراوي، ئةوين ئةوةية ديارة هةموومان دةزانـني ئيتيجاهةكـة بـؤ ئةوةيـة  ؤرَيـك لـة       
المةركةزيةت لة هةرَيمي كوردستان ثةير ةو بكرَيت،  ؤرَيك لة دةسةاَلت و، بؤ كةم كردنـةوةي رؤتينـات بـا    

بر واي من ئةوة كـارَيكي باشـة، بـةاَلم     بَلَيني دةسةاَلت بدرَيت بة ئيدارةكان، بدرَيت بة وةحدة ئيدارةكان، بة
وةكو بـةر َيزتان ئاطـادارن بـؤ ئـةوةي بتـوانني سيسـتةمي المةركـةزي ثـةير ةو بكرَيـت بـؤ هـةر وةحدةيـةكي             

 :ئيداري، دةبَيت بةاليةني كةم سَي كؤَلةكةي سةرةكي بَيتةدي
هاوواَلتيانةوة هةَلبـذَيردرا  دةبَيت ئةو وةحدةية ئةجنومةنَيكي سةربةخؤي هةبَيت، كة لة رووي / يةكةميان

 .بَيت
 ......................ئةم وةحدةية دةسةاَلتَيكي/ دووةميان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاكــة ئةمــة مــةوزوعَيكي تــرة، ر ائــةن، تــةواو، خــ ة، ليذنــةي هاوبــةش بةنيســبةت ئيــدارةكان، كــة ئــةو 
 .موالحةزةية درا، شتَيكتان هةية لَيرة ئيزافةي بكةن

 :ر َيز شَيروان ناصح حةيدةريبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة سةيري ئةسَلي مةشروعي حكومةمتان كرد، هيض ئيشارةتَيك نيية بؤ هةَلبذاردني ئيداراتي سةربةخؤ، 
بةَلكو ئةو ئيدارانة بؤ مةسـائيلي المةركةزيـةت هاتوونةتـة دروسـت كـردن، ئـةو مةوزوعـة ئَيمـةو ليذنـةي          

لةطةَل كؤمسيؤن بالان كرد، طوتيان ئَيمـة نـاتوانني لةسـةر ئاسـ  ئيـدارات هةَلبـذاردن       ناوخؤ بة تةفسير 
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ــةكان،          ــةزاو ناحي ــبةت ِ ــتا بةنيس ــةتا ئَيس ــونكة ه ــوانني، ض ــان دةت ــ  ثارَيزطاك ــةر ئاس ــةَلكو لةس ــةين، ب بك
طـةَل ئـةم   بةنيسبةت ئَيمة حدودي ئيدارييةكي روون لةبةرضاومان نييـة، بؤيـة ئَيمـة نـاتوانني تـةعامول لة     

مةسةلةية بكةين، ئيزافةتةن ئي  مةسةلةي ناوضة كَيشة لةسةرةكان، مةسةلةيةكي سياسيية،  رة لـةوةش  
لة دةستووري عَيراق، لة ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان و، لةياساكانيشماندا ئَيمة تةنها موحافةزات 

ان، وةكو هةَلبذاردنةكاني ديكة، بؤية رةئـي  و ِةزاو ناحية هاتؤتة تةعامول كردن سةبارةت بة هةَلبذاردنةك
كؤمســيؤن ئــةوة بــوو نــاتوانني بةنيســبةتي ئيــداراتي ســةربةخؤ تــةعامول بكــةين ســةبارةت بــة مةســةلةي   

 .هةَلبذاردنةكان، بؤية ئَيمة هةروةكو لة ثرؤذةي حكومةتدا هاتبوو تةعاموملان لةطةَل كردووة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةِيقةت ئَيمـة ئيـدارةمان هةيـةو، بـة ِـانونين ئـةوة كـراوة مـةوِيعَيكي  وطرافيـة، كؤمسـيؤن            بةس بة
حةِي نيية تةداخول لةوة بكـات، بؤيـة ئـةوة ثاشـان لةسـةري دةوةسـتني و موناِةشةشـي لةسـةر دةكرَيـت،          

ــةم بةر         ــني، ئ ــان دةنووس ــةن ناوي ــة بك ــة  ِس ــاددةي ي ــةر م ــةوَيت لةس ــةي دةيان ــةو بةر َيزان ــتا ئ ــة ئَيس َيزان
كوَيسـتان حممـد، برهـان رشـيد، دَلشـاد شـهاب، سـؤزان        )دةيانةوَيت ِسة بكةن لةسةر ماددةي ية ، رَيـزداران  

، طةاءابد وةرتي، حةمة سةعيد، بةفرين حسني، ب ل سليمان،   ل علي،  ةمال .شهاب، هاذة سليمان، د
نوري، كاوة حممد امـني، ناسـك تؤفيـ ،     ثةروين عبدالربن، بَيري،ان سةرهةنط، ئاسؤ كةريم، عبداللة مةال

، عبدالربن حسـني، دلَيـر حممـود، نيشـتمان     عثمةنصباح بيت ا ، نةرنان عبدا ، نةسرين كال، عدنان 
، كةسـي تـر مـاوة  ثـَين ئـةوة بـةر َيز سـكرتَيري        (مرشد، طؤران ئازاد، عومـةر هـةورامي، عومـةر نـورةديين    

 .بكةثةرلةمان موداخةلةيةكي هةية، كةرةم 
 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةر َيز فرست ابد عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطــةر بــَيني تةماشــاي مــاددةي يــة  بكــةين، مــاددةي تةعاريفــة، ئةطــةر بــَيني لَيكــي بدةينــةوة، ِائيمــةي    
مةفتوحة ئةوة بة تةعريف حيساب ناكرَيت، ضونكة  ةوهـةري تـةعريف الزمـة تـةركيز لةسـةر كةليمـةي       

توحة بكرَيت، ِائيمةي مةفتوحةو ِائيمةي ناخيب بتوانَيت بة ئريادةي خؤي دةنري خؤي بـة يـةكَيك،   مةف
يان زياتر لة مورةشةحةكاني ِائيمة بدات، ئةوة  ةوهةري تةعريفةكةية، ئةويرت تةحديدي عـةدةد، ئـةوة   

ــَيني  نــة شــةرتَيكي الزمــة بــؤ تــةعريفي ِائيمــةي مــةفتوح، ئــةوة شــةرتَيكي تةنزنييــة، لَيــرة   دةتــوانني بَل
ِائيمةي مةفتوحي هةرَيمي كوردستان دةبَيت لة ذمارةي كورسيةكان زيـاتر نـةبَيت، لـة  َيرايـةكي تـر، لـة       
دةوَلةتَيكي تـر دوور نييـة بَلـَينت مـةفروزة لـة زوعـف زيـاتر نـةبَينت، ئـةو شـةرتة شـةرتَيكي الزم نييـة لـة              

نوني و ليذنةي ناوخؤ ئيعادةي نةزةر لةو تةعريفـة  تةعريفي ئةو فةِةرةية، بة رةئي من ئةطةر ليذنةي ِا
ايوامقةئماواميتوحيقوملقةزبوامقصوقتويدنوخيقدةرمووو:وامقةئماوايفقو ا)بكةن، بة رةئي من ئةوة ئيزافة بكةن 

، شةرتي تر، شةرتي عةدةد، دةتـوانن لـة ماددةيـةكي تـر دابنـَين، ئةطـةر       ( نو ءمييوامقةئماوص سبوارا ته
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َيت موشكيلة نيية، ضونكة ئةو تةعريفة بؤ ئةو ِانونةية، نة  بؤ ِانونَيكي تـر، زؤر  زنين ماددةيةكين ب
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، كـات تةحديـد دةكـةين، هـةر بـةر َيزَيك سـَي دةِيقةيـة، تكايـة ئيلتيـزام بـة وةِـت بكـةن، ضـونكة              
 .موداخةلةكان زؤرة، كوَيستان خان كةرةم بكة

 :َيستان حممد عبدا بةر َيز كو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطةَل ثشتررييم بؤ ئةو ثَيشنيارةي كا  فرسةت، من بؤ مةسةلةي خاَلي حةوتةم ليس  تاكة كـةس، ديـارة   
بـةر َيزتان هـةردووكتان لـة خــولي ثَيشـوودا بـوون، يــةكَيك لـة دةسـتكةوتةكاني خــولي دووةم ئـةوة بـوو كــة          

هةر لةسةر ئةساسي ئةوة بـوو كـة كؤمسـيؤني بـااَل لةطـةَل ليذنـةي       % 71د بة ةوة كر%15نيسبةتي ذني لة 
، يـةكَيك لةوانـة ئـةوة بـوو كـة      %71ياساييدا ضةند رَيكارَيكيان دانا بؤ ثارَيزطاري كردن لة نيسبةتي ذن لـة  

َي ليستةكان دةبَيت لة سَي كةس و، بة ِةدةر عةدةدي ناخبني بَيـت، ئةمـة بـؤ ئـةوة بـوو هـةر ليسـتَيكي سـ        
كةسي دوو ثياو و ذنَيك بَيت، بةاَلم كة دَييت ليس  تاكة كةس، لَيرة ئةمة ئةو دةستكةوتةي خـولي ثَيشـوو   
بةر اس  هةَلدةوةشَينَيتةوة، يةعين ئةطةر بريي لَي بكةينةوة هيض رَيكارَيكي ياسايي نيية، كةوا بكـات لـةناو   

ة دة ثياو بة تاكة كـةس خؤيـان هةَلبـذَيرن و هـةر     ذن ثارَيزراو بَيت، رةنر% 71ئةم ليس  تاكة كةسيية لة 
دة كةسيشيان دةربضن، دوايي تؤ ضؤن سَي ذن دةهَينيت لةطةَل ئةم دة ثياوةدا  بـؤ ئـةوةي ئةمـة بثارَيزيـت     

ي ذنةكة مسؤطةر بكةيت، بؤية من ثَيمواية دةبَيت برةر َيينةوة سةر ئةوةي كـة ليسـت   %71كة نيسبةتي لة 
نة  تاكة كةس، بؤية دةبَيت خاَلي حةوتةم البربَيت و بكرَيت بة ليس  سَي كةسـي   دةبَيت سَي كةسي بَيت،

 .و، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاردؤ كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ددةي يةكـةم، سـةرةر اي دنـوكراتي بـووني     من ثشتيواني تَيبينيةكةي كوَيستان خان دةكةم سـةبارةت بـة مـا   
هةر هاوواَلتية  بة فةردي بتوانَيت خؤي هةَلبذَيرَيت، كة ئةمة زؤر دنـوكرات و زؤر ئـازادين بَيـت، هـةر     
هاوواَلتية  لة كوردستان بَيت بؤ هةر ئةجنومةنَيك دةيةوَيت خؤي هةَلبـذَيرَيت كـة ئةمـة مـافَيكي رةوايـة،      

ماددةي هةشتةم ناكؤكي دةبيـنني، تـا كؤتـايي ليسـتةكة بـة ضاوثؤشـني لـة ذمـارةي         بةاَلم ئةطةر بَيينة سةر 
، لَيــرة تــؤ بــة ِانونــت دانــاوة بــة  %71دةنرــي كانديــدةكاني ثيــاو بــؤ مســؤطةر كردنــي بــةديهَيناني رَيــذةي  

 يـة نامَينَيـت، ئةمـة زؤر زؤر روونـة،    %71يةكة بكرَيت، ئةطةر فةردي بَيت ئةم زةمانةتي لة %71زةمانةتي 
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 ــا ضــؤن ضارةســةري دةكــةين، حةِــة لــة فةرديةكــةش ئةطــةر هةشــبَيت بــةس زةمانةتةكــة بثــارَيزن كــة     
 .يةكةية، زؤر سوثاس71%

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار برهان رشيد كةرةم بكة

 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيت لة بر طةي هةشتةم و نؤيةمة، لة بر طةي هةشـتةمدا هـاتووة   من ئةوةي ئيزافةو تةعقيب و رةخنةم هة
ئةو تؤمارةي نـاو و زانيـاري دةنرـدةري تيايـة، كـة لةاليـةن دةسـتةوة        : تؤماري سةرةتايي دةنردةران)دةَلَيت 

، بـةر َيز ئةطـةر برةر َيينـةوة سـةر     (ئامادةو بَ و دةكرَيتـةوة بـؤ بيـنني و ثَيشـكةش كردنـي تانـة لةبارةيـةوة       
ددةي سَييةم لة ئةسَلي ثرؤذةكـة، يـةكَيك لـة مةر ـةكاني دةنرـدةر هـةَلرري رةطةزنامـةي عَيراِـي بَيـت،          ما

بقدةءًاوو)ضي  ئةو ليسـتة ئامـادة بكـات، بنووسـرَيت     ( بقةءًاوعلى)دةبَيت لَيرة لة بر طةي هةشتةمدا بنووسرَيت 
ري نـاو و زانيـاري دةنرـدةران كـة     تؤما: تؤماري كؤتايي دةنردةران)، بر طةي نؤيةمين (علىوجقسغاوعءااغا

، بةر اس  ِابيلي تانة لَيـدان نييـة دذي   (ِابيلي تانة لَيدان نييةو لةدواي كؤتايي هاتين ماوةي رةخنة طرتن
يـــة، لةبـــةر ئـــةوةي ئةطـــةر بَلـــَيني يـــةكَيك  1929ي ســـاَلي (111)مـــةباديئي عامـــةي ِـــانوني عقوبـــاتي 

ــةر      ــدا، لةب ــت لةوَي ــرد بَي ــةزوير ك ــيةيةكي ت ــت       نس ــات، دةَلَي ــروتةكان دةك ــي ش ــَي باس ــاددةي س ــةوةي م ئ
رةطةزنامةي هةبَيت و هةذدة ساَل بَيت، بؤ منوونة تةمةنةكةي، يان  نسيةكةي تةزوير كرد بَيت، تؤ ضؤن 

 .............دةَلَييت ِابيلي تانة لَيدان نيية، لة كاتَيكدا لة مةبادئيي عامة ِانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ددةي ية  ِسة بكة، باسي تةعاريفة، ر ائةن مةضؤ ماددةكاني تر، لةسةر ماددةي ية  ِسـة بكـة،   تؤ لة ما
 .بةَلَي بةس ماددةي ية ، بةر َيز دَلشاد شةهاب كةرةم بكة

 :بةر َيز دَلشاد شهاب حا ي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طفتوطــؤي هــةردوو ليذنــةو بــة  دةربــارةي مــاددةي يةكــةم لةســةر ثَيناســةكة، ئــةوةي ئَيمــة ئاطــادار بــني لــة 
بــةردةوامي لةطــةَل كؤمســيؤنين مةبةســ  ئــةم ثَيناســةية، يــاخود ليســ  كــراوة، ليســ  نيمضــة كراوةيــة، 
ئةوةي كة لة نيةتيشدا هاتووةو لة هةندَيك تةفاسيلي تريشدا هاتووة، بؤية لةسةرةتا من ثَيشنيار دةكةم بؤ 

ئةمــة روون بكةنــةوة، ئةطــةر راثؤرتةكــةش لةســةر ئــةو  ئــةوةي ئةطــةر وايــة برادةرانــي ليذنــةي هاوبــةش  
ئةساسة حازر كراوة، كة ئةمة ليس  نيمضة كراوة بَيت، ثَيناسةي ليس  نيمضة كراوة بكرَيـت بـة ِائيمـةي    
مةفتوحي موتَلةق نةيةت، ضونكة ئةمـة دوو ئةطـةر، يـاخود زيـاتر لـة دوو ئةطـةرين هةَلـدةطرَيت، رةنرـة         

 .ت، ئةوة ية ثَيناسةي ترين هةَلبررَي
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ثَيشنيار دةكةم كة ثَيناسةي ليس  كراوة، مةر ةكاني ليست دانران، ذمارةي ئةوانـةي كـةوا   / خاَلي دووةمم
، (دققجدةصزوعدا اموعدنوعدا وايقةعداوادنقخةبغداوووووو)مومكينة لة ليستَيكدا بن لة بر ي ئـةوةي كـةوا بروترَيـت    

ــَيني  ــة  (بغددادققجددةصزوعددا اموعددنوضددةفوعددا وايقةعدداوادنقخةوو)بَل ــةوةي ي ــؤ ئ ــي  ب ــتةكان / ، لةبةرض ليس
دةرفةتَيكي زياتري كانديد كردني خةَلكي تَيدا هةبَيت، ضونكة لةوة دةضَيت ِائيمةي فةردي ئةو ئيشـكالية  

ي ئافرةتان لةناو ِةوائيمدا زةبت كردني مومكني ترةو، %71رَيذةيةشي تَيدا هةبَيت كة لة ئيشكالي رَيذةي 
ت، بؤ ئةوةي كةوا زؤرتـرين ذمـارةي كانديـد تَيـدا بةشـداري بكـات و دنوكراسـي        دةرفةتَيكي زياترين دةبَي

تريشة، ضونكة ناخيبين ئيختيارَيكي زياتري لةبةر دةست دةبَيت، لة ِائيمةيةكدا ئةطةر موِةيةد بَيت بة 
ي كـة  عةدةدي مةِعةدةكان، ياخود ئةطةر كراوة بَيت بؤ دوو بة ِةدةر عةدةدي مةِعةدةكان، ئةو دةنردةرة

دةنط دةدات ئيختياراتي زياتري لةبةردةم دةبَيت، كَي لةو شةخصـانة ئيختيـار بكـات  ضـونكة مـن ثَيموايـة       
ئةطـــةر عـــةدةدي كورســـيةكان، عـــةدةدي بـــابَلَيني هةَلبـــذَيردراوةكان، كانديـــدةكان هـــةمان عـــةدةدي هـــي   

وة، واتـا هـةر موِةيـةدي بـةو     كورسيةكاني ئةجنومةنَيك بَيت، لةاليةكةوة وةكو ِائيمةي داخراوي لـَي دَيتـة  
كةسانةوة، ئةوانةي لة ِائيمةي داخراوين هةر واية، ئيرت بةس ريزبةندييةكة بؤ خةَلك دةمَينَيتةوة لةناو 
ئةو كةسانةدا كَي تةفزير دةكـات  بـةاَلم ئةطـةر دوو بـة ِـةدةري ئـةوة بَيـت ئيختيـاري ئةوةشـي لةبـةردةم           

ةِاعيــد ببَيتــة دوو بــة ِــةدةر عــةدةدي كورســيةكاني هــةر   دةبَيــت، بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم عــةدةدي م 
 .ئةجنومةنَيك و، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر دروستة، فةرةزةن هةر موالحةزةية ، ئةطةر بة ِةدةر عةدةدي مةِعةدةكان بَيت، اليةنَيك هي سياسي 
وة فـةرا  دةمَينَيتـةوة، ئـةوةش    طشت مةِعةدةكاني برد، بةياني ضواريان وةفاتي كرد، ئيستيقالةي كـرد، ئـة  

 .نابَيت، بؤية دةبَيت ئيحتياتي هةبَيت، بةر َيز سؤزان شةهاب كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ي نسـبيدا سـَي   بَيرومان ئَيمة سيستةمَيكي تةمسيلي نسـة بـةكار دةهَيـنني، لـة سيسـتةمي نيزامـي تةمسـيل       

، كـة ئةمـةمان ئيل ـا كردؤتـةوةو نامانـةوَيت      (امقظةموامقمثغليوامقسيبوامقةئماوايالقداو) ؤرمان هةية،  ؤري 
ئـةوةي كـة حزبةكـة، يـةعين هـاوواَلتي لـة هـةر ض حزبَيـك بَيـت          ( امقةئماوايفقو اواحلدءةو)موغةلةِة بَيت، 

ــةحةكة     ــة مورةش ــط دةدات ب ــةوة دةن ــة حزبةك ــت ب ــةد نابَي ــت (امقةئمدداوايفقو دداوا دداص ةوو)، موِةي ، دةبَي
، بؤضي  هةر ئيتيفاِةكةش ثَيموايـة دةبَيـت   (امقةئماوايفقو اوا اص ة)تةعريفةكة بةم شَيوةيةي لَي بَيت 

ناو و ناوةر ؤكي وة  ية  وا بَيت، نابَيت ئَيمة بَلَيني ِائيمةي مةفتوحة، بؤ زانني ِائيمـةي مةفتوحـة دوو   
ياري بكةين ئَيمة كام لة ِائيمةي مةفتوحة  َي بة َي دةكةين، ئـةوين ئةوةيـة كـة     ؤري هةية، دةبَيت د

ِائيمةي مةفتوحة شـَيوةيةكة لـة شـَيوةكاني تةمسـير كردنـي رَيـذةيي، دةبَيـت ئـةوةش بنووسـني دةنرـدةر           
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كةدا دةتوانَيت دةنط بدات بؤ ليستَيك، بؤ حزبَيك، ضونكة ئةوانة هةموو ئةحزابن دادةبةزن و لةناو ليسـتة 
ــة عــةرةبي            ــن ب ــة م ــة، كةوات ــرةدا ئةوةي ــدَيك، مةبةســتةكة لَي ــة كاندي ــةحَيك، ب ــة مورةش ــط دةدات ب دةن
دةخيوَينمــةوة، بــؤ ئــةوةي ئةطــةر  ــةنابتان لــة دواييــدا ســوودتان لــَي وةرطــرت بــةو شــَيوةية  ــارَيكي تــر     

غثوميانوملقدةزبنوامقصدوقتوووايومالو نواماة ومتثغلوامقسيبو :وامقةئماوايفقو اوا اص ة)دابر َيذرَيتةوة 
، كةواتـة لـة ثَيشـدا دةنـط دةدةيـت بـؤ       (حلزبوثموميانوانوققوموبةمقصوقتويءمحوعلىواةئماوشواحلزبو اتدهو

حزبةكة، دوايي دةنط دةدةيت بؤ كةسةكان، عةفوةن ِائيمةكة، ليستةكة، خؤي لَيرةدا بة تةعريفي عالةمي 
ي ئـةوة ئـةوان خؤيـان ضـؤني رَيـك دةخـةن بـةو شـَيوةية         هاتووة، من ئـةوةي عالةميةكـة دةخوَينمـةوة، دوا   

 .بكةن، دةنط دةدرَيت بة ِائيمةكةو لةناو ِائيمةكةدا دةنط دةدرَيت بة فةرد، ئةمة شَيوازي يةكةميةتي
كة من دةمةوَيت باسي بكةم لة هيض كامي لةم ئيجرائاتانـةي كـة بـاس كـراوة باسـي ئـةوة       / شَيوازي دووةمي

بَيت، يان بة ِةدةر خؤي بَيت، ئةوة ِةت باس ناكرَيت لةناو ئـةو ياسـايةدا، بـةاَلم     نةكراوة ِائيمةكة زوعف
ئةطةر هاتو ئَيمة، ئَيوة،  ةنابتان باستان كردووة، منين ثَيم باشـة هـاور ام لةطـةَل هـاور َيم كـا  دَلشـاد كـة        

ةد نـةبَيت، واتـا بـةو    زوعف بَيت، زوعف دنوكراسيةتَيكي زياتري تياية بةوةي كة دةنردةر بةو ناوة موِةي
كةس بَيت، بةس تؤ دةتوانيت لـة رَيرـاي دةنردانـةوة يـاري     ( 71)ناوانةي ليستةكة موِةيةد نةبَيت، ئةطةر 

بة تةسةلسولي كانديدةكان بكةيت، بةاَلم عادةتةن ئَيمة دةزانـني لـةواَلتي ئَيمـةدا كانديـدةكاني بـة  ؤرَيـك       
ةنرـدا بَيـت دةرفـةتي ثـَي نـةدرَيت و تـؤ وةكـو دةنرـدةر مـايف          دادةنَيت لةوانةية كةسَيك هةبَيت لـة ئـاخري د  

 .ئةوةي بدةيَ  كة ئةو كةسة بَيتة ثَيشةوة، ئةمة خاَلي يةكةممة
ي %71ِورســة بــؤ مــن وةكــو ذنَيــك تــةرا وع بكــةم بةر اســ  لــة نيســبةتي لــة    / بــةر َيزان، خــاَلي دووةمــم

ــان و ئةجنومةنــة هةَلبــذَيردراوةكان،  ــا     ئةجنومــةني ثارَيزطاك ــَيم ب ــةر بَل ــك ئةط ــن وة  ذنَي ــؤ م تةرا وعــة ب
ِائيمةي فةردي هةبَيت، بةاَلم دنوكراسيةت دائيمةن كارَيك دةكات، كة تـؤ دةبَيـت لـة زؤر ـار ئةطـةر دذي      
خواستةكاني خؤشت بَيت، دةبَيت دنوكراسيةت ئةو اليةنة هةَلبذَيري كة هةموو تاكَيك مـايف خـؤ تةرشـيح    

َيت، ئَيستا ئَيمـة لـة حاَلـةتَيك دايـن، ئةطـةر مـن وةكـو ذنَيـك ئيختيـارم بدةيتـة           كردني هةبَيت، يةعين ناكر
دةست، بةَلَي ثَيم خؤشة ِائيمةكة لة سَي كةس كةمرت نةبَيت، بؤ ئةوةي تةمسيلي ذن ثارَيزراو بَيـت، بـةاَلم   

ة تاكـة كـةس،   ئةخؤ ماف دةدةيتة ثياوَيك، يان ذنَيكي تر لة هيض حزبَيكدا نيية، مايف ئـةوةي نييـة خـؤي بـ    
وةكو تاكة كةس خؤي تةرشيح بكات، يان دةبَيت دةس  دوو كـةس بررَيـت لةطـةَل خؤيـدا بَلـَي ئَيـوة وةرةن       
لةطةَلم، ئةطينا ِةبوَلم ناكةن، بةر اس  ئةوةشيان نا دنوكراسية، لةبةر ئةوة هيوادارم بةشـَيوةيةكي  ـوان   

 .بتوانني بري لةو مةسةلةية بكةينةوة، سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

سوثاس، وةختت تـةواو بـوو، بـةر َيزان، بـؤ ئاطـاداري ئَيـوةي بـةر َيز، ئـةمر ؤ بـةس موناِةشـة دةكـةين، هـيض             
ناخةينة دةنردانةوة، بؤ ئةوةي ليذنةي هاوبةش موالحةزةكاني خؤيان بنووسن و باشرت صياغةي بكةنةوة، 
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ضـونكة ئـةم ياسـاية زؤر زؤر طرنرـة، رَيـزدار هـاذة       لة  ةلسةي داهاتوو ئةو ار شتَيكي بةهَيزمان هـةبَيت،  
 .سليمان كةرةم بكة

 : صطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، بـةر َيزان، مـن ثشـترريي لـة هاوكـارام دةكـةم كـة ثَيشـرت         (امقةئماوامفء قا:واةبةًة)دةربارةي ماددةي يةكةم، 

ندة لةالية  دةربر ة بؤ ئازادي تاكة كةس لة رَيرةي ِائيمـةي  باسيان كرد، بةر اس  ِائيمةي فةردي هةرضة
فةردي تا  دةتوانَيت خؤي هةَلبذَيرَيت، بةاَلم ثرسيارَيك لَيرة دَيتة كايةوة، ئايا ئةو ِائيمةية نـاكؤ  نييـة   

 لةطةَل سيستةمي هةَلبذاردني بة ليست 
ؤتــاي ذن لــةناو ئــةو ِانونــةدا  بؤيــة ئايــا نــاكؤ  نييــة بــؤ بةدةســت هَينــاني رَيــذةي ك/ ثرســيارَيكي تــرين

بةر اس  من ثشترريي لةوة دةكةم و، ثشـترريي ئـةوة دةكـةم كـة ِائيمـة لـة سـَي كـةس كـةمرت نـةبَيت، زؤر           
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤر ئةبةد كةرةم بكة

 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
سةبارةت بـة مـاددةي يةكـةم، مـن تةئيـدي ثَيشـنيارةكةي بـةر َيز كـا  فرسـةت دةكـةم، ضـونكة ئةطـةر لـةو              
ماددةيةشدا ناوي ئةو ذمارةية نةيـةت، كـة ليسـتةكة نـاوي زيـاتر بَيـت لـة ذمـارةي كورسـيةكان، ضـونكة لـة            

لـة مـاددةي   ( يةكـةم )ةي بر طـ ماددةي تردا ئةو مةسةلة ضارةسـةر كـراوة، لـة مـاددةي ضـوارةمدا هـاتووة لـة        
 :ية دةَلَيتحةوتةمي ياسايةكة

 :ماددةي حةوتةم)
ــةم ــا   : يةك ــ  ت ــرَي وة  ليس ــارةي         ،دةك ــَة ذم ــت و دةش ــانوتن بكرَي ــؤ ث ــذاردن خ ــؤ هةَلب ــةَل ب ــان كؤم ي

كانديدةكاني نـاو ليسـ  كـراوة لـة ذمـارةي ئـةو كورسـيانةي بـؤ بازنـةي هةَلبـذاردن تـةرخان كـراون زيـاتر              
 (.نةبَيت

 .وا بوو لةو ماددةية ضارةسةر كراوة، ئةطةر لَيرةش ناوةكةي نةيةت زؤر ئاسايية، زؤر تةبيعيةكة
 :بةنيسبةتي دار شتنةوةكةي، من ثَيمواية دار شتنةوةكةي بةم شَيوةية لة عةرةبيةكدا

لـة   وةكو كا  فرسـةتين خوَينديـةوة، نـة  بةشـَيوةي نـةكرية، كـة      ( امقةئماواميتوتقضمن:وامقةئماوايفقو ا)
كورديةكةشدا دةَلَيت ليستَيك، بةَلكو ئةو ليستةي كة ناوي كانديداني هةَلبذاردني تَيداية، يةعين بةشـَيوةي  

 .مةعريفة بَيت، نة  بةشَيوةية نةكرية
سةبارةت بة ليس  فةردي، ليس  تا ، وةكو لةو ماددةيةي خوَيندمةوة، هـةم ليسـ  تـا  ِـةبوَل دةكرَيـت      

ئـةو  : ليسـ  تاكـة كـةس   )استيدا سةرةتا مـن سـةبارةت بـة دار شـتنةكةي كـة دةَلَيـت       كة ليس  فةرديية، لةر 
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بـة مـةر َيك لـة الي دةسـتة تؤمـار       ،ليستةي كة بةطوَيرةي ئةو تاكة كةسَيك بؤ هةَلبذاردن كانديد دةكرَيت
كـةي بـةو شـَيوةية    ، ثَيمواية دار شتنةوةكةي غةَلةتة، ضونكة ئَيمة بةو شَيوةية دامانر َيشـتووة، مانا (كرا بَيت

كة تاكة كةس بؤي هةية خؤي خؤي كانديد بكات، نة  كانديد دةكرَيت، ضونكة ئةو تةنهاية، ليستَيك نيية 
امقةئمداوامديتوقءمدحوووو:وامقةئمداوامفء قداوو:وادةبةةًو)كانديدي بكات تا كةسَيك كانديدي بكات، بةَلكو بةو شـَيوةية  

ئةو ليستةي كة : ليس  تاكة كةس)بَيت كة تاكة كةس،  يةعين بةو شَيوةية(ومبوجبهةويء ونفسهومالنقخةبةا
، ضـونكة  (بةطوَيرةي ئةو تاكة كةس بؤ هةَلبذاردن خؤي كانديد دةكات، يان بـؤي هةيـة خـؤي كانديـد بكـات     

 .ئةو ليستة بة تةنهاية، كةس نيية كانديدي بكات
ةي ثيـاو، نـة ذن بـاس بكرَيـت لـة      سةبارةت بة رَيذةي ذن، من ثَيمواية رَيذةي ذن لَيـرة نـاتوانني نـة لـة رَيـذ     

ليس  تاكة كةسي، ئةطةر تؤ مايف ئةوة نةدةيت بة تاكـة كـةس، كـة بـة تـةنها خـؤي كانديـد بكـات، تـؤ ئـةو           
مافةي لَي دةسةنيةوة كة زوَلم لة تاكة كةس دةكةيت، ثَيمواية نابَيت ناضاري بكةيت بضَيت لةناو ليستَيكدا، 

َيت، ئـيرت بـؤ ناضـاري دةكـةيت دوو كةسـي تـر يـات لةطـةَل خـؤي          كابرا حةز دةكـات خـؤي بـة تـةنها دابـةز     
بةر اس ، ئةمة بؤشي هةية ئةو تاكة كةسة ئافرةت بَيت، بؤشي هةيـة ثيـاو بَيـت، كـة خـؤي كانديـد دةكـات        

 ...لةر استيدا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كاتةكةت تةواو، رَيزدار حةمة سةعيد كةرةم بكة
 :سعيد بة عليبةر َيز بة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة مـاددةي يةكـةم لـة بر طـةي دووةمـدا ثَيناسـةية          1119ي سـاَلي  (4)لة ئةسـَلي ياسـاكةدا ياسـاي ذمـارة     
هاتووة دةستة، دةستةي بااَلي سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردن و راثرسي لة هةرَيمي كوردسـتان، ئـةم دةسـتةية نـة     

 ــودي هةيــة، لةبــةر ئــةوة دةبَيــت ئــةو بر طــةي دووةمــة نــةمَينَيت،  ياســاكةي دةرضــووة، نــة دةســتةكةش و
برؤر َيت بة كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان دةستةي هـةرَيمي كوردسـتان، ضـونكة ئَيسـتا ئَيمـة      

 .ئةو دةستةيةمان نيية، ئةوة خاَلي ية 
ئةو تةعريفة تةعريف نيية، وةكو  منين لةطةَل ئةوةدام ئةو ِائيمةي مةفتوحةية لةر استيدا/ خاَلي دووةم

كا  فرسةت طوتي، ِائيمةي مةفتوحةي مةحدودة دةبَيت تةعريفةكةي برؤر َيت بـةوةي كـةوا ِائيمةيةكـة    
كة دةتوانيت دةنط بةِائيمةكـةو دةنـط بـة كانديدةكـةش بـدةيت، يـةعين دةنـط بـة هـةردووكيان بـدةيت،           

 .خؤي ئةوةية ثَيناسةكةي لة ئةسَلدا، نة  ئةو عةدةدة
راستة ئَيستا ئَيمة سيستةمي رَيذةييمان لةهةَلبذاردندا رةضاو كردووة، لة سيستةمي رَيذةييدا / خاَلي سَييةم

ــتةمي       ــينة سيس ــة دةض ــةو كات ــة دةضــينة ِائيمــةي دائريييــةوة، ئ ــةو كات ــونكة ئ ِائيمــةي فــةردي نييــة، ض
كي تـر تةفسـريي بكـةيت حوريـةت و     دائريييةوة، كةواتة دةبَيت لة سَي كةس كةمرت نةبَيت، راستة بة ماناية
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دنوكراسيةت و تاكة كةس خؤي هةَلنابذَيرَيت، يـان ئافرةتَيـك بـة تـةنها، يـان ثياوَيـك، بـةاَلم سيسـتةمةكة         
سيستةمي رَيذةيية، كةواتة ئةطةر كردت بة فةردي، دةبَيتة دائريي، كةواتة نابَيت، يةعين تَيكـةَل كردنةكـة   

 .تَيكةَل دةبَيت
 .منين لةطةَل ئةوةدام كة زوعفي عةدةد، ئةو عةدةدةي دياري كراوة/ خاَلي ضوارةمم

اجلودمسدةءوصبغةندةاوامقدةزبنو دضواةبدلوووووو:واجلوامقةزبنوامقهةئي:وتةاةة)لة نؤيةم نووسراوة / ئةخري خاَلم
 ــة، مـن ثَيموايـة الببـةين    ( دضوامقةبدلوملطةدنووو)، ئـةو  (ملطةنويغهوصامذيوققمونعءموبةاوانقهةءويرتةوادعرتاا

باشرتة، بؤ ئةوةي ئةطةر كةسَيك، يان كوتلةية ، يان حزبَيك،  يان رَيكخراوَيك ويس  تةعن بكات لة سجلي 
 .البربَيت، سوثاس(  ضوامقةبلوملطةن)ناخبينةكة، ئيحتيمال هةية كة تةعن بكرَيت ئةو 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار بةفرين حسني كةرةم بكة

 :فرين حسني خةليفةبةر َيز بة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة هةنراونان بةرةو هةَلبذاردن، كة ليس  كـراوةو ليسـ  تاكـة كةسـي تيـا بَيـت، زيـاتر شـوَين ثـَي ِـايم           
كردني دنوكراسيةتة لة كؤمةَلراو سةربةس  و ئازادي زياتر بة كةسـي دةنرـدةر، يـان بَلـَيني بـة هـاوواَلتي       

بَيت لة بةربذَير كردني ئةو كانديدانةي كةوا ثاَلَيوراون، بـة حقيقـةت ئـةو ثَيناسـةي     دةدات، كة سةربةست 
بؤ ليس  كراوة دانراوة، كة ذمارةي كانديدةكان ذمارةيان لة ذمارةي ئةو كورسيانة تَيثةر  نةبَيت، كة هةيـة  

ان دوو ئةوةندةي ذمـارةي  بةَلكو دةكرَيت ئةم مةر ة دانةنرَيت، بةَلكو دةكرَيت بتوانرَيت ذمارةي كانديدةك
كورسيةكان بَيت، بةحقيقةت من مةترسي خؤم سةبارةت بة ليسـ  تاكـة كةسـي لَيـرةدا دةخةمـة روو، ئايـا       
زةمان ضية بؤ ئةوةي كة ليس  تاكة كةس لـة مـايف ذن نـةخوات، لـة رَيـذةي نوَينةرايـةتي كردنـي ذنـان لـة          

مسـؤطةر  % 71نووسي دةستووري هةرَيمين رَيذةي لة ئةجنومةنة هةَلبذَيراوةكان نةبات  ديارة هةم لة رةش
كراوة، ديارة ئةوة بة نيسبةي ليس  كؤمةَلةوةية، بةهةمان شَيوةش لةم ثرؤذة ياسايية، يان لةم هـةموارةدا  

ي بؤ ذن مسؤطةر كراوة، بةاَلم ض زةمانَيك هةية لة ليسـ  تاكـة كةسـدا    %71لة ليس  بةكؤمةَلدا رَيذةي لة 
وانَيت ذني ثر ي بكاتةوة  بة حةِيقةت ئةوةي كة تاكة كةس خؤي دةثاَلَيوَيـت لـة كؤمـةَلراي    ئةو رَيذةية بت

ئَيمة تةنها ثياوة، كوا من تا ئَيستا نةمبينيوة ذن بة تاكة كةس خؤي هةَلبذَيرَيت، يان خؤي بةربذَير بكات، 
ةوةي ئـةم ليسـ  تاكـة كةسـيانة     بؤية ثَيويستة رَيكارَيكي ياسايي، يان مةر َيكي ياسايي بدؤزرَيتـةوة، بـؤ ئـ   

ــت           ــةَلكو بتوانرَي ــذَيراوةكان، ب ــة هةَلب ــة ئةجنومةن ــةدات ل ــان ن ــي ذن ــةتي كردن ــذةي نوَينةراي ــة رَي ــة ل زةرب
دةرفةتَيكي ياسايي بؤ بدؤزرَيتةوة، ذنين بتوانَيت بة هةمان شَيوةي ثياو لةو رَيذةيةدا بةشداري بكات، زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر سوثاس، رَيزدار ب ل سليمان كةرةم بكةزؤ



 111 

 (:ب ل)بةر َيز ابد سليمان عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خؤشـبةختانة ئةوانـةي مـن دةمويسـت باسـي بكـةم زؤربـةي بـاس كـران، بـةس هـةر ثشـتيواني دةكـةم لــةو              

 .بةر َيزانة، من خؤم تةئيديان دةكةم
واني بةر َيز كا  حةمـة سـةعيد دةكـةم، كـة ئـةم تةعريفـةمان       سةبارةت بةوةي ماددةي يةكةم، منين ثشتي

اهلغئدداوامةلغددةوايسددققلاومالنقخةبددةاو)نييــة، واتــا ئــةو هةيئةيــةمان نييــة ئةســَلةن، لَيــرة كــة تــةعريف كــراوة  
، كة ئَيمة نيمانة، ضؤن تةعريفي دةكةين  ثَيمواية ئةوة دةبَيت ضارةسةر بكرَيـت،  (صاداقفقةءوشوكور اقةن

ةسَلي ئةم ياساية كَي  َي بة َيي دةكات  هةيئةي ئينتيخابـات، كـة هةيئـةي ئينتيخاباتةكـة ئَيمـة      ضونكة ئ
نيمانة، كة نيمانة دةبَيت كةسَيك بيكـات كـة هـةمان بَيـت، ئةطـةر دوايـي ليذنـةي ياسـايي تـةعريفَيك، يـان           

 .روون كردنةوةيةكمان بداتَي سوثاسيان دةكةين
ئـةو ِائيمـةي فـةردي كـة تـةعريف كـراوة لَيـرة، بةر اسـ  مانـاي ئـةو            سةبارةت بة ِائيمةي فةردي، ديسان

نيمضة كراوةية ناطةيةنَيت، ثَيويستة بةر اس  تةعريفَيكي شامر بكرَيت، كة فةرديةي مةحدودة بَيت، وةكو 
 ةنابي كا  فرسةت باسي كردو ثشتيواني لة رةئيةكةي  ةنابيان دةكةم، ديسان سجلي نـاخيبيين فـةردي،   

وةكو كوَيستان خان باسي كرد، من ثشتيواني لَي دةكةم، كة ئـةوين وةكـو ضـةند بـةر َيزَيكي تـرين      ئةوين 
يةي ئافرةتان ناثارَيزَيت، كاتَيك كة خةَلك ئازاد بَيت بة فةرد خؤي هةَلبـذَيرَيت و  %71باسيان كرد، ئةو لة 

اية دةبَيـت بـةالي كـةمي ِائيمـة     يةكة زامن نةبَيت، لةبةر ئةوة من ثَيمو%71بؤ ئةوة حةمتةن لةوانةية لة 
 .بَيت، ِائيمةش لة سَي كةس كةمرت نةبَيت

بةر اسـ  كـة بـاس    (  دضوامقةبدلوملطةدنووو)سةبارةت بة خاَلي نؤيـةم، ديسـان لـةوَين بر اندؤتيـةوة كـة نابَيـت       
تَيـك  دةكات لةسةر سجلي ناوةكان، ئةوةش بةر اس  شتَيكي نا مةنتيقية ثَيمواية ناكرَيت تـةعن نـةدرَيت، كا  

لةوانةية ِائيمية  زؤربةي زؤري تةزوير بَيت، يان نةوعَيك بَيت كة خـةَلكَيك فَيَلـي كـرد بَيـت، شـ  كـرد       
 .ـة لةوَي البضَيت، سوثاس( ضوامقةبلوملطةن)بَيت، ناكرَيت تةعين لَي نةدرَيت، لةبةر ئةوة من ثَيمواية ئةو 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لي كةرةم بكةزؤر سوثاس، رَيزدار  ةالل ع

 :بةر َيز   ل علي عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ِسةكاني من زؤري كران، من ثشترريي ثَيشنيارةكةي كا  فرسةت و كا  دَلشاد و سؤزان خان و باِي برايان 
دةكةم، ديارة من ئةو تَيبينيـةم هةيـة، كـة روحـي ياسـا لـةوة دايـة كـة بر طـةكاني ضـوونية  و  ياوازييـان            

 .َيتهةب
بــة ِائيمــةي / بةنيســبةت ِائيمــةي مةفتوحــةي مةحــدودة، ديــارة لــة دوو بر طــةي  ياوازدايــة، يــةكَيكيان  

مةفتوحة هاتووة، ئةوةي تريان بة ِائيمةي مةفتوحةي مةحدودة هاتووة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم هـةموو  
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ؤ ئـةوةي ثانتايـةكي زيـاتر    بر طةكاني كة ِائيمةي مةفتوحةي تياية ببَيتة ِائيمة مةفتوحةي مةحـدودة، بـ  
بدةين بة ناخيب، كة بتوانَيت هةم حزبةكةي و هةم خةَلكي موستةحةق و شياو دابيَن بؤ ئينتيخاباتةكـةو،  

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة طةاءزؤر سوثاس، رَيزدار  ةمال 

 :ابراهيم طةاءبةر َيز  ةمال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئَيستا ئـةو هةيئةيـة   (اهلغئا)ريي لة كا  ئةبةد دةكةم سةبارةت بةوةي لة ئةسَلي ِانوندا هةية من ثشتر

 .نيية، عةلة ئةساس دامةزرا بواية، بةاَلم دانةمةزراوة، ثَيويستة لَيرة ضارةسةرَيك بكةين، يان لَيرة البدةين
ةكـةم، بـةاَلم لَيـرة ئةطـةر بَيتـو نةصـي       ، ثشـتيواني لـَي د  (امقةئمداوايفقو داوا داص ةووو)خاَلي ترين ئةوةيـة،  

، باشة ئةطةر هاتو ِائيمة ِائيمـةي  ( غثوميانوملقةزبنوامقصوقتوحلزب)تةعريفةكة يوَينينةوة، دةَلَينت 
ــة        ــات بــة ي ــتنة ئينتيخاب ــزب ثَيكــةوة رؤيش ــوو، دوو، ســَي ح ــي يف ب ــةي ئيئت ــةبوو، ِائيمــة ِائيم حــزب ن

ةر بَيني ئةسَلي تةعريفةكـة يوَينينـةوة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم       ئيئتي ف، ئةو كاتة ضؤن دةبَينت  ئةط
مدالو ددنوامدداة وامقمثغدلوامقسدديبو غددثومياددنووو:وامقةئمدداوايفقو دداوا دداص ة)ئةطـةر بَيتــو تــةعريفي بكـةين   

 .، سوثاس(ملقةزبنوامقصوقتومقةئماوثموميانوانوققوموبةمقصوقتوعلىو ءمحواصواكثءوضمنوامقةئماو اتهة
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ثةروين خان كةرةم بكة

 :بةر َيز ثةروين عبدالربن عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ِائيمةي مةفتوحة من ثَيم باشة ليس  كراوة نةبَيت، بةَلكو نيمضـة كـراوة بَيـت، ضـونكة ئةمـة      
ــة      ــة دةدات ك ــةروةها رَير ــة، ه ــيلي نس ــة تةمس ــة ل ــةم       ؤرَيك ــيلي ئ ــة بضــووكةكانين تةمس ــةموو حزب ه

هةَلبذاردنة بكةن، هةروةها كورسيةكان بةشَيوةيةكي عادي نة تةوزيع دةكرَيت، ضونكة دةنرـدةر دةتوانَيـت   
هةم دةنط بة ليستةكةي بدات، هةم دةنط بة ثاَلَيوراوةكة بدات لةناو ليستةكة، ئةمـةش  يـا دةكاتـةوة لـة     

شةرعيةت بـة هةَلبذاردنةكـة دةدات ئـةم  ؤرةيـان، وا دةكـات كـة رَيرـا بـةوة         ليس  داخراو، هةروةها زياتر 
 .بدات كة ذنين زياتر تةمسيلي ئةو هةَلبذاردنة بكات

بةنيسبةت ذمارةي ثاَلَيوراوان كة دةَلَيت بةطوَيرةي كورسيةكان بَيت، من ثَيم باشـة زوعفـي ذمارةكـة بـَينت،     
 .بةشداري لة هةَلبذاردنةكة بكات، زؤر سوثاس ضونكة ئةمة زياتر وا دةكات كة خةَلك زياتر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار بَيري،ان خان كةرةم بكة
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 :بةر َيز بَيري،ان الاعير سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـة دةَلَيـت بـة    لة ماددةي يةكةمدا من بة تةواوةتي لةطةَل ئةوة ماددةيةم كة لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا هـاتووة،  
ليس  كراوة بَيت، بةهيض شَيوةية  لةطةَل ِائيمةي مةحدودة نيم، ضـونكة لـةالي مـن دةبَيتـة دوو دةنـط،      
دةبَيت دةنط بة حزبةكة بدات و دةنرين بة كانديدةكة بدات، زؤر  ار خةَلك دةنط بة كانديدةكة دةدات، 

دةنط دةدةيت لة ليستةكة، لةبةر ئةوةي نييـة  لةبةر ئةوةي نيية لةو حزبةية، لةوليستةية،  اري وا هةية 
ئةو كانديدةي تَيداية، بؤ ية  دةنط ثَيويستة، ئةوين بـة كانديدةكـة بـداتن، كـة دةنريـدا بـة كانديدةكـة،        
هةر دةطةر َيتةوة بؤ ليستةكة، هةروةها بةتةواوةتي لةطةَل ئـةوةم ليسـ  تاكـة كـةس هـةبَيت، ضـونكة هـةر        

ةَلبذَيرَيت، ثَيويست ناكات بة دوو كةسي تر ببةسـرتَيتةوة، ثَيويسـت ناكـات    كةسَيك مايف خؤي هةية خؤي ه
لةطةَل يةكَيكي تر بة واستةي ئةو و بة دةنري ئةو بضَيتة شوَيين ئةو، ليس  تاكة كةس ئةوة مـايف مرؤظـة،   

ةران، بةنيسبةت ئةوةش لةطةَل ئةوةمة رَيذةي كورسيةكان دوو ئةوةندة بَيت، هةتا شةنص بدةين بة دةنرد
 .تا دةنط بدةن، ئةوةي ترين باس كرا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ئاسؤ كةريم كةرةم بكة

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئيمـةي  ديارة لة ثَيناسةكان وةكو ثَي دةضَيت هةم وةكو ئريادةي نيـةتي هـةردوو ليذنـة، هـةم ئةوةيـة كـة ِا      

، بؤية يةكةم  ار ثَيويسـتة ناوةكـة راسـت بكرَيتـةوة،     (امقةئماوايفقو اوا اص ة)شوبه موفتةحة بَيت، يان 
، ثاشان ثَيناسةيةكي راست و دروست بكرَيـت، بـة بـر واي مـن ثَيناسـةكة      (امقةئماوايفقو اوا اص ة)بكرَيتة 

ةنــط بــة ليســتةكة بــدات، يــان بــة ليســتةكةو   ئــةو ليســتةية كــة دةنرــدةر دةتوانَيــت د )بــةم شــَيوةية بَيــت 
، لــةو ثَيناســةيةدا ئامــاذة بــة ذمــارةي كانديــد كراوةكــاني نــاو ئــةو ليســتة  (كانديــدَيكي نــاو ليســتةكة بــدات

نةكرَيت، ضونكة لةبةر ئةوةي لة ماددةيةكي تردا ئاماذة بة ذمارةي كانديد كراوةكاني ناو هةر ليسـتَيك لـة   
 .ليستةكان كراوة، سوثاس

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عبدا  مةال نوري كةرةم بكة

 :بةر َيز عبدا  حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ِسةكاني من كران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاوة حممد امني كةرةم بكة
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 :بةر َيز كاوة حممد امني

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

مــن ثشــترريي لــة رةئيةكــةي كــا  ئاســؤ دةكــةم بــؤ تــةعريفي ليســتةكة، ِائيمةكــة، هــةروةها ثشــترريي لــة  
رةئيةكةي كا  دَلشادين دةكةم، كة فيعلةن ذمارةي كانديدةكان لة ِائيمةكة لة دوو ئةوةندة زياتر نـةبَيت،  

مـة الي زيـاتري هـةبَيت كـة كانديـد      بؤ ئـةوةي مـة ال زيـاتر بَيـت، بـؤ ئـةوةي هـةم دةنرـدةر بتوانَيـت و          
هةَلدةبــذَيرَينت، هــةمين مــة ال هــةبَيت بــؤ ئــةو ِائيمانــة كــة زيــاتر كانديــد هةَلبــذَيرن، ئــةو كاتــة            

 .دنوكراسيةت و مة الي ئازادي دةنردان زياتر دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرةم بكةنزؤر سوثاس، ليذنةي هاوبةش نوِتةيةكي نيزاميان هةية ك

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اس  لـة ئـةجنامي موناِةشـةكان، تؤزَيـك رةنرـة نـا تَيرةيشـتنَيك هـةبَيت بـؤ مةسـةلةي نيمضـة كـراوة،             
نيمضة كراوة بةثَيي ئةو ثَيناسة نَيودةوَلةتيةي كـة لـةالمان مـة ودة لـة نزومـي ئينتيخـابي دةنرـدةر بـؤي         

ية دةنط بة ليستةكة بدات و دةنط بة ية  لة كانديدةكان بدات، كةواتة دةبَيت دةنط بة ليستةكة بدات هة
و ئينجا دةنط بة ية  لة كانديدةكانين بدات، بؤ ِالي ئينتيخابين زةرووريية دةنط بة ليستةكة بدات، 

ئةساسـي دةنرـدةر، واتـا     ضونكة ِالي ئينتيخابي لةسةر ئةساسي دةنري ليستةكة دةردةضَيت، نة  لةسـةر 
بة مةفهومي موخالةفةي ئةطةر هاتو لة نيمضة كراوةدا يةكَيك دةنري نةدا بة ليستةكة، تةنها دةنري دا بـة  

 .دةنردةرةكة، ئةم دةنرة دةسووتَيت، ئةمة تةنها بؤ تةوزنة بةر اس ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةاَلم دةنـط بـة كـةس نـةدات، تـةنها بـة ليسـتةكة بـدات، زؤر           بةس دةتوانَيـت دةنـط بـة ليسـتةكة بـدات و     
 .سوثاس، رَيزدار ناسك تؤفي  كةرةم بكة

 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من لة ثَيناسةكةوة دةست ثـَي دةكـةم، كـة بـةر َيز كـا  شـَيروان موالحةزةيـدا، مـن هـةر دةَلـَيم ئـةو            

ئَيستا كردي با ئةوة لة  َيرةي ثَيناسةي ِائيمةي مةفتوحة بَيـت، ضـونكة بةر اسـ  كـة تـؤ      ثَيناسةيةي كة 
ثَيناسة دةخوَينيتةوة دةبَيت ثَيناسةكة ئةوةندة وازيح بَيت خوَينةر يةكسةر لَيـي تـَي برـات، ئَيمـة ناكرَيـت      

ةوَلةتييـة، دةبَيـت بيخةينـة سـةر     بَلَيني ثَيناسةكة لة ماددةي شةشةمدا ثَيناسة كراوة، يان بَلَيني ئةمـة نَيود 
زمانَيكي سادة، بؤ ئةوةي خوَينةري خؤمـان، هـاوواَلتي خؤمـان لَيـي تـَي برـات، ئـةوة خاَلَيـك، بةر اسـ  ئـةو           
ثَيناسةيةي كا  شَيروان كردي دةبَيت وازيح بَيت، لَيرة كة خوَيندمانةوة يةكسةر تَي برةين، دةبَيت دةنـط  

 .ناوي، ئةوة خاَلَيك بدةين بة ليست و دةنط بدةين بة
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خاَلَيكي ترين، من ثشترريي ئةو رةئية دةكةم، كة بةر اس  مةِاعيدي ئةجنومةن زوعف بَيت، ضـونكة دوو  
ــت، دةرفــةت بــة دةنرــدةر دةدةيــت كــة      دةرفةتــة، دةرفــةتَيك دةدةيــت بــة ثاَلَيوراوَيــك خــؤي زيــاتر بثاَلَيوَي

 .ةر اس  هةر دووكي لة بةرذةوةندي هاوواَلتيةئيختياري زياتري لةبةردةم بَيت، كة ئةم دوو شتة ب
خاَلَيك كة من حةز دةكةم ئيشارةتي ثَي بدةم بةر اس ، تةعديلي بر طةي سَييةمة لة ئةسـَلي ياسـاكة، ياسـاي    

بر طةي سَييةم ئةو خاَلةي كة كا  عبدا  ئيشارةتي ثَيدا، بةر اس  من لةو رؤذةي ئةم راثؤرتـةم  ( 4)ذمارة 
بـة شـوَيين شـوَين دادةطـةرَيم بـؤ ئـةم ئيـدارة سـةربةخؤيانة، كـة بةر اسـ  ئَيمـة لـة سـاَلي              خستؤتة دةسـت  

ةوة لةم ثةرلةمانة بر ياري بة ثارَيزطاري كردني شوَينَيكي وةكو هةَلةجبة درا، بةاَلم تاخري كرا، لةبةر 1999
بر يار لةسةر شتَيك بـدةين،  ئةوةي دةَلَين لة سةالحيةتي ئَيمة نيية، كة بةداخةوة حةق وابوو ثَين ئةوةي 

ئةطةر زانيمان لة سةالحيةمتان نيية، زاانيمان ئةم بةردة زؤر زلة هةَلناطريَيت، بر يـاري بـؤ دةرنةكـةين، تـؤ     
، ئَيستا بة ئيدارةيةكي سةربةخؤ رازيت كردووة، 1999وةعدت بة ثارَيزطاري كردني شارَيكت داوة لة ساَلي 

لـة ئيعرابـدا، نـازاني دةسـتةاَلتةكاني لةكوَييـة  مـن ثَيموايـة ئةطـةر          ئةم ئيدارة سةربةخؤية مةحةلي نييـة 
بر طةي سَييةم ئةجنومةنةكان، ئـا لَيـرة ئةطـةر بتـوانني بَلـَيني بـؤ ئـةم ئيـدارة سـةربةخؤيانة ئةجنومـةنيان           

ئةم هةبَيت، بؤ ئةوةي بةالي كةمي تؤزَيك لة ِةزاو ناحيةكان بةرز دةكةيتةوةو ناشيرةيةنيتة ثارَيزطا، من 
ثرسيارة بةر اس ، ئةم ثَيشنيارة تـةرح دةكـةم بـؤ ليذنـةي ياسـايي كـة دةكرَيـت ئَيمـة خؤمـان ِسـة لةطـةَل            
كؤمسيؤني بااَل بكةين، يةعين تا كةي ئَيمة هةر بَلَيني كؤمسيؤني بااَل ئَيوة دةَلَين ضـي، بـا ئَيمـة وا بكـةين،     

ــةربةخؤمان هةيــة،    ــدارةي س ــة ئي ــةَلَيني، ئَيم ــؤ ئَيمــة ن ــةي ب ــدا    ئ ــةنراوي يةكةم ــةمي لةه ــةالي ك ــت ب دةبَي
 .ئةجنومةنَيكيان بؤ تةرتيب بكةين، ئَيمة فةرزي ش  خؤمان بكةين بةسةر ئةوانةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار صباح بيت ا  كةرةم بكة

 :بةر َيز صباح بيت ا  شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثَيشنياري كا  فرسةت و كا  دَلشـاد دةكـةم، لـة مـاددةي يةكـةم لـة فةِـةرةي شةشـةم، مـن          منين تةئيد
اةئمداوتقضدمنوامسدةءوايءمدينووووو:وامقةئمداوايفقو داوا داص ةووو)ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية صياغة بكرَيتـةوة  

 .، سوثاس(مالنقخةبةاودقزقاوعا اموعنوعا وضةفوايقةعاوادنقخةبغا
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .زؤر سوثاس، رَيزدارنةرنان عبدا  كةرةم بكة

 :بةر َيز نةرنان عبدا  ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اس  منين لةطةَل هاوكارام هاور ام، كة ئةو ثَيناسةيةي ِائيمةي مةفتوحة كةموكورتي تَيدايـة، لةبـةر   
ئيمــةي مةفتوحــة دوو  ــؤرة، موتَلةِــةي هةيــة، ئــةوة ئَيمــة بــةس بــة ِائيمــةي مةفتوحــة نووســيومانة، ِا
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مةحدودةشي هةية، من ثَيمواية لة هةردوو ليذنةش موتةفي  بووين لةسةر ثَيناسـةية  كـة كـا  شـَيروان     
ئاماذةي ثَي كرد، كة ثَيناسةيةكي عالةميية، من بـؤ خـؤم لةطـةَل موتَلةِـةم، بـةاَلم وةكـو ئَيمـة رَيككـةوتني         

َيت، بةاَلم لةر استيدا ئاماذةي ثَي نةكراوة، من حةز دةكةم هةردوو ليذنةكـة  لةسةر ئةوةي كة مةحدودةكة ب
قةقمداونظدةموامقةئمداوووو)تَيبيين بكةن، لةبةر ئةوة ئةمة داخوازي كؤمسيؤني هةَلبذاردنـةكانين بـوو، دةَلَيـت    

، بؤيـة  (اص ايفقو اودنقخةبةاوجمةمسوا ةيظةاوصاداضغاوصامقوا يوصيقونظةموامقمثغلوامقسيبوايفقدوحوا دوو
دةبَيــت ثَيناســةكة بــؤ ِائيمــةي مــةفتوحي مةحــدود بَيــت، كــة لةكاتَيكــدا ئَيمــة دةمانــةوَيت ثَيناســةكة لــة   
مةحدودةكــة كؤتــايي ثــَي بَيــت، نــة  لــة موتَلةِــة، بؤيــة هــةردوو خوَيندنةوةكــةي بــؤ دةكرَيــت، بؤيــة لــة   

 .ثَيناسةكة داواكارم راست بكرَيتةوة
ةي نؤيةم، يان هةشتةم، بةر اس  ئَيمة كـة ِسـةمان كـرد لةطـةَل كؤمسـيؤندا ئـةو       لة بر طةكةي دواتردا، بر ط

ســجلي نــاخيبيين بيــدائي و نيهــائي داوامــان كــرد كــة ضــؤن تيــا نــةهات، ئــةو اليةنانــةي كــة بةشــدار دةبــن   
 لةهةَلبذاردنةكاندا، ضؤن تةئمني بن لةو ليستةي كة كؤتايي دةضَيتة بةردةمي دةنردةران دةنري بـؤ بـدةن،  

ســةعات ثــَين هةَلبــذاردني تايبــةت و هةَلبــذاردني طشــ  ليســتةكة دةدةيــن بــة ( 48)ئــةوان طوتيــان ئَيمــة 
كيانات، كة ثَيشرت ئةمة نةبووة، ئةمة بة شةفةهي طوتيـان بـة ئَيمـة، بـةاَلم بؤيـة مـن داوا دةكـةم كـة ئـةوة          

صقددقموتقاميددهوابددلواجددءاءو) داخــر بكرَيــت لةوَيــدا، لــة كؤتــايي نؤيــةم، يــان لــة كؤتــايي هةشــتةم بروترَيــت  
، لةبةر ئةوة ئةو كيانة كة بزانَيت ضةند كةس (اةعاواىلواماغةنةاوايعةركاوشوادنقخةبةاو48ادنقخةبةاومباةو

لةو شوَينة دةنط دةدراوة، هةموو كياناتـةكان ئاطـادار بـن، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة ِسـةمان لةسـةر ئـةوة بـوو، كـة            
، كـة لـة زؤربـةي ئينتيبخاباتةكانـدا ئـةم      (111)دةنرَيـت ِائيمـةي   ِائيمةي ئيزايف دروسـت دةكرَيـت نـاوي    

 .كَيشانة هةبووة، بؤ ئةوةي دووبارة نةكرَيتةوة، بؤية داوا دةكةم ئةوة ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار نةسرين خان كةرةم بكة

 : صطفىبةر َيز نةسرين كال 

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
بر طـةي دووةم، لةكاتَيكـدا باسـي دةسـتة دةكـات،      / ديارة من دةطةر َيمةوة بـؤ ئةسـَلي ياسـاكة، مـاددةي يةكـةم     

دةســتةي بــااَلي ســةربةخؤي هةَلبذاردنــةكان، ديــارة ئَيمــة تــا ئَيســتا ئــةم دةســتةية دروســت نــةبووة، بؤيــة    
ة دةكات، بةاَلم لَيرة من بة ثَيويسـ  دةزام لـة   كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكان سةرثةرش  ئةم هةَلبذاردن

، كـة  (دةسـتةي بـااَلي سـةربةخؤ بـؤ هةَلبذاردنـةكان و راثرسـي لـة كوردسـتاندا        )بر طةي دووةمدا كة دةَلَيـت  
دةَلَيت لة كوردستاندا هةموو كوردستان دةطرَيتةوة، من بةثَيويس  دةزام هةرضةندة لـة بر طـةي يةكةمـدا    

وردستان، بةاَلم من بة ثَيويس  دةزام لَيرة لةو بةينة راثرسي لة هةرَيمي كوردستان، واتا دةَلَيت هةرَيمي ك
هــةرَيمي بــؤ زيــاد بكرَيــت، ضــونكة كــة دةَلَيــت لــة كوردســتاندا، واتــا هــةموو كوردســتان، بــةاَلم ئَيمــة ئــةو     

 .دةستةيةي كة هةَلدةبذَيرين و دروست دةكرَيت دةستةيةكة بؤ هةرَيمي كوردستان
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نيسبةت بر طةي شةشةم، ليس  كراوة، تـاوةكو ئـةوة يـةك يي نةكرَيتـةوة، يـةعين ثَيويسـت بـةوة دةكـات         بة
ديارة هاوكارام زؤر ئاماذةيان ثَيدا، دةبَيت ئـةوة يـةك يي بكرَيتـةوة، ليسـ  كـراوة، يـاخود ليسـ  نيمضـة         

 .كراوة، ضونكة ئةوة دوو ثَيناسةي  ياوازيان هةية، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .كةرةم بكة عثمةنزؤر سوثاس، رَيزدار عدنان 
 :حممد عثمةنبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة منين تَيبينيم لةسةر بر طةي دووي ماددةي يةكةم هةبوو، بةاَلم لةر استيدا ئةوةي دةستةكة، بةاَلم لة 

ان ئاطايـان لـةوة نـةبَيت كـة باسـي موفةوةزييـة دةكـات،        ماددةي دووةمدا ضارةسـةر كـراوة، لةوانةيـة بـرادةر    
 .ئةطةر دةستةكة دروست نةكرَيت، هةيئةكة دروست نةكرَيت، بؤية ئةوة موعالة ة كراوة

بــا مــن بَيمــة ســةر ِائيمــة مةفتوحةكــة، لةر اســتيدا ئــةوةي كــة ليذنــةي هاوبــةش داينــاوة تــةعريفَيكي زؤر 
َيدا نيية، كة ِائيمةي مةفتوح بةو شـَيوةية، لةر اسـتيدا ئةمـةي    دةِيقة هيض خةلةلَيكي ياسايي و ئوصولي ت

نيمضة ئيشـكاليةتَيك دروسـت دةكـةين بـةم نيمضـة موتَلةِـةو نيمضـة كراوةيـةو ئةوانـة، ِائيمـةي مـةفتوح            
مةعلومة، ئةو ِائيمةيةي با بَلَيني خةَلكةكة دةتوانن ئيختيار بكـةن لـةنَيوان كانديدةكانـدا، بـةاَلم ثَيموايـة      

حوكمةي كة من زؤر طةر ام لة ياساكة، ضونكة لة ياساكة بابَلَيني مةفتوح نيية، واتا داخراوة، بةاَلم لـةم  بةو 
تةعدي تانةش كة كراوة ئاماذةي ثـَي نـةدراوة، ئامـاذة بـةوة نـةدراوة كـة شـَيوازي دةنرـدان، لـة داخراوةكـة           

دةنردانةكـة روون نييـة لـة هـةموو ئـةو      مةعلومة شَيوازي دةنردان بؤ ليستة، بةاَلم لة كراوةكةش شـَيوازي  
تةعدي تانةي كـة كـراوة، بؤيـة مـن ثَيموايـة تةعريفـةكان راسـتة نابَيـت درَيـذ بـن، بـةاَلم ئةطـةر تةحديـد              
بكرَيت، ثَيمواية كارئاسانية  دةكـات، بؤيـة لـةو نوِتةيـة مـن لةطـةَل ئـةوة نـيم، ِائيمـةي مـةفتوح ناكاتـة            

نط بة ليست بدةيت لة ِائيمةي مةفتوحة، بةاَلم دةتوانيت دةنط بـة  ئةوةي كة تؤ تةبعةن تؤ دةتوانيت دة
يةكَيك لة كانديدةكان بدةيت، يةعين دةنردان بة كانديـدَيك ئؤتؤماتيكيـةن دةكاتـة دةنرـدان بـة ليسـتةكة،       
بؤية نابَيـت ئـةوةي لـة عَيراِـدا لـة هةَلبذاردنـةكان كـارَيكي زؤر ئيشـكاليةتَيكي بـؤ بـوو، كـة تـؤ دةنـط بـة               

لةناو ئةو ِائيمةية، ( س)يدةكةش بدةيت و دةنط بة ليستةكةش بدةيت، كة تؤ دةنرت بة كانديدَيكدا كاند
ِائيمةيةكي دة كةسي، يان ثةجنا كةسي، واتا دةنرت بة خودي ليستةكة داوة، بؤية ئةو ئيشـكاليةتة نابَيـت،   

 ـوان و ليذنةكـة كردوويـةتي،    واتا ئَيمة دةتوانني لةو تةعريفـة بَلـَيني، يـةعين تةعريفةكـة زؤر دةِيـ  و      
، يـةعين يـان بـؤ    (ونـ  للناخـب التصـويت للقائمـة او الحـد املرشـحني فيهـا       )بةاَلم ئةمةي بؤ ئيزافة بكةين 

ِائيمةكــة دةنــط دةدةيــت، ئةمــة مةفتوحــة، يــان بــؤ يــةكَيك، نــة  بــؤ يــةكَيك و  ــا بــرادةران زؤر ســةر      
عَيراِدا كـة لةبةردةسـتمداية بـةو شـَيوةية، ئـةوةي عَيـراق       دةلةَِيننةوة كةوا نيية، بةاَلم لةر استيدا لةوةي 

ــتمداية        ــراق لةبةردةس ــاني عَي ــذاردني ثارَيزطاك ــدا لةهةَلب ــةوةي عَيراِ ــت ل ــؤ دةتواني ــةعين ت ــة، ي كردوويان
دةتوانيت يان دةنط بؤ ليستةكة بدةيت، يان دةنط بؤ يةكَيك لةكانديدةكان بدةيت، ئةمةشة ليسـ  كـراوة،   
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ــةق و ئةوانــةي ثَيويســت نييــة، ئــةوةي فةرديةكــة، بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان،    بؤيــة نيمضــة كــراو  ةو موتَل
مةوزوعي فةرديةكة لةر استيدا من هةر بـؤ خـؤم لةطـةَل سيسـتةمي دائرييـم بـؤ ئينتيخابـاتي ثارَيزطاكـان و         

ان، بـؤ  ِةزاكان، نة  بؤ ليست و سيسـتةمي نسـة، بـةاَلم يـةعين بـووني فـةردَيك ئـازادي دان بـة ئينسـانةك         
ئةوةي خؤيان تةرشيح بكةن، ئيجازةم بدة، ضونكة نةخَيتك خؤتـان مةشـ ول بـوون، ئـةو ئيشـكاليةتانةمان      

 :نيية، سَي ئيشكاليةت هةية كة من بة كورتي ِسةي لةسةر دةكةم
 .ئةمة سيستةمَيكة سيستةمي ليستة/ يةكةم
موعالة ـة نـةكراوة، مـن لةطـةَل      مةوزوعي مردن، لة حاَلةتي مردني ئةو كةسةي فةرديةكـة، ئةمـة  / دووةم

شةخصم، لةر استيدا لةطـةَل ليسـتَيكي سـَي كةسـي و ئةوانـة، شـةخص ئـازاد بَيـت بـؤ ثارَيزطـاو بـؤ ِـةزاكان             
شةخص طرنرة، بـةاَلم لـةم ثرؤذةيـة ضـونكة ئـةوةي تـر ِائيمـةي موغلةِـة، لـةم تةعديلـةش ئامـاذة بـةوة             

لة ـة كـراوة، دةَلَيـت ئينتيخابـاتي تـةكميلي دةكرَيـت،       نةدراوة ضؤن موعاجلة دةكرَيت، لـةوةي عَيـراق موعا  
ــت         ــان ناتوانَي ــةوَيت، ي ــةخؤش دةك ــان ن ــت، ي ــةكا دةمرَي ــوا ن ــذَيرَيت، خ ــؤي هةَلدةب ــةردَيك خ ــة ف ــةعين ك ي
دةردةكرَيت لة هينةكة، لةوةي عَيراق موعالة ة كراوة، دةَلَيت ئينتيخاباتي تةكميلي دةكرَيت، بةاَلم لةوةي 

نةكراوة، ثَيموايـة ليذنةكـة دةبَيـت موعالة ـةي ئـةو نوِتةيـةش بكـةن بـؤ فةرديةكـة،           هةرَيمدا موعالة ة
 .ئةطةر فةرديةكة دانَين بؤ ئةو مةوزوعة

خاَلَيكي تر، من زؤر ثشترريي ئةو ِسانةي كـا  عبـدا  دةكـةم و نوِتةيـةكي زؤر طرنرـي ئامـاذة كـرد، كـة         
يس دةكات، تةحديدي كردووة مة اليس، باشـة ئَيمـة   بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، لة بر طةي سَي باسي مة ال

ئةو ئةجنومةنانةمان داناوة، ئةو ئيدارة سةربةخؤيانة ئةطةر ئةجنومةني نةبَيت، ئيـدارةي ئيشـةكاني بكـات    
جمدةمسوا ةيظدةاوصاجملدةمسوا لغداووووو)و بود ةي ببات، ئيرت حيكمةت لـةوة ضـية، بر طـةي سـَي لَيـرة دةَلَيـت       

باسي ئيدارة سةربةخؤيةكان ناكات، ئةمة خةلةلَيكي زؤر طةورةية، دةبَيت موعالة ةي ، (مالاضغاوصامقوا ي
 .بكةين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عبدالربن حسني كةرةم بكة

 :بةر َيز عبدالربن حسني ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ماددةي يةكةم ثَيم باشة بة ليسـ  كـراوة بَيـت، بـةاَلم هةنـدَيك      بةر اس  منين هةروا لة بر طةي شةشةم

برادةر باسي زوعفي ذمارةي كانديدةكاني ناو ليستةكةي كرد، كـة ئـةوة بـؤ ئَيمـة كَيشـة دروسـت دةكـات لـة         
ِةزاكان، لةناحيةكان، بةياني لةوانةية ناحيةية  ضوار كةسي بوَيـت ثَيمـان ناكرَيـت ضـوار كةسـين ثةيـدا       

ةكوَي زوعفي ئةوة بَينني مةسةلةن  يان زؤر ليست هةية مةلةسـةن ئـةو ليسـتانة، ئـةو ئةندامانـة      بكةين، ل
لةكوَي كؤ دةكةنةوة لةو ناحيةو ِةزايانة كة زوعفي ئةو ليسـتة ثَييـان بـاش بَيـت  مـن ثـَيم باشـة يـةعين         
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هـةروةكو خـؤي ََينَيـت    وةكو خؤي ََينَيت، ذمارةي ئةو كورسيانةي كة لةوَي ثَيويسنت لةو ِةزاو ناحيانة 
 .نةبَيتة زوعف، لةوة زياتر نةبَيت

مـن ثـَيم باشـة ئـةوة وةكـو تاكـة كةسـي نـةمَينَيت، يـةعين ليسـ  تاكـة كةسـي             / بةنيسبةت خاَلي حةوتـةم 
نةبَيت، لة سَي كةس كةمرت نةبَيت، وةكو  ةنابتان باستان كـردووة، ئةطـةر يـةكَيك َرَيـت، يـان نـةمَينَيت،       

بَيتة ثَين، يان مايف ذنين تيا بةرضاو بررَيت لة دوو كةس ذنَيك بَيت، من ثَيم باشة ئـةوة  يان يةكَيكي تر 
 .زؤر باشرتة لةوةي تاكة كةس ََينَيت و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دلَير حممود كةرةم بكة

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو سيستةمي هةَلبذاردن سيستةمي نوَينةرايةتي رَيذةيي ضةند ليستَيكي هةيـة، بـؤ منوونـة ليسـ      خؤي 
كراوةي سنوودار، ليس  كراوةي ئازاد، ليس  داخراو، بة رةئي من لَيرةدا لة خاَلي شةشةمي ئةوةي كة بؤي 

وودار، لة هةمان كاتدا ذمـارةي  زياد دةكرَيت بةو شَيوةية لةسةر ناونيشانةكةي بكرَيت بة ليس  كراوةي سن
ئةنداماني ثاَلَيوراواني هةر ليستَيك دوو ئةوةندةي ذمارةي كورسي تةرخان كـراو بَيـت بـؤ هـةر بازنةيـةكي      
ئينتيخابي، لةبةر ئةوةي ئةمة دةبَيتة هؤي ئةوةي حةلي زيـاتر،  هـةلي زيـاتر، مـة الي زيـاتر لةبـةردةمي       

كاتــةوة، بــؤ ئــةوةي خــؤي بثاَلَيوَيــت و فورســةتةكاني لــة دةســت ئةنــداماني هــةر حزبَيــك، هــةر اليــةنَيك دة
 .نةضَيت و بة مةبةس  خزمةت كردني ئةو واَلتةي كة تيايةتي

بةنيسبةت ليس  كراوةي سنووردارةوة، خؤي لةخؤيدا شـَيوةيةكة لـة شـَيوةكاني نوَينةرايـةتي رَيـذةيي، كـة       
اتيشـدا دةتوانَيـت دةنـط بـدات بـة نوَينـةرَيك، بـة        دةنردةر دةتوانَيت دةنط بدات بةو ليستةو، لـة هـةمان ك  

كانديدَيك لة كانديدةكاني ئةو ليستةي كة هةية، ئةم شَيوةية ضةند اليةنَيكي ئيجابي هةيـة بـة رةئـي مـن،     
وةكو ئةوةي كة دابةش كردنـي كورسـيةكان بةشـَيوةيةكي مافثةروةرانـة دةبَيـت لـةنَيوان حزبةكانـدا، ئةمـة         

ابيـةكي تـر رَيرـة دةدات بـة نوَينةرايـةتي كردنـي حزبـة بضـووكةكان لـة نـاو ئـةو            اليةني ئيجابيةكـةي، ئيج 
ــدا هاوكــارى لــةنَيوان            ــة نــاو ثةرلةمان ــة هــةمان كاتــدا ل ــةروةها ر َيرــة دةدات ل ــةى هةَلبذاردنــةو، ه ثرؤس
حيزبةكاندا زياتر بكرَيت، ئةم شَيوةية لة ليسـتى كـراوةى سـنووردار، هـةر حيـزبَيكين دةتوانَيـت زؤربـةى        
زؤرى دةنردةرانى كة هةيةتى لة ناوَيك، يان ضةند ناوَيك لة ناو ئةو حيزبـةدا ذمـارةى كانديـدةكانى زيـاتر     
بكات، ئةم ذمارة كانديدانة دةبَيتة هؤى ئةوةى كة لـة هـةر بازنةيـةكى ئينتخابيـدا بةنيسـبةت دةنرـدةرةوة       

دةدات، ض بــة حيزبةكــة، ض بــةو  تــاكو ر ادةيــة  بــة متمانةيــةكى تــةواوةوة، بــة ِةناعــةتَيكى تــةواوة دةنــط 
كانديدة، نـةوةكو بةطومانـةوة دةنـط بـدات، مومكينـة ئـةم شـَيوةية سـلبياتى هـةبَى و سـلبياتةكة تـةنها بـؤ             
دةستةى كؤمسيؤنى بانى هةَلبذاردنةكانة لةوةى ذمارةى وةرةِة زيـاتر ضـا  دةكـات، زيـاترى تـةبع دةكـات،       

 دةبَى لة كاتى هةَلبذاردنى هةر نوَينةرَيك لـة نوَينـةرةكانى   لةهةمان كاتيشدا وةكو دةنردةرين كارى طرانرت
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لةناو هةر ليستَيك لة ليستةكان، لةبةر ئةوةى ذمارةكانيان زياتر دةبَى، ئةم شَيوةى ليسـتى كـراوةى سـنوور،    
و بةر استى مونافةسةكان دابةش دةكات بؤ دوو بوار، مونافةسةية  لةاليةن ثاَلَيوراوةكانى ناو حيزبَيـك لـةنا  

حيزبةكانةوة، مونافةسةى ترين لـةنَيوان حيزبـةكان، يـاخود هـةر ليسـتَيك لـة ليسـتةكاندا، كةواتـة ئةمـة          
دةبَيتــة هــؤى ئــةوةى كــة مونافةســةكان لةبــةينى كيانةكانــدا، يــاخود لــة بــةينى حيزبةكانــدا بةشــَيوةية     

ةوةى دةنرـدةران خـؤي   توندوتيذى كةمرت بكاتةوة، لةبةر ئـةوةى دوو شـَيوة هةيـة، يـةعنى دةبَيتـة هـؤى ئـ       
بةشَيوةى مةِبول و بةشَيوةيةكى ر َيك و ثَيكرتو هَيمنانة تر دةتوانَيـت دةنـط بـدات بـة نوَينةرةكـةى و بـة       

 .ليستةكةشى، ئةم شَيوة هةَلبذاردنانة هةية لة سويدو نةروي  و لة يابان، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .م بكةزؤر سوثاس، رَيزدار نيشتمان خان كةرة
 :د صاحلبةر َيز نيشتمان مرش

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤربةى ِسةكانى من كران، تةنها ية ، دوو شت هةية دةمةوَى باسى بكةم، لَيرة لة مـاددةى يةكـةم بر طـةى    
شةشــةم، تــةنها ثــَيم باشــة ليســتةكة ليســتى كــراوةى ســنووردار بَيــت، ذمــارةى كانديــدةكانى دوو ئةوةنــدةى 

 .يةكان بَيتذمارةى كورس
تَييـدا ر ةضـاو بكرَيـت و    ( بةمـةر َى ذمـارةى ذنـان   )لة خاَلى حةوتةم، ثـَيم باشـة ئـةوةى تَيـدا زيـاد بكرَيـت       

 .تَيدا كةمرت نةبَيت% 71ميكانيزمَيكى وا دابندرَيت كة ذمارةى ذنان 
ئةوةى زيـاتر خةَلكةكـة   لة خاَلى هةشتةم، ثَيشنيار دةكةم لةر َيرةى ر اطةياندنةوة ناوةكان بآلوبكرَينةوة، بؤ 

 .ئاطادار بَى لةر استى و دروستى ناوةكةى خؤيان، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كا  طؤران كةرةم بكة
 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يـة  خـاَل كـة دةمـةوَى تةئكيـدي لـَي       ِسةكانى من برادةران كرديان، من نامةوَى دووبارةى بكةمةوة، تةنها 

بكةمـةوة مةسـةلةي وَيــر اى هـةموو تَيبينــةكم لةسـةر مةســةلةى ئيـدارةى ســةربةخؤ لـةر ووى موخالــةفاتى       
دةستوورى و ِـانونى، بـةنم ئةطـةر شـوَينَيك هـةبَى بتـوانني سـةنةدَيكى ِـانونى ثـَى بـدةين و بريتيـة لـةم             

دارةى سةربةخؤية، لَيرةدا ر ةئيةكيان بدةينَى نةَلَيني سةرؤكى ياساية، ئةطةر نا شةش مةنتيقة ضاوةر َيى ئي
 .ئيدارةى سةربةخؤ و موحافةزةو موديرةكانيشيان مودير عامة، ئةو زانياريانةيان لةالبر وَينينةوة، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تانةوة بــة ئيــدارة بــةس ئــةو مةوِيعــة  وطرافيانــةى كــة بــة ر ةلــى لةاليــةن حكومــةتى هــةرَيمى كوردســ  
ناسراون و نايانةوَى، ئةبَى حةِى خؤيان ثَى بدرَيت، يةعنى نابَيت ئيهمال بكرَيت لـة هـيض بوارَيكـةوة، زؤر    

 .سوثاس، رَيزدار كا  عومةر كةرةم بكة
 :بةر َيز عمر صدي  حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ار مـن ثَيشـنيارى ئـةم ثَيناسـةية دةكـةم،      زياتر ِسـة لةسـةر ثَيناسـةى ليسـتةكةية، ليسـتى كـراوةى سـنوورد       

ليســتَيكة كــة نــاوى كانديــدانى هةَلبــذاردن دةطرَيتــةخؤ و، دةنرــدةر ئــازادة لــة هةَلبــذاردنى يــةكَيكيان، بــة  )
، ئَيوة بةر َيزتان ئاطادارن لة ليستى كراوةى سنوورداردا مةر ة دةنط بـؤ  (مةر َيك دةنط بؤ ليستةكة بدات

َيت، بةنم لة ليستى كراوة مةرج نيية، ئةوين بؤ  لةبةر ئةوةى لة كـاتى دةسـت   ِائيمةكة، بؤ ليستةكة بدر
نيشان كردنى ِالى ئينتيخابى، هةروةها لة كاتى دةست نيشان كردنى عةدةدى ئـةو كةسـانةى كـة بـراوةن     

ة، لة ليستَيكى ديارى كراودا ئيعتماد دةكرَي لةسةر ذمـارةى ئـةو دةنرانـةى كـة ِائيمةكـة بـة دةسـتى هَينـاو        
بؤية ثَيويستة لةناو ثَيناسةكةدا ئاماذة بةوة بدرَيت، يان ئةوة يةك  بكرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةى بةرضـاو ر وونـى      
هةبَى بةوةى كة دةنردةر ئازادة دةنط بة هةر ثاَلَيوراوَيك بدات، بةنم ثَيويستة لةطـةَل ئةوةشـدا دةنـط بـة     

كـرد ئامـاذةي ثَيـدا، بةنيسـبةت دةسـت نيشـان       ليستةكة بدات، ئةوةى تر ئةوةى بـةر َيز كـا  فرسـةت باسـى     
كردنــى عــةدةدى ثاَلَيوراوةكــان، ئايــا لــةناو ثَيناســةكة دا بَيــت، يــان لــةناوى نــةبَيت  بــة بــاوةر ى مــن هــيض    
ئةشكالَيك نابَيت، ضونكة ئَيمة ثَيناسةكة بؤ هةرَيمى كوردستان دةكةين، ئةطةر لةناو ثَيناسةكةشدا ذمـارةى  

وراوةكان دةست نيشان بكةين كَيشةيةكمان نابَيت، ضونكة وةكو هةموو ئةو ثَيناسـانةى  كورسيةكان، يان ثاَلَي
 .تر كة هاتوون تايبةمتةندن بة هةرَيمى كوردستانةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كا  عومةر كةرةم بكة
 (:نورةدينى)بةر َيز عمر بدامني خدر

 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر
 ؤرى ليست، هةروةها شَيوازى دةنردان ثةيوةنديةكى ر استةوخؤ و دوو سةرةيان بة يةكرتةوة هةية،  ؤرى 
ليستةكة كاريرةرى لةسةر شـَيوازى دةنرـدان هةيـة الى دةنرـدةر، بـةو شـَيوةيةى كـة ئَيسـتا هـاتووة، ئةطـةر           

سـتى كـراوةى ئـازاد دةطرَيتـةوة، لـة ليسـتى       تةنها بَلَيني ليستى كراوةو سيفةتةكةى لةطـةَل نـةَلَيني زيـاتر لي   
كراوةى ئازاديشدا دةنردةر مافى ئةوةى هةية لةنَيوان هةموو ليستةكاندا ليسـتَيك بـؤ خـؤى دروسـت بكـات،      
كة ئَيمة لَيرة ئةوةمان ناوَى و هةموو الية  لةسةر ئةوة كؤكني، كة ليستى كـراوة بـةماناى ليسـتى كـراوةى     

استيدا سيفةتةكةى بؤ زياد بكةين و بيكةين بة ليستى كراوةى سنووردار، تا ئـةم  ئازاد نيية، بؤية دةبَى لةر 
 .شكة، ئةم غموزة لةسةر سروشتى ليستةكة البضَى
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ســةبارةت بــة بــةكارهَينانى هةنــدَى زاراوة، مةســةلةن سيســتمى ر َيــذةيى نوَينةرايــةتى، بــةر َيزان، سيســتمى   
دابةشى هةَلبذاردن، بة كـوردى وشـةيةكى ترمـان هةيـة ثَيـى       نوَينةرايةتى ر َيذةيى دةطوترَى بة كوردي، يان

دةوترَى كؤلكةى هةَلبذاردن، ئةمة دةِيقةو سا  كراوةتةوة زؤر زانستى ترة، بؤية ثَيشنيار دةكةم لة  ياتى 
سيســتةمى ر َيــذةيى نوَينةرايـــةتى، سيســتمى نوَينةرايـــةتى ر َيــذةيى بةكاربهَينــدرَى، لـــة  يــاتى دابةشـــى       

 .كؤلكةى هةَلبذاردن بةكاربهَيندرَى و، زؤر سوثاسهةَلبذاردن، 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــةر َيزان، مــاددةى يــة  تــةواو بــوو، وة  ئيشــارةمان ثَيــى كــرد ناخيةينــة دةنردانــةوة، بــؤ ئــةوةى ليذنــةى   
مـاددةى  هاوبةش  ارَيكى تر سياغةيةكى باشى بكةن، ثاشان لة دانيشتنى داهاتوو بَيتة ئَيرة، ئَيسـتا بضـينة   

 .دوو، موناِةشةي ماددةي دووش دةكةين، فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :واية ةوامثةنغا

و: نواية ةواخلة ساو نوامقةنونوصتقءأوكةدتي(و4/واصًد)تةا وامفقءةو
شواجلوامقةزبنوضمنواماائءةووانوقاونو نوابقةءوامو اةواد ارقاومبوجبواجلواد وا وايانغاوص سجألو-4

و.ادنقخةبغا
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .بيخوَينةوة كوردين بة
 :ِادر حسن ِادر بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 :ماددةي دووةم

 :لة ماددةي ثَينجةمي ياساكة هةموار دةكرآ و بةم شَيوةيةي خوارةوة( 4/بر طةي يةكةم)
كـةي كـارطَير ي بَيـت بـةثَيي تؤمـاري بـاري شارسـتاني و لـة دةنرـدةراني بازنـةي           دةبَيت لة رؤَلـةكاني ية  -4)

 (.هةَلبذاردن تؤمار كرابَيت
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 كرد تؤمار خؤى ناوى بةر َيز سَى تةنها  بكات موداخةلة دوو ماددةى لةسةر َيتةيةود كَى بةر َيزان سوثاس،
 كا    حةمة سةعيد، كةسي تر نيية، تةواو،هةية تر كةسى ،(ةنعثم خلير حممود، دلَير ،طؤران ئازاد)

 .فةرموو طؤران
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 :طؤران ئازاد حممد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ليذنة اليةنلة كردنةكة تكارىسدة فةلسةفةى ،وهاتووة ِانونةكة ئةسَلى لة كة ماددةية ئةو ديارة
 شارةكاندا لةنَيوان ئَيستا واكة زؤرةى تَيكةاَلوية لةو بووة بريتى دةكةم، ىَل ىريثشتر من كة هاوبةشةكةوة

 ئةو واتة كراوةية، نيمضة ِائيمةكة شَيوازى ئةوةى لةبةر بةخةَلك، بدةى زياتر فورسةتَيكى لةوةى هةية،
 ئةوكاتة ،هَينا دةنرى ئةطةر دةهَينَى، دةنط خؤى مةكانةى بة ،خؤى يةىصشةخ بة ،خؤى بةِوةى كةسة
 بَى، تيا ساَلى دة ئيقامةى مةسةلةى كة ماددةكة، لة الدراوة خاَلة ئةو بؤية سنوورةدا، لةو َينةرنو بة دةبَى
 من بَى، مةنتيقة ئةو خةَلكى مةدةنى ئةحواىل سجلى بةطوَيرةى ثَيويستة كة دةكات لةوة باس لَيرة بةاَلم

 ئاسايية زؤر كراوةية، نيمضة كة لةسةرى ينوبو موتةف  هةموومان وِائيمةكة شَيوازى ئَيمة مادام ئةَلَيم
 كةسَيكى هةولَير لة ساَلة ضةندين بةاَلم سلَيمانية، خةَلكي مةدةنى ئةحواىل سجلى بة سلَيمانى كةسَيكى
 ثَيويستة بَلَيني اتى يلة رةوزةرو بؤية دةهَينَيت، دةنط ،هةَلدةبذَيرَى خؤى وةناسراوة يةتىصبةشةخ

 ئيرت بَى، شارة ئةو نيشتة َيى واتة ،بَى موِيم نيبَلَي بَى، شارة وئة خةَلكى مةدةنى ئةحواىل لة سجلةكةى
 تاكةكان لة مافة ئةمبؤ ئةوةي  هةية، نوَينةرايةتى ةِىح هَينا دةنرى ئازاد هةَلبذاردنى بة كة كةسة مئة

 .سوثاس وةرنةطرينةوة،
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةم بكة حممود دلَير ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس
 :حممود دلَيرحممد  بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 تؤمارى بةثَيى بَى، كارطَير ى يةكةى ر ؤَلةكانى لة) دةَلَى كة لَيرة طؤرام، كا  ر ةئيةكةى لةطةل هةر منين
 هةية، كةس زؤر كاتدا هةمان لة ئةى ،(كرابَى تؤمار هةَلبذاردن بازنةىو لة  دةنردةران شارستانى بارى
 ئةذى شارة لةو ماوةيةكة بةاَلم ة،يني شارة ئةو لةسةر تؤمارى سجلى ئةَلَى، طؤران كا  ئةوةى وةكو

 بؤ ئيشارةى ئَيمة بؤ ئةى هةَلبذَيرآ، خؤشى و بَينَى بةدةست خةَلك متمانةى وا بةشَيوةيةكى توانيويةتىو
 شارة لةم ساَل سَى ىماوة بؤ يةعنى نةبَى، شارة ئةم ىودانيشتو كةمرت ساَل سَى ماوةى لة نةكةين،

 .سوثاس مةر ةكان، لة كمةر َي ببَيتة ئةمة كة ئةوةى نةخةينة دةنردةران تؤمارى ئيرت دانيشتبَى،
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ترى، شارَيكى لةسةر تؤ ة،يني ةِتح نةبى، مةنتيقةية ئةو ىلةموسة  ئةطةر شوَينَيك هةموو لة بةر َيز،
 .عثمةن خلير بةر َيز نةبى، ةنتيقةية م ىلةموسة  تؤ ِانونة، ئةوة
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 :بدامني عثمةن خلير بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ئةم هينةيةوة، ئةم بؤنةى بة يةعنى بدةم، تةوزنَيك ئةمةوَى من بةاَلم كرد، ِسةكانيان بةشَيكى برادةران
 هةولَير كراوة، دانيشتوان بة َىطؤر ك  َى كؤمةَلَيك دةزانن خؤتانبة كوردستان، هةرَيمى ناوخؤى وةزعةى

 هةبووة بةردةوام هيجرةى يةعنى يةةلةوان هةر منين بؤية هةولَير، هاتؤتة سلَيمانى ،سلَيمانى هاتؤتة
 كة شتانةى ئةو ثَيواية من طؤر اوة، شارةكان كؤمةاَليةتى ثَيكهاتةىيةعين   ياكان،  يا شوَينة بةرةو

كة هةر لةسةر سجلي ئةحوالي  نيم ئةوة لةطةَل من بكرَيت، نيه ئةمة بةر استى كرد، باسيان برادةران
 وانةية لةلة كرد، باسى طؤران كا  وةكو شوَينةبَى، لةو هةر  دائةنيشَى لةكوَى مةسةلةن مةدةني بَيت،

 ئَيستا ناوخؤ، شةر ى هينانةى ئةو دواى بةتايبةتى هةَلبذَيرَى، خؤى شوَينةش لةو هةم بَى شوَينَيك
 هةمووىيةعين ئةمة  هةولَيرة، لة سلَيمانى خةَلكى ذمارةية  سلَيمانية، لة هةولَير كىخةَل ذمارةية 
 .سوثاس زؤر هةبووة، كاريرةرى

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 لة هةبَى، تةسجيلى مةنتيقةية لةو ةبَىد بَيت، ساكن مةنتيقةية  لة يةكَيك نةطةن، تَي هةَلة ،بةر َيز

 دةنردانيشت ةِىح موعةيةن فةترةيةكى بؤ نةبَى، مةنتيقةكة تةسجيلى ئةطةر دنوكراتى واَلتانى هةموو
 لةوَى هةر تؤ ى،وبو لةدايك لةكوَى برؤر َيت، هةويةكةى ناَليني بى، تةسجير ةبَىد ،تمةعلومات بؤ ة،يني

 .عيدةس حةمة بةر َيز شارة، لةو بَى تةسجير ةبَىد بةاَلم ى،وبو لةدايك
 :بة سعيد بة علي بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 بؤية ياساكة، ئةسَلى لةسةر ر اثؤرتة ة،يني ياسا كردووة ئامادةيان بةر َيزان ئةمةى هةية، طشتيم تَيبينيةكى
 .....دةبَيت بنووسرَيت غةَلةتة، هةمووى.....( ثةمثاامواية ةوامثةنغا،واية ةوادصىل،واية ة) نووسيويانة كة

 :نثةرلةما سةرؤكى بةر َيز
 دةنرين بةكؤى دا، بؤى دةنريشتان عيدةس حةمة كا  ر ة ائةن، بكة، موناِةشة دوو ماددةى لةسةر تكاية

 .فةرموو هَينا، دةنرى
 :بة سعيد بة علي بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ةسَلىئ لة دةَلَى خؤى كة كراوة، ضارةسةر ماددةكة ئةسَلى لة كرد، باسيان برادةران كة ئيشكالةى ئةو
 ماوةى بؤ بَى نيشتة َى لَيى و شارستانى بارى تؤمارى بةثَيى كارطَير يةكة يةكة ر ؤَلةكانى دةبَيت ماددةكة،

 تةئيدىئةوة من  لةبةر ةبَى،د حةل شتةئيشكالية ئةو ئيرت ،دابنَيني ةئةو ثَيمواية من نةبَى، كةمرتدة 
 .سوثاس ،و ةكةمد ياساكة ضوارى يبر طة ئةسَلى
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 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 ئةوةى بؤ دةخةين، دوا سةعات دوو دانيشتنةكة ئَيستا بوون، تةواو هةبوو موداخةلةيان ئةوانةى ،زانبةر َي

 ريانودو ر َيرةى ئةوانةى سَى سةعات دةكةين، موناِةشةى ئةوا دَيينةوة، سَى سةعات بكةن، حةتائيسر
بةخَير بضن،  موناِةشة، لةسةر بوون بةردةوام بؤ بن، ئامادة لَيرة كات لةسةر تكاية سَى سةعات هةية،

 .حافيز خواتان
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 دانيشتين دووةم
 

 : ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .ميهرةبان طةورةو خواى بةناوى

 هاوبةش ليذنةى و ناوخؤ ليذنةى و ياسايى ليذنةى هةردوو لة داوا دانيشتنةكةمان، لةسةر دةبني بةردةوام
 .يوَيننةوة سَى ماددةى فةرموو هاوبةش ليذنةى فةرموو،  خؤتان، شوَينى بؤ كةرةمكةن ندةكةي

 :بةزاز سعيد كمال عونى بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

و:وامثةمثاواية ة
و:قليو ةوحملهةوحيلوصوامقةنونو ن(وامسة اا)واية ةوتلاى

ونظةموصيقوامقوا يوصواداضغاوصوا ةيظةاوجمةمسوةبةادنقخوايفقو اوامقةئماونظةموقةقماو:امسة ااواية ةو
و(.ا اص وايفقوحوامقسبديوامقمثغل

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .بيخوَيننةوة كوردين بة فةرموو

 :ِادر حسن ِادر بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 :سَييةم ماددةى
 :دةطرَيتةوة ى َي دادَى ئةمةى دةكرَيتةوةو ر ةت ياسايةكة شةشةمى ماددةى
 ثةير ةو ناحيةكان ِةزاو ثارَيزطاو ئةجنومةنى هةَلبذاردنى لة كراوة ليستى سيستةمى: شةشةم ماددةى

 .سنووردار كراوةى نوَينةرايةتى ر َيذةيى سيستةمى طوَيرةى بة دةكرَيت،
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 عبدالعزيز، عمر لَيرةوة، ئةنووسني، ناويان كاتب موناِةشة ئةيةوَى كَى ماددةية ئةو لةسةر ئَيستا بةر َيزان
 ئةيانةوَى نووسيوة ناويان بةر َيزانة ئةم ئَيستا ئةسعةدى، تارا نورةدينى، عمر حممود، دلَير شهاب، سؤزان

 .كةرةمكة عمر كا  بكةن، موناِةشة
 :عبدالعزيز عمر بةر َيز
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ثَيمواية كورديةكةش و عةرةبيةكةين سياغة هةردوو كة هةية ئةوةم تَيبينى من سَي، ماددةى بةنيسبةت
 خان سؤزان وابزام كرد، ثَيى ئاماذةيان بةر َيزان ثَيشرت كة تَيبينية  ئةساسى لةسةر ئةوَى، دار شتنيكيان

 َىئةب كة ئةوة، دةِيقة فعلةن هةية، كراوةمان ليستى  ؤر سَى ئَيمة كة كرد بةوة ئاماذةى بوو كةس يةكةم
 نيمضة ئةوترَى ثَيى شايةن تةعبريَيكى بة كة سنووردار كراوةى ليستى لة داخراو، ليستى لة كراوة، ليستى
وجمةمسودنقخةبةاوايفقو اوامقةئماونظةموقةقما)ئةَلَى عةرةبيةكة لة لَيرة بكةينةوة،  يا ئةبَى كراوة
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وجمةمسودنقخةبةاوايفقو اوامقةئماونظةموماقةق)بكرَيت ىَل شَيوةيةى بةم دةِة ئةم باشة ثَيم من( ا ةيظةا
 ِائيمةى( احملدد مفتوح)يان(ا اص وامقسبديوامقمثغلونظةموصيقوامقوا يوصواداضغاوص ا ةيظةا

 ِائيمةكة ناوى كردووة، موحةدةدمان مةفتوحةى ِائيمةى ثةير ةوى ئَيمة ئَيستا نية، مةفتوحةمان
 نةطؤر ن، ئةوةش ئةطةر لةوة  رة كورديةكةش، لة ئةساسة ةوئ لةسةر( احملدد املفتوحة القائمة)بنَين

 هةَلبذاردنى لة) باشة بكرَيت ىَل شَيوةى بةم هةية، دار شتنةكة لة ر ةكاكةتَيك ليذنةن، لة بةر َيزان
 طوَيرةى بة دةكرَيت ثةير ةو سنووردار كراوةى ليستى سيستةمى ناحيةكان ِةزاو و ثارَيزطا ئةجنومةنى

 ئاماذةيان برادةرانين كة خستنة، ثاش و ثَين بةو ناكات ثَيويست( سنووردار كراوةى ر َيذةيى نوَينةرايةتى
 ئَيستا ِائيمةى ئةم وتراوة، ثَيشرت كة نوَينةرايةتى ر َيذةى نةوة  ر َيذةيى، نوَينةرايةتى مةسةلةى بة كرد،
 يةكةجمار هةركةس دةدة،موحة مةفتوحةى ِائيمةى نية، مةفتوحة ِائيمةى كردووة، ثةير ةومان ئَيمة

وامقمثغلونظةموصيق)وتراوة مونتةبيهَيك دوايى تا بةرضاو، دَيتة مةفتوحةى ِائيمةى كةليمةى ئةيبينَى،
 خؤى كة موحةدةدة، مةفتوحة ِائيمة بنَينن ناوى يةكسةر ضية، بؤ ئةوةى( ا اص وايفقوحوامقسبدي
 خوَينةرَيك، هةر بؤ يةكةم خوَيندنةوةى لة دةبَى دروست ئينتيباسة ئةو موستةلةحةكةية، ئةوةش
 .سوثاس

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة شةهاب سؤزان ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس

 :نورى شهاب سؤزان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ئةمة ةواتةك(امقسبديوامقمثغلونظةم) ر َيذةيية، ئَيمة الى لة هةَلبذاردن سيستةمى ئةيَلَيمةوة، تر  ارَيكى
وصواداضغاوص ا ةيظةاوجمةمسودنقخةبةاوا اص وايفقو اوامقةئماونظةموقةقما)بَى شَيوةية بةو ئةبَى

 هةية،  ؤرمان سَى نسبى تةمسيلى سيستةمى لة ضونكة تةواو،( امقسبديوامقمثغلونظةموصيقوامقوا ي
 بةبَى هةَلدةبذَيردرَيت، ئةندام بةس كة ئةوةى حورة، مةفتوحةى ِائيمةى يان ئةيَليمةوة تر  ارَيكى
 بة ئةدات دةنط بةس دةنردةر هةَلبذَيردرا، ثَى كوردستانى ثةرلةمانى كة ئةوةية امل ل ، القائمة ِائيمة،

 نيزامى خؤى نيزامةكة كةواتة( احملدود املفتوحة القائمة) ئةوترَى ثَيى كة هةية نةوعةشى ئةم ِائيمةكة،
 مةفتوحةى ِائيمةى كة ئةوةية دةهَينني بةكاري ئَيمة كة تةريقةى ئةو بةاَلم تةواو، نسبية، تةمسيلى

وجمةمسودنقخةبةاوا اص وايفقو اوامقةئماونظةموقةقما)يرَيتةوة ر َيك شَيوةية بةم ئةبَى بؤية مةحدودة،
 .سوثاس ،(امقسبديوامقمثغلونظةموصيقوامقوا يوصواداضغاوص ا ةيظةا

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة دلَير كا  ر َيزدار اس،سوث
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 :حممود دلَير بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 دةزام باش بة واى من ماددةكة، ئةسلى شةشةمى ماددةى كردنةوةى ر ةت لة بريتية كة سَييةم ماددةى
 بؤ نانووسرَى ةوةئ بؤ تةنها ياساية ئةم ضونكة هاوواَلتيان، بؤ و دةنردةر بؤ بَى تيا ر وونكردنةوةى هةندَى

 بة بكرَيت ماددةية ئةم دةزام باش بة واى من بةر ةئى ئةوة لةبةر ياسايى، كةسَيكى ضةند بؤ و حيزبةكان
 سيستةمةمان ئةم كة كرد ئةوةمان باسى ثَيشرت ئَيمة يةكةم، بر طةى دابر َيذرَيتةوة، شَيوةية بةم بر طة دوو

 دابر َيذرَيتةوة، بر طةية دوو بةم دةزام باش بة واى من ئةوة لةبةر سنووردار، كراوةى سيستةمى بة ناوبرد
 ثارَيزطاكان ئةجنومةنى هةَلبذاردنةكانى بؤ سنووردار كراوةى ليستى سيتسةمى لة بَى بريتى يةكةم، بر طةى

 بؤى هةَلبذاردنةكةيدا بازنةى ضَيوةى ضوار لة دةنردةر دووةم، بر طةى دةكرَيت، ثيادة ناحيةكان ِةزاو و
 .سوثاس بدات، ليستةكة ناو ثالَيوراوانى بة يةكَيك ليستةكةو بة يان ليستةكان، لة بةيةكَيك دةنط ةهةي

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة نورةدينى عمر ر َيزدار

 :نورةدينى بدامني عمر بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ثرؤسةى كؤى كة بنةمايانةى و مةباديئ وئة هةموو ر استيدا لة هةية، نيزام و سيستةم وشةى لَيرة
 وشةى لةطةَل سيستةم وشةى بةكارهَينانى بؤية نيزام، و سيستةم دةوترَى ثَيى دةخات، ر َيك هةَلبذاردنةكة

 ثَيشنيار من ر ةئى بة بؤية نية، دروست ليست لةطةَل بةاَلم دروستة، ر َيذةيى نوَينةرايةتى زاراوةى يان
وص ا ةيظةاوجمةمسودنقخةبةاوامقسيبوامقمثغلونظةموقةقما)دابر َيذرَيتةوة يةشَيوة بةو دووبارة دةكةم

 سيستةمى)بَى شَيوية بةم كورديةكةى بة واتة( ا اص وايفقو اوامقةئماوصيقوامقوا يوصواداضغا
 رةىطوَي بة دةكرَيت ثةير ةو ناحيةكان ِةزاو ثارَيزطاو ئةجنومةنى هةَلبذاردنى لة ر َيذةيى نوَينةرايةتى

 لةطةَل بةاَلم بةكاربهَينني، سيستةم وشةى ناكات ثَيويست ليستةكة لةطةَل واتة( سنووردار كراوةى ليستى
 هةمووو كرد، باسيان بةر َيزانين ئةوةى شَيوةية بةم بةكاربهَينني، سيستةم ثَيويتسة ر َيذةيى نوَينةرايةتى

 .سوثاس زؤر دةكات، بةر ةستة خؤيدا لة ماناكة
 :ثةرلةمان رؤكىسة بةر َيز

 .كةرةمكة ئةسعةدى تارا ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس
 :ئةسعةدى حتسني تارا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 بة مةحدودة، مةفتوحة ِائيمة نيزام ئةوةبوو مةبةستم هةر من كردى، خان سؤزان ِسةكام من بةر استى
 .سوثاس ئةوةندة، هةر بدرَيت ثيشان كة نيسبى تةمسيلى
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 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .ضواركةرةمكة ماددةى بؤ سوثاس،

 :بةزاز سعيد كمال عونى بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

و:ووامءابةاواية ةوو
و:امقةمغاوامصغة اوتقرتح
و:قليو ةوحملهةوحيلوصوامقةنونو نوامسةبةاواية ةو ن(واصد)وامفقءةوتةا 

و:امسةبةاواية ة)
وامقةئماوشوايءمينوعا وتزقاودوانوجيبوصومالنقخةبةاوجمموعاواصو قفء ةوكقةئماومغحامرتوجيوز:واصد

و(.ادنقخةبغاوملاائءةوايخصصاوايقةعاوعا وعنوايفقو ا
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة ابد.د كا  نيزامية بيخوَيننةوة، بةكورديةكةش
 :وةرتى ابراهيم ابد.د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .بكات دروست بؤ كَيشةمان دوايى ئةمة ر ةنرة دةنردانةوة، ناخرَيتة كة ماددةكان
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ثرؤتؤكؤل لة ئةوةى ليذنةكة، ئةضَيتةوة دةنردان، بةبَى دةكةين موناِةشة ثر ؤذةكة هةموو دانيشة، تكاية
 لةوَى موشتةرةكةكة، بةر َيزة ليذنة بةردةست تةئةخرَي كردووة ضى بةر َيزَيك هةر ئةنووسرَى، ئيمر ؤ
 دةنردانةوة، ئةخرَيتة ئينجا ثةرلةمان، ناو دَيتةوة تر  ارَيكى بةر َيزانة، ئةو ر اى وةرطرتنى لةطةَل

 بن بةردةوام ثةرلةمان، لةناو دةبَى موتةبةع سيستةمة ئةم دةكرَيت، حازر بؤ  وانيشى سياغةيةكى
 .هاوبةش ليذنةى

 :دزةيى عبدالقادر ر ؤذان.د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 :حةوتةم ماددةى
 :دةطرَيتةوة  َيي دادَي ئةمةي و دةكرَيت هةموار ياسايةكة حةوتةمي ماددةي لة( يةكةم) بر طةي

 :حةوتةم ماددةي)
 كراوة ليس  ناو كانديدةكاني ذمارةي ثَيويستة بكرَيت كؤمةَل يان تا  ليس  بة خؤثااَلوتن دةكرَي: يةكةم

 (.نةبَيت زياتر كراون تةرخان هةَلبذاردن بازنةي بؤ كورسيانةي ئةو ذمارةي لة
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 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 حممد، كوَيستان لَيرةوة، فةرموون كةرمكةن، بكةن ِسة ماددةية ئةو لةسةر ئةيانةوَى بةر َيزانةى ئةو

 عدنان حممد، كاردؤ حممود، دلَير دارا، ةشةط كريم، ئاسؤوطةاء، كال وةرتى، ابد.د شةهاب، سؤزان
 .فةرموو خان كوَيستان كردووة، تؤمار ناويان بةر َيزانة ئةم خؤشناو، هاور از حممد، شةوم ،عثمةن

 :حممد كوَيستان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 كة تاكة، ليستى سةرلة تَيبينيةكةم تا ، ليستى دةكرَى ئةَلَى كة هةية، يةكةم ماددةى تَيبينى هةمان
 زامن ئةوة بةر استى وانةبَى ئةطةر ذنان، ى%71 لة ر َيذةى ر َيكخستنى و ثاراسنت لةبةر سَى، بة دةكرَيت

 من دواتر ئةوةى ذنان، بؤ دووةمة خوىل دةستكةوتةى ئةو ثَيضةوانةى و ئةفةوتَى لَيرةدا ذنان مافَيكى نابَى،
 بةاَلم ئةكةم، ثشترريى ئةمةيان نةبَى، زياتر تةرخانكراو اردنىهةَلبذ بازنةى بؤ كوردسيةكان لةطةَليدام

 .سوثاس سيان، بة بكرَيت تاكةكة ليستى
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة شةهاب سؤزان ر َيزدار سوثاس،
 :نورى هابش سؤزان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 لة ببمةوة ثاشرةز ذنَيك وة  من بؤ زةبةتة زؤر مةوةئةيَلَي تر  ارَيكى ثةرلةمان، ئةندامانى بةر َيزان
 ئَيمة هاتو ئةطةر كؤمسيؤن، بؤ تر  ارَيكى بَيَلينةوة بة َى دةبى ئةوةش بةاَلم ذنان، ى% 71 لة مةسةلةى

 دةستوورية، مافَيكى ئةوة( والرتشح الرتشيح ح )هةبَى ئةوةى مافى كة تاكَيك هةموو بة بدةين مافة ئةوة
 كة ئةوةى ر ووى لة ناشتوام بكةم، لةطةَلدا مامةَلةى عاتفيةوة ر ووى لة ناتوام من ئَيستا، ةئَيم ناكرَيت

 حةِى تا  هاتو ئةطةر بكات، شةرحى كؤمسيؤن بكرَيت، ضارةسةر حاَلةتة ئةو ئةبَى بوةستمةوة، دذى ذم
 ضؤن ئةى بوو، نَير هةمووى ةسوتف دوايدا لة بةاَلم مَى، ياخود نَيربَى ناكات فةرق هةبوو، هةَلبذاردنى خؤ

 ئةطةر كةسَيك تاكة ثَيوةدةكةين ، ئيحتيفازى مة لسةكة ناو لة ياخود ِائيمةكة لةناو ية%71 ئةو ئَيمة
 كة دةنرةكانى لة بكةين مةحرومى ئةكرَيت هَينا، دةنرةكانى تةواوى ئينتيخابى، ِالى ثَيى بة هاتو

 بَيني هَيناوة، دةنرةكةى خؤى ِوةتى هَيزو بة كابرا رَيتناك يةعنى ثرسيارة، ئةوةش ئاخر هَيناويةتى ،
 ديلةماية، حاَلةتَيكى ئةمة بةر استى بثارَيزين، ذن ر َيذةى ضؤن ئةوةى خاترى لةبةر بكةين، مةحرومى

 ضارةسةر بؤ ضؤن ئةمةمان دام، ذنان كؤتاي لةطةَل دام، تا  مافى لةطةَل من بكةن، ضارةسةر بؤمان ئةبَى
وايفقو اوامقةئماوشوايءمينوعا وتزقاودوانوجيبوص)ئةوةوة دواى لة بةاَلم بكةن، ضارةسةرى تكاية دةكةن،

 نية مةرج دائةندرَيت،(مضةفا)ئةيَلَيمةوة تر  ارَيكى(  ادنقخةبغاوملاائءةوايخصصاوايقةعاوعا وضةفوعن
 هةبى ليست لةوانةية دابنَى، ِةدةرى بة هةبَى ليست لةوانية دابنَينن، ذمارةكة ر َيك زوعفى ليستانة ئةو

 ئَيمة بؤية خؤى، ليستة ئةو سةر كةوتؤتةوة دابنَى، زوعف هةبَى ليست لةوانةية دابنَى، نيوةى ِةدةرو بة
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 و بكات ئيختيارةكان كة هاوواَلتيان، بة بدةين ماف زياتر بكةين، بةرفراوان ئازاديةكان هةتاوةكو بةر استى
 هةبَى باوةر تان عةدةدةكان، ِةدةرى بة بَلَيني ئةطةر دنوكراسيةن ئةوة من بةر اى لةبةردةميا، بَى زؤرتر
 فةرق هيض دَيتةوة، ىَل موغلةِةكةى ِائيمة وةكو مةفتوح، ِائيمةى وتوتة تؤ كة لةوةداية ياساكة ر وحى
 مةفتوحةى ِائيمةى نيسبى تةمسيلى نيزامى لة باس كة كاتَيك بؤية ناكات، فةرَِيكى هيض ناكات،

 ِائيمةكة دةبَى ِائيمةكة، زمنى لة هةبَى، ئيختيارى  ناخب دةبَى ئةَلَين ئةوة ئةكةنةوة، دةمةحدو
 كردت هَينات ئةطةر هةَلبذَيرَى، ناوةكان لة يةكَيك هةبَى ئةوةى هةِى ناخب بَى، درَيذ دوورو ِائيمةيةكى

 ئةطؤر ى، مةوِعةكةيان بةاَلم ناوة، عةينن هةرة ناوةكان دةكةى، مةوِعةكان دةستكارى بةس تؤ بةوة،
 زياتر خةَلك بَى، هةم سى ذمارة ئةوةى بةاَلم نةدات، بؤ دةنرى خةَلك بَى، ية  ذمارة ئةوةى لةوانةية

 ىدعةدة ئةطةر بةاَلم دةكةين، ثَى  َيرؤر كَييان بةس يةكةم، ئةضَيتة سيهةمة ئةو بدات، بؤ دةنرى
 موتابةعةى دةكةى، بةرنامةكةيان تابةعةىمو بوو زؤرتر ئيختيارةكان بوو، زؤرتر مور ةشةحةكان

 .سوثاس زؤر دةدةى، ثَى دةنريان و دةكةى ئةدائةكةيان
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة ابد.د ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس
 :وةرتى ابراهيم ابد.د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 لَيرة تا  كة ئةوةية مةفتوحة، ِائيمةى بؤ موغلةِةوة ِائيمةى لة ياساية ئةم دياركردنى سيماى ديارترين
 كؤمسيؤنين برادةرانى لةطةَل ئَيمة طرياوة، لةبةرضاو لَيرة تا  مافى واتة بكات، كانديد خؤى دةتوانَى

 شَيوة بةهةمان كردبوو ثَيشنياريان ئةوانين دةِةى ئةو تةنانةت كة كرد ئةوةيان شةرحى دانيشتووين،
 ،1118 ساَلى نةواحى ئةِزيةو و موحافةزات مة السى ئينتيخاباتى ِانونى لة يةكةشعرياِ ِانونة بوو،

وايقةعاوعا وعنوجتةصزودوانوعلىوايةلنوايءمينوامسةءوعلىو وىوامقىوامقةئماوايوايفقو ا،وامقةئما) ئةَلَى
 نةبن، زياتر ىئينتيخاب دائريةى  ذمارةى لة كة داناوة ذمارةى ئةو هةمان ئةوين( ملاائءةوايخصصا
وانوعلىومالنقخةبةاوقءمحوانواموا اوملفء وحيقوامقىوامقةئماوصاى)دةَلَى مةفتوحة ِائيمةى بة سةبارةت

 ئةجنومةنى هةَلبذاردنى شَيوةية بةو عرياِى موحافةزةى ثازدة دة، لة يةعنى( ايفوضغاوماىو سجاًلوقاون
 هةم بتوانَيت تا  نية، ِةبوَلمان شَيوةية بةو زطاكةثارَي سَى لة ئَيمة دةكرَيت، ناحيةكان ِةزاو ثارَيزطاو

 نةبَى زياتر هةَلبذاردن بازنةى دائريةى كورسيةكانى ذمارةى لة كانديدةكانى ذمارةى بكات، كانديد خؤى
 بباتةوة، بازنةية ئةو كوردسيةكانى هةموو ناتوانَيت تةنيا بة ليستَيك هيض ئةزانني ئَيمة ضونكة بؤضى،

 دةِةى ئةو نةبَى، زياتر ذمارةكة هةَلبذاردن بازنةى كورسيةكانى ذمارةى لة كة كافية، ةمةئ ثَيمواية بؤية
 .سوثاس زؤر بَى، شَيوةية بةو هاتووة كة

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة طةاء  ةمال ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس
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 :ابءااغموطةاء كال بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 لَيـرة،  بـةكارهَيناوة  مةكوعةى كةليمةى يوَيننةوة، نةسةكةى بكةين، تةعديلة ئةو سةيرى و بَيني ئةطةر
 مـن  بؤيـة  بـةكاردَيت،  ئيئتـي ف  زيـاتر  بةكارنايـةت،  مةكوعـة  ئينتيخابـات  زمـانى  ئينتيخابـات،  لؤغةى لة

 تـر  ماددةكـانى  وبَيتـ  ئةطـةر  ضـونكة ( ؤتلفداوواصو قفدء ةووكقةئمداووامرتمدغحووجيدوزو) بنووسرَيت دةكةم ثَيشنيار
ودوانوجيدبووص( )الشـخص  فقـدان  عنـد )بَيتـو  ئةطـةر  خاسـةتةن  بـةكارهاتووة،  موئتةليفـة  وشةى بكةين، سةير
( املفتوحـة ) كـرد  تةحديدمان ِائيمة ئَيستا ثَين ضونكة البدرَيت،( ايفقو اوامقةئماوشوايءمينوعا وتزقا

وعدا ووضدةفووعدنو) بكرَيـت  كـة  دةكـةم،  خـان  سـؤزان  ىثشـترري ( احملـدود  املفتوحة) الزمة ََينَيت بَيتو ئةطةر
 .سوثاس زؤر(ادنقخةبغاوملاائءةوايخصصاوايقةعا

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة كريم ئاسؤ ر َيزدار سوثاس،

 (:ئاسؤ) كريم بكر بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 دوو لـة  كة ليستَيك هةر ناو ثاَلَيوراوانى ذمارةى بة سةبارةت دةكةم، خان سؤزان ثَيشنيازةكةى لة ثشتيوانى
 .سوثاس نةبَى، تر زؤر  ئينتيخابى دائريةيةكى هةر تةرخانكراوى كورسيةكانى ذمارةى هَيندةى

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة دارا طةشة ر َيزدار

 :  ل دارا طةشة بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 واَلتَيـك  بـؤ  دائـةنَيني  ياسـا  كة ئَيمة دةكةم، خان كوَيستان ر اكةى ثشترريى فةردى ِائيمةى بة سةبارةت من
 ثَيشـوومان  هةَلبذاردنـةكانى  واِعـى  لةبةردةمدايـة،  تة روبـةمان  كة دةنَيني، داى كؤمةَلرةية  بؤ دائةنَيني

 ذن درَيت،دانةنـ  كؤتاييـة  ئـةو  ئةطـةر  ذن، بة نادات ثَيويست وةكو دةنط خةَلك بةر استى كة دةمداية، لةبةر
 فـةردى،  ِائيمةى بة هةَلنابذَيرَى خؤشى ذن ناضَى، ذن كة كاتَيك ئةوة لةبةر بر يارةوة، ناوةندةكانى ناضَيتة
 خـؤى  دةنرـى  ر َيـذةى  فةرديةكـة  ِائيمـة  كـة  كاتَيـك  ضـونكة  كة،%00 لة نسبى تةمسيلى سةر دةكاتة تةئسري

 كؤتاكـة،  بـة  بضـَيت  فةرديةكـة  ِائيمـة  حيسـابى  ةرلةسـ  ترةوة ليستَيكى لة ذنَيك ناتواندرَيت هَينا، بةدةست
 مو تةمةعةكـةو  ر ِِةنردانـةوةى  ياسـاكامنان  ئـةبىَ  مو تةمةعـة،  ئـةم  بـؤ  دةردةكـةين  ياسـا  ئَيمة ئةوة لةبةر

ــاتى ــَى، مو تةمةعةكــة ئيحتيا  ــةر ب ــةر مةســةلة ئةط ــيةتة، لةس ــتى دنوكراس ــن بةر اس ــةر ثَيموايــة م  ئةط
 ذنـين  نـةكردنى  بةشـدارى  ئـةى  ناكاتـةوة،  كاَل ئَيمة دنوكراسيةتى لة هيض ئةوة بَى كةسين سَى ِائيمةى

 ئَيسـتا  تـاوةكو  كردوومانـة  ئَيمة كة ثاشةكشَى ئةبَيتة ئةبَيتةوة، كاَل دنوكراسى مةسةلةى لة ثَيويست وةكو
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  يـاتى  لـة  ئـةوةدام  لةطـةلَ  ئـةوة  لةبـةر  سـوثاس،  زؤر بكـةين ،  كشـةية  ثاشـة  ئةو بؤ دانراوة، بؤ ى%00 كة
 .سوثاس بَى، ذن كةس سَييةم كة بَى، سوالسى ِائيمةى با فةردى ئيمةىِا

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة حممود دلَير ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس

 :حممود دلَير بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 نـاو  كانديـدةكانى  ةىذمـار  كـة  كـرد،  ئـةوةى  باسـى  بـرادةر  ضةندان باسى  ار ضةندان تر لةماددةكانى ئَيمة
 لــة لَيـرة  بـةاَلم  هةَلبـذاردن،  بازنةيـةكى  هـةر  بـؤ  بـَى،  تـةرخانكراو  كورسـى  ذمـارةى  ئةوةنـدةى  دوو ليسـتَيك 

 نووسـراوة،  شـَيوةية  بـةم  كراوةتةوة، تةعدير لَيرة كة ثر ؤذةكةدا كةسى حةوتةمى ماددةى لة يةكةم بر طةى
 لـة  كـراوة  ليسـتى  كانديـدةكانى  ذمارةى دةبَى بكرَيت وتنخؤثااَل هةَلبذاردن بؤ كؤمةَل يان تا  ليستى) وة 

 ئـةم  باشـة  ثـىَ  وام مـن  بـةاَلم  ،(نـةبىَ  زيـاتر  تـةرخانكراون  هةَلبـذاردن  بازنـةى  بـؤ  كورسـيانةى  ئـةو  ذمارةى
 بكرَيـت  خؤثـااَلوتن  هةَلبـذاردن  بـؤ  كؤمـةلَ  يـان  تـا   ليستى وة  دةكرَى)دابر َيذرَيتةوة شَيوةية بةم بر طةية
 بازنــةى بــؤ تــةرخانكراو كورســى ذمــارةى ئةوةنــدةى دوو كــراوة ليســتى نــاو كانديــدةكانى ارةىذمــ دةشــبَى

 .سوثاس( نةبَى زياتر هةَلبذاردن
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .حممد كاردؤ ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس
 :ثريداود حممد كاردؤ بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 دةكةم ئةوة لةسةر ِسة كة،%00 طازةى طريو ناو ناضينة و كرد فةردنان ِائيمةى باسى ية  لةماددةى من
 هةَلبـذاردن،  كردنـى  ئـين  ر ابـردووى  ئـةزموونى  بـة  ئـةوةى  لةبـةر  دةكـةم،  ماددةيـة  ئـةم  ثشـتيوانى  مـن  كة

 كاريرـةرى  هةَلبةتة كانديد، ئةوةندةى دوو بتوانى كة بوارةى ئةو دانانى هةَلبذاردن، ثرؤسةكانى لة يةعنى
 هـةتا  بـووة  زؤر ليسـتةكة  ئةوةنـدة  زؤر ـار  من ئيع مى، كارى لةسةر هةم كؤمسيؤن، لةسةر هةية زؤر زؤر
 خـةَلك،  بةكؤمـةاَلنى  ناساندنى دةِة دوو بؤ دةِة لةية  كانديدةكان، بؤ كراوة تةرخانين كة كةناَلةى ئةو

 زؤر كـردن،  كـار  بوارى ض ارايىد بوارى ض ئيع مى، بوارى ض هةية، تواناى و كةفائةت ضةند نوَينةرة ئةو كة
 لةشـارَيك،  دانـراوة  كـة  كورسـيانةى  ئـةو  ِـةبارةى  بة دانانى بة لةكاتَيك نوَينةرةكان، بؤ دةكاتةوة بةرتةسك

 يــاخود كردنةوةيــة، بةرتةســك لـة   ؤرَيــك ئةمــة هـةبَى،  كورســى 00 هــةولَير وةكـو  شــارَيكى ئةطــةر بَلـَيني 
 ئـةوانين  هـةبَى،  تةعةدوديـةت  بـة  كـةباوةر م  ترين ضووكةكانىب اليةنة كردنةوةى بةرتةسك بَليم دةتوام
 بـؤ  هةَلبـذاردن  ثرؤسـةى  دةخرَيتـة  كة زؤرةى كولفة كاريرةرية ئةو ذَير نةكةونة و بكةن موشارةكة بتوانن

 هةيــة اليــةن زؤر كــرد بالــان كــة ئــةوةى ئــيرت بكــات، بةشــدارى بضــَيت كانديــد ئةوةنــدة دوو بــة كانديــد،
 ليسـتَيك  بةاَلم هاوواَلتيان، الى دةكات بةتواناكان كانديدة ناساندنى خزمةتى دةكات، تةعةدوديةت خزمةتى
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 ئةو ثشتيوانى من ئةوة لةبةر دةكاتةوة، بةرتةسك كانديدةكان بةردةم بوارةكانى ئةمة ئيرت كةسة، 200 لة
 .سوثاس دابندرَيت، كانديد كورسيةكان ثَيى بة كة دةكةم دةِة

 :نثةرلةما سةرؤكى بةر َيز
 .فةرموو نيزامية كةرةمكة، عثمةن عدنان ر َيزدار سوثاس،

 :نورى هابش سؤزان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ..... تةمسيلى و فةردى ِائيمةى موشكيلةى بكرَيت، ئيزافة ئةطةر هةية دةَِيك
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة عثمةن عدنان ر َيزدار دانيشة، رة ائةن نية، نيزامى ئةوة تكاية
 :عثمةن عدنان بةر َيز
 . ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 هينةكـة،  بـؤ  دةِيقـة  زؤر سـياغةيةكى  ليذنةكـةم،  سـياغةيةى  ئـةو  لةطةَل هينةم، ئةو لةطةَل دةق دةِاو من
 يـةكيان  كـرد،  بالـان  بةيانى ئةوةى وةكو فةرديةكة، مةسةلةى مةوزوعة لةم هةية ئيشكاليةمتان دوو ئَيمة

 يـان  تـرة،  شـتى  نةخؤشـية،  هؤكارةكـان،  لـة  هؤية  بة وازهَينانى هةية كةسةوة ئةو مردنى بة  ِةىعي كة
 لـةوةى  نةكراوةتـةوة،   َيرـةى  تةعديلةكـةش  لـة  ياسـاية  لـةم  ئةمـة  هَينـابَى،  بةسةرى ئينتيخابى سيستةمى

 ئةبَى، شاغر مةِعةدَيك ئةكرَيت،  تةكميلى ئينتيخاباتى ئةَلَى كة دؤزراوةتةوة، بؤ حةىل كرد باسم عرياِةوة
 ئيختيـار  سـَيك  كـة  فةرديـة،  ئـةوة  ضـونكة  ناهةِيـة،  لة  ؤرَيك ئةوانة، و تر ليستَيكى بة بدرَيت كة ئةوةى
 ئةمـة  بكـةين،  ضارةسـةرى  دةبـىَ  ئَيمـة  بؤيـة  عةمةليةكـةوة،  ناو لة ر ؤيشتووة فةردى ِائيمةيةكى بة كراوة،

 بــة ئةمــة ثَيموايــة ئافرةتــة، ر َيــذةى يــةعنى ئافرةتــة، ىمــةوزوع دووةم، ئيشــكاليةتى يةكةمــة، ئيشــكاليةتى
% 00 ر َيـذةى  ئـةكات  لـةوة  بـاس  تـر  بر طةكـةى  لـة  لَيـرة  ر اسـتيدا  لـة  يةكـةم،  كراوة، حةل تةريقةية  ضةند

 ئةو سةرثةرشتى هةية، بااَل كؤمسيؤنى ئةوة دانرا، ر َيذةكة ياساكة لة كة ئةجنومةنة، لةو ئافرةت بؤ دانراوة
 بينيمـان  عـرياق،  ئـةوةى  ر ابردوو هةَلبذاردنةكةى لة بكات، موعالة ةى دةتوانَى ئةوةية ئةكات، ةهةَلبذاردن

 كـة  ليسـتَيكا  بةسةر كرد فةرزيان كرد، موعالة ةيان بوو كةمرت ئافرةتةكة ر َيذةى كة ليستَيك لة هةندَى لة
 موعالة ةيـة  ِـابيلى  ئةمـة  عنىيـة  دابندرَيت، شوَينى لة ئافرةت كانديدَيكى بكات، سةحب ثياو كانديدَيكى

 بكـةن،  ئـةوة  كة تر ليستَيكى سةر بكةنة فةرزى دةتوانن خؤيان ئيشى ئاليةتةى بةو كؤميسؤنةوة، اليةن لة
 خـؤى  ئـافرةتين  لةوانةيـة  فةرد، وةكو ئةكات كانديد خؤى ثياو تةنها كة بكةى تةسةور  ئي  بؤ دووةمين،

 هينـةوة  دوو بـةو  لَيـرةدا  ر اسـتيدا  لـة  تـا   ئةوةيـةمافى  ةرلةسـ  ِسـةكة  يـةعنى  فـةردَى،  وةكـو  بكات كانديد
 هاوكـارام  ئةوةى وةكو بدؤزينةوة، بؤ ضارةسةرَيكى دةبَى كردنة ضارةسةر ِابيلى كردنة، موعالة ة ِابيلى
 نةفـةوتَى،  تـا   مـافى  مةحـةىل  هةَلبـذاردنَيكى  لـة  مةحةىل، هةَلبذاردنى لة بةتايبةت تا  مافى كرد، باسيان
 شـَيوةية  بـةو  ئَيسـتا  كة بةاَلم بكرَيت، تا  شَيوازى بة هةَلبذاردنة ئةم بناغةدا لة هةر واية روزمةف ضونكة
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 لةناو نايةوَى بَى، ليستَيك لةناو نايةوَى كة كةسايةتى، وةكو كةسةكان و بدرَيت ثَى مافةى ئةو تا  دةكرَيت
 مافـةى  ئـةو  ئَيمـة  بكـات،  ناوضـةية  وبة خزمةت بتوانَيت لةوانةية كةسايةتية  وةكو بَى، سياسى حيزبَيكى

 .سوثاس هةَلبذيرَى، خؤى بدةين ثَى
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .حممد شةوم ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس
 :غريب حممد شةوم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ثشـتيررى  ئةمـةوىَ  َيرةدال من كرا، لةسةر باسى ِسةو هاور َيكانةوة اليةن لة ِسةكام لة هةندَى ر استيدا لة
 بـَى،  كـةس  سـىَ  ِائيمةكـة  ئةطـةر  ضـونكة  بكةمـةوة،  دووثـات  خـان  طةشة و خان كوَيستان ِسةكانى بؤ خؤم

 حاَلةتـةدا   لـةو  ئَيمـة  نـةخورَى،  لَيـرة  ئافرةتـان  هـةِى  ئـةوةى  بـؤ   باشـرتة،  بَى كةس سَى فةرديةكان ِائيمة
 بـؤ  كؤمسـيؤن،  بـةردةم  بـؤ  كـرد  باسـيان  هاور َييـان  ةكـو و موعالة ةيـة  ئـةو  بـؤ  بَيَلينـةوة  حاَلةتة ئةو بؤضى

 ثـىَ  ئيشـى  و هـةبىَ  ياسـاكة  ثـر ؤذة  لـة  ِرارَيـك  بـة  نـةدرَيت،  خؤمانـةوة  اليـةنى  لـة  ِـرارة  ئةو ئَيمة لَيرةوة
 كردنـة،  زةوت ئـةو  بـؤ  هةيـة  ر َيرـا  زؤر ئـةزانني  خؤمـان  ذنـان،  مـافى  كردنى زةوت بةر استى ضونكة بكرَيت،
 هيـوادارم  ئـةوة  لةبـةر  لـةوَى،  ئةكـةن  ئيشـةكان  ئيـدارةى  كة كةسانةى ئةو ئةَِليةتى سةر ئةكةوَيتة زؤر ار

 ئــةو و خــان ســؤزان ثشــتيررى كورسيةكانيشــةوة ذمــارةى بةنيســبةت وةربرريَيــت، هةنــد بــة نوِتةيــة ئــةو
 ئـةو  ذمـارةى  بـَى،  كورسـيةكان  ذمـارةى  ئةوةنـدةى  دوو باشـة  ثـَيم  منـين  كـرد،  باسـيان  كة دةكةم برادةرانة
 دةكـات،  كانديـد  خـؤى  خـةَلك  زيـاتر  ئـةيبينم  مـن  كـة  حاَلةتة لةو  رة دةكةن، كانديد خؤيان كة كةسانةى

 زؤر فةنيـةوة  لةناحيـةى  دةنرةكانـةوة،  كردنـةوةى   يـا  لةناحيـةى  ثـارةوة،  ناحيـةى  لة كؤمسيؤن بؤ ر ةنرة
 دوو يــان رَيــت،بك ئيشــة ئــةو كورســيةكان ذمــارةى بةِــةدةر كــة لــةوةى ض يــةعنى ئيشــة، ئــةو بــَى ِــورس

 زيـاتر  فورسـةتى  ئـةوة  لةبـةر  ئـةكات،  موشـارةكة  خـةَلك  زيـارترين  بةاَلم بَى، كورسيةكان ذمارةى ئةوةندةى
 لـةنَيو  باشـرت  خـةَلكى  كانديـدة،  بـةو  بـدات  دةنط و بناسَيت باشى بة خؤى كانديدةكةى كة خةَلك، بؤ هةية

 .سوثاس دةربكةوَيت، ليستة ئةو
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .خؤشناو هاور از ر َيزدار  ةنابت، بؤ سوثاس
 :ابد شَيخ هاور از بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 دووبـارة  ِسـةكان  بؤيـة  دةكـةم،  ئـةو  ِسـةكانى  ثشـترريى  كرا، عدنانةوة كا  اليةن لة ِسةكام بةر استى من
 لةطـةلَ  ناكؤكة ماددةية ئةم ردنىك ثةسةند بكرَيت، تةسبيت ماددة ئةو ئةطةر ثَيمواية من بةاَلم ناكةمةوة،

 ذمــارةى دةشـبىَ  دةَلـىَ  كـة  ر َيذةكـة  دةكرَيـت  ئـةوة  باســى لَيـرة  كـة  كاتَيـك  ضـونكة  ياسـاية،  ئـةم  ى7 مـاددةى 
 بـةاَلم  نـةبَى،  زيـاتر  كـراون  تـةرخان  هةَلبـذاردن  بازنـةى  بـؤ  كورسـيانةى  ئـةو  كراوة ليستى ناو كانديدةكانى
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 مـاددةى  لةطـةلَ  ناكؤكـة  ئـةوة  ثَيموايـة  ئـةوان،   َيرـاى  دَينـة  انىكةسـ  كـة  دةكـات  لةو باس حةوت لةماددةى
 .سوثاس دابندرَيت، ئةوة بؤ ميكانيزمَيك دةبَى ئةوة لةبةر حةوت،

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكةن دواتر ماددةى بؤ دا، خؤيان ر ةئى ماددةية ئةو لةسةر تةواو بةر َيزان و هاوبةش ليذنةى ئَيستا
 :كمال سعيد بةزاز بةر َيز عوني

 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
وو:اخلة ساواية ة 

و:قليو ةوحملهةوحيلوصوامقةنونو ن(وامثة قا)واية ةوتلاى
و:امثة قاواية ة)

ومليصو واماائءةومقليوايخصصاوايقةعاوعا وعلىوتقسموصوادنقخةبغاواماائءةوشوامصيغياواديوااوجتموو:اصد
و.ادنقخةبيوامقةاموعلى
وامقةاددموعلددىوتقسددموصوادنقخةبغدداوامدداائءةوشوامقةئمدداوعلغهددةو صددلتوامدديتوامصدديغياواديددوااوجتمددوو:غددةثةن

و.امقةئماومقليوايخصصاوايقةعاوعا ومقياقاوادنقخةبي
وايءمحوقوضووصو ءمحوكلوعلغهةواحلةيلواديوااوعا وااةسوعلىوامقةئماو ءمييوتسلسلوتءتغبوقةة و:ثةمثة

وكدلووثةمدثووشوا دءأةووتوضدوووانوعلدىووامقةئمداوونهةقداوواىلواادذاووصوايقا داووشواديدوااوو دنووعا واكروعلىواحلةيل
وامقسدةءوومتثغدلوونسباو قغقومضمةنوامءجة وايءمينوايوااوعا وعنوامقظءوبالوامقةئماونهةقاواىلو ءمين

و%(.71
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةن بة كوردين، فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 :ماددةي ثَينجةم 

 :ةت دةكرَيتةوة و ئةمةي دادَي  َيي دةطرَيتةوةي ياسايةكة ر (هةشتةم)ماددةي 
 :ماددةي هةشتةم

دةنرة راستةكاني بازنةي هةَلبذاردن كؤ دةكرَينةوة و بةسةر ذمارةي كورسييةكاني تةرخان كراو بؤ : يةكةم
 .ةست هَيناني دابةشي هةَلبذاردنئةو بازنةية دابةش دةكرَين بؤ بةد

بة سةر دابةشي  وةهَيناون كؤ دةكرَينة ئةو دةنرة راستانةي ليست لة بازنةي هةَلبذاردندا بةدةس : دووةم
 .هةَلبذاردندا دابةش دةكرَين بؤ دياري كردني ذمارةي ئةو كورسيانةي بؤ ئةو ليستة تةرخان كراون

ر بنةماي ذمارةي ئةو دةنرانةي هةر كانديدَيك بةدةس  هَيناون ريزبةندي كانديداني ليست لة سة: سَييةم
رَيك دةخرَيتةوة و ئةو كانديدةي زؤرترين ذمارةي دةنري بة دةست هَيناوة دةخرَيتة ثَيشةوة و بةم  ؤرة 
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تا كؤتايي ليستةكة بة مةر َيك سَييةمي هةر دوو كانديد ذنَيك دابندرَيت تا كؤتايي ليستةكة بة 
ي نوَينةرايةتيي %71ذمارةي دةنري كانديداني ثياو، بؤ مسؤطةر كردني بةدي هَيناني رَيذةي ضاوثؤشني لة 

 (.ئافرةتان/ ذنان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـؤزان  / بةر َيزان ئَيستا كَي دةيةوَي لةسةر ئةم ماددةية موداخةلة بكات  كةرةمكة سـؤزان خـان، دوو كـةس   
 .ا ئةسعةدي، سَي كةس، سؤزان خان كةرةمكةشهاب، ئارام ِادر، كةسي تر نية  تار

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةكةم، مادام ئَيمة ر امـان لةطـةَل ئةوةيـة، ضـونكة هَيشـتا ئـةوة       ( ثةمثًة)تةبعةن ئةم ماددةية من ِسة لةسةر 
يةك مان نةكردؤتـةوة كـة تـاكين     يةك  نةبؤتةوة، ئَيمة لةسةر فةرةزييات ِسة دةكةين  ارَي، مادام ئَيمة

مايف خؤ هةَلبذاردني هةية، ئةوةي كة باسي دةكات لَيرةدا حةِي ئةو تاكة ديار نية لة ناو هةَلبذاردنةكان دا 
ضؤن مامةَلةي لةطةَل دا دةكرَي بؤ تةمسيلي ذنان ، لَيرةدا، من داوام لَي كردن حةلَيك بدؤزنةوة، بةنم ديار 

( رابةدةًو)كراوةتةوة، ِسةي لةسةر نةكراوة، دةكرَي بةم شَيوةية بَي، تةبعـةن بكـرَي بـة    بوو  ارَي بريي لَي نة
( ملقسدةءوشوامقدوائموو)تةبعةن ئـةوة هـيض كؤتـا ئيلزامييـة     ...( ختصيص/ )ياخود بكرَي بة موحلةَِيك، بوترَي

لة هـةموو، مةسـةلةن    ، ئةوسا تؤ( جزو قةعاودوميانوإدوإنقخةبوايءميةاوهلة)ئةوة لة ثَين دا باس كراوة، 
كورسي ئةجنومةني ثارَيزطاي هـةولَير، ضـةندي   ( 41)كورسييةي ئةجنومةني ثارَيزطاي سلَيماني، ( 71)لةو 

، بـةو  (بـةس ذن دةضـَيتة نـاو ئـةو مةِعةدانـة دةسـترري دةكـات       / )بةر ذنان دةكةوَي حجزي دةكةي و دةَلَيي
حيجـزت كـردووة بـؤ ذنـةكان، بـؤ ئـةوةي لـةو        شَيوةية وةكو تا  تؤ مةحرومت نـةكردووة، وةكـو كورسـين    

 قةعاوخمصصاوإىلوايءميةاواخلةاءااواملواتيو صلنوعلدىوأعلدىونسدباو دنووووو)مةئزةِة بَييتة دةرةوة، ياخود 
، يـةعين مـادام ئَيمـة مةسـةلةي تاكمـان هَيناوةتـة       (األيوااو قىوامقويلوإىلوايسدقوىوالمزا ديو دنوامقمثغدلوووو

راي بةر َيزم كا  عةدنان دةكةم، ئةوة ئينتيخاباتي مةحةلييـة، تـا  ر ؤَلـي    ناوانةوة، من ثشترريي ِسةكةي ب
زؤر زؤر تيا دةبييَن، شةخصيات هةية خؤشةويستة، بةر َيزة، خةَلك دةنري ثـَي دةدات، بـةنم سـةر بـة هـيض      

ي حيزبَيك نية و ئيستيعداديشي تيا نية لة ناو ِائيمةي هيض حيزبَيك دا خؤي تةرشيح بكات، مـايف خؤيـةت  
نابَي ئَيمة ئةو مافةي لَي زةوت بكةين، بةنم لة هةمان كـات دا دةبـَي مـايف ذنةكـةش بـة ثَيـي كؤتاكـة حفـز         
بكةين، لةبةر ئةوة من ثَيمواية ئةطةر حيجزي ئةو مةِعةدانة بكةي بـة ثَيـي تةمسـيلةكة، ئةوسـا تاكـةكان      

بـةيين ئـةو تاكانـة بـؤ مونافةسـة كـردن،       هيض موشكيلةيان نابَي، بةَلكة ئينتيخاباتةكة زؤر طةرم دةبَي لة ما
 .زؤر زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرموو((ئارام ))سوثاس، ر َيزدار ايوب نعمت 
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 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
س لـة ِائيمـةي   منين تةنها لةسةر بر طةي سـَي ِسـةم هـةبوو، ئةطـةر بَيـت و ئَيمـة لـة مـاددةي يـة  دا بـا          

ة بكوذَينينةوة و الي ببةين، ضونكة ئةطةر بَيت و ِائيمةي فةردي هـةبَي،  (ضمةن)فةردي بكةين، دةبَي ئةو 
ئافرةت هةية، بـةس هـيض كاتَيـك زةمـاني دةرضـوون نيـة، ضـونكة        %( 71)بةَلَي زةماني بةشداري كردني لة 

ئافرةتـان مافيـان ثـَي دراوة    %( 71)َيذةيـة  لـة   ئةطةر بَيت و ئَيمة باس لة ئازادي تـا  بكـةين، ئـةو كاتـة ر     
بةشداربن، بةنم لة كاتي دةرضوون دا ثياوةكة دردةضَي، ئةو كاتة ئةطةر بَي تؤ ئةوةي كة دةرضووة نةهَيَلي 
بر واتة ناو ئةجنومةني ثارَيزطاوة، ئةوين خؤي ثَيشَيلكارييةكي لة مايف ئـةو ثيـاوة، تـةنها ضارةسـةر ئـةوةي      

ِائيمةكــة لــة ســَي كــةس كــةمرت نــةبَي، ضــونكة لــة كاتَيــك دا كــة دةوتــرَي ليســ  كــراوةي  كــة بوترَيــت كــة 
سنووردار، مايف تا  ثَيشَير ناكةي، مايف خؤيةتي كة خؤي كانديد بكات، بةس تةنها ر َيكارَيكي ياسايي ثَيشان 

ةكةينـة سـةر،   دةدةي، سَي كةس ِائيمةية  دروسـت بكـةن، ئـةم ِائيمةيـةش كـة ئَيمـة ئَيسـتا ئيعتيمـادي د        
ِائيمةي مةفتووحي سنووردار، زياتر خـةَلك دةنـط بـة تاكـان دةدات، نـة  بـة ليسـتةكة، تـا  زيـاتر ر ؤَلـي           
هةية بؤ سةرخستين ئةو ليستانة، لةبةر ئةوة من دةَلَيم ئةطةر بَيت و ئـةوة ر َيكخسـتنَيكة نـة  ر َيرـري لـة      

وةَلـ  دةبـَي   %( 71)ن نـاتوانَي زةمـاني بَلـَي لـة     مايف تاكةكان، لةطةَل كؤمسيؤنين دا ِسةمان كرد كة ئـةوي 
 .ئافرةتان دةرضن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار تارا ئةسعةدي، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةسعةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةسةلسـول دادةنـرَي لـة دواي    بةر اس  ئةو ماددةية، من لة سَييةمةكة زيـاتر باسـي ئـةوة دةكـات كـة ضـؤن       
ــة         ــت دَيت ــَي، دوو ش ــافرةت ب ــَي ئ ــَييةميان دةب ــةح س ــةر دوو مورةش ــة دواي ه ــةوة ل ــان دةبرَيت ــةوةي ناوةك ئ
بةردةممان، ئَيمة لةطةَل ئةوةين تواناكان بةكار بَينني بؤ ذن، ذني بة توانا بَيتة ئةوَيوة، يان لةطةَل ئـةوةين  

ِائيمـةي  ( بالفعـر )ِائيمةكة، ئةطةر ئَيمة بة مـايف مـرؤظ بكـةين و كـة     كة بةس هةر ذنَيك بَيت و بَيتة ناو 
تا  ئةوة وةكو تا  حةِي هةية ثياو بَي يان ئافرةت خؤي تةرشيح بكات، بةنم حـةزم لـَي يـة بؤشـم ر وون     
بكرَيتــةوة ئــةو دةنرــة تاكــة دوايــي ضــي لــَي دَيــت  كــة ئــةو نــة بــةالي حيزبَيكــةوة، نــة بــةالي كةســَيكةوة،   

كة وةكو سؤزان خان فةرمووي، ئينسانَيكي مةحبووبة و دةزانـَي ئيشـكةرة و خـؤي هَيناوةتـة ثـَين،      ئينسانَي
باشة كةوا دةنرَيكي زؤري هَينا، لة دوايي دا ئةم ِائيمة تاكة ضي لَي دَيت  ئةم تاكة ضي لَي دَيت  مةصريي 

هاوبـةش دانيشـتوون، ِانونييـةكان،     ضي ية  دةبَي لَيرةدا ر وون بكرَيتةوة بةر اسـ  لَيـرة برايـاني ئةوانـةي    
ئةوانة موهيمة، ضونكة ئَيمة ئَيستا دةنرمان نةداوة لةسةر هيض، بة فةرةزييات ِسة دةكةين، كةواتـة ئَيمـة   

وةردةطرَي، ضونكة ئَيمة شتمان تةسبيت نةكردووة، كةواتة  ءهةر ماددةية  كة ِسة دةكةين، ئةطةر ئا و نة
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، من وة  خؤم ئـةو ثرسـيارةم هةيـة، بـة تـا  دَيينـة خـوارَي وةكـو مـايف          ثَيويستيمان بة هةندَيك شةرحرتة
مرؤظ لةطةَلني، بةنن بة تا ،  ار هةية ثياوَيك لةبةر حيقـد و حةسـادةتي خـةَلكي تـر، بـا بـة توانـا بـَي و         
ــاريخ و       ــاوةن ت ــانَيكة خ ــةتي، ئينس ــةي بةخؤي ــك كــة زؤر متمان ــادرَيَ ، ئافرةتَي ــي ن ــَي، دةنر ــك ب ــك و ثَي ر َي

َيذوويةكي  وانة، بةنم دةنري نادةنَي، باشة ئةم دنوِراتييةتة مـن بيباتـة خـوارَي ثَيشـَيلي مـافم بكـات،       م
يان لةطةَل ئةوة مب با بة سَييان بني، بة سَييانةكة دوواني لةطةَلة و يـةكَيكين ئـافرةت دةبـَي، هـةم ئـةوةي      

سـبةتة، ئَيمـة بـةرةو باشـي ببـةين، زيـادي       كة كوَيستان خان وتي، كة لةاليةن ثةرلةمانةوة دةرضووة ئـةم ني 
بكةين، كة من خؤم ئيمام بة  َيندةر بةننسةكةية، ثياو و ذن فةرِي نية، بةتوانا من دةنري دةدةمَي، بـة  

( توضدووإ دءأةو صدلتوعلدىوأكثدءواأليدوااوووووو)حةِيقةت، لةبةر ئةوة بـة بـاش دةزام كـة لـة دوايـي دا بَلـَيني       
َينَيـت، بـا سـَييةمي ئـةو ذنانـة بَيـت كـة كـَي زؤرتـرين دةنرـي هَينـاوة، بـة             يةعين كة دَيت دوو ثياو دةردةه

 .توانايي ذنةكة بَيتة ناو ِائيمةكة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةر َيزان ية  موالحةزة هةية، كة دةَلَي ِائيمةية  لة سَي كةس بَي ئاخريةكةي ئـافرةت بـَي، ئـةوة    
، تكاية ئافرةتةكة دةتوانَي لة بيدايةت بَي، دةتوانَي لـة ناوةر اسـت بـَي، دةتـوانَي     هةَلةيةكي زؤر زؤر طةورةية

لة ئاخري بَي، بؤية لَيذنةي هاوبةش كة لـة ماددةيـة  ئـةو موالحةزةيـةتان دانـاوة، تكايـة موراعـاتي بكـةن،         
ت دايئـةنا، زؤر  ضونكة مادام مساوات هةية، بؤ ِائيمةكـة كـةيفي خؤيـةتي لـة ثَيشـةوة دايئـةنا، لـة ناوةر اسـ        

 .سوثاس ئَيستا بؤ ماددةكةي تر، فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اية ةوامسة اا
 : نوامقةنونوصوحيلوحملهةو ةوقلي(وامقةاةا)تلاىواية ةو

و:اية ةوامقةاةا)
 دنوو(واصدوصوثةنغدةو) وشوامفقدءااووتوزعواديوااواميتوحيصلوعلغهةوامقةئمداوعلدىو ءمدييوامقةئمداوامديتوصرووووو:واصد

و. نوامقةنونواعالم(وامثة قا)اية ةو
و.قعرتطومفوزوامقةئماوايقفء ةومبقةاوصيومهواىلوامقةاموادنقخةبيوعلىوادال:وثةنغةو
و.توزعوايقةعاوامعة ءةوعقاوصجو اةوعلىوامقوائموايعةركاوبةعقمة وامبةايواداوى:وثةمثةو
ايوااوايءمينوامفةئزقنوشوامقةئماواموا اة،وققمواملجدوءواىلوامقءعداومدءطوانودووووشو ةماوتسةصيوعا و:ورابةةو

و(.تؤثءوعلىونسباو عةركاوامقسةء
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين، كةرةمكة
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 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي شةشةم

 :و ئةمةي دادَي  َيي دةطرَيتةوةي ياسايةكة رةت دةكرَيتةوة (نؤيةم)ماددةي 
 :ماددةي نؤيةم)

يةكةم و )ئةو دةنرانةي ليست بة دةستيان دةهَينَيت بة سةر كانديداني ليستةكةدا لة بر طةي : يةكةم
 .ي ياساي سةرةوةدا هاتوون، دابةش دةكرَين(هةشتةم)ي ماددةي (دووةم
 .ةوة براتة دابةشي هةَلبذاردنسةركةوتين ليس  تا  بة كورسيية  مةر ة بة الي كةم: دووةم

كورسي بةتاَل لة كاتي هةبوونيدا بة سةر ليستةكاني بةشداردا دابةش دةكرَين بة ثشت بةسنت بة : سَييةم
 .ماوةي هةرة بةهَيز

لة حاَلةتي يةكسان بووني دةنري كانديداني سةكةوتوو لة ية  ليستدا، ثةنا بؤ تري و ثشك : ضوارةم
 (.ئافرةتان نةكات/ ر لة رَيذةي بةشداريي ذناندةبردرَيت بة مةر َيك كا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةر َيزان ئَيستا كَي دةيةوَي لةسةر ئـةم ماددةيـة موداخةلـة بكـات  ئَيسـتا ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَي         
در، بــةفرين حســني، كوَيســتان حممــد، ســؤزان شــهاب، هــاذة ســليمان، ئــارام ِــا : بةشــداري موناِةشــةكة بكــةن

عبد وةرتي، عمر عبدالعزيز، كاوة حممد عمني، ش،ان عبد، دلَير حممود، كةسـي تـر مـاوة  نيـة، بـةفرين      .د
 .خان فةرموو

 :بةر َيز بةفرين حسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تة لة بر طةي دووةم كة باس لة مةر َيك دةكات بؤ ليس  تا ، دةبَي ر َيذةي ئةو دةنرانةي كة دةيانهَييَن برا

ِالي ئينتيخابي، بةنم من ثرسيارَيكم لَيرة لة لَيذنةي هاوبةش بة تايبةت لَيذنةي ياسايي هةية، ئايا ئـةم  
مةر ة هةر بؤ ليس  تاكة، يان بؤ ليس  كؤمةَليشة، بؤ هاوثةنانَيتييةكانيشة، ئةطةر ِةرارة ئةم مةر ـة  

ةوة لـة بةرذةوةنـدي ليسـتةكان دا نابَيـت، مـن      بؤ ليس  بة كؤمةَل و ليس  هاوثةناني بَيت، بة حةِةت ئـ 
ثَيم باشة ئةم مةر ةي كة دانرا مةر ةكة البربَيـت، بـةنم مـن وةنمـم لـةوان ئـةوَي، ئايـا لـة ياسـا شـ  وا           
هةية مةر َيك لةسةر ليستَيكي تا  بؤ هةَلبذاردن دا دابنرَيت و ليستة كؤمةَلةكة هةمان مةر ي بةسـةردا  

ةر وابَيـت بـة تــةنها بـؤ ليسـتَيك بــَي، بؤضـي  ئةطـةرين بــؤ هةردووكييـةتي مــن        نةسـةثَينرَيت  بؤيـة ئةطــ  
 .ثَيمواية زةرةر لة هةندَي ليست دةدات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار كوَيستان حممد، فةرموو
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 :بةر َيز كوَيستان حممد عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بر طـةي دووةم البربَيـت، ضـونكة ئةطـةر بضـينة سـةر ِائيمـةي سـَي كةسـي، ئـةوة هـيين             من ثَيشنيار دةكـةم 

نامَينَيت، يةعين ئةطةر ئةوة لة ماددةكـاني ثَيشـوو  َيبـة َي ببـوو، بـة ِائيمـةي سـَي كةسـي، ئـةو بر طـةي           
 . دووةمة نامَييَن لَيرة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووسوثاس، ر َيزدار سؤزان شهاب، فةر

 :بةر َيز سؤزان شهاب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

قعددرتطومفدوزوامقةئمداوايقفدء ةومبقةداوصيدومهوإىلوامقةاددموووووو)مـن لـة دووةم دا بةر اسـ  موالحةزةيـةكم هةيـة      
، خؤ ئةطةر ِائيمةش بَي فةردةكاني ناو ِائيمةكةش بـَي، ئةطـةر مـوفرةدين بـَي هـةر      (النقخةبيوعلىواألال

خابي بَييَن بؤ ئةوةي كورسييةكة حاصر بكات، لةبةر ئةوة ئةوة يةعين وةكو ئـةوة وابـَي   دةبَي ِالي ئينتي
مؤركَيك هَينرابَي بة ِائيمةي مونفةريدة، نةخَير هةموو ِةوائيمةكان بؤ طةيشنت بة كورسي دةبـَي برةنـة   

شـترريي دةكـةم   ِالي ئينتيخابي موشتةرة ، ئةطينا ناتوانن بضنة ناو ئةجنومةنةكةوة، باِي وةكو خـؤي ث 
 .، تةواو ثشترريي دةكةم(ثةمثًة)كة هةية، بة تايبةتي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيتواية ئةوة زيادة  ئةوةي دوو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةوةي دووةم زيادةية بةَلَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووسوثاس، ر َيزدار هاذة سليمان، فةر

 : صطفىوبةر َيز هاذة سليمان
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــة بر طــةي دووةم دا مــةر ي دانــاوة بــؤ ليســتةكان كــة دةبــَي بــة اليــةني كــةم ِاســم ئينتيخــابي كورســية   
بةدةست بَينن، كة بةر اس  ئَيمةش بة مانـاي دانـاني ر َيـذةي كورسـيية ، واتـا بـة شـَيوةيةكي نار اسـتةوخؤ         

ية، بؤية بةر اس  ئَيمة ثَيشنياري دةكةين كة ئةو مةر ة البربَي لةناو ماددةكةدا، (مفةئزواألاوىا)دانانةوةي 
ئةو بر طةية البربَي بؤ ئةوةي ماناي باِي ئةِوا دروست بَة بة تةواوةتي لة بر طةي سـَييةم دا، ئـةوة ببَيتـة    

بةر اسـ  زؤرتـرين دادثـةروةري و     بنةماية  بؤ هةموو ليستةكان، نـة  تـةنها ليسـتة براوةكـان، ئةوةشـيان     
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دنوكراســي طوجنــاوتر دةبــَي بــؤ هــةموو ئــةو ليســتانةي كــة بةشــدار دةبــن، لةبــةر ئــةوةي بةر اســ  هــةم      
ثةرلةماني كوردستان، هةم واِيعي سياسي كوردستان ثَيويس  بة ية  ر يزي و تةوافوق هةية، ثَيويس  بة 

يــة ئـةو ناحةِييـةش الدةبـات بةر اســ  كـة لةسـةر ليســتة      فرةيـي سياسـي هةيـة لــةم ِؤناغـةي ئَيسـتادا، بؤ     
بضووكةكان هةية لة الية ، لة اليةكي ترين ئةوة بنةمايةكة بؤ سيستةمي هةَلبذاردن كـة لـة هةَلبـذاردني    
ئةجنومـــةني نوَينـــةراني عـــرياق كـــة بةر اســـ  زؤربـــةي زؤري ليســـتةكان لةســـةر ئـــةو بنةمايـــة زؤربـــةي  

تايبــةتي ليســ  كوردســتاني كــة زؤر لــة دةنرــةكان لــة دةســت ضــوون، بؤيــة  دةنرــةكانيان لــة دةســت دا، بــة 
بةر اس  ئةوة زؤر طرنرة كة ئةو بر طةية البربَي، لة هةمان كاتين دا دادطاي فيدراَلي لة بةغدا هةمان ئـةو  

، نــا يــة دار َيــذراوة(امفددةئزواألاددوى)ر اســتييةي ســةملاندووة كــة ئــةو شــَيوازي هةَلبذاردنــة كــة لةســةر بنــةماي  
دادثةروةر، نادروست و ناكؤكة بة بنةماكاني دادثةروةري و ياسايي، بؤية ئَيمة داوا دةكةين كة ئةو بر طةيـة  

 .و ئةو مةر ة البربَي لة ماددةكةدا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة بةردةسـت  سوثاس، تكاية هةموو طوَي بررن، ضونكة مـادام ئـةو شانسـة دراوة ثاشـان بـة ثرؤتؤكـؤل دَيتـة       
لَيذنةكان، بؤ ئةوةي طوَيتان لة يةكرت بَيت، بزانن خوشك و براكانتان ضؤن موداخةلـة دةكـةن، بـة نيسـبةت     

ين ئةطةر ََييَن بة تةئكيد دذي مةبدةئي كؤتا دةبَيت، ضونكة كؤتا ناطاتة ِالي ئينتيخابي و لَيرة (ثةنغًة)
 .دةكات، ر َيزدار ئارام ِادر، فةرمووشةرتَيكي بؤ دابنرَيت و ئةوين تةعارووزَيك دروست 

 ((:ئارام))بةر َيز ايوب نعمت 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـة بـة تـةواوةتي ر وون بكرَيتـةوة،     (األادوىوباِي )من تةنها تةئكيد لة خاَلي سَييةم دةكةم، بة  ؤرَي بَي كة 
رتـرين دةنرـي هَينـاوة،  ـا داوا     ضونكة لةبةر ئةوةي ليستةكة كراوةية، باِي ئةِواش بؤ ئةو كةسةية كة زؤ

لة بةر َيز لَيذنة دةكةم كة بة صياغةيةكي تر بَي، كة باِي ئةِوا بؤ ئةو كةسانةي زؤرترين دةنريان هَينـاوة  
 .لة ناو ليستةكان، ئايا ئةطةر ليس  تاكي ََييَن ياخود ليس  موئتةليفة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .د، فةرمووعب.سوثاس، ر َيزدار د

 :عبد وةرتي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبيين يةكةي منين هةر لةسةر خاَلي سَيهةم بوو، دابةش كردني ئةو مةِاعيدة شاغريانة، بةر اسـ  لَيـرة   
ِةوائيمي موشاريك هاتووة، وابزام  ياوازة لةطـةَل ِـةوائيمي فـائيزة، ئةطـةر ر وونكردنةوةيـة  هـةبَي لـة        

دوو لَيذنـةي هاوبةشـةوة، بـة تايبـةت ئـةو شـَيوازة ثـةير ةو كردنـي ئايـا كاريرـةري نـابَي لةسـةر ليسـتة              هةر
بضووكةكان  بؤ ئةوةي لة كاتي هةَلبذاردنةكةدا ئةو دةنرانةي كـة دةمَينَيتـةوة، دواتـر دابـةش كردنيـان بـة       

هةية لةطةَل ِةوائيمي فـائيزة،   ليس  ِةوائيمي موشاريك لَيرةدا، ِةوائيمي موشاريك وابزام  ياوازييةكي



 144 

بؤية لةطةَل باِي ئةِوايةكة كة بةيةكةوة بَي، هةرضةندة كؤمسيؤن تةوزنَيكيان دا لةو بارةيةوة ثَيويس  
 .بة ر وونكردنةوةي زياتر هةية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار عمر عبدالعزيز، فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالعزيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دوو تَيبينيم هةبوو برادةران ئاماذةيان ثَي كرد، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار كاوة حممد عمني، فةرموو

 :بةر َيز كاوة حممد عمني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي حةوتـةم لـة خـوارةوة بر طـةي     من ثَيمواية ضوارةمين، برطةي ضوارةمين زيادة، لةبةر ئـةوةي لـة مـادد   
إ او صلو ءميةنوأصوأكثءوشواةئماوصا اةوعلىوأيوااويديغياو قسدةصقاوصووو/وزة سًة( )ثَينجةم)دووةم دةَلَي 

، تؤزَيــك صــياغةكةي لةطــةَل ضــوارةمي ئــةو ماددةيــة (كةنددتوتءمددغيهمواألزددضوضددمنوامدداائءةوادنقخةبغدداوإخ
ايءمينوامفدةئزقنوشوامقةئمداواموا داةوقدقمواملجدوءوإىلوامقءعداوووووووشو ةماوتسةصيوعا وأيوااو)فةرَِيكي هةية، 

يــةكيان يــةكيان ر ةت دةكاتــةوة، ئةطــةر برادةرانــي لَيذنــةي   ،و(مددءطوأنودتددؤثءوعلددىونسددباو عددةركاوامقسددةءوو
هاوبةش تَيبيين بكـةن دةتـوانن لـة هـةردوو بر طةكـة، لـة بر طـةي ضـوارةم ئاطـاي لـة كؤتـاي ذنـانين هةيـة،              

ي ئةوةشي كردووة، لة  ياتي ئةوةي ماددةي حةوتةم بَينت كة لة ثَين  ئيشارةتي ثَي دراوة، يةعين موراعات
تضدةلويقدءةوبقسلسدلوزة سدًةوإىلوايدة ةوصوووووو/وثةنغدةًو)هةر لة هةمان الثةر ة لة خوارةوة ئةطةر سةيرَيكي بكـةن،  

 .نية، زؤر سوثاس ي ماددةي شةشةم ثَيمواية فةرَِيكي ئةوتؤيان(رابةًة)لةطةَل  (زة سًة( )كةآلتي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار ش،ان عبد، فةرموو

 :بةر َيز ش،ان عبد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة بر طةي يةكةم من دةبينم هةندَيك ناِصـة لـة ئاخريةكـةي، ئـةو دةنرانـةي ليسـت بـة دةسـ  هَينـاوة لـة           
ا هـاتووة، دابــةش دةكـرَين بــؤ ض  مـةفهوم نيــة ئـةوة، بــؤ     ئاخريةكـةي كـة هــاتووة دةَلـَي لــة ياسـاي ســةرةوةد    

دةرهَيناني دابةشي هةَلبذاردنة مةبةستةكة، دابةش دةكرَين بؤ ض  بؤ دةرهَيناني ئةوةية، دةبَي ئةوة ئةطةر 
ئيزافة بكرَيت ثَيم باشة، بر طةي دووةمين سوثاسي سؤزان خان دةكةم وةَل  ِسةكةي مين كرد، حةِةتـةن  

ة ئــةو بر طةيــةي دووةم، دةبــَي ِــالي ئينتيخــابي بينيــت، يــةعين كورســيية  بَينَيــت، ئــةوة   زؤر زؤر زيــاد
مةسةلةيةكي ئةوةية، تةحصير حاصلة وةكو دةَلَين، لـة هـةمان كاتـدا ئـةوةم ثـَي باشـة ئيزافـة بكرَيـت، لـة          
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ناوة، يةعين ئةوةي بر طةي سَييةمين ض بَلَيني باِي ئةِوا، ض ئةوانةي كورسييان هَيناوة، ض كورسييان نةهَي
بؤ ئيزافة بكرَي بـؤ تةئكيـد، لـة هـةموو ليسـتةكان، بـةنم هةيـة ليسـت كورسـي نـةهَيناوة، ئيحتيمالـة ئـةو             
تةرشيحي فةردي بؤخؤي ليستَيكة كورسي نةهَيناوة، ئيحتيمالة بة بـاِي ئـةِوا دةربضـَيت تـا كورسـييةكةي      

ورسـييان بـة دةسـت هَينابَيـت، يـان بـة دةسـتيان        تةواو بَينت،  ـا بؤيـة مـن ثـَيم باشـة ئيزافـة بكرَيـت، ض ك       
نةهَينابَيت، بؤ تةئكيد، منين هاور امة لةطةَل براي بةر َيزم كا  مامؤستا كاوة ئـةوةي ضـوارةم منـين ثـَيم     

 .زيادة هةتا ر ادةية ، تةحصير حاصلة لة هةمان كات دا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو سوثاس، ر َيزدار دلَير حممود،

 :بةر َيز دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ِسةكاني من زؤري كرا، بةنم منين وةكو سؤزان خان بر طةي دووةم بة تةحصير حاصـر دةزام، ثَيويسـت   
ناكــات تيايــدا هــةبَيت، خــاَلي دووةميشــم هينَيكــي زمانــةواني يــة، بــةَلَي ئَيمــة ثشــت دةبةســتني بــة دةِــة     

لة بر طةي سَييةم دا بةرامبةر بة باِي ئةِوا نووسراوة ماوةي بةهَيز، هةرة بةهَيز، ماوة عةرةبييةكة، بةنم 
 .بة ماناي مةسافةية، الي من وا باشة بكرَي بة مايةوةي هةرة بةهَيز

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ طشت ئَيوةي بةر َيز ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر كةرةمكة

 :يدةريبةر َيز شَيروان ناصح حة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

توزعوايقةعاوايقبقغداوبععقمدة ووو)بة نيسبةت ِانوني ثَيشرت دةَلَي ( 9)بكةين لة ماددة ( ثةمثًة)ئةطةر تةماشاي 
واتـا فائيزةكـان دةطرَيتـةوة، غـةيري فـائيز ناطرَيتـةوة،        ،(امبةايواألاوىوبةمقسدباوملمقةعداوامديتو صدلوعلغهدةووووو

امقدوائموو)،و(توزعوايقةعاوامعة ءةوعقداوصجو ادةوعلدىوامقدوائموايعدةركاووووو)بكةي دةَلَي ئةطةر تةماشاي ثرؤذةكة 
، بؤية بـة ِةناعـةتي مـن زؤر زؤر صـةرنة، زؤر زؤر وازحيشـة،      (ايعةركاوايوامقوائموامفةئزةوصواماضوامفةئزة

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بةردةوام بن، فةرموو
 :تقرتحوامصغة اواآلتغا:وامءأيوادص و:واقةكورأقةنوبعأنهة:واية ةوامسةبةاوو

و: نوامقةنونوصوُتقءأوكةآلتي(وامةةمءة) نواية ةو(واصدوصوثةنغةوصوثةمثة)تةا وامفقءااو:واصد
و:اية ةوامةةمءة

غهةوشوا اويقاوعضوواجمللسو قةاموأليواببوكةن،وحيلوحملهوايءمحوامقةميومهوشوعا واديوااواحلةيلوعل:واصد
و.اةئمقهوبةمقسباوملقوائمو ضوايؤتلفا
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ا اويقاوعضوواجمللسو قةاموأليواببوكةنوضمنواةئماو ؤتلفاويغيدلوحملدهوايءمدحوامقدةميومدهوشوعدا ووووووو:وثةنغة
و.اديوااواحلةيلاوعلغهةو نونفسواماغةنوامسغةايوايؤتلفوضمنوامقةئماوايؤتلفا

قفذاوايءمينواصواةئماو قفء ةوخيصووايقةاواىلو ءمدحوآزدءوووا اوكةنوايقةاوامعة ءوخيوواةئماوااق:وثةمثةو
و(. نواةئماوازءىوبةعقمة وامبةايواداوىوصوخباليهوقبقىوايقةاومة ءا

و:اىلواية ةوصوكةآلتي(وزة سة)تضةلويقءةوبقسلسلو:وثةنغة
ادزدضوووا او صلو ءميةنواصواكثءوشواةئماوصا اةوعلىوايوااويديغياو قسدةصقاوصوكدةنوتءمدغيهموووو:وزة سة)

و(.ضمنواماائءةوادنقخةبغا،وتقومواهلغئاوبةجءاءوامقءعاوبغقهم
و:يقطو نواية ةوكةآلتي(وثةنغة)تقرتحويغة اوامفقءةو:وامءأيوامثةنيو

ا اويقاوعضوواجمللسو قةامودىواببوكةنوضمنواةئماو ؤتلفاويغيلوحملهوايءمحوامقدةميوامدذيو صدلوووو:وثةنغة
و.اعلىواكثءواديوااوضمنواةئماو ؤتلف

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو بة كوردين

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 :ماددةي حةوتةم

 :ئةم دار شتنةي دادَي ثَيشنيار دةكات: راي يةكةم: دوو را لةبارةيةوة هةية 
ي ي ياسايةكة هةموار دةكرَين و بةم  ؤرة(دةيةم)لة ماددةي ( يةكةم و دووةم و سَييةم)بر طةكاني : يةكةم 

 :دادَين دةخوَيندرَينةوة
 :ماددةي دةيةم

ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسييةكةي لة دةست دا، كانديدي ثاش ئةو لة : يةكةم
رووي ذمارةي ئةو دةنرانةي لة ليستةكةي خؤيدا بةدةس  هَيناون  َيي دةطرَيتةوة، سةبارةت بةو 

 . ليستانةي لة هاوبةنددا نني
ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسييةكةي لة دةست دا و لة نَيو ليستَيكي  ئةطةر: دووةم

هاوبةنددا بوو، ئةوا كانديدي ثاش ئةو لة رووي ذمارةي ئةو دةنرانةي لة هةمان ِةوارةي سياسيي 
 .هاوبةنددا لة نَيو ليس  هاوبةنددا بةدةس  هَيناوة  َيي دةطرَيتةوة

تايبةت بوو بة ليستَيك كة كانديدي نةماوة يان هي ليستَيكي تا  بوو،  ئةطةر كورسيي بةتاَل: سَييةم
كورسييةكة بؤ كانديدَيكي دي لة ليستَيكي ديكةدا تةرخان دةكرَيت بة ثشت بةسنت بة ماوةي بةهَيزتر و 

 (.بة ثَيضةوانةوة كورسييةكة بة بةتاَلي دةمَينَيتةوة
 :تة سةر ماددةكة و بةم  ؤرةي دادَيدةخرَي( ثَينجةم)بر طةية  بة ريزبةندي : دووةم

ئةطةر دوو كانديد يان زياتر لة ية  ليستدا دةنري يةكساني راستيان بة دةست هَينا و كانديد : ثَينجةم)
 (.كردنيشيان لة نَيو بازنةي هةَلبذاردندا بوو، دةستة تري و ثشكيان لة نيواندا دةكات
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 :لة ماددةكة بةم  ؤرةي دادَي دابر َيذرَيتةوة( دووةم)ثَيشنيار دةكات تةنيا بر طةي : راي دووةم
ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسييةكةي لة نَيو ليستَيكي هاوبةنددا لةدةست دا، : دووةم

 .كانديدي ثاشرت كة زؤرترين دةنري لة نَيو ليس  هاوبةنددا بةدةست هَيناوة  َيي دةطرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اس، بةر َيزان كَي دةيةوَي لةو ماددةيةدا موداخةلة بكات ئَيستا  ئةم بةر َيزانة ناويان تؤمار كردووة بؤ سوث
عبدالربن حسني، طؤران ئازاد، خورشيد عبد، شةوم حممد، عبدالس م بةرواري، نةرنان : موداخةلة

ان حممد، كاردؤ حممد، دلشاد شهاب، ، ش،ان عبد، تارا ئةسعةدي، ئاسؤ كريم، كوَيستعثمةنعبدا ، سيوةير 
 .سؤزان شهاب، عبد وةرتي، عمر عبدالعزيز، كةسي تر هةية  فةرموو، كا  عبدالربن

 :بةر َيز عبدالربن حسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت بر طةي سَييةم كة ثَيشرتين بالان كرد، كة كورسي ئةطةر ليس  تا  بَي، يةعين ئَيستا دةَلَي 
كورسييةكةي لة دةست دا، يان مرد، يان نةما، ئةو كورسيية بضَيت بؤ ليستَيكي تر، يان ماوةي زياتري كام 
ليس  هةية بؤ ئةو بضَيت، ئةطةر ئةو ليستة لة سَي كةس ثَيك بَيت، دووبارة دةَلَيينةوة كة ئةوة ئةو مافة 

 511خؤيانة كة ضةند دةنرَيكي هَيناوة،  ناخورَي لةو ليستة، يةكي تري هةر لةو ليستة دَيتة ثَين و مايف
هةزار دةنري هَيناوة، ئةوة دةضَيتة ثَيشةوة، بة نيسبةت ر اي دووةم كة  41هةزار دةنط،  11هةزار دةنرة، 

دةَلَي ر اي يةكةم و ر اي دووةم  من ثشترريي ر اي دووةم دةكةم كة ئةوةي زياتر دةنري هةبَي، ضونكة لة 
َيزبةندي دةكرَي بة ثَيي زياتر دةنط هَيناني ئةو كانديدةي كة دةنري زياتري ثَين ئةوةش بالان كرد ر 

هَيناوة ر يزبةندي دةكرَي، دةبَي ئةوة لَيرة ر اي دووةم تةواوترة كة بَيتة ثَين بؤ ئةوةي كة ئةطةر 
ئةندامَيكي ئةندامَيكي لة دةست دا كة ئةو بَيتة ثَين، زياتر دةنري هةبَي لة ناو هةر ئةو ليستةي كة خؤي 

 .لة دةست داوة، ئيرت زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار طؤران ئازاد، فةرموو

 :بةر َيز طؤران ئازاد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشترريي ر اي دووةم دةكةم، لةبةر ئةوةي ئَيمة لة سةرتادا كة كاتَيك لةسةر مةبدةئي دةنرـداني نيمضـة   
ك كةوتووين لة شَيوازي هةَلبذاردنةكة، واتا ئيعتيبار و بـا بَلـَيني ئيحتريامـي ئـريادةي دةنرـدةرمان      كراوة ر َي

طرتووة، بةم شَيوةية واتا خودي كانديدةكةش خؤي مةكانةت و شةخصيةتي خؤي هةية، بؤية كاتَيك تؤ لة 
بةكةيـة، واتـا حيزبَيـك لـة     ِائيمةيةكدا كة دةطةر َييةوة سـةري، هَيزةكـة بـؤ ِائيمـةي موغلةِةكـة، بـؤ حيز      

ِائيمةي موغلةق تةرتيبى ناوةكاندا دائةنَى و ئيرت ثَيى باشة كـَى يةكـةم بـَى و تـا ئـةخريى، ئةطـةر يـةكَيك        
بــر وات لــة كيانــة سياســيةكة برةر َيتــةوة ئــةوة شــتَيكى تــرة وة  ئــةوةى لــة ِــانونى بــا بَلــَيني هةَلبــذاردنى  
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مــةى نيمضــة كــراوة ئــةم دةنرانــة هــةم دةنرــدةر دةيكــات و هــةم ثةرلـةمانى كوردســتان دايــة، بــةنم لــة ِائي 
شةخسةكةش خؤى مةكانةتى خؤى  َيرةى ئيعتبارة، بؤيـة بةر اسـتى ثَيويسـتة ئَيمـة برةر َيينـةوة بـؤ سـةر        
كةسةى كة يةكَيك دةر وات و بؤ ئةو كانديـدةى كـةوا زؤرتـرين دةنرـى هَينـاوة لـة دواى ئـةودا، ضـونكة بـةم          

دا دراوة بة بؤضوونى خؤم بة ياسا ر َيكى دةخةين حيزب ضؤن ئيئت ف بكات و  1بر طةى شَيوةيةى كةوا لة 
ضؤن لة ئيـت ف حيـزب مـافى نافـةوتَى، بـةنم ئـةم حيزبانـة ئيـت ف دةكـةن مـافى خؤيـان بـة ئيتفـاَِيكى              

ئيمـةى  سياسى خار ى ِانون زامن دةكةن نة  لةناو ِانونةكة دا ثَيويستى بة زامـن كـردن بَيـت، لةسـةر ِا    
مونفةريدة ديسان ئَيمةِسةمان لةسةر ئةوة كردووة ئةو شَيوازة دار َيذراوة كـة ِائيمـةى مونفةريـدةى يـة      
كةسة لة ثَيناسةكة، بؤية بـةم شـَيوةية دانـدراوة، خـؤ ئةطـةر ببـَى بـة سـَى كـةس ئـةو كـاتى دةبـَى ئةمـةش              

 .دةسكارى بكةين و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نابت، ر استة ِائيمة شـةرت نيـة بـةس حيـزب بـَى و دةتـوانَى سـَى، ضـوار كةسـين بـؤ خؤيـان            سوثاس بؤ  
 .ليستَيك دروست بكةن لة هيض حيزبَيكين نةبن، ئينسانى بَى اليةن بن، شةوم خان فةرموو

 :بةر َيز شةوم حممد غريب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ونكة زؤربةى ِسـةكام الى بةر َيزيـةوة كـرا و نامـةوَى     دةِاودةق ثشترريى لة ِسةكانى كا  طؤران دةكةم، ض
ا او صددلو)كــة دةَلــَى دوو ئــيقرتاح هةيــة  5دووبــارةى بكةمــةوة، يــة  تَيبينــى ديكةشــم هةيــة لــة بر طــةى  

 ءميةنوأصوأكثءويىواةئماوصا اةوعلىوايوااوييغياو قسةصقا،وصكةنوامرتمغحو نواماائءةوادنقخةبغدا،وققدومووو
 دوو ءاعدةاونسدباواماوتدةوملقسدةءوووووو)ثَيم باشة لَيرةدا موالحـةزةى ئـةوة بكرَيـت    ( بغقهمواهلغئاوبةجءاءوامقءعا

 .ةكة ئةطةر ئيزافة بكرَيت بؤ ئةوةى  ارَيكى ديكة بة نةزةرى ئيعتبار وةربرريدرَيتةوة، سوثاس(%71
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  عبدالس م فةرموو
 :صدي   صطفىبةر َيز عبدالس م 

 .ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س
من ثَيمواية ئيشارةت كردن بة ِائيمةى موئتةليفة و ئةو و ضـؤنيةتى دانـانى ئةنـدام بـة ياسـار َيرةدانى بـؤ       
دوو حيزب ضؤن رةفتار بكةن، دذة لةطةَل مةفاهيمى دنوكراسيةت، لة هةَلبذاردن ئيئت فةكـة لـة دةرةوةى   

اسَى، حةِى نية سةر بة كَيية، بؤية من تةسـةور  كؤمسيؤن و هةموو ثرؤسةكةية، كؤمسيؤن ِائيمةية  دةن
دةكةم ئةوةى دووةم ئيكتفا بكةين فةِةت بة ئةوةَلةن، ئَيمة ئيعتبـار بكـةين ِائيمةيـةكمان هةيـة كـة ئـةو       
ِائيمةية يةكى لة دةستدا ئيرت بة ثَيى ميكانيزمةكان ية  دادةنَييت، بةر َيزان كة دوو، سَى اليـةنى سياسـى   

ان خؤيان متمانةيان بة يةكرت هةيـة، ئـةوان ئاليـةتى نـاوخؤى خؤيـان دادةنـَيني و ضـؤن        ئيكتيفا دةكةن ئةو
لةو حاَلةتة تةوازنى هةردوو حيزب يان سَى حيزبةكة ر ابررن، ئَيمة بؤمان نية ئةوة يةينة ناو ياسا، بؤية 
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و درَيـذ و ثشـكيان   كة ئـةو ئيشـارةتة دوور  ( خامسا)لة / من ئيقرتاح دةكةم ئةو دووةمة الدةين، ية ، دووةم
لة باتى بَلَيني تريوثشكيان دةكرَيـت و ئـةوةى   ( 2طبقوا اةموامفقءةوامءابةاو نواية ةو)لةطةَل ئةو خؤ بَلَيني 

و4طبقوا اةمويقءةو)زياد دةكات، ضونكة لة ثَين ئةو مادةةية هةموومان شةرح كردووة ئةو حاَلةتة، بَلَيني 
 .سوثاس ،(2 نواية ةو

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث

 .كا  نةرنان فةرموو
 :بةر َيز نةرنان عبدا  ِادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة مةبدةئيةن ياسايةكةمان طؤر يوة لة هةَلبذاردنى داخراوةوة بؤ كراوة، بؤية دةبَى بةنـد و بر طةكانيشـى   

طـؤر ى بـة كـراوة بـؤ زيـاتر ر َيـز       بةو ثَيية ئَيمة دابر َيذينةوة لَيرةش فةلسةفةى ئةوةى كة ئَيمة داخراومـان  
طرتنة لة دةنرى دةنردةران و زؤرينةى دةنط، بؤية من لةطةَل ر ةئى دووةمم كة ئةوة دةكرَى بة ئيتفاِـاتى  
سياسى لةنَيوان ِائيمـةكانى ئةحزابـةكان ع و ب بـؤ منوونـة ب و ج ئيتفاِاتَيكيـان هةيـة لةسـةر ئـةوةى كـة          

تةبيعاتى ئيتفاِةكةشيان ِةبوَل بكةن لةو حاَلةتة دا، ئَيمة بـاس لـة    ضؤن دَينة ناو ِائيمةكةوة، بؤية دةبَى
هةَلبــذاردن دةكــةين واتــة ر َيزطــرتن لــة دةنرــى تــا  و سةرضــاوةى دةســةنتين دةدةن، دنوكراتيــةتين وا   
دةخوازَى كة زؤرينةى دةنط هةميشة لـة ثَيشـةوةية، بؤيـة ئةطـةر وةكـو ئَيمـة بـة ر ةئـى يةكـةم وةربرـرين           

ئَيمة ئيتفاِاتة سياسيةكةمان خستة ثَين دةنرـى دةنرـدةران و ئـريادةى دةنرـدةران و ر َيزطـرتن لـة       كةواتة 
دةنريان، بؤية من ثشترريى لة بؤضوونةكةى كا  طؤران دةكةم و ر ةئى دووةم، لةبةرئةوة ئَيمة لة ياساكةش 

فـائز  )ةرةوةى دةنـط،  ـاران   واتـة بـاِى ئـةِواى د   ( بـاِى االِـوى  )دا  ارَيكى تر ئيعتمادمان كردووةتة سةر 
بوو لةبةرئةوةية دةنط زياتر ر َيزى ىَل برريدرَى، لةبةرئةوة لَيرةش هـةر ثَيضـةوانةى ئـةوين دةبـَى     ( االِوى

ئةطةر ئةِوا بَى، ئةطةر هـاتو دوو ليسـتى ع و ب بـة يـة  ليسـت هاتنـة ثَيشـةوةو ثَيـى نـاوترَى موئتةليفـة،           
ئةطـةر هـاتو ع بـة  يـا ِائيمـةى خـؤى دروسـت كـرد ب بـة  يـا           لةسةرةتاى وةرطرتنـى موافةِـةتى ِائيمـة    

ِائيمــةى خــؤى دروســت كــرد موافةِــةتى وةرطــرت لــة هةيئــة هاتنــةوة و ئيئت فيــان كــرد ئينجــا دةبَيتــة    
موئتةليفة، ئةوة نابَيتة موئتةليفة كة هةر لةسةرةتاوة ضـةند حيزبَيـك لـة يـة  ليسـتا ثَيشكةشـى دةكـةن         

ؤية ئةو كاتة هةر باِى ئةِواكة بة ر َيذةى دةنرى دةنردةران دَيتة ثَيشةوة، بؤية ئةوة هةر ية  ِائيمةية، ب
من وادةزام ئةوة ئيتفاِاتى سياسية، ناكرَيـت بكرَيـت بـة ياسـاو ثَيضـةوانةى دةنرـى زؤرينـةى خةَلكـة ئـةو          

لـة  ؤرةكـان    ئيتفاِة سياسية دةكرَى خؤيان لة كاتَيك دا يةكَيك لة ئةندامانى حيزبى ع كة بةهـةر  ؤرَيـك  
دةنرى لةسةر دةدات و ئيتفاِاتى سياسى خؤيان كردبَى، ئةطةر هاتو لة حيزبةكـةى خـؤى نةهاتـة ثَيشـةوة،     
بةذمارةى دةنط ئةوةى تر هاتة ثَيشةوة داواى ىَل بكةن ئةو ئيستقالة بكات بـؤ ئـةوةى دةنرةكـةي تـر بَيتـة      

تى سياسـية لـة نَيـوان اليةنةكانـدا بؤيـة مـن داوا       ثَيشةوة، بةنم ئةمة بة ياسا ر َيـك نـاخرَى و ئـةوة ئيتفاِـا    
 .دةكةم ر ةئى دووةم تةسبيت بكرَيت، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر زؤر دروستة لَيرة ئةم ياساية دائةنَيني ديفاع بة ثاكى لةو كةسانة دةكةين كـة دةنرـى خـةَلكى هَينـاوة،     
ني يارى بة دةنرى خةَلك بكةين، ئيتفاِى حيـزب بـؤ خؤيـان    كة دةنرى خةَلكى بةدةست هَيناوة ئَيمة ناتوان

دةيكةن، ئةو ا ئةطةر نؤبةتى يـةكَيك هـات دةتـوانَى نةيـةت، بـةنم لَيـرة دةبـَى ديفـاع لـةو دةنردةندةرانـة           
بكةين كة دةنريان بة كَى دةدةن، بؤية بـة ثَيـى تةسةلسـول لـة ِائيمةكـةى دَيتـة خـوارةوة، ر َيرـاى دروسـت          

 .زياتر ئةوين بؤ ئَيوة دةمَينَيتةوة، ئَيوة دةتوانن بر يارى ىَل بدةن، سيوةير خان فةرموو ئةوةية و لةوة
 :ابد عثمةنبةر َيز سيوةير 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين هاور ام لةطةَل هاوكارام كا  طؤران و كا  نةرنان لةطةَل ر ةئـى دووةمـم، باسـى موبـةرراتين ناكـةم      

 .كردو زؤر سوثاس ئةو بةر يزانة باسيان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  ش،ان فةرموو
 :بةر َيز ش،ان ابد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين هاور ام لةطةَل رةفيقةكانى خؤم و ر ةئى دووةم ر َيزطرتنـة لـة ئـريادةى دةنرـدةر و زؤر زؤر ياسـايية و      

 .زؤر ثَيويستة ئةمة تةسبيت بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ئةسعةدى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر استى لَيرة كة دوو ر ةئى دةدرَيت هةريةكة بة  يا تةماشاى دةكةى هةريةكة شتى تَيداية بيلفعر واية و 

زت فـةرمووت ئَيمـة مةبةسـتمان ئـةو     خزمةت دةكات، بةنم ئايا ئَيمة ئةوةى بـؤى هـاتووين هـةروةكو بـةر يَ    
كةسانةية كة مانـدوو دةبـن و دَيـن دةنـط دةدةن بـةو مورةشـةحانة، لـة هـةمان كاتـدا متمانـة ثَيـدانى ئـةو             
ــدةر و       ــةينى دةنر ــةو عي ِةيــةى ب ــن َــةوَيت ئ ــةر م ــى زؤريــان داوة، ئةط ــة دةنرَيك ــان ك ــانة بــة خؤي كةس

لسـةفةى ِائيمـةى مةفتوحـة مب مةحدودةكـةش لةطـةَلى      مورةشةح زياتر لةطـةَلى مب يـان َـةوَى لةطـةَل فة    
دةبَى من دووةم هةَلبذَيرم، ضونكة دووةم ر ا ئةوانةهةمووى تَييدا بة  َى دةهَيَلدرَى و ثيشانى دةدرَيـت كـة   
دةنرى براوة ئةطةر بَيتو ثاَلثشتى خؤشم بـؤ كـا  طـؤران بكـةم، ضـونكة زؤر بـة  ـوانى شـةرحى كـرد، مـن           

ةوة حورة ضؤن و لةطةَل كَى ئيئت ف دةكةن، ناوى ئيئت ف ضـية، ر َيككـةوتن لةطـةَل    ئةطةر هةر حيزبَيك ئ
يةكرتى، كة ر َيككةوتن لةطةَل ية   كة دذى هيض الية  نةبوون و هيض مافَيكيان ثَيشَير نةكرد دةتوانن بـة  

ى كـة ديسـانةوة   ياسا شَيوةيةكى بؤ بكةن كة بتوانن لة ئينتخاباتين دا ئةو نةوعة متمانة و خؤشةويسـتية 
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دةيَلَيمةوة ِيادة بة خؤشةويستى و ئيئـت ف بـة خؤشةويسـتى وابـزام هـةر ئـةوة دةبَيـت و واشـى ىَل دَيـت          
 .ئةوانةي ترين ضاومان ىَل دةكةن، هةروةكو ئَيستا هةية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  ئاسؤ فةرموو
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد

 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر
ا او)بة كورتى من ثَيشنيار دةكةم هةردوو فةِـةرةى يـة  و دوو سـياغة بكرَينـةوة بـةم شـَيوةيةى ىَل بَيـت،        

اوىو}يقاوعضوو قةامودىواببوكةنوحيلوحملهوايءمحوامقةىلومهويىوعا واديوااواحلةيلوعلغهةويىواةئمقهو
 (.{كةنتوامقةئماو ؤتلفاوأمود

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هةر البضَى  فةرموو( بةمقسباوملقوائمواماضوايؤتلفا)س يةعنى هةر ئةو سوثا
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةردوو فةِةرةكة بكرَيتة يةكة فةِةرة وبةو شكلة، يةعنى موهيم ئةوةية عةدةدى ئةسوات حساب بكرَيت 

 .بَيت يان نا  مةسةلةن ئةوةى دواى ئةو، ِائيمةكة ئيئت فى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين لةطةَل ر اى دووةمم، هؤكارةكةشى هاور َييام كـا  طـؤران ئـازاد و كـا  نـةرنان و بـةر َيزتان ر وونتـان        

 .كردةوة دووبارةى ناكةمةوة  و زؤر سوثاس
 :ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .كا  كاردؤ فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــرد،       ــةرى ك ــةيان لةس ــارام ِس ــو هاوك ــوام وةك ــةر بت ــمواية ئةط ــةم و ثَيش ــتيوانى ر اى دووةم دةك ــين ثش من

ؤ ِةَلـةمر ةوى  بةر استى دانانى ئةم دةِـة، مةبةسـتم بؤضـوونى يةكةمـة، طةر انةوةيـة بـؤ ليسـتى داخـراو، بـ         
حيزب بةناو ليستةكة بة كؤنرتؤل ئيرت دةسـكارى بكـات، ئةمـة ر َيـزى دةنرـدةر يـان ئيختيـارى دةنرـدةر كـة          
دةَلَيني ليستى كراوةى سنووردار ئةو اليةنة ئيجابيةى تيايـة كـة هـاوونتى دةنرـدةر دةتـوانَى ئـةو كانديـدة        

ئــةم ئيختيــارة نايــةَلَى و لــة كاتَيــك دا وةكــو كــا   هةَلبــذَيرَى و بيخاتــة ثَيشــةوة كــة خــؤى دةيــةوَى و ئــيرت  
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عبدالس م وتى ليستةكة يـة  ِةوارةيـة و يـة  ثـةيامى هةيـة و يـة  تؤمـارى هةيـة و دةضـَيتة ثرؤسـةى           
هةَلبذاردنةوة و خةَلكين دةنط بـةو ليسـتة و بـةو ثةيامـة دةدات، حـزب بـؤ خـؤى دوايـى دَيـت لـة دةرةوة           

دواى ثرؤسةى هةَلبذاردنـة، لةبةرئـةوة ر اى دووةم ر ايـةكى دنـوكراتى و     ئيئت ف دةكات ئةمة شتَيكى ترةو 
 .ياسايى و ر اى يةكةمين ر ايةكة بة ثَيضةوانةى بنةماكانى دنوكراسية و سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  دَلشاد فةرموو
 :بةر َيز دَلشاد شهاب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كة باسكرا منين ثشترريى ئةو ر اية دةكةم كة هـةردوو خاَلةكـة يـة  يـرَين     لةبةر هةموو ئةو هؤكارانةى 

وةكو ئةوةى كة هاوكارم كا  ئاسؤ باسى كرد بة ِائيمةى موئتةليف و غةير موئتةليف نةكرَيت، لة ِائيمـة  
 بة ثَيى ر يزبةندى دةنرةكان، بةنم لة خاَلى سـَييةم كـة ئةطـةر مةِعـةدَيك شـاغر بـوو و مورةشـةحى ئـةوة        

نةمان، با بَلَيني هى ئةو ِائيمةية نةمان، ئيحتياتى نةبوو ياخود ئةطةر لة ِائيمةى فـةردى بـوو مةسـةلةن    
تاكى خؤى تةرشيح كردو لةبةر هةر هؤية  عزويةتى لة دةسـت دا، لَيـرةدا هـاتووة بـؤ مورةشـةحى تـر لـة        

  هـى ِائيمةكـة، ضـونكة ئـةوة     باِى ئةِواى مورةشةحةكة، نـة ( باعتماد الباِى االِوى)ِائيمةيةكى تر بَى 
شةخسة عزويةت لة دةست دةدات، بؤ منوونة تاكَيك عزويةت لة دةسـت دةدات وةكـو فـةرد مورةشـةح بـووة      
وةكو تا  لة ِائيمةى تا  دا، كـة ئـةو عزويـةت لةدةسـت دةدات كةسـَيك بضـَيت  َيرـاى ئـةو لـةناو هـةموو           

رى يةكةمى هـةبَى نـة  ِائيمةكـة، بـاِى باشـى      ِائيمةكان كة دةنرى يةكةمى هةبَى، يةعنى شةخسةكة دةن
هةبَى و يةكَيك بة دةنرى كةم بضَيتة شوَينى كةسَيك و كةسَيكى دةنرى زؤر لةوةى تر ََينَيتـةوة، ئـةوة لـة    
حاَلةتى فوِـدانى عوزويةتـة، ئةطـةر نيةتةكـةش ئـةوة بَيـت ثَيموايـة ئيشـارةتَيك بكرَيـت بـةوةى كـة بـاِى             

ى ِائيمة هةر بـؤ زيـاتر تـةوزيح، بر وادةكـةم نيـةتى بـرادةرانين هـةر ئـةوة         ئةِواى كةس نة  باِى ئةِوا
 .بووة لة دوو ليذنةكة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

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

اجمللدسودىوادببوكدةنوحيدلوووووا اويقداوعضدوووو)من ثشترريى لة تةرحةكةى براى بةر َيزم كا  ئاسـؤ دةكـةم كـة    
تـةواو ئـيرت، ِـةوائيم ئيئـت ف دةكـات      ( حملهوايءمحوامقةىلومهويدىوعدا واديدوااواحلةيدلوعلغهدةويدىواةئمقدهووووووو

لةدةرةوةى هةَلبذاردن خؤيان ر َيسا و ياساى بةينى خؤيان دادةنـَين و هـةموو اليـةكيان ئيلتـزام دةكـةن بـةو       
ى تر دةبـَى ر َيـز لـة دةنرـدةر برـريدرَى، ئةمـة خـاَلى يةكـةم، خـاَلى          ر َيسا وياسايانةى كة ديانناوة، وةكو ئةوة

كـة دةَلـَى ئةطـةر هـاتو  ـارَيكى تـر دةيَلَيمـةوة        ( ثةمثدةو)دووةم هاوكارم كـا  دَلشـاد باسـى كـرد سـةبارةت بـة       
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 هةمووى لةسةر فةرةزيات ئَيمة ئةم مةسةلةية دادةنَيني، ئةطةر هاتو دامنـان نـا بـةوةدا، يـاخود دةنرمـان دا     
بةوةى كة تا  بؤى هةيـة خـؤى هةَلبـذَيرَى، ئـةو تاكـة لةبـةر هـةر ض سـةبةبَيك لـة ئةسـبابةكان عزويـةتى            
لةدةست دا، ئةى باشة كَى  َيرةى ئةطرَيتةوة  دةكرَى ِائيمةية  نةفةرَيكى خؤى بَينَى لةبةرئـةوةى بـاِى   

ئـةو ِائيمانـة دا ماوةتـةوةو     ئةِواية، نةخَير باِى ئةِواى مورةشةحني لـة هـةمووى عـادل تـرة، كـَى لـةناو      
زؤرترين دةنرى هَيناوة يان لةناو تاكةكاندا ئةوةى لـة زمنـى عـةدةدى دةنرةكانـة بـا ئـةو بـةرزترين دةنرـة         
وةرى بررَيت و ثَيمواية بـةو شـَيوةية ئَيمـة ر َيـز لـة ئـريادةى دةنرـدةر دةطـرين ئةطـةر واى ىَل بكـةين و زؤر           

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ابد فةرموو.د كا 
 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين ثشتيوانى لة ر ايةكةى كـا  ئاسـؤ و كـا  دَلشـاد دةكـةم كـة هـةردوو فةِةرةكـة دابر َيذرَينـةوة و بـةو           

ةر ووى شَيوةية ئةطةر ئةندامى ئةجنومةن لةبةرهةر هؤية  كورسيةكةى لة دةست دا كانديدى ثاشى ئـةو لـ  
ذمارةى ئةو دةنرانةى لة ليستةكةى خؤى دا بة دةسـتى هَينـاوة  َيـى دةطرَيتـةوة،  ـا ليسـتةكة هاوبةنـدى        

كـة لَيـرة الضـووة و     11بَيت ياخود نا، بةنم سةبارةت بة باِى ئةِوا لة ئةسـَلى نةسـة كؤنةكـة لـة مـاددةى      
تةنها باس لةوة دةكات كة كورسى بةتال، ئةمة شوَينى طرتووةتةوة لةوَى باسى باِى ئةِوايةكةي نةكردووة، 

ئةطةر كورسية بةتاَلةكة تايبةت بة ليستَيك بوو ثاَلَيوراوى نةمابوو ئةوا ئةو كورسية بؤ ثاَلَيوراوَيكى تر لـة  
كيانَيكى سياسى ديكة تةرخان دةكرَيت كة ر ادةى دةنرةكانى ثَيويس  بؤ وةدةسـتهَينانى كورسـى بـة دةسـت     

ةوانةى ئةمةش كورسيةكة بة بةتالًََى دةمَينَيتـةوة، يـةعنى هـةروا دةكـات كـة كانديدةكـة       هَينا بَى و بة ثَيض
ــَيوة          ــةو ش ــةر ب ــرة ئةط ــة لَي ــةوة، بؤي ــوَينى دةطرَيت ــةو ش ــتةكة ئ ــةناو ليس ــابَى ل ــى هَين ــاترين دةنر ــؤى زي خ

 .دابر َيذرَيتةوة، بؤية من ثشتيوانى لةوة دةكةم و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .عمر فةرموو كا 
 :بهةءاماقنبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مةعلومــة كــة ياســا عادةتــةن حــةلى خــي ف دةكــا و كــار ئاســان دةكــات بــؤ ئيجرائــات، هةنــدَى  ــار ئــةو   
موئةسةسةية يان ئةو دةزطايةى كة ئيشَيكى دةبَى خؤى بة تةعليمات كارةكة ئاسـان دةكـات، مـن ثَيموايـة و     

ســتة ئــةو ماددةيــة بــؤ ئةطــةرى لةدةســت ضــوونى مةِعــةد دانــراوة، بــةنم بةر اســتى خيــارَيكى تــر هةيــة   ر ا
بةداخةوة كة من ئـاخر كةسـم و ر ةنرـة تةسـنيةش نـةكرَى، بـةس هـةر تـةرحى دةكـةم ئَيمـة دةبـَى شـتَيك             

دةنرـدةر، مـافى    بكةين نزيكرت بَى لة عةدالةتةوة و لةهةمان حاَلـةت دا لـة يـة  حاَلـةت دا مـافى هـاوونتى      
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حزب و مافى كانديد هةر سَيكى بثارَيزة، يةعنى ض ر َيرةية  هةية و مـةعقول بـَى و ئـةوة بكـات، ئـةم دوو      
خيارة تةرح كراوة، هةردووكى سةلبيات و ئيجابياتى خؤى هةية و هةردووكى بةشـَى لـة عةدالـةت و بةشـَى     

ن ثَيشنيارى خةيارى سَييةم دةكةم كـة ئيشـةكةمان   لة ناعةدالةتى تياية، َانةوَى و نةمانةوَى، لةبةرئةوة م
زؤر ئاسان دةكات، ئةوين ئةوةية كة بة ثَيى ر َيككةوتنَيك كة لة نَيوان ئةو ِائيمة موئتةليفة هةيـة، ئَيمـة   
ــان وا         ــَيني خؤي ــةلفى ع بَل ــةكى موئت ــةلةن ِائيمةي ــا مةس ــَى، ب ــة امتان دةب ــة ن ــة  وش ــؤ بةي ــةوة ب بيرر َيين

ــةر  ــةوتوون ئةط ــة وا      ر َيكك ــةلفى ب هةي ــةكى موئت ــةوة، ِائيمةي ــة برةر َيت ــؤ ِائيمةك ــوو، ب ــاغر ب ــةد ش مةِع
ر َيككةوتوون ئةطةر مةِعةدَيك شاغر بوو بة حيـزب بـدرَيت بـة ثَيـى ئـةو تةعليماتـةى لـة ر ةئـى يةكـةم دا          

اغة هةية، لةبةرئةوة ئةم خيارة سَييةمة بةالى منةوة مةعقول تـرة لـة هـةر دوو خيارةكـة، بـةم شـَيوة سـي       
بكرَيت، ئةطةر ئةندامى ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسيةكةى لـة دةسـت دا و لـة نـاو ليسـتى هاوبةنـد       
دابوو بة ثَيى ر َيككةوتنى ليستةكة كانديدى ثاش ئةو  َيى دةطرَيتـةوة خؤيـان ضـؤن ر َيككـةوتوون ئَيمـة ض      

مةكة ضـؤن ر َيككـةوتوون، ئةطـةر    ئيشمان هةية يان مفةوةزية و وةكو موشةريع ض ئيشمان هةية بةوةى ِائي
ئةندامى ئةجنومـةن لةبـةر هـةر هؤيـة  كورسـيةكةى لةدةسـت دا و لـةناو ليسـتى هاوبةنـد دابـوو بـة ثَيـى             
ر َيككةوتنى ليستةكة، يةعنى كة لة هةَلمةتى ئينتخابات دا ر َيككةوتوون لةسةرى كةسى ثـاش ئـةو كانديـدى    

يقاوعضوواجمللسو قةامودىواببوكةنوضدمنواةئمداو ؤتلفداووووا او)ثاش ئةو  َيى دةطرَيتةوة، عةرةبيةكةشى 
ئةمـة وابـزام ر َيرةيـةكى زؤر ئاسـان و تةبيعيـة،      ( حيلوحملهوايءمحوامقةىلوصيقوادتفدةقواحلةيدلويدىوامقةئمداوووو

حوريةتين دةدةين بة ِةوائيمةكان و حوريةت دةدةينة ئةحزابةكان، مافى دةنرـدةرين نافـةوتَى و نـازام    
 .ساى ر ةئيان ضية ئيرت ليذنةى يا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس بؤ  ةنابت ئةوة هـةمووى بـؤ ثةرلـةمان دةمَينَيتـةوة، ئةطـةر ليذنـةى ياسـايى ر ةئيـةكيان هـةبَى و          
سياغةيةكيان هةبَى لَيرة دةخرَيتة دةنردانةوةو ثةرلةمان بر يارى ىَل دةدات، ئَيستا بؤ ماددةى تر كةرةمكةن 

 .عونى فةرموو ليذنةى هاوبةش، كا 
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
و:اية ةوامثة قا

و: نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةوقلي(وامثالثون) نواية ةو(واصدوصوثةمثة)تةا وامفقءتةنو
و:اصد/اية ةوامثالثون

اقدةمو دنوامغدوموامقدةميومقعدءوووووو(وثالثداو)ماليءا وصاماغةنةاوايقضءرةوجءاءواءارااواهلغئاوامطةنويغهدةوزدال وووو:اصد
و(.امقءاروشوييغفقنوحملغقنوقو غقنوشوادالغم
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امةءاقوتقاونو نوثالثاواضةةو دضو قفدء غنوملقظدءووووو–تقوىلواغئاوشوحماماومتغغزواالغموكور اقةنوو:ثةمثة
ارااواهلغئداوزدال وامةملغداووووشوامطةونوا ةماوامغهةو نوابلواهلغئاواصواديءا واصواماغةنةاوايقضءرةو نوجءاءوادءو

و(.ادنقخةبغاوصوتاونواءاراتهةوبةتا
و

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو

 :بةر َيز ِادر حسن ِادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم
ي ياسايةكة هةموار دةكرَيت و ئةمةي دادَي  َييان (سييةم)لة ماددةي ( يةكةم و سَييةم)هةردوو بر طةي 

 :ـتةوةدةطرَي
 :يةكةم/ ماددةي سييةم

ئةو كةس و ِةوارانةي لة ئاكامي بر يارةكاني دةستة زيانيان بةر كةوتووة بؤيان هةية لة ماوةي : يةكةم
 (.رؤذ لة رؤذي بآلو كردنةوةي بر يارةكة لة دوو رؤذنامةي ناوخؤي رؤذانةي هةرَيمدا تانةي لَي بدةن( سَي)

عرياِةوة كة لة سَي دادوةري ناخؤتةرخان  -ي هةرَيمي كوردستاندةستةية  لة دادطاي تةمييز: سَييةم
ثَيك هات بَيت ئةركي تةماشا كردني ئةو تانانة دةطرَيتة ئةستؤ كة لة اليةن دةستة يان تا  ( ناموتةفةر يغ)

يان ِةوارةي زيان لَي كةوتوو لة ئاكامي بر يارةكاني دةستةوة لة رَيي ثرؤسةي هةَلبذاردنةوة بؤي رةوانة 
 (.اوانةنرب كراون و بر يارةكانيشي لَي

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان كَى دةيةوَى موداخةلة بةكات لةسةر ئةم ماددةية  ئةم بةر َيزانة دةيانـةوَى موداخةلـة بكـةن، كـا      
 .ئارام، كاردؤ حممد، برهان رشيد، نةرنان عبدا ، تارا ئةسعةدى، كةسى تر هةية  كا  ئارام فةرموو

 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ماددةى سى كة بريتية لـة ئـةحكامى عامـة دوو ثَيشـنيارم هةيـة بـؤ هـةردوو ليذنـةى بـةر َيز، كـة ئيزافـةى            
بكةن، يةكَيك لةوانة بريتية لة ثاراستنى بنكةكانى دةنردان و سندوِةكانى دةنردان كة بة وةزارةتى ناوخؤ 

، ئةمــة ببَيتــة يــةكَيك لــة ئةحكامــة عامــةكان، هــةروةها لــة ر ؤذى دةنرــدانى طشــتى دا ليســتى    بســثريدرَيت
 .كة لة كؤمسيؤن هةية، زؤر سوثاس 111دةنردةرى نوَى دروست نةكرَيت، ئةو فؤرمى 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  كاردؤ فةرموو
 



 152 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سَييةم ئـةوةى كـة ثةيوةنـدى بـة دروسـت كردنـى ليذنةيـةكى دادوةريـة بـؤ          / يةكةم 8رةت بة ماددةى سةبا
لَيثَيضينةوة لةو سكانايانةى كة ر ووبةر وويان دةكرَيت لـة ئـةجنامى ثرؤسـةى هةَلبـذاردن، كؤمسـيؤنى بـانى       

و لة شـارَيك بَيـت ئاسـان نيـة،     دةستة ثَيشنيارَيكيان هةبوو كة ئةو سكانيانة بة تايبةتى كة ية  ليجنة بَى 
يةعنى ئةوان ثَيشنيارةكةيان وابوو كة ئاسان نية ئةوانـة بتـوانن وةنمرـؤى ئـةو كَيشـة و سـكانيانة بـن لـة         
كاتى ثرؤسةى هةَلبذاردن، بؤية ثَيشـنيازيان كردبـوو كـة لـة هـةر ثارَيزطايـة  ليجنةيـة  دروسـت بكرَيـت،          

ســانكارى بكــات بــؤ ثاراســتنى ثــاكى و نةزاهــةت لــة ثرؤســةكانى ئةمــة يةكَيكــة لــةو كارانــةى كــة دةتــواني ئا
هةَلبذاردن، لَيكؤَلينةوة يان وةنمدانةوةى هةموو ئةو سكانو تاوانانةى كـة لـة ثرؤسـةى هةَلبـذاردن دةكـرَى      

 .ئةجنام بدرَيت، لةبةرئةوة بة تةنها ليذنةيةكى وا ئاسان نية ئةو كارانة ئةجنام بدا و سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 

 .كا  برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةى كة بـاس لـةوة دةكـات كـة ئـةفراد و كيانـاتى زيـان ىَل كـةوتوو بـةهؤى بر يارةكـانى            1دةبارةى بر طةى 
نامـةى مةحـةىل،   هةيئةتةوة بؤيان هةبَى تانة بدةن لة ماوةى سَى ر ؤذ دا لـةر ؤذى نةشـرى بر يارةكـة لـة ر ؤذ    

من يةكةم ر امواية سَى ر ؤذ زؤر زؤر كةمة  ارى واهةية طرتنى مةحاميةكة كة كَيشةيةكت دةبَى ضـوار ر ؤذ  
و ثَين  ر ؤذ مشاوةرةى دةوَى، داواى هةموو ئةوراِت ىَل دةكات و مشاوةرة و تاوةكو نووسـراوَيك دةنووسـن و   

ة بةر اى من ئةوة سَى ر ؤذ كةمة هـيض نـةبَى بكرَيتـة    هةردوو ال مواف  دةبن لةسةرى و دةيدةن بة مةحكةم
هةفتةية ، يةعنى عةمةلي سَى ر ؤذ بة حةِيقةت، من خـؤم لـة غورفـةى عةمـةلياتى ئينتخابـات دا ئيشـم       
كردووة، كَيشـة هـةبووة عةمـةلي نيـة سـَى ر ؤذ، دووةم شـت دةَلـَى لـة نةشـرى بر يارةكـةوة لـة ر ؤذنامـة مـن              

تة تةبليغ، لةوانةية تؤ موتةزةررى ئاطات و لةو نةشرة نةبَى، بةنم ئةطةر نيزامى داواكارم ئةو نةشرة بكرَي
ــةر ؤذى         ــةن و ل ــةبلي َيك دةك ــة ت ــةو وةخت ــؤت دةدةى ئ ــةكانى خ ــا م ــةطرن ت ــةكوات ىَل وةرن ــت ش ــةبليغ بَي ت

بَى تةبلي ةوةية، يةعنى مةبادئى عامةش لة ِانون دا دائيمةن حساب بؤ عيلم دةكات بة ِانونَيـك، علـم هـة   
بة مةوزوعَيك، تةبلي ةكةش بؤ علم باشرتة تاوةكو نةشرةكة، دووةم شت دةَلـَى هةيئـةتَيك لـة مةحكةمـةى     
تةميز هةَلدةستَى كة لة سَى رؤذ دادوةر ثَيك هاتووة و ناموتةفةرغيشن بة ئةوةى كة بر يار لةو مةسائير و 

ة، مـن لـة  ـةنابتان دةثرسـم يـةعنى بـة       شةكوايانة دةدةن و بر يارةكانيشيان باتـة، يـةعنى كؤتاييـة و بنـرب     
مودةى سَى رؤذ دةبَى شكات بكات و بؤ مةحكةمةى تةمييز لة هـةولَير و يـةعنى يـةكَيك لـة دهؤكـةوة يـان       
سلَيمانيةوة يةعنى ئةمة عةمةليةيةكى تؤزَى سةعبة، يةعنى ئةر  دروست دةكةى بؤ خةَلكى، مـن يةكـةم   

ــةمي     ــةى ت ــةو مةحكةم ــاتى ئ ــة  ي ــة ل ــر وام واي ــتئناف،    ب ــاى ئيس ــة دادط ــرَى ب ــتانة بك ــى كوردس يزى ئيقليم
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لةبةرئةوةى دادطاى ئيستئنافى ناوضـةكة لـة دهـؤ  هةيـة و لـة سـلَيمانى هةيـة و لـة هـةلَير هةيـة، ئةطـةر            
كةركوو  بة هةرَيمى كوردستان نةلكا بوو، كةركوو  ئيشـى خـؤى هـةبوو، عةمـةىل تـرة دادطـاى ئيسـئنافى        

ادطاى ئيسئناف هةبَى و وةكو طـومت لـة هـةولَير هةيـة و لـة سـلَيمانى هةيـة،        ناوضةى خؤت بَيت، لة دهؤ  د
ئةو كَيشةية بةش بكرَيت بة ريئاسةى ئيستئناف كة لة سَى حـاكم ثَيـك هـاتووة و خـؤى و دوو نائيبةكـةى،      

بةر اسـتى  كة دةَلَى لة سَى دادوةر ثَيك هاتبَى ئةوة تةبيعية، بةنم كة تؤ دةَلَيى غري موتةفةريغ بَيت يةعنى 
ئةطةر غري موتةفةريغ بَيت من دةزام حاكم هةية لة ئَيستاوة سج تى دةعواى لةالية بؤ مانرَيك دةعوا لـة  
سج ت دا نووسراوة تةميزَيك تةميزى دةكةيتةوة  ارى واية بـة مانرَيـك لـة مةحكةمـةى تـةميز دَيتـةوة،       

 ى لَيرة داى بنَيى، ِةراراتيشيان بـات بَيـت،   ئةم حاكمانة ئةمةنة مَيشكيان مةش ول بَى و تؤ بة ناموتةفةري
ر ةنرة ِةراراتكةيان سةحيح نةبَى، يان وةكو سيفةتَيكى ئيستئنافى دووةم و تـةميزى دووةم دابندرَيتـةوة و   
ِةرارةتةكةيان بات نةبَى لة تةمييز ئةو وةختة بَيتةوةو ئيستئنافى بكات و لة تـةميز بَيتـةوة، يـان ئـةوةتا     

لةبةرئةوةى من دةزام ئةطةر ثرس و ر ا بة ضةند حاكمَيك بكراية لة ريئاسةى ئيسـئنافى  با موتةفةر  بن، 
هةولَير يان سلَيمانى من دَلنيام بـةر وونى  وابيـان دةدانـةوة، يـةعنى حـاكم هةيـة شـةوَى ئةمةنـة ئـةوراق          

ر ةئـيم وايـة يـان    دةباتةوة بؤ ماَلةوة كة هةمووى ِةزيةى ذيان و مردن و ماَل و سـامانى خةَلكـة، بؤيـة مـن     
بكرَيت بة موتةفةري ى يان ِةرارتةكانيان بات نةبَى و زؤر عةمةىل تريشة و لةمةسَلةحةتى خةَلكة دادطـاى  
تةمييز نةبَى و دادطاى ئيستئنافى ناوضةكان بَى ودهؤ  لَييةتى و هةولَير لَييةتى و سـلَيمانى لَييـةتى، زؤر   

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ن فةرمووكا  نةرنا
 :بةر َيز نةرنان عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مـن هــاور ام لةطــةَل ر ةئـى بــراى بــةر َيزم كــا  كـاردؤ لةبةرئــةوة لــة كـاتى هةَلبذاردنةكانــدا كؤمــةَلَيك كَيشــة     

و ر وودةدات، خروِات ر وودةدات، موخالةفاتى ياسايى ر وو دةدات، بؤية سكان كـردن لـةو حاَلةتانـة ئةطـةر لـة     
مةوِعانةى دوورة لة مةركةزى ثايتةختةوة كة باس لة تةشكيلى هةيئةى مةحكةمةى تةمييز دةكرَيـت لـة   
مةركــةز، بؤيــة مــن ثَيموانيــة ئةمــة عةمــةىل بــَى و خــةَلكَيك لــة زاخــؤ يــان لــة كفريــةوة بتــوانَى ســكانكةى 

ــةر و       ــةوة، وة ل ــةك يى بكات ــؤ ي ــةرارةكانى ب ــوانَى ِ ــةو بت ــةو مةحكةم ــة ئ ــةر ووى  برةيةنَيت ــةوة و ل وى كَيش
ر ؤتيناتيشةوة بةر استى، خةَلكين ناتوانَى ئةوة بكات، بؤية لة ئينتخاباتةكانى ثَيشوو دا زؤرَيك لةو كَيشـانة  
هةبوو كة ر وو دةكراية مةحكةمةكانى ناوضةكان دةيانوت ئةوة ثةيوةندى بة ئَيمـةوة نيـة و ثةيوةنـدى بـة     

يان هةية، بؤية ئةوان ئةو كَيشانةوةرناطرن، بؤ ئةوةى كةمرتين كؤمسيؤنى بانوة هةيةو مةحكةمةى تايبةت
كَيشة ر ووبـدات و بـة شـةفافانةو بـة نةزيهانـة ئينتخابـات بكرَيـت و هـيض كةسـَيكين موخالةفـةى ىَل ِبـوَل            

بر طـةى  ( تتوىل اهليئة فى حمكمة متييز اِليم كوردسـتان )نةكرَيت، بؤية من داوا دةكةم سةرةر اى بوونى ئةو 



 158 

تعاغلواهلغئةاويىو ءكدزووعلى اهليئة )بنووسرَى  4م بر طةيةكى ترى بؤ زياد بكرَيت بكرَيت بة بر طةى يةكة
واتـة هـةمان   ( ا ةيظةاوصاداضغاوصامقدوا ىوزدال و داةوادنقخةبدةاوصهلدةوادلطاواهلغئداويدىوحمامداوامقمغغدزوووووووووو

 يى بكرَيتـةوة و وةكـو   دةسةنتى ئـةوى هةيـة و بـؤ ئـةوةى بـة سـةريعى و بـة خَيرايـى زوو كَيشـةكان يـةك          
طومتان مةحكةمةكانى ناوضةكان فريا ناكـةون و ئةطـةر وةريشـى برـرن بـة سـاَلَيك دواى ئـةوة نةتيجةكـةى         
نايةتةوة، ئَيمة ئيشى مةحكةمةكان خؤمان دةزانني كة ضؤنة وتايبةتين نية بة ئةوانةوة، هةروةها لَيرةدا 

ر استى باس لة نةزاهةت و ثاكى ئينتخاباتةكـة دةكـرَى و   من بة طرنرى دةزام ضةند ثَيشنيارَيك بكةم كة بة
ثَيويستة هـةموو اليةنـةكانى بررَيتـةوة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة ثاسـةوانى و ثاراسـتنى شـوَينةكان و            
بنكـةكانى دةنرــدان و دةنرــدةران و ســندوِةكان تــةنها بــة هَيزةكــانى ثؤليســى نــاوخؤ بســثَيردرَى، بــة هــيض  

ــثيَ   ــر نةس ــى ت ــةمرتين       هَيزَيك ــة و ك ــةتيان ثَيوةي ــؤركى حيزباي ــةمرتين م ــة ك ــةم هَيزان ــةوة ئ ردرَى، لةبةرئ
اليةنررييان تَيداية بؤ اليةنة سياسيةكان، بؤية ئةمة بةر استى بة خاَلَيكى طرنرـى دةزام كـة دةر  بكرَيـت،    

بـة هـةمان    وةهةروةها خاَلى دووةم، طواستنةوةى سـندوق و سـندوِى دةنرـدةران و هـةَلررتن و ثاراسـتنيان     
شَيوة يرَيتة ئةستؤى ثؤليسى مةحةىل و دةبَى بة هيض شـَيوةية  هـيض هَيزَيكـى تـر بـةم كـارة هةَلنةسـتَى        
لةبةرئةوة هةر هَيزَيكى تر بةم كارة هةَلسَى  َيرةى طومانة و  َيرةى وةاليةتى بؤ اليةنَيكى سياسى، وة بؤ 

ات و لـة خةَلكةكـةى سـَييةمى بـؤ زيـاد بكـةين و       ئةوةى ئةمةش ر وونةدات تةئسري كردن لة بنكةى ئينتخابـ 
بَلَيني ثَيويستة هَيزةكانى تر بَيجرـة لـةو دوو هَيـزةى ثـؤليس كـة بالـان كـرد، كـةمرت لـة دوو سـةد نزيـك            
نةبينــةوة لــة ســندوِةكانى دةنرــدان و شــوَينى دةنردانــةوة، بؤيــة بةر اســتى مــن ثَيموايــة بةمــة دةتــوانني    

اليـةنى زيـاتر ئـةجنام بـدةين، بؤيـة داوا دةكـةم ئـةو سـَى خاَلـة يرَيتـة ئـةم             نةزاهةتى ئينتخاباتةكان و بَى
لَيرةدا دابر َيذرَيت بؤ ثارَيزطاري كـردن و نةزاهـةتي زيـاتري هةَلبـذاردن، زؤر     . شوَينة لةبةرئةوة بة مةوِف

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار تارا ئةسعةدي، فةرموو
 :سني ياسنيبةر َيز تارا حت

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماليءا وصواماغةنةاوايقضءرةوجءاءوادءارااواهلغئداووو) بةر اس  من لَيرةدا مةبةستةكةم هةر يةكةمة، كة دةَلَيت

هـةر وةختَيكـة    ( دنوتدأرقخوايداارمووو) من دةَلَيم(واقةمو نوامغوموامقةميومقعءوامقءار(وثالثا)امطةنويغهةوزال و
ار كرا، حةِيان هةبَيت تـةعين لـَي بـدةن، كـة ئيحتيمالـة ئـةو ِـةرارة تـةئخري بَيـت، كـة           كة بر يارةكة ئيصد

نةشر بكرَيت لةناو  ةريدةية ، هةر لةبةر ئةوةية كـة لـة تـةئرخيي ئيصـدار بَيـت، تـا بتـوانن تـةعين لـَي          
 .بدةن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةي دواتر تكايةسوثاس، ئَيستا موداخةلةكان تةواو بوو، بؤ ماد
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اس  ئةطةر سةيري نةصي ثَيشرت بكةين، ئةبينني ئةفراد و كياناتي زةرةرمةند بوو، لة ِةراراتي هةيئة 
دةردةضـَيت،   بؤيان هةية تانة لة ِةراراتي هةيئة بدةن، بـؤ مـاوةي سـَي رذِِؤذ لـةو ر ؤذةي كـة بر يـاري هةيئـة       

بةنم بةر اس  بر يـاري هةيئـة كـة دةردةضـَيت بؤمـان دةركـةوت كـة هـيض كيـانَيكي سياسـي ئاطـادار نيـة، ض             
تةبليغ دةكرَين، ض لة ر ؤذنامةكان بآلو دةكرَيتةوة، بؤية ئَيمة فةرزمان كرد لةسةريان كـة ثَيويسـتة لـة دوو    

سياسي ئاطاداري بر يارةكاني هةيئة بن، ئةمة خاَلَيـك،  رذؤذنامةي مةحةلي بآلو بكرَيتةوة، بؤ ئةوةي كياناتي 
بةر اس  ئَيمة بة كؤميسيؤنيشمان وت، مةسـةلةي دانـي ئـةم كَيشـانة بـة هةيئةيـةكي تايبـةت        : خاَلي دووةم

ئةمة خؤ دزينةوةي كؤميسيؤنة لة مةسئوليةت، مةفروز واية تةعنـةكاني خؤيـان، خؤيـان تةماشـاي بكـةن،      
مان لــة هــةموو ِــةزاو ناحيــةكان هةيــة، ئةطــةر هــاتوو  ةرنةيــةكي ئينتخــابي  رــة لــةوةش ئَيمــة مــةحاك

ــات،       ــةحريك بك ــة ت ــةو مةوزوع ــةتوانَي ئ ــاني ئ ــيؤن زؤر بةئاس ــرا، كؤميس ــَيلكاريية  ك ــاخود ثَيش ــدا، ي ر ووي
سةبارةت بة مةوزوعي ئةوةي كـة سـَي ئةنـدامي موتـةفريغ بَيـت، ئَيمـة بـؤ سـَي حـاكم دابنـَيني ضـوار سـاَل             

هةَلبــذاردمنان دةبَيــت، بــؤ ســَي حــاكمي موتةفــةريغ تــةنها دابنــَيني بــؤ ئــةو ئيشــة، خــؤ ســَي حــاكم   ارَيــك 
دادةنَيني بؤ ئةو ئيشة بؤ ماوةيةكي كورت تةفةروغي بكةن بؤ ئةو ئيشة، كة ئيشةكة تـةواو بـوو دةضـنةوة    

 .ثاسئيشةكاني خؤيان، بة حةِيقةت ئَيمة ئةو مةسةلةيةمان بةو شَيوةية دار شتووة زؤر سو
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رذَيزمان هةية بؤ ر ةئي هةموو ئةو بةر َيزانة، هةركةسَيك ر ةئي خؤي دادةت ئَيمةش طوَيي لَي دةطرين، ثاشان 
دووبارة صياغة ئةكرَيتةوة، ئةو موِتةرةحانةي كة ثشتيوانيان هةبَيت دةخرَيتة دةنردانةوة، لة ثةرلـةمان  

 .وام بنحةسم دةكرَيت، فةرموو بةردة
 :رذؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و:اية ةوامقةاةا
و:صوتقءأوكةآلتي(واحلة قاوصوامثالثون) نواية ةو(واصد)تةا وامفقءةو

حيا و وعاوادنقخةبةاوبقءارو نورئةااوجملسواموزراءوبقةءوعلىواادرتاحو دنواهلغئدا،وقةلدنوعقدهوبوادةئلووووووو:واصد
و(. ةئاوصومثةنونوقو ة(و181)يخقلفاوابلوايوعاوا ا ودجءائهوبدوادعالموا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بةكوردين بيخوَيننةوة
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 :بةر َيز سةمري سليم بة بةط
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم
 :هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة( 71)لة ماددةي (1)بر طةي 
ــك لةســةرؤكايةتي ئةجنومــةني وةزيــران ديــاري دةكرَيــت، بــةطوَيرةي    : يةكــةم وادةي هةَلبــذاردن بــة بر يارَي

ثَيشنيارَيك لةدةستةوة لةر َيي ميـدياي  ـؤر بة ؤريشـةوة، بـةر لـةوادةي ديـاري كـراوي بـةر َيوة بردنـي بـة           
 .رذؤذ ر ادةطةيةندرَيت(181)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيـةوَيت لةسـةر ئـةو ماددةيـة ِسـة بكـات، ناوتـان دةنووسـم، ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت ِسـة             بةر َيزان كَي د
دَلشــاد شــهاب، هـاذة ســلَيمان، ابــةد وةرتــي، عمـر عبــدالعزيز، تــارا ئةسـعةدي، ئاســؤ كــةريم، ثــةنان    )بكـةن 

وة  موالحةزةية  كةسي تر نية ، ( عبدالكريم،ش،ان ابد، ناسك توفي ، نةرنان عبدا ،  هاور از خؤشناو
ر ؤذ ديــاري كــراوة، ئــةوةتان لةبةرضــاو بَيــت لــةكاتي موناِةشــةدا، ئةطــةر  (181)ثــَين هــةر هةَلبــذاردنَيك 

ر ؤذ ضـاوةر َي بكـةين، هـةتا    (181)لةحاَلةتَيك مة لسةكة ئةمر ؤ ئيسـتيقالةيان دا هـةموويان، ئـةبَيت هـةر     
 .موراعات بكرَيت خرا  نية،  كا  دلًَشاد فةرمووهةَلبذاردنَيكي تر بَيت، يةعين ئةوة خاَلَيكة، ئةطةر 

 :بةر َيز دَلشاد شهاب حا ي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم واية هةر يةكَيكمان ِسة بكات دةبَي بَلَيت ِسةكةي من كرا، كة سةرؤكي ثةرلـةمان كـردي، فيعلـةن    
ةكردني ياســاكةين، تــا ئــةم ياســاية  ر ؤذةكــة زؤرة، بةتايبــةتي لــة ئَيســتادا كةئَيمــة لــةكاتي موناِةشــ (181)

دةضــَيتة بــواري  َيبــة َيكردن و ئيمــزا دةكرَيــت، ئيجرائــاتي خــؤي وةردةطرَيــت، مــن بــاوةر  دةكــةم ر ةنرــة   
رذؤذي تر بةالني كةم يايةنَيت، ئةطـةر بـةردةوام ئيشـي لةسـةر بكـةن، هـةموو ثرؤسـةكة        (15)لةئةمرذؤوة، 

 نـي مةوعيـد بكرَيـت ر ةنرـة تةمـةني كؤميسـيؤن موهـةدةد بَيـت         تةواو دةبَيت، ئةطةر لةهـةمان ر ؤؤذدا ئيع 
تةمةني تةواو دةبَيت، تةمةني ياسايي، هةتا ( 4)بةتةواو بوون، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكاني بةغداد مانري 

كؤميسيؤنَيكي تر لة بةغداد دادةندرَيت يـان سـةر لـةنوَي لـة هـةرَيمي كوردسـتان ئَيمـة خـةريكي تةشـكيلي          
كي تر دةبني، ئةم مةوعيدة هةر فريا ناكةوين، يةعين ئةمة دةبَيتة ِوفَر كردني ئةجنام نةداني كؤميسيؤنَي

هةلًَبذاردن، بةر اس   رة لةو موبةر ير ةي كة  ةنابت وتت، ئةمة سةبةبَيكي ترة بؤية من ثَيشنيار دةكـةم  
 .رَيت، زؤر سوثاسر ؤذ زياتر نةبَيت، سَي مانط ثَين هةَلبذاردن ئيع ني كاتةكة بك( 91)لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، هاذة خان، فةرموو
 : صطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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رذِِؤذ بــةالي ئَيمةشــةوة زؤر زؤرة، مــةفروزة كؤميســيؤن خــؤي ( 181)بةر اســ  ديــاري كردنــي ئــةو ماوةيــة 
ئـةو هةَلبذاردنانـة بكرَيتـةوة، بؤيـة دةبَيـت كؤميسـيؤن        ئامادة كردبَيت، ضونكة مةفروزة ضوار ساَل  ارَيك

 .رذِِؤذ، زؤر سوثاس( 181)ر ؤذةكة باشرتة، نة  (91)ئيحتياتاتي خؤي وةرطرتبَيت، بؤية بةالي منين 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، دكتؤر ئةبةد، فةرموو
 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي ئامادةكارييــةكاني تــةواو      ــيؤن وةكــو دةزانــني زؤرب منــين هــاور ام لةطــةَل ر اي هاوكــارام، ديــارة كؤميس

رؤذي دانـابوو،  (21)كردووة، لةبةر ئةوة ثَيويست بةو ماوة زؤرة ناكات، لةدةِي ماددةكةش لةياساي ثَيشـوو  
ي ئامادةكارييةكامنان تـةواو كـردووة،   بةر اس  ئةو ماوةية زؤر زؤرة، ضونكة كؤميسيؤن خؤيان دةَلَين زؤربة

ئيرت ئةطةر مـاوةي ياسـايي كؤميسـيؤنين لـةمانري ضـواردا بةسـةر بضـَيت، دةكةوَيتـةوة دواي ئـةو ماوةيـة،           
بؤية منين ثَيشنيار دةكةم ئـةو ماوةيـة كـةم بكرَيتـةوة بـؤ       لةبةر ئةوة هةَلبذاردنةكة هةر ئةجنام نادرَيت،

( يةكةم) م بدرَيت، وة ثَينشيارين دةكةم خاَلَيكي تر بؤ ماددةي حةوتةم رذؤذدا ئةجنا(91)ر ؤذ، لةوةي(91)
وادةي هةَلبــذاردن بــة بر يارَيــك لةســةرؤكايةتي ئةجنومــةني  ) بــةو شــَيوةية بَيــت(: ع: )زيــاد بكرَيــت، يةكــةم

ةوة وةزيرانةوة دياري دةكرَيت، بةطوَيرةي ثَيشـنيارَيك لةاليـةن دةسـتةوة لـةر َيراي ميـدياي  ـؤر بة ؤريشـ       
ــةماوةي      ــةر َيوةبردني ل ــؤي ب ــراوي خ ــاري ك ــةوادةي دي ــةر ل ــدرَيت(91)ب ــذاردني (: ب. )رذؤذ ر ادةطةيةن هةَلب

ــةجنام دةدرَيــت وهةَلبــذاردني ئةجنومةنــةكاني ِــةزاو         ــةكاني ثارَيزطاكــان لــةِؤناغي يةكةمــدا ئ ئةجنومةن
هةَلبذاردنـةكاني ثارَيزطاكـان   مانرـدا لةمَيـذووي ئةجنامـداني    (4)ناحيةكانين لة ِؤناغي دووةمدا لـةماوةي  

ئةجنام دةدرَيت، ئةم ثَيشنيارةشـم لـةوةوة هـاتووة، كـة ثـَي دةضـَيت لـةِؤناغي يةكةمـدا تـةنها هةَلبـذاردني           
ثارَيزطاكان ئةجنام بدرَيت، ئةم ياسايةش ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةنةكاني ثارَيزطاكان وِـةزاو ناحيةكانـة،   

ةجنام بـدرَيت كـة هـي ثارَيزطاكانـة، ئـةوة ِـةزاو ناحيـةكان بـة نـار ووني          ئةطةر تـةنها هةَلبـذاردني يةكـةم ئـ    
دةمَينَيتةوة، بؤية من بةثَيويس  دةزام كة لَيرة لة ياساكة دياري بكرَيت كة دواي ثارَيزطاكان بةماوةيـةكي  

وةية بـةم شـيَ  ( ب)دياري كراو هي ِةزاو ناحيةكانين ئةجنام دةدةرَيت، عةرةبيةكةشي ثَيم باشـة فةِـةرةي   
جتءىوانقخةبةاوجمةمسوا ةيظةاوشوايء لاوادصىلوعلىوانوجتءيوانقخةبةاوجمدةمسواداضدغاوصامقدوا يوووو)وبَيت

 .زؤر سوثاس( تأرقخواجءاءوانقخةبةاوجمةمسوا ةيظةااشهر من (و4)شوايء لاوامثةنغاوزال و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار عمر عبدالعزيز، فةرموو
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 :بهةءواماقنبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل منين ثشتيواني ئةو براو خوشكانة دةكةم، بةثَيي ئةم ياساية بَيت، ئةطةر ئةمة ئيقرار بكـةين ئَيمـة   
رؤذة، ضــونكة ( 181)ئـيرت هةَلبــذاردن تـةواو، ضــونكة دوَيـيَن وادةي كؤميســيؤن بةسـةر ضــوو، بـةثَيي ئــةم      

مانرةكة تةواو، كة ية ، دوو ر ؤذَيكي ضووة بةسةردا، لةبةر ئةوة دةبَيت ر ةفعي (2)ئةوة  11/4تا  11/11
 11/4 ةلسة بكةين و هيض ِسة نةكةين لـةم ياسـايةدا، ئةطـةر ئـةم ماددةيـةمان ئيقـرار كـرد، ضـونكة لـة          

ي (4)ياسـاكة، ياسـاي ذمـارة    من نازام لـة ئةصـَلي  : كؤميسيؤن وادةي تةواو دةبَيت، ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكي تر
مةرطي ثيشان بدة تـا ر ازي  ) خؤمان، باسي دوو مانط كراوة، ئةمة دةضَيتة خانةي ئةو مةسةلةوة كة دةَلَيت

مـانط، لةبـةر ئـةوة تـةنها ثَيشـنيارَيك      (7)مانط هةر زؤر زؤرة، بؤ نةوتراوة بةالني كـةمي  (2)يةعين (بَيت
مانرـة،  (1)مـانط، ئـةطينا ثَيشـنياري حكومـةت     (2)بكرَيت بـة  هاتووة لة ئؤفيسي كوردستاني كؤميسيؤن تا 

مانرــة ئـةوين، لةبـةر ئـةوة مــن داوا دةكـةم كـة هـةر دوو مــانط       (1)ثَيشـنياري مـاددة ئةصـَليةكةش خـؤي     
 .ئيقرار بكرَيت، ئةوة ثَيويست ناكات لةوة زياتر دواي يةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةسعةدي، فةرمووسوثاس، ر َيزدار تارا ئ
 :بةر َيز تارا حتسني ياسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وَير اي ِسةكاني هاوكارام تةِسيمي كات و ئيدارةتي كات، ئةوة يةكَيكة لة ثرةنسيثةكان كةونت ثَيي ثـَين  

ط دةاللـةتي  مان(2)دةكةوَيت، بةتايبةتي هةَلبذاردن تازةكردنةوةية بؤ ئةم كؤمةَلراية كة ئَيمة داي دةنَيني 
مــانط نــةتوام (2)مــانط بــوو مــن بــة (2)تةمبــةَلي كؤمةَلراكــة ثيشــان دةدات، بــؤ هــةموو ر ةئــي عــام، كــة  

ئالياتَيكي تايبةت بكـةم بـؤ هةَلبـذاردن وابـزام ئـةوة ر ةنردانـةوةي باشـي نيـة، لةبـةر ئـةوة بـةثَيوةرةكاني            
ارةكـاني تَيـدا بكـةن، ئـةوة بـة ئـةو ثـةر ي،        رذؤذ دانراوة بؤ ئةوةي كة بتـوانن ك (21)ترين لةونتاني ترين 

 .مانط شتَيكي زؤر باشة، سوثاس(7)ئةطةرنا ئةوة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار ئاسؤ كةريم، فةرموو
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر ؤذةكةي كا  دَلشادم، سوثاس(91)لةطةَل 

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .سوثاس، ر َيزدار ثةنان عبدالكريم، فةرموو
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 :بةر َيز ثةنان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثشــترريي : بةر اســ  بةنيســبةت ئــةو ماددةيــة وا ثَيشــنيار دةكــةم كــة بكرَيــت بــةدوو بر طــة، بر طــةي يةكــةم
ــة    ــةم، ك ــاد دةك ــا  دَلش ــةي ك ــة (91)ر ةئيةك ــت، بر ط ــةر    : ي دووةمر ؤذ بَي ــاس لةس ــة ب ــةوةي ك ــةر ئ ــةر لةب ه

دةستنيشان كردنـي دةسـةنتي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيرانـة، كـة دةستنيشـاني وادةي هةَلبذاردنـةكان         
بكات، وا بكةين ئةطةر هاتو رذؤذي هةَلبذاردنةكة درَيذكردنةوةي سةعاتةكان يان كةم كردنةوة بوو، هةر بـة  

 .ضونكة ئةوة ر وويداوة، بؤية وا مةعقول تر دةبَيت، زؤر سوثاس ئةمري ئةجنومةني وةزيران بَيت،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، ر َيزدار ش،ان ابد، فةرموو
 :بةر َيز ش،ان ابد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةديارنان من دةبينم كة خؤمان تووشي شتَيك كردووة، كة ئـةو دياريكردنـةي كـاتي هةَلبذاردنـة، ئـةوةي كـ      

كردووة تووشي كَيشةية  دةبـني لَيـرةدا مـن ثـَيم باشـة، بـؤ ئـةوةي تـةفادي ئةمـة بكـةين شـتَيكي مـةتاتي             
دابر َيذين بةو شَيوةية بَيت، لـةثاش ئـةوةي لـةر َيراي ميـديا  ـؤر بـة ؤرةوة لةماوةيـة  كـةمرت نـةبَيت لـة           

سـيؤنين مـاوة تـا ئـةو كاتـة، وة دةكرَيـت       ر ؤؤذ، يةعين دةكرَيت زياتر بَيت، ماوة زةمةنيةكـةي كؤمي ( 111)
رذِِؤذ يان بة ماوةيةكي دةِي  بؤ ئةوةي تووشي طرفـت  ( 181)لةوة زياترين بَيت، خؤمان نةبةستينةوة بة 

 .نةبني، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار ناسك تؤفي ، فةرموو
 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
رذِِؤذة ئةوة ندة زؤر بوو،  ةنابت يةكسةر سـةرجني ر اكَيشـاي هـةر لـة سـةرةتاوة، ئةصـَلي       ( 181)ديارة ئةو 

رذؤذي داناوة، ئةو هةموو خوشك و برايانـة ِسـةيان لةسـةر كـرد، تةعـدير كردنـي ئـةو ثـرؤذة         (21)ياساكة 
ةكردووة، واتــة حكومــةتين لــة ياســاية كــة لــة ئةجنومةنــةوة هــاتووة ئةصــَلةن ئــةو ماددةيــةي تةعــدير نــ  

تةنفيزدا كَيشةي نية، ماوةتةوة سةر ئةوةي كة ئايا ئَيمة الي كؤميسيؤن ئين دةكـةين يـان كؤميسـيؤن الي    
ئَيمة ئين ئةكات، وا هةموو شتَيك هةر دةَلَيني كؤميسيؤن وا ئةَلَيت ئَيمة ناتوانني تةحديدي بكةين، لةبةر 

ر ؤذ، خـاَلَيكي تـر مـن حـةز دةكـةم بةياسـا هـةمووي ر َيـك         (91)بَلـَيني  رذؤذ كيفايةتة، ئةو ثـةر ي  (21)ئةوة 
ساَل تَيثةر َيت، وةكو ئَيستا كة سـاَل و نيوَيكـة تَيثـةر يوة    (4)يةين و ئةوين نةهَيَلني مودةي ئةجنومةن لة 

بةســةريدا، ئةطــةر بكرَيــت بةمــةر َيك تةحديــدي بكــةين، بَلــَيني بةمــةر َيك لــةوادةي مــودةي مــة ليس   
ساَل  ارَيك هةَلبذاردن دةكرَيت بـؤ ثارَيزطـا، بـا تةحديـدي بكـةين      (4)نةضَيـت، بؤ منوونة ئَيمة دةَلَيني دةر
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بة ياسا، بة ياسا خؤمـان ئيلـزام بكـةين بـةوةي كـة ئـةو ماوةيـة كـة دائـةنرَيت، لـة ئيتـاري مـودةي ثارَيزطـا              
مــودةي تــةواو ئــةبَيت،  15/3 دةرنةضــَيت، بــؤ ئــةوةي ديســان تووشــي ئــةوة نــةبَين، بــؤ منوونــة ثةرلــةمان 

ئيشي خؤي تـةرتيب بكـات، بـؤ ئـةوةي دواتـر هاوونتيـان نـةَلَين ئـةوة شـةرعيةتي           15/3كؤميسيؤن ثَين 
نةماوة، وةكو ئَيستاو ئةجنومةني ثارَيزطاكان، بؤية من ثَيم واية لةم ماددةيةدا ضارةسةري ئةوة بكـةين، كـة   

 .ت، سوثاسدياري بكةين لةماوةي ئةجنومةن تَيثةر  نةكا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كا  نةرنان، فةرموو
 :بةر َيز نةرنان عبدا  ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمـة هـةموومان   ( بقةًءوعلىواارتاحو نواهلغئداو)  سةبارةت بة ئيقرتاح كردني هةَلبذاردن كة نووسراوة لَيرةدا

ية دروسـت نـةبووة، كةواتـة ئـةو ئيقرتاحـة لـةكوَيوة دةضـَيت بـؤ         دةزانني لةكوردسـتاندا هَيشـتا ئـةو دةسـتة    
حكومــةت، بــؤ ئــةوةي ماوةكــة ديــاري بكــات، بؤيــة مــن ثــَيم باشــة لَيــرةدا طؤر انكارييــةكي تَيــدا بكــةين بــةم 

حيا و وعاوادنقخةبةاوبقءارو نورئةااوجملسوواموزراءوبقدةءوعلدىواادرتاحو دنوبءيدةنوكور ادقةنواصووووووو) شَيوةية،
ةبــةر ئــةوةي لةكاتَيكــدا كــة دةســتةكة نــةبوو بــا ثةرلــةمان بَيــت، يــان دةســتةكة بكةوَيتــة ثــَين     ل (اهلغئددا

ثةرلةمانــةوة، يــان بةثَيضــةوانةوة، بــؤ ئــةوةي لةهــةردوو ئةطةرةكــةدا ئَيمــة ئيقرتاحةكــة ئامــادة بكــةين بــؤ  
ن كـراوة لـة مةوعيـدي    ئةجنومةني وةزيران، ئَيمة دةزانني لة هةرَيمي كوردستاندا تا ئَيستا ضةند هةَلبـذارد 

خؤي نةكراوة، هيض هةَلبذاردنَيك لة مةوعيدي خؤي نةكراوة، بؤية ئةو كاتة فةرزي بكـةين، كـة ثةرلـةمان    
مةسئوليةتي دواكةوتين هةَلبذاردن بررَيتة ئةستؤ، بؤية ثَيويست دةكات ئَيمة ثةرلةمان لَيرةدا زياد بكةين، 

َل كا  دَلشاد، ئةو ماوةية زؤرة، بةنم ئَيمة لة هةردوو ليذنة رذِِؤذةكةش من هاور ام لةطة( 181)سةبارةت بة 
رذؤذي دانابوو، ئَيمة ر َيككةوتني لةسةر ئةوةي كـة  (21)لةكاتي طفتوطؤكردمنان لةسةر ثرؤذةكةي حكومةت، 

ــة بــةناوي دةســتةية لــة كوردســتاندا، داواكــاري و          (91) ــت، ثاشــان دةســتةي هةلَدبــذاردن ئــةوةي ك ر ؤذ بَي
رذِِؤذةكةيان كردووة، داواي ئةسبابةكةمشان ( 181)ئةوان داواي ( 71)ن بؤ ئَيمة هَينا كة لةمادةي ثَيشنياريا

رذِِؤذ بَيت، زؤر ِسـةيان كـرد لةسـةر مةسـائيلي فـةني وئيـداري و تةشـكي تي وضـؤن         ( 181)كرد كة بؤضي 
نقَلـةي كـةر وودةدات،    بتوانن كة سةيتةرة بكةنة سةر ناوةكان و سر ينةوةي ناوةكان و  ياكردنـةوةي و ئـةو  

يان مةسةلةي مردنة، يان دةرضوونة لة ِائيمـةكان، بؤيـة لـةر ووي فةنيـةوة ئـةوان داوايـان كـرد و ئَيمـةش         
 .رذِِؤذةكة زؤرة، بةس داواي كؤميسيؤن بوو ئةوة، سوثاس( 181)ِبوَلمان كرد، بؤية دةزانني 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرمووسوثاس، ر َيزدار هاور از خؤشناو، 
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 :بةر َيز هاور از شَيخ ابد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( 181)رذِِؤذة لةسةر ض ثَيوةرو ئةساسَيك دانراوة، من بة بينيين خؤم ئـةم  ( 181)لةر استيدا من نازام ئةو 
رذؤذي دانـاوة، لـةوةي حكومـةتين بةهـةمان شـَيوة،      (21)رذِِؤذة زؤر زؤري دةبينم، لة ئةصَلي ياساكةش هـةر  

رذؤذ بَيـت، ضـونكة   (21)ةعين بة بينيين من ِةناعةمت لةطةَل ناطوجنَيت، بؤيـة ثشـترريي لـةوة دةكـةم كـة      ي
رذِِؤذ هيض مةنتقي نية، بؤ ئةوة هةَلبذاردنَيك دياري بكرَيت، ئةم مةسةلةي كؤميسـيؤنين بةر اسـ    ( 181)

رذِِؤذ ( 181)كؤميســيؤن داواي مــن نــازام لةســةرةتا ومت لةســةر ض ئةســاس و ثَيوةرَيكــة، بــةنم كاتَيــك كــة    
رذؤذي دانـاوة،  (21)دةكات، ئايا ئَيمة بؤضي لةبةرامبةر ئةم تَيثةر ينة زؤرة كاتَي كة خؤي لة ئةصَلي ياساكة 

بةثَيي ئةوةي كة زؤربةي ونتـانين ئـةم خـؤ ئامادةكردنـةيان بـةو شـَيوةية، بؤضـي ئـةو مـاوة زؤرة ديـاري           
 .اوبةش، بؤية هةرطيز بة مةنتقي نازام ئةو ماوةية، زؤر سوثاسدةكرَيت، بؤ دةخرَيتة ناو ر اثؤرتي ه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رذِِؤذ زؤرة، بةس حةدَيك دابنَيني بَلَيني لةوة كةمرت نةبَيت، ( 181)سوثاس بؤ هةموواليةكتان بةحةِيقةت 
، ئةطـةرنا كؤميسـيؤني   ئينجا، ئةطةر كؤميسيؤني بةغداد مايةوة وةفاتي نةكرد، ئةوة لةكاتي خؤيـان بيكـةن  

 .خؤمان ئةبَيت هةبَيت، ئَيستا بؤ ماددةي دواتر، تكاية بةردةوام بن
 :رذؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اية ةوامةةمءة

هلددةوصوتضددةلوامغهددةويقددءةوازددءىوبقسلسددلو(واصد) ددنوامقددةنونوامفقددءةو(وامثةنغدداوصوامثالثددون)تاددونوايددلوايددة ةو
و:صوكةآلتي(و7ص1ص1/ثةنغة)
و:امقصوقتواخلةصوصوقعمل:وثةنغة)
صواماازلغاوصوكةياوايؤاسةاواد قغداوادزدءىوصوتادونوطءققداووووووالثَيشمةرطة امةساءقنو نو ققسبديوصزارةو-1

تصوققهموصيقةودجءاءااوزةياوتضةهةواهلغئداوامةلغدةوايسدققلاومالنقخةبدةاوصوتةقمداويغهدةوعلدىوادوائمورمسغداوووووووووو
تسةنوقو ًةو دنو وعداووو(و91)مسةءوصوايوااووصوتلقزمواجلهةاواعالموبققاميهةوزال و اةودوتقلوعنوتقضمنواد

اجءاءوادنقخةبةاوصوبقةًءوعلغهوتعطبوامسدةئهمو دنوادجلوامقدةزبنوصومدغسوهلدمو دقوامقصدوقتوقدوموادادرتاعووووووووووو
و.امةةم

ضددةهةواهلغئدداوامةلغددةوايسددققلاووووامقددزدءوصوايةددققلنوصوا قجددزقنوصوقةقمدداوشوتصددوققهموعلددىواجددءاءااوتوووووو-1
مالنقخةبةاوبقةءوعلىوادوائموتقدا هةوصزارةوامةمدلوصوامعدؤصنوادجقمةعغداوصواماازلغداوزدال و داةودوتقدلوعدنووووووووووو

و.ثالثنوقو ةوابلوقوموادارتاعو(و71)
ايءضىوامءاااقنوشوايسقعدفغةاوصوايصديةاوادزدءىوصوقادونوبقدةءوعلدىوادوائموتقدا هةوادذمواجلهدةاوابدلووووووووووووو-7
و.بةمءةوبةدارتاعوصصيقةودجءاءااوتضةهةواهلغئاوامةلغةوايسققلاومالنقخةبةااي
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 :بةر َيز ِادر حسن ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دةيةم

ي و بر طةيةكي ديكـةي دةخرَيتـة سـةر    (يةكةم)لة بنةضةي ياسايةكة دةبَيتة بر طةي ( سي و دووةم)ماددةي 
 :بةم  ؤرةي دادَي و( 7و1و1/ دووةم)بة ريزبةندي 

 :دةنرداني تايبةت و بري  دةبَيت: دووةم)
كةســاني عةســكةري لــة كارمةنــداني وةزارةتــي ثَيشــمةرطة و نــاوخؤ و تَيكــر اي دةزطاكــاني ديكــةي   -1

ئةمين و رَيكاري دةنردانيان بة طوَيرةي رَيوشوَيين تايبةت دةبَيت كة دةستةي باني سةربةخؤي هةَلبذاردن 
بة ليس  فةرمي دةبةسرتَيت كة ناو و شوَين دةطرَيتة خـؤ و ئـةو اليةنانـةي سـةرةوةش      داي دةنَيت و ثشت

رؤذ بةر لة وادةي بةر َيوة ضووني هةَلبذاردن ( 91)ثةيوةست دةبن بة ثَيشكةش كردني لة ماوةيةكدا كة لة 
ةنرداني طشـ  مـايف   كةمرت نةبَيت، بة طوَيرةي ئةوةش ناويان لة ليس  دةنردةراندا دةسر درَيتةوة و رؤذي د

 .دةنردانيان نابَيت
بةندي و طرياو و دةستبةسةران و دةنردانيان بة طـوَيرةي رَيوشـوَينَيك دةبَيـت كـة دةسـتةي بـاني        -1

ســةربةخؤي هةَلبــذاردن داي دةنَيــت بــة ثَيــي ليســت كــة وةزارةتــي كــار و كاروبــاري كؤمةنيــةتي و نــاوخؤ    
 .بةر لة رؤذي دةنردان كةمرت نةبَيترؤذ ( 71)ثَيشكةشي دةكةن بة ماوةية  كة لة 

نةخؤشي كةوتووي نةخؤشخانة و تيمارخانةي ديكة بة ثَيي ليستَيك دةبَيت كة ئةو اليةنانـة بـةر    -7
لة دةسـت ثـَي كردنـي دةنرـدان ثَيشكةشـي دةكـةن و بـة طـوَيرةي رَيكارَيـك كـة دةسـتةي بـاني سـةربةخؤي              

 .هةَلبذاردن داي دةنَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا كَي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية ِسة بكات، ناوتان دةنووسم، ئةم بةر َيزانة دةيانةوَيت ِسة 
طـؤران ئـازاد، بــةفرين حسـني، تـارا ئةسـعةدي، هـاذة سـليمان، يشـارجنم الــدين،         ) لةسـةر ئـةم ماددةيـة بكـةن    

 .، كا  طؤران فةرموو(نةرنان عبدا ، سؤزان شهاب، كاردؤ حممد
 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشترريي لةدةِي ر اثؤرتي هاوبةشي هةردوو ليذنة دةكةم، سـةبارةت بـةخاَلي يةكـةم، ديـارة ئـةوةي كـة       
 َيرري كراوة، هَيزةكاني تايبةت، تـةنها لـةر ؤذي دةنرـداني تايبـةتي خؤيـان بؤيـان هةيـة دةنـط بـدةن، بـةو           

هؤكارَيك ناويان نةبوو، لةر ؤذي دةنرـداني تايبـةت نـاتوانن لـة دةنرـداني طشـتيدا دةنـط         مانايةي كة بةهةر
يـة  (11)بدةن، كاتَيك ئةوة  َيرري دةكرَيت لةم ماددةيةدا ثَيويستة خاَلَيكي تـرين لةياسـاكةدا كـة مـاددةي     

تي كاتَيـك دةتـوانَي   باس لةوة دةكات، كة هـاوون (11)لةياساكة ثَيويستة ئةمين هةموار بكرَيت، لة ماددةي 
دةنط بدات كةناوي تةسجير بَيت لة سجلي دةنردةراندا، ئةو كاتة دةتوانَي بةس ئةوةي كة ئَيمة بينيومانة 
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لة هةَلبذاردنةكاني ر ابردوودا لةدواي نَيوةر ؤوة بةهةر هؤكارَيك بَيت، كؤمةَلَيك هاوونتي ناوي نيـة، يـاخود   
ران ناوي نية، فؤر مَيك دروست دةكرَيت بـةناوي فـؤرمي هـةر ضـي     بةهةر سةبةبَيك بَيت لة تؤماري دةنردة

بوو ئيرت ناوي خةَلكي تَيدا ر يز دةكرَيت، بةنم ئةطةر ( 111يان  111)بَيت ئةوةي ر ابردوو بةناوي فؤر مي 
بةثَيضةوانةوة كة نـاوي نـةبَيت مـايف    ) موِةيةد تر بكةين بةو شَيوةي كة بَلَيني ( 11)ئةم نةصةي ماددةي 

واتة بة َيي نةهَيَلني بؤ تةفسري بؤ كؤميسيؤن، ئةمة ئةو حاَلةتة باشـرتة، ضـونكة ئةطـةر    ( ةنرداني نابَيتد
هَيزَيكي تايبةت ناوي نةبوو، حةِةكةي بفةوتَيت، ثَيويستة دةنردةري ئاسـاين لـةر ؤذي دةنرـداني طشـتيدا     

 .ئةمةش بؤ هاوونتين هةر وابَيت، زؤر سوثاس
 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .سوثاس، ر َيزدار بةفرين حسني، فةرموو
 :بةر َيز بةفرين حسني خةليفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة        ــةوة، ل ــةم بكةين ــذاردن ك ــاوةي وادةي هةَلب ــة م ــت ئَيم ــةرار بَي ــةر ِ ــؤ  (181)ئةط ــةوة ب رؤذ، (91)رؤذةك

ــة      ــدارةكان ب ــة ثةيوةندي ــة وةزارةت ــكةرين ل ــاني عةس ــةرمي كةس ــ  ف ــادةكردني ليس ــة  (91)ئام ــةر ل رؤذ ب
رؤذة كـةم بكرَيتـةوة،   (91)هةَلبذاردن ثَيشكةش بكرَيت، ديارة ئةوة وادةيةكي زؤر زؤرة، ئةبَيت ئةو مـاوةي  

رؤذةكـة زؤر زؤرة، هـةروةها لـة خـاَلي سـَييةمين كـة       (91)رؤذ، واتـة  (45بـؤ   21)هيض نةبَيت بكرَيت بـة  
وة، ئايا بؤ دانةنراوة، هـيض نـةبَيت ئـةوين    باسي نةخؤشي نةخؤشخانةكان دةكات هيض وادةيةكي بؤ دانةنرا

 .رؤذي بؤ دابندرَيت، زؤر سوثاس(71)وةكو خاَلي دووةم وةكو بةندي و طرياوةكان ماوةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار تارا ئةسعةدي، فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ياسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
العسـكريني مـن منتسبــي وزارة    )اليـةني زمانةوانيـة، كـة بـة عةرةبيةكـةي دةَلَيـت      ئيشـارةمت لةسـةر   : يةكةم

ضونكة كـة دةخيوَينينـةوة وا دةزانـني    ( وزارتي الثَيشمةرطة و الداخلية)ئةبَي بَلَيت ( الثَيشمةرطة و الداخلية
ئةمــة ( اخليــةوزارة الثَيشــمةرطة و وزارة الد)وةزارةتــي ثَيشــمةرطةو نــاوخؤ بةيةكةوةيــة، يــانين بوترَيــت   

ايءضددىوامءاادداقنوشوايسقعددفغةاوصو)   لةاليــة  لةاليــةكي تريشــةوة لةخاَلــةكان كــة لــة ئــةخري خــاَل دةَلَيــت 
ئــةوة ر اســتة خــؤي بةشــَيوةية  كــة دةنــط بــدةن، بــةنم مــن واي بــةباش دةزام ئةوانــةي كــة     (  ايصدديةا

ــو ونتـــة : ثةككةوتووشـــن بـــؤ منوونـــة ثَيشـــكةوتووةكان و دوةلـــي  ئةوانـــةي كـــة بةتةمـــةن طـــةورةن، وةكـ
ئةســكةندةناظيا ئةوانــة زؤريــان هــةن، لــةوَي لــة كؤميســيؤن وا دةدةنــدرَيت كــة دوو كةســيان لَييــان، لةطــةَل  
ثؤليس دةضنة ماَلةكان ئةوانةي كة موِعةدن لةماَلـةوةن، ئـةو كةسـانةي كـة بةتةمـةن طـةورةن بـؤ ئـةوةي         

ــةي    ــةتا ئةوان ــ  ح ــةر وات، بةر اس ــري ؤ ن ــة ف ــان ب ــة     دةنري ــة مووض ــاتَي ك ــةكان ك ــريي تةِاعودي ــة دةوائ كــة ل
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وةردةطـرن، ئــةكرَيت شــَيوةيةكي وا بكــةن ئةوانــةي كــة خانةنشــينن، زؤر ــار هةيــة طةيشــتنيان بــؤ شــوَيين  
دةنردان هؤكارة بؤ ئةوةي دةنـط نـةدات، ئـةو كةسـة ثـرية هـةم خـؤي بةشـت ئـةزانَيت كـة دواي تةمـةنَيك            

وةربررَيــت، ئةطــةر بَيــت و ئاليــةتَيك لــة كؤميســيؤنةوة لــةناو   موهتةمــة حكومــةت كــة بضــَيت دةنرةكــةي  
شوَينةكةدا دابندرَيت بؤ ئةو كةسـانةي كـة ثـرين بـؤ ئـةوةي دةنريـان نةفـةوتَيت، نـة  هـةر نةخؤشـي نـاو            
نةخؤشـخانةكان، بـةَلكو ئةوانةشـي كـة لةماَلـةوةن، زؤر ـار هةيـة بـة عةرةبانـة مـةنزةري وا ثيشــان دةدةن           

ر ةليان دةطرن، بة عةرةبانةوة دةيانهَينن بـة هـةزار حـاَل تـا دَيـن دةنـط دةدةن، بـةس         لةكاتي هةَلبذاردن،
ضةند كةس ئةو رؤحـةي تَيدايـة كـة بـةو شـَيوةية بَيـت، بؤيـة بـا ئاسـاني بكـةين بؤيـان لةماَلـةوة دةنريـان              

 .وةربررين، وابزام ئةوة شتَيكي باشة ئةطةر ئيزافة بكرَيت، سوثاس
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .سوثاس، ر َيزدار هاذة سليمان، فةرموو
 : صطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رؤذي بؤ دانراوة، كة بـةفرين خـان باسـي    (91)منين تَيبينيم لةسةر تةِديم كردني ِائيمةكان هةبوو كة 

رؤذ دابنـَيني بـؤ   (45)يوة، واتـة  رؤذ، ئةوة زؤرة ئةبَيت بيكةين بة ن(91)كرد، ئةطةر لَيرةدا ئةوة ببَيت بة 
 .تةِديم كردني ِائيمةكان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، يةكجارين وا نا، ر َيزدار يةشار جنم الدين، فةرموو
 :بةر َيز يشار جنم الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رؤذ دياري كراوة، لةخاَلي سَييةم (71)دووةم ماوةي رؤذ دياري كراوة، لةخاَلي (91)لةخاَلي يةكةمدا ماوةي 

رؤذ بـؤ هـةر سـَيكيان ئـةوةم ثـَي      (71)هيض ماوة دياري نةكراوة، ئةوة هـةر سـَيكيان ر َيـك يـرَين بؤمـاوةي      
باشة، لةخاَلي سَييةم كاتَي كـة نةخؤشـةكان دةنـط دةدةن، ثَيشـنيار دةكـةم كارمةنـداني نةخؤشـخانةكانين        

انةية لةرذؤذي هةلًَبذاردندا لة نةخؤشخانةكاني فرياكةوتن ئةو كارمةندانة نـةتوانن  دةنط بدةن، ضونكة لةو
 .ئةو شوَينة بة َي بهَيَلن بؤية ثَيويستة ئةوانين لةو رؤذة دةنري خؤيان بدةن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار نةرنان عبدا ، فةرموو
 :ربةر َيز نةرنان عبدا  ِاد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوَيت       ــة دةمان ــتيدا ئَيمــة ك ــؤران دةكــةم، لةر اس ــا  ط ــةر َيزم ك ــراي ب ــوونةكاني ب ــة ر او بؤض ــترريي ل ــن ثش م
ــات       ــت دةك ــت، ثَيويس ــين بَي ــاوخؤ و دةرةك ــ  ن ــَيوةي خواس ــت، لةضوارض ــا  بَي ــه و ث هةَلبذاردنــةكان نةزي
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بةداخةوة لةر ابردوودا ئةمة واِيعةية  بـووة كـة ليسـ     بةشَيوةيةكي باش ئةو هةَلبذاردنة ئةجنام بدرَيت 
ثاشكؤ دروست بووة، لةثاش نيوةرذؤوة دروست بووة، بؤية بؤ ئةوةي ئةم حاَلةتـة دروسـت نةبَيــت، ثَيويسـت     
دةكــات كــةمرتين بــوار بهَيَلينــةوة بــؤ كؤميســيؤن يــان بــؤ ئيجتيهــادات كــة ليســتَيكي نــوَي دروســت بكرَيــت،   

وَي موخالةفةيةكي ياساييةو دذ بة ئريادةي خةَلكة، بؤية من ثشـترريي لـة بؤضـوونةكةي    لةر استيدا ليس  ن
كا  طؤران دةكةم، ثَيويستة نةصَيك دابنَيني كة ر َيرري بكات لة هاوونتيانين، ئةطةر ناويان نةبوو لة هةر 

بـدةن، لةوانةيـة    ليستَيكدا لةليس  دةنرداندا بؤيان نـةبَيت  ـارَيكي تـر ليسـت دروسـت بكرَيـت كـة دةنـط        
بوترَيت ر َيرري كردنة لةدةنري خةَلك، ر َيرري ناكةين لة دةنري خةَلك لةبةر ئـةوةي كؤميسـيؤن ماوةيـة     
دةست نيشان دةكات بؤ هةر كةسَيك، ئةطةر خةلةل هةبوو لةناوةكةي يـان نـاوي نـةبوو، ئةضـَيت تةسـجيلي      

بؤيـة هـةر هاوونتيـةكين كـة ئـةوةي نـةكرد        ئةكات و تةصحيحي ئةكات، ئةو ماوةية كـة دانـراوة ياسـايية،   
كةواتة خؤي نايةوَيت دةنـط بـدات، بؤيـة ئةمـة نابَيـت ببَيـت بـة هؤكارَيـك بـؤ ئـةوةي مـة ال بر ةخسـَيت             
هةَلبذاردنةكان دةس  تَي وةربدرَيت، ليستَيك دروست بكرَيت كة  َيراي ر ةزامةندي و خواسـ  هـةموومان   

 .نةبَيت، سوثاس
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

بة تةئكيد دةسر َيتةوة، ضونكة وانيية، ئيحتريامي هةَلبـذاردةكاني هـةرَيمي كوردسـتان لـة هـةموو شـوَينَيك       
 .هةية، ر َيزدار كا  كاردؤ، فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بذاردنةكان، هـةموومان كـؤكني لةسـةر    سةبارةت بةو ر ايةي كة ثةيوةندي بة ليس  ئيزايف هةية لةكاتي هةَل
ئةوةي كة ئةم ياسـاية بـؤ ئةوةيـة هةَلبـذاردنَيك بكرَيـت هـيض كَيشـةو طرفتَيكمـان بـؤ دروسـت نـةكات، يـان             

كة لـة ئـةزمووني   ( 111)كةلةنَيك هةبَيت بؤ ئةوةي ئيزافات يرَيتة سةر ياساكة كة ر ةوا نية، ئةو فؤر مي 
َينيان داوة كة ئةمساَل دووبارة نابَيتةوة، بةنم بؤ تةئكيد كـردن لـةوة   خؤمان هةبووة، وة كؤميسيؤنين بةَل

زؤر ئاسايية ئَيمة كارَيك بكةين بةناوي طواسـتنةوةي ئـةم فؤر مـة، طواسـتنةوةي خـةَلك، طوايـة لـةو ماوةيـة         
خـةَلك طواســرتاوةتةوة، فؤر مَيــك دروســت دةكرَيــت كــة هةميشـة ئيشــكاالتي بــؤ دروســت كــردووين، وة هــيض   

يرةريةكي طةورةشي نية لةسةر نةتائيجي هةَلبذاردن، بةنم زةروورية كة ئَيمة ئيشارةت بةوة بدةين كة كار
هيض شتَيك  رـة لـةو سـجلة ر ةليـة طشـتية نـةبَيت، ئيزافـاتي تـر نةخرَيتـة سـةر ليسـتةكان، وةكـو بـراي              

 .بةر َيزم كا  نةرنان و كا  طؤران باسيان كرد، زؤر سوثاس
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

سوثاس، ئةو وةختة كة كةمَيك كات دةدرَيت بؤ ئةوةية بؤ ئةوةي زؤر بةوردي كـار بكرَيـت بـؤ ئـةوةي ئـةو      
نةواِصانة ثر  بَيتةوة، وة ئيع ن بكرَيت، ر َيراي ئسـوَلي هـةبَيت، كـة خـةَلكَيك نـاوي نـةبَيت، بـؤ ضارةسـةر         

، مـن بةئةمانةتـةوة ثَيتـان دةَلـَيم ض شـوَينَيك      بكرَيت، بةنيسبةت ئةوةي كة هةَلبذاردني كوردستان وا بـووة 
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هةية لة ونتة دنوكراتيةكان، نةتةوةيةكررتوةكان، هةموو ثشـتيواني لـةثاكي ونةزاهـةتي هةَلبذاردنـةكاني     
 .هةرَيمي كوردستان كردووة، سؤزان خان، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ومونتةسة وةزارةتي ثَيشمةرطة، ِسـةم هةيـة، ئـةوين لةبـةر ئـةوةي زؤربـةي        من سةبارةت بة عةسكةري 
زؤريــان لةوا بــدا دةبــن، ض لــةو بنكانــةدا بــن يــان شــوَيين تــر، مــةفروزة دوو ر ؤذ ثــَين هةَلبــذاردن ئــةوان   
دةنرداني خؤيان تةواو بكةن، وة كؤميسيؤن و ئةو اليةنانةي كة مةسـئول ئـةبَيت لـةم بابةتـة، لـة زينـداني       
وموعتةِةل و حةبس ئةوانة وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةنيةتية، وةزارةتي ثَيشمةرطةو ناوخؤو هَيزةكاني 

ــةثَين     ــان ل ــةوائيمي خؤي ــت ِ ــةوانين دةبَي ــاين ئ ــةوةي    (91)ئاس ــؤ ئ ــةن، ب ــديم بك ــةواوةتي تةِ رؤذ بةت
َي لةهاوكارام باسي هةموويان بزانن كةكةي دةنط دةدةن، ئةوةي كةدةمةوَيت باسي بكةم، ئةوةية كة هةند

ــوَينةكاني        ــة ش ــاري ل ــورتة ثارَيزط ــاني ش ــةبَيت هَيزةك ــان هةرئ ــاين ي ــاني ئاس ــت هَيزةك ــرد، نابَي ــةوةيان ك ئ
هةَلبذاردن بكةن، هةموومان دةبَيت شانازي بةهَيزةكاني ئاساين بكةين، ئةطةر مؤركي حزبيشي ثَيوة بَيت، 

هةَلبذاردنـدا دةكةوَيتـة ئةسـتؤي ئـةوان، بؤيـة بريمـان       لةبةر ئةوةي سةِامرريي وئارامي بةتايبةتي لـةكاتي  
نةضَيتةوة ئَيمة لة سويسـرا هةَلبـذاردن ناكـةين، ئـةوة زؤر زؤر بـاش بـزانن لـة سويسـرا نيـة، لةرذؤذهـةنتي           
ــاني      ــةر بتــةوَي هَيزةك ــؤ ئةط ناوةر اســتداية، لةناوضــةيةكي وة  عَيراِدايــة، كــة هــةموو دةِةيقةيــةكين ت

عةرةزين بـؤ ئـةوةي كةدةسـ  تـريؤر َانرـاتَي، بؤيـة تكـا دةكـةم ئَيمـة بـةو نةزر ةيـة            ئاسايشمان نةبَيت، مو
سةيري نةكةين، حزبني ئةوةتا ئَيمة ياسامان دةركردووة، ليذنةي ثةيوةنديدار بةدواداضوون بكـات بزانَيـت   

ــةكاري خؤمــ          ــران، ب ــةني وةزي ــةر ئةجنوم ــوونةتة س ــةوة، ض ــةكيان طرتؤت ــة ي ــةو دةزطايان ــتا ئ ــةتا ئَيس ان ه
هةَلبستني، بةنم ئةوةي كة بةحزبي بوون وابَيت كة تةعن لة ئيشي ئةوان بدةين كة ئارامي و ئاسايشي ئةم 
ونتة لةسةر شاني ئةوانة، بةر اس  ئةوة ناحةِيـة بةرامبـةريان، بؤيـة مـن لَيـرةوة داواكـارم كـة ئَيمـة بـةو          

 ....نةزرةية تةماشاي نةكةين دانيشتنمان لَيرة لة سةرشاني ئةوانة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية كة ر ةئية  لَيرة دةدرَيت ثريؤزة ثةرلةمان ئةتوانَيت تـةِيمي ر ةئيـةكان بكـات، بـة ئيجـابي بَيـت يـان        
 .سلة، كا  نةرنان فةرموو

 :بةر َيز نةرنان عبدا  ِادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوكارم بـةو شــَيوةية وةنمـي دايــةوة، مـن تــةنها    مـن بـةهيض شــَيوةية  بـةو نةمةتــة ِسـةم نــةكردووة، كـةه     
مةبةستم ئةوة بوو زياتر نةزاهةت بدةين بة هةَلبذاردنةكان، ئةو هَيزانة خوا نةخواسـتة بةشـَيوةيةكي تـر    
بالان نةكرد، بةنم تابعة حزبيةكةمان باس كـرد، ئـةوةش واِعَيكـة لةهـةرَيمي كوردسـتان، هةَلبـذاردنين       
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، بؤية ئةوة مةبةستةكةم بوو، تةنها مةبةس  ترم نةبوو، داواكارم ئـةو ِسـانة   مونافةسةي سياسي ئةحزابة
 .لة ثرؤتؤكؤل نةمَينَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية موداخةلةي  انة نةكرَيت، كا  كاردؤ، فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هَيزَيك دةكرَيت، با بَلَيني هَيزةكاني ثـؤليس، ِسـة لةسـةرئةوة نيـة كةئاسـاين      كاتَي كة باسي تايبةمتةندي 

نــةيتوانيوة ئــارامي بثارَيزَيــت، ِســة لةســةر بنكــةكاني هةَلبــذاردن دةكرَيــت، دةوروبةرةكــة دةكرَيــت، دةنــا    
 ئاســاين ئــةركي خــؤي دةبينَيــت وةكــو طشــتيةكة هةَلبــذاردن هــةبَيت يــان نــةبَيت، بــةنم بــؤ تايبةمتةنــدي  

هَيزةكاني ثؤليس بؤ مامةَلةكردن، لةطةَل هاوونتي هَيزةكاني ثؤليس فةرميةتيان زياترة و ئةركيشيانة كـة  
صندوِةكاني دةنردان و بنكةكان بثارَيزن، ئةمة ثةيوةنـدي بـة ئاسـاين و ئـارامي و ئـةو اليةنانـةي تـرةوة        

 .نية، سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ني تر كة زؤر تةبيعني، كَي شتَيكي ماوة وةكو ئيزافة، كا  عومةر فةرمووئَيستا دةضينة سةر ماددةكا
 :بهةءواماقنبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطــةَل ديــاري كردنــي وادةي هةلًََبــذاردني )مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــة ماددةيــة  ئيزافــة بكــةين بــةم شــَيوةية

 .سوثاس( بؤ ِةزاو ناحيةكانين ئةجنام دةدرَيتئةجنومةني ثارَيزطاكاندا هةَلبذاردن 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سؤزان خان، فةرموو،
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (...11)ئَيمة دَيينة سةر ماددةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وكاتـة ِسـةي لةسـةر دةكـةين، ئةمـة      ببورة هَيشتا نةهاتووينةتة سةر ئـةو  ماددةيـة، كـة ضـووينة ئـةوَي ئة     
تةنها بؤ ئةوة بوو كة هةندَي بةر َيز ثَيشنياريان كرد، دةمةوَيت ئَيوةي بةر َيز طوَيتان لَيي بَيـت، تـا هـةردوو    

 .ليذنةي هاوبةش ديراسةي بكات، لة داهاتوودا ر ةئيتان لةسةري بدةن، عبدا ، فةرموو
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 :بةر َيز عبدا  حممد نوري
 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

من هةر بةياني  ةنابت بةَلَينت ثَيدام كة دةرفةمت بؤ بر ةخسَينيت، ثَيشنيار دةكـةم كـة ماددةيـة  ئيزافـة     
ــاوةني         ــة خ ــةم ئيداران ــة ئ ــت ك ــدا بكرَي ــةوةي تَي ــي ئ ــات، وة باس ــةربةخؤكان بك ــدارة س ــي ئي ــت كةباس بكرَي

ةي تايبـةتي خؤيـان دةبَيـت، وة هـةمان ئـةو      ئةجنومةني هةَلبذَيردراوي خؤيان دةبن، هةروةها ساننة بود 
دةسةنتانةيان دةبَيـت كـة ثارَيزطاكـان هةيانـة، بةهـةمان شـَيوة ئـةم ياسايةشـيان لةسـةر  َيبـة َي دةبَيـت،            

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا بضنة سةر ماددةكاني تر، فةرموو
 :رذؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .كة(71)ي موكةر ةر مان هةية، لةر اثؤرتةكةدا ماددةي (71)و ماددةي ( 71)لة ياساكة ماددةي 
 :واية ةواحلة قاوصامثالثونو

و(. اءرةوو-امثةنغاوصوامثالثونو) نواية ةو(وزة سة)تلاىوامفقءةو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين بيخوَيننةوة تكاية
 :ة بةطبةر َيز سةمري سليم ب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يازدةم
 .رةت دةكرَيتةوة( دووبارةية -سي و دووةم)لة ماددةي ( ثَينجةم)بر طةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يشـار  )ي هةية، ناوتان دةنووسم، ئةم بةر َيزانة دةيانةوَيت ِسةي لةسةر بكـةن  لةكةس لةسةر ئةمة موداخة
 .كا  يةشار، فةرموو( سؤزان شهاب، ش،ان ابد، سةرهةنط فةرةج جنم الدين، ساد تؤما،

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

ي ئـةو ماددةيـة، هـةروةها ثَيشـنيار     (5)ئَيمة ثشترريي لـةر اي ليذنـةي هاوبـةش دةكـةين، بـةالداني بر طـةي       
ك بة كؤتاي توركمان لة ثارَيزطاي سـلَيماني بؤمـان ديـاري    دا ئةندامَي(7)دةكةين لةهةمان ماددةدا لة بر طةي

بكرَيت، ئةوة داواكاري هةر سَي ليستةكةي توركمانة، كة لةثارَيزطاي سلَيمانين نوَينةرمان هـةبَيت، ضـونكة   
لةناوضةي كفري وئةوانة خةَلكي توركماني لَيية، بؤ ئةوةي نوَينةرَيكمان هةبَيـت لة ثارَيزطادا، ئـةو كؤتايـة   

 .  ئةندامي توركماني تَيدا بَيت لة ثارَيزطاي سلَيماني، سوثاسية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار ساد تؤما، فةرموو
 

 :بةر َيز ساد تؤما كاكؤ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بارةية، هةروةكو دكتؤرة رذِِؤذان باسي كرد، خؤي ناوةر ؤكي ماددةكة دووبارة نية، بةَلكو ر يزبةندييةكةي دوو
مةبةست لة ثةير ةوكردني مةبدةئي كؤتا بؤ ثَيكهاتةكاني تري غةيري ( 5)بةس سةبارةت بةالبردني بر طةي

زؤرينةية، كـة بـةدةنري ثَيكهاتةكـة براتـة ئـةو ئةجنومةنـة هةَلبـذَيردراوة، سـةرةر اي ئـةو ئةركـةي كـة هـي             
ثَيكهاتةيةكي ترة، كـة تايبةمتةنـدي    خؤيةتي وةكو ئةركي طش ، ئةركَيكي تريشي لةسةرة ئةوين نوَينةري

خؤي هةية، هةر ئةو مةبدةئةش لـة ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق ثـةير ةو كـراوة، وة         
لةياســـاي هةَلبـــذاردني كوردســـتانين ثـــةير ةو كـــراوة، ناكرَيـــت بةياســـا مافَيـــك بـــدةين بـــة ثَيكهاتةيـــة    

كة دنوكراسيةت خوا بكات براتة ئـةو ئاسـتةي لةونتةكـةمان     بةدةستةكةي تري لَي بسةنينةوة، هةركاتَيك
كة كةسَيك لة ثَيكهاتةيةكي كةمينة بةدةنري طش  براتة ئةو ئةجنومةنة، وة بـةكاري خـؤي هةَلبسـتَيت وة    
هةردووكاري خؤي  َيبة َي بكـات، ئـةو وةختـة ئَيمـة خؤمـان داوا دةكـةين كـة ئـةو  ياوازييـة نـةمَينَيت،           

هــةر بــؤ ثارَيزطاكــان، بــةَلكو بــؤ ِــةزاو ناحيــةكانين كــة خــةَلكي ئَيمــةي تَيدايــة لةِــةزاو  لَيــرةدا مــن نــة 
ناحيةكان، ثَيمان زةروورية كة تايبةمتةندية  هةبَيت بؤ دانـاني كؤتايـة  بـؤ خـةَلكي ئَيمـة تـا براتـة ئـةو         

سـةر ئـةدائي ئَيمـة    ئةجنومةنة، ئةطينا بةهيض شَيوةية  ناطاتة ئـةو ئةجنومةنـة، ئـي  ئةطـةر تَيبينيـة  لة     
هةبَيت، ض لة ثةرلةماني كوردسـتان، ض لـة ئةجنومـةني نوَينـةران، كـة  فيعلـةن ئَيمـة نـةمانتواني بةئـةركي          
خؤمان هةَلبستني، وة نوَينةري خةَلكي خؤمان بني و نوَينةري خةَلكي طشتين بني، بؤية تكاية هاوكارمـان  

طـةلي ئَيمـة طـةلي كلـداني و ئاشـوري و سـرياني، زؤر       بن لة النةبردني ئةو بر طةيـة، بةتايبـةتي بةنيسـبةت    
 .سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر ؤَيزدار سؤزان شهاب، فةرموو
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باســي كؤتاكــان دةكــات، ثَيشــنيار دةكــةين بــؤ ســلَيماني، بةتايبــةتي لةناوضــةي كفــري ئَيمــة  (71)لــةماددةي 
مامنان هةية، ئةوانين مةِعةدَيكيان بؤ ئيزافة بكرَيت، لةسةر ئةجنومةني ثارَيزطاي سلَيماني ئةوانـةي  تورك
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كة بؤ توركمانة بةم شَيوةية باس بكرَيت، ضونكة لةناوضةي كفري و وديان هةية، وة ثشـترريي لَيدةكـةين   
 .كةئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر ش،ان ابد، فةرمووسوثاس، ر َيزدا
 :بةر َيز ش،ان ابد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو بر طة بةحةِيقةت لة َيراي خؤيةتي كة البراوة، منين ثـَيم باشـةو دةستخؤشـي لـة ليذنـةي هاوبـةش       

ر يارَيك كة كار بة هيض دةَِيكي ياسا يان ب( 11)دةكةم، لةدةِة كورديةكةدا تكرار كراوةتةوة ديسان ماددةي 
( 11و 11)بةهةمان شَيوة دووبارة بووةتةوة، يةعين دوو دةِـي مـاددةي   ( 11)ديسان لةماددةي ..( ناكرَيت

 .ثَيكةوة دووبارة بوونةتةوة، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار سةرهةنط فةرةج، فةرموو
 :بةر َيز سةرهةنط فرج حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلآل من لةثَين ئةم ماددةيةوة دةستم بةرزكردةوة بؤ ئةوةي ِسة بكةم، كة  ةنابت وتـت كـَي ثَيشـنيازي    
هةية، ِسةكاني من لةسةر ئةوةية طةر ر َيرـام دةدةن بيكـةم، ِسـةي مـن لةسـةر ئيـدارة سـةربةخؤكانة، تكـا         

كان ئَيمـة هـةموومان لةطـةَل    دةكةم كة خؤمان نةخةينة ناو ئـةو ئيشـكاليةتة ياسـاييةوة، ئيـدارة سـةربةخؤ     
ثَيــداني المةركةزيــةت وكةمكردنــةوةي ر ؤتيــنني بةر اســ ، بــةنم يــة  حةِيقــةت هةيــة دةبَيــت بيــزانني   
مةســةلةي ر ؤؤتــني لــةنَيوان ِــةزاو ناحيــةو ثارَيزطــا نيــة، مةســةلةي ر ؤتــني لــةنَيوان ثارَيزطــاو ئةجنومــةني    

طايـة لةطـةَل وةزارةتـةكان، لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي، رذِِؤتينةكـة        وةزيرانداية، مةسةلةي ر ؤؤتني لةنَيوان ثارَيز
لَيرةداية بةر اس ، رذِِؤتني بةوة عي ج ناكرَيت تؤ لةناوضةيةكي  وطرافياي دياري كراو ئيدارةية  دروسـت  

م بضـَيت  بكةيت بَلَييت بةمة رذِِؤتني كةم دةكةمةوة، ر ؤتني كةم نابَيتةوة خةَلكي ثَينجوَين بَيت، لةطـةَل ر َيـز  
بؤ هةَلةجبةي شةهيد بؤ ئةوةي ئيشوكاري بكات، ر ؤؤتني بةوة كةم نابَيتـةوة خـةَلكي ضةمضـةماَل بضـَيت لـة      
كةالر ئيشوكارةكاني بكات، ئةوانة كاتي خؤي وةعديان ثَيدراوة كة بكرَين بةثارَيزطا، بؤية حةِة هةموومان 

بةغـدا ئيشـي بـؤ بكـةين بـؤ ئـةوةي بيانكـةين بـة         ثشترريي ئةو داواية بكةين، لةر ووي ياسـاييةوة لَيـرة لـة    
ثارَيزطـا، بـةنم بةر اسـ  مةسـةلةي ئيـدارة سـةربةخؤكان عي  ـي ئـةو مةوزوعانـة ناكـات، ئـةوة عي  ــي            
ــة بكــةين، وةخؤمــان تووشــي       رذؤتــني ناكــات، بؤيــة تكــا دةكــةم بــة ورياييــةوة لةطــةَل ئــةو مةوزوعــة مامةَل

 .كؤميسيؤنين دةزانَيت، زؤر سوثاسئيشكاليةتي ياساين نةكةين، وةر ةئي 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ئَيستا كةس نةماوة تكاية بؤ ماددةي دواتر
 :رذؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :واية ةوامثةنغاوععءة

و.دوقةملوبةىونوواةنونيواصواءاروققةةراو ووا اةمواذاوامقةنون
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .تكاية كورديةكةشي يوَيننةوة
 :بةر َيز ِادر حسن ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دوانزةم

 .كار بةهيض دةَِيكي ياسايي يان بر يارَيك ناكرَيت ئةطةر ناكؤ  بَيت لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة ِسة بكات ، كةس نية ، بؤ ماددةي دواتر تكايةكَي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةي
 :رذؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :واية ةوامثةمثاوععءةو

و.علىوجملسواموزراءوصواجلهةاو ااوامةالااوتقفغذوا اةمواذاوامقةنون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بةكوردين بيخوَيننةوة
 :ِادر حسن ِادربةر َيز  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَيزدةم
 . دةبَي ئةجنومةني وةزيران و اليةناني ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية  َيبة َي بكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةس ِسةي لةسةر ئةم ماددةية هةية ، نية  بؤ ماددةي دواتر تكاية
 :زةييرذؤذان عبدالقادر د. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :واية ةوامءابةاوععءةو

و(وصاةئووكور اقةن)ققفذواذاوامقةنونواعقبةراو نوتةرقخونعءموشواجلءقاةوامءمسغاو
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و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بةكوردين بيخوَيننةوة

 :بةر َيز ِادر حسن ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضواردةم

 .دا  َيبة َي دةكرَيت(وةِايعي كوردستان)ساية لة رؤذي بآلو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي ئةم يا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةس ِسةي لةسةر ئةم ماددةي هةية، كةس نية ، تكاية بؤ ئةسباب مو ةبة
 :رذؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 

وادابةبوايوجبا
امةددءاقوصوباغدداوادرتقددةءوبهددذموو–اواجددءاءوانقخةبددةاو ددءةوصو ميقءاطغدداوصونزقهدداوشواالددغموكور اددقةنووماددء

و.ادنقخةبةاواىلوايسقوىوايطلوبوصيقوايةةقضوايةقماةوصوايطةمبوامعةبغا،ويقاومءعواذاوامقةنون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بةكوردين بيخوَيننةوة

 :دربةر َيز ِادر حسن ِا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 

 هؤي دةرضووني

عرياق بةر َيوة بضـَيت و   -بة مةبةس  ئةوةي هةَلبذاردنَيكي ئازاد و دنوكراسي و ثا  لة هةرَيمي كوردستان
بة ئاماجني بةرز كردنةوةي ئةو هةَلبذاردنة تا ئاس  خواسرتاو بة طوَيرةي ثَيوةري ثةير ةو كراو و خواس  

 .ساية ئةرَي كراميللي، ئةم يا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةس دةيةوَيت لةسةر ئةسباب مو ةبة ِسة بكات، تةنها تارا ئةسعةدي دةيةوَيت، فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ياسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رذِِؤحـي  بةر اس  صياغة كردنـي ئةسـبابي مو ةبـة كةهـةموو كـةس دةخيوَينَيتـةوة، بـةو شـَيوةية بَيـت كـة           

دجددلوتوطغدداوصتءاددغخوانقخةبددةاو ددءةو)  ياســاكةي لــةناودا بَيــت، وا بــةباش دةزام كــة بــةم شــَيوةية بَيــت، 
ص ميقءاطغاوشواالغموكور اقةنوص نواجلوامقااص وامسلميوملسدلطاوصمتادنوايدواطنومققمقدووحبغدةةو دءةو دنوووووووو
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يةدةقضوصوايطةمدبوامعدةبغاوهلدذموادادبةبووووووزال وانقخةبةاو ءةوعة ماوصوباغاوادرتقةءوبةيسقوىوايطلوبووصيدقواو
 .سوثاس،و(كلهةومءعواذاوامقةنون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةر َيزان ئَيستا ئةمر ؤ موناِةشـةتان كـرد، هـةمووتان ر ةئـي خؤتانـداوة، لـة ثرؤتؤكـؤل بةنووسـراو         
ةن و حازري دةكةن، تةوزيعي سـةر  ر ةئيةكاني ئَيوةي بةر َيز دةدةن بة ليذنةي هاوبةش ئةوان ديراسةي دةك

ئَيوةي بةر َيزي دةكةين، ثاشـان لـةناو هؤَلةكـةدا مـاددة بـةماددة دةخيوَينينـةوةو دوو ئةنـدام ِسـةي لةسـةر          
دةكات و دةخيةينة دةنردانةوة ثاش ئةوة، بؤية دانيشـتنةكةمان بـؤ رذؤذي سـَي شـةممة دوادةخـةين سـةعات       

 ..ي سةر لةبةياني، خواتان لةطةَل11
 

 

 

 

 

 
       

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد ِادر عبدا             ارس ن بايز الاعير   . فرست ابد عبدا                          د  
 سكرتَيري ثةرلةماني                        َيرري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان 
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\11\1رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/11/1111 رَيكةوتي سَي شةممة

ــذمَير    ــوةر ؤي  (11)كات ــَين ني ــةممة ي ث ــَي ش ــةوتي  رؤذي س ــتان    1/11/1111رَيك ــةماني كوردس  -ثةرل
 بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد ِادر عبدا 

دانيشـتين  ,  سـكرتَيري ثةرلـةمان  بةر َيز فرست عبد عبدا , ارس ن بايز الاعير  َيرري سةرؤ  و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي )(ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (11)يشـتين ذمـارةي   دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دان , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بةم شَيوةية  1/11/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي     - 1

 .1119ي ساَلي (4)حيةكان لة هةرَيمي كوردستان ذمارة هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان و ِةزاو نا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :بةرنامةي كار، 1/11/1111، رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1991
ن نيــوةر ؤ، بــةاَلم دواخــرا بــؤ كاتــذمَير ي ثــَي(11)ي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير (11)ذمــارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 1/11/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)
ــاي      -1 ــةموار كردنــي يةكــةمي ياس ــي ثــرؤذة ياســاي ه ــةر خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردن بــةردةوام بــوون لةس

 .1119ي ساَلي (4)كوردستان ذمارة  هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان و ِةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي
داوا لة ليذنةي هاوبةش، ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ دةكـةين كـةرةم بكـةن بـؤ سـةر مةنصـة، ليذنـةي        

 .هاوبةش فةرموون بؤ ثَيشكةش كردني
 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
 :ي هاوبةشتان بؤ دةخوَينينةوة بة زماني كورديئَيستا راثؤرت
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 راقعَي - سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

راثؤرتَيك لةبارةي ثرؤذة ياساي يةكةمني هةموار بؤ ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاو  يثاشكؤ/ ب
 1119ي ساَلي (4)ِةزاو ناحيةكان ذمارة 

، رؤذاني ثَين  شةممةو ية  ةكانخؤو ئاساين و ئةجنومةنة خؤ َييهةردوو ليذنةي كاروباري ياسايي و ناو
ــةممةو دوو ــةوتي   شـ ــةممة رَيكـ ــةنر َيزان/9و8و5شـ ــوردي1311/طـ ــةَل رؤذانـــي     ،ي كـ ــة لةطـ ــة هاوكاتـ كـ

ي زاييين بة هاوبةشـي كؤبوونـةوة، ئـةوين بـة مةبةسـ  توَيذينـةوة لـةو  راو        11/1111/ي71و71و13
طرَي درا، لة كاتي طفتوطؤ كردن  12/11/1111كة رؤذي  ،شتين ثةرلةمانداوو لة دانيثَيشنيارانةي خرانةر 

يةكةمني هةمواري ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطـاو ِـةزاو ناحيـةكان ذمـارة     )لةبارةي ثرؤذة ياساي 
و ثــؤلَين كردنيــان بــة ئامــاجني نووســيين ئــةو را ثَيشــنيار كراوانــة لــةبارةي راثؤرتــة   ( 1119ي ســاَلي (4)

ــة رؤذي  ه ــةكةي ك ــراوة    11/11/1111اوبةش ــكةش ك ــةوة ثَيش ــةردوو ليذن ــةن ه ــة الي ــةماي    ،ل ــة بن ــة ب ك
دواي ئةوةي بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردسـتان لـة سـةرةتاي دانيشـتةنةكةدا دووثـاتي      . طفتوطؤش داندرا

هـيض شـتَيكين   كـة لـةبارةي ثرؤذةكـةوة خراونةتـة روو و      ،كردةوة كة ثَيويستة ئـةو رايانـة بضةسـثَيندرَين   
تةنانةت ئةطةر راي ية  ئةندام ثةرلةمانين بـوو، بؤيـة لَيـرة بـة دواوة راو ثَيشـنياري       ،فةرامؤش نةكرَيت

وو، بـة مةبةسـ    بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان لةبارةي بةندةكاني ثرؤذةكةو ثؤلَين كردنييـةوة دةخةينـةر   
 .ئةوةي بؤ دةنردان يرَيتة بةردةمي ثةرلةمانةوة

و ئـةوةي لـة راثؤرتةكـةدا لةبارةيـةوة هـاتووة ثيشـاني ثةرلـةماني بـدةن و راي          بـؤ بيـنني  بفـةرموون   تكاية
 ..لةطةَل رَيزدا .طوجناوي لةبارةوة بدةن و دةنري لةسةر بدةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 امةءاقو-رئةااوبءيةنوكور اقةنو/واىل

 عءصعواةنونوامقةاقلوادص ومقةنونوانقخةبوجمةمسوا ةيظةاوصاداضغاوصامقوا يو ليقوتقءقءوو و و/وم
و1119مسقاوو4رامو

اجقمةتوجلققةوامعؤصنوامقةنونغاوصاماازلغاوصاد دنوصاجملدةمسوا لغداوبصدورةو عدرتكا،واقدةمواخلمدغسوصاد داووووووووو
،وص مديومادءاووو71/11/1111ص71ص13كور يوايصة لومالقةموو1131/طةنرَيزان/9ص8ص5صادثقنوايوايقو

عقداو قةاعداو عدءصعووووو12/11/1111 راااواآلراءوصايقرت ةاواميتواثضاوشوجلساوامريةنوايقةقاةوبقدأرقخوو
صتصدقغفهةوو(و1119مسدقاووو4امقةاقلوادص ومقةنونوانقخةبوجمةمسوا ةيظةاوصاداضغاوصامقوا يورامو)اةنونو

صامدديتوو11/11/1111ايقددامو ددنوابددلواملجقددقنوبقددأرقخوباغدداو رالواآلراءوايقرت دداوبعددأنوامققءقددءوايعددرتكو
اعقراوااةاًةوملمقةاعا،وصبةاوانو ضءوامسغاورئغسوبءيةنوكور اقةنوشوبااقاواجللساوصاكداوضدءصرةوتثبغدتوووو



 187 

اآلراءوايقا اوبعأنوايعءصعوصعاموامقهمغشو قىوصانوكدةنورأيوعضدووصا داومدذاوندارالوا ندةموآراءوص ال ظدةاوووووووو
و.وةنو و وبقو وص وا وايعءصعوصتصقغفهوباغاوعءضهوملريةنوملقصوقتوعلغهامسة ةواعضةءوامري

 دددددووو.وراجنوامقفضلوبةألطالعوصعءاو ةوصر وشوامققءقءوبعأنهوعلىوامريةنوصابااءوامءأىوايقةابوصامقصوقت
و.امققددداقء

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كةرةم بكةن بؤ ماددةي يةكةم
 :ير حممود عبدا بةر َيز الاع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة راثؤرتي ثَيشيماندا، ضةند ئةنـدامَيك ثَيشـنياري ئيـدارةي نوَييـان كـرد، كـة داخلـي ياسـاكة بكرَيـت، دوو          
 رةئي هةبوو

 .سةبارةت بة ئيدارةي لة نوَي كراوةي سةربةخؤوة

 :دوو را لةبارةيةوة هةية
 :راي يةكةم

رةي سةربةخؤ ثةير ةو كردني شَيوازي المةركـةزيي كارطَير ييـة لـة بـةر َيوةبردني     ئامان  لة راطةياندني ئيدا
بـةبَي طةر انـةوة بـؤ ناوةنـدي ثارَيزطاكـان لـة تـةواو         ،هةندَيك دةظةرداو ئاسان رواندني مامةَلةي هاوونتيـان 

بابةتةكـة  . َيـت كردني مامةَلةكانيان و هةر لة ئيدارةي خؤشياندا خزمةتروزاريي بنةر ةتييان ثَيشـكةش بكر 
كـة تايبةتـة بـة هةَلبـذاردني ثارَيزطـاو ِـةزاو ناحيةكانـةوةو هةَلبـذاردني          ،ثةيوةنديي بة ياسـايةكةوة نييـة  

 .ِةزاو ناحيةكانين لة ياسايةكةدا ضارةسةر كراوة
 : راي دووةم

دووةمـدا دةبـَي    ثَيشنيار دةكات ئيدارةي لةنوَي كراوة يرَينة نَيو ياسايةكةوة، لة حاَلةتي ِبـوَل كردنـي راي  
 .ؤكي زؤر لة ماددةكاني هةمواريان تَيدا بكرَيتناونيشاني ياسايةكةو ناوةر 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:بةمقسباومال ارااوايسققلاوايسقياثا
و-:اقةكورأقةنوبعأنهة

و:امءأيواألص 
اهلالو نواعالنواد ارااوايسققلاواوواتبةعواالوبوامال ءكزقاواد ارقاوشوا ارةوبةلوايقدةطقوصادهوماومتعدغاوووو
 ةة الاوايواطقنو صنوامءجوعواىلو ءاكزوا ةيظةاوشواجنةزو ةة التهموصتقاقمواخلدا ةاواداةادغاوامدغهموشوووو
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قخةبةاوا ةيظدةاوصاداضدغاوصامقدوا يوصانوانقخةبدةاوووووصايوضوعودوعالااوبةمقةنونوامذيواووزةصوبةن.وا ارتهم
 .اداضغاوصامقوا يو ةةجلاوشوامقةنون

و:وامءأيوامثةني
تقرتحواضةياواد ارااوايسقياثاواىلوامقدةنونوصشو ةمداوابدو وامدءأيوامثدةنيوققباديواجدءاءوتةداقالاوشوعقدوانوووووووووو

و.امقةنونوص قونواماثضو نو وا م
و

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر َيزان، ئَيستا رةئي يةكةم كة ئاخري  ار خوَينديانةوة، رةئـي يةكـةم  ـارَيكي تـر يوَيننـةوة، بـؤ ئـةوةي        ب
 .كةرةم بكةن. بيخةينة دةنردانةوة

 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :راي يةكةم

المةركـةزيي كارطَير ييـة لـة بـةر َيوةبردني     ئامان  لة راطةياندني ئيدارةي سةربةخؤ ثةير ةو كردني شَيوازي 
هةندَيك دةظةرداو ئاسان رواندني مامةَلةي هاوونتيـان، بـةبَي طةر انـةوة بـؤ ناوةنـدي ثارَيزطاكـان لـة تـةواو         

بابةتةكـة  . كردني مامةَلةكانيان و هةر لة ئيدارةي خؤشياندا خزمةتروزاريي بنةر ةتييان ثَيشـكةش بكرَيـت  
ةوة نييـة، كـة تايبةتـة بـة هةَلبـذاردني ثارَيزطـاو ِـةزاو ناحيةكانـةوةو هةَلبـذاردني          ثةيوةنديي بة ياسـايةك 

 .ِةزاو ناحيةكانين لة ياسايةكةدا ضارةسةر كراوة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:امءأيواألص 
قاوشوا ارةوبةلوايقدةطقوصادهوماومتعدغاوووواهلالو نواعالنواد ارااوايسققلاواوواتبةعواالوبوامال ءكزقاواد ار

 ةة الاوايواطقنو صنوامءجوعواىلو ءاكزوا ةيظةاوشواجنةزو ةة التهموصتقاقمواخلدا ةاواداةادغاوامدغهموشوووو
صايوضددوعودوعالادداومددهوبةمقددةنونوامددذيواددووزددةصوبةنقخةبددةاوا ةيظددةاوصاداضددغاوصامقددوا يوصانوووو.وا ارتهددم

 . ةةجلاوشوامقةنونوانقخةبةاواداضغاوصامقوا ي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، لةبةر ئةوةي رةئي دووةم دوورترة لة ئةسَلي ماددةكـة، يـةعين شـتَيكي تازةيـة، بؤيـة رةئـي دووةم       
 .دةخرَيتة دةنردانةوة، دوو نوِتةي نيزاميمان هةية، كا  عبدا  فةرموو

 :بةر َيز عبدا  حممد نوري

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
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ثَين ئةوةي لة دانيشتين يةكةمدا بر يار بوو  ةنابت ثَين ئةوةي هةر بابةتَيك يةيتة دةنردانةوة، رةئـي  
 ..........دوو كةسي بؤ وةرطري، ببوورة

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية، بؤتي روون دةكةمةوة، با نوِتةي نيزامي تر وةرطرم، تَيرةيشتم، فةرموو كا  ساالر
 :ز ساالر حممود مرادبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر استيدا ئةو رةئيةي لةناو راثؤرتةكةدا هاتووة، سةبارةت بة ئيـدارة سـةربةخؤيةكان، مـن تةسـةورم وايـة      
بيانووةكة زؤر لةوة زياترةو، ثَيويس  بة ئةبعادي تر هةية روون بكرَيتةوة، لةبةر ئةو هؤكارة ئـةم نوِتـة   

وةنـدي بـة تايبةمتةندييـةتي ئيـدارةي طةرميانـةوة هةيـة لـة رووي سياسـيةوة، لـة رووي          نيزاميةي من ثةي
ــتاندا         ــي كوردسـ ــة واِيعـ ــةوةي كـ ــة ئـ ــرةوة، بؤيـ ــواري تـ ــة زؤر بـ ــةوة، لـ ــة رووي  وطرافيـ ــةوة، لـ ئيدارييـ
دةخوَيندرَيتــةوة تايبةمتةنديــةتي ئيــدارةي طــةرميان لــةناو ثةرلــةماني كوردســتان لــة ياســاكاندا نييــة،          

ةنديةتي ئيدارةي طةرميان بةبر ياري بةر َيز سـةرؤكي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان،  ـةنابي كـا        تايبةمت
 ................نَيضريظان بارزاني ساَلي دوو هةزارو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي سوثاس، ئةوة شةرحة، ئةوة نيزامي نيية، ر ائةن، نا، نا، نا دانيشـة، ر ائـةن دانيشـة، كـا  سـاالر نوِتـ      
 .نيزامي نيية، داوات لَي دةكةم دانيشة، ر ائةن، فةرموو

 :بةر َيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا ئةم دوو خاَلة هـةردووكي ئةطـةر يرَيتـة دةنردانـةوة، ئـةو كاتـة مةسـةلةي ئيـدارةي سـةربةخؤكةي          
مـان هةيـة بـؤ بـة     1999، ئَيمـة بر يـاري سـاَلي    دةظةري شارةزوورو هةَلةجبة هةر عةينةن ئةمانةي لَي دَيـت 

ثارَيزطا كردني ضوار شوَين، يةكَيكيان هةَلةجبةية، سؤرانة، ئاكرَييـة، يـةعين هـةر بـة موحافـةزة نـاوبراوةو       
 ............ئيمزاي بة رةبةت بَي كا   ةوهةري لةسةرة، كة سةرؤكي ثةرلةمان بووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر د  ــوثاس، ئةط ــةوَي        س ــةنها ئ ــة  ت ــةوة، ن ــةمووي دةطرَيت ــا ه ــةربةخؤيةكان، ئينج ــدارة س ــا ئي ــي هَين ةنر
دةطرَيتةوة، هةموو شوَينةكان دةطرَيتةوة، بةر َيزان، بؤ ئيدارةي  ةلسة بر يارمانداوة، ضـونكة لةسـةر ئةمـة    

وَيننـةوة، بـؤ   موناِةشةيةكي موفةسةل كرا، دةخوَيندرَيتةوة عةرزي دةنردان دةكةين، ئَيستا رةئي دووةم ي
 .ئةوةي بيخةينة دةنردانةوة

 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 : راي دووةم
ثَيشنيار دةكات ئيدارةي لةنوَي كراوة يرَينة نَيو ياسايةكةوة، لة حاَلةتي ِبـوَل كردنـي راي دووةمـدا دةبـَي     

 .هةمواريان تَيدا بكرَيت ؤكي زؤر لة ماددةكانيناونيشاني ياسايةكةو ناوةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، كَي لةطةَل ئةوةية ئيدارةي موستةِير ئيزافة بكرَيـت، بـةَلَي، عةرةبيةكـةش يوَيننـةوة، ر ائـةن      
 .لة َيي خؤت دانيشة، بةر َيز عبدا  مةال نوري بؤ دةرةوة، تةواو، فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 :وامءأيوامثةني

تقرتحواضةياواد ارااوايسقياثاواىلوامقدةنونوصشو ةمداوابدو وامدءأيوامثدةنيوققباديواجدءاءوتةداقالاوشوعقدوانوووووووووو
و.امقةنونوص قونواماثضو نو وا م

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ئيزافة بكرَيت بؤ ِانونةكة وةكـو لـة   بةر َيزان، ئَيستا دةخيةينة دةنردانةوة، كَي لةطةَلة ئيدارةي موستةِيل
بـةر َيز لةطةَلـة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة       ( 15)رةئي دووةم كة هةية، تكايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة      

دةس  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراو ئيزافـة نـةكرا، بـةر َيزان، بؤيـة رةئـي             
 .وةم دةنري نةهَينا، وةكو خؤي دةمَينَينت، ئَيستا ماددةي ية ، فةرموويةكةم تةسبيت بوو، ضونكة رةئي دو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اددةنونوامقةدداقلوادص ومقددةنونوانقخددةبوجمددةمسو)نــاوي ِانونةكــة بــةو شــَيوةيةي لــَي دَيــت، ِانونةكــة دةبَيتــة 
 .، ئينجا دةضينة ماددةي يةكةم(1119اومسق(و4)ا ةيظةاوصاداضغاوصامقوا يورامو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، بةو نةصةي كة ئَيسـتا عينـواني ِانونةكـة خوَيندرايـةوة كـَي لةطةَلـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر          
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسـند كـرا، ئَيسـتا بـؤ مـاددةي      

 .ية 
 :بةر َيز لري سليم امني بةط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 لة راثؤرتي هاوبةش(: 1)ماددةي 
ليستَيكة ناوي كانديدةكاني هةَلبذاردني تَيداية، دةنردةر بؤي هةية دةنط بـة  : ليس  نيمضة كراوة :شةشةم

 .يان بؤ خودي ليستةكة ،ليستةكةو يةكَيك لة كانديدةكان نَيوي بدات
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
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 .فةرموو بة عةرةبين
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و نوامققءقءوايعرتك(:و1)اية ةو
اةئماوتقضمنوأمسةءوايءمينومالنقخةبدةا،و غدثوحيدقوملقةزدبوامقصدوقتوووووو:وامقةئماوايفقو اوا اص ةو-:اة اًة

و.او اتهةملقةئماوصأ اوايءمينويغهةواصوملقةئم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوِتةي نيزاميت هةية  فةرموو سؤزان خان
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، بـؤ ئـةوةي   (ملقةئمداوص دااةوو)، ئةطـةر بكرَيـت بـة    (ملقةئمداو اتهدةوو)نيزاميةكةي من تؤزَيك زيـاتر لوغةويـة،   
ــؤ نــةكرَيت، يــةعين   ــؤري ب ــؤراو   ــةناو     تةفســرياتي   ــَيك ل ــط دةدات بــة ِائيمةكــة، بــة كةس ــدةر دةن دةنر

ملقةئمداوو)ِائيمةكةدا، ياخود خودي ِائيمةكةو، وةكو ئةوةي لـة كورديةكـةدا هـاتووة، وةكـو خؤيـةتي، بـةاَلم       
 .، دةبَيت، زؤر سوثاس(ملقةئماوص ااة)خؤي لة عةرةبيدا ئةو ماناية ناطةيةنَيت، بروترَيت (  اتهة)، ( اتهة
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .سوثاس، ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةشبَيت مانيع نيية، زؤر سوثاس( وحدها)بؤ تةوزني زياتر، ئةطةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئيزافة بكة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنردانةوة( وحدها)تكاية بيخوَينةوة، 
 :روان ناصح حةيدةريبةر َيز شَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و نوامققءقءوايعرتك(:و1)اية ةو
اةئماوتقضمنوأمسةءوايءمينومالنقخةبدةا،و غدثوحيدقوملقةزدبوامقصدوقتوووووو:وامقةئماوايفقو اوا اص ةو-:اة اًة

و.ملقةئماوصأ اوايءمينويغهةواصوملقةئماوص ااة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ا دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية بةو شَيوةية بَيت دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي سوثاس، ئَيست
كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، بـؤ  ( 1)لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  

 .نةفسي ماددة فةِةرةي حةوت، كةرةم بكة
 

 :شريف عبااحلةيظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ليس  تا  :حةوتةم
 :دوو را لةبارةيةوة هةية

 :راي يةكةم
 .وة  خؤي ََينَيتةوة ،ئةوةي لة راثؤرتي هاوبةشدا هاتووة

 : راي دووةم
 .رةت كردنةوةي ليس  تا 

 نابَي ذمارةي كانديـدةكاني ليسـت لـة سـَي كـةس كـةمرت بـن، وة  ئـةوةي لـة مـاددةي حةوتـةمي بنةضـةي            )
 (.ياسايةكةدا هاتووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة عةرةبي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:امقةئماوامفء قاو-:اةبةًة
و:اقةكورأقةنوبعأنهة

و:امءأيواألص 
و.ادبقةءوعلىو ةواووصار وشوامققءقءوايعرتك

و:امءأيوامثةني
و.إماةءوايقفء ة

 (.نودوققلوعا وايءمينوشوامقةئماوعنوثالثاوأمخةصوكمةواووشواية ةوامسةبةاو نوامقةنونواأليليجيبوا)
 :ئةطةر برةر َيينةوة بؤ ِائيمةي فةردين، كة لة ئةسَلي ِانونةكةدا هاتووة، دةَلَيت

و.ماىواهلغئاوامقةئماواميتوقءمحومبوجبهةويء ومالنقخةبةاوعلىوانوقاونو سجاًل:وامقةئماوامفء قا:واةبةًة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا رةئي دووةم ئيل اي تَيداية، ئةو دوورترة لة وةزعةكة، ئيل ايةكة دةخةينة دةنردانـةوة، كـَي   
 .لةطةَلداية، نوِتةي نيزاميت هةية  فةرموو
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 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ................دذي ئازادي و عورف و مةبادئي عامةي ِانون وهةر شتَيك بة ِةناعةتي من 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةواو، موناِةشة تةواو بوو، ر ائـةن دانيشـة، بـةس دةنردانـة، بـةر َيزان، ئَيسـتا دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي          
ةسـ  بـةرز بكاتـةوة  كـا      لةطةَلداية كة رةئي دووةم ئيل اي مونفةريدة بكرَيت، ئةوةي تا  ئيل ا بكرَيـت د 

 .شَيروان بيخوَينةوة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:امءأيواألص 
و.ادبقةءوعلىو ةواووصار وشوامققءقءوايعرتك

 .يةعين ِائيمةي فةرديةكة دةمَينَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية رةئي دووةم، ئيل ايةكة
 :روان ناصح حةيدةريبةر َيز شَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :امءأيوامثةني

و.إماةءوايقفء ة
 (.جيبوانودوققلوعا وايءمينوشوامقةئماوعنوثالثاوأمخةصوكمةواووشواية ةوامسةبةاو نوامقةنونواأليلي)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة  تكاية وازني بكةن، فةرموو بة كورديةكـة  ئَيستا دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتة
 .يوَيننةوة

 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : راي دووةم
 .رةت كردنةوةي ليس  تا 

نابَي ذمارةي كانديـدةكاني ليسـت لـة سـَي كـةس كـةمرت بـن، وة  ئـةوةي لـة مـاددةي حةوتـةمي بنةضـةي             )
 (.ياسايةكةدا هاتووة

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
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بةر َيزان، ئةمة بؤ ئةوةية بؤتان روون بَيت، مةبةست ئةوةية كة هةندَيك بةر َيز داوايان كرد ية  كةسـين  
حةِي هةبَيت خـؤي تةرشـيح بكـات، دةنرـي زؤر بـةر َيزان هـةبوو كـة ئةمـة ئيل ـا بكرَيتـةوة، ضـونكة مـايف             

ةطةَل ئةوةية تا  بةتةنها لةناو ليست نـةبَيت، خـؤي تةرشـيح    ئافرةت ناهَيَلَيت، كؤتاي ئافرةت دةباتن، كَي ل
 .بكات، تكاية دةس  بةرز بكاتةوة  بةر َيزان، طوَي ناطرن، ضيتان لَي بكةم  فةرموو دكتؤرة رؤذان

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وا ليسـ  تاكـة كـةس بـؤي هـةبَيت خـؤي تةرشـيح        بةر َيزان، لة راثؤرتي يةكةمي هةردوو ليذنـة هـاتووة كـة   
بكات، ئَيستا رةئية  هةية ئةوة ئيل ا بكرَيت، واتـا يـة  كـةس، تاكـة كـةس بـؤي نـةبَيت، ليسـتةكة لـة سـَي           
كةس كةمرت نةبَيت، لة سَي كةس ثَيك بَيت، ئةمة ئيل اي ليسـ  مونفةريـدة، تاكـة كةسـة، كـة لـة راثـؤرتي        

ئةوةية ئةطةر دةستةي سةرؤكايةتي ئةو ثَيشنيارة بداتة دةنردان، كـَي لةطـةَل   يةكةممان هاتبوو، كَي لةطةَل 
 ئةوةية كةوا تا  بؤي نةبَيت خؤي تةرشيح بكات 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تا  بؤي هةية خؤي تةرشيح بكات، بةس بة تةنها خؤي تةرشيح نةكات، لةناو ليسـتَيك بَيـت، ليسـتةكة لـة     
( 15)لةطةَل ئةوةية ليس  تاكـة كةسـي نـةبَيت تكايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة          سَي كةس كةمرت نةبَيت، كَي

بةر َيز لةطةَل ئةوةية كة ليس  تاكة كةسي نةبَينت، كَي لةطـةَل ئةوةيـة ليسـ  تاكـة كةسـي هـةبَيت دةسـ         
بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا، ليسـ  كةسـي دةبَيـت، فـةرموو رةئـي يةكـةم              

 .وَينةوةي
 :بةر َيز لري سليم امني بةط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ليستةي كة بةطوَيرةي ئةو تاكة كةسَيك بؤ هةَلبذاردن كانديد دةكرَيت بـة  : ليس  تاكة كةس: حةوتةم
 .مةر َيك لة الي دةستة تؤمار كرا بَيت

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زان، ديارة هةَلبذاردني تاكة كةس وةكو خؤي مايةوة، ئَيستا بة عـةرةبي دةخوَينمـةوة بـةم شـَيوةية لـة      بةر َي
 :ئةسَلي ياساكة

و.امقةئماواميتوقءمحومبوجبهةويء ومالنقخةبةاوعلىوانوقاونو سجاًلوماىواهلغئا:وامقةئماوامفء قا:واةبةًة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، كـَي لةطةَلدايـة بـةو صـياغةيةي كـة خوَيندرايـةوة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر          ئَيستا دةخيةمة دةنردانةوة
كـةس لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط       ( 4)سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  

 .ثةسند كرا، بؤ بر طةكةي تر تكاية
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 :شريف عبااحلةيظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دوو را لةبارةيةوة هةية :شتةمهة
 :راي يةكةم

 .لةطةَل بنةضةي ئةو بر طةيةداية كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة
 :راي دووةم

ي يرَيتـة سةر، واتة طةواهينامةي رةطةزنامةي عرياِي ثَيشكةش (راِي بَيتدةبَي هةَلرري رةطةزنامةي عَي)
 .بكرَيت

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

و:اقةكورأقةنوبعأنهةو-:ثة قًة
و:امءأيواألص 

و. ووايلوامفقءةواموار ةوشوامققءقء
و:امءأيوامثةني

 .ايوتقاقمو سقمسيواجلقسغاوامةءااغاو،(انوقاونو ة اًلواجلقسغاوامةءااغا)اضةياو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةوةي يرَيتة دةنردانةوةئَيستا رةئي دووةم يوَيننةوة، بةكوردي و بة عةرةبي بؤ ئ
 :شريف عبااحلةيظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :راي دووةم
ي يرَيتـة سةر، واتة طةواهينامةي رةطةزنامةي عرياِي ثَيشكةش (راِي بَيتدةبَي هةَلرري رةطةزنامةي عَي)

 .بكرَيت
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:ءأيوامثةنيام
 .ايوتقاقمو سقمسيواجلقسغاوامةءااغاو،(انوقاونو ة اًلواجلقسغاوامةءااغا)اضةياو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ئةسـَلي ماددةكـةش لةطـةَلي يوَيننـةوة بـةو شـَيوةية دةنردانةكـة لةسـةري خةلـةل دةبَيـت، بـةكاملي            
 .َل ئيزافةي دةكرَيتة سةري، فةرموونبيخوَينن، ئةسَلي ماددةكة لة كوَيية يوَيندرَيت لةطة

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

سةبارةت بة بر طةي هةشتةمي ماددةي ية ، كة ثَيناسةي سـجلي نـاخيبيين ئيبتيـدائي دةكـات ثَيشـنيارةكة      
 :بةو شَيوةية

ندةاوامقدةزبنوصامدذيوقدقمواعداا موصنعدءمو دنووووووووامسجلوامذيوحيويوامسةءوصبغة:واجلوامقةزبنوادبقاائي:وثة قًة
و.ابلواهلغئاومالطالعوعلغهوصتقاقموامطةونوبعأنهوصأنوقاونو ة الواجلقسغاوامةءااغا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  ر ائـةن دانيشـتنةكة دوا دةخـةين بـؤ            
ئةوةي هةمووي دابر َيذينةوة لةسةر ئةمة بة كـاملي ماددةكـان وةكـو خـؤي دابـةزَيت      سةعات دوو، تكاية، بؤ 

 .لةطةَل ئيزافةكةي، نابَيت بَلَين لةطةَل ئةسَلي ماددةكةو با هةمووي بة وردي بَيت
 .بةر َيزان، سةعات ية  وةرنةوة ئَيرة، تكاية، سةعات ية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 197 

 
 
 

 

 دانيشتين دووةم
       

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةناوي طةلي كوردستان، لةسةر دانيشتنةكةمان بةردةوام دةبـني، داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ       

 .دةكةين كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤيان، فةرموون بؤ سةر مةنصة، ليذنةي هاوبةش فةرموون بةردةوام بن
 :صح حةيدةريبةر َيز شَيروان نا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

ئَيستا بر طة هةش  ماددةي ية  دةخوَينينةوة سةرةتا دةضينة سةر ئةسَلي راثؤرتةكة كة بووة ئةسـاس بـؤ   
موناِةشة، بر طةي هةشتةكة دةخوَينينةوة، دوايَي رةئي ليذنةي هاوبةش سةبارةت بـةو راو و بؤضـوونانةي   
كــة لــة  ةلســاتي ثَيشــرت لةســةر ثــرؤذة ئةســَليةكة هةيــة دةخةينــة روو، بــؤ ئــةوةي بتــوانني بــةو شــَيوةية   

 .موناِةشةكة بةر َيوة بضَيت، ئةطةر ئيجازةمان بدةنَي
 :لة ئةسَلي ثرؤذةكة بةم شَيوةية( ثة قًة)فةِةرةي هةشت 

امقةزبنوصامدذيوقدقمواعداا موصنعدءمو دنوووووووامسجلوامذيوحيويوامسةءوصبغةنةا:واجلوامقةزبنوادبقاائي:وثة قًة)
ئةمـة بر طـة هةشـتة لـة مـاددةي يـة  لـة ئةسـَلي ئـةو          ،و(ابلواهلغئاومالطدالعوعلغدهوصتقداقموامطةدونوبعدأنهووووو

ثرؤذةيةي بووة ئةساس بؤ موناِةشة كردن، بةنيسبةت ئةو ئارائانـةي كـة لـةناو هـؤَلي ثةرلةمانـدا ئيسـارة       
وو رةئـي هاتـة ئـاراوة، رةئـي يةكـةم ئةوةيـة دةَلَيـت لةطـةَل ئةسـَلي          كرا، دواي كؤبوونةوةي هةردوو ليذنـة د 

امدءأيوو)ثرؤذةكةية، كة ئَيستا من بؤ ئَيوةي بةر َيزم خوَيندةوة، رةئي دووةمين هةية كة ية  كةسة، دةَلَيت 
ئـي  ، بةنيسـبةت رة (ايوتقاقمو سقمسيواجلقسغاوامةءااغا،و(انوقاونو ة اًلواجلقسغاوامةءااغا)اضةياو:وامثةني

ادجلوو:وثة قدةًو)دووةمين بة هةمان شَيوة ئَيمة صياغةمان بؤ كردووة بةو شَيوةيةي كة ئَيستا دةخيوَينمـةوة  
امسجلوامذيوحيويوامسةءوصبغةندةاوامقدةزبنوصامدذيوقدقمواعداا موصنعدءمو دنوابدلواهلغئداوووووووووو:وامقةزبنوادبقاائي

، ئـةوة رةئـي دووةم بـوو،    (قسغاوامةءااغداومالطالعوصتقاقموامطةونوبعأنهوصانوقاونوامقةزبو ة اًلومعهة ةواجل
كة بؤ ئَيوةي بةر َيزم خوَينـدةوة، بـؤ ئـةوةي سـورةتَيكي وازنتـان هـةبَيت لـة هـةردوو رةئيـةكان كـة لـةناو            

 .راثؤرتةكةدا هاتبوو، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــة، د     ــؤ دةنردان ــة ب ــونكة ئةم ــةوة، ض ــة دةنردان ــي ناخرَيت ــة  رةئ ــوثاس، ي ــة  زؤر س ــةي ك ــةو رةئيان ــت ئ ةبَي
تةسنيةيان هةبَيت، ئةوانة يرَينة دةنردانةوة، يان ئةطةر موخاليفي بنةماي ياسا نةبَيت، ئةوين ناخرَيتة 
دةنردانــةوة، ئةطــةر ضــةند كةســين بَيــت دةنرــي بــؤ دابَيــت ناخرَيتــة دةنردانــةوة، فــةرموو بــةردةوام بــن، 

 .بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنردانةوة
 :ر َيز عوني كمال سعيد بةزازبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

امسجلوامذيوحيويوامسةءوصبغةندةاوامقدةزبنوصامدذيوقدقمواعداا موصنعدءمو دنوووووووو:واجلوامقةزبنوادبقاائي:وثة قًة
 .ابلواهلغئاومالطالعوعلغهوصتقاقموامطةونوبعأنه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بةكوردين يوَينةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــة لــة اليــةن  ،نــاو و زانيــاريي دةنرــدةري تَيدايــة ةئــةو تؤمارةيــ: تؤمــاري ســةرةتايي دةنرــدةران: هةشــتةم
 .دةستةوة ئامادةو بآلو دةكرَيتةوة بؤ بينني و ثَيشكةش كردني تانة لةبارةيةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تان لَي بوو، ئَيستا بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة دةخيةمةة دةنردانةوة، كَي لةطةَلة دةس  بـةرز  بةر َيزان، طوَي
بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا 

 .بؤ بر طةيةكي تر
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 :بر طةي نؤيةم لة ماددةي يةكةم ئيزافة كراوة، ئةسَلي ماددةكة بةم شَيوةية كة ئَيستا دةخيوَينمةوة
اجلودمسةءوصبغةنةاوامقةزبنو ضوامقةبلوملطةنويغهوصامذيوقدقمونعدءموبةداوووو:واجلوامقةزبنوامقهةئي:وتةاةة)

ةســاس بــؤ موناِةشــة، راو بؤضــووني  ، ئةمــة لــة زنــين ئــةو راثؤرتةيــة كــة بــووة ئ  (انقهددةءويددرتةوادعددرتاا
ئةوةيـة لةطـةَل ئةسـَلي    / ئةنداماني ثةرلةمان لة دواي طفتوطؤ كردن دوو رةئي هاتة ئاراوة، رةئي يةكـةميان 

 .فةِةرةكةية، كة ئَيستا خوَيندمةوة
، ئــةوة حــةزف بكرَيــت لــة  ( قهددة(واماددضواةبددلوملطةددن) ددذلو:وامددءأيوامثددةني)ئةوةيــة دةَلَيــت / رةئــي دووةم

 .طةكةي كة ئَيستا خوَيندمةوة، زؤر سوثاسبر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حـةزف بكرَيـت، ئـةوة دةخةمـة دةنردانـةوة، كـَي       (  ضواةبلوملطةدنو)بةر َيزان، ئَيستا ئةوةي رةئي دووةم كة 
كـةس لةطةَلدايـة زؤر سـوثاس،    ( 1)حةزف بكرَيت دةس  بـةرز بكاتـةوة    (  ضواةبلوملطةن)لةطةَل ئةوةية 
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لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنـط ثةسـند كـرا، مايـةوة، ئَيسـتا نةصـي        كَي
فةِةرة نؤ وةكو خوَيندرايةوة دةخيةمةة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي  

 .، ئَيستا بؤ ماددةيةكي ترلةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئةوةي ماددةكة ئيزافةي ضةند فةِةرةية  كراو لة ضوار فةِةرةوة تةعريفات بووة هةشت فةِـةرة،  
 .ثَيمان باشة ئةسَلي ماددةكة بة هةر هةشت فةِةرةوة بدرَيتة تةصويت و زؤر سوثاس

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية ماددةكة لةطةَل ئةو ئيزافاتانةي ية ، ية  دةنرمان بـؤدا دةسـ  بـةرز    
بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا 

 .بؤ ماددةي دوو، فةرموو
 :اصح حةيدةريبةر َيز شَيروان ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :واية ةوامثةنغا)

-و: نواية ةاخلة ساو نوامقةنونوصتقءأوكةألتىو4/تةا وامفقءةوأصد
انوقاونو نوابقةءوامو اةواد ارقاومبوجبواجلواد وا وايانغاوص سجألوشواجلوامقةزبنوضدمنوامداائءةوووو-4

ووة كة بووة ئةساس بؤ موناِةشة كردن، بةنيسبةت مـاددةي دوو  ئةوة لة ئةسَلي راثؤرتةكة هات،و(ادنقخةبغا
 :ئةو راو بؤضوونانةي كة لةناو هؤَلي ثةرلةماندا هةبوو، ئَيمة لة دوو رةئي كؤمان كردؤتةوة

أنوقاونو نوابقةءوامو اةواد ارقا،وص سجاًلوشواجلوامقةزبنوضمنواماائءةو)ئةوةية دةَلَيت / رةئي يةكةميان
و.(يو ذلومبوجبواجلواد وا وايانغاا(وادنقخةبغا

هةية، ئةوةية دةَلَيت فةِةرةكة لة ئةسَلي ِانونةكة ضـؤن هـاتووة وا ََينَيتـةوة، كـة ئَيسـتا بـؤ       ورةئي دووةم
 .ئَيوةي بةر َيزم خوَيندةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين يوَينةوة
 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 :راي يةكةم
 :بةم  ؤرةي لَي بكرَيت
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واتـة   ،(رؤَلةي يةكة ئيدارييةكة بَيت و لة تؤماري دةنردةراني نَيو بازنةي هةَلبذرادنيشدا تؤمـار كـرا بَيـت   )
 .ي لَي ال بدرَيت(بةثَيي تؤماري باري شارستاني)

 :راي دووةم
 .هاتووةلةطةَل بر طةكةداية وة  ضؤن لة بنةضةي ياسايةكةدا 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا رةئي يةكةم كة طؤر انكاري بةسةردا هاتووة دةخيةينة دةنردانةوة، كا  شَيروان رةئي يةكةم 
 .ئاخري  ار يوَينةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنردانةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.قاونو نوابقةءوامو اةواد ارقاوص سجألوشواجلوامقةزبنوضمنواماائءةوادنقخةبغاوان/ )رةئي يةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين بيخوَينةوة فةرموو
 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بةم  ؤرةي لَي بكرَيت: راي يةكةم
، واتـة  (ؤماري دةنردةراني نَيو بازنةي هةَلبذرادنيشدا تؤمـار كـرا بَيـت   رؤَلةي يةكة ئيدارييةكة بَيت و لة ت)
 .ي لَي ال بدرَيت(بةثَيي تؤماري باري شارستاني)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      
كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنـط ثةسـند كـرا، ئَيسـتا بـؤ ماددةيـةكي       ( 1)بةرز بكاتةوة  

 .تر
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و: نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةوقلي(وامسة اا)تلاىواية ةو:واية ةوامثةمثا
اوجمدةمسوا ةيظدةاوصاداضدغاوصامقدوا يوصيدقونظدةموووووووقةقماونظةموامقةئماوايفقو داودنقخةبدةوو:واية ةوامسة اا)

و(.امقمثغلوامقسبديوايفقوحوا اص 
دواي ئةوةي كة موناِةشةمان كرد لةسةر رؤشنايي ئةو راو بؤضوونانةي كة لةناو هؤَلي ثةرلةمانـدا ئيسـارة   

نابتاني كــرا، بةر اســ  هــةموو اليــةكمان بــة كــؤ دةنرــي طةيشــتينة ئــةو صــياغةيةي كــة ئَيســتا عــةرزي  ــة 
 :دةكةين، ئةوين بةم شَيوةية
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قةقمدداونظددةموامقمثغددلوامقسدديبودنقخةبددةاوجمددةمسوا ةيظددةاوصاداضددغاوصامقددوا يوصيددقوامقةئمدداوايفقو دداووووو)
 .، زؤر سوثاس(ا اص ة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين تكاية
 
 

 :شريف عبااحلةيظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 لة راثؤرتي هاوبةش(: 7)ماددةي 

 :ماددةكة بةم  ؤرةي دادَي دادةر َيذرَيتةوة
 :ماددةي شةشةمي ياسايةكة رةت دةكرَيتةوةو ئةمةي دادَي  َيي دةطرَيتةوة

لة هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاو ِةزاو ناحيةكاندا سيستةمي نوَينةرايـةتيي رَيـذةيي بـةطوَيرةي ليسـ      
 .تنيمضة كراوة ثةير ةو دةكرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      
 .بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:واية ةوامءابةا
و:تقرتحواملجقاوامصغة اوامقةمغا

و: نواية ةوامسةبةاو نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةقلي(واصد)تةا وامفقءةو
و:اية ةوامسةبةا)

جمموعدداومالنقخةبددةاوصجيددبوانودوقزقدداوعددا وايءمددينوشوامقةئمدداوووجيددوزوامرتمددغحوكقةئمدداو قفددء ةواصوو:واصد
و(.ايفقو اوعنوعا وايقةعاوايخصصاوملاائءةوادنقخةبغا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكورديةكةش تكاية

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضوارةم
 :ار دةكةينثَيشني خوارةوةئةم دار شتنةي 
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 : َيي دةطرَيتةوة خوارةوةلة ماددةي حةوتةمي ياسايةكة هةموار دةكرَيت و ئةمةي ( يةكةم)بر طةي 
 :ماددةي حةوتةم)

ــةم ــا   : يةك ــ  ت ــرَي وة  ليس ــارةي         ،دةك ــَة ذم ــت و دةش ــانوتن بكرَي ــؤ ث ــذاردن خ ــؤ هةَلب ــةَل ب ــان كؤم ي
بـؤ بازنـةي هةَلبـذاردن تـةرخان كـراون زيـاتر        كانديدةكاني نـاو ليسـ  كـراوة لـة ذمـارةي ئـةو كورسـيانةي       

 (.نةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون رةئيةكان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دواي ئةوةي ئَيمة طفتوطؤمان كرد هةردوو ليذنة
 .حةزيف ِائيمةي فةردي بكرَينت: رةئي يةكةم هةبوو كة دةَلَيت

جيوزامرتمغحوملقوائموايعةركاوشوادنقخةبةاوحبغثودقزقاوعا وايءمدينوشوامقةئمداوعدنوووو)دووةم دةَلَيت رةئي 
 .، زؤر سوثاس(ضةفوعا وايقةعاوايخصصاوملاائءةوادنقخةبغا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين تكاية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جيوزامرتمغحوملقوائموايعةركاوشوادنقخةبةاوعلىوانودقزقاوعا وايءمينوشوامقةئماوعنوعدا وو/ )يةمرةئي سَي
 (.ايقةعاوايخصصاوملاائءةوادنقخةبغا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نان ثةسند كرد، كةوا ِائيمةي فـةردنان ثةسـند كـرد، رةئـي يةكـةم الدةدرَيـت،       ئَيمة لة ماددةي ية  فةرد
رةئي دووةم و رةئي سَييةم دةمَينَيتةوة، هةردوو رةئيشمان بؤ ئَيوةي بةر َيز خوَيندةوة، بؤ ئةوةي تةصويت 

 .يةك ي بكاتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة عةرةبي، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنردانةوةرةئي دووةم يوَيننةوة بةكوردي و ب
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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و:امءأيوامثةني
جيوزامرتمغحوملقوائموايعةركاوشوادنقخةبةاوحبغثودقزقاوعا وايءمينوشوامقةئماوعدنوضدةفوعدا وايقةعداووووو)

و(.ايخصصاوملاائءةوادنقخةبغا
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .بةكوردين فةرموو
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :راي دووةم
دةكرَي خؤ كانديد بكرَيت بؤ ليستةكاني بةشدار لة هةَلبـذاردن بـة ضةشـنَيك كـة ذمـارةي كانديـدةكان لـة        )

 (.تر نةبندوو هَيندةي ذمارةي ئةو كورسيانةي بؤ بازنةي هةَلبذاردن تةرخان كراون زيا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      
ــةوة    ــةرز بكات ــي        ( 7)ب ــة زوعف ــرا، بؤي ــند ك ــط ثةس ــةي دةن ــوثاس، بةزؤرين ــة، زؤر س ــدا نيي ــةس لةطةَل ك

 .ددةيةكي ترمةِاعيدةكان ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ما

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و: نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةقلي(وامثة قا)تلاىواية ةو:وواية ةواخلة سا
و:اية ةوامثة قا)

جتموواديوااوامصيغياوشواماائءةوادنقخةبغاوصتقسموعلىوعا وايقةعاوايخصصاومقليواماائءةومليصدو وو:واصد
و.مقةاموادنقخةبيعلىوا
جتموواديوااوامصيغياواميتو صلتوعلغهةوامقةئماوشواماائءةوادنقخةبغاوصتقسموعلىوامقةاموادنقخةبيو:وثةنغة

و.مقياقاوعا وايقةعاوايخصصاومقليوامقةئما
قةة وتءتغبوتسلسلو ءمييوامقةئماوعلىوااةسوعا واديوااواحلةيلوعلغهةوكلو ءمحوصقوضدووايءمدحووو:وثةمثة
يلوعلىواكروعدا و دنواديدوااوشوايقا داوصاادذاواىلونهةقداوامقةئمداوعلدىوانوتوضدووا دءأةوشوثةمدثوكدلووووووووووووواحلة

 ءمينواىلونهةقاوامقةئماوبالوامقظءوعنوعا وايوااوايءمينوامءجة ومضمةنو قغقونسباومتثغدلوامقسدةءووو
71.)% 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين تكاية
 :ر دزةييرؤذان عبدالقاد.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَينجةم
 : َيي دةطرَيتةوة خوارةوةي ياسايةكة رةت دةكرَيتةوةو ئةمةي (هةشتةم)ماددةي 

 :ماددةي هةشتةم)
دةنرة راستةكاني بازنةي هةَلبذاردن كؤدةكرَينةوةو بةسةر ذمارةي كورسييةكاني تـةرخان كـراو بـؤ    : يةكةم

 .(ِاسم االنتخابي)، واتا بؤ بةدةست هَيناني دابةشي هةَلبذاردن ،َينئةو بازنةية دابةش دةكر
بةسـةر دابةشـي    ةوئةو دةنرة راستانةي ليست لة بازنةي هةَلبذاردندا بة دةست هَيناون كؤدةكرَينةو: دووةم

 .بؤ دياري كردني ذمارةي ئةو كورسيانةي بؤ ئةو ليستة تةرخان كراون ،هةَلبذاردندا دابةش دةكرَين
ريزبةندي كانديداني ليست لةسةر بنةماي ذمارةي ئةو دةنرانةي هةر كانديدَيك بةدةسـ  هَينـاون   : يةمسَي

رَيك دةخرَيتةوةو ئةو كانديدةي زؤرترين ذمارةي دةنري بةدةست هَيناوة دةخرَيتة ثَيشةوةو بةم  ـؤرة تـا   
تـــا كؤتـــايي ليســـتةكة  دابنـــدرَيت ئافرةتَيـــكبةمـــةر َيك ســـَييةمي هـــةر دوو كانديـــد  ،كؤتـــايي ليســـتةكة

ــي بــةدي هَينــاني رَيــذةي            ــداني ثيــاو، بــؤ مســؤطةر كردن ــني لــة ذمــارةي دةنرــي كاندي ي %71بةضاوثؤش
 .، ئةمة ئةسَلي راثؤرتةكة بوو(نوَينةرايةتيي ئافرةتان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كا  شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واي ئــةوةي ئَيمــة طفتوطؤمــان كــرد لةســةر ئــةو ماددةيــة، بةنيســبةت فةِــةرة يــة  و فةِــةرة دوو هــيض    د
موالحةزةيةكي ئةوتؤ نةبوو لةناو هؤَلي ثةرلةمان لةسةر ئـةو دوو فةِةرةيـة، بـةاَلم لةسـةر فةِـةرةي سـَي       

 :دوو موالحةزة هةبوو
ةبَيـت ثيـاو بَيـت يـةكَيكيان ئـافرةت بَيـت،       ئةوة بوو بةنيسبةت سَي كةسةكة، وتيان دوو كـةس د / يةكةميان

موِتةرةحَيك لَيرة درا، دةَلَي لة زنين ئةو سَيية ية  بَيت، مةرج نييـة سـَييةم بَيـت، ئيمكـان هةيـة دووةم      
 .بَيت، ئيمكان هةية يةكةمين بَيت، ئةمة خاَلَيكيان بوو

ةنيسـبةت ئافرةتـان، وامـان    ــة ب %71كة زؤر مةترسي لـَي هـةبوو، ئـةوين تـةحقيقي نيسـبةتي      / دووةميان
كــردو هــةموو اليــةكمان كــؤ  بــووين لةســةر ئــةوةي كــة دةبَيــت ئــةوة زةمانــةتي هــةبَيت و، تةمســيلي لــة    

يةكة لة زنين عةدةدي مةِاعيدي دائريةي ئينتيخابي بَيت، بؤية تةنها ئيعادةي صياغةمان كردووة بؤ 71%
 :ئةم فةِةرةية بةم شَيوةية

امقةئمداوعلدىواادةسوعدا واديدوااواحلةيدلوعلغهدةوكدلو ءمدحوصقوضدووايءمدحوووووووووووووقةدة وتءتغدبو ءمدييووو:وثةمثة)
احلةيلوعلىواكروعا و نواديوااوشوايقا اوصااذاواىلونهةقاوامقةئماوعلىوانوتوضووا دءأةوضدمنوكدلوثالثداووووو
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 ءمينوشوامقةئماوبالوامقظءوعنوعا وايدوااوايءمدينوامءجدة ومضدمةنو قغدقومتثغدلوامقسدةءوبقسدباودووووووووو
 (. نو قةعاواماائءةوادنقخةبغاواموا اة%و71عنوتقلو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش تكاية
 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بر طة سَيي راثؤرتةكة دادةر َيذرَيتةوة
ك بةدةس  هَينـاوة رَيـك   ريزبةندي كانديدةكاني ليست لةسةر بنةماي ئةو دةنرانةي هةر كانديدَي: سَييةم)

دةخرَيتةوة، ئةو كانديدةي زؤرتـرين ذمـارة دةنرـي بةدةسـتهَيناوة لـة ثَيشـةوة دادةنـدرَيت و بـةم  ـؤرة تـا           
ئافرةتَيك دابندرَيت، بةضاوثؤشني  /كؤتايي ليستةكة، بةمةر َيك لةنَيو هةر سَي كانديدي ليستةكةدا ذنَيك

ر كردني بةديهَيناني نوَينةرايةتي كردني ئافرةتان بة رَيذةية  لة ذمارةي دةنري كانديداني ثياو بؤ مسؤطة
 .كةمرت نةبَيت لة كورسييةكاني ية  بازنةي هةَلبذاردندا% 71كة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا فةِةرةي سَي بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوةو تةعدير لةسةري كرا دةخيةمة دةنردانـةوة، كـَي   
كـةس لةطةَلـدا   ( 1)ةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة       لةطةَلداية د

نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئَيسـتا ماددةكـة بـة طشـ  بـة فةِـةرة يـة  و دوو و سـَي         
لةطةَلدايـة دةسـ    دةخيةمة دةنردانةوة بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة لةطةَل تةصـوي  فةِـةرة سـَي، كـَي     

كـةس لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس،     ( 1)بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  
 .بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:واية ةوامسة اا
و: نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةقلي(وامقةاةا)تلاىواية ةو

و:اية ةوامقةاةا)
 نواية ةو(واصدوصثةنغًة)توزعواديوااواميتوحيصلوعلغهةوامقةئماوعلىو ءمييوامقةئماواميتوصر وشوامفقءااو:واصًد
و. نوامقةنونواعالم(وامثة قا)

و.ادالقعرتطومفوزوامقةئماوايقفء ةومبقةاوصيومهواىلوامقةاموادنقخةبيوعلىوو:ًثةنغة
و.توزعوايقةعاوامعة ءةوعقاوصجو اةوعلىوامقوائموايعةركاوبةعقمة وامبةايواداوىو:ثةمثًة
شو ةماوتسةصيوعا وايوااوايءمينوامفةئزقنوشوامقةئماواموا اة،وقدقمواملجدوءواىلوامقءعداومدءطوانودوووووو:ًرابةة

و(.تؤثءوعلىونسباو عةركاوامقسةء
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي شةشةم
 :ي ياسايةكة رةت دةكرَيتةوةو ئةمةي دادَي  َيي دةطرَيتةوة(نؤيةم)ماددةي 

 :ماددةي نؤيةم)
يةكـةم و  )ئةو دةنرانةي ليست بة دةستيان دةهَينَيت بةسـةر كانديـداني ليسـتةكةدا كـة لـة بر طـةي       : يةكةم
 .ا هاتوون، دابةش دةكرَيني ياساي سةرةوةد(هةشتةم)ي ماددةي (دووةم
 .سةركةوتين ليس  تا  بة كورسيية  مةر ة بة الي كةمةوة براتة دابةشي هةَلبذاردن: دووةم

كورسيي بةتاَل لة كاتي هةبوونيدا بةسةر ليستةكاني بةشداردا دابةش دةكرَين بة ثشـت بةسـنت بـة    : سَييةم
 .ماوةي هةرة بةهَيز

ــةتي يةكســان بــووني د : ضــوارةم ةنرــي كانديــداني ســةكةوتوو لــة يــة  ليســتدا، ثــةنا بــؤ تريوثشــك    لــة حاَل
و(.بةمةر َيك كار لة رَيذةي بةشداريي ئافرةتان نةكات ،دةبردرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموون رةئيةكان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة بوو، كـة بـووة ئةسـاس بـؤ موناِةشـة كـردن، ئَيمـة لـةكاتي         بةر اس  ئةوةي خوَيندرايةوة ئةسَلي راثؤرتة
ئامادة كردني ئةو راثؤرتة لة ماددةي شةش ئيل ـاي فةِـةرة دوومـان كـردووة، لـة هـةمان كاتـدا بةنيسـبةت         

ئيعادةي صياغةمان كردؤتةوة، بةاَلم دواي ئةوةي كة ئَيمة لةطةَل بـرادةران ِسـةمان كـرد، بةر اسـ      ( رابةًة)
ناكرَيت ئيل ا ببَيتةوة، ضونكة عي ِةي بة ِائيمةي مونفةريدة هةيـة، كـة ئَيمـة ثةسـندمان      فةِةرةي دوو

كرد، بؤية لةبةر ئةوةي ِائيمةي مونفةريدة ثةسند كراوة، ئَيمة ثَيمان باشـة فةِـةرةي دووش وةكـو خـؤي     
ن بـةم شـَيوةية دةبَيـت كـة     وةكو خؤي دةمَينَيتةوةو صـياغةي ضـوارةمي  ( اصَدوصثةنغًةوصثةمثًة)ََينَيتةوة، واتا 

 :ئَيستا بؤتان دةخوَينمةوة، ئةوين ئةوةية
شو ةماوتسةصيوعا وايوااوايءمينوامفةئزقنوشوامقةئماواموا اة،وقدقمواملجدوءواىلوامقءعداومدءطوانودتدؤثءوووووو)

 .، زؤر سوثاس(علىونسباومتثغلوامقسةء
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين يوَيننةوة
 :شريف عبااحلةيظزاد بةر َيز شَير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لة راثؤرتي هاوبةش(: 2)ماددةي 
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 .لة راثؤرتةكة( دووةم)رةت كردنةوةي 
 (.نوَينةرايةتيي ئافرةتان)بكرَيتة ( بةشداريي ئافرةتان) :ضوارةم

 ،بردرَيـت لة حاَلةتي يةكسان بووني دةنري كانديـداني سـةركةوتوو لـة يـة  ليسـتدا، ثـةنا بـؤ تريوثشـك دة        )
 (.بةمةر َيك كار لة نوَينةرايةتيي ئافرةتان نةكات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةر َيزان، ئَيسـتا فةِـةرة ضـوار بـةو شـَيوةيةي كـة خوَيندرايـةوةو تةعـدير كـرا دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي              
زؤر سـوثاس، بـةكؤي    لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتـةوة  

دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ هةموو ماددةكـة، واتـا فةِـةرةي يـة  و دوو و سـَي و ضـوار بـةو شـَيوةيةي كـة          
خوَيندرايةوةو دةنريشي لةسةر درا دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سـوثاس،  

ةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، كةس ل( 1)كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  
 .ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اية ةوامسةبةا
و:اقةكورأقةنوبعأنهة

و:تقرتحوامصغة اواآلتغا:وامءأيوادص 
و: نوامقةنونوصُتقءأوكةآلتي(ومةةمءةا) نواية ةو(واصًدوصثةنغًةوصثةمثًة)تةا وامفقءااو:واصًد

و:اية ةوامةةمءة
ا اويقاوعضوواجمللسو قةاموأليواببوكةنوحيلوحملهوايءمحوامقةميومهوشوعا واديوااواحلةيلوعلغهدةوشووو:اصًد

و.اةئمقهوبةمقسباوملقوائمو ضوايؤتلفا
لدهوايءمدحوامقدةميومدهوشوعدا ووووووا اويقاوعضوواجمللسو قةاموأليواببوكةنوضمنواةئماو ؤتلفاويغيدلوحمو:وثةنغًة

و.اديوااواحلةيلوعلغهةو نونفسواماغةنوامسغةايوايؤتلفوضمنوامقةئماوايؤتلفا
ا اوكةنوايقةاوامعة ءوخيوواةئماوااققفذاوايءمينواصواةئماو قفء ةوخيصووايقةداواىلو ءمدحوآزدءووووو:ًثةمثة

و(.ة ءا نواةئماوازءىوبةعقمة وامبةايواداوىوصخباليهوقبقىوايقةاوم
و:اىلواية ةوصكةآلتي(وزة سًة)تضةلويقءةوبقسلسلو:وثةنغًة

ا او صلو ءميةنواصواكثءوشواةئماوصا اةوعلدىوايدوااويديغياو قسدةصقاوصكدةنوتءمدغيهموادزدضوووووووو:وزة سًة)
و(.ضمنواماائءةوادنقخةبغا،وتقومواهلغئاوبةجءاءوامقءعاوبغقهم

و:نواية ةوكةآلتييقطو (وثةنغة)تقرتحويغة اوامفقءةو:وامءأيوامثةني
ا اويقاوعضوواجمللسو قةامودىواببوكةنوضمنواةئماو ؤتلفاويغيلوحملهوايءمحوامقدةميوامدذيو صدلووووو:ًثةنغة

و.علىواكثءواديوااوضمنواةئماو ؤتلفا
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و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة كوردين
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :حةوتةمماددةي 
 :ماددةي حةوتةمي ئةسَلي راثؤرتةكة

 :دوو را لةبارةيةوة هةية 
 :ئةم دار شتنةي دادَي ثَيشنيار دةكات: راي يةكةم

 ي ياسايةكة هةموار دةكـرَين و بـةم  ـؤرة   (دةيةم)لة ماددةي ( يةكةم و دووةم و سَييةم)بر طةكاني : يةكةم 
 :دةخوَيندرَينةوة

 :ماددةي دةيةم
ندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسييةكةي لة دةستدا، كانديدي ثاش ئةو لـة رووي  ئةطةر ئة: يةكةم

ذمارةي ئةو دةنرانةي لة ليستةكةي خؤيدا بةدةس  هَيناون  َيي دةطرَيتةوة، سـةبارةت بـةو ليسـتانةي لـة     
 . هاوبةنددا نني

لـةنَيو ليسـتَيكي هاوبةنـددا    ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسييةكةي لة دةستداو : دووةم
بوو، ئةوا كانديدي ثاش ئةو لة رووي ذمارةي ئةو دةنرانةي لة هـةمان ِـةوارةي سياسـيي هاوبةنـددا لـةنَيو      

 .ليس  هاوبةنددا بةدةس  هَيناوة  َيي دةطرَيتةوة
تـا  بـوو،   يـان هـي ليسـتَيكي     ،كـة كانديـدي نـةماوة    ،ئةطةر كورسيي بةتاَل تايبةت بوو بـة ليسـتَيك  : سَييةم

كورسييةكة بؤ كانديدَيكي دي لة ليستَيكي ديكةدا تةرخان دةكرَيت بة ثشت بةسنت بة ماوةي بةهَيزترو بة 
 (.ثَيضةوانةوة كورسييةكة بة بةتاَلي دةمَينَيتةوة

 :دةخوَيندرَيتةوة دةخرَيتة سةر ماددةكةو بةم  ؤرة( ثَينجةم)بر طةية  بة ريزبةندي : دووةم
يان زياتر لة ية  ليستدا دةنرـي يةكسـاني راسـتيان بـة دةسـت هَينـاو دوايـني         ،وو كانديدئةطةر د: ثَينجةم)

 (.واندا دةكاتكانديد كردنيشيان لةنَيو بازنةي هةَلبذاردندا بوو، دةستة تريو ثشكيان لة نَي
 :ةدابر َيذرَيتةو خوارةوةلة ماددةكة بةم  ؤرةي ( دووةم)ثَيشنيار دةكات تةنيا بر طةي : راي دووةم

ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤيـة  كورسـييةكةي لـةنَيو ليسـتَيكي هاوبةنـددا لةدةسـتدا،       : دووةم
 .كانديدي ثاشرت كة زؤرترين دةنري لةنَيو ليس  هاوبةنددا بةدةست هَيناوة  َيي دةطرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ليذنةي ياسايي
 :يبةر َيز شَيروان ناصح حةيدةر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةية ثَيويست دةكات تؤزَيك تةوزني بؤ بدةين، ئةو موناِةشاتانةي كة لةناو هؤلي ثةرلةماندا كرا، 
ــدا  (  ؤتلفدداوص ددضو ؤتلفددا)بةر اســ  بؤضــوونَيك هــةبوو طوتيــان   هــةر يةكــة بةشــَيوازَيك تــةعامولي لةطةَل

دي بةشـَيوازَيك تـةعامول دةكرَيـت، دواي ئـةوةي كـة رةئيـةكامنان       دةكرَيت و، لة هةمان كاتدا ِائيمـةي فـةر  
طةاَلَلة كرد، تةِريبةن رةئيةكان هةمووي كؤبؤوة، كة ئَيمـة فةِـةرةي يةكـةم و دووةم و سـَييةم هةرسـَيكي      
دةم  بكةين لة ية  فةِةرة، ضونكة ِةوائيمي موئتةليفين دةطرَيتـةوة، ِـةوائيمي غـةيري موئتـةليفين     

لــة هــةمان كاتــدا ِائيمــةي فــةردين دةطرَيتــةوة، ضــونكة بــة يــة  ضــاو تــةعاموليان لةطــةَل    دةطرَيتــةوةو،
 .دةكرَيت

بةنيسبةت ثَينجةمين، ئَيمة لة فةِةرةيةكي ثَيشرت دةنرمان لةسةريدا، بؤيـة ثَيويسـت بـة ثَينجـةم ناكـات،      
 :مان بةو شَيوةية كردووة(11)بؤية ئيعادةي صياغةي ماددة 

و:ةو نوامقةنونوصوحيلوحملهةو ةقليتلاىواية ةوامةةمء)
ا اويقاوعضوواجمللسو قةاموديواببوكةنوحيلوحملهوايءمحوامقةميومهوشوعا واديوااواحلةيلوعلغهدةوشوو:وأصًد

و.اةئمقه
ا اوكةنوايةقاوامعة ءوخيوواةئماوااققفذاوايءمينواصواةئماو قفء ةوخيصووايقةداواىلو ءمدحوآزدءوووو:وثةنغًة

و(.قمة وامبةايواداوىوصخباليهوقبقىوايقةاومة ءًا نواةئماوازءىوبةع
و

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بة كورديةكةي
 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لة راثؤرتي هاوبةش(: 3)ماددةي 
 :ماددةكة بةم  ؤرةي دادَي دادةر َيذرَيتةوة

 :تةوةو ئةمةي دادَي  َيي دةطرَيتةوةماددةي دةيةمي ياسايةكة رةت دةكرَي
ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن لةبةر هةر هؤية  كورسييةكةي خؤي لةدةستدا، كانديـدي دواي ئـةو لـة     :يةكةم

 .رووي ذمارةي ئةو دةنرانةي لةنَيو ليستةكةيدا بةدةس  هَيناوة،  َيي دةطرَيتةوة
يـان هـي ليسـتَيكي تـا  بـوو،       ،كانديـدي نـةماوة  ئةطةر كورسيي بةتاَل تايبـةت بـوو بـة ليسـتَيك كـة       :دووةم

كورسييةكة بؤ كانديدَيكي دي لة ليسـتَيكي دي تـةرخان دةكرَيـت، بةثـةير ةو كردنـي مـاوةي هـةرة بـةهَيزو         
 .بةثَيضةوانةوة كورسييةكة بة بةتاَل دةمَينيََتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دةكات و ئةو دوو فةِةرةي كة ئةخري  ار بة كـوردي و   بةر َيزان، ئَيستا صياغةي ئةخري كة ئيل اي ماددةكة
عةرةبي خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا    

 .نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر
 :ازبةر َيز عوني كمال سعيد بةز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:واية ةوامثة قا
و: نوامقةنونوصحيلوحملهةو ةقلي(وامثالثون) نواية ةو(واصًدوصثةمثًة)تةا وامفقءتةنو
و:اية ةوامثالثون

اقدةمو دنوامغدوموامقدةميومقعدءوووووو(وثالثداو)ماليءا وصاماغةنةاوايقضءرةوجءاءواءارااواهلغئاوامطةنويغهدةوزدال وووو:ًاصد
و.ييغفقنوحملغقنوقو غقنوشوادالغمامقءاروشو

امةءاقوتقاونو نوثالثاواضةةو ضو قفء غنوملقظءوشوو-تقوىلواغئاوشوحماماومتغغزواالغموكور اقةنوو:ًثةمثة
امطةونوا ةماوامغهةو نوابلواهلغئاواصواديدءا واصواماغةندةاوايقضدءرةو دنوجدءاءوادءارااواهلغئداوزدال وامةملغداوووووووووو

و.ءاراتهةوبةتاادنقخةبغاوصتاونوا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بة كورديةكةش
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم
ي ياسـايةكة هـةموار دةكرَيـت و ئةمـةي دادَي  َييـان      (سييةم)لة ماددةي ( يةكةم و سَييةم)هةردوو بر طةي 

 :دةطرَيـتةوة
 :ماددةي سييةم

ئةو كةس و ِةوارانةي لة ئاكـامي بر يارةكـاني دةسـتة زيانيـان بةركـةوتووة بؤيـان هةيـة لـة مـاوةي          : كةمية
رؤذ لة رؤذي دواي بآلو كردنةوةي بر يارةكة لة دوو رؤذنامةي ناوخؤي رؤذانـةي هةرَيمـدا تانـةي لـَي     ( سَي)

 .بدةن
كـة لـة سـَي دادوةري ناخؤتـةرخان      ،راقعيَـ  – دةستةية  لـة دادطـاي تـةمييزي هـةرَيمي كوردسـتان     : سَييةم

 ،يان تا  ،كة لة اليةن دةستة ،ثَيكهات بَيت ئةركي تةماشا كردني ئةو تانانة دةطرَيتة ئةستؤ( ناموتةفةر يغ)
يان ِةوارةي زيان لَيكةوتوو لة ئاكـامي بر يارةكـاني دةسـتةوة لـة رَيـي ثرؤسـةي هةَلبذاردنـةوة بـؤي رةوانـة          

 .نيكؤتايكراون و بر يارةكانيشي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون رةئيةكان
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة لة مـاددةي سـَي دوو فةِـةرة مةتروحـة بـؤ تةحديـد، بةنيسـبةت فةِـةرةي يةكـةم دوو رةئـي هةيـة،            
 .لةطةَل ئةسَلي ِانونةكةية ضؤن هاتووة، وا ََينَيتةوة/ رةئيةكيان

ئةوةية كة مودةي تةعن كةمة، لة سَي رؤذةوة بكرَيتة هةفتةية ، بةاَلم ئةوة رةئـي يـة    / ئي دووةمينرة
 .بةر َيزي ئةندامي ثةرلةمانة

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة حيساب دةكرَيت ية  رةئي، ضونكة رةئي ية  ئةندام لةطـةَل رَيزمـان بـؤي وةرناطريَيـت بـؤ دةنرـدان،       
يةكةم دةخةينة دةنردان وةكو ئةوةي بـةكوردي و عـةرةبي خوَيندرايـةوة، كـَي لةطةَلدايـة       بؤية ئَيستا رةئي

دةس  بةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط            
 .ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

و:اقةكورأقةنوبعأنهة(:وثةمثًة)بةمقسباومدو
و.ادبقةءوعلىوامفقءةوكمةوايوصار ةوشوامققءقء:وامءأيوادص 
اىلو(وص اماوامقمغغزوتعاغلواغئدةاواضدةئغاوازدءىو سدبو قطلبدةاووعملدهةوووووو).....تقرتحواضةياو:وامءأيوامثةني
و.ازضوامفقءة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 :دوو را هةية :ي ئةو ماددةية(سَييةم)سةبارةت بة 
 .هةر واش ََينَيتةوة ، يةكةم راثؤرمتان،بر طةكة وة  ضؤن لة راثؤرتةكةدا هاتووة: راي يةكةم
ــة   : )...راي دووةم ــة ب ــؤي هةي ــةمييز ب ــاي ت ــك    ثَيي و دادط ــةي دادوةري ثَي ــتةي ديك ــةي دةس ــ  كارةك خواس

 .يرَيتة سةر كؤتايي بر طةكةوة عيبارةية، واتا ئةو (بهَينَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةئي دووةم بة كوردي و عةرةبي يوَيننةوة، بؤ ئةوةي بدةينة دةنردان، ضونكة ئيزافةية بؤ سةر ماددةكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خواس  كارةكـةي دةسـتةي ديكـةي     بةثَييادطاي تةمييز بؤي هةية و د: )...راي دووةمبةكورديةكة ئةوةية، 
 .(دادوةري ثَيك بهَينَيت
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوِتةي نيزاميت هةية  فةرموو
 :بةر َيز نةرنان عبدا  ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةوة هةَلةيـةكي ئيم ئيـة،     نة  دةستةية ، دةستةي تـر ثَيـك بهَينَيـت، لةبـةر ئـةوةي يـة  دةسـتة نييـة،        
 .ثَيمواية دةبَيت ضا  بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديار بوو، بةر َيزان، دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة         ( اغئةاواضةئغا)سوثاس، 
زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي    ،÷كـةس لةطةَلـدا نييـة   ( 1)زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـ  بـةرز بكاتـةوة     

 .دةنط ثةسند كرا، رةئي دووةم ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:اية ةوامقةاةا
و:صتقءأوكةآلتي(واحلة قاوصامثالثون) نواية ةو(واصًد)تةا وامفقءتةنو

 نورئةااوجملسواموزراءوبقةءوعلىواارتاحو نواهلغئدا،وقةلدنوعقدهوبوادةئلووووو ا و وعاوادنقخةبةاوبقءارو:واصًد)
و(. ةئاوصمثةنونوقو ة(و181)ادعالموايخقلفاوابلوايوعاوا ا ودجءائهوبدو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم
 :كرَيت و بةم  ؤرةي دادَي دةخوَيندرَيتةوةهةموار دة( سي و يةكةم)لة ماددةي ( يةكةم)بر طةي 

 :سي و يةكةمماددةي )
ــةم ــارَيك : يةك ــة بر ي ــذاردن ب ــت     يوادةي هةَلب ــاري دةكرَي ــةوة دي ــةني وةزيران ــةرؤكايةتيي ئةجنوم ــةرس  لةس

سـةدو  ( 181)بـةر َيوةبردني بـة    ، بـؤ وادةي ديـاري كـراو   هؤيةكاني راطةيانـدن ثـَين  ثَيشنياري دةستةوة، لة
 .رادةطةيةندرَيتهةشتا رؤذ 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون رةئيةكان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضةندين رةئي هةبوو سةبارةت بة مودةكةي، بةر اس  خؤي لةسةر ناوةر ؤكي ماددةكة هيض موالحةزةيـةكي  
رؤذ، ثَيشـنيار كـرا بـوو    ( 181)كة ثَيشنيار كرا بوو  ئةوتؤ نةبوو، بةاَلم زياتر هةمووي لةسةر مودةكة بوو،
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رؤذ بَيـت، بـؤ ئـةوةي    ( 91)رؤذ، ئَيمة لةسةر ئةو ماوةية رَيككةوتني كة ( 45)رؤذ، ثَيشنيار كرا بوو ( 91)
مة الَيك بدرَيت، بؤ ئةوةي لة دةزطاكاني راطةياندن رؤذي ئينتيخاباتةكة ئيع ن بكرَيت، يـةعين مةبةسـت   

ئةوةية كة رؤذي ئينتيخاباتةكة لة دةزطاكاني راطةياندن ئيع ن بكرَيت، نةوة  ئةو ماوةية  رؤذة( 91)لةو 
رؤذم ثَيويسـتة، طـرنط   ( 111)رؤذم ثَيويسـتة، يـان   ( 181)كؤمسيؤني بااَل ثَيويس  ثَي هةيـة، كـة دةَلَيـت    

ينجا ئةطـةر ئيجـازةم بـدةنَي    رؤذدا بَ و بكرَيتةوة، ئ( 91)ئةوةية دةبَيت لة دةزطاكاني راطةياندن لة ماوةي 
 :فةِةرةكة يوَينمةوة بةم شَيوةية

حيا و وعاوادنقخةبةاوبقءارو نورئةااوجملسواموزراءوبقةًءوعلىواادرتاحو دنواهلغئداوقةلدنوعقدهوبوادةئلووووووو:وأصًد)
و(.تسةنوقو ًة(و91)ادعالموايخقلفاوابلوايوعاوا ا ودجءاءائهوبدد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي نيزاميت هةية  فةرموو كا  دَلشادنوِتة
 :بةر َيز دَلشاد شهاب حا ي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بقدةًءوعلدىواادرتاحو دنووووو)طةر انةوة نيية بؤ موناِةشة كردن، يان صـياغةيةكي تـازة، بـةس ئـةوةي كـة دةَلَيـت       
م لـةو حاَلةتـةدا   ، تةبيعي هةيئـة ئـةوة مةبةسـت موفةوةزيةيـة، ئيشـكال لةسـةر ئـةوةش نييـة، بـةالَ         (اهلغئا

ِةراري ئينتيخابـات دةكةوَيتـة دةسـ  هةيئـة، يـةعين كـةييَن هةيئـة بـؤ حكومـةتي ئيقـترياح كـرد، ئينجـا             
رؤذي دةذمَيرين، بة رةئي من هةر هةمان هةدةف تـةحقي   ( 91)حكومةت ئيع ني مةوعيد دةكات، ئينجا 

بقدةًءوعلدىووو)وةرةت لةطـةَل هةيئـة، نـة     دةكات، ئةطةر بَلَيني حكومةت ئيع نـي موعيدةكـة دةكـات بـة مةشـ     
 .، ئةمة ئيشكالَيك دروست دةكات، ئةطةر تةعدير نةكرَيت، سوثاس(اارتاحو نواهلغئا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي، رةئيةكةي دروستة  رةئيتامنان دةوَيت
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ةكةي كا  دَلشادمان ثَي ِةبوَلة، صياغةكةمان بةم شَيوةية كردؤتةوةئَيمة موِتةرةح
حيا و وعاوادنقخةبةاوبقءارو نورئةااوجملسواموزراءوبةمقعةصرو دوواهلغئداوقةلدنوعقدهوبوادةئلوادعدالمووووووو:وأصًد)

و.(تسةنوقو ًة(و91)ايخقلفاوابلوايوعاوا ا ودجءاءائهوبددو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      بةر َي
 .كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا فةِةرةكةي تر( 1)بةرز بكاتةوة  

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة بةر اس  دةمةوَيت بؤ بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان تةوزيح بكةم، ئةوين ئةوةية بةنيسـبةت  خاَلَيك هةي
فةِةرةي سَييةمي ماددةي نـؤ لـة ئةسـَلي تـةِريري موشـتةرة ، لـة ئةسـَلي ِانونةكـة مـاددةي سـي و يـة             

ا ارةومدؤصنهةوحلدنوانقخةبدةاوووووشو ةماوتةذرواجءاءوادنقخةبةا،وتسقمءواجملةمسوش:وثةمثًة)دةَلَيت ( ثةمثًة)هاتووة 
، (7)، ئةوة بـة حةِيقـةت ئَيمـة تةماشـاي رةئـي حكومةتيشـمان كـردووة لـة ِـانوني رةِـم           (جمةمسوجاقاة

ئةطةر ئةو نةصة وةكو خؤي ََينَيت تةعاروزَيك تَيدا ثةيدا دةبَيت، بؤ ئـةوةي نةصـةكان تةوحيـد بكـةين،     
 :، ئَيمة ثَيمان باشة سَييةمةكة بةو شَيوةية بَيت(4)و، هةم لة ِانوني رةِم (7)هةم لة ِانوني رةِم 

تسدةنوقو دًةووو(و91)شو ةماوتةذرواجءاءوادنقخةبةا،وتسقمءواجملةمسوشوا ارةومدؤصنهةويداةودتزقداوعلدىووووو:وثةمثًة)
 .سوثاس،و(اعقبةرًاو نوتأرقخوانقهةءواماصرة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة كورديةكةش
 :حممود عبدا بةر َيز الاعير 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة حاَلةتي ئةستةم بـووني بةر َيوةضـووني هةَلبذاردنـدا، ئةجنومةنـةكان لـة بـةر َيوةبردني كاروبـاري         :دووةم
 .نةوةد رؤذ زياتر نةبَيت لة رؤذي كؤتايي هاتين خولةكةوة( 91)خؤيان بةردةوام دةبن تا ماوةية  كة لة 

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      
 .بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:واية ةوامةةمءة
هلددةوصتضددةلوامغهددةويقددءةوازددءىوبقسلسددلوووو(واصًد) ددنوامقددةنونويقددءةوو(وامثةنغدداوصامثالثددونو)ايددة ةوتاددونوايددلوو

و:صكةآلتي(و7ص1ص1/ثةنغًة)
و:امقصوقتواخلةصوصقعمل:وثةنغًة)
صاماازلغداوصكةيداوايؤاسدةاواد قغداوادزدءىوصتادونوطءققداوووووووووالثَيشـمةرطة امةساءقنو نو ققسبدديوصزارةووو-1

ياوتضدةهةواهلغئداوامةلغدةوايسدققلاومالنقخةبدةاوصتةقمداويغهدةوعلدىوادوائمورمسغداوووووووووووتصوققهموصيقةودجءاءااوزة
تسدةنوقو دًةو دنو وعداووووو(و91)تقضمنوادمسةءوصايوااووصتلقزمواجلهةاواعالموبققاميهةوزال و اةودوتقدلوعدنووو

و.عوامةةماجءاءوادنقخةبةاوصبقةًءوعلغهوتعطبوامسةئهمو نواجلوامقةزبنوصمغسوهلمو قوامقصوقتوقوموادارتا
امقزدءوصايةققلنوصا قجزقنوصقةقماوشوتصوققهموعلىواجءاءااوتضةهةواهلغئاوامةلغدةوايسدققلاومالنقخةبدةاووووو-1

ثالثنوقو ةو(و71)بقةءوعلىواوائموتقا هةوصزارةوامةملوصامعؤصنوادجقمةعغاوصاماازلغاوزال و اةودوتقلوعنو
و.ابلوقوموادارتاع
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عددفغةاوصايصدديةاوادزددءىوصقاددونوبقددةءوعلددىواددوائموتقددا هةواددذمواجلهددةاوابددلووايءضددىوامءاادداقنوشوايسقو-7
و.ايبةمءةوبةدارتاعوصوصيقةودجءاءااوتضةهةواهلغئاوامةلغةوايسققلاومالنقخةبةا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش تكاية
 
 

 :شريف عبااحلةيظوبةر َيز شَيرزاد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دةيةم
ي و بر طةيةكي ديكـةي دةخرَيتـة سـةر    (يةكةم)لة بنةضةي ياسايةكة دةبَيتة بر طةي ( سي و دووةم)ماددةي 

 :دادَي يةرو بةم  ؤ( 7و1و1/ دووةم)بة ريزبةندي 
 :دةنرداني تايبةت و بري  دةبَيت: دووةم)
كـاني ديكـةي ئـةمين و    كةساني عةسكةري لة كارمةنداني وةزارةتـي ثَيشـمةرطةو نـاوخؤ و تَيكـر اي دةزطا     -1

ــت    ــةت دةبَي ــوَيين تايب ــةطوَيرةي رَيوش ــدانيان ب ــاري دةنر ــذاردن     ،رَيك ــةربةخؤي هةَلب ــاني س ــتةي ب ــة دةس ك
كـة نـاو و شـوَين دةطرَيتـةخؤ و ئـةو اليةنانـةي سـةرةوةش         ،دايدةنَيت و ثشت بة ليس  فةرمي دةبةسرتَيت

رؤذ بةر لة وادةي بةر َيوةضووني هةَلبـذاردن   (91)ثةيوةست دةبن بة ثَيشكةش كردني لة ماوةيةكدا كة لة 
كةمرت نةبَيت، بةطوَيرةي ئةوةش ناويان لة ليس  دةنردةرانـدا دةسـر درَيتةوةو رؤذي دةنرـداني طشـ  مـايف      

 .دةنردانيان نابَيت
بةنــدي و طــرياو و دةستبةســةران و دةنرــدانيان بــةطوَيرةي رَيوشــوَينَيك دةبَيــت كــة دةســتةي بــاني           -1

بةثَيي ليست كة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةنيةتي و ناوخؤ ثَيشكةشي  ،ي هةَلبذاردن دايدةنَيتسةربةخؤ
 .رؤذ بةر لة رؤذي دةنردان كةمرت نةبَيت( 71)دةكةن بة ماوةية  كة لة 

كـة ئـةو اليةنانـة بـةر لـة       ،ثَيي ليسـتَيك دةبَيـت  ةنةخؤشي كةوتووي نةخؤشخانةو تيمارخانـةي ديكـة بـ    -7
كردني دةنردان ثَيشكةشي دةكةن و بةطوَيرةي رَيكارَيك كة دةستةي باني سةربةخؤي هةَلبذاردن دةست ثَي 

 .دايدةنَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون رةئيةكان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

/ سـة كـرد، بةنيسـبةت فةِـةرةي يةكـةم     ئَيمة وةكو هةردوو ليذنةي هاوبةش، دواي ئةوةي رةئيةكامنان ديرا
رؤذ، ( 21)رؤذ بـوو، بـةاَلم دوو رةئـي تـرين هـةبوو، رةئيـة  دةَلَيـت        ( 91)ماوةكةي، لة ئةسـَلي ثرؤذةكـة   
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ــت   ــرين دةَلَي ــةكي ت ــةر َيزو     ( 45)رةئي ــوةي ب ــي ئَي ــين رةئ ــردووة، دوا رةئ ــر ك ــان داخ ــَي رةئيم رؤذ، هةرس
 .ئةنداماني ثةرلةمانة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

تكاية رةئية ِانونيةكة، يةعين ئةوةي لة دوو رةئي زياتر هةبوو، بةس ئةوة دةخةينة دةنردانـةوة، ضـونكة   
 .ناكرَيت، فةرموو

 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةم سـَي، ضـوار ئةنـدام    دواي ئةوةي تةدِيقمان كردووة، بةنيسبةت رةئي يةكةم و رةئـي دووةم و رةئـي سـيَ   
ثةرلةمان زياتر ئةو ماوانـةيان ئيسـارة كـردووة، ئةنـدامَيك نييـة، ئةطـةر ئةنـدامَيك بوايـة ئيشـارةمتان ثـَي           

 .نةدةدا، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة ئَيستا لة زؤرةوة دَيينة خوارةوة، بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية مةشروعي حكومةت 
 .رؤذة دةس  بةرز بكاتةوة  كا  دكتؤر ئةبةد نوِتةي نيزامي هةية، كةرةم بكة( 91)

 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رؤذ ( 91)ئَيمة لة ماددةي ثَيشوو دةنرمان لةسةر ئةوةدا، كة ئةو ماوةيةي تةحديد دةكرَيت بؤ ئينتيخابات 

رؤذ، لةبـةر  ( 91)بؤ دةكـات، مـن ثَيموايـة لَيـرة ثَيويسـتة ئـةو ماوةيـة كـةمرت بَيـت لـة            ثَين ئةوة ئيع ني
 .................ئةوةي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ئةوة نوِتةي نيزامي نيية، تكاية شةرح مةكة، ر ائةن، موناِةشةتان كـردووة، ئَيسـتا دةنرـي لةسـةر     
ــةو   ــةر َيزان، ئ ــن، ب ــةرز    رؤذةي ( 91)دةدةي ــ  ب ــَي لةطةَلدايــة دةس ــة دةنردانــةوة، ك ــراوة، دةخيةم ــيع ن ك ئ

ــةوة   ــوثاس،      ( 15)بكات ــةوة  زؤر س ــةرز بكات ــ  ب ــة دةس ــدا نيي ــَي لةطةَل ــوثاس، ك ــة، زؤر س ــةس لةطةَلداي ك
رؤذ، بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية ( 21)بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا دةضينة سةر 

بةر َيز لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز     ( 53)ؤذ بَيت دةس  بةرز بكاتةوة  ر( 21)
 .رؤذ ثةسند كرا، زؤر سوثاس( 21)بةر َيز لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ( 15)بكاتةوة  

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةكة تةصوي  لةسةر كرا، ثَيويست دةكات دوو فةِةرةكةي تـرين تةصـوي  لةسـةر     فةِةرةي يةكةمي
 .بكرَيت، دوايَي كؤي ماددةكة تةصوي  لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كام فةِةرة بيخوَينةوة
 
 
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

امقزدءوصايةققلنوصا قجدزقنوصقةقمداوشوتصدوققهمووووو-1: )لة ثرؤذةكة دةَلَيت( 11)ماددةي  فةِةرةي دوو لة
علددىواجددءاءااوتضددةهةواهلغئدداوامةلغددةوايسددققلاومالنقخةبددةاوبقددةءوعلددىواددوائموتقددا هةوصزارةوامةمددلوصامعددؤصنوووووووو

و.(ثالثنوقو ةوابلوقوموادارتاع(و71)ادجقمةعغاوصاماازلغاوزال و اةودوتقلوعنو
ايءضىوامءاااقنوشوايسقعفغةاوصايصيةاوادزدءىوصقادونوبقدةءوعلدىوادوائموتقدا هةوادذمووووووووو-7)و:ةِةرةي سَيف

و(.اجلهةاوابلوايبةمءةوبةدارتاعوصوصيقةودجءاءااوتضةهةواهلغئاوامةلغةوايسققلاومالنقخةبةا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس
بةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـرا، ئَيسـتا طشـت ماددةكـة دةخرَيتـة دةنردانـةوة، كـَي             

كـةس لةطةَلـدا   ( 1)لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة       
 .بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر نيية، زؤر سوثاس،

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و:واية ةواحلة قاوععءة
و(. اءرةوو-امثةنغاوصامثالثونو) نواية ةو(وزة سة)تلاىوامفقءةو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ةمدماددةي ياز
 .رةت دةكرَيتةوة( دووبارةية - سي و دووةم)لة ماددةي ( ثَينجةم)بر طةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيةكان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دا هــاتووة، بةنيســبةت فةِــةرةي ثَينجــةم، رةئيــة  هةيــة وةكــو خــؤي ََينَيتــةوة كــة لــة ئةســَلي ثرؤذةكــة  
 :دووبارةية، موِتةرةحَيكين هةية بةم شَيوةية( 71)ماددةكة رةِم 

و: نوامقةنون،وصتقءأوكةآلتي(و اءرة) نواية ةوامثةنغاوصامثالثونو(وثةمثًة)تةا وامفقءةو)
خيصوو قةاًاوصا اًاوملالاانوامسءقةنواآلمورقن،وص قةاوصا اوملرتكمةنوشوجملدسوحمةيظداوامسدلغمةنغاووووو:ثةمثًة

و.قققةيسوعلغهةو ءميواواياوننوايذكورقن
 :اىلواية ة،وصكةآلتي(واة اًة)صاضةياويقءةوبقسلسلو

ملالدداانوامسددءقةنواآلمددورقنوصامرتكمددةنوشواداضددغاوصامقددوا يوايقواجدداقنويغهددةوعقدداواجددءاءووووووووةحيددا وكؤتدددو)
 (.ادنقخةبةا

 .ةر َيز تةِديم كرابةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةم موِتةرةحة لةاليةن دوو ئةندامي ب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةر َيز ئةو موِتةرةحة زؤر  ةوهةريية بؤ طؤر يين ِانونَيـك، لةبـةر ئـةوة طـؤر يين ِـانون بـة       
موِتــةرةح ناكرَيــت، ثَيويســتة بــة ثرؤذةيــة  ثَيشــكةش بكرَيــت، لةبــةر ئــةوة ئــةم موِتةرةحــة موخــاليفي 

 .نردانةوة، بر ؤ بؤ موِتةرةحةكةي تر، نوِتةي نيزاميت هةية  فةرموومةباديئي ِانونة ناخيةينة دة
 :بةر َيز ساد تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عامواو )لةخوَيندنةوةو لة شةرح كردنةكةي غموزَيك هةية، ئةطةر وا بَيت نازام ضي بَلَيم، لَيرة كة دةَلَيت 
يةعين تةهمين نةكرَيت هيض رةئية ، من لَيرة باوةر  ناكةم ( ءتهمغشوصاناةرورأيوعضوومذاونارالوا نةموادرا

 ........غموزَيكي وا هةبَيت، كة ئةو ماددةية نةخرَيتة شةرح كردن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز، ئةوة مةبةست ئةوة بوو هةر رةئية ، تكاية دانيشة، هةر رةئيـة  هـةبَيت وازيـح بَيـت، يـة  رةئـي       
 .نردانةوة، دووش بَيت ناخرَيتة دةنردانةوة، ئةمة ية بَيت ناخرَيتة دة

كؤتا بة ِانون لة دةورةي دوو ئَيمة ضارةسةرمان كرد بوو، بة ِانون ضارةسةر كراوة، بؤية بؤ طؤر يين / دوو
ماددةيــةكي  ةوهــةري ثَيويســت بــة ثــرؤذة دةكــات، ناكرَيــت بــة موِتــةرةحَيك يــة ، يــان دوو، يــان ضــةند 

ثَيويستة بؤ ئةو حاَلةتة ئةطةر ثَيويست بكات ثـرؤذة ياسـاية  بـة رَيرايـةكي ِـانوني       كةسين بَيت بكرَيت،
 .تةِدني ثةرلةمان بكرَيت بةو حاَلة، فةرموو سؤزان خان

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة وةكو نةصي ئةسـَلي  هةر بؤ ئةوةي كة ئةو موِتةرةحة دوو كةس كردوويةتي، بةاَلم ئةوةي كة دةمَينَيتة
كـة ثَيكهـاتووة لـة    ( 71)ِانونةكة خؤي دةمَينَيتةوة، يةعين وةكو ئةوةي كـة هـاتووة لـة ِانونةكـة مـاددةي      
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ثَيــن  فةِــةرةو، لــة زننيــان مةِعــةدَيك بــؤ كلــدان ســريان ئاشــووري لــة حمافــةزةي ســلَيماني وةكــو خــؤي    
 .ماوةتةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  ئةمري فةرموو زؤر سوثاس،
 
 
 

 :بةر َيز امري طؤطا يوسف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مانـاي ض رةفتـار طـةل    ( اداضدغاوصامقدوا يوو)ئةظ ئيعتريازة بةرَي ِانون نيسبةتا ثارَيزطةها بـي، نوكـة بَيـذي    
كوتدةوووحيدا و)ثارَيزطةها بَيـت كـر يـا وي رةفتـار ذي ل طـةل ِـةزاو ناحيـة بَيتـة كـرن، يـةعين ئةطـةر ئةسـَر             

 .ئةطةر ئةظة بَيتة الدان، ماناي ض ئةسَر نامَينَيت بؤ ثارَيزطا( ملالاانوشواداضغاوصامقوا ي
براي بةر َيزم لَيرة ناكرَيت، بة ِانون، بةَلَي، وةكو سؤزان خان باسي كرد، ئةوة حةِي خؤتانة، تةبيعيـة، لـة   

وند مةوزوعَيكت هةبَيت بـة ثـرؤذة ياسـاية     شوَيين خؤي دةمَينَيت، ئةطةر بتةوَي بؤ ِةزا، بؤ ناحية، بؤ ط
تةِديم بكـة، دة ئةنـدامي ثةرلـةماني بـةر َيز ئيمـزاي بـؤ بكـات، دَيـت خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ دةكرَيـت،             
دةضَيتة ليذنةكان، موناِةشة دةكرَيت، دَيتة ئَيرة دةنري لةسةر دةدرَيت، بةاَلم ئَيستا شوَيين ئةم  ةلسـةية  

 .نيية، فةرموو
 :ساد تؤما كاكؤبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كؤتا، كؤتاية، ض لة ثةرلةماني عَيراِي بَيت، ض لة ثةرلـةماني كوردسـتان بَيـت، ض لـة ئةجنومـةني شـارةواني       
بَيت، ناكرَيت ئَيمة لة الية  تـةواوي بكـةين، لـةالي دووةم موعـةوةِي بكـةين، ر اتـان لـَي دةكـةم كؤتـا لـة           

 ................ناكات، ئةطةر لة ِةزاو ناحيةكان نةمبَيت، بة ثَيضةوانةوة ئةجنومةني ثارَيزطا هيض
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر ائةن رةئيةكةت طةيشت، براي عةزيزم، من وا بة كـوردي ثَيـت دةَلـَيم، وابـزام  ةنابيشـت كـوردي بـاش        
 .دةزاني، ئةوةي بة ِانون ضارةسةر كراوة وة  خؤي دةمَينَيت، ئةوة ية 

ةطةر ش  ئيزافيت ثَيويستة، دةيبيين حةِة، دةتواني تـةحقيقي بكـةيت ثرؤذةيـةكي ياسـا بـة رَيرةيـةكي       ئ
ياسايي تةِدني ثةرلةمان دةكرَيت موناِةشةي لةسةر دةكرَيت، بةس ناكرَيت لَيـرة، لـةم  ةلسـةية، تكايـة     

 .تةواو، كا  شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل حتسني حممد

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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ي مانط لة تةِريرة هاوبةشةكة، ئةوةي زيادةي كؤتاي لـة سـلَيماني بكرَيـت،    11من لة تةِريري خؤمان لة 
من ثَيشنيارم كردووةو تةحةفوزي خؤشـم لةسـةر نووسـيوة، لـةناو هـؤَلي ثةرلـةمانين دوو كـةس تةئيـدي         

ام زؤربةي برادةرةكانين لةطةَل كردوومة، لةناو دانيشتنةكةي رؤذي ئةخري هةر ئةوةمان تةرح كردو، وابز
 .ئَيمة بوون، كة ئيزافة نةكرَيت ماناي واية ئَيمة ضي بكةين

 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

براي عةزيز، تؤ رَيرـا ِانونيةكـةي وةربرـرة، بةسةرضـاو، بـةاَلم ئـةو رؤذة  ـةنابت لَيـرة نـةبووي هـةر بـؤ            
لَيرة نةبووي، ية  بةر َيز كـا  يةشـار بـوو ثَيشكةشـي     مةعلوماتت، ئةو رؤذةي ئةو موناِةشةيةمان كرد تؤ 

 .كرد سؤزان خان ثشتيواني لَي كرد، ئةمة ية 
ئةطةر ثَين  كةسي ترين بواية، هـةر وا ـة ئَيمةيـة بـة سـةرؤكايةتي وةكـو سـةرؤكي ثةرلـةمان بـة          / دوو

كةسـَيك يورَيـت، بـةاَلم     ةنابتان بَلَيم بؤ ئةم مةوزوعة مايف  ةنابتة، كةس لةطةَل ئـةوة نييـة مـايف هـيض     
بر ؤ رَيرايـةكي ياسـايي بـة ثـرؤذة ياسـاية  تةِـديم بكـة لـةم ثةرلةمانـة موناِةشـةي دةكـةين، بـةاَلم هـةر              
ثَيشــنيارَيك يــة  كــةس بيكــات، دة كــةس بيكــات، موخــاليفي مــةباديئي ِــانون بَيــت، لَيــرة حــةِي ئَيمةيــة  

ة كؤتـا ئـةو ِانونـةمان دةركـردووة، دةتـواني تةِـدني       نةدةينة دةنردان، تكاية، تةواو، ِانوني كؤتا ئَيمـة بـ  
ثرؤذةية  بكةيت و بَيتـة ئَيـرةو خوَيندنـةوةي بـؤ بكرَيـت، بضـَيتة ليذنـةكان موناِةشـةي لةسـةر بكرَيـت،           

 .بةسةر سةرم، كا  عبدالقادر فةرموو
 :بةر َيز عبدالقادر اكرام كير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دا هاتووة، ئَيمة هةموومان دةزانني لة سةرةتاي دامةزراندني (71)سَلي ماددةي سةبارةت بة بر طة سَي لة ئة
دةوَلةتي عَيراِةوةو لة ثَين ئةوين، يةعين توركمانَيكي زؤر لة شـارةكاني كـةركوو  و خانـةِني و كفـري     

رة، بـة  ئةوانة هةروةكو فةرمانبةر هاتوون لةناو شاري سلَيماني  َي نيشني بوونة، فيعلـةن عةدةديشـيان زؤ  
دةنرمـان لـةناو شـاري سـلَيماني هَينـاوة، يـةعين       ( 7111)ئيسـثاتين خؤمـان هـةروةكو ضاكسـازي توركمـان      

ئةوانين مةسةلةن خةَلكي سلَيماني، ئةو توركمانانةي خةَلكي شـاري سـلَيمانينة، ئـةوانين حـةِي خؤيانـة      
، هـةروةها دانـاني ئـةو كورسـية     شةخصَيكيان هةبَيت لةناو ئةجنومةني بةلةديةو لةناو ئةجنومةني ثارَيزطـا 

شَيوةيةكة لة تةوافوِي سياسي، ضونكة خؤمان دةزانني كةوا دةستووري عَيراِي بة كؤتايانـة دامـةزراوة لـة    
 ..............، ئةو دةستوورة لةسةر ئةوة دامةزراوة، لةسةر تةوافوق دامةزراوة1115ساَلي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ان طةيشت، براي بةر َيز مةسةلة ئةوة نيية دةيدةين، يان نايدةين، رَيراي ياسايةكةي زؤر سوثاس، تةواو، ثَيم
 .بررن بةسةرضاو، بةاَلم لَيرة ناكرَيت، كا  شَيروان فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بر طـةو ماددانـةي هـاتووة لـةناو     بةنيسبةت ليذنةي ِانوني، من تةسةور دةكةم رةئيةكـة بـةم شـَيوةية، ئـةو     
ثرؤذةي حكومةت و لةناو راثؤرتةكانين، بةر اس  هةمووي لـة ميحـوةري كـراوةو نيمضـة كـراوةو موغلـةق       
دةسوورَيتةوة، ئةو بر طةو ماددانةي كة ثةيوةندييان هةية بةو خااَلنـة، ئَيمـة دةسـتكاري ئـةوةمان كـردووة،      

َيويست دةكات كة ثرؤذةيةكي تايبةت هةبَيت لةاليةن ئةو موكةوينة بةاَلم خاَلَيكي تر وةكو ئةوة بةر اس  ث
ــةو         ــةوا وديان تَيداي ــر ت ــة كام ــةزاو ناحيان ــةو ِ ــةبَيت ئ ــة  ه ــت داتاي ــدا دةبَي ــةمان كات ــة ه ــةو، ل بةر َيزان
ئيحصائيةكةيان ضةندة  بؤية بة حةِيقةت ئةمة لة بةيين خؤمـان وةكـو ليذنـةي ياسـا ئـةم بؤضـوونةمان       

 .اسهةية، زؤر سوث
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، كؤتايي بة موناِةشةكة دَينني، بؤ روون كردنةوةي ئَيوةي بةر َيز، ئَيمة لةطـةَل ئـةوة نـني كؤتاتـان     
نةبَيت، تكاية، ر ائةن، موساعدةي برات بكـة، ثرؤذةيـة  تةِـديم بكـةن، سـبةي بيهَيـنن، ثرؤذةيـة  بـةو         

مة دةخيةينة بةرنامةي كارةوة دةدةينـة ليذنـةكان و موناِةشـةي بكـةن،     مةوزوعة بهَينن، سبةي بيهَينن، ئَي
ثةرلةمان ِةبوَلي كرد بةسةرضـاو، بـةاَلم لَيـرة ناكرَيـت، تكايـة، ليذنـةي ياسـايي بـةردةوام بـن، نـا ر ائـةن،            

 .تةواو، كؤتايي ثَيهات
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دووبارةية، واتا لة ئةسَلي ِانون وةكو خؤي ََينَيتـةوةو،  ( 71)ةرةي ثَين  لة ماددةي رةئية  هةية كة فةِ
 (.جيءيوانقخةبو ءمييوكلو اونو نوابلونةزيبونفسواياون:وزة سًة: )نةصةكةي بةم شَيوةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةر َيز  ( 21)ة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة     بةر َيزان، ئَيستا طوَيتان لَي بوو، دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـ    
كـةس لةطةَلـدا نييـة،    ( 1)لةطةَلداية، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس،         

 .بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموو بةردةوامبة بؤ فةِةرةكةي تر
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئيزايف هةية بةر اس ، ئةوين ئةوةية دةَلَيتماددةيةكي 
، ئةمـة  (تقوىلواوىواد نواماازليوشوصزارةواماازلغاوأ ءومحةقاوايءاكزوادنقخةبغداوزدال وامةملغداوادنقخةبغداوووو)

 .وةكو ماددةيةكي ئيزايف رةئي لةسةر دراوةو، ئَيمةش عةرزي بةر َيزتان دةكةين، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش تكاية
 :بةر َيز الاعير حممود عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ئيزايف
هَيزةكـاني ئاسايشـي نـاوخؤ لـة كـاتي ثرؤســةي هةَلبذاردنـدا ئـةركي ثاراسـتين بنكـةكاني دةنرـدان دةطرنــة           )

 (.ئةستؤ
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . ارَيكي تر يوَيننةوة، بؤ ئةوةي روون بَيتتكاية ليذنةي ياسايي بةكوردي و بة عةرةبي 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تقددوىلواددوىواد ددنوامدداازليوشوصزارةواماازلغدداوأ ددءومحةقدداوايءاكددزوادنقخةبغدداوزددال وامةملغدداو:وايدة ةوايضددةياو)
 (.ادنقخةبغا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      بةر َيزان، دةخيةمة 
ــةوة   ــؤ    ( 1)بـــةرز بكاتـ ــتا بـ ــرا، ئَيسـ ــند كـ ــوثاس، بةزؤرينـــةي دةنـــط ثةسـ ــدا نييـــة، زؤر سـ كـــةس لةطةَلـ

 .موِتةرةحةكةي تر فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بؤ نيهايةتي فةِةرةكة(  صءًا)اوة فةِةرةي ضوارةم لة ماددةي سَي بة ئيزافة كردني وشةي ثَيشنيار كر
 :ئةسَلي ِانونةكة فةِةرةي ضوارةم لة سةرةتاي دةَلَيت

و:قعرتطوشونةزبوانوقاون)
امديتوو سجاًلوشواجلوامقةزبنوشوا ةيظاواميتوجتءيويغهةوادنقخةبوصيقةود اةمواذاوامقدةنونوصامقةلغمدةاوووو-4

ئيزافة بكرَيت، مةبةستين لةو ثَيشـنيارة ئةوةيـة هـيض دةسـتكاري     ( حصراد)، واتا بَلَيني (اقصارو نواهلغئا
لة ِةوائيم نةكرَيت، ئةوانةي كة ناويان لة ِائيمةي ئينتيخابي دةبَيـت، تـةنهاو تـةنها ئـةوان مـايف ئـةوةيان       

 .هةية دةنط بدةن لة رؤذي دةنردانةوة، سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .بة عةرةبي بيخوَيننةوة، فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةوةي براي بةر َيزم كا  عةوني خوَينديةوة لةسـةر رؤشـنايي ئـةو راوبؤضـوونانةية كـة لـةناو هـؤلي        
لـة رؤذي ئينتيخابـات بـةكار    ( 111)، فـؤرمي  (111)ثةرلةمان ئيسارة كرا، ئةوين كار نةكردنة بة فؤرمي 

( 111)دةهات، بةاَلم ئةطةر ئةو حةصرة بَيتة ئاراوةو ِةوائيم مةزبوت بوو، ئةسـَلةن ثَيويسـت بـة فـؤرمي     
 .ئَيمة داخيلي ئةو ماددةيةمان كردووة، زؤر سوثاس( حصراد)ناكات، بؤية وشةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  ئارام فةرموو
 

 (:ئارام)ِادر بةر َيز ايوب نعمت

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ثَيشنيارة سَي، ضوار ئةندام ثةرلةماني بةر َيز ثَيشنياريان كرد، بةس ئةو حةصرة ئةطةر بةر َيز ليذنةي 
ياسايي دايانناوة بؤ تةعليماتةكة دةطةر َيتةوةو، ئَيمة دوَييَن لة هةردوو ليذنةدا بة راشكاوي بالان كرد، كة 

ئةحكامي عامـة بـة بر طةيـة  زيـاد بكرَيـت، كـة دةنرـدان لـة رؤذي دةنردانيشـدا تـةنها لةسـةر             ثَيويستة لة
 .ليس  دةنردان دةبَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منان كـردووة، لـة رؤذي هةَلبذاردنةكـةدا    يةعين من بةر اس  دةمةوَيت لةوة تَي برةم، ئَيمة ضةند هةَلبـذارد 
دةركةوتووة دنياية  خـةَلك نـاوي نةهاتؤتـةوة، هـةرا بـووة لةبـةردةمي ئـةو سـندووِانةو ئـةو مةراكزانـة،           
يةعين ئايا ئةطةر كؤمسيؤن بة كاري خؤي هةَلنةستَيت و سجلي ناخيبني ئامادة نةكات، داناني ئةم ماددةية 

خةَلك مايف دةنرـداني نابَيـت  لةبـةر ئـةوةي سـجلةكة هـني نـةكراوة، مـن          لَيرةدا ئةم حةصرة وا دةكات زؤر
 .هيوادارم ئةوة بةشَيوةيةكي تةواو ديراسةت بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز سةرهةنط فرج حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زانني، بؤ حةل كردني ئةو مةشاكي نةي وةكـو  ئَيمة لة مةكوعةية  ئينتيخاباتي رابردوودا هةموومان دة

تة روبةية  لة ئينتيخاباتي ثَيشوو هاتوونةتة رَيرةمان بةر اس ، ئَيمة حةِة لَيرة بـة ورياييـةوة مامةَلـة    
يـة لـة   (111)بكةين، بة رةئـي ئَيمـة، بـة رةئـي هةنـدَيك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان، ئـةم مـةوزوعي فـؤرمي            
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موشكي نةي كة لةناو ئينتيخابات لة ثرؤسـةكة ئيشـكاليةتي دروسـت كـردووةو،      رابردوودا يةكَيك بووة لةو
ئةوة مةسئووليةتي كؤمسيؤنة، ماوةيةكي باشي لةبةردةستداية، كة ئين بكات لةسةر ئةوةي سجلَيكي رَيـك  
و ثَيك دروست بكـات و نـاوي هـةموو خـةَلكي تَيـدا بَيـت، هـةر كةسـَيك نـاوي نـةبَيت بةر اسـ  ئـةو فؤرمـة              

شكيلةي دروست كردووة لة رابردوو، بؤيـة حةِـة ئَيمـة لَيـرة بـة ماددةيـة  تةِيـدي بكـةين كـة لةسـةر           مو
 .سجلي دةنردان نةبَيت، هيض كةسَيكي تر بؤي نةبَيت دةنط بدات، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دَلشاد فةرموو
 

 :بةر َيز دَلشاد شهاب حا ي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةوة نيية كة دةنرـداني ئةساسـي هـةمووي لةسـةر سـجلي دةنرـدان دةبَيـت، بـاوةر  ناكـةم ض شـ  تـر            نكؤَلي 
بكرَيتة ئةساس بؤ ئـةم مةسـةلةية، بـةاَلم ئةمـة مةسـةلةية  نييـة، نـة لـة دةسـ  اليةنَيكـدا بَيـت، نـة لـة              

ة هــةبَيت دةسـ   يهةتَيكــدا بَيــت لــة غــةيري ئـةوةي تةشــكيكة لــة كــاري كؤمســيؤن، خـؤ ئةطــةر شــك لــةو   
كؤمسيؤن فؤرم بؤ اليةنَيكي موعةيةن دروست دةكات و مة الي ثَي دةدات، ئةطةر مة الي دةستكاري كردن 
لةاليةن كؤمسيؤنةوة هةبَيت و شةكي ئةوةي لَي بكرَيـت كـةوا نـةتائي  لـة بةرذةوةنـدي يةكَيكـدا برؤر َيـت،        

ةين سةرثةرش  هةَلبذاردن بكات، ئةطـةر  ئةبوابي تر زؤرة، دووةمني، ئَيمة ضؤن سيقة بة كؤمسيؤنَيك دةك
شك بكةين فؤرمي ئيزايف بؤ خةَلك دروست دةكات، بة رةئي من ئةم ئيزافةية لةسةر كؤمسيؤن تةشكيكة لة 
كاري كؤمسيؤن، شك لة عةمةليةكة دةكرَيت، شك لة تةصويت، لة فةرزي ئةصـوات، لـة عـةدةدي صـةنادي ،     

هةر مةسةلةيةكي تر، بؤية ئةوةي كة لة ئةسَلي ماددةكةدا هـاتووة مـن   لة ......... لة ئةوراِي زياد، لة تةبع
 .ثَيمواية كيفايةتة، من تةسةور ناكةم هيض بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طـةَلمان بةشـدار بـوو وتـي راسـتة يـةكَيك لـة ئــةو        ئَيمـة دوَيـيَن بَلـَيني دةسـتةي هـةرَيم لـة كؤبوونةوةكـة لة       
كَيشانةي كة رووبةر وومان بؤتةوة ئةو فؤرمةية، يان ئةو ِائيمةي ئيزافية، ئةمة ثةيوةندي بةو زةمةنةيـة  
كة دةيدةينة ئَيمة، ئةمة ثةيوةندي بـة طومانـةوة نييـة لـة كؤمسـيؤن، وتـي كاتَيـك ئَيـوة زةمـةنَيكي كـورت           

ضارين كَيشةكاني خؤمان بةم شَيوةية ضارة بكةين، بةاَلم ئةطـةر زةمـةنَيكي تـةواومان    دةدةنة ئَيمة، ئَيمة نا
هـةبَيت،  ( 111)بدةنَي وةكو ئَيمة ثرلان ثَي كردن، ئَيمة بة هيض شَيوةية  ئةجمارة رَيرة نادةين فـؤرمي  

حةصـرة زؤر  كَيشةيةكة بؤ هةموو ليستةكان، تايبـةت نييـة بـؤ ليسـتَيك، بؤيـة ئـةم       ( 111)ضونكة فؤرمي 
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زؤر زةرووريية تَييدا بَيت و، هيض طومانين ناهَيَلَيتةوةو تة روبةمشان كردووة، كـة زامـين هةَلبـذاردنَيكي    
 .ثا  دةكات لة رووي ياسايييةوة، دةنا خؤ ئيشكال هةر دروست دةبَيت لة رووي عةمةلييةوة، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عمر عبدالعزيز فةرموو
 
 
 
 

 :بهةءاماقنةر َيز عمر عبدالعزيز ب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةئكيد لةسةر ئـةوة دةكـةم لـة مـاددةي نـؤ بر يارمانـدا يـةعين ئَيمـة سـَي مانرمـان دانـاوة بـؤ تـةرتية              

، لةو مـاوة  (111)ِةوائيم، من بة ثَيويس  نابينم بةر اس   ارَيكي تر بضينةوة سةر موناِةشةي  فؤرمي 
ةكرَيت  كؤمسيؤن لةطةَل اليةنةكان ضي دةكات، ئةطةر تـةرتية ِـةوائيم ناكـات  لةبـةر ئـةوةي      زؤرة ضي د

 .ئةو نيسبةي غيابات و نةبووني ناو زؤر كةم دةبَيتةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  سةمري فةرموو
 :بةر َيز لري سليم امني بةط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وناِةشةكةمان كا  عبدالقادر بةشداري كردين وةكو سةرؤكي دةستةي هـةرَيم، ئـةو طـوتي    ئَيمة دوَييَن لة م
لة ِؤناغي رابـردوودا، لـة ثرؤسـةكاني رابـردوودا لةبـةر كـةمي كـات ِؤناغـةكامنان دةمـ  كـردووة، ِؤنـاغي            

َيـداو  تةصحيحي سج متان خستؤتة رؤذي دةنردانةوة، كة تةعين لةسةر بـووة، بـةس ئَيسـتا مـادام كامتـان ث     
ــرة، باســةكة باســي دةمــ  كردنــي دوو ِؤناغــة لــة       باســةكة باســي تــةعن لــة نةزاهــةتي كؤمســيؤن نييــة لَي
عةمةليةي ئينتيخابيدا، كة تةصحيحي سج تيان خستؤتة رؤذي ئينتيخاباتةوة، بةم ماددةية ئَيمـة رَيرـري   

 .و، سوثاسدةكةين لةوةي تةصحيحي سج ت بكةوَيتة رؤذي دةنردانةوة، نة  هيض شتَيكي تر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بيخوَيننةوة، دةخيةينة دةنردانةوة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 سددجاًلوشواددجلوامقددةزبنوشوا ةيظدداوامدديتوجتددءيويغهددةوادنقخددةبو صددءًاوصوصيقددةود اددةمواددذاوامقددةنونووو-4)
 .اس، سوث(صامقةلغمةاواميتواقصارو نواهلغئا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      
كـةس لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا، ئَيسـتا بـؤ ئةسـباب            ( 1)بةرز بكاتـةوة   

 .مو يبة
 :يبةر َيز شَيروان ناصح حةيدةر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :هةندَي مةوادي ثرؤتؤكؤليمان ماوة، ئةوين ماددة دوازدة
 (.دوقةملوبةىونوواةنونيواصواءاروققةةراو ووا اةمواذاوامقةنون)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نييـة دةسـ     بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا  
 .بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموو بةردةوامبة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :واية ةوامثةمثاوععءة

 .علىوجملسواموزراءوصاجلهةاو ااوامةالااوتقفغذوا اةمواذاوامقةنون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      بةر َيزان، دةخي
 .بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، كةرةم بكة بؤ ماددةيةكي تر

 :واية ةوامءابةاوععءة

و(.صاةئووكور اقةن)ققفذواذاوامقةنونواعقبةراو نوتةرقخونعءموشواجلءقاةوامءمسغاو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      
 .بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ئةسباب مو يبة كةرةم بكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

رةنرـة لـة ئةسـناي موناِةشــة ماددةيـة  لـةوَي و لَيــرة زيـاد ببَيـت ريزبةندييةكــة، دوايـَي لةطـةَل  ــةنابي          
 .سكرتَيري ثةرلةمان رَيكي دةخةين، ئَيستا دةضمةوة سةر ئةسبابي مو يبة

وادابةبوايوجبا



 117 

،وص دنواجدلوامقدااص وامسدلميوووووامةدءاقووو-ألجلوتوطغاوصتءاغخوانقخةبةاو ءةوص ميقءاطغاوشوإالغموكور ادقةنوو
ملسلطاوصمتانوايواطنو نوامقمقووحبغدةةو دءةو دنوزدال وانقخةبدةاو دءةوعة مداو،وصباغداوادرتقدةءوبةيسدقوىووووووووووو

و.يقاومءعواذاوامقةنون.وايطلوبوصيقوايةةقضوايةقماةوصايطةمبوامعةبغا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      بةر َيزان، دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلد
بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا طشـت ئـةو ماددانـةي كـة دةنرـي بـؤدرا لةطـةَل        
ئةسبابي مو يبة دةخةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة   

بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، دةستخؤشي لة هـةموو ئَيـوةي بـةر َيز دةكـةين     دةس  
كة ئةو ياسايةتان ثةسند كرد، تةمةنا دةكةين هةَلبذاردنةكةش دةسـت ثـَي بكـات و لـةكاتي موناسـة خـؤي       

دانيشـتين داهـاتووش    ئةجنام بدرَيت، سوثاس بؤ ئَيوةي بةر َيزين، كؤتايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني لـة    
 .ئاطادارتان دةكةينةوة، خوا ئاطادارتان بَيت

و
 
 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)ارس ن بايز الاعير               حممد ِادر عبدا . عبدا                          د فرست ابد  
 سكرتَيري ثةرلةماني                        َيرري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان     عَيراق                         –كوردستان 
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\11\12رَيكةوتي  ضوارشةممة
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 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 12/11/1111 رَيكةوتي ضوارشةممة

 -ثةرلــةماني كوردســتان   12/11/1111رَيكــةوتي  رؤذي ضوارشــةممةي ثــَين نيــوةر ؤي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد ِادر عبدا 

دانيشـتين  , بةر َيز فرست عبد عبدا  سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارس ن بايز الاعير  َيرري سةرؤ  و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
 ي1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (11)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بــةم  12/11/1111ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي ضوارشــةممة رَيكــةوتي  (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  

 :شَيوةية بَيت
ليسـ  كوردسـتاني لـة  َيرـاي     ( زاو حممـود فـرج  را)ثَين ضاوخستين بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو بـةر َيز  -1 

 .و سوَيند خواردني ياسايي(عبدا  علي ابراهيم حسني)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز 

ليس  طؤر ان نـاوي هـاتووة   (فةرمان عزالدين حممود)ثَين ضاوخستين بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو بةر َيز -1
 .و سوَيند خواردني ياسايي(شاهؤ سعيد فتح ا . د)ركَيشراو بةر َيزلة  َيراي ئةندامي دةست لة كا

ليسـ  كوردسـتاني لـة  َيرـاي     ( ِـادر ابـد لايـر   )ثَين ضاوخستين بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو بـةر َيز  -7
 .و سوَيند خواردني ياسايي(رفي  صابر ِادر طه.د)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز 

ليســ  طـؤر ان ، لـة  َيرــاي   ( دَلشـاد حسـني ِـادر   )تين بـة ئةنــدام وةرطـرتين ثـاَلَيوراو بــةر َيز   ثـَين ضاوخسـ   -4
 .و سوَيند خواردني ياسايي(زانا رؤوف بة كريم. د)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز

 َيرـاي  ليسـ  طـؤر ان لـة    ( رؤصلئاهـةنط عـارف   )ثَين ضاوخستين بـة ئةنـدام وةرطـرتين ثـاَلَيوراو بـةر َيز      -5
 .و سوَيند خواردني ياسايي(ثةريهان ِوب ي حممد. د)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز
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ليســ  طـؤر ان ،لـة  َيرــاي   ( عبـدا  حممـد امـني   )ثـَين ضاوخسـتين بـة ئةنــدام وةرطـرتين ثـاَلَيوراو بــةر َيز      -2
 .ياسايي و سوَيند خواردني( عفر علي رسول. د)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز

 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي دةاَلَلي و بةدواداضوون لة هةرَيمي كوردستان ـ عرياق -3

خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثَيشــنياري ياســاي بــة خــاوةن كردنــي خــانووة بــَي تؤمارةكــان لــة هــةرَيمي     -8
 .كوردستان ـ عرياق

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .و ميهرةبانبةناوي خواي طةورة

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان ئةكةينةوة خـوىل سـَييةمى هةَلبـذاردن سـاَلى سـَييةم خـوىل طرَيـدانى        
 (12/11/1111)ي ئاسايي رؤذى دانيشنت (11)يةكةم ذمارةى دانيشنت 

 :بةرنامةى كار 
ى (1991)وار كراوى ساَلى ى هةم(1)لة ثةير ةوى ناوخؤى ذمارة ( 11)ى مادة (1)بة ثَيى حوكمةكانى بر طة 

ثةرلـةمانى كوردســتانى عــرياق، دةســتةى ســةرؤكايةتى ثةرلـةمان بر ياريــدا بةرنامــةى كــارى دانيشــتنى ذمــارة   
ــات    (11) ــة ك ــذاردن ل ــَييةمى هةَلب ــوىل س ــايى خ ــةوتى   (11)ى ئاس ــةممة رَيك ــوار ش ــوةر ؤ، ر ؤذى ض ــَين ني ى ث
 :بةم شَيوةية بَيت( 12/11/1111)
ليسـ  كوردسـتاني لـة  َيرـاي     ( رازاو حممـود فـرج  )ة ئةندام وةرطرتين ثـاَلَيوراو بـةر َيز  ثَين ضاوخستين ب -1

 .و سوَيند خواردني ياسايي(عبدا  علي ابراهيم حسني)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز 

اوي هـاتووة  ليس  طؤر ان نـ (فةرمان عزالدين حممود)ثَين ضاوخستين بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو بةر َيز -1
 .و سوَيند خواردني ياسايي(شاهؤ سعيد فتح ا . د)لة  َيراي ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز

ليسـ  كوردسـتاني لـة  َيرـاي     ( ِـادر ابـد لايـر   )ثَين ضاوخستين بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو بـةر َيز  -7
 .و سوَيند خواردني ياسايي(رفي  صابر ِادر طه.د)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز 

ليســ  طـؤر ان ، لـة  َيرــاي   ( دَلشـاد حسـني ِـادر   )ثـَين ضاوخسـتين بـة ئةنــدام وةرطـرتين ثـاَلَيوراو بــةر َيز      -4
 .و سوَيند خواردني ياسايي(زانا رؤوف بة كريم. د)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز

ليسـ  طـؤر ان لـة  َيرـاي     ( رؤصلئاهـةنط عـارف   )َيزثَين ضاوخستين بـة ئةنـدام وةرطـرتين ثـاَلَيوراو بـةر       -5
 .و سوَيند خواردني ياسايي(ثةريهان ِوب ي حممد. د)ئةندامي دةست لة كاركَيشراو بةر َيز

ليســ  طـؤر ان ،لـة  َيرــاي   ( عبـدا  حممـد امـني   )ثـَين ضاوخسـتين بـة ئةنــدام وةرطـرتين ثـاَلَيوراو بــةر َيز      -2
 .و سوَيند خواردني ياسايي( عفر علي رسول. د)ر َيزئةندامي دةست لة كاركَيشراو بة

 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي دةاَلَلي و بةدواداضوون لة هةرَيمي كوردستان ـ عرياق -3

خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثَيشــنياري ياســاي بــة خــاوةن كردنــي خــانووة بــَي تؤمارةكــان لــة هــةرَيمي     -8
 .كوردستان ـ عرياق
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و بـةر َيز كـا  سـةعد و كـا  لوِمـان بةر َيوةبـةري       ( رؤصلحـاكم  )ستا بـةخَيرهاتين بـةر َيز وةزيـر داد كـا      ئَي
طش  تةسجيلي عةِاري و بةر َيزان ثاَلَيوراوةكان كة ببنة ئةندامي ثةرلةماني كوردسـتان، زؤر بـةخَيرهاتنتان   

دةكــةم هةســتَيت بــؤ ئــةوةي بيخةينــة  (رازاو حممــود فــرج)دةكــةين، ســةركةوتووبن، ئَيســتاش داوا لــة بــةر َيز 
عبـدا  علـي   )كـة دَيتـة  َيرـاي ر َيـزدار     (رازاو حممـود فـرج  )دةنردانةوة ثَين سوَيندخواردن، ئَيسـتا بـةر َيزان   

كَيي لةطةَلداية بادةس  بَلند بكات تكاية ، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، بةكؤي دةنط ثةسـةند كـرا،   ( ابراهيم
 .ةي هةية، فةرمووسوثاس، كا  فرسةت ِس

 :بةر َيز فرست ابد عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيســبةت بــرادةان لةوانةيــة مــةوزوعَيك هــةبَيت كــة ر وون نــةبَيت، ر اســتة نــاوي ئــةو بةر َيزانــة لــة ليســ    
ة هةَلبــذاردن هــاتووة، بــةس ئيحتيمــال هةيــة ئَيســتا برادةرَيــك بَلَيــت ئــةو ئةندامــة موســتةحةق نيــة، ضــونك 

تةسةلسولةكة ئةوة نية، ئةوةي كة موستةحةق بَيت بة مو ة ياسا، مةوزوعةكة لةبةر ئـةوة دةنرـي لةسـةر    
ــر        ــةكَيكي ت ــة ي ــةس دوور ني ــذاردن هةيــة، ب ــةي هةَلب ــين ِائيم ــة زم ــاَلَيوراوة ل ــةو ث ــتة ئ ــؤي ر اس ــت، خ دةدرَي

 .ر سوثاسموستةحةق بَيت بةطوَيرةي تةسةلسول، لةبةر ئةوة دةنري لةسةر دةدرَيت، زؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَيـي لةطةَلدايـة   ( شاهؤ سعيد فتح ا . د)دَيتة  َيراي ر َيزدار ( فةرمان عزالدين حممود)سوثاس، دووةم بةر َيز
ِادر )بادةس  بَلند بكات تكاية ، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، بةكؤي دةنط ثةسةند كرا، ثريؤزة، ئَيستا بةر َيز

كَيي لةطةَلدايـة تكايـة بادةسـ  بَلنـد بكـات ، فـةرموون       (رفي  صابر ِادر. د)دَيتة  َيراي ر َيزدار(ابد لاير
زانا رؤوف . د)دَيتة  َيراي ( دَلشاد حسني ِادر)كَيي لةطةَلدا نية ، بةكؤي دةنط وةرطريا، ثريؤزة، ئَيستا بةر َيز

ي لةطةَلدا نية ، بةكؤي دةنط وةرطـريا، ثـريؤزة،   كَيي لةطةَلداية بادةس  بَلند بكات ، فةرموون كَي( بة كريم
كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـ     ( ثـةريهان  ِـب ي حممـد   . د)دَيتة  َيراي ر َيـزدار (ئاهةنط عارف رؤوف)ئَيستا بةر َيز

دَيتة (عبدا  حممد امني)بَلند بكات ، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، بةكؤي دةنط وةرطريا، ثريؤزة، ئَيستا بةر َيز
كَيي لةطةَلداية بادةس  بَلند بكات ، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، بةكؤي (  عفر علي رسول. د) َيراي ر َيزدار

( رازاو حممــود فــرج)دةنـط وةرطــريا، ثــريؤزة، ئَيســتا داواتـان لــَي دةكــةين كــةوا ســوَيندي ياسـايي يــؤن، بــةر َيز   
 .فةرموو بؤ سوَيندي ياسايي

 :بةر َيز رازاو حممود فرج
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَي        (رازاو حممود فـرج )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 .طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بانكاني دةكةم، سوثاس

 :بةر َيز فرست ابد عبدا 
 .ر َيزدار فرمان عزالدين حممود، فةرموو
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 :َيز فرمان عزالدين حممودبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن ثارَيزطاري لة (فرمان عزالدين حممود حممد)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 .يةكَي  طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بانكاني دةكةم، سوثاس

 :بةر َيز فرست ابد عبدا 
 .ر ِادر ابد لاير، فةرموور َيزدا

 :بةر َيز ِادر ابد لاير
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م سـوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَي        (ِارد ابد لاير)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 .طةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بانكاني دةكةم، سوثاس

 :د عبدا بةر َيز فرست اب
 .ر َيزدار دَلشاد حسني ِادر، فةرموو

 :بةر َيز دلشاد حسني ِادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م سوَيندبَي بةيـةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَي       (دَلشاد حسني ِادر)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 .اسطةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بانكاني دةكةم، سوث

 :بةر َيز فرست ابد عبدا 
 .ر َيزدار ئاهةنط عارف رؤوف، فةرموو

 :بةر َيز ئاهةنط عارف رؤوف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م سوَيندبَي بةيةزداني مةزن ثارَيزطاري لة يةكَي  (ئاهةنط عارف رؤوف)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 .ة بانكاني دةكةم، سوثاسطةل و خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديي

 :بةر َيز فرست ابد عبدا 
 .ر َيزدار عبدا  حممد امني، فةرموو

 :بةر َيز عبدا  حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م سوَيندبَي بةيةزداني مـةزن ثارَيزطـاري لـة يـةكَي      (عبدا  حممد امني)بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
 .اني عَيراق و بةرذةوةنديية بانكاني دةكةم، سوثاسطةل و خاكي كوردست
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــداماني        ــان ئةن ــك و براكانت ــةَل خوش ــة لةط ــدةوارين ك ــةين، ئومَي ــة دةك ــةو بةر َيزان ــايي ل ــوثاس، ثريؤزب زؤر س
وا لــة ثةرلــةماني كوردســتان بــة ئةمانةتــةوة خزمــةتي طــةلي كوردســتان بكــةن، زؤر ثريؤزتــان بَيــت، ئَيســتا دا 

 .ليذنةي ياسايي دةكةين كة بَينة  َيراي خؤيان، فةرموون
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خسـتنةر وو و طفتوطـؤ    -3ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا بر طةي حةوتـةمي بةرنامـةي كـاري ئـةمر ؤ     

ر اثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي    . مي كوردسـتان ـ عـرياق    كردنـي ثَيشـنياري ياسـاي دةاَلَلـي و بةدواداضـوون لـة هـةريَ       
 .بةزماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 
 
 

وامةءاقو-رئةااوبءيةنوكور اقةنو/واىل
وتقءقءوجلقاوامعؤصنوامقةنونغاو و وو عءصعواةنونوامادماوصوامقةقغب/وم

و1111/ووو9/وو11كور ي،ايصدة لومغدوموووو1311/وطةالوَيـذ  /و71اجقمةتوجلقاوامعؤصنوامقةنونغاوبقةرقخووو
ايقامو نوابلوامةا وامقدةنونيودعضدةءوامريدةنوصا دة واىلووووو(وامادماوصوامقةقغب) غال ىوماراااو عءصعواةنونو

صبةاوايقةاعداوو.و1111/و2/و14يىوو(و15)جلقققةوبةاوامقءاءةواألصىلومهوشوامريةنوجبلسقهوادعقغة قاوايءاماو
و:يصايااصماوتقرتحواملجقاوصوتوييومبةوقل

و.تأقغاوايعءصعوبةمعالوايقام
راجنوامقفضلوبةدطالعوصعءاوأيدلوايعدءصعوصرأيواملجقداوامقةنونغداوبعدأنهوعلدىوامريدةنوملمقةاعداوصأبدااءوووووووووو

و ووامققاقء.وامءأىوايقةابوصامقصوقت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بة كورين بيخوَيننةوة، فةرموو
 :ييرذِِؤذان عبدالقادر دزة. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ

 راثؤرت دةربارةى دةاَلَلى و بةدواداضوون/ بابةت
ى زايينـى   2011/  9/  11ى كـوردى بةرامبـةر بـة   1311/ طةالوَيذ /  71ليذنةى كاروبارى ياسايى ر ؤذى  

كـة لةاليـةن ذمـارةى ياسـايى ئةنـدامانى      ( و بةدواداضـوون  دةاَلَلى)كؤبووةوة بؤ ديراسةت كردنى ثر ؤذة ياساى 
لة ( 15)ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة لة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة 
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دواى طفتوطؤ و تـاوتوَى كـردن، لَيذنـة ئـةم ثَيشـنيار و ر اسـثاردةيةى       . ر ةوانةى لَيذنة كراوة 1111/  2/  14
 :دةكات خوارةوة

 .ثشترريى ثر ؤذةكة دةكات بةو شَيوةيةى كة ثَيشكةش كراوة
ئاطادارى ئةسَلى ثر ؤذةكة و ر اى لَيذنةى ياسايى بن لةم بارةيةوة و يرَيتة بةردةم ثةرلةمان بـؤ طفتوطـؤكردن   

 .لةسةرى و دةر بر ينى ر اى طووجناو لةبارةيةوة و دةنردان لةسةرى
 لةطةَل ر َيزدا

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
 .سوثاس،  ةنابي وةزير ِسةت هةية لةسةري، فةرموو

 (وةزيري داد) رصؤلبةر َيز حاكم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــؤ      ــادة بــووين ب ــةرة لةبةردةمتانــدا ئام ــةوا ئــةمر ؤ  لةطــةَل بةر َيوةبــةري طشــ  خانووب سوثاســتان دةكــةين ك
بةر ئةوةي ئةم ثر ؤذةية ئَيمة ئةم بةيانيـة بةدةسـتمان   موناِةشةي ئةو دوو ياسايةي كة خرانة ر وو، بةنم لة

طةيشــتووة، لةاليــةكي تــر ثرذؤذةكــة ناتــةواوة، ضــونكة  ــةدوةلي ر ســوماتي لةطةَلــدا نيــة، مــةفروزة  ــةدوةلي  
ر سوماتي لةطةَلـدا بَيـت، تـا ئـةوين موناِةشـة بكرَيـت، خـاَلَيكي تـرين هةيـة، خـانووي بـَي تـاثؤ، مـةفهومي              

يةعين شتَيكة كة غةريبة بةنيسبةت ئَيمةوة، ئايا ئةمة تةسوية كراوة يـان نـا، لةبـةر ئـةوة      خانووي بَي تاثؤ،
ئَيمة داوا دةكةين كةوا كاتَيكمان ثَي بدةن، تا ئَيمة خؤمان ديراسةتي هةر دوو ثر ؤذةكة بكةين، ئَيوة لةاليـةن  

ةراورد بكرَيت، ئةطةر ثرؤذةيـةكي  ئةندامة بةر َيزةكان و سةرؤكايةتيشةوة، بةوردي سةيري ثرذؤذةكة بكةن وب
تر هةية بؤ ئةوةي بةتَيروتةسةلي باس بكرَيـت و نيقاشـي لةسـةر بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي ثرؤذةيـةكي وا طةنَلـة         
بكرَيت سبةييَن  َيرـاي ر ةخنـةو تـانووت نـةبَيت، لةبـةر ئـةوة داوادةكـةين كـةوا دوا يرَيـت بـؤ كـاتَيكي تـر،             

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزان ئــةم ثرؤذةيـــة ماوةيــةكي زؤرة لةبــةردةم ليذنةكاندايـــة، ئــةركي ليذنةكانــة كـــة بــانري وةزيـــري        
ثةيوةنديدار بكةن بؤ موناِةشة، بةنم وةكو بةر َيز  ةنابي وةزير ئةو ثَيشـنيارةي كـرد، كـة ديـارة بـانط نـة       

ةردةم ئَيـوةي بـةر َيز، كـا  دكتـؤر     كراوة، بؤية ئَيمة ئةم ثَيشنيارةي  ةنابي وةزير بـؤ دواخسـنت دةخةينـة بـ    
 .ئةبةد نوِتةي نيزاميت هةية، فةرموو

 (:وةرتي)ابد ابراهيم علي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةروةكو لة ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي هـاتووة، ثشـترريي لـة ثرؤذةكـة كـراوة، مـن ثـَيم باشـة ثرؤذةكـة ئـةوةي           
غةيري  ةدوةلي ر سومات موناِةشة بكرَيت، ثـَيم وايـة تـةنها ئـةو بـر ة       ثةيوةندي بة ماددةكاني ترةوة هةية

دةمَينَيتةوة و  ةدوةلةكةش دياري كـراوة، تـةنها بر ةكـة ديـاري نـةكراوة، دواتـر ََينَيتـةوةو بر ةكـةي ديـاري          
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ري دا باسـي تاِيـب كـار دةكـات كـة كرَيكـةي ديـا        15بكرَيت، وا بزام ئةوة شـتَيكي زةبـةت نيـة، لـةماددةي     
هـةزار كـةمرت نـةبَيت، ثـَيم وايـة ئـةو ر سـوماتةش كـارَيكي وا ئـاَلؤز نيـة، دةكـرَي             151كردووة، كـةدةَلَيت لـة   

 .ماددةكاني تر موناِةشة بكةين، ئةواني ترين بؤ دوايي، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمووي دةخةينـة دةنرـةوة،   سوثاس، وازح بوو ر ةئيةكةت، ثرؤذةكة هةمووي بةيةكةوة بةسرتاوةتةوة، بؤيـة هـ  
ئةو بةر َيزانـةش تـازة هـاتوون تـا ئـةو ضـةند ر ؤذة ئيتآلعَيكـي لةسـةر بكـةن، بـةنم ِـةرار بـؤ ئَيـوةي بـةر َيز               
دةمَينَيتةوة،  ةنابي وةزير داوا دةكات كةوا ئةم ثرؤذةية دوايرَيت، ئَيستا كَيي لةطةَلداية كةدوايرَيت تكاية 

بـةر َيزي لةطةَلدايـة    9ي لةطةَلداية كة دوايرَيت، فةرموون كَيي لةطةَلدا نيـة ،  كةس 27بادةس  بَلند بكات ، 
لةبةرنامـةي   8كة ََينَيتةوة، بؤية بةزؤرينةي دةنط دواخر بؤ كـاتَيكي ديـاريكراو، ئَيسـتا بضـنة سـةر خـاَلي       

 .كار، فةرموون
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــةي كــار، خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثَيشــنياري ياســاي بــة خــاوةن كردنــي خــانووة بــَي   لةبةرنا 8خــاَلي -

 .تؤمارةكان لة هةرَيمي كوردستان ـ عرياق
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  بي ل، فةرموو
 (:بي ل)بةر َيز ابد سليمان عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيمة داوامانكرد كة بدرَيت بة ئَيمة، بةنم  ةنابي كا  فرسةت وتـي  كاتي خؤي كة ثَيشكةشي ليذنةكان كرا، ئ

ثَيويست بة ئَيوة ناكات، ليذنةي تر هةية، مةعين نية بة ئَيوة، ئةطةر ضي ئَيمـة ئـةو ثرؤذةيـةمان ديراسـةت     
مـة  كردووة، ضونكة بة ئيشي خؤمان زانيوة، نةدراوة بة ئَيمة بة كتـابي ر ةلـي، لَيـرةش كـة خوَيندرايـةوة ئيَ     

ئيشــارةمتان بــؤ نــةكرا، بــةنم بةهــةرحاَل ئَيمــة ديراســةمان كــردووة، ئــةوة حكومــةت خــؤي ثَيــي هةســتاوة،     
ــارةواني و      ــت كــردووة، ئــةو ليذنةيــة لــةوةزارةتي ش  َيبة َيشــي كــردووة، ئَيســتا ليذنةيــةكي تايبــةتي دروس

ةي كـة بـَي تـاثؤن، تـاثؤ دةكرَيـت،      كشتوكاَل وداد ثَيك هاتووة، ئَيستا دةست بةكار بـووة، فيعلـةن ئـةو خانووانـ    
بةنم طرفت لَيرةدا ئةوةية، كة ليذنةكة زؤر سستةو بـة زةعيفـي ئيشـةكاني خـؤي دةكـات، ئَيمـةش لـة ليذنـة         
داوامان لة حكومةت كردووة كة ليذنةكة بـةهَيز تـر بكرَيـت، ئـةطينا ئةصـَلي ثرؤذةكـة  َيبـة َي كـراوة، زؤر         

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةي شارةواني، فةرموو وةرنة سةر مةنةسة، ليذنةي كاروباري كؤمةنيةتين فةرموونليذ
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةرةتاي ِسةكاني وةزيري داد، داواي كرد ئةم ئةم دوو ثرذِِؤذةية تةئجير بكرَيت، بؤية ثَيشـنيار دةكـةم كـة    
زيـر يرَيتـة دةنرـدان بـؤ ئـةوةي تـةئجير بكرَيـت تـا زيـاتر دةوَلةمةنـد بكرَيـت            ئةم داواكارييـةي  ـةنابي وة  

 .ثرؤذةكة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي كاروباري كؤمةنيةتي، فةرموون
 :صدي   صطفىبةر َيز عبدالس م 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ؤي نةرينية بةرامبةر بةم ياساية، سوثاسئَيمة هيض الرنان لةوة نية، ضونكة ر اثؤرتةكةمان خ

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني فةرموو
 (:بي ل)بةر َيز ابد سليمان عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة ديراسةي ئةو ثرؤذةيةمان كردووة، ئةمة حكومةت خؤي ليذنةيةكي تايبةتي دروست كـردووة، بـؤ تـاثؤ    

ووانةي كة بَي تاثؤن، ئَيستا ليذنةكة دةست بةكارة، واتة ياساكة خـؤي  َيبـة َي بـووة ئَيسـتا،     كردني ئةو خان
ليذنةكة كار دةكات لة ساَلَيك زياترة، ئَيستا بةردةوامة، كةواتة ثَيويست ناكـات ئَيمـة  ـارَيكي تـر شـتَيكي تـر       

 .دروست بكةين، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةي شــ  ــة ليذن ــةر َيزان ل ــارة   ب ــة ذم ــدا هــاتووة ل ــة ر اثؤرتيان ــة ( 82)ارةواني ل ــةن  71/9/1111ل ــةَلَين لةالي ئ
ئاراســتةي ليذنةكـــةمان كــراوة، لـــةدواي    71/2/1111لـــة ( 414)ســةرؤكايةتي ثةرلةمانـــةوة بــةذمارة     

 .خوَيندنةوةي يةكةمي لةثةرلةماني كوردستان، ئةوةتا سةيري بكةن، فةرموو كا  بي ل
 (:بي ل)ن عبدا بةر َيز ابد سليما

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةلَََي ر استة  ةنابي سةرؤكي ثةرلـةمان، ئةمـة  ـارَيكي تـر ئـةم ثرؤذةيـة هاتـةوة هـؤَلي ثةرلـةمان و ِسـةي           

 .لةسةر كرا، ئَيمة ر اثؤرتي خؤمان خوَيندةوة، بةنم بؤ  اري دووةم ئاراستةي ئَيمة نةكراوةتةوة، سوثاس
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .بةر َيز يةكجار تةحوير دةكرَيت، خؤ هةموو ارَيك تةحوير ناكرَيت، سؤزان خان، فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيسـتا بةداخـةوة موناِةشــةكة كةوتووةتـة نَيــوان سـةرؤكايةتي و ليذنـةي شــارةواني كـة طلــةيي هةيـة، بــةنم        
اد ئيقرتاحي كرد من ثَيم باشة يرَيتة دةنردانةوة بؤ ئةوةي ئةو مةسةلةية حةل ئةوةي كة بةر َيز وةزيري د

 .بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةرذَِِيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةس مةسةلةكة ئةوةية كةسةرؤكي ليذنةيـة  بَلَيـت بؤمـان نـةهاتووة منـين ر اثـؤرت لةبةردةسـتم        
 .اتووة، بؤ ئةوةي ر وون بَيت، كا  كاردؤ فةرمووبَيت كةناردوومانة بؤيان، حةِة بَلَيني نةخَير ه

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ياساية دةمَيكة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، بةر اس  ثاسـاوي ليذنـةي شـارةوانين ثاسـاوَيكي ياسـايي      
ــرة      ــةين لَي ــة بك ــة موناِةش ــة ئَيم ــت ك ــنت دةكرَي ــة داواي دواخس ــة، ك ــة    ني ــت ل ــت ببَي ــؤ دروس ــةمان ب وة كَيش

موناِةشةكاندا كة ثَيويس  بةزانياري زياتر هةبَيت ئةو كاتـة بـا بَلـَيني دوايرَيـت، ضـونكة ئةمـة ياسـايةكي        
طرنرة، بةتايبةتي ئةو ثاساوةي كة دةَلَيت حكومةت خةريكي ئةوةية، يةعين ثةرلةمان ضؤن دةبَيت ِسةي وا 

خةَلك والدَيكان وِةزاكانين ئةوةية كة خانووي بَي تاثؤ هةية، كَيشةي ئاوي  بكات، ئَيستا كَيشةيةكي طةورةي
 1118هةية، هي كارةباي هةية، هي تاثؤي هةية، نايةَلن كةس خانوو بكات دةَلَين دةبَيت شارةواني بَيـت، لـة   

ن هةيـة، بـؤ   طوندي هةولَير خراوةتة سةر سنووري شارةواني، ئَيسـتا كَيشـةي خانوويـا    18ماستة ث ن كراوة، 
 .كةي دوايرَيت ئةم ياساية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةنان خان، فةرموو
 :بةر َيز ثةنان عزالدين عبدالربن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كَيشةي خانووة بَي تاثؤكان وةكو ئـةوةي كـة بـةر َيز سـةرؤكي ليذنـةي شـارةواني ئيشـارةتي ثَيكـرد، مـن حـةز           

دنةوةية  لةسـةر ئـةوة بـدةم كـة كَيشـةي خـانووة بـَي تاثؤكـان دوو  ـؤرة،  ؤرَيـك هةيـة كـة             دةكةم ر وونكر
خانووي تة اوزاتة، كة ليذنةي كؤمةنيةتين ئيشارةتي بـةوةدا لةر اثؤرتةكـةيان، كـة ئةمـة ليذنـة ثَيكهـاتووة       

ون تــاثؤ بكرَيــت، ئــةو زؤر دةمَيكــة ئــةو تة اوزانــة لــةكاتي هةَلبذاردنةكانــةوة بــابَلَيني كــة وةعــديان ثَيــدابو  
ليذنةية دروست كراوة بؤ تاثؤ كردني و بةردةواميشة، بةنم كَيشـةيةكي تـر هةيـة كـة حيكمـةت لـةم ياسـاية        
ضارةسةركردني كَيشةي ئةوانة، ئةوانةن كة لة ئةصـَلدا لـة نةخشـةي بنـةر ةتي شـار يـان شارؤضـكةكاندا نـني،         

َيماني و لـة ثَينجـوين، ثَينجـوَين كـة ثَيـي دةوترَيـت ئـةو        بةمنوونة ئةطةر ئَيمة دوو منوونة وةربررين، لـة سـل  
بةشــةي ثَينجــوَيين ئةصــَر كــة كؤمــةَلَيك طــةر ةكن كــة لةســةرةتاوة ثَينجــوَين هــةر ئــةوة بــووة، هــةر نيــة لــة   
نةخشةي ثَينجوَيندا، ئةو ثَينجوَينةي كة ئَيستا لة نةخشةدا هةية ئةوةية كة كؤمةَلرا بووةو دروسـت كـراوةو   

هَيناوةتـة ئـةوَي، كةواتـة ئةمـة كَيشـةيةكي ئةساسـية، لةسـلَيماني بةمنوونـة كؤسـتةي ضـةم، عـةواَل            خةَلكيان 
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هــةموو ئةمانــة، بــابَلَيني دَيهــات و ناحيــةي زؤر كــؤني ســلَيمانني، بــةنم لــة نةخشــةدا نــني، ئــةم ياســاية بــؤ     
ــة تــ       ــةم ثرؤذةي ــارة ئ ــة دووةم   ــَي ئةم ــَيم واب ــن ث ــة م ــة، بؤي ــي ئةوانةي ــة كردن ــة  موعالة  ــت، ك ةئجير ببَي

بةرذةوةندي و ئيشي كؤمةَلَيك كةسـي لةسـةر ر اوةسـتاوة، بؤيـة ثشـترريي ئـةوة دةكـةم كـة بـةردةوام بـني لـة            
 .طفتوطؤ كردن لةسةري، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز دَلشاد شهاب، فةرموو
 :بةر َيز دَلشاد شهاب حا ي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كان لةسةر ئةوة دةبن هي مةوزوعي ر اثؤرتةكان، بةنم هاوكارام لةسةر ناوةر ؤكي بابةتةكةو من وامزاني ِسة
طرنري و طفتوطؤكردني ِسة دةكةن، بؤية ئينكاري ناكرَيت، رةنرة ئةطةر تةِديرةكة بةنزيكي واِيعين بَيت 

ش ئةمـة ثـرؤذة بر يـارة نـة      ئيحتيمالة دةيان هةزار خانةوادة ضاوةر واني ئةم ياساية بكةن، بؤ ر اسـتكردنةوة 
ثرؤذةي ياسا، بةنم ئةوةي كـةوا لـة ر اثؤرتةكانـدا هـاتووة، ئـةو موبةر يراتانـةي كـةوا هَيناويانةتـةوة هـةردوو          
ليذنة بؤ ئةوة ثَيويسـت بـة دةرضـووني بر يـارَيكي لـةم بابةتـة ناكـات، وة نـاوةر ؤكي ثـر ؤذة بر يارةكـة خؤشـي            

شةيةدا نية، ئةوةي كةوا لةناوةر ؤكي بر يارةكةدا هاتووة بةضةند خاَلَيـك و  بةر اس  لة ئاس  طةورةيي ئةو كَي
زؤر بةسادةيي بةسةر كَيشةيةكي وا طةورةدا كة ثَيويس  بة داتـا هةيـة، بـة لَيـك  ياكردنـةوة دةكـات، ئةمـة        

ــا هــي هــ     ــةندين ســاَلةي عَيراِــة ماوةتــةوة، ئينج ــة كَيشــةيةكي ض ةرَيمي مةســةلةيةكي زؤر زؤر ئــاَلؤزة، ر ةنر
كوردستانة، ئينجا لةبةيين موتة اوزين، لةبةيين بةشي هةر زؤري ِـةزاو ناحيـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان تـا      
ئَيستا حكومةتين خاوةني هيض نية تَييدا، دةيان ِةزا هةية لة هةرَيمي كوردستان ثرؤذةي بـؤ دةردةضـَيت و   

ر دروست بكرَيـت، بـَي تـاثؤن ئةمانـة كَيشـةي       َيراية  نية ثر ؤؤذةي لةسةر دروست بكرَيت، ِوتايانةي لةسة
طةورةن بة ثرؤذة بر يارَيكي ئاوا سادة بـة ر اي مـن ضارةسـةر ناكرَيـت، ئَيمـة بةهـةموو ِةناعةتَيكـةوة لةطـةَل         
ئةوةداين كةوا طرف  ئةو هاوونتيانة ضارةسةر بكرَيت، ضونكة هةموويان موتة اوز نني، هةندَيكيان لةسـةر  

وباثرييانن، هةندَيكيان تةنانةت تاثؤيان نيةو تةوزيعةكةش هي حكومةتة، خةدةماتيشـي   موَلكي خؤيان و باو
بؤ ضووة، ئاوي بؤ ضووة، كارةباي بؤ ضووة، شةِامي بـؤ دروسـت كـراوة، مـة اري بـؤ دروسـت كـراوة، كةضـي         

م ئَيمـة  تاثؤشي نية، ئةوانـة حاَلـةتي زؤر بـةرفراوانن، ضـةند ياسـايةكين هةيـة بـؤ موعالة ـة كردنـي، بـةن          
لةبةردةم حةِيقةتَيكـداين بةر اسـ  تـا ئَيسـتا لةاليـةني دةسـةنتي تةنفيزييـةوة لةاليـةن حكومةتـةوة وةكـو           
ثَيويست هةنراو بؤ  َيبـة َي كردنـي ئـةو ياسـاية نـةنراوة، كـةموكورتي هةيـة لـةم مةسـةلةيةدا، بـةنم بـةم            

ـــ   ةين كـــة دةرفـــةتَيكي تـــر بـــة ليذنـــة  ثـــر ؤذة بر يـــارة ضارةســـةر نابَيـــت، بؤيـــة ئَيمـــة ثشـــترريي ئـــةوة دةك
ثةيوةنديدارةكان و حكومةتين بدرَيت ثرؤذة ياساية  يـان ثـرؤذة بر يـارَيكي ديراسـةت كـراو بـةداتاوة ر َيرـا        
ضارةيةكي وا بَيـت، وة ضوارضـَيوةيةكي زةمةنيشـي بـؤ دابنـدرَيت، يـةعين شـتَيك كـة لـةم ثر ؤؤذةيـةدا هـاتووة            

ك بهَينَيـت و دةسـت بكـات بـةتاثؤ كردنـي كـة ئةمـة بـووة بـة موتَلـةِي و           دةَلَيت وةزارةتـي داد ليذنةيـة  ثيَـ   
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بةديــدي مــن كــارَيكي ناعةمةليــة، بؤيــة مــن ثشــترريي ئــةوة دةكــةم ئــةم كــارة ثشــترريي هاوونتيانــة ئــةبَيت  
ضارةسةري بكةين و طرنريشي ثَي بدةين، بةنم ئةم ثرؤذة بر يارة لةئاسـت ئـةو كَيشـة طةورةيـةدا نيـة، بؤيـة       

 .ا دةكةم كة دوايرَيت، سوثاسداو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ـةنابت نوِتـةي نيزاميـة ، ديفـاع تـةواو بـوو، هةنـدَيك        ئَيستا ية  كةس كـا  حممـد شـارةزووري، فـةرموو     
بةر َيز اليان واية بةردةوام بني، رةئي خؤيان دا، هةندَيك ئةندامي تري بةر َيز رةئيان ئةوةية كة دوا يرَي بؤ 

 .كي تري موناسيب،  ةنابي وةزير فةرمووكاتَي
 
 
 

 :وةزيري داد/رشيد رؤصلبةر َيز حاكم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

براتان يةكَيك بوو لة ئةندامي ئـةو لَيذنةيـة، ثـاش دوو  ةلسـة دانيشـنت، بـة بر يـارَيكي تـري سـةرؤكايةتي          
ــةرةو ر ووي وةزيــ     ــة ب ــةما، هينةك ــة ن ــةو لَيذنةي ــران، ئ ــةنى وةزي ــي  ئةجنوم ــةوة، وةزارةت ــارةواني كراي ري ش

شــارةواني بــةو كــارة هةَلســاوة، مــةوزوعي ئــةم ثــرؤذة ياســاية، نــةبادا تَيكةَليــة  هــةبَي لةطــةَل ئــةوةي كــة   
وةزارةتي شارةواني ثَيي هةَلساون، ضونكة ئَيمة ئةو مةعلوماتـةي كـة هةمانـة لـة اليـةن خؤيانـةوة هةنـدَي        

اتيشـيان كـردووة، مـن ثـَيم باشـة ثةيوةنـدي بكـرَي بـة  ـةنابي          ئةرزيان تـةوزيع كـردووة و هةنـدَي ئيجرائ   
وةزيــري شــارةوانيةوة، ضــونكة زانيــاري تــةواوي اليــة، ئَيمــة وةكــو وةزارةتــي داد حةِيقــةت مــةعلوماتَيكي   
سةرةتاييمان هةية لةو بارةوة، لةبةر ئةوة ئةو مةوزوعة ثةيوةندي بـة خؤتانـةوة هةيـة، تـةئجيلي دةكـةن،      

ئةوةى ثةيوةندي بكرَي بة وةزيري شـارةوانييةوة لـة  ةلسـةيةكي تـردا ئـةو موناِةشـةية        يان نا  بةنم بؤ
 .بكرَي، ئيرت بؤ رةئي  ةنابتان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  بي ل فةرموو

 (:ب ل)بةر َيز  ابد سليمان عبدا  
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طـةَل وةزيـري شـارةواني طفتوطؤمـان كـردووة لةسـةريان، بـةالي        ئَيمة ئةو ثرؤذة بر يارة زياتر لة سَي  ار لة
كةمي سَي  ار، طفتوطؤمان لةسةر كردووة و طفتوطؤي تَير و تةسةل، دوا  ارين هاتينة سةر ئةوةي وةكـو  
ئةوان لَيذنةكةيان دروست كردووة وةكو  ةنابي وةزير ئيشارةتي ثَيكرد، دةسـةنتةكة دراوةتـةوة وةزارةتـي    

ارةتي شارةواني لَيذنةكةي دروست كردووة لة هةر سَي وةزارةتي مةعين، وةزارةتـي شـارةواني   شارةواني، وةز
و وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي داد، هةر سَيكيان بةشدارن لةو لَيذنةية، ئَيسـتا لَيذنةكـة زيـاتر لـة سـاَلَيكة      
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رد، نةخَير ئةوةش نية، ئةو ئيشي خؤي دةكات، ئةو شار و شارؤضكانةى كة وةكو ثةنان خان ئيشارةتي ثَيك
شار و شارؤضكانةى كة لـة بنةر ةتـدا وةكـو شـار حيسـابيان بـؤ نـةكراوة، ئَيسـتا تـاثؤ دةكـرَين، ضـةند شـار و             
شارؤضكة ئَيستا تاثؤ دةكرَين و طرفتةكانيان هاتووتةوة الي ئَيمة، ئَيمـة طفتوطؤمـان لةسـةر كـردووة، ئَيمـة      

اوونتيان لة ضـةند شـوَينةوة كـة طرفتيـان هـةبوو هاتوونةتـة الي       مةعين بووين بة ِةزيةكة، لةبةر ئةوة ه
ئَيمة و لةطةَل وةزاةرتي شارةواني ِسةمان لةطةَل كردووة، ئةم ثـرؤذة بر يـارة  َيبـة َي بـووة، مةبةسـتمان      

َيـرة  ئةوة نية تةئخري بكرَي، ئَيمة دةَلَيني  َيبة َي بووة، ئَيستا لَيذنةكة هةية، بةنم لَيذنةكة، ِسةي مـن ل 
ئةوةية، لَيذنةكـة زةعيفـة، لةبـةر ئـةوةي دةَلـَيم ئـةو بـر ة ثـارةى كـة بـؤ ئَيمـة ديـاري دةكـرَي زؤر كةمـة و               
ناتوانني بة سةريعي ئةو شار و شارؤضكانة تاثؤ بكةين، لةبةر ئـةوة دةَلـَين لَيذنةكـة هةيـة و دةسـت بـةكار       

و  ـار حكومـةمتان ئاطـادار كردووتـةوة كـة      بووة و ئَيمةش هةر لة لَيذنة نزيكةى دوو مانط ثَين ئَيسـتا دو 
ئةو لَيذنةية زةعيفة و ثَيويستة بةهَيز بكرَي  و بود ةى تايبةتي بؤ دياري بكـرَي، مـةعناي ئةوةيـة ئَيمـة     
مةعلومامتان لةسةر هةية و وةزارةتي شارةوانين ثَيشرت، ئةنـداماني لَيذنـةى شـارةوانين هـةموو مو ـودن      

طةر وا نية، ئَيمة ثَيشـرت ئاطامـان لـةو ثـرؤذة بر يـارة هةيـةو  َيبـة َي بـووة،         ئَيستا و دةتوانن ِسة بكةن ئة
 .نة  َانةوَي دوا يرَي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ  ةنابت، كا  بي ل فةرمووي سَي  ار لةطةَل وةزير دانيشتووينة لةسةر ئةوة، فةرموو

 :جنم الدين حسن عظغمابةر َيز 
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

بةر اس  ئةم ثرؤذة بر يارةى كة ئةمر ؤ هاتووتة ثةرلةمان دووةم  ارة، بةر اسـ  ثرؤذةيـةكي زؤر طرنرـة و    
حةِي ئةوة هةية كة ئةمر ؤ موناِةشة بكرَي و لةناو ثرؤذة بر يارةكةدا ثَين ئةوةي كـة حكومـةت لَيذنـةى    

ذةية بكات، خانووة بَي تاثؤيةكان، من ثـَيم وايـة ثَيشـرت    دروست بكات و بة دواداضوون و كار لةسةر ئةو ثرؤ
كة حةِي خؤيةتي بَيتة ثةرلةمان و لة ثةرلةمانةوة ئةو بر طة و ماددانـة ديـار بكـرَي كـة ئـةم خـانووة بـَي        
تاثؤيــةكان كامانــة ئةطرَيتــةوة ، بــةنم ئَيســتا ئيحتيمالــة ئــةو  لَيذنةيــةي كــة كــاري لةســةر ئــةكات بــةثَيي   

ت، بةنم ئةطةر لة ثةرلةمان بة ثَيي ثرؤذة بر يار بَيت، من ثَيمواية بةهَيزتر ئةبَيت و ئةو كاتـة  ر َينمايي بَي
ئةتوانرَيت، ئينجا حكومةت كاري لةسةر بكات، نة  حكومةت كاري لةسـةر بكـات و ئينجـا بَيتـة ثةرلـةمان،      

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان،  ةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري داد/رشيد رؤصلز حاكم بةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يةعين حةِيقةت ئَيمة لة مةفهومي بَي تاثؤ ناطةين، يةعين ضيية ، يةعين ِةصدت ضـيية لـة مةفهومـةي    
بَي تاثؤ ، ئةوةي ئَيمة لة وةزعةكة ئةطةين، ئةو ئةرزانة هـةموو موتـة اوزة، تـة اوز  يايـة و مـةوزوعي      

اية، ئةطةر ئةرزَيك ئيجرائاتي ئوصـوَلي هـةبَي لـة دةوائـريي تؤمـاري خـانوو بـةرة تؤمـار         ئةرزي بَي تاثؤ  ي
دةكرَي، ئيرت كَيشةية  نية بَلَيني ئةرزَيك بَي تاثؤية، ئةمانة تة اوزن، كة تـة اوزي لةسـةر كـراوة  ـؤري     

، بــةو ئــةرزي زراعيــة، ئــةرزي زراعييــة و صــنفةكةي زيراعييــة و داخيلــي حــةتا حــدودي بةلةديــةش نيــة  
شــَيوةيةية، ئَيمــة ئةمانــةوَى تــةوزنَيكي تــةواومان بــدةنَي هــةتا بتــوانني بــة نيســبةت بةر َيوةبــةري طشــ   
خانووبةرة و لة وةزارةتي داد لة باري ياساييةوة هةنراو بنَيني، نة  تةنها وةصفَيكي عمومي بدةين، ئةمـة  

ةرذةوةندي خةَلكة و مةسةلةي ثةيوةندي مةسةلةي ئةرزة و مةسةلةي ئريتيباتي بة داهاتووة و مةسةلةي ب
بة وةزارةتي شارةواني هةيـة، ثةيوةنـدي بـة وةزارةتـي زيراعـة هةيـة، تكـا دةكـةم كـة تـةوزني تـةواو لـةم             

 .بارةيةوة براتة بةر َيزتان
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَي ئةكا كة بةردةوام بـني   بةر َيزان، ئَيستا ئةمة بؤ دةنردانة، سَي كةس لةطةَلي دةستنيشان ئةكةين ديفاعي

 .و سَي كةس ديفاعي لَي بكات كة دوايرَيت، لَيرة كا  عومةر عبدالعزيز، نيزامية ، فةرموو
 :بهةءاماقنبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ـةنابي  بةنيسبةت اليةني ثةيوةنديدار لة دةزطاي تةنفيزي بؤ ئةم مةبةسـةتة وةزيـري شـارةوانية، ئَيسـتا     

وةزيري داد ر اشكاوانة بَي ئاطايي خؤي لة هةندَي ئـةبعادي ئـةم مةسـةلةية دةرئـةخات، و بالفعـر دياريشـة،       
ئةوة لة هةندَي شـوَين هةنـدَي زةوي دابـةش كـراوة، حكومـةت زةوي داوة، ِيتعـةي داوة، رةِـةميان هةيـة،         

زيعةكةم، خاَلي يةكةمم من ثرسـيارم لـة   مةوزوعي بَي تاثؤ  ياية، ئةوةي كة من بيزام لة زانيارية موتةوا
ســةرؤكايةتي بــةر َيزم ئةوةيــة بؤضــي وةزيــري شــارةواني ئامــادة نيــة تةفصــي ت، يــةعين روونكردنــةوةمان  
بداتَي ، خاَلي دووةمم ئةوةية كـة لـة مـانري نـؤوة ئـةم راثـؤرتي هاوبةشـة ئامـادة كـراوة و تةِـديم كـراوة،            

بةن لة خي ل ئةم دوو، سَي مانرة حكومةت ئاطادار نية ، بؤضـي  راثؤرتي هاوبةشي ثةرلةمان، بؤضي عة ة
 .ئةوةندة دواخراوة ، كةمتةرخةميةكة لةو اليةنة ئةبواية دياري بكرابا و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ؤي، بة نيسبةت وةزيرةكان، كة راثؤرتَيكتان ئيحالةى ليجانةكان ئةكةن، ئةو لَيذنةية بة ثَيي ثسثؤريةتي خـ 

داواي هةر وةزيرَيـك بكـات، ئَيمـة بؤمـان تـةحوير كـردووة، ئـةوة كـا  بـي ل ئـةَلَي ئَيمـة سـَي  ـار لةطـةَل               
وةزيري شـارةواني دانيشـتووين، خـؤي لَيـرة باسـي كـرد،  ئـةوةي ئةيـةوَيت كـة بـةردةوام بـني، كـا  حةمـة              

جير بـَي، سـؤزان شـهاب،    سةعيد، كـا  كـاردؤ، كـا  سـةرهةنط، ئـةوة تـةواو، سـَي كةسـين كـة ئةيـةوَي تـةئ           
 .شَيروان حةيدةري، عبدالس م بةرواري، كا  حةمة سةعيد فةرموو
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 :بةر َيز بة سعيد بة علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعةن ئةم كَيشةية كَيشةيةكي ئاَلؤز و كَيشةيةكي طـرنط و ثَيداويسـتييةكي هاوونتيانـة، كـة هاوونتييـان      
ــد   ــار ثةيوةن ــة زؤر   ــن ثَيمواي ــة      م ــدارةكان و ب ــة ثةيوةندي ــةتي لَيذن ــة تايب ــةمان ب ــةكاني ثةرل ــة لَيذن ي ب

ثةرلــةمانتاران و ئَيمــة كــة، مــن وةكــو ثةرلــةمانتار و ســةرؤكي لَيذنــةى ئاوةدانكردنــةوة، بــة نار اســتةوخؤ     
ثةيوةنديــدارم بــةو كَيشــةية و هاوونتيــان وا ئــةزانن ر اســتةوخؤ ثةيوةنــدنان هةيــة و ثةيوةنــدنان ثَيــوة   

ةن، كة ئةمة كَيشةية لة زؤربةي شار و شارؤضكةكان بة تايبةتي ِةزا و ناحييـةكان و بـة تايبـةتي ئـةو     ئةك
طوندانةى كة خراونةتة سنووري ِةزا و ناحييةكان و هـةروةها ئـةو ئؤردوطانـةي كـة لـة سـةردةمي رذَيمـدا        

زؤربةي ِـةزا و ناحيةكانـدا   زؤرة ملَي بوون و ئَيستاش بوون بة شار و شارؤضكةو كَيشةي تاثؤيان هةية، لة 
كَيشةي تاثؤ هةية كة ئةمة كاريرـةري ئاسـةوارةكاني نـةبووني تاثؤكـة، هةنـدَي  ـار بوويتـة مايـةي ئـةوة،          
ر استة هةندَي  ار هةندَيكي خزمةتروزاري بؤ كراوة و لة دةست دةرضووة،  بوويتة مايةي ئةوةي مةحروم 

ئاوةر ؤ، هةنـدَي  ـارين مـةحروم دةبـن، نـة  هةنـدَي        بنب لة خزمةتروزاييةكاني وةكو شؤستة و  اددة و
 ار، مةحروم دةبـن كـة تاثؤيـان نيـة لـة عـةِار، كةواتـة هاوونتيـان داوا ئةكـةن ئـةو كَيشـةية، ئـةوةي كـة              
تةفاصيَلة و باس ئةكرَي كة ئـةو طرفتانـة لـة كـاتي تةنفيزكردنةكةيـدا، ئـةوة مـن ثَيموايـة دائـرية و دةزطـا           

ير و كيشة و طرفتانة خؤيـان شـارةواني و كشـتوكاَل لـة كـاتي دروسـتكردني لَيذنـة،        مةعنييةكان ئةو تةفاص
لةكاتي تؤماركردني ئةو خانووة تـة اوزة يـان تـة اوز نيـة و دابـةش كـراوة، ئةوانـة هـةموويان لـةو كـاتي           
تةنفيزكردني ئيشةكة هةموويان ئةو كَيشانة ضارةسةر دةبن و بة هيض شـَيوية  لـة رووي هةندةسـي و لـة     
رووي ماستةر ث نةوة، ئةو طرفتانةى كة باس كراوة بة تةفاصيلي نابن بة مانيعي ئةوةي تؤ تاثؤي نةكـةي  
و ر َيرـر بــي لــة تـاثؤ كردنيــان، ئــةوة مـن ثَيموايــة ئَيمــة بر يارةكـة مةبدةئيــةن دةربكــةين و تةفاصــيلةكةي     

 .اسبة َيي بَيَلني بؤ دام و دةزطا مةعنيةكان و لَيذنة تايبةتةكان و، سوث
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ  ةنابت، رَيزدار كا  كاردؤ فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو بـةر َيز وةزيـري داد تةئكيـدي لـَي كـردةوة، لةبـةر ئـةوةي لـة كوردسـتان كَيشـةية  هةيـة كـة كَيشـةي              

ن هةية، ثَيويستة ثةرلةمان بر يارَيك دةربكات لَيرة، ئةطـةر ِسـة   خانووة بَي تاثؤكانة، و كَيشةي تة اوزاتي
لةسةر ئةوةية كة ئةو ياساية ثَيويس  بة دةوَلةمةند كردنة، ئةوة ثةرلةمان دةتوانَيت دةوَلةمةنـدي بكـات،   
ثةرلةمان دةتوانَي ديراسةي بكات بـة ثَيـي ئـةركي خـؤي، ئـةوة حكومـةت كـة ضـؤن تـةنفيزي دةكـات ئـةوة            

كـم لـة    2ومةتـة، خـاَلَيكي تـر ئَيمـة كـة دةَلـَيني كَيشـةية  هةيـة، ئـةوة لَيـرة تـورةق هةيـة كـة              ئةركي حك
ثةرلةمان دوورة، بَي تاثؤية، ئةمة طةر ةكي مامزاوا هةية لَيرة بَي تاثؤية، يةعين كَيشةية  هةية كـة ئةمـة   
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كَيشــةكة هةيــة، دةبــَي كَيشــةي خــانوو دروســتكردنة، كَيشــةي ئاويــان هةيــة و كَيشــةى ثــةروةردةيان هةيــة،  
ثةرلةمان  يددي لة كَيشةكاني كة ثةيوةندي بة ذياني هاوونتيان هةيـة، بـة تايبـةتي بـة دةوروبـةري شـار       
هةيــة كــة ضــةندين طونــد لــة ماســتةر ث نــي نــوَي دةكةونــة نــاو ســنووري شــارةواني، تاثؤشــيان نيــة،             

يض خزمةت طوزارييةكيان بـؤ بكـرَي، لةبـةر    ئيستيسماريشي لَي دةكرَي، لة تةنيشتيان بة بَي ئةوةي ئةوان ه
ئةوةي من بة زةرووري دةبينم كة ثةرلةمان بة دواداضووني بؤ بكـات و كـاري لةسـةر بكـات تـا ئـةم ثـرؤذة        

 .دةردةكات و، زؤر سوثاس
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بةر َيز كا  سةرهةنط فةرموو
 
 
 

 :بةر َيز سةرهةنط فةرج حممد
 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

بةر َيزان، ئةم مةوزوعة ثةيوةنـدي راسـتة بـة وةزارةتـي شـارةواني هةيـة، ئينجـا وةزارةتـي عـةدةل، يـةعين           
دةبوو بةر َيز وةزيري شارةواني لَيرة ئامادةبووني هةبواية بؤ موناِةشة كردن لةسةر ئةو مةوزوعة، شـتَيك  

ة ئَيمــة ئةمانـةوَى كــة ئـةمر ؤ ِــةراري بــؤ   هةيـة دةبــَي هـةموومان بيــزانني كـة ئةوةيــة، ئـةم موشــكيلةى كـ     
دةربكةين بةر اس ، تةئسريي كردووة لة مةسةلةي شار و شارؤضكةكان، تةئسـريي كـردووة لةسـةر ئـةجنامي     
ثرؤذةكــان، مةســةلةن دوو مــةوزوع هةيــة دةبــَي لــة يــةكرتي  يــا بكرَيتــةوة وةكــو هاوكــارام باســيان كــرد،  

ة ثــةجناوة و لــة شةســتةوة، لــة ثَينجوَينــة، لــة ســةيد صــادِة، لــة  مــةوزوعي بــَي تاثؤكانــة كــة كابرايةكــة لــ 
هةَلةجبةية، لة ضةندين شار و شارؤضكةي تر لةسةر  َيرةى باب و باثريي دانيشتووة تا ئَيسـتا تـاثؤي نيـة،    
ئةمة ناتوانَي سولفةي عةِار وةربررَي، حكومةت ناتوانَي ثرؤذة بكات لةو مةنتيقة ئةطةر ماَلَيك بةركـةوَي  

ويزي بكاتةوة لةبةر ئةوةي تاثؤي نيـة، ئيشـكاليةتَيكي طـةورةي دروسـت كـردووة، بؤيـة بـة بـر واي مـن          تةع
وةكو كا  حا ي باسي كرد، كـا  حـا ي بـي ل، ئـةو لَيذنةيـة دروسـت بـووة لـة وةزارةتـي شـارةواني ئَيمـة            

ــةوةمان     ــتووين و كؤبوون ــارةواني دانيش ــي ش ــة وةزارةت ــة ل ــةوةمان دةوَي، ئَيم ــةموومان ئ ــةر   ه ــردووة، ئةط ك
برادةرةكان شاهيدي بؤ ئةوة بدةن، مـن يـةكَيك بـووم لـةو كةسـانةي كـة ثَيشـنيازم كـردووة بـؤوةزارةت، لـة           
ر َيرةى نووسينرةى ئةهلي، لة ر َيرةى نووسينرة ئةهليةكانةوة ئيشةكاني خؤيان بكةن، ئَيمة نةخشـة سـازي   

يك كردن، فرياي هيض ئيشَيك ناكةوَي، ثَيشنيازم بؤ ئاوةدانبوونةوةمان هةية لة سلَيماني بؤ منوونة بؤ تةمل
كردن كة لة ر َيرةى نووسـينرةى مـةكاتية هةندةسـيةوة بيكـةن، بـؤ ئـةوةي ئيشـةكان بضـَيتة ثَيشـةوة، بـؤ           
ئاسانكاري  َيبة َي كردني ئةو بر يارةى كة حكومةت داويةتي، بؤ ئاسانكاري و بؤ ثشتيواني ئةو ليذنةيةي 

زارةتي شارةواني بة بر واي من، ئةم بر يارةى ئةمر ؤي ئَيمة لَيرة بيدةين طرنرة، ضـونكة  كة ثَيكهاتووة لة وة
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حكومةت ئيلزام دةكـةين بـةوةي كـة  وهـدي زيـاتر بكـات، و ثشـتيواني دارايـي و كؤمـةكي دارايـي بـؤ ئـةو             
بـؤ ئـةو    لَيذنةية دةسـتةبةر بكـات، بؤيـة ئـةم ِـةرارة لَيـرة طرنرـة، ثشـتيوانيكي مـاددي و مةعنـةوي دةويَ          

 .لَيذنةيةي كة دروست بووة و، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر  و       ــارةواني ئ ــةى ش ــة لَيذن ــن ثَيمواي ــونكة م ــةم، ض ــارةواني دةك ــةى ش ــترريي راي لَيذن ــةكي ثش ــن ثَيش م
ؤري بينيوة، هةموو ئةندامةكاني، من لة طفتوطـؤكردن لةطـةَل ئةندامةكانـدا تَيرةيشـتووم     ماندووبوونَيكي ز

كة بةدواداضوونيان كردووة، وةزيريان بانط كردووة، ثَييان واية ئَيمـة بر يارَيـك دةرئةكـةين بـؤ كارَيـك كـة       
ة هاوونتي دائيمةن هانا  َيبة َي كراوة، ثرسيار لَيرةدا ئةوةية، كة ئةو كارة  َيبة َي كراوة، هؤكاري ضيي

ئةهَينَيتــة بــةردةم ثةرلــةمان و ئةنــداماني ثةرلــةمان كــةوا شــةكواي هةيــة ، كةواتــة شكســتية  هةيــة لــة   
، باسي عـةِار  1931ي ساَلي 47كاروباري ئةم لَيذنةية كة دروستكراوة، بةَلَي ياسامشان هةية، ياساي ذمارة 

َيكت دةبَيـت، ئـةرزة، ئـيرت خـانووة، لـة تةسـجيلي عـةِاري        ئةكات، باسي ئةوة ئةكات ضؤن تؤ كاتَي كة بابـةت 
ضؤن تؤ دةضيت تةسجيلي دةكةي، تؤماري دةكةي، ئةوةى ئَيمة ئـةمر ؤ لَيـرة باسـي دةكـةين موشـكيلةيةكي      

ساَلة و نة هي دوو ساَلة، موشـكيلةيةكة لـة ئةزةلـةوة لةطـةَل دروسـت       15ساَلة، نة هي  11ئةزةلية، نة هي 
ةية، ئةوة هةَلةجبةيـة هـةتا ئَيسـتا تـاثؤي نيـة، خـؤ هةَلةجبـة دوَيـيَن و ثَيـرَي دروسـت           بووني ئةم عرياِة ه

نةكراوة، ضؤمان، ثَينجوين، سـؤران، ئةمانـة هـةر هـةمووي، سـةيد صـادق، مةنتيقـة هةيـة حكومـةت خـؤي           
ةت ئةرزي لَي تةوزيع كردووة، خزمةت طوزاريشي بؤ طةياندوون، حةِي تةصةرويف داونةتَي، ئةصَلةن حكوم

خؤي هةستاوة، ئةمةيان ديفاع نية لةو ناحيةوة، ضونكة من رةخنةم هةية لة ئةداي ئةو لَيذنانـة، ثيموايـة   
مةفروزة موةزةيف تاثؤ و مةساح زياد بكرَيـت بـؤ ئـةو شـوَينانةى كـة ئـةم كَيشـانةيان هةيـة، بـؤ ئـةوةى بـة            

هةية، ئَيمة كؤمـةَلَيك ياسـامان هةيـة    زووترين كات ئةم  َيرانة  َيبة َي بكرَين، ياساي تةسويةي تاثؤمان 
كة بةو ضوار نوِتةية ئةصَلةن موِارةنة ناكرَي، ضونكة ضوونةتة ناو كؤمـةَلَيك وردةكارييـةوة، كـةس الري    
لةوة نية، كؤمةَلَيك كَيشةية هةية لة كوردستاندا حكومةت كاري كردووة، بةنم حكومـةت كارةكـاني سسـتة،    

، ئــةوةي مــن بةدواداضــووم بــؤ كــردووة و لــة زاري ئةنــداماني لَيذنــةى  ر ادةى  َيبــة َي كردنةكــة زةعيفــة
شارةواني كة خؤيـان كـردووة بـة ضـةند بةشـَيكةوة و هـةر بةشـةي موتابةعـةي شـوَينَيك ئـةكات، بـةَلَي لـة             
مةنتيقةي هةَلةجبـة يـة  مةسـاح هةيـة، بـةنم حكومـةت هةسـتاوة لةطـةَل ئةوةشـدا ئـةو خةَلكـةى حـةِي             

ساَلة خؤي لةسةر ئةو ئةرزةية و هـةموو حـةَِيكي تةصـةرويف     11َيت ئيسباتي بكات كة تةصةرويف هةية، ب
هةية و خؤشي هةبوو بؤي تاثؤي ئةكات، ئةمة ئةكرَي ئَيستا، سولفةي عةِارين وةرئةطرَي، دوو شت هةية 

كارةسـاتة   تَيكةنو كراوة لةناو ئةو ياسـاية بةداخـةوة، هةنـدَيك ثَيـي وايـة ئةمـة بـؤ خـانووة تة اوزةكانـة،         
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ئةطةر ثةرلةماني كوردستان بَلَيت ِةينا با خانووة تة اوزةكان تاثؤ بكرَي، ضونكة حكومةت خؤي لَيذنـةى  
دةركــردووة و ئــةوةتا وردة وردة دةبيــنني كــة، مــن خــؤم شةخصــيةن بــة ضــاوي خــؤم بينيومــة كــة ضــؤن     

يلة ئةزةليةكـة عي ِـةي   ئةرزَيكين وةردةطرن و حةِي عةِارين وةردةطرن، ئةطـةر بَيـت و ئـةوةي موشـك    
ئةكات، ئةوةي ئـي   91هةبَي بةسةر وةزارةتي زيراعةوة، ضونكة هةندَيك لةو ئةرزانة مشولي ِانوني ذمارة 

ـةوة كـة مةبةستيشـي   1935ئيص حي زيراعية، كة ئةمة بزانن ضةند ساَلة ئةم ياساية دةرضووة، لة ساَلي 
 ِةى بةسةر وةزارةتي شارةوانيةوة هةية، بةشَيكيشـي  لةوة، كورد خاوةني ية  مةتر زةوي نةبَي، ئةمة عي

لةسةر وةزاةرتي دادة كة لة كؤتاييدا تؤماركردنةكان دةضَيتةوة الي ئةوان، ئةمة مةعناي ئةوة نية كة ئَيمة 
دذي ئةو ياسايةين، ضونكة ئةوة خؤي لة ئةصَلدا وا  َيبة َي ئةكرَين، حكومـةت هـةنراوي بـؤ نـاوة، بـةنم      

ني كوردســـتان لــة هـــةنراوةكاني داهـــاتوودا و لةســـةر ئــةو بةدواداضـــوونةى كـــة لَيذنـــةى   حةِــة ثةرلـــةما 
ثةيوةنديـدار و مــةعين و موختــةة كردوويـةتي، بانرهَيشــ  وةزيــري شـارةواني بكــةين، بــزانني كارةكــاني    

ة ضـةند  لَيذنةكان طةيشتووتة كوَي  هةتا ئَيسـتا بـةداتا َانـداتَي، هـةتا ئَيسـتا ئـةو كـارةى ئـةوان كردوويانـ         
 .ثارضة زةويان ئيفراز كردووة، ضةندي ماوة ، هةمووي بة رةِةم َانداتَي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ  ةنابت، رَيزدار شَيروان حةيدةري فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا من تةصةوةري ئةوة ناكةم هيض ئةندامَيكي ثةرلةماني بـةر َيز  بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، لة حةِيقةتد
هةبَي، لةطةَل ئةوةدا نةبَي كة خانوو بؤ هاوونتياني كوردستان تةمليك بكـرَي، ئينجـا ض لـة ر َيرـاي تـة اوز      

ئـةو  بَيت، ض لة ر َيراي تةمليك بَي، تةمليكي موتة اوزين، بةنم لَيرةدا ئَيمة دةبَي سةيري ثرؤذةكة بكةين، 
داواكارييانةى كة لة ثرؤذةكـةدا هـاتووة و واِيعةكـةمان بـة ض شـَيوةيةكة ، ثرؤذةكـة بـاس لـة خـانووي بـَي           
تؤمار دةكات، من وةكو ياساناسَيك، ر ةنرة هةر كةسَيك وةكو ياساناسَيك لَيرة بَيت، هـةر هـةمان تـةوة وهي    

ي سـاَلي  47تـاثؤ، ئةمـة بـة ثَيـي ِـانوني      هةية، ئةم خانووانة دةطر َيتةوة كة باالصر هةر ِةيـديان نيـة لـة    
ــة       1931 ــدي ب ــةدةد و ثةيوةن ــجيلي مو  ــاي تةس ــة ر َير ــرَي، ب ــة َي دةك ــةِاري  َيب ــجيلي ع ــانوني تةس ِ ،

وةزارةتي دادةوة هةية، ئةو دةرطاية كراوةية لة ثَيشان و لة ئَيستاش و ال يزال هةر كةسَيكين لةو بابةتـةي  
و لة رَيراي ئوصولي خؤي تةسجيلي ئةو خانووة بـَي تاثؤيـة بـةناوي     هةبَي ئةتوانَي ئةو مورا ةعةتة بكات

خؤي بكات، حاَلةتي دووةم هةيـة كـة مـن ثرؤذةكـة دةخوَينمـةوة، وا دةزام هـيض لـةو هـةرَيمي كوردسـتانة          
ئــةم ثةرلةمانــة دواي ئــةوةى ديراســةيةكي ِــوولي كــرد، داتايــةكي باشــي   1111نــةكراوة، بــةر َيزان، ســاَلي 

بر يـارَيكي دةركـرد بـة تـةمليكي هـةموو ئـةو ئةرزانـةى كـة تـة اوزيان كرديـة لةسـةر ئـةرزي             لةمست بوو، 
حكومةت، بة مـةر َيك تـةعاروز نـةكات لةطـةَل تةصـميمي ئةصـَلي شـارةكة، ئـةم بر يـارة  َيبـة َين كـرا،            

ةى ســةر ةر اي ئــةوةش، كابينــةكاني يــة  لــة دواي يــةكي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، بــة تايبــةتي كابينــ
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ثَينجةم و شةشةم بةردةوام بووة لة تةمليك كردني ئةم ئةرزانة بؤ خاوةنةكانيان، ئَيستاش دواي ئةوةي كة 
ئَيمة طفتوطؤمان كرد لةطـةَل بـةر َيزان وةزارةتـي شـارةواني، لَيذنةيـةكي مةركـةزي تةشـكير كـراوة بـؤ ئـةم           

حكومـةت بـة كـةم تةرخـةم دادةنـَيم لـة        بابةتة، بةنم كاري ئةو لَيذنةية زؤر زؤر بة سس  دةر وات، منين
بةر َيوةضــووني ئــةم ثرؤســةية، دواي ئةمــة ئَيمــة تةحقيقيشــمان كــردووة، ياســايةكمان دةركــردووة، ياســاي   
تةســبي  حقــوِي تةصــةروفة، كــة ئــةوة  ــوابي رذَيمــي بةغــدا بــوو بــؤ ضةســثاندني حــةِي كــورد لــةناو    

ــرَي   زةويــةكاني خــؤي، ئــةم ياســاية ر ةنرــة ماوةيــةكي دوور    ــذي بــوَي بــؤ  َيبــة َيكردني، بــةنم دةك و درَي
وةزارةتـي زيراعــة و موديريــةي عــامي تــاثؤ بــة شــَيوةيةكي ر َيـك و ثَيــك و بــة كــةواديرَيك بــاش بضــنة نــاو   
مةسةلةكة، ئةوةل  ار لة ِةزا و ناحيةكان حةلي بكةن ئينجا بَينةوة ناو شـارةكان، ضـونكة مةبةسـت لَيـرة     

براي بةر َيزم كا  دَلشاد ئيشارةتي ثَيدا، لة ِةزايةكي وةكو سؤران مةعقول نية  ِةزا و ناحيةكانة، هةروة 
ي خانووةكان بة تة اوز َينَيتةوة، مةفروزة ئةمانة ضارةسـةريان بكـرَي، بؤيـة ئَيمـة لـةو ثةرلةمانـة       51%

كــة دوامــان خســت، توانيمــان بــة هــةمان مةبةســت ثرؤذةيــةكي     3تة روبةيــةكمان هةيــة، ِــانوني رةِــم  
وتاكةمير تةِدني ئةو ثةرلةمانة بكةين و لةو ثةرلةمانة ثةسـند كـرا و بـووة  َيـي ر ةزامةنـدي هـةموو       م

خــةَلكي كوردســتان، بؤيــة ئــةم ثــرؤذةش بــة هــةمان شــَيوة بــا ئَيمــة هةَلــةي ِــانوني تَيــدا نةكــةين،  ــوان     
ي ثةرلـةماني ئَيمـة دةوريـان    ديراسةتي بكةين و بة ر َيك و ثَيكي، لةطةَل وةزارةتة تايبةمتةندييةكان، لو ـان 

هةبَي، ئةنداماني ثةرلةماني ئَيمة دةوريان هةبَي هةر كة بةنيسبةت دةظةري خؤي، بؤ ئةوةى بتوانني ئَيمة 
ثرؤذةيةكي موتةكامير دةربكةين، دةتوانني لةم ثرؤذةيةدا ماوةية  بدةينة حكومةت و سةِفَيكي زةمـةني  

زةمـةني دةتـواني موعالة ـةي حالةتـةكان بكـات ، بؤيـة منـين         بدةييَن، ئةمة حالةتةكانة، بة ض سةِفَيكي
لةطةَل دواخستين ئةو ثرؤذةيةمة بؤ ئةوةى بتوانني ثرؤذةيـةكي موتـةكامير تةِـديم بكـةين كـة ويسـت و       

 .خواس  هةموو ئةنداماني ثةرلةمان بَيت و، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووسوثاس، ر َيزدار عبدالس م بةرواري فةر
 :صدي   صطفىبةر َيز عبدالس م 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طفتوطؤيةكة واي لَي هاتووة دوو اليةنية، بة تةصوةري من باش بووة كة وامان كرد هةموو اليةني كَيشـةكة  
تَيبرةيةن، لة اليةكي تر ئَيمة طفتوطـؤي ئـةم دةِـة ئةكـةين، لـة اليـةكين طفتوطـؤي كَيشـةكة ئةكـةين، بـة           

من كَيشةكة هةية و نامةوَي ئةو ِسةي كة كـراوة دووبـارةي بكةمـةوة، بـةنم تـاكو ئـةوةى ئَيمـة         تةصةوري
بر يارَيك، ياساية  دةربكةين بة بؤضووني من ضةند هةنراوَيك هةية، يةكةمني شت ئايا ياساية  هةية كة 

ئـةوة موعالة ـة    1931ي سـاَلي  47ئةم كَيشةية يان ئةو بوارة موعالة ة دةكات يان نـا ، دةرضـوو ياسـاي    
ئايا ئةم ثرؤذةية يان بةم دةِةي كة ثَيشكةش كراية، ئةطةر سةر ةراي بووني ياسـاش يـان   : ئةكات، دووةميان

ئايـا ئـةم دةِـة توانـاي     : نةبووني ياسا ئةم دةِة ثَيشكةش كرا، ئايا كَيشةكة ضارةسةر ئةكات يان نا ، سَييةم
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ةسةر ئةو مةنهة يةتة من تةصةوةر دةكةم ئَيمة لة لَيذنةى ئيجرائي هةية ، ئةتوانني  َيبة َيي بكةين، ب
كؤمةنيــةتي رووبــةر ووي ئــةم تَيكســتة بــووين، نــاَلَيم رووبــةر ووي كَيشــةكة بــووين، ضــونكة كَيشــةكة ســَي    

مايف خةَلك و ئةركي حكومةت بؤ تاثؤ كردني خانووةكان، ئةوة ياساش هةية و ئةوة مـافَيكي  : اليةنية، ية 
: ئةم ماددةى دووةمي ثرؤذةكة ر ةت ئةكرَي، ضونكة داعي نيـة تةحصـير حاصـلة، دووةميـان     تةبيعية، بؤية

ئةمانةيان لةبةر هةر هؤية  بَيت، من تةعاتوفم هةية لةطةَل هةندَيك خةَلك كة ناضار بووينة لةبةر هـةر  
، ئةم ياساية خؤي هؤية  لة سانني رابردوو، ناضار بووة خانووية  دروست بكات، ئةوة ثَيي ئةَلَين تة اوز

بةنم ئةوةى كـة زؤر طرنرـة   : ياساي تةمليكين كراوة، سَييةم:ئةَلَيت نابَي تة اوزةكان بررَيتة خؤي، دووةم
وهةموو خوشك و برايان تةئكيديان لةسةري كرد، ئةو ثرؤسةي فراوان بووني سنووري شارةواني شارؤضكة 

دووبارةناكـةم، خةَلكةكـة هـيض طونـاحي نيـة، هـةر       و ِةزاكان، كَيشةيةكي طةورةي دروست كردووة، ِسةكةم 
ئةصَلةن حكومةت خؤي رةنرة بة ثرؤذة و بة تةختيت بؤ دابني كردني  َيرـاي نيشـتة َيبوون بـؤ خـةَلك     
زةوي تةوزيع كردووةو خانووي دروست كردووة، بةداخةوة كة طـرنررتين كَيشـةيةو  ـةختين كـرا لةسـةر      

نزيك ناكات، بؤية ئَيمة رةئيمان زؤر زؤر وازنة، دةركردني بر يارَيك  كَيشةكة، ئةم تَيكستة باسي لة دوور و
كة مافة ر ةواكان  ةخت لةسةر بكات، هيض مةعناي نية، كَيشةية  كة تةسةور بكةين هةية و كة ضارةسةر 

كَيشــة هــةرة : كـراوة، نــابَي ئةصـَلةن ئَيمــة  ــةوازي بدةينـة ئــةو تة اوزةتانــة، ئـةوةش داعــي نيــة، سـَييةم     
ةكيةكةي كة ر ةنرة، من رَيزم هةية بؤ ئـةو خوشـك و برايانـةى كـة ئـةم ثرؤذةيـان ثَيشـكةش كردبـوو،         سةر

ر ةنرة كة لة مَيشكيان هةر كَيشةكة كردني ئةم حاَلـة رةواييـة، ئـةوةى بـة هـؤي فـراوان بـووني سـنوورةكان         
ةر َيز كـا  شـَيروان   دروست بـووة، كـة تَيـدا نيـة، بؤيـة مـن ثشـترريي بؤضـوونةكةي و رةئـي و ثَيشـنياري بـ           

حةيدةري ئةكةم، ئَيمـة و هـةروةها لةسـةر ثَيشـنياري بـةر َيز وةزيـري داد كـة ئةمـةش ثرسـيارَيك كـرا، بـؤ            
وةزيري داد بانط كراوة بؤ شارةواني بانط نةكراوة ، بةر َيزان ضـونكة لـة مـاددةى يةكـةم باسـي لَيذنةيـة        

تؤ وةزيري داد بانط بكةي لَيرة، بؤية بـة تةصـةوري مـن    ئةكات لة وةزارةتي داد دةبَي داَةزرَي، خؤ دةبَي 
ئَيمة تؤزَيك ثةلة نةكةين، هةوَل بدةين هةموومان ثَيكةوة، ضـونكة ديـار بـوو بـة  يـاوازي فراكسـيؤنةكان       
هةموومان بة ثَيويست ئةزانني ثرؤذة ياساية  دةربضـَيت يـان بر يـارَي بـؤ ضارةسـةركردني كَيشـةي فـراوان        

وانيةكان، بؤ ئةم مةبةستة، من تةسةور ئةكـةم ئةمـة نـة كَيشـةكة حـةل ئـةكات و زؤر       بووني سنووري شارة
 .تةناِوزاتي تَيداية، بؤية بةو ئيتيجاهةى كة كا  شَيروان باسي كرد، من لةطةَلي دامة و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ري ئـةمر ؤ، خسـتنة روو طفتوطـؤكردني    لـة بةرنامـةى كـا    8بةر َيزان، ئَيستا موداخةلةكة تةواو بوو، بر طـةى  

عــرياق، ئةخةينــة دةنرــدان،  -ثَيشــنياري بــة خــاوةن كردنــي خــانووة بــَي تؤمارةكــان لــة هــةرَيمي كوردســتان 
ثَيشنيارَيك هةبوو بؤ دواخستين بؤ كاتَيكي موناسيب، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو ثرؤذةيـة دوا يرَيـت تكايـة        

بةر َيز لةطةَلدا نية، بؤية  11ةَلي داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية ، بةر َيز لةط 21دةس  بةرز بكاتةوة ، 
دواخرا بؤ كاتَيكي موناسيب، ئَيستا كؤتايي بةدانيشـتنةكة ئـةهَينني تـاكو ئاطادارتـان ئةكـةين بـؤ دانيشـتين        
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ةتــي ســامانة داهــاتوو، بــةر َيزان، بــؤ ئاطــاداري ئَيــوةى بــةر َيز، ضــةند خــةبريَيكي بــةريتاني لَيــرةن لــة وةزار   
سروشتيةكانن، بؤ روونكردنةوةي طرَيبةستة نةوتييةكان، ئةتوانن  هةمووتان يان هةر كةسَيك بةشدار بَي، 

بةردةوامة بؤ ئاطاداريتان، خوا ئاطادارتان بَيت  9ئةمر ؤ هةية و لة ئَيستاوة بةردةوامة، بةيانين لة سةعات 
 .تا دانيشتين داهاتوو

 
 (كمال كةركووكي.د)ارس ن بايز الاعير               حممد ِادر عبدا . د                   فرست ابد عبدا         
 سكرتَيري ثةرلةماني                        َيرري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان 
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\11\18رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 17) ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة

 18/11/1111 رَيكةوتي دووشةممة

عَيـراق   -ثةرلةماني كوردستان   18/11/1111رَيكةوتي  رؤذي دووشةممةي ثاش نيوةر ؤي (4)كاتذمَير   
بـةر َيز   بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد ِادر عبدا 

دانيشـتين ذمـارة   , بةر َيز فرست عبد عبدا  سـكرتَيري ثةرلـةمان  , سةرؤ  وارس ن بايز الاعير  َيرري .د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (17)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (17)سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    دةستةي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بـةم شـَيوةية    18/11/1111ي ثاش نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (4)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ئةنــدامي ثةرلــةماني كوردســتان بــؤ ليذنــةي نــاوخؤ و ئاســاين و   ( ِــادر ابــد لايــر)دانــاني بــةر َيز  - 1

 .نة خؤ َييةكانئةجنومة
ئةندامي ثةرلةماني كوردستان بؤ ليذنةي ثـةروةردةو فَيركردنـي   ( فرمان عزالدين حممود)داناني بةر َيز  -1

 .بااَلو توَيذينةوةي زانس 
ــاني بــةر َيز   -7 ــود فــرج )دان ــةردوو ليذنــةي كاروبــاري       ( رازاو حمم ــةماني كوردســتان بــؤ ه ئةنــدامي ثةرل

ــةهيدان و ِوربانيــ   ــمةرطةو ش ــدن و    ثَيش ــنبريي و راطةيان ــةكان و رؤش ــةي ثةيوةنديي ــايدو، ليذن اني  ينؤس
 .شوَينةوارةكان

ئةنــدامي ثةرلــةماني كوردســتان بــؤ هــةردوو ليذنــةي ثةيوةنــدي و ( دَلشــاد حســني ِــادر)دانــاني بــةر َيز  -4
 (.نةزاهةت)رؤشنبريي و راطةياندن و شوَينةوارةكان و، ليذنةي دةستثاكي 
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ئةندامي ثةرلةماني كوردستان بؤ هةردوو ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي    ( دا  حممد امنيعب)داناني بةر َيز  -5
 (.نةزاهةت)و، ليذنةي دةستثاكي 

خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي دةوام كردن بة  لي كوردييةوة لة كؤبوونةوةي سـةرةتاي   -2
 .عَيراق –هةموو خولَيكي ثةرلةماني كوردستان 

و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي ئاوةدانكردنةوةو هاوضةرخ كردني طونـدةكان لـة هـةرَيمي     خستنةر وو -3
 .عَيراق –كوردستان 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار18/11/1111، رؤذي دانيشنت (17)ةكةم، ذمارةي دانيشنت طرَيداني ي

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1991

ي ثــاش نيــوةر ؤي رؤذي دوو شــةممة رَيكــةوتي (4)ي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير (17) ذمــارة
 :بةم شَيوةية بَيت 18/11/1111

ــةر َيز  -1 ــاني ب ــر )دان ــد لاي ــادر اب ــاين و    ( ِ ــاوخؤ و ئاس ــةي ن ــؤ ليذن ــتان ب ــةماني كوردس ــدامي ثةرل ئةن
 .ئةجنومةنة خؤ َييةكان

ئةندامي ثةرلةماني كوردستان بؤ ليذنةي ثـةروةردةو فَيركردنـي   ( ين حممودفرمان عزالد)داناني بةر َيز  -1
 .بااَلو توَيذينةوةي زانس 

ــاني بــةر َيز   -7 ــود فــرج )دان ــةردوو ليذنــةي كاروبــاري       ( رازاو حمم ــةماني كوردســتان بــؤ ه ئةنــدامي ثةرل
ــنبري      ــةكان و رؤش ــةي ثةيوةنديي ــايدو، ليذن ــاني  ينؤس ــةهيدان و ِورباني ــمةرطةو ش ــدن و ثَيش ي و راطةيان

 .شوَينةوارةكان
ئةنــدامي ثةرلــةماني كوردســتان بــؤ هــةردوو ليذنــةي ثةيوةنــدي و ( دَلشــاد حســني ِــادر)دانــاني بــةر َيز  -4

 (.نةزاهةت)رؤشنبريي و راطةياندن و شوَينةوارةكان و، ليذنةي دةستثاكي 
ؤ هةردوو ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي    ئةندامي ثةرلةماني كوردستان ب( عبدا  حممد امني)داناني بةر َيز  -5

 (.نةزاهةت)و، ليذنةي دةستثاكي 
خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي دةوام كردن بة  لي كوردييةوة لة كؤبوونةوةي سـةرةتاي   -2

 .عَيراق –هةموو خولَيكي ثةرلةماني كوردستان 
ةو هاوضةرخ كردني طونـدةكان لـة هـةرَيمي    خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي ئاوةدانكردنةو -3

 .عَيراق –كوردستان 
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ئَيستا بةر َيزان ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة ناويان خوَيندرايةوة، ية ، يَة  دةخوَينينةوةو دةخيةينـة ثـَين   
 .ئَيوةي بةر َيز، فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت راثؤرتَيك، يان ياداشتَيكمان ئاراستةي  ةنابت كرد بوو، سةبارةت بة بابةتَيك كـة  سةعا( 14)ئَيمة ثَين 
ثةيوةندي بة بةرنامةي كارةوة هةية، ضونكة ثَيمـان وايـة بةرثرسـياريةتي ثةرلـةمان ئـةركي ئةوةيـة ض لـة        

ي هةيـة، لـة   بواري ثرؤذةكان، كة بةثَيي تارخيي ثرؤذةكان، ضونكة ئَيستا ثرؤذةمان هةيـة ئةهميـةتَيكي زؤر  
ـةوة ثرؤذةمان هةية تا ئَيستا نةخراوةتة بةرنامةي كار، كة منوونـةم زؤر لةاليـة لـةو ثرؤذانـة     1119ساَلي 

ــةوةي        ــة، ئ ــيةكانةوة هةي ــةوارة سياس ــةحزاب و ِ ــةكي ئ ــدي بــة كؤم ــةوةي ثةيوةن ــة ئ ــؤي، ك ــارخيي خ بــة ت
بة ضا  كردني، يان هةموار كردني  ثةيوةندي بة ياساي وةدةستهَيناني زانيارييةوة هةية، ئةوةي ثةيوةندي

مووضةي فةرمانبةرانةوة هةية، ئةمة لةالية ، لةاليةكي ترةوة، ئةوةي ثةيوةندي بة ياداشتةكان هةية، كة 
بة ذمارةي ياسايي داومانةتة ثةرلةمان، كة ثةيوةنـدي بـة سـووتةمةنيةوة هـةبوو، ثةيوةنـدي بـة داهاتـةوة        

ةداينةوة، ئةمة  رة لةوة، ئةوةي ثةيوةندي بـة رةِابـةوة هةيـة، ض لـة     هةبوو، تا ئَيستا ثةرلةمان وةاَلمي ن
ثرسيار كردن، لة لَي ثَيضينةوة، سةبارةت بة حكومـةت تـا ئَيسـتا ئَيمـة نـةمانتوانيوة بةشـَيوةيةكي ِـانوني        
وةكــو ثــةير ةوي نــاوخؤي ثةرلــةمان، ئــةو ثــةير ةوةي كــة دةمانــةوَيت برؤر َيــت ئيلتيزامــي ثــَي بكــةين، كــة    

بةية  هةبَيت لةسةر حكومـةت كاتَيـك وةاَلمـي ثرسـيار ناداتـةوة، كاتَيـك داواي لـَي دةكـةين وةزيرةكـة          رةِا
ــة         ــة ك ــةم ماوةي ــتَيكماندا ل ــة ياداش ــؤ منوون ــةين، ب ــك دةك ــة داواي وةزيرَي ــاران ئَيم ــةمان، زؤر   ــة ثةرل بَيت

ناوخؤمـان كـرد، ئةمـة بـة      ثةيوةندي بة كارةساتي سةيارةو كوشتين هاوواَلتيةوة هةبوو، كـة داواي وةزيـري  
ئةنـدامي  ( 51)ذمارةي ياسايي تا ئَيستا نةبووة، ئةوةي ثةيوةندي بة داهاتةوة هةبووة، بة ذمـارةي ياسـايي   

ثةرلةمان بوو، تا ئَيستا وةاَلممان نةدراوةتةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيمانواية ثَيويسـتة ثةرلـةمان، كـة خؤمـان     
ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمان دانيشتنَيكي تايبةت بكات سةبارةت بةو كَيشة لةو ماوةية ياداشتَيكماندا بةثَيي 

كةَلةكة بووانةي كـة ثةيوةنـدي بـة ميكـانيزمي كـاركردني ثةرلـةمان هةيـة، ثَيموايـة ئةطـةر ثةرلـةمان بـة            
 .بةرثرسياريةتي خؤي هةَلستا بواية، بةر اس  ئَيستا زؤر كَيشة لة كوردستان ضارةسةر دةكرا، سوثاس

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

بةر َيز، بةنيسبةت ثةرلةمان بة بةرثرسياريةتي خؤي هةَلسـتاوةو زؤر بـة رَيـك و ثَيكـي كـار دةكـات و، ئـةو        
ثرؤذانةي كة  ةنابت باست كرد، ئَيمة ثَين ماوةيةكي كورت لةطةَل سةرؤكي طشت ليذنةكان دانيشـتووين،  

دانيشـتين فـةرمي ثةرلـةماني كوردسـتاني بـؤ كـراوة،        كة ئةو ثرؤذانة وةخ  خؤي لة بةرنامةي كـار بـووة،  
دواي رؤذَيــك، يــان دوو رؤذ ئاراســتةي ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان كــراوة، ئــةو ثرؤذانــة كــة لــة ليذنــةكان، كــة  
هـةمووتان لـةو ليذنانــة بةشـدارن، طشـت فراكســيؤنةكان، كؤتـا، طشـت كوتلــةكان، زؤري لـة ثرؤذةكـان لــةالي         

ةهاتؤتـةوة ثةرلـةمان، وةخـ  لـةو دانيشـتنة بـة تةسةلسـول، بـة نـاو، بـة رؤذي           خؤتان ماوة، لة ليذنةكان ن
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ئاراستةي كردني بؤ ليذنةكان و ماوةي كـة تـاخري بـووة، بؤيـة ئَيمـة داوامـان لَيتـان كـرد، داوامـان لـة طشـت            
لـة  سةرؤ  ليذنةكان كرد، كة بة زووترين كات راثؤرتةكانيان ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكـةن، تـاكو   

بةرنامةي كار دابندرَيت و لةناو ثةرلةمان طفتوطؤي لةسةر بكرَيت، تاكو طةيشتة ئةو حةدةي داوامان كـرد،  
ئةطةر لةوة زياتر ليذنةكان ثرؤذةكان تاخري بكةن، ئَيمة بةبَي راثؤرتي ليذنةكان دةيهَينينة ناو ثةرلةمان و 

ي شـةو بـة   (11)كـة داواي بـةر َيزتان سـةعات     بةنيسبةت ئـةوةي  .دةخيةينة ثَين ئَيوةي بةر َيز، ئةمة ية 
/ موسـتةعجير نييـة، دوو  / ئيمَير بة ئَيمة طةيشت، دواي ئةوةي لة سـةرؤكايةتي موناِةشـةمان كـرد، يـة     

، لةبةر ئةوة بةرنامةكة دانرا بوو لةو فةترة ِياسيية نةدةكرا، بؤ بانط كردني حكومـةت، ئَيمـة   نيية طةرئ
ةتي حكومــةت دانيشــتنَيكمان هــةبوو، ئيتيفــاق كــرا لةطــةَل هــةردووال       ئــةمر ؤ بــةياني لةطــةَل ســةرؤكاي   

تةسةلســولَيك دابنــَيني بــؤ طشــت وةزيرةكــاني حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، بــةثَيي ئةولةويــةت، بــةثَيي   
ثَيويسـت كـة بـَين لـة ثةرلـةماني كوردسـتان ئــةو ثرسـيارانةي ئَيـوةي بـةر َيز لـة سـنووري ياسـا ئاراســتةيان             

ين وةاَلمي خؤيان هـةبَيت، بؤيـة بـةر َيز سـكرتَيري ثةرلـةمان بـؤ بانرهَيشـت كردنـي وةزيـري          دةكةن، ئةوان
شارةواني كة رؤذي ضوارشةممة لَيرة ئامادة دةبَيت، بة فةرمي داوامان كردووة كة ثرسيارةكانتان بنَيرن، بؤ 

وةو لـةناو ِاعـةش كـة    ئةوةي دةرج بكرَيت ض ثرسياري ثةرلةمانتاران هةية لة وةزيرةكان لة هـةر روويةكـة  
هاتة ئَيرة دادةنيشني و وةخت تةحديد دةكرَيـت بـؤ ئـةو بـةر َيزةي ثرسـياري كـردووةو خـؤي هةَلدةسـتَيت         
ثرسيارةكةي بة شةفةوي ثَيشكةش دةكات و، وةختين تةحديد دةكرَيت بؤ وةزير، كة لةو وةختـة ِانونيـة   

دةكـةين هةَلسـتَيتة   ( ِـادر ابـد لايـر   )بةر َيز  ئَيستا داوا لة .وةاَلمي خؤي بداتن، زؤر سوثاس بؤ  ةنابت
ثاوة، كة ئةندامي ثةرلـةماني كوردسـتانة بـؤ ليذنـةي نـاوخؤ و ئاسـاين و ئةجنومةنـة خؤ َييـةكان دةسـت          
نيشان كراوة، دةخيةمة دةنردانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة          

دانـاني  / خـاَلي دووةم  .سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ثريؤزبـايي لـَي دةكـةين   دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر 
ئةنـدامي ثةرلـةماني كوردسـتان بـؤ ليذنـةي ثـةروةردةو فَيركردنـي بـااَلو         ( فرمـان عزالـدين حممـود   )بةر َيز 

ةطةَلـدا  دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي ل     .توَيذينةوةي زانس 
 .نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ثريؤزبايي لَي دةكةين

ئةندامي ثةرلةماني كوردستان بؤ هةردوو ليذنةي كاروباري ( رازاو حممود فرج)داناني بةر َيز  /خاَلي سَييةم
ــةكان و رؤ     ــةي ثةيوةنديي ــايدو، ليذن ــاني  ينؤس ــةهيدان و ِورباني ــمةرطةو ش ــدن و  ثَيش ــنبريي و راطةيان ش

دةخيةمة دةنردانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة        .شوَينةوارةكان
دانـاني  / خـاَلي ضـوارةم   .دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ثريؤزبايي لَي دةكةين

ماني كوردسـتان بـؤ هـةردوو ليذنـةي ثةيوةنـدي و رؤشـنبريي و       ئةنـدامي ثةرلـة  ( دَلشاد حسني ِادر)بةر َيز 
دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ        (.نةزاهـةت )راطةياندن و شوَينةوارةكان و، ليذنةي دةستثاكي 

بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسـند كـرا،   
ئةندامي ثةرلةماني كوردستان بـؤ  ( عبدا  حممد امني)داناني بةر َيز / خاَلي ثَينجةم .لَي دةكةينثريؤزبايي 
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دةخيةمـة دةنردانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة      (.نةزاهـةت )هةردوو ليذنةي كاروباري ياسـايي و، ليذنـةي دةسـتثاكي    
زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط    دةس  بةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة          

تةواو بوو، ية  ئةندام ماوة، ئةوين داوا دةكةين لة ليسـتةكةي شـوَيين    .ثةسند كرا، ثريؤزبايي لَي دةكةين
 .بؤ دياري بكرَيت، بؤ ئةوةي لة بةرنامةي كاردا دايبنَيني و دةنري ئةنداماني ثةرلةماني بؤ وةربررين

ــةم  ــاَلي شةش ــي ثيَ   /خ ــؤ كردن ــتنةر وو و طفتوط ــة      خس ــةوة ل ــة  لــي كورديي ــاي دةوام كــردن ب ــنياري ياس ش
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكـةم بَينـة    .عَيراق –كؤبوونةوةي سةرةتاي هةموو خولَيكي ثةرلةماني كوردستان 

 .سةر مةنصة، ليذنةي ياسايي فةرموون، كةرةم بكةن
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي دةوام كردن بـة  / ةرنامةي كاري ئةمر ؤمانبر طةي شةشةمي ب

 .عَيراق – لي كوردييةوة لة كؤبوونةوةي سةرةتاي هةموو خولَيكي ثةرلةماني كوردستان 
 .راثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي

 امةءاقو-ورئةااوبءيةنوكور اقةن/واىل

وقءقءواملجقاوامقةنونغات/وم
و11/3/1111امادور يوايصدة لومغدومووووو1311/ثوشـثةر  /19اجقمةتوجلقاوامعدؤصنوامقةنونغداوقدوموادربةدةءووووو

ايقدامو دنوابدلوووو(واماصاموبةمزيواماور يوشواجللساواديققة غاومداصرااوادنةقدة وو)ايغال يويقةاعاو عءصعواءارو
جلقققةوبةاوامقدءاءةوادصىلومدهوشوامريدةنوجبلسدقهوادعقغة قداوايءامداوووووووامةا وامقةنونيودعضةءوامريةنوصا ة واىلو

و.19/2/1111صايؤرزاوشو(و71)
و:صبةاوايقةاعاوصايااصماوتويلتواملجقاواىلو ةوقلي

و.انو عءصعوامقءاروايقرتحوخيةمفوامااقوروصامقواننوامقةيذةويغمةوققةلقوحبءقاواديءا وصيونوكءا قهمو-1

قدواننوقادونويةةجلداو عدالاو دةواصومسداونقدووتعدءقةي،وصانوايعدءصعوايقدرتحودوقسدةامودوشووووووووووووانوايااروامو-2
و. ةةجلاوايو عالاوصدومساوايونقووتعءقةي

انوايااروامقءاروايقرتحو نومأنهوامدققغغاوصامفءاوعلىومجغووادطءالوادزءىوادمقزاموبده،وصادذاوخمدةمفووووو-0
نوامريةنو ؤمفو نوعاةواو غةاوصأ قةنوصطوائف،ومذاودجيوزويءاوحلقوقوادنسةنوص ءققهوامعخصغا،و غثوا

و.مذاوتءىواملجقاوبأنواذاوايوضوعودحيقةالواىلوإياارواءاروزةصو.اةنونوامزيوايو اوعلىوامال

قءجىوامقفضلوبةدطالعوصعءاوأيلوايعءصعوصرأيواملجقاو ومهوعلىوامريةنوملمقةاعاوصابدااءوامدءأيوايقةادبوووو
و.... ددددووامققددداقءو.صوقتوعلغهبصا م،وصامق

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةزماني كوردي تكاية
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق -سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ

 راثؤرتى ليذنةى كاروباري ياسايى/ بابةت
ى 11/3/2011ى كـوردى بةرامبـةر بـة    1311/ثوشـثةر  /19 ليذنةى كاروبارى ياسـايى ر ؤذى ضوارشـةممة  

دةوام كردن بة لى كوردييةوة لة كؤبونـةوةى سـةرةتاى   )زايينى كؤبووةوة بؤ تاوتوَى كردنى ثر ؤذة بر يارى 
كة لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلـةمان ثَيشـنيار كـراوة، لـة دانيشـتنى       ،(هةموو خولَيكى ثةرلةمان

لــة ثةرلــةمان، دواي خوَيندنــةوةى   ( 19/2/1111)ى رؤذى ضوارشــةممة رَيكــةوتى  (71)ئاســايي ذمــارة  
 .يةكةمى بؤ ليذنةكةمان رةوانة كراوة

 :دواي تاوتوَي كردن و هةَلسةنراندن ليذنة طةيشتة ئةمانةي خوارةوة
ة بـة ئـازادي   ثرؤذة بر ياري ثَيشنياز كراو ثَيضةوانةي دةستوورو ياسا كارثَيكراوةكانـة، ئـةوةي ثةيوةنـدار    -1

 .تاكةكان و ثاراستين شكؤمةندييان
دةرضــوواندني هةرياســاية  بــؤ ضارةســةركردنى كَيشــةيةكة، يــاخود بــؤ ثــر  كردنــةوةي كةموكورتيــةكي  -1

ياساكاري و ثرؤذةي ثَيشـنياز كـراوين نـة ضارةسـةري كَيشـةية  دةكـات، نـة ثـر  كردنـةوةي ناتةواوييـةكي           
 .ياسايي دةكات

اري ثَيشنياز كراو دةبَيتة كؤت و فةرز كردن، ياخود شتَيك فةرز دةكات بةسةر هةموو دةرضوواندني بر ي -7
اليةنةكاني تر، بؤ ئةوةي ثابةند بـن ثَيـوة، ئةمـةش ناطوجنَيـت لةطـةَل مافـةكاني مـرؤظ و ئـازادي كةسـَي ،          

َيـت كـة ئـةم    ضونكة ثةرلةمان ثَيكـاتووة لـة ضـةند نةتةوةيـة  و ئـايني و تايفةيـة ، بؤيـة ليذنـة وا دةبين        
 .بابةتة ثَيويس   بة دةرضوواندني بر ياري تايبةت نيية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ديارة ليذنةي ياسايي ئةو ثَيشنيارةي هةية، بةر َيزان، ئةنداماني ثةرلةمان رةئيتان هةية  كةسَيك 
ةوةي كـة رةت بكرَيتـةوة، ئةطـةر كةسـَيك     دةيةوَيت لةسةر ئةو بابةتة موناِةشة بكـات  يـان بَيينـة سـةر ئـ     

رةئيةكي هةية لـةو بـوارةوة  نـاوي دةنووسـني، بـؤ ئـةوةي موداخةلـة بكـات، كـةس نييـة، بيخوَيننـةوة، بـؤ             
 .ئةوةي بيخةينة دةنردانةوة، فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةرةبي    ــاني ع ــة زم ــة ب ــنياري ئَيم ــزي  (ايوضددوعودوحيقددةالواىلوايدداارواددءاروزددةصووووانواددذا) .ثَيش ــا رةف ، وات
مةشروعةكة دةكةين، داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكـةم ئـةو ثَيشـنيارة ئاراسـتةي ئةنـداماني ثةرلـةمان       

 .بكرَيت، بؤ ئةوةي بر ياري خؤيان لةسةر بدةن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةوة، كــَي لةطةَلدايــة ئــةو ثرؤذةيــة رةفــز بكرَيتــةوة دةســ  بــةرز بكاتــةوة  زؤر   بــةر َيزان، ئَيســتا دةخيةمــة دةنردانــ
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، بةر َيز، من زؤر تيكـرارم  

خـؤي هةيـة، تكايـة،    كردو دوايـي هاتينـة سـةر ثرؤسـةي دةنرـدان دةنرتـان نـةبوو، لةبـةر ئـةوة هـةر شـتَيك وةِـ              
ر ائةن كا  ب ل هةر شتَيك كاتي خؤي هةية، لةكاتةكةي دةرباز بوو، تةواو بوو، بر ؤ بـؤ خـاَلي حـةوت، فـةرموون،     
ليذنةي ئاوةدانكردنةوة كةرةم بكةن، ئَيوةش فةرموون وةرنة ئَيرة، بةر َيز كا  ب ل من لة ثَين طشت ئةو ئةندامـة  

ةند  ار كَي دةيةوَيت موداخةلة بكات  كةس نةبوو، كة خرايـة دةنردانـةوة، تـةواو    بةر َيزانةي حازرن بانرم كرد، ض
 .بوو، تكاية، بةردةوام بن ليذنةي ياسايي

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــار    ــةي ك ــة بةرنام ــةم ل ــةي حةوت ــةوةو     / بر ط ــاي ئاوةدانكردن ــنياري ياس ــي ثَيش ــؤ كردن ــتنةر وو و طفتوط خس
 .عَيراق –هاوضةرخ كردني طوندةكان لة هةرَيمي كوردستان 

 :بةر َيز عمر عبدالربن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةمان كوردستان / بؤ

راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةربارةي ثرؤذة ياساي ئاوةدانكردنةوةو هاوضةرج كردني طوندةكان لة / ب
 هةرَيمي كوردستان

ى زايينــى  15/1/2011ي كــوردي بةرامبــةر بــة    1311/رَيبةنــدان /5ةي كاروبــاري ياســايي رؤذي   ليذنــ 
ئاوةدانكردنــةوةو هاوضــةرخ كردنــي طونــدةكان لــة هــةرَيمي   )كؤبــووةوة بــؤ تــاوتوَى كردنــى ثــر ؤذة ياســاي   

ي يةكـةمي  كة لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشنيار كراوة، لـةدواي خوَيندنـةوة   ،(كوردستان
ــارة       ــايي ذم ــتنى ئاس ــة دانيش ــةمان ل ــة ثةرل ــةوتى  (3)ل ــةممة رَيك ــةي ( 5/5/1111)ى رؤذى ضوارش رةوان

 :ليذنةكةمان كراوة، دواي طفتوطؤو تاوتوَي كردن، ليذنة راي خؤي بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخاتة روو
ةير ةو و رَينماييـةكاني  ثَيويست بـة دةركردنـي ياسـاييةكي تايبـةت ناكـات، ضـونكة بريؤكـةي ثرؤذةكـة لـة ثـ          

رةضـاوي ئـةو    1111حكومةت ضارةسةر كراوةو لةكاتي ثةسند كردني بود ةي حكومةتي هةرَيم بؤ ساَلي 
خااَلنة بكرَيت، كة لة ناوةر ؤكي ثرؤذةكةدا هاتووة، لةطةَل ئةوةشدا حكومةت ثابةند بكرَيت بة  ـَي بـة َي   

 .كردني خاَلةكاني تري بريؤكةكة، لةطةَل رَيزدا
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 امةءاقو-رئةااوبءيةنوكور اقةنو/واىل

 امةءاقوو-تقءقءو و و عءصعواةنونواعمةروصعصءناوامءقفوشواالغموكور اقةنو/وم

ايغال قداووو15/1/1111امادور يوايصدة لومغدومووووو1311/رَيبةنـدان /5اجقمةتوجلقاوامعؤصنوامقةنونغاوقدوموو
ايقدامو دنوابدلوامةدا وامقدةنونيوووووو(وامةدءاقوو-اعمةروصعصءناوامءقفوشواالغموكور اقةنو)ماراااو عءصعواةنونو
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صايؤرزداوشوو(و3)دعضةءوامريةنوصا ة واىلوجلقققةوبةاوامقءاءةوادصىلومهوشوامريةنوجبلسقهوادعقغة قداوايءامداووو
و: ةوقليوصبةاوايقةاعاوصايااصماوتويلتواملجقاواىلو5/5/1111

مغسواقدةكو ةجداومقعدءقووادةنونوزدةصودنواديادةروامدوار ةوشو عدءصعوامقدةنونومتدتو ةةجلقهدةوشوادنظمداووووووووووووو
 دنوامضدءصريوووو2011صامقةلغمةاوامصة رةو نواموزاراا،وصعقاوايصدة ااوعلدىو غزانغداو او داوادالدغمومةدةمووووووو

 . ءاعةةومجغووامفقءااواموار ةوضمنو عءصعوامقةنونو ووامققاقء

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .ليذنةي شارةواني فةرموون
 
 
 

 :بةر َيز بة سعيد بة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـة  ( 17/2/1111)ئَيمة وة  ليذنةي ئاوةدانكردنةوةو نيشتة َي كردن و هاوضةرخ كردني الدَييةكان لـة  

بــؤ حكومــةت بــؤ را وةرطــرتين  نووســراوَيكمان نــاردووة، بــؤ ئــةوةي ئــةم ثرؤذةيــة بنَيرَيــت ( س11)ذمــارة 
ث ندانان، شـارةواني، ئاوةدانكرنـةوة، كشـتوكاَل و سةرضـاوةكاني     )وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان، وة  وةزارةتي 

، وةزارةتي ئاوةندانكردنةوة بؤ ئةوةي رايان وةربرريَيـت، دواتـر وةزيـري    (ئاو، كارةبا، ثةروةردة، تةندروس 
ــةري طشـــ  ث  ــةمان و    ث نـــدانان و بةر َيوةبـ ــؤ ليذنةكـ ــَين بـ ــاوة بـ ــةعلومات و داتـ ــة مـ ــار بـ ــدانان و ئامـ  نـ

كؤبوونةوةيةكي هاوبةش بكةين، بؤ ئـةوةي دوا بر يـار بـدةين لةسـةر ئـةم ثرؤذةيـة، بـةاَلم بةداخـةوة تـاكو          
ــةوة راي       ــةمان كؤبووين ــة ليذنةك ــة ل ــة ئَيم ــةوةو، بؤي ــي نةداين ــك وةاَلم ــاَل و نيوَي ــةت دواي س ــتا حكوم ئَيس

لةسةر ئةوةية كة ئةم ثرؤذةية دوايرَيت، بؤ ئةوةي ديسان دووبارة بينَيرينـةوة بـؤ حكومـةت     ليذنةكةمان
و، داوا لة حكومةت بكـةين ئـةو وةزارةتانـةي كـة نـاوم خوَينـدةوة ئـةوانين كؤبوونـةوة بكـةن و ديراسـةي           

ان بكةن بؤ ديراسةي بكةن، دواتر وةزيري ث ندانان لةطةَل بةر َيوةبةري طش  ث ندانان سةرداني ليذنةكةم
ــك       ــةوة خاَلَي ــةوة هاوبةشــةدا، ئ ــةو كؤبوون ــار بــدةين ل ــةو دوا بر ي ــتا وةزارةتــة     .ثرؤذةك ــر، ئَيس ــاَلَيكي ت خ

ثةيوةنديـدارةكان هيضـيان ئامـادة نـني بةتايبـةتي وةزيـري ئاوةدانكردنـةوة لَيـرة نييـة، تـا رةئـي ئــةوانين            
فتوطؤ كردن لةسةر ئةم ثرؤذة ياساية دوا يرَيت بـؤ  وةربررين، بؤية ئَيمة داوا دةكةين ديراسةت كردن و ط

كاتَيكي تـر، بـؤ ئـةوةي رةئـي حكومـةت وةربرـرين و كؤبوونـةوةي هاوبةشـي ليذنةكـةمان لةطـةَل وةزارةتـة            
 .ثةيوةنديدارةكان بكةين و وةزيرة ثةيوةنديدارةكانين ئامادة بن و، سوثاستان دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت، بةر َيزان، ثرؤذةية  لةناو ثةرلةمان كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكرَيت و ئاراسـتةي  سوثاس بؤ  ةناب
ليذنةي ثةيوةنديدار دةكرَيت، تكاية ليذنةكة ئةطةر ثَيويست بوو رةئي حكومةت وةربررَيت وةزيرَيك، يـان  
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دوو  ار، سَي  ار، بـة  ضةند وةزيرَيكي ثةيوةنديدار خؤتان داواي بكةن بَيتة ليذنةكة، لة ليذنةكة  ارَيك، 
تَيروتةسةل لةطةَلي ِسة بكةن و رةئي وةربررن، بؤ ئـةوةي سـورةتَيك لـةالتان وازيـح بَيـت، كـة ثرؤذةيـة         
ــدةن         ــةوَل ب ــة ه ــات، تكاي ــةكة دةك ــةي ئيش ــةوة عةرِةل ــةت، ئ ــؤ حكوم ــةوة ب ــر بنَيردرَيت ــارَيكي ت ــت و   بَي

ئةطةر ئةنداماني بةر َيز دةيانةوَيت موناِةشـة بكـةن،   لةمةودواوة وا بكةن، بةر َيزان، ئَيستا دوو رةئي هةية، 
ئــةوة ناويــان دةنووســني، ئةطــةرنا دوو رةئــي هةيــة، رةئيــة  داواي رةفــزي كــردووة، رةئيــةكين داواي          

 .دواخستين كردووة، رةئية رةفزةكة دوورة لة دواخستنةكة، نوِتةي نيزاميت هةية  كةرةم بكة
 :بةر َيز بة سعيد بة علي

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
ــاييةكةو زاراوة           ــوارة ياس ــي ب ــايي ئيختيصاص ــةي ياس ــة ليذن ــردووة ك ــةوةمان ك ــي ئ ــار باس ــةند   ــة ض ئَيم
ياساييةكانة، نة  ئيختيصاة بَيت، ليذنة ثسـثؤر ةكان ئـةوة تةحـةكوم بكـات لـة ثسـثؤر يةتي ليذنةكانـداو،        

ةن، بـةاَلم ئةولةويــةت بـؤ ليذنــةي   رَيزمـان هةيـة بؤيــان كـة لـة رووي ياســاييةوة نةِـدي هـةر ياســاية  بكـ       
 .ثسثؤر ةو، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة تةئكيد ئَيمةش طوتوومانة ليذنةي ثةيوةنديدار، ليذنةي ياسايي صياغةي دةكات، تكاية نوِتةي نيزامـي  
 .ي نيزامية  فةرمووتةواو، دوو رةئي هةية، رةئية  ئةوةية ليذنةي ياسايي داوا دةكات رةفز بكرَيت، نوِتة

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيم باشة ناو بنووسرَيت و موناِةشة بكرَيت، ضونكة لة ئةسـناي موناِةشـة رةنرـة رةئـي سـَييةم بَيتـة       

 .ثَيشةوة، كة بةردةوام بوونة، لةبةر ئةوة ئةطةر  ةنابت ناو بنووسيت و ِسة بكةين
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

بةر َيز من داوام لَيتان كرد كةس دةس  بةرز نةكردةوة، باشة، ئَيستا ناو دةنووسـني لـةالي كـا  عومـةرةوة،     
 .فةرموو، نوِتةي نيزاميت هةية  فةرموو سؤزان خان

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةبَيــت لــة ثَيشــدا  ــارَي ئــةوة ســا  بكةينــةوة، كــة رةفــز   مــادام ئيختــي ف هةيــة لــةنَيوان دوو راثؤرتــدا، د 
دةكرَيتةوة، يـان تـةئجير دةكرَيـت  ئةطـةر هـةموو ِسـة بكـةن و رةئـي سـَييةم بَيتـة ئـاراوة، ئةمـة دةبَيتـة              
شتَيكي تازة، دوو راثؤرتي نووسراو هةية، يةعين ئَيمة ئةوة نةكةين رةئي تازة بَيتة ناويانةوة، بةَلكو ئَيستا 

 .سم بكرَيت بة دةنردان، كة رةفز دةكرَيتةوة، يان تةئجير دةكرَيت، سوثاسدةبَيت حة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دَلشاد شهاب فةرموو
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 :بةر َيز دَلشاد شهاب حا ي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثؤرتةكان منين ثَيمواية هةردوو راثؤرتةكان خؤ دةبَيت شتَيكي بكرَيتة ئةساس بؤ طفتوطؤ، هيض ية  لة را
ئيشارةت بةوة ناكةن كة طفتوطـؤ بكرَيـت، يـةكَيك داواي تةئجيلـة، يـةكَيكين داواي رةفـزة، ئةسـَلةن هيضـي         
حازر نييةو طفتوطؤ كردني تَيدا نيية، خؤ ئةوةي داواي تـةئجيلين دةكـات حـازر نييـة بـؤ طفتوطـؤ كـردن،        

دا نـني كـة طفتوطـؤ بكرَيـت، ضـؤن      ئينجا هةردوو ليذنةي مةعين كة بـانط كـراون، هـةردووكي لةطـةَل ئـةوة     
 .طفتوطؤ دةكرَيت  لةسةر ض ئةساسَيك  ض دةكرَيتة ئةساسي طفتوطؤيةكة  سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حممد شارةزووري فةرموو
 

 (:شارةزووري)بةر َيز حممد ابد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دار، ئَيمــة هـةموو  ــار باسـي ئــةوة دةكـةين كــة    مـن نوِتــة نيزاميةكـةم لةســةر ئةوةيـة ليذنــةي ثةيوةنديـ    

ليذنةي ثةيونديـدار كـة ليذنـةي ئاوةدانكردنةوةيـة كـة داواي تـةئجير دةكـات، داواي ئـةوة دةكـات تـةئجير           
بكات، ضونكة هةم اليةني ثةيوةنديدار لَيرة نيية، هةم وةزيرو هـةم ئـةو وةزارةتـةي كـة ثةيوةنديـدارة بـة       

 .ري ليذنةي ثةيوةنديدار وةربرريَيت، سوثاسراثؤرتةكة، بؤية حةِة ثَيشنيا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كا  كاردؤ
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي ليذنةي ثةيوةنديدار داواي تةئجير دةكات، ثَيمواية ليذنةي ثةيوةنديدار ثةيوةندارة بة كَيشةكةو بـة  
اِةشة بكرَيت بؤ رةفز كراوةتةوة، خؤ موناِةشة لةسـةر ئـةوة نييـة بـؤ رةئـي      ثرس كردن بة حكومةت مون

تر، موناِةشة بؤ ثاساوةكاني رةفز كـردن ضـية، ثاسـاوةكاني تـةئجير كـردن ضـية، كـامي مـةنتيقي تـرو لـة           
خزمةتي ثرؤذةكة داية ثةرلةمان ئةمة ِـةبوَل دةكـات، يـةعين تـؤ رةفـزي دةكةيتـةوة لةسـةر ض ئةساسـَيك         

كةيتــةوة  بــةَلكو ئةمــة رةئــي ليذنةيــة ئــةو رةفــز كردنةوةيــة، يــان تــةئجير كــردن، ئةنــداماني    رةفــزي دة
 .ثةرلةمان رةئي وايان نيية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالربن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ســةعيدو بـرادةران باسـيان لةســةر كـرد، تــةنيا     مةسـةلة ليذنـةي ياســايي ئـةوة نييــة كـة وةكـو كــا  حةمـة      
صياغةي ياسـاكان بنووسـَيتةوة، بـة ثَيضـةوانةوة ئَيمـة دةسـتمان لـة شـتة فةنيـةكان نـةداوة لـة هـيض كـاري              
ليذنةيةكةوةو دةستيشي تَي ناكةين، بةاَلم ئَيمة ئةسبابي خؤمامنان هةية كة بالـان كـردووةو دةَلـَيني ئـةم     

ناِةشــة بكرَيــت، لةبــةر ئــةوةي لــة ئةهــدايف يةكــةم لــة هــةموو وةزارةتةكانــدا   ثرؤذةيــة ثَيويســت ناكــات مو
وةزاراتي موختةس، ثةيوةنديدار لة وةزارةتي شارةواني، وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة باسي لةسةر كراوة، بـاس  

دا لةوة كراوة كـة ئيهتيمـام بـة ئاوةدانكردنـةوةي دَييـةكان و هاوضـةرخ كردنيـان بـدرَيت، لـة راثؤرتةكةمانـ          
بـاس لـةم مةوزوعـة كـراوةو ضـيرت ثَيويسـت ناكـات         1111بالان لةوة كردووةو دةَلَيني لة ميزانيةي ساَلي 

ثرؤذة ياسايةكي لةسةر دروست بكرَيت، بؤية ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي داوامان كردووة ئةم ثرؤذةية رةفز 
دةخرَيتـة ثَيشـةوة بـؤ دةنرـدان و      بكرَيت، ئـةو رةئيـةش بـة ئةنـداماني ليذنـةي ياسـايي، بـة واتـا رةفزةكـة         

دةكرَيتة ئةساس وةكو كا  دَلشاد باسي كرد، ئَيستا ثةرلـةمان لةبـةردةم دوو راثـؤرت دايـة، يـةكَيكي رةفـزة،       
 .يةكَيكين تةئجيلة، هيضي باسي لةوة نةكردووة يرَيتة موناِةشة، يان نةخرَيتة موناِةشة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دالعزيز فةرمووكا  عومةر عب
 :بهةءاماقنبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةم ثرؤذة ياسايةوة، ثرؤذة ياسـاي ئاوةدانكردنـةوةو هاوضـةرخ كردنـي طونـدةكان، مـن تَيبينـيم        
رانـة  لةسةر راثؤرتي بةر َيز ليذنـةي ياسـايي هةيـة، كـة بةشـَيوةيةكي طشـ  دةَلَيـت موعالة ـةي ئـةم ئةفكا         

كراوة لة ئةنزنةو تةعليماتي وةزارةت، راثؤرت بةم شَيوة عمومية، باشـة ناكرَيـت ئامـاذة بكرَيـت بـة يـة ،       
دوو خاَل بزانني ئةو ئةنزنةو تةعليماتانة ضـية، كـة تـةعاروزي لةطـةَل ئةمـة هةيـة، يـان لـةوَي ضارةسـةر          

ؤكةيـةكي تايبـةتي تيايـة، ئـةوين باسـي      كراوة، ئةم ثرؤذة ياساية باسـي ئيهتيمـام بـة طونـدةكان ناكـات، بري     
هاوضةرخ كردني طوندةكانة، كارَيكي تري تياية غـةيري ئـةوةي كـة لـة بود ـة بـاس كـراوة، يـان ثَيشـرت لـة           

تَيبينــيم ئةوةيــة، كــة ئَيمــة دائيمــةن رةفــزو ِــةبوَل دةبَيــت / دووةم .وةزارةتــةكان بــاس كــراوة، ئــةوة يــة 
ة ببَيت و فكرةكـة يـةك  ببَيتـةوة لـة زةيـين ثةرلةمانتارانـدا، ثـَين        يةينة دواي موناِةشة كردن، تا طةاَلَل

وةخت باشة هةردوو ليذنةكـة رةئـي خؤيـان طوتـووة، بـةس ئيعتريازيـان لةسـةر رةئـي يـةكرت هةيـة، ئـةمان            
لةطةَل دواخستنن، ئةوان لةطةَل رةفز كردنن، تؤ ئةطةر رةفـزت خسـتة دةنردانـةوة مـة الَيك نامَينَيـت بـؤ       

 .تاران موناِةشةي بكةن، سوثاسثةرلةمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا   ةمال فةرموو
 :ابراهيم طةاءبةر َيز كال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةطةر بَيتو سةيري ثرؤذة بكةين، تةِريبةن ئـةوة سـاَلَيك و شـةش مانرـة، حـةوت مانرـة بةسـةر داضـووة،         
ن، تةِريبةن ئَيستا زؤربةي زؤري ئةم مةوادانة  ـَي بـة َي   ئةطةر بَيني سةيري مةوادي ئةم ثرؤذةية بكةي

كراوة، ئةطةر بَيتو تةعديليشي بكةين، ئةسَلةن تةعدير ناكرَينت، لةوانةية ماددةكـان هـةمووي  ـَي بـة َي     
ايقا داوصايدااروتةلغمدةاوجتهغدزوشووووو  قحوكلواءصيو قا اواعفةءو بلد و)بووينة، بؤ منوونة، ماددةي ضوارةم 

مليؤن، ئيعفا 11مليؤن، بووة،  15ئةمة سولفةى عةِارات ئَيستا بردمانة دَيهاتةكان، لة ياتى ..(..امقءىواخ
، خاَلى دووةم، ئةطةر بَيني و باسـى تـةختيت بكـةين، تـةختيت سـَى ئاسـتى       ....كراينة، تةشجيع كراون و اخل

ارؤضـكةكانى لةطةَلدايـة،   هةية، ئاستى ِةومية، ئاستى ئيقليمية، ئاستى خؤ َييية، خؤ َيى ئةوةية شـارو ش 
بؤية دةبَى عةمةليةى تةمنية، عةمةليةيـةكى موتةكاميلـة، تـةختيت تـةختيتَيكى موتةكاملـة، ئـةوة ئيشـى        
حكومةتة، ئةوة ئةركى حكومةتة، ئَيستا لةبةرنامةى حكومةتـة ئـةو ئيشـة بكـات، ئَيمـة نـاتوانني ياسـاية         

 .......بؤية بؤشوَينَيك تةنيا دةربَينني، ضونكة ثَيويست ناكات، 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو خام
 :في  عبدالكريموبةر َيز ناسك ت

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة من تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةية ئةطةر بَيتو ئَيمة هةر ثر ؤذة ياساية  كة لةاليةن ئةندامانى 

بؤ دةكرَيت، ساَلَيك و شةش مانرى ثةرلةمانةوة تةِديم دةكرَيت، دواى ئةوةى خوَيندنةوةى يةكةمى 
بةسةربضَيت، ثَيمواية حكومةت خؤى ئين ئةكات لةسةر ئةو شتانةى كة تةرح دةكرَيت، لةدواى ئةوةى 
خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ ئةكرَيت، ئاراستةى حكومةت ئةكرَيت، ئةطةر وا بر وات، وةكو ضؤن ئةو ثر ؤذة 

نووةكان، ئةمةو ثر ؤذةيةكى ترين كة بةهةمان شَيوة، ياسايةى كة تةِديم كرا لةسةر تؤمار كردنى خا
وردة وردة حكومةت ئين ئةكات لةسةر ئةو ثر ؤذانةى كة تةِديم دةكرَيت، كةواتة واى ىَل دَيت ثَيويست 
ناكات ئةندامى ثةرلةمان هيض ثر ؤذة ياساية  تةِديم بكات، بيزات ئؤثؤزسيؤن، ضونكة ئؤتؤماتيكى دواى 

حكومةت ئاطاى لة هةموويةتى،  َيرةية  ئةكاتةوة لة بر طةو بابةتةكان، يةعنى ساَلَيك، شةش مانط، 
 .ئةوكاتة ئَيمة هيض دةورَيكمان نابَى وةكو ثةرلةمان لة ياسا دانان، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةكانى خؤتان لة بةر َيز الى ليذنةكانةوة شتةكانتان درةنط دَى، من  ارَيكى تر لَيرةوة تكاتان ىَل دةكةم، ئيش

ابد، كا  ئارام، سيوةير .ليذنةكان بةر َيك و ثَيكى بكةن، ئَيستا دوو موِتةرةح، دوو كةسى تر ماوة، كا  د
 .خان، يةكَيكتان ِسة ئةكةن، فةرموو

 (:وةرتى)ابد ابراهيم علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ليذنةى ثةيوةنديدار كة زياتر ليذنةى ئاوةدانكردنةوةية،  لَيرةدا لة ر استى لة بةينى ر ةفز و تةئجير كردن،
داواى دواخستنى دةكات، من ثَيمواية كةمتةرخةمية  هةية لةوةى كة وةزارةتةكان، يان حكومةت لةماوةى 
ئةو ساَل و نيوةدا وةاَلمى نةداوةتةوة، لةكاتَيك ئةوان داوايان كردووة لةسةرؤكايةتى، ئةو ثر ؤذةية 

ةتة ثةيوةنديدارةكان بكرَيت، بؤ ئةوةى ر اى خؤيان لةسةرى بدةن، بةاَلم ر اى خؤيان لةسةر ئاراستةى وةزار
، 1111نةداوة، ليذنةى ياساين داواى ئةوة دةكات كة ئةوانة موعالة ة بكرَين لة ثر ؤذة ياساى بود ةى 

وناِةشة دةكةين، لةبةر هاتؤتة ثَيشةوة، ئَيستا ثر ؤذةكة ئَيمة م 1111كة ئةمة تةبعةن ئةوة ثر ؤذة ياساى 
ئةوة ثَيم باشة ثر ؤذةكة دوا يرَيت، من ثَيم وانية هةموو ئةوانةى لة ثر ؤذة ياساكةدان، داوا كراون و 
هةموويان  َيبة َى كراون، بةر استى من دوَينَى لةسةردانَيكم بؤ دةشتى هةولَير، ثرسيارم لة  وتيارةكان 

، ئةوان دةيانروت هةر  وتيارَيك دوو فةردة تؤوى ثَى دةدرَيت، كرد، لةبارةى ثَيدانى تؤو ثةينى كيميايى
ئةطةر زةويةكة زؤر بَى يان كةم بَى وةكو يةكة، لةبةر ئةوة مةبةستم ية  لةو خااَلنة كة لة ماددةى ثَين  
 ئةَلَى، تؤوى ضا  كة بدرَيت بة  وتياران، ئةوان ئةَلَين، كة ضةند دؤمنَيكى هةبَى، زؤر بَى يان كةم بَى

وةكو ية  تؤويان ثَى ئةدرَيت، يان ثةينى كيمياييان ثَى ئةدرَيت، لةبةر ئةوة من ثَيمواية ثَيويست دةكات 
ئةو ثر ؤذةية دوا يةين، بؤ ئةوةى وةزارةتة ثةيوةنديدارةكانين ر اى خؤيانى لةسةر بدةن، ئةطةر ئةوكاتة  

 .ر سوثاسبة ثَيويست زانرا ر ةفز بكرَي، ئةطةرنا موناِةشة بكرَيت، زؤ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان بةو شَيوةية تةنزيم ناكرَيت، ئَيستا دوو بؤضوون هةية، يةكَيكى ئةَلَي ر ةفز بكرَيت، يةكَيكى ئةَلَيت 
 .تةئجير بكرَى، حةوت كةس، ليجانةكان ر ة ائةن، ر ة ائةن، نيزامية، فةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبدا 
 .ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 15كةس ئةو ثر ؤذةيةمان تةِديم كردووة، داواى بةردةوامى دةكةين، ئَيمةش ر ةئني، ئَيمةش  15ئَيمة 
 .......ئةندامى ثةرلةمانني

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
خام تةبيعية، بةردةوامةكة سابتة، ئةطةر ر ةفزةكة دةنرى نةهَينا، تةئجيلةكة دةنرى نةهَينا، 

ئةبَيت، خؤى بةردةواميةكة سابتة، ر ةفزةكةو تةئجيلةكة دوو ليذنةية هةر يةكَيكيان  بةردةواميةكة
ثَيشنيارةكانيان بةو شكلةية، ئَيستا حةوت كةس ديفاع لةوة بكات، كة تةئجير بكرَي، مة ال ئةدةينة 

َيت، ثاشان حةوت بةر َيز، ديفاع لةوة بكات كة ر ةفز بكرَى، حةوت كةسين ديفاع لةو بكات كة تةئجير بكر
ر ةفزةكة ئةدةينة دةنردانةوة، ثاشان دةنرى نةهَينا ئةوةكةى تر ئةدةينة دةنردان، ئةوانةى ئةيانةوَى 
ديفاع لة ر ةفزةكة بكةن، با ناويان بنووسم، ئَيستا ئةو بةر َيزانة ديفاع لةوة ئةكةن كة ر ةفز بكرَى، ية ، 

، الاعير طةاَلىل، دلَير حممود، كاوة حممدامني، ئةم ر ؤذان، سؤزان شةهاب.عمر عبدالربن، عونى بةزاز، د
بةر َيزانة ئةوانةن كة ديفاع دةكةن، بؤ ئةوةى ر ةفز بكرَى، ئةو بةر َيزانةى كة ئةيانةوَى ديفاع بكةن 
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تةئجير بكرَى،  ارَى ئةمة ئةكةين، ثاشان ناوةكان ئةنووسني، دوايى دَيينة سةر ئةوة، ئةو بةر َيزانة 
ةئجير بَى، كاردؤ، حةمة سعيد، ئارام، عمر عبدالعزيز، ثةنان عزالدين، كوَيستان حممد، ئةيانةوَى كةت

ئةم حةوتةش بؤ تةئجيلةكةية، بةر َيز كا  عمر فةرموو، ئةمة ئَيستا ئةوانةن كة ديفاع دةكةن . ثةيام
 .بؤضى ر ةفز بكرَى، فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالربن علي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

باس لة تةخسيس كردنى ثارةيةكى كافى ئةكات لة ميزانيةى ( 1)ةى لة ثر ؤذةكة هاتووة، لة ماددة ئةو
كةوا ساَل كؤتايى هاتووة،  1111حكومةت بؤ ئاوةدانكردنةوةى دَييةكان، ئةوة ئاشكراية لة ميزانيةى ساَلى 

كراوة، بةنيسبةت ماددةى هاتؤتة دى و  َيبة َى ( 1)باسى لةسةر كراو و تةخسيس كرا، بة واتا ماددةى 
كة باس لة خةريتةى هةندةسةى هةندةسى دَييةكان ئةكات، ئةوة ئَيستا ليجانى تايبةمتةند هةية ( 1)

وابزام هةموو ليذنة تايبةمتةندةكان ئاطادارن، كة خةريكى تةسبيت كردنى حدودى دَييةكان و ئةو 
وةيةكى رةلى، ثَيمواية لةداهاتوو سورةت شوَينانةى كة خانووى تيا دروست ئةكرَيتةوةو ئةكرَيتة شَي

مليؤن ديناريان ثَى بدرَيت، 11باس لةوة ئةكات كة خةَلكى دَييةكان ( 4)ِةيديشى بؤ دةربضَيت، ماددةى 
هةروةها ئيعفا بكرَين لة موِةدنةكة، ئيعفا بكرَيت لة فائيدةكانى، ئةوة ئاشكراية كة ئَيستا سلفةى عةِار 

عفيشن لة فةوائيدى ِانونى، ئةدرَيتة ئةوانين بةبَى  ياوازى، تةعليماتى مليؤنين، وة مة 11بؤتة 
باسى لةسةر ئةكات، ئةو ِةرزة ِةرزَيكى دوورو ( 7)طةر انةوةكةشى باسى لةسةر كراوة ، كة لَيرة فةِةرة 

ذة درَيذة، بة دوورو درَيذى ئةدرَيتةوة، هيض ئةركَيكى لةسةر نية، لةبةر ئةوة زؤرينةى زؤرى ئةم ثر ؤ
ياساية لة ئَيستا  َيبة َى كراوةو بةرةو  َيبة َى كردن ئةر وات، بؤية ئَيمة وةكو ليذنةى ياساى ر امان 

 .وابوو ثَيويست بةو ناكات ياسايةكى ترى بؤ دةربكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، بةر َيز عونى بةزاز
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر
، 1111ئةندامانى ثةرلةمان، ئةطةر تَيبينى ياساى بود ةى هةرَيمى كوردستان بكةين، ذمارة شةشى ساَلى 

دةبينني بة ر وون و ئاشكرا باس لةوة كراوة، ض ئاليةت دابني كراوة، ض ثارةية  دابني كراوة، بؤ هاوضةرخ 
( 1)لة فةِةرةى ( 1)اددةى دووةمى ياساكة، ماددةى كردنى طوندةكان، بةتايبةتى ئةطةر برةر َيينةوة سةر م

 بل واارمو ةئقةنوصمثةنغاوصتسةونو لغةرو ققةرودعمةروصتقمغاو عةرقوواداةمغموصا ةيظةاوصعلىو( )1)بر طة 
( ا ةيظوتقاقموزططواعمةروا ةيظاوصاداضغاوصامقوا ىوامقةبةاوهلةوملمصة ااوعلغهةو نوابلوجملسوصزراء

وشو)وو، لةماددةى سَى بر طةى سَييةم ئةوة ية ، د واخلا غا وايعةرقو وماعم و ققةر و لغةر و ةئا واارم  بل 
تلقزمواموزارةوايةمغاوصاداقصة وبقأ نوايبةم ومالاقمءاروشو)دةَلَى  12ماددةى ( اداضغاوصامقوا ىواحلاص قا
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وصامقوا ى/1 وصاداضغا وا ةيظةا وش وملمواطقن وامةقةرى وامقءا و بل  وامقةلغمةاووتة ن و سب صامقءى
وايقرتاوبعءطوتأ نواحلغةة واعفةء و و واحلةجا وعقا وصتةزقزو سةبه وصامضوابطوايءعغا و1.  عىو عةرقوو/

وامزراعى وايصءل وامطءقق وعن وامزراعي وامقطةع و7. و/ وامصقةعى، وايصءل و صةرقف و4 عم وايعةرقوو/  عم
كانة، لة الدَيكانة، ئةوة  َيبة َى كراوة،  رة واتة ئةو ثر ؤذانة لةكَى دروست دةكرَيت، لةطوندة امسغة غا،

ى ثةرةلةمانى كوردستان، كة لة وةِايعى كوردستان لة ذمارة  1111ساَلى ( 3)لةوةش لة بر يارى ذمارة 
بَ و بؤتةوة، بةتةفاسير ووردةكاريةكان ئاماذةى ثَى كراوة، واتة ئةو ثر ؤذةية ( 7)الثةر ة ( 111)

نةى كة لة ثر ؤذةكةدا هاتووة، ثَيويست بةوة ناكات كة ياسايةكى تايبةت بؤ موعالة ة كراوة، ئةو ماددا
دةربكرَيت، بةتايبةتى حكومةت ئةو فةِةرانةى كة لة ثر ؤذةكةدا هاتووة هةمووى  َيبة َى كراوة، زؤر 

 .سوثاس
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اسايى كاتَى طفتوطؤى ئةو ثر ؤذة بر يارةمان كرد، ماددة ماددة بة وردى ئَيمة لة ليذنةى كاروبارى ي
ديراسةمتان كرد، لةبةر ئةوة ئَيمة ر ةفزمان كرد، بؤشايى ياسايى نية، هيض فةراغَيكى ِانونى نية، ئةو 
ثر ؤذة بر يارة لة شةش ماددة ثَيك دَيت، ماددةكان هةر هةمووى ضارةسةر كراوة، بة ياساى  ياواز، 

تايبةتى ياساى ر َيكخستنى هةيكةليةتى وةزارةتةكان، لة ئةر  و ئاماجنةكانى وةزارةت ئةو بابةتانة بة
كةدةَلَى ( 1)هةمووى باس كراوة، بؤية ئَيمة لةطةَل ر ةفز كردنى ئةو ثر ؤذة بر يارة بووين، بةتايبةتى ماددة 

بَى، بةو (  قااروضءصرى)ةبووة يةعنى لة ِانون ن( ختصغوو قااروضءصرىو نو غزانغاو او اوادالغم)
، هةروةها 1111بةر َيزان ر وونيان كردةوة كة سولفةى عةِار دانرا لة بود ة، بود ةى ( 4)شَيوةي، ماددة 

هيض فائيدةية  لةسةر ئةو ِةرزة نية كة بة طوند نشينةكان دةدرَيت، لة ر اثؤرتى ليذنةكةمان بؤية 
 1111ى  1مانرى  1لةبةر ئةوةى ئَيمة ر اثؤرتةكةمان لة كردووة،  1111ئاماذةمان بة ياساى بود ةى 

ئامادة كردووة، واتة ثَين موناِةشةى ِانونى موازةنة، ئاماذةمان ثَيى كردووة كة ئةو بر طةو بةندانة 
بر يارةكة لةخؤى دةطرَى، دةتوانني لة ياساى بود ة شوَينى بؤ ببينينةوةو ثارةى بؤ تةرخان بكةين، هةمان 

ئةجنامداو ياساى بود ة كة دةرضوو وثةسةند كرا، بةو شَيوةية بوو كة هةموو خاَلةكانى  ئةو كارةمان
لةخؤ طرتووة، هيض كَيشةية  نةماوة كة ثَيويست بكات ئَيمة بر يارى بؤ دةربضوَينني، دوو لةو ئةندامانةى 

دنةوة، خؤيان ئيمزايان كةوا ثر ؤذةكةيان ثَيشكةش كردووة، ئيمزايان كردووة، ئةندامن لة ليذنةى ئاوةدانكر
كردووة لة سةر تةئجير كردنى ثر ؤذةكة، دوو لةوانةى كة خاوةن ثر ؤذةكةنة، لةبةر ئةوة تةئيدى ر ةفزةكة 

 .دةكةم، سوثاس
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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دةكةم هةندَى ئامار يةمة بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، ثَين ئةوةى بضمة سةر وردةكارى بابةتةكة، حةز 
بةردةستى  ةنابتان بؤ ئةوةى بزانني ئةم ياساية بةثَيى ئامار و داتاكان ثَيويستة ساخؤ ثَيوست نية، لة 

معامةلة هةية، ئةوانةى ضةكيان  3131ثَيشينةى خانووبةرة بؤ طوندةكانى ناوضةى سلَيمانى و طةرميان، 
ى ثر ؤذةكانى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة، بؤ %41بؤ لة % 71وةرطرتووة، شةش هةزارو نةوةت و ثَين ، لة 

طوندةكانة لةسةرتاسةرى كوردستان، ثةروةردة ئةمساَل  سَى سةدو نؤ خوَيندنراى كردووة بةخانووى 
مامؤستايانين بؤ طوندةكان، سَى سةدو نؤ خوَيندنرا بؤ طوندةكان، يةعنى خانووى مامؤستاشى لةطةَلدا 

ئةو طوندانةى كة ئَيستا ئاويان هةية، كة ثَيمواية ثر ؤذةكةش باسى مةسةلةى  كردووة، ئاوى دةوروبةر
ئاودَيرى دةكات، سَى سةدو حةظدة دَى لة دهؤ ، شةش سةدو نةوةت و نؤ دَى لة هةولَير، سةدو حةفتا دَى 

ةو طوندانةى لة سلَيمانى، تةنها لةم دوو ساَلة ئةم بابةتة كراوة، كارةبا بؤ سنوورى سلَيمانى و طةرميان، ئ
كة كارةباى وةتةنيان هةية، كارةباى نيشتيمانيان هةية، هةزارو بيست و هةشت طوندن، ئةوانةى كة 
موةليدةيان هةية شةش سةدو سى و ثَين  طوندن، ئةوةى هةردووكيانى هةية موةليدةش و كارةباى 

َيني مةشاريعى كارةبا، وةتةنين دووسةدو ثةجنا طوندن، سةدو نةوت موةليدةى ترين لة تةندةراية، بَل
ئةوةى كة ماوة سَى سةدو ضر و ية  طوندة كة لة تةندةرينة، ئةطةر لة ساَلى داهاتوو ئةوةش يرَيتة 
ثر ؤذةكانةوة، سةرتاسةرى طوندةكانى ئةو سنوورةى الى ئَيمة هةمووى كارةباى دةبَى،  ارَيكى تر من 

َيشكةشى ليذنةى كشتوكاَلين بكراية، ضونكة كة باسى سةرجنتان ر ائةكَيشم كة دةبواية ئةم ثر ؤذة ياساية ث
هاوضةرخ كردن دةكرَى، يةكَيك لةو شتانة كشتوكاَلة، ماددةى ثَين  و شةشى وةزارةتى كشتوكاَل، باس لةوة 
ئةكات كة ضؤن تؤوى باوةر ثَيكراو، كؤدى كيمياوى و ثر ؤذةكانى ئاودَيرى و سامانى ئاذةَل كارى ثَيويستى بؤ 

باسى طواستنةوةى ميوةو ( 2)هةروةها بؤ طواستنةوةكةى، ماددةى ( 5)ماددةى ( 2)ددةى بكرَيت، ما
سةورزة دةكات، ضؤن مةسرةف بكرَى، من خؤم لة تةلةفزيؤن بينيومة، كة عةلوة داوايان كردووة كة 

ك داوايان كردووة لةو خةَلكانةى كة بةروبووميان هَيناوة، بَين كرَيى هينةكان وةربررنةوة، كة خةَل
نةضوبوو بةاليا، وتى دوومانرة ئَيمة ئاطادارمان كردوونةتةوة، كة  وتيارةكان بَين هةِى ئةو طواستنةوةى 
ميوةو هينة بكةن لة عةلوةى سلَيمانى، من خؤم لة تةلةفزيؤن بينينم، كةواتة حكومةت مةسرةفى ئةو 

ك بة علميانة بضينة سةر طواستنةوةى شتة ئةكات بؤ عةلوة، دواى ئةوة من حةز دةكةم يةعنى تؤزَي
مةسةلةكة، لة واَلتَيكى وةكو واَلتى ئَيمة،  ارَى ماستةر ث نى شارةكامنان تةواو كردووة، ئينجا ئةضينة 
سةر ِةزاكان، ئةى ئةبَى وابَى، نةوة  لة طوندةكانةوة بؤ شارةكان، ئةبَى لةثَيشا شارةكان بَى، ئينجا دواى 

ؤ ئةتةوَى حدودى بةلةديةى هةموو شوَينَيك ديارى بكةى، كة من ِةزا، دواى ناحية، ئينجا دواى كة ت
باسى خزمةتروزارى ( 7)ثَيمواية طوندةكان بةلةديةيان نابَى، بةَلكو لةسةر ئاستى ناحية دةبَى، لةماددةى 

ثَيويست دةكات، يةعنى من ئةمةوَى بزام ئةمة كراوة هةتاوةكو ئَيستا يان نةكراوة، ئةطةر نةكراوة هةِة 
مة لَيرة ثَيداطرى بكةين، ياسا دةربكةين، وزارات بانط بكةين، وةزير بانط بكةين، هةاَليةكى لةسةر ئَي

بنَيينةوة، بةاَلم بة ثَيى ئةو ئامارة بةسيتةى كة من بةس تةنها هى ناوضةى سلَيمانى طةرميام بؤ 
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باس لة سولفةى عةِار ( 4) ى ئةم ياساية، ماددةى(4)خوَيندنةوة، ئةوةندة كار كراوة، دواى ئةوة ماددةى 
ئَيمة باسى سولفةى عةِارمان كردوووة، كة ئةسلةن ئةوان لَيرة بةهينَيكى نا  1111ئةكات، لة بود ةى 

ياسايى باسيان كردووة، يةعنى موستةلةحَيكى ناياسايية، سووى لةسةر نةبَى، بةَلكو موستةلةحى ياسايى 
وة، ئةمانة هةمووى لة تةعليمات نةبَى، هيض لة ياسا ناضن، بوو، ئةوين البرا ةئةوةبوو كة تامني على احليا

ضونكة ثرؤذةى هاوضةرخ كردن ثَين ئةوةى ئةو مةوادانةبَى، برادةران من حةزدةكةم بزانن، ثَين ئةوةى 
هةموو شتَيكى  وانى بؤ بكةى بؤ ئةو طوندانة، ثَيويستة وشيارى كةلتورى بَ و ببَيتةوة، خؤشةويستى بؤ 

طةر انةوة، بؤ  وتيارى بَ و بكةينةوة ئَيمة، ئةمة بة ياسا ئةكرَيت، هاوضةرخ دةكرَى  ئين كردن، بؤ
طوندةكة بةوةى كة تؤ بةزؤر بَلَيى هةزار  ادةى  وان دروست بكةى، هةزار مةعاملى  وان دروست بكةى، 

اتوانني ضاكى ئةطةر وشيارى تيا نةبَى، ئةمة بةردةواميةتى نابَى،  ادةكة وَيران ئةبَى  ارَيكى تر ن
بكةينةوة، خاَلى ئةخرييشم ئةوةية، ليذنةى ثةيوةنديدار ر اثؤرتى نية لةسةر ئةم بابةتة، لةسةر 
ر اثؤرتةكةى خؤيدا كة ئةمر ؤ كؤبوونةتةوةو ئيتيفاِيان كردووة، داواى تةئجير دةكةن، كةواتة من لةطةَل 

يا ى بة ياسا نية، بةِةدةر ئةوةندةى ئةوةدام ئةم ياساية ئيل ا بكرَيتةوة، لةبةر ئةوةى ئةمة ئيحت
ئيحتيا ى بة دواداضوون هةية، ئةوةى كة كراوة هةتاوةكو ئَيستا بَلَيني، كراوة، ئةوةى نةكراوة داكؤكى لةوة 
بكةين، كةوا زياتر ئيهتيمام بدرَى بة طوندةكان، زياتر هةوَل بدةين هاوضةرخ كردنى طوندةكان لةر َيرةى 

هةموو طوندَيك مةكتةبَيك هةبَى، مةكتةبى ئامادةييان نةبَى، هةر تةنها بنةر ةتيان ئةوةوة بَى، لة ياتى لة 
هةبَى، هةر دة طوند كة نزيكى يةكرتين لة حدودى يةكرتى، مةكتةبَيكى لة باخضةى ساوايانةوة تيابَى، 

 .هةتاوةكو ثؤىل دوانزة، بةو شَيوةية ضارةسةر ئةكرَيت
 : بةر َيز الاعير سعيد طةاَلَلي

 .ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة
مةبةست لة هاوضةرخ كردن ضية ، ئةطةر ئَيمة بَيني لة مةفهومى هاوضةرخ كردن تَي برةين، ئةوة 
تَيئةطةين ئةر  و وةزيفةو وا بى حكومةتة، كةشتَيك ئةر  و وةزيفةى بَى، ض ثَيويست دةكات ِانونى بؤ 

بكةى، ياساى بؤ دةرنةكةى، بةشَيك لة ئةركى دةربكةين، يةعنى ئةبَى حكومةت ئةوة بكات، ياساى بؤ دةر
حكومةت ئةوةية هاوضةرخ كردن ضية ، ر َيراو بانة ئةبَى ضاكى بكات، مةكتةبة ئةبآ دروستى بكات، 
كارةباية ئةبَى بيبات، ئةبَى خةستةخاتة هةبَى، هةروةها بةروبوومى  وتيارةكانين بثارَيزَيت، بةروبوومى 

دارى، ئةمة ئةبَى حيمايةى بكات و بيثارَيزَيت، ئةمة ثَيويست ناكات ئةسلةن كشتوكاَلى و بةروبوومى ئاذةَل
ياساى هةبَى، ئةمة وةزيفةية، وة  ئةوة واية ئَيمة ِانونَى دةربكةين ئةبَى ثةرلةمانى كوردستان ياسا 

ة ئةبَى دةربكات و ضاودَيرى بكات، ئةمة ضى ثَيويستى بة ياسا هةية، ئةمة وةزيفةى ئَيمةية، ئةركى ئَيمةي
بيكةين، ئةمة ئةر  و وةزيفةى حكومةتة ئةبَى بيكات، من ثَيمواية ئةمة زيادةية، وةكو دةَلَين حاسر 
تةحسيلة، بة ئيزافةى ئةوة، ئَيمة دوو شتمان هةية، ث نى زراعيمان هةية، كة ثَيشرت ديراسة كراوة، 

ر ؤذة داية لة ناو ث نى زراعى  َيى كاتَيكى زؤر، كة بةشَيكى ئةساسى ئةمشتانةى كة ئَيستا لةناو ئةم ث
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بؤتةوة، لة دوو ساَلى رابردوو ئةوةندةى من لة ثةرلةمانى كوردستان مب، لة بود ةدا ئيشارةت بةم 
حاَلةتانة دراوة، هةندَى لةناو بود ة بة تةواوى تةسبيت كراوة، هةندَيكيشى  َيبة َى كراوة، بؤية من 

ئةوةى كة ئَيمة بةر استى ياساى بؤ دةربكةين، ضونكة بةر استى   ارَيكى تر تةئكيد دةكةمةوة، لة  ياتى
كةَلةكة بوونى ياساو يةعنى ئةم كات كوشتنة زؤرة، يةعنى كوردستان ئَيستا زؤر زؤر ثَيويستيمان بة كارى 

و  دى تر هةية، كة من ثَيمواية ئَيستا بةر استى، ناَلَيم ئةمة زةرورى نية، ئةمة زؤر زؤر طرنرة، بةاَلم وةك
ومت ئةمة وةزيفةية، ئةمة وا بة، ئةمة ئةركى حكومةتة، هيض ثَيويست ناكات ئةمر بكةين بةسةرى، ئةبَى 
 َيبة َيى بكات، من ثَيمواية ئةبَى ئَيستا ئَيمة بةدواداضوون بكةين بؤ ئةوةى بزانني حكومةت ئةوةى لة 

، لةكوَى  َيبة َيى نةكردووة، يَيخةى بود ة بر يارمانداوة بؤ الدَيكان، بؤ ئاوةدانكردنةوة، بؤ كشتوكاَل
بررين، بانرى بكةينة هؤَلى ثةرلةمان لَيثَيضينةوةو لَيثرسينةوةى لةطةَلدا بكةين، هةروةها سااَلنة كة 
بود ة دَيتة ثةرلةمانى كوردستان، بزانني ضةند ئيشارةت بة ث نى كشتوكاَل دراوة، ضةند سوود وةرطرياوة 

بود ة  َيرةى ببَيتةوة، ئةو ث نة سااَلنة لةناو بود ةدا بةضةند ساَلَيك لةو ث نة، بؤ ئةوةى لةناو 
 َيبة َى بكرَيت، بؤية من  ارَيكى تر تةئكيد دةكةمةوة كة فعلةن واَلتى ئَيمة واَلتَيكى كشتوكاَلني، 

ةر استى ثَيويستيمان بةوةية الدَيكامنان خزمةتروزاريان بؤ بةرين، يةعنى ئةركة، ئةوة وةزيفةية، ضونكة ب
ئةطةر الدَيكان بةشَيوةيةكى باش خزمةت بكرَين، بةروبوومى كشتوكاَلى زياد دةكات، ئيمتيساسى بةتاَلةش 
كةم دةبَيتةوة، ئةو هيجرةى كة ئَيستا بة بةردوامى هةية بؤ شارةكان ر ادةطريَى، بةاَلم من ثَيمواية ئةمة 

 .، زؤر سوثاسئةركة، وةزيفةية، هيض ثَيويست ناكات ياساى بؤ دةربكةين
 : بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشةكى ثرسيارى ئةوة دةكةم هاوضةرخ كردنى طوندةكان يةعنى ضى ، ئةطةر مةبةست 
دا زؤر بة باشى ثارة  1111و  1111ئاوةدانكردنةوةو خزمةتروزارى بَى، ئةوة بةر استى لة بود ةى 

بؤ ئةوةى بتواندرَيت ئاوةدان بكرَيتةوةو خزمةتروزارى بؤ بضَيت، بةتابيةتى  تةرخان كراوة بؤ طوندةكان،
لةو بوارانةى كة هةتاوةكو ئَيستا بةواِعى تةحقي  بووة بة عةمةىل، مةسةلةن ئَيستا سولفةى عةِار بؤ 

ر ؤذةى ئاو الدَيكان، سولفةى زراعى، ر َيراو بانى ناودَيكان و ضونين بؤ دَيكان و بةينى دَيكانين كراوة، ث
ضؤتة ناو دَيكان، ئةوةى ئاويشى نية، ئاو لةر َيرةى بريةوة، لةر َيرةى تؤر ةوة ئاوى بؤ طةيَيندراوة، ِوتايانةو 
مزطةوت لة زؤربةى دَيهاتةكان دروست كراوة، مةسةلةى تؤو سةماد تةوزيع كراوة، هةروةها كارةبا، هةوةها 

ووساَلة ئةو دَيهاتانةى كة دوورة دةسنت، ياخود ئةو ئيمساَلين ئةوة نةوة  ئةمساَل، ئةوة ماوةى د
ناحيانةى كة دوورة دةسنت وةكو مةنتيقةى ثَينجوَين و مةنتيقةى ماوةت، كرَيى طواستنةوةى بةرهةمة 
كشتوكاَليةكانيشيان بؤ دةدرَيت، تاوةكو ئةطاتة ناو عةلوة، بؤ منوونة، كة ئَيمة باسى سولفةى عةِار 

مَيكى هةندةسى بكرَيت، سولفةى عةِار يةكسةر نادرَى بةوةى كة هةرض كةسَيك داوا دةكةين، ئةَلَيني تةلي
بكات لة طوندَيكا، بةَلكو كؤمةَلَيك ليذنة هةية، ليذنة هةية لةناحيةوة، ليذنة هةيةلة بانقى خانووبةرةوة، 
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َييانةبَى، لة سنوورى ليذنة هةية لة بةلةديةوة، ئةضَيتة ناو دَيهاتةكةوة، ئةو دَيية ئةطةر لة حدودى ئةو د
ئةو دَييانةبَى، ياخود هةتاوةكو ئةو خانووانةى كة تازة دروست ئةكرَيت، كؤاَلنةكانى زؤرى فةرِة، 
كؤاَلنةكانى زؤر ضاكة، زؤر باش ترة لة ثَيشوو، لة اليةكى تر، باشة ئةطةر ئَيمة ضةند طوندَيكمان هةر 

ن و تَيكةَلمان كردن، ماناى ئةوةية كة ئةبَى ئةو طوندانةى لةئَيستادا كرد بة شوَينَيكى يان طوندَيكى مؤدَير
تر كة ئَيستا سولفةى عةِاريان وةرطرتووة، ضؤن بكرَيت، ئةمةش كة ضؤن كرا، ئايا وةكو واِعى كوردستانى 
خؤمان، ض طوندَى لةكوردستان ِبوَل ئةكات ضوار دَى، ثَين  دَييى تر بَيتة ناو زةويةكةيةوة، مو ةمةعَيكى 

ىَل دروست بكرآ، تة روبةى مو ةمةعمان هةية، ثَيشرت ئةو ئةزموونةى كة هةمان بووة، زؤر  عةسرى
باش نةبووة، زؤرين ضا  نةبووة، موجمةمةعين خؤى لة خؤيدا سروشت و  وانى كوردستان و، 

لة اليةكى دَيهاتةكان و ئةو كةلتورةى كة ئَيمة هةمانة، بةر استى لةوانةية بةو شَيوةية نةبَى، بيفةوتَينني، 
ترةوة مةسةلةى ئاوةدانكردنةوةى دَيهاتةكان، ياخود مةسةلةى ئاوةدانكردنةوةى ناحيةبَى، ِةزا بَى، شار 
بَى، ئةمة ثَيويست بة ياسا ناكات، ئةمة وا بى حكومةتة، ضؤن ئينسانَيك وا بَيتى لةسةريةتى خؤى 

و كارانة، ئيرت ئةمة ثَيويست بة ياسا بشوات، خؤى ثا  و تةميز ر ابررَيت، وا بى حكومةتيشة هةَلسَى بة
ناكات بكرَى، زؤربةى زؤرى ئةو شتانةش كة لة ياساكة باس كراوة، كراوة، من تةوةِوعم واية لةساَلى 

، نيسبةتَيكى زؤر كةمى ئةمَينَيتةوة، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ئةمة ثَيويست بة ثر ؤذة 1115و  1114
ثَيى ر َينمايى لة اليةن وةزارةتةكانةوة ئةتواندرَى هةموو ئةو شتانة ياسا ناكات، ئةمة وا بى حكومةتة، بة

 . َيبة َى بكرَيت
 :بةر َيز كاوة حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو هؤكارانةى بؤ ئةوةى كة ئةو ثر ؤذةية، ثر ؤذةى هاوضةرخ كردنى طوندةكان ر ةفز ببَيتةوة، زؤربةى 

عونى كة يةكةم كةس ِسةى كرد، كا  دلَيرين ِةسى كرد، هةموويان زؤرى برادةران باسيان كرد، كا  
تةبريرى ر ةفز كردنى ثر ؤذةكةيان هَينايةوة، ِسةكانى منيان هةموو كرد، بةر ةئى من هةر بةر َيزَيك 

كة باس كراوة، بؤتة  1111ثَيشنيار يان بريؤكةيةكى هةية، بؤ هاوضةرخ كردنى طوندةكان، كة لة بود ةى 
ثشترريى كردنى كشتوكاَل، لة ئاوةدانكردنةوةى طوندةكان، بة سولفةى عةِارو بة ِةرزى ِانون لة 

، كة ثَيويسنت بؤ هاوضةرخ كردنى ...كشتوكاَل، بة ر َيراو بان و كارةباو خوَيندنراو نةخؤشخانةو اخل
ئةوةى زياتر  بيهَينن بؤ 1111طوندةكان، دةتوانن ئةو بريؤكةية بَينن لة موناِةشة كردنى بود ةى ساَلى 

 .دةوَلةمةندى بكةن و زياتر طةشةى ثَى بدةن، هةر ئةوةندة ِسةم هةية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ِسة لةسةر هاوضةرخ كردنى الدَيكان دةكةم، دَلنيام هةموو اليةنة سياسيةكان، حيزبةكان، ليستةكانين 

ة بةرنامةكةيان باسيان لة هاوضةرخ كردنى الدَيكان كردووة، بةَلَينيان بة خةَلكى لةكاتى هةَلبذاردن ل
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الدَيكان داوة، هاوضةرخ كردن بة ماناى ثَيشينةى خانووبةرة ناية، بةماناى ئةوة نايةت ئَيمة لة ياساى 
كردن بَى، بةاَلم  بود ة بؤ ساَلَيك شتَيكمان ثَيشنيار كردووة، ر ةنرة ئةم ثر ؤذة ثَيويستى بة دةوَلةمةند

دةبَى ثةرلةمانتاران زؤر خؤشحاَل بن كاتَى موناسةبةيةكى وادَى بؤ ئةوةى ئَيمة بةدواداضوون بكةين لة 
الدَيكامنان، كة بة ر ةئى ئَيمة الدَيكامنان كة دةتوام بَلَيم شا دةمارى ذَيرخانى ئابوورى ئايندةى ئَيمةن، ض 

ارمةتيدانى  وتياران بؤ ثَيداويستيةكانيان، بؤ ئاسانكارى، ئَيمة لةبوارى ئاوةدانكردنةوة، ض لة بوارى ي
هةموو ر ؤذَيك طلةيى لةوة ئةكةين، ئةَلَيني ئَيمة بةسيت ترين شت، سادةترين ميوةمان لة واَلتانى دراوسَى 

توانَى بؤ دَيت، ئَيمة ناكرَى بَيني ِسة بكةين لةسةر ئةوةى كة ئايا ئةم ثر ؤذةية ضى ثَيويستة، بؤ ئةوةى ب
ببَيتة ثر ؤذةية  كة الدَيكان بة هاوضةرخ بكات، ئايا الدَيكانى ئَيمة كةم و كورتى نية ، ئايا دةكرَى لةسةر 
ئةنزنةو تةعليماتى حكومةت ثةرلةمان ضاوةر َى بكات بزانَى حكومةت ضؤن كارةكانى  َيبة َى دةكات، 

ى وا ضؤَلى دةكةن، لةسةر ئةوةى ناتوانن ذيانى خؤيان ئايا الدَيكانى ئَيمة ر ؤذانة داد و بَى داديان نية لةوة
دابني بكةن، كة نةيتوانى ذيانى خؤى دابني بكات، ضؤن دةتوانى بيناى وشيارى و عي ِةى بة زةويةكةى و 
بة خاكةكةى و بةمانةوةى بكةى، كابرا كة نةتوانَى طوزةرانى دابني بكات، ضؤن دةمَينَيتةوة ، لةبةر ئةوة 

ويستة ئَيمة ئةمة بة دةرفةتَيكى طرنط بزانني، بؤ ئةوةى ئةم ثر ؤذةية دةوَلةمةند بكةين، بةر ةئى من ثَي
لةطةَل هةموو ئةو وةزارةتانةى كة ثةيوةنديدارن، ئَيمة حكومةتى كوردستان، ثةرلةمان، خاوةن ثر ؤذةيةكى 

ية طرفتى زؤر زؤريان هةية، موتةكامر بَى ماستةر ث نَيكى هةبَى، لةسةر بةهَيز كردنى الدَيكان، من ثَيموا
دةشتواندرَي طرفتةكان ضارةسةر بكرَى، تؤ بةسااَلنة بود ة شةش مانط دوا دةكةوَى، دَيى ئينجا 
فةِةرةيةكى دةخةيتة ناو بود ةكة، ر استة ث نى ثَين  ساَلةى كشتوكاَل هةية، ضةندى  َيبة َى كراوة 

 موناِةشة بكةين، ئةوانةى ثةيوةنديدارن بانريان ئةو ث نة ، لةبةر ئةوة زةرورية ئَيستا ئَيمة بَيني
بكةين،  وتياران بانط بكةين، بزانني ئايا فةراغى ِانونى نية لة كوردستان بؤ ئةوةى الدَيكامنان هاوضةرخ 
بكةين، ناحيةمان هةية ثَين  ماَلة، باسى ضى ئاوةدانكردنةوة دةكةن، لةبةر ئةوة بةر ةئى من ئةمة دوا 

ةشةو ئيدامة دان بؤ ئةوةى هةموو ئةو اليةنانةى، هةم وةزارةتةكان، هةم  وتياران، هةم يرَيت بؤ موناِ
الدَيكان بَيني موناِةشة بكةين، ئايا ناتوانني ئةم ياساية وا دةوَلةمةند بكةين، كة ببَيتة مايةى ئةوةى 

 .، سوثاسحكومةت بتوانَى بة ئاسانى تةعليمات و ئةنزنة دةربكات، كة خزمةتى الدَيكان بكات
 :بةر َيز بة سعيد بة علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بَيرومان من لةطةَل ئةوةبووم كة بةردةوام بني لة طفتوطؤ، بةاَلم لةبةر سَى هؤى طرنط، داوامان كرد كة 
تةئجير بكرَى، هؤى يةكةم، حكومةت وةاَلمى نةدايةوة دواى ساَل و نيوَيك، هؤى دووةم، كؤبوونةوةى 

ة داوامان كردبوو، كؤبوونةوةى هاوبةشى نَيوان ليذنةكةمان و نَيوان وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان، هاوبةش ك
بةتايبةتى وةزارةتى ث ن دانان، بكرَى، نةكرا، هؤى سَييةم، ئَيستا حكومةت و وةزيرة ثةيوةنديدارةكان 

َيستا موعاناتى زؤريان هةية، ئامادةنني، ئةهةميةتى ئةم ثر ؤذةية، بةر َيزان، خؤتان دةزانني طوندةكان ئ
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هاوار و دادو بَى داديانة، بةرةو ضؤَل كردن ئةر وات، زؤربةى طوندةكان، ئةم طوندانة ثَيويستيان بة خزمةت 
طوزارى زؤر هةية، هةموومان وةكو ئةزانني ِةرزارى طوندنشينةكانني، ئةم ثر ؤذة ياساية باسى دوو خاَلى 

ة يةكةميان، ِؤناغى يةكةم بريتية لة ئاوةدانكرنةوةى طوندةكان، سرتاتيذى طرنط دةكات، ئةو دووخاَل
ِؤناغى دووةم، هاوضةرخ كردنى طوندةكان، كةمن ثَيمواية فةراغَيكى ِانونى هةية بؤ ئةو دوو بوارة، 
سرتاتيذية، هةندَى ياساو هةندَى ر َينمايى و هةندَى نيزامى ِةرارو ثةرش و بَ وى حكومةت كة لةم الو 

بة َيى بكات، نابَيتة بةديلى ثر ؤذة ياساية  كة بؤ طوندةكان  و هاوضةرخ كردنى، ئةطةر بةو ئةوال  َي
مةنتيقة بري بكةينةوة، كةواتة بةرةنرار بوونةوةى توندو تيذى وةزيفةى حكومةتة، ثاراستنى مافى مرؤظ 

دةكةين ، زؤر شتى وةزيفةى حكومةتة، ثاراستنى خؤثيشاندةران وةزيفةى حكومةتة، ئةى بؤ ياساى بؤ دةر
تر هةية وةزيفةى حكومةتةو كارى حكومةتة ئَيمة ياساى بؤ دةرئةكةين، بةر َيزان ئةطةر حكومةت دواى 
ساَل و نيوَيك، هةندَيك لة ناوةر ؤكى ئةو ياسايةى  َيبة َى كردووة، ئةوة  َيرةى سوثاس و دةست 

ةية بة دةسةاَلت و بة دةرةوةى دةسةاَلت،  خؤشية، بةاَلم ياسا بؤضية ، ياسا بؤ ر َيكخستنى كؤى كؤمةَلر
ئةبَى ئَيمة ئةو كارانةى دةسةاَلت دةيكات، ئةوة كارانةى كؤمةَلرةى كوردةوارى و ناو بوارى كؤمةاَليةتى 
دةكرَى، ئةبَى ئَيمة بة ياسا ر َيكيان يةين، لةبةر ئةوة سةرةر اى ئةوة، هةموو ئةوانةى كة لة ثر ؤذة ياساكة 

 َيبة َى نةكراوة، ئةطةر كةسَيك ِسةى لةسةر ئةوة هةية بؤ ئي ناى ثر ؤذة ياساكة  هاتووة، هةمووى
بكةين، دةوَلةمةندى بكةين بؤ هاوضةرخ كردنى ثر ؤذة ياساكة، ئةوة باسَيكى ترةو  َيرةى ر َيزو سوثاسيشة 

ى ئاوةدانكردنةوةو ،  ارَى ليذنة..بؤ ئي نا كردنى، بةاَلم من ثَيمواية زةرورة ئَيمة خؤى بةر استى ئةركى
نيشتة َى كردن و هاوضةرخ كردنى طوندةكان، ئةمة لة ر ووى تيؤريةوة دةبَى ر ؤَلى خؤى ببينَى، كة ياسا 
دةربكات، بر يار ثَيشنيار بكات، ثر ؤذة ياسا ثَيشنيار بكات، بؤ بوعدة تيؤريةكةى، بوعدى عةمةليشى هةية، 

كة وةزارةتَيكى هةية، بةناوى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة  كة ثَيويستة موتابةعة بكات، موتابةعةى حكومةت
و هاوضةرخ كردنى طوندةكان، كة بةدواداضوونى بؤ بكات، ئَيمة لةم بوارة، هةندَى بود ةى وةبةهةندَى 
موعالة اتى مةِتةعى ئةو مةسةلة سيرتاتيذى و ياسايية، موستةِبةلية ضارةسةر ناكرَى، بؤية من داوا 

ام بوويناية لةسةر موناِةشةكة، بةس لةبةر ئةو خااَلنةى كة باسم كرد، داوا دةكةم دةكةم خؤزطة بةردةو
 .تةئجير بكرَى، ثر ؤذة ياساكة دةوَلةمةند بكرآ لة اليةن هةموو اليةكةوة، زؤر سوثاس

 (: ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنة بةر َيزة ئةسبابيان ثيشان داوة بؤ ئةوةى يةكَيك لة  تَيبينى يةكةم سةبارةت بةوةى كة هةر ئةو دوو
ليذنةكان ئةَلَى ئيل ا بكةن، يةكَيكين ئةَلَى ئةو ياساية هةر ر ةفز بكرآ، بةر استى ئةبَى بوار بدرَى بة 
ئةندام ثةرلةمانةكان، بؤئةوةى بزانن ئةو ئةسبابانة ِةناعةت ثَى كةرة ياخود نا ، لةبةر ئةوة وا ثَيشنيار 
دةكةم كة بةردةوام بني ئَيمة، ئةطةرنا ئينجا دواى ئةوة ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة دوا يرَيت بؤ زياتر 
دةوَلةمةند كردنى، ئةوةين ئةوةية، ضونكة ئةركى ليذنةكان بةر استى ئةطةر بَيتو ثر ؤذة ياساية  
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نجا ر اثؤرتةكة بَينَيتة بةردةم ثَيشكةش دةكرَيت، ئةوةية كةم و كورتيةكانى تةواو بكات، بةهَيزى بكات، ئي
ئةندام ثةرلةمانةكان، بؤ ئةوةى كة هةم حكومةت و هةروةها هاوواَلتيان زياتر سوودمةند بن، من دةَلَيم 
ئةم ياساية زؤر زؤر زةرورة، لةبةر ئةوةى كة هةرضةندة كؤمةَلَيك تةعليمات هةية، بةَلَى بر يار هةية لة 

نةكراوة، كؤمةَلَى منوونةم ثَيية، يةكَيك لةوانة تةعليماتى سولفةى  اليةن حكومةتةوة، بةاَلم  َيبة َى
زةراعى، كة دةرضووة، ئةوة يةكَيكة لةو بوارةى كة ثشترريى دةكات لة بةهَيز كردنى الدَيكان، بةاَلم 
ناحيةيةكى وةكو بيارة كة كؤمةَلَيك طوندى بةسةرةوةية، خؤم تةعليماتةكةم لة تةعليماتى وةزارةتى 

ى هةروةها وةزارةتى زراعةشم بردووة، يان بةكؤمةَلَيك  وتيارةكان، بةر َيوةبةرى زراعةى بيارة ئةَلَى داراي
دَيت، يةعنى تاوةكو ئَيستا  َيبة َى  1111ثَيم نةطةيشتووة، ثَيويستة ثَيمان برات، ئةوة خةريكة 

سولفةى باخدارى يان سولفةى  نةكراوة، باشة طوند ضؤن ئاوةدان دةبَيتةوة، ئةطةر بَيتو  وتيار نةتوانَى
ئاذةَلدارى وةربررَيت، ئةوة خاَلى يةكةم، دووةم، طةورةترين كَيشةى هةموو طوندةكانى كوردستان، 
مةسةلةى تةمليكى ئةرزى زراعية، بةَلَى بر يارةكة هةية، بةاَلم تاوةكو ئَيستا زؤربةى زؤرى  َيبة َى 

كانيان، بةَلَى، تةبعةن ئَيمة وةكو ثةرلةمان لَيرة لة نةبووة، خاَلَيكى تر مةسةلةى تاثؤ كردنى زةوية
دا داكؤكيمان لةسةر ئةوة كرد كة ثَيشينةى خانووبةرةيان بدرَيتَى، بةاَلم ئَيستا كَيشةيان  1111بود ةى 

هةية لةسةر مةسةلةى زةوى نيشتة َيبوون، كة ئةطةر بَيتو ئةو كَيشانة ضارةسةر نةكرَيت بةر استى، ئَيستا 
ك كَيشةى سااَلنى ر ابردوو زيندوو بؤتةوة، كة ئةوة ئةركى ثةرلةمانة ثَيويستة بة ياساية  ئةو كؤمةَلَي

طةاَل بدات بة  وتيارةكان، بؤ  35مةسةالنة ضارةسةر بكات، هةروةها حكومةت بر يارى دةركردووة كة 
كَيشةى تَيكةوتووة، ئةوانةى كة سولفةى عةِار وةردةطرن، بةاَلم لة زؤرَيك لة طوندةكان وةرنةطرياوةو 

داواكاريان ئَيستا بةرز كردؤتةوة، كة ئَيمة تاوةكو ئَيستا وةرمان نةطرتووة، ئةو بر يارة مشوىل نةكردووين، 
مةسةلةى هاوضةرخ كردنى طوندةكان تةنها بؤ ئةوةنابَى ئَيمة سولفةى عةِاريان بدةينَى، بةر استى 

َيني ئةو سولفةى كة ئةدرَيت بةشار، يان بة طوند، ئيرت ئَيمة كؤمةَلَيك ئيمتيازاتى تر هةية، نابَى ئَيمة بَل
هةمووشتَيكمان بؤ طوندةكان كردووة، بةَلكو ثَيويستى بة كؤمةَلَيك ئيمتيازاتى تر هةية، بؤ ئةوةى ئَيمة 
طوندةكان ئاوةدان بكةينةوة، ضونكة هةموو الية  حكومةت و ثةرلةمان باس لةوة دةكات كة كوردستان 

تى هةية، ئةبَى كشتوكاَل بكرَيتة سةرضاوةيةكى دووةم ثاش نةوت، بةاَلم تةنها درومشة تاوةكو زةوى بة ثي
ئَيستا  َيبة َى نةكراوة، بؤية من ثَيشنياز دةكةم ئةم ياساية وةكو ليذنةى ثةيوةنديديدار داوا دةكات كة 

ؤ زياتر دةوَلةمةند كردنى، زياتر دةوَلةمةند بكرَى، ئَيمة دةنرى بؤ بدةين، بؤ ئةوةى كة دوا يرَيت ب
نةوة  بؤ ئيل ا كردنى بة تةواوةتى، تَيبينيةكيشم هةية، بؤ بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، لةكاتَيك كة باس 
دةكةى دةَلَيى كة كى ِسةى هةية، بةَلَى، وتت بؤ ثر ؤذة ياساكةى ثَيشوو، بةاَلم سةرت بةرز نةكردةوة 

 .بةرز كردةوة، بةَلَى، زؤر سوثاسبةتايبةتى بؤ ئةم ال، كة ئَيمة دةستمان 
  :بهةءاماقنبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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من لةوةوة دةست ثَى دةكةم كة ئةم ليذنة تايبةمتةندة ناوى ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتة َي كردن و 
اران دةنرمان لةسةرى هاوضةرخ كردنى طوندةكانة، يةعنى ناوى ليذنةكةمان كة بةكؤى دةنرى ثةرلةمانت

داوة، ئةوة ناوةكةيةتى، لةبةر ئةوة من دةست خؤشين دةكةم لةو ئةندامة بةر َيزانةى كة ئةم ثر ؤذةيان 
واذوو كردووة، ضونكة باسى هاوضةرخ كردنى طوندةكان دةستةواذةيةكى هاوضةرخة، وةفيعلةن  خةت بَينى 

ى، خاَلَيكى ترم ئةوةية بةر استى تَيبينيةكة  بؤ بة ذَيريا وازحة كة هاوضةرخ كردنى طوندةكان يةعنى ض
هةموومان، ورد كردنةوةى ياسا كارَيكى ثَيويستة ئَيمة ئةطةر بؤ هةرشتَيك بة باشى نةزانني بضينةوة سةر 
ئةوة كة وةَلَ  موتونَيكمان هةية، ثَيويستى بة شةرح نية، زؤربةى زؤرى ئةو ياسايانةى لةو ثةرلةمانة، لة 

دونياش هةرواية دةرى دةكةين زيادة، بةاَلم ئَيمة دَيني ئةو شتانةى كة بة طشتى باسى ىَل ثةرلةماناتى 
كراوة، وردى ئةكةيتةوة بؤ بةرضاو ر وونى حكومةت، كارى دةزطاى تةشريعى و موشةريع ئةوةية كة 

ؤ ورد كردنةوة، ياساكان ورد ئةكاتةوة بؤ تةنفيزيةكة بزانني ضى ئةكات، لةبةر ئةوة نابَى ئةوة ثاساو بَى ب
بةر استى هةر ارَيك ئةوترَى ياساية  بةضا  نازانرَى، لةبةر هةر هؤية  لةطةَل ر َيزم بؤ اليةنة 
ثةيوةنديدارةكان، ثاساومان ئةوةبَى كة لةفَ ن شوَين و فَ ن شوَين تةعليمامتان ئةوةية، ئةنزنة هةية، 

ان زيادة دةرئةضن، تَيبينيةكى ترم ئةوةية، كة لةمةتنَيكا باس كراوة، ئةطةر وابَى زؤربةى زؤرى ياساك
بةنيسبةت هةنراوى يةكةمم بؤ ئاوةدانكردنةوةى طوندةكان، بؤ هاندانى طوند نشينان بؤ طةر انةوة 
بةر استى دَلخؤش كردنيانة، بؤ خزمةت كردن و دابني كردنى ثَيداويستيةكانيان، لةوَيوة هةنراوى طةر انةوة 

ات، نةوة  دَلخؤش نةبن، نةزانن بؤ ئةطةر َينةوة، طرفتى ئاو، كارةبا، خوَيندن، بؤ طوندةكان دةست ثَى دةك
، ئةوانة لةبةرضاويان بَى تةبعةن موتةشة يع نابن بؤ طةر انةوة، ...مزطةوت، نةخؤشخانة نازام هتد

نةى كة لَيرة خاَلَيكى ترم ئةوةية كة بةر َيزان باسيان كرد، زؤر دووبارةى ناكةمةوة، زؤربةى زؤرى ئةو بر طا
هاتووة، بةر َيزان باسى ئةو بر ةى تةرخامنان كرد بؤ طوندةكان، زياد لة ضةند ثةرلةمانتارين تةئكيدى 
كردةوة كة  َيبة َى نةكراوة، نةدراوة بة هاوواَلتيانى طوند نشنني، باشى طرفتى خاوةندارَيتى زةوى 

، ئةم طرفتة ضارةسةر نةكراوة، باسى نيشتة َى طرفتَيكى سةرةكى ر ؤذانةية لةم كوردستانةى ئَيمة
ثَيداويستى كشتوكاَلى هاوواَلتيانى طوند نشني، ئةم ثرؤذة ياساية باسى ئامَيرى كَيَ ن ئةكات، باسى دروَينة 
ئةكات، باسى ئامَيرى ئاوةدان كردنةوة ئةكات، باسى تؤو ئةكات، باسى ثةينى كيميايى ئةكات، ئَيوة سةردانى 

ةن، بزانن ضةند لة سةدى ئةم ثَيداويستيانة  َيبة َى كراوةباسى بةروبوومى شوَينة  يا  ياكان بك
كشتوكاَلى كة ر ؤذانة، من دوَينَى لةطةَل ضةند هاوواَلتيةكى طوند نشني كة بةرو بوومينان هةية، باخى 

ؤية  هةنار هةناريان هةية بؤ منوونة، بة نرخَيك ئةطةر لَيرة بيَلَيى سةرسام ئةبَى لَييان ئةكرَيتةوة، كيل
دينار لَييان ئةكر َيتةوة، تا ئَيستا نةمان توانيوة ضارةسةرى بةروبوومى ئةم هاوواَلتيانة بكةين، ( 151)بة 

هانى بةروبوومى خؤماَلى بكةين لةم كوردستانة، كةمو كورتية خزمةت طوزاريةكان كَيمان نكؤَلى لةوة 
تيان بة ضةو ر َيذكردنى كؤاَلنةكانة، ثَيويستيان بة هةية كة طوندةكان ثَيويستيان بة ر َيرةو بانة، ثَيويس

ئاوى خواردنةوة هةية، من ئينكارى لةوة ناكةم، هةندَيك لة طوندةكان كة دةستيان ئةطاتَى نَيزيكى شةِامى 
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طشتني يان نزيكى شارن، ئيشيان بؤ كراوة، بةاَلم با ئَيمة خؤمان واِع لةخؤمان نةطؤر ين، بةدةيان طوند 
موهةدةدة بؤ ضؤَل كردن، يةعنى طوند هةية ثار بيست ماَل بوو، ئةمساَل ثَين  ماَلة ، دَلنيا بن لةكوردستان 

ساَلَيكى تر ناوى نامَينَى وةكو طوند، ثَيرار طوند هةبووة سى، ضر ماَل بووة، ئةمساَل ر ةنرة ثَين ، شةش 
، بَلَيني بةعزَيك شوَين خزمةتى ماَل، دة ماَلى مابَيتةوة، لةبةر ئةوة هةردوو ِسةكة ر ةنرة ر است بَى

نةكراوة، خزمةتى كراوة، بةاَلم ئةطةر بةر َيذةيى وةرى بررين زؤربةى زؤرى طوندةكان، ئةم ثَيداويستيانةى 
لَيرة باس كراون، مةسةلةى ئاوى خواردنةوة، مةسةلةى ر َيراو بان، مةسةلةى نةخؤشخانة، مةسةلةى 

َيستاش مناَل هةية زؤربةى زؤرى ناتوانَى بضَيت بؤ ِوتايانة، ِري تاوكردنى شةِامة طشتيةكان بؤيان، ئ
لةبةر ِور  و سةرماى زستان و طةرماى هاوين، يةعنى طرفتى زؤرمان هةية، لةبةر ئةوة من دوا تَيبينيم 
ئةوةية كة هةر ياساية  الى بةر َيزان، لةهةر ليذنةية  ناوى هيض ليذنةية  نابةم، كةم و كورتى هةية، بة 

ةشة كردن و طفتوطؤ لةسةر كردن دةوَلةمةند دةبَى، هةرضى دَيتة ئَيرة ناوى ر ةش نووسة، هيض موناِ
اليةنَيكى بةر َيز هيض ئةندام ثةرلةمانَيكى بةر َيز، هيض ليذنةية  نابَى ئةوةندة طةرم ياساى خؤى بررَيت، 

وى ثر ؤذة ياساية بؤ ئةوةى لَيرة وابزانَى ِورئانةو ناكرَى ِسةى تيا بكةى، بؤية ناوى ر ةش نووسة، بؤية نا
ِسةى تيا بكةى، لةبةر ئةوة نابَى منوونة بةالوازى كةليمةية ، دَيرَيك، بر طةية  بَينينةوة بؤ ر ةفز كردن، 
ئةبَى بَلَيني ئةم ياساية مةبدةئةكةى باشة، ئَيمة وةكو ثةرلةمانتار ِسةى لةسةر دةكةين لةوانةية من 

بوارَيكيان، نةتوام ديفاع لة بر طةيةكى بكةم، بةر َيزَيكى تر ثسثؤر ة ئةتوانَى موختةس نةمب، ثسثؤر نةمب لة 
ديفاعى ىَل بكات، لَيرة ياسا طةاَلَلة ئةبَى، خؤتان ئةزانن طرفتمان ضؤنة،  ارى وا هةية لةطةَل ر َيزم بؤ 

ةبةر ئةوة نابَى ماندووبوونيان، بة مانط خةريكى مةسةلةن سياغةى ية  ماددةن، ضونكة ئيشةكة طرانة، ل
لةبةر كاَل و كركى عيبارةتَيك، يان بر طةية ، يان شتَيك ئَيمة ئةسَلى مةبدةئةكة كة بةرذةوةندى طشتى 
هاوواَلتيانى تياية، بةرضاو ر وونيةكى باشى تياية بؤ حكومةت، ر ةفز بكةين، لةبةر ئةوة من ثشترريى لة 

ئةم ياساية ر ةفز نةكةين و دواى يةين، بؤ ئةوة  ليذنةى تايبةمتةند دةكةم، ليذنةى ئاوةدانكردنةوة،
مةبةستةى خؤيان باسيان لَيوة كردووة، باسى وةزيرى كشتوكاَلين فيعلةن وةزارةتى كشتوكاَلين ثَيويستة 

 .ر ةئى هةبَى لةسةرى، زؤر سوثاس
 :بةر َيز ثةنان عزالدين عبدالربن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كردنةوةم، ناضار ئةبَى لةطةَل دواخسنت مب، لةبةر ئةوةى لةبةينى ر ةش و سثى، من لةبةر ئةوةى دذى ر ةت 

ر ةنرَيكى ترتان نةخستة بةردةستى ئَيمة هةَلى بذَيرين، بؤية من ثَين  ئةوةى بضمة سةر ئةسبابةكانى 
نابى خؤم، بؤ دواخسنت، حةز دةكةم سةرجنى  ةنابتان بؤ دووخاَل ر ابكَيشم ، يةكَيكيان ئةو ِسةيةى  ة

سةرؤكى ليذنةى ئاوةدانكردنةوة، كة باسى ئةوةى كرد وتى ساَل و نيوَيكة، ئةمة يةكَيك لة ئةسبابةكانى 
تةئجير كردنى بؤ ئةوة طَير ايةوة، كة ساَل و نيوَيكة ئةوان داواى ر اى حكومةتيان كردووة و حكومةت ساَل 

نةبووبَى لةبةر ر ؤشنايى ئةو ؤركشؤثةى كة و نيوَيكة وةنمى نةداوةتةوة، منين ئةطةر ثَيشرت شارةزاييم 
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سةرؤكايةتى بةر َيز لة ر َيى ضةند ثةرلةمانتارَيكى بةريتانيةوة بؤى ر َيكخستني، تَى طةيشتم لةوةى كة لة 
هةموو دنيادا شتَيك ناوى وةنم نةدانةوة بَى بؤ ثةرلةمان لةاليةن حكومةتةوة، يةعنى مةفروزة ئةو 

ةبَى بؤ دواخستنى ثرؤذةية  بةِةدةر ئةوةى سةبةبَيك بَيت بؤ موسائةلة ِسةيةى  ةنابى سةبةبَيك ن
كردنى حكومةت لةوةى كة ضؤن  ورئةت دةكات ساَل و نيوَيك  وابى ثةرلةمان نةداتةوة، خاَلَيكى تر كة 

ز هةر حةز دةكةم سةرجنتانى بؤ ر ابكَيشم، ئةوةية كة ئَيمة ئةطةر لةسةر ئةم شَيوازى ر ةت كردنةوة و ر ةف
كردنةوة لة بةينى ئةم دووانة دا بوةستني بؤ ثرؤذةكان، وردة وردة سيماى ر ةت كردنةوة و ر ةفز كردن 
وةردةطرَيت ثةرلةمانى كوردستان  يا لةوةى كة ئيشى دةرضواندنى ياسا بَيت، من حةز دةكةم لةوةوة 

ةى عةِار و هةموو ئةو دةست ثَى بكةم كة من زؤر  َيى خؤشحاَليمة ئةو ئيحسائيانةى كة هةية و سولف
ر َيراوبان و ثر ؤذةى ئاوة كراوة بؤ طوندةكان، بةالم لةوةوة من ثرسيارَيك دةكةم ئةطةر ئةمانة هةمووى 
وابَى هةموو ئةوانةى كة لَيرةين خةَلكي دَيني، بة  ؤرَيك لة  ؤرةكان ئةطةر ضةند ساَلَيكين بَى 

دَي دا هةية يان بؤ خؤمان بة بةردةوامى سةردانى ئةو  هاتبَيتينة شارةكان لة ئةسَلدا يان كةسوكارمان لة
دَييانة دةكةين، لةمةوة ئةطةر ئَيمة ئةو ئيحسائيانة وةربررين و خؤمان بة دوور نةطرين لة دَيكان 
مةفروزة عيربة بة نةتيجة بَى و نةتيجةكة ئةوة بَى كة ئَيمة ساننة ية  تةماتةمان لة ئَيران و تورانةوة 

و بةروبوومةكةمان بةروبوومى خؤمان بَيت، بةنم لة كاتَيك دا كة تةواو نةتيجةكة بؤ نةيةت، هةمو
ثَيضةوانةي، ئَيمة وردة وردة خةريكة كؤمةَلَيك بةروبوومى كشتوكاَلى كوردى بة منوونة برجنى كوردى 

بري خةريكة دةضَيتة ِاموسةوة، خةَلك تامى لةبري ضووةتةوة، ضَيذى لةبري ضووةتةوة و زراعةتيشى لة
ضووةتةوة، كة هةموو ئةمانة دةليلى ئةوةن ئَيمة ئةو سياسةتةى ئَيستا ثةير ةوى دةكةين ياخود ئةو 
ئيدارةيةى كة دةيةوَيت ئاوةدانكردنةوة و هاوضةرخ كردن لة طوندةكان بة ثَيى ر َينماييةكان بةر َيوة ببات 

دَيكان، ضونكة ئةطةر ئَيمة بة منوونة  زياتر سياسةتَيكة بة ر اطواستنى دَيكان نة ، بة ئاوةدانكردنةوةى
دَيية  وةربررين لة شارباذَير بني دَيى وةنةرَينة، ئةو دَيية من بؤ خؤم خةَلكيام بينيوة كة دووثشك 
ثَيوةى داوة لةبةر نةبوونى بنكةيةكى تةندروستى شياوو نةكردنى دةوام تيايدا هةتا طةياندوويانةتة 

ئةمة بؤ زؤربةى دَيكانى ناوضةكة تةواوة و ر استة لة هةندآ دَى دا  سلَيمانى طيانى لة دةست داوة، كة
ِوتايانةى سةرةتايى هةية، بةنم لة زؤربةى دَيكان بة ضوار، ثَين  دَى و بة سَى، ضوار ناحية 
خوَيندنرةيةكى بنةر ةتيان نية، ئامادةييان نية، كة كاتَى من مناَلةكةم ناضار دةمب لةبةرئةوةى خوَيندنى 

تةواو بكةم و بَيتة شار كةواتة من بؤ خؤم ناضار دةمب وردة وردة ئةطةر ية  ذورين بَى بة كرَيى ثَى 
بررم و دَييةكة بة َى بهَيَلم لة كاتَيك دا دَييةكة مةكتةبى تيا نية، دَييةكة ئةوةندة با بَلَيني  حكومةت 

ة بؤ هاوكارى كشتوكاَلةكةم كة بيكةم، ئاسانكارى بؤ نةكردووم بؤ خانوو و بؤ ر َيرةوبان و بؤ هةتا ئةوةى ك
بةنم لة موِابلين دا منوونةى دَيى هاوضةرخيشمان هةية، ئةو دَييانةى كة نزيكن هةر ِةراغدا دَيى 
نةوعةمان هةية كة دَيى هاوضةرخة كة حكومةت باش دةزانَى لةو دَييةى كة نزيكة لة دةسةنتةوة ضؤن 

ثرؤذةية  هةبَى و  رة لةوةى كة لة سلَيمانى دا ئةوةى كة  دةيكات بة دَييةكى هاوضةرخ، بؤية طرنرة
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سةردانى عةلوةى سلَيمانى كردبَيت دةزانَى نة  عةلوة هةَلناستَى بة ئيشى خؤى و بةروبوومى  وتياران 
سا  ناكاتةوة، تا ئَيستا طةورةترين طرفتى عةلوةى سلَيمانى ئةوةية كة شوَينَيك نية عةلوةى بؤ بدؤزنةوةو 

ونةتةوة لةسةر طوَيزانةوةى عةلوة، بؤية لةبةر هةموو ئةو كةموكور يانةى كة هةية لة دَيكاندا وة سا  نةبو
هةموومان كة بة دَيية  دا دةطةر اين و تَى ثةر ي بَيتني و  َيرةمان هةبووبَيت و ر اوةستابني بؤ ئةو 

زياتر لة سةعاتَيك بة ثَى دةبر ن  مناننةى كة دةست لة سةيارة ر ادةطرن تَى دةطةين كة دةيان مناَل ر ؤذانة
بؤ ئةوةى برةنة دَييةكى ديكة، بؤية من ثشتيوانى لةوة دةكةم كة ئةم ثرؤذةية ئةطةر دواش دةخرَيت دوا 
يرَيت بؤ كاتَيكى ديارى كراو، ضونكة هيض حيكمةتى تيا نية لة ساَل و نَيوَيك زياتر ئَيمة لةسةر  وابى 

شة كردنيان كة زؤر منوونةى لةو  ؤرةمان هةية كة ثرؤذةية  حكومةت بوةستني، لة كاتى موناِة
ثَيويستى بةوة كردووة خاَلَيكى بؤ ئيزافة بكةى و ئيزافة كراوةو لَيى كةم بكرَى و لَيى كةم بكةين، ئةو 
كاتة ببَيـتة ياساية  كة حكومةت ثابةند بَى بة  َى بة َى كردنى و ئاوةدانكردنةوةى دَيكان اليةنى كةم 

 .حةلةى يةكةم دا دواتر هاوضةرخ كردنىلة مةر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةطةر ئةوة ر وونة لةالى زؤربةمان كة بة نزيكى هةموو طوندةكان بةرةو ضؤَل دةر وات، من ئَيستا دةتوام 

وى دةيان طوندتان ثَى بَلَيم كة هاوينان دوو، سَى ماَل و زستانان تةنها ماَلَيكيشى تيا لة تةنها ية  ِةزا نا
نية، بة هاوضةرخ كردنى طوند تةنها ئةوة نية ضةند ماَلَيكى بؤ دروست بكرَيت، خوَيندنرةيةكى ضوار ثؤىل 

ف كة لة ِةزاية  دا و بة ثَين  شةش طوند بنكةيةكى تةندروستى بَى و دةرمان بَى و دةرزى بَى و ئيسعا
كة ئةطةر كةسَيك نةشتةرطةريةكى بضووكى بوَيت بؤى ناكرَيت تا ئةطاتة سلَيمانى وة  هاور َيم ثةنان 
خان باسى كرد طيان لة دةست دةدات، بة هاوضةرخ كردنى طوند ئةوةية كة وا بكةيت هاوونتى و خةَلكى 

ى نزيك بَى لة ذيانى شاريةكةوة، نة  كة مناَلةكةى ئةو طوندة ئارةزوو بكات لةوَى ذيان بةسةر بةرَى، ذيان
ضوارى ئيبتدائى تةواو كرد ببَى بة شوان و بنكةيةكى تةندروستى نةبَى و بةروبوومةكةى سا  نةبَيتةوة و 
هيض داهاتَيكى نةبَى و ئةطةر كةسَيك و هةر كةسَيك لة ئَيمة لة شوَينَيكى وادا ذيانى هةبَيت ذيان دةباتة 

داية  1111خانووية  و بة ثَيشينةيةكى خانووبةرة كة ئةمة كاتية و بة تةنها لة بود ةى سةر  نةخَير 
و كَى دةَلَى ئةمة بةردةوام دةبَى  بؤية من بؤ خؤم ماوةية  ثَين ئَيستا لةم شارى هةولَيرة لة 

ة دةيان دةوربةرةكةى هةمووى ئةرزى كشتوكاَلية وسةوزةم بينى لة ونتَيكى دةوروبةرةوة هات بوو لَير
فرؤشت بة خةَلك، دؤ، دؤ لة ونتى ئَيرانةوة دَيت، هةموو بةروبوومى شريةمةنى ئَيمة لة ونتانى 
دةوروبةرةوة دةيبينني كامةية طرنرى دان بة ئاذةَلدارى، بة بةروبوومةكةى، كامةية طرنرى دان بة كةرتى 

طرنرى دامنان بة ثةلةوةر و بة  كشتوكاَل بة بةروبوومةكةى ، بة تةعليب كردنى ميوةهاتةكةى، كامةية
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داهاتةكةى  بؤية ذيان كردن بةم شَيوةية لة طوندَيك دا هةرطيز ناضَى بةر َيوة، بؤية من ثَيمواية ئةوةى 
ين نية، هى ئةوة نية خةَلك بتوانَى لة خانوويةكى ر ةق و تةِى ئاوا ذيان بةسةر % 11كراوة بؤ طوندةكان 

لةوة بكةينةوة كة بةَلَى ياساية  دةربكةين بؤ ئةوةى ئةم دَييانة بكةينة  بةرَيت، بؤية ثَيويستة ئَيمة بري
دَيى هاوضةرخ و ذيان تيايدا بروزةرَى و ببَيتة سةرضاوةيةكى ئابوورى باش بؤ هةموو هةرَيم، نة  هةموو 

وة  ثارةكةمان بضَيتة طريفانى ونتانى دةوروبةرةوة بؤ هَينانى بضووكرتين بةروبوومى كشتوكاَلى، هةر
هاور َيم كا  كاردؤ باسى كرد لةبةرنامةى زؤربةى حيزبة سياسيةكان دا هةية بة هاوضةرخ كردنى طوند، 
خَيرة ئَيستا نامانةوَى ئةم طوندانة هاوضةرخ بكةين  ثَيموانية حكومةت لة بةرنامة ثَين  ساَليةكةى 

ـتة سةر بةرد، بؤية من بةداخةوة كشتوكاَل ئةوةى كة لة كابينةى ثَين  كؤنررةى بؤ كرا بةردَيكى ضووبَي
لةطةَل ئةوة نيم تةئجير بكرَيت، بةنم بة هؤكارى ئةوةى كة بةردةوام بني لةسةر موناِةشة ئةم 
ر ِِوونكردنةوةمانةم دا ، هيوادارم تةئجير بكرَيـت بؤ ئايندةيةكى زؤر نزيك، بؤ ئةوةى بتوانني ئةم ياساية 

ن بكةينةوة و ضى تر شارةكامنان لةو ِةر ةباَل ية رزطار بكةين و، دةربكةين، بؤ ئةوةى طوندةكامنان ئاوةدا
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةيام خان فةرموو
 :بةر َيز ثةيام ابد حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ديارة من لةطةَل ئةوةم بةردةوام بني لةسةر ِسة كردن لةسةر ئةم ثرؤذة ياساية، بةنم بة ثَيى ئةو سَى

هؤكارةى كة ثَيشرت كا  بةسعيد باسى كرد، داواى ئةوة دةكةين كة تةئجير بكرَيت، لةبةرئةوةى ئةمة 
ثرؤذة ياسايةكى زؤر طرنرة، ئةطةر هةندَى لة كةسانَيك دةيبينَى ئةم ثرؤذة ياساية كةموكورتيةكى هةية، 

بؤية ئَيمة داوامان كردووة لة ئَيمة وةكو باس كراوة و بة سوثاسةوة دةَلَيني با دةوَلةمةندى بكةين، 
حكومةتين كة ساَل و نيوَيك ثَين ئَيستا داوا كراوة لة حكومةت و لة هةموو ئةو وةزارةتانةى ثةيوةندارن 
كة وةنممان بدةنةوة و ئةوانين ثَيشنيارى خؤيان بؤ ئةم ثرؤذة ياساية دةوَلةمةند بكةن، ديارة تاوةكو 

اوى فةرمين ئَيمة بةرزمان كردووةتةوة بؤ سةرؤكايةتى و ديارة ئَيستا وةنم نةهاتووةتةوة بة نووسر
سةرؤكايةتى لةر َيرةى خؤيةوة بةرزى دةكاتةوة بؤ حكومةت و اليةنى ثةيوةندار، هةروةها ثَيويست بوو 
ئةو وةزارةتانةى كة ثةيوةنديان هةية بة هاوضةرخ كردنى طوند لَيرة ئامادة بووناية بؤ ئةوةى زياتر 

ةكو ومتان دةوَلمةند بكرداية، ديارة لة ثرؤذة ياسايةكة ئةو هؤكارانةى كة باس كراوة بؤ ثرؤذةكةيان و
دةرضوواندنى ئةم ثرؤذة ياساية ئةوةية كة ئَيمة خؤمان دةبينني طوندةكان ر وو لة ضؤَل بوون دةكةن، 

زؤرن و هةر لة  زؤبةى طوندةكانى كوردستان ئَيستا دةبينني وا خةريكة ضؤَل دةبَى لةبةرئةوةى كَيشةكان
خزمةتروزاريةوة بررة، هةر لة ئاو و ر َيراوبان، ر استة و ناَلَيني هيض نةكراوة و كراوة بةنم ئةو طوندانةى 
كة خزمةتى بؤ كراوة زؤر نزيكن لة شارةكانةوة و ئةو طوندانةى كة خزمةت كراوة دةبينني زؤربةى ئةو 
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نةن كة خؤمان دةزانني كة نزيكى شارةكانن و ئةو خةَلكانةى سلفةى عةِاريشيان وةرطرتووة لةو طوندا
كةسانة زياتر كَين كة سلفةى عةِاريان وةرطرتووة، هةروةها بؤ ِوتايانةكان ئَيمة دةبينني لة 
خوَيندنرةية  لة طوندةكان كراوة ضوار ثؤليةـ، تا ضوارى سةرةتايية، بةنم لة دواى ضوارةوة و لة دواى 

مناننة وةكو هاور َيكام باسيان لَيوة كرد و كوَيستان خان باسى كرد دواتر ثؤَلى شةشى سةرةتاييةوة ئةو 
دةبَى ببَى بة شوان، لةبةرئةوةى ر َيراوبانةكة ئةوة نية و خوَيندنرا لةو الدَيية نية، بؤية زياتر وايان 

رنرى كردووة كة ئةو مناننة هةموويان واز بَينن لة خوَيندن،  رة لةوةى كة بة باشى باسكرا و ط
طوندةكان و هاوضةرخ كردنى ئةو ليذنةيةى ئَيمةش كة ناوى ئاوةدانكردنةوة و هاوضةرخ كردنة، ديارة 
ئَيمة مةبةستمانة ئةو طوندانة هاوضةرخ بكرَين و بؤية ثَيويستة ئةمة دوايرَى و بةردةوام بني لةوةى كة 

بةَلكو تةئكيد بكرَيتةوة لةم ثرؤذة ئةمة نة  ئةوةى كة دوايرَيت و ئيهمال بكرَيت ئةم ثرؤذة ياساية، 
ياساية دةربضوَيندرَى بة شَيوةيةكى ر َيك و ثَيك بؤ ئةوةى ياساية  هةبَى و بتوانن ئةو طوندانة هاوضةرخ 

 .بكرَين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز بة سعيد بة علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نووسراوةمان كردووة بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان بؤ بانركردنى حكومةت هةر بؤ بةرضاو ر وونى ئَيمة ئةو 

ودانيشنت لة طةَلياندا و ئيرت ئايا سةرؤكايةتى ناردوويةتى و حكومةت وةنمى نةداوةتةوة و يان نةنَيردراوة 
َيرةى ئَيمة نازانني ليذنةكان ناتوانني موباشر موفاتةحةى وةزارةتةكان و دةزطاكان بكةين، هةر دةبَى لةر 

سةرؤكايةتيةوة بَى و ئَيمة نووسراوى خؤمامنان كردووة و نووسينى ر اثؤرتةكةش كة نةمان نووسيوة 
 .ضاوةر َيي وةنمى حكومةمتان كردووة و سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ين بةر َيزان، دواي هةموو ئةو طفتوطؤيانة وة  الي هةمووتان ئاشكراية و ليذنةي ثسثؤر و ليذنةي ياساي
تةئييدي ئةوة دةكةن كة ئةم ثرؤذة ياساية رةت بكرَيتةوة، ضونكة هيض فةراغَيكي ياسايي لة نةبوونيدا 

 .دروست نابَيت، بؤية  ارَي رةفزةكة دةخةينة دةنردانةوة
تكاية كَي لةطةَل ئةوة داية ئةم ثرؤذة ياساية رةتبكرَيتةوة، دةست بةرزبكاتةوة  كَي ئةيةوَي بؤ كاتَيكي تر 

 .رَيت دةست بةرزبكاتةوة  بةزؤرينةي دةنط ثرؤذة ياساكة رةتكرايةوةدواي
ي ثاش نيوةر ؤ دوا (7)، كاتذمَير  71/11/1111كؤبوونةوةي ئةمر ؤمان بؤ رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي 

 .دةخةين، خواتان لةطةَل
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 (كمال كةركووكي.د)ارس ن بايز الاعير               حممد ِادر عبدا . فرست ابد عبدا                          د  
  َيرري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       سكرتَيري ثةرلةماني                       

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان 
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 ( 14)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 11/11/1111 رَيكةوتي ضوارشةممة

ــذمَير    ــوةر ؤي  (4)كات ــاش ني ــةممةي ث ــةوتي  رؤذي ضوارش ــتان    71/11/1111رَيك ــةماني كوردس  -ثةرل
 بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد ِادر عبدا 

دانيشـتين  , بةر َيز فرست عبد عبدا  سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارس ن بايز الاعير  َيرري سةرؤ  و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (14)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة    (11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (14)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بةم شَيوةية  71/11/1111ي ثاش نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (4)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
انداري كردني بةر َيز وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار بة مةبةسـ  بةرضاوخسـتين ضـاالكيةكاني    ميو-1 

 .وةزارةت و وةنمدانةوةى ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي  بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــول 
 :، بةرنامةي كار71/11/1111، رؤذي دانيشنت، (14)طرَيداني يةكةم، ذمارةى دانيشنت 

ي هــةموار كــراوي ســاَلي (1)لــة ثــةير ةوي نــاوةخؤي ذمــارة ( 11)ي مــاددة (1)بــة ثَيــي حوكمــةكاني بر طــة 
ي ثةرلةمان بر ياري دا بةرنامةي كاري دانيشـتين  عرياق، دةستةي سةرؤكايةت-ي ثةرلةماني كوردستان1991
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ــةر  4ي ثــاش نيــوةر ؤ، بــةنم بــؤ ســةعات  7ي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  14ذمــارة  دواخــرا لةب
 :بةم شَيوةية بَيت 71/11/1111خةلةلَيكي تةكنيكي، رؤذي ضوارشةم رَيكةوتي 

ار بـة مةبةسـ  بةرضاوخسـتين ضـاالكيةكاني     ميوانداري كردني بةر َيز وةزيري شارةواني و طةشت و طـوز -1
 .وةزارةت و وةنمدانةوةى ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

زؤر بةخَير بَيت بةر َيز كا  سةمري وةزيـري شـارةواني و كـا  سـةعد رَيكخـةري نَيـوان حكومـةتى هـةرَيمي         
امةى كـار هـاتووة، ثَيشـةكي  ـةنابي وةزيـر      كوردستان و ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا بةر َيزان وةكو لة بةرن

دةِيقة ضاالكيةكاني خؤي باس دةكات، ثاشان ئةو ثرسيارانةى ئةو بةر َيزانة كة بـة نووسـراو    15بؤ ماوةى 
تةِدنيان كـردووة، هـةر بـةر َيزَيك ثرسـيارةكاني خـؤي ئةخوَينَيتـةوة و  ـةنابي وةزيـرين لـة ماوةيـةكي           

خاوةني ثرسيارةكة، ئةطةر تةعقيبَيكي هةبَي، تةعقية ثرسيارةكةي خؤي موحةدةد وةنم ئةداتةوة، ثاشان 
ئةكات، ثرسيارةكان زؤرن، ضةندي ئةمر ؤ تةواو كرا لة ماوةيةكي تةبيعي، ئةطةر هةموومان تةواو كرد، زؤر 
 زؤر باشة، ئةطةر نا  ةلسةيةكي تري بؤ ئةجنام ئةدةين، لةمةودوا حةفتانة وةزيرَيكـي بـةر َيزي حكومـةتي   

هةرَيمي كوردسـتان لَيـرة ئامـادة ئـةبَي بـؤ هـةمان مةبةسـت، داوا لـة  ـةنابي وةزيـر ئةكـةين كـةرةم بكـات              
 .دةِيقة وتةكاني خؤتان بَلَين 15فةرموو بؤ ئَيرة، تكاية ئيلتيزام بة كاتةوة بكةن، لة خي ل 

 :وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار/ بةر َيز لري عبدا 
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

بةر َيزان، ئةنداماني ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاستان دةكةم بؤ ئةم دةعوةتة، كـة بتـوام لَيـرة    
وةنمي ئَيوةى بةر َيز بدةمةوة، ئةطةر هةر سوئالَيك وهةر روونكاريية  بتانةوَي، بتوام لةو وةختةدا وةنم 

رة بةراس  بة فورسةتي دةزام بر َيك باسـي وةزارةتـي   بدةمةوة و روون بكرَيتةوة، ئةطةر شتَيك ناديارة، لَي
شارةواني و طةشت و طوزار و ضاالكييةكاني وةزارةتي شـارةواني طةشـت و طـوزار بكـةم لـة خي لـي ئـةو دوو        
ساَل و ية  مانرةى كة تَيثةر  بووة، لة عومري كابينةى شةشةم، كـة وةزارةتـي شـارةواني و طةشـت و طـوزار      

، دوو وةزارةتي موختةليف بوو كة بة ثَيي بر يار دةم  كرا كة بووة وةزارةتي 1111-9-18دةست ثَيكرا لة 
شارةواني و طةشت و طوزار، ئَيمة مةش ول بووين بـةوةى كـة بتـوانني ئـةم دةجمـة بـة شـَيوةيةكي زؤر بـاش         

ارةواني و هةيكةلَيكي تةنزني بؤ ئةو وةزارةتة دابني بكةين، ئةوة بـوو ثـاش ماوةيـة  ياسـاي وةزارةتـي شـ      
طةشت و طوزار ِةرائةتى كرا لَيرة و بر ياري لةسةر درا، لة خي لي ئةو مودةتةى ئَيمة هةستاين بـة دانـاني   
ضةندين بةرنامةى سرتاتيجي بؤ ثَيشوةضووني ضاالكيةكاني وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار، بـةعزيان  

رؤذةكان بوون، ئةوةي كة مـةربوت بـة بةشـي    ئيداري بوون و بةعزيان فةني بوون و بةعزيان مةربوت بة ث
ئيــدارة بــوو، ئــةوة بــوو ويســتمان بةر اســ  ئَيمــة رؤتــني و حةلــةِاتي رؤتــني كــةم بكةينــةوة لــة وةزارةتــي  
شارةواني و طةشت و طوزار، هةروةها ئاسانكاري بؤ هاوونتيان بكةين بؤ ئةوةى كة بتوانن بة زووترين كـات  

بكةين كة فةرمانبةرةكاني وةزارةتي شـارةواني و طةشـت و طـوزار هاوكـار بـن      كارةكانيان تةواو بكةن و وةها 
لةطةَل هاوونتيان، ضونكة وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار هةر بؤخؤتان ئةزانن وةزارةتَيكي خةدةمية، 
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كوردسـتان   وةزارةتَيكة لةطةَل ذياني خةَلك تَيكةَلة، وةزارةتَيكة كة لةطةَل هـةر تونـد و تيذيـةكاني هـةرَيمي    
ثةيوةندييةكي ر استةوخؤي هةية، وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار ئةطةر ئاو دابني نةكات ئةوانةى لـة  
ئةوةَلي عومريانةوة لة سفر تا ئاخريي عومري خؤيان ثةيوةنديان هةية بة وةزارةتي شارةواني و طةشـت و  

ثاركــةكان، ِريتــاوكردن و دامةزرانــدني، طــوزار، خــاوَين كردنــةوةي شــار و شارؤضــكةكان، مةســةلةن ثــار  و 
خاوَين كردنةوةى شار و شارؤضكةكان لةطةَل ئةوةي لة ناحيـةي ذينرـةوة دةبـَي زؤر ئيهتيمـامي ثـَي بـدرَي،       
تةنزني ناو ثار  و ثاركةكان بة شَيوةية  بكرَي كة نيسبةي سةوزايي لة هـةرَيمي كوردسـتان و لـة شـار و     

ث نـي وةزارةتـي شـارةواني و طةشـت و طـوزار بـوو، ئَيمـة ضـؤن توانيمـان           شارؤضكةكان زياد بكرَي، ئةوة لـة 
برةر َيينةوة بؤ ئةوةى كة رؤتني كةم بكةينـةوة ، ويسـتمان بـة شـَيوةية  كـة نيزامَيكـي ئـةلَيكرتوني ضـا          

تـي  بكةين، بةو نيزامةى بتوانني ئَيمة ئةوانةى كة مامةَلةيان هـةبَيت، ثَيويسـتيان نـةبَيت، بـَين نـاو وةزارة     
شارةواني و مامةَلةكانيان برةر َيننةوة، هةر وا بَيـت كـة لـة مـاَلي خؤيانـةوة و لـة شـوَيين خؤيانـةوة بتـوانن          
ــووني         ــة، بةدواداض ــوون هةي ــي بةدواداض ــوزار، بةش ــت و ط ــارةواني و طةش ــي ش ــةري وةزارةت ــاو ماَلث ــنة ن بض

نن ئةو مامةَلةية لـة ض مةرحةلـة    مامةَلةكاني خؤيان بكةن، بةس بضنة ناو ذمارةى مامةَلةي خؤيان ، دةزا
داية ، تةواو بووة يان تةواو نةبووة ، شوَينةكةي لـة كوَييـة ، ئـةوة واي كـرد كـة خـةَلكَيكي زؤر ئـةو ر َيرـة         
دوورانةى نةخينة ثَين خؤيان و نةهَينة وةزارةت، رؤتينةكة كةم بكرَيتـةوة بـة شـَيوةية  كـة تـا حـةدَيكي       

خةَلكي مة لَير ة نةهاتينة تةماشاي ماَلثةر  بكةن، بةدواداضوون بكـةن لـةو    زؤر ئةو كارة كراية، بةس هَيشتا
ر َيرايةوة، بةس ئةوة بة ر َيراي ئيع مةوة ئةوانة زياتر ئةتوانن هاوكار بَيت بؤ هاوونتياني ئَيمة، بؤ ئةوةى 

رَيمي كوردسـتامنان  ئَيمة بتوانني شارةكاني ئَيمة بة شـَيوةيةكي سـةردةميانة خـاوَين بكةينـةوة، ئةوةيـة هـة      
تةِسيم كردووة بؤ ضةند زونَيك، هـةر زونَيـك ضـةند ِـةزا و ناحيـة و مـةناتيقي ئـةو زونـةي كـة لـة خـؤ            
دةطرَيتةوة و هةر زونَيكين ية  مةعمةلي ريسايكَلي لة خؤ دطرَيت، كة بتوانَيت ئيعادة و فةرزي ئةو زبـَر  

ن لــة هــةرَيمي كوردســتان طةيشــتووتة ِؤنــاغي و خاشــاكانة لــةو مةعمةلــةي بكاتــةوة، ئَيســتا ضــةندين شــوَي
 َيبة َي كردن، وةكو زوني سؤران كة ِةزاى سؤران و رواندؤز و ضؤمان و مَيرطة سوور لة خؤ دةطرَيتةوة، 
ئةي لة سنووري حا ي ئؤمةران و هةتا بارزان ئةو مةنتيقةية هةمووي دةطرَيتةوة، رَيرايـةكاني مـا بـةيين    

ــة   ــَلة، ئةوان ــكةكان وةص ــومقي   شارؤض ــة ع ــةوة و ب ــةموو دةطرَيت ــة    51ه ــةموو مةناتيق ــةوة ه ــةترين، ئ م
سياحيةكانين لة خؤ دةطرَيتةوة، كةواتة مةناتيقة سياحيةكانين كة لة بؤنةكان كة ئيحتيا ي بة خـاوَين  
كردنةوة دةبَيت، ئةو موِاولة كة ئةو شوَينةى طرتووة و لة ئاس  خؤيةتي كة دةبَي خاوَينى بكاتةوة، دةبَي 

شوَينانةش لة ئةستؤ بررَيت و خاوَينيشـى بكاتـةوة، هـةروةها زونـي شـةَِ وة، كـة حـةرير و باسـرمةو           ئةو
هريان و ئةوانة لة خؤ دةطرَيتةوة، كؤر َي، ئةوين هةر بةو شـَيوةية كـة مةعمـةلي ريسـايكَلي هةيـة، دةبَيـت       

ودي لـَي وةردةطريَيـت، ئـةو    ئةو مةعمةلة دووبـارة ئيعـادة و تـةدويري ئـةو مةوادانـة بكـات كـة دووبـارة سـو         
مةعمةلة ريسايكَلة لة بريم كرد ثَيتان بَلَيم كة لة سةر ئةسـتؤي خـؤي ئـةو مقاولـة بـة ئيستيسـماري خـؤي        
دةيكات، حكومةت ية  فلس ثارةى ئةو مةعمةالنة نادات، ئَيمة بةس ثـارةى خـاوَين كردنـةوةيان دةدةيـين،     



 181 

ساَل ئةو ئاليـات و مةعمةالنـة هـةموويان دةبنـة مـوَلكي       11ساَلة، دوايي ثاش ماوةى  11ئةوةش بؤ ماوةى 
حكومــةت، مةنتيقــةي ئــاكرَي و شــَيخان و بــةردةر ةش و ئةوانــةش هــةروةها ئَيســتا لــة ِؤنــاغي دةســت          
بــةكاركردنن و دةســتيان ثَيكرديــة و مايــة مةعمةلةكــةيان خي لــي مودةتــةكي كــةم داَــةزرَي و هــةورةها    

شــا  ِورتــار دةبَيــت، زاخــؤ ئــةوين دةســت ثَيكرايــة، شــارة طــةورةكان، ئةوَينــدةرين لــة كَيشــةي زبــَر و خا
هةولَير بةداخةوة ثَين تةندةرمان كرد و تةندةرةكة بؤ كؤمثانيايةكي بةريتاني دةرضـوو، بـةناوي سـثَيكت    
رووم، هةولَيرمان كرد بة دوو زوون كة هةر شةريكةكة بة تـةني هـةردوو زونـي وةرنـةطرَيت، بـةس لةطـةَل       

ةو شةريكة هةردوو زوني بؤ دةرضوو، بةس ئَيمة ية  زومنان دايي لةبةر ئـةوةي تـا تة روبـةي    ئةوةشدا ئ
بكةين كة ئايا دةتوانَيت هةولَير خاوَين بكاتةوة ، بةس بةداخةوة نةيتواني ئةوةى خؤي بَينَيتة  َي، ئَيمـة  

كرديتمانـة شـةش زون،    دةست بة َي ئَيستا عةِدةكةمان هةَلوةشانديتةوة وهـةولَيرمان لـة  يـاتي دووزون   
شــةش شــارةواني كــة بتــوانني بةئاســاني كــؤنرتؤَلي بكــةين وبيدةينــة كــةرتي تايبــةت كةئيشــي لةســةربكات،  

 ريســايكَر لــةرؤذئاوا و هــةروةها عةِــدَيكمان لةطــةَل كؤمثانيايــةكي كةنــةدي بةســتووةبؤ ئــةوةي كــة دوو مةعمــةلي 
دةيكـةن   بؤئةوةى ضارةسةركردني زبَر وخاشـاكي هـةولَير   تهةولَيرلةسةرئيستيسماري خؤي داَةزرَينَي رؤذهةنتي

و لةطةَل ئةوةش وزة ئينتاج دةكات و ئةو وزةية بة خؤر ايي دةبَيتة موَلكي حكومةت، ثارَيزطاي سـلَيماني تـا   
طةرميانةوة، بة داخةوة ئةوان بر ة  درةنـط تةنـدةرةكانيان بؤمـان نارديـة، ئَيسـتا ئـةوانين وا دةسـت ثـَي         

ستا مةنتيقةي هةَلةجبة لةطةَل سةيد صادق و شارةزوور و ئةوانةش دةبَيتـة يـة  زوون، ئـةوةش    دةكةن، ئَي
لة مةرحةلةي تةندةرينرـة، رانيـة و ِـةندزي بـة شـَيوةيةكي عـام، ئـةوين هـةروةها دوايـي ضةمضـةماَل و           

 َي كـردن،  دوايي كةالر، ئـةوانين لـة خي لـي ئـةو مانرـةي بـة ئيحتيمـالَيكي زؤر دةكةونـة ِؤنـاغي  َيبـة          
دوايي ئَيمة ماستةر ث نَيكي سياحيمان ئَيسـتا لـة ِؤنـاغي تةندةرينرـة كـة ماسـتةر ث نَيكـي سةرتاسـةرية         
ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان، كة ئةو ماستةر ث نة وا دةكات ئَيستا ئَيمـة بـزانني كـو شـوَينة طةشـتيارةكاني      

ن لـةو شـوَينانة براتـة ِؤنـاغي  َيبـة َي كـردن ،       خؤمان بناسَينني و ضؤن ثَيكةوة ببةستني، وةكو ثرؤذةكا
ئةو ماستةر ث نة بة خؤي رَيرا نةخشةيةكمان دةداتَي، ئةو ر َيرا نةخشةية وا دةكـات ئَيمـة ثـرؤذة بـؤ ئـةو      
شوَينانة بكـةين، هـةمووي دةبَيتـة ثـ ن، ئـةوة نيـة عةشـوائي ئَيمـة بـَيني و هوتَيليـك ضـا  بكـةين لَيـرةو              

  بكةين لَيرة بؤ ئةوةي كة ئَيمة بتوانني بة ديراسـةيةكي زؤر ورد ئـةو ماسـتةر    مو ةمةعَيكي سياحي ضا
ث نة تةواو بيت وئةو ا ئَيمة بَيينة ِؤناغَيكي فةعالي طةشتياري، بؤية ئةوة ث نَيكـي درَيذخايةنـة، ئـةوة    

تـا ئـةو ماسـتةر    نية كة ئَيمة ئَيستا ر است دةست ثَي بكةين، ئةوةتا هةشت مانري تـر ئيحتيمالـة يايـةنَيت    
ث نة تةواو ئةبَيت، لة ثاش ئةوةي كة ئةو ماستةر ث نة تةواو بوو، دةست ثَي دةكةين بؤ ئةوةي ديراسةي 
هــةموو ئــةو مةناتيقانــة كــة دةبــي ثــرؤذةى خزمــةتروزاري بضــَيتة ئــةو مةناتيقــة ســياحيانة كــة بتوانَيــت  

سرتاتيجي ئي وةزارةتي شارةواني و طةشـت   ثرؤذةكان لةوَين  َيبة َي بكرَيت، بة نيسبةت ثرؤذةكاني تري
ــاَلي      ــة س ــان زؤر زؤرة، ل ــة توموحامت ــ  ئَيم ــوزار، بةر اس ــة    1111و  1111و ط ــتا ل ــا ئَيس ــة 1111ت ، ئَيم

ــةرَيمي       ــان كــة زؤربــةي زؤري ناوضــةكاني ه ــي ثــ ن دان ــردووة بــؤ وةزارةت ــان تةِــديم ك ثرؤذةيــةكي زؤرم
ئَيمة تةِدني سَي  1111ِةمةكةتان ثَي بَلَيم بؤ ئةوةي ساَلي كوردستان لة خؤ دةطرَيتةوة، هةتا ئةطةر رة
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ترليؤن و شةش سةت مليار دينارمان كردية بؤ ثرؤذةكاني تةنها خزمةت طوزاري كة مةربوتة بة وةزارةتـي  
شارةواني و طةشـت و طـوزار، كـة ئـةوة شـتَيكي زؤر زةرووريـة دةبـَي وةزارةتـي شـارةواني و طةشـت و طـوزار            

ي هةستَيت، ضونكة ئةطةر ئةو ثرؤذةية خزمةتروزارية ئَيمة نةيكةين، ئةوة ناتوانني وةزيفـةي  بةر اس  ثَي
خؤمان و ئةو ئةركةي لةسةر شاني خؤمانة بة تةواوي بينينة  َيي، ئةوةمشان مةعلومـة بود ـةى الزمـةن    

ة و لـة ثـ ن   من دةزام ئةو بود ةية تةئمني ناكرَي و بود ةكةمان هةندة نية، بةس متوحـاتي مـن ئةوةيـ   
داية كة ئةوانة هةموو رَيزبةندي دةكرَيت و بة ثَيـي ئةفزليـةت دةدرَيتـة ئـةو ثرؤذانـةى كـة زةرووريـة بـؤ         
وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار، بة نيسـبةت شـوَينةوار بةراسـ  ض شـوَينةوار و ض طةشـت و طـوزار لـة        

ات هـيض ئيهتيمـامَيكي ئـةوها نـةبوو، ئـةوين      سانني ئةخري ئيهتيمامَيكي زياتري ثـَي دار، كـة ثـَين ئـةو كـ     
ــت       ــة بتوانَي ــةبوو ك ــةوها ن ــةوة ئ ــةي ئابووري ــة ناحي ــتان ل ــارودؤخي  كوردس ــةوةي كــة ب ــةر ئ مةعلومــة لةب
ثرؤذةكاني طةشت و طوزار يان ئيهتيمام بة شـوَينةوار بـدات، ئـةوةبوو ئـةوة ئةفزةليـةت درا بـة ثرؤذةكـاني        

وو، ثـةروةردةيي بـوو، خزمـةتروزاري بـوو، كـة ئةوانـة ئةفزةليـةتي        ذَيرخاني ئابووري بوو  و تةندروس  ب
درايي، بةس لة كابينةى ثَين  و لة كابينةى شةش دةست ثَيكرا ئيهتيمام بدرَيتة ثرؤذةكاني طةشت و طوزار 
و هةتا شوَينةوارين، لَيرة طةشت و طوزار ئَيمة زياتر ئيهتيمامي ثَي دةدةين بؤ ئـةوةي كـة كـةرتي تايبـةت     

ر ئيشي لةسةر بكات، ئَيمة بة دواداضووني دةكةين، موتابةعةي دةكةين، ث نيان بؤ دادةنني، وةكو هةر زيات
ونتي ديكـةش، وةزاةرتـي شـارةواني و طةشـت و طـوزار دةبَيتـة وةزارةتـي موتابةعـة بـؤ ئـةوةي شـوَينةكاني            

ة زؤر طرنرـة كـة بتـوانني    طةشت و طوزاري، بةس دةبي ئَيمة تةتبيقي بؤ بكـةين، رَيك مـي بـؤ بكـةين، ئـةو     
شـوَينمان هةيـة    7151ئاس  طةشت و طوزار لة ونتي خؤمان بةرز بكةينةوة، شوَينةوار، ئَيمـة تةِريبـةن   

كة هَيشتا ثشكنيين بؤ نةكراية، دةستنيشـان كرايـة بـةس ثشـكنيين بـؤ نةكرايـة، ئَيسـتا لَيـرة ئَيمـة لةطـةَل           
َينـة ونتـي ئَيمـة، بتـوانني ثشـكنيين بـؤ بكـةين، لَيـرة         ضةندين زانكـؤي  يهـاني طرَيبةسـتمان كرديـة كـة ب     

ضةنديدن شوَين هةية لـة هـةرَيمي كوردسـتان بةراسـ ، ئةطـةر ئَيمـة بتـوانني رةبـ  بكـةين بـة طةشـت و            
طوزار، هةيين ئةوة دةبَيتة حةرةكةتَيكي ئةوها مـو ز بَيـت و طةشـتيار بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان و هـةروةها        

دستان ئةو حةرةكةتة هةية، كة شوَينةوار و شوَيين سروش  ية  دةخرَيتـةوة بـؤ   وةكو هةموو ونتاني كور
ئةوةى  ةزبي سائح بكات، من بة شَيوةيةكي كورت ويستم باسي ضاالكيةكاني وةزارةتي شـارةواني و طةشـت   

م و طوزار بكةم، من لة خزمةتي ئَيوةمة كة هةر سوئال و ثرسيارَيك، ئةوانـةى كـة ثرسـيارتان كرديـة بتـوا     
كــة بةراســ  وةنمتــان بدةمــةوة، تــا حــةدَيكي زؤر ئةوانــة هــةمووي وةنم دةدرَينــةوة، بــاوةر  ناكــةم هــيض     
ثرسيارَيك هةبَي وةنم نةدرابَيتـةوة، ئـي  ئةطـةر سـوئالَيك يـان دوو ئـةوين ئةطـةر بـة نووسـراو وةنمتـان           

ين ئَيوارَي طةيشتة دةستم، تةِريبةن بدرَيتةوة، ئةطةر ثَي رانةطةيشتبم، ضونكة ئةو سوئاالنة هةمووي دوَي
حةفتا، هةشتا سوئال بوو، هةندَي سوئال ية  سوئالة بةس بوويتة سَي ضوار سـوئال لـة نـاو يـة  سـوئالدا،      

 . ا ئَيوةي بةر َيز فةرموون
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ان ئاراستة كردووة بة زؤر سوثاس، بؤ  ةنابي وةزير، ئَيستاش دةست دةكةينة ئةو ناوانةى كة ثرسيارةكاني
نووسراو، تكاية هـةوَل بـدةن وةكـو نووسـيتانة، بيخوَيننـةوة بـة كـورتي، ر َيـزدار سـؤزان شـهاب نـوري ضـوار             

 .ثرسياري ئاراستة كردووة، كةرةم بكة فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واني، زؤر بــةخَيرهاتنت دةكــةم بــؤ ئــةم دانيشــتنةى  بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان، بــةر َيز وةزيــري شــارة  
ــة،       ــةت طوزاريي ــةدةمي و خزم ــي خ ــةر َيزتان وةزارةتَيك ــةي ب ــةزانني وةزارةتةك ــة ئ ــان ئَيم ــةمان، بيروم ثةرل
هيوادارم ئةو ثرسيارانةى كة دةيكةين وةنمي راست و دروست بدرَينةوة، ضونكة ئةو ثرسيارانةش زياتر لة 

ــوون و ث ــةمم  ئــةجنامي بةدواداض ــياري يةك ــة، ثرس ــكاني هاوونتيش ــياري هاوونتييــة، س ــةزانني : رس ــة ئ ئَيم
عةِدي موساتةحة، عةِدي بةكرَيدانَيكي دوور و درَيذة، حكومةت ثارضة زةويية  ئةداتـة موسـتةلريَيك   

ساَل بةرةو سةرةوة بَيت،  ئةو كةسة بيناي لةسـةر دروسـت    11ب موساتةحة، بؤ ماوةيةكي دياري كراو كة 
ات، هــةر ضــييةكي لةســةر دروســت دةكــات، ثــاش ماوةيــة  كــة عةِدةكــة تــةواو بــوو، يــان ئــةوةتا تــازة  دةكــ

دةكرَيتــةوة يــان ئــةوةتا  كــة بــة َيي هَيشــت ئــةوة دةبَيتــة مــوَلكي وةزارةتــي شــارةواني، ثرســيارةكةم وةكــو  
ئــةو كرَييــةي كــة  ئايــا ئَيــوة توانيوتانــة:  ــةنابت ئامــاذةت ثَيــدا، يــة ، دوو لقــة، لقــي يةكــةميان ئةوةيــة  

وةريـــدةطرن بةرامبـــةر بـــة موســـاتةحة لـــة بـــؤ ئةرزةكـــة، تـــةوازونتان ر اطرتبَيـــت لةطـــةَل ِيمـــةتي ئـــةو   
مونشةئاتانةى كة لةسةري دروست دةكرَيت ، ضونكة ئةبَي بةننسَيك هةبَي لة نَيوان ئةو سيعرةى كـة ثَيـي   

روسـت دةكرَيـت، ئةمـة خـاَلي يةكـةم،      ئةدةي بةو كةسة، لةطةَل ِيمـةتي ئـةو مونشـةئاتانةى كـة لةسـةري د     
هةتا ئَيستا لة هةموو شارةكاني كوردستان دةبيـنني ئـةرز هةيـة و دراوة بـة موسـاتةحة، بـة       : خاَلي دووةمم

موستةلريي بياني ية  تابيقي لَي كردووة، ئةو تابيقةي بة َي هَيشتووة، ئةطةر لة دواييدا بةر َيزت داوات 
م لة كوَيية، ية  تابيقي لَي دروست كردووة و بة َيي هَيشتووة هةشت دانـة  كرد من بة دةليلةوة ثَيت دةَلَي

ساَلة، لةوانةية ساننة ئؤتؤماتيكي ثـارةى موسـاتةحةكةي، عةِـدي ئيجارةكـةي خـؤي بـدات، بـةنم بـة َيي         
ة هَيشتووة لةوَيدا، ئَيستا لة هةوَلداني ئةوةدايـة ئـةم ثارضـة ئـةرزةي موسـاتةحةية بـة موَلـك بكـات، كـة بـ          

موَلكي كرد ئينجا بة تةماية تةِتيعي بكات و بيفرؤشَيت، ئايا ئةمة بـة ثَيـي ض ِانونَيـك ئـةكرَي ، ضـونكة      
بووة، بةنم ئةطةر هةتا ئَيستا بووة، بؤ ئَيمة رَيرري بؤ نةكةين كة نابَي بة ثَيـي ِـانون ئـةرزي موسـاتةحة     

ة بـؤ موسـتةلريي بيـاني دةكـرَي، بـة      دابةش بكرَيت و بفرؤشرَيت، ئةو تةسهي تةى ئـةرزي موسـاتةحة كـ   
روبعــي روبعــي ئــةوة بــة موســتةلرية خؤماَليــةكان نــادرَي، طلــةييان هةيــة، ئــةَلَين ئةوةنــدةى ئةيــدةن بــة   
موستةلريي بيانييةكة، كة من خؤم شةخصيةن لةطةَل ئةوةدام كة بؤ هةمووان فورةصـي متسـاوي هـةبَي،    

لــة هــةرَيمي كوردســتان، ئةوةنــدةش بــؤ موســتةلريي  ضــةنَيك موســتةلريي ئــة نة فورســةتي دةدرَيــ 
خؤماَلي فورسةت بدرَيت، ثرسياري دووةمم سةبارةت بة زاهريةية  كة لةناو شارةوانييةكاندا هةية، هةموو 
كةسَيك كة بينا دروست دةكات، هاوونتي فةِري بَيت ياخود دةوَلةمةند بَيت، مةساحَيك ئةبَي بضَي كةشـفي  
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رت  ارَيكة، دوو  ارة، سَي  ارة، هةتا ئةو خانووة تةواو ئةبَي، هةموو  ارَيكي ضووني خانووةكةي بكات، ئي
ــاحة،   ــةو مةس ــا  51ئ ــا  21ت ــا   31ت ــةزار ت ــة      81ه ــةورةيي بيناك ــي ط ــة ثَي ــدا ب ــةعزَي حاَلةت ــة ب ــةزار ل ه

كـة، بـة   وةردةطرَيت لةو كةسة، بةسةيارةى خؤشـي، هـي دائـرية نـار وات، دةبـَي بـة سـةيارة بربَيتـة سـةر بينا         
سةيارةى كابراكـة خـؤي بربدرَيتـة سـةر بيناكـة و بشـرةر َيتةوة، زؤر  ـارين ثَيـي ئـةوترَي كاكـة ئـةوة مـن             
ضــاوةر َيت دةكــةم ســةعات ئةوةنــدة بــة تةكســي وةرة، نــةخَير ئــةبَي هــاوونتي بَيــت لــة بةر َيوبةرايةتيةكــة   

ات نـؤ ئينجـا تةشـريف دةهَينَيـت و     بةيانييةوة سر ة بررَي هةتا وةكو مةسـاحةكة سـةع   3,71دابنيشَيت لة 
لةطةَلياندا دةر وات، ئةمةش بؤ مةكوعةية  مةسـاحة، هـةموو مةسـاحَيك نيـة، مةكوعةيةكـة دةسـتيان       
طرتووة بةسةر ئةو مةسةلةي كةشفةي و بةر اس  لة هيض بةندَيكي ِانونيدا نيـة مةسـاحي وةزارةتَيـك كـة     

َي دةكات، ئةو بر ة ثارةية وةربررَيت، لـة هـيض بةنـدَيكي    ئين بؤ وةزارةتَيك ئةكات كة ئةركي خؤي  َيبة 
ِانونيـدا نيـة، ثرسـياري سـَييةمم لةسـةر  ـةنابت ئةطــةر ئاطـادار بـووبَي لـة ميـدياكانين و لـة موتابةعــة            
كردنين بؤ  ةلسةكاني ثةرلةمان، لة ية ، دوو حةفتة لةمةو ثَين ياسايةكمان لةبةر دةست بـوو بـةناوي   

تاثؤيــةكان، مــن دةزام و هةنـدَي وردةكــاري ئاطـادارم لَيــي كــة لو ـان هةيــة و ئــةو     تـاثؤكردني خــانووة بـيَ  
لو انانة خةريكن، بةنم طلةيي هاوونتي كة من ئَيستا لَيرة لة بري هاوونتيةكـة ِسـة ئةكـةم، طلةييةكـةي     

ة سةيد صادِة، لةوةداية، لةبةر نةبووني مةساح لة شوَيين دوورة دةستةكاندا، منوونةت بؤ ئةهَينمةوة، ئةم
ئةمة عةربةتة، ئةمة هةَلةجبةية، ئةمة ثَينجوينة، ئةمة سؤرانة، ئيرت ض شوَينَيك هةية، مةسـةلةن ئـةبيين   
دائريةى شارةوانيةكةي ية  مةساحي هةية، ئةو مةساحة ئيختيصاصي ئةوةية كة بضَيت بؤ ئـةم كةشـفانة،   

ة بري ئةوةي كة ماوةيةكي كةم تةواو بَيت و بةو تاِة مةساحة ئةم ثرؤسةي بة تاثؤكردني ئةم خانووانة ل
ساَلَيكي تر ئَيمة تـةواو نـابني لـةم     11-15ئةو هاوونتيانةى كة ئةو ثرؤسةية بةردةوام دةبَيت دةبينني بة 

ثرؤسةية، ضونكة ئةركي يةكةم لةسةر وةزارةتـي شـارةوانية، ئينجـا ئـةركي دووةم دةضـَيتة سـةر وةزارةتـي        
كارم لة  ةنابتان، ضـونكة مـةوزوعي تـاثؤكردن دوو  ـؤري هةيـة، لـةناو حـدودي        تاثؤ، لةبةر ئةوة من داوا

ــةوة هــةوَل بــدةن           ــةنابتان لــة وةزارةتةكــةي خؤتان ــدودي بةلةديــة، ئةطــةر   ــة و لــة دةرةوةي ح بةلةدي
دروستكردني لو ان و مةساح يةيتة بةردةمي ئةو لو انانة، كاري زياتر ئةكرَي، بؤ ئةوةي لة بري ئـةوةى  

َيكدا دوو يان سَي موعامةلة تةواو بكةن، واي لَي بَي لة حةفتةيةكـدا دوو يـان سـَي موعامةلـة تـةواو      لة مانر
بكةن، من دةزام ئةركةكة زؤرة، دةزام زؤر زؤر ِورسة، مـن ثَيشـي  ـةنابت دةكـةوم، بـةنم ئةمـة كارَيكـة        

ناوة، ضاكي بكةين،  ةنابت باست لة دةبَي تةواو بكرَي، بةنم ئةبَي ئاليةتةكاني كة هةتا ئَيستا بةكارمان هَي
ماستةر ث ني طةشت و طوزار كرد، دةستت خؤش بيت، ضونكة بَيرومان ئةبَي ماستةر ث نَيكمـان هـةبَي بـؤ     

سـةبارةت بـة موراِةبـة كردنـي     : ثَيشخستين طةشت و طوزار بـة شوَينةواريشـةوة، بـةنم طلـةيي مـن ئةوةيـة      
 .شوَينةكاني طةشت و طوزار

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
 .تكاية طازندة نا، بةس ثرسيار، نا، مةلَي طلةييم ئةوةية، بَلَي ثرسيارةكةم ئةوةية
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةدواداضـوون و  : من داواي لَيبـوردن دةكـةم مةبةسـتم طلـةيي نيـة، بـةنم ثرسـيارةكةي مـن ئةوةيـة ئـةَلَيم          
كاني طةشــت و طــوزار لــة رووي ثــا  و تــةميزي و نــرخ و ئــةو مةوادانــةى بــةكاري   موراِةبــةكردني شــوَينة

ئةهَينَين، مةسةلةن ئةبينني لة ئوتَيلةكاني دةرة ة ية  بؤيان هةية سةنتة بكةن، سةوزة ثَيشكةش بكةن، 
وانن بةنم لة مةتعةمةكاني تري هي خؤماَلي خؤمان بؤيان نية سةوزة بةكار بَيـنن، طـةن كـةرةوزَيكين نـات    

دابنَين، بةنم لة دةرة ة ثَينجةكاندا ِةيناكة، ئايا ئةو موراِةبـةي كـة لةسـةر دةرة ـة ثَينجةكانـدا هةيـة،       
لةسةر ئيعتياديةكانين بة هةمان شَيوة هةية ، لـة رووي ثـا  و تـةميزي و ثـا  و خاوَينيـةوة طةشـتياران       

وَينة طةشـتيارانة، ثرسـيارةكةى مـن لَيرةدايـة،     دائيمةن موالحةزةيان هةية لةسةر ثا  و تةميزي و خـاوَيين ئـةو شـ   
تةنسي  هةية لة نَيوان وةزارةتي شـارةواني و تةندروسـ  بـة هةماهـةنري ثَيكـةوة بـؤ ثـا  و تـةميز ر اطـرتين ئـةو           
شوَينة طةشتيارانة ، ضونكة رووي حةزارةتي هةرَيمي كوردستان ثَيشان ئـةدا، نـة  رووي ئـةو كةسـةي كـة خـاوةني       

 .زؤر سوثاس شوَينةكةية و،
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ  ةنابت،  ةنابي وةزير تكاية بة تةركيز وةنمي ثرسيارةكاني بدةرةوة
 :وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار/ بةر َيز لري عبد ا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وو ئةوةي  ةنابت، كة ئَيسـتا باسـت   زؤر سوثاس، ضوار ثرسيار بوو، ثرسياري يةكةم بر َيك تةغرياتي تَيدا ب

كرد بة نيسبةت زةوي، ِيمةتي زةوي و بةكرَيداني زةوي ئةوة شتَيكي نوَي بوو لة ثرسيارةكان نةبوو، بةنم 
دةتوام ئةوين وةنمي  ةنابت بدةمةوة، بة نيسبةت لةسةر رؤشنايي بر طةى يةكةي بر ياري سـةرؤكايةتي  

كاري هةَلوةشاندنةوة ئةجنام دراية بؤ طشـت عةِـدةكاني موسـاتةحةي     ،1111ساَل  3هةرَيم بر ياري ذمارة 
شارةوانييةكان، ئي هةر سَي ثارَيزطا، هةولَير و سلَيماني و دهؤ ، طرَيبةستةكاني موسـاتةحةي وةزارةت كـة   
ر َيذةى ئينجازيـان سـفر بـووة، بـة شـَيوةيةكي طشـ  دةمـةوَي بـؤ  ـةنابت ئـةوة روون  بكةمـةوة، تـةمليك             

زةوي موساتةحة لة دةسةنتي وةزارةمتـان نيـة، ئَيمـة تـةمليك ناكـةين بـة هـيض نـةوعَيك كـة باسـي           كردني 
تةمليك كردنت كرد بؤ ئةوانةى كة موساتةحةيان هةيـة، ضـونكة موسـاتةحة لـة ِانونـدا نيـة كـة تـةمليك         

ام، لـة وةخـ    بكرَيت، بةس ئيحتيمالَيكي زور هةية بةَلكم ية ، دوو حالةت بووة ثـَين ئَيسـتا ئـةوةي نـاز    
ــوَلكي        ــة م ــة نيســبةت ئــةو زةوييــةي ك ــد بكــةم، ب ــةوةي نــاتوام تةئكي ــيض نــةوعَيك، ئ منــدا نــةبووة بــة ه
هاوونتيانة كة شةِامي نيشتة َيبوونيان تَيكةنوة و لةوانةية كة بيانةوَي ئةوة بكـةن، ضـونكة لـة سـوئالي     

وي ئـةوةى كـة ِـواليي زؤرة ئـةوة تـةختيت      يةكةم تةِريبةن دوو، سَي سوئالي لة خؤ دةطرَيتةوة، بـة بيـانو  
عومراني رَيرةى ثَي نادات، ئةو زةوييانةى كة موَلكي هاوونتيانة لة شةِامَيكي نيشتة َيبوون تَيكةنو، لةو 
حاَلةتة خاوةن زةوي مايف هةية لة  ياتي يةكةي نيشتة َي، باَلةخانةى دروست بكات، بة مةر َيك بة ثَيي 

تَيثةر  بكات، ئةمةشيان زياتر زةوي روكن دةطرَيتةوة، ( عم )م لة ِواَليي  11بَيت لة ر َينمايي ث ن سازي نا
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هؤيةكةشي ئةوةية كة لةناو كؤننان بينايةي بازرطاني نةكةوَيتة بةرامبةر خانووي نيشتة َيبوون، ئةوةيـة  
كان دةدرَيـت، بـة   ئةو موشكيلةيةي هةبوو، ثرسياري دووةمتان سةبارةت بة ئةو بر ة ثارةى كة بة  مةسـاحة 

ثَيي رَينماييةكان تةنها بؤ ية   ارة، ئةوين بؤ مةبةس  ضةسثاندني سنوورة، تةسبيت حدودة، كة بـر ي  
هةزار دينار وةردةطرَي، نة   ارَيكي ديكة، بة هيض نـةوعَيك بـؤ كـةس نيـة، بـؤ هـيض مةسـاحَيك نيـة          72

ئةوةي كة زووتر كارةكانيـان بكرَيـت، ئةوانـةى     ثارةى وةربررَيت، بةداخةوة ئةو زاهريةية هةبووة، ديارة بؤ
كة ساحيب خـانوو  و مـوَلكن، ئةوانـةش ديـارة يارمـةتيان دةدةن، كاكـة وةرن زوو ئـةو ئيشـةي بكـةن ئَيمـة           
يارمةتيتان ئةدةين، ئةوة ديارة بةَلكم ئةو زاهريةية هةبووة، من نازام هيض تةئكيد ناكةمـةوة لـة هةنـدَي،    

ة، بةس كة باس دةكرَيت ئيحتيمالة ئةو شـتة هـةبَيت، بةداخـةوة ئـةوة شـتَيكي      ضونكة من بةخؤم نةمديتو
هــةزارة و ئــةوين وةخــ   72غــري ِانونيــة، كــة ئــةو ثةيوةنــدي بــة شــارةواني نيــة، ئــةو شــارةوانيةي بــة  

تةسبيت حدودة، سةبارةت بة تةمليك كردني خانووة بَي تاثؤكان لة سنووري طوندةكان كة ئَيسـتا دةكةونـة   
ــي بر يــاري ئةجنومــةنى وةزبــران ذمــارة    نــاو ســ ــة  4نووري شــارةوانييةكان لــة ِــةزا و ناحييــةكان، بــة ثَي ل

بر يار درا بة تةمليك كردني ئةو خانووانة بة بَي ئةوةي بة ثَيي  1118-11-71لة  18كؤبوونةوةى ذمارة 
هـاتووة و   1119-1-11لـة  41ئةو مةر انةى كة لة فةرماني سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران لة ذمارةى 

 111لةسةر رؤشنايي ئـةو فةرمانـة و بـؤ مةبةسـ   َيبـة َيكردني بـة ثَيـي فـةرماني وةزارنـان ذمـارةى           
، لَيذنةية  ثَيكهَيندراوة لةسةر ئاس  هةر سَي ثارَيزطا، هةولَير ، سـلَيماني، دهـؤ ،   1119-4-11نهَيين لة 

و ثارَيزطاكان و شارةواني، ئـةم ليذنانـة كاريـان كـردووة      لة نوَينةراني وةزارةتةكاني دارايي و كشتوكاَل و داد
لةسةر فةرماني سةرؤ ، لة سنووري ثارَيزطاي سلَيماني ذمارةى ئةو خانووانةى كة تـةمليك كـراون، يـان لـة     

ــردنن   ــةمليك ك ــاغي ت ــان      11799ِؤن ــةكراون ذمارةي ــةمليك ن ــة ت ــةوة و ك ــة ماونةت ــةى ك ــانوون، ئةوان خ
َيزطاي سلَيماني و طةرميان، هؤي هةندَي لـةم مامةالنـة دةطةر َيتـةوة بـؤ هؤكـاري      خانووة، ئةوانة لة ثار271

هونةري، كة ئَيمـة دةمانـةوَيت، لو ـان دةطـةر َين و دةسـور َين لةسـةر مـةتاعم و لةسـةر ئـةو شـوَينانةى كـة            
نانة كـة  خواردةمةني ضا  دةكةن، بة ثَيي ئةو ئيتي عاتةى كة هةية هةتا ئَيسـتا، زؤربـةي زؤري ئـةو شـويَ    

لةناحيةي خاوَيين و تةميز ر اطرتين تَيبـيين هـةبووة، ئينزاريـان درايـةتي و يـاخود ِـةثاتين كرايـة، ئـةوة         
 .بةرةو باشرت دةر وات، ئؤميدةوارم كة  وامب داوة، مةمنوون

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةعقيبت نية ، رَيزدار كاردؤ حممد ثريداود فةرموو

 :داودبةر َيز كاردؤ حممد ثري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اس  سةرةتا ثَيم باشة كة بةر َيز وةزير روونكردنةوة بـدات لةسـةر ئـةوةى كـة ثةرلـةماني سـةعاتَيك دواخسـت،        
ئةمة سةرةتا، ئةوةي ثةيوةندي بة ثرسـيارةكان هةيـة، مـن ثَيموايـة و  ةنابيشـي باسـي ئـةوةي كـرد كـة شـوَينةوار           

بةنم ثَيمواية تا ئَيستا شوَينةوار ئةو دةسـتةي كـة هةيـة لـة هةيكـةلي وةزارةت شـوَيين        ئةهميةتَيكي طةورةى هةية،
نية، ضؤن مامةَلةي لةطةَل دةكات ، بة تايبةتي كة شوَينةوار لة رووي دةسةاَلتي حةصرين ثةيوةنـدي بـة ئـةعمالي    
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ابت سـةبارةت بـةو شـوَينانةي    سيادي هةية، ضؤن تةعامول لةطةَل بةغدا دةكةي دواي ئةو روونكردنةوةيةى كة  ةن
ثرسيارَيك، ثرسياريكي ديكة ئةوةية كـة ئَيمـة دةزانـني لـة هـةولَير كـة        كة ثةيوةندي بة شوَينةوار هةية دات، ئةمة

ِــةنت شــوَينَيكة كــة ئةهميــةتَيكي طــةورةي هةيــة، ئــةوةي دةوروبــةري كــة دةيانــةوَي ئيســتيم   بكــرَي، ئايــا ئــةو  
دراوة ، ئةو بود ةى كة بؤي تةرخان كراوة ضـةندة ، كـَي لَيـي بةرثرسـيار ، خـاَلَيكي تـر       لَيذنةية لة اليةن كَيوة دان

ــت و            ــةو طرَيبةس ــةموو ئ ــاندنةوةى ه ــارةى هةَلوةش ــة ب ــرد ل ــارَيكي دةرك ــةرَيم بر ي ــةرؤكي ه ــةر َيز س ــة ب ــة ك ئةوةي
ئةمة لةبةر ضةند هـؤي  موساتةحةي كة كرابوو بةالي خؤيانةوة كة طوماني ئةوةي لةسةر هةبوو كة ناياسايني، من 

هةنـدَي   وةبةرهَينةرةكة ناتوام نـاوي ئـةو شـوَينة بَيـنم، بـةنم وةكـو بيسـتبم كـة ئيجرائاتـةكان نةضـووتة ثـَين و           
شــوَينين داوايــان لــَي كــراوة بــة بــَي ئــةوةي برةنــة نةتيجةيــة  دةســت بــةكارةكاني خؤيانــةوة بكــةن لــةو شــوَينةى  

ندي بةوة هةبووة، هةر ضةندة لـة ثرسـيارةكةم ئـةوة نـةبوو، ثةيوةنـدي بـة       كةكاريان كردووة، خاَلَيكي تر كة ثةيوة
مليـؤن دينــاري بــؤ   31سـؤرانةوة هــةبوو، بةر َيوةبةرايـةتي ئــاوي سـؤران ئيــدخال و ئيخرا ـي نيــة، بَيخـاَل مانرانــة      

 .سةرف دةكرَي، داوا دةكةم ئةوةم وةنم بدرَيتةوة و، سوثاس
 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . ةنابت، بةر َيز  ةنابي وةزير فةرموو، هةم هؤي دواكةوتنةكة و هةم وةنمي ثرسيارةكة سوثاس بؤ

 :وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار/ بةر َيز لري عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 تةفاهومَيك هـةبووة، مـن وام زانـي    اوءمن داواي لَيبوردن دةكةم، بةراس  ئةو سةعاتةي كة تةئخري بووم، 
بـةمنيان   4ئامادة بووم، بةس سـةعات   7، من تازة ثَين سةعات 4بوو، بة منيان وتبوو سةعات  4سةعات 

وتبوو بةداخةوة من لةكاتي خؤشم هامت، بةس دوايي ثةيوةنديان لةطةَلم كرد وتيان نـا سـةعات سـَي بـووة،     
لَيبـوردن دةكـةم، بـة نيسـبةت     تةفاهومَيك بووة لةطةَلم كرا و شتَيكي موتةعةميد نـةبووة، داواي   اوءئةوة 

لــة ياســاي وةزارةتــي  8هةَلوةشــاندراوة بــة ثَيــي مــاددةى   1113ي ســاَلي  1ســوئالي يةكــةم، ياســاي ذمــارة  
ئاماذةى ثَي  1113ي ساَلي 1، شوَينةوار لة ياساي ذمارة 1111ساَلي  11شارةواني و طةشت و طوزار، ذمارة 

تةكاني وةزارةتي طةشت و طوزاري ثَيشوودابووة، بةنم لة ياساي نةدراوة، ضونكة لة كابينةى ثَيشوو لة ثَيكها
ــان     1111ســاَلي  11نــوَيي وةزارةمتــان ذمــارة  ــاددةى نؤيــةم، ئامــاذة دراوة بــة شــوَينةوار كــة وةزارةمت لــة م

بةرثرسة بة بةر َيوةبردني ئين و كارةكاني تا كاتي دةرضووني ياساي تايبةت بة شوَينةوار، شوَينةوار وةكـو  
دةبَيتة دةستةيةكي سةربةخؤ، ياسـاي دةسـتةي شوَينةواريشـمان ئَيمـة بةر اسـ  نارديتـة ئةجنومـةنى         ديارة

وةزيران بؤ ئةوةى كة موافةِةتي لةسةر بكرَيت و بينَيرنة ثةرلةمان بؤ ئةوةي تةصدي  بكرَي، هةتا ئَيستا 
رة، بؤ ئةوةى كة باسـي ئـةوةت   نةناردراية، بةس هةتا ئةو كاتةى لةطةَل وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزا

كرد كو موعامةلةي لةطةَل دةكرَيت، وةكو هةر شوَيين تر، ئَيستا وةكو موديريةي عامة كـة لـةناو وةزارةتـي    
شارةواني و طةشت و طوزار، موديريةي عامةي شارةواني هةية كة هةموو شوَينةكاني هةرَيمي كوردستان لـة  

ئايـا ئَيمـة رةوابتمـان هةيـة لةطـةَل بةغـدا ، بـةَلَي زؤر، ئـةو         ذَير ضـةتري ئـةوانن، بـة نيسـبةت ئـةوةي كـة       
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رةوابيتــة بــةو شــَيوةية كــة ئايــا ئةطــةر ئَيمــة ئيجازةكمــان بــوَي، عةِــدَيك، طرَيبةســتَيكمان هــةبَي لةطــةَل     
ــةوانين         ــرين، ئ ــةوانين وةربر ــازة ل ــار ئيج ــةوةل   ــَي ئ ــة دةب ــاني، ئَيم ــةكي بي ــةَل زانكؤي ــك، لةط وةزارةتَي

، بؤ ئةوةي ضونكة ئةوة شتَيكي سيادية و ئةوانين دةبي ئاطايان لَي بـي، وةكـو ئـةوةي تـر،     موافةِةت بكةن
نووسراو و يان هاتوضؤ و ئةو شتانةش هةية بةس هةتا ئَيستا بَلَيي روابيتَيكي ئةوها بةهَيز هةبَيت لةطـةَل  

، ئـةو  1111سـاَلى   3ة لةسـةر رؤشـنايي بر يـاري سـةرؤكايةتي هةرَيمـة ذمـار      : بةغدا، نيمانة، وةنمي دووةم
ثرؤذة موساتةحانةي كة رَيذةى ئينجازيان سفر بووة، ئةوة ديسان باس كرا، ضاوثَيداخشانةوةيان بؤ ئـةجنام  
درا، ئةوة كار لةسةر بر ياري سةرؤكايةتي هةرَيم كراوة و لَيذنةية  ثَيكهَيندرا بؤ لَيكؤَلينةوة و لَيثَيضينةوة 

دةكةي كة هةنـدَيكيان دووبـارة دةسـت بـةكار بووينـةوة، ئةوانـةى كـة،        لةسةر ئةوانة،  ةنابت باسي ئةوةي 
ئةغلةب ئةو موساتةحانةى كة ئَيمة وةرمانررتةوة، كة ئينجازيان سفر بووة، هـةتا ئَيسـتا يـة  موسـاتةحة     
نةدرايتةوة كةس، ئةوانةى كة هةتا ئةطةر بَلَين خةتاى خؤمان بـوو، خـةتاى وةزارةتـي شـارةواني بـووة، كـة       

نةيانتوانيوة دةست بةكار بـن، ئةوانـةش ثوضـةَل كراينـةوة، هةَلوةشـاندرَيتةوة عةِـدةكانيان، بـةس         ئةوانة
دوايي دةتوانن دةست بةكار بن و دةست ثَي بكةنةوة و بـَين موعامةلـةكانيان بيـنن، خـةتاى ئَيمةيـة، ئَيمـة       

وتلـةق هـاتبوو، كـة هـةر     هةتا دووبارة موعامةلـةي بـؤ بكةينـةوة، هـةتا بر يـاري سـةرؤكايةتي هـةرَيم بـة م        
ثرؤذةية  و هةر موساتةحةية  ئيشي لةسةر نةكرا بَيت، سـفر ئـين كرابيت،ئـةوة دةبـَي هةَلبوةشـَيتةوة،      
سةبارةت بة ئيستيم   كردني خانووةكاني ِةني هةولَير لةاليةن سياحةوة ئةجنام دراوة، لةسةر رؤشنايي 

كــراوة، بــة ئيســتيم كي رةزائــي، بــة رةزامةنــدي  هــةموار  1981ســاَلي  11و  1ياســاي ئيســتيم   ذمــارة 
هـةر لـة بـابي     8و  4و و2و 1و  1سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران، بود ةى بؤ تةرخان كراوة لـة بةشـي   

مةنح و حتوي ت، لة ثارةى رَيكخراو يونيسكؤ دراوة، وةزارةتي دارايـي حيسـابي كردووتـةوة، سـةبارةت بـةو      
بةعس ئيستيم   كراون و  ارَيكي تر ئيسـتيم   ناكرَيـت، هـةر يـة       خانووانةى كة لةسةردةمي رذَيمي

 ار ئيستيم   دةكرَي، ضونكة خاوةنةكانيان ئـةو كـات بـة ثَيـي ياسـا و ر َينماييـةكان ِـةر ةبوو كـراون، لـة          
ي شارةواني هةولَير سج تي تايبةتيان هةية بؤي، ئةو موَلكانةى كة ئيستيم   كراون ثَين ر اثـةر ين و دوا 

 .ر اثةر ين، ئةوةيان بةو شَيوةية، ئةطةر ثرسياري تريشتان هةية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، تةعقيبت هةية 
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ئةوةى سؤران 

 :وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار/بةر َيز لري عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينار خةر ي سةريف هةية ، ئةو رةِةمةت لة كوَي هَينا  31رة، بة نيسبةت ئاوي سؤران، ثرسيارت كرد كة ببو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 191 

 .تكاية لة  َيي خؤتان ِسة مةكةن، رة ائةن، رووني بكةرةوة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مليؤن خةرج دةكرَي 31ةالي منةوة راستة، كة وتوومة مانرانة بةر َيز سةرضاوةية  ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة  ةنابي وةزير

 :وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار/ بةر َيز لري عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة دةكةم، بةسةر ضاومبةر اس  من ئةو مةعلوماتةم نية، بةس دوايي بة نووسراو بؤ  ةنابتان ئاماد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار كوَيستان حممد فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاَلي    ــارة س ــةمم، دي ــياري يةك ــةنى       1111ثرس ــؤ ئةجنوم ــرا ب ــذاردن ك ــةرميان، هةَلب ــلَيماني، ط ــاري س ــة ش ل

ةكان و ض  لة شارةكاندا، دواي ئةوين هـةولَيرو دهـؤ  كردوويـةتي، كةواتـة     شارةوانيةكان، ض لة ِةزاو ناحي
ساَلة وادةى ياسايي خؤيان تةواو كردووة، ئايـا هـيض بةرنامةيـة      8ساَل ثَين ئَيستا هةَلبذاردن كراية،  11

سـاَلة   8هةية بؤ هةَلبذاردنةوة ، ئةطةر نيية، ضارةنووسي ئةو شارةوانية كؤنانة ضـي بةسـةر دَي ، ضـونكة    
وادةى ياساييان تةواو بووة، ثرسياري دووةمم، سةبارةت بـةو ِةزايانةيـة كـة تـا ئَيسـتا تؤمـار نةكرايـة، مـن         
ئةمةوَي بة تةفصيلي تر وةنمم بدرَيتةوة، كؤمـةَلَيك ِـةزاي زؤر هةيـة لـة ثارَيزطاكـان، مةسـةلةن ماوةتـة،        

سـاَل   11تا ئَيستا تؤماريان نية، يةعين دواي  ِةراخة، ضوار تاية، لة هةولَير هةية، لة دهؤ  هةية، ئةمانة
حوكمر اني خؤمان، ئةكرَي ئةم ِةزايانة بـَي تؤمـار بـن ، ثرسـياري سـَييةم ئةوةيـة، ئَيسـتا شـارةكان طـةورة          
بوونة، كؤمةَلَيك طوند كةوتووتة ناو شارةكانةوة، من بة منوونة سلَيماني دَينمةوة، كةَلةكني و دوو طوندين 

تة، تةبعةن هي ديكة هةية، ئةمة لة شاري سلَيماني هةية، لة دهؤ  هةية، لة هةولَير هةية، دَينمةوة، خَيوة
ئةم طوندانة نة  هـةر بـؤ شـارةكان، بـؤ ِـةزا و ناحيـةكانين هةيـة، لةبـةر ئـةوةي ئةمانـة تؤماريـان نيـة،             

ةَلَين بـؤ خزمـةت   خزمةتروزارييان ثَي ناطات، طةر ةكَيكة لة شـاري سـلَيماني ئَيسـتا خزمـةت طـوزاري نيـة، ئـ       
طوزاري نية ، ئةَلَين خانووةكانتان تؤماريان نية، تا كةي طةر ةكَيك لة شاري سلَيماني لةبةر نـةبووني تؤمـار   
خزمةتروزاري ثَي نةطات ، كارةباي نةبَي، ئـاوي نـةبَي، ئـاوةر ؤي تَيـدا نـةبَي، داواكـارم بـة تةفصـير وةنمـم          

 .طةر ةكانة خزمةت طوزارييان ثَي برات و، سوثاس بدةيتةوة، كةي ئةمة تةواو دةبَي ، تا ئةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو  ةنابي وةزير
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 :وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار/بةر َيز لري عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زارةمتان بـة  وةنمي ثرسياري يةكةمتان دةربارةي هةَلبذاردني ئةجنومةني شارةواني لة ِةزا و ناحيةكان، وة
ــارة    ــة نووســـراوي ذمـ ــان بـ ــة بـــة خؤمـ ــة  482نووســـراوي، ئَيمـ ــةرؤكايةتي   1111-9-8لـ ــة سـ ــان لـ داوامـ

ئةجنومةنىوةزيران كردووة بؤ ثَيداني دةسةنت بـؤ وةزيـري شـارةواني بـؤ طـؤر يين ئةنـداماني ئةجنومـةنى        
ن تَيثةر بووة، ئَيمـة بةر اسـ    شارةواني لة كاتي ثَيويست لةبةر ئةوةي ماوةيةكي زؤرة بةسةر هةَلبذاردنةكا

بة خؤمان حماوةلةمان كردية كـة ئـةو ئةجنومـةنى وةزيرانـة كـة مـاوةى ياسـاييان تـةواو بـووة، بؤشـاييةكي           
ياســايي هةيــة ئَيســتا لــةناو ئةجنومــةنى شــارةوانييةكان، ضــةنديان لــةوَي نةماينــة، هةنــدَيكيان بــة تــةعني   

ةوة، بـةو شـَيوةى كـة داوامـان كـرد بةراسـ  لـة ئةجنومـةني         هاتينة، هةندَيكيان ئةوانةى مونتةخةبن ماينـ 
وةزيران ِبوليان نةكرد و طوتيان ئةمـة هـةر ئيدامـة بـدرَيت و ئـةوةي كـة ئةجنومـةني ثارَيزطـا ئينتيخـاب          
دةكــرَي، هــةييَن لــة زمــين بر يارةكــاني وَينــدةرَي ئةجنومــةني شــارةواني ئينتيخــاب دةكرَيتــةوة، مــن بــةخؤم 

ر اس  كة ئةجنومةنى شارةواني لة مودةرائي دةوائري ثَيك بَيت، مودةرائي دةوائري كة لة مةبةستم ئةوةية بة
شارة طةورةكان ئةزانن كة ئيشةكانيان ضيية، ئةوان دةزانن كـة وةسـائيلي زيـاتر موختةصـة بـة شـارةكةيان       

هاتوضؤية، هـةتا  ضيية وةكو موديري ئاوة و موديري كارةباية و موديريةي ئاوةر ؤية و تةختيت عومرانية، 
ثةروةردةية، كارةباية، ئةوانة دةتوانن ضارةسةري هةموو ئةو ث نانةى كة دةكرَيت بـؤ شـار ئةوانـة ئاطايـان     
لَي بَي، ئةوة ضاكرت ئةوةية بة نةزةري من بة تةعني بَيت، بة داناني ئةوانة بَيت، بة مودةرائي دةوائري بَيت 

ي ضونكة ئَيستا ئةوة ياساي خـؤي نـةماوة بةراسـ ، هةنـدَيك     بؤ ئةجنومةنى شارةواني، ئةجنومةنى شارةوان
شارةواني هةية ئةصَلةن نيصابي ِانونيان نية، هـةر بر يارَيـك ئـةدةن بر يارةكـة غـري ِانونيـة، ئـةو ا ئـةوة         
كَيشةيةكي طةورةي بؤ شارةواني ضا  كردية، ئةوة ئينشاا  بةو زووانة، من ئَيستا و ثَين دوو هةفتةش لة 

وةى ئةجنومــةنى وةزيــران باســي ئــةوةمان كــردووة، كــة ئَيســتا ئةوانــةى كــة مــاون و ئةوانــةى كــة   كؤبوونــة
وةزيــري بــةر َيز دادةنيشــن و لَيذنــة     -4-7نيصــابي ِانونيــان نيــة، ئَيمــة ضــي بكــةين ، ئَيســتا لةطــةَل        

ية  حـةل  ثَيكدةهَيندرَيت بؤ ئةوةي كة بتوانني ياساية  بؤ ئـةوة دروسـت بكـةين كـة ئةوانـة بـة ض شـَيوة       
بكةين ، كة ئةوانةى كة نيصابي ِانونيان نيـة ، ئةوانـةى كـة بـة تـةعينن يـان طؤر انكارييـان بةسـةر دادَي،         
ئــةوة بــةو زووانــة ئةوانــة وةنممــان دةدرَيتــةوة، ســةبارةت بــة ثرســياري دووةم، ســةبارةت بــة كَيشــةي ئــةو  

، ديسـان ثـرؤذة ياسـايةكمان    1119-1-8لة  1944ناوضةي كة تةسوية نةكراون بة ثَيي نووسراومان ذمارة 
ئامادة كردووة و بةرز كردووتةوة بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران لةطةَل  ةردي طشت شارةوانييةكان، 

شارةوانية، لةطةَل ذمارةى زةوييةكانيان لةسةر رؤشنايي بر طةى سَييةم لـة مـاددةى يةكـةم     41كة ذمارةيان 
نم تـاوةكو ئَيسـتا ئـةم ثـرؤذة ياسـاية ثةسـند نـةكراوة ، ئـةم ثـرؤذة          ، بـة 1113ي ساَلي 71لة ياساي ذمارة 

ياساية ماوة لة نَيوان ئةجنومةنى وةزيران و ئةجنومةنى شوراي هةرَيم، ئـةوة دووثـاتي ئـةو نووسـراوةمشان     
كردية، دوو  اري ديكة دووثامتان كردةوة كة ئةو كَيشةية دةبَي حـةل بكرَيـت، ئةطـةر ئـةو ياسـاية بـَينت و       
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رة تةصدي  بكرَيت كَيشةي تةسـويةمان نامينَيـت، وا بـزام هاتووتـة ثةرلـةمانين لـة كابينـةى ثَينجـةم،         لَي
دوايي كة كابينةى شةشـم هـات طؤر انكـاري بةسـةر داهـات و وا بـزام ئـةو ياسـايانةى ئـةو وةخـ  وا بـزام            

لــة زمــين ئةوانــة بَيــت، طةر ايتــةوة بــؤ ئةجنومــةني وةزيــران، تةعــدير بــووة يــان شــتَيك بــووة، ئيحتيمالــة   
موتةئةكيد نيمة زؤر، ثرسياري سَييةم،  ثاش ئةوةي هةندَيك لة طوندةكان دةكةونة ناو ماستةر ث نـةوة و  
دةبنة بةشَيك لة نةخشـةي كـةرتي، بـةنم سـةرةتا نةخشـةي طوندةكـة ثَيويسـ  بـة تةعـدير دةكـات، هـةر            

ناحيـة و ئةوانـة، بةراسـ  تةعـديلي طةر ةكـة، بـة       طوندَيك كة دةكةويتة ناو نةخشةي كةرتي، ناو شارو ناو 
فراوان كردني هةندَي لة شةِامةكان و داناني هةندَي رووبةر لةناو سنووري طوندةكـة بـؤ خزمـةت طـوزاري     
هةمــة  ــؤر، ثاشــان نةخشــةي ثةســند دةكــرَي و كــاري لةســةر دةكــرَي، بــةنم هةنــدَيك  ــار خــةَلكي طونــد  

و ر ازي نابن دةستكاري نةخشةي طونـدةكان بكرَيـت، لةبـةر بةرذةوةنـدي      بةخؤيان يارمةتي نادةن و ناهَيَلن
تايبةتي خؤيانة، كة ئةمةش رَيرـرة بـؤ  َيبـة َي كـردن و ثَيـداني هـةر خزمةتروزارييـة  لةبـةر نـار َيكي،          
فةرزةن طوندَيك دةبيين كؤاَلنةكاني زؤر تةنرة، تؤ ناتواني خزمةت طوزاري كـو دةبةيـة ئـةوَي ، شـةِام كـو      

  بكةي ، دةبَي مةعلومة ئةوانة تةوسيع بكرَيـت و خـةرا  بكرَيـت، بـةس دةبـيين ر ازي نـابن، بـة ثَيـي         ضا
هـةموار كـراوة و    1997سـاَلي   2لـة ياسـاي بـةرَيوةبردني شـاروانييةكان ذمـارة       4ماددةى ثَين  لة بر طـةى  

اد البلـديات فيهـا، نـزيكرتين    اسـتعد تقوموااءبوبلاقاوبققاقمواخلا ةاواىلواد دةكنوامديتوتققضديوووو: هاتووة كة 
 .شارةواني يارمةتي ئةو طوندانةو ئةو  َيرايانة دةداتن بؤ خزمةتكردنيان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .عومةر فةرموو.سوثاس، رَيزدار د

 :عمر بد امني نورةديين.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو ثرسيارم هةبوو، ثرسياري يةكةميان، تايبةت بوو بةخَير هاتين  ةنابي وةزيري شارةواني دةكةين، من 
بــة كَيشــةي تاثؤنــةكردني خــانوو و مــوَلكي هاوونتيــان، ثَيشــرتين بــةر َيزان ديــارة ئــةو ثرســيارةيان كــرد و 
بةشَيك لة بةر َيزان، ئةو وةنمةى كة من دةمويست وةرم طرتـةوة، بـةنم  ـارَيكي تـر  ـةخت لةسـةر ئـةوة        

شارةواني هةروةها وةزارةتة ثةيوةنديدارةكاني تر هـةوَل بـدةن ئـةم كَيشـةية بكـةن       دةكةمةوة كة وةزارةتي
ــةي بكــةن، ئــةو ليذنانــةى كــة       بــة كَيشــةية  كــة ئةولةويــةتي هةيــة الي ئــةوان، زيــاتر و  باشــرت موتابةع

ةن، ثَيكهاتووة، مةسةلةن بةهَيزيان بكات، بؤ منوونة ئةو لَيذنانـةى لـة هةَلةجبـةي شـةهيد هةيـة باسـي دةكـ       
تةنها مةساحَيك لَيي ئين دةكات، بؤية واي كردووة كة كارةكان بة هَيواشي بر ؤن، ضـونكة لـة راسـتيدا ئـةم     
كَيشةية و ئَيستاش وةكو ئةرِامةكاني  ةنابي وةزير خستية ر وو، هةزارةها هـاوونتي ضـاةور واني ئـةوةن و    

دةسـتكاري كـردن يـان سـوود وةرطـرتن لـة       ناتوانن دةستكاري خانووةكانيان بكـةن، يـان بةشـَيكيان لـة كـاتي      
زةويـةكانيان نــاتوانن ســولفةي عــةِار وةربرــرن، ثرســياري دووةمــم، تايبــةت بــوو بــة دوو ثــرؤذةى ئــاو كــة  
يـةكَيكيان ثـرؤذةي ئــاوى خاسـةية لـة ســنووري ِـةزاي ثشــدةر و ِـةندزَي، ئـةوةى تريشــيان ثـرؤذةي ئــاوي         
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مةنتيقةيــة و دانيشــتووان و هاوونتيــاني ئــةم ســنوورة  دةربةنــدة لــة ســنووري ِــةزاي ر انيــة، هــةردوو ئــةم
كَيشةيان هةية لة رووي ئاوةوة، هةم كةمي ئاو و هةم  ؤري ئاوةكةية، ئةم ثرؤذةية ئَيسـتا حاليـةن مـاوةي    

-7-17ياسايي كة دةبوو لةكاتي خؤيدا تةواو بَيت، تَيثةر يوة، بؤ منوونة ثرؤذةى ئاوي خاس لة ِةندزَي، لة 
رؤذة ئـةم   1351رؤذة، واتا ئـةمر ؤ زيـاتر لـة     1181ةست بةكاربوونيةتي، ماوةى ثرؤذةكة رؤذي د 1113

ثرؤذةيــة دةســ  بــةكار كــردووة، بــةنم تــةواوين نــةبووة، بــؤ تــةواو نــةبووة ، هؤكارةكــاني ضــني ، ث نــي  
بة هةمان شَيوة،  بةر َيزتان ضية بؤ ئةوةي لة داهاتوودا هةوَل بدةن ئةم ثرؤذةية بةم شَيوةية نةمَينَيتةوة ،

ئةو ثرسـيارةى كـة كـردم بـة نيسـبةت ئـاوي خـاس، لـة سـنووري ِـةزاي ثشـدةر و ِـةزاي ِـةندزَي، هـةمان               
ثرسيارم هةية بـؤ ثـرؤذةي ئـاوي دةربةنـد لـة سـنووري ِـةزاي ر انيـة، لـة راسـتيدا لـةوَي كـة مـن سـةردام               

لي ئةوةنـدة طـةورة لـة تةصـميمي     كردوون، مةسةلةي ثرؤذةى ئاوي دةربةندي سنووري ِةزاي رانية، خةلـة 
هةبووة، تؤ سةير بكة، ئةو  ووتيارانةى كة لة نزيك ئاوي دةربةند كة هةم سةر ر َي و سـةر رووبـاري زَيـي    
بضووكة، هةمين سةر كةنار ئاوي بةنـداوي دوكانـة،  ووتيارةكـان كاتَيـك كـة خـانوو دروسـت دةكـةن، يـان          

زؤربـوون و كـةمبووني ئاوةكـة دةكـةن، بـةنم كـة تـةختي          دةيانةوَي سوود لةو زةويانة ببينن، حيساب بؤ
ئةساسي كراوة، ئةو شوَينةى كة داندراوة بـؤ ئاوةكـةي لـَي وةربرـريي، ئَيسـتا بوويتـة وشـكاني، ناضـار بـوون          
 ارَيكي تر تةختيتةكة طؤر اني تَيدا بكرَيت، بؤية لةمةشدا لة راستيدا ثَيويس  بةوة هةية  ـةنابتان ئـيرت   

بكةن و لَيذنةى بةدواداضوون ثَيك بهَينن، دةمانةوَى بزانني بؤ ئةم ثرؤذةية بةو شَيوة ماوةتـةوة  موتابةعة 
و لة ئايندةدا بةرنامةى ئَيوة ضيية بؤ ئةوةى هةوَل بدرَي ئةم ثرؤذةية لة ماوةيةكي نزيكدا تةواو ببَيـت ،  

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس،  ةنابي وةير فةرموو
 :وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار/ر َيز لري عبدا بة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عومةر بةر اس  ئاماذةى بة دوو ثـرؤذةى زؤر طرنرـي ئـاوي لـة مةنتيقـةي رانيـة و       .زؤر سوثاس،  ةنابي د

َيكي زؤر ِةندزَي كرد كة ئةو دوو ثرؤذةية بةر اس  كَيشـةيةكي زؤريـان هـةبووة تـا ئَيسـتا، مـن بـة راثـؤرت        
كــورت ئــةوة دةكــةم تــا بــزانن ضارةســةري كَيشــةكة ض بــووة، هــةتا ئَيمــة ضــيمان كــردووة تــا بتــوانني ئَيمــة  

مليـؤن و نيـو    18ضارةسةري بكةين، ثرؤذةى ئـاوي دةربةنـدي رانيـة، ضـوارِورنة وحا يـاوا، بـة طوذمـةى        
وةي كة دةَلَيي هةزار و ِصور رؤذة، ، راستة ئة1115دؤالر سثَيردرا بة كؤمثانياية  بة ناوي ئاسا، لة ساَلي 

و تا ئَيستا تةواو نةبووة، لةبةر ئةم كَيشانةى خوارةوة، ضةند كَيشةية  هةية ئَيستا بؤتـان   1115لة ساَلي 
شةرح دةكةم، لة سةرةتاوة ديزايين ثرؤذةكة كة بة رَيك و ثَيكي ئامـادة نـةكراوةو كـةموكور ي زؤر بـووة لـة      

ةى ئةندازياري زانكؤي سلَيمانيةوة ئةجنام دراوة، بة تايبةتي لة رووي كارةبـاو  كاتي خؤي لة اليةن نووسينر
كَيشـة هـةبووة، ئـةوين    ( ئـني لَيتةكـةي  )ميكانيك موشكيلةيةكي زؤري هةبووة، ئةوةي كة باسي دةكةي لـة  
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 كَيشــةية، كــة دةبــَينت  َييــةكي واي ئينتيخــاب بكردبــا كــة وشــك نــةبَي، ئاوةكــة لةوةنــدة بَيــت كــة بتــوانن  
، ئـةو  %81، دوايـي ثرؤذةكـة ئَيسـتا رَيـذةى ئةجنامـداني طةيشـتووتة       (ئـني لَيـت  )ئيستيفادةي لـَي بكـةن بـؤ    

بةشةي كة ماوتةوة تايبةتة بة كارةبا، لةطةَل ميكانيك كة ثَيويس  بة كةل و ثةلي هةيـة كـة لـة تةنـدةري     
ة زياتر، طوذمةى تـةرخان كـراو بـؤ    ر ةسةن نةهاتووة ئةصَلةن، كة ئةصَلي ثرؤذةيةكي ئاو و كارةباو ميكانيك

بةشي كارةبا لة ثرؤذة تةنها ية  مليؤن و نيوة، يةعين بةشَيكي زؤر كـةميان بـؤ دانـاوة كـة دةكاتـة ر َيـذةى       
ي طوذمةى طش  ثرؤذةكـة، ئةمـةش بـة بـةراورد لةطـةَل ثرؤذةكـاني تـر كـة هـةمان شـَيوة طوذمةكـةيان            8%

يس  بـة طوذمـةى زيـاد دةبـَي، بـؤ ضارةسـةركردني ئـةو كَيشـةية،         لة كوَي ، ثَيو% 18لة كوَي و % 8دةطاتة  
كــاري ثَيويســتمان ئةجنامــدا بــة بانرهَيشــت كردنــي كؤمثانيــاي  َيبــة َيكاري ثرؤذةكــة تــاكو هةَلســَيت بــة    
ئامادةكردني ديزاني بةشي كارةبا، لة ر َيراي كؤمثانيايةكي ثسثؤرو راوَيـذكاري لـةم بـوارةوة، ئـةوان هةَلسـان      

كة نزيكةى دوو مانري خاياند كة هَيَلكاري و دةرخسـتةي تـةواوي بـؤ    ( ABB)ة لة رَيراي كؤمثانيا بةم كار
ثةسندكرا لة اليةن  ئةندازيار و سةرثةرشتياري ثرؤذةكة و رةوانةى وةزارةت كرا، دوايي بة ثَيى نووسراوي 

ن كـرا، بـة مةبةسـ     رةوانةى سـةرؤكايةتي ئةجنومـةنى وةزيـرا    1111-5-11لة  99159وةزارةمتان ذمارة
وةرطــرتين رةزامةنــدي بــة طوذمــةي ثَيويســت بــؤ ثرؤذةكــة، وةنميــان داينــةوة و دواي زيــاتر لــة دوو مــانط 

، 1111-8-17لــة   13473رةزامةنــدي نــةدرا، دوايــي دووبــارة بــة ثَيــي نووســراوى وةزارةمتــان ذمــارة          
ؤ هةمان مةبةست، بةنم بؤ  ـارَيكي  روونكردنةوةيةكمان ر ةوانةى سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران كرد، ب

تر رةزامةندي نةدرا، داوايان كرد كة ثرؤذةكة لةسةر بنـةماي ديـزايين ر ةسـةن  َيبـة َي بكرَيـت، ديـزايين       
ر ةسةنين ناِصة، كة ثرؤذةكة ئةطةر هات و  َيبة َي بكرَي بةو شَيوةية ئين ناكات و هيض سووديشي لـَي  

نووسراوَيكي ترمـان بـؤ روونكردنـةوة و تريوانـني بـة تَيـر و تةسـةل بـؤ          وةرناطريَي، ئَيمة بؤ سَييةمني  ار
كــة داوامــان كــرد     1111-11-12لــة   11194ســةرؤكايةتي ئةجنومــةني وةزيرامنــان كــرد بــة ذمــارةى       

رةزامةندي بدةن بة تةرخان كردني طوذمةى ثَيويست تاكو ئةم بةروارة و هيض وةنم نةبوو، ئةو بر ة ثارةى 
دؤالرة، ئـةوة ضارةسـةري    721هـةزار و   374مليؤن و 2اوامان كردية كة تةرخان بكرَيت، كة ويستيتمان د

 4مليـؤن دؤالر بـةس تانكـةري ئـاو ثـارةى ئـةوان دةدةيـن، بـة داخـةوة           4كَيشةكة دةكات، كـة ئَيمـة سـاننة    
ة، ئةطـةر  مليـؤن دؤالرمـان نةدايـ    2مليؤن دؤالر ئَيمة بة فريؤ دةدةيـن ئـةوها بـةس ثرؤذةكـةمان مايتـةوة،      

ثرؤذةكة تةواو بكرَيت ئةو موشكيلةمشان نامييَن بةو بر ة ثـارةى كـة لـة دةسـتمانة، ئَيمـة بـة بامشـان زانـي         
بةراس  بـة خؤمـان كـة ئـةو كومثانيايـةي  َيبـة َيكاري ثرؤذةكـة كـة هةَلدةسـَ  بـة تـةواوكردني بةشـي             

ت لـة هـةر كـةمو كور يـة  كـة رووبـدات،       كارةباي ثرؤذة بة شَيوةي ئةلكرتيك بكات، كؤمثانياكة بةرثرس بَي
ثرؤةذةكة بة تةواوي ِةبارةى خؤي كـار بكـات و دَلنيـاين كـة ديزاينةكـة لـة اليـةن كؤمثانيـاي ئـاي بـي بـي            
 يهاني بـة تـةواوي ئامـادة كـراوة و بؤخؤيـان راسـتةوخؤ كارةكـاني بكـةن، ئـةوة بـة نيسـبةت ئـاوي رانيـة،              

مليار دينار، راسثَيدراوة بة كؤمثانياي ظيتا  41ثرؤذةية دةطاتة ثرؤذةى ئاوي ِةالدزَي، خاس، طوذمةى ئةم 
، كَيشةى ئـةم ثرؤذةيـة بريتيـة لـة، لـة كـاتي       %35، رَيذةى ئةجنامداني طةيشتووتة زياتر لة 1113لة ساَلي 
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مليار دينار لة فةرماني طؤر انكـاري   1.4خؤي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران هةَلساوة بة بر يين نزيكةى 
، ثةسندكراو بة لَيدةركردني ضةند بر طةية  كة ئَيمة لة كـاتي خـؤي رةزامةنـد    1119رة ية  لة ساَلي ذما

نةبووين لةسةر ئةم بر ينة، ضونكة بر طةكان زؤر ثَيويست بوو ئةجنام بدرَيت، بةنم سوودي نةبوو، لة دواي 
ة دواداضـوون لـة نووسـينرةى    ضةندين كؤبوونةوة لةطةَل سـتايف سةرثةرشـياري ثرؤذةكـة و ئةنـدازياراني بـ     

سةرؤكايةتي هةرَيم لة سلَيماني، بر ياردرا كةوا دةبَي تةواو بكرَيت، طشت اليةنةكان رةزامةنـد بـوون لةسـةر    
ئامادةكردني طؤرانكاري بةسةر بر طةكاني كارةبا و ميكانيك، تاكو ثرؤذةكة بة تةواوي سوودي لَي وةربرريَي، 

دةكرا و ثةســند كرالــة اليــةن طشــت اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان و رةوانــةى ئــةوة بــوو كــة طؤر انكارييةكــة ئامــا
كـة داواي   1111-8-11لـة   19511سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران كرا بة نووسراوي وةزارةمتان ذمـارة  

دينـار ، سـةرؤكايةتي ئةجنومـةنى وةزيـران     73111مليـؤن و   747مليـار و   1طوذمةى سةربار كرا بة بر ي 
-15لـة  119992ةوة كةوا رةزامةندى نةدرا بة ثَيداني طوذمةى سةربار بـة ثَيـي نووسـراوى    وةنميان داين

، ئَيمة دَلنياين كـةوا ئةطـةر بَيـت و طؤر انكارييةكـة ئـةجنام نـةدرَيت ئـةوة ثرؤذةكـة سـوودي لـَي           11-1111
رؤذةيـة نيـة،   وةرناطريَيت، ناتوانني بةرثرسين بني، ئةوة ئةو دوو ثرؤذةى كة باست كرد، بـةس ئـةو دوو ث  

ثرؤذةي ئاوي كةالرة، ئاوي كؤيةية، ئاوي دةربةندخيانة، ئةوانة هةمووي كَيشـةنة، بـةس ئـةو دوو سـوئالةت     
كة كرد، من بة مةحدودي وةنمي سوئالةكةي  ةنابتم دايةوة، ئةوة كَيشـةكاني ئَيمةيـة، ضـةندين ثرسـيار     

 .وةرتان طرتبيت، سوثاس هةية و لة سوئالةكاني ترين بةراس  ئومَيدةوارم ئةو وةنمة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةعقيبت نية ، فةرموو
 :عمر بدامني نورةديين.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةركةوت كة دوو ثرؤذةى ئاوي سرتاتيجي طةورة لةسةر ضوار مليار دينار ثةكيان كةوتووة، لة راستيدا نابَي 

لة  ةنابتان دةكةم بةناوى ثةرلةمانةوة لةسةر ئةمة نووسراوَيك ئاراستةي ئةمة ئةوها َينَيتةوة، من داوا 
سةرؤكايةتي حكومةت بكرَي كة ئايا لةسةر ضوار مليار دينار دةكـرَي دوو ثـرؤذةي سـرتاتيذي ئـاوي طـةورة،      

ؤر ئيرت ئاوا ثةكيان بكةوَيت و َينَيتـةوة و لـة مـاوةى ياسـايي خـؤي دةربـاز بكـرَي و  َيبـة َي نـةكرَي ، ز         
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، رَيزدار كا  عةوني فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئايا  َيبة َي نةكردني بر يارةكـاني دادطـا لـة اليـةن وةزارةتةكةتـةوة، ثَيشـَير كردنـي ياسـا نيـة ، منوونـةى           
المانـة بـة نووسـراو ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمامنان كـردووة،         بر يارةكةش كة ثلةي كؤتايي وةرطرتيـة، 
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دةتواني  ةنابت وةكو وةزيـري شـارةواني بةدواداضـووني بـؤ بكـةى و هؤكـاري  َيبـة َي نـةكردني ياسـاكة          
ضيية ، بة تايبةتي ئةو فةرمانبةرةي كة بة زةِي ثَيشَيلي بر يارةكةي كردووة بة زؤر نار ةزايي وةنمي ئـةو  

دايــة كــة بةدواداضــووني  َيبــة َي كردنــي ياســايةكة دةكــةن، ثرســياري دووةمــم، ئايــا وةزارةتــي   كةســانةى
شارةواني و طةشت و طوزاري كوردستان هيض شوَينَيكي تةرخان كردووة بؤ ثرسةي ذنان ، بة تايبـةتي ئـةوة   

ي 2ييةكاني ذمـارة  لة بةرَيوةبةرايـةتي شـارةوان   11بر طةى  18ئةركي وةزارةتي شارةوانية بة ثَيي ماددةى 
، ثرسيارةكاني ترم هاوكارام ئاماذةيان ثَيدا و دووبارةيان ناكةمةوة و وةنمةكةشم وةرطرتـووة  1997ساَلي 

 .                                                              و، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار/َيز لري عبدا بةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيز  ةنابي حاكم عةوني، بة نيسبةت كا  نشأت امني عةبدؤ، ئةوة شـتَيكي خاصـة كَيشـةيةكة كـة ئـةو      

وانني هاوونتية هةي ، ئـةتوانَيت سـةردامنان بكـات، كـة بتـوانني بـزانني بةدواداضـووني بـؤ بكـةين، كـة بتـ           
كَيشةكةي حةل بكةين، ئةطةر ثةيوةنديت لةطةَلي هةية، ضـونكة ئةطـةر وةكـو بـاس دةكـةي كـة دادطـا ر ئـي         
دوايي داوة و تةميزين كرايتةوة، ئةو ِةرارة دةبـي ثـةير ةوي بكـرَي، وةكـو نووسراويشـة ئـةوةي وةزارةتـي        

كة ثابةند بـن لةسـةر بر يـاري     شارةواني و طةشت و طوزار نووسراويان  ةختيان كردووتةوة بؤ سةر ئةوةي
دادطا، بةس ئةطةر ئةوة بَيت، ئةوة ئةو برادةرة بَيـت و سـةردان بكـات، ئَيمـة بةدواداضـووني بـؤ كَيشـةكةي        
دةكةين، بة نيسبةت سةبارةت بة دروست كردنـى هـؤَلى بؤنـةكان، ئـةوة وابـزام وةزارةتـى ئـةوِاف بةوانـة         

وة بَى و ئَيمةش زةوى بؤ دابـني دةكـةين، هـةروةختَيك داوا بكـةن     هةَلدةستَى، ئةطةر لة ر َيراى خَيرخوازانة
ئَيمة بةسةر ضاو زةويان بؤ دابـني دةكـةين و ئـةو كَيشـةية نـامَينَى و ئةمـةش موافـةِم لةسـةر ئـةوةى كـة           
بةر استى وةكو ئَيمة ثياوان دةضينة مزطةوت و يان ِاعات هةية لةوَى و كَيشةى ئةو بؤنانة بؤ ئافرةتـانين  

، 11كة وةكو ضادر و شتى وا هةية لة  ادةكان و ر َيرا ِةتع نةكةن و ئةوة دةتـوانني بـة ضـاككردنى     هةبَى،
ى ئاوا لة ناو شارى هةولَير يان سـلَيمانى و دهـؤ  و شـارةكانى طـةورة بتـوانني ئـةو هـؤَلى بؤنانـة          41، 71

رةتـى ئةوِافـةوة بَيـت، زؤر    ضا  بكةين و ئةو كَيشةيةش ضارةسةر بكةين، بةس ئةوة دةبَيـت لةاليـةن وةزا 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كا  عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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مرا ةعـةتى وةزارةتـى شـارةوانى كـردووة و  ـةنابى وةزيـرين       ( نةشئةت ئةمني عبدؤ )ر استة هاوونتى 
، بةنم تاوةكو  9/2/1111لة  11815اليةن وةزارةت و بة ذمارة ئيشارةتى ثَييدا و نووسراوى بؤ كراوة لة

ئَيستا ئـةو فةرمانبـةرةى كـة بةرثرسـة لـة  ـَى بـة َى كردنـى بر يارةكـة  ـَى بـة َى ى نـةكردووة و لَيـرة              
دةثرسني ئايا هؤكارى  َى بة َى نةكردنةكةى ضية و وةزارةت ضى كردووة بة تايبةتى هاوونتيةكـة خـؤى   

 .داضوونى كردووة بؤ كَيشةكة و مورا ةعةتى وةزارةتى كردووة و، زؤر سوثاسضةند  ار بةدوا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكاية ثرسيارةكان با عام بَى، شةحسى نةبَى، كا  كاروان فةرموو
 :بةر َيز كاروان صاحل ابد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بكةمـةوة، لةبةرئـةوةى تةِريبـةن يـة  سةرضـاوة        من ضةند ثرسيارَيكم هةية، بةنم هةوَل دةدةم كورتيان
دةطــرن، بؤيــة  يــام كردووةتــةوة، ئــةوين بــؤ ئةوةيــة كــة بةشــَيكى كاريرــةريان تايبةتــة بــة وةزارةتةكــةى  

ماوةيةكة ئةو زةويانةى كةوتوونةتة بةر ماستةر ث نى يةكةم لة هةولَير و هـةروةها  /  ةنابتان، يةكَيكيان
سـاَلة خـةَلكَيك هةيـة     5ــ 7َيشـةية هـةر هةيـة، بـةنم بـة تايبـةت لـة هـةولَير         لة شارةكانى ترين كة ئـةو ك 

زةويةكةى دةستى لة بةرذةوةنديةكةى هةَلررتووة و كشتوكاَلى بَى، زراعى بَيت، ثيشةسازى بَى، هةر نةوعة 
و بةرذةوةنديةكى هةبووبَى لةوَى بة هؤكـارى ئـةوةى كـة وةبةرماسـتةر ثـ ن دةكـةوَى مةسـرةفى ىَل ناكـات         

خةر ى ىَل ناكات، ئةو زةويانة كاتَيك كة وةبةر ماستةر ث ن كةوتوون بة ؤرَيك ِةرةبووةكانيان بؤ دةست 
نيشان دةكرَى كة بةشَيك لةو ِةرةبووانة بة كارتَيك دةست ثَى دةكات و ئةو كاتـة دةبـَى بـة تؤمـار كـردن و      

دةورى هـةولَير كَيشـةية، ئـةو ِةيرانـة      زةويةكانى بؤ تؤمار دةكرَى، يةكَيك لةو هؤكارانـة كةلـة هـةر ضـوار    
هةية هةر لة كةسنةزانةوة بؤ بنةسآلوة و بؤ دارةتو و تا دَييتة تيمار و دةطةر َييتةوة بـؤ بةحركـة لـة هـةر     
ضوار الى هةولَير ئةوةى كة بةبةر ماستةر ث ن كـةوتووة ئـةو كارتانـة مـاوةى سـاَلَيكة هةيـة و مـاوةى دوو        

تن و هـاوونتى نــازانَى ضــى ىَل بكــات، نــةكر ينى بـؤ دةكرَيــت، نــة فرؤشــتنى بــؤ   سـاَلى ئــةو كارتانــة هــةر كــار 
دةكرَيت، نة معامةلةى بؤ دةكرَيت، ئيل  دةبَى بة هةرزان بيفرؤشَى و كةسـين نـاتوانَى ئـةو زةويانـة كـةى      
 شارةوانى خزمةتروزارى بؤ دةبـات و كـةى ئـةو هاوونتيـة دةتـوانَى مـةعام تى خـؤى بكـات بـؤ ئـةوةى كـة           

ِةرزى خانووبةرة وةربررَى و بؤ ئةوةى بتوانَى ئايا ئاييندةى خؤى و ئايا ئَيسـتا كـة كرَيضـية كـةى دةبَيتـة      
خــاوةنى خــانوو، بؤيــة ئــةو كَيشــانة مــن ثَيموايــة شــارةوانى بةشــَيك لــة كــةم تةرخةميــةكانى ئةوةيــة كــة     

سَى ساَليشمان هةية كةزةوى هةية بـة  هاوونتيانى هةراسان كردووة، ماوةي زياتر لة ساَلَيك و دوو ساَل و تا 
كارت و تا ئَيستا تؤمار نةكراوة، يةعنى ئةو هاوونتية بؤ كوَى بضَى ئةطةر شارةوانى ئةو بةشةى كـة بةبـةر   
ئةو وةزارةتةى بةر َيزتان دةكةوَى، مـن نـاَلَيم وةزارةتـى ثةيوةنـدارين هةيـة كـة ئـةو مةسـةلة دةطرَيتـةوة،          

كةوَى بؤ لةم ر ؤتينياتة دةرناضن  بؤ هـةوَلى ئـةوة نـادةن ئـةو بةدواداضـوونة و      بةنم ئةوةى بةبةر ئَيوة دة
ئةو لَيثَيضينةوةية بكةن كة كَى كةم تةرخةمة لةوةى كة هاوونتى با ى ئةوة دةدات، سَى سـاَل بـة كارتَيـك    
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ستا ناتوانَى بؤ ِةرةبووية ، سَى ساَل زةويةكى بةر ماستةر ث ن كةوتووة كة نرخةكةى  ؤرَيك بووة كة ئَي
سوودمةند بـَى لـةو ِـةرةبووة كاتَيـك كـة دةيـةوَى كارتةكـةى بكـرَى بـة تؤمـار، واتـة تـاثؤى وةربرـرَى ئـةو               
كارتانـــةى هـــةمووى هـــةرزان ِـــرؤش كـــردووة و هـــةمووى بـــة وةكالـــةت فرؤشـــتووة و هـــيض ســـوودى ىَل    

كؤمثانياكانى كة ئَيستا لـةناو  وةرنةطرتووة، ثرسيارى دووةمم ئةوةية ثاشةر ؤى ثامشاوةى هوتَير و كارطة و 
ضوارضَيوةى شارى هةولَيرن، بـؤ منوونـة هوتَيـر شـرياتؤمنان هةيـة، كـاتى خـؤى لـة دانـانى ئـةم هؤتَيلـة لـة             
هةولَير بةشَيكى هةبووة بؤ ضارةسةرى ثاشةر ؤ و ثيسى و خؤَل و خاشاكى ئةو هؤتَيلة كة خؤى ئةو هؤتَيلة 

ئَيستا ر ؤذانة و هةفتانة ثاشةر ؤى ئةو هؤتيآلنة ر ةنرـة ئـةوة بـة    ضارةسةرى ئةو ثامشاوانةى دةكرد، كةضى 
منوونة هؤتَير شرياتؤم هَيناوة هؤتَيلةكانى تر ر ةنرة لةوين خرا  تر بـن، هـةر هـةموويان بـةر بوونةتـة      
طيـانى ئــةو شــارة و ئــةو ثايتةختــة وبــة خــؤَل و خاشـا  و بــة ثيســى و بــة خاوَينيــةكانيان هــاتوون لةهــةر   

ةى شارى هـةولَير ثاشـةر ؤكانيان فـر َى دةدةن و ئـاطرى تـَى بـةردةدةن لةهـةر ضـوار دةورةى شـارى          ضواردةور
هةولَير ئاطر دةسووتَيت و بةبَى ئةوةى شارةوانى هةَلوَيستَيكى هةبَي و بَلَى ئـةو ثاشـةر ؤيانة بـؤ لَيـرة فـر َى      

علومن و لةهـةولَير كـة لـة كـوَى     دةدةى ، من بة خؤم لة دواى ئةو سةيارانة ر ؤيشـتووم و شـوَينةكانين مـة   
دةسووتَينرَين، ئةوةشة كة بضينة شـوَينة بـةرزةكان و سـةيري هـةولَير بكـةين وةكـو ئةوةيـة كـة هـةورَيكى          
ر ةش بةسةر شارى هةولَير دا بَى و بةشَيك لةو ثيسيانةى ئةو شارة، ثيسى ئةو شـارة ئةوةيـة كـة شـارةوانى     

هؤتَي نة و يان ياساى نةسةثاندووة بةسةر ئةو هؤتي نةدا، هةر بة ئةركى خؤى هةَلنةستاوة بةرامبةر بةو 
بؤ ئةو مةسـةلةية طـةر ةكى سـةر كـارَيز و موزةبـةدو ِةتـةوى كـة داخلـى شـارةوانى هـةولَير بـووة ئَيسـتا             
بةشَيكة لة شارةوانى هةولَير كؤمةَلَيك كارطةى بةرد و ضةو ود و ِـري و كؤمـةَلَيك كارطـةى ثيشةسـازى زؤر     

اكى تَيداية كة ر ؤذانة ضـةندين ياداشـتمان بةدةسـت كـةوتووة كـة ليذنـةى نـاوخؤ، ليذنـةى ياسـايى          خةتةرن
شاهَيدن بؤ ئةوة و لةسةر ئةوة ئاطادارى سةرؤكايةتى ثةرلةمانيشمان كردووةتةوة كة زياتر لة بيست هةزار 

تنةوةيان هةيــة و مــاَل هةراســان بــوون لةطــةَل تــؤز و خــؤَل و دوكــةَلى ئــةو كارطانــة كــة بر يــارى طواســ          
ناطوازرَينةوة لة سنوورى شارةوانى هةولَير، ئَيمـة لـة شـارَيك دةذيـن كـة ثايتـةختى هةرَيمـة و سـيماى ئـةو          
شارة بة هؤكارى دوكةَل و تؤز و خـؤَل بةر اسـتى ذينرـةى ئـةو شـارةى وا ىَل كـردووة كـة ئةطـةر لـةو شـوَينة           

بة دةمى خؤتةوة برـرة و بزانـة ئـةو كلينكسـة      بوةستى  ةنابى وةزير حةز دةكةم خؤت بضى و كلينكسَيك
ر ةش دةبَى يان نا  ئايا هاوونتى لةذَير رةبةتى ئةو دوكةَل و تؤز و خؤَلة بذى ئةوة ر ةوايـة  كـة دةيـان و    
سةدان نةخؤشى ىَل هاتووةتة بةرهةم و هاوونتيان ثَييةوة دةناَلَينن، هةر سةبارةت بةو ثيسى و ثاشةر ؤيانة 

يبةتةكان و بـة تايبـةتى نةخؤشـخانة حكوميـةكانين هـةموو ثاشـةر ؤ كيمياويـةكانى خؤيـان         نةخؤشخانة تا
لةبةردةمى نةخؤشخانةكةيان دةسووتَينن كـة ئـةوةيان كاريرـةرى زؤر خراثـى كردووةتـة سـةر ئـةو شـتانة،         
هةر بـؤ منوونـة و هـةر لةسـةر ئـةو مةسـةلةية حـةز دةكـةم  ـةنابت ئةطـةر بةدواداضـوون بكـةى كارطـةى              

ســيمان هةيــة كــة ثَيشــرت كارطــةى ضــنني بــووة لــة هــةولَير، كــة ماددةيــةكى ســام بــةكاردةهَينَيت لــة بــؤ   بيب
بةرهةمهَينانى بيبسى، ئةو ماددة سامة ر ةبتى كردووة لةطـةَل مـة ارى هةولَير،زسـتان خؤشـبةختانة ئـةوة      
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قة بـاران لـة هـةولَير ببـارَى     دةِي 11ساَل و بيست ساَلى شارةوانيةكةى بةر َيزتانة تا ئَيستا ئةطةر  15كارى 
فةيــةزان هةَلدةســتَى و دةبَيتــة ظينيســيا، كــاتَى كــة ئــةو حةشــةرة و ثيســى و كيكمياويــة دةضــَيتة نــاو ئــةو   
مة راية هةمووى سةر ئاو دةكةوَى و دَيتةوة ناو شـةِامةكان كـة ئةوانـة مـاددةى كيميـاوى زؤر كوشـندةن،       

يـة لـة دروسـت كردنـى كؤكـة كـؤال و بيبسـى لـة هـةموو          حةز دةكةم بةدواداضوون بكـةى ئـةو مـاددة كيمياو   
ونتانى دنيا بـة  ؤرَيـك ضارةسـةر دةكرَيـت كـة نـابَى بكةوَيتـة سـةر شـةِام و يـان بـة  ؤرَيـك موعالة ـة              
دةكرَى كة موختةبةراتى تايبةتى خؤى هةية، بؤية مـن داوا دةكـةم ئَيـوة ثايتـةختى هـةرَيم نـة ات بـدةن        

كة تـا ئَيسـتا بـة حـةياتى ئةوةنـدة مـةرط و ئةوةنـدة نةخؤشـى سـةير و          لةدةست ئةو هةموو نةخؤشييةى 
ســةمةرة لــةو شــارة نــةبووة كــة ئَيســتا هةيــة، بؤيــة داوا لــة بــةر َيزت دةكــةم ئــةم كارطانــة و ئــةو ثاشــةر ؤ      
كيمياويانة و ئةو ثاشةر ؤ ثيسة ضارةسةرَيكى طوجناوى بؤ بدؤزنةوة، هةموومان بينيمان ئةو ضَيشتخانانةى 

ةغــةدةكرَين بــة طؤشــتى هنــدى و بــة خــؤراكى خــرا ، هــةر بــؤ مــاوةى دوو ر ؤذ داخــراون و دواتــر   كــة ِةد
كةوتووةتــة ســةر ئيشــى خــؤى، ضــيتان ىَل كــردووة  حــةز دةكــةم ثيشــامنانى بــدةى بــزانني ســزاكانيان ضــني 

ةطـةر  ئةوانةى كةوا ثَيشَيلكارى دةكةن لةو مةسةلةية، ثرسـيارى ئـةخريم هـةر لةسـةر خـؤَل وخاشـاكة كـة ئ       
لةناو شارى هةولَير هةر بةر َيزَيكتان ئامادةن لةطةَل من بَى و زياتر لةسـةد تـةن زبـَر لـة ثارضـة زةويـة بـة        
تاَلةكانى ناو هةموو طةر ةكة هةذارةكان هةية، من ئامادةم سوَيند لةسةر ئةوة يؤم و ئامادةم بؤتـانى ثةيـدا   

ةتةوة سةر ية ، كَى بةرثرسة  ئةطةر شـارةوانى ئـةو   بكةم، زياتر لة سةد تةن زبَر لة شارى هةولَير كؤكراو
وةزارةتة مةعنى و ثةيوةندارةية نةتوانَى ضارةسةر بـؤ ئـةو مةسـةلةية بدؤزَيتـةوة كـة دةيـان طرَيبةسـت و        
دةيـــان كؤمثانيـــا ســـاننة بـــة مليـــار ثـــارة وةردةطـــرن لةســـةر ئـــةو ثرســـة، داوا لـــة بـــةر َيزت دةكـــةم ئـــةو  

 .ةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان بدةى و سوثاسر وونكردنةوانة بؤ من و بؤ ب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةيـة  زؤر سوثاس بؤ  ةنابى كا  كاروان، بةر استى باسى ضةند كَيشةيةكت كرد كة لـةناو شـارة طـةورةكان ه   
خاسةتةن بة نيسبةتى زبَر و خاشـا  و موعالة ـةى ئـةو زبـَر و خاشـا  و  موعالة ـةى زبَلـةكانى خاسـى         
نةخؤشخانةكان و ئةوانةى كة كيمياوين وزياتر باسى مةعمةىل بيبسيتان كـردووة و بـؤ ئـةوة زؤر ئاطـام لـَي      

بةنيسـبةت ضارةسـةر كردنـى     نية بةر استى، مةعمةىل بيبسى ض ماددةي كيمياوى يان سام ئةوة دةكات، بةس
كَيشةى ثامشاوةى نةخؤشخانةكان ئةوة بةشَيوةيةكى زؤر فةنى موعالة ة بكرَيت كة بة هيض نةوعَيك نابَى 
تَيكـةَلى زبــَر وخاشــاكى ئيعتيــادى بكرَيــت، بــة هــيض نةوعـة  ئــةو زبــَر و خاشــاكةى كــة لــة شــارةوانى يــان   

ئــةو زبــَر و خاشــاكةى كــة لــة ثامشاوةكــانى       شــةريكةكانى ديكــة كــؤى دةكةنــةوة ئــةوة  ودايــة لةطــةلَ      
خةستةخانةكان دةمَينَيتةوة، ئةوان دةبَى موعالة ةيةكى فةنى بكرَيت كة نابَى بَيتة ناو زبـَر و خاشـاكانى   
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تر و يان لة زةوى تةمرى سحى بكرَيت، بـة نيسـبةت ئـةوةى كـة باسـى ئـةوة دةكـات كـة لـة هةنـدَى زةويـة            
وةتــةوة و لةطــةَل  ــةنابتم ئةمــة موعالة ةيــةكى زؤرى دةوَيــت، بــؤ ئــةوة بةتاَلــةكان زبــَر و خاشــا  كؤكرا

هــةولَير ثــَين ئَيســتا درابــووة كؤمثانيايــة  ئــةو كؤمثانيايــة نــةيتوانى بــوو موعالة ــةى كَيشــةى خــاوَين    
كردنةوةى شار بكات، لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة دوو شارةوانيمان ىَل وةرطرتةوة، شارةوانى ية  و شارةوانى ضوار 

ة بتـوانني ئَيمـة بـؤ خؤمـان كـؤنرت ؤَلى بكـةين و ئـةوان بتـوانن كـؤنرتؤَلى ضـاكى شـارةوانى بكـةن، مـودةى              ك
ِانونى خةالس بووة و ئَيمة طرَيبةستةكةمان هةَلوةشـاندةوة، طرَيبةسـتمان كـرد لةطـةَل كؤمثانيايـةكى تـر،       

دةرمان كـرد بـؤ ئـةوةى هـةر     كردمانة تةندةر بةر استى نةبووة ئةوةى كـة بيدةينـة هـيض شـةريكةتَيك، تةنـ     
كؤمثانياية  كة موختةس بَيت بتوانَى بَيتة ناو ئةو ثرؤذةية بؤ خـاوَين كردنـةوةى شـارى هـةولَير ، ئـةوة      
كة باسم كرد شةريكةيةكى بريتانى برديةوة و بةداخةوة ئـةوين هـةر لـة سـةرةتاوة نـةيتوانى دةسـت ثـَى        

ردوومانةتـة شـةش زوم، بـؤ ئـةوةى بتـوانني كــؤنرت ؤَلى      بكـات و عةِدةكـةمان هةَلوةشـاندةوة، بؤيـة ئَيسـتا ك     
بكةين، ئَيسـتا لـة موحافـةزة لـة بةشـى تةندةرينرـة و تةنـدةر كـراوة، هـةتا لـةو ر ِِؤذانـة ئـةو تةندةرانـةش              
دةكرَينةوة و تةماشا دةكةين كة ض شةريكةية  بردوويةتةوة و ئـةوة موعالة ـة بكرَيـت، بـؤ ئـةوةى ئَيمـة       

دروستمان هةبَى، شارَيك بَيت كة بتوانني هةموو بة تَيكر ا زؤر شت هةيـة كـة دةبـَى     بتوانني شارَيكى ذينرة
ئَيمة موراعاتى بكةين، بـةس شـارةوانى نيـة، شـارةوانى و هاوونتيـة و دةسـتةى ذينرةيـة و تةندروسـتية و         

دراوة بـة ض  ثيشةسازية و هةر وةزارةتَيكـى ديكـة كـة دةبـَى ئاطـاى لـةو مةعام نـة هـةبَيت كـة ر َيرـةيان ثيَـ           
شَيوةية  لة حةدى خؤى زياتر نابَيـت ثامشاوةيـان هـةبَيت، بـةس لةسـةر شـارةوانى ئةوةيـة نـةهَيَلَيت ئـةو          
كارخانةو ئةوانةى كة لةناو شارن نةمَينَى ئةمةش بةثَيى ماستةر ث ن شوَين تةرخان كراوة بؤ ثيشةسـازى  

ابَيت لةناو شـار هـةبن، وةكـو باسـم كـرد ثـَين       ِورس كة ئةوانة هةموو دةطوازرَينةوة بؤ ئةو شوَينانة كة ن
ئَيستا كة لةطةَل كؤمثانيايةكى كةنةدى ئيمة عةِدمان كردووة بـؤ ئـةوةى دوو ريسـايكر لـة شـارى هـةولَير       
ضا  بكرَيت كة ئةو ثامشاوانة دووبارة ئيعادة دةكرَيتةوةو تةدوير دةكرَيتـةوةو بـة ئيستسـمارى خـؤى ئـةو      

بة خؤر ايى دةيدات بة ئَيمة، ثشترريى لةوة دةكـةين، دروسـت كردنـى يةكـةى     تاِةش ضارة دةكات و تاِةكة 
ضارةسةرى تايبةت بؤ نةخؤشـخانةو كارطـةكان، بـةنم ثَيويسـتة وةزارةتـة ثةيوةنـدارةكانى تـرين لةاليـة          
 ئةوانين هاوكار بن، يةعنى بةس ئَيمة نينة كة بَلَيني وة  باسم كرد وةزارةتةكانى ترين دةبَى هاوكار بن

ــبةت ِــةرةبوو       ــاكانة  بكــةين، بةنيس ــةو زبــَر و خاش لةطــةَل ئَيمــة بــؤ ئــةوةى بتــوانني ئَيمــة ضارةســةرى ئ
كردنةوةى خاوةن زةويةكانى كة بةر ماستةر ث ن كةوتوون و تةرخان كراون بؤ ثرؤذةى هةموو  ؤرةكاني 

سـازى و كووذانـةوةى   بـةهؤى بر يارةكـانى سـةرؤكايةتى هـةرَيم ضاك     1111وةبةرهَينان، لـة مـانرى نيسـانى    
زةوى و ِةرةبوو كردنةوةى هةروةها ثةسند كردنى نةخشـةى كـةرتى ر اطـريا، ئـةوة ضـوار مانرـة لـة مـانرى         
نيسانةوة ر اطريا تا ثَيشى مودةتَيك ثَين ئَيستا و دوايى ئيت ق كراوة، بةنم ئَيستا بة بر يارَيك كراوةتـةوة و  

راوة،  ةنابتان باسى ئةوةتان كرد كة ئةوانةى خاوةن زةويـن  دةست بةكارى كوذانةوة و ِةرةبوو كردنةوة ك
ــةوةو        ــةى كوذان ــةردوو ليذن ــارى ه ــان ئــةوة ك ــةرةبو نةكراونةتــةوة، ي ــتا ِ ــت هَيش ــاَلة دةبَي ــَى س ــاوةى س و م
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ِةرةبووية لة هةولَير كة ئةو ئيشانة لة ئاستى ئةوان بوو لـة وةزارةتـى كشـتوكاَل و سـةرؤكايةتى شـارةوانى      
دةكــةن، ئــةوانين بـةهؤى فــراوان بـوونى ماســتةر ث نــى شـارة طــةورةكان و ســةرؤكايةتى     كـة كــارى لةسـةر  

ــاَلى      ــة س ــةرهَينان ل ــتةى وةب ــانى دةس ــةرهَينان و ثَيكهَين ــتةى وةب ــارة  1112دةس ــرؤذةى   1ذم ــة ث ى زؤر ل
ةو وةبةرهَينانى هةموو  ؤرة زةويةكى داوا كرا لةية  كاتـدا، يـةعنى هةنـد زةوى ئـةوة كـرا كـة ثَيكـةوة ئـ        

زةويانة هـةمووى هةيـة، ئةوانـةى كـة دةبووايـة ِـةرةبوو بكرَينـةوة بةر اسـتى كـات نـةما، كـة نـةيانتوانيوة             
كاتيان نةبووة بة تةواوى بَين و هةمووى بةية   ار ئةوانة ِةرةبوو بكرَينةوة، ئةوة بوو كة بة تَيكـر ا كـة   

تويرى شـار دةسـتى ثَيكـرد، زةويـةكان     وةبةرهَينان دةسـتى ثَيكـرد، ِـةرةبوو كردنـةوة دةسـتى ثـَى كـرد، تـة        
هةمووى ئيتفا كران، ئـةوة واى كـرد كـة ئـةو طرفتـة ضـا  بَيـت كـة رةِـةم بدرَيتـة ئةوانـةى كـة بـة زةوى              
ِةرةبوو كراونةتـةوة، ئةوةشـى ماوةيـةكى خايانـدووة كـة هـةتا ئَيسـتا ئةوانـة دةبـَى ئيفـراز بكـرَين و تـاثؤ             

ــةو   ــرَين و زةويــةكانيان ببَيتــة ســةنةد، ئ ــتا    بك ــة ئَيس ــةو ليذنان ــتى ئ ــةية دايــة و بةر اس ــةو ثرؤس  ا ئــةوة ل
طؤر انكارى ثَيكراوة كة ليذنةيةكى زؤر فةعال تر و ئةوانة بَينة كايةوة، ئةو ليذنانـة نـةيانتوانى بـة ئـةركى     
سةر شانى خؤيان هةسنت لةبةرئةوةى فراوان بوون و يان هةر هؤيـةكى ديكـة بـوو، لةبةرئـةوة بر يارمـان دا      

ئةوةى كة بؤ ضارةسةر كردنى ئةم كَيشـةية هةَلسـاين بـة هةَلوةشـاندنةوةى ليذنـةكانى ِـةرةبوو بـؤ        لةسةر 
ئةوةى كة بتوانني بة سورعةتَيكى زياتر ئةوانة ضارةسةر بكـرَين، ئومَيـدةوارم تـوانيبم وةنمـى  ـةنابتام      

 .دابَيتةوة،سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كا  كاروان فةرموو
 :وان صاحل ابدبةر َيز كار

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ةنابى وةزير من بةدواداضووم كردووة لة وةزارةتةكةى  ةنابيشت نةخشةى ئةو طةر ةكة تازانةى كـة لـة هـةولَير    
لةبرى ماستةر ث ن ِةرةبوويان وةرطرتووة لة وةزارةتةكةى  ةنابيشت نيـة، تـةنها لـة ئةجنومـةنى وةزيـران هةيـة،       

كتــةب عــةِارات هةيــة كــة بــة ثــارة دةيفرؤشــن، بؤيــة مــن داوا لــة بــةر َيزت دةكــةم وةكــو وةزيــرى لـةالى هةنــدى مة 
ــةر       ــووة، ئةط ــى وةرطرت ــَى ض ــاوونتى بزان ــةوةى ه ــؤ ئ ــداتَى ب ــانةت ب ــةو نةخش ــا ئ ــران ب ــةنى وةزي ــارةوانى، ئةجنوم ش

يســتفادة ىَل بكــات، ئيســتحقاِى خؤيــةتى و ِانونيــةن ِــةرةبووى وةرطرتــووة بــؤ ئــةوةى بتــوانَى ئةرزةكــةى خــؤى ئ   
دةيفرؤشَى، دةيكات يان نايكات، بزانـَى ضـى وةطرتـووة  كةنـدى وةطرتـووة و دؤَلـى وةرطرتـووة وئـةرزى وةطرتـووة ،          
بةر استى داوا لة وةزارةتةكةى  ةنابت دةكةم كة داواى نةخن بكةى بؤ ئةو نةخشانة، ضونكة لة شارةوانيةكان نيـة  

 .َل ر َيزملة وةزارةتةكةى  ةنابيشت نية و لةطة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةر استى بة نيسيبةتى ئةوةى نةخشةى كةرتى لـة فـ ن  ـَى هةيـة و لـة فـ ن  ـَى نيـة، بـةَلكو ئـةوة ر اسـت بَيـت،             
ة بةر استى نهَينى نةماوة لة هةندَى  َى، يان لـة وةزارةت دةبينـى بـة سـةراحةتةوة دةَلـَيم      ضونكة هةندَيك شت هةي

هةندَيك شت دةبينى كة لة فةرمانَيك دةردةضـى يـان كتابَيـك، نووسـراوَيك دةردةضـَيت لـة عـةينى لـةحزة لـة فـ ن           
هةيـة، هةنـدةى حماوةلـة دةكـةين      دوكانى دةالل و ئةوانة هةية، لة هةر شـوَينَيك بَيـت، ئـةوة بةر اسـتى ئـةو نةِسـة      

كؤنرتؤَل بكةين كة ئةو شتة نةضَيتة دةرَى وئَيمـة بتـوانني ئيشـى خؤمـان بكـةين بـة شـَيوةية  كـة ِـانونى بَيـت و           
شَيوةيةكة كة مةنفةعةتى هاوونتيان بَيت و ئةو مودةتة زؤرة كة بؤ هاوونتيانة دةخايةنَى كة هـةتا ئةوانـة ببَيتـة    

ندَى  ار درَيذةى دةدرَيتَى و بةس ئةوةية كة ئيشةكة زؤرة بةر استى، ئةو كاديرانةى ئَيمـة ثـَى   رةِةم و لةوانةية هة
ر اناطةن، مةسابان بةو ئاستةى نية كة بتوانن ئيشةكان بكةن، ئَيمة فكرى ئةوةمان كـردووة كـة بةر اسـتى بيدةينـة     

رَيتة ئةو ئين و كارانـة وكـة هاوونتيـانين    كةرتى تايبةت، كةرتى تايبةت بةوة هةستَى، بةَلكو هةندَى سورعةت بد
 .زوو لةو طرفتانة ِورتار بن،  زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كا  ش،ان فةرموو

 :بةر َيز ش،ان ابد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةم تةح          ــةى ثَينج ــة كابين ــةمم ل ــيارى يةك ــر، ثرس ــةنابى وةزي ــة   ــة ل ــيارم هةي ــن دوو ثرس ــة  م ــدةن ل دي

بـة ئيمـزاى بــةر َيز  ـةنابى كـا  نَيضــريظان بـارزانى بر يارَيـك دةرضــووة بـؤ ثَيـدانى زةوى بــة          9/3/1119
هةزار ناوة، ئةم بر يارة بؤ هـةموو ثارَيزطاكـان ضـووة و بـؤ هـةموو شـارةوانيةكان        11كةسوكارى شةهيدان، 

اوة، هؤى ضية  بؤ شةرنةية  كة هـةموومان  َيكى ىَل  َى بة َى نةكر(ع و ب)ضووة هةتا ئَيستا ئةم بر يارة 
ِةردارين ثَيوةى كة كةسوكارى شةهيدانن، ثرسـيارى دووةم بـة ثَيـى  وطرافيـاى كوردسـتان دةيـان شـوَينى        
طةشتوزارى باش و  وان و ر َيك و ثَيكى ىَل هةية كـة دةكرَيـت ببَيتـة سـةرمايةيةكى زؤر طـةورة بـؤ داهـاتى        

زن و زؤر بَى سةروبةر و ثيسن و هيض خةدةماتَيكى ثَيويسـت و شايسـتة بـؤ    كوردستان، بةرنامةى زؤر بَي نا
ئةو شوَينانة دابني نةكراوة كة لة ئاستى  وانى و ئةو داهاتة طةورةية بَي كة طومت بؤ كوردستان دةكرَى بة 

 .ثاس، سو1دةست بَيت و ث ن و بةرنامةى وةزارةتى  ةنابتان لةو بارةيةوة ضية بؤ ضاككردنى ئةم بوارة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة نيسبةت زةوى شةهيدان، ئةوة ر استة و كارى  دى لةسةر كراوة، بؤ دابني كردن و دابةش كردنى بةسةر 

طاى دهؤ  زةويـةكان دابـةش كـراون و لـة ثارَيزطـاى هـةولَير زةويـةكان        وارسى شةهيدانى سةنرةر، لة ثارَيز
ثارضـة زةوى ئامـادةكراوة ئَيسـتا     411ئامادة كراون، لة ثارَيزطاى سليمانى بةداخةوة تةنها ناو شار نزيكـةى 

لة ِةزا و ناحيةكان سةرِاَلى كاكردنن بؤ كوذانـةوةى زةوى ئيتفـا، بؤيـة زةوى بةدواداضـوونى بـؤ دةكرَيـت،       
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بةراِِســتى مــن بــة خــؤم زؤر بةدواداضــووم كــردووة بــؤ ئــةوةى كــة ئــةو زةويانــة دابــني بكرَيــت بــؤ وارســى  
لـة سـلَيمانية،    411شةهيدان و هةتا ئَيستا لة ثارَيزطـاى سـلَيمانى و طـةرميان نـةكراوة، زؤر كةمـة ئـةوةش       

كرد بؤ ئةوةى ئةو كَيشةية ثَين مودةتَيك لةطةَل  ةنابى وةزيرى شةهيدان و ئةنفالكراوان كؤبوونةوةمان 
ضارةسةر بكـةين، مـن دووبـارة دة  ـار دووثـاتى نووسـراومان كردووةتـةوة بـؤ شـارةوانيةكانى سـلَيمانى بـؤ            
ئةوةى ئةو كَيشـةية ضارةسـةر بكـةن، ئـاخر  ـار طـومت ئةطـةر كةسـَيك نـةيكات هـةموو حماسـةبة دةكـرَين،             

ةكرَيـت، ئـةو ا فـةرمانَيك دةرضـوو بـؤ ئـةوةى       ئةطةر كةسَيك ثةير ةوى ئـةو فةرمانـة نـةكات موحاسـةبة د    
لةوَيوة هةموو ئةو شارةوانيانة بة ئةركى سةر شانى خؤيان هةسنت كة زةوى ئيتفـا بكـةن و ئامـادةى بكـةن     
بؤ ئةو مةبةستة، ئَيستا ئَيمة ئينتزارى ئـةوةين كـة زةويـةكان وةربرـرين و دابةشـى بكـةين لةسـةر وارسـى         

ندانى كةرتى تايبةت بؤ طرنرى دانى بـة بـوارى طةشـت و طـوزار ئـةوين      شةهيدانى سةنرةر، بة نيسبةت ها
ضةندايةتى و ضؤنيةتى ئةوة بةر استى لة طةشت و طوزار باسى ئةوةتان كرد كـة ض ث نتـان هةيـة، ثـرؤذةى     
خزمةتروزارى وةها نية بؤ ئةوانة، واية ئَيمة لةطةَل ئةوة دانـني كـة ئَيسـتا ئـةوةى كـة بـؤ طةشـت و طـوزار         

تا ئَيستا ثرؤذةيةكى زؤر نةكراوة، ضونكة ثرؤذةى طةشتوطوزارى ئةمة زياتر ئيهتمام دةدةينة ئـةوةى  كراوة 
كة كةرتى تايبةت بيكات، كةرتى تايبةتين دةبَى ئَيمة ثرؤذةي خزمةتروزارى بؤ دابـني بكـةين بـؤ شـوَينة     

ةى ماسـتةر ث نـةوة ئـةو كـات     طةشتياريةكان، ئَيمةش بؤ ئةوةى كة ث نَيكى درَيذخايةمنان هةية و لـة ر َيرـ  
ئَيمة دةتوانني ث نَيكى تؤكمة بؤ ئةوة ضا  بكةين كة ئةو شوَينانةى كة ثرؤذةى طةشـتوطوزارى ىَل بكرَيـت   
بتوانني ثرؤذةى خزمةتروزارى و ثرؤذةى تر كة بتوانَيت خزمةتى ئـةو دةظـةرةى بكـات ئـةو كـات بتـوانني       

ى بكةين، ئَيمة زياتر  بة شَيوةيةكى موتابةعـة ئـين دةكـةين و    ئَيمة ث نَيكى باشى بؤ دابنَيني و ضارةسةر
حماوةلة دةكةين يارمـةتى ئـةو كـةرتى تايبةتـة بـدةين و بـؤ ئـةوةى كـة بتـوانن لـةو بـوارةى ثـَين بكـةون،              
تةسهي تيان بؤ دةكةين كة هوتَير و مو ةمةعى سياحى و مؤتَير و ئةوانة ضا  بكةن و زةويان بـؤ دابـني   

ئــةو مودةتــةى لــة ســاننى ثــَين ئَيســتا و تــا ئَيســتاش ذمارةيــةكى زؤر طةشــتيار ر وويــان    بكــةين كــة زيــاتر
كردووةتة هةرَيمى كوردستان، ساَل بة ساَلين زياتر بووة، لةبةر ثَيداويستى حةوانةوةى ئةوانة زؤر زيـاترة  

ئَيســتا تــةختى  ئَيمــة ئيجازةيــةكى زؤرمــان داوةتــة هؤتَيلــةكان كــة هؤتَيــر بينــا بكرَيــت و ذمارةيــةكى زؤر   
نووستنمان هةية بؤ حةوانةوةى ئةو خةَلكانةى كة دَينة هةرَيمى كوردستان، ئةو سـاَل تةِريبـةن مليـؤن و    
نيوَيك طةشتيار لة ناوةراست و باشوورى عرياق و دةرةوةى ونت هاتوونةتـة كوردسـتان، ثَيشـان لـة حـدودى      

س ئَيمـة ر ازى نـني بةوةنـدةى، مـن خةبـةرَيكى      هةزار بوو يان كةمرت بوو ئَيستا زؤر زياترة، بـة  211ـ511
خؤشم ثَيية بؤ ئةوةى كة ثَيشنيار كراوة كة هةولَير دةبَيتة ثايتةختى طةشتيارى ونتة عةرةبيةكان لةسةر 

ئةوة ئَيمة ئيشى لةسـةر دةكـةين و ثارَيزطـارى هـةولَير ئيشـى       1115و  1114ونتة عةرةبيةكان بؤ ساَلى 
بتـوانني ئـةو خاننـةى كـة ثَيويسـتة بـؤ ئـةوةى ئـةو شـارة ببَيتـة ثايةتـةختى            لةسةر دةكات بؤ ئـةوةى كـة   

طةشتوطوزارى ئينتخاب بكرَيت بة ثايتةختى طةشتوطوزارى زؤر ئيشى لةسـةر دةكرَيـت بـؤ ئـةو دوو سـاَلةى      
 .داهاتوو انشا ، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، هاذة خان فةرموو

 :ى صطفبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيز وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار من بة نووسراو سَى ثرسيارم ئاراستةى بةر َيزتان كردبوو، ثرسيارى 
يةكةمم دةربارةى مةسةلةى ئيتفا كردنى ئةو زةوية كشتوكاَليانةية كة دةكةونة ناو سنوورى شارةوانيةكان، 

ة هةموو شارةكانى هةرَيمى كوردستان طةورة بوون و بةرفراوان بوون و تةبيعى ئةو زةوية بة ثَيى ئةوةى ك
زؤربةى زةوية كشتوكاَليةكان ئَيستا ضوونةتة ناو سنوورى شارةوانيةكان و زةويةكان ئيتفـا كـراون، بـة ثَيـى     

ــارة   ــارة    1113ى ســاَلى  5هــةردوو ياســاى ذم ــى ياســاى ذم ياســاى  1998ى ســاَلى  7ياســاى هــةموار كردن
 71لة ياساى ذمارة  7و لَيك  ياكردنةوةى زةويوزار لةناو سنوورى شارةوانيةكان و بة ثَيى بر طة  كوذانةوة
ياساى هةمواركردنى يةكةمى  َى بة َى كردنى ياسـاى ر َيكخسـتى موَلكايـةتى كشـتوكاَل لـة       1113ى ساَلى 

ويانـة دةبـَى ئيتفـا بكـرَى و     بـة ثَيـى هـةردوو ئـةو ياسـاية هـاتووة كـة ئـةو زة         1935ى سـاَلى  91كوردستان ذمارة 
ــرة دا مــن دةمــةوَى ئامــاذةى ثــَي بكــةم زؤر خــةَلك      خــاوةنى زةويــةكان دةبــَى ِــةرةبوو بكرَينــةوة، بــةنم ئــةوةى لَي
ثةيوةنديان كردووة كة هـةتاوةكو ئَيسـتا ئـةو زةويانـةى كـة ئيتفـا كـراون زةويـةكانيان ِـةرةبوو نةكراونةتـةوة، بـة            

ان، مــن وةكــو خــؤم بــةناوى ليســتى ئــازادى و عةدالــةتى كؤمةنيــةتى ســكانى شــةش  تايبــةتى لــة الى ر وانــدز و ســؤر
هاوونتى لة شارى ر واندز وةكو داواكارية  كة ياداشتنامةيةكيان نووسي بوو ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلـةمام كـرد   

سـتةى وةزارةتـى   لةوَين كة بة ثَيى ليذنةى شارةوانى كـة كؤبوونـةوةى خـؤى لةسـةر كردبـوو ئارا      17/1/1111لة 
شارةوانى كرا، من بؤ ضةند  ارَيـك لةطـةَل بـةر َيزت دانيشـتني لةسـةر ئـةو بابةتـة بـة ثَيـى ياسـا بةشـى ياسـايى لـة              
وةزارةتةكةتان بةوة وةنمى دامةوة كة دةبَى ثرؤذة ياساية  ئامادة بكرَيت، ثرؤذة ياسايةكة لـة وةزارةتـى شـارةوانى    

اوة بــؤ ئةجنومــةنى وةزيــران و ئةجنومــةنى وةزيــران ئاراســتةى ثةرلــةمانى   لــة ســةردةمى كابينــةى ثَينجــةم نَيــردر 
كوردســـتانى كـــردووة و كـــة ئـــةوة ثـــرؤذة ياســـايةكة كـــة بـــؤ ســـةرؤكايةتى ثةرلـــةمانى كوردســـتان نَيـــردراوة لـــة   

ا ، بةنم لةبةرئةوةى كة خوىل دووةمى ثةرلةمان تةواو بوو و ئةو ثرؤذة ياساية نةكرا بـة ياسـا، ئَيسـت   11/4/1119
ثةرلـةمان، بؤيـة بةر اسـتى كـة مـن ثةيوةنـديم كـرد بـة بةشـى           ثَيويست بةوة دةكات كة ئـةو ثـرؤذة ياسـاية بَيتـةوة    

ياسايى لة ئةجنومةنى وةزيران ئةوان وةنميان ئةوة بـوو  و طوتيـان  ـارَيكى ديكـة وةزارةتـى شـارةوانى ئـةو ثـرؤذة         
كـةين، بؤيـة بةر اسـتى ثرسـيارةكةى مـن ئـةوة بـوو كـة ئايـا بـؤ           ياساية بؤ ئَيمة بنَيرَى تا ئَيمة ر ةوانـى ثةرلـةمانى ب  

تاوةكو ئَيستا وةزارةتى شارةوانى نةيتوانيوة ئةو ثرؤذة ياساية  ارَيكى ديكة بنَيرَيتـةوة بـؤ ئةجنومـةنى وةزيـران و     
دةَلـَى   1113ى سـاَلى  71لـة ياسـاى ذمـارة     7لة ر َيى ئةوانيشةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان، ضـونكة بـة ثَيـى بر طـةى     

وةزارةتى شارةوانيةكان لَيكؤَلينةوةيةكى طشتى ئامادة و ثَيشكةش دةكات بؤ بةيان كردن و دةست نيشان كردنـى ئـةو   
زةويانةى دةكةونة ناو ماستةر ث نى ئةو شارةوانيانةى كة حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانررَيتةوة، لة ماوةية  دا كة 

ــة     ــَى ب ــةر ؤذى   ــةبَى ل ــاتر ن ــانط زي ــةش م ــؤنيةتى  ش ــة ض ــايةكة  ب ــرؤذة ياس ــةوة ث ــةوةى   َى كردني ــةرةبوو كردن ِ
خاوةنةكانيان بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان ثَيشكةش بكات، ثرسيارى دووةمم دةربارةى ضؤنيةتى ر اثةر اندنى ئـين و  

ةو كةسـانةى  كارى وةزارةتى شارةوانية بة شَيوةيةكى طشتى كة بةر استى خةَلك زؤر طلةيى لَيى هةية و بة تايبةتى ئ
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كة بة بةردةوامى سةردانى شارةوانيةكان دةكةن و زياترين طلةييان لة مةسـاحةكانة كـة بةر اسـتى كـاتى طوجناويـان      
بؤ دانانَين ياخود زؤر ر ؤتينيات بةكاردةهَينن لةوةى كة ئين و كارةكانيان دوادةخرَيـت، بؤيـة ثرسـيارةكةم ئةوةيـة     

ية  ثرسيارى سَييةم ئةو زةويانةى كة بة موساتةحة دةدرَين بـة وةبـةرهَين   بةر َيزتان لةمة ئاطادارن  هؤكارةكةى ض
ــان دةدرَى و            ــة  ثَيي ــةر ض بنةماي ــا لةس ــن، ئاي ــة دةرةوة دَي ــة ل ــةكان ك ــة بياني ــةى ك ــةو وةبةرهَينان ــةتى ئ ــة تايب ب

 .مةر ةكانيان ضني  زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بدا  بةر َيز لري ع

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــارى       ــة  و كـ ــتوكاَليان هةيـ ــة زةوى كشـ ــةى كـ ــةو هاوونتيانـ ــةوةى ئـ ــةرةبوو كردنـ ــبةت ِـ ــتى بةنيسـ بةر اسـ

ِـةرةبوو دةكرَينـةوة لةاليـةن ليذنـة      1113ى سـاَلى   5بووذانةوةيان بؤ ئةجنام دراوة بة ثَيى ياساى ذمـارة  
لـة  7كانةوة و ئةو كـارة بةردةوامـة، بـةنم سـةبارةت بـة ثـرؤذة ياسـاى ئامـاذةثَيكراو لـة بر طـةى           ثةيوةندارة

دا هةروةكو ثَيشرت ئاماذةى ثَيـدراوة كـة ثـرؤذة ياسـاى      1113ى ساَلى  71ماددةى يةكةم و لة ياساى ذمارة 
راوة و ئَيمـة دووبـارة دوو ـار    ئامادةكراو لةاليةن وةزارةمتانةوة بةرزكراوة، بةنم تاوةكو ئَيستا ثةسةند نةك

يان سَى  ـارى ديكـة نارديتمانـةوة لـة بـؤ ئةجنومـةنى وةزيـران، ئـةوة نيـة كـة نةنَيردراوةتـةوة  ـةختمان             
كردووةتةوة لةسةر ئةو نووسراوة، دةتوام كة تارخيةكةشتان بؤ بَلَيم كـة ض وةختَيـك ئَيمـة ئـةو ثرؤذةمـان      

ا لـةالم نيـة بـةس ثـَين ئَيسـتا ئامـاذةم ثَيـى كردبـوو كـة ئَيمـة           ناردووةتةوة بؤ ئةجنومةنى وةزيـران، ئَيسـت  
دووبارة ئةوةمان كردووةتةوة كة ئةو ثرؤذة ياسـاية كـارى لةسـةر بكرَيـت  كـة طـةر ابووةوة بـؤ ئةجنومـةنى         
ــةوة دووبــارة          ــةوانين ناردوويانةت ــةوة، ئ ــوراى هةرَيم ــران و ش ــةنى وةزي ــةينى ئةجنوم ــة ماب ــران و ل وةزي

وة و ناردوويانةتـةوة بـؤ ئةجنومـةنى وةزيـران، ئَيمـةش دووثامتـان كردووةتـةوة، طوتيـان         تةعدي تيان كردو
 .ئةوا ئَيستا دةينَيرينةوة ثةرلةمان، ئاخر شت طوتيان دةينَيرينةوة ثةرلةمان، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، هاذة خان فةرموو

 : صطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما

بةر َيز وةزيرى شارةوانى وتى ئةو ثرسيارانةى تـر كـة كردبـووم لـةالى ر وون نـةبوو ديـار بـوو، ثرسـيارةكان         
ــةلةى         ــةَل مةس ــوو لةط ــانى وةزارةت ب ــين و كارةك ــاتى ئ ــةر ر ؤتين ــةوة، لةس ــةكام وةرطرت ــةن وةنم تةِريب

 .ثاسموساتةحة ضؤن زةوى لةسةر ض ئةساسَيك  دةدرَيت بة وةبةرهَينةكان، زؤر سو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر اســتى موســاتةحةو ئةوانــة ضــؤن دةدرَيــت، ئــةوة بنــةماو ئــةوةى خــؤى هةيــة كــة بــة ض شــَيوةية  دةبَيــت، هــةر  
ى كة ئَيمة بتوانني موساتةحة لة ثاش ئَيسـتا بـة شـَيوةيةكى شـةفاف و ئةوانـة      موساتةحةكين موزايةدةية، بؤ ئةوة

بدرَيتة هةر كةسَيك كة داواكارة، ئَيمة دةبَى ث منان هةبَى، ث منان هةبَى بؤ هةموو ناوضةكانى شار كـة لَيـرة ئَيمـة    
ى بـَى ض  هـةر ثرؤذةيـةكى تـر     مةبةستمانة ئةو ثرؤذةية بكرَيت، ئةو ثرؤذةية لةو  َيراية بكرَيـت، ض خزمـةتروزار  

بَيت موساتح بَيت و بَلَيت ئةمن ئةوةم طةرةكة، دةبَى بة شـةرت و شـروتى خـؤى بـَى، شـارةوانى ث نـى خـؤى هـةبَى         
ئــةمن ئــةو ث نــةم هةيــة بــؤ ئــةوةى كــة ئةمــة موســاتةحة بكرَيتــة موســاتةحة و هــةر    1111بَلَيــت لــة بــؤ ســاَلى 

موناِةسة  بدرَيتة موساحتةكان، ئةوة ث نى ئَيمةيـة و لـة ثـاش ئَيسـتاش     موساتةحةكين بكرَيتة موناِةسة، وةكو 
هةر بةو شَيوةية دةبَى كة لةمةودواوة طرفتمان نابَيت بؤ ئةوةى كة زةونان نةبَيت و زةوى دةبَى تةرخان بكرَيـت و  

 .ئامادة بكرَيت و مةشاكلى نةبَيت، ئةو ا بَلَيينة موساتح فةرموو ئةوة موناِةسةى بكةن
 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .سوثاس، موزايةدة نة  موناِةسة، نةسرين خان فةرموو

 : صطفىبةر َيز نةسرين كال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديــارة مــن ســَى ثرســيارم ئاراســتةى بــةر َيز وةزيــرى شــارةوانى و طةشــتوطوزار كــردووة، ثرســيارى يةكــةم و   
يةوة، بةنم من دةمةوَى تةئكيدى بكةمةوة سةر لةنوَى بؤ ئةوةى دووةمم تا حةدَيك بةر َيز وةزير وةنمى دا

هةوَلةكانيان بةردةوام بَيـت و هةوَلـةكان خَيـرا تـر بكرَيـت، بـؤ  ـَى بـة َى كردنـى مةسـةلةى خـانووة بـَى             
تاثؤكان، ثرسيارى يةكةمم لة سنوورى هةموو ثارَيزطاكان دا كة ماستةر ث ن كراوة بؤ شـارةكان و شـارةكان   

كراوة ديارة وةكو هاوكارام باسيان كرد كؤمةَلَيك طةر ة  ضوونةتة سةر ماستةر ث نى شارةكان، من  فراوان
دةتوام لةسةر شارى سلَيمانى ِسـة بكـةم ديـارة هـةولَير و دهـؤكين هـةمان كَيشـةيان هةيـة، لـة كاتَيـك دا           

ة سةر طةر ةكـةكان كَيشـةكةيان   ماستةر ث نةكان فراوان كراوة، ئةو طةر ةكانةى ضوار دةورى شارةكان ضووةت
لة دوو كَيشة خـؤى دةبينَيتـةوة، هةنـدَيك لـةو زةويانـةى كـة دابـةش كـراون و شـارةوانى دابةشـى كـردووة،            
ئةمانـة تاثؤيـان هةيـةو تـاثؤ كـراون، بـةنم ئــةوانى كـة طةر ةكـة كؤنةكانن،كؤمـةَلَيك خـانووى كـؤنى تيايــة،            

ان هةية وةكو بةكرة ؤ و كؤستةىضةم و عـةواَل باوةمـةردة،   ئةمانة تاثؤ نةكراون، يةعنى ضةندين طةر ةكم
ر اثةر ين كة ثَيى دةَلَين ئازادى ية  و ئازادى دوو، ئةمة لةسةر  ادةكة تاثؤى نية، بةنم لة دوورى  ادةكـة  
لةبةرئةوةى شارةوانى ئةرزةكةى دابـةش كـردووة تـاثؤى هةيـة، ئايـا وةزارةتـى شـارةوانى هةوَلـةكانى ضـؤن          

ضر  تر بكاتةوة، هةنراوةكانى باشـرت بكـات بـؤ ئـةوةى كـة ئـةم كَيشـةية ضارةسـةر بكـات، ثرسـيارى           دةتوانَى 
دووةمم لةسةر مةسةلةى ِةزا و ناحيةكانة، كَيشـةى ِـةزا و ناحيـةكان  ياوازيـان هةيـة، هةنـدَى ِـةزامان        

مــاوةت، ِــةرةدا ،  هةيــة هــةر تــاثؤى نيــة، وةكــو هاوكــارم كوَيســتان خــان ئامــاذةى ثَيــى دا وةكــو شــارباذَير ،  
هةندَيكيشــيان تاثؤيــان هةيــة، بــةنم طةر ةكــة كؤنــةكانيان تــاثؤى نيــة وةكــو دةربةنــدى خــان و كــةالر، بــاوة 
نور،مةيدان، ثشدةر، دوكان، حا يـاوا، ئةمانـة طةر ةكـة كؤنـةكانن و تاثؤيـان نيـة، طةر ةكـة تازةكـان تاثؤيـان          
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 بكرَين وهةوَلةكان باشرت دةر وات بةر َيوة بؤ ئةوةى زووتر هةية، لةبةرئةوة ئةطةر بَيتو ئةو ليذنانة فراوانرت
هةوَل بدرَيت ضارةسةرى كَيشةكةيان بكرَيت، ضونكة هاوونتيان لةوة زياتر ناتوانن ضاوةر وان بكةن و ئَيستا 
هــةر هاوونتيــة  لــةو هاوونتيانــة خــؤى بــة خــاوةنى خانووةكــةى خــؤى نــازانَى، بــؤ  لةبةرئــةوةى هــيض      

ية، ثرسيارى سَييةمم، لةسةر مةسةلةى ئةو خانووانةية كة لة سنوورى سلَيمانى دا بـة تايبـةتى   تاثؤيةكى ن
خـانووى دروسـت كـردووة، لـة طـةر ةكى       1111لةناو ثارَيزطاى سلَيمانى ر َيكخراوى هابيتات نزيكةى زياد لة 

ون، ئـةم خانووانـة كـة هابيتـات     زَير ينؤ ، لة ر اثةر ين، لة بةكرة ؤ، ئةم خانووانة تاوةكو ئَيستا تاثؤ نـةكرا 
دروستى كردووة بؤ ئاوارةكانى هةولَير و ئاوارةكانى كةركوو  بوو، لة كاتَيك دا وةزعى هـةرَيمى كوردسـتان   
بـةرةو هَيمنـى ر ؤيشــت، هـةوَلى ئــةوةيان دا كـة ئاوارةكـانى هــةولَير وكـةركوو   برةر َينــةوة بـؤ  َيرــةكانى        

رى عرياق بة زارةكى هةوَلى ئـةوةى بـؤ دان و وةعـدى ئـةوةى دا و لـة      خؤيان، بةزارةكى بةر َيز سةرؤ  كؤما
هةموو هةَلبذاردنةكانين دا ئةو وةعدة دووبارة دةبَيتةوة كة ئةم خانووانة تاثؤ دةكرَين، بر يارى ئةوةشيان 

ر بؤيـان  بؤ دان ئةم خانووانة كة خةَلك ئةطةر بيكر َيتةوة لة داهاتوو كة بؤيان تاثؤ دةكرَيت بة بَى بةرامبة
تاثؤ دةكرَيت، بةنم بةداخةوة ئةم خانووانة تاوةكو ئَيستا تاثؤ نةكراوة و تاوةكو ئَيستا ليذنةيان بؤ دانـاوة،  
تةمخينيان كردووة، ئةمة تةمخينةيان كة بؤ كردووة هةر خانووية  بة سَى مليؤن دينار زيـاتر لةسـةريان   

زؤر ئةم خانووانةيان كر يوةتـةوة لـة ئاوارةكـان، ئةمـة لـة      تاثؤ بكرَيت، لةطةَل ئةوة هاوواَلتيان بة ثارةيةكى 
بـة ثَيـى    7و خـانووى ذمـارة    14هةمان كاتدا لةم خانووانةى كة هةن لة سنوورى ر اثةر ين، خانووى ذمـارة  

فةرمانَيك كة ئةم فةرمانةية وكردوومة بة ثاشكؤى ثرسيارةكام، تةنها ئةم دوو خانووة لـة كـؤى زيـاتر لـة     
هابيتات، تاثؤ كراوة بـةناوى كؤمثانيـاى نؤكانـةوة، ئايـا ئـةم تـاثؤ كردنـة بـؤ لـة كـؤى ئـةو            خانووى  1111

ــة بــةروارى            ــة ل ــة ئةم ــةوة، ك ــاى نؤكان ــت بــةناوى كؤمثاني ــاثؤ بكرَي ــانوو ت ــةنها دوو خ ــانووة ت ــةموو خ ه
ى ترين ةوة ئةو خانووانة 1115ةوة بؤيان تاثؤ كراوة ئةم دوو خانووة، ئَى نةدةكرا لة ساَلى  9/7/1115

كــة هاوونتيــان كر يويانــة بــة ثارةيــةكى زؤر بؤيــان تــاثؤ بكرَيــت، ئايــا بــؤ ئــةم دوو خــانووة بــة فــةرمانَيكى  
ئةجنومةنى وةزيران هةريةكةيان بة ثَيـى بـر ى مليؤنَيـك و يـانزة هـةزار دينـار رسـوماتيان ىَل سـةندوون تـا          

ة ثارةيةكى زؤر كر يويانة و تةمخني كراوة بة بؤيان تاثؤ كردوون، بؤ دةبَى خانووةكانى تر كة هاوونتيان ب
مليؤن دينار، ئايا نةدةكرا وةزارةتـى شـارةوانى هـةنراوةكانى باشـرت بكـات و هـةوَلى ضـيتان         7بر ى زياتر لة 

داوة بؤ تاثؤ كردنى ئةو خانووانةى هابيتات ، لة كـاتى خـؤى دا كـة وةكـو عـةرزى  ـةنابتام كـرد بر يـارى         
م خانووانة هةركةسَيك كر يةوة بة بَى بةرامبةر بؤيان تاثؤ بكرَيت، بـةنم ئَيسـتا بـة    ئةوةيان بؤ داون كة ئة

بةرامبةر بؤيان تاثؤ دةكرَى ، بةنم بة بر َيكى زؤر كة ئةمة غةدرَيكة لةو هاوونتيانةى كةئةم خانووانـةيان  
ود وةكـو طةر ةكـة كؤنـةكان    كر يوةتةوة، خؤ ئةطةر دةَلَين لةبةرئةوة تاثؤ نةكراوة، لةبةر تةليمى شـار يـاخ  

ــَين تــةليمى شــار نيــة، خــؤ ئةمــة لةســةر نةخشــةيةكى تــازةى شــار دروســت كــراوة بــة ثَيــى ئــةو      كــة دةَل
تةليمةى كة هابيتات كردوويةتى كؤمةَلَى طـةر ة  و خـانووى ر َيـك و ثَيـك و  ادةكـانى ر َيـك و ثَيكـة، بـؤ         

 .زؤر سوثاس لةناو ئةو هةموو خانووة تةنها دووانيان تاثؤ كراوة 
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثرسيارى يةكةم و دووةم وةنمى دراوةتةوة، تا ئَيستا ضةند  ـار باسـكرا لةسـةرى، بـةس وةنمـى ثرسـيارى       
نى ئةو خانووانةى كة لةاليـةن هابيتاتـةوة دروسـت كـراوة لةاليـةن شـارةوانى       سَييةم دةربارةى تةمليك كرد

كارى ثَيويست بةر استى ئةجنام دراوة، بةس لةاليةن فةرمانبةرانى تاثؤوة ر اطرياوة، شارةوانى هيض ئةوةيةكى 
ى سـلَيمانى،  نةماوة لةوَى ئيشةكانى هةموو كردووة بة ثةيوةندى لةطةَل بةر َيوبةرايةتى طشتى شارةوانيةكان

ئةوان هةموو ئيشةكانيان ئةجنام داوة، بةس لةاليةن فةرمانرةى تاثؤ ر اطرياوة، ئةطةر بةدواداضـوون دةزانـن   
كة ئةوانة تةواو كراوة يان نا، بة نيسبةتى ئةوةى بؤضى دوو خانوو دراوةتـةوة نؤكـان ، ئـةوة لـة وةختَيـك      

تؤمار كراوة، بـة يـة  مليـؤن و يـانزة هـةزار، ئـةوةش        بووة وابزام ئةوة بة بر يارَيك 1115بووة كة ساَلى 
بــووة ض ئــةوة بــووة دراوةتــة كؤمثانيــاى نؤكــان، دةبووايــة لــة هــةمان كاتــدا بدرَيتــة هــةموو ئةوانــةى كــة  رســومات 

لةوَيندةرَى دةذين، هيض كَيشةية  نةدةما، بةس بؤضى نةدراوة ئةوة دةبَى لةو كاتة بثرسني بؤضى نـةدراوة ، بـةس   
لةاليةن شارةوانى ئةوة كارى ثَيويستى بؤ ئةجنام دراوة و ماوة لةاليـةن فةرمانرـةكانى تـاثؤ كـارى بـؤ بكرَيـت،       ئَيستا 

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كا  صباح فةرموو

 :بةر َيز صباح بيت ا  شكري

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منا يةكَى ئةظةية بةرى دوو سـان بـةرَى بنيـاتى بـؤ ئاظـا ئـاكرَى       يَيرهاتنا  ةنابَى وةزيرَيت دكةم، ثرسيارا 
هاتة دانان كة حةتا ظَى طاظَى ئةظ ثرؤذةية نةهاتية  َى بة َى كرن، ئايا وةزارةتـا شـارةوانى و طةشـتوطوزار    
ض ث نة  هةية بؤى يان ض ثةنراظ هاتينة بؤ  َى بة َى كرنـا ئـةظَى ثرؤذةيـَى ، ثرسـيارا دوويـَى،  ـةنابَى       
وةزيــرى بةحســَى ضارةســةر كرنــا زبــَر و خاشــاكَى ل بــاذَير ا كــر، كــة ض ئــةم بيــنني زؤربــةى ئــةو طونــدَيت    
كوردستانَى موشك  ئةظَى زبَلَى هةية و حةتا ظَى طاظَى نةهاتية ر اكرن و زؤربةيان نةخؤشيا ىَل دروست بيت، 

ثرسـيارا سـَى بـؤ كـةم كرنـا و لَيـدانا       ئةطةر زبَر وخاشاكَى ل طوندا وةزارةتـا شـارةوانى ض ثةنراظـة  هةيـة      
بريَيت ئريتيوازى كة مةترسيةكا مةزنا هةى بؤ ثاشـةر ؤذَى لسـةر سـةروبةرَى ئـاظَى و بةديلـةكى هـةى كـو ل        
ر يبارى ئاظَى ر اكَيشن بؤ زؤربةيا طوند و باذَير ان، بؤ منوونـة لسـنوورَى ِـةزا بـةردةر ةش كـة نزيكـة لـة ئاظـا         

رةتا شارةوانيا و طةشتوطوزار ث نة  هةية بؤ ر اكَيشانَى ئاظَى بؤ سنوورَى ظـَى ِـةزاى    ر يبارَى زَيى، ئايا وةزا
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى فةرموو
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 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ةنابى كا  صباح بةنيسـبةت ثـرؤذةى ئـاوى ئـاكرَى بةر اسـتى      زؤر سوثاس بؤ  ةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، 
ئةو ثرؤذةية زؤر درَيذ بوو بةوةى كة نةطةيشـتة ِؤنـاغى  ـَى بـة َى كـردن، ئـةوين هـؤى ئـةوة بـوو كـة           

طةيشـتة ِؤنـاغى تةنـدةرى، بةر اسـتى ئـةو       9و  8نةطةيشتة ِؤناغى  َى بة َى كردن كة ثارةكة لة مانرى 
ــارةك   ــة موش ــةريكاتانةى ك ــدةرينرمان       ش ــتةمى تةن ــة سيس ــةس ئَيم ــوون ب ــةريكةية  ب ــةند ش ــرد ض ةيان ك

بةشَيوازَيكى ديكة كرد كة تةِيمى فةنى ئةساسَيك بَيت بؤ وةرطرتنى هةر مقاولَيـك بـؤ ئـةو ئيشـانة، ئـةوة      
 بوو كة تةِيمى فةنى كرا تقيمى ماىل يان هيض ناكرَيتةوة بؤ ئةوةى كة ئَيمة بَلَيني ئةو كؤمثانياية ثةسةند

نةكراوة بؤ ئةو ثرؤذةية، ئةوة بوو ضةندين طرفتمان بؤ ضا بوو لةسةر ئةوةى كؤمثانيايـة  كـة تةسـنيفى    
يــة  بــوو، وايــان دةزانــى كــة تةِيمةكــةى مــاوة و غةَلةتــة و تــةعنيان كــرد بــؤ ئــةوةى دووبــارة ديراســةت   

ك و دوو مــانط بكرَيتــةوة، ئــةوة بــوو كــة لــة ثــاش ئــةوةى ضــةند  ــار تــةعن كــرا هــةر تةعنــةكين مانريـَـ 
دةخايةنَيت هةتا موِابةلة دةكرا و لةطةَل ية  باس دةكرا و دةطةيشتنة ئةو نةتيجةيـةى ِـةبوَليان دةكـرد    
يان ِبوَليان نةدةكرد، ئةوة بوو كة مودةتَيكى خاياند، سَى شةريكة مانةوة ئةو سَى شةريكة دوويان خيتـاب  

لة بانكى هةرَيم، كة هـةينى شـةرعيةتى وابـوو كـة      زةمانيان ناِس بوو، خيتاب زةمانيان ثةسةند نةكرابوو
لة بانكى هةرَيم دةبَى خيتاب زةمانيان تةسدي  كرابَيت، ية  كؤمثانيا مابوو ئةوةشى خؤى دةبـَى دووبـارة   
ــؤ         ــرد ب ــراوَيكمان ك ــوو نووس ــة زؤر ب ــةو ثرؤذةي ــةى ئ ــونكة ميزاني ــدا ض ــةَل ئةوةش ــةوة، لةط ــدةر بكرَيت تةن

ةنى وةزيــرانين ئــةوان بر يــار بــدةن لةســةر ئيعــادةى تةنــدةرينط يــان هــةر ئةجنومــةنى وةزيــران، ئةجنومــ
ــارة بكرَيتــةوة، لةطــةَل ئــةوةش ئةوانــةى كــة       ــةوةى كــة دووب ــةوانين بر ياريــان دا بــؤ ئ بؤضــوونَيكى تــر، ئ
موشارةكةيان كردبوو ديسان تةعنيان كردةوة و شكايةتيان كردةوة لـة سـةرؤكايةتى هـةرَيم و ثةرلـةمانين     

ة هةر شوينَيك بوو سةرؤكايةتى هةرَيمين لة ليذنةى ضاكسازى بـؤ ئـةوةى كـة دووبـارة ديراسـةتى      نازام ل
بكةنةوة و تةماشا بكةن بة ض شَيوةية  ئةوة دةتوانن بةدواداضوونى بكةن، ئةوة بوو ليذنةى بةدواداضوون 

نط بكرَيتةوة، كـة ئـةو   و ليذنةى ضاكسازى هةرَيمين بر يارى لةسةر ئةوة بوو كة دووبارة ئيعادةى تةندةري
ماوة درَيذخايةنة واى كرد كة ئةو ثرؤذةية وةهـا درَيـذةى بـدرَيتَى كـة نةطاتـة ِؤنـاغى  ـَى بـة َى كـردن،          

فـةتح    17/11بةس ئَيستا لة تةندةر داية و ضةندين شةريكة كة موشارةكةيان كردووة و مـانرى داهـاتوو   
دةطاتة ِؤناغى  1111 دةكرَيت، بؤ بيدايةتى ساَلى حتلير دةكرَيت و دواتر تةحليلى ماىل 15/11دةكرَيت، 

 َى بة َى كردنين انشا ، ئةوة بةنيسبةتى ئاوى ئاكرَى، بةنيسبةتى زبَر وخاشا ، وابزام زؤر باسى زبَر 
و خاشاكم كرد كـة بـة ض شـَيوةية  ئَيسـتا ئَيمـة ضارةسـةرى دةكـةين و خاسـةتةن بـؤ مةنتيقـةى ئـاكرَى و            

و ئةو مةنتيقةى كـة  ـةنابت نوَينـةريانى، لةوَينـدةرَى بـةو شـَيوةيةى كـة باسـم كـرد          بةردةر ةش و شَيخان 
دادةنرَيت و تا ئةو كاتةى كة مةعمةلةكـة تـةواو نـةبَيت ئةوانـة     ( ريسايكلني)ضارةسةر دةكرَيت و مةعمةىل 

ةكان و بة شـَيوةى تـةمرى سـحى دةبَيـت ضارةسـةر بكرَيـت، بةنيسـبةتى بـريى ئريتـوازى ىَل دةدرَيـت لـة شـار            
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ناحيةكان و طوندةكان ث منان ضية بؤ ئةوة  وةزارةمتان بؤ ثاراستنى ئاوى ذَير زةوى ث نـى تـةواوى هةيـة    
بؤ دابني كردنى ئاو لة سةرضاوة ئاويةكان،ر ووبارةكان خاسةتةن، وةساننة بود ةية  تةرخان دةكرَيـت بـؤ   

وى طوندةكانى دةوروبةرى ناوضةكةشى لةطـةَل  ديزاينى ثرؤذةكانى ئاو لة ر ووبارةكان و هةر ثرؤذةية  تةوا
داية،  َى بـة َى كردنـى ثرؤذةكـانى ئـاوين بـة ثَيـى ئةولةويـةت تـةرخان دةكرَيـت و بود ـةمان دةضـَيتة            
بوارى  َى بة َى كردن، بؤ ثرؤذةكان زياتر حماوةلة دةكةين لة ئاوى ر ووبار سوودى ىَل وةربررين، ئاوى ذَير 

 .زياتر كة ئةو ئيحتيات ََينَيتةوة بؤ داهاتوو، سوثاس زةوى ئيستفادةى ىَل نةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كا  عبدا  فةرموو

 :بةر َيز عبدا  حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من سَى ثرسيارم ئاراستةى بةر َيز وةزيرى شارةوانى كردبوو بةشَيك لةو ثرسـيارانة تةبعـةن وةنم درايـةوة،    
ةنم هةندَى لة وةنمةكان بة باوةر ى مـن موِنـع نـةبوون، بؤيـة ئيزافـةم هةيـة بـؤ ثرسـيارةكة، ثرسـيارى          ب

عمـر نـورةدينى ثرسـيارةكةى    .يةكةمم تايبةت بوو بة مةشروعى ئاوى خاس لة شارى ِةندزَى كـة بـةر َيز د  
بـةردةوامى كولفةكـة و    ورووذاند، ئةم مةشروعة تةبعةن لة سةرةتاى دةسـت بةكاربوونيـةوة تـا ئـةمر ؤ بـة     

مودةكةى بة بةردةوامى بةرةو سةرةوة دةضَيت، يـةعنى ثرسـيارى مـن ئةوةيـة بـة  ـدى ئةمـة هـةر وةكـو          
مليارى بؤ  11كولفة و هةم وةكو مودة تاكةى بةرةو سةر دةضَيت  يةكةم  ار تةبعةن ئةم مةشروعة بر ى 

مليـار حكومـةتى    41مليـارةوة بـؤ    11، لـة  مليـار  41مليـارةوة طةيشـتووةتة    11تةرخان كرابوو ئَيستا لـة  
هةرَيم موشكيلةى نةبووة بةنم ئَيستا دوو مليارى ديكـةى ثَيويسـتة بـةرز بكرَيتـةوة موشـكيلةيةكى طـةورة       
دروســت كــراوة و ثرؤذةكــة وةســتَينراوة و خــةَلكى دةظةرةكــة لــةم وةســتانة زيادمةنــد دةبَيــت، ئةطــةر ئــةم   

زياد بكرَيت كؤمةَلَيك ئةشـكاليةت ، وةكـو كؤمـةَلَيك مةشـاكلى ورد      مةشروعة  َى بة َى بكرَى و ثارةكةش
هةية ئةطةر  َى بة َى نةكرَى و ضارةسةرى بؤ نةكرَيت ناتوانرَى سوود لـة ثرؤذةكـة ببينـرَى، بـؤ منوونـة      
 نةبوونى هَيَلَيكى طواستنةوة لة حةوزى ر ةئيسى مةشروعةكة بؤ ناو شارى ِةندزَى، ئةطةر ئةم هَيَلـة نـةبىَ  

و بةَلكو بة سيستةمة كؤنةكة بَى ئاوةكة لة حةوزى ر ةئيسيةوة بروزارَيتـةوة بـؤ حـةوزى حةسـار و لـةوَيوة      
تةوزيع بكرَى بؤ ناو ِةندزَى، ئةم مةشروعة ناتوانرَى وةكو ثَيويست ئيستفادةى ىَل بكرَيت، دواى ئةوة ئـةم  

ى بـة كـادرى فـةنى هةيـة و ثَيويسـتى بـة       مةشروعة كؤمةَلَيك ئة هيزةى زؤر ثَيشكةوتووى تَيداية ثَيويسـت 
ميكانيكى كارةبايى هةية، ئةطةر لة ئَيسـتاوة ث نَيـك دانـةنرَيت بـؤ ئـةوةى كـة ئـةم خةَلكانـةى بـؤ تـةعني           
بكرَيت و بؤى ئامادة بكرَيت ر اهَينـانى ثـَى بكرَيـت و ئـةم مةشـروعة دةكرَيـت لـةو كاتـةى كـة تـةواو دةبـَى            

و تةئخري ببَى لة سةر نةبوونى كاديرى ثَيويست، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم      ناتوانرَى ئيستفادةى ىَل بكرَيت
يةعنى وةزارةتى شارةوانى وةنمَيكى دةِيقمان بداتةوة، ئةم مةشروعة تاكةى بةم شَيوةية بـةردةوام دةبـَى،   
 دووةميــان ئايــا ث نيــان ضــية بــؤ ئــةم ثَيداويســتية وردانــةى كــة بــؤ ئــةم مةشــروعة ثَيويســتة  ــَى بــة ىَ 
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بكرَيت ، ثرسـيارى دووةمـم كـة بةشـَيكى وةنمةكـةى درايـةوة و تايبـةت بـوو بـة مةسـةلةى ريسـايكلني لـة             
هةرَيمى كوردستان داو زؤربةى شارةكانى ئَيمة خـاوَين دةكرَينـةوة بـةنم كاتَيـك كـة خـاوَين دةكرَينـةوة لـة         

مــن زؤر حةريســم لةســةر  نةتيجــة دا نــاتوانرَى ضــى لــةو خاشــاكة بكرَيــت، بــة تايبــةتى خاشــاكى تــوبى كــة
ئةومةسةلةية زيانَيكى زؤرى هةية لةسةر سةالمةتى هاوونتيان، ئةو كرَيكارانةى كةلـة شـارةوانيةكان ئـين    
دةكةن، من بؤ خؤم بينيومة كرَيكارى شارةوانى كة دةرزى ضووة بة دةستى دا زيـانَيكى زؤرى ثَيرةيانـدووة   

ــتا   ــوترَى، ئــةو مةســةلةية خةتــةرة و    و ذيــانى كةوتووةتــة خةتــةرةوة، يــةعنى تــا ئَيس هــةر بــة ِســة  دةط
ضارةسةرى بؤ ناكرَيت، سةبارةت بة مةسةلةى تة اوزات و خـانووى بـَى تـاثؤ لـة دةظـةرى ثشـدةر تةبعـةن،        
دةظةرى ثشدةر بة شَيوةيةكى طشتى و شارى ِـةندزَى كَيشـةى زؤرى هةيـة بـة تايبـةتى تـة اوزات، يـةعنى        

اوزات دةكرَيت،بةنم دةسةنتى مةحةىل ناوضةكة ِودةرةتى ئةوةى نية كـة  ئَيستا كة ِسةى تيا دةكةين تة 
ئةو تة اوزاتانة بوةستَينَى، يةعنى شارةوانى وةزارةتى شارةوانى ث نى ضية بؤ ر َيرـرتن لـةم تة اوزاتانـة،    

ئيفراز مةسةلةى ئيتفا من بةشَيك لة وةنمةكةى موِنع بووة، بةنم مةسةلةى ئيفراز لة ِةزاو ناحيةكاندا 
م بَيـت، زؤر ـار ئةمـة واى    711م بَيت و لة ناحية 511ر ووبةرى مةساحةكة زؤرة بؤ منوونة لة ِةزا بَيت 

م ى هةيـة و دوو سـةهمة، واى كـردووة    411كردووة نةبوونى كةمى مةساحةكة بؤ منوونة زؤر كةس هةية 
 11مليـؤن،   11سـةدا ثـةجنا   نةتوانيوة سوود لة سولفةى عـةِار وةربرـرَى، ناضـار دابةشـى دةكـات يـةكى لة      

مليؤن دابةش دةكرَيت، من ثَيشنيار دةكةم، يةعنى وةزارةتى شارةوانى ئيشى  دى بكات لةسـةر ئـةوةى كـة    
م بـؤ ئـةوةى عةمةليـةى ئيفـراز لـةم ناوضـانة تـةفعير بـَى و خـةَلك          411ئةم ر ووبةرة كةم بكرَيتـةوة، بـؤ   

م بؤ ئةوةى ئـةوانين  111م ةوة بكرَيتة 711نين دا لة بتوانَى موستةفيد بَى لة زةويةكانيان، لة ناحيةكا
ــة        ــَى ل ــرازات دةور دةبين ــؤ ئيف ــةكان ب ــةرى زةوي ــة ر ووب ــوطرافى ل ــةوِعى   ــةوةى م ــن لةبةرئ ــتةفيد ب موس

 .شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى تر ثَيويستة برؤر درَى، سوثاس بؤ بةر َيزتان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةنيسبةتى ئاوى ِةندزَى بةر استى زؤر باس كرا لةسـةرى، بـةس ئـةوةى كـة باسـى هَيَلـة زيـادة بكرَيـت بـؤ          
بـة ض شـَيوةية     ئةوةى كة سوود لة ئاوةكة وةربرريدرَيت، ئيحتمالة تةفاسيَلى ناتوام بضمة نـاو ئـةوةى كـة   

ئـةو ثـرؤذة كــوة بـة ض شــَيوةية  ئـةو ئــاوة لـةوَى  ـةمع دةكرَيتــةوة دوايـى يــان ثؤسـتةرةكانى دادةنَيــت و         
ئيحتمالةكى زؤرة ئةوانة ديراسةت هاتبَيتة كردن، بةس ئةو كَيشةية هى كارةبا و ميكانيكى زؤر هةبوو كـة  

ِيقـى تةماشـا دةكـةم ئـةو هَيلـة كـة ثَيويسـت        دةبوواية ئةوةش ضارةسةر بكرَيت، بؤ هةندَى دةثرسم بـة دة 
هةية يان نية، وةنمى  وابةكةت دوايى دةدةمةوة، بة نيسبةتى كَيشةى تة اوزات و تاثؤ كردنى زةويـةكان  

ثرؤذة بر يارةكمان ئامادة كردبوو بؤ بةرز كردنةوة  13/11/1119لة  13471بة ثَيى نووسراومان ذمارة 
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تاوةكو ئَيستا نةهاتووة، ئةو ثرؤذةية برةر َيتةوة بةر استى زؤر كَيشة حةل  بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةن، بةنم
دةكرَيت بة نيسبةت ئةوةوة، دوو كَيشةى ترمان هةية كَيشةى زيـادة و كَيشـةى زةونـان هةيـة كـة تةسـوية       
نةكراون،  ةنابت باسى زَيدةر ؤييكانت كرد و تةسويةشت كـرد، هـى تةسـويةش ئَيمـة بـة نيسـبةت كَيشـةى        

ثـرؤذة بر يارَيكمـان تايبـةت بـة      13/11َيدةر ؤيى بةر استى ئَيمة بة نووسراوى ئةوةى ئَيستا باسم كرد لـة  ز
تةمديد كردنى خانووى سةرثَيضى ياخود زَيدةر ةوى بـةناوى نيشـتة َى يـةكانى لـة سـنوورى شـارةوانيةكان       

ئةم ثرؤذةية هيض طفتوطؤى لةسةر بةرزكراوةتةوة بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران، بةنم تاوةكو ئَيستا 
ــتا       ــَين ئَيس ــدرا ث ــان ثَيكهَين ــةكى ب ــة ليذنةي ــادارن ك ــةر َيزتان ئاط ــةكراوة، هــةروةكو ب ــةند ن نــةكراوة و ثةس
ليذنةية  ثَيكهَينرا لـة ئةجنومـةنى وةزيـران بـةناوى دةسـتة، كـة هـةموو ئـةو ديراسـاتانة لـةوَى بكرَيـت و            

و ثرؤذةيـة كـة بتـوانن ضارةسـةرى بكـةن ثـاش مودةتَيـك ئـةوةش         بتوانن ئةوانة موتةفةر  بن بؤ ئـةوة ئـة  
ــارةوانى و          ــى ش ــؤ وةزارةت ــك ب ــةند مانرَي ــاش ض ــران ث ــةنى وةزي ــؤ ئةجنوم ــةوة ب ــةموو طةر اي ــاوة ه هةَلوةش

تايبـةت بـة تـةمليك     1991سـاَلى   141طةشتوطوزار، ئيمة لة ئيدارةى سلَيمانى ثَين ئَيستا بر يارى ذمـارة  
ذ كرايـةوة، ئةوانـة هـةر ئيشـيان لةسـةر ئـةوة كـردووة، يـةعنى موسـتةمر لةسـةر           كردنى موتة اوزين دريَـ 

ئةوةى دةر ؤن كة تةمليك كردنى تة اوزات، ئةو كَيشةية بر ة  كةمرتة ئةمة بةر استى زؤر  ـةردى ئةوانـة   
َيز كراوة كة ئةوانة ضةند خانووى تة اوزمان هةية لة طشت هةرَيمى كوردستان، كة دةتوام بؤ ئَيوةى بـةر  

بـؤ خـانووى    1111ةوة كـراوة ئـاخر  ـةردى     1111باس بكةم كة بـة ثَيـى ئـةو  ةردانـةى كـة لـة سـاَلى        
زَيدةر ؤيةكان لة هةر سَى ثارَيزطاى هةولَير و سلَيمانى و دهؤ  بةم شَيوةية سـنوورى ثارَيزطـاى هـةولَير لـة     

 14187ى ثارَيزطـاى هـةولَير   خانووة، لة سـنوورى ِـةزاو ناحيـةكان    537سنوورى مةركةزى شارى هةولَير 
خانووة، سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى شارةوانى سـلَيمانى  ـةرديان نـةناردووة لةبةرئـةوةى بر يـارى ئيـدارةى       

ماوةى كارثَيكردنى درَيذ كراوةتةوة كاريان لةسةر كردووة، لة   1999ى ساَلى  141سلَيمانى ذمارةى ثَيشو 
حاَلـــةت  ـــةردى بـــؤ كـــراوة، بـــةنم بـــةهؤى   15315لَيمانى ســـنوورى ِـــةزا و ناحيـــةكانى ثارَيزطـــاى ســـ

درَيذكردنةوةى ماوةى كاركردن بة بر يارى سةرةوة تةمليك كردنيان ئةجنام داوة و بةردةوامن، لـة سـنوورى   
هـةزار خـانووة، لـة سـنوورى ِـةزا و ناحيـةكانى        3ثارَيزطاى دهؤ  لة سنوورى مةركةزى شـارةوانى دهـؤ    

انووة، دةربارةى ئةو ثرؤذة بر يارةى كة لة ثةرلةمانى كوردستان ثَين ضةند ر ؤذ خ 1121ثارَيزطاى دهؤ  
باسى لةسةر كرا، كة داواى ناردنى ضاوثَيخشاندنةوة بر يارةكة دةركةوت تايبةتة بة تةمليك كردنى خانووى 

دا نيـة بـَى   بَى تؤمارةكان بووة، بةنم هيض لةوةى كة باس كراوة ببوورة من ضوومة ناو ئـةوةوة مـةر ى تيَـ   
نرخة و بَى  ئةوةية، لَيرة ئةطـةر بكرَيـت ئـةو ثرؤذةيـة شـتَيكى زؤر باشـة، بتوانَيـت ديراسـةتَيكى زيـاتر و          
ِــوَلرتى لةســةر بكرَيــت و يــان ئــةو ثرؤذةيــةى يــان ئــةو فةرمانــةى كــة لــة ئةجنومــةنى وةزيــران دةرضــووة  

زطـاى سـلَيمانى ئـةوة ديراسـةت بكرَيـت و      كة دةرضووة ئَيستا ئيشى لةسةر ثـَى دةكـةن لـة ثاريَ    41فةرمانى 
ببَيتة بر يارَيك لة ثةرلةمانى كوردستان بتوانرَى ئيشى لةسةر بكرَيت، ئةوة زؤر كَيشة حةل دةكات، وابزام 

 .ئةوةندة بوو وةنمى  ةنابت
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، شي ن خان فةرموو

 :بةر َيز شي ن عبداجلبار عبدال ين

 .سةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز 

بةر َيز  ـةنابى وةزيـرَى شـارةوانى و طةشـتوطوزار، ر اسـتى ثرسـيارا مـن طرَيـدانا ظـى ثـرؤذا ثـردا دةالل، بـؤ             
ض تشت نةهات بوويـة كـرن، ئـةو ذى     1111هاتبى بةس هةتا دوماهيكا  1111ضاكرنا ثرا دةالل هةر ساَل 

دا وةسا ديـار   1111انيايةكا توركى يان ئريانى، لبةر مةسةال كَيشا تةندةر و ئةو يةنة دةست ضونكو كؤمث
بى كة ئةو تةندةرانة كؤمثانيايةكا ئريانى دةس بكارَى خؤ كرن، بةس هةتا نوكة كـارَى وانـا بسسـتى بر َي،ـة     
دضينت، ثرسيارا من ئةوةية دوو خان ظة طرَيدا يا يةكَى ئةرَى ئـةظ ثـرؤذة طةهَيشـتة كي،ـة و يـا دوويـَى ذى       

 .هاتة سةرف كرنَى هةتا نوكة و ضةندى دى ماية  سوثاس ئةرَى ضةند ثارة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَلى  ئريانى ئين لةسةرى بة نيسةبت ثردى دةالل بةر استى ئةو ثرؤذةية دراوةتة مقاولَيكى ئريانى يان خؤم
دةكةن، بةس ديارة ثاش مودةتَيك نةيانتوانيوة كة ئةو مةوادانةى كة ثَيويستة بؤ ثردى دةالل دابينى بكةن 
خاسةتةن ئةو كلسةى كة هةية بؤ ئةو بةردانةى كـة بةكاردةهَينـدرَيت نـةيانتوانيوة لـة مةنتيقـةى خؤيـان       

َيــنن، ئــةوةش بووةتــة كَيشــة  لــة مابــةينى موهةندســينى  بَيــنن لــة مــةناتقى ديكــة حماوةلــةيان كــردووة ب 
سةرثةرشتيار و مقـاوىل ئـةو ثرؤذةيـة، بـؤ هةنـدَى ئَيمـة حماوةلـةمان كـرد كـة ليذنةيـة  ثَيـك بهَينـدرَيت،             
ليذنةية  ضووة ديراسةتى كردووة و لَيكؤَلينةوةى كردووة لةسةر ئةوةى كة بتوانن ضارةسةرَيك بدؤزنةوة 

شتينة ِةناعةت ئةوة كة مانرَيك فرسةت بدرَيتة ئةو مقاولة بؤ ئةوةى كة ضارةسـةرى  بؤ ئةو كَيشةية، طةي
 .ئةو كَيشةية بكات، ثاش مانرَيك ئةطةر نةكرَيتةوة سحبى عةمةل دةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةير خان فةرموو

 :ابد عثمةنبةر َيزسيوةير 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وو، ثرسيارى يةكةمم، لةوةتـةى مـن هاتوومةتـة ثةرلـةمان هـةر باسـى ئـاوى كلَيسـةى         من سَى ثرسيارم هةب
دةكةن لة كؤيـة، نـازام كَيشـةكة ضـية ، بـةس كَيشـةكة وابـزام طةيشـتووةتة دادطـا و ئـةو شـوَينانة ئةطـةر             

هونةريةوة بةر َيز وةزيرى شارةوانى بؤمان ر وون بكاتةوة، ضونكة ئةو كَيشةية وابزام ثةيوةندى بة اليةنى 
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نية، هةرضةندة ئـةوةى ثةيوةنـدى بـة كةسـَيكةوة هةيـة لـة سـلَيمانيةوة لةطـةَل كؤمثانيايةكـة كـة نـاكؤكى            
 .......... .كةتووةتة بةينيان و لةسةر ِازان 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ا بر يـارى لةسـةر   سيوةير خان كَيشةكة لة دادطاية  ئةطةر لة دادطا بَيت نابَى لَيرة باس بكرَيـت تـاوةكو دادطـ   
دةدات، ئاخر ناكرَيت بة ثَيى ياسا خوشكى من ئيلتـزام بـة ِانونـةكامنان بكـةين و بـة ثَيـى ياسـا ئةطـةر لـة          

 .دادطا بَيت موناِةشة ناكةين، تكاية بؤ ثرسيارةكةى ترت فةرموو

 :ابد عثمةنوبةر َيزسيوةير

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نها وةنمةكمان بداتةوة باشة ناتوانَى  ةنابى وةزير بةس تة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيرة نا دةتوانى دواتر بضيتة الى و ِسةى لةطةَل بكةى، سيوةير خان فةرموو

 :ابد عثمةنبةر َيزسيوةير 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ارى سـَييةمم، بـة   كَيشة نية، ثرسـيارى دووةمـم تـةر  دةكـةم لةبةرئـةوةى زؤر باسـكرا خـانووة بـَى تاثؤكـان، ثرسـي          
نيسبةتى ثرسيارى سَييةم لةناو هـةولَير طةر ةكـةكانى نـاو هـةولَير طـةر ةكى عارةبـان و تـةعجير و خانـةِا، تةبعـةن          
موَلكةكانيان با بَلَيني لَييان ستاندراوةتةوة و دةستيان بةسةر طرياوة ئايا كردوويانةتة ثرؤذة  ئةوة  ـةنابى وةزيـر   

كةكةيـة كـة هاتووةتـة ثةرلـةمانى كوردسـتان ر ةوانـةى ليذنـةى شـارةوانى كـراوة و داواى          دةزانَى، بةنم داواكارى خةَل
ــةرةبوو         ــةوة، داواى ِ ــةرةبوو نةكراونةت ــةكان ِ ــاوةن موَلك ــةنم خ ــةوة، ب ــةرةبوو كراون ــيةكان ِ ــةن كرَيض ــةوة دةك ئ

ان ِـةرةبوو نةكراونـةوة    دةكةنةوة، لةبةرضى  يةعنى لةبةرضى كرَيضى ِةرةبوو دةكرَينةوة ، بةنم خاوةن موَلكـةك 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار)بةر َيز لري عبدا  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس  ةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، سةبارةت بة خاوةن موَلكةكانى طةر ةكى عةرةب و تةعجير و خانـةِا و  
راوة لةبةرئــةوةى كــارى ئيســتم كيان بــؤ نــةكراوة، ِــةرةبوو نةكراونةتــةوة، كــة ئيســتم   نــةكرابَيت  تــةي

لةسـةر موَلكـةكانيان نيـة، يـةعنى     ( عـدم التصـرف  )ِةرةبووش ناكرَينةوة، بةنم هيض نيشانةى طَلدانةوةشى 
ئةوانةشـى لةسـةر ئـةجنام    دةتوانن هةر ض بكةن، دةتوانن سوود لة موَلكةكانيان وةربررن و كارى فرؤشنت و 

 .سوثاس .بدةن، هيض كَيشةيةكيان نية، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سيوةير خان فةرموو
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 :ابد عثمةنبةر َيز سيوةير 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سئةوان باسي ئةوة دةكةن كة دةس  بةسةردا طرياوة، لةوانةية نةتوانن تةسةر وف لةسةر موَلكةكانيان بكةن، سوثا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . ةنابي وةزير، فةرموو
 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةثَيي ئةو مةعلوماتةي كة من هةمة، نيشانةي طلدانةوةيان لةسةر نية، دةتوانن تةسةر ويف ثَيوة بكةن، 

ئةوانين ضارةسةر كراوة، ثَيشرت وا بوو دةبواية ثَين بةَلكو هةندَي شوَين هةية بؤ فرزؤني ثَي دةَلَين 
ئَيستا ئةوانة هةموويان ئيستيم   بكرَين، بةس كة حساب كرا ثارةيةكي زؤر زؤري ثَي دةويست، بؤ 
ئةوةي ئةو ناوضةية هةمووي ئيستم   بكرَيت، يان ئةطةر بةزةوين بدراية ئةوة زةوييةكي زؤري 

 .ريا، ئةطينا دةتوانن تةسةر ويف ثَيوة بكةن، سوثاسدةويست، لةبةر هةندَي ئةوة ر اط
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار شلَير حممد جنيب، فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةخَيرهاتين  ةنابي وةزير دةكةم، بةر اس  من ضوار ثرسيارم هةبوو، ثرسياري ئةخرييان، باس ناكةم

ضونكة وةنمةكةم وةرطرتةوة، بةنيسبةت ثرؤذةكاني ئاوي ر انيةو ِةندزَي بوو، بةس باسي دةربةندخياني 
ئَيمة كاتي خؤي نووسراوَيكمان كردووة، بؤ ئةوةي ر وونكردنةوةمان : نةكرد، بةنيسبةت ثرسياري يةكةم

مليؤن دؤالرة، ئةو (51)طوذمةكةي بدةنَي لةسةر ثر ؤذةي داناني ثَيوةري ئاو، بؤ هةر سَي ثارَيزطاكة، كة 
وةنمةي كة ثَيمان طةيشت وةكو ليذنةكةمان، بةنووسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، ذمارة 

 ر وونكردنةوةكة ئةخريدا ولة دةكةن بؤ وةزعةكةمان شةرحي هةر ،15/9/1111لةبةرواري ( 1172)

 ئةو بةثَيي ئةضَيت لةوةش ئيماراتي (D.M.C)لةطةَل كراوة بةَلَيندةر بةرذةوةندي لة طرَيبةستة ئةو دةَلَيت

 ثرسيارةكةم من بكرَيت، تَيدا كاري ناتوانَيت فاشيلة مةشروعَيكي كردووة، ئَيمةيان بؤ كة ر وونكردنةوانةي

 حكومةت زةرةري ئةوةندة عةمةلةكةي سحب بكرَيت،  َيبة َي ناتواندرَيت ثرؤذةية ئةم ئةطةر بوو، ئةوة

 وةزير  ةنابي بةر َيز :دووةم ثرسياري بةنيسبةت ساَلة، 7 ئةوة ر اوةستاوة خؤي لة َيراي ةعيني دةطةر َيتةوة،

 سلَيماني، لة بةتايبةتي تاثؤيانة بَي خانووة ئةو مةوزوعي بؤ ليذنةكةمان دةكةين، ضوون بةدوادا ئَيمة كة

 باسي كة ،1938 ساَلي هي (941) نوسيووة، ذمارةكةشم من هةية، سةورة ِيادةي مة لسي بر ياري كؤمةَلَيك

 دةَلَيت، ناحيةكاندا لة مةتر،(151) دةَلَيت ِةزاكاندا لة ناحيةكان، ِةزاو بؤ دةكات زةوي دابةشكردني

 ئَيوة بر يارانة ئةم كة دةكةم لَي تكات بكةين، تاثؤ تاثؤيانة بَي خانووة ئةو كةَانةوَيت ئَيمة مةتر،(711)

 لة هيضي ضونكة بكةن، هةموار هةمووي ئةمانة كة داد، ةزارةتيو لةطةَل بكةن حماوةلة بةياساية 



 712 

 كة مةترة،(111) هةية مةترة،(81) هةية ضونكة لةشارةكاندا، نية كؤنانةدا طةر ةكة ئةو بةرذةوةندي

 الي تاثؤ دائريةي دةضنة كة بكرَيت، تاثؤ لةسةريان كة خؤشيانة حةِي وة ناحيةن، ِةزاو بةتايبةتي

 هةروةها لةسةرت، بكةم تاثؤي ناتوام من بر يارة ئةو بةثَيي دةَلَيت ثَيي تاثؤ لة بَيت،دة تةواو شارةواني

 لةساَلي (811)ذمارة بكريت، لةسةر ئيشي دةضَيت لةوة كة هةية، سةورة ِيادةي مة لسي تري بر يارَيكي

 بةدةست كة يزةويانة ئةو بةسةر طرتووة دةستيان بةتةواوي ئةمة دةرضووة، ئةنفال ثرؤسةي ثَين 1988

 ئَيستا  وتيارةكان، بة نةدراوة حةَِيك هيض كراوة، دروست لةسةر ِةسري مو ةمةعاتي بووة،  وتيارانةوة

 ئةوةش ئةبَيت كردووة، شكايةتيان مولكيةش دةعاوي لة وابزام  وتيارةكان بكةن، تاثؤي دةيانةوَيت كة

 شَيوةية  بةهيض كران، دروست 1983 لةساَلي ةيئةوان بةتايبةتي كؤمةَلرايانة ئةو ئةطينا بكرَيت، ضارةسةر

 لة سةورة، ِيادةي مة لسي لة(798 ) ِةراري بةنيسبةت بكةن، لةسةر تاثؤي ئيشي نةتوانن ئةضَيت لةوة

 بؤمان ئَيمة بةمة بكات، تة اوز مةنعي ناتوانَي شارةواني بةر اس  ر َيررييةكة ئةمة ،2/2/1983

 دةَلَيت بةس مةحاكم وة مةحاكم، لة دةكرَيت لَي شكايةتيان  ارزؤر تة اوزات بةشي كة دةركةوتووة

 ئةم  ةنابت كة هيوادارم من بكةن كارَيك تكاية بَيت، مةحكةمةدا لةبةردةمي نابَيت شارةواني سةرؤكي

 حةملةيةكي بة ئةمة هةية، خةَلكةوة زؤر بةذياني ثةيوةندي ضونكة طرنرة، زؤر ئَيمة الي مةوزوعة

 وةكو دةكةين تةئيدي هةموو ئَيمة دابندرَيت، بؤ بود ةدا لة باشي ثارةيةكي دةبَيت كة ت،دةكرَي نيشتماني

 بؤ ،1982 ساَلي ي(71)ذمارة بر ياري :سَييةم ثرسياري خةَلكة، هةموو كَيشةي ئةمة ضونكة ثةرلةمان،

 لة دةكةين ةيرس كة ئةوةي حكومةت موَلكي و ماَل فرؤشتين بؤ دةكرَيت كة موزايةدةكان ئَيمة موزايةدة،

 دةستةي لةكاتَيكدا بر يارة، ئةو بةثَيي بَيت، موزايةدة بة تةنها دةبَيت كة هةية، كَيشةية  شارةوانيدا

 ئَيمةش لة داوايان شارةوانيةكان بانرةواز، بةبَي ثر ؤذة، بؤ وةردةطرَيت لةشارةواني زةوي هةر وةبةرهَينان

 ئةو هةبَيت، تةِيم ليذنةيةكي ئةطةر بكرَيت، هةموار رةبر يا ئةو دةكةين حةز ئَيمةش بةر اس  كة كرد

 ياساي هةمووي ياسايانة ئةو تكاية ئةوة لةبةر بكرَيت، بؤ ئيشةكةي فيكرةيةكة، خاوةن كةوا خةَلكةي

 .سوثاس زؤر نايةت، ر ؤذة ئةم بةكةَلكي كة مشولية حوكمَيكي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووفة وةزير،  ةنابي بةر َيز سوثاس،
 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس  ةنابي سةرؤ ، بةنيسبةت ثَيوةري ئاو، بةر اس  ئةوة بووة بة كَيشةيةكي طةورة بؤ من، ئةو 

ين بؤ ثَيوةرة كة موالحةزةمان كرد ثَيوةرَيكي باش نية، ثارةيةكي زؤريشي بؤ تةرخان كراوة، ئَيمة هةستا
ئةوةي كة دَلنيا بني ئةو ثَيوةرة دةتوانَيت خزمةتي هاوونتيان بكات، لةطةَل كؤمثانياية  كة ئةو 
ثرؤذةيةي وةرطرتووة، ثَيمان وتن ئَيمة ئةو دةنَيرين بؤ موختةبةرو فةحسي دةكةين، ضونكة لة 

ةَل ئةوةشدا كة خاوةن طرَيبةستةكةشدا نية، كة فةحس كردن و ئةو شتانةي تَيدا نةبوو، بةس ئَيمة لةط
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ئيشني، مةسَلةحةتي عام بؤ ئَيمة زؤر طرنررتة، ومتان ئَيمة ئةوة دةكةين، بؤية مة بورمان كردن كة ئَيمة 
بينَيرين بؤ فةحسي تاِيرة، ضةند منوزة َيكمان وةرطرتن و ناردمانة تاِيرةيةكي عالةمي لة نةمسا، 

كة هةمووي فاشر بوو، طومامنان نةبوو لةوةي كة  لةثاش ئةوةي كة نةتيجةكةي دةرضوو، بؤمان دةركةوت
فاشر دةبَيت، بةس ومتان با دَلنيا بني مةدرةكمان هةبَيت كة ئةوة نة احةتي نية، كؤمثانيا زؤر نيرةران 
بوو، حماوةلةي كرد وتي ئةوة ياسايي نية، ئَيوة بَي ئَيمة ئةوةتان كردووة، بةس خؤيان منوزة ةكةيان كرد، 

لةطةَل ئةو شةريكةية كة تاِيرةي  يهانيان هةية، ثةيوةنديان لةطةَل بكةن، تاِيرة  ومت ئَيوة بر ؤن
 يهانيةكة هةر موسر  بوو لةسةر ِسةي خؤي، دوايي لةطةَل ئةوةي كة ئَيمة بتوانني ديسان تةئكيد 

انين بكةينةوة ومتان باشة ئَيمة دةيدةينة دةستةي تةِيسي نةوعي لة وةزارةتي ث ندانان هةية، با ئةو
تةئكيد بكةن، تةماشا بكةن كة ئةو ثَيوةرة نة احةت دَينَيت يان نا ، ئةوانين بةهةمان شَيوة تةئيدي 
ر ةئي ئَيمةيان كرد، هةتا تةئيدي ئةوةشيان كرد كة طرَيبةستةكة هةَلبوةشَينينةوة، كة بينيان ئَيمة 

يكةين، ومتان نةوعَيتَيك دابني موسر ين لةسةر ِسةي خؤمان وتيان باشة ئَيوة ضيتان دةوَيت ئَيمة دة
بكريت ئَيمة ناوين نادةين هةر نةوعَيتَيك بؤ ئةو ثرؤذةية دةست بدات ئَيمة ر ازين و ئَيوةش دةبَيت 

دؤالر لة ثَيوةرةكةي ئةوان كةمرت بوو، ئَيستا ئَيمة لة دانووسانداين  111ئامادةي بكةن، كة هَيشتا 
وةرة بهَينن، بةثَيي ئةو مواسةفاتةي كة ئَيمة ويستوومانة ئةوانين موافةِةتيان كردووة، كة ئةو ثَي

لةضةند شةريكاتي عالةمي دةستنيشان كراوة، هةَلبذَيردراون بؤ ئةوةي يةكَيك لةوانة دابندرَيت، ئَيستا بؤ 
سبةييَن نةتيجةكة تةواو دةبَيت بؤ ئةوةي بتوانني بر يار لةسةر ئةوة بدةين كة ئَيمة لةطةَل ئةوان لةسةر 

طرَيبةستة بةردةوام دةبني يان نابني، ئةطةر بةثَيي مةر ي ئَيمة كرديان ئةوة ئَيمة مواف  دةبني،  ئةو
مليؤن دؤالر ئَيمة زةرةر بكةين ئةوة هَيشتا (5)لةطةَل ئةوةشدا ئةطةر ئَيمة عةِدةكة هةَلوةشَينينةوة 

ونكة مةرحةلةيةي يةكةم مليؤن دؤالرمان هةر بؤ دةمَينَيتةوة لةو طرَيبةستة، ض(71)ِازاجنمانةو 
مليؤن دؤالرة، مةرحةلةكاني تر ديسان لةثاش ئةو فةيسة دةبيتةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة موسر ين لةسةر (51)

ئةوةي كة ثَيوةرَيكي زؤر بامشان هةبَيت، لةبةر ئةوةي ماوةيةكي زؤري خاياند ئَيمة المان باشرتة، كةثاش 
و نةتوانني سوودي لَي وةربررين، ئةوة بووة هؤي دواكةوتين ئةو ساَلي تر ئةو ثَيوةرانة خرا  بَيت  7تا  1

ثَيوةرة، ئةوةي تر كة  ةنابت باسي بر يارةكاني مة لسي ِيادةي سةورةت كرد، بةر اس  من داوا لة 
 ةنابت دةكةم كةوا بةنووسني ئةوةم بدةيَ ، تا ديراسةتي بكةين و ثشترريي ر ةئي  ةنابيشت دةكةين بؤ 

مة بتوانني ثرؤذة ياسايةكي بؤ ئامادة بكةين و بَيتة ِؤناغي  َيبة َي كردن و كاري لةسةر ئةوةي كةئَي
بكرَيت، بةنيسبةت فرؤشتين ماَل و موَلكي حكومةت، بةر َيرةي بانرةوازي ئاشكرا، ئةزانني موَلكي حكومةت 

 لةياساداية، ئةوة ووب موزايةدةش كة دةبَيت، موزايةدة بة بَيت شتَيك هةر يانكة ئةطةر مساتةحة بَيت 

 خؤي ياساي وةبةرهَينان ئةوة وةبةرهَينانة، هي كة ئةوةي دةبَيت، شَيوةية بةو شارةوانية وةزارةتي ياساي

 موَلكي و ماَل دةكةين حةز نني، ئةوةدا لةطةَل ئَيمة بةر اس  موِابر، بةبَي وةبةرهَينان دةيدةنة كة هةية،

 لةو بةشَيك وةبةرهَينَيك هةر دةيداتة كة زةوييةي لةو وانَيتبت حكومةت بَيت، شةريك حكومةت حكومةت،
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 بة بيدات دةيكات وةبةرهَينةرة ئةو يان دةيكات، كة شةريكةية ئةو كة ِازاجنةي لةو بةشَيك يان زةويية

 بةس دةدةييَن، ثارةيان بود ةو ئَيمة ناَلَيم دةكةين، هاوبةشي بةزةوي ئَيمة كة نيسبةي بةو حكومةت،

 حكومةت بؤ بود ةية  و بن شةريك ئَيمة لةطةَل بتوانن شَيوةية بةو ئةوان دةكةين، بةشداري كة بةزةوي

 باسي  ةنابت كة ئةوةي بضَيت، بةبةالش حكومةت زةوي نامانةوَيت دةضني ئةوة بؤ ئَيمة بكرَيت، دابني

 حكومةت موَلكي ةبةالشب ئَيمة كة نةماوة، زةمانة ئةو بةر اس  بياندةييَن بانرةواز بَي ئَيمة كة دةكةيت

 .سوثاس بةكةس، بدةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو خان، ئاش  هةية، تةعقيبت
 :بةر َيز ئاش  عزيز صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بود ة، ياساي ثر ؤذة طفتوطؤكردني لةكاتي ثار ساَلي ئَيمة شارةواني، وةزيري بةر َيز بؤ هةية ثرسيارم سَي من

 ئةو مشولي عةِار سولفةي كة كرد لةوة داكؤكيمان ثةرلةمان ئةندام كؤمةَلَيك دا،1111 دارايي يساَل

 كةوة  كرد بةوة ئاماذةي داراييدا وةزيري لةوةنمي هةية، مةتريان 111 زةويي كة بكات هاوونتيانة

 ئةو بؤ بكرَيت سةرف بؤ راييدا تةرخانكراوَيكي بتوانن و بن هاوكار كة نية، لةوةدا كَيشةيان دارايي وةزارةتي

 نادات بينا ئيجازةي شارةواني وةزارةتي لةبنةمادا كة شارةواني وةزارةتي خستةثاَل كَيشةكةي بةنم زةوييانة،

 وةزارةتي لةاليةن فةرمي بةشَيوةي زؤري بةشَيكي زةوييانة ئةم لةكاتَيكدا مةتريية، 111 كة زةوييانةي بةو

 وياسا ثارَيزةران وةكو وةريانررتووة، ثيشةيي بنةمايي لةسةر كة توَيذانةي ئةو دابةشكراوة، شارةوانيةوة

 نةبتوانن كردووة، واي ئةمة وةريانررتووة، مةتريدا 111 لة زؤربةيان كة كؤمةنيةتي، توَيذةري و ناسان

 ةيئةو لةبةر نزمرتة، نرخَيكي زةوييانة ئةم نرخي لةبةرامبةريشدا بكةن، عةِار سولفةي لة ئيستيفادة

 بؤ ضية ث نتان ئةوةية، من ثرسيارةكةي بؤية ناكات، سولفةية ئةم مشولي كة ئةزانَيت دةيكر َيتةوة كة خةَلك

 داراييةوة لةر ووي كَيشةية ئةم كة ئةوةي بؤ هةبَيت ئامادةيي دارايي وةزارةتي لةبةرامبةردا بتوانن ئةوةي

 ئةوةي بؤ ضية ، ث نتان بةر َيزتانة، وةزارةتةكةي لةالي زياتر كَيشةكة دابنَيت، بؤ تةرخانكراوي بتوانَيت

 خؤتاندا لةث ني ئَيوة ثَيويستة دابةشكراوة، تازة كةواِيعَيكة مةتريانة 111 زةويية ئةم كَيشةي

 ،1111 ض ،1113 ياساي ض شارةواني وةزارةتي لةياساي :دووةم ثرسياري بدؤزنةوة، بؤ ضارةسةرَيكي

 باس دةكات، شارةواني وةزارةتي ئاماجنةكاني لة باس كة دووةمدا  لةماددةي نداسةرةكيةكا لةئاماجنة لةيةكَيك

 كوردستان هةرَيمي كردني سةوز لةسةر ئين كة دةزانَيت خؤي ئةركي بة شارةواني وةزارةتي كة ئةكات لةوة

 وئة بؤ و طوندةكان بؤ صةحية وسةريف خاوَين ئاوي كردني دابني ئاماجنةكاني لة تر يةكَيكي بكات،

 شوَيين كردني دابني ئاماجنةكاني لة تر يةكَيكي ئةوةش سةرةر اي شارةوانيةكانداية، لةسنووري كة ناوضانةشي

 سةردانةكاندا لةزؤربةي ئَيمة  ثَيكراوة، ئاماذةي نةة بة طوندةكانين بؤ تةنانةت طشتية، ثاركي حةوانةوةو

 ئةوةية ، من ثرسيارةكةي هةية، صةحيان سةريف و تةندروستيان ئاوي موشكيلةي طوندةكان ئَيستا تا دةبينني
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 بيخةنة كة ئاماجنة، ئةم كردني تةر ةمة بؤ ساننة ئةكةن ئين ضؤن بةر َيزتان وةزارةتةكةي وةكو

 بؤطوندةكان، بر وات  طش  ثاركي و طش  شوَيين هةية ئومَيدي خةَلك كة  َيبة َيكردنةوة ، ضوارضَيوةي

 هةرَيمي لة كةلَينةكان لة يةكَيك كة دةبينني ر اس  زؤر بةضاوَيكي ية،ئةوة ثرسيارةكةم لة تر بةشَيكي

 كةرتي لة كة ئةوانةية زياتر سةوزة، كةدةبينني ناوضانةشي ئةو نية ، سةوز كةناوضةي ئةوةية كوردستان

 ةك نيشتة َيبوونانة ظيلةو ثر ؤذة بةو هةية ثةيوةندي يان كردووة، سةوز ناوضةكاني خؤي خةَلك تايبةتدا

 زؤر ئةوة ضونكة لةكوردستاندا، سةوز ثانتايي كردني زياد بؤ ضية  ث نتان دةكات،  َيبة َيي تايبةت كةرتي

 دةركردني لةكاتي لةكوردستاندا هاوونتية  هةموو ثرسيارةكام، لة تر يةكَيكي دةبيندرَيت، بةكةموكور ي

 ئةطةر كة شؤستة، ِريتاوو خزمةتروزاريي اويبةن دةسةندرَيت لَي ثارةي بر َيك لةثَيشةكيدا بيناية ئيجازةي

 يةكَيك وةردةطريَيت، لَيي لةبةرامبةردا دينار هةزار 8 نزيكي ضوارطؤشةية  مةتر هةموو نةضوومب بةهةَلةدا

 شؤستةية كردني ودابني كردن ِريتاو كة ئةوةية خؤي شارةواني وةزارةتي سةرةكيةكاني ئةركة لة

  َيبة َي خؤي ئةركةكةي ضؤن دةسةندرَيت هاوونتي لة ثارةية ئةم ةردالةبةرامب ئةطةر لةطةر ةكةكاندا،

 بارمتةية ئةمة كة ئةوةية  ةنابت وةنمةكةي ئةطةر دةدات، ثارة خؤي هاوونتي لةبةرامبةردا كة دةكات ،

 .اسسوث زؤر وةربررَيتةوة، ثارةكة هاوونتية  هيض نابينم بارمتةيةدا ئةم لةبةرامبةر بةنم وةردةطريَيت،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو وةزير،  ةنابي سوثاس،
 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 مةترنان 111 زةويي هيض ئَيمة دةكرَيت، لَي باسي كة مةتري، 111 خانووي بة سةبارةت سوثاس، زؤر

 سلَيماني لةثارَيزطاي حةِيقةت بَييتة ئةطةر بةس نية ، كةمرت مةتر 111 لة ياسا بةثَيي نةكردووة، دابةش

 ئةوانة دةبَيت هةندَي لةبةر كراوة، تاثؤش كراوةو ئيفراز زةوي كة هةية، مةترين 148 تا 151 هةية،

 عةِاري سولفةي دةبَيت بَيت، هةرضةند زياترة، يان مةترة 111 هةية، سةنةديان ئةوانةي كة بررَيتةوة،

 تةِسيمي مةتر، 151 يان مةتر 111 بة كردووة تةوزيعي شارةواني وةزارةتي كة ئةوةي نة  بيررَيتةوة،

 مةحكةمة لة ئةضن نية ، سةنةد دوو هةية، سةنةد ية  ئةوكاتة وةربررن، ثَي عةِاري سولفةي و بكةن ي1

 ئةوة وةردةطرَيت، عةِاري سولفةي سةنةد ية  دةبَيت، سةنةد ية  هةر ئةوكاتةش بةس سةهم، بة ئةيكةن

 ئةوةش بةتةواوي، مةتر 111 بة بيكةن برؤر درَيت، ياساية ئةو دةبَيت ئي  ناتوانني ئةوة لةبةر كَيشةكةية

 تر هةرضةندي يان مةتر، 151 بة مةتر 111 بة تر زةوييةكاني شارةكان، بؤ شَيواندنَيكة بةر اس 

 دةوَيت، زياتري خزمةتروزارييةكي ةئةو مةتر، 151 يان مةتر 111 بة بيكةين ئَيستا كردووة، كةتةوزيعمان

 دةبَيتةوة، كةم ئةمةش سةوزايي، هي ثةروةردةيي، تةندروس ، خزمةتروزاري لةناحيةي ترافيك، لةناحيةي

 دةست مةتر 111 بة هةموو كةدانراوة ث نةي بةو بؤية طةورة، زؤر كَيشةيةكي دةبَيتة ترافيك هةروةها

 سوود ئةوةي بؤ مةتر، 111 بؤ كردووة دابةشيان شارؤضكةكان شارو نيلةطةر ةكةكا لةزؤر بةداخةوة ثَيكراوة،
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 شارةكان سةوزكردني بةخانوو، بكةن تريشي بةشةكةي بةثارةو بيكةن وةربررن زةوييةكة لة لةبةشَيك

 ساننة كة ئةوةي بؤ دةكةين تةرخان بود ة ئَيمة هةستني، كةثَيي ئَيمةية سةرشاني ئةركي ئةوة بةر اس 

 بتوانن خؤمان خةَلكي و هةبَيت، سةوزايي زياتر شارؤضكةكامنان شارو تا بكةين تةنفيز شتانة وئة و ثار 

 دةوَيت، زؤري بود ةيةكي دةوَيت،  َيراي بةداخةوة  ئةوةش بةس بدةن، ئةجنام ثاركانة لةو طوزةراني خؤش

 لة هةميشة ئَيمةدا ث ني لة بةس كردن،  َيبة َي ِؤناغي بَينة كة ثاركانةي ئةو هةموو بؤ نية كةم

 بةس بكةين، دروست بؤ ثاركيان تا دادةنَيني بؤ ث ني شارؤضكة شارو ضةندين ساننة ئَيمةدا ثرؤذةكاني

 ئةوانة كة تر ثر ؤذةي بةهةندَي دةدرَيت ئةولةويةت بكرَيت، تةصدي  كة ئةوةي ِؤناغي دةطةينة تا دةبينني

 لةشاري بةتايبةتي سةوزايي كة هةية ماستةرث نَيك ةية،ه طةورةمان زؤر ث نَيكي ئَيمة دةكرَين، لةبري

 هةولَير لةشاري بكرَيت، زؤر كةمة، سةوزاييان ر َيذةي كة طةورةكان شارة واتة دهؤ  و وسلَيماني هةولَير

 ئةوة كة بةداخةوة شارةواني ئةجنومةني لة بةس ئامادةية بووة، تةواو ث نةكةي ماستةر كة سةوز، ثشتَينةي

  َيبة َيكردن، ِؤناغي بَيتة ئةوة ئةطةر نةكراوة، تةصدي  ئَيستا تا بةداخةوة ئةوانة لةالي رَيكةمان ضةند

 زؤر ر َيذةية ئةو بةس %71 عالةمي ستانداردي بةخؤي %48 لة دةبَيتة لةهةولَيردا سةوزايي ر َيذةي بةر اس 

 ضةند لةوَي شار، لةهةواري  َيرا لةزؤر مانيسلَي لة هةروةها دةكات، ضارةسةر تةسةحور لة هةولَيرين دةبَيت، زياد

 ثاركن، خةريكي ئةوة لةدهؤكين هةروةها بكرَيت، لةوَي زؤر سةوزاييةكي كة ثَيدراوة، ئيهتيمامي زؤر دؤمنة هةزار
 كاريان ئةوانة نزيكدا ئايندةيةكي لة ثَيدةدةين، زؤري ئيهتيمامَيكي وئَيمةش بَيت زؤر سةوزايي كة وادةكات ئةوة
 ثر ؤذانة ئةو كة نية، حكومةت ِودرةتي لة بيكات، وةبةرهَين دةبَيت هةية شت هةندَي ضية بةس كرَيت،ثَيدة

 بةر اس  ئةوة خاوَين ئاوي خاوَين، ئاوي كردني دابني بةنيسبةت دةبَيت، ئيستيسماري ثرؤذةي ئةوة بكات،  َيبة َي
 بكرَيت، دابني بؤ ئاويان طوندةكانين هةتا كانشارؤضكة شارو هةموو كردووة حماوةلةمان ئَيمةية، ئةركي لةسةر

 هةموو بؤ ئاو كة ئةوةية هةدةف بةس بكةين، بؤدابني ئاويان تانكةر بة داوة هةوَلمان هةية، موشكيلةيان كة ئةوانةي
 وةرطرتن ثارة بةنيسبةت ضووة، بؤ ئاوي ثر ؤؤذةي كوردستان هةرَيمي زؤري هةرة بةشي ئَيستا هةتا بر وات،  َيراية 

 بةخانوو دةست ئةوةي ثَين وةردةطريَيت ر سوماتين ر سوماتة، ئةوة وةربررن، خانوو كرني دروست مؤَلةتي ئةوةي بؤ
 وةري نايةت تر  ارَيكي خؤ ر سوماتة، وةكو ئةوة بكةيت، طوزاري خزمةت ثرؤذةكاني و شةِام بة دةست يان بكةيت،
 زؤر ر ةمزيية ثارةكةش دةطريَيت، وةر ثارةية ئةو نةكراوة يخزمةتروزار ثرؤذةكاني هَيشتا بةداخةوة ئةوة بررَيت،

 .سوثاس وابزام، نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو معروف، عارف ئاهةنط ر َيزدار سوثاس،
 :رؤصلبةر َيز ئاهةنط عارف 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ئةوةش كة بةتايبةتي، هةولَير لة هةبوو تة اوز دياردةي 81 لةسانني من دةكةم، وةزير  ةنابي بةخَيرهاتين

 لَي ماستةرث ني سةرشَيواني كران، بنرب  ئةوانة تةبعةن بوو، مشك كلك بوو، بريكؤت بوو، ما يداوة بوو، ناضاري
  وابت  ةنابت هةبوو، تايبةت ئامارَيكي ئايا من ثرسيارةكةي بةنيسبةت ضارةسةركرا، كة وةختةي ئةو نةبوويةوة،

 ض ئايا بثرسم،  ةنابت لة شت ية  ئةمةوَيت من بةس هةية، تة اوز وتت كة عبدا  كا  سيارةكيثر لة دايةوة
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 شارةكاني لة شارة لةم بوونداية ، زياد لة تة اوز ئايا يةعين دياريكراو ، فةترةيةكي ض لة دةكات ، زياد تة اوز كاتَيك
 بثرسم ، ئةوةندة دةمةوَيت من دةبَيت، زياد امَيكمةر ض بة دةبَيت، زياد تة اوزة ئةو بةتايبةتي وةختَيك ض تر،

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو وةزير  ةنابي بةر َيز
 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 هؤكارةكةشي وة،كردو تة اوزيان كة هاوونتيانةي ئةو و ر ةوييةكان زيادة بؤ كراوة ئامارَيك 1111 لةساَلي

 كة ئةوانةي هةذارن و دةرامةت كةم هاوونتيانة زؤربةي نيشتة َيبوون، شوَيين نةبووني بؤ دةطةر َيتةوة

 وةزارةتي لةث ني نامَينَيت، تة اوزين بكرَيت ضارةسةر نيشتة َيبوون كَيشةي دةكةن، تة اوز

 يةكةي هةزار(5) ساَلي كة كراوة، لةسةر موافةِةتيشي ئةوةية ث نةكةيان نيشتة َيبوون، ئاوةدانكردنةوةو

 هةزار(5) ساَلي هةر ئةطةر دةرامةتن، كةم و هةذار كة ئةوانةي بؤ بكرَيت ضا  شوِة بة ؤري نيشتة َيبوون

 تا تة اوزات نامَينَيت، تة اوزين و دةبَيت وكةمرتين كةمرت كَيشةية ئةو كة مةعلومة بكرَيت بؤ موافةِةي

 بةس ئَيستا ثَين باسكرد  ةنابتم بؤ كة ذمارانةي ئةو كراوة  ةردين راوة،ك لةسةر سةيتةرةي حةدَيك

 ئةوكاتة بكةين، دابني خؤمان هاوونتياني بؤ نيشتة َيبوون يةكةي بتوانني ئَيمة كة ئةوةية ضارةسةري

 .سوثاس نامَينَيت، كَيشةمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو هةية، تةعقيبت خان، ئاهةنط سوثاس،
 :رؤصلبةر َيز ئاهةنط عارف 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بوونداية، زياد لة نيسبةكةي تة اوز كَيشةي واتة بةنيسبة، لةزيادبوونداية كة كَيشةيةي ئةو يةعين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وةزير  ةنابي فةرموو

 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 زاهريةية ئةو ر ابردوو، سانني لةطةَل بكةين ر ةضاوي ئةطةر كردووة، زيادي و مةعلومة بَلَيني ناتوانني ئَيمة

 ضارةسةري ئةطةر بكةن، تة اوزة ئةو خةَلكة ئةو بوون مة بور بةس نية، صةحي زاهريةيةكي بةر اس ،

 بكةين، دابني بؤ نيشتة َيبوونيان ييةكة كة دةبَيت بةوة ضارةسةرةكةش دةبَيت، زياتر ئةوة نةكةين

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ابراهيم، طةاء كال ر َيزدار سوثاس،
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 :ابراهيم طةاءبةر َيز كال 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 وةزير  ةنابي ِسةكاني لةسةر هةية موالحةزةيةكم من دةكةم، وةزير  ةنابي بةخَيرهاتين ثَيشةكي

 ...خؤيدا ِسةكاني لةسةرةتاي خزمةتروزارين، وةزارةتَيكي ئةوان دةزانَيت  ةنابي وة  ِسةكاني ايلةسةرةت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو مةكة، وةزير  ةنابي ِسةكاني لةسةر تةعقيب بكة، خؤت ثرسيارةكةي تكاية
 :ابراهيم طةاءبةر َيز كال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 صةحي داتايةكي ض كارَيك ، ض ئةجنامداوة ، ضي وةزارةت ئةمر ؤ، تا ئَيوة بووني بةكار دةست لةسةرةتاي

 ثرؤذةتان ضةند كردووة ، ضيتان ئَيستا تا  ةنابت بووني دةستبةكار لةسةرةتاي كة لةبةردةستاندا هةية

 تانطوند ضةند هةَلكةندووة ، بريتان ضةند كردووة ، ِريتان كيلؤمةتر ضةند كردووة،  َيبة َي

 لةسةر ئَيستا تا ،1111 ساَلي بود ةي  َيبة َيكردني ر َيذةي ترم، ثرسيارَيكي دوايي، تا ئاوةدانكردؤتةوة ،

 ئةطةر ضةندة ، ر َيذةي كراوة ، ضي وةبةرهَينان يان وةطةر خسنت، نة بود ةي تةبعةن وةزارةت ئاس 

 باسي كرد، مو ةمةعيان باسي ئةندامَيك ندضة دواتر، ثرسياري ضية ، سةبةب بَيت، كةم نسبة بَلَين نةهاتية

 باذَير دا لةناو تة ةموعاتة ئةو دهؤ  لةثارَيزطاي هةرضةندة ئةوةدام، لةطةَل منين كرد، تاثؤكردنيشيان

 ، ثَين  كابينةي لةسةردةمي 1119 لةساَلي ماوةتةوة ِةسري مو ةمةعاتي هةندَي بووة، حةسم تةِريبةن

 دامةزراندني دواي خرا، ثشتروَي بةنم كرا، لةسةر دانوستاني دهؤ  ثارَيزطاي و وةزيران ئةجنومةني لةنَيوان

  ةنابي لةطةَل مةرحةلة ئاخر دامةزراند، بؤ ليذنةيةكيان كرايةوة، موتابةعةي تر  ارَيكي شةشةم كابينةي

 ليذنةية  ذن،بهاوَي هةنراوَيك ض و بكةن ضي ئايا باسكرايةوة، ديسان وةزيران ئةجنومةني و شارةواني وةزيري

 كردن، تةمليك بَيتة تة ةموعاتة ئةم و بَيت ئةطةر نةكردووة، خؤي ئيشي ئَيستا تا دامةزراندن هاتووةتة

 ئةو لةناو تَيداية مةساحةي هةندَي دةكةن، ئيفرازي و دةكةن مةسحي دَين كة وكاتَي دةزانن باشرت

 لةناو خَيزان دوو مةتر 111 تا 151 حةيلةمةسا ئَيستا لةوانةية نةكراون، ئيست  ل كة مو ةمةعاتةدا

 مةساح و كردن ئيفراز لة بكرَيت حةسم بابةتة ئةو كة دةكةم ثَيشنيار من بؤية دانيشتوون، خانوو هةمان

 كؤمةَلرايانةن، ئةو خؤ َيي كة بدةن كةسانةي بةو بكرَينةوةو فةرز دووبارة دانانةوةي، وتةليم كردن

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو وةزير  ةنابي سوثاس،
 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 ساَلي ثرؤذةكاني ئَيمة بكةين، باسي ئةطةر ،1111 و 1111 لةساَلي ئةجنامدراون، كة ثرؤذةكاني بةنيسبةت

 طوذمةي بة كة بووة، ثرؤذة (92) 1111 ساَلي هةولَير، لةثارَيزطاي بةوةزير، بووم كةمن كاتةي لةو 1111

 نةكراوة، ئيحالة ثرؤذة(3) كراون، ئيحالة ثرذِِؤذانة لةو ثرؤذة(89) تةرخانكراوة، بؤ ثارةي مليار(433)

 ثرؤذة(74) كراوة، ئيحالة ثرؤذة(159) كة مليار،(55)طوذمةي بة بووة، ثرؤذة(197)سلَيماني لةثارَيزطاي

 كراوة، ئيحالة ثرؤذة(114) بووة، مليار(793)طوذمةي بة ثرؤذة(119)دهؤ  لةثارَيزطاي نةكراوة، ئيحالة

 ،1111 ساَلي كراوة، ئيحالة 1111 ساَلي ثرؤذةكاني ي%91 لة دةبَيتة كة نةكراوة، ئيحالة ثرؤذةش(15)

 ثرؤذةكان دةكةوَيت دواش كة دةكةوَيت، دوا بر َيك دةكرَيت، تةصدي  بود ة كة هةية كَيشةيةكمان ئَيمة

 1111 بؤساَلي ئَيستا داهاتوو، ساَلي دةكةوَيتةوة واتة زستان دةكةوَيتة كة زستانةوة، ةرزيو دةكةونة

  َيبة َيكردن، بواري هاتوونةتة كراوة، ئيحالة ي%12 لة تةِريبةن 1111 ساَلي بؤ وةبةرهَينان ثرؤذةكاني

 لةسةر هةية يزؤر كاريرةري بود ة كردني ثةسةند دواكةوتين تةندةردان، لةبواري تريشي ئةواني

 دةكرَيت ئيحالة بؤ تةندةري واتة 3 مانري دواي دةطاتة ئةوةي لةبةر خؤي، لةكاتي ثرؤذةكان تةواوكردني

 وةرزي كة ثَيكردني، دةست و كردن ئيحالة لةسةر دةبَيت زؤري تةئسريَيكي كةئةوةش زستان، وةرزي دةطاتة

 و 7 مانري لةدواي بةهار لةثاش وةرز ضاكرتين ت،ثَيبكرَي دةست ثرؤذة كة نية ئةوة كاتي بةر اس  زستانين

 لةثَين باشي زؤر ماوةيةكي ثرؤذة ئةو درةنط ثايزَيكي دةطاتة تا كاتة، باشرتين ئةوة بكرَيت ثَي دةست 4

 بكرَين تةصدي  ثرؤذةكان ساَلةوة بيدايةتي لةمانرةكاني ئةمة ئةطةر بةداخةوة بةس بووني، تةواو بؤ دةبَيت

 مانري لةدواي بَيني ئَيستا ئَيمة نة  دةبوون، تردا لةئاستَيكي ثرؤذةكان ئَيمة ئةوة كرَيتب تةصدي  وبود ة

 دةكرَيتةوة، ئيعادة تةندةر يان فةني لةناحيةي كة هةية ئةسبابين ئينجا بكرَيت، ئيحالة 11 و 9 و 8 و 3

 بارة سَي و دووبارة كة هةبوو كَيشانةيان ئةو نةكراون ئيحالة كة ئةوانةشي دةكات، تةئخريي زياتر ئةوة

 كؤمةَلراكان بةنيسبةت ،1111 و 1111 ساَلي وةبةرهَيناني ثرؤذةكاني بةنيسبةت ئةوة كراونةتةوة،

 لةسةر ئيشي ئَيستا كةهاتووة، نووسراوَيك ئةوانة بةر اس  ئَيستا، تا كراون دهؤ  لةثارَيزطاي كة ِةسريةكان

 لةسةر بر ياري كات وبةزووترين بكرَيت لةسةر ئيشي زياتر ئةوةي بؤ بهَينني، ثَيك ليذنة دةمانةوَيت دةكرَيت،

 كردني تةمليك هي كَيشةية، ئةو بةنيسبةت  دهؤ ، لةثارَيزطاي ِةسرَي كؤمةَلراكاني بةنيسبةت بدرَيت،

 ثارةكان كة 1111 ساَلي لة (1819) ذمارة وةزيران، ئةجنومةني سةرؤكايةتي نووسراوي دهؤ ، ثارَيزطاي

 .سوثاس لةوَيية، ئَيستا دارايي، لةوةزارةتي خانوو كردني تةمليك يذنةيبةل دراون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كا  كال تةعقيبت هةية، باشة ر َيزدار شوان كريم، فةرموو
 :بةر َيز شوان عبدالكريم   ل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كَيكيان تةِريبةن وةنمم دةستكةوتةوة، كةسةبارةت بة سةبارةت بةثرسيارةكاني من، دوو ثرسيارم هةبوو، ية

تايبةتة بةوةي كة ماوةية  لةمةوثَين ئةجنومةني : خانووة بَي تؤمارةكاني ِةزاو ناحيةكان بوو، ثرسياري دووةم
وةزيران بر يارَيكي دةركرد، بةدةست ثَيكردنةوةي ثَيداني زةوي نيشتة َيبوون بةهاوونتيان، ثرسيارةكةم ئةوةية 
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لة ةنابي وةزير، ئايا تا ئَيستا هيض كراوة بؤ  َيبة َيكردني ئةو بر يارة ، ضونكة بةر اس  خةَلكَيكي زؤر ضاوةر َيي 
 .ئةو بر يارةن بؤ ئةوةي بنب بةخاوةني زةوي نيشتة َيبوون، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس،  ةنابي وةزير فةرموو

 (:شارةواني وةزيري)بةر َيز لري عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هيض بر يارَيك تا ئَيستا دةرنةضووة لةاليةن سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤدابةشكردني زةوي، 
دابةشكردني زةوي ر اطرياوة، تا ئَيستاش دةس  ثَينةكراوة، ئةو زةويانةشي كة ثَين  1112ئةزاني لةساَلي 

نةهاتبوون و ئيشيان ثَي نةكرابوو، ئةوانةية كة ئَيستا ئيشي لةسةر دةكرَيت  ئَيستا ناويان دةرضو بوو، بةس
و دةياندرَيَ ، بةس ئةطةر نووسراوَيك يان بر يارَيك دةرضووبَيت لة ئةجنومةني وةزيران هةتا ئَيستا 

وبارة دةرنةضووة ثَين ضةند مانرَيك  ةنابي سةرؤكي وةزيران لةشاري سلَيماني باسي ئةوةيان كرد، كة دو
زةوي دابةش دةكرَيتةوة، بةس تائَيستا فةرمانَيك دةرنةضووة، هةروةختَيك فةرمان دةرضوو ئةو كاتة 

 .ئيشي لةسةر دةكرَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤ  ثةرلةمان

 .ر َيزدار نيشتمان مرشد، فةرموو
 :بةر َيز نيشتمان مرشد صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يسبةت ئيجازةي بيناية لة باخضةكاني شةِآلوة، تةبعةن ئةوة كَيشةيةكي زؤر من ثرسيارةكةم ئةوةية، بةن

زؤر طةورةي دروست كردووة لةناوضةكةي ئَيمة، لةناو شةِآلوة، كاتي خؤي لةسةردةمي ر ذَيمي بةعس 
مةتر زياتر بَيت، بؤي  211بوو، كة هةر باخضةية  مةساحةكةي لة (1857)بر يارَيك هةبوو، كة بر ياري 

مةتر  111مةتر كةمرت بَيت، بؤية هةية  41مةتر بكات بةخانوو، ئةطةر مةساحةكةشي لة  151هةية 
لةو كاتةي كة كا  نَيضريظان  1114كاري ثَيكرا، دواتر لة  1114بكات بةخانوو، ئةم بر يارة تا ساَلي 

دؤم زةوي  1 سةرؤكي حكومةت بوو، بر يارَيكي تري دةركرد بؤ ئاكرَي و شةِآلوة، كة ئةو بر يارةش لة
مةتري لَي بكرَيت بة خانوو، كة ئَيستاش وا بزام  ةنابي وةزيري شارةواني ئاطاداريت كة لةناو  151

 1111مةترة يان  1511دؤم زةوي هةبَيت، هي باخضة ئةوةي هةية  1باخضةكاني شةِآلوة كةس نية 
منداَلي هةية بةسةر  5ا ت 4منداَلي هةية، يان  7تا  1مةترة ئةوةش كة بووة بةوةرةسة هةمووي 

منداَلةكاني دابةشكراوة، تةبعةن ئةوة كَيشةيةكي زؤر زؤر طةورةي لةناو شةِآلوة دروست كردووة، كة 
خةَلكةكة ر ؤذانة ر وو لةمن دةكةن بؤ ئةوةي ئةو مةسةلةية بورووذَينم بَيم لةناو وةزارةتي شارةواني يان 

شةِآلوة ر وودةدات، ئةو كةسانةي كة دةستيان هةيةو ثشتيان  لةناو ثةرلةمان باسي بكةم، ئةو كَيشةي لةناو
هةية، دةتوانن زؤر بة ئاساني خانوو بةتة اوز وةربررن بَي ئةوةي عةِار وةربررن، خانوو دروست دةكةن 
و حسابين بؤ كةس ناكةن، بةنم ئةوانةي كة فةِرين و ثشتيان نية، لَييان بووة بة كَيشةيةكي زؤر طةورة، 
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ةموويان دَين باخضةكانيان دةفرؤشن بة خةَلكي دةوَلةمةند، بةخؤيان دةبن بة بَيرانةو مة بورن ه
خةَلكةكةي ترين دةبن بةخاوةن باخضةكان، تةبعةن ئةوة  زؤر ناخؤشة ئةو شتة لةناو شةِآلوة 

نةي ناو ر وودةدات، من داوا لةبةر َيزت دةكةم كة  ةنابت تا ئَيستا بر يارت ضي بووة ، بةرامبةر بةو باخضا
شةِآلوة تا ئَيمة ئةو سةوزايية بثارَيزين، بةوةي كة شوَينَيكي طةشتوطوزاريية، كة ئاكرَين دةطرَيتةوة، 
ضونكة ئةوين بر ياري وة  ئَيمةي بؤ دةرضووة، ِسةت ضية لةسةر ئةوةي كة ئةو سةوزايية وةكو خؤي 

بكات، بؤ ئةوةي بتوانني ئةو ََينَيتةوة ،  رة لةوةش خةَلك نةتوانَيت خانوو بةتة اوز دروست 
خةَلكانةي كة باخضةيان هةية باخضةكانيان وة  شوَينَيكي طةشتياري بةكار بهَينن، بتوانني ثارضة 
زةوييةكي تريان لةشوَينَيكي تر ثَي بدةين تا ئةو كَيشةية لةناو شةِآلوة ضارةسةر بكرَيت، شتَيكي ترشي 

لة شةِآلوةو دةوروبةري نةطرتؤتةوة، كة ئةمة زةرةرَيكي زؤر هةية، ثرسيارَيكي ترة، بؤ تا ئَيستا مة اري 
لة ذينرةو تةندروس  خةَلك دةدات، ضونكة ئةوَي شوَينَيكي سياحية بؤ ئةو ثيسايية بةسةر زةوييةوة 
بَيت، بؤ ضارةسةر بكرَيت، با ئةو ثرؤذةية لةناوضةي ئَيمةش  َيبة َي بكرَيت، هةروةها تةئسيساتي ئاوي 

تا ئَيستا ئةو تةئسيساتة وةكو  21و  51نة  سةرمةيدان و دةوروبةري تا ئَيستا لةساَلي  ناو شةِآلوة 
خؤيةتي، كةهةموو بؤر ييةكان ر زيوون وئاوةكةش ذةنري ثَيدا دَيتة خوارَي تا ئَيستا طؤر اني بةسةردا 

 .نةكراوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس،  ةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري شارةواني)ري عبدا بةر َيز ل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت دروست كردني خانوو لة باخضةكان و لة ر ةزةكاني شةِآلوةو ئاكرَي، بةر اس  حةيفة ئةو 

مةتر ئيستيفادة  151ر ةزانة تَيك بضن، لةبةر ئةوةية كة ئةو بر يارة دراوة كة لة هةر دؤمنَيك تؤ بتوانيت 
وةي كة ئةو ر ةزانة يان ئةو باخضانة بثارَيزرَين، ضونكة شةِآلوةو ئاكرَي بةو ر ةزانة  وانن، بكةيت، بؤ ئة

بةو ر ةزانة ناسراون، كة نابَيت تَيك بضَيت، من لةوةدا لةطةَلتدام، ئةطةر بتوانني ئةوانةي كة خاوةني ئةو 
ةشوَيين تر، كة بتوانن بؤ خؤيان بينا زةوييانةن يان ئيستيم   بكرَيت، ئةوة بكرَيت يان زةوييان بدرَيَ  ل

بكةن، بةس ر ةزةكان وةكو خؤيان ََيننةوة، ئاو و هةواي ئةو دوو شارة نةطؤر درَيت، من هيض لةطةَل ئةوةدا 
مةتر ئةوين بؤ  151نيم كة بةهيض شَيوةية  ية  مةتر زةوي ر ةز تَيك بضَيت، ئةوةي كة دةَلَيني 

مةتر زؤر نية، بةس  151رَيزين، نة  بؤ ئةوةي تؤ لةناوي بذيت، ئةوةية كة بتوانني ئةو ر ةزة بثا
دةتوانَيت ر ةزةكةي بثارَيزَيت و ذيانَيكي زؤر ئاسايي هةبَيت، بةنيسبةت ئاوةر ؤ بؤ شةِآلوة، لةث ني 

مليار تةرخان كراوة،  11كة طوذمةكةي  1111وةزارةمتان هةية كة ئاوةرذؤ بؤ شةِآلوة بكرَيت، بؤ ساَلي 
بة َي كردني ثرؤذةي ئاوةر ِِؤ لةطةر ةكي شةهيدان و سةرمةيدان، لةو دوو  َيراية، تا بود ةي زياتر بؤ  َي

بؤ وةزارةمتان دابني بكرَيت ثرؤذةي زياتر بؤ ئةو شوَينانة  َيبة َي دةكةين، ثرسيارةكةي ترت، كؤني 
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ير كؤر َي، شةِآلوة، مةصيف وا بؤر ييةكان، كة ئةوةش دةبَيت برؤر درَيت، ضونكة ئَيستا ثرؤذةي ئاوي ِةند
دةطاتة ِؤناغي تةواو بوون، ئةو كاتة دةبَيت ئةو شةبةكةيةش برؤر درَيت،  5و  4تةواو دةبَيت، بؤ مانري 

ئةوة عائيدي ئةو شةريكةية نية كة ئاو بؤ ئةو ناوضةية دابني دةكات، بةس دةبَيت ئةو شةبةكةية 
يةتي طش  ئاو و ئاوةر ؤكان تا شةبةكةي ئاو برؤر درَيت، ضونكة برؤر درَيت، ئةوةش باس كراوة لةبةر َيوةبةرا

 .تةحةمولي ئةو زةختةش ناكات، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار ثَيشةوا توفي ، فةرموو
 :بةر َيز ثَيشةوا توفي  مةغديد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة نةخشةي بنةر ةتي يان ماستةرث ني ِةزاو بةر َيز وةزيري شارةواني من ثرسيارَيكم هةية 

ناحيةكان، واتة ئةو شارةوانيانةي كةدةكةونة سنووري ِةزاو ناحيةكان، كة ئةمةش طرفتَيكة دةكرَيت 
بَلَيني ر وبةر ووي شارةواني لةِةزاو ناحيةكان بووةتةوة، نةبووني ماستةرث ن، ياخود ثةسةند نةكردني 

ن لة  َيبة َيكردني ثرؤذة خزمةتروزارييةكان ياخود دياريكردني ئةو شوَينانةي طرف  بؤ دروست كردوو
كة لةداهاتوودا دةيكةنة بينا بؤ فةرمانرة حكوميةكان، يان بؤ شوَينة خزمةتروزارييةكان، ئَيوة وةكو 

ة وةزارةتي شارةواني بؤ ماستةث ن يان نةخشةي بنةر ةتي ضيتان كردووة ، ثرسيارَيكي تر سةبارةت ب
كرَيكاري كاتي ئةوانةي كة بةطرَيبةست دامةزراون، تايبةتة بةوةزارةتةكةي بةر َيزتان، ديارة لةزؤربةي 
شارةوانيةكان دةكرَيت بَلَيني لةوةزارةتةكاني ترين كرَيكاري كاتي هةبَيت، ئةوةي كة بةطرَيبةست 

ةيةكي كةم كة ر ةنرة ئةو ثةر ي ساَل طرَيبةستة، بةمووض 5دامةزراوة، ئةوانة ئةطةر ضي هةيانة بؤ ماوةي 
هةزار دينار بَيت،  لةطةَل ئةوةشدا كارَيكي زؤر دةكةن، ئةوانة داواكارييان ئةوةية، ئةطةر  151مووضةكة 

ئَيوة وةكو وةزارةت ثَيويستيتان ثَييان هةية، ئةولةوييةتيان بدرَيَ  لةكاتي دامةزراندن بةشَيوةيةكي 
نن هةر بةكاتي دةمَيننةوة، بةالني كةم مووضةكانيان بؤ زياد بكرَيت، فةرمي، يان ئةطةر داشيان نامةزرَي

ثرسيارَيكي تر سةبارةت بةو ئامَيرانةي كةوا ثَيويسنت، بةتايبةتي بؤ ئةو شارةوانيانةي كة دةكةونة ناوضة 
ةر سنوورييةكان، يان ئةو ناوضانةي كةشاخاوين، هةر شارةوانية  كؤمةَلَيك دَي لةسنوورةكةي هةية، ئةط

ضي لةدةرةوةي كاري ئةوة، بةنم لةسنووري ناحيةكةية، لةكاتي زستاندا، يان لةكاتي الفاودا، ئةوا كؤمةَلَيك 
ر َيراو بان تووشي طرف  هاتووضؤ دةبن، بةالني كةمي ئةو شارةوانيانةي كة لةو ناوضةيةدان يان لةو 

هةية بؤ هاوكاري كردني هاوونتيان، سنوورة شاخاوي بةفراويةكاندان، ثَيويستيان بة ئامَيري تايبةت 
لةكاتي كارةساتي سروش  يان بةفرو باران، ئَيوة ضيتان كردووة وةكو وةزارةت بؤ دابني كردني ئامَيري 
تايبةت بؤ ئةو شارةوانيانة، كَيشةيةكي تر هةية كة ر ةنرة ئةوة كَيشةيةكي طش  بَيت، ثةيوةندي بة 

ت، لةِةزاي دوكان واتة تَيكةَل بووني ئاوةر ؤي بةشَيك لةِةزاي دوكان، سنووري ثارَيزطاي سلَيمانيةوة هةبَي
بةئاوي دةرياضةي دوكان، كة ئةمةش طرفتَيكة ساننة بةشَيكي زؤر لةدانيشتواني ئةو ِةزاية تووشي 
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 ؤرَيك لةنةخؤشي دةبن، بةهؤي تَيكةَل بووني ئاوةر ؤ لةطةَل ئاوةكةدا، ياخود طؤر يين ثَيكهاتةي ئاوةكة، 
هةر ئةو ئاوةشة كةسةرضاوةي ئاوي خواردنةوةي شاري سلَيمانية، كة بةضةند فلتةرَيكدا تَيثةر  دةبَيت، 
ر ةنرة ضةند ِةزاو ناحيةيةكين سوودي لَي ببينَيت، ئَيوة وةكو وةزارةتن ئةطةر ضي ئةوةندةي من 

َيك بكةن بؤ ئةوةي كاري ، بةرنامةتان هةبووة كة ورد بيين ياخود ديزاين1111زانياريم هةبَيت لةساَلي 
لةسةر بكةن و  ياي بكةنةوة، وةكو وةزارةتي شارةواني ضيتان كردووة بؤ ئةوةي ئةو كَيشة طةورةية 
ضارةسةر بكرَيت، واتة ئاوةر ؤكة نةضَيتة ناو ئاوي دةرياضةي دوكانةوة، دواين ثرسيارم، ئةوةية كة ئَيوة 

بةسةر كؤي شارةوانيةكاندا ض ثَيوةرَيك ر ةضاو دةكةن ، وةكو وةزارةتي شارةواني لةدابةشكردني ثرؤذةكان 
بؤ منوونة لة ثرؤذة ضاوةر وانكراوةكان، ئةطةر ضةند منوونةية  يةمةر وو، ِةزا هةية كة ِةزايةكي 

مليؤن ديناري بؤ تةرخان كراوة، لة  411سياحية، بةبةرضاوي خةَلكةوة ئةوةي كةمن تَيبينيم كردووة، 
يدارةية  هةية لةو ئيدارة سةربةخؤيانة، ئةوانةي كة لةاليةن سةرؤكي ، ئ1111بود ةي ساَلي 

مليؤني بؤ دابني كراوة، بةنم  931حكومةتةوة بووة بةئيدارةي سةربةخؤ ناوي ناهَينم، بةنم مليارَيك و 
ان مليؤن ديناري بؤ دابني كراوة، من ثَيم واية ئةوة  ياوازييةكي زؤرة لةنَيو 511مليار و  2ناوضة هةية 

ئةواندا، بؤية داوا دةكةم وةكو وةزارةت بؤمان ر وون بكةنةوة كة ض ثَيوةرَيك هةية، لةكاتي دابةشكردني 
 .ثرؤذةكاندا بةسةر كؤي شارةوانيةكاندا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير، فةرموو

 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

زؤر سوثاس، دةربارةي نةخشةي بنةر ةتي شارو ِةزاو ناحيةكان، كة بةكوَي طةشتووة، ئَيستا ئةوة تةواو 
بووة ماستةر ث ني شارة طةورةكان، هي هةولَير، سلَيماني، دهؤ ، تةواو بووةو كاري لةسةر دةكرَيت، 

ايبةمتةند، بةثَيي طرَيبةست كاريان لةسةر هةروةها لةضةند الي ترةوة ضةند كؤمثانيايةكي دةرةكي ت
ِةزاو ناحية دةكةن، نيوةيان لةِؤناغي تةواو بوونن، نيوةكةي تري ضةند ِؤناغَيكي  11ماستةر ث ني 

ِةزاو ناحيةي تر، ئامادة كراوة و ئةكرَيت بةتةندةر  11ش 1111تريان ماوة كة تةواو بَيت، بؤ ساَلي 
رنامة لةبةردةستداية بؤ داناني نةخشةي بنةر ةتي طوجناو بؤ زؤربةي بةهةمان شَيوة، لةهةمان كاتدا بة

طوندةكاني كوردستان لةاليةن كةرتي تايبةتةوة، ئةوة لةبةرنامةي ئَيمةداية بؤ ساَلي داهاتوو، بةنيسبةت 
ئةو كرَيكارانةي كة لةكةرتي طش  كار دةكةن، مةرج نية هةموويان داَةزرَين، وة دةسةنتي دامةزراندن 
سنووردارة، لةهةمان كاتدا ثشترريي زياد كردني مووضةكانيان دةكةين، بةس ئَيمة بتوانني ئةوانة هةمووي 
بكةين بةر ةلي ئةوة بر َيك زةبةتة، ضونكة كاتي يةعين لةكاتي خاصدا ئَيمة دةمانةوَيت، بةتايبةتي 

، بةتايبةتي ئَيستا ضونكة كةرتي ئةوانةي كة خاوَين كةرن لةثاركةكان ئين دةكةن يان لةهةر شوَينَيكي تر
تايبةت ئين دةكات، ئةوانة ئةتوانن لةو شوَينانة بةر اتبَيكي زياتر ئين بكةن لة كةرتي تايبةت، ئةو 
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كَيشةية بةو شَيوةية حةل دةبَيت، سةبارةت بةدابةشكردني ثرؤذةكان، ثَيوةري ر َيذةي دانيشتوان ر ةضاو 
ئةوةمان ر ةضاو كردووة كة ر َيذةي دانيشتوان ر ةضاو بكرَيت كة  1111دةكرَيـت، ئينجا ئةمساَل بؤ ساَلي 

هةندَيجار كةمي خزمةتروزاري يان بووني خزمةتروزارية سةرةتاييةكان لةبةرضاو دةطريَيت، بؤ منوونة 
مة بَلَيني ر انية نفوسي زيادة دةبَيت ئَيمة ر َيذةيةكي زؤر خزمةتروزاري بؤ دابني بكةين، بةَلكو لةوانةية ئَي

ثرؤذةيةكي زؤرمان بؤ ر انية كردبَيت، بؤ منوونة دةَلَيم، بةس مادام نفوسي دانيشتواني زؤرة دةبَيت ديسان 
ئةمساَلين هةر بةهةمان شَيوة زيادي بؤ دابني بكةين، بؤية حماوةلة دةكةين كة عادي نة ئةو ثرؤذانة 

و كةميان بؤ كراوة بؤ ئةوانة بكةين،  دابةش بكةين، بؤ ئةو ناضانةي كة زياتر خزمةتروزارييان دةوَيت
بةس ر َيذةي دانيشتوان لةبةرضاو دةطريَيت، بةنيسبةت ئامَير و مةكائني بؤ ئةو شوَينانةي كة ثَيويستةو  
دةكةونة ناوضةي سنووري، ر استة دةبَيت ئةوانة تا حةدَيك هةيانة بةس ئةوة لةو مستةواية نية كة 

كاتي وادا وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتة َيبوونين هاوكارنان بتوانَيت ئيشةكاني خؤيان بكةن، لة
دةكةن، بؤ منوونة ئةطةر ر َيرا بَيت وطريابَيت، بؤ كردنةوةيان يان نةتوانن هاتووضؤ بكةن، ئةوان 
يارمةتيمان دةدةن، بةس ئةطةر خؤمان ئةو كارة بكةين ئةوة مةعلومة ثَيويستيمان بة بود ة هةية، 

لةوةزارةتي دارايي كة ر ةزامةندي بدةن لةسةر دابني كردني بود ة بؤ كر يين ئاليات، باسي  داوامان كردووة
 .سوثاس ،هؤكاري دواكةوتين ثرؤذةي ئاويي كرد ئةوة دووبارة كرايةوة، وابزام ثَيويست ناكات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو هةية، تةعقيبت ثَيشةوا كا  سوثاس،

 :ي  مةغديدفوبةر َيز ثَيشةوا ت
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 دةرياضةكة ئاوي تَيكةَلي بةشَيكي كة ئاوةر ؤ، بة دوكان ئاوي بووني تَيكةَل بة سةبارةت كرد ثرسيارَيكم من

 .سوثاس بدةيتةوة، ثرسيارةم ئةو وةنمي ئةطةر دةبَيت،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو وةزير  ةنابي
 (:ةزيري شارةوانيو)بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ثر ؤذةية بةر اس  واية، كة تَيكةَلي ئاوي دةرياضةكة دةبَيت، كة فةحصي بؤ كراوة ئةوةي كة بؤي 
كراوة، نيسبةيةكي زؤري تَيكةَلي ئاوةكة بووة، ئةوة ئَيستا ثارَيزطاي سلَيماني ثَيي هةستاوة، ئَيستا لةذَير 

دنداية، فلتةري خاصي بؤ دابني كراوة، بؤ ئةوةي كة ئةو كَيشةية ضارةسةر بكرَيت، ِؤناغي  َيبة َيكر
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ر َيزدار ر َيباز فتاح، فةرموو
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 :ر َيباز فتاح حممود. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 وةرطرتووة، زةوييةكانيان ر ةِةمي زةوي طرتينوةر وة  لةهاوونتيان، ذمارةية  ر ابردوو سانني لةماوةي

 ثرسيارةكةي بن، سوودمةند لَيي نةيانتوانيوة وة لةكوَيية ، زةويية ئةو كة نةكراوة دياري لةبةرامبةردا بةنم

 خاوةني دةبنة كةي هاوونتيانة ئةو ئايا هةية ، شةرعيةتَيكيان هيض ذمارانة ئةو ئايا ئةوةية، من

 واية ثَيم تايبةت، ئاس  لةسةر ئاوةر ؤؤ بةس كرا، باس زؤر واية ثَيم بةئاوةر ؤ رةتسةبا زةوييةكانيان ،
 بةتةواوةتي هةية، كَيشةية ئةو هةر ئَيستا تا بةنم دةكرَيت، ئاوةر ؤ لةسةر ئين هةولَير لةثارَيزطاي زؤرة ساننَيكي
 دةبَيتةوة، بآلو نةخؤشية  تر وةرزَيكي هةر يان لةهاوين ساَلَيك هةموو طشتين ئاس  لةسةر نةكراوة، ضارةسةر
 ثا  تر، هؤكارَيكي يان ئاوةر ؤ بة ئاوة، بووني ثيس هؤكارةكةي كة دةطةيةنَيت ر اي بةئاشكرا تةندروس  وةزارةتي

 لةكاتي ئاوةر ؤ لةطةَل ئاوة داناني لةهؤكارةكانين يةكَيك شارةوانية، وةزارةتي ئةستؤي لة ئاوةش ئةو بووني
 سةوز ر ووبةري لةسةر طرفتة ، ئةم ضارةسةركردني بؤ هةية ث نَيك ض ئايا كة ئةوةية ثرسيارةكةم ثرؤذةكاندا،
 كة واية بر يار ئةطةر لةشارةكاندا ، سةوز ر ووبةري بؤ دةهَيندرَيت بةكار ستانداردَيك ض ئايا كة ئةوةية ثرسيارةكةم

 ِةسايانة كة ر ابردوو لةماوةي لةسلَيماني ،بكرَيت زياد سةوز ر ووبةري كة ئةوةي بؤ بكرَيت سةرف ثارةية 
 كة دراوة بر يار ئَيستا سةوزايي، ر ووبةرَيكي بة بكرَيت ِةسايانةكة كةشوَيين بوو بر يار وا هةبوو، سلَيماني كؤنةكةي

 ئَيستا ةوزايي،س بةشوَيين بكرَيت بر ووخَيندرَيت بينا ئةوةي بؤ دةدرَيت ثارة كة لةكاتَيكدا بينا، بة بكرَيت شوَينة ئةو
 .سوثاس ئةوة، لةسةر بدةن ر وونكردنةوة هيوادارم بينا، بة دةكرَيت سةوزايي بة بكرَيت بوو بر يار كة شوَينَيك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو وةزير  ةنابي سوثاس،

 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 زةوي نية ئةوة دةكرَيت ثَي ئيشي زةويانة ئةو كة باسكرا ئَيستا ثَين وةرطرياوة، كة زةوي ذمارةي بةنيسبةت

 نا يان دةخايةنَيت ضةند بةس دةدرَيَ ، ذمارةيان ديسان وةرطرتووة، ذمارةيان كة كةسانةي ئةو بَيت، وةهمي

 بةنيسبةت هةية، انشةرعيةتيشي دةكةن، لةسةر ئيشي كة ليذنانةي ئةو سةر دةمَينَيتةوة نية، ديار ئةوة

 تةواو 1113 لةساَلي ديزاينةكةي سرتاتيذي طةورةي ثرؤذةيةكي هةية، كَيشةمان لةهةولَير ئاوةرذؤ كَيشةي

 811 نزيكي لة دةوَيت زؤري بود ةيةكي ضونكة ئَيمة لَيرة كراوة، ديزاينة ئةو كؤمثانياية  لةاليةن بووة،

 ئةمساَل كردووة داوامان  َيبة َيكردن، ِؤناغي بيخةينة ستاتائَي نةمانتوانيوة بةس دةوَيـت، دؤالري مليؤن

 دَين هةية كؤمثاني زؤر بكةين، لةسةر ئيشي فَيست بة فَيست بتوانني تا  َيبة َيكردنةوة، بواري يرَيتة

 ِةرز شَيوةي بة ئَيمة كة وةرنةطرياوة لةسةر موافةِةي ئَيستا تا بةس بيكةن، ِةرز شَيوةي لةسةر دةيانةوَيت

 ضونكة بَيت، خؤمان بود ةي لةسةر دةمانةوَيت بةس بكةين، ثَي دةس  دةتوانني ئةطينا كةن،بي

 تر ثرؤذةيةكي هيض يةعين وةربررين، موافةِةت مليؤن811 ئَيستا ئَيمة ئةطةر سنووردارة، بود ةكةش

 تةرخان شارةواني وةزارةتي بؤ ئةمساَل كة ثارةي ئةو يةعين ثرؤذةية، لةو  رة ناكرَيت كوردستان لةهةرَيمي
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 ئَيمة ئةوةي تا كةمة، زؤر ر َيذةيةكي ئةوة كة بَيت، دينار مليؤن 711 تا 151 حدوودي لة لةوانةية دةكرَيـت،

 بةهةر ئةمساَل ثرؤذةية ئةو كة دةكةين حماوةلة بةس دينارة، مليار 711 و تريليؤن 7 كة كردووة، داوامان

 خزمةتروزاري ِِذَيرخاني ئةطةر ضونكة ضارةسةربكرَيت، يةشكَيشة ئةو بكرَيت،  َيبة َي بَيت شَيوةية 

 وةزارةتي شت ئةوةلني دةبَيت كة ثرؤذةكانة لة ية  ئةوة بَيت، ستاندارد شارَيكي ناتوانَيت شارَيك هيض نةبَيت

 بَيت، تةواو وئاوةرذِِؤ ئاو كوردستان شارؤضكةكاني شارو لةهةموو ثرؤذةية ئةو هةستَيت ثَيي شارةواني

 زياد زؤر سةوزايي ر َيذةي بتوانني تا دةكةين حماوةلة ئَيمة مةعلومة شارةكان، كردني بةسةوز تسةبارة

 بة شارؤضكانة شارو ئةو ذينرةي بتوانَيت كة ية%71 لة نزيكةي عالةمي ستانداردي سةوزايي ر َيذةي بكرَيت،

 هةولَير سةوزايي ر َيذةي ئةطةر ية،مةرحةلة ئةو كةبرةينة لةوةي دوورين زؤر هَيشتا ئَيمة ر ابررَيت، خاوَيين

 لةو هةروةها دهؤكين دةبَيت، %5 يان %4 لة كةمرتة سلَيماني نية، زياتر دةبَيت، %8 تا %3 لة بررين

 زؤرمان بود ةي بةس بكةين زياد سةوزايي ر َيذةي كة بكةين ئةوة لةسةر ئين زؤر دةبَيت ئَيمة ر َيذةيةداية،

 لةشاري كرد ثرسيارم من كرد، كةباسي ِةسايانةي ئةو بةنيسبةت انة،ثرؤذ ئةو تةواوكةري بؤ دةوَيت،

 بكرَيت بر يارة كة سلَيماني، شاري كؤنةكةي ِةسايانة ضارةنووسي دةربارةي ضية ، كَيشةية ئةو كة سلَيماني

 كردمطفتوطؤ دواي سازي، بينا ثرؤذةيةكي بة بكرَيت بر يارة ئَيستا ر استة، ئةوة سةوزايي، بةر ووبةرَيكي

 ثار  وة  سةوز، بةثرؤذةيةكي بكرَيت بوو بر يار كة داينةوة وةنمي ئةو سلَيماني شارةواني سةرؤكي لةطةَل

 بة درا حكومةت، سةرؤكي بر ياري لةسةر ثاشان بةنم نةكرا، هيض بؤية نةبوو، طوجناو بود ةي كات ئةو

 ضوارةمي سَي :يةكةم بةشي بةش، ولةدو دَيت كةثَيك بكات دروس  كة ثرؤذةية  بؤ وةبةرهَينةرَيك

 تةسليم ثاشان دةكات، ئيدامةي وة سةوزايي و بةثار  دةيكات خؤي خةر ي لةسةر وةبةرهَينةر ر ووبةرةكة

 شارةواني تةسليمي و سةوزايي بة دةكات ثرؤذةية ئةو ضواري لةسةر سَي واتة دةكات، سلَيماني شارةواني بة

 ر ووبةرةكة ضواري لةسةر ية  :دووةم بةشي دةبَيت، شارةواني ش سةرثةر لةذَير واتة دةكات، سلَيماني

 ئَيستا تا ثرؤذةكة تةواوي بةنم ر ووبةرةكة، لة دةبَيت لةبةشَيك مؤَلةكة واتة مؤَل، بة دةكات خؤي بؤ وةبةرهَينةر
 .سوثاس شارةواني، ئةجنومةني لةاليةن ماوة كردني ثةسةند

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو هةية، تةعقيبت ر َيباز  كا سوثاس،

 :ر َيباز فتاح حممود. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كةمن ئةوةي لةوة،  ياوازة دةيَلَيم من كة ر ةِةمةي ئةو ضونكة بوو، كاروان كا  وةنمةي ئةو هةر وةنمةكة

 كردووة، تةواو خؤي مةتيخز منوونة، وة  بووة، فةرمانبةر كة ئةوةي لةبةرامبةر هاوونتي دةيَلَيم

 مةبةستم داوةتَي، زةوييةكةيان ر ةِةمي تةنها وةربررَيت، زةويية  كة بووة ِةرار ئةوةدا لةبةرامبةر

 .سوثاس زةوي، ثَيداني وة  نية ، كردنةوة ِةرةبوو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةزير  ةنابي فةرموو
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 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 كة دةدةنَي كارتةيان ئةو نية، زةوي هَيشتا كة هةية واية، ئةوة وةربررَيت زةوي بووةو فةرمانبةر ئةطةر

 .سوثاس دةياندرَيَ ، ئةوكاتة كرا، ئيفراز و كرا ئيتفا زةوي كة سبةييَن نةفةوتَي، حةِيان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو در،ِا حسني دَلشاد ر َيزدار سوثاس،
 :بةر َيز دَلشاد حسني ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةثَيي دةَلَيم، فةِةرة ية  بةس وةنمدايةوة، زؤرينةيت يةكةمم ثرسياري وابزام هةبوو، ثرسيارم سَي من

 خاوةن مبةن كراوة، 142 تة اوزاتي ياساي بةثَيي كراوة، تاثؤكان بَي خانووة بؤ سلَيماني لة كة بر يارةي ئةو

 لةسةر :دووةم ثرسياري ثرسيارَيك، ئةوة بؤ ، دةكرَيت حساب موستةفيد بة دةكرَيت تاثؤ بؤي كة خانوو

 دوكاني هي ئةو دايةوة وةنمت دوكان بة ثَيشةوا كا  لةثرسيارةكةي  ةنابت كة دةربةندخيان، ئاوي ثرؤذةي

 تةواو مانرة 9 ئةبواية ثرؤذةكة ةيت،دةيك كة ةنابت طشتيانةي ِسة لةو  رة دةربةندخيان، وتت تؤ كرد

 بوون، شت  ؤرةها تووشي ناخورَيتةوة، خواردنةوةي ئاوي دةبَيت ساَل 8 تا 7 نزيكةي دةربةندخيان بكراية،

 ئةم ئةوةية، ثرسيارةكةم دةربةندخيان، دةرياضةي ناو دةر ذَيتة شارةزوور و سلَيماني ئاوةر ؤؤكاني ضونكة

 دايناوة (فيلتةر يوكةي) كؤمثانياي كة فلتةرانةي ئةو  ةنابتان ترم، ثرسياري دةبَيت ، تةواو كةي ثرؤذةية

 طةشتووة، من بةدةس  كة سةرضاوانةي ئةو بةثَيي كة بثاَلَيون ، ِورسةكان كانزا دةتوانن كة فلتةرانةن ئةو

 بؤ كلؤرة، كردنةوةي ا ث و ر ةنط و بؤن ثاككردنةوةي بؤ تةنها بثاَلَيون، ِورسةكان كانزا ناتوانن فلتةرانة ئةو

 كانزا و ِورسةكان كانزا دةربةندخيان ئاوي كَيشةي بةمةر َيك ئؤرطانيكي، سووكةكاني ماددة

 دانراوة تاجنةرؤ ئاوي لةسةر نةوت مةسفي كة سةري هاتؤتة ترش شتَيكي كةئَيستا هايدرؤكاربؤنةكانن،

  ةنابت ئايا طةشتوطوزارة، دةربارةي :ةمسَيي ثرسياري سةر، دَيتة ئةوانةشي ثامشاوةي سلَيماني لةسنوري

 هيض  1222 و 1222 بود ةي لة بةَلَيية ئةطةر دةزانيت ، طةشتوطوزاري بةشوَينَيكي دةربةندخيان

 ش1221 ساَلي بؤ كة دةكةن ث ن ماستةر  ةنابت ِسةي بةثَيي نةكردووة، طةشتوطوزاريتان ثرؤذةيةكي

 خؤ لةماستةرث نةكةشدا كة ئةوةية ثرسيارةكة نية ، دةربةندخيان بؤ طةشتوطوزاري ثرؤذةيةكي هيض

 .سوثاس زؤر ناسراوة، طةشتوطوزاري ناوضةيةكي وة  دةربةندخيان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو وةزير،  ةنابي سوثاس، زؤر
 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 كؤمثانياي لةاليةن ثرؤذةية ئةم ثارَيزطاكانة، ثةرةثَيداني بود ةي ةرلةس دةربةندخيان ئاوي ثرؤذةي

 بر يوة، باشيان زؤر ِؤناغَيكي كة بةريتاني، ي(فيلتةر يوكةي )كؤمثانياي لةطةَل دةدرَيت، ئةجنام (بروسك)

 دواكةوتووة كةمَيك ثرؤذةكة كؤمثانيا، هةردوو لةنَيوان الوةكي كَيشةي هةندَي بووني لةبةر بةنم

 خاوَين بؤ كة فليتةرةوة لةر َيراي ثرؤذةية ئةم دةبنةوة، دةستبةكار و دةبَيـت تةواو نزيكدا لةماوةيةكي

 خاوَين كاري فيلتةرانة ئةم دةربةندخيانةوةية، ئاوي وبؤني تام طؤر يين بةهؤي ِورسةكانة كانزا كردنةوةي

 زؤر ثرؤسةية ئةم وةرطرياوة دةرياضةوة لة ئاوة ئةم ئةوةي لةبةر بةنم دةكات، وليتة ِور  لة ئاو كردنةوةي

 دةوَيت ثَي تري ئيشي ئاوةكةوةية، بةهؤي لةنةخؤشي بوون دَلنيا بؤ دةكرَيت، لةئاو كلؤر وة  تةنها الوةكية،

 ث ني طةشتياري ث ني لةماستةر طةشتوطوزاري بةناوضةيةكي دةربةندخيان ناسيين بةنيسبةت ثرؤذةية، ئةو

 ئةوة سةرتاسةري لةماستةرث ني طةشتوطوزاريية ناوضةيةكي بةراِِس  ندخيانةدةربة دادةندرَيت، بؤ

 ض كة ئةوةي بةنيسبةت دةبَيت، طةشتياري سرتاتيذي طرنري زؤر ناوضةكاني لةزمين كة دةكرَيت، دةستنيشان

 بةرهَينلةوة داوا ئَيمة بكات، لةسةر ئيشي حكومةت كة ئةوةي بؤ دانانَيني ثرؤذة ئَيمة دانراوة، ثرؤذةية 

 بةس دانةنراوة، بؤ بود ةي ئَيستا هةتا ئةوة بؤية بكةن، ناوضانة لةو طةشتياري ثرؤذةي بَين كة دةكةين

 ياريرا،  َيراي و ثار  وةربررَيت،وة  لَي سوودي ئةوي خةَلكي بتوانَيت كة بكةين، بضوو   ثرؤذةي دةتوانني

 كةرتي كة ئةوةية حكومةت سياسةتي كة ةوةدةَلَيم ديسان وةربررن، لَي سوودي بتوانن تا شتانة ئةو

 بر يار كة ئةوةية خانووةكان تاثؤكردني بةنيسبةت تر ثرسياري بكات، طةشتوطوزاريدا لةبواري وةبةرهَينان

 .سوثاس نةكراوة، ثةسةند هَيشتا بةنم بةرزكراوةتةوة، و ئامادةكراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو هةية، تةعقيبت دَلشاد كا 
 :بةر َيز دَلشاد حسني ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بوون تةواو فلتةرانة ئةو ئةوةي لةدواي حةزدةكةم من مةعلوماتي بةثَيي كةدانراون، فلتةرانةي ئةو وةزير  ةنابي
 اواكارمد بؤية دةربةندخيان، ئاوي تَيداية ِورسةكاني كانزا دةركةوتووة، فةحصةكاندا لة وةكو دةربةندخيان لةِةزاي

 تةوزيع ثَين و ثانوتين ثاش ئاوةكة كردني فةحص بؤ بهَينن ثَيك ليذنةية  تةندروس  وةزارةتي و لة ةنابتان
 .سوثاس زؤر ماَلةكاندا، بةسةر كردني

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو وةزير،  ةنابي

 (:وةزيري شارةواني)بةر َيز لري عبدا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 وةزارةتي و تةندروس  لةوةزارةتي بهَينني ثَيك ليذنةكة كة وادةكةين بةر اس  باشة، زؤر ثَيشنيارة ئةو ةَلَيب

 .سوثاس دةكرَيت، تةسفية كة ئةوةي ثاش بكرَيتةوة ديراسةت دووبارة تا شارةواني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .فةرموو حممود، عزالدين فرمان ر َيزدار سوثاس، زؤر
 :َيز فرمان عزالدين حممودبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ثَيويس  هةيةو ثاراسنت بة ثَيويس  بكات، دابني هةرَيم بؤ داهاتَيك شوَينَيك هةر بنةماية  وةكو ديارة

 شارةوانيمان شوَيين ضةندان لةوَي لَيرةو ديارة وطةشتوطوزار، شارةواني وةزارةتي سةر برةر َيتةوة هةية بةوة

 شارةواني وةزيري بةر َيز ئةوةية لَيرةدا ثرسيارةكة شارةوانني، وةزارةتي دةس  لةذَير ئَيستا تا كة هةية،

شارةواني ض هةنراوَيكيان ناوة بؤ طةر اندنةوةي ئةو شوَينةوارة طرنرة طةشت وطوزاريانة بؤ سةر 
طةشت و طوزار داهاتَيكي زؤر وةزارةتةكةيان  لةبةر ئةوةي بةر اس  لةسةردةمي ئَيستامان و دنياي تازةدا 

ثَيك دةهَينَيت بؤ بود ة، بةتايبةتي بود ةي هةرَيم، ئةطةر منوونةش بَينينةوة، رةنرة منوونةمان لةالدا 
هةبَيت لة كاتي خؤي لة شارؤضكةي خةليفان، لة كؤتايي شارؤضكةي خةليفان لة زار طةلي عةلي بةط 

تَيلة ئَيستا لةاليةن ضةند كةسَيكةوة دةس  فندَِيكي طةشتوطوزاري شارةواني هةبوو، ئةو ئو
بةسةرداطرياوة، لة سةرضاوةيةكي باوةر  ثَيكراوين بةنيازي فر ؤشتنيشن، نازام  ةنابتان ضةند ئاطادارن  
ئةو فندِة هي شارةوانيية، يان نا  ثاشان هةر لةناو طةلي عةلي بةط شوَينَيك هةية ثَيي دةَلَين بةردي 

ي ية  شوَيين لَي دروست كرا بوو بؤ موناسةبات، ئَيستا ضةند خانوويةكي لَي بازنان، ئةوة كاتي خؤ
دروست كراوة، نازام ئةطةر ئَيستا  ةنابتان وةاَلممان دةدةنةوة، لةاليةن ضةند كةسانَيك بةرهةمةكةيان 

رةتي دةست دةكةوَيت، يةعين داهاتةكةيان دةست دةكةوَيت، ئايا ئةوانة طرَيبةستيان هةية لةطةَل وةزا
 .شارةواني، ياخود هةر بةشَيوةيةكي وا دةستيان بةسةر داطرتووةو داهاتةكة بؤ خؤيان دةبةن  زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وو ثرسـيارةي بـةر َيز كـا  فرمـان بةر اسـ  مـةعلوماتَيكي وام نييـة لةسـةري، داوا دةكـةم          بةنيسبةت ئـةو د 

 .زانياري زياترمان بؤ بَيت، كة بتوانني بة نووسراو وةاَلمتان بدةينةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، تةعقيبَيكت هةية  نيية، زؤر سوثاس، رَيزدار ئةمري طؤطا يوسف كةرةم بكة
 :بةر َيز امري طوطا يوسف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيز وةزيرَي شارةواني و طةشتوطوزار

هاتيتـة ظـي ثةسـند     1111ثرؤذا ئاظا ثاسؤتَييَن دةروازة زاخؤ بؤ سااَل / سَي ثرسيارم هةية، ثرسيارَي يةكَي
َلَي هةتا نوكـة ديـزاين بـؤ نةهاتيـة     دَيتة ئةجنامدان، بة 1111كرن، بةَلَي نةهاتيتة ئةجنامدان، كو دَي سااَل 



 774 

دروست كرن، ضةندين  ار دةزطا راطةياندنَي هاتية ديـار كـرن، ئـةرَي ثـرؤذة طـرنط دوو سـاَل بـورين هـةتا         
نوكة ديسان بؤ نةهاتية دروست كرن، ئةطـةر ضـية  ئةطـةر ديسـان دوو سـاَل مـابن ئـةرَي  ـَي بـة َي كـرن           

 ضةند ساَل بَيت 
َي بةريا شارةوانيا زاخـؤ كـو مةبلـةغَي تـةمخيين بـؤ ثـرؤذة هاتيـة كـرن بـؤ سـاَلة           داخوازيا ظ/ ثرسيارة دوَي

ئةوان مةبلةغَي نزيكي ضر مليار ن،يسي، وا ديارة تةنيا كةمرت شةش مليؤن دةهَينة ديـار كـرن، بـؤ     1111
 .زانني شةست ذ سةدي شةِامَي زاخؤ هَيشتا دروست نةكرينة

ؤذانةي دَيينة ئةجنامدان، بةتايبـةتي شـةِام ثشـ  دوو، ئـان سـَي      بةشَيوةيةكي طش  ئةو ثر/ ثرسيارَي سَي
ساَل زؤر خرا  دةبن، ئايا وةزارةت ض ث ني هةية بؤ ضارةسةر كرنا ظي ئاريشَي  ضونكة ئةظ ثارةية زؤر بة 

 .هةدةر دةضن و، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ عبدا بةر َيز لري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةنيسبةت ثرؤذةي زَير ثردو مةدخةلي زاخؤ، ئةوة ئةو ثرؤذةية ئةسَلةن ديزايين نـةبوو، كـة   
تةِديم كرا بؤ ئَيمة بةس بود ةيةكي بؤ تةرخان كرا، لةالي ئَيمة هيض نة ديزايين هةيـة، نـة دةرخسـتية،    

ي نيية، ئَيمة هةَلستاين بةو ثرؤذةيـة بيكةينـة ديـزاين، دامانـة كؤمثانيـاي ديزاينـةر وةكـو موناِةصـة         هيض
ــةية كــة            ــ  لــةو موناِةص ــةو شــةريكانة بةر اس ــردووة، ئ ــةريكةية  تةِــدنيان ك ــت، ضــةند ش ــردن بَي ك

ت كـة ثرؤذةكـة   موشارةكةيان كردووة، ضةند شةريكةية  بووينة، ئةو شةريكانة نةيتوانيوة بـةو ئاسـتة بيَـ   
طرنري هةية، بتوانن ئؤفةري خؤيان تةِديم بكةن، ئَيمة لةو كاتةي كة لة ليذنـةي شـيكردنةوةية، ليذنـةي    
ضاكسازي هةرَيمي كوردستان داوايان كـرد ئـةو ثرؤذةيـة ببـةن تةماشـا بكـةن بـزانن ضـي لَيهـاتووة، لـةكاتي           

ئةوة ضةند مانرة، بؤ ئـةوةي ئَيمـة بتـوانني ئـةو      شيكردنةوة بوو، هةتا ئَيستا لةوَي نةطةر اوةتةوة بؤ ئَيمة،
ثرؤذةية ئيحالة بكةين، ئةوانةي كة تةِدنيان كرد بوو، ئَيمة هَيشتا هـيض بر يارَيكمـان نـةدابوو، هـيض شـي      
كردنةوةكة تةواو نةببوو، بةس ئةوانةي كة تةِدنيان كرد بوو ئةوةي ئةِةل ئؤفةري دانابوو ثرؤذةكة لـة  

ر دؤالرة، ئةوةي كةمرتين ئؤفةري كـرد بـوو هةشـتا هـةزار دؤالر هـةتا سـةدو بيسـت        حدودي ضوارسةد هةزا
هةزار دؤالر بوو، كة بؤ خؤي ئةطةر ضـوار هـؤَلي دروسـت بكـةين دةكاتـة هةشـتا هـةزار دؤالر، يـةعين ئـةو          

نَيـت  شةريكةية ناتوانَيت مةساريفي ثارة بكات و ديزاين و ئةوانة بكات، بـة سـةدو بيسـت هـةزار دؤالر ناتوا    
ئةو ثرؤذةية بكات، لةبةر ئةوة ئَيمة طومتان ئيعادةي تةندةر بكرَيتةوة، بةس لةو مةرحةلةية دابـووين كـة   

بةنيســبةت كــةمي تــةرخان كــراوي  .ليذنــةي ضاكســازي برديــان ديراســةتي دةكــةن، ئــةوة لــةو حاَلةتــة دايــة
يــان، ث نــي وةزارةمتــان بــؤ ســاَلي واي كــردووة كــة ئةمســاَل شــةش مليــار تــةرخان بكرَيــت بؤ 1111بود ـةي ســاَلي  

زياتر بوو لة سَي تريليؤن ئَيمة موحاوةلةمان كرد، سَي تريليؤن و شةش سـةد مليـار، بـةاَلم تـةنها دووسـةدو       1111
ثةجنا مليار بؤمان دانراوة، لةكاتَيكدا لة شارؤضـكةي زاخـؤ سـي ثـرؤذةي بـةردةواممان هةيـة بـة طوذمـةي زيـاتر لـة           
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بةنيسـبةت   .نـار، زاخـؤ هةشـتاو ثَيـن  مليـار دينـاري هةيـة، ئَيسـتا ثـرؤذةي بـةردةوام دةكـات           هةشتاو ثَين  مليار دي
ثرؤذةكــاني وةزارةمتــان هــةموويان بــةطوَيرةي تةنــدةرو مواســةفات ئــةجنام دةدرَيــن و، لــةكاتي  ــَي بــة َي كردنيــان  

ــران     ــةني وةزي ــةرؤكايةتي ئةجنوم ــة س ــةوة ب ــةن وةزارةتةمان ــوون لةالي ــت  بةدواداض ــة   دةكرَي ــةر ثرؤذةي ــان، ه بؤي
بةطوَيرةي مواسةفات ئةجنام نةدرَيت ِةبوَل ناكةين و ئيستي ميشي ناكةين، ئَيستا موتابةعةي ثرؤذةكان زؤر زيـاتر  
بووة، ئةطةر فةشر بَينَيت ئةو موِاولة لةسةر بود ةي خؤي كة ئَيمة ثارةشيان لَي رادةطـرين بـؤ مـاوةي صـيانةيان     

ئةوانــة هــةمووي فحوصــاتي موختةبــةري دةكــرَين، ئةطــةر ئــةو فةحصــانة ِــةبوَل  ســاَلَيك ضــا  دةكةينــةوة، بــةس 
نةكرَين، ئَيمة هيض ئيستي مَيك لَييان وةرناطرين، لةبةر ئةوةي ئةو زةمان زةماني بَلَيني لة ثاش دوو ساَل، سَي سـاَل  

 .خرا  بَيت، ئَيستا ئةوة نةما، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عقيبت هةية  زؤر سوثاس، بـةر َيزان ئـةو ثرسـيارانةي كـة لـة وةخـ  ِياسـي بؤمـان هـاتبوو تـةواو           زؤر سوثاس، تة
بوون، مةكوعةية  ثرسياري تري زؤر هاتووة، ئـةمر ؤ تـا ضـةند سـةعاتي تـر تـةواو نابَيـت، بؤيـة  ـةنابي وةزيـر           

ثرسـيارةكان تـةواو بكـةين، ئةطـةر      بانط دةكةين لة هةفتةي داهاتوو دووبارة، ثَيتان باشة ية  شةممة دواي نيوةر ؤ
 .دوو شةممة بَيت دةبَيت دواي نَيوةر ؤ بَيت، ضونكة بةيانيةكةي ئيشَيكي تر هةية، نوِتةي نيزاميت هةية  فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةيــة هــي يــة  رؤذي لــة  رؤذي يــة  شــةممة ليذنــةي ثــةروةردةو خوَينــدني بــااَل، ئَيمــة كؤنفرانســَيكمان ه  

 .بةيانيةوة تاكو ضواري عةسرة، بؤية ئةطةر يرَيتة رؤذي دوو شةممة بؤ ئَيمة باشرتة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثاش نيوةر ؤ كؤ دةبينـةوة، ئَيسـتاش كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني       (7)رؤذي دوو شةممة سةعات 
 .ثاش نيوةر ؤ، خوا ئاطادارتان بَيت، زؤر سوثاس ي(7)تاكو رؤذي دوو شةممة سةعات 

                                                                                                                                                                         
 (كمال كةركووكي.د)ارس ن بايز الاعير               حممد ِادر عبدا . د   فرست ابد عبدا                         
 سكرتَيري ثةرلةماني                        َيرري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       

 عَيراق -كوردستان                   عَيراق          –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان 
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عَيـراق   -ثةرلـةماني كوردسـتان     5/11/1111رَيكـةوتي   رؤذي دووشةممةؤي ي ثاش نيوةر (7)كاتذمَير   
بـةر َيز   بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد ِادر عبدا 

ذمـارة  دانيشـتين  , بةر َيز فرست عبد عبدا  سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارس ن بايز الاعير  َيرري سةرؤ  و.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (15)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (15)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بـةم شـَيوةية    5/11/1111ي ثـاش نيـوةر ؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي     (7)ةمي هةَلبذاردن لة كات سَيي
 :بَيت

ــ          -1  ــة مةبةس ــتوطوزار ب ــارةواني و طةش ــري ش ــةر َيز وةزي ــي ب ــداري كردن ــةر ميوان ــوون لةس ــةردةوام ب ب
 .ةمانبةرضاوخستين ضاالكيةكاني وةزارةت و وةاَلمدانةوةي ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خولي سَييةمي هةَلبذاردن، ساَلي سَييةم، خولي 
 :، بةرنامةي كار5/11/1111، رؤذي دانيشنت (15)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)اددةي ي مـ (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1991
ي ثــاش نيــوةر ؤي رؤذي دوو شــةممة رَيكــةوتي (7)ي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير (15)ذمــارة 

 :ةم شَيوةية بَيتب 5/11/1111
ــة مةبةســ            -1 ــتوطوزار ب ــري شــارةواني و طةش ــةر َيز وةزي ــي ب ــةر ميوانــداري كردن ــوون لةس ــةردةوام ب ب

 .بةرضاوخستين ضاالكيةكاني وةزارةت و وةاَلمدانةوةي ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةمان
ةمان و حكومةت كـا  سـةعد   زؤر بةخَيرهاتين بةر َيز وةزيري شارةواني كا  سةمري و رَيكخةري نَيوان ثةرل

دةكةين، زؤر بةخَير بَين،  ةنابي وةزير فةرموو بؤ سةر مةنصة، بؤ وةاَلمدانةوةي ثرسيارةكاني دانيشـتين  
( بةشــارةتي)حممــد ِــادر يةضددلبــةر َيز . ثَيشــوو، كــة مــابوو هــي ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان، فــةرموو 

 .فةرموو ثرسيارةكانت ئاراستةي  ةنابي وةزير بكة
 
 
 
 (:بةشارةتي)حممد ِادر يةضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةم       ــدَيك ل ــةند هةن ــةم، هةرض ــتوطوزار دةك ــارةواني و طةش ــري ش ــةر َيز وةزي ــتةي ب ــيارة ئاراس ــَي ثرس ــةو س ئ
ثرسيارانة كراون، بةس بةر اس  لةبةر ئةوةي طرف  ئةو سَي، ضوار ِةزاي هةَلةجبةي تازةو سةيد صادق و 

 ...............نة، يةكَيك لةو بر يارانةي حكومةت كة هةية بةنيسبةتثَينجوَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية تيكرار نابَيت، ثرسيار كراوة، تؤمار كراوة، وةاَلمي دراوةتةوة، ثرسياري تـازةت هةيـة، فـةرموو، تكايـة     
 .ثرسياري دووبارة نابَيت، سوثاس

 (:بةشارةتي)حممد ِادر يةضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكَيك لة ثرسيارةكان كة نةكرا بَيت، بر يار هةبوو ئةو زةوييانةي هاوواَلتي كة بةر شارةواني دةكةوَيت، كة 
ــنوورةكان        ــة س ــةكراوة ل ــةت ن ــة بةحةِيق ــدرَيت، ئةم ــاوواَلتي ب ــة ه ــة  ب ــة زةويي ــةر دوو دؤم ثارض ــة ه ل

دارم وةزيـري شـارةواني  ـةنابي لةبـةر ضـاو بررَيـت و كـاري        بةتايبةتي لة ِةزاي هةَلةجبـة طرفتَيكـة، هيـوا   
ثرسيارَيكي تر بـؤ بـةر َيز وةزيـري شـارةواني، بر يـار هـةبوو ئـةو زةوييانـةي روكـنن دابـةش            .لةسةر بكرَيت

كراون، تاثؤ بكرَيت، ئةمة ضةند دةست و ضـةند معامةلـةي ثـَي كـراوة، ئةمـة بـة حةِيقـةت ئـةو تاثؤيانـة          
طةورةي بؤ هاوواَلتيان دروست كردووة، بةتايبةتي لةسنووري ِـةزاي هةَلةجبـةو سـةيد     نةكراون و طرفتَيكي

 .صادق و ثَينجوَين، داواكارم ئةم كَيشةية ضارةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة
 :طوزاروةزيري شارةواني و طةشتو/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ثرسياري ضوار بـؤ كَيشـةي شـاري هةَلةجبـة، بةداخـةوة ئـةو دوو خاَلـة كـة باسـي لَيـوة كـرا لـة             
زؤربــةي زؤري هــةرَيمي كوردســتان ئــةو كَيشــةية هةيــة، لــة رانيــةش هــةبوو ضارةســةر كــرا بــة فــةرمانَيكي 

درَيَ ، هـةروةها هةَلةجبـةش داوايـان كـردووة بـةو شـَيوةية       تايبةت، كة هةر دوو دؤم ية  ثارضة زةويان ب
بكرَينت، كاني ساردين لة دةربةندخيان هةمان كَيشةيان هةية، لة مةنتيقةي تري ناوضةكاني تري هةرَيمي 
كوردسـتان هــةمان ئـةو طريوطرفتــة هةيــة، لـة ئةجنومــةني وةزيـران ئــةو باســة كـرا كــة ئـةو كَيشــةية بــة ض       

نت، ضــونكة ئةوانــة بةر اســ  حــةِي خؤشــيانةو زةوي بــاو باثريانيانــة، بــةس هــيض    شــَيوةية  حــةل بكــريَ 
ســةنةدَيكيان نييــة بــةناويان بــَينت، هــيض عةِــدَيكيان نييــة بــةناويان بَيــت، بــةس دةبَيــت ئــةو كَيشــةيةش   
ضارةسةر بكرَيت، دوو هةفتة ثَين ئَيستا لة كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزيران من ثرؤذةيةكم تةِديم كرد 
بوو سةبارةت بة كَيشةي كاني سارد، كة ئةوين هةمان ئةو كَيشةية دةيررَيتةوة، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة بتـوانني     
ئةم كَيشةية ضارةسةر بكةين، بؤ ئةوةي ئَيمة ئةو كَيشـةية ضارةسـةر بكـةين وةزيـري كشـتوكاَل و وةزيـري       

بؤ ئةوةي ضارةسةري ئةم كَيشانة  شارةواني و طةشتوطوزار و وةزيري ئاوةدانكردنةوة ليذنةية  ثَيك بهَينن،
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بكات، ئةوةش لة وةختَيكي زؤر كةم ضارةسةر دةكرَيت، ئينجا ضـوار دؤم يـة  ثارضـة زةوي بَيـت، يـان بـة       
دوو دؤم ية  ثارضة زةوي دةبَيت، دةبَيت ئةو كَيشةية ضارةسـةر بكرَيـت و نةمَينَيتـةوة، ضـونكة زؤربـةي      

يــة، ضــونكة لــة وةخــ  خؤيــدا رذَيمــي بــةعس زةوييــةكانيان   زؤري هــةرَيمي كوردســتان ئــةو كَيشــةيان هة 
هةمووي بةناوي شارةواني كردووة، ئةوانةي كة كةوتوونةتة ناو شـارةواني، هـةتا ئَيسـتاش نةيانـدةزاني كـة      
بةناوي ئةوان نةماوة، لةبةر ئةوة ئةو كَيشةية واي كردووة، كة ئَيمة نةتوانني ثرؤذةي وةبةرهَينانين لـةو  

ين، هةتا ثرؤذةي موستةلريي تر بَين لةو مةنتيقانة بكةن، ناهَيَلن، ضونكة دةَلَين ئةمة زةوي شوَينانة بكة
ئَيمةية، دةبَيت ِـةرةبوو بكرَيينـةوة، ِـةرةبووش بـةض شـَيوةية  بكرَيتـةوة، هـيض ياسـاية  نايانررَيتـةوة،          

ان ثَيشـنيار كـراوة بـةو    دةبَيت ئةوة بةشَيوةيةكي تايبةت ضارةسـةر بكرَيـت، ئـةوةش لـة ئةجنومـةني وةزيـر      
بةنيسبةت ئةو زةوييانةي كة روكنن، ئـةوة   .ليذنةيةي كة باسم لَي كرد ئينشائةَلَ  ئةوة ضارةسةر دةكرَينت

ثَين ئَيستا ئةو روكنانة هةمووي دابةش كراوة لةو شارة، ئَيستا بؤتـة كَيشـة نـاتوانني لَييـان وةربررينـةوة،      
ةوانـة دةبَيـت بـة موزايـدة بـدرَيت، بـةهيض شـَيوةية  زةوي روكـن         زةوي روكن بةتـةعليمات و رَينمـايي و ئ  

ــت، بــؤ ئــةوةي ئــةو كَيشــةيةش ضارةســةر بكــةين، ديســان ليذنةيــة  دانــراوة، بــةَلكو بةمــة       تــةوزيع ناكرَي
ضارةسةر بكرَيت، ئةمةش لة ئايندةيةكي نزيـك ضارةسـةر دةكرَيـت، بةنيسـبةت ئـةو ثرسـيارانةي  ـةنابت        

 .كردت، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .زؤر سوثاس، بةر َيز عبدالربن حسني كةرةم بكة
 :بةر َيز عبدالربن حسني ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشةكي من بةخَيرهاتين  ةنابي وةزير دةكةم، من دوو ثرسيارم هةية ئاراستةي  ةنابي وةزير دةكةم

زاخؤية، خؤي بة دةسـت بؤمـان هَينـا بـوو وةكـو ثةرلـةمان،       يةكَيك لةو ثرسيارانة ئةوةية كَيشةي صناعةي 
لَيرة تا زاخؤ حكومـةت هـةمووي ثـَي ئاطـادارة، كـة ئـةم كَيشـةية مـاوةي سـاَلَيك دةبَيـت مـاوة، هةَلواسـراوة،             
وابزام  ةنابي وةزيرين ثَي ئاطادار بوو، من لة دانيشتين ترين بة دةست ئةو ديكؤمَينتانةمدا بة دةس  

ةر لةالي ما بَيت زؤر باشة، من دةمةوَيت بزام ئةو كَيشةية تـا ض حـةددَيك ضـووةو ضارةسـةر      ةنابي، ئةط
كراوة، يان نا  لة ض ئاستَيك مـاوة  مـن داوا دةكـةم ضارةسـةر بكرَيـت، ضـونكة كَيشـةيةكي زؤر ناخؤشـة لـة          

زة، ئةوانـة  دوكانـدار مـاون لـةناو صـناعةي كـؤن، ئةوانـةي تـر نـةِر كـراون بـؤ صـناعةي تـا            ( 111)زاخـؤ،  
داوايةكة لةبةردةس   ةنابي وةزير، بؤية داوا دةكةم وةاَلمي ئةم ثرسيارةم بداتةوة، تا كَيشـةكة ضارةسـةر   

 ةنابي لة سةرةتاي  ةلسة ئيشارةتي ثَيدا طوتي / بةنيسبةت ثرسياري دووةم .بكرَيت، زؤر سوثاسي دةكةم
ة، بةَلَي بةر استين وايـة، بـةاَلم مـن ثرسـياري لـَي      ثا  كردن و ئاوةداني و ئاوةر ؤ ئين و كاري وةزارةتةكةي

دةكةم ضَلكين و ثيسي بؤطةني رووباري زاخؤ، خابور، لةناو زاخـؤ تَيدةثـةر َي، يـةعين وةكـو حةلـةزؤني تـَي       
دةثةر َي زؤر ثيس و بؤطةن بووة، زؤر ضَلكن بووة، ض لة ئاوةر ؤ دَينـة سـةري، ض ئـةو خةَلكانـةي شـتةكانيان      
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وي، يان دوو  ـةاللين دَينـة سـةر رووبارةكـة، هـةر لـةوالو لـةوال هـةردوو  ـةاللين بؤطـةن           فَير دةدةنة نا
بووةو بؤني لَي دَيت و ثيسن، هـيض ثـا  كردنةوةيـةكي تيـا نييـة، وة  مـن مـةعلومامت هةيـة شـةريكةية           

هـةتا   هةية لة ئةستؤي طرتووة، لةناحيةي باتوفـة تـابعي  ـامعي بَيرسـ،َي و هـي زاوةو بَيـت بـؤ الي زاخـؤ        
بضَيتة ئيرباهيم خةلير و براتة ثَيشة بريَي، ئةو شةريكةية ثا  كردنةوةي لة ئةستؤي خؤي طرتووة، بةاَلم 

مليـؤن دينـاري ثـَي دةدةن،    ( 495)وةكو ثَيويست ئيشةكاني  َي بة َي ناكات، هةر هةندة لـة مـانرَي ضـوار    
خـؤي هةَلناسـتَيت، ثـؤخلي و ثيسـي و     بةاَلم وةكو ثَيويست ئيشةكةي خـؤي  ـَي بـة َي ناكـات و بـة ئيشـي       

 .بؤطةني لةناو كؤاَلنةكاني زاخؤ زؤرة، من لة  ةنابي دةثرسم وةاَلمي ئةمةشم بداتةوة زؤر سوثاسي دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 1115ســةبارةت بــة ناوضــةي ثيشةســازي كــؤني زاخــؤ، كــة دةكةوَيتــة نــاو ســةنتةري شــار، بــةاَلم لــة ســاَلي  
شوَينَيكي تر دةست نيشان كراوة، بؤ ئةوةي ئةو شوَينة نةِر بكرَيتةوة بؤ دةرةوةي شار، بؤ ئةوةي ناوضةي 

ةي كة تـةرخان كـراوة بؤيـان، يـان ئـةو شـوَينةي كـة        ثيشةسازي لة دةرةوةي شار بَيت، تا بتوانَيت ئةو شوَين
لةناو شارة ببَيتة شوَينَيكي سةوزايي و سـوودي لـَي وةربرريَيـت، راسـتة، ئـةو شـوَينةي كـة باسـي لـَي دةكـات           
تةرخان كراوة بؤ ئةو كةسانةي كة كرَيضي بوون، يان ئةوانةي كة صاحَيب بوون، يان هةندَيك كة ثيشةوةر 

س لةثاش ئةوةي كة من ثرسيارم كردووة، بةر اس  هةندَيك لةو كةسانة هةنـة كـة بـة    بوون لةو شوَينة، بة
ناحةِي زةوييان وةرطرتووة، ئةوةش ئَيستا ليذنةية  تةشكير كراوة و ثَيكهَينراوة، بؤ ئـةوةي ئةوانـةي بـة    

شـَيوةيةي كـة    ناحةق وةريانررتووة، دةبَيت لَييان وةربرريَيتةوة، ئةوةي كَيشةي ثيشةسازي كؤني زاخؤ بـةو 
بةنيســبةت ثــا  وخــاوَيين شــاري زاخــؤ، دةزانــن خــاوَين   .نــةِلي شــوَيين نــوَي دةبَيتــةوة ضارةســةر دةبَيــت 

كردنةوةي شاري زاخؤ دراوةتة كؤمثانيايةكي تايبةت، كةرتي تايبةتة، هةتا ئَيستاش ئةو كؤمثانياية بـةثَيي  
، ئةو كؤمثانياية لـة دهـؤكين ئـين دةكـاتن،     ئةو مةعلوماتةي كة هةيتم زؤر بة رَيك و ثَيكي ئين دةكاتن

لة زاخؤش ئين دةكاتن، لة لَيَلين ئين دةكاتن، لةو  َيرايانة هةمووي ئيشي خاوَين كردنـةوةي شـار لـة    
ئةستؤي ئةوانة، واتا هةتا ئَيستا من طلةييةكم نةبيستووة ئةوانة ناو شاريان بـة شـَيوازَيكي وا ئـين نـةكرد     

بَيت، بةس ئةوةي كة باسي لَي دةكةيت، بةر اس  بةدواداضوونَيكي زؤر بة  ـددي  بَيت كة خاوَينيان نةكرد 
دةكةين، كة تةماشا بكةين ئةوة ئايا بةو شَيوةية كة خاوَين ناكةنةوة  ضونكة هةر  ارَي تـةِييم بـؤ ئَيمـة    

بةدواداضوومنان دَيت بة دواداضوون دةكرَيت لةاليةن شارةواني ئةوَي و لةاليةن وةزارةتةوةش، ئَيمة ليذنةي 
هةية، تايبةتن تا بةدواداضووني ئةو كؤمثانيايانة بكات، كة خاوَين كردنةوة لة ئةستؤي ئةوانة، ئةوة نييـة  
ئةوان بتوانن ئيهمالي ئـةو ئيشـة بكـةن، لةبـةر ئـةوة مـن حـةز دةكـةم و تةئكيـدي لـَي دةكةمـةوة، كـة ئايـا              

ــك و   ــؤي بةشــَيوازَيكي رَي ــين و كارةكــاني خ ــيين و    كؤمثانيــا بــة ئ ــات ئَيمــة تَيب ــتَيت، ئــةو ك ثَيــك هةَلنةس
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بةنيسبةت بؤطةني و بؤني ئةو ئاوةي ثيس بووة، بةر اس  ئةوة  .ئيجرائاتي خؤمان هةية لةطةَليان دةكةين
لة ثرسياري  ةنابت نةبووة، ئةوة ئَيستا ئةو ثرسيارة نوَيية، بـةس ئيحتيمـالي زؤرة ئـةو ئـاوة لـة  يهـاتي       

، كة ئاوي رووباري ثيس كرد بَيت، ئةوةش دةبَيت ضارةسةر بكرَيت، ضارةسةر كردني ديكة واي لَي كرد بَيت
ئــاوين بةر اســ  زؤر طرنرــة بــؤ تةندروســ  خــةَلك، مــن بــؤ ئــةوة ثَيداضــوونةوةية  دةكــةم لةســةر ئــةو   
ثرسيارةي كة  ةنابت كردت، كة تةئكيدي لةسةر دةكةمةوة بؤ خاوَين كردنةوةي شارو، بؤ بـؤني رووبـاري   

 .اخؤ دَينت  دةبَيت ئةوة ضارةسةر بكرَيت، زؤر سوثاسز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو
 :بةر َيز عبدالربن حسني ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نة دوكانةي ماون لة صناعةي كؤن، ئةوانة وةكو ثَيويست ئةو داواكارييانةي كردوويا( 111)بةنيسبةت ئةو 

دةَلـــَين ئـــةو زةويـــةي بـــة ئَيمـــة دراوة وةكـــو ثَيويســـت ئيشـــي ئَيمـــة هةَلناســـوور َيت، دواي ئـــةوةش ئـــةو    
خزمةتروزاريــةي بــؤ ئَيمــة ثَيويســتة لــةو  َيرايــة نةطةيشــتووة تــا بروازينــةوة بضــينة ئــةوَي، دةمانــةوَيت   

زيــاد بكــات،  ــةنابت  حكومــةت هاوكارنــان بــؤ بكــات، يــان خزمــةتروزارنان بــؤ ببــات ، يــان زةوييةكــةمان 
ئيشارةتت ثَيدا طوتت كة هةندَيك زةوييان دراوةتة كةسانَيك ميهنـةي نييـة، غـةير ميهنةيـة، بـةَلَي راسـتة،       

 .ئةوةش ئةطةر ئيشارةتَيكي ثَي بدةيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس،  ةنابي وةزير كةرةم بكة
 :اني طةشتوطوزاروةزيري شارةو/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، من بة خؤم باسم كرد هةندَيك كةس هةية بة ناحةق ئةو زةويةيان وةرطرتووة، كـة ثيشـةيان   
ئــةوة نييــة، بةر اســ  ئةوانــة لَييــان وةردةطريَيتــةوة، بــؤ ئــةوةي خزمــةتروزاري برةيةنَيتــة ئــةو شــوَينانة،   

زاخؤية، كة بتوانن ئةطةر ثرؤذةي خزمـةتروزاري نةطاتـة ئـةو شـوَينانة،      ئةوانةش هةمووي لة ث ني شاري
بةر اس  ئةوانين ناتوانن سوود وةربررن لة ئيشي خؤيان، كةسـين ناتوانَيـت براتـة ئـةوَي، بةتايبـةتي لـة       

 .وةرزي زستان، بةس ئةوانة دةكرَين دَلنيابة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر ابد كةرةم بكةزؤر سوثاس، بةر َيز ِاد
 

 :بةر َيز ِادر ابد لاير 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةر َيز وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار
من ثرسيارَيكم لةسةر ثرؤذةي ئاو هةبوو،  ارَيكي تر وةاَلم درايـةوة، ثـرؤذةي ئـاوي ثشـدةرو رانيـة، بـةاَلم       

رانيـةو حا يـاوةو سةروضـاوة، بةتايبـةتي رانيـةو      ثرسيارَيكم هةيـة لةسـةر شـةبةكةكاني ئـاوي ِـةاَلدزَي و      
حا ياوةو ضـوارِورنة دةكةونـة ذَيـر ئـةو ثـرؤذةي ئـاوي دةربةنـدةوة، ئَيسـتا شـةبةكةي ئـاوي ئـةو شـارانة             
لةضةند سةرضاوةيةكةوة ئاو وةردةطرن، يـة  نـةخراون، ثرسـيارةكة ئةوةيـة، ثرؤذةكـة خـؤي دواكـةوتووة،        

نة نةكرَيت، يان نةخشةيان بؤ دانةنرَيت، دواي تةواو بووني ثرؤذةكـة،  ئةطةر ئَيستا ضارةسةري ئةو شةبةكا
  .ديسان رةنرة ئةوين ضةند ساَلَيكي بوَيت تا شةبةكةكاني ئاو رَيك يرَيت، ئةمة ثرسيارَيكمة

( 34)ئةو ثرؤذانةي دةضن لة بةشي دةرخستةو ديزايين سلَيماني زؤر دوا دةكةون، ئةو بةشـة سةرثةرشـ    
كات، كة رةنرة بة ِسةي شارةوانيةكان هؤكاري دواخستين بةشَيكي بـاش لـة ثرؤذةكـان بـؤ  ـَي      شارةواني دة

بة َي كردن دةكةوَيتة سةر ئةوةي كة بةشي دةرخستةو ديزايين سلَيماني كـاري زؤرةو ناتوانَيـت ئـةو كـارة     
ي هةر ِةزاية ، يـان   َي بة َي بكات، ثرسيارةكةي من ئةوةية، ئايا وةزارةتي شارةواني ناتوانَيت بؤ سنوور

بةناو ئـةو يةكـة ئيدارةييانـةي كـة ئَيسـتا دانـراون رانيـةو ِـةاَلدزَي ليذنةيـةكي بةشـي دةرخسـتةو ديـزاين             
 ــةنابت  ارةكــةي تــر   دابنَيــت لــة ئةنــدازيارو ياســايي تــا كارةكــان لــة كــاتي دةرضــوونيان دوا نةكــةوَيت    

نية بةشي خؤي ثرؤذةي بؤ كـراوة، بـةاَلم لـة وةزارةتـي     ئيشارةتَيكت بة رانيةدا لة ثرؤذةدا، بة دَلنياييةوة را
شارةواني ساَلي ثار تةنها نزيكةي دوو مليار دينار بود ةي شارةواني رانية بووة لةسةر وةزارةتي شارةواني، 

ِريتــاو و ضــيمةنتؤية، وةزعــي ضــوارِورنة لــة ِريتــاو و  % 55بــووة، لــة % 51ئَيســتا رانيــة بــة رَيــذةي لــة  
ة، بؤيــة ثــَيم باشــة ثرســيارةكةم ئةوةيــة ئايــا وةزارةتــي شــارةواني بــؤ شــارَيكي طةشــة   ضــيمةنتؤ زؤر خراثــ

كردووي، كة بةردةوام لة فراوان بوون داية لة رانية، بود ةي ئةمساَلي دةبَيـت زيـاتر بَيـت، كـار بكـةين بـؤ       
 .ئةوةي لة ِريتاو و ضيمةنتؤدا شارةكةمان لة ثيس و ثؤخَلي دةرباز بَيت  زؤر سوثاس

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 . زؤر سوثاس،  ةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري شارةواني طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، سةبارةت بة ئاوي دةربةنـدي رانيـة،  ارةكـةي تـر زؤر بالـان كـرد، ئـةو كَيشـانةي كـة هةيـة           

دةكرَيــت، ئةمــة ثَيشــنياري طؤر انكــاري ذمــارة ســَيمان تةِــدني    بةر اســ  كَيشــةي طــةورةن و ضارةســةرين 
ئةجنومةني وةزيران كردووة، كة رةزامةندي نةكراوة، بةس ئَيستا دووبارة وا لة كـاتي ئـةوة دايـة ضارةسـةر     
بكرَيت و  ارَيكي تر بؤيان دةنَيرينةوة، واتا دةبَيتة  اري ضوارةم، كة ئةم كَيشةية لة ئةجنومةني وةزيران 

بةنيسـبةت شـارةوانيةكان، شـارةوانيةكاني     .سي لَي دةكةين تا ضارةسـةر بكرَيـت، ئـةوة ضارةسـةر دةكرَيـت     با
ــان       ــة ذمارةي ــلَيماني ك ــارةوانيةكاني س ــ  ش ــةتي طش ــة بةر َيوةبةراي ــةر ب ــدارةي   ( 34)س ــة ئي ــارةوانيية ب ش

ي دةرخستةو رةوانة كردني طةرميانةوة، ئةو شارةوانيانةي ية  ئةندازيان هةية، هةَلدةسنت بة ئامادة كردن
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بؤ بةر َيوةبةرايةتي طش  شارةوانيةكاني سلَيماني، ئةطةر شارةوانيةكان ئةندازيان نـةبَيت، بةر َيوةبةرايـةتي   
طش  شارةوانيةكاني سلَيماني بةخؤيان هةَلدةسنت بـة ئامـادة كردنـي دةرخسـتة، بةشـي ديزاينيـان هةيـة و        

ةن، ثاشـان بـؤ وةزارةت دةنَيرنـةوة، بـؤ ئـةوةي لـة ث نـي سـاَلي         ئيشي لةسةر دةكةن، دوايي وردبينـين دةكـ  
داهاتوودا بَيت، بةَلَي ثرؤذةكان زؤرن، ئةندازيارين كةمن، بةر اس  ئةندازيار زؤر كـةم دةضـنة نـاو شـوَيين     
شارةواني، لة شارةواني ئين بكةن، ئةندازيار زياتر حةز دةكات لة حةِر بَينت، ضونكة هـةم ئيشـي زيـاترو    

حيةي موخةصةصات و ئةوانة زياتر وةردةطرَيت، لةناو وةزارةت، يان لـةناو شـارةوانيةكان بةشـَيوةية     بةنا
راتبيان زؤر كةمرت دةبَيت، يان موخةصةصاتيان كةمرت دةبَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة ئةو موشـكيلةيةمان هةيـة،   

ر لـة حـةِلن، ئَيمـة ضارةسـةرَيكمان     كة ئةندازيار زؤر كةمرت دَينة نـاو دةوائـري، واتـا لـة دةوائـري نينـة، زيـات       
كردووة لة وةزارةت، بةر َيوةبةرايةتي ديراسات و ديزاينمان داناوة، بؤ ئةوةي ئةو دةرخستانةي كة دَينة الي 
ئَيمة، ئَيمة ديسان دووبارة ديراسةي دةكةينةوة، وةكـو فلتـةرَيك دةبَيـت، كـة ئـةو دةرخسـتةية دَيتـة ئـةوَي         

او دةبَيت، ئينجا هةر كَيشةية ، نةواِيصَيكي هةبَيت ئيشارةي ثـَي دةكرَيـت و   ديراسةت دةكرَيت، لةوَي تةو
ــت  ــةري دةكرَي ــي        .ضارةس ــان بؤض ــة، ي ــدازياريان كةم ــةن ئةن ــاس دةك ــة ب ــارةوانيانةي ك ــةو ش ــبةت ئ بةنيس

 ئةندازياريان بؤ دانانَيني  
ان ضـةند بَيــت  ئةوةنــدة  بةر اسـ  هــةر شــارةوانيية  بـةثَيي مي كــاتي خــؤي ئةنـدازيار دادةنَيــت، مي كيــ   

دادةنــَين، ئــةوةش ئةطــةر داوا بكرَيــت لــة وةزارةت، بــةثَيي مي كــات بؤيــان دادةنرَيــت، ئــةو مي كاتــةش لــة  
ئـةوة لـة بةرنامـةي ئَيمةدايـة،      .وةزارةتي ث ندانان ئامادة دةكرَيت و تةِدني هةموو وةزارةتةكان دةكرَيت

و شارةكان بةشـي ديراسـات و ديـزاين هـةبَيت، تـا بتـوانني ئـةو        نة  بةس لة شارة طةورةكان، بةاَلم لة هةمو
دةرخستانة، كة ثَين ئَيستا طرفتَيكي زؤري بؤ ئَيمة ضا  كردووة، بـة كشـوفات و ئةوانـة ئَيمـة ضارةسـةري      
ثرؤذةكامنان كردووة كة نةكرَينت، بؤ ئةوةي ضارةسةر بكرَينت، دةبَيت شوَينَيك هـةبَينت تـا وةكـو فلتـةرَيك     

ي ئـةو ثرؤذانـة بكـات و بتوانَيـت كاتَيـك كةشــفَيك دَيـت، يـان دةرخسـتةية  دَيـنت ئيحتيـا ي بــة           ديراسـةت 
كةشفي ئيزايف نةبَيت، ئيحتيا ي بة طؤر انكـاري نـةبَينت، ئـةوة موشـكيلةيةكي زؤر طـةورةي بـؤ ئَيمـة ضـا          

دةنـارد بـؤ    كردووة، ثَين ئَيسـتا هـةر بـة عة ةلـةو بـة سـورعةت دةبـيين كةشـفَيك، يـان دةرخسـتةيةكيان          
وةزارةت زؤر نةواِصــي تَيــدا دةبــوو، بــة ض ضارةســةريان دةكــرد  بــة كشــوفاتي ئيــزايف، دوو بةرابــةري ئــةو   
ثارةيةي كة ثَين هةييَن تةرخان كراوة بؤ ئةم ثرؤذةية، بةَلكو زياتري تَي دةضوو، لةبـةر ئـةوة ئـةو بةشـة     

 .زؤر طرنرة بكرَينت
ت كـرد دوو مليـاري بـؤ تـةرخان كـراوة، وايـة، ضـةند ثرؤذةيـة          سةبارةت بة ثرؤذةكاني رانية، باسـي ئـةوة  

مةركــةزي شــاري رانيــة هةيــة، ئــةوة تــةرخان كــراوة، كــة دةتــوام بَلــَيم يــةكَيكيان    1111هةيــة بــؤ ســاَلي 
رَيرةسازي بؤ طةر ةكةكاني نةورؤزو زانكـؤي رانيةيـة بـة طوذمـةي يـة  مليـارو ثَيـن  سـةد مليؤنـة، ِريتـاو           

رانية بة طوذمةي سَي سةد مليؤنـة، مـن خـؤم ضـوومة ئـةوَي، بةر اسـ  كـة ديـتم ئـةوة          كردني ناو طةرا ي 
ضةند ساَلة ئةو طةرا ة كَيشةي ئةوةي هةية كة ِريتاو نةكراوة، زؤر لة سائيقةكاني ئةوَي طلةييان هـةبوو،  
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لــةم  كـة هـةتا ئَيســتا ئـةو طةرا ـة طةيشــتة ِؤنـاغي تـةواو بــوون، بـةس ِريتـاو نــةكراوة، ئةمـةش ئةمسـالَ          
بةرنامةية دابوو، طومتان با ئةو كَيشةيةش لةوَي حةل بكرَيت، دواي دروست كردني سيا ي طؤرستاني كؤنة 

مليـؤن، دروسـت كردنـي شـةِامةكاني بةشـي نـاوخؤيي كضـان لـة         ( 151)لة رانية، ئةوين ئيحالة بـووة بـة   
سةد مليؤن دينـار، بـةَلَي، ئـةو     مليؤن، دةكاتة دوو مليارو تةِريبةن دوو سةد، سَي( 143)رانية ئةوين بة 
ي ثارَيزطاي سلَيماني بة هـةموو فةرمانرةكانيـةوة لةاليـةن وةزارةتـي ث ندانانـةوة      1111طوذمةي بؤ ساَلي 

دانرا بوو و ثةسند كـرا، تـةنها نـةوةد مليـار دينـار بـوو، كـة ئـةوة زؤر كةمـة بـؤ ثارَيزطايـة ، بـؤ ئيـدارةي              
ضؤن تةوزيع بكرَيت لةسةر هةموو شارو شارؤضكةكان، ئَيمة تةنها بـؤ  طةرميان، ئةو ثارة تةرخان بكرَيت و 

مليـار دينـار، بـةس ضـيان كـرد،      ( 17)مليـار دينارمـان لـة ثـ ن دابـوو، نـة  دوو مليـار،        ( 17)شاري رانية 
مليـار دينـار بـوو، ئَيمـة هـيض وةختَيـك وا       ( 17)ِوتيان كرد، ئةوة بوو كةم بـؤوة، نـةوة  لـة ث نـي ئَيمـة      

كة هيض ية  شارَيك، يان لة شارؤضكةكاني ئَيمة، بةتايبةتي ئةوانةي ئَيستا وا لة حاَلـةتي تـةتويرة،    ناكةين
 .وونةبةتايبةتي رانية شارَيكة ئَيستا زؤر طةورة بووة، بة موازاتي ئةو طةورة ب

وانني بةر اســ  ئَيمــة ثــَي راناطــةين خزمةتروزاريةكانيشــي بــؤ بكــةين، ضــونكة ئةطــةر بود ــة نــةبَيت، نــات 
بيكةين، دابـةش كردنـي بود ـةي بـةثَيي رَيـذةي دانيشـتوان دةبـَينت، زيـاتر ئـةوة بـةثَيي ث نـي وةزارةتـي             
ث ندانانة، بةاَلم دةبَيـت هةنـدَيك ناوضـة هةيـة ثـرؤذةي خزمـةتروزاري بـؤ نـةكراوة، دةبَيـت موالحـةزةي           

تروزاري بؤ بكرَيت، ئةطةر ئَيمـة  ئةوةي بكةين، ئةطةر دانيشتوانيشي كةم بَيت، بةس دةبَيت ثرؤذةي خزمة
بةس تةماشاي ئةوة بكةين دانيشتواني شارةكة طةورةية، بةاَلم بؤ خزمـةتروزاري مومكينـة ئـةواني تـر تـَي      
دةضـن، ئينجـا زيــاتر موشـكيلةي ئَيمـة موشــكيلةي بود ةيـة، ئةطـةر بود ــةمان هـةبَيت، ثـرؤذةي زؤرمــان         

 .نان دةبَيت، زؤر سوثاسدةبَيت، بود ةمان نةبَيت بةو شَيوةية كةموكور 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو

 :بةر َيز ِادر ابد لاير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :من تعقيبةكةم لةسةر دوو شتة
 .ثرسياري ثَيشووم ئةوة بوو، كة باسي شةبةكةي ئاوةكةمان كرد، بةاَلم وةاَلمم وةرنةطرتةوة/ يةكةميان
راستة ذمارةي دانيشتوان، رةنرة ببَيتة هؤي زوَلم كردن لة هةندَيك شوَين، بةاَلم رانيـة يةكَيكـة   / دووةميان

لةو شارة ديارانةي كة لة طةشةيةكي زؤر زياد داية، لة هـةموو ناوضـةكاني دةوروبةريـةوة خـةَلك رووي تـَي      
مي ِريتـاو و ضـيمةنتؤي هـةبَيت، كـة بؤتـة      دةكات، ئَيستا زانكؤي بؤ كراوةتةوة، ناكرَيت بةو رَيـذة زؤرة كـة  

هؤي سيمايةكي ناشرين بؤ رانية، بؤية ثَيويستة حيسابَيك بؤ ئةوة بكةن، كة اليةني كةم ئـةم رَيـذة ِريتـاو    
و ضيمةنتؤية زياد بكرَيت، ضونكة ئةو بةشـة بةردةوامـة ئةطـةر ئَيسـتا خـةمي بـؤ نـةخؤين، دوو سـاَلي تـر          
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، ديسان هةر فرياي ئـةو ِريتـاو و ضـيمةنتؤية ناكـةوين، ضـوارِور نةش لـةو       رانية ئةوةندةي تر زياد دةبَيت
 .شوَينانةية كة  ؤرَيك لة وَيرانةية لة رووي  ادةو ِريتاوةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس،  ةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري شارةواني طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
زؤر سوثاس، راستة، شةبةكةي ئاو ئةطةر تةنزيم نةكرَينت، بةر اس  يةعين هيض ئيستيفادةمان لة ثرؤذةكة 
نةكرد، دةبَيت شةبةكةي ئاو تـةنزيم بكرَيـت، ئـةوةش لـة بةرنامـة دايـة، كـة بةر َيوةبةرايـةتي طشـ  ئـاو و           

ــؤ دانــاوة  ــي ب ــبةت شــاري رانيــة، شــاريَ  .ئاوةر ؤكــان ث ن ــوون دايــة، بــةس   بةنيس ــة فــراوان ب ــةو ل كي طةورةي
موشكيلةي ئَيمة هةموو هةرَيمي كوردستانة، بةس رانية نيية، ئَيمة دةبَيت بة يـة  ضـاو تةماشـاي هـةموو     
هةرَيمي كوردستان بكةين، بـةاَلم شـارةكاني تـرين ثَيويسـتيان هـةر هةيـة، بـةس ئةطـةر ئـةتؤ ميزانيـةكي           

يت بةسةر هةموو ئةو شارانة، ئينجا بةثَيي رَيذةي دانيشتوان بـَينت،  مةحدودت هةبَيت، دةبَيت دابةشي بكة
يان بـةثَيي ئـةوةي كـة كـةمرتين خزمـةتروزاري بـؤ كـراوة، ئـةوة دةبَيـت تةِسـيم بكرَيـت، ئـةوةش لةطـةَل              
وةزارةتي ث ندانان و لةطةَل بةر َيوةبةرايةتي طش  شـارةوانيةكاني سـلَيماني و طـةرميان لةطـةَل ث نـداناني      

ؤمان دادةنيشني هةموو ئةو ث نانة دادةريَِِذين، كة ضؤن ئةمانـة تةِسـيم بكرَيـت، لةبـةر ئـةوة دةبيـنني       خ
هةندَيكيان كةميان بة بةر دةكةوَيت، هةندَيكيان زياتريان بة بةر دةكـةوَيت، لةبـةر ئـةوةي ثـرؤذةي زيـاتر      

 .ئيحتيا ة لةو شوَينة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .س، بةر َيز ساالر حممود مراد، لَيرة نيية، بةر َيز حممد ابد علي شارةزووري كةرةم بكةزؤر سوثا
 (:شارةزووري)بةر َيز حممد ابد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثرسيارةكةم بؤ  ةنابي وةزيري شـارةواني ئةوةيـة لةسـةر داواي وةزارةتـي شـةهيدان و لةسـةر بر يـاري        

هـةزار ثارضـة زةوي بةسـةر    ( 18)بر يار دةرضووة بـؤ دابـةش كردنـي     1119ساَلي ئةجنومةني وةزيران لة 
كةسوكاري شةهيدان و ئةنفال و كيمياباران لة سةرتانسةري كوردستاندا، ئةو بر يارة لة وةزارةتـي شـارةواني   

داواي  وة  داواكاري لة راثـؤرتي ليذنةكـةمان   1111نةهاتؤتة  َي بة َي كردن، ئَيمة لة موناِةشةي ساَلي 
ئةوةمان كرد لة وةزارةتـي شـارةواني  ـَي بـة َيي بكـات، بةداخـةوة  ـَي بـة َي نـةبووة، ئَيسـتا كَيشـةية             

يةكــةي ( 4111)كــة بود ــة بر يــاري دروســت كردنــي  1111دروســت بــووة وةزارةتــي شــةهيدان لــة ســاَلي 
هـةر ماَلـة شـةهيدَيك    نيشتة َي بوون بؤ كةسـوكاري ئـةنفالكراوةكان داوة، ثارةكـةي بـؤ تةخصـيص كـراوة،       

ثارةكةي بؤ تةخصيص كراوة، ئَيستا كَيشةكة بؤ وةزارةتي شةهيدان دَيتة وةزارةتي شارةواني ئـةو بر يـارةي   
 َي بة َي نةكردووة زةويان نادرَيتةوة، من داوام ئةوةية لة  ةنابي وةزير روون كردنةوةمان بداتَي لةسةر 
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زةوييانـة ئيتفـا ناكرَيـت، هـةر  ارَيـك بـة بيـانوو،  ارَيـك          ئةوةي بة تايبةت لة سنووري سـلَيماني بـؤ ئـةو   
ــاَلي      ــةي س ــةو بود  ــك ئةوان ــة،  ارَي ــةرزي زراعي ــك ئ ــة،  ارَي ــاح نيي ــةو   1111مةس ــوكاري ئ ــت و كةس دَي

 .شةهيدانةش، ئَيستا ثارةكة حازرةو زةويةكةيان بؤ  َي بة َي بكةن و سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . ةنابي وةزير كةرةم بكةزؤر سوثاس،  

 :وةزيري شارةواني طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، لة  ةلسةي ثَيشووش باس كـرا، بةر اسـ  لةسـةر ئـةو زةوييانـةي بـؤ شـةهيدان و ِوربانيـاني         

ةكي زؤر دابني كراوة، لـة ثارَيزطـاي    ينؤسايدة، بةر اس  ئَيمة كارَيكي  ددنان لةسةر ئةوة كردووة، زةويي
دهؤ  ضةند تةوزيع كراوة، لة هةولَير ئامادةيـة، لـة سـلَيماني نييـة، نـةكراوة، بـةس لـةناو شـاري سـلَيماني          

ثارضة زةوي ئامادة كراوة، لة هيض لة شوَينةكاني تر، ِةزاو ناحيةكاني تر هيضـيان ئامـادة نـةبووة،    ( 411)
، بة ضةندين نووسراو دووثامتان كردؤتةوة كة ئةو زةويانة ئامادة بكرَيـت،  ئةوةش ئَيمة ئيسر ارمان كردووة

ئاخري شت لةطةَل وةزيري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان كؤبوونـةوة هـةبوو، ثاشـان ِةرارمانـدا بةر اسـ  ئـةو       
َيستا كَيشةية ضارةسةر بكرَيت، ئةوانةي كة ئةو ئيشةي نةكةن لة شارةوانييةكان موحاسةبة بكرَين، ئينجا ئ

 .وا هةَلستاينة ئين دةكةن لةسةري، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  سوثاس، بةر َيز حةمة سةعيد حةمة عةلي كةرةم بكة

 :بةر َيز بة سعيد بة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضــي تــا ئَيســتا زؤربــةي شــارو  بؤ/ مــن ئــةو ثرســيارانةي كــة كــرا دووبــارةي ناكةمــةوة، ثرســياري يةكــةمم  
شارؤضكةكان ماستةرث نيان نيية  يان هةيةو كؤنة، يـان واِيعـي شـارةكان بـةثَيي ماسـتةر ث نةكـة نييـةو        

 كةموكور ي زؤري تَيداية 
بة منوونة، ماستةرث ني شاري سلَيماني ئامادة كراوةو مةسروفَيكي زؤري تَيضووة، بـةاَلم دواتـر ليذنةيـةكي    

ةر ةيان لةسةر نووسيوة لةسةر كةموكور يةكاني ماسـتةرث ني شـاري سـلَيماني، كـة ثَيموايـة      الث( 12)ثسثؤر 
  .ئةمة لةاليةن زانكؤي سلَيماني و لةاليةن ليذنةيةكي تري ثسثؤرةوة نووسراوة

خاَلَيكي تر، تةبعةن هةر لةطةَل ئةو خاَلةية، تةصميم ئةساس لةشارةكاندا يـان نييـة، يـان نوِصـانة، ديـارة      
ثرسـيارَيكي تـر، بؤضـي زؤربـةي      .ميم ئةساس رؤَلَيكي خؤي هةيةو ماستةر ث نين رؤَلي خـؤي هةيـة  تةص

شارو شارؤضـكةكان ثـرؤذة خزمةتروزاريـةكانيان بـةثَيي ثَيويسـت نييـةو زؤر بـة كـةموكور ين  ـَي بـة َي           
ضـةو رَيـذو ِريتـاو و    دةكرَيت لة رووي كوالَيتيةوة، هةندَيك  ار ثرؤذةكاني ذَير زةوي  َي بـة َي نـاكرَين،   

شؤستة دةكرَيت هي كؤاَلن و  ادةكان، بةاَلم دواتر بؤ ئةجنامداني ثرؤذةكاني ذَير زةوي مة بور دةبن ئـةو  
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ثرؤذانــةي ســةر زةوي تَيــك بدةنــةوة، ئةمــةش مايــةي بــةفري ؤ ضــووني ســامانَيكي زؤرةو بــَي ث نــي و بــَي     
ــة   ــرؤذة خزمةتروزارييـ ــةروةها ثـ ــةنَيت، هـ ــةيي دةطةيـ ــرؤذة   بةرنامـ ــة، ثـ ــة منوونـ ــةون، بـ كان زؤر دوا دةكـ

خزمةتروزاري تةواوكاري لة هةَلةجبةي شةهيدو خانة خؤكردةكان، هةروةها  ادةي ناو شاري عةربةت، كـة  
ئةوة زياتر لة ساَلَيك خةَلكي دةناَلَييَن، ثرؤذةي رووثؤش كردني ضةمي ضةِان لة سةيد صادق و، مةدخةلي 

خـاَلَيكي تـر، بؤضـي ثـرؤذةي ثةرةثَيـدان و طةشـة        .ن، ئـةوة وة  منوونـة  سةيد صادق و، شوَينةكاني تر زؤر
ثَيداني شارةواني شارو شارؤضـكةكان، يـان نييـة، يـان بـةثَيي ث نَيكـي زانسـ  هاوضـةرخ نييـة  بـؤ ئـةوةي            
شارةكامنان طةشةي ثَي بدةين و بضَيتة ريزي شارةكاني دنياوة، وةكو بؤ منوونـة لـة رووي ماسـتةر ث نـةوة،     

رووي ثااَلوتين ثاشةر ؤي ئاوةر ؤوة بةشَيوةي زانس  و، لة رووي سووتاندني ثامشاوةي خاشاكي شارةكان و  لة
سوود وةرطرتن لَيي، هةروةها ثرؤذةي طةشتوطوزاري و ناوضةي سةوزو ثار  و ئةوانة، ديسان لة شـارةكاندا  

ضةند زؤنَيك دابةش بكات، دواتر  مةركةزي تةختي  هةبَيت، كة لةو مةركةزة تةختيتية شارةوانيةكان بؤ
كؤنفرانسَيكي طش  برريَيت لةنَيوان زؤنةكاني، لةنَيوان شارةوانيةكان، بؤ ئةوةي مونافةسـة دروسـت ببَيـت،    

  .شارةوانيية ، يان ض زؤنَيك ثَيشكةوتووةو ئيشي باشي كردووة، دةستخؤشي لَي بكرَيت و ثرؤذةي بدرَيَ  ض
كردنـــي زةوي راطـــرياوة  تـــةوزيع كردنـــي زةوي نييـــة، لةطـــةَل ئـــةوة  بؤضـــي ئيفـــراز/ ثرســـياري ضـــوارةم

فةرمانبــةرَيكي زؤر هةيــة لــة هــةموو ضــني و توَيــذةكان، كــة موســتةحةِي زةوي وةرطــرتنن، ئــةمري زةوي  
ــة        ــتايان ل ــة، مامؤس ــة منوون ــةران، ب ــة فةرمانب ــةمي دراوة ب ــوَين رةِ ــدَي ش ــة هةن ــةو، ل ــيان هةي وةرطرتنيش

شارةزوور رةِةمي وةهميان ثَي دراوة، بةاَلم زةويةكةش نيية، هةروةها رَينماييةكاني هةَلةجبةي شةهيد، لة 
شارةواني  ةنابت ئاطاداري لةبارةي دروسـت كردنـي مزطةوتـةوة، رَينمـايي تايبـةت هةيـةو تـةعميم كـراوة،         

تـاب   رةوة يـة  خـانوو، ضـةند    ئةوةي كة مزطةوت ضةند خـانووي هـةبَيت، لـةناو شـاردا دوو خـانوو، لـة دة      
 بَيت 

لةبـةر ئـةوةي زةوي نييــة، بـةاَلم شــارةواني بةداخـةوة بــة ضـاوي رَينماييــةكان ناكـةن، بــة ثَيضـةوانةوة، بــؤ        
منوونة مزطةوتي رزطاري لة سلَيماني، كة ضةند  ار ئيجازةي وةرطرتووة بة ئيجازةي شارةواني كراوةتـةوة،  

انيان ثَي تَيكداوة، ئَيسـتا مزطةوتةكـة راطـرياوة لـة     بةاَلم ئَيستا خانووي كردووة بؤ مةالو، بؤ خادم، خانووةك
ِاتي ضوارةمدا، كة بؤي هةية بةثَيي رَينماييةكان، ِاتي ضوارةمين هي طومـةزو مةنارةيـة، ئـةوة تةفسـيلة     

 .تةبعةن، بةاَلم بة منوونة دةهَينمةوة
ةتةوة دةرضووة، كة دةبَيت خاَلَيكي ترين، بر يارةكاني ئةجنومةني شارةواني ثَين ساَلَيك ِةرارَيك لة حكوم

بر يارةكاني ئةجنومةني شارةواني بة موصادةِةي موحافز بَيـت، يـةعين موحـافز موصـادةِةي بكـات، بـةاَلم       
ئَيستا ئةجنومةني شارةواني بر يـار دةردةكـات ناينَيرَيـت بـؤ موحـافزو موصـادةِة ناكرَيـت و، تـةدةخول لـة          

ةعين ئةو بر يارانة بكات و، لة رووي ِانونيشةوة بـةثَيي  هةندَي ئيشي ترين دةكات، كة خةَلك بؤي هةية ت
 .بر يارةكةي حكومةت دةيباتةوةو، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة
 

 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ماستةرث نةكان زؤربةي زؤري تةواو بوونة، زؤربةي زؤري شارة طةورةكان تـةواو  زؤر سوثاس، 
بووينة، هي ِةزاو ناحيةكان دةست ثَي كراون، هةندَيكيان لة حاَلةتي تةواو بوونن، هةنـدَيكين دةسـت ثـَي    

رث ندا هةيـة، بـةس   كراون، ئةوةي باسي ماستةرث ني سلَيماني دةكةيت واية، كةموكور ي لة هةندَي ماسـتة 
اليةني كةم لة شارةوانيةكان بةردةوام ديراسةت دةكات، بؤ ئـةوةي ضارةسـةري ئـةو طريوطرفتانـة بكـةن، بـؤ       
ئةوةي تةعدير بكرَيت، لة زنين ئةوانة ماستةرث ني سلَيمانية، ئةوين بةهؤي طؤر يين كؤمثانيـاي يةكـةم   

كرا، ئـةوة بـوو طريطرفتَيكـي زؤر ضارةسـةر كـرا، دوايـي       و دووةم، كةوا ديار بـوو كارةكانيـان ثـَي تـةواو نـةدة     
ديراسةت كرايةوة، بؤ ئةوةي تةعدير بكرَيتةوةو، ناتوانني لة هةمان كاتـدا ئَيمـة بـؤ هـةموو شـارةوانيةكان      
بة يةكجار ماستةرث نيان بؤ ضا  بكةين، ضونكة ئةو شارةوانية بةر اس  نة كاديريان هةية، تا بتـوانن لـة   

( grs)رؤذةية دابن، ضونكة دةبَيت ئةوانة شارةزا بن، واتا ئةو رووثَيوانة لـةوَي لـة مـة الي    خزمةتي ئةو ث
شارةزا بن، كة بتوانن ئةو ماستةرث نانة تةتبي  بكـةن و بيخوَيننـةوة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة وا بـة مةرحةلـة        

بــة َي كــردن و  شــارو شارؤضــكةي تــر دةكةوَيتــة ِؤنــاغي  ــيَ ( 11)تــةواوي دةكــةين، كــة ســاَلي داهــاتوو  
  .ماستةرث نيان بؤ دادةنَيني

ــدي     ــةتروزاري، ئَيمــة بــة تةئكي ــاني خزم ــبةت ثرؤذةك ــةر  % 111بةر اســ  بةنيس ــَيني، ه ــؤ دادةن ــان ب ث ني
شارةوانية  ثـاش ئـةوةي كـة ديراسـةت دةكرَيـت و ض ئيحتيا اتيـان هةيـة، نيـازي ئـةو شـارة ضـية، ئـةوان             

تي شارةوانيةكاني سلَيماني، يان هي هةولَير، يان هي دهؤ  دةينَيـرن،  دةرخستةي دةكةن و بؤ بةر َيوةبةراية
ئةوانين بؤ ئَيمة دةنَيرن، ئَيمةش بةثَيي ثـ ن رَيزبةنـديان دةكـةين و دةينَيـرين بـؤ وةزارةتـي ث نـدانان،        

 دةمَينَيتـةوة، ئةطـةر ثَيتـان بَلـَيم ئَيمـة ثـرؤذةي خزمـةتروزاري بـةو        % 5، يـان  %11تةِريبـةن  % 111لةو 
بَيـت نة احـةتي ئـةو    % 11نا ح دةبـني، ئةطـةر   % 111بَيت، ئَيمة % 111بود ةيةي كة هةيتمان ئةطةر 

ـة، ئةطةر ثرؤذةكانين بة تةواوي  َي بة َي بكرَين، ديسان باسـي لـَي دةكةينـةوة    %5ـة، يان %11وةزارةتة 
ِسـيم دةكــرَينت، ئَيــوة  دةمَينَيتـةوة ســةر ئـةو بود ةيــة بـؤ ئــةو شــارو شارؤضـكانة، كــة بـة ض شــَيوةية  تة     

نوَينةري خةَلكي كوردستانن، دةزانن ئَيمة ض كَيشةيةكمان هةية بةنيسبةت ميزانية بؤ ئةو ثرؤذانة، ئةطةر 
خةَلك داواكاريان رةوايةو راستة، دةبَيت ئَيمة ثرؤذةي خزمةتروزاريان بؤ بكةين، بـة هـةر شـَيوةية  بـَينت     

ةمانبَيت، يـان نـةتوانني ئـةو بود ةيـة تـةئمني بكـةين، بـةس        دةبَيت ئةوانة ئةجنام بدةين، بـةس ئةطـةر نـ   
ـــةكة %11ئــةو ثرؤذانــةي كــة تةِــديم دةكــرَينت بود ــةي بــؤ تــةئمني بكــرَينت، ئــةوة هــةر   % 11بتــوانني 

دةكرَيت، زياتر ناكرَيت، يةعين ئَيمة كو بسوور َيينةوة دَيينةوة سـةر ميزانيـة، لةبـةر هةنـدَي ئةطـةر باسـي       
ضــي ث نَيــك نييــة، بــؤ هةنــدَي ثــ ن هةيــة، بــةاَلم ث نةكــة ضــؤن دةكرَيــت  كاتَيــك   ئــةوةي دةكــةن كــة بؤ

بود ةكة كةم دةكرَيتةوة دةبَيت ئةفزليةت بدةينة ئةو ثرؤذانةي طرنررتن بكرَين، بةداخةوة واي لَي دَينت، 
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ناوضـةكاني  بةس ئةطةر ميزانيةكي بامشان هةبَيت بةهيض شَيوةية  ئَيمة كـةموكور نان نابَيـت لـة هـةموو     
باسـي ثرؤذةكـاني خزمـةتروزاريتان كـرد، كـة       .هةرَيمي كوردستان و ثرؤذةكاني خزمةتروزاري بـؤ دةكرَيـت  

موشـكيلةي ئـةوةيان هةيـة، كـة ثـاش ئـةوةي ِريتـاو دةكـرَين، دووبـارة تَيكدةدرَيتـةوة، يـةعين هةماهــةنري            
ييـة، وةكـو بَلـَيني ئـاوةر ؤ، ئـاو، شـارةواني،       لةنَيوان دةوائريةكاني مةربوت بة يةكةوة نيية، واتا ئريتيباتيان ن

كارةبا، واية، ثَين ئَيستا وا بوو، دةبـيين طـةر ةكَيك ِريتـاو دةكرَيـت، ثاشـان دةهـاتن بؤيـان مـة اريان ضـا           
دةكرد، ضي لَي دةهات، ئةو  ادةيان خرا  دةكردةوةو دووبارة مةسرةفَيكي زؤر دةبـوو، ضـونكة ئَيمـة يـة      

ــني دةبَيــت ئةوا  ــراوة كــة هــةتا         وةزارةت ــةبَيت و واش ثــ ن ك ــةَل يــة  هةماهــةنريان ه ــة هــةمووي لةط ن
مة رايةكة نةكرَيت،  ادةكةش نةكرَينت، ضونكة ئةطـةر ئـةوة بكرَيـت، ئـةويرت دووبـارة كـاري دةكرَيتـةوة،        
دووبـــارة حـــةددَيكي زؤر لةســـةر شـــارةواني دةبَيتـــةوة، هـــةتا ئَيمـــة لةطـــةَل وةزارةتـــي كارةبـــاو ئةوانـــةش  

نان كردووة، كة هةر  ؤرة ث نَيكيان هةبَيت بةبَي وةزارةتي شارةواني نةكرَيت، هةتا دووبارةكاري ثةيوةند
نةكرَيتةوة، هةروةها وةزارةتي طةياندن و طواستنةوة، لةبةر ئةوةي ثَين ئَيستا وا بوو، بةس بةر اس  ئةوة 

  .سةيتةرةي لةسةر كراوة، بؤ ئةوةي ضارةسةري ئةو كةموكور يانة بكرَيت
بةنيسبةت ئةوةي كة بؤضي ئيفـراز كردنـي زةوي راطـرياوة  ئيفـراز كردنـي زةوي رانـةطرياوة، ئيتفـا كـردن         

رؤذ راطريا بوو، ئةوين بؤ مةبةس  ثَيداضوونةوة بة هـةموو  ( 91)راطريا بوو، تةنيا ئيتفا كردن بؤ ماوةي 
ي (9)ؤكايةتي هـةرَيم بـوو بـة ذمـارة     كارةكاني كوذانةوة لة هةرَيمي كوردستان، ئةوين بةثَيي بر ياري سةر

سةبارةت بة دابـةش كردنـي زةوي، ئـةوةيان بـة فـةرماني سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران          .1111ساَلي 
ـةوة فةرمان دةرضوو، كة هيض زةويية  دابةش نةكرَيت، بة فـةرماني سـةرؤكايةتي   1112دةبَيت، لة ساَلي 

ــة لـة   (3714)زةوي دابةش بكرَيت، ئـةو فةرمانـةش ذمـارة    ئةجنومةني وةزيرانين دةبَيت دووبارة ئةطةر 
 .دةرضووة، سوثاس 8/2/1112

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو

 :بةر َيز بة سعيد بة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةواني كة ِـةرار دةردةكـات،   وةاَلمي باسي رَينماييةكاني مزطةوتي نةدايةوة، باسي ئةوةي كة ئةجنومةني شار

دةبَيــت موحــافز موصــادةِةي بكــات، ئــةطينا ِةرارةكــة شــةرعيةتي نييــة، وةاَلمــي ئــةوةي نةدايــةوة، باســي  
ثرؤذةي تةمنيةو طةشـةثَيدان و تـةتويري شـارةوانيةكان و بـةثَيي ئـةوةي كـة رةبـ  بـة تـةتويري طةشـةي           

ماستةرث ن و سـووتاندني زبـَر و ئـاوةر ؤو ثـار  و      هةمةاليةنةوة هةية، كة هةندَيكم بة منوونة هَينايةوة،
بـةثَيي  % 71ناوضةي سةوزايي، كة بةثَيي ستاندار نيية، ئَيستا هةموو شارةكان دةَلَين بةس ئةوةيـة كـة لـة    

  .دةبَيت سةوزايي بَيت، دةبَيت ثاركي تَيدا بَيت، وا نيية( 71تا  15)ستاندار 
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ةوة، ثرؤذة خزمةتروزاريةكان، منوونةشم هَينايةوة، كة دوو سـاَل و  باسي دواكةوتين ثرؤذةكانت وةاَلم نةداي
سَي ساَل دواكةوتووة، وةاَلمي ئةوةت نةدايةوة كة باسي ئيتفاي زةويت كرد، ئـةو ِـةرارةي سـةرؤكي هـةرَيم     

ـــةوة زةوي ئيفــراز نــةكراوةو 1118، ِــةرارَيكي تازةيــة، مــن ثَيموايــة لــة ســاَلي  1111ي ســاَلي (9)ذمــارة 
ين نةكراوةو، خةَلكَيكي زؤري فةرمانبةرو هةموو ضني و توَيذةكان هةية، كة زةويـان وةرنـةطرتووة   تةوزيع

 .ضةند ساَلةو موستةحةِيشن، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

زؤر سوثاس، بةر اس  بةنيسبةت ئةو رَينماييانةي كة موحافةزة دةبَيت تةصديقي بكات، ئينجا دةنَيردرَيتة 
ــافزين        ــت موح ــَيت دةبَي ــارةواني دةردةض ــةني ش ــة ئةجنوم ــك ل ــةر بر يارَي ــة، ه ــةولَير واي ــة ه ــر، ل الي وةزي

 .تةصديقي بكات، ئينجا دةبَيت بَيتة وةزارةت
ت، بةر اس  من هيض ئةوةيةكم نيية لةسةر مزطةوت، ضونكة مزطةوت زياتر رةبـ  بـة   سةبارةت بة مزطةو

ئةوِافة، بةس وةزارةتي ئـةوِاف بـؤ ئَيمـة دةنووسـن ئةطـةر زةوييـة  تـةرخان بكرَيـت، واتـا خَيرخوازَيـك           
ــة          ــةبارةت ب ــة، س ــر نيي ــي ت ــةين، هيض ــةرخان دةك ــؤ ت ــة زةوي ب ــات، ئَيم ــت بك ــةوتَيك دروس ــةوَيت مزط دةي

  .ماييمان هةبَيت سةبارةت بة مزطةوت و ئةوانةرَين
بةنيسبةت خاوَين و كردن، يان كؤكردنةوةي شارةكان، ئةوين وابـزام  ارةكـةي تـر مـن زؤر باسـي ئـةوةم       
كرد، كة بةض شَيوةية  شارةكان خاوَين دةكرَينةوةو بؤتة ضةند زوونَيك، بةخؤي دايتمانة كـةرتي تايبـةت،   

، يـةعين ئـةوةش وةختَيكـي دةوَيـت هـةتا تـةواو دةبَيـت، ئـةوة ئةطـةر بر َيـك           كة ئةوانة ئين بكةن لةسةري
  .سةبرو تةحةمول هةبَيت، هةموو كوردستان دةكةوَيتة بن ضةتري ئةو ث نةي كة دامانناوة

بةنيسبةت دواكةوتين ثرؤذةكان، ئةطةر مةبةستت ئةوة بَيت ثرؤذةكان بةخؤي ئةطةر بَلَيني سةد رؤذي بـؤ  
ةو ثرؤذةية بة دوو سةد رؤذ تـةواو بـووة، مةسـةلةن ئةطـةر ئـةوة بَيـت، بـةَلكو هؤكـاري فـةني          دانرا بَيت، ئ

هةبَيت، هؤكاري طؤر اني هةبَينت، فـةرماني طـؤر اني هـةبَيت، يـان تةلـةكوئَيك بَيـت لـة بةَلَينـدةر، ئةوانـةش          
ري لـة شـارةواني بـَينت،    هةمووي ديراسةت دةكرَينت بةثَيي ئةوانة، يان غةرامة دةكرَينت، يـان دةبَيـت تةخسـ   

شارةواني ضارةسةري دةكاتن، بةس بةنيسبةت ئةوةي كة دوادةكةوَينت، ئَيستا هةموو ثابةندي هةندَينة كـة  
 .لةكاتي خؤي تةواو بَينت، ئي  ئةطةر فةرماني طؤر ين و راوةستاني بة ئةمر بَيـت، ئـةو كاتـة تـاخري دةبَيـت     

ئَيسـتا بةدواداضـوونَيكي زؤر شـةديد دةكـرَينت لةسـةر هـةموو       بةنيسبةت نةوعيةتي ئةو ثرؤذانة، بةر اس  
ثرؤذةكاني هةرَيمي كوردستان، نة  بـةس ئةمـة وةزارةتـي مـةعين، بـةَلكو شـارةوانيةكانين بةدواداضـوون        
دةكةن، فةرمانرةي بةدواداضووني ثرؤذةكان لة ئةجنومةني وةزيران هةية، ئةوانين بةدواداضـوون دةكـةن،   
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شانة ضاكرت بَيت، ئةطةر مةبةستت ئةوة بَيت لةسةر كوالَي  و ثرؤذةكـان بَيـت، هيـوادارم    كة كوالَي  ئةو ئي
 .وةاَلمي ثرسيارةكام دابَيتةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز هاور از شَيخ ابد كةرةم بكة

 :بةر َيز هاور از شَيخ ابد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيز وةزيري شارةواني دةكةم، من ثرسياري يةكةمم تةحديدةن تايبةتة بـة شـاري هـةولَير،     بةخَيرهاتين

ثَيموايــة كَيشــةية  هةيــة كــة ثَيشــرتين بالــان كــردووة، مةســةلةي خــانووي ســةد مةترييــة، مــن ئــةوةي  
مـة لةطـةَل   لةبةرضاومة زؤربةي طةر ةكـة نوَييـةكاني شـاري هـةولَير خانووةكانيـان سـةد مةترييـة، بـةاَلم ئيَ        

وةزيري دارايين بالان كرد، ئَيمة ئةم كتابـة لةبـةر دةسـتمانة، كـة ئـةوان موافةِـةتي ئـةوةيان هةيـة كـة          
بيست مليؤنةكةيان بؤ سةرف بكرَيت، لة هةولَير لة طةر ةكـة نوَييـةكان زةوييـةكي دوو سـةد مـةتري هةيـة       

ئةم بيست مليؤنة دابةش دةبَيت بةسـةر  كراوةتة دوو سةهم، دوو بةش، هةردووكي بةناوي خؤيةتي، بةاَلم 
هةردووكيان، يةعين سةد مةتر دة مليؤني بةردةكةوَيت، بيست مليؤنةكة بةسةر دوو بةش دابـةش دةبَيـت،   
لةبةر ئةوة لة هةولَير كَيشةي ئةوة هةية، ثَيشرت كة كةمرت بووة، يةكَيك بـؤ يـةكَيكي تـر تـةنازولي دةكـرد،      

ناكرَيت، تةبعةن وةزارةتي دارايي دةَلَيت ئةطةر شارةواني ئيفرازي بكات ئَيمة بةاَلم ئَيستاكة راستة تةنازول 
% 85)مانيعمان نيية بيست مليؤنةكةي ثَي بدةين، كاتَيك كة ئةم كَيشةية لة هةولَير هةيةو، ئَيمة دةزانني 

ةم كَيشـةية بـؤ   لة خانووةكاني هةولَير بةر اس  سةد مةترين لة طةر ةكة نوَييةكان، حـةز دةكـةم ئـ   %( 91تا 
 .خةَلكي حةل بكةن، بةر اس  ئيمكانياتي خةَلك بةو شَيوةية

سةبارةت بـة بةكارهَينانـةوةي زبـَر و خاشـا ، ئةوانـةي كـة تـؤ باسـت كـرد، مـن باسـي            / ثرسياري دووةمم 
ناكةمةوة، بةس ئةو موالحةزةي من ئةوةم كـرد تةبعـةن ئَيمـة لـة كوردسـتان كاريرـةرترين هؤكـاري ثـيس         

ينرةمان، ديارة سَي هؤكاري ذينرةمان هةية ئاو و هةواو خاكمان هةيـة، مـن ثَيموايـة كاريرـةرترين     بووني ذ
هؤكــاري ثــيس بــووني ذينرــةمان خاكــة لــة هــةرَيمي كوردســتان، ئــةو زبــَر و خاشــاكةي كــة بةشــَيوةيةكي      

ةكات، لة دهؤ  ناتةندروست دةسووتَيندرَيت و هةواكةي دةطةر َيتةوة بؤ خةَلك و ذينرةي كوردستان ثيس د
ئةوةي مةعلومامت هةبَيت كارطةية  بؤ ئةمة دامةزرا بَيت، ئةو كارطةية ئـةوةي ئَيسـتا مـن بـزام طـوتراوة      
كة سَي ملياري ثَيويستة، يةعين ئةم كارطةية تةواو نةبووة، بـؤ تـةواو كردنـي سـَي مليـاري ثَيويسـتة، حـةز        

ة كَينـدةر  ئـةوة بةر اسـ  وايـةو طةيشـتؤتة ض      دةكةم وةكو روون كردنةوةيـة  بـزام ئـةو كارطةيـة طةيشـت     
  ئةجنامَيك 

ــياري ســَييةمم  ــةئس ثرســيارةكةم نةنووســي، مــن لــة          / ثرس ــةاَلم مــن بةر اســ  لــة ي لــةوَي نــةهاتووة، ب
 .............ثرسيارَيكم كرد 11/2/1111
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نووســيوتة لةبةردةســ  منــة، دوو ثرســيارت   تكايــة، ئةطــةر ثرســيارت نةنووســيووة نابَيــت، تكايــة، ئــةوةي 
كردووة،  ارَيكي تر بة نووسراو بؤي بنووسة، تكاية، ر ائةن دانيشة، ر ات لَي دةكةم خوشكي من دانيشة، 

 .فةرموو  ةنابي وةزير
 

 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةتري بةر اس  مؤَلةتي بينـاي ثـَي نادرَيـت، لةاليـةن شـارةواني، ضـونكة بـةثَيي        زؤر سوثاس، خانووي سةد م
رَينمايي و ياساكان زةوي نيشتة َي لة دوو سةد مةتر كةمرت بَيت ئيفراز ناكرَيت وةكو حـةدي ئـةدنا، ئـةوة    

، بـةس هَيشـتا   ِانونة وا دةرضووة، ئةطةر بَيتة طؤر ين، ئةمة ئَيستا ثرؤذة ياسايةكي نوَيمـان ئامـادة كـردووة   
مةتر، ضونكة ئةو دوو سـةد مةترييـة بةر اسـ  كَيشـةيان بـؤ ئَيمـة ضـا         ( 151)نةمان ناردووة، كة ببَيتة 

كردووة، كَيشةكةش ضية  دةبينني ث نَيكمان داناوة بؤ طةر ةكَيك، ئةو طةر ةكة بة دوو سةد مةتري تـةوزيع  
و طةر ةكة ببَيتة ضر هةزار كةس، ئةوة تةئسـري لـة ض   دةكرَيت، ئةو طةر ةكة بَلَيني بؤ بيست هةزار كةسة، ئة

دةكات، لة ثرؤذةي خزمةتروزارييةكان دةكات، لة ئاو و ئاوةر ؤ دةكات، لة هةمان مةساحةكة باس دةكةم، لـة  
ثرؤذةي ِوتايانةو بنكةي تةندروس  و سةوزايي و ترافيك و ئةوانة هةمووي لةوَي تووشـي طرفـت دةبـن،    

َيــت بـؤ ســةد مـةتري، ئــةوة وايـة، حةِــة، بـةس ئةوانــةي كـة بَلــَيني دوو سـةد مــةترة،       ئةطـةر ث منـان داناب  
كردوويانة بة دوو بةش، ئةوة ية  كةس صاحَية سةنةدة، ئةوان دوو سةهم وةردةطرن، هةريةكة سـةهمي  
خؤي هةية، بةس بؤ ئةوةي كة سولفةي عةِار وةربررن، ية  كةسـيان وةردةطرَيـت ئـةوين بيسـت مليـؤن      

رن، ئةطةر لةطةَل ية  ثَيك بَين، ئةوة لـةنَيوان خؤيانـة، بـةس بـة خـؤي بـةس صـاحَيب سـةنةدةكة         وةردةط
سولفةي عةِاري وةردةطرَيت، بةس لة هةندَيك شوَيين هةرَيمي كوردستان هةية ئيفراز كراوة لـة دوو سـةد   

ند بـَينت، ئــةوة  مـةتر كـةمرت، ئــةوانين دةيانررَيتـةوة، هـةر زةوييــة  ئيفـراز كــرا بَيـت، رووبةرةكـةي ضــة       
سولفةي عةِاري دةدرَيَ ، بةس ئةطةر ئيفراز نةكرا بَيت بةو رووبةرةي، ئةوة بةس دةدرَيتة ئـةو كةسـةي   

  .كة سةنةدةكةي بةناوة، ئةوانةي تر كة تةِسيميان كردووة ئةوان نايانررَيتةوة
د  ار ضوومة ديتيـتم،  سةبارةت بة كارطةي بةكارهَيناني زبأل و خاشا  لةدهؤ ، من بة خؤم ضوومة، ضةن

كارطةيةكة تةِريبةن سي مليار ديناري تَيضووة، بة هةموو ثرؤذة خزمةتروزاريةكان و بة رَيراوبانيشةوة تا 
تةن زبَر و خاشا  دةتوانَينت ئيعادةو تةدوير بكاتةوة، ئَيستا لـة  ( 511)دةطاتة ئةوَي، ئةوة بوو تةِريبةن 

زام دةست ثَي كراوة بة تـة رية ئـةوةل  ـار دةسـت ثـَي      ةوة واب1/5/1111مةرحةلةي ئين كردنة، لة 
كراوة، دوايي ئَيستا لة ِؤناغي ئةوةية كة فةرمانبةرةكاني خؤماَلي لة ئـةوَي ئـين دةكـةن، كـة بةرهـةميان      

تـةن بـة دوو وة بـة،    ( 411)تـةن بَيـت بـة دوو وة بـة، دةتـوانن بيكةنـة       ( 111)ئَيسـتا تةِريبـةن رؤذي   
ي هةيـة طـةورةتر بَيـت، بـةس ئـةوةي باسـي لـَي دةكـةيت كـة ئيحتيـا ي بـة سـَي             يةعين ئيستيعدادي ئـةوة 
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ملياري ترة، هةتا ئَيستا من نةمبيستووة، هيض داواكارييـةكين نـةهاتووة بـؤ ئـةوة سـَي مليـار دينـار بؤيـان         
 تةرخان بكةين، بؤ ئةوةي فراوان بكرَيت، لةوانةيـة كـةموكور ي هـةبَيت، بـةس تـا ئَيسـتا هـيض داواكارييـة         

نــةهاتووة، بــؤ ئــةوةي ئَيمــة ثــارةي بــؤ تــةرخان بكــةين، ئــةو ثارةيــةش لــة تــةرةف بود ــةي ثةرةثَيــداني    
 .ثارَيزطاي دهؤ  تةرخان كرا بوو، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو

 :بةر َيز هاور از شَيخ ابد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نةخَير، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز ايوب نعمت ِادر كةرةم بكة

 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ضةند ثرسيارَيكم هةية ئاراستةي بةر َيز وةزيري شارةواني دةكةم

روازرَينــةوة لــة ســنووري  ي ياســاي بود ــة، نابَيــت ثرؤذةكــان ب (4)ي بر طــةي (8)بــةثَيي مــاددةي / يةكــةم
ثارَيزطاية ، ياخود ِةزايـة ، ثرؤذةيـةكي  ـووت سـايدي نـاو شـاري ِـةاَلدزَي، يـةكَيك لـة ثـرؤذة ثَيشـنيار            
كراوةكان بوو، بـةاَلم لـة دواي بةدواداضـوون دةركـةوت ئـةو ثرؤذةيـة ئَيسـتا نييـة، لـةناو ثرؤذةكـاني شـاري            

  .ِةاَلدزَي، ئةوة ثرسياري يةكةم
مةشروعي تةصفيةي ئاوي عةِرة، حـةز دةكـةين روون كردنةوةيـةكمان بـداتَي، لةبـةر ض      / ثرسياري دووةم

مليـؤن دؤالر ئـةو ثرؤذةيـة  ـَي بـة َي      ( 84)هؤكارَيك بووة دراوةتةوة كؤمثانيايـة ، كـة ئامـادة بـووة بـة      
ثرسـياري   .بكات، بةاَلم دراوة بة كؤمثانيايةكي تر بة نرخَيكي بةرزتر ئـةو ثرؤذةيـةي  ـَي بـة َي كـردووة     

، دةبَيـت وةزارةت تـةنها لـة ضـوار موستةشـار      (5)ي بر طـةي  (7)بةثَيي ياسـاي وةزارةت لـة مـاددةي    / سَييةم
زياتري نةبَيت، بةاَلم بةثَيي بةدواداضووني وةزارةتي شارةواني، ئَيستا حةوت موستةشاري هةية، ئايا بؤضي 

 ئةو بر طة ماددةية  َي بة َي نةبووة 
هؤكاري دواكةوتين داناني سةعاتي ئاو لة ماَلةكاندا، طواية ئةو ثرؤسـةية طةيشـتؤتة   / نثرسيارَيكي تريشما 

كوَي  ض ئيجرائاتَيك كراوة  ئـةو كؤمثانيايـة بر يـار بـوو  ـَي بـة َيي بكـات، بؤضـي تـا ئَيسـتا  ـَي بـة َيي             
  نةكردووة 
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انيـا بةريتانيـةي كـة  ـاري     ئايـا وةزارةت ض ئيجرائـاتَيكي كـردووة سـةبارةت بـةو كؤمث     / ثرسيارَيكي تريشـم 
ثَيشوو باست كرد  كة ئةو طرَيبةستةي  َي بة َي نةكردووة، سةبارةت بة ثـا  كردنـةوةي شـاري هـةولَير،     

 بؤضي ئةو طرَيبةستة نةدراوة بةو كؤمثانيايانةي تر، كة ئامادة بوون  َي بة َيي بكةن 
َيزت باست كرد سةبارةت بة خانووي تـاثؤ  ئةو ذمارةيةي كة بةر / هةروةها سةبارةت بة ثرسيارَيكي تريشم 

كراو، كة تةنها شةش هةزار خانوو ماوة لة دةظةري سلَيماني، بـةاَلم بـةثَيي ئامارَيـك كـة لةبةردةسـ  منـة،       
خــانوو مــاوة تــاكو ئَيســتا تــاثؤ ( 4511)ضــةند شــارَيكين هةيــة، زؤر زيــاترة، بــؤ منوونــة لــة شــاري رانيــة  

خـانووي  ( 711)وَيَلة بة تـةنيا هـةزار خـانووي مـاوة، شـارةواني هـةولَير       نةكراوة، بؤ منوونة شارؤضكةي تة
 .ماوة، ئةو رةِمة زؤر زؤر زياترة، تكاية روون كردنةوةيةكمان دةوَي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة

 :اروةزيري شارةواني و طةشتوطوز/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةس ثرسيارةكاني  ةنابت لة ثرسيارةكاندا نييـة، بـةس مـن حماوةلـة دةكـةم وةاَلم بدةمـةوة،       
، (سـثَيك رؤم )يةعين تةِريبةن سـَي، ضـوار لـة ثرسـيارةكانت ئـاوي ئـاكرَي، حـةوت موستةشـار، طرَيبةسـ           

رسيارةكاني  ةنابتـدا نييـة، بـةس مـن حماوةلـة دةكـةم تـا        خانووي بَي تاثؤ، ئةوانةي هةمووي هيضيان لة ث
  .بتوام وةاَلمي ئَيوة بدةمةوة

بةنيسبةت تاثؤ كردني خانووي بَي تاثؤيةكان، ثَيشرين وةاَلمـم دايـةوة لـة ثارَيزطـاي سـلَيماني دوو لةسـةر       
شـتَيكة، كـة زيـاترة     سَيي تاثؤ كراون، ئَيستا  ةنابت دةَلَيي زياتر لةو ذمـارةي كـة ماوةتـةوة شـةش هـةزارو     

هَيشــتا تــاثؤ نــةكراوة، ئــةو ذمارةيــة مــن لــة بةر َيوةبةرايــةتي شــارةوانيةكاني ســلَيماني وةرطرتــووة، دةبَيــت  
ئيعتيماد لةسةر رةِمةكانيان بكةم، هي ئةوان دة هةزارو شةش سةدو ِسور خانووي بَي تـاثؤ، تـاثؤ كـراون،    

مةعلوماتـةي كـة لـة ئـةوام وةرطرتـووة، ئـةوة بـوو كـة         شةش هةزارو شتَيكين ماوةتةوة، ئةوة بةثَيي ئـةو  
  . ارةكةي تر باسم كرد

بةنيسبةت سنووري شارةواني هةولَير، يان دهؤ ، بةر اس  هيضيان نـةكراوة،  ارةكـةي تـرين باسـم كـرد،      
لـة ثارَيزطـاي سـلَيماني     1119ي سـاَلي  (41)لَيكؤَلينةوة دةكرَيـت لةسـةر ئـةوة كـة بؤضـي فـةرماني ذمـارة        

شـارةواني سـلَيماني،    .شيان لةسةر كردووة، بةس لة ثارَيزطاي هـةولَيرو دهـؤ  ئيشـيان لةسـةر نـةكردووة     ئي
  .بةر اس  شارةوانييةكان بةردةوامن لةسةر ئين كردني تاثؤ كردني خانووةكان، واتا رانةوةستاينة

ت لـة حةِيقـةت   بةنيسبةت ئاوي ئاكرَي،  ارةكةي تـر باسـم كـرد، بـةس ئـةوةي كـة  ـةنابت باسـي دةكـةي         
دوورة، نةدراوةتة هيض كةسَيك، ئةو ثرؤذةية نةدراوةتة هيض كةسَيك، دووبارة ئـيع ن كراوةتـةوة، دووبـارة    
تةندةر كراوةتةوة، لـة مـن وةربرـرة كـة نةدراوةتـة هـيض كةسـَيك، تةئكيـدين بكـةوة، ئَيسـتا لـة تةنـدةرةو             

  .ر وةردةطرن، دوايي فةتح دةكرَيتي ئةو مانرة فةتح دةكرَيت، يةكةم  ا17ئيع ن كراوةتةوةو 
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بةنيسبةت حةوت موستةشار، واية ئَيمة موستةشاري كؤمنان هةبوون، نازانني ضيان لَي بكةين، واية حـةِي  
ــت،       ــةِاعود دةبَي ــةوة ت ــةكَيكيان ئ ــةس ي ــةبوون، ب ــارانة ه ــةو موستةش ــةس ئ ــة، ب ــارمان هةي ــوار موستةش ض

  .دةمَينَيتةوة شةش، راستة
وةرطرياوة، بةر اس  ئةوةش كَيشـة بـوو،  ارةكـةي تـر باسـم      ( سثَيك رؤم) نةدراوة لة بةنيسبةت طرَيبةس 

كرد، ئَيمة طرَيبةستمان كـردووة، نـة  طرَيبةسـت نـةكرا بَيـت، كـة طرَيبةسـت كـرا لةطـةَل ئـةو شـةريكةية،            
وةم و سـَييةم  تةواو، ئةواني تر هةموو ئةوةكانيان دراوة، خيتاب زةمان هةمووي طةر اوة، يةعين ئةوانةي دو

هةمووي طةر اوة، يان هةر ض ئةوةية  بَيت، لةبةر ئةوة دووبارة ئيعادة كـراوة، دووبـارة ئيعـادةي تةنـدةرين     
كراوة بؤ شاري هةولَير، هةموو ئةو شارةوانيانةي لةناو شاري هـةولَير تةِسـيم كـراوة بـة شـةش شـارةواني       

، كـة  (سـثَيك رؤم )بـةو شـَيوةية بـووة هـي كؤمثانيـاي      ئَيستا، بؤ ئةوةي زياتر بتوانني كؤنرتؤل بكةين، ئةوة 
توانيتمان ئَيستا لة موحافةزة ئةو تةندةرانة تةوزيع كراوة، هةتا ضةند رؤذي تر ئةوانةش فـةتح دةكرَيـت،   

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو

 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت ِادر

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
 .وةاَلمي ئةوةي شاري ِةاَلدزَيي نةداوة، ئةوة يةكةم/ يةكةم
سةبارةت بةوةي وةزارت، تةبعةن ئةوة ياساية دةبَيت  َي بة َي بكرَيت، دوو سـاَلة وةزارةت هةيـةو   / دووةم

سـةلةي  سـةبارةت بـة مة   .دةبَيت ئةو ياساية  َي بة َي بكرَيت، ئةوة ثَيويس  بة وةاَلمَيكي عةمـةلي هةيـة  
ئةو كؤمثانياية، كؤمثانياكة ئَيستا سكااَلي بةرز كردؤتةوة، دوايـي مـن بـة تةفاسـير بـؤت دةهَيـنم، كـة ئـةو         

مليؤن دؤالر ئةو ثرؤذةية  َي بة َي بكـات، بـةاَلم دراوة بـة كؤمثانيايـةكي     ( 84)كؤمثانياية ئامادة بوو بة 
ةو زانياريةم لة شـارةوانيةكان وةرطرتـووة، ئـةو    تر، حةزم كرد وةاَلمَيك بدةيةوة، ئينجا دواي ئةوة منين ئ

شةش هةزارة، زؤر زؤر زياترة، لة خودي شارةوانيةكام وةرطرتووة، هيـوادارم بةدواداضـوونَيكي زيـاتري بـؤ     
 .بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة

 :شارةواني و طةشتوطوزاروةزيري / بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليـؤن دؤالر كـرد بـوو، سـَي     ( 84)دةَلَيم بة دَلنياييةوة نةدراوةتة هيض كةسَيك، يـان وايـة ئـةو كؤمثانيايـة     

كؤمثانيا بوون، دوويان خيتاب زةمانيان موصةدةق نةبووة، ية  كؤمثانيا ماوة، بؤ ئـةوةي ئَيمـة دَلنيـا بـني     
َلم لة كةس نةكـةين ناردمانـة ئةجنومـةني وةزيـران، بـؤ ئـةوةي ئةجنومـةني وةزيـران بر يـاري          بؤ ئةوةي زو
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لةسةر بـدات، ئةجنومـةني وةزيـرانين ئيعـادةي تةنـدةريين كـردةوة، ضـونكة يـة  كـةس مـابوو نةدةبوايـة            
ــة،          ــردووة، واي ــديم ك ــكااَلي تةِ ــة س ــرادةرةي ك ــةو ب ــر، ئ ــَيكي ت ــة كةس ــةوة نةدراوةت ــةر ئ ــدرَينت، لةب ــة ب ل

سةرؤكايةتي هةرَيم تةِدني كردووةو ليذنة دانيشتووة، ئةوةي ديراسةت كردووة، كـة ضـؤن ئـةو ثرؤذةيـة     
دواي تةحلير نةدراوةتة ئةوانة، يان نةدراوة كةسَيكي تر  لـة سـةرؤكايةتي هـةرَيمين طـةر اوة بـؤ ئيعـادةي       

 .تةندةرين، هةمان فةرمان بوو، سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حســن، لَيــرة نييــة، بــةر َيز حممــد دلَيــر حممــد، لَيــرة نييــة، ئَيســتا ئــةو   رضددةســوثاس، بــةر َيز ســةرطوَل زؤر 
بةر َيزانةي كة ثرسياريان بة نووسراو ئاراستة كرد بوو، ئَيمةش دابوومانة  ـةنابي وةزيـر، ئـةو ثرسـيارانة     

ر هـةبوو، ئيـديعا لةسـةر ئـةوة     بوو كة وةاَلم درانـةوة،  ـةنابي وةزيـر لـة  ةلسـةي ثَيشـرت هةنـدَيك ثرسـيا        
 .هةبوو كة وةاَلمت نةداوةتةوة، ئَيستا داوا دةكةين وةاَلميان بدةيتةوة، فةرموو

 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كي ترين مـاوة بـةناوي   حسن، لَيرة نيية، باشة، يةكَي رضةزؤر سوثاس، هَيشتا يةكَيك ماوة بةناوي سةرطوَل 
حممد دلَير حممود، بةس ئةو دةيةوَيت دواي من موتابةعة بكرَيت، كـا  كـاروان صـاحل ثرسـياري كـرد بـوو،       

 ..............بةنيسبةت ئةو كارطانةي لة نزيك ِةتةوي ئةوانةية، كة ذينرةي شاري هةولَيري بةر اس 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةحازر نيية، بـر ؤ ئـةوي تـر، تكايـة نيزامةكـة تَيـك نـادةين، بـؤ ئـةوةي ئيلتيزامـي ثـَي            لَيرة نيية، ئَيستا لَير
بكةين، ئةو بةر َيزانةي ثرسيار بة نووسراو دةنَيـرن، خؤيـان حـازر بكـةن، ضـونكة خؤيـان مـايف تـةعقيبيان         

ؤمـان بنَيرَيـت،   هةية لةسةري، ئةطةر نا ثاشان  ةنابي وةزير بة نووسراو بة رةلي وةاَلمي ئةو بةر َيزانة ب
 .تاكو بدةينة خؤيان، فةرموو

 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ثةرلةمانتار فرمان عزالدين حممود، دةربارةي طازينؤ لة طةلي عةلي بةط ثرسـياري كـرد بـوو،    
ـــ   ــان لَيرةيــــة، مةبةســــت لــــةو دوو  َيرايــــة هـ ــوَينن، ئــــةم طازينؤيــــة  كــــا  فرمــ ةردووكيان هــــةمان شــ

خاوةنداريةتيةكةي ديار نيية، بةر اس  نازانني كَيية، ضونكة هيض بةَلرةية  لة دةست وةزارةتـي شـارةواني   
و طةشت و طوزار نيية، بؤ سةَلماندني خاوةنداريةتي ئةو موَلكة، مايف موَلكايةتيةكةشـي ديـار نييـة، ضـونكة     

، بؤيـة خاوةنداريةتيةكـةي ديـار    1991طةر َيتةوة بـؤ سـااَلني ثـَين راثـةر ين سـاَلي      ئةوةلياتي ئةو موَلكة دة
 ................نيية بؤ ض وةزارةتَيك دةطةر َيتةوة، هةروةها لة ساَلي 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ةنابي وةزير با كا  فرمان ثرسيارةكةي بَلَيت، تاكو  ةنابت وةاَلمي بدةيتةوة، كةرةم بكة، 
 :بةر َيز فرمان عزالدين حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرسيارةكةي ثَيشـووم دوو شـوَيين شـوَينةواري هـةن، مـن باسـي شـوَينةوارم كـرد، دوو شـوَينةوار كـة ضـةند            
داهاتَيكي طرنري بؤ كوردستان هةية، تاكو دوايي يةكسةر بَيمة سةر ثرسيارةكة، ثرسيارةكة ئـةوة بـوو، دوو   

ةوارم بــة منوونــة هَينــا، يةكــةميان لــة شارؤضــكةي خــةليفان، هوتَيلَيــك هةيــة، ئــةو هوتَيلــة مــوَلكي     شــوَين
شارةوانيية، لةبةر ئةوةي شارؤضكةي خةليفان كة ئينتا ةكةي كاتي خؤي لة سـةردةمي ثـَين راثـةر ينين    

يةن ضةند كةسَيكةوة شارؤضكةي خةليفان هةر شارؤضكة بووةو سةر بة شاروانيةكان بووة، بةاَلم ئَيستا لةال
بةر َيوة دةبردرَيت، بة ئةكيدين يةعين لة دةنط و باسي باوةر  ثَيكراو خـةريكي فر ؤشـتين ئـةو شوَينةشـن،     

  .كة دةطةر َيتةوة بؤ دةوَلةت
ئةو شوَينةي لة زارطةليية، شوَينكة ناوي بةردي بازنانة، ئةو شـوَينة كـاتي خـؤي تـةنها يـة       / دووةميشيان

وة، بةاَلم ئَيستا كابينةكان زياد بووينة، بؤتـة كؤمـةَلَيك خـانوو، ئـةو كؤمةَلـة خـانووة، وةكـو        كابينةي لَي بو
ــتيان          ــةَلكانَيك دةسـ ــةن خـ ــة، لةاليـ ــاكي هةيـ ــاتَيكي ضـ ــت و، داهـ ــةكار دةهَينرَيـ ــتوطوزاري بـ ــوَيين طةشـ شـ

روون كردنةوةم لـة  بةسةرداطرياوةو بةكار دةهَينردرَين، عةِدي هةية لةطةَل شارةوانيةكاني خةليفان، ئةوة 
 . ةنابت وةرطرت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ية  لـة زارطـةلي عـةلي بـةط     طازينؤ/ زؤر سوثاس، بةر اس  ثرسيارةكةي  ةنابت دوو بةش بوو، يةكَيكيان
 .بةردي بازنان بوو، باسي خةليفانتان نةكرد، ببوورن/ بوو، ئةويرتين

 :بةر َيز فرمان عزالدين حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .................... ةنابي وةزير ئةوةي يةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر ائةن، فةرموو تكاية لة  َيراي خؤت هةَلمةستة، تكاية دانيشة،
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من وةاَلمي ثرسيارةكةي  ةنابت دةدةمةوة، كة ثَين ئَيستا ئةوةت كردووة، ئاطام لة ئةوةي خةليفان نييـة،  
خاوةنداريةتيان ديار نييـة كَييـة    دوايي دةتوانيت ئةوةش بثرسيتةوة، باسم كرد ئةوانة هيض موَلكايةتي و 

لةبةر ئةوة وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار ناتوانَيت هيض ئيقـدامَيك بكـات بةنيسـبةت ئةوانـة، لـة سـاَلي       
ين ذمارةية  خانوو لةو شوَينةي كة باست كرد كراوة، ئةو كةسانةي كـة خؤيـان بـة خـاوةن ئـةوَي      1114

انيوة مــوَلكي كَييــة، نــة مــوَلكي شــارةوانيية، هــي داراييــة، هــي  دادةنــَين، هــيض كةســين تــاكو ئَيســتا نــةمانز
زراعةية، هيض كةسَيك دةرنةكةوتووة، ئةو دوو رؤذة زؤر حماوةلةمان كردووة، تا بـزانني موَلكايـةتي ئةوانـة    

 .بؤ كَي دةطةر َيتةوة، لةبةر ئةوة نةمانتوانيوة هيض ئيجرائاتَيك بكةين، سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو
 

 :بةر َيز فرمان عزالدين حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طازينؤيةكة لة خةليفانة، طازينؤيةكة لة كؤتايي شارؤضكةي خةليفانة، لة سةرةتاي طةلي عـةلي  / يةكةميان
ةوَلةت بووة ئةوةي بةردي بةط، ئةوةي تريان كاتي خؤي ئةوة موَلكي دةوَلةت بووة،  ةنابي وةزير موَلكي د

بازنان، ئَيستا بؤ نازانن ضي لَيهاتووةو لةطةَل كَي عةِد كراوةو ئـةوةلياتي نييـة  كـة مـوَلكي دةوَلـةت بَيـت،       
 .دةبَيت ئةوةلياتَيكي هةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة

 :ةزيري شارةواني و طةشتوطوزارو/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ئةطةر نةزانني موَلكي كَيية، ئَيمة بةثَيي ئةو مةعلوماتةي كة هةمانة، بةثَيي ئةوة كة طةر اين 
بزانني موَلكايةتي هي كَيية، تاكو ئَيستا ديـار نييـة، هـةر بةدواداضـووني بـؤ دةكـةين، بـةَلكو هـي وةزارةتـي          

ايي بَينت، لةوانةية كرَين بَيت، واتا ئـةو كةسـانة كـرَين بـدةن، دةبَيـت ئَيمـة لـة دواي ئـةوة بـني و بـة           دار
تةواوي برةر َيني، ئةو موَلكة هي وةزارةتـي داراييـة، هـي شـارةوانيية، ضـونكة ئَيسـتا ئةطـةر باسـي هةنـدَيك          

هـةمان ئـةو شـوَينانةية، وةكـو      شوَيين ترين بكةين، كة خةَلك بة موَلكي خؤيـان دةزانـن، ئـةوين هـةر لـة     
بَيخاَل، بَيخاَلين ضةندين كةس هةنة دةَلَين موَلكي ئَيمةية، موَلكي طةشتوطوزار نيية، بـةس لـة حةِيقـةت    
ئةوانة مـوَلكي طةشـتوطوزارن، بـةس ئةوانـة هـةموويان هةنـدَيكيان سـةنةديان هةيـة، تاثؤيـان هةيـة، ئَيمـة            

َينَيكي زؤري طةشــتياري طرنرــة، وةكـو طــةلي عـةلي بــةط، بــةس   نـاتوانني هــيض ئيجرائاتَيـك وةربرــرين، شـو   
ئةوةي تر، بةر اس  تاكو ئَيستا هيض موَلكيةتَيكي ئةو شوَينانة ديار نةكراوةو نةمانتوانيوة ثةيـداي بكـةين،   
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ض  تا بتوام وةاَلمتان بدةمةوة، بةس ئَيمة لةدواي دةطةر َيني، ئةطةر زانيمان موَلكيةتيةكةي دةطةر َيتةوة بـؤ 
 .وةزارةتَيك، ئةو كاتة بة نووسراو وةاَلمتان دةدةينةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس،  ةنابي وةزير لةوانةية لة وةزارةتي شارةواني نةبَيت، بةاَلم لةوانةية هي دارايي بَيت، يان هي 
كي كَييـة، ئَيمـة داوا دةكـةين لـة     وةزارةتَيكي تر بَيت، ثَيويستة هةموو بسـتَيكي نـاو كوردسـتان بـزانني مـولَ     

 ةنابت كة بة دواداضووني بؤ بكةيت لة ئةجنومةني وةزيران، بؤ ئةوةي بزانني ئـةو شـوَينة مـوَلكي كَييـة،     
لةم ثةرلةمانة  ارَيكي تر ئةو ثرسـيارة لـة  ـةنابت بكةنـةوة، بـؤ ئـةوةي  ـوابي دروسـتمان هـةبَيت، زؤر          

 .سوثاس بؤ  ةنابت، فةرموو بةردةوام بة
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز لري عبدا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ارةكةي تر ثرسيارَيك كرا نازام هي كَي بوو، بةنيسبةت مةساحةي ِريتـاو كـردن لـة هـةرَيمي كوردسـتان      
ارةكان هةتا ئَيستا ضةند كراوة  ئةطـةر كةسـَيك لَيـرة ئـةو ثرسـيارةي كـرد بَيـت، ضـونكة لـة هـةموو ثرسـي           

 .نةمديت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بوو، فةرموو كا   ةمال طةاءهي كا   ةمال 
 :ابراهيم طةاءبةر َيز كال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عةفو  ةنابي وةزير لة كؤبوونا بوري  ةنابَي ئةو وةاَلمي دابـوو، مةبةسـتا مـن ئـةوة بـوو لـة خي لـي وَي        

 وة  وةزيـري بةلـةديات، هـةتا ئـةظرؤ ئـةوة ض ثـرؤذة ئـةجنام دابووينـة،         فةترةدا كة وين دةست بـةكار بـني  
يةعين نة  رةِم بَيت، هةندَي موئةشريات هةبواية، ئةظة بوو مةبدةئةكـة،  ـةنابي وةزيـر كؤبوونـا بـوري      

 .هةندَي باس كر، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز  ةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ ري عبدا بةر َيز ل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي هـةمووي دةسـت ثـَي    %91لـة   1111زؤر سوثاس، بةر اس   ارةكةي تر باسم كرد، كة ثرؤذةكاني سـاَلي  
ي دةسـت ثـَي كـراوة، ئـةوانين ئَيسـتا لـة ِؤنـاغي        %12، %15ل  1111كراوة، هيض ئةوةي نيية، هي ساَلي 

  .، ئةوانين بة زووترين كات دةكةونة ِؤناغي  َي بة َي كردنتةندةرينن
هةر بؤ روونكردنةوةية ، بؤ ئةوةي ض مةساحةيةكمان ِريتاو كردووة لة هةرَيمي كوردستان لة ماوةي ئـةو  

، (ستا  اليزةرو باينـدةرة )، ِريتاو كردن لة دوو بةش ثَيك دَيت 1111و ساَلي  1111دوو ساَلة، واتا ساَلي 
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ــؤي طشــ  ــزةر )  ك ــتا  الي ــاَلي (س ــاَلي 1111ي س ــ    ( 1825919) 1111و س ــؤي طش ــة، ك ــةتر دوو اي م
ــدةري) ــاَلي ( باين ــاَلي 1111س ــة  1111و س ــة     ( 1111348)دةكات ــ  دةكات ــؤي طش ــة ك ــا، ك ــةتر دوو  م
مةتر دوو ا، ئةوة ِريتاو كراوة لة هةرَيمي كوردستان لة ماوةي ئةو دوو ساَلة، ئَيستاش هةر ( 7932733)

 .ةوامة، ضونكة تا ماوةيةكي تر لةوانةية ئةو ذمارةية زؤر طؤر انكاري بةسةر بَيت، سوثاسبةرد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاس بــؤ  ــةنابت، بــةر َيزان، ثرســيارةكان تــةواو بــوو، ئَيســتا كؤتــايي بــة دانيشــتنةكة دةهَيــنني، تــا  
ارين هـةمووتان لَيـرة ئامـادة بـن، بـةخواتان      ، ئومَيـدةو (11)دانيشتين نائاسايي رؤذي ضوارشـةممة سـةعات   

 .دةسثَيرين، خوا ئاطادارتان بَيت، خوا حافيز
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