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 ي نائاسايي (6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 7/21/1122 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  4/11/1111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان د عبداهلل سـكرتَيري  بةر َيز فرست أمح, جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(6)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

نائاسـايي   ي(6)درا دانيشتين ذمـارةي  ي بر يار مانثةرلةدةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 4/11/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكـةوتي  (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :شَيوةية بَيت
 .طفتوطؤ كردن لة بارةى ر ووداوةكانى ئةم دواييةى ثارَيزطاى دهؤك -1 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .ةورةو ميهرةبانبةناوي خواي ط

دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خوىل سَييةمى هةَلبذاردن، ساَلى دووةم، خوىل طرَيدانى . بةناوي طةلي كوردستان
 (.4/11/11111)ى  نائاسايي، ر ؤذى دانيشنت ( 6)دووةم، ذمارةى دانيشنت 

 :بةرنامةى كار
ى  1991هـةموار كـراوى سـاَلى    ( 1)بةثَيى حوكمى بر طـة يـةكى مـاددة شـةة، لـة ثـةير ةوى نـاوخؤ ذمـارة         

ثةرلةمانى كوردستانى عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلـةمان بر ياريـدا، بةرنامـةى كـارى دانيشـتنى ذمـارة       
ى ثَين نيوةر ؤ، ر ؤذى ضوارشـةممة، بـةَمم دواخـرا    ( 11)ى نائاسايى خوىل سَييةمى هةَلبذاردن لة كات ( 6)

 :بةم شَيوةية بَى( 4/11/11111)كةوتى بؤ سةعات دوو كةم دة دةقيقة، لة ر َي
 .طفتوطؤ كردن لة بارةى ر ووداوةكانى ئةم دواييةى ثارَيزطاى دهؤك -1

ــةوةى       ــؤ خوَيندنـ ــةن بـ ــةين كةرةمكـ ــرؤخ دةكـ ــام مـ ــاوخؤ و مـ ــةة و نـ ــةى هاوبـ ــةرانى ليذنـ ــة نوَينـ داوا لـ
 .ر اثؤرتةكةتان، فةرموون ليذنةى هاوبةة بؤ خوَيندنةوةى ر اثؤرتةكةتان

 :َيز امساعيل حممود عبداهللبةر 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دواى ئةوةى لةسةر داواى بةر َيز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان، هةردوو ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى مـافى  
بـة دواوة   1/11مرؤخ تةكليف كران بؤ ئةوةى سةردانى دةخـةرى بادينـان بكـةين لـة مـةر  ئـةو ر ووداوانـةى        

 ردانَيكى كردو، ر اثؤرتَيكمان ئامادة كردووةو ثَيشكةشى بةر َيزتانى دةكةين، هةردوو ليذنة سة
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 عرياق-بةر َيز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ
 ر اثؤرتى ليذنةى هاوبةة/ بابةت

ر اثــؤرتى ليذنــةى هاوبــةة لــة هــةردوو ليذنــةى نــاوخؤ و ئاســاين و ئةنومةنــة خؤجَييــةكان و مافــةكانى 
ى ثارَيزطـاى دهـؤك، لـة دواى طةر انـةوةى ليذنـة هاوبةشـةكة بـؤ         1/11/1111وداوةكـانى  مرؤخ، لةسةر ر و

هــةولَيرو كؤبوونــةوةى هــةردوو ليذنــةى نــاوخؤ و ئاســاين و ئةنومةنــة خؤجَييــةكان و مــافى مــرؤخ،          
ى شةو، بةردةوام بووين، ئةمر ؤ ر ؤذى ضـوار  11تا كاتذمَير  6/11/1111ى دواى نيوةر ؤى (1)لةكاتذمَير 

بةيانى دانيشتى ليذنة بؤ تـةواو كردنـى ر اثؤرتةكـة دةسـتى ثـَى      ( 11:31)كاتذمَير  4/11/1111شةممة 
 .طةيشتة ئةم دةرئةنامة( 11:31)كردةوة وكاتذمَير 

- :تَيبينى
ئَيمة لةم ر اثؤرتةدا هةر باس و طوتارَيك كة ثةيوةندى بة تؤمةتباركردنى هةر ميةن و كةسـَيكةوة بَيـت،   -1

 .تا دادطاو ليذنةى لَيكؤَلينةوة بر ايارى يةكال كةرةوة لة بارةيانةوة دةدةننةهاتووة 
ئَيمة لةم ر اثؤرتةدا تةركيزمان لةسةر ئةداى دةزطا ثةيوةنديدارةكانى حكومـةت بـةو ر ووداوانـة كـردووة،     -1

 .نةوةك ميةنة سياسيةكان
ــة ر ؤذى    -1 ــة ل ــةردوو ليذن ــى ه ــةوةى هاوبةش ــة كؤبوون ــة  ر َي( 7/11/1111)ل ــةردوو ليذن ــةوتن لةه  11ك

 .ئةندامى ليذنةى مافى مرؤخ و ليذنةى ناوةخؤ سةردانى ثارَيزطاى دهؤك بكةن
ليذنة هاوبةشةكة بؤ شارى دهؤك بةر َيكةوت، سةرلةبةيانى  7/11/1111ى ئَيوارةى ر ؤذى (5)كاتذمَير -1

ى ئؤفيسـى ثةرلـةمانى كـردو،    سـةردان ( 9)بؤ شارى زاخؤ بةر َيكةوت و كاتذمَير 5/11/1111( 8)كاتذمَير 
لة ميةن ثةرلةمانتار ئةمري طؤطة يوسف ثَيشوازى لة ليذنةكة كرا، ثانؤراماو زانيارى سةرةتايى سةبارةت بة 

 .ر ووداوةكانى شارى زاخؤى بةليذنةكةدا
 :زاخؤ

ذنـةى  سةردانى قاميقاميـةتى قـةزاى زاخؤيـان كـردو لةطـةَل لي     ( 9:31)ثاشان ليذنة هاوبةشةكة كاتذمَير -1
ئةمنى شارةكة قاميقام، بةر َيوةبةرى ثؤليس، بةر َيوةبةرى ئاسـاين كؤبـووةوة، لـة سـةرةتادا سـةرؤكى ليذنـة       
هاوبةشةكة امساعيل حممود، بةناوى ليذنةكـةوة باسـي لـة سـةردانةكةو سروشـتى ليذنةكـةو ئةركـةكانى بـؤ         

ى ئةم مانطة كة لة سـةرةتاوة لـة   ( 1)ر وون كردنةوةو سةبارةت بة بةدواداضوونى ر ووداوة نةخوازراوةكانى 
 .شارى زاخؤ دةستيان ثَى كرد

 :ليذنةى ئةمنى شارةكة ئةم زانياريانةيان خستة بةرضاو ئةندامانى ليذنةكةوة-1
ى شـةو كؤتاييـان ثَيـى    (11)ئةو ر ووداوانـة لـة دواى بـةكؤتايى هـاتنى نوَيـذى هـةينى قـةومان و كاتـذمَير         -أ

 .هَيناوة
ــدا  -ب ــة ئةنام ــةك،       جَي 14ل ــوزارى و طازينؤي ــت و ط ــوتَيلى طةش ــوار ه ــنكَيندراون، ض ــان ش ــووتاون، ي ــا س ط

باَلةخانــةيكى ضــةند نهــؤمى كــة مةســاجى تَيــدا كــراوة، ضــةندين دوكــان و كؤطــاى مــةي فرؤشــى و ســاَلؤنى  
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ة، ئـةوة سـةرةر اى   وى يـةكطرتوو، كـة تةلـةفزيؤنى خـابريو ر اديـؤى يـةكطرتووى لَيبـو       13جوانكارى، بارةطاى 
اندنى ضةندين ئوتومبَيل و زيانى ترى ماددى، هةوَل دراوة ثةممارى دَيرى برا ئةرمةنيـةكان بـدرَيت،   سووت

بةَمم خةَلكى دةوروبةرى ئةو دَيرة تةقـةيان بةئامسانـدا كـردووة، ئيـدى ثـةمماردةران باَلوةيـان ثـَى كـراوة،         
 .هةروةها ثةممارى ماَلَيكى مةسيحى دراوة

كةس كة زؤربةيان ثؤليس و ئاساين بوونة بةسووكى بريندار بوون، لةوانة ثؤليس  34لةم ر ووداوانةدا  -ج
ضوونةتة نةخؤشخانةو ناويـان تؤمـار كـراوة، خؤشـبةختانة كـةس بـة طوللـة برينـدار نـةبووة، كةسـى تَيـدا            

 .شةهيد نةبووة
، كـة ذيـان و   زؤرينةى هةرة زؤرى ئةو شوَينانةى سووتاون هى خوشك و برا مةسـيحى و ئَيزديـةكان بـووة   -د

 .كارو كةسابةتيان لةسةر ئةوة بووة
 .لةبةردةم باَلةخانةى مةساجةكةدا ئاطر لة تابلؤى دوو شةهيد بةردراوة و نيوةى سووتاوة-ه
كــةس بــة فــةرمانى دادوةر طــرياون هةنــدَيكيان بــةردراون و هةنــدَيكى تريشــيان هَيشــتا ماونةتــةوة،     53-و

 .وة كة فةرمانى طرتنيان هةيةهةندَى طومان لَيكراوين خؤيان شاردؤتة
ى كـردووة و  (املنكـرات )لةماوةى بيست دةقيقةدا باسى ( امساعيل سندى)لة خوتبةى نوَيذى هةينيدا مةم -ز

لةوانة مةى خواردنةوة و مةساج و شتى لةم بابةتانة، ثَيشرتين ضةند مةميةكى تر لة يـةك دوو خوتبـةى   
( مةهــدى مســتةفا)ة، هــةر دواى تــةواو بــوونى خوتبةكــة  تــردا باســى ئــةوةيان كــردووة لــة نــاو مزطةوتةكــ  

طوتوويةتى مةم بؤ بةئاشكرا نابَيذى ثةممارى شوَينى مةسـاج و مـةى فرؤشـى بـدةن و خةَلكينـة باب،ـينَى،       
دواى ئةوة هَير ة و ثةممار دةستى ثَيكردووة، هةروةها لة وةَممى ثرسيارَيكدا ليذنةى ئةمنى طوتيـان هـةر   

 .ى دةستطري نةكراون( مةهدى امساعيل و)مةم 
ئاسايشيشـيان   61هةشـتا ثؤليسـى فرياكـةوتن كـةنيوةيان لـة واجـب دابـوون و        (81)لةناو سةنتةرى شـار  -ه

 .هةية
ضينيةكان كة ذمارةيان نؤ كةس بووة لـةناو باَلةخانـةى مةسـاجةكة بـة  هـةوَلى ثـؤليس ر زطـار كـراون و         -َي

 .بريندار بوون سثؤلي 13لةوَى 
خاوةنى ئةو شوَينانةى سووتَيندراون بة كاغةزَيك كة هاوثَي،ى ئةم ر اثؤرتة كراوة  5/11/1111بةيانى -ي

 .ئاطادار كراونةتةوة ئةطةر جارَيكى تر ئةو شوَينانة بكةنةوة سزاى مردنى بةدواوةية
ر ؤيـةكى  لةسةر ثة( م الة ام اهلل حممد رسول اهلل)لة ثةممارةكةى شوَينى مةساجةكة مفيتةيةك نووسراوة-ك

 .تَيدا طوتراوةتةوة( ئازادى، ئازادى)سةوز ضةندين درومشى وةك 
ئَيـوارة ر َيـور ةمسَيكى    5:31بـؤ   3ر َيكخراوى طةشة ثَيدانى قوتابيانى سةربةيةكطرتوو لةو ر ؤذة كاتذمَير -ل

ــةى      ــتووةو نزيك ــرى ر َيكخس ــاَلى هيي ــةرى س ــةى س ــة      611بةبؤن ــةَلك ل ــردووة، خ ــدا ك ــدارى تَي ــةس بةش ك
 .روبةرى زاخؤوة بؤى هَيندراوةو عمر كؤضةر وتارى تَيدا خوَيندؤتةوةدةو

 .......لة ثةممار بؤ سةر شوَينى مةساجةكة -م
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تكاية لةجَيطةى خؤتان قسة مةكةن، رةجائةن

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكة ئةم ر ووداوانة بة بةرنامـة بـوون، دةسـتيان لـة ثشـت بـووة، وَينـةو طرتـةى         بة ر اى ليذنةى ئةمنى شار-م
خيديؤيى لة بارةى ر ووداوةكةوة لة مى ئةوان ثارَيزراوة، لة ثةممار بؤ سةر شوَينى مةسـاجةكة، كـة ببوونـة    

وَيرا لَييـان  هةزار كةس زياتر ر َيطايان لة كامَيرةى كوردسات طرت و شكانديان، هى كوردستان تي خى هةر نـة 
 .تى بة ئاسانى لةوَيبوون و وةك لة كةناَلةكةيان نيشان درا. ئار. نزيك بَيتةوة،  بةَمم هى سثَيدةو ئَين

ليذنةى ئةمنى سةبارةت بة ر ةوشى ئَيستاى شـارةكةو ئيحتياتيـاتى ثَيويسـتيان بـؤ ثاراسـتنى سـةرو مـاَلى        -3
دى، لة وةَممى ثرسـيارَيكدا كـة نةشـياون كـؤنرتؤَلى     خةَلك بة تايبةتى هى خوشك و برايانى مةسيحى و ئَيز

ثؤليسـى   71ر ةوشةكة بكةن و ئةو هةموو جَيطةية بسووتَى، لة وةَممدا طوتيـان، ئـةوان لـةناو شـارى  زاخـؤ      
ــةوتن و  ــدة         61فرياك ــةر ئةوةن ــووة، ه ــةينى ب ــة ه ــووةو ر ؤذةك ــةناكاو ب ــة ل ــةبووة، ر ووداوةك ــيان ه ئاسايش

ناو شوَينى مةساجةكة لة كوشـنت ر زطـار بكـةن، قائيمقـام دانـى بـةوة دانـا، كـة لـة          فرياكةوتن و ضينيةكانى 
كاتى ر ووداوةكانـدا ثَير انةطةيشـتوون بـةو ذمـارة كةمـةوة كـؤنرتؤَلى ر ةوشـةكة بكـةن، هـةروةها ثرسـيار لـة            

ةترسيان ليذنةى ئةمنى كرا، كة بؤ بةدةم بةرثرسى مةَلبةندى  يةكطرتوو نةضوون، كة داواى لَي كردوون م
لةسةرة، لة وةَممدا قائيمقام وتى ثةيوةنديم ثَيوة نةكراوة، بـةَمم ر ةوشـةكة لةدةسـت دةرضـوبوو، كـؤنرتؤَل      

 .نةكراو كارو كاردانةوةى عةفةوى خةَلك بووة،  بةَمم ثةيوةندى بة بةر َيوةبةرى ثؤليسةوة كراوة
 .او و شكَيندراوةكانى لة نزيكةوة بينىهةروةها ليذنة هاوبةشةكة هوتَيل و باَلةخانةو دوكانة سووت-7
ى يـةكطرتوو  13هةروةها ليذنة هاوبةشةكة لةبةردةم بارةطا سووتاوةكةى يةكطرتوو ضاوى بة بةرثرسـى  -5

ــة        ــةبارةت ب ــر ى، س ــةمانى دةرب ــؤزى ثةرل ــةوة هاوس ــاوى ثةرلةمان ــة ن ــة ب ــةرؤكى ليذن ــةوت و س ــؤ ك ــة زاخ ل
ةند جةختى لةوة كردةوة كة خـؤى و ئةنـدامانى مةَلبةنـد و    سووتاندنى بارةطاكةيان، ثاشان بةرثرسى مةَلب

كةسَيك دةبوون، نوَيذى عةسريان لة بارةطا كـردووة، ثاشـان ضـوونةتة ر َي و ر ةمسـى      15ضةند كةسَيكى تر 
بـؤ دةو دةقيقـة تـا دةو بيسـتى شـةو بارةطاكـةيان سـووتاوة، تةلـة          11يادكردنةوةى ساَلى كؤضى،  لة نَيـوان  

 .ى يةكطرتوو، لة نهؤمى سَييةمى باَلةخانةكة بووةفزيؤن و ر اديؤ
ثاشان لة هؤَلَيكى قائيمقاميةتى زاخؤ ليذنة هاوبةشـةكة بـة ئامـادةبوونى قائيمقـام لةطـةَل خةَلكـة زيـان        -6

لَيكــةوتووة مةســيحي و ئَيزديــةكان كؤبــووة، ســةرؤكى ليذنــة بــة نــاوى ليذنةكــةوة ر ووداوةكــانى دووى ئــةم  
كرد و هاو سؤزى و نيطةرانى ثةرلةمانى دةربر ى، جةختى لةوة كردةوة كة هـةرَيمى   مانطةى ئيدانةو ريسوا

كوردستان وَمتى هةمووانة، بة هةموو ثَيكهاتة نةتةوةيى و ئاينيةكانةوة، ر َيطةى هيض ضةشنة فيتنةييـةكى  
عةدالةت  ر َي،ـكةى  لةم بابةتة نادرَيت، كة نَيوانى ثَيكهاتةكانى كوردستان تَيك بدات و قانون و سةروةرى و 

خؤى دةطرَى، لـة سـةرَيكى تـرةوة ئامـاذةى بـؤ ئـةو ليذنـة لَيكؤَلينةوةيـة كـرد، كـة بـةر َيز سـةرؤكى هـةرَيم              
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ثَيكيهَيناوة، لةو  كؤبوونةوةيةدا ضةند برايـةكى مةسـيحى و ئَيـزدى دوان و نيطـةرانى خؤيـان لـةو ر ووداوة       
وبــارة نةبَيتـةوةو نةيانشــاردةوة كـة ئــةوان بـة تــةنيا    دةربـر ى، هيوايــان خواسـت كــة شـتَيكى لــةم بابةتـة دو    

خوازيارى قةرةبوو كردنةوةى ماددى نني، بةَلكو لة بارَيكى دةرونى خراث دا دةذين ئـةو ر ووداوة كاريطـةرى   
 .لة ماَل و منداَل و ذيان وخوَينديان كردووة و هةست بة نا ئارامى دةكةن

 :سَيمَيل
ليذنة هاوبةشةكة سةردانى قائيمقاميةتى شارى سَيمَيلى كـردو لةطـةَل    5/11ى دواى نيوةر ؤ  3كاتذمَير -1

قائيمقام و بةر َيوةبةرى ئاساين و بةر َيوةبةرى ثؤليس كؤبـووةوة، بـة هـةمان شـَيوةى زاخـؤ، مةبةسـت لـةو        
سةردانةو سروشت و ئةركى ليذنةكةيان ر وون كرايةوة، قائيمقام ثـاة بيسـتنى هةواَلـةكان بـة دةم زاخـؤوة      

 .ن و ئاطر كوذَينةوةيان بؤ ناردوون و وردة وردة ئيحتياتاتى خؤيان وةرطرتووةضوو
كم لة سَيمَيلةوة دوورة، نزيكةى  8كة  دةقيقةى شةو لة دةوروبةرى نسرَيكى 4:31دةوروبةرى كاتذمَير -1

طةَل كردن كةسى تَيدا دةذى حةوت كةس كؤبوونةتةوةو منين هةر زوو ضوومة ئةوَى و قسةم لة 11611
ئةوان ر ؤيشنت و ثاشان خةَلكى سَيمَيل هاتن و بوونـة ثـةنا بـؤ شةسـت      نسَيمَيل كة لةسةر جادةى سةرةكي

كةسَيك طوتيان دةبَى ئةو دوو جَيطاية نةمَينَيت و بسووتَيندرَين، ئةوانة طـةنج بـوون، تةمـةنيان لـة نَيـوان      
و لة نَيوان خؤيانـدا قسـةيان دةكـرد و بـة     يان دةطوتةوة(اهلل اكرب)ساَل دا بوو، درومشةكانى جيهاد  15بؤ 11

ى شـةو بوونةتـة سـَى سـةد كةسـَيك دوو دوكانيـان        8:11مؤبايل ثةيوةنديان بة خةَلكى تـرةوة دةكـرد، لـة    
شكاندووةو ئاطريان تَيبةرداو، ثاشان كؤطايةكى تر كة هى ثياوَيكى مةسيحى بوو، سووتانديان و لة بةرامبةر 

وو، هاتنــة ئــةوَى و ئــةو دةمــة بووبوونــة حةوســةد كةســَيك و بــةرديان  قائيمقاميــةتين ضــوار دوكــان هــةب
 .تَيطرتني و ثاشان ئةو ضوار دوكانةشيان سووتاند

كة طوندَيكى مةسيحيةو دوو سةدو بيست ماَلى تَيـدا دةذى،  ( سَى جَي)هةروةها قائيمقام طوتى لة طوندى -3
و كؤطـــاى طــةورةى تَيدايـــةو ئـــةو خةَلكـــة  كـــم لَييـــةوة دوورةوة، دو6كةوتؤتــة بـــاكورى شـــارى ســَيمَيلةوة   

ثةمماردةرة طوتيان با ب،ينة طوندى سَى جَى و ئةوانين بسووتَينني، ئَيمة كة ضـووينة ئـةو طونـدة بيسـت     
كةسَيك ضووبوونة ئةوَى و خةريكى شكاندنى كؤطاكة بوون، بةَمم ئَيمـة تةقـةمان بةسـةردا كـردن و ئـةوان      

خـةَلكى طوندةكـة بـةرةو ضـيا هـةَمتبوون،  بـةَمم لـة دةرطايـةكى تـرى           هةَمتن، بةداخةوة هةندَيك كةس لة
 71هـةزار دؤمر و   311موةكيةوة ثةمماردةران ضوونة ناو ئؤفيسى كؤطاكةو قاسةى كؤطاكةيان شكاندبوو، 

ردو، مليؤن دينارى تَيدابووةو بردوويانةو ئاطريان تَيبةرداوة، قائيمقام طوتى ئَيمة كؤنرتؤَلى ر ةوشةكةمان كـ 
 .ثةمماردةران هةَمتن و ثاشةكشةيان كردو، ذمارةى ئؤتؤمبَيلَيكيشيان لة مية

هةر ئةو شةوة لة كاتذمَير دةو بيست دةقيقةوة بارةطاى يةكطرتوو لة سـَيمَيل سـووتا، دوو ذوورى بارةطـا    -7
 .سووتابوو، قائيمقام ضؤتة ئةوَى
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كم لـة خـوار سـَيمَيَلةوةية،     11و برا ئَيزديةكانة،  ثةمماردةران بةتةمابوون ب،نة خانكَى كة هى خوشك -5
هةزار كةسى تَيدا دةذى، دوكانةكانى ئةوَين بسووتَينن، بةَمم ليذنةى ئةمنى بة هَيزَيكةوة ضؤتة ئةوَى  11

 .ضةكدارَيك خؤيان ئامادةكردبوو، سوثاس بؤ خودا شتَيك لة خانكَى ر ووينةدا 81بؤ  41و ئَيزديةكانين 
ليذنةى ئةمنى شارةكة ثَييان واية ثالنَيك هـةبووةو نـاوى حـةوت كةسـى هانـدةريان لـة ميـة،         قائيمقام و-6

كــةس طــرياون كةزؤبــةيان لــة طونــدى ســَى جــَى طــرياون و خــةَلكى ســَيمَيل و مَيســركَين،  بــةَمم دواتــر      73
 .هةندَيكيان بة كةفالةت بةربوون، هةندَيكيشيان ماونةتةوة

ئاسايشيان هةية، نةيان توانيوة بـةو ذمـارة كةمـة كـؤنرتؤَلى      71ثؤليس و  71 وةك طوتيان لةناو سَيمَيل-4
 .تةواو بكةن

ثاشان ليذنة هاوبةشةكة بة هاور َييةتى قائيمقام و بةر َيوةبـةرى ئاسـاين و بةر َيوةبـةرى ثـؤليس ضـوونة      -8
ــادير      ــةند ك ــةكطرتوو و ض ــى ي ــةن بةرثرس ــة مي ــارةكة و ل ــة ش ــةكطرتوو ل ــووتاوةكةى ي ــا س ــرةوة بارةط َيكى ت

ثَيشوازيان لَيكراو ئةو ر ووداوة نةخوازراوانة سةرؤكى ليذنة بة ناوى ثةرلةمانةوة ئيدانةو مةحكوم كـران و  
ثاشان بةرثرسى يةكطرتوو لة شارةكة طوتى، كة ئةوان هيض دةسـتيان لـةو مةجرايـة نـةبووة، هـةوَليان داوة      

ةن، بـةَمم ئـةو ثةيوةنديـة دروسـت نـةبووةو بـة       ثَين سووتانى بارةطاكةيان ثةيوةندى بـة قائيمقامـةوة بكـ   
داخةوة ئةوةى ر وويدا،  ر وويدا دوو كةسيان لةوَى بوون و كة بؤ ضةند كاتذمَيرَيك ر اطريابوون، بة كةفالةت 

 .ئازاد كرابوون
ى مةســيحيةكانى كــرد و لــة نزيكــةوة ئاســةوارى (ســَى جــَى)ثاشــان ليذنــة هاوبةشــةكة ســةردانى طونــدى -9

و خاوةنى كؤطاكةو ضةند كةسَيكى طوندةكةيان بينى، لةوَين سةرؤكى ليذنـة هابةشـةكة بـةناوى    ر ووداوةكة
ثةرلةمانــةوة ئيدانــةى ئــةو ر ووداوةى كــردو نيطــةرانى و هاوســؤزى ثةرلــةمانى دةربــر ى و جــةختى لةســةر 

ليذنةكـةى   دامانىنـ بةيةكةوة ذيانى ئاشتيانةو سةروةرى قانون كردةوة، ثاشان خـاوةنى كؤطاكـة سوثاسـى ئة   
 .كردو، جةختى لةسةر يةك ر يزى ثَيكهاتةكان و سةروةرى قانون كردةوة

 :دهؤك
يةكةجمار ليذنةى هاوبةة سةردانى بارةطا سووتاوةكةى مةَلبةنـدى دهـؤكى يـةكطرتووى كـرد، ضـاوى بـة       -1

عمـر بـادى    ثةرلةمانتار لة ئةنومةنى نوَينةرانى عرياق نةجيب باَلةتةيى، غازى سعيد بةرثرسى مةَلبةنـد، 
كةوت، لةوَى سةرؤكى ليذنة هاوبةشةكة بةناوى ثةرلةمانةوة ئيدانةى سووتانى بارةطاكةو ثـةمماردانى مـاَل   
و مَلكى خةَلكى كرد، جا بةهةر ناوَيك و بيانوويةكـةوة بَيـت، مةبةسـت لـة سـةردانةكةى بـؤ ر وونكردنـةوة،        

وةنديان بة ثارَيزطـارى دهؤكـةوة كـردووة، كـة     ى شةو ثةي 11ئةوانين لة ميةن خؤيانةوة طوتيان كاتذمَير 
ئيحتيماىل ثةمماردانى بارةطايان هةية، نةجيب باَلةتةيى طوتى لةم مو ئـةوموة هـةواَلمان بـؤ دةهـات، دة تـا      

كةسَيك دةبوون  31تا  11ثؤليسيان بؤ ناردين، سةرةتا ئةو خةَلكانةى هاتبوونة سةر بارةطاكة هةر دوازدة 
دام و دةزطـاى يـةكطرتووى لَيبـووةو ثـاة ئـةو       13ى شةو، بارةطاكـةيان سـووتاند، كـة    1دةوروبةرى سةعات 

 16ر ووداوانة نؤهةدرةى مةسيحيةكان و شوَينَيكى تر سووتَيندراوة، نةجيب طـوتى بـةهؤى ئـةم ر ووداوةوة    
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ان ىَل يان بةربوون و يةك كةس ماوةتةوة، لةسـةر ر ووداوةكـةى زاوَيتـةة يـةك كـةمس     15كةمسان لَي طرياوة، 
 .طرياوة

ئَيـوارة ضـاوى بـة ثارَيزطـارى دهـؤك تةمـةر كؤضـةر كـةوت، لـة           531ثاشان ليذنـة هاوبةشـةكة كاتـذمَير    -1
 .دميانةيةكدا مةبةست لة سةردانةكة بؤ ثارَيزطار ر وون كرايةوة

ــاين        -3 ــؤليس و ئاس ــارةى ث ــة ر ووى ذم ــةى ل ــةو ئيمكانيةت ــة ئ ــردةوة ك ــةوة ك ــةر ئ ــةختى لةس ــار ج ثارَيزط
اوة لةبةر دةستى ئةو كـافى نيـةو ناشـَي و نـاكرَى لـةكاتى ر وودانـى ثَيشـهاتى وا كـوت و ثـر  لـةناكاودا           رنَير اه

كى مـةدةنى بـوونى نيـة، ة لـةناو     هـةمان كاتـدا لـة دهـؤك ثؤليسـى ضـام      كؤنرتؤَلى ر ةوشةكةى ثَى بكات، لـة  
اوة بةشـَيكى بـؤ ئـةوة طةر انـدةوة كـة      سةنتةرى ثارَيزطاو ة لة قةزاو ناحيةكاندا، هةروةها ئؤبـاَلى ئـةو ر وود  

ميديا لة ماوةى ر ابردوودا دةورى هاندانى بينيوة، هةروةها طوتى هةر هَينـدة ثَير اطةيشـتني هَيـز بـؤ زاخـؤ      
ر ةوانة بكةين، سةبارةت بة سووتاندنى بارةطاى يةكطرتوو لة دهؤك، ر استة ثةيوةنديان ثَيوة كردووة، بـةَمم  

ةوانة كردبوو، هةر هَيندةى ثَيكراوةو ثؤليسين فـةرمانى تةقـة كردنـى لـة خـةَلك      هةندَى هَيزى بؤ زاخؤ ر 
ثَينيــةو ر ووداوةكــةى بــة كــارو كاردانــةوةى عةفةويانــةى خــةَلكى دهــؤك لــة قةَلةمــدا، ثــاة ئــةوةة يانــةى 

 .نؤهةدرَى و شوَينى ترين سووتاون
طـرياون كـة هةنـدَيكيان دادوةر بـة كافالـةت       ثارَيزطار ثشت ر استى كردةوة كة لةم ر ووداوانـةدا خـةَلكانَيك  -7

 .بةريداون، ئةوانةشى كة ماون ئةطةر هي،يان لةسةر نةبَى ئازاد دةكرَين
 :ر اسثاردةكان

ــؤ   1/11/1111مــةحكوم و ئيدانــةى ر ووداوة نــةخوازراوةكانى ر ؤذى  -1 ــى دواتــرى شــارةكانى زاخ و ر ؤذان
َلى نانـةوةى فيتنـة لـةنَيوان ثَيكهاتـة ئيتنـى و ئاينيـةكانى       سَيمَيل، دهؤك، زاوَيتة، دَيرةلوك، قةسرؤك، هـةو 

ــتى و      ــةتى و طش ــوَلكى تايب ــاَل و م ــة م ــدن ب ــان طةيان ــووتاندن و زي ــكاندن و س ــةمماردان و ش ــتان و ث كوردس
 .بارةطاكانى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان لةو شوَينانة دةكةين

ان و بةشــدارى كــردن لــةناو ئــةو ر ووداوانــةدا هــةموو ئةوانــةى دةســتيان هــةبووة لــة ثــالن دانــان و هانــد -1
تاوانيان ئةنام داوة يان لة دةست عةدالةت ر ايان كردووة، بدرَينة دةسـتى ثـؤليس و دةسـةَمتى دادوةرى تـا     

 .بةطوَيرةى قانون مامةَلةيان لةطةَلدا بكرَيت
نة سزا بدات كة بةهؤى دةبَى حكومةت ئةو بةرثرسة ئيدارى و ئةمنيانة كة كةمتةرخةم بوون لةو ناوضا-3

 .بطرن 1/11كةمتةرخةميانةوة نةتواندراوة بةر بةو ر ووداوانةى 
حكومةت بة طـوَيرةى قـانون زةرةرو زيـانى مـاددى و مةعنـةوى ئـةو كـةس و ميةنانـة بكاتـةوة، كـة لـةو            -7

 .ر ووداوانة زيانيان ثَيطةيشتووة
رَيمى كوردســتان ثَيكــى هَينــاوة ســةبارةت بــةو ثَيويســتة ئــةو ليذنــة لَيكؤَلينةوةيــةى بــةر َيز ســةرؤكى هــة-5

 .ر ووداوانة ثةلة لة ر اطةياندنى ئةنامةكان بؤ ر اى طشتى بكات
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ر اطةيانـديان لـة ئاسـت بةرثرسـيارَيتى مَيـذوويى و ضارةنووسـى        تة هةموو ميةنـةكان و كةناَلـةكان  ثَيويس-6
انى ئاشـتيانةى سـةرجةم ثَيكهاتـةكان و    هةرَيمى كوردستان لةم دؤخةى ئَيستاى ناوضةكةو بـؤ بةيةكـةوة ذيـ   

 .ثرؤسةى دميوكراتى بن، هةَلمةتى دذ بة يةكرتى ر ابطرن
ــانى        -4 ــةوة طي ــاوانى ئايني ــذةكان و ثي ــار بَي ــةى وت ــة ر َيط ــاينى ل ــارى ئ ــةوقار و كاروب ــى ئ ــتة وةزارةت ثَيويس

 .لَيبوردةيى و ثَيكةوة ذيان، برةو ثَي بدات لة هةرَيمى كوردستاندا
ــةمانى-8 ــانى      ثةرل ــةوة ذي ــةبايى و بةيةك ــةر ت ــةخت لةس ــةكان ج ــةواوى ثَيكهات ــةرى ت ــتان وةك نوَين كوردس

ئاشتيانةو ئازادى تاكةكةس و ثاراسنت و طةشة ثَيدانى مافةكانى مرؤخ و يـةكرت قبـول كردنـى لـة مَيذينـةى      
 .ثَيكهاتة ئاينى و نةتةوةكانى كوردستان دةكاتةوة

 لةطةَل ر َيزماندا
 :ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

 .ناوى ئةوانةى ئيمزاشيان كردووة بيخوَينةرةوة، تَيبينيةكانين خبوَينةرةوة
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ئةوانةى كة ئيمزايان كردووة، 

بـةفرين  ( )سـامر حممـود  )سةرؤكى ليذنةى مافى مـرؤخ (  امساعيل مةمحود عبداهلل)سةرؤكى ليذنةى ناوخؤ 
شـَيردَل سسـني   )بر ياردةرى ليذنةى ناوخؤ(قادر حسن قادر) بر ياردةرى ليذنةي مافى مرؤخ(  خةليفةحسني
( قـادر امحـد مسايـل   )ئةنـدامى ليذنـةى نـاوخؤ   ( مسـري سـليم امـني   )جَيطرى سةرؤكى ليذنـةى نـاوخؤ   ( حممد

ئةنـدامى  (كـاروان صـاا امحـد   ) ئةنـدامى ليذنـةى نـاوخؤ    ( شـؤرة جميـد حسـني   )ئةندامى ليذنـةى نـاوخؤ   
ــاوخؤ  ــةى نـ ــادر  )ليذنـ ــداهلل قـ ــةرميان عبـ ــاوةر ؤكى     ( نـ ــةكان و نـ ــارى ليذنـ ــَيوةى كـ ــة لةشـ ــةفوزى هةيـ تةحـ

 ئةندامى ليذنةى ناوخؤ( ئاواز عبدالواحد خدر) ئةندامى ليذنةى ناوخؤ( صباح بيت اهلل)ر اثؤرتةكة
 نةى مافى مرؤخ ئةندامى ليذ(ئاسؤ كريم حممد)ئةندامى ليذنةى ناوخؤ( شَيرزاد عبداحلافظ شريف) 
هـاذة  )ئةنـدامى ليذنـةي مـافى مـرؤخ    ( ثـةميان عزالـدين  )ئةندامى ليذنةى مافى مرؤخ( سةرطوَل رضا حسن) 

ثَيويستة ئةو تةوسيانة بكرَيتـة بر يـار بـؤ    ( خيان عبدالرحيم عبداهلل)ئةندامى ليذنةي مافى مرؤخ( سليمان 
سـؤزان  )ئةنـدامى ليذنـةي مـافى مـرؤخ     ( دعلـى حسـني حممـ   )ئةوةى لة ميةن حكومةتةوة جَيبـةجَى بكـرَين  

 .ئةندامى ليذنةي مافى مرؤخ( تارا سسني ئةسعةدى)ئةندامى ليذنةي مافى مرؤخ (يوسف 
 
 :بةر َيز سامر حممود مراد 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من سابعة تتضالمع اضافة فقرة اىل التوصيات وضمن الفقرة )ئةندامى ليذنةى مافى مرؤخ، ( سؤزان يوسف)

(.عالقة وزارة الثقافة والرتبية وكذلك االحزاب السياسية باملوضوع  
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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.سوثاس، بةر َيزان طوَيتان لة ر اثؤرتةكةى هةردوو ليذنة بوو كة ثَيكةوة خوَينديانةوة، فةرموو  
 
 

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هاوثَي،ة بة ر اثؤرتةكةدا، لة شارى زاخؤ ر ؤذى دووةم باَلو كراوةتةوة بة زمانى بادينى، ئةو هاوثَي،ةى كة 

دةَلَيت، ئاطاهدارى، ئةم ئاطادارية هةمى خودان دوكانَيت مةشروبى دكةين كو هةركةسَى دوكاناخؤ بكاتةوة 
نابيت، دَى مرن دطةل  ئةخ جارة طازندةة خؤ نةكاتة فةل، دطةل ر َيزطرتنَى ضونكو ئةخ جارة بظَى رةنطَى

.بيت  
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان تكاية تةركيز بكةنة سةر ئَيرة، ر ووداوَيكى زؤر دَلتةزَينة هى ئةوة نيـة ئينسـان لةطـةَل يـةك قسـة      
ى بكات، تةركيز بكةنة سةر مةوزوعةكة، بةداخةوة ئةم حاديسةى كة ناو هةرَيمى كوردستان بوو، وةكـو مـالَ  

ك لـةئَيوة سـووتابَى، دوكـانى هةريـةكَيك لـة هـةموو خـةَلكى كوردسـتان سـووتابَيت، مـاَلى هـةموو            هةر يةكَي
حيزبةكان سـووتابَى، بؤيـة شـتَيكى زؤر ناشـريين و كرَيتـة، ئـةبَى زؤر بةجـدى لةسـةرى بوةسـتني، هـةر لـة            

بةدواداضوون بكةن، ر ووداوةكة كة ثَيمان طةيشت، داوامان كرد هةردوو ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى مافى مرؤخ 
هةروةها ئيدانةى وةزعةكة كرا، ئيدانةى ئةو كردةوانة كرا، طشـت ئةنـدامانى ثةرلـةمان و ليسـتةكان بـةبَى      
جيــاوازى هــةموويان ثــَين ئــةوةى ر اثؤرتةكانيشــيان بَيتــة ســةرؤكايةتى داواي دانيشــتنى نــا ئاســاييان كــرد، 

ئيعالنى جةلسةكةمان كـرد، ثاشـانين ليسـتةكانى     سةرؤكايةتى ثةرلةمانين ئَيمة كؤبوونةوةيةكمان كرد و
و ئةندامانى بةر َيزى ثةرلـةمااان بؤهـات، ئـةم دانيشـتنة نـا ئاسـاييةى        يموختةليفى ناو ثةرلةمان، ر اثؤرت

ئةمر ؤ كردمان تكاية تةركيز بكةنة سةرى، ئـةو ر اثؤرتـةى كـة نووسـراوة بـؤ ئـةوةى ئـةم كردةوانـة لـةكوَى          
شـت خـةَلكى كوردسـتان، بةطشـت تـاكَيكى ئـةم هةرَيمـة، بةطشـت ميةنـة سياسـيةكان،           ر ووبدات، زةرةرة بة ط

دةسةَمت و مةعارةزة هةردووكى لةثَين هةموو خةَلكَيكةوة زيانيان ثَى دةكةوَى، ئينيا بةطشت تاكَيكى ئةم 
شَيوةية سةيرى  كوردستانة، بؤية ئةو شوَينانةى كة سووتاوة وةكو ماَلى هةريةكَيك لة ئَيمة بَيت، ئةبَى بةم

ر وونـةدات و ئةوانـةى موقةسريشـن و     دا، لة داهاتووبكةين بؤ ضارةسةر كردن و ئيحتيوا كردنيبكةين، كار 
ئةوانــةى بةشــدارين بوونــة، ئةوانــةى تةحريكيشــيان كــردووة ئييرائــاتى قانونيــان لةطــةَل بكــرَي، ئَيســتا    

ئـةدةين ر ةئـى خؤيـان بـدةن، دوايـى ئـةو        ثَيشةكى سةرؤكى فراكسيؤن و ليستةكان يةك يةك مـةجاليان ثـىَ  
ئةندامة بةر َيزانةى ثةرلةمان كة ئةيانةوَى لةو بابةتانة موداخةلة بكةن،  ناويان ئةنووسني ئةوانين قسـة  

 .بكةن، ر َيزدار سؤزان شةهاب، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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كـةم، دةسـت خؤشـيان ىَل دةكـةم لةسـةر ئـةو كـارة ثيشـةييةى كـة          من دةست خؤشى لةو ليذنة نـاو بـراوة دة  
كردوويانة، ئةو ر اثؤرتة لةبةر دةسـتى هةركةسـَيك بـَى، دةبينَيـت كـة ضـةند ثيشـةييانة مامةَلـةيان لةطـةَل          
بابةتةكة كردووة، ئةوةى كة من لَيرة دةبينم، ضونكة ثَيويستة ئَيمة قسة لةسةر نةسـى ر اثؤرتةكـة بكـةين،    

ئةوة بكـةين كـة ضـؤن ئَيمـة ئـةو تةوسـياتانة بـةرز دةكةينـةوة بـؤ حكومـةت، ضـؤن كـارى ثـَى               قسة لةسةر
دةكرَيت، من هةندَى خاَلم هةية دةمةوَى ئيزافةى بكةم بؤ جـةنابتان، ضـونكة لَيـرة مةسـةلةكة ر اثؤرتةكـة      

ــةتى اســتى زؤر ترســناكة كــة ئةحداســةكانيان بــاس كــردووة لــةناو ر اثؤرتةكــة  كــة خوَيندرايــةوة بةر  يا، حاَل
ترسناك لة هةرَيمى كوردستان لةبرى ئةوةى دام و دةزطا ثةيوةنديدارةكان خؤيـان هةَلسـن بـة هـةر كارَيـك،      
دةبينى ر َيطة دراوة بةوةى كة فةوزايةك لةو شارة دروست بووة، خةَلكَيك بتوانَى لة برى ياسا، ب،َيت كارَيك 

، لة هـةموو حةواديسـةكانيةوة لـة ئـةوةىل     شتى دةطةيةنَىبكات كة زةرةر لة ئازادى تاك و زةرةر بة موَلكى ط
ــان         ــةموو دام و دةزطاك ــةى ه ــةخؤى جَيط ــةقى داوة ب ــة ه ــةَلطاى ئَيم ــةناو كؤم ــاك ل ــى ت ــةخري، دةبين ــةتا ئ ه

بطرَيتةوة، بة رةد فعلَيـك، كـة ثَيـى دةوتـرَى رةد فعلـى عةفـةوى ئـةو جـؤرة كردارانـة بكـات، دةبـَى لـةثَين              
و كردةوانة، ئةو كردةوة عةفةويانة دةبَى مةحكوم بكةين، دةبَى تاك بـةوة ثابةنـدى   هةموو ئةوةوة ئَيمة ئة

ياسابَى، دةبَى تاك بزانَى لةناو وَمتَيكـا ئَيمـة دةذيـن، كـة خـؤى نـابَى ب،ـَيت ئـةو كـارة بكـات كـة كـارَيكى نـا              
و ئـةو ر اسـثاردانةيان   ياسايية، ثةنا بةرَيتة بةر كارى ناياسايى، ئةوةى كـة مـن دةمـةوَى ئيزافـةى بكـةم لـةنا      

بةراستى، كة باس لةوة دةكرَيت وة جةنابيشيان باسيان لةوة كردووة، لةناو ر اثؤرتةكةيان، هـةتاوةكو ئَيسـتا   
دوو موحةركى سةرةكى كة لة ئةوةَل ر ؤذةوة لة بابةتةكة ر وويداوة، خوا نةخواستة ئَيمة مةبةسـتمان هـيض   

كةين و بطريَيت، بةَلكو ئةحداسةكان ضؤنة هةتاوةكو ئَيسـتا  ك بةوةى كة ب،ني بوختان بؤ يةكَيشتَيك نية ب
لةو دةقيقةوة بيطرى لة مةمى مزطةوتةكةوة، هةتاوةكو ئةوةى هةَلساوة قسـةى كـردووة ئـازادن و تةسـري      
ئةدةن بؤ ميـدياكان، تةسـري  ئـةدات بـؤ ميـدياكان، مـةفروز بـوو دام و دةزطاكـانى ئـةوَى يةكـةم كـةس كـة             

دةبوايــة ئــةوة بوايــة، دةبوايــة لــةناو ئــةو تةوســياتانةى ئَيــوة، ئــةو بابةتــة ر ةنطدانــةوةى   دةســتطريى بكــةن،
هةبواية، دةبواية باس بكراية، ضونكة ناكرَى تـؤ سـةبةبةكة وةكـو ليذنـة، سـةبةبةكةت تةشـخيس كـردووة،        

ابةتــة،  باســت كــردووة،  لــةوةوة دةســتى ثــَى كــردووة، بــةَمم ئــةو كةســةى كــة مةســ وىل يةكــةم بــووة لــةو ب  
هــةمووى ئــازادةو وةكــو نــةاى ســينةمائى تةســرةات دةدات، بةر اســتى كارةســاتة ئــةوة، ئــةو هةقــة ببــات  

بةرن بؤ ئةوةى وةكو بةتةَل موعامةلـةى بكـةن،  ئـةوة كارةسـاتة، ثَيكـةوة       ي بؤبةخؤى و ميدياكانين ثةنا
ةوة جـوانى دةركـةوتووة، بـةوة شـةوة     ذيان لـةناو ئـةم وَمتـةيا لـة دَيـر زةمانـةوة ثـارَيزراوة، كوردسـتان بـةو         

سةربةرزين كة خةَلكانَيك لةناوةر است و خوارووى عرياقةوة دةست درَيذيان كراوةتة سةر، هـاتوون ثـةنايان   
بردؤتة بةر هةرَيمى كوردستان، وةكو ئارامطةيةك، لةبةر ئةوة زياتر باس كردنى ئـةوةى كـة ئـةم كـةلتورى     

و خؤى مبَينَيت،  زةرةرو و زيانةكان دةبَى قةرةبوو بكرَينةوة بةثَيى ئةو ثَيكةوة ذيانة دةبَى ب،ةسثَى و وةك
ياســايانةى كــة هةيــة، يــةعنى كارةســاتة بــةناوى ئــةوةى كــة تــؤ ب،ــى شــوَينَى بســووتَينى، ســَى ســةد هــةزار  
دؤمرين بـدزى، لـة خـاَلى حةوتـةم، نووسـراوة ثَيويسـتة وةزارةتـى ئـةو قـار و كاروبـارى ئـاينى، مـن لَيـرة              
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َيك باس دةكـةم هيـوادارم كـةس بـة خـراث وةرى نـةطرَيت ئـةم خاَلـة، يـةعنى ئَيمـة زؤر دةمَيكـة هـاوار             خاَل
دةكةين ثَيويستة وةزارةتى ئةوقار سةبارةت بةو خوتبانة هـةر لـةناو ئـةو خوتبانـةيا، تةشـهريى دونيـا بـة        

نطاو بنـَى لـةوةى كـة ضـؤن     ثةرلةمان كرا، بةَمم ر ؤذَيك لـة ر ؤذان نـةمان بينـى وةزارةتـى ئـةوقار يـةك هـة       
وتارى ئاينى ر َيك خبات لة هةرَيمى كوردستان، مةبةست لةوة نية تةوجية بكـرَى، بـةَمم ضـؤن ر َيكـى خبـات،      
ناكرَى ئةمة جارَيكى تر بةو شَيوةية بر وات، بةوةى كة بَلَيني ثَيويستة وةزارةتى ئةوقار و كاروبارى ئـاينى  

ئاينيةكان طيانى لَيبوردةيى و ثَيكـةوة ذيـان، ئـةوةى كـة بـاس نـاكرَى لـةناو        لة ر َيطةى وتار بَيذةكان و ثياوة 
ضةندين جـار تةشـهرييان بـة ثةرلـةمان كـردووة،      ئةو وتارانة ثَيكةوة ذيانة، هاندانى تياية، تةشهريى تياية، 

ئـاينى،  بةَمم ئَيمة جؤرَيك لةو حةسانةيةمان داناوة، هيض قسةيةك نةكراوة بةرامبـةر بـة هـيض  مةميـةكى     
كــة وةزارةتــى ئــةوقار مةســ وىل يةكةمــة، ضــونكة ئةوانــة كارمةنــدى حكومــةتن، وةكــو ضــؤن كارمةنــدَيكى  

بثـارَيزن،  ( دس ثلينـة )ئيدارى بثارَيزَى، دةبـَى ئـةوان ئـةو    ( دس ثلينى)حكومةت لة وةزيفةى خؤيان دةبَى 
َيويسـت بكـات، بانطهَيشـتى وةزيـرى     بؤية من بةوةى دةزامن كة ئةو ثَيويستية دةبَى بكرَيت، دةبَيت ئةطـةر ث 

ئةوقار بكةين، ثةرلةمانى كوردستان ئةوةة دةرج بكرَيت لةناو ئةو بابةتـة، بؤئـةوةى بـزانني هؤكارةكـةى     
ضية، كة ئةم هةموو خةرقة هةية، بـؤ ئـةو حاَلـةى كـة هةيـة لـةناو هـةرَيمى كوردسـتان،  بـةَمم هـةتاوةكو           

كةسَيك، وَينةكان ثيشااان دةدةن، موديرى ئةوقار لةطـةَل مـةمكان   ئَيستا ئييرائاتَيك نةكراوة لةطةَل هيض 
فؤن قسة دةكات، ئةى نابَى ئةوة مـوديرى  ؤ، لةوانةى لةناو ئةو خةَلكانة بة مايكردانلةناو موزاهةرةضيةكان

حكومةتَيكة لةناو دام و دةزطايةكى حكومى نابَى كـةس ثَيـى بَلـَي و موحاسـةبةى بكـات، بَلـَى بؤضـى وايـة ،         
خاَلَيكى تر كةمن ئةمةوَى زؤر زؤر تةئكيدى ىَل بكةمةوة، بةر َيزان، هةتاوةكو ئَيستا ئَيمة بة فيعلـى نـازانني   
ذمارةى ئةو ثؤليسانةى كة هةمانة لة هةرَيمى  كوردسـتان ضـةندة ، ضـؤن بةسـةر موحافةزاتـةكان تـةوزي        

ةعاشـى ئـةدةينَى و   لـة يـةك بينـة م    كراوة ، ذمارةيان ضةندة ، لـةكاتى ثَيويسـت ئـةم هَيـزةى كـة هةمانـةو      
ئةطينا مةعقولة لة شـارَيكى حـدودى    دةسنت بة ثاراستنى ئةو شوَينانة بؤ زياد دةكةين، ضؤن هةَلشي عامة

وةكو شارى  زاخؤ، تةنها هةشتا ثؤليس هةبَى ، ضؤن دةبَى ، لةم هةموو تةعينانة مةفروز بووة ئةو هةموو 
ئةم هةموو ئةي ى هةية لةو هَيزى ثؤليسة، ثَيويستة بؤيان دابندرَيت، شوَينانةى كة دةزانني كة كةم و كورت

هَيزى ثؤليسة زةمحةت نةبَى لة كوَيية ، كة ئَيمة بة مليارةها ديناريان بؤ سةرر دةكةين و زيادى دةكةين، 
اان بـؤ  كة لةكاتى ثَيويست وجوديان نةبَى، بؤية ئةو خاَلة دةبَى تةئكيد بكرَيتةوة، كة ئَيمـة لـة تةوسـيةكا   

وةزارةتى ناوخؤ، ذمارةى تةواوى ثؤليسةكان و تـةوزي  كردنيـان بةسـةر شـوَينة جوطرافيـةكان و ضـؤنيةتى       
دابــةة كردنيــان دةبــَى خباتــة بــةردةمى ثةرلــةمانى كوردســتان، ئةطــةر ثَيويســتى بةخــةَلكى زيــاتر هةيــة،    

ةم كـارة بدرَيتـة دةسـتى ئـةوان،     خةرجيَيكى زؤرمان هةية، طةنَيكى زؤرمان هةيـة، دةيانـةوَى كـار بكـةن، ئـ     
ئةوانةى كة خةرجين بؤ ئـةوةى ئـةو كـةم و كورتيـة ثـر  بكرَيتـةوة، ئةمـة دةبـَى لـةناو تةوسـياتةكة هـةبَى،            
ضونكة نابَى عبورى بةسةردا بكةين، بَلَيني وةَلاَل ئةمة كةمى هةبووة، لة دهـؤك ناردوويـةتى بـؤ زاخـؤ، لـة      

، ئاخر خؤ ئةمة ثينة ناكرَى، هَيـزى ضـامكية مةدةنيـةكان، لـةكاتى     ...زاخؤ بةشى نةكردووة، لة فاَلن شوَين
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ياساى خؤثيشاندان بامسان كـرد، فةقةرةيةكـة تيايـدا، كـة ئـةكرَيت هـةموو شـوَينَى هَيـزى ضـامكى مـةدةنى           
ــاوخؤ       ــى ن ــتا وةزارةت ــردووة، هــةتاوةكو ئَيس ــاندااان دةرك ــاى خؤثيش ــةوة ئَيمــة ياس ــة كةيةك هــةبَى، ئــةوة ل

وة ئةو ضامكى مةدةنية لة ثارَيزطايـةكى وةكـو دهـؤك دروسـت بكـات، بؤيـة مـن دةسـت خؤشـى لـة           نةيتواني
ئـةبَى ئـةو ئيزافاتانـةى كـة بامسـان كـرد، بـة نـةزةرى         ( م  العلم)ر اثؤرتى ليذنةكة دةكةم، ثشتطريى دةكةم، 

 .ئيعتبار وةربطريَيت، خبرَيتة ناو ر اثؤرتةكةوة، زؤر سوثاس
 :انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

 .سوثاس، ر َيزدار كاردؤ فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريدواد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا سةبارةت بةم ليذنةى كة ر اسثَيردرابوون، ر اثؤرتةكةيان خستةر وو، من ثَيموايـة دةبـوا ئـةم ر اثؤرتـة     

ثرسـينةوة هةيـة، دةتـوانرا     كة ثةيوةندى بـة توَيذنـةوةو ىلَ  ( 05، 74، 74، 74)لةسةر بنةماى ماددةكانى 
جطة لة خستنةر ووى كَيشةكان يان ر ووداوةكان، ر اثؤرتَيك باية لةطةَل كـؤى كَيشـةكانى بهَينيايـة، بتوانـدرابا     
ثةرلــةمان ضــاوةر َيى لَيكؤَلينــةوة نــةكات، بــؤ ئــةوةى بةدواداضــوون بكــات، هةَلوَيســتى خــؤى بــؤ ر اى طشــتى،  

باية، ر اثؤرتةكة تَيرو تةسةل تر دةبـوو، بـةَمم بـة طشـتى ئَيمـة دةمانـةوَى       هةَلوَيستى ثةرلةمان ر ابطةيةندرا
طرذيةكانى ناوضةى بادينان بكةين، كة ثَيمان واية، وةزعيةتَيكة بة نيطةرانيـةوة ئَيمـة   وقسة لةسةر ر ووداو 

ياسـايانةى   ضاوةر َى بووين، ثةرلةمان بة ئةركى بةرثرسيارَيتى خؤى لةو بر يارانـةى كـة دةرى كـردووة، لـةو    
كة دةرى كردووة، سةبارةت بة ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةى كة لة كوردستاندا هةن، يان ئةو كَيشـانةى كـة   

كردنـى هـةموو ئةوانـة بـوون،      وة بوو، ة بة دادطاييشوبات ر وويدا، ة ثةيوةندى بة سةروةرى ياسا ي74لة 
وةك بارةطا سووتاندن، كة ئَيمة تـاوةكو ئَيسـتا   كة تؤمةتبار بوون، يان سةبارةت بة ئاراستةبردنى كَيشةكان، 

لة هةولَير بارةطاكااان نةكراوةتـةوة، ثَيمـان وابـوو، ضـاوةر َى بـووين ئـةو بر يارانـةى ثةرلـةمان و سـةرؤكى          
هةرَيم جَيبةجَى بكرَيت، ئَيستا كةوتينـة بـةردةم رووداوى تـر، كـة كَيشـةكانى قـوَلرت كـردةوة، واى كـرد كـة          

ــَيني هيَ  ــة بَل ــة        ئَيم ــك ك ــةَلطرَى، هَيزَي ــيارَيتى ه ــة بةرثرس ــةتَيك ك ــةمانتوانيوة حكوم ــتان ن ــة كوردس ــتا ل ش
بةرثرسيارَيتى هةَلطرَى لة ثاراستنى موَلك وماَلى طشتى، لة ثاراستنى بارةطـا طشـتيةكان، لـةوةى كـة بتـوانَى      

ــةلتورَيك         ــة ك ــةلتورَيك ك ــةوة ك ــتان، بةداخ ــة كوردس ــةدات ل ــةيةك ر ووئ ــك كَيش ــك كاتَي ــزةوةن و هَيزَي ى قَي
ى َيــنــةخوازراوة، بؤيــة ئَيمــة لــة هــةر ر ووداوَيــك، ملمالنــةكان بــة ئاراســتةيةك دةبرَيــت، كــة دةبَيتــة ملمالن 

سووتاندن و سر ينةوةى يةكرت، بةشَيوةيةك كـة حيـزب دَيتـة طـؤ، يـةعنى دائيمـةن بةرثرسـةكان، لـةجياتى         
ةر ةكة دةكـات، ئةمـة ثَيموايـة ثةيوةنـدى     ئةوةى حكومةت قسة بكات، بةرثرسيارَيتى هـةَلبطرَيت، حيـزب شـ   

بةو عةقَليةتة هةية كة هَيشتا لة كوردستاندا ئـةزموونى حيزبـى زاَلـة بةسـةر دام و دةزطاكااـان، ثَيويسـتة       
كومةت هةيـة، هَيزةكااـان هةيـة    ثةرلةمان ئةو بر يارانةى دةركردووة، كة ثةيوةندى بة بةرثرسيارَيتى و ح

وةى ئَيمة داهاتَيكى زؤر لة ثَيناوى ئةو هَيزانة تةرخان دةكةين، بودجةيان ثـَى  هَيزى نيشتيمانى هةية، ئةو
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دةدرَيت، بؤ ثاراستنى هةم هاووَمتى، هةم موَلـك و مـاَلى طشـتى، هـةم بارةطـا ر ةمسيـةكان كـة نةكةونـة بـةر          
ةوَى تةئكيـدى ىَل  شاَموى ئةو ر ووداوة سياسيانةى كة ر وو دةدةن، ئةمـة خاَلَيكيـان، خـاَلَيكى تـر كـة مـن دةمـ       

بكةمةوة، ئةوين ئةوةية، لةهةر ر ووداوَيك كـة بـةثَيى ياسـاي كـارى ر ؤذنامةطـةرى، بـةثَيى ئـازادى بـريو ر ا،         
يةكسةر ميـديا كـاران و ر ؤذنامةنووسـان و ر اطةياندنـةكان دةكةونـة بةرشـاَموى ئـازاردان و ئةشـكةنةدان و         

هةَلوَيستى لة بةرامبةر ئةوة هةبَى، كة ياسايةكة ثَيشَيلكارى  طرتن، بةر استى ئةبَى ثةرلةمان لةو ر اثؤرتةة
بةرامبةر دةكرَى، ثَيويستة ئَيمة بةدواداضوونى بؤ بكةين، كة ئَيمة ثَيمواية ئةمة كارَيكة قابيلى قبوَل نية، 

 ، ثشــكى شــَير بــة بــةر ر ؤذنامةنووســان و هــةر ر ووداوَيــك يــا تونــدو تيذيــةك  لــةكاتَيك كــة ياســا هــةبَى، لــة 
ــان،      ــة كوردســتان، بر يارةك ــن ثَيموايــة ئةطــةر ئَيمــة مبانــةوَى ل ــة بةرامبــةريان، م ر اطةياندنــةكان دةكــةوَى ل
ثالنةكااان، ثالنى كؤتايى هَينان بَى بةو كةلتورة، بة دووبارة نةبوونةوةى ئةم ر ووداوانة، ثَيويستة داوا لـة  

ةتى ناوخؤ، كة ئايا ثالنى ضية ، جارَيكى تر بؤ دةزطا ثةيوةنديدارةكان بكةين، بةتايبةتى حكومةت و وةزار
ئةوةى ئةو كَيشانةى ر ووبةر وو نةبَيتةوة، بانطى ثةرلةمان بكرَيت، بؤ ئةوةى ئةو ثالنةمان بؤ خباتةر وو، كة 
هةميشة لة دَلـة ر اوكَيـى ئـةوة نـةبني، لـة هـةر ر ووداوَيـك كَيشـةى وا قـوَل كـة هـةموومان دةخاتـة بـةردةم              

نــةخوازراوة، ئــةوةى كــة بــةمى منــةوة طرنطــة، بةدواداضــوونة بــؤ ئــةو بر يارانــةى يــا ئــةو      ر ووداوَيــك كــة
هةَلوَيستةى كة ثةرلـةمان ر ايدةطةيـةنَيت و بةدواداضـوونى بـؤ دةكـات، نةتييـة وةردةطرَيـت، نـةوةك ئَيمـة          

ة لـة كَيشـةكانى   بر يار دةردةكةين و قسة دةكةين، بةبَى ئةوةى  نةتيية وةربطرين، كـة مـن ثَيموايـة يةكَيكـ    
دةسةَمتى سياسى، ثَيشمواية يةكَيكة لـةو كَيشـانةى كـة ئريادةيـةك نيـة لـة كوردسـتان كـة لَيمـان دةخـوازَى،           
هةموو ميةك بة تايبةتى لة دةسةَمت، كة ئريادةيةك كة هةنطاوى عةمةىل بنَى بؤ ضاكسازيةكى بنةر ةتى لة 

اسا سةروةربَى لة كوردستان، هيض كةسَيك بؤى نةبَى لة برى كوردستاندا، ئيرت كؤتايى بةو كَيشانة بهَينني، ي
دادطا و دةسةَمتى دادوةرى لة كوردستان حوكم بكات، بةشَيوازَيك كة دميوكراتيةت وة ئازادى ميللةتةكـةمان  

 .دةخاتة بةر مةترسيةكى طةورة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار عمر عبدالعزيز
 :بهاءالدينةر َيز عمر عبدالعزيز ب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .براو خوشكانى بةر َيزى ئةندامى ثةرلةمان

 (ن الرحيماهلل الرمح بسم)
اهلل ء، انشـا (قاوال  ساديدا   وايا ايهاا الاذين امااوا اتقاوا اهلل وقولا     )، (ال حيب اهلل جهر بسوء من القول اال من ظلم)

قــةوىل ســةديد دةرناضــَى، مــن ســةرةتا دةســت خؤشــى لــة ليذنــةى بــةر َيزو    ئــةوةى مــن ئــةيَلَيم لــة بازنــةى 
نوَينةرانى هةردوو ليذنة دةكةم، لة ماندووبونيان لة ر اشكاويةتيان، لة ئيدانةكردني ئةو تاوانةو ئةو توندو 

ؤ تيذيةى ر وويداوة بةهةموو جؤرةكانيةوة، بةرامبـةر هـةر ميـةنَيك كـة كرابـى لـةوَى، سوثاسـيان دةكـةم بـ         
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ئامادةكردنى ر اثؤرتةكـةة، سـةرةر اى ئـةوةى دَلنيـام هـةموومان سـةرنمان و ر ةنطـة خؤشـيان فريـاى ئـةوة            
نةكةوتنب بة تَيرو تةسةىل ئامادةى بكةن، بةَمم شتة طرنط و ئةساسيةكانى تيايـة، مـن عـةرزم ئةوةيـة كـة      

ر لــة دةمــارطريى حيزبــى، دوور لــة مامةَلةيــةكى بةرثرســانة لةطــةَل ئــةوة ر ووداوة بكــةين، ئَيمــة ئــةبَى دوو 
كاردانةوة، بة لة ثَين ضاو طرتنـى بةرذةوةنـدى طشـتى سـومعةى هـةرَيمى كوردسـتان، ئـةزموونى هـةرَيمى         
كوردستان، هةستيارى قؤناغة مَيذوويةكة قسة بكةين، ر ووداوةكة ب،كؤلة نةكةينةوة لة جوغزَيكى ب،ـكؤلة  

فةهومى ئةوة دةكـةين، ملمالنَيـى سياسـى لـةو دةخـةرة هةيـة،       كة نرخى قسة طرنطةكان بسر َينةوة، ئَيمة تة
بةَمم ئةبَى ملمالنةى سياسى بة ثرةنسـيثة ئـةخالقى و ياسـاييةكان ر َيـك خبـرَين، واز لـة عةقَليـةتى كـةنار         
خسنت، عةقَليةتى يةكرت نةخوَيندنةوة، عةقَليةتى سفر كردن بَينني، ئةم ر ووداوةى بادينان ئةوةى دووثـات  

بةر استى ضةند وةختة قسةى لةسةر دةكرَيت، كة طةنـدةَلى لـةم وَمتـة هةيـة، نـا عةدالـةتى هةيـة،         كردةوة،
كارة خزمةتطوزاريةكان بةثَيى ثَيويست نني، سنوورَيك هةية بؤ ئازادى، واة نية كة بـةهاى ئـازادى هـةبَى،    

رَى لـة بادينـان شـت ر ووينـةداوة،     هةنطاو نان بؤ ئيسالح سستة، داواكارى هاووَمتيان بةردةوامة، دوَينَى و ثَي
ــة،        ــان هةي ــان ئيحتيق ــة بادين ــة ل ــةند مانطَيك ــاحةكة، ض ــة س ــني ل ــاودَيرى سياسيش ــةمانتارين، ض ــة ثةرل ئَيم
مامؤســتايان ثزيشــكان، خوَينــدكاران، قوتابيــان، ثيشــة وةران، كاســبكاران، مامؤســتايان خؤثيشــاندان دةكــةن، 

ميانـةوة ب،ـني، ئةمـة تةقينةوةيـةكى كؤمةَميةتيـة، حةدةسـةكة       داوايان هةية، ضةند دةتوانني ئةمانة بةدة
ب،ووكة، بةَمم شتى تر دةردةخات، تؤ لة كونَيكى ب،ووكةوة ضةند سـةنتَيكة، بـةَمم دونيايـةك لـةو ديـوةوة      
ئةبينيت، بـة دَلنيـايى هـةر حاَلـةتَيك لـةم حاَلةتانـة، بـة ب،ـووكرتين جريقـة ئةمـة لـة كوردسـتان دووبـارة              

ئةطةر بةجدى نةيَيني بةدةم وةزعةكةوة، بةبَى ئَيمة مامةَلةى ياسـايى و عـةقاَلنى و بةرثرسـانة     ئةبَيتةوة،
ــت،        ــراوين بكرَي ــتةم ىَل ك ــةري س ــواتفى بةرامب ــةتى ع ــَى ريعاي ــةندة دةب ــةواتف، هةرض ــة ع ــةين، دوور ل بك

ــت       ــة طؤش ــرؤخ ل ــة، م ــية، بنةماَلةيةك ــى سياس ــدارة، حيزبَيك ــةكى دوكان ــَيكة، هاووَمتي ــقان و  هةركةس و ئَيس
مةشــاعري ثَيكهــاتووة، مانــاى عةقالنيــةت ئــةوة نيــة مــافى بةرامبــةر خبورَيــت، داواى ىَل بكــةي داكــؤكى            
لةمافةكانيشت مةكة، خةتةرى زؤر طةورة ئةوةية كة ئَيستا لـة ر اطةيانـدن كـارى لةسـةر دةكرَيـت، يـارى بـة        

ــك ئــةكرَيت، هــةموومان ئةســووتَينَى كــة هَينانــة كايــةي مةســ    ةلةى تائيفيــةت و مةزهــةب و ئــاين و  ئاطرَي
ثةيوةندى دؤستانةى هةزار ساَلةى نَيوان موسوَلمانان و برا ئةرمةنى و يةزيدى و مةسيحيةكانة، ئةمة يارى 
 كردنة بة ئاطرَيك كةس تياي دةرناضَى لةم كوردستانة، ئةزموواان، سومعةى هةرَيمةكةمان، سومعةى يةك

ثرســيارة، بــؤ ملمالنَييــةكى تةســكى حيزبيانــة، بــؤ ئيتيهــام كردنــى  يةكــةى حيزبــة سياســيةكان لــةذَير  بــة
بةرامبةرَيك و خؤ دةرباز كردن لـة مةسـةلةيةك، ثـةنا بـةرى بـؤ ئـاطرَيكى طـةورة، هةَلةيـةكى سياسـية زؤر          

ى وبةداخةوة كـة تةجروبـة دةكرَيـت لـةم كوردسـتانة، ئَيمـة لَيـرة لـةم بر طةيـة وةكـو فراكسـيؤنى يـةكطرتو            
تان، وةكو ثةرلةمانتارَيك بـة هـةمان نةفـةس و طـوذم كـة ئيدانـةى سـووتاندنى بارةطاكـانى         ئيسالمى كوردس

يةكطرتوى ئيسالمى كوردستان ئةكةم، ئةتوامن بَلَيم لةوةزياتر ئيدانةى سووتاندنى هةر بنكةيةكى حيزبـى،  
ن مةنــد دةبــَى، هــةر ميــةنَيكى تــر، هــةر دوكانــدارَيك هــةر فرؤشــيارَيك، هــةر شــوَينَيك هــاووَمتى تيــاي زيــا 
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مةسيحى بَى، موسوَلمان بَى، هةر شوَينَيكى طةشتيارى، هةر سالؤنَيك، هةر مةركةزَيك تؤ تةسـةورى ئةكـةى   
ضى تيا ئةكرَيت با بكرَيت، بةهةمان طوذم ئَيمة ئيدانةى دةكةين و مةحكومى دةكةين، ئةمة شـيعار نيـة و   

يـةكطرتوى ئيسـالمى كوردسـتان، لةسـاَلى      ميـةن مى كوردستان ئةناسن، تاكـة  دروشم نية، يةكطرتووى ئيسال
ئةو برا مةسيحيانة شاهَيدن، بةرنامـةى هاوبـةمشان دذى خةتةرَيكـة بـؤ ئـةم كوردسـتانة، بـةعزَيك         7441

رَيكخراو ياريان بة ضارةنووسى ئةم ئةزموونة ئةكرد،  بةياننامةى هاوبـةمشان دةركـردووة، هـيض ميـةنَيكى     
بةرامبـةر ئـةم مةترسـيانة ر ووى كردبـووة ئـةم       7441م وَمتة هـةبَى، لـة   تر ئيمزاى هاوبةة شك نابةم لة

هةرَيمة، لةبةر ئةوة زؤر جَيطةى ئةسةفة، ئةم براو خوشكة هاووَمتيانةى هةزار ساَلة ثـَين ئيسـالم ر ةنطـة    
 وك و تافهـة، قةزيـة طةورةكـةى   وبةعزَيكيان لَيرة بووبن، ئـةوان ببةسـرتَين بـة مةسـةلةيةكةوة كـة زؤر ب،ـ      

ئةوان، كة قةزيةى بوونى نةتةوةو ئاين و ئاينزاو، بريو بؤضوونى جياوازة لةم وَمتة ب،كؤلة بكرَيتـةوة لـةو   
مةسةلةية، ئةو بةر َيزانة ثَين ئةوةى  هةرضى بن، هةموومان ئينسانني، ثَين ئةوةى موسوملان بني، ثـَين  

تةين،  كة لـةدايك ئـةبني زمـان نـازانني،     ئةوةى مةسيحى بني، ثَين ئةوةى ئةرمةنى بني، هاووَمتي ئةم وَم
ئاين نازانني، بةَمم هاووَمتى ئوسرةى تاكى خَيزانى ئةم كوردستانةين، كةس ناتوانَى كةس سفر بكات، كةس 
ناتوانَى لة ئةرزَيك كةس بسر َيتةوة، ئةبَى ئَيمة بةر َيزان ثةرلـةمانتارانى بـةر َيز، قسـة لةسـةر مةسـ وليةتى      

َيمة ثةرلةمانتارين، موشةرعني، ياسا دادةنَيني، بةرثرسـيارَيتى كةمتةرخـةمى ئةخةينـة    تةقسريى بكةين، ئ
ئةستؤى  ميةنانى بةرثرس لةو شوَينة، باسى حيزبى فالن و ملمالنَيـى سياسـى نيـة، ميـةنى بـةرثرس لـةو       

رتةيةك، شــوَينة حيزبَيكــى بــاَم دةســتة لــةو وَمتــة، تةحــةدا دةكــةين مــوديرى قوتاخبانةيــةك، مــوديرى شــو 
موديرى بنكةيةك، ئةسلةن موديرى بةشَيك، مودير عامَيك لة يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان لةو دةخـةرة  
نية، هةموو مةسـ وليات بـة دةسـتى برادةرانـى ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتانةوةية، كـة باسـى مةسـ وليةتى           

تايبـةتى لـةو ناوضـةيةى     تةقسريى حيزبى ئةكةين، كـة بةداخـةوة حيـزب و حكومـةت وا تَيكـةَل بـوون بـة       
كـةناتوانني جيــاى بكةينـةوة، ئَيمــة ثةرلـةمانني ئــةركمان ضـاودَيرى و ثرســينةوةية، ئـةبَى لــةم ثةرلةمانــة      
بثرسني، دةيان دوكان، شوَينى طشتى، بنكةى مةساج،  مةشروب فرؤشى، نازامن موتَيـل،  سـاَلؤن سـووتَيندرا،    

بـة هَينـانى سـَلنط و ر افيعـة بـؤ       ،بـة خـوَين سـاردى    ،ى بة تـةدبري لة ر اثؤرتى ئةو بةر َيزانة وازح ديارة، دواي
سووتاندنى بارةطايةك، بـة تةقـة كردنـى مةسـ ول ورائيـدَيك كـة نـاوى سـيانيم لـة ميـة، ئامـادةم ئةيدةمـة             
ليذنةى تةحقيق، ئةمة ئةبَى ثةرلةمان بثرسَيتةوة لَيـى، ثارَيزطـار لـة كـوَى بـوو ، قائيمقـام لـة كـوَى بـوو ،          

 بارةطا حيزبيةكان لةكوَى بوو ، موديرى شورتة لة كوَى بـوو ، ئةمـة ثاسـاوة وةكـو بـةر َيزان باسـى       مةس وىل
دةكةن، دونيايةك بودجةو هةزاران هينمان داناوة لةبةر دةستى ئةم بةر َيزانة، ئَيستا ئةَلَى وةَلاَل مـن كةسـم   

ةربـاز بكـةن ، بـؤ نـةتوانرا بارةطـاى      بة دةستةوةنية، ئةى بؤضى توانيان لة سـالؤنةكة بـرادةرة ضـينيةكان د   
حيزبَيك بثارَيزَى، بؤ لة ر اثؤرتةكة ئيقرار كراوة بة تةقةيةك طةر انةوة، ئةى بؤ تةقةيةك لة شوَينَيكى تـر  
نةكرا بةسةر خةَلكا تا بطةر َينةوة، لةوَى مةمنوع نةبوو تةقة كردن، لَيـرة مةمنوعـة تةقـة كـردن، زيـاد لـة       

ة لـة بـةينى سـووتانى ئـةو شـوَينة طشـتى و طةشـتياريانة لةطـةَل سـووتاندنى          ضةندين سةعاتين فاسل هةي
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رخةمن، خؤزطة بارةطا حيزبيةكان، بةَلطةنامةى قةتعى لةبةردةست داية، كة مةس ولينى ئةو دةخةرة كةمتة
وى ، خؤزطة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى بةر َيز، داواى كاسَيت و سيدى بكردايـة، كـة دةم و ضـا   بةر َيزان لة ليذنة

زةممةكان ديارة، ليذنةى ضيم بـؤ دادةنـَين، ضـةك بةشـانةكان ديـارن، موكةبـةرةى شـورتة ديـارة، سـةيارةى          
شورتة ديارة، موديرى ئةوقار وةستاوة، باس لةضى ئةكةين ئَيمة، تةحريزى خةَلك بـؤ سـووتاندنى شـوَينة    

يةوة، كـة بةشـدار بـوون لـة     طشتيةكان، قائيمةى مةس ولينى حيزبى و حكوميتـان ئـةدةينَى، بـةناوى سـييان    
ى زاخؤى يـةكطرتووى ئيسـالمى كوردسـتان، بـةناوى سـيانيةوة ئةتانـدةينَى،       71هَير ة كردنة سةر بارةطاى 

مى ليذنةكة ر ةنطة هـةبَى، بـةر َيزان، بةرثرسـانى بارةطـاى حيزبـى يـةكطرتووى ئيسـالمى، دوكانـدارةكانين         
ةيوةنـديان كـردووة،  ئةمـة كـةى ثاسـاوة ، كاكـة تةلـةفؤن        بةهةمان شَيوة، ئوتَيلةكانين بة هـةمان شـَيوة، ث  

دةكةم بؤ ثارَيزطا، تةلةفؤن دةكةم بؤ ثايتةخت، خةتةرَيك لـةم وَمتـة بةر َيوةيـة، لـة سـةعات يةكـةوة طَيـرة        
 ئةوشــار نــةتوانرا كــؤنرتؤَل بكــرَي  ى شــةو، لــةم شــار بــؤ77شــَيوَينى و ئــاذاوة، هــةتاوةكو ئةطاتــة ســةعات  

ئةو بةر َيزانة شاهَيدن لة ليذنة، بةرثرسى حيزبـى تةلـةفؤن ئـةكات بـؤ جـةنابى ثارَيزطـار،        سةربارى ئةوة، 
دَينـــة ســـةرمان، رَيكخســـتنى ئـــةم حيزبـــة ئـــةزانَى، اوجـــؤَل هةيـــة لـــة   7بـــووة، ســـةعات  75ســـةعات 

، وريا بن حيزبَيكى ترة ر َيكخراوةكانةوة، لة كؤَمنةكانةوة، كاكة كةس هةية برايةكى حيزبَيكة، براكةى ترى
ك هةية، نةخَير، هيض نابَى دَلنيا بن، دوايى كة ر ووئةدات،  ئةيداتـةوة لـة ر ووى ئـةوين ئةكاتـة     تةحةروكَي

توهمةت لةسةرى، ئةَلَى ئـةوة خؤتـان ئـةتان زانـى مودةبـةر بـوو، ئـةها خؤشـتان ئـةتان زانـى، ئةمـة زوَلمـة             
ئـةوةى ئيعتيـزار بَيـنن، بـةَلَى ئـةمزانى، بـةَمم       بةر َيزان، ئةمـة سـتةمة قبـوَل كردنـى ئةمـة تاوانـة، لـةباتى        

دةسةَممت نةبوو، توانام نةبوو، بةسةر حيزبا زاَل نامب، شـورتة بـةطوَيم ناكـات، كاكـة نـازامن هـةر ثاسـاوَيكت        
ثَيـت ومت، سـةعات يـةك ر وويـدا، ديـار بـوو تـؤة دةسـتت          75هةية بيَلَى، بةس بَلَى وةَلاَل ئةتزانى سـةعات  

ةر ئــةو تؤمةتانــة ر اســنت، ضــؤن ســةرؤك كؤمــارى عــرياق، ســةرؤكى حكومــةتى هــةرَيمى    هةيــة، كاكــة ئةطــ 
ــانيةكان، قونســـوَلخانةكان، زؤربـــةى زؤرى حيزبـــة    كوردســـتان، بـــرا قةشـــةكان، مـــةتران، ر َيكخـــراوة ئينسـ
سياسيةكان، بؤ بةياننامة دةردةكـةن و ئيدانـةى ئـةم كـارة دةكـةن، وةختَيـك ئـةزانن يـةكطرتووى ئيسـالمى          

ستان دةستى لةثشت ئةوةيةوةية، بؤ بة عةفةوى ئةبَى ئيدانةى ئةم ئيشـة بكـةين، كـة وةختـَى قـرارى      كورد
ثَيشرت دراوة، بؤ خةَلكين بةرين بةغةَلةت، ة عةجةب يةعنى بةرثرسانى مةحةىل شوَينَيك ناتوانن ئيقرار 

ولَيك بَلَى شورتة بـة طوَيمـان   بكةن، بةَلَى هةَلةيةك كرا، خؤ نةمان وتووة خةَلك ئيعدام بكةن، كاكة بةمةس 
شـوبات تاَمومـان خـوارد،     ي74ناكات، شورتة بَلَى مةس ول نةيهَيشت، خؤ دونيا كاول نابَى، لـة ر ووداوةكـانى   

برادةرانى ثارتى دميوكراتى كوردستان طلةيى دةكةن، ئيدارةو ئاسايشى سـلَيمانى بؤضـى نـةتان ثاراسـت ئـةو      
َيزان بثرسـني ، شـوَينَى، دوو شـوَين، سـَى شـوَين، دوكـانَى، ئـوتَيلَى، مـةى         بارةطاية، ئةى هةقى ئَيمة نية بـةر  

ــرى        ــةر َيز وةزي ــارى ب ــةوماوة بريك ــى ق ــةين، ض ــيارة بك ــةم ثرس ــة ئ ــةقمان ني ــةثارَيزرا، ه ــى ن ــَى، هي، فرؤش
دةرئـةكات، ضـى قـةوماوة لـةم وَمتـة، لـةوناوة ئـةَلَين        ( ج)ثَيشمةرطة ئيعالنـى ئامادةباشـى ئـةكات، ئينـزارى     

عةفةويةو ئاطامان لَيى نية، لةوموة ئةَلَى ئَيمة لة ئينزارين، لةومشةوة موحـافزى بـةر َيزو قائيمقـام ئـةَلَين     
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ى  مـانط ئـةَلَى ئَيمـة    1بؤ كَى دةركـرد بـةر َيزم ، ر ؤذى    ت(ة)ةدةستةوة نية،  ئةى ئينزارى وةَلال كةمسان ب
يــةعنى ( ة)ةوام بـاَلو ئةكرَيتــةوة، ئينـزارى   مـان دةركــردووة، لـة شاشـةى تةلــةفزيؤنين بـةرد    (ج)ئينـزارى  

ضى ، حاَلةتى ئامادةباشـى يـةعنى ضـى ، برادةرانـى دةسـةَمت لـةوَى، مةبةسـتم حيزبـى دةسـةَمت لةوَييـة،           
ضونكة مةس ولينة داماوةكان هي،يان ناتوانن قسة بكةن، ئةَلَى تؤمةتى ثـَين وةخـت دراوة، مـن بـة بةَلطـة      

باشـة تـؤ بـة ة هـةقَيك     يض بةرثرسَيكى حيزبى تؤمةت درابَيتة ثاَل كةس، ئةى ئةيسةملَينم ثَين لَيدوانى ه
ــةطرى   ــادير ئ ــةمرى    ك ــةبَى ئ ــةطرى ب ــدام ئ ــة ئةن ــاكم     مةحكةم ــة ذوورةوة ح ــةَلك ل ــة، خ ــةر َيزانى ليذن ب

ئامادةكردنى ئـةمر دةركـردن و ئـةمرى طـرتن بـوون، بـا بؤتـان بسـةملَينم، هـيض دةيـان كـةس طـرياون بـةبَى              
ى  71و  77م، بةَمم حـاكم و ئةنـدامان لـة ذوورةوة بـوون، دوَينـَى بةرثرسـَيكى ئَيمـة سـةعات         ئةمرى حاك

شةو ضؤتةوة، بةرثرسى مةَلبةندى زاخؤ بريندارة، كة ئةبواية لةبةر شعورى خَيزانةكةى، كةس و كارةكةى 
َيى بـة ئـةمرى كـام حـاكم طـريا      حيزب وازى ىَل بَينة، بريندار نةكراية، لة ر َيطا، لة سةيتةرة ئةطريَى، ثَيم ناَل

شةو  لةكام دانيشنت حاكم بر ياريدا  بؤ ئةو خةَلكة ناطرن  دةست خؤشى لةو بةر َيزانة ئةكةم،  77سةعات 
كَى بوو باسى كرد ، كابرا هاوار ئةكات، تةحريز ئةكات ئةَلَى بر ؤن و هةمووى هةَل ةماَلني، هةمووى ئـاوا ىَل  

ةكان بؤضـى نـاطريَين ، بةسـتةزمانَيكى طـةنج ئةكرَيتـة زةحيـة، هةركـةس        ئةكةين، بنكةكان و شوَينة خراثـ 
هةيــة، ئــَى باشــة لــة زاخــؤ خةتــةرَيك ر وويــدا، كاكــة موئامةريــةكى طــةورة لةســةر هــةرَيم ر وويــدا، لةســةر    
حيزبَيكى موعةيةن ر وويدا، ئةى لة قةسرؤك ضى ر وويدا  ئةو برا بةر َيزانـةى خـةَلكى مةنتيقـةن ئـةزانن،     

ا ئةكةم لة قةسرؤك، مةشروب فرؤشَيكى تيابَى، عةفوةن لـة سـيمَيل، يـان لـة قةسـرؤك، ضـةن بـراى        تةحةد
مةسيحى و ئَيزدى لة قةسرؤك هةن، كَى ضـووة سـةر شـوَينَيكى تـر  تـا ئـةوان بَينـة سـةر بارةطـاى حيـزب،           

ةر بكـةم، بـاس لـةم    تؤزَيك بة ئينسافةوة تةقيمى وةزعةكة بكةين، بةر َيزان خاَلَيكى تر ئةمةوَى قسةى لةسـ 
كةلتورة، لةم مؤدَيلة، لةم عةقَليةتة، لةم ثةروةردةيية بكةين، ئَيمة دروستمان كرد لةم وَمتة، باس لةم تاكة 
هاووَمتية بكةين، كة خوا خوايةتى لةوَى شوَينَى بسووتَى تا لَيرة سندووقة عةرةق بدزَى و ر ابكـات، كـة بـة    

عزَيكى لةوَى ئةخيواردةوة، فرسةت بوو، بـةمة بـوو، بـاس لـةم كـةلتورة      وتةى بةرثرسَيكى بةر َيز ئةَلَيت بة
بكةن، باس لـةم ثةروةردةييـة بكـةن، خـوا خوايانـة طلؤثَيـك بكوذَيتـةوة تـا هةَلكوتنـة سـةر دوكانَيـك، بـؤ ،             

تى ضـةند دةقيقةيـةكم مـاوة كـا    ( ال اكراه يف الدين)ضونكة وَممتان بةو ئاقارة طةياند، ئَيمة لةسةر مةبدةئى 
فمن )بةر َيزتان ناطرم، كة قاعيدةيةكى قورئانية، ئيمااان بة ئازادى كفرين هةية، خوا خؤى فةرموويةتى 

نةوةك هاووَمتى كوردسـتان كـة بـراو خوشـكى خؤمـانن، بـة هـةزاران عائيلـة         ( شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
هةية، تةئريخ ئيسثاتى كـردووة كـة    تَيكةَل بوون خوَين و ئَيسقان و موساهةرةو ذن و ذن خوازى لةبةينمان

ثَيكةوة ئةذين، ضـؤن ئَيمـة دذى ئـةوةبني كـة خـةَلك بةرامبـةرمان هـةبَى، خـوا دروسـتى كـردووة، دروسـت            
كردنى ئاينةكان، دروست كردنى زمانةكان، دروست كردنى ر ةنطةكان جةعلى ئيالهية، بر يارى خواية، ضـؤن  

مةنتقَيكة ئةوة، ئةم تؤمةتة ئةداتة ثاَل يةكطرتوويةك كة مـن  من ئةتوامن بةرامبةر سفر بكةم، ة عةقَل و 
ئيسالمية، بة بةَلطة ئيسثامت كـردووة   غولويئيختيساسةكةم تةتةروفى دينية، نامةى ماجستَيرةكةم لةسةر 
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كة ئةبَى هةرتاكَيك موسوَلمان و غةيرة موسوَلمان وةكو يةك بذين، ئازادن، لةبةر ئةوة رةجائةن مةسةلةكة 
ارَيكى تر نةبةين، غةَلةتَيك ر وويداوة، ئينفيالتَيكى ئةمنى ر وويداوة، تةقسريَيكى موتةعةمةد هةيـة،  بة ئاق

كاكة تةقسريَيكى غةيرة موتةعةمةد هةية، ضؤنى ناو ئةنَين بينَين، بـة جورئـةت بـة سـةراحةت، مةردانـة،      
ة، ئَيمـة هـةموومان لـة ياسـاو     قانونيانة، بَيني بَلَيني تةقسـريى عةمـدى هةيـة، مةسـ وليةتى تةقسـريى هةيـ      

شةريعةت ئةزانني، موحاسةبةى بكةين، نةيثَي،ينةوة بةسـةركردايةتى هـيض حيزبَيـك، بـة بر يـارى سياسـى       
هيض حيزبَيك، هةركةس بَى حيزبةكة، لة شوَينَيكى موعةيةن، مةحدودَيكى جوطرافى غةَلةتَيك ر وويـداوة،  

ات لةطـةَل ئـةو شـارانة بكـة، لـةوة زيـاتر هي،ـى نــةوتووة        لـةو شـارة بـةم موة هـةمووى لَيـى بةريـة، ئييرائـ       
يةكطرتووى ئيسالمى، ئَيمة ئَيستا تةرةفني بؤية قسة ئةكةم، ضونكة من بـة نـةزةرى ئيعتبـار قسـة دةكـةم،      
ئــةبَى ســةرؤكايةتى بــةر َيز ئييــازةم بــدات كــة ئــةو وشــانة ئــةَلَيم، مــن هاووَمتيــةكى كوردســتامن، ئةنــدامى   

لــةمانتارم، ئةنــدامى حيزبَيكيشــم مــافى خؤمــة، وةكــو هــةموومان ئةنــدامى حيــزبَيكني   فراكســيؤنَيكم، ثةر
هاتووينةتـة ئَيــرة، تـاك تاكَيــك لـة بــةر َيزان لــة ليسـتى بــَى ميـةن بــةناوى بَياليةنـةوة هــاتوون، هــةموومان       

نـة  حيزبني، لةبةر ئةوة مار بـةخؤم ئـةدةم نـاوى حيـزبين بـةرم، مـن لَيـرةوة سوثاسـى هـةموو ئـةو برايا          
دةكةم، هةموو ئـةو حيزبـة سياسـيانة دةكـةم، ضـونكة تـةعاتفيان لةطـةَلمان نوانـد، برادةرانـى لـة كةنيسـة،            
مــةترانى بــةر َيز، بــرا قةشــةكان، هاووَمتيــانى ئَيــزدى ، كةبــةردةوام بــة تةلــةفؤن و بــة ئيمَيــل و بــة نامــةى 

و هةَلوَيستةيان دةكةين، ضونكة بـاة  تايبةتيان هاوسؤزيان بةرامبةر بة ئَيمة دةربر ى، سوثاسى ئةو هةست 
ئةزانن ئَيمة دوورين لةو جؤرة كارانة، دووبارة بةناوى فراكسيؤنيشـةوة، بـةناوى خؤمشـةوة، ئيدانـةى هـةر      
توندو تيذيةك دةكةم، بةرامبةر هةر هاووَمتيةك، هةر خاوةن بةرذةوةنديةك، هـةر هَيزَيكـى سياسـى، هـةر     

هـةرجؤرة زةبـرو زةنطَيـك، هـةر جـؤرة تونـدو تيذيـةك بـة تونـدى ر ةت           كةسَيكى ئازاد لةم وَمتـة دةكرَيـت،  
دةكةينةوة، ضونكة لةطةَل مةنهةة و سـايكؤلؤذيةت و ر ةوانـى ئَيمـة، لةطـةَل نـاخى ئَيمـة، لةطـةَل قةناعةتـة         
مةبدةئيةكانى ئَيمة ناخوات، من زؤر سوثاستان دةكةم كة نةفةسـتان بـوو و طوَيتـان ىَل طـرمت، هيـوادارم بـة       

تيية بطةين لةم كؤبوونةوةية، ضةن تَيبينيةكين هةيـة لةسـةر ر اثؤرتةكـة، زؤر بـة كـورتى ئـةيَلَيم دوو       نة
شــتة، يــةكَيكيان مةســةلةى ئــةم بر يــارة ثَيويســتى بــة جَيبــةجَى كــردن هةيــة، ســةقفَيكى زةمــةنى ئــةوَى،     

نةتييةيــةك، وةكــو دووةمــين بةراســتى ميكــانيزمَيكى ئــةوَى، كــة بــةو عمومياتــة باوةر ناكــةم بطــةين بــة    
هةمووجار ر ةخنة دَيتة سةر ثةرلةمان، كة ئاليةتةكانى وايـة ناتوانـدرَيت بةدواداضـوونيان بـؤ بكرَيـت، زؤر      
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سةرةتا دةست خؤشى لة ليذنةى هاوبةشى ثةرلةمان دةكةين، بؤ ئةو سةردانةى كةكردوويانة، سةردانى 
مةيدانى ناوضةكةيان كردووة، ئَيمةة هيوادارين كة ر اسثاردةكان بة وردى لة ميةن ثةرلةمانةوة ضاودَيرى 

درَيت، ر ووداوةكانى دةخةرى بادينان بكرَين، ئاليةتَيك بؤ ئةو ر اسثاردانةى ليذنةكةو جَيبةجَي كردنيان دابن
بؤ هةموومان مايةى نيطةرانى بوو، ئةوةبوو كة ذمارةيةك هاووَمتى ضةند شوَينَيكى مةساج و ضةند 
دوكانَيكى مةى فرؤشى لة زاخؤ سووتَيندرا، ثاشان ضةند بارةطايةكى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان لة 

َيندران، ئَيمة لة فراكسيؤنى بزووتنةوةى ئيسالمى، وَير اى دةخةرى بادينان كةوتنة بةر ثةممارو سووت
ئيدانة كردنى ئةم جؤرة كارانة، دةربر ينى نيطةرانى خؤمان، جةخت لةسةر ئةم ضةند خاَلة دةكةينةوة، 
يةكةم، ئَيمة هةموو كارَيكى تَيكدان و سووتاندن و ثةمماردان و هةَلكوتانة سةر هيض بارةطاريةكى حيزبى 

ر ةت دةكةينةوة، ثَيويستة نار ةزايةتى بةشَيوازى هَيمنانة و لة ضوارضَيوةى بةها بةرزةكانى  و ئيعالمى
ئيسالم و ياساو، كَيشةكان دوور لة توندو تيذى ضارةسةر بكرَين، دووةم، جطة لةهةرَيمى كوردستان، 

ة ئاسانى ر ووداوةكان بةشَيكة لة كَيشةكانى دونيا، ئةزموونَيكى حوكمر انى جَيطريو ثتةوى نية، دةكرَى ب
كاريطةرى دابنَينن لةسةر كوردستان، بؤية ئَيمة ثَيويستيمان بة ثارَيزطارى كردن هةية، لةم ئةزموونةو 
ئاساين و ئارامى و سةقامطريى هةرَيم و ثَيكةوة ذيانى ئاشتيانةى نةتةوةيى و ئاينى و مةزهةبى، كة 

ن، هةميشة ثَيكهاتةكان لة كوردستان لةدؤخَيكى سيمايةكى جوان و بةشَيكة لة كةلتورى طةىل كوردستا
ئاشتيانةو تةبايدا بة يةكةوة ذياون، سةردان و هاموشؤو هاوكارى و تةبايى كارو مامةَلةيان ثَيكةوة هةبووة، 
بة درَيذايى مَيذوو لة ثةناى يةكدابوون و ذياون بةبَى هيض طرفتَيك، ناكرَى ئةم ر ووداوانة ببنة هؤى طومان 

ئةم ثَيكةوة ذيانة، كة لة كوردستاندا هةية، سَييةم، ثَيويستة ئاداب و نيزام و داب و نةريتى خستنةسةر 
ر ةسةنى ميللةتةكةمان، هةست و نةستى زؤرينةى خةَلكى كوردستان، لةكاتى كردنةوةى سةنتةرةكانى 

ور ةيى خةَلك، مةساج و شوَينةكانى لةة فرؤشى و مةيفرؤشى لةبةرضاو بطريَيت، كة دةبنة مايةى ر ق و ت
بؤ ئةوةى ر ووداوى ترى لَينةكةوَيتةوة، بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، بةر اى ئَيمة دياردةيةكى دزَيو، ضةند 
ساَلَيكة لة شارو شارؤضكةكاني كوردستان سةرى هةَلداوة، ر وذ بةر ؤذ ثةرةدةسةنَيت، ذمارةى ماَل و 

ادى كردووة، بة ثَي،ةوانةى دةستوورو ياساكانى شوَينةكانى لةة فرؤشى لةذَير هةر ناوَيكدابَى زؤر زي
شوَين و ماَلى  755وَمتةكةمان، ماوةيةك لةمةو بةر ر اثؤرتة ئيعالميةكان، كة تةنيا لة شارى سلَيمانيدا 

لةة فرؤشى هةية، ئةمةة مةترسيةكى زؤرى هةية لةكؤمةَلطاى ئَيمةدا، جؤرةها نةخؤشى تةندروستى و 
ةوة، بؤية ئةمة دةكرَيت دةرهاويشتةى خراثى لَي بكةوَيتةوة، كة طةنج و موو كؤمةَميةتى لَي دةكةوَيت

مَيرد منداَمنى كوردستان بةناوى ئازاديةوة، ر وو لة ماددة هؤشبةرةكان و شوَينةكانى لةة فرؤشي و مةى 
يا لة وَمتة خواردنةوة دةكةن، بةبَى هيض ضاودَيرى و بوونى ئييرائات و شوَينى طوناوى سنووردار، باشة ئا

ثَيشكةوتووةكانيشدا بةم شَيوةية ر ةهاييةو بةبَى هيض ياساو ر َيسايةك، هيض ئييرائاتَيكى توندو تؤَل و 
بةكارهَينانى ئةو جؤرة شتانة ئازادن، كة مةخيانةو بارو شوَينى لةة فرؤشى، نزيك شوَينةكانى ثةرسنت، 

اَل و مَيرد منداَلةكانين بة ئاسانى دةرطايان بؤ وةك مزطةوت و كةنيسة بكرَينةوة، هةموو تةمةنَيك، مند
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لةسةر ثشت بَى ، بَيطومان نةخَير، ضونكة زيانةكانى ئةم شتانة تةنيا لة ر ووة ئاينيةكةوة نية، بةَلكو 
لةهةموو ر ووةكانةوة دةبَى لَيك بدرَيتةوة، بةداخةوة لة وَمتى ئَيمةدا زؤر بة ئاشكراو، هةموو تةمةنَيك و 

وَينَيكدا لةسةر جادةو ر َيطة طشتيةكان و شوَينة طةشتياريةكاندا مةى دةخورَيتةوة، لة هةموو ش
ثامشاوةكانيان فر َى دةدرَين و هيض حيسابَيك بؤ هةست و شعورى خةَلكى تر ناكةن، هةروةكو هةموو 

نت و ميةكيشمان دةزانني، ضةندين كارةساتى هاتووضؤو كَيشةى كؤمةَميةتى و خَيزان و تةَمق و كوش
ئةمانة سةريان هةَلداوة و دروست بوون، سةربارى ئةوةى سةرضاوةى موازى هةست و ئينتيماى طةنج و 
موةكااان، لَيرةدا ئةركى حكومةت و ثةرلةمان زؤر قورسة، دةبَى ر َيطة لة هةر تةقينةوةيةكى كؤمةَميةتى 

ضوارةم، كؤمةَلطةكةمان ئاوا بر وات بةرةو و تَيك،وونى ئاشتى و كؤمةَميةتى، شريازةى كؤمةَلطةكةمان بطرن، 
بارودؤخَيكى ئاَلؤزو مةترسيدار مل دةنَى، كؤمةَلَيك دةرئةنامى ىَل دةبَيتةوة، ئالةم كاتةدا كة ئَيمة 
ضةندين طرفت و قةيرانى سياسى و كؤمةَميةتيمان هةية، ئةم ر ووداوانةى بادينان كاريطةرى خراثى لةسةر 

مةترسيةكى طةرورة هةية لةسةر دوا ر ؤذى سياسى و ئابوورى و طةشتيارى و  سومعةى كوردستان دةبَى،
بةندة بة سةروةرى  ئازادية طشتيةكان، ثَيكةوة ذيانى ئاشتيانةى ثَيكهاتةكان و نَيوان حيزب و ميةنةكانين

ستة مار و ياساو، بوونى دميوكراتيةت و ر َيزطرتن بةرامبةر بةتاك، بةداخةوة تاوةكو ئَيستا موازة، ثَيوي
ئازادى و ذيانى هةموو تاكَيك لةم هةرَيمةدا ثارَيزراو بَى، بة موسوَلمان و مةسيحى و ئَيزدى و كوردو 
توركمان و عةرةب و هةمووانةوة، سةرؤكى هةرَيمى كوردستان ليذنةيةكى لَيكؤَلينةوةى ثَيك هَيناوة، 

مةكان بؤ ر اى طشتى ر ابطةيةنَيت، ثَيويستة ليذنةكة بة زووترين كات كارةكانى تةواو بكات، ئةنا
كةمتةرخةميةكان دةرخبات، ثَينيةم، لةم ر ووداوانةدا هةست بة كةمتةرخةمى دةكرَيت، لة ميةن هَيزةكانى 
ناوخؤ و لة ثاراستنى شوَينةكان و بارةطاكان، لة دةخةرى بادينان، ناكرَى ئَيمة هةموو جارَيك ئةم ر ووداوانة 

ضكةكانى كوردستان، هيض لَيثرسينةوةيةك نةكرَيت، بَيطومان بة لَيثرسينةوةو ر وو بدةن، لة شارو شارؤ
ئييرائات متمانة دةطةر َيتةوة و دروست دةبَى، ضونكة حكومةت و دام و دةزطا ئاسايشةكان، بةرثرسن لة 

بةهةر  ثاراستنى هةموو شوَين و بارةطا و كؤنرتؤَل كردنى هةر ثشَيوى و ئاَلؤزيةك، نابَى ر َيطة بدرَيت،
ثاساوَيك بَيت ر ةوشى هةرَيمى كوردستان تَيك ب،َيت، شةشةم، ئَيمة لةيةك هةرَيم و لةيةك ناوضةدا دةذين، 
مةحكومني بةوةى كة يةكرتمان قبوَل بَيت، بةيةكةوة بة ئاشتيانة بذين، حةوتةم، مامؤستايانى ئاينى 

ضوارضَيوةى شةرع و ياسا و دوور لة  مزطةوتين وةك بةشَيك لة كؤمةَلطةى مةدةنى، مافى خؤيانة كة لة
توندو تيذى قسة لةسةر ر ووداو دياردةكان بكةن، خةَلك هؤشيار بكةنةوة، بؤية ئةبواية ليذنةى بةر َيزى 
ثةرلةمان، سةردانى ئةوقافى ناوضةكةو مامؤستايانى ئاينى ثةيوةنديدارى ناوضةكةشيان بكردباية، كة 

كى ثَى نةكرابوو، ئَيمة لة ثَيناوى ئةم ثَيكةوة ذيان و هَيور كردنةوةى بةداخةوة لة ر اثؤرتةكة هيض ئاماذةية
 :بارودؤخةكةدا بةثَيويستى دةزانني كة

 .ليذنةى لَيكؤَلينةوة بة زوويى ئةنامةكان ر ابطةيةنَى-أ
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 دووركةوتنةوة لة تؤمةتبار كردن و تاوانبار كردنى يةكرتى بةبَى بةَلطةو ياساو دادطاكان ر ؤَلى خؤيان-ب
 .ببينن

دان بةخؤداطرتن و هاوكاربوون لة هَيوركردنةوةى بارودؤخةكة بةتايبةت ر اطةياندنةكان، ر ؤَلى ئييابى  -ج
 .ببينن لة هَيوركردنةوةدا، نةوةك ئاَلؤزتر كردنى، ر َيطة لة ثةرةسةندنى بطريَيت

ة سياسيةكان، ة بةرامبةر ئيدانة كردنى هةموو توندو تيذيةك بةرامبةر هاووَمتيان، ة بةرامبةر ميةن -د
 .تاكةكان

رِ َيطة نةدرَيت هيض دةستَيكى دةرةكى دةست خباتة ناو هةرَيم و كَيشةو قةيرانةكان، لةناوخؤدا ضارةسةر -ه
 .بكرَين

ثةرلةمانى كوردستان ر ؤَلى خؤى وةك دامةزراوةيةكى هةَلبذَيردراوى هةرَيم ببينَيت و بة ئةركى -و
ة بةدواداضوونى بةردةوام و ضاودَيرى كردنى ر ووداوةكان و ضارةسةركردن و سةرشانى خؤى هةَلبستَيت، ل

 .هَيوركردنةوةى بارودؤخةكةدا
 .دةستطري نةكردنى هيض كةسَيك بةبَى بر يارى دادوةر-ز
ئةنامدانى ضاكسازيةكى هةمة ميةنة لة هةرَيمدا، زامنى سةقامطريى سياسى و كؤمةَميةتى، ئةمةة -ح

 .ك لة هةماهةنطى و كارى ثَيكةوةيى هةية، لةنَيوان هةموو هَيزو ثَيكهاتةكانى هةرَيمداثَيويستى بة جؤرَي
لة كؤتايدا داواكارين هةموو ميةك بة بةرثرسيارَيتيةوة، مامةَلة لةطةَل بارودؤخةكةدا بكةن و بتوانني زاَل 

كردنى بطريَيت، بَيطومان  بني بةسةر ئةم كَيشةيةدا، بةزووترين كات ضارةسةر بكرَيت، ر َيطة لة تةشةنة
هةموومان لةكةشتيةك داين، ئةطةر ر زطارى بَى، هةموومان ر زطارمان ئةبَى، ئةطةر تياة ب،َيت، هةموومان 

 .تيا دةضني، لةطةَل ر َيزدا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار ئةمري طؤطة، فةرموو
 :بةرَيز ئةمري طؤطة يوسف

 .ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب
ئةز بَيذم بةداخةوة ر ؤذةك وةسا بَيتة خَيرَى، سةكنن ئةخ تشتة ل ثةرلةمانَى كوردستانَى، ئةم بَيذن ر استى 
جهَى نةخؤشيامةية، ب ر يدانةكا، ر يدانةكا دَل تةزينة، هةتا نوكة ئةز ذ ئَيك وان كةسان بيمة، ناخ ر يدانَيدا 

ئةز هاتيمة هةولَيرَى، هةتا نوكة ئةم وةكو خةلكَى زاخؤ، وةكو نوَينةرَيت  هةر ذ دةسثَيكَى هةتا دوهى
مةسيحيا ل دةخةرا زاخؤ، هةتا نوكة خةلكَين مةى مةسيحى نةشَيت باوةر بكةت كا ذ ل زاخؤ قةومية، 
 ضونكم ئةخَيت ل خَيرَى ر وو نيشتني، نزانن ة ثةممار ب ة شَيوة لة زاخؤ قةومي، ئةطةر بؤ مَيذوو ئةز

بَيذم، ئةطةر ثشتى دوو ر ؤذا، ئةطةر جةنابى سةرؤكى نةهاتبا زاخؤ، ر ؤذا دوويَى و ر ؤذا سيَى، باوةر  بكة 
خَيزانَى ل زاخؤ نةمابني، نة ل زاخؤ و نة ل دهؤكَى و نة ل جهَين  7555خَيزان، ثرت ذ  055نوكة ثرت ذ 

ن، بةر َيزان ئةخ تشتَى ل زاخؤ قةومى، دى، ئةخةذى هةقيقةتةكة خيا ئةخةى ل خَيرَى ئةخ هةقيقةتة بزان
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ديتنامة وةكو مةسيحى نة تشتةكَى عةفةوية، نة تشتةكَى ر وويدانة، خيالىَل سةعاتةكاو ضةند جحَيال ر ابني 
و هيوم كرن سةر خان جها، ئةخ جهَيت ثةممار ىَل هاتية دان، نة جهَيت تنَى مةشروب خارنَي مةسيحى نة، 

ى تةنيا ئةون جهَيت مةشروبى د فرؤشن، مةسيحى نة ئةون، بال ئةم مةعنا مةسيحى ئةون، مةسيح
خةلةت تَينةطةهن، هةرضى بَيذم مةسيحى مةعنا جهَى ئةرةق فرؤشاو نزامن ضية، مةسيحى نة ئةون، جهَى 
ثةممار ىَل هاتني، دوو سالؤن و حيالقة ل دةر ئَيك بني، ئةخة سالؤنَى و حيالقةى مةسيحيانةو ئةو هى 

، ئةخَى مةسيحى سؤت، يَى دى دةست نةكريَى، جهَى ثةممار ىَل هاتى دان دير بى، مةتران خانى بى، بوسوملانا
جهَى ر ةوشةنبريى بى، جهَى هؤَم شاهيان بى، جهَى داوةت و شاهيا موسوَلمانان بى تَيدا، شاهيا موسوَلمانان 

اوةتَى نةهَيالن طؤت بابؤ هةموو و هيوم كرنَى، خودانَى د( اهلل اكرب)بى تَيدا، هات بةردةرطةى طؤت 
عائيلةيَيت مةنة تَيدا، هةتا نةهَيال ثةممارو سؤتنَى بدات، طؤت باشة بال داوةت خةمس بت، سةعات نةه 
شةخَى ئةم دوَيت بسؤذينني، هةتا سةعات نةها شةخَى، بةر َيزان هَيظى دكةم برادةر زؤر خاَلَيت سؤزان خانى 

ةندا وان خام دكةم، دةستَيت وان خؤة بيت، كو خى روحيةتَى سةح كةن و كاك عمر عبدالعزيز، ئةز ثةس
خى بابةتى، خى ثَيكظة ذيانا كوردستانَى، نة حزبةك سياسى ضَى كرية، ة ميةنَى هةبت، ئةخ ثَيكظة ذيانا 

هةتا  كوردستانَى كةلتوورَى كوردستانَى ضَى كرية، ئةخ كةلتوورة يَى دةهان و ثازدان و ب سةدان ساَمنة، يَى
نوكة طوندَي مة ثَيكظة شاهيانَيت مة ثَيكظة، خؤشيَى مة ثَيكظة، نةخؤشيَيت مة ثَيكظة، خةلكَى كوردستانَى 
ئةم دوى باوةريَى دانة خةلكَى كوردستانَى ئةخ تشتة شَين ثارَيزن، دَى هةر ثارَيزن ضونكة ئريادا خةَلكَى مة 

كَى مة هةية، كو ئريادا خةَلكَى مة دخى حالةتيدا ديار بى، ب ئةوةية، بؤ ثاراستنا خى تشتى، مادام ئريادا خةَل
سةدان خةلكَى مة دخى ئةسنايدا ، تةلةفؤن كرن هاتن، بةرةخانى ذ وى مةتران خانى، ذ وى جهَى حازر بني 
خؤ بدةن كوشتنَى، نةهَيالن تشتةك ل وان بى، ئةخ ئريادة ذى هةية، بال هةمى تشتا ذ ئَى كو دوو نةكةن، 

يظى دكةين، هَيظى ذ وا هةميا دكةين، كو ئةخة بابةتةكة، نة بابةتةكا سؤتاندنا دكانةكى، ئةم بةىَل ه
نةهاتينة خَيرَى داخازةكا تةعويزَى دكانةكىَ بكةين، يان ئةم تةعويزا بارةطايَى و مةقةرةكَى بكةين، سؤتن 

كةلتورةكَى كوردستانَى هةمى ئَيكة، خراث كرن هةر جهةكَى هةبت ئَيك خراث كرنة، هَيظى دارين ئةم 
بشَين بثارَيزن، هَيظى دارين ئةخ ئةزموونة، ئةزموونة نة مةسيحى ب تنَى دهَين زةرةرمةند، ئةطةر ئةمة 
موشكيلةنة با مةسيحى و ئَيزدى ل كوردستانَى دةرب،ن، ئةطةر بزانني موشكلة دَى ئةو ضارةسةر بت، با لة 

ية، تةجروبا كوردستانَيية، ر استة خيتابات هةمى ئةم كوردستان دةرب،ن، موشكيال ئةزمونا كوردستانَي
دبينني خيتابات، دَى ئةم برايَيت ئَيكني، مةسريَيمة موشتةرةكة، ئةم نزامن ضية، باشة مادةم هةمى بَيذن 
برايَيت ئَيكن، باشة كَى وةدكةت، با ئةخ كةسَيت هةيت وةكى كينة ، ثرسيار ل خَيرَيية، هةمى خيتاباتَيت 

ن و ر وونن، هةمى مة حةفالدا خؤشن، بةيانا هةمى خؤشن، باشة د مةجاىَل عةمةليدا ئةخَى وة سياسى خؤش
دكةن كينة ، بؤضى ئةم هةمى ثَيكظة نةشَيني ئةوان كةسا سنووردار بكةين ، بؤضى نةشَيني سنوور بؤ وان 

شيَى ل وى ليذنةى دكةين، كةسا دابنَيني، دووبارة زؤر ئةو خاَلة ر اسثاردَيت يَى كو ليذنة هاتينة دةست خؤ
بةس ئةز سَى، ضار خاَم ب طرنطى دزامن، كو وان خال بَين تةسبيت كرن، ئَيك، ئةخ هَيرة و ثةممارة 



 19 

 زةنطةكا ب بةرنامةو ثالن بؤ هةبوو، نة عةفةوى و سادةبوو، ئةخة ئَيك، يَى دوَى، ئةم خى ر ةفتارَى

 سَي، يَي كرن، بَيتة سةر ل كار جدى ب كو دةخةرَى ل دى،ئَيز و مةسيحى ثَيكهاتةى سةر بؤ دزامن مةترسيدار

 ئاليةك هةمى ر اطةهاندن، بهَينة هةرَيمَى، سةرؤكَى جةنابَى يا كؤلينَى، خة ليذنا كارَى ئةنامَيت دارين هَيظى

 كرن، بَينة ئةوذى كو ثةرلةمانى ليذنا ئةندامَيت ديسان دةم، ترين زى ب كرن، ر ةوانة بَينة ياسايَى بةرامبةر

 ثةرلةمانينة، ئةندامَيت ئةم كو بَيذم ئةز دووبارة دكةم، خام وان سةر ل داكؤكى هَيظى بةس ذى ئةو

 ئةخ ثاراسنت، بَيتة ئةزمونة ئةخ ثَيكظة، هةمى مة دةستَيت ثَيكظة، هةمى كوردستانَيدا، ل خةلكينة نوَينةرَيت

 ثَير، مة سةرةدانا مبينَيت، ئةخة هةى، ثَيظة مة انازيَىش كو ئةخان هةى، كوردستانَى ل ئةخان بورينَى، ىَل طيانَى

 خةلكَى قةشةك كوردة، خةلكَى نة قةشةك طوتن، بَيتة تاريخ بؤ هاتيةوة ئةمريكايَى ذ قةشةكي سةرةدانا

 قةشة، ببيتة كوردستانَى ل كوردستانَى، بَيتة كو بر ياردا ذيايى، ئةمريكاى ل سالة ضةندين ئةخة ميسلة،

 بةحسا هةندى بوو، خؤة ثَى طةلةكم طةلةك طوت، وةدبَيذيت، خؤ ب ئةخة دةركةت، وى ىئةمر وةختَى

 هةزار 4555 ذ ثرت كو خوةة، وةزعَى ئةخ و ئارام وةزعَى ئةخ ذيانةو ثَيكظة ئةخ و كوردستانَى تةجريبا

 هندى طؤت، ،دذين كوردستانَى ل وَى نوكة كرى، وان بؤ خؤ دةرطةهَى كوردستان كو وجنوب، وةستَى عائيلَى

 ئةخ هامت ئةز ثشتى طؤت بةىَل بكةم، كوردستانَى خزمةتا و كوردستانَى بَيمة بر يارمدا طؤت مةديت، وةزعة ئةخ

 هيمةتا دانة باوةر يَى دوى ئةم بةس ضية، ر يدانة ئةخ كا بكةم، تةسةور نةشَيم ئةز نوكة هةتا طؤت ر يدانا،

 نة كوردستانَينة، ب وان دىَل كو سةركردَيت ئالياخة، هةمى َيتسةركرد هيمةتا باة، مرؤخَيت هيمةتا موخلسا،

 دىَل ئةخَى ترة، موهيم شةخسا ذ ئاخا ئةخ ترة، موهيم حيزبى ذ كوردستان ضونكة مبينَيت، حزبا ب وان دىَل

 ،بكةن كؤنرتؤل وةزع دَى بكةن، ئارام شَين وةزع دَى دووبارة موخليس مرؤخَيت وان هةمى هيمةتا مبينَيت، وان

 .زَيدةبووى ثي،ةك طؤتنامن وة، طوهداريا بؤ سوثاس ئو ذى، دونيايَيية دوماهيكا نة  بَيذين شَيني ئةم وةكى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة نعمت ايوب ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاس
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ناوضةكة، سةردانى بؤ بوونيان ماندوو بؤ دةكةم، هابةة ليذنةى هةردوو بةر َيز لة خؤشى دةست سةرةتا

 بكةم، ئاراستة ثرسياريان كؤمةَليك دةكةم حةز ئةوةشدا لةطةَل بةَمم ر اثؤرتةكة، ئامادةكردنى هةوةها

 كة بوون، بةر هةندَيكيان طرياون، دةخةرانة لةو هاووَمتى كؤمةَلَيك لةوانة يةكَيك كةوَى، دةست وةَممةكةمشان

 هةروةها ببينياية، زيندانيةكانيان ليذنةية ئةو دةبواية مرؤخ، مافى ليذنةى ئامانةكانى لة يةكَيكة ئةوةة

 كراوة ، بةرامبةر لَيثَي،ينةوةيان ضؤن نا ، ياخود طرياون ، دادوةر بر يارى بة ئايا بةربوون، كة ئةوانةة

 كردنى ثَى دةست سةرةتاى لة بريتية كة كراوة، ثَى ئاماذةى ر اثؤرتةكةدا كةلة مامؤستايةى ئةو دووةم، خاَلى

 بؤ بكرداية، مامؤستاية ئةو لةطةَل ضاوثَيكةوتنيان هاوبةة ليذنةى هةر بةر َيز ليذنةى ئةبواية ر ووداوةكان،

 طةىر َي لة هةروةها لَييان، وةرطرتاية ر ووداوةكةيان كردنى ثَى دةست ضؤنيةتى ر ووداوةكة، بنةر ةتى كة ئةوةى
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 و دوكان ئةوة خاوةندارَيتى هةروةها و دوكان ئةو مؤَلةتى داواى بؤضى ئايا ثةيوةنديدارةكانةوة، دةزطا و دام

 ئةسلى ئَيمة كة ئةوةى بؤ بواية، ر اثؤتةكةدا لةناو ئين هاوثَي،ى تاوةكو نةكردووة ، مةساجانةيان و ئوتَيل

 كة ترةوة، مةسةلةى كؤمةَلَى بة بةسرتابَيتةوة لةوانةية ائَيست ر ووداوةكان خاوةندارَيتى ضونكة ر ووداوةكة،

 طواية كة ئةكات لةوة باس سَيمَيل قائيمقامى هةروةها بوو، سوودبةخن زؤر ئَيمة بؤ ناوانة ئةو زانينى

 نةكردووة، سةيارةكةى ذمارةى داواى ليذنة بؤضى ئايا بينيوة، كةسةكةى حةوت ميةو، سةيارةكةى ذمارةى

 وةكو ئَيمة، بؤ هاوثَيض وةكو ئةوةة ئيشانة ، ئةو بؤ بووة هؤكار كَين كَيية، هينى ئةزانرَى ر استةوخؤ خؤ

 ئةمنى ليذنةى شَيوة بةهةمان بووة، هؤكار كَين ر ؤيشتووةو، كوَى بةرةو ر ووداوةكان ئةمانزانى ثةرلةمانتار

 خيديؤيةكةيان طرتةى ئةبواية ،بووة كَى ر ووداوةكان كة مية، خيديؤميان طرتةى طواية طوتوويةتى زاخؤ،

 حاشا بةَلطةيةكى بووبة ئةوة ئيرت ضؤنة، كَييةو ئةزانَى خةَلكةكة مادام كة ليذنةكة بةراستى بهَيناية،

 ثةيامنَير كؤمةَليك كة دةكات لةو باس ر اثؤرتةكة لة هةروةها بووة ، ر ووداوانة ئةم هؤكارى كَى هةَلنةطر،

 كة بةر استى، ببيناية ثةيامنَيرةشيان ئةو ئةبواية شكَيندراوة، كامَيرةكةيان ياخود دراون، عةزيةت كامَيرةو

 بةَمم بكةن، ر ووماَل ر ووداوةكان هةموو ئازادانة، بة كة ر ؤذنامةطةرى ئازادى ترين سةرةتايى لة يةكَيكة ئةوة

 دةكرد، دةوَلةمةند ياترز ر اثؤرتةكة بؤ ببيناية ئةوانةشيان ببينةوة، نزيك و بر ؤن نةهَيلدراون كة ئةوان

 كة لةكاتَيكدا بكةين، مةسةلةكة سةيرى ياسايييةوة ر وانطةيةكى لة ئةبَى بةراستى ثةرلةمان وةكو ئَيمةة

 ئةمة ياساكانة، كردنى جَيبةجَى كردنى ضاودَيرى ئةركى حكومةتة، كردنى ضاودَيرى ئةركى ثةرلةمان،

 و طشتى سامانى ثاراستنى كة ناوخؤية، وةزارةتى ئةركى انةبةر اشكاو ناوخؤية، وةزارةتى ى (1) ذمارة ياساي

 كة ئاساين دةزطاى ياساى ،1577 ساَلى (0) ذمارة ياساى هةروةها حيزبيةكان، بنكة ثاراستنى ية، تايبةتى

 دةزطاى شَيوة بةهةمان بكرَيت، ثَى كاريشى بَيتو ئةطةر طشتين هةي ةى ياساى نةبووة، جَيبةجَى تائَيستا

 و طشتى سامانى ثاراستنى هاووَمتيان، طيانى و ماَل ثاراستنى لة بريتية ئةركةكانى لة كَيكية ئاساين

 دةخةرة، لةو ناوخؤن وةزارةتى بة سةر دةزطايانةى و دام ئةو كة ياسايية، ثَيشَيلكاريةكى ئةمة تايبةتى،

 بؤخؤى خؤى ئةمة رهة نةكردووة، جَيبةجَى خؤيان ئيشةكانى و ئةرك ئاسايشن، دةزطاى سةربة هةروةها

 دةزطاى بةرامبةر ئييرائات كة بكرَيت، حكومةت لة داوا ئةبَى بةر استى ثةرلةمان، وةكو ئَيمة كة بةسة،

 كة يةعنى ئةبَى، لَيكؤَلينةوة بة ثَيويستيت تؤ لةكاتَيكدا ضونكة بكرَيت، ناوضانة ئةم ئيداريةكانى و ئةمنى

 بَى، خواردن مةشروب دوكانى ئايا طشتى، ماَلى و موَلك ثاراستنى ةضونك ديارة، ئةوة بةَمم نةبَى، ديار شتةكة

 كة نية خؤيدا شوَينى لة ثاساوةة ئةو ئةوة، شانى لةسةر بَى حيزبى بنكةيةكى ياخود بَى، مةساج ياخود

 هَيزة بؤ كوردستان هةرَيمى فةرمانبةرانى مووضةى ى%17 لة ضونكة كةمة، ئاسايشمان و ثؤليس دةوترَى

 ئةتوانن ئينيا ضةند ، بة بكرَيت ئةى %77 لة بَيتو ئةطةر باشة ئةى ناوخؤية، وةزارةتى و نئةمنيةكا

 ثَيشمةرطة و ناوخؤ وةزارةتى دةزطاو و دام ئةو بؤ هةرَيم هةموو بودجةى ى%71 لة بكةن، ثارَيزطارى

 ئةى بكةن، ثارَيزطارى ،نةتوانن دةزطايانة و دام ئةو بؤ بر وات كة هةرَيم هةموو بودجةى ى%71 لة ر ؤيشتووة،

 داواى ر استةوخؤ ثةرلةمان، ثَيويستة بةر استى ثرسيارَيكة ئةمة بكةن، ثارَيزطارى ئةتوانن كاتَيك ة لة
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 وةزيرى بانطهَيشتى ر اثؤرتةكةدا لةناو كة دةكةم ثَيشنيار من بؤية بكات، وةزارةتانة ئةوة بةرامبةر ئييرائات

 بؤ بكرَين بانط ناوضانة ئةو ئيداريةكانى و ئةمنى بةرثرسى روةهاهة لَيثَي،ينةوة، بؤ بكرَيت، ناوخؤ

 جَيبةجَى ياسايانةيان ئةو بؤضى ئايا كة ئةوةى بؤ هةموومانة، ئةركى ئةوة ضونكة ثةرلةمان، ليذنةكانى

 ،بةر استى ر اسثاردة نةندرَيت ناو كة دةكةم ثَيشنيارين هةروةها بكرَيت، لةطةَلدا ئييرائاتيشيان نةكردووة،

 ئةتوانَى ئةوكاتة حكومةت، بؤ نابَى مولزةم دةربكةين، ر اسثاردة ئَيمة بَيتو ئةطةر ثةرلةمان ضونكة

 ئَيمة ئةوةى بؤ كردنى، جَيبةجَى بؤ بَى مولزةم حكومةت ئةوةى بؤ بر يار، بة بكرَيت بةَمم نةكات، جَيبةجَيى

 نةكردووة، جَيبةجَيى بؤضى بكةين، مةتحكو ضاودَيرى هةروةها بكةين، موتابةعةى بتوانني لةداهاتوودا

 خؤى ئةركى ثةرلةمان بةيانَيك، دةركردنى هةروةها كردن، ئيدانة ضوارضَيوةى لة تةنها بَيتو ئةطةر ضونكة

 لةوةوة سةرضاوةكةى ئةمة ضونكة ئةبَيتةوة، دووبارة داهاتوودا لة ر ووداو هةمان بةر استى بَينَى، ثَى كؤتايى

 لة باة بر يارى كؤمةَلَيك دةركران، ثةرلةمان لة باة بر يارى كؤمةَلَيك شوبات، ى74 انىر ووداوةك لة كة هات،

 تر جارَيكى ر ووداوةة ئةو ئةبينني ئَيستا بؤية نةكرا، جَيبةجَى بةر استى بةَمم دةركرا، حكومةتةوة ميةن

 ناوى كردنى تةَلخ ؤىه بؤتة حكومةت، دةزطانى و دام هةموو سياسيةكان حيزبة هةموو ئَيستا ر وويدا،

 ثةرلةمان، ليذنةكانى كة ئةوةى بؤ بر يار بة بكةين ر اسثاردانة ئةو ئَيمة كة بؤيةداواكارم كوردستان، هةرَيمى

 حكومةت بة بةرامبةر لَيثرسينةوة بكات، بؤ بةدواداضوونى داواى ئاسايى شَيوةيةكى بة بتوانَى ثةرلةمانتار

 .سوثاس زؤر بكات، جَيبةجَى
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

 ئةكرَيت، لَيكؤَلينةوة و ئةكرَيت تةحقيق ئةوة ر وويدا، حاديسةية ئةو كة دةزطاكان و دام نيسبةت بة بةر َيزان

 باوةر  نةبواية، دةزطايةة و دام ئةم ئةطةر بةَمم ياسا، بةثَيى وةربطرَيت، خؤى جةزاى ئةبَى بَى موقةسر كَى

 بؤ جومعة ر ؤذى بؤ هةية ثالن ئَيستاة ئةكةوتةوة، ىَل تريشى حاديسةى ؤرز سةندبوو، ثةرةى زؤر ئَيستا بكة

 خؤيان، كارى بة هةَلسن ئةبَى دةزطاكان و دام بؤية كردؤتةوة، ئاطادار ئَيمةيان هةية شوَين زؤر ئاطاداريتان،

 بة ئَيمة ىيةعن بدةن، تَيك وةزعةكة ئةوةى بؤ تر، شارَيكى بؤ بهَينرَى خةَلك ترةوة شارَيكى لة نةوةك

 لَيكؤَلينةوةة هةية، قةزاة هةبووة، كةمتةرخةمين هةبووة، ئيشين نةكةين، وةزعةكة سةيرى موتلةقى

 موسوَلمانة، ئَيزدية، مةسيحية، كوردستان، ناو ثَيكهاتةى ئةو بدرَيت، جةزا ئةبَى بَى موقةسر كَى هةية،

واجبى حكومةتيشة،  بطرين، ر اى ئَيمة ئةبَى ئةرمةنية، ئاشورية، سريانية، كلدانة، توركمانة، كوردة،
حكومةت دةبَى ر اى بطرَيت كةمتةرخةمى هةبَى بانطيان بكةنة لييانةكان جارَيك و دة جار و سةد جار، نة 
ئةوان وتوويانة نايةين، نة كةسين ر َيى طرتووة، ئَيمة تةمةننا دةكةين لييانةكااان زؤر بة دواى ئةو 

 .ؤ جةنابت، ر َيزدار سامل فةرمووكارانةوة بر ؤن، زؤر سوثاس ب
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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زؤر سوثاسى ليذنةى هاوبةة دةكةم بؤ ئةو ئةرك و ماندوبوونةى كَيشايان و ئةو ر اثؤرتةى كة ئامادةيان 
ارةت بة كرد، بةرضاو ر وونيةك بؤ ئَيمة بوو مومكينة زياتر بة تةوةقوعين بَى، زؤر سوثاس، سةب

شارؤضكةى زاخؤ كة دةستى ثَى كرد بة سووتاندنى سةنتةرَيكى مةساج و مةحةمتى مةى فرؤشنت و ئةوسا 
هاتةوة سةر هؤَلى بؤنةكان، ياخود يانةيةكى كؤمةآليةتى و خَيزانى ئةوجا ضووةوة سةر كةنيسةو ئةوجا 

َيكى عةفةوى نية و هةروا هاتةوة سةر بارةطاى برادةرانى يةكطرتووى ئيسالمى بة قةناعةتى من شت
هاتبَيتة كايةوة، نةخَير، مومكينة ثَين ساَلَيك من دةخةمة بريى برادةران لة ليذنةى ئةوقار تةحديدةن 

ى ثار كؤمةَلَيك لةو جؤرة كارانةى تةحريز و هاندان هةبوو، لة بازار ى شَيخ اهلل ى 11بزةبت لة مانطى 
ةكانى بةشدارى كردن لة ئاهةنطةكانى مةسيحيةكان و هةولَير بآلوكراوةيةك بآلوكرايةوة بؤ حوكم

موشركني ونازامن ضى، تا طةيشتة ئاستى ئةوةى دةضن ثرسيارَيك لة ئةندام ثةرلةمانَيك دةكةن، ئةندام 
بةَلَى برادةران دانيشتوون لَيرة و ! ثةرلةمانى كوردستان، ئايا تؤ بة برادةرةكةت طوت جةذنت ثريؤز بَيت 

ليذنةى ئةوقار ئاطادارن، بةرزبوون و نزم بوونةوةى ثةيوةندى بةينى برادةران و برايان ئاطادارى ئةوةن و 
لةم وآلتة كة ئَيمة لة هةموو دونيا شانازى بةوةوة دةكةين كة بَلَيني فعلةن ثَيكهاتةى كوردستان 

بووينة لَيرةو ثَيكهاتةيةكة شانازى ثَيوة دةكةين و سةدان ساَلة مومكينة بةر لة ئاينةوة ئَيمة ثَيكةوة 
كَيشةى ئاينى وا ر ووى نةداوةو مومكينة خةَلكَيك وا ئيستغالىل بكات و ئيستنكارى بؤ بكات كة فيتنةيةكى 
تائيفى و ئاينى لة كوردستان، فيتنةيةكى نةتةوةيى لة كوردستان سةرهةَلبدات، باشة لة موسَل لة كوليةى 

ك بآلوكرايةوة كة كوردو مةسيحيةكان دةيانةوَى تةقةنى زانكؤي مووسَل ثار هةر لةم مانطةدا نةشرةية
ناوضةيةكى ئيسرائيلى لة باكووري مووسَل دامبةزرَينن، هةمووى ئةوانة لة يةك تةوقيت هات و مةجبور 

بة هةموار كردنى ياساى بارى كةسى خؤمان داواى  بارةتبووين ئَيمة ياسايةكمان لةبةردةست بوو سة
ةَل ئةوانة هاوكات بَيت و لةطةَل مةوزوعى ياساى وةزارةتى ر ؤشنبريى لة تةئييلمان كرد  تاوةكو نةوةك لةط

هةمان كات تةحريزَيك هةبوو طومتان باشة با ئةوة تةئييل بَى و ماوةيةكى ترى بةسةر داب،َيت و با 
وةزعةكة هَيور بَيتةوة، كةواتة خةَلكَيك هةية لةسةر ئةو بةرنامةية ئين دةكات و بة بةرنامة و بة ثالن 
بؤ تَيكدانى ئةو نةسيية كؤمةآليةتى و ئاينى و نةتةوةيى ية كة لة كوردستان هةية و ئَيمة شانازى ثَيوة 
دةكةين، بةر لة دوو مانط هةر لة شارؤضكةى عةنكاوة دةنطةدةنطَيك دةستى ثَى كرد سةبارةت بة بار  و 

ياسا دراون، ئةطةر بة ياسا دراون جَيى فرؤشتنى مةى  و سالؤنات و ئةوانة، ئةوانة هةمووى بة مؤَلةت وبة 
دةبَى بة ياسا مامةَلةيان لةطةَل بكرَيت، فيعلةن لة بةغداة هةبوو ئةو ياسايةو لة كوردستانين هةية و 
وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزار تةعليماتى خؤى هةية و فيعلةن دةرضوو بةشَيكى زؤرى لة دةرةوةى ياسا 

َلمان بوو ضةندين كؤبوونةوة و  ضاوثَيكةوتنمان كرد لةطةَل بةرثرسانى لةطة ثائر.مؤَلةت دراوة، هاوكارم د
حكومةت تاوةكو توانيمان ئةوةى لة دةرةوةى ياساكانة و ئةوةى لة دةرةوةى ر َينماييةكانة داخبرَين و كة 
ببووة جَيطاى نيطةرانى خةَلكى شارةكة و بةر لة خةَلكى تر، تةنها مةسيحى تةعامول لةطةَل مةى و 

روب ناكات، ئةمر ؤة دواى ضةندين هةزار ساَل ناكرَيت ئَيستا بزانني ئَيمة مةشروب حةرامة يان مةش
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سالؤنى جوانكارى حةرامة يان مةساج حةرامة، هاوكارم كاك امري ئيشارةتى ثَييدا سالؤنَيك لَيرة و يةكَيكى 
تَيك هةية، ئةطةر مةوزوعَيك تر لة تةنيشتيةتى و ئةوة بسووتَينرَى و ئةوة مبَينَى، كةواتة لَيرة خةَل

ثَيكهاتةيةكى ئاينى يان مةسيحى و يةزيدية و باشة ئةطةر ئةو دوو ثَيكهاتةية كوردستان بة جَى بهَيَلن و 
عرياق بة جَى بهَيَلن ئايا كَيشةكانى كوردستان و عرياق حةل دةبَيت  ئةطةر حةل بَيت باشة، ئةطةر مةوزوع 

ةمل ئَيستا نية، مامؤستا عمر ئيشارةتى ثَييدا كاك  امري و سؤزان كَيشةى حةمل و حةرامة، حةرام و ح
خان ئيشارةتيان بةو شتانة دا ودةستيان خؤة بَى و من ثشتطرييان دةكةم، نوقاتيان لة سةر حرور دانا، 
ئةوانة نةبنة سةبةبى فيتنةيةكى تائيفى و دينى و قةومى لة كوردستان بؤ ئةوةى بيانةوَى فعلةن بارى 

كوردستان و ثَيشكةوتنى و ثةرةثَيدانى كوردستان ة لةر ووى ئيقتساديةوة و ة لةر ووى سياسى و  ئاسايى
كؤمةآليةتى و ر ؤشنبريى و تَيكى بدةن، زةرةرةكة لة هةموومانة، خةَلكى ئَيمة كة لة ناوةر است و خوارووى 

ئةوة بوو  مومكينة ئَيستا بري  عرياق تةنطاو بوو ر ووى كردة كوردستان، ئةى ئَيستا ر ووبكاتة كوَى  ئايا
بكاتةوة كة ئاخر قؤناغم كوردستان بوو ئَيستا كوردستانين  بةجَى بَيَلم، بة قةناعةتى من ئةوة نية، 
كةواتة هةر ئَيمة لة مةترسى نني، تةنها مةساَلحى تاكة كةس لة مةترسى نية، مةسالًََحى هةموومان لة 

سية، دةمانةوَى ئَيمة تَيكى بدةين، مومكينة خةَلكَيك لة مةترسى داية و تةجروبةى كوردستان لة مةتر
دةوروبةرمان ثَيى شاد نية ئةو ئيستقرارة ئةمنية و ئةو ئيقتساديةى كة لة كوردستان هةية، مومكينة ثَيى 
شاد نية كة ئةو تةقاروبة قةومى و نةتةوةييةى لة كوردستان دا هةية، ثَيى شاد نية ثَيشكةوتنى سياسى لة 

هةية، بةهةرشَيوةيةك دةيةوَى بؤ خؤى تَيكى بدا و لة هةموومان تَيكى بدات، بةس ئَيمة دةبَى  كوردستان
بة هةموومان بةرةنطارى ببينةوةو  بة هةموومان بيثارَيزين، نةوةك هيوم بكةينة سةر دوو حةلةقةى زؤر 

كةس و خةتةر نني زةعيف كة ميةن نني لة طرذى، ميةن نني لة ملمالنَيى سياسى، خةتةر نني لةسةر 
ة بكرَيتة سةر ئةو دوو ثَيكهاتةية، ة بة ساَلحى كةسى، ة بة نةتةوة و ة بة لةسةر دةسةآلت، كة هَير 

ئاينةوة، ئةوةة ببَيتة مايةى شَيواندن و تَيكدانى بارى كوردستان بة شَيوةيةكى طشتى، ئَيمة ئةطةر 
ساَلى  11و  11تا  11ئةنامدا تةمةنيان لة  سةيرى خيديؤكااان كردبَيت، ئةو كةسانةى كة ئةو ئيشةيان

بوو، ئايا ئَيمة جيلَيكمان ثةروةردة كرد بة وتارَيكى ئاينى يان بة فةرمانى حيزبَيك يان بة فةرمانى 
بةشَيوةيةكى در ندانة و بةشَيوةيةكى كة  سا و دةستوور بَينني و هيوم بكاتميةنَيك واز لة ياسا و ر َي

ةبَى و هيوم بكات سةر مةساَلحى خةَلك، ئةطةر ئةو جيلةمان ثةروةردة كردووة بةسيمايةكى در ندانةى ه
ئَيمةهةموومان لة مةترسني، كةواتة ثَيويستمان بة دةستوور و ياسا و حكومةت وثةرلةمان نية، دةبَى 
تةسليمى ئةو خةَلكة بكةين خؤيان ئيدارةى خؤيان بكةن، ضونكة بةر استى ئةوةى كرا لة دةرةوةى هةموو 
عورر و عادةتَيك بوو، وتارى ئاينى مزطةوتةكان و كةنيسةكان و دةزطاكانى ر اطةياندن بةداخةوة لة جياتى 
ئةوةى تةرةر بن لة هَيوركردنةوةى وةزع و كؤنرت ؤَل كردنى وةزع بةشَيكى زؤريان هاندةر و تاودةر و 

و زياد كردن و ثةرةثَيدانى بؤ  تةحريزى بةداخةوة دةَلَيم دروست كةرى فيتنة بوون لة بةينى ئةو ئةترار
ئةوةى قةت كؤنرت ؤَل نةكرَيت، زؤر بةداخةوة دةَلَيم كؤنرت ؤَلمان بةسةر كةسيان نية، ئةطةر خؤى و ويذدانى 
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خؤى و زةمريى خؤى بتوانَى، ئةطةر نا لة كؤنرتؤَل دةردةضَيت و بة كةمسان كؤنرتؤَل ناكرَيت، ئةوةة 
يلى رب العاملني، رب العاملني تةنها رةبى مةسيحني نية، يان تةنها رب هةدةفى ئةوانة، كةمسان نةبينة وةك

املسلمني بَيت ياخود رب اميزيدين بَيت، رب العاملني بؤ هةموومانة، دةيتوانى ئَيمة بة يةك نةتةوة وبة 
ة يةك ئاين و يةك قةوم خةلق بكات، بؤ ئَيمةى بة ئةنواع و ئةشكال خةلق كرد، كةواتة هةدةفةكةى لةوةي

كاركردن بة دذى ئريرادةى خوا وابزامن ثَين هةموو كةس ئةوانةى بة ئاينةوة مولتةزمن قبوَلى ناكةن، لة 
جياتى ئةوةى لة دةزطاكانى ر اطةياندن وتارة ئاينيةكان بة هةمووى روحى تةبايى و برايةتى و ثَيكةوة ذيان 

ثةرةى ثَى بدرَيت، بةداخةوة لة زؤر جَيطا  و ر َيز لة يةك طرتن و قبوَل كردن و ئةوة بايةخى ثَى بدرَيت و
بة عةكسى ئةوةوة دةكرَيت، ئةوةة ئةو جؤرة كارةى ىَل دةكةوَيتةوة، زؤر سوثاس بؤ ئةو برادةر و دؤست و 
ميةنانةى كة كة فعلةن ويستيان وةزعةكة كؤنرت ؤَل بكةن، بارةكة هَيمن بَيتةوة و بؤ ئةوةى بتوانَى لييانى 

ةنام بدات و بتوانَى ئةنامى ئةو تانة دةر و هاندةر و ئةوانةى جَى بةجَى ى ئةو تةحقيقى كارى خؤى ئ
ئيشةيان كرد و بربدرَينة دادطا، بةآلم لة هةندَى كاتين هةندَى ميةن بةداخةوة زؤر مةوزوعةكة ب،ووك 

نَيكى مةساج دةكةنةوة و كةئةنهو شتَيك نةقةوماوة، كةئةنةهو تةنها بينايةك سووتَينراوة و تةنها ساَلؤ
سووتَينراوة، كةئةنةهو تةنها مةسَلةحةتى تاكة كةسَيك لَيدراوة، نةخَير هةر هةمووى لةخؤيدا تةهديدى 
ئةمنى كوردستان و شَيوةى ثَيكةوة ذيان و شَيوةى ئيستقرارى ئةمنى ناوضةكة بة كاملى دةيكات، تةسةور 

رة، مةترسى لةسةر ذيانى هةموومان و نةكةين ئَيمة لة خةتةر بني، دة كةس يان ثانزة كةس لة خةتة
لةسةر تةجروبةى هةموومان بة طشتية دةبَى بيثارَيزين هةموومان و بةرةنطارى ئةو جؤرة كارانة ببينةوة، 
بؤية من داوا دةكةم خؤمان وةكو ليستى ر افيدةين ئيدانة و مةحكومى ئةو كارة در ندانةية دةكةين كة 

لة سووتاندنى ساَلؤنَيكى مةساجةوة هةتا دةطاتة سووتاندنى بارةطاى بةسةر هةر لة ئةوةَلى هةتا ئةخريى 
برادةران و برايانى ئيسالمى، بةتوندى مةحكومى دةكةين و هيوادارين ليذنةى تةحقيقى كارى خؤى 
ئةنام بدات بؤ ئةوةى سةبةبكاران بدرَينة دادطا، تةوسياتى ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى هاوبةة بكرَيتة 

و بدرَيتة حكومةت، بةس دةبَى موتابةعةى بكرَى بؤ جَى بةجَى كردنى نةك تةنها بكرَيتة بةرنامةى كار 
تةوسيات و لةسةر رةر و دؤآلبةكان مبَينَى، بةر لةوة من داوا لة هةموو ميةك دةكةم كة بة هةموو 

اهاتوو يان قوةمتانةوة هَيوركردنةوةى وةزعةكة بكةين بؤ ئةوةى كؤنرتؤَل بكرَيت و زياتر لة ر ؤذانى د
ماوةى داهاتوو زياتر ثةرة نةسَينَى، تةئكيد دةكةمةوة دةبَى حكومةت دةورى باشى هةبَى و دةورى كؤنرتؤَل 
كردنى دةزطاكانى ر اطةياندن و وتارة ئاينيةكانى هةبَى بؤ ئةوةى فعلةن بتوانن بة ئةركى هَيوركردنةوة و 

يةتى هةَلسن نةوةكو بة عةكسةوة، تةنها خةتةر ضاندنى روحى تةبايى و هاوبةشى و ثَيكةوة ذيان و برا
لةسةر تاكةكةسَيك نية بةَلكو خةتةر لةسةر هةموومانة، خةتةرى سياسية و خةتةرى ئيقتسادية و 
خةتةرى ئةمنية و خةتةرى ر ؤشنبريية، من دووبارةى دةكةمةوة كة ئةو تةوسياتة بكرَيتة بةرنامةى كار و 

ةجَى كردنى تةنها نةخرَيتة بةرنامةوة و بر وات، زؤر سوثاس هةموو هةروةها موتابةعة بكرَيت بؤ جَى ب
 .ميةكتان دةكةم
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك يشار فةرموو

 :بةر َيز يشار نم الدين نورالدين
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

حكوم دةكةين، بَى طومان ر ووداوة نةخوازراوةكانى ر ؤذى هةينى ر ابردوو كةلة زاخؤ هاتة ئاراوة ئيدانة و مة
ئةو ر ووداوانة بوونة مايةى تَيكدانى ر ةوشى ئاساين و سةقامطريى ناوضةكة و زةرةر و زيانى بة خةَلكى 
سيظيل و هةندَى ميةنى سياسى طةياند، ئةم جؤرة ر ووداوانة دةرفةت لةبةردةم نةيارانى ئةزموونةكةمان 

َى بةجَى بكةن، بؤ ر َيطة طرتن لةبةردةم ئةم جؤرة دةر ةخسَينن بؤ ئةوةى بتوانن مةرامى خؤيان ج
بارودؤخة و بةرز ر اطرتنى سةروةرى ياسا و بنرب  كردنى دووبارة بوونةوةى ئةم ئاذاوة طَير ية داواكارين 
ليذنةى ثَيكهَينراو بؤ بةدواداضوونى تا هةرضى زووة بة ئةركى سةر شانى خؤى هةستَى و شةفافانة مامةَلة 

وةكة بكات و تاوانباران دةست نيشان بكرَين و بدرَينة دادطا، كةم تةرخةمان لة ئةركى لةطةَل ر وودا
ثاراستنى سةرو ماَلى هاووآلتيان لَيكؤَلينةوةيان لةطةَل بكرَيت، سزا بدرَين و بؤ ر اى طشتى ثوختى 

و ميةك دةكةين ر ووداوةكة ئاشكرا بكرَيت و لة هةمان كات دا بؤ هَيوركردنةوةى بارودؤخةكة داوا لةهةمو
 .مةس ومنة ر ةفتار لةطةَل بارودؤخةكة بكةن، بةلةبةرضاو طرتنى بةرذةوةندية باآلكانى كوردستان، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبداهلل فةرموو
 :بةر َيز عبداهلل حممود حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
َيز دةكةين بةر استى ر اثؤرتةكةيان ر اثؤرتَيكة كة سةرةتا دةست خؤشى لة ر اثؤرتى هةردوو ليذنةى بةر 

يانة و ئاراستةى ووسيوكاتةكةى كةم بوو ماندووبووني ثَيوة ديارة و ئةوةى كة مةتَلوبة ئةوان ن
ثةرلةمانيان كردووة، ديارة ر ووداوةكانى ثارَيزطاى دهؤك و هةرَيمى كوردستان بةطشتى و بة تايبةتى لة 

نى لةمى هةموومان و دَلتةنطني بةو ر ووداوانةى كة ر ووى دا، بة تايبةتى لة زاخؤ بووة مايةى نيطةرا
ة كراوةتة سةريان و بارةطاكانى شوَينة طشتيةكان و لةو شوَينانةى كة برا مةسيحيةكان بة تةركيز هَير 

ر يزةكانى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان كة ئةمة كارَيكة دةبَيتة مايةى تَيكدان و هةَلوةشاندنى يةكَيتى 
خةَلكى كوردستان، ضونكة لةو ماوةيةى ثَيشوو وةكو هةموو ميةك ئاطادارن هَيرة كردن بؤ تريؤر كردنى 
برا مةسيحيةكان لة موسَل زؤربةى زؤريان هةرَيمى كوردستانيان وةكو ثةناطةيةكى ئارام لةبةرضاو طرت و 

ى زؤر لة مةسيحيةكان نيشتةجَين كة هاتنة هةرَيمى كوردستان و بة تايبةتى لة شارى زاخؤ ذمارةيةك
ئَيستا بووة بة ئةم ر ووداوانة بووة بة مايةى دوو دَلى و مورتاح نني و قةليقن لة وةزعى ئةمنى خؤيان لة 
هةرَيمى كوردستان، بؤية ثَيويستة هةموو ميةكمان ئةو ر ووداوانة بةر استى ر ووداوى طةورةن من لة 

وة، بة تايبةتى بؤ ئةو ميةنانةى كة لةو ر ووداوة دا تَيوةطالون و يان ئةهميةتى ر ووداوةكان كةم ناكةمة
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هَير ة كراوةتة سةريان، بةآلم ئةوةى جَيطةى ئةوةية كة قسةى لةسةر بكةين، كةسى تَيدا نةكوذرا كة 
 ئةمة ميةنَيكى ئييابية ، ضونكة ئَيمة هيض ضارةيةكمان نية، ئةم ر ووداوانة نة يةكةم تةجروبةمان بووة

لة هةرَيمى كوردستان و ر ةنطة شتى ترين بةدواى خؤى دا بهَينَى، هيض ضارةيةكمان نية جطة لة ثَيكةوة 
ذيان و يةكرت قبوَل كردن و هةموومان ثَيكةوة بة بريوباوةر ى ثَيكةوة ذيانى بة تايبةتى ئةو ثَيكهاتانةى تر 

هةرَيمى كوردستان ئاسايى بكةينةوة و  كة لة هةرَيمى كوردستانن هةوَل بدةين ئةو ر ةوشةى كة هةية لة
ضى بكرَيت بؤ ئييرائات كردن و ضاوةر َين بكةين تا ئةو ليذنانةى كة ديارى كراون ئييرائاتى قانونى 
ضية ثاشان ئييرائات بكرَى و هةموو هةوَلَيك بدةين بؤ هَيوركردنةوة و بؤ ئاسايى كردنةوةى ئةو ر ةوشةى 

ى ر اطةياندن شتَيكى نا تةبيعى هةية و ئومَيدةوارم هةموومان بةميةنى كة هةية، دةبينني لة كةناَلةكان
خَير و بةميةنى ثَيكةوة ذيان، ضونكة جطة لة طفتوطؤ و ثَيكةوة ذيان لة هةرَيمى كوردستان ر استة 
ر ووداوةكان ناخؤشن و بة تايبةتى بؤ ميةنى ثةيوةندار جَيطةى خؤيةتى ر ؤَلى ئةو كةسانةة بنرخَينني 

ر استى لة هةر ميةكن كة هةوَليان و جهوديان سةرر كرد، لةم ر ووداوانةدا خوَين نةر ذا، كة ئةمة مايةى بة
خؤشحاَلية بؤ هةموو ميةكمان، من لة ئةهميةتى ر ووداوةكان كةم ناكةمةوة، بةآلم ئةطةر بةو شَيوةية 

برادةرانةة لة قسةكانيان دا زؤر  بوواية ر ةنطة ضارةسةركردنةكةشى بة ئاقارَيكى تر دا بر ؤشتاية، ئةو
ميةنى ئييابيان ر وون كردةوة و دةست خؤشين لة ليذنةكان دةكةين و ئومَيدةوارم هةموو ميةكمان وآلتى 
خؤمان و نيشتمانى خؤمان بة طرنط سةير بكةين و ضاوى تَي بر وانني بؤ ئةوةى بتوانني ئةم ر ووداوانة 

ةوروبةرين، ئةو ر ووداوانةى ثَيشووة بةر استى يةعنى موئةهةل دووبارة نةبَيتةوةو هةلومةرجةكانى د
 .بوون بؤ ئةوةى ئةو ر ووداوانة ر ووبدات، ئومَيدةوارم ئةم ر ووداوانة دووبارة نةبنةوة و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاذة خان فةرموو
 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى ئةم مانطة كة لة شارى زاخؤ و شارةكانى سيمَيَل و 1ئةندامانى ثةرلةمان، دةربارةى ر وداوةكانى  بةر َيزان

دهؤك و ضةند شارَيكى تر ر وويان دا و ئَيمة لة ليستى ئازادى و عةدالةتى كؤمةآليةتى زؤر بة توندى 
يةكان بة تايبةتى ئيدانةى هةموو ئةو توندوتيذيانة دةكةين و بة هَيرة كردن بؤ سةر شوَينة طشت

دوكانةكانى مةى فرؤشنت و سةنتةرى مةساج و طازينؤ و ئوتَيلة طةشتياريةكان و هةروةها سووتاندنيان و 
ثاشان سووتاندنى بارةطاكانى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان، ئةوةى مى هةمووان ئاشكراية كة شارى زاخؤ 

لة نةتةوة و ئاينى جيا جيا و كة لةم شارةدا  بةوة نووسراوة كة شارَيكة دانيشتوانةكةى ثَيك هاتووة
ساآلنَيكة ئيسالم و كرستيان و يةزيدى بةيةكةوة وةكو برا ذياون لة خؤشى و ناخؤشى دا بةيةكةوة بوون، 

ى مانط لةميةن ضةند كةسانَيكى نا مةس ولةوة هَيرة كراوةتة سةر ئةو  1بةآلم بةداخةوة كة لة ر ؤذى 
زؤرى ماددى بة هاووآلتيان طةياندووة  ، سووتَينراون كة زةرةرو زيانَيكيمار دراونشوَينانة و بةو جؤرة ثةم
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و ضةند كةسَيكين بريندار بوون لة هَيزةكانى ثؤليس و ئاساين و هاووآلتيان، جطة لةو نائاراميةى كة لةو 
رنامةى بؤ ضةند ر ؤذةدا ئةم شارانةى طرتووةتةوة كة ئَيمة ثَيمان واية ئةو هَيرة و ثةممارانة بة

دار َيذراوة و دةستى دةرةكى لة ثشت ئةو ر ووداوانةوة هةية بؤ تَيكدانى ئةو وةزعة ئارامةى كة ئةمر ؤ لة 
كوردستان هةية، ثَيكةوة ذيان و تةبايى و برايةتى لة نَيوان نةتةوةو ئاين و مةزهةبةكان بؤية ثَيويستة ة 

يةكان كار بؤ ئةوة بكةين بؤ ئةوةى بارودؤخةكة لةميةن حكومةتةوة و ة لةميةن هَيز و ميةنة سياس
هةموو ئةو / بطةر َينينةوة بارودؤخى ئاسايى خؤى، ئةوين بة ئةنامدانى ئةم خاآلنةى خوارةوة، يةكةم

كةسانةى كة ئةو ئاذاوةيان ناوةتةوة بدرَينة دادطا و دواى ئاشكرا كردنى لَيكؤَلينةوةكان، ة ئةوانةى كة 
/ وتاندووة يان ئةوانةى كة بارةطاكانى يةكطرتووى ئيسالميان سووتاندووة، دووةمشوَينة طشتيةكانيان سو

هَيوركردنةوةى ئةو هةَلمةتى ر اطةياندنةى كةضةند ر ؤذَيكة لة كةناَلةكانى ر اطةياندن دةستيان ثَى كردووة 
ثَيويستة هةموو  /و كاريطةرى زؤر خراثى هةبووة لةسةر ئةوةى كة نةتوانرَى دؤخةكة ئارام بكرَيتةوة، سَي

ميةك مومارةسةى مار و ئازاديةكانى خؤيان بكةن بة ثَيى ياسا و بةشَيوةيةكى ئاشتيانة و شارستانيانة و 
دةربر ينى بريور اكان بة ئازادانة بَى و بة بةدةستهَينانى داواكان لةسةر بنةماى دميوكراسيةت بة بَى 

دووبارة / نى تر يان ثَيكهاتةكانى تر، ضوارةمبةكارهَينانى توندوتيذى و زةرةرطةياندن بة خةَلكا
ثَيداضوونةوة بة ر َيكخستنى هةندَى لةو قةزيانةى كة ثةيوةنديان بة قةزاوة هةية، بةشَيوةيةك كة 
سةربةخؤيى خؤى لةدةست نةدات، بؤ ئةغرازى ميةنَيك يان كةسانَيك بةكارنةهَينرَى، ياسا لةسةرةوةى 

رسينةوة لةطةَل ميةنة كةم تةرخةمةكان بكرَيت لة هَيزةكانى ناوخؤ و لَيث/ هةموو كةسَيك بَيت، ثَينج
ثَيويستة / ئاساين كة نةيانتوانى كؤنرت ؤَلى ئةم  وةزعة بكةن و شوَينةكان وةكو ثَيويست بثارَيزن، شةة

ن وةزارةتى ئةوقار و كاروبارى ئاينى خوتبةكانى ر ؤذانى هةينى ر َيك خبات و ئاطادارى مةم و خةتيبةكا
بكاتةوة كة دوور بن لة زمانى هاندانى خةَلك بؤ مةبةستَيك ضونكة كارى ئةوان تةنها ضاكسازى 

بةردةوام بوون / وئامؤذطارية لةناو كؤمةَلطا نةك هاندانى خةَلك بؤ مةبةستَيك كة خؤيان دةيانةوَى، حةوت
ارى سياسى و ئاشتةوايى لةسةر ثرؤسةى ضاكسازى سياسى و ئابوورى و كؤمةآليةتى كة ببَيتة هؤى ئيستقر

كؤمةآليةتى و ثَيشكةوتنى ئابوورى كة عةدالةت و يةكسانى ىَل بَيتة كايةوة وهةىل كار بر ةخسَينَى بؤ 
طةنان، ضونكة بةر استى ئةوةى تَيبينى دةكرا زؤربةى ئةوانةى كة هَير شةكانيان دةكرد طةنةكان بوون 

 .وئةو طةنانةى كة بَى كار بوون، زؤر سوثاس
 :ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .فةرموو فاضلكاك 
 :حسن امساعيل فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا دةست خؤشى لة هةردوو ليذنةى ناوبراو دةكةين بؤ ئةرك و ماندووبوونةكانيان، ديارة ئةوةى كة 

سا وةكو ثَيويست نية، لة سنوورى ثارَيزطاى دهؤك ر ووى دا جارَيكى تر ئةوةى سةملاند كة سةروةرى يا



 38 

ضونكة خؤى سةروةرى ياسا ئةوةية كة ياسا سةروماَلى هاووآلتيان بثارَيزَى لة كاتَيك دا لة شارَيكى وةكو 
زاخؤ لة ئةنامى كارَيكى تَيكدةرانةى كؤمةَلَيك، ضونكة كارةكة واية، كؤمةَلَيك طَيرةشَيوَين و تَيكدةر 

ت و هَيزةكانى ئةمن و ئاساين سةروماَلى هاووآلتيان ثَى شتَيكى لةو بابةتة كرا ناكرَيت تا دةسةآل
نةثارَيزرَى، ئةمة ثاساو نية يةعنى وةكو ئةوةى كة لة ر اثؤرتى هةردوو ليذنة هاتووة كة ثاساوى دةزطا 
ئةمنيةكان ئةوةية كة ذمارةى ثَيويست لة ثؤليس و ئاسايشيان نةبووة، ئةمة ثاساو نية لة كاتَيك دا ئةو 

س و ئاسايشة هةية بؤ دةبَى لة شارَيكى وةكو زاخؤ كة داوا دةكرَيت بكرَيتة ثارَيزطا تةنها هةموو ثؤلي
نزيكةى سةد كةس هةبَى بةو كارة هةَلبستَى لة شارَيكى ئاوا كة شارَيكة لةسةر سنوورة، ديارة ئةو شارانةى 

ئةطةر هةر كردةوةيةكى  لةسةر سنوورن يةعنى ئةمنيةتيان ثَيويستى بة ثاراستنى زياتر هةية، يةعنى خؤ
خراث هةبَيت زياتر لة سنوورةكانةوة دةرباز دةبَيت، ئةمة ثاساو نية و بةو دةليلةى كة ئةمر ؤ لة 
كوردستان ئةمنيةت بة شَيوةيةك بةرقةرارة ئةو هةموو كارة تريؤرستيانةى كة لة شوَينةكانى ترى عرياق 

ين و ثؤليس لة كوردستان زؤر بةهَيزن و زؤر دةكرَى و لة كوردستان ناكرَيت ماناى هَيزةكانى ئاسا
بةتوانان و ذمارةى ثَيويستيان هةية وةكو ئةوةى كة نةتييةكة ئةوةى نيشان دا، بةآلم وةكو لة 
ر اثؤرتةكةة كة باس دةكرَيت و كة ئةمة كارَيكى بة بةرنامة بووة، بةَلَى ئةمة فعلةن خؤ ئةمة لةوةية كة 

ةت هةتا سووتاندنى بارةطاكانين يةعنى بؤ دةبَيت لة كاتَيك هَيزةكانى ر ووداوةكان وا هاتةوة كة تةنان
ئاساين بةو ذمارة كةمة و لة سيمَيَل بة هةمان شَيوة كة ذمارة كةمة، لة دهؤك باسى ذمارةى ثؤليس و 

لة ثارَيزطاى دهؤك ضةند كةس واجبيان هةية و شةو و ر ؤذة ضؤنة واجبةكةيان ،  ،ئاساين نةكراوة
ةنووسراوة، بةآلم ثَيمواية بة طوَيرةى ئةو قةزايانة بَى ئةوين لة دوو سةد كةس زياتر نية، بؤية ذمارةكة ن

نةيتوانى كؤنرت ؤَلى ئةو شتانة بكات، جا ئةمة ثَيويست بةوة دةكات كة دةزطاكانى ئةمنى بة تايبةتى خؤى 
ثرسيارانة بداتةوة، ضونكة وةزارةتى ناوخؤ كة مةعنية لةبةردةم ثةرلةمان ئامادة بَيت و وةآلمى ئةو 

ئةوةى كة لة ر اثؤرتةكة هاتووة موقني  نية بةوةى كة بتوانرَى ئةو شتانة بكرَيت، من باسى ميةنَيكى 
ترين دةكةم وةكو هؤكارَيكى تر، يةعنى هةر كاتَيك كة كَيشةى نَيوان ميةنة سياسيةكان ئيشى لةسةر 

م جؤرة ر وودةدات، يةعنى ئةوة بةماناى ئةوة نايةت كة ئةو بكرَيت و وردة وردة زةق بكرَيتةوة ر ووداوى لة
ميةنةنانة خؤيان ر استةوخؤ دةستيان هةية لةو مةسةمنة بةآلم خؤى دائيمةن كَيشة و مةشاكيل لة 
ئةجواى فةوزا دروست دةبَيت، يةعنى كة دوو ميةن با بةعةلةنين نةبَى و با لة دةزطاكانى ر اطةياندن بة 

بةآلم بة نهَينى كة ئةو هةموو دذايةتيةى يةكرتكرا، كار بؤ ئةوة دةكات كة دةرفةتَيكة  عةلةنين نةبَى،
دةتوامن بَلَيم بؤ دوذمنانى كوردستان كة كَيشةكان طةورةتر بكةن، بة تايبةتى لةبارو زروفى ئةمر ؤ، يةعنى 

ةوة و بطاتة دةست بؤية ثَيويست دةكات لةسةر ميةنة سياسيةكانين ثَين ئةوةى كَيشةكان بطاتة خوار
خةَلكانَيك كة نةتوانن بةشَيوةيةكى مةس ومنة موعامةلةى لةطةَل بكةن، لةسةرةوة  بةيةكةوة دابنيشن و 
كَيشةكان ضارةسةر بكةن، ئةمة يةكَيك لةو هؤكارانةية كة دةبَيتة هؤى، هؤكارى ترين تةبعةن ديارة ئةو 

ن دانيشتووين بؤ ضارةسةر كردنى ر ووداوَيكى ئاوا كة واقعةى كة ئَيستا هةية، ئَيمة ئَيستا وةكو ثةرلةما
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ى شوبات كة زيانى طيانيشى هةبوو 14خؤشبةختانة كة هيض زيانى طيانى نةبووة، بةآلم لة ر ووداوةكانى 
لة ( 1)ثةرلةمان دانيشت و ليذنةى ثَيكهَينا و ضوو بةدواداضوونى كرد و دواجارين بر يارى ذمارة 

ر يارة بة كَوى طةيشت  يةعنى جَى بةجَى كرا  هةتا ئَيمة بةدواداضوونيشمان دةركرا ئةم ب  13/1/1111
 1بؤى نةكرد، من ثَيمواية ئةو ر اسثاردانةى كة ئَيستا هاتوون، قوةتى ئةوةيان نية كة ئةطةر بر ياري ذمارة 

ةمان بر يار جَى بةجَى بكراباية، بؤية باشرتة ئَيمة بطةر َيينةوة سةر ئةوةى كة ثَيويستة كاتَيك ثةرل
دةردةكات يان ر اسثاردة دةردةكات جَى بةجَى دةكرَيت، ئةو حكومةتة ئةوة جَى بةجَى دةكات   ضةند ئَيمة 
دةتوانني لَيثَي،ينةوة لةم حكومةتة بكةين  ضةند ئةو حكومةتة دةسةآلتى هةية  خؤ ئةطةر ئَيستا ئةطةر 

اشكاوانة و ر استطؤيانة قسة بكات ئةوين حكومةتين بانط بكرَيتة ئَيرة لَيى بثرسى ئةوين ئةطةر ر 
دةسةآلتى نية، لةبةرئةوةى ئةو هَيزةى هةية لة دةست خؤى نية، بؤية هةتا ر ةخنةكان كة ئاراستةى هَيزة 
ئةمنيةكان دةكرَي كة طواية موقةسرن لةوةى كة ئةو شتانة بووة، ر ةخنةكان ئار استةى ميةنَيكى سياسى 

هةبَى نار ةواية، ضونكة تؤ حكومةتت هةية بؤ تؤ ميةنَيكى سياسى نابي،  دةكرَيت، ئةمة ئةطةر حكومةت
بةآلم لةبةرئةوةى واقعةكة واية و هَيزةكان بةم شَيوةية دابةة بوون، كَيشةكانين وا ئاَلؤز بوون كة 
ضارةسةريان زةمحةت بَى، خاَلَيكى تر كة بةر استى كة من زؤر بة خراثى دةبينم كة بةم شَيوةية يةعنى 
كَيشةى تر تَيكةَل بة كَيشةى بةينى ثَيكهاتة كؤمةآلتيةكانى كوردستان بكرَيت، يةعنى بة تايبةتى لةر ووى 
ئاينى و لةر ووى نةتةوةيى كة ئةمة ثَيشرت ئةمة وجودى نةبووة و خةَلكى ترين دةورانى ثَيشرتين 

ئَيمة هةوَل بدةين بة توندترين هةوَليان داوة ئةو كَيشانة دروست بكةن نةيانتوانيوة، بؤية يةعنى دةبَى 
شَيوة ر َيطة لةوة بطريَى، يةعنى دوو مةوزوع ئاوا تَيكةَل بة يةكرت نةكرَيت، يةعنى ئةمة سةرةتايةكى زؤر 
ترسناكة، لةوانةية لة بةينى دوو ميةنى سياسى ئةطةر كَيشةيةكين دروست بَيت دةتوانرَى بة دانيشنت و 

 .ئةمة ضارةسةرى زةمحةت ترة، زؤر سوثاس بة طفتوطؤ ضارةسةر بكرَيت، بةآلم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاس بةر َيزان، ئَيستا ئةو بةر َيزانةى كة سةرؤكى فراكسيؤن و ليستةكان بوون قسةيان كرد، ئَيستا 
ؤر ئةخني عمر، دَلشاد شهاب، دكت)ئةو بةر َيزانة ناويان دةنووسم، ئةم بةر َيزانة دةيانةوَيت قسة بكةن، 

بةشري، امساعيل طةآلَلي، ئاشيت عزيز، ثةميان عزالدين، ثَيشةوا تؤفيق، ر َيباز فتاح، امينة زكري، ئاسؤ كريم، 
، حازم سسني، خليل عومسان، خورشيد امحد، دكتؤرة جيهان، طوَليزار قادر، طاهرتارا ئةسعةدي، اال 

، ذيان عمر، مسرية طؤران، دكتؤر سةروةر، ، زكية صااثائربيالل سليمان، محة سعيد، بةيان امحد، دكتؤر 
شظان امحد، كاوة حممد امني، سيوةيل عومسان، سةرهةنط فرج، عبداهلل مةم نوري، عزمية نم الدين، 
ثةميان عزالدين، نةسرين اال، شَيروان حةيدةري، عةوني بةزاز، صباح بيت اهلل، صبيحة امحد، عبدالسالم 

ة، ناسك تؤفيق، صباح بةرزني، هاور از خؤشناو، عماد حممد، عمر بةرواري، علي حسني، سؤزان خؤشاب
عبدالرمحن، عمر نورةديين، عمر هةورامي، فازَل بةشارةتي، كةيلي اكرم، طؤران ئازاد، منة ضةلةبي، 
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نيشتمان مرشد، حممد شارةزووري، دلَير حممود، فرمان عزالدين، عبدالرمحن حسني، مسري سليم، سةرطوَل 
 .ئةخني خان، فةرموو( حسن حممد، ئاواز عبدالواحد رةزا، دكتؤر

 :بةر َيز ئةخني عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةدةستثَيكي قسةكاادا بةر اسيت ئيدانةو مةحكومي ئةم كارة قَيزةونة دةكةم، وةكو ومت ئةمة 
ؤر و ترسةوة دةستى ثَى دةرئةنامى سياسةتَيكة كة خةريكة خؤى بةسةر وآلتى ئَيمةدا دةسةثَينَى، بةز

كردووة و بة تؤقاندنى خةَلكةوة دةستى ثَى كردووة، بةر استى ئةمة كارةساتَيكة كة كاتَيك ذيان وماَلى 
خةَلكى ئَيمة بكةوَيتة بةر هةر ةشة و ترس و تؤقاندن، لة هةمووى خةمناك تر ئةوةية كة ئةو كةسانةى 

اتى وآلتى ئَيمةن، ئةوانةى كة بة هؤى دينةوة ياخود كة كةوتنة بةر ئةم هةر ةشةية برايانى كة ئةقةلي
بةهؤى شتى قةوميةتةوة لة وآلتى ئَيمةدا بة كةمينة دةذمَيردرَين، بةر استى بة هةمان شَيوة زياتر ئَيمةى 
موسوَلمان ضؤن مافمان بة خؤمان داوة و ضؤن بة خؤمان دةَلَيني ئَيمة خاوةنى ئةم كوردستانةين برا 

ى ئَيمة لة ئَيمة زياتر خاوةنى ئةم كوردستانةن، برا مةسيحيةكانى ئَيمة لة ئَيمة زياتر و يةزيدية كوردةكان
ثَيشى ئَيمةة خاوةنى ئةم وآلتةى ئَيمةن، بؤية ئَيمةى موسوَلمان بةر استى مافى ئةوةمان نية حوكم بدةين 

وآلتى ئةوانةية ضؤن  لةسةر مان و نةمانى هيض كةسَيك لةم وآلتة، ئةوان ضونكة هاوبةشى ئَيمةن، وآلت
وآلتى ئَيمةية هاوبةشى مافةكانى خؤيانن ئةمة مافَيك نية كة ئَيمة بة ئةوانى دةبةخشني، ئةمة مافى 
خؤيانة كة هةيانة لةم وآلتة، زؤر بؤ ئَيمة شةرمةندةية كة ئَيمة ساَلةهاى ساَلة خةريكني خوَين دةر َيذين و 

ووة بؤ ئةوةى ئةم ر ؤذة دروست بكةين بةرامبةر بةو شةر  و شؤر مشان كردووة و طيااان فيدا كرد
كارةساتانةى كة دةكرا دذى ئَيمة وةكو كورد، ئَيستا ئَيمة هةستني وةكو كورد بةرامبةر بة برا مةسيحيةكان 
و يةزيديةكان لة كوردستان دا كة ئةوان لة ئَيمة زياتر هةندَى ميةنى سياسى لة ئَيمة زياتر خوَينيان 

ئةوةى ئةم ر ؤذة بَيننة دى، شؤر شةكانى ئةيلول و طوآلن شايةدة كةوا برا يةزيديةكان و برا ر شتووة و بؤ 
مةسيحيةكان ضةند هاوشَيوة و هاو خةباتى ئَيمة بوونة لةو شؤر شانة و ضةند خوَينيان ر شتووة ئةم ر ؤذة، 

و هةندَى كةس هةية و بةر َيزان هةروةها جَيطاى سةرسور مانة بؤ من كةوا ببينى هةندَى جَيطا هةية 
هةندَى شوَين هةية مار بة خؤيان بدةن كة ببنة جَيطرةوةى ئةو دةزطا و ئةو موئةسةساتانةى كة سوَلتةن 
ئَيستا لَيرة، ة ثةرلةمانة و ة حكومةتة و ة دادطاية، من نازامن خةَلكانَيك ضؤن و بة ة شَيوةيةك و لة ة 

ة جَيطرةوةى ئةم دةسةآلتانةى هةرَيمى كوردستان و مار بة شوَينَيك دا ئةو مافةيان وةرطرتووة كةوا ببن
خؤيان بدةن حوكم بةسةر خةَلك دا بدةن و سزاى خةَلك بدةن و مافيان ىَل زةوت بكةن و تةنانةت 
طةيشتووةتة ئةوةى كة ياسا تةعديل دةكةن و ياسا ئيلغا دةكةنةوة بةبَى ئةوةى كةس ئةو مافةى دابَى 

ةياندنةكانين بةر استى ئةبَى ئةمة لةميةن ثةرلةمان و لةميةن حكومةتيشةوة ثَييان، سةبارةت بة ر اط
ر اوةستانى لةسةر بكرَيت، ر استة هةندَى كةناَلى ر اطةياندن هةية كة بةر استى ئَيستا كة دةيكةيتةوة تؤ 

ر اطةياندن  هةست دةكةى لةشةر َيكى ناوخؤ داى، براينة ئَيمة ئَيستا ئةوة نية،مةسةلةكة لة جياتى ئةوةى
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هَيورى بكاتةوة زياتر تةسعيدى دةكات، باشة ئةمة لة مةسَلةحةتى كَي داية  ئَيمة با ثرسيار لة خؤمان 
بكةين، لةهةرَيمى كوردستان بة هةموو ميةنةكانةوة بة ر اطةياندنةوة بة ر اطةياندنة سةربةخؤكانيشةوة 

وة هاندانة  دةبَى حكومةتين بةر استى و بة بابة لة مةسَلةحةتى كَى داية ئةم تةسعيد كردن و بةم شَي
جدى لةسةر ئةم مةوقفة مةوقفى هةبَى، مةجال نةدات بة هيض ر اطةياندنَيك كة بةم شَيوةية ر ةفتار بكات، 
هةروةها من زؤر دَلتةنطم كلتورَيك لةناو وآلتى ئَيمة دروست بَيت كة قودسيةت بؤ موئةسةساتى خؤمان 

موو دنيادا جَيطايةكى زؤر موقةدةسة، جَيطايةكة كةوا خةَلك بةو شوَينةى دادةنا دانةنَيني، ثةرلةمان لة هة
كة ئةو وةكو تاك حوكم دةكات لةو وآلتة و لةر َيطاى ئةو نوَينةرةوة كة ئةو هةَلى بذاردووة و دةنطى بؤ داوة 

َيك دروست كراوة و ببَى بة نوَينةرى لةو شوَينة دا حوكم بدات، بةآلم مةعةل ئةسةر لةناو ئَيمة كلتور
كةوا ئةطةر هاتو دذايةتى موئةسةسات بكرَى و بة تايبةتى ثةرلةمان ئةطةر هاتو دذايةتى بكرَيت ئةوة 
ئازايةتية، بةداخةوة لةوة طةورةتر كارةساتةكة ئةوةية كة بةرثرسانى سياسى ئَيمةة بةو ضاوة وة و بةو 

 .ر سوثاسمةوقفةوة ر ةفتار لةطةَل ثةرلةمانى كوردستان دةكةن، زؤ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك دَلشاد فةرموو

 :بةر َيز  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يا أيها الذين اماوا ان جاءكم فاسق بابأ فتبياوا ان تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على )بةناوى خواى طةورة، 
ثةرلةمان و ئةندامانى بةر َيزى ثةرلةمان، ثَيشى ، بةر َيز سةرؤكى (صدق اهلل العظيم( )مافعلتم نادمني

هةموو شت من زؤر دةست خؤشى و ماندوو نةبوون لة هةخاآلن و هاوكارامن لة هةردوو ليذنةى ناوخؤ و 
ليذنةى مافى مرؤخ دةكةم كة بةر استى بةشَيوةيةكى زؤر ثيشةييانة و دوور لة هيض كاريطةريةك و 

سَى ر ؤذةى ر ابردوو دا كارَيكى زؤر ثوخت و ر َيك و ثَيكيان ئةنام دا ماندوونةناسانة لةماوةى ئةو دوو، 
توانيان بوَيرانة دةست لةسةر خاَلة موازةكان و لةسةر كةموكور يةكان دابنَين، خؤشبةختانة ئةوةى كةوا 

دانةوةى لَيشى هاتة بةرهةم ر اثؤرتَيكة كة ئيمزاى هةمووانى لةسةرة و ئةم ئيمزاية جودا لةوةى كةوا ر ةنط
بري و كارى ئةم كةسانةية كةوا وةكو كةسى ثرؤفيشناَل لة ليذنةكانياندا، بةآلم ثَيكهاتةى زؤربةى 
ثَيكهاتةكان و فراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمانيشى تَيداية، كةضى وا هةست دةكرَيت كةوا هةندَيك لةم طوتنانة 

استة ئةو قيمةت و ئةهميةتةى بؤ وةكو ئةوةى كة بة ضاوَيكى ترةوة سةير بكرَين و ياخود خوانةخو
دانةنرَيت كة من دووثاتى هةموو ر َيز و ثشتطريي و ثاَلثشتى تةواوى خؤمان بؤ ئةو ر اثؤرتة و بؤ يةكة 
يةكةى خاَلةكانى دةكةمةوة، بةر َيزان ثَيويستة ئَيمة هةَلوةستةيةك لةسةر ئةم بارودؤخة بكةين، ئةوةى كة 

، ئَيمة لة كوَيني، لة ساتةوةختَيك دا كة خةَلكى كوردستان ضاوةر وانى ئةم ر ووداوانةى تَيدا دةطوزةرَى
هةنطاونانى قؤناغى تازة و ئومَيدى بةرةو ثَين ضوونى كَيشةى نةتةوةيى طةىل كوردستانة بة تَيكر ا و هى 

اق و نةتةوةى كوردة بة شَيوةيةكى تايبةت، لةو كاتةى كةوا كوردستان بووةتة ئةو شوَينةى كةوا ئَيستا عري
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ميةنة ناكؤكةكانى ناوضة ر وو لة هةرَيمى كوردستان دةكةن بؤ ضارةسةر كردنى طرفتةكانيان، لةو كاتةى 
كةوا سةركرادايةتى سياسى كوردستان خةريكى كاركردنة بؤ يةكخستنى ر َيز و ناو ماَلى كورد و هاو 

خةريكى ئامادةسازين بؤ بةستنى  هةَلوَيستى لة هةر ضوار ثارضةى كوردستان، لةو ساتةوةختةى كةوا ئَيمة
كؤنطرةى نةتةوةيى لةو ساتة وةختةى كةوا خةَلكى كوردستان بة ثةر ؤشةوة دةر وانَيتة هاوَلةكانى هةموو 
ميةنةكان بة تايبةتى ميةنى دةسةآلتدار بؤ دةست ثَيشخةرى بؤ ئاشتةوايى نيشتمانى و ئاشتةوايى 

ر ووبونةوةى ئةو تةحةديانةى كةوا دَينة ثَيشمان لةو كاتةى كةوا ناوخؤيى و ر َيكخستنى ماَلى كورد و ر ووبة
خةَلك بةم هةموو ئومَيدةوانةوة ئينتزارى ئةم هةنطاوانة دةكات، لةو كاتةى كةوا كَين هةنطاو دةنَين 
بةرامبةر ئةم مةس وليةتة، كَين بوونةتة شوَينى كؤبوونةوةى ئةم مةسائيالنة  كَين بوونةتة شوَينى 

َير وانينى طةىل كورد لة سوريا، طةىل كورد لة باكورى كوردستان، طةىل كورد لة ر ؤذهةآلتى ئومَيدو ت
كوردستان، ر وو لة كوَى دةكةن  كوَيية شوَينَى كؤبوونةوةكةيان  كوَيية ئةو شوَينةى كةوا ئومَيدى لةسةر 

نةتةوةيى، دةضَيت خؤى  بونياد دةنَين  ثرسيار ئةوةية دةسةآلتَيك ئةمة بةرنامة و كارى بَيت بؤ كارى
خباتة خانةيةكى واو طةمةيةكى وةك ئةمةوة كةوا ئةو وةزعةى ئَيستا ثَييدا تَى دا دةطوزةرَيت ، ثرسيارى 
من ئةوةية دةطوترَيت دةسةآلت بةرثرسة، ئةطةر بةماناى بةرثرسياريةتى دةسةآلتة لة ثاراستنى ئةمن و 

ني، ئَيمة بةرثرسني لة سةركةوتنةكانين بةرثرسني، لة ئاسايشى هةرَيمى كوردستان بةَلَى ئَيمة بةرثرس
شكستةكانين بةرثرسني، لة خؤشطوزةرانين بةرثرسني، لة ئاوةدانين بةرثرسني، لة ثشَيويةكانين 
بةرثرسني، بةَمم بةو مانا نار ةوايةى كةوا خةَلكَيك مار بةخؤى بدات، جَيطرةوةى دادطابَى، جَيطرةوةى 

وةى ثةرلةمان بَى، جَيطرةوةى هةرضى موئةسةساتى تةشريعى، هةرضى موئةسةساتى لَيكؤَلينةوةبَى، جَيطرة
قةزائى ئةم وَمتةبَى، قةرارى تؤمةت بةخشينةوة بدات، ئايا ئةطةر سياسيةك، ئةطةر ثةرلةمانتارَيك، ئةطةر 

ر ئةوة سةرؤكي حيزبَيك مافى ئةوةى بةخؤى دا ببَيتة حاكم و خةَلك تاوانبار بكات، ة ثرسيارَيك لةسة
دةمَينَيتةوة ئةطةر زابتَيكى ثؤليسين كةسَيكى بَي تاوانى طرت، تاوانى كامةى طةورةترة، كامةى ثرت هةقى 
بةخؤى داوة، تةجاوزى لةسةر ئةو دةسةَمتةى كردووة، ئةوةى كةوا ثَيى بةخشراوة، ئةطةر باس لةسةر 

كرد، وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمانين  ئةوةية، من  وةكو ئةندامَيكى ثارتى مافى خؤمة كة ثَيشرتين باسم
دةثرسم ثارتى لةكوَيى ئةم موعادةلةية موستةفيدة ، لةشَيواندنى وةزعى ئةو خةَلكةى كةوا زؤرينةى 
هةرة زؤرى دؤست و ميةنطرى ثارتية ، لةشَيواندنى شارَيك كة بةقةدةر دةنطى خةَلكانى تر ثَيشمةرطة و 

اندنى بذَيوى و ذيانى نةتةوةو ئاينَيك كةوا سةركردايةتى ثاريتى و شةهيدى لةناو ئةم ثارتةدا هةن، لة شَيو
سةرؤكى ثارتى لةسةر ثَيكةوة ذيانى لةطةَل ئةم نةتةوانة تةكريم كرا لةباَمترين دةسةَمتةكانى ئةم 
 وَمتةدا ، ئةم جيهانةدا، ثارتى لةكوَيى ئةم موعادةلة موستةفيدة  ب،َيت هةَلبكوتَيتة سةر دوكان و ماَلى

خةَلكى، هةَلبكوتَيتة سةر بارةطاكانى خةَلكى، بةَمم بةداخةوة من سةد جار داخ بارم لةوةى كة بارةطاكانى 
يةكطرتووى ئيسالمى سووتان، ضونكة هةقيقةتى مةس ةلةكة تَيدا بزر دةبى، ئةطينا ئةسلى مةسةلةكة 

ؤى ر ةنطدةداتةوة، كة لَيرة ئةوة نية، ئةسلى مةسةلةكة شتَيكى ترة، كة لة خيتابى برايانى مةسيحى خ
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دةنطى خؤيانة، ر ةنطى خؤيانة، ئةو ئيعالمةى كة دوَينَى و ثَيرَى بة عةكسى طوتنى ئةم براية بوو كة خؤى 
لةناو هةقيقةتةكاندا بووة، دةيطوت نةخَير ئةوانةى كة سووتاون ماَل و موَلكى بةرثرسةكانى ثارتى و 

انَيكى مةسيحيةك لةتةك يةكةوةن، دوكانى بةرثرسةكة مةسيحيةكان نني، دوكانَيكى بةرثرس و دوك
سووتاوة، بةَمم دوكانى مةسيحيةكة نةسووتاوة، ئةمر ؤ ة جةوابَيك دةدةنةوة، ئةمة طوتنى شاهَيدى 
هةقيقةتَيكة كة خؤى لةناويدا ذياوة، كة جةرطى سووتاوة لة تَير وانينى خؤى لة بةرامبةر ئةم وةزعة، 

نامان خةنة خانةيةكةوة، كة من خؤم لة خانةى ديفاع كردنةوةيدا ببينمةوة،  بةر َيزان ئةمانة هةمووى
ر ةوايةتى بةهَير ة كردنة سةر بارةطاكانى حيزبَيك بدةم، من بة قةدةر برادةرانى يةكطرتوو ثَيى 
نارةحةمت، ثَيشمواية تةقديرى ئةو شعورةة دةكةم كة ئازارَيكى زياتريان ثَيطةيشتبَى لةوةى كة فعلةن 

عةدايان لةسةر كراوة، فعلةن بارةطاكانيان سووتاوة، فعلةن تةجاوزة لةسةر ئازادى، فعلةن تةجاوزة لةسةر تة
مافة سياسيةكان كة لةم هةرَيمةدا هةن، بةَمم ئةمة من باوةر ناكةم ر َيطا بةوة بدات كةوا برايانى ئَيمة 

يةك بدةن، بكةونة تؤمةتبار كردنى ثَيشى ئةوةى كةوا مؤَلةت بةخؤيان و دةرفةت بةهيض لَيكؤَلينةوة
خةَلكى تر و ميةنَيكى تر، بةتايبةتى ميةنَيك كةوا بةرثرسيارَيتيةكى طةورةى لة هةرَيمى كوردستاندا 
لةئةستؤ داية، ئةطةر ر ووداوَيكى ناديار كاتَيك كة لَيثَي،ينةوةى ىَل دةكرَيت، ئةطةر ر ووداوَيك ر وويداو ناديار 

ى ىَل دةكرَيت، يةكةمني جار بري لةوة دةكرَيتةوة كَى موستةفيدة لةم ر ووداوة، من بوو كة لَيثَي،ينةوة
دةثرمسةوة لة ثةرلةمانتاران لة خةَلكى كوردستانين، ثارتى لةكوَيى ئةم مةسةلةية  موستةفيدة  ة 

ى خؤياندا قازانَيكى لةم مةسةلةية  لة شَيواندنَيكى وةزعي وا، لة شوَينَيك كةوا هةمويان لة خيتابةكان
تةئكيد لةوة دةكةنةوة كة شوَينى باَم دةستى ثارتية، ة قازانَيكى بؤ ئَيمة تَيدا هةية، بؤ ئةوةى ئَيمة ر َيطا 
بؤ ئةم مةسةلةية خؤة بكةين  بةم وةزعة هةَلبستني  خاَلى دووةمم بةر َيزان ئةو زوَلمةى كةوا خةريكة 

ى خةَلكى خؤر اطرو شؤرة ثةروةرو ثَيشمةرطة ثةروةرى لة خةَلكى بادينان بكرَى، خةريكة داواكاريةكان
بادينان ب،ووك بكرَيتةوة لةوةى ئةطةر خةَلكى بادينان لة دةسةَمت نار ازين، ئةطةر داواكارى و 
ناعةدالةتيان هةية، هَير ة دةكةنة سةر كةنيسة، هَير ة دةكةنة سةر ئوتَيل، هَير ة دةكةنة سةر دوكان و 

طاى قائيمقاميةتيان ثَى ةم خةَلكةى كةوا هَير شى كردؤتة سةر ئةو شوَينانة، ر َيكةسابةتى خةَلك، بؤ ئ
ر َيطاى بةلةديةيان ثَى نةدةزانى  ر َيطاى موحافةزةيان ثَى نةدةزانى  ئةطةر واية تور ةيى خةَلكةو  نةدةزانى 

ور ةبَى، ئَيمة تور ةيى خةَلكَيك بيةوَى ئةفعاىل خؤى بةناوى تور ةيى خةَلكةوة عةرز بكات، خةَلك ئةطةر ت
خةَلكى خؤمان قبوَلة، دةشزانني خةَلكى بادينان نار ةزايى هةية، دةشزانني كةم و كورتى هةية، دةزانني 
داواكاريان هةية، داواكارى ئاسايية، خةَلكى بادينان بةشَيكن لةو كؤمةَلطايةو لةو موجتةمةعةو لةو 

سلَيمانى، وةكو خةَلكى هةر شوَينَيكى تر داواكاريان هةية،  كوردستانة، وةكو خةَلكى هةولَير،  وةكو خةَلكى
بةَمم طوناهَيك دةرهةقى ئةم خةَلكة دةكرَيت، داواكاريةكانى ئةم خةَلكة ب،ووك بكرَيتةوة، وةكو ئةوةى كة 

 خةَلكى بادينان داواكارى هةبووة  عيبارةت بى  لةوةى كة ب،نة سةر دوكانى خةَلكَيكى تر، باشة هةر ئةمر ؤ
بؤضى ضونة سةر دوكان ، بؤضى سةر شوَينى كاركردنى خةَلكى ، بؤضى ضونة سةر شوَينة ئاينيةكان، 
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بؤضى بري لةوة نةكراوة لة حاَلةتَيك هةموويان كؤكن لةسةر ئةوةى كة ضةندين ساَل و سةدان ساَلة ئةم 
دةرةى كةوا، سةد بة قةدةر خةَلة بةيةكةوة دةذيت و هيض طرفتَيكى لةم بابةتة نةبووة، بةر َيزان من بةو قة

ئةوةى كةوا بةتاوانى دةزامن و مةحكومى دةكةم لة هَير ة كردنة سةر سةروةت و سامانى خةَلكى، هَير ة 
كردنة سةر بارةطاكان، زياتر هَير ة كردنة سةر بارةطاكان مةحكوم دةكةم، لةبةر ئةوةى ئَيمة تَييدا زؤر 

ان طةيشت، بةَمم زةرةرَيكى زؤرين بة ئَيمة طةيشت، بؤية وين، زةرةرَيكى عام بة كوردستوزةرةرمةند ب
ئةطةر هيض كةسَيك داواكار نةبَى لةسةر لَيكؤَلينةوة لةم مةسةلةية، ئَيمة داواكارى يةكةمني لةسةر 
لَيكؤَلينةوةى ئةم مةسةلةية، ضونكة ئَيمة ثَيمان واية ئةطةر هةر ة شتَيك بَى ثَين ئةوةى دذى هةر 

ذى ثارتى دميوكراتى كوردستان و دذى دةسةَمتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كراوة، كةسَيك كرابَى، د
ضونكة من هيض قازانَيك لةم مةسةلةية نابينم، لة غةيرى زةرةر ىَل كردن، بؤية زؤر بة توندى ئيدانةى 

ةيوةنديدارةكان دةكةين، بةهةموو شكلَيكين ثشتطريي لة ليذنةى لَيكؤَلينةوة لةميةن دةسةَمتدارو ميةنة ث
دةكةين، كةوا عاديالنة، حاكمانة، نةوةك لة وتارى ئاينى و خيتابى سياسيدا ئيدانةو ياخود تؤمةت 
ببةخشنةوة بةسةر خةَلكيدا و خةَلكى ثَى تاوانبار بكةن، دةثرسني ئاخؤ خوَلقاندنى ئةو بارة نا ئاساييةى 

ر ةى كة لة ر اطةياندنى تةرةفَيك لة تةرةفةكانةوة ئَيستا لة هةرَيمى كوردستاندا هةية، ئةو ر اطةياندنى شة
هةية، ئةو خوَلقاندن و ضاندنى تؤوى دووبةرةكييةى كةوا لةناو خةَلكى كوردستاندا دةضَيندرَيت، ئةو 
هاندان و جؤة دانةى كةوا لة درومشى شةر  دةضَيت، فةقةت ضةكى نةقوستانة، ئةطةر لةسةر ئةم وتارة 

واستة ضةكى بة دةستةوة بَى، ئةبَى ة لةم وَمتةدا ر وو بدات  ئةطةر ئةمة وتارى رؤذَيك لة ر ؤذان خوا نةخ
مةدةنيانة بَى، ئةدى باشة وتارى توندو تيذى ئةبَى بطاتة كوَيى ئةم وَمتة  ئةبَى ئةم وةزعة بطةيةنَيت بة 

ةكو برادةرَيكم لَيرة كوَى  ئةطةر ئةمة وتارى سةردةمي ثَيكةوة ذيان بَى، ة بةرثرسيارة لةوةى كة بةيانى و
ئيشارةتى كرد، لة ماَلَيكدا برايةك سةر بة حيزبَيكةو برايةكى تر سةر بة حيزبَيكى ترة، ئةم هةموو 
هاندانة ئةطةر ئةم دووبراية ر ؤذَيك لة ر ؤذان دةستيان لة يةخةى يةكرتى نا، كَى لَيى بةرثرسيارة ، ئايا 

الفتاة )قالبى ئةوةى كة لة ئاينى ثريؤزى ئيسالمدا دةفةرموَى  ئةم هاندانى ر اطةياندنة، ئايا ئةمة ناضَيتة
ئايا ئةمة فيتنة نية ، ئايا ئةمة خوَلقاندنى كةشَيك نية كةوا ئَيمة بةرةو لَيوارى شةر َيكى ( اشد من القتل

وو ناديار ببات كة نةزانني سةرو بنى ئةو وةزعةى لةكوَيية، بةر َيزان من دووثاتى ثشتطريى تةواوم بؤ هةم
خاَلةكانى ر اثؤرتةكة دةكةمةوة، ضةند خاَلَيكين بة ثَيويستى دةزامن كةوا هةَلوةستةيةكى توندى لةسةر 
بكةين، يةك، ر ةت كردنةوةو ر َيطة طرتن لةهةر تؤمةت و تؤمةتكارييةك، ر َيز طرتن لة ياساكان و 

ان، بؤ ئةوةى طةورةيى ئةو ر ووداو و لَيكؤَلينةوةى ميةنة ثةيوةنديدارةكان، بؤ طةيشنت بة ر استى ر ووداوةك
ئةو ثالنةى كةوا لة دذى هةرَيمى كوردستان هاتؤتة وجود لة ثةنا ملمالنَييةكدا نةشاردرَيتةوة، ئةم 
هةَلمةتى ر اطةياندنةى كةبةحيساب بؤ كةسبى عةتف، عةتفى سياسى لة ئاراداية، ر ابطريَيت، ئةوة ضاندنى 

، دةرئةنام لةبةرذةوةندى خةَلكى كوردستان نية، لة هةمان كاتدا داوا لة تؤى دووبةرةكيية لةناو كؤمةَلطادا
جةماوةرى كوردستان دةكةين كةوا ضاو كراوةو وريا بن، وريا بن لة مامةَلة كردن لةطةَل ئةو ر اكَيشان و 
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اداية، كة ئةو هاندان و ئةو ثالنةى كة ئَيستا بؤ ثشَيوى و بؤ نانةوةى ئاذاوة لة هةرَيمى كوردستان لة ئار
سوودمةندةكانى تةنها ئةوانةن ئةوةى كة لة ثَيشكةوتنى ر ةوتى برايةتى و ر ةوتى بةيةكةوة ذيان و ثَيشةوة 
ضوونى كَيشةى نةتةوةيى، دووثاتى دةكةمةوة كَيشةى نةتةوةيى كورد، جَيطايان لة موعادةمتةكان نابَيتةوة، 

ة موستةفيد نابَى لةم وةزعة، خوَيندنةوةى ئةمان موستةفيدن لةم وةزعة كة سَيكى ترى ئةم وَمت
دروستيان هةبَى بؤ ئةم وةزعةى كةوا هةية، ئاينى ثريؤزى ئيسالم بةر َيزان، ئاينى بةيةكةوة ذيانة، ئاينى 
لَيبوردةيية، ئاشتةوايية، داوا دةكةين كةوا مينبةرى مزطةوتةكان و شوَينة ئاينيةكان بؤ قوَل كردنةوةى 

بةكاربَين، حكومةت بوار بةهيض كةس و ميةنَيك نةدات، ئةو شوَينة ثريؤزانة بؤ ذيانى بةيةكةوة ذيان 
مةبةستى سياسى ياخود بؤ خوَلقاندنى كةشى نادروستى كؤمةَميةتى بةكاربهَينَى، بةثَيى هةموو ئةو 

ر ةزايى ئاماذانةى كة هةن، ئةمر ؤ داواكاريةكى هةر ةمةكى نةبووة، كة بريتية لة ئازادى ر ا دةربر ين، نا
دةربر ين، بةَلكو كارَيكى تَيكدةرانةى بة بةرنامة بووة، بؤية داوا دةكةين زؤر بة وردى  لَيكؤَلينةوة لةم 
بابةتة بكرَيت، تاوانباران بدرَينةدةستى دادطاو هةموو كةس و ميةنةكانين هاوكارى ليذنةى لَيكؤَلينةوة 

نراوة، سةرةر اى ئةوةى كة ر ووداوةكان ناخؤة و بن، كة لة ميةن بةر َيز سةرؤكى هةرَيمةوة ثَيك هَي
كاريطةر بوون، بةَمم جَيطةى خؤيةتى ر ؤَلي هَيزةكانى ئةمنى لة ر ووى ئةوةى كة نةبووة هؤى خوَين ر شنت، 
بةرز بنرخَيندرَين، بةتايبةتى كة هةندَيك لةم هَيزانة تووشى هَير شى در ندانة بوونة، بةآلم خؤيان 

خؤة بةختانة كوشنت و خوَين ر شتين رؤَلةكاني لَي نةكةوتةوة، وةكو لة دةرئةنامي كؤنرتؤَل كردووةو 
سةرداني لَيذنةى ثةرلةماني دةركةوتووة هَيزةكاني ئةمين بة تايبةتي ثؤليس لة رووي ذمارةو توانا 

كردني  لؤجستيةكانةوة، كةم و كور يان زؤرة، بؤية ثَيويستة لةسةر حكومةتي هةرَيم ثةلة بكات لة دابني
ثَيداويسيت و هةروةها دامةزراندني ذمارةيةكي زياتر ئةطةر ثَيويست دةكات، دواي ئةو لَيكؤَلينةوةى كةوا 
لة ثَيشرت ئاماذةى ثَيكرا لةسةر دابةة كردني هَيزةكان بةسةر ناوضةكان و بةسةر قةزاو ناحيةكاندا، لة 

دَلنيايان دةكةين، دَلنياشني كة ئةو هةوآلنة بَي كؤتاييدا بة خوشك و برا مةسيحي و ئيزيديةكااان دةَلَين، 
َي باري ئاسايشي هةرَيم و ثَيكةوة ذيان و تةبايي لة كوردستاندا تَيك انج و بَي ئةنام دةبن كة بيانةوئام

بدةن، و داوا و وشةي كؤتاييشم ئةوةية كة حةقيقةتَيك لة كوردستاندا ضةسثاوة ئةطةر هةر ضةندي ئَيمة 
يةكرت بكةين لةناوخؤيي خؤماندا، ئةطةر ئاسيت ملمالنَيةكان خوا نةخواستة كة بة ملمالني لةطةَل 

تةجروبةيةكي تاَلدا تَيثةربووين و طةيشت بة شةر ي ناوةخؤة، بة شةري براكوذين، بةآلم لة دةرئةنام 
ة مَيزي هةر ئةوة بووة قةدةري ئَيمة، ياخود ئةوة بووة نةتييةى راست و دروسيت ئَيمة، كة ئَيمة روو ل

حيوار بكةين، روو لة طفتوطؤ بكةين، مةنتقي عةقل و بةرذةوةندي طشيت بةكار بَينني، تةمةنا دةكةين 
كةوا هةموو ميةك لةو رووة و لةو رِ وانطةوة سةيري رووداوةكان بكرَي، بوار بدرَي كةوا دةزطا ياسايي و 

َيكي راست و دروست و دةرئةنامةكانين شةرعيةكاني كاري خؤيان بكةن، بؤ ئةوةي لَيي بطةينة دةرئةنام
 .بة راست طؤيانة و بة بَي تةرةم بة خةَلكي كوردستان رابطةيندرَيت و ، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بشري فةرموو.سوثاس بؤ جةنابت، بةر َيز د
 :بشري خليل توفيق.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةردوو لَيذنةى ناوةخؤ و مام مرؤخ دةكةم، ثشتطريي لة راسثاردةكان و لة ناوةر ؤكي سةرةتا دةستخؤشي لة ه

راثؤرتةكةيان دةكةم، بة داخ و ثةذارةيةكي زؤرةوة و بة نيطةرانيةكي زؤرةوة ديسـان طوَييمـان لـةم كـارة نـا      
ب،ـَيتةوة، بـةآلم   ر َيك و لةم كارة نةخوازاروة بووة لة كوردسـتان، كـة ماوةيـةك بـوو خـةريك بـوو لـةبريمان        

ــان و          ــةوة ذي ــة يةك ــةتي و ب ــتيةكي كؤمةآلي ــةوَيين ئاش ــة ه ــار  و دةبَيت ــني ج ــة دواي ــااهلل دةبَيت ــة ئينش ئةم
ضةسثاندني ياسا لة هةموو بوارَيكدا و، ر َيطة بطرين لة خةَلكانَيكي ناحةز ئةم كةة و هةوايـةمان لـَي تَيـك    

كان لــة رؤذطارَيــك وةك ئــةمر ؤدا كــة رؤذطــارَيكي زؤر  نــةدةن، بــةر َيزان، بةراســيت ثَيويســتة  هــةموو ميةنــة 
هةستيار و حةساسة، بـة حيكمـةت و بـة صـرب و بـةدان بـةخؤ داطرتنـةوة مامةَلـة لةطـةَل ئـةم بارودؤخـةى            
ئَيستادا بكةن، بةر َيزان سووتاني بارةطاي حيزبي يان سووتاني دوكان و شـوَينة طشـتيةكان، راسـتة ناخؤشـة،     

اك بكرَينةوة، دةكرَي لة ثاشان ضاك بكرَينةوة  و دوكان ديسان دةكرَيتةوة و تةعمري بةآلم ئةمانة دةكرَي ض
دةكرَيتةوة و ئاوةدان دةكرَيتةوة، بارةطاكة ديسان ئاوةدان دةكرَيتةوة، بةآلم شيت خةتـةر لةوةدايـة كـةوا لـة     

بـووني بـة دواوةيـة،     كوردستاندا خةريكة ثةروةردةيةكي وا بآلو دةبَيتـةوة كـة ئـةم ثةروةردةيـة مـاَل كـاول      
لةطةَل ئةوةي كـةوا ضـةند رؤذَيـك نـة ياسـا هـةبوو و نـة حكومـةت         91ئَيمة لة راثةرينةكةي بةهاري ساَلي 

هةبوو و نة دةسةآلت هةبوو، بةآلم تةماشا دةكةين خةَلكي روويـان لـة تـاآلن كردنـي مـاَلي يـةكرت و دوكـاني        
هؤيةكـة كـة ئَيسـتا لـة      .ياني و ساماني يةكرتدا نـةكرد يةكرت نةكرد، و خةَلكي دةستدرَيذيان بةسةر ماَل و ذ

ــيت      ــارة بةر اسـ ــة ديـ ــة كـ ــاي ئةوةيـ ــةوةة مانـ ــدا روو دةدةن، ئـ ــدَي رووداوةكانـ ــةبات و هةنـ ــدَي موناسـ هةنـ
ثةروةردةيةكي نةخوازراو يان ميةنَيكي نةخوازراو لة خةَلك دةيةوَي ئةم ثشَيوة دروسـت بكـات، خـةَلكانَيك    

رووداني هةر شتَيكدا ئةمانة ئامادة بن بؤ سووتاندن و بؤ تَيكدان و بؤ دزين و بؤ دروست بكات كة لة كاتي 
روتكردنةوةى ماَلي خةَلكي، بؤية زؤر زؤر ثَيويستة، ئَيمـة لـة ثةرلةمانـدا لـة ثـَين هـةموو شـتَيكدا لةطـةَل         

ارةتـي رؤشـنبرييدا   ميةنة ثةيوةنديدارةكان هةر لة وةزارةتي ئةوقار و هةر لة وةزارةتي ثةروةردة و لة وةز
كار بؤ ئةوة بكةين كةوا ئةم ميةنة ثةروةردةييـة ضـاك بكةينـةوة و ئةمـة مـةجال نـةدةين ضـيديكة لةمـة         
زياتر بر وات وئةمـة جيلَيـك ثةيـدا بَيـت و دروسـت بَيـت كـة خوانةخواسـتة لةسـةر ئـةوةي كـة لـة رؤذانـي              

ساَلة عارةق حةرامة، زيـاتر لـة    1711ياتر لة داهاتوودا شيت خراثرت و طةورةترمان ثَيوة بكةن، بةر َيزان، ز
ساَلة زينا حةرامـة، يـان شـَيالني ذن بـؤ ثيـاو يـان شـَيالني ثيـاو بـؤ ذن بـة شـَيوةيةكي نـا مـةحرةم               1711

حةرامــة، بــةآلم بــؤ ئَيســتا ئةمانــة زينــدوو دةكرَينــةوة، بــؤ ئَيســتا ئةمانــة زةق دةكرَينــةوة ، ئةمــة لةطــةَل   
رام كراوة و هةموو مامؤستايةكي ئاينين ئةمانةى زؤر بةراشـكاوانة وتـووة كـة    دابةزيين قورئان ئةمانة حة

ئةمانة حةرامة، بةآلم حةرام كردن شتَيكة و هاندان بؤ ئةوةى كة تؤ ب،ـي مـاَل و حـاَلي خـةَلك بسـووتَيين،      
اة ئةوةي كة ئةوة شتَيكي ديكةية، قةت باوةر  ناكةم و ناشيَب باوةر  بةوة بكةين كة مامؤستاياني ئايين لة ث
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دةَلَين عارةق حةرامة بَلَيت بر ؤ عـارةق خؤرَيـك بكـوذة، يـان دوكـاني عارةقَيـك بسـووتَينة، ئةمـة نـةوتراوة          
وناشطوترَي، لةبةر ئةوةي مامؤسـتاياني ئـاييين لـةو خةَلكانـةن كـةوا خـةم خـؤري ئـةم وآلتـةن، خـة ؤري           

كي خـؤي لةسـةر ئـةم شـَيوازة تونـد و تيذيـة       بووني ئاشيت و كؤمةآليةتي لةم وآلتةدا، بؤية ئاين قـةت خـةلَ  
ثةروةردة ناكات، بةآلم خةَلكانَيك ئةطةر وا دةكةن بة ناوي ئاينةوة يان خـةَلكانَيكي بـةناوي مامؤسـتايانةوة    
وا دةكةن، ئايني لَيي بةرثرسيار نية، لـة هـةموو شـوَينَيك و لـة هـةموو وآلتَيـك ر ةوتَيـك هةيـة كـة بـةناوي           

ي ر ةوتي ناخؤشيةوة ئةم كارانة دةكةن، ئةطةر لةناو خـةَلكانَيك كـة ناويـان لـةخؤ نـاوة      ر ةوتي توند و بةناو
موسَلمان، ر ةوتَيك هةبَي ئةم كارانة بكات، ئَيمة دةبينني و ديتيشمان هةتا بةناوي مةسيحيةوة مةسـيحيةت  

دةيــةوَي بــةيين لَيــي بةري ــة، ر ةوتَيــك هةيــة كــةوا لــة شــوَينان و لــة كوردســتانين ئيشــي وا دةكــات كــةوا    
كـةوا لةطـةَل    1996موسَلمانان و بةيين مةسيحيان تَيـك بـدات، ئـةوة بـووة هـؤي ئـةوة كـة ئَيمـة لـة سـاَلي           

ميةنةكاني مةسـيحيدا و ضـةندين بةياننامـة دةركـرا بـؤ ئـةوةي كـةوا ئـةم هـةوَل و تةقةمنـةى خـةَلكانَيك            
ــَلمانانةوة دةيكــ    ــةناوي موس ــان ب ــةن، ي ــيحيةتةوة دةيك ــةناوي مةس ــةناوى  ب ــيحي و ب ــةناوى مةس ةن، ئةمــة ب

موسَلماني حيساب نةكرَي، بؤية ئَيمة طرنطة كةوا ئايني لة شيت وا دا بة هيض شَيوةيةك تؤمةتبار نـةكرَي و  
خةَلكاني ئاين ثةروةر يان مامؤستاياني ئايين يان ثياواني ئايين، ئةوانةى كة بة حـةقيقي هـةَلطري ثـةيامي    

و كاري واناكةن، ئةطةر كةسانَيكي واة هةبَي، ئَيمة لةسـةر ئةوانـةوة دةخـيلن،    ئاينن، ئةمانة شيت وا ناكةن 
دةبَي ئاطاداري وا بني تا لة بازنةكة دةريان بينني، بةر َيزان، بة تايبةتي لة رووداوةكاني دهؤك و زاخـؤ، مـن   

اثيان لـةو مةسـةلةيةدا   بة دَلنياييةوة دةَلَيم، نة مةميةكةي ئةوَيندةرَي و نة مامؤستاياني ئايين رؤَلـي خـةر  
نةبووة، بةَلطةشم لةسةر ئةوة هةية، ئَيمة هةر لة سةعاتي يةكةمةوة لةطـةَل   مامؤسـتايان ئـةوَي و لةطـةَل     
مــودير ئــةوقار و لةطــةَل يــةكَييَت زانايــان ثةيوةنــدميان كــردووة، ئــةوةمان بــؤ دةركــةوت كــة ئةطــةر ئــةو     

خــةَلكي دابــَي، باشــة بــؤ كةســَيك هةَلناســيَت بَلَيــت  مامؤســتايةن مــةمي مزطةوتةكــة، بةراســيت ئةطــةر هــاني
مامؤستا بة ئاشكةرا ثَيمان بَلَي ة بكةين ، مامؤستا بؤ ناَلَيـت ب،ـني بسـووتَينني ، ئةمـة هةسـتانةوةى ئـةم       
مرؤخة لةوَي كة دةَلَي مامؤستا بؤ ثَيمان ناَلَي ب،ني بسووتَينني ، ئةمة بةَلطةيةكة كـة مامؤسـتا نـةيطوتووة    

وتَينن، بر ؤن تَيكي بدةن، ئةو لةو شريتة خيديؤيةي كة دةردةكةوَي، موديري ئةوقام زاخؤ، لةطةَل ب،ن بسو
مةميةك لةناو سةيارة قسة دةكات، ئةمـة مـةمي مزطةوتةكـة نيـة، ئـةوةي كـة قسـة دةكـات لـة مـايكرؤفؤن           

تا امحد شـةرنةخيية، مـن   لةطةَل مودير ئةوقام زاخؤ، ئةمة بةرثرسي يةكَييت زاناياني لقي زاخؤية، مامؤس
بةخؤم بة تةلةفؤن قسةم لةطةَلي كردية، ثـَين سـووتانةكة و ثـَين تَيكـدان ئـةم قسـانة كـراوة، كـة زانيـان          
خــةَلكانَيك وا لــةثاة جومعــة كؤبوونــةوة و دةيانــةوَي شــةر َيك بكــةن، مــوديري ئــةوقار لةطــةَل بةرثرســي  

ايكرؤفؤن قسـةيان كـردووة، خــةَلك مةكـةن، كاكــة    يـةكَييت زانايـان كــة نـاوي امحـد شــةرنةخيية، ئـاوا بـة مــ      
مةكــةن، ئةطــةر مةبةســتتانة دوكــاني مــةي فرؤشــي و مةســاجخانةكة لَيــرة نــةمييَن، ئَيمــة قســةمان لةطــةَل 
قاميقام و لةطةَل حكومةت كردووة تا ئةوانة نةيَلَي، كاتَي ئَيمة قسةمان لَي وةرطرتـوون، ئَيمـة بـةَلَينمان لـَي     

نامينَين، بؤية بر ؤنة ماَلي خؤتان و شيت وا نةكـةن، بالفعـل لةطـةَل قسـةكةي ئـةوان       وةرطرتوون كة ئةمانة
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ديارة خةَلكةكة نةضوويتة ماَلةوةو ثاة دوو سةعاتي تر ديارة خةَلكاني ديكة هاتوون و دةستيان بـةو كـارة   
نـةبووة، هـةروةها   كردووة، بؤية مامؤستاي ئاييين نة لة زاخؤ و نة لة شوَيين ديكة دةسيت لةو مةسـةمنةدا  

نامةى هةر ةشة، ئةوةي كة لة ر اثؤرتةكةدا هاتووة، ئـةو نامـةى هةر ةشـةي كـة بـؤ دوكـاني مـةي فرؤشـةكان         
ضــووة، زؤر بةداخــةوة لــة كؤتاييــدا بــة دةســخةتَيكي ناشــريين نووســراوة مــةم، يــةعين ئــةوة مــةم ئــةوةي    

ئاشيت و خؤشي و تةبايي و صوا دةكات نةك ناردووة، مةم قةت ئيشي ئةوة نية، ثةيامي مةم ئةوةية كةوا 
شيت وا، مةترسي هةرة طةورةمان ئةوةية لة كوردستان بةر َيزان ، كة ئةوة ئينشااهلل نابَي، تَيك،ـووني ئاشـيت   

ئةطةر ئَيمة كَيشة بـني، ئةطـةر   : و كؤمةآليةتي نَيوان ميةنةكان و نَيوان ثَيكهاتةكانة، برايةكي بةر َيزم دةَلَي
يةزيديةكان بوونيان كَيشة بَيت، ئَيمة دةردةضني، ئَيمة لَيـرة ثَييـان دةَلـَين ئةصـَلةن كوردسـتان      مةسيحي و 

بة ئَيوةوة جوانة، كوردستان بة هةموومان بة يةكـةوة جـوانني، ئَيمـة كـة ر َيـز لـة ئَيـوة دةطـرين، موسـَلمان          
ةروةها لة ثاراستين ماَل و كةرامةت ثَيويستة ر َيز لة هةموو كةس بطرَي، ر َيز لة غةيري موسَلمان طرتن و ه

و حيفازكردني، ئَيمةي موسَلمان ئةمة بة دين دةزانني، دينمان ئةمرمان ثَي دةكات كةوا ئَيمة ثارَيزطاري لة 
فقاد   مان اى  ىما    : )دةفـةرمويَ ( خ.د)كةرامةتي و لة ذيان و لة سامان بكةين، لةبةر ئةوةي ثَيغةمبـةرمان  

، ئَيمة بة دينةوة مامةَلة لةطةَل ئةو شتانة دةكةين، بةآلم بةر َيزان، وةكو ومت (اهللاىان ، ومن اىان  فقد اى  
زؤر ناخؤشيشــة كــة مةســةلةي مــةي خواردنــةوة و مــةي فرؤشــنت و ئةوانــة ببةســرتَيتةوة بــة خــةَلكانَيكي   

كاني كريستيان، لةبةر ئةوةي موسَلمانين هةيـة كـاري شـيت وا دةكـات، ئةمـة قـةت نةيبةسـتينةوة بـة خـةلَ         
ترةوة، بووني ئةم جؤرة شوَينانة، مةي فرؤشنت و بووني شوَيين نةخوازراو بةناوى طةشتيارييةوة، زؤر جار 
كَيشةي بؤ دروست كردووين، ئَيمة لة هةولَير ضةند جار ثـَين ئَيسـتا داواكارميـان بـؤ هـاتووة، لـة تةوَيَلـةو        

كـارين كـردووة، كاكـة طيـان ئـةوة بـةناوي شـوَيين        بيارة داواكارميان بؤ هاتووة، شَيخاني تةريقـةت لـةوَي داوا  
طةشـتياريةوة مي مةرقـةدةكان و مي شــوَيين نـاو مةسـكةن و ســةكةني خةَلكيـدا ئـةو شــوَينانة بـآلوة، رجــا        
دةكةين ميبةن، بؤية ثَيويست بةوة دةكات كة حكومـةت بـة ياسـا ئـةو شـوَينانة رَيـك خبـات، نـاَلَيم خـةَلكان          

كو رَيكــي بيــةخي لــة شــوَينَيك كــةوا خــةَلكانَيك طلــةيي لةســةر نــةبَي، بةنيســبةت   بكــوذَي و بطــرَي نــا، بــةَل
بآلوكردنةوةي مةنشورات كـة بـراي بـةر َيزم ئامـاذةى ثَيـدا، ثـار سـاَل ديسـان لـة هـةمان كاتـدا لـة بازار ةكـان              

ايين مةنشـورات لــة دذي مةســيحيةكان بآلوبــووة، ئةمــة راســتة، ئَيمـة وةكــو لَيذنــةى ئــةوقار و كاروبــاري ئــ  
كارمــان لةســةر كــرد، لةطــةَل وةزارةتــي ئــةوقار دةرضــوو ئةمــة نــة مةميــة واي كــردووة و نةخــةَلكي ئــاين   
ثةروةرة، خةَلكانَيكة لةوموة بؤخؤي شتَيك دروست دةكات و ثَيويستة هةموومان ئةو كارة مةحكوم بكةين، 

هةية، بةر َيزان، وتاري ئـايين لـة    حتريضباس لة وتاري ئايين كرا كةوا دةكرَي كةوا دةَلَين لة وتاري ئاينيدا 
مزكةوت هةية كةوا وتاري ئايين تَيدا دةخوَيندرَيتةوة، ئةطـةر لـة ضـوار ثَيـنج      1111كوردستاندا زياتر لة 

وتار ئاوا بوو، ئةمة دةكاتة رَيذةيةكي زؤر كةم، بةآلم بؤ باس لة زؤريةكة ناكةن ، بؤ باس لةوة ناكةن كـةوا  
اياني ئايين بؤتة عاملي خري و سةمم لة مةنتيقةكةدا، ئـةوةتا راثـؤرتي نَيودةوَلـةتي    وتاري هةيين و مامؤست

دةَلَين كةوا ئةطةر مامؤستاياني ئايين نةبواية لة كوردستان، ر ةوشي كوردسـتان ئـةو ئاراميـة و ئـةم هينـةي      
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كارةكـاني خؤيـان   بةخؤيةوة نة ئةبيين، دةبَي باسي ئةوةة بكرَي كة مامؤستايان زؤر بـة لةخؤبوردةييـةوة   
دةكةن و ئَيمة وةكو لَيذنةى ئةوقار و كاروباري ئايين لةطةَل وةزارةتي ئةوقار ضةندين جـار كؤبووينـةوة،   
ضةندين جار وةزيري ئةوقافمان بانط كردووة بؤ لَيذنةكةمان بؤ ئةوةي كةوا ئـةم مةسـةلةي وتـاري ئـايين     

ــةتي   ــةورة وةزارةت كردوويـ ــي طـ ــةوة، دوو كؤنفرانسـ ــك خباتـ ــة  رَيـ ــة  1119لـ ــَين  1111و لـ ــك ثـ ، رؤذَيـ
ئَيمة لَيذنةى ئةوقار و كاروباري ئايين لةطـةَل كؤر بةنـدي هـزري ئيسـالمي لـة       11-1رووداوةكاني زاخؤ لة 

هةولَيردا كؤنفرانسيكمان بةست بةناوي ضاككردني وتاري ئايين، ئةمـة راسـثاردةكانين مـةوجودن، بـةرزي     
ــدا دوو    دةكةينــةوة و ثَيويســتة وةزاةرتــي ئــةوقار  و ميــةني ثةيوةنديــدار ئيشــي لةســةر بكــةن، لــة كؤتايي

داواكاريم هةية، داواكاري يةكةمم ئةوةية كة لةمةودوا لـةو مةسـةلةيةدا هـيض كـةس و ميـةنَيك لـة خؤيـدا        
حوكم نةدات، بة تايبةتي راطةياندنةكاني يةكطرتوو و ثارتي، بةراسيت ثَيويستة زؤر زؤر دان بةخؤدا بطرن، 

بــة حيكمةتــةوة مامةَلــة بكــةن، ضــاوةر واني ئــةنامي لَيكؤَلينــةوةكان و بر يــاري دادطــا بكــةن تــا   بــة صــرب و 
مةسةلةكة زياتر طـةورةتر نـةبَي، دووةم ئةوةيـة، ئـةم راسـثاردانةى لَيذنـةى مـام مـرؤخ و لَيذنـةى نـاوةخؤ           

 .ةنابتانبكرَيتة بر ياري مولزةم بةسةر حكومةتةوة تا كاري لةسةر بكات و، زؤر سوثاس بؤ ج
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار امساعيل سعيد فةرموو
 :بةر َيز امساعيل سعيد حممد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رؤذَيكي جياوازة لـة رؤذةكـاني تـر، نـاكرَي بـة        11-1نوَينةرة بةر َيزةكاني خةَلكي كوردستان، رؤذي هةيين 

شـاي وةزعـي كوردسـتان بكـةين، بةراسـيت لـة ئَيسـتادا ثَيويسـتمان بـة حيـوارَيكي           تةما -11-1هةمان ديـدي  
واقيعي سةري  و صادقانة هةية، ثَيويست دةكات لةم رؤذةوة تةماشاي رووداوَيكي زؤر ترسـناكرت بكـةين كـة    
من بة خؤم وا هةست دةكةم ئةو حةدةسةي كة لـة زاخـؤ روويـدا، حةدةسـَيكة مـةغزا و مـةتين زؤر طـةورة        

َلدةطرَيت، دووكةَلي ئاطرَيكي زؤر زؤر ترسـناك و طةورةيـة، كـة دواجـار هـةموومان مةسـ ولني لةبـةردةم        هة
ضارةسةر كردني ئةو وةزعةدا، بةآلم بة ثلةي جياواز، راستة ئؤثؤزيسـؤن مةسـ ولياتي لةسـةرة، بـةآلم هـةر      

تيشدا ئةو مةس وليةتةي كة طيز لةو مةس ولياتة نية كة دةسةآلت ئةو مةس وليةتةي لةسةرة، لةناو دةسةآل
لةسةر ثارتية، زؤر طةورةترة لةو مةس ولياتةى كة لةسـةر يةكَيتيـة، بـة تَيـر وانني مـن، لـة ئَيسـتادا نـاكرَي         
وةكو رابوردوو كَيشةكان بة شَيوازة كالسيكية باوةكةي جاران ضارةسةر بكةين، بَينني دةزطاكاني راطةيانـدن  

زمان لووس بَينني و موبةريرمان بؤ بدؤزَيتةوة، ئةمة ضارةسةر نية،  كؤمةَلَيك رؤذنامةنووس و ميدياكاري
ئةمــة ســتؤك بــووة، ئةمــة حــةلي كَيشــةكان ناكــات، كَيشــةكان لــة زاخــؤ دوو جــؤر كَيشــة بــوو، كَيشــةيةكيان  
راثةريين خةَلكي زاخؤية، ر استة بة شَيوازَيكي ناشارستاني، بة شَيوازَيكي نا مةدةني، كة زيـاني لـة ئـابووري    
كوردستاندا، بة تايبةتي لة سةكتةري ئابووري، ئابووري و طةشتياري، هةروةها زياني طةياندة ئةو سـةرماية  
مةعنةويةيةي هةرَيمي كوردستان كة ساآلنَيكة بة هةوَلَيكي زؤر كؤي كردووتـةوة، هـةروةها زةربةيـةكي لـة     
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خةَلكانـة نيـة كـة هاتوونـة سـةر       جانييب ئةمين هةرَيمي كوردستان دا، بةآلم من بؤ خؤم هـيض طومـامن لـةو   
جادة كة خةَلكي تَيكدةر بَيت، يان خةَلكي ئاذاوةطَير بن، يان دةسيت بَيطاناي لـة ثشـت بَيـت، ئةمـة مـةعناي      
ئةوةية كة من تةئيدي ئةو رةفتارةيان دةكةم، مةعناي ئةوة نية كـة ئـةو شـَيوازةى ئـةوان طرتوويانـة بـةر،       

هةَلكةنــة ســةر بارةطــاي يــةكطرتووي ئيســالمي كوردســتان، ئةمــة ضــةند شــَيوازَيكي راســتة، حاَلــةتي دووةم، 
جارَيكة لة كوردستاندا ئةم حاَلةتة دووبارة دةبَيتةوة، دواجار بة هانا و موبةريري ئةمـة طوايـة هةَل،ـووني    
جةماوةرية، من ثَيمواية ئـةم موبـةريرةة موبةريرَيكـة ئـيرت نـاخيوات، كـةس بـاوةر ي ثـَي ناكـات، ثَيويسـت           

ات واقيعي و سةري  و جدييانـة لةسـةر كَيشـةكة بـروَينني، بـةر َيزان، لـة هـةر شـوَينَيك نـا عةدالـةتي و           دةك
ئازادي كةم بوو يان نةبوو و ئاسيت هوشياري خةَلك طةيشتة ئةو دةرةجةية هةست بةوة بكات كة زوَلمي لَي 

رَيككـةوتن روو ئـةدات، تونـد ر ةوي     بكرَي، يان ئازاديةكاني ثَيشيل كراوة، يان عةدالةتي ئييتيماعي نية، بة
دروست دةبَيت، ديارة ضارةسـةر كردنـي تونـد رةوي ثَيموايـة دواجـار تةنانـةت بـة خـودي ئيسـالميةكانين          
رَيطــري ناكــات، ضــونكة ئــةو وةختــةى كــة ئينســان ئةطاتــة ئــةو دةرةجــةى كــة مافــةكاني ثَيشــَيل ئــةكرَيت و   

نياييــةوة بةركــةوتين زؤر رووئــةدات، ئَيمــة اوونةيــةكي  عةدالــةتي ئييتيمــاعي نيــة و ئــازادي نيــة، بــة دلَ 
زيندوومان هةية، ثار ساَل، كة لة سـنووري ناوضـةكاني سـلَيماني، مـن حـةز دةكـةم زؤر بـة سـةراحةت قسـة          
بكةم، لة سنووري ناوضةكاني سلَيماني، ئازادي يان نيم،ة ئازادي هةية، بةآلم عةدالةتي ئييتيماعي غائيبة، 

ة سةر جادة، بةآلم ئةو حاَلةتةي كـة لـة زاخـؤ روويـدا جيـاوازة، يـةعين خـةَلك دَيتـة سـةر          لةوَي خةَلك دَيت
جادة، بةآلم ثةنا بؤ عونف نابات، بةآلم بةو شَيوة ية و لةو جَيطايـة هـةردوو مافـةكان غـاينب و تونـد ر ةوي      

ردنــي بةكــةس رووئــةدات، وةبةرةيةكةوتــةى تونــد لــَي ئــةدات، كــة دواجــار مــن ثــَيم وانيــة كــة ضارةســةر ك 
رابطريَيت، بؤية دواجار بة قةناعةتي من بؤ ئةوةي مبانةوَى رَيطـري بكـةين لةبـةردةم توندر ةويـدا، كـة مـن       
دَلنيام ئةو جةماوةرةي هاتوونةتة سةرجادة، جةماوةري طؤر انيشي تَيداية و جةماوةري ئيسالميشي تَيدايـة  

م حاَلةتـة تةشـةنة نـةكات و دواجـار تونـد ر ةوي      و خودي ثارتيشي تَيداية، من واي بؤ ئةضم، بؤ ئـةوةى ئـة  
نةبَيتة ر ةفتـارَيكي دووبـارة لـة كوردسـتاندا، ثَيويسـت دةكـات هةرضـي زووتـرة حيـواري واقيعـي و حيـواري            
سياسـي و ضاكســازي لــة كوردســتاندا بكرَيــت، تاكــة ر َيطــاي بنرب كردنــي تونــد ر ةوي، ضاكســازي كؤمةآليةتيــة،  

 .ئيدارية و، زؤر سوثاسضاكسازي سياسية و ضاكسازي 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار ئاشيت خان فةرموو
 :بةر َيز ئاشيت عزيز صاا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة راستيدا شتَيكي حاشا هةَلنطرة كة هـةموومان زؤر نيطـةرانني بـة روودانـي ئـةم دؤخـة، خؤشـحاَل دةبـني         

اري تري ثةرلةماندا دانيشـتين نائاسـايي بكرابـا، بـةآلم ئَيسـتا ئةمـة دؤخَيكـة كـة         لةسةر كؤمةَلَيك ئين و ك
روويداوة من ناضمةوة سةر تةفاصيل و شَيوازي روودانةكان ضيية ، ضونكة وةكو راثؤرتي ئةو بةر َيزانة كة 
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راي ئـةوةى كـة   ئاماذةيان ثَيكرد، بة دةست خؤشكةرييةوة كؤمةَلَيك خاَلي بوَيرانةتان تؤمـار كـردووة، سـةر ة   
راثؤرتةكةتان كؤمةَلَيك سةرني لة خؤ ئةطرَيت، كؤمةَلَيك شت ئةبواية رصد بكرابا لةوانةية ثةيوةندي بة 
جؤري ئـةو دةسـةآلتةوة بَيـت كـة دراوة بـة جـةنابتان، جـؤري دةسـةآلتةكة سـنووردار بـووة، مـن كؤمـةَلَيك             

َينـة بـؤ هـةموو ميـةك، بـةآلم ئةطـةر رووي       ثرسيار ئةكةم سةر ةراي ئـةوةى كـة ئـةم دؤخـة دؤخَيكـي دَلتةز     
دةممان بكةينة دةسةآلت، ئةطةر ئَيمة نةتوانني دةست خبةينة سةر برينةكااان، مةسةلةيةكي زؤر زمحةتة 
بتــوانني ضارةســةرَيكي طونــاو بدؤزينــةوة، مــن ثرســيارَيك لــة دةســةآلت دةكــةم بةراســيت، بــةو ثَييــةى كــة  

ييةتي طةورةتر ئةكةوَيتة سةريان، ناكرَي بةرثرسياريةتي كردارَيك و هةردوو حيزبي طةورة، كة بةرثرسيار
كاردانةوةيةك لـة يـةك ئاسـتدا خوَيندنةوةيـةكي بـؤ بكرَيـت، يـةعين بـؤ لـة روودان و لـة هةر ةشـةيةك كـة             
دةكةوَيتــة ســةر هــةرَيمي كوردســتان، ئةمــة لــة مــاوةى ئةمســاَلدا ئةمــة دوو جــارة دووبــارة بَيتــةوة لَيمــان،    

دةسةآلت خؤي لة فؤرمي حيزبدا دةبَينَيتةوة، وةك لـةوةى خـؤي بنـوَييَن لـة دةسـةآلتي كؤمـةَلَيك        ئةبينني
هةي ةتي ئيداري و كؤمةَلَيك رَي و شوَيين سيستةماتيك، بؤ هةميشة ئةوانة كة ثؤسيت طـةورةيان هةيـة لـة    

َيتـةوة بـؤ باوةشـي    حكومةتـدا، لـةكاتي هةر ةشـةدا ئـةبينيت هةسـت بـة ئـةمان ئـةكات و جـارَيكي تـر ئةطةر           
حيــزب، لةبــةر ئــةوةي هةســت ئــةكات ئــةوَي مــاَلي خؤيــةتي، كةســايةتيةكةي دووةمــي دةرئةكــةوَيت، وةكــو  
كادرةكةي مةكتةبي سياسي و وةكو كادرة حيزبيةكةي خؤي، مةهامة سةرةكيةكةي بري ئةضـَيتةوة كـة ئـةم    

كة ئـةزموونَيكي طةورةيـة، بةشـَيك     بةرثرسة لةبةردةم بةرثرسيارةتيةكةشي طةورةية كة طةل و نيشتمانة،
لةو ئاَلؤزية طةورةيةي كة دروست بووة، بةر اسيت ئةطةر َيتةوة بؤ هةموو ئةو كاديرة حيزبيانةى كـة دةسـت   

ســةعاتي يةكةمــدا بــَي ئــةوةى بوةســنت لةســةر هــيض كاتَيــك لــة ئــةنامي لَيذنـــةكان و            17بــةجَي لــة   
ئةمانة دؤخةكةيان ئاَلؤز كردووة، هيض كانديدَيك لة ئةنـدام   لَيكؤَلينةوةكان، نا بةرثرسانة تةصري  ئةدةن،

شوباتدا نةبووة هؤكاري ئةوةي كة دؤخةكة ئاَلؤزتر بكات، بـة هـةمان    14ثةرلةمان لة كاتي تةصرةيدا لة 
شَيوة لةو دؤخةى كة ئَيستاة هةية، كةواتة بةرثرسياريةكة ئةكةوَيتة سةر ئـةوةي كـة بةراسـيت ثَيويسـتة     

كــة دةســةآلت ر ؤَلــي خــؤي نابينَيــت، ثَيويســتة كــؤنطرةى رؤذنامــةواني لةميــةن ثةرلةمانــةوة    وةكــو ئــةوةى
ببسرتَي دةست بةجَي، بؤ ئةوةي كة دؤخةكة ئارام بَيتةوة، بؤ ئةوةى شيكارَيكي واقيعيانة بدات بـة خـةَلك،   

ةي ثةرلـةمان و هـةموو   بؤ ئةوةي كة جؤرَيك لة دان طرتن بة خؤيدا، ئةو ثةيامة بطةينَيتة خةَلك بةو ثَييـ 
نوَينةراني خةَلك تةمسيلي كوردستان ئةكات، لة بةرامبةريشدا كة ثةرلةمان غائيب بَيت دةست بـةجَي، كـة   
ئةنومةني وةزيران غائيب بَيت دةست بةجَي، كـة سـةرؤكايةتي هـةرَيم كؤنطرةيـةكي رؤذنامـةواني نـةكات       

يانـدا، بةر اسـيت كـة دةَلـَي خـةَلك ئةلـةرزَييَن، كـة        لةبةرامبةر كؤمةَلَيك كـادري حيزبـي لـة ثؤسـتة طةورةكان    
خةَلك ئـةتؤقَينَيت، بؤيـة هةميشـة ئَيمـة، دةسـةآلت بةداخـةوة تـا ئـةم مةرحةلةيـة، ئةمـة ناحـةقَيك نيـة،             
كؤمةَلَيك لَيدوان هةية و ئةتوانني ب،ينةوة سةري، ئةبينني زياتر لة فؤرمي حيزبي خؤيان ئةبيننـةوة، تـا   

ياتر ئةمانة بـؤ كـاديرة طـةورةكان كـة لـة مـةوقيعي بر ياردانـة، يـةك ثرسـياري تـر، بـؤ            ئَيستا ماَلي حيزب ز
هةميشــة ئينفيالتــي ئــةمين لــة دهؤكــدا بــة بارةطــا ســووتاندن  كؤتــايي دَيــت ، لــة هــيض حاَلةتَيكــدا دهــؤك  
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ة ئاقـارَيكي  ئينفيالتي ئةمين تَيدا نية، زؤر كؤنرتؤَلة و هةموو شتَيك لة ذَير سةيتةرةداية، هةموو شـتَيك لـ  
ــةم       ــت ئ ــت، يــةعين ناكرَي ــا دَي ــووتاندني بارةط ــةي بــة س ــةر وات، بــةآلم هةميشــة كؤتاييةك ــتيدا ئ زؤر سروش
موعييزانةى كة رَيك خراوة، بةراسـيت ئةمـة خوَيندنـةوةى مـوعييزةى بـؤ بكـةين، لـة شـوَينيكدا لؤريـةك          

ة ، ذمارةى ئؤتؤمبَيلةكة هي كَييـة ،  بةرد شكا، كةس نةيزاني و لة دواي ضةند رؤذَيك ئةمة ئؤتؤمبَيلي كَيي
دةسةآلت بؤ نةضوو لَيكؤَلينةوةى راستةوخؤي لةطةَل بكات ، دةسةآلت بؤ ئاطاي لَي نةبوو كة رةسـةن بطاتـة   
بةردةم بارةطايةك كة تابقي سَييةم بسووتَينَيت، دةسةآلت دةيتواني رَيي لـَي بطرَيـت، دةسـةآلت، حاَلةتـةكان     

ــةَلك طَيريــة شــ  ــرين كــة    كؤمــةَلَيك خ ــاني طــؤر ان و حيزبــةكاني ت ــووتاندني بارةطاك ــؤ س َيوَينة، هةميشــة ب
مَيذوويةكي تاَلمان هةية لةطةَلياندا، لة هةولَيريشدا بةرثرسة يةكةمةكان ئةم تةصرةةيان دا كة كؤمةَلَيك 

ينفيالتـي ئـةمين   طَيرةشَيوَينن و لة ذَير كؤنرتؤَلدا نية، بةراسيت بؤ لةكاتي طَير ة شَيوَين حوزوري هةيـة و ئ 
هةية لةو كاتة كة يةكسةر ثـةنا ئـةبرَيت بـؤ سـووتاندني بارةطـا، بةراسـيت ئـةم دةسـةآلتة ئةطـةر ئةيـةوَيت           
مبينَيتةوة بة بر واي من، لةبةر ئةوةى هةميشة ثارتي دميوكراتي كوردستان داواي متمانةى زياتر لة خةَلك 

ثَيوة ئةكةين و هةموومان مَيذوويةكي طـةورةمان   ئةكات، ئَيمةة خؤشحاَلني، حيزبَيكي طةورةية و فةخري
هةية لةطةَليدا، بةآلم لةبةرامبـةردا بةراسـيت ئـةبَي خـؤي كـؤنرتؤَل بكـات، ثـارتي دميـوكرات سـاَلَيكي تـةواو           

شــوبات و يــةكَيكيان لــة    14نــةكردووة، دوو جــار دوو ئينفيالتــي ئــةمين طــةورة ئــةكات، يــةكَيكيان لــة        
ية، لةبةرامبـةردا هـةموو ئةوانـةى كـة هاوسـؤزيان هةيـة، مـام خؤيانـة كـة لـة           وةآلمدانةوة بؤ ئةو مةسةلة

بةرامبةردا كة ئةَلَين كرداري خراث كـراوة لـة بةرامبـةردا، بـةآلم هـةرطيز نـاكرَي كاردانـةوةكان سـةد قـاتي          
ام كردارةكـان ئةوةنـدة نـا مةسـ ومنة بَيــت كـة كـردارة ناشـرينةكة بسـر َيتةوة، ئَيمــة، مـن خـؤم وةكـو ئةنــد           

ثةرلةمان هةرطيز لةطةَل ئةوة نيم هيض بذَيوَيكي خةَلك ب،َيتة ذَير هةر ةشة، هيض ئازادييةكي خةَلك زةوت 
بكرَيت، بةناوي هيض دينَيك و بةناوى هيض نةتةوةيـةك خـةَلكَيك ب،ةوسـَينيتةوة، ثَيويسـتةئةقةليةت، مـن      

نـة لةسـةر بنـةماي ئايينـة ، ر ةطـةزة ،      خؤم لةناو ثةرلةماندا كةمينةم، داواي ئةوةة دةكـةم كـة مـام كةمي   
تائيفيةتة ، نةتةوةية ، هةر شتَيكة ، ثَيويستة ر َيـزي لـَي بطريَيـت، بـةآلم ئةطـةر ئَيمـة بةرثرسـياريةتيةكي        
زياتر خبةينة سةر ئةستؤي ثارتي دميوكراتي كوردستان، لةبةر ئةوةي خؤة بةختانـة حيزبَيكـي طةورةيـة،    

ني لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتاندا هةيـة كـة زؤربـةي سـةرؤكايةتي لَيذنـة         ذمارةيةكي زؤري ئةنـدام ثةرلـةما  
ئةمنييةكاني ثارَيزطاكان لة دةسةآلتي ئةم ثارتة داية، موحافزتان هةية، وةزيرة بةر َيزةكان بةشَيكي طـةورة  
 ئةكةوَيتة ضوارضَيوةى ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان، لةبـةر ئـةوةي ئةطـةر بةرثرسـيارةتيةكةي زيـاتر بـَي،         

لةبةر ئةوةي لةبةرامبةردا ئةركَيكي طةورةتري لةسةر شانداية، حيصـةيةكي زيـاتر بةركـةوتووة، بـةرثرس     
بووة لة تةشكيل كردني حكومةت، مةس وليةتةكة زياتر ئةكةوَيتة سةر شاني، هةميشة يـةك شـت ئـةوترَي    

حيـزب خـؤي وَينـة ئـةكات     لةو دؤخةدا كة ئةمة خاَلَيكي زؤر خةتةرترة، وةك لة خالَلي يةكةم كة بةراسيت 
لــة طرفتةكانــدا، كــاديرة حيزبيــةكان ئــةبن بــة زمــان حــاَلي طرفتــةكان كــة ثَيويســتة خــةَلكي تــر بَيــت، بــة   
جورئةتةوة دةسـت ناخةينـة سـةر برينـةكان، ئةمانـةوَى ضارةسـةركرنةكانين طرميانـة بَيـت، بـة فـاَل، فـاَل            
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نـاكرَي ئَيمـة لـة بةرامبـةردا جورئـةتي ئـةوةمان       بطرينةوة بؤ ئةوةي كة ضارةسةر كردن فر َي بدةين، ئةمة 
نةبَي دةست خبةينة سةر برينة سةرةكيةكان، ضـونكة هـةر دةسـت خسـتنة سـةر برينـةكان خـؤي بـؤ خـؤي          
ــة         ــة ل ــَيكي طةورةي ــؤي بةش ــيةكة خ ــة نةخؤش ــردن ب ــة درك ك ــة ك ــدي هةي ــؤن و تةقلي ــةكي زؤر ك مةقولةي

اوية قسـة دةكـةم، وةكـو ثَيشـرتين داوام كـرد بةراسـيت       ضارةسةركردنةكة، بؤية ئَيمة، مـن بـةو شـَيوة ر اشـك    
ــةي كــة            ــةو ثَيي ــات و ب ــؤي كــؤنرتؤَل بك ــاتر خ ــةبَي زي ــتان داواي لَي ةكــةين و ئ ــوكراتي كوردس ــارتي دمي ث
ــت،     بةرثرســيارييةكةي زيــاترة، نــاكرَي بةرثرســيارييةتي ئــةو لــة ئاســيت بةرثرســياريةتي ئؤثؤزيســؤندا بَي

ةرناكةكان كة ئَيستا ئيشي بؤ ئةكرَي كة بةو ئاقارةدا بر وات، ئةوةية كة باس يةكَيكي تر لة خاَلة هةرة خةت
لةوة ئةكرَي ئةمة هةر ةشةيةك هةية بـؤ ثَيكـةوة ذيـاني نةتـةوةيي يـان ئـاييين، مـن بـر وام وايـة شـتَيك لـة            

ةرَيك ئَيستادا لة خةتةرداية، لة ئةنامي ئةوةية كـة بنةمايـةك نيـة بـؤ ثَيكـةوة ذيـاني سياسـي، نـةك خةتـ         
هةبَي بةناوي ثَيكةوة ذياني نةتةوةيي بَيت، ثَيشرت ئَيمة، مَيذوو شايةتة، ثَيكـةوة ذيـاني سياسـي لـةو ثـةر ي      
خةتةر دابووة لة ئةزمووني شاخدا، بةآلم ثَيكةوة ذياني ئايين و نةتةوةيي لةم كوردستانةدا هةرطيز لة ذَير 

ة، ئةهَينرَيتةوة و ر قي كؤنة، جـارَيكي تـر تةشـةنة    هةر شةدا خؤي نةبينَيتةوة، ئةطةر ئةمة كةلتووري شاخ
نةكرَيتةوة، بةر اسيت دةبي هةموومان بةرثرسيارانة و بة ملـي ئؤثؤزيسـيؤنةوة ئـةبَي هـةموومان بـةري لـَي       
بطرين لةم كةلتوورة ئةطةر هاتووة، ئةطةر ئةمة كةلتوورَيكي تر بةراسيت جارَيكي تـر تةرسـيخ ئةكرَيتـةوة    

ة بؤ ئةوةي كة جارَيكي تر ثَيكةوة ذيـاني سياسـي ئةسـتةمة لَيـرة هـةبَي، بةراسـيت ئةمـة        وجَيطري ئةكرَيتةو
خةتةرة و من بة حـةقي خـؤمي ئـةزامن كـة قسـةي لةسـةر بكـةم، ضـونكة بةراسـيت ئةمـة هةر ةشـة كردنـة             

رةوة، بةسةر دميةكراسيةت، ئةطةر دميوكراسيةت لة ذَير هةر شةدا بَيت، ئؤثؤزيسؤن لة ثةرلةمان دةضَيتة دة
سياسي ئةضَيتةوة دةرةوة، من وةكو  تاكين ئةو كاتة شوَينَيك نابَي دةنطي خؤي لَيوة بةرز بكةمةوة، بؤيـة  
من بر وام واية، ئةطةر بة ويذدانةوة موعامةلة لةطةَل دؤخةكةي بكةين، ئةمة خةتـةرَيكي طةورةيـة، يـةكرت    

ــاني     ــةوة ذي ــةكردني ثَيك ــوَل ن ــَيوةى قب ــة ضوارض ــة، ل ــوَل نةكردن ــايين و    قب ــاني ئ ــةوة ذي ــةك ثَيك ــي، ن سياس
نةتةوةيي، من لة كؤتاييدا ئةمةوَي لةسـةر راثؤرتةكـة هةنـدَي خـاَل ثَيويسـت بـوو ئيزافـة بكرابايـة، يـةك،          
ــةكانيان        ــؤ لَيذن ــاتري ب ــةآلتَيكي زي ــة داواي دةس ــةردوو لَيذن ــةدا ه ــةرةتاي راثؤرتةك ــة س ــة ل ــووم ك ــار ب داواك

قصةصية يةكَيك لةسةر شةقامَيك واي وت، فـالن كـةس واي وت، نـة     بكردباية، ضونكة بةراسيت ئةم سةردة
ئةتواني لةسةر ئةمانة، من رةصدي حةقيقةكامن بؤ ناكرَي وةكو ئةندام ثةرلةمان، جارَيكي تـر ناضـار دةمب   

مــن لــة دواي ئــةم قســانة برؤمــة دام و دةزطاكــاني حكومــةت، بــؤ ئــةوةي بــزامن حةقيقةتــةكان لــة كوَييــة ،   
ثَيويست بوو داوا بكةن، ئةطةر رائةسثَيردرَين بة ئةركَيكي وا بة سوثاسـةوة و بـة تةقـديرَيكي    يةعين ئةمة 

زؤر بؤ ثةرلةماني بةر َيز، بةآلم داواي دةسـةآلتَيكي زياتريـان بكردبايـة، ضـونكة ئـةوةي سـةيري راثؤرتةكـة        
َينتَيكي فةرمي لة يـةكَيك لـةو   بكات ئةزانَيت دةسةآلتيان زؤر دياري كراو بووة، خاَلَيكي تر، بؤ هيض دؤكيؤم

دام و دةزطانة وةرنةطرياوة بؤ ئةوةى هاوثَيض بكرَي لةطةَل ئةم راثؤرتةيـة ، تـةنها دؤكيؤمَينتَيـك، بةر اسـيت     
كــة ئةمــة بــة دؤكيؤمَينــت حيســاب نيــة كــة هــاوثَيض كــراوة، ثَيويســت بــوو ئــةوان بــة كؤمــةَلَيك بةَلطــةى      
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م ئةنـداماني ثةرلـةمان و ئـةمانتواني جةلسـةكةة تـةئييل بكـةين،       فةرمييةوة بهاتناباية، خبرابايـة بـةردة  
تاكو دؤكيؤمينتةكان تاوتؤ دةكرَين و بـة عيالقـاتي خؤمـان ثةيوةنـدميان بكردبايـة و بطةيشـتباينة راسـيت،        
ئَيمة ئَيستا زياتر لةسـةر راسـتيةكان قسـةمان بكردبايـة وةك لـةوةي جؤرَيـك لـة سـةردي ئـةو شـتانةى كـة            

ي، من ثَيم باشة لةناو ئةو راثؤرتة بةراسيت وةزيري نـاوةخؤ بَيبـةة نـةكرَي لـةوة، ضـونكة      خةَلك وتوويةت
ئـةم ئينفيالتـة طةورةيـة، بـة هـةمان شـَيوة سـةرؤكي لَيذنـة ئةمنييـةكانين لـة موحافةزةكانـدا، ئةمانــةة            

ةر َيزة بةرثرسـة،  ناكرَي ببَيت بة رَيكارَيكي ياسايي رووبةرووي بةرثرسياريةتي ببنةوة، لةبةر ئةوةي ئةو بـ 
وةكو وةصـفي وةزيفيةكـةى وةزارةتةكـةي، بةرثرسـة لةبـةردةم ئـةوةى كـة ئةمنيـةتي هـةموو ناوضـةكةاني           

 .كوردستان لة ئةستؤي بةر َيزييت، زؤر سوثاس
 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاس، رَيزدار ثةميان خان فةرموو، نية، رَيزدار ثَيشةوا فةرموو

 :مغديدبةر َيز ثَيشةوا توفيق 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طرنطة ئةوة بَلَين كـة ئـةو رووداوانـةى كـة بـةو دواييـة روويـدا، كـة يةكـةمني رووداو نيـة كـة لـة هـةرَيمي              
كوردستان رووبـدات، كـة بـة دَلنياييشـةوة ئـاخري رووداو نابَيـت كـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان رووئـةدات، مـن             

دواي ئةوةى وةزيري شـارةواني و طةشـت و طـوزار لَيـرة، لةبـةردةمي       دةمةوَي ئةوة بَلَيم، تةنها يةك رؤذ كة
هةموومان باسي لةوة كرد كة بةرنامةى وةزارةتةكةي ضيية بؤ طةشة ثَيداني كةرتي كشتوكاَلي، تةنها يـةك  
رؤذي تَيثةر بوو بةسةر وتةكاني بةر َيز وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار، طةورةترين طةشـيت طةشـتياري   

وري ثارَيزطاي دهؤك كةوتة بةر هَير ة و ثةمماردان و  سووتان، كة بةراسيت ئةمة كارةسـاتَيكي زؤر  لة سنو
طةورة بوو، من دةمةوَي قسة لةسةر ئةوة بكةم، ئةوة كة لة راثؤرتةكةي هةردوو لَيذنـةى هاوبـةة هـاتووة،    

ةي كـة بـؤ ئـةو دوو لَيذنـة     رةنطة ئةمة بةشـَيكي بَيـت، رةنطـة رووداوةكـة زؤر لـةوة طـةورةتر بَيـت كـة ئـةو         
بةر َيزة باس كرابَي، تةنها بةشَيكي رووداوةكةية، رووداوةكـة زؤر لـةوة طـةورةترة، مـن ثَيموايـة حةقيقـةتي       
رووداوةكة دةكرَي من بيكةم بة دوو بةشةوة، راستة ئةوةى كـة لـة رووداوةكـة روويـدا، هَيـر ة و ثـةممار و       

هَير ة و ثةمماردان و سووتاني شوَينة طةشتياري و ئةو شوَينانةى سووتان بوو، بةآلم دوو بةشة، بةشَيكيان 
كـة مةسـاج كـردن تَييـدا دةكرَيـت، شـوَيين فرؤشـتين مةشـروب و هوتَيـل و طـازينؤ و شـوَينة طةشــتيارةكان،            
بةشةكةى ترين، هَير ة و ثةممارداني بارةطاكاني حيزبَيكي سياسي ئةوين كة يةكطرتووي ئيسـالمية، لـة   

وضةي بادينان، ثرسيارَيك هةية لَيرة، ئايا ئةو كةسانةى كة طردبوونةوةكةيان ئةنامـدا، ئةمانـة   سنووري نا
ميـةنطر و ئةنــدام و هــةواداري حيزبَيــك لـة حيزبــةكاني سياســي لــة هـةرَيمي كوردســتانن ، يــاخود ئةوانــة    

ــد       ــةي تَي ــة طردبوونةوةك ــوَينانةن ك ــةو ش ــةَلكي ئ ــةتي خ ــان و بةتايب ــةي بادين ــةَلكي ناوض ــان  خ ــدا، ي ا رووي
خةَلكانَيكن كة نار ازينة لة ئةداي دةسةآلت و لةوةى كـة بةشـَيك لـةو شـوَينانةى كـة سـووتاوة، لةطـةَل رةئـي         
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ئــةوان و بؤضــووني ئــةوان نايةتــةوة ، يــاخود خــةَلكَيكن لــة دةرةوةي ســنوورةكة هَينــراون ، مــن بــؤ ئةمــة   
ــة     ــن ل ــة م ــاو ك ــض و بةرض ــةي وازي ــةوة، دوو اوون ــت ئةهَينم ــاتووة،    دووش ــاوم ه ــةكان بةرض ــة خيديؤيي طرت

يــةكَيكيان لــة كــاتي طردبوونةكــة لــة يــةكَيك لــة كةناَلــةكاني راطةيانــدن، مفيتةيــةكي ســةوز هةيــة، ضــةند    
، لة طرتةيةكي تري خيديؤييدا، شـوَينَيك  (ال اله اال اهلل، حممد رسول اهلل)طةنَيك طرتوويانة و لَيي نووسراوة 

ةم شوَينة شوَيين مةسـاج كردنـة، ئاثؤرايـةكي جـةماوةري ديـاربوو لـة شـوَينةكة        سووتاوة وا نووسرابوو كة ئ
هاتنـة خـوارةوة، لـةناو ئاثؤرايةكــة رةمسَيكـي مـةم مسـتةفاي بــارزاني بـة دةسـت يةكَيكـةوة بةرزكراوتــةوة،          
بةراسيت ئةمة ثرسـيارَيكة بـؤ ميـةني سياسـي، بـة تايبـةتي ئـةو دوو ميةنـة سياسـيةي كـة ئَيسـتا خةريكـة             
عـةقاري رووداوةكــة بــةرةو ئــةوة ب،ــَي كــة ببَيتــة ملمالنَييـةكي سياســي، نــاكرَي، ضــي نــاو لــَي دةنــَيني ئــةم   
دياردةية ، ياخود ئةم دوو طرتةية ، يةعين ئةمة دةملةتة لةسةر ئةوةي كة ناكرَي ميـةنَيكي سياسـي، ئـةو    

ري ئينكاري بكات لةسـةر ئـةوةي   خةَلكة حيساب بكات لةسةر ميةني بةرامبةري، ياخود ميةنةكةي بةرامبة
كــة خــةَلكي ئــةو نيــة، بؤيــة بةراســيت ئةمــة لَيكؤلينةوةيــةكي وردي دةوَي ئــةم دياردةيــة، بةشــي دووةميــان 
ئةوةية كة، ئةو كةسـانة كـَي بـوون كـة هـةَليان كوتايـة سـةر بارةطاكـاني ئيسـالمي لـةو ناوضـةية ، بـة ثَيـي              

ا هاتووة، ديارة طردبوونةوةكة كاتذمَير يةك بـووة، هَيـر ة و   زانيارييةكان، وةكو ئةوةي كة لة راثؤرتةكةشد
سـةعات هـةبووة    3،  7ي ئَيوارة روويـداوة، بـةو ثَييـةة لـة كاتـذمَير يـةك تـا        7ثةمماردانةكة لة كاتذمَير 

بةثَيي ئةوة، بةراسيت بةرثرسـيارةتيةك دةكةوَيتـة ئةسـتؤي بةرثرسـي ئيـدارةى ئـةو ناوضـةية، كـة رةنطـة          
ةى ئةمنين بَي و بةو دوا دواييةة ذووري عةملياتين دروسـت بـووة لـةو ناوضـةية، بـةثَيَي      سةرؤكي لَيذن

بر يارَيكي سةرؤكايةتي هةرَيم، كة لة خياللي ئةو سَي سـةعاتة غيـابي ئـةوان بـؤ ضـي ، ئايـا هةسـتيان بـةو         
ن واي دةبيـنم  مةترسية طةورةيةيان نةكردووة كة كارَيكي قيزةون و خراث لةو شَيوةية روويـداوة، بؤيـة مـ   

كة بةرثرسياريةتي يةكةم و بة دةرةجة يةك، هةر وةكـو لـة راثؤرتةكـةي بةر َيزيشـتان دا هـاتووة، مامؤسـتا       
دةقة باسي لة شوَيين مةساج و فرؤشتين مةشرؤب و كؤمةَلَيك لةو بابةتـة كـرد،    11مةم ئيسماعيل سندي 

يـاري لـَي دراوة، ديـارة زؤرينـةى وتارةكـةي      ئةطةر ضي خوتبة نيو سةعاتة بة ثَيي وةزارةتي ئةوقار كـة بر  
تايبةت بووة لةسةر ئـةو بابةتـة، هـةر وةكـو بـةر َيز سـكرتَيري ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتانين، سـكرتَيري           
مةكتةبي سياسـيان باسـي لـةوة كـردووة كـة ر ةنطـة طردبوونةوةكـة و هَيـر ة و ثةمماردانةكـة لـة ئـةنامي            

ا بـةر َيزة بـووبَي كـة طـرد بـوون و ثةممارةكـة دروسـت بـووة، بةراسـيت          وتارةكان يـان هانـداني ئـةو مامؤسـت    
ثرسيارَيك ئةوةية كة زؤرين باس كرا، بؤضي تا ئَيستا ئـةو مامؤسـتا بـةر َيزة ئييرائـاتي لةطـةَل نـةكراوة ،       
 لةبةر ضاوي هةموومان لة كةناَلةكاني راطةياندنةوة لَيدوان بة ئـارةوزووي خـؤي دةدا، ئـةو هـيض دةسـتَيكي     

لةوة نةبووة، شتَيكي ترسناكرت، من ثَيشبيين دةكةم ئةوةية كة ئةو رووداوة خراثة، ئةو رووداوة قيزةونـةي  
كة روويداوة خةرَيكة بـةرةو ئاقـارَيكي تـر دةبـردرَي، ئَيسـتا لـة رووداوةكـة دةرضـووة، بـةرةو ملمالنَييـةكي           

وكراتي كوردسـتان و يـةكطرتووي   سياسي ضووة لة نَيـوان دوو حيـزب لـة كوردسـتان كـة ئـةوين ثـارتي دميـ        
ئيســالمي كوردســتانة، ئَيمــة بينيمــان لــة دواي رووداوةكــة، هــةر يــةكَيك لــةو دوو حيزبــة، بةرثرســياريةتي  
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خستة سـةر شـاني حيزبةكـةي بةرامبـةري، يـةكرتيان تؤمـةت بـار كـرد بـةوةي كـة، ئةوانـةى كـة ثـةمماري              
ــزبَيكن و ئ    ــدامي حي ــةنطر و ئةن ــوَينةكانيان داوة، مي ــةنطر و    ش ــووتاندووة، مي ــان س ــة بارةطاكاني ــةي ك ةوان

ئةنداماني و هةواداري حيزبَيكي ترن، لة نَيوان ئـةم دوو حيزبـةدا، بؤيـة بةراسـيت مـن تةصـور دةكـةم كـة         
ئةمة كارةساتَيكي ترسناكة، ئةمة خةتةرَيكة و ئَيمة دةبَي باة بري لةوة بكةينـةوة كـة هـةرَيمي كوردسـتان     

وو ميةنة سياسيةكان، هةموو هاووآلتيانين ئةوة بزانن كة هيض حيزبَيكـي سياسـي   موَلكي هةموومانة، هةم
بة تةنيا خاوةني كوردستان نية، هيض حيزبَيكي سياسـين خـري بـة حيزبةكـةي تـر ناكـات كـة مومارةسـةي         
ــة        ــة ب ــتان ر ةنط ــتان، كوردس ــة كوردس ــةريكني ل ــةموومان ش ــتان، ه ــةرَيمي كوردس ــة ه ــات ل ــي بك ــاري سياس ك

وة جوان بَي، هيض ميةكين ناتوانَي ميةكةي تر ر ةة بكاتةوة و لةناوي بـةرَي، ئـةوة شـتَيكة بـة     هةموومانة
دَلنياييةوة دةبَي هةموومان قةناعةمتان ثَيي هةبَي، بؤية خةتةرَيكي تر ئةوةية كة بةر اسيت ئاطرَيـك هةيـة   

ريَي، بةراسـيت تةشـةنة دةكـات و    ئَيستا لة راطةياندنةكانةوة خؤة دةكرَي، ئةم ئاطرة ئةطـةر بـةري ثـَي نـةط    
ــري         ــة ب ــةدةر ل ــة ب ــةموو ميةكمان ــةركي ه ــة ئ ــتان، بؤي ــة كوردس ــدات ل ــةورةتر رووب ــاتي زؤر ط ــة كارةس ر ةنط
كردنةوةى حيزبي و بةدةر لة ملمالنَي سياسي، هةوَل بـدةين ئَيمـة وةكـو نوَينـةراني خـةَلك لـة ثةرلـةماني        

حيزبَيـك و ميـةنَيكي سياسـي حيسـابني، هـةوَل بـدةين        كوردستان، بة دةر لةوةي كة هـةر يةكـةمان لةسـةر   
كارَيك بكةين بؤ ئةوةي رووداوةكان بة ئاقارَيك بربدرَي ياسا ئييرائاتةكان بكات، ئةو كةسانةى كة بةرثرس 
بوون، ئةوانةى كة شوَينةكانيان سووتاندووة لة شوَينة طةشتيارييةكان، لـة هـةموو ئةوانـةى كـة باسـم كـرد       

ى كة بارةطاكاني حيزبيان سووتاندووة و ئةوانةى كة كةمتةرخةم بووينة و ئةوانةى كة هاني ثَيشرت، ئةوانة
خةَلكيان داوة، لَيكؤَلينةوةيان لةطةَل بكرَي، من دوا قسةم ئةوةية كة ئةو راسثاردانة ئةطةر بكرَي بة بر يـار،  

نانة بداتـةوة كـة سـووتاون و    تةنها لةطةَل خاَلي ضوارةم نيم كة حكومةت تةعويزي ئـةو ميـةن و ئـةو شـويَ    
هَير شــيان كراوةتــة ســةر، بةراســيت نــاكرَي مةســةلة تــؤ لــة هــةموو شــتَيك، رووداوَيــك روودةدا، تــةعويز و    

تيانـة كـة تـةعويزي    قةرةبوو خبرَيتة سةر شاني حكومةت و حكومةتين لة مام هاووآلتيانةو خودي هاووَم
بةرثرسة،  ئةو كةسانةى كة بةرثرسيارييةتي ئةكةوَيتـة   ئةو شتانة بكاتةوة، بؤية ثَيويستة ئةو كةسةي كة

ئةستؤي دواي لَيكؤَلينةوة لةطةَليان، ئةوانة تةعويزي ئةو شوَينانة بداتةوة، ئةطةر بكرَي ئةو تةوصياتانة و 
ئةو بر يارانة بكرَي بة بر يار و جَيبةجَي بكرَي لة ميةن حكومةتي هةرَيمةوة، من تةصـةوةر دةكـةم رةنطـة    

 .وةكة وردة وردة بةرةو ئةو ئاقارة بةرين كة ضارةسةري بكرَي نةك طةورةتري بكةين، زؤر سوثاسروودا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيز رَيباز فةرموو
 :بةر َيز رَيباز فتاح حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مادةيان كردووة و هةم بةشي زؤري قسـةي  من بؤ خؤم قةناعةمت واية كة هةم ئةو راثؤرتةي كة لَيذنةكة ئا

ئةنداماني ثةرلةمان لة دانيشتنةكةدا قسةي سياسـي بـوون، لـة كاتَيكـدا ئيشـي ثةرلـةمان لَيثي،ـينةوةية لـة         
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حكومةت كة ضوون تـةعامولي لةطـةَل ئـةو رووداوة كـردووة، ئةبوايـة راثؤرتةكـة بـةو ئاراسـتة بوايـة نـةك           
ياسي بكردباية و بَي لةناو هؤَلي ثةرلةمان بيخوَينينـةوة، مـن ثـَيم    قسةي خةَلك، ياخود خوَيندنةوةيةكي س

باة بوو راثؤرتةكة ئيشي لةسةر ئةوة بكردباية كـة لـة سـةرةتاي رووداوةكـةوة، دام و دةزطاكـاني حكومـةت       
ضؤن تةعاموليان لةطةَل رووداوةكة كردووة، كةمتةرخةمييةكانيان لة كوَيداية ، راثؤرتةكة نةيتوانيوة ئـةو  

بةتانة بدات بةدةستةوة، ئايا دام و دةزطاكاني حكومـةت بـة شـَيوةيةكي بـَي ميةنانـة تـةعاموليان كـردووة        با
لةطةَل هةردوو كَيشةكة ، ياخود كَيشةكة بةرو ئاراستةيةك ئةبرَيت كـة ميـةنَيكي تـر يـاخود ئاراسـتةيةكي      

لةبةر ئةوةي كةمتةرخةمي كـراوة لـة   تري كَيشةكة ئيهمال ئةكرَيت ، لَيرة يةك خاَل ئاماذةى بةوة داوة كة 
ميةن هَيزة ئةمنييةكانةوة، طواية ذمارةى ئاسايين ياخود ثؤليس كةمة، ئةبواية قسةي لَيذنة لةسةر ئـةوة  

ــة      ــي كــرد، ئَيمــة ل ــارامين باس ــاك ئ ــة، باشــة، يــةعين ك ــزة  % 71بوايــة ك ــةم حكومةتــة هَي موةزةفــةكاني ئ
 ، يـان بـة   %111ضةند كة ئةمنيةت ئـةثارَيزرَي ، ئايـا بكـرَي بـة     ئةمنييةكانن، باشة ئةم ر َيذةية بكرَي بة 

تةماي بكرَيت بة ضةند كة ئةم كَيشةية ضارةسةر بكرَي ، ياخود ئةو كَيشةية بة عةمدي كراوة ، ياخود لة 
راستيدا ئةو ذمارة زؤرة كة هَيزي ئاساين و ثؤليس هةمانة، تةنها ناوة و لة راستيدا وجـودي نيـة، زؤر لـة    

اندنةكان باس لة جرياني ئةو كةسانة دةكةن كة بةشداريان كردووة لة سـووتاندني سـةنتةري مةسـاج،    راطةي
مةي فرؤة، دوكان، شيت لةو بابةتة، بةآلم ياخود لة بةرامبةر ئـةو كةسـانةى كـة هَير يشـيان كـردووة سـةر       

ارَيكي تر ئةوةية، ئايا ئـةم  بارةطاكاني يةكطرتوو، ئةوانين بة هةمان شَيوة تةعاموليان لةطةَل كراوة ، ثرسي
ي شةو و سـةعات  11دةستطريكردنانة بة بر ياري دادوةرة ، ئةطةر بة بر ياري دادوةرة، ضؤن ئةكرَي سةعات 

ي شةو تؤ بدةى بةسةر ئةم ماآلنةوة و خةَلك دةستطري بكرَي ، هةَلبةت تةنها لةم كيشـة رووي نـةداوة،    11
ئـةم كَيشـةية دووبـارة بوويتـةوة، لةبـةر ئـةوة قسـةي مـن لةسـةر          وةكو لة كاتي تريشدا و لة بؤنةى تريشدا 

راثؤرتةكة ئةوةية، دةبواية ئيهتيمام بة ضاودَيري كردني كاروبـاري حكومـةت و دام و دةزطاكـاني حكومـةت     
بكرابا، ئةطةر كةمتةرخةمي هةية، بةرثرسي ئةو دام و دةزطايانة متمانـةى لـَي بسـةندرَيتةوة، ئـةدي كـاري      

ة كاتَيك كة كةمتةرخةمي كراوة ، هيض عـوزرَيكين نيـة بـؤ ئـةو كةمتةرخةميـة، كؤمـةَلَيك       ثةرلةمان ضيي
راسثاردة دانراوة، من نةك داواي ئةوة ناكـةم كـة ئـةم راسـثاردانة بكرَينـة بر يـار، ئةصـَلةن داوا دةكـةم ئـةم          

ياسـا بـووني نيـة ،    راسثاردانة هةر مبربَين، ضونكة هـةموو راسـثاردةكان، مـن ئةثرسـم، كامـة راسـثاردة بـة        
هةموو راسثاردةكان و هةموو بر يارةكان بة ياسا بووني هةية، يـةعين ئةطـةر ياسـا ئـةو كَيشـانةى ضارةسـةر       
نةكردووة كةواتة ئَيمة كَيشةي ياساييمان هةية لة كوردستاندا، ئةطةر كَيشةي ياساييشمان نيةن كةواتـة بـؤ   

وة ، مـةوزوعَيك زؤر قسـةي لـة بارةيـةوة ئـةكرَي، ثَيكـةوة       ئَيمة لَيرة دووبارة راسثاردةكان تيكـرار دةكةينـة  
ذياني ئاشتيانةية، من لةطةَل ئةوة تةئكيد لة قسـةكاني ئاشـيت خـان دةكةمـةوة لـة جيـاتي ئـةوةي بـاس لـة          
ثَيكةوة ذياني سياسي بكرَي، باس لة ثَيكةوة ذياني ئـايين و مةزهـةبي و ئـةو شـتانة ئـةكرَي و بـة تةحديـد        

ةكرَي، من ثَيمواية بةهَيزترين شوَيين يةكطرتوو لة كوردستان، ناوضةي هةَلةجبةية، لـة  باس لة يةكطرتوو ئ
هةَلةجبة كاكةييةكان كة ئاينَيكي جياوازن لةطـةَل ميةنـةكاني تـرين لـة هةَلةجبـة وجوديـان هةيـة، ئةطـةر         
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ة رووي بـدابا، لـة   كَيشةيةك لةو بابةتة رووي بدابا و تةحريزَيك بوايـة بـةو شـَيوةية، دةبوايـة لـةو ناوضـةي      
كاتَيكدا ثَيكةوة ذيانَيكي ئاشتيانة زؤر باة لةو ناوضةية وجودي هةية و هيض جَيطةيةكي تـر بـةو شـَيوةية    
وجــودي نيــة، مــن تةئكيــد لــةوة دةكةمــةوة كــة ثَيكــةوة ذيــاني ئاشــتيانة هــةموومان لةطــةَلني، مــن وةكــو      

َيشــكةة كــردووة تــا ئَيســتا نةخراوةتــة نــاو   فراكســيؤني طــؤر ان ثَيموايــة ثــرؤذة ياســايةك لــةو بارةيــةوة ث  
بةرنامةى كارةوة، بةآلم قسة كردن لةسةر ئةو مةوزوعة خةتةرة و يـاري كردنـة و طةمةيـةكي سياسـي زؤر     
خةتةرة، ئَيمة بةم قسةية، دوو موشكيلة دروست ئةكةين، يةكَيكيان ئةوةية كة خـةَلكي كوردسـتان تاوانبـار    

ئاشتيانة لةطةَل ئايين جياواز و لةطةَل نةتةوةي جياواز قبوَل ناكات، ئةوة دةكةين، بةوةى كة ثَيكةوة ذياني 
بشري كردي، يةعين قسة كـردن و بردنـي ئـةم كَيشـةية بـة ئاراسـتةي ثَيكـةوة        .ميةنَيكة، قسةيةك ثَيمواية د

ــةي        ــة م ــري ل ــةكاني ت ــدي، ميةن ــيحيةت، يةزي ــةوةي مةس ــةوةيي، كةمكردن ــايين و نةت ــتيانةي ئ ــاني ئاش ذي
ــةوةي رؤَل و      خوار ــةم كردنـ ــة و كـ ــةو ميةنانـ ــة لـ ــةرطري كردنـ ــدةى بـ ــة هينـ ــة ئةمـ ــةعين ثَيموايـ ــة، يـ دنـ

 .كةمكردنةوةي مام ئةوانة و، زؤر سوثاس
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار ئامينة خان فةرموو
 :سعيد ىكري نةيبةر َيز ام

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيز، ئــةز خــازم تشــتةكَى بــؤ هــةوة خــةطَيرم، كــو دوهــى دطــةل مــن ضــَى بــوى، دوهــى د    ثةرلــةمانتارَيت بــةر 

تةلةفؤنةكَيدا كو هةخالةكَى منى ئَيزدى دطةل من تةلةفون كر، ب ر استى تشتةك طـةل مـن بـةحس كـر، كـو      
، بـاب دَى  ويذدانا ئينسانيةتَى ثَى دَيتة هةذاندن، كؤتة من كور َيت من يا ضار ساَلى نـاخَى وى يارسـانة، كـؤتىَ   

كةنطني موسلمان دَين ماممة سؤذينن ، ب ر استى وةختَى وةطؤتي ر ؤندكَيت مـن هاتنـة خـارَى، مـن شـةرم ذ      
خؤ كرد، كو ئيحساسةك ب،يكةك دروست ببينت، ب،يكةكَى ضار ساَلى دروست ببينت، كو ترس وةَمتَي خؤدا، 

زا يـا جظاكيـا وةمتـَى مةيـة، ثاراسـتنا ذيـان،       طةل جريانَيت خؤ دروست ببينت، ئةخة تَيكدانـةكا مةزنـة، شـريا   
سايكؤلؤذى خى زارؤكا مةس ولياتة مةية، مةس ولياتة مةية كو نةهَيلني ئةخ ترس و ئيحساسة ناخ ئةمسالَيت 
بنيامني و يارساندا دروست ببى، مةس ولياتة مةية كو نةهَيلني ئةخة ضةن سالة هَيـزَى سياسـى كوردسـتانَى    

ؤ نةهَيالنا عونصريةتَى، ثَيكظـة ذيانـا ئاشـتيانة، لَيبورينـا ئـاينى، سـةممةتيا كةسـى،        كار بؤ هةندَى دكةن، ب
حوريةتَى تاكة كةسى، ئـازاديَى كـو دخـى وةمتَيـدا خـةبات بـؤ كـرى، ب ر اسـتى دهَينـة شـَيواندن و بَينـة بـن             

اذاوةطـةر و خـودان   عةممةتَيت ئيستيفهامَى، كو بؤ هندَى ئةخ خـةباتا هاتيـة كـرن، دةسـتَى ميـةن طـةرةكَى ئ      
ئةجَينداى سياسى ر َيكخستى تَيك ب،ى، ب ر استى ئةم هةمى موقابيلَى خَى ر استني، بةر َيزان سةرةر اى ئيدانة 
كرنا هةمى ئةو ر وودانَيت كو بادينان ضَى بوى، ب ر استى من دخَيت ئاماذة بدةمة خالةكى كو بوارَى ئـةمنى  

مطريى و سةقامطريية كو ب خؤوة هةبوو، كؤمةَل ثرتيـا وَى دزخـرينت،   ثارَيزطةها دهؤكَى، هةتا نوكة ئةو ئارا
بؤ كةلتورو هاريكاريا خةلكَى وَى دةخةرَى، تةبيعـةتَى خـةلكَى دهـؤكَى زخريتةخـة، ب ر اسـتى ئـةو ر وودانَيـت        
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هـةم  ضَى بووى، ئةوة بؤمة هةندَى زخرينتةخة كو هَيزَيت ئةمنى ثارَيزطةها دهؤكَى، ر اوةستانةك سةر بَيت، 
ذ ميَى كةميظة، هةم ذميَى نةوعيةتَى خة، ذ ميَى كةميةتَى خة بؤ هندَيية كو ثؤليسا لَيرهةى ل طؤر  ر اثؤرتا 
ليذنا كو سـةرةدانا دةخـةرى كـرى، ئـةو هَيـز تَيـدا ئـارام كرنـا هـةر ر وودانـةكَى ناكـاو، ذ ميـَى نةوعيظـة ذى،              

ةختَى طةنطةشة قانونَيظـة، يـا خؤثيشـاندان هاتـة كـرن،      ثؤليس مة دينت، ذ ميَى تةجهيزةتَى خة ب ر استى و
مــة نوَينــةرَيت ثارَيزطــةها دهــؤكَى هــةتا نوكــة ثارَيزطــةها دهــؤكَى، ثؤليســَى ضــامكيَيت مــةدةنى نينــة، ئــةو  
ثؤليسَيت هةى ذى نةهاتينـة ر اهَينـان، هـيض ثَيتظيـةك وةك جـل و بـةرؤ، مـاتؤر ، دار، ئـةو تشـت بةدةسـت           

ذ خؤ بكة، ضةند جحَيلةك بَينة سـةر شـارعى بـةرَى ىَل بطـرى، نةشـَين تةقـة بكـةن، ة         وةنينة كو بةرةخانيا
تشيت ديكة ذى نينة بةرةخانيا ذ خؤ بكة، كا ضانَى مةس ولياتة مة ئةمنيةتَي هـاووَمتيَى خـؤ بثـارَيزم، ئـةز     

ب ر استى ئةخة  مةس ولياتة ئةمنى ثؤليسين ثارَيزم، هةمى ئيمكانيةت دةدةمة بةردةستَى ثؤليسَى خؤ ذى،
مةترسيةكَى مةزنة سةر روح و سامانَيت خـةلكَى كوردسـتانَى، ئاسايشـا نةتـةوةيى، ئـةزمونا كوردسـتانى كـو        
دئَيخيتة بةر مةترسى، ئةز بينم كو ثةرلةمانَى كوردستانى ذي يا خـَى بةرامبـةر بـةر ضـةندَى بةرثرسـة، ذ      

اشى بينت، يا هوتَيل بن، يا رستورانت بـن، يـا مـةى    ميةكَى ديظة ئةو كةسةي كو دوكان خة كرى، ئَيدا يا قوم
خة خانة بى، مةساج بى، هةر تشتةكى بى كو ل طؤر  ياسايةكى كو ثةرلةمانَى بةر َيز يا داى دةركةفتى يا كـار  
ثَى دكةت، حكومةتَى ر اسثاردى كو بةرةخانيَى و ئييازةبَى بداتة خةلكى كو سامان و سةروةتَى خؤ ب َيخيتـة  

ــؤ      كــارى، كــو ه ــدا ئةطــةر خبــازينت، مزطــةفتَى بــؤ خ ــا تَي ــا يــا هةنــدَى بَيتــةكرن، ئيــدى هــةر هَيزةك اريكاري
بــةكاربينى، ب نــاوَى شــةريعةتا ئيســالمَى، ياســا دانــَى كــو ب طــؤر كــةيفا خــؤ و بةرذةوةنــدى حيزبــا خــؤ وة  

الم طةلـةكا  ياسايَيت خؤ جَيبـةجَى بكـات، ب ر اسـتى ئـةز زامن ذى كـو هـةمى ئـةم ثـَى دزانـني شـةريعة، ئيسـ           
بةري ة ذ وان ضةندا، ئةز دخازم بزامن كا ياسا ضَى كرن و جَيبةجَى كرن، د هةندةك ئاذاوة طَير  سةر جـادة  
ب ر َيظة بةن يا ذى ثةرلةمان و حكومةت، ئةخة مةزنرتين ئيهانةية بؤ شةرعيةتا ثةرلةمانى، ئيهانـة ذى بـؤ   

ين شــَيواز، طيــانَى هــاووَمتيَى خــؤ بثــارَيزينت، حكومــةتَى، حكومــةت وةختــَى ئييــازةى دداتــة خــةلكى باشــرت
ثارَيزطارى سةروةت و سامان و مولكَيت وان ذى بكةتن، ثةرلةمانتارَيت هَيذا، ب ر اسـتى ثاراسـتنا ئاسايشـا يـا     
نةتةوةيى و ئَيك بونا ماَم كوردى ب ديتنا من خاَلةكا هةرة طرنطة، سةر هةر تشتةكى دا داية، ئةخـة ضـةند   

ةر ضار ثارضَى كوردسـتانَى ضـاخةر َيى هةنـدَى دةكـةين، كـو كـؤنطرةى نةتـةوةيى بَيتـة بةسـنت،          ساَلة كو د ه
ضاخَى وان ل خَى ثارضةى كوردستانَى، ىَل  ابن هةر دةمَى جـةنابَى سـةرؤك بـارزانى ئـو ميـةنَى دى سياسـى       

ةر ئةجنـدَيت يـَى بيـانى    ر ادطةهينن دةم هات كؤنطرةى نةتةوةيى بَينة بةسنت، ذ ميَى هةندةك هَيزَى تَيكـد 
خى ثر ؤذةى نةتةوةيى خة ثاة خـة دبـات، ئةخـة ضـةندة ذى ر اوةسـتياينة خـَى ئـةم ثرسـيارَيت ذ خـؤ بكـةين           
بؤضى داخازَى ذ ثةرلةمان و حكومـةت بـؤ سـةركردايةتيَى سياسـى ذى دكـةم، كـو ب جـدى سـةركردايةتَيت         

 و ديراسةت بكةن، ئو ب هةمى ر ةنطا ر َيكـَى  سياسى هةمى ميةنا دكةم كو ب جدى سةر وى بابةتَى ر اوةسنت
ل هةر تَيكدةرةكَى بطرن، ضونكى ب ر استى كوردستان ئيدى تةحةموىَل ة زلـزاىَل دى ناكـةت، ذ ميـةكى ديـرت     
خة ئةو هَيرشَيت كو بةردةوامَيت ئيعالمى دَينةكرن، من دخَيت ئيشارةتَى بدةمة خالةكَى كـو ب ر اسـتى وةك   
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ة هةلوَيست ل سةر هـةبينت، د ئاخاختنـةكا خـؤدا، بـةر َيز ئةمينـدارى طشـتى يـةكطرتوو        ثةرلةمان ثَيدخية م
ثةيامةكا خؤ بؤ خةلكَى كوردستانَى ئيهانةكارى ثةرلـةمانى كـرى، ثةرلـةمانى ئيتيهـام دةكـةت كـو ة شـؤمن        

داخازَى دةكةم  نةكات، ئيتيهام دكةت، ئةو شؤلَيت هةتا نوكة ما ة كرية، دا نوكة كارةكَى بكة، ب ر استى ئةز
كــو بــةر َيز ئةمينــدارى طشــتى يــةكطرتووى ئيســالمى داخــازا ىَل بــورينى ذ ثةرلــةمانى كوردســتانى بكــةتن،    
ثةرلةمانَى كوردستانَى شةرعيةتا خةلكَى كوردستانَيية، ضاخةر رَى نايةتَى كرن كـو سـةرؤكَى هَيزةكـا سياسـى     

ةمانى بكةت، خالةكادى من دخَيت بةحس بكـةم ب  كو تةموحَى سةركردايةتى وةَمتى هةبينت، ئيهانةى ثةرل
ر استى، وةك خةلكةكا دةخةرَى بةهـدينان، يـةعنى ب ر اسـتى بـال بـةس بيـت خـةلكَى بةهـدينان بـَى ئـريادة،           
نةر ةوشةنبري خيتاب بكةن، بال بةس بينت خةلكَى بةهدينان كَيم ببينن، بال بةس بينت طوتارَيت خـؤ يَيـت   

ةماوةرَى بادينان برينـدار بكـةت، هاخكـارةكَى مـن بةحسـَى هنـدَى دكـةت، كـو         ئيعالمى و سياسى خةلكَيت ج
تةحةدايَى دكةت كـو يـةكطرتوو ة ثؤسـت لـة قوتاخبانـةو يـان هـةر جهـةكَى ثارَيزطـةها دهـؤكَى هـةبينت، ب            
 ر استى ئةوة طةلةكا دور ذ ر استية، بال ب،ن وان ئامارا بيننة دةرَى، كا ضةند كـةس هـةم قوتاخبانـةدا ضـةند    

ثؤست د دةوائريَى حكومةتَى وان هةنة، ئةطةر هةر ميةنةكى ديـرت بطوتبـا، كـو ل بادينـان بةرتةسـكيا هـةى       
ر َي ضى تَى، بةس يةكطرتوو كو هةموو هَيزَيت وى ناخ بةهديناندا، خودان ضةندين كورسـيكَى ثةرلةمانيـة،   

ازادى، بةهــدينان هــةمى ســثَيدة هــةتا تةلــةفزيؤنا وان ب ئــازادى، ر اديــؤ وان ب ئــازادى، ر ؤذنامَيــت وان ب ئــ
هَيرشَى دكةنة سةر مةسـ ولَيتمة، سـةر بةرثرسـَيتمةى ئيـدارى و سياسـى، ئةطـةر بةرتةسـكى هـةبا، ئةطـةر          

بةهدينان هةبا، وةَمتَى ديكاتؤر ل ضةوا تةعامول دطةل كةسانَيت كو هَيرشَى بكةنة سةر وان  ل ديكاتؤريةت
كـارَي خؤيَيـت سياسـى دكـةن، تؤمـةتبار كـرن طةلـةكا ب سـاناهية، بـةس           دكةت، دَى ئييازةى دةتَى، ئازادانة

مةس وليةتةكا طرانة، وةَمتةكَى ئةطةر خَيت ميةنةكَى ياسا ر َيظة ب،يت، سـةروةريا ياسـايَى حـاكم بـى، ثـَين      
رتى هةر قةزيةكَى ناكةوى و حكومم ناداتن، نابيتة قازى و نابيتـة دادطـةهَيت وةَمتـا، ئةطـةر يـةكطرتوو، ثـا      

تؤمةت بار دكةتن كو بارةطايَيت وان سـؤتي، ثـارتي ذى طةلـةك ب سـاناهى طةلـةك ئـةو جهَيـت طةشـتيارينة          
هؤتَيلن، سةرتاشخانَينة وان تؤمةتبار دكةت كو وان سؤتينة، بةس ثارتى وةنةكرية، يـةعنى تؤمـةتبار كـرن    

ايين ذى بـؤ وان ب زخر ينينةخـة،   نة لة مةسلةحةتا كةسـَى داي، ب ر اسـتى ئـةم شـَيني هـةتا وَى تةعةدايـة ئـ       
بةس ئةوة نة بةرذةوةنداكةسَيداية ديتنا من، ب ر اسـتى وَى سـنوورةك بـؤ ئـةوة طوتـارَى كـو تـةحريز تَيـدا         
هةى، نيفاقا دوبةرةكى تَيدا هةى، ئيعالمَى بَيتة ر اوةستاندن، ضونكى مةسلةحةتا نيشتيمانى كةسـا دانينـة،   

ر استى من وةكو كةسةكا، ك،ة ثَيشمةرطةهةكَى مـن ئيهانـا خؤديـت، كـو      هةخاَلةكا من بةحسَى هةندَى كر، ب
كةلتورَى شاخى، ئيهانة بَيتة كرن، كةلتورَى شاخَى كةلتورةكا ثر ى ثر شةنطدارة، كةلتورةكا ثر ى سـةروةرية،  

ةم ثر ى قوربانية، ئةخر ؤكة ئةم ب،نة خارَى ب ئازادى بةحس بكةن، مومارةسا كارَى خؤيت سياسى دكةن، ئـ 
وى كةلتورَى شاخية، بال كَيم كرن، سةر كةلتورَى شاخى نةهَيتة كـرن، قوربـانى دان يَيـت بـؤ هاتينـة كـرن،       
ئةخ هزاران كةسا خينيا بؤ ر َيتى، مة هةمى ئةو كةسَيت كو لَيرة ر ونيشتينةخارَى، بةرهةمَى هةمى خةلكَى 

 .كوردستانَيية، زؤر سوثاس
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابت، رَيزدار بةكر كةريم فةرموو سوثاس بؤ

 (:ئاسؤ كريم)بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة من ئةندامي ئةو لَيذنةية بوومية كة سةرداني ثارَيزطاي دهؤكمان كردووة و هةروةها يةكَيكم لةوانةى 

لةطةَل تَيبينيةكان، بة تايبةتي خاَلي كة ديارة كة راثؤرتةكةشم ئيمزا كردووة و هةوَل دةدةم مونسةجم مب 
دووةم، زياتر تةركيزمان لةسةر ئةداي دةزطا ثةيوةنديدارةكاني حكومةت بـَي بـة رووداوةكـاني، كـة لـة ئـةو       
ثارَيزطاية روو ئةدةن، نةك تةركيز خبةمة سةر ميةني سياسي، هةوَل بدةم كةمرت خيتابي حيزبي بدةم، لـة  

ؤر تةئكيـد لـةوة كرايـةوة كـة ئـةوة ئـةركي حكومةتـة، ئـةركي ثلـة يةكـة،           راستيدا هـةموومان و بةشـَيكي ز  
ئــةركي ســةرةكي ئةوةيــة، ســةر و مــاَل و ذيــان و ئــازادي و كةرامــةتي يةكــة يةكــةي هاوآلتيــان بــة جيــاوازي 
ئينتيما، فيكري، سياسي، نةتـةويي، ئايينـةكانيان بثـارَيزين، ئـةوة بـة بـر واي مـن مم و جيمـي لةسـةر نيـة،           

ي 14ن لةسةر ئةوة موتةفيقني، بؤية من لـةو سةردانةشـدا وةكـو بـؤم دةركـةوت لـة رووداوةكـاني        هةمووما
شوبات ثَين ئةوة، بةراسيت دةبَي هةَلوةستةي لةسةر بكةين، كة ثَيويسـتة بـؤ كـؤنرتؤَل كـردن و بـؤ بـةجَي       

ثَيويســتيان بــة هَينــاني ئــةو ئةركــة ثَيويســت بــةوة دةكــات هَيزةكــاني نــاوةخؤ بــة هــةموو جؤرةكانيانــةوة،  
ثَيداضــوونةوةيةكي جيــديان هةيــة، دووةم، لــة راســتيدا حةقــة زؤر بــة بوَيرانــة، بــةو ثــةري شــةجاعةتةوة  
بةراسيت دان بةوة دابنَين كة ئةوانةى ثةمماريان كراية سةر ماَل و موَلكي تايبـةتي ئـةوان، زؤرينـةى هـةرة     

ون، ئةمـة حةقيقةتَيكـة دةبـَي دانـي ثـَي دانـني،       زؤريان لة هةردوو ثَيكهاتةي ئاييين، مةسيحي و ئيزيدي بو
هةر وةكو لة كؤبوونةوةى لَيذنة هاوبةشةكة لةطةَل خةَلكة زيان لَي كةوتووةكة، لة زاخؤ ئـةوةمان بـؤ روون   
بــووة، بةراســيت كــة ئــةوان لــة بــارَيكي دةروونــي خــةراث دا دةذيــن، وةزعَيكــي غــةير موســتةقرييان هةيــة،    

ذيانيـان لـَي تَيـك ضـووة، هةسـت بـة نائارامييـةكي زؤر دةكـةن، ئـةوان بةراسـيت            منداَليان ناضَيتة مةكتةب،
ئــةوةيان زؤر بــة راشــكاوانة راطةيانــد كــة خوازيــاري ئــةوة نــني تــةعويزاتي مادديــان بــؤ بكرَيتــةوة، ئــةوان   

ئـةوة   ثةرؤشي ئةوةن برايةتي لة مَيذينة، ثَيكةوة ذياني ئاشتيانة، هةروةكو ضؤن لة كوردستان باو بووة، با
باو بَي و قانون سةروةر بـَي بـؤ هـةمووان، مـةفهومي مواتةنـة، تةئكيـديان زؤر لـَي كـردةوة، بةراسـيت ئـةوة           
ميةنة طرنطةكةية، بؤ ئةمة، حةقة ئَيمة بة هةموو ميةنةكان، ة ئةوانةى لـة بـةري دةسـةآلتن، ة ئةوانـةى     

ةنطـة مةسـ وليةتةكة جيـاواز بـَي، بـةآلم      لة بةرةي ئؤثؤزيسيؤنن، ئةركَيكمان دةكةوَيتة سـةر شـان، راسـتة ر   
دةبَي هةموومان لة خةمي ئاشيت كؤمةآليةتي بني، لة خـةمي ثَيكـةوة ذيـاني ئاشـتيانةى سـةرجةم ثَيكهاتـة       
ئايين و نةتةوةيةكان بني، ئةوة زؤر زؤر طرنطة، ضونكة ئةم نةسيية، نةسييَيكي بةربآلو  و هةمـة جـؤرة،   

بـةر لـةوة نـةطريَي، لـة ناوضـةكاني ديكـةى عرياقيشـدا ئـاوا دةسـيت           ئةمة خـؤي حةقيقةتَيكـة، بؤيـة ئةطـةر    
ثَيكــرد، ديــارة مــن رةشــبني نــيم، بــةآلم بــؤ ئــةوةي ئــةو نةبَيتــةوةو ســةر نةكَيشــيتة بــةر قؤنــاغَيكي ديكــة، 
ثةمماري ئةو هاووآلتيـان لةسـةر ئينتيمـاي مةسـيحيةت و ئيزيـدي بـوون، نةضـَيتة ئـةو قؤناغـة، ثَيويسـتة           
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يت بــري لــةوة بكاتــةوة، هــةموو ميةنــةكان، ئؤثؤزيســؤن و دةســةآلت، بــة جيــددي بــريي لــَي  حكومــةت بةراســ
بكةنةوة، بة راسيت كة ئةوة ئةركَيكة دةكةوَيتة سةر ئةسـتؤي هـةموومان، مـن ثَيموايـة ئـةوة زةنطَيـك بـوو        

ن دةكـةم، كـة   هةمووماني بة خةبةر هَيناوة، بؤية لةبةر ئةوة، من تةئكيد لةسةر خاَلي دووةمي راسـثاردةكا 
زؤر طرنطة ئةوانةى دةستيان هةبووة لة ثـالن دانـان و بـة تةئكيـد ئـةوة لـة دواي لَيكؤَلينـةوةيكي ورد سـا          
دةبَيتةوة، دةستيان هةبووة لة ثالن دانـان، هانـدان، بةشـداري كـردن، تاوانيـان ئـةنام داوة، ئينيـا لـة هـةر          

ةيان لـة تةكـدا بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي جـارَيكي ديكـة        كةس و ميةنَيك بن، بةراسـيت بـة طـوَيرةى قـانون مامةلَـ     
 .خةَلكَيكي تر ثركَيشي ئةوة نةكات، جارَيكي ديكة ئاشيت كؤمةآليةتي خباتة مةترسييةوة، سوثاس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، رَيزدار تارا سسني فةرموو

 :بةر َيز تارا سسني ئةسعةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دياردة ناخؤشةي كة لة شار و شارؤضكةكاني كوردستان روويـدا، شـتَيك بـوو لـة ويـذداني هـةر       بةراسيت ئةو 
كةسَيك كة خة ؤري ئةو وآلتة بَيت، دةبَي نيطةران بَيت، لَيرةدا من واي دةبيـنم كـة بَلـَيم ئـةو زةنطـة بـؤ       

ــؤ كَييــة ،     ــةو شارؤضــكةية دةســيت ثَيكــرد ب ــوونة و بارطرذيــة ل ــي ئــةو تَيك، ــؤ   كَييــة ، زةنط بــة خــوا نــة ب
يةكطرتووة، نـة بـؤ ثارتيـة، نـة بـؤ يةكَيتيـة، نـة بـؤ كةسـة، بـؤ ئـةو كةسـانةن كـة لـة دةوروبـةركااانن بـة                 
داخةوة، مومةسيلة ئةصـَليةكان ناناسـينةوة، ضـووينة بـة هـةموومان ثـر  ئةدةينـة سـةر ئـةو كةسـانةى كـة            

تةوة، دابةة كردنـي كوردسـتان، بريمـان    خؤيان ئةوان نني كة بوونةتة دةست، شةر ي ضالديرااان بري نةضَي
نةضَيتةوة ئَيمة هةرَيمَيكي ب،ووكني لةناو ئةم جيهانة طةورةية، هـةر وةك لـة طةشـتَيكي خؤمـان لـة يابـان       
ثَيمانيان وت، لة عرياقَيكدا هةرَيمَيكي ب،وكني، لةو هةرَيمة ئةمن و ئاسايشي وا واي كردووة هةرضي دونيـا  

ونسوليامتان بؤ بكاتةوة، واي لَي هاتووة لة زانكؤ و تواناسازيةكااان ثَيشكةوتووين، هةية بَيتة مي ئَيمة و ق
واي لَي هاتووة لة ديبلوماسيةت و ر َيز طرتن و قبولي يةكرتي هةردةم ئةسـثةكااان سـوارة، ئةمانـة هـةموو     

ة بووة، بـا نةيبينينـةوة   وامان لَي ئةكات نابَي بة ئيسراحةت دانيشني، ئةبَي ئةوة بزانني ئةم فتيلي ئاطرة ك
ئةو ناوانة، ئةطةر ئةمانةوَى طفتوطؤ بكةين، طفتوطؤيةكي شارستاني، حيوارَيكي حـةزاري، ئـةبَي دان بنـَيني    
بة كةمتةرخةميةكااان، بة شتةكاني كة لةناومان هةيـة، لـةناو خؤمـان ئـةوةل جـار، ئينيـا بـزانني بؤضـي         

ئــةو كةســانةى كــة بوونــة داري قوربانيةكــة يــان كرديانــة   روويــدا ، بةر اســيت ثَيكــةوة ذيــاني ئَيمــة لةطــةلَ 
خةَلووزةكةي كة ئَيستا ئاطري ثَي ئةكةنةوة، برا يةزيدي و برا مةسيحيةكااان، كـة هـيض كاتَيـك كَيشـةمان     
لةطــةَل ئــةوان نــةبووة، ئَيمــة ئةطــةر ب،ــينةوة بــؤ مَيــذوو هــةر وةك لَيــرة هاوكــارَيكم باســي كــرد، كلــدؤ و    

َين زايني لَيـرة ذيـاون و ئـةو كةسـانةى كـة لةطـةَل ئَيمـة لـة مةسـيحيةكان و يةزيديـةكان           ئاشوريةكان كة ث
لةطةَل ئَيمة ذياون، وا بزامن مَيذووةكةي زؤر كؤنة، ئةطةر لة خؤشي لةطةَلمان بووبن و لة ثَيكـةوة ذيـانَيكي   

ووني ئةم كتَيبة كة تيايدا رَيك و ثَيك لةناو هةرَيمةكة ذياوين، بةخوا لة ناخؤشيةكانين لةطةَلمان بوون، ب
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ئةنفالةكانة، ئةنفالي يةزيدي و مةسيحيةكانة، ضـؤن ئَيمـة ئـةنفاملان هةيـة، ئـةوانين هةيانـة، ضـؤن ئَيمـة         
قوربانيمــان داوة، ئــةوانين داويانــة، وا بــزامن هــيض كاتَيــك ئــةوة موشــكيلة نــةبووة، هــيض كاتَيــك لةســةري   

ةنها بؤ تَيكداني ئازادي تاكة، ئَيمة ئةطـةر بـة ضـاوة طةورةكـة     هةَلوةستة نةكراوة، ئةم كارةساتةى كة بووة ت
تةماشاي بكةين، بة ثَيي ئةو هـةموو ناخوشـيانةى كـة روويـدا، سـووتان و برذانـدن، سـووتاني بارةطـا بَيـت،          
 سووتاني مةساج بَيت، شوَيين صاَلؤن بَيت، نازامن ضي، بر يين ناني خةَلكانَيكة، تَيكداني ئـازادي خةَلكانَيكـة،  

هةر وةخيَت ئازادي كاتَيك تَيـك دةضـَي، بـة ثَيشـَيل كردنـي ئـازادي بةرامبةركـةمان، بـةس ئَيمـة بةداخـةوة           
ناطــةرَيني بــؤ ئــةو كةســانةى كــة كــَين بوونــة ســةبةبي ئــةم بــار طرذيــة، بــا هــةوَل بــدةين لَيــرةدا بريؤكــةى   

بؤ ئةوةي نةتـةوة ثـَين هـةموو    موسَلماني نةتةوةيي زياد بكةين، موسَلماني نةتةوةيي سةبةبَيكي طةورةية 
شتَيكة، قةت دَلي نايةت نةتةوةى خؤي تَيك بدات، لةبةر ئةوةي داوا دةكةم، وَير اي ئيدانة كردن و تةجريم 
كردني هةر سووتانَيك كة لةناو لَيذنةكةدا لةطةَل براية بةر َيزةكان، بةشدار بووين لةطةَلياندا، ئيدانةكردني 

كـار بـوون لـة دواي تـةحقيق كـردن، كـة دةردةضـَي، ئةوانـةى هؤكـارن، نـةك           بة توندي ئةو كةسانةى كة هؤ
ئةوانةى زةرةرو زيان، دوايي زةرةرو زيانةكان، كَي بوون سةبةبي هؤكارييةكةي ئةوانة كة بـوو بةراسـيت لـة    
طرتة خيديؤكان و وا بزامن تاكو ئةم شتة جـارَيكي تـر روونةداتـةوة، بـةدوا ضـووني زيـاتر و جـةخت كـردن         

ر وةزارةتي ئةوقار، كة خةتيب و مةمكاني لةسةر ثةير ةو و سياسةتي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان    لةسة
بر ؤن، ئةبَيت بزانن ة ثةير ةوَيك هةية كة ئةم حكومةتة دةيداتة بةر بؤ زيـاتر لَيبـوردن، بـؤ ثَيكـةوةذيان،     

ة وابزامن لةناو وةزارةتي ئةوقار كة ئةوان بةكاريان هَيناوة، بةآلم زياتر جةخيت لةسةر دةكةينةوة، كة ئةم
بؤ تةحقيق و موتابةعةي زياتر، بؤ تةفعيل كردني ئةوان كةزياتر خيتابةكان لةسـةر ضـية ، ضـونكة ئَيمـة     
دةزانني دةضينة طوندَيك تةماشا دةكةين مزطةوتَيك هةية، دَيرَيك هةية، قوتاخبانةيةك هةية، هـةر شـتَيك   

ك هيض موشكيلةيةكيان نةبووة، خَيرة ئَيستا لةيةك قسـةي ب،ـووك   كة هةية، ئةمانة هةر هةموو هيض كاتَي
كؤمةَلة خةَلكَيك بةدوايان دةكةوَيت و دةكةونة بةر سـووتاندن و ئينتيحـار، برايـان وخوشـكان، ثـةروةردةي      
كوردي، ثةروةردةيةك نية سووتاندن بكات، ثةروةردةي كورد ثـةروةردةي تريؤرسـيت تَيـدا نيـة، ثـةروةردةي      

ثةروةردةية نية كة بتوامن بتكوذم، ر استة ر قي هةَلدةستَيت، شةر  دةبَيت، بـةآلم هـيض كاتَيـك ئـةو     كورد ئةو 
ثةروةردةي نية، با ئَيمة ئةو ثةروةردانة لةدةرةوة وةرنةطرين، با ئَيمة بَيينـة سـةر كةناَلـةكان ئَيسـتا ر  ؤذي     

ياتر ر ؤَلي مامؤستاياني ئاييين دةرخبةن لَيـرةدا،  ئةوةية، داوا دةكةم لةر اطةياندنةكان بة كةناَلة لؤكاَليةكان ز
زياتر طياني لَيبووردةي هةبَيت، ضونكة خةَلك طوَي لةوان دةطرَيت، ضونكة وتة جوانةكاني خؤيـان هـةر لـة    
دَيرزةمانةوة ديوة، مامؤستا ئايينيةكان بوون سةبةبي شؤر شةكاني كورد، قوتاخبانـةكااان مامؤسـتاي ئـايين    

قوتاخبانةو زانكؤ نةبوو، هةر لةسةر دةسيت مامؤستا ئايينيةكان شت فَير دةبووين، شؤر ة و بوون، ئةوكاتة 
كوردايةتين هةبوو، بؤضي ئَيستا بووة بة سياسةت، باسياسةتي ئةوةمان هةبَيت ضؤن لةيةكرتي تَيبطةين و 

هاوبـةة بـني لـةناو    ضؤن ب،ينة ثَيشرت، با ئةو طفتوطـؤ شارسـتانيانةمان زيـاتر بكـةين، ئةطـةر ئةمانـةوَيت       
وآلتَيكــداو ثَيكــةوة بــذين بةئاشــيت بةر اســيت دةبَيــت لةســةر بنــةماي ر ؤحــي هاوبــةة بــؤ مرؤخايــةتي بــني،  
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ثَيوةري ئةخالقي خبةينة بـةردةم هـةموو شـتَيك، ئـةوةي كـة ئَيسـتا ر وودةدات لةتةكنةلؤذيايـة كـة بةيـةك          
بةكار بهَيـنني بـؤ ئـةوةي ضـؤن مةسـيي جـوان       نووكةي خؤيان لةمبةر بؤ ئةوبةرت بؤ دةسووتَينن، با ئةوة 

ر ؤذانة بؤ يةكرتي بنَيرين، لَيبوردن ثيشةي ئيسالمة، ر  ؤحي تةبايي ثيشـةي خؤمانـة، بـا ئَيمـة بـزانني ئـةم       
كوردستانة ضؤن طةة دةكةينةوة ضؤن يةكرتي هَيور دةكةينةوة، نـةك بارطرذيـةك هـةبَيت بةر اسـيت ئَيمـة      

رلةمانني، ليذنةيةك دانراوة كة شـتةكان ضـؤنة، ئَيمـة بيهَيـنني باسـي بكـةين،       لَيرة مةحكةمة نني، ئَيمة ثة
لَيرة هةر يةكَيك بةتوور ة بوون و بةتةشةنوجَيكةوة ئَيمة هاتووين بؤ ئةوةي زيـاتر هـةوَل بـدرَيت، لةطـةَل     

رة زؤر ر اطةياندنــةكان كــةريؤَلي طــةورةيان هةيــة بةر اســيت، ثــةروةردة لةطــةَل طفتوطــؤكردن ئــةو ســَي تــةوة    
جــةخيت لةســةر بكــةين، ئــةوةي كــة دةمــةوَيت قســةي لةســةر بكــةم، شــافعي قســةيةكي زؤر جــواني هةيــة    

بة عيلمي ( عدل احلكماء، دعاء الفقراء، علم العلماء سخاء االغاياءهةموو دونيا لةسةر ضوار بنةماية، )دةَلَيت
ةر هــةردووم بةخؤيانــدا نةضــنةوة، عاملــةكان، لةطــةَل عــةدلي حاكمــةكان، ئــةم وآلتــة دةضــَيت بــةر َيوة، ئةطــ 

ئةوكةسانةي كة هةَلةيان كردووة، ئةوانةشـي كـة لـةناو ر اثؤرتةكـةمان هاتووةتـة خـوارَي دواي لَيكؤَلينـةوة،        
دةبَيت بزانني بؤضي كةمتةرخةم بوون، ئةو كةسانةي كةبوون بة هؤكارين كَين ، من ئـةخري قسـةم كـاتَي    

دة دةقةي دةويست، ئةمـة ئيشـارةتي    1ارةي ثةرلةمان كرد، سةعات كة دةستمان بةدانيشتين نائاسايي ئةجم
وةستاندني شةر ي جيهاني بوو، زؤر بةخؤشحاَل خؤم دةبينم كةلةو دةقيقةيةدا كةئةمر ؤ، ر ؤذي ئـةوة بَيـت   
ــة       ــةموومان ر ؤَل ــت، ه ــةوة دةور ببينَي ــةموو ميةك ــنت لةه ــةكرتي و تَيطةيش ــوَلكردني ي ــاتر قب ــةبايي وزي كةت

ني خؤمان ببينني، كة بتوانني تةئسري بكـةين و مـؤركي حزبايـةتي بـؤ حزبـةكان بـةجَي بهـَيَلني،        ئييابيةكا
كةئةوان بتوانن كارةكاني خؤيان بكةن، بةآلم ئَيمة وةكو ثةرلةمانتار ئةو ريؤَلة ئييابيةي خؤمان ببينني كة 

 .وثاسر  ؤَلَيكي وا بَيت بتوانني ئةم كَيشةية جارَيكي تر دووبارة نةبَيتةوة، س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ابراهيم، فةرموو طاهرسوثاس، ر َيزدار اال 
 :ابراهيم طاهربةر َيز اال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ل ثارَيزطةها دهؤكَى، ئةز شَيم وةسفا وى بكةم، وةك بارانـةكا ضـلَى هـاخينَى بـَينت،      1/11ر استى ئةوة ر ؤذا 

بينى نةكةى كو ئةخ تشتة دَى، ل ثارَيزطةها دهؤكَى ر ووبداتن، ئةطةر بَيني كو قةت تو تةوةقوع نةكةى، ثَيش
و سةيرى وان ئةحداسا بكةين، درَيذايى ب،ينة ناخدا، ضـةوا ضـَى بـوو ، بؤضـى ضـَى بـوو ، كـى سـةبةب كـى          
 بوو ، ثالن ضى بوو ، ئةطةر ئةم بَيني سةير بكةين، ئةوةى ر وويداى موخالفى دةستوورةكية كة دةستوورَى

كــو ئــةوة هــةمى طرَيدايــة، مــافَى تاكــة كةســى خــة و ئــازادى    ( 76( )71( )15)و (  1)عرياقَييــة، مــاددةى 
دةربــر ين و بــريو ر ا ل حقوقَيــت مــةدةنى، هةروةســا ثَيشــَيل كردنــةكا ســةر دســتوورةكى، دةســتوورا هــةرَيما 

ــاددَى    ــةو ذي م ــو ئ ــتانى، ك ــا ( 19()19)و( 18)و ( 5)كوردس ــا  (36)ت ــةمى ط ــةم ه ــتوور  ، ئ ــةن دةس زى دك
حةكةمة، ئو ثَى دخية ئةم دةستوورى بكةين، بةر َيز سةرؤكَى ثةرلـةمانى، ئةطـةر ئـةز بـَيم وةك دهؤكيـةك،      
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وةك خـةلكى ســَيمَيلَى، ئــةز خـَى ثرســيارَى ذ وى مينبــةرى ئاراســتةى جـةماوةرَى دهــؤكَى بكــةم، جــةماوةرَى    
ثـَى  % 99و تشـتة ر يدايـة  ئـةز موتةئةكيـدم لـة      سَيمَيلَى بكةم، ئةرَى بَيذمَى ضـةندى هـةوة ثـَى خؤشـة ئـة     

نةخؤشة، ئيحتيمالة ئةوَى ثشكداري ذى كرى ثةشَيمانة ئةخرؤ ثشـكدارى كـرى، تةبيعـةتَى دهـؤكَى، خـةلكَى      
دهؤكَى، تةبيعةتةكى موساملة، خةَلكةكى موساملة، خةلكةكة هةندى ذَى دَينت ب ر َيطةى ياسايي، رَيطةى هادئ 

َيشة ضارةسةر بكةن، فةم ل سَيمَيلَى، فةم ل دهؤكَى، فةم ل زاخـؤ، ئةرمـةنى، ئَيـزدى    و داناو عةشائرييانة ك
ئةخة ثشكةكة خى خةلكَى مةنتةقَى، نة ئةخرؤ و دوهى هاتينة، ئةوة هـةر وةكـى ميللـةتَى كـورد، يـَى توشـى       

ام هـاتى، وةختـَى ر ذَيـم    ، وةختـَى سـةد  ....لَيدانَى بوين، توشى ئةنفام بوين، باختمَى و سَى جَى، دَيـرَى و ا  
هاتى، وةختَى ئةنفال كرى، ة فةرقى مابةينا نـةدابوون وان طونـدا، نـةديت نةطؤتيـة ئـةوة طونـدَى فةلةيـة،        
ئةوة ئى بوسوَلمانية، ضونكة خةلكَى كوردستانى بوون، هةمى ر اسرتن، ئةم ثَيكظة ذياين، ئو دَى ثَيكظة ذين، 

شت ر ى نادةن ئةطةر ثالنةك نةبنت، ثالنين جَيبةجَى نابنت ئةطةر ئةطةر ئةم بَيني بةرَى خؤ بدةينَى، ة ت
دةستَيت هاريكار نةبن، دةستَيت هاريكار ذى لة سةدا سةد مزمة ذ مةنتقَى بـن، ئةطـةر خـةلكَى كوردسـتانى     
هاوكارى طةل تريؤرَى كردباية، من ر َيزو ئيحتريام هةى بؤ هـةمى دةزطايَيـت ئاسايشـَى، هشـتيارَى تـةعامولَي      
دكةن، بةس خةلكَى كوردستانَى هاريكارة دطةل كَى ، دطةل دام و دةزطةهَيت ئاسـاين، لـةور ا ئـةخ بةرقـةرار     
بوونَى، بوية ئاشتيَي و ئازاديَى و ثَيكظة ذيانَى ئةم دطةل ئَيك، بةس هةكـة ئـةم خـَى طاخـا بـَيني، وةريسـةكى       

ئـةخرؤ، دة ر ؤذ، بيسـت ر ؤذ، هةيظـةكا دى،    ئاسنى بينن، ب ضةكوضةيةكى ب،وك هةر ئةم ىَل بدةن، ىَل بدةن، 
دوويَى دى و، ضارا دى و ثَينيا دى، ئةخ وةريسة دَى ة ىَل دَيت، دَى ث،رَينت، من لَيرة ثرسيارةكا هةى، ئةرَى 
دينَى ئيسالمَى مةس وليةتامة كوردا ب تنَيية ، ئةرَى ثرسـيارةك مـن هـةى ذ خـةلكَى دهـؤكَى و دةوروبـةرا       

وارن ئو مةشروب، جهَيت مة باة طشتى ل حكومةتا هاتيـة دامةزرانـدن، ل سـَيمَيلَى و    هةميا، ئةرَى مةى خ
زاخؤ ضَى بوينة ، نةخَير، بةرَى خَى طاخَى ضَى بوينـة، هـةمى زانـى كـةنطيا هـةى، ئـةرَى مـن داخـازى ذ وان         

حـةقى ئـةمام   مةم هةية، ئةزين وان مـةم د ثرسـم، سـةردةمَى ر ذَيمـَى ضـةندى ذ وان ر ابوينـة، كةليمـةتَى        
سوَلتانى طؤتية، ئةز تةحةدى دكةم ذمارا ئةطةر هةبينت، ذمارةكا كَيمة، من ذ بةرَى وان مـةميَى، مـن ر َيـزو    

اللااهم )ئيحـتريام بــؤ وان هةيــة، ئــةوَى نــاخ مــةناتقَيت موحـةرةميان، شــوَينَيت ئــازاد، خيتابــا وان وى دةمــى   
دشيا بوةستينت بةرامبةر سـولتانةكى جـارةكى، ئةطـةر    ئةخة بوو، زَيدة تر نةبوو، كةسةكى نة( احفظ القائد

بَيى ثرسيار دكةى، وةَلالهى نةدوَيريا، بؤضى نةدوَيريا ، ئازادى نةبوو، باشة ئةخرؤكة ئازاديا ل كوردسـتانَى  
هةى، ئةويا ئازاديَى ئةطةر ئةم رجل دين بن، ئةم دَى وةسا ئيستسمار كـةن، خزمـةتا دينـَى دا، و د خزمـةتا     

ئةهدافَيت خؤيت و قةومى دا ئةرَى طةىَل ذ خؤ بثرسن، ضةند مةمَييت عةرةب، ضةند مةميَيت  ة، خزمةتا
تورك، ضةند مةميَيت فورس، ضةند مـةميَيت غـري وآلت، سـةآلتى غائيبـة بـؤ ئـةنفال كريـا كريـة  ئـةز بـؤ           

ؤذةكـــى تةئكيــدم كةســـةكى نةكريـــة، ئــةرَى ضـــةند مـــةم و ضـــةند هــةي ات و مونـــةزةماتَيت ئيســـالمى ر    
ر ؤنيشتنةك بؤ طوندةكى طوندَيت كوردستانَى كرية  وةختَى شؤفةىَل سةدامَى ضوونة سةر طةل خَى ر اسـتَيت  
كرن، ئانى جةمعا دا سؤتن، ئةرَى كانَى ئـةوان، بـراى مـن بـال ئـةم هـةمى ثَيكظـة هـةمى ضـينا خـة و هـةمى            
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ــت ئــةم دةســتا خبةنــة نــاخ دةســتا، ئــ     ــةتا خــة و هــةمى دينــا خــة، دخَي ــت  ميلل ةنام ضــةوا بــن خــراث بــن دَي
بةرذةوةنديا مة و دذى بةرذةوةنديا مة، و د باشى بن دخَيت بةرذةوةنديا مة هةمى دا باة بـن، دخَيـت ئـةم    
ة كةسا ئيتهام نةكةن، ئةم ة كةسا بةرى لييانَيت تةحقيقى كارَى خؤ بكةن، ئةنام ديار بوو كةسَى ئيتهام 

َى و زاخؤ و سيمَيَل و هةمى جهَيت ئةخ تشتة ىَل هاتيـة ر يـدان، جارةكـا    نةكةن، لظَيرَى ئةزَى ذ خةَلكَى دهؤك
دى تر زخرنةخـة و ب،ـنة بابـةتَى دا ئـةرَى كَيشـا كوردسـتانَى و كَيشـا ئةخالقيـةت و بـَى ئةخالقيـةتَى دَيـت            

َى و بسؤتنا حمةلةكى برية ئان عةرةقَى خة ضارة بن، نةخَير ضارة نابت، هة كة ئةم بةرَى خؤ بدةينـة بابـةت  
حةدةس و تةوقيتى، نة وةسا هاتية كرن، نة عةفةوى هاتيـة كـرن، ئـةمَى لبـةر دةمـةكى و سـةر وةختـةكى        
ئــةمَى ل برازينكــةكَى كــو ضــاخى عالــةمى هــةمى مليــة، دةوروبــةرةك يــَى بــةرَى خــؤ دداتــة مــة، زانــة ضــةند  

حةزا و دوذمنا هةمى طاخـا  دوذمنت كةتةقري ى ئةو ل كوردستانَى تشتةكى ضَى بَيت ل موستةقبةىَل كةوى، نا
ثالنَيت هةى و د ئامادةنة كو ئةوَى ثالنَى بَينة كوردستانَى و جَى بةجَى بكةن، هةكة ئةم بةرى خؤ بدةنـة  

سةلةفيةت و تةتةروفا ئيسالمى برخ دهؤكَى خةية، هة كـة ئـةم بـةرَى خـؤ بدةنـة سـوريَى خـَى طـاخَى          ،ميسَل
ةرخ خؤ ر اكَيشَينت و كؤمبوونَى دَينة كرن ل كوردستانَى، ئةطةر ضةند ميللةتَى كورد نوكة موعارةزا سورى ب

ئةم بةرَى خؤ بدةنة و زةختـَى لسـةر  ئريانـَى و سـيالحى نـةوةوى و حماوةمتَيـت عوقباتَيـت دةوىل و نزيـك         
بوونا ر وخانا ر ذَيما سورى، ئةخة هةمى ئةحداسن ئةم جوزئةكة ئةم دشَيت ذخَى مةنتيقا هةنـة و هةنـدين   

ةكى ذ بَينت دَى ثالنا بؤمة طَير ن، لةور ا ئةخة تشتةكا تازة نينة، دخَيت ئةم جارةكا دى تر هةمى خبؤدا خةَلك
ب،ينةخة، ثَيداضونةكَى بكةن، ئةو ر ةفتار وئةخ كريارَيـت تَينـة كرنـَى، ئـةم هـةمى مـةحكوميت دكـةن، ئـةز         

سةيدا مة، ئـةمَى دبَيـذنَى كـو ثسـمام،     وةك كؤضةرةكى دبَيذم كؤضةر و ئةم كؤضة وفةلة نابَيذنَى كو نة كو 
ئةخ ئاخافتنا ل بةينا مـةى دا هـةى، نـة يـا ئـةور ؤ و يـا دوهـَى، مـة د وةختـَى دا خوينـا سـةرايَى كـو داى، ذ             
ئةخرؤكة نوكة هةندةكى تر بَين بناخَى ئةخى مى و ئةخى ميَى هةنَى تشتةكى ثةيدا بكـةن، نـةخَير خـةَلكَى    

دةخةرَى ب تايبةتى دةخةرا دهؤكَى ذ هةندَى مةزنرتن و انشاهلل دوماهيكا خـان   كوردستانَى و ب طشتى خةَلكَى
 (رب ضارة نافعة وعسى ان تكرهوا شيئا  فهو خري لكم)ر يدانَى تةنَى دهَى مةبدةئى تةنفيز كةتن، يان دهَيت 

نةكا دوثــاتَى سـةبارةت بـة خـان ثَيشـنيارَيت هــةنَى و خـان تةوسـياتَيت تـةنَى ئــةم هـةمى ثشـتيظانَين و ديسـا          
دكةينةخة ئةو كةسَيت ثشكدارى د خان جةرائيما دا كـرى وان خراثيـا دا كـرى هـةر ميـةك بـينت بـة تـةميز         
ثشتى دةرئةناما و ديقةتَى هةمى بَينة دادطاه كرنَى و ئةطةر نا لييان بةس ببينـة لييانَيـت بـَى مـةعنا و     

( ولكام فاى القصااي حيااة    )ئةخ شتا نةر يدانـةخا  سوةرى، ئةز ئةخَى تشتة نيظا جارةكا دى دووبارة دكةمةخة 
 .خَين هةندةك بَينة قةساسدان تاكو بَيتة رادعةك بؤ كةسةكى تر، زؤرسوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك حازم فةرموو

 :بةر َيز حازم سسني حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ت خؤشيَى لة ليذنا هاوبةة دكةين بـؤ خـَى ر اثؤرتـا    ئةز وةكو ئةندامَى ثةرلةمانَى و نوَينةرى ئَيزيديان دةس
حازر كرى، من ضةند خاَل هةي ئةزَى ديار بكةم بؤ جـةنابى تـة و بـؤ ئةنـدامَين ثةرلـةمانَى، ثشـتى سـقوتا        
نيزامَى سةدامى مة طؤت كوردستانةكا دميوقراتى تةعةدود يـا حـور يـا فيـدر اَلى ئاخـا كـةين، وةكـو جـةنابَى         

ى ئيشـارةت ثَيـداى، بـةس مةعـةل ئةسـةر وةكـو        1991ةت ثَيداى ل كويسنيق ساآل سةرؤك بارزانى ئيشار
دا دبَيــذن ئةخــة ئَيزيدينــة و مةســيحينة  هــةر ن وان  1111فكــرة ضــَى نــةبوو، ضــونكة ل ئــى ســاآل دا ســاآل 

يا بكوذن، لسةر خَى ئةساسَى ئةم ئيدانةت دكةين، خَى كارى، ضونكة ئةخة كارةكى ئريهابية و دذى بةرذةوةنـد 
خةَلكَى كوردستانَيية، تةهديدا ئةمنا قةوميا كوردستانَى يـة، نوقتـا دوويـَى هـيض دةورةكـى وةزارةتـا نـاوخؤ        

وابــزامن نـة حيزبـا ثـارتى و نــة    / نةبوويـة نـة ئاسـاين و نـة ثــؤليس و نـةهَيزَيت ثَيشـمةرطةى، نوقتـا سـىَ        
ة سةدان ساَلة ئةم دطةل يةك وةكـو  يةكَيتى و نة مةزَلومن، بةس ئَيزيدى و مةسيحى مةزَلومن، ضونطة ئةخ

برايت مسَلمان و فةَلة و ئَيزيدى هةم هةموو دطةل يةك دةعيشني، ب تةناهى و ئارامى هيض تةوةقوعاتـةك  
مة نةبووية بؤ خَى ر ووداوَى، بسراحةتةن بَيذمة تة جةنابَى سةرؤكَى ثةرلةمانَى ئةخـة ريسـالةكة ر ةة بـوو    

ر َى كـرى، بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمانَى، عـةرةب مـة دكـوذن دبَيـذن ئـان          بؤ مةسيحيا و ئَيزيـديان بـؤ مـة خـة    
كوردن، كورد مة دكوذن دبَيذن ئون ئَيزيدينة، ئةم ة بكةين، نزامن ئةم ة بكةين  مزمة حكومـةت حيمايـة   
مة بكات وةكى بةرى نهؤ ضةوا حيمايـةت كريـة ل موسـَل و شـنطارَى وشـَيخان حيمايـةتا مـة كريـة و مزمـة          

يمايةتا مة بكات، نوقتا ضـارَى مـن ذيانـا هاووآلتيـا هـةرَيمَى كوردسـتانَى قانونـةكى هاتيـة دانـان و          هةوسا ح
ئازادن، ة بكةن ضى خة خؤن وضى كارى بكـةن، نابـت هةركةسـةك بةرامبـةرى خـؤ ذيانـا مقـابلى خـؤ تَيـك          

زَى و ر َيـك خبرَيـت،   بدات، ثَيويستة لةر َيطةى فةرماننطة و موئةسةسـاتى حكومـةت ذيـانى هاووآلتيـان بثـاريَ     
بة بؤنةى ئةمنيةت و ئيستقرارى سياسى بووتة ئةرزيةكى طوناو بؤ ئةم ثَيكهاتـة و ذيـان و   / نوقتا ثَينيَى

هةموو ثَيكهاتةى كوردستان مةزمون دبت، ئةطةر ئاشتى سياسى و كؤمةآليةتى هةبت، ئةم حاديسة هةدةفـة  
ينَى، بؤية ئَيمة وةكو ئَيزيدى و مةسيحى داوا دةكةين لة بؤ خَى ئيستقرارَى تَيك بدات و تةعايشا سلمى نةم

حكومةتى كوردستان ئةو فرة نةتةوةيى و فرة ئاينية تَيك نةضَيت، قانون سةروةر بَيت و حماسـةبةى تونـد   
 .لةطةَل موقةسرين دا بكات و تةعويزا خةَلكَى دةخةرَيت بدات، شوكرةن

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو دةست خؤة، كاك خليل
 :محة امني عثمان بةر َيز خليل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةندامانى بةر َيزى ثةرلةمان، سةرةتا وَير اى ئيدانةو مةحكوم كردنى ئةو كارة توندوتيذيانـةى كـة ر ووى دا   

ميـةك  هاوخةمى خؤم بؤ بريندارةكان وزيان لَيكةوتوانى ئةو كارةساتة دةردةبر م و هيوادارم لَيرةوة هةموو 
بتوانني دوور لة دةمارطريى حيزبى و نةتةوةيى و ئاينى دؤخةكة بةرةو كةنارى ئـارامى بـةرين و نـةهَيَلني    
لـة ر َيطــةى هـيض طوتــارَيكى تونــدى حيزبـى و ئاينيــةوة كــة لـة ميــةن حزبــةكان و بةرثرسـان و بةشــَيك لــة      
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نةكانةوة ئاراسـتة دةكـرَى و طـوَى بيسـتى     ثياوانى ئاينى و ميدياكانةوة ئاراستة دةكرَيت بةشَيك لة ر اطةياند
دةبني و نةهَيَلني طرذى و ئـاَلؤزى زيـاتر ثـةرة بسـَينَى و ئاشـتى كؤمةآليـةتى وآلتةكـةمان بكةوَيتـة بـةردةم          
مةترسى طةورةتر و هةموو ميةك بة طيانى بةرثرسياريةتى نيشتمانى مامةَلة لةطةَل ئـةم دؤخـةدا بكـةين،    

تانة ولةم ر ووداوانةى ئَيستا و ئةوةى ر ابردووة دةبينـرَى بةر اسـتى بةشـَيك    بةداخةوة ئةوةى كةلةم كارةسا
ــة و خــةونيان هةيــة       ــةموومان دةزانــني خواســتيان هةي ــوَى و بةشــَيك لــة طةنــةكااان كــة ه لــة نــةوةى ن
ودواكاريــان هةيــة لــةم دةســةآلتة و مــافى خؤشــيانة و ئــةركى دةسةآلتيشــة كــة طوَييــان ىَل بطرَيــت و بــةآلم    

ر اى ئةوة بارطاوى كراون بة كةلتورى ثةنا بردن بؤ توندوتيذى و هةر ئةوانين كراون بة سووتةمةنى سةرة
ــة         ــة، ك ــةم ميللةت ــاتووي ئ ــةرمايةى داه ــة لةس ــى طةورةي ــة زةرةرَيك ــة ئةم ــن ثَيمواي ــة م ــاتانة، ك ــةم كارةس ئ

ية، بةَلكو ثةيوةندى بـةو  ميللةتةكةمان، كة طةنةكااان وئؤباَلى ئةمةة دووبارة تةنيا لة ئةستؤى ئةوان ن
خيتابة حزبى و سياسى و ئاينية هةية كة ميةنة سياسيةكان و بةشـَيك لـة ثيـاوانى ئـاينى و ميـدياكان كـة       
زياتر هانيـان دةدةن و بـةم شـَيوازة بـة طوتـارى حيزبـى و ئـاينى هانيـان دةدةن و بـةم شـَيوةية ثـةروةردةو            

ي لَيبـوردةيي و توانايـان و ئاراسـتةكردنيان بةشـَيوازَيك،     ئاراستة دةكرَين، لةجياتي طؤة كردنيـان بـةكلتور  
نةوةيةك ثـةروةردة بكـةن، كـة وزةو توانايـان بـؤ ر ووبـةر وو بوونـةوةي ئـةو تةحةديانـة بـةكار بهَينرَيـت و            
بةطةر  خبرَيت كة لةم قؤناغة هةستيارةدا بة هةموو ثَيكهاتةو ئايينةكانةوة لةسةر ئاسيت نيشتماني ئَيمةوة، 

َيي دةكةين كةر ووبةروومان بَيتةوة، بؤية ئةركي هةموو دامودةزطاو هةمووميةكة، كة كار لةسةر ئةو ضاوةر 
مةسةلةية بكةين و نةبَيتة هؤكاري بةريةك كةوتن و كارةساتي دَلتةزَيين زياتري لَي بكةوَيتـةوة، لَيـرة مـن    

ةكـةم، وة داواكـارم لـة ثةرلـةماني     دةستخؤشي لـة ليذنـةي ثَيكهـاتوو دةكـةم، وة ثشـتطريي لةر اثؤرتةكـةيان د      
كوردستان ثَيكهاتةي ر اثؤرتةكة و مةغزاكةي و ئةوةي كة بر ياري لةسةر دةدرَيـت لـةم ثةرلةمانـة، بةر اسـيت     

 .بةتةواوةتي ضاودَيري بكرَيت و ب،َيتة بواري جَيبةجَيكردنةوة لةميةن دةزطا ثةيوةنديدارةكانةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اس، ر َيزدار خورشيد امحد سليم، فةرمووسوث
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئةندامَيت ثةرلةمانى، بةرايى كَى ئةز دخَيت ثشتةخانى و سوثاسيا خؤ بؤ ليذنا هاوبةة دةربرب م بؤ 

بــؤ ثَينطاخــةكا جــدى تــر، بــؤ     وى كــارَى ثريؤزَيــت وان ئةنامــداى، هَيظــى دارم ئةخــة ببيتــة بنةمايــةك       
ضارةسةركرنةكا يةكيارى و بن بر ، بؤ وى كَيشةى، بةر َيزان، ئةز وةكى ئةندامةكَى ثةرلةمانَى كوردستانَى ذ 
ثارَيزطةها دهؤكَى، كو ر ويدانا ئةمر ؤ ئةم ل سةر كؤم بوين طرَيداية ب خَى ثارَيزطةهَيظة، ئـةز دَى ئامـاذةيَى   

خـةلكَى ثارَيزطـةها دهـؤكَى وارة كـةخن دا يـَى ناسـيارة، خةلكةكـة حـةز ب          ب ضةند خالـةكَى دكـةم، يـةك،   
سةممةتيَى و ئارامى دكةت، فَيرى وَى ضةندَى بوية كو ذيانا خؤ ببةتةسةر قبول كرنَى و ثَيكظة ذايانَى، بَى 

و ى يـان  كو هزراوة ضةندَى بكةت، كو ئةو كةسَى بةرامبةر وى ئةو تةعامولَيت طةل وى بكةت، يان جريانَى 
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موقابلَى وى، كانَى ذ ة ديناو ة عةقدةيةو  ة تايفةية، بـةلكو طةلـةك جـارا كـار طةهيشـتية وَى ر ادةيـَى، كـو        
خةلكَى كوردستانَى ب تايبةت، ئةز بةحسى ثارَيزطةها دهؤكى دةكةم، خةلكى دهؤك يةعنى مـال و موَلـك و   

ى كــرى، قوربــانى خــؤ كريــة ســةرَى وَى  ناميســا وى كــو ئَيــك و دوو ثاراســتى، طةلــةك جــارا ذى خــؤ قوربــان 
ــةثةل و       ــدانَيت ض ــةو ر ي ــؤكَى، ئ ــداى ل ده ــةر َيزان، ئــةوةى ر ي ــك و دوو، ب ــؤ ئَي ــةك ب ــةندَى، وةك وةفاداري ض
مةحكوم، ئةخَى دمياهى ل ثارَيزطةها دهؤكَى ر يدان، جهَى حةيبـةتيَى و سـةر سـوريا تـةماما خـةلكَى دةخـةرا       

ن ل مال و مولك و دام و دةزطةهَين تايبةت، يـَين خةلكـةكَى بـَى تـاوان،     بادينانة، ضونكة سؤتن و تةعةدا كر
هَيرة كرنا سةر بارةطايَين حيزبَين سياسى، سؤتن و ذناخ برنا خان مولك و بـارو مةقـةرا، ذ بلـى مةرةمـةكا     

ت تَيكدةر، ضاندنا تؤخةكَى ثيس و ب زةرةر ة  مةعناكةدى ناطةهينى، نةخامسة ئةخ جَيها هةمى ب مؤلـةتيَ 
فةرمى ذ جهَى ثةيوةنديدار كار دكةن، يةعنى ل ضارضَيوةى ياسايى كار دكـةن، نـةوةكو ذ دةرةوةى ياسـايَى،    
لةوما ئةم ضاخةر َيينة، كو ئةخ ليذنا جةنابَى سةرؤكَى ثَيك ئيناي، ب جدى ل سةر بابةتى كار بكـات، دةسـت   

ردةستَى عةدالةتَى، دادطاهَى سزايَى خؤ عادل، نيشانا تاوانبارا بكات، ب زى ترين دةم بَينة ر ةوانة كرن بؤ بة
داببنة رادعةك جارةكا دى ترَى ئـةخ جـؤرة كـارة نَينـة دووبـارة كـرن، داخـازا ذ هـةمى خـةلكَى كوردسـتانَى           
دكةم، هةمى خةلكَى دةخةرا بادينان دةكةين، ثارَيزطةها دهؤك دةكةين، كو هاريكار بن دطةل خَى ليذنَى، ئةخ 

نت و مةعلومات ل بةر دةستَى وان هةى، بـةخيلى نةكـةن ثَيشكةشـى خـَى ليـذنَى بكـةن،       ثَى زانني و ديكؤمَي
بــةلكو ب دروســتى بشــَين دةستنيشــانا ســةبةب كــارا بكــةن و بَينــة ســزادان، هةروةســا ئــةم هَيظــى داريــن و    

ة ريدانـةكا كَيمـة،   ضاخةر َيينة كو بر يارَيت خَى ليذنَى، ئييرائاتَى خَى ليذنَى ل ئاستَى خَى ريدانَى بن، ئةخـة نـ  
ــاناهى        ــةم ب س ــةز باوةر ناك ــرن، ئ ــة ك ــدى نَين ــت ب ج ــةر ئييرائاتَي ــوَيرة، ئةط ــةكا ك ــة، برين ــةكا مةزن ريدان
ئاسةوارَيت خَى ريدانى، بَينة مةحاندن و ذَى مرن، خام دوَى يا من دخَيت ئةز بةحس بكـةم، وةكـو جيهـازَى    

وةر ناكةم ئَيك هةَلوَيست هةبى، ئَيك تةعامول دةطةل ئةمنى ل هةمى كوردستانَى، ل هةمى دونيايَى، ئةز با
هةمى حةدةسا بكةت، ئةطةر خةلكةك داخازا خؤثيشاندانَيت دكـةت، مؤلـةت داربيـت، بَيتـة سـةر شـةقامَى،       
دخَيت هةمى  حورمةت و ر َيز تةعامول دطةل بَيتة كرن، بةس وةختَى خةلكَيت در ذيَيتة شارعى، ئومـةرةما  

و غةدر كرنَى، تةعاموىَل خَى خةلكيت نابى وةكـى ئـةوةىل بـى، دخَيـت ئييرائـات بَينـة        سؤتنَى، تةعةدا كرنَى
كــرن، دخَيــت حــةدةك دطــةل بَينــة دانــان، مســتةوايةكَى هَيزَيــت دطــةل بكــاربينن، دا ل حــةدةكَى ر اوةســتني، 

كـو ئييرائاتَيـت   ئةطةرنا ئةوَى هاتى تةعةدايَى ب ة سنوور و ة حةدا نا راوةستى، لةوما ئةم داخازا دكـةين  
ئةمنى بةرامبةر خةلكَى تةعةداكةر زؤر جدى بن، زؤر عةمةىل بن، وةكو سـنوورةك بـؤ خـان جـؤرة تةعـةدا      

مزمة رةد فعلى وةكى كريار بيت، كا ( اجلزاء من جاس العمل) بَيتة دانان، وةكو ل قاعيدةكا قانونى بَيذيت 
ةطةر خى رةنطَى ئةم تةعامول نةكـةين، دطـةل وَى   كريار جتارةت ضةند تيذ بيت بةرامبةر هندة تيذ بيت، ئ

خةلكَى كو دخَيت وَى باذَيرَى مة بسؤذيت و مالَيت مة بسؤذيت، مةقةرَيت مة بسؤذيت، هةمى تشتةكى ئاطر 
بةرداتَى، ئةخ جارة سؤتن بؤ بةس جارا بَيت، دَى سؤتن بيت، دَى كوشـنت بيـت و دَى تـاَمن كـرن بـى، لـةوما       

ت حكومةتَيت دةست بام بن بةرامبةر خةلكَى تةعةدا كةر، ئـةوةى كـو دخَيـت غـةدرَى     دخَيت دام و دةزطةهَي
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دكةت، ئةوَى دخَيت مال و مولكَى خةلكَى دسؤذيت، ئةز داخازا دةكةم كو ثَيشنيارةك، يان كا دةبنـة ثَيشـنيار   
ليذنـةكا تايبـةت بَيتـة ثَيـك      دَى بنة تةوسية، دَيبنة بر يار، بر يارَيت ليذنَيدا يان ثَيشنيارَيت ليذنَيدا هـةبى، 

ئينان، بؤ ل دةر ضونا وةزعَى دةزطةهَيت ئةمنى، ل ثارَيزطةها دهؤكَى، ذ ر وويا عـةدةدى خـة، ئايـا عـةدةدى     
هةى كافةية ، ذ ر وويـَى ضـةك و تةقةمـةنيا خـة، ضـةك و تةقةمـةنى ثَيتظـى ل بـةر دسـتَيت وان هةنـة ، ذ           

شـةغةب و تَيكـدانَى، ئايـا ل بةردةسـتَيت وان هةنـة وةختـَى ئـةو        ر وويَى ثَى دخيت تةعاموم دطةل حالةتَيت 
حةوجة دبنَى، هةروةسا ذ ر وويَى ئاستَى تةدريبَى دا، ئةخ مرؤخَيت هةر تـةدريب داينـة، ئـةخ ثؤليسـا هةيـة،      
هةمان ناخَى وى نظيسية هاتينة تةدريب دان، ئامادةباشيا دةزطةهَيت ئةمنى، ل ثارَيزطةها دهؤكَى، ب قـةزاو  

حية ل ة ئاست دانة، ئامادةييـا دام و دةزطـةهَيت ئـةمنى، بـؤ ر وودانَيـت ناكـاو، تـةوةرَى تايبـةت، ب ر ؤذَى         نا
ثشوويَى و ب شةخ و ثشتى سةعاتَيت ة حةدا داية، ة ئاست داية، ئةز باوةر  دةكـةم طةلـةكَى ماسـيَيت هـةى،     

َيزطـةها دهـؤك، بشـَين كـاري خـؤ دروسـتى       لةوما دا ئةخ ر يدانا دووبارة نةبنةوة، دام و دةطةهَيت ئـةمنى ثار 
ئةنام بدةن، دخَيت مافَى هـةميا بَينـة كـرن، ئـةخ ديـظ ضـونا ب جـدى هـةبيت، بـاوةرَى خةلكـةكَى ذ دام و           
دةزطةها،  ئةم دَى باوةريَى ب زفرينةخة، دخَيت ئةم تةماسيا ثر بكةين، عيالجـا خـَى حالـةتيا هـةمى بكـةين،      

كـو خةلكـةكَى نـةفس ثـيس بزانـى ئةطـةر جارةكـادى هةولـةكا دى بـدات،           ئامادة باشيةكا دروست بكةين، دا
حمةقةق حمةقةق بةرسظاوى دَيتة دان، ذ ميَيت دام و دةزطةهَى ئةمنيظة، جارةكادى تـرَى ئـةمنى و تـةبايى    
دَى بزخريتةوة بؤ ثارَيزطةها دهؤك بؤ هةمى خـةلكَى ثارَيزطـةها دهـؤك، ضـونكة ئـةخرؤ نـة بـةس برايَيـت         

ئيــزدى دل طــرانن، ئــةم هــةمى دلطــرانني، ئــةو رؤكــة مــاىَل بــرا مةســيحياو ئَيزديــا هاتــة ســؤتن،  مةســيحى و
سوبةهى دَى مال و مولكَيت خةلكَى دى ذى دَيتة سؤتن و تامندن، روح و عةيالَيت مة هـةميا دَيكةونـة بـةر    

دا، ئـةم جارةكـادى   مةترسيَى، ئةخة عادزيامة هةمياية، ئةخة خةمامة هةمياية، هةمى بةشدارين دخى خةمَي
ب توندى ئيدانا جؤرة كردارا دكةين، هَيظى دارين ئةم بطةهينة ئةنامَيت بـاة، ئةخـة دومـاهى جـار بيـت،      

 .ئةخ ر وودانا ل ثارَيزطةها بَينة ر وودان، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جــةنابت فــةرمووت، ســوَليب زؤر ســوثاس، بــةر َيزان ليذنــةي نــاوخؤ هةيــة، ئــةوة ئيشــي ئةوانــة، ئــةوةي كــة 
ــةرَيمي         ــت ه ــةدهؤك لةطةش ــةنها ل ــةك ت ــنت ن ــة هةس ــة، بةوكاران ــةيي ثةرلةمان ــةي هةميش ــوكاري ليذن ئيش
كوردستان، بةر َيزان لةبةر ئةوةي ئةمر ؤ دةبَيت تةواوي بكةين، وة ر ؤذي هةيين و شةممة دَيـت و دةواممـان   

تـةواو بَيـت، بؤيـة دةبَيـت حـازر بكرَيـت بـؤ ئـةوةي          نية، ئَيمة دةمانةوَيت بةزووترين كات ئةم تةوصياتانة
ســبةي بيدةينــة حكومــةت تــا بــةدواي كارةكانــدا بــر وات، تــا تــةئخري نةبَيـــت، وةزعةكــة ضــةند زووتــر بــة     
دةنطيةوة ب،ني، هةر درةنطة، بؤية تكاية تيكرار مةكةن، حماوةلة بكةن تةركيز بكةنة سةر راثؤرتةكـة، زؤر  

كةس ماوة قسة بكات، ئينيا ئةطةر يةكَيكتان ئةضـنة دةرةوة ئيسـراحةت    75يتان سوثاس، ئَيستا بؤ ئاطادار
دةكةن و دَينةوة، موشكيلة نية، بةآلم بةردةوام ئةبني تا كؤتايي بة طفتوطؤكان دَينني، رَيـزدار جيهـان خـان    

 .فةرموو
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 :جيهان امساعيل بنامني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شي لة هةردوو لَيذنة دةكةم، لَيذنةى ناوةخؤ و لَيذنةى مام مرؤخ، طةلـةك وةسـتيان   دةستثَيكي ئةز دةستخؤ
و ضؤن تةواقيعي وَي مةنتيقةي بووينة و دطةَل وَي خةَلكي دانيشـتنني و ئـةو راثؤرتـة بؤمـان حـازر كريـا،       

ة هةروةسا دةستخؤشي طةلةك لة خوشك و برا دةكةم كة ئيشـارةت بـة طةلـةك خـاَلي طـرنط كـرن، خـا  بـ        
مةوزوعةكةي ئةخرؤ، طةلةك بةرضاخا و طةلةك طرنطة، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةز ئةخرؤ وةك نوَينةري 

سـاَل وةك نوَينـةري    6111ميللةتَيكي وةك نةتـةوة، ئـةز دبَيـذم مَيذوويـةكي طةلـةك درَيـذ هةيـة، ثـرت لـة          
ميللـةتا مـة ئـةخرؤ لـة هـةرَيما       سـاَل، مَيـذوو هةيـة، ئـةز دبَيـذم كـو       1111ميللةتَيكي وةك ئـايني، ثـرت لـة    

كوردستانَي، راسيت مةترسيةكة لةسةر هةي، ئةخ ميللةتة طةلةك موعاناتة دييت، سةدان سـاَل وةك ميللـةتي   
مةسـيحي و وةك ميللــةتي كلـداني ســرياني ئاشــووري، طةلـةك تشــت بـة ضــاخَي خــؤي ديـيت، ئــةنفالي ديــيت،      

خةَلكي مة هةرة رخيين و نزانن ة عـةردَيك و ئـةمن    طةلةك جارا تووشي هييرة بووية و هةتا هةنوكة ذي
و ئيستيقرار لَي بن ، ئةخ ميللةتة كة وةك من طوتي كة ميللةتَيكي ر ةسةنة، ئةم وةك هـةمَي ئـةو ميللـةتي    
دي دخَينت وآلتي د هةرَيمي كوردستانَيدا، ميللةتَيكة رةسةنني، كة ضةند ساآل ئَيمـة طةلـةكي دذيـن و هـةمَي     

ة و ثَيكةخة ذيانَيكي خؤة، ئةخرؤ ئةو تشتة روويداية، خةَلكي مة طةلةك مةتةرسـية، بـة   بة روحَيكي خؤ
، ذ 1113دلَيكي ترسي لَي دبينن و نزانن ضةوة تةعامول دطةل بكةن ، طةلةك عةوائيلة ئةخة ضةند ثشيت 

ةخ هةرَيمــة ثارَيزطاهــا دي عرياقــَي ئــةز دبَيــذم كــو بةغــدا و موســل، هاتنــة هــةرَيما كوردســتانَي، ضــونكة ئــ   
مةعرور بة ئارامي و خؤشي و ئيستيقرار، ئةخرؤ ئةخ خةَلكة ثرسيار دكةن ضي بكةين، ئةخ ئةطةر هةرَيما 
كوردستانَي وا لَي بَيت ئةز كَيندةر ب،ني ، ذ بةر هةندَي ئةز لَيرة تةئكيد لةسـةر ضـةند نوقتةيـةك دكـةم،     

شتَيك هةبَيت، ئةز حةز دةكةم بر يـار ب،ـينت، وةك   ئةخرؤ ئةطةر ثةرلةمانا كوردستانَي، ثشيَت خَي دانيشتنة 
تةوصيات نةبَينت، يةعين حكومةت مولزةم بكات كو ئةخ خاآلنة، ئةخ خاَلة هاتينـة تـةقريرا لَيـذنا نـاخخؤ و     
لَيذنةى مام مرؤخ، هةروةسا ئةز تةئكيدي دكةم كؤ فيعلةن تةقصريَيك هةي ذ ميَي دةزطاي ئةمين، ضـونكي  

ي و طازاندة دكةن و دةزطايةت ئةمين  بـاة ثشـوو خـؤي لـَي رابووينـة، ئةطـةر فيعلـةن        دطةلةك خةَلك طلةي
ئةو سةبةب بَيت كو عةدةد كةم بينت، ئةخة مةعنا وَي حكومةت ذ خَيري بةرثرسيارا، ضونكي بـؤ ضـي ئـةخ    

دسـتانَي  عةدةدة كةم ئةخ مةنتيقة وةسا، يةعين مةنتيقةكة مةزنة و ثارَيزطاهاة ثارَيزطايـةكي هـةرَيما كور  
و ثَيدخيا دةزطاي ئةمين لَي طةلةك بَينت، ضونكة دائيمةن مزمة مـرؤخ بةرضـاخَي خـؤي بزانَيـت كـة حـامتي       
تاريئ هةن، ئةطةر ئةخ تشتة روويدا هةنووكة و ثَيدخي بوو عةدةدَيكي باة دةزطاي ئةمين لَي ببا، شـيوةين  

نانة بثارَيزن، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، موزوع ئةخ خةَلكة بثارَيزن و ئةخ جيهة و ئةخ مةحامتة و ئةخ شوَي
خَيــري مــةحالتي مةشــروب و جيهــةت مةســاجي و ئةمانــة نينــة، مــةوزوع مــةوزوع ميللةتَيكــة، ئــةز وةكــو   
نوَينــةرَي خــةَلكَيك، ميللــةتي مــن لةبــةر مةترســيةكة، ثَيــديظيا ئــةم بــاة بةرضــاخ بيــنني كــو ئــةخ خةَلكــة  

ن نةفسي خؤة نينة، نـزانن ضـةوة وةزعـي خـؤ حـةل بكـةن ، ثَيـدخيا        هةنووكة طةلةك عةوائيلة وةزعي وا
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ئةخ تشتة هةمي بةرضاخ بن، مةوزوعَيكي تر طةلةك موهيمة، ئةم مزمة ئةخ جيلة هةنوكة مةزن بينت، ئةز 
وا ثــةروةردة بكــةين كــو خــةَلكَيكي دي خــَي وآلتــَي وي هــةي، ذ بــةري موســَلمانة، ذ بــةري كوردانــة، ذ بــةري 

هةن، هةندَي ئايين تر هةن، ذ بةر هةندَي تةئكيـد دكـةم كـة مةترسـي مـةناهييي مةدارسـا و       نةتةوةي تر 
ثةروةدة و ناخ مةداريسة و ناخ قوتاخبانة هةمي بؤ ئةخ ئيتيياهة بـينت، بةحسـي ثَيكةخـة ذيـان بَيتـة كـرن،       

 11سـاَل و حـةتا    11حةتا لة قوتاخبانةدا، ضونكة ئةز دةبينني كة ئةخ روويدا طةلةك ذوانا و عةمري وانـا  
ساَل وةسا بوون، يةعين مةعنا وةية طةلةك ذوانا قوتابينة، ذبةر هةندَي ئـةز تةئكيـد دكـةم كـة ئـةخ       11و 

نوقتةذي بَيتة زياد كرن كة ثةروةردة ذي مةعين بَينت دخَي مةوزوعيدا، نوقتةكي ترن ئةز دةستخؤشـي لـة   
وان طوتن، بةس راسيت بؤ من خؤة نـةبوو كـة   بشري دةكةم كة طةلةك نوقتةي باة طؤتن، طةلةك خاآل ج.د

بؤمان ئيشارةت كر، من ثَيم خـؤة نينـة و ئـةز قبـول ناكـةين      ( اهل الذمة)ئةخرؤ ئةم وةك مةسيحي ناوي 
 .بَينة حيساب كرن، سوثاس(  اهل الذمة)وةك 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يزار خان فةرموورَيزدار طوَل
 :يزار قادر امساعيلبةر َيز طوَل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةست خؤشي لة ئةنداماني لَيذنة دةكةم، سةبارةت بـة ر ةوشـي ئَيسـتاي كوردسـتان زؤر نيطـةرانني، ضـونكة       
سوثاس بؤ خوا، دواي ئةو نةهامةتي و ناخؤشييةي كة بةسةر طةلةكةماندا هات، ئَيستا تاكي كورد هؤشيارة 

رايةتي ئةزانَي، بة نيسبةت سووتاني دوكان و ئوتَيل و شوَينة و طةيشتووتة ماناي ثَيكةوة ذيان و تةبايي و ب
طةشتيارةكاني ناوضةي بادينان و سووتاندني بارةطاكاني يـةكطرتووي ئيسـالمي و كةناَلـةكاني راطةيانـدنيان،     
بةراســيت كــارَيكي نار ةوايــة، ضــونكة تَيكــداني كةشــي ئــازادي كوردســتان لــة ميــةك و لــة يــةك ترازانــي ئــةو  

يةي لة نَيوان ميةنـة سياسـيةكاني ناوضـةكة هةيـة لـة ميـةكي تـردا، بةراسـيت زؤر جَيطـاي داخـة،           ثةيوةندي
هيوادارين هةنطاوي بة ثةلة و كاريطـةري بـؤ بنـدرَي، ئـةم ر ةوشـةي ئَيسـتا هةيـة، ضـاك بكرَيتـةوة، ضـونكة           

بكـةين دةسـيت تَيكـدةران    كورد و كوردستان و هةموو ميةكمان دةزانني دوذمنمان زؤرة، هيوادارم كارَيكي وا 
لة ناوضةكة برب ين و بنرب ي بكةين، ئاواتة خواز بووين ئةو كؤبوونةوانةى كة ئَيستا ئةيكـةين، كؤبوونـةوةي   
باشرتمان بكردباية بؤ ضاكرت و باشرت ثَيطةى كورد  و كوردسـتان و بـةهَيزترمان كردبـا، هـةروةها، هـةروةك      

ني جيوازدا لة كوردستان ثَيكةوة ذياوين، بة ذيانَيكي تةباييانة لة ضؤن لة ثَيشوودا لةطةَل نةتةوةو ئايينةكا
ثَيشوو، باشرت بتوانني بذين، نةهَيَلني دوذمناني طةلي ئَيمة هةوَلي ئةوة بدةن كةلني و درز خبةنة نَيوااان، 
ــة          ــةين ل ــن دةك ــورد، زةرةري ــدي ك ــداني ثةيوةن ــة تَيك ــةوة و دةبَيت ــَي دةبَيت ــاوةخؤيي ل ــاذاوةي ن ــونكة ئ  ض

ــك ئــازادة بــؤ خــؤي ضــؤن دةذي، جــا      ثةيوةندييــةكاني دةرةوة، لةســةرووي هــةموو ئةوانةشــةوة، هــةر تاكَي
ثَيويستة بة زووترين كات ضارةسةري بة ثةلة بؤ ئةو رووداوانة بكرَيت لة ر َيطاي كاربةدةستة باآلدةستةكان 

يزبـةكان، بـؤ ئـةوةي ئـارامي     و ثةرلةمان و ئاسايين و سةربةخؤيي دادطا و هاوكاري و ثشتيواني هـةموو ح 
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باَلي بكَيشَيتةوة بةسةر ناوضةكة و هةموو كوردستان، لة كؤتاييدا هيوادارم هةموو ميةك دان بةخؤدا بطرن 
 .و هاوكار بن لة هَيوركردنةوةى بارودؤخةكة و ياساة ر ؤَلي جيددي خؤي ببييَن، سوثاس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووسوثاس، رَيزدار محة سعيد فةر
 :بةر َيز محة سعيد محة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان، سةرةتا سوثاسي لَيذنةى بـةر َيز دةكـةين، بـةر َيزان، ئـةم سـاتة وةختـة       
ساتة وةختَيكي زؤر هةستيار و زؤر طرنطة بؤ ثةرلةمان، بؤ ثةرلةمانتاراني بةر َيز، كة دَلنياشـم ئينشـااهلل وا   

ــة       د ــةين دوور ل ــ ومنة بك ــةي مةس ــةني مامةَل ــةني و بــة ميه ــَي مي ــة ب ــدوو، ب ــذدانَيكي زين ــة وي ــة ب ــَي، ك ةب
تةعةصوبي حيزبي و دوور لة ئينحياز، ئةمة رؤذَيكي مَيذوويـة، دؤكيؤمَينتـةكان دةمَيننـةوة بـؤ نـةوةكاني      

َيزان، مـن ثَيموايـة ئةمـة    داهاتوو و مَيذوو ئةمة تؤمار دةكات بؤ ضـةند جيـل دواي خؤمشـان، بَيطومـان بـةر      
هةَلةيةكي سرتاتييي و زؤر طةورة بوو كة دام و دةزطاكاني ئةو دةخةرة تَييكةوتن، بةراسـيت لـة كاتَيكـدا كـة     
هــةموو ميــةك ضــاوةر َيي ضاكســازي و ضــاوةر َيي جَيبــةجَي كردنــي بر يارةكــاني ســةرؤكي هــةرَيم، ضــاوةر َيي  

ــاوةر َيي جَيبــ    ــؤَلي، ض ــنج ق ــةوةى ثَي ــاددةى  كؤبوون ــي م ــان،    171ةجَي كردن ــة دابر اوةك ــةوةي ناوض و طةر ان
ــوو        ــة ب ــتاني، ئةم ــوردي و كوردس ــةربةخؤيي ك ــةتي س ــةرةو دةوَل ــةرَيم و ب ــووني ه ــتيقالل ب ــاوةر َيي ئيس ض
بةداخةوة، ئةم هةَلة طةورةية روويدا كة ئةمة ثَيمواية دذي ئازادي و دذي تةعةدوديةت، دذي دميوكراسي و 

و دذي لَيبوردةيي بوو، بَيطومان ئةمة نيشانةى ئةوةيـة كـة ئـةو كلتـوورة كـة قبـوَلكردني       دذي ثَيكةوة ذيان 
ئةوي تر نية، رةفـزي ئـةوي تـرة و سـر ينةوةى ئـةوي تـرة، سـر ينةوةى موقابيلـة، كـة ئَيمـة سـةير دةكـةين             

ميــةني تــر و ضـةندين ثَيشــَيلكاري كــراوة، لــة رابــووردوودا و بــَي ثاســاو تةبعــةن، ثَيشــَيلكاري بةرامبــةر بــة  
مةقةري تر، ثَيشيلكاري بةرامبةر بة مام مرؤخ و ئةشكةنةدان و ئـازارداني رؤذنامةنووسـان و سـووتاندني    
كةناَلةكاني راطةياندن، كةناَلةكاني سثَيدة، بَيطومان ئةم هةَلسوكةوت و رووداوانة زةرةرَيكي زيادي هةية بـؤ  

تا بؤ طةلةكةمان و بؤ ثرؤسـةي سياسـي و دميوكراسـي و    ئةزموونةكةمان و بؤ ناوبانطي ئةزموونةكةمان، هة
سيســتةمي سياســي و دةســةآلتي خؤماَليمــان، بــةر َيزان، بةراســيت تَيكــةَلكردني مةلةفــةكان هةَلةيــةكي تــري   
طةورةية، وةكو ئةو هةآلنةى تر كة تؤ بَيي مةلةم سـووتاندني دوكـاني مـةي فرؤشـنت و مةسـاج تَيكـةَل بـة        

بَيك، نةتةوةيــةك بكــةين، مــن ثَيموايــة ئةمــة ئيهانةيــة، لةطــةَل ر َيزمانــدا، ب،ــووك مةلــةم ئاينَيــك، مةزهــة
كردنةوةي قةزيةي ئةو نةتةوة طةورانة و ئةو ئايينة طةورانة و ئةو مةزهةبـة طةورانةيـة، خـؤي بـؤ خـؤي      

ساَل  1711سةرةتايةكة و دروستكردني نانةوةي شةر ي تائيفي، ئةطينا موسوَلمانةكان بة درَيذايي مَيذووي 
و كــورد بــة درَيــذايي مَيــذووي خــؤي لةســةر ئــةو كلتــوورة كــاري كــردووة، كلتــووري ئــازادي ديــين، ئــازادي    
مةرزهةبي، ئازادي نةتةوةيي و ئازادي تاك، ئةمة لة مونتةلةقي ة ئيسـالمي، ة ئينسـانيةت، ة وةتةنيـةتي    

ئـةم بؤضـوونة، ضـونكة بةراسـيت      كوردستاني و ة قةوميةتي كوردي، ئةم مونتةلةقة مونتةلةقَيكي هةَلةيـة 
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خوَين و ماَل و نامووس هي هـةموو تاكَيـك حةرامـة، مـن ثَيموايـة لـة ئيسالميشـدا زانايـان باشـرت شـارةزان،           
ئةطةر كةسَيك ب،َيتة دوكاني مةي فرؤشَيك، زةرةري ثَي بطةييَن شةرعةن و قانونةن ئةبَي زةرةرةكـةي ثـَي   

ونيشدا و لة شةرعيشدا، ئةطةر كةسَيك برايةكي من بكوذَيت، من بـؤم  بذمَيردرَي، من ثَيمواية و واية لة قان
نية هيض ئييرائاتَيك بةرامبةر ئةو كةسة بكةم، ئةبَي قةزْا  و شةرع و قانون دةَلَي، ئـةبَي قـةزْا  ئييرائـاتي    

خؤشة بة خؤي بكات، ئةوين بؤ ئيقامةى حدودة و بؤ ر َيطة طرتنة لة مةسةلةكة، بةر َيزان، لَيرةدا من ثَيم 
موتلةقي و بة تةعميم باسي ميةنَيك نةكـةم و باسـي هـةموو كةسـةكاني ئـةو ميةنـة نةكـةم، مةسـ وليةتي         
تةقصـريي لـة رووي قانونيـةوة، بـؤ مةسـ ولية مةحلييـةكان علـى امقـل، ئـةطينا مةسـ وليةتي موشــارةكة و           

مين زاخـؤ خـؤي وتوويـةتي ثَيشـرت     هاندانيان هةية بة ثَيي راثؤرتةكةي لَيذنـةى بـةر َيز، كـة لـة لَيذنـةى ئـة      
ثــَين رووداوةكــة، خةبــةرمان زانيــوة لــة يــةك دوو خوتبــةي تــردا باســي ئــةو مةوزوعــة كــراوة، ئــةي بــؤ      

بة ثَيي ئيعتريام لَيذنةى ئةمين، دةَلي ئةوة هـةبووة، خـاَلَيكي    1/11موعالةجةي نةكردووة ، يةعين ثَين 
لَيذنةى ئةمنيـة، كةسـَيك هةَلسـاوة و توويـةتي بـا ب،ـني،        لةناو خوتبةكة تةحريز هةبووة، قسةي: تر دةَلي

ديــارة بــةيين عةمةليةكــة و بــةيين خوتبةكــة بــةمي كــةم ســةعاتَيكي فةرقــة، بــؤ ضــي ئــةَلَي بــة تةحديــد    
ثةمماري دوكان و مةساجةكان بدةين ، بؤضي مةن  نةكرا ، خاَلَيكي تـر توانيـان كـة جَيطـةى دةستخؤشـية،      

بكــةن كــة مايــةي خؤشحاَليشــة، ئــةي بــؤ نــةتوانرا مةســاجةكان و مةخيانــةكان و   توانيــان صــينيةكان رزطــار
بارةكان رزطار بكرَين ، ئةمة ثرسيارَيكة، ثرسيارَيكي جيددية لةناو راثؤرتةكةدا هاتووة، بـةر َيزان، دةوتـرَي   

ةي بادينـان  بة بةرنامة و دةسيت لة ثشتةو دةسيت دةرةكية و دةسيت كَيية ، ديـارة مـن ثَيموايـة لـة مةنتيقـ     
دةزطاي ئاسايين و دةزطاي هةواَلطري و دةزطاكاني تـر، ئةوةنـدة موعلومـات و زانياريـان هةيـة كـة ضـؤلةكة        
بةئامساندا بر وات ئةزانن بؤضي دةر وات، ضي دةكا و ضي ناكات ، ديارة خؤشي ئةَلَي زانيومانة دةست هةيـة  

ــَين       ــة ث ــةو مةعلومات ــؤ ئ ــةي ب ــة، ئ ــة هةي ــة و بةرنام ــالن هةي ــةوَلي     و ث ــؤ ه ــةكرد و ب ــةنعي ن ــة م وةخت
ثووضةَلكردنةوةي ئةو موئامةرةى و ئةو دةستةي نةدا ، ئةطةر ثيالني دةرةكية، كة دةَلَي ثيالني دةرةكيـة،  
كة ئَيمة دذي هةموو ثيالنةكني كة دذي كوردستان و طةلةكةمان و بةرذةوةندي باآلكـاني بـدرَي، خـؤ ئةمـة     

اسايين و ئةنومةني ئاسايشي هةرَيمةو دةزطا بةرثرسـةكاني ئةوَييـة،   بةثَيي ياسا، مةس ووليةتي دةزطاي ئ
كة بةرطري لةو ثالنة بكةن و لةو موئامةرةية بكةن، بةر َيزان، ئةمة هـةمووي ئيعـتريام سـوَلتةي مةحـةلي     

ــيَ        ــة دةَل ــي راثؤرتةك ــةر ةي ثَيني ــة مث ــؤي ل ــتريام خ ــة ئيع ــؤي ب ــام خ ــة قائيمق ــؤ اوون ــةتي، ب ــة : خؤي ئَيم
حــةوت كــةس بــوون : خــةم بــووين و نــةمانتواني ر َيطــة بطــرَين، بــؤ اوونــة قاميقــامي ســيميل دةَلــَيكةمتةر

بـوون بـة ثـةنا    : سةيارةيةكيان ثَي بوو، ئةم حةوت كةسة بؤ ئيحتيوا نـةكرد و بـؤ نـةتطرت ، دواتـر دةَلـيَ     
نةر ؤيشـتووة،   كةس، ئـةي بـؤ نـةتطرتن ، دواتـر دةَلـَي خـؤم لـةوَي بـووم، حةمتـةن خـؤي بـة تاكـة نةفـةري             

كـةس بكـات، ئـةي بـؤ تـوانرا لـة        51كؤمةَلَيك هَيز و ئاسايين و ثؤليسي لةطةَل بووة، نـةيتواني كـؤنرتؤَلي   
شةوَيكدا بة شَيوةيةكي مةدةني و ئازادانة سةدةها و هةزارةها كةس لة ئةندام و ميةنطري يةكطرتوو ب،َيت 

كتةبي سياسي لة هةولَير ، بؤ توانرا مـةنعي سـةدةها   طردكردنةوةيةكي هَيمنانة بكات لةبةردةم بارةطاي مة
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كةس بكرَي ، ديسـان لـة خـاَلي هةشـتدا هـةر       61-51و هةزارةها بكرَي ، بؤ نةتوانرا ئيحتيوا و ئيستيعابي 
قائيمقامي سيميل خؤي ئيعتريار دةكات، لة ميةن قائيمقامةوة دةَلَي ئَيمة تةقصريمان بوو و نـةمانتوانيوة  

و ضوار دوكان بةرامبةر قائيمقاميةتة، يةعين ئَيستا بةرامبةر بـةو ثةرلةمانـة ضـوار دوكـان      بارةطا و دوكان
بســووتَينرَي، ئــةي ئــةو هَيــزةى ثةرلــةمان ئيشــي ضــيية ، ئــةي ثؤليســةكاني قائيمقــام و ئاســايين ئيشــيان   

ةكةة و هـةموو  ضيية ، ضوار دوكاني مةي فرؤشنت بةرامبةري سووتَينراوة، ئةمة بةر اسيت ثَيمواية راثؤرت
بةَلطةكانين لةسةر ئةوةن كة مةس ووليةتي تةقصريي هةية، موحافز، خؤي ئةوةتا لـة راثؤرتةكـةي لَيذنـة    

ئَيمة نةمانتواني ئةو ثاساوة كة هَيزمان كةمة، بـؤ دياردةكـاني تـرو بـؤ رووداوةكـاني تـر و       : بةر َيزةكة دةَلَي
تةلةفؤنيان بؤ كردم مةس وولةكاني يـةكطرتوو، تـؤ وةرة لـة     بةَلَي: كَيشةكاني تر بؤ هَيزيان كةم نية ، دةَلَي

بةيين رووداوةكةي، بؤ مةعلوماتي جةنابتان، ئةوةي كة هـةَليان كوتاوةتـة سـةر مةخيانـةو مةسـاجةكان، تـا       
بارةطــاي يــةكطرتوو ســووتَينراوة، ئــةو   11,31و  11,11ســةعات شــةة كؤتــايي ثــَي هــاتووة، لــة ســةعات  

بآلوةيـان كـردووة، دواي ثَيـنج     5و  6ن سـووتاندووة بآلوةيـان كـردووة لـة سـةعات      خةَلكةى كة دوكانةكانيا
سةعات، يةعين تؤ وةرة ثَينج سةعات دوكان بسووتَينرَي ضؤن كؤنرتؤَلي ناكات ، هَيـزي ثَيشـمةرطةو هَيـزي    

َيـت و  ئاسايين و ئةو هَيزانة، هَيزة ئةمنييةكان، ثَينج سةعات خـةَلك ب،ـَيت خـةريكي دوكـان سـووتاندن ب     
هَيزَيكي زؤرين لة هةموو هَيزة ئةمنييةكان لةوَي بَي، بؤ كـؤنرتؤَلي ناكـات ، ئـةوة كؤتـايي خـةَلك بـآلوةى       
كـرد، دواي ثَيــنج سـةعات لــةوة دَيــن بارةطـاي يــةكطرتووي ئةسـووتَينن كــة بــة بةرضـاوةوةيةو ئــةوة بةَلطــة      

رثرسـةكانة، بـة ضـةكةوة، ئايـا مـةدةني      خيديؤييةكانة، دوو سي دي ثر  لة بةَلطـةى خيـديؤيي، ئـةوة نـاوي بة    
ضةكي ثَيية ، يةعين خةَلك هةية بـة بـَي ئييـازة ضـةك هـةَلطرَي ، ئةطـةر مةدةنيـةو ضـةكي هـةَلطرتووةو          
تةقة لة بارةطاي يةكطرتوو ئةكات، ئةمة قةباحةتَيكي ترة، ضـؤن بـة بـَي ئييـازة ضـةكي دةدرَيـيَت ، ئـةطينا        

خةَلكي ئيعتيادي ئـةتوانَي سـلينط و رافيعـة بَينَيـت ، ثـَيم بَلـَين  ،       ضةكدارة، ناوي هةية، مةس وولة، باشة 
ب،ــي لةســةر حــاَل ســلينط و رافيعــة و كارةبــاو بكوذَينَيتــةوة و ســةيارةى ثــؤليس بَينَيــت و، يــةعين ئةمــة   
دةسةآلتَيكي مةحةلي، يةعين من باسي تةعميم ناكـةم، خـةَلكانَيكي بـةرثرس لـةوَي، ئةمـة مـن ثـَيم وانيـة         

غةوغائي، وةلآل كاكة ئةمة رةد فيعلي دوكانةكان بوو، ئاخري كاكة ئةطةر رةد فيعلي دوكانةكان بـوو،   خةَلكي
جارَي كَي دوكانةكاني سووتاند ، كة هةواَلَيك هةية، بةرثرسَيكي مةحـةلي ئـةو شـاري زاخؤيـة، مـةعلوماتي      

و ئـةو مةسـاجةى تَيدايـة،     طةندةَلي لةسةر هةندَي بةرثرسي تـر وتـووة، ئـةو بةرثرسـة خـاوةني ئـةو بـازار        
ئةوانين لة داخي ئةمة ئينتيقاميان لةوة سةندووة، كة ئةمـة ئةطةرَيكـة نـاَلَيم وايـة، خةبةرةكـةي تـر، لـة        
هةموو حاآلتَيكدا ئةم مةعلوماتة ثَين وةخت لة مي دةزطاكان بووة، خاَلَيكي تر، مةس وليةت، كاكـة كـة تـؤ    

مةكةن، وةلآل ئةمة قةراري ثَين وةختة و يةكطرتوو لـة جيـاتي    ئةَلَيي مةس وليةت، ئةمة بة توهمة سةير
قةزْا  حوكم ئةكات و يةكطرتوو توهمةي كرد، مةس وليةت لة قانوندا، ئةو بةر َيزانـةى كـة لـة قـانون زيـاتر      
ــةكات،       ــاوان ئـ ــة و تـ ــابرا موجرميـ ــة كـ ــة كـ ــ وليةتَيك هةيـ ــة، مةسـ ــةنواعي هةيـ ــ وليةت ئـ ــارةزان، مةسـ شـ

ية تةحريز ئةكات، مةسـ وليةتَيك هةيـة ثشـيت تاوانبـار دةطـري، مةسـ وليةتَيكي تـر        مةس وليةتَيكي تر هة
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هةية كة تؤ مةنعي تاوانبار ناكةي، كار ئاساني بؤ ئةكةي، لة هةموو حالةتَيكدا، سوَلتة، ئَيستا دوو هاووآلتي 
ين مةسـ وولن لـةو   بةسيت، ئا لةوَيدا يةكَيك تةعةدا لة يةكَيك بكات كَي مةس وولة ، هَيزي ثؤليس و ئاسـا 

هاووآلتية باآلدةستة كة تةعدا لة هاووآلتيـةكي فـةقريي تـر دةكـات، كةواتـة ئةمـة مةسـ وليةتي تةقصـريية         
بةر َيزةكان، ئةو مةس وليةتة تةقصـريية لـة ميـةن ئـةو دةزطانـةى ئـةو ناوضـةوةية، لـةوة خؤشـرتة، يـةعين           

ي شــةو 11طرتووي طرتووتــةوة، ســةعات ســةيرو ســةمةرةتر، رةة بطرييــةك، ئةنــدامان و ميــةنطراني يــةك 
هةَلكوتانة سةر ماَل و تؤقاندني ذن و مناَلي ئةو ئةندامانة ، كة هـي وا هـةبووة لـة كـاتي حاديسـةكة لـةوَي       
نةبووة، رؤذي دواتر، دوو رؤذ دواي ئةوة طةر اوةتةوة، بة حوزوري جةنابي سةرؤكي هةرَيم لةوَي، لةو ساتة 

اتــة هةَلكوتاوةتــة ســةر مــاَلي ئةنــدام و ميــةنطري يــةكطرتوو و طــرياون و  وةختــةي ئــةو لــةوَي بــووة، لــةو ك 
ئةشكةنة دراون و ئازار دراون، ئةي ئةم حاكمة بةَلطةى ضؤن دةستكةوت كة موتةهةمن ، كَي ئةم قةرارةى 

ي شـةو هةَلكوتنـة سـةر    1شـةو و   11سـةعات  : دا بطريَين ، ئةطةر قةرارين بدات بطريَين، ئايا حـاكم دةَلـيَ  
دةوتـرَي، يـةعين   : اَلةكانيان و رةة بطريي بيطرةو ئازاري بدةو تةهديدي بكـة ، ئـةوة وا هةيـة ، بـةر َيزان    م

ئايا ئةو طرياوانة غةيري يةكطرتوويان تَيداية ، من تةحةدا دةكةم، با ناوةكةي بَلَي، بَلَي فالنـي كـور ي فـالن    
ك كةسـي غـةيري يـةكطرتووي تَيـدا نيـة،      هةموو ئةوانةى كة طرياون سةد كةسن هةموويان يةكطرتوون، يـة 

خاَلَيكي تـر، لـةوَي دوو هَيـز هةيـة، دوو هَيـزي مةحـةلي، باسـي دوو هَيـزي سةرتاسـةري كوردسـتان ناكـةم،            
يةكَيكيان يةكطرتووي ئيسالمي كوردستانة، هَيزَيكي مةدةني دةست سثي و ئةعزةل و فـةقري و بـَي ضـةك و    

كي تري مةحةلي كة خاوةني هـةموو ئيمكانياتَيـك، خـاوةني هـةموو     بَي نينؤك و دةست و ثَي سثي، و هَيزَي
سوَلتةيةكي ماددى، عةسكةري، ئيداري و ئةمين بةقوةت، يـةعين ئـةم دوو هَيـزة هاوسـةنطيةكةي تـؤ ضـؤن       

نطَيكة، بةر َيزان، هـةموو تةبعـةن   ادةنطة نازامن ة ثَيوادةتةحليلي دةكةي ، بةداخةوة يةعين، بةَيين ئةم ثَيو
سياسي و نوخبوي رؤشنبريي و نوخبةي رؤذنامةنووسان و نووسةران و هةموو ضني وتوَيـذةكان و  نوخبةي 

ــاودَيراني      ــيحي و يةزيــدي، ض ــةتين برادةرانــي مةس ــةتا بــة تايب ــةحزاب و مونــةزةمات، و ح ئةشــخا  و ئ
ــدام و     ــك، ئةن ــةَلَيم زؤرَي ــةر ن ــدَيك، ئةط ــةتا هةن ــوَلخانةكان، ح ــتان و قونس ــة كوردس ــةتي ل ــادير و  نَيودةوَل ك

ميـةنطري ثــارتين ثةيوةنــديان كــردووة، ة لةســةر ئاســت بـة مةكتــةبي سياســي و ة بــة شةخصــي ئَيمــةوة   
نَيطةرانن لةو حةدةسة، كة من ثَيمواية، مـن بـةة بـة حـاَلي خـؤم و يـةكطرتووة بـة طشـيت ضـةندَيك بـَي           

ئــةخوات بــؤ ئــةوةي كــة تاقــةت و ئــازار ئةضــَيذَي بــؤ ئــةوةي كــة عةزيــةتي خــؤي دراوة، دة ئةوةنــدة ئــازار  
عةزيةتي برا مةسـيحي و بـرا يةزيـدي  و بـرا ئةرمـةني و ئةوانـة دراوة، سـةد ئةوةنـدة ئـازار ئـةخوات كـة            
ئةزموونةكة عةيبدار بووة، خةباتي مَيذووي ميللةتةكةم ئَيستا لة مي موراقيبيين نَيودةوَلةتي، مي دوةلـي  

ــو    ــوراقييب نَي ــوَلخانانة و م ــةم قونس ــيم، مي ئ ــي    ئيقل ــورد و رةمس ــي ك ــة رةمس ــورة ك ــةو كولت ــة، ئ دةوَلةتيان
ــازارة،       ــة ئ ــة، ئةم ــة و دذي قةوميةت ــية و دذي تائيفةي ــة و دذي دميوكراس ــريَي، دذي ئازادي ــتان وا بط كوردس
يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان ضوار مةقـةري سـووتاوة، ضـاك ئةبَيتـةوة، بـةآلم ئةمـة ئـازارة، ئةمـة ضـاك          

صــياتي بــرا مةســيحي و بــرا ئةرمــةني  و بــرا ئاشــووري و ئةوانــةى تــر          نابَيتــةوة، كــة ضــةندةها شةخ   
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ثةيوةنــدييان كــردووة، نيطــةراني خؤيــان وةك بــرا مةســيحيةكانين بــاة لــة يــةكطرتوو تَيطةيشــتوون، كــة  
ساَلةدا ئةو كولتوورةي بآلو كرديتةوة، سةقافةيةكي  18و  14يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان لة تةئرخيي 

كة دذي تةتةروفة و دذي تةشةدودة و دذي توند ر ةوية، ئينيا باوةر مان، باوةر ةكةمان ئةوة بآلو كردووتةوة 
نية كة بَلَين تةكتيك و سياسةتة، دين وا ئةَلَي، ئينسانيةت وا ئةَلَي، وةتةنيةت و كوردستاني بوون وا ئـةَلَي،  

ةَلَي بةر َيزان، ئـةوة دؤكيومينتـةكان،   واقيعة، واقي  وا  ئةَلَي، مامؤستا عومةر زؤر بة تةفصيلي باسي كرد، ب
ئةو هةموو شتة ئةسةملَينن، من ثَيمواية بـا بـةو مةنتيقـة، هـةر جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيم بـةو مةنتيقـةي          

موقةصريي هةَلكوتانة سةر بارةطاكاني لقي ضـوار، موقةصـري، بـا ئـةو موقةصـريةة لـةوَي مةحكةمـة        : دةَلَي
ي ئيســالمي كوردســتان ئةطــةر منــاَلَيكين، ئةطــةر منــاَلَيكين لــة   بكــرَي و دادطــايي بكــرَي، خــؤ يــةكطرتوو 

مةقةرةكة مباباوة و فيشةكَيكي بتةقاندبا، ضةند كةسَيك ئةكوذرا، بةس ئامادة بـووين هـةموو بارةطاكااـان    
بسووتَي، مناَلَيك ثةنةيةكي بريندار نةبَي و نينؤكَيكي نةكةوَي، ة لة ئَيمة و ة لة غةيري ئَيمة، ئَيسـتاة  
ئامادةين هةرضي بارةطامان هةية لة سةرتاسةري كوردسـتان بكـةين بـة قوربـاني ثةنـةى منـاَلَيكي كـورد و        
كوردستان، ئةوة مةنهةجي ئَيمةية، ئةوة فيكر و قةناعةتي ئَيمةية، بةر َيزان، من ئـةَلَيم بـا بـة جورئةتـةوة     

ؤيان بكةن و خةلةلةكة لة كوَيدايـة  دةسةآلتداراني ئةوَي، ئيعتريار بة هةَلةي خؤيان و بة كةمتةرخةمي خ
ئةو ئيعتريافة بكةن بة جورئةتةوة و بة جورئةتيشةوة ئييرائات بكرَي، من بة ممةوة سةيرة، ئاسيت باآلي 
ئةم هةرَيمة بَلَيت ئاطامان لَي نية، جاران لة عةصري كؤندا ئةطةر لة كونَيكي ئةم كوردسـتانة، لـة شـاخين    

ــا    ــي ي ــتَيكي سياس ــةر ش ــووين، ئةط ــةرةوة و     ب ــتة س ــةعاتَيك ئةطةيش ــةند س ــدابا، دواي ض ــَيك رووي ن حةدةس
بةرزترين قيادةى كوردستان، ئَيستا لةم عةصري تةكنةلوجيا و ئةنتةرنَيت و موبايلة، يةعين مةعقولـة لـة   

ــةعات     ــا س ــداوة، ت ــةيةك رووي ــةوة حاديس ــةعات يةك ــة     11س ــةم هةرَيم ــي ئ ــادةى سياس ــووة، قي ــةردةوام ب ب
ان كنــت تــدري فتلــك مصــيبة  و ان كنــت م تــدري فاملصــيبة اكــرب، يــةعين ئةمــة  : بَلــَينــةيزانيوة ، ئةطــةر 

مةعقول نيـة، مـن دةَلـَيم ثَيويسـتة وةزارةت و وةزيـري ثةيوةنديـدار و دةزطـاي بـاآل، دواي نيـو سـةعات بـة            
ئةمـة   حاديسةكةي زاني بـَي، خـؤي مـةفروزة دواي سـةعاتَيك ئيحتـوا بكرابـا و كـؤنرتؤَل بكرابـا، بـؤ نـةكرا،          

جَيطاي ثرسيارة، بـةر َيزان، لةسـةر راثؤرتةكـةي برادةرانـي لَيذنـة، دواي دةستخؤشـي، دةبوايـة طرياوةكانيـان         
بديتباية، ئةو طرياوانةى كة ئَيستا لة سينن ئةو كاتةي كة ئةوان لةوَي بوون، ئةو طرياوانةة كـة بـةربوون،   

طرتووي ئيسـالمي كوردسـتان، حيزبَيكـي ئاوايـة كـة      ئةبواية بيانديتباية، بيانزانيبا بؤ طرياون ، ئةطـةر يـةك  
ساَلة بؤ مامةَلةمان لةطةَل ئةكرَي ، بؤ بة حيزبَيكـي نيشـتمان    18-14تةحليل و تةفسريي بؤ دةكرَي، ئةي 

ثةروةر و ئيصالح و بةشدار بة وةرة لة حكومةتدا و لة سوَلتة و بؤ لة كؤنطرةكاني واشنتؤن و كؤنطرةكـاني  
لةندةن و لة ئؤثؤزيسيؤن لة صالح الدين و مةجليسي حوكم و لة مةحافيلي ئيسالمي  دوبلن و كؤنطرةكاني

و مونةزةماتي نَيودةوَلةتيدا، بؤ ئَيمة هَيزَيكي سياسي و كوردستاني و نيشتمانني و ديفاع لة قةزيةي كوردو 
ئيسالمي عرياقـين  حةتا ئيستيقالليةتي كوردستانين دةكةين، زؤر بة بَي باكانة بةرامبةر بة برادةرةكاني 

دةَلَين وةلآل كورد مام خؤيةتي هةر مام ضارةي خؤي بنووسي، ئةي بؤ لة ساتة وةختَيك ئةمـة رووئـةدات،   
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بؤ تةئرخيي عيالقامتان سـفر ئةكـةين ، ئَيسـتا ئةطـةر هةَل،ـوونَيك روويـداوة، بـؤ تـةئرخيي ئـةو حيزبـة و           
ونسوخلانةكان و هةموو دونيا بـاوةر ي ثـَي ناكـات    عيالقاتي سفر ئةكةي ، كة ئةوة شتَيكة بةراسيت هةموو ق

كــة يــةكطرتووي ئيســالمي كوردســتان نــة ئــةو كولتــوورة بــآلو بكاتــةوة، يــةكطرتوو دذي تونــد ر ةويــة، دذي   
ئةبواية ئةو برادةرانة طرياوةكانيان بديتباية، بزانن ضـؤن سـزا دراون ، خـاَلَيكي    : تةعةصوبة، ئةوة بةر َيزان

ن بديتبايـــة، دادوةرةكانيـــان ببينيبايـــة، بـــزانن ئـــةم قـــةرارةيان دةركـــردووة، ضـــؤن  تـــر، ئةبوايـــة دادطايـــا
قةرارةكةيان داوة  كة برادةران قانونني و لة من باشرت دةزانن، مـةبناى ئـةو ياسـا طرتنـة مةبناكـةى ضـية        

خؤمـة ئـةم   خاَلَيكى تر دةبوواية دؤكيؤمَينتيان مبوواية ئةو كةسة، من بؤضى بةم وةكـو دةَلـَى تاكـة كةسـى     
ديكؤمَينتة و حةز دةكةم بزانى دةيةها دؤكيؤمَينتى ترين هةيـة، ئـةوان كـوا دؤكيؤمَينتـةكانيان  خـاَلَيكى      
تـــر بةر اســـتى دةبووايـــة بينينـــى خـــةَلكى سياســـى و بـــَى ميـــةن و خـــةَلكى ضـــاودَير و حزبـــةكانى تـــر و   

بـَى طومـان مـن ديسـان ثَيشـنيارم بـؤ       ر اطةياندكارانى تر و دةوريشيان ببيناية، ئةمة طـرنط بـوو بـؤ ئـةوان،     
ليذنةكــة كــة ئةمــة ببــَى بــة قــةرار، مــن هيــوادارم و ئَيســتاة هيــوادارم كــة ئــةم ليذنــةى ثةرلــةمان و ئــةم   
ثةرلةمانة بر يارةكانى وةكو ثَيشووى ىَل نةيةت، وةكو هةخدة بر يارةكة و مةسةلةكانى تـر و دروسـت كردنـى    

ةيانـدكارَيك و ضـةند ر ؤذنامةنووسـَيك و ضـةند كةسـَيكى تـرين       ليذنة وةكو ليذنةى ئـةوةى كـة ضـةند ر اط   
كوذرا و شتى تر و حاديسةى تر ر ووى دا ليذنةى بؤ دانرا نةتييةى ليذنةكان كوا  هيـوادارم ئةمـةة نـةبَى    
بة ئةو ليذنة دروسـت كردنـة، ليذنـةى ثةرلـةمان لةبـةردةم ئـةم مةسـ وليةتة دايـة، ئةمـة ببـَى بـة قـةرار،             

ةت مــن دةَلــَيم مســداقيةتى ثةرلــةمان، ميســداقيةتى ســةرؤكايةتى هــةرَيمين كــة ليذنــةى   ئــةطينا مســداقي
دروست كردووة، ئةطةر ئييرائات نةكرَيت دةكةوَيتة ذَير ثرسيارةوة، ئَيسـتا ضـاوةر َيى ئييرائـاتى عةمـةلني     

ــةب        ــةىل ن ــاتى عةم ــةكات و ئييرائ ــار دةرن ــةكرَى و بر ي ــانون دةرن ــةر ق ــةس، ئةط ــةر ك ــة ه ــةر ب ينني بةرامب
مسداقيةتى ئةم دوو دةزطاية بة حكومةتيشةوة كة حكومةت مونةفز دةبَى دوايى، سَى دةزطاى باآلمان هةية 
سةرؤكايةتى هةرَيم و ثةرلةمان و حكومةت، ئةطةر بر يار نةدا و بر يارةكانى جَى بةجَى نةكرَيت، بةر اسـتى  

ــر ثرســيارةوة، خــاَلَيكى تــر دةبــَى ر ة   دى ئيعتبــار بــؤ بــرا مةســيحى و يةزيــدى و  مســداقيةتى دةكةوَيتــة ذَي
ئةرمةنى و ئاشوريةكان بكرَيت، نةَلَى ئةوة مةى فرؤة بوون و مةساجتان بووة، بؤية واتان ىَل هاتووة، كاكة 

، ئولـل عةزمـة  دوو مةلةفى زؤر جيايـة، حةيفـة تـةئرخيَيكى سـَى هـةزار سـاَلةى مةسـي  كـة ثَيغةمبـةرَيكى          
بَيــت، بةهــةرحاَل ئــةوة دةبــَى زةمانــة، خــاَلَيكى تــر دةبــَى بةر اســتى ر ةدى  شــوَين كــةوتووةكانى بــة ئــاواي ىَل

ئيعتبار بؤ ئةو كةس و ميةنانةى كة زةرةرمةند بوون و لـةوةى كـة بةرائـةتيان بسـةملَينَى و مةزلوميـةتيان      
نـة لـة هـةموو    بسةملَى و ئييرائاتى عةمةىل بكرَيت بؤيان، خاَلَيكى تر مـن دةمـةوَى بـةر َيزان ئـا ئـةم ر ووداوا     

ساتةوةختَيك دا يةعنى ئَيمة ئَيستا دةضينة دةرةوة ئيحتمالـة مةقـةرَيك و شـوَينَى تـر سـووتا بـَى، لةميـةن        
شوَينَيكى تر و كةسَيكى تر و ميةنَيكى ترةوة، دة ر ؤذى تر ئيحتمالة ئةمـة دووبـارة ببَيتـةوة، مـن دةمـةوَى      

  ئايا ميساقَيكى وةتةنى لة بةينى ئةحزاب و ئةترار دا ئةوة تَى بطةم زةمانةت ضية بؤ دووبارة نةبوونةوة
لــةذَير ضــةترى ثةرلةمانــدا بنوســرَى بــؤ دووبــارة نةبوونــةوة  دةمــةوَى ر َيطــة لــةوة بطــريدرَى، ر َيطــة لــةوة    
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طرتنين تةبعةن ديارة ئةوةى كةوا حيزب و حكومةت جيا بَيتةوة و هَيزة ضةكدارةكان لة دةست حيزب دا 
ومةت دابن و مةسةلةى هَيزَيك، يةعنى شت زؤرة كة دةمةوَى عةقَلى ئـةم ثةرلةمانـة و    نةبن، لة دةست حك

ئةم ثةرلةمانة بـةر َيزة بكةوَيتـة ئـةوةوة كـة زةمانةتـة بـؤ دووبـارة نةبوونـةوةى، خـاَلَيكى تـر بـةر َيزان لـة             
ة كةس مـردن وةزيـرى   دونيادا لةسةر ر ووداوى سروشتى ثاسَيك وةرطةر ا لة مصر لة ساَلةكانى تردا، دة ثانز

مواسةآلت ئيستقالةى كرد، لة خةستةخانةيةك دا نةخؤشيةك بآلوبوويةوة لة ضةند كةسَيك وةزيرى سـحة  
ئيسـتقالةى كــرد، ئــةى ئَيســتا ضــية ئــةم حاديسـانة و حاديســةكانى ثَيشــرتين كةســَيك هةَلوَيســتَيكى نــابَى    

بةداخةوة كة لةناو ثةرلـةمان نـابَى قسـة لةسـةر      بةر َيزان من بةر استى زؤر!! وةزيرَيك، كةسَيك، بةرثرسَيك
قسةى ثةرلةمانتارى تر بكرَيت، بةآلم دوو بةر َيز جواب و قسةيان لةسةر قسـةى مامؤسـتا عمـر كـرد، دةبـَى      
سـةحبى ئــةو قسـةية لــة دؤكيؤمَينـت بكرَيتــةوة كــة امينـة خــان كـردى بةرامبــةر بـة ئةمينــدارى طشــتى و       

ثرؤتؤكــؤَل بســر درَيتةوة، داوا دةكــةم بــة ر ةمســى بســر درَيتةوة، ضــونكة   بةرامبــةر بــة يــةكطرتوو، دةبــَى لــة
سةركردةيةكى سياسية و خةباتى كردووة و ثَيويست ناكات باسى بكةم، باسى هةركةسَيك بَيت كاك مسعود، 
مام جالل، باسـى هـةر شةخسـَيك بكرَيـت نـار ازين باسـى بكرَيـت و دةبـَى لـة ثرؤتؤكـؤَل بسـر درَيتةوة، هـةر             

َيك، خاَلَيكى تر بةر استى ئةوةى كة باسى دةكات ئةمة فيتنة طَير ية، ئةمة ر اطةياندن و طوتارَيكى ثَييـة  كةس
ئةطةر ضةكى لة دةست بوواية، ئةوة هيوادارم ئةو قسةيةة ئَيمة ئةوة مةبدةئ و دينمانة وقةناعةمتانـة و  

ؤشتني و كوردين هةموومان، كةمسان عةقَلمانة بشمان كوذن ضةك ناطرينة دةستمان، خؤ ئَيمةة خوَين و ط
ئةوةمان نية يةكَيكمان ثؤآل بني و يةكَيكمان تةنةكة بني، ئةوةى تر خوَين و طؤشـت بـَى و ئـةوةى تـر، مـن      
داواكارم قسةي ئةو كةسانة بسـر درَيتةوة، ضـونكة ئـةوة قسـة بـوو لةسـةر قسـةى مامؤسـتا عمـر، قسـة بـوو            

 .ان دةكةمبةرامبةر بة ئةميندارى يةكطرتوو، سوثاست
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــةر َيز ئةوةَلــةن ليذنةكــة نــاتوانَى بــر وات بــؤ تــةدةخول لــة ئيشــى مةحكةمــة بكــات، ناكرَيــت، يــةعنى ئــةو  
مومحةزةيــةى كــة لةســةر ليذنةكــة، ثاشــان دروســتين نيــة بكةويــة ثــَين ثةرلــةمان و ثــَين ســةرؤكايةتى 

و ئـين دةكرَيـت بـا نةتييـةى تـةحقيق دةرب،ـَى بـؤ ئةوةنـدة          هةرَيم بَلَيى ئين ناكات و ئةو قـةرارى داوة 
ثةلةتة ، بة نيسبةتى مةوازعى ترين ئةطةر شتَيك ئيتهام بَيت نةوترا بـَى تةبيعيـة داخوازيةكـةت لةسـةر     
سةرم، بةآلم كة شتَيك وترابَى و لة ثَيشتان و حةقى هةر كةسَيكين هةيـة قسـة بكـات، جةنابيشـت كـردت،      

ةمانين بة نةوعَيكى تر، نةك جةنابت برادةرى تر، ناوى هَيناو ئةوانين غري موباشر باسى ثارتيت كردو ئ
 .ناويان هَينا، تكاية نةضينة ئةو مةوزوعة، خةمس،  بةيان خان فةرموو

 :بةر َيز بةيان امحد حسن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سـواو  شـةرمةزار بكـةين، بـةر َيزان ئـةم      ر استى لظَيرَى جهَى هندَيية كو ئةم خان جؤرة ر يـدانا مـةحكوم و ر ي  
ضاخةر َيى هةندَى بووين كو جَى بةجَى كرنا ثرؤذةيَى سةرؤكى هةرَيمى كوردستانَى بؤ ضاكسازيةكا ر يشةيى، 
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ئةم ضاخةر َيى ثالنةك بووين بؤ ضارةسةركرنا ماددةيَى سةدوضل و تةحةديةن بـةردةم هـةرَيما كوردسـتانَى    
كوردى و كـاركرن بـؤ دروسـت كرنـا دةوَلـةتا كـوردى و بـةرةخ قؤناغـةكا طةشـرت و           هةين، ر َيكخستنا ناخ ماَلَى

باشرت لة هةرَيما كوردستانَى، ئةم ضاخةر َيى هةندَى بووين ر ؤذ ب ر ؤذ كوردستانَى بكةينة اوونـةيَى ثَيكظـة   
ئـةمنى ل  ذيانَى و حوكمر انيا بـاة و ئومَيـد بـةخن بـؤ طشـت كوردسـتانيان، ئـةو تةقسـريَى ئةجهيزةيـةت          

دةخةرا دهؤكَى دبَيذم بةرامبةر كو ب ئةركى خؤ نةر ابووين، مةس وليةتا ثاراستنا موَلك وماَلَى خةَلكى خـرا  
تةبعةن ئةخة د خَى قؤناغا هةستيار دا ر استى خةَلكَى مة بةرامبةر خَى هَيرشـا در نـدا    مى ئالي خةكرى ب هة

ةلةح بـن، دةسـةآلت خاَلَيـت سـؤر نينـة، نـةفس و       فعلةن هةستَى ب خودانيةكا مةزن كر، هةمى تشـت موسـت  
سامان و حورمةت و كةرامةت و ئازاديـةت هاووآلتيـان هـيض نـةبوون، ئـةركَى خـةَلكَى كوردسـتانَيية، ئةطـةر         
خةَلكَى كوردستانَى تشتةك هةبا شانازيةت ثَى بكاتن تةنها ئةمن و ئاسايشا كوردسـتانَى بـوو، بـةَلَى ئـةو ذى     

تى، دروست كرنـا سـيناريؤها طةلـةك بسـاناهيا، بـةَلَى خـةَلكَى شـارةزَى كوردسـتانَى و         ضوو ذَير بةرثرسيارية
شــارةزايا و ياســازانان و خــةَلكَى دهؤكــا خــؤر اطر، هةنــدَى مــةزنرتن كــو ئــةخ جــؤرة ســيناريؤيانة لســةر وان    

ةو ئـةخ مؤدَيلـة ل   ر اببوورن، بةر َيزان، ئةخة جارا دوهَيية بارةطايةت مة دَينة سـؤتن، لـةوما ر اسـتى ئـةخ كـار     
هةرَيما كوردستانَى تَيتة بةرقـةرار كـرن، لـةوما ئـةز دبَيـذم مـة دةهـان بةلطـةهَيت هـةين و نـاخَى سـيانى و            
ديرةلؤكَى بطرة كو سةر بارةطـاو جهَيـت طشـتى وطةشـتوطوزارى ر اطـرتني، هـةرة قةسـرؤكَى و هـةرة زاخـؤ و          

ن وبةرثرسَيت حزبى بـوون و ذ لـق و ر َيكخـراوا    مسيَلى و هةمى كو زؤرين ذ وان كةسا كاديرَيت حزبى بوو
دةركةخنت، ئةز لظَيرَى ثرسيارَيت دكةم، بؤضى بارةطايةت يةكطرتووى ئيسـالمى كوردسـتان ئيسـتهدار بـنب،     
بؤضى طرتن هةر بارةطايةت يةكطرتووى ئيسالمى بـن، خةَلكـةكَى دنـَى هـةمى ىَل بـوو، طةلـةك ذ ئةنـدامَيت        

ذة بــة هةنــدَى كــر خةَلةكــةكَى عــام ذى ىَل بــوو، بؤضــى تــةنها ئيســتهدافا كــاديرَى بــةر َيزَيت ثةرلــةمانَى ئامــا
يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان و ئةزيةتا وى و ئيزمم وى و تةبعةن ئةشكةنةدان ذى هةتا خَى دةقيقَى ل 

نَى بـةر َيز  زاخؤيَى تَيتة كرن، بؤ كاديرَى مـة ودنـاخ سـينَى وئاسايشـَى دا، تةبعـةن خـَى ثرسـيارَى ل ثةرلـةما        
دكةم بؤضى بارةطايةت دهـؤك بَيتـة سـؤتن  ل دةمـةكى دا كـو هـيض ر يدانـةكى ل دهـؤكَى نـةهاتبوو ر يـدان،           
بارةطايَى قسرؤكَى بؤ ئاطاهةداريا هةوة هةميا يةك خَيزانا و برايان مةسيحى و برايـةت يةزيـدى و تةبعـةن    

رَى نينة، بؤضى ئةخ لقا تةبعةن لـوَيرَى بَيتـة   لوَيرَى نينة، هيض جهةكى طشتى يَى طةشتوطوزارى ل وَى دةخة
دةستةســةر كــرن و ســؤتاندن و دةزطــةهَين ئاسايشــَى و دةزطــةهَى ئــةمنى لــوَيرَى  هــةمى ثَيطظــة ر ؤَلــى وان   
تةفةروجَى بتةنَى بينت، سةيارةيةت ئيتفا لوَيرَى هيض ئةركةكى نـار ابن، وةختـَى ثرسـيار دَيتـة كـرن بَيـذن       

دةمَى تةحقيق كرن دَيتة كرن دطةل كاديرَيت مة بَيذنة وةَلال بزانني ئيلال كةسن ئاخَيد بهيَلن بَيتة سؤتنَى، 
ر ا هةنَي، كو ئةو ناخَيت شةر ةكي ناخخؤ، شةر ةكي تـائيفي بَيتـة كرنـَي، ئـةمزاني هـني نينـة، ئةخـة هةنـدةك         

بـةري ضـةند سـعاتا ذ     تشيَت دينة، لة قةسرؤكَي ثؤليسَي بة جل و بةرطي رةمسي طازا بارةطـاي مـة سـوذينت،   
خي ر وودانَي دةزطايَيت ئةمين دورمان دوري قةسرؤك بارةطاي مة ل قةسرؤكي دبَيذنة خةلكي، دةوروبةرا و 
جريانات خود راكةن، ئةخ بارةطاها دَينة سووتيَن، نزامن زَيرت ة بةلطة بؤ هةوَين بةر َيز بَينني، ل طوندَي سَي 
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ن بةري ريـدةتن، بؤضـي كارةبـا دَيتـة قـةت  كـرن  بؤضـي ضـةندين         جَي، كو برايَيت مة مةسيحي ية، تةبعة
سةيارَيت مؤنيكا دةضنة ئـةوَيرَي  ئةخـة جهـَي ثرسـيارَيية، دخَيـت لَيـذنا بـةر َيز تةبعـةن بةرسـظ بـؤ وَيـرَي            
هةبينت، بةرثرسَين ئيدارة دهؤكَي، ئيدارَي دهؤكَي تةبعةن طةلةكا رةد فيعلةكا بارةدانة طؤتي ئةخة تةبعةن 

كارة رةد فيعل بوو، باشة رةد فيعل بوو، بةر َيزان هن حـوكمَي بكـةن، ضارةنووسـي ميللـةتَي مـة دةسـيت        ئةخ
هةندةك مرؤخا دا بينت، بةرامبةر هةر حةرةكةيةكي، بةرامبةر هةر تشتةكي ثةنايَي ببةنة توندو تيذيَي و 

ألايس  )سةرو مـاَلي وانـة بكـةن،     فةوزايةكا مونةزةم دروست بكةن، ئيستيهانة كةرامةت و ذيانا خةلكَي مة و
كــانَي ر ؤَلــَي عــاقلي  كــانَي ياســا  ئــةز د بَيــذم ئةخــة يــاري كرنــة ب هةســت و بــوون و  (  ماااكم رجاال رشاايد

كةرامةتا مرؤخي، نابيت ثةرلةماني كوردستانَي ئةخَي ضةندَي قابيل بكات، ر ؤذا بكار هينانا سياسةتا ئيقصـا  
ــتينَ     ــةزَي ث ــةهيَي ئ ــةقل و ن ــةلكي، ع ــا خ ــي و     كرن ــةدةني و دميوكراس ــا م ــةردةمي ذيان ــةخر ؤ س ــة، ئ  نةماي

ئازادانةية، دضَيت ئةخ حةقيقةتة بَيتة طوتن، كوردسـتان هـةمي ميـةن و ثَيكهاتـة و ئاينايـة، ر ؤذيـا هـاتي و        
دخَيت ئةم خي وةآلتي بكةينة، ئةخ وةآلتة ببيتة خودان باشرتين ياسا و سيستةم، ياسـا سـةروةر بيـت، دخَيـت     

وان كةسان بَيتة طرتن كو هةر سةرر كين ميةني بينت، ر َيك بَيتـة طـرتن لوانـا كـو ضارةنظيسـي خـي       ر َيك ل
ميللــةتَي و ئــةزموونا ميلــةتي تَيــك بــدةن، ملكــي خــةلكي مةترســيةكا مــةزن بــينت، لظــني بــةرا ثــريؤز ئــةز   

نا بكـاتن، ضـاخدَيريَي   داخوازي دكةم ثةرلةماني كوردستانَي جةري انة ئيدانة و تةحريم كرنا خان جورة تاوا
رةقابي را بينت، دخَيت حوكمـةت دانـَي كـو ئَيـوَي بكـاتن، كـو ة ضـةندين كَيماسـي هةنـة ل دةخـةرَي، دةنطـي            
نار ازيَيت بةرز و بَلنـدة، دخـَينت ئـيعرتاَم بكـاتن، نـة بـةس ئيتيهـامي خةلكـةكي بكـاتن، ئـو دةسـيت دةرةكـي،             

َيت خـؤذي بكـاتن، بَيـذينت حوكمـةت ثَيتظيـا جـواب دانـَي        دخَينت شةرت ئةوةية مرؤخ ئيعرتافَيـت بـة غةلـةت   
كةذي بؤ دةخةرَي بكاتن، بةرةخ كَيشة و طازندة ذ طلةييـةتي خـةلكي ب،ـينت، ل خـي مينبـةرا ثـريؤز داخـازَي        
دكةم دةسةآلتا وَي دةخةرَي ئيقـرارَي بكـاتن، كـو ئةخـة خةلةتيـةكا مـةزن بـوو، دخـي دةيـي هاتـة كـرن، دخـي             

ي طةلةكَي هةستيار بوو، دخَينت ر ةد ئيعتيبارةكا هةذي بَيتة كرنَي، بؤ ئَيكة مـة بـرايَين   وةقيت دا كو وةقتةك
خةَلكي كوردستانا خؤر اطر، يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان كو ئةخـة جـارا   / مةيَي ئَيزيدي و مةسيحي، دوو

اخ ر اثؤرتا لَيذنَي دا، ل ناخ دووَيية ئةخ كارة يينة ناشريين و ناهةذي دطةل دَيتة كرنَي، ئةخ داخازي دكةم ل ن
وان بر يارَيدا ئيعتيـزار بَيتـة كرنـَي، ذ ميـا بـةر َيز سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتانَي بـؤ يـةكطرتووي ئيسـالمي            
كوردستان، ئو دخَينت هةر كةسةك لظي وآلتي دخـينت ر َيـز و حورمـةت و مـام خـؤي سياسـي و مـام خـؤي و         

اسـتيَي بَيتـة كـرن، كـو دام و دةزطـاهَين دهـؤكَي نـةبتنَيت موقةصـري         هةمي مافَييت بةرقـةرار بـن، دان ثـَي ر    
بوون، بةَلَي تةهمةتبارن، لة هةمي تةبعةن مةوجود بوون، ئةخ تؤمةتبار دكـةن بةر اسـيت، فيعلـةن ئيـدارةكا     
فاشيل ياخَي ئةزمَي ئةوانةيا كري، داخازَي دكةم ذ بةركو دخَي تةقصرييانةي هاتينة كـرن وي دةخـةرَي، ئـةخ    
ر وودانة و ئةخ دَلتةزَيين ية ناخ جةماوةري خةلكي دهؤكي داهاتية كرن، خةلكةكي بَي بةري تةبعةن هاتيـة  
شاندن ئةز دخَينت داخوازي دكةم ثاريزطـار و طشـت ئـةو بةرثرسـَين ئيـداري و ئـةمين لـةوَي دةخـةرَي بَينـة          

ر فيعلـةن بـة زووتـرين كـات بـة كـارَي خـؤ        ئيقالة كرن بةر اسيت ذ كاري وانة، ليذنا لَيكؤليين، يا بةر َيز ئةطة
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نار ابينت، فيعلةن ئةخي د كو توندو تيذي كري، ئةويت بوونة بةرثرسي خان ر وودانا دَلتةزَين، بر اسيت داخازا 
ليذنةكاني نَيظدةولةتي دكةم، كو فيعلـةن تةقةصـيا ر اسـيت بكـاتن، ر اسـيت كةشـف بـنب بـؤ ر ايـا طشـيت و بـؤ            

هةندَي كـو ئةخـة طةلـةك جـارة تـةجاهوم يـةكطرتووي ئيسـالمي كوردسـتان دَيتـة           خةلكي كوردستانَي، ذ بؤ
كرن، كو ببيتة دةرسةكي مةزن جارةكا دي ئةخ كارَي هةني دووبارة نةبن، بر اسـيت داخـازَي دكـةم حوكمـةتا     

وردستان هةرَيما كوردستانَي ل سةر نةفةقا خؤ مَينةمنيت ئازادييا بري و رايا بارةطاي يةكطرتووي ئيسالمي ك
 .دهؤكَي ببيتة مينؤمنتةكا، يا ئازادي يا بري و ر ايا هةرَيما كوردستانَي، سوثاسي ئَيوة دكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــيحييةكان         ــرا مةس ــةوة، ب ــيحييةكان بطةر َينن ــرا مةس ــؤ ب ــار ب ــة ئيعتيب ــت ك ــرار دةبَي ــار تيك ــةر َيزان زؤرج ب

امن، هيض شـتَيكيان نـةكردووة كـة لـة ئيحترياميـان كـةم بـَي،        ئيعتيباري خؤيان هةية، جَيطةي ر َيز و ئيحتري
ئةوة يةك، باسي مةساجةكان دةكـرَي، خـؤ تـةنها هـي مةسـيحي نـةبووة، هـي موسوملانيشـي تيـا بـووة، هـةر            

 .، فةرمووثائر عبداألحد أوغسطنيمةسيحي نةبووة، خاوةنةكةي موسوملانة، ر َيزدار 
 :ثائر عبداألحد أوغسطنيبةر َيز 

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
بةر َيزان من وةك نوَينةري مةسيحييةكان كلداني سرياني ئاشووري لة ثةرلةماني كوردستان زؤر نيطـةران و  
دَلطــرامن لةســةر ئــةو ر ووداوانــةي كــة ر ؤذي هــةيين لــة شــاري زاخــؤ و ناوضــةكاني تــري دةخــةري بادينــان      

ار، ترسـناكة، بـة تايبـةتي لةسـةر ئَيمـة، ضـونكة لـة        ر وويداوة، كة ئةوة بة بر واي من سابيقةيةكي مةترسيد
ساَلة لةم كوردستانةدا ذياوم، جارَيك هةستم بةوة نةكردووة كـة جياوازييـةك هـةبَي،     51ذيامن كة تةمةمن 

ــرا           ــةتي ب ــة تايب ــتان، ب ــةكاني كوردس ــوان ثَيكهات ــة نَي ــةبووة ل ــة ه ــاني ك ــةوة ذي ــةلتوورة ثَيك ــةو ك ــةر ئ لةب
ن، بةآلم ر ووداوةكاني ئةم جارة ثَي،ةوانةي ئةوةي سةملاندووة كـة ئـةوة ماوةيةكـة    موسةملانةكان لة كوردستا

هةست دةكةين هةندَيك خةَلك هةية كار لةسةر ئةوة دةكات ئةم كـةلتوورة ر ةسـةنة جوانـةي ثَيكـةوة ذيـان      
ئَيمة زؤر لة كوردستاني خؤمان بةرةو ئاقارَيكي مةترسيدار و خةراث ببةن، سيلمي كؤمةآليةتي تَيك بدةن، 

َيكي ئـامني بـؤ هـةموو مةسـيحييةكاني عـرياق، ئـةوة بـة        (مالى)دَلخؤة بووين كة كوردستاني ئَيمة بوويتة 
شــةهادةتي خــةَلكي بيــاني لــة كــاتي بةشــداربوواان لــة كــؤنطرةي ئاينــدةي مةســيحييةكان لــة ر ؤذهــةآلتي    

ثةرلةماني ئةوروثي داني بـةوة دانـا،   ناوةر است لة لوبنان، كة بةر َيز ستيظنسن بةرثرسي دؤسيةي عرياق لة 
كة لـة ذَيـر كاريطـةري ئـةو تةهديداتـة و كوشـتين مةسـيحييةكان لـة ناوةر اسـت و باشـووري عـرياق هـةموو             
دةرطاكان لة كوردستان بةرامبةر بة مةسيحييةكان كرانةوة، هـةموو تةسـهيالت و يارمـةتي بـة ثَيـي توانـاي       

سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان بـةر َيز مةسـعود بـارزاني بـة بـةرز          حكومةتي هةرَيم بؤيان دابـني كـرا، ر ؤَلـي   
نرخاند، سةبارةت بة هةَلوَيستةكاني بةرامبةر بة مةسيحييةكان، بةر َيزان ديارة ئةوةي ر وويداوة ئةم جـارة  
بة ثلةي يةكةم وةكو مةسيحييةكان تَييدا موستةهدةر بووين، ضونكة جطة لة هَير ة كردن و سـووتاندني  

ن و هؤتَيلـةكان و ســةنتةرةكاني ر ؤشـنبريي و كؤمةآليــةتي و كؤطاكـان و صــالؤنةكاني حيالقـة، كــة     دوكانـةكا 
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هــةموويان هــي ئَيمــة بــوون، هــةوَلي ئــةوة درا كــة هَيــر ة بكرَيتــة ســةر هةنــدَيك جَيطــاي تــري كــة هــيض     
رةخنانـة و  ثةيوةندييةك بة مةي فرؤشنت نةبووة، يان شيت تر، ئةوةة هةوَلـدان بـووة بـؤ سـووتاندني مةت    

هةوَلةكاني خةَلكي دَلسؤزي دةخةرةكة ر َيطايان لَي طريا، ئةطةر نـا  بةدَير و هؤَلي بؤنةكان و ر اديؤي هيزل كة 
ئةوانةة بـة هـةمان شـَيوة دةسـووتَينران، ئَيسـتا مةسـيحييةكان لـة كوردسـتان دا هةسـت بـةوة دةكـةن كـة             

ضونكة ديـارة تةهديـدات بةردةوامـة لةسـةريان،     مةترسي لةسةر ذيان و مولك و سةروةت و سامانيان هةية، 
كة واز لة ئين و كارةكانيان بَينن، ياساي ثَي دراوة و هيض كةسَيك بة بَي وةرطـرتين مؤلـةت كـارَيكي ئـةوها     
نةكردووة كة بة ثَي،ةوانةي ياسا بَيت، هةموويان ئَيستا بري لةوة دةكةن كة وآلتةكةيان بةجَي بَيَلن، ئةطـةر  

نكرييت بؤيان دابني نةكرَي لةميةن حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتانةوة، بـؤ بنـرب  كردنـي ئـةم       زةمانةتَيكي كؤ
دياردةية دووبارة نةبَيتةوة لة كوردستاني خؤمان دا، داوا دةكةم ئةوانةي ئةم كردةوانة نـا مرؤخانـة ئـةنام    

/ نـدي سـزا بـدرَين، دوو   دراوة، يان تةحريز و هانـدان بـؤ كـراوة دواي ئاشـكرا بوونيـان بـة ثَيـي ياسـا بـة تو         
ئةنامداني كؤنطرةيةكي نيشتماني كوردستاني كة هةموو ثَيكهاتةكان و هَيزة سياسييةكاني كوردستان تَيـدا  

 دةكةم، بةر َيز ئاييين زاناياني لةمامؤستا، داوا كؤمةآليةتي، ئاشتةوايي متمانةو طةر اندنةوةي بؤبةشدار بن، 
 قبـوَلكردني  و تةسـاموح  و ذيـان  ثَيكـةوة  كلتـوري  بآلوكردنـةوةي  بـؤ  خبةنةطةر  وكؤششيان هةوَل هةموو كة

 كة دةدةن، جوانة كلتورة ئةم كردني ناشريين و تَيكدان هةوَلي كة ئةوانةي لةهةموو طرتن ر َيطا وة يةكرتي،
 .سوثاس دةكةين، ثَيوة شانازي هةموومان و هةية لةكوردستاندا

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو صاا، زكية ر َيزدار سوثاس،

 :عبداخلالق صاا زكية بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 دةخـةرةيان  ئـةو  بـؤ  كـة  سـةردانةي  ئـةو  بـؤ  دةكـةم،  هاوبـةة  ليذنـةي  ر اثـؤرتي  ثشـتطريي  من دةستثَيكدا لة
 كـة  يئةحداسـة  ئـةو  طشـيت،  ر ةئـي  بـؤ  كـراوة،  ئامادة ر اثؤرتة ئةو ئةمرؤ كة دَلخؤشية جَيطاي بؤية كردووة،

 ئـةوةي  بـؤ  بطوازينـةوة  كوردسـتان  خـةَلكي  بـؤ  ر اسـتةوخؤ  شـَيوةيةكي  دهؤك، و سيمَيل و زاخؤ لة ر وويداوة
 كردنـي  دروسـت  بـؤ  دةكـةم  هـةرَيم  سـةرؤكي  لة دةستخؤشي ديسان نةطواسرتَيتةوة، هةَلة تةفسرياتي هةندَي

 بيخاتـة  تـا  ر ووداوة، ئـةو  ر وودانـي  نيبابةتـةكا  هةموو بؤ بكةن بةدواداضوون تا لَيكؤَلينةوة بؤ ليذنةية ئةو
 كة زاخؤ بؤ هةرَيم سةرؤكي سةردانةي و ثةيام ئةو ديسان دي، بَيتة لةسةر يةكياري بر ياري دادطاو بةردةم

 خـةَلكي  هَيوركردنـةوةي  هـؤي  بووة ناوضانة ئةو بؤ سةردانةي ئةو كة ثَيدا ئيشارةتيان هاوةَلةكانيشم وةكو
 خسـت  دةري بـةبر يارَيك  كـة  دةكـةم  ثةرلةمان لةسةرؤكايةتي دةستخؤشي ساندي وةزعةكةي، ناوضةيةو ئةو

 بكةن، بابةتة ئةو بؤ بةدواداضوون ئةوةي بؤ كرد تةكليف ناوخؤي وليذنةي  مرؤخ مام ليذنةي هةردوو كة
 كـة  نيـة  ئـةوة  بـؤ  ليذنةيـة  ئـةم  كـة  بـاوةر ةدام  لـةو  منـين  كوردستان، ثةرلةماني ناو بَيننة حةقائيقةكة تا
 ئـةو  دروسـيت  و ر اسـيت  هَينانـةوةي  بـؤ  ليذنةيةكـة  بـةَلكو  بكـات،  سقيـق  نيـا  بكات، لَيكؤَلينةوة تةنها ،َيتب
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ــؤ ر ووداوةيــة ــاو ب ــةماني ن ــتان، ثةرل ــةوةي ئاطــادار وة كوردس ــةَلكي كردن ــتانة خ ــةو كوردس ــوَينانةي ل ــة ش  ك
 دهـؤك  ثارَيزطـاي  دهـؤك،  ثارَيزطـاي  وويمَيذ باسي سةر بَيينة ئَيمة ئةطةر بةر َيزان هةية، تَيدا ر ووداوةكاني

ــة ــؤزايكي ب ــةوةيي م ــاييين و نةت ــةوةذيان ئ ــارامي و وثَيك ــاوةداني و ئ ــازادي ئ ــر ين وئ ــةكي ر ادةرب  واوونةي
 دةخـةرة  ئـةم  دةسةآلتي و كوردستان خةَلكي بؤ سةربةرزيةة ئةم و كوردستان هةرَيمي بؤ بووة ضاولَيكراوة

 كــؤنطرةي بةســتين بر يــاري كــة كوردســتان، ئَيســتاي وةك هةســتياري   كيكــاتَي لــة بــزانني بــا دةطةر َيتــةوة،
ــنت و نةتــةوةيي ــيؤني لةطــةَل دانيش ــزة ئؤثؤزس ــيةكاني هَي ــورد سياس ــورياو ك ــةك لةس ــارام تار ادةي ــي ئ  كردن

 بـؤ  هـةرَيم  سـةرؤكي  بـةر َيز  بةرنامـةي  ئَيـران،  توركيـاو  بؤردوومانةكاني لة كوردستان هةرَيمي سنوورةكاني
 ناوضـة  طةر انـةوةي  بـؤ  خؤئامـادةكردن  دادطـاو  داواكراوي 718 كردني دةستطري بر ياري بةتايبةت ،ضاكسازي

ــتان، هــةرَيمي بؤســةر دابر اوةكــان ــيحي خةَلكــة لــةم ر ةثــ كــة موصــَل لةدةوروبــةري بةتايبــةت كوردس  مةس
 لةوةي جطة تَيداية، وسوودَيكي ثالن ة ر ةوشة ئةم تَيكداني دبلؤماسي ر ةوشي ثَيش،ووني بةرةو وئَيزيديية،

 بةربةسـتدانان  و دميوكراسـي  ضووني بةرةوثَين و كوردستان ئارامي و ذيان ثَيكةوة سةر دةخاتة طومان كة
 مـام  و مـرؤخ  مـام  ثاراسـتين  بنـةماكاني  لـة  كةيـةكَيك  كؤمةآليـةتي،  ئاشـيت  ئةمـةة  كـة  تاكةكان، ئازادي بؤ

 ئامانـة  لـة  خةَلكـة  ر ووطةرداني بةطشتيةو وردستانك تَيكدانة هةموو لةم سةرةكي زةرةرمةندي كةمينةية،
 دوو بةثلةي زبي،ح بةرتةسكي ملمالنَيي و ئايدؤلؤذي ئاماني بؤ ئيسترياتيذييةكان، و سازةكان ضارةنووس

 دوو بةثلةي كة دةكةم بةوة هةست دةخةرةم ئةم خةَلكي ثةرلةمامن، ئةندامي ر استة ثارتي، ئةندامَيكي وةك
 لَيـرةدا  ئَيسـتا،  تـا  لـةكؤن  وان ثارتي بؤ هَيزَيك كةوةكو دةخةرةدا، لةم ثارتية جةماوةري و ثارتي زةرةرمةند

 لةم سياسي ميةنَيكي يان هَيزَيك باآلي بةرثرسي هةندَي كة نابةرثرسانةي تةسرةاتة بةو ئاماذة دةمةوَيت
 بةثةرلـــةمان، نكـــرد ســـووكايةتي و ثةرلـــةمان كـــاري خستنةســـةر طومـــان ديســـان هـــةيانبووة، ر ووداوانـــة

 كردنـي  سـةرةداري  هـةروةها  تَييدايـة،  نوَينـةريان  ميةنانـةة  ئـةم  كوردستانةو هةَلبذَيردراوي كةدةزطايةكي
 بـؤ  بطوازنةوة ر ووداوةكان ئاراستةي دةيانويست كةهةندَييار ر اطةياندن دةزطاكاني لة هةندَي نابةرثرسانةي

 ئـةم  دانيشـتبووم  تةلةفزيؤنَيكـةوة  بـةديار  خـؤم  ضـاوي بة بؤخـؤم  مـن  ديـاريكراو،  ميـةنَيكي  كردنـي  ئيتيهام
 ر اسـتيةكان  تـا  ئـارام،  بةشَيوةيةكي هَيمن بةشَيوةيةكي دةدايةوة، وةآلمي خؤي لَيدةكرا ثرسياري كة برادةرة

ــت ئاراســتةكة دةيويســت لَيــدةكرد، ثرســياري كــة بــرادةرةي ئــةو بــةآلم بطوازَيتــةوة،  كــة ئــةوةي بــؤ بطؤر َي
 بكـةم،  ئَيزيـدي  و مةسـيحي  برايـاني  لـةداخوازي  ثشـتيواني  دةمةوَيت لَيرةدا من وَيتةوة،بكة لَي توندوتيذي

 هيوادارم طشيت، و كةسي وموَلكي ماَل طةيشتة زيان تَييدا كة دةكةم، ر ووداوانة ئةو هةموو ئيدانةي بةطشيت
 بـؤ  ثَيداويسـتيةكانيان  بكرَيـت،  ئـةمين  ميالكـاتي  بـة  ثَيداضـوونةوة  كـة  دةكـةم  داوا بَيـت،  ر ووداو كؤتا ئةمة
 لَيـرة  زؤر هيـوادارم  بكرَيـت،  مةدةنيـةكان  ضامكية ثؤليسي ر اهَيناني بؤ كار كات بةزووترين و بكرَيت دابني
 لةناوضـةي  نـةدراوة،  ئـةنام  لـةويَ  ثرؤذةيـةك  كة ئةوةي بؤ نةطؤر درَيت ئامانةكان ئاراستةي بوو لَي طوَيم

 هةيـة  كةموكور ييـةك  ئةطـةر  كة دةزانَيت خؤي بؤ خةَلكةكة نكةضو هةية، كةموكورتي يان دهؤك ثارَيزطاي
 بـةو  نـةك  بكـات ،  ثَيشـكةة  بـةكَيي  بكـات،  ثَيشـكةة  خـؤي  داواكـاري  ضؤن خزمةتطوزارييةكاندا، ثرؤذة لة
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 داوادةكـةم  ديسـان  لَيـرةدا  كةسـَيك،  ديـاريكراوي  موَلكَيكي يان دياريكراو ميةنَيكي سةر بكاتة ةهَير  شَيوةية
 لَيكؤَلينـةوة  ليذنـةي  لةميـةن  بوونـةوة  سـا   ثـاة  ر ووداوانـة  ئـةم  ثالندار َيـذةراني  و بكـةران  و رانهانـدة  كة

 زؤر لَيـرةدا  ضـونكة  حوكمـدان،  بـؤ  نةكـةوين  ر ووداوةكـان  ثـَين  ئَيمـة  كـة  دةكـةم  داوا ديسـان  دادطـا،  بدرَينة
 كــة لةخاَلــةكان هةنــدَيك يــار،بر  بكرَيتــة كــراوة ئامــادة كــة ر اثؤرتــةي ئــةم ثَيويســتة كــة بــوو لــةوة طوَيمــان

 ياسـايانة  ئـةم  ياسـاكانةوة،  بـة  ثةيوةسـتة  هةندَيكي بةس ،بر يار بيكةينة دةتوانني هاتووة، لةتةوصياتةكةدا
 ثرؤفيشـناَلةو  تةحقيقيـةو  كـة  ليذنـةي  ئـةو  بكاتـةوة،  سـا   خةلََكانة ئةم بةسةر تؤمةتانة ئةم دةتوانَيت كَي

 لـة  داواكارم وة هةرَيمةدا، لة جَيبةجَيكردنة دةسةآلتي باآلترين كة ةوة،هةرَيم سةرؤكايةتي لةميةن دانراوة
 دةكـةن،  قسـة  بةَلطـةوة  و دؤكؤمَينـت  بـة  ئةطـةر  هةيـة،  بةَلطةيان ئةطةر كوردستانين ثةرلةماني ئةنداماني

 يخةنةب بتوانن و بكةن بةدواداضوون ئةوةي بؤ بكةن، ليذنةية ئةم تةسليمي دؤكؤمَينتانة ئةم بةَلطانة، ئةم
 بر يــار نــاتوانني كوردســتان لةثةرلــةماني ئَيمــة بــدةن، لةســةر بر يــاري كــة ئــةوةي بــؤ مةحاكمــةكان بــةردةم
 بـةثَيي  دةبَيـت  ئةم بدرَين، سزا يان بدرَين حوكم دةخةرة لةم سياسي يان ئيداري بةرثرساني دةبَيت بدةين،

 ئـةو  هـةتا  دةكـةم،  داوا لَيـرةدا  مـن  بؤيـة  بكرَيـت،  تـةحقيقي  ليذنـةي  كارةكـاني  بـةثَيي  دةبَيـت  بكرَيت، ياسا
 دةكـةم  داوا خـؤم  مـن  لةزيندانةكانـدان  دادطا ئةمري بةبَي هةية كةس هةندَي ثَيويستة كران، كة ئاماذانةي

 وةكـو  ئَيمـة  بكـرَين،  بـةرةآل  كـات  بـةزووترين  لَيـرةوة  طـرياوة  حـاكم،  ئـةمري  بـةبيَ  كةسـةي  ئـةو  كـة  لَيرةوة
 مـن  ثَيكرد، ئاماذةي خان ئامينة هةية شتَيكين كةسانة، ئةم كردني ئازاد بؤ بكةين كار ثةرلةمان ئةندامي
 باسـي  كـة  دَيشـَيت  بـةوة  دَلمـان  زؤرجـار  بـةس  بدةم، ثةرلةمان ئةنداماني قسةكاني لةسةر تةعليق نامةوَيت

 مسـتةفاي  مـةم  كلتـوري  بووة، ذيان ثَيكةوة كلتوري بكةم، شاخ كلتوري باسي ئةطةر من دةكةن، شاخ كلتوري
وةكــو قائيــدَيك لــة نــاو ثــارتي   ،مةســيحيةك وةكــو( ضــةكو مــةليك هــورمز) شــاطردةكاني كــة بــووة، بــارزان

دميوكراتي كوردستان هةروةها وةكو حممود ئَيزيدي كة وةكو سةركردةيةكي ئَيزَيـدي بويـة و حماوةلـة كرنـا     
ان سـةيدن، بـةآلم طونـدي    بؤ ثَيكةوة ذيان و ديسان من خؤم خةَلكي مةنتيقةيةكم، كة طوندي ئَيمة هةمووي

تةنيشتمان موسوملان و مةسيحي تَيداية، بر وا بكةن كة من لة منداَلي دةضوومة مةدرةسة ئـةو طونـدةي كـة    
مةسيحينة و مةسـيحي تَيدايـة دةهاتنـة مـاَلي ئَيمـة بـةدواي منـدا هةرضـةندة لـة منـين طـةورةتر بوونـة،             

ة، مومكينة بة تةمةن لةوان ط،كةتر مب، بؤية ئةم دةهاتن هاوكاري منيان دةكرد بؤ ئةوةي مببةنة مةدرةس
كةلتوورة ئةطةر بةو ماناية كة كةلتووري وةكو بَلَيني دذايةتي كردنة، بـا لَيـرةدا ئَيمـة ئـةو باسـانة بكـةين،       
بةَلكو بة مةفهومَيكي تر باسي ئةم كةلتوورةي بكـةين كـة ئـةمر ؤي كوردسـتاني هَينايـة وجـود، ئـةم دةزطـا         

ة ئَيسـتا هـةموومان تَيداينـة و تَيـدا بةسـةر بـةرزي دةذيـن و ديسـانين بـريور اي خؤمـان           شةرعيةي كة ئَيم
 .دةردةبر ين لةم دةزطاية، كة هةَلبذَيردراوي خةَلكة و ئةم كةلتوورةي هَيناية كايةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار ذيان عمر شريف

 :فبةر َيز ذيان عمر شري
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 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوشــكان، برايــان، تـــةبيعي لــة كاتَيــك دا كـــة ئــةمر ؤ ئَيمــة هـــةموو بينيمــان لــة ئـــيعالم و لــة هـــةموو          
تةلةفزيؤنةكان كاتَي كة لة مَيذوودا بؤ يةكةم جار سةرؤكي هةرَيمةكةي ئَيمـة لـة وآلتـي ئيتاليـا، لـة وآلتـي       

ةدالياي ئةتَلـةنتيكي وةرطـرت، كـة ئـةوة يةكـةم جـارة لـة        فاتيكان كة جةنابي ثاثـا خـؤي سوثاسـي كـرد و مـ     
مَيذوودا سةركردةيةك لة ر ؤذهةآلتي ناوةر است ئةو مةداليايـة وةرطـرَي، كـة دانـرا بـة ئةنـدازياري ئاشـيت و        
ثَيكــةوة ذيــان و ر َيزطــرتن لــة هــةموو ئــاين و ئاينزاكــان، هــةروةها لــة كاتَيــك دا كــة ســةرؤكي شــاندي             

وثا هاتة هةرَيمةكةي ئَيمة، بة جةنابي سةرؤكي هةرَيمةكـةي ئَيمـةي وت كـة سـةرؤكي     ثةرلةمانتاراني ئةور
من سةر دادةنةوَينم بؤ ئةو سةقامطريي و بؤ ئةو ر َيزطرتن لة كةمة نةتةوةكان و لـة  / هةموومانة، ثَيي وت

دميوكراسـي   هةموو ئاين و ئاينزاكاني ئَيوة، هيوادارم عرياق و هةموو شةرقي ئةوسةتين ضـاو لـةو مؤديلـة   
يةي ئَيوة بكةن، بةآلم بةداخةوة لة كاتَيكدا كة ئَيمة ئةو سومعة بةرزةمان هةيـة، ضـةند كةسـانَيك، ضـةند     
ميــةنَيك نــاتوانَي كةســداري بكــةين، ئَيمــة دةســيت تةهمــةت ناخةينــة ســةر كــةس، ضــونكة جــارَي لَيذنــةي   

نانة بة هةوَلَيكي نةزؤكانة دةيانةوَي ئةم سومعة لَيكؤَلينةوة بر يارةكاني نةداوة، بةآلم ئةو كةسانة، ئةو مية
جوانةي هةرَيمةكةي ئَيمة لةبار بةرن، بةآلم مـن دووبـارةي دةكةمـةوة ئـةو هةوَلـةيان نةزؤكانةيـة، ئةطـةر        
مةبةست لة ناوزر اندني ثارتي ية، ثارتي ر ةطي داكوتاوة لة دَلي ميللةتةكةي خؤي، بة هةزارةها شةهيدو بة 

اتي هةية، ئةطةر مةبةستين لة تَيك،ووني ر ةوشةكة و هـةرَيمي كوردسـتانة، ئـةوةي يـاري     دةيةها ساَل خةب
بة ئاطر بكات خؤي دةسـووتَي، تةجروبـةمشان زؤرة، بـة نيسـبةت ديـين ئيسـالم مـن تكـا دةكـةم لـة هـةموو            

، خـوا ثةرسـيت   مةمكان، لة هةموو زاناياني ئايين با ئةو دينة جوانة بة بَي ميةن مبَينَيتـةوة، ديـين ئيسـالم   
من موحاسـةبةي  / ثةيوةندييةكة لة نَيوان تاكةكان و خواي طةورة، خواي طةورة لة سورةتي قورئان دا دةَلَي

تاكةكان دةكةم تاك تاك، لة ر ؤذي قيامةت تاك تاك من موحاسـةبةيان دةكـةم، قـةت باسـي كؤمةَلـة و باسـي       
جوانـة بـةبَي ميةنـة بهَيَلينـةوة، هـةروةها بـة       ئةحزابي سياسي نةكردووة، لةبـةر ئـةوة بـا ئَيمـة ئـةو دينـة       

بؤضي باسي ئةوة دةكرَي  دةَلَين ثيالني دةرةكي نية، / نيسبةت ئةوةي كة زؤرجار من طوَيم لَي دةبَي دةَلَين
من لَيرةوة دةَلَيم هـةتا ميللـةتي كـورد هـةبَيت ثيالنـي دةرةكـين دةبَيـت، هـةتا ئـةم ميللةتـة هـةبَيت لـةو             

يالني دةرةكي هةر لةسةرمانة، دةبَي ئَيمة زؤر وريا بني، دةبَي ماَلي خؤمان كؤ بكةينـةوة،  ثَيشكةوتنة بَي، ث
يةعين كارَيكي وا نةكةين كة ئةوانةي كة دَليان ثَيمان خؤشة، كة وةصفمان دةكةن و سةرمان بؤ دادةنـوَينن  

لة ئاسيت جـةنابت دا ر اوةسـتاوين،   ئَيمة طيااان دةلةرزَي كة / كة لة ئيتَاليا بة سةرؤكي هةرَيمي ئَيمة بَلَين
ئـةم  / با ئةو سومعةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ضونكة كاتَي كة سةرؤك بارزاني ئةو هةديـةي وةرطـرت، وتـي   

هةديةي كـة مـن وةري دةطـرم ئـةوة هةديـةي شـةهيدانة، هةديـةي ثَيشـمةرطةية، هةديـةي زةمحةتكَيشـاني           
موو ميللةتي كوردة، نةك تةنها بؤ ثارتي يـة، ئـةو سـةرؤكة    ميللةتي كوردة، ئةم هةديةية بؤ من نية، بؤ هة

وا بري دةكاتةوة، با ئَيمةة دواي قسةكاني بكةوين بؤ ئةوةي مـاَلي كـوردي جـارَيكي تـر ر َيـك خبةينـةوة، لـة        
كاتَيك دا كة هةولَيري ثايتةخت خؤي ئامادة دةكـرد بـؤ كـؤنطرةي نةتـةوةيي، كـة هـةموو كوردةكـان لـةذَير         
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دان لة ضوار دةوري خؤمان دا  لةم كاتةدا بؤ ئَيمة لَيمان تَيك ب،َيت  هـةروةها زؤرجـار باسـي    ضي زوَلمَيك 
ئةوة دةكرَيت بةداخةوة كة دةَلَي ئَيمة كةمسان نةكوشتووة، من دةزامن ئةوة تةعليقَيكة بؤ ئَيمة، بةآلم مـن  

ربةسةر، هاني بـدةي بـة نـاوي ضـةند     ، هانداني طةنج و مناَلي خةَلكي قو(الفتاة أشد من القتل)لَيرة دةَلَيم 
شتَيكةوة بيكةي بة سووتةمةني بؤ مةرامَيكي خؤت، ئةوة خةتةرة، كة مناَلي خةَلك بـة كوشـنت بـدرَي، كـة     

 .مناَلي خَيرلةخؤ نةديوي ئةم ميللةتة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عبداهلل إمساعيلمسرية سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار 
 
 

 

 :مسرية عبداهلل إمساعيل بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا ثشتطريي ر اثؤرتي لَيذنةي هاوبةة دةكةم، ثشتطريي قسةكاني كاك دَلشاد دةكةم، هـةروةها ئيدانـةي   
ي ثارَيزطاي دهـؤك دةكـةم، منـين هـةروةها دةَلـَيم دوذمـن و دةرةكـي        1/11ر ووداوةكاني هةيين ر ابردووي 

ةية، دةتوانني زياتر لـة ضـةند هؤكارَيـك دةستنيشـان بكـةين، يةكـةميان سـةقامطريي و        دةسيت زؤري تَيدا ه
طةشةكردني باري ئابووري و طةشتياري و ثيشةسازي و كؤمةآليةتي و ثَيكةوة ذيان لـة هـةرَيمي كوردسـتان،    

طرَيتـةوة،  بة تايبةتين لة ناوضةي بادينان، كة ئةوةة لةطةَل خواسيت هةندَيك دةوَلةتاني ئيقليمي يـةك نا 
لةم سنوورةدا ثارتي دميـوكراتي كوردسـتان و دام و دةزطـا حكومييـةكان، ر َيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي       / دووةم

مةدةني ر ؤَلَيكي طةورةيان بينيوة بـؤ دروسـت كردنـي متمانـة لـة نَيـوان ثَيكهاتـةي ئـايين و نةتةوةييـةكان،          
َيتةوة، بؤية باشـرتين ر َيطـا بـؤ لةكـةدار كردنـي      ئةوةة لةطةَل سرتاتييييةتي هةندَي ميةني ديكة يةك ناطر

ئةو ئةزموونةي ثَيكةوة ذيانة كة لة ناوضةي بادينان بة تايبةتي هةية، دروستكردني فيتنةيةكي ئايين يـة،  
مَيوانـداري كردنـي سـةرؤكي هـةرَيم بـؤ      / بة هانداني ضةند مةميةكي نار ؤشنبريو كةسـاني نامةسـ ول، سـيَ   

ورياو ثَيشرتين ثَيشاني دا سؤزداري سةركردايةتي سياسي كورد، حكومةتي هـةرَيم  شاندَيكي ئؤثؤزسيؤني س
شكسـيت هةنـدَي ميـةني دةرةكـي و     / بؤ كوردي سوريا، زةروورةتي دابني كردني مافـة نةتةوةييـةكان، ضـوار   

ةمي كةم تةرخ/ ناوخؤيي لة ثالني طواستنةوةي ر ووداوةكاني بةهاري عةرةبي بؤ هةرَيمي كوردستان، ثَينج
ميةنــة ثةيوةنديــدارةكان لــة ئيــدارةداني دام و دةزطــا ئاينيــةكان و كــةم تةرخــةمي لــة ثَيشــكةة كــردن و     
بآلوكردنةوةي ر ؤشنبريي ئـايين و موازي ئاسـيت هةنـدَيك لـة وتـار خوَينـةكاني كوردسـتان كـة وةك بـةديار          

رَييت ئـايين و نةتـةوةيي و   كةوت هَيشتا هةنـدَي لـة مـةمي مزطةوتـةكان نةطةيشـتوونةتة ئاسـيت بةرثرسـيا       
هةنــدَي ميــةن نــةيانتواني لــة قؤنــاغي ر ابــردوو جــةماوةري كوردســتان بــؤ ئامــانج و    / نيشــتماني، هةشــت

دةستكةوتة سياسييةكانيان قةناعةت ثَي بكةن، هان بدةن، بؤية بـة دواي دروسـتكردني كَيشـةي لـةو جـؤرة      
ين دةستبةجَيي هةَلمـةتي ر اطةيانـدن لـة نَيـوان ميةنـة      ر اطرت/ تازة دةطةرَين، ثَيشنيار و ضارةسةرةكان، يةك
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ضاوةر وان كردني دةرضووني ئةنامي كارةكـاني ئـةو   / سياسييةكان و طةر انةوة بؤ طفتوطؤي ر استةوخؤ، دوو
لَيذنةية كة جةنابي سةرؤكي هةرَيم بؤ لَيكؤَلينةوةو بةديارخستين ر استييةكان ثَيكي هَيناوة، ناكرَيـت هـةر   

لةسةر ميزاجي خؤي ثَين ئةنامةكاني ئةم لَيذنةيـة بكـةوَي، طومـاني ثَيشـوةختة خباتـة بـةردةم،        ميةنَيك
دةست ثَيكردني هةَلمةتَيكي هؤشياري و ر ؤشنبريي بؤ هَيور كردنةوةي بارودؤخي كوردستان، لـةوةة  / ضوار

ــةوقا      ــةروةردة و ئ ــاوخؤ و ث ــنبريي و ن ــةكاني ر ؤش ــةمان و وةزارةت ــةكاني ثةرل ــايين  دا لَيذن ــاري ئ ر و كاروب
ضاكسازي لة سيستةمي دامـةزراوة ئاينيـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان بـة      / دةتوانن ر ؤَلي كاريطةر ببينن، ضوار

جؤرَيك ميةني ثَيكةوة ذيان و يةكرت قبوَل كردنـي ئـايين و ئـازادي طشـتييةكان لـة نَيوةنـدةكاني ئـةم دام و        
ي 1114ي سـاَلي  11رد بـة هةمواركردنـةوةي ياسـاي ذمـارة     دةزطايةدا ر ةنط بداتةوة، ئةطةر ثَيويستيشي ك

ثَيويســـتة ثةرلـــةماني كوردســـتان ر ؤلَيكـــي كاريطـــةري هـــةبَيت لـــة  / وةزارةتـــي ئـــةوقار دا بكـــرَي، ثَيـــنج
كؤكردنةوةي ميةنة ناكؤكةكان و ميةنة ثةيوةنديدارةكان و ثَيويستة لة ناو ثةرلةمانـدا كَيشـةي ميةنـةكان    

/ قــةرةبوو كردنـةوةي ئــةو زيانانــةي كـة بــة مـاَل و مــوَلكي طشـيت كــةوت، حــةوت     /ضارةسـةر بكــرَي، شـةة  
ثَيويســتة بــة تونــدترين شــَيوة ســزاي ئــةو كةســانة بــدرَي كــة لةســةريان ئيســثات بــووة بــؤ هــاني خــةَلك و   
خةَلكةكةة دَلنيا بكةنةوة كة جارَيكي تر ئةو ر ووداوانـة دووبـارة نابنـةوة، بؤيـة داوا دةكـةم بةدواداضـوون       
بكرَيت، ئةطةر هـةر كةسـَيك ئَيسـتا طـرياوة بـة بـَي بر يـاري دادوةري و بـة بـَي بةَلطـة ثَيويسـتة دةسـتبةجَي             

ال )و ( اهلل أكا  )بةردرَين، هةروةها هةندَي جار ثَيويستة بة ياساوةة ر َيكبخرَي، شيعارات بةكار بَيـت وةكـو   
يةنةكانــة، هــةتا مةســيحي و يةزيدييــةكانين ، ئــةوة شــيعاري هــةر ميــةنَيك نيــة، هــي هــةموو م(إلااه إال اهلل

ئيعتريار بة خوا دةكةن، ئةوةة بة ياسايةك ر َيكبخرَي لة حةمالتي ئينتيخاباتة و لة ئينتيفازاتةكان مةن  
 .بكرَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا ب،ـَيتة مةحكةمـة   سوثاس، ئَيمة تـةدةخول لـة ئيشـي دادطـا ناكـةين، خـةَلكَيك بـة ئـةمري دادطـا طريابـَي بـ           
بَي و بةربَيت، نابَيت بَلَيني دةي بـةري بـدة، يـان بيطـرة، وا بكـة، وا مةكـة، ئـةوة ئيشـي حكومةتـة،          ( بريء)

ئَيمة داوا لة حكومةت دةكةين حكومةتي خؤي بكات، نابَيت شلي بكات، دةبَيت زؤر بة مـةزبووتي ئييرائـي   
ينة ئَيرة عيقابيان دةدةيـن، نابَيـت، خـؤ بـةر ةلاليي نيـة،      ياسايي بكات، ئةطةر نا وةزير، وةزير بانطيان دةكة

 .سةروةر عبدالرمحن، فةرموو.ر َيزدار د

 :بةر َيز سةروةر عبدالرمحن عمر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وَيـــر اي دةربـــريين نيطـــةراني لـــة ئاســـت ئـــةو ر ووداوانـــةي كـــة هاتنـــة كايـــةوة، ئيدانـــةي ســـةرجةم ئـــةو   

كة ة دةرهةق بة شوَينة طشتييةكان، شـوَينة طةشـتييارييةكان كـراوة تـاكو دةطـات      ثَيشَيلكارييانةة دةكةين 
بة سووتاندني بارةطا حيزبييـةكانين، هـةروةها دةستخؤشـي لـة لَيذنـة دةكـةين لَيذنـةي هاوبـةة كـة ئـاوا           

ب،مة  هيالك بوون و ر اثؤرتَيكي تَير و تةسةليان ثَيشكةة كردووة، بةآلم ثَيشنياري ئةوة دةكةم بةر لةوةي
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سةر بابةتةكة، ئةو ر اثؤرتة ثَيداضوونةوةيةكي ثَيدا بكرَي لةبةر ئةوةي دةبَيت بة مَيذوو، لـة ثرؤتؤكـؤل دا   
جَيطةي دةكرَيتةوة، ثَيويسيت بة ثَيداضوونةوةيةك هةية، بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان، لـةم ر ووداوانـةدا دوو      

ــةكَيكيان    ــرَي، ي ــةر بك ــةي لةس ــتة قس ــةن ثَيويس ــلي / مي ــةتي   ئةص ــان كاردانةوةكةي ــةوةي تري ــةكةية، ئ كَيش
بةرامبـةري، بَيطومـان ئيدانـةي هــةردووكيان دةكـةين، بـةآلم نـاكرَي تَيكــةَل بكـرَين، ر ووداوةكـة ر ووداوَيكــي         
طةورة و ناخؤة و قَيزةوةن بوو، بةآلم ثَيموانية وةكو ئةوةي باسي لَيوة دةكرَيت عةفةوي هاتبَيتة كايـةوة،  

امي عةقلييةتَيكــة كــةوا ســةردةمَيكة، ر ؤذطــارَيكي زؤرة كــاري بــؤ دةكرَيــت، طــةنج بــةو ئــةم ر ووداوة دةرةنــ
عةقلييةتة ثةروةردة دةكرَيت، ثَيويستة زؤر بة جيددي بةدواداضووني بؤ بكرَيت و ر َيطة لةتةشةنة سةندن 

ان وةكــو  و دووبارةبوونــةوةي بطريَيــت، لَيــرةدا ســةرنَيك دةخةمــة ر وو، ر ةخنةيــةكين ئاراســتةي خؤمــ       
ثةرلةمان و سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستانين دةكةم كة وةكو ثَيويست بةداخةوة بة دواي ئةو ياسايانة 
دانةضووين كة خؤمان دةرمان كردووة، وةكو ثَيويست جَيبةجَي نةكراون، بةر َيزان، باس لـةوة دةكرَيـت كـة    

شـار و شارؤضـكةكاني ناوضـةي بادينـان هاتؤتـة      ئةم ر ووداوانة و ئةم هةَلوَيستانةي لـةو ضـةند ر ؤذانـةدا لـة     
كايةوة، ياري كردن بووة بة ئاطر، هةر وةكو براي بةر َيزين كاك عمر عبدالعزيز ئيشارةتي ثَيدا، بةَلَي ياري 
كردن بوو بة ئاطر، ياري كردنة بة ئاطر كة ئاسايشي وآلتَيك ئاشـتةوايي كؤمةَميـةتي كؤمةَلطةيـةك خبرَيتـة     

هةزاران ساَلة لةو وآلتةدا جؤرةها نةتةوة و ئاين و ئاينزاي جيا جيا وةكـو خوشـك و بـرا    بةر مةترسييةوة، 
ــة          ــاوازي دةخرَيت ــرةدا جي ــةآلم لَي ــردووة، ب ــةكرتميان ك ــي ي ــي و ناخؤش ــداري خؤش ــن، بةش ــةوة دةذي بةيةك

بؤ ثةردة ثؤة  نَيوانيانةوة، ياري بة هةست و سؤزي ئايين خةَلك دةكرَيت، بةَلَي، لة ر ووداوةكان دا دةبينني
ــاَل        ــة ث ــةير و ســةمةرة دةخرَيت ــا جيــا و س ــةتي جي ــي تؤم ــتكةوتي سياس ــاني دةس ــت هَين ــؤ بةدةس ــردن، ب ك
بةرامبةر، ئةم عةقلييةتة دةمَيكة كاري بؤ كراوة و، كاري بؤ دةكرَيت، بَيطومان نة ضاكسازين بةو شـَيوةية  

سـةرؤكي ثةرلـةمان، بـةر لـةم ر ووداوانـةة       دةكرَي و نة داواكارين بةو جؤرة بة دةست دةهَينرَيـت، بـةر َيز  
جؤرةها هةَلوَيسيت تـرين هـةبوون، ثَيويسـت بـوو ثةرلـةماني كوردسـتان بةدواداضـوونيان بـؤ بكـات، بـةآلم           
بةداخةوة نةكرا، بةشَيكي زؤر لةو ر ووداوانة وةزارةتي ئةوقار، ر ةوتة سيايية ئاينييةكان لَيي بةرثرسيارن، 

ةم، كة وةزيري ئةوقار بَيتة بةردةم ثةرلـةمان و لَيثي،ـينةوةي لةطـةَل دا بكرَيـت،     بؤية من لَيرةدا داوا دةك
سةبارةت بةو هـةموو كَيشـانةي كـة كةسـانَيك بـة نـاوي ئاينـةوة دةينَينـةوة، كـة هـةموومان دةزانـني ئـايين             

ــيَ       ــةممار و ثةش ــةك ث ــة، ن ــةوة ذيان ــايين ئاشــيت و بةيةك ــالم ئ ــة، ئيس ــَي بةريي ــي ب ــالم لَي ــريؤزي ئيس وي و ث
سووتاندن و ر ةتكردنةوةي بةرامبةر، كةسانَيك بة ناوي ئاينةوة دذ بة ياسـاي وةزارةتـي ر ؤشـنبريي قسـةيان     
كرد، لةسةر تةنها يةك وشـة، كـة داواي يةكسـان خـوازي نَيـوان ذن و ثيـاوي دةكـرد، كةسـانَيك هـاتن دذ بـة           

مان بـة ئيسـالم و مةسـيحييةوة، بـة     ياساي توندوتيذي خَيزاني قسةيان كرد، كة سةرجةم ئةنداماني ثةرلـة 
ــةري         ــةر مينبـ ــوو، لةسـ ــةر دابـ ــان لةسـ ــوورييةوة دةنطيـ ــدو ئاشـ ــان و كلـ ــوردو توركمـ ــة كـ ــةوة، بـ ئَيزيدييـ
مزطةوتةكانةوة، لة كةناَلةكاني ر اطةياندنةوة، جؤرةها تؤمـةتيان ئاراسـتة كـردين، جؤرةهـا نـاو و ناتؤرةيـان       

هةَلة و بة مةبةست خؤَليان كردة ضاوي خةَلكةوة، بةآلم هيض  لَيناين، جؤرةها سووكايةتييان ثَي كردين، بة
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ئييرائاتَيك نةكرا، كةسانَيك هاتن بة ناوي ئاينةوة فتوايان لةسةر نووسـةران و ر ؤشـنبريان دا، بآلوكـراوة و    
ضاثةمةنييةكانيان قةدةغة كرد، سووكايةتيان بة جةذن و بؤنـةكاني خوشـك و بـرا مةسـيحييةكااان كـرد،      

ة جؤرةها ثروثاطةندة و تؤمـةت بـآلو كرايـةوة و تـرس و بـيم و كَيشـةي كؤمةآليـةتي لـَي كةوتـةوة،          بة هةَل
ــيض           ــةمان دا ه ــة ثةرل ــةآلم ل ــرد، ب ــكةة ك ــتمان ثَيش ــرد، ياداش ــان ك ــةكرا، داوام ــك ن ــيض ئييرائاتَي ــةآلم ه ب

ةمر ؤ بَيطومـان ئـةم   بةدواداضوونَيك نةبوو، ئةطةر دوَييَن لةسةر يةك لـةو بابةتانـة ئييرائـات بكرابوايـة، ئـ     
كَيشــةية بــةو جــؤرة نةدةكةوتــةوة، لــة باســي ئــةو ر ووداوانــةدا، لــة هةَلســةنطاندني ئــةو ر ةوشــةدا بــاس لــة   
ناعةداَلةتي و طةندةَلي دةكرَيـت، هـةموومان وتوومانـة و دةشـيَلَيني بـةَلَي، طةنـدةَلي هةيـة و ناعةداَلـةتين         

دي لـة نَيـوان طةنـدةَلي و ناعةداَلـةتي لةطـةَل وَيـران كردنـي        هةية، بةآلم بةر َيزينة من دةثرسم ئايا ثةيوةنـ 
شــوَينة طةشــتيياريةكان و ســووتاندني ئوتَيــل و ســةنتةر و تــاآلن كردنــي دوكانــةكان دا ضــية  تةقينــةوةي    
كؤمةآليةتي ة ثةيوةندييةكي بة تاآلن و بـر ؤ و وَيـران كردنـةوة هةيـة  ئةطـةر بـةو جـؤرة لـة ر ووداوةكـان          

مان ئةوة طةورةترين سووكايةتي كردنة بة كؤمةَلطةكةماني دةكةين، مـن ثشـتطريي لـة ر اكـةي     بر وانني بَيطو
براي بةر َيزم كاك دَلشاد دةكةم، ئةوةي ئةو كة باسي كرد ئةطةر ناعةداَلـةتين هـةبَي، ئايـا دام و دةزطاكـاني     

نيـة  ئةطـةر بَيـت و وةكـو      حكومةت لةوَي نني  ئةطةر طةندةَلين هةبَي ئايا ثارَيزطا و قةزا و ناحية لـةويَ 
ئةوةي هةندَيك بـةر َيز بـاس دةكـةن، ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان دةسـةآلتداري سـةرةكي بـَي لـة ناوضـةي            
بادينان، ئايا بارةطاكاني لق و ناوضـة و ر َيكخراوةكـان لـةوَي نـةبوون  بؤضـي نةضـوونة سـةر ئـةوان  بؤضـي          

ري لـة ثشـتةوة نـةبَي، بؤضـي ضـوونة سـةر شـوَيين        ضوونة سـةر شـوَينَيكي طةشـتياري  ئةطـةر مةبةسـيت تـ      
سةنتةري برا مةسـيحييةكان و دوكـان و شـوَيين كةسـابةتي بـرا ئَيزَيدييـةكان  بـةَلَي، ثَيويسـتة هـةموومان          
سومعةي هةرَيم و ئةزموونةكةمان بثارَيزين، سومعةي هةرَيم بةوة دةثـارَيزرَي كـة هـةوَلي ثاراسـتين يـةك      

ؤمةآليةتي بثارَيزين، هـةوَل بـدةين ياسـا سـةروةر بـَي، ر َيـز لـة طـرووث و ئـاين و          ر يزي بدةين، ئاشتةوايي ك
ئــاينزا جيــا جياكــان بطــرين كــة ر وويــةكي طةشــي هةرَيمةكــةمان بــووة لــة دونيــادا، بــةآلم نــةك لــة ثَينــاو      

دنـةوةي  بةدةستهَيناني ضةند دةستكةوتَيكي سياسي دا، لة ثَيناو ناشريين كردني بةرامبةر، هةوَلي قـووَل كر 
جياوازييةكان بـدةين و يـاري بـة هةسـت و سـؤزي ئـايين طةنـةكان بكرَيـت، نـةك بـةوةي هـاني طةنـةكان             
بدرَيت و بةم جؤرة ثةشَيويانة دةرسيان بدةين و كؤثي وآلتاني تريان بـؤ بَيـنني، بـةر َيزان، ئـةم ر ةوشـة لـة       

هةرَيمةكـةمشان دا نيـة، ثَيويسـتة     خزمةتي هيض ميةكدا نية، لة خزمةتي ر ةوشي سـةقامطريي كوردسـتان و  
لةســةر هــةموو ميةكيشــمان زؤر بــة وردي و هةســت كــردن بــة لَيثرســراويةتيةوة هةَلســوكةوت لةطــةَل ئــةم  
ر ةوشة هةستيارةدا بكةين و ر َيطة نةدةينة ناحةزان كةلَين خبةنة ر يزةكااانةوة و ئيستيفادةي لَي بكةن، لة 

ثةكاني ئازادي و ئازادي تاك، ناكرَي ر َيطة بة هيض كةس و ميةنَيك بـدرَي  ئةنامي باوةر  بوواان بة ثرينسي
ــادةكردني     ــازادي ثي ــييةكان، ئ ــة سياس ــاك، ئازاديي ــةكاني ت ــة ئازاديي ــة  (طقااو )ك ــةكان و دابونةريت ة ئاينيي

م ئـةم  باوةكاني هةر نةتةوة و ئاين و ئاينزايةك ثَيشَيل بكات، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، من بةدووري نابين
ر ووداوانة دةستَيكي دةرةكيشيان لـة ثشـتةوة بَيـت، كـة لـة ر َيطـةي ضـةند طـرووث و ميةنَيكـةوة ئةجينـداي           
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ــةوة،        ــةكةي طرتؤت ــةكاني ناوض ــة طؤر انكاريي ــك دا ك ــاتة وةختَي ــة س ــةت ل ــة تايب ــةن، ب ــةجَي بك ــان جَيب خؤي
بر يــاري ئــةوةيان داوة كــة ســةركردايةتي سياســي كــورد بــة تايبــةت بــةر َيزان مــام جــةمل و كــاك مةســعود   

طؤنطرةي نةتةوةيي كوردي لة هةرَيمي كوردستان دا ببةسرتَيت، كورد لـة هـةر ضـوار ثارضـةي كوردسـتان دا      
خؤي ر َيـك خباتـةوة بـة ئةجيندايـةكي تـازة و طونـاو لةطـةَل ر ووداو و طؤر انكارييـةكاني دونيـا و ناوضـةكة           

اني ثَي هةَلنايَيت و هةوَلي تَيكداني دةدةن، بةر َيزان، ئـةوة  هةَلسوكةوت بكات، بَيطومان ئةوةة ضاوي ناحةز
لة خزمةتي كورد و كوردستان و ضارةنووسي هةرَيمةكةمانداية، بةسةرجةم ضني و توَيذ و نةتةوة و ئاينـة  
جياجياكانــةوة، نــةك كــؤثي كردنــي ر ووداوةكــاني وآلتــة عةرةبييــةكان لــة كوردســتان دا بــة نــاوي بــةهاري    

ضونكة سروشت و ثَيكهاتةي كؤمةآليةتي سياسي كوردستان جياية، نـة ميسـرة و نـة ليبيايـة،      ئيسالمييةوة،
كلتووري نابؤ بةو كؤمةَلطةية قبووَل ناكات، يةكَيكي ترين لة هؤكارةكاني خؤة كردني طر ي ئـةم ئاذاوةيـة   

اوة، ثَيويستة ناضار بكـرَين  ئةوةية كة بةشَيك لة ر اطةياندنةكان لة جياتي ئارام كردنةوة ر ؤَلي خراثيان طَير 
و سنووريان بؤ دابنرَيـت، بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان، بـة مةبةسـيت بةدواداضـووني زيـاتر ثَيشـنياري ئـةوة           

هـةموو ر َي خـؤة كردنَيـك و ئاسـانكارييةك بـؤ ئـةو لَيذنةيـة بكرَيـت كـة لةميـةن بـةر َيز            / دةكةم كة يةك
تاوانبـاران  / َيت و تـةداخولي ئـين و كارةكـاني نـةكرَيت، دوو    سةرؤكي هةرَيمةوة ثَيك هَينراوة، ثةلـة نـةكر  

 ،دادطايي بكرَين و دواي لَيكؤَلينةوة هةر كةس و ميةنَيك دةسيت هةبَي لة ثالنداناني يان بةشداري كردبَيـت 
/ سـزاي كـةم تةرخـةمان بـدرَيت، ضـوار     / ر اثَي،ي بةردةم دادطا بكرَيت جا هـةر كـةس و ميـةنَيك بَيـت، سـيَ     

ر اطةياندنــةكان ناضــار بكــرَين كــة لــة جيــاتي هانــدان و   / وي زيــان لــَي كــةوتووان بكرَيتــةوة، ثَيــنج قــةرةبو
وةزيري ئـةوقار بانطهَيشـيت بـةردةم    / ورووذاندن ر ؤَلي ئاشتةوايي بطَير ن و شةر ي ر اطةياندن ر ابطرن، شةة

َيذ بكرَي، لة كؤتايي دا بـة هيـوام   ثةرلةمان بكرَيت و كار بؤ ئةوة بكرَيت كة وتاري ر ؤذاني هةيين بةرنامةر 
لةم كؤبوونةوةيةدا بة بر يارَيكي بةجَي و طوناو دةرب،ني و دةسةآلتي جَيبةجَي كردنين ناضار بكةين كـة  

 .لة زووترين كات دا جَيبةجَييان بكات، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةسَيك بة ئازادي ئـةوةي لـة دَليـةتي بيَلـَي،     زؤر سوثاس، هةموو كةسَيك ئازادميان داوة، وامان كردووة هةر 
كةس عيالقـةي بـة كـةس نيـة و ديفـاعين لـة كـةس نةكـةن تكايـة، بـة نيسـبةت ئـةوةي كـة سـةرؤكايةتي               
ثةرلةمان و ثةرلةمان كةمتةرخةمن لة بةدواداضوون، بـةر َيزان زؤرجـار بؤتـامن بـاس كـردووة ئـةم جـارةة        

ــةمان، ل  ــداماني ثةرل ــراري دةكةمــةوة، ئةن ــةرؤكايةتي   تيك ــوون، س ــة بةدواداض ــن ل ــةمان بةرثرس ــاني ثةرل يي
تةنزميي دةكةن بؤتان، ئَيوة داوامان لَي بكةن بؤتان تةنزميي دةكةين، بـةآلم ئيشـي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان     
نية بـر وا ب،ـَي لـة كـوَي ئـةوة جَيبـةجَي نـةكراوة  ئـةوة جَيبـةجَي كـراوة، ئـةوة ئيشـي لييانةكانـة، ئيشـي               

مانة داواي بكةن، حةقي خؤتانة، نةك جارَيك، سةد جار بانطي وةزير بكةن بؤ لييانـةكان،  ئةنداماني ثةرلة
ثَييان بَلَين ئَيوة ئةوةتان جَيبةجَي نةكردووة، ئـةوجا ر اثؤرتتـان بَيننـة نـاو قاعـةي ثةرلـةمان موناقةشـةي        

ةسـت ثـَي بكـةي بـؤ     لةسةر دةكةين، زؤر سـوثاس، ر َيـزدار شـظان أمحـد عبـدالقادر، فـةرموو، ثـَين ئـةوةي د        
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ــاك د  ــةر َيز ك ــاداري ب ــةر      .ئاط ــتان ه ــةماني كوردس ــة ثةرل ــةممة دَيت ــَي ش ــةوقار ر ؤذي س ــري ئ ــةروةر وةزي س
ثرســيارَيكتان هةيــة لــة ئَيســتاوة تــةحويلي بــةر َيز ســكرتَيري ثةرلــةمان بكــةن، تــا ر ؤذي يــةك شــةم ئــاخري   

 .ووثرسيارتان بَي بؤ ئةوةي ثرسيارةكانتان بَيت، زؤر سوثاس، فةرم

 :بةر َيز شظان أمحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دةمةوَي لة سةرةتا دةستخؤشي لة لَيذنةي هاوبـةة بكـةم بـؤ ئامـادةكردني ئـةو ر اثؤرتـة، ثشـتطريي لـة         
ر اثؤرت و ر اسثاردةكاني ر اثؤرتةكان دةكةم لةسةر ئةو ر ووداوانةي كة لة هةيين ر ابردوو لة ناوضةي زاخؤ و 

ةري بادينان هاتة ئاراوة، هةروةها ثشتطريي لة قسةكاني براي بةر َيزم كاك دَلشاد دةكةم كة باري ئَيمةي دةخ
سووك كرد زياتر ناضينة ناو ئةو بابةتانة، ثَيموايـة ر اسـتييةكي زةق هةيـة و لـة كةسـين شـاراوة نيـة، كـة         

ــايين     ــةكاني نةتــةوةيي و ئ ــةموو ثَيكهات ــتان بــة ه ــةلي كوردس ــاكَيكي ط ــةر ت ــة  ه ــةكَيك ل  و مةزهةبييــةوة، ي
شانازييةكاني بةرامبةر طةمني تري ناوضة و جيهان شانازي ثَيكةوة ذيان بـة ئاشـتيية لـة كوردسـتان، ئـةوة      
لةميةك، لةميةكي ترين بة هؤي سةقامطريي كوردستان و بةردةوام ثَيطةي سياسي و ديبلؤماسي و ئابووري 

ة، ئاسيت ناوخؤيي و ناوضة و ذيانين ئةم ر استييةية كـة كةسـانَيك   و ئاوةداني و هةتا دوايي لة هةَلكشانداي
باآلدةست و وآلتاني خاوةن بر يار لة جيهان ئاماذة بـة ر وون و ئاشـكراية بـؤ كوردسـتان دةكـةن، هـةر دوَيـيَن        
بوو جَيطري سةرؤكي ئةمريكاي زهلَيزي جيهان، بةر َيز جؤو بايدن لـة سـةردانةكةي بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان      

كوردستان باشـرتين شـوَيين ئارامـة لـة ناوضـةكة، ئـةم ئاماذةيـة بـَي شـك لةسـةر بنـةماي ر اسـتيةكاني             / يوت
سةرةوةية كة ئاماذةمـان ثَيـداوة، بؤيـة ثَيمانوايـة ر ووداوةكـاني حةفتـةي ر ابـردوو لـة بادينـان بـة بةرنامـة            

مةي فرؤشةكان و بةرذةوةندي برا دار َيذراو بوو بة داخةوة بؤ هَير ة كردني سةر شوَيين طةشت و طوزار و 
مةسيحي و ئَيزيدييةكان، ئةوين بؤ لةكةدار كردن و بَي ر َيزي كردني ناوبـانطي كوردسـتان ئـةوة لةميـةك،     
لةميةكي ترين بؤ لةبار بردني تةجروبةي دميوكراسي طةلي كوردستان و لة ئاسيت نَيوخؤ و دةرةوةة، بَي 

بةرهةمي دةرياية خوَيين شةهيدان و خةباتي ثَيشمةرطةو تةواوي شك هةموو ئةو دةستكةوت و شانازييانة 
جةماوةري طةلي كوردسـتانة، بؤيـة هـةر هةر ةشـةيةك بـؤ لـةباربردني ئـةم دةسـتكةوتة مَيذووييـةي طـةلي           
كوردستان ئيدانةو ريسوا دةكةين، هةروةها لة ئةنامي كـرداري هةنـدَيك لـة طـةناني ئـةم دةخـةرة كـة بـة         

ســووتاني ضــةند بنكــةو بارةطايــةكي حيزبــي يــةكطرتوو، ســةرتاثاي ئــةو ر ووداوانــة لــة  داخــةوة بــووة هــؤي 
سةرةوةي ياسـادا ئةنامـدران، بؤيـة مـةحكوم و ريسـواي دةكـةين، نابَيـت بـة هـيض شـَيوةيةك ئةمنييـةت و            

ثاس بةرذةوةندي و مافةكاني تاك لة دةرةوةي ياسادا هةر ةشةي لَي بكرَيت، ئةطةر ضي لـةو ر ووداوانـةدا سـو   
بؤ خوا جطة لة زياني ماددي، زياني طياني تَيدا نـةبوون، هـةر لـة سـونطةي ئـةم ئـاَلؤزي و ثشـَيويةوة، تانـة         
لَيدان لة ثةرلةماني كوردستان كة بَي ر َيـزي كردنـة بـة ئـريادةي طـةل و يةكـةم دةسـةآلتي طـةلي كوردسـتان          

ؤكي ثةرلـةمان، عـةقل و لـؤجيكي تَيكـداني     ر ةتي دةكةينةوة لةميةن هةر كةس و ميةنَيك بَيت، بةر َيز سةر
ثَيكــةوة ذيــان بــة ئاشــيت و ئــارامي لــة كوردســتان بةر اســيت زةنطَيكــي مةترســيدارة، كــة ئــةم دةســتكةوتانة    
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هـةموويان ئةمانــةتن لــة ئةســتؤي هـةر حيــزب و ر َيكخراوَيكــي سياســي و مـةدةني و ر ؤشــنبريي و بطــرة لــة    
ةبَي ئيستيسـنا وةك ئـةركَيكي نةتـةوةيي و نيشـتماني و ئـايين و      ئةستؤي هةموو تاكَيكي طةلي كوردستان، ب

بطرة ئةركَيكي ئةخالقيشة، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، بةر اسيت هةر لَيدوانَيك ثَين دةرضووني ئةنامةكان 
و ر استييةكان لة لَيذنةي تايبةتي جةنابي سةرؤكي هةرَيم خزمةت بةو ر ووداوانة و خزمةت بة بـارودؤخي  

اي كوردستان ناكات، لة هةر ميةكةوة بَيت، بؤية ثَيويستة هَيوركردني ر اطةياندنةكان ئـةم بـارة بـةرةو    ئَيست
ديالؤؤ ببةن تاكو بـة ثَيـي تاوانـةكاني تـاكو دةرةنامـةكاني كـاري لَيذنـةي سـةرةوة دةردةكـةوَيت، بـة ثَيـي            

وانةكـةي رةفتـار لةطـةَلي دا بكـرَي،     دةرةنامي كاري لَيذنةي سةرةوة دةردةكةوَيت، هـةر كةسـَيك بـة ثَيـي تا    
زيان لَي كةوتوواني ئةم ر ووداوانة بة ثَيـي ياسـا قـةرةبوو بكرَيـت، مـن لـة كؤتاييـدا ثرسـيارَيكي ئيفـتريازي          
دةكةم، ئايا هيض ئةنامي لَيكؤَلينةوة دةرضووة  هيض بر يارَيك دةرضووة كةسَيك تاوانبـار كرابَيـت و هي،ـي    

 .وا لة لَيذنة دةكةم جوامبان بدات، زؤر سوثاسبةرامبةر نةكرابَيت  من دا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حممد أمنيسوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار كاوة 

 :بةر َيز كاوة حممد أمني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشــةكي دةستخؤشــي لــة لَيذنــةي هاوبةشــي لَيذنــةي نــاوخؤ و مــام مــرؤخ دةكــةين كــة مانــدووبوون و ئــةو 

ة ناخؤشانةي مةنتيقةي زاخؤ و دهؤكيان بة دواداضوون بؤ كرد و بؤ ثةرلةمانيان خستة ر وو، بةر َيز ر ووداو
سةرؤكي ثةرلةمان، ئةنداماني بةر َيز، بةر اسيت ئَيمـة حةقـة لـةو ر ووداوةي زاخـؤ لـة دةخـةري بادينـان ئـةو         

ك هةر ةشـةي لَيكـرا و طـةلَيك شـيت     ر ووداوة بة هةند وةربطرين، ئَيمة هةرَيمي كوردستان لةو ماوةيةدا طةلَي
ناخؤمشان بيين، هةروةكو ئةو كَيشانةي دوذمناني طةلةكـةمان دروسـتيان كـرد، جارَيـك لـة مةنتيقـةي جـَي        
ناكؤكةكان لةمي خانةقني و لة كةركووك و جارَيك بة تؤثباراني سنوورةكان، ئةوانة هةر هةمووي هةر ةشة 

ن بوو، بـةآلم ئـةو ر ووداوةي زاخـؤ بـة قةناعـةتي مـن ر ووداوَيكـة لـة         و بؤ تَيكداني ئارامي هةرَيمي كوردستا
هــةموويان مةترســيدار تــرة، هةر ةشــةيةكة دةبــَي هةَلوةســتةي جيــددي لــَي بكــرَي، ئَيمــة وةكــو ثةرلــةماني   
كوردستان بة ثَيي ئةركي خؤمان داوا بكـةين لـة دام و دةزطاكـاني حكومـةت، دام و دةزطـا ثةيوةنديـدارةكان       

لةية بة جيددي وةربطرن، ئةطـةر ئَيمـة تةماشـا بكـةين ثـَين هـةموو شـتَيك بـزانني سةرضـاوةي          ئةو مةسة
دروست بووني هؤكاري ئةو ر ووداوانةي زاخؤ لة ضـييةوةية  ئـةوة تـةنها بـة هيـوا و بـة ئومنيـات ناكرَيـت،         

بة خوتبةي مـةم بـة   دةبَي ئَيمة نوقتة خبةينة سةر خاَلةكان، دةستنيشاني هؤكارةكان بكةين، ثَيمواية ئةوة 
جارَيك لة مزطةوتَيك ياخود بة دوو قسةي لةوَي و لـةوَي، يـان بـة ر اطةيانـدني ر ؤذَيـك و دوان ناكرَيـت، بـة        
قةناعةتي من ئةوة دةرةنامي ئين بؤ كردنة لة ماوةيةكي دوور و درَيـذدا كـة ئـةو وةزعـةي خوَلقانـدووة،      

ســي بكــةين، بــة طفتوطــؤ و بــة ئةوليــةتي ئــين كــردن،  ثــَين هــةموو شــتَيك ئَيمــة داوا لــة ميةنــةكاني سيا 
ئةولةويةتَيكي نةتةوةيي بَي، ئةولةوييةتَيكي نيشتماني بَيت، دووربني لـة خيتـابي حيزبـي و لـة ملمالنَيـي      
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سياسي و لة بةرذةوةندي حيزبي تايبةت، ئةوةة بةوة دةكرَيـت بةر اسـيت ثـَين هـةموو شـتَيك ئـةوةي بـة        
كردووة لةسةر ئةو وةزعة ئيعالميية، ئيعالمةكااان بة طشـيت، ة ئيعالمـي   قةناعةتي من خةتةري دروست 

ئــةهلي، ة ئيعالمــي حيزبــي، ئــيعالم بةطشــيت ة بيســرتاو، بينــراو، نووســراو، هــيض يــةكي بــة ئاراســتةيةكي   
نةتةوةيي ثةروةردةيي ر است و دروست ناكرَيت، ئيعالمةكااان واي لَي كردووة سةري لة خةَلك شَيواندووة، 

ةروةردةيةكي زؤر خراث دةكـةين، بؤيـة لـة ناكـاو لـة كَيشـةيةكي زؤر ب،ـووك بـةرةو ئاراسـتةيةكي خـراث           ث
دةر وات، ئيرت ئَيمة ب،ني بة ضارةسةرَيكي مةنتيقةيي و مةحـةلي و بـة موسـةكينَيكي كـورت خايـةن، ئـةوة       

ا ثَيداضوونةوةيةك بكةن بـة  ضارةسةر نية، بؤية ثَيويستة ئَيمة داوا لةميةنة سياسييةكان بكةين لة ر استيد
خيتابي ئيعالمي خؤيان، ئةو خيتابة ئيعالميية بطؤردرَيت، دةنا ئةمر ؤ كَيشةكة لة زاخؤ بَيـت بـة لييـان و    
ــةو       ــتان و ب ــةرَيمي كوردس ــةوة و ســةرؤكي ه ــان، لَيذنــةي لَيكؤَلين ــة مي ــاردني ،ن ــة و بــة ن بةســةرداني ئَيم

دةزطاكاني ئةمن و ئاسايشي ناوخؤ هةيانة، ئةوانـة ضارةسـةر    كةمتةرخةميانةي، بةو تةقصريانةي كة دام و
ــةو       ــيت ئ ــدةين بةر اس ــةوَل ب ــانة ه ــت زؤر بةرثرس ــت، دةبَي ــَي دةوَي ــتيمان ث ــوونةوةيةكي طش ــت، ثَيداض ناكرَي
ئاذاوةيةي زاخؤ و دةوروبةر و ئةوانة شتَيكي نوَي ية، هةر ةشة دةكات لة ثَيكةوة ذياني برايـةتي و تَيكـداني   

ييتيماعي لة هةرَيمي كوردستان دا، ديسان ئةوة دَينَيتةوة بري كة لـة ئـةخبارةكان دةمـانبيين لـة     نةسييي ئ
ميسـر ئـةو ناخؤشـي و ملمالنــَي و كوشـتارانةي لـة بـةيين ئيســالمييةكان و قيبتييـةكان لـة ميسـر دروســت          

بـةر ووي ئـةو كَيشـانة    دةبوو، بةر اسيت ئةطةر بةو ئاراستةية ضارةسةر نةكرَيت، هيض دوور ني يـة ئَيمـة ر وو  
ببينةوة كـة كَيشـةيةكي مةترسـيدارة، هيـوادارين كـة نةطاتـة ئـةو ر ؤذة، دةبـَي ئَيمـة بـة جيـددي بـريي لـَي              
بكةينةوة و هيوادارين يةكَيك لة ر اسـثاردةكاني ئَيمـة بـؤ ميةنـة سياسـييةكان بَيـت كـة ثَيداضـوونةوةيةكي         

، ميـةنَيكي تـرين ئةوةيـة بةر اسـيت ئَيمـة هـةموو       جيددي لةسةر خيتابي ئيعالمي و سياسـي خؤيـان بكـةن   
ــةر         ــة لةس ــةري هةي ــة زؤر كاريط ــةوت مينبةرَيك ــةري مزط ــدا، مينب ــان ثَي ــةي زؤري ئاماذةي ــارامن زؤرب هاوك

مزطــةوت جومعانــة خيتــابي لــَي دةدرَيــت، هــةمووي بةرثرســانة قســة ناكــات،   1811كؤمةَلــةي كوردســتان، 
ر ووئيايـة نيشـتماني و نةتـةوةيي و نيـة كـة مةسـلةحةتي طشـيت         يةعين هةندَيكي هةيـة بةر اسـيت بـة ئـةو    

لةبةرضاو بطرَي، لةوانةية دةكةوَيتة دواي شتَيكي ب،ووك كة لةوانةية ئةو لة مونتةلةقي خؤي وةكـو ديـين   
ئيسالمي ئةوةي دةكات نازانَي كة زةرةر و زياني ضةند هةية و كاريطةري ثةروةردةيي خراثـي هةيـة، بؤيـة    

وونةوةيةك لةو بـارةوة بكرَيـت، كـة ديـين ئيسـالمي دينَيكـي تةسـاموحة و دينَيكـة تةشـييعي          حةقة ثَيداض
ثَيكةوة ذيـان دةكـات، دينَيكـة خؤشةويسـيت نيشـتمان مي خـةَلكي دةضـَينَيت، نـةك ناخؤشـي و دووبـةرةكي           

 .لةطةَل دين و مةزهةب و ئاينيةكاني ديكة، زؤر سوثاس دردؤكيياخود 
 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

 .أمحد حممد عثمانسوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار سيوةيل 
 :أمحد حممد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سةرةتا ئيدانةي، تةحريم كردني ئةو جؤرة كردةوانة دةكةين، كة ضـةند كةسـَيك هةسـتان بـة سـووتاندني      
هاوكــارامن زؤر باســيان لــة تــةبايي و  دوكــاني مــةي فــرؤة و ســةنتةري مةســاج و شــوَينة طةشــتيارييةكان،   

برايــةتي و ثَيكــةوة ذيانيــان كــرد، بــةس وةك بةر َيزيشــت باســت كــرد تــةنها ئــةوة بــؤ بــرا مةســيحييةكان و  
ئَيزيدييةكان نةبوو ئةو شَيوة ر ةفتارة، بةَلكو لةوانةية تَييدا هةبَي مةي فـرؤة بـَي، موسـوملان بـَي، شـوَيين      

سةنتةري مةساج خاوةنةكةي موسوملان بَي، ئةوة بةر اي من زؤر ثةيوةندي  طةشتياري خاوةني موسوملان بَي،
بة نةتةوةكانةوة نية لةبةر ئةوةي هةرَيمي كوردسـتان نـةك ئـةور ؤ ضـةندين سـاَلة ثَيكـةوة ذياينـة و هـيض         

انـة  سووتاندني بارةطـاي حيزبـي و ئةو  / طرذي و ئاَلؤزييةك لةبةينيان دا ر ووي نةداوة، خاَلَيكي ترمان هةية
بووةتة نةريتَيك و كلتوورَيك لة هةرَيمي كوردستان، هةرضـةندة ئةطـةر زانيمـان طرذييـةك هةيـة، يةكسـةر       
بارةطا دةسووتَيندرَي، دوايين دةَلـَين كـؤنرت ؤل نـةكراو لـة دةسـتمان دةرضـوو، ئـةوة ناكرَيـت، دةبَيـت ئـةوة           

ي، لةبـةر ئـةوةي دواي ئـةوة قـةرةبوو     كؤنرت ؤَل بكـرَي، ئـةوة هـيض ثاسـاوي نيـة كـة نـةتواني كـؤنرت ؤلي بكـة         
دةكرَينةوة، كة قةرةبوو دةكرَينةوة، ئةو قةرةبوو كردنةوةية هةمووي لة قووتي ئةو ميللةتةية، يةعين لـة  
بودجةي طشيت ئةو قةرةبوو كردنةوة دةردةضَيت، لةبةر ئةوةي ئَيمة سةرةتا ئةطةر بتوانني دان بةخؤماندا 

م كرد، ماَلةكةمي سووتاند، با من نةضـم ماَلةكـةي بسـووتَينمةوة، هـي ئـةو      بنَيني، ئةطةر يةكَيك غةدري لَي
نةسووتَينمةوة، ئةوكاتة داواي ئييرائاتي ياسـايي دةكـةم، قةرةبووشـم بكةنـةوة بـةآلم قـةرةبووي زيانـةكان        
دةكاتة نيو زيان، نةك هي ئةوين بسووتَي، هةمان كاتين هي ئةوين كاول بـَي و وَيـران بكرَيـت، يـةك لـة      

دةبَي ياسا سةروةر بَي، نةك تةنها سةرؤكي هةرَيم، هةر هـةموومان  / ر يارةكاني سةرؤكي هةرَيم كة دةَلَيتب
دةَلــَيني ياســا ســةروةر بَيــت و نــابَي هــيض كةســَيك بــة بــَي فــةرماني دادطــا دةســتطري بكــرَي، بــةآلم وةك ئــةو  

يان كـردووة، ضـةندين كةسـيان    برادةرانةي يـةكطرتوو باسـي دةكـةن و لـة تةلـةفزيؤنين زؤرجـار موقابةلـة       
طرياوة بةبَي فةرماني دادطا، ئايا ئةوة سةروةري ياسـاية  خـاَلَيكي تريشـمان هةيـة لـة ناحيـةي دَيرةلـؤك لـة         
قةزاي ئامَيدي، دواي ئةوة ئةطةر هةَلة نةمب وابـزامن ر ؤذ و نيوَيـك، دوو ر ؤذي بةسـةردا ضـوو، ئينيـا ضـوار       

ةيانتواني كؤنرتؤلي بكةن  يةعين ئةوة لـة زاخـؤ وتيـان هَيـز كةمـة و      دوكان سووتَينرا، باشة ئةي ئةوين ن
كةسن، يان لة دهؤك نةمانتواني كؤنرتؤلي بكةين، لة ناحيـةي دَيرةلـؤك،    61كةسن يان  71ثؤليس كةمةو 

ناحييةيــةكي ب،ــووكة، دوايــي دةيــانتواني كــؤنرتؤلي بكــةن، نــازامن لةبةرضــي نــةيانتواني ئــةوين كــؤنرتؤل  
زؤر بـاس لـة هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةين،      / ة، فةترةكة هةندَيك جياوازي هةبوو  خاَلَيكي تربكةن  ماوةك

كوردستان بةهةشـتة و ئـةمن و ئاسـاين بةرقـةرارة و شـانازي ثَيـوة دةكـةين، بـةَلَي هـةموومان شـانازي بـة            
اَلَيك نييـة دوو  هةرَيمي كوردستان دةكةين، خاكي خؤمانة و خاكي باب و باثريااانة، بـةآلم ئـةوة مـاوةي سـ    

ي شوبات، ئةوجارةة ئةو كارةساتةي كة لة زاخؤ و دهؤك و سيمَيل 14/ كارةساتي زؤر طةورة ر وويدا، يةك
تةبعةن ئةو / و ئةو جَييانة ر وويدا، منين دةَلَيم ئةطةر بةهةشت وابَي دةبَي دارستان ضؤن بَي  خاَلَيكي تر

و نة ئاخري ر ووداوين دةبـَي، ر ووداوي لـةو جـؤرةة زؤر دةبـَي     ر ووداوةي كة ر وويدا نة يةكةم ر ووداو دةبَي 
هةتاكو هةرَيمي كوردستان يةكالنةبَي ماَلي كوردي يةكال نةخرَيت، ميةنة سياسييةكان تةبا نـةبن، هـةتاكو   
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طرذي و ئاَلؤزي لة ناو هةموو هَيزة سياسييةكان هةبَيت بة ئؤثؤزسيؤن و بة دةسةآلتيشةوة وةزعي هةرَيمي 
ستان لةوةي باشرت نابَيت و هي خراثرتيشـي لـة دوا دَيـت، ر ةشـبينين نـيم، بـةآلم تةجروبـةمان هةيـة         كورد

لةسةر ئةوة، خاَلَيكي تر ئةوةي هاوكارم كاك ثَيشةوا باسي كرد، ر استة ئةو جةماوةرةي، ئـةو طةنانـةي كـة    
ؤن بينـيم دوو طـةنج بـوون    سـاَل زؤري ئةوانـة بـوون، منـين لـة تةلـةفزي       15ساَل تـا   11دةَلَين لة تةمةن 

، ئةوةي ترين وَينةيةكي مةم (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل)يةكيان مفيتةيةكي سةوزي ثَي بوو نووسرابوو 
مستةفاي بارزاني بة دةستةوة طرتبوو هةردووكين بة يةكةوة دةر ؤيشنت لـة نـاو ئـةو خةَلكـة، خـاَلَيكي تـر       

ة سـةد كـةس خؤيـان ئامـادة كردبـوو بـؤ ر َيـورةمسي سـاَلي هييـري،          شـة / هةية لة ر اثؤرتةكة هاتووة دةَلـيَ 
ي دةهَينا ئـةوة عمـر كؤضـةر بـوو،     (اهلل أكرب)خؤيان ئامادة كردبوو، يةك لةوانة هوتام لَيدةدا ناوي جيهاد و 

ةت دةكـةن بـؤ خؤثيشـاندان    كةضي من ثَيم سةيرة كة جاري وا هةية داواي خؤثيشاندان دةكـةن، داواي مؤلَـ  
يان ثَي نادرَي، من سةيرم ثَي دَيت ئايا لة زاخـؤ يـاخود لـة دهـؤك ئـةو شـةة سـةد طةنـة دوايـي هـي           ر َيطة

تريشي بةداوةوة بوو، يةعين ضؤن توانييان و جورئةتيان كرد كؤبكرَينةوة و دوايي لةوَي دةسـةآلت ر َيطـري   
با بَيينة سةر ئينساني طةورةو / ترلَييان نةكردووة و رَيي ثَييان داوة  بةر اسيت شتةكة زؤر سةيرة، خاَلَيكي 

بة دةسةآلت، دَيينة سةر ثارتي دميوكراتي كوردستان كة خؤي بة حيزبَيكي قائيدو طةورة دةزانـي و خـاوةن   
واتـا خـؤي بـة    ( سـيد القـوم خـادمهم   )مَيذوو و سةروةرييةكي هةية، بةآلم لَيـرةدا مةسـةلةيةك هةيـة دةَلـَي     

ةموو ميةنـة سياسـييةكان بَيـت، لَيـرةدا ئةطـةر بارةطاكـاني يـةكطرتوو        دةزاني، دةبَي خادميي هـ ( سيد القوم)
سووتا ئةطةر دةسيت ثارتي دميـوكراتي كوردسـتاني تَيـدا نيـة، كـة خـؤي دةَلـَي بـَي تـاوامن، بـةآلم يـةكطرتوو            

سـيد  )تاوانباري كرد بةو شتة، نةدةبوايـة بةرثرسـَيكي طـةورةي ثـارتي، دةبوايـة دَلـي فـراوانرت بـَي، ضـونكة          
ة، دَلَي فراوانرت بَي و دةنط نةكات، هةر ةشة نةكات بَلَي يةكطرتوو داواي لَيبووردمن لَي بكـات، دةبوايـة   (لقوما

سـةرداني يـةكطرتوويان   ( واحلاصـل )لة ثارتي دوو بةرثرس لة دهؤك ئينيا مةكتةبي سياسيية، هةر كَي يـة  
ؤي برينـدار بـوو و لـة تـاوا ئـازاري ثـَي       بكردبا، كة سةرداني يةكطرتوويان كردبا ئةو كاتـة يـةكطرتوو بـؤ خـ    

طةيشتووة و قسةي كردووة، ئةو كـاتي يـةكطرتوو بـؤ خـؤي ثةشـيمان دةبـووةوة لـة قسـةكةي خـؤي و داواي          
لَيبووردني دةكرد، بةآلم ثارتي خؤي بة طةورةتر و بةهَيزتر دةزانَي، بؤية داوا لة يـةكطرتوو دةكـات ئـةوةي    

لةسـةر حـةقي خؤشـي لَييشـي     ( فوق حقـوا دقـوا  )ةكان هةية كة دةَلَي ماَلي سووتاوة، مةسةلةيةكي موصالوي
بدةن و داواي لَيبووردن بكات، باس لة وةزارةتي ناوخؤ دةكةين، لَيرةدا كارمةنداني وةزارةتي ناوخؤ تةبعةن 

ئةو داهاتةي خؤي نايداتة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، بـؤ خـؤي      % 51داهاتَيكي يةكيار زؤري هةية لة 
م ثَي دةكات، لَيرةدا كـة دةبيـنني وةك هاوكـارامن باسـيان كـرد ضـةند برادةرَيـك باسـيان كـرد، ئايـا           تةصةرو

ئاسـاين بةر َيوةدةضـَيت  دةبوايـة كارمةنـداني وةزارةتـي       61ثـؤليس و   71قةزاي زاخؤ سةرسنووريشة بة 
ق واية بيانهَيننـةوة  ناوخؤ ئةطةر ثؤليسةكان كةمن، حةق واية زياديان بكةن، ئةطةر بن ديوارين هةية حة

دةواميان ثَي بكةن، ضونكة زؤر كةس هةية ثؤليسـة ثـارة وةردةطـرَي لةوانةيـة حيمايـةي بةرثرسـَيك بَيـت،        
ثارة وةردةطرَي، بةآلم دةوامـي ثـَي ناكـات، حةقوايـة لةمـةودوا ثَيداضـوونةوة و ضـاو خشـانةوة بـةو وةزعـة           
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ــي حكــ       ــة بةرثرس ــاَلَيم حةقواي ــن ن ــرةدا م ــةآلم لَي ــةن، ب ــةوةي    بك ــةر ئ ــت لةب ــَي بكرَي ــينةوةي ل ومي لَيثي،
ــةو         ــة ئ ــةية، حةق ــةو ناوض ــتة ل ــةي دةس ــة باآلي ــةو بةرثرس ــوو ئ ــةق ب ــَيم ح ــةَلكو دةَل ــووة، ب ــةم ب كةمتةرخ
حيزبةكةي خؤي موحاسةبةي بكات، بزانَي ة كةمتةرخةمييةك هةبووة لةو ناوضةية  لةبـةر ئةوةيـة ئـةو    

تر هةية تةقريبةن وةك بيستستمان دةَلَين زةرةرةكان بة ثَينج مليؤن  شَيوازة ر ووداوة لَيرة ر وويدا، خاَلَيكي
مةزةندة دةكرَيت، تةبعةن ثَينج مليؤن دؤمر مةزةندة دةكـرَي، حـةقي خؤيانـة ئةوانـة قـةرةبوو بكرَينـةوة       
دوكانيان سـووتاوة و شـوَينة طةشـتيياريةكان، بـةآلم مـن دةَلـَيم ئةطـةر ئـةو ثَيـنج مليؤنـةمان هـةر بـؤ ئـةو              

اوضةية سـةرر بكردايـة زؤر زؤر باشـرت بـوو، نـةك بـة قـةرةبوو، هـةموو سـاَلَيك دةبـَي حكومـةتي هـةرَيم             ن
بودجةيةك تـةرخان بكـات بـؤ ئـةو ر ووداوانـة، ضـونكة ر ووداوي تـرين بـةدواي دَيـت، يـةك خـاَلي ئـةخريم             

ــة ــةوةي ثــ     / هةي ــابي ئ ــة حيس ــةم ب ــتان دةك ــوكراتي كوردس ــارتي دمي ــة ث ــةكامن ل ــةوة ر ووي قس ــةوَي ئ ارتي ل
دةسةآلتدارة و لة هةرَيمي كوردستانين زؤرينةي دةنطةكاني هَيناوة و ذمارةي كورسييةكاني لة ثةرلـةماني  
كوردستان و لة ئةنومةني نوَينةراني بةغدادا زؤرترة، دةسةآلتيشي زياترة، حةقواية بة سياسةتي خـؤي دا  

ري خؤي، واتا سياسةتي خؤي بطؤر َي بةشكو ئيشاَلال بَيتةوة بةرامبةر هةموو هَيز و ميةنة سياييةكان ر ةفتا
 .ضيرت ئةو ر ووداوانة ر وو نادات و كوردستان ئاوةدان دةبَي و سةممةت دةبَيت، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار سةرهةنط فرج حممد حممود
 :بةر َيز سةرهةنط فرج حممد

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان، قسةكامن زؤر كورت دةكةمةوة، ديارة سةرةتا دةمةوَي ئةوة بَلَيم كـة ئيدانـةي   
هةموو توند و تيذييةكان دةكةين ئةوةي ر وويداوة، بةر اي من ئةوة ثَي،ةوانةي هةموو قييةمـة ئينسـاني و   

و كـارة بـة كـارَيكي نابـةجَي ناسـَيندرا، جـا لةميـةن        ئةخالقييةكانة، لةميةن هةموو ئةنداماني بةر َيزةوة ئة
هةر كةس و ميةكةوة بووبَي، مـن دةستخؤشـي تـةواوم هةيـة لـةو لَيذنـة بـةر َيزة، مـن بةر اسـيت قسـةكامن و           
تَيبينييةكامن لةسةر كاري لَيذنةكة دةبَي بة حةقةت، ديارة هةموومان دةزانني كة ثةرلةماني كوردستان بة 

ي سةرةكي و مةرجةعي ئةساسي خةَلكي كوردسـتانة، بـةرزترين دةسـةآلتي سياسـيية لـة      ثَيي ياسا مةرجةع
هةرَيمي كورسـتان دا، بـةآلم مـن لَيـرةوة دةثرسـم بةر اسـيت ئـةو لَيذنةيـةي ئَيمـة دةيـةوَي ضـي بكـات  ئـةو              

بةر اسـيت  لَيذنةية ة هةنطاوَيك دةنـَي بـة ئاراسـتةي دووبـارة نةكردنـةوةي حاَلةتةكـة و سـزاداني تاوانبـاران         
يــةعين  ئايــا تةوصــياتةكاني ئــةو لَيذنةيــة خؤمــان ضــي ثــَي دةكــرَي  ثَيشــرت تةوصــياتةكان و بر يارةكــاني    
ثةرلةمان جَيبـةجَي كـراوة  ئايـا زةمانـةت ضـيية بـؤ جَيبـةجَي كردنـي ئـةم حاَلةتـة  مـن لَيـرةدا دةمـةوَي              

د ثَيشـرت ثَيويسـتة نوقتـة خباتـة     قسةيةك بكةم بةر اسيت، ثةرلةماني كوردستان بةو حوكمـةي كـة باسـم كـر    
سةر حةرر بةر اسيت، ثَيويستة ئةو دةسةآلتةي كة هةيةتي بـةكاري بـَييَن، مـن ثـَيم سـةيرة ئةصـَلةن ئَيمـة        
تةوصيات بؤ كَي بكةين  ئـةوة مةسـ وليةتي طـةورةي ثةرلـةماني كوردسـتانة كـة لةسـةر ئـةم مةوزووعانـة          
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رين دةسةآلتني، تةوصـيات بـؤ كـَي دةركـةين بةر اسـيت  ئينيـا       بر ياري يةكاليي كةرةوةي هةبَي، ئَيمة بةرزت
خاَلَيكي تر هةية كة دةمةوَي باسي بكةم بةر اسيت لَيرة، مةسةلةن لـة نـاو ئـةو ر اثؤرتـة مةسـ ولييةت ونـة،       
حكومةت ونة بةر اسيت، نابَي ميةني بةرثرس دياري بكرَي  واز لة كاري دادطاكان بَينن بـةآلم ئـةم لَيذنةيـة    

ر واي مــن دةبوايــة لَيذنةيــةك بوايــة دةســةآلتي ســزاداني ميــةني كــةم ئــةو بةرثرســانةي هةبوايــة كــة  بــة بــ
كةمتةرخةم بوون لة ثاراستين سةر و ماَلي هاووآلتييان و بارةطاي ميةنة سياسييةكان دا، خـاَلَيكي تـر بـاس    

ــرا ــيا    / ك ــرادةرانين باس ــو ب ــة وةك ــيت، ئَيم ــان بةر اس ــووتاندني بارةطاك ــةلةي س ــةوة  مةس ــيت ئ ــرد، بةر اس ن ك
كــةلتوورَيكي قَيزةوةنــي شــةر ي ناوخؤيــة كــة لــةو ســةري كوردســتان شــةر َيك دروســت دةبــوو، لــةو ســةري     
كوردســتان هةنــدَيك بارةطــا دةثَي،ــران و دةســووتان، حةقــة ئَيمــة ئــةم قؤناغــة تَيثــةر َينني بةر اســيت، دةبــَي 

حاَلةتانة بكات، ضونكة ئَيمة هـةموومان زؤربـةي   ثةرلةماني كوردستان زةمانةتي دووبارة نةكردنةوةي ئةم 
ميةنة سياييةكان بةر اسيت بةدةست ئةو موشكيلةوة، ئـةو حاَلةتـةوة موعانامتـان هةيـة، ئَيمـة بزووتنـةوةي       
طؤر ان هةمووي حةوت مانطة لة هةولَير بارةطاكااان سووتَيندرا بةرضاوي هةموو دونياوة، حةقة ئَيمة ئةو 

باسـي ثَيداضـوونةوة بـة هَيزةكـاني نـاوخؤ كـرا، مـن        /  بةر اسيت، يةك خـاَل كـة بـاس كـرا    قؤناغة تَيثةر َينني
ثشتيواني ئةوة دةكةم كة ثَيداضوونةوة بة هَيزةكاني ناوخؤدا بكرَي، بةآلم ئَيمة دةبَي ثةرلةماني كوردستان 

ئـةوةي هَيزَيـك بـن،     جةخت لةسةر ئةوة بكاتةوة كة دةسيت حيزبي لة ناو ئةو هَيزانـة بَينَيتـة دةرةوة، بـؤ   
 .هَيزَيكي ثيشةيي بن، بتوانن سةر و ماَلي خةَلك لة حاَلةتَيكي ئاوا بثارَيزن و سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار عبداهلل مال نوري
 :بةر َيز عبداهلل مال نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زانة، ئةو خوشك و برا بةر َيزانة كة سةرداني زاخـؤ و دهؤكيـان كـردووة جَيطـاي     ماندووبووني ئةو برا بةر َي

ر َيزة، بةآلم لة ر اسيت دا ر اثؤرتةكة بـؤ مـن بـةو ثَييـةي لـةو مـاوة بـة بـةردةوامي موتابةعـةي ر ووداوةكـامن           
نية، لةبةر ضةند  دةكرد، مةعلوماتَيكي تازةي تيا نةبوو، ثَيمواية بةبر واي من لة ئاسيت طةورةيي كَيشةكةدا

هؤيةك، ياخود بابَلَيني ديوة شاراوةكاني ئةم بابةتانة كةواي كردووة ئـةم كَيشـةية دروسـت بـَي، خباتـة ر وو،      
ناتوانَي طومانةكان بر وَينَيتةوة، ر ةنطة هؤكارةكة لة كةمتةرخةمي برادةران خؤيان ئةو نةبَي، لةو دةسةآلتة 

ــةو لَيذ   ــلةن ئ ــونكة ئةص ــة    بــَي كــة هةيانــة، ض ــة و ل ــةيي ثةرلةمان ــتووة لَيذنةيــةكي هةميش ــة ر ؤيش نةيــة ك
ضوارضــَيوةي ثــةير ةوي نــاوخؤدا دةســةآلتةكاني دةستنيشــان كــراوة، مــام لَيكؤَلينــةوةي نيــة، لَيذنةيــةك بــؤ  
ئةوةي بتوانَي ر اثؤرتَيكي تَير و تةسةل بنووسَي، ثةرلةمان بتوانَي لةسةر بنـةماي ئـةم ر اثؤرتـة هةَلوَيسـيت     

ياد بيَن، ثَيويست دةكات دةسةآلتي هةبَي، ئـةوةي ثَيـي دةوتـرَي لَيذنـةي لَيكؤَلينـةوة لـة ماددةكـاني        خؤي بن
شَيوازي دروست كردني، هةروةها دةسةآلتةكاني دةست نيشان كراوة، دةبواية وا بوايـة، بؤيـة   ( 51)تا ( 74)

ثؤرتةكةدايـة، يـةعين نـةيتوانيوة،    هةر لةم ر ووةوة طرنطرتين كةم و كورتي ئةم ر اثؤرتـة لـة ضوارضـَيوةي ر ا   
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قوربـاني و تاوانبـار جيـا بكاتـةوة،     / لةبةر ئةوةي دةسةآلتي تةحقيقي نةبووة ناتوانَيـت يـةعين بـؤ اوونـة    
ناوي كؤمةَلَي خةَلك هاتووة هَيشتا لةبةر ئةوةي لَيكؤَلينةوةيان لةطةَل دا نةكراوة، نـازاني ئةوانـة قوربـانني    

رت هةموو ئةو ئةكتةرانةي كة لة ناو ر اثؤرتةكةدا نـاوي هـاتووة، يـاخود لـة ثشـيت      يان بةر اسيت تاوانبارن، ئي
ر ووداوةكانــةوةن، طرفتَيكــي تــري ئــةم ر اثؤرتــة بــةبر واي مــن نــةيتوانيوة جيــاوازي لــة بــةيين دوو ر ةطــةزي  

م جـؤرةدا كـة   سةرةكي دا بكات، بـا بَلـَيني ثَيويسـتة لـة هـةر ر ووداوَيكـدا، تاوانَيكـدا لـة هـةر حةدةسـَيكي لـة           
ر وودةدات، نةيتوانيوة جياوازي لة بةيين هؤكاري كَيشةكة لةطةَل دةركةوتةكاني كَيشةكة بكـات، ئـةوةي لـةم    
ر اثؤرتة هاتووة لة ر استيدا هةمووي دةركةوتةية، ئةصَلي كَيشة بؤ لَيذنـةي تـةحقيقي دؤزينـةوةي هؤكـارة،     

ر ةنطة كؤمةَلَي هؤكاري شاراوة لـة ثشـيت ئـةم ر ووداوة     هؤكاري كَيشةكة، من باوةر م واية طوماني ئةوة دةكةم
هةبَي، كؤمةَلَيك بةرذةوةندي تايبةت، ئيرت بةرذةوةندييةكة ر ةنطة بةرذةوةنـدي هـةر سياسـيية، حيزبييـة،     
هةر ضيية من نازامن، بةآلم بة دَلنياييةوة دةشَيت ئةم طومانة بكةين بةرذةوةنـدي تـر لـة ثشـتييةوة بَيـت،      

ــةم و     هؤكارةكــةي ئــ ــةوةي جــارَيكي تــر دةســةآلتي تــةحقيقيان نيــة، نــةيانتوانيوة ك ةوة دةطةر َيتــةوة بــؤ ئ
كورتييةكي تر بةَلطةيان لةبةر دةست نية، تؤ بةَلطةت لةبةر دةسـت نـةبوو نـاتواني كـةس تؤمـةتبار بكـةي،       

رتــة يــةعين نــاتواني كــةس تاوانبــار بكــةي، دةرةنــامي نــابَي، ئــةوة واي كــردووة بــة بــر واي مــن ئــةم ر اثؤ    
بةداخةوة ئةم قسة دةكةم، ئةم ر اثؤرتة لة ئاسيت دةزطايةكي وةكو ثةرلـةمان دا نيـة كـة بيـةوَي هةَلوَيسـيت      
خؤي لةسةر بنياد بيَن، بيةوَي لة ر َيطةي ئـةم ر اثؤرتـةوة جؤرَيـك لـة متمانـة و طـةرةنيت بـة خـةَلك بـدات،          

ر اثؤرتَيـك بنووسـَي، ئـةم ر اثؤرتـة كَيشـةكاني دةسـت       دَلنيايان بكاتةوة كة ثةرلةماني كوردستان توانيويـةتي  
نيشان كردووة، ئةو دَلنيايية بة خةَلك دةدات جارَيكي تر زةماني ئـةوة دةكـات ئـةو جـؤرة كَيشـانة دووبـارة       
نةبَيتــةوة، زةمــاني ئــةوة دةكــات جــارَيكي تــر بــابَلَيني وةكــو دةوترَيــت يــةعين ميــةني بــةهَيز ميــةني مواز  

ر هةبووبَي، طرفتَيك هةية ئَيمة بةداخةوة دةيبينني لـة طرتـة خيديؤيـةكان دا، بةشـَيكي زؤر     نةهار َيت ئةطة
لة كارمةنداني دام و دةزطاكاني ئاساين خؤيان تَيوةطالون لة سووتاندني هةندَيك بارةطا، هةندَيك جار كةم 

ت، ميــةني بةرثرســيار تةرخــةمييان كــردووة، ئــةم ر اثؤرتــة دةبوايــة ئامــاذة بــةوة بــدات و دةستنيشــاني بكــا
دةستنيشان بكات بةجيددي، جطة لةوةي كة باسم كرد، ئةو هؤكارانة كة لـة ثشـيت ر وودانـي ئـةو كَيشـةيةن      
ئةوانة هةموو دةبواية لةو ر اثؤرتة ئاماذةيان ثـَي بـدةن، بؤيـة مـن لـةم ر ووةوة ثَيموايـة ئةطـةر ثةرلـةماني         

 ...............خةَلكة كوردستان بيةوَي وةكو دةزطايةك هةَلبذَيردراوي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةكي         ــرة، لَيذنةي ــؤت بط ــراي خ ــة ب ــوَي ل ــؤ ط ــداهلل، ت ــة عب ــؤ، كاك ــة دةرمةض ــة مةوزووعةك ــةن ل ــة، ر جائ تكاي
هةميشةيي ثةرلةماني كوردستانة، بة ئيشَيكي قانوني، ياسـايي خـؤي ر ؤيشـتووة، سـةردَيك بهـَيين، ر اثـؤرتي       

نابت دةَلَيــي كــة داوا دةكــةي لَيذنةيــةكي تــةحقيقي دروســت بكــرَي، لَيذنــةي  خــؤي دانــاوة، ئــةوةي كــة جــة 
تةحقيقي ئَيستا هةيـة، دةتـوانن ثَيشـنياري خؤتـان بكـةن، لَيذنـةي تـةحقيقي لـة دةسـةآلتي لَيذنةكـة نيـة،            

زؤري ثةرلةمان دةتوانَي بر ياري لَي بدات، لَيرة كة ئةو ثَيشنيارة هات دةخرَيتـة ثـَين ئَيـوة، ئةطـةر دةنطـي      
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نــةهَينا لَيذنــةي تــةحقيقي دادةنــرَي، ئَيســتا ئــةوان وةكــو لَيذنةيــةكي هةميشــةيي ضــوونة ســةردي وةزعــي  
مةنتيقةكة دةهَينن، ر اثؤرتَيكيان تةقديم كردووة، لةسـةر ر اثؤرتةكـةي ئـةوان كـة حكومـةت ئييبـار بكـرَي        

 . ئَيرة، فةرموو كةرةمكة ئةو كارة بكات، ئةطةر نةيكرد بانطي بكةنة لييانةكان، بانطيان بكةن بؤ

 :بةر َيز عبداهلل مال نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةتوامن ثَيشنياري خؤم بكةم  ئةطةر نةتوامن قسة بكةم دادةنيشم، يةعين ببوورة، من ثَيشنيار دةكةم ئَيمة 
، ثَيويسـت  وةكو ثةرلةمان دةزطايةكي سةربةخؤين و سيستةمي هةرَيمي كوردستان سيستةمي ثةرلةماني ية
 51تــا  74دةكــات خــاوةن دةســةآلتي خؤمــان بــني، ثَيويســت دةكــات بــة ثَيــي ثــةير ةوي ناوخؤمــان مــاددةي 

ليذنةيةكي تةحقيقي ثةرلةماني ثَيك بَي، ئةم لَيذنةية من ثَيشنيار دةكةم نووسيومة ثَيشنيارةكانيشتان بؤ 
خةَلكةكةي لةو خةَلكانـة بـن كـة، بـا بَلـَيني       ر ةوانة دةكةم، نوَينةري هةموو فراكسيؤنةكاني تيا بَي، زؤربةي

خةَلكي ياسايي بن كة شارةزايي بـواري تـةحقيقيان هةيـة، خؤشـبةختانة خـةَلكمان زؤرة، بر واتـة ناوضـةكة        
ر ؤذ تا مانطَيك ضةند ثَيويست بكات، دةسةآلتي ئةوةي هةبَي كة هةر كةسَيك كة  15فةترةيةك مبَينَيتةوة، 

لَيثرسينةوةي لةطـةَل بكـات، هؤكارةكـاني ثشـيت ئـةو بابةتـة ئاشـكرا بكـات، ضـونكة           بتوانَي بانطهَيشيت بكات
بةر اسيت هؤكارةكاني ثشيت ئةوة ئةشَي لة هةر ر ؤذَيـك لـة هـةر سـاتَيك دا سـةرهةَلداتةوة، دةرئةنامـةكاني       

ة ثةير ةوي ناوخؤدا ئةو لَيكؤَلينةوانة لة ر اثؤرتَيك دا بنووسرَيتةوة، خبرَيتة بةردةم ثةرلةمان وةك ئةوةي ل
هاتووة، لةسةر بنـةماي ئـةو ر اثؤرتـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم دوو خـاَل لةبةرضـاو بطـريَي، زؤر بـةكورتي و دوا           
قسةشم دةبَي، نوقتـةي يةكـةميان ئةوةيـة كـة قـةرةبووي ئـةو كةسـانة بكرَيتـةوة كـة زؤربـةي برادةرةكـان            

لة ماَل و ساماني طشـيت بـَي، لـةو ميةنـة سياسـي يـة        ئاماذةيان ثَيدا، بةآلم قةرةبوو كردنةوة هةرطيز ناكرَي
بَي، لةهةر ميةنَيك كة كةمتةرخـةمي كـردووة لـة مـاَل و سـاماني ئـةوة قـةرةبووي ئـةو خةَلكـة بكرَيتـةوة،           
نوقتةيةكي تري طرنط كة ثةرلةمان ئةطةر دةيةوَي جارَيكي تر با بَلَيني نةرييت بارةطا سـووتاندن دووبـارة   

نةكوتَيتة سةر ماَل و ساماني طشيت، ياسا سةروةر بـَي، ئـازادي لـة هـةمان كاتـدا شـان بةشـاني        نةبَيتةوة، هةَل
سةروةري ياسا ئازادي خؤثيشاندانين ثارَيزراو بَي، هيض ميةنَيكي سياسي نةتوانَيت ئةم خؤثيشاندانانة بـة  

وةربطــرَي بــةر اي مــن  ئاراســتةيةكي خــراث دا ببــا، ئةطــةر مبانــةوَي ثةرلــةماني كوردســتان ئــةم هةَلوَيســتة  
/ طرنطرتين نوقتة دةبَي ثةناي بؤ ببا، ئةوةيـة زةمـاني دووبـارة نةبوونـةوةي ئـةم كَيشـانة، ئـةوين ئةوةيـة        

هةر ميةنَيك كة لة ئةنامي دةست تَيـوةرداني بـؤ كاروبـاري دامودةزطاكـاني حكومـةت يـاخود لـة ئـةنامي         
ــاندانةكان،    ــة خؤثيش ــؤي ب ــدي خ ــي بةرذةوةن ــةَلك   تَيكــةَل كردن ــاماني خ ــاَل و ســةروةت و س ــردووة م واي ك

بسووتَينرَي، يان هةر ميةنَيكي سياسي، ثَيويست دةكـات بـة ثَيـي ياسـا بر يارَيـك لـةم ثةرلةمانـة بـؤ ئـةوةي          
ــةرَيمي         ــة ه ــية ل ــة سياس ــةو حيزب ــاري ئ ــات كاروب ــت دةك ــةين، ثَيويس ــةوةي دةربك ــارة نةبوون ــاني دووب زةم

ــريَ    ــة بك ــا قةدةغ ــة ياس ــتان دا ب ــاري       كوردس ــرَي، ك ــةة بك ــات داب ــت دةك ــة ثَيويس ــي ي ــة سياس ــةو حيزب ، ئ
ــردوو،         ــةكاني ر ابـ ــةوةي ر اثؤرتـ ــارة كردنـ ــة دووبـ ــةوة ثَيموايـ ــةدةر لـ ــرَي، بـ ــة بكـ ــي قةدةغـ ئةندامةكانيشـ
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هةَلوَيستةكاني ر ابردوو كة لة ثةرلةمان دا هـةمان بـووة، هـةموومشان دةزانـني هـيض نةتييةيـةكي نـةبووة،        
 .  سوثاس

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

سوثاس بؤ جةنابت، دروسـت بـووني كَيشـة ثةيوةنـدة بـة كؤمـةَلطاوة، ئةوانـةي جـةنابت فـةرمووت هـةموو           
ياساي هةية، هةموو قةدةغةيـة، هـيض ياسـايةك ر َي نـادات خـةَلك دوكـاني خـةَلك بسـووتَييَن، يـان مةقـةري           

َيبـةجَي بـَي، ئييـرا بَيـت ئـةو شـتانة       خةَلك بسووتَييَن، ئـةوة هـةموو موخالةفـةي قانونـة، قـانون ئةطـةر ج      
نامَينَيت، تا حكومةتَيكي بةقوةت، قانون تةتبيق بكات، هـةر كةسـَيك موخالةفـةي كـرد جـةزاي ياسـايي لـَي        
وةرطرَي، هةتا ئةوة نةبَي ئةو شتانة هةزار ياسا دةركةي هةر بةردةوام دةبَيت، بة نيسبةت خؤثيشانداني لة 

ةوت، لةبريتانة ضةند لَيـرة موناقةشـة كـرا، ضـةند قسـة لةسـةري كـرا، بـةآلم         ناكاو دا بزانن ئةوةي لَي دةرك
خؤثيشانداني لة ناكاو دا ئةوهاية، نةتييةكةشي ئاوا دةردةضـَي، زؤر سـوثاس بـؤ جـةنابت، ر َيـزدار عةزميـة       

 .نم الدين حسن، فةرموو

 :نم الدين حسن عظيمةبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو دؤخـةي كـة لـة ناوضـةي زاخـؤ و لـة دهـؤك و ئـةو ناوضـةيةي طرتؤتـةوة، هـةمووماني            ديارة بةر اسيت ئـ 
نيطـةران كــردووة كــة دؤخَيكــي زؤر نــاخؤة و زؤر ئــاَلؤزة بةر اســيت، جــارَيكي تــر ئَيمــةي خســتةوة بــةردةم  

م و بريخستنةوةي شةر ي ناوخؤ، كاتَيك لة كاتي شةر ي ناوخؤدا ئَيمـة ئـةوةمان دةبيسـت كـة ثـةممارداني دا     
دةزطا و بارةطا و ماَل و شوَينة طشيت يةكان لة كاتي شةر ي ناوخؤدا، بةر اسيت جارَيكي تر من هةسـت دةكـةم   
لة ساَلي ثارةوة ئةوة دووةم جارة ئةم حاَلةتة دووبارة بَيتةوة، بةآلم ئةطةر ئةم حاَلةتـة بةر اسـيت ضارةسـةر    

ت، بةر اسـيت ضـاككردن و طؤر انطـاري لـة سيسـتةمي      نةكرَي من ثَيمواية كارةساتي لةوة خراثرتي بةدواوة ديَـ 
سياسي وآلت دا بة كؤبوونةوةي لَيذنةي ثةرلةماني و بة دروسـتبووني لَيذنةيـةك و بةدواداضـوون دا، ئَيمـة     

ي شوبات دا جارَيكي تر لَيذنةيةكي ثةرلةماني دروست بوو ضوو بؤ سلَيماني و هاتةوة ر اثؤرتي خؤي 14لة 
ين دا بوو بة بر يار، بةآلن تا ئَيستا ئـةو بر يـارة جَيبـةجَي نـةكراوة، ضـي زةمانـةتَيك       نووسي و لة ثةرلةمان

هةية  ضؤن دَلمان بةضي خؤة بَي لة ناو ثةرلةماني كوردستان و ئةم حكومةتـة و ئـةم سيسـتةمة سياسـي     
ي كـة لـة   ؤ ناضـَي  ئـةو هـةموو قسـة و ثَيشـنيار و شـتة باشـانة       ية كة جارَيكي تر ئـةم هةوآلنـةمان بـة فـري     

ثةرلةمان كراوة كـاري ثـَي دةكـرَي، بةر اسـيت ئةوانـة جَيـي نيطـةراني يـة، ئَيمـة ئةطـةر قسـة لةسـةر كةسـي              
ئاذاوةطَير  و كةسي ئةوانة بكةين كة لة ناو هةرَيمي كوردسـتان دا خـةَلك هـةن بـؤ ئـةوةي كـة خؤثيشـاندان        

شوَينة طشيت يـةكان بسـووتَينن، بةر اسـيت     بكةن بارةطا بسووتَينن و شوَيين مةي خواردنةوة و دام و دةزطا و
من ثَيمواية سووتاندني ئةم شوَينانة يان ثةممارداني بارةطا وةكو ثَيشرتين برادةرةكامن ئاماذةيان ثَي كـرد،  

تـا ئَيسـتا لـة هـةرَيمي كوردسـتان       91من دةَلـَيم ئـةوة جـارَيكي تـر لـة طـةلتووري شـاخ هاتؤتـة ناومـان، لـة           
ــةكي   جــارَيكي تــر ئَيمــة وةكــ  و سيســتةمي حكــومر اني لــة هــةرَيمي كوردســتان دا نــةمانتوانيوة ثةرةوةردةي
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دروست، نةمانتوانيوة حكومر انيةك كـة بتـوانني هـةرَيمي كوردسـتان يـةك حكومـةت بـَي، دام و دةزطاكـاني         
و ثةرلةمان فةعال بَي، سةرؤكايةتي هـةرَيم، هةَلبذارنـةكااان، هـةموو ئةوانـة بةَلطـةن لةسـةر ئـةوةي كـةم         

كور ي لة سيستةمي سياسي ئةم هةرَيمةدا هةيـة، لةبـةر ئـةوةي تـا ئـةم كـةم و كور يانـة لـة ثةرلـةمان و لـة           
حكومةتين و هةروةها لة سةرؤكايةتي هةرَيمين هةبَي، كة ئةو بر يارانـةي دةردةكـرَي ضارةسـةر نـةكرَي،     

بـةر ووي كؤمـةَلَي ر ووداوي لـةوة    من ثَيمواية ئةم دؤخة بةرةو ضارةسةركردن ناضـَي، لـة ئَيسـتا خـراثرت ر وو    
خراثرت دةبينةوة، يةكَيك لةو باسانةي كة ئةمر ؤ ئَيمة ئؤباَل دةخةينة ثاَل ئةوةي كة ئَيمـة كةسـي تَيكـدةر    
هةية، بةر َيزان كة مةميةك لة خوتبةيةكي جومعةدا ئةو مةمية كةسَيكي ئاسايي نية و ئازاد بَيت و لةسةر 

ئةو كةسة ثياوي حكومةتة، سـةر بـة وةزارةتـي ئةوقافـة، هـةموو ئـةو كةسـانة        مينبةرَيكةوة قسةي كردبَي، 
ناتوانَيت لة خؤيةوة كؤمةَلَي شت هةية بريووذَييَن و كؤمةَلَي ئاذاوة هةيـة بـيطري َي بـؤ حكومـةتي بنَيتـةوة،      

نـةمانتوانيوة لـة    بةر اسيت ئَيمة دةبَي هةَلوَيستة لةسةر ئةو حاَلةتانة بكةين، ئَيمة وةكو ثةرلةمان تا ئَيسـتا 
كـؤي ئـةو ر ووداوانـةي كـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان ر وويـداوة وةزيرَيـك بـانط بكرَيتـة ئَيـرة و متمانـةي لــَي              
بسةنرَيتةوة لةسةر ئةوةي كة نةيتوانيوة وةكو ثَيويست ر ووبةر ووي ئـةم حاَلةتانـة ببَيتـةوة كـة ر وويـداوة،      

ةوة ئَيمة لة نَيوان  91يت ئةو ثةروةردة نادروستةية كة لة هةر لة سلَيماني و هةر لة دهؤك و زاخؤ، بةر اس
ملمالنَييةكي سةخيت دذ بة يةكداين، ئـةو كلتـوورةي كـة دةَلـَيني لـة شـاخةوة بؤمـان هـاتووة، ئَيمـة نـاَلَيني           
ثَيشمةرطايةتي و خةبات و قورباني دان، هةموومان ثشـكمان هـةبوو، هـةموومان كـةس و كارمـان و خؤمـان       

دةكةين، ئَيمة باس لةو كلتوورة دةكةين لة يةكرت سر ينةوة لة شـاخةوة هَيناومانةتـة نـاو شـار،      شانازي ثَيوة
كة يةكرت قبوَل ناكةين، تؤ ضي ميةنَيكي سياسيت  تـؤ ضـي مةبـدةئَيكت هةيـة  تـؤ ضـي ئايدؤلؤجيايـةكت        

نةكراوين، لةبـةر ئـةوة    هةية  ئَيمة هَيشتا لة سيستةمَيكي دميوكراسي ر استةقينة ر انةهاتووين و ثةروةردة
ثةروةردةكةمان تا ئَيستا لة سيستةمَيكداية ناعةداَلةتي هةية، ياسا سةروةر نية، ئةوانة هؤكـارن بـؤ ئـةوةي    
هةتا ئةم حاَلةتانة ضارةسـةر نـةكرَي، سيسـتةمي حكـومر اني طؤر انكـاري بةسـةر نـةيَي، سيسـتةمَيكي عـادل          

، من ثَيمواية قةت ناتوانرَي سةدان كؤبوونةوةي تر و جةلسةي تر نةبَي، مام هاوآلتيان و ئازادي نةثارَيزرَي
و لَيذنةي تري وا دروست بكرَي بتـوانن لـةم هةرَيمـةدا جـارَيكي تـر ئَيمـة ئـةو حاَلةتـة دروسـت بكةينـةوة،           
بةر اسيت ئةوةي كة لة زاخؤ ر وويداوة بةرامبةر بة ئَيمة دةَلَيني ئـةوةي كـة كـراوة بةرامبـةر بـة ئاينزاكـان،       

ةوة درَيـذة ثَيـدةري ئـةو عةقلييةتةيـة      91ئايين مةسيحي و يةزيدي و ئةوة، بةر َيزان ئَيمة ئةم حاَلةتة لة 
كة هَيناومانة لةطةَل خؤمان دا، لة كؤنةوة كاري ثَي دةكةين، دذايـةتي يـةكرتي ثـَي دةكـةين، نـةك لـة ر ووي       

، طةيشـتؤتة ئـةو قؤناغـة ئَيمـة دةبـَي      ديين يةوة ئَيمة دذايةتي مةزهةبـةكان و يـةزدي و مةسـيحي و ئـايين    
ئةوةمان لةبري بَي كة ئةوة لة ملمالنَييةكي سياسـي سـةختةوة سـةري طرتـووة بـؤ ئـةوةي كـة هاتؤتـة سـةر          
ئةوةي كة ملمالنَيي ئاينزاكانين دروست بكةين لة ثَيناوي مانةوةي خؤمان و دةسةآلتي خؤمان لة هةرَيمي 

ن دةطةر َيمةوة بؤ ئةوةي كة لة ثَيناو مانةوةي دةسـةآلتي سياسـي دايـة    كوردستان دا، بةر اسيت ئةم حاَلةتة م
 .هي،ي تر نية، بؤية ئةم حاَلةتانة دروست دةبَي، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار ثةميان عزالدين

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة سةرةتا بةر لةوةي ب،مة نـاو ئـةو ئةحداسـانة و جيـاوازي لـة نَيـوان دوو حاَلـةت دا بكـةم كـة          من ثَيم باش
مةفرووزة كـؤي ثةرلـةمان بـة ئةنـداماني ثةرلـةمان وةكـو دامـةزراوَيكي تةشـريعي جيـاوازي لـة نَيـوان دوو            

ة، حاَلـةتَيكي تـر   حاَلةت دا بكات، ئةوين يةكةم ئةو بارودؤخةي كة ئَيستا لـة زاخـؤ و دةوروبـةري ر وويـداو    
ئةو ثَيشينة سياسـي يـةي كـة لـة دواي ر وودانـي ئـةو دؤخةوةيـة، بـة نيسـبةت حاَلـةتي يةكةمـةوة كـة ئـةو              
بارودؤخةية كة ئَيستا با بَلَيني لة زاخؤ و دةوروبةري ر وويداوة، دةكرَي لة ضوارضـَيوةي ئـةم ر اثؤرتـةي كـة     

وانينمان بؤي خبةينة ر وو، ئةم ر اثؤرتة مـن ثـَيم خؤشـة    ئامادة كراوة ئَيمة قسةي لةسةر بكةين، ياخود تَير 
تةواوي ئةنداماني ثةرلةمان لةوة ئاطادار بن كة حةق نيية ضاوةر َيي شتَيكي زيـاتري لـَي بكـرَي، لـةوةي كـة      
ميةني بابَلَيني تاوانكار دةستنيشان بكات، يان ميةني بَي تاوان دةستنيشان بكـات، ضـونكة وةكـو جةنابيشـت     

ت ثَيدا، ئةوة زياتر هةوَلَيكة بؤ سـةردَيكي ئـةو ر ووداوانـةي كـة ر وويـداوة، واتـا طَيرانةوةيـة، لةبـةر         ئيشارةت
ئةوةي لة ئةساس دا لَيذنةكة دةسةآلتي طوَي طرتين هةبووة، دةسةآلتي لَيكؤَلينـةوةي نـةبووة، مـن بـؤ خـؤم      

لَيذنةيـةك ثَيـك بهَينـرَي بــؤ     كـة ئةنـدامي لَيذنـةي مـام مــرؤخم لـة كؤبوونـةوة هاوبةشـةكة بـة لــةوةي كـة         
سةرداني ناوضةكة، ثَيشنياري ئةوةم كرد كة هةر دوو سةرؤكي لَيذنةي ناوخؤ و لَيذنةي مام مـرؤخ داوا لـة   
سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكةن كة ئةم دانيشتنة تايبةت بَي، ئةم دانيشتنة نائاسايي ية تايبةت بَي بةوةي كـة  

لَيذنةي لَي توَيذينـةوة بـَي، ئةنـداماني ثةرلـةمان دةنطـي       78َيي ماددةي ئةو لَيذنةيةي ثَيك دةهَينرَي بة ث
ثَي بدةن بؤ ئةوةي نةكةوينة بةردةمي ئةوةي كة ر اثؤرتَيكي حيكايةت خواني خبةينة بةردةمي ئةنـداماني  

ون، ثةرلةمان، بؤية ئةو ر اثؤرتة ئيشةكةي ئةوةية و ئةنداماني ثةرلةمان نةيانتوانيوة نةك كةم تةرخةم بو
نةيانتوانيوة ئةوةي كة ضوونةتة ئةوَي لةو ضوارضَيوةية زياتر هـيض كـارَيكي تـر بكـةن، قسـة لةسـةر ئـةوة        
دةكرَي كة مةفرووزة ئَيمة هةدةفمان لةم ر اثؤرتة كؤنرت ؤَل كردنـي ئـةم بارودؤخـة بَيـت، بـةآلم ثرسـيارةكة       

ةوة دةكـرَي كـة لَيذنةيـةكي طـوَيطر بنَيريتـة      لةوةداية ئايا كؤنرت ؤَل كردن بـةم شـَيوةية دةكـرَي  كـؤنرت ؤَل بـ     
ناوضةيةك كة بة تةنيا دةسـةآلتيان سـةردي مةعلوماتـةكان بَيـت و بيهَيننـةوة، بـة دَلنيـايي كـؤنرت ؤَل بـةوة          
ناكرَي، كؤنرت ؤَل كردنين بة سةيركردنَيكي سةرثَييانةي ثةرلةمان نابَيت بؤ بارودؤخةكة، ئةوةي كة ئَيستا 

ر وويداوة  لة سَيمَيل ضي ر وويداوة  لة دةوروبةري ضي ر وويداوة  كؤنرت ؤلي ئَيسـتاة   بة ئاني لة زاخؤ ضي
بكةين، ضونكة من ثَيمواية، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، بةم جؤرة مامةَلة كردن لةطةَل دؤخةكةدا كـة ئيشـي   

ؤذي تر ئةطةري هةية لة ي شوبات لة سلَيماني ر وو دةدات، ئَيستا لة زاخؤ ر وودةدات، دوو ر 14ثةرلةمان لة 
شوَينَيكي تر ر ووبدات بارودؤخَيكي لةو جؤرة، ناردني لَيذنيةكي طوَيطر بؤ ئةو ناوضـانة، مـن ثَيمـوابَي بـةر     
لةوةي كة زةرةر بة دؤخةكـة دةطةيـةنَي، نـاتوانَي ئَيمـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان خباتـة بـةردةمي حاَلـةتَيكي          
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وة لــة هةيبـةت و لـة دةسـةآلتي ثةرلــةمان كـةم دةكاتـةوة، كــة      واقيعـي كـة قـةراري لةســةر بـدةين، جطـة لـة      
ثةرلةمان لـة دامةزراوةيـةكي تةشـريعييةوة لةطـةَل ر َيـزي زؤرم بـؤ ثؤليسـي فرياكـةوتن و ئـاطر كوذَينـةوة،           
بةآلم دةيكات بة دامةزراوةيةكي فرياكةوتن و ئاطر كوذَينةوة، كة ئيشي ئةوة بَي بة ثةلة بطاتـة جَيطاكـان و   

ي ر وويداوة، كة ئةوة زؤر دوورة لة مةهام و ئةركي ثةرلةماني، مـن خوازيـارم بـؤ ئـةو جـارة ئـةوة       بزانَي ض
نةكرا، بةآلم هيوادارم حاَلةتي وا ر وونةداتةوة، بةآلم ثةرلةمان لةم حاَلةتانـةدا خـؤي بـةدوور بطـرَي لـةوةي      

يشـي ثةرلـةمان ئيشـَيكي    بـة ثةلـة فريـاي حةدةسـةكان بكـةوَي، ضـونكة ئ       115و  117كة ثةرلةمان بكاتة 
سرتاتييي ية، لة دةرةوةي دار شتين نةخشةي سياسي ية لـة هةرَيمةكـةدا، جطـة لـةوة ئةطـةر مـن قسـة هـةر         
لةسةر دؤخةكـة بكـةم كـة حاَلـةتي يةكةمـة، باسـي ئـةوة بكـةي ئةطـةر سـةير بكـةين يـةكَيك لـة قاميقـامي               

ان دةكـات كـة سـةرةتا ئةوانـةي هاتوونةتـة      ناوضةكان كة قايقامي سيمَيلة، باس لةوة دةكات باسي حةدةسةك
ناوضةكة حةوت بوون دواي ئـةو ر ذانـة تةبعـةن وةكـو ئـةوةي نـاو ر اثؤرتةكـة نيـة، بـؤ نزيـك خسـتنةوةية،            
حةوت بوون، بوون بة حةفتا، دوايي بوون بة حةوت سةد، دوايي بوون بة حـةوت هـةزار، ئـةم طَير انةوةيـة     

تر لة ضـريؤكَيكي ئةفسـانةيي دةضـَي، كـة كؤمـةَلَي خـةَلك دانيشـتوون        يان ئةم قسةيةي قاميقامي سَيمَيل زيا
ضاوةر َيي قةرةباَلغي خةَلكةكانيان كردووة، لة كاتَيك دا كة دةست وةستان بةرامبةري وةستاوة، بؤ حةوتةكة 
بيَب بة حةفتا  بؤ حةفتاكـة بـيَب بـة حـةوت سـةد  بـؤ حـةوت سـةدةكة بـيَب بـة حـةوت هـةزار  ئـةم هـةر               

ي نةكرد، كة ئةوة بة ديوَيكي تريدا ر ةنطة وانةبووبَي بةآلم بةديوَيكي تريدا ئةطةري ئةوةي هةيـة  ئييرائات
ئَيمةي ثةرلةمانتاران خوَيندنةوةمان بؤي ئةوة بَيت كة ئةوة جؤرَيك لة تةماشا كردنة، جؤرَيك لةوةية كـة  

ةماشاكةر بوون، بـة قـةدةر ئـةوةي    دةسةآلت لةو ناوضةيةدا، دةسةآلتي ئيداري لةو ناوضةيةدا دةسةآلتَيكي ت
كـة دةسـةآلتَيكي بـةرثرس بـن لـةوةي كـة نـةهَيَلن ر ووداوةكـان ر ووبـدات، كـة ئـةوةة مـن ثـَيم خـؤة نيـة                
تةحليلي خراثي بؤ بكةم و زةنين خراثم هةبَي، بةآلم مةجالي زؤر زةن و طوماني خراثي هةية كة بكرَيـت  

ي ناوضةكة كردوويانة، حاَلةتي دووةم ثَيم باشة قسةي لةسةر لةسةر ئةو ر ةفتارةي كة دةسةآلتداراني ئيدار
بكــةين، ئــةو ثَيشــينة سياســيية كــة لــة دواي ئــةو بارودؤخــةوة، ر ةنطــة لــة دواي بــارودؤخي زؤر بــَي كــة لــة  
داهاتوودا دةبَيـت، وةكـو جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان ثَيشـبيين كـرد كـة ر ةنطـة لـة جومعـةي داهـاتووة دا             

روست ببَيتةوة، ئةم ثَيشـينةية طرنطـة ثةرلـةمان قسـة لةسـةر ئـةوة بكـات، كـة فيعلـةن          شتَيكي لةو جؤرة د
ثَيشينةيةك هةية، ئةم ثَيشينة سياسيية ناتةباية واي كردووة كة خةتةر دروست بـَي، ئـةوةي كـة مةترسـي     

تَينةطةيشتين ية لة هةرَيمي كوردستان دا بة بر واي من نةبووني ثَيكةوة ذياني نةتةوةيي و ئايين نية، لَيك 
سياسي هةية، بارودؤخَيكي ناسةقامطريي سياسي هةية، كـة هـةموو ئـةو ر ووداوانـة دروسـت دةكـات، و بؤتـة        
ثَيشينةيةكي سياسي بة قوةت بؤ دروسـتبووني هـةر ر ووداوَيكـي نـةخوازراو، يـةكَيك لـة ئاماذةكـان كـة ئـةو          

نةية كة ئَيستا هةية لة هـةرَيمي كوردسـتان   خةتةرة بة فيعلي وجودي هةية، ئةو طؤر يين ئاراستةي ر ووداوا
دا، ر ووداوَيــك ر وويــداوة لــة زاخــؤدا، ثَيشــرتين لــة ســلَيماني و دةوروبــةري دا ر وويــداوة، ئَيســتاة لــة زاخــؤ 
ر وويداوة، لة بـري ئـةوةي ئَيمـة بـَيني خوَيندنةوةيـةكي واقيعـي بـؤ بكـةين لـةوةي كـة ة ثَيشـينةيةكي لـة             
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ك هةية، ة كةبت كردنَيك هةية، لةبري ئةوةي كة ئَيمة بَلَيني خةتةري نـةبووني  ثَيشةوةية، ة تَينوويةتية
ئازادي و ئيعتريار بةوة بكةين خةتةري نـةبووني دميوكراسـيةت هةيـة، ئـةم دوو خةتـةرة وا دةكـات ر َيطـة        

ة زؤر خؤة بكات بؤ هةر تةقينةوةيةك، بؤ هةر ئاشوبَيك، دَيني بة سياسةتَيكي تةقليديانة كـة مـن ثَيموايـ   
زوو لة روسياي كؤن و لةوانةدا ثةير ةو كراوة، طـؤر يين ئاراسـتةكةية بـؤ ورووذانـدني سـؤزي خـةَلكي، ئَيمـة        
شتَيك كة لةم هةرَيمةدا شانازي ثَيوة دةكةين ثَيكةوة ذياني نةتةوةيي و ئايين ية لة هةرَيمي كوردسـتان دا،  

بةو ميةنـة دةبـةين بـؤ ئـةوةي ئـةو ئيحساسـةمان،       دَيني لةو وةتةرة حةساسة دةدةين، ئاراستةي ر ووداوةكة 
ئةو با بَلَيني ورووذاني عاتيفةمان وا بكـات ئةصـلي ر ووداوةكـةمان لـةبري ب،ـَيتةوة، ئةصـلي ئـةوةمان لـةبري         
ب،َيتةوة كة لة بادينان بَيـت، يـاخود لـة سـؤران بَيـت، يـاخود لـة شـارباذَير و سـلَيماني و دةوروبـةري بَيـت،            

ةَلدةستَيت ئةوة نار ةزايةتي خةَلكة كة ثـةنطي خواردؤتـةوة، لةطـةَل هـةموو ئةوانـةة دا      كاتَيك كة خةَلك ه
كة حاَلةتَيكي واقيعية ناكرَي ئَيمـةة تةصـةورَيكي ئةوةنـدة خـةياآلوميان هـةبَي، ضـونكة دةوَلةتـداري بـةو         

بـريور ا جياوازةكـان   شَيوةية ناكرَي، تةصةورَيكي ئةوةندة خةياآلوميان هةبَي كة تـةحريز نيـة لـةم وآلتـةدا،     
ئين ناكةن بؤ ئةوةي زةمينة لةباركةن بؤ بردنة ثَيشةوةي بـريور اي خؤمـان، بـة اوونـة زؤر قسـة لةسـةر       
مامؤستاياني ئايين كرا، من ناكرَي تةوةقوع لة مامؤستايةكي ئايين بكةم وةكو من بري بكاتـةوة و بـة خـةَلك    

َلَي لةة فرؤشي حةرامـة، ئـةوة تةصـةورَيكي خةياَلييـة     نةَلَي مةي خواردنةوة حةرامة، ياخود بة خةَلك نة
مـن ثَيمــوابَي ئــةبَي ئـةو مامؤســتا ئــايين يـة ئةوةنــدة نةتــةوةيي بـَي قســة لةســةر هـيض لــة ســةوابيتةكان و      
تةغرياتةكاني ئاينةكةي نةكات، ئةو ثياوي ئايين ية و ديفاع لة بريو باوةرةكاني خؤي دةكات، بـةآلن ئـةركي   

ــة كاتَيــ   ــة ل ــة          دةوَلةت ــةوَي ل ــةو دةي ــةتا ئ ــَيني ه ــا بَل ــةحريز، ب ــؤ ت ــؤر َي ب ــة دةط ــاع كردن ــةو ديف ــة ئ ك دا ك
ــارَيكي        ــابَلَيني كؤم ــةرةو ب ــة ب ــةوَي هةرَيمةك ــة، دةي ــةخراوة ني ــك ن ــان ر َي ــة، ي ــَيوةيةكي ر َيكخراوةداي ضوارض

َي بــةو ئيســالمي، يــاخود تــةوةجوهَيكي ئيســالمي ببــا، ئيشــي دةوَلةتــة لةســةري ر ابوةســيَت كــة ئــةو دةيــةو  
ئاراســتةية بــر وات، بــةو ئاراســتةية نــةر وات، ئيشــي دةوَلةتــة ر َي بــةو تةحريزانــة بطــرَي كــة تــةحريزَيكي     
ر َيكخراوة يان ر َيكنةخراوة كة وجودي هةية، بؤية من لةبووني ئـةو حةقيقةتانـةوة ثَيـداطري يـاخود داواي     

يقةتَيك ر ابوةستني كة يةكَيك لةوةي كة زؤر طرنطة ئَيمة ثةرلةمان لةسةر حةق/ دوو شت دةكةم، يةكةميان
خةريكـة دةبَيتـة نـةريتَيكي سياســي زؤر نـةخوازراو، حـةق كردنةوةيـة، تؤَلــة سـةندنةوةية بـة ســووتاندني         
بارةطاكان، بة سووتاندني شوَينةكان، ئةم تؤَلـة كردنةوةيـة دوورة لـة نـةرييت سياسـي، دةكـرَي ئَيمـة لَيـرةدا         

تاندني شوَينةكان دا دوو مةعيار هةية كة دةبـَي ئيشـي لةسـةر بكـرَي، يـان      قسة لةسةر ئةوة بكةين، لة سوو
مــةعيارَيكي موئةسةســاتي يــة كــة ئَيمــة ثَيمانوايــة هةرَيمةكــةمان هةرَيمَيكــة بــةرةو موئةسةســاتي دةر وات، 
مةعيارمان ئةوة بَي كة حكومةت و دةسةآلتي ئيداري بةرثرسة بـة هـةر هؤيةكـةوة بـَي، هـةر شـتَيك ر َيطـر        

ووبَي لةوةي ئةو بةرثرسيارَييت ية بَينَيتة جَي، بة ثَيي قـانون بةرثرسـة لـة هـةموو ئـةو ئاشـووبانةي كـة        ب
دةنرَيتةوة، لة هةموو ئةو نةتيية نةخوازراوانةي كة ر وودةدات، دةسةآلتي ئيداري لة هةر جَيطةيةك دا بَي 

ة لة سووتاندني شوَيين مةي فرؤشـنت و  بةرثرسة لة سووتاندني بارةطاكان، بارةطاي هةر كةسَي بَي، بةرثرس
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شوَيين مةساجةكان و هةموو جَيطاكاني تر، ئةطةر ئةم مةعيارة وةربطرين دةبـَي ثةرلـةماني كوردسـتان بـة     
نةترسي و بة بوَيري ئيعتريار بكات بةوةي كة دةسةآلتي ئيداري لـة زاخـؤ و ناوضـةكة كةمتةرخـةم بـوون،      

بـَي، كةمتةرخـةمي ئـةوان ئـةو نةتييةيـةي دروسـت كـردووة،         كةم تةرخةمي ئـةوان ثاسـاويان هةرضـييةك   
ئةوةة ببَيتة هؤكارَيـك بـؤ لـة جَيـي وةزيـري ئـةوقار حةفتـةي داهـاتوو وةزيـري نـاوخؤ بـانط بكـرَي بـؤ              
موســائةلة لــةو كةمتةرخةمييــةي كــة كردوويــةتي، ئةطــةر مــةعيارَيكي تــرين ئَيمــة ئَيســتا ثَيمــان نــاكرَي،  

ة نية، هةرَيمةكةمشان هي ئةوة نية معياري قانوني و ئيداري و موئةسةساتي بارودؤخة سياسييةكة هي ئةو
بطرينة بةر، ئةطـةر معيـاري تةنانـةت عةشـايرين بطرينـة بـةر، لـة دَييـةك دا كـة حاَلـةتَيكي خـراث دةبـَي             
كوَيخــاي ئــةو دَييــة، ئاغــاي ئــةو دَييــة بةرثرســة لــةوةي كــة ر وويــداوة، خؤشــي بــة بــةرثرس دةزانــَي، لــةم    

نطةشــةيةوة ئاغــاي ناوضــةكان ثارتــة دةســةآلتدارةكانن، ئــةو دةســةآلتةية كــة حــوكمي تيــا دةكــات، بــةو    ر وا
معيــارةة ديســانةوة بةرثرســيارَييت دةكةوَيتــة ئةســتؤيان، مــةفرووزة ثةرلــةمان لَيثرســينةوةي هــةبَي لــة    

، دوا قســةم، دةســةآلتداراني ئــةو ناوضــانةي كــة ر وودةدا، ئــةوةي تــر كــة مــن دةمــةوَي قســةي لةســةر بكــةم  
ثرسيارَيكة ئَيمة وةكو هاور َيم عةزية خانين باسي كرد، ئَيمة ئةوانة بةو بر يارانةة دةرضني، ثرسـيارةكة  
كة ئةوة بؤ سةرؤكايةتي ية زياتر، ئةو بر يارة بة كوَي دةطات  ضونكة ئَيمة دوو اوونـةمان لةبةرضـاوداية،   

هةتا ئَيستا جَيبةجَي نةبووة، هيض كامَيكيشمان ر ةنطة بـوترَي   ، كة(1)دوو بر يار، بر يارَيكيان بر ياري ذمارة 
لَيذنة ثةيوةنديدارةكان، بةآلم ئةطـةر لَيذنـة تايبةمتةنـدةكان بـةم شـَيوة لَيذنةيـةي كـة سـةرؤكايةتي ثَيكـي          

ةطـةر  هَيناوة، تةنيا لَيذنةي طوَيطر بن، ناتوانَيت لَيثرسينةوة لةوة بكات كة ئةو ياساية جَيبـةجَي نـةبووة، ئ  
وة كة (1)وةكو ئةوة بَي، ضي  ئَيمة لةبةرامبةر ضيداين  اوونةيةكي تر كة لةبةر ضاومانة، بر ياري ذمارة 

هةر لةم ثةرلةمانة دةرضوو، بـةآلم ئَيسـتا دةكـرَي وةكـو خـةو حيسـابي بـؤ بكـةين، ضـونكة ئـةو بر يـارة لـة             
كـرد، كـة دةرضـوو، كـة دةكـرَي حيسـابي       ثةرلةمان دا نةطةيشتة وةقائي ، لـة كاتَيـك دا كـة قسـةمان لةسـةر      

خةوي بؤ بكةين، ئةي ئةطةر ئةوةة وةكو ئةوة بوو كة ئَيمة لـةم جةلسـةية لـة خـةوَيك دا بينيبمـان ئـةم       
بر يارةمان دةركردبَي، بؤية ثرسيارةكة بةر اسـيت ئةوةيـة، ئـةنامي ئـةم بةدواداضـوونانةمان، ئـةنامي ئـةم        

دوايي ثَيي دةردةضني بة كوَي دةطات  كة ئةوة بةر اسيت طرنطـة، حـةز    قسة و باسانةمان، ئةو بر يارانةي كة
ــة لةطــةَل دةستخؤشــيم،           ــةر ئــةو لَيذنةي ــةوةي لةبةردةمماندايــة لةس ــةزةم لةبــةر ئ ــةم ئــةخري مومح دةك
بةبايةخةوة سةيري ئةو لَيذنةية دةكةم، ئةو لَيذنةي لَيكؤَلينةوةيةي كة لةميةن سـةرؤكي هةرَيمـةوة ثَيـك    

ة، بــةآلم بةر اســيت ئــةوةة طلةييةكــة، يــان ر ةخنةيةكــة كــة مــن ئاراســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني  هَينــراو
ــريعي       ــونكة دةســةآلتي تةش ــةو لَيذنةيــة، ض ــة نــاو ئ ــت ل ــدام بَي ــةمان ئةن ــدامي ثةرل دةكــةم، نةدةبوايــة ئةن

 .دةسةآلتَيكة، دةسةآلتي جَيبةجَي كردن دةسةآلتَيكي ترة، زؤر سوثاس
 :رلةمانثة سةرؤكي بةر َيز

 طشـت  و جـةنابت  مـةعلوماتي  بـؤ  ئةوةلـةن  ثةرلـةمان  يلَيذنةيـة  ئـةو / يةكـةم  حةقيقـةت،  بـة زؤر سوثاس، 
 لـة  ئـةوة  ئـةوَي،  ب،ـَيتة  ر ابكـا  ثةرلـةمان  ر وويدا، حاَلةتَيكي هةر نية تةنفيزي دةزطاي ثةرلةمان، ئةنداماني
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 هـةزاران  بـة  كـةس،  سـةدان  بـة  بـوو  راتموزاهـة  بـةريتانيا،  ئـةوة  هةيـة  تـةجاروبيان  كـة  دونيا دةوَلةتةكاني
 حكومةتةكةيـةتي،  بـة  سـيقةي  كـرد،  جةلسـةي  نـة  ثةرلةمان لَيدرا، طريا، خةَلك جاددة، كةوتة خةَلك ،كةس

 هـةبوو،  كةمتةرخةمي بابةتة لةو وةزارةتةكةي حكومةتةكةي، ئةطةر هةَلدةستَيت، كارة بةو حكومةتةكةي
 دةستتان لةبةر مةعلوماتَيك هيض لَيذنةكة، بكاتة بانطي دةتوانَي هةية، ثةيوةنديدار ليياني هةية، لييانتان

 ئَيـوة  ثَيويسـتة  بـةر َيز  نيـة،  فائيـدةي  ئـةوة  بكـةين،  تـةحقيق  بكةين، بؤ جةلسةي نةكراوة بةدواضوون نية،
 ب،ـنة  ئـازادن  خؤتـان  هةيـة،  نووسـينطة  هـةن،  مةنتيقةكـة  لـة  ثةرلـةمان  ئةنـدامي  ثةرلةماني، ليياني وةك

 مةنتيقةكــة، نــاردراوة  ثةرلــةمان نــاو موعتةبــةري لَيذنــةي دوو دةكــرَي، بؤتــان بــوَي ئيفادتــان مةنتيقــة،
 هـــةرَيمي حكومـــةتي و هـــةرَيم ســـةرؤكايةتي تـــةحويلي هَينـــاوة، خؤيـــان ر اثـــؤرتي بينيـــوة، عةكـــةيانزوة

 واجـييب  ،بكـةين  جَيبـةجَيي  دةردةضَي لَيرة كة نةتييةيةي ئةو كة وةزيران ئةنومةني دةكةن، كوردستاني
 كامــةي دةبــَي، جَيبــةجَي كامــةي بــزانن بكــةن، بــؤ بةدواداضــووني بكــةن، موتابةعــةي يــةك يــةك ئَيوةيــة

 بـة ( 1) ذمـارة  بر ياري دةكرَيتةوة، باس دائيمةن بر يار كرد، بر يارةكةت دوو وةقائيعي باسي نابَي، جَيبةجَي
 بـةآلم  وةرطرتـووة،  ي(7) ذمـارة  ر يارةكـان ب تةسةلسـولي  لـة  بـةآلم  وةرطـريا،  لَيـرة  1-14 كَيشـةكاني  نيسبةت

 دةطةر َينـةوة  هـةر  بـةآلم  دةركـردووة،  ر وونكردنـةوةمان  نووسـيوة،  بؤتااـان  وتووة، ثَيتااان جار سةد ناضَي
 بآلوكراوةتةوة، ئيعالمين لة ناردووة، بؤتانيشمان و نووسيومانة حةقيقةت بة ،(1) ذمارة بر يارةكةي سةر

 كـراوة،  لـيَ  زوَلميـان  مةسـيحييةكان  بـرا  نيسـبةت  بـة  ئـةو،  نيسـبةت  بـة  ئـةوة  ارة،دووبـ  دةنَيرمـةوة  بؤشتان
 خةتـةر  لةسـةريان،  نـةبووة  خةتـةرَيك  نـةخَير  بَلَيـي  ئَيزَيدييـةكان  بـرا  لةطـةلَ  بكةي ئةوة ئينكاري ناتواني
 ردايـة بك هييرةتيـان  ئَيسـتا  بـوو  ئيحتيمـال  ئـةويَ  نةضـووباية  هـةرَيم  سـةرؤكي  ر َيـزدار  لةسـةريان،  هةبووة
 وةك واجيبتانــة واجيبمانــة، بؤيــة بر ؤيشــتناية، لــةوَي تــر شــوَينَيكي بــةرةو ســوريا، بــةرةو توركيــا، بــةرةو

 ر َيـزدار  كـة  لَيذنـةي  نيسـبةت  بـة  خـؤي،  شـوَين  بطةر َيتـةوة  زرووفةكـة  دةبـيَ  و بكـةين  حيمايةيان ثةرلةمان
ــةرؤكايةتي ــةرَيم س ــذَيردراوي ه ــةتي هةَلب ــةرَيمي ميلل ــتانة، ه ــاوة لَيذنةيــةكي كوردس ــة ثَيكهَين ــت ل ــةكان، طش  ثَيكهات

 دةكـات   كـار  ضـؤن  دةر وات  ئاسـتَيك  ة بـة  لَيذنةكـة  بـزانني  ثةرلـةمان  وةكـو  ئـةوةي  بؤ هةم ثةرلةمانين، نوَينةري
 ر ؤذانـةي  ئيشـي  نيسـبةت  بـة  نية، قانونين موخالةفةي هيض لةوَي، دايبنَيني خؤمشانة حةقي ضؤنة  بؤضوونةكاني

 ب،ـي  و ببـةيت  لَيذنةيـةك  بـيبَ  حاديسـةيةك  زاويةيـةك  هـةر  لة ناكرَي تؤ كراوة، دةستنيشان قانون بة ثةرلةمانين
ــةحقيق ــةي، ت ــت بك ــة، حاكم ــت هةي ــة، وةزارةت ــةني هةي ــت ئةنوم ــة، وةزيران ــديعاي هةي ــت ئي ــة، عام ــاني هةي  ليي

 زانيــت كــة بــوو، طــرنط بــوو، زةروور زؤر زؤر شــتَيك ئةطــةر دةكــةي، ئــين خــؤت ســنووري لــة هةيــة، ثةرلــةمانيت
 دةضـــَي و يَندَيـــ ثَيـــك بـــؤ لَيذنـــةي ئـــةوجا نـــةكرا، ئةطـــةر قـــةزا حمـــاوةمتي دواي ناكـــات، ضارةســـةري حكومـــةت

 ،نـةبوو  دةسـت  لةبـةر  مـةعلوماتت  كـة  بـَي،  دةستت لةبةر مةعلومات كؤمةَلَي ئةوةي دواي دةردةكات، حةقيقةتةكةي
 دَيـين  ثَيك ثةرلةماني لَيذنةيةكي تؤ كة/ دوو يةك، ئةوة بدةين، لَي بر ياري و دابنَيني بؤ لَيذنةي لَيرة بيهَينني هةر

 لَيذنـة،  دةبَيتـة  هَينـا  دةنطـي  دَيـت،  ثَيـك  شـكلة  بـةم  لَيذنةيـة  ئـةم  لَيـرة  ثةرلـةمان  ئةنداماني دَيت، ثَيك دةنطدان بة
 و وةرطـرت  هةنديشـمان  بـة  زانـي،  زةروورمـان  بـة  زؤر ئَيمـة  حاديسـةكة  ر ووداني لةطةَل نة،ذلَي نابَيتة نةهَينا دةنطي

 طشـت  لـة  ثةرلـةمانن  ئةنـدامي  ئَيـوةن،  زةميلـي  كـة  بةر َيزانةة ئةو و بكةين بؤ بةدواضووني بووين، موتةئةسريين
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 بـاتي  لـة  ئيشـن،  دواي لـة  و نةخةوتوونـة  شـةو  دوازدةي تـاكو  شـةو  هةَلسان، خؤيان ئةركي بة تياية، فراكسيؤنةكاني
 هةيـة  كـة  ر اثؤرتـةي  ئـةو  ر جائـةن  ئينيا نية، هيض كارةكةيان وةلآل بَلَيني ينبكة حماوةلة لَييان كردن يخؤش دةست

 .كةرةمكة جةمال، نةسرين ئَيستاة بكرَي، دةوَلةمةندتر ئةوةي بؤ بكةن موناقةشةي
 :مصطفى اال نةسرين بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 دا بادينـان  سـنووري  لـة  كة طةورةية و طرنط زؤر مةسةلةيةكي لةسةر ئَيمة نائاساييةي دانيشتنة ئةم ديارة
 مـةي  دوكـاني  سووتاني زائيدةن حيزبييةكانة، بارةطا و بنكة سووتاني بوونةوةي دووبارة ئةوين ر وويداوة،

 دوكانَيـك  ضـةند  يـاخود  بارةطـا،  و بنكـة  سووتاني تةنها خؤيدا لة خؤي ئةوة كة تر، شيت كؤمةَلَي و فرؤشان
 بـة  بـووة  ئةوة كة دةبينَيتةوة، دا سياسي ئازادي سووتاني و طشيت ئازادي ووتانيس لة خؤي ئةوة بةَلكو نية،

 ئـابووري،  ر ووي لة سياسي، ر ووي لة جارة ئةم بةتايبةتي كة داكوردستان هةرَيمي لةم بةداخةوة دياردةيةك
 دا مةكـةمان هةرَي ئـةمين  ر ووي لـة  طـوزاري،  و طةشـت  ر ووي لـة  نةتةوايـةتي،  لةر ووي كؤمةآليةتي، ر ووي لة

 و مرؤخ مام لَيذنةي بؤ سوثاسم من ديارة كوردستانة، هةرَيمي ئةم لةسةر هةية خراثي زؤر كاريطةرييةكي
 ثةرلـةماني  لـة  بوونيـان  بـةردةوام  هـةم  بادينـان،  سـنووري  بـؤ  سـةردانيان  بـؤ  هـةم  كة هةية، ناوخؤ لَيذنةي

 ر اثؤرتـةي  ئـةم  لةبةري سةر و بَيت ئةطةر ةآلمب ماندووبوون، بةردةوامة، كؤبوونةوةكانيان كة دا كوردستان
 بـة  سـةرةتاوة  لـة  وَيكـ  لة سةر دةبينني، تيا خةلةلي كؤمةَلَي ،دةبينينن تيا شيت كؤمةَلَي خبوَينينةوة ئةوان

 هةيــة كــة تــةحقيقي لَيذنــةي ئــةو دةســتبةجَي دةكــات بــةوة ثَيويســت بيطــري، ئةطــةر خاَلةكانيــةوة بر طــةو
 و دام كؤمـةَليَ  خـةَلك،  كؤمـةَليَ  ر اثؤرتة ئةم ضونكة ر وويداوة، كة شتانةي ئةو رجةملةسة بكات لَيكؤَلينةوة

 ســةرؤكي و، نــاوخؤوة وةزيــري لــة يــةوة، بةرثرســيارَييت بــةردةمي و لَيكؤَلينــةوة بــةردةمي دةخاتــة دةزطــا
 لـة  ثؤليسـيَ  اوةكوتـ  هـةولَير،  يـةكاني  طشـيت  بةر َيوةبـةرة  بؤ هةولَير، ثارَيزطاري بؤ هةرَيم، ئاسايشي دةزطاي

 و طـةورة  ثارَيزطايـةكي  بكـةم،  ثرسـيارة  ئـةو  دةمـةويَ  سةيرة، بةممةوة نازامن من هةبَي، هةولَيردا سنووري
 بةر اسـيت  بَيـت،  كـةم  ثؤليسي ئةوةندة ياخود بَيت، كةم ئاسايشةكي ئةوةندة دةبَيت ضؤن دهؤك وةكو طراني

 وةكـو  يـة  سـنووري  كـة  زاخـؤ  ئايـا  هـةبووة   ليسثـؤ  شةسـت  بـؤ  دةكـةن  ئـةوة  باسـي  زاخـؤدا  لة ئةوةي وةكو
 هةر ئةوانة دةكرَي  حيماية ثؤليس شةست بة دَيرينة، قةزايةكي فراوانة، قةزايةكي كرد، باسيان هاوكارامن
 ثـؤليس  دةَلـَين  كـة  بةر اسـيت،  دةكـةم  ثرسـيارَيك  لَيـرةوة  مـن  بكـرَي،  تيا وردتري تةحقيقي دةكرَي هةمووي

 لةبـةر  بثـارَيزَي،  يةزيديـةكان  و مةسـيحي  برادةراني ياخود بثارَيزَي، دةزطاكان و امد بثارَيزَي، زاخؤ نةبووة
 لـة  دةكـةم،  ثرسـيارَيك  لَيـرة  مـن  نـةكراوة،  ثـيَ  كـؤنرتؤَلي  نـةكراوة،  ثـيَ  ضارةسـةري  كةمـة  ذمارة ئةم ئةوةي

 خسـتنية  نـاوخؤ،  وةزارةتـي  دةزطاكـان،  و دام هـةموو  دا كـةم  زؤر ماوةيـةكي  لـة  ر وويـدا،  كارةساتَيك سلَيماني
 دا كــةم زؤر ماوةيــةكي لـة  ةخــانينزَير  هَيـزي  نــارد، بـؤ  ثؤليســي نـارد،  بــؤ ثَيشـمةرطةي  هَيــزي و ئينـزارةوة 

ــتة ــنووري طةيش ــلَيماني س ــؤ س ــتين ب ــلَيماني ثاراس ــة س ــان ك ــا و دام وتي ــ ئةمنييــةكاني دةزط ــلَيماني رياش  س
 كوردسـتان  دميـوكراتي  ثـارتي  كـة  دا دهـؤك  زطـاي ثارَي نـاو  لـة  ئايـا  بثـارَيزن،  ضوار لقي بارةطاي نةيانتوانيوة

 بـؤ  ناثـارَيزريَ  ثَيـي  و كةمـة  هَيزةكـةي  زانـي  كـة  نـةيتواني   بؤ دةسةآلتدارة، خؤي دةكات، مر انيكحو خؤي
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 خةَلكي  ماَلي و سةر ثاراستين بؤ نةينارد بؤ ناوخؤية وةزارةتي بة سةر ةخانيزَير  هَيزي كة ناوخؤ وةزيري
 مةدةنييةكانـة،  يـة  ضـامكي  ثؤليسـي  نـةبووني  دروست مةسةلةي/ بدةم ثَي ئاماذةي وَيدةمة كة تر َلَيكياخ

 يـة  ضـامكي  ثؤليسـي  دةبـيَ  كـة  خؤثيشـاندان  ياسـاي  ياسـاية  ئـةم  كـة  بكرَي ناوخؤ وةزيري لة ثرسيار حةقة
 دا نطـةرميا  سـنووري  لـة  هةيـة   دا سـلَيماني  سـنووري  لـة  بؤ بَيت، خؤثيشاندانة ئةو ئاطاداري مةدةنييةكان

 لـيَ  وات ئـةوة  بةر اسـيت  كـة  نـةكراوة،  دروسـت  هَيـزة  ئـةو  دا دهؤك ثارَيزطاي سنووري لة ئَيستا تا بؤ هةية 
 جَيبـةجَيي  حكومـةت  زؤرينةيان داخةوة بة دةردةضَي كوردستانةوة ثةرلةماني لة كة ياسايانةي ئةو دةكات
 هَيـزي  ئـةو  نةبووني دروست بؤ بكرَي وخؤنا وةزيري لة ثرسيار دةبَيت كة ترة خاَلَيكي ئةوة يةعين ناكات،
خـاَلَيكي تــر كـة دةمــةوَي ئامــاذةي ثـَي بــدةم سـةبارةت بــة قاميقـامي زاخؤيــة، نــازامن       مةدةنييانــة، يةضـامك 

كـؤنرت ؤَلي وةزعةكـةمان كـردووة، كـام كـؤنرتؤَلي وةزعيـان كـردووة  كـة بارةطـا          / قاميقامي زاخـؤ كـة دةَلَيـت   
كــاني مــةي فرؤشــان ســووتابَي، بــرا مةســيحييةكان و بــرا يةزيدييــةكان لــة   ســووتابَي، مةســاج ســووتابَي، دو

مليـؤن دينـار    71هـةزار دؤمر و   311خةتةردا بن، لة طوندَيكدا وةكو خؤي باسي دةكات، كؤطايـةكي تيايـة   
ن دزرابَيت، ئايا كؤنرتؤَلةكةي لة كوَي دا هةية  ئايا نةياندةتواني ئةو كؤطايةي كة هةية و باسي ئـةوة دةكـة  

هةزار دؤمري تيابووة، نةيدةتواني بـة حيمايـةكاني خـؤي، يـان بـة خـاوةني كؤطاكـة ئـةوة بثـارَيزرَي،           311
كؤنرتؤَل كردني دةبَي لة كوَي دا بَيت  ديارة خاَلَيكي تر هةية لةم ر اثؤرتة كة باسي ئةوة دةكـات تاوانبـاران   

تاوانبـارةي كـة    1611ن بة دادطا، ئةطةر وةكـو ئـةو   بدرَينة دادطا، من لَيرةوة دةَلَيم ئةطةر تاوانباران دةدرَي
ي شوبات كة تاوةكو ئَيستا نةطرياون و دةدرَين بة 14فةرماني طرتنيان هةية، ئةطةر وةكو ئةو تاوانبارانةي 

كـةس كـة تـاوةكو ئَيسـتا ئـةمر       1611دادطا، وةلآلهي لَيرة ئةوة داوا دةكةم كـة نةيـدةن بـة دادطـا، ضـونكة      
ي شوبات نةطرياون، من داواكارم كة لَيرةوة دةست ثَي بكـةن  14ةس نةطرياوة، تاوانباراني قةبزيان هةية و ك

بة طرتين ئةو تاوانبارانةي كة دةستيان هةية لةم كارةساتانة، خاَلَيكي تر كة لةم ر اثؤرتة هةية، ديارة باسي 
تةوة، بةر َيزينة، من لَيـرةوة  قةرةبوو كردنةوة دةكرَيت، كة قةرةبوو بكرَيتةوة، بةآلم حكومةت قةرةبوو بكا

دةَلَيم ئةو ثارةيةي كـة حكومـةت هةيـةتي، ئـةو بودجةيـةي كـة حكومـةت هةيـةتي مـاَلي طشـيت يـة، مـاَلي             
خةَلكة، ماَلي هاووآلتييانة، ماَلي هيض حيزبَيك نية، بؤية دةكرَيت ئةو قةرةبووة لةدواي تـةحقيق، لـة دواي   

ة، دةركـةوت كـَي دةسـيت هـةبووة لـةو تاوانـة، دةركـةوت كـَي ئـةو          لَيكؤَلينةوة دةركةوت كـَي بةرثرسـيار بـوو   
ئاذاوةي طَيراوة، دةبَيت ميةني بةرثرس ئةو قةرةبووة بكاتةوة، ئةوة ناكرَي، ضونكة هـةتاوةكو ئازادييـةكان   
بةرتةسك بَيتةوة، هةتاوةكو بة قةناعةتةوة قبوَلي ر اي جياواز نةكرَي لـةم هةرَيمـة، هـةتاوةكو حيـزب بـاآل      

ست بَي لةم هةرَيمة، هةتاوةكو ياسا سةروةر نةبَي لـةم هةرَيمـة، ئـةم كارةسـاتي سـووتان و وَيـران كردنـة        دة
دووبارة دةبَيتةوة، ة طةرةنيت هةية بؤ ئةوةي كة دووبارة نةبَيتةوة، سووتان دووبـارة نةبَيتـةوة، بؤيـة مـن     

ةري دا، تةحقيق دةري خست، ئةو كةسة لَيرةوة دةَلَيم، من داوا دةكةم كة ميةني بةرثرس كة شكايةوة بةس
قةرةبوو بكاتةوة، ناكرَيت، يةعين ئةطةر بَيت و طةرةنتييـةك نـةبَي بـؤ دووبـارة بوونـةوةي ئـةو سـووتان و        
ــَي دَيــت دةبــَي ئَيمــة ســاآلنة دانةنيشــني، موناقةشــةي بودجــةي هــةرَيمي      مــاَل وَيرانــي يــة، بةر اســيت واي ل
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ي بودجةكةي هةرَيمي كوردستان دابنَيني بؤ ئةو كارةسـاتانةي كـة لـة    كوردستان بكةين، دةبَي يةكسةر نيوة
 .ساَلَيك دا دوو جار، سَي جار سووتاني بنكة و بارةطاكان دووبارة دةبَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار شَيروان حةيدةري، فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

لـة كاتَيـك دا سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان ر َيـزدار مةسـعود        / من قسةكامن بةوة دةست ثـَي دةكـةم و دةَلـَيم   
بارزاني هةموو هةوَلةكاني ضر كردؤتةوة بؤ بةر ةنطاربوونةوةي ئةو تةحةديياتةي كة ر ووبةر ووي هـةرَيمي  

ةر ئاسـيت وآلتـاني دراوسـَي، لـة كاتَيـك دا كـة هةوَلـةكاني        كوردستان بؤتةوة، ة لةسةر ئاسيت عرياق و ة لةس
بةردةوامة بؤ ر َيكخستين ماَلي كورد لة ناوةوة و لة دةرةوة، خةريكي بةستين كؤنطرةيةكي نةتةوةيي ية بـؤ  
ــةر َيزان         ــؤ، ب ــاني زاخ ــو ر ووداوةك ــدَيك ر ووداو ر وودةدات، وةك ــنني هةن ــةوَي دةبي ــرة و ل ــورد، لَي ــدةي ك ئاين

كاني زاخؤ بووة جَيطاي نيطةراني هةموو ميةك، ة بة نيسـبةت ثـةممارداني شـوَينة طشـتييةكان، ة     ر ووداوة
بــة نيســبةت ســووتاندني بارةطــا حيزبييــةكان، كــة ئــةوة بــووة مايــةي ئيدانــة كــردن و مــةحكوم كردنــي ة   

ــةرؤ      ــاي سـ ــة ر َيطـ ــةوة، ة لـ ــةرؤكايةتي ثةرلةمانـ ــةن سـ ــةوة، ة لةميـ ــةرؤكايةتي هةرَيمـ ــةن سـ كايةتي لةميـ
حكومةتةوة، بطرة بووة جَيطاي نيطةراني لةميةن سةرجةم ضـني و توَيـذةكاني ئـةم ميللةتـة، منـين بـةة       
بةحاَلي خؤم وةك ئةندامَيكي ثةرلةمان ئيدانة و مةحكوم كردني ئةو كارة نار ةوايانة دةكةم، بةآلم مـن واي  

هةر كةس و ميةنَيك قابيلي قبوَل نيية، لـة  دةبينم، ئاَلؤزكردني باري ئةمين لة هةرَيمي كوردستان لةميةن 
هةمان كات دا تَيكداني ئةو وةزعة بة هيض شَيوةيةك لة هيض كةسـَيك قبـوَل نييـة، جطـة لـةوةة، تَيكـداني       
ثرةنسيثي ثَيكةوة ذيان و تةساموحي ديين لـة هـيض كـةس  و لـة هـيض ميـةنَيك قـابيلي قبـول نييـة، بـةَلَي           

دن شتَيكي خراثة، بـةآلم لـةوة خـراثرت تاوانبـاركردني بةرامبـةرة، دوَيـيَن لـة        تَيكدان شتَيكي خراثة، سووتان
ثــةيامي بــةر َيز ئةمينــداري طشــيت يــةكطرتووي ئيســالمي تاوانبــاري ثــارتي دميــوكراتي كوردســتان دةكــات و  
ــة            ــَيوة بةَلط ــةمان ش ــة ه ــةكطرتوو ب ــيؤني ي ــةرؤكي فراكس ــةر َيز س ــةمر ؤة ب ــات، ئ ــذ دةك ــؤ درَي ــةي ب ثةن

 .....اني ئَيمة دةدا، بؤيةدةستنيش
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر جائةن دانيشن، كةس وةزعةكة تَيك نةدا، ئيتيهام نية، باشة، ر جائةن دانيشة، باشة، كاك شـَيروان ر جائـةن   
نية، دؤكيومَينتَيكي دةنطي نية، ناوي كةس مةهَينن، ر جائةن لة ئَيستا بةدواوة، دانيشة لـة  ( موثوق)شتَيك 

هـي هـةر ميـةنَيك هـاتووة لـة ثرؤتؤكـؤل بسـرَيتةوة،        / ي خؤت ر جائةن، ناوي هةر بةرثرسـَيك يةكـةم  جَيطا
 .تةواو

 :بةر َيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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هةندَي دةستةواذةة ئيستيعمال كـرا كـة مـن لَيـرة دووبـارةي ناكةمـةوة، بـةآلم بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان،           
ثةرلةمان كراوة، من ضؤن لَيرة باسي نةكةم  ئةطـةر ر َيطـةم ثـَي نـادةن مـن باسـي ناكـةم، بـا         سووكايةتي بة 

ثةرلـةمان ضـي كـردووة هـةتا     / ثةرلةمان سووكايةتيشي ثَي بكرَي، سووكايةتي بـة ثةرلـةمان كـراوة و دةَلـيَ    
ثَيكهاتـةكان و  بيكات  ئةوة بةر اسيت سـووكايةتي يـة بـة هـةموو تـاكَيكي كـورد، سـووكايةتي يـة بـة هـةموو           

فراكســـيؤنةكاني ئـــةو ثةرلةمانـــة بـــة يـــةكطرتووي ئيســـالميةوةة، ضـــؤن دةكـــرَي دةزطايـــةكي تةشـــريعي 
هةَلبذَيردراو بةر اسيت سووكايةتي ثَي بكرَي، سـةروةرييةكاني ئـةو ثةرلةمانـة زؤرة، ئـةو ثةرلةمانـة يةكـةم       

زاران شـةهيد هاتؤتـة كايـةوة، قـابيلي     ثةرلةمانة لة مَيذووي ميللةتي كورد، ئـةم ثةرلةمانـة بـة خـوَيين هـة     
، لـة  1991قبوول نية كةس سووكايةتي ثَي بكات، يةك لة سةروةرييةكاني ئةو ثةرلةمانة ئةوةية كة ساَلي 

ــة      7-11-1991 ــةموو ميةنـ ــؤ هـ ــةترَيك بـ ــووة ضـ ــةم فيدراليةتـــةة بـ ــةنَي، ئـ ــواني فيدراليـــةت ر ابطةيـ تـ
كـم لَيـرة دوور بـوو، زؤر    11كاتـة ر ذَيمـي سـةدام حسـني      سياسييةكان، لة ناو دةستووري عرياق ضةسثا، ئةو

ميةن هةبوو ئةصلةن لة ساحةي سياسي كوردستان وجودي نةبوو، يةك لة سةروةرييةكاني ئـةو ثةرلةمانـة   
ئةوةية كة تواني بة ياسـاكردني ئـاآلي كوردسـتان ر ابطةيـةنَي، ئـاآلي كوردسـتان ئةمانـةتَيك بـوو لـة دةسـيت           

ة بـة ئةمانةتـةوة تةسـليمي بـارزاني نـةمري كـرد، بـارزاني نـةمرين بـة ئةمانةتـةوة           ثَيشةوا قازي حممد ك
تةسليمي مةسعود بارزاني كـرد، مةسـعود بـارزانين بـة ئةمانةتـةوة تةسـليمي ئـةو ثةرلةمانـةي كـرد، ئـةو           

دةرةوةي  ثةرلةمانة تواني ئةو ياساية، ئةو ئاآلية بة ياسا بكات، ئَيستا ئةو ئاآلية شـةكاوةية لـة نـاوةوة و لـة    
هةرَيمي كوردستان، بؤية سةروةرييةكاني ئةو ثةرلةمانة زؤرن، من نامةوَي ب،ـمة تةفاصـيلي، ثشـتطريي لـة     
ر اسثاردةكاني ئةم لَيذنةية دةكةم، كة ببَيتة ثاَلثشت بؤ ئـةوةي ئـةو لَيذنـة تـةحقيقي يـة بتـوانَي كارةكـاني        

اوةكان بكرَي، تاوةكو ليذنةي تةحقيقي نةتييةي خؤي ئةنام بدات، ناشكرَي لة ئَيستاوة حوكم لةسةر ر وود
 .ر ابطةيةنَي و دادطا دةبَي يةكاليي كةرةوة بَي بؤ ضارةسةر كردني كَيشةكان، لةطةَل ر َيزمان دا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار صباح بيت اهلل، فةرموو

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـةحكوم و ئيدانـة دكـةم كـو دةخـةرا زاخـؤ و دةخروبـةرَي هاتَينـة ر وودان، بؤضـوونا مـن ئةخـة             ئةز بـةرايي 
ة، ضونكي لـة ر وويـَي ياسـايي دا يـي بـَي موهلـةت بوويـة،        (أعمال شغب)هاتَينة ر وودان كارَيكي تَيكدةرانةية، 

ةلكي بـة بةرنامـة بـووة،    ئةطةر تةماشاي تةبيعةتَي ر وودانَي بكةين بؤمان دةركةوي كو عةفـةوي نـةبووة، بـ   
ضونكي ئةو ئامرازَيت بؤ هَيرة برنَي و خراث كرنَي و سـووتَييَن هاتينـة بكـار هينـان، ديـارة بـري هـةنطي        
هات ناحازر كرن، خاَلةكا دي تر كة عةفةوي نةبووية، زاخؤمة طوت عةفةوي بوو، بؤة ل سـَي جـَي، بـؤة ل    

، ئةخ ر وودانا بؤ تَيكدانا ر ةوشا ئةمين دةخةرَي، بؤ ئاطةري خانطَي، بؤة ل دهؤكَي، بؤة ل زاويتة و جهَي ديرت
دروست كرنا دَلة ر اوكَي ل ناخ خةَلكي مةسيحي و ئَيزيدي، ضونكي بـزاخ هاتنـة كـرن بـؤ هَيـرة بـةرنَي بـؤ        
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ســةر كةنيســة مــةتراني يــة و ســةنتةرَيت ر ؤشــنبرييةت مةســيحيا كــة ئةخــة طةلــةكي دوورة لــة كــةلتووري    
وةكي جةنابيشت ئيشارةتي ثَيداي، ئةطةر جةنابَي سةرؤك بارزاني نةضووبا دةخةرَي ر ةنطة ميللةتي مة، هةر

ــة و          ــي حيبةتيي ــةكي جهَي ــؤ ر وودان ــا زاخ ــيت ر وودان ــا، بر اس ــؤل كردب ــةر ض ــيحي دةخ ــراي مةس ــك و ب خوش
ةو، دة تةعةجووبَي، بؤضي  ضونكة سةدان ساَلة كورد و مةسيحي و ئَيزيدي وةكي برا ثَيكظـة دةذيـن، ثَيكظـ   

ســةنطةري شــؤر ة و خــةباتَي دابووينــة، ثَيكظــة تــةزحيات، قوربانيــا دايــن، ثَيكظــة خوونــا رَيــيت، اوونــةة  
شةهيد هورمز مةليك ضةكؤ كة ثةيكةرةكي طةلةكا مةزن ل ناخ سنوورَي ثارَيزطاها دهؤكي بـؤ هاتيـا دانـان،    

مانا مـة تَيكـةل بوويـة، بؤضـي ئـةخ      شةهيد حممود ئَيزيدي باشرتين اوونة ئةخان قـةهرةمانا دطـةل قـةهرة   
ر وودانة دروست بوو لة ئةخ وةختةيدا، ل بؤضوونا من ضونكة حازري دَيتة كرن بؤ كـؤنطرة نةتـةوةيي، كـة    
بَينَيتة كرن دطةل براييت مة كـوردَين سـوريا، ثَينطاخـا ضاكسـازيي سـةرؤك بـارزاني يَيـد طةهَينـة قؤناغـةكا          

تَينـة ضارةسـةر كـرن، زةمينـة سـاز يـا بـؤ ر َيكخسـتنةخانا مـام كـوردي،           طةلة باة، ر وودانَي سةر سـنووري ييَ 
ثشتةخانَيا مةزنا دوةلي بؤ ئةزموونا كوردستانَي هةية، وةآلتَيكي تةناهي و سةقامطرية ئـازادي و دميوكراسـي   

ة تَيهدا بةرقةرارة، بةري ضةند ر ؤذة جؤو بايدن جَيطري سـةرؤكا ئـةمريكا سـةردانا كوردسـتانَي كـر، ضـونك      
هةرَيما كوردستانَي هةرَيمةكا تةناهية، كوردستان بووية سينطي موعادةلةي سياسي دةخةرَي وَيـداو بـة هـةر    
ــدا      ــارزاني تَي ــةرؤك ب ــةنابَي س ــتانَي و ج ــةرَيما كوردس ــا ه ــتانَي، ر ةئي ــةرَي كوردس ــدايَي و ل دةخ ثرســَيكا طرَي

دةخةرَي، ر ةئيـا  نا زةرةمةند بينت ئة ل خَي ر وودا ئةل خاوةرطرتن، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةطةر كةسةك 
ثارتي دميوكراتي كوردستانة، ضونكي زاخؤو دةخةري ديرت زؤربـةيا جـةماوةرَين وان    ئَيكي يمن زةرةزةمةند

ثارتينةو سةدان و هةزارةهان ثَيشمةرطةو شـةهيدانة، خـةلكَي ثارَيزطاهـا دهـؤكي بـة طشـيت ئةطـةر داخـوازا         
نن داخوازا خؤ لة كَي دةكةن و هاوارا خؤ بؤ كَي دةبةن  بر اسيت وةكي خؤ بَينة هةبن، يان طلةيي هةبن، دزا

نيشاندان و زةماني تر نةماية خةَلكي دي تر بَينة خاثاندن، جةماوةر باة ر ةة و سثيا لَيـك جـودا دكـاتن،    
نت، كَي دةطةينيتة دزانينت كَي خزمةتا وي كرية، كَي بةرةخاني لَي كريية، كَي تةزحية بؤداية و كَي دثارَيزي

قؤناغا ر زطارييا  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانَي، ئةمةي بةحسي سةروةري ياسا دكةن، ئةطةر بةري خؤ بدةينة 
بؤ اوونة حةتا نهو، هةندةك ميديا ل ضوارضَيوةي ياساي ر ؤذنامةطةري هةَلسوكةوت ناكـات، بـةلكي بـواري    

دكـرن و تةصـعيدي، ة سـةر ئاسـيت سياسـي، نةتـةوةيي،        ميديايدا توخب دَيننة بةزاندن، تةشهريَي و برييَن
ــر      ــةكي ت ــةَلطا مواز كــةت و ذ مي ــاكي كؤم ــتمانييا ت ــا نةتــةوةيي و نيش ــةكي ئينتيماي ــة ذ مي نيشــتماني، ئةخ
هاندةرَين بؤ تةصـعيدي، ئاراسـتة كردنـا ميـديا بـة عـةقارَي طةلـةكي خراثـة، كـو ئةخـة دذي ثـةياما ثـريؤزا             

دي موازكرنا موقةدةسات و خةبات و ثريؤزييةت ميللةتينـة، ئـةخ هةنـدة جوانكرَيـت     ر اطةياندهَيية، كو هةن
دةستكةختا ميللةتَي خؤ نينة، دمياهيـا ئـةخ داخـوازَي دكـةم خودانَيـت ئـةبَي ثيالنـَي و هانـدةر و هَيرشـبةر          

 .بدةنة دةسيت عةدالةتَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرموومصطفى أمحد صبيحةسوثاس، ر َيزدار 
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 :مصطفىبةر َيز صبيحة أمحد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَين هةموو شتَيك ثشـتطريي لـةو بةياننامةيـة دةكـةم كـة لةميـةن سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتانةوة          
دةرضــووة، هــةروةها ثشــتطريي و دةستخؤشــي لــة هــةردوو لَيذنــةي نــاوخؤ و لَيذنــةي مــام مــرؤخ دةكــةم بــؤ 

لة ثارَيزطـاي   1111-11-1ةو ر اثؤرتة، هةروةها ر اسثاردةكانيان لةسةر ر ووداوة نةخوازراوةكاني نووسيين ئ
دهؤك و زاخؤ و دةوروبـةري، هـةروةها ثشـتطريي لـة ر ةئيـةكاني بـراي بـةر َيزم كـاك دَلشـاد شـةهاب دةكـةم،            

ناياسـاييةكانيانةوة لـة   بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمان، ر وودانـي ئـةم حةدةسـة بـة هـةموو كـردةوة نامرؤخانـة و         
دةخةري بادينان بـة دةرةجـةي يةكـةم تةئسـري لةسـةر سـومعةي هـةرَيمي كوردسـتان دةكـات، ة لـة نـاوخؤي            
عرياق، ة لة دةرةوةي عرياق، ئاماني بكةراني ئةم كارة تَيكدةرانـة ئةوةيـة كـة سـيماي هـةرَيمي كوردسـتان       

ــتان     ــةلي كوردسـ ــتا وةك طـ ــاكو ئَيسـ ــةوةي تـ ــةن، ئـ ــةوة   ناشـــريين بكـ ــايين و نةتـ ــةي ئـ ــةواوي ثَيكهاتـ ــة تـ بـ
جياوازةكانييةوة شانازي ثَيوة دةكةين، لةبةردةمي جيهان وَينـةي ثَيكـةوة ذيـان و برايـةتي كوردسـتاني ثـَي       
وَينة دةكةين، ئةو ئارامي و ئاساين و سـةقامطرييية كـة لـة سـايةي هَيـزي ثَيشـمةرطةو ئاسـاين و ثؤليسـي         

َيز سةرؤكي ثةرلةمان لةمةة جوانرت ئةو تةبايي و طياني لَيبووردةيي يـة  كوردستانةوة فةراهةم كراوة، بةر 
كة لة ناو ئةو ذينطة ئارام و سـةقامطريي يـة ر ةنطـي داوةتـةوة، هـةر بؤيـة ئـةم ر ووداوة بـة هـةموو كـردةوة           

ر ؤذي نامرؤخانة و ناياساييةكانةوة، بة هةموو كردةوة نا مةس وومنةكانيةوة شتَيكي موفاجةئ بووة، كة لـة  
هةيين ر ابردوو لة شاري زاخؤي دةمل و دةوروبةري ر وويداوة، دةتوانني بَلـَيني كـة ئـةوة دةسـتَيكي سياسـي      
موةجةه بووة، كة هةَليانكوتاية سةر هةندَيك شوَيين طةشت و طـوزاريي كـة ئـةوةيان بـة جيهـاد دانـاوة، ئـة        

لـة ئـازادي تاكـة كةسـي كـة دةبَيـت مافيـان        شوَينة طةشت و طوزارييانةيان سووتاندووة، كة ئـةوة تةعةدايـة   
ثارَيزراو بَيت، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، بةثَيي دةستووري هـةرَيم و دةسـتووري عـرياق و بةنـدةكاني مـام      
مرؤخ و ميساقي نَيودةوَلةتي ر َيز لة ئازادي تاكة كةسـي طـرياوة، بـة هـةموو شـَيوةيةكين دةبَيـت مـام تاكـة         

داوي لةو جؤرة ئةطةر لة هةر شوَينَيكي تر بَييطـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان ر وويـدابا      كةس ثارَيزراو بَي، ر وو
لةوانةية بة ئاسايي سةير كراباية، لةبةر ئةوةي خةَلكي ياسا شكَين لةو شوَينانة جَيطةيان دةبووةوة، ئةوةي 

اسـيت ثشـَيوي دروسـت    جَيطةي داخة بؤ هةرَيمي كوردستان ئةوةية كة ئةو كارة نامرؤخانة و ناياساييانة بةر 
كردووة، دةتوانني بَلَيني كة لة قالبَيكي بةرنامة دارَيذراو بووة، هةروةها ثةممارداني ئةو شـوَينانة يـان ئـةو    
طوندانة بووة كة برا مةسيحييةكان و ئَيزَيدييةكان خاوةنني، بؤية ئـةم كـارة تَيكدةرانـة هـةر كـةس و هـةر       

تَيكداني ئاساين و سةقامطريي كوردستان، هةوَلَيكة بؤ تَيكـداني ئـةو   دةستَيكي لة ثشتةوة بَيت هةولَيكة بؤ 
برايةتي و ثَيكةوة ذيانةي كـة بةدرَيـذايي مَيـذوو لـة نَيـوان ثَيكهاتـةكاني طـةلي كوردسـتان بـووني هـةبووة،           

ن هةروةها هةوَلَيكة بؤ تَيكداني طياني فرةحيزبي و ئةو ذينطة دميوكراتييةي ئةمر ؤ لـة هـةرَيمي كوردسـتا   
بووني هةية، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، خاَلَيك كة لة هةموويان طرنطرتة ئةوةية كـة هةوَلَيكـة بـؤ تَيكـداني     
ئةو بةرنامةيةي كة بـةر َيز سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان ر َيـزدار مةسـعود بـارزاني لةسـةر ئاسـيت نـاوخؤ و           
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هـةوَلَيكي بـةر َيزيان بـؤ ئةوةيـة نـةك       ئيقليمي و جيهاني بؤ ئايندةي كوردستان دةسيت ثَي كردووة، هـةموو 
تةنها توندوتيذي و بةرهةمهَيناني توندوتيذي لة ناو ثَيكهاتةي كؤمةآليةتي و تةواوي ثَيكهاتة جياوازةكاني 
كوردستان بووني نـةبَيت، بةَلكـة لةسـةر ئاسـيت ناوضـةكة و عرياقـين سـةرؤكي كوردسـتان بـةر َيز مةسـعود           

و نةتــةوةكاني ديكــة، هَيــز و ميةنــة سياســييةكان ر َيطــةي ديــالؤؤ و لَيــك  بــارزاني لةهــةوَلي ئةوةدايــة طــةل
تَيطةيشنت و ضارةسةري ئاشـتييانة بطرنـة بـةر بـؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـةكاني نَيوانيـان، بـةر َيز سـةرؤكي           

ارَيكي ثةرلةمان، بؤية لةو ضوارضَيوةيةدا، كاتَيك هةوَلَيكي تَيكدةرانة لةم جؤرة لـة ثـر  يـان لـة ناكـاو لـة شـ       
وةك زاخـــؤ و دةوروبـــةري ر وودةدات ئامـــاني ئـــةو دةســـتة تَيكدةرانـــة تـــةنيا تَيكـــداني ذينطـــةي ئـــارام و  
سةقامطريي زاخؤي دةمل نية، بةَلكو ئامانة سةرةكييةكاني تَيكداني كةشـي ئـارام و سـةقامطريي و ثَيكـةوة     

ثاراستين ثَيكـةوة ذيـاني برايانـةي نَيـوان     ذياني برايانةية لة هةرَيمي كوردستان، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، 
ثَيكهاتةكاني كوردستان تةنيا ئـةركي سةرشـاني حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان نيـة، بةَلكـة ئـةركي هـةموو          
خةَلكي كوردستانة كة دةبَيت ثَيكةوة ثارَيزطاري لَي بكةين، بة هيض شَيوةيةك ر َيطة نةدةين بـة هـيض كـةس    

انة تَيك بـدةن، بـة هـةر بةهانةيـةكي جـؤراو جـؤرين بَيـت ر ةوشـي ئـارامي و          و ميةنَيك كة ئةم ثَيكةوة ذي
ســةروةري ياســا لــة هــةرَيمي كوردســتان ثَيشــَيل بكــةن، ئَيمــة تةعــةدامان لــة كــةس نــةكردووة و داواي           
لَيبــووردنين لــة كــةس ناكــةين، هــةروةها تةعــةدا كــردنين لــة كــةس قبــوَل ناكــةين، بةَلكــة دةبــَي داواي     

لَي بكرَيت، هةروةها باسي كةلتووري شاخ دةكةن، كة بة كـةلتوورَيكي خـةراث نـاوي دةبـةن،      لَيبووردنيشمان
هةموومان باة دةزانني كة ئةوة بةرهةمي خةباتي شاخة كة ئَيستا ئَيمة و ئةو بةر َيزانة لَيي دانيشـتووين،  

ك لة سـاَلي ثـةناكان   ئَيمة فةخر و شانازي بة خةباتي شاخ و كةلتووري شاخ دةكةين، هةروةها هةموو كاتَي
بارزاني نةمر كة ناسنامةي طةلي كوردسـتانة خـؤي فةرموويـةتي كـة شـانازيية بـؤ مـرؤخ كـة خزمـةتكاريي          
ميللــةتي خــؤي بَيــت، بؤيــة لَيــرةدا بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان دةبَيــت هــةموومان ثَيكــةوة بــؤ دةركــةوتين    

ةتييةي كة بةر َيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بـؤ  ر استييةكان ثشتطريي خؤمان دةربرب ين بؤ ئةو لَيذنة تايب
 .لَيكؤَلينةوة لةو ر ووداوة نةخوازراوانة ثَيكي هَيناوة، ئيرت سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسني حممد، فةرموو عل سوثاس، ر َيزدار 
 :بةر َيز علي حسني حممد

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و ليذنةيـة بـووم لـة تـاوتوَيكردني ئـةو ر اثؤرتـة، ناضـمة سـةر ئـةو          بة حـوكمي ئـةوةي خـؤم ئةنـدامَيكي ئـة     

بابةتانــة، بــةس حــةز دةكــةم ئامــاذة بــة ضــةند تــةوةرَيكي تــر بكــةم، بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان، بــةر َيزان   
ئةنــداماني ثةرلــةمان، هــةروةك بيســتمان و بينيمــان بــؤ ر ووداوة دَل تةزَينةكــةي دةخــةري بادينــان زؤر         

بوو، خوَيندنةوةي جؤرا و جؤر هةبوو، تةبعةن حةقيقـةتي تـاَل ئةوةيـة كـة ر ووداوَيكـي دَل      خوَيندنةوة هة
تةزَين ر وويداوة، من لَيرةوة دةسيت ثَي دةكةم، هةموومان دةزانني دؤخي ئةور ؤي كوردستان لة ئارامي و لة 
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اتا ئاوةداني و ئارامي هي ئاساين و لة ئاوةدانين دةرةنامي هةوَل و تَيكؤشاني هةموو كوردستانييةكانة، و
خؤمانة، بةآلم ثرسياري من ئةوةية ئؤباَلي تَيكداني ئةم بارودؤخة، لـةباربردني ئـةم دةسـتكةوتانة، ئؤبـاَلي     

ئـةو ر ووداوة ضـةندة خؤماَلييـة و ضــةندة     بيـوةي دةكةوَيتـة ئةسـتؤي كـَي  بـة حةقيقـةت دةتـوانني بَلـَيني        
ةكيشـي ثَيـوة ديـار بـَي، ديـارة ئـةم ر ووداوة ضـةندين ميـةني         دةستكردين بَي ديسان و مومكينة سيماي دةر

هةيــة، كــة ثَيشــَيل كردنــي ياســا، ثَيشــَيل كردنــي مــام تاكــة كــةس، ســةروةرييةكاني نةتــةوةيي و ئاسايشــي    
نةتةوايةتين لة بةرجةستةترينيانة، كة ئةوةة بة بر واي من لةم وةرزي ثايزةوة بارانَيكي وشكة، لة ر ق و 

سةر دةخةري بادينـان دا بـاري، هةرضـةند ئةطـةر بَلـَيني ئـةم ر ووداوة ر ووداوَيكـي عةفـةوي و         نةفرةت كة بة
ر ووكةشَيكي خؤماَليانةشي هـةبَي، بـةر َيزان، ئَيمـةي زؤرينـةي موسـوملان لـة كوردسـتان بـةهؤي بـاآل دةسـيت           

ي، هةراسـان و لـة   هةست بةو مةترسييانة ناكةين كة كةمينةي ئايين لـة بةرامبـةر تةتـةرور يـان تونـدر ةو     
ــةيين         ــذي ه ــةي نوَي ــة خوتب ــةَلم ك ــاودةنطن لةط ــوةة ه ــةوة ئَي ــات، بةدَلنيايي ــةران دةك ــؤي نيط ــدةي خ ئاين
ثرؤسةيةكي ثريؤز و مةزن و ثر  بةهاية، بةآلم مةرج نيية خوتبةي هـةر خـةتيبَيك ثـريؤز و بـةهادار و بـة      

ابي هةبَي لة نـاو كؤمـةَلطادا، مـةرجين    ئةمةك بَيت، مةرج نيية واتا و ثةيامي هةر خوتبةيةك دةوري ئيي
نية سةرجةمي ئةو خةتيبانةي كة ذمارةيـان لـة ئـةمر ؤي كوردسـتان دا دةطاتـة ضـةندين هـةزار كـةس، بـة          
طةروويةكي ثر  لة سؤز و خؤشةويسيت سوكناي بـةدَلي بـر واداران بـدةن، بـةر َيزان كوردسـتانييةكان بةباشـي       

دوو دَلـدارين مومكينـة ببَيتـة جنـون، جـا ئَيمـة لـة كوردسـتان زؤر          دةزانن كة تةتةرور تةنانةت لة نَيوان
حاَلةتي تةتةرور و تاآلوي سياسي و ئيعالم و ر اطةياندن و ئةوةمان ضَيشـتووة، ديـارة بـة هـةموو ميـةكمان      

ؤتـان  نابَي بهَيَلني ئةو دياردةية باوةر ي ديين بدرَيتةوة، واتا تةتةروم ديين مي ئَيمة دروست بَي، ضـونكة خ 
ــراو و       ــاوةر ي ناس ــرة ب ــةبووني ف ــتان ب ــن كوردس ــة، دةزان ــاني ئةديان ــةوة ذي ــتان ذينطــةي ثَيك ــن كوردس دةزان
دةوَلةمةندة، بة داخَيكي زؤرةوة لة ر ووداوةكاني دةخةري بادينـان لـةو دواييانـة ئـةوةي كـة بينيمـان بـةرةو        

و نامولتةزميي هَيناية سةر شةقام، تا ر ووي تةتةرور يان توندر ةوييةكي ئةوتؤ بووين كة خةَلكي موراهيق 
باري ئاسايشي ئةو دةخـةرة، تـا ناوبـانطي كوردسـتان، تـا دةسـتكةوتةكاني ئـةك طةلـة خباتـة ذَيـر ثرسـيار، تـا             
ئةوةي كة هةَلبكوترَيتة سةر ماَل و ساماني هاووآلتيان، ثرسيار ئةوةية ئةوة بؤضـي  لـة ثـاي ضـي  بـؤ لـةم       

دةزانن نار ةزايةتي و تةنانةت صرياع و طةمةي سياسين شتَيكة، جيـاوازة لـة    كات و شوَينةدا  بةر َيزان وةك
شةغةب، لة ئاذاوةنانةوة، لة توندوتيذي، هةر ةشةدان لة ماَل و طياني هـاووآلتي سـيظيل، بـة تايبـةت ئةطـةر      

ة ئـريادةي  ئةوانةي كة كةوتوونةتة بةر ئةو ئازارة، تايبةمتةندي ديين و مةزهةبيشيان هةبَي، بـةبر واي ئَيـو  
ــان        ــةرور ي ــةي تةت ــة ر ووط ــت ك ــن بةس ــتؤتة ب ــةوةيي طةيش ــةت نةت ــداري، تةنان ــي، ئي ــةركردايةتي سياس س
توندر ةوي بكرَيتة قيبلةي نوَيي ئةم خاكة، فةتواي سووتاندني خانوو و كؤطا و لةو ضةشنانة بكرَيتة دياري 

دةبـَي ضـي   / و لـة ئَيـوةة دةثرسـم    بؤ دةخةري بادينان، ياخود شوَيناني تري كوردستان، مـن لَيـرة لـة خـؤم    
بكةين  كارةساتَيكة قةوماوة، ر ووداوَيكي دةَلتةزَين ر وويداوة، خةَلكَيك زةرةرمةند بوون، دةبـَي ضـي بكـةين    
تا ئةم ر ووداوة دَلتةزَينانة دووبارة نةبنةوة  ئةم دياردة قَيزةوةنانة نةمَينن، بةهةشتين بة نرخـي دؤزةخ  
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، بة كوردستانيياني نةفرؤشني، تا ترس و نيطةراني نةكرَيتـة تَيشـووي سـةفةر    بة ميللةتةكةمان نةفرؤشني
بؤ ئايندة و ضارةنووسي ئةم ميللةتة بة هةموو ثَيكهاتةكانييةوة، بةر َيزان وةك خؤشتان دةزانن لـة هـةموو   

ةَلـَيم  ئةدياني سةماوي هيض ثريؤزييةك لـة ثاراسـتين ر ؤح و طيـان و كةرامـةتي ئينسـان بـةرزتر نيـة، مـن د        
ئةطةر دةخوازن لة ئايندةة مـةي فرؤشـييةكان، كؤطاكـان، شـوَيناني مةسـاج بسـووتَينن، بـرووخَينن، بـةآلم         
هةرةس بة باوةر ي خةَلك نةهَينن، متمانةي خةَلكمان لة ناو نةبةين، هةسيت خؤشةويسيت لة ناو خةَلك بـا  

َيي دةَلَيني تةبايي، ثَيي دةَلَيني ئاسـاين، ثَيـي   لة ناو نةبةين، با ئةو دؤخةي كة ثَيي دةَلَيني ثَيكةوة ذيان، ث
ــَيني دادطــةري لــةم هةرَيمــة نةكةوَيتــة بــةر ر ةشــةباي ناحــةزان، كــورد وتــةني تــةر  و وشــك بةيةكــةوة      دةَل
دةسووتَين ئةو دةمة، كةس براوةي ئةو شةر ة نابَيت، ئَيوة باة دةزانن دؤخـي ئـةور ؤي هـةرَيمي كوردسـتان     

و خــةبات و كــؤَل نــةدان و خــوَين ر شــتين دةيــةها ســاَلةي كوردســتانييةكانة، ئــةم   بــةري ر ةنــج و زةمحــةت 
كوردستانة بةم شَيوة ئاوةداني بةخؤوة ديوة، بةو هةموو زةمحةتة كوردستان بةم قؤناغة طةيشتووة، بـةآلم  

ني يـة،  زؤر بة ئاساني دةتوانَي كوردستان لةو دؤخـة نـةمَييَن، لـةو دةسـتكةوتانة، لـةو خؤشـي و لـةو ئـاوةدا        
ئَيمة هةموو ميةكمان بةرثرسـيارين بةرامبـةر بـةم دؤخـة، هـةموو      / دوور بكةوَيتةوة، من دوا وتةم ئةوةية

ميةكمان دةبَي هانا بةرينة بةر ئةزموونةكان، ئةو ئةزموونانـةي ر ابـردوو كـة ئـةنامي بـاة و ئييـابي لـَي        
نــي قةيرانــةكان، بــؤ هَيــور كردنــةوةي  كةوتــةوة بــؤ دةرضــوواان لــة بازنــةي قةيرانــةكان، بــؤ ئيــدارة كرد  

ــوازم          ــن دةخ ــيَت، م ــؤي هةس ــةركي خ ــة ئ ــةر و ب ــة ب ــؤي بطرَيت ــكةي خ ــا ر َي، ــا ياس ــةبيعي ت ــة، ت بارودؤخةك
نامتمانةيي بر ةوَيتةوة، طوَيطرتن بـؤ يـةكرتي، ثَيشـوازي كـردن لـة بـريؤي خَيرخـوازان، بـؤ ضارةسـةري ئـةو           

بَي مةرجين، ضونكة كاريطةرترين شت بؤ دابيين ئةمنيةت ر ووداوةة بكةوينة تاكة بر ياري ثَين وةخت، 
و ئاساين لة كوردستان كؤدةنطي و دروست بووني قةناعةتَيكي ناوخؤيي ية كة هةموو شوَينَيكي كوردستان 
كةوتؤتة بةر ئاماني هةر ةشةي ناحةزان، تةبعةن خؤشتان دةزانن هةَلة بة هةَلة سارَيذ نـاكرَي، نادادطـةري   

ؤ نادادبووني نادادطةري، ئَيمة لة ثةرلةمان كة باس لة سةروةري ياسا دةكةين، ناكرَيت بـة بـَي   ثاساو نيية ب
 .ياسايي ئةو سةروةرييانة ثَيشَيل بكةين، ديسانين هةر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار سؤزان يوسف، فةرموو
 :بةر َيز سؤزان يوسف خؤشابا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ةت نةبَي كاك بةر َيز، دةتوامن بة عةرةبي قسة بكةم  ئةطةر زةمح

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كةرةمكة
 :بةر َيز سؤزان يوسف خؤشابا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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أطلب املعذرة مان زمالئا  و أخاوان  و أخاوات  ال ملاانيني لعادت مقادرت  علاى الاتكلم باللياة الكوردياة            / أوال 
طريقة جيدة، أقف اليوت مذهولة و مساتيربة ألول مارة  اا حيصال يف ماطقاة دهاوت، و يتباادر يف ىها          ب

الكثري من التساؤوالت عن سبب كل ما حيدث و ما قد حيدث، و ال أجد اإلجابة  لكثري من التساؤوالت فيما كان 
ملسايحيني أو اإليزياديني هام    الذي حصل بسبب دي ، من حيث مبدأ احلالل و احلرات، أت بسبب قاوم  كاون ا  

طائفة أو هم شعب خمتلف عن الشعب الكوردي، كل هذه التساؤوالت تدور يف ىه  و جتعل  ال أجد هلا جوابا  
عسى ولعل أجده هاا يف هذه القاعة و ضمن األسطر و الكلمات اليت مسعتها حلد اآلن، و لكن الاذي أناا متأكادة    

مضمر يف األفكار و يف القلوب ماذ زمن، و اهلدف ماه غري واضح، و  ماه أن الذي حصل هو ش ء مدبر و ش ء
لكاان هاااات هاادف ملمااو  و هااو تفكيااك هااذا الاساايا ا تمعاا  أو التعااايا الساالم  الااذي يعيشااه ا تمااع     
الكوردستان  بكل قومياته و بكل أديانه، فاهلدف هاا واضح، املسألة ليست مساألة إحاراق حماالت أو بااياات أو     

ما شابه، و إمنا أبعد من ىلك بكثري ألنها وصلت إىل حد املسا  بقوت و بشاعب مسااو و الكال و كماا     مطاعم و 
حضراتكم مجيعا  شاهد  باذلك، الحاول لاه و ال قاوة، مستضاعف و لايس ضاعيف، و الاذي عاا  ضامن هاذه             

و مازلااا حلاد اآلن و    الرقعة اجليرافية ماذ مئات الساني مع اإلخوة األكراد يف ظل التسامح و احملبة و األخوة
حتى اللحظة نعيا على نفس املبدأ، إىن هاات يد خفية تروت أن تفكك هذا الاسيا و أن تفعل ما يرتت أثرا  
سلبيا  على الاها الدميقراط  الذي يسلكه كوردستان حاليا ، و أماات أنظاار العااو كلاه، و يشاهد لاه العااو كلاه         

إمخاده قبل أن يستمر و يستفحل ليجد مكانا  أوسع و أسااليبا  أغارب و   بهذا، و لكن علياا تدارت هذا اخلطر و 
أخطر من الذي حصل، و هذا أكيد يأت  من خالل تظافر اجلهود الكلية أفرادا  و مؤسساتا  و وزاراتا  و حكوماة   

ة األوىل و و الكل مع  بهذا الكالت، فليست وزارة األوقاف وحدها املعاية بهاذه املساألة و إن كانات ها  بالدرجا     
لكن هاات أيضا  وزارة الرتبية، و وزارة الثقافة و حتى األحزاب السياسية و املؤسسات الشبابية التابعة هلا، كلهم 
معايني بتوعية ا تمع و األفاراد مان أجال إعاادة السالم و األمان و اإلساتقرار و باث روح التساامح و األخاوة           

بصفيت عضاو برملاان كوردساتان و كممثلاة عان الشاعب الكلادان          مابني كل أفراد ا تمع يف كوردستان، و هاا
السريان  اآلشوري و كون  آشورية قبل أن أكون مسيحية من واجيب و من واجب كل ماكم كعضاو برملاان هاو    

نا و  إيصال صوت ا تمع أو صوت اجلهة اليت ميتثل إليها للعاو و لل ملان بصورة خاصة، و من هذا املاطلق فأ
من دستور إقليم كوردستان و اليت تاص علاى مااح األقلياات و مااهم      35املكان أطالب بتطبيق املادة من هذا 

الكلدان السريان اآلشاوريني احلكام الاذات  يف أمااكن تواجادهم يف إقلايم كوردساتان، وىلاك سايكون جازءا  مان            
 .معاهدة األخوة و الصداقة و احملبة و التعايا السلم  يف املاطقة، و شكرا 

 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .شكرًا، ر َيزدار ناسك توفيق، فةرموو
 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريم

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ديارة وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان، ئةندامي نة لة لَيذنةي ناوخؤ بووم، نة لة لَيذنةي مام مرؤخ بووم، بـةآلم  
يشـتم بـؤ ئـةو سـةفةرة و بـؤ ئـةو دةخـةرة بـؤ ئـةوةي لـة نزيكـةوة            وةكو ئةندامَيكي ثةرلـةمان لةطـةَليان ر ؤ  

ئةحداســـةكان ببيـــنم و تـــةنها لـــة شاشـــةي تةلةفزيؤنـــةوة قـــةرار و قســـةكااان نةكـــةين دواتـــر لةســـةر    
ــةر       ــا ه ــتانة، وات ــاني كوردس ــتة داخراوةك ــةري ليس ــة نوَين ــةو ثةرلةمان ــةوةي ئ ــوكمي ئ ئةحداســةكان، بــة ح

بَيكني، كاتَيــك كــة خةتــةرَيك ر وو دةكاتــة ئــةو ليســتة مــةجبوورين       يــةكَيكمان نوَينــةري ليســت و حيــز   
ئؤتؤماتيكي، لةبةر ئةوةي نوَينةري ئةو ليستةين ديفاع لةو ليستة بكـةين و بـزانني بةدواداضـووين بكـةين     
بؤ ئةو طرفتةي كة ر ووي كردؤتة ئةو ليسـتة، مـن ئـةوةي كـة زؤر جَيطـةي نيطـةرانيم بـوو بةر اسـيت، هـةر          

رَيكي تـر دةيَلَيمـةوة، ثـر  بـة دَل نيطـةراني خـؤم دةردةبـر م بـؤ ئـةوةي كـة هـات بةسـةر دةخـةري              لَيرةوة جـا 
زاخـؤدا، بـةس ئـةوةي كـة زؤر جَيطـةي نيطةرانيـة ئةوةيــة كـة بؤضـي سـووتاندني شـوَيين مـةي فرؤشــنت و            

ة دةرضـوو  شوَيين مةساج رةبت بَي بة مةسيحي و يةزيدييةوة، ئايا ئةو خؤثيشاندانةي كة لـة مزطةوتةكـةو  
هيض شيعارَيكيان هةَلربيبوو دذي مةسيحي و يةزيدي  ئايا ئةطةر سةيرَيكي طرتة خيديؤييةكان بكةين هـيض  
قسةيةك هةية دةربارةي ئةوة  دةكرَي ئَيمة قسة لةسةر دةرئةنامةكان نةكةين، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، 

وتةكـةوة دةرضـووة و بؤتـة هـؤي ئـةوةي كـة       قسة لةسةر هؤكارةكان بكةين، ئايا ئةم غةوغائةي كة لة مزطة
ر ووبكاتة ئةو دوكانانـة سـةبةبةكة مـةي فرؤشـتنة يـان سـةبةبةكة مةسـيحي و يةزيديـة  مـن تَيناطـةم بـؤ            
يةكسةر ئةوةي لَي خوَينراوة، بؤ ئةوةي ئةو ترس و خؤفة بكةوَيتة دَلي براياني مةسيحي و يةزيـدي وايـان   

يـاني ر ؤذانـةي خؤيـان، بـؤ ئـةوة نةكرايـة حةرةكةيـةكي كؤمةآليـةتي كـة بـة           ئةصلةن مةترسيان هـةبَي لـة ذ  لَي بَي 
فيعلي بةوةي مـن ثَيشـرت لـة زانكـؤ رةفيقـي بادينـانيم هـةبووة، ئَيسـتاة ئةنـداماني ثةرلـةمان دؤسـيت مـنن كـة لـة               

تةصـةور  دةخةري بادينانن، خةَلكَيكي زيـاد لـة حـةد موتةحـةفيزن، هـةمووي مةسـائيلي تـةدةيونيان زؤر تيايـة، تـؤ          
ناكةي ئةوة دذي شتةكة بووبَي وةكـو زؤربوونَيـك كـة لـة دةرةوةي ياسـا ئـةوة زؤر بـووبَي، بـؤ يةكسـةر ئؤتؤمـاتيكي           
كراية سـةبةبَيك بـؤ دذايـةتي كردنـي ميـةنَيكي كةمينـة، كـة خـؤي تـؤ دةرطـات بـؤ كردؤتـةوة، لـة شـوَينَيكي تـرةوة                

خالَيكي تر ديسـان بـؤ كةمينةيـةكي    / يتةوة سةر  ئةوة خاَلَيكر زطارت كردووة، ئَيستا بؤ لَيرة ديسان مةترسي دةخة
تر لةو دةخةرة كة حيزبَيكي سياسي وةكو يةكطرتوو كةمينةيةكي سياسي ية لةوَي، لةوَي دوو حيـزب هـةن، حيزبـي    
تـرين هةيــة تةبعـةن، بــةآلم ئــةوةي زؤر ديـارة لــةو سـاحة و لــةو دةخــةرة هـةموو كــةس دةزانـَي ثــارتي دميــوكراتي       

تان و يــةكطرتووة بــة ثلـةي دووةم، كةواتــة تــؤ هـاتي دةســتت بــردووة بـؤ دوو كةمينــة، كةمينةيــةكي ئــايين،    كوردسـ 
كةمينةيةكي سياسي، ئةم دةخةرة، دةزطا ئةمنييةكان، دةزطا ئيدارييةكاني ئـةو مةنتيقـة لـة بـاتي ئـةوةي ئـاو بكـةن        

واردن و شـتة بـووة، ئَيمـة دةبـَي بـة ثَيـي ياسـا        بَلَيني ئةوة دذايـةتي كردنـي ئـةو ئـارةق خـ      بةو ئاطرة، لةباتي ئةوةي
كــؤنرت ؤَلي بكــةين، يةكســةر ئؤتؤمــاتيكي خســتيانة ميــةني ئــايين و مةزهــةبي، زائيــدةن مةســافةيةكي زؤر لةبــةيين   
سووتاندني ئةو بازار ة هةية لةطةَل سووتاندني بارةطاي يةكطرتوو، دةَلَيني بؤضي بارةطاي يـةكطرتوو سـووتَيندرا لـةو    

انة  دةَلَي رةد فيعلة، باشة ئةطةر وابَي رةد فيعل دةبـَي مةسـيحي و يةزيدييـةكان بـن سـووتانديان، بـةس وا       بةرثرس
نية، ئةوةي لة طرتة خيديؤييةكان دةبينني نة خةَلكة، نة جةماوةرة، نة يةزيـدي و مةسـيحي يـة، كـَي دةيسـووتَييَن       

ي سياســي يـة، يـان بـا بَلـَيني صـرياعَيكي سياسـي يـة كــة        بـة ئاشـكرا ديـارة خـةَلك دةيبـييَن و ئـةزانَي، ئـةوة بـوغزَيك        
كـة لـةم ثةرلةمانـة بـةر َيزة      1993ي سـاَلي  14ديسان جـارَيكي تـر ياسـاي ذمـارة     ( مع األسف)ناتوانرَي هةزم بكرَي، 



 119 

وة ئيقرار كراوة، ياساي تةعةدودي ئةحزاب هةتا ئَيسـتا وةكـو ثَيويسـت جَيبـةجَي نـاكرَي، دةَلـَي ئـةوة نيـة ر َيطـةم دا         
زياد بَي، ئَي وةلآل ر است دةكات بةس نية ر َيطة دةدا هةناسة بدةم، بةس نية ر َيطـة دةدا تةوعيـة بكـةم، ئـةي مـن لـة       
ئيتاري ئةم ياساية ئةطةر ضةند ساَلة ئـةوةي دةوتـرَي، ضـةند سـاَلة ئـةم حيزبـة لـة ئـةدةبياتي خـؤي دا تـةحريزي           

ياسا قسةت لةطةَل نةكرد  بـؤ بارةطاكـاني دةسـووتَيين، بـؤ نايـةي       كردووة و وتوويةتي بطرن، بكوذن، برب ن بؤ بةثَيي
بة ثَيي ياسا ثَيي بَلَيي كاكة تؤ خؤت هةَلوةشَينةوة، ضونكة هةرضي هينةكانتة تةحريزي ية، ئينيا ئةطةر زانايةكي 

 ....بةر َيز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

امي موسـبةق مـةرفووزة، بـا ئيتيهامـت كـرد هـاور از       ر استة ئيتيهامة، ر جائةن بَي دةنط بن، ر جائـةن، ئيتيهـ  
 .خان، ئةوها نابَيت، فةرموو

 :سعيد ىكر بةر َيز ئامينة 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةعين بةر اسيت ئيتيهامَيكة يا زةقي ثارتي دميوكراتي كوردستاني تَيتة كرن، كو ميةكي خة كةمينة بـؤ خـو   
ؤ دكاتة هةدةر، ميةكي دا ثارتي دميوكراتي كوردستان ئةخ سيناريؤ دكاتة هةدةر، ميةكيدا يةكطرتوو بؤ خ

 .ضي كرية، بر اسيت داخوازي ذ ناخَي دةركةن ئاخافتين كو ناسك خانين ثرؤتؤكؤلي بَيتة دةرَي خةستة
  :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةردةوام بة ناسك خان
 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريم

  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة من قةصدم ئةوةية كة دةَلَيم بؤ لةوَي دةسووتَينرَي  قةصدم ئةو جةوةية كة خوَلقاوة، كَي دةسـةآلتة  

 ....لةوَي بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حكومةت دةسةآلتة، ئيدارة هةية، دةتوانن ئةطةر شـتَيكي كؤنكريتتـان هةيـة، دؤكيؤمَينتَيـك هةيـة بيدةنـة       
ييــاني تــةحقيقي، بيدةنــة مةحكةمــة، بيدةنــة لَيذنــةي نــاوخؤ، لَيذنــةي مــام مــرؤخ لــة ثةرلــةمان، بــةآلم   ل

موسبةقةن بَلَيـي ئـةوة، ر جائـةن ر اثـؤرتي لَيذنةكـةة بـةو شـكلة هـاتووة، دةَلـَي، هـيض كةسـَيك موسـبةقةن             
 .ةردةوام بةئيتيهام ناكةين، بؤية ئةو ئيتيهامة لة ثرؤتؤكؤل مب،َيت و بر وات، فةرموو ب

 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريم

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ئيتيهامي جيهةتَيك ناكةم، بةآلم ديارة كة باس لة بةرثرساني ئةو دةخـةرة ئؤتؤمـاتيكي لـة باكطراونـدي     
هةموو ئةوةي حزووريان هةيـة دةزانـن حيـزب و دةسـةآلت تَيكةَلـة، لةبـةر ئـةوة ئؤتؤمـاتيكي بـة توهمـةي           

زانَي، ئةطينا من باسي ئةو وةزعة دةكةم كة خوَلقا، بؤضـي دةزطـا بةرثرسـة ئةمنييـةكان و حكومييـةكان      دة
كؤنرتؤلي ئةو وةزعة بكةن، هاتن كةمينةيةكيان كـردة خـاوةني   / لةو دةخةرة لة باتي دةَيَلَيمةوة جارَيكي تر
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ــَي قــةينا ماَلةكــةم ســووتاوة بــةس تو   خــوا بهــَيَلن بــذيم، ئينيــا ئةصــَلةن  قةزييةكــة واي لَيهــاتووة كــابرا دةَل
ئيستينساخ كردني ئةوة ئةو ر ؤذة لةوَي ئا ئةوةنة ئيستينساخ كرابوو، بؤ ئيستينساخي دةكـةي  بـؤ ئـةوةي    
بيدةي بةم خةَلكة، ئةوة ضية  ئةوة كةي دؤكيؤمَينتة، ئةم هةر ةشةية  ئـةبَي هـةر كـةبيت بكـةي، نـةهَيَلي      

ةي ترسـاندني ئـةو خةَلكـة، ئـةوةي كـة مـن حـةز دةكـةم لَيـرة بيَلـَيم           كةس بيبـَييَن بـؤ ئـةوةي نةبَيتـة مايـ     
بةر اسيت، ئـةوةي كـة ر وويـدا لـةم دةخـةرة جـارَيكي تـر بوويـة بةَلطةيـةكي طـةورةتر لـة هـةموو ئـةو بةَلطـة               
كةَلةكةبووانةي كة هةموومان ر ؤذانة قسةيان لةسةر دةكةين، بةر اسيت ياسا ثَيشَيل كرا، زؤر بة وازحي ياسا 

َيشَيل كرا، طةورةترين ياسا كة ثَيشَيلكاري بةرامبةر كرا ياساي ئةحزابةكانة، ياسـاي ر ؤذنامةطـةري يـة كـة     ث
و سثَيدة لـةوَي   NRTبةرثرسَيكي ئةمين ئةو دةخةرة دةَلَي يةكَي لة بةَلطةكاني كة يةكطرتوو بووة كةناَلي 

ة ئةوة كةناَلَيكي ئيعالمني، يةعين هـةر بـةدةر   بوون، تا  ئَيستا لةو دةخةرة ئةوة نةبؤتة واقي  كة ئةم كةناَل
ئةوةي ئةو كةناَلة سةر بة حيزبَيكي ئؤثؤزسيؤنين بَي هةر ئـةوةي كـة خـؤي كـةناَلَيكي ئيعالمييـة، دةبـَي       
تةغتييةي هةر وةزعَي بكات و نةقلي بكات، هةر وةزعَي ر وو دةدات دةبَي نةقلي بكـات، كـة ر اطةيانـدكارَيكي    

ــريَي، لَيــ  ــؤ دةط ــَي      زاخ ــةر كةس ــةين، ئةط ــة بك ــا مامةَل ــي ياس ــة ثَي ــةر ب ــة ئةط ــين، باش ــة س ي دةدرَي، دةخرَيت
نةفةرَيكين بكوذَي دةبَي كةلةث،ة بكةيتة دةسيت و بة ئيحتريامةوة بيطةينيتة شـوَيين خـؤي، نـةك هي،ـي     

اَلي دا بـة  نةكردووة جارَي هةر موجةرةد شةكة، بة زيللة و لة شةوا بر ؤي بكةيتة سةري و لة ناو ماَل و منـ 
زيللة و بة سووكايةتي بيبةيتـة دةرةوة، ئـةوة شـكاندني سـةروةري ياسـا نيـة  ئـةوة ثَيشـَيل كردنـي مـار و           
ئازادييــةكاني تاكــة كــةس نيــة  ئينيــا دوو ئيــدارةيي زؤر بــة زةقــي ديــارة، كــة بــة هــيض جــؤرَي نيوةكــةي    

، تَيكةآلو بووني دةسـةآلتي حيـزب و   حكومةت بةرةو ئةو دةخةرة كةوتة ر َي ديسان، نيوةكةي تر ديار نةبوو
حكومي، يان ئةصَلةن زاَلم بووني ئةو دةسةآلتة، مةوقيفي ثارَيزطاي دهؤك، تةبعةن ثارَيزطاري دهؤك ئَيمة 
ئيشــارةمتان دا بــةوةي بؤضــي مةســةلةن كــؤنرتؤل نــةكرا، وتــي كــةمي عــةدةدة و تــا ئَيســتا ثؤليســي ضــامك   

من لة / وتيان لة بودجة حماوةلة دةكةين، زؤر بة ئيستيعالئةوة وتي مةدةنييةكااان نية، ئةنداماني لَيذنة
بَلَيي ئَيوة ضني و كَين  ئةطةر ئةمينداري طشـيت  ( كأنه)سةرؤكي هةرَيمم داوا كردووة لة ئَيوةي داوا ناكةم، 

، ئةصـلةن كاتَيـك   1991وتبَييت ئةندام ثةرلةمان ضية قةصدي ئةم خولة بووة، قةصدي ثةرلةمان نية لـة  
ئةمينداري طشيت لَيـرة وتوويـةتي كـوا نوَينـةرةكاني كـة كورسـييةكانيان ضـؤلة، بـة خـوَيين شـةهيدان ئـةو            
ثةرلةمانة هاتؤتة ئاراوة، كةس نةيوَيرا جورئةت بكات و قسة بكات، ئةو باسي ئةو دوو ساَلة دةكـات كـة بـة    

ييةكاني خةَلك دا نيـة، بر يارةكـاني   فيعلي هةموومان طلةييمان لَيي هةية، دةَلَيني ثةرلةمان لة ئاست داخواز
 .....ناضَيتة بواري

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر جائةن هيوم مةكةنة سةر ثةرلـةمان، ثةرلـةماني كوردسـتان لـة خزمـةتي خـةَلكي كوردسـتانة، بةرهـةمي         
خــةباتي ميللــةتي ئَيمةيــة، ئةوانــةي هــةوَل دةدةن ثةرلــةمان ســووك و ر يســوا بكــةن ئــةوان ســةبةبي ئــةم     
مةشاكيالنة دروست دةبَي، ر جائـةن جـارَيكي تـر لـة نـاو ثةرلـةمان باسـي ثةرلـةمان نةكـةن، دةنـا دةخيةمـة            
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ليذنةي تةحقيقي لةسةرتان دروست دةكةم، دةخيةمة ثَين ثةرلةمان و عيقابتان دةكةم، هةر كةسَيك بَيت، 
ت لةبةردةسـتة دةتـواني ئـةوة    ئةطةر لة هةر ليستَيك بَي، لة هةر شةخصيةتَيك بَيت، تكاية شتَيكت كؤنكرَي

مةحكةمة هةية شكات بكةيت، بةآلم لة ناو ثةرلةمان دانيشتووي ثةرلةمان وا ناكات، ئةوة خوا قبوَل ناكـات  
 .خوشكي من، كةرةمكة بةردةوام بة، ر اوةستة ئةو مةسةلةية ناوي هَينا، ئيتيهامي كرد، فةرموو دةي

 :بةر َيز محة سعيد محة علي

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ئييـازة بـدة، ئـةو    / ئةو وتةيةي ناسك خان كة دةَلَي باسي ئةو خوولة دةكـات، ئـةوة يـةك، دووهـةم    / يةكةم

قسةيةي ئةميندار تةفسريي سياسي و حيزبي بؤ دةكرَي، دؤكيومَينتة و بة ئيعالم هةية و لَيي بـدةن باسـي   
ناكرَي، يةعين نةك ثةرلةمان سـووكايةتي،   ئةوة دةكات كة ثةرلةمان ياسا دةردةكات جَيبةجَي كار جَيبةجَي

ياساكاني تر كة  14باسي سووكايةتي نية بة ثةرلةمان بة هيض شَيوةيةك، بة بةَلطةة هةية، بر ياري ذمارة 
ثةرلةمان ئةركي بينيوة، بةس دةزطاي تر لة ئةرزي واقي  دا جَيبةجَيي ناكات، باسي ئةوة دةكات، هيـوادارم  

 .بؤ نةكرَيت، سوثاستةفسريي حيزبي و سياسي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلييةكــة جَيبــةجَي كــرا يــةك خــاَلي مــاوة، ئــةوين ر ةبتــة  14( 1)ســوثاس، بــة نيســبةت بر يــاري رةقــةم 
ب،ـَيت هَيشـتا   ( package)بةميةنة سياسييةكانةوة، ضونكة ئةوةي بؤ ثـَين مةحكةمـة ب،ـَي دةبـَي وةك     

وةستا، لةبةر ئةوةي هةر ئةو وةخيَت ئـةو ثَيـنج ميةنةكـة كـة دوو ميـةني      ر َيك نةكةوتوون، دانيشتنةكان ر ا
تر بَي بةردةوام بوون، ئـةوةي موحـةريكي حةرةكةتةكةيـة، ئـةوةي بةشـداري لـة كَيشـةكة كـردووة، ئـةوةي          

َيـك بدرَيتـة دادطـا، ثَيويسـتة و دةشـبَيت      (package)تةقةي كردووة، ئـةوةي بـةردي هاوَيشـتووة بـة يـةك      
 .سزا بدرَين، ئةمر ؤة نةدرَي وةختَيكي تر دةدرَي، بةردةوام بة ناسك خان، فةرموو هةموويان

 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريم

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بر وا ناكةم هيض خولَيكي ثةرلةمان، ئةنداماني ثةرلةمان بة قةدةر ئةم خولة ماندوو بن، بة دةرضـوون، بـة   

يسـان دةيَلَيمـةوة لةســةر ئـةرزي واقيـ  بر يارةكــاني ئـةم ثةرلةمانـة جَيبــةجَي       طـةر ان، بـة هاتؤضـؤ كــردن، د   
لةميةني دزطاكاني ئيداري و حكومييةوة وةكو ثَيويست ر ةضاوي ئةركي ثةرلـةمان  / ناكرَين، ئةوة يةك، دوو

لـة   ناكرَي، اوونةم هَينايةوة لةسـةر ثارَيزطـاري دهـؤك، دةضـمة سـةر مـةوقيفي قاميقـامي زاخـؤ كـة ئَيمـة          
هؤَلَيــك قــةرار بــوو زةرةرمةنــدان ببيــنني ثــَين ئــةوةي ئَيمــة ب،ــينة ذوورةوة قاميقــام ضــووة دةرةوة، ئــةو  
ضـوونة دةرةوةي قاميقــام بــووة هؤكارَيـك خةَلكةكــة بــر وات، بـةآلم ئَيمــة لــة خةَلكةكـةمان ثرســي، بــؤ كــوَي     

وةَلـال ئَيمـة   / ووتان بكةينـةوة، وتيـان  دةر ؤن  ئَيمة نوَينةري ئَيوةين هاتووين بزانني ضـيتان دةوَي و قـةرةب  
ــردووة      ــةكان واي ك ــا تةنفيزيي ــاني دةزط ــوكةوتانةي بةرثرس ــةو هةَلس ــة ئ ــةمانتارن، كةوات نــةمانزانيوة ثةرل
ثةرلةمان وةكو ثَيويست جَيطةي خؤي ناكاتةوة، ئـةوةي ئـاخري خـاَل كـة زؤر حـةز دةكـةم تةئكيـدي لةسـةر         
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قسـةي كـة زؤر تةئكيـدي لةسـةر دةكـردةوة قـؤرخ كردنـي هـةموو          بكةمةوة، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةم
خةبات و تةزحييات بؤ ميةنَيك و ميةنَيكي تر هي،ي نةركردووة و هاتؤتة سـةر حـازر، بةر اسـيت ئَيمـة لـة      
مةريخ نةبووين، ئَيمة ئةندامي ئةم حيزبةين، ئةطةر هةمووي لة شاخ بواية ئةي كوَي كيميابـاران بكرايـة    

ئةنفال لة كَي دةبوو  ئةوةندةي ئةوةي كة لة ناو شار دا ماوةتةوة  181111ي لة شاخ بواية ئةطةر هةموو
راوة، مـاَلي سـووتاوةو مـاَلي بـراوة، زائيـدةن هـةموو ئةوانـةي كـة         ن و عةزيةت دراوةو فةصل كراوة، ر اوةدوو

ين، خـةَلكي وآلتَيكـي   خةباتي شاخيان كردووة، خؤ قابيلة كةس و كاري ئَيمةن، قابيلة خؤ لة مـةريخ نـةبوو  
بـَي  ئةصـلةن ئـاخري مةواليـد      1993تر نني، قابيلة ئةنـدامان و ميـةنطراني ئـةو حيزبـة هـةموومان هـي       

، كةواتــة نــاكرَي تــؤ بَيــي ئــا بــةم نةفةســة ئَيســتا ئــةوةي كــة طــوَي لــة كــةناَلي ثةرلــةمان دةطــرَي 97تيايـدا  
كةوتانةية، بؤضي  ضـونكة خـؤي خـاوةني خـةبات و     تةنها ميةنَيك خاوةني ئةو دةست( كأنه)هةمووي دةَلَي 

تةزحيياتة، ئةوةي تر هاتؤتة سةر حازري، ئاخر ئةوة وا دةكات لةوةي لة هةموو حةرةكةيةك دا ئةم كةسة 
ة لةبـةر ئـةوةي كةمينـة بـووين     93وا نيية، ئَيمة لة ( م  العلم)بة غةريب دةزانَي و دةيةوَي دةري بكات، 

ــان    ــةرةر طريم ــةر دوو ت ــة ه ــؤ      ل ــة زاخ ــةت ل ــة تةنان ــة ك ــةهمين كردن ــةموو ت ــةو ه ــت ئ ــورادووة بةدةس خ
مةميةكمان نية، وتار بَيذَيكمان نيية، هةرضـي وتاربَيذمانـة فةصـَل كـراوة، ئـةو وتاربَيذانـةة كـة هـةن لـة          
ئةوةَلي كؤبوونةوةكة هةتا ئَيستا باسـي زانايـاني بـةر َيز دةكـرَي كـة وتاريـان تةحريزييـة، بطـةر َين تةحـةدا          

كةين ئةطةر لـة نـاو ئـةو زانايانـة زانايـةك ئينتيمـاي بـؤ يـةكطرتوو هـةبَيت و تةحريزييـة موحاكةمـةي            دة
بكةن، نةك ئةو هي هةر ميةنَيك، بزانن لة ئةدةبياتي ئَيمة وةكو يةكطرتوو ئةو تـةحريز كردنـة هـةبووة     

موجتةمةعـة، تـؤ ئَيسـتا    ئةم يةكطرتووة هةموو عومري لةسةر ئةوة بردؤتة سةر دةيةوَي هةوَين بَيت لـةو  
هاتووي تؤمةتَيكي وا طةورة دةخةيتة ثاَلي  يةكسـةر ئيتيهـامي دةكـةي بـةوةي تـؤ بؤيـة سـووتَينراوي، رةد        
فيعلي ئةو وةزعةية، ئَي من مةجبوورم بَلَيم كاكة من بؤ دةسووتَيين، ئَيمة لة زاخؤ لةوَي لة حةفلـة دةر ؤن  

ئـةوة لـةوَي بـوو، ئـةي لـة دهـؤك بـؤ سـووتا  خـؤ دهـؤك يـةك             ئةنداماني ئَيمة، باشة ئةي شتَيكي تر، ئةي
ئَيمـة  ( ماع األساف  )دوكان نةسووتاوة، جا لة هةمووي خؤشرت قةسرؤك يةك دوكان نةسووتاوة تةنها بارةطـا،  

وةكو لَيذنة بريمان ضوو سةردانيان بكةين، بؤ  لةبةر ئةوةي تةنها بارةطا سووتابوو، بةرثرسة ئيدارييـةكان  
ي ئةم دةخةرة نةيانربدين، جا داواكارم كؤبوونةوةي ئةمر ؤ كة ئـةم ليذنةيـة زؤر هـيالك بـوو،     و ئةمنييةكان

ئومَيدةوارم لة بةرنامةيةكي باة و بة بر ياري باة دةرضَي، دواتر لةسةر ئةرزي واقيعين جَيبةجَي بكرَي، 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةعـةدام لـَي دةكـرَي، لـة خةتـةرم،      / ؤي هـاوار دةكـات، دةَلـيَ   كةمينة بة حةقيقةت خ/ وةَلال سَي خاَل، يةك
بطةنة حاَلم بؤ ئةوةي مةزبةحة لةسةرم نةكرَيت، ئةوة كةمينةن، ئةوة لَيرة دانيشتوونة، حةقي خؤشيانة، 
هاووآلتي ئةم هةرَيمةن، واجييب ئَيمةشة بة دةنطيانةوة ب،ـني، ئـةوة يـةك، بـة نيسـبةت كـةناَلي ثةرلـةمان        

ان هةبَي دةبينن زؤر بة بَياليةني لة جةلسةكان زياتر هيض ثَيشان نادات، بؤية هـيض تـةرةفَيكي   ئةطةر ويذد
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نةطرتووة، بةو شكلةة ماوة بؤ ئةوةية نةبَيتة ثارسةنطي ئةم فراكسيؤنة و يان ئـةوي تـر، حماوةلـة كـراوة،     
ةركيز لةسةري بكةين، كة ببَيتة بَي ميةن بثارَيزَيت، تكاية ئةو ر اثؤرتةي كة بؤي دانيشتووينة ئةمر ؤ كة ت

بنةمايةك بؤ بةدواضوون بؤ ئيشةكان، بةآلم عةقاري دانيشتنةكة بةميةكي تـرةوة دةبـةن، يـةعين دوور كةوتؤتـةوة     
لةوةي كة ئَيمة بؤضي دانيشتووينة  من هةروةها ويستم ئةو ثةر ي ئازادي هةر كةسَيك ضي لة دَلي هةيةبـة ئـازادي   

ت زوَلمم لَي دةكةن، نـاهَيَلن قسـة بكـةم، بـةآلم بـة ئةمانةتـةوة دةَلـَيم نيـوةي زيـاتري قسـةكان           بيَلَي، بؤ ئةوةي نةَلَي
 .صباح حممد نيب بةرزني، فةرموو.تيكرار و دوور لة بابةتةكة بوو كة ئَيمة بؤي دانيشتووين، بةر َيز د

 :صباح حممد نيب.بةر َيز د

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةنداماني ثةرلةمان، سآلوي خواي طـةورةتان لـَي بـَي، سـةرةتا سـوثاس و ثَيـزانيين خـؤم        هاوكاراني بةر َيزم 

ئاراسـتةي هــةردوو ليذنــةي بـةر َيزي ثةرلــةمان، لَيذنــةي نـاوخؤ و لَيذنــةي مــام مـرؤخ دةكــةم، بــؤ هــةوَل و     
ــةي ئة     ــة ماي ــةيان ر اثؤرتَيك ــان ر اثؤرتةك ــيويانة بَيطوم ــة نووس ــةي ك ــةو ر اثؤرت ــدووبوون و ئ ــة  مان ــة ئَيم وةي

هةَلوَيستةي لةسةر بكةين و بيكةين بة بنةماي قسةكااان بةر اسيت، ئةو ليينة موشتةرةكة كة ضـؤتة ئـةو   
دةخةرة بةر اسيت هةر دةبَي وا بكات، هةر دةبَي ر اسثاردةيةك بَييَن، ئينيا ثةرلةمان بؤ خؤي دةيكاتة بر يـار،  

َيمة قسة بكةين، طؤشةنيطامان هةبَي، دةوَلةمةنـدي بكـةين،   دةتوانرَي لةسةر بر طة بة بر طةي ئةو ر اثؤرتة ئ
، بـة كـةم سـةيري كـردةوةي خـةَلكي مةكـةن، بـة كـةم سـةيري          (وال تبخسوا الاا  أشياءهم)بة ثَيي معياري 

كــردةوةي ضــاكي خــةَلكي مةكــةن، لةســةر ئــةو معيــارة مــن ثَيموايــة ر اثؤرتةكــةيان ر اثــؤرتَيكي بــاة و           
دةتوانني بة طؤشةنيطاي خؤمان دةوَلةمةندي بكـةين، ئـةو مةوزووعـةي كـة ئَيمـة       سةركةوتووة، بةآلم ئَيمة

قسةي لةسةر دةكةين بةر اسيت كارةساتَيكي دَلتةزَينـة، لـة دةخـةرَيكي خؤشةويسـيت كوردسـتان دا ر وويـداوة،       
هـةتَيكي  بؤتة مايةي قةلةق و ئيزترياب و نارةحةتي هةموو تاكَيكي ئةم كوردستانة، ثةرلـةمان بةر اسـيت جي  

قةزائي نية تا ئيتيهاماتي تيا باس بكرَي، باسي ئيـديعا و ئينكـار و ئـةو شـتانةي تيـابَي، ئَيمـة دةبـَي هـةوَل         
بدةين دةزطاي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان دا بةر اسيت ئةركةكاني خؤي جَيبـةجَي بكـات، ياسـا مـةجراي     

ئـةوة نوقتةيةكـة دةتـوانني بيكـةين بـة       خؤي وةربطرَي، هةر هـةموومان بـاس لـة سـةروةري ياسـا دةكـةين،      
مةبناي كار، هةر هةموومان كاتَي كة كَيشةيةكي وا دروست دةبَي ثَيمان وانةبَي ئةوة يةكةمني كَيشةية يـان  
دواهةمني كَيشةية، لة تةئرخيي دوور و درَيذ ئةو كةسةي كة ديراسـةي تـةئرخيي كردبـَي دةبينَيـت يـةعين      

 دونيا كَيشةي قةومي، كَيشةي نةتةوةيي، كَيشةي ئايين، كَيشةي مةزهةبي نةك لة كوردستان، لة زؤر شوَيين
هةبووة، خةَلكانَيك كـة هةسـت بـة مةسـ وليةت ناكـةن دروسـيت دةكـةن، بـةآلم خـةَلكاني عاقـل و مةسـ ول            
حةلي دةكةن، ئةوا بة درَيذايي مَيذوو سابت بووة و ثَيشمان واية ميللةتي كـورد ئةوةنـدة ئينسـاني عاقـَل و     

يرو مةس ولي تَيداية كة نةك ئةم كَيشةية، دةتوانَي سةدان كَيشةي واة ئيحتيوا بكـات و تـةجاوزي بكـات،    ذ
دةبَي زؤر دَلخؤة بني بة ميللةتةكةمان، متمانةمان هةبَي بة ميللةت و دةزطاكاني خؤمان، ر ةنطة نـةتوانني  

هـةوَلي بر يـار دةدةيـن، هـةوَلي      هةموو كَيشـةكااان ضارةسـةر بكـةين، بـةآلم هـةر ئةوةنـدةي كـة       % 111لة 
ضارةسةركردني بكةين، ئةوة بؤخؤي قوةت و تني و تةكانَيكمان ثَي دةدا بـؤ مةوزووعةكـة، ئـةو خاَلـةي تـر      
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كة دةمةوَي ئَيمة تةئكيدي لةسةر بكةين، هةر هةموومان كـؤ دةنطـني لةسـةر ئـةوةي هـةموو جـؤرة تونـدو        
ئـةنام بـدرَي، دذي هـةر طرووثَيـك، هـةر تائيفةيـةك، هـةر        تيذييةك مةحكوم و ر يسواية، دذي هةر تاكَيك 

ــةو موجتةمةعــة            ــة ئ ــة ك ــل واي ــةعين ئةص ــةماحةتي ئَيمةيــة، ي ــةوة س ــونكة ئ ــةبَيك، ض ــةوة و مةزه نةت
موجتةمةعي تةساموح و لَيبووردةيي ية، بةآلم مةعناي ئةوة نيـة كـة جاروبـارين توندوتيـذي ر وونـةدات،      

جــةوة تَيــك بــدةن، بــةآلم ئــةركي ســةر شــاني ئَيمةيــة لــة جــاران زيــاتر    خــةَلكانَيك نــةيَين بيانــةوَيت ئــةو 
موتةسامي  بني، بةرامبةر بة يةكرتي، هةموومان موتةفيقني لةسـةر ئـةوةي هـةر كةسـَيك، هـةر ميـةنَيك،       
هةر طرووثَيك دةبَي لة ذَير ضاودَيري ياسادا بَيت، دةبَي ئامادة بَي موسائةلةي قانوني بكرَي، هةر حيزبَيـك  

طري لةو كوردستانةدا زؤرجـار ئـةفرادي بـانط كـراوة بـؤ دادطـا و قسةشـي نـةكردووة، هـيض كَيشةيةكيشـي           ب
نةبووة، يةعين ئةوة مةوزووعَيكة وةكو ئةجبةديات و ئةوةليات واية لة قانون و لـة مومارةسـةي سياسـي دا،    

ــة تةن        ــَي ميةن ــة دةب ــةين، ك ــةر بك ــدي لةس ــة تةئكي ــة ئَيم ــة زؤر طرنط ــةوةي ك ــةآلم ئ ــة  ب ــةكان، ميةن فيزيي
ئةمنييةكان بة تةواوي مةعنا بَي ميةن بن، كاتَيك هةر حاديسـةيةك ر وو دةدات هـةموو خـةَلك ثـةنا ببـات      
بؤ ئةو ميةنانة، بـة صـةرم نـةزةر، بـة بـَي ر ةضـاوكردني ئينتيمـاي سياسـي، ئينيـا بـا ئينتيمـاي سياسـين             

كة نةتوانني ر استييةكان ببينني، ئَيمـة دةبـَي بـةو     بةر اسيت نةبَيتة باعيسي تةعةسوب و دةمارطريييةكي وا
ئةندازةية حيزب و طرووثةكةي خؤمااان خؤة بوَي، بةو ئةندازةيةي كة يارمةتيدةرمان بـَي بـؤ طةيشـنت    
بةر اسيت، مةدرةسة بَي بؤمان بؤ ئةوةي فَيرمان بكات فَيري ر اسيت ببني، بـةآلم هـةر كاتَيـك خوانةخواسـتة     

وة لة هؤشيارميان دَيتة خوارةوة، ميللةتي هؤشيار ئةو ميللةتةية كة بتـوانَي نةقـدي خـؤي    لةوة تَيثةر ي، ئة
بكات، تاكي وشيار ئةوةية كة بتوانَي نةقدي خؤي بكـات، حيزبـي وشـيار ئةوةيـة كـة بتـوانَي نةقـدي خـؤي         

َيكي ئـةوروثي بـؤ   بكات، لةو ر ؤذانةدا ئَيمة لة وؤركشؤثَيك بووين، يةكَيك لة ئةنداماني سةركردايةتي حيزب
ئَيمة قسةي دةكرد، زؤر بة صةراحةت ر ةخنةي لة حيزبةكةي خؤي دةطرت، ئةي وت حيزبة ئةمحةقةكةي 
مــن، ئــةو هةَلةيــةي كــرد لــة مةســةلةي ئينتيخابــات دا، ئــةوة جورئــةتي سياســيية بةر اســيت دةبــَي زؤر بــة    

آلم باشرتين كةس ئةوةيـة ئيعـتريار بـة    تةوازووعةوة ئيعتريام ثَي بكةين، هةر هةموومان هةَلة دةكةين، بة
هةَلةي خؤي بكات، ئيعتريار بة هةَلة كردن فةزيلةتة، نوقتةيةكي تر كة زؤر تةئكيدي لةسةر دةكةم، ئَيمة 
لة هةموو كوردستان دا بر وامان بة شةراكةتي سياسي هةية، بؤية بةر اسيت دةبَي ر َيز لة كةسـايةتي يـةكرتي   

زبةكاني يةكرتين بطرين، يـةعين بـة هـيض شـَيوةيةك نـابَي بـيَب بـة ئيسـلوبَيك         بطرين، ر َيز لة رمووزي حي
فةرزةن يةكَيك قسةي كرد بةرامبةر سةرؤكةكةي من، منين بةرامبةر سةرؤكةكةي ئـةو قسـة بكـةم، ئـةوة     

هةميشـة وةآلممـان   ( فاذىا الاذي بيااك و بيااه عاداوة كأناه ولا   ايم        )، (أحسان إدف  باليت هي )جوان نية، 
نةرم و نيان بَي، وةآلمَيك بَي لة ئاسيت مةس وليةت دا بَي، يةعين ئَيمة ثةرلةمان دةبَي بةشَيك بني  وةآلمي

لة حةلي موشكيالت، نةك خوانةخواستة لَيرةدا بـَيني صـرياعَيكي تـري سياسـي دروسـت بكـةين، ئينيـا بـري         
دروســت بكــةين، بــؤ  لــةوة بكةينــةوة ضــؤن ئــةو كَيشــةي كــة ئَيســتا دروســت بــووة ضارةســةري طونــاوي بــؤ 

دابنَيني، ضؤن بري لةوة بكةينـةوة تـةدبريي قائيممـان هـةبَي بـؤ داهـاتوو، ئَيمـة دةبـَي ئـةو سـةقافةتة بـآلو            
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بكةينةوة، كة ئةم وآلتـة وآلتـي هـةموو ميةكـة، هـيض كةسـَيك مَيـوان نيـة تيايـدا، هـةر هـةموومان خـةَلكي             
وةبردني كارة سياسييةكان دا، خاَلَيك كة زؤر طرنطـة  ئةصيلني، تةرةم ئةصيلني، شةريكي حةقيقني لة بةر َي

دةبَي ئةو جةوة سياسييةي كة ئَيستا هةية هَيور ي بكةينةوة، دةبَي ثةرلةمان دةوري ئـةوة ببـييَن بـة يةكـة     
يةكةي ئةنداماني ثةرلةمان، بة هةموو فراكسيؤنةكاني ثةرلةمانةوة ر َيطا خؤة بكةين بـؤ ئـةوةي قـانون و    

يــان وةربطــرن، لةســةر ئــةو ئةساســة هــةموو فراكســيؤنةكان موكةلــةفن بــةوةي خيتــابي   قــةزا مــةجراي خؤ
سياسييان تةهدي ة بكةن، ئارام بكةنةوة، هَيشتا هيض نةتييةيةك دةرنةضـووة، نـةيَيني باسـي ئـةوة بكـةين      

كلكام راع  و كلكاام مساؤول عاان   )كـة وةَلـال خــةتاي كـَي بــووة و خـةتاي كــَي نـةبووة، هـةموومان مةســ ولني،       
هةر هةموومان مةس وولني، ئَيمةة كة لَيرة دانيشتووين مةس وولني، كاتَيك كة بزانني حةق هةية ( رعيته

و ثةير ةوي نةكةين و بزانني بةتاَل لة كوَي ية ثةير ةوي بكةين، خاَلَيكي تر هةموومان موتةفيقني لةسةري 
ة قةومييةكانييــةوة، بــة هــةموو دةبــَي ثاريزطــاري لــةو ئةزموونــةي كوردســتان بكــةين، بــة هــةموو ثَيكهاتــ  

ثَيكهاتة ئاينييةكانييةوة، بة هةموو ثَيكهاتة سياسييةكانييةوة، بة ئةركي سةرشاني خؤمي دةزامن ديفاع لـة  
هةموو ثَيكهاتةيةكي سياسي و نةتةوةيي و قةومي ئةم وآلتة بكةم، بـاوةر م بـةوة نيـة هـيض كةسـَيك ئيقصـا       

وةة سـةرةتايةكة بـؤ ئـةوةي ئَيمـة بتـوانني كـةلتووري لَيبـووردةيي،        بكرَي، هيض كةسَي ثـةراوَيز خبـرَي، ئـة   
كةلتووري ثَيكةوة ذيان بآلوبكةينةوة، تـةركيز بكـةين لةسـةر مةبـدةئي هـاووآلتي بـوون، كـة ئـةوة كرؤكـي          

صالى اهلل  )مةبادي ي شةريعةتي ئيسالمة، ئةطةر ئَيمة سةيري ئـةو تةوصـياتة بكـةين كـة ثَيغةمبـةري خـوا       
و قورئاني ثريؤز سةبارةت بة هاووآلتياني مةسيحي و دينةكاني تر، يةزيدي و ئـةواني تـر كـة    ( عليه و سلم

كراوة بؤمان دةردةكةوَي ئَيمة تةنانةت بؤمان نية بـة دةنطـي بـةرزةوة قسـةيان لةسـةر بكـةين، بؤمـان نيـة         
 جيـاوازة وابـني،   ثةمماري ماَل و موَلكيان بدةين بة هيض شَيوةيةك، جـا ئةطـةر بةرامبـةر يـةكَيك كـة ديـين      

ئةركي سةرشااان بَي بةرامبةر بة هاو دينمة، هاو زمااة، هاو وةتةاة، ضؤن دةبَي وا نةمب  بؤية بةر اسيت 
، ضـؤن ر َيطـة دةدةم بـة خـؤم ثـةمماري بارةطـاي حيزبَيـك، ثـةمماري بارةطـاي          (كل مسلم على املسـلم حـرام  )

ــةوة      ــدةم ئ ــَيك ب ــةكاتي كةس ــاَل و مومتةل ــَيك، م ــان و      كةس ــة ئيم ــَيكة ل ــان، بةش ــاني ئينس ــة ئيم ــَيكة ل بةش
موعتةقــةداتي ئينســاني هاوبــةة لــة نَيــوان هــةموو ئينســانةكانة، ئــةو تــةقريرةي كــة نووســراوة بةر اســيت  
مةحةلي تةقديرة، هةر ضةند مومحةزات هةية لةسةر هةندَي بر طةي، بةآلم داواكارم ئـةو ر اسـثاردانة بـنب    

بر ياري ثابةندكةر، ئينيا موتابةعةي جَيبةجَي كردنـي بكـةين، ئةطـةر لةميـةن      بة بر ياري مولزيم، بنب بة
حكومةتةوة جَيبةجَي بكرَي، لةميةن دةسةآلتي قةزائييةوة جَيبةجَي بكرَي، بؤ ئةوةي ئيسثاتي بكةين ئةو 

ة زؤر كوردستانة هةرَيمَيكة، موئةسةساتي خؤي هةية، ئيسلووبي خؤي هةية، ئـةم طـةلي كوردسـتانة طةلَيكـ    
بــة توانايــة كــة ضارةســةري كَيشــة و طرفتــةكاني بكــات، زاَل بــَي بةســةر بةربةســتةكاني ثَيشــكةوتين دا، زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار هاور از خؤشناو، فةرموو
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 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ندووبووني هةردوو لَيذنةي بـةر َيز دةكـةم، ليذنـةي نـاوخؤ و لَيذنـةي مـام مـرؤخ،        سةرةتا دةستخؤشي لة ما

دةستيان خؤة بَيت، ر اثؤرتةكةيان ماندووبووني ثَيوة ديارة، لةطةَل بـووني مومحـةزاتَيكي زؤريـن لةسـةر     
توومانـة،  هةندَي بابةتي ر اثؤرتةكة، بةر اسيت من بةداخـةوة كـة بـة نار ةحـةتي دةبـَي ئـةوةي كـة زؤرجـار و        

بةآلم لة واقيعَيكي تاَل دا ئةمر ؤ دةبَي بَلَيني ياسا سـةروةر نيـة، ياسـا تـا ئـةوَي بـر  دةكـات كـة دةضـَيتة نـاو           
وةقائي ، دةنا زؤربةي ياساكان جَيبةجَي ناكرَين، هةر لةوَيوة دةيبيين كاتَيك كة ثؤليس نـاتوانَي ر ووداوةكـة   

َيــك كــة ســةيارةي ئــاطر كوذَينةكــة لــةوَي يــة و بــةآلم ئاطرةكــة   كــؤنرت ؤَل بكــات، هــةر لــةوَيوة دةيبيــنني كات 
ناكوذَينَيتةوة، هةر لةوَيوة دةيبيين كاتَيك كة ر ةشبطريي بةرامبةر بة ئةنداماني تةنها ئةنداماني يةكطرتوو 

زي دةكرَي لةم دةخةرة، بةر اسيت ئةوة كوَيي ياسا سةروةري دةمَييَن  سةملَيندرا هةموو هَيزةكان حيزبني، هَي
نيشتماني نني بةر اسيت، هَيزةكان ثيشةيي نني، بةَلكو حيزبييانة مامةَلة دةكـةن، بـة زمـاني كـردار طوتيـان      
ــَي هــةر ئةوةيــة، ئَيمــة هــةرطيز لةطــةَل      حيــزب حكومةتــة و حكومــةتين حيزبــة و هةرضــي حيــزبين بَل

ني هةموو ئـةو شـوَينانة و   سووتاندن و كاولكاري و ئازارداني هيض كةس نني و نةشبووين، ئيدانةي سووتاند
ئــةو دوكانانــة و ئــةو شــوَينة طةشــتيارانة دةكــةين، هــةر كةســَي بينــةر بــَي دةزانــَي و تَيــدةطات ئةطــةر ئــةو  
شوَينانة كة سووتَينران، شوَينة طشتييةكان و طةشتيياريةكان، ئةطةر بَلـَيني غـةوغائي و عةفـةوي بووبَيـت،     

ةن كـة بةر اسـيت ئَيمـةة دةَلـَيني بةرنامـةي بـؤ دارَيـذراوة و        دةردةخـ : بةآلم طرتة خيديؤييةكان حةقيقـةتيَ 
شتَيكي هةروايي نةبووة، بارةطاي ئَيمة ئةطةر ئةوَي بَلَين وابوو، بةآلم بارةطاكاني ئَيمة زؤر بة وازةي ديارة 

َلكي كة بةر اسيت سووتاندني ئةو بارةطايانة، سووتاندنَيك بوو بة بةرنامةيةك بوو، سووتاندنَيك بوو كة خـة 
ــةرة          ــةم دةخ ــةَلكي ئ ــيت خ ــة دةس ــيان بداباي ــةر ئاطريش ــة ئةط ــن ثَيمواي ــونكة م ــووتاندوون، ض ــايي نةيس ئاس
بارةطاكــاني يــةكطرتوويان نةدةســووتاند، ضــونكة ئــةوان بةر اســيت يــةكطرتوويان ناســيوة و ســاآلنَيكة لةطــةَل  

 ......يةططرتوو تَيكةَل بوون و دةذين، لةبةر ئةوة
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ئــَي باشــة خــامن وا تــةحقيق دةكــرَي، مةكةونــة ثــَين تةحقيقــةوة، ر جائــةن، ئَيســتا لَيــرة دانةنيشــتووينة    
تةحقيق بكةين، كَي ئةوة دةكات، كَي ئةوة ناكات  ئَيستا لة ئيسلووبَيك دةطةرَيني ئةم ئيسلووبة كَي بر وات  

و نييـة، ضـونكة ر جائـةن، فـةرموو، ئـةوة      ضي بكةين  نةتييةي باشـي هـةبَيت، ئَيسـتا مـةَلَين ئـةوة يـان ئـة       
 .ئيتيهامة خوشكي من

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاتَي كة ضةكدار لةو شوَينة ئامادةية، ضةكدار تةقة دةكات، ضةكدار دةسـووتَييَن، يـةعين مـين ثةرلـةمانتار     

لةوة، خاَلَيكي تر لةوة بةر اسيت مـن كـة زؤر ثـَيم    هيض قسةيةكم نةبَي لةوة، من قسةي خؤم هةية بةر اسيت 
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سةيرة، يةعين كاتَيك كة بة بَي ئةمري دادطا، بة بَي فةرماني دادطا، بة بَي فةرماني حاكم خةَلك دةطريَي و 
ئازاد دةكرَي، ئةوة ضي ناو لـَي دةنـَيني  يـةعين بـة ئارةزوومةندانـة خـةَلك دةسـت بةسـةر دةكـرَي، خـةَلك           

ين هي،ي لةسةر نية و ئازاد دةكرَي، ئةوةي كة نيطةرانييةكي زؤرتـرة كـة دةَلـَين سـةرؤكي     دةطريَي و ثاشرت
هةرَيم سةرؤكي هةر هةموومانة، لةو كاتةي كة سةرؤكي هةرَيم كة لـةو شـوَينةية، ئامـادةي ئـةو شـوَينةية،      

دةدرَيـت، يـةعين   لة طةرمةي كَيشةكة ضؤتة ئةوَي هَيشتا خةَلك دةطـريَي و دةسـت بةسـةر دةكرَيـت و ئـازار      
ئـــةوة كـــوَيي خوَيندنةوةيـــةكي دروســـيت بـــؤ دةكـــرَي  خوَيندنةوةيـــةكي ئييـــابي و خوَيندنةوةيـــةكي         
موتةفائيالنةي بـؤ دةكـرَي  ئينيـا كـة لَيذنـةي ثةرلـةمانين هـةر لـةوَي يـة، لَيذنـةي ثةرلـةمان ضـووة بـؤ              

ووني ئةو كَيشة طةورةية لةوَي هـةر  بةدوداضوون و بؤ لَيكؤَلينةوة و بؤ بةدواداضووني كَيشةكة و بة دواداض
بة بةردةوامي خةَلك دةطريَيـت و دةسـت بةسـةر دةكـرَي، يـةعين ئـةوة بةر اسـيت جَيطـاي هةَلوَيسـتة لةسـةر           
كردنـة، يـةعين مــن لـة هــةولَيردا بةداخـةوة لــةو ئازادييـةي كــة هةيـة، مــين هـةولَيري كــة دةمـةوَي ب،ــمة         

َيطام ثَي دةطريَي و دونيايةك هَيزيان دانـاوة، هةرضـي خةَلكـة    بةردةمي مةكتةبي سياسييةكةم بةو هَيزانة ر 
ناهَيَلن ب،َيتة بةردةم مةكتةب سياسي، ئةطةر ئةو خةَلكانة خـةَلكَيكي توندوتيـذ بوونايـة ضـيان دةكـرد لـة       
بةرامبةر ئةوة  مين ئةندام ثةرلـةمان ر َيطـام ثـَي دةطـريَي ب،ـمة بـةردةمي مةكتـةبي سياسـييةكةم، يـةعين          

ئيهانةيةكة بةر اسيت  زؤر بةداخـةوة كـة بةر اسـيت ئـةوة هـةرطيز قبـوَل نييـة، هَيـر ة كردنـة سـةر            ئةوة ة
شوَيين مةي فرؤشنت و مةخيانة و شوَيين مةساج و ئةوانة ببةسرتَيتةوة بة مةسيحي يان يةزيدي بةر اسيت  

وة و ئةو شـتانة بـةكاردَييَن   ئةوة شتَيكي ترة و بابةتَيكي ترة، خؤ خةَلكي موسوَلمانين ئةو شتانة دةخواتة
و ئــةوان لــةوة طــةورةترن كــة ئــةوة ثةيوةســت بكــرَي، يةكســةر كــة نــاوي ئــةو شــتانة دَيــين، يةكســةر نــاوي  
ئةوانيشــي لةطــةَل بــَيين، خــاَلي لةســةر وةســتان، يــةعين مــن ئَيســتا لــة ر اثؤرتةكــة باســي ئــةوة دةكــات كــة    

ئــةوةى كــة  ةمنييــةكان، بــةآلم هَيــزة ئةمنييــةكان ئةنــداماني يــةكطرتوو ثةيوةنــدييان كــردووة بــة هَيــزة ئ 
هَيناويانةتةوة هَيزيان كةمة لةوَى، بؤية نةيانتوانيوة كؤنرت ؤَل بكةن، ئـةى باشـة ئةطـةر وايـة بؤضـى هَيـزة       
ئةمنيةكان كة لةوَين و ضةكدار كة لةوَيية ئةمانة ة هَيزَيكن باشة ئَيستا بر يار نادةين ة هَيزَيكن، بةآلم بؤ 

ئةطةر واية ئةو سةيارةى كة مةمكةى تَيدابوو سةيارةى ثـؤليس بـوو، سـةيارةى ثـؤليس نـةبوو        ضةكدارن 
يةعنى ئةدى باشة ئةو سـةيارةى كـة دةبـة بةنزينةكـة كـة بـة شـاهَيديةوة دةبـةى بـةنزينيان لـة سـةيارةى            

مـن دةَلـَيم ئـةم    ثؤليس دةرهَيناوة، ئةى ئةم ثؤليسانة كة نني و نةبوون و ناتوانن بؤضى ئةم شتانة هةيـة   
ر اسثاردانةى كة لة ر اثؤرتةكة هاتووة و ة ر اسثاردةيةكى تر بَيت من ثَيم باشة بكرَيتة بر يار، ضونكة بر يـار  
حكومةت مولزةم دةكات ئةطةر جَى بةجَى ى بكـات حكومـةتَيك كـة بيـةوَى ياسـا جـَى بـةجَى بكـات، ئةطـةر          

و ئـةم شـتانة ناكـات، كؤتـا خـاَلم ئةوةيـة كـة ليذنـةى         تةوسيات بَيت ثَيموايـة حكومـةت ئارةزوومةندانةيـة    
ــةردةوامى        ــَى و بــة ب ــادة ب ــةمان ئام ــةآلم ثةرل ــر، ب ــةكى ت ــان ليذنةي ــةم ليذنةيــة ي ــازامن ئ ــن ن ــةمانى م ثةرل

بكات تا كَيشةكة تةواو دةبَيت، نـةك لـة قؤناغَيـك دا وازى ىَل بَينـَى و ئـيرت هـيض بـة هي،ـين          بةدواداضوون
 .نةبَى، سوثاس
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 :سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز
سوثاس، بةر َيز ئةوانةى دةسطري كراون تةبعةن لة زاخؤ و لة دهؤك و لة سيمَيَل و مةقةرات سووتاو هوتَيـل  
سووتا و خةَلكَيك بة خيديؤ ر ةمسى طرياوةو، من خؤم ثرسى وةزيرى ناوخؤم كرد ئةوانةى دةطرترَين كَين ، 

طرتينـان بـؤ دةركـراوة، ئينيـا ئَيمـة دةيـانطرين، ئةمـة         ذمارةكةشيان وت و طوتيان بة ئةمرى حاكم ئةمرى
يةكَيك، ليذنةى ناوخؤ دةتوانن لةطةَل ليذنةى مافى مرؤخ ب،ن لةطةَل دةزطا ئةمنيةكان لَيكؤَلينةوة بكةن و 
ب،نة مى وةزيرى ناوخؤ، بانطى بكةنة ليذنةكةتان بزانن ئايا ئةو وتةية ر استة، ئييازة، يـان حـاكم ئـةمرى    

ة يان نا  ئةطةر دةرى نةكردووة حةقتانة هةر شكاتَيك بكةن لة شوَينَيكى قةزائى، ئةمة يةك، بـة  دةركردوو
نيسبةتى طرد بوونةوةى ثَين مةكتةبى سياسى، ر اسـتة مـن خـؤم تـةدةخومل كـردو ثرسـيم بؤضـى نايـةَلن،         

ووة بــؤ ئــةوةى وتيــان ئييــازة نيــة، زروفَيــك لــة دهــؤك ر ووى داوة و شــوَين ســووتاوة و خــةَلك برينــدار بــ   
حاديسـةيةكى تــرى وانــةبَى، لةبةرئــةوة ئَيمــة نــاهَيَلني ئــةمين دةتــوانن جــةنابتان تــةعقيبى بكــةن بــزانن  
ئييازة هةبووة يان نا  ئةطةر ئييازةتان هةبووبَى حةقى جةنابتة، ئةطةر نةبووبَى حـةقى ئةوانـة، ضـونكة    

 .ئةوان واجبيانة حيمايةى وةزعةكة بكةن، كاك عمر فةرموو
 :َيز عمر عبدالرمحن عليبةر 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةنيسبةتى خاَلى يةكةمةوة بؤ ئةوةى بةرضاو ر وونيةك هـةبَى و نوقتـة نيـزام فيعليـة مـن جـةنابت دَلنيـا        
دةكةمةوة ئةم ئةندامة بةر َيزانةة كة بة دةيان كةس بة بَى ئةمرى حاكم طرياون و يةك ئةنـدام مةَلبةنـد   

تى ئَيمة باسى ئةوة دةكةى كة بة طرتةى خيديؤيى بينراون و وانية هـى وا هـةبووة هـةر    و ئةندام لق و ئاس
لةو شارة نةبووة، هى وا هةبووة لة هةولَيرةوة ر ؤيشتووةتةوة لة سةيتةرة طرياوة، ر جائةن با شـتةكان وةكـو   

 .خؤى عةرز بكرَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ناوخؤ با ليذنةى ناوخؤ ئةو مةس ولة ئةمنيانة بـانط بكـات و هـةر    رجائةن ناوةكان بهَينن، بيدةنة ليذنةى 
 .ناكرَيت ئةوة بكةين، رجائةن تا نؤبةت دَيت ثاشان قسة بكة، ر َيزدار عيماد فةرموو

 :بةر َيز عماد حممد حسني
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاد        ــدووبوونيان و ئام ــؤ مان ــةم ب ــة دةك ــة بةر َيزةك ــة ليذن ــى ل ــت خؤش ــةرةتا دةس ــة  لةس ــةم ر اثؤرت ةكردنى ئ
تَيروتةسةلة سةبارةت بة ر ووداوةكـانى شـارى زاخـؤ و دةخـةرى بادينـان كـة ثَيمانوايـة بـة مةسـ ومنة و بـة           
واقعيانة ر ووداوةكان وةكو خؤيان طوَيزرانةوة بؤ ثةرلـةمانى كوردسـتان و ر اى طشـتى كـة ثشـتطريى تـةواوى       

موو هاوكارامن سةبارةت بة دةربر ينـى نيطـةرانى و دَلطرانـى و    ناوةر ؤكى ر اثؤرتةكة دةكةم، هاور ام لةطةَل هة
نار ةحةتى خؤم لةسةر ر ووداوة نةخوازراوةكانى شارى زاخؤ و بادينـان كـة بـؤ ئَيمـة نوَينـةرانى بادينـان بـة        
تايبةتى جَيطاى سةرسور مان بووة، ضونكة من هيض جارَيك هةستم بةوة نةكردووة ر ؤذَيك بَيت حةدةسةكى 
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وةية لة شارةكةمان ر ووبدات، ضـونكة ئـةوةى ئَيمـة شـانازى ثَيـوة دةكـةين لـة بادينـان ئـةو كـةلتورة           بةم شَي
ر ةسةنة جوانةى ثَيكةوة ذيانى هةموو ئايني و نةتةوةكان بووة، بةَمم بة داخةوة ئةوةى كةلة ر ؤذى هةينى 

ــر ة كــردن و ســووت    ــووة، هَي ــك و ســةروةت و ر ابــردوو ر ووى داوة جَيطــاى ئةســةر و نيطــةرانى ب اندنى موَل
سامانى تايبةت و طشتى و بارةطاكان لةذَير هةر ثاساوَيك بَيت شةرمةزار و ئيدانة دةكةين، ثَيويستة بة ياسا 
مامةَلة لةطةَل ئةنام دةران و ئةوانةى هانى خةَلكيان داوة بكرَيت، ضونكة ئيسـتهدار كردنـى ثَيكهاتةيـةك    

ان لة قةَلةم دةدةين و نابَى ضيرت ر َيطة بةم جـؤرة كردةوانـة بـدرَيت كـة     لة ثَيكهاتةكانى كوردستان دا بة تاو
ببَيتة هؤى تَيكـدان و لـةناوبردنى كـةلتورى ثَيكـةوة ذيـان و سـلمى كؤمةآليـةتى وآلتةكـةمان، ئةقـةليات لـة           
ــةر َيزان     كوردســتان دا لــةذَير كاريطــةرى تةهديــد و كوشــنت و تــاآلنكردن و كــةلتورى ســووتاندن دا بــذين، ب
هاووآلتيانى دهؤك بةدةر نني لة هاووآلتيانى تـرى كوردسـتان، ئـةوانين داواكاريـان هةيـة، طلـةيى لـة سـةر         
ئةداى بةرثرسَيك لةوَى هةية، طلةيى لة كةمرت ثَيشـكةة كردنـى ثـرؤذةى خزمةتطوزاريـةكان هةيـة، بـةآلم       

ريت و كـةلتورى دةخةرةكـةمان،   ئةوةى ئةم جارة رووى داوة بة بر واى ئَيمة زؤر زؤر دوور بووة لة داب و نـة 
وارد بـــووة لـــة ئـــةنامى ملمالنَييـــةكى سياســـى لـــةنَيوان دوو هَيـــزة سياســـيةكان، هةنـــدَى توندوتيـــذى ىَل 
دةكةوَيتةوة، بةهؤى خةلةلَيك لةوَى يان ئةوم، بةآلم هيض وارد نـةبووة جارَيـك بـةم شـَيوةية ثَيكهاتةيـةكى      

رةكةمان يان لة كوردستاندا ئيستهدار بكرَيت، كةسـَيك حسـابى   ئايينى يان مةزهةبى يان نةتةوةيى لة دةخة
بؤ ئةم كـارة در ندانـة نـةكردووة، كـة بـة بـر واى ئَيمـة زؤر بـة مةدروسـى كـراوةو زةرةرمةنـدى يةكـةم لـةم              
ر ووداوانة دةسةآلتى دةخةرةكة بووة، لةبةر ئةوة بـةر َيزان، دةبَيـت ئَيمـة بـة مةسـ ومنة و بـة تةعةموقـةوة        

و ر ةهةندةكانى ئةم ر ووداوةو، تةنها بة ر ووداوَيكى تةبيعى و سةسى وةرنةطرين، دةبَى لـة خؤمـان   ب،ينة نا
بثرسني ئايا كَى موستةفيدة لةم ساتة وةختةدا كة هةموومان ثةر ؤة و ضـاوةر وانى كـارى باشـرت بـووين، ة     

ؤماسـيةكان ئَيمـة وردة وردة   لةسةر ئاستى دةرةوة يان ناوخؤى كوردسـتانداو هةوَلـةكان و مةسـاعيةكاني دبل   
بــةرةو بةدةســتهَينانى دةســتكةوتى زيــاتر بــووين بــؤ طةلةكــةمان و بةرنامــةى ضاكســازى جــةنابى ســةرؤكى  
هةرَيم دةستى ثَيكردووةو موئةشراتى باشيان ثَيوة ديار بوو، بةر َيزان ئةوةى تةماشاى وةقائيعى ر ووداوةكـة  

وازحى تَييدا ديارة، رووداوةكة زؤر لةوة طةوةرةترة كة ضةند بكات و بة ئينسافانة شى بكاتةوة زؤر شت بة 
دوكانَيكى مةى فرؤشنت يـان هةنـدَى جَيطـاى تـر هَير شـى كرايـة سـةر و سـووتَينراون، لةبةرئـةوة ثَيويسـتة           
ر ووداوةكة وةكو خـؤى باسـى لَيـوة بكرَيـت، ئاكامـةكانى ئـةم ر ووداوة ضـني  ئـةزموون و ئةمنيـةت و سـلمى           

ثَيكةوة ذيانى ئوَل ونةتةوةكان و ثَيكهاتـةكانى ئـةم وآلتـة بـةرةو كـوَى دةضـَيت، ئايـا ة باشـة          كؤمةآليةتى و
بكرَيـــت لـــةكاتى ر ووداوَيكـــى ئـــةوها، كـــة ئةمـــة يةكـــةم جـــارة لـــةناو كؤمـــةَلطاى ئَيمـــةدا ر وو دةدات، ئايـــا 

 ،واى ىَل بَيـت  بـؤ يتَى ر ةنطدانةوةى ئةم ر ووداوة ضى بةدواى خـؤى بـةجَى دَيَلـَى  ئةطـةر خوانةخواسـتة نـةر      
ئيرت ئةقةليات و كةمةنةتةوةكان لة كوردسـتان دا ذيـان و موَلكيـان بكةونـة ذَيـر تةهديـدو مةترسـيةوة، لـة         
جياتى كار بؤ بةهَيز كردنى ثةيوةنديةكان لةنَيوان ئوَل و نةتةوة و ثَيكهاتةكانى وآلتةكةمان بكرَيت، ديـارة  

ثَيكةوة ذيان و لَيبـوردةيى و قبـوَل كردنـى يـةكرت و بـةرز ر اطرتنـى       ئةو كارةى كة كراوة بؤ ثاراستنى طيانى 
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بةها مرؤييةكان و دةستةبةر كردنى مافةكانى تـاك و ئازاديـةكان خةريكـة هـةموو دةسـتكةوتة جوانـة كـان        
لةناو ببةين و لة ئةنامى ملمالنَييةكى سياسى كةمن قبوَل ناكـةم تـؤ لـة دةسـةت بـدةى بـة بـَى ثاسـاوَيكى         

ةر َيزان منين دةثرسم وةكو ضةند كةسـَيك لـة ئةندامـة بـةر َيزةكانى ثةرلـةمان كـة ثرسـييان ئايـا         ئةوتؤ، ب
مةعقولــة لــة ضــةند ســةعاتَيك تــةنها يــةك ثَيكهاتــةى ئــايينى لــة ثَيكهاتــةكانى كوردســتان داو  لــة هــةموو    

يةكرت بن يةكَيك  جَيطايةك ئيستهدار بكرَيت  مةعقولة حةد بطاتة ئةوةى كة ساَلؤنى حيالقة لة تةنيشتى
كةس نزيكى شـةة كيلـؤ مـةتر بـة ثَييـان ب،ـن بـؤ         611ـ511بسووتَينرَيت و ئةوةى تر نا  ئايا مةعقولة 

هَير ة كردنة سةر طوندَيك تةنها مةسيحي تَيدا دةذين  ئايا منين دةثرسـم بـؤ سةنتةرةكانىر ؤشـنبريى و    
وون بة برا مةسيحيةكان هةوَلى سووتاندنيان بـؤ  كؤمةآليةتى و ر اديؤ و هؤَلى بؤنةكان و طؤخار كة تايبةت ب

كرا  ئايا بؤضى تةنها مةسيحيةكان و ئَيزيديـةكان لـةو دةخـةرة دا بوونةتـة ئامـانج كـة هـةموومان دةزانـني         
ئةمانة ئةقةلياتن و ناتوانن بـةرطرى لـةخؤيان بكـةن، ئايـا مةعقولـة لـة كـاتى هَيـر ة كـردن و سـووتاندنى           

 ثمساَلى دابن و مولة 18اوضةكانى ئةم دةخةرة ئةنام دةران لةخوارووى تةمةنى دوكانةكان لة يةكَيك لة ن
بــن بتــوانن لــة هــةر عةشــريةتَيك ضــةند كــةس ئامــادة بكــةن بــؤ ئةنامــدانى كردةوةيــةك ، ئايــا منــاَلَيكى     

 ساَلى ئةم عةقَلى تةكتيكى هةية بتوانَى كارَيكى وا حةساس تـةنزيم بكـات  كـة بريمـان لـةوة      18خوارووى 
دانـرا، ئايـا مةعقولـة ئـةو هـةموو      ( خ.د)هَينا كة ضؤن قورةيشيةكان دار شتنى ثالنى كوشـتنى ثَيغمبـةرمان   

مفيتة و ئةو هةموو دروشم لةكاتى حةدةسةكة ئامادة كران يان هَينانةوةى ئةو هةموو بةرد و دارو قةزمة 
مادةكراوة هةية كة ئَيستا خةريكـة  بؤ ناو شارةكة  ئايا منين دةثرسم كَى لة ثشت هةندَى طروثى ئامةر و 

ئــةم طروثانــة لــةذَير ناوةكــانى ثــريؤزى ئيســالمةوة طةنــةكانى ئَيمــة تــةنزيم بكــةن كــة فشــار خبةنــة ســةر 
دةسةآلت و ئةقةلياتى ئايينى لة وآلتةكةمان بؤ وازهَينان لة كارةكانيان منين دةثرسم وةكـو بـراى بـةر َيزم    

ةمانن و ثةروةردةى كَينة  لةبةرئةوة بةر َيزان ئةم ر ووداوانـةى ئـةم   مامؤستا عمر عبدالعزيز كَى لة ثشت ئ
ــةوا خــؤى            ــة، ئ ــةآلتى دةخةرةك ــؤ دةس ــةين ب ــذ بك ــة درَي ــةر ثةن ــونكة ئةط ــتةن، ض ــاى هةَلوةس ــارة جَيط ج
زةرةرمةندى يةكةم ئةو دةسةآلتةية و ئةو ثَيكهاتة ئايينيةى كة ئيستهدار كراوة زؤربـةيان ميـةنطرى ئـةو    

، بـةآلم ناكرَيـت كةسـَيك يــان ميـةنَيك ئيتهـام بكـةين ثــَين ديـار بـوونى ئةنامـةكانى ليذنــةى          دةسـةآلتةنة 
لَيكؤَلينةوة، خاَلَيكى تر بةرثرسـايةتى خـراث بـةكارهَينانى مينبـةرةكانى مزطةوتـةكان دةكةوَيتـة ئةسـتؤى        

لةكاتـة سـةختةكاندا    كَى  زانايان و مامؤستايانى ئايينى هةميشة جَيـى ر َيـز و تةقـديرى هـةموومان بـوون،     
خةبات و ر ؤَليان لة بري ناكةين، بةآلم ئةوانين وةكو هةموو كةسانَيكى تر موعةرةزى هةَلة كردنن، ضونكة 
كـةس مةعسـوم نيــة لـة هةَلــة كـردن، بــةآلم دةبَيـت ئةوانــة لـة هــةموومان زيـاتر وريــا و وشـيار تــر بـن لــة          

َيمة بة حوكمى دَلثاكى و دَلسؤزى بؤ بةها ثريؤزةكانى طةياندنى هةر ثةيامَيك بؤ كؤمةَلطا، ضونكة خةَلكى ئ
ــايينى بوونــة،      ــتايانى ئ ــةتواكانى زانايــان و مامؤس ــةوةو ف ــى كردن ــرى ئامؤذطــارى و ش ــة ثَيط ئــايينى هةميش
لةبةرئةوة ثَيويستة ئةوان هةرطيز خؤيان دوورخبةنةوة لة هةر قسـةيةك كـة ببَيتـة ثاسـاوَيك بـؤ هةنـدَيك       

، ئةمـة ئيسـتغالل بكـات بـؤ تَيكـدان و دروسـت كردنـى ئـاذاوة لـةناو كؤمـةَلطا دا،           كةس نيـازى خراثـى هةيـة   
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هةميشة داكؤكى لة بآلوكردنةوةى ثةيامى ثَيكةوةذيان و ئاشتةوايى و قبوَل كردنى يةكرت بكةين، ديسانةوة 
نط وكاريطـةرى  خراث بةكارهَينانى ر اطةياندن كَى لَيى بةرثرسة  هةموومان دةزانني ر اطةياندن ر ؤَلَيكـى طـر  

ــة       ــةآلم بةداخــةوة ل ــتى، ب ــؤ ر اى طش ــتيةكانة ب ــتنةر ووى ر اس ــةَلك و خس ــةوةى خ ــيار كردن ــةر وش هةيــة لةس
كوردستانى ئَيمةدا ر اطةيانـدن لـة جيـاتى طةيانـدنى ثـةيامى ثـريؤزى خـؤى و ثيشـةييانة كـار بكـات، واى ىَل           

ى ر اســتيةكان و لَيــدانى ر موزةكــانى هــاتووة تــةنها غــةيرى زمــانى تــةخوين و زبــر و كةراهيــةت و شــَيواندن 
ميللةتةكةمان هي،ى تر بآلو ناكرَيتةوة، واى ىَل هاتووة كة هةندَيك جار مرؤخ هةست بةوة دةكات كة تؤ لة 
ــة        ــك ك ــةَلك دةدات وةك كافرَي ــانى خ ــةآلت ثيش ــان دةذى، وا دةس ــوَلمانانةكان و كافرةك ــةر ى موس ــانى ش زةم

، بَى ئةوةى ئيعتبارَيك بؤ هيض شتَيك دابنـَين و بـَى طةر انـةوة بـؤ هـيض      ثَيويستة خةَلك جيهاد لةطةَلى بكات
بةَلطةيةك يان ديكؤمَينتَيكى ياسايى كة ئيستنادى لةسةر بكةن، من لَيرة دةثرسم ئايا كاتى ئـةوة نـةهاتووة   

وانةى سنوورَيك بؤ ئةو جـؤرة ر اطةياندنانـة دابنـدرَيت و ئيـدى حماسـةبة لةطـةَليان بكرَيـت، وئـةوةى ثَي،ـة         
ياساو ر َيسا كاردةكات لةميةن دادطـاوة سـزادةدرَيت، ئايـا بـؤ ئَيمـة قبـوَل بكـةين كـة هةنـدَيك لـة دةزطاكـانى            
ر اطةياندن ببنة ئامرازَيـك بـؤ دروسـت كردنـى فتنـة و ئـاذاوة تـا كـار بطاتـة ئـةوةى هـانى خـةَلك بـدةن كـو               

ةتةكـةمان، ر ؤَل و بةرثرسـايةتى ثةرلـةمانى    دةستدرَيذى بكةنة سةر ئةقةليات و ثَيكهاتـة ر ةسـةنةكانى ميلل  
ــةموو هَيــزة           ــةآلتدارة كــة ه ــة مةرجةعــةكى دةس ــةوة ثةرلــةمان تاك ــةم بارودؤخــةدا، لةبةرئ ــتان ل كوردس
سياســيةكان و ئيتنــى و ئاينيــةكانى كوردســتان تَييــدا بةشــدارن، بؤيــة دةبــَى ثــةيامى ثةرلــةمان لــة هــةموو  

ة مةس وليةتى طةورةى خؤى هةَلدةستَى بؤ هَيوركردنةوة و ئـارام  ميةنةكانى ترى كوردستان جياواز بَيت، ب
كردنــةوةى بارودؤخةكــة، جــةخت لةســةر تــةبايى و ثَيكــةوة ذيــان و يــةكرت قبــوَل كــردن و لــةنَيوان هــةموو 
ثَيكهاتة ئايينى و نةتةوةييةكانى كوردستان دةكات و خةَلكى كوردسـتان دَلنيـا بكاتـةوة كـة ذيـان و موَلـك و       

سامانيان لةذَير تةهديـد و مةترسـى دانيـة، لـة كؤتـايى دا دووبـارة ثشـتطريى تـةواوى نـاوةر ؤكى          سةروةت و 
ر اثؤرتةكـة دةكـةين و بـة تايبـةتى ئـةو ر اسـثاردانةى كــة تيايـدا تةسـبيت كـراون و ببنـة بنـةما بـؤ دوايــني             

 .هةَلوَيستى ثةرلةمانى كوردستان و سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وكاك عمر فةرمو

 (:نورةدينى)عمر محدامني خدر .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا دةستخؤشانة لة هاوكارامن لـة هـةردوو ليذنـةى نـاوخؤ و ليذنـةى مـافى مـرؤخ دةكـةم كـة بةشـَيوةى           
 ليذنةيةكى هاوبةة ئةم زةمحةتةيان كَيشا و لة ماوةيةكى كورت دا توانيان ر ؤَلَيكى باة بنوَينن و هةروةها

بــة ر اثــؤرتَيكى هاوبــةة بطــةن و ثَيشــكةة بــة ثةرلــةمانى كوردســتانى بكــةن و ر اســتيةكان بــؤ ر اى طشــتى   
بآلوبكةنــةوة، هــةروةها مــن تةئيــدى نــاوةر ؤكى ر اثؤرتةكــةيان و ئــةو ر اســثاردانةيان دةكــةم كــة لــة كؤتــايى  

زان ئةنـدامانى ثةرلـةمان، ئةطـةر    ر اثؤرتةكةياندا جةختيان لةسةر كردووة، بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، بـةر يَ 
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ى مـانطى دةخـةرى بادينـان    1بة دانـانى ضـةندين ثَيـوةرى مـةنتقى و بابـةتى خوَيندنـةوة بـؤ ر ووداوةكـانى         
دةكةين، بؤمـان ر وون دةبَيتـةوة كـة دوكـةَلى ئـةم ر ووداوة بـَى ئـاطر نيـة، ضـونكة زؤر طرنطـة ئَيمـة لةسـةر             

روشـتى ر ووداوةكـة و ئـةو مانـا و دةملةتـة كلتـورى و سياسـيانة        هؤكارةكان و دروست بوونى ر ووداوةكة و س
بوةستني كـة ر ووداوةكـة بـة ئَيمـةى دةَلـَى، بةداخـةوةم كـة هةسـتم كـرد كـة بةشـى زؤرى تـةعامول لةطـةَل              
نةتائييى ر ووداوةكة بة تايبةتين ثةيوةست بوون بة ر ؤَلى دامودةزطاكانى ئةمنى خوَيندنةوةى بؤ دةكرَيت 

ردة و منين سةرنم هةية، بةآلم خوَيندنةوةى بابةتيانة و مةوزوعيانة بؤ سروشتى ر ووداوةكة كة ئةوة وا
لةو مانا و دةملةتة كلتـورى و سياسـيانةية كـة ر ووداوةكـة بـة ئَيمـةى دةَلـَى و هـةروةها هؤكارةكـانى ثشـتى           

ة خانةى ر ووداوَيك كة تَيكدان ر ووداوةكة، ر ووداوةكة خؤثيشاندانَيكى مةدةنى و ياساييانة نية، بؤية دةضَيت
ــاوة،        ــؤى هَين ــةَل خ ــتانى لةط ــى كوردس ــةمنى و سياس ــةقامطريى ئ ــةباربردنى س ــةوزا و ل ــَيوَينى و ف و طَيرةش

بتةوَى كؤمةَلطايةك تَيك بدةى ب،ؤ ئاساين و )بَيطومان ئةطةر مبانةوَى يان وتةيةكى مةشهور هةية و دةَلَى 
، لة ر ووداوةكة دا موَلك وماَلى طشتى و طةشـتيارى و سـةنتةرى   (بدة سةقامطريى سياسى ئةو كؤمةَلطاية تَيك

ــةبووة و       ــةرعى بوونيــان ه ــى ياســا و ش ــةدةنى كــة هــةموويان بــة ثَي ر ؤشــنبريى و دامــةزراوةى ئــايينى و م
كراونةتة ئامانج، هةروةها ئةم سةنتةرانة و ئةم شـوَينانة كـة كراونةتـة ئامـانج موَلكيـةتيان بـة زؤرى هـى        

ة كة تايبةمتةندى مةزهـةبى و ئايينيـان هةيـة، ئـةوانين خوشـك و برايـانى مةسـيحى و خوشـك و         ميةنَيك
ــة وةك         ــة هةميش ــةة ك ــاَلَيكى ك ــرتاوة خ ــان ويس ــةم ر ووداوةوة ديس ــةى ئ ــة لةر َيط ــدين، كةوات ــانى يةزي براي

يــةنى سةرضــاوةى هَيــز بــووة بــؤ بــةهَيز كردنــى هــةرَيمى كوردســتان لــةر ووى تةســاحمى دينــى و لــةر ووى م 
دميوكراسى و طةة كردنى ر ووى ئةم ئةزموونـة و بـةهَيز كردنـى ثَيطـةى ياسـايى و سياسـى لةسـةر ئاسـتى         
نــاوخؤ و ئيقليمــى و دنيــايى ىَل بــدرَيت كــة ئــةوين ديــاردةى ثَيكــةوة ذيــانى ئــايينى و نةتــةوةيى بــووة لــة  

َيشَيلكردنى ئازاديةكانى تاك بووة هةرَيمى كوردستان، ئةمة جطة لةوةى كة ئةوةى لةوَى كراوة لةر استى دا ث
كــة وةك بــةر َيزان باســيان كــرد لــة جار نامــةى طــةروونى مــافى مرؤخــةوة تــا ياســاكانى خؤمــان لــة هــةرَيمى   
كوردستان جةختى لةسةر دةكاتةوة، بةر َيزان نابَى ثَيمان وابَى كؤبوونةوةى هةموو ئةو خةَلكـة و جوَلـةيان   

! ى جومعة و لةذَير كاريطةرى وتارَيكى ئايينى و زانايةكى ئايينى دابـووة بةم شَيوةية تةنها لة سةرينى نوَيذ
بةَلكو لة ثشت ئةم ر ووداوةوة طوتارَيكى سياسـى و ر اطةيانـدن هـةبووة كـة تـةحريزى سـلبى كـردووة، لـةناو         
 ر اثؤرتةكةى بةر َيزتان دا اوونة هةية، ضـةندين اوونـةى تـرين كـة مـن ئَيسـتا باسـيان ناكـةم بـؤ ئـةوةى          

نةكةومة هةَلـةى حـوكمى ثـَين وةختـة، ضـةندين بةَلطـة و ديكؤمَينـت هةيـة كـة ئـةم ر اسـتية دةسـةملَينَى،             
ئةطةر دةمانويست سنوور بؤ دياردةيةكى نةخوازراو لـةر ووى ئـةخالقى و ئـايينى لـة هـةرَيمى  كوردسـتاندا       

ميةت و تةواوى موئةسةساتى بنَيني، خؤ ضةندين ئامراز و مينبةرى ترمان لةبةردةست بوو، هةرلة قائيمقا
ــتان و       ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــةوقار ل ــةى ئ ــةكَيتى زانايــان و ليذن ــةتوا و ي ــةى ف ــة ليذن ــا دةطات حكوميــةوة ت
نووسينطةى ثةرلةمان لة ناوضةكة و ضةندين كةناَلى تر، برادةرانى يةكطرتووى ئيسالمى خؤيان اوونةيان 

ووة و فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسـالمى خـؤى ثَيشكةشـى    هةية داواكاريةكى لةم بابةتة لة شارى كؤيةوة هات



 133 

ثةرلةمانى كردووة، كة ئةمة دةبةستمةوة بةوةى كة ر َيزم هةية لة طوتارى سياسـى بةشـَيك لـة برادةرانيـان     
دا ئةم ماوةية باسى ئةوة كرا كة ئةم داواكارية، داواكارية بؤ مةسةلةى مةبةستم ثَيى داخستنى شوَينةكانى 

اردةى مةى فرؤشى، بةشَيك نية خيتابى ئَيمة، بةآلم ئةوة بةَلطة هةيـة كـة بةشـَيك بـووة     مةى فرؤشى و دي
هؤكارى سياسـى لـة ثشـتة و    / يةكةم: لة خيتابى ئةوان، بؤية من ثَيمواية كة ئةم ر ووداوة شكى تَيدا نية كة

القى و دينى نةبووة، ئةم ر ووداوة بؤ ئامانى ئةخ/ ضنراوة و هةَلبةسرتاوى دةست و ميةنى سياسية، دوووم
بةَلكو بؤ ئامانى سياسية  كة ئةوين بريتية لة خولقاندنى فةوزاى سياسـى و كردنـى فـةوزاى سياسـى بـة      
مةدخةل و دةروازة بؤ طةيشنت بة دةسةآلتى سياسـى، مـن حـةزم نـةدةكرد ئـةو بر طةيـةى كـة ئَيسـتا باسـى          

ناو ثةرلةمان ولةر َيطةى مينبـةرى ثةرلةمانـةوة   دةكةم ، باسى بكةم، بةآلم كة هةستم كرد طوتارَيك هةية لة
بؤ ئةوةى خؤى بكات بة قريشتة لةسةر حسابى ميةنَيكى تر و ئةوةى تر بكات بة دَيوةزمـة ناضـارم ئامـاذة    
بةم ضةند خاَلةى خوارةوةة بدةم، لة مامةَلة كردن لةطةَل ر ووداوةكة لة هةرَيمى كوردستان اوونةيةك لة 

سياسى دةبينني كةلةطةَل خؤى هةوَلى دا ضـةند ر ووداوةكـة هـةَلطرى كؤمـةَلَيك مانـا و      مامةَلةى ئيعالمى و 
دةملةتة كة مةترسى بؤ ئَيمة هةية، شَيوازى مؤديلى ئةم مامةَلـة كردنـة، ئيعالميـة وسياسـية خةتةرةكـةى      

ثـَى   طةورة كرد، بؤ ئةوةى تؤمةت نةبةمشـةوة، ضـةند اوونةيـةك دةهَينمـةوة كـة ئـةم بؤضـوونةى خـؤمى        
ثشــت ئةســتوور دةكــةم، ئــةم طوتــارة و ئــةم مؤديلــة ئيعالميــة و سياســية تــةنها جــةخت لةســةر ســووتانى     
بارةطاكان دةكات كة منين ئيدانةى دةكةم، بةآلم دةيهةوَى تةعامول لةطةَل ر ةدفعلةكة بكا و ئةسَلى فعلةكـة  

سياسـية ثـَين تـةحقيق كـةوت،      ئـةم طوتـارى ئيعالميـة   / كة ئةو ثَيويستة لةسةرى بوةستني ون ببَيت، دوو
ثَين مامةَلة كردنَيكى ياساييانة و موئةسةساتيانة كةوت، حوكمى ثَين وةختـةى دا، كـة نـةدةبوو حـوكمى     
ثَين وةختة بدرَيت لةميةن هيض ميةنَيكةوة، لة سؤنطةى ر ةدفعل لةطـةَل ر ووداوةكـة كةوتنـة مامةَلةيـةكى     

ر ؤ لـة يـةكَيك لـة ر ؤذنامةكانـدا ئةنـدامَيكى سـةركردايةتى       سلبى لة وةسـف كردنـى ثةرلةمانيشـا، هـةر ئـةم     
يةكَيك لة ميةنة سياسيةكان ثةرلةمانى كوردستان بة ئيفليج وةسف دةكات، يان وةسـفى ئـةوة دةكرَيـت كـة     
ثةرلةمانى كوردستان لةر ابردوو ضى ثَيكراوة تا لة داهاتوودا ئةوةى ثَى بكرَيت، يان دةَلَى ليذنـةى تـةحقيق   

ئةى باشة ئةطةر ئَيمة مبانةوَى فعلةن لة دةرةوةى حيزبايةتى مامةَلـة لةطـةَل ر ووداوةكـان بكـةين      بؤ ضية 
دةبَى بَلَيني تةحقيقى ياساييانة بكرَى ودةبَى بَلـَيني ثةرلـةمان ر ؤَلـى خـؤى ببينـَى، ئَيمـة ثَيويسـتمان بـةوة         

طرانى خؤمـان بَينينــة سـةر جــادة،   نـةبوو لةر َيطــةى مينبـةرةكانى ئيعالميــةوة هـةوَل بــدةين دؤسـت وميــةن    
بةر َيزان لة ئةنامى ئـةم طوتـارة ئيعالميـةوة لـة زانكـؤ شـةر ةبؤكس ر ووى داوة، واتـة ئـةم جـؤرة ئيعالميـة           
سلبية بوو بة هؤى ئةوةى كة لة ر استى دا خةتةرةكة طةورةتر بَيت بةشَيوةيةك كـة مةترسـيةكان بـؤ سـةر     

مى كوردستان دا زياتر بَيت، ديسانةوة باسى ثةروةردة كرا، لـةناو  سةقامطريى سياسى و كؤمةآليةتى لة هةرَي
هؤَلى ثةرلةمان دا باسى ثةروةردة كرا، زؤر طرنطة كة لةسةر ثةروةردة بوةستني، بـةر َيزان ئـةوة ئَيمـة نـني     
كــة كؤمــةَلَيك كــةمسان بــةناوى بــانطخوازةوة هَينــاوة و ثشــتيوانى جؤراوجؤريــان ىَل دةكــةين كــة اوونــةى     

دةست لة ئاراداية بة ضةند سةعات قسة لةسةر نةفى كردنى ئايينَيكى تر دةكاتةوة، هةروةكو بـةر َيزَيك  بةر
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شةوى ر ابردوو لة يةكَيك لة كةناَلة ئيعالميةكاندا طوتى ئةمـة لـة وآلتَيكـى تـر بايـة دةدرا بـة دادطـا، ئةمـة         
ة وةسـيلة بـؤ حيزبايـةتى و ئامـانى     ئَيمة نني ناوى ثريؤزى ئـايينى ئيسـالم و قورئـانى ثريؤزمـان كردووةتـ     

سياسى و طةيشنت بة دةسةآلتى سياسى، يـان نـاو لـة ر اديؤكـةمان بنـَيني قورئـانى ثـريؤز لـة ميبنبـةرى ئـةم           
ر اديؤيةشـةوة هــةوَل بــدةين تــةحريزى سـلبى بكــةين، ئةمانــة و ئــةم اوونانـة ثَيشــَيلكردنى ياســان لــة دوو    

اســى لــة هــةرَيمى كوردســتان كــة لــة هــةموو حيزبــة سياســيةكان ياســاى ئــةحزابى سي/ ميةنــةوة، يــةكَيكيان
قةدةغــة دةكــات طوتــارَيكى تونــدر ةو ثــةير ةوى بكــةن كــة ببَيتــة مايــةى لــةباربردنى ســةقامطريى سياســى و   
لَيكرتازانــى سياســى و ئاشــتى كؤمةآليــةتى لــة هــةرَيمى كوردســتان، لةميــةكى تريشــةوة ثَيشــَيلكردنى ياســاى  

سان دامودةزطاكانى ئيعالم ثابةند دةكات بة بآلوكردنةوةى طوتارَيك كة ببَيتة هـةوَينى  ر ؤذنامةطةرية كة دي
ــةوةى          ــة تةقين ــة ئةم ــرا ك ــةوة ك ــى ئ ــةوانةوة، باس ــة ثَي، ــةك ب ــى ن ــةتى و سياس ــةبايى كؤمةآلي ــتى و ت ئاش

 توندر ةوة كؤمةميةتية، لةر استى دا ئةمة تةقينةوةى كؤمةآليةتى نية بةر َيزان، ئةمة تةقينةوةيةكى ئاييين
كة دذى تةعةدوديةت و مةدةنيةت وئازادى تاك و تةساموحى سياسى و ئايينى و نةتةوةيية كة طةرةكيةتى 
بةزؤر جؤرَيك لة ذيان، جؤرَيك لة ر ةفتار و جؤرَيك لة هةَلسوكةوت و دةسةآلت بةسةر خةَلك دا بسـةثَينن،  

انج، تةقينةوةى كؤمةآليـةتى لةر َيطـةى ئـامرازة    تةقينةوةى كؤمةآليةتى ئةم شوَينة مةدةنيانة ناكات بة ئام
دميوكراتيةكانةوة هةوَل دةدات ثةيامى خؤى بطةيةنَى، بـاس لـة تةقـة كـردن كـرا، زؤرم ثـَى سـةير بـوو كـة          
ئةندامى ثةرلةمان ثَيى وابَى دامودةزطا ئةمنيةكان لةوَى تةقةيان نةكردووة، سةرنمان هةية لةسةريان لـة  

رين، بةس ئَيمة نابَى ثَيمـان وابـَى دامودةزطـا ئةمنيـةكان لـةوَى كـةموكور يان هةيـة        هةندَى ميةنةوة موقةس
لةوةى كة تةقةيان نة كردووة، ئةسـَلةن خـاَلَيكى بـاة بـؤ ئـةوان لةوةيـة كـة تةقـةيان نـةكردووة، دةسـتيان           

ات برادةرانـى  ى شوب 14سةبارةت بة ر ووداوةكانى  1خؤة بَى، ضونكة لةبريمان بَى ئَيمة لة بر يارى ذمارة 
ــةناو       ــَى ل ــة دةب ــةوةى ك ــةر ئ ــردةوة لةس ــى يــةكطرتوو زؤر جــةختيان ك ــياندا برادرةران ــيؤن لةناويش ئؤثؤزس
بر يارةكة دا دةقَيك بهَينني كة دامودةزطا ئةمنيةكان و ثؤليسيةكان بؤيان نةبَى تةقة لة خةَلك بكـةن، ئـةى   

ديسان جةخت لةسةر ئةوة دةكةمـةوة ئَيمـةة    ئةوةيان جَى بةجَى كردووة، سةبارةت بة بارةطا سووتاوةكان
سـاَلى   14ثَيمان ناخؤشة و ئَيمةة موتةئةسفني، بةآلم بةر َيزان ئيرت قيامةتين دروست نـةبووة، لـةماوةى   

ــةندين موئةسةســاتى جؤراوجــؤرى هةيــة، ئيعالمــى هــةبووة،      ر ابــردوو دا يــةكطرتوو لــة بادينــان هةيــة، ض
بةشدارى لة هةَلبذاردنةكان كردووة، ئةنـدامى ثةرلـةمانى هةيـة لَيـرة      ر َيكخستنى هةبووة، كاديرى هةبووة،

نوَينةرايةتى مةنتيقـة دةكـات و لـة بةغـداة هةيـةتى و نوَينةرايـةتى مةنتيقـة دةكـات، لـةناو ئةنومـةنى           
ثارَيزطــاى دهــؤك دا نوَينــةرى هةيــة، خؤيــان ئَيســتا بطةر َييــةوة بــؤ ئــةدةبياتى سياســى و ئيعالمــى ئــةوان     

ــةندين  ــوكراتى      ض ــارتى دمي ــةَل ث ــاة دان لةط ــةكى ب ــة ثةيوةندي ــةوان ل ــة ئ ــةوةى ك ــةر ئ ــة لةس ــة هةي اوون
كوردستان لةوَى، ذمارةى ر َيكخسـتنةكانيان كـة ئَيسـتا ئيعالنـى دةكـةن و ثَيمـان دةَلـَين كـة لـةوَى طةشـةمان           

ةم طةشـة كردنـة   كردووة، ئةطةر دكتاتؤريةت هةبَى لةوَى و ئةطةر ئازادى سياسـى قةدةغـة بكرَيـت لـةوَى ئـ     
لةسةرينى ضيةوةية  ئةم وجودةى ئةوان لة كوَيـوة هـاتووة ، بةشـدارى ئـةوان لـة حكومةتـةكان كـة ثـارتى         
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سةركردايةتى دةكرد لة كوَيوة هاتووة ، بؤيـة ئـةم ر ووداوة كـة هـةموومان موتةئةسـفني بارةطاكـانى ئـةوان        
ةوة نيشـانةى ئةوةيـة ئـازادى سياسـى نيـة، ئـةم       سووتاوة، هةموومان موتةئةسفني، بةآلم نابَى ثَيمان وابَى ئـ 

مَيذووة دوورودرَيذةى ئازادى سياسى و كـاركردن لـةوَى تـةنها لـةو اوونةيـةدا ضـر  بكةينـةوة و ئـيرت ئـةوة          
حةقيقةتةكانى تر ثشت طوَى خبةين، لـة كؤتـايى دا جـارَيكى تـر ثشـتيوانى خـؤم بـؤ ئـةو تةوسـياتانةى كـة           

ةى دةكةمةوة، لةطةَل ئةوة دا كة دةمةوَى بَلَيم ر ةنطة بؤ مامةَلة كـردن لةطـةَل   لةناو ر اثؤرتةكة هةية دووبار
طوتارى ئايينى ثَيويستمان بةوة هةبَى لة ئاييندةدا  ياسايةك دةربكةين، هةوَل بـدةين هـةموو ممـان بايـةخ     

ر يكخا، فعلةن  بةوة بدةين كة طفتوطؤ بكةين كة ياسايةكمان هةبَى كة ئةم ثرسة طرنطةمان بة شَيوةيةك بؤ
طوتارى ئايينى خاَلى بكاتةوة لةو مةترسيانةى كة لةميةن تةتةرور و توندوتيذى هةموومان ثَيمان باشة و 
لَيى دةترسني و دةمانةوَى ئةمة لةناو طوتارى ئايينى دانةبَى، هةروةها بَى ميةن كردنى طوتارى ئايينى، من 

ض مةميـةكى ئَيمـة نيـة، نـابَى بـةو شـَيوةية بـري بكةينـةوة،         طوَيم ىَل بوو خوشكة ناسك طوتى لة بادينـان هـي  
دةبَى ثَيمان وابَى مةمكان هى هةموومان بن، نةك تةنها هى ميةنَيكى سياسى بَى، ئةسَلةن بة ياسا ثَيويستة 
ئَيمة ئةوة تةسبيت بكةين هةر كةسَيك لة مينبةرى مزطةوتةوة بَيت نابَى سةر بـة هـيض ميـةنَيكى سياسـى     

 .زؤر سوثاسبَيت، 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك امحد فةرموو

 (:بالل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيشــةكى مــن دةســت خؤشــى لــة ليذنــةى تايبــةت دةكــةم و سوثاســى مانــدووبونيان دةكــةم، لةطــةَل ضــةند    

نسـان بـَى كـةموكورتى نابَيـت، دةمـةوَى لَيـرةوة مـن        تَيبينيةكيشم لةسـةر ر اثؤرتةكـة، بـةآلم ديـارة كـارى ئي     
ئيدانةى هةموو ئةو توندوتيذيانة بكةم كة ثَيشـرت ر وويانـداوة و لـة داهـاتووة دا ر وودةدةن، ضـونكة ئَيمـة       
ثَيمان وانـةبَى كـة ئـةو توندوتيذيـة ر ووى دا ديسـانةوة ر ووناداتـةوة، توندوتيـذى بـة هـةموو شـَيوةكانيةوة           

اية نةدةبوواية بة تايبةتى لة شارى زاخؤى خؤشةويست و لـة دهـؤكى خؤشةويسـت شـتى وا     ديارة، من ثَيمو
ر ووى بداباية، ضؤنكة بةر استى خةَلكى ئةوَى واناسراون و وا مةعروفن كة خةَلكى ئـارام و لةسـةرخؤ و زؤر   

ةطَير يان طَير اوة، من بةر َيزن، بةداخةوة ديارة ضةند كةسَيك دةستى ئاذاوةيان كردووة و كؤمةَلَيك كارى ئاذاو
ثَيمواية بةر استى دةمةوَى لَيرةوة ئةوة بَلَيم كة جةنابى سةرؤكى هةرَيم زوو فرياى قةزيةكة كةوتووة، مـن  
ثَيمواية بةر اسـتى جةنابيشـيان ئاطايـان ىَل نـةبووة، بؤيـة مـن لةطـةَل ر َيـزم بـؤ هـةموو ئـةو بةر َيزانـةى كـة              

مومحةزاتى زياتريان هةبووبا لةسةر دةست خؤشـيان بـؤ بـةر َيزيان ،     قسةيان كرد، بةآلم دةبوواية هةندَيك
بة تايبةتى ثةرلةمانين بةطشتى كة دةوريان بينيوة بة تايبةتى ليذنةى فةورى ر ؤيشـتووة و ر اثـؤرتى زوو   
 ئامادة كردووة و هَينايةوة كة ئةوة بةر استى جَيطةى دةستخؤشى و جَيطـةى ئومَيـدة، ديسـانةوة ئَيمـة نـابىَ     

ئةوةمان لةبري ب،َيت لةبةرخاترى ئـةوةى كـة هةنـدَيك شـت كـراوة تةحـةفوز لـة هةنـدَى شـت بكـةين، مـن            
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ثَيمواية بةر استى ئةم كـارةى لـة بادينـان ر ووى دا بـاة وابـوو كـة نـة بكرَيـت بـة حيزبـى و نـة بكرَيـت بـة              
َيك خـةَلك بـؤ شـاردنةوةى    ئايينى، ضون بةر اسـتى ثَيموايـة نـة ئايينيـة و نـة حيزبيـة، مـن ثَيموايـة كؤمـةلَ         

هةنــدَى كــةموكور ى خؤيــان مةبةســتم هةنــدَى مةســ ولينى ئةوَييــة، مةســ ولينى حكوميــة بــؤ شــاردنةوةى  
هةندَى لة طةندةَليةكانى خؤيان ئةو قةزيةيان طةورة كرد و كرديانة هةم ئايينى و هةم سياسـى بـؤ ئـةوةى    

م طةندةَلية دةرباز بكةن، فيعلةنين توانيان ئـةم  كة هةموومانى ثَيوة سةرقاَل بكةن و دواجارين خؤيان لة
ــةر كةمــة             ــيحيةكان يــان ه ــة بــرا مةس ــةرامن لــةوةى ك ــتى مــن زؤر نيط ــةن و  كرديشــيان، بةر اس ــارة بك ك
نةتةوايةتيةك يان كةمة ئايينيةك لة هةرَيمى كوردستان هةست بة نيطةرانى بكات و هةست بة ترس بكات 

ر ووبدات و بة تايبةتى لةناو ئَيمةى موسوَلمان كـة خـاوةنى قورئـانَيكني     لة كاتَيك دا كة نةدةبوواية شتى وا
زؤر بـة سـةرةى دةَلَيـت زؤرى نيـة لـة ديـن دا        ( الاكراه فاى الادين  )كة ئةم قورئانة خواى طةورة دةفةرموَى 

ةوة هةموو كةس ئازادة ة دينَيـك وة مةزهـةبَيك هةَلدةبـذَيرَى و ة شـتَيك بـؤ خـؤى هةَلدةبـذَيرَى، لةبةرئـ        
خـؤى حكومـةتى   ( ع. )ئةطةر بشطةر َيينةوة بؤ تارخيى ئيسالمى ديسـانةوة هـةر لـة سـةردةمى ثَيغةمبـةر      

ثَيكهَيناوة لة مةدينـة، مةسـيحين و مةجوسـين و يةهوديشـى ىَل بـووة زؤر تـةعامول كردنيشـى لةطـةَليان         
ووة كـة بـةهؤى ئـةخالقى    باة بووة و دراوسـَيى بوونـة، ئـةم دراوسـَييةتية بـة شـَيوةيةك و بـة ر ادةيـةك بـ         

ــةر ةجــوانى ثَيغ ــوَلمان    ( ع. )مب ــتى ئَيمــةى موس ــةى، بؤيــة بةر اس ــةر دينةك ــةَلَيك لةوانــة هاتوونــة س كؤم
لةسةرمان واجبة ئيحرتامى دراوسَى بطرين، دراوسَى با هةموو كةسَيك بَيـت، جـا ئـةو برايانـة كـة دراوسـَيى       

لةوة بكةنةوة يان كارَيكى وا بكةن كة ئـةم بـرا بةر َيزانـةى     ئَيمةنة بةر استى نابَى ر َيطة بدةين كةسانَيك بري
ئَيمة هةست بة نيطةرانى و دَلةر اوكَى بكـةن، ئةطـةر شـتى وا ر ووبـدات بةر اسـتى جَيطـةى نيطةرانيـة، ديـارة         

( فمان شااء فلياؤمن ومان شااء فليكفار      ) ديسانةوة مةسةلةى ئيمـان هَينـان خـواى طـةورة ديسـان دةفـةرموَى       
ية لَيرة، ئازادى دين وئيمانة بؤ ئينسان كـة ة دينَيـك و ة ئايينيـك هةَلدةبـذَيرَى، كةواتـة هـيض       ديسان ئازاد

كةس لة ئَيمـة لـة موسـوَلمان و لـة غـةيرى موسـوَلمان بـؤى نيـة بـة دراوسـَيكةى و بـة هاور َييةكـةى كـة لـة               
ة بـة هـيض شـَيوةيةك    دراوسَييةتى يان هةر شتَيك كة هةية لـة هـةر دينَيكـة و لةهـةر مةزهةبَيكـة بـؤى نيـ       

دذايةتى بكـات، ئةطـةر بَيينـة سـةر مةسـةلةى مةشـروبات و ئـةو شـتانة ديسـان مـن لَيـرةوة دةيَلـَيم كـة بـؤ               
موسوَلمان نية ب،َيت دوكانى مةى و مةشـروبات و يـان هـةر شـتَيكة بـة تايبـةتى هـى مةسـيحيةكان ئةطـةر          

نَى، بةآلم هى مةسيحى بـؤى نيـة موسـوَلمان ب،ـَى     موسوَلمان بَيت لةوانةية مةجالَيكى تَيدا بَيت ب،َى بيشكَي
ئةو كاتة ئةوةى دةكـرد و دةهـات   ( ع. )كؤطاى مةسيحى تَيك بدات و بيشكَينَى، ئةطةر بؤى هةبا ثَيغمبةر 

لة مةدينة هةموو كؤطاكان يان هةموو ئةو مةشروخبانانةي كة هةبوو تَيكى دةشـكاندن، بـةآلم بـؤ نـةيكرد      
ة بؤ موسوَلمان دروست نية ئةو كارة بكات، ئةطةر بَيينة سةر ر اثؤرتةكة بةر استى كة نةيكرد كةواتة ئَيستا

ضةند خاَلَيك و ضةند تَيبينةكم هةية لةسةر ر اثؤرتةكة، دةبوواية ضةند ثرسيارَيك بكراباية، نازامن كـراوة  
لةطةَل كـراوة، بـاس لـةوة    يان نا لة ر اثؤرتةكة نةهاتووة، ضةند ثرسيارَيك بكرابا لةم بةر َيزانةى كة قسةيان 

و نيـوى شـةو لـة دةوروبـةرى نيسـريكَى حـةوت كـةس         4دةكرَيت لة ر اثؤرتةكة دا لـة دةوروبـةرى كاتـذمَير    



 134 

كؤبوونةتةوة و جةنابى قائيمقامين لةوَى بووة، ئةرَى خَيرة جةنابى قائيمقام نـةيتوانى كـؤنرت ؤَلى حـةوت    
وة و بَين ئةو كؤطاى مةشروبانة تَيك بدةن و بشكَينن  كةس بكات  دواتر وردة وردة خةَلك لةخؤ كؤ بكةنة

بةر اسـتى جَيطــةى ثرســيارة لــة جـةنابى قائيمقــامى دةكــةم، دةبووايــة ئـةو ثرســيارةى ىَل بكرابــا، ديســان لــة    
شوَينَيكى تر هاتووة لة ر اثؤرتةكة دةَلَى لة طوندى سَييَى بيست كةس لةوَى بوون دواتر خةَلكى ديكـةيان ىَل  

ة و قائيمقــامين لــةوَى بــووة، ئــةرَى ضــؤنة قائيمقــام نــةيتوانى كــؤنرت ؤَلى بيســت كــةس بكــات    كؤبووةتــةو
 11بةر استى جَيى ثرسيارة ئـةوة، يـان لـة دهـؤك كاتَيـك كـة بةرثرسـانى يـةكطرتوو لـة دهـؤك لـة سـةعات             

كةس هاتوون ثةيوةنديان بة جةنابى موحافزةوة كردووة دواتر بة ثَيى ر اثؤرتةكة دةَلَى بيست كةس تا سى 
بارةطاكةيان سووتاندوة، ئةى حكومةت لة كـوَى بـوو و بـؤ نـةيتوانى كـؤنرت ؤَلى بيسـت، سـى كـةس بكـات لـة           
سةعات دوو و سَيى شةو  ئةطةر بة ر ؤذين با بةهةرحاَل لةوانةية حاَلةتَيكى ديكـةى بـؤ دؤزرابايـةوة، يـان     

، بـةآلم  (الالاه اال اهلل حمماد رساول اهلل   )سـراوة  لة ر اثؤرتةكة هاتووة باس لةوة دةكات مفيتةيةك لةسـةرى نوو 
باس لةوة ناكات كة كة ضةندين شتى ديكة لة ناو ر َيثَيوانةكة دا هةبووة بة عةلةمى جؤراوجؤر و بةر ةمسى 
جــؤراو جــؤر ئــةو خةَلكــة هــةَلى طرتــووة، ئةطــةر ئــةوة دةنووســرَى، ئةوةشــتان نووســيبا دةبووايــة، يــةعنى   

ةنووسيوة، ئةطةر يةكالنة باية دةبوواية بَى تةر ةر بان لة نووسـينةكة و دةبووايـة   بةر استى يةكاليةنةتان ن
ئةطةر ئةوةشتان دةنووسى دةبوواية بنووسيباية، من ثَيم وانية ئةم مامؤستا بةر َيزة يان هةر مامؤستايةكى 

تةكةة دا هـاتووة  ترين ضؤن باة دةزانن ئةو مامؤستا بةر َيزانة كة باسى مونكةرات دةكةن وةكو لة ر اثؤر
مونكةرات يةعنى ضى  مـن ثـَيم وانيـة كـارَيكى هةَلـةيان كردبَيـت لـة باسـى مونكـةرات، ئةطـةر بـة دةليلـى             
ئةوةة وةكو مامؤستا بةشري باسى كرد ئةو كةسةى كة لةناو مزطةوتةكـة هةسـتاوة وقسـةى كـردووة ديـارة      

م كارانة بكةن، ئةطةر واى بطوتبـا  ثَيويسـتى   ئةو مامؤستاية بةر وونى قسةى واى نةكردووة كة بَلَى بر ؤن ئة
نةدةكرد نةفةرَيك هةستَى و بَلَى ئةى بؤ نةضني ئةو مةساجانة بسووتَينني يان تَيكيـان بـدةين ، هـةتا مـن     
بيستم كة ئةو مةساجة ئةسَلةن هى كةسَيكة موسوَلمانة، نةك مةسيحى و يةزيـدى و ئـايينَيكى تـر، يةكـةم     

ةساجةكة سووتَينراوة، كةواتة هةر ئةوانة و كؤمةَلَيك دةليلـى تـرين هةيـة مـن     شوَينين كة سووتَينراوة م
نامـــةوَى باســـيان بكـــةم و ب،ـــمة وردةكاريةكانـــةوة و وةكـــو كؤمـــةَلَيك بـــةر َيز باســـيان كـــرد كـــة تؤمـــةت  
نةبةخشينةوة بؤ كةس، ئةمة ئةوة دةردةخات كةمةسةلةكة ئاييين نةبووة، يةعنى موسوَلمان و مةسيحى و 

مان ويةزيدى و ئةوانة نةبووة، لةوانةية عةسةبى بووبَى يان كؤمةَلَيك وةكو طومت كؤمـةَلَيك خـةَلكى   موسوَل
مةس ولينى خوارةوةى حكومةت لةناوضةكة بؤ شاردنةوةى طةندةَليـةكانى خؤيـان ئـةو ئاذاوةيـان ناوةتـةوة،      

رى بكـةين، نـةك ضـؤن    هيوادارم ئَيمةة هةموومان بةو ضاوةوة سةيرى قةزيةكة بكةين كـة ضـؤن ضارةسـة   
برةوى ثَى بدةين، هةر كـةس ديفـاع لـة خـؤى بكـات، ئَيمـة بـةوة دةتـوانني سـةركةوتوو بـني كـة بـَيني كـَى              
تاوانبارة و ئييرائاتى ياسايى خؤى لةطةَل بكرَيت و كةسين خؤى نةكات بة خاوةنى، ضـونكة ئةمـة ئةطـةر    

سـةر بـة ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتانين       كراوة ضةند كةسَيك كردوويةتى، لة فةرةزةن ئةطـةر ئـةو كةسـة   
بَيت دَلنيام ثارتى دميوكراتى كوردسـتان وةكـو قيـادة بـةو مةوزوعـة ر ازى نيـة، لةبةرئـةوة تكـا دةكـةم خـؤ           
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مةكةن بة خاوةنى كةسَيك كـة خةتايـةكى كـردووة، بـا كةسـَيك خـةتاى كـردووة ئييرائـاتى ياسـايى لةطـةَل           
ياسايى لةطةَل بكرَيت، بةوةة دةتوانني ئييرائات لةطـةَل هـةموو   بكرَيت، كةمتةرخةمى كردووة ئييرائاتى 

كةس بكةين و كوردستان و وآلتةكةمشان وا ىَل بكـةين ئـارام بـَى و هـَيمن بـَى و كةسـين نـةتوانَى غـةدر لـة          
 .كةس بكات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةشروب بيفرؤشَى و بيشـكَينَى قةيناكـة،   سوثاس بؤ جةنابت بةس يةك شت كة دةَلَيى مةسيحى موسوَلمان م
 .ضؤن قيناكة  ئةوين نابَى، كاك امحد فةرموو

 
 

 

 (:بالل)بةر َيز امحد سليمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من وام نةطوت داواى ىَل بوردن دةكةم، من نةمطوتوة، ومت ئةطـةر لـة فـةرةزةن ئييـازة هـةبَى بـؤ ئـةوان، بـؤ         

ى مةبةستم ئةوةية نـابَى، ئـةوة ئيشـى حكومةتـة، ئةسـَلةن لـة ئيسـالم دا ئـةوة ر وون         ئةوان هةر نية، يةعن
دةكةمةوة نةوةكو هةَلة حاَلى بوون بَى، لة ئيسالمدا يةعنى حـوكمى ئيسـالمى وايـة هـةتا حكومـةت هـةبَى       

ب،ـني  هيض شةخسَيك وةكو شةخس بؤى نية يان مامؤستايةك يان كةسَيك بَى وتار بدات وقسة بكات و بَلَى 
فــآلن شــت بكــةين، فــآلن مونكــةر مببــةين، فــآلن مونكــةر مبــردن لةســةر حكومةتــة، هــةر كةســَيك بيكــات   
ســةربةخؤ ئــةوة موخالةفــةى شــةرعى كــردووة، ئــةوة حــوكمى ياســايى هةيــة وحــوكمى قــانونى هةيــة، مــن  

 .ثاسنةمطوتووة ئةوة، ئةطةر واحاَلى بوون داواى ىَل بوردن دةكةم و من شتى وام نةطوتوة، سو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وابزامن وتت، بة حةقيقةت زؤر زؤر ئةوةية، ئَيمة بـؤ ئـةوةى ئـةو كَيشـةية، ر اسـتة سـةدى سـةد بـةر َيزَيكى         
ترين ئيشارةى ثَيـى كـرد ئيحتمالـة لـةناو ميـةنَيكى سياسـى هةنـدَى كـةس هـةبوو بـَى و لةميةنةكـةى تـر             

ةحةتى خؤى بَى يان دةسـت بَيـت حيزبةكـةى نةكةينـة خـاوةنى      هةندَى كةس هةبووبَى، بةآلم يان بؤ مةسَل
ئــةو كةســة، حةقيقةتةكــة دةربكــةوَى و ئــةوةى كردوويــةتى ئييرائــاتى ىَل وةربطــريَى و وةزعةكــةة ضــاك    

 .بكرَيت، ئةمة زؤر زؤر ئةم سَى نوقتةية زؤر موهيمة، كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر صديق حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةتا جَيى خؤيةتى دةست خؤشى لة هةردوو ليذنةى ناوخؤ و مافى مرؤخ بكةين بؤ ئةوةى كـة بةر اسـتى   سةر
وةكو ثَيويست مامةَلةيان لةطةَل ر اثؤرتةكة كردووة، مةبةستم لةمة ضية ، ئةوان ر ؤيشتوون حةدةسةكةيان 

ات و كؤمةَلَيك ر اسـثاردةيان  هَيناوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان، ثةرلةمانى كوردستان ئةمر ؤ قسةى لةسةر دةك
خستووةتة بةردةمى ئَيمة، ئةطةر هةر ئيزافةيةكمان هـةبَى دةتـوانني ئيزافـةى بكـةين و هـةر خاَلَيكيشـمان       
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ثَى باة بَى ثشتطريى دةكةين و هةر خاَلَيكمان ثَى خراث بَى دةنط لةسةر ئةوة بدةين كـة نـةيهَيَلني، بؤيـة    
اثؤرتةكــة و لةطــةَل ر اســثاردةكان لــة ضوارضــَيوةى حةدةســةكة بــَى و مــن حماوةلــة دةكــةم مامةَلــةم لةطــةَل ر 

هةوَلَيكين بدةم بؤ ئةوةى لة داهاتوو ضـؤن مامةَلـة لةطـةَل ئـةو حةدةسـانة بكـةين، يةكـةم شـت ثَيويسـتة          
 ئَيمة لةسةر ئةوة كؤ دةنط بني كة ئةم كارة كارَيكى تَيكدةرانة بووة، ئاذاوةطَير ى بووة، ناكرَيت لـة خيتـابى  

ــةتى          ــة عةدال ــازى و ب ــةى ضاكس ــة ثرؤس ــتينةوة ب ــة ببةس ــارى تَيكدةران ــى ك ــارى سياس ــة طوت ــان ل ــايينى ي ئ
كؤمةآليةتيةوة، ضونكة بة خراث باة ناكرَيت، بةداخةوة لة هةندَى ثةيام و لة هةنـدَى كـةناَلى ر اطةيانـدن    

ر جـوان هَيناويانـة كـة مـةحكوم و     ئةم بابةتة ثَيكةوة بةسرتانةوة، بؤية بةر َيزان لة ر اسثاردةى يةكـةم دا زؤ 
ئيدانةى ر ووداوة نةخوازراوةكان دةكةين، بـةآلم مـن ثَيشـنيار دةكـةم لَيـرة بـؤ ئـةوةى بـةزةقى بَيـت وشـةى           
تَيكدةرانةة بهَينني، ضونكو بة حةقيقةت ئةو كارةى كة كراوة نة ئييازةى هةبووة و نـة كـارَيكى مـةدةنى    

ــة ر    ــةر َيزان وةك ل ــاَلى دووةم ب ــووة، خ ــايينى      ب ــى ئ ــةكة دا دةق ــةناو حةدةس ــةوة ل ــاتووة بةداخ ــة ه اثؤرتةك
بةكارهَينراوة، دةقى ئاينَيكين كة ئاينى زؤربةى هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستانة كة ئةوين ئاينى ثريؤزى 
ئيسالمة، ئةوانةى كة شارةزاييان هةية لة دينـى ئيسـالم و بـةر َيزان لـة يـةكَيتى زانايـان و ر ؤشـنبريان بـاة         

انــن ئةطــةر دةقَيكــى ئــايينى وةكــو خــؤى مامةَلــةى لةطــةَل نةكــةى ئيمكانــة ر َير ةوَيكــى خــراث و بــةرةو   دةز
توندوتيذميان ببات، ة لةسةر ئاستى جيهان، وة لةناو هةرَيمى كوردسـتانين ئةمـة ثـةير ةو كـراوة و ضـةند      

ــا       ــةم ك ــَيم ئ ــرةوة دةَل ــن لَي ــة م ــة، بؤي ــةم بابةت ــؤ ئ ــة ب ــتةمان هةي ــَيكى بةرجةس ــة ر ووى داوة حةدةس رةى ك
هةرضةندة حكومةتى هةرَيمى كوردستان و بزات سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان و خؤشـبةختانة هـةر لـة    
دواى ر اثةر ينةوة هةتا ئَيستاشى لةطةَل بَيت هةموو هةوَلةكانى بـؤ ئـةوة بـووة كـة ثَيكـةوة ذيـانى ئـايينى و        

ارَيزَى، بةآلم ئةبَى ئَيمة واقعيانة وبابةتيانة مامةَلة كؤمةآليةتى و كةمة نةتةوةيى لة هةرَيمى كوردستان بث
لةطةَل توندوتيذى و كَيرب كَى و سرياعى ئةقوام و ئةديان بكةين، دةبَى دان بةوةدا بنَيني كة لة عرياق دا ئةم 

ك بابةتة هةية، ئيمكانيشى هةية ئةم بابةتة بؤ هةرَيمى كوردستان لةميةن كةسَيك يان طروثَيك يان تةيارَي
بطوازرَيتةوة بؤ هةرَيمى كوردسـتان، بـةآلم خةتـةر لةوةيـة ئةطـةر ئـاينَيكى ديـارى كـراو ئةمـة تـةيار بكـا و            
تةوجيه بكات، بةر َيزان لةدواى نةوةدةكان بةداخةوة كاتَيك كة هةرَيمى كوردستان دةرطاى واآل بوو بةر ووى 

ن، كة خوَيندنةوةيان بؤ دةقة ئاينيةكان، بـؤ  دنيا، ضةندين كتَييب ئايينيمان هاتووةتة ناو هةرَيمى كوردستا
ئايةتةكانى قورئان و بؤ فةرمودةكانى ثَيغةمبةرى خوا دروودى خواى ىَل بَى زياتر توندر ةوانـة بـووة، لـةثاَل    
ئةوةشدا خؤشبةختانة خوَيندنةوة و تةفسريى ميانر ةوانة و واقعيانة و بابةتيانة بؤ تةفسـريى ئـةم دةقانـة    

مة ئةوة ناطةيةنَى بَلَيني ئةو خوَيندنةوة توندانةى كـة هـةبوون هـيض حةدةسـَيكى طـةورة      هةبووة، بةآلم ئة
نةكردووة، هةموومان ناوةر استى نةوةدةكااان بةبري دَيت كة زؤر ئاسـان بـوو بـؤ مامؤسـتايةكى ئـايينى كـة       

ن و تــةكفريى ميــةنَيكى ديــارى كــراو بكــات، ئةمــةة بــووة هــؤى ئــةوةى كــة ضــةندين كــةس شــةهيد بكــريَ  
و ئـــةحاديس و ئايةتـــةكانى قورئـــان بـــؤ ئـــةم شـــةر ة  ( اهلل اكـــرب)بكـــوذرَين لةســـةر ئـــةم حاَلةتـــة، وشـــةى  

بةكاردةهَينرا، لة طوتارةكانـدا هـةوَلى دامـاَلينى ئـاينى ئيسـالم و بـاوةر دارى لـة بةشـَيكى كؤمـةَلطاى كـوردى           
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ــةن      ــتان ض ــةرَيمى كوردس ــةختى ه ــةولَير ثايت ــةناو ه ــر ل ــَيكى ت ــةدرا، حةدةس ــةن  ئ ــةبوون لةمي ــَيك ه د كةس
ئيعالمـــةوة و لةميـــةن دةزطاكـــانى هـــةرَيمى كوردستانيشـــةوة ثـــاة ئـــةوةى كـــة تـــةحقيقيان ىَل كرابـــوون  
ــةند كةســَيك هــةبوون كــة      ــةرَيمى كوردســتان، ض ــكةة كــران بــة هاووآلتيــانى ه نةتائييــةكانيان درا و ثَيش

ينــة، ئةمـة لــة ضـيةوة سةرضــاوةى طرتبــوو    تَيزابيـان بــةكارهَينا بـؤ توندوتيــذى بةرامبـةر بــة ر ةطـةزى ميَ    
لةوةوة سةرضاوةى طرت بوو كـة تةفسـريَيك و خوَيندنةوةيـةكى هةَلـة بـؤ حةديسـَيك يـان ضـةند ئايـةتَيكى          

من رأ  ماكم ماكرا فلييريه بيديه، فاان و  )يان ( االمر باملعروف والاهى عن املاكر)قورئان دةكرا لةوةى كة 
وةتا كؤتايى حةديسةكة، خوَيندنةوة بـؤ حةديسـة خوَيندنـةوةى    ( يع فبقلبهيستطيع فبلسانه، فان و يستط

جياجياى بؤ هةية، بةر َيزان هةندَيك بة ر وونى و بةدواى سةبةبى وتنى حةديسةكة نةر ؤيشـتوون، بؤيـة وا   
داوا لة موسوَلمان دةكـةن كـة ئةطـةر تاوانَيكيـان بينـى ر اسـتةوخؤ خـؤى بـة دةسـتى خـؤى بيطـؤر َى، ئةطـةر             

ةيتوانى بة زمانى بيطؤر َى، بةآلم خؤشبةختانة لة هـةمان كاتـدا لَيكدانـةوة و تةفسـريى تـر هةيـة بـؤ ئـةم         ن
ــةجهيزةى           ــةى ئ ــَى لةر َيط ــر دا  دةب ــةكى موعاس ــةناو دةولةي ــتةكة ل ــة دةس ــت ل ــَى مةبةس ــة دةَل ــة ك حةديس

ــةن      ــدارةكان لةمي ــة ثةيوةن ــةر ميةن ــات لةس ــت دةك ــة ثَيويس ــت، بؤي ــدةوة بَي ــةرَيمى  تايبةمتةن ــةتى ه حكوم
كوردستانةوة بزات وةزارةتى ئةوقار و يةكَيتى زانايانى ئيسالمى و بـةر َيز ليذنـةى ئـةوقار لـة ثةرلـةمانى      
كوردستان و بةر َيزان لة ئةحزابى سياسى لة هةرَيمى كوردستان، جةخت لةوة بكةينةوة ئةم خوَيندنةوةيـة  

وودا هـةموو ئةطـةرَيك هةيـة بـؤ ئـةوةى توندوتيـذى       زاَل بكةين، نةك خوَيندنةوةكةى تر، ضونكة لـة داهـات  
ر ووبدات، ئةطةر ئةو خوَيندنةوةى تر هةبَى، بـةر َيزان هـيض شـتَيك بةقـةدةر دةقـى ئـايينى بـةهَيز نيـة بـؤ          
ئةوةى وا بكات لة ئينسانَيك كة كردةوةيةك ئةنام بـدات، وابـزامن نار ةحـةت تـرين شـت ئةوةيـة كـة طـؤر ى         

ةموومان ئةو حةدةسةمان بة بري دَيت لةناو هةرَيمى كوردستاندا طـؤر ى شـَيخةكانى   كةسَيك هةَلبدةيتةوة، ه
ئَيمــة هةَلدرايــةوة، لةســةر ة بنةمايــةك بــوو ئــةوة  ة كةســَيك ثــاَلى ثَيــوة نــابوون  حةمتــةن بــة غةَلــةت    

رة، بؤيـة  لَيكدانةوة و بة غةَلةت تةفسري كردن بؤ دةقَيكى ئاينى واى كردبوو كة طروثَيـك هةَلبسـنت بـةم كـا    
من دةمةوَى لَيرةوة بطةمة ئةوةى ئةطةر حةدةسَيك هةبَى لةر ابردوو و لة ئَيستا و لة داهاتوو كـة مامةَلـةى   
لةطةَل بكةين زؤر ئةساسة بة وريايانة مامةَلةى لةطةَل بكةين، ئةطةر مامةَلةمشان لةطةَلى كـرد حةدةسـةكة   

تـارى سياسـيمان بـؤى هـةبَى، نـةك طوتـارى ئـايينى،        ئةطةر ئيداريية يان سياسـية، ثَيويسـت دةكـات ئَيمـة طو    
بةداخةوة ئةوةى لة ضةند ر ؤذى ر ابردوو دةبينرَى هةندَيك يان بةشـَيك و ضـةند كةسـَيك دةبينـى طوتـارى      
ئاينى دةدات بؤ ئةم حةدةسـة، ئةمـة كَيشـةية بةر اسـتى، نـابَى ئَيمـة طوتـارى ئايينيمـان بـؤ ئـةم حةدةسـانة            

نيــةكان لةســةرةنام دةبنــة ضــى  هؤكــارى ئــةوةى تــؤ بةشــَيك بكــةى بــة زاَلــم و  هــةبَى، ضــونكو طوتــارة ئاي
بةشَيكين بكةى بة مةزَلوم، بؤية من داواكارم لة ليذنة بةر َيزةكة لـة خـاَلى حةوتـةميان كـة هَيناويانـة بـؤ       

ى داوة و ر اسثاردةكانيان ئةوةى بؤ ئيزافة بكرَيت كة ئةم حةدةسة وةكو حةدةسـَيك نـةبَى تـةنها ئَيسـتا ر وو    
تَى ثةر َى، ثَيويستى بكةن يان ر اى بسثَيرن بؤ ليذنةى ئةوقافى ثةرلةمانى كوردستان و وةزارةتى ئةوقار لة 
هةرَيمى كوردستان و يةكَيتى زانايانى هةرَيمى كوردستان، كة بةدواداضوون بؤ ئةم بابةتة بكةن، لَيكدانـةوة  
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و خوَيندنةوة بؤ ئةو ثةيام و ئةو لَيكدانةوانـة بكرَيـت   و شى كردنةوة و ئةحباس بكرَيت لةسةر ئةم بابةتة 
كـة لــةو كاتةيـة هــةبووة سـةبارةت بــة حةدةسـةكة، بــةر َيزان ئةنامـدانى ضــامكى كؤمةآليـةتى و سياســى و       

كوردسـتان دا بـة ياسـا ر َيكخـراوة ثَيويسـتة لةسـةر هاووآلتيـان و لةسـةر ئـةحزابى سياسـى و           ئابوورى لـة هـةرَيمى   
ين و طروثـة كؤمةآليةتيـةكان لـة ضوارضـَيوةى ياسـا و دامـةزراوةكان مامةَلـةى لةطـةَل بكرَيـت، بؤيـة           ميةنةكانى تر

ثَيويستة لةسةر ئَيمة هةموومان ثشتطريى لةوة بكةين كة هاووَمتيان لةسةر ئةوة ر ابهَينني ئةطةر كارَيك و بابةتَيك 
ــةدةين      ــةوَل ن ــةين، ه ــتطريى ىَل نةك ــةبوو ثش ــا ن ــَيوةى ياس ــةرَيمى    لةضوارض ــة ه ــةين ل ــت بك ــةمَيك دروس ــار و ت غوب

كوردستاندا بة مةبةستى ئةوةى بَلَيني ئَيمة ئةسثى خؤمان تـاو دةدةيـن، ضـونكو ئيمكانـة ئةطـةر ئَيمـة تةخـةيوملان        
 .وابَى ئةسثى خؤمان تاو بدةين ئيمكانة بة هةَلة ضووبني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو فاضلسوثاس، كاك 

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاضلر َيز بة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــةناوى خــواى طــةورة، ثَيشــةكى ســوثاس و دةســت خؤشــى ئاراســتةى هــةردوو ليذنــة بةر َيزةكــة دةكــةم كــة  
بةر استى دةتوامن بَلَيم زؤر دَلسؤزانة و موخليسـانة بةدواداضـوونيان كـردووة و مانـدوبوونَيكى تـةواو لـةناو       

اثؤرتةكةيان دا ديارة، بؤية دةستيان خؤة، ئةوةى مـن زؤر ثَيـى دَلخؤشـم ئـةمر ؤ لـة دانيشـتنى       ناوةر ؤكى ر 
سـةعات دةضـَيت دانيشـتووين لةسـةر ئـةو وةزعـة ئـاَلؤزةى كـة          11ــ  9ئةمر ؤى ثةرلةمانةوة كة بـؤ مـاوةى   

يامَيكى زؤر كة ر ؤذى هةيين ر ابردوو بـوو ئةمـة ثـةيامَيكى زؤر طـرنط و ثـة      11ى مانطى 1دروست بوو لة 
زؤر ر وون لةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيزانةوة ئةوةندةى تا ئَيرة قسةيان كردووة ئاراستةى خةَلكى كوردستان 
كرا ئةوين بة تَيكر ا ئيدانةى ئةو كارة ناشارستاني و دزَيوة دةكرَيت كة لةناوضـةى بادينـان و لـة زاخـؤ بـة      

ك لـةناو ئـةم ئةندامـة بةر َيزانـةى هةَلبـذَيردراوى خـةَلكى       تايبةتى كة كراوة، ديـارة لَيـرة ئةمـة حةقيقـةتيَ    
كوردستانن و نيةتَيكى ثاك و موخليسانة و دَلسؤزانة ئار استةى خةَلكى كوردسـتان كـرا كـةوا هـيض تاكَيـك و      
خـــةَلكى كوردســـتان لةطـــةَل ئـــةو جـــؤرة ديـــاردة دزَيوانـــة نـــني، ضـــونكة لـــة ر ابـــردوو بينيمـــان زؤربـــةى   

كى كوردستان و زؤربةى ئةو غةدرانةى لة خةَلكى كوردستان كرا ئةو جـؤرة غةدرانـة   مةزَلوميةتةكانى خةَل
بوو و ئةو جؤرة تاوانانـة بـوو كـة كوردسـتان وَيـران دةكـرا و خةَلكةكةشـى ئـاوارة دةكـرا، بؤيـة ئـةم جـؤرة             

ــيؤ        ــر اى فراكس ــدامانى تَيك ــبةختانة ئةن ــةوة و خؤش ــاد دَينَيت ــة ي ــةمان ب ــةم ر ؤذة تاآلن ــة ئ نةكانى حةركاتان
ثةرلةمان كوردستان نار ةزايى خؤيان و ئيدانة كردنى ئةو ر ؤذةيـان كـرد كـةوا هـةموو ئـةو شـوَينانةى كـةوا        
ســووتَينراون و ئــةو ســووتانانةة ثَيموايــة خزمــةتى هــيض كــام لــة بةرذةوةنديــةكانى خــةَلكى كوردســتان و  

ووة، بـةآلم ئـةوةى كـة لَيـرة دةرى     بةرذةوةنديةكانى هيض حيزب و ميةنَيكى سياسى لة كوردسـتان دا نـةكرد  
دةبر ين بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان وةكو ئةندامى ثةرلةمان كـة هةريةكـةمشان نوَينـةرى يـةكَيك لـة حيزبـة       
سياسيةكاني كوردستانني هيوادارم ئةم نيتة و ئـةم ثةيامـة ب،ةسـثَينني لـةناخ و لـة كـادير و ئةندامـةكانى        

ى كة من بة ثَيويستى دةزامن لَيرة ئيشارةتى ثَيى بدةم، زؤرجـار لـة   خةَلكى كوردستانى خؤماندا، بةآلم ئةوة
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كةناَلةكانى ر اطةياندن و لَيرة ولةوآ باسى ئةوة دةكرَيت كة شـتَيكى عةفـةوى بـووة، مـن ثَيمـوا نيـة ئةطـةر        
دوو طةنج بةيةك دا هةَلشاخَين لة كوردستان شـتى عةفـةوى نيـة و شـتى سياسـى لـة ثشـتةوةية، مـن بـةة          

خؤم ئةو قةناعةتةم م دروست نابَى كـة هـيض كةسـَيك لـة كوردسـتان ئينتمـاى سياسـى نـةبَيت، كـة           بةحاَلى
ئينتماى سياسى ثَيم واية هةموو تاكَيكى كوردستان و هةموو خَيزانَيكى كوردسـتانى طرتووةتـةوة، لَيـرة كـة     

ى كوردسـتان، دةبَيتـة   حاَلةتَيكى وا ر وودةدات كة دةبَيتـة سـةبةبى لةكـةدار كردنـى سـومعةى سياسـى خـةَلك       
سةبةبى سةرقاَل بوونى سةركردايةتى سياسـى كوردسـتان لـةم كاتـة هةسـتيارةدا بَلـَيني وةَلـآل ئـةوة شـتَيكى          
عةفةوي بووة، بة تةئكيد ئةمة كؤمةَلَيك دةمئيلى زؤر زيندوو هةية كةوا دةيسةملَينن بة تةئكيد هةرضةند 

تةعن دةدرَيت دةَلـَين هـةر حـةرةكاتَيك دةكرَيـت يةكسـةر دةَلـَين       لَيرةو لةوَى لة كةناَلةكانى ر اطةياندن زؤر 
ئــةوة دةســتى لــة ثشــتةوةية، بــة تةئكيــد ئةمــة دةســتى لــة ثشــتةوةية، يــةعنى ئــةى ئــةم جــؤرة حاَلةتانــة   
ــةرَيمى       ــومعةى ه ــة س ــةرةكاتَيكى وا ك ــزةون، ح ــةرةكاتَيكى وا قَي ــياو، ح ــةرةكاتَيكى وا نةش ــة ح ر وودةدات ك

كردووة، بَلَيـى وةَلـآل كؤمـةَلَيك طـةنى نـةزان و نـةفام و هـةروا بـة عةفةويانةر ؤيشـنت           كوردستانى لةكةدار
حةرةكاتَيكى بةو شَيوةيان دةكرد، بؤى دةكةن من ئومَيدةوارم ئةطةر لة كةناَلةكانى ر اطةياندن يـان لةميـةن   

شـتى نـا مةسـ ومنة     طةنَيك يان نووسةرَيك يان هةر تاك و ئةفرادَيك لـةم كوردسـتانة شـتى عةفـةوى يـان     
بوترَى، من ئومَيـدةوارم ضـؤن ئـةمر ؤ زؤر مةسـ ومنة لةسـةر ئـةم بابةتـة قسـة كـرا ثةرلـةمانى كوردسـتان            
مةس ومنة شتة ر استةكان بة خةَلكى كوردستان بَلَيت، لَيرة ئَيمة هةموومان باسـى سـةروةرى ياسـا دةكـةين،     

اسـا نـةبَيت طـةورةترين در نـدة ئينسـانة، بـة تةئكيـد ئةمـة         دةشَلَيني و زؤربةى زاناكانى دنيا دةَلَين ئةطةر ي
سةملَينراوة لة هةموو وآلتةكان و لة هةرَيمى كوردستانين ئةوة سةملَينراوة، بؤية كة دةَلَيني ياسـا سـةروةرة   
ئومَيدةوارم كةهةموومان بتوانني ياسا ب،ةسثَينني لةم وآلتة، بةآلم ئةو هةموو بَى ياساييةى لـة كوردسـتان   

شوبات كـة ئةمـة دوو ر وداوى زؤر تـاَل و دوو كارةسـاتى دَلتـةزَين لـة كوردسـتان لـةم سـاَل           ي14رَيت لة دةك
كة هةفتةى ر ابردوو بوو لة كوردسـتان ر ووى دا، لـة كـاتى     11ى مانطى 1ى شوبات و هةم 14ر ووى دا هةم 
 61ر ؤذة، يـةعنى   61ةو سـةعات مؤَلـةت هـةبوو لـ     1ر ؤذ خوثيشاندان كرا  61ى شوبات  14ر ووداوةكانى 

ر ؤذ بةرذةوةنــدى خــةَلكى  61ر ؤذ خــةَلك ئـازار دراوة،   61ر ؤذ كـارى ناياســايى لـةم كوردســتانة ر ووى داوة،   
 61ر ؤذ سةركردايةتى سياسى كوردستانى بةخؤيةوة مةشـغوَل كـرد،    61كوردستان خراوةتة خةتةرياتةوة، 

سـومعةى هـةرَيمى كوردسـتان بـاس لةمـة ناكرَيـت، بـةآلم         ر ؤذ قسة و قسةَلؤكى دنياى دةرةوةى هَيناية سةر
باس لةوة دةكرَيت لَيرة و لةوَى ئَيستا لة لقى ضوارى ثارتى خةَلك كوذران، منين دةَلَيم تـاوان بـوو خـةَلك    

ين خةتاى هةبوو، ئةى كَى ضـووة سـةر لقـى     7من دةَلَيم ثارتى خةتاى هةبوو و لقى  7كوذرا، ئةوةى لقى 
لـة هةَلةجبـة، هـةر دةَلـَين ثـارتى خـةتابارة و ثـارتى         11، يةك طةآلبة بةرد كةوتة ناو لقـى  لة هةَلةجبة 11

ثياو كوذة و ثارتى ئاشتى و ثَيكةوة ذيانى قبوَل نية، لة كةمر كَى ضووة سةر بارةطاى لقى ثـارتى، لـة كـةمر    
لق لةوَين هـةر ثـارتى تاوانبـار     لةناو طةر ةكَيكى ميللى داية، خةَلكى بؤ بانطهَيشت كرا و براية سةر بارةطاى

كرا، لةناو طةراجى سةيارةكانى بارةطاى لق لة ضةم،ـةماَل سـةيارةى مةسـ ولينى لـق سـووتا و خـةَلك لـةناو        
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بارةطاى لق كوذرا هةر دةَلـَين ثـارتى تاوانبـارة، كؤمـةَلَيك لـةو بةر َيزانـة ئيشـارةتيان بـةوة كـرد دةَلـَين بـةو            
حوكمر انـة، وة حيزبـى ئةكسـةريةتةو حيزبـى دةسـةآلتة دةبـَى زيـاتر        حوكمةى كة ثـارتى حيزبـى حـاكم و    

مةس وليةتى هةبَى، منين زؤر زؤر ئةم كةليمةيةم قبوَلة و لةطةَل هةموو ئـةو ر اوبؤضـوونانةم، كـة ثـارتى     
لةبةرئةوةى ئةكسةريةتى كورسى لة ثةرلةمانى كوردستان و لة ثةرلةمانى عـرياق هةيـة و دوورودرَيـذترين    

خةباتى هةية بة تةئكيد دةبَى زياتر مةس وليةت خباتـة سـةر شـانى خـؤى و سـةر ئةسـتؤى خـؤى،        مَيذووى 
بةآلم كام لةم ميةنة سياسيانةى ئةو بةرثرسياريةتيةى ثارتيان بةهةند وةرطرت ، بؤ اوونة من لَيرة باس 

ــديَ      ــؤ كــة هةن ــانى زاخ ــة كــاتى ر ووداوةك ــَيم ل ــن دةَل ــانى زاخــؤ، م ــةكاتى ر ووداوةك ــةو بةر َيزانــة دةكــةم ل ك ل
ئيشارةتيان ثَييدا بة ضوونى جةنابى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان بـؤ ناوضـةى زاخـؤ دةتـوامن بَلـَيم ئـاوَيكى       
ئارامى بةسةر ناوضةكة كردو كث كرايةوة، دةبوو لة ثاة ضوونى جةنابى سةرؤك تةسرةاتى ذةهراوى لـة  

لة بةرثرسان وازيان لة حةملةى ئيعالمـى بهَينايـة بـؤ     كةناَلةكانى ر اطةياندنةوة نةوتراية، دةبوواية هةندَى
ســةر ثــارتى و ثةرلــةمان و حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، ئةطــةر كــارة ضــاكةكان بةهةنــد وةردةطريدرَيــت، 
ئةطةر كارة باشةكان لةبةرضاو دةطريَى، ئةطةر هةموومان تالبى ئةوةين كةوا كارى ضاكة و حةرةكاتى ضـاكة  

كوردسـتان دا بكرَيـت ثَيويسـتة ضـؤن ثةنـة دةخةينـة سـةر تاوانـةكان و ثَيويسـتة           و ضاكسازى لة هـةرَيمى 
ئةوهاة ثةنة درَيذ بكةين بؤ كـارة ئييابيـةكان و هـةر كـةس و ميـةنَيك و هـةر بةرثرسـَيك لـة هـةرَيمى          

نـةة  كوردستان دا دةيكات، بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمان، مـن لَيـرة يـةك ثَيشـنيار دةكـةم كـة زؤر لـةو بةر َيزا          
باسيان كرد  كة ئةو هؤكارانة ضني لة هةرَيمى كوردستان دةبنة سةبةبى ئـةم ئاذاوةيـةى كـة لـة كوردسـتان      
دروست دةبَيت، مـن لَيـرة هةرضـةند جـةنابت ئيشـارةتت ثَييـدا كـة سـَى شـةممةى داهـاتوو بـةر َيز وةزيـرى             

و حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان    ئةوقار دَيتة ثةرلةمانى كوردستان، بةآلم داواكـارم ثةرلـةمانى كوردسـتان    
تةنزميى مينبةرةكانى مزطةوت لـة هـةرَيمى كوردسـتان بكرَيـت ئـةوةى كـة حةقيقةتـة و هـةموو ميـةكمان          
دةيزانني، لةرِابردوو و بة تايبـةتى لـةو كاتانـةى كـة دةسـةآلت لـة هـةرَيمى كوردسـتان نـةبووة لةسـةردةمى           

ينيـــةكان باشــرتين مةرجــةعى هــةم ئــاينى و هـــةم     ديكتاتؤريــةتى ر ابــردووة لــة عــرياق دا مامؤســتا ئاي     
كؤمةآليــةتى خــةَلكى كوردســتان بــوون، مــن ئَيســتا داواكــاريم زيــاتر ئاراســتةى مامؤســتايانى ئــايينى بــةر َيز  
دةكــةم، ئــةو مامؤســتا ئاينيانــة ر َي نــةدةن هةنــدَى لــةو مامؤســتايانةى ســةر بــة ميــةنى سياســني مينبــةرى  

ى ثريؤزى ئيسالم بؤ مةرامى سياسى بةكاربهَينن جا ئـةم مامؤسـتا ئاينيـة    مزطةوتةكان و جبةى مةم و ئاين
ثارتية و يةكَيتية و سةر بة ميةنى ئيسالمية و هةر كةسَيك هةية، ضونكة ئةمة يةكَيكة لةو مينبةرانة كة 

 14ثةيامى ئـاطراوى ئاراسـتةى خـةَلكى كوردسـتان و كؤمـةَلطاى كوردسـتان دةكـةن و زؤر كـاتين و لـةكاتى          
وبات ثــةيامى هةنــدَى لــة مامؤســتا ئاينيــةكااان بينــى لةبــةردةركى ســةراى ســلَيمانى ضــيان بــة خــةَلكى   شــ

كوردســتان كــرد، بؤيــة ئــاينى ثــريؤزى ئيســـالم زؤر لــةوة طــةورةترة بــؤ مةســائيلى سياســى بـــةكاربَيت،           
ةترين مةرجـةعى  مامؤستايانى ئاينى دةبَى بطةرَينةوة بؤ ئةو ر ؤَلـة طرنطـةى خؤيـان كـة لـة ر ابـردوو طـةور       

خةَلكى كوردستان بوون، بةآلم ئةمر ؤ هةندَى لة مامؤستايانى ئـاينى سـةر بـة ميةنـة سياسـيةكان هةَلسـاون       
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سومعةى مةم و هةم ئاينى ثريؤزى ئيسـالم بـةكاردَينن بـؤ مـةرامى سياسـى و دةسـتكةوتى سياسـى خؤيـان،         
وةكــو ر ةخنةيــةكين هةنــدَيك لةميةنــة يــةك خــاَلى تــر كــة مــن بــة ثَيويســتى دةزامن ئيشــارةتى ثــَى بكــةم  

سياسيةكان تةرةر نةبوون لة زاخؤ ر ووى دا، ئَيمة مبانةوَى و نةمانةوَى ئَيستا لة نـاو ر اطةياندنـةكان لـةناو    
هةموو حيزبة سياسيةكان لَيرة ثارتى و يةكطرتووى ئيسالمى بووة بة تةرةر كةمن دةَلَيم زؤر بة داخـةوة  

ة و دةَلـَى ئةطـةر شةر يشـت كـرد بةشـى ئاشـتى بهَيَلـةوة، ثَيموايـة لـة ر ابـردوو           مةسةلةيةكى كوردةوارى هةي
باشرتين دؤستايةتى و تـةبايى لـة مابـةينى يـةكطرتووى ئسـالمى و ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتان دا هـةبوو،          

مَيـدةوارم  باشرتين دؤستايةتى هةبوو، بةآلم ئَيستا كَى ئةم دؤستايةتية بةشَيوازَيكى تر بـةكاردَينَيت، مـن ئو  
ــةَلكى         ــتان و  خ ــة كوردس ــايينى ل ــتايانى ئ ــتان و مامؤس ــنبريانى كوردس ــتان و ر ؤش ــةمانى كوردس ــةم ثةرل ه
كوردســـتان بـــة طشـــتى بـــر وانن و بـــزانن ئـــةم مةســـ ةلةية لـــة كوَيـــوة سةرضـــاوة دةطـــرَى و ئيحتفـــاز بـــة 

مةس ومنة لةم مةسـةلةية دا  بةرذةوةنديةكانى باآلى خةَلكى كوردستانةوة ناكات و ثارتى و يةكَيتين دةبَى 
تةسةرور بكةن، ثارتى و يةكطرتوو كة ئةو ر ووداوة لة ناوضةى بادينان ر ووى داوة، لَيرة يةك خاَلى تر مـن  
باسى دةكةم بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان زؤر كات باس لةوة دةكرَيت كةوا ثارتى خؤى موئامةرةى كرد، نازامن 

ت حيزبى حاكمة لة ناوضةى بادينان و لة ناوضةى ثارَيزطاى دهـؤك،  بيست ساَلة ثارتى كة وةكو باس دةكرَي
باشة بؤ ئةم بيست سـاَلة ئـةم موئامةرةيـةى لـة حيزبـة سياسـيةكانى كوردسـتان نـةكرد كـة هةرهـةموويان           

و كادر و ر اطةياندنيان لةناوضةى بادينان هةية، بةآلم لَيرة كـة ئـةم مةسـ ةلةية      نفوى يانوجود و بارةطا و
كرَيت ئةمة مةسةلةيةكى ترى ثَيشينةى لة ثشتةوةية، بة بر واى مـن ضـةندين جـار لـة كةناَلـةكانى      باس دة

ى شـوبات و  ر ووداوةكـانى مـانطى شـوبات     14ر اطةياندن باس كراوة يةكَيك لة طرفتةكان ئةوة بووة لة ثـاة  
بادينـان موزاهـةرة    طةورةترين طرفت ئةوة بووة لةمى هةندَى ميةنى سياسـى لـة كوردسـتان بـؤ لةناوضـةى     

نةبووة و بؤضى مةشاكيل دروست نةبووة  يةعنى ثَيم سةيرة ميـةنَيك لـة ئاسـتى بةرثرسـياريةتى بَيـت و      
ميةنَيك ئةندامى ثةرلةمانى هـةبَيت، ميـةنَيك لـة سـةركردايةتى حيزبـة كوردسـتانيةكان بةشـدارى بكـات،         

خؤثيشــاندان و ئــاذاوة كــردن دروســت نــةبوو، كَيشــةى ئــةوة بــووة لــة ثارَيزطايــةكى كوردســتان موزاهــةرة و 
ئةمانة هةمووى ثرسيارن، ثَيويستة هةم ئَيمة خؤمان بيزانني و هةم خةَلكى كوردستانين ئةم حةقيقةتـة  
ــَى       ــين دةب ــةآلم من ــة داو ب ــةم خاَل ــارةتيان ب ــارامن ئيش ــةند هاوك ــةمان، هةرض ــةرؤكى ثةرل ــةر َيز س ــَى، ب بزان

 .. .......ئيشارةتى ثَى بكةم، لة كاتى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تيكــرار مةكــة مــادام وتــت ئيشــارةتيان ثَيــداوة، بــر ؤ خــاَلَيكى تــر، ضــونكة تيكــرار نــابَى، ئةطــةر نةتوتبايــة    
 .فةرموو فاضلئيعتيادى بوو، كاك 

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ..... .رلةمانى كوردستان ليذنةى هةبوو لة هةمووى شوبات ثة 14باشة، لة كاتى ر ووداوةكانى 
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو فاضلرجائةن وةرةوة سةر مةوزوعى زاخؤ، كاك 

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يشـارةتت ثـَي كـرد    ثَيويستة من ئةو نوقتةى كة بة طرنطى دةزامن ئيشارةتى ثَي بدةم خؤ ئةطـةر جـةنابت ئ  

 .زؤربةى نوقاتةكان تيكرار بووة، بةآلم من تيكرارى ناكةمةوة، جةنابت ر وخسةت بدة بزانة من ضى دةَلَيم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو فاضلئيعرتافت كردو وتت وتراو  و تيكرارى دةكةم، منين نايةَلم، تةواو، كاك 
 

 

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة
ثَيشنيار دةكةم ثةرلةمانى كوردستان سنوورَيك دابنَى من ناضمةوة سةر ئـةو قسـانةى كـة هةنـدَى بـةر َيزان      
دةَلـَين فـآلن وتـى و فيسـار وتــى، ضـونكة زؤربـةى كـات لـة كةناَلــةكانى ر اطةيانـدنين باسـى فةلـةجى و بــَى            

َيت، داواكـارم سـنوورَيك بـؤ ئـةم بابةتـة دابنـرَى، ضـونكة        ئةهميةتى و نةتوانايى ثةرلةمانى كوردستان دةكر
ثةرلةمانى كوردستان هةَلبذَيردراوى خةَلكى كوردستانة و نوَينـةرى ر اسـتةقينةى خـةَلكى كوردسـتانة و بـؤ      
ئةوةى ضيرت ثةرلةمانى كوردستان سووكايةتى ثَى نةكرَيت، يةك خاَلم ماوة بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، هـةم  

ة و هةم لة كةناَلةكانى ر اطةياندن زؤر باسى كلتورى شاخ دةكرَيت، كلتورى شاخ من ثَيمواية ئةمة ئةمر ؤ لَير
غةدرَيكى زؤر طةورةية هةر كةسَيك و هةر تاكَيك لةناو هةرَيمى كوردستان كلتورى شاخ بـة شـتَيكى عةيبـة    

ردى يةكخسـتووة، كلتـورى   و بة لةكةوة باس بكات، كلتورى شاخ ئةو كلتورةية كة سةنطةرى نةتةوايـةتى كـو  
شاخ ئةو كلتورةيـة كـة ناسـنامةى نةتةوايـةتى كـوردى ثاراسـتووة، كلتـورى شـاخ ئـةو كلتورةيـة كـة كلتـورى             
هةموو كةَلة ثياوةكانى خةَلكى كوردستانة، كلتورى شاخ ئةو كلتورةية كة بةيانى ئازارى بؤ كورد بـة دةسـت   

واى نةتةوايـةتى طـةىل كـوردى بـة هـةموو دنيـا ناسـاند و        هَينا، كلتورى شاخ ئةو كلتورةيـة كـةوا خـةباتى ر ة   
دوذمنانى طةىل كوردى بة ضؤك دا هَينا، بؤية من هيـوادارم ئةطـةر كـةلتورى شـاخ تـةنها لةشـةر ى نـاوخؤ دا        
ضر  دةكرَيتةوة و ثَيشمواية ر استة كارةساتَيكى زؤر طةورة لةشةر ى ناوخؤ ر وويداوة و هةموومشان زةرةرمان 

وة، بــةآلم طــةورةترين ســوودمان لَيــى بينيــوة كــة ئــةوةتانَى ئــةمر ؤ لةســةر هــةر ر ووداوَيــك لــة  تَييــدا كــردو
ــة        ــى حيزبـ ــةركردايةتى سياسـ ــة سـ ــتان و لـ ــةمانى كوردسـ ــة ثةرلـ ــةوةى لـ ــتان ر وودةدات طردبوونـ كوردسـ

تان كوردستانيةكان بؤ دةكرَيت، لةبةرئةوةى جارَيكى تر هـيض خـةَلكَيكى كوردسـتان و هـيض تـاكَيكى كوردسـ      
ئــةو تــاآلوة بــة قورطيــان نةضــَيتةوة كــة لــةكاتى شــةر ى نــاوخؤ بــة قورطيــا ضــووة، داواكــارم هــةر تاكَيــك لــة 
كوردستان ر َيز لـة ر ابـردووى خـةَلكى كوردسـتان و لـة كلتـورى شـاخ لـة كوردسـتان بطرَيـت، ضـونكة هـةموو             
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ة ثةرلةمانيةى كة ئةمر ؤ ئَيمـة  سةروةريةكانى ئَيمة لة كلتورى شاخةوة بؤمان هاتووة و هةتا ئةو دةسكةوت
 .باس لة ئين و ئازارةكانى خؤمانى تَيدا دةكةين و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كةيلى خان فةرموو

 :بةر َيز كةيلى اكرم مةنتك

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 بة زوترين كات دةضَيتة بـوارى  سةرةتا ثشتطريى لة ر اثؤرتةكةى ليذنةى ناوخؤ و مافى مرؤخ دةكةم، انشاهلل

ــتَيكى        ــة هاتووتــة كايــةوة، ش ــةين كــة ضــةند ر ؤذَيك ــة بك ــةم بارودؤخ ــةر بــاس ل جــَى بــةجَى كردنــةوة، ئةط
نةخوازراو بوو، لةبةرئةوة دةَلَيم نةخوازراو بـوو، ضـونكة ئـةوةى كـة ئَيمـة شـانازى ثَيـوة دةكـةين زؤربـةى          

نـة و بيـانى و دةوَلـةتانى هـةرَيمى و جيهـانى ئةوةيـة كـة ئَيمـة         كاتةكان و بةتايبةتى لةميةن خةَلكانى بَيطا
فةرهـةنطَيكى زؤر دةوَلةمةنــدمان هةيــة لــة ثَيكــةوةذيانى دؤســتانة و برايانــة لــة طشــت ئاينــة جياوازةكــانى  
ميللةتةكةمان بؤية  ئةوة شـتَيكى ضـاوةر وان نـةكراو بـوو، بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمان مـن دةمـةوَى كـورتى           

طـةر لَيــرة باسـى دةسـتوورى عرياقــى فيـدر اَل بكــةين كـة هـةرَيمى كوردســتان وةكـو هــةرميَيكى        بكةمـةوة، ئة 
ئامـاذة بـةوة دةكـات كـة ئيسـالم ئـاينى فـةرمى         1بر طـةى   1فيدر اَل ثابةندة بةم دةستوورة كـة لـة مـاددةى    

يةك دةرب،ـَيت  كـة أ نـابَى ياسـا    1بر طـةى   1دةوَلةتة و سةرضـاوةى سـةرةكى دةسـةآلتى ياسـادانانة، مـاددةى      
ب دةَلـَى نـابَى    1بر طـةى   1ثَي،ةوانةى بنةما جَيطرةوةكانى ئيسالم ببَى، بةآلم لة هةمان ماددة كة مـاددةى  

هيض ياسايةك دةرب،َيت كة ثَي،ةوانةى ثرةنسيثةكانى مافى مرؤخ بَيت، لة هـةمان مـاددة و بر طـةى ج نـابَى     
ةكيةكان كـة لـةم دةسـتوورة دا هـاتووة، لَيـرةدا دووبـارة       ياسايةك دةرب،َيت هاودذ لةطةَل مار و ئازادية سةر

دةطةينة ئةو دةرئةنامةى كة تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةينةوة كة ثَيكةوة ذيانى برايانة و ئاشتيانة لةنَيوان 
بريور ا جياوازةكان كة هةريةك ئازادة تا ئةو ئاستةى كة ئازاديةكةى نةبَيتة ثَيشَيلكردنى ئازادى تاكَيكى تـر  

تةئكيــد لــةوة دةكاتــةوة كــة ئــةم   1بر طــة  1خود كةســَيكى تــر يــاخود ميــةنَيكى تــر، هــةروةها مــاددةى  يــا
دةستوورة طرةنتى ثاراستنى ناسنامةى ئيسالمى بؤ زؤربةى طةىل عَيراق دةكات كة لةطةَل ئةوةشدا طرةنتـى  

اينــةكانيان وةكـــو  تــةواو بــة مافــة ئاينيــةكانى تــرى تــاك دةدات لــة ئــازادى بــريور او مومارةســةكردنى ئ          
مةســيحيةكان و يةزيديــةكان، بــةر َيز ســةرؤكى ثةرلــةمان، بــة ثَيويســتى دةزامن كــة ئامــاذة بــةوة بكــةم كــة   
مَيذووى كورد هةر لة مرينيشينةكانةوة تا دةطاتة بزووتنةوةى ر زطارخيوازى كوردستان هةر تاكَيكى كورد لة 

نااـان لةمثـةر و طرَييـان خسـتؤتة بـةردةم ئـةو       شؤر شةكةى بةرةو لوتكةى سةركةوتن ضووبَيت ئـةوة دوذم 
ثَيشكةوتن و سةركةوتنانة، بةآلم لة ئان و ساتَيكى وةكو ئَيستا سوثاس بـؤ خـواى طـةورة كـة ميللـةتى كـورد       
زؤر لةوة ضاوكراوة تر و بةرضـاو ر وونـرتة كـة ثالنـى دةسـتى دةرةكـى جـارَيكى تـر كوردسـتان بـةرةو دواوة           

هةروةها لَيرةشدا دةمةوَى ئاماذة بة وتةيةكى جةنابى سةرؤك بكةم كة ئاطـادارى   بطةر َيتةوة بؤ خاَلى سفر،
كردينةوة لة بوونى ثالنَيكى تَيكدةرانة بؤ تَيكدانى ئةزموونةكةمان، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئـةوةى مـن   



 174 

ى بارةطاكـان  دةمةوَى لَيرة باسى بكةم لةكةدار كردنى حيزبةكةمانة كة بةوةي دةسيت هةبووة لـة سـووتاندن  
لة ناوضةى بادينان و من بةرطرى لة حيزبةكةم دةكةم بة بةندَيكى ياسايى، نةك بة قسةى طرميانَي لَيـرةدا  

ثاشـان بــةثَيى ئسـوَلى حماكــةماتى   ( اىا دعيات فالادليل واىا نقلاات فالصاحيح   )بـةثَيى دةسـتةواذةيةكى فقهــى   
ت بةَلطةيـةكى دروسـت و مـةملوس هـةبَى، بـةآلم      جةزائى عَيراقى بؤ تاوانبـار هـةر كةسـَيك و ميـةنَيك دةبيَـ     

ئةوةى ئَيمة تَيبنيمان كرد ناوى ثارتيان زر اند، تةشهرييان ثَيى كـرد، بـةبَى بـوونى هـيض بةَلطةيـةك، ثاشـان       
ئةطةر ئةوان ثَييان واية ثـارتى لةطـةَل ئةوةيـة هـيض بةَلطةيـةكيان هـةبَيت ئايـا بـؤ لةناوضـةيةكى تـر هـيض            

ةَلكو ر استى ر ووداوةكة ر ةدفعل بووة لةميةن هاوومتيانةوة، ثاشان دةمةوَى ئةو ر استية شتَيك ر ووى نةدا ، ب
بزانن كة ثـارتى خـؤى بـة خزمـةتكارى كوردسـتان دةزانـَى، بؤيـة دروسـت بـوونى هـةر مةترسـيةك لةسـةر             

ت كـة ثـارتى   ثارتى دا، لةميـةكى تـرةوة ئـةوةمان طـوَى ىَل دةبيَـ      ثرةستيذيكوردستان  طةورةترين طورزة لة 
هةَلسوكةوت دةكات دذى بنةماكانى ئيسالم، دةمةوَى ئةو ثةيامة بةو ميةن و كةسانة ر ابطةيةمن كة ثارتى و 
بارزانى مَيذوويةكى لةبن نةهاتوويان هةية لة ثيادة كردنى بنةماكانى ئاينى ثريؤزى ئيسالم دا بة تايبـةتى  

و شَيخ امحد بارزانى و مةم مسـتةفاى بـارزان، بؤيـة ثـَيم     خانةوادةى بارزانى وةكو شَيخ عبدالسالم بارزانى 
باشة جارَيكى تر  بة مَيذووى ثارتى و ئةو بنةماَلةيةدا ب،ينةوة بـؤ ئـةوةى ر اسـتيةكااان بـؤ دةردةكـةوَيت      
كة هةرضةندة ر وون و ئاشكراية، بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةو ثةرلةمانـةى ئـةمر ؤ تَييـدا كؤبووينـةوة بـة      

قوربانى دانى هـةزارةها ر ؤَلـةى ئـةم كوردسـتانة هاتووةتـة كايـةوة، ثةرلـةمان كـؤكراوةى ئـريادةى           خةبات و
ميللةتَيكة كـة ئَيمـة نوَينةرايـةتى تَيـدا دةكـةين، نـاوبردنى ثةرلـةمان بـة كـةم دةسـةآلت و بـة ناوزار نـدنى             

َي دةسـتَيكى طـةورةى هةيـة    بةر استى هَيَلى سوورة و سازشى لةسةر ناكرَيت، ضونكة ثةرلةمانى كوردستان ج
لة بووذانةوة و بونياد نانـةوةى ذَيرخـانى ئـابوورى و سياسـى و كؤمةآليـةتى و تةندروسـتى هةرَيمةكـةمان،        
هةروةها دةركردنى ضةندين ياساى طرنط، بؤية لة كؤتايى قسةكامن دا با يةكر يزى ميللةتةكةمان بثارَيزين 

ر يوةتـة هةرَيمةكـةمان و ثَيويسـتة هـةموو لـة ئاسـتى ئـةوة        بؤ ئةوةى دوذمنااان خؤة نةبن، كة ضاويان ب
 .دابني كة ر ؤَلةكااان بةرثرسياريةتَيكى طةورةيان لة ئةستؤية بؤ كيانَيك و نةتةوةيةك، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، منة خان فةرموو

 :بةر َيز منة امحد حممود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ست خؤشى لة ليذنةى هاوبةة دةكـةم كـة بةدواداضـوونى ئـةو كارةسـاتةى كـردو ثشـتطريى لـة         لةسةرةتا دة

هةموو تةوسياتةكةى كة لةناو ر اثؤرتى ليذنةكةى هاتووة، هةروةها ثشتطريى لة قسةكانى بةر َيز كاك دَلشاد 
ــان خــان كــة ثشــتطري    فاضاالو كــاك عمــر نــورةدينى و كــاك   ــة بةشــارةتى دةكــةم و خوشــكى بــةر َيزم ذي ى ل

قسةكانيان دةكةم، بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةطةر سةيرى ئةو ر ووداوانة بكةين دةزانني كة موئامةرةيةكى 
طةورةية دةكرَيت لةسةر هةرَيمى كوردستان، مةبةست هةر زاخؤ و دهؤك و سيمَيَل نية، ضونكة هةموومان 
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ة لـة هـةموو بوارةكـان، بـة تايبـةت      دةبينني كة هـةرَيمى كوردسـتان لـةو سـاآلنةى ئـةخري ضـؤن ثَيشـكةوتوو       
ئاوةدانى و طةشةثَيدانى ئابوورى و زؤر لة كؤمثانياى عالةمى طةورة رووى لة هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة،    
ضةندين قونسوَلخانةى عةرةبى و بيانى كرايتةوة، لةميةكى تر دةبينني ر َيز لة هةرَيمى كوردستان دةطـريَى  

ثَيكةوة ذيان لةر ووى نةتةوةيى و ئاينى و مةزهـةبى كـة ضةسـثاوة لـةناو     بةهؤى ئةو سةقافةى لَي بوردن و 
خةَلكى كوردسـتان واى كـردووة كـة ناحـةزةكانى هـةرَيم هةَلبسـنت بـةو كارانـة، بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمان            
هةموومان دةزانني كة ئاينى ئيسالم ئاينى ئاشتى و ىَل بوردن و ثَيكةوة ذيانة لة خؤشى و ناخؤشى، ثابةنـد  
بوون بـة ئـةخالقى بـةرزى ئيسـالم و داواى يارمـةتى دان لةسـةر خَيـر و ضـاكة، دورمـان دةكاتـةوة لةشـةر و            
فيتنة، هةرَيمى كوردستان طةيشـتة ئـةو ر ؤذةى كـة بـة خـوَينى هـةزاران شـةهيد كـة خؤيـان فيـدا كـرد بـؤ             

ك دروسـت نـةبووة بـةَلكو    ر ؤذَيكى طةة و ر ووناك، ئةركى سةر شااانة ئةو دةستكةوتانة كة بةر ؤذ و شةوَي
خــةباتى ضــةندةها ســاَلةية، هــةروةها ســةير دةكــةين كــة عيالقةيــةكى بــةهَيز و ثتــةو لــة بــةينى هــةموو     
ثَيكهاتةكانى هـةرَيم هةيـة كـة هـةموويان بـة ئـازادى دةذيـن و بةشـدارى لـة هـةموو موناسـةباتى خؤشـى و             

القاتى بةهَيز هةية لـة مابـةينى خـةَلكى    ناخؤشى لة طةَل يةك دةكةن، ئةوةة ثيشااان دةدات كة ضؤن عي
كوردستان، بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان بؤية ئَيمة بةتوندى ئيدانةى ئةو كارانة دةكةين كة ئيستهدار دةكـات  
ذيان و ماَلى خةَلكى كوردستان هةرَيم دةكات و سوتاندنى بارةطا و دوكـان وجَيطـاى طةشـتياريةكان دةكـات و     

ةبَيتة هؤى تَيك ضوونى ئاساين و سةقامطريى لة هةرَيمى كوردستان، داوا دةكةم ئةو كارة تَيكدةرانةى كة د
لة خةَلكى كوردستان كة دوور بن لة توندوتيذى و ئاسايشى هةرَيم بثارَيزن، ثةلة نةكةن لـة ئيتهـام كردنـى    

ثةرلـةمان  هيض ميةنَيك و ئينتزارى بر يـارى ئـةو ليذنانـة بكـةن كـة سـةرؤكى هـةرَيم داينـاوة و ئةنـدامانى          
بةشدارى نةكةن لةم ليذنةية، بؤ ئاشكرا كردنى ر استيةكان و تاوانبارةكان و بة جةزاى خؤيان بطةن، ئةركى 
سةرشـانى هــةموو خـةَلكى كوردســتانة بةشـةر ةفةوة، ئــةوةى خاكةكـةى خــؤى خـؤة دةوَيــت، هـةوَلى هَيــور       

 .زؤر سوثاس بوونةوةى وةزعةكان بكات و ثاراستنى ئةمن و ئاسايشى هةرَيم بكات و
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، نيشتمان خان فةرموو

 :بةر َيز نيشتمان مورشيد صاا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من زؤربةى قسةكامن كرا نامةوَى دووبارةى بكةمةوة، ئةو دؤخة نالةبارةى كة لة بادينان هاتة ثَين وةزعى 
ةسيحيةكان كرا وةزعَيكى زؤر خـراث بـوو، دةمـةوَى هةنـدَى     هةموومانى تَيك دا و ئةو وةزعةى بةرامبةر م

كلتور و عاداتى خؤمان لةو ناوضانةى كة مةسـيحى و موسـوَلمانى تَيـدا دةذى خبةمـة بةرضـاو، ئَيمـة ثَيمـان        
ناخؤشة كةناتةبايى بكةوَيتة نَيوان موسوَلمان و برا مةسيحيةكان و يةزيديةكان، ئَيمة شـانازى بـةو تـةبايى    

ذيانة دةكةين كـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان دايـة، لـة زؤربـةى شـوَينةكانى كوردسـتان وةكـو قـةزا و            و ثَيكةوة 
ناحيــةكان لةطــةَل بــرا مةســيحيةكان ثَيكــةوة دةذيــن، بــؤ اوونــة لــة شــةقآلوة لــة دَيرزةمانــةوة لةطــةَل بــرا 
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ين، ثَيكـةوة  مةسيحيةكان ثَيكةوة دةذيـن و لةطـةَل بـرا مةسـيحيةكان لـة خؤشـى و ناخؤشـى يـةكرت بةشـدار         
سةردانى مةزارةكااان دةكةين كة لة هةندَيكيان هاوبةشن لـة نَيوااانـدا، سـةردانى تازيـةو قـةبرانى يـةكرت       
دةكةين، هةروةها برا مةسيحيةكانين وةك ئَيمة شةهيديان داوة و خوَينيان ر شـتووة، بـؤ اوونـة لـة سـاَلى      

ة دران كـة ئةوانـة خـةَلكى شـةقآلوة بـوون و لـةو       شةهيد كة لةميةن ر ذَيمى بةعسةوة لة سَيدار 13 1984
شةهيدة كة شةهيدَيكيان مةسيحى بوو كة تةرمةكةى هاتةوة هةر لة قةبرستانى شةهيدان لة شةقآلوة  13

شةهيدةكةى تر لة قةبرستانى موسوَلمانان بةخاك سثَيردرا كة ئةمـة دةرى دةخـات كـة تـةبايى      11لةطةَل 
ةند بةهَيزة و هةر لةم ناوضةية خزمايةتين هةية لةنَيوان مةسيحى و بةينى مةسيحى و موسوَلمانةكان ض

موسوَلمانةكان دا كة ئةمة واقعَيكى ديارة لـة ناوضـةكة دا، مـن خـؤم بـة نوَينـةرى هـةموو مةسـيحيةك لـةو          
ناوضانة دةزامن كة لة كوردستان دا هةية، بؤية دةبَى ثابةند بني بةو ئايدؤلؤذيايةى كة لة كوردسـتان دا لـة   
دَيرزةمانةوة هةية ئةوين ثَيكةوة ذيانة لة نَيوان هةموو هاووآلتيانى كوردستان بة هةموو نةتـةوة و ئـاين   
و مةزهةبى جياواز بؤ ثاراستنى ئارامى و ئاساين لـة هـةرَيمى كوردسـتان دا هـةروةها بـة تونـدى ئيدانـةى        

اوة، هــةروةها بةرامبــةر بــة ئــةو توندوتيذيانــة دةكــةم بةرامبــةر بــة بــرا يةزيديــةكان و مةســيحيةكان كــر  
مةقةر ى حيزبى و داواكارم ثاة لَيكؤَلينةوة تاوانباران بة سزاى عاديالنـةى خؤيـان بطـةن و داواكـارم ضـيرت      

ضـونكة ئةمـة، بةرهـةمى خـوَينى      ،ر َيطة بة هيض كةسانَيك  نةدرَيت ئةمن و ئاسايشى وآلتةكةمان بشـَيوَينن 
مان شةر ى ناوخؤمان نابَى لةبري ب،َيتةوة كـة ة نةهامةتيـةكى بـؤ    شةهيدانة هاتووةتة كايةوة، ئَيمة هةموو

خةَلكى كوردستان هَيناية كايةوة، كة ئةوة قـةت قـةت لـةبري ناكرَيـت، داواكـارم قـةرةبووى زيـان لَيكـةوتوان         
بكرَيتــةوة، بــةآلم نــةك حكومــةتى هــةرَيم، ضــونكة ثــارةى حكومــةت قــوتى خةَلكــة و ثَيويســتة بــؤ خــةَلكى 

ةرر بكرَيت، بةَلكو كَى تاوانبارة دواى تةحقيق لـةو ميـةن و كةسـانة تةعويزةكـةى بدرَيتـةوة،      كوردستان س
ئَيمة دةبَى ضاك بزانني ئةطةر لَيمـان تَيـك ب،ـَيت لـة هـةموومان تَيـك دةضـَيت، ضـونكة ناحـةزةكااان زؤر          

ؤيـة دةبـَى هـةموو ميةنـة     لةمَيذة لة كةمني دان كة ئةو ئةزمونةى بة دةستمان هَيناوة لَيمان تَيـك بـدةن، ب  
سياسيةكان هاوكارى يةكرت بن بؤ ئةوةى دةستى دةرةكى كارمان تَى نةكات و وآلتةكةمان ىَل تَيك نةدةن، زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك حممد فةرموو

 :بةر َيز حممد امحد شارةزورى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

م لة هةردوو ليذنةى هاوبةة ليذنةى ناوخؤ و ليذنـةى مـافى مـرؤخ كـة لـة      سةرةتا من دةست خؤشى تةواو
ماوةيةكي قياسى كورت دا توانيان سةردانى ئةو جَيطاية بكـةن و بـةر اثؤرتَيك بَينـةوةو بيخةنـة بةردةسـتى      
ئةندامانى ثةرلةمان، بؤية من ثشتطرييةكى تةواوى ر اثؤرتةكةيان دةكـةم، سـةرةتاى قسـةكامن ئامـاذةى ئـةو      

يذنة بةر َيزة دةكةم، ديارة بـةوةى كـة ئَيمـة كةوتووينةتـة دواوةو طوَيمـان لةر اوبؤضـوونى زؤر لـة بـرادةرة         ل
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ئةندام ثةرلةمانةكان بوو، ثرسيارى ئةوةيان كرد كة ئايا ئةو ليذنةية ليذنةيةكى تةحقيقى بؤ ر ؤيشـتووةو  
كــة هةَلبــذَيردراوى كؤمــةآلنى خــةَلكى  داواى كؤمــةَلَيك ديكؤمَينتيــان ىَل كــردن، يــا ئــةوة حــةقى ثةرلةمانــة

كوردستانةو كة حاديسةيةكى وا طرنط ر وودةدات ثةرلةمان لة ر َيطـةى ليذنـة تايبةتـةكانى خؤيـةوة بر واتـة      
ئةو شوَينانة و ئاطادارى ئةو وةزعانة بَى، بؤية من حةزدةكةم ليذنةى بةر َيز ئةو ر وونكردنةوةية بدةن، من 

ى ثةرلةمان لةر اثؤرتةكةى ئةو دوو ليذنة بةر َيزة هاتووة، يةكَيك لة شانازيةكانى دَيمة سةر كَيشةكة و ئةرك
ــة        ــة ل ــووة ك ــة ب ــةو ثَيكةوةذيان ــردووة ئ ــوة ك ــانازميان ثَي ــة ش ــوردين ك ــتان و ك ــةرَيمى كوردس ــةتى ه حكوم
كوردســتان دا هــةبووة ئــيرت لــة ميــةنى هــةموو ئــةديان و مةزهةبــةكان و لــة ميــةنى هــةموو قةومــةكان لــة  

دابني كردنى ئاساين بؤ هةموو / كوردستان بووة، ئةوة يةكَيك لة جَيطةى فةخر و شانازيةكااان بووة، دوو
مةزاهب و ئـاين و كةمـة نةتةوايةتيـةكان كـة لـة كوردسـتاندا هـةبوون، ئةوانةشـى كـة لـة بةغـدا و ئةمانـة             

وة بـؤ ثةرلـةمان حـةقى هةيـة     هاتوون و لةكوردستان جَيطري بوون، بةداخةوة ئةحداسَيك لـة زاخـؤ ر ووى دا  
بةدواداضوون بكات و يةك ثَيطةى زاخؤ و ر وودانى ئةو ئةحداسة، زاخؤ ئةطـةر سـةيرى بكـةين لـة زؤربـةى      

/ قةزاكانى كوردسـتان جيـاواز تـرة لةبةرئـةوةى كـة ثَيكهاتـةى هـةموو ئةديانـةكانى تيايـة، ئـةوة يـةك، دوو           
ارةتى خةَلكة، ئةطةر ئَيمة سةيرى ئيعالم بكةين ئةوانـةى  مةعبةرَيكى نَيودةوَلةتيةو شوَينى ئابوورى و تيي

كة بازرطانن وئةوانةى كة خـاوةن مةسـَلةحةتن و ضـوار، ثَيـنج ر ؤذة لـة ئيعالمةكانـةوة باسـى ئـةوة دةكـةن          
لـةر ووى  / كةتَيكدانى وةزعى زاخؤ و ئةوانةشى لة مةسَلةحةتى خةَلك و لة تييارةت و ئةو شتانةوةية، سـىَ 

ى كة ئَيمة باسى ئةو ثَيكـةوة ذيـان و باسـى ئـةو شـتانةمان كـردووة ئـةوين جـارَيكى ديكـة          سياسيةوة ئةوة
دةكةوَيتة بةرباس و قسة، بؤية من لَيـرةوة وةكـو ئةنـدامى ثةرلـةمان ثشـتطريى ئـةو ر اثؤرتـةى ئـةو ليذنـة          

مان شـَيوةة  بةر َيزة دةكةم، كة ئيدانةى سـووتاندنى مـاَل ومـوَلكى ئـةو كةسـانة دةكـةم، كـة لـة زاخـؤ بةهـة          
/ ئيدانــةى ســووتاندنى بارةطاكــان دةكــةم، ضــونكة نابَيتــة هــؤى ضارةســةر كردنــى ئــةو كَيشــةو ئةوانــة، دوو 

ثةرلةمان بؤ ر ؤَلةكةى كة من دَيمة ئةوةى كة حةقى هةية بة طرنطيةوة وةكو ئةوانةى كـة ئامـاذةم ثَيـى دا    
ةورةى لةكوردسـتان كـردووة و ئَيسـتا    سةيرى زاخؤ و ئةو ئةحداسة بكات كـة ئـةو ئةحداسـة تةئسـريَيكى طـ     

كؤمةَلَى شت هةية بةر َيز جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، ناشـاردرَيتةوة، ضـونكة تةكنـةلؤذيا ثـَين كـةوتووة و      
نوَينــةرى قونســوَلى لـة هــةولَير و ئــةو ئةحداسـانةى كــة بآلوبوونــةوةى بـة هــةموو دنيــا     18و  14بـوونى  

او و نوَينةرى خةلكة ر ؤَلـى خـؤى هـةبَى لـةو وةزعانـةو لـة هـةمان        بةر استى حةقة ثةرلةمان كة هةَلبذَيردر
كاتدا هةوَلى هةبَى لة ثاَل دامودةزطا شةرعيةكانى حكومةتي هةرَيمى كوردسـتاندا بـؤ هَيوركردنـةوةى ئـةو     
وةزعانـة، ضــونكة نوَينـةرى هــةموو ثَيكهاتـةو فراكســيؤنةكان لــة ثةرلـةمانى كوردســتان دايـة، دةتــوانَى لــةو      

ةوة هةوَلةكانى خؤى خباتة طةر  بؤ ئةوانة، سةرنةكامن بـؤ ر اثؤرتةكـةى ئـةو برادةرانـة لـة دوو، سـَى       ر َيطةي
خاَل دا ضر  دةكةمةوة و كورتى دةكةمةوة، ضونكة  ئاطادارم هيالكن و برادةرانين ئةوانـةن، مـن ثَيشـنيارى    

ى كة تايبةتة بة حكومةت بة زوويى  ئةوة دةكةم ئةو ر اثؤرتةى كة ئةو دوو ليذنة بةر َيزة نووسيويانة ئةوة
ليذنةيـةكى تـةحقيقى   / بنَيرَى بؤ حكومةت كة ثَيشَيلكردنى ياساية و نازامن ضى، ئـةو كؤمةَلـة شـتانة، دوو   
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لةميةن بةر َيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستانةوة دروست بووة  بؤ ئةو ر ووداوانة، ئةو ر اثؤرتـة كؤمـةَلَى خـاَلى    
ــةعلومات و  ــة م ــة لةوانةي ــةوةة      تياي ــارم ئ ــة داواك ــات، بؤي ــد بك ــة دةوَلةمةن ــة تةحقيقي ــةو ليذن ــارى ئ زاني

كؤمةَلَيكى لةو زانيارى و بةَلطـة و ئـةو شـتانة يـان هـةر مـةعلوماتَيكى ديكـةيان دةسـت كـةوت بيدةنـة ئـةو            
ليذنةية و بؤ ئةوةى ليذنـةة ئيسـتيفادةى ىَل بكـات، ر اثؤرتةكـةى ليذنـة بةر اسـتى يـةكَيك لةموشـكيلةكانى         

مة من ر َيز و حورمةمت هةية بـؤ مامؤسـتاى ئـاينى و يـةكَيتى زانايـان و دواتـرين بـؤ وةزارةتـى ئـةوقار          ئَي
لةسةر ليذنةى فةتواية، لة كوردستاندا بةر ةمسى ليذنةى فةتوا هةية، بةآلم بةداخةوة دةيَلَيم فـةتوا ضـية ،   

نَيك كة تـَى نةطـةم لـة حـةآلَل و حـةرام      فةتوا هةموو كةسَيك دةتوانَى فةتوا كة حةآلَل و حةرام، بةآلم بؤ م
لةوانةية بة فةتوايةكى زؤر موهيم، بؤية من داوا دةكةم لة ئةو ر اثؤرتةوة يةكَى لة خاَلـةكانى كـة ئةوانـةى    
كة فةتوا دةدةن و لة ليذنةى فةتوان و ر َيطة ثَيدراون بة فةتوا بؤ يةك جارين بَيـت، يـان يـةكَيتى زانايـان،     

ن وةزارةتى ئةوقار بانطَيكيان بكا كة بَلَى بةر استى ئـةوة شـتَيكى خراثـة، ضـونكة ئَيمـة      يان ليذنةى فتوا، يا
دةزانني ئةوانةى كة دةضنة مزطةوتةكان بة ثَيى ر اثؤرتى ئةو دوو ليذنة بةر َيزةين هَيناويانة تةمةنيان لة 

فةتوا من هينى ئةوةم نية كـة  ساَل زؤر دةتوانَى تةئسريى ىَل بكرَى بةكؤمةَلَيك  11ساَلداية،  15ـ11بةينى 
ى ميللةتةكـةمان موسـوَلمانة و بـة عةقيـدةى     % 81ميةنَيكى سياسى، مينبةرى مزطةوت و مامؤستا و ئَيمة 

ئيسالم و ئيمااان هةية و باوةر م ثَيى هةية، بؤيـة دةورو تةئسـريى قسـةيةكى مامؤسـتا وا دةكـات كـة شـتَى        
دا يان ئةو ئةحداسانة خبولقَينَى كـة بةداخـةوة هـةموومانى    بَيك بورووذَينرَيت مى طةنَيك ثةممارى شوَين

تيا زةرةرمةند بووين و من وا بريدةكةمةوة حـةقى هـةموومشان وابـَى بـري بكةينـةوة بـة دةرةجـةى يةكـةم         
مـن ثَيشـنيارى ئـةوة    / كورد زةرةرى تيا دةكات، دواتر ئةطةر بَيينة سةر ئةحزاب و ئةوانـةى تيـا بكـات، دوو   

يعالم بةر استى ئَيمة ياساى ر ؤذنامةطـةرميان هةيـة لـة كوردسـتان بـة هـةموو ئيعالمةكانـةوة لـة         دةكةم كة ئ
كوردستان دا، ئةوةندةى هةستمان ثَيى كردبَى كة ئةحداسَيك ر وودةدات لة جياتى ئةوةى كة ثابةند بـن بـة   

ت لــة جيــاتى ئــةوةى ياســاى ر ؤذنامةطــةرى و بــةآلم بةداخــةوة مةكينــةى ئيعالمــى دةكةوَيتــة طــةر  وا دةكــا  
شتةكان كةث بكاتةوة، ئاطرى تَى بةردةدات، بؤيـة حـةقى هةيـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و وةزارةتـى        
ر ؤشنبريى يان يةكَى لة خاَلةكانى ئةو تةوسيةيةى ئةو ليذنة بةر َيزة مةسةلةى ثابةند بوون بـَى بـة ياسـاى    

تى هةرَيمى كوردستان، لةم ثةرلةمانة دةرضووة و ر ؤذنامةطةرى لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة حكومة
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةخري خاَلم بةر َيز جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان باسـى كلتـورى شـاخ زؤر جـار     

ة، خؤبةخت كردنة و خؤ بـة  يدَيتة ثَيشةوة، كلتورى شاخ ئةطةر بةسةرةتاوة بيطرين شتة باشةكانى بةرطري
كة يةكَيك ضووبَيتة  ئةوَى بؤ ثاداشـت بـووبَى ئـيلال بـؤ ئـةوة ضـووبَيت كـة ئـةم         كوشت دانة، بة بَى ئةوةى 

وةزعة بؤ كورد هاتووةتة كايةوة، من ناَلَيم يةعنى لـة شـاخين ملمالنـَى نـةبووة، لـة شـاخ باسـى ملمالنَيـى         
ئَيمـة  سياسية وةك هةمووى ضةكدار بووة تةقيوةتةوة، بةآلم نةضووةتة ئةوةى كة يةك لةناوبـةرَيت، بؤيـة   

بة هةموومانةوة حةقى هةية بة هةموو ئةحزابة سياسةكانيشةوة كة لة كوردستان دا هـةبووة طلـةيى لـةوة    
بكةين كة ئَيمة دواى نةوةيةك هاتينةوة بةر استى بةعس كلتورَيكى لةم وآلتة بآلوكردةوة كة حاكم بوو لةم 
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ك نةويسـنت و خراثـى بآلوكـردةوة و    وآلتة هيض خزمةتَيكى كوردستانى نةكرد ئيلال كلتـورى تةفرةقـةو يـة   
هةموو ئةحزابة سيايةكان نةمانتوانى تؤزَيك ئةو كلتورةى بةعس، يةعنى ئةم تةمومـذةى كلتـورى بـةعس     
لةسةر ميللةتةكةمان تؤزَى بر ةوَينينةوة كة يةكرتميان خؤة بوَيت و يـةكرتى قبـوَل بكـةين، ر اسـتة شـةر ى      

كردووة، لة هةموو دونيادا كة بـة شؤر شـى رزطـارى ميللـةتان     ناوخؤة بووة هةمووى تةحريم و تةرجرميى 
ر زطاريان بووة شةر ى برا كوذى يان ر ووبةر ووى ضةكدارى ئةوانـةى تيـا بؤتـةوة، بـةآلم ئةوانـة لـةبري ضـووة        
بؤية ئومَيد دةكةم كة بة هةموومانةوة لةم ثةرلةمانة دةورو تةئسريَيكى بامشان هـةبَى بـؤ هَيوركردنـةوةى    

عة بؤ ئةوةى ئةطةر بَلَيني دةستى دةرةوةى تَيدانية بة تةئكيد هةموومان بةَلطةمان ميـة و دةسـتى   ئةو وةز
دةرةكى تيايـة، ئةطـةر بَلـَيني ملمالنـَى نيـة، ملمالنـَى هةيـة، بـةآلم بـة هةموومانـةوة كـة نوَينـةرى خـةَلكى              

نةهَيشتنى ئةو طـرذى و ئاَلؤزيـةى   كوردستانني بتوانني هَيور بوونةوةيةك، بتوانني دةستَيكى بامشان بَى لة 
 .كة ر ووى داوة لةو سنوورة و، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك فةرمان فةرموو

 :بةر َيز فرمان عزالدين حممود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة هـةر دوو ليذنـةى   ئيدانةى هةموو توندوتيذيانة دةكةم كة لة دةخةرى بادينان ر ووى دا و دةست خؤشـى لـ  
ناوخؤ و مافى مرؤخـى ثةرلـةمان دةكـةم، ديـارة ئةطـةر بةمـةنتقى عـةقَل سـةيرى ر ووداوةكااـان بكردبايـة           
سةرةتاة طلةييةك ئار استةى ئةندامانى ثةرلةمان بكةين، بةر استى زؤربةى زؤريان لة طفتوطؤيـةكانيان بـَى   

ئةطــةر بــَى ميةنانــة طفتوطــؤ لةســةر مةســةلةكان   ميةنــة مامةَلــةيان لةطــةَل مةســةلةكان نــةكرد، بةر اســتى 
بكراباية ر ةنطة دةرئةنامى ئةو دانيشتية دة سةعاتيةى ئَيمة زؤر لـة ئَيسـتا باشـرت دةبـوو، ضـونكة مامةَلـة       
كردن بة بَى ميةنانة ر استة هةموومان هةريةكةو يةكَيكمان لة ميةنَيكى سياسى ديارى كراو هاتووين، بةآلم 

نوَينـةرى ميللـةتني، ئَيمـة نوَينـةرى خـةَلكى كوردسـتانني، مـن ئَيسـتا لـة فراكسـيؤنةكةى خـؤم            ئَيستا ئَيمة 
ــةرةنام         ــتة س ــيؤن، ر اس ــةتى فراكس ــةك نوَينةراي ــةم ن ــةَلك دةك ــةتى خ ــن نوَينةراي ــتا م ــةآلم ئَيس ــاتووم، ب ه

ةو شَيوةية بةر استى هةموومان لة فراكسيؤنني، بةآلم ئَيستا ئَيمة نوَينةرين، نةك نوَينةري حيزبةكةينة و ب
بةرطرى ىَل بكةين و هـةموو دةسـتكةوتةكانى بهَيـنني و ميـةنيًََك زؤر بـة ب،ـووك بَيتـة بةرضـاوم و ميـةنَي           
خؤمانى تَيدا زاَل بكةين، بةر استى ئةطةر ئةم دياردة بةردةوام بَيت هَير ة كردنة سةر بارةطا و سـووتاندنى  

رسناكة لة هةرَيمى كوردستان، ئـةوة دياردةيـةك سـةر دةكَيشـَى بـؤ      بارةطا بةر استى ئةوة ثَيشينةيةكى زؤر ت
ئةوةى يةكرت قبوَل كردن و يةكرت سر ينةوةى سياسى لة كوردستان دا ر ووبدات، ئةطةر هاتو ئةوةة ر ووى دا 
ديارة كارةسات ر وودةدات و تةر  و وشك ر ةنطة لة كوردستان بةيةكةوة بسووتَينرَى، من سـةرةتا طلـةيى كـةم    

ةرخةمى ميةنى ثةيوةندار لة دةخةرى بادينان دةكةم، بـة تايبـةتى ميـةنى ثةيوةنـدار كـة ثةيوةنـديان بـة        ت
ثاراستنى ئاسـاين و سـةروةرت و سـةروماَلى خـةَلك هةيـة، باشـة عةجـةب مـاوةى دة سـةعات ثـاة نوَيـذى            
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بارةكة بكةن  اوونةمشان  ى شةو ئةو ميةنة ثةيوةندارانة نةيانتوانى كؤنرت ؤَلى11هةينى ئةمة ر وويدا تا 
لةسةر ئةوة هةية بةر استى ر ةنطة ماوةى زؤر كةمرت لةوةى كة ر ووداوةكـة ر ووى داوة وةكـو ئـةوةى دةخـةرى     
سلَيمانى ر وويدا هَيز لة هةولَير جوَلَيندرا بة ماوةى كةمرت لة ضةند سةعاتَيك طةيشتة سـلَيمانى و خـةريك   

َلَيكى ترم هةية بةر استى نازامن ئـةو برادةرانـةى كـة خؤنيشـاندانيان     بوو كارةساتةكة زؤر طةورةة بَيت، خا
ــوَينة         ــى و ش ــةى فرؤش ــانى م ــن دوك ــك دا دةض ــة كاتَي ــاندةرَيكن  ل ــان ة خؤنيش ــةرى بادين ــة دةخ ــردووة ل ك

طةشـــتياريةكان دةســـووتَين، لـــة هـــةمان كاتـــدا دةضـــن بارةطاكـــانى يـــةكطرتوى ئيســـالمى و تةلـــةفزيؤن و    
ــووت ــةقيان    ر اديؤيةكــةى دةس ــةوة مونتةَل ــة ة ئايديالةك ــؤنن و ل ــازامن خؤثيشــاندةرةكان ض ــتى ن َينن و بةر اس

كردووة  ئةوةة خاَلَيكيان، بةر استى ئةطةر دَيينة سةر ليذنة وليذنةكارى لة كوردستان ليذنة لة كوردستان 
بارةى كَيشــة دا بةر اســتى ثَيشــينةيةكى باشــى نيــة، لةبةرئــةوة زؤر ليذنــة لــة كوردســتان تةشــكيل كــراوة لــة

جياجياكان، بةآلم لة كاتى دةرضوونى بر يارةكانى ليذنةكـة نـة بر يارةكـانى مـولزةم بوونـة نـة ثةرلـةمانين        
طـوتى   ضال بةر استى بةدواداضوونى بؤ بر يارةكان كـردووة، زؤر سوثاسـتان دةكـةم، بةر اسـتى ئـةوةى كـاك فـا       

مر بووة بةر استى ر ةدفعل بووة كة دةيان كـةس  تَيبينيةكم لةسةر قسةكانى  ئةو بةر َيزة هةية ئةوةى لة كة
ر ؤذةى كة خةَلك لـة بـةردةركى سـةرا ر اوةسـتا بـوو داواى       61بريندار بوو كوشتنى ىَل هاتة ئارا، دووةم ئةو 

 .ئازادى و نانى دةكرد، نةك طَيرةشَيوَين بوون، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار  عبدالرمحن فةرموو! ميةن قسة دةكةى، تؤة لة ئةخريةكةىسوثاس، وةَلآل وامزانى بةس تؤ بَى 

 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة شارى زاخؤ ر ووى دا بـة داخـةوة زاخؤكـا دةمل سـؤتاند،      1/11ئةو كارةساتة دَلتةزَينةى ر ؤذى جومعةى 
خــةَلكى ئةســيَلى زاخــؤ نينــة، ئــةمر ؤ ل نــاو زاخــؤ تازيــة،  ئةوانــةى زاخــؤ ســؤتاندنى قــةدرى زاخــؤ نــازانن، 

بةر اســتى خــةَلكى ئةســيَلى زاخــؤ ئــةمر ؤ لَيــى تازيــة، بــة تونــدى مــن ئيدانــة و مــةحكومى ر َيطــرى طرتنــى    
ر ؤذنامةنووسان و سَوتاندنى مةساج و دوكانةكانى مةى فرؤشى و هؤتَيلةكان و بارةطاكانى يةكطرتوو دةكةم، 

ر خراثى ىَل كةوتةوة، ثرؤسةى دميوكراتى و مافى مرؤخ و ثَيكةوة ذيان لـة هةرَيمةكـةمان   كاردانةوةيةكى زؤ
لةكةدار كرد، كاردانةوةى زؤرى دةبَيت لةسةر طةشـتيارى و دروسـت كردنـى شـوَينى طةشـتوطوزارى، ضـونكة       

خـؤى هةيـة و    خةَلك لةوانةية ئامادة نةبَى ثارةكة بباتة ئةو شوَينانة لةوَى سةرر بكات مةترسى ثارةكـةى 
بةيانين ر اونانَيكى تر، بةآلم لة ديوَيكى ترةوة ئةطةر سةيرى بكةين ئةمة ر ق و كينةى خةَلكـة بـؤ ئـازادى    
بريور ا دةربر ين لة نةبوونى دامةزاراندن و يةكسانى كؤمةآليةتى و نةبوونى ياسا كة دةَلـَيني نـةبوونى ياسـا    

اسـا زؤر هـةبَى، لـةم وآلتـة كـة ياسـا نـةبوو فـةوزا دروسـت          ماناى ئةوةية جَى بةجَى نةكردني ياسا، ئةطةر ي
دةبَيت، هةركةس بة ر ةئى خؤى و بة كةيفى خؤى تةسري  دةدات وئةمة حةآلَل دةكات و خةَلكَيك تةحريز 
دةكات و بؤ شتَيكى خؤى و بة مةزاجى خؤى بةئاقارَيك دةبات، ئةمـة زؤر ثَيويسـتة ياسـا هـةبَى كـة هةشـة       
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َيت ئَيمة هةموو سووربني لةسةر ئةوةى كة ئـةو ياسـا ببَيتـة سـةروةر، ضـونكة ئةطـةر       دةبَى جَى بةجَى بكر
ى شـوبات تـا ئَيسـتا نـة ئةوانـةى توندوتيـذى كرينـة طـرياون و نـة           14ياسا سةروةر با لة دواى ر وداوةكـانى  

روةر نيـة،  ئةوانةى خةَلك كوشتينة طرياون، ئةمة هةموو لةوة دةضَيت كة ياسا نية لةم وآلتـة، كـة ياسـا سـة    
ئَيستا ئةم كاردانةوةية لة دةخةرى بادينان ر وويداوة ثاساوةكةى دةطةر َيتةوة بؤ نةجَى بةجَى كردنى ديسـان  
ياسا، هةبوونى سةنتةرى مةساج و دوكانةكانى مةى فرؤشـى و هوتَيلـةكان و بارةطاكـانى يـةكطرتوو مؤَلـةتى      

اسـنت بـة ثَيـى ياسـا، ضـؤن ئةمانـة سةرثَي،ـى ياسـا         ياساييان هـةبوو، كـة مؤَلـةتيان هـةبوو دةبَيـت بَينـة ثار      
كردينة و ئةوانة سووتاندينة و لة كوَى ئةم ياساية بـؤ خؤيـان هَينـاوة كـة ب،ـن ئـةم بارةطـا و ئـةم جَييانـة          
ــة       ــة ئةمان ــى ك ــيارن لَي ــةت بةرثرس ــةآلت و حكوم ــاية و دةس ــةورةى ياس ــيةكى ط ــة سةرثَي، ــووتَينن، ئةم بس

ــةم     ــة ئ ــتبا ك ــةى هَيش ــتيان ن ــووتاندنى      ثاراس ــدان و س ــةرةكى لةتَيك ــياريةتى س ــدات، بةرثرس ر ووداوة ر ووب
دةطةر َيتةوة سةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان و دةسةَمتى ناوضةكة، ضونكة من بـة كةمتةرخـةمى دةزامن    
ئةو دةسـةآلتةى لـةوَى وةكـو بـةر َيوةبردن و ئاسايشـى ئـةو مةنتةقةيـة دةكـةن، ضـونكة دةورى تةماشـاكارى           

من وةكو شايةت حاَلَيك خةَلكى زاخؤ و نوَينةرى خةَلكى زاخؤ لةو ر ؤذة لةوَى بـووم، كـة لـة يةكـةم      بينيوة،
شت و لة يةكةم كاردانةوة دةيانتوانى كؤنرت ؤَلى بكةن و ئةطةر نةيانتوانى دواى ئةوة هَيزَيكى زؤرى بؤ هات 

ةَلكة كؤنرت ؤَل بكـةن زةرةرَيكـى كـةمرت    لة دهؤك و لة زَير ةخانى و لة ئاساين و لة ثؤليس دةيانتوانى ئةو خ
با و لةوة زياتر نةبا، بةآلم كةمتةرخةمى هةبوو لةوة كة نةيتوانى وةكـو ثَيويسـت بـةكارى خؤيـان هةسـنت      
بة مةبةستى ثاراستنى ئةمن وئاسـاين و موَلـك و سـامانى خـةَلك دةبـَى بـة زووتـرين كـات هـةر كةسـانَيك           

كارة خراثـة هـةبوو بطـرن و بدةنـة ياسـا و بـة سـزاى خـؤى بطـات،          دةستى لة تةحريز كردن و هاندانى ئةو 
بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان كة دةَلَيم ياسا نية يان ياسا جَى بةجَى نةكراوة يان سةرثَي،ى ياسـا دةكرَيـت لـةم    
وآلتة اوونة هةر لةدواى ر ووداوةكة كادرةكانى يةكطرتو و ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتان هاتنـة سـةر خـةت       

ارى يةكرتيان دةكرد، ئةمة كارى ئةوانة نية ئةمـة كـارى حكومةتـة، هـةر دةمودةسـت دةبووايـة يـان        تؤمةتب
قائيمقام يان وةزيرى ناوخؤى يان ذى مةحافز هاتبا سةر خةت و موئتةمةرَيكى ر ؤذنامـةوانى طـةر ا بـا ئـةو     

ن و تؤمةتبارى يـةكرتيان  قةزيةى بؤ خةَلكى ر وونكردبايةوة، نةدةبوو كاديرةكانى هةر دوو حيزبةكان هاتبا
بكردبا، ئةمةة دةطةرَيتةوة بؤ ئةوةى كة ياسا نية و دةسةآلتى حيزبى زاَلة لةسـةر حكومـةت، كاردانـةوةى    
دةسةآلتى حيزبى لةناو حوكمةتة و ئةمةى ىَل دةردةكةوَيت، زةعيفى حكومةت كة دةبينني حكومةتى ئَيمة 

تةى نيــة كــة ياســا جــَى بــةجى بكــات، ئةمــةة هــةر  زؤر زةعيفــة و ئــةو دةســةآلتةى نيــة يــان ئــةو دةســةآل 
دةطةر َيتةوة بؤ حيزب كة دةسةآلتى لةناو حكومةت هةية، من لَيـرة داوا لـة سـةرؤكى ثةرلـةمان و ئةندامـة      
ثةرلةمانــة بــةر َيزةكان دةكــةم هــةموومان بر يــار بــدةين و ســوور بــني لةســةر ســةروةرى كردنــى ياســا،            

ى حكومـةت، يـةكطرتنى هـةر دوو ئيـدارة و ئةمـةة كاردانةوةيـةكى       موئةسةسات كةم كردنى  دامودةزطاكان
زؤر خراثى لةسةر بةر َيوةبردنى ئيدارة هةيـة، لةسـةر بـةر َيوةبردنى حكومـةت و جـَى بـةجَى كردنـى ياسـا         
هةية، ئةطةر جَييةكى كةسانَيك هةَلة بكات يان غةَلةتَى بكات يـان  الةفةيـةكى ياسـايى بكـات كةضـى ئـةو       
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ية لةو دةخةرة دةَلَى ئةمة غةَلةتة و ميةنى تـر يـان حكومـةتى تـر كـةوةكو دةَلَيـت ئـةوة مى        بةرثرسياريةت
منة و من سزاى دةدةم ومن عقوبةى دةكةم تؤ حةقت ثَيـى نيـة، ضـةند  الةفـةكى طـةورة بـَى يـان ضـةند         

ى بكـةى مـن   شتَيكى سةرثَي،ى ياسا بَيـت هـةر دةَلَيـت خـةَلكى منـة ويـان كـادرى منـة و نـابَى تـؤ حماسـةبة           
دةيكةم، بةآلم ئةطةر يةك حكومةت با يةك سةرؤك و يةك ياسا و ر َينمايى كةسانَيك با ئةمة وانةدةبوو كـة  
موخالةفةى دةكرد يةكسةر تةقدميى ياسا دةكرا و دةطةيةتة حةقى خؤى و كةسيَيكى ترين واى نـةدةكرد،  

تني، ئةطةر نا مَيذوو بـَى ر ةمحـة ور ةحـم    بؤية تكاية تكاية با هةموومان بة بةرثرسياريةتى نةتةوةيى هةس
بة كةس ناكات، دووبارة دةَلَيم هةموومان دةورى هَيوركردنـةوة لـةو بابةتـة و ر ووداوةكـة ر ووى دا و ر ؤيـى،      
هةرضــةندة هــةموومان ثَيــى ناخؤشــني، بــةآلم كــة ر ووى دا ر ؤى و دةبــَى هــةموومان دةورى هَيوركردنــةوة    

نزيك كردنةوة ببينني و دةورى برايةتى و تةبايى ببينني لةناو ئةم هةرَيمة  ببينني و دةورى موساَلةحة و
و لةناو ئةم كوردستانة كة كـةس زةرةرمةنـد نيـة هـةموومان زةرةرمةنـدين، كـة بَلـَيني يـةكَيك و ميـةنَيك          

و  وكةسانَيك زةرةمةندن، نةخَير هةموومان زةرةرمةند دةبني و هةموومان دوار ؤذةكة ثَيى نـاخؤة دةبـني  
نيطةران دةبني، ثَيشى هةموو ر ووداوَيك ثَين ئةوةى طةوةرتر ببَيت و ثَيشـرت ببَيتـة ثـَين و ئَيمـة هـةموو      
لةو ئاستة بني كة ئةم ر ووداوة دَلتةزَينة بطةينة يةك ونزيك تر بكةين و بةزووترين كات هَيورى بكةينةوة 

 . ثاسو ضارةسةر بكةين بةر ةئى من زؤر زؤر باشرتة و، ئيرت زؤر سو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك مسري فةرموو

 :بةر َيز مسري سليم امني بةؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ية و لوتف بكةن و طوَيم ىَل بطرن، ئـةزامن مانـدوون، ئـةوةى كـة      11داوا لة خوشك و برايان دةكةم سةعات 
بةداخ بـووم، يـةعنى ثةرلـةمانتار لةطـةَل جيـاوازى      بيستم لة هةندَى طوتار وةك كؤتايى دنيا بَى وابوو، زؤر 

باكطراوندى سياسى و خةلفيةتى فيكرى هةرضـيةك هةيـة نوَينـةرى طةلـة و ئةطـةر وابزانـى ئةمـة كؤتـايى         
دنيايـة هةَلةيـةكى طةورةيـة و  واة بزانـى ئـةم حةدةســة قؤنـاغَيكى مَيذوييـة و كوردسـتان ثيـا تـَى ثــةر َي           

ضونكة بة طوَلَيك بـةهار نايـةت و بـة حةدةسـَيكين مةرحةلةيـةك نايـةت و       ديسانةوة هةَلةيةكى طةورةية، 
ــةزةى دووةم    ــةم، مومح ــةزةى يةك ــةوة مومح ــناثةر َيت، ئ ــةقيمى    / تَيش ــةت ت ــاتى حكوم ــةقيمى موئةسةس ت

مَيذووى حيزب نية با دةسةآلتدارين بَيت، تةقيمى موئةسةساتى حكومةت تةقيمى مَيذووى هيض حيزبَيك 
وَلتةة بَيت، ئةنا هةمووى ئةمر ؤ لةر ووى سياسى و مومارةسـةوة حيزبـى سـوَلتة ناكاتـة     نية، با حيزبى س

هةَلةى مَيذووةكةى و دروستى مَيذووةكةيشى ناكاتة دروستةكةى ئَيستاى، ئةمة يـةعنى مومحةزةيةكـة كـة    
ولينين حةز دةكةم  لة بيدايةتةوة  عةرزتانى بكـةم، ئـةزموونى حـوكمر انى لـة حيزبـةكانين و لـة مةسـ        

طةورةتر و بةر َيز ترة، ئَيمة وةكو ثةرلةمان مـادام ئـين لةسـةر موئةساسـتى دةولـة دةكـةين، ئـين لةسـةر         
ــاترى      ــةر خ ــةوان و لةب ــتنى ئ ــاترى ثاراس ــومى لةبــةر خ ــ ولينى حك ــةين، مةس موئةسةســاتى حكومــةت دةك
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قوربــانى ئــةوان،  عةيبــدار نــةكردنى ئــةوان، لةبــةر خــاترى تــةقيم نــةكردنى ئــةوان ئةزموونةكــة نةكةينــة
باحيزبةكةى خؤشم بَيت، با كةسى خؤشم بَيت، ناكرَى ئَيمة فةشةل و زوعفى مةس ولينى حيزبى بثؤشـني  
بة خيتابى سياسـى و بـة كؤمـةَلَيك شـتى تـر شـتَيكى ئيسـرتاتييية و ئَيمـة ثةرلـةمانتارين مةسـ وليةتَيكى           

َيمة هني بكـةين، مـن تكـام ئةوةيـة ئَيمـة ئـةم       نيشتمانى و نةتةوةيى طةورة لة ئةستؤى ئَيمة داية هةَلةية ئ
نة نةكةينة قوربانى كؤمةَلَيك كةوادر كة سةرنةكةوتوو بوون، كة موةفةق نـةبوون، ئـيرت خـؤ ئـةوة     وئةزمو

ثاساوى ضية لة مةوفةق نةبوونا ، ثاساوى ضية لةسةرنةكةوتنا  ئةوة وةختى خؤى هةية و ئَيمة دادطا نني 
ــةرنةكةوتن و موح  ــةى س ــة      موحاكةم ــةمان هةي ــةمانتارين قريائ ــة ثةرل ــةين، ئَيم ــةو بك ــةىل ئ ــةى فةش اكةم

وتةقيممان هةية لة مةوزوعةكةدا، لةبةرئةوة من داوا دةكةم جارَيكى تر لةبةرخاترى ضةند كادرَيكى فاشل 
ئَيمة ئةم ئةزموونة هةر اج نةكةين، ئَيمة ئةم ئةزموونة لةبةرخاترى جياوازى ئينتمـاى سياسـى و ئينتمـاى    

ان ئةم ئةزموونة نةكةينة قوربانى ئينتماى فكرى و ئينتماى سياسيمان، بةر َيزان ئَيمة لةبةردةم سـَى  فكرمي
حةقيقةت داين، ثةرلةمان لةبةردةم سَى حةقيقةت داية ودةبَى قسة لةسـةر ئـةو سـَى حةقيقةتـة بكـات بـة       

و طازينؤكان و سـووتاندنى  سووتاندنى شوَينى طشتى و سووتاندنى هوتَيل / جياوازى هةر شتَيك هةية، يةك
شوَينى كةسابةت ودوكـانى خـةَلكى، دوكانةكـة ضـى تيـا دةفرؤشـر َى، ئيشـى ئَيمـة نيـة، ئةمـة حةقيقةتَيكـة            
كؤمةَلَيك دوكان و كؤمةَلَيك طازينؤ و كؤمةَلَيك شوَينى طشتى سووتاوة و ئةم ثةرلةمانة لةبةردةم حةدةسـى  

كانى يةكطرتوو داين، ئَيمة هَيشتا حوكممان نةداوة كَى بارةطـاى  لةبةردةم سووتانى بارةطا/ ئةمانة داية، دوو
سووتاندوة و كَى شوَينى طشتى سووتاندووة ، هةردووكيان ئيدانة دةكةين وهـةردووكيان مـةحكوم دةكـةين،    
جورمـة يـةكَيكيان حوريــاتى شةخسـية ومةســاَلحى عامةيـة و يــةكَيكى تريشـيان حوريــاتى سياسـية، لةســةر       

راسى و لةسةر مةبناى قانونى ئَيمة مامةَلة لةطةَل ئةم حةدةسـانة دةكـةين و نـةك لةسـةر     بنةماكانى دميوك
مــةبن و ئينتمــاى سياســى مةشــاعريى مــن هةَل،ــن ومــن ر اســتة يــةكطرتووى ئيســالمى كوردســتامن، ئــازارم     

مـةَلَيك  ثَيطةيشتووة و بـة حسـابى خـؤم زةوَلمـم ىَل كـراوة، بـةآلم زوَلـم و ئازارةكـانى مـن نةكاتـة ئـةوةى كؤ           
و بنةماى مامةَلة كردن لةطةَل ئةو شتانة بكةم، ضونكة تةعامول لةطةَل ئةحـداس دا بـة مةشـاعري     ديءمةبا

ناكرَيت، بة مةعاير دةكرَيت، دةبَى ئةم مةعايرانة من كاك عمر نورةدينى قسةى كرد كة دوايى دَيمـة سـةر   
بكــةين، ضــونكة قريائــاتى حــةدةس  ضــؤن مامةَلــة لةطــةَل حــةدةس دا( ثمــن وحــى امحــدا)ئــةو مةوزوعــة، 

ئيستنتاجامتان بؤ ديارى دةكات و حسابامتان بـؤ ديـارى دةكـات، يـةكَيكى تـر لـةو قةزيانـةى كـة ثةرلـةمانى          
كوردستان لةبةردةميايةتى تةحريك و جووآلندنى نزاعاتى تائيفى و جياوازي ئاينية لـةم كوردسـتانةدا كـة    

و ثَين ئـةوةى يـةكطرتوو بَيـت و ثـَين ئـةوةى ئيسـالمين بـَى         ئَيمة ضةندين ساَلة ثَين ئةوةى ثارتى بَى
ئاشـــوورى و مةســـيحى لـــةم وآلتـــة هـــةبوون، عـــومقى تـــةئرخيى حـــزورى مةســـيحى و ئَيزيـــدى و ئةوانـــة 
ــةقائيقى       ــى ح ــى سياس ــى و ملمالنَي ــةزموونى سياس ــةرخاترى ئ ــى، لةب ــةزموونى سياس ــَين ئ ــةوة ث دةطةر َيت

تةئرخيين ناشاردرَيتةوة، دةبَى من ر َيـزم هةيـة بـؤ طوتارةكـان، دةبـوو      تةئرخيى ناشَيوَيندرَيت و حةقائيقى 
طوتارى ئَيمة لةسةر ئةو حةقائيقانة مامةَلةى بكرداية، نـة مـن ثـَيم وابـَى لةبـةر ئينتمـاى حيزبـى خـؤم و         
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حةقائيقى تةئرخيى حزورى مةسيحيةت يان حزورى يةزيدي و يان حزورى هةر ئاينزايةكى تـر لـةم وآلتـة    
َيتةوة، ناسر يتةوة، ئةم وآلتـةى ئَيمـة ضـةندين حروبـى دةوىل و ئيمثراتؤريـاتى بةخؤيـةوة بينيـوة،        دا دةسر 

بةس نةيتوانيوة حةقيقةتى ئاشـورى و مةسـيحى لـةم وآلتـة بسـر َيتةوة، جةنطـة نَيودةوَلتيـةكان و حـةربي         
مين نـةيتوانيوة جيـاوازى   ئيمرباتؤر يات نةيتوانيوة جياوازى ئـاينى لـةم وآلتـة بسـر َيتةوة، فتوحـاتى ئيسـال      

ئاينى لةم وآلتة بسر َيتةوة، لةبةرئةوة هةَلةيةكى سرتاتييية كة ثَيمـان وابـَى مةسـةلةى تـائيفى و جيـاوازي      
ئاينى بكرَيتة كةرةستةيةكى سياسـى بـؤ يةكالكردنـةوةى ملمالنـَى سياسـيةكان كـة هـةر حيزبَيـك دةيكـات،          

تـة ثـاَل مةسـيحي، ضـونكة ئيسـتيهدار كردنـة، مـن        ثَيشم خةسار بوو صـورةي مـةي فرؤشـي ومةسـاج بدريَ    
لَيرةدا ئيدانةي ئةوانة هةمووي دةكةم، ئيستيهدار كردني شوَيين مةيفرؤشي لةبةر مةسيحي بووني ئةوان 
نةبووة، لةبةر شتَيكة كـة كـابرا عـةقَل و فـام ولَيطةيشـتين ئةوةنـدة بـووة لـةو مةوزوعـةدا، واز لـة ثاَلنـةرة            

وري و شــتةكاني تــر بهَيــنني، ضــونكة ئــةوة قســةي تــر ئــةخوازَيت، ئــةوة تــةحقيقي سياســي و ثاَلنــةرة ئــابو
دةوَيــت، بــةر َيزان مــن يــةك مومحــةزةم لةســةر ئــةم ر اثؤرتــة هةيــة كــة خــؤم لــة ليذنةكــةدا بــووم، ئةطــةر   
 ئةنداماني هةردوو ليذنة ر َيطام ثَيدةدةن من يةكَيك بووم لةوانةي كـةدةورم هـةبووة لـة نووسـيين شـَيوازي     

ــة       ــت لـ ــةتي بثارَيزَيـ ــيةوة، حياديـ ــةيوزي سياسـ ــة داوي تةحـ ــةمان نةكةوَيتـ ــتوومة ثةرلـ ــة، ويسـ ر اثؤرتةكـ
ر اثؤرتةكـةدا، وة موقتـةرةحامت لــة دوو تَيبـيين  هــةبووة، ئـةوانين تةبـةنيان كــردووة، ويسـتوومشة كــةمن       

زة سياســيةكان تــةرةفَيكم وةكــو يــةكطرتوو لــة مةوزوعةكــةدا كــة هةرضــي تؤمــةت و تؤمــةتكاري نَيــوان هيـَـ 
لةر ووي قةزاوة يةكال بكرَيتةوة، ثةرلةمان شوَيين قةزاوةت كردني ئةو شتانة نية، مةس وليةتي ئةمة وةكـو  
موشارةكة سوثاسي ليذنةة دةكـةم كـة بةجـدي ئيقرتاحـةكاني منيـان لـة ئةسـتؤ طـرت، بـةس تـةنها لةبـةر            

ارانةي كة خؤم تَييـدا ذيـاوم كـة حزبةكـةم     حياديةتي ثةرلةمان ئةوةم كردووة، دوور كةوتوومةتةوة لةو ئاز
تَييـدا ذيــاوة، مــن يـةك مومحــةزةم هةيــة لةســةر كـؤي ر اثؤرتةكــة، ئــةو كةســانةي كـة مةســ ول بــوون لــةو     
ر ووداوانة، مةسـ ول بـوون لةثاراسـتين سـةروةت و سـامان و ذيـاني هاووآلتيـان، مةسـ ول بـوون لةثاراسـتين           

قسةيان بؤ ئَيمة كردووة، ئةوةي كة مومحةزةم هةية لةسةر كـؤي   بةرذةوةندي هاووآلتيان هةر ئةو كةسانة
ر اثؤرتةكة، ئايا ئةو كةسة كة خؤي مةسـ ولة لـة حةدةسـةكان مةسـ ولة لـة ثاراسـتين ئةمنيـةت، مةسـ ولة         
لةثاراستين مةسَلةحةت، مةس ولة لة ثاراستين ذيان و بةرذةوةندي هاووآلتيان، قسةي لَي وةردةطريَيت ، يان 

قسةكةي قوةي ئيسثات و ئةديلةي هةيـة ، مـن ثرسـيار دةكـةم، حـوكم نـادةم لـة ر اسـتيدا، ئـةوةي كـة           بَلَيم 
ســـةرنمة لةســـةرِ ر اثؤرتةكـــة، ئَيمـــة تـــةنها ئةوانـــةمان دوانـــدووة، هـــةتا دووريـــن كةوتووينةتـــةوة لـــة   

دي يـةكطرتوو  تؤمةتباركردن، هةندَي خوشك وبرا قسةيان كرد، قسة بووة، لةناو ئةترافدا مةس ول مةَلبةنـ 
قسةي كردووة، خةَلكي ئيتيهام كردووة، مةس وليين تر خةَلكيان ئيتيهام كردووة، ئَيمـة تؤمةتـةكااان نقـَل    
ــةر         ــاوة ه ــةر َيطاي دادط ــتان ل ــالمي كوردس ــةكطرتووي ئيس ــتووة ي ــةجَي هَيش ــةوةمان ب ــونكة ئ ــةكردووة، ض ن

، لةر َيطاي دادطاوة دةتـوانَي سـكاآل بكـات،    سكاآليةكي لةسةر هةر حزبَيك، هةر مةس ولَيك، هةر كةسَيك هةية
ئةديلةو بةَلطةي خؤي تةسليم دةكات لةوَي يةكال دةبَيتـةوة، هـةروةها بةنيسـبةت ميـةني بةرامبةريشـةوة،      
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ئَيمة خؤمان ثاراسـتووة لـةو هـةموو كارانـة، بـؤ ئـةوةي ثةرلـةمان ئـةو حياديـةي بثارَيزَيـت، بـةس لـةكؤي             
ــؤم و    خوَيندنــةوةي ر اثؤرتةكــةدا، بــة  ر َيزان مــن حــةز دةكــةم ئــةجهيزةي ئــةمين كــة بــةر ةئي شةخصــي خ

لةر اثؤرتةكةشدا دةرجم نةكردووة، داواشم نةكردووة كة دةرج بكرَيـت، بةكـةمرتين شـتمان خسـتووةتة ر وو     
كة كةمتةرخةميية، بةس بةبؤضـووني مـن ئـةجهيزةي ئـةمين موتةحـةيز بـووة، نـةك موقةصـر بووبَيـت،          

ية، هةرضةندة ر اثؤرتةكةشم ئيمـزا كـردووة، لةبـةر مةصـَلةحةي عامـة كـةمرتين       تةسةوري من شةخصي وا
شتم وتووة كة تةقصرية، بـةآلم موتةحـةيزة بـةم خوَيندنةوانـة كـة ئَيسـتا ئاراسـتةتان دةكـةم، بـةذمارة لـة           
دةزطاكان خؤيـان وةرمـان طرتـووة، بـةيين دوورتـرين ناوضـةي كوردسـتان كةزاخؤيـة، دوورتـرينين كفريـة           

سةعات نابَيت بةسةيارة، لةر ووي مةسافةي مةكانيـةوة، بـؤ جووآلنـدني هَيـز بـؤي ئيسـناد و تـةعزيز        ضوار 
: ســةعات دةطاتــة ناوضــةكة، ئــةوة يــةك، دوو 5تــا  7َلَيين تــا زاخــؤ لــةماوةي وئــةتواني لــة كفــري هَيــز جبــو

ن هةيـة، ئـةوةي كـة    هةزارضةكدار لة ثَيشمةرطةو زَير ةخاني و ثـؤليس وئاسـاي   351لةهةرَيمي كوردستاندا 
ي بودجةمان بؤ %71لةبةردةستمانداية، كة لة  1111بةثَيي ئةو ذمارانةي لة ثرؤذة ياساي بودجةي ساَلي 

تةرخان كردوون، ئةو ذمارة دروستة يان نا  من نازامن ئيستيناد لةسةر ئةو ذمارةيـة دةكـةم، حةرةكـةتَيكي    
سـ وليين ئـةمين قـائيم مـةقام،  مةسـ ولي دةزطـاي       فةوزةوي، غةوغاوي لةناو زاخؤدا بووة، بـة ئيقـراري مة  

ئاساين، لةطةَل مةس ولي ثؤليس كـة لةليذنـة لَيمـان وةرطرتـوون، بـة قـةراري ئـةوان لـة نوَيـذي هةينيـةوة           
تةواو دةبَيت، كة لةمزطةوتةكـة هاتوونةتـة دةرةوة، غـةوغا دةسـيت ثَيكـردووة،       1كة ثين  1بَلَيني سةعات 

دةقـة مةسـاجةكة سـووتَينراوةو     31/7كـةوة دةسـيت ثَيكـردووة، لةسـةعات     حةرةكةتي غةوغا لةسـةعات ية 
سينيةكان دةرهَينراون، واتة سـَي سـةعات و نيـو، حةرةكةيـةكي فـةوزةوي لـةناو زاخـؤدا هـةبووة، كـؤنرتؤَل          

ئاسايشـيان   61نةكرا، بؤ ، ئةوةي ثاساوي مةس وليين ئـةمين ئـةوَي، لةسـةر ذمـارةي هَيزةكانيـان بـووة كـة        
تريـان مؤَلـةت بـووة، ئةمـة بةهـةرحاَل، ئـةم ضـوار         71ي لةواجبدا بـووة  71ثؤليس هةبووة،  81 هةبووة،

سةعاتة لةسةردةمي تويتةردا، لةسةر دةمى ئةنتةرنَيت دا و لة سةردةمى فةزائيات دا، لة سةردةمى مؤبايل 
ضـل نةفـةر بـووبَى،    لة شوَينى تر تةحريكى قيـوا بكـرَى  مـن قةناعـةمت هةيـة سـى،        ،دا نةتوانرا لة حمافزة

لةطـةَلم ئــةوة بـةدرؤ ناخةمــةوة، بــةس وةكـو ثةرلــةمانتارَيك وةكـو نوَينــةرَيكى ئــةم ميللةتـة، نــةتوانرا بــة      
هةلةوَيك، تةلةفؤنَيك تةحريكى قيوا بكرَي زَير ةخانى قيادةى لة دةرةوةى شارداية، باشة نةكرا بة هةلةوَيك 

ون و ئةوة فةوزا هةية و غةوغا هةية، هةركةسَيك من لَيرة تةحريكى قيوا بكرَيت بوترَى كاكة فريامان بكة
تةبري ــةى هــيض كةســَيك ناكــةم و ئيتهــامى هــيض كةســَيكين ناكــةم لــة مةوزوعةكــةدا، نــةتوانراوة بكرَيــت، 
ــيحيةكان          ــرا مةس ــرى ب ــةكةم، دَي ــا قس ــةك ب ــان دةقيق ــؤزان خ ــةتران، س ــةى م ــر و ديوةخان ــر دَي ــاَلَيكى ت خ

ةكة فةوزةوية ر ووى تَى كردووة، دة نةفةر بة ثَيى قسـةى ئـةو برادةرانـة كـة     وديوةخانةى مةتران ئةم حةر
كاك امري طوطةة لةوَى بوو، دة تا دوانزة نةفةر ضةكدارى ىَل بووة تةقةيان بة ئامسان دا كردووة و بآلوةيان 

ةفـةر  بة غةوغائيةكان كردووة، بة ثَيى قةرارى دةزطاى ئةمنى شةست ئاساين و ضل ثؤليس يةعنى سـةد ن 
لةناو شارى زاخـؤ بـووة تةقـة بـة ئامسـان دا نـةكرا ئـةم غاوغاوانـة بآلوةيـان ثـَى بكرَيـت بـةس دة ضـةكدار              
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لةبةردةم دَيرى مةتران دا بآلوةى ثَى كراوة، ئةمـة كارةسـاتة بـؤ ئَيمـة، ئةمـة دةزطـاى ئـةمنى دةخاتـة ذَيـر          
و ئـين لةسـةر ثاَلنـةرى سياسـين     ثرسيارةوة، من قسةم نيـة لةسـةر شـتى تـر و ثاَلنـةرى سياسـى و ئةوانـة       

ناكةم، خاَلَيكى تر لـةم مةوزوعـة كـة لةهـةمووى هيـنرتة، موشـكيالوى تـرة، تـةبيعى يـةكطرتووى ئيسـالمى           
كوردستان بة ثَيى ئيقرارى قائيمقام و دةزطاى ئاساين و مةس وىل مةَلبةندى يةكطرتووة، لـة سـةعات دوو   

يةكى نـاو زاخـؤ ئيحتفـاىل سـةرى سـاَلى كؤضـيان بـووة و لـة         و نيوةوة هةتا سةعات ثَينج و نيو لة سـةيرانطا 
ئيحتفالةكة شةة سـةد كـةس تةقريبـةن لـة بـةينى شـةة سـةد و حـةوت سـةد كـةس ئامـادة بـووة، ئةمـة              
دةيسةملَينَى ئةندامانى يةكطرتوو لـة حةفلـة بـوون و لـة شـوَينَيكى تـر بـوون، بـةآلم ثـةيامنَيرى سـثَيدة بـة            

بةندى يةكطرتوو ثةيامنَيرى سثَيدة و ر ؤذنامةنووس لةناو حةدةسةكة بوون ئيقرارى خؤيان و مةس ول مةَل
بؤ تةختيـةى ئيعالمـى، هـيض ئينكاريـان نـةكردووة لـةم مةوزوعـة، ئةمـةم بـؤ ئـةوة دةوَيـت ئـةم حـزورةى              
يةكطرتوو لةوَى لة شوَينى تر بوون و من دَلنياشم ئيحسائيات بَيـنن لـة نـاو يـةكطرتووا بيطرتايةتـة دةرةوة      

ةكطرتوو حزورى تةنزميى و جةماوةرى وتيشيان لة باتوفـةوة خـةَلكيان هَينـاوة، بـؤ ئـةوةى دةقيـق مب لـة        ي
سةر ريوايةكة لة باتوفةشةوة خةَلكيان هَيناوة ئينكـارين نـةكرا لـةوة، شـةة سـةد تـا حـةوت سـةد كةسـى          

ةنـدى زاخـؤى ب،ـكؤَلةية،    تةنزميى يةكطرتوو لةو ناوة نية، تةنزمييان نية ئةوةندة، ضونكة يـةكطرتوو مةَلب 
مةقةرَيكى طةورة نية، سةبارةت كة ثةيوةندى كـردووة بـة قائيمقامـةوة تـةبيعى قائيمقـام ئينكـارى كـرد و        
وتى ثةيوةندي بة منةوة نةكردووة مةس وىل مةَلبةند، ضونكة مةَلبةندى يةكطرتوو ئيدعاى كرد ثةيوةندى 

ميةوة، مةس وىل شورتة ئيقرارى كـردو وتـى تةلـةفؤنى    بة دةزطاى ثةيوةندارةوة كردووة و نةهاتوون  بة دة
بؤ من كردووة، قسةى لةطةَل من كردووة، مةس ول مةَلبةندى يةكطرتووة دةَلَى ثَيـى وتـووة نـةك ناتثـارَيزم     
خؤشت ذيانت لة ئةمان دا نية، يةعنى تةهديدى موقابيل و ئـةوةة تـةبيعى ئـةوة دةبـَى دادطـا ئـةو بةشـة        

ةر ســَيميَل، تــةبيعى ئَيمــة لةطــةَل ليذنــةى ئــةمنى دانيشــتني قائيمقــام و شــورتة و   يةكالبكاتــةوة، دَيمــة ســ
ئاساين بةر َيوبةرةكانيان دةَلَى ئَيمة تةعزيزى زاخؤمان كردووة بة حةريق زانيومانة لة زاخؤ فـةوزا هةيـة   
ــتحكاماتى       ــةن ئيس ــة بك ــؤنرتؤَلى حةريقةك ــةوةى ك ــؤ ئ ــةريق ب ــردوون بــة ح ــةعزيزمان ك ــةوغا هةيــة ت و غ
ئةوةَليمان وةرطرتووة مى خؤمان ماناى واية ئةزانَى فةوزايةك و بةزمَيك تا حةدى سووتاندن و شت هةيـة  
لةوَى، بؤية تةعزيزى كردوون ئةم حةريقى بؤ ناردوون، ئةنا سةرةتا حةوت كةس بوون، حـةوت كةسـةكة   

ئاسـاين و شورتةيشـى لةطـةَل دابـووة،     و قائيمقام و قوةتَيكى لةطةَل دابووة و هاتوون وقسةيان لةطةَل دا كردوون 
بةر َيوبةرةكانيان مةبةستمة، قسةيان لةطةَل دا كردوون و وتوويانة هـاتووين بـؤ ئـةوةى ئـةم مةخيانانـة بسـووتَينني       
كة لةسةر ئةم جادة ر ةئيسيةية، باشة تؤ ئـةزانى زاخـؤ فـةوزاى تيايـة و تـةعزيزت كـردووة، ئيقـرار دةكـةن حـةوت          

هاتوون مةى فرؤشى بسووتَينني، بؤ نايطرى  مـن نـاَلَيم بيكـوذة، ناشـَلَيم تةقـةى ىَل بكـة، بـؤ         كةسن و ئيقرار دةكةن
 .. لة ر اثؤرتةكةمشان دا هاتووة نايطرى  خؤى ئيقرار دةكات، يةعنى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ــراى خــؤت      ــوَى لــة ب ــةتان دا هــاتووة و ط ــَى بــؤ تــةحقيق، لــة ر اثؤرتةك ــري ئةوانــة دةمَين ــة  كــاك مس ــرة، ل بط
ر اثؤرتةكةتان دا هاتووة خاَلى سَى ئـةوةى حمركـة و ئـةوةى بةشـدارة و ئـةوةى موقةسـرة و هـةمووى دةبـَى         

 .ئييرائاتى لةطةَل بكرَيت، ئةطةر ئةمة هَيشتا دةقيق نازانى ئةوة نةوعَيكة ببورن، كاك مسري فةرموو

 :بةر َيز مسري سليم امني بةؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تؤمةت بة كةس ناكةم، مـن  / دةكةم وةك دةرفةتت بة هاوةَلةكامن دا دةرفةتين بة من بدةى، يةكداوا  
مـن تـةكليفَيكى ناقـانونى ناكـةم دةَلـَيم      / قريائةى رةقةمةكان دةكةم كة دةزطاى ئةمنى بة ئَيمـةى داوة، دوو 

كــانى مـةى فرؤشــى  ئـةو كـة زانيويــةتى تـةعزيزى كـردووة و ئيقــرار دةكـةن حــةوت كةسـةكة هـاتوون و دو       
بسووتَينن بؤ نايطرَى  من جمرد سوئال دةكةم، من ئيتهاميشى ناكةم  و هَيشتا لةم مةوزوعـة قسـةم لةسـةر    
دةزطاى ئةمنية، كاكة ئَيمة باسى ئةداى موئةسةساتى حكومى دةكةين، ئةم ثةرلةمانة مةسوئلة لة متابةعة 

ةى مةشـهودة كـة ئيقـرارى كـردووة بـؤى هةيـة       كردنى موئةسةساتى حكومى، نا ئةوة بة ثَيى قانون جةرميـ 
تةوقيفى بكات ئةوة باسى قةرارى مةحكةمةية، ضونكة خؤى ئيقـرارى كـردووة و جةرميـةى مةشـهودةية و     

جةرمية كردووةو كةضى ئةنامى دةدةم، ئةوة هيض يةعنى هينى نـاوَى، تـةبيعى دواتـر لةبةرامبـةر     ئيقراريشى بة 
ةزطاى ئةمنى خؤيـان لةبةرامبـةر قائيمقاميةتـةوة ضـوار دوكـان سـووتَينراوة هـى        قائيمقاميةتةوة ئيقرار دةكةن و د

مةى فرؤشى ئةى بؤ مةنعيان لَيى نةكراوة  دةضمة خاَلَيكى تر لـة دهـؤك هـيض ر ووى نـةداوة هَيشـتا، مـن طـوَيم لـة         
 ......... .هةمووتان طرتووةو ئومَيدةوارم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ابت ئةندامى ليذنةكةي و ر اثؤرتت نووسيوةو ئيمزات كردووة ئةمة لـة ئسـوَلى كـارى    دةزانى كاك مسري جةن
ليذنة مدةدةى، بؤية بة موختةسةرى ر ةئى خؤت بدة ئيحرتام  بؤ ثةرلةمان، بؤ ليذنةكةت و بؤ ئيشـةكةت،  

سـةر بَيـت   نابَى ئةوة يةعنى جارَيكى تر بـؤ ئاطـادارى هـةمووتان هةركةسـَيك لـةناو ليذنـة بَيـت، ئيمـزاى لة        
حةقى قسة كردنى نية، دةَبى ديفاع لة ر اثؤرتةكةى بكات، نابَيت تؤ لة ليذنةيةكى ئيمزايةك بكةى و دوايى 

 .لَيرة ر ةئيةكى تر بدةى، كةرةمكة بةآلم تكاية بة موختةسةرى كاك مسري فةرموو

 :بةر َيز مسري سليم امني بةؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هاوةَلـةكامن لـة ئةنـدامانى ليذنـة قسـةيان كـرد و بـة        / امانى ليذنة قسة نةكـةن، دوو لة ثةير ةو دا نية ئةند
 .... .توندين قسةى خؤيان كردو من ر َيز و حورمةمت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةمر ؤ ر َيمان ثَيتان دا بةزياد ئيرت ئةندامانى ليذنة حةقيان نية ئيمزاى كردبَى و ر ةئيةكى تـر لَيـرة بـدات،    
 .ة ئيحرتامى ليذنةكة ناطرى، براى من ئةوة نيزامة كاك مسري فةرمووضونك

 :بةر َيز مسري سليم امني بةؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لة دهؤك هـيض ر ووى نـةداوة بارةطـا دةسـووتَينرَى، مةعـةل عـيلم حمـافز بـة ئيقـرارى خؤيـان ئاطـادار كـراوة كـة لـة               
ية دَينة سةر بارةطاكااان، دة تا دوانـزة ثؤليسـى نـاردووة، ضـةند     ةوة كة سةعات يةك كة خةبةرمان هة 11سةعات 

ثرسيارَيكى تر دةكـةم  تـةبيعى    حةريق لةوَى بووة، تةنانةت نةشيان كوذاندووةتةوة حةريقةكانين لةوَى بوون، من
يفاعيشـى  لة قةسرؤك نة دوكانى مةى فرؤشى بووة، نة هيض اوجوَلَيكى جةماوةرى بووة، بارةطـا دةسـووتَينرَى و د  

ىَل ناكرَيت، يةك قسة دةكةم و يةك ثرسيار لـة هـةموومان يةكطرتوويـةك نـةيتوانى بـَى ديفـاع لـة بارةطاكـةى خـؤى          
ــن        ــات   م ــةماوةر بك ــدنى ج ــةرقى ورووذان ــات و خ ــةماوةر بك ــةتى ج ــوانَى ر َيبةراي ــةر دةت ــى نةف ــت، س ــات و بيس بك

ضـونكة ثرسـيار زؤر كـرا، قريائـةى حةدةسـة كـة كـراو        ثرسيارةكةم هـةر ئةوةيـة، دَيمـة سـةر كؤمـةَلَيك تةسـائومت،       
 .......... .ثرسيارين كرا لة بةرامبةر تةبيعى حةدةسةكة وا قريائة كرا كة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية با بةردةوام بَى، كةرةمكة هةرضى لة دَلتة بيَلَى، تكاية لة جَيى خؤتانةوة قسـة مةكـةن هةركةسـَى لـة     
بكات، لَيى طةر َين قسةتان كردو با ئةمر ؤ قسةى خؤى بكات و هةرضـى لـة دَليـةتى هـةتا     جَيى خؤيةوة قسة 

 .بةيانى دادةنيشني و كَين تاقةتى نية با كةرةمكا ب،َيتة ماَل، بةردةوام بة و فةرموو

 :بةر َيز مسري سليم امني بةؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــَيم    ــة مــن دةيَل ــةر َى،   ســوثاس، قريائــة كردنــى ر ووداوةك ــتانى ثيــا تــَى ث ئــةم ر ووداوة مةرحةلــة نيــة كوردس
بةر ووداوَيكين مةرحةلةيةك نة سةرهةَلدةداو نة كؤتايشى ثَى دَيت، لة بيدايةتيشةوة ئـةم قسـةم كـردووة،    

املثل يضرب )بةآلم ئةم ر ووداوة ئةطةر هةمووى قريائة بكرَى، كَى موستةفيدة لةم ر ووداوة، كاكة من ئةوةية 
، من ناَلَيم ثارتى بةم مةوزوعة، من ناَلَيم ثارتى و ئيتهاميشى ناكةم ئةطـةر قسـةم هـةبَى لةسـةر     (وال يقا 

ثارتى لة دادطا دةيكـةم، بـةآلم ورووذانـدنى ئـةم قةزيانـة لـة ر ؤذهـةآلتى ناوةر اسـت دا بـة تايبـةتى لةميـةن            
ابات كاكـة خـةَلك موسـتةفيد    ئةنزميةى عةرةبيةوة ئةقةليات و تةحريكى ئةقةليات بـؤ كـؤنرت ؤَل و بـؤ حسـ    

دةبَي لةطةَل ئةوةنية قريائةكة نةك ئةو هةر هةمووى بة ئيتياهَيك دا دةر وات، طرميانة و ئيحتمامت و زؤر 
هةية لةو مةوزوعة، من هيض طرميانةيةك ناَلَيم بةس دةَلَيم ئةطةر ئَيمة بَيني قريائـةى حةدةسـةكة بكـةين    

هــةموو طرميانــةكان بَلــَيني، نــةك تــةنها هَيزَيكــى ئيســالمى تــةوزيفى وةكــو ثةرلــةمان و ثةرلــةمانتار دةبــَى 
زاعاتى دينى دةكات بؤ تةحريكي جةماوةريى، ديوَيكى تريشى هةية، هَيزَيكى سياسى دةتـوانَى تـةحريكى   ين

نزاعات بكات بؤ كؤنرت ؤَل و بؤ ئيحتـوا بـؤ كؤمـةَلَيك شـت، هـةمووى واردة، ئةمـة دةبـَى تـةحقيق بكرَيـت و          
ئةوانة يةكال بكاتةوة، باسى ثارتى لَيـرة مـن بـة سـيفةتى مةكتـةب سياسـى جـوابى دةدةمـةوة، ثـارتى          دادطا 

ــةمحيلى            ــةنها ت ــة ت ــة وهين ــةمووى مودرةج ــة دا ه ــةى ئَيم ــة بةياننام ــةداو ل ــى ئَيم ــةب سياس ــةناو مةكت ل
كَيتين مةسـ وليةت كـراوة، ئيتهـام نــةكراوة لةبةرضـى  لةبةرئـةوةى حزبـى حوكمر انــة كاكـة، تةنانـةت يــة        

بةخوا يةكَيتى لةبادينان دا شةريك بوواية يةكَيكتيشمان دةرج دةكرد، بؤيـة دةيَلـَيم يـةكَيتى لـة بادينـان دا      
شةريكى حوكمر انى بوواية بةخوا يةكَيتيشمان دةرج دةكـرد، ئينيـا ئَيمـة مةحةليـةن مامةَلـةمان لةطـةَل دا       

ثارتى ئةطـةر لـة ئـةدةبياتى يـةكطرتوو دا باسـى       كردووة، نةك مةركةزيةن لةو مةوزوعة، بؤية دةَلَيم باسى
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ثارتى هاتبَيت موجةرد تةمحيلى مةس وليةت بووة و نةك ئيتهام، لة مةسـةلةى تؤمـةت و تؤمـةتبار كـردن     
لــة دادطــا مامةَلــةيان لةطــةَل دا دةكــةن وثَيشنيةكيشــمان هةيــة لــةو مةجالــة، ئينيــا ئَيمــة لةطــةَل ثــارتى دا   

عةمةليـةى سياسـة هـةموومان كؤدةكاتـةوة و هـةر دةبـَى ضارةسـةر بكـرَى و         موشكيلةمان هةيـة، كاكـة ئـةم    
موعالةجةة بكرَيت، بة بَى موعالةجة ناكرَى كوردستانى ئَيمة مةشاكلى طةورةترى بةخؤيةوة بينيوة و بة 
ئيتياهى موعالةجةة دا ر ؤيشتووة و ختابى ئيعالمى لـةوة طـةرمرت و تونـد تـر و شـةديد تـرى بةخؤيـةوة        

ضارةة كراوة، ئةوةة نية بَلَيى وةَلآل ضارة ناكرَى ئةم مةوزوعانة، بة نيسبةتى طوتارى ئيعالمـى   بينيوة و
مةدةنى، بةآلم باسى كردارى نادميوكراسين بكةين، ئَيمة لة ئيعالمى يةكطرتوو دوو شت دةكةين لة ر استى 

ةشدار نـةبووة لـة مـةوزوعى    رائة زميةى يةكطرتوو كة بةشدار نةبووة تا ئةم حةدةسة، يةعنى بةب/ دا يةك
ئيسارة كردنةكان، ئيسـثاتات و ئةدلـة بـة سـوةر و خوتبـة ثيشـان دةدات، ئيسـثاتات و ئةدلـة تةبرئـة زمـةى           
يةكطرتووة، كاكة من بة حسابى خؤم واز لةوة بَينة  و يةكطرتوو بة حسـابى خـؤى زةَلمـى ىَل كـراوة نةشـَلَى      

ومى كردبَيتـة سـةر ميـةنَيكى ديـارى كـراو وةكـو هـني،        كة من نـيم و لـةم تؤمةتـة بةشـدار نـيم، بـةآلم هيـ       
مةسةلةن من ختابى ميةنى بةرامبـةر دةخوَينمـةوة بـةعزَى شـت هةَلدةكَيشـمة سـةر خـؤم مةبةسـتى منـة          
جياية ناوهَينان بة تةحديد جياية، ئةمة يةعنى دةبَى لةو مةوزوعة دةبَى حسابى بـؤ بكـةين، ثرسـيارَيكى    

ا مينبةرى مزطةوت بةكارهاتووة، ئينكارى ناكةم، من دةَلـَيم لـةناو مزطةوتـةوة    ترين هةر لَيرة سةرهةَلدةد
ئةم حةدةسة سةرى هةَلداوة ، مةميةك لة مزطةوتةكـة دا خوتبـةى داوة بـة داخـةوة تـةنها هـةر ئـةوة نيـة         

هـان دةدات و هـةر لـةدةرطاى مزطةوتةكـةوة هاتووةتـة دةرةوة      ( NRT)لةناو مزطةوتةكة خوتبةى داوة، لة 
ان دةدات و خةَلك هان دةدات بؤ ضوونة سةر شوَينةكان و خةَلكى ترين هةية و سةير لةوةيـة نـةطرياون،   ه

كة يةكةم كةسى مةس ول لة حةدةسةكةة ئةو مةميةيـة لةطـةَل ئـةو كةسـةى لـةناو مزطةوتةكـة كةسـَيك،        
ن لة حةدةسـةكة تـا   مةهدى ناوَيك لةناو مزطةوتةكة دا حةسبى قسة ئةم هينة ئةو دووانة مةس وىل يةكةم

ئةم لةحزةية دةستطري نةكراون، ئةوةشيان يةكَيكة لـة ثرسـيارةكان كـة سـةرهةَلدةدات، كـَى تؤمـةتبارى كـَى        
 ........... .دةكات  

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةى ضؤن تؤة جةنابت لة جَيطاى خؤتـةوة قسـة دةكـةى سـةممةت بـى، رجائـةن، كـاك امساعيـل سـةرؤكى          
ةو بةر َيزانةة ئةندامانى ليذنةكةن، ئيحتمالة وابَى و ئيحتمالـة وانـةبَى، تـؤ ضـوزانى ، كـاك      ليذنةكةية و ئ

 .امساعيل نيزامى هةية فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةردوو مى قسةمان لة يةك م وةرنةطرتووة لة دوو موة وةرطرتووة كاك مسري هى ميةك باس دةكات، دةبَى 
باس بكات، مةسةلةن كة دةَلَى ئةو كابراية كة دةَلَى هةردووكى بطريَى كة باسى دةكات مةهدى نـاوة طوتيـان   
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ئةوة يةكطرتووة، دوايـة لـةوَى كـاك مسـري ثةيوةنـدى كـردو طـوتى نـةخَير يـةكطرتوو نيـة، ثاشـان مةسـ وىل             
 .ئَيمة بَى، بةآلم طوتى مى من تةنزيم نيةمةَلبةندى يةكطرتوو طوتى بؤى هةية يةكطرتووة بَى و ميةنى 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس كاك امساعيل، تكاية، كاك مسري بةردةوام بة و فةرموو

 :بةر َيز مسري سليم امني بةؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ك دا كـة  حةزين دةكةم حةقيقةتَيكى ترتان عةرز بكةم باسى وةعى دينى و تـةحريكى دينـى كـرا لـة دهـؤ     
شــةثؤَلى دينــى لــة كوردســتان دا تــةنها لــة ئــةحزابى سياســى ئيســالمى نيــة، دةبــَى ئــةو ر اســتية هــةموومان  
بيزانني، لةناو حزبى سوَلتةة دا شـةثؤَلى دينـى هةيـة ولـة ئـامَيز طرتنـى موتـةدينني و لـة ئـامَيز طرتنـى           

هـةموومان بيـزانني، تـةيارى سـةلةفى      ختابى دينى تةنها لة حيزبة ئيسالميةكان دا نية، دةبَى ئةو ر اسـتية 
هةية، لة كوردستان دا تةيارى سؤفى هةية لة كوردستان دا، تةيارى سؤفى وسةلةفى لة ضوارضَيوةى حيزبى 
سياسى ئيسالمى دا يةك نةخراوة، وازحة، بؤية ئةمة دةَلَيم، ضونكة خيتابى دينـى هـةروةك ئةطـةر هةيـة،     

ان ئةطـةر و بـة هـةمان مـةنتق ئةطـةر هةيـة حيزبـى غـةيرى         تةيارى ئيسالمى ئيسـتخدامى بكـات بـة هـةم    
ئيسالمين تةوزيفى بكات كاكة، يةعنى لَيرةوة ئةطةر باسى خيتابى دينى لةم مةسةلةية بكرَيتة ثاسـاو بـؤ   
تؤمةتبار كردنى تةيارى ئيسالمى خيتابى دينى بةهـةمان شـَيوة و هـةمان حـوكم وةردةطـرَى بـة ئـةحزابى        

بَى قةزا ئةوة يةكالبكاتةوة، بة تايبـةتى نايشـارمةوة لـة دهـؤك دا شـةثؤَلَيك لـة       غةيرى ئيسالمين ئةوة دة
نةوةدةكان و هةشتاكانةوة تا ئَيستا هةية و بة تةوةجوهَيكى توندى سةلةفيانةى ر واَلةتطةريانة ئين دةكات 

وَى نيـة و  و لة ضوارضَيوةى تةيارى يةكطرتوو دا نية و ئةطـةر يـةكطرتوو باسـى تـةيارى ئيسـالمى بكـات لـة       
ــةوت و       ــَى لةطــةَل مزط ــر ئَيمــة وةك دةَل ــةين، خــاَلَيكى ت ــةوَى هــني بك مةســ وليةتى ئــةم مةوزوعــة دةبــَى ل
ئيستخدامى مزطةوت دةبَى لة مةوزوعةكة دا يةك مةمى يةكطرتوو خةتيب نية لة ناوضةكة و لة زاخـؤ دا،  

داوةكانـةوة بووايـة دةبـوو سـاَلؤنةكةى     ئةمة خاَلَيكيان، لةبةرئةوة ئةطةر ر وحى دينى مونكـةر لـة ثشـت ر وو   
موسوَلمانةكةة بسووتاية، لة ثاَل سالؤنى مةسيحي يةكة، ئةمة ر وحَيكى سياسية لة ثشت ئةم مةوزوعـةوة،  
وتراوة كة مودةبةرة، فيعلةن مودةبةرة بةآلم بؤ ديارى كردنى جيهـةى تـةدبري دةبـَى قـةزا ئةمـة بـة ئةدلـة        

بة برادةرانى ثارتى بَلَيني ئـةوانن و نـة ئـةوان دةتـوانن بَلـَين يـةكطرتوون،        يةكالبكاتةوة، نة ئَيمة دةتوانني
ئةوة قةزا بة ئةدلة ئَيمة توانيمان ساغى بكةينةوة بة ئةدلة يـةكطرتوو  نيـة تةبري ـةى زمـةى خؤمـان لـة       

ان دا دادطا وةردةطرين و ئيشيشى لةسةر دةكةين و دةستةوةستان دانانيشني، لةبةرئةوة ختابَيك لـة ثةرلـةم  
دةرب،ى و مةبنا لةسةر ئةوةى يةكَيكى نوَيذكـةر يـان اهلل اكـرب َيـك يـان فـآلن ئـةطينا ئـازادين بـووة، باسـى           
ئازادى و درومشى هوتافبازى وئةطةر هوتار  ميعيار بؤ ديارى كردنى شوناسـى حةدةسـةكة هوتـافى تـرين     

و ر وحـى دينيـةة مـن جـارَيكى تـر      بووة، دةبَى هةمووى بة شاملى بيطرى لة مةوزوعةكة دا، لةبةرئةوة ئـة 
ئيدانــةى ئــةوة دةكــةم كــة مةســةلةى جيــاوازى ئــاينى لــة كوردســتان دا ثــَين حيزبــة سياســيةكانةو ثــَين    
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ئــةزموونى سياســية و لةبةرئــةوة هــيض ملمالنَييــةكى سياســى نــاتوانَى حةقيقــةتى ثَيكــةوة ذيــان و حــزورى 
 .َيكين ناشاردرَيتةوة، سوثاسئاينةكان لةناو كوردستان دا بشارَيتةوة و بة هيض كةس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، سةرطوَل خان فةرموو

 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــتى          ــر ين بةر اس ــان دةردةب ــةرانى خؤم ــةو ر ووداوة نيط ــةبارةت ب ــارامن س ــو هاوك ــةر وةك ــين ه ــتى من بةر اس
مة وةكـو ليذنـة كـة ر ؤيشـتينة ئـةو شـوَينة جيـاواز لـةوةى كـة لـة           ر ووداوَيكى ناخؤة بوو بؤ هةموومان، ئَي

ر اطةياندن شتةكااان بيست بوو و خؤمـان بـة ضـاوى خؤمـان حةدةسـةكةمان بينـى لةوانةيـة ئَيـوة خؤتـان          
وةكو ئَيمة يةعنى ئةوانةى كة نةضوونةتة ئـةو شـوَينة تةسـةورى حةدةسـةكة نةكـةن كـة بـة ة شـَيوةيةك         

اتر لةطةَل موعاناتى ئةو خةَلكة داين و لةطةَل نيطةرانى ئـةو خةَلكانـةين و لةطـةَل ئـةو     بووة، بؤية ئَيمة زي
خةَلكـةى ئـةوَى ذيـاين و ئـةو مـودة كةمـةة كـة لـةوَى بـووين بـة تايبـةتى بـرا مةسـيحى و يةزيديـةكان و               

ووة برايــانى يــةكطرتووى ئيســالمى كــة ة نار ةحةتيــةك و ناخؤشــيةك لــةو ماوةيــة بةســةر ئــةو شــوَينة هــات 
سةرةتا مـن لـة قسـةكةى كـاك فةرمانـةوة دةسـت ثـَى دةكـةم كـة دةبـوو ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمانتاران و وةكـو               
نوَينةرى خةَلك مامةَلةيةكى ميهةنيمان لةطـةَل ئـةم بابةتـة بكردايـة، بـةآلم بةداخـةوة لـة زؤربـةى وتـار و          

ان دا وةكـو تَيبَينـى نووسـي بوومـان     قسةكان دا ئَيمة ئةوةمان بةدى نةكرد، بة مةرجَى ئَيمة لة ر اثؤرتةكةم
كة ئَيمة لةم ر اثؤرتة وتارةكااان نابَى تؤمةتبار كردنى هـيض كـةس و ميـةنَيكى ثَيـوةبَي ، لةبةرئـةوة دادطـا       
يةكاليى دةكاتـةوة، هيـوادارم ئَيمـة لـة كؤتـايى دا كـة بر يارَيـك يـان ر اسـثاردة دةردةكـةين بتـوانني بةشـَيوة             

 ر ووداوة، بـةو  سـةبارةت  بكـةم  لةسـةر  قسـةي  دةمـةوَيت  كةمن خاَلَيكدةرج بكةين،  ميهةنيةكة ئةو بابةتانة
 باس لةوانة، يةكَيك ئةوكارة، ر ووداني بؤ سةبةب بوونةتة هؤكار دوو كة كران ئةوة لةسةر قسةكان زؤربةي
 ئـةوةي  بؤ رايةوةك دةرطا زؤر ئةمة دةرئةنامي لة بَلَيني يان ئةمة ضوارضَيوةي لة كة كرا، مةمكان لةر ؤَلي

 بـؤ  هـاتووة  كوَيـوة  لـة  كلتـورة  ئـةم  كة دةكةين لةوة باس هةموومان ئَيمة بكرَين، تؤمةتبار ئيسالميةكان كة
ــة، ــةم ئَيم ــة ئ ــاتَي عةقَليةت ــيين ك ــتَيكي دةب ــامؤ ش ــةَلطا ن ــؤ ر وودةدات لةكؤم ــة ب ــاَل دةدرَيت ــالم ث ــان ئيس  ي

 كـة  بـزانني  واقيعـة  ئـةو  ئـةبَيت  هـةموومان  ئَيمـة  ةضـونك  نيـة،  بـاة  شتَيكي ئةمة بةر اسيت ، ئيسالميةكان
 ئيسـالميةكان  كـة  لـةوةي  جطـة  ثةرلةمانـدا،  لـةناو  بكاتـةوة  ر ةد كةسـَيك  هـيض  بـووني  ناتوانَيـت  كةس ئَيستا

 نيـة،  باة شتَيكي ئةمة بةر اسيت، بووة ديار دةستيشيان شوَين حمافلةكاندا و شوَين لةزؤربةي هةية بوونيان
 هَيـرة  زؤر تـرين  بـةخاَلَيكي  سـةبارةت  ر ووداوةدا، ئـةم  لةطـةلَ  بكـةين  مامةَلة ئَيمة يةشَيوة بةو دةبوو نة

 ســةدامدا لــةكاتي ئــةوان كــة كــرد لــةوة باســي بــرادةران لــة يــةكَي تةنانــةت ئــاييين، زانايــاني ســةر كرايــة
 ئَيمة نةدةبوو بابةتَيكة ئةمة من بةر ةئي نةبووة، تريان شتَيكي هيض هةبووة، قسةيان ئةو هةر توانيويانةو

 هـةبَيت  ئايينيمان زانايةكي يان كةسَيك اوونةي ئةطةر ئَيمة ضونكة بكةين، لةطةَلدا مامةَلةي شَيوةية بةم
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 بكرَيـت،  بـاس  موتَلـةقي  بـة  شـتةكان  كةواتة بكرَيت، تةعميم ئةمة نابَيت كردبَيت، خراثي كردةوةيةكي كة
 زانايـاني  كردنـي  تةوجيـه  لة بةرثرسة كة بكةين دةزطاية ئةو ئةدائي لة باس ئَيمة ئةبَيت ر َيذةيية، شتةكة
 توَيذَيك بةهةموو بةرامبةر ئَيمة كة نابَيت ئةوة بَيت، زانايان يةكَييت يان بَيت ئةوقار وةزارةتي كة ئاييين

 بكرَيــت ســنووردار ر اطةيانــدن كــرا لــةوة بــاس كــة كــرا ر اطةيانــدن لــة بــاس بيكــةين، كؤمــةَلطا ضــينَيكي يــان
 ئـةو  ر ةنطدانـةوةي  دةكـات،  واقيـ   قَليةنـ  دةكـات،  ضي ر اطةياندن ر استة طةورةية، خةتةرَيكي ئةمة بةر اسيت

 هةَلـداوة  سـةري  كَيشـةكة  كـة  ميةنـةي  هـةردوو  ئـةو  لةميـةن  ة بـووة،  دروسـت  كة ر ووداوةي ئةو واقيعةية،
 بـاس  ثَيويستة من بةر اي ةكات،ئ قَليةن ر اطةياندن كةر وويداوة حةدةسة ئةو واقيعةو ئةو ئةوانةوة، لةميةن

 هـةر  ئةطـةر  ر  ؤذنامةطـةري،  بـؤ  هةيـة  ياسـامان  ئَيمـة  ضـونكة  بكرَيت، سنووردار ر اطةياندن كة نةكرَيت لةوة
 بــؤ تــةبرير ناكاتــة ئةمــة كةناَلَيكــةوة لةميــةن يــان ر ؤذنامةنووســانةوة لةميــةن كرابَيــت ياســاكة خــةرقَيكي

 كـة  تةشـهري  هـاتووة،  ئَيمـةدا  ر اسـثاردةكةي  لـة  وةكـو  ئـةبَيت  بةَلكو كةين،ب سنووردار ر اطةياندن ئَيمة ئةوةي
 ئَيمـة  نـةك  كةناَلةوة، ئةو ميةنةكاني لةر َيطةي رابطريَيت، ئةوة يةكرتيية تؤمةتباركردني كة تيايةتي ئةطةر
 شت وكرتينب،و من بةر اي ثةرلةمان وةكو بيكةين ئَيمة كة بابةتةي ئةو بكةين، سنووردار ر اطةياندن ب،ني

 كةمتةرخـةم  كـة  ناوضـانة  ئةو ئةمين و ئيداري بةرثرسي كة كردووة لةوة بامسان ر اسثاردةكةدا لة ئَيمة كة
 ئةنــدامي هــةبَيت كةســَيك كــة ســةيرة ثــَيم مــن بةر اســيت بكــات، لةطــةَل لَيثرســينةوةيان حكومــةت بــوون

 ئةمـةمان  ئيمـزاي  ليذنـة  دامانيئةنـ  وةكـو  ئَيمـة  خـؤي  ئةمـة  كـة  بَيـت،  بؤضـوونة  ئـةم  دذي بَيـت  ثةرلةمان
 بةر اسـيت  بَيـت،  لَيكؤَلينـةوة  لةدواي ئةوة ئةبَيت كة كرا ئةوة لةسةر قسة كؤمةَلَيك واية ثَيم بةآلم كردووة،

 ر اثؤرتةكـةدا  بر طـةكاني  لةزؤربـةي  وة ثَيكـرد،  هةسـت  ئةوةمان شوَينةكة ضووينة بةواقيعي يان عةمةلي بة
 ناوضـةيةوة،  ئـةو  ئيدارييـةكاني  و ئـةمين  دةزطا لةميةن هةبووة تةرخةميكةم كة كراوة ئةوة بؤ ئاماذة كة

 ئـةو  بابةتـةدا  لـةم  كـردبَييت  ثةرلةمان شت ب،ووكرتين كة بكةين ثَيداطري ئةوة لةسةر ئَيمة ثَيويستة بؤية
 ت،بكريَـ  لةطـةلَ  لَيثرسينةوةيان دةبَيت بوون كةمتةرخةم كة ناوضانةية ئةو ئيداري و ئةمين كة ميةنانةي

 كـة  قةلةقيـةي  و تـرس  هـةموو  ئـةو  نابَيتـةوة،  دووبارة ر ووداوة ئةم كة بكةين ئةوة زةمانةتي كة ئةوةي بؤ
 ئـةو  كـة  بَيـت،  خةتـةر  تووشـي  ذيـان  ثَيكـةوة  كـة  ئـةوةي  ببَيتـة  ر ووداوة ئـةم  كـة  لةوةي هةمانة هةموومان

 كـة  بـدرَين  سـزا  كةسـانة  ئـةو  كـة  بَيـت  ئـةوة  بؤ زةمانةت باشرتين ئةبَيت ب،َيت تَيك كؤمةآليةتية نةسيية
 ئةنـداماني  وةكـو  ئَيمـة  كة ئةوةشي ب،َيت، عاقارةدا بةو شَيوةية بةو ر ووداوة ئةم كة لةوةي بوون موقةصر

 ئيمزايـان  ليذنةكـة  ئةنـداماني  كـؤي  ر اسـثاردة  بـة  كـة  خاآلنـةي  ئـةو  ر اثؤرتةكةدا لة كردووة دةراان ليذنة
 بـوو،  طرنط بةممةوة ثَيشنيار دوو ،يةك من نةبَيت، تريشمان شنياريثَي ئَيمة كة ئةوةي ناكاتة كة كردووة،

 سـةر  ئـةوان  دواتـر  بـوون  كةمتةرخـةم  شـوَينانة  كةلـةو  ئةمنيانـةي  و ئيـداري  بةرثرسـة  ئـةو  دةزانـني  ئَيمة
 مـن  بكـةين،  نـاوخؤ  لـةوةزيري  لَيثرسـينةوة  كـة  هةيـة  بؤمـان  ثةرلـةمان  وةكو ئَيمةة ناوخؤن، بةوةزارةتي

 ئامـادة  لةثةرلةمانـدا  دةبَيـت  نـاوخؤ  وةزيـري  بكرَيـت  ئيزافـة  ئـةوة  لةر اسثاردةكة كة دةكةم ئةوة ثَيشنياري
 نـاوخؤة  بـاوةزيري  دةبَيـت  لَيـرة  ئـةوقار  وةزيـري  شـةممة  سـيَ  رؤذي وتـي  ثةرلـةمان  سـةرؤكي  وةك بَيت،
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 دةبَيـت  كـة  ئـةوة  خؤي ثيشةييةكةي كارة وةكو ثةرلةمان ر وويداوة ئَيستا كة حةدةسةي ئةم تا بَيت، ئامادة
ــات ــة بيك ــينةوة ئةوةي ــة لَيثرس ــري ل ــاوخؤ وةزي ــت، ن ــةر بكرَي ــةو لةس ــَيلكارييانةي ئ ــة ثَيش ــةر ك ــةو لةس  ئ

 .سوثاس ناوخؤن، بةوةزارةتي سةر كة دةزطايانةي ئةو لةميةن كراوة كة كةمتةرخةميانةي
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو حممد، حسن دكتؤر ر َيزدار سوثاس،
 :سورة حممد حسن زبةر َي

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 تةئكيدين دةكةم، ر اثؤرتةكة تةئيدي% 111 لة دةكةم، ثةرلةمان ليذنةكاني لةر اثؤرتي دةستخؤشي سةرةتا
 دةَلَيم، خؤم وتَيبيين ثرسيار هةندَي ر اثؤرتة ئةم لةضوارضَيوةي موتةوازنة، ر اثؤرتَيكي كة دةكةم

 سةنتةرَيكي سووتاندني لة ر ووداوة ئةم حةقيقةت دةناسرَيت ، ضؤن ر ووداوة ئةم كة ئةوةية ثرسيارَيكم
 بةآلم نية، لةدين ور َيزطرتن ئةخالقي ضاكسازي دذي كةس ترة، مةيفرؤشي حةلَيكيةم ضةند و مةساج
 شةهةر ة كة ئةوةي طةشتووةتة كار كة بةتايبةتي نابَيت سووتاندن هةر ةشةو بة خبرَيت، ر َيك بةياسا دةبَيت

 كةواتة دةكرَيت، بةر َيزانة ئةم ئاييين سةنتةرو لة هةر ةشة وة دةكرَيت، ئَيزيدييةكان و مةسيحي برا لة
 واية باوةر م خةتةرة، شةر َيكي زةنطي ر وويدا بادينان لة ئةوةي كة خبوَينينةوة لةر اثؤرتةكةدا ئةوة دةتوانني

 نابر َيتةوة، مةترسيدارةو شةر َيكي مةزهةبي و يفيتائ شةر ي دةَلَيم بةآلم قؤناغة، ئةو نةطةشتووةتة كة
 ر ووداوة لةم رئةهدا ئةوةية ترم ثرسيارَيكي بكرَيت، ضارةسةر حةكيمانة بةرثرسانةو كة داوادةكةين بؤية
 بؤ بووة، ناياسايي و تووندوتيذي ر ووداوَيكي بؤية نةبووة، ضاكسازي داواكارييةكي بةتةئكيد بوو ، ضي

 لةميةكي ئيسالمي، يةكطرتووي و ثارتي لةنَيوان لةميةك ثَيكهاتةكان، لةنَيوان بووة ةفيتن كردني دروست
 ناتةبيعين فيعلي ر ةد باشةو زؤر بةخؤداطرتن دان ئَيزييدي، و مةسيحي  و موسوَلمانان لةنَيوان ترين

 و شةرع ةئير  سةركَيشييةكان، بؤ بةكارهاتووة دين كراوة، ديين بةميتؤدي بةداخةوة ديارة، جَيطاي
 تَيداية، تةحريزي ناكةمةوة، دووبارةي لَيرة من بؤية كراوة، لةسةر قسةي زؤر ذيان ثَيكةوة تةجروبةي

 هاندراوة خةَلك تةلةفزيؤني وبةرنامةي مزطةوت ضةند هةيين لةوتاري كةضةندجار هةية بةَلطةة بةَلَي
 خيتابي لة سياسي هةَلةي كراوة، اللئيستيغ سياسي مةرامي بؤ ر ووداوة ئةم كارة، ئةم ئةنامداني بؤ

 هةمووميةكين وبا ر ابطريَيت ثَيويستة بؤية ،ئيعالم لة بةتايبةتي ماوةيةدا، لةم ر وويدا زؤر سياسي
 بةرز هةرَيم سةرؤكي بارزاني، سةرؤك جةناب ر ؤَلي ثَيويستة ثةرلةمان لَيرةدا بكاتةوة، خؤي مور اجةعةي

 تةداخولي لةثارتي كردن ديفاع بؤ كوردستان دميوكراتي ثارتي ؤكيسةر وةك لةر استيدا ،بنرخَينَيت
 لة ر َيطةطرتن بؤ ذيان ثَيكةوة ئةزمووني ثاراستين و كوردستان ئةزمووني ثاراستين بؤ بةَلكو نةكردووة،

 كَي ترم ثرسيارَيكي ئيسالميشةوة، يةكطرتووي بارةطاكاني بةسووتاني كردووة، تةداخولي تائيفي شةر ي
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 مةعنةوييةكان زةرةرة بةآلم كةوتووة، ميةن و تاك لةزؤر زؤر ماددي زةرةرَيكي ر استة ، بووة ةندزةرةرم
 و كوردستان ئةزمووني ترسناك هةرة زةرةري بووين، زةرةرمةند هةمووم ماددييةكان، لة زياترة زؤر

 مةترسي يةكانمةترس شتَيك هةموو ثَين ضني ، مةترسيةكان شيكردنةوةي كوردستانة، خةَلكي كلتوري
 دوايي ثَيدةكات دةست ب،ووك بةشيت بووة، كؤمةآليةتي ئاشيت واتة ئييتيماعي سلمي تَيكداني بؤ يةكةم

 وةك ئةمةة دونيا، بةبةرضاوي خةَلك بةرضاوي بة تريؤر ئةنامداني ئةجمار كينةو و ر ق كردني دروست
 مةترسي: دووةم دةرنةضَيت، لةدةستمان با دَيت بةدواوة نَيودةوَلةتي تةداخولي ناسراوةو تريؤري كارَيكي

 مةترسي طشتيةكان، شوَينة وسووتاندني ر ووت ر او و دزي فةوزاية، كلتوري كردني ثيادةكردني دووةم
 ئاساين هَيزةكاني بة بةتةنها ئاساين كة مية ر استيةمان ئةو هةموومان وآلتة، ئاسايشي تَيكداني: سَييةم

 ر ووداوةدا لةم ئاشكرا بة كة ياساية، شكاندني: ضوارةم مةترسي ناكرَيت، كخةَل هاوكاري بةبَي ناكرَيت،
، شتم ئةخري دميوكراسيةت، دذي واتة فةوزا، بة دةسةآلتة شكاندني و تَيكدان: ثَينيةم مةترسي ديارة،

اني مةترسين كة تَيدا دةبينني، تَيكداني وةزعي ئيقتيصاديية، ثَيشنيارةكامن، ثَيويستة ثةرلةمان كارةكو
تةواوكةرو موتةزامن بَيت لةطةَل موئةسةساتي تر وةك سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي حكومةت، 

 .ثَيشنيار دةكةم ثةرلةمان بة ياسا ئةو هؤكارانةي كة دةبنة هؤكاري ملماَلنَي
ت، ثةرلةمان ئيدانةي ئةو فةوزاية بةطشيت بكات، جـا فةوزايةكـة فيعـل بَيـت، يـان رةدي فيعـل بيَـ       / ثَينيةم

ثةرلةمان رؤَلي لَي وردبوونةوة ببينَيت، ثةرلةمان شةر ي تايفي بة تاوان بناسَيت و سزاي ثَيويسـيت دابنَيـت   
بؤ ئةوانةي ئةنامي دةدةن، ثةرلةمان كةلتووري فةوزا بة تاوان بناسـَيت، هةرضـةندة خـؤي تاوانـة دةبَيـت      

ا مةسيحي و ئَيزيـدي و ئةرمةنيـةكان دةكـةم،    بةثَيي ياسا سزاكاني توندتر بكات، بةتوندي ثشتطريي مام بر
 .بةتايبةتي راي هاوكارامن لة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

قسةيةك لةسةر دةزطا ئةمنيةكان دةكةم، ئةوين دذي ئـةوة نـيم كـة ئييرائـات وةربطريَيـت بةرامبـةر كـةم        
 :ية، لةبةر ئةم خاَمنةتةرخةميةكان، بةَمم كةمتةرخةمي بة موتةَلةق هاتووة، كة ثَيمواية وا ني

كــةس كــة زؤربــةي هَيــزي ئاســاين و ثــؤليس بــووة برينــدار بــوون،         ( 34)لــة راثؤرتةكــةدا هــاتووة    -1
 .لةنَيوانياندا خةَلكي بةرثرس هةية

لة رؤذَيكدا كؤنرتؤلي هةموو وةزعةكة كـراوة، لـة شـوَينَيكي وةك فةرةنسـا كـاري لـةو شـَيوةية بـة مـانط           -1
 .خاياندوويةتي

رةئي من ثَيويست ناكات، بؤ ئةوةي براياني مسـيحي بـة ئاشـيت بـذين ئاسـاين و ثـؤليس حيمايـةيان        بة  -3
 .بكات، وَمتي خؤيانةو خةَلك دةبَيت وا ثةروةردة بكرَيت زوَلميان لَي نةكات

ئييرائاتي تر ثَيويستة لة رَيطاي ياساو مةحكةمةوة بكرَيت، وةك قةرةبوو كردنـةوةو سـزادان لـة رَيطـاي      -7
 .ةحكةمةوة دةبَيت بكرَيت و ببَيت، زؤر سوثاسم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاس، رَيزدار ئاواز عبدالواحد كةرةم بكة
 :خضربةر َيز ئاواز عبدالواحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
س بـؤ  سةرةتا ماندوو نةبوون و دةستخؤشي لة هةردوو ئةنداماني ليذنةي ناوخؤ و مام مرؤخ دةكةم، سـوثا 

هةوَل و مانـدوو بوونـةكانيان، كـة لـة نزيكـةوة سـةرداني شـوَيين رووداوةكانيـان كـردو، سـورةتَيكي وازةـي            
رووداوةكانيان ئامادة كرد بؤ بةردةم ثةرلـةماني كوردسـتان، سـةرةتاي قسـةكامن بـة ثشـتطريي لـة قسـةكاني         

نني بـةو رووداوة نةخوازراوانـةي كـة    براي بةر َيزم كاك دَلشاد شةهاب دووثات دةكةمةوةو، هةموومان دَلطـرا 
لة سنووري دهؤك و دةوروبةري روويانداو، بـة تونـدي ئيدانـةي هـةموو ئـةو هَيـر ة كردنـة سـةر دوكـان و          

 .كةسابةت و بةرذةوةندي خةَلك و هةروةها بارةطاكاني يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان دةكةين
كي ساكارو سادة نةبوو، بةَلكو رووداوَيك بوو بؤ تَيكداني بةر َيزان، ئةوةي لةم ناوضانة روويدا، تةنيا رووداوَي

ئةمنيةتي وَمتةكةمان، بؤية ئَيمة لَيرة ثَيويسـتة هـةموو ميـةكمان بـة طيـانَيكي ثةرلةمانتارانـة بـةرطري و        
ديفاع لة ثاراستين ئةمنيةتي وَمتةكةمان بكةين، لةو كاتةيدا كـة هةرَيمةكـةمان بـةرةو ئامـانج و ئاقـارَيكي      

ثشــتطريي و هةوَلــةكاني خؤمشــان بــؤ ثشــتطريي لــة ليذنــةي لَيكؤَلينــةوةي بــةر َيز   .ورةتر هــةنطاوي دةنــاطــة
جةنابي سةرؤكي هةرَيم رادةطةيةنني و، رؤَلي بةر َيزيان بةرز دةنرخَينني لة هةموو رووداوةكان، بةتايبـةت  

ي تـا رادةيـةكي بـاة، تـا ئـةم كاتـة       لةم رووداوةدا كة لة كات و ساتي خؤيدا طةيشتة شوَيين رووداوةكةو توان
رووداوةكة كؤنرتؤل بكات و رَيطري بكات لة تةشةنة كردني ئـةم رووداوة، بؤيـة لَيـرةدا روو لـة هاووَمتيـاني      
سنووري دهؤك دةكةين، بؤ ئةوةي بتوانن ئةوانين يارمةتيدةر بن بؤ سةرخستين كاروبـاري ليذنـةكان، بـؤ    

 .دةركةوتين ئةنامي راستيةكان
اريدة خةَلكي دهؤك، ياخود خةَلكي هةر ثارضـةيةكي ئـةم هةرَيمـةمان داواكـاري، يـاخود رةخنـةي لـة        زؤر و

حوكمر اني، ياخود لة سيستةمي حوكمر اني وَمتةكةمان هـةبَيت، بؤيـة ئَيمـة ثشـتطريي لـة داوايـةكاني نـةك        
داواكـاري و ثَيشـنيارةكاني   هةر خةَلكي دهؤك، بةَلكو خةَلكي هةموو دةخةرةكةي ئةم هةرَيمة دةكةين، بةَمم 

ــو       ــت داوايــةكانيان وةك ــةَلكو دةبَي ــةَلكي نايةتــة دي، ب ــدي خ ــان و بةرذةوةن ــةر دوك ئــةوان بــة هةَلكوتانــة س
رةخنةكانيان بةشَيوازَيكي شارستانيانة خبرَينة روو، بؤ ئةوةي حكومـةتين بتوانَيـت طوَييـان لـَي بطرَيـت و      

دووبارة ثشتطريي .ثةرلةمان بتوانني بة ئةركي خؤمان هةَلبستني بةثري داواكانيانةوة ب،َيت و، ئَيمةة وةكو
و ثشـتيواني لــة ئاشــيت و ثَيكـةوة ذيــان لــة كوردســتان دةكـةين، كــة تــاوةكو ئَيسـتا لــة هــةرَيمي كوردســتاندا     
بةرقةرار بووةو، دذي هةر تةجاوز كردنة سةر حقوقي ئازادي لة كوردستاندا دةوةسـتينةوةو، داكـؤكي لـةوة    

لة ئـةنامي بَلـَيني نةتييـةي ليذنـةي لَيكؤَلينـةوة تاوانكـاران و ئةوانـةي كـة هانـدةر بوونـة لـة             دةكةين كة
شـوكر لـةم رووداوةدا هـيض تاكَيـك     .هؤكاري هةَلطريساندني ئةم فتنةية بدرَينة دادطا، جا هـةر كةسـَيك بَيـت   

َيـرةدا دوو خـاَل دةمـةوَيت    طياني لة دةست نةدا، ئةمة ميةنَيكي ئييابية، كة دةبَيت باسـي بكـةين، منـين ل   
 :خبةمة روو
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ئةوةي كة دةبَيت باسي بكةين، ئةوةي كة هَيزةكاني ئةمين توانيـان زةبـيت نةفسـي خؤيـان بكـةن و      / يةكةم
خاَليةكــةي ( 14)تةقـة نةكـةن، بــؤ ئـةوةي نةبَيتــة هـؤي كوشــتين هـيض تاكَيـك لَيــرةدا، ئـةوةي لــة بر يـاري         

 .ان لةسةر كردووة، ئةوة بوو كة هَيزة ئةمنيةكان تةقة نةكةنثةرلةماني كوردستانين، ئَيمة داكؤكيم
ي شـوبات زؤر ميـةن   (14)طرنطة ئيشارةتي ثَي بدةم، ئةوين نةجووَمنـدني هَيـز، لـة رووداوةكـاني     / دووةم

داكؤكيمان لةسةر ئةوة كرد كـة هَيـز نـةجووَلَيت و هَيـز لـةوة زيـاتر بـةرةو ناوضـةكاني تـر نـةبردرَيت، بـؤ            
ةَلك و طةورة نةكردني رووداوةكان، بةَمم بةداخةوة ئةوةي لَيرة دةبيـنني هةنـدَيك لـة خـودي     ترساندني خ

خؤمانـةوة داكـؤكي لــةوة دةكـةين كــة بؤضـي هَيــز نةجووَلَينـدرا، بــةر َيزان، ئـةوةي كــة نةجووَلَينـدرا ئةمــة        
شم ئةو خاَلة ناكؤكانةي ميةنَيكي ئييابية، ثَيويستة هةموومان دةستخؤشي لةم ميةنة بكةين و لةطةَل ئةوة

كــة هــةر هَيزَيــك، جــا هَيــزي ئةمنيــةكان بَيــت، هــةر كةســَيك بَيــت بــة ئــةركي خــؤي هةَلنةســتا بَيــت، كــةم  
تةرخةميةكان دةست نيشان بكرَيت و بتوانني ئاليةت، ياخود ئيمكانيةتي ثَيويسـتيان بـؤ دابـني بكـةين، بـؤ      

لة كؤتاييدا دةَلَيم ئةوةي كـة ئَيمـة لـة    .ؤيان هةَلبسنتئةوةي جارَيكي تر هَيزةكان بتوانن بةباشي بةكاري خ
سايةيدا دادةنيشـني بةرهـةمي شـاخ و خـةبات و مانـدوو بـووني شـاخة، بؤيـة ثَيويسـتة هـةموومان رَيـز لـة             
بةرهةمي شاخ بطرين، ئةوةي كـة ئَيمـة لَيـرةدا دةذيـن هـةموو ميـةكمان بـة هـةموو تاكةكانـةوة، بةهـةموو           

ي ئةم شاخةية، بةداخةوة ئةوةي كة لةشاخدا نـةبوو بَيـت و كةسـَيكي لـة شـاخدا      فراكسيؤنةكانةوة بةرهةم
تةقــةي نــةكرد بَيــت، ئــةمر ؤ بةرهةمةكــةو طرنطيةكــةي نازانَيــت، بؤيــة دةَلــَين قســة لــة جَيــوة زؤر ئاســانة، 

يـوادارم  هيوادارم ئةوةي كة ثَيوةشي ماندوو نةبووة بتوانَيت رَيز لة بةرهةمةكاني شاخ بطرَيت و، دووبارة ه
 .ئاشيت و ئارامي بةسةر هةموو هةرَيمةكةماندا باَل بكَيشَيتةوةو، سوثاس بؤ هةموو ميةك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ طشتتان، بةر َيزان، ئةوةي موداخةلةيان كـرد هـةموو تـةواو بـوون، ضـةند خاَلَيـك بـاس كـرا،         
 .كةينةوةيةكَيك لةو خاَمنة طوتيان هةوَل بدةين ئارامي ب

بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ليذنةكان، فراكسيؤنةكان، كـةس رَيـي لـة كـةس نـةطرتووة هـةوَل بـدةن وةزع        
ئارام بكاتةوة، ئةركي هةموومان لة هةر مةوقيعَيك، لة هةر حزبَيك، لة هةر ليذنةيـةك، لـة هـةر شـوَينَيك،     

ام و ثـارَيزراو بَيـت و هـَيمن بَيـت، ضـونكة      لة هةر مةنتيقةيـةك ئـةو دةرورة ببينَيـت كـة ئـةم هةرَيمـة ئـار       
خةلةلَيكي تَي بكةوَيت لـة زةرةري طشـتة، خَيـري هـةبَيت بـؤ بةرذةوةنـدي هةمووانـة، باسـي ئـةوة كـرا كـة            
لةطةَل برا مةسيحيةكان لة تارخيدا ثَيكةوة بووينة، زؤر زؤر راستة، بةَمم لةبريتان نةضَيت ئـةو بةر َيزانـةي   

بكات، بـؤ   دسزاني ميللةتةكةمان، بؤ ئةوةي فةرق تدووةو تارخييان خوَيندووة ناحةموتابةعةي تارخييان كر
ئةوةي لة يةك بيـانرتازَييَن، زؤر جـار مةشـاكيلي واي كـردووة لـة هةنـدَيك شـوَين مةئةسـات دروسـت بـووة،           

وة، هةموومان دةزانني ئةو طةلي باز هةيـة، ئـةوة مةنتيقـةي مسَيَلـة، زؤر حةواديسـي تـري مةئةسـات هـةبو        
بؤية بة دووري مةبينن ئَيستاة ئةم حةرةكةتة هةبَيت، ئَيمة ناَلَيني ئةمة تـةرةم سياسـيية، يـان ئةوةيـة،     
لةوانةية ضةند كةسَيك هةبَيت لةناو هةر ميةك بَينت هـةر ديـارين نـةبَيت بؤمـان، بـةَمم وا خةريكـة دوو       
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بةرذةوةنـدي طشـت هةرَيمةكـة نييـة،      ميةني سياسي سواري سةري يةك بَيت و بكةونة طيـاني يـةك، كـة لـة    
بؤية تكامان ئةوةية ئينسان زؤر بة هةستةوةري حةرةكةت بكات، هةروةها كة خةبةرَيك دةدرَيتة ميدياكان 
بة ئةمانةتةوة بيدةن، لَيرة من باسم كـرد ثـَين نـةختَيك طـومت حمـاوةمت هةيـة ئـةم ئيسـتيقراريية تَيـك          

يف، بـؤ ئـةوةي هةنـدَيك شـت دروسـت بكـرَينت، طوتيـان دةَلَيـت لـة          ب،َيت و خةَلكَيك بَينن بةناوي موختـةل 
حةفتةي جومعةي بَيت لة دهؤك، لة مةنتيقةي دهؤك هةم ديسـان تـةخريبات دةسـت ثـَي دةكاتـةوة، بؤيـة       
ئةمانةت كردنـي خةبـةرةكان ئـةركَيكي ئيالهـي، ئينسـاني، هـةموو شـتَيكة، دووبـارة سوثاسـي طشـت ئَيـوةي            

ام دةكرد تةركيز بكرَيتة سةر ئةوةي كَيشةكة ضؤن بدؤزينةوة  ضي بكةين  ئةوانةي بةر َيز دةكةين، تةمةن
كة موقةسرين، بةشدارن، موحةريكن سزا بدرَين، ضي بكةين تا جةوةكة هَيمن بكرَيتةوة، ضؤن لةطةَل بـراو  

اَلي خوشكة مةسـيحي و ئَيزيديـةكان ئـةو ئيتمي نانـةيان ثةيـدا ببَيـت و وةكـو جـاران بـة ئيسـراحةت لـة مـ            
خؤيان خبةون، نةَلَين هيض نيية، تةمةنا دةكةين هـيض نـةبَيت، بـةَمم دةسـت هةيـة، بـةس دةسـتةكة كَييـة          
شةخصَيكة، دووة، دةية، لةناو ميةنَيكة، لة دةرةوةي ميةنَيكة، لة دةرةوةي سنوورة، ئةم هةرَيمـة وا رؤذ بـة   

شــي لــَي بطريَيــت، واجــييب ئَيمةيــة كــة رؤذ بــةرةو ثــَين دةضــَيت، بةحةقيقــةت موحاوةلــةة هةيــة، كــة ثيَ 
نوَينةري خةَلكي كوردستانني ئةم ئامانةتةيان بة رَيكي بثارَيزين و بةرةو ثـَين بيبـةين، ئَيسـتا هـةمووتان     
ــةيان و       ــارة راثؤرتةكـ ــةوةي دووبـ ــؤ ئـ ــرت، بـ ــةر َيز طـ ــوةي بـ ــة ئَيـ ــان لـ ــردو ليذنـــةة زؤر طوَييـ ــةتان كـ قسـ

حازريـان كـرد بـووة لةطـةَل ئـةوةي كـة ئَيـوةي بـةر َيز طوتووتانـة           ثَيشنيارةكانيان لةطةَل ئةوةي كـة خؤيـان  
بطونَيت، جا بةشَيوةي راثؤرت بَينت، راسثاردة بَيت، يان بر يار بَيت، ئةوة سبةي بر ياري لـَي دةدةيـن، بؤيـة    

زر دانيشتنةكةمان ئَيستا كؤتايي ثَي دةهَينني، بؤ ئةوةي ئةو بةرَيزانةة بـة وردي راثؤرتـةكاني خؤيـان حـا    
 .لة خزمةتدا دةبني، خوا ئاطادارتان بَيت( 11)بكةنةوة، سبةي سةعات 

 
 
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ي      ةرؤكي ثةرلةمانجَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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 ي نائاسايي (7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1122\21\8رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 ي سَييةمي هةَلبذاردنخول
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 ي نائاسايي (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 8/21/1122 رَيكةوتي شةممةثَينج 

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  8/11/1111رَيكةوتي  شةممةثَينج  رؤذي ثاة نيوةر ؤيي (1)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)قادر عبداهللحممد بة سةرؤكايةتي بةر َيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(4)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

نائاسـايي   ي(4)درا دانيشتين ذمـارةي  ي بر يار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 8/11/1111ي ثاة نيـوةر ؤي رؤذي ثَيـنج شـةممة رَيكـةوتي     (1)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :شَيوةية بَيت
 .بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردن لةبارةي رووداوةكاني ئةم دواييةي ثارَيزطاي دهؤك -1 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
بــةثَيي : ، بةرنامــةي كــار8/11/1111ي نائاســايي، رؤذي دانيشــنت (4)طرَيــداني دووةم، ذمــارةي دانيشــنت 

ي ثةرلـةماني  1991ي هةموار كراوي سـاَلي  (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 6)ي ماددة (1)حوكمي بر طة 
ــتان  ــاري دان    -كوردس ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس ــارة  عَي ــتين ذم ي (4)يش
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ي ثاة نيـوةر ؤ  (1)ي ثَين نَيوةر ؤ، بةَمم بؤ كاتذمَير (11)نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
دا بـةم  1111/ 8/11دواخرا، لةبةر ئـةوةي كـاري ليذنةكـة تـةواو نـةببوو، رؤذي ثَيـنج شـةممة رَيكـةوتي         

 :شَيوةية بَيت
 .ن لةبارةي رووداوةكاني ئةم دواييةي ثارَيزطاي دهؤكبةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كرد -1

ــيَن             ــان، دوَي ــوَيين خؤي ــةر ش ــؤ س ــةن ب ــةرةم بك ــةين ك ــرؤخ دةك ــام م ــةي م ــاوخؤ و ليذن ــةي ن ــة ليذن داوا ل
مواوعةيةك ثرسيار ئاراستةي ليذنةكة كرا، تكاية وةَممـي ثرسـيارةكان بدةنـةوة، تـةعليق لةسـةر قسـةي       

ضـونكة ئـازادن لـة دةربـر يين بـريو راي خؤيـان، بـةس ئـةو ثرسـيارانةي كـة            ئةنداماني ثةرلـةمان نـةكرَيت،  
ئاراستةي بةر َيزتان كراوة، وةَممي ئةوانـة بدرَيتـةوة، ثاشـان ضـةند بؤضـوونَيك هـةبوو، ضـةند ئةنـدامَيكي         

رة ئةمـة  ثةرلةماني بةر َيز داوايان كرد بوو، هةندَيكيان بة بر يار دةرب،َيت، هةندَيك بة تةوصية، ئينيـا ليَـ  
بؤ خؤتـان دةمَينَيـت، ثاشـان وةكـو ثةرلـةمان ة بر يـاري لةسـةر دةدةن، ئَيسـتا كـةرةم بكـةن، بـةردةوام بـن،             

 .فةرموون
 

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةنداماني ثةرلةماني بةر َيز
ي بـةر َيز بـةم شـَيوةية دابـةة ببـوو بـة ضـةند        لة دانيشتين دوَينَيدا دةتوانني بَلَيني لة طفتوطـؤي ئةنـدامان  

 :تةوةرَيك
بةشَيوةي ثرسيارو ضةند ئةنـدامَيكي بـةر َيز هةنـدَيك ثرسـياري ئاراسـتةي ئَيمـة كـرد، كـة         / تةوةري يةكةم

 .بةر َيزتان رةزامةند بن، لة دواييدا وةَمميان دةدةينةوة
يان هــةبوو، يــان ئيزافــةيان هــةبوو بــؤ     هةنــدَيك لــة ئةنــداماني بــةر َيزي تــر ثَيشــنيار     / تــةوةري دووةم

 .تةوصياتةكان، كة لة راثؤرتةكةي ئَيمةدا هاتووة
هةنــدَيكي تــري لــة ئةنــداماني بــةر َيز داوايــان دةكــرد ئــةم تةوصــياتانة بــنب بــة بر يــارو    / تــةوةري ســَييةم

 .كرَيتهةندَيكين داوايان كرد بة تةوصيات مبَينَينةوةو ئاراستةي سةرؤكايةتي هةرَيم و حكومةت ب
ضةند ئةندامَيكين داوايان دةكرد بةر َيز وةزيري ناوخؤ و وةزيري ئةوقار بـانط بكـرَين،   / تةوةري ضوارةم

 .يان لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان ببينرَين
 .ضةند ئةندامَيكي بةر َيز داواي دروست كردني ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوةيان كرد/ تةوةري ثَينيةم

َيم بةشــي هــةرة زؤري ئــةو ئةندامانــةي كــة طفتوطؤيــان كــرد ثشــتيوانيان لــة  دةتــوامن بَلــ/ تــةوةري شةشــةم
راثؤرتةكة كردو ناوةر ؤكي راثؤرتةكةيان ثةسند كردو، ئَيمة دةستخؤشيان لَي دةكةين و هةندَيك بـةر َيزين  

 .تَيبينيان هةبوو لةسةر راثؤرتةكة، سوثاسي ئةوانين دةكةين
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ان بـدةن، ئَيسـتا دةسـت بـة وةَممدانـةوةي ثرسـيارةكان دةكـةين و،        بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةطةر مؤَلـةمت 
 .ثاشان دَيينة سةر تةوةرةكاني تر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بةردةوام بن
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 اوة دةَلَين بؤ مةم امساعيل و مةهدي ناوةكة نة طري/ ثرسياري يةكةممان

ــةو       ــةمين ئ ــةي ئ ــي ليذن ــةي برادةران ــةر قس ــةمووي لةس ــة دةدةينــةوة ه ــةي ك ــةرةتا ئــةو وةَممان ئَيمــة لةس
شوَينانةية كة ضاومان ثـَي كـةوتوون، ضـونكة ئَيمـة بـؤ خؤمـان كـةمسان نـةبينوة، تـةنها ثرسـيارمان لـةوان            

بؤ مـةمي وتاربَيـذ نـةطرياوة،     كردووة، ئَيمة وةكو ليذنة ثرسيارمان لة بةرثرساني ئةمين زاخؤ كرد، طومتان
 يان ئةو برادةرةي كة ناوي مةهديية نةطرياوة 

لة وةَممـدا طوتيـان مـةم حـةقي خـؤي بـووة، وةكـو خـؤي هةميشـة كـة وتـاري هـةيين هـةبووةو ثَيشكةشـي               
كردووة، ئَيمـة هـيض شـتَيكمان لـَي نـةبينيوة كـة سريزاتـي هـةبوو بَيـت، بـةَمم مةهـدي ناوةكـة تـةحريزي              

 .ة، ئَيستا ئةمري قةبزي هةية، بةَمم خؤي شاردؤتةوة، ئةوة بةدواينة بيطرن، بةَمم هَيشتا نةطرياوةكردوو
ــة      ــَيكي زؤر هةيــة ل ــادةقةي زؤري ثؤليســمان كــردووةو، ثؤليس ــرا، ضــؤن ئَيمــة موص ثرســيارَيكي ترمــان لَيك

بؤ ثارَيزطاكان، موافةقة  ، ذمارةيةكي زؤر ثؤليس هةية بؤ هةموو قةزاو ناحيةكان و1111ميزانيةي ساَلي 
ثؤليسـي  ( 81)كراوةو ميزانيةكي زؤر بؤ وةزارةتي ناوخؤ دانراوة، ضؤن دةبَيـت شـارَيكي وةكـو زاخـؤ تـةنها      

 تَيدا بَيت 
ثؤليس نيية، ئَيمة ثرسيارمان كردووة، يةك لـة ثرسـياري بـةر َيزي ئةنـداماني     ( 81)ئةوة بؤ راستكردنةوة 

ثؤليسمان هةية، بـةَمم  ( 345)يسمان هةية  وةَمميان دايةوة طوتيان ئَيمة ثةرلةمان، كة لة زاخؤ ضةند ثؤل
ي لـة  (71)كـةمسان هةيـة،   ( 81)لةوَي ضامكي مةدةني نيية، تةنها نةذدة هةيـة، طوتيـان لـةناو شـار تـةنها      

 كـةس نييـة، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة لـة      ( 81)يشي لة مؤَلةتة، يةعين بة دوو وةجبة دةوامـة، تـةنها   (71)واجبة، 
 .ثؤليس هةية لة قةزاي زاخؤ( 345)راثؤرتةكةمان نووسيوة، بةَلكو 

 ثرسيارَيكي تر ئةوة بوو، كة دةَلَيت كؤمةَلَيك هاووَمتي طرياون 
بةَلَي راستة، كؤمةَلَيك هاووَمتي طرياون، بةَمم لةوةشدا ئَيمة ثرسيارمان كرد، ئايا ئةو هاووَمتيانـةي طـرياون   

 رياون، يان لةناو خؤثيشاندان طرياون، يان دواي خؤثيشاندان طرياون و لة خؤثيشاندانةكاندا ط
لة وةَممي بةرثرساني ئةمنيـدا طوتيـان دواي موافةقـة كـة لـة حاكممـان وةرطرتـووة، موافةقـةي دادوةرمـان          

ان وةرطرتووة، هةندَيكيان لة ماَلةكان طرياون، هةندَيكيان لة شوَيين تـر طـرياون، بـةَمم بـة كةفالـةت بةشـَيكي      
 .ئازاد كراون و، بةشَيكيشيان ماون
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ثرسيارَيكي ترمان لَي كراوة، مؤَلةتي دوكاندارةكان، دةبواية ئَيمة مؤَلةتي دوكاندارةكااان بهَينايـة، تةبعـةن   
ئَيمة لةبةر ئةوةي ليذنةي لَيكؤَلينةوة نني، ئَيمـة ليذنةيـةك بووينـة، بـةَمم ئَيمـة هـةموو دوكانـدارةكااان        

لَيشمان ثرسني هةمووشيان خؤيان وةَمميان دايةوة، وتيان بةَلَي ئَيمة هةموو خاوةن دوكان و بيين لةوَي و، 
كاســبني لــةو شــارةدا، ضــةندين ســاَلة ئَيمــة بــة ياســا كــار دةكــةين و مؤَلــةمتان وةرطرتــووةو بــَي مؤَلــةتيمان   

باســيان كــرد، ئةطــةر  نــةكردووة، ياســا شــكَينمان نــةكردووة، لــة حــزوري قائيمقــام و بــرادةران و ليذنةكــةدا 
ثةرلةماني كوردستان ياسايةكي دةركردو قةدةغةي ئةو كارة بكات، ئةوة حـةقي خؤتانـة، بـةَمم تـاكو ئَيسـتا      
بة ياسا ئَيمةة مؤَلةمتان هةية، مؤَلةتي رةمسي، لةبةر ئةوة ئَيمـة ليذنـةي لَيكؤَلينـةوة نـةبووين، ثَيويسـت      

ني تؤي دوكانـدار مؤَلـةتت هةيـة، يـان نـا  ئـةوان خؤيـان لةبـةردةم         نةبوو ئَيمة مؤَلةتيان لَي وةربطرين، بَلَي
 .قائيمقام ئةوةيان باس كرد، كة ئةوان مؤَلةت ثَيدراون و بةكاري خؤيان هةَلستاون

هةر برارةدةرةكة ثرسـياري كـرد، دةَلَيـت لـة راثؤرتةكةتانـدا هـاتووة ذمـارةي سـةيارةكة هةيـة، بـؤ ذمـارةي            
 سةيارةكةتان نةهَينا 

لةبةر ئةوةي بةر اسيت ئَيمة ليذنةي لَيكؤَلينةوة نني، ئَيمة بؤضي ذمارةي سةيارةكة بطـرين، يـةعين    ئةوةة
ثَيويســت بــةوة ناكــات، بــةَمم ئَيمــة دةخيةينــة ثــَين ضــاوي ثةرلــةمان و هــةموو بــةر َيزان، كــة ســةيارةيةك   

مـارةي ئـةو سـةيارةية    هةبووةو رةقمي تةسـييل كـراوة لـةمي ليذنـةي ئـةمين، ليذنـةي ئـةمين ئـةو كاتـة ذ         
دةداتة دادوةر، يان دةداتة ئةو ليذنةيةي كة ليذنةي لَيكؤَلينةوةية بة كارةكة هةَلدةستَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة 

 .ذمارةكةة بَينني، ئَيمة ناضني لَيكؤَلينةوةي لةطةَلدا بكةين، ضونكة ئَيمة ليذنةي لَيكؤَلينةوة نةبووين
ت طرتين خيديؤيي هةية، بـؤ طرتـة خيديؤيـةكانتان نـةهَينا، كـة ضـةندين       برادةرَيكي تر ثرسياري كرد، دةَلَي

 .بةَلطةو موستةمسةك هةية  من وةكو ئةندام ثةرلةمانَيك ضةند بةَلطةو موستةمسةكَيكم لةبةردةستة
راستة، ئَيمةة لةوَي ثرسيارمان لَي كردو طومتان ئَيوة طرتةي خيديؤييتان هةيـة، موستةمسـةكاتتان هةيـة     

مدا ليذنةي ئـةمين طوتيـان بـةَلَي كؤمـةَلَيك طرتـةي خيـديؤييمان هةيـة، فؤتؤطرافمـان هةيـة، ضـةند           لة وةَم
دانةيةكيشيان لة دةسيت ليذنةكة داية، ئَيمة بة ضاوي خؤمشان بينيمان، ثَيمـان طـوتن بؤمـان ئامـادة بكـةن،      

شـوَينةكان نـةمانتواني ئـةو    بةينـةوة، بـةَمم بـةهؤي سـةرقاَليمان و زؤري     يبؤ ئةوةي ئَيمة لةطـةَل خؤمـان ب  
موستةمســةكاتانة لةطــةَل خؤمــان بَيــنني، بــةَمم ئةطــةر ثةرلــةمان داوا بكــات، يــان ئــةو ليذنةيــة داوا بكــات   
دةتوانني هةموو موستةمسةكةكان ثارَيزراون، لةبـةر ئـةوةي ثَيمـان طـؤتن، طوتيـان هـةر كاتَيـك دةتانـةوَيت         

ةتـوانني داوا بكـةين موستةمسـةكةكااان بـؤ بَيـت و، دوايـي       بؤتان دةنَيـرين، ئـةوة حـازرةو لةبةردةسـتةو د    
 .لةطةَل ئةو راثؤرتةي خؤمان ثَيشكةشي ئةو شوَينةي بكةين كة راثؤرتةكةي بؤ دةنَيرين

ــةوَي بــيين و           ــةيامنَيرةكااان ل ــتة، ث ــةوة راس ــةيامنَيرةكانتان نــةبينيوة  ئ ــؤ ث ــت ب ــر، دةَلَي ــيارَيكي ت ثرس
واية ثرسياريان لَي بكةين، ضونكة ئةو رؤذةي ئةو ثةيامنَيرانةي بةشداري هةمووشيان حزوريان هةبوو، دةب

ئةو خؤثيشاندانةيان كرد بوو هةموويان لـةوَي بـوون، يـةعين دةتـوامن بَلـَيم بةشـي هـةرة زؤري كةناَلـةكان         
َي لةوَي بوون، كة ئَيمة ضووين لةطـةَلمان بـوون و تةسـويري شوَينةكانيشـيان دةكـرد، دةبوايـة ثرسـياريان لـ        



 144 

بكةين، بةَمم ثرسيارمان لَي نةكردن، ئـةوةيان زؤر راسـتة، ثرسـيارمان لـَي نـةكردن ، بـةَمم ئـةوااان بـيين         
 .لةوَي

ثرسيارَيكي تر، دةَلَيت بؤ توانرا ضينيةكان نةجات بـدرَين، بـةَمم نـةتوانرا بارةطـاي برادةرانـي يـةكطرتووي       
 ئيسالمي، يان شوَينةكاني تر بثارَيزرَين 

ةمان ثرسيارمان لة ليذنةي ئةمين كرد، لَيمان ثرسني ئَيوة بـؤ نـةتانتواني ثارَيزطـاري لـةو شـوَينانة      ئَيمة ه
 بكةن، يان ثارَيزطاري لة بارةطا بكةن 

كـةس بـوو و، رؤذي هـةيين بـوو، هـةموو ئـةو ثؤليسـانة، يـان ئـةو          ( 71)وتيان ئَيمـة هـةموومان ذمارةمـان    
َي راطةيشتني، موديري شورتة خؤشي وتي خؤشـم لةطـةَل ذمـارةي    نةذدانةي لةبةردةستمان بوون ئةوةندة ث

ثؤليسةكان ضووم بؤ ئةو شوَينةي كة زانيم يةكـةم جـار لـةوَي دةسـيت ثـَي كـردووةو خةتـةر لةسـةر ذيـاني          
ئةوانة هةية، كة خةَلكي بيانني، ئـةوةمان بـة زةرور زانـي كـة بـة هـةر شـَيوةيةك بَيـت بتـوانني بيانيـةكان           

ئةوةي خةَلكي تَيدا نةكوذرَيت و كَيشةكةمان لة دةست طةورةتر نةبَيت و، توانيشمان لةو  نةجات بدةين، بؤ
ثؤليسيشـمان برينـدار بـوون و وتـي     ( 13)هةموو ئاذاوةو ثشَيوةيةي كة هةبوو ضينيةكان نةجات بـدةين و  

ــةن       ــةي كــة ل ــووم لةســةر نــةجات دانــي ئــةو بيانيان ــةر لــةوَي برينــدار ب ــوديري شــورتةم ه او خؤشــم كــة م
ة برينـدار بَيـت و مـودير    (13)كـةس بـوون و   ( 71)مةساجةكةدا هةبوون، تةبعةن خؤي ذمارةي ثـؤليس  

شورتة خؤي بريندار بَيت كةمي دةمَينَيتةوة، رةنطة نةتوانَيت كؤنرتؤَلي ئةو هةموو خؤثيشاندانة طةورةية 
تَيكـة خؤيـان باسـيان لـَي كـردو      بكات كة لةوَي هةية، ئةوة نةك ديفاعَيـك بَيـت لَييـان، بـةَمم ئـةوة حةقيقة     

 .قسةي ئةوانة ئَيمة دةطَير ينةوة
 ثرسيارَيكي تر، طوتيان ئةوانة ناسراون، يان نةناسراون 

بةَلَي، ئَيمة ئةوةمشان لَييان ثرسي، طومتانة ليذنةي ئةمين خةَلكةكـة ناسـراوة، واتـا دةيانناسـنةوة  طوتيـان      
وانةي لة ثؤليسني، ة ئةوانةي كـة بةشـداريان كـردووة، لةبـةر     بةَلَي ئَيمة هةموومان خةَلكي زاخؤينة، ة ئة

ئــةوةي ثَيكهاتــةي زاخــؤ ثَيكهاتةيــةكي تايبةتــة، لــة ضــةند عةشــريةتَيك ثَيكهــاتووة، هــةموو عةشــريةتةكان    
دةناسرَينةوة، هةموو خةَلكةكانين يةكرت دةناسنةوة، ضونكة شـارةكة، شـارَيكي ب،ـكؤلةية هـةموو ئةوانـةي      

ة، جطـة لـة طرتـة خيديؤيـةكان، هــةمووي يـةك بـة يـةك دةناسـرَينةوة، كـة ئةوانـة كَينــة           بةشـداريان كـردوو  
بةشداريان كردووة، ة بؤ سةر مةساجةكة، ة بـؤ سـووتاني شـوَينةكان، ة بـؤ ضـوونيان بـؤ مةتراخنانـة، يـان         

شـارةين،   شوَينةكاني تر، يان سووتاني ئوتَيلةكان  طوتيان ئَيمة خـةَلكي زاخؤيينـة، هـةموومان خـةَلكي ئـةو     
كةسي بياني تَيدا نيية، هةموومان يةك بة يةك دةزانني دةست نيشاني كَي بكةين، ديسان دةيَلَيمةوة لةبـةر  
ئةوةي ئَيمة ليذنةي لَيكؤَلينةوة نةبووين، ثَيويسيت بةوة نةكرد كة ئَيمة ناو بينني، وتيان ناويشمان لةمية، 

 .ر بؤ لَيكؤَلينةوة، تا لَيكؤَلينةوة لةطةَل ئةوانة بكرَيتليستيشمان لةمية، بةَمم دوايي دةيدةينة دادوة
ثةرلةمانتارَيكي تري بةر َيز ثرسياري ئةوةي كرد طوتي دةبواية ئةو ليذنةيـةي كـة دةضـوو بـؤ ئـةوَي داواي      

 .دةسةَمتي طةورةتري كرد بواية لة ثةرلةماني كوردستان
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تي ليذنـة هـةر ئةوةيـة، ئةطـةر زةمحـةت نـةبَيت       تةبعةن ئَيمة بةثَيي ثةير ةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان دةسـةمَ   
جةنابي سكرتَيري ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي زياتر ئةو مةسـةلةية روون بكاتـةوة، ئَيمـة نـاتوانني، ئةطـةر      
داواي دةســةَمتي طــةورةتر بكــةين، دةبَيــت جةلســةيةك بــةو شــَيوةية هــةبَيت لــة ثةرلــةمان، لــةو جةلســةدا  

طي ثةرلةمان، بة دةنطي هةموو ئةنـداماني ثةرلـةمان ئـةو ليذنةيـة دروسـت      ليذنةية دروست بكرَيت بة دةن
بكرَيت، ئةو ليذنةية دةسةَمتي هةبَيت كة بةدواداضوون و لَيكؤَلينةوة بكات، دةسـةَمتي ليذنـةي ئَيمـة، يـان     
ئةو دوو ليذنةيةي كـة تـةكليف كـراين، تـةنها ئـةوة بـوو كـة ب،ـني بـة ضـاوي خؤمـان ببيـنني و سـورةتَيك              

 .َينينةوة بؤ خوشك و برا ثةرلةمانتارة بةر َيزةكان و لَيرة طفتوطؤي لةسةر بكرَيتب
ثرسيارَيكي تر ئةوة بوو، دةَلَين حةقة حكومةت قةرةبووي ئةوانة بكاتةوة، لة راثؤرتةكةي ئَيمـةدا هـاتووة،   

لـةو ثرسـيارانة   ثَيويستة حكومةت قةرةبووي ئةوانة بكاتـةوة كـة زةرورو زيانيـان لـَي كـةوتووة، هـةر يـةك        
ضةند ئةندامَيكي بةر َيز ثرسياري ئةوةيان كردووة، دةَلَين حكومـةت ثَيويسـت ناكـات زةرةرو زيـاني ئةوانـة      
بداتـةوة، ضـونكة ئةوانـةي كـة دةسـتيان هـةبووة، ئةوانـة هةَلسـنت بـة قـةرةبووي زةرةرو زيانـةكانيان، واتـا             

ةنـد بَيـت قـةرةبوويان بكاتـةوة، تةبعـةن ئـةوةة       قةرةبوو لةوانة وةربطريَيتةوة، نةك لـة حكومـةت، كـة ثاب   
ثَيموايـة زؤر نــا ياســايية، لةبــةر ئـةوةي حكومــةت مولزةمــة كــة سـةرو ســاماني خــةَلك و وَمت بثارَيزَيــت و    
ثاراستين خةَلك و ماَل و طياني خةَلك لة ملي حكومةتة، ئةطةر كارَيكي لـةو بابةتـة بَيـت، دةبَيـت بةر اسـيت      

ةَلكانـة بكاتـةوةو بـة ياسـاة ئةوانـة قـةرةبوو بكرَينـةوة، ئةطـةر دواي ليذنـةي          حكومةت قـةرةبووي ئـةو خ  
لَيكؤَلينةوة ئيسثات بوو، واتا دادطا ئيسـثاتي كـرد لةسـةر كةسـَيك، يـان لةسـةر ضـةند كةسـَيك، ئةوانـة سـزا           

 .دةدرَين، سزايةكة غةراميان لَي وةربطريَيت و ئةو سزايةة هةر حكومةت وةريدةطرَيتةوة
ي تر، دةَلَيت ئةم رووداوة ضـؤن دةناسـرَيت، ضـؤن دةيناسـني وةكـو ليذنـة ثرسـياريان لـَي كـردين،          ثرسيارَيك

 طوتيان ئَيوة ئةو رووداوة ضؤن دةناسن 
تةبعةن ئةوةشيان دةبَيت بة ياسا ئةو مةسةلةية يةكال بكرَيتـةوة، ياسـا بر يـار دةدات ئـةو مةسـةلةية ضـؤن       

وة، خةَلكي لة ثشت بووة، ثَيشينةي هةبووة  ئةوةشيان بة ياسا دةناسني  ضؤن ثيشاني دةداتن  دةست هةبو
 .دةكرَيت، ئَيمة ناتوانني لَيرة بر يار بدةين بَلَيني ئةوة وا بووة، يان وا نةبووة

ثرسيارَيكي تر ئةوة بوو، دةَلَيت هةر حزبَيـك لـة ثشـيت سـووتاني بارةطـاي حزبيـةكان، يـان مـاَلي طشـتيةوة          
 داخبرَيت و كاري سياسي لَي قةدةغة بكرَيت بَيت، بة ياسا ئةو حزبة 

ئةوةشيان بةر اسيت هةر ديسان ئةو مةسةلةية بـة ياسـا دةبَيـت ضارةسـةر بكرَيـت و بـؤ حزبـةكانين، ئَيمـة         
ياساي ئةحزامبان هةيـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ئةطـةر هـةر حزبَيـك موخالةفةيـةك بكـات، بـةثَيي ياسـاي            

دةخرَيت، بةثَيي ياسـاي  دات، ئينيا مؤَلةتي لَي وةردةطريَيتةوة، بارةطاي ئةحزاب دةبَيت ئةو حزبة سزا بدرَي
ئةحزاب ئةوة مامةَلةي لةطةَل دةكرَيت، ئةطةر حزبَيـك لـةو حزبانـة لـة ثشـت ئـةو مةسـةلةيةوة بـوو، يـان          

 .دةسيت هةبوو بَيت، بة تةئكيد ئةو مةسةلةية بة ياسا يةكال دةكرَيتةوة
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ة تةقريبــةن وةَممــي ئــةو ثرســيارانة بــوو، كــة بــة طرنطمــان زانــي وةَممــي  بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان، ئــةو
بدةينةوة، دَيمة سةر تةوةري دووةمي، كة هةندَيك ئةندامي بةر َيزي تر ثَيشنياريان هةبوو، يـان ئيزافـةيان   
هــةبوو بــؤ راثؤرتةكــةمان، بةتايبــةتي ســؤزان خــان و جيهــان خــان و يــةك، دوو ئةنــدام ثةرلــةماني تــرين  

نياري ئةوةيان كردو، لة راثؤرتةكةشدا هـةم سـؤزان خـان تةحـةفوزي هـةبووة لةسـةر ئـةوة داوا دةكـات         ثَيش
وةزارةتي رؤشنبريي و وةزارةتي ثةروةردة لة بر طةي حةوتي راثؤرتةكةمان كة هاتووة ئيزافة بكرَينت، ئَيمة 

رةتــي رؤشــنبريي لةطــةَل وةكــو ليذنــة ئــةو دوو ئيزافةيــة وةردةطــرين هــةم وةزارةتــي ثــةروةردة، هــةم وةزا  
وةزارةتي ئةوقار لة بر طةي حةوتدا ئيزافة بكرَيت، ليذنة مانيعي ئةوةيان نةبوو، ثَيمان باشة وةكـو ليذنـة   

 .ئةو داواية قةبوَل بكةين
هةنــدَيكي تــر داوايــان دةكــرد ئــةم تةوصــياتانة بــنب بــة بر يــارو هةندَيكيشــيان داوايــان دةكــرد بــة  / ســَييةم

 .وةو ئاراستةي سةرؤكايةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكرَيتتةوصيات مبَينَينة
سةبارةت بةو تةوصياتانة كة ئَيمة ثَيشكةشي سةرؤكايةتيمان كردووة، دةسةَمتي ليذنـة هـةر ئةوةيـة ئَيمـة     
بة تةوصيات بدةينة سةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان، بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان دةتوانَيـت ئَيسـتا ئـةو         

بـة دةنطـدان يـةكال بكاتــةوة، واتـا خبرَيتـة دةنطـدان كـة تةوصــيات بَيـت، يـان بر يـار بَيـت، ئــةوة            مةسـةلةية  
دةسةَمتي سةرؤكايةتية، دةبَيت خبرَيتة دةنطدانةوة، يان راثؤرتةكة بةطشـيت موصـادةقةي لةسـةر بكرَيـت و     

سـكرتَيري ثةرلـةمان دةكـةم     رةوانةي ميةني ثةيوةنديدار بكرَيت، ئةوة من داوا لة ليذنةي ياسايي و بةر َيز
 .لةسةر ئةو مةسةلةية موداخةلة بكةن

بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةوة داوام كرد كة ليذنةي ياسايي و بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان موداخةلة لةسةر 
 .ئةو مةسةلةية بكات، بؤ ئةوةي تةوةر بة تةوةر بَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ان فةرموو بؤ موداخةلة كردنبةر َيز سكرتَيري ثةرلةم
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
موداخةلةي من لةسةر ئةوةيـة ناحيـةي ئوسـولي ضـؤن تـةعامول لةطـةَل راثؤرتةكـة بكرَيـت، بـة رةئـي مـن            

رةئـي  راثؤرتةكة هةمووي خبةينة دةنطدانةوة، ئةطةر هاتوو موصادةقةي لةسةر كرا، مانـاي ئـةوة تةمسـيلي    
ثةرلةمانين دةكات، دواي ئةوة بؤ حكومةت و بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم بنَيردرَيت، بة رةئي من، بةَلكو ئةمن 
غةَلةتين مب، ثَيويست بةوة ناكـات كـو ببَيتـة بر يـار بـؤ  ئةطـةري هةيـة، سـةبةبةكة ئةوةيـة ئةطـةر بـَيني            

دةكات، ئـةو ئييرائاتانـة قـانوني بـؤ      تةماشاي بةندي دوو و سَي و ضوار بكةين داواي مةاوعةي ئييرائات
هةية نافيزة لَيرة، لة هـةرَيمي كوردسـتان نـافيزة، باشـرت ئةوةيـة ئَيمـة داواي جـَي بـةجَي كردنـي قانونَيـك           
بكةين كة مةوجودة، باشرتة لةوةي كة داواي جَي بةجَي كردني بر يارَيك بكةين كة تازة دةردةضَيت، ئةطـةر  

ي نةفازي ئةو ئييرائاتانة لة بر يارةكة وةرناطريَيت، ضونكة ثةرلةمان بر يـاري  بَيتو بر يارين دةرب،َيت قوةت
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داوة لــة قــانوني ئةســَلي وةردةطريَيــت كــة نــافيزي مةفعولــة لــة هــةرَيم، ئــةوين قــانوني عقوباتــة، قــانوني   
 .ئينزيباتي موةزةم دةولةية، ئةوة لة ناحيةيةك

ثةرلـةمان بَيـت بر يارَيـك وةربطرَيـت بـؤ تـةفعيل كردنـي        لة ناحيةي مةبدةئي نابَيت قانونَيك مةجود بَيت 
ئةم قانونة، تؤ لة جياتي ئةوةي بر يارَيك وةربطريت بة رةئي من ئييرائاتَيكي غةَلةتـة بـؤ تـةفعيل كردنـي     
قانونَيك هيض زةمانت نيية كو ئـةو بر يـارةة تـةنفيز بكـرَينت، باشـة ئةطـةر بر يارةكـة تـةنفيز نـةكرَيت ة          

لةي موراقةبــةو موحاســةبة هــيض وةســيلةيةكي تــرت نييــة، مــادام وةســيلةي موراقةبــةو   دةكــةي، لــة وةســي
موحاسةبةت هةبَيت، خؤ ئةو وةسيلةية بؤ قانوني ئةسَلي بةكار بَينة، نةك بـؤ بر يارَيـك بـةكاري بـَيين كـة      

ولـة لـة   قوةتي قانوني و قوةتي ئيلزامي زةعيفرتة لة قوةتي ئيلزامي قانونةكةي كـؤن، ئـةوةي نـافيزي مةفع   
 .هةرَيم، ئةوة لة ناحيةيةك، تةبعةن ئةو قسةية لة فةقةرة دوو و سَي و ضوار تةتبيق دةبَيت

لة ناحيةي دووةم، ئةطةر بَيـي تةماشـاي بةنـدي ثَيـنج و شـةة و حـةوت و هةشـت بكـةين مةوزوعـةكان و          
نسـيب بَيـت، تـؤ     بابةتةكان عمومينة، ئةوة يةك، معيارةكانين نسبينة، مادام مـةوزوع عموميـةو معيـارين   

نــاتواني بيكةيــة بر يــار، ة لةســةر ثةرلــةمان، ة لةســةر وةزارةتــي ئــةوقار، ة لةســةر وةســائيلي راطةيانــدن، 
 .ئةطةر تةماشا بكةين ة بر يارَيك وةربطريت دةتواني ئةوانة ئيلزام بكةيت بةو شتة

ن بة جَييان نةهَيناوة  لةبةر ئةوة معيارةكة ضية، كو ئةو شتانة، ئةو داواكارييانة بةجَييان هَيناوة، يا/ دوو
بــة رةئــي مــن لــة ناحيــةي قــانوني ئةوةيــة ئَيمــة راثؤرتةكــة بدةينــة دةنطدانــةوة، ئــةو وةختــة نوقاتــةكان   
ئيلزاميةتي هةية دوو و سَي و ضوار مولزةمن، ضونكة قانونَيكي تر هةية قـوةتي خـؤي لـةوَي وةردةطرَيـت،     

ةرخــةمي كــرا، ئــةو وةختــة وةســائيلي رةقابــةي ثةرلــةماني  ئــةوين قــانوني عقوباتــة، ئةطــةر هــاتو كــةم ت 
لةبةردةممانة، هةر ئةندامَيك دةتوانَيت ثرسيارَيك ئاراستةي وةزيري مةعين بكات، يانين ليذنةكان بـانطي  

 .جيهةتي موختةس بكات، يانين ئيستييوابي وةزيرَيك بكات، ئةوة رةئي رةئي شةخصي منة، زؤر سوثاس
 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .نوقاتي نيزامي زؤرة، يةكةم كاك عمر عبدالعزيز فةرموو
 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئةو راسثاردانةوة كة لَيرةدا هةن، وةكو نـاوةر ؤك ئـةوةي جـةنابي سـكرتَير ئامـاذةي ثـَي دةكـات،        

ةطةر ئَيمة هاوشَيوةي ئةمةمان لة حاَمتي نـةكرد بوايـة   فيعلةن تةئكيدة لةسةر هةندَي مةسائيلي ياسايي، ئ
تـان بـري دةخةمـةوة، كـة حةرفـةن بـةوة دةسـت ثـَي         (1)جَي ئةوة بوو، من سةرنم ئةوةيـة بر يـاري ذمـارة    

دةكات تةحريم و تةجريم كردني توندوتيذي دذي هةرضي و نازامن ضي، شتَيكي ياسايي ئةسَلةن تةحصـيل  
ةر عةيبة بؤ ثةرلةمانَيك ئـةو بر يـارة بـدات، ثةرلـةمان دةبَيـت بـة شـوَيين ئـةو         حاصلة بةديهياتة، رةنطة ه

خاَلةكـةي ثَيشـوو   ( 14)ياسايانةدا ب،َيت كة هةيةو ئةمةي ثَيشَيَل كردووة، بةس لةم كوردسـتانةي خؤمـان   
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بـة   ـة هةموو هاوشَيوةي ئةوةي جـةنابيان باسـي كـرد لـة عموميـات و لـة نسـبياتي تيايـة        (1)بر ياري ذمارة 
 .زياديشةوة تيايةتي، ئةمة يةك

ئةطةر قانون جَي بـةجَي نـةكرَيت و ثَيشـَيَل بكرَيـت لـة هـةرَيمي كوردسـتان، راسـثاردةي ثةرلـةمان          / دووةم
ضؤن جَي بةجَي دةكرَيت، كَي ئيلزامي ميةني بةرثرس دةكات كة جَي بةجَيي بكات  ئَيسـتا ئاماذةمـان كـرد    

رَيت، ثَيويست ناكات تةئكيد بكةينةوة لةسةر جَي بـةجَي كردنـي ياسـا،    بةوةي كة ياسا هةية جَي بةجَي ناك
ئةي زةمانةت و طرَينيت ضية راسثاردةيةكي مبةم كةخؤي بؤ خؤي ئةطةر ميكـانيزمين بَيـت و ئاليـةتين    

( 13)بَيت، شتَيكي موحةدةدين بَيت طرَينيت ضية جَي بةجَي بكرَيت  لةبةر ئـةوة بةر اسـيت ئةطـةر ئَيمـة     
ي دوَيـيَن بـةوة دةرب،ـَيت، بـة راسـثاردةيةك دةرب،ـني كـة تةئكيـد كردنةوةيـة لةسـةر مةاوعيـةك            سةعات

مةبادئ و ثرةنسيثي ئةساسي و ياسايي نةتوانني بيكةينة بر يار، كة ئةمة ئةزعةفو ئيمانة بةر اسيت، ئةطـةر  
مان دةسـت نةكـةوتووة لـةم    بؤ ئةوة نةبَيت بةرةو هَيور بوونةوة ب،ـني، دةتـوامن بَلـَيم ئَيمـة شـتَيكي ئـةوتؤ      

مةســةلةية وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان لــة بوعــدي ضــاودَيري و بوعــدي بةدواداضــووني كَيشــةكة، يــةعين   
خوارترين ثلةي ئةزعةفو ئيمانيشـة، كـة ئَيمـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان مـولزةم بكـةين بـةوةي ئـةم           

م دةكةين بةوةي كة مامةَلـةي قـانوني   شتانة، حكومةت مولزةم دةكةين تةحرميان كردووة، حكومةت مولزة
بكرَيت، حكومةت مولزةم دةكةين بةوةي كة سزاي كةمتةرخةم بـدرَيت، حكومـةت مـولزةم دةكـةين بـةوةي      
قةرةبووي ماددي و مةعنةوي بكات، بةر اسيت راست دةكات كـاك فرسـةت هـةر هـةمووي تةحصـيل حاصـلة،       

ر طة جياجياكاندا ئاماذةيان ثَي كراوة، بـةَمم جـةنابي   هةر هةمووي جَي بةجَي كردني ئةو خاَمنةية كة لة ب
 .كاك فرسةت، ئةطةر ئَيمة لة حاَمتي تردا ئةمةمان نةكرد، من مةبةستم تةعقيبة لةسةر جةنابت

بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، من ثَيمواية ئةم خاَمنة شتَيكي موشتةرةكي باشن ثَيي طةيشتووين، وةكو ئاماذةم 
ي هةستانة بة ئةركي خؤمان وةكو ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران، تكاتان لـَي دةكـةم بـا بـةو     ثَي كرد بةمي كةم

شَيوةيةي كة هاتووة تَي ثةر َيت و بر يارَيك دةربكةين كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةَلبسـتَيت بـة جـَي    
ين بــةوة، داواي بــةجَي كردنــي ئــةم  راســثاردانة وةكــو بر يــار لةميــةن ثةرلةمانــةوة، حكومــةت ئيلــزام بكــة  

لَيبووردن دةكةم مةفروز واية طوَي لة يةكرت بطرين، ضونكة من قسة بؤ بةر َيزتان دةكةم، بة يةك دَيـر ئـةم   
مةسةلةية ضارةسةر دةكرَيت، كة ئةم راسثاردانة راسثاردةي ليذنةن بؤ ئةم مةجليسة موحتةرةمـة بيكـةين   

دسـتان مـولزةم بكـةين بـة مةاوعةيـة مـةبادئي       بة بر يار، عةيب نيية بؤمـان كـة حكومـةتي هـةرَيمي كور    
ــؤم       ــةو قســةيةي خ ــة، مــن ســةحيب ئ ــةر ثَي،ــةوانةي قانون ــةوانةي قــانوني نييــة، ئةط قــانوني، هي،ــي ثَي،
دةكةمـةوة كــة دةَلــَيم بكرَيــت بــة بر يــار، بــةس بيسـةَلمَينني شــيت وامــان نــةكردووة، كــة دةَلــَين ثَيشــرت لــةو   

كي نائاسايية، مـن وا دةزامن ثةرلـةمان تةئكيـد بكاتـةوة لةسـةر مـةبادئي       ثةرلةمانة، بيشيسةَلمَينني كة شتَي
قانوني و لةسةر جَي بـةجَي كردنـي بر يارةكـاني خـؤي، يـان تـةعليماتَيك كـة حكومـةت دةريكـردووة، ئَيمـة           
جاري وا هةية وةزارةت تةعليمات دةردةكات لَيرةوة لَيثرسينةوة دةكةين، ليذنةكان موديريات بانط دةكةن، 

ن خؤمان وةزير بانط دةكةين دةَلَيني ئةو بر يارانة لة بودجة، لة مةسائيلي تـر، لـة تـةختيت بؤضـي جـَي      يا
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بةجَي نةكراوة  لةبةر ئةوة زؤر تةبيعية تةئكيد كردنةوة لةميةن ثةرلةمانةوة بة ئيلزام كردني حكومةت 
 .بة جَي بةجَي كردني ة بر يارةكاني خؤي، ة ياسا طشتيةكان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار دَلشاد شةهاب كةرةم بكة
 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية ثةرلةمان زةمحةتَيكي زؤري بةم مةوزوعةوة ديتـوة، ة لـة ضـووني ليذنـةكان لـة دوو، سـَي رؤذ       

و ديتين خةَلكي، ة دة، دوازدة سةعات دانيشتين ثةرلـةمان و دووبـارة   كار كردن و ئةو هةموو ماندوو بوون 
ليذنةكان و صـياغةو كارةكـة، ئامانةكةشـي ئةوةيـة بةر اسـيت سـةممةترتين شـَيوازي ياسـايي و طـةورةترين          

ي ئيلزامي تَيدا بَيت و، طةورةترين زةمانةت و ئيتم ناني تَيدا بَيت، بؤ ئةوةي ئةو ئةرك و كارو ثَيشنيارانة
كة ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران ثَيوة ماندوو بوون ب،نة بواري جَي بةجَي كردن، من لةطةَل ئةوةدامة ئةطـةر  
ئيشكالَيكي ياسـايي فيعلـةن ئـةم مةسـةلةية يـةكاليي بكرَيتـةوة، كـة بةتةسـةوري منـين رةنطـة ئةطـةر بـة             

بينيـةكاني كـاك فرسـةت بةشـَيكي زؤري     بةراورد لةطةَل بر يارةكاني ثَيشووتردا لةطةَل هةموو رَيزَيكم بؤ تَي
ــةر         ــةَمم ئةط ــراون، ب ــة ك ــاكاندا موعالةج ــة ياس ــة ل ــةم بابةتان ــك ل ــونكة زؤرَي ــد، ض ــارة ئةكي ــاي ئيعتيب جَيط
بطةر َيينةوة سةر ئةو ئةساسة، هةموو شتةكاني ئَيمة لة ياسـاكاندا هـاتوون، بـةَمم طرفتةكـة لـة جـَي بـةجَي        

لَيكي نييــة لةســةر ئــةوةي مــادام بر يــار ئيلزامــي، يــاخود بــا بَلــَيني   نةكردنيدايــة، بؤيــة مــن دةبيــنم ئيشــكا 
زةمانةتي زياتر جَي بةجَي كردنـي هـةبَيت، زيـاتر رَيطـا خؤشـكةر بَيـت، بـؤ ئـةوةي كـةوا حكومـةت ئيلـزام            
بكرَيت ثَيي، خؤ ئةطةر قةرار وا بَيت مةوزوع قوةتي قـانوني وةرطـرتن بَيـت، هـةر شـتَيكي كـةوا تةصـوييت        

ي لةسةر كرا، دةبَيت شتَيكي ياسايي بَيت، ئةوةي ثَي،ةوانةي ياسـايي نـةبَيت، ئـةطينا وةكـو بـةر َيز      ثةرلةمان
كاك عومـةر طـوتي ئَيمـة ضـؤن تةصـوييت لةسـةر دةكـةين، ة بـؤ بر يـار بَيـت، ة بـؤ تةوصـية بَيـت، ئةطـةر               

ن تةصوييت لةسةر بكات، ثَي،ةوانةو تةعاروزي ياساكان بَيت، نابَيت تةصوييت لةسةر بكةين، ئةطةر ثةرلةما
كامةي قوةي ئيلزامي زياترة، زةمانةتي زياتر دةدات بؤ ضارةسةر كردني طرفتـةكان، ئَيمـة هـيض بـة طـرفيت      

 .نازانني و ثَيمان باشة بر يار بَيت، ئاسايية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، رَيزدار كاردؤ حممد كةرةم بكةزؤر سوثاس بؤ جةنابت

 :حممد ثريداود بةر َيز كاردؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة قسة كرداان، يان دانيشتنمان لةسةر حاَلةتَيكي تايبةتة، رووداوَيكة تايبةتة بـة ثرسـي ميللةتةكـةمان    
و ئاسايشي هةرَيمةكةو ئازادي، هةموو حاَلةتةكة بؤ ئةوةية كة ئَيمة ئامرازَيك دةدؤزينةوة، هـةتا بـة رووي   

َيكي ديـاري كـراوة، كـة ئـةوين رَيكخسـنت و ثاراسـتين قـانون و مافـة، بؤيـة لَيـرة هـةر            قـانونين بـؤ ئامـان   
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وةسيلةيةك دةضَيتة خزمةتي ئـةو ئامانـة، دةبَيـت ئَيمـة هـيض دوو دَلـي لـَي نةكـةين، ئةطـةر قسـة لةسـةر            
ت ئَيمـة  ئةوةية ئةمة هةر راسثاردةيةو، ئةطةر قانون هةيةو كَيشةكةمان لة جَي بـةجَي نةكردنيـةتي، دةبيَـ   

ئةم دانيشتنة نةكةين، يةكسةر ئيستييوابي حكومةت بكةين بـؤ قـانون جـَي بـةجَي ناكـات  يـةعين قـانون        
هةيــة جــَي بــةجَي ناكرَيــت، حاَلــةتَيك روويــداوة ثَيشــَيلكاري قانونييــة، كةواتــة تــؤ ئيســتييوابي حكومــةت   

ثَين، كة ثَيمواية ئةطةر لَيرة لةو  دةكةيت بؤ قانون جَي بةجَي ناكةيت  ئةو كاتة موسائةلةو شيت تر دَيتة
ــايي       ــوانني جي ــانون، دةت ــاَليب ق ــَيتة ق ــات دةطرَيتــةوة ناض ــاَلين هةيــة شــيت عمومي ــدَيك خ ــثاردانة هةن راس
بكةينةوة، ئةوةي كة قوةتي بر ياري هةيةو حكومةت مولزةم دةكات بة جَي بةجَي كردني ئةو راسـثاردانةي  

ان بة بر يارَيك دةضَيتة خزمةت جَي بةجَي كردنـي ياسـا، دةبَيـت    نةتييةي موناقةشةو طةيشتين بريو رايةك
دوو دَلي لَي نةكةين و قةبوَلي بكةين، ضونكة ئةمة خزمةت بة ثرؤسـةو بـة ضارةسـةر كردنـي كَيشـةكااان      

 .دةكات، كة من بة مةترسي طةورةي دةبينم سةرةر اي حاَلةتَيكي ب،ووك، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .س بؤ جةنابت، رَيزدار ئارام قادر كةرةم بكةزؤر سوثا

 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دةَلَيم هةر لة رووي بةها قانونيةكةيةوة كاتَيـك كـة دةنطـداني بـؤ دةكرَيـت، يةكسـةر ناوبنرَيـت بر يـار،         

فتوطـؤي لةسـةر دةكـةين، ئـةوةي دةنطـي      نةك راسثاردة، ضونكة ئَيمة ضةند ساَلَيكة ثـرؤذة ياسـاي بودجـة ط   
لةسةر دةدرَيت يةكسةر دةبَيتة بر يار، بةَمم ئةوةي تر سةرؤكايةتي ثةرلةمان داوا لـة ليسـتةكان دةكـات كـة     
راسثاردةو ثَيشنيارةكاني خؤيان بنَيرن، بؤ ئةوةي هاوثَي،ي بكات لةطةَل بر يارةكة، لةبةر ئةوة يةعين ئَيمـة  

ي بؤ دةكةين، دةبَيت يةكسةر بطوترَيت ئةمة بر يارة، هةردوو ليذنةي بةر َيز كة ئةمة لة كاتَيكدا كة دةنطدان
راسثاردةي ئةوانن بؤ ثةرلةمان، لةكاتَيكدا ثةرلةمان طفتوطؤي لةسـةر دةكـات، لةوانةيـة هةنـدَيك ئيزافـاتي      

ن بـة دةنطـدان،   تريشي تَيـدا هـةبَيت، يـاخود هةنـدَيك لـة خاَلـةكان حـةزر بكـات، كاتَيـك كـة ئَيمـة دةيكـةي            
يةكسةر دةبَيت بكرَيت بة بر يار، بؤ  ضونكة لةكاتَيكدا بر يار دةر وات بؤ حكومةت، حكومةت مولزةمـة جـَي   
بةجَيي بكات، بةَمم ئةطةر بَيتو بطوترَيت راسثاردة، ئَيستا ئَيمة ناتوانني بـؤ ياسـاي بودجـة لَيثَي،ـينةوة لـة      

جَي نةكردووة  ضونكة ئازادة لة جَي بـةجَي كردنـي، يـاخود    حكومةت بكةين، بؤضي راسثاردةكانيان جَي بة
جَي بةجَي نةكردني  لةبةر ئةوة لة رووي ياساييشةوة، هةروةها ميكانيزمي دةنطدانةكةة ئةوة دةخوازَيت 

 .كة ئَيمة بَلَيني بر يار، نةك راسثاردة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تؤما كةرةم بكة زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار سامل

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةوةي روويدا شتَيكي ب،ووك نةبوو، بؤية داوامان كردووة لة جةنابت بانطهَيشيت كؤبوونةوةيةكي نائاسايي 
ةر َيز بكرَيت، ضونكة حاَلةتةكة حاَلةتَيكي تايبةتة، راستة بة تةدةخولي بةرزترين دةسـةَمتي هـةرَيم، كـة بـ    

ســةرؤكي هةرَيمــة، ئــةو دانيشــتنةي ثةرلــةمان و ليذنــةي تايبــةت هــةمووي هــةر بــةرةو كــؤنرتؤل كردنــي     
وةزعةكةو هَيور كردني وةزعةكةيـة، بـةَمم لـة ثةرلـةمان لـةو دانيشـتنةو لـةو مانـدوو بوونـةي هـةموومان           

 :شتَيكي وا دةرنةضَيت كة باَمترين ئيلزامي حكومةت بكرَيت، بؤ دوو، سَي شت
 .سسيت لة جَي بةجَي كردني ياسا/ يةكةميان
 .سسيت لة دةزطاكاني مريي لة ناوضة/ دووةميان

 .سسيت لة بةرةنطاربوونةوة لة زياد كردن و تةشةنة كردني كَيشةكة/ سَييةميان
ــة قةناعــةتي مــن دةبَيــت بــة بــةرزترين ئاســيت             ــة شــيت زؤر طةورةتريشــي لــَي دةبــؤوة، بؤيــة ب مومكين

ت تةسـةرور بكــات، بـة بـةرزترين ئاسـيت مةســ ووليةتين ئَيمـة ئيلزامـي حكومــةت       مةسـ ووليةت حكومـة  
بكةن، ئةطةر بة بر يارَيكي بةهَيز نةبَيت لة ثةرلةمان دةرب،َيت، لةوانةية نابَيتة ئاسـتةنط بةرامبـةر شـيت    
طــةورةترين روو بداتــةوة، ئــةو كاتــةة دةَلــَين ثةرلــةمان هي،ــي نــةكرد، كةواتــة حــةقي خؤشــيانة خــةَلك  

 .تةعليقمان لةسةر بدات و، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار دكتؤر امحد وةرتي كةرةم بكة

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وردسـتان، بتـوانني   ئةو كؤبوونةوةي ثةرلةمان بؤ ئةوة كراوة، كة كَيشةيةك، قةيرانَيك هةيـة لـة هـةرَيمي ك   

ضارةسةري بكةين و ئةو بارودؤخة هَيـور بكةينـةوة، بـؤ ئـةوةي ئـةو هـةوَل و كؤششـةي ليذنـةي هاوبةشـي          
ي شـةوي  (11)ثةرلةمان و هةروةها ئـةو كؤبوونـةوة دوورو درَيـذةي ثةرلـةماني كوردسـتان كـة تـا سـةعات         

ةي ئَيمـة بتـوانني ئـةم قةيرانـة، ئـةم      خاياندووة، واتا دة سةعات ثةرلـةماني كوردسـتان دانيشـتووة، بـؤ ئـةو     
كَيشةيةي كة ئَيستا هةية ضارةسةري بكةين و بارودؤخةكة هَيور بكةينةوة، ثَيمواية ثَيويسـت بـةوة دةكـات    
ثةرلةمان هةندَيك بر ياري طرنط دةربكات، كة بتوانَيت ئيلزامـي هـةم حكومـةت، هـةم ميةنـةكانين بكـات،       

ؤَلي هةبَيت لة هَيور كردنةوةي بارودؤخةكة، ثَيمواية ئةطةر هةندَيك هةم راطةياندنةكانين بكات، يةعين ر
بر يار دةرنةكات، رةنطة كَيشةكة قووَلرت بَيتةوة لةنَيوان ميةنةكان و، رةنطة ئةو لَيك تَيطةيشـتنةة دروسـت   

شـكيل  نةبَيت، هةم هةوَلي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان لة ئارا داية، هـةم ثةرلـةماني كوردسـتان ليذنـةي تة    
كردووة، ئةطةر هةندَيك لةو خاَمنةي كة لة راثؤرتي ليذنةكةدا هةن بة كةَلكي ئـةوة نايـةن بـنب بـة بر يـار،      
دةكرَيت ئَيمة لَيكيان جيا بكةينةوة، هةندَيك خاَل دياري بكةين كـة ئةمانـة بـنب بـة بر يـار، ئـةوةي تـرين        

ةي تَيدا بكرَيت، ئَيمة ثَيمان وا بوو ئةو فرسةتةي وةكو راسثاردة مبَينَيتةوة، ياخود جارَيكي تر ثَيداضوونةو
درا بة ليذنةكة بؤ ئةوة بوو كة ئةم خاَمنـة لَيـك جيـا بكاتـةوة، هةنـدَيكي بكـات بـة بر يـار، هةنـدَيكي وةك          
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راسثاردة، بةَمم ديارة خاَلةكان هةروةكو خؤي ماوةتـةوة، مـن ثَيموايـة ثَيويسـت بـةوة دةكـات كـة ثةرلـةمان         
ار دةربكات بتوانَيت كؤتايي بة كَيشةكة بَينَيت، يان بر ياري وا بَيـت كـة بتوانَيـت بارودؤخةكـة     هةندَيك بر ي

 .هَيور بكاتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار عبدالقادر بازرطان كةرةم بكة

 :بةر َيز عبدالقادر اكرام ايل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ئيشةكة وا ناخوازَيت، ضونكة ئيشـةكة زؤر زؤر بـوو، ئيشـةكة واي دةوَيـت ببَيتـة مـام حكومـةت ئـةو         خؤ

ئيشانة تةنفيز بكات، كة تةنفيزيشي كـرد، دةبَيـت بـة بر يـار ئـةوةي بكـات، هـةتا ئيشـةكة لـةناو ثةرلـةمان           
 .تةحويلي حكومةت بكرَيت، ضونكة ئةمر ؤكة حكومةت جَيطاي تةنفيزيية، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار عبداهلل حاجي حممود كةرةم بكة

 :بةر َيز عبداهلل حاجي حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةئكيد لة قسةكةي ليذنةكةو كاك امساعيـل حممـود دةكةمـةوة، ئةطـةر طـرفيت ميـةني قـانوني نـةبَيت،         

 .لةطةَل ئةوةم بر يار بَيت، سوثاسضونكة تةنفيز حكومةتة، من 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة فاضل حسنزؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار كاك 

 :حسن امساعيل فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قسةكان هةر دووبارةية، منين لةطةَليامن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زدار هاذة خان كةرةم بكةزؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَي

 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

لةر استيدا كاتَيك كة ئَيمة لة هةردوو ليذنةكة دانيشتني و طفتوطؤ كرا لةسةر سةردانةكةي ليذنةكة بؤ ئةو 
يات لةهــةردوو ليذنةكــة، يــةعين هــةموو ئــةو  ناوضــانة، ئــةو تةوصــياتانةة كــة نووســرا، بةر اســيت تةوصــ  

ثَيشنيارانة بوو، هةموو ئةو شتانة بوو، كة ليذنةكة كـؤي كـرد بـؤوة، يـةعين شـةرت نييـة لـةناو ثةرلـةمان         
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ئةوة بة تةوصيات دةرب،َيت، دواي ئةوةي كة دوَييَن طفتوطؤي زؤري لةسةر كرا لةناو ثةرلـةمان و، زؤربـةي   
كرد كة وةكو بر يارَيك دةرب،ـَيت، مـن ثَيموايـة بـة بر يـار دةرب،ـَيت، ضـونكة        زؤري ئةندامان داواي ئةوةيان 

قوةتي قانوني زؤرتر دةبَيت، بةر اسيت من ثَيموا نيية تةعاروز لةطةَل قةوانيين تـر بكـات، ضـونكة ئَيمـة لـة      
دا هـاتبوو،  ي شوباتين بة هةمان شَيوة ئةو بر يارانةي  كة دةرمانكرد، ئةو خاَمنـةي كـة لـة بر يارةكـة    (14)

يةعين بة قانون هةبوو، دةمانتواني بة قانون جَي بةجَيي بكةين، بؤيـة بةر اسـيت زؤر ثَيويسـت دةكـات، كـة      
 .ئَيمة بة بر يار دةريبكةين و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ت، رَيزدار امري طؤطا كةرةم بكةزؤر سوثاس بؤ جةناب
 
 
 

 

 :بةر َيز امري طؤطا يوسف

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
ئـةز ثشـتطريي بؤضـوونَي كـاك دَلشـادو كـاك سـامل و هـةخالي بـةري نـوكم، ئةخـة بـة شـَيوةيةكي بر يـار بيــت               

 .باشرتةو، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار دكتؤرة رؤذان كةرةم بكة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مام مرؤخ خراية روو و طفتوطؤيـةكي تَيروتةسـةلي لـَي كـرا لـة ئـةنامي       
طفتوطؤ كردنةكةدا ضةند خاَلَيك ثَيشنيار كرا، جطة لةو خاَمنـةي كـةوا لـة راثـؤرتي هاوبـةة ثَيشـنيار كـرا        

راثؤرت، من لةطةَل ئةوةدا نيمـة، تـةنها ئايـا    بوو، تةبعةن راثؤرتةكة بدرَيتة دةنطدان و قةبوَل بكرَيت وةكو 
ئةو خاَمنةي كةوا لةميةن ئةنداماني ثةرلةمان و راثؤرتي هاوبةة ثَيشنيار كراوة وةكو راسثاردة، يان وةكو 
بر يــار ثَيشــكةة بكرَيــت  ئةطــةر وةكــو راســثاردة بَيــت ثَيويســت بــة دةنطــدان ناكــات، ضــونكة هــةر كاتَيــك    

ذنةكاني ثةرلةمان، سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤيان هةية ثرسيارو راسثاردة ئاراسـتةي  ئةنداماني ثةرلةمان، لي
حكومةت بكةن، كة درا دةنطدان، راثؤرتةكة بدرَيتة دةنطدان جياية لةطةَل ئةوةي خاَلةكاني ثَيشنيار كـراوة  

ردنـي راثؤرتةكـة،   بدرَيتة دةنطدان، كة راثؤرت درا دةنطدانةوة، دةنطدان لةسـةر راثـؤرت كـرا، واتـا قـةبوَل ك     
ثةسند كردني راثؤرتةكة، بةَمم ئةطةر بر طةو بةنـدةكان بدرَيتـة دةنطـدان، ئـةوة دةبَيتـة بر يارَيـك لةميـةن        

 .ثةرلةمان دةردةضَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار كاك شَيروان حةيدةري كةرةم بكة

 :يدةريبةر َيز شَيروان ناص  حة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

من وةكو ياسا ناسَيك، وةكو سةرؤكي ليذنةي ياسايي لة ثةرلةماني كوردسـتان ثشـتطريي تـةواوي رةئيةكـةي     
براي بةر َيزم كاك فرسةت دةكةم، لة رووي قانونيةوة ئةوةي كاك فرسةت طوتي لة جَيطـاي خؤيـةتي، بـةَمم    

ان ضؤن قةرار دةدات، كة هةموومان ملكةضي بر ياري ثةرلةمان دةبني، جارَي ئةطةر بةراورد كردنـي  ثةرلةم
خاَليةكـة، لـةوَي ئَيمـة ليذنـةي تـةحقيقيمان دروسـت كـرد، لَيـرة         ( 14)ئةو حاَلةتة بكةين لةطـةَل حاَلـةتي   

 .ليذنةي هةميشةيية، ئةمة يةك
سَلي جَي بةجَي نةكراوة، ئةم ثةرلةمانة مةس وولة لة جـَي  ئةطةر هاتو ثاساوي ئةوةية كة ياساكاني ئة/ دوو

 .بةجَي نةكردني ئةم ياساية، واتا بة بر يار دةمانةوَيت ياسايةك جَي بةجَي بكةين
ئةم خاَمنةي كة هاتووة، خـاَلَيكي قـانوني عقوبـات جـَي بـةجَيي دةكـات، خاَلَيكيـان قـانوني ئينزيبـاتي          / سَي

كات، خاَلَيكيان قةوانيين مةدةني جَي بةجَيي دةكات، ئةواني تر هةموويان لـة  موةزةم دةولة جَي بةجَيي دة
ئةهدام وةزارةتةكةدا هاتووة، بؤية بة حةقيقةت من بة هيض شَيوةيةك لةطةَل ئةوة نيمـة بةشـَيوةي بر يـار    

ووة ئـةو  بَيت، بةَلكو ليذنةي هةميشةيي ثةرلةمان ضووة زيـارةتَيكي مةيـداني كـردووة بـؤ رووداوَيـك و هـات      
رووداوانة لة شةة، حةوت خاَل كؤ كردؤتةوة، زؤر تةبيعية ئةسَلةن ئةوة بدرَيتة حكومةت بـؤ جـَي بـةجَي    
كردني و ثةرلةمانين بةدواداضوون بكات و ئةسَلةن مـن لةطـةَل ئـةوة نيمـة هـةر بدرَيتـة تةصـويت و، زؤر        

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اك سامر كةرةم بكةزؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار ك

 :بةر َيز سامر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر اســتيةوة مــن لــةو ثرســيارةوة دةســت ثــَي دةكــةم، كــة يــةكَيك لــة ئةنــدامان طوتيــان ئــةم رووداوة ضــؤن    

 دةناسنةوة 
ةشَيكة لة خةم بةندة دواي ئةوةي كة لةطةَل ليذنةكة سةرداني ئةوَيمان كرد، من واي دةبينم ئةو رووداوة ب

سـاردي هَيـزو ميةنــة ثةيوةنديـدارةكان، لةبةرامبــةر رووداوَيكـي هَينــدة طـةرم، كــة ئاسـةوارَيكي زؤر خــراث       
بةســةر ئاينــدةي ئــةم هةرَيمــةمان دةهــَييَن، لةبــةر ئــةوة قــةرار نــةبوو ليذنةكــةي ئَيمــة بــةر َيز ســكرتَيري    

كي ئـةو جـؤرةوةو، ئَيمـة خؤمـان لـة ليذنةكـة لـة        ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي بةر َيز خباتة بةردةم مـةوقيفيَ 
دوايني ساتدا بةشي هةرة زؤرينةمان لةطةَل ئةوة بووين كة راسثاردةكان بكرَيت بة بر يار، لة بر يارةكانيشدا 
دوو خاَل ئيزافة بكرَيت، كة يةكَيك لةوانة ثةممارداني ئازاديةكاني كةناَلةكاني ميدياو رؤذنامةنووسان بوو، 
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يةكَيك لةوانةة داوا بكرَيت لة ثةرلةماني كوردستان كة دةسـتةي مافـةكاني مـرؤخ ثَيـك بهَينَيـت،      هةروةها 
ضونكة لة غيابي ئةو دةستةيةو كؤمـةَلَيك ناوةنـدي تـر، كـة داكـؤكي لـة مافـةكاني ئينسـان و ثَيكهاتـةكان و          

كؤمةَلَيك بةرثرسـياريةتي  ئازادييةكاني تاكة كةس و كؤمةَل دةكات، دةبَيت ثةرلةماني كوردستانين لةمةدا 
خؤي ئةدا بكات، لةبةر ئةو بةندة رام واية كـة ئَيمـة ئـةو تةوصـياتانةي كـة هـةبووة بكـةين بـة بر يـار، بـؤ           
ئةوةي قوةي ئيلزامي زياتري هةبَيت، ضونكة رَيزم بؤ هـةموو بـريو بؤضـوون و تَير وانينـةكان هةيـة، بـةَمم       

بة ضاوي خؤيان بينيـوة، ئـةو كاتـة هةسـت دةكـةن مةترسـي        هةر يةكَيك لة ئةو كةسانةي كة دةخةرةكةيان
لَيكةوتةكاني رؤذاني داهاتووي ئةو رووداوانة ضؤن دةبَيت، ئةطةر ئَيمة بةشَيك نةبني لة ضارةسةري فيعلـي  

 .و عةمةلي ئةم كارةساتةي كة كةوتؤتةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤخت كـردووة، ئَيمـة لـة سـةرؤكايةتي بـة نووسـراوي فـةرمي        زؤر سوثاس، بةنيسبةت باسي دةستةي مام مر
داوامان لة سةرؤكايةتي ئةنومةني وةزيران كردووة، ضونكة دةبَيت بة تةشاور لةنَيوان هةردووم بَيـت، بـؤ   
ئـةوةي شةخصــَيك دةســت نيشــان بكرَيــت و بَيتــة ثةرلـةمان و دةنطــي لةســةر بــدرَيت، نابَيــت دوا بكــةوَيت،   

 .افز كةرةم بكةرَيزدار شَيرزاد ح
 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثرسيارةكةم زياتر رووي لة جةنابي كاك فرسةتة لةطةَل كاك شـَيروان، ئـةوةي كـة ئـةوان باسـي دةكـةن       

دوَيـيَن   لةو رووة قانونييةوة، ديارة ئةم ليذنةية ضوار شةو و ضوار رؤذة خةوي نةبووة، ئَيوةي بةر َيزيشتان
ي شـةو هـةموومان دانيشـتووين، ئـةو هـةموو مانـدوو بوونـة، ئـةو         (11)شةو لةو وةزعة دابوون تا سةعات 

هةموو هيالكية، ئةطةر ئةو دوو بـةر َيزة دةيـانزاني كـة بـؤ ئةمـة قانونَيـك هةيـة، دةبوايـة ئيشـي ثـَي بكـرا            
ةسَلةن ئةم ليذنةيةمان بؤ دروست كرد  بواية، ئةدي مادام بؤ ئَيمةيان هيالك كرد، بؤ ماندوويان كردين  ئ

 .ثرسيار لةو دوو بةر َيزة دةكةم، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، فةرموو كاك فرسةت وةَممي كاك شَيرزاد دةداتةوة
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كي حقـوقي بـني حـةقمان هةيـة رةئـي قـانوني بـدةين،        ئَيمة ة وةك ئةندامي ثةرلةمان بني، ة وةك خةَلكَي

برادةران بة غةَلةت دةضن و وا تةسةور دةكةن ئةطةر راثؤرتةكة بة تةنيا بةر َيوة ضوو ناوي بر ياري لةسةر 
نةبَيت، ماناي ئةوةية هيض نييةو هيض ماناي نيية، لـة طفتوطؤيـةكاني دوَيـيَن شـةو ئَيمـةة بةشـدار بـووين        

جَيطاي خؤي بوو و شتَيكي مةوزوعي بـوو و عيالجَيكـي باشـي بـؤ هـات، بـةَمم مةسـةلة        تَيدا و هةمووي لة 
مةسةلةي قانونية، ئَيمة دةَلَيني ئةو شتانة خؤ ئَيمة نازانني بةنيسبةت ليذنة ة دةنووسَيت و ة نانووسَيت، 
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منين ئـان بـرادةري   ئان رةئي برادةران ضيةو خؤمان بةديلي ئةنداماني ثةرلةمان دانانَيني، ئةوة رةئيةكة، 
ترين هةموومان ئازادين رةئي بدةين، رةئي منين زياتر رةئيةكي تـةوزةي بـوو، مـن دذي ئـةوة نـيم كـو       
بر يارَيك دةرب،َيت، يان قانونَيك دةرب،َيت، يان تةوصيات دةرب،ـَيت، بـةس مـن دةَلـَيم لـة ناحيـةي قـانوني        

و ليذنة كرا، بة رةئي من مةزموني راثؤرتةكة بةو رةنطةية، ئةطةر هاتو تةصويتين لةسةر راثؤرتي هةردو
مولزةمة بؤ حكومةت، مةفروزة بةجَي بطةيةنَيت، فةرقةكة هـةر ئةوةيـة عينوانةكـة بر يـارة، يـان راثؤرتـة       
موصدةقة لة ثةرلةمان، ئةطةر هاتو راثؤرتي بـرادةران تةصـديق كـرا لـة ثةرلـةمان قـوةتي ئيلزامـي هةيـة،         

ي ئيلزامةكـة لـةكَي وةردةطرَيـت  لـة بر يارةكـة بـةخؤي وةرناطرَيـت، مـن         بةس من يةك ثرسيار دةكةم قوةت
رةئيم ئةوةية لة قانونةكة وةردةطريَيت، نة كةم، نة زياد، خؤ دوور نيية هةندَي برادةران وا تةسةور بكـةن  
كــو ئَيمــة لةطــةَل ئــةوة نــني ئــةو تةوصــياتانة قــوةتي ئيلزامــي هــةبَيت، مــن دةَلــَيم قــوةتي ئيلزامــي هةيــة،  
بةنيسبةت مةاوعةي نوقاتي ترين، ضونكة مةوزوعةكـة عموميـةو معيارةكـة نسـبية مـةجالي تـةنفيزي       
نيية، يةعين مةسةلةن ئةطـةر بَيتـو بَلـَيني وةسـائيلي ئـيعالم لـة ئاسـيت مةسـ ووليةت بَيـت، فـةرموو بـووة            

وليةتة، يان لة ئاسيت بر يار، فةرموو بؤم تةنفيز بكة، معيارةكة ضية كو ئةو رؤذنامةنووسة لةئاسيت مةس و
مةس ووليةت نيية، من قةصدم ئةوةية عةداي ئةوة شتَيكي ترين هةبوو بامسان نةكرد كو بر يار مةفروزة 
شَيوةي نووسيين شَيوةي بر يار بَيت، ئةطةر بَيي تةماشاي بةندةكاني ئـةو تةوصـياتانة بكـةين دار شـتنةكةي     

ر يار، بـةس لةسـةر ئـةوةة داكـو ئيتيهاممـان نةكـةن كـو        زؤر دوورة لة دار شتين نةصي قانوني، ئان نةصي ب
ئَيمـة دذيـن، يـان مةسـةلةكان تةعقيـد دةكـةين، باسـي ئـةو شـتانةمان نـةكردو موةفـةق بـن لةطـةَل ئــةوةي              
ثةرلةمان ة بر يارَيـك وةربطرَيـت، وةك ضـؤن كـاك شـَيروان باسـي كـرد، ئَيمـة ملكةضـي ئـةو بر يارينـة، زؤر            

 .سوثاس
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

بةر َيزان، ئَيستا زؤر موناقةشة كراو رةئيتاندا، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطـةَل ئةوةيـة بر يـار بَيـت،     
ضونكة رةئي ئةوة هاتووة كة بر يار بَيت، كَي لةطةَل ئةوةية بر يار بَيت دةسيت بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس،    

وثاس، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا، خـوا ئاطادارتـان بَيـت،        كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر س
 .ئَيستا بةردةوام بن فةرموو. ئةوة بووة بر يار

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو ئيزافةيــةي كـة ضــةند ئةنــدامَيكي ثةرلـةمان بــؤ بر طـةي حــةوتي راثؤرتةكــةي ئَيمـةيان كــرد، ئــةوةة      

تة دةنطدانةوة، كة وةزارةتي رؤشنبريي و وةزارةتـي ثـةروةردة ئيزافـة بكرَيـت، لةبـةر ئـةوةي       ثَيويستة خبرَي
ئيمــزاي لةســةر كــراوةو خوَيندراوةتــةوة، ثَيويســتة خبرَيتــة دةنطدانــةوة، ثَيشــنيار هــةبوو لةميــةن ضــةند     

رَيـت لـة بر طـةي    ئةندامَيكي بةر َيزي ثةرلـةمان كـة وةزارةتـي ثـةروةدةو وةزارةتـي رؤشـنبرييين ئيزافـة بك       
 .حةوتي راسثاردةكة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
 .دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموو بةردةوام بن

 :بداهللبةر َيز امساعيل حممود ع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ضــةند ئةنــدامَيكي بــةر َيزين داوايــان دةكــرد كــة بــةر َيز وةزيــري نــاوخؤ، يــان وةزيــري ئــةوقار بانطهَيشــت 

 .بكرَين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت بانط كردني وةزير عيالقةي لةطةَل راثؤرتةكةدا نييةو بر يارين نيية، وةزيري ناوخؤ، وةزيـري  
وقار، وةزيرة بةر َيزةكاني تر ثَيويستة بانطيان بكةنـة ليذنـةكان، هـةر ليذنـةي ثةيوةنديـدار، بـؤ ئـةوةي        ئة

تةفاسيلي سـةر وةزعةكـة بهَيـنن و ئـةو ثرسـيارانةي كـة بـةر َيز وةزيـري ئـةوقار رؤذي سـَي شـةممة دَيـنت             
 ثرسيارةكانتان حازر بكةن، فةرموو نوقتةي نيزاميت هةية 

 :ضا حسنربةر َيز سةرطوَل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئةو ثَيشنيارةي هاتين وةزيري ناوخؤ سَي ئةندام زياتر باسيان كردووة لة هؤَلةكة، بةثَيي عورم 

 .ثةرلةمانين كة سَي ئةندامان ثةرلةمان زياتر باسي كرد، دةبَيت خبرَيتة دةنطدانةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موو شتَيك، بةَمم دةخيةينة دةنطدانةوة هيض ماني  نيية، بةَمم بانط كردني وةزيـر،  نةخَير، شةرت نيية هة
بةر َيزان، ئَيستا دوَييَن بانطي وةزيرميان كرد بواية، لةو موناقةشة دوورو درَيذةي كة زؤرين لـة راثؤرتةكـة   

بـانط بكةنـة ليذنةكـة،     مضوو، ة فائيدةيةكمان لة وةزير دةكرد، بؤية ثَيشنيارَيك هةية يةكـةم جـار وةزيـر   
بانط بكةنة ليذنةي ناوخؤ بةدواداضوون دةكات راثؤرتَيك و مةعلوماتَيكي كاملي لَي وةربطـرن، مـةعلوماتي   

 .خؤتان هةية، ثاة ئةوة بَيتة ناو ثةرلةمان، فةرموو كاك امساعيل
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثةرلــةماني بــةر َيز داواي كــردووة، كــة وةزيــري ئــةوقار و وةزيــري نــاوخؤ بــانط راســتة ضــةند ئةنــدامَيكي 

بكرَيت بؤ ثةرلةمان، بةَمم بؤ وةزيري ئةوقار جةنابت بر يارت داوة رؤذي سَي شـةممة دَيـت، سـةبارةت بـة     
طرَيت وةزيري ناوخؤ وةكو ئَيمة واية جارَي ئةوين تةنها قسة لةطةَل بةرثرسةكاني ئةمين ئةو شارانة وةرب

لةو شوَينانةي رووداوي تَيداية، لةوة زياتر شتَيكي تـري نييـة، تـا ليذنـةي لَيكؤَلينـةوة بر يـار نـةدات ناطاتـة         
هيض نةتييةيةك، بةَمم ئَيمة دةتوانني وةكو ليذنةي ثةيوةنديدار بانطي بكـةين، بةتايبـةتي لةسـةر رةقمـي     

وين سةردااان كردووة، لةسةر كـةم تةرخـةمي   ثؤليسةكان، لةسةر كةمي ثؤليس لةو ناوضانةي كة ئَيمة ضو
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ئةو شتانةي كة ثةيوةندي بة وةزارةتي ناوخؤ هةية لـةوَي لـة ليذنـة ئَيمـة دةتـوانني ثرسـياري لـَي بكـةين،         
بةَمم دواي ليذنةي لَيكؤَلينةوة، كة ليذنةي لَيكؤَلينةوة طةيشـتة نةتييـة زانيمـان دامودةزطاكـاني حكومـةت      

ن، ئـةو كاتـة ئَيمـة دةتـوانني بـانطي وةزيـري نـاوخؤ بكـةين و لَيـرة ثَيـي بَلـَيني كـة             لةم شوَينانةدا موقةسري
 .بةرثرسةكان فالن و فالن كةم تةرخةمة، دةبَيت ئييرائاتي تايبةتيان لةطةَل بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار كاردؤ كةرةم بكة

 :ودبةر َيز كاردؤ حممد ثريدا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمــة دوَيــيَن كــة باســي رووداوةكــامن كــردو ئــةم بر يــارةة دةرضــوو، قســةمان لةســةر ئــةوة كــرد كــة ضــؤن    
ثةرلةمان دةتوانَيت بةرثرسياريةتي خؤي وةربطرَيت لة موتابةعة كردني كارةكان، ئةو خاَلةي كة بةر َيزتان 

َيتـة ليذنـة هةميشـةييةكان، راسـتة، بـةَمم بـةمي ئَيمـةوة كـة         باستان كرد سـةبارةت بـةوةي كـة دةتوانَيـت ب    
ثَيشنيارةكةمان كرد، ثَيمانواية ئةهميـةترين شـت ئةوةيـة كـة ضـؤن وا بكـةين ئـةم رووداوانـة جـارَيكي تـر           

 ..............دووبارة نةبَيتةوة لة كوردستان، بةَلَي بة موتابةعة دةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةزيري ثةيوةنديدار، مـن لةطـةَل ئـةوة نـيم بَلـَيم نةيةتـة ثةرلـةمان، بـةَلكو بَيتـة ثةرلـةمان،           يةك قةوس، و
بةَمم ثَين وةخت مـةعلوماتَيكي وردو دةقيـق لةميـةن ليذنةكانـةوة هـةبَيت، بـانطي بكـةن و تةفاسـيلي لـَي          

نني جـةنابت قسـة دةكـةيت،    وةربطرن و راثؤرتَيكي دةقيقتان هةبَيت، ئينيا بيهَينينة ئَيرة، هةر ئَيستا بيهَي
ئةو ديفاعي لَي دةكات، ئةويرت دذيةتي، دةردةضَينت و ضةثَلةي بؤ لَي دةدةن وةكـو جارةكـاني تـر، بؤيـة مـن      

 .دةمةوَيت وردتر لةسةر حاديسةكة بَيت، بةردةوام بة، فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة كو  ــان ل ــة طومت ــك ئَيم ــة     كاتَي ــتة ميةن ــة ثَيويس ــار، ك ــات و رَيك ــدَي ئييرائ ــؤ هةن ــة ب ــانون هةي ــتاندا ق ردس

ــن          ــةعين م ــةكان، ي ــةتائييي تةحقيق ــووني ن ــوو دواي دةرض ــم واب ــتؤ، ثَيش ــة ئةس ــدارةكان بيطرن ثةيوةندي
مةبةستم نيية بةياني وةزير بَيت، بةَمم لَيرة ئيلزامي وةزير دةكـةين، بـؤ ئـةوةي بـزانني لةبةرامبـةر ئـةو       

انة، ئــةو بر يارانــةو هــةنطاوةكاني حكومــةت ضــية بــؤ كؤتــايي هَينــان بــة دياردةيــةك كــة نــةخوازراوةو  كَيشــ
نامانةوَيت لة كوردستاندا هةبَيت، ثَيويستة راثؤرت ئامادة بكات و بَيتة ثةرلةمان ئةمة مـولزةم بَيـت، دواي   

و رووداوة، لـة بةرامبـةر ئـةو    دةركةوتين راستيةكان وةزير بـة ثالنـي خـؤي بَيـت بَلـَي مـن لـة بةرامبـةر ئـة         
بر يارانة ئةوة هةنطاوةكااة، ئةمة ئييرائاتةكااة، ئةمة بةرثرسيارةتةكةمة ناومة سـةبارةت بـةو بر يـارةي    

 .كة ئَيمة هةر بر يار دةردةكةين و نةتييةي نيية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيسـتا بر يارَيــك بكـةين فــةرزي بيكةينـة نــاو     مـن لةطــةَل جـةنابتم بــةو شـَيوةية بــَينت، بـةَمم نــةك    % 111
 .راثؤرتةكة وةك كة حةقمان نيية ئةوة بكةين، يةعين هةر بؤ مةعلوماتي جةنابت، كاك كاروان فةرموو

 :بةر َيز كاروان صاا امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئيلتيزام بة بر يارةكان  من حةز دةكةم شتَيك روون بكةمةوة بؤ جةنابتان، يةكَيك لةو شتانةي كة حكومةت

و راسثاردةكاني ئةو ثةرلةمانة ناكات، ئةوةية كة ئَيمـة رؤذَيـك لـة رؤذان نـةمانتواني وةزيرَيـك موحاسـةبة       
بكةين، وةكو جةنابت تازة زؤر جوانت باس كرد دةيهَينينة ئَيرةو بة ضةثَلة رَيزان بةر َيي دةكةينةوة، ئةوة 

 .خاَلَيكيان
ي (14)ومةتة تا ئَيستا يةك ثؤليسي نةهاوَيشتيتة سين لةسةر موخالةفةيةك، لة ئةو حك/ خاَلي دووةميان

شوباتةوة تاكو ئَيستا دةيان ثَيشَيلكاري جةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان، جـةنابت بـاة دةزانـي ئَيمـة خـةَلكمان        
ــةنابت      ــؤ جــ ــان بــ ــاوخؤ راثؤرمتــ ــةي نــ ــة ليذنــ ــوو، لــ ــكةنة درا بــ ــاوخؤ ئةشــ ــةي نــ ــاو ليذنــ ــة نــ هَينايــ

 .....................نووسي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ئَيستا مةوزوعةكة مةوزوعَيكي ترة، نا رجائةن، كاك كاروان ئَيستا طـوَي لـة بـراي خـؤت بطـرة، ئَيسـتا       
هـي ئةوةيــة وةزيـر بهَيــنني، يــان نـا  بــة ضـةثَلة رَيــزانين حــةقي خؤيـةتي، راوةســتة بـراي مــن، ئةنــدامي       

يين بريو راي، يةكَيك ئةم شتة بـاة دةبينَيـت، يـةكَيكي تـر خـراث دةبينَيـت، مـن        ثةرلةمان ئازادة لة دةربر 
دةَلَيم ثَيشنياري ئَيمة لـة سـةرؤكايةتي ئةوةيـة ئَيمـة وةزيـرة ثةيوةنديـدارةكان بـانط دةكـةين بَينـة ئَيـرة،           

ي خؤيـان  بةَمم ليذنة هةميشةييةكان، ليذنةي ثةيوةنديـدار بانطيـان بكـات بـة دةقيـق مـةعلومات و راثـؤرت       
 .هةبَيت، ثاشان بيهَينة ئَيرة، فةرموو

 :بةر َيز كاروان صاا امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة بر ياري ترمان لَيرة دةركردووة، ئةو كَيشةية كَيشةي ئةخري نيية، ثَيموا نيية ئـةوةة ئـةخري دةبَيـت،    

ن ئَيمةيـة، واتـا ئَيمـة مةسـ وولني بـا      شيت ترين بةدواي ئةوة دادَيت، ئةطةر مةس ووليةي تةقسريي لةميـة 
رةخنة لة خؤمان بطرين و ئيعادةي نةزةر بكةينةوة لة حـةلي، ئةطـةر مةسـ ووليةت لـة حكومةتـة، دةبَيـت       
بانطهَيشيت حكومةت بؤ ثةرلةمان بكةين، دةزطاي مةعين ئةو كةسةي كة تةقسريي كردووة، ئةو كةسةي كة 

 طشيت سووتاندووة، ئةو كةسةي كـة خـةَلكي ئةزيـةت داوة، مـن     بارةطاي سووتاندووة، ئةو كةسةي كة شوَيين
نـازامن ئَيــوة كـةي دةتــوانن، ئــةو دةسـةَمتة كــةي دةتوانَيــت ثؤليسـَيك موحاســةبة بكــات  ئَيمـة بر يــار لَيــرة      
دةردةكةين حكومةت جَي بةجَيي ناكات، جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، مةوقيفي ئةو ثةرلةمانة ضية  ضةند 

كردووة، نابَيت ئَيمة بة خؤماندا ب،ينةوة بَلَيني كاكة شةرعيةتي ثةرلةمان حكومةت ثَيشـَيلي  بر يارمان دةر
 .بة بةشَيك لةو دةسةَمتة، سوثاسكردووة، ئَيمة ببووين 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ك و بــةر َيز، ئةوانــةي مةســ وولن لــةوةي ئــةو رووداوة، ثالنيــان بــؤ كَيشــاوةو هيوميــان كــردووة، مــاَلي خــةلَ 
مةقةري خةَلكيان سووتاندووة، يةعين ئةمانة مةس وولن، واجييب حكومةتي هةرَيمي كوردسـتانة تـةحقيق   
بكـات و بطاتــة نةتييــة، واجــييب دادطايــة عيقابيــان بكــات، واجــييب ثةرلةمانــة موراقةبــةي وةزعةكــة بكــات  

 .بزانني بة رَيكي هةَلدةستَيت، يان نا  ثةميان عزالدين فةرموو
 :ميان عزالدين عبدالرمحنبةر َيز ثة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جياوازييةك هةية لةنَيوان ئةوةي جةنابت باسي دةكةيت، كة وةزيرةكان بانطهَيشت دةكرَين لـةو هةفتانـةو،   
لةنَيوان ئةوةي كة دوَيـيَن ذمارةيـةك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان داواي كـرد، ئـةوةي كـة جـةنابت دةيَلَيـي بـؤ            

وةزيرة بةر َيزةكانيان عةرزي ضامكي خؤيان دةكةن، ئَيمةة طوَييان لـَي دةطـرين و، ئةطـةر     ميوانداريية، كة
ثرسيارَيك هـةبوو ثـَين وةخـت ئاراسـتةيان دةكـةين، ئةطـةر نـةبوو بؤمـان نييـة ثرسـياري تـر ئاراسـتةيان             

ــري ثةيوةنديــ        ــزات و، وةزي ــةية ب ــةم حةدةس ــةر ئ ــرا لةس ــيَن داوا ك ــة دوَي ــةوةي ك ــةَمم ئ ــةين، ب ــةم بك دار ب
حةدةسةوة، وةزيري ناوخؤيةو، زياتر لة سَي ئةندامي ثةرلةمانين داواي كردو داوا كرا ئةوةي كة دَيـت بـؤ   

 ....................لَيثرسينةوةية لةوةي كة ئةو كةموكور يانةي لةبةرضاوماندا بوو، جةنابيان وةَمميان ضية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ينةوة ئوسـوَلي قــانوني خــؤي هةيــة، جـةنابت ئةنــدامي ثةرلــةماني دةزانيــت بــؤ   تـةواو، وازيــ  بــوو، لَيثرســ 
 .لَيثرسينةوة بة ة ئوسوَلَيك و بة ة رَيطايةك داوا دةكرَيت، كاك عبدالسالم بةرواري فةرموو

 :مصطفى صديقبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وزوع، وةكـو جـةنابت ئَيسـتا ئـةو جوملةيـةت بـاس       من تةسةور دةكةم موناقةشةكة دةردةضَيت لة لـوبي مـة  

كرد ثـةير ةوي نـاوخؤ رَيطـاي داوة بـة ثةرلـةمان كـة بانطهَيشـيت وةزيـر بكـات بـؤ موسـائلةو موحادةسـة كـة              
ئوسولي خؤي هةية، لةو راثؤرتة لة يةك حاَلةت دةمـانتواني بـانطي بكـةين، ئةطـةر لـة ئـةنامي كـاري ئـةو         

وايةو تةقسريي خودي وةزارةت، وةزيرو حكومةت، ئةوة ماناي ئةوة نييـة  ليذنةية نوقاتي موحةدةدمان هةب
ئَيمة لةطةَل ئةوة نني بانطهَيشت بكرَين، ضونكة موسائلة شتَيكةو، ئَيمة لة مةاوعـةي تةوصـياتة، بر يـارة    
ناوي بةبَي ئةوةي لةهيض جَيطايةك ديار بَيت، كـة ئـةو جيهةتـة، يـان ئـةو وةزيـرة مةسـ وولة، بـة ة حـةق          

َيمة بانطي بكةين، ثَيشنياري سَي كةسين با ئَيمة تَيكةَلي نةكـةين، ئةطـةر لـةناو طفتوطؤيـةك ثَيشـنيارَيك      ئ
هات سَي كةس تةقدميي كرد دةنطداني لةسةر دةكرَيت، بةَمم ئَيمة ناضني لةبةر ثَيشنياري سَي كةس ضةند 

ئةوةمـة يةكـةمني كـةس دةمب لةطـةَل     ماددةي نيزامي داخلي تَيك بدةين، بؤية من تةسةور دةكةم و لةطةَل 
ئةوةي دوو خوشك و برا داوايان كرد بانطهَيشيت وةزير بكةين هةمان بؤ ئةو مةوزوعةة من ئيمـزا دةكـةم   
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لةطةَليان، من لةطةَل ئةوةمة ئَيمة بؤ وردترين شت لة دواي حكومةت ب،ني، بةَمم دةبَيت بةشَيوةي ياسايي 
 .خؤي بَيت، سوثاس

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار دَلشاد شةهاب كةرةم بكة

 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيموايـة خةريكـة ئَيمـة طفتوطـؤ لةسـةر مافَيـك دةكـةين، كـة مـام ثةرلةمانـة، ئيشـي ثةرلةمانـة، وةكـو              

بَيتة ثةرلةمان ئةم فورسةتةمان لة قيس دةضَيت و  ئةوةي كة ئَيستا فورسةتة، ئةطةر قةرار نةدرَيت وةزير
ئــيرت قــةت ئَيمــة نــاتوانني وةزيــر بــانطي ثةرلــةمان بكةينــةوة، بــةر َيزان، ئَيمــة لةبــةردةمي وةزعَيــك دايــن،  
رووداوَيك هةية، تةحقيق هةية، كؤمةَلَيك داواكاري و خاَل و بر يارمان رَيز كردووة، لةبةر ئـةوةي خـةَلكَيك   

َيكي جــَي بــةجَي بكــات، نــة ئــةم ثةرلةمانــة كؤتــايي دَيــت لةطــةَل ئــةم جةلســةية، نــة ئــةم    مولزةمــة هةنــد
حكومةتة لة دةست ئةم ثةرلةمانة ئريتيباتاتي كؤتايي دَيت، ئَيمة شانصَيك دةدةين بةو كـارةي كـةوا ئَيسـتا    

ري خـؤي دةكـات،   لةبةردةستة، دةكرَيت، ليذنةي لَيكؤَلينـةوة دةرئةنامـةكاني خـؤي رادةطةيـةنَيت، قـةزا كـا      
ليذنةكاني ثةرلةمان بةدواداضوون دةكةن، هةموو ئةم هةنطاوانة بر يار لةوةي دةدةن ئايا ئةمر ؤ تؤ وةزيري 
ناوخؤ بانط دةكةيت ضي لَي دةثرسيت  ثرسياري ضي لَي دةكةيت  لةبةرامبةر ضي بةرثرسـياري دةكـةيت   

ردني خؤ ديسان دَيينةوة سةر ئةوة، ئةطةر و تةقسريي دةخةيتة سةر  راستة لة عامي مةسةلةكةدا سةير ك
مةوزوع هةر ئةوة بَيت و كة وةزارةتي ناوخؤ بة يةك جوملة مةس وولة لة بةرامبةر ثاراستين ئةمنيـةت و  
سةروةت و سامان و ماَل و موَلكي خةَلكي، كةواتة نة تـةحقيقي دةوَيـت، نـة ضـووني مـةوقيعي دةوَيـت، نـة        

ةوَيت، مةعلومة ئةوة وةزيري ناوخؤيةو وةزعـي هـةرَيمين ثشـَيوي تَيـدا     ليذنةي دةوَيت، نة كؤبوونةوةي د
بووةو يةكسةر وةزير بانط بكةين و لَيرة قسةي لةطةَل بكةين و بةخَير بَيـت بةسةرضـاوان، بـةَمم ئيشـةكة     

ة وا نيية، ئَيستا ثرؤسة جارَيك دةسيت ثَي كردووة، بة ديتين من ئةم مةسةلةية خةريكة لة ئةسَلي بابةتةك
مدةضَيت، ئةرجةحي ئيحتيمالةكةة ئةوةية ئةطةر هةر طفتوطؤيةكان جَيطاي قةناعةت نةبن، داوا دةكـةين  

 .سةرؤكايةتي بيخاتة دةنطدان و ئةم مةسةلةية كؤتايي ثَي بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار عمر عبدالعزيز كةرةم بكة

 :بهاءالدينعزيز بةر َيز عمر عبدال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من وادةزامن ئةم بابةتة ئةوةندة درَيذ كردنةوةي ناوَيت، برايان قسـةكانيان كـرد، مـن دووبـارةي ناكةمـةوة،      
تةعاروزَيك نيية لةنَيوان ئةوةي دوَييَن بواية بهاتاية، يان رؤذَيكي تـر دةبَيـت بَيـت، بـةر ةئي منـين دوَيـيَن       

ة تَيثةر ي، ئةوة تـازة فائيـدةي نييـة، ئـةم هـةموو دةنـط و باسـةي كـة دوَيـيَن بيسـتمان، ئـةم            دةبواية بهاتاي
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هةموو ثرسيارةي كة ورووذَيندرا، ئَيمة دةبَيت تؤزَيك نرخـي بـؤ دادةنـَيني بـؤ ئـةم ثةرلةمانـةو كـاتي ئـةم         
وة باشـرتة، هـةر ئَيسـتا    ثةرلةمانةو دةيان ياسامان وةستاوةو، يةعين تاكو هةوَل بدرَيت شتةكان يةك خبرَينة

جــةنابتان باســي كــات دةكــةن هــةر ئَيســتا بر يــار بــدةن، هــةتا ضــوار رؤذي تــر ناتوانَيــت وةزيــر بَيتــة ئَيــرة، 
سبةييَن، دوو سبةي، سَي سبةي، يةعين عوتلةمان لةبةردةست داية، لةبـةر ئـةوةي هـيض تـةعاروزَيك نييـة،      

ت باس لة مةسةلةي ميوانداري بَيـت، يـان لَيثرسـينةوة    فيعلةن ئَيستا ئةطةر جةنابتان ترسي ئةوةمان هةبَي
بَيت، ئةطةر ئَيستا بهاتاية ميوانداري دةبوو، ضونكة طوَيي دةطرت و ثرسياري دةكرد، طوَيي لة ليذنة دةطرت 
و ثرســـياري دةكـــرد، بـــةَمم ئةطـــةر ليذنـــةي تـــةحقيقي دةســـيت كـــرد بـــةكارو ئيســـثات بـــوو كـــة ميةنـــة   

لة دةزطاكاني سةر بةناوخؤ كةم تةرخةمن تةبيعية دةبَيتة لَيثرسينةوة، دةبَيت بؤ ثةيوةنديدارةكاني ئةوَي 
ئيستييواب و لَيثرسينةوة وةزير بَيتة ئَيرة، لةبةر ئةوة تةعاروز نيية لةنَيوانيان، بةزووترين كات وةزيري 

رني ثةرلـةمانتاران  ناوخؤي هةرَيمي كوردستان ثَيويستة بَيتة ئَيرة طوَي لة ثوختةي ئةم راثؤرتةو راو سـة 
ــةعين         ــات، ي ــَي بك ــةوة رووي ت ــياريةتي ئ ــةوةو بةرثرس ــط بدات ــرة رةن ــؤي لَي ــياريةتي خ ــت و بةرثرس بطرَي

 .تةعاروزَيك نابينني، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكةزؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار كاردؤ كةرةم 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريدواد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة قسة لةسةر راثؤرتةكةو ثَيويسيت بةرثرسياريةتي و بانطهَيشت كردني وةزيري نـاوخؤ دةكـةين، بـةَمم    
بةر اسيت جةنابت لة وةَممي ثرسياري ئةنداماني ثةرلةمان زؤر جار تةئكيد لةوة دةكةيتـةوة، كـة ثَيويسـتة    

شـةي زؤر جةوهـةرميان هةيـة، كـة بـةثَيي      ئَيوة بة رَيكاري ياسايي دةتوانن وةزير بانط بكةن، ئَيمة يةك كَي
رؤذو، دةبَيـت وةزيـر بَيـت و كـة ضـةندين      ( 15)ثةير ةوي ناوخؤ كة ثَيشَيل دةكرَيت بـة ئوسـولي ثرسـيارو    

بةَلطة لةمي جةنابت هةية، بة هيض شَيوةيةك وةزير بةو شَيوةية نايةتة ناو ثةرلةمان، بؤية لَيرة ناضـارين  
ربكرَيت كة وةزير بَيت بؤ ئةو كَيشةيةي كة ثةيوةنـدي بـةو ناوضـانةوة هةيـة،     لة ثةرلةمان بر يارَيكي وا دة

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نا، ئةسَلةن ئةساسي نيية، وةزير بةردةوام ئامادة دةبَيـت و، ئَيمـة بـةردةوام لةطـةَل سـةرؤكايةتي حكومـةت       
لي، قانوني داوا بكرَين، دَين، فـةرموو سـؤزان   لةطةَل وةزيرةكان لة ثةيوةندين، هةر وةختَيك بة رَيطاي ئوسو

 .خان
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يةعين من بةداخةوة دةيَلَيم كة واي لَي بَيت لةناو ثةرلةماني كوردستاندا بانطهَيشت كردني وةزيـر بكرَيتـة   
ر يارةكاندا دةرب،َيت، يـان ئـةوةتا ئيعـتريار، نـا،     قةزيةكي، يان حاَلةتَيكي زؤر هني، يان ئةوةتا ئَيستا لةناو ب

ئَيمة دةبَيت بطةر َيينةوة بؤ نةصي ثةير ةوي ناوخؤ، كة ضؤن وةزير بانطهَيشيت ناو ثةرلةمان دةكرَيـت، سـَي   
ثرســياري تةوجيــه دةكرَيـــت، بةدواداضــووني بــؤ دةكرَيـــت، ليذنــةي تــةحقيقي دروســـت بــووة لةميـــةن        

بةكاري خؤي دةكات، ليذنةي هةميشـةيي ثةرلـةمان راثـؤرتي نووسـيوة بـاس      سةرؤكايةتي هةرَيمةوة دةست 
لةوة دةكات ئةحداسةكان ضؤن بووةو ضؤن نةبووة، ئةطةر ئَيمة يةك تؤز بة ثيشةييانة مامةَلة لةطـةَل ئـةو   

ة بابةتة بكةين، دةبَيت ضاوةر َيي ئةنامي ليذنةي لَيكؤَلينةوة بكةين، بزانني دةريبخـات كـَي دةسـيت كـردوو    
بةم ئاذاوةية، كَي دةسيت كردووة بـةم فيتنةيـة، كـَي موقةسـري بـووة، كـَي زةرةربـار بـووة، كـَي زةرةرمةنـدي           
رةئيسي بووة  ئةمانة هةمووي يةكال بكرَيتةوة، دواي ئةوة هاتين وةزيري ناوخؤ، دةبَيت تةبيعي بَيـت، بـؤ   

مــن بةشــَيكي ئــةو تةقســرية بــؤ ئــةوة  ئــةوةي بَلَيــت خةلةلــةكان لــة كــوَي دايــة، تةقســريةكة لــة كــوَي دايــة،  
دةطةر َينمةوة، زؤر تـةبيعي ثيشـةيي تـر دةبَيـت، بـةَمم هـةر لةبـةر خـاتري ئـةوةي بَلـَيني دةبَيـت ئيسـثاتي             
بكةين كة ثةرلةمان لَيثَي،ينةوة دةكات و لَيثرسينةوةي خـؤي دةكـات، ئةمـةة ئوسـوَلي خـؤي هةيـة لـةناو        

ثرسـياري تةوجيـه دةكـةيت، جـوابي دايـةوةو قةناعـةتت بــة        ثـةير ةوي ثةرلـةمان دةركـةوتووة ضـؤنة، سـيَ     
وةَممةكاني نةبوو، بانطي دةكةيت بؤ لَيثرسينةوة، هَيشـتا نـة ثرسـيارمان ئاراسـتةي كـردووة، ئَيمـة خؤمـان        
لــةناو دانيشــتين ثةرلةمانــةو ثرســيارمان ئاراســتةي راثؤرتةكــة كــردووة، نــةك ئاراســتةي وةزيــر، ئاراســتةي 

ووة، خــؤي دوَيــيَن لَيــرة وجــودي نــةبووة، ئــةوان ضــوون لةســةر ئــةوة ئَيمــة ثرســيارمان راثؤرتةكــةمان كــرد
ئاراستة كردووة، وةزير ئاطاي لَي نيية، بَيتة ئَيرة، تؤ قةناعةتت بـة وةَممةكـةي هةيـة، يـان قةناعـةتت بـة       

ثـَيم باشـرتة بـا    وةَممةكةي نييـة، هـةر ثَيـي ناطوترَيـت لَيثرسـينةوة، بـا بـة رَيكارةكـاني خـؤي بكرَيـت، مـن            
 .هةيبةتي ثةرلةمان نةشكَينني بةو شَيوةيةي مامةَلة لةطةَل مةسةلةي لَيثرسينةوة بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار كاك امساعيل كةرةم بكة

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةند ئةنــدامَيكي ثةرلـةمان بــووة، دةَلَيــت بــا وةزيـر بَيتــة ثةرلــةماني كوردســتان، مــن   ئـةوة لةســةر داواي ضــ 

ثَيشنيار دةكةم جةنابت بيخةيتة دةنطدانةوة، ئةطةر ثَيويسيت كرد ئةوة دَيت، ئةطةر ثَيويسيت نةكرد ئـةوة  
ارَيكي تـر  ليذنة هةميشةييةكة دةيبينَيت و دواي تـةواو بـووني ليذنـةي تـةحقيقي، ئـةو كاتـة دةتـوانني جـ        

 .بانطي وةزيري ناوخؤ بكةين، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار كاك حةمة سةعيد كةرةم بكة

 :بةر َيز محة سعيد محة علي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ير بانط دةكةيندوو حاَلةت هةية، حاَلةتَيكي ئاسايي ئةو قسةي لةسةر نييةو ئاساييةو ضؤن مبانةوَيت وةز

حاَلــةتَيكي نائاســايي هةيــة، لــةكاتي روودانــدا، لــة كــاتي رووداوَيكــدا، لــةكاتي بابــةتَيكي طشــتيدا، كــة بــةثَيي  
لة بر طةي دووةم خاَلي دوو، كة دةَلَيت لةسةر رووداوَيكي نائاسايي روويدا، ( 57)ثةير ةوي ناوخؤ لة ماددةي 

وةزير بانط بكـةين، وابـزامن ئـةم رووداوة كـة ئَيسـتا روويـداوة زؤر       يان بابةتَيكي طشيت هاتة ئاراوة، دةبَيت 
ثةيوةندارة بة وةزيري ناوخؤوةو، زؤر ئيشكال و زؤر غموز هةية، داواي ئةو دةخةرة هةية، من يـةك دةَلـَيم   
بؤ ئةوةي موعالةجةي بكةين، دةكرَيت جةنابت بَلَيي وةزيري ناوخؤ بانط دةكةين لة ئَيسـتاوة تـا هةفتـةي    

ندة، مةسةلةن لـةم دوو شـةممة، ئـةوين خـؤي ئامـادة دةكـات، بـةَمم لـةناو راثؤرتةكـة دةرجـي ناكـةين،            ئاي
 .يةعين ناخيةينة خاَلَيكي ناو راثؤرتةكةوة، بةَمم بر ياري لةسةر دةدةين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار سةرطوَل كةرةم بكة

 :حسن ضاربةر َيز سةرطوَل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَلةكـةدا بر يـار درا كـة وةزيـري نـاوخؤ      ( 14)ئَيمة لةم خاَلـةدا ثَيشـينةي ترمـان هةيـة، وةكـو لـة بر يـاري        

بانطهَيشت بكرَيت، بةَمم دواتر بة رَيكارة ياساييةكةي خؤي ئيمزا كؤكرايةوةو هاتة ناو ثةرلةمانةوة، ئينيـا  
ــيت بــ  ــني ثَيويس ــة     ئَيمــة دةزان ــت دراوة ب ــةندةها ياداش ــدا ئَيمــة ض ــةر ئةوةش ــةَمم لةس ــايية، ب ــاري ياس ة رَيك

سةرؤكايةتي بؤ بانطهَيشيت وةزير، بؤ اوونة من اوونةيةك باس دةكةم، وةزيري ناوخؤ لةسةر زياد بووني 
و هــؤَلي رووداوةكــاني هاتوضــؤ، بــةَمم تــا ئَيســتا وةَمممــان دةســت نةكــةوتووة، بؤيــة ئَيمــة ثَيمــان باشــة لــةنا 

ثةرلةماندا ئةو بر يارة بدرَيت، راستة ليذنةكان بةبَي ئةوةي بر ياري ثةرلةمان بَيت، ليذنة بؤي هةية وةزير 
بانط بكات، ئَيمةة ناَلَيني بةياني وةزير بَيت، با ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةطةَل وةزير قسة بكةن و هةموو 

ةتي بر يـار دةدات كـة ة رؤذَيـك وةزيـر بَيتـة ثةرلـةمان،       ثرسيارةكاني خؤيان ئاراستة بكةن، دواتر سـةرؤكاي 
يةعين ئةمة ثَيويسيت بة برياري ثةرلةمانة بة رةئي من، نةك ئَيمة هـةر دةمانـةوَيت بـانط بكرَيـت، بـةَمم      
ئَيمة لة راثؤرتةكةمشاندا بامسان كردووة كة دةزطا ئةمين و ئيداريةكان كـةم تةرخـةم بوونـة لةسـةر ئـةوة،      

ؤي هــةر بــؤ خــؤي بةســة دةبَيــت وةزيــري نــاوخؤ بَيــت، دةبَيــت خــؤي ثــَين ئــةوةي بَيتــة  يــةعين ئةمــة خــ
ــاتي           ــة نوق ــيت ئَيم ــوون، بةر اس ــي ب ــةكانتان ض ــةم تةرخةمي ــة ك ــَيتةوة ك ــة بثرس ــةو مةنتيقةي ــةمان ل ثةرل
موحةدةدمان دياري كردووة، دةطوترَيت نوقاتي موحةدةد نييـة لةسـةر تةقسـريي وةزارةت، ئـةي بةرثرسـي      

و ئيداري سةر بة وةزارةتي ناوخؤ نني  يةعين ئةمانة هةمووي بةَلطةيـة لةسـةر ئـةوةي كـة دةبَيـت      ئةمين 
ثةرلةمان ئةمر ؤ بر ياري ئةوة بدات، يةعين دةبَيت قسة لةسةر ئةوة بكات، كة ئةمـة يةكَيكـة لـةو خاَمنـةي     

 .لة بر يارةكاندا هةبَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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طـاي ياسـايي ذمـارةي ئةنـدامان بـانطي وةزيـر بكرَيـت، ئَيمـة لـة بةرنامـة داماننـاوةو بـانط             بةنيسبةت بة رَي
دةكرَيت، بةَمم شـتَيكي لـةوةي كـة جـةنابت ئيشـارةتت ثـَي كـرد بـانطي وةزيـري نـاوخؤ بكـةين بـة ذمـارةي              

 .ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان بةثَيي ياسا بؤمان نةهاتووة، كاك عومةر هةورامي فةرموو
 :ز عمر صديق حممدبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوو ليذنةي تايبةمتةند رؤيشتوونةتة شوَيين رووداوةكةو راثؤرتَيكيان بـؤ ئَيمـة هَينـاوةو ضـةند كةسـَيكيان      
دواندووة لةو مةنتيقةية، بة هـيض نـةوعَيك وتـةي بـةر َيز وةزيـري نـاوخؤ وةرنـةطرياوة، ئَيمـة ضـؤن دواتـر           

 .لة ضوارضَيوةي ئةو عةمةليةدا نةبووة كة ثةرلةمان ثَيي هةَلستاوة، ئةمة خاَلَيك دةرجي بر يارَيك بدةين
خاَلَيكي تر، ئةطـةر ئَيسـتا ئَيمـة بر يـار بـدةين وةزيـري نـاوخؤ بَينينـة نـاو ثةرلـةمان، مـن تةسـةور دةكـةم              

نيةم، ضؤن  لة خاَلي ثَي،ةوانةي دوو خاَل دةبَيت لةو خاَمنةي كة داومانة، ئةوين خاَلي سَييةم و خاَلي ثَي
سَييةم دةَلَيت دةبَيت حكومةت ئةو بةرثرسي ئيداري و ئةمنيانة كة كةم تةرخةم بـوون لـةو ناوضـانة سـزا     
بدات، كة بةهؤيةوة كةم تةرخةميان نواندووة، من دةثرسم لة رَيطـةي كَييـةوة حكومـةت، يـان ئةنومـةني      

غـةير يـةكَيك لـةو حةلقانـة وةزيـري ناوخؤيـة،        وةزيران دةتوانَيت كةم تةرخةميةكان دةست نيشان بكـات  
 .نابَيت ئَيمة ئةوةندة كات بة وةزيري ناوخؤ بدةين تا بة دواي ئةو حةدةسانةوة بر وات، ئةوة خاَلَيك

ئَيمة ثشتيواني لةو ليذنة تةحقيقية دةكةين كة بةر َيز سةرؤكي هةرَيم ثَيكـي هَينـاوة، لـةناو    / خاَلي دووةم
ةري ئةوة هةية كة بةشَيك لة كةموكور يةكان لة يةكَيك لةو حةلقانة بوو تا دةطاتة ليذنة تةحقيقيةكة ئةط

وةزيـري نــاوخؤ، دةكرَيـت ئَيمــة لَيـرة بر يارَيــك بــدةين و تـةحقيق بكــةين و موسـائةلةي وةزيرَيــك بكــةين،      
ة هـيض نـةوعَيك   لةكاتَيكدا ئةطةري ئةوةية لة شوَينَيكي تر موسائةلةي لةسةر بَيت، لةبةر ئةوة من دةَلَيم ب

 .ئَيستا واريد نيية ئةم خاَلة دةرج بكرَيت، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار ثَيشةوا كةرةم بكة

 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفيق مغديد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قابيلي موناقةشة نييةبةر اسيت دواي سةرؤكي حكومةت وةزيري ناوخؤ بةرثرسة، ئةوة شتَيكة 

وةزيري ناوخؤ بةرثرسي ئةمنيةتي هـةموو هـةرَيمي كوردسـتانة، لـة نوقتـةي بيدايةتـةوة تـا دةطاتـة         / دوو
كؤتايي، ئةمر ؤ شةة رؤذ تَيثةر يوة لةسةر رووداوةكة، ئةطةر سَي شةممةة بانطي بكةين ثَيـنج رؤذ، ئةمـة   

ةوةي ثةرلةمان بر يار بـدات لَيكؤَلينـةوة بكـات، وةكـو     دوازدة رؤذ، ئةركي سةرشاني وةزيري ناوخؤية ثَين ئ
وةزير بةرثرسة لَيكؤَلينةوةيةكي ورد بكات لة بارودؤخةكة، بؤية مـن ثـَيم سـةيرة بـاس لـةوة دةكرَيـت كـة        

 .وةزير بَيتة ئَيرة هيض روون كردنةوةي ثَي نيية



 199 

ةرؤكي هـةرَيم ثَيكـي هَينـاوة، كـة     لَيدوانَيكي داوة بةر َيز وةزيري نـاوخؤ لةسـةر ئـةو ليذنةيـةي كـة سـ      / سَي
لَيكؤَلينةوةكان نةتييةيةكي هـةبووة، ديـارة بةر َيزيشـي ئاطـادارة لـة نةتييةكـة، دَلنيـام لـةوةي كـة زانيـاري           

 .لةمية
ي شوبات، ثةرلةمان بر ياريدا كة سةرؤكي حكومةت و وةزيـري نـاوخؤ   (14)خاَلَيكي تر، ئةوةية لة داواكاني 

طهَيشيت ثةرلةمان بكرَيت، بانطهَيشـتين كـران و رَي و شـوَيين ياسـايين نـةطريا بـؤ       و وةزيري ثَيشمةرطة بان
بانطهَيشت كردنةكة، بؤية بة تةسـةوري مـن هـيض ئـةوة ناكـات، رَي و شـوَيين ياسـايي بطرَيتـة بـةر، ضـونكة           

وةزير بكرَيت،  رووداوَيكة بةدةرة لة شيت ياسايي و لة رووداوَيكي كتوثر و ئيستيسنائية، ثَيويستة بانطهَيشيت
 .دَلنياشم ئَيستا سةرةداو و روون كردني زياتريشي لةمية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان كةرةم بكة عظيمةزؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار 
 

 

 :نم الدين حسن عظيمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان بَيـت، تـا ئَيسـتا ضـةندين        ئةطةر بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ بَيت، بةثَيي ذمـار 

ياداشت بةزؤر ناردنةوةي ثةنابةران و رووداوةكاني ئؤتؤمبيل و جَي بةجَي نةكردني ياساكان ياداشـت دراوة  
بــة ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلــةمان دراوةتــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بــؤ بــانط كردنــي وةزيــري           

 .................ناوخؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية دانيشة، رجائةن، رجائةن دانيشة، تةواو، كةس نةماوة، ئَيستا دوو بؤضـوون هةيـة، بؤضـوونَيك هةيـة     
وةزيري ناوخؤ بانط بكرَيت بَيتـة ثةرلـةمان، بؤضـوونَيكين هةيـة دةَلَيـت نـةخَير رَيطـاي ياسـايي بطرَيـت،          

وةيـة وةزيـري نـاوخؤ بـانط بكرَيـت بَيتـة ثةرلـةمان لةسـةر ئـةم          ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطـةَل ئة 
مةسةلةية، واتا كَي لةطةَل ئةوةية لةم دانيشتنة بر يار بدرَيت وةزيري ناوخؤ بَيتـة ثةرلـةمان دةسـيت بـةرز     

دا بةر َيز لةطةَل( 76)بةر َيز لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  ( 19)بكاتةوة  
 .نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةزير بانطهَيشت ناكرَيت، بةردةوام بن فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و  78)ضةند ئةندامَيكي بةر َيز ثَيشنياري ئةوةيان كرد ليذنةي لَيكؤَلينةوة ثَيـك بهَينرَيـت بـةثَيي مـاددةي     

نــاوخؤي ثةرلــةماني كوردســتان ســةبارةت بــةو رووداوة، داواكــارم ئــةوة خبرَيتــة        ي ثــةير ةوي (51و  79
دةنطدانةوة، ئايا ئَيمة وةكو ثةرلـةماني كوردسـتان ئـةو ليذنـة تةحقيقةيـة هـةبَيت كـة ئـةو ضـةند ئةنـدام           
ــتا       ــة ئَيس ــةو رووداوة، ك ــةبارةت ب ــت س ــت بكرَي ــةحقيقي دروس ــةي ت ــةن ليذن ــة داوا دةك ــة بةر َيزان ثةرلةمان
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نةيةكي لَيكؤَلينةوة هةيةو سةرقاَلي ئـةو جـؤرة كارةيـة، ئَيمـة وةكـو ثةرلـةماني كوردسـتان جـارَيكي تـر          ليذ
هةَلســتني ليذنةيــةك دروســت بكــةين بــؤ بةدواداضــوون بــؤ ئــةو مةســةلةية بكــةين، ضــونكة ضــةند ئةنــدام  

ثَيويستة ئةو ليذنةية  ثةرلةمانَيك داواي كردووة، داوا لة جةنابت دةكةم ئةمةشيان خبةيتة دةنطدانةوة، كة
 .دروست بكرَيت، يان نا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة         ــة، ك ــةر َيز هةي ــةماني ب ــدامَيكي ثةرل ــةند ئةن ــووني ض ــة بؤض ــةوة، ك ــة دةنطدان ــتا دةخيةم ــةر َيزان، ئَيس ب
َلـي  ثةرلةماني كوردستان ليذنةي تةحقيقي ثَيك بَينَيت بـؤ ئـةو رووداوانـة، بؤضـووني تـرين هةيـة كـة رؤ       

تةبيعي خؤي وةك ئَيستا بةردةوام بووة، بةو شَيوةية بر وات، كَي لةطةَل ئةوةية ليذنةي تـةحقيقي دروسـت   
بةر َيز لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة        ( 17)بَيت دةسيت بةرز بكاتةوة  

ــط ثةســ  ( 78) ــوثاس، بةزؤرينــةي دةن ــدا نييــة، زؤر س ــةي   بــةر َيز لةطةَل ــرا، لةبــةر ئــةوةي ئَيســتا ليذن ند ك
تـةحقيقي هةيـة، ليذنـةي تـةحقيقي بةردةوامـة، دوو ليذنـةي تـةحقيقي لـة يـةك كاتـدا ناكرَيـت، فــةرموو            

 .بةردةوام بن
 

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

درَيذي كردنة سةر رؤذنامةنووسان و  ثَيشنيارَيكي تر هةية لة هةردوو ليذنة داوا دةكةن كة ثَيويستة دةست
 .كةناَلةكاني ميديا ئيدانة بكرَينت و ئيزافةي سةر راثؤرتةكة بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان، ئةو بؤضوونة وازةة، دةست درَيذي كردن بؤ سةر كةناَلي ميـدياو رؤذنامـةنووس ئيدانـة بكرَيـت،     

دةسـيت بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز          دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة   
 .بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئةوةة وةرطريا، فةرموون بةردةوام بن

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و تةوةرانـةي كـة بـاس كـرا بـوون لـة       زؤر سوثاس، ئَيمة تةواو بووين و هةم وةَممـي ثرسـيارةكان و هـةم ئـة    
طفتوطؤي دوَينَيدا، ئَيمة شتَيكمان نةماوة، ئةطـةر بـةر َيزتان هـةر شـتَيكي تـر هـةبَيت، يـان ثَيشـنيارَيكي تـر          

 .هةبَيت، لةمي ئَيمة تةواو بووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خـةريكن و، بةتايبـةت دوَيـيَن    بةر َيزان، سـوثاس بـؤ هيالكـي طشـت ئَيـوةي بـةر َيز، كـة ئـةوة ضـةند ماوةيـة           
دةقيقةي شةو لة دانيشتنةكان بوون، ئةو خاَمنةي كـة هـةردوو ليذنـةي مـام     ( 11:11)شةوين تا سةعات 

مرؤخ و ليذنةي ناوخؤ وةريان طرتبـوو بـة بر يـار دةرب،ـَيت ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي هـةرَيم و سـةرؤكايةتي         
وتوو بن، تـا دانيشـتين داهـاتوو ئاطادارتـان دةكةينـةوة،      ئةنومةني وةزيران دةكةين، تةمةنا دةكةين سةركة
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ثرسيارةكانيشــتان لــة ئَيســتاوة حــازر بكــةن و بؤمــان بنَيــرن، بــؤ ئــةوةي رؤذي يــةك شــةممة لــةممان بَيــت، 
ــرين، ئــةوين خــؤي حــازر بكــات و وةَممــةكاني بَيتــةوة،      بةنيســبةت بــةر َيز وةزيــري ئــةوقار تــا بــؤي بنَي

 .نسةركةوتوو بن، بةخَير ب،
 
 
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان                     عَيراق        – كوردستان
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 ( 26)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1122\21\21رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (16)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/21/1122 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  13/11/1111رَيكــةوتي  شــةممةســَي  رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , رؤك وجَيطري سة ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(16)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(16)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةمانرؤكايةتي دةستةي سة, عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 13/3/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ميواندارى كردنى بةر َيز وةزيـرى ئـةوقار و كاروبـارى ئـاينى بـة مةبةسـتى بةرضاوخسـتنى ضـامكيةكانى         -1 

 .ةت و وةَممدانةوةى ثرسيارةكانى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانوةزار

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار13/11/1111، رؤذي دانيشنت (16)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 
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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 ثــاة نيــوةر ؤي رؤذي ســَي شــةممة رَيكــةوتي  )(ر ي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كاتــذميَ (16)ذمــارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 13/11/1111
ميواندارى كردنى بةر َيز وةزيرى ئةوقار و كاروبـارى ئـاينى بـة مةبةسـتى بةرضاوخسـتنى ضـامكيةكانى       -1

 .وةزارةت و وةَممدانةوةى ثرسيارةكانى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان
( سـعد )وةزيـرى ئـةوقار و كاروبـارى ئـاينى و بـةر َيز كـاك       ( كاميل على)ادار كاك زؤر زؤر بةخَيرهاتنى ر َيز

ر َيكخةرى نَيوان ثةرلةمانى كوردستان و حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان دةكـةين، زؤر بـةخَيرهاتن دووبـارة،      
 .ئَيستا داوا لة بةر َيزيان دةكةين تةشريف بَيننة ئَيرة، فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مــن جــارَيكى تــر دةمــةوَى تةئكيــد لةســةر كارنامــةى ســةرؤكايةتى بكةمــةوة، بــةثَيى ثــةير ةوى نــاوخؤ، كــة  
ــةر       ــَيني، لةبةرامب ــةدةنط ب ــةَلكين ب ــةى خ ــى و متمان ــةخالقى و سياس ــيارَيتى ئ ــات بةرثرس ــارمان دةك ناض

ةكــان بــةم شــَيوةية، كــة ثةرلــةمان لــة ئــةركى  كارنامــةى ســةرؤكايةتى، بةتايبــةتى بانطهَيشــت كردنــى وةزير
ر ةقابى ضاودَيرى خؤى دادةبر ى كة ثَيمان واية لـة كوردسـتان ئَيسـتا دؤخَيكـة كـة طرفتـى زؤر هةيـة، ة لـة         
ئاستى دةرةوة، ة لة ناوخؤوة، بؤية بـةر ثرسـيارَيتى ثةرلةمانـة لـة ئاسـت ئةركـةكانى خـؤى بـَى، هـةنطاوى          

ة لة ر ووى هةموو ئةو كارنامـة، يـان ئـةو كَيشـانةى كـة ثةيوةنـدى بـة بـةرذة         جدى بنَى، بة تايبةتى كة ئَيم
وةندى طشتى هةية، بة مافى خةَلكةوة هةية، ثةيوةندى بة ذيانى طشـتيةوة هةيـة، بـةر َى و شـوَينةكانى كـة      

، ة داومانةتة سةرؤكايةتى، بة ذمارةى ياسايى ثَيشكةمشان كردووة، ة ئةوةى ثةيوةندى بة ثر ؤذةكانةوة بـىَ 
ــرى          ــة وةزي ــدى ب ــة ثةيوةن ــةبووة، ك ــووتةمةنيةوة ه ــة س ــدى ب ــة ثةيوةن ــَى، ك ــتةوة ب ــة ياداش ــدى ب ثةيوةن
ثةيوةنديدار بووة، ة ئةوةى ثةيوةندى  بـة سـاقامطريى و ئاسايشـى هـةرَيم، ثةيوةنـدى بـة وةزيـرى نـاوخؤ         

انةمان داوةتـة بـةر َيز   هةبووة، ة ئةوةى ثةيوةندى بة ر ووداوةكانى هاتوضـؤوة هـةبووة، هـةموو ئـةو ياداشـت     
سةرؤكايةتى بؤ ئةوةى بتوانني بة ئةركى خؤمـان هةَلسـني، بـةَمم بةداخـةوة نـةمانتوانى، ئَيسـتا لـة وةرزى        
كؤتايني، يةعنى ماوةيةكى زؤر كةم ماوة، نةمانتواني لة ئاست ئةركى خؤمـان بـني، لةبـةر ئـةوةى نـاتوانني      

 .ى خؤمان، سوثاسبَى دةنط بني لة ر است جَيبةجَى نةكردنى ئةرك
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، بةر َيز بةنيسبةت وةزيرة بـةر َيزةكانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، هـةموويان ئـةو       
ماوةى ماوة، بة تةسةلسول بانط دةكةينة ئَيرة، ميوانداريان دةكةين، ثةرلةمانين بة ئةركى ياسـايى خـؤى   

رسيارانةى كة بةر َيطايةكى ياسايى هةر ئةندامَيكى ثةرلةمان، لةهةر وةزيرَيكى زؤر بة باشى هةَلساوة، ئةو ث
ــةثَين          ــةمان، ل ــؤَلى ثةرل ــةناو ه ــةكات، ل ــدميى ئ ــراو تةق ــةتى بةنووس ــةقى خؤي ــات، ه ــةوَى بيك ــةر َيز ئةي ب
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ى ثةرلــةمانتاران، لــةثَين جــةنابى وةزيــرة بــةر َيزةكان، لــةثَين خــةَلكى كوردســتان، كــة لــة كــةناَلى ئامســان  
ثةرلــةمانى كوردســتانةوة بــاَلو ئةكرَيتــةوة، طوَييــان لــة ثرســيارةكةى ئةنــدامانى بــةر َيزى ثةرلــةمان ئــةبَى،  
هــةروةها ر َيــزدار جــةنابى وةزيــر كــة وةَمم ئةداتــةوة، بــؤ ئَيمــةة ئــةمر ؤ طشــت وةزيرَيــك لــةناو هــةرَيمى    

ة، ئـةركيان هةيـة، كارةكـةيان هـةر     كوردستان جَيطاى ر َيـزن،  هةمووشـيان متمانـةى ثةرلـةمانيان وةرطرتـوو     
كةس لة بوارى خؤى موهيمة، ئةو ر ؤذة وةزيرى شارةوانى هات، ئيمر ؤ جةنابى وةزيرى ئةوقار و كاروبارى 
ئاينى لَيرةية، هةفتةى داهاتوة وةزيرى ترى بةر َيز دَين، جةنابتان ئةتوانن لةو بوارةوة هةر ثرسـيارَيكتان  

بى وةزيرى ئةكةن، ئةوين كة خؤى حازر ئةكات و جواب ئةدرَيتةوة، ئةو هةية، بة نووسراو تةقدميى جةنا
ــايى        ــارةى ياس ــةمان، ذم ــاو ثةرل ــرى ن ــتةكانى ت ــةى ليس ــردووة، ئةوان ــدميتان ك ــةنابتان تةق ــراوانةى ج نووس
تةقدميى كردووة، هةمووى ر َيطةى ياسايى خؤى ئةطرَيت، هيض كامةيان ثشت طوَى ناخرَيت، ئَيستاة دةسـت  

خوَيندنةوةى ناوةكان، جَيبةجَى كردنى ئةو ئةركةى كـة ثَيمـان  سـثَيردراوة، لـة بةرنامـةى كـار        دةكةين بة
دانراوة، تكايـة هـةر كةسـَيك خـاَلَيكى تـرى بـةدةر لـة بةرنامـةى كـارى هةيـة، ئـةتوانَى بَيتـة سـةرؤكايةتى،              

 .لةطةَليان دائةنيشني، هيض نوقتةى نيزامى نية، نيزامية، فةرموو
 

 :بهاءالدينعبدالعزيز بةر َيز عمر 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى ثةير ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان، شـتَيك بـريى بـةر َيزتان دَينمـةوة، كـة بانطهَيشـتى         ( 57)من بةثَيى ماددةى 

( 6)بةر َيز وةزيرى ئةوقار، لةسةر داوايةكى كوت و ثر ى بةر َيزت بوو، بـةخَيرهاتنى دةكـةم، بـةَمم بر طـةى     
ثةير ةوى ناوخؤ مار ئةدات بة سةرؤكى فراكسيؤنى ثةرلةمان، كة داوا بكات بابةتَيكى بـة   (57)لة ماددةى 

ثةلةو كوت و ثر و ئةوانة خبرَيتة كارنامةوة،  لَيرة ديارين نةكراوة بةنووسـني بـَى، ئَيمـة ثـَين شـةة ر ؤذ      
كـرا، داوامـان كـرد بـةر َيز      عةرزى بةر َيزمتان كرد لَيرةوة، ثةرلةمانتاران هةموو ئاطادارن، تةسنيةشى لةسةر

وةزيرى ناوخؤ بَيتة ثةرلةمان، ضونكة ئةم كةة و هةوايةو وةزعةى كوردستان ئةوة ئةخوازَيت كـة بـةر َيز   
وةزيرى نـاوخؤ لَيـرة ئامـادة بوايـة، بةداخـةوة بـةر َيزتان وتتـان بـة بـةر َيكارى ياسـايى بـَى، ر َيكـارى ياسـايى              

وةزيرى ناوخؤ لةطةَل سـةرؤكى حكومـةت، لةطـةَل سـةرؤكايةتى هـةرَيم       فةرموو ئةمر ؤ طرياوةتةبةر، بةر َيز
ئَيستا لةم كوردستانة نني، زؤر زؤر من بة شتَيكى نائاسايى ئةزامن، كؤبوونـةوةى ئـةمر ؤ لـةكاتَيكا كـة هـيض      
كاتَيك ئافاقَيكين ديار نية، بؤ هاتنى بـةر َيز وةزيـرى نـاوخؤ، ئـةو وةزعـة بـة موعةلـةقى ماوةتـةوة، ئةمـة          
خاَلى يةك، خاَلى دوو، ئَيمة كؤبوونةوة بـة سـةمحيةتى جةنابتانـة بـة ثةلـةة ئيعالنتـان كـرد كؤبوونـةوة         
كــرا، جَيطــةى ر َيــزة كؤبوونــةوةى ثةرلــةمان، بر يــارى باشيشــى ىَل كةوتــةوة، تــا ئةمر ؤشــى لةطــةَل بــَى ئــةوة   

ين، ثةرلـةمانتارانى بـةر َيز هـةر    بر يارانة بة حكومةت نةطةيشتووة، ئَيمة بؤية كؤبوونةوةى بـة ثةلـة ئةكـة   
كةسة لة شوَينى خؤى، تةنانةت جارى واة هةية، مومكينة لة خاريج ر ؤذَيك ثَين ئةخات بؤ هاتنةوةى بؤ 
ئةوةى بر يار بةزوويى بطات بة حكومـةت، كـة وةختـَى ئَيمـة كـؤ ئةبينـةوة، يـةك شـةو و ر ؤذى تـةواو قسـة           
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يةتى ئةنومةنى وةزيران يان بةميةنى ثةيوةنديدار، فةلسةفةى ئةكةين، بر يار ئةنووسرَى ناطات بةسةرؤكا
كؤبوونـةوةى بـة ثةلــةو نـا ئاســايي ضـية ، لةبـةر ئــةوة مـن دةســت خؤشـى لـة كــاك كـاردؤ ئةكــةم، بـؤ ئــةو           

 .......بريخستنةوانةى، ئةطةر ر وخستم بدةى شةة، حةوت خاَلى طرنط بريى بةر َيزتان ئةخةمةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية، تةواو بوو، نوقتةى نيزاميةكةت طةيشت، ر َيزم بؤت هةية، بة هةقيقـةت بةنيسـبةت وةزيـرى نـاوخؤ     
خةتاى خؤتان بوو، من لَيرة ئيلحاحم لَيتان كرد، ومت با نةخرَيتة دةنطدانةوة، خستانة دةنطدانـةوة دةنطـى   

ئيمر ؤ لة باتى ئةم بةر َيزة كة تةواو نةهَينا، ئةمة يةك، بؤ بانط كردنةكةشى، ئةطةر نةخرابواية دةنطدان، 
دةبوو، سبةى ضوارشةم بوو، بةر َيزيااان ئةهَينا، ئيعالن كاكة  ئَيوة ئيلحاح دةكةن لةناو ثةرلـةمان خبرَيتـة   

دةنطدانةوة، ر ةجام لَيتان كرد، هةوَلمدا فائيدةى نةبوو، ئَيستاة لة نزيكرتين وةقت بةر َيزيان دَيتة ئَيرانـة،   
ةكرَيتـة موزايـةدةى سياسـى، رةجـام لةطشـت ئـةو خوشـك و برايانـة هةيـة، ئَيسـتا سـؤزان شـةهاب             تكاية بان

فةرموو ثرسيارةكةت بكة، كاكة هةر بةر َيزَيك، هةر ئةندامَيكى ئةو ثةرلةمانةى بةر َيز ئةطةر بة حوجةية، 
 .فةرمووئارام موراعات بكة قةينا با مةجاليان بدةينَى، كاك 

 
 (:ئارام)قادربةر َيز ايوب نعمت 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو ر ؤذة ئاماذةت كرد كة طواية وةزيـرى نـاوخؤ بـانط نـةكراوة، بـةَمم بـة زيـاتر لـة سـى و هةشـت ئةنـدام            

 .....ثةرلةمان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــن،  بــةر َيز، مــن بــة جنــابتم وت، ئيلحــاحم لَيتــان كــرد مةخيةنــة دةنطدانــةوة، كاكــة هــةموو وةزيرةكــان     دَي
هةرضةند وةزير، ئةوة بؤ ر َيطا و بان بوو، ئَى، بؤ ر َيطاو بـان دَيـت، ئَيسـتا لـة بةرنامـة دامـان نـاوة، وةزيـرى         
ناوخؤ دَي، وةزيرى ئاوةدانكردنةوة دَى، وةزيرةكانى تر دَيـن، هـةموويان دَيـن، يـةعنى دَلنيـات دةكـةم، ئـةو        

ةك دوو وةزيــر بــَى يــان ســَى وةزيــر بــَى، فــةرموو وةزيرانــةى كــة هةيــة، هــةتا ئةطــةر كردمانــة لــة هةفتةيــ
 .بةردةوامبة

 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت قادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو بةر َيزةى باسى ئةكةى، باسى ميواندارية، بةس ئةوةى كة ئةندام ثةرلةمانـةكان داوايـان كـردووة، باسـى     
طـةورة كـة بريتيـة لـة هاتوضـؤ، هـةر وةَممـت نـةبووة          بانط هَيشت كردن و لَيثَي،ينةوةية، بـؤ كارةسـاتَيكى  

بةر َيزتان، يةعنى بتانوتاية كؤبوونةوةكة ناكرَى، يان هةردوو وةزير بانط ئةكرَيت، خؤى كَيشةكة لةوةدايـة  
 ......كة يةعنى ئةمة هةمووى ياداشتة، هةمووى داواكارية، سةرؤكايةتى ثةرلةمان وةَمم ناداتةوة

 :ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل
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وةَممــى هــةمووتان هةيــة، كــة وةَمم نــةهات، يــةعنى تةَلةبةكــةت قةبووَلــة، لــة بةرنامــةى كــار دائةنــدرَيت،  
لةكاتَيكى موناسيب دَيت، من وا بة ئةمانةتةوة ثَيتان ئةَلَيم، طشت وةزيرةكان لة بةرنامة دامـان نـاوة، يـةك    

تةيــةك دوانيــان بــَي، لةوانةيــة  مالــة لــة هةفيــةك بانطيــان ئةكــةين، تةشــريفيان دَيتــة ئَيــرة، ئينيــا ئيحتي  
 .انيان بَى، لةوانةية هةفتةى يةكيان بَى، كاك دَلشاد فةرمووسيي

 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةر مةوزوعى تةسويت كردن، لةسـةر هـاتن و نـةهاتنى وةزيـر، تـةبيعى ئَيمـة قـةت خـوا نةخواسـتة لـة           
زدى ئةوة نادةين كـة وةزيـر بَيتـة ثةرلـةمان يـان نَيتـة ثةرلـةمان، حـةز دةكـةم ئييـازة           ثةرلةمان دةنط لة 

بدةى، ضونكة زؤربةى برادةرانى ئَيمة بووينة و فراكسـيؤنى كوردسـتانى بـووة، كـةوا دةنطمـان لةسـةر داوة،       
بابـةتَيك بـة    ئةم مةس ةلةية ئَيمة طومتان بةرنامةيةك هةية، وةزيرةكان بانط دةكـرَين، كاتَيـك وةزيـر، بـؤ    

تةنها بانط بكرَيت، بؤ اوونة، ئةوةى ر ووداوةكانى هاتوضـؤ، مـن نـاَلَيم ئةوةنـدة نـاهَينَى، بـةَمم ئةطـةر تـؤ         
وةزيرت بةو عينوانة بانط كـرد، ئَيمـة بؤمـان نيـة لـة هـيض مـةوزوعَيكى تـر ثرسـيارى ىَل بكـةين، ئـةوكات            

وة دةَلـَى كاكـة ئَيمـة بـؤ بابـةتَيكى موحـةدةد بـانط        سةرؤكايةتى و وةزيـرى بـةر َيزين ر ووبـةر وومان دةبنـة    
كراينة، تكاية لة ضوارضَيوةى ئةم بابةتةدا قسة بكةن، ئَيمـة كـة طومتـان دةرطـا كـراوة بـَى كـة وةزيـر بـانط          
دةكرَيت بؤ ئةوةى بتوانني هةموو ثرسيارةكان بكةين، بةيانى وةزيرى ناوخؤ دَيت، يةكَيك لةسـةر هاتوضـؤ   

َيك لةسةر ر ووداوى زاخؤ لَيى دةثرسَى، يةكَيك لةسةر دابةة بوونى ثؤليس لَيى دةثرسى، لَيى دةثرسَى، يةك
ضةو نازامن وةزعى ئةمنى و ثاراسنت و هةموو ئةمانة، مةبةستى ئَيمة ئةوةيـة، ئَيسـتاة   ويةكَيك لةسةر مو

ردنـى وةزيـرى   ئَيمة لةطـةَل ئةوةداينـة لـة نـزيكرتين دةرفـةت،  فيعلـةن ئةولةويـةتين بـدرَيت بـة بـانط ك          
ناوخؤ، بة حوكمى ئةوةى كة مـادام وةكـو بَلَيـى وةزارةتـةكان و بابةتـةكان زؤر ثةيوةنديـدارن بـة وةزارةتـى         
ناوخؤوة، كراوةة بَى، ئةوة نةبَى بؤ بابةتَيكى دياريكراو بَى، هةر بؤ ئةوةى مةوقفى ئَيمة وازح بَى، ئةطينا 

 .ة ثةرلةمانئَيمة لة زدى ئةوة دةنط نادةين كة وةزير نةيَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاكة مةعلومة، مةوزوعةكـةمان مةعلومـة، بؤضـوونى ئـةو بةر َيزانـةة، ر َيـزم بؤيـان هةيـة، ئـازادن لـة بـري            
كردنةوة و لة هةر هةَلوَيستَيك، ئَيمة بةرنامةمان داناوة بؤ ئةوةى جةلسةكة تةعتيل نةبَى، وةزيرى ناوخؤ 

 .دَى، وةزيرةكانى ترين دَين، خةَمس، جةنابى سؤزان كةرةمكة دَى، وةزيرى ئاوةدانكردنةوة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشةكى بةخَيرهاتنى وةزيرى ئةوقار دةكةم، ئَيمة سوثاست دةكـةين، بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمان، ئَيمـةة      
بانطهَيشتى وةزيرى ناوخؤ، جةنابت تـةحويلى  وةكو فراكسيؤنى كوردستانى ياداشتمان ثَيشكةة كردبوو، بؤ 
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ليذنةى ثةيوةنديدارت كردو، ديارة خرايـة بةرنامـةوة، هـةر بؤيـة ئـةو بةر يزانـة تـةنها ميـةن نـةبوون كـة           
 ....ياداشتيان ثَيشكةة كردووة، ئَيمةة ثَيشكةمشان كرد

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةمَيك ر وون كردنـةوة بـدات، ثاشـان ثرسـيارةكان بكـةن،      بةر َيز، هينةكـةت تـةواو بـوو، بـا جـةنابى وةزيـر كـ       

 .جةنابى وةزير ر وونكردنةوةى خؤت بدة، فةرموو
 :اييينوةزيرى ئةوقار و كاروباري ئ/ بةر َيز كامل حاجى على

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةكــةم بــؤ ئــةو ، سوثاســتان السااالت علاايكم ور ااة اهلل وبركاتااهبــةر َيزان ئةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتان، 

ميواندارية لة هؤَلى ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستان، لـة ثايتـةختى كوردسـتان، جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان       
 .وةآلمى ثرسيار بدةمةوة يان قسة بكةم و باسى ضامكى و شتى وا بكةم 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اشـان ئةندامـة بـةر َيزةكانين ثرسـيارى     ئةطةر لة ضارةكَيك باسى ضامكى و  ئةنامدانى كارةكـان بكـةى و ث  
 .خؤيان بكةن جةنابى وةزير فةرموو 

 
 

 :وةزيرى ئةوقار و كاروبارى ئاينى/ بةر َيز كامل حاجى على

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دووبارة نار ةزايى خؤمان وئيدانةى ئـةو كـارة توندوتيذيـة دةكـةين كـة       1/11/1111بةهؤى ر ووداوةكانى 

ندنى موَلك و ماَلى هاووآلتيان و سووتاندنى بارةطاكـان و هـةروةها لةهـةر ر وودانَيكـى تـرو      بووة هؤى سووتا
هةر كاتَيكى تر ة دامودةزطاكانى حكومى بَى يان مةقةراتى حيزبى بَيت يان موَلك و ماَلى هاووآلتيان بَيـت،  

ى ئـةوقار سـووتَينراوة، بـؤ    دوَينَى شةو لة ر انية ذوورى ئيدارةى قوتاخبانةى مةدرةسةيةك سةر بة وةزارةتـ 
ــؤ ئــةوةى           ــةم ب ــرد، حــةز دةك ــةكمان دةرك ــة بةياننامةي ــةو ر ووداوةى ر انيــة، ئَيم ــارةى ئ ــان، دةرب ئاطاداريت
بةر َيزتانى خبوَينمةوة كة هةندَى ثرسيار لة ثرسيارةكان هةيـة و لَيـرة هةنـدَيكى وةآلم دراوةتـةوة، بـةناوى      

ر وويانــدا  1/11/1111كــةوا ئــةو ر ووداوانــةى ر ؤذى هــةينى  خــوا، خــةَلكى كوردســتان ئاطــادار دةكةينــةوة
بةهؤى ثَيوةرَيك، كارَيكى نـةخوازراو و دوور لةهـةموو عـورفَيكى ئـاينى و ياسـايى بـوو، وةزارةتـى ئـةوقافى         
حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة كاتَيك دا نيطةرانى خؤى  لـة هةَلسـوكةوتى نامةسـ ول و تَيكدةرانـةى ئـةو      

كــة ثــةممارى مــاَل و مــوَلكى هاووآلتيــانى هــةرَيمى كوردســتانيان داوة، داوا دةكــات لةميةنــة  كةســانة دةكــات
ثةيوةندارةكان ئييرائاتى ياسايى لةطةَل هةموو ئةو كةسانةدا بكرَيت كـة هانـدةر و ئةنامـدةرى ئـةو كـارة      

ميــةنَيك نــادات تَيكدةرانــة بــوون، تةئكيــدين دةكةينــةوة كــةوا وةزارةتــى ئــةوقار رَيطــا بــة هــيض كــةس و   
مينبةرى مزطةوتـةكان بكاتـة سةرضـاوةى هانـدان و تَيكـدانى ر ةوشـى ثَيكـةوة ذيـان لـة هـةرَيمى كوردسـتان            
هةركاتَيك، دَلنيا بني كة مامؤستايةكى ئاينى لةم مةسةلةية دا بةشدارى لـة هانـدانى خـةَلك كردبَيـت و لـة      
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ياسـا ئييرائـاتى لةطـةَل دةكرَيـت، لـة كؤتـايى دا        مينبةرى مزطةوتةوة فةتواى هاندانى دابَيت ئـةوا بـة ثَيـى   
تةئكيــد دةكةينــةوة كــةوا مامؤســتايانى ئــاينى كوردســتان هةميشــة ر ؤَلــى ئاشــتى و ســةقامطرييان بينيــوة و  
ضــاوةر وان دةكــةين لــة ئَيســتا و  لــة ئايندةشــدا لــةم ر ؤَلــة ئــاينى و نةتةوةييــة بــةردةوام بــن، بؤيــة داوا لــة  

مزطةوتةكانى كوردستان دةكةين لةمةودوا بةشَيكى وتارةكانيان تةرخان بكةن بؤ  سةرجةم ئيمام و خةتيبى
طرنطــى ثاراســتنى ســةقامطريى و ئــاينى و ثــريؤز ر اطرتنــى موقةدةســاتى ئيســالمى و ئاسايشــى نةتــةوةيى و   

وَل خةَلكى كوردستان لة مةترسيةكانى ئةو ر ووداوانةى كة لـة شـارى زاخـؤ ر وويانـدا ئاطـادار بكةنـةوة و هـة       
بدةن لة وتارةكانيان دا ئومَيدى ئاشتى و ثَيكةوة ذيان بة خةَلكى بـدةن و نوَيـذخوَينان لةهـةر نةزعةيـةكى     
مةزهةبى و تايفى دوور خبةنةوة، دةربارةى منارةى خورماَل كة كلتـورَيكى كـؤنى كوردةواريـة و زؤر قسـة و     

ئةوقار هةَلناستَى  بـة ضـاك كردنـةوةى    باسى لةسةر دةكرَيت كةوا حكومةتى هةرَيم بة تايبةتى وةزارةتى 
ئةو منارةية، ئَيمة ئةوة دةخةينة ر وو بؤ هاووآلتيان و بةتايبةتى ناوضةى هةورامان و خورماَل و هةَلةجبة، 
داوامــان كــرد لــة ســةرؤكايةتى ئةنومــةنى وةزيــران و ســكرتاريةتى ئةنومــةنى وةزيــران بــة نووســراومان  

كة وَينةيةكى هاوثَي،ة بـؤ ئةنامـدانى دةرخسـتيةكى بـة      14/1/1111لة  14نووسينطةى تايبةت ذمارة 
ثةلة بؤ نؤذةنكردنةوةى منارة كة لة ر َيطـاى ثارَيزطـاى سـلَيمانيةوة و هـةروةها بةر َيوبةرايـةتى ئـةوقار بـة        

بؤ ئةم مةبةستة منارةكة تةسليم  9/11/1111لة  7161لة نووسراوتان نهَينى ذمارة  4طوَيرةى بَرطةى 
بةر َيوبةرايةتى شوَينةوارى سلَيمانى بؤ نؤذةنكردنةوةى، دواتر تةسليمى ئَيمةى بكةنةوة بة طوَيرةى  كرا بة

كة وَينةيةكى هاوثَي،ـة، ئَيسـتا دةرخسـتةيةك ئامـادة كـراوة بـؤ        11/1/1111لة  931نووسراومان ذمارة 
ة بر يـارة بـدرَيت بـة يـةكَيك لـةو      نؤذةنكردنةوةى لةميةن ثارَيزطاى سلَيمانى و بةر َيوبةرايـةتى شـوَينةوارةو  

دوو كؤمثانيايـةى كـة عروزيـان ثَيشـكةة كـردووة بـة كؤمثانيايـةكى ئَيرانـى و و كؤمثانيايـةكى بــةريتانى،          
ــوَينةوارى        ــةتى ش ــلَيمانى و بةر َيوبةراي ــاى س ــة ثارَيزط ــة ب ــتةوخؤى هةي ــدى ر اس ــة ثةيوةن ــةم بابةت ــتا ئ ئَيس

ةسـليمى ئـةوانى تـر كـردووة بفـةرموون بـؤ ئاطاداريتـان و لةطـةَل         سلَيمانى، ضونكة وةزارةمتان ئةم كـارةى ت 
 .ر َيزمان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو كةرةمكة بةردةوام بة
 (:وةزيرى ئةوقار و كاروبارى ئاينى)بةر َيز كاميل حاجى على 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيـى هةَلسـاوة لـةم مـاوةى دوو سـاَلةدا، بـة مةبةسـتى بةسـةر         ئةو كارو ضامكيانةى كـة وةزارةتـى ئـةو قـار ث    
كـة   5/1بـؤ   14/11كردنةوةى ئةو خولة ر ؤشنبرييةى كة لة ئةزهةرى وآلتى مصر ئةنامدرا لة بةروارى 

وتاربَيذى كوردستان تَييدا بةشداريان لةسةر خةرجى خَيرخوازَيك كرد و وةزارةمتان سةرثةرشتى ئـةم   11
دوو ر اثرسيمان ئةنام دا بؤ مامؤسـتايانى  / دانيمان كرد بؤ ماوةى هةفتةيةك، يةكةمخولةى كردبوو و سةر

بةشدار بووى خول كة لة هةرَيمى كوردستان ضوو بوون، ئةوةى تريان بؤ مامؤستايانى زانكؤى ئةزهةر تاكو 
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ى زؤرى بـةم  بزانن ر ادةى لةيةك تَى طةيشنت و سوود و قازانى خولةكان ضةندة، ر اطةياندنى مصـرى طرنطـ  
ــان و        ــةورة زاناي ــةَل ط ــةنام درا لةط ــاوثَيكةوتن ئ ــت ض ــة هةش ــاتر ل ــوو، زي ــة داب ــة و خومن ــؤرة ثةيوةندي ج
مَيذوونووس و ئـابوورى ناسـانى ئيسـالمى مصـرى كةلـة سـايتةكة بآلوكراونةتـةوة، ثَيشـنطايةكى تايبـةمتان          

ايــةوة دةربــارةى ضـــؤنيةتى   كــة لةميــةن بـــةر َيز وةزيــرى ئةوقافــةوة كر     3/11/1111ئامــادة كــرد لــة    
ــنج  78بةر َيوةضــوونى خــوىل ئةزهــةر بــوو كــة ثَيكهــاتبوو لــة    لــةو كاتــةوة / تــابلؤى قــةبارة نيــو شــيت، ثَي

ثةيوةندى وةزارةمتان بةرةو باشى دةر وات و هةروةها لةطةَل ر ابيتةى عاملى ئيسـالمى خـةلييى ئةزهـةر كـة     
َلـةتانى ئيسـالمى دةكـات نيازيانـة نووسـينطةيةك لـة       ئامادة باشى بـؤ كردنـةوةى خـول و ثةيوةنـدى نَيودةو    

بة هاوكارى لةطةَل كؤليذى كةمر لة طةرميان زنرية  14/11/1111لة بةروارى / هةولَير بكةنةوة، دووةم
ــتى و       ــتى زانس ــةوةى ئاس ــؤ بةرزكردن ــتى ب ــةى زانس ــتنى بةرنام ــارةى دار ش ــةنام داوة دةرب ــتنَيكمان ئ دانيش

ئةم بةرنامةية شَيوازَيكى ستانداردى زانستى نَيودةوَلةتى بةخؤيةوة طرتـووة و كـارى   وتاربَيذة بةر َيزةكان و 
 1111لـة سـاَلى   / لةسةر كراوة و بةشَيكى داخلى بةرنامةى سرتاتيذيةتى وةزارةتى ئـةوقار كـراوة، سـَييةم   
ربوونى ئةنتةرنَيت توانيمان دوانزة خوىل تايبةت بة هاوكارى ر َيكخراوانى تواناسازى ئةنام بدةين كة بؤ فَي

مامؤستاى وتاربَيذ بةشداريان تَيدا كرد كة لة دةخـةرى   111و بابةتى بةر ةنطاربوونةوةى توندوتيذى بووة، 
شةقآلوة و  هةولَير و كؤيـة و ئـاكرَى و دةوروبـةر و بابةتـةكانى وةك موحـازةرة دةطـوتران لةسـةر ر ةوشـى         

ريؤز و ئابوورى ئيسـالمى و عةولةمـة و ذينطـةثارَيزى و    بةر ةنطاربوونةوةى توندوتيذى لة ئاينى ئيسالمى ث
شَيوازى وتارى سةركةوتوو و ر َيز و ثايةى ئـافرةت لـة ئيسـالم و فةلةكيـةت و ثَيكـةوة ذيـان و لَيبـوردةيى و        
يةكرت قبوَل كردن و بةرةو مةدةنيةت، كردنةوةى ئةم خومنةى كة ر استةوخؤ كة بةر َيوة دةضـوون لةميـةن   

ة لةسةر بودجةى نةسريةي ر اطةياندن، خولَيك لة طةرميان بـؤ مـاوةى هةفتةيـةك، خولَيـك لـة      ر اطةياندنةو
خولَيك لة شارى كؤية بؤ ماوةى  19/4/1111ةوة بؤ  16/4/1111شارى دهؤك بؤ ماوةى هةفتةيةك لة 

ــة   ــةك ل ــا  16/6/1111هةفتةي ــة       7/4/1111ت ــةك ل ــاوةى هةفتةي ــؤ م ــلَيمانى ب ــارى س ــة ش ــك ل ، خولَي
تـا    14/11/1111، خولَيك لة شارى زاخؤ بؤ ماوةى هةفتةيـةك لـة   16/11/1111بؤ  13/11/1111
خولَيـك لـة شـارى    / 15/8/1111بـؤ  / 11/8، خولَيك لة ئاكرَى بؤ ماوةى ضوار ر ؤذ لـة   31/11/1111

، خولَيك لة شارةزوور بؤ ماوةى ضـوار ر ؤذ لةبـةروارى   15/8/1111بؤ / 11/8دهؤك ماوةى ضوار ر ؤذ لة 
بة مةبةستى ر او سةرنج  15/8بؤ / 11/8، خولَيك لة شارى ر انية بؤ ماوةى ضوار ر ؤذ لة 15/8بؤ  11/8

دان لةسةر ئةو ناميلكة و كتَيبة ئاينيانةى كة لة ضاثخانةكانى هةرَيمى كوردسـتان بـة ضـاث دةطةيةنـدرَين،     
و ناميلكةى ئاينى نَيردرانـة   جؤر لة كتَيب 117بة هاوكارى وةزارةتى ر ؤشنبريى  1111و  1111لة ساَلى 

وةزارةت بؤ ئةوةى لة ر اطةياندن ر او بؤضوونى شةرعى ثَيويست بـدرَيت ثـَين ضـاث كردنيـان، بـة هاوكـارى       
زانايانى شارةزا و سةرةنام ر اثؤرتةكة نَيردرانة وةزارةتى ر ؤشنبريى كة بةر استى ئةمة ثرؤسـةيةكى ثـريؤز   

لة كلتور و نةريتى سةردةم دذ بة ثريؤزي ئيسالم خبرَيتة بازار ةوة، بة  بوو بؤ ئةوةى نةتوانرَى بابةتى دوور
 ....... .ضاث طةياندن و كر ينى ذمارةيةك كتَيبى  ئاينى لة نةسرية
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية بَى دةنط بن ئةو بةر َيزةى دةيةوَى قسة بكات ب،َيتة دةرةوة و قسة خؤى بكات و بَيتـةوة، بـا ئـةوانى    
 .ر طوَييان لة جةنابى وةزير بَيت، جةنابى وةزير فةرموو كةرةمكةت

 (:وةزيرى ئةوقار و كاروبارى ئايين)بةر َيز كامل حاجى على 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اول احلفظ )وةك وةفدَيك لة كؤنطرةى موئتةمةرى  17/11/1111و  13وةك بةشدارى كردن لة بةروارى 
غـدا لـة هـؤَلى كؤليـذى ئيمـام ئـةعزةم بةغـدا ئـةنام دراوة و لـة ر ؤشـنايى ئـةم            لـة بة ( والقراءات يف العاراق 

كؤنطرةيةدا طةلَيك ضاوثَيكةوتن و طفتوطؤ كرا بؤ خزمةتى ر ةوشى ئاينى ثريؤز و خزمةتى قورئـانى ثـريؤز   
 و ثَيشنيارةكااان ثَيشـكةة كـردن دةربـارةى بةسـتنى ضـامكى كـؤر  و كؤبوونـةوةى ئيسـالمى لـة هـةولَيرى          

ثايتــةخت و ئــةوةمشان ثــَى ر اطةيانــدن كــة ئَيمــة لــة هــةرَيمى كوردســتان بــةردةوامني لةســةر ر َيبــازى            
ر اسـتةقينةى خزمـةت طةيانـدن بــة بـةرةو ثـَين بردنــى ر ةوشـى ئـاينى ثــريؤزى ئيسـالم و قورئـانى ثــريؤز،          

وةيـةكى سـةربةخؤ كـة    وةزارةتى ئةوقار وَيـر اى بـوونى كؤمةَلـةى قورئـان خوَينـان لـة هـةرَيم وةك ر َيكخرا       
ــة       ــةكى تايبــةت ب ــةرَيم ثةميانطاي ــة ه ــار ل ــةم ج ــاَلين يةك ــؤ ئةمس ــةردةوام كــارو ضــامكى ئــةنام دةدات ب ب
لةبةركردنى قورئان كراوةتةوة و لةم دةخةرةة دا ر ؤذ بة ر ءذ لة بوارى ئيعيازى زمانةوانى هـةنطاوى بـاة   

ة زانكؤكـانى كوردسـتان، وةزارةتـى ئـةوقار بـة      دةنَيت بة تايبةتين لة كؤليذى ديراسـاتى ئيسـالمى سـةر بـ    
شانازيةوة هةنطاوةكانى بةرةو ر ةوشى ميانر ةوى و سوود وةرطرتن لة زانكؤى ئةزهةر ثةيوةندى تونـدوتؤَلى  

مامؤســتاى ئــاينى لــة خــولَيكى هــةفتا ر ؤذيــدا لــة قــاهرية بةشــداريان كــرد، سةرثةرشــتى كردنــى   11هةيــة، 
لةبةركردنى قورئانى ثريؤز، ئةنامى ر ةشنووسى ثالنى سرتاتيذى وةزارةتى خولةكانى هاوينةى فَيركردن و 

ئةوقار بؤ وةزارةتى ثالندانان، كة ئةو ثالنة بة زنرية كؤبوونةوةيـةك و  دانيشـتنَيك ئـةنام دراون و كـة     
ة دراوةتـة وةزارةتـى نـاوبراو، بـ     1111/ 18/1دةستى ماندووبوون و ئةركَيكى زؤرى بـؤ دراوة لةبـةروارى   

ر ةشنووسى سندوقى زةكات دراوةتـة سـةرؤكايةتى ئةنومـةنى     31/5/1111لة  3115نووسراومان ذمارة 
 15وةزيران كة بةر استى ئةم ثرؤذةيـةة هـةم ديسـان لةميـةن ر اطةيانـدنى ئاينيـةوة تـةواو كـراوة، مـاوةى          

كـارة تـةواو بـووة، دراوةتـة     مانطى بردووة كة بة وردى و بة ديراسةيةكى زانستيانة و ثالنَيكى شاياندا ئـةو  
ــوودى ىَل        ــالمى دا س ــاملى ئيس ــة ع ــةك ل ــة ثرؤذةي ــة ببَيت ــد هةي ــوة، ئومَي ــى بر ي ــةنطاوى باش ــى داد ه وةزارةت
وةربطريدرَيت و حاليةن ناوةر ؤكةكةى لة زانكؤى ماليزيا دراوةتة قوتابيةك بؤ نووسـينى ر يسـالةى ماسـتةر،    

طةياندنى ئاينى و هةرَيمى كوردستان، لة ئَيـوارةى ر ؤذى يـةك   كة ئةمةة شانازية بؤ وةزارةتى ئةوقار و ر ا
وةفـدَيكى زانايـانى عرياقـى كـة ثَيكهـات بـوون لـة ذمارةيـةك زانايـانى ئـاينى            4/1/1111شةممة ر َيكةوتى 

هةردوو مةزهةبى سونة و شيعة سةردانى وةزارةتى ئةوقار و كاروبارى ئاينيان كرد بة سةرؤكايةتى بةر َيز 
نوَينـةرى بـةر َيز سسـتانى لةطـةَل ذمارةيـةك      ( حممد صادق)ئةميندارى طشتى و ( ناعم خةفاجىعلى عبدال)

ــوان     مامؤســتايانى هــةرَيمى كوردســتان بــة مةبةســتى زيــاتر لــة هةماهــةنطى و ثتــةو كردنــى ثةيوةنــدى نَي
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بـؤ طشـت   ر يزةكانى زانايان لة سةرتاسةرى عرياق، ضةسـثاندنى دؤسـتايةتى ميـانر ةوى دوور لـة توندوتيـذى      
ثَيكهاتـةكانى عــرياق، لـةم دانيشــتنة دا بـةر َيز كــاميلى حـاجى عــةىل وةزيـرى ئــةوقار بـةخَيرهاتنى وةفــدى       
ميوانى كردو لة وتةيةك دا هيواى خواست كة ئـةم جـؤرة سـةردانة هةماهةنطيـة بـة بـةردةوامى هـةبَيت و        

كـردةوة، ر ؤَلـى زانايـانى ئـاينى     ثتةو تر بَى و ثشتطريى خؤى دةربارةى بؤضوونةكانى وةفدى ميوان دووثات 
ئيســالمى بــةرز نرخانــد لــة هــةرَيمى كوردســتان بــؤ ضةســثاندنى ثــةيامى ثــريؤزى ئيســالم دوور لــة هــزرى  
توندوتيذى و سةقامطريى و ثَيكةوة ذيانى ر استةقينة هيواى خواست كـة ئيسـالم بـة درومشـة بةنرخـةكانى      

نى موسوَلمانان، ئةوةشى دووثات كـردةوة كـة كوردسـتان    ببَيتة مايةى يةك بوون و توندوتؤَل كردنى ر يزةكا
بووةتة شوَينى حةوانةوةى طشت ثَيكهاتةكان، تةوجيهاتى سةركردايةتى هةرَيمى كوردسـتانى بـةرز نرخانـد    
بــؤ بآلوبوونــةوةى وتــارى ئــاينى كــة طوزارشــت لــة ثــةيامى ثــريؤزى ئيســالم و ئةخالقيانــةى بــةرزى طــةىل    

ى سـةر لـة بـةيانى لـة ديـوانى      11اندنى ئاينى ر ؤذى ضـوار شـةممة كـة كاتـذمَير     كوردستان دةكات، لة رِ اطةي
ر ؤذى بةر ةنطاربوونـةوةى توندوتيـذى دذى ئافرةتـان بـة ثَيـى       1111/ 15/11وةزارةتى ئةوقار بـؤ يـادى   

ى بر يارى ئةنومةنى نةتةوة يةكطرتووةكان دانيشتنَيك ئةنام درا بة هةماهةنطى يةكَيتى زانايانى ئيسـالم 
ــت         ــاوخؤ و طشـ ــى نـ ــةرى وةزارةتـ ــالمى و نوَينـ ــزرى ئيسـ ــدى هـ ــةنفيزى كؤر بةنـ ــةبى تـ ــتان مةكتـ كوردسـ
ثةيوةنديـــدارانى بةرةنطاربوونـــةوةى تونـــدو تيـــذى لـــة وةزارةتـــى نـــاوخؤو ثارَيزطـــارى هـــةولَيرو بـــةر َيز   

و ر َيكخـراوى  عبدالرمحن صديق كةسايةتى و توَيذةر، ر َيكخراوانى ذنـان لـة سـكرتاريةتى يـةكَيتى ئافرةتـان      
تواناســازى و ضــةند ر ؤذنامــة نووســان و كــةناَلى ئامســانى ئامــادةى كؤبوونةوةكــة بــوون، مةبةســت و نيــاز و  
دانيشتنى ئةو كؤبوونةوةية كة تاوتوَيى بريو ر او باس كردنى ثرسَيكى طرنطـى نـاو كؤمـةَلطاى كوردةوارميـان     

بة دةستة جةمعى كـار بـؤ بـةرةنطار بوونـةوةى      تيشكى خبرَيتة سةر، ئةوين بةوةى كة كاتى ئةوة هاتووة، 
ــادارى       ــةين، ئاط ــةر بك ــارى لةس ــةوة ك ــى بةيةك ــة هاوبةش ــدرَيت ب ــةك دابن ــت و بةرنامةي ــذى بكرَي ــدو تي تون
بةرنامةو كـارى يـةكرت بـني، مـادام كارَيكـة ئـةوة هةَلـدةطرَى بـةثَيى بةرنامـةو ثـالن و كـارى هاوبـةة وةك             

ن، كـة ئـاينى ثـريؤزى ئيسـالم     ئاراسـتةيةكى شارسـتانيانة بهـاويَ    بـةرةو  كؤمةَلطةيةكى زيندوو هةنطاوةكااان
ثشـتيوانى دةكـات، لـة لَيبـوردةيى و بةيةكـةوة ذيـان و دذ بـة تونـدو تيـذى ئاراسـتة بكـةين،  لةسـةرةنامى             
دانيشـتنةكة طــةلَيك بابــةت و لَيــك تَيطةيشــنت و ر اســثاردةى تؤكمـة تؤمــار كــران و كرانــة بةرنامــةو كاريــان   

عبـدالفتاح  )بـةر َيز  17/11كرا، لة كةناَلى ر اطةياندنةكان ر اثؤرت و  هةواَليان لةسةر كرا، لةبةروارى  لةسةر
لةطـةَل ئَيمـة سـةردانى    ( اساد العاملى للمدارس امسالمية الدولية) موستةشارى ئةمينى عامى( سليمان امحد

وتن لةطــةَل مامؤســتايان و قوتابيــان،  ثــةميانطاى ئةزهــةرى كــرد لةشــارى هــةولَير، دواى طــةر ان و ضــاوثَيكة  
ئيـدارةى ئـةم ثةميانطايـةو وتةيـةكى ثَيشـكةة كـرد، ئــةم وتةيـة كـة طرنطيـةكى تـةواوى دابـة ر ؤَلـى كــاراى             
وةزارةتى ئةوقار و بةرةوثَين بردنى ر ةوشى خوَيندنى ئيسالمى، كرانةوة بةرةو ئةزهةر بؤ ثيـادة كردنـى   

ئـاينى ئيسـالمدا، طرنطـى ر اطةيانـدنى ئـاينى و بـةرزى ئاسـتى وتـارى         شَيوازَيكى ميانر ةوى و وةسـةتيةت لـة   
ئاينى، بؤية ئَيمةة دةقى دواندنةكةمان ناردة ئةزهةر، لة ر ؤذنامةى ر ةواقـى ئةزهـةرى دابـةزى، لـة مـاوةى      
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ــةور ؤ    ــةناَلى ن ــارى ك ــة هاوك ــان ب ــردوو توانيم ــةت زر اب ــة    73ى حكوم ــةرَيم ب ــاينى ه ــتايانى ئ ــارى مامؤس وت
 1111بطوازينــةوة لــة مزطةوتــةكانى هــةولَيرو دوروبــةرى شــار و شارؤضــكةكانى تــر، لــة ســاَلى   ر اســتةوخؤ

ر اطةياندنى ئاينى توانيويةتى ضةندين كارو ضامكى ئةنام بدات، لةوانةة نوَينةرايةتى وةزارةت بكـات، لـة   
، وةزارةتـى تةندورسـتى،   ئةنومةن وليذنةكانى وةزارةتةكانى تر، وةكو وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةَميةتى

ناوخؤ، ذينطة ثارَيزى هةر كؤر و كؤبوونةوةيةك كة ثةيوةست بَى بةكارى ئةوقار، لةوانةة منداَل ثـارَيزى،  
ــى          ــكةة كردن ــت و ثَيش ــؤرت و ثاداش ــة ر اث ــراوة، ب ــنت ك ــةة دانيش ــة ش ــاتر ل ــارَيزى زي ــداَل ث ــتنى من ثاراس

راوة، ئـةو شـتانةى ثةيوةسـت بووبَيـت، تـوانراوة راو      سرتاتيذيةتى ئةوقار، طةىَل دةسـتكةوتى بـاة ئـةنام د   
بؤضوونى شةرعى لة يةكَيتى زانايان وةربطريَيت، توانراوة ضوار دانيشـنت لـة ديـوان، بـؤ زانايـانى هـةولَير و       
دةوروبةرو شـةقاَلوة ئـةنام بـدرَيت، بـؤ ر وونكردنـةوةى طرنطـى دان بـة توَيـذى منـداَل ثـارَيزى، لـة بـوارى             

لـة وتـار    11وَيذى منداَل لةيادى ر ؤذى جيهانى منداَل، ر اطةيانـدنى ئـاينى بـؤ ر َيزلَينـان لـة      طرينطيدان بة ت
بَيذانى هـةرَيمى كوردسـتان ئةنامـدرا، بـة ئامـادةبوونى وةزيـرى ئـةوقار، ليذنـةى ئـةوقار لـة ثةرلـةمان،            

بـاَلو بوونـةوةى ئـةوة ثةتايـةة     بةرثرسانى وةزارةت تيايدا مةداَلياى ر َيزلَينانيان ثَيدرا، لة بـوارى ئايـدزو    
وةزارةمتان لة ر َيطةى نوَينةرمانةوة، توانيومانة كةشيكردنةوةيكى باشى ئـةم نةخؤشـية بكـةين، بـةهاوكارى     
شارةزايان لة وةزارةتى تةندروستى، لة ديوانى وةزارةت ضوار دانيشنت بؤ مامؤسـتايانى هـةولَيرو قوتابيـانى    

تى وةزارةتـى تةندروسـتى زؤر خؤشـحاَلن بـة طشـتاندنى نووسـراو، بـاَلو        ثةميانطاكان ئـةنام بـدرَيت، بةر اسـ   
كردنةوةى بابةتى تايبةتى لةسـةر ئـةم نةخؤشـية، ئةنامـدانى هةَلمـةتى طةلةكؤمـةكى بـؤ هؤشـدارى دانـة          
هاووَمتيـانى موسـَلمان، كـة زانيـارى و ر ونكردنـةوةى ثَيويســت تـاوةكو ديـوارَيكى ثـؤَمين بَيتـة كايـةوة، ئــةم           

ية تةشةنة نةكات، لةر ووى ذينطة ثارَيزيدا، تَييدا وةزارةمتان لـة ثَيشـةنطة بـؤ خزمـةتى ثـاك و خـاوَين       ثةتا
ر اطرتن و باَلو كردنةوةى ر ؤشنبريى ذينطةيى، شـةة دانيشـنت وةكـو كـؤر  ئـةنام دراوة بـؤ ئـةم مةبةسـتة،         

دَلشـاد  )ن، لةوانـةة مامؤسـتا   تةكليف لة مامؤسـتايانى زانكـؤ كـراوة، كـة موحـازةرةى ثَيويسـت ئـةنام بـدة        
لة ر ؤذى ذينطـة ثارَيزيـدا ثيشـانطايةكى تايبـةمتان كـردةوة كـة       ( مةسعود حممد)مامؤستا ( ئيفاد. د( )طةنؤ

تابلؤى هونةرى دانرابوون، كة لةميةن وةزيرى ئةوقافةوة كرايةوة، كؤمةَلَيك مامؤستاى ئـاينى و   71تيايدا 
ــة  ــانى ذينط ــةمان و بةرثرس ــدام ثةرل ــةرَيمى     ئةن ــتايانى ه ــدا مامؤس ــةم يادةش ــوون، هةرل ــادةى ب ــارَيزى ئام ث

كوردسـتان، ميـداَلياو بر وانامــةى ر َيزلَينانيـان ثَيــدرا، بةتايبـةتى ئةوانـةى كــة لـةم يادانــة ر ؤَلـى بةرضــاويان        
ــاينى،       ــةكى ئ ــان ر َيطاي ــةرى وةزارةمت ــؤة، نوَين ــانى هاتوض ــةم كردنــةوةى ر ووداوةك ــةبارةت بــة ك هــةبووة، س

ئامادة كـراوة، ديـارة   ( swot)ؤذةيةكى تؤكمةى داية وةزارةتى تةندروستى، كة لةسةر شَيوازى سيستةمى ثر 
ئةم بةرنامةيـة ثـاة تـاوتوَي كردنـى لـة ليذنـةى بـاَمى بـةرةنطار بوونـةوةى ر ووداوةكـانى هاتوضـؤ طرنطـى             

كخراوى جيهانى، ئةم بةرنامةيـة  ثَيدراوة، وةخراوةتة ناو ضوارضَيوةى ثراكتيزة كردنى لةميةن نوَينةرى ر َي
بــة هاوكــارى ر َيكخــراوى ذنــان و ليذنــةى ئــةوقار لــة   1111ى  1/6و  1/6بةهةنــد وةرطــرياوة، لــة ر ؤذى 

ثةرلـةمانى كوردسـتان، دوو ر يـز زنـريةى بابـةتَيكى هاوضـةرخ ثَيشـكةة كـرا، لةطـةَل مامؤسـتاو وتاربَيـذى            
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زانايـانى ئـاينى لـة هؤشـيارى تةندروسـتى، بةبؤنـةى ر ؤذى       هةولَيرو دةوروبةر، لـةذَير درومشـى كـاراكردنى    
جيهانى بةرةنطاربوونةوةى جطةرةكَيشان، ر اطةيانـدنى ئـاينى بـة هاوكـارى ر َيكخـراوى ذيـانى تةندروسـتى و        
هاوكارى ليذنةى ئةوقار و كاروبارى ئاينى لة ثةرلةمانى كوردسـتان، هةَلدةسـتا بـة زنـرية كؤر َيـك لةوانـة،       

ــر ــةم بابــةتَيكى ط ــتا م ــةر َيز مامؤس ــةن ب ــان،   ( بشــري)نط لةمي ــايى ثَيهَين ــةوةك كؤت ــان ن ــةرةو ذي ــارةى ب دةرب
كرؤكى ئيسالمية، ثَيويستة مامؤستايانى ئاينى كـةلتورى خـؤة   وروح  يبةرةوثَين بردن و ئاوةدانكردنةوة

ةوين ويسـتنى ذيـان و سـر ينةوةى كـةلتورى خؤكوشـنت و هـةموو جـؤرة تونـدو تيذيـةك ثـةرةثَى بـدةن، ئـ            
لةر َيطاى ضاندنى ذيانى هيواو كاركردن و نةهَيشتنى يةئس و بَيزارى لةذيان، ئةركى مامؤستايانى ئاينية كة 
دايك و باوكان وشيار بكةنةوة، لة ضـؤنيةتى مامةَلـة كـردن لةطـةَل طـةنج و هةرزةكارانـدا، هـةروةها وشـيار         

قوَلرت دةكاتةوة، لةكاتى ر ووبةر ووبوونـةوةى   كردنةوةى كؤمةَلطا كة خؤكوشنت ضارةسةر نية، بةَلكو كَيشةكة
هةر كَيشةو طرفتَيك، ثَيويستة مرؤخ هةوَلى ضارةسةرى بدات، لةر َيطاى ر اوَيذ كـردن لةطـةَل ميـةنى سـَييةم،     

 .جا ة مامؤستايةكى ئاينى بَى، يان ثسثؤرَيكى دةروونى، يا كةسَيكى تر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةزير، ئَيستاة ناوى ئةو بةر َيزانة ئةخوَينينةوة، كة ثرسياريان تةقديم كـردووة،   زؤر سوثاس، بؤ جةنابى
ئــةم بةرَيزانــة ثرســيارةكانيان تةقــديم كــردووة، ناوةكــان ئةخوَينينــةوة بــؤ ئــةوةى مــةعلوم بــَى هةركــةس  

ئامينـة   سةرةكةى لةكوَى دَى، ر َيزداران، سؤزان شهاب نـورى، شـَيروان ناصـ  حةيـدةرى، قـادر امحـد مسايـل،       
ر ؤذان عبدالقادر دزةيى، نيشتيمان مرشد، قادر حسـن،  .جيهان امساعيل بنيامني، كاوة حممدامني، د.زكرى، د

 ثاائر .بشري خليل، شظان امحد عبدالقادر، هاذة سليمان، عمـر هـةورامى، شـَيردَل سسـني، د    .صباح بيت اهلل، د
 طاهرمود، دَلشاد شهاب،خورشيد امحد سليم، اال عبدامحد، سةمرية عبداهلل امساعيل، منة امحد، ر ازاو حم

ابراهيم، زكية سيد صاا، ياووز خورشيد، هاور از شـَيخ امحـد، ناسـك تؤفيـق، بـةفرين حسـني، علـى حسـني         
ــةيام امحــد، عبــداهلل حممــدامني، د   ــر نــورةدينى، طةشــة دارا حفيــد، د .حممــد، ئاشــتى عزيــز، ث ــةروةر .عم س

 .، كةرةمكةخانَيزة، ئَيستاة ر َيزدار سؤزان بةر  10عبدالرمحن، طؤران ئازاد، 
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هيـوادارم دام نةنيشـَيننةوة ئـةجمارةة، بـةخَيرهاتنى بـةر َيز وةزيـرى ئـةوقار دةكـةين، مـن ثَيشـةكى وةك           
 .....كى ب،ووك بوايةر ةخنةيةك هيوادار بووم، طوَيم لة كارو ضامكيةكانى وةزارةتةكة وةك بةشَي

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تكاية سؤزان خان ثرسيارةكةت بكة، هيض لة بابةتةكة دةرنةضـن، بـَى هـيض تـةعليقَيك، ئـةو ثرسـيارةى بـة        

 .نووسراو ئاراستةى جةنابى وةزيرتان كردووة، تكاية ئةو ثرسيارانة تةقديم بكةن، فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
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بةس بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، من هيض تَينةطةيشتم لةم مةسةلةى كـارو ضـامكيةكان، بؤيـة ئـةو قسـةيةم      
كرد، بةر َيز وةزيرى ئةوقار، لةوةتةى بةر َيزت بوويتة وةزيرى ئةوقار، ئةوكارانـة ضـني ئـةنامت داوة بـؤ     

و دةيان شكايةت كراوة لة مامؤستايانى ئاينى، كة لة ر َيكخستنى وتارى ئاينى ، بَيطومان لةم دووساَلةى ثَيشو
ــا     ــانى حكومـــةت و دام و دةزطـ ــة دام و دةزطاكـ ــان تةشـــهري بـ ــة وتارةكانيـ ــار دةدةن، لـ ــدا وتـ ر ؤذانـــى هةينيـ

دةســتووريةكانى وَمت دةكــةن، تةشــهري بــة كةســايةتيةكان دةكــةن، ئــةو بةر َيزانــة فةرمانبــةرى حكومــةتن،    
دةيكــةن، ئــةو مووضــةية وةردةطــرن دةبــَى ثابةنــد بــن، بــة ثرةنســيث و ئــةو    لةئاســتى ئــةوة كارانــةى كــة  

بةهايانةى كة ئارامى و ئاشتةوايى نيشتيمانى دةثارَيزَيـت، ئـةوةة ناضـَيتة نـاو خانـةى ئـازادى ر ادةربـر ين،        
ر ضونكة ئازاديةكان لةو سنوورة كؤتايى دَيت كـة تَيثةر ناكاتـة سـةر ئازاديـةكانى كةسـَيكى تـر، جـةنابت هـة        

ضاوَيك خبشَينى بة فـةيس بـووك و يوتيـوب، كـة وتـارى ر ؤذى هـةينى هةنـدَى مامؤسـتا دةبينـى دةكةويتـة           
طومانةوة كة ئةو بةر َيزة دةشَيت وتـار  خـوَين بَيـت، ثرسـيار لـةخؤت دةكـةى ئايـا ئةمـة دةشـَيت وتـار بَيـذ            

بـة دام و دةزطاكـانى حكومـةت،     بَيت ، هةر لة سووكايةتى كردن بة ذن و بة مناَل، بـة ياسـاكانى ثةرلـةمان،   
تةنانةت كار طةيشتة سةر سةرؤكايةتى هةرَيمين، هةموومشان ئةزانني و لةبرييشمانة، ئايا لة وةزارةتةكةى 
جةنابتان ليذنةيةك نية بؤ هةَلسةنطاندنى وتـار بَيـذان و وتـار بَيـذى ، ئايـا هـةر مزطةوتـةو ئـازادة لـةوةى          

ك بؤ وتـار بَيـذى دابنـَى بـَى ئاطـادارى ئَيـوة ، مزطـةوت خَيرخوازَيـك         بةدةر لة وةزارةتى ئةوقار مامؤستاية
دروستى دةكات تةسليمى وةزارةتى ئةوقافى دةكات، وتار بَيذةكةى نابَى ئةو داينَيت، دةبَى وةزارةتى ئةوقار 
ــت، هــةتاوةكو ئَيســتا ضــةندين مامؤســتاى ئــاينى ســووكايةتيان كــردووة بــة ثةرلــةمان و دام و      ئاطــادارى بَي

ةزطاكانى تر، ئييرائاتى ئيدارى لةطةَل كراوة ، جةنابت قبوَلتة مامؤستايةكى ئاينى بَلـَى ثةرلـةمان لةطـةَل    د
هةموو ر َيزَيكما، ثةرلةمان كلكى سةؤ دةجةر َينَيت، قبوَلتـة لـة وتـارى هـةينى بَلـَى حـوكمى ئـةم وَمتـة، بـة          

َى دوايى، حوكمى ئةم وَمتة دراوة بة ذن و بة طوَيى خؤم طوَيم لَيبووةو بينيومة، ناوى مامؤستاكةشت ئةدةم
مناَل، بؤية حاَلمان واى بةسةرهاتووة، ئةطةر جةنابت ثَيت قبوَلة ئَيمةة قبوَلى دةكـةين، ضـونكة جـةنابت    
زؤر باست لة مةسةلةى ضؤن وشيارى باَلو دةكةنةوة، ضةندتان خول كردؤتةوة، ضةندتان دانيشنت كردووة، 

دةبواية ر ةنطدانةوةى هةبواية، مامؤستايةكى تر، لةخوتبةى ر ؤذى هةينى وتوويةتى بؤ مامؤستايانى ئاينى، 
تةَلةبـةى كـض هاتوضـؤ ثـَى دةكـةم، خـؤم        74سايةقَيكى طةنج هاتؤتة مى من، وتوويةتى من ثاسَيكم ثَييـة،  

تبةدانـة،   ئايدزم هةية، لةطةَل هةر هةذدةشيان خةوتووم، لة وتارى هةينى، بـةر اى تـؤ ئـةم جـؤرة وتـارو خو     
طومان دروست ناكات لة دَلى دايـك و بـاوكى ئـةم وَمتـة كةئـةينَيرَيت بـؤ مةكتـةب ، بةثاسـَيك دةينَيرَيـت ،          
كارى مامؤستاى ئاينية ئةطةر هاتو كةسَيكى وا ضووة مى بابةتَيكى واى باس كرد، مامؤسـتا ئاينيةكـة ثـَين    

وة فاَلنة كةسة، نةخؤشى ئايدزى هةيـة، بةربؤتـة   هةموو كةسَيك ب،َيت بة ميةنة تةندروستيةكان بَلَيت ئة
ئةو عالةمة نةخؤشيةكةمان بؤ باَلو دةكاتةوة، كاكة خؤ ئةوة وةكو ئـةوة وايـة بةقةسـتى، لـةجياتى ئـةوةى      
بة دةرزى و بةخوَينى ثيس و ئةنواع تةريقةى تر باَلو بَيتةوة، بةو تةريقةيةة باَلو دةبَيتةوة، ضؤن دةبَى 
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، ضؤن هةَلناسَى بةكارى ئاينى خـؤى، ب،ـَيت ميةنـة تةندروسـتيةكان ئاطـادار بكاتـةوة،       لة خوتبة باسى بكات
 ....ئاسايشى ئةم هةرَيمة ئاطادار بكاتةوة، بَلَى كةسَيك هةية ئةوةتا ئايدز باَلودةكاتةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئةوين ئةطةر ر است بَى

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

بةَلَى، ئةطةر ر است بَى، قسةكة لةسةر ئةوةية، ئةى ئةطـةر ر اسـت نـةبوو، ضـؤن ئَيمـة تـةحقيق بكـةين لـةم         
مةســةلةية، ضــؤن دةبــَى مامؤســتاى ئــاينى لــة وتارةكــانى طومــان ببةخشــَيتةوة، ئــةو دةبــَى دَلنــةوايى و دَل    

نـةوةك طومـان بر وَينـَى لـة نـاو دَلـى       تةئمينى و ضاو كردنـةوة لةسـةر بـةهاكانى مرؤخايـةتى بـاَلو بكاتـةوة،       
ــةو       ــراوة ل ــكايةت ك ــار ش ــةندين ج ــتا، ض ــةتاوةكو ئَيس ــن دةزامن ه ــةطرَيت، م ــوَيى ىَل ئ ــةوةى  كــة ط ــةَلك، ئ خ
مامؤستاية، بةتايبةتى ئةو مامؤستاية، بؤ هةتاوةكو ئَيستا هيض ئييرائاتَيكى لةطـةَل نـةكراوة ، هؤكارةكـانى    

يةكى ئاسـايى مامؤسـتاى ئـاينين كاتَيـك كـة خوتبـة دةدات، وتـار دةدات،        ضية ، دةبَيت وةك هةموو هاووَمت
ئةو هةموو عالةمة طـوَيى ىَل ئـةطرَيت، دةبـَى ضوارضـَيوةيةك هـةبَى بـؤ ر َيكخسـتنى ئـةم وتارانـة، تةشـهري و           
تةحريزو ناو زر اندنى بةدواوة نةبَى، باس كردن و بة سووك سةير كردنى دام و دةزطا دةستووريةكانى ئـةم  
هةرَيمةى تيا نةبَى، كةسايةتيةكانى تيا نةبَى، مةفروزة وتارى ئاينى لـةو ضوارضـَيوةية بـَى، بـةس مـن ئـةو       
ضوارضَيوةية نابينم، مامؤستاى ئاينى باس لة طؤر ينى سةرؤكايةتى حكومةت ئةكات، ة كارَيكت هةيـة ثَيـى   

حكومةتةكـــةى بـــَى،  تـــؤ ، ة عيالقةيـــةكت هةيـــة ثَيـــى ، ئةطـــةر لـــةم حكومةتـــة هةركةســـَيك ســـةرؤكى  
لةضوارضَيوةى ئةو بةرنامةى  كة هةية داي ةر َيذَى كارَيك ئـةكات، بـؤ ئـةو دانيشـَى هةَلسـةنطاندن بكـات بـؤ        
ئةم سةرؤكى حكومةت و ئةو سةرؤكى حكومةت، يـةعنى ئةمـة طةيشـتؤتة ر ادةيـةك كـة بةر اسـتى حـدودى        

ةوَى بــزامن هــةتاوةكو ئَيســتا ة ئييرائاتَيكــت  تَيثةر انــدووة، مــن داوا لــة بــةر َيزت دةكــةم وةكــو وةزيــر ئةمــ  
كردووة ، ئةطةر ر َيطرى هةية لةبةردةمتا ، ئةوة ثةرلةمانى كوردستانة، لَيرة زؤر بةر اشكاوانة دةتوانى باس 
لةوة بكةى ر َيطرى دةهَيندرَيتة بةردةمت بـؤ ئييرائـات، ئةطـةر نةشـت كـردووة، جـةنابت هـةر دةبـَى ر وون         

 .بؤ نةت كردووة ، زؤر سوثاسكردنةوةمان بةيتَى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس دةست خؤة، ر َيزدار جةنابى وةزير
 :وةزيرى ئةوقار و كاروبارى ئاينى/ بةر َيز كامل حاجى على 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــــؤ وةَممــــى ســــؤزان خــــان، ثرســــيارى يةكــــةمى، وةزارةتــــى ئــــةوقار بــــةردةوام ر َينمــــايى ئاراســــتةى   

ــةوقار و    بة ــى ئ ــةدواى كؤنفرانســةكةى وةزارةت ــردووة، كــة ل ــةوقار و مزطةوتــةكان ك ر َيوةبةرايةتيــةكانى ئ
 77/4/1577وةزارةتى ر ؤشـنبريى بةسةرثةرشـتى بـةر َيز سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتان بةسـرتا، لـة ر ؤذى         
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بةروارةوة زؤرينةى زؤريان  ئَيمة ضواردة خاَلمان بؤ داناون كة ئيلتيزامى تةواويان بةو خاَمنةوة هةبَى، لةو
ثابةند بوون ثَييةوة، خاَلى يةكـةم ثرةنسـيثى ثَيكـةوة ذيـانى ئاشـتيانةو يـةكرت قـةبوَل كـردن، لـة هـةرَيمى           
كوردســتان لــة وتــارى ئاينيــدا ر ةنــط بداتــةوة، خــاَلى دووةم، دةبــَى طوتــارى ئــاينى ببَيتــة سةرضــاوةى بــاَلو    

ــورى   ك ــبينى كلت ــتى و طةش ــةوةى ئاش ــورد ردن ــةرى      لَيب ــَييةم، مينب ــاَلى س ــدن، خ ــةناو زر ان ــَى ل ةيى و دوورب
مزطةوتةكان وةك ثَيطةيةكى ثـريؤز و طشـتى بـةكارهَينانى لَيثرسـراويةتَيكى طـةورة، تةماشـا بكـرَى، مـوَلكى         
هــيض كةســَيك و ميــةنَيك و بؤضــوونَيكى ديــاركراو نيــة، دةبــَى ثةنــدو ئامؤذطــارى لــة وتارةكــانى ســةردةمى   

وةربطريَيت، ضوار، ئةزموون و بةرذةوةندى خةباتى ميللةتةكةمان ئـةركَيكى ثـريؤز   ( خ.د)حممد )ثَيغةمبةر 
و طرنطى سةرشااانة، ر ؤَلى بةرضاوين لةم بارةيةوة ئةكةوَيتة ئةستؤى زانايانى ئـاينى ئيسـالم، كـة لـةدَير     

ــةَلطا، ر ؤَلَيكــى كاريطــةرى و بةرضــاويان هــةبووة، ثيــاد    ــى زةمانــةوة لــة ئاراســتةكردنى كؤم ةكردنى ثرؤطرام
شارستانيةت لة ئاراستة كردنى موسوَلمانان، دوور لة دةمارطريى و مةزهةبى و تايفةطةرى و ر ةطةزى، خـاَلى  
شةشــةم، هةَلســانى وتاربَيــذة بــةر َيزةكان، بــةباَلو كردنــةوةى بنــةماكانى مــافى مــرؤخ و ئــافرةت و منــداَل و   

وةيةى كـة ثَيويسـتة زانايـانى ئـاينى ئيسـالمى ثـريؤز       ضؤنيةتى ثاراسـتنى ذينطـةو ثـاك و خـاوَينى، بـةو شـيَ      
 . داكؤكى ىَل بكةن

 .ثابةند بووني وتار بَيذ بةبنةما طشتيةكاني هونةرو زانسيت و وتار بَيذي: حةوتةم
طوتاري ئاييين ئةبَيت طةة بني بَيت، هةروةها طياني ئومَيد و هيوا و بةردةوام شةحنيةي ئةمان : هةشتةم

 .و بكاتةوةو تةسكيةي ر ؤحي بآل
ثاراستين دةستكةوتةكاني ميللةتي كورد، لةهةبووني سـةرؤكايةتي هـةرَيم و ثةرلـةمان و حكومـةتي     : نؤيةم

هةرَيمي كوردستان، ئةركَيكي ثريؤزي طشت هاووآلتيانـة، بةتايبـةتي مامؤسـتاياني ئـاييين، بةجـةخت كـردن       
 .لةسةري

ام بؤ خـول و سـيمينار و دانيشـتين تايبـةت بـةثَين      ئةم بابةتانةي سةرةوة ر َيك خبرَيت وةك ثرؤطر: دةيةم
 .نوَيذ و وتار خوَينةكان، كة وةزارةتي ئةوقار سازي دةكات

مامؤستاي مزطةوت بـؤي نيـة، ر َيطـة بـدات بـة هـةر كـةناَلَيكي تةلـةفزيؤني بـؤ طواسـتنةوةي وتـاري            : يازدةم
ان هــةر بةر َيوةبةرايةتيـةكي ئــةوقار  هـةيين بـةبَي ر ةزامةنــدي ر اطةيانـدني ئــاييين لـةوةزارةتي ئــةوقار، يـ     

 .لةدةخةرةكةدا
ــان        : دوازدةم ــةيان يـ ــاداري بةر َيوةبةرةكـ ــتة ئاطـ ــت ثَيويسـ ــةت وةردةطرَيـ ــاتَي مؤَلـ ــةوت كـ ــتاي مزطـ مامؤسـ

 .تَيبينةرةكةيان لة ئةوقار بكات، بؤ داناني مامؤستايةكي تر لةجَيطاي ئةو
لةهةرَيمي كوردستان، بؤية نابَيت مامؤسـتاياني ئـايين   هةم ديسان لةبةر بووني ليذنةي باآلي فتوا : سيازدةم

 .لةكاتي وتاري هةينيدا فتوا بدةن
هـــةر مامؤســـتايةك ثابةنـــد نـــةبَيت بـــةم ر َينماييانـــةي ســـةرةوة، خـــؤي بةرثرســـيار دةبَيـــت و  : ضـــواردةم

 .لَيثرسينةوةي لةطةَل دةكرَيت



 118 

ةند مامؤستايةك، دوورخراونةوة و مبراون، ليذنةمشان بؤ ئةو مةسةلةية داناوة، ئييرائات كراوة، لةطةَل ض
ئةو ليذنةية دةستبةكار بوون و سيلي تايبةتيان دانـاوة بـؤ تؤمـاركردني تيبينيـةكان لةهـةموو بوارَيكـةوة،       
هــةروةها ديــاري كردنــي ر َيــذةي خزمــةتطوزاري وزيــادة لــة هةنــدَي مزطــةوت وناردنيــان بــؤ مزطةوتــةكاني   

يــةتي ئــةوقام هــةولَيرةوة، دةستنيشــان كردنــي مامؤســتاياني زيــادة لةســةر   ثَيويســت، لةر َيطــةي بةر َيوةبةرا
ميالكي مزطةوت، كةمتةرخةميان لة ئةركي ئاسايي خؤيان، وةرطرتين بةَلَيين دةستنووس لَييـان بـة ثابةنـد    
بـوون، هـةروةها حـةلكردني هةنــدَي كَيشـةي كؤمةآليـةتي لــةناو مزطةوتـةكان و طواسـتنةوةي مامؤســتاياني        

( مـةم قـادر  )لة طةر ةكي تـةعييل، مزطـةوتي  ( حاجي حسيين بةقاَل)لةم بوارةدا، بؤ اوونة مزطةوتي ئايين 
لـة شارؤضـكةي مـةروور، مزطـةتي     ( سةيد عومةر)مزطةوتي ( بَيتواتةي نوَي) لة طةر ةكي باداوة، مزطةوتي

ةزؤر كَيشـة كـة لةسـةر    لـةئاكرَي، و ( عمري كور ي خةتاب) لة كؤمةَلطةي كوردستان، مزطةوتي( خَيرخوازان)
وتاري ئايين ر ؤذاني هةيين زؤر شياو نةبووة، لةطةَل بارودؤخي ئـةمر ؤي كوردسـتان لَيثَي،ـينةوةيان لةطـةَل     

 .كراوة
ئـةوةي ثابةنـد نـةبووبَيت لَيثَي،ـينةوةيان لةطـةَل كـراوة، بـانط كـراون وئاطـادار          : دةربارةي ثرسياري دووةم

، ئةمـةة ر اثـؤرتي ليذنةكةيـة كـة ئَيسـتا خوَيندمـةوة، مامؤسـتا بـةبَي         كراونةتةوة، ليذنةيان لةسةر طـرياوة 
ــةو        ــةة ئ ــة، ئةم ــةو مزطةوت ــة مــةمي ئ ــت ب ــان ببَي ــات، ي ــة بك ــةوت قس ــت لةمزط ــاداري وةزارةت ناتوانَي ئاط
ر وونكردنةوانةي وةزارةت بوو، سةبارةت بةو خاَلة، هةروةها ئةو تَيبينيانةي كةجةنابت لةدواي ثرسيارةكة 

ر وويـدا، كـة    1/11ةمة جوابةكةيةتي، خةَلكي كوردستان ئاطادار دةكةين كة ئةو ر ووداوانةي ر ؤذي كردت، ئ
ئَيمــة مةيدانيــةن ســةردااان كــردن، لةطــةَل مامؤســتاياني زانكــؤ كؤبوونــةوةمان كــرد، لةطــةَل مامؤســتاياني  

يان بــةوة هــةبوو كــة دهــؤك كؤبوونــةوةمان كــرد، ئَيمــة واتَيطةشــتني و مامؤســتايانين هــةموويان قةناعــةت
مامؤستاي ئاييين دوور تا نزيك ثةيوةندي بةو ر ووداوةي زاخؤ و دةخةري بادينانةوة نةبووة، هةروةها ئَيمة 
ر َينماييمان كردن كة لة هةفتةي داهاتوو، هةفتةكاني تر، هةردةم باسي ثَيكةوة ذيان بكةن، ضـونكة بـةهؤي   

 ئـــةو دةخـــةرة بكـــةن، خؤشـــبةختانة لـــةم هةفتةيـــةدا  مامؤســـتاياني ئاينيـــةوة ئـــةتوانن ســـار َيذي بـــريين 
لةسةرانســةري كوردســتان هــةموو جــةماوةر شــاهيدن حكومــةت و دةزطــا ر ةمسيــةكان شــاهيدن ئــةوةي لــةم   
هةفتةيةدا بةرامبةر بة هؤشيار كردنةوةي جةماوةر كـراوة، هـةموو كـةس شـايةتي دةدات بـة مامؤسـتاياني       

دوو مةم نةبَيــت، لـة دهـؤك بؤضـووني خؤيـان تَيكـةَلي وتارةكـةيان         وتار بَيذي ئاييين لة كوردستاندا، يةك
ــةثَيي          ــارة ب ــةو وت ــةر ئ ــةين لةس ــان دةك ــةوةو بانطي ــان داوينةت ــاردوون، وةآلمي ــؤ ن ــراومان ب ــردووة، نووس ك

 .ثَي،ةوانةكةي ئييرائاتيان لةطةَل دةكةين، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرمووزؤر سوثاس، تةعقيبت هةية سؤزان خان
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مــن هةوَلــةكاني جــةنابيان بــةرز دةنــرخَينم لةطــةَل وةزارةتةكــةيان، بــةآلم هــةموو سةرثَي،ــيةكان لــةدواي    
دةرضــووني ئــةو ر َينماييانةوةيــة، وةك ضــؤن بَلــَيني حاَلــةتَيكي تةحــةداي دروســت كــردووة، كــةوا مــادام تــؤ  

بؤ دةردةكةيت من بةثَي،ةوانةي ئةوةوة كار دةكةم، ئـةو حاَلةتـة بـةدي دةكرَيـت، جـةنابت بـةس        ر َينماييم
ي ضاوَيك بطَير ة بةسةر ثةجيي ئةو مامؤستا بةر َيزة ئاينيانةي كة ثَييان ناخؤشة ثَييـان بوترَيـت مـةم، خـؤ    

ة فـةيس بـووك كـة ئةمةنـدة     َيي بَلَيني مامؤستاي ئايين كة ثةجيي هةيـة لـ  وتوويةتي لة وتارةكةي دةبَيت ث
ئيماني هةية بة عةولةمةو تةكنـةلؤذياو ئـةو شـتانة، وتارةكـاني خـؤي ثَيشـكةة دةكـات، جـةنابت دةَلَييـت          
نابَيـت بـآلو بكرَيتــةوة، ئةطـةر ر ةزامةنـدني ر اطةيانــدني وةزارةتـي ئـةوقام لةســةر نـةبَيت، كةواتـة هــةموو         

َيوةبةرايةتي ئةوقام هةولَير ئيزني ئةو مامؤسـتايةي داوة  هةفتةيةك ر اطةياندني وةزارةتي ئةوقار يان بةر 
باشــة ئةطــةر حاَلةتةكــة هــةر دووبــارة : خــاَلي دووةم: كــة وتارةكــاني تةســييل بكرَيــت، ئةمــة خــاَلي يةكــةم 

دةبَيتةوة، ئةم دوو، سـَي مامؤسـتاية كـة هـةن جـةنابت زؤر جـوان هَيناتـةوة، كـة زؤرينـةي زؤريـان ثابةنـد            
ناكةم مامؤستاياني ئاييين دوَيين سيمينارم هةبوو لةطةَليان لة سلَيماني، ئةوانةي سلَيماني بوون، من طلةيي 

زؤر زؤر ثابةند بوون، ثَيم وانية كة ئةوانةي لةشاري سـلَيمانني يـةكَيكيان طلةييـةكي ئـةوتؤيان هـةبووبَيت      
لةهـةولَير و دهـؤك ئـةوةي     لةمامؤستايان، ضـونكة ثابةنـدي ئـةو ر َينماييانـة بـوون، بـةآلم ئـةوةتا دةبيـنني        

هةولَير بةتايبةتي دووبارة دةبَيتةوة، بةر َيز جةنابي وةزير خؤ دةبَيت حاَلةتَيك ئةمة حةدي بؤ دابندرَيت، 
ضونكة لةسةر تةلةفزيؤن هـةمان قسـة دةكـات لـة سـةر ثةجيةكـةي فـةيس بـووكي هـةمان شـت دةَلَيـت، لـة             

ئـةو قسـةي كـة مـةفرووزة لـةوتاري هةينيـدا بيكـات،        وتارةكةي هةيين هةمان قسـة دةكـات، كةواتـة بؤضـي     
دةبَيت تةواو تةواو جياواز بَيت، دةبَيت لةضوارضَيوةي هونـةري خوتبـةدان بَيـت، قسـة ئيعتيادييةكـةي كـة       
دةيكات هي سةر ثةجيةكةي، هي سةر تةلةفزيؤنةكةي يـةك شـتة، نـةي طؤر يـوة كةواتـة خةلـةل هةيـة، مـن         

ةندة ترس لةدَلمايـة لةطـةَل ر َيـزم بـؤ قسـةكةي جـةنابت، كـة ئَيـوة ضـوون          بؤية ئةم قسةية دةكةم بؤية ئةو
وةكو ليذنة وةكو وةزارةتي ئةوقار تةحقيقتان كردووة لة ر ووداوةكـاني بادينـان، لَيـرةوة جـةنابت حوكمـت      
دةركردووة دةَلَييت خةتاي مامؤستا ئايينيةكة نية، ئةي ئةطـةر ليذنـة تةحقيقيةكـةي كـة بـةر َيز سـةرؤكي       

رَيم ناردوويةتي ثَي،ةوانةي ئةوة بَلَيت، يةعين من حةزم نـةكرد جـةنابت ئـةو قسـةية بكـةيت، ضـونكة       هة
ئَيمة ضاوةر واني تـةحقيقي ليذنةكـةي سـةرؤكايةتي هـةرَيمني تـا بـزانني خـةتاي كَييـة ، بـةآلم مـادام ئـةو            

َيت لـةو  مزطةوتـة مبربَيـت،    حاَلةتانة دووبارة دةبَيتةوة ئةو مامؤسـتا ئايينيانـة دةبَيـت سـزاي ئيـداري بـدر      
دوان، سيانَيكن لةمزطةوتةكان مبربَين و حةقي خوتبةدانيان بؤ ماوةيةكي كاتي لَي بسةندرَيتةوة، خؤ ئـةوة  

، ئةطـةر  دئييرائـاتي ئيدارييـة ضـي تيايـة ، مـادام فةرمانبـةري حكومةتـة ئةطـةر هـاتو موخالةفةيـةكي كـر           
ــات حكومــة   ــيالس بك ــةرَيكي حكومــةت ئيخت ــانةي نيــة   فةرمانب ــؤ حةص ــينةوة ، خ ــت، ناخياتــة س ت نايطرَي

فةرمانبةر ، هيض كةسَيك حةصانةي نية لةبةردةم ياسادا، ئيال ئةطةر ئةو حةصانةيةي بةياسا درابَيت بةو 
كةسة، بؤية ئةو هةست كردن بةوةي كة ئةو حةصـانةي هةيـة، بـةَلَي، حةصـانةيةكي كؤمةآليـةتيان هةيـة،       

ين، بةآلم كاتَي كةموخالةفـة دةكرَيـت لةبةرذةوةنـدي كؤمةَلطاكـةمان ئـةدةن، لـة       هةموومان ر َيزيان لَي دةطر
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ئارامي و سةقامطريي كؤمةَلطاكةمان دةدةن، كاتَي كة سووكايةتي بةذن و منداَل دةكـةن، دةبَيـت حـةديان بـؤ     
 .دابندرَيت، داواي ئييرائات لة بةر َيزت دةكةين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ان خان، جةنابي وةزير فةرمووسوثاس سؤز

 (:وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين)بةر َيز كامل حاجي علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، هـةروةها رؤذي هـةيين رابـردوو    1/11ئَيمة دَلنياتان دةكةينةوة كـة لـة دةخـةري بادينـان، جطـة لـة رؤذي       
وتارةكةي نادروسـت بـوو، ثَي،ـةوانةي بر يارةكـاني     كةسَيك نةبووة شايةتي بدات لة مامؤستايةكي ئايين بَلَي 

ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيم بوون، ئةو دةخةرةة هةموومان نةتييـةي تةقايسـي حـةقائيقني، مـن دَلنيـام      
ئــةو مامؤســتايةي نــاو بــراوة لــةو مةلةســةيةوة دوورة، دةربــارةي طــةرميان، دةربــارةي ناوضــةي شــارةزوورو  

بتوَين و ثشدةر، هةتا سلَيماني لةو رووداوةي ئةوَي نةبَيت، كةسَيك وتـارَيكي  هةَلةجبة، دةربارةي راثةرين و 
نةداوة، بةَمم لة هةولَيردا ئةو ضـةند مامؤسـتاية هةيانـة مبـراوة لةسـةر وتـار، هةيانـة تـةعاهودي ثـَي ثـر            

مـان كـردووة   كراوةتةوة، كة جارَيكي تر شيت وا نـةكات، هةيانـة هـةر وازي لـة وتـار هَينـاوة، ئةوةنـدةي بانط       
خؤي لةو شوَينة هةر نةماوة، لةبةر ئةوة خؤي ئةوةندةيان ثَي طوتووة كة وتار بـدات، يـان توانـاي نـةبووة،     
بايي ئةوةندة نةبووة كة خةَلك ثَيي رازي بَيت بة وتارةكةي، ئةمانة هةمووي كراوة، لةطةَل ئةوةشـدا ئَيمـة   

ةيان لة مزطةوت، لة كاتي بوونيـان لـة دامودةزطاكـاني    بةرثرسني لة مامؤستاياني ئايين لة كاتي وتار طوتنةو
سةر بة وةزارةتي ئةوقار، مامؤستايةك لة كؤر َيكدا، لة موناسةبةيةكدا، لة شتَيكدا ئازادة وةكو ئةو خةَلكـة،  
ضؤن رؤذنامةنووسَيك، ضؤن كةسَيكي تر ئازادة، بةَمم ئَيمة لة ئةسناي وتار طوتنـةوةدا سـَي خـاَلي سـةرةكي     

و مامؤستايةكمان داناوة، فـةتوا نـةدان لـة كـاتي وتـار دان، ناوزر انـدن، تةشـهري نـةكردني كـةس، نـة           بؤ هةمو
 .ميةن، نة هيض كةسَيك، نة حكومةت، نة ثةرلةمان، لة هيض كةسَيك

ثاراستين ئةمين قةومي، ئةطةر بةَلطة هةية لةمي بةر َيزت، كـة دوو مامؤسـتا هةيـة بةرامبـةر ئـةو      / سَييةم
تؤ كردووتة، يان مةوجود بووة، لة وتاري هةيين ئةمةي باس كردووة، بؤم بنَيري، مـن ئامـادةم    قسانةي كة

 .و مةمنونت دةمب، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار شَيروان حةيدةري فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةمانبةر َيزان ئةنداماني ثةرل
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ادعاوا اىل سابيل رباك    )بسم اهلل الرمحن الـرحيم  : خواي تةبارةك و تةعالة لة قور ئاني ثريؤزدا دةفةرمووَيت
، لـة  (باحلكمة واملوعظة احلساة وجادهلم بااليت ها  احسان فااىا الاذي بيااك وبيااه عاداوة كأناه ولا  رحايم           

 (.ولكن اهلل يهدي من يشاء انك ال تهدي من احببت: )هةمان كاتدا لة سورةتَيكي تردا دةَلَيت
بةر َيزان، لةسةر رؤشنايي ئةم دوو سورةتة، من ثَيمواية ثَيويستة مامؤستاي ئايين لةكاتي خوتبةي هةينيدا 

 :ثابةند بَيت بةم دوو ئايةتة ثريؤزة، ثرسيارةكاني من زؤر زؤر بة موختةسةري دةَلَيم
وتـةكان خيتابـاتي سياسـي بـةكار دَيـنن لـةجياتي       هةندَي لة مامؤستاياني ئايين لة هةنـدَيك لـة مزطة  / يةك

 وتاري رؤذي هةيين، ئايا وةزارةتي ئةوقار ئييرائاتي ضية 
هةندَي لة مامؤستاياني ئايين لة هةندَيك لـة مزطةوتـةكان بريوبؤضـووني خؤيـان دةكةنـة      / ثرسياري دووةم

 ةتي ئةوقار ضية بنةمايةك بؤ ئاَلؤز كردني باري ئةمين لة هةرَيم، ئايا ئييرائاتي وةزار
هةندَي لة مامؤسـتاياني ئـايين لـة هةنـدَيك لـة مزطةوتـةكان، تةبعـةن تةحديـدي دةكـةم          / ثرسياري سَييةم

هَير ة دةكةنة سةر موئةسةساتي حكومي، ة ثةرلةمان بَيـت، ة حكومـةت بَيـت، لةكاتَيكـدا بـةر َيز وةزيـري       
مامؤستا ئاينيةة سةر بة وةزارةتي ئةوقافة،  ئةوقار ئةندامة لة ئةنومةني وةزيران، لة هةمان كاتدا ئةو

ــتة       ــدا بــة كــام نــازامن، ثَيويس ــري ئــةوقار ئيشــارةتي ثَي مــن بةر اســيت ئــةو ئييرائاتــةي كــة جــةنابي وةزي
ئييرائاتَيكي بةردةوام و ثرؤطرامَيكي بةردةوام هةبَيت، ئةي ثَين ئةوةي ئةو موئتةمـةرة ببةسـرتَيت، ئـةو    

 ضؤن مامةَلة لةطةَل مزطةوتـةكان دةكـرا  هيـوادارم جـةنابي وةزيـري ئـةوقار       تةوصياتة بةرثا بَيت، ثَيشرت
 .بتوانَيت وةَممةكااان بداتةوةو، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هاوشَيوةي ثرسيارةكةي سؤزان خان بوو/ ي يةكةمثرسيار

خيتابي سياسي لةميةن بةر َيزتانـةوة ضـية  ئَيمـة وةكـو خؤمـان بـة هـةموو جـةماوةري كوردسـتان          / دووةم
بةيان دةكةين، كة مامؤسـتاياني ئـايين مـوَلكي هةمووانـة، خيتابيـان بـؤ جـةماوةرة، بةتايبـةتي جـةماوةري          

ةكاني وةزارةتـي ئـةوقار دةرنةضـن، نابَيـت دةرب،ـن، زانايـاني ئيسـالم ضـيين         مزطةوت، باشبَيت لـة رَينماييـ  
سةرةكي بوون بؤ ئارام كردنةوةو هَيور كردنةوةي هةر رووداوَيـك، كـة رووبـةر ووي حكومـةت بـوو بَيتـةوة،       
هةردةم ثَيشةنط بوون بؤ سةقامطريي ئاشيت و ئاشتةوايي و ثَيكةوة ذيان، هـةموو كـات جـةماوةريان وشـيار     

ردؤتةوة، كة دوور بَيت لة توندوتيذي و يةك ريزي و برايـةتي بثـارَيزن، ئـةو مامؤسـتايانةمان بـؤ دةسـت       ك
نيشان بكةن، كة هاووَمتيانيان هانداوة بؤ ثشَيوي و ئـاَلؤزي نـاو هـةرَيم، طوتوومانـة هـةر كـةس لـة كتـاب و         

ؤيــان لــة وتارةكانيانــدا بــؤ ســونةت تــةجاوز بكــات و مبــدات خــؤي بةرثرســيار دةبَيــت، نابَيــت بؤضــووني خ 
مــةرامَيكي نــةخوازراو بــةكار بَيــنن، وتــاري هــةيين رابــردوو لةسةرتانســةري كوردســتان، كــة وتــار بَيــذةكان   
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ئةناميانــدا دةركــةوت برايــةتي و يــةك ريــزي و ثَيكــةوة ذيانيــان دةوَيــت، دةيانــةوَيت مــوذدة بــةخن بــن    
ةوة نـني مامؤسـتايان شـعوري هـيض كةسـَيك برينـدار       هاونيشتمانيان دَلخؤة بكةن، ئَيمة هـةرطيز لةطـةَل ئـ   

بكــةن، ضــةند جــار دووبــارة بؤتــةوةو مةيدانيــةن مــن خــؤم وةكــو وةزيــر بــؤ هــةموو شــوَينةكان ضــووم، بــؤ  
خانةقني و مةروور ضووم، لة هةموو شوَينةكاندا زانايااان كؤكردؤتةوة، رَينماييةكااان ثَي طوتـوون، بـة   

ولقاد  )بةرنامةي ثريؤزي ئيسالم بن، كة هةردةم رَيزي لة ئينسـانةكان طرتـووة    ثَي،ةوانةوة دةبَيت ثابةندي
ساباب  )، نةيطوتووة رَيزمان لة موسـَلمااان طرتـووة، هـةموو نـةوةي ئـادةم رَيـزي لـَي طـرياوة         (كرماا ب  آدت

سـة  ، نابَيت قسةي ناشـرين، وتةيـةكي ناشـرين بةرامبـةر براكـةت بكـةيت، ئـةو كة       (مسلم فسوق وقتاله كفر
ــة           ــَلمان، ل ــة موس ــان ل ــز لَين ــةوة رَي ــةر ئ ــافر، لةب ــة ك ــت ب ــوو دةبَي ــال ب ــةر قيت ــت، ئةط ــت وا بَلَي ــق دةبَي فاس
هاونيشــتمانان، ئَيمــة ضــةند جــار ثَيمــان طوتــوون و تةئكيــدمان كردؤتــةوة، هــةنطاوناني ئَيمــةي كــورد لــةم   

نيانةي بــةردةوام دوور لــة  بارودؤخــةي ئــةمر ؤ هةنطاونانــة بــؤ ثَيكــةوة ذيــانَيكي ئاشــتيانةي هاونيشــتما       
 .توندوتيذي و رةطةزثةرسيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـد بوونـة بـة    جةنابي وةزير ميسالي لةسةر هةيين ثَيشوو دةهَينَيتةوة، وةكو بَلَيي مامؤسـتاياني ئـايين ثابة  

رَينماييةكان، من مةقصةدم ئةوةية ئةو هةيين ثَيشوو وةزعَيكي غةيري تةبيعي بوو، مـن قةصـدم وايـة بـؤ     
ثَيشي هةيين ثَيشرت وةزارةتي ئـةوقار بةرنامةيـةكي نـةبووة بـؤ تةوحيـدي وتارةكـاني هـةيين لـة هـةرَيمي          

 .كوردستان، ئةمة يةك
ر ثَيويستة ميكانيزمَيكي هةبَيت، ئاليةتَيكي هـةبَيت، بزانَيـت   من قةناعةمت بةوة نيية وةزيري ئةوقا/ دوو

لة هةموو مزطةوتةكاني كوردستان وتارخوَيين رؤذي هةيين لةسةر ة بابةتَيكة، نةك داوا لـة مـن بكـات مـن     
بةَلطةي ثَي بدةم، بةَلَي، من رةنطة بةَلطةي شةخصيم هةيـة، بـةَمم ئـةوة كـاري ئـةوة، كـاري مـن نييـة، زؤر         

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةبَيت         ــةك ه ــةر هةيني ــوَينَيك ه ــةموو ش ــة ه ــردووة، ل ــةمان ك ــةردةم موتابةع ــةرمووي ه ــةر َيزي ف ــو ب وةك

دةكةين كة لة ة شوَينَيك وتارَيك لة مزطةوتَيك درا بَيت، كةوا بةرامبةر بة بةر َيوةبةرايةتي ئةوقار ئاطادار 
رةوشي كوردستان ئةمين قةومي هةرَيم، رَيزلَينـان لـة بةرامبـةرةكانيان هـةموو كاتَيـك ئةوانـةمان طوتـووة،        
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كـة هةَلـةيان   ئَيمة ناَلَيني جاري واة هةية هةَلةيان هةية، بةَمم زؤرينةي زؤريان زؤر باشن، ئةو كةسانةة 
كردووة، يان بة مـةيلي خؤيـان ضـوون ئييرائاتيـان بةرامبـةر كـراوة، ضـةند جـار طوتوومانـةو ئييرائاتيـان           

 .بةرامبةر كراوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار قادر امحد مسايل فةرموو

 :بةر َيز قادر امحد مسايل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ابي وةزيربةر َيز جةن

من سَي ثرسيارم هةية، دةمةوَيت ثَيشكةشت بكةم، وةك مي هةمووان ئاشكراية جيهاني ئيسالمي ئةمر ؤ لة 
دنيادا لة شوَينة ئاَلؤزةكاني دنياداية، لةنَيو جيهاني ئيسالميشيدا مامؤستاياني ئايين رَيزو خؤشةويستيةكي 

انين بـة حـوكمي ئـةوةي كـة مامؤسـتاياني ئـايين لـة        زؤريان لةنَيو كؤمةَلطاي ئيسـالمدا هةيـة، لـة كوردسـت    
خةباتي رزطاري نيشتمانيدا بةشَيك بوون لةو شؤر شةو خؤشةويستيةكي زياتريشيان هةيـة، ئـةوةي كـة مـن     

مزطـةوت هةيـة، لـةنَيو    ( 531)لَيرةدا دةمةوَيت بيَلَيم ئةوةية لة سنووري ناوضةيةكي وةكو ثشدةرو بتوَين 
نياييةوة وتار خوَين يةك لةسةر سَيي ئةطـةر زيـاتر نـةبَيت كـةمرت نييـة، بـةَمم       مزطةوتة بة دَل( 531)ئةو 

مامؤستاي ئايين مؤَلةتي وتار خوَيندنيان هةية، لةنَيو ئةو ثرسيارةي مندا ئةوةيـة لـة شـارَيكي    ( 36)تةنها 
شـارةكاني  طةورةي وةكـو تـاران تـةنها لـة يـةك مزطةوتـدا وتـار خوَينـدن هةيـة، مـن ثَيموايـة بتوانرَيـت لـة              

كوردستان بة ئاساني وتاري رؤذي هةيين تةنها لة يةك مزطةوتدا كؤبكرَيتةوة، بـةَمم وا باشـة، ثرسـيارةكةم    
ئةوةية وا باشة وةزارةتي ئةوقار بؤ هةر شارَيك بـةثَيي ذمـارةي دانيشـتواني دوو تـا سـَي مزطـةوت، ئةطـةر        

دا خبوَيندرَيتةوة، تـا وةزارةتـي ئـةوقار بتوانَيـت     ثَيويستيشي كرد زياتر دابنَيت، بؤ ئةوةي وتاري هةيين تَي
 .ئيدارةي وتار خوَينةكاني كوردستان بدات، ئةمة ثرسيارَيكيان

ئةوةية لة سةرةتاي هاتين ئايين ثريؤزي ئيسـالم بـؤ خـةَلكي كوردسـتان موسـَلمان بـووة،       / ثرسياري دووةمم
ري و كؤمةَلةي نةتةوةي تر هةية، لةنَيو لةناو خاكي كوردستاندا جطة لة كورد، عةرةب و مةسيحي و ئاشوو

ئيسالمدا شيعةو سوننةمشان هةية، ئيزيدي و كاكةييشمان هةية، بـة درَيـذايي ئـةو مَيـذووة، خؤشـبةختانة      
خـةَلكي كوردسـتان توانيويانـة ثَيكــةوة بـذين و، شـتَيكي ئـةوتؤ روو نــةدات ميللةتةكـةي ئَيمـة ثَيـي ثارضــة          

ةمة روويـداوة، كـة كـورد كَيشـةيةكي نيشـتماني، كَيشـةيةكي نةتـةوةيي        ثارضة بَيت، لةبةر ئةم سةبةبةة ئ
هةبووة، ئةمة هةموومانني لةضوارضَيوةي ئةو ئةركة نيشتماني و نةتةوةييدا كؤبؤتةوة، ئةوةي ئةمر ؤ مـن  
دةيبينم و ترسـم لَيـي هةيـة، ئةوةيـة كـة خوَينـدطا لةطـةَل ئـةوةي كـة كوليـةي شـةريعة هةيـة، ثـةميانطاي              

ةية، بة بر يارَيكي جةنابت كردنةوةي حوجرة بؤ هةر مامؤستايةكي ئايين ئةطةر حةوت فـةقَيي  ئيسالمي ه
هةبَيت حـوجرةي بـؤ دةكرَيتـةوةو موخةصةصـاتي حكـومي بـؤ دابـني دةكرَيـت و، دواي تـةواو بـووني ئـةو            

بكـات، جطـة    فةقَيية لةو حوجرةية دةتوانَيت لة ثؤلي سَييةمي ناوةندي خوَيندطا ئاينيةكان تاقي كردنـةوة 
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لةمــةة ناوةنــدي و دواناوةنــدي تــرين لــة ســنوورةكان بةطشــيت و بــة بــةردةوامي دةكرَيتــةوة، ئةطــةر          
تاماشايةكي ناو شوَينة ناكؤكةكاني جيهـاني ئيسـالمي بكـةين، بـة اوونـة ثاكسـتان بَينينـةوة سـَي تـا ضـوار           

ةة كردؤتــة ســةر دوو بةشــةوة، هــةزار بــةرةو ســةرتر خوَينــدطاي ئــايين تَيدايــة، كؤمــةَلطاي ثاكســتاني دابــ 
بةشَيكي خؤي بة موسَلمان دةزانَيت، بةشَيكيشي ميللةتةكـةي بـة ناموسـَلمان دةزانَيـت، اوونـةي زةقـي زؤر       
طرنطين هةنة، كة لة مانطي رةمةزاندا لةنَيو يةكَي لة مزطةوتةكان يةكَي خـؤي تةقانـدةوة، كـة خـةَلك بـؤ      

ي دينةوة، بـة نـاوي خـوا ثةرسـتيةوة خـؤي ضـووة نَيـو ئـةو         عيبادةت ضؤتة مزطةوت، يةكَيكي ترين بةناو
مزطةوتــةوة خــؤي تةقانــدةوة، ئَيســتا كَيشــةي هــةرة طــةورةي ئــةم وَمتــة ئةمةيــة كــة حــةرةكاتي تةتــةروم  
ئيسالمي ئةوةندة زةق بؤتةوة، لةطةَل دامودةزطاي دةوَلةت و خةَلكةكة ثَيكةوة هةَلناكةن، ثرسيارةكةي مـن  

ةي ئةم هةموو خوَيندطا ئاينيانة، ئةم هةموو ثةميانطا ئيسالمي و كولية شةريعانة، ئـةم  ئةوةية ئايا كردنةو
هةموو حوجرانة لة كوردستاندا بةبَي ئةوةي ئيدارةيةكي ورد ضاودَيري بكات، مور اقةبـةي بكـات ضـي تَيـدا     

ت  ئايـا ترسـَيك   دةخوَيندرَيت، ضؤن دةخوَيندرَيت، ئايندةي كوردستان، بؤ خزمةتي ئايندةي كوردسـتان بيَـ  
دروست ناكات كة وَمتي ئَيمـةة لـة ئاينـدةدا دوو كؤمـةَلطا دروسـت بَيـت، كؤمةَلطايـةك خـؤي بـة موسـَلمان           

 بزانَيت و بةشَيك لة ميللةتةكةي بة نا موسَلمان بزانَيت 
ةتي و ئةوةية مزطةوتةكان زؤر بوون، خؤشبةختانة كؤمةَلطاي وَمتي ئَيمة ثَيويسيت ثَيي/ ثرسياري سَييةمم

هةر ة كةسَيك دةيةوَيت لة نزيكرتين شوَين خؤي عيبادةتي خوا بكات، بـةَمم ئـةوةي كـة جَيطـاي دَلطرانيـة      
بةشَيك لة ئيمام و خةتييب مزطةوتةكان ئةوةية كة بةشَيك لـة مزطةوتـةكان خزمـةتطوزاري زؤريـان هةيـة،      

ي ئــةوقار ناتوانَيــت يةكســانيةك بةشــَيكين لــة مزطةوتــةكان هــيض خزمــةتطوزارَيكيان نييــة، ئايــا وةزارةتــ 
لةنَيوان ئةو مزطةوتانةدا دروست بكات بـة طواسـتنةوةي بةشـَيك لـةو خزمـةتطوزاري مزطةوتـةكان بـؤ ئـةو         

 .مزطةوتانةي كة خزمةتطوزاريان نيية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو

 :كاروباري ئايين وةزيري ئةوقار و/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بايةخـدان بـة مزطةوتـةكان كـةمي نـةكردووة،      / بؤ وةَممي بةر َيز كاك قادر امحد، وةَممـي ثرسـياري يةكـةم   
ــةين،       ــي بك ــةكان بةباش ــةتي مزطةوت ــةمانتوانيوة خزم ــةت ن ــو حكوم ــةوة، وةك ــةمي ميزاني ــةهؤي ك ــةَمم ب ب

 .َليان نةكردووة مزطةوتةكانيان بَي ناز بكةونخؤشبةختانة جةماوةري موسَلمان قةبو
بةَلَي دةتوانني، بةَمم ئةوةندة زؤر نني دابةشيان بكةين، جطة لـة شـاري هـةولَيرو    / وةَممي ثرسياري دووةم

ــةكان و ضــةند مدَييــةك، كــة لــةكاتي دوو ئيدارةكــةدا دامةزرانــدنيان زيــاتر بةركــةوتووة، بــؤ ئــةو           تةكي
ذنةمان داناوة لة هةولَيرو ئةوقام دةوروبةر، كة دوو مانطة ثَيوة خـةريكن، ئـةوين   مةبةستةي بةر َيزتان لي

ئــةو دابــةة كردنــة لــةناو ســنووري هــةولَيردا دةتــوانني، لــة مزطةوتَيكــة بــؤ مزطــةوتَيكي تــر بطوازَينــةوة،   
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ة يـان دةبَيـت   كابرايةك سَي سةد هةزار ديناري هةية، ناتوانَيت لَيرة نةقلي بكةيت بؤ مدَييـةك، لةبـةر ئـةو   
هةموو رؤذَيك هاتوضؤ بكات، يان دةبَيت ماَلةكةي ببات بؤ ئةوَي، لةبةر ئةوة تازة تةعني بووة، تؤ ناتوانيت 

 .ئةو كارةي ثَي بكةيت، يان خؤي فةسَل دةكات
بةَلَي ئةو سَي قوتاخبانةو خوَيندطايانة هةن، نيزامـي خوَينـدنيان وةك وةزارةتـي ثةروةردةيـة، بـؤ ئاطـاداري       

ةر َيزت، بةَمم ئةمان دروسي علومـة شـةرعيةكان دةخـوَينن، يـةعين هـةم دروسـي ئـةكادميي، هـةم دروسـي          ب
علومي شةرعي، دةرضوواني ئةم خوَيندطايانة دةضنة ثةميانطاو كؤليذكان، بؤ زانيين بـةر َيزتان ئةوانـةي لـة    

وندوتيـذيان نوانـد بَيـت،    حوجرةي مزطةوتـةكان دةرضـوون رؤذَيـك لـة رؤذان نةبيسـرتاوةو نـةبينراوة كـة ت       
ضــونكة ئةوانــة لــة مي مامؤســتاياني خؤمــاَلي خوَيندوويانــةو دةخــوَينن و، لــة دةخــةري راثــةر ين و ثشــدةر  

فةقَيمان ( 511)حوجرةمان نيية، فةقَيمان نيية، بؤ ئاطاداري بةر َيزت، لة هةموو سةرتانسةري كوردستاندا 
بــة رةمســي و بــةثَيي ياســاو تــةعليمات و رَينماييــةكان،   هةيــة، ئــةم فةقَييانــة لــة كابينــةي شةشــةم بــوون   

مزطةوتي زؤر نني، وةرة بؤ طةرماي هـاوين، سـةرماي زسـتان، كـاتي بـاران بـارين رؤذانـي هـةيين خـةَلك لـة           
دةرةوة نوَيذ دةكات و باران لَيي دةدات، يان تووشي طةرما دةبَيت، لةبةر ئةوة مزطةوتةكان زؤر نـني، ئةطـةر   

ة نوَيــذ بكــات، هَيشــتا مزطةوتــةكان زؤر كــةمن، هــةروةها ئةطــةر خااــان ب،ــن بــؤ نوَيــذ  زؤرينــةي خةَلكةكــ
جَيطةي لة مزطةوتةكان نابَيتةوة، لةبةر ئةوة ئـةو شـَيوازةي كـة بـةر َيزت باسـت كـرد لـة يةمـةن، ثاكسـتان،          

ردنـةي كـة   ئةفغانستان سوثاس بؤ خوا كوردستاني خؤمان ئةو توندوتيذيةي نةماوة، ئةو شـَيوازة بـةخَيو ك  
مامؤسـتاية  ( 11)هةية لَيرة خةَلكاني وَمتاني دنيـا، ئةزهـةر شـانازي دةكـات بـة زانايـاني ئَيمـةوة، كـة ئـةو          

 .ضوونة قاهرية سَي مانط لةوَي بوون طوتيان ئَيوة عاملن، قوتابي نني، والسالم عليكم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ئامينة زكري فةرموو

 :سعيد ىكر ز امينة بةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ............ذي وان/ من ضةند ثرسيارَيكت هةين، ئَيكَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يــةك دةقيقــة ئامينــة خــان، زؤر ســوثاس، تــةعقيبت هةيــة  داواي لَيبــووردن دةكــةين، نيتــة، فــةرموو           
 .بةردةوامبة

 :سعيد ىكر بةر َيز امينة 

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
مة ضةند كو كةسَيك بَيتة طوتار بَيذي مزطةفتدا، ئةم بينني طةلـةك مزطةفتـدا طوتاربَيـذي نـا ئةكادميينـة،      
مامؤستاو خزمةتكارَيت ئايين ئيسالمَي بة ثلة ئيمام و خـةتيب، ئيمـام، قـاريئ، قـاريئ و موئـةزين و خـادم،       

ة، ثـرت يـا وان طرفتـا تةعيناتـة هـةي، مووضـةي وان       موئةزين و خادم كَيم و كاسَيت مةزن ذيانا خؤ دةربازك
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ديف كارَيت وان ناهَيتةدان، بؤ اوونة ئةطةر ئةم سةحكةييَن دةبينني هةندَي كةس كارَي ئيمـام و خـةتيب   
دكةن، بةس مووضةي موئةزيين وةردةطرن، ئةطـةر ضـنة طةلـةك ذخـان كةسـان هـةر بـَي مووضـةنة، طةلـةك          

ئـةو تـةوزيعا نـاخ هةنـدةك رَيظةبـةريا ئةوقافـدا هـةي دةبيـنني بؤمـة يـا           ذخان مووضةي خؤ وةرناطرن، يان 
روونيية سةر ة ئةساسَيك دابةة كرنا، يا دروست ديتنا من تَيدا نينـة، بـؤ اوونـة ئـةوقافا ئـاكرَي ثـرت ذي       

هـةي، بـةس ئـةوقافا    ( 1511)فةرمانبـةر هـةي، يـا سـؤران     ( 1311)فةرمانبةرا هةي، يا شةقاَلوة ( 911)
فةرمانبةرن، زانيارين ( 611)كةس فةرمانبةرن، ئةوقافا دهؤك و ئامَيديا و مسَيَل و شَيخان ( 181)زاخؤ 

 هةين كو طةلةك ذي وان دةوامَين ناكةن، مة دخَي بزانني تةوزي  سةر ة ئةساسَيك تَيدا كرن 
ارَي خةنـة سـةر   ئييرائات و ثَي رابوون وةزارةتَي بةرامبةر مامؤستايت ئايين، ئةوين ياساي دةرضـن و زانيـ  

ئةو ياسـاي كـو ثةرلـةمان دةريكرديـة ضـنة  بـؤ اوونـة سـةر ياسـاي توندوتيـذيا خَيزانـَي، طةلـةك طوتـاري              
مزطةفتا زانياري خةنة سةر ياساي توندوتيذيا خَيزانَي و هةتا لةسةر ثةيظا جةنـدةر دةرخيسـنت، هةروةسـا    

ك ذوان كــةس بــوو كــة تــةحريزو ئيهانــا  زيــاتر ثــَي رابــوونَي ياســايي دطــةل مــةم ئيســماعيل سوســةيي، ئيـَـ  
حكومةت و دةزطا نوَي كـر وةكـو تةشـهري ب شةخصـيةتا مةعنـةوي و سياسـي يـا سـةرؤكايةتي هـةرَيما كـر،           

يا هاتية دامةزراندن، طـةل رَيظةبـةريا دهـؤكَي كـو سـاَلة       1118رَيظةبةريا طشيت ئةوقافا ئَيزيديا ئةخة ساَم 
ــدا كــار دكــةن، بــؤ ئــةخ ســاَلة   ( 17)يــا هاتيــة دامةزرانــدن بتــةنَي   1119 ثلــة تةعيناتــة ( 511)كــةس تَي

دامةزراندن هةبوو، بتةنَي سَي ثلة بؤ خَي رَيظةبةريا تةرخان كرن، هةروةسا رَيظةبـةريا ئـةوقافا كريسـتيانة    
فةرمانبةر هةي، ديسا بؤ وان ذي سَي ثلـة دامةزرانـدنَي دابـوون، ئةطةرةكـةي ضـةندة  وةك ئَيمـة       ( 69)كو 

ين رَيظةبةريا طشتيا ئَيزيديا و، رَيظةبـةريا وان ل دهـؤكَي هـةتا نوكـة بودجـة بـةر دةسـيت وان نينـة،         ئاطادار
سـةبةب ضــنة  بــؤ رَيظــة بــةريا هــةوا يــا دامةزرانـدن ل بودجــة بــةر دةســيَت وان نينــة  ئــةخ ســاَلة جــةنابَي   

يــةك قــرانين بــؤ   ســةرؤكَي ثةرلــةمانَي، بودجــة يــا ســةد مليــؤنين بــةر دةســيت وةزارةتــة هــةبوو، تــةنها   
رَيظةبةريا نةهاتينة تةخصيص كرن، مـة دَي بـزانني ئـةو بودجـة سـاَمنة يـا وةزارةتـَي بةشـي كريسـتيان و          

( 315)كةنيســةو جَيهــت ئــائيين ذ هةرَيمــدا هــةين، ئَيزيــديا  ( 96)ئَيزيــدي ضــةند لــة ســةدا  كريســتيانة  
ؤذا خؤي ساَمنةدا ة بة نامة ثرؤذة بؤ سا  ثةرستطاو جَيهت ئايين هةين، بؤ هةتا نوكة وةزارةتا ئةوقار ثر

مةزطةتاو نؤذةن كرنا ئاخا كرنا جَيهت ئايين نةكرية بةرنامةي خؤي ساَمنةدا، ئةخة ئَيك وكرنا وان كةنيسة 
طازاندةي مة بوو هةتا نـاخ موناقةشـة يـا بودجـةدا ذي كـو مـة تَيبينيـا هةنـدي ة ثـرؤذا بـؤ هـةردوو جَيهـا             

ئةم ئاطادارين جةنابَي وةزير ثريؤزبايي جةذنَيت ئَيزيدياو يَيت كريستيانا ناكـات،   نةهات بوونة دانان، وةك
 مة خَي بزانني سةبةبَي ضنة 

بةر َيز سةرؤكَي ثةرلةمانَي، نة تةنها جةنابَي وةزير ثريؤزباييا جةذنَي ئَيزديا كريسـتيان ناكـات، بـةَلكو ئـةو     
بـةر دةسـيت جـةنابَي وي ئيمـزا ناكـات، يـةعين هـةتا         نظيسنا رةمسـي بةشـَي ئيعالمـَي مي وةزارةت ضـوويتة    

جةذنا ئَيزيديا طوت بووي لة رَيظةبةريا ئيمزا بكـات، ئةخـة شـتَيكي ئـةز ناكـةم، يـان دةرخـةي شـةرعية، مـة          
 بَيذين بؤمان روون بكا سةبةبَي ضنة 



 114 

َي ثرؤذةيـت وي  راثؤرتا جةنابَي وةزيرَي خبؤ ئاماذةيـدا هةنـدَي كـو سياسـةتة حكومـةتا هـةرَيمي كوردسـتان       
سياسةتي وان هاتينة مدان، ضونكة هةتا ناخ راثؤرتا وان يةك ضامكي من نةديت باسي كريستيان و ئَيزيدي 
بكات، شعارَي حكومةتا هةرَيما كوردستانَي، ثالنَي حكومةتا هةرَيما كوردستانَي ثَيكظة ذيان لَيبوورينا ئـايين  

خـَي طوزارشـت خـان تشـت هاتبـا كـرن، كـو موخـابن هـةتا يـةك            و نةتةوةيية، كو ئةخة ثـرت وةزارةتـا ئـةوقامَ   
ــتا          ــةمي مامؤس ــة، ه ــتا نةكري ــا ئَيس ــديا ت ــتطاي ئَيزي ــاو ثةرس ــةرةدانَي كةنيس ــةتا س ــةديت ه ــن ن ــامكي م ض
خزمةتطوزارَيت ئاييَن ئَيزيدي و كريسـتيانة لـة هـةمي كوردسـتانَي بـَي مووضـةنة، بؤضـي وةكـي مامؤسـتاو          

مي طةل وان ناهَيتة كرن، بؤضي ئةوانين خودان مووضة نينة ذي وةزارةتا  ئايا خزمةتطوزارَي ئاييَن ئيسال
ئةخة ناراطةيةنَيت كو وةزارةتا ئةوقار طو ديتنـا ياسـاييدا ل ثَيـدانَي ديتنـا مـن وةزارةتـا ئـةوقاَم كـو ديتنـا          

( 451)ئـايين ئَيزيـدي   ياسايي دان ثَيدانَي هةبوونا ئَيزيدي و كريستيان ناكات، سةرةر اي هةندَيك زةَممَيت 
كةسن ذي هةر ضةند طةلةك هةوَل دةدات بزانَيت كو ضةند قةشةو مةتران و شاماشةو رةبةنين هةنـة لـة   
ئةســنا شاماشــة دةســتخؤ بيــنن ل داخــوام دكــةم كــو جــةنابَي وةزيــر بــة روونــي و ئاشــكرا بــةر ســيظت خــان   

 .ثرسيارَي مة بدات، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، جةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثاس
 
 
 

 

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـؤ وةَممــي ثرســياري يــةكي ئـةم خااــة، بــؤ رَيزلَينــان لــة ئافرةتـان، بةياننامــةمان دةركــردووة، كــة دةَلَيــت    
رةتان، ئةوة بةياننامةكةية، بةبؤني ساَليادي رؤذي بةرامبةر بة ئافرةتان هيض نةكراوة، لة رؤذي جيهاني ئاف

ئافرةت لة جيهاندا ناسـكرتين و رازاوةتـرين ثريؤزبـايي سـةرجةم ئافرةتـاني جيهـان و ئافرةتـاني كوردسـتان         
بةتايبةتي دةكةين و خوازيارين هةردةم لة خؤشي و شادي و كامةرانيدا بذين، سةرجةم مار و ئامانـةكان  

رتانسـةري جيهـان، هـةروةك روون و ئاشـكراية لـةمي هـةموو مرؤخَيكـي ذيـر كـةوا          بةرجةستة بكـرَين لةسة 
ئافرةت لة تةرازووي شةريعةتي ئيسالمدا طرنطيةكي زؤري هةيةو خواي طةورة جةخيت لةسةر كردؤتـةوةو  
 لة زؤر ئايةتدا ئاماذةي ثَي كردووة لـة قور ئانـدا، تةنانـةت سورةتَيكيشـي نـاو نـاوة بـة ئـافرةت، لةسـةر ئـةم          

بنةما ثتةو و رةسةنانة كة خواي طةورة ئادةميزادي لةسةر دروست كردووةو رَيزو ثايةي بةرزيشي لَي نـاوة  
ــاوات و         ــازارو ئ ــَين و ئ ــت و ئ ــريو سروش ــت و ب ــاوةن هةس ــةوا خ ــةَل، ك ــوةي كؤم ــةزي دووةم و ني وةك رةط

ةرو كـض شـان بـة شـاني     ، خااان وةك دايك و خوشـك و هاوسـ  (ولقد كرماا ب  آدت)ثَيداويسيت دةفةرموَيت 
رةطةزةكةي تر كة ثياوة، يةكةيةكي ئادةميزادي ثَيك دةهَينن و تةواوكةري يةكرتن و كؤمةَلطا بنيات دةنَين 
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ــةواوة        ــة ت ــةم بةرنام ــةورة ئ ــواي ط ــة خ ــةنن، بؤي ــَي دةطةي ــةوةي دوارؤذ ث ــةن و ن ــت دةك ــتاني دروس و شارس
ةكساني و ئازادي ثياو و ئافرةت لة مـار و ئـةرك و   بةنرخةي دار شتووة بؤ مرؤخ، كة ثر ة لة ئاسوودةيي و ي

طشت بوارةكاني ذيـان، هـيض بؤشـاييةكي نةهَيشـتؤتةوة بـؤ دةمـارطريي و رةطةزثةرسـيت و جياوازةكـاني تـر،          
ئايين ئيسالم هةموو ميةنةكاني بة هاوسةنطي و هاور َيكي طرتؤتة خؤي، بـةبَي فـةرامؤة كـردن و ثـةراوَيز     

ئومَيـدةوارين هـةموو مرؤخَيـك بـةثياو و خااانـةوة هاوكـار بـن لـةثَيناو درومشـي           كردني رةطةزو ميةنَيك،
يةكساني و سةربةخؤيي لةسةرجةم وَمتاني جيهانـدا، بـؤ زاَل بـوون بةسـةر طرفتـةكاني ذيـاني جؤراوجـؤرو        
ــةكرت          ــة ي ــةزةيي و ل ــيت و ب ــيت و خؤشةويس ــووني ئاش ــةرثا ب ــةت و ب ــتانيةت و مةدةني ــدني شارس دامةزران

، لة ئيسالمدا موسَلمان و غةير موسَلمان هةيـة، كةمايـةتي نييـة، هـةموو كةسـَيك مـار و حقـوقي        بةخشني
 .خؤي هةية

كؤنفرانسـي لةسـةر ئـةو رووبـةر وو بوونةوةيـة طـرياو كؤتـايي ثـَي هـات و هـةموو           / وةَممي ثرسـياري دووةم 
 .ثابةند بوون بة راسثاردةكاني كؤنفرانسةكةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .راستة، جةنابي وةزير ئةم وةَممة وةَممي ئةو نيية، ثرسيارةكاني ئةو شتَيكي ترة، ئامينة زكري فةرموو
 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دن لـة دوو سـاَلي   باشة ثرسيار هةية وةَمميـان دةدةينـةوة، ئَيمـة بـةرثرس نـني لـة ذمـارةي ثلـةي دامةزرانـ         
لــة ئةنومــةني وةزيــران، دواي ئــةوةي وشــةي جــؤري كؤمةَميــةتي لــة          1111، ســاَلي  1119و  1118

ثةرلةمان ثةسند كرا، بؤ جاري دووةم كةس لَيدواني لةو بارةيةوة نةداوة لة مامؤستايان، هةروةها مامؤسـتا  
بَيـذي، لـةمي ئَيمــة وتـار بَيـذ نييــة،     ئيسـماعيل سوسـةيي باســي كـرد، لـة كابينــةي ثَينيـةم مبـراوة لــة وتار      

كةس بؤ وةزارةتي ئةوقار دانراوة كة سَي بؤ مةسيحيةكان و سَي بؤ ئَيزيديةكان ( 511)ئاماذةت بةوة كرد 
كةسة دابةة كراون بة بةر َيوةبةرايةتيةكاني ئةوقار، ئةمسـاَل ليذنـةكان لـة ناوةنـدي     ( 511)دانراوة، ئةو 

( 17)اندن، بةثَيي فؤرم دامةزرانـدن كـراوة، ئـةوةي لـة ديـواني وةزارةت بـووة       ثارَيزطاكان دانران بؤ دامةزر
كةسـة سـَي دراوة بـة مةسـيحيةكان، سـَي دراوة بـة ئَيزيديـةكان، ثَيـنج دراوة بـة هةي ـةي           ( 17)كةسن، لةو 

ةي حةج و عومرة، دووان دراوة بة ذمَيرياري، دووان بؤ كؤمثيوتةر، دووان بؤ خةدةمات، دووان بؤ نووسينط
وةزير، يةكَيك بؤ شوفَير، ئةوة كؤتـايي ضـواردة كةسـةكةية بةبـةر ئَيمـة كـةوتووة، دامةزرانـدني سـاَلي ثـار          
لةميةن وةزارةتي ئةوقافةوة، لةميةن وةزارةتي ئـةوقار و ئةنومـةني وةزيـران كةسـَيكي بـؤ ئَيمـة تـةعني        

( 111)بؤ ئةنومةني وةزيران ئـةو   نةكردووة، هاتني ثرسيارمان لة ثةرلةمان كرد، سكاَمي خؤمان نووسي
كةســةي كــراوة لةميــةن ئةنومــةني وةزيرانــةوة دامــةزراون، باســي نةســريةت كــرد،  ( 141)كةســةي، ئــةو 

مزطـةوتي هةيـة، نةسـريةكةي ثَيـنج     ( 311)مزطـةوتي هةيـة،   ( 711)بةر َيوةبةرايةتي ئةوقام هةولَير كة 
انين ثَينج مليؤن دينارة، بةر َيوةبةرايةتي مةسـيحيةكانين  مليؤن دينارة، بةر َيوةبةرايةتي طشيت ئَيزيديةك
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ثَيــنج مليــؤن دينــارة، نةســريةي مانطانــةيان، ئةمســاَل دوو ســةيارة كــر اوة بــؤ ئَيزيديــةكان و يــةكَيكين بــؤ  
مةسيحيةكان، ليذنةي ئـةوقار لـة ثةرلـةمان ئاطـادارن كـة وةزارةتـي ئـةوقار زؤر بـَي سـةيارةية، بـةَمم بـؤ            

سة نةيةتة بةرامبةرمان ئَيمة ثَين هةموو كةسـَيك ئـةو دوو سـةيارةمان كر يـوة بـؤ ئـةو دوو       ئةوةي كةوا ق
ــة        ــووم، ك ــاَلةدا ب ــةم دوو س ــن ل ــة م ــار، ك ــاَلي ث ــاَل و س ــةوةي ئةمس ــادات، ئ ــةلةي ئيف ــة، مةس بةر َيوةبةرايةتي

ن بــة قــةدةر رؤيشــتوون لــة خؤيــان ثرســيار بكــةن، لــة بةر َيوةبةرايــةتي ديــواني ئَيمــة ثرســيار بكــةن بــزان   
هةموويان بؤ ئيفاد دةرنةضوون  لة يادي جةذني ئَيزيديةكاندا ئةمسـاَل ثـازدة مليـؤن دينـار سـةرر كـراوة       
بؤيان، يةك دينار لة بؤنةي جةذني رةمةزاني موسَلمانان و قوربان سةرر نةكراوة، ئةمةية ئَيمـة جيـاوازي   

مليـؤن  ( 776) 1111ي ثةسندكراوي ساَلي دةكةين  بةر َيوةبةرايةتي طشيت كاروباري مةسيحيةكان بودجة
ـــةوة تـــا  1/4/1111مليـــؤن بــووة تـــا  ( 195666351) 1111بــووة، لــةو ثـــارةي خــةرج كـــراو ســاَلي     

مليـؤن خـةرج   ( 871) 1111خةرجي شةة مانط بـووة، بودجـةي ثةسـند كـراوي سـاَلي       31/11/1111
مليـؤن و ثـازدة هـةزار    ( 391)ة، ، يةعين ميزانيةي ثةسند كراويان ئةوةندة بـوو 31/11/1111كراوة، تا 

 .، لةو هةشت سةد مليؤنة31/11/1111خةرجيان بووة تا 
كةسيان بووة، هةر لةو ساَلةدا كة من تيايدا موباشةرةم كردووة، ثازدة كةسيان ( 18) 1111ميالكات، ساَلي 

راوة، ئةوة ذمارةيـان  بؤ دامةزراوة بؤ وةزارةتي ئةوقار، ثَين ئةوة باسم كرد كة نةفةرَيك بؤ ئَيمة دانةمةز
، جطة لةم سَي كةسة نـؤ كةسـيان بـؤ دامـةزراوة،     1111، ميالكات ساَلي 1111كةس لة ساَلي ( 33)بوو بة 

 1111بؤ خؤمان هيض نةبووة وةكو وةزارةت، بةر َيوةبةرايـةتي مةسـيحيةكان لـة سـلَيماني، بودجـةي سـاَلي       
مليــؤن بــووة، ( 151) 1111ي ســاَلي بــووة، بودجــة( 177894111)مليــؤن بــووة، خــةرج كــراو  ( 381)

مليؤن بووة، لةطةَل ئةوةشدا وةحدةي حيسابيان نةبووة، وةحدةي حيسابي لة وةزارةتي ( 167)خةرج كراو 
ئةوقار لةم دوو ساَلة ئَيمة وةحدةي حيسابيمان بؤ كردوونةتةوة، وةحدةي حيسابيان لةوةو ثَين نـةبووة،  

ة ئَيمة ميزانيةمان بؤ داناون، ميالكات لة سلَيماني شازدة كةس بوون، ميزانيةيان بؤ دانةنراوة، لةم دوو ساَل
 .دوو كةسيشيان بةعةقد بووة، ئةو دوو كةسة عةقدةكةيان تةواو بووة لة سلَيماني ماونةتةوة ضواردة كةس

نؤذةنكردنةوةي كةنيسةو مةزارطةكان، ثةرستطاكان لةسةر داواي خؤيان دةكرَيت، بؤ ئاطاداريتـان لـة   / شةة
لةطةَل بةر َيوةبةري طشيت مةسيحي كاك خاليـد، هـةروةها بةر َيوةبةرايـةتي طشـيت ديـوان كـاك        1114ساَلي 

حاجي جةمال رَيككةوتوون لةسـةر ئـةوةي ضـؤن مزطةوتـةكان تؤمـار دةكرَيـت بةسـةر وةزارةتـي ئةوقافـدا،          
وةيان بـؤ دةكرَيـت، تـا    ئاواة شـوَيين كةنيسـةكان تؤمـار بكـرَين بـةناوي وةزارةتـي ئةوقافـةوةو نؤذةنكردنـة        

ئَيسـتا كـاك خاليـد نةهاتؤتـة ثـَين كـةوا كةنيسـةكان تؤمـار بكرَيـت بـةناوي وةزارةتـي ئةوقافـةوة، ضـونكة              
كةنيسةكان تابيعي فاتيكانن، ناتوانن تؤماريان بكةن لةسةر وةزارةتـي ئةوقافـةوة، لةطـةَل ئةوةشـدا ئةمسـاَل      

ــؤ كةنيســةكانيان كــة كؤ   ــر اوة ب ــةر ك ــواردة كؤمثيوت ــةذني   ض ــةيادي ج ــةوت، ل ــؤ مزط ــةرَيك نــةكر اوة ب مثيوت
 .ئَيزيديةكاندا ئةوةم باس كرد
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ثريؤزباييمان كردووة، بةر َيزان، ثريؤزباييمان كردووة بـؤ جـةذني مةسـيحيةكان، ثارسـاَل وةزيـري      / حةوتةم
وقار و ئةوقار، سةرؤكي ليذنةي ئةوقام ثةرلةمان، سةرؤكي زانايان ثَيكـةوة ضـووين بـةناوي وةزارةتـي ئـة     

ســةمم  عليااهثريؤزباييمــان لــَي كــردوون، هــةروةها بةبؤنــةي لــة دايــك بــووني مةســيحةوة حــةزرةتي عيســا  
 .بةيااان دةركردووةو ثريؤزباييشمان لَي كردوون، ئةوة دةقةكةشم مية، ئةطةر دةَلَين دةخيوَينمةوة

ان بــةرز كردؤتــةوة بــؤ  بــؤ وةَممــي ثرســيارةكةت وةك وةزارةت بةنووســراوي رةمســي نووســراوم  / هةشــتةم
ئةنومةني وةزيـران، ئَيمـة سوثاسـت دةكـةين لـةو ثرسـيارة، كـة داواي دةرماَلـةو هـةروةها موخةصةصـاتي           
مةقتوعة دةكةين بؤ مامؤستايان و خادمي مزطةوتةكان، سوثاست دةكةين، ئةمة دةملةت لةوة دةكـات كـةوا   

مي ثرسيارةكةت وةك وةزارةت بةنووسـراوي رةمسـي   دةمانةوَيت ثَيكةوة ذياني زياتر بةرقةرار بَيت، بؤ وةَم
نووسراومان بةرز كردؤتـةوة بـؤ ئةنومـةني وةزيـران بـؤ ثَيـداني دةرماَلـة بـة ثـَين نوَيـذو وتـار خوَينـان،             
ئةوانةي كة بَي بةرامبةر خزمةت دةكةن وةك ثَين نوَيذ، يان خـادم داواي دةمةزرانـداان بـؤ كـردوون بـؤ      

ةمةزرانــدووين، ئةمســاَلين بــةثَيي فــؤرم بــووة، هةوَليشــمان داوة بــة طرَيبةســت   ســاَلي ثــار كةســيان بــؤ دان 
دايااةزرَينني، بؤيان دانةمةزراندين، لة ئةستؤي حكومةتي هةرَيمداية ئةوةي كةوا دانامـةزرَين و مامؤسـتا   

ج سـاَلة لـة   هةية، خادم هةية، ضوار ساَلة بَي بةرامبـةر لـة مزطةوتَيكـدا ئيمامـة طرَيبةسـيت بـؤ ناكـةن، ثَيـن        
 .طوندةكةي خؤيدا خةَلكي طوندةكةية بة طرَيبةست داينامةزرَينن

قةشــةكان و ئَيزيديــةكان خؤيــان نايانــةوَيت ببنــة مونتةســييب وةزارةتــي ئــةوقار، ئــيرت ضــؤن         / نؤيــةم
نؤ كةمسان بؤ دامةزرانـدوون، كـة شـةرةيان     1111دامبةزرَين، هةر خؤيان نايانةوَيت، بؤ ئَيزيديةكان ساَلي 

اوَيذكاري مةسيحيةكان بووة لة وةزارةتي ئةوقار مؤَلـةتي ديراسـيمان ثَيـداوةو، ئَيسـتاة بـؤ خوَينـدن لـة        ر
 .ئيتاَلياية بؤ وةرطرتين بر وانامةي دكتؤر ا، ئةوة وةَممي ثرسيارةكان بوو، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو
 :سعيد ىكر بةر َيز امينة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هَيشــتا مــن جــوابَي ثرســيار خــؤ وةرنةطرتيــة، بؤضــي هــةتا نوكــة بودجــة بــؤ رَيظةبــةريا طشــتيا ئَيزيــديا و   
رَيظةبةريا وان ل دهؤكَي نينة  ئةخة ضةندين جارا داخواز دكةم وةحدة حيسـاب بـي ل دهـؤكَي بَيتـة دانـان      

دجة نةهاتيـة، ئـةخ مةعلوماتـة مـن لـة رَيظةبـةريا طشـتيا        بةس هةتا نوكة موافةقة لةسةر نةكرية، ئاخر بو
ئةوقار ئَيزيدياو مةسيحي من وةرطرتيا، مةعقولة ئةو زانياريـة غةَلـةت بدةنـة مـة، جـةذنا ئَيزيـديا هـةتا        
نوكــة جــةنابَي تــة ثريؤزبــايي نــةكريا، تَيبينيــا مــةزن لةســةر هــةي هــةتا رَيظةبــةريا يــا بةشــَي راطةيانــدنَي  

بَي وةزيرَي، جةنابَي وةزير ئيمزا نةكريا، طوتيـا ئـةز خـَي ئيمـزا ناكـةم، ضـونكة دةرةخـةي        نظيسينا بةر جةنا
ئايين ئيسالمية، يةعين بزةبت ة كةليمةت بةكار هيناية ئةز نةشَيم بَيذم لَي بةرسظا طوتي بـال رَيظةبـةريا   
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اري جـةنابَي وةزيـري   طشيت ئةوقافة يا ئَيزيديا بةرسظ بداتن، ذي ميةتي تـر يـةعين بةر اسـيت مـن ئينتيـز     
ثةيظا مة بةكار هينا با، نا ثةيظا وان و خؤمان، يةعين بةر اسيت ئةخة ديار بي جةنابَي وةزيرَي خؤ وةزيـرَي  

 .موسَلمانان بتةنَي دةزانَي، ئةوقار، ئةوقام كاروباري ئاينية، نةك تةنيا كاروباري ئيسالمية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بي وةزير فةرمووزؤر سوثاس، جةنا

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة          ــةكان ل ــريةي ئَيزيدي ــة، نةس ــةكان نيي ــريةي ئَيزيدي ــؤك نةس ــةوقام ده ــةتي ئ ــة بةر َيوةبةراي ــرية ل نةس
كـاك حـاجي نةسـرةت بةر َيوةبـةري     بةر َيوةبةرايةتي طشيت ئَيزيديةكان وةردةطرَيت، تةلةفؤمن لةطةَل بةر َيز 

 .ئةوقام دهؤك كرد، وتي تةنها فايلةكانيان لةمي ئَيمةية
 .بةنيسبةت ئةو كتابي ئيمزاية توخوا جارَيكي تر بيَلَينةوة من زؤر باة حاَلي نةبووم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دووبارةي بكةوة ئامينة خان
 :سعيدىكر  بةر َيز امينة 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

بةشي راطةياندني يا وةزارةتَي نظيسينا طةيشتة بةر دةسيت جةنابت، مةقصةدي مـن ئةخةيـة جةنابَيتـة نـة     
تةنها ثريؤزبايي جةذنا كريستيان و ئَيزيديـةكان نـةكر، جـةنابَي سـةرؤكَي ثةرلـةمانَي، نظيسـينا رةمسـي بـؤ         

بكــات، َيــي طوتيــة ئــةز ئيمــزا ناكــةم، بــال ثريؤزبــايي ضــووتة مي جــةنابَي وةزيــر كــو جــةذنا ئَيزيــدا ثــريؤز  
رَيظةبةريا ئةوقافة يا ئَيزيديا ئيمـزا بكـاتن، ضـونكة ئةخـة دةرةخـةي ديـين ئيسـالمية، ئةخـة دةرةخـةي ئـةو           

 .مةبادي ي ئيسالمية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زبايي جةذني ئَيزيديةكان زؤر سوثاس، روون بوو جةنابي وةزير دةَلَيت نووسراوَيكي رةمسي هاتووة بؤ ثريؤ
 .جةنابت ئيمزات نةكردووة، فةرمووتة ئةمة لة دةرةوةي ديين ئيسالمي ئَيمةية، ناكرَيت، فةرموو

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
حقيقي تيـا بكـةين، ليذنـةي ئـةوقام     ثَيم باشة لة وةزارةتي ئةوقار ئةو نووسراوةم بؤ بَينن، بؤ ئـةوةي تـة  

ــزانن           ــةن ب ــيار بك ــتيةكان ثرس ــة طش ــة بةر َيوةبةرايةتي ــوون ل ــان طوت ــار ثَيم ــةند ج ــادارة، ض ــةمان ئاط ثةرل
هةَلسوكةوتي ئَيمة ضؤن بووة لةطةَليان، نازامن لة هـةر شـوَينَيك نةمبيسـتووة ئـةو دووانـة باسـي وةزارةتـي        

 .انبيستووة، سوثاسئةوقار بكةم بةشَيوازَيك، كة ئةوان نةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤرة جيهان امساعيل فةرموو

 :جيهان امساعيل بينامني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تَيبيين دةكةين كة لة ثالني بودجـةي سـاَلي   / من خؤ دوو ثرسيار هةية بؤ جةنابَي وةزير، ثرسياري يةكةم

يةكان لة ثرؤذةو دامةزراندندا بَي بةة كراون، هؤيةكةي ضية  ئايا ثالنتان ضية بؤ سـاَلي  دا مةسيح1111
1111  

ئةز حةز دكةم خَيرَي هةندَي مومحةزات بَيذم، يةعين سةر خَي ثرسيار، جةنابَي وةزيرَي وةسـا ئـاخري طـوت    
ةريا طشـتيا مةسـيحيةكان و   ئةو مةس ووليةتا خؤ تيياهَي خان هةردوو رَيظةبةريا باة ثريظـة بـةري رَيظةبـ   

رَيظةبـةريا طشــتيا ئَيزيديــةكان، جــةنابَي وي وةك وةزيــر مةســ وولة لةســةر هــةمي رَيظةبــةريا، نابَيــت وةك  
منةتَيك لةسةر وان بَيذينت كو من وةسا كـري وان و وةسـا كـري وانـة، هـةتا نوكـة دائـريا ئـةوةي موديريـات          

ة ة نةهايتـة كـرن، دوو جـارا ئـةز ضـووميةو موسـتةمر       ش وني مةسيحي ل دهؤكَي و َيي ئَيزيدي هـةتا نوكـ  
( 511)، 1111ئيتيسال ب موديرا دائرية دكةم هةتا نوكة خؤ موةزةفةك وانة تةعني نةبوويـة سـةر سـاَلي    

كــةس بــؤ هاتيــة تــةعني كــرن، بؤضــي بــؤ وانــة تــةعني نةبووينــة  ئةخــة دائريةكــة ئــين نييــة يــا هاتيــة      
ن، خة دوو ساَلة تةقريبةن، هـةتا نوكـة مـودير ل طـةل دوو ئـان سـَي       دامةزراندن، يةعين هاتية تةئسيس كر

وةحدة حيسابي نينة، باشة ئةطةر دائريةكة وةسا بيت، جةنابَي تة وةزيرا نة شَين نيزامَيك بؤ وةزارةتا خؤ 
ة، دانَين، كو ئةخ رَيظةبةريا بة رَيظة ببةن، باسي ئيفادات كر، خؤ خةلكَي مة موحتاجي ئـةو ئيفاداتانـة نينـ   

كةسةك لة وةزارةتا ب،يتة ئيفاد، ئةمة دبَيذين كو حصـةتا مـة وةك تةعيناتـة، وةك ثـرؤذة نـةبوون، ئةخـة       
دوو ساَلة ثةرلةماني طةل ليذنا ئةوقام ثةرلـةمان تشـتةك بـؤ وان نةهاتيتـة كـرن، نـة كةنيسـة بـؤ مـة، نـة           

و حـةمل و حـةرام دابنـَين، ئـةم ذي      شوَيين ئاينيا برايت ئَيزيديا، ئةطـةر ئةخـة ذي وَي ئيتـارا دينيـدا بَيـت     
 .بزانني، ضارةيةك بؤ بَيتة كرن

ئةو بوو ثاة رووداوةكاني بادينان، ثالنتان ضية بؤ دووبارة نةبوونةوةي و بؤ قوَلكردنـةوةي  / ثرسيارا دوَي
طياني تةبايي و بة يةكةوة ذياني ئايين  ئةخةة ئيحتيمالة جـةنابَي وةزيـر بَيذتـة مـن تيكـرارة، بـةس مـن        
دخَيت تةئكيد سـةر نوقتـة بكـةم، ضـونكة ثشـيت حـةفيت وَي حـةفيَت مـن بـة ضـاخَي خـؤ ئـي ل تةلـةفزؤنَي              
فةزائَي كوردي ديت ضؤن ئةو وتار بَيـذن، ئـةو مامؤسـتايان خوتبـة طـؤت، يـةعين بةشـَيوةيةك وةسـا طـوتي          

نا ئةو وةزعـة كـر،   يةعين تةشهري بة خةَلك دكةت، يان مةسةلةن دبَيذن تةصغري بؤ ئةو، يةعين تةصغري كر
ئةوةي لة زاخؤ كَي بـوو  خـؤ مـةوزوع مـةوزوعي ئـةو نـةبوو ضـةند مةحـةمتي مةشـروب هاتنـة سـووتان،            
مةوزوع ئـةوة بـوو خـةلكَيك، ميللـةتَيك بـةر تـرس بـوون، يـةعين تةهديـد لةسـةر ميللـةتَيك هـةبوو، وةك             

ؤ بَيـذيت مزمـة وةسـا خـةلك تـَي      مةسيحي، وةك ئَيزيدي، ثَيت خيا ئةوا بةر ضاخ وةربطـري، تـاكو وتـاري خـ    
بطةيةنَيت كو ئةم هةمي ثَيكةخة لة وَمت دةذيـن، نـا ئةخـة مةسـةلةن دةبَيـذينت وةلاَلهـي سـوباهي تـةعويز         
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كرنا بتَلةكا وَيسكي، يا كارتؤنا وَيسكي بدةنَي، خؤ ئةو مةوزوعة وَيسكي نينـة، مةشـروبي نينـة، ئـةخ تشـتة      
 .ئايين بَيتة طوتن لة مزطةوتدا، سوثاس دةبَيت بةر ضاخ وةربطرن، تاكو وتاري

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

راييـة،  سوثاس، كردنـةوةي وةحـدةي حيسـابي بـة دةسـيت وةزارةتـي ئـةوقار نييـة، بـة دةسـيت وةزارةتـي دا           
كةس بن تـاكو ئَيسـتا وةحـدةي حيسـابيان بـؤ نةكردوونةتـةوة، ضـونكة        ( 811)ثةميانطامان هةية لةوانةية 

وةزارةتي دارايي نايكات، لة دواي رووداوةكة ئةوةي رؤذي هةيين كة بامسان كرد، من بة تةفسيلي بـؤم بـاس   
ة وتيـان ئَيمـة شـانازي دةكـةين بـة      كردن، مامؤستاياني مزطةوتةكان لةوَي هةموويان موداخةلـةيان كـرد، كـ   

هاووَمتيان و هاونيشتمانيان ئةم ناوضةية كة رؤذَيك لة رؤذان لةسةر مةسيحي بوون، لةسةر ئَيزيدي بـوون  
هي هاووَمتيةكي مةسيحية، بؤ تاكو ئَيسـتا   1941ئازار نةدراون و وتيان ئةو ئوتَيلةي كة سووتاوة لة ساَلي 

ؤك و شوَينةكاني تر كةي ئةوة بووة  وةكو بامسان كـرد طومتـان قور ئـان    كةس دةستكاري نةكردووة  خؤ ده
هلم ما لنا وعلـيهم  )رَيزي لة هةموو ئيسانةكان طرتووة، هةر بؤضوونَيكيان هةبَيت، ثَيغةمبةر دةفةرمووَيت 

اني ، ئـةوة بـزانن لـة زةمـاني ثَيغةمبـةردا دَل رةقـةك      (اتـركهم مـا يـدينون   )صحابةكاني ثَيغةمبـةر  ( ما علينا
، صــحابةكاني نــارد بــؤ ( )قـور ةين مــةجاليان نــةدا موســَلمانةكان لةطةَليانــدا بـذين، ثَيغةمبــةري ئيســالم   

حةبةشة، بؤ مي نةجاشي كة ئيماني بة خوا هةبوو لةسةر ديين مةسي  بوو، ثَيكـةوة رَييـدان و ثَيكـةوةة    
ينـة، كـةوا لـة بـري ئـةوةي رَيـز       ذيان، لة ثاة ئـةوة وةفـدَيك لـة حةبةشـة هـاتن بـؤ مي ثَيغةمبـةر بـؤ مةد        

لَينانَيكي لَي طرتوون كة ميوانداري كـردوون و بـة دةسـيت خـؤي نـاني بـؤ هَينـان و هَيناويانـة مزطـةوت لـة           
ئيسالمدا ئةم شتانة نيية، خةَلكَيك كة بةناوي ئيسالمةوة ئةطةر شتَيك بكات ئةوة عيالقـةي بـة ئيسـالم و    

 .........ر ي عبدالعزيزداقور ئانةوة نيية، لةسةر دةمي عومةري كو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية جةنابي وةزير تةنيا وةَممي ثرسيارةكان بدةوة، نةضـينة شـةرحي رابـردوو ضـؤن بـوو، ضـؤن نـةبوو،        
ئةوة مةسةلةي ترة، ئةو ئةندامة بةر َيزةي ثةرلةمان ثرسياري كرد جـةنابت وةَمم بـدةوة، ضـونكة ثرسـيار     

مة، بؤية ئةطةر وا ب،ني زؤري دةبات، تكاية تةركيز بكةنـة سـةر ثرسـيارةكان، ئـةو     زؤر زؤرن، وةختين كة
ئةندامـة بةر َيزانــةة كــة ثرسـياريان كــردووة بــة نووسـراو نارديانــة لــة ثرسـيارةكةي خؤيــان  دةرنةضــن و     

 .شةرحين نةكةن، بةس ثرسيارةكة عةرز بكةن، فةرموو
 :اري ئايينوةزيري ئةوقار و كاروب/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ئةوة جوابةكةي بوو
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  زؤر سوثاس رَيزدار كاوة حممد امني فةرموو

 :بةر َيز كاوة حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرسيار وةَممم وةرطرتةوة، لة سياقي وةَممدانـةوةي   من ثَينج ثرسيارم هةبوو بؤ جةنابي وةزير، بةَمم سَي
 :هاوكارامن كة ثَيشرت ثرسياريان كردو، وةَممي سَي ثرسيارم وةرطرتةوة، بةَمم دوو ثرسيارم بة كورتي هةية

ئةوةية ئةو وةفدانةي كوردستان كةوا بةشدار دةبن لة كؤنطرةو لة بؤنةو كؤنفرانسة جيهاني / ثرسيارَيكيان
ن تــا ضــةند ســووديان هــةبووة بــؤ ناســاندني وةزعــي كوردســتان و هةَلوَيســيت كــؤنطرةي جيهــاني     ئاينيــةكا

ئيسالمي دةربارةي هةرَيمي كوردستان ضؤن بووة  بـةَلكو بـةر َيزتان روون كردنةوةيـةكي كورمتـان بـؤ بـاس       
 .بكةن

ةكـرَينت، بـؤ اوونـة    ئةوةية هةندَي جار ئةو ئةركة دينيانة واجيباتي ديـين بـة سياسـي د   / ثرسيارَيكي ترم
نوَيذ كردن لة طؤر ةثانةكان و سةر شةقام لةبةردةمي كامرياو دواي ثـةخن كردنـي لـة كةناَلـةكان، بَيطومـان      
ئةوة بؤ جَي بةجَي كردني واجيباتي ئاين ثةرسيت نيية، بةَلكو زياتر بؤ مـةرامي سياسـي و مةبةسـيت تـري     

ستَيكتان هةية لةسةر ئةو رةفتارانـة كـة بـؤ مـةرامي سياسـي      لة ثشتةوةية، ئايا ئَيوة وةكو وةزارةت ة هةَلوَي
بةكار دَيت  نةك بؤ مةرامي ئايين  ئايا هيض ئييرائات بةرامبةر ئةو رةفتارانة كردووة، ئـةو ئةركـةي جـَي    

 .بةجَي كردني واجيباتةكة بؤ مةرامَيكي تايبةتي سياسي بةكار دَيت  زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .س، جةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثا
 

 

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةَلَي زؤر بةباشي هةموو شاندةكاني وةزارةت كة بةشدار بوون لـة بؤنـةو كـؤنطرةو كؤنفرانسـة ئاينيةكانـدا      
وَمتي ميسرو لة قاهرية بةتايبةتي لة جاميعية  روخساري جواني كوردةوارميان ثَي نيشانداون، بةتايبةتي لة

ئةزهةري لَيية، ثةيوةندي بامشـان هةيـة، هـةروةها لةطـةَل ديـواني وةقفـي سـونين و ديـواني وةقفـي شـيعي           
ثةيوةندييةكااان بةرةو باشرت دةر ؤن، ئةمساَل وةفدَيكي كوردستاني بةشداري كؤنطرةي يةكـةمي تةصـةوم   

كـةس لـة هـةرَيمي كوردسـتانةوة هـةم بـةناوي سـةرؤكي هةرَيمـةوة كـة          ( 41)كرد لـة قـاهرية، كـة نزيكـةي     
بةرثرسي يةكَييت زانايان رؤيشت، هةم بـةناوي وةزارةتـةوة، هـةم بـةناوي مةاوعـة مامؤسـتايةك بـةناوي        
تةصةوفةوة بةشداريان تيا كرد، كة دةوري كاريطةريان هةبووة، خؤم دوو جار رؤيشتووم بؤ ميسر بةشداري 

كــردووة بــةناوي نوَينــةري كوردســتانيةوة، خؤشــبةختانة لــةناو ئــةم هــةموو وَمتانــة لةســةر          كــؤنطرةم 
مةنةصةكة نووسيوويانة كوردستاني، ضونكة ميسر لة هةموو وَمتاني عةرةبي لةطةَل ميللةتةكـةمان باشـرت   
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بوو طةياندمانـة   بووة، هةردةم باشرتين دةبَيت ئينشائةَلاَل، باسي ئةو دةورو ستةمةي كة لة طةلي كورد كرا
بةشدار بووان، لةطةَل وةفدَيك بةشدارميان كرد لة كؤنطرةي بةرشةلؤنة لة وَمتي ئيسـثانيا، نوَيـذ لـةثَيناوي    
ئاشتيدا، كة بة جلي كورديةوة توانيمان وتاري وةزارةتي ئةوقام حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةيان بكةين 

فدةي كة لة بةرشةلؤنة طريا، ئةمسـاَل وةفـدَيكمان بةشـداري    و موداخةلةمان كردووة، زؤر رازي بوون بةو وة
كؤنطرةي شاري مينؤخي كرد لة ئةَلمانيا، كؤنطرةكة بةناوي ثَيكـةوة ذيـان بـوو، بـةر َيز كـاك شـَيخ حمةمـةد        
شاكلي و بةر َيوةبةرايةتي طشيت مةسيحيةكان و بةر َيوةبةرايةتي طشيت ئَيزيديةكان و بةر َيوةبةرايةتي طشيت 

ي وةزارةت بوون، هةروةها وةفدَيكمان سةرداني ئةمريكايان كرد، هةروةها ثةيوةندميان لةطةَل كؤماري ديوان
ــةن        ــة لةمي ــاني ئَيم ــةران و حاجي ــي نوَين ــزو ئيحتريام ــعودية رَي ــة س ــن، ل ــاة باش ــران و توركي ــالمي ئَي ئيس

 .دةسةَمتدارانةوة هةية وةكو حاجياني كوردستان، بةَلَي، سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو

 :بةر َيز كاوة حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةَممي ثرسيارةكةي من ئةوةي نوَيذ لة طؤر ةثان دةكرَيت بؤ مةرامي سياسي، ئةطةر وةَمممان بداتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ كامل حاجي عليبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة وةكو وةزارةتي ئةوقار بةرثرسني لة مزطةوتةكان، ئةطةر مةقصةدي ئةوة بَيت لـة مزطةوتةكـة جَيـي    
كي تـرة،  نابَيتةوة، دَينة شةقامةكان، ئةوة حةقي خؤيانة هاتوون نوَيذ بكةن، بةَمم ئةطةر مةقصةديان شـتيَ 

ئَيمة بةرثرسني لة مامؤستاياني خؤمان كة لـةكاتي دةوامـدا نابَيـت مزطةوتةكـةيان بـةجَي بهـَيَلن بـة كتـاب         
بؤمان نووسـيوون و ئاطادارمـان كردؤتـةوةو هـةر كةسـَيك لـةكاتي ئـةركي خؤيـدا لـة مزطةوتةكـةي، يـان لـة             

ئةوقافةوة بَيت، دَلنيامان كردوون كـة   مةدرةسة ئاينيةكةي، يان لة هةر شوَينَيكةوة ثةيوةندي بة وةزارةتي
 .بةجَيي بهَيَلن ئييرائاتيان بةرامبةر دةكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤرة رؤذان فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ارم هةيةبةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةم، دوو ثرسي
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تايبةتة بـة ئةركـةكاني وةزارةت، كـة بـةثَيي ياسـاي وةزارةتـي ئـةوقار و كاروبـاري ئـايين          / ثرسياري يةكةم
يـةك لـة ئةركـةكان لـة مـاددة دوو تـةرخان كـراوة بـؤ ئةركـةكاني وةزارةت، لـة            1114ي سـاَلي  (13)ذمارة 

ةزارةت ثتـةو كردنـي ثةيوةنـدي و    بر طةي شةشةمي ئةو ماددةية باس لةوة دةكات كة يةك لـة ئةركـةكاني و  
ثَيكــةوة ذيانــة لــةنَيوان ئــاين و ئاينزاكــان لــة هــةرَيمي كوردســتان، ثرســيارةكةم ئةوةيــة تــا ئَيســتا وةزارةت   

 .هةنطاوةكاني ضي بوون لةثَيناو جَي بةجَي كردني ئةو ئةركة  مةبةستم هةنطاوة عةمةليةكانة
و بةرزةفتكاريةكان بةرامبةر ئةوانةي كة لة وتارةكان زماني تايبةتة بة رَيكارة كارطَير ي / ثرسياري دووةمم

ــاري          ــداني ك ــذي و ئةنام ــاني توندوتي ــةكار هَين ــؤ ب ــةَلك دةدةن ب ــاني خ ــان ه ــنن، ي ــةكار دَي ــذي ب توندوتي
توندوتيذي، بةر َيزت لة وةَممت بؤ ثرسياري هةندَيك ثةرلةمانتاران باست لـة ضـةند رَيكارَيـك كـرد، كـة تـا       

ت وةريطرتووة دةرهةق ئةو كةسـانةي كـة زمـاني توندوتيـذي بـةكار دةهَيـنن، بـةَمم وامـان بـؤ          ئَيستا وةزارة
دةركةوت كة ئةو رَيكارانة تاكو ئَيستا هيض سوودي نةبووة، من مةبةسـتم ئـةوة نييـة كـة بةشـداري كردنـي       

ئـةو رَيكارانـةي    مامؤستايان لة خول، يان طواستنةوةيان، يان دةركردني بةياننامة، ثالنـي وةزارةت ضـية كـة   
ئَيستا، تاكو ئَيستا جَي بةجَيتان كردووة سوودي نـةبووة  ثالنتـان لـة ئاينـدة ضـية دةرهـةق ئـةو كةسـانةي         

 .كةوا ثَيشَيلي ياساي وةزارةت دةكةن و ثَيشَيلي رَينماييةكاني وةزارةت دةكةن  سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ كامل حاجي علي بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، هةندَيك ثرسيار وةكو خؤي باسي كرد لة بةر َيزةكاني ثَيشوو وةَمممـان داوةتـةوة، توندوتيـذي    
بكةين لة يةكرت لةطةَل ئيسالمدا ناطونَيت، بةس ناكرَيت لَيرة لةم ماوة كةمة ئَيمة باسي ئةوة بة تةفسيلي 

بطةين، لة نووسراوةكاندا، لة وتارةكاااندا، لة كؤبوونةوةكاااندا، لة هاتين وةفدي دةرةوةي وَمت بة شاهَيد 
داني خةَلكي غةيري كوردستان، برادةراني مةسيحي لة وَمتـاني غةربيـةوة كـة هـاتوون شـاهَيديان داوة ئـةو       

ئةو هاونيشتمانيانةي كة لـةم هةرَيمـة بينومانـة، لـة وَمتـاني      ثَيكةوة ذيانةي، ئةو برايةتي و يةك ريزيةي، 
ي ( 13)بةَلَي بة ئةركي خؤمان هةستاوين بةتايبةتي لة بر طةي شةة لة ياسـاي ذمـارة  دةوروبةردا نةبووة، 

، ئــةوةي كــة لةمــةوثَين بامســان كــرد بــةكردةوة ئــةناممان دابــوو، وة ئــةتوانن ثرســيار لــةو   1114ســاَلي 
ن كة لة بةر َيوةبةرايةتي طشـيت مةسـيحي و لـة بةر َيوةبةرايـةتي طشـيت ئَيزيديةكانـدان، ئَيمـة        بةر َيزانة بكة

وةكو باس دةكةين ضةندجار وتوومانة ئةو بةر َيزانة لة كؤبوونةوةي مامؤسـتاياني ئاينيـدا قةشـةمان بـانط     
كؤبوونـةوةي وةفدةكانـدا   كردووة بؤ ناو كؤبوونةوةكان، لة شةقآلوة لةو شوَينانةي كة هةبوون لة زاخؤ، لـة  

كة هاتوون سةرداني ئَيمة دةكةن، كاك خالد بانط كراوة جاري واة هةبووة كاك ئَيزدي كـة لـةوَي بووبَيـت    
بانطمان كردوون بةشدار بوون لةو كؤبوونةوانةدا، جياوازي و شيت وا ناوةشَيتةوة لة ئَيمة، ناكرَيـت ضـونكة   

امَيكـي دينـيم هةيـة نـاتوامن جيـاوازي لـةنَيوان ئةوانـة بكـةم كـة          ئينسانة، ئةركَيكي موسـوَلمانانةية، ئيلتيز 
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هــةَلطري هــةر بريوباوةر َيــك بــن، بــةآلم ئَيمــة هــةموومان هاونيشــتيمانني، هــةموومان خزمــةتي ئــةم وآلتــة  
بكةين، هةموومان ثَيويستيمان بةيةك هةية، بة هاوكاري يةكرتي هةية، ئةو خاَلة طرنطانةي كة هةية،  ر وو 

ضؤن لةدةستووري مةدةنيدا مـن ثابةنـد مب بـة فةرمانـةكاني     (  )ةموومان، ئةوةي كة ثَيغةمبةر ئةكاتة ه
ئةو ثَيغةمبةرةوة جولةكةي تَيدا بوو، بَي بر واي تَيدا بوو، مةسيحي تَيدا بوو، موسوَلماني تَيـدا بـوو، وتيـان    

ثَيويسـتة جَيبـةجَيكراوة،   هةموومان ديفاع لـةم خاكـة بكـةين، ئَيمـةة ئـةوةي لـةم كوردسـتانةداية ئـةوةي         
وةكو ئةوةي كة سنووري كوردستان لةسةر هةموومانة، هةر شتَيك ر ووبكاتة ئةم  171ئةوةي وةكو ماددةي 

وآلتة ر وو دةكاتة هـةموومان، وةكـو كةشـتيةكة وايـة سـةرو خـواري ئـةبَيت هـةمووي ثارَيزطـاري لـَي بكـات،            
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .باشة نية، زؤر سوثاس، ر َيزدار نيشتمان مرشد، فةرموو تةعقيبت هةية ،

 :بةر َيز نيشتمان مرشد صاا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــر دةكــةم، بــةر َيز مــن تــةنها يــةك ثرســيارم هةيــة، ئةوةيــة كــة دروســت كردنــي 
ي ثرسـةي ذنـان ثَيويسـتيةكي تـرة،     مزطةوت كارَيكي طـرنط و ثَيويسـتة، بـةآلم ئـةمر ؤ لـةثاَل مزطـةوت هـؤلَ       

ضونكة لةكاتي ثرسةكاندا ئـةركي كةسـاني خـاوةن مـردوو زيـاتر دةكـات، هةنـدَي كـاتين شـوَينيان نيـة بـؤ            
ثرسة، بؤية دةثرسم وةزارةت هةنطاو و ثالني ضية لةم بارةيـةوة ، ئايـا بةرنامـةيان هةيـة كـة ئةولةويـةت       

كردنـي مزطـةوت ، لةكاتَيكـدا ئَيمـة دةبيـنني خـةَلكاني        بدةن بة دروست كردني ئةم هؤآلنـة ثـَين دروسـت   
خاوةن مردوو، ضةند نيطةرانن لة كةمي جَيطا بؤ ئةوةي ثرسةي ذناني لَي دابنَين، بؤية ناضارن ثةنا بةرنة 
بةر خَيمةيةك لةناوةندي شةقام هةَلي بدةن و ر َيطا لةكةساني ترين بطرن، كة ئةمة دةبَيتة هؤي كَيشة بؤ 

ي تر، ئَيستا خةَلك زؤر داواكارن كة لةهةموو شوَينةكان، بؤ ئةوةي هؤَلي ثرسة ئايينيـةكانيان بـؤ   هاووآلتيان
دروست بكةن، تةنها لةوةي كة هةندَي شوَين هةيةتي كة زؤر زؤر باشة، بـةآلم لـة زؤر شـوَين نيـة، كـة ئـةو       

بـةرن، كـة ئـةوة ثَيويسـتة     خةَلكانةي شوَينيان ب،ووكةو ناتوانن ثرسةكان لـة خانوويـةكي ب،ـووكدا بةسـةر     
وةزارةت ضاوي ثَيدا خبشَينَيتةوة، لةكاتي دروست كردني هةر مزطةوتَيكدا بري لـةوةة بكرَيتـةوة كـة هـؤَلي     
ثرسةي ذناني تَيدا دروست بكرَيت، كة ئةمة كارَيكي زؤر زؤر طرنطة، بةنيسبةت خةَلكي كوردستان، وة ئـةو  

 .يت زؤر داوا دةكةن كة ئةمةيان بؤ بكرَيت، زؤر سوثاسكةسانةي كة شوَينيان ب،ووكةو نيانة بةر اس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين) بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نـي هـؤَلي ذنـان بـدرَيت، لةمـةو      دةستخؤشيت لَي دةكةم بؤ ثرسيارةكةت، بةَلَي طرنطي زياتر بة دروست كرد
بةدوا هةوَلي جدي دةدةين بؤيان و داوامشان كردووة لـة خَيرخـوازان كـة ئـةوة ر ةضـاو بكـةن و طرنطـي ثـَي         
ــيت      ــاو  ليسـ ــة نـ ــَيوة دةخيةينـ ــةمان شـ ــةوة، بةهـ ــاو ثرؤذةكانـ ــة نـ ــاتوودا دةخيةينـ ــاآلني داهـ ــدةن، وة لةسـ بـ

ئَيستاة لة هةندَي شوَين لةكوردستاندا هـؤَلي ذنـان هةيـة،    وةبةرهَينانيشةوة، كة يةكَيك بَيت لةو ثرؤذانة، 
وة ئَيمــة لــة ســلَيماني لةناوضــةي شــارةزوورو هةَلةجبــة و ئةوانــة هــؤَلي ذنــان ضــةند ســاَلَيكة هةيــة، وة زؤر  
ئاسانكاريية بؤ ئةو كةسانةي كة ئةزيزَيكيان لَي دةمرَيت، وة بةثشتيواني خواي طةورة هةوَلي جدي دةدةين 

 .ة كارَيكي زؤر باشة، بؤ ئةوةي ئاسانكاري بكرَيت بؤ ئةو مةسةلةية، سوثاسكةوا ئةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية ، باشة سوثاس، ر َيزدار قادر حسن، فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اري ئـاييين دةكـةم، دةمـةوَي سـَي ثرسـيار ئاراسـتةي       سةرةتا بـةخَيرهاتين بـةر َيز وةزيـري ئـةوقار و كاروبـ     

بـةر َيز جـةنابي   : بةر َيزيان بكةم بةكورتي، ئومَيدةوارم وةآلمي ثَيويسـتم دةسـت بكـةوَيت، ثرسـياري يةكـةم     
وةزير ئايا ناكرَيت وةك ضؤن مامؤسـتاياني ئـايين لةمَيـذووي بزووتنـةوةي ر َيزطـارخيوازي طـةلي كوردسـتان        

هـةبووة، لةثـةروةردة كـردن وئاراسـتةكردني خـةَلك بـةطياني نةتـةوةو نيشـتمانثةروةري،         ر  ؤَلي بةرضـاويان  
ئَيستاة ثةيامةكانيان بة ئاراستةي خؤشةويسيت طةل و نيشتمان و ثاراستين ئةم ئةزموونة خؤشةويسـت و  

: دووةم دميوكراسية بن، كة بةري ر ةنج و خةبات و قورباني داني دةيان ساَلةي طـةلي كوردسـتانة، ثرسـياري   
جةنابي وةزير ناكرَي لة بؤنة ئاينيةكان، موسوَلمان و مةسيحي و ئَيزيديةكان و ئايينـةكاني تـر لةهـةرَيمي    
كوردستان، مامؤسـتاياني ئـاييين هـةموو ميـةك بةشـداري لـة بؤنـة ئايينيـةكاني يـةكرتي بكـةن، بـؤ ئـةوةي             

يةي دَلنيايي و ثَيكـةوة ذيـان وثةيوةنـدي و    خةَلكي هةموو ئاينةكان ئةم واقيعة ببينن، كة بَيشك دةبَيتة ما
دؤســتايةتي زيــاتري نَيــوان ســةرجةم ئايينــةكان، ضــونكة بــةم مةشــهةدة جوانــة ئينتيبــاعَيكي جــوانين بــؤ 
ــةنطاوَيكي            ــيض ه ــةوة ه ــةم بارةي ــةوقار ل ــي ئ ــا وةزارةت ــت، ئاي ــت دةبَي ــةكان دروس ــةرجةم ئايين ــةَلكي س خ

ة زؤربــةي زؤري خــةَلكي  كوردســتان موســوَلمانن و هــةموو بــةو ثَييــةي كــ: هاويشــتووة ، ثرســياري ســَييةم
ر ؤذاني هةيين بةسةدان هةزار خةَلك بةشداري لة نوَيذي هةيين و طوَيطرتن لة خوتبةي مامؤستاياني ئايين 
دةطرن، ئةركَيك و بةرثرسـيارَيتيةكي طـةورة ئةكةوَيتـة سـةر شـاني مامؤسـتايان، بـؤ ئـةوةي لـةم فورسـةتة           

مؤستايان لة ثةيامةكانيانـدا طيـاني تـةبايي و برايـةتي و ثَيكـةوة ذيـان لـةناخي خةَلكـدا         كةَلك وةربطرن وما
ثتةو بكةن، بةآلم بةداخةوة هةندَييار ثَي،ةوانةكةي دةبيندرَيت، هةندَي لة وتار بَيـذي مزطةوتـةكان مـار    

ســة بكــةن، بــةخؤيان دةدةن فتــوا بــدةن وئــةمر ونــةهي بكــةن و بةثَي،ــةوانةي ياســا و بر يــاري حكومــةت ق 
ــةوقار ة            ــي ئ ــتا وةزارةت ــاكو ئَيس ــا ت ــة ، ئاي ــة ر ةواي ــا ئةم ــةن، ئاي ــةَلك بك ــتةي خ ــان ئاراس ــةيفي خؤي بةك

 . ئييرائاتَيكيان بةرامبةر بةمانة كردووة ، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رلــةمانتارةكان زؤر ســوثاس، ر وونكردنةوةيــةك دةربــارةي دانيشــتنةكة دةدةم، هــةموو بــةر َيزَيك، هــةموو ثة 

ر َيزيان هةية بؤ طشت ئاينةكان، دذي ئاينَيكي بةخصو  نية، وة ئيتيهامي هيض ئاينَيـك ناكـةن، نـة ئـاييين     
ئيسالم، نـة ئاينـةكاني مةسـيحي و ئَيزيـدي، تـةنها ر وونكردنـةوةكان بـؤ ئةوةيـة، ئايـا وةزارةتـي ئـةوقار و            

زمةتي خةَلكي كوردستاني بةدروسيت بـةثَيي ئـةو   كاروباري ئاييين لةكاروباري خؤي بةدروسيت هةستاوة، خ
ياســايةي كــة هةيــةتي و ئــةو بودجةيــةي كــة هةيــةتي كردوويــةتي ، تكايــة لــةم ر وانطةيــةوة ر وونكردنــةوة  
ــةوقار        ــي ئ ــا وةزارةت ــة ئاي ــة هةي ــةلَيك ك ــر، خةل ــاينَيكي ت ــت دذي ئ ــك بكرَي ــة ئاينَي ــاع ل ــدرَيت، نــةك ديف ب

 .ةية يان نا ، جةنابي وةزير فةرمووبةرثرسيارَييت هةية، كةمتةرخةمي ه
 (:وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين)بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس جةنابي سةرؤك، وةآلمي بةر َيز كاك قادر، نةك ناكرَيت، بةَلكو دةبَيت طرنطي زياتر بةو  بـوارة  

َيـذووي نةتةوةكـةمان، بةسـةرهاتةكااان، كيميـاوي بـاران،      بدةين، هةردةم و ضةندجار تةئكيد كراوةتـةوة م 
حةملةي بةد ناوى ئةنفال، دةربةدةري، وَيرانكردني شار ودَيهاتةكااان، خؤشةويسيت بؤ طـةل و نيشـتمان و   
قةوم وهاونيشتيمانيان، لةوبارةيةوة ئَيمة تةوةرَيك لةباسةكان لةطةَل مامؤستاياندا هـةردةم باسـي مَيـذووي    

انـــة، هـــةروةها شـــانازي دةكـــةين كةئةوانـــةي ثَيشـــةواي شؤر شـــةكاني كورديـــان كـــردووة، ئـــةو   نةتةوةكةم
ــةردووكيان مزم و       ــةة ه ــووة، وةمي ئَيم ــةك طرت ــان وةك ي ــةومي و ديني ــةني ق ــة مي ــوون ك ــتايانة ب مامؤس
مةلزومي يةكن، وة هةردةم مامؤستاياني ئاينين بةوة مةشـهورن كـةزؤر باسـي قةومةكـةي خؤيـان دةكـةن،       

ةوتارةكانيان لة موحازةرةكاني نـاو مزطةوتـةكانيان، ئةطـةر مامؤسـتايةكين رؤذَيـك لـةريؤذان يـان كةسـَيك         ل
لةشوَينَيك قسةيةكي كردبَيت ئةوة ناكةوَيتة سةر هةموو مامؤستايان، يـان نةخراوةتـة سـةر هـةموو كـورد،      

بةت نةتةوايـةتي، بةنيسـبةت   لةبةر ئةوة ئَيمة شانازي دةكةين بـةو مامؤسـتايانةوة كـة لـةو بـوارةي بةنيسـ      
هاونيشتمانَييت، يةعين خةَلكيان فَيري ئةوة كردووة كة سؤزي نةتةوايةتيان هـةبَيت، بةنيسـبةت هـةبووني    
مــار بةســةر يةكرتييــةوة، هــةموومان مافمــان بةســةر يــةكرتةوة هةيــة، لــةوةآلمي ثرســياري ثةرلــةمانتارة    

ــةم    ــةوة، تَيناط ــةمان زؤر وةآلمداي ــةر َيزةكان ئةمان ــةي       ب ــةوة، ك ــارة دةبَيت ــدة دووب ــؤ ئةوةن ــيارة ب ــةم ثرس ئ
موسوَلمان و غةيري موسوَلمان لة كوردستان بـارطرذي لةنَيوانيانـدا هةيـة، لةسـةر ديـن ، كـةي بـووة ، تـَيم         
ــاكؤكي        ــن ن ــةر دي ــوَلمان لةس ــةيري موس ــوَلمان و غ ــةنَيوان موس ــوَينَيك ل ــة ة ش ــاَلَيك ول ــة ة س ــةنني، ل بطةي

مـة لـة هةَلةجبـة كاكـةيي هةيـة، هاتووضـؤي يـةكرتي دةكـةين، بـؤ تـةعزَيي يـةكرتي            بووبَيت ، لةناوضةي ئَي
دةضني، ناني يةكرتي دةخؤين، بةشدار دةبني لة بؤنةكاني يةكرتي، لةناو شارةكان ماَلةكان تَيكةَلي يةكرتين، 

فةرهةنطـةي  هةتا ئَيستا نةي وتووة موسـوَلمانَيك يـان كةسـَيك طلـةيي لـَي كـردووم، وةزارةتـي ئـةوقار ئـةو          
هةَلطرتووة، وةزيري ئةوقار لةو شوَينة هةَلقوآلوة كـة ئـةو فةرهةنطـة جوانـةي كـوردةواري دروسـت بـووة،        
حةتا بؤ ثرسةي يةكرتي دةضني، هةروةها ئاشكراية لـة سـلَيماني و هـةولَير و دهـؤكين بةهـةمان شـَيوةية،       
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 ر ابردوو ئةوة بامسان كرد، ئةطـةر دوو  بةَلكو بةزياترين بةثشتيواني خواي طةورة ئةوة بووة، ر ؤذي هةيين
مامؤستاة لة حاَلةتَيكدا لَيي  تَيك ب،َيت، ئَيمة ئييرائاتي لةطةَل دةكةين، و كردوومانـة، بـةآلم خـؤ ئَيسـتا     

 .لَيرةوة ديار نية بَلَين كوا منين بَلَيم ئةوةتا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . ، فةرمووزؤر سوثاس، تةعقيبت هةية كاك قادر
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من نةم وتووة ناكؤكي هةية، ومت  ناكرَيت لة بؤنة ئايينيةكان مةسةلةن لة بؤنةي لةدايك بـووني حـةزرةت   

، زانايــاني ئــاييين بةشــداري ( )مةســي ، لةجــةذني قوربــان، لــة هــي ر ةمــةزان، لــةدايك بــووني ثَيغةمبــةر  
ةكرتي بكةن ، بةر ةمسي لة تةلةفزيؤن ثيشان بدرَيت تاكو خةَلك بيبينَيت، تا دَلنياييةك لةناو لةبؤنةكاني ي

 .خةَلكدا دروست بَيت، كة هيض جياوازييةك لةنَيوان ئةم ئايينانةدا نية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو
 (:قار و كاروباري ئايينوةزيري ئةو)بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمةة هانيان دةدةين كة ب،ن، ئَيمةة بر يارمانداوة كةب،ن، بةس كة نةضن خؤ تؤ بةزؤر كةس نانَيريت، 
بةآلم باس ئةكرَيت خةَلكَيكي زؤر هةية ئةوةي كردووة، كاكة ذن خواسنت هةية لةنَيوان يةكرتيـدا، خـواردن   

بةس ئةطةر كةسانَيك نةبن خؤ نابَيت بةزؤر بياننَيريـت، مامؤسـتا هةيـة خـؤي ناضـَيت       بؤ يةكرتي ئةبةن،
 .تةبيعةتي واية، خؤ ئةمة ئيسالم حةرامي نةكردووة، بةس خؤي ناضَيت، خؤ بةزؤرين نابَيت، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ر َيزدار صباح بيت اهلل، فةرموو
 :شكري بةر َيز صباح بيت اهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
: سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةم، مـن سـَي ثرسـيارم هةيـة لـة جـةنابي وةزيـر، ثرسـياري يةكـةم         

لةزؤر شوَين موئةزن يان قورئان خوَين، لةجياتي ئيمام و خةتيب خوتبة ثَيشكةة دةكةن لةسةر مينبةري 
: ثالنَيكــي هةيــة بؤضارةســةري ئــةم بابةتــة، ثرســياري دووةم  مزطةوتــةكان، ئايــا ئةمــة ر اســتة ، وةزارةت ة

ــةرَيمي        ــة لةه ــةني فتواي ــاري ئةنوم ــردن ك ــوا دةرك ــكراية فت ــادارين، ر وون و ئاش ــةموومان ئاط ــةروةكو ه ه
كوردستان، بةآلم دةبينني هةندَي لةبةر َيزان ئيمام و خةتيبةكان دووبارةي دةكةمةوة كـة هةنـدَيك، لةسـةر    

ان فتـوا دةردةكـةن، ئايـا وةزارةتـي ئـةوقار و كاروبـاري ئـاييين ة ئييرائـاتي هـةبووة ،          مينبةري مزطةوتةك
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ثــةميانطاي زانســتة ئيســالميةكان كــة دةبَيــت بــؤ ئــةو مامؤســتا ئايينيــة بةر َيزانــة بَيــت   : ثرســياري ســَييةم
ي كشـتوكاَل،  كةبر وانامةي تَيدا وةربطرن، كةضـي دةبيـنني لـةم ثةميانطايـةدا مامؤسـتاي قوتاخبانـة، دةرضـوو       

دةرضووي ثيشةسازي، دةرضووي بازرطاني تَيداية، كة خةَلكيةتَيكن باطراوندَيكي ئاينيان نيـة، ئايـا دةكرَيـت    
 .لةماوةيةكي كةمدا ئةمانة بر وانامةي ئايين وةربطرن و بنب بة وتاربَيذ وئيمام و خةتيب ، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ي وةزير، فةرمووزؤر سوثاس، ر َيزدار جةناب

 (:وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين)بةر َيز كامل حاجي علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و بانطَيذ طةر لة مدَييـةك دا كـةمسان نـةبوو، تةنسـيب دةكـرَين بـة ئيمـام، كـةس نيـة           (قاريء)سةبارةت بة 
ةكـةيان لةسـةر مب،ـَي، طوناهبـار     مـاَلي تيايـة، جومعةشـيان لةسـةرة، هـةر بـؤ ئـةوةي جومع       ( 51)مدَييةكة 

نةبن، ئةو كةسةي كةوا لةوَي ية و شارةزاية و تةنسيب كراوة بة ئيمـام جومعـةيان بـؤ دةكـات، لةوانةشـةوة      
هيض شيَت ر ووي نـةداوة و نـةوتراوة و نةبيسـرتاوة، لةوانـةة كـةوا شـتَيك بَلـَين بةرامبـةر بـة ئـةوةي كـةوا            

ةك هـةبوو بـؤ ئـةوةي نوَيـذي جومعـة لةسـةر ئـةهلي دَيكـة مببـات،          خةَلكَيك نيطةران بكةن، طـةر شـارةزايي  
ئةوةمشان هةر نةبووة، ضونكة بة قةراري وةزارةتـي ئـةوقار دةبـَي بَيـت، نوَيـذي جومعةيـة، ئَيسـتا لـة زؤر         
شـوَين لـة قـةزا و ناحييــةكان هـةتا ناوةنـدي ثارَيزطاكــان، بـؤ مدَيكـان نوَيـذي جومعــةيان بـؤ دةكـةن، لــةوَي           

نية وةكو باسم كرد، داواي دوو هـةزار كـةمسان كـردووة بـؤ دامةزرانـدن كـة دوو هـةزار مزطـةوت،          ئيماممان
مزطةوت هةية كة بَي ئيمام و خةتينب وةكو ناونيشاني ئيمام و خةتيب، بةآلم كة نةبَي، ئَيمـة لـة   ( 1811)

وندةكة كةوا ثَين نوَيذي قةزا و ناحييةكان مامؤستايةك كة عينوانةكةي ئيمامة دةينَيرين بؤ مدَيكة، بؤ ط
ــانطي      ــؤكةي م ــؤ هاتوض ــات، ب ــؤ بك ــةيان ب ــةتا جومعةك ــة،   ( 51)و ه ــوَيين وا هةي ــيَن، ش ــةزاريانيان دةدةي ه

هةزارةكةشيان ناداتَي، ئـةو مامؤسـتايانةي كـة خؤيـان وتاريـان نيـة، ئةوانـة        ( 51)بةر َيوةبةرايةتي وا هةية 
خاَلة كة تةعميممان كـرد، هـةمووتان طوَيتـان    ( 17)واي ئةو دةنَيرين، فتوادان لة وتاري هةيين دا نةماوة، د

لَي بوو، هةر كةسَي ديراسـةي بكـات و بيخوَينَيتـةوة، لـةوة زيـاتر ئَيمـة نـاتوانني ضـي بكـةين يـةعين  ضـي            
بَلَيني  ضي بَيذين ثَييان  فةتوادان ر وونكردنةوةية لةسةر هةندَيك مةسائيل، لَيذنةي فةتوا بةياني دةكات، 

سني و بة ر ةمسي، لة ئؤفيسي خؤيةوة، فةتوا بة دةم ناوترَي، لة كةس وةرناطريَي، دةبَي بنووسـَي، بـة   بة نوو
ر ةمسي، ئةطينا حةرام و حةمل حةق و باتل خواي طةورة دايناوة، ثَيغةمبةري خوا ر ووني كردؤتـةوة، ئـةوة   

ر بدةم، كةسَيكي تـر نـاتوانَي فـةتواي    ناتوانَي كةس بيطؤر َي، ئةطةر حةرام بووبَيت من ناتوامن فةتواي لةسة
بدات، شتَيك كة حةملة فةتواي ناوَي، ر وونكردنةوة لةسةر ئةو شتانة هةية كة خةَلكانَيك لَيـي ناطـةن، يـان    
شتَيكي تازةي دَيتة ثَيشةوة كة عيلمَيكـي باشـي هةيـة، لـة ئـةكادميي دا شـارةزاية، لـة سـةردةم دا شـارةزاية،          

وةكو ضاندني ئةندامَيكي تر لة شـوَينَيكي ئينسـان دا، ئايـا ئـةوة دةبـَي يـان نـابَي          ئاطاي لة عيلمةكاني ترة،
طؤر انكاري شيت تر لة شتَيك دا، ئايا ئةوة دةبَي يان نابَي  ئةطينا ئةوةي كة حةرام و حةملـة حـةق و باتلـة    
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كـا بـة حـاكمي    خوا جياي كردؤتةوة، ثَيويست بة كةس ناكات خؤي مانـدوو بكـات، كةسـين نـاتوانَي خـؤي ب     
خوا، لة جياتي خوا قسة بكات، كة سةوابييت ئيسالمي هةبووة واتا ئةحكامة نـةطؤر ةكاني ئيسـالم بـؤ كـةس     
نية دةستكاري بكات، لة فيقهي ئيسالمي دا زاناياني ئيسـالمي و شـارةزايان لـة ديـن ر اوَيـذ بةيـةكرت دةكـةن،        

َيك فـةتواي دا، يةكسـةر تـا كـؤك نـةبن نـاتوانن       ئَيستا فةتواي جةماعي هةية، لةوةي ئةوسا فةتوايةك، كةسـ 
 درء)فةتواكــة بــدةن، زانايــان كــؤكن لةســةر ئــةوةي ئةساســي شــةريعةتي ئيســالم لةســةر جــةليب مةصــاا و  

دروسـت بـووة، وةآلمـي ثرسـياري سـَييةمي بـةر َيزت، ثـةميانطا زانسـتة ئيسـالمييةكان بـؤ مةدارسـة            ( املفاسد
ةنطيمان لةطةَل وةزارةتي ثةروةردة، لةطةَل وةزارةتي خوَيندني باآل هةية، ئيسالمييةكانة، بةآلم ئَيمة هةماه

يـان مي ئَيمـة وةردةطريَيـت،    %(11)ي ئةوانةي دةرضـووي شةشـي وَيـذةيي وةزارةتـي ثـةروةردةن،      %(11)لة 
ــة   ــتني ل ــي زانس ــةي بةش ــةوة    %(5)ئةوان ــولي مةركةزيي ــاي قب ــة ر َيط ــاَل ل ــت، ئةمس ــة وةردةطريَي ــان مي ئَيم ي

ضوواني مةداريسةكاني وةزارةتي ئةوقار دابةة كراون، هةر ضـؤن دةرضـوواني وةزارةتـي ثـةروةردة لـة      دةر
قبولي مةركةزييـةوة دابـةة كـراون، مةداريسـةكاني وةزارةتـي ئـةوقافين بـةو شـَيوةية دابـةة كـراون، لـة            

ةتـي ئـةوقار بـَي، وةكـو     كؤلَيذةكان و ثةميانطاكان ة لة وةزارةتي خوَيندني بـاآل بـَي، ة ئـةوةي تـابيعي وةزار    
ثــةميانطا زانســتة ئيســالمييةكان، قوتابييــاني ســةر بــة وةزارةتــي ئــةوقار دةرســة ئةكادميييــةكان و علومــة  
شةرعييةكان دةخـوَينن، كةسـَيكين خةلفييـةي ئـايين نـةبَيت ناكرَيـت بـة ئيمـام، ئةوانـةة كـة دةرضـووي            

وةزارةت دا، ئةوةي كوليةي شةريعةشـي هةيـة،   شةريعةن موقابةلة دةكرَين، لةبةردةم ئةنومةني زانسيت و 
ئةوةي ثةميانطا زانسيتييةكان نا ئةوةي كة دةعوة و خيتابةيان هةيـة، ئـةوةي كوليـةي شـةريعةية، ضـونكة      
هةية خةلفييةي ديين نية وةكو جةنابت باست كـرد، لـة ئةنومـةني زانسـيت موقابةلـةيان دةكـرَي، ئةطـةر        

تيب، يـان هةيـة خـةرجيي كوليـةي شـةريعةية ئيمـام و خـةتييب نــاوَي،        توانـاي نـةبَي نايكةنبـة ئيمـام و خـة     
 .دةيةوَي لة بةشي ياسا لة مومحيزييةك، لة شوَينَيك خؤي دامبةزرَينَيت

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، تةعقيبت هةية  زؤر سوثاس، ر َيزدار دكتؤر بشري خليل حداد، فةرموو
 :فيقبشري خليل تو.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةو            ــؤ ئ ــةم ب ــي دةك ــةم، سوثاس ــايين دةك ــاري ئ ــةوقار و كاروب ــري ئ ــةنابي وةزي ــاتين ج ــةخَير ه ــةرةتا ب س

ةيةكي موفةصةلرتي بداباية دةربارةي كـارو ضـامكييةكاني   (نبذة)ماندووبوونة، لة سةرةتادا ثَيم خؤة بوو 
 ....وةزارةت، ئَيستا ئةو ثرسيارانة

 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .تكاية ثرسيارةكانت، ر جائةن بةس بة ثرسيار، فةرموو
 :بشري خليل توفيق.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـة لـة وةزارةتةكـةي     1111و  1111و  1119لـة ثرؤذةكـاني بودجـةي سـاآلني     / بةَلَي، ثرسـياري يةكـةم  

ــةجَي     ــةنديان جَيب ــة ض ــرَي، ئةوان ــةجَي دةك ــةنابيان دا جَيب ــة و    ج ــتا بةردةوام ــا ئَيس ــةنديان ت ــراون و ض ك
جَيبةجَي نةكراون ، ئةطةر جَيبةجَي نةكراون، هـؤي جَيبـةجَي نةكردنةكـةيان ضـي يـة  بـؤ تـاخري بـوون          

وةزارةتي ئةوقار و كاروباري ئايين ديـارة مـولكَيكي زؤري هةيـة بـة نـاوي مـولكي وةقـف،        / ثرسياري دووةم
ار بة ناوي ئةو مولكانةوةية، جا مولكةكة دةبَي خانوو بـَي، دةكـرَي   هةر ناوي وةزارةتةكةة وةزارةتي ئةوق

زةوي بَي، دةكرَي باخ بَي، دةكرَي دوكان بَي، هةتا باَلةخانةشيان هةية، مـولكَيكي زؤر و واريـداتَيكي زؤريـان    
ةكان، داهـاتي وةقفــ / هةيـة لـة وةزارةتــي ئـةوقار، ئايــا داهـاتي ئةوانـة ضــةندة  ئةطـةر بــة داتـا ثَيمـان بَلــيَ        

ئةمالكي وةقفي ضةندة  ضي لَي دَيت  ضؤن ئةوانة كاري لةسةر دةكرَي  ئايا وةك ثَيويسـت بـة شـَيوةيةكي    
ــت بــؤ كاروبارةكــاني كــة بــؤي دانــراوة       شــةرعي و بــة شــَيوةيةكي قــانوني ئةوانــة ســووديان لــَي وةردةطريَي

ئـةوقار و كاروبـاري ئـايين سـاَلي     ثرسيارَيكي ديكةة ئةوةية كة ئَيمة تةماشا دةكـةين لـة ياسـاي وةزارةتـي     
ــارة ( 1114) لــةوَي شــتَيك هــاتووة كــة بةر َيوةبــةري ثارَيزطاكــان دةبــَي بــة ناونيشــاني          1114( 13)ذم

بةر َيوةبــةري طشــيت بــَي، بــةآلم ئَيســتا بةر َيوةبــةري طشــيت نــني، تــةنها لــة يــةك موحافــةزة، بــةس هــةولَير   
ــةوانين بةر َيوةبةراي   ــة، ئ ــيت ي ــةري طش ــكةكاني    بةر َيوةب ــارو شارؤض ــةموويان ش ــةر ه ــةوقار ه ــةكاني ئ ةتيي

كوردستان طلةيي ئةوةيان هةية كةوا دةسةآلتي ثَيويستيان ثَي نادرَي، بـؤ ر اثةرانـدني كارةكـاني خؤيـان، لـة      
ثاشان دا ثَيمان خؤشة كة ر ووداوَيك دوَييَن ر وويداوة، سووتاندني مةدرةسةكةي ر انية كـة جـةنابي ئامـاذةي    

 .تر تةفصيلم ثَي بدات ضي لَيهات  زؤر سوثاسثَيدا، زيا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةر َيز جةنابي وةزير، فةرموو
 

 :بةر َيز كامل حاجى على وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ثرؤذةكـاني  1111اري ئايين بؤ ساَلي دةربارةي ثرؤذةكان، ثرؤذة بةردةوامةكاني وةزارةتي ئةوقار و كاروب
تةواو بووة، تَيبيين % 111، دروست كردني هؤَلي بؤنة و دوو خانوو لة شةقآلوة لة 1111و  1111ثالني 

تـةواو بـووة و باشـة، دروسـتكردني هـؤَلي بؤنـة لـة        % 111ناوةندة، دروست كردني هؤَلي بؤنة لـة كؤيـة لـة    
تةواو بووة، دروستكردني % 111ي هؤَلي بؤنة لة مَيرطةسوور لة تةواو بووة، دروست كردن% 111سؤران لة 

تـةواو بـووة، دروسـتكردني باآلخانـةي     % 111منارة لة بَلَي و سةآلحةددين لةطـةَل يـةك خـانوو لـة بلـَي لـة       
تــةواو بــووة، كــؤي هــةمووي دوو مليــارو ســَي ســةدو نــةوةدو دوو مليــؤن بــووة،   % 111شــاري حاجيــان لــة 

تـةواو بـووة، دروسـتكردني    % 111ية لة دهـؤك، لـة   (11)بة ( 18)طوندي بادي كة  دروستكردني مزطةوتي
تةواو بووة، دروستكردني هؤَلي بؤنة لة كةلةك،ي % 111ية لة (15)بة ( 11)كؤمةَلطاي خةرابة مزطةوتي 
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تـةواو بـووة،   % 41تـةواو بـووة، دروسـتكردني قوتاخبانـةو بةشـي نـاوخؤيى لـة دهـؤك لـة          % 111دهؤك لـة  
خةبات، نؤذةن كردنةوةي مزطةوتي سوارةتووكة، نؤذةنكردنـةوةي   ردني خانووي ئيمام لة مزطةوتىدروستك

تـةواو بـووة، دروسـتكردني مزطـةوتي     % 111مزطةوتي خةبات، نؤذةنكردنـةوةي بينـاي ئـةوقام شـَيخان لـة      
لـة  ( 11) بـة ( 18)تةواو بووة، دروسـتكردني هـؤَلي بؤنـة    % 111لة ( 11)بة ( 18)شَيخانؤك نزيك رؤفيا 

تــةواو بــووة، دروســتكردني مزطــةوت لــة طونــدي طلكــةكوان نزيــك    % 111ســةنتةري ئــاكرَي زؤر باشــة لــة  
ــرؤك  ــة ( 18)قةس ــة ( 11)ب ــةرةكي      % 111ل ــاكرَي ط ــة ئ ــايين ل ــةي ئ ــتكردني قوتاخبان ــووة، دروس ــةواو ب ت

% 111هةَلدان لـة  تةواو بووة، دروستكردني خـانووي ئيمـام لـة ئـاكرَي طـةر ةكى سـةر      %( 81)سةرهةَلدان لة 
تةواو % 45لة ( 11)بة ( 18)ي ئةيلول (11)تةواو بووة، دروستكردني مزطةوتي سةنتةري ئاكرَي طةر ةكي 

بووة، زةوييةكةي زؤر خراثة ئةو موددة زةمةنييةي بؤي دانراوة، كـةم بـووة، بؤيـة لـة كـاتي خؤيـدا تـةواو        
، شـوَينةكة  ي تـةواو بـووة  %45زيـك بَيخمـة لـة    نةبووة، دروستكردني مزطةوتي مريباآل لة ناحيـةي جبَيـل، ن  

تةواو بـووة، دروسـتكردني طونـدي    % 95دوورة لة ئاوةداني، دروستكردني مزطةوتي طوندي قةسرؤك شؤة 
( 11)م طؤر ين، دروستكردني مزطـةوتي  ر ؤذ لَي( 31)ر ؤذ ثلةي ساردي،  51تةواو بووة % 111شةرامن لة 

% 111تـةواو بـووة، دروسـتكردني مزطـةوتي طونـدي قـومري لـة        % 111لة زاخـؤ سـةرهةَلدان لـة    ( 15)بة 
تةواو بووة، دروستكردني خانووي ئيمام % 111تةواو بووة، دروستكردني هؤَلي بؤنة لة مزطةوتي هيزل لة 

تــةواو بــووة، % 111تــةواو بــووة، نــؤذةن كردنــةوةي مزطــةوتي خــةليل لــة   % 111لــة طونــدي جــةلكي لــة  
% 111تةواو بووة، نؤذةنكردنةوةي مزطةوتي فورقان لة % 111ةددين لة نؤذةنكردنةوةي مزطةوتي سةآلح

تةواو بـووة، دروسـتكردني هـؤَلي    % 111لة ( 11)بة ( 18)تةواو بووة، دروستكردني مزطةوتي ضوارقورنة 
% 91تةواو بووة، دروستكردني مزطةوتى  طوندي كةرةك ناحيـةي سـةركةثكان لـة    % 111بؤنة لة ر انية لة 

تـــةواو بـــووة، % 111لـــة ( 11)بـــة ( 18)دروســـتكردني مزطـــةوتي كـــاني ســـثيكة تانـــةر ؤ  تـــةواو بـــووة،
نؤذةنكردنةوة لة مزطةوتي مةم عبدالكريم مودةريس لـة   ،دروستكردني قوتاخبانةي ئايين و هؤَلي بؤنةكان

دنـي هـؤَلي   تةواو بووة، ئَيستاة ثةميانطاكااان لةوَيداية، لةو مزطةوتةدايـة، دروسـت كر  % 111سلَيماني لة 
تةواو بووة لة ئةلبان بةكرةجؤ، دروستكردني بيناي بةر َيوةبةرايةتي ئةوقار % 111لة ( 11)بة ( 8)بؤنة 

تةواو بووة، دروستكردني هؤَلي بؤنة ئاينييـةكان لـة سـةيد سـادق لـة      % 111و شارةزوور لة سةيد سادق لة 
( 11)بـة  ( 18)ر ايـةن قـةزاي شـارةزوور    تةواو بووة، دروست كردني مزطةوتي هةَلةجبةي تازة لة زة% 111

تةواو بـووة، دروسـتكردني   ( 11)بة ( 18)تةواو بووة، دروستكردني مزطةوت لة قةزاي هةَلةجبة % 111لة 
% 45سَي مزطةوتي اوونةيي لة شؤر ة و سةنطاو و كةمر و هؤَلي بؤنةو خانووي ئيمام لـة ضةم،ـةماَل لـة    

ةند جارَيك موهةنديسةكةيان بانط كردووة بة موختةبةر تاقييان تةواو بووة، ئةوين بة بؤنةي ئةوةوة ض
كــردووة ديوارةكــةي تَيك،ــووة، جارَيكيــان ر ةشــةبا ميــةكي ديوارةكــةي تَيكــدابوو، لةبــةر ئــةوة لَيذنــة ضــؤتة 
سةري، ئييرائـاتي خؤيـان كـردووة كـة تـةواو نـةبووة لـة كـاتي خؤيـدا، ئةوانـةي كـة تـةواو بـوون لـة سـاَلي                

مزطــةوت لةطــةَل دوو هــؤَل لــة مــةروور هــةموويان تــةواو بــوون، تَيكــدان و   ( 11)كردني ، دروســت1111
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دروستكردنةوةي مزطةوتي تؤثزاوة لة بنةسآلوة تةواو بووة، نؤذةنكردنةوةي تةكيةي هريان، تةواو بووة لـة  
َلي بؤنــة هـريان، فـراوان كردنــي مزطـةوتي ثاشـكؤز لــة طةآلَلـة، تــةواو بـووة، دروسـتكردني مزطــةوتَيك و هـؤ        

ئاينييةكان لة بلَي بارزان ، تةواو بووة، دروست كردني سةيد ئةمحـةدي خانـةقا لـة كـةركووك تـةواو بـووة،       
دروستكردني هـؤَلي بؤنـةكان لـة طونـدي تـؤثزاوةي داقـوق تـةواو بـووة، دروسـت كردنـي سـياجي مزطـةوتي             

ئايين و هؤَلي نؤذةنكردنةوة لة شةهيد علي عةسكةري لة ضةم،ةماَل تةواو بووة، دروستكردني قوتاخبانةي 
ناو مزطةوتي مال عبدالكرميي مودةريس تةواو بووة، نؤذةنكردنةوةي مزطةوتي خليل فورقان سـةآلحةددين  
تةواو بووة، نؤذةنكردنةوةي سَي مزطةوت لة زاخـؤ تـةواو بـووة، ئةوانـةي ئةمسـاَل خؤتـان دةزانـن ميزانيـة         

ــرد    ــؤ ك ــان ب ــيان ئيعالني ــرا، هةندَيكيش ــند ك ــوَينةكةى دوورة،   ثةس ــة، ش ــةى كةم ــة ثارةك ــةوةى ك ووة لةبةرئ
شوَينةكةى خراثة، مقاوةلةكان نايطرن، لةبةرئةوة دواكةوتووة، حـةقين نييـة مزطـةوتَيك زؤر دوور بـَى و،     
هةروةها مزطةوتَيكين لـةناو شـار بـَى و لـة نـاو مةركـةز بـَى هـةروةكو يـةك مةسـاحةيان وةك يـةك بـَى و             

بـدةنَى، حـةقى خؤيـةتى ضاوخشـاندنَى بـةو مةسـةلةيةدا بكـرَى، دروسـت كردنـى          هةروةكو يةكين ثارةيان 
ئيشرافى دةكات، بـة  ( ابوبكر)و مهندس (ئاوزارة)مزطةوتى ثةرثيتان لةطةَل خانووى ئيمام كؤمثانياكة ناوى 

ـةوة دةستى ثَى كردووة، دروست كردنى مزطةوتى ضؤمةزةردة لة ناوضةى 1111ى 11ر ؤذ لة مانطى  361
ةوة ئةوين سَى سةد ر ؤذة سةربةست حممد موهةنـديس ئيشـرافى دةكـات، دروسـت      1111لة مانطى  ثردَى

لة ناحيةى ثريان مَيرطةسؤر ئيعالنى بؤ كراوة، دروست كردنى هـؤَلى  ( 11)بة ( 11)كردنى هؤَلى بؤنةكان 
طـةوتى شارؤضـكةى   بؤنة لة طوندى باز دةخةرى بارزان ئيعالنى بؤ كراوة، دروست كردنى هـؤَلى بؤنـة لـة مز   

ــزان كؤمثانيــاى       ــؤك لــة ر َي ــت كردنــةوةى مزطــةوتى ده ــراوة، ر ووخــان و دووبــارة دروس ــَى ئيعالنــى بــؤ ك بل
ر ؤذ سـَى موهةنـديس    361ـةوة دةستى بـةكار كـردووة، بـؤ مـاوةى     1/11/1111قةلةندةر وةريطرتووة لة 

وةو خـةَلك نـةهاتوون ثَيويسـت دةكـات     ئيشرافى دةكةن، دَلسؤز و سامر و ئازاد، ئةمانةة ئيعالنيـان بـؤ كـرا   
بشـري،  .بياخنوَينينةوة ، ئةوةى ناوضة دابر اوةكان، بيخوَينمةوة  وةآلمى ثرسيارى دووةم بؤ بةر َيز جةنابى د

، فرؤشتنى زةويـةكانى بريفكـان   115بةكرَيدانى زةوى ذمارة ئةوةندة لة طوَير  بةشَيوةى موساتةحة، ذمارة 
قتعة، سةرلةنوَى كردنةوةى ئةوةلياتى بةناوكردنى مزطةوتى سةوار، ئةوة  74ك و كر ينى باَلةخانة لة دهؤ

تؤمار كراوة ئةوسا تؤمار نةكرابوو، ئَيستا تؤمار كراوة بةناوى وةزارةتى ئةوقافةوة، ئةمانة هى وةقفـةكانن،  
تر دوجـا لـة   هـةزار مـة   1بةناو كردنى شارى حاجيان لة هةولَير بةناوى وةزارةتى ئةوقافةوة، دابني كردنى 

بةردةر ةة بؤ تَيبينةرايةتى ئةوقافى بةردةر ةة، طةر انةوةى بينايةى مةدرةسـةرى مـةم يـةحيا لـة دهـؤك،      
نةيان داوة جوهدَيكى زؤر كراوة، لة ر َيطةى ياساناسانى خؤمانةوة وةريانطرتووةتةوة، قةرةبوو كردنـةوةمان  

مليؤن لة جياتى بردنى  147ؤك وةرطرتنى بر ى ثارضة زةوى لة ده 11لة جياتى طؤر ستانى مشك زةر ا بة 
زةوى كة نةخؤشـخانةى فرياكـةوتنى لةسـةر دروسـت كرابـوو، وةرطرتنـى زةوى بـؤ وةسـتانى ئؤتؤمبيـل بـؤ           

لــة هــةولَير كــة  1576لةســةر  117مزطــةوتى تــةقوا لــة هــةولَير، دؤزينــةوةى ئــةوةلياتى مــوَلكى ذمــارة   
طونــدى خــؤران لــة  71رةمتانــةوة، بــةناوكردنى زةوى ذمــارة م دووجايــة بــةناوى وةزا 1471ر ووبةرةكــةى 
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شةقآلوة بةناوى وةزارةمتان بة ثَيى حيةى وةقف، وةرطرتنـى زةوى بـؤ بةر َيوبةرايـةتى حـةج و عـومرة لـة       
دهؤك، دةستبةسةراطرتنى مـةوقوفاتى مزطـةوتى سـةنية خـان لـة هـةولَير، زيـاد كردنـى حـةوت مليـؤن لـة            

مــؤَل لــة هــةولَير، ســةرلةنوَى تؤمــاركردنى مزطــةوتى بــيالىل حةبةشــى بــةناوى   واريــداتى باَلةخانــةى ر ايــن
وةزارمتانةوة كة ثَيشرت بةناوى شـارةوانى بـووة لـة هـةولَير، كر ينـى دوو خـانوو بـؤ فراوانكردنـى مزطـةوتى          
ــةولَير،           ــة ه ــود ل ــاجى مول ــةوتى ح ــةوقوفاتى مزط ــةراطرتنى م ــت بةس ــةولَير، دةس ــة ه ــى ل ــيالىل حةبةش ب

نى سَى خانوو كة كر ابوون لة هةولَير بةناوى وةزارةمتانةوة وةك وةقفَيكى مةزبوت، بـةناو كردنـى   بةناوكرد
ضل و ثَينج وارة بةناوى وةزارةمتانةوة بؤ فراوان كردنى مزطـةوتى شـةهيد عمـر لـة      111خانووى ذمارة 

مـةة لةسـةر ئـةو    هةولَير، ثارضة ئـةرزَى بـوو مزطةوتةكـة ب،ـووك بـوو و كـابرا خانووةكـةى فرؤشـت و ئيَ        
وةقفةى كة مامؤستا باسى كرد ئةرزةكةميان كر يوة، تةرخان كردنى زةوى بـؤ ئـةوقافى شـارةزوور، تـةرخان     

حسـارؤك بـة    93، 5144، 4جيهـان، دؤزينـةوةى ئـةوةلياتى زةوى ذمـارة     .كردنى زةوى بـؤ مةسـيحيةكان د  
ئاكرَى و سةرلةنوَى بةكرَيدانةوةى  كرَيدانى بةشَيوةى موساتةحة لة هةولَير، وةرطرتنةوةى مةساحةى سوق

 ........ .لة  1لة ئاكرَى، بةكرَيدانى زةوى ذمارة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بشـري تـةعقيبت  .ةك هـةبَى، جـةنابى د  بشري نية، ر ةنطـة تَيكةَليـ  .جةنابى وةزير ئةوة وةآلمى ثرسيارةكانى د
 .فةرموو  هةية

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د
 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .من نةمطوت ماَلةوخانةم بؤ بذمَيرَى، من طومت داهاتةكان ضةندة و ضى ىَل دَيت  هةر ئةوةندة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس جةنابى وةزير فةرموو
 

 (:وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين)بةر َيز كامل حاجي علي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زيادى كـردووة    1111، داهاتى ساَلى (يةك مليار و ضوار سةد و نةوةد و سَى مليؤنة)  1111داهاتى ساَلى 
، ئَيمـة حسـابَيكى تايبـةتيمان هةيـة لـةم ثارةيـة لـة        (يةك مليار و حةوت سةد و شةست و حـةوت مليؤنـة  ) 

ى بـيالىل  هةولَير، شةة خانوومان بؤ ئيمام و فةرمانبـةران كر يـوة، دوو خـانوو بـؤ فـراوان كردنـى مزطـةوت       
حةبةشى كر اوة، ئَيستاة ر ةزامةندى وةرطريا لة مزطةوتى خدجية كربا كـةوا قـاتى سـةرةوة دروسـت بكرَيـت      
بؤ ثةميانطا كة جَييان نابَيتةوة قوتابيةكان، لة دهؤك يـةك باَلةخانـة كـر اوة كـة شـةة شـوقةية و هـؤَلَيكى        

ا ثارضـة زةويـةك كـر اوة بـؤ مزطـةوتى طـةورةى       طةورةية، لة زاخؤ شةة خانووى ثَيكر اوة، لة سلَيمانى تـةنه 
ــة  ــلَيمانى ب ــابَيكى       18س ــة حس ــراوة ك ــةرَيم دان ــةكانى ه ــة بانك ــةى كةماوةتــةوة ل ــةم ثارةي ــار، ئ ــؤن دين ملي
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تايبةتيمان بؤ كراوة بة ر ةزامةندى ئةنومةنى وةزيران و وةزارةتى دارايى و تَيكةَلى ثـارةى بانـك ناكرَيـت،    
نةى كة ئَيمة بة بةر َيوبةريةتى طشتيمان داوة بةر َيوبةرايةتى طشتى دةيدات بـة  زؤر سوثاس، ئةو سةآلحياتا

بةر َيوبةرايةتيةكانى ئةوقار لـة دةرةوةى ناوةنـدى ثارَيزطاكـان، ئـةوةى كـة ثرسـيارى كـرد كاكـة دكتـؤر لـة           
سـيارةكةى  ثرسيارةكةدا نةبوو كةوا سَى بةرَيوبةرايةتية طشتيةكة بؤضى دانةنراون  ضونكو برايةكى تر ثر

كردو وةآلمم داوةتةوة لة شوَينى خؤى دا، ئةو سَى بةر َيوبةرايةتية بةهؤى دوو ئيدارييةوة ثارتى و يةكَيتى 
لةميةن سةرؤكى هةرَيمى كوردستانةوة  1111و لة ساَلي  ى ئةمساَل 11تا ئَيستا وةستاندوويانة، لة مانطى 

ة كة كاك شَيخ قاسم ئـيرت ئـةوانى تـر ماوةنةتـةوة، ئَيمـة      بر يارى دانانى بةر َيوبةرايةتى طشتى هةولَيرى داو
نووسراويًََكمان نووسيوة بؤ ئةنومةنى وةزيران ئايا وةزيرى ئـةوقار هـيض ثةيوةنديـةكى هةيـة بـة دانـانى       
ئةو بةر َيوبةرايةتيانةوة ، ر اوَيذى ثَى دةكرَى يان ر استةوخؤ هةر لة ئةنومةنى وةزيرانـةوة و لـة سـةرؤكى    

ــةوة ــار        هةرَيم ــةزار دين ــةنا ه ــةد و ث ــتا دوو س ــا ئَيس ــر ت ــن وةزي ــةآلتةكان، م ــَى ، دةس ــؤ دةردةض ــارى ب بر ي
ــؤ        ــةقريَيك ب ــؤ ف ــك ب ــة موةزةفَي ــة ب ــو ثَيدان ــة وةك ــة موكافةئ ــو موكافةئــة ك ــة وةك ــةوةم هةي ســةآلحيةتى ئ

يةتى دراوة، نةخؤشَيك، بؤ بةر َيوبةرايةتى طشتى دوو سةد و ثةنا هةزار دينارةكةم نووسيوة، ئـةوة سـةآلح  
ئـةو ســةآلحياتانةى كــة ئةمــة زؤر زؤرن بيخوَينمــةوة، لةوانةيــة ســةعاتَيك ببــات، ئةطــةر مــةجال دةدةن بــا  

 .خوَينمةوةيب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس كاك دكتؤر تةعقيبت هةية  فةرموو
 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كان لة زمنى بةر َيوبةراتيةكان دةبَى ئـيلال ئةوانـة بطةر َينـةوة ئـةو وةزارةتانـة، ئـةم       مةبةستمان فةرمانبةرة

 .دةسةآلتة نةدراوة بة بةر َيوبةرايةتيةكان
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو
 (:ينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئاي)ليبةر َيز كامل حاجي ع

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اس، ئَيمة دةسةآلتةكةمان داوة بـة بةر َيوبةراتيـة طشـتيةكان، هـةتا بـؤ وةزارةت ئاسـانرتة كـة ثَيـنج         زؤر سوث

بةر َيوبةرايةتى  بَين و ر ووبةر ووى ببنةوة و يةك كةس بَى ر ووبةر ووى ببَيتـةوة، ضـونكة كارئاسـانيةكة بـؤ     
ةتـى دارايـى، بـة ثَيـى ثلـة و دةرةجـة       وةزارةت دةكرَيت، ئةوة شتَيكى باشة، بـةآلم بـة ثَيـى تـةعليماتى وةزار    

ســةآلحيةتةكان دةطــؤر َى، لةوانةيــة تــا دةرةجــة ســَى وةزيــر بيكــات، نــةقَل كردنــى ئيمــام و خةتيبــةكان لــة   
 .سةآلحيةتى وةزير خؤيةتى، ئيرت ئةوانى تر لة سةآلحيةتى بةر َيوبةراتية طشتيةكانة
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس كاك شظان فةرموو
 :ةر َيز شظان امحد عبدالقادرب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من سَى ثرسيارم لة جةنابى وةزير هةية، ثرسيارَيكى من جوابى دا تةقريبةن،  لة زمنى ثرسيارةكانى كـاك  

بةشــري بــوو، ثرســيارى يةكــةمم مةســةلةى حــةج، جــةنابى وةزيــر بــةخؤت دةزانــى جــةنابتان لةئَيمــةة   .د
مةرة دةوليةى كة لة وَمتانى ئيسالمى دةكرَيت، حةج لـة هـةموو سـاَلَيك و عـومرة     ئاطادارترن لة ئةو موئتة

بةشَيوةيكى دائيمى بةردةوام، ئةم موئتةمةرة ئَيمة وةكو كورد نـةمانتوانيوة خؤمـان بـؤ ئامـادة بكـةين، بـة       
ى و كـةم و  تةنزميى و بةر َيك و ثَيكى بةشدارى لةو موئتةمةرة بكـةين، هـةموو سـاَلَيك بـة دونيايـةك طلـةي      

كور ى، بَيزارى خةَلك بؤ وةزارةتى جـةنابتان دةطةر َيتـةوة، لـةوَى تةلـةفؤن دةكرَيـت، ئَيمـة لَيـرة موداخةلـة         
دةكةين، ضةندين حالةت تكرار بووينةوة، ة بةرنامةيةكتان هةية بؤ تـةنزيم كردنـى ئـةو موئتةمـةرة، بـؤ      

ئَيمـة بتـوانني وةكـو كـورد بةشـداريةكى       سةرخستنى و بؤ بةشدارى كردنى ئـةم موئتةمـةرة ، بةشـَيوةيةك   
كارامــان تَيــدا هــةبَى، ســوودَيكى بامشــان هــةبَى، ئايــا وةختــى ئــةوة نــةهاتووة كــة ئيهتيمــامَيكى جــدى تــرى  
ثَيبدرَيت، بة دانـانى موئةسةسـةيةكى تايبـةت بـة حـةج و عـومرة،  كـة وةكـو لـة وَمتـانى ئيسـالمى هةيـة،             

طرفتةكانى ئةم موئتةمةرة ضارةسةر بكةين، بةشدارى ئةم موئتةمةرة بتوانني بةشَيوةيةكى كاراتر، كَيشةو 
بكةين و ضارةسةرى بكةين، سوودى ىَل وةربطرين، ئةوة ثرسـيارى يةكةمـة، ثرسـيارى دووةمـم، لةسـةر ئـةو       
وةزعةى كة من دةيبينم لة شارةكانى كوردستان، وَير اى ئةوةى كة سـيانة دةسـتى ثـَى كـردووة، لـة زؤربـةى       

، بةخؤشحاَليةوة دةَلَيم، بةَمم لة ئاستَيكى زؤر خراث دانـة، ئـةو سـياناتانةى كـة مـن بينيومـة،       مزطةوتةكان
زؤربةى هةرة زؤرى ئةو مزطةوتانةى كة هةريةك لة ئَيمـة ر ووى تَيـدةكات، ثـةرذين بَيـت، يـةعنى ئينسـان       

زى ىَل دةبَيتـة ب،ـَيت لـةو    بَيزى ىَل دةبَيتةوة، كة جَيطةى تـةهارةو جَيطـةى خـاوَينى جَيـى ئةوةيـة، ثيـاو بيَـ       
مزطةوتة، نةوةك جَيطةى نوَيذ بةَلكو جَيطةى دةستونوَيذ شوشـنت، جَيطـةى ثَيويسـتى ر ؤذانـة  هةقيقةتـةن      
ئةوة شتَيكى طةلةك خراثة، شتَيكى طةلةك ناشريينة هةم بة وَمتةكةمان، هةم بة خـودى ئيسـالم كـة دينـى     

ةتى ئَيمة لةو مةسةلةية، ئايا ئةو ثارةيةى كة وةكو ميزانيـة  تةهارةو دينى خاوَينية، هةم لة نةبوونى جدي
ساَمنة بةشى ئةمة ناكات ، كة خادم بؤ ضارةسةرى ئـةم كَيشـانة دابنَيـنن، مـن ئاطـادارم مزطـةوتَيكى طـةورة        
لةناو شـارى دهـؤك، مزطـةوتى طـةورة و مةشـهورة، بـةر َيزان ئةنـدامانى ثةرلـةمان دةزانـن لـة دهـؤك، يـةك             

ة، ئةو هةموو شارة تةقريبةن لة ناوةر استى شارة، يةك خادمى هةية، خةَلكى خَيرخـواز ثـارة   خادميةى هةي
خر دةكاتةوة، بة كرَيكار دةست شؤرى و ئةوانة خاوَين دةكاتةوة، ئةمة لة شـةئنى وةزارةتيـك و لـةة شـةئنى     

 .دينى ئيسالم كةم ناكات ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةزير فةرمووبةر َيز جةنابى و
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 (:يينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئا)عليبةر َيز كامل حاجي 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

طرفتى حةج و عومرة ساَمنة بةشى خؤى هةبووة، بةَمم ساَل بةساَل ضاكرت بووةو باشرت بووة، ئَيمـة خؤمـان   
ــةر َيز د   ــةَل ب ــار لةط ــاَلى ث ــو ليذ   .س ــوو وةك ــةوَى ب ــةو ل ــتني، ئ ــري ر ؤيش ــةى   بةش ــةروةها ليذن ــةوقار، ه ــةى ئ ن

فةتوابوون، ئةوةى بةر َيز باسـى دةكـات كـاك شـظان، ئـةوة دةوَلـةتَيك دةوَلةتـدارى ئـةتوانَى وةكـو شـَيوازَيكى           
كؤنطرةى ساَمنة كة دةوَلةتةكان ئةيكةن، ئَيمة ساَلى ثار كة مـن بةشـدار بـووم، بـةناوى حكومـةتى هـةرَيمى       

وتـارم دا، بـةَمم ئـةوان نيسـبةتَيكى زؤر ثـارة سـةرر دةكـةن لةسـةر          كوردستانةوة، لة كؤنطرةى عرياقى مـن 
حاجيــانى عرياقــى، لةوانةيــة مةاوعةيــةكى زؤر ثــارة ســةرر دةكــةن، لةبــةر ئــةوةى مةركةزيــة، بــةناوى   
عرياقةوة دةيكات، ئَيمة كة ضووين ساَلى ثار، ومتان هةوَل بدةين لـة دوو شـت وةزارةتـى ئـةوقار لـة ر َيطـاى       

رايةتى طشتى حـةج و عـومرةوة، دوو شـت سـةربةخؤ بكـةين، يـةكَيكيان سـةكةن، ئـةوة بـوو سـاَلى           بةر َيوةبة
جوهـدمان   ئةمساَل خؤشبةختانة سةكةنةكة بة سةربةخؤيى طرمتان، خؤمان طرمتـان، دووةم، نـةقل كـردن،   

يطـرين  كين زؤر ر ازى بوو بـةم مةسـةلةية، كـةوا تـةيارةة خؤمـان ب     ثَيشنيارى زؤر كةسين بوو، خةَل كرد،
وةكــو ســةربةخؤ، بــةَمم هةي ــةيى عرياقــى لةبــةر ئــةوةى كــةوا ئَيمــة تــابعى عرياقــني، نــةيان هَيشــت ئــةو     
مةسةلةية سةربطرَيت، ئةطينا بةرةو سةرطرتن ضوو بوو، لة ئاخري لةحزة كـةوا لـة مسـتةواى بـاَم، جَيطـرى      

لـة فر ؤكةخانـةى مةدينـة، ئـةو     هةي ةى بـاَمى عرياقـى، لةطـةَل موديريـةتى مـةدةنى، موديريـةتى تةيـةران        
مةسةلةيةى ر ةت كردبؤوة، كةوا لة زاخؤ تاوةكو فاو يةك حكومةتني و يةك شةعبني و ئـةوة، ئـةطينا ئـةوة    
شتَيكى باة ئـةبوو، شـتَيكى جوانـة، دةربـارةى وةَممـى ثرسـيارى دووةم، زؤر لـة مزطةوتـةكان زوو دروسـت          

ة، لـة ر َيطـاى ثارَيزطاكـان و وةزارةت و خَيرخوازانـةوة هـةوَلى      كراون، بةَلَى ثَيويستيان بة نؤذةنكرنةوة هةيـ 
ضاكى بؤ دراوة، كة وةزارةتى تةندروستى جارى وا هةية نووسراو ئةكات دةربارةى ثاك و تةميزى، جارى وا 
هةية ثَيويستيةكان ئةوةندة زؤر ئةنووسرَى، بةمليار دينار لة سندوقى بةر َيوةبةرايةتى ئةوقار دةرناضَيت، 

تؤ ئيمكانيةتت نةبوو، ناتوانى بيكةى، ئَيمة هةتاوةكو ئَيستا نةسريةمان بؤ مزطةوتةكان نية، نةسريةى  كة
وةزارةتى ئةوقار نية بؤ مزطةوتةكان، لةبةر ئةوة ميزانيةكةى ئَيمة كةمة، هـةتا هـةوَلمان داوة شـَيوازَيكى    

مزطةوتى تياية، هةوَل بدةين كة شوَينى دةست نوَى بنوَينني، لةو شوَينانةى كة قةرةباَلغن و لةناو بازار ن و 
لة شوَينى دةست نوَيذ جيا بكةينـةوة، بةتايبـةتى ضـةند مزطـةوتَيكن لـةناو هـةولَير       ( w.c)شؤرى، شوَينى 

يان لة سلَيمانى  يان لة دهؤك، ئةوة لة بةرنامةمان هةية كةوا لة ثر ؤذة دايبنَيني، بةهؤى ميزانيةوة شتَيك 
ين لةم ماوةية هاتووة، كةوا طوايـة بـة ضـوار مليـار دينـار دةتـوانَي بةشـَيوازَيكى نـوَى،         بكةين، كؤمثانيةيةك

هةموو مزطةوتةكانى هةولَير بؤ تاقى كردنـةوة لَيـرةوة لـة ثايتـةختى هةرَيمـةوة دةسـت ثـَى بكـةين، ئَيمـة          
ةم مةشـروعة  ئةمةمان بةرز كردؤتةوة بؤ ئةنومةنى وةزيران، كة ر ةزامةندى بدةن لةسةرى، بـؤ ئـةوةى ئـ   

ئةم كؤمثانياية تاقى بكةينةوة و ثيـادةى بكـةين، ئينشـائةَلاَل سـةركةوتوو دةبـَى، وةَممـى ثرسـيارى سـَييةم         
 .دراوةتةوة، ئةوةى وةقف و شتةكان، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس

 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

شت بوو، يةكةم من طومت كاتى ئـةوة نـةهاتوة ئَيمـة موئةسةسـةيةك دروسـت بكـةين،       ثرسيارةكةى من دوو 
موئةسةسةيةكى تايبةت بة حةج و عومرة بـَى، نـةوةك لـةذَير سـةيتةرةى وةزارةت بـَى، ئـةو موئةسةسـةية        

 .موئةسةسةيةكى سةربةخؤ بَيت، بتوانَيت ئةو موئتةمةرة بةر َيك و ثَيكى بةر َيوةببات 
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 .سوثاس، جةنابى وةزير فةرموو
 (:يينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئا)عليبةر َيز كامل حاجي 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاس، حةج و عومرة خؤى بةر َيوةبةرايةتيةكى طشتية، تةنها ثةيوةنـديان بـةوةزيرةوة هةيـة، ميزانيـةى     

ةتى خؤيـان هةيـة، طـةر لةطـةَل وةزارةتـين نـةبن،       خؤيان هةية، وةحدةى حيسـابى خؤيـان هةيـة، سـةمحي    
ثةيوةند دةبن بة ئؤرطانَيك يان ثةيوةند دةبن بة سةرؤكى ئةنومةنى وةزيرانةوة، وةكـو هةي ـةى عرياقـى    
ئَيستا ثةيوةندى هةية بة سةرؤكايةتى ئةنومةنى وةزيرانةوة، ئـةوة ئـيرت ثةرلـةمان و وةزارةت و ئةوكاتـة     

، تةعــديل بكــرَى لــة  1554ســاَلى ( 77)ثَيى ئــةو ياســايةى كــة دانــراوة، ذمــارة  بر يــارى لةســةر دةدةن، بــة 
 .ميزانيةكة، ضؤن بة باة زانراوة واى ىَل بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس، ر َيزدار هاذة سليمان

 
 

 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سراو ئاراستةى بةر َيز سكرتَيرى ثةرلةمان كردبوو، ئةو ثرسـيارانةة، يةكـةميان،   من ثَينج ثرسيارم بة نوو
مينبــةرى مزطةوتــةكان بةشــَيكة لــة فــةزاى طشــتى، بــةَمم ئــةوةى دةيبيــنني زؤرجــار بةكاردةهَينــدرَيت بــة   
ئاراستةى سياسى بؤ ثر وثاطةندة كـردن، هةنـدَى ضـةمك يـان بؤضـوونى سياسـى، وةزارةتـى ئـةوقار تـاوةكو          

َيستا بَى ميةنة، ثرسيارةكة ئةوةية بؤضى وةزارةتى ئـةوقار مـةجاىل داوة مينبـةرى مزطةوتـةكان بـؤ ئـةو       ئ
مةبةستانة بةكاربهَيندرَيت ، ثرسيارى دووةم، لة مينبـةرى مزطةوتـةكان هَيـر ة دةكرَيتـة سـةر كةسـايةتى       

اوونـة، ذنـان ئافرةتـان، بـَى ئـةوةى       سياسى، ثةرلةمان، هةندَيك لة ثَيكهاتةو توَيذةكانى كؤمةَلطا، لةوانة بؤ
ــات       ــة، ئييرائ ــتى ني ــتة هةَلوَيس ــةم مةبةس ــؤ ئ ــى وةزارةت ب ــة، بؤض ــةر ئةم ــةبَى لةس ــتى ه وةزارةت هةَلوَيس
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وةرناطرَيــت ، ثرســيارى ســَييةم، هةنــدَيك ضــةمك هةيــة، وةك ضــةمكى ثَيكــةوة ذيــان  و تــةبايى لــةنَيوان     
يةكرتو ميةنـةكان و ئاينـةكان، بؤضـى ئةمـة لـة وةزارةتةكـةتان        ثَيكهاتةكانى كؤمةَلطةى كورديدا، ر َيزطرتنى

ئاراستة نةكراوة ، بؤ ئةوةى ئةم ر ؤحيةتـة بـاَلو بكرَيتـةوة، لـة مينبـةرى مزطةوتـةكان ئاراسـتةى كؤمـةَلطا         
بكرَيت، ثرسيارى ضوارةم، دةربارةى فةتوا، فةتوا مةرجى تايبةتى خؤى هةية، كة لـة شـةرعدا بـاس كـراوة،     

وور لــةو مةرجانــة، بــةبَى ئــةوةى كــة ر ةضــاوى ياســا بكرَيــت، لــة مزطةوتــةكان فــةتواى جــؤراو جــؤر بــةَمم د
دةدرَيت، ئةو فةتوايانة زؤرجار طَيرةشَيوَينى دروست كردووة، ضـؤن وةزارةت بَيدةنطـة لةمـة ، ضـؤن بـوارى      

دووساَلةى دةست بةكاربوونى داوة ئةم فةتوايانة بدرَيت ، ثرسيارى ثَينيةم، ئايا تاوةكو ئَيستا لةماوةى ئةو 
 .وةزارةتةكان ضةند خوىل ر اهَينان بؤ ئامادةكردنى ئيمام و خةتيبةكان كراوةتةوة ، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر َيزدار جةنابى وةزير فةرموو

 (:ينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئاي)ليبةر َيز كامل حاجي ع
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مى هاذة خان  ثرسيارى يةكةم، بة مةبةستى ثر وثاطةنـدةو بؤضـوونى سياسـى، ئَيمـة بـةيااان كـرد،       بؤ وةَم
نازامن ضةندجار باسى بكةين، ومتان وتارى هةينى مامؤستايان، سةرضـاوةكةيان قورئـان و سـونةتة، نـاتوانن     

وةزارةتى ئةوقار دةرنةضـن،  لةوة تةجاوز بكةن، تةجاوزيان كردبَى بانط كراون، هةروةها لة ر َينماييةكانى 
 :ئةو خاَمنةى كة وتار بَيذ خؤى ىَل نةدا ئةمانةن

 .فةتوانةدان لةكاتى وتاردان-
 .تةشهري كردن بةهيض مةزهةبَيك و ميةنَيك و ناونةهَينانيان-
 .ثاراستنى دةستةكةوتةكانى ميللةت و ئةمن و ئارامى و ئاسايشى ميللةتةكةى-
 .ذيان و يةك هةَلوَيستى هاو نيشتيمانانة داكؤكى تةواو لةسةر ثَيكةوة-

زؤرينـةى زؤرى مامؤســتايان وانـاَلَين،  ئــةَلَين خـاكى خؤتــان خـؤة بوَيــت، لةطـةَل قــةومى خؤتـان خيانــةت       
نةكةن، يةكرتتان خؤة بوَيت، وَمت ئاوةدان بكةنةوة، ذينطة بثارَيزن، مافى ئـافرةت بثـارَيزن، مـافى منـداَل     

و كينة بةرامبةر بة يةكرتى، طوَي بـؤ يـةكرت بطـرن، هاوكـارى يـةكرت بـن، يارمـةتى         بثارَيزن، دوور بن لة ر ق
هةذاران بدةن، دووربن لة دزى و درؤ، دووربن لةماددة هؤشـبةرةكان، فَيـرى عـيلم و عريفـان بـن، جـا ضـؤن        

اوى مامؤستا هَيـر ة دةكاتـة سـةر ئافرةتـان،  كاتَيـك مامؤسـتايةك بَلَيـت سـةرثؤة بـدات بةسـةريداو، ر ةضـ           
ئادابى ئيسالمى بكات، لةطةَل هاوسةرةكةيدا ضاك بَيت و ر َيزى ىَل بطرَيت، ئةمة كة ئةَلَيت سةرثؤشـَيك بـدة   
بةسةرتا لة مينبةرةكة، هةقى ئافرةتَيكة، ثؤشتةى هةبَى، سةرثؤشى هةبَى، خوا ئةفةرموَى، ئـيرت ئةوكةسـة   

بـر واى بـة   كـة  ين ةيرى موسـوَلمان نـاَلَى، ئـةو   ئةيكات يان نةيكات، ئةوةين كة بة موسوَلمان ئـةَلَى، بـة غـة   
ئايةتةكة هـةبَى، بـر واى ثـَى نـةبَى بـة ئـارةزووى خؤيـةتى، وةَممـى ثرسـيارى سـَييةم، وةَممةكـة دراوةتـةوة             
لةثرسيارةكانى ثَيشم، ضوارةم، كام مامؤستا ئـةو فةتوايـةى داوة، لـة ة ر ؤذَيكـى هـةينى و لـةكام مزطـةوت ،        
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يةو ئةبَى بنووسرَى لة ئؤفيسـى خؤيانـدا، ذمـارةى خولـةكان بـؤت بَلـَيم ئَيسـتا باسـى         فةتوادان شتَيكى ر ةمس
ــة مةيدانــةكانى دةرةوةو نــاوةوةو ئةوانــة، زؤر      ــةر ل ــول كردوومانةتــةوة، ه ــؤ خ ــةيان ئــةوة ن ــةم، ذمارةك بك

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تاقيبت هةية 
 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 
دةربارةى ئةوةى كة زؤر لة بةر َيزان زانايـانى ئـاينى فـةتوايان داوة لـة زؤر لـة مزطةوتـةكان، بـة ئـةوةى كـة          
فةتوايان داوة كة هَير ة كةنة سـةر ثةرلـةمان لـة كـاتى ئَيمـة كـة بامسـان لـة ضـةمكى جةنـدةر كـرد لـةناو             

هةية و خؤشى ئاطادارة بةر َيزيان، بؤيـة دواى   ثةرلةمان، بةر استى زؤرين لة هاوكارامن باسيان كرد، ناويشى
ئـةوةة بةر اســتى زؤر لــة سـايت لــة ســايتةكان، زؤر دةبيــنني كـة هَيــر ة هةيــة، فـةتوا دةدرَيــت بــة زؤر لــة     

 .ميةنةكان، يان لة ثَيكهاتةكان، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، بةر َيز جةنابى وةزير
 (:ينروباري ئايزيري ئةوقار و كاوة)بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثاس، ومتان كة ئةو كؤنفرانسة طريا، هةموومان دانيشتني، هةموومان ر ةزامةندمياندا، كة دواى ئـةوة  
وائةزانن هيض شتَيك نةماوة، بةتايبةتى دواى ئةو ضواردة خاَلةى كة ثةخن كرا بة هـةموو شـوَينةكان، درا   

وو مزطةوتةكان، ئةوة نةبووة، بةس دواى ئةوة ئةطةر كةسَيك هةبوو فةتوايةكى واى دابـوو، بـةجيا،   بة هةم
بة ئةمانةت، بة ئةمينَيكا نامةكةم بؤ بنَيرة بَلَى فالنى كورى فالن بوو، لة ر ؤذى فـالن لـة مزطـةوتى فـالن،     

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار عمر هةورامى
 : ةر َيز عمر صديق هةورامىب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتنى بةر َيز وةزيرى ئةوقار و كاروبارى ئاينى دةكةم، من سَى ثرسيارم ئاراستةى بـةر َيزيان  

 .......كردبوو، وا ئةزامن وةَممى ثرسيارَيكيان داوةتةوة، بةَمم هةر ئةخيوَينمةوة بؤ ئةوةى 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 

 .ئةطةر وةَممى داوةتةوة مةخيوَينةوة
 :بةر َيز عمر صديق هةورامى
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةَلَى، تةنها ئةوانة ئةخوَينمةوة كة وةَمم نةدراوةتةوة، هةروةك لة ئامانةكانى وةزارةت هاتووة، لـةماددةى  

بينايةو شـوَينى ثةرسـنت ئـةكات، بةتايبـةت     دووةم، لة ئةركةكانى لةخاَلى حةوتةم، باس لة دروست كردن و 
ــة           ــت هةي ــارَيكى دروس ــا ئام ــم ئاي ــةر َيزيان ئةثرس ــة ب ــن ل ــةوة، م ــة مزطةوت ــدارن ب ــة ثةيوةندي ــةى ك ئةوان
ــا          ــان تي ــةنديان وتاري ــتان ، ض ــةرَيمى كوردس ــة ه ــة ل ــةوت هةي ــةند مزط ــزانني ض ــتى وةزارةت، ب لةبةردةس

ارَيزطاى هـةولَير ضـةندن ، لـة سـلَيمانى ضـةندن ، لـة دهـؤك        ئةخوَيندرَيت ، لةسةر ئاستى ثارَيزطاكان، لة ث
ضةندن ، ئةمـة ثرسـيارى يةكـةمم بـوو، ثرسـيارى دووةم، هـةروةك لـةخاَلى حةوتـةم لـة مـاددةى دووةمـى            
ياساى وةزارةتى ئةوقار و كاروبارى ئاينى هاتووة، ئةوةى ثةيوةنديدارة بـة تـةتويرى مةنهـةجى ديراسـى و     

وو ميةك لةسةر ئةوة موتةفقني كة وتارى ئـاينى هةفتانـة كـةناَلَيك و ئـامرازَيكى     طرنطى وتارى ئاينى، هةم
باشـة بــؤ ثــةروةردة كردنــى هاووَمتيـانى هــةرَيمى كوردســتان، ثرســيارةكةم ئةوةيـة، ئايــا وةكــو وةزارةت بــة    

راسـةيةك  تةحديد بة دياريكراوى لةماوةى ئـةو دووسـاَلةى كـة ر ابـردووة، بـةر َيزتان وةكـو وةزارةت هـيض دي       
كاريطةريـةكانيان ضـني ، يـان ة هاووَمتيـةكمان بـؤ دروسـت        ةر ئـةو وتارانـةى كـة ئةخوَينـدرَين     هةية لةس

دةكةن ، مةبةستم لةوة ئةوةية ضونكة ئـةكرَيت لـة هةنـدَى شـوَين، هةنـدَى ر ووداو هـةبوون، ضـةندبارةة        
ن لـة ر ووى ياسـاييةوة، ئايـا ئـةو وتارانـة      بوونةتةوة، ئةو ر ووداوانة نةخوازراون لة ر ووى كؤمةَميةتيـةوة يـا  

ناكرَى بةشَيوةيةكى ديراسـةكراو بـؤ هـةر شـوَينَيكى ديـاريكراو، ئةطـةر بزانـى كَيشـةهةبَى ئاراسـتة بكـرَين،           
بيزات بةر َيزتان وةكو وةزارةتى ئةوقار، بةثَيى ماددةى دوو، بةرثرسن لةم بابةتـة، ئايـا كـراوة ، ئـةخرييان     

ؤوة، من ئةوة ناَلَيم بةس تةنها ئةوةى كة مابوو وةَمم نةدرابؤوة، هةماهـةنطى لـةنَيوان   ئةوةى كة وةَمم دراب
 .ليذنةى ئةوقار و ليذنةى فةتواى هةرَيمى كوردستان و وةزارةتى ئةوقار لة ة ئاستَيك داية ، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةر َيز جةنابى وةزير فةرموو
 (:ينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئاي)ز كامل حاجي عليبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ذمارةى مزطةوتـةكان لةسةرانسـةرى كوردسـتان ضـوار هـةزارو شـةة سـةدو شةسـت مزطـةوت تؤمـار كـراوة            
بةناوى وةزارةتى ئةوقافـةوة، بةر َيوةبةرايـةتى ئـةقافى هةولَيرسـَى سـةدو سـَى مزطـةوتى تيـا تؤمـار كـراوة،           

ونكة لةوانةية سةد دانةية يا لة ئينشـا و دروسـت كردنـدابن، بةر َيوةبةرايـةتى ئـةوقافى دةوروبـةر ثَيـنج        ض
سةدو سى مزطةوتى تياية، بةر َيوةبةرايةتى ئةوقافى شةقاَلوة دووسـةد و نـةوةت و شـةة، بةر َيوةبةرايـةتى     

ة سةدو ضل و نؤ، بةر َيوةبةرايـةتى  ئةوقافى سؤران ضوارسةدو بيست و ثَينج، بةر َيوةبةرايةتى ئةوقافى كؤي
ــتا،         ــةدو هةشـ ــَى سـ ــاكرَى سـ ــةوقافى ئـ ــةتى ئـ ــةك، بةر َيوةبةرايـ ــت و يـ ــةدو بيسـ ــؤك ضوارسـ ــةوقافى دهـ ئـ
بةر َيوةبةرايةتى ئةوقافى ر اثةر ين ثَينج سةدو ضل، بةر َيوةبةرايـةتى ئـةوقافى طـةرميان ضوارسـةدو شـةة،      
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ةناو نؤ، كؤى طشـتى ئةوةنـدةى كـرد، دةربـارةى ثرسـيارى      بةر َيوةبةرايةتى ئةوقافى شارةزوور ضوارسةدو ث
 ضـةند مزطـةوتى تيايـة، حسـَيبى بكـة     دووةم، ئةو بر وانامةى هةموو دَييةك مزطةوتى تيايـة، حسـَيبى بكـة    

ئةوانةى بر وانامةى بةرزيان نية و تةمةنيان هةية و خزمـةتيان زؤرة بـةرةو خانةنيشـينى دةضـن، ضـونكة      
شةريعةى كة ئَيستا دةخوَيندرَى ئةوان نـةيان بـووة، بـؤ ثر كردنـةوة و جَيطـاى ئـةو       لةوةوثَين ئةم كؤليذ و 

ــذى       ــؤ شــةريعةكان و كؤلي ــووانى ثــةميانطا و زانك ــَين و دةرض ــن ك ــينى دةض ــةرةو خانةنيش بةر َيزانــةى كــة ب
فـان  شةريعةن، لةر َيطةى مةدارسةكانى سةر بة وةزارةتى ئةوقار دةبن و كة خؤيان ثر  ضةك بة عيلم و عري

كـردووة، هــةروةها تَيكــةَل بـنب بــة ثرؤطرامــى ســةردةميانة و ديراسـة و ســريةى ثَيغمبــةر و فــةرموودةكانى    
ثَيغمبةر بة عةمةىل لة خؤيان دا ر ةنط بداتةوة، ضرا بن بؤ دةوروبةريان، انشاهلل هاووآلتييةكى تةندروسـت  

يان ثـر  بكةنـةوة بـة نيـازى ئةوانـةى      دةردةضن كـاتَى ضـى  كـاتَى كةسـانَيك هـةبن ئامـادة بكـرَين شـوَينةكان        
هـةزار   155خانةنيشني كراون و تواناى وتاريان نةماوة و وتار نادةن، هةوَل بدرَيت بؤ ر َيزلَينانيان مانطانة 

ديناريان بؤ سةرر بكرَيت بة بَى ئـةوةى كـة تـةقاعود بـن هـةم تـر عةقـديان بـؤ بكةنـةوة لـة ئةنومـةنى            
كةسم نووسيوة هةشت ساَلة لة مزطةوتَيك دايـة و ئـةوة    105نووسى ثار  وةزيران، بةس ئَيمة طةنةكااان

موافةقةى لةسةر نةكراوة، بةآلم ئةوةى كة تـةقاعود بـووة و خانةنيشـني كـراوة بةسـاآل ضـووة و تةمـةنيان        
زياد كردووة، رةزامةندى بؤ ئةوانة دَيتةوة، مامؤستايانى ثسثؤر دةرضووانى كؤليذو و ثةميانطاكان خـولَيكى  
ســَى مانطــة كــةمرت نــةبَيت بؤيــان بكرَيتــةوة، ئــةجما وتــار بــدةن، دواى مقابةلــة كــردن و تــةقيم كردنيــان،     
مامؤستايانى ثسثؤر لةبوارى وتاردان دا مامؤستاى خولةكة بن، خاَلى سَييةم بر يارَيكى ثةرلةمان دةرب،ـَيت،  

 .دةرضووانى كؤليذى شةريعة  و ثةميانطاكان دامبةزرَيندرَى
 :ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س

 .جةنابى وةزير ئةو ذمارةى ثرسيوة، شةرح نية، تكاية، كاك عمر فةرموو
 :بةر َيز عمر صديق حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثرسيارةكةم بة ديارى كراوى ئةوة بوو ئايا وةزارةتى ئةوقار و كاروبارى ئاينى توَيذينةوةيةكى تايبةتى 

اوة لةسةر كاريطةرى وتارى ئاينى لةسةر هاووآلتى، مةبةسـتم ئةوةيـة بـزات،    لة هةرَيمى كوردستان ئةنام د
با من اوونةيةك بهَينمةوة بـؤ ئـةوةى ر وون بَيـت لـةمى بـةر َيزيان، فـةرةزةن لـة طـةر ةكَيك لـة يـةكَيك لـة            

هةيـة لـة   شارةكان لةطةَل ر َيزم دياردةيةكى كؤمةآليةتى نةخوازراو هةية يان ضـامكيةك هةيـة و ر ووداوَيـك    
دةرةوةى دينة مةبةستم ئةوةية ئايا ئةطةر وتارى ئايينى بةكاربهَيندرَى بؤ ئةوةى ئـةم ديـاردة نـةخوازراوة    
لةو طةر ةكة يان لةو شارة نةهَيَلدرَى يان كةم بكرَيتةوة بةر َيزتان وةكـو وةزارةت توَيذينـةوةتان لةسـةر ئـةم     

زراوةكانى تـر بكـةين لـة هـةرَيمى كوردسـتان دا، زؤر      بابةتة هةيـة  بـؤ ئـةوةى هاوكـارى هاووآلتيـان و دامـة      
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كاك كاميل فةرموو
 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تـى ئـةوقار دروسـت كـراوة     بةَلَى ئَيمة بةر َيوبةراتيةكمان داناوة لة وةزارةت كةوا دةبووايـة لةوةتـةى وةزارة  

ئةو ليذنةية ببواية، بةناوى بةر َيوبةرايةتى توَيذينةوة و ديراسات و ئريشاد، ئةوة يةكَيكيان دكتؤراى هةيـة  
و دوانيشيان ماستةريان هةيةو يةكَيكيان سـى سـاَلة لـة ثـةميانطا و مةدارسـةكان مـديرى مةدرةسـةية، كـةوا         

بَيـذةكان بكـةن، هـةروةها هـةموو سـاَلَيك فـةرزى بكـةن لةسـةر         هةنطاوى يةكةميان ئةوةية كة تـةقيمى وتار 
ئيمام و خةتيبَيك بةحسَى بنووسَى، كة لة بةحسـةكة سـةر نةكـةوت لةسـةر وتاربَيـذى مى ببـةن، هـةروةها        
خــةَلكى مزطةوتــةكان و خــةَلكى دةرةوة شــاهيد بــن لةســةر ئــةو وتاربَيذانــةى كــة بــة شــَيوازَيكى دروســت و  

ةطةيـةنَى بـة هاووآلتيـان بـة شـَيوةيةكى تةندروسـت، لـة خـاَلَيكى تـردا داوا دةكـةين           تةندروست وتارةكةى ن
لةميةنى دةسةآلتدار و طشت ميةنة سياسةكان كـة ئةمـة وةآلمَيكـة بـؤ هـةمووان دةسـت نةخةنـة كاروبـارى         

ابكـةن  وتاربَيذةكانةوة، داواة لة مامؤستايان دةكةين تةوجيه لة هـيض ميـةنَيكى سياسـى وةرنـةطرن، طـةر و     
خؤيان ب،ووك دةكةنةوة، ضونكة ئةو مامؤستايانة لة جَيطةى ثَيغمبةر دا وتار دةدةن، دةبـَى سـةربةخؤ بـن    
و بؤ هةمووان بن، موَلكى ميللةت بن، دةبَى ثَيشةوا بن نةك ثاشطرى حيزب بـن، لةبةرئـةوة مامؤسـتا نـابَى     

دةبَى لة وتارةكانى دا ثةيوةندى بـة هـيض    حيزبى بَيت، دةبَيت سةربةخؤ بَى و دةبَى ئيمامى هةمووان بَى و
تةوجيهَيكى هيض ميةنَيكةوة نةبَى، لةبةرئةوة هةموو شتَيك لة قورئان و فةرموودةى سةحيحى ثَيغمبةر دا 
هةية، لةبةرئةوة انشاهلل هةموومان ر زطار دةبني ئةطةر ئـةم خاَلـة جـَى بـةجَى بكرَيـت، دةبـَى تـةنها وتـةنها         

 .،ينةوة لةطةَل وتار بَيذةكان بكات، زؤر سوثاسوةزارةتى ئةوقار لَيثَي
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل سسني حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةخَيرهاتنى وةزيرى ئةوقار وكاروبارى ئايينى دةكةين، بةخَيرهاتنى مامؤستا سعد دةكـةين، تـةبيعى مـن    

، لــةو ثَيــنج ثرســيارة دوو ثرســيارم وةآلم درايــةوة، ثــاة ئــةوةى كــة بــةر َيز وةزيــرى  ثَيــنج ثرســيارم هةيــة
ئةوقار دةست بةكار بوو لة وةزارةتةكةى خؤى يةكةجمار ر َينمايةكى دةرهَينا كة ثرسـة لـة سـَى ر ؤذ ببَيتـة     

مشـول كـرد ئـةو    ناوةنـدى هـةولَيرى    ،دوو ر ؤذ، ثاة ئةوةى كة ئةو ر َينمايية دةرضوو بةس داخلى هةولَيرَى
ر َينمايية، ئةترافى هةولَير كةسنةزان و قوشتةثة و كةَلةك و زاخؤ و دهؤك هيض يـةكى مشـول نـةكرد، ئـةو     
ر َينمايية تايبةتية بؤ هةولَير دةرضوو، ئايا هؤى ضى بـوو نةطةر ايـةوة بـؤ سـَى ر ؤذ كـة ئَيمـة ئيعرتازيشـمان        

ئَيمـة ر ةوانـى سـةرؤكى ثةرلـةمااان كـرد و دوو ر ؤذ      لةسةرى طرت و ضةند كةسانَيكى تر عةريزةيان دا بـة  
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ماوة، ثرسيارةكةم ئةوةية بةس بؤ هةولَيرة ئةو ثرسةية كة دوو ر ؤذ بَيت يان لة بؤ ئةترافيشـة  ثرسـيارى   
دووةمم، لة دانيشتنى لةطةَل كةسايةتى شارى هةولَير جةنابى وةزير بر يارى دا طؤر ستانى طـةورةى هـةولَير   

ــةو  ــةعمري بكات ــوارى         ت ــن دي ــة ك ــر ب ــةنابى وةزي ــتا ج ــةتاوةكو ئَيس ــرا، ه ــةمووى نووس ــةكان ه ــة ر ؤذنام ة، ل
 .طؤر ستانةكةة دا نةضووة، هؤى ضية كة هةتاوةكو ئَيستا تةعمري نةكراوة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةن تــةعليق مــةدةن و       ــة رجائ ــاتى هةيــةو تكاي ــين دةكــات و موديري ــَيت، ئ ــة نةض ــؤى هةي ــر ب تكايــة وةزي
 .يارةكة بةجوانى ثَيشكةة بكةن، وةكو نووسراوة لة ثرسيارةكةتان، جةنابى وةزير فةرمووثرس

 :ينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئاي/ يبةر َيز كامل حاجي عل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سـوثاس بــةر َيز سـةرؤكى ثةرلــةمان، ئــةم ثرسـيارة ماوةيــةك لةمــةوثَين ثرسـيارى يةكــةمى دةربــارةى     

% 85وةآلممان بة نووسني داوةتةوة هؤكانيشمان تيا نووسى بوو، ئَيستا ر اثرسى بكة لة هةولَير دا لة ثرسة، 
ى ر ازين بةوةى كةوا ئةو ثرسةية كة بووة بة دوو ر ؤذ، وة لةسةرانسةرى كوردسـتان دا بـة تايبـةتى لـة زؤر     

رة لـة كوردسـتان هةيـة، ئَيسـتا ئـةو      شوَينةوة كة ئةو بر يارة دراوة بؤئاسانى خةَلك بووة، يـةك مليـؤن سـةيا   
خوشكة بةر َيزة ناتوانَى تةعزية و شتى تيا بطرَى، ئةو هةموو سةيارة و ئةو هةموو خةَلكة هةمووى بةهؤى 
طرانى ذيانةوة هةمووى مةشغوَلة، وةكو ئةوسا بةتاَل نية سَى لـة ماَلَيـك دا دانيشـَى و نـان خبـوا و خزمـةتى       

ةتى ئةو سَى ر ؤذة بة ثَيوة ر ابوةستَى باوكى مردووة، خؤشى دةمرَيت، بةس بكةن و كةسى وا هةية فةقةراتي
سَى ر ؤذة ماندوو دةبَيت، ئينيا ئةو هةموو شَيوازةى هةية هاووآلتيانى كوردسـتان زؤرينـةى زؤريـان دةسـت     

كـردووة،   خؤشيان ىَل كردووين، ئَيستاة لة ثةرلةمان دا خبرَيتة دةنطةوة ثةسةند دةكرَيت و كارَيكى بامشان
بؤ ثرسيارى ئةوةى ئةو بـةر َيزةى هاتـة ديـوانى وةزارةت ئَيمـة لـةوَى قسـةمان كـرد و باسـيان كـرد هؤكـةى           

مليـار   11مليارمان كردبوو، بةآلم ر ةزامةنديان دا بة يةك مليار و ئَيمةة ر ةفزمان كرد،  11ئةوةية داواى 
 .زؤر سوثاس! لة كوَى و يةك مليار لة كوَى

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 .كاك شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل سسني حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يةعنى ئةطةر ئةو تازيةية نةبَى ئؤتؤمبيل لة جادةى نار وات  من ئةو ثرسـيارة لـة جـةنابى وةزيـر دةكـةم،      

ئؤتؤمبيـل تةئسـري   دووةمني شت تازية لة كةسنةزان و لةوةى سَى ر ؤذ ثرسةية، بـةس لـةناو شـارى هـةولَير     
 .دةكات 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو
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 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين/ بةر َيز كامل حاجي علي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةر َيز غةيرى تؤ و غةيرى ثرسيارةكةى ئـةمر ؤة كـة ناردووتـة بـؤ وةزارةت كـةس ثرسـيارى       
 .و كةس لَيى نةكردووم بؤ وات كردووة  نةناردووة بؤ من

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو ثائر.ر َيزدار د
 :ثائر عبداالحد اوغسطني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيشــةكى بــةخَيرهاتنى وةزيــرى ئــةوقار و كاروبــارى ئــاينى دةكــةم، مــن دوو ثرســيارم هــةبوو ثرســيارَيكى  

رسـيارى ديكـة بـةو شـَيوةية، لةبةرئـةوةى جـةنابتان وةزيـرى ئـةوقار و كاروبـارى          وةآلمةكةم وةرطرتةوة، ث
ئاينني، نةك كاروبارى ئيسالمى، كةواتة ثَيويستة هةموو ئاينةكان بة يةك ضاو سةير بكـةن، بـةآلم دةبيـنم    

ن بــة ثَي،ــةوانةوة طرنطــى ثَيويســت بــة بؤنــةكانى ئَيمــة نادرَيــت، وةك ســةرى ســاَل و جةذنــةكانى ديكــة، يــا 
ئامـادةبوونى جــةنابى وةزيــر، مةقســةدم لةوةيـة ئَيمــة ئــةوة ســَى سـةعات و نيــوة دانيشــتووينة هــةر باســى    
مزطةوت دةكـةين، يـةعنى سـةردانى كةنيسـة نـةبووة، مةتراخنانـة نـةبووة، ئـةوةى ئـةمن دةبيـنم جـةنابى            

ــات لةبة     ــة بك ــاينى ديك ــةكانى ئ ــة وجَيطاي ــة و كةنيس ــةردانى مةتراخنان ــتة س ــر ثَيويس ــةركى  وةزي ــةوةى ئ رئ
خؤيةتى، من داوا دةكةم لةو دوو ساَلةى بَيتةوة كة مايتةوة لة وةزارةتى خؤى سةردانى بكـات، ئَيمـة ضـمان    
دةوَى لةو وآلتة، ئَيمة هةموو هَيـور دةكةينـةوة، جـةنابى وةزيـرى ئـةوقار سـوقلَيكى تايبـةتى هةيـة لـةناو          

انــة، جةذنانــة يــان برووســكةيةكى ثريؤزبــايى كؤمــةَلطاى ئةطــةر ببيــنن وةزيــرى ئــةوقار ب،ــَيتةوة مةتراخن
ئاراستةى برا مةسيحيةكان ويةزيديةكان بكات نة بة وةفد، بةخؤى وابـزامن ئـةوة تةئسـريَيكى زؤر طـةورةى     

 .زؤر سوثاس  ،دةبَيتةوة لةسةر كؤمةَلطاى ئَيمة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 :ةوقار و كاروباري ئاييينوةزيري ئ/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثاس، انشاهلل وا دةبَيت، بة يةك ضـاو سـةير بكـرَين لـة ئـةوقافى ئيسـالميةوة بـؤ ئـةوقافى كاروبـارى          

 .ئاينى، خؤى ئيسالمى بوو، بووة بة كاروبارى ئاينى، يةعنى ئةوة شتَيكى باشة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وومسرية خان فةرم
 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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سةرةتا بةخَيرهاتنى وةزيرى ئةوقار و كاروبارى ئايينى دةكةم، ضـةند ثرسـيارَيكم هةيـة كـة بـة نووسـراو       
ئاراســتةى ســةرؤكايةتيم كردبــوو، يةكــةم ثرســيارم ئةوةيــة نزيكــةى مليؤنَيــك و نؤســةد دؤمرى ئــةمريكى   

ياى دامـة كـراوة لـة سـعوديةكة نووسـينطةكةيان لةشـارى جدةيـة، كـة ئـةم ثارةيـة هـةر لـة             تةسليمى كؤمثان
ر استى دا هةمووى هى حاجيانة و هي،ى هى حكومةتى تَيدا نية و بَى سةروشوَينة و ديار نية، تـا ئَيسـتاة   

وةزارةتـى   هيض ئةسةرى نية، ئةطةر ئةو نةدراوة كَى بةرثرسة  ثرسيارى دووةمم، نيزكـةى مليارَيـك دينـار   
ئةوقار و كاروبارى ئاينى قةردارى كارةباية، ئةى ئةوة ضؤن دةدرَيتةوة  يان ثارةيان نيـة بيدةنـةوة ، ئـةى    
ئةطةر هةيانة بؤ نايدةنةوة  ثرسيارى سَييةمم، لـةم دوو سـاَلةدا ضـةندين جـار ئييرائـات لةطـةَل مـةريوان        

ارةتى ئةوقار دا لة هةمان كات داكارى طرنط تر و نةقشةبةندى كراوة كة بةر َيوبةرى ر اطةياندن بوو لة وةز
جدى تر هةبوو، هةر بؤ اوونة ئةو وتاربَيذانةى لة مزطـةوت دا كـة ضـةندين جـار بوونةتـة سـةر ئيشـة و        
كَيشةنانةوة لة هةرَيمى كوردستان دا با جةنابى وةزير ثَيمان بَلَى ئايا بـة ر ةمسـى ئييرائـات لةطـةَل ئةمانـة      

يارى ضوارةمم، سةرؤكايةتى هةرَيم لة بةياننامةكةى دا ئاماذة بةوة دةكـات هـةروةها كـة    كراوة يان نا  ثرس
ليذنــةى ثةرلــةمانين ســةردانى دةخـــةرى زاخــؤى كــرد، كــة ر ووداوةكـــانى زاخــؤ بــةهؤى فتــواى ضـــةند           

ئـةوة  مامؤستايةكى ئاينى بووة، لة كاتَيك دا وتةبَيـذى وةزارةتـى ئـةوقار ئـةوة ر ةد دةكاتـةوة، وَينـةكانين       
دةسةملَينَى كةلة مزطةوتةكان بووة، ثرسيارى ثَينيةم لة سلَيمانى دا كتَيبخانةيةكى طـةورةى ئـةوقار هةيـة    
كة ضةندين كتَيبى بة نرخى تَيدا هةية، بةآلم لةبةر بَى جَيى و بَى ئيهتمـام ثَيـدان خةريكـة بفـةوتَى، ئايـا      

ةى بثــارَيزَى  ثرســيارى شةشــةمم، ضــةند  لةســةر وةزارةتــى ئــةوقار نيــة ئيهتمــامى ثــَى بــدات و ســامانةك  
ثةميانطاى ئيسالمى هةية و سةر بة وةزارةتى ئةوقافة و لـة كوردسـتان، تةَلةبةيـةكى زؤر تَيـدا دةخوَينَيـت،      

 .بةآلم ئةمانة دانامةزرَين و دوا ر ؤذيان ضى دةبَيت  زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين/ ي عليبةر َيز كامل حاج

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةَل            ــةمان لةط ــةوقافى ثةرل ــةى ئ ــةوةى ليذن ــة كؤبوون ــةم ل ــيارى يةك ــؤ ثرس ــَيم ب ــان دةَل ــرية خ ــة مس ــن ب م
بةر َيوبةرايةتى حةج و عمرة بر يارتان دابوو باس نةكرَيت تا ئةو دوو براية دةطةر َينةوة، هؤى ضية ثابةنـد  

ون بة بر يارى خؤتانةوة  ئـةو ثارةيـة دةطةر َيتـةوة و كـةمَيك تـةئخري دةبَيـت، دامودةزطاكـانى سـعودية         نةبو
هاوكـارى باشــى ئـةو دوو برايانــةيان كـردووة، ئــةو كؤمثانيايـةى كــة لـة ســعودية كـار دةكــات كؤمثانيايــةكى       

سـم كـرد دواى ديراسـة    وةهمى نةبووة و ئَيمة كة ثار ضووين لة خزمةتى حاجيـان بـوون لـةوةو ثَيشـين با    
كردن ثَيمان باة بوو ئَيمة هامين نةبني، هاميشى هةي ةى باآلى حةج و عمرةى عـرياق نـةبني، عةقـدَيك    
ــةة      ــانى ئَيمـ ــةوَى حاجيـ ــبةختانة ر َي بكـ ــة خؤشـ ــةك كـ ــةَل كؤمثانيايـ ــةين لةطـ ــتَى بكـ ــةين و طرَيبةسـ بكـ

زؤر تـةئخري بـووين لـة فرؤكةخانـةكان،      بةسةربةستى وةكو ساَلى ثار ئةوةى كة ئَيمة ضووينة ىَل نةيةت كة
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ئةمة هةي ةى حةجى باآلى عرياقى ر ةزامةنـدى دا كـة بـةَلَى هـةوَل بـدرَيت، هـةوَلمان دا طةيشـتينة ئـةوةى         
ؤكةيةك كةوا بدرَيت بة ئَيمة، بةآلم ئةوة لةوةو ثَين ئاماذةم ثَييدا كة ئاخر جار كة كةوا بؤ ئَيمة وةكو فر 

ديرى تةيــةرانى رى تةيــةرانى ســعودى ر ةزامةنــدى دابــوو، بردبــووى بــؤ مى مــتــةواوى بكــةن وةكيلــى وةزيــ
وت بـووى ئـةوة موسـتةقلن، قسـةيان نـةكردبوو، يةكسـةر تةلـةفونى هـةَلطرت بـوو بـؤ           مةدةنى لـة سـعودية   

حسني كة سةرؤكى باآلى هةي ةى حةج و عمرةى عرياقية، وت بووى نةخَير ئةوة سـاآلنة و هـةموو سـاَلَى    .د
دؤمر دراوة بـؤ فر ؤكـةى    811و يةك دةوَلةتني و ثَيكةوة هاتووين و هةتا لةبةرئةوةى ساَلى ثـار   ثَيكةوةين

دؤمر، شتَيكى بـاة   611هةر حاجيةك، بةآلم ئةمساَل لةبةرئةوةى ئَيمة ئةو كؤمثانيايةمان كردبوويان بة 
ريكةى مةعاويةمان هَيشـتبووة و  بوو، ئةو زةرةرةيان لة خؤيان دا، بةآلم دواى ئةوة لةطةَليشياندا ئةوةى شة

طومتان ئَيمة هةر لةطةَل ئَيوة دةبني ئةطةر ئةمة ر ازى نـةبَى، ئةطـةر ئـةوان ر ةزامةنـديان نـةدا، دواى ئـةوة       
ى مانط ئَيمة ئةو عيالقةيةمان هةر لةطـةَل هةي ـةى حـةج دا هَيشـتةوة، بـؤ ئـةوةى ثَيكـةوة        11ضونكة تا 

ة لةبةرئـةوةى كاتةكـةى زؤر نزيـك بووةتـةوة و كاتةكـةى زةيقـة،       ب،ني، دوايـى بؤمـان دةركـةوت كـةوا ئـةو     
كابراى كؤمثانيا بة بر يـارى   7مةجاليان نةبوو ئةو كارة تةواو بكةن، ئَيستاة خؤشبةختانة دوَينَى سةعات 

وةزارةتى ناوخؤى سعودية طرياوة و ئَيستا لة سينة، ئةو برايانـةة انشـاهلل دَينـةوة و ثارةكـةة ئَيمـة وةرى      
ين، هؤى ئةوة بوو كة بؤ كارئاسانى حاجيـان ئـةوة بكـةين، بـؤ ئـةوةى كارَيـك بكـةين وةكـو شـَيوازَيكى          دةطر

سةربةخؤيى ئيقليمَيك وةكو كوردستان كارَيك بكةين و وا بكةين، بةآلم ئةطةر تةواو بوواية زؤر بـاة بـوو،   
طةرة وةرى دةطرينةوة بةآلم تاخري بةآلم ئةطةر نةطةيشتينة نةتيية ئيرت ئاواى ىَل هات انشاهلل ئةو ثارة مسؤ

دةبَيت، كة ئةو دوو برايةة هاتنةوة انشاهلل هـةموو شـتَيك ر وون دةبَيتـةوة، بـة نيسـبةتى كارةبـاوة، كارةبـا        
ســاآلنى ثَيشــوو زوو شــوَينة طشــتيةكان حكومــةتى هــةرَيم دةيــدا، بــةآلم ئَيمــة نووســراومان كــردووة، نــةك    

و هةشت سةد و دة مليؤن ئَيمـة قـةرزارين، نـةك مليارَيـك كـة جـةنابت        مليارَيك ئَيمة قةرزارين، دوو مليار
باست كردووة، ئَيمة داوامان كردووة لـة ئةنومـةنى وةزيـران لـةوةزارةتى كارةبـا، بـةر َيز جـةنابى سـةرؤكى         
ثةرلــةمان ئةمــة هــةمووى كتــابن، عــةفوومان بكــةن ئــةوة هــى ئَيمــةة بــَى هــةر ثــارةى حكومةتــة، ئةطــةر  

زيرانين مبان داتىَ هةر ثارةى حكومةتة، زؤر سوثاس، ئةمة بـؤ ثرسـيارى يةكـةم، ثرسـيارى     ئةنومةنى وة
سَييةم بةَلَى ئةوةى كة باسكرا، لة بةر َيزان ثةرلـةمانتارةكان ثرسـياري سـَييةم زؤر كـرا زؤر قسـةمشان كـرد       

زاناياني ئايين ثةيوةنـديان   ئَيمة دةَلَيني دوور تا نزيك مةميان، مامؤستايان،: لةو بارةيةوة، ثرسياري ضوارم
ثَيوة نية، ضاوةر واني تةقةسي حةقائيقين دةكةين، بةس ئةو مامؤستاية سوَيندي خوارد كةناوي مامؤسـتا  
ئيسماعيلة، كةهاتووةتة ئةوَي ئةو شوَينة نزيكـي مزطةوتةكةيـة، هـةموومان ئاطـادارين، هـةموومان خـةَلكي       

، بةردةمي مزطةوت دةبَيـت بةقـةرةباَلغي، لةوكاتةشـدا ئـةم     ئةم وآلتةين، كةخةَلك لة جةماعةت دةردةضَيت
مامؤســتاية دةضــَيتة دةرةوة، هــاتين ئــةو دوو مامؤســتايةي كةهاتوونةتــةوة، بــةداواكردني دةزطــاي حكــومي  
هاتوونةتةوة تا داوا بكةن لةو خةَلكة وازبهَينن لةو خؤثيشاندانة، ضؤَلي بكةن، شتةكةيان تـةواو كـرد، ئـيرت    

ةوَي بوون، بةر َيوةبةرايةتي ئةوقار، لةطةَل مامؤستا مةم ئةمحةدي شـرناخي بةرثرسـي لقـي    دةقة ل 11تا 
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يةكَييت زانايان، ضةند ساَلة ء مامؤسـتاية لـةو دةخةرةدايـة، لةوانةيـة مةسـيحيةكان زيـاتر ر َيـزي دةطـرن تـا          
ثــارَيزراوة، شــانازي  بــةَلَي كتَيبخانــةي طشــيت ئــةوقار لــةناو نةضــووةو : موســوَلمانةكان، ثرســياري ثَينيــةم

دةكــةين بــةو كتَيبخانةيــةوة كــة زؤر لــة قوتابيــةكان ئةوانــةي كةماســتةر ودكتؤرايــان هَينــاوة ســووديان لــَي 
وةرطرتووة، ئَيمة نةمان هَيشتووة خةَلكانَيك بووة ويستوويانة كة تةسـويري بكـةن ئَيمـة نـةمان هَيشـتووة،      

شـتووة، وتوومانـة خـةَلك هةيـة دةخيوَينَيتـةوة ديراسـة       خةَلكانَيك ضوون ويستوويانة كؤثي بكةن نةمان هَي
هةية، لةطةَل ئةوةشدا بةر َيوةبةرايةتيةك هةية هي كتَيبخانة لة سلَيماني كة لةطـةَل ضـةند فةرمانبةرَيكـدا    
ئةوان ئيشرار و خزمةتي ئةو مةكتةبةيـة دةكـةن، هـةروةها لـةديواني وةزارةتـين بةشـَيك كراوةتـةوة كـة         

ةوةي خةتنووسةكانة ئةوة مامؤستا مةم علي قةرةداغي هةية، هةرضي وآلتي دةوروبةرة بةشَيك بؤ كؤكردن
طةر اوة بؤ كؤكردنةوةي ئةو دةستخةت نامانة، ساَلي ثار لةطةَل ئَيمة هات بؤ حةج كةئةندامي ليذنـةي فتـوا   

وون بـؤ ئـةوَي،   بوو، هةر بةدائيمي بةشوَين ئةو دةستخةت نامانةدا دةطـةر ا، كـة هـي زانـا ومـةمي كـوردي بـ       
لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة ساَلي ثار هةوَلمانداوة ثارضة زةوييةك بكرِيين بؤ ئةوةي كة بينايةكي تَيدا بكةينـةوة،  

ئَيمـة دةَلـَيني دوارؤذي ئـةو    : ئةمساَلين هـةوَلمان داوة كـة بينـاي تازةيـان بـؤ بكةينـةوة، ثرسـياري شةشـةم        
شوَين هةية كة ئيمام و خةتيبـةكان   1811 ثَييانة، ئَيستا قوتابيانة ر ؤشنة، جةماوةري كوردستان ثَيويسيت

تَييدا دامبةزرَين هةر بؤ ئةو خوَيندكارو قوتابيانة دةبَيت، هةروةها ساآلنة مامؤستايان خانةنشـني دةكـرَين   
جَيطاي ئةوان هةر ئةو قوتابيانة ثر ي دةكةنةوة، خؤشـبةختانة سـاَل بةسـاَل ذمارةيـان زيـاتر دةبَيـت، هـؤي        

ية كةهيوايان هةية، ثاشةريؤذيان ر ؤشنة، ئةمةة ضامكي ثةميانطاي زانستة ئيسالميةكان، كة ئةمة زؤر ئةوة
ــازي         ــؤ تواناس ــة ب ــةي ك ــان و ئةوان ــارةي قوتابي ــةميانطاكان و ذم ــارةي ث ــووةكان و ذم ــارةي دةرض ــةبات، ذم ئ

َلـةتي خوَينـدن، ئةمانـة زؤر    ريؤشتوون، ئةوانةي كةساَلي ثار و ئةمساَل ليذنـةي نازنـاوي عيلمـي، ثَيـداني مؤ    
 .ئةبات بؤ ئةوانةي ماستةر، بؤ ئةوانةي دكتؤرا، باشة سوثاس

 :بةر  َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سةمرية خان تةعقيبت هةية ، فةرموو

 :بةر َيز مسرية عبداهلل طؤران

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ؤكة سـَي شـةمةية، بؤيـة ثرسـيارةكةم     بةس لةوةي كؤمثانيا ممة ئاخر مةوعيدمان رؤذي شةممة بوو، ئةمر 

خستةر وو، بةآلم هيض زةمانَيكي تَيدا نية كة ثارةكة هةمووي وةردةطرينةوة، لةوانةية نيوةي وةربطرينةوة، 
 .ئةطةر هةمووي بَيت ئةوة زؤر دةستخؤشيتان لَيدةكةين،  زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئاييين/ علي بةر َيز كامل حاجي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .جارَي تؤة ثَين وةخت بر يار مةدة، با بطةينة نةتييةكةي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس،  بةر َيز منة امحد، فةرموو
 :بةر َيز منة امحد ضةلةبي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةخَيرهاتين جــةنابي وةزيـر دةكـةم، ســَي ثرسـيارم هةيـة، بــةآلم بةنيسـبةت ثرسـياري ســَييةم       لةسـةرةتادا بـ  

ــةم  ــياري يةك ــدا    : وةآلمةكــةيم وةرطرتــةوة، ثرس ــة مزطةوتةكان ــار ل ــدا زؤرج ــيمة ئاينيةكان ــة بؤنــةو مةراس ل
ئةمانة ، ئايا دةبينني خةَلكانَيكي غةير كارمةندي ئةوقار بةكار دةهَيندرَين، ئييرائات ضية بؤ ر َيكخستين 

زؤرجار طوَيمان لَيدةبَيت كـة وةزارةت كـؤنفرانس و ر َينمـايي دةردةكـات،     : ضاودَيري هةية ، ثرسياري دووةم
ــك          ــابن، ة ئييرائاتَي ــد ن ــة ثابةن ــار بَيذان ــةو وت ــدَيك ل ــةآلم هةن ــايين، ب ــاري ئ ــتين وت ــة ر َيكخس ــةبارةت ب س

كـة هـؤَلي تايبـةت هـةبَيت بـؤ تةعزيـةي ئافرةتـان        بةرامبةريان دةكةن وةك وةزارةت ، هةروةها داوا دةكةم 
لةشاري هةولَير، ضونكة دةبينني لة طةر ةك و جادةكـان، تةعزيـة دادةنـدرَيت ئـةوةة دةبَيتـة هـؤي طريانـي        

 .ر َيطاو بان، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، جةنابى وةزير فةرموو
 
 

 

 :باري ئاييينوةزيري ئةوقار و كارو/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
طةر بؤنةكان طشيت بَيت بؤ بةشداري كردنيان مام خؤيانة هاووآلتيان، لةهـةر بؤنةيةكـدا بَيـت، بةنيسـبةت     
بؤنة لةناو مزطةوتةكان، ئةطةر طشـيت بَيـت ئـةوة هاووآلتيـان بـةرزو زينـدوو ر اي دةطـرن، وةك جةذنـةكان،         

سـةري سـاَلي هييـري، سـةري سـاَلي مـيالدي       (  )لةدايك بـووني ثَيغةمبـةر  شةواني جةذني ر ةمةزان، يادي 
ــةوقار      ــةيري ئ ــةَلكي غ ــتَيت خ ــي هةَلبس ــةوقار ثَي ــي ئ ــةك وةزارةت ــةر بؤنةي ــتيانةكان، ه بةنيســبةت كريس
تةداخول ناكات، بةآلم بةثَي،ةوانةوة، ئةطةر خةَلكي تر ثَيي هةستَيت ئةوة داوا دةكةن لة وةزارةتي ئةوقار 

ةريان بةشداري تَيدا دةكات، بةآلم مةسةلةيةك ئةطةر خَيرخوازَيـك مزطـةوتَيك دروسـت بكـات، دواي     و نوَين
ئةوةي كة ئاهةنطي طَير ا، ئةطةر كابراي خَيرخواز داوا بكات لة دكتؤر بةشري ئةطةر ئةوكاتـة لـةوَي بَيـت، ة    

 .بَيت، سوثاسطوناهَيكة ئةطةر بلَََيت قسةيةك بكات، لةوانةية قةرارَيكي سياسي تَيدا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، منة خان تةعقيبت هةبوو ، فةرموو
 :بةر َيز منة امحد ضةلةبي
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لةطةَل ئةو داواكاريية كة داوام كرد لةوةزيري بةر َيز، سوثاس: بةنيسبةت ثرسياري دووةم
 :كاروباري ئاييينوةزيري ئةوقار و / بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ببورة داواكارييةكةت ضي بوو ، بَيزةمحةت دووبارةي بكةرةوة 

 :بةر َيز منة امحد ضةلةبي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هؤَلي تايبةت هةبَيت بؤ تةعزيةي ذنان لةشاري هةولَير، سوثاس
 :ي ئاييينوةزيري ئةوقار و كاروبار/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يةكَي لة ثةرلةمانتارة بةر َيزةكان ثرسياري كـرد و منـين وةآلمـم دايـةوة، ومتـان زؤر بةجَييـة ثرسـيارةكة،        
هةوَلي جديي دةدةين لة ثرؤذةكانةدا، لةطةَل خَيرخوازاندا كةوا هؤَلين بؤ ذنان بكرَيتةوة، لةهةندَي شوَين 

 .لة ثارَيزطاي سلَيماني لة قةزاو ناحيةكان، سوثاسئَيستا هةية، بةتايبةتي 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ر َيزدار ر ازاو حممود فرج، فةرموو
 :بةر َيز ر ازاو حممود فرج

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مين ديــارة ئــةو ثرســيارانةي كــة مــن ئاراســتةم كردبــوو، يةكــةم ودووةم وةآلمــي درايــةوة، ثرســياري ســَيية 

بةشَيكي وةآلمي درايةوة، ئةوةي ماوة هةر تايبةتة بةر َيكخستين كاروباري حةج و عومرة، كـة ئَيمـة سـاآلنة    
هاووآلتيانَيكي زؤر ر وو دةكةن لة حةج، بـةآلم ر َينمـايي ثَيويسـتيان ثـَي نادرَيـت وةك ئَيمـة دةزانـني، ئةمـة         

ك هةية لةسةر سنوور، خةَلكانَيك هةية لةدةرةوةي سةفةرَيكي ئاسايي نية بؤ دةرةوةي وآلت بةَلكو خةَلكانَي
ثارَيزطاكان، لةدةرةوةي شارةوة، زؤرجار ئةو خةَلكانة يةكةمني جاريانة سةفةر بكةن، بؤيـة هؤشـياريان ثـَي    
نادرَيت ر َينماييان وةكو ثَيويست ثَي نادرَيـت، ئةمة ساآلنة دووبارة دةبَيتةوة، ئايا وةزارةتـي ئـةوقار ثالنـي    

ؤ كاركردن لةو بارةداو كةمكردنةوةي كةموكورتيةكان، هةموومشان دةزانـني، كةسـوكاري زؤريشـمان    ضية ، ب
ضوونة بؤ بةجَيهَينانى ئةو فةريزةية، بةآلم هةم لةر ووى خزمةتطوزاريةوة و هةم لةر ووى هاتوضؤوةو هـةم  

زيشـكيةوة كـة لـة طةَليانـدا     لةر ووى دابني كردنى جَيطةوة، هةم لةر ووى سةفةرةوة، هةم لةر ووى ئةو تيمة ث
ثزيشـك و هةشـت كارمةنـدى تةندروسـتيان      11كةس كة لةوانـة   11هةزار حاجى تةنها  6بووة، ذمارةيان 

لةطةَل بووة، ئةمانة هةمووى كةموكور ية و كة سـاآلنةة دووبـارة دةبَيتـةوة، ئايـا ثالنـى وةزارةتـى ئـةوقار        
ارى تـرم وةك دةزانـني هةرضـةندة لـةر ووى ياسـاييةوة      ضية بؤ دووبارة بوونةوةى ئةم كةموكور يانة  ثرسـي 

طرَيبةستى هاوسةرطريى لة ياسـاى بـارى كةسـَيتى دا ر َيكخسـتنى بـؤ كـراوة، بـةآلم وةك دةزانـني كـة بـوونى           
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مامؤستاى ئاينى لة طرَيبةستى هاوسـةرطريى نـة ر وكنَيكـة لـة ر وكنـةكانى عةقـدى زةواج، نـة مةرجَيكيشـة،         
بؤتة عورر و بؤ ثريؤز ر اطرتنى ئةو عةقدى زةواجة بة ثَيويستى دةزانن كـة لـة سـةر    بةآلم خةَلكانى ئَيمة 

دةستى مامؤستايةكى ئاينى بَيت، بةآلم بةداخةوة بة تايبةتى لة شوو كردن و ذنهَينـانى ثـَين وةخـت واتـة     
شـكةرن و  سـاَلين كـة ياسـا ر َيطـةى ثَيـداوة ئةمانـة ر َيطـة خؤ        16سـاَلى و ثـَين تةمـةنى     18ثَين تةمةنى 

دةضن ئةو طرَيبةستانة بة ئـةنام دةطةيـةنن، هـةروةها بـؤ مـارة كردنـى ذنـى دووةمـين بـة هـةمان شـَيوة            
لةســةر دةســتى مامؤســتايانى ئــةم طرَيبةســتة دةكرَيــت، بؤيــة ثرســيارةكةى مــن لةوةيــة كــة ئايــا وةزارةتــى   

تى هاوسةرطريى ئـةنام دةدةن،  ئةوقار تا ضةند توانيويةتى ضاودَيرى مامؤستايانى ئاينى بكات كة طرَيبةس
ئايا ر َينمايى وةزارةت هةية تايبةت بة كارى ئةم مامؤستايانة و ئايا مؤَلةت ثَيدراون  هـةروةها ثرسـيارَيكى   
ــالمى       ــةىل يــةكَيتى زانايــانى ئــاينى ئيس ــة ليذنــةى فــةتوا كــة ثَيكهاتــةى هةيك تــرم لــة بــةر َيزتان ئةوةيــة ك

تيان بؤ يةكالكردنـةوةى كَيشـة خَيزانـى و كؤمةآليةتيـةكانيان ر وويـان      كوردستانة لةر ووى شةرعيةوة هاووآل
تَى دةكةن، بةآلم زؤربةى بر يار و بؤضوونةكانيان لة جياتى ضارةسةر بَيـت بـؤ كَيشـةكانى ئـةو هاووآلتيانـة      

مان بؤتة هؤى نائارامى و ناجَيطريى و يةكالنةكردنةوةى ئةو كَيشانة، وةك دةزانـني جـارَيكى تـر كؤمةَلطاكـة    
لةر وانطةى بريو بؤضوونةكانى باوةر هَينانيان بةو ئاينةوة هةرضةندة زؤربةى جارةكان لة دادطا ئةم كَيشـانة  
يةكالدةبنةوة بؤ اوونة دةَلَى ئةم تةآلقة تةآلقَيكى ر ةجعيـة، بـةآلم فـةتوا دراوة دةَلـَى نـةخَير ئـةم تةآلقـة        

ن هةيـة و هـاووآلتى هةيـة ئـةو كَيشـةي هَيناوةتـة مى       تةآلقَيكى بائينة و بةينونـة كوبرةيـة، زؤر كَيشـةمشا   
ئَيمة سةوتى مامؤستا بةر َيزةكانيشى تةسييل كردووة بةداخةوة كة دةَلَى وةرة تةآلقةكة ضـاك دةكةينـةوة،   
وةرة ئةو تةفريقة بةو شَيوةية نابَى، هةندَى جار حاَلةت هةيـة و ئامادةشـة بَيتـة مى بـةر َيزتان كـة ثَييـان       

زةواجــى تــةحليل بكــة كــة هــةموو دةزانــني بــة قةتعيــةن حةرامــة ئــةو جــؤرة زةواجــة، بؤيــة      وتــوة بــر ؤ 
ثرسيارةكة لَيرةية تا ضةند وةزارةتى ئةوقار توانيويةتى ضاودَير بَيـت  بةسـةر ئـةو ليذنةيـة و ديراسـةى      

ن ئةنـدامن و سـةر   فةتوا و بر يارةكان بكات لة كاتَيك دا لة ثَيكهاتةى ئةم زانايانة دا مامؤستايانى ئـاينى هـة  
بة وةزارةتى ئةوقافن، ديارة ئَيمة دةزانني لةر ووى هةيكةلةوة دَيتةوة، بةآلم ئةو مامؤستايانةى كة سةر بـة  
وةزارةتى ئةوقافن و ئةنداميشن لةو ليذنةى فةتواية تا ضةند لةبةردةم وةزارةتى ئةوقار دا بةرثرسـن، لـة   

ن دروسـت كـردووة و وةكـو مامةَلةيـةكى ىَل هـاتووة دةَلـَى وةرة       كاتَيك دا ئةمانة كَيشةى زؤريان بؤ خَيزانةكا
تةآلقةكة بؤ ضاك دةكةمةوة، دوا ثرسيارم لة بةر َيزتان ئةو مامؤسـتا بةر َيزانـةى كةلـة ثرسـةكان دةخـوَينن      
ئايا سةر بة وةزارةتى ئةوقافن، وةك دةزانني و خؤمشان بةشدارى ئةو ثرسـانة دةكـةين بةداخـةوة هـةر لـة      

ــؤ      خوَينــدنى ــى كَيشــةكانةوة ب ــاس كردن ــة ب ــى حةديســةكانةوة، هةرل ــري كردن ــة تةفس ــةر ل ئايةتةكانــةوة ،ه
هاووآلتيانى كوردستان لةو ثرسانة دا هةَلةى زؤرى تيايـة، بةسـتنةوةى سـةردةمانى سـةحابة بـة سـةردةمى       

و باسـى  فةيسبوكةوة، من خؤم لة ثرسةيةك دابـووم كـة يـةكَيك لـةو بةر َيزانـة باسـى سـةحابةيةكى دةكـرد         
تةيارةشى دةكرد لة طةَليا، ئةطةر نا ضؤن كار دةكةن  ئةم مامؤسـتايانة ضـؤن كـار دةكـةن و كـَى كارةكانيـان       
ر َيك دةخات و مؤَلةتيان دةداتَى، لةسةر ة بنةمايةك مؤَلةتيان دةدرَيتَى  وةك دةزانـني ئـةم مامؤسـتايانة و    
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دى ر َينماييةكانى وةزارةتى ئةوقافن، بؤ اوونة ئَيـوة  ئةو بةر َيزانةى كة لةو ثرسانة قورئان دةخوَينن ثابةن
كؤمةَلَى ر َينماييتان دةركردووة بؤ ر َيكخستنى ئةوةى كة ثرسةكة لة ماوةى دوو ر ؤذ دابَى و دةبَى مةبلـةغَى  
ثارة و بر ى ثارةكةتان ديارى كردووة كة دةبَيت ئةو بر ة ثارةيـة لـة خـاوةنى ثرسـةكة وةربطـريدرَى، ئةمانـة       

لة خؤيدا بةَلطةن بـؤ ئـةوةى كـة ئـةم قورئـان خوَينانـة سـةر بـة وةزارةتةكـةى بـةر َيزتانن، ئةطـةر نـا              خؤى
 .ر وونكردنةوةى زياتر، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، جةنابى وةزير فةرموو

 :ينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئاي/ يبةر َيز كامل حاجي عل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس، ئةو دووانةى ثَيشوو وةكو خؤى وتى وةآلم دراونةتةوة، ثرسيارى سـَييةم كـةموكور ى وةك ضـى    زؤر 
ــى        ــةس ثَي ــتا ك ــتووة و تــا ئَيس ــؤرت نةطةيش ــاَل ر اث ــةم س ــنن، ئ ــؤ دَي ــان ب ــاآلنة ر اثؤرمت ــرة  س ــةج و عم لــة ح

ةك ثَيك بَينني و ثرسيار و نةطةياندووين، دواى لَيكؤَلينةوة و بةدواداضوون بر ياريشمان داوة خؤمان ليذنةي
بةدواداضوون بـؤ هةنـدَيك شـت بكـةين، هةرضـةندة دوو، سـَى جـار وةآلمـى ئـةم ثرسـيارةمان داوةتـةوة بـة             
ئاطادارى هةموو حاجيان شوَينى نيشتةجَى بوون لة حةرةمةوة نزيك تر بووة لة ساآلنى ثَيشوو كة هةزار و 

رين شوَينيان، كة خةَلكى ئَيمة ئةهلى سونة وةكو ئةهلى ثةنا مةتر، يةعنى كيلؤمةترَيك دوور بووة دوورت
تةشةيوع نني، دايم حةز دةكةن نزيك لة حةرةم بن، جا ئةو شـوَينانةى كـة نزيـك لـة حـةرةمن ثارةكـةيان       

حةرةم، لةبةرئةوة خةَلكى ئَيمة دةيةوَى دايم نوَيذةكانى لـةناو حـةرةم    لة طرانرتة لةو شوَينانةى كة دوورن
نةيــة خــةَلكانَيكى تــر ئــةو ئيلتزامــةيان نــةبَى، وةآلمــى ثرســيارى ضــوارةم مبانــةوَى و نــةماوَى دا بكــات، لةوا

ئةوانةى طرَيبةستى هاوسةرى ئةنام دةدةن لة مةحكةمة طـةر لـةمى مامؤسـتايةكى ئـاينى ئـةو طرَيبةسـتة       
ايةكى ئـاينى وا  نةكات دَلى ئؤقرة ناطرَى، خؤى دةر وات و هةردووكيان دةضن، ئةطةر نةضـن بـؤ مى مامؤسـت   

دةزانن دانةمةزراون، ئيرت واية خؤ عةينى شتة خةَلكةكة خؤى دةضَيت، مامؤستاكان ثَييان وتراوة كةوا ئةو 
كارة نةكةن، بةآلم كة خةَلكةكة دةضَى بؤ مى، دوايى مةحكةمة ضى بكات يةعنى  ئينيـا هـيض شـتَيك نيـة     

َيشة نةمَينَيتةوة لةوانةية بةفَيَل لةوانـة خـةَلك   قةى ضى دةكات ئةو عةقدةى كردووة، بةآلم ثَين ئةوةى ك
هةبن ب،نة مى مامؤستاكة و بَلَين ئاوا و ئاوا و دوايـن بةشـَيوازَيكى تـر بكةوَيتـة سـةر مامؤسـتا و تووشـى        
كَيشةيةك بَيت، لةميةن وةزارةتةوة لةو بارةيةوة هيض بر يارَيـك نيـة، دواى دادطـا دَيـن و دةضـن و دواى مى      

َيبةســتةكة دةكــةن، بــةآلم بــؤ ضارةســةرى ئــةم مةســةلةية و هــةم فــةتوا وةزارةتــى ئــةوقار بــؤ  مامؤســتا طر
كــةمسان لةسةرانســةرى كوردســتان كــة خــاوةن شــةهادةى بــةرزن، كــة   15تةوةســوع كردنــى ليذنــةى فــةتوا 

 كةمسان ديارى 15خاوةنى عيلمن و سومعةى ثاك كة جَيى متمانةى حكومةت و هةرَيم و هاووآلتيان بَيت، 
ــووةتة         ــردووة و ض ــؤ ك ــةنزمييمان ب ــايى و ت ــَيوازَيكى ياس ــردووة و ش ــؤ ك ــتنمان ب ــار دانيش ــةند ج ــرد و ض ك
ئةنومةنى وةزيران و لة مةجلسى شورا و لة ئةنومةنى شـورا لـةوَى ضـةند جـار دانيشـتنى لةسـةر كـراوة        
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رة بكـات و بـة هـيض    بر يارة بَيتة ثةرلةمان بؤ ثةسةند كردنى، ئةو هـةموو شـتانة كـةس بـؤى نـابَى ئـةو كـا       
شَيوةيةك فتوا بدات، ئةطةر ئةوة جَى بةجَى بَيت، وةآلمى ثرسيارى شةشةم ئةوانةى كة قورئـان دةخـوَينن،   
زؤريان سةر بة وةزارةتى ئةوقافن، بةآلم قورئان خوَينيان هةية سةرثةرشتيان دةكات و ئَيمة ر َينماييمان بؤ 

 51ة، كة ر ؤذَيك لةوَى قورئان دةخوَينن زؤريـان دةسـةند كردمـان    داون كةوا بة ثَيى ر َينماييةكان جبوَلَينةو
هــةزارى  51هــةزار دينــار، كــابرا دوو ر ؤذ بــةيانى تــا ئَيــوارة لةطــةَلتا دةبــَى هــةروةكو كرَيكــار و وســتايةك   

بةردةكةوَى، بةآلم ئةو كةسانةى كة زيادى دةدةنَى كـابراى خـاوةن مـردوو خـؤى خَيرَيـك دةكـات و بـةزةيى        
 .دَيتةوة و دةيناسَى و ثارةيةكى زيادى دةداتَى ئةوة دةسةآلتى ئَيمة نية، زؤر سوثاسثَييا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك خورشيد فةرموو

 :بةر َيز  خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكا هـةى ل  جةنابى وةزير، هةنـدةك ذمـارة لةبةردةسـتة ر اسـتى نيشـانَى وَى ضـةندَى يـة كـو كةمتةرخةميـ         
مزطةفتَى دا، سةدو وحةفتَى و ئَيك مزطةفت بَى ئيمام و خةتيب و خزمةتطوزار لسنورَى ثارَيزطةها دهـؤكَى  
هةى، ضار قةزا ل ثارَيزطةها دهؤكَى هةيـة، قـةزا دهـؤكَى و ئامَيـدَى و خانسـَى و مَيلـَى، تنـَى شـةة سـةد و          

ة حساب كارمةنـدَيت هـةى، يـةكا وةكـو شـةقآلوة      نةوةد كارمةندَيت هةين، كةضى ل قةزايةكا وةكى ئاكرَى ن
هةزار و سَى سةد و ثَيـنج كارمةنـدَيت هـةى، ثرسـيار ئةوةيـة ة بةرنامـة لبـةر دةسـتَى وةزارةتـَى هـةى بـؤ            

 .ضارةكرنا وان كَيشا و ثر كرنا وان بؤشاييةتيا وةك ثرت كرنا زَيدة تر بؤ وان جَيطا ثريؤز، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، جةنابى وةزير فةرموو

 :ينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئاي/ يبةر َيز كامل حاجي عل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةنومةنى وةزيران دةزانَى، هةردوو ساَلةكة داوامان كردووة، مزطةوتـةكان بـَى ئيمـام و بـَى وتاربَيـذن، بـَى       
ــة م    ــَى قــاري ى و موئــةزنن، هةنــدَى كــةس هــةن ل ــةَلكى مدَيكــةن و   خــادمن، ب ــان ضــونكى خ دَيكــان دا خؤي

طوندةكــةن، يــان هةنــدَى كــةس هةيــة خــةَلكى ئةوَييــةوة خــةرجيى كؤليــذى شــةريعةية لــةوَى دةمَينَيتــةوة،  
ئيمامةتى دةكات بؤ ئةوان ثَيويستمان بـةوة هةيـة ثةرلـةمانى كوردسـتان لـةم وةزعـة و لـةم بارودؤخـة بـؤ          

ــذ، بــؤ قورئــان   دامةزرانــدنى ئيمــام و ئيمــام خــةتيبى   مزطةوتــةكان، بــؤ خزمــةتى مزطةوتــةكان، بــؤ بانطبَي
خوَيندن يارمةتيمان بدات لة ميزانيةى ئةمساَل خةَلكَيكى زؤرمان بؤ دامةزرَينن، ضارةسـةر تـةنيا ئةوةيـة،    

 ، لةوانةية زاخؤ زياتر ثَيويسـتى ئةو دوو ساَلةى ثَيشوو هيض بؤ ئَيمة دانةمةزراوة، ئيرت طلةيى لة كَى بكةين
 .مامؤستا و بة خادم و موئةزن هةبَي، زؤر سوثاس بة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثاس، بؤ دامةزراندن تكاية لة ئةنومةنى وةزيران داوا بكةن، كاك اال فةرموو

 :ابراهيم طاهربةر َيز اال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى مــديرياتى طشــتى لــة ثارَيزطاكــة و مــن  بشــري ثرســيارةكةى كــرد ئــةوين ســةبارةت بــة نــةبوون .هــاور َيم د
 .ثرسيارةكةم سةحب دةكةم، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية سيد صاا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نة بةر َيز وةزيـرَى ئـةوقار و كاروبارَيـت ئـايينى، ثرسـيارا مـن ئةخةيـة بـة ثَيـى زانياريـةكانى لبـةر دةسـتما            
سيستمى كار لة وةزارةتى زؤر بة مةركةزيةتَيكى بةهَيزةوة بةر َيوة دةبردرَيت، زؤر بر يار وةكو دامةزرانـدن  
ــةَل     ــةنطى لةطــ ــت، واتــــة هةماهــ ــى ر اى بةر َيوبةريةتيــــةكان دةكرَيــ ــَى وةرطرتنــ ــتنةوة بــــة بــ ــان طواســ يــ

ـــ  ت كردنــــى كَيشــــة بــــؤ بةر َيوةبةراتيــــةكان ناكرَيــــت و ئــــةم جــــؤرة بر يارانــــة دةبَيتــــة ئةطــــةرى دروسـ
بةر َيوةبةرايةتيةكان، ئةمة لة كاتَيك داية كة لةبةرنامةى حكومةت داية كةوا دةسةآلت دابةزَيتـة خـوارةوة،   

 .بؤضى ئةم مةركةزيةتة لة وةزارةت قةتيس كراوة  زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، جةنابى وةزير فةرموو

 :ينوباري ئايةوقار و كاروةزيري ئ/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

باسى ئةو خاآلمان كردو وةآلممان دايةوة، بة نيسـبةتى سـةآلحيةت ئـةوةى هَينـا ومت باسـى بكـةم و زؤر بـة        
ر َيكوثَيكى دامـان بةزانـدووة و وَينـةمان ناردووةتـةوة بـؤ ئةنومـةنى وةزيـران، دةتـوانن ثرسـيار بكـةن لـة            

زانن بةر َيوبةراتيةكانى تر سةآلحيةتيان ضؤنة و هينةكةى ئَيمـةة ضـؤنة ، ئَيمـة وةكـو     وةزارةتةكانى تر ب
بامسان كرد سةآلحيةتةكااان دابةزاندووة تةنها ئيمام و خةتيب لة دةسةآلتى وةزيرة ئةوين بؤ ر َيز لَينان 

ــة بةر َيوبةراتيـــ       ــتنةوةيةكى زؤر لـ ــدا طواسـ ــةَل ئةوةشـ ــان، لةطـ ــة زانايـ ــتايان و لـ ــة مامؤسـ ــراوة و لـ ةكان كـ
مامؤستايةكان لة شوَينَيكةوة طوازراونةتةوة بـؤ شـوَينَيكى تـر ئـةوةى تـرى لـةر َيطاى بةر َيوبةرايـةتى طشـتى         

 .نةقَل دةكرَين و دةطوَيزرَينةوة بة مةرجَيك ثَي،ةوانةى ر َينماييةكانى وةزارةتى دارايى نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ية  زكية خان فةرمووسوثاس، تعقيبت هة

 :بةر َيز زكية سيد صاا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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من مةبةستم لَيرةدا ئةوةية دةزانني سةآلحياتى دامةزراندن وطواستنةوة لة دةسـتى وةزيـرة، بـةس بزةبـت     
تــة ثرســيارةكة لَيــرة دايــة هةماهــةنطى لةطــةَل بةر َيوبةرايةتيــةكان بةتايبــةتى لــة ثارَيزطاكــانى كــة نةبوونة

 .بةر َيوبةرايةتى طشتني نةكراوة تا ئَيستا، ئةوانين طلةييان لةمة هةية و، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، جةنابى وةزير فةرموو

 :ينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئاي/ يبةر َيز كامل حاجي عل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وى ئةو فةرمانبةرة ئةو كارطوزارة نـةهاتبَى ر ةزامةنـدى هـةر دوو    زؤر سوثاس، طةر لة بةر َيوبةراتيةكةوة نا
 .شوَينةكةشى لةطةَل نةبووبَى ئَيمة ر ةزامةندميان نةداوة، لةر َيطةى ئةوانةوة كردوومانة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك ياوز فةرموو

 :وز ئةرسةمنبةر َيز ياو

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خَيرهاتنى بةر َيز وةزيرى ئةوقار دةكةم، من ضةند ثرسيارَيك و ضةند طلةييةكى هاووآلتيـامن هةيـة بـة    بة
 ............ .تايبةتى ئةوانةى ئةمساَل زيارةتى حةجيان كردووة، ئومَيدةوارم بةر َيز 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةقةت ثرسيار، طلةيى نا، كاك ياووز فةرموو

 :ئةرسةمنبةر َيز ياووز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثرسيارى يةكةمم ئةوةية ئايا ئاطادارة لةوةى كة حةملةدارة بةر َيزةكان كة بةدةل حةج دَينن بؤ هاووآلتيان 
 111دؤمريان لَي دةكةن، لةكاتَيكدا بـةزماني زؤربـةي حاجيـة بـةر َيزةكان بـةدةل حـةج تـةنها         611داواي 

دؤمريــن دةدرَيــت بــؤ  111ةدرَيــت بةيــةكَيك كــة لةعةرةفــة ر ادةوةســتَيت،  دؤمر د111دؤمري ثَيويســتة، 
ثلةي وةزيفي لـة ثةرلـةمان بـؤ     811، 1111لةسةرةتاي ساَلي : ئةوةي قورباني بؤ بكرَيت، ثرسياري دووةم

ثلـةي وةزيفـي ئايـا    (511)وةزارةتةكان ر ةزامةندي لةسةر درا، لة ئةنومةني وةزيـران ئـةم بـر ة كـراوة بـة      
وة وةكو وةزارةت بؤ ئةوكارة ضيتان كردووة ، ئايا ر ةزامةنديتان دةربر يوة بـؤ ئـةم كةمكردنةوةيـة ، يـان     ئَي

كؤسـتةر   1بةقسةي حاجيان سةياراتي نقلي حاجيةكان لة حةرةم بؤ فنـدق، تـةنها   : ضي ، ثرسياري سَييةم
دسـتان دةكـات ، ثرسـياري    دابني كراوة، ئايا ئـةو دوو كؤسـتةرة، بةشـي ئـةو هـةموو حاجيـةي هـةرَيمي كور       

دؤمري بــؤ هــةموو حاجيــاني خــؤي طةر اندؤتــةوة، دواي 711وةزارةتــي ئــةوقام عَيراقــي فيــدر ال، : ضــوارةم
: طةر انةوةيان لةحةج، ئايا بؤ وةزارةتي ئةوقام هـةرَيم ئـةم بـر ة ثارةيـة ناطةر َينَيتـةوة ، ثرسـياري ثَينيـةم       

ةرَيمي كوردسـتان لةمةدينـة، لـة فنـدق بؤضـي هـيض جـؤرة        سةبارةت بةخواردن و خواردنةوةي حاجياني هـ 
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ــؤرة          ــةموو جـ ــدر ال هـ ــي فيـ ــاني عَيراقـ ــة حاجيـ ــدا كـ ــةكراوة ، لةكاتَيكـ ــني نـ ــؤ دابـ ــةكيان بـ خواردةمةنيـ
لـةمينا  : خواردةمةنيةكيان  بؤ دابني كراوة لةميةن وةزارةتي ئةوقام عَيراقي فيدر الةوة ، ثرسياري شةشةم

تـا   111اجياني كوردستان دابني كردووة، كة لةناضاري ئةوة بةوتةي حاجيانة، ضادرَيكي زؤر كةميان بؤ ح
 .كةس لة ناو يةك ضادر دانيشتوون، هةندَي حاجين ناضار بوون لةدةرةوة نوستوون، سوثاس 151

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو

 :ينيري ئاوةزيري ئةوقار و كاروبا/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةي ثةيوةندي بة حةج و عومرةوة هةية، نزيكةي شةة ثرسـيارة بـا ئةوانـة وةآلم بدةينـةوة، ثرسـياري      
لةبارةي بةدةل حةج كة حةملـةدارةكان دةيـانهَينن، ئـةم ئيشـة بـةر ةمسي ناكرَيـت، ئةطـةر بشـكرَيت         : يةكةم

ر و حـاجي و كةسـاني تردايـة، ئَيمـة ر َيطـر بـووين لةبـةردةم ئـةم         ئةوة شتَيكة شةخصية، لـةنَيوان حةملـةدا  
كارةدا، لَيي بةرثرسيار نني، ضونكة بةشةخصي دةكرَيت لةدةرةوة، لـةماَلي خـؤي لةشـوَينَيكي تـر ئيتيفـاقي      

لةهـةر فنـدقَيك سـَي كؤسـتةر     : لةطةَل دةكات، لةوَين كةس ثَيي نازانَيـت خـؤي دةيكـات، ثرسـياري ضـوارةم    
ةنابت باسي دوانت كرد، ئةو حاجية باسي كردووة، تؤة لـةوت بيسـتووة، فندقـةكان ضـوار دانـة      هةبووة، ج

كؤســتةر ئيشــيان دةكــرد، بــةآلم وةك دةزانــن لةمةراســيمي حــةج بةتايبــةت ثــَين جــةذن،   11بــوون، واتــة 
ؤذةدا وايـة  سةمرية خان و طوَلزار خان ئةمسـاَل ضـوون، ر َيطـا دادةخرَيـت، قـةرةباَلغي بـةيت لـةو دوو، سـَي ر         

ئةمــةة لةميــةن ســعودييةكانةوةية، خؤيــان ئــةمر دةكــةن كــة ســةيارة هاتوضــؤ نــةكات، وةآلمــي ثرســياري   
دؤمر، لةكاتَيكــدا عَيــراق  151ر ياليــان وةرطرتــووة، كـة دةكاتــة نزيكـةي    511حاجيــاني عَيراقـي  : ثَينيـةم 

ــراق هَيشــتا  دؤمر،  151هــةزار دينــار زيــاتر لةئَيمــةي وةرطرتــووة، كةدةكاتــة    311 دؤمري  111واتــة عَي
نةطةر اندؤتــةوة بــؤ حاجيــان، ئَيمــة لةبنةر ةتــدا ثــارةي زيادمــان وةرطرتــووة، واتــة هــيض ثارةيــةك نيــة كــة    

، كة ئَيمة دةَلَيني كوردستان و عَيراق وا دةزانني دةوَلةتَيكي ترة، 1114بيطةر َينينةوة وةك عَيراق، لةساَلي 
ثارةي حاجياني وةرطرتووة، ئيستيسماري ثَي دةكات، ئَيمةة سـاآلنة ثـارة    1115تا  1114عَيراق لة ساَلي 

وةردةطرين، ئةو ماوة زةمةنية، ئةو حاجيةي كة لة عَيراق دةيدات بة دةستةكة، مودةيةكي زةمةني ثارةكة 
طـرين،  لةمي ئةوان دةبَيت، بةو ماوةية ساآلنة ئةتوانن يارمةتيان بدةن، بةس ئَيمة بة سـاآلنة ثارةكـة وةردة  

لةمةدينـة خـواردني بـةيانيان وةك عَيـراق،     : ناتوانني ئـةو وةبةرهَينانـة بكـةين، وةآلمـي ثرسـياري شةشـةم      
هةمان بووةو تةوزي  كراوة ميوةو ئـاوين دابةشـكراوة، زؤريـن بـةجَي مـاوة، مةصـدةري خـواردني ئَيمـةو         

زيـاتر بــووة لــة عَيــراق، لــة  لــةمينا شــوَيين ئَيمــة زؤر : عَيـراق يــةك مةصــدةرة، وةآلمــي ثرسـياري حةوتــةم  
سم بووة، ئةمةة دابةشـكردنة   81خَيوةتي زياترمان هةبووة، لةكاتَيكدا كةبةشي حاجيان  1وآلتةكاني تر 

سعوديةكانة نةك هي ئَيمة، شوَينمان زؤر باة بوو، ضةندين حاجيانيشمان وةكو ثـري وئافرةتـان لـةخَيوةتي    
تـا حبةوَينـةوة، ئةوانـةي كـة نـةخؤة و ثـري بـوون، لةمةكـة         موتةوةفةكان و ئيدارييةكان جَيطـا كردؤتـةوة    
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ــةنها       ــنت ت ــرد، بةرؤش ــان ك ــو بامس ــةبوو وةك ــدة دوور ن ــةمان ئةوةن ــوَيين فندقةك ــةنها   11ش ــووة، ت ــة ب دةق
دةقيقة بووة، ذمارةي فةرمانبةران كة بردوومانن وةك فةرمانبةري ئيـداري   6هةورازَيكي لَي بووة ئةوين 

مورشـدي   51فةرمانبةري ئيـداري بـوون،    51ئايين ئةوانة ثارةيان لَي وةرنةطرياوة، و كارطَير  ي و مورشدي 
حةملــةدار، ئةمانــة ثــارة نــادةن، لةســةر حســابي   97فةرمانبــةري تةندروســيت،  11ر اطةيانــدن،  6ئــايين ، 

هـةزار بـووة،    863مليـؤن و   1هـةزار بـووة، سـةكةن     411مليؤن و  3حاجيان دةر ؤن، كولفةي يةك كةس 
هـةزار دينـار    51هةزار بووة، حةملـةدار   857هةزار بووة، نقل داخلي لةطةَل سةكةني مةدينة،  458َل نق

هةزار دينار، بؤ ئةو كةسانةي كة ثارةيان ون ئةبَيت، كـةثارةيان   31وةردةطرَيت لة دةستةي حةج، نةسرية 
ةثةرلةمان بؤ وةزارةتةكـةمان  ثلةي وةزيفي ل(  81)دا،1111لةسةرةتاي ساَلي : لَي دةدزن، ثرسياري سَييةم
وةك جةنابت فـةرمووت، ئَيمـة نووسـراومان كـردووة بـؤ سـةرؤكايةتي       (  511) ثةسةند كرا، دوايي كرا بة 

ــني،      ــتا ضــاوةر واني وةآلم ــةني وةزيــران تــا ئَيس ــةرَيم، بــؤ ســةرؤكايةتي ئةنوم ثةرلــةمان و ســةرؤكايةتي ه
 .اب دايةوة، سوثاسسةبارةت بةخواردن وخواردنةوةي مةدينة، ئةوةشم جو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك ياووز تةعقيبت هةية ، فةرموو

 :بةر َيز ياوز ئةرسةمن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةبعةن ئةو قسانة هي حاجيانن من نازامن ضؤنة و ضؤن نية، بةآلم سةبارةت بـة ثلـة وةزيفيـةكان،    : يةكةم

ر يار دابوو، من موتابةعةي ليذنةي ئـةوقام ثةرلـةمامن كـرد وتيـان ئَيمـة      كة ثةرلةمان بؤ وةزارةتةكةتاني ب
ســةبارةت بــة بــةدةل حــةج  : ئاطــادار نــني، مــةفروز بــوو جــةنابتان لةطــةَل ليذنــة قســةتان بكردايــة، دووةم  

جةنابتان دةَلَين ر ةمسيةن شيت وا ناكرَيت، ئةوان شتَيكي غةير ر ةمسـي دةكـةن، مـن ثَيشـنيارَيك دةكـةم كـة       
ةفروزة لة دةستةي حةج و عومرةي كوردستان، هؤبةيةك دابندرَيت و ئـيعالن بكرَيـت بـؤ هاووآلتيـان كـة      م

دؤمر بيكـات، يـةعين ئـةوة هـةم      311دؤمر بـةدةل حـةج دةكـةن، بـا حكومـةت بـة        611ئةطةر ئةوان بـة  
 .داهاتَيكة بؤ حكومةت دةطةر َيتةوة، هةم هاووآلتيانين سوودمةند دةبن، سوثاس

 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .سوثاس، جةنابى وةزير فةرموو

 :ينوةزيري ئةوقار و كاروباري ئاي/ يبةر َيز كامل حاجي عل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيشــنيارةكةت بةجَييــة، بةثشــتيواني خــواي طــةورة موتابةعــةو ديراســةي دةكــةين، هــةوَلين دةدةيــن كــة    

ةطـةَل ليذنـةي ئـةوقام ثةرلـةمان قسـةمان كـردووة، خؤيـان        جَيبةجَيي بكـةين، بةنيسـبةت ئـةو ثرسـيارة، ل    
 .ئاطادارن و كيتابيشمان كردووة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سوثاس بؤ جةنابتان، بةنيسبةت ئةوةي مةمك ليذنةي كاروباري ئةوقام ثةرلـةمان لةطـةَل جـةنابي وةزيـر     
 1ؤتــايي بةدانيشــتنةكةمان دَيــنني، ســبةي ســةعات  دابنيشــن، ثَيويســتة ر وونكردنــةوةتان هــةبَيت، ئَيســتا ك 

 .دادةنيشني بؤ تةواو كردني ئةم بابةتة، تا ئةوكاتة بةخواي طةورةتان دةسثَيرين، خواتان لةطةَل
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 -كوردســتان  ثةرلــةماني  17/11/1111رَيكــةوتي  شــةممةضــوار  رؤذي ثــاة نيــوةر ؤيي (1)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(14)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور ثةي لة( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

نائاسايي  ي(14)درا دانيشتين ذمارةي ي بر يار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 17/11/1111ي ثاة نيوةر ؤي رؤذي ضوار شةممة رَيكـةوتي  (1)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :شَيوةية بَيت
ــيت          - 1 ــة مةبةس ــايين ب ــاري ئ ــةوقار و كاروب ــري ئ ــةر َيز وةزي ــي ب ــداري كردن ــةر ميوان ــوون لةس ــةردةوام ب ب

 .بةرضاوخستين ضامكيةكاني وةزارةت و وةَممدانةوةي ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةمان

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

مان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي   بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكة 
 :، بةرنامةي كار17/11/1111، رؤذي دانيشنت (14)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
اق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين عَير -ي ثةرلةماني كوردستان 1991
ي ثـاة نَيـوةر ؤ،   (3)بـووة   ،ي ثـاة نيـوةر ؤ بَيـت   (1)ي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لـة كاتـذمَير   (14)ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 17/11/1111دواكةوت، رؤذي ضوار شةممة رَيكةوتي 
ــداري كر  -1 ــةر ميوان ــوون لةس ــةردةوام ب ــيت     ب ــة مةبةس ــايين ب ــاري ئ ــةوقار و كاروب ــري ئ ــةر َيز وةزي ــي ب دن

 .بةرضاوخستين ضامكيةكاني وةزارةت و وةَممدانةوةي ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةمان
بةخَيرهاتين هةردوو رَيزدار وةزيـري ئـةوقار و رَيكخـةري نَيـوان ثةرلـةمان و حكومـةتي هـةرَيم مامؤسـتا         

ةخَير بَين، جةنابي وةزير كـةرةم بكـة بـؤ سـةر مةنصـة، فـةرموو،  رَيـزدار        سةعد دةكةين، هةردوو بةر َيز ب
 .دَلشاد شةهاب كةرةم بكة بؤ ثَيشكةة كردني ثرسيارةكانت، فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سيارم نووسي بوو، بـةَمم  سةرةتا بةخَيرهاتين بةر َيز وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين دةكةم، من ضوار ثر
ثَيمواية بةشَيكي ئةم ثرسيارانة كراون، بؤية ثرسـياري سـةرةكيم هـةر ئـةويان يـةك ثرسـيارة دةيهَيَلمـةوة،        

 .ئةوين كة ثرسياري يةكةمة
بةر َيز جةنابي وةزير، زؤر لة مزطةوتةكان كة دروست دةكرَين، بةتايبةتي لـة شـاري هـةولَير ئـةم دياردةيـة      

وازَيك، خوا ثَيدراوَيك مزطةوتَيك دروست دةكات، تا ئةم مزطةوتة ماوة، تا ئةم بنةماَلةيةة زؤرة، كة خَيرخ
ماوة، خؤيان تةحةكوم بة مزطةوتةكة دةكةن، خؤيان قةرار دةدةن دةبَيت فاَلن كةس خـةتيب بَيـت، خؤيـان    

فاَلن كـةس ثـَين نوَيـذي     قةرار دةدةن دةبَيت فاَلن كةس قور ئاني لَي خبوَينَيت، خؤيان قةرار دةدةن دةبَيت
بكات، كة بةر اسيت ئةمة لةميةك دياردةيةكي باشةو كارَيكي خَيرخـوازيي طةورةيـةو خـةَلك خزمـةتي ئـاين      
دةكات و مزطةوت دروست دةكات، بةَمم مةبةسيت مـن ئةوةيـة ئايـا هـةنطاوةكاني وةزارةت ضـني، بـؤ ئـةوةي        

ةم مزطةوتة دروست دةكرَيت، كاري خَيرخوازةكة بةسـةر  كةوا لة ئايندةدا هةوَل بدرَيت و كة دواي ئةوةي ئ
ئةطـةر خزمةتيشـي بكـات، خزمـةتَيكي بـةردةوام، ئةمـة كـارَيكي باشـة،         . ئيدارةي مزطةوتةكة تةواو دةبَيـت 

بــةَمم لــة رووي ئيــداري و لــة رووي دانــاني مامؤســتاي ئــايين و خــةتيب و قــةرار دان لــة وةزعــةكاني، كــة     
ة يةكَيكــة لــةو ســةبةبانةي كــة زؤر جــار وةزارةتــين رةنطــة دةســتة وةســتان   بةر اســيت بــة ديــتين مــن ئــةو 

راوةستَيت بةرامبةر ئةوةي كة تةعامول لةطةَل هةنـدَيك لـةو حاَلةتانـة بكـات، ثرسـيارةكاني تـر دووبـارةن،        
 .بؤية من دووبارةي ناكةمةوةو سةري ئَيوة نايةشَينم، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار جةنابي وةزير كةرةم بكةزؤر سوثاس، 
 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

 .السالم عليكم
وةَممي ثرسياري بةر َيز كاكة دَلشاد، ئةو خَيرخوازانةي كة ئةو مزطةوتانة دروست دةكـةن هاوكارييةكـة بـؤ    

ومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، ضــونكة طــةر ئــةوان ئــةو مزطةوتانــة، يــان ئــةو قوتاخبانانــة، يــان يارمــةتي   حك
هةذاران نةدةن، حكومةت ئةو ثارةيـةي كـة هةيـةتي دةبَيـت لةوةشـدا سـةرم بكـات، لـةو هاوكارييانـةي كـة           

ت فةرمووت، بـةو  خَيزخوازاني كوردستان كةوا يارمةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةدةن، ئةوةي جةناب
شَيوةية نيية كة موتةوةلي بتوانَيـت خـؤي سـةربةخؤ ئيمامَيـك دانَيـت لـةوَي، يـان خادمَيـك بَينَيـت، بـةَمم           
ئةطةر ئةو خَيرخوازة بيةوَيت راوَيذ بكات لةطةَل وةزارةت، يان لةطـةَل بةر َيوةبةرايـةتي ئـةوقام شـوَينةكة،     

َيت ئةو كةسة شياوي ئةوةية لَيرة دابنرَيت، نةك فةرزي بكـات،  بة هةردوو ميان ئةطةر ناوي كةسَيك بَلَي بَل
تةنها لةوانةية ناوي بةرَيت، واتا بةياني بكات، هةموو ئةو كةسانةي كـةوا دادةمـةزرَين لـة مزطةوتـةكان بـة      
ئةمري وةزاري دةبَيـت، كةسـَيك ناتوانَيـت ئةطـةر دوو سـةد دةفتةريشـي لـة مزطةوتةكـة سـةرر كـرد بَيـت،            
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وةشدا ئةو خَيرخـوازة يةكسـةر مزطةوتةكـة بـةناوي وةزارةتـي ئـةوقار تؤمـار دةكـات و، زؤر لـةو          لةطةَل ئة
مزطةوتانةي بةتايبةتي لة ثايتةخيت هةرَيمي كوردستان دروست كراون، ئَيمة نـةمانتوانيوة وةكـو وةزارةت،   

رخـوازان خـادمين   وةكو حكومةتي هةرَيم ثَينج كةسَيكيان بـؤ دامـةزرَينني، لةطـةَل ئةوةشـدا هةيـة لـة خيَ      
هةر خؤي مةعاشـةكةي دةداتـَي، تـا بـؤي دادةمـةزرَيت، بؤيـة ئَيمـة سوثاسـيان دةكـةين، كـة لـة كوردسـتاندا             

دةفتـةري  ( 111)دةوري باشيان بينيوة، بةتايبةتي لة هةولَير، لة طةر ةكي ئاشيت لـة هـةولَير خَيرخوازَيـك    
نةوزاد موحافزي هةولَير، كةوا ثَينج، شةة كةسي سةرر كرد بوو لة مزطةوتَيكدا، داواي كرد لة من و كاك 

مــاَل لــة دةوريــةتي، ئَيمــة هــةتا ئَيســتا  ( 1111)بــؤ دامبــةزرَينني بــؤ خزمــةتي مزطةوتةكــة، كــة نزيكــةي   
نةمانتوانيوة ضوار كةسي بؤ دانَيني وةكـو خـادم و خزمـةتطوزاري مزطةوتةكـة، لةبـةر ئـةوة بـؤ دَلنياييتـان         

 .دةكات ناتوانَيت خؤي بةبَي وةزارةتي ئةوقار كةسَيك دابنَيت، زؤر سوثاسكةسَيك كة مزطةوتَيك دروست 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  رَيزدار هـاور از شـَيخ امحـد، سـوثاس، رَيـزدار ناسـك تؤفيـق، سـوثاس، رَيـزدار          
 .بةفرين حسني خةليفة كةرةم بكة

 :بةر َيز بةفرين حسني خةليفة

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
وَير اي بةخَيرهاتين بةر َيز وةزيري ئةوقار و كارباري ئايين، ديارة من سَي ثرسيارم نارد بوو، وةَممـي يـةك   
ــةمان         ــي ميللةتةك ــةخيت شؤر ش ــاغَيكي س ــة قؤن ــايين ل ــتاياني ئ ــارة مامؤس ــةوة، دي ــيارةكامن وةرطرت ــة ثرس ل

و رَيبةرايـةتي و ثَيشـر ةوايةتي زؤرَيـك لـة شـؤر ة و      ثاَلثشتَيكي بةهَيز بوون بؤ شؤر شـةكاني ميللـةتي كـورد   
راثةر ينةكاني ميللةتةكةمان لة ئةستؤي مامؤستاياني ئايين و شَيخاني تةريقـةت بـوون و، بةرخوردانيشـيان    
كرد بووة بةشَيك لة ذيانيـان بـؤ سةرخسـتين دؤزي رةواي ميللةتةكـةمان، لةوانـةة شـَيخ سـةعيدي ثـريان،         

ودي نـةمر، ضـةنداني ديكـةة، بؤيـة ناكرَيـت لَيـرةوة كـارو تَيكؤشـاني ئةوانـة بـة           مةم مستةفا، شَيخ مةمح
 .ناديدة بطرين، باس لة ئةهميةت و رؤَلي ئةوان نةكةين

ديارة لة هةرَيمي كوردستان رَيذةيةكي زؤر لة مزطةوت بووني هةية، زياتر لة ضوار هـةزار مزطـةوت هةيـة،    
( 1811)م لة مزطةوتةكاندا، يان با بَلَيني لة وتاري هةيين تةنها لـة  بؤية بةر َيزيان دوَييَن خستية روو، بةَم

ــةو         ــةثَيي ئ ــةَمم ب ــةن، ب ــكةة دةك ــةيين ثَيش ــذي ه ــاري نوَي ــةو وت ــةتيب هةي ــام و خ ــةعين ئيم ــةوت، ي مزط
كةسـي ثسـثؤرو موختةسـن لـة     ( 411)وتار بَيذةي كـة وتـار دةدةن   ( 1811)مةعلوماتانةي كةوا هةية لةو 

ئيمام و خةتييب مزطةوتةكان، بةَمم لـة هـةمان كاتـدا ئَيمـة دةبيـنني سـاَمنة دةرضـوويةكي         ئيشي وتاربَيذي
زؤري بةشي ديراساتي ئيسالمي و شةريعةمان هةية، كؤليذةكااان هةية بـةو ناوانـةوة، خؤيـان تكـا دةكـةن،      

ا وةزارةتي ئـةوقار و  رجا دةكةن، مان دةطرن، بؤ ئةوةي تةعني بنب، بؤ ئةوةي دامبةزرَين لة شوَينةكان، ئاي
كارباري ئايين بريي لةوة نةكردؤتةوة، يـةعين ثَيداويسـتيةكاني وةزارةت، يـان ثَيداويسـتيةكاني وتاربَيـذاني      

 .ئيمام و خةتييب مزطةوتةكان لةو دةرضووانة ثر  بكاتةوة  ئةوة ثرسيارَيك
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ك هةيـة بـة طرَيبةسـت لَيـي     ثرسيارَيكي تـرين، ديـارة وةزارةتـي ئـةوقار وةك هـةر وةزارةتَيكـي ديكـة خالَـ        
تةعني دةبَيت، بةَمم ئةوةندةي كة بيستبَيتمان سـوودمةند بـووان لةوانـةي كـة بـة طرَيبةسـت جـارَيكي تـر         
تةعني دةبنةوة، ئةو كةسانةن كةوا خانةنشني بـوون لـة وةزارةت جـارَيكي تـر بـة هـةمان شـَيوة لـة رَيطـةي          

من ئةوةية باشة دوو طةنج ب،َيتة سةركار، يـان دوو بـَي    عةقدةوة دَينةوة وةزارةت كار دةكةن، ثرسيارةكةي
كار ب،َيتة سةر كار باشرتة لةوةي كة هـةمان خانةنشـني لـة وةزارةت بـَي لـة رَيطـاي عةقـدةوة بَيتـةوة سـةر          

 .ئين لةوةزارةت كار بكات، يان كةسَيكي بَي كار بَيتة سةر ئين لة رَيطةي ئةو عةقدانةوة  زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .زؤر سوثاس، رَيزدار جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس بؤ ثرسيارةكةت، دوَييَن بة تةفسيلي وةَممي ئةو ثرسيارانةمان دايةوة دةربـارةي دامةزرانـدن و   

ن، ئَيمة بة ثشتيواني تةئيدي ئـةو ثرسـيارةت دةكـةين، طومتـان دامةزرانـدن لـة       دامةزراندن بة طرَيبةستةكا
دةسةَمتي حكومـةتي هةرَيمدايـة، لـة دةسـةَمتي وةزارةتةكانـدا نييـة، ئَيمـةة حـةز دةكـةين ئةوانـةي تـاكو            

و  ئَيســتا دانةمــةزراون دامبــةزرَين، ئــةو بؤشــاييانةي كةهةيــة ثــر  بكرَينــةوةو، ئــةو مزطةوتانــةي كــة ئيمــام 
كةمسان نـاردووة لـةو طةنانـةي    ( 351)خةتييب تيا نيية بؤيان بنَيرين، هةروةها دةربارةي طرَيبةستةكان، 

جــةنابت باســت كــرد بــة رةفــز هاتؤتــةوة، ئــةمر ؤة كتابَيــك هــات كــةوا طرَيبةســت لــة وةزارةتــةكان، واتــا      
مبـةزرَين بـة طرَيبةسـت، ئـيرت     طرَيبةستمان بؤ مةنَيرن بـؤ حكومـةتي هـةرَيم، بـؤ وةزارةتـي دارايـي كـةوا دا       

نازامن تـا كـةي  لةطـةَل ئةوةشـدا نووسـراوَيكي ترهـاتووة مووضـةي طرَيبةسـتةكان زيـادي كـردووة، ئـةوةة            
هاتووة، ئةويرتين هاتووة، لةبةر ئةوة ئةو دوو شتة لة دةسةَمتي وةزارةتةكان نني، لة دةسةَمتي حكومةتي 

لة ساَلي داهاتوودا بتوانني ئةو شـوَينانةي كـة دامةزرانـدن تَييـدا     هةرَيم داية، هةموومان هةوَل بدةين كةوا 
 .زياتر زةرورة، حكومةت ضارةسةرَيكي بؤ بدؤزَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  زؤر سوثاس، رَيزدار عةلي حسني حممد كةرةم بكة
 :بةر َيز علي حسني حممد

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
بة سوثاسةوة زؤربـةي وةَممـي ثرسـيارةكامن وةرطـرت، بـةَمم تةئكيـد لةسـةر ثرسـيارَيك دةكةمـةوة، بـةر َيز           
جةنابي وةزير، وةك خؤشتان دةزانن بةتايبةتي لة حـةجي ئةمسـاَل مـةوزوعي مورشـيدةكان لـة فـةتوا دان       

دن، ة لـة قوربـاني كـردن، حـةز     دوو كَيشةي سةرةكي بؤ حاجياني مـاَلي خـوا دروسـت كـرد، ة لـة نوَيـذ كـر       
دةكةم بةر َيزيان بفةرموون ثَيوةرو معيار بؤ هةَلبـذاردني مورشـيد بـؤ نـاردني بـؤ حـةج، ديسانيشـةوة ئـةو         

 .ذمارة زؤرةي كة وةكو مورشيد دةضن بؤ حةج، ئةطةر تةوزةتان هةبَيت لةسةر ئةوة، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةزير كةرةم بكةزؤر سوثاس، رَيزدار جةنابي و

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ناردني مورشيدةكان لةطةَل حاجيان بؤ رَينمايي كردني حاجيانة، ئةو رَينماييانةي بؤ مورشيدةكان دانـراوة  

ؤ دادةنرَيت، ليذنةيةكي موختةس دانراوة لةميةن وةزارةتةوة، ثَيوةر ئةوةية تاقي دةكرَينةوةو ثرسياريان ب
كــةوا ئيمتيحانيــان دةكــات، ئيمتيحــانين بةشــَيوةي ذمــارةي دانيشــتواني ثارَيزطاكــان و شــوَينةكانة، ئاســيت   

داين لة هةندَي ( 11)دةرضووني كاميان زياتر بَيت، ئةوة دةنَيردرَيت، ئةمساَلي كة رؤيشت ئَيستا لة مانطي 
 .ةعين نةهاتة خوارةوة، واتا دةرةجةي بةرزتريان هَيناوةستَيندرا، ي( 86)شوَين 
 .حةجي نةكرد بَيت، واتا ئةو مامؤستاية حةجي نةكرد بَيت/ دووةم

سَي ساَل خزمةت بةسةريدا ضوو بَيت لة وةزارةتي ئةوقار، نـةك خزمـةتي لـة وةزارةتـةكاني تـردا      / سَييةم
 .هةبَيت

نَيرين لةطـةَل مورشـيدةكان، ئـةوةي كـة جـةنابت باسـت كـرد        ئةمساَل ئَيمة ئةمة دوو ساَلة ليذنةي فةتوا دة
مامؤستايةكي وا هةية تةنها لة مةزهةبةكةي خؤيـدا ئـيرت طـوَي ناداتـة مةزهةبـةكاني تـر، لةطـةَل ئةوةشـدا         
ليذنةي فةتوا ضووة ئةمساَل وةكو باسيان كرد، ئةو مامؤستاية طوتوويةتي نةخَير، هةر ئةم مةزهةبةي من 

ةطةَل ئةوةشدا زؤرينةي مورشيدةكان شارةزاييان هةبووة، لةوانةية ضةند كةسـَيك بـةطوَيي   دروستة، بةَمم ل
ئةم مامؤسـتايةيان كـرد بَيـت، ئـةو مامؤسـتايةة بةَلطـةي هةيـة، دةليلـي هةيـة، بـةثَيي مةزهـةبي شـافعي،             

يةك جؤر، بـة   بةثَيي مةزهةبي حةنةم، يةعين نا دروست نيية، بةَمم ئةو خةَلكة هةموويان دةيانةوَيت بة
 .يةك فةتوا، بة يةك بر يار هةمووي وةك يةك ئةداو ئةرك و واجيباتي حةج ئةنام بدةن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  زؤر سـوثاس، رَيـزدار ئاشـيت عزيـز صـاا، نييـة، رَيـزدار ثـةيام امحـد حممـد،           
 .ة، رَيزدار دكتؤر عمر نوردةيين كةرةم بكةنيية، رَيزدار عبداهلل حممد امني، نيي

 (:نورةديين)عمر محدامني خدر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :سةرةتا بةخَير هاتين بةر َيز جةنابي وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين دةكةم، من دوو ثرسيارم هةية

ــةميان  ــياري يةك ــتا   / ثرس ــةي ئَيس ــة ئاينيان ــةو قوتاخبان ــة ئ ــة ب ــة     تايبةت ــةن، ب ــتاندا ه ــةرَيمي كوردس ــة ه ل
تةحديــدين قســةم لةســةر ئــةو مةنهةجةيــة كــة لــةو قوتاخبانــة ئاينيانــة دةخوَينــدرَيت، بــةثَيي ئــةو            
زانيارييانةي كة هةن، ئةو مةنهةجةي كة لةوَي دةخوَيندرَيت ثَيويسـيت بـة ئةنامـداني طؤر انكـاري و نـوَي      

ي سـَيثتَيمبةرةوة لـة رؤذهـةَمتي ناوةر اسـت،     (11)دواي  كردنةوةو ضاكسازي هةيـة، بةتايبـةتي دةبيـنني لـة    
بةتايبةتين لة وَمتاني ئيسالمي و عةرةبيدا طؤر انكارييةكي بـاة لـة مةنهـةجي ئـةو قوتاخبانـة ئاينيانـةدا       
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كراوة، لة ذَير زةخيت دةوليدا بوو بَيت، يان بة ويسيت خؤيان بوو بَيت ئةو دةوَلةتانة، ئةمةة بـة ئامـاني   
ة هــةوَل بــدرَيت، ئــةوةي كــة بــاس دةكرَيــت، كــة جؤرَيــك لــة ثةيوةنــدي هةيــة لــةنَيوان ديــاردةي   ئــةوةي كــ

توندر ةوي و لةطةَل مةنهةجي ثةروةردة كردن لةم قوتاخبانة ئاينيانةدا، ئةمـة ضاكسـازي تَيـدا بكرَيـت، ئايـا      
كارييةك و ضاكسازييةك و وةزارةتي ئةوقار و كاروباري ئايين لة هةرَيمي كوردستان هةوَلي داوة هيض طؤر ان

 نوَي كردنةوةيةك لة مةنهةجي ئةو قوتاخبانة ئاينيانةدا بكات، يان نا 
ئةوةية يةكَيك لة ئامانةكاني وةزارةتي ئةوقار و كاروباري ئايين بريتية لة ئةنامـداني  / ثرسياري دووةم

اينةكان و ثةرةثَيـداني ثَيكـةوة   كؤنفرانس و موئتةمةر ات لةسةر ئةوةي كة ناوي لَي نراوة طفتوطؤي نَيوان ئ
ذياني ئاشتيانة لةنَيوان ئاينةكاندا، ئايا لةم بارةوة وةزارةت بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ئامانـة ضـي ثـةير ةو    

 .كردةوة، يان ة هةنطاوَيكي ناوة  زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ اجي عليبةر َيز كامل ح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةزارةتي ئةوقار مةنهـةجي ئاشـكراية، لةطـةَل وةزارةتـي ثـةروةردةو وةزارةتـي       / دةربارةي ثرسياري يةكةم

خوَيندني باَم دانيشتنمان هةيـة، رةزامةنـدي ئـةوان دراوة لةسـةر ئـةو مةنهةجانـةي لـة وةزارةتـي ئـةوقار          
وَيندرَين، ة ئةوةي بنةر ةتيـةكان لةطـةَل وةزارةتـي ثـةروةردة، ة ئـةوةي ثـةميانطاكان لةسـةر وةزارةتـي         دةخ

خوَيندني باَم لةطةَليان، ئيمـزاي نوَينـةراني هـةردووكيان لةسـةر مةنهةجةكـة دانـراوة، ئـةو مامؤسـتايانةي         
ــة، بةشـــ     ــان هةيـ ــتةرو دكتؤرايـ ــةي ماسـ ــةميانطاكان بر وانامـ ــة ثـ ــةن لـ ــةدريس دةكـ ــةردةميانة تـ َيوازَيكي سـ

خوَيندنةكةيان تةواو دةكةن و لةطةَل طؤر انكارييةكاندا دةر ؤن، لةم دوو ساَلةي ثَيشوودا ئَيمة بة مةنهةجـدا  
رؤيشتووينةتةوة، طةر ثَيويسيت كرد بَيت دةستكارميان كردووة، لة قؤنـاغي ناوةنـدي و ئامادةييـدا تةعـديل     

يـةك لةطـةَل دوو سـاَلي يةكـةم، بـؤ ئـةوةي بـة يـةك جـار قوتابيـان            لة مةنهةج كراوة بة سَي قؤنا ، قؤناغي
ماندوو نةبن بة سَي قؤنا  كردوويانة يةك لةطةَل دوو، دوو لةطةَل ضوار، سَي لةطةَل شةة، ئَيمة مةنهةجي 
خؤمان هةيةو مةنهةجي وَمتاني تر ناخوَينني، بةَمم لةسةر طؤي زةوي ئةحكامة نةطؤر ةكاني شةريعة يةك 

كةس ناتوانَيت بيطؤر َيت، ئايا لة ثاكستان بَيت، لة ئةندةنوسيا بَيت، لة ماليزيا بَيت، لـة عَيـراق بَيـت،     شتةو
لة ميسر بَيت، لة كوردستان بَيت  ئةوانة كةس ناتوانَيت دةستكاريان بكات، بةَمم ئةوانةي كـة ثَيويسـت بـة    

ت دوانةكــةوين لــة كــةس، ئَيمــة هاوبةشــني و  طؤر انكارييــةكان بــن، دةبَيــت لةطــةَل ســةردةمدا بــر ؤين، دةبيـَـ 
هةردةم لةطةَل بةغدا، لةطةَل وَمتاني تر ثةيوةندي هةيةو، لةم ماوةيةدا وةفدَيكي ماليزي هاتبوو سـةرداني  

 .ثةميانطاكاني ئَيمةي كرد بوو و شاهَيدي دابوو كةوا مةنهةجةكةيان وةسةتيةتة، زؤر باشة
ليذنةي فةتوا و ئةوانـة بـوو، ببـوورة كـاك دكتـؤر دةربـارةي ضـي         بةنيسبةت ثرسياري دووةمةوة، دةربارةي

 بوو 
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بةنيسبةت مسينارو ئةوانةوة، ئَيمة خؤمـان لَيـرة كردوومانـة يـةك، دوو جـار، هـةروةها عَيـراق هـاتن لَيـرة          
كؤنفرانسَيكيان كرد، كةوا بةناوي ثَيكةوة ذيان بوو، ئَيمةة بؤ كؤنفرانسـَيكي ئاينـدة نووسـراومان كـردووة     

ؤ ئةنومةني وةزيران، كةوا ئةوة ثارةيةكي ثَيويستة، تةقريبةن ثةنا مليؤن ديناري تَي دةضَيت، تا ئَيستا ب
 .وةَممي نووسراوةكةمان نةهاتؤتةوة، بؤ ئةوةي كؤنفرانسَيكي وا ئةنام بدةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة دارا حةفيد كةرةم بكةزؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  زؤر سوثاس، رَيزدار طةش

 :بةر َيز طةشة دارا جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةخَيرهاتين بةر َيز وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين دةكةين، مـن ثَيـنج ثرسـيارم هـةبوو، بـةَمم سـيانيان       

 .لةيةك ثرسياردا كؤ دةكةمةوة
وَينةكاني مزطةوتـةكان فةرمانبـةري حكـومني    بةر َيز وةزيري ئةوقار، ئَيمة باس لةوة دةكةين كاتَيك وتارخ

و سةر بة وةزارةتي ئةوقار و كاروباري ئاينني دذ بة ياساكاني ثةرلةمان وةستاونةتةوة، هـةروةها هةنـدَيك   
لة وتار بَيذةكان بةردةوام هـةوَلي جياكردنـةوةو جيـاوازي نَيـوان ذن و ثيـاو دةدةن لـةنَيوان كؤمـةَلطا بـةبَي         

ــاني  ــة رَيكخراوةك ــاَلو        بةَلط ــةوَلي ب ــةروةها ه ــةن، ه ــار دةك ــان تاوانب ــاني ذن ــةدةني، رَيكخراوةك ــةَلطاي م كؤم
كردنــةوةي طيــاني دوو بــةرةكي و تَيكــداني ئاشــتةوايي كؤمــةَلطا دةدةن، ئةمــة لــة خــؤر ا نــةطوتراوة، ئةمــة    

اري سـلَيماني  هةمووي ئَيمة بةَلطةمان لةبةردةستداية، بةر اسيت لةو وتار بَيذانة لة طةر ةكي كاني كوردةي شـ 
يةكَيك لةو وتاربَيذانة باسي ئةوةي كـردووة كـة حكومـةت قـةراري دةكـردووة كاتَيـك كـة ك،ـةكانتان كـاري          
خراثي كرد حكومةت سينتان دةكات، لةكاتَيكدا ئَيوة لَيرة نوَيذ دةكةن خوا دةزانَي ك،ةكانتان و ذنـةكانتان  

ــةوة خــةريكي ضــني  هــةروةها دايكــان و باوكــان ئَيســ   تا هــةر خــةريكي ثــارة كؤكردنــةوةن و نــازانن  لــة ماَل
ك،ةكانيان ة موسيبةتَيكيان بةسةر دَييَن، بةر اسيت يةعين ئةم وتاربَيذانة فةرمانبةري وةزارةتي ئةوقافن و 
نوَينةرايةتي بةر َيزت دةكةن لةسةر مينبةري مزطةوتـةكان، لـة كاتَيكـدا كـة جـةنابت باسـت كـرد سياسـةتي         

ات ئاشتةوايي كؤمةَميةتي تَيك ب،َيت، ئةي لةمة زياتر ضي  يةعين ئةمةي كـة مـن   وةزارةتةكةتان رَيطا ناد
باسي دةكةم مشتَيكة لة خةروارَي و، بة بةَلطة هةية، بةر َيزتان لـة وةَممـي كـاك شـَيروان و دكتـؤرة رؤذانـدا       

توندوتيـذي و   طوتتان كؤنفرانستان بةستووةو خوولتان كردؤتةوة بؤ رَيزطرتن لة ئافرةت و كؤنفرانس دذي
بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي، بةر اسيت ئةمة راستة كارَيكي باشةو دةسـتتان خـؤة بَيـت، بـةَمم ئييرائـات      
ضية  ئايا ئةو تاوانانة كة ثَيشـرت كـراوة، كـة بـةر َيزت بـة كـاك شـَيروانت طـوت ئـةوةي كـة بـووة بةَلطـةمان             

يانـة هةيـة هـةمووي مشـتَيكة لـة خـةروارَي       (CD)دةوَيت  بةَممة ئةمة هةمووي بةَلطةية، ئةمةي كة لـةم  
ــةو          ــةر ب ــةكردووة بةرامب ــتان ن ــاتَيكي مةملوس ــيض ئييرائ ــوة ه ــتا ئَي ــا ئَيس ــةَمم ت ــر، ب ــةنابي وةزي ــةر َيز ج ب
وتارخوَينانة، كة بةر اسيت ئاشتةوايي كؤمةَميةتي تَيك دةدةن و فةوزاي سياسـي دروسـت دةكـةن، نـازامن بـؤ      

 نةكردووةو هةر ئةوا دةستةوةستاون  ئَيوة هيض ئييرائاتَيكتان
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ثرسيارَيكي ترم لة بةر َيز جةنابي وةزير، ئةوةية بةستين ئةو كؤنفرانسـة لـةكاتَيك جةنابيشـي لةطـةَل ئـةم      
سياســةتةية كــة بةرةنطاربوونــةوةي توندوتيذييــة، بــةَمم هــةر بــةر َيزت ثــرؤذة ياســايةكي هــةموار كردنــت   

يري ئةوقار و كاروباري ئايين راسـتةوخؤ بـؤ ليذنةكـةي ئَيمـة بـةبَي      ناردؤتة ليذنةي ئَيمة بة سيفةتي وةز
ئةوةي ب،َيتة ئةنومةني وةزيران، بةبَي ئةوةي بَيتـة سـةرؤكايةتي، راسـتةوخؤ هاتؤتـة ليذنـةي ئَيمـة، كـة        
ئةمــة لــة رووي قانونيــةوة نابَيــت بــةو شــَيوةيةو زائيــدةن ئةطــةر جــةنابت دذي توندوتيــذي، بؤضــي داواي   

 ني بر طةي خةتةنة كردني مَيينةو لَيداني ذن و منداَل دةكةيت هةموار كرد
ــةو رووداوةي   ــةبارةت ب ــر، س ــيارَيكي ت ــرين     1/11ثرس ــةو رؤذةو دوات ــةر ئ ــة كايــةوة، ه ــؤ هات ــة زاخ كــة ل

بةرثرساني ثةيوةنديدارو لة سةرووشيانةوة بةر َيز سةرؤكي هةرَيم سةرداني زاخؤيان كرد، بـةر َيز وةزيـري   
ارةساتة بةداخةوة شتَيكي ناخؤة بوو، وةكو بينيشمان ئةو نةتيية سلبيةو ئةو ماَلوَيرانيةي ئةوقار، ئةو ك

كة زياتر تووشي بوو خةَلكاني مةسيحي بوون، خـةَلكاني غـةيرة ديـين جـةنابت بـوون، كـة بـةر َيز وةزيـري         
ةمـة بةرامبـةر   ئةوقار، وةزيري هةموو ئاينةكانة، يةعين بؤ كةمكردنـةوةي ئـةو طومانـة ئةطـةر هـةبَيت، ئ     

ئةم خةَلكانة كراون، ثَيويست بوو جةنابت زؤر زوو سةردانت بكردبوايـة، بـةَمم دواي ضـةند رؤذَيـك، ئةمـة      
 كةم تةرخةمي نةبوو لة جةنابتةوة 

ــة        ــدةن ل ــار ب ــة وت ــان هةي ــذان بؤي ــردا وتاربَي ــاتي عةس ــة ك ــنج شــةممة ل ــي ثَي ــةر َيزت رؤذان ــارَيكي ب ــة بر ي ب
ؤربةمان وَمتاني عةرةبيشمان ديوة، وةَمتاني عةرةبي ئيسالمي و غةيرة عةرةبين، مزطةوتةكاندا، وابزامن ز

ئةوةي كة عورفة لة هةيين وتـار دةخوَينـدرَيت، عـورفين يةكَيكـة لـة مةصـدةرةكاني قـانون، كـة جـةنابت          
تــةعليمات دةردةكــةيت لةســةر ة بنةمايــةك خســتؤتة رؤذي ثَيــنج شــةمانين لةطــةَل رؤذي هةينيــدا وتــار   

 .َيت لةكاتي عةسردا  زؤر سوثاسهةب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي من تاقيبـاتي  زؤر سوثاست دةكةين بؤ ثرسيارةكان، بؤ ئةو شريتة داوات لَي دةكةم من وةريبطرم، بؤ 

 .بكةم و طوَيي لَي بطرين و ئييرائاتي لةسةر بكةين
بةنيسبةت جياوازي ذن و ثياو، هيض كةسَيك ناتوانَيت جياوازي ذن و ثياو بة بؤضووني خؤي بـة ئـارةزووي   

سـي  خؤي بتوانَيت بةيان بكات بؤ جةماوةر، بةَمم ئةوةي لة قور ئان، لة سوننةتدا باسي ثيـاو دةكـات، يـان با   
ذن دةكــات، ئــةوة خــوا بر يــاري داوة، نــةك خــةَلك، نــةك مامؤســتاي ئــايين، دةزانــني ســايكؤلؤجي ثيــاو و ذن  
جيازازييان هةية، يةعين لة ضةند شتَيك لةيةك جياوازن، ئةوة كـةس ناتوانَيـت مـانيعي بكـات، ئـةوةي كـة       

د كةسَيك لـةم سـةر زةوييـة بـة     ئَيمة باسي دةكةين دةربارةي جياوازي ذن و ثياو وةكو لةوةو ثَين باسم كر
هةموو موسَلمانانيشةوة ئـةوةي ئيسـالم ئـةمري كـردووةو رَيـز لـة ئـافرةت بطرَيـت، كةسـَيك لـة تـةواوي لـة             
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نةيتوانيوة، لةبةر ئةوة تةنها دةتوامن بَلَيم لة ئيسالمدا ئةو ئازاديةي دراوة بة ئافرةت لة بةرنامةي % 111
وة، بةنيسبةت غةيري موسَلمانانيشةوة وةكـو دوَيـيَن بـةر َيز سـةرؤكي     ئيسالمدا، ئيرت بةنيسبةت موسَلمانانة

ثةرلةمان طوتي با نةطةر َيينةوة بؤ مَيـذوو، باسـي ئةوانـة نةكـةين و كاتةكـة نـةكوذين، ئـةطينا ئـةو مافـةي          
ئيسالم داويةتي بة رةطةزي مَي، ئَيمة ناتوانني هةمووي تةواو بكةين، بةنيسبةت ئـةوةي كـة مامؤسـتايةكي    

يين ئةو شتانة دةَلَيت، جارَي داثؤشيين سر  ئةطةر هةبَيت لةسةر هةموو موسـَلمانَيكة دةبَيـت داثؤشـَيت و    ئا
جـاري وا هـةبووة كةسـَيكي ناسـيووة خراثةيـةكي لـَي       (  )ي نةكات، هةتا لـة كؤمةَلَيكـدا، ثَيغةمبـةر    حفةز

، (مـا بـال اقـوام   )َيية، طوتوويةتي رووداوةو ناوي شةخصةكةي نةبردووة هةر لةناو كؤمةَلةكة زانيويةتي لةو
خةَلكَيك ئاوان، لةبةر ئةوة هةر مامؤستايةك شـتَيكي واي طـوت بَيـت و جيـاوازي خباتـة نـاو ذن و ثيـاوةوةو        
تةجاوز بكات لة ئةحكامي نةطؤر ي قور ئـان، ئَيمـة لةسـةر مينبـةر نـايهَيَلني، بـةس بـا مـن طـوَيم لـةوة بَيـت            

ةحقيقمان كرد، بةثَيي رَينماييةكاني وةزارةتي ئةوقار نةبَيت، لة قور ئان و ئينشائةَلاَل كة خوَيندمانةوةو ت
 .سوننةت دةرضوو بَيت بة شاهَيدي ئةمانة، ئَيمة ئييرائاتي لةطةَل دةكةين

دةربارةي تَيكةَل كردني كور و كض لة مةكتةبةكان، كة ثرسيارَيكة لة ثرسيارةكان، لة وةزارةتـي ثـةروةردةة   
ة هةموويان كض نني، مةطـةر بينـا نـةبَيت، يـان مامؤسـتاي تـةواويان نـةبَيت، خـؤ ئةطـةر          زؤر قوتاخبانة هةي

مةجال هةبَيت وةك طومتان بيناي بـاة هـةبَيت، ثَيويسـتيةكاني خوَيندطاكـةو قوتابيـةكان تـةواو ئامـادةيي        
كـةوة بـن،   هةبَيت، شتَيكي خراث نيية ئةطةر جيا بن، خؤ مـةرج نييـة كـور و كـض لـة قؤنـاغي ئامادةييـدا ثيَ       

مـةرج نييــة، ة ياســايةك هةيـة بَلَيــت ئــةو كـور و ك،ــة لــة قؤنـاغي ئامادةييــدا ثَيكــةو بـن  لةوانةيــة لــةمي      
مامؤستايان ئةوة راست ببَيتةوة طةر جيا بن دةرضووان زياتر دةبن، من قةناعةت ناكةم ئةو مامؤستاية لةم 

كي خـؤي، لـة هاوسـةري خـؤي، لـة ثـووري       سةردةمة ئةوةندة بَي ئاطا بَيت و رقـي هـةبَيت لـة دايـك و خوشـ     
خؤي، لةبةر ئةوةي ناتوانَيت ثشَيوي خباتة ناو خَيزانةوة، طةر بيكات هةر خةَلكي مزطةوتةكة لؤمةي ئَيمـة  

(  )دةكةن، ئةهلي طةر ةكةكة لؤمةي دةكةن، ئةطةر بـة شـَيوازَيكي تـر، بـةثَيي فةرموودةيـةكي ثَيغةمبـةر       
كرد بَيتة ئافرةت، يان رووي كرد بَيتة ثياو، ئةوة ناتوانن نةيَلَين، وةكـو   باسي شتَيكي كرد بَيت، كةوا رووي

 .دوَييَن زؤر باسي ئةو شتانةمان كرد، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو
 :بةر َيز طةشة دارا جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةنابت هَينا، بةَمم لةوة دةضَيت خـؤت بـاوةر ت بـةو جياوازيـة هـةبَيت،      من وةك وةزيري ئةوقار هانام بؤ ج

هيـوادارم كــة باسـي جيــاوازي ســايكؤلؤجي دةكـةيت، جيــاوازي بَيلؤجيةكـة بَيــت، كــة ئـةوين نابَيــت ببَيتــة      
هؤكـــاري جيـــاوازي رةطـــةزي نَيـــوان ذن و ثيـــاو، بةَلطـــةكانين بةسةرضـــاو، ئةمـــة بـــة رةمســـي لـــة رَيطـــاي 
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ــةرؤكايةتيةوة  ــة        س ــتَيكة ل ــة مش ــومت ئةم ــرين وةك ط ــةي ت ــةندين بةَلط ــةنابت، ض ــت ج ــة دةس دةطةيةنين
 .خةروارَي، بة هيواي ئةوةين كة ئييرائات ببينني، ضونكة بةر اسيت تا ئَيستا ئييرائامتان نةبينيوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ ليبةر َيز كامل حاجي ع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ناتوامن جياوازي بكةم لةنَيوان ئةو دوو رةطةزة، هةرطيز ناتوامن، لةبـةر ئـةوةي خـواو ثَيغةمبـةري خـوا      

ئةمريان كردووة كةوا هيض جياوازييةك نييةو هةموويان يةكسانن و قانون سـةرووي هـةموو شـتَيكة،    (  )
 .اسزؤر سوث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤر سةروةر كةرةم بكة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ين بةر َيز وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين دةكةم، هةرضةندة مـن كةومتـة دواوة   منين سةرةتا بةخَيرهات

بةَمم هةست دةكةم هةم هةندَيك لة ثرسيارةكاني مـن نـةكراون، هـةم    بةشي هةرة زؤري ثرسيارةكان كران، 
ــَيكي زؤري         ــيين بةش ــؤم و تَيب ــيين خ ــكاندووة، تَيب ــةي نةش ــةتي ئَيم ــرين تَينووي ــةر َيز وةزي ــةكاني ب وةَمم
هاوكارةكانيشم لَيرةدا ثَيمانواية بةر َيز وةزير كة لَيـرة دانيشـتووة هةسـت ناكـةين وةَممـةكان كـة دةداتـةوة        

ةكو وةزيرَيك، وةكو بةرنامةيةكي حكومي، وةكو بةرثرسَيكي حكـومي بةرثرسـي هـةمووان وةَمم بداتـةوة،     و
 .من هةست دةكةم زياتر شَيوازي وةَممدانةوةكاني لة وتاري وتاربَيذَيك، يان زانايةكي ئايين دةضَيت

ني ئَيمـة هةفتانـة، جومعانـة    بةر َيزان، منين ئةو بابةتة، ئةو ثرسيارة لةميةكي تـرةوة بـؤي دةضـم، دةبيـن    
لةسةر مينبةري مزطةوتةكانةوة، مببـوورن ثَيشـرت بـاس لـةوة دةكـةم رَيـزي زؤر زؤرمـان هةيـة بـؤ زانايـاني           
ئايين، بؤ هةَلطراني مةشخةَلي رووناكي رَيطاي راسيت كوردايةتي و ئايين بَيطةردي ثريؤزي ئيسالم، كة رؤَلـي  

بـةناو  ( 1811)وتاربَيـذن نـني، لـةو خاَلـةوة دةسـت ثـَي دةكـةم كـة         زؤر طرنطيان هةبووة، بةَمم هـةموويان  
يـان  (951)وتاربَيذ هةية لة وةزارةتي ئةوقافدا بة دانثياناني خودي بةرثرسياني وةزارةتي ئـةوقار، تـةنها   

لةقـةبي وتاربَيـذيان هةيـة، ئـةواني تـر هةنـدَيكيان قور ئـان خـوَينن، هةنـدَيكيان ثـَين نوَيـذن، هةنـدَيكيان             
ن، لةهةمان كاتدا دةبينني وتار دةدةن، كة ئةوانة وتار دةدةن مةرجةكانيان تَيدا نيية، كةواتة تووشي خادمي

هةَلةة دةبن، بؤ ئةوةي تةفسريي هةَلـة بـؤ قسـةكااان نـةكرَيت، ئـةم روون كردنةوةيةمـدا، لَيـرةدا دةَلـَيم         
ة ياسـا دةوةسـتنةوة، دذ بـة كؤمـةَلَيك     ئَيمة دةبينني هةفتانةو جومعانة لة هةندَيك لة مينبةرةكانةوة دذ ب

كةسايةتي دةوةستنةوة، سووكايةتي بة ثةرلةماني كوردستان دةكرَيت، سووكايةتي بة مامؤستاياني زانكـؤ و،  
بة خوَيندكاران، بة بازرطانان، بة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني، هةندَيكيان بة ضامكواناني بواري ذنـان،  
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ك كراوة  كة ئةمانة هةمووي دذي ياسان، دةكرَيت جةنابي وةزير نـاوي تـةنها يـةك    ضي كراوة، ة ئييرائاتَي
مامؤستام بدةييَت بة رةمسي بة شَيوازَيك بة نووسراو بَيت، دةزامن لة هةندَيك لـة وةَممـي هاور َيكانيشـماندا    

مسياتـةو ثَيويسـيت   وةَممت لـةوة دايـةوة، بـةَلَي بانطمـان كـردوون، بـةَلَي قسـةمان لةطـةَل كـردوون، ئةمـة رة          
بةوةية كةسَيك كةوا ثَيشَيلكاري دةكات، كةسـَيك دذ بـة ياسـا دةوةسـتَيتةوة، ثَيويسـتة ئييرائـاتي بةرامبـةر        

 .بكرَيت و مبدرَيت و، ياخود هةر شَيوازَيكي تر بَيت بةثَيي ياسا، بةَمم ئَيمة هي،مان لةوانة نةبيين
ــةوا هاتــ      ــتانةي ك ــةو ش ــةكَيك ل ــنني ي ــةوة دةبي ــة     بةداخ ــن ل ــان، م ــةكامن طوتي ــةند هاور َيي ــةوة هةرض ة كاي

روانطةيةكي تـرةوة بـؤي دةضـم دذايـةتي كردنـي ياسـايةك بـوو، كـة بـةدحاَلي بوونَيـك بـوو، ثَيشـي هـةموو              
كةسَيك ثَيويست بوو لةسةر بةر َيز وةزيري ئةوقار لَي نةطةر َي ئةو بةدحاَلي بوونـة هـةبَيت، لةسـةر تـةنها     

تَيكـدا ضـةندين وتاربَيـذ فتوايانـدا، بابـةتَيكيان ورووذانـد كـةوا ئةسـَل و ئةساسـي          يةك وشة لةياسـاي وةزارة 
طوتيان ثةرلةماني كوردستان ياسايةكي دةركردووة بةناوي ياساي جةندةرةوة، كة ئةسَلي / نةبوو، يةكةميان

 .نةبوو
ة نَيـر لـة نَيـرو    تؤمةتيان بؤ دروست كردين، طوتيان ثةرلةماني كوردسـتان ياسـايةكي دةركـردوو   / دووةميان

مَي لةمَي مارة دةكات، بةجؤرَيك لةنَيو كؤمةَلطةدا هةوَلياندا ئةنداماني ثةرلةمان بشكَيننةوة، بةبَي ئـةوةي  
ئاطايان لَي بَيت، لة نةتييةي بة مةبةستَيك باَلو بوونةوةي قسةيةكي نار است، بةداخةوة كة دةبواية بةر َيز 

نةطةر َي ئةو شتة ببَيت، بةَمم لةسةرةتاكاندا بةر َيزي خؤشـي بةشـَيك   وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين لَي 
 .بوو لةوةي كةوا كؤمةَلَيك لَيدواني داو هةمان هةَلوَيسيت ئةو وتار خوَينانةي هةبوو

لة دواي ئةمةوة سـةبارةت بـة ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي توندوتيـذي، بـةر َيز وةزيـري ئـةوقار و كاروبـاري          
ةَلَيك سيديية، ئةوةة مشتَيكة لة خةروارَيك، كةوا لةبةردةسـتماندايةو رؤذانـة دةبيـنني    ئايين، ئةوةة كؤم

ــةوة،       ــارةة دةبن ــوَيندا دووب ــدَيك ش ــنني لةهةن ــة دةبي ــدن و رؤذان ــةكاني راطةيان ــة كةناَل ــةوة ل ــاَلو دةكرَيت ب
 .لةمةشياندا بة هةمان شَيوة هاتنةوة لةو بابةتة دوان

ك لةو بابةتانةي كةوا خاَلَيكي طةشة لةو هةرَيمةي ئَيمةدا مةسةلةي بووني بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، يةكَي
جياوازي بريو راية، دابني كردني ئازاديية بؤ هةموو كةسَيك، بؤ بريو راي جيا جيـا، بـؤ ئـايين جياجيـا، بـؤ      

بينني لة هةندَيك ثَيكهاتةي جياجيا، يةك لةو شانازيانة بووة كة لة دنيادا شانازميان ثَيوة كردووة، بةَمم دة
كاتدا لةسةر مينبةري هةندَيك لة مزطةوتةكانةوة ديسانةوة فتوا دةدرَيت بةرامبةر بة نووسةران، بةرامبةر 

 .بة ئازادي نووسني، بةرامبةر بة رؤشنبريان، بة شاعريان
كمان هةيـة  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، من ئةو ثرسيارة ئاراسـتةي بـةر َيزت دةكةمـةوة لَيـرةدا، ئَيمـة ياسـاية      

ياساي ضاثةمةنية لة هةرَيمي كوردستاندا، نووسراو، كتَيـب، ضـاثةمةني بـةثَيي ئـةم ياسـاية ضـاث دةكـرَين،        
خَيرة وةزارةتي ئةوقار بَيت بةشداري بكات لة ضاث كردني كتَيبدا، وةزارةتي ئةوقار بر يار بدات كتَيبَيـك  

سا نيية، با ئةو ياساية رةت بكةينةوة بةر َيزينة لة ضاث دةكرَيت، يان ضاث ناكرَيت، ئةطةر ثَيويستمان بة يا
ثةرلةماندا، ئةطةر ياسايةكيشةو بووني هةية، بةر اسيت نابَيت رَي بةو ثَيشـَيلكاريية بـدةين، ئةطـةر قوبـادي     
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جــةلي زادة شــيعرَيك دةنووســَيت لةطــةَل بــريو بــاوةر ي ئــايين ناطونَيــت، ئةطــةر فــةرهاد ثريبــاَل ضــريؤكَيك  
سـاَل ثـَين ئَيسـتا نووسـراوة هةسـت دةكـةين سـووكايةتي كردنـي تَيدايـة، ئةطـةر           ( 811)ات تةرجةمة دةكـ 

شَيركؤ بَيكةس لة شيعرَيكدا هةست دةكةيت سووكايةتي بة ئايني كردووة، با بيدةين بة دادطا، با دادطا لَيـي  
رَيكـة، ثَيويسـتة   بثَي،َيتةوة، نةوةك لةسـةر مينبـةري مزطةوتةكانـدا فتـواي بةرامبـةر بـدرَيت، ئةمـة خةتة       

 .بةري لَي بطريَيت
بةر َيزينة، اوونةمشان زؤرة لة تاريخ لةمانة، ئةطةر رَيطام ثَي بـدةن يـةك اوونـةي زؤر ب،ـووك بَينمـةوة،      

لة ميسر لةسةر مينبةرةوة فتواي كوشتين درا، كاتَيـك  ( فةرةج فؤدة)كاتَيك كةوا نووسةرَيكي طةورةي وةكو 
ــت بؤضــي   كــةوا تريؤريــان كــرد لــة دادطــا  ــي دةَلَي ــك دادوةر رووبــةر ووي تريؤريســتةكة دةبَيتــةوة، ثَي دا، كاتَي

كوشتت  دةَلَيت لةبةر ئةوةي كافر بوو، دةَلَيت بؤضي كافر بوو  دةَلَيت ضـونكة كتَيبَيكـي نووسـيوة، دةَلَيـت     
، ئـا لةشـكرَيك لـة    تؤ كتَيبةكةت خوَيندنةوة  دةَلَيت نةخَير، بؤ نةختوَيندؤتةوة  دةَلَيت خوَيندةواريم نيية

خةَلكي نةخوَيندةوار هان دةدرَيت، ئَيمة هةست بةو خةتةرة دةكةين، تكاية هةوَل بـدةين، هـةرطيز لةطـةَل    
ئةوةدانني نووسةرَيك بَيـت سـووكايةتي بـة ئـايني بكـات، ئَيمـة دةسـتوورمان هةيـة، ئَيمـة ياسـامشان هةيـة،            

ة هةرَيمدا، ثَيويستة كار بكـةين، نـةوةك كةسـانَيكي تـر     بةثَيي دةستووري عَيراق، بةثَيي ياساي كارثَيكراو ل
 .بَين شوَيين ياساو دادطاكااان لَي بطرنةوة

ــةموو          ــةرووي هـ ــة سـ ــتان لـ ــةَلطاي كوردسـ ــي كؤمـ ــتين ئاسايشـ ــارة ثاراسـ ــةمان، ديـ ــةرؤكي ثةرلـ ــةر َيز سـ بـ
ثاراسـتين ئاسـاين و   بةرذةوةندييةكةوة دَيت، كاتَيك ئَيمة ئةو قسـانة دةكـةين، مةبةسـتمان ئةوةيـة، بـةَمم      

هَيمين هةموو تاكَيك لةنَيو كؤمةَلطادا كةمرت نيية لة خؤثارَيزي لة تريؤرو خـوَين رَيـذي و ئـةو در ندةييـةي     
ئةطةر هةبوو بَيت، ديارة لة هةر كؤمةَلطايةكدا ئةطةر بَيتو كار بةياسا نةكات شريازةكةي دةث،ـرَيت، لَيـرةدا   

ي ياسا، هةر لة بةرزترين بةرثرسي دةسةَمتةوة تـاكو هاووَمتيـةكي   ثَيويستة هةموومان ب،ينةوة ذَير ضةتر
ئاسايي، ئةمـةة بـةوة دةكرَيـت ثَيموايـة وةكـو ثرؤذةيـةك كـار لةسـةر ئـةوة بكـةين وتـاري رؤذانـي هـةيين              
ضوارضــَيوةيةكي بــؤ دابنرَيــت، ضوارضــَيوةيةك نــةوةك مبانــةوَيت مةســةلة ئاينيــةكان قةدةغــة بكــةين،          

ــت ــَيوةيةك بَيـ ــرتين     ضوارضـ ــت باشـ ــةدا دةتوانرَيـ ــةوقار، لةمـ ــري ئـ ــةر َيز وةزيـ ــةوة، بـ ــةن بةر َيزتانـ لةميـ
 .مةبةستةكان بثَيكيت

بةر َيز وةزيـري ئـةوقار، يـةكَيك لـةو باسـانةي كـة بـةردةوام لةسـةر مينبـةري مزطةوتةكانـةوة باسـي لَيـوة             
ان لَيوة كرد، ئةو مةسةلةية دةكرَيت، مةسةلةي خةتةنةي مَيينةية، هةروةكو هةندَيك لة هاوكارانيشم باسي

 .بةجؤرَيك ورووذَيندراوة جؤرةها تةفسريي تري بؤ كراوة
بةر َيز وةزيري ئةوقار، ئةطةر ثَيتوا نييـة بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو كَيشـةية، ئـةو مةسـةلةية ثَيويسـتمان          

رَيت و يـةكال  بةوةية فتوايـةك لةميـةن ليذنـةي بـاَمي فتـواو يـةكَييت زانايـان سـةبارةت بـةو مةسـةلةوة بـد           
بكرَيتةوةو كةسَيك نةيةت خيالم ئةو مةسةلةية قسة بكات، ئةطةر دةَلَيت فتوايةك دراوة لـةو مةسـةلةيةو   
ئةمة يةكال بؤتةوة، وةكو ئةوةي لة ثةرلةماني كوردستانيشدا لةسةر ئةو ياساية كةوا بة هةموومانـةوة، بـة   
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دةنطمـان لةسـةرداو قةدةغـةمان كـردووة، بةر اسـيت       ئاينة جياجياكانةوة تَير وانينـة سياسـية جياجياكانـةوة   
ثَيويست ناكات لة مزطةوتـةكان بـَين و بـةو جـؤرة قسـةي لةسـةر بكـةن، ئةطـةر ثَيشـت وايـة نـةخَير ئةمـة             
بةثَيي ئايةت و قور ئان، بةثَيي حةديس و قور ئان ئةو مةسةلةية واريدة بكرَيت، زةمحةت نةبَيت بةر َيزتان 

كي وةكو مستةفا زةَلمي بدةيتةوة، كة زانايةكي طةورةية، كة ثرؤفيسؤرَيكي طةورةيـة،  دةكرَيت وةَممي كةسَي
هــاتووة بــة ئايــةت و قور ئــان، بــة حــةديس تــةحرميي ئــةو مةســةلةيةي كــردووة، دةكرَيــت بؤمــاني يــةكال    

 بكةنةوة، بزانني كامةي راستة 
اَلة لةو وَمتـةدا هـةموو ئـاين و ثَيكهاتـةكان     بةر َيز وةزيري ئةوقار، ئَيمة يةكَيكي تر لة خاَلةكان ساَلةهاي س

بة يةكةوة دةذين، هةست دةكةين لةسةر مينبةري مزطةوتةكانةوة هةندَيك وتاربَيـذ، دووبـارةي دةكةمـةوة    
ــرا         ــايين ب ــاواني ئ ــة ثي ــووكايةتي ب ــن س ــةكان دَي ــة مزطةوت ــدَيك ل ــةري هةن ــةر مينب ــذ لةس ــدَيك وتاربَي هةن

ان دةكةن، سـووكايةتي بـة جـةذن و ئـاين و بؤنـةكانيان دةكـةن، زةمحـةت        مةسيحيةكااان، برا ئَيزيديةكاا
نةبَيت تا ئَيستا ضيتان كردووة بؤ ئةمة  ئييرائاتتان لةطةَل كـَي كـردووة  ئـةوةي كـةوا مـن تَيبينـيم كـرد        
 بَيت خاَلَيكي تر لة ثرسيارو لَيدواني هةندَيك لـةو بةر َيزانـةة ئةوانـةي كـةوا بـرا مةسـيحيةكان، هـةروةها       

ئامينة خان دوَييَن بابةتَيكي باس كرد، هةست دةكةين بةر َيزيشـت كـة وةزيـري جؤرَيـك جيـاوازي دةكـةيت       
لةنَيوانياندا، دةكرَيت ئةو ثرسيارة بكةم، تا ئَيستا سةرداني ضةند شوَيين ئايين، ضـةند مةتراخنانـة، ضـةند    

ةوا شوَيين ثـريؤزي بـرا ئَيزيديةكانـة،    كةنيسةت كردووة هي برا مةسيحيةكان  دةكرَيت ثَيمان بَلَيي ملن ك
كة شوَيين حةجيانة، ساَمنة لة هةموو دنيادا ئَيزيديةكان رووي تَي دةكةن وةكو حـةج كـردن بـةثَيي داب و    

 نةرييت ئايين خؤيان، بةر َيزتان بةمي داضوون 
( 511)فن نزيكـةي  دةكرَيت ثَيمـان بَلَيـي كـة لـة مـاوةي ئـةو ضـةند سـاَلةي كـةوا بـةر َيزتان وةزيـري ئـةوقا            

مزطةوتي تازة كراوةتةوة، تةنها يةك كةنيسة كراوةتةوة، كة بةردي بناغةي دانـرا دةبوايـة بـةر َيزتان لـةوَي     
ــةرداني       ــردووة، سـ ــةوقافم كـ ــي ئـ ــةرداني وةزارةتـ ــؤم سـ ــن خـ ــةبوون، مـ ــادة نـ ــةَمم ئامـ ــة، بـ ــادة بوونايـ ئامـ

 .كؤمةَلَيك طلةييشيان لة جةنابت هةيةبةر َيوةبةرايةتيةكاني ئَيزيدي و مةسيحيشم كردووة، ئةوان 
بةر َيز وةزيري ئـةوقار، ئَيمـة كاتَيـك لَيـرةدا وةكـو ئةنـداماني ثةرلـةمان ئـةو قسـانة رووبـةر ووي جـةنابت            
دةكةينــةوة، بــةر َيزتان وةزيرَيكــي حكومــةتن، وةزيــري ئــةم هةرَيمــةن، ئــةم هةرَيمــة ثَيكهــاتووة لــة هــةموو  

دةبَيت بةر َيزتان كاذي ئـايين خـؤت زؤر شةخصـية ئةمـة لـة خـؤت دار نـي        ثَيكهاتةكان، بؤية هةست دةكةين 
لةو كاتة، بةر َيزت كة وةزيري، نة ئيسالمي، نة مةسيحي، نة ئَيزيدي وةكو وةزيرَيك مةسةلة ئاينيـةكان بـؤ   

ن خؤت، ئةمةي تر لة شوَيين تردا دةكرَيت بة يةك ضاودا سةيريان بكةيت، بةَمم ئَيمة بةداخـةوة ئةوانـةما  
 .نةبيين بوو

بةر َيز وةزيـري ئـةوقار، بابـةتَيكي تـر، كـةوا باسـي لَيـوة دةكـةين ئـةم قوتاخبانـة ئاينيانـةي كـةوا هـةبوون              
لةسةردةمي كابينةي ثَيشوودا داخران، ئةوانةي كةوا ناياسايي بـوون، بـةَمم هةنـدَيك لةوانـة تـاكو ئَيسـتاة       

 لةطةَلدا بَيت تةعاموليان لةطةَلدا دةكرَيت، بؤضي 
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بؤضي دةبَيت تةعاموليان لةطةَلدا بكرَيت  نووسراويشيان بؤ بةر َيزتان كردووة، بةر َيزيشتان بةهةمان شَيوة 
وةَممتان داوةتةوة، ئةي كردنةوةي ئةو قوتاخبانـةو حوجرانـةي كـةوا لـة مزطةوتةكانـدا لـة هـةر شـوَينَيكدا         

ر دةكرَيـت، تـا ضـةند لةطـةَل ياسـاو      حةوت كةس هةبَيت، دةكرَيت بـة حوجرةيـةك وةكـو قوتاخبانةيـة سـةي     
رَيساكاندا وَيـك دَيتـةوة  ئـةي سـةبارةت بـة ثـةميانطاي ئيسـالمي لـة هـةولَيردا هةيـة، ئةمـة ثةميانطايـةكي             
قانونيةو ئاطادارين و دةستخؤشيتان لَي دةكةين، بةَمم كؤمةَلَيك لق و ثاشكؤي بؤ كراوةتةوة لـة شـوَينةكاني   

 يةو شوَيناني ترين، ئةمة بةثَيي كام رَينمايية وةكو سلَيماني و ئاكرَي و ران
ــة       ــَين، كــة ل ــت ســوودو زةرورةتــي ئــةو شــةة بةر َيوةبةرايةتيــةمان ثــَي بَل بــةر َيز وةزيــري ئــةوقار، دةكرَي
سةردةمي خؤتاندا لة وةزارةتةكة كردووتانةوة، تةنانـةت بةر َيوةبةرايـةتي هةيـة كردووتانةتـةوة، تـا ئَيسـتا       

شي نيية، سةرباري هةموو ئةوانة سةبارةت بةوةي كةوا هاوكارامن دوَييَن باسـيان كـرد   يةك تاكة فةرمانبةري
هةزار دؤمرةي دراوةتة كؤمثانيايةكي سعودي، كة نزيكةي دوو مليؤنـة، هةرضـةندة   ( 1861)سةبارةت بةو 

ت و طواية ئـةوةي  ئةمشةو ئَيمة لة هةواَلةكانيشدا بينيمان، بةر َيزيشت دوَييَن باست كرد، كةوا ئةمة طريا بَي
كؤمثانياكة، بةَمم لةمةشياندا ئةوةي ئَيمة تَيبينيمان كرد بَيت لةو طرَيبةستةي كةوا بةر َيزتان كردووتانـة،  
شةرتَيكي جةزائي ئةوتؤ، ياخود طرَينيتيةكي روون دانةنراوة، كـةوا كاتَيـك ئةطـةر هـاتو ئةمـة جـَي بـةجَي        

 كومةتي هةرَيم بطةر َيتةوة، ضي كراوة لةو بارةيةوة نةكرَيت، كارةكة نةكرَيت، ئةو ثارةية بؤ ح
دوا خاَلم، دوا ثرسيارم، ضةند روون كردنةوةيةك لةخؤ دةطرَيت، بةر َيز وةزيـري ئـةوقار، هةسـت دةكـةين     
لة ئين وكارةكاني بةر َيزت لةنَيو وةزارةتدا، هةندَيك، يان بةشَيك لةو بر يارانـةي كـة دةريدةكـةيت خـيالم     

ييــةكانن، بــؤ اوونــة، ســةبارةت بــةوةي كــة ثَيشــرت بامســان كــرد رَيككــةوتنتان لةطــةَل كؤمثانيــا ياســاو رَينما
سعوديةكة ضؤن كراوة، ضية  ئةمة مةوزوعَيكي ترة، بةَمم زةمحةت نـةبَيت بـةر َيزت وةزيـري ئـةوفاقي لـة      

سـةرؤكايةتي  هةرَيمي كوردستاندا، بةة حةقَيك نووسراوت كردووة، بـةبَي ئـةوةي مةرجةعيـةتي خـؤت بـؤ      
اىل صااحب السامو امللاك االماري السالطان      )حكومةت و سةرؤكايةتي هةرَيم بطةر َييتةوة، ئةمة نووسراوةكةية، 

، بةة حةقَيك، ضـؤن ئةمـة رَيطـا درا بـةر َيزتان ئةمـة بكـةن  دةبَيـت        (عبدالعزيز ال السعود حفظ اهلل ورعاه
 .بؤماني روون بكةيتةوة

كــةوا بــة ئيفــاد ( ضــةركيس حمــي الــدين حممــد امــني )كةســَيك بــةناوي  نووســراوَيكي تــر كــةوا كردووتانــة 
ناردووتانة بؤ سعودية، زةمحةت نةبَيت بةة حةقَيك كور ةكـةتان لةطـةَل نـاردووة  كور ةكـةي لةقـةبي نـاوي       

 .ـة(ذَيدار ضةركيس حمي الدين)ناونيشاني عينواني ضية لة وةزارةتدا  كة 
بامسـان كـرد ئةوةيـة نووسـراوَيك بـؤ بـةر َيزتان هـاتووة، كـة دةَلـَين           يةكَيكي تر، لةوانةي مةكتةبةكان كـةوا 

ــةناوي         ــة ب ــر، مةكتةبَيك ــؤ وةزي ــةك ب ــت، ن ــؤ وةزارةت دَي ــراو ب ــة نووس ــةن، ئةم ــةَل دةك ــيان لةط تةعاموليش
ــان  ) ــافيعي ك، ــدي ش ــة      ( دواناوةن ــالمي، ئةم ــاي ئيس ــةوقار و كاروب ــري ئ ــةر َيز وةزي ــت ب ــةتي، دةَلَي ناردووي

جـارَي، داواي كـردووة، ئةمـة ليسـتَيك نـاوة تةلةبـةن وةربطريَيـن لـة خوَينـدطا حكوميــةكاني          ناونيشـانةكةي  
جةنابتان، تيايةتي ضةند كةسَيكيان ثؤَلي يةكن، بةهةر حاَل، زةمحةت نـةبَيت ئـةي ثـؤَلي دووةكـان كـَيني       
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َيندووة  ئةطةر ثؤَلي ئةطةر ثؤَلي دووة لة كوَي يةكي خوَيندووة  ئةطةر ثؤَلي سَيية يةك و دووي لةكوَي خو
ضوارة ئةواني تري لةكوَي خوَيندووة  يةك تا ضواري تَيدايـة، ئَيمـة كـة بـاس لـةوة دةكـةين ئةوانـةي كـةوا         

 .ناقانونني و شةهادةيان نيية، بؤ ئةوةي تةزويرات نةمَينَيتةوة
هةســيت ثــَي بــةر َيز وةزيــري ئــةوقار، يــةكَيكي تــر لــةو نووســراوانةي كــة موخالةفةيــة جــةنابت كردووتــة، 

متانـدا دةسـةَمتي   ( مةريوان نةقشـبةندي )، واتا (مةريوان حممود كاكة شَيخ)دةكةين مداني كةسَيكة بةناوي 
خؤتانة، دةستتان خؤة بَيت، بةَمم لة ئةمرةكة دةَلَيت بةثَيي ئةو دةسـةَمتةي كـة ثَيمـان دراوة، دةسـةَمتي     

ؤضي  بؤضي متانـدا  لةبـةر ئـةوةي ثرؤذةيـةكي ثَيشـكةة      خؤتة، كةس ناتوانَيت نكؤَلي لةوة بكات، بةَمم ب
كرد بوو، داواي ضاكسازي دةكات دةبَيـت مبـدرَيت ئـةوةي داواي ضاكسـاري بكـات، ئةمةشـيان قةيـدي ناكـات،         
ــةو         ــةري ئ ــة بةر َيوةب ــردووة ب ــت ك ــذكارَيكي وةزارةت ــة، راوَي ــة بةر َيوةبةرايةتي ــةر َيزتان ئةم ــاتين ب ــةَمم ه ب

ة، من نازامن لة بةر َيزتان دةثرسم، دةكرَيت راوَيذكارَيك ثلةي بةرزترة لة بةر َيوبةري طشـيت  بةر َيوةبةرايةتي
 .بيكةيت بة بةر َيوةبةر لةوَي، ئةمة دةقي نووسراوةكةي جةنابتانة

بــةر َيز وةزيــري ئــةوقار، هيــوادارم بــة دَل فراوانيــةوة وةَممــي ثرســيارةكااان بدةيتــةوةو والســالم علــيكم   
 . وبركاتةورمحة اهلل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر مامؤستايةك مزطةوتي خؤي جَي هَيشت بَيـت لـة كـاتي ئةسـناي نوَيـذي خؤيـدا نووسـراوي رةمسـي بـؤ          
ئييرائاتي لةبةرامبةردا بكرَيت، هـةتا ئَيسـتا يـةكَيك لـة بةر َيوةبةرايةتيـةكاني ئـةوقار سـةر بـة         ضووة، كة 

وةزارةتي ئةوقار و كاروباري ئايين كةسَيك نةهاتووة بَلَيت فالن مامؤستا وةزيفةي خؤي بةجَي هَيشتووةو، 
وايـي نـاوي ئـةو مامؤسـتايانةتان     بامسان كرد زؤر ئييرائامتان كردووة لةطةَل مامؤستايان، خةَلكين بةناو، د

ــنم ئــةو      ــنم و دةدةمــة دةســت جــةنابت كــة مبــراون، لةســةر وةزيفــة، لةســةر خوتبــة، بــؤت دةهَي بــؤ دةهَي
مامؤستايانةي كة مبراون، ضةند جار طوتتان ضؤن ئييرائات دةكةيت  زؤر لة بةر َيزان باسي ئةوةيان كـرد،  

لةطـةَل بكـةيت، دوو مـانط، سـَي مـانط، ضـوار مـانط لةسـةر         خؤ من خوَينيان نامذم، ئةطـةر ئييرائاتَيكيـان   
وتارةكةي مدةدةيت، يان هةر مي دةدةيت لةسةر وتار، نة فةسَلي دةكةيت، نـة ئـةومو ئـةومي بـؤ دةكـةيت،      
تةنها لة وتار مي دةدةيت، بةرامبةر بةوةي كةوا موخالةفةيةكي كردووة، لة تـةعليمات و رَينماييةكانيشـدا،   

يــا ســزادان ضــةند مةرحةلةيــةكي هةيــة، ضــةند قؤنــاغَيكي هةيــة، هــةر يــةكَيك بــةثَيي           لــة هــةموو دن 
 .موخالةفةكةي خؤي ئييرائاتي لةطةَلدا دةكرَيت

مةسةلةي خةتةنة كردني مَيينة، جارَي لة مةنتيقةي ئَيمة هةر لةوانةية خةَلك ناوي نةبيسـت بَيـت، هـةر    
انـة، مـن لـةوَي ذيـاوم، لـةم ماوةيـة خـةَلك ئـةم شـتةي          نةبووة، كة مةنتيقةي شارةزوورو هةَلةجبـةو هةورام 
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طةورة كرد، ئةطينا نازامن كةي ئةوةندة طرنطـة باسـي خةتةنـةي مَيينـة بكـةيت، ئَيسـتاة واي لَيهـاتووة لـة         
كةس نةبيسرتاوة، تةقريبةن طوزةشت، جـةنابت ئَيسـتا دةيهَينيـة مةيدانـةوة وةكـو برينَيـك دةيكؤَلَينيـةوة،        

 .ضوونةما، رؤيشت، بةسةر
بةشداري ئةو مةسائيالنةي كة جةنابت باست كرد، نوَينةرااان لة هةموو وةزارةتةكاندا بةشدارن، بـؤ ئـةو   
مةسةمنةي كةوا ثةيوةنـدي بـة بةرذةوةنـدي طشـتيةوة هةيـة، ثَيشـنيار تةقـديم دةكـةن، هةيانـة ئةنـدامي           

كـرد، كؤنفرانسـي لةسـةر كـرا،     دائيمني لة وةزارةتةكاني تـردا، هـةروةها مةسـةلةي وشـةي جةنـدةر بامسـان       
كؤتايي ثَي هات بةر َيزةكان، باسي نةما، كةس باسي ناكات، لة مينبةرة باسي نـةماوة، ئينيـا نووسـرا جـؤري     
كؤمةَميةتي و كؤتايي ثَي هات، ماناي ترين هةَلدةطرَيت، بةَمم مـادام ثةرلـةمان قـةراري لَيـدا، كؤتـايي ثـَي       

ن كــرد ياسـا سـةرووي هـةموو شـتَيكة، هـةموو ئينسـانةكان، هــةموو       هـات و كـةس باسـي ناكـات، وةكـو بامسـا      
 .هاووَمتيان لةبةرامبةر ياسا يةكسانن

بةنيسبةت ثرؤذة ياساي توندوتيذي، نازامن توندوتيذي بةو شَيوازةي كـة لـة هةنـدَيك وَمت هـةن، ئَيمـة لـة       
ي لـة وَمتـي ئَيمـة نييـةو     كوردستاندا سوثاس بـؤ خـوا بـةوة مةشـهورين و شـانازي بـةوة دةكـةين توندوتيـذ        

نةماوة، ضةند جـار باسـم كـرد بةر َيزةكـةم، تـؤ بـة مـن دةَلَيـي وتـار دةَلَيـي، خؤشـت وةكـو وتـار وا بـوو، لـة                
ئيسالمدا مةسةلةي توندوتيذي نيية، مةسةلةي رَيز لَينان لة مرؤخ، دوَييَن بامسان كرد هةموو كةسَيك مام 

زةرورن، زةرورياتَيكن ثارَيزطاري لَي بكرَيت، وةكـو ديـن، عـةقَل،    شتة نج خؤي هةية، هةموو كةسَيك ئةم ثَي
 .شتةي هةبَيتنج نةسل، نةفس، مال، كة دةبَيت هةموو كةسَيك ئازادي ئةم ثَي

دةربــارةي بــريو را، هــةر كةســَيك هــةر بــريو بــاوةر َيكي هةيــة كــةس ناتوانَيــت زوَلمــي لــَي بكــات، ئــارةزووي    
كـة تـؤ لـةم كوردسـتانة دةذيـت، لـةم وَمتـة دةذيـت، شـعورو هةسـيت لـة            خؤيةتي، سةربةخؤية، بةَمم حةقة 

ي ئــةم خةَلكــةو ئــةم هاونيشــتمانيانة بثارَيزيــت، كــة ســواري ســةيارةيةك دةبيــت، يــان ســواري ثاســَيك  85%
دةبيت لة شوَينَيكي قةرةباَلغ لة ضاخيانةيةك، ئةو كةسةي جطةرة دةخوات، كاكة شعوري ئةو خةَلكة راطـرة،  

 .خةَلكةي بةرامبةرت راطرة هةسيت ئةو
مةسةلةي ضاثةمةني لة وةزارةتي رؤشـنبريي، دواي كؤنفرانسـةكة يـةك كتـابي هـيض كةسـَيك نـةهاتووة بـؤ         
وةزارةتي ئةوقار ضاث بكرَيت، دةتوانيت بةَلطـة بهَينيـت ئةطـةر هةيـة، مةطـةر خؤيـان يـةكَيك هَينـا بـَييت          

ب،ـَيتةوة، ئـةطينا وةكـو رةمسـي، وةكـو كتـاب، كتابَيـك        بةمي كةسَيك شةخصي بَيت بـؤي خبوَينَيتـةوةو ثيـا    
 .نةهاتووة بؤ مي وةزير ئاطاي لةوة بَيت، كةوا لَيرة ثَييدا ب،نةوةو ضاث بكرَيتةوة

ـةوة داخراون، هةرضي خوَينـدكاران و قوتابيـان و مامؤسـتايان هةيـة     1/9/1118قوتاخبانة ئةهليةكان، لة 
ةها ئةو ليذنة ثَينج وةزيريةي كة دانرا بوون بؤ سةرثةرشـيت ئـةم   بة قةراري ئةنومةني وةزيران و، هةرو

مةسةلةية كؤتايي ثَي هات و هةموويان هاتنة سةر وةزارةتي ئةوقار و بة مامؤستاكان و بة قوتابيةكانةوة، 
دواي ئةوة تاقي كردنةوةيةك كراو سةرؤكايةتي ثةرلةمانين ئاطاي لةوةية كة تاقي كرانةوة ئةوانـةي كـةوا   

دةي شةشي دينيان هةبوو، ئةو كاتة دوو ئيدارةيي هةبوو، ئـةوةي لـة هـةولَيردا بـوو هـيض كَيشـةيةكي       شةها
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نةبوو، ئةوانةي لة سلَيماني بوون وةزيري ئـةوقار ئيمـزاي لةسـةر كـرد بـوو و نـارد بـووي بـؤ كؤليـذةكاني          
ن هَينا بوو، يـةكَيكيان تيـا   بةغدا لةوَي وةرطريا بوون، شةهادةي بةكالؤريؤس، هةيانة ماستةر، هةتا دكتؤرايا

ــةي        ــةوة دكتؤراك ــةو كات ــةوةو ل ــتا دةرس دةَلَيت ــوو، ئَيس ــةو كوليةكــة ب ــةمي ئ ــة يةك ــةَلكي بيارةي ــة خ ــوو ك ب
هَيناوةتةوة، بةَمم تؤ دةَلَييت ئَيستاة مامةَلة دةكةن لةطةَل وةزارةتي ئةوقار، كام مامةَلة  كام كتـاب  كـام   

ئَيمــة ليذنةيــةكي تــر هــةر بــؤ كابينــةي ثَينيــةم بــة هــةمان شــَيوة   نووســراو  ئينيــا ئةطــةر لــةم ماوةيــةدا
ليذنةيةكي وةزاري تر دروست بؤوة، بؤ ئةوةي ئةوانةي ماون، ئةوانةي شـةهادةي دينيـان هةيـة بةرامبـةرة     
بة ئامادةيي، ئةوة نزيكةي ساَل و نيوَيكة ئَيمـة خـةريكي ئـةوةين لةطـةَل وةزارةتـي ثـةروةردة، لةطـةَل ئـةو         

زيرة بةر َيزة بؤ ضارةسةر كردني و، هةروةها لة ليذنةي ياسايي لة ثةرلةمان هـاتن هةنـدَيك نامـةو    ثَينج وة
بةَلطةنامةيان هَيناوة، كة ئةم شةهادانة لة هةر سَي موحافةزةي كوردستاندا ناخوات، ئةطينا لـة هـةر ثـازدة    

بووين بةوة، كةوا تاقي كردنةوة موحافةزةكةي تر دةخوات، لةبةر ئةوة ئَيمة لة هةرَيمي كوردستانني رازي 
بكةنةوة، ئَيستاة ئةطةر كتابَيك هةبَيت بؤ ليذنةي ئةوقار كـة دانـراوة بـة رةزامةنـدي هـةردوو وةزارةت،      
هةروةها ليذنةي كؤنرتؤل دانراوة، ليذنةي لَيثرسينةوة دانراوة، تةعليمات دانراوة، كـةوا ضـؤن ئةمانـة بـَين     

ــة ب  ــةم كتابان ــكَيكةوة ئ ــةوةي     بــةة موستةمس ــةر ئ ــراوة، لةب ــار تــةئييل ك ــةند ج ــدةن  ض ــان ب ــنن ئيمتيح َي
 .موستةمسةكات بة تةواوةتي نة طةيشتؤتة دةستيان

مةسةلةي ئةو قائيمةي كة بةرزت كردؤتةوة، ناوي ئةو ك،ـانةي تيـا بـوو، ئَيمـة هـةتا ئَيسـتا رةزامةنـدميان        
ة لةمي ئَيمةن، ماوةيةكة هـاتوون دةوام  نةداوة، نووسراوَيكيان نووسيوة لة مةدرةسةي شافيعيةوة، ئةم ك،ان

بكةن، بةر َيوةبةرايةتي خوَيندطاي سلَيماني رةزامةندي نةداوةو داواتان لـَي دةكـةين وةزارةتـي ئـةوقار ضـي      
لةم ك،انة بكةين  لةبةر ئةوةي ئةم ك،انة تةمةنَيكيان هةية حةز بة خوَيندن دةكـةن، مـةجاليان نـةبووة،    

ن، ئةطةر تةمةنيان زيـاتر بَيـت مةسـةلةن دوو، سـَي سـاَل زيـاتر بَيـت، ضـوار سـاَل          بواريان بؤ نةدراوة خبوَين
زيــاتر بَيــت، هةيانــة مــاَل و منــداَلي هةيــة، هــةر داواي كــردووة خبوَينَيــت، بــةَمم تــاكو ئَيســتا ئَيمــة بؤمــان   

اخبانةيةمان ثـَي  نووسيوةتةوة، ئايا لة ة قوتاخبانةيةكةوة دةرضوون هاتوون بؤ مي ئَيمة  ثَيويستة ئةو قوت
بَلَين كة لة وةزارةتي ثةروةردةوة هاتنب، ئَيمةة ئةو وةختة هةوَل دةدةين ضارةسـةرَيكيان بـؤ بدؤزينـةوة     

 .ئةطةر لةمة زياتر هةية دوايي هةَلستةوة بَلَي وا نيية
ن ئـةو شــةة بةر َيوةبةرايةتيــةي كــة باســي دةكــةيت، دوانيــان لــة هــةموو وةزارةتــةكان، ئةنومــةني وةزيــرا 

بر ياري داوة بيكةنةوة، دَلنيايي جؤري، لةطةَل طرَيبةستةكان، بةبر ياري ئةنومةني وةزيران دةبَيت هـةموو  
حبوسم كرد، ومت دةبوايـة ئـةوةي   ووةزارةتَيك بيكاتةوة، ئةوةي دوَييَن باسي بةر َيوةبةرايةتي ئريشادو دةعوا 

ثرسـياري ئـةو خةتيبانـة، دةبَيـت بـة تـةقيم       لة وةزارةتي ئةوقافـدا هـةبَيت، ضـونكة ئةمـة دةبَيـت بةسـةر       
كردنــي ئــةو خةتيبانــة، دةبَيــت بــةهؤي ئــةوةي كــةوا ســيمينارو كــؤنفرانس و ئةوانــة بكاتــةوة بــؤ هــةموو   
مامؤسـتايان و موتابةعــةيان بكــات، باسيشــم كـرد ئــةوة ضــوار بةشــي هةيـة، ضــوار هؤبــةي هةيــة، هــةروةها    

ةزارةت، كـاتي خـؤي هؤبـة بـووة، ئَيمـة سـةمحيةتي خؤمـان        بةر َيوةبةرايةتيةكي تر هـي خةدةماتـة لـةناو و   
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هةيةو ثَيويستمان ثَي هةيةو بةرذةوةنـدي وةزارةت وا بـووة، خـةدةمات لـة وةزارةتةكـة كـةم بـووة، ضـونكة         
 .هؤبةي هةبووة، بةَمم ئَيستا هةموو فةرمانبةرةكان رازين بةوةي كة ئَيستا ئةو خةدةماتة هةية

ئةوةي ثةيوةندييةكان، ئةو ثةيوةنديانة بؤ ئيستيقبالة، بؤ بةدواداضـووني كتابـة،    بةر َيوةبةرايةتيةكي تر، 
بؤ سةرداني بةر َيوةبةرايةتيةكانـة، بـؤ سـةرداني وةزارةتةكانـة، بـؤ سـةرداني دامودةزطاكانـة، بـؤ بـة ثـريةوة           

يانـةوة، ئةوانـة   ضووني ئةو ميوانانةن كة لة خارجيةوة دَين، كة لة بةغداوة دَين بؤ سةيتةرة دةضن بـة دةم 
 .دةنَيرين، ئةوانةي كة لة وَمتاني ترةوة دَين ئةوان دةنَيرين، ئةمةة ئةو بةر َيوةبةرايةتيةية

 .من لةطةَل ئةوةشدا ضوار تَيبينةرايةتيمان كردؤتةوة، لة رواندوز، لة بةردةر ةة، لة دوكان، لة شوَيين تر
دةفــةرمووَيت و هــةموومان دةَلــَيني كوردســتانيةكان بةنيسـبةت فــةرق و جيــاوازي، ئَيمــة دةَلــَيني و قور ئــان  

لكام ديااكم   )، (ال اكراه يف الدين)دةَلَيني فةرقي ئينسانةكان نيية، فةرقي مرؤخ نيية، مرؤخ هةمووي ئازادة، 
جوولةيـةكي موسـَلمان بـوو، بـؤ كـةس نييـة، بـؤ هـيض         (  )، ئةطةر كةس لة زةماني ثَيغةمبةردا (ول  دي 

ةكليف بكات لةو كابراية كة منداَلةكاني بَيتة سةر دينةكةي، لةبةر ئةوةي بةزؤر نيية، بةرثرسَيك نةبووة ت
هةر شتَيك بةزؤر بوو نةتييـةي بـاة نابَيـت، هـةرطيز ئيسـالم، فيكـرةي ئيسـالم بـةزؤر ناضةسـثَي بةسـةر           

اوة  ئَيسـتا  ، خةَلك ئـارةزووي خؤيـةتي، لَيـرة بـةكَي طـوتر     (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)كةسدا، ئينيا 
جةنابت طوتت نوَيذ ناكةيت، كةس ثَيي طوتي نوَيذ بكة  يان برايةكي تـر نوَيـذ ناكـات، كـةس ثَيـي طوتـووة       
نوَيذ بكة  لةبةر ئةوة لَيرة ئةوة نيية، خؤمـان دةزانـني، بـةَمم مـن وةكـو هاووَمتيـةك، وةكـو قـةومي خـؤم          

دا بةختةوةر بن ب،نة بةهةشت، حةز ناكةم كةس حةز دةكةم هةموو هاووَمتيان و هاونيشتمانان لة قيامةت
ــة         ــةرمووَيت ب ــوا دةف ــةند خ ــدوو دةمب، هةرض ــؤم و مان ــةفت دةخ ــةوة خ ــةر ئ ــةم، لةب ــالي جةهن ــَيتة ض ب،

، تؤ عاجز مةبة، قـةليق مةبـة، نـا رةحـةت مةبـة،      (افأنت تكره الاا  حتى يكونوا مؤماني)ثَيغةمبةرةكةي 
بة طوَيت ناكات، لةبةر ئـةوةي ئَيمـة ثـةير ةوي ئيسـالم دةكـةين،       لةوةي كة نايةتة سةر دينةكةت، لةوةي كة

ناتوانني جياوازي بكةين، لَيمان نايةت، يةعين بَي ئةمري خواو ثَيغةمبةر دةكـةم ئةطـةر جيـاوازي و فـةرق     
بكةم، لةو رؤذةي من لة ثةرلةمان سوَيندم خـواردووة ثابةنـدم بـةو سـوَيندةوة، هـةموو هاووَمتيـان، ئـةوةي        

ؤي ئَيمــةي كــردووة، مامؤســتايان، فةرمانبــةراني وةزارةتــي ئــةوقار بــة هــةموو ديانةكانــةوة بَلَيــت    هاتوضــ
جياوازييةكي كردووة لةنَيوان يةك كةسدا، يان حزبايةتي بةكار هَينـاوة، نـةك بـة قسـة، ئينسـان بـة بةَلطـة        

 .م لةدوور لة نزيك ناوةرة دانيشة، مةحكةمة بطرين، ليذنةيةك بطرين بانطيان بكةين يةك بة يةك، بةَم
دةربارةي كاكة شَيخ مةريوانت باس كرد، ئَيمة خةَلكي مةنتيقةيةكني، يـةكرت دةناسـني و كةسـوكاري يـةكرت     
دةناسني، زؤر رَيزمان لة يةكرت طرتووة، هةتا ئَيستا بةرامبةر شةخصي خؤم هـيض طلةييـةكم لـَي نييـة، لـةو      

اوي خؤمان بووة ناردوومانة بؤ ئةنومـةني وةزيـران، ئـةوة    ئةوةي كة تؤ دةَلَيي ثرؤذة، ئةوة هةموو نووسر
داواي خؤمان بووة ئةو شتانة، ثشتيواني لةمة كردووة كاكة مةريوان لَيرةوة، خؤ زةمي وةزيـري نـةكردووة،   

ي، %85بةس من ضةند جار بانطم كردووة، بةر َيزةكةم ئةمة وةزارةتي حكومةتة، ئةو خةَلكةي ئَيمـةة لـة   
ي موسَلمانة، كة تؤ شتَيك دةنووسي لة ثَيشدا بَينة بؤ من با من سةيري بكـةم، مةسـةلةن   %95، لة %91لة 
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ماوةيةك دةيهَينـا يةكسـةر هـةر دةينووسـي، هـةر ضـي دةنووسـي بـؤم دةنـاردةوة، لةوانةيـة مومحةزةيـةك،            
م هةنـدَيك شـت   تَيبينيةك دةبواية خةتَيكم لَي دابوايةو تةواو، يةكسةر دةمطؤت فةرموو باَلوي بكةوة، بـةمَ 

كة دةيكردو ضةند جار ثَيم طوتووة بة كتابي رةمسي، بة نووسراوي رةمسي بؤم ناردووة، ئةو فةرمانبةرانـة  
لةوَي شاهَيدن، كة براي بةر َيز شت باَلو دةكةيتةوة بة وةزيرةكةت بَلَي، بةوانةي تر هةن بَلـَي، ضـونكة زؤر   

نةية لةمي من باة بَيت، مةسـةلةن لـة رَيكخراوَيكـدا، لـة     شت هةية بة باشي دةزانَيت باة دةرناضَيت، لةوا
حزبَيكدا، لةخَيزانَيكدا هةندَي شت هةية بةمي هةندَي كةسـةوة باشـة، بـةَمم بـةبَي ثرسـي رَيكخراوةكـةي،       
حزبةكةي ئةو شتة باَلو نةكاتةوة، ضونكة من ئَيستا حكومةمت و وةزيـري حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتامن،     

دةبَيت ثابةند مب بة بر يارو ياساكاني وةزارةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة، ثابةند مب بة تازة ناتوامن، 
 .ياساكاني ثةرلةماني كوردستانةوة

ضوومن بؤ ملن، نةخَير، من نةضووم بؤ ملن، ئةوة فةرزين نييةو مةرجين نيية، زؤر شـوَين هةيـة مـن    
بةَمم لة موناسةباتياندا لة مستةواي راوَيذكارو مـودير  نةضووم، خؤ شةرت نيية هةموو كات ب،ي بؤ ئةوَي، 

عامدا ناردوومة، لـةجياتي خؤمـان، يـةك جـةذنيان هةيـة سـاَلي ثـار، جةذنةكـةيان كـردووة ئـةو وةفـدةمان            
ناردووة، وةكو باسم كرد ئةوةي خوشكة ئامينة دوَييَن ثرسيارَيكي كرد لة من، طوتي ثرسيارَيك هاتووة، واتا 

تووة تؤ ئيمزات نةكردووة، ئةمر ؤ ضووم ثرسيارم كرد لـة وةزارةت، طـوتي بـةو شـَيوةية نييـة،      كتابَيكمان ها
( 15)مليؤن دينار، دوَييَن باسم كرد، ئـةم  ( 15)داواي ئةوةي كة ميوانداري دَيت بؤ جةذن، داواي كرد بوو 

تـر هـةبوو بـة وةصـل      مليؤن دينارة من طومت زؤرة، بـة دة مليـؤن رةزامةندميـدا، طومتـان ئةطـةر سـةرفياتي      
بؤمان بَينة، ئَيمةة رةزامةندي دةدةين، ئـةمر ؤ وتـي بـايي ضـوار مليؤنةكـةي تـري وسـوَمتي هَينـاوة يـةك          
مليؤنيان هَيناوةتةوة، من دوَييَن طومت ثازدة مليؤن، ضواردة مليؤنيان سةرر كردووة، ضونكة يةك مليؤنيان 

ــووة،       ــوار مليــؤن ب ــوَمتةكان بــايي ض ــا بــؤوة، وس ــؤن، مليؤنَيكيشــيان      هَين ــةوة ضــواردة ملي بــة دة مليؤنةك
( علياه الساالت  )هَيناوةتةوة، ئةوة ثازدة مليؤنةكة، ئةمر ؤة بةبؤنةي يادي لة دايك بووني حـةزرةتي عيسـا   

 .شةة مليؤن دينارمان سةرر كرد بؤ ئةو جةذنة، بؤ ئةو ميوانداريية
زطةوت كراوةتةوة، ئَيمة طومتان دةستخؤشي لة م( 511)مةسةلةي ئيفتيتاحي كةنيسة، يان مزطةوت، دةَلَي 

ــةوة خَيرخــوازان          ــةر ئ ــةوة، لةب ــةوت دةكات ــةن مزط ــةرَيم زؤر بةدةطم ــةتي ه ــةين، حكوم ــوازان دةك خَيرخ
كردوويانةتــةوة، دوَيــيَن طومتــان سوثاســي خَيرخــوازان دةكــةين، كــة ئــةم مزطةوتانــة دةكةنــةوة، ئةركَيكــة،    

كـةوَيت، ئـةوةي كـة سـةرر دةكـات لـة مزطةوتـةكان دةيـدات بـة          بارسووكيةكة لةسـةر حكومـةتي هـةرَيم دة   
ــك        ــؤ خَيرخوازَي ــؤ زاخ ــووم ب ــن ض ــردووة، م ــت ك ــيان دروس ــةوت و قوتاخبانةش ــةر مزط ــةك ه ــر، ن ــتَيكي ت ش
قوتاخبانةيةكي دروست كردووة بر وا ناكةم هيض قوتاخبانةيةك وا اوونةيي بَيـت، ئةوةنـدة جـوان و رَيـك و     

ر نةبَيت كاك نَي،ريخان بؤ تةواو كردنـي نـاو كةلوثةلةكـة ثَيـي داون، لـةوة زيـاتر       ثَيكة، جطة دة مليؤن دينا
خَيرخوازةكة هةمووي كردووة، لة شوَيين تـرين خَيرخـوازان قوتاخبانـةيان كـردووة، هـةتا نةخؤشـخانةيان       
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كــردووة لــة ثــاَل مزطةوتــةكان، مزطةوتةكةشــي دروســت كــردووةو نةخؤشخانةشــي دروســت كــردووة لــةناو    
 .رداهةولَي

طلةيي ئةو مةسيحي و ئَيزيديةكان لة وةزارةت، با بَين طلةيي لة من بكةن و ليذنةية بَيت، شـاهَيدَيك بَيـت،   
من طلةييم لَييان نةبيستووة، لة دةرةوة بة باشي بامسان دةكةن، لةبةر ئـةوةي دةزانـن ئـةوة ئـةم دوو سـاَلة      

 .نئَيمة لةطةَلياندا كردوومانة زؤر بةختةوةرو زؤر خؤشحاَل
مةسةلةي فتـوا دان، فتـوادان طومتـان ليذنـةي فتـواي بـاَم دةيـدات، بـةَمم وةكـو وةزارةت ئَيمـة هـةر شـتَيكي             
شــةرعيمان هــةبَيت، فتــوا لــة وةزارةت نادرَيــت، دةنَيردرَيــت بــؤ ليذنــةي بــاَمي فتــوا، باسيشــمان كــرد كــةوا   

كـةوا يةكَيكـة لةوانـةي كـة داماننـاوة،       لةوانةي كة دوَيـيَن بامسـان كـرد باسـي دكتـؤر مسـتةفا زةَلميـت كـرد،        
يةكَيك لةوانةي كة دامانناوة لة ليذنةي باَم، ئينشائةَلاَل ئةطةر هاتة ثةرلةمان و ثةسند كرا، بؤ ئةوةي هيض 

 .كَيشةيةكمان لةبارةي فتواو ئةوانة نةمَينَيت
جـةنابت بدةمـةوة، زؤر   ئةطةر هةر شتَيكم لة بـري ضـووة، حـةز دةكـةم بـريم خبةيتـةوة، بـؤ ئـةوةي وةَممـي          

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، تةعقيبت هةية  فةرموو
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت بةر َيز جةنابي وةزير لةقسةكاني تةئكيدي لة قسةيةكي من كردةوة، كة ثَيشرت كردم، ئةوين ئةوة 

زتان وةكو وةزير وةَمم نادةنةوة، كَيشةكةي ئَيمة لَيرةداية، من ثرسيار دةكةمةوة جةنابي بوو كة طومت بةر َي
وةزير ضةند جار باسي ئَيزيدي و مةسيحيةكان دةكـات دةَلَيـت ئَيمـةو ئـةوان، بـةر َيزي وةزيـري هةمووانـة،        

اوازييةكـةدا كـة دةَلـَيني    ئَيمة كَيني وةكو ئةو باس دةكات، بةر َيز ئةوان كـَين  مـن بـاس لـةوة دةكـةم لـة جي      
هةيــة، بــةر َيز جــةنابي وةزيــر ئَيمــة نــةمانطوتووة مزطــةوت نةكرَيتــةوة، بــةَلكو دةستخؤشــي لــةو بةر َيزانــة  
دةكةين كة مزطةوتيان كردؤتةوةو هانين بدرَين و زياترين بكرَيتةوةو مايةي دَلخؤشيية، بـةَمم قسـةكةي   

ــؤ ئــ      ــووي، ب ــةر َيزتان نةض ــة ب ــةر ئةوةي ــة لةس ــؤ      ئَيم ــووي ب ــةر َيزت نةض ــةي دابنَيــي، ب ــةردي بناغ ةوةي ب
ثريؤزباييةك، مةسةلةن ئةطةر باس لةوة دةكرَيت وةكو دةَلَين مةسـةلةكة نيةتـة، دةكرَيـت لـةو ثةرلةمانـدا      
بةَلَينمان ثَي بدةيت بؤ ئةوةي كةس طومان لةوةدا نةكات، كة وةزيري هةموواني بةياني نا، دوو بـةياني كـة   

ــَي بكــةيت، ئــةدي    رؤذي هةينييــة جــةذ ني بــرا ئَيزيديةكانــة ب،ــيت ســةردانَيكيان بكــةيت و ثريؤزباييــان ل
 .جةنابت وةزيري ئةوانين نيت  ئةمة خاَلَيكيان

خاَلَيكي تر، بةر َيز جـةنابي وةزيـر، مـن مةسـةلةي خةتةنـةم نةهَيناوةتـةوة مةيـدان، جـةنابت هَيناوةتـةوة          
تةعـديلي ئـةو ياسـاية بكرَيـت، كـة مةسـةلةي خةتةنـةي        مةيدان، جةنابت ثرؤذةيةكت ناردووة، بـؤ ئـةوةي   

تيايدا دةستكاري بكرَيتةوة، ئةوة من نيم، من بة جةنابت دةَلَيم نةكرَيت، من دةَلـَيم ئةطـةر وايـة جـةنابت     
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زاناي، شارةزاي بؤ وةَممي ئـةو كتَيبـةي دكتـؤر مسـتةفا زةَلمـي نادةنـةوة، كـةباس لـةوة دةكـات و تـةحرميي           
 .من باسم لةوة كردووةكردووة بة ياسا، 

بـةر َيز جـةنابي وةزيــر، شـتَيكي تــر، سـةبارةت بـة ضــاثةمةني، بـةر َيزت بــوو دوَيـيَن باسـت لــةوة كـرد كــةوا          
ضةندين كتَيبتان سةير كردووةو ضـؤنة، تـؤ دوَيـيَن بـة شـانازييةوة باسـت كـرد، خـؤ مـن باسـم نـةكردووة،            

ؤتـة مو سـةيري كتَيـب ناكـةين، هـيض شـتَيكي ئـةوتؤ        ئةمر ؤة مايةي خؤشحاَليية، كـةدةَلَيي كتَيبمـان نةهات  
نيية، بةر اسيت ئةمة وةكو هةواَلَيك مايةي خؤشحاَليية، ضونكة نووسةران دةترسان لةوةي وةكو سانسؤرَيك، 

 .وةكو مةحكةمةيةكي تةفتين بَيت لة جياتي وةزارةتي رؤشنبريي، وةزارةتي ئةوقار بر ياري لَي بدات
، ئةطةر بةر َيزت ثَيم دةَلَيي وا نيية، ثَيم بَلـَي، سـةبارةت بـةو قائيمـةي ئـةو ك،ـانة،       سةبارةت بة خاَلَيكي تر

ــةمشانطوتووة        ــت، ن ــةم بكرَي ــَيك فةراه ــةموو كةس ــؤ ه ــدن ب ــةوةداين خوَين ــةَل ئ ــة لةط ــر، ئَيم ــةنابي وةزي ج
يـة، كةضـي   نةخوَينن، بةَمم هةموو شتَيك بة ياسا بَيت، ناكرَيت مـن شـةهادةي ثـؤَلي شةشـي سـةرةتاييم ني     

ب،م لة ثَينيـي ئامـادةيي دابنيشـم، ئةمـة لـةو بابةتـةن، ئَيمـة ضـةند مةكتـةبَيكي حزبيمـان هـةبووة، ئـةو             
مةكتةبانة هي حزبة ئيسالميةكان بوون، هيض رةبتَيكيـان نـة بـة ثـةروةردةوة، نـة بـة ئةوقافـةوة هـةبووة،         

ت، بـؤ ئـةوةي شـةهادة بةسـةر خةَلكـدا      ئةوانة هَينراون و هـةوَل دراوة ضوارضـَيوةيةكي ياسـاييان ثـَي بـدريَ     
ببةخشرَيتةوة، خةَلك هةبووة دكتؤراي وةرطرتووة، شـةهادةي بةكالؤريؤسـي نييـة، ماجسـتَيري وةرطرتـووة      
هيين نيية، ئةمانةي ئيسالميةكان خؤشت باة دةزاني ضةند كةس بوون هاتن ئيمتيحانيان كرد، ضـةنديان  

ابت نــةتطوتووة بــا ليذنــة ثَيــك بَيــت، بــةر َيزت لةســةرت  دةرنةضــوونةوة، ئةمــة ئــةو نووســراوةية كــة جــةن 
نووسيوة ئةطةر ئييازةم بدةيت، بةر َيز بةر َيوةبةري قوتاخبانةكان بةردةوام بـن لـة خوَينـدن و نووسـراويان     
بؤ بكةن، نووسراويان بؤ بكةن لة وَيوة نةقليان بكةن بؤ ئةوَي، ئةمة جةنابت نووسيوتة، مـن نةمنووسـيوة   

مةي دوَييَن ئامينة خان باسي كرد، كةس باسي ثارةو نةسريةي نـةكردووة، ئامينـة خـان طـوتي     ئةمةيان، ئة
نووسراوَيك هاتؤتة بةردةسيت جةنابتان ثريؤزبايي جةذنانة لة برا ئَيزيديةكان بة تةوقيعي جـةنابت وةكـو   

نايكةم، كـةس باسـي    وةزير بر وات، بةر َيزت طوتووتة بيبةن با خؤيان تةوقيعي بكةن، مودير عام بيكات من
 .ئةمةي نةكردووة، ئةمة بووة ئةسَلي مةقصةد تيايدا

مةســةلةي جةنــدةر كــةس باســي نةكردؤتــةوة، راســت دةكــةيت، بــةَمم ئةطــةر بَيتــةوة لةســةر هــةر شــتَيكي   
موحاسةبة نةبَيت شيت تري بةدوايدا دَيت، بةر َيز جةنابي وةزير، لةسـةر وشـةيةك كـةوا ئةسـَل و ئةساسـي      

و جؤرة نةبوو، جؤرةها سووكايةتي كرا، جؤرةها تؤمةمتان خراية ثاَل، زةمحـةت نـةبَيت ضـي كـرا     نةبوو، بة
لةثاي ئةوة  دةكرَينت هةر كَي بَيت ة كةتن هةية بيكات و دوايي بة داواي لَيبووردنَيك تَيثةر َيت  قسةكةي 

 .ئَيمة لةسةر ئةوةية، من دةزامن بر اوةو دةستيشتان خؤة بَيت
ي ثةرلةمان، بةر اسيت من قسةيةكي سةرةتام زؤر بةكورتي دووبـارة دةكةمـةوة، مـن دَلـم بـة      جةنابي سةرؤك

ثرسيارةكاني بةر َيز جةنابي وةزير هـيض ئـاوي نةخواردؤتـةوة، جـةنابي وةزيـر بـةمي هـيض كـام و زؤربـةي          
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دةبواية سةحيب هةرة زؤري وةَممةكاندا نةضوو، بةداخةوة ئةمة ميوانداري بوو، ئيستييواب نةبوو، ئةطينا 
 .سيقة لة جةنابي وةزير بكرَيتةوة، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةَلَيت من قةناعةمت نيية، ئةوة بريو بـاوةر ي  ئةطةر ئينسان بيةوَيت قةناعةت نةكات، هةر ضيةكي بؤ بَلَيي د

خؤتة، هي،ي دةرنةضوو، هي،ي وا نةبوو، ليذنةيةكي تةقصي حـةقائيق بَيـت بـؤ مـن و بـؤ تـؤ لـة وةزارةت        
دانيشني، ئةو كتابةي كـة نووسـراوة دةَلـَيم ئـةوةي تةَلةبـةكان خـؤم تةلـةفؤمن لةطةَليانـدا كـردوون، ئـةمر ؤ           

ين قوتاخبانـةكااان بـانط كـرد، تـةحقيق لةوانـة بكـةن لـة ة مةدرةسـةيةكةوة         بةر َيوةبةرايةتي ئةوقار هـي 
دةرضوون، كتابةكة وا رؤيشتووة، كتابةكة بةناوي وةزارةتة، بةس كة كتابةكة ضووة بؤ خوَيندطاي سلَيماني، 

 .كتابةكة وا دةرضووة، رةقم و بةرواري هةية
بـاس دةكـةيت، ثريؤزبـايي، كـةس مـةرج لةسـةر        ئينيا دةربارةي ئةوةي كة ضووني من بؤ ئةو شـوَينةي كـة  

كةس دانانَيت، هيض وةزيرَيك مةرجي لةسةر نيية، ئينيا ئيلزام نيم بةوةي كةوا ب،ـم، بـةَمم وةكـو ئـةوةي     
 .باس دةكةيت، بةَلَي وةزير هي هةمووانة، بَي جياوازي هي هةموو هاووَمتيةك و هاونيشتمانَيكة

ناردووة، وةكو دوَينَين بؤ ئةو بةر َيزةم باس كرد، ئةمر ؤ نـةهاتووة، طـومت   ئَيمة كة بامسان كرد، نوَينةرمان 
ئينشائةَلاَل وا دةبَيت، بةَمم ئةطةر تؤ كةسَيك موسري  بَيت بَلـَي دةبَيـت بـر ؤي، منـين نـةخَير نـار ؤم، لةبـةر        

 .ئةوةي تؤ مةرج لةسةر من دادةنَييت، من نار ؤم
بـة شـاهَيدي ئـةو هةمووانـة، بينـةران، هـةر بةَلطةنامةيـةكت هةيـة         وةكو بامسان كرد هةر بةَلطةنامةيـةكت  

 .ثَي،ةوانةي ياساية، ئامادةم لةبةردةم مةحكةمة بةياني بكةيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار طؤران ئازاد، نيية، بةر َيزان، زؤر زؤر سـوثاس بـؤ طشـت ئَيـوةي بـةر َيز، زؤر      
س بؤ جةنابي وةزير، بة حةقيقةت ئةمة كارَيكي زؤر زؤر باشة بؤ مور اقةبةي حكومةت، بؤ ضاودَيري سوثا

ــلوبة حةقيقةتــةكان           ــةم ئيس ــتانة، ب ــةماني كوردس ــوليب كــاري ثةرل ــة س ــة ل ــةكان و ئةم ــاري وةزارةت كاروب
هـةم روون كردنـةوةي    دةردةضَيت، ئَيمة بةردةوام دةبني، بؤ ئةوةي وةزيرة بةر َيزةكاني تـرين بَينـة ئَيـرة،   

خؤيان بدةن، هةم ثرسيارةكاني ئةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةماني كوردستان وةَمم بدةنةوة، دووبارة سوثاسي 
طشــت ميــةكتان دةكــةين، سوثاســي جــةماوةري كوردســتانين دةكــةين، ئومَيــدةوارين كــة ســووديان لــَي           

ئاطادارتــان بَيــت، كؤتــايي بــة دانيشــتنةكةمان   وةرطرتبَيــت، دانيشــتين داهــاتوو ئاطادارتــان دةكةينــةوة، خــوا 
دةهَيـنني، سوثاســي جــةنابي وةزيــرين دةكـةين، ئةطــةر دوو قسةشــي هــةبَيت بـؤ بــةر َيزان بَلَيــت، سوثاســي    

 .دةكةين
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 :وةزيري ئةوقار و كاروباري ئايين/ بةر َيز كامل حاجي علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

وثاسـتان دةكــةين و مانـدوومان كــردوون، زةمحــةتتان كَيشـاوة، ئينشــائةَلاَل سـوودمان وةرطرتــووة لــةم     زؤر س
كؤبوونةوةو دانيشتنة، هةموومان بتوانني بةرةو ثَين و هةموو شتةكان بةرةو موئةسةساتي بةرين، هـةوَل  

يـةك رةنـط بتـوانني    بدةين ياسـا سـةروةر بَيـت و هـةوَل بـدةين هـةموومان بتـوانني بـة يـةك هةَلوَيسـت و           
ئاواتةكان و خواستةكاني ميللةتةكةمان بهَينينةدي، دوعاي خَير بؤ هةموو ميةك بكةين و هـةوَل بـدةين و   
نـةهَيَلني كةسـَيك بتوانَيـت درزَيــك خباتـة نـاو ريزةكـاني ميللةتةكــةمان بـة هـةموو مـةزاهيب و دينــةكان و          

 .مكونةتةكانةوة، والسالم عليكم، زؤر سوثاس
 

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

سوثاس بؤ جةنابي وةزير، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني، لة دانيشتين داهاتوو ئاطادارتان دةكةينـةوة، بـؤ   
 .دانيشتين داهاتوو، هةفتةي داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوة
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 12/21/1122 رَيكةوتي شةممةضوار



 311 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (3)كات ــاة ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  11/11/1111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
بــةر َيز فرســت أمحــد عبــداهلل  , جَيطــري ســةرؤك و ارســالن بــايز امساعيــل .دســةرؤكايةتي بــةر َيز بــة عَيــراق 

 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(18)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانسكرتَيري 
 :بةرنامةي كار

ي 1991سـاَلي  ي هـةمواركراوي  (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(18)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شَيوةية  دا 11/11/1111ي ثاة نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (3)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت

نـي ياســاي رَيكخســتين خؤثيشــاندان لــة هــةرَيمي  خوَيندنـةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري ياســاي هــةموار كرد  -1 
 .كوردستان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردني يةكةمي ياسـاي يـةكَييت مامؤسـتاياني كوردسـتان      -1
 .لة هةرَيمي كوردستان 1111ي ساَلي (7)ذمارة 

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي رَيطا طشتييةكان لة هةرَيمي كوردستان -3
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةرةنطاربوونةوةي طةندةَلي لة هةرَيمي كوردستان -7
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري ياســاي دةســتةي كوردســتاني بــؤ ديراســاتي ســرتاتييي و توَيذينــةوةي  -5

 .زانسيت لة هةرَيمي كوردستان
اسـاي دووةم هـةموار كردنـي ياسـاي ثلةبةنـدي      خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي جَي بـةجَي كردنـي ي   -6

 .لة هةرَيمي كوردستان 1111ي ساَلي (6)خاوةن ثيشة ثزيشكي و تةندروستيةكان ذمارة 
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثاراستين خاوةنداريةتي هزري و هونةري لة هةرَيمي كوردستان -4
ــةبةركردن   -8 ــاي دةس ــرؤذة ياس ــةمي ث ــةوةي يةك ــة    خوَيندن ــةكان ل ــةكاني ثَيكهات ــةوةيي و ئايني ــة نةت ي ماف

 .هةرَيمي كوردستان
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةرةنطاربوونةوةي لةشفرؤشي لة هةرَيمي كوردستان -9

بانطهَيشت كردني بةر َيز وةزيري دارايي و ئابووري بة مةبةسيت وةَممدانةوةي ثرسيارةكاني ئةنداماني  -11
 .ثةرلةمان

 :طفتوطؤ كردني ئةم ثَيشنيارة ياساييانةي خوارةوة -11
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كةم ئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -أ

 .ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةم ةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان -ب
 .اندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستانثَيشنياري ياساي ضاودَيري كردن و شي -ج
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -د
 .ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -ه
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ةو ميهرةبانبةناوي خواي طةور

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار11/11/1111، رؤذي دانيشنت (18)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ر كـراوي سـاَلي   ي هـةموا (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 ثــاة نَيــوةر ؤي رؤذي ضــوار شــةممة (3)ي ئاســايي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير (18)ذمــارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 11/11/1111رَيكةوتي 
مي ثَيشــنياري ياســاي هــةموار كردنــي ياســاي رَيكخســتين خؤثيشــاندان لــة هــةرَيمي  خوَيندنــةوةي يةكــة -1

 .كوردستان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردني يةكةمي ياسـاي يـةكَييت مامؤسـتاياني كوردسـتان      -1

 .لة هةرَيمي كوردستان 1111ي ساَلي (7)ذمارة 
 .طشتييةكان لة هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي رَيطا  -3
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةرةنطاربوونةوةي طةندةَلي لة هةرَيمي كوردستان -7
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري ياســاي دةســتةي كوردســتاني بــؤ ديراســاتي ســرتاتييي و توَيذينــةوةي  -5

 .زانسيت لة هةرَيمي كوردستان
ثرؤذة ياساي جَي بـةجَي كردنـي ياسـاي دووةم هـةموار كردنـي ياسـاي ثلةبةنـدي        خوَيندنةوةي يةكةمي  -6

 .لة هةرَيمي كوردستان 1111ي ساَلي (6)خاوةن ثيشة ثزيشكي و تةندروستيةكان ذمارة 
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ثاراستين خاوةنداريةتي هزري و هونةري لة هةرَيمي كوردستان -4
ــةوةي ي -8 ــة      خوَيندن ــةكان ل ــةكاني ثَيكهات ــةوةيي و ئايني ــة نةت ــةبةركردني ماف ــاي دةس ــرؤذة ياس ــةمي ث ةك

 .هةرَيمي كوردستان
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةرةنطاربوونةوةي لةشفرؤشي لة هةرَيمي كوردستان -9

يارةكاني ئةنداماني بانطهَيشت كردني بةر َيز وةزيري دارايي و ئابووري بة مةبةسيت وةَممدانةوةي ثرس -11
 .ثةرلةمان

 :طفتوطؤ كردني ئةم ثَيشنيارة ياساييانةي خوارةوة -11
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كةم ئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -أ

 .ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةم ةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان -ب
 .ياري ياساي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستانثَيشن -ج
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -د
 .ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -ه
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ةر مةنصة، بةخَيرهاتين بـةر َيز وةزيـري دارايـي و ئـابووري     داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين بفةرموون بؤ س
دةكةين، لةطةَل مامؤستا سةعد رَيكخةري نَيوان ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان و وةكيل وةزيري 

 .دارايي، بةخَير بَين، فةرموون بر طةي يةك لة بةرنامةي كار خبوَيننةوة
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .وي خواي طةورةو ميهرةبانبةنا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنياري ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي رَيكخسـتين       / بر طةي يةكةمي بةرنامةي كار

 .خؤثيشاندان لة هةرَيمي كوردستان
لـةمان ثَيشـكةة كـراوة، لةضـةند ماددةيـةك ثَيـك       ئةم ثرؤذة ياساية لةميةن ذمارةي ياسايي ئةنـداماني ثةر 

 :دَيت، بةم شَيوةية بؤتان دةخوَينينةوة
 عَيراق –بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذة ياسا/ ب
 ...ساَلو و رَيز

كة  ئَيمة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووة، ثَيشنيار دةكةين
ثرؤذةي هةموار كردني ياساي رَيكخستين خؤثيشاندان لة هةرَيمي كوردستان ثَيشكةة دةكـةين، بـؤ ئـةوةي    
خبرَيتة بةرنامـةي كـاري كؤبوونـةوةي ثةرلـةمان، بـؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةري و وةرطـرتين بر يـاري طونـاو            

 .لةبارةيةوة، لةطةَل رَيزدا
 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كةواذوويان كردووة

 .دانا سعيد صؤم.د -1
 .سامر حممود مراد -1
 .ئاشيت عزيز صاا -3
 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -7
 .حممد عثمانعدنان  -5
 .كاروان صاا امحد -6
 .مسري سليم امني بةؤ -4
 .شَيردَل سسني حممد -8
 (.وةرتي)امحد ابراهيم علي.د -9

 .ناسك تؤفيق عبدالكريم -11
 .مدطؤران ئازاد حم -11
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 .حممد امني عثمانخليل  -11
 .نيشتمان مرشد صاا -13

داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين، كة ئةم ثـرؤذة ياسـاية حةوالـةي ليذنـة تايبةمتةنـدةكاني ثةرلـةمان       
 .بكات

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو كاك عةوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داوا دةكةم لة ثرؤتؤكؤل ئةو خوَيندنةوةي كة كاك دكتؤر امحـد كـردي راسـت بكرَيتـةوة، لةبـةر ئـةوةي لـة        
ثرؤذةكــة داوا كــراوة تــةنها هةشــت مــاددة هــةموار بكرَيــت، نــةك دة مــاددة، تــةنها هةشــت مــاددة لــة ياســاي  

 .ر بكرَيت، زؤر سوثاسرَيكخستين خؤثيشاندان لة هةرَيمي كوردستان هةموا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي مـام مـرؤخ و حكومـةت دةكرَيـت،         
 .فةرموون بؤ فةقةرةي دوو

 :بةر َيز عبداهلل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي يـةكَييت         / لة بةرنامـةي كـار   بر طةي دووةم

 .لة هةرَيمي كوردستان 1111ي ساَلي (7)مامؤستاياني كوردستان ذمارة 
 عَيراق –بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 1111ي ساَلي (1)كوردستان ذمارة ثرؤذة ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي يةكَييت مامؤستاياني / ب
 ...ساَلو و رَيز

ئَيمة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووة، كة ثرؤذةي هةموار 
لـة هـةرَيمي كوردسـتان     1111ي سـاَلي  (7)كردني يةكةمي ياسـاي يـةكَييت مامؤسـتاياني كوردسـتان ذمـارة      

رين بفــةرموون كــة لــة ئايندةيــةكي نزيكــدا خبرَيتــة بةرنامــةي كــاري ثةرلــةماني ثَيشــكةة دةكــةين، داواكــا
 .كوردستان، لةطةَل رَيزدا

 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كةواذوويان كردووة
 (.نورةديين)عمر محدامني خدر.د -1
 .شلَير حمي الدين صاا -1
 .عوني كمال سعيد بةزاز -3
 (.ئارام)ايوب نعمت قادر -7
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 .حممد امني انعثمخليل  -5
 .سامل تؤما كاكؤ -6
 .دانا سعيد صؤم.د -4
 .سامر حممود مراد -8
 .شَيروان ناص  حةيدةري -9

 .نم الدين حسن عظيمة -11
مـاددة، كـة تةعـديلي ضـةند بر طـةو ماددةيـةك دةكاتـةوة لـة ثـرؤذة          ( 11)ئةم ثرؤذة ياساية ثَيكهـاتووة لـة   

تايبةمتةنـدةكاني   كـةين، كـة ئـةم ثـرؤذة ياسـاية حةوالـةي ليذنـة       ياساكة، داوا لة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دة  
 .ثةرلةمان بكات

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةدةو خوَيندني باَم و ليذنةي ناوخؤ و حكومةت 
 .دةكرَيت، فةرموون بؤ فةقةرةي سَي و سةرجةم ثةرلةمانتارة بةر َيزةكان

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي رَيطا طشتييةكان لة هةرَيمي كوردستان/ بر طةي سَي لة بةرنامةي كار

ي (13)وونـةوةي ئةنومـةن ذمـارة    ئةم ثرؤذة ياساية لةميةن ئةنومةني وةزيرانةوة نَيردراوة، كة لـة كؤب 
ثةسند كراوة بة مةبةسيت خسـتنة بةردةسـيت ثةرلـةمان بـؤ بر يـاردان لةسـةري، ئـةم         11/9/1111رؤذي 

ماددة ثَيكهاتووة، لةطةَل ئةسبابي موجيبـة، داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةين، كـة       ( 14)ثرؤذةية لة 
 .ني ثةرلةمان بكاتئةم ثرؤذة ياساية حةوالةي ليذنة تايبةمتةندةكا

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ئــةم ثــرؤذة ياســاية ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي ئاوةدانكردنــةوةو ســةرجةم ئةنــداماني ثةرلــةمان 
 .دةكرَيت، فةرموون بؤ بر طةي دواتر

 :بةر َيز عبداهلل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنياري ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي طةنـدةَلي لـة      / ضوارةم لة بةرنامةي كار بر طةي

 .هةرَيمي كوردستان
 
 

 عَيراق –بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 ثرؤذة ياسا/ ب
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 ...ثاة ساَلو و رَيز
اربوونـةوةي طةنـدةَلي دةنَيـرين، كـة     ئَيمةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردسـتان هـاوثَيض ثـرؤذة ياسـاي بةرةنط    

لةميــةن ليذنــةي راوَيــذكاري ياســايي ثةميانطــةي كورديــةوة ئامــادة كــراوة، تكايــة خبرَيتــة بةرنامــةي كــاري   
 .ثةرلةماني كوردستانةوة، لةطةَل رَيزماندا

 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كةواذوويان كردووة
 .بهاءالدينعمر عبدالعزيز  -1
 .الكريمناسك تؤفيق عبد -1
 .محة سعيد محة علي -3
 .هاور از شَيخ امحد -7
 .ثةميان عزالدين عبدالرمحن -5
 .خيان عبدالرحيم عبداهلل -6
 .نةرميان عبداهلل قادر -4
 .كاردؤ حممد ثريداود -8
 .عبداهلل حممد نوري -9

 .ئاشيت عزيز صاا -11
 .ثةيام امحد حممد -11
 .صباح حممد نيب.د -11
 (.ئارام)ادرايوب نعمت ق -13
 .مسري سليم امني بةؤ -17
 .كوَيستان حممد عبداهلل -15
 .نم الدين حسن عظيمة -16
 .مصطفىنةسرين اال  -14
 .ئاشيت عزيز صاا -18
 .رَيباز فتاح حممود.د -19
 .رؤذان عبدالقادر دزةيي.د -11
 .طةشة دارا جالل -11
 .شةومن حممد غريب -11
 .شريف عبداحلافظشَيرزاد  -13
 .عبدالرمحن حسني ابابكر -17
 .ثَيشةوا تؤفيق مغديد -15
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ماددة، لةطةَل هؤيةكاني ( 17)ئةم ثرؤذة ياساية بة زماني كوردي و عةرةبي ثَيشكةة كراوةو ثَيكهاتووة لة 
دةرضووني، داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين، كة ئةم ثرؤذة ياساية حةوالـةي ليذنـة تايبةمتةنـدةكاني    

 .اتثةرلةمان بك
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي نةزاهةو حكومـةت و سـةرجةم ئةنـداماني ثةرلـةمان     
 .دةكرَيت، فةرموون بؤ بر طةي دواتر

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي دةستةي كوردستاني بؤ ديراساتي / يةم لة بةرنامةي كاربر طةي ثَين

 .سرتاتييي و توَيذينةوةي زانسيت لة هةرَيمي كوردستان
 عَيراق –بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذة ياسا/ ب
 ...ساَلو و رَيز

كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووة، ثَيشنيار دةكةين كة  ئَيمة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني
ثرؤذةي ياساي دةستةي كوردستاني بؤ ديراساتي سـرتاتييي و توَيذينـةوةي زانسـيت لـة هـةرَيمي كوردسـتان       
ثَيشكةة دةكةين، بؤ ئةوةي خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي ثةرلةمانةوة، بؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةرى    

 .وناوي لةبارةيةوة بدرَيت، لةطةَل رَيزداو بر ياري ط
 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كةواذوويان كردووة

 .طةشة دارا جالل-1
 .شةومن حممد غريب -1
 .بَيريظان امساعيل سةرهةنط -3
 (.ئاسؤ)بكر كريم حممد -7
 .مصطفىصبيحة امحد  -5
 .زكية سيد صاا -6
 .شلَير حمي الدين صاا -4
 .شؤر ة سيد جميد -8
 .امساعيل حممود عبداهلل -9

 .ئةخني عمر امحد -11
 .طؤران ئازاد حممد -11
 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -11
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ماددة ثَيكهاتووة، لةطةَل هؤيـةكاني دةرضـووني، داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان      ( 16)ئةم ثرؤذة ياساية لة 
 .لةمان بكاتدةكةين، كة ئةم ثرؤذة ياساية حةوالةي ليذنة تايبةمتةندةكاني ثةر

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و حكومةت و سةرجةم ئةنداماني ثةرلةمان دةكرَيت، فةرموون 
 .بؤ بر طةي دواتر

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي دووةم         / ةرنامـةي كـار  بر طةي شةشةم لـة ب 

لـة   1111ي سـاَلي  (6)هةموار كردني ياساي ثلة بةندي خاوةن ثيشـة ثزيشـكي و تةندروسـتييةكان ذمـارة     
 .هةرَيمي كوردستان

ــةم        ــؤ ثةرل ــةوة ب ــةني وةزيران ــةرؤكايةتي ئةنوم ــةن س ــاية لةمي ــرؤذة ياس ــةم ث ــةر َيزان، ئ ــتان ب اني كوردس
 :نَيردراوة

 عَيراق –بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 ثرؤذة ياسا/ ب

 ...ساَلو و رَيز
بة هاوثَيض ثرؤذة ياساي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي دووةم هـةموار كردنـي ياسـاي ثلةبةنـدي خـاوةن ثيشـة           

قاانون انفااى قاانون التعاديل     )سـتان  لة هةرَيمي كورد 1111ي ساَلي (6)ثزيشكي و تةندروستييةكان ذمارة 
كـة لـة   ( العاراق  –يف اقليم كوردستان  1111لساة ( 6)الثان  لقانون تدرج ىوي املهن الطبية والصحية رقم 

ثةســند كــراوةو بؤتــان دةنَيــرين، بــة  31/5/1111ي رؤذي (9)كؤبوونــةوةي ئةنومــةني وةزيــران ذمــارة 
مـاددة ثَيكهـاتووة،   ( 16)ردان لةسةري، ئةم ثرؤذة ياساية لة مةبةسيت خستنة بةردةسيت ثةرلةمان، بؤ بر يا

لةطةَل هؤيةكاني دةرضووني، بة زماني كوردي و عـةرةبي ثَيشـكةة كـراوة، داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان       
 .دةكةين، كة ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنة تايبةمتةندةكاني ثةرلةمان بكات، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ امساعيلارسالن بايز .بةر َيز د

 .ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي تةندروسيت دةكرَيت، فةرموون بؤ بر طةيةكي تر
 
 
 

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اراستين خاوةنداريةتي هزري و خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ث/ بر طةي حةوتةم لة بةرنامةي كار
 .هونةري لة هةرَيمي كوردستان

 
 عَيراق –بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذة ياسا/ ب
ئَيمة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووة، ثَيشنيار دةكةين كة 

هزري و هونةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقدا ثَيشكةة دةكةين، ثرؤذةي ياساي ثاراستين خاوةنداريةتي 
بؤ ئةوةي خبرَيتة بةرنامـةي كـاري كؤبوونـةوةي ثةرلةمانـةوة، بـؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةرى و دانـي بر يـاري           

 .طوناو، لةطةَل رَيزدا
 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كةواذوويان كردووة

 .طةشة دارا جالل -1
 .شةومن حممد غريب -1
 شلَير حمي الدين صاا -3
 .شلَير حممد نيب -7
 .عمر صديق حممد -5
 .صباح بيت اهلل شكري -6
 .مصطفىصبيحة امحد  -4
 .صديق مصطفىعبدالسالم  -8
 .منا امحد حممود -9

 .نيشتمان مرشد صاا -11
 (.شارةزووري)حممد امحد علي -11
 .حممد دلَير حممود -11
 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -13
 .شوان عبدالكريم جالل -17
 .سعيد ىكريامينة  -15
 .طؤران ئازاد حممد -16
 .سؤزان شهاب نوري -14
 .رازاو حممود فرج -18
 .ئةخني عمر امحد -19
 .مسرية عبداهلل امساعيل -11
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 .ذيان عمر شريف -11
 .زكية سيد صاا -11

ضـووني، داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان     ماددة ثَيكهاتووة، لةطةَل هؤيـةكاني دةر ( 37)ئةم ثرؤذة ياساية لة 
 .دةكةين، كة ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنة تايبةمتةندةكاني ثةرلةمان بكرَيت

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ــةمان        ــداماني ثةرل ــةرجةم ئةن ــيت و س ــةي تةندروس ــايي و ليذن ــةي ياس ــتةي ليذن ــاية ئاراس ــرؤذة ياس ــةم ث ئ
 .رَيت، فةرموون بؤ بر طةيةكي تردةك

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي دةسـةبةر كردنـي مافـة نةتـةوةيي و     / بر طةي هةشتةم لة بةرنامةي كار
 .ئاينيةكاني ثَيكهاتةكان لة هةرَيمي كوردستان

 عَيراق –اني كوردستان بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةم/ بؤ
قانون )ثرؤذة ياساي دةسةبةر كردني مافة نةتةوةيي و ئاينيةكاني ثَيكهاتةكان لة هةرَيمي كوردستان / ب

 (العراق –ضمان حقوق املكونات القومية والدياية يف اقليم كوردستان 
ثةرلــةمانتاران كــة لــة  بــةر َيزان، ياســاي ســةرةوة هاوثَي،ــة لةطــةَل نووســراوماندا ئَيمــة بــة ذمــارةي ياســايي 

قانون ضمان حقوق املكونات القومية والدياية يف اقلايم كوردساتان   )خوارةوة واذوومان كردووة، داوا دةكةين 
خبرَيتة بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان، تا طفتوطـؤ كـردن لةسـةرى بكرَيـت و ثةرلـةمان      ( العراق –

 .ثةسندي بكات، لةطةَل رَيزدا
 :ر َيزانةي كةواذوويان كردووةئةو ئةندامة بة

 .كاردؤ حممد ثريداود-1
 .عبداهلل حممد امني -1
 .دَلشاد حسني قادر -3
 .فرمان عزالدين حممود -7
 .ئاشيت عزيز صاا -5
 .سةرهةنط فرج حممد -6
 .ثةيام امحد حممد -4
 .نم الدين حسن عظيمة -8
 .ثَيشةوا تؤفيق مغديد -9

 .كاروان صاا امحد -11
 .ردَل سسني حممدشَي -11
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 (.ئارام)ايوب نعمت قادر -11
 .رَيباز فتاح حممود.د -13

ماددة ثَيكهاتووة، لةطةَل هؤيـةكاني دةرضـووني، داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان      ( 19)ئةم ثرؤذة ياساية لة 
 .دةكةين، كة ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنة تايبةمتةندةكاني ثةرلةمان بكات و، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.َيز دبةر 

ئــةم ثــرؤذة ياســاية ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي مــام مــرؤخ و حكومــةت و ســةرجةم ئةنــداماني     
 .ثةرلةمان دةكرَيت، فةرموو كاك شوان

 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنياري ياسـاي ثاراسـتين خاوةنداريـةتي هـزري و      / خاَلي حةوتةمي بةرنامةي كار

هونـةري لــة هــةرَيمي كوردسـتان، بــةر َيزتان طوتتــان بـدريت بــة ليذنــةي تةندروسـيت، ئةمــة ثةيوةنــدي بــة     
ليذنةي تةندروستيةوة نيية، بةَلكو ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي و ثةيوةنديـةكان، تكايـة لـة ثرؤتؤكؤليشـدا     

 .كرَيتةوةو، زؤر سوثاسراست ب
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

خاَلي حةوتةم لة بةرنامـةي كـار، ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي رؤشـنبريي و حكومـةت و سـةرجةم          
 .ثةرلةمانتارةكانى دةكةين، فةرموون بؤ خاَلي نؤيةم

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بةرةنطار بوونةوةي لةشفرؤشي لـة  / بر طةي نؤيةم لة بةرنامةي كار
 .هةرَيمي كوردستان

 :ئةم ثرؤذة ياساية بةم شَيوةية ثَيشكةة كراوة لةميةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان
 عَيراق –ان بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردست/ بؤ

 ثرؤذة ياسا/ ب
 ...ساَلو و رَيز

ئَيمة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووة، ثَيشنيار دةكةين كة 
ثرؤذةي ياساي بةرةنطاربوونةوةي لةشفرؤشي لة هةرَيمي كوردستان ثَيشكةة دةكـةين، بـؤ ئـةوةي خبرَيتـة     

ي ثةرلةمانةوة، بؤ طفتوطؤ كردن لةسةرى و بر ياري طوناوي لةبارةيةوة بدرَيت، بةرنامةي كاري كؤبوونةوة
 .لةطةَل رَيزماندا

 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كةواذوويان كردووة
 .حسن رضاسةرطوَل -1
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 (.بالل)امحد سليمان عبداهلل -1
 (.ئارام)ايوب نعمت قادر -3
 .ناسك تؤفيق عبدالكريم -7
 .طةشة دارا جالل -5
 .خيان عبدالرحيم عبداهلل -6
 .نم الدين حسن عظيمة -4
 .رَيباز فتاح حممود.د -8
 .ثةميان عزالدين عبدالرمحن -9

 .كوَيستان حممد عبداهلل -11
ماددة ثَيكهاتووة، لةطةَل هؤيـةكاني دةرضـووني، داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان      ( 11)ئةم ثرؤذة ياساية لة 

 .راستةي ليذنة تايبةمتةندةكاني ثةرلةمان بكات و، لةطةَل رَيزماندادةكةين، كة ئةم ثرؤذة ياساية ئا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ئــةم ثــرؤذة ياســاية ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي كؤمةَميــةتي و حكومــةت و ســةرجةم ئةنــداماني   
مــاددة ( 16)كــار خبوَيننـةوة، ضــونكة لــة جيــاتي   ثةرلـةمان دةكرَيــت، تكايــة بر طــةي شةشـةم لــة بةرنامــةي  

ماددة، بؤ ئةوةي تؤمار بكرَيتةوة، سةر لةنوَي بر طة شةة لة بةرنامةي كار خبوَيننةوة، فةرموو ( 6)طوتتان 
 .بَيريظان خان

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةرَيمي كوردستان، ثَيويستة بدرَيتة ليذنةي تةندروسيت ؤشي لةياساي بةرةنطاربوونةوةي لةشفر ثرؤذة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .لةبةرضي، عيالقةي بةو ضية  فةرموو دكتؤر سةروةر

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنــةوةي يةكــةمي ياســاي دةســتةي كوردســتاني بــؤ  ســةبارةت بــة دوو بر طــةي تــر، بر طــةي ثَينيــةميان
ديراساتي سـرتاتييي و توَيذينـةوةي زانسـيت لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ئةمـة لـة ضوارضـَيوةي ئيشـي ليذنـةي            
خوَيندني باَم داية، ضونكة دةزطايةكةة خـؤي سـةر بـة وةزارةتـي خوَينـدني باَميـة، حةقـة ئاراسـتةي ئـةو          

 .ليذنةية بكرَيت
خاَلي يةكةميشةوة، حةقة ئاراستةي ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةني بكرَيت، ئةم دوانةي تَيدا نةبوو، بةنيسبةت 

 .ئةطةر لةبةرضاو بطريَيت، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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 .فةرموو طةشة خان
 :بةر َيز طةشة دارا جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ونةوةي لةشفرؤشي لة هةرَيمي كوردستان، ثَيويستة ئاراستةي ليذنةكةي ئَيمةة بكرَيـت،  ياساي بةرةنطاربو
 .ليذنةي مام ئافرةتان، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .ئةمة ئةسَلةن خؤي عيالقةي بة ليذنةي قانوني و كؤمةَميةتيةوة هةية، فةرموو

 :وريبةر َيز سؤزان شهاب ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيطومان كة ئةم ياساية بةشَيكي ثةيوةندي هةية بة ليذنةي ذنانةوة، هةروةها ليذنةي ئةوقافيشةوة، لةبةر 
ئــةوة داواكــارم لــة جــةنابت ئاراســتةي ئــةو ليذنةيــةة بكــةيت، بــؤ ئــةوةي قســةي كؤتــايي خؤيــان بكــةن و  

 .راثؤرتي خؤيان بنووسن، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ سالن بايز امساعيلار.بةر َيز د

كةواتة هةموو ليذنةكان، ئةوة تةندروستيية، ئةوة ئةوقافة، ئةو ليذنـةي ذنانـة، لَيـرةة سـَي، ضـوار ليذنـة       
هةية، كةواتة بؤ هةموو ليذنةكان ئاراستة بكـةين، فـةرموون بر طـةي شـةة لـة بةرنامـةي كـار خبوَيننـةوة،         

 .تكاية
 (:وةرتي)راهيم عليامحد اب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة ياســاي جــَي بــةجَي كردنــي ياســاي دووةم / بر طــةي شــةة لــة بةرنامــةي كــار

لـة   1111ي سـاَلي  (6)هةموار كردني ياساي ثلةبةنـدي خـاوةن ثيشـة ثزيشـكي و تةندروسـتييةكان ذمـارة       
 .هةرَيمي كوردستان

مـاددة، لةطـةَل   ( 16)ميـةن ئةنومـةني وةزيرانـةوة ثَيشـكةة كـرا بـوو، بريتيـة لـة         خوَيندمانةوة، كـة لـة   
 .ئةسباب موجيبة

ــةني       ــاكة كــراوة، كــة لــة ئةنوم ــرؤذة ياســاية كــة هاوثَي،ــي ثــرؤذة ياس ــةمان، ئــةم ث بــةر َيز ســةرؤكي ثةرل
اتييي و توَيذينـةوةي  وةزيرانةوة ناردراوة، بةهةَلة هاوثَيض كراوة، ياساي دةستةي كوردستاني ديراساتي سرت

ماددة بوو، داوا دةكةين كة راست ( 16)زانسيت هاوثَي،ي ثرؤذةكة كراوة، بؤية ئَيمة كة خوَيندمانةوة ئةمة 
 .بكرَيتةوة، فيعلةن راستة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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اراسـتةي هـةر ليذنةيـةك نـةكرا بـوو، ثةرلـةمانتارة       ئةو بر طانةي كـة ئاراسـتةي ليذنـةكااان كـرد، ئةطـةر ئ     
ــةوةي          ــؤ ئ ــةعنني، ب ــة م ــةي ك ــةو ليذنان ــدةن ب ــان ب ــةعلوماتي خؤي ــوانن م ــةكان دةت ــان ليذن ــةر َيزةكان، ي ب

 .دةوَلةمةندي بكةن
ئَيستا دَيينة سةر بر طـةي دة لـة بةرنامـةي كـاري ئـةمر ؤمان، ئـةوين ئامـادةيي جـةنابي وةزيـري دارايـي و           

( 186)لةبةر وةزعي هةر لة شوَيين خؤي دةمَينَيتةوة، ئَيوةي بةر َيز، ئةوةي كـة بؤمـان هـاتووة    ئابووريية، 
ثرسيارة، لةبةر ئةوة داواكارين و تكاتـان لـَي دةكـةين كـةس ثرسـيارةكان شـةرح نـةكات، دةقـي ثرسـيارةكان          

شـةرح نـةكات، ضـونكة     خبوَيننةوة، تكاتان لَي دةكةين دةقـي ثرسـيارةكانتان خبوَيننـةوة، كـةس ثرسـيارةكان     
وةزير لةسـةر ئةساسـي ئـةم ثرسـيارانة خـؤي ئامـادة كـردووة، واتـا لةسـةر دةقـي ثرسـيارةكان، ناكرَيـت نـة              
ثرسيارةكان بطؤر ن، نة ثَيويستين بة شةرح دةكات، بةر اسيت لةكاتي ئةوةي كة وةزيـر وةَممـي ثرسـيارةكان    

ئةوين بـة موختةسـةري بَيـت، بـؤ ئـةوة كاتةكـةمان       دةداتةوة، كة جةنابتان موداخةلة دةكةن، تكا دةكةين 
 .بةة بكات، فةرموو مامؤستا

 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نوقتة نيزاميةكة ثةيوةندي بـة خـاَلي يـةك تـا خـاَلي دةوة هةيـة، هـةموو جـار جـةنابتان لـة سـةرؤكايةتي            

ــايانةي     ــرؤذة ياس ــةو ث ــة ئ ــةوة ك ــد دةكةن ــةموو      تةئكي ــتةي ه ــت ئاراس ــؤ دةكرَي ــةميان ب ــةوةي يةك خوَيندن
ــت، بــووة بــة شــتَيكي رؤتــني تةقريبــةن هــةموو جــار دووبــارة دةبَيتــةوة، تةئكيــد لــة      ثةرلــةمانتاران بكرَي
بةر َيزتان دةكةمةوة كة ئةو شتة تؤزَيك بة جـددي وةربطريَيـت، راسـتة ليذنـة ثسـثؤرةكان ئةولةويـةتي كـار        

جار هةندَيك ياسا لةوانةية لةميةن ثةرلةمانتارانة وةئةفكاري بـاة ئيزافـة بكرَيـت،     بةوانة، بةَمم هةندَيك
بؤية داوا لة بةر َيزتان دةكةم، كة تةئكيد بكرَيتةوة كة بة تةئكيد بنَيردرَيت بؤ هـةموو ثةرلـةمانتاران، بـؤ    

زؤر جار ناطاتة دةسـتمان،   ئةوةي راو سةرني خؤيان لةم طةَمَلة بَيت و ئاراستةي ليذنة ثسثؤرةكاني بكةن،
 .وابزامن دةطاتة دةست ليذنةكان، بةس ناطاتة دةست ثةرلةمانتارةكان، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
داواكارييةكةت قانونيية، بةَمم سةرؤكايةتي ثةرلةمانين هةموو جارَيك، مةطةر بة دةطمةن، ئةطينا هةموو 

ــة  ــك ئ ــَي      جارَي ــي ل ــاو تةئكيديش ــةر َيزةكان، بةسةرض ــةمانتارة ب ــندووقي ثةرل ــَيتة س ــايانة دةض ــرؤذة ياس و ث
 .دةكةينةوة، فةرموو كاك سةرهةنط

 :بةر َيز سةرهةنط فرج حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ئَيمة هةندَيك لة ئةنداماني ليذنـةي شـارةواني بـة طةشـتَيكي رةمسـي لـة هةنـدَيك لـة ناوضـةكاني دةرةوةي         

هةرَيم بووين، بة تةحديد لة مةنتيقةي شارةزوور بووين لة رؤذاني يةك شةممةو دوو شةممة، ئَيمة ثَيمان 
نةكرا ثرسيارةكااان بة نووسراو بنَيـرين، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة لَيـرة نـةبوون، داواكـارم ئـةم حةقـةمان ثـَي           
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ي وةزيــري دارايــي و ئــابووري، بــدةن، كــة ئَيمــة حــةقي تةوجيــه كردنــي ثرســيارةكااان هــةبَيت بــؤ جــةناب
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
ثرسيار بـةس نييـة  ئـةوة برادةرةكانـت لـة جيـاتي تـؤة ثرسـيارةكانيان كـردووة، مـةجالي           ( 186)توخوا 

 .ثرسيار كردني تر نيية، جطة لةوانةي تؤمار كراوة، فةرموو كاك شَيرزاد
 :شريف عبداحلافظزاد بةر َيز شَير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي كة جةنابت باست كرد، ئةو ثرسيارانة بةس خبوَيندرَيتةوة، بةر اسـيت خوَيندنـةوةي ئـةو ثرسـيارانة     
هةندَيكيان هةية، رةنطة جةنابي وةزير لَيي تَي نةطات، ضونكة بة جوملةيةكي زؤر كةم نووسراوة، شةرحي 

 .ضؤن باسي ئةوةي كردووة، بؤية ثَيويستة هةندَيك شةرحي تيا بَيت، سوثاسئةوةي دةوَيت كة ياسا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

كــةي وةزيــر خــؤي لــة ثرســيارةكان نةطةيشــت بــة جــةنابتان دةَلــَي بــؤم شــةرح بكــةن، بــةَمم ئةطــةر خــؤي    
 .ةرموو ثرسيارةكةت بكة، فةرموو جةنابي وةزيرتَيطةيشت ثَيويسيت بة شةرح ناكات، دكتؤر ئاراس ف

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر مةجال، يان روخسةمت بدةنَي لة ثَيشةوة هةندَيك شت هةية باسي بكـةم، رةنطـة زؤر لـةو ثرسـيارانة     

 .نةوة، ئةطةر روخسةت هةبَيتوةَممةكةي ئاسانرتين بَيت بةنيسبةتي ئةوا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو كاك نةرميان ئاخري كةس
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيك ثرسيار هةية، ئةطةر بة ليستَيك بيخوَينيتةوة، بـؤ ئـةوةي هـةر ثةرلـةمانتار    ( 186)جةنابت فةرمووت 

بزانَيـت خـؤي لــة ة رةقمَيكـة، كـةي دواي هاور َييةكــةي تـري ثرسـيارةكة دَيــت  بـؤ ئـةوةي ئاطــام لـَي بَيــت،          
 .م كَيية  بؤ ئةوةي تةسةلسولةكة بزانني، سوثاس(186)بةر اسيت يةكةم كَيية، تا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .ناسك خان ئاخري كةس، فةرموو

 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ببوورة، هةر هةمان ثَيشنيارم هةبوو، واتا ناوةكان خبوَينيتةوة، بؤ ئةوةي بزانني، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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ان هةية، هةمووتان بـةر َيزن، هـةر بؤيـة    ئةوانةي كة ثرسيارةكانيان كردووة، تةبعةن رَيزم بؤ هةموو ميةكت
 :ناوةكان وا دةخوَينمةوة

 .ئاراس حسني حممود.د -1
 .خورشيد امحد سليم -1
 .سؤزان شهاب نوري -3
 .كاردؤ حممد ثريداود -7
 .دَلشاد شهاب حاجي -5
 .رؤذان عبدالقادر دزةيي.د -6
 (.ئارام)ايوب نعمت قادر -4
 .طؤران ئازاد حممد -8
 .يد حممدسةردار رش -9

 .نيشتمان مرشد صاا -11
 (.ئاسؤ)بكر كريم حممد -11
 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -11
 .طةشة دارا جالل -13
 .شةومن حممد غريب -17
 .مسرية عبداهلل امساعيل -15
 .مصطفىهاذة سليمان  -16
 .بَيريظان امساعيل سةرهةنط -14
 .بهاءالدينعمر عبدالعزيز  -18
 .ؤمسري سليم امني بة -19
 .هاور از شَيخ امحد -11
 .ناسك تؤفيق عبدالكريم -11
 .شلَير حممد نيب -11
 (.نورةديين)عمر محدامني خدر.د -13
 .حممد دلَير حممود -17
 .صديق مصطفىعبدالسالم  -15
 .شظان امحد عبدالقادر -16
 .زكية سيد صاا -14
 .ابراهيم طاهر اال -18
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 .علي حسني حممد -19
 .دعمر صديق حمم -31
 .سعيد ىكريامينة  -31
 .عوني كمال سعيد بةزاز -31
 .حسن رضاسةرطوَل  -33
 .ئاشيت عزيز صاا -37
 .نةرميان عبداهلل قادر -35
 .عزالدين عبدالرمحن نثةميا -36
 .عبداهلل حممد امني -34
 .عبداهلل حممد نوري -38
 .امحد حممد امثةي -39
 .نم الدين حسن عظيمة -71
 .شريف حلافظعبداشَيرزاد  -71
 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -71
 .ثَيشةوا تؤفيق مغديد -73
 .عبدالرمحن حسني ابابكر -77
 .حممد عثمانعدنان  -75
 .خيان عبدالرحيم عبداهلل -76
 .مصطفىنةسرين اال  -74
 .فرمان عزالدين حممود -78
 .عمر عبدالرمحن علي -79
 .تارا سسني ئةسعةدي -51
 .حةداد بشري خليل.د -51
 .شلَير حمي الدين صاا -51
 .صباح بيت اهلل -57
 .مصطفىصبيحة امحد  -55
 .خضرئاواز عبدالواحد  -56

ببوورة، ئَيمةة لة سةرؤكايةتي ثَيمان باشة، جةنابي وةزير موختةسةر بـة كـورتي و بـة ثـوخيت قسـةكاني      
 .خؤي بكات، ئينيا دوايي ثرسيارةكااان دةست ثَي بكةين، فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ َيز شَيخ بايز تاَلةبانيبةر 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
سوثاس بؤ ئَيوةي بةر َيز، بةر اسيت ئةمر ؤ كة ئامـادة بـووين، بـؤ ئـةوةي وةَممـى ئـةم ثرسـيارانة بدةينـةوة،         

سـةعاتة ثرسـيارةكان طةيشـتؤتة دةسـتم،     ( 75)مـن   ثَيشةكي داواي لَيبووردن دةكةم، ئةطـةر بَلـَيم بةر اسـيت   
هةر ثرسيارَيكين كـة جـوامب داوةتـةوةو بـؤ ئـةوةلياتي طـةر اوم و تـةبعم كـردووةو وةَممةكـةم لـةمي خـؤم            

سةعات، ( 31)دةقيقة، ئةطةر دابةشي بكةم دةكاتة ( 1861)داناوة، بةر اسيت دة دةقيقةي ويستووة، يةعين 
سـةعات ئيشـم كـردووة، فيعلـةن مـن ئةمشـةو       ( 31)سـةعاتدا بـايي   ( 77)لة  سةعاتدا،( 73)يةعين من لة 

 .تاكو بةياني نةخةوتووم، بؤ مةعلوماتتان، سوثاستان دةكةم
بةنيسبةتي وةزارةتي داراييةوة، هةروةكو مةعلومة وةزارةتي دارايي و ئابووري لـة ئـةوةل و دَيـر زةمانـةوة     

وةزارةتانةي كةوا وةزارةتَيكـي سـيادييةو ئـين و كـاري زؤر زؤرة،      ، يةكَيكة لةو(أت الوزارات)ثَيي دةطوترَيت 
جطة لةوةي كةوا تةمويلي وةزارةتةكان هةر هةمووي دةكـات و ئـةم وةزارةتـة ضـةندةها خزمـةت ثَيشـكةة       
دةكــات بــة هاووَمتيــان، لةوانــة خزمــةتي زؤر طةورةيــةو زؤر جيــاوازة لةطــةَل وةزارةتــةكاني تــر، مةســةلةن  

رَيك رَيي دةكةوَيتة موديريةتي طشيت خانةنشني ، موديريـةتي عـام، هـةموو كةسـَيك رَيـي      هةموو فةرمانبة
دةكةوَيتــة زةريبــة، هــةموو كةســَيك رَيــي دةكةوَيتــة بانكــةكان، نامــةوَيت درَيــذةي ثــَي بــدةم، بَييطــة لــةوة    

دةمـةوَيت   ضةندةها ئيشي ترين لة ثاَل ئةوانة وةكو ئيشي خزمةتطوزارييشي تةقديم كردووة، لةوانـة مـن  
ئةوة باس بكةم ئةو خزمةتانةي كة ثَيشكةة كراوة هةتاكو ئَيستا، بَييطة لةوانةي كـة بـة عـام باسـم كـرد،      

مليار ( 371)مليار دينارمان تةوزي  كردووة بةس بؤ قةرزي عةقاري، ثَيشينةي هاوسةرطريي ( 911)ئَيمة 
مليــار، ســندووقي ( 4)شــينةي ثيشةســازي مليــار، ثَي( 19)دينارمــان تــةوزي  كــردووة، ثَيشــينةي كشــتوكاَل  

مليـار، رةنطـة شـيت تـرين هـةبَيت، لـة دواييـدا        ( 4477)مليار، بيمـةي بـَي كـاري    ( 115)نيشتةجَي بوون 
يـةي كـةوا لةميزانيـةي تةشـغيلي ئَيمـة      %11ئةطةر باسـي بكـةين، بـةَمم لَيـرةدا دةمـةوَيت ئـةوة بَلـَيم ئـةو         

مليار دينارة، تةنها ئةوةتا وةكو باسم كردووة، تةنها ثَيشينةي ( 911)مليار دينار بوو، ئةو ( 911)هةَلطريا 
لةسةر بودجةكةي ئَيمـة، ئةمـة   % 11عةقار كردوويةتي، كة بزانن ئةوة ضةند تةئسريي كرد، هةَلطرتين لة 

ةو يةكَيك بوو، بؤ ئةوةي بةر َيزتان زياتر ئاطاتان لةو مةوزوعانة هةبَيت، كة من باسي دةكةم و، بةم شـَيوةي 
بةطشتين دةمةوَيت باس لة مـةوزوعي ئـةو ثرسـيارانة بكـةم، كـة ئَيسـتاكة بـؤ ئَيمـة هـاتووة، ئةطـةر بَيتـو            
هةندَيكي لة ئَيستاوة وةَمم بدةمةوة، ضونكة هـةر ئةمةيـة ئيحصـايةكي تـرين بَلـَيم، ضـونكة ئةطـةر بَيتـو         

ثرسـياري  ( 8)رةي نةوتـة،  ثرسـياري ئامـادة كـردن و جـَي بـةجَي كردنـي بودجـةو ثـا        ( 85)تةماشاي بكـةم  
ثرسـياري يةكسـاني مووضـةية، لةبـةر ئـةوة      ( 15)بودجةي ثَيشمةرطةو مووضةي ثَيشـمةرطةية مةسـةلةن،   

 .ئَيمة بةطشيت هةوَلمانداوة كةوا ثرسيارةكان بة عام ئَيستا وةَمم بدةمةوة
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اَل ئةوانـة ثَيويسـت ناكـات    بةنيسبةت ئةوانةي كة زؤر دووبارة بؤتةوة، ئَيسـتا وةَممـي دةدةمـةوةو ئينشـائةلَ    
ئيرت روون كردنةوةكانيان لةم هةبَيت، ئةطةر هةر ثرسيارَيكين هـةبَيت ئـةوة وةَممـي دةدةينـةوة، ضـونكة      

 .ئةطةر يةك، يةك وةَممي ثرسيارةكان بدةينةوة، ئةوة زؤر زؤري ثَي دةضَيت
تـا ئَيسـتاكة وةزارةتـي دارايـي و      بةنيسبةتي يةكطرتنـةوةي ئـةو دةزطايانـة، ثرسـياري زؤري لةسـةرة، بـةَلَي،      

 ................ديواني ضاودَيري دارايي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

جــةنابي وةزيــر ثرســيارةكان ئَيســتا وةَمم نادرَينــةوة، كــةي ثرســيار كــران، ئــةو كاتــة وةَممــي ثرســيارةكان    
بوو، بَلَي ئةو ثرسيارة دووبارةيةو وةَممم داوةتةوة، ئةطـةر قسـةي   دةدةيتةوة، ئةطةر ثرسيارةكةة دووبارة 

ترت هةية قةيـدي ناكـات، بـةَمم بـؤ ثرسـيارةكان، دةبَيـت ثرسـيارةكان بكرَيـت، ئينيـا وةَمميـان بدةيتـةوة،            
 .فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيةكمان هةية بةر اسيت ئةوين هةر عيالقةي هةبوو بة بودجةو تةصديق كردنـي بودجـةوة، كـة    ئَيمة كَيش
ي %11ئَيستا تووشي موشكيلةكان بووينة، با لة ثَيشةوة بـة جـةنابتان بَلـَيم، ئَيمـة بَييطـة لـةوةي كـةوا لـة         

ةكـةمان، دواي ثةسـند   يـان دابةزانـد لـة ميزاني   %7تةشغيلي لَيرة دابةزَينرا وةكو عـةجز، لـة عَيراقيشـدا لـة     
مليار دينار ثـارةي ثـرتؤ دؤمرمـان    ( 351)مليار دينار، تا ئَيستا ( 175)كردني بودجةكة بوو، كة كردي بة 

، ثارةي 1111و  1111بؤ نةهاتووة، تا ئَيستا ثارةي هةردوو مةنافيزةكان نةطةر اوةتةوة بؤ ئَيمة هي ساَلي 
وة كة خؤتان لَيرة موصادةقةتان كردووة يةك و ثَينج سةدو كارةبا نةهاتؤتةوة، بةنيسبةتي عةجزي ثارةكة

بــووة، يــةعين يــةك ترليــؤن، بةداخــةوة ئــةوة ئــةو عــةجزة نــة ميزانيــةي  ( 1567)شةســت و ضــوار بــووة 
ــؤ       ــن ئةوانــةي ب ــؤ زانينتــان م ــراق، ب ــووة لــة عَي ــةكي زيادمــان وةرطرت تــةكميلي ثَيهــاتووةو، نــة هــيض ثارةي

رانةي كة ومت لة زميين نةشاتي وةزارةتي دارايية، ئةوانـةمان هـةمووي سـةرر    جةنابتامن خوَيندةوة، ئةو ثا
 .كردووة، بؤ ئةوةي بةرضاوتان روونرت بَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .فةرموو بةر َيز دكتؤر ئاراس ثرسيارةكةت بكة

 :ئاراس حسني حممود.بةر َيز د

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
 :زؤر سوثاس، بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةين، لةر استيدا زؤر بة كورتي ضةند ثرسيارَيكم هةية

يـة، بـةَمم دواي   %14رَيذةي بودجةي هةرَيمي كوردستان لة بودجةي عَيراقـي فيـدراَل لـة    / ثرسياري يةكةم
وة، ثرسـيارم ئةوةيـة، ئايـا ناكرَيـت     و كـةمرتين دةبَيتـة  %11دابةزيين نةفةقاتي سيادي و حاكيمة نزيك لة 
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ســاَمنة وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري لةطــةَل بودجةكــةدا بــة خشــتةيةك فةقةراتــةكاني نةفــةقاتي ســيادي و 
 نةفةقاتي حاكيمة بنَيرَيت، بؤ بةرضاو رووني ئةنداماني ثةرلةمان 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
قي ثرسيارةكةت خبوَينةوة، تكاية، ثَيشرت بامسان كـرد دةقـي ثرسـيارةكة ضـؤنة، ئـةو لةسـةر       دكتؤر تكاية دة

 .ئةساسي ثرسيارةكاني تؤ خؤي ئامادة كردووة، تكاية دةقي ثرسيارةكةت خبوَينةوة
 :ئاراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ري بةر َيز بةو شَيوةيةدةقي ثرسيارةكةم بةو شَيوةية، كة ناردوومة بؤ وةزي

ي بودجةكـة  %91ساَمنة كورتهَينااان هةية لة بودجةي هـةرَيمي كوردسـتان نزيكـةي لـة     / ثرسياري دووةم
دةطةر َيتةوة بؤ هَيزي ثَيشمةرطة، كة بةشَيكة لة هَيزي بةرطري عَيراق و، ئةو ثارةية نادرَيت، ساَمنة ثَيمان 

كورتهَينانة لةطةَل حكومةتي بةغدا ضارةسةري بكةين، وةزارةتي دارايـي  دةَلَين و ئَيمة حماوةلة دةكةين ئةو 
ةوة، دةربـارةي ضارةسـةر كردنـي ئـةو     1111ةوة ضي كردووة  وا دةضـينة سـاَلي   1114و ئابووري لة ساَلي 

 كورتهَينانة 
علـي   بؤضي زؤر جار جياوازييةك هةيـة لـةنَيوان خةماَلنـدني داهـات و داهـاتي ف     / ثرسيارَيكي ترمان هةية

جيـاوازي هةيـة لـةنَيوان ئـةو داهاتـةي كـة       % 51يةعين ئَيمة تَيبيين دةكةين جاري وا هةية بةنزيكـةي لـة   
دةخةمَلَينرَيت لةميةن وةزارةتي دارايي و ئابوورييةوة، لةطةَل داهاتة فعليةكة لة كؤتايي ساَلدا لـة حيسـابي   

 .خيتاميدا بؤمان دَيت
تةقريبةن بودجة دةر وات % 31بةميةني كةمةوة دوو ساَلي ثَيشوو لة  ساَمنة هةر/ ثرسيارَيكي ترمان هةية

ية كةم دةبَيتةوةو نيوةي %31بؤ بودجةي وةبةرهَينان، بةَمم لة حيساباتي خيتامي تَيبيين دةكرَيت ئةو لة 
 ، هؤي ئةوة ضيةو ناكرَيت ضارةسةر بكرَيت بة ميكانيزمَيكي تازة %15جَي بةجَي دةكرَيت، دةبَيتة لة 

ــة   ــمان هةي ــيارَيكي تريش ــتيدا ثرس ــةكاني    / لةر اس ــارة كؤتايي ــةنَيوان ذم ــة ل ــةكي زؤر هةي ــار جياوازيي زؤر ج
راثؤرتي شةة مانطي يةكةم لةطةَل ذمارة كؤتاييةكاني حيساباتي خيتامي، ئايا هؤي ئـةو جياوازييـة ضـية     

 دةكرَيت ئةو جياوازيية تةلةر بكةين لةنَيوان ئةو دوو ذمارة كؤتايية 
لة ساَمني ثَيشـوو ضـةند جارَيـك لـة ثةرلـةماني كوردسـتان موناقةشـةي ئـةوةمان         / يارَيكي ترمان هةيةثرس

كردووة، ئةطةر بكرَيت، بؤ ئةوةي موازةنـة دوانةكـةوَيت لةسـةر ذمارةيـةك بـَيني موازةنـة ئامـادة بكـةين و         
ةيــةك لــة حيســاباتةكان بيخــةمَلَينني، دوايــي ئــةو زيادةيــةي كــة دَيــت، يــان ئــةو كةمــةي كــة هةيــة بــة رَيذ  

 دابةزَينني، بؤضي ئةمساَلين ئةمة نةكراو موازةنة هةر بةرةو دواكةوتن رؤيي 
تـا   1111بـؤ سـاَلي    1113خاَلَيكي ترمان هةية، بةر اسيت لة دةرةئةنامي ثَيداني زيادة مووضةكةي سـاَلي  

هـةمان بر وانامـةو هـةمان بـةرواري      ئَيستا ذمارةيةك هةية لة فةرمانبةران كة هاوتان لةطةَل هاور َييةكانيان
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دامةزراندنيان هةيـة، بـةَمم مافيـان وةكـو هاور َييـةكانيان وةرنـةطرتووة، كـةمرتيان وةرطرتـووة، هـؤي ئـةوة           
 ضية  ئايا دةكرَيت ضارةسةر بكرَيت 

 ،1111كَيشةيةكي ترمان هةية، ضيتان كردووة بؤ ئةو فةرمانبةرانةي كة خانةنشني كراون لة دواي سـاَلي  
ــونكة        ــدرَييَت  ض ــي نايان ــدرَييَت، بؤض ــةيان ب ــةو ســةر مووض ــة ئ ــووة ك ــتةحةق ب ــدا موس ــةكاتي خؤي ــةَمم ل ب

 .لةر استيدا ئةو ثرسيارانة زؤربةي دَيت بؤ ثةرلةمان و بؤ ليذنةي دارايي و ئابووري
ــةرَيمي       ــؤ ه ــةي كــة طةر اونةتــةوة ب ــةي ئــةو فةرمانبةران ــتين مووض ــةي يةكخس ــة، كَيش ــر هةي كَيشــةيةكي ت
كوردســـتان لـــة ناوضـــةكاني تـــري عَيـــراق، بؤضـــي مووضـــةكانيان يـــةك ناخرَيـــت و ئـــةو كَيشـــةية ضـــيةو  

 مووضةكانيان يةك ناخرَيت لةطةَل مووضةي فةرمانبةراني هةرَيم 
لةر اســتيدا كَيشــةيةك هةيــة بــةرةنطارمان دةبَيتــةوة، بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان، ئةطــةر رَيــم ثــَي بــدةيت    

ليذنــةي دارايــي و ئــابوورين دةبَيتــةوة، ذمارةيــةك لــة عةميــدي ثــؤليس هةيــة،    رووبــةر ووي ثةرلــةمان و
كةسـة، ئةمانـة طوايـة بـةثَيي بؤضـوونيان موسـتةحةقي ئـةوةن كـة روتبـةكانيان          ( 111)ذمارةيان نزيكـةي  

بــةرز ببَيتــةوة بــؤ ليــوا، بــةَمم بــةرز ناكرَيتــةوة بــؤ ليــوا، لةبــةر ئــةوة مووضــةكانيان وةكــو راتــيب عةميــد    
 .ةرطرن، وةكو مووضةي عةميد، بؤضي ئةو كَيشةية تاكو ئَيستا ضارةسةر نةكراوة  زؤر سوثاسوةرد

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة بةنيسبةتي ئةوةي كة ئةو ثرسيارةي جةنابي، كة لة بةغداوة هةموو ساَلَيك ئَيمة ئةو ئيسـتيمار انةي  
كة دَيـت لةطـةَل موازةنـةي خبـةين، ئـةوة باشـة، مومحـةزةي دةكـةين لةمـةودوا وا دةكـةين، هةرضـةندة لـة             

 .ثةرلةمان ساَمنة خؤشيان هةر وةريدةطرن لةم مو لةو موة
اكؤكي نَيوان هةرَيم و حكومةت و بةغدا لةسةر بةشة بودجةي هَيزي ثَيشمةرطة، لةوة داية كة بةنيسبةت ن

ساَمنة داواي بةشة بودجةي هَيزي ثَيشمةرطة دةكةين، بةَمم ئةم بودجةيةيان بؤ نانَيردرَيـت، ئَيمـةة وةك   
ين، كـة ئةمـةة   حكومةتي هةرَيم ناضـار دةبـني لةسـةر بودجـةي خؤمـان خةرجيـةكانيان جـَي بـةجَي بكـة         

دةبَيتة هؤي كورتهَيناني بودجة، لة كاتَيكدا ئةو بر ة ثارانة خةرج نةكراوةو هي ئَيمةة كورتهَينانةكةي بـة  
داثؤشني بكـةين، لَيـرةدا دةمـةوَيت زيـاتر شـةرحي ئـةو مةوزوعـة بكـةم، ئَيمـة بةنيسـبةتي داثؤشـيين ئـةو             

ةت، ئةوة هةمووتان دةزانن ضةند سـاَلة ميزانيـةي   كورتهَينانةوة، خؤي ميزانيةي تةكميلي نييةو بؤمان ناي
تةكميلي نةهاتووة، بةنيسبةتي ئةوةوة كـة ئَيمـة خؤمـان نـاتوانني سـةنةدات ئيـدخال بكـةين، لةبـةر ئـةوة          
ئةطةر مبانةوَيت ئةو حةلة دةبينينةوةو دايدةطرين، كة داشدةطرين تةجاوز دةكةين، كة تةجاوز دةكـةين و  

ــةتان    ــرة عةجزةك ــتان لَي ــةوة، بؤضــي       خؤش ــي ئَيم ــةبة كردن ــة موحاس ــا دةكةون ــردووة، ئيني ــادةقة ك موص
 تةجاوزتان كردووة 
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ساَمنة لةكاتي دياري كردني بودجةدا بر ي داهاتي خـةمَلَينراو ديـاري دةكرَيـت، كـة ثـَين      / ثرسياري سَييةم
نراو ذمارةكـة زيـاتر   بيين دةكرَيت لة ماوةي ئةو ساَلةدا بـة دةسـت بهَينرَيـت، بـةَمم دواتـر لـة بـر ي خـةمَليَ        

بةدةست دةهَينرَيت، فيعلةن هةموو ساَلَيك دةبينني و هةموو سـاَلَيك وايـة، ئـةوةي كـة خـةمَلَينراوة لـةوةي       
زياتر بةدةست دَيت، بةَمم خـؤ ئـةوةمان نةشـاردؤتةوة، ئـةوة لـة حيسـاباتي خيتاميـدا دةردةكـةوَيت، ئَيمـة          

ةَلــَيني، دةَلــَيني داهــاتي كوردســتان زؤر لــةوة زيــاترة، بــة  هــةموو جــار لَيــرة كــة لَيمــان دةثرســن و ثَيتــان د 
جـةنابتااان طوتـووة، بــةَلَي، وايـة، لــة حيسـاباتي خيتاميــدا دةردةكـةوَيت و ئَيســتا ئيسـثات بــووة كـة ئَيمــة        

 .نةمانشاردؤتةوةو لة حيساباتي خيتاميدا دةبيين داهاتةكان كة ناردوومانة زياترة
ثرسـيار نييـة لـة دواكـةوتين جـَي بـةجَي كردنـي ثرؤذةكـاني وةبـةرهَينان،          وةزارةتي دارايـي و ئـابووري بةر  

ضونكة ئـةو بـر ة ثـارةي كـة تـةرخان كـراوة بـؤ بودجـةي وةبـةرهَينان لـةكاتي جـَي بـةجَي كردنـي لةميـةن               
وةزارةتةكانــةوة ئاســتةنطَيك دروســت دةبَيــت لــة شــَيوازي جــَي بــةجَي كردنــي ثرؤذةكانــداو، تــةمويلي ئــةو   

ةزارةتي دارايي دوا ناكةوَيت سةرةر اي ئةوةي ثةسند كردني بودجـةي عَيـراق لـة كؤتـايي سـاَلدا      ثرؤذانة لةو
دةكرَيت، ئَيمة لَيرةوة هةموو جارَيكين ئيعالاـان كـردووة، ئـةوةي كـة دَيتـة وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري         

ئَيمـة دوا نةكـةوتووةو   سولفةي مقاولي، شةريكات، كة عيالقةي بة ثرؤذةوة هةية بة هيض شَيوةيةك لـةمي  
دواي ناخةين، قةت رؤذَيك لـة رؤذانـين نـةمانطوتووة ثـارة نييـة، ئةطـةر حاَلـةتَيكي وا هةيـة حـةز دةكـةم           
بؤمان دةست نيشان بكةيت، ئةو وةختة ئَيمةة وةَممي خؤمان دةبَيت، ئةو سـةرفانةي كـة دَيتـة وةزارةتـي     

ن، ئَيمـة لـة وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري كـة شـتَيك        دارايي و ئابووري تةبيعي زةوابيت هةية بؤ سةرر كرد
ناكرَيت و جةنابتان دةَلَين نةكراوة، ئةطةر شتَيك نةكرا بَيـت لةبـةر زةوابتـةكاني كـة دانـراوة، دةبَيـت ئـةو        
سولفةية ئةو زةوابتانةي كة ثَيويست دةكات بؤ سةرم دةبَيت ئةوانةي تيا مةوجود بَيت و سةرر دةكرَيـت،  

 .ئةوةة نةوةستاوة، ئَيمة ناردوومانةتةوة بؤ ضاك كردنبةَمم لةسةر 
ئَيمة لةو بارةيةوة لة ثرسيارَيكي تردا عيالقةي بةوة هةية، كة جةنابي فةرموو بووي ئايـا هـيض ئةوةيـةك    
نةكراوة بؤ ثَيشنياري ئةوة  ئَيمة لة رَيطـاي خؤمانـةوة وةكـو وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري نووسـيومانة بـؤ         

ةدانكردنةوة كة ضي بكرَيت باشرتة، بؤ ئةوةي سولفةكان جَي بةجَي بكرَيـت و ئَيسـتا وا لةبـةر    وةزارةتي ئاو
دةستمانة، ئةوةي كة نووسيومانةو هاوكاريشيان بووينة لةو بارةيةوة، لةبةر ئـةوةي سـاَمنة ثةسـند كردنـي     

ؤ طشـت وةزارةتـةكان، كـة    بودجة دوا دةكةوَيت، لةسةرةتاي هةر ساَلَيك رَينمايي خةرج كردني دةردةكرَيت ب
بة رَيذةي يةك تةقسيم دوازدة ساَلي ثَيشوو خةرجي ئةنام بدرَيت، ئةو شةة مانطةي خةرجيةكان كةمرت 
روو دةدات، ئةمة عيالقةي بـةو خةرجيانـةوة هةيـة، كـةوا لـة شـةة مانطـدا ئَيمـة ناردوومانـة، رةنطـة مـن            

َيز ئةو بر يارةي دةرنةكرد بوايـة بـؤ شـةة مـانط، ئـةو      نةوَيرم ئةو قسةية بكةم، بةَمم بريا ثةرلةماني بةر 
شـةة مانطــةي كــة دَيـت بــؤ جــةنابتان، ئــةو شـةة مانطــة حيســاباتَيكي بيدائيــة، هـي شــةة مانطــةو دَيتــة     
ــت و        ــوية دةكرَي ــةمووي تةس ــولفانة ه ــةو س ــونكة ئ ــراوة، ض ــوية ك ــا تةس ــولفةي تي ــة س ــةوة ن ــةردةمتان، ئ ب

سةرر حيساب نابَيت، لة هةمان كاتدا ئَيمة هةتاكو ثارةكـة، كـة شـةة     دةطةر َيتةوة سةر ثارةكان، سولفة بة
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مانطةكةة تَيثةر َيوة، ئَيمة يةك تةقسيمي دوازدةمان سةرر كـردووةو، بةر َيزيشـتان دةزانـن، ئـةوةة ئـةوة      
دا، نةبَيت وةزارةتي دارايي و ئابووري لة خؤيةوة ئةوةي دةركرد بَيت، ئةمة قانونة، ئةمة لة هةموو وَمتَيكـ 

بةتايبةتي لة عَيراقيشدا واية، بةَمم فةرقةكة لَيرة لة بةيين عَيراقةوة وايـة، لـة بـةيين ئَيـرةو وَمتـاني تـر       
ئةوةية ميزانيةكة زووتـر دَيـت و، زووتـر ثةسـند دةكرَيـت، نـةوةك ئـةوها هـةموو سـاَلَيك تـاخري ببَيـت، ة            

بيشـتان ئاطـادار بـن، ئَيسـتا ميزانيـةي ئةمسـاَل       لةميةن عَيراقةوة، ة لةميةن ئَيمةوة، هـةر بـؤ ئـةوةي جةنا   
دةخوَينينةوةو دةبيسنت لة ئيعالمدا، كة دةطوترَيت باشة ئةوة ميزانية بؤ نةهاتة ثةرلـةمان  توخـوا ضـؤن    
ميزانية دَيتة ثةرلةمان لة مانطَيكدا ئَيستاكة سَي جار دايانطرتووة، نةك ئةو داطرتنـة عيالجـين دةكرَيـت،    

َيك داطرياوة، ئةوةتا لةبةردةستمداية، ئةوةي دةيةوَيت با بفةرموَيت تةماشاي بكات، لة هةر جاري بة ترليؤن
يةك جار ضووين حيسابامتان تةواو كرد ترليؤنَيكيان داطرت، ترليؤنَيك هي ئةوة نيية تؤ بة عةجز نيشاني 

 .مووي مةوجودةبدةيت، حيسابامتان دانا ترليؤنَيكي تر، جارَيكي تر ترليؤنَيكي تر، ئةوة ئَيستا هة
لةبةر ئةوةي بودجةي عَيراقي فيدراَل ساَمنة دوادةكةوَيت، بؤية لـة هـةرَيمي كوردسـتان    / ثرسياري شةشةم

ضاوةر واني ذمارة سةرةتاييةكان دةكـةين، هـةروةكو ئَيسـتا باسـم كـرد، هـةتا ئـةو ذمارانـة نةطاتـة دةسـتمان           
بووينةتةوة بؤ ئةوةي ب،َيتة ئةنومةني وةزيران،  ناتوانني، خؤ ئَيستاة كة ئيشمان كردووة، تةقريبةن لَي

ثَيمواية رؤذي دوو شةممة موناقةشةي بيدايةي ئةوة دةكرَيت، بةَمم ديسان ئَيستا من ترسـي ئـةوةم هةيـة،    
 .كة جارَيكي تر دايبطرنةوة لة ثةرلةماندا

ري كــة ئامــادة كــراوة، بــؤ بــؤ دانــان و ئامــادة كــردن، ئــةوة بامســان كــرد، رَينمــايي وةزارةتــي دارايــي و ئــابوو 
 1111 – 1117مةبةسيت يةكخستنةوةي مووضةي فةرمانبةران و خةرجي كردني جياوازي نَيوان ساَمني 

 .طشتاندني ثَي كراوة
بةنيسبةت يةكخستنةوةي مووضةي فةرمانبةران، جارَي لة ثَيشةوة وةَمم دةدةمةوة، داواي لَيبووردن دةكةم، 

دةَلـَي موقةسـري كَييـة  بـؤ مـةعلوماتتان بةنيسـبةتي جيـاوازي مووضـةوة لـة          لة يةك، دوو شـوَيندا دةبيـنم   
هةولَير بة نةوعَيك بـووة، لـة سـلَيماني بـة نـةوعَيك بـووة، هـةردوو ميـان بـةثَيي قـانوني برميـةر كـة سـَي              

ان ئيحتيمالي وةرطرتووة هةردووميان راست بووينة، بةَمم ئَيمة كة بر ياري ثةرلـةمان و ئةنومـةني وةزيـر   
دةرضــووة بــؤ يةكخســتنةوةي مووضــةكان، ئَيمــة هــاتووين كامــةيان باشــرتة ئــةوةمان بــة نــةزةري ئيعتيبــار   
وةرطرتووة، بؤية لة سلَيماني هةَلستاين ئةو مةوزوعةمان بةو شـَيوةية جـَي بـةجَي كـردو، ئَيمـة تـةعميمان       

يي و ئابووري نييـة، بـؤ ئـةوةي    كردووة بةسةر هةموو وةزارةتةكاندا، هيض موشكيلةيةكمان لة وةزارةتي دارا
ئةو ثارةية وةربطريَيتةوة، تـةنها لـة وةزارةتـةكان خؤيانـة، بـؤ مـةعلوماتي بـةر َيزتان تـاكو ماوةيـةك ثَيشـي           

 .ئَيستاة كة من مةعلومامت هةبوو تةربية هي يةكةمي تةواو نةكرد بوو، ئةمة لةميةك
ية  ئَيمة وةكو سلَيماني، ئيدارةي سلَيماني، ضـونكة  لةميةكي ترين، بؤ ئةوةي بزانن كة دةَلَين موقةسري كَي

ئَيمة خؤمشان لة خؤمان بة شك بووين، طومتـان رةنطـة غةَلـةمتان كـرد بَيـت، بـةَمم ئَيسـتا ئـةوةليات لـةمي          
ئَيمةيةو مـةوجودة، ئَيمـة هـةموو ئةوةلياتـةكااان نـاردووة بـؤ وةزارةتـي دارايـي عَيـراق، وةزارةتـي دارايـي            
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ي داينةتــةوة دةَلَيــت ئَيــوة راســنت و قانونةكــةتان بةر اســت تــةتبيق كــردووة، بــةَمم ئَيســتاكة   عَيــراق وةَممــ
مانطَيك، دوو مانط ئةوةة بـةردةوام   جارَيكي تر كَيشةيةك دروست بؤتةوة لةناو مةوزوعةكة، ئةو كَيشةية

ت ضارةسـةر كـرد، ئةطـةر    بوو، ئَيمة هةَلستاين غةَلةت بة غةَلةمتان ضـارة نـةكرد، بـةَلكو غةَلـةمتان بـة راسـ      
ئةوة غةَلةت بَيت، لةبةر ئةوة جياوازييةكي تر لةنَيوان هةولَيرو سلَيماني، بؤ مةعلوماتي بـةر َيزتان بـةيين   
هةولَيرو سلَيمانين ئةوةمشان جَي بةجَي كرد، ئَيستا ئـةوةة بر يـاري ثـَي دةرضـوو، كـة ئـةو جياوازييـةة        

 .نةمَينَيت و ئيشةكان جَي بةجَي بكرَيت
ا لةبةر ئةوة مةوزوعي مووضة واية، هةر كةسَيك لة هةر شوَينَيكدا فةرمانبةر بَيـت و موسـتةحةق بَيـت    ج

بةوةي كة حةقةكةي خؤي وةربطرَيت، بة مةرجَي زةوابتةكان هةمووي مةمشول بَيت بة زةوابتـةكان، ئـةوة   
كـات، ئةطـةر ئـةو ليذنةيـةة     وةردةطرَيت، بؤ ئةو مةبةستة ئَيمة ليذنةيةكمان داناوة، بـؤ ئـةوةي ئيشـرام ب   

نــةتوانَيت حــةقي ئــةو فةرمانبــةرة بــة دةســت بَينَيــت، ئــةوة ليذنةيــةكي تــر هةيــة، ليذنــةي ســكاَم، ئــةوان  
ضارةسةري دةكـةن و رةئـي مـودير عـامي ديـواني رةقابـةي مـالي مةسـ وولي ئـةو ليذنةيـة، ئةطـةر ئـةوةة             

 .تنةبوو، خؤي بة حةق زاني لة مةحكةمةي ئيداري شكايةت دةكا
نووسراو ئاراستةي سـةرؤكايةتي ئةنومـةني وةزيـران كـراوة، بـؤ ئـةو مةبةسـتة وةَممـي         / ثرسياري هةشت

هاتؤتةوة بةضاك كردني مووضةكانيان، واتـا مووضـةي خانةنشـني، بـةَمم بـاس لـة خـةرج كردنـي جيـاوازي          
 .ناكات

ةكانيان كــراوة، هــةتا خــؤي ئَيمــة كَيشــةيةكمان هةيــة بةنيســبةت مووضــةي ئةوانــةوة كــة تةعــديلي مووضــ 
ثةرلــةمانتاري بــةر َيز هــاتوون نوسخةكانيشــم ثَييانــداوة، داوامــان كــردووة خانةنشــينةكان لــةو بةروارانــةدا  
خانةنشينةكان حةقي خؤيانة ئةو ثارانة وةربطـرن، داوامـان كـردووة لـة ئةنومـةني وةزيـران، ئةنومـةني        

بكـةن، بـةثَيي ئـةو قانونـة نـةيان دةكـةوت، وةَمممـان         مامةَلـة ( 14)وةزيران دةَلَيـت بـةثَيي قـانوني ذمـارة     
داوةتةوة، ئَيستاكة وةَممةكة هاتؤتةوة دةَلَيت بؤ مووضةكانيان ضاكي بكةن، بةَمم نةهاتؤتـةوة بـؤ تـةعويز،    

 .ئَيستا جارَيكي ترين داواي تةعويزةكةمشان كردؤتةوة
ةوة ناو هةرَيم، ئةوانـةي لـة دةرةوةي هـةرَيم    ئةو فةرمانبةرةي لة دةرةوةي هةرَيم طةر اوةت/ ثرسيار نؤيةم

هاتوون، تـةبيعي بـؤ مـةعلوماتي بـةر َيزتان ئَيمـة لـةكاتي خؤيـدا كـة ثرسـيارةكةمان كـرد، ئايـا ئَيمـة وةكـو              
ئيدارةي سلَيماني كؤن لةسةر راستني، يان لةسةر غةَلةتني  بةغدا وةَممـي داينـةوة، واتـا وةزارةتـي ماليـةي      

ةة وةكـو ئَيمـة تـةتبيقتان كـردووة، ئَيسـتا كـة ئـةوان دَينـة مي ئَيمـة فـةرق هةيـة لـة             عَيراقي دةَلَيـت ئَيـو  
مووضةكانياندا، كة فةرق بوو لة مووضةكانيان، ئَيمة بـةثَيي قـانون، دةبَيـت بـةثَيي شـةهادةي ئـاخري راتـب        

لة كوردستان و، سةرر بكةين، بةَمم من خؤشم لةطةَل ئةوةدام ئةوان لة كوردستاندا بذين و، فةرمانبةر بن 
خزمةتي كوردستان بكةن، حةقي ئةوةيان هةية وةكو هاوشَيوةكانيان تةعديلي مةعاشةكانيان بؤ بكرَيـت و،  

 .ئةطةر خانةنشني بن تةعديليان بؤ بكرَيت، ئةو مةوزوعةمشان نووسيوة، ئينشائةَلاَل وةَممي دَيتةوة
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زةكــاني ئاســاين و نــاوخؤ و ثَيشــمةرطة،  ثلــة بــةرز كردنــةوةي كارمةنــدو ئةفســةري هيَ / ثرســياري دةيــةم
بةر اسيت ئةمة عيالقةي بة وةزارةتي نـاوخؤ و ثَيشـمةرطةوة هةيـة، ئَيمـة عيالقـةمان بـة قةزيـةي ميالكـي         

 .عةسكةرييةوة نييةو، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 زؤر سوثاس، بةر َيز دكتؤر ئاراس تَيبينيت هةية 

 :ئاراس حسني حممود.ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من هيض تيبينيةكم نيية، بـةس بؤضـوونَيكم هةيـة دةخيةمـة بـةردةمي جـةنابت، ئةطـةر رَيـم ثـَي بـدةيت،           
ئةطةر رَيشم ثَي نةدةيت، بةثَيي ياسا، ئةم بةيانيـة كـة زانـرا بـةر َيز جـةنابي وةزيـر دَيـت بـؤ ئَيـرة، ضـةند           

 َيوة كردين لة دةزطاكاني هةرَيمةوة، ثرسيارَيكيان هةية، دةتوامن ئةم ثرسيارة بكةم ثةيوةندييةكيان ث
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ناكرَيت، ثرسياري تر ناكرَيت، كاك خورشيد فةرموو
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دارايي و ئابووريبةر َيز جةنابي وةزيري 

، وةزارةتـي  1111لـة ياسـاي بودجـةي هـةرَيمي سـاَلي      ( 33)من تةنها يةك ثرسيارم هةية، بـةثَيي مـاددةي   
دارايـــي و ئـــابووري بةرثرســـة لـــة كردنـــةوةي حيســـابَيك بـــةناوي حيســـابي جـــَي بـــةجَي كردنـــي ثـــرؤذة  

ئيداعي ئةو حيسابة بكات،  1111بةردةوامةكان، كؤي ثارةي خةرج نةكراو لة بودجةي وةبةرهَيناني ساَلي 
ثرسيارةكةم لَيرةدا ئةوةية، وةزارةتي دارايي و ئابووري ة هةنطاوي ناوة بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي ئـةم مـاددة       

موجـوداتي ئـةو حيسـابة ديـارو ئاشـكرا       1111ياسايية  ضونكة ثَيويستة لة ثـرؤذة ياسـاي بودجـةي سـاَلي     
 .بَيت، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ مساعيلارسالن بايز ا.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة لة كؤتايي مانطي دوازدة، واتا ثـاة ضـةند رؤذَيكـي تـر هـةر ثارةيـةك مابَيتـةوة، وةزارةتـي ثالنـدانان          
ان دةكاتةوة، بةَلَي، دةبَيت خبرَيتة حيسابَيكةوة، ئَيمة ثابةند بـني بـةو بر يـارةوة، بـةَمم مـن لَيـرةدا       ئاطادارم

ئَيسـتاة دةَلـَيم، تكـام وايـة، زؤر تكاشـم كـرد لـة ثةرلــةمان، بـةَمم بةداخـةوة قـةت ئـةو تكايـةي منيـان بــة              
ئَيستا با بؤتان شةرح بكـةم نةتييةكـةي   نةزةري ئيعتيبار وةرنةطرت، رةنطة تةفسرييشي بؤ كرا بَيت، بةَمم 

 ضؤنة 
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ئةوة نةتييةكةي باة نةبوو، بؤضي باة نيية  من هةر وةكو ئَيستا خوَيندمةوة ئةم ثارانة ئَيستاكة ضـؤن  
، %7مليار دينار ئَيسـتاكة هـي تـةخفيزي    ( 175)عيالج بكرَيت  ئةمة دةسةَمتي ،منة ثارةكةم خواردووة ، 

ية، 1111ي مةنافيزي حدودي، ئةوة تةبيعي يةكيان هي ساَلي (711)ودي، ي ئةوةي مةنافيزي حد(315)
، ئةمساَلين ناتوامن وةريبطرم، دةبَيت موافةقةت وةربطرم، موافةقـةتين ئَيسـتا   1111يةكيشيان هي ساَلي 

ي كارةبا، ئةمـة دةكاتـة ترليؤنَيـك وسـَي سـةدو ثـةناو يـةك، يـةك و ثَيـنج سـةدو شةسـت و            (151)نادةن، 
عةجزة، ئةوة دةكاتة دوو و نؤسةدو ثازدة، يـةعين دوو ترليـؤن و نؤسـةدو ثـازدة، ئينيـا فـةرموو       ضوارين 

ــةكة لـة كـوَي درا،    (371)ي كة داتان نابوو لة ئَيمةتان كةم كردةوة، بةس دامـان بـة عـةقاري،    (911)ئةوة 
ردن، ئةوانـة هـةر   ملياري سـندووقي نيشـتةجَي كـ   ( 115)ئةي سولفةي ذنهَينان ، فةرقةكاني لةكوَي هات ، 

هةمووي، هي ثؤليس و ئاساين و تةربية ئَيستا ئةوة هةر حةز دةكةم روون كردنةوةي لةسةر بدةم، ئَيسـتا  
وا دةزانن ئةو ثارةية لة بةغداوة هاتووة، بةَمم لة سـةري سـاَلدا كتابةكـةمان لـةم مـةوجودة، كـَي دةيـةوَيت        

يةكةمدا، ئةوةي كة ناردوويانة، ئةوةي كـة ناردووشـيانة بـة    تةئكيد بكات، دةَلَيت لَيتان دةبر ين لة سولفةي 
ــانطَي    ــةي  (19)كــةمي ناردوويانــة، ئــةوان بــؤ ثــؤليس م ــةوة 1/1مليــار لــة ( 31)و كةســرة، يــةعين نزيك ـ

ـةوة، سةرةر اي ئـةوة ئـةوةي   1/1مليارين خبةينة سةري هةموو مانطَيك لة ( 31)ناردوويانة، ئَيمة دةبَيت 
ن بؤمان، ئةمةشي كةمرت ناردووة، ئةوة لَيرةدا سي كةر ة دوازدة، ئةوة شةست مليار مـن  بة قةرز نارد بوو يا

هـةزار  ( 91)لَيرة نةقصم هةية، هةروةها بةنيسبةتي ئةوةي تةربيةوة، ئةو ثارةي كة ئةوان ناردوويانة بؤ 
هـةزار كـةمسان   ( 161)كةسيان ناردووة، ئةو قةرزةي كة داويانة بة ئَيمة، بـةَمم ئـةوةي ئَيمـة ثَيويسـتمانة     

هةية، ئةو ميالكةي ثةسند كراوة هي تةربية، ئةم فةرقةة دةبَيت خبةيتة سةري دةوري ضل، ثةنا مليـار  
ــؤن          ــةجزة ض ــةم ع ــةرموون ئ ــةري، ف ــة س ــري دةكات ــةمووي تةئس ــة، ه ــةمووي فةرق ــة ه ــةر ئةمان ــارة، ه دين

دةمـانتواني ئةمـةي ثـؤليس و ئةمـةي      دادةثؤشرَيت  لةكوَي دايدةثؤشي  كوا ميزانيةي تةكميلي  ئايا ئَيمة
ئاســاين بــةو حةاــة ســةرر نةكــةين ، قــةت ئَيمــة بــةو حيمــة داخيلمــان نــةكردووة، وةخــيت خــؤي كــة   
ميزانيةي تةرينيمان داوة، بـةَلَي، شـتَيكمان داخيـل كـردووة، بـةَمم بـةو شـَيوةية نييـة، ئةمانـة هـةمووي           

وعة ئيعادةي نـةزةري تيـا بكرَيتـةوة، ئيعـادةي نـةزةر لـة       تةئسري دةكات، من تكام واية بؤ ئةمساَل ئةو مةوز
سندووقي نيشتةجَي و، ثرسيار بكرَيت لة بةغـدا بـزانن ئـةوان ضـؤن عيالجـي دةكـةن، ئةمسـاَل عيالجَيـك         
هةبووة، يةكَيك لة وةزارةتةكان تةختيت داواي كردووة، كة بةو شَيوةية بَيت، بةَمم ئةوةة لة بةغدا ئَيستا 

 .ت، سوثاسجَي بةجَي نابَي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 زؤر سوثاس، بةر َيز كاك خورشيد تَيبينيت هةية 

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َيـت،  من لة قسةكاني جةنابي وةزير تَيطةيشتم، كة ئةم ثارةية وةكو ذمـارة هةيـة، بـةَمم بـة فيعلـي ديـار ناب      
 .ئةمة يةك

مليـار بـؤ ئرياداتـي طـومرؤ، ئـةو ثارةيـة       ( 711)مليار بـؤ ثـرتؤدؤمر،   ( 315) 1111لة داهاتي ساَلي / دوو
مليـاري نـةوت سـةرر كـرا، هـي ثـرتؤدؤمر،       ( 315)هةبوو، باشة حكومةتي عَيراق بة هةموو موحافةزةكان 

سةرر كراو، هـي سـاَلي    1111دودي ساَلي ئايا بؤ بؤ هةرَيم سةرر نةكرا  بؤ ئةو حيساباتةي مةنافيزي ح
ي ئَيمة، ئةو حيساباتة بؤ هةمووي سةرر نةكرا  هؤيةكةي سةرر نةكردني ضية  يةعين هؤيـةكي  1111

 قانوني هةية، مانيعَيك هةية، بؤ ئةو ثارةية سةرر نةكرا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ي وةزير فةرمووزؤر سوثاس، بةر َيز جةناب
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةفدةكاني ئَيمة بةردةوامن، دةضن بؤ بةغـداو دَينـةوة لةسـةر مسـتةواي بـةرز، لةسـةر مسـتةواي سـةرؤكي         
ان و بةنووسـراوي رةمسـي   ئةنومةني وةزيران، وةكيل وةزيري دارايي، ضةند وةزيرَيكـي تـرو، لـة هاتوضـؤي    

ئةو شتانةمان نووسيوة، بةَمم تاكو ئَيستا ئَيمـة وةرمـان نـةطرتووة، مـن ثَيموايـة رةنطـة مةوزوعةكـة زيـاتر         
 .سياسي بَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سؤزان شهاب فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشةكي بةخَيرهاتين وةزيري دارايي و ئابووري و بريكار دةكةم، لةطةَل كاك سةعد بؤ ئـةم دانيشـتنة، مـن    
 :ثرسيارةكامن بةم شَيوةية

ــةم ــتايان و        / يةك ــةي مامؤس ــي مووض ــةرر كردن ــةكاني س ــةنَيوان رَينمايي ــية ل ــة ض ــةو جياوازيي ــاري ئ هؤك
ةروةردةي هةرَيم و عَيراق  ئـةو رَينماييانـةي كـة دةرضـووة جيـاوازي تيـا كـراوة،        فةرمانبةراني وةزارةتي ث

 .هةندَي بر طة هةية كة مةفروز بووة لةناو رَينماييةكاندا دةرب،َيت، نةكراوة
هؤكار ضـية كاتَيـك كـة رَينمـايي كـردن و زيـاد كردنـي مووضـةي هَيزةكـاني نـاوخؤ دةرضـووة، ئـةو             / دووةم

يكايةتيان هةية بةهيض جؤرَيك ئةم زيادةيـة نةيطرتوونةتـةوةو، دةبَيـت مؤَلةتةكـةيان     ذنانةي كة مؤَلةتي دا
برب ن، بؤ ئةوةي زيادةكـة مشوليـان بكـات، ئـةم فـةرق و جياوازييـة ضـية  بةر اسـيت قـابيلي قـةبوَل نييـة لـة             

 .مووضةدا فةرق بكرَيت لةنَيوان ذن و ثياو
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ةماَل لــة مــانطي حةوتــةوة داواي ســولفةي عــةقاريان هةنــدَيك لــة طونــدةكاني دةورو ثشــيت ضةم،ــ/ ســَييةم
كردووة، هةموو شتَيكيان تةواو بووة، هةتا ئَيسـتا وةريـان نـةطرتووة، ئَيسـتاة ثَييـان طوتـوون راطـرياوة، لـة         

 .مانطي يةكةوة وةريدةطرن، ئيرت بر وا ناكةن كةوا وةريدةطرن
ــوارةم ــاني   / ض ــةتي زَير ةخ ــة بةر َيوةبةراي ــاوخؤ ل ــاني ن ــةرطري و   هَيزةك ــة ب ــووة، ل ــةيان وةرطرت ــادة مووض زي

فرياكةوتن هَيشتا دةَلَين رَينمايي دةرنةضووة، هَيزةكاني حةفتا زيـادة مووضـةيان وةرنـةطرتووة، دةنطوبـاس     
 واية هَيزةكاني هةشتا وةريانطرتووة، هةتا كةي ئةم دوو رَينماييانة 

يان بـر اوة  ئـةوان نـة كافرتيـان هةيـة، لـةكاتي       فةرمانبةراني طومرطي بامشاخ بؤ دةرماَلةي خواردن/ ثَينيةم
دةوامدا خؤيان خواردن بؤ خؤيان دروست دةكةن و حازري دةكةن، ئةمة زياد لة شةة مانط يةكي شةسـت  

 .هةزار دينار ثارةي خواردنيان لَي بر اوة، هؤكارةكةي ضية  هيوادارم وةَممةكامن وةربطرم
 :ةرؤكي ثةرلةمانجَيطري س/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئييازةى ئومومةوة، ئييازةي ئومومة لة بةغدا بة / بةر اسيت ئةو جياوازييانةي كة هةية، يةكةم
 .مانط كؤتايي ثَي دَيت، لةمي ئَيمة يةك ساَلةو لةطةَل دةرماَلةشةوة نةوعَيكة، ئييازةكة بة شةة

ئةم موخةصةصاتانةي كة دةدرَيت، مةوزوعي قـانون دةَلَيـت قـةبوَل بكرَيـت، يـان قـةبوَل نـةكرَيت،        / دووةم
اني ئةمة قانونية، ئَيمة بَي قانونيمان نةكردووة لةم مةوزوعةدا، ئةطةر ئَيمة كردبيشمان جيهةتي تر دةيتو

بة رةمسي، بة قانوني وةَمممان بداتةوة، بيطوتباية ئـةوة وا نييـة، ئـةم موخةصةصـاتة جَيطـر نييـة، سـابت        
نيية، ئةم موخةصةصاتة سيفةتي دةميومةي نيية، ئةو موخةصةصاتانة نابر درَيـت ئييـازةي درَيذخايةنـة،    

ثَيي دةطوترَيـت موخةصةصـاتي   كة سيفةتي دةميومةيان هةية، واتا موخةصةصاتي ميهةني كؤن، كة ئَيستا 
 .هةزارةكة لةوَيوة هاتووة( 151)شةهادة، ئةسَلي 

بةنيسـبةتي ئــةوةي كــة ذن و ثيــاو لـة وةزارةتــي ثَيشــمةرطةو ئةوانــة كـة فــةرقيان ضــية  بةنيســبةت ئــةوة    
وةَمهي ئييازةي ئومومة هةر ئييازةي ئومومةيةو ئـيرت لـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطة وةري بطرَيـت، يـاخود لـة        

وَينى تر، ئةي ثرسيارةكةت ضي بوو  جةنابت وات طوت، طوتت لة هةر كوَييةك هةبوو، بؤم راست بكةوة، ش
 .ئةطةر زةمحةت نةبَي

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ديارة تَيكةَلي هةية لة وةَممدانةوةي هةردوو ثرسيارةكةم
ئةوانـةي لـة مؤَلـةتي دايكايـةتني هـيض جـؤرة موخةصةصـاتَيكيان        لة زياد كردني هَيزةكاني ناوخؤ، / يةكةم

 .نادةنَي بة شةهادةو بة زةوجيةو بة منداَمنةوة، ئةمة خاَلي يةكةم
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سةرر كردني رَينماييةكاني مووضةي مامؤستايان و فةرمانبةران لة وةزارةتي ثةروةردةي عَيـراق و  / دووةم
ن وةزارةتـي دارايـي و ئابوورييـةوة جيـاوازي هةيـة لـة دوو       وةزارةتي ثةروةردةي هةرَيمي كوردسـتان لةميـة  

نماييـةكانتان  بر طةدا، لة دوو بر طةدا جياوازيتان كردووة، جا من هيوادارم خؤتـان بـزانن، ضـونكة خؤتـان ريَ    
 .دةركردووة، سوثاس
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م رَينماييانــةي كــة دةرمــانكردووة و ئيســتينادمان كــردووة لةســةر ليذنــةي موشــتةرةك، ليذنــةي    ئَيمــة ئــة

موشتةرةكين ئيستيناد دةكـات و لةطـةَل وةزارةتـي تةربيـة تةنسـيقي كـردووةو لةطـةَل هـةموو شـوَينةكان،          
 .يةكَييت مامؤستايانين ئاطايان لَيية

ان نادةنَي، من لَيرةوة دةَلَيم هةر موخةصةصـاتَيك  بةنيسبةت وةزارةتي ناوخؤ، كة هةموو موخةصةصاتَيكي
 .سيفةتي دةميومةي هةبَيت، دةبَيت ثَيي بدرَيت

كـةس  ( 784)بةنيسبةت ئةو ثرسيارةي كة دةَلَيت طوندةكاني ضةم،ةماَل، جارَي لة مةنتيقةي ضةم،ةماَل 
تا مةنتيقـةي قةرةهـةنريو   موستةفيد بووة لةوَي، هةتاكو ئَيستا لة سولفةي عةقاريدا، ئةو طوندانةة ئَيسـ 

مةنتيقةي شوانيشي طرتؤتةوة، نةك هةر ضةم،ةماَل كـة ئةسـَلةن عيالقـةي بـةناو كةركووكـةوة هةيـة، بـة        
مةركةزي كةركووك هةية، بةَمم مةوزوعةكة لـةوَيوة ناكرَيـت، مةوزوعةكـة لـة حـةرةمي طونـدةوة هـاتووة،        

مة هاتووة لة ئةنومةني وةزيرانةوة حةرةمي طوندةكـة  لةمدَييةكاندا بةثَيي قانون، بةثَيي ئةوةي كة بؤ ئَي
دياري دةكرَيت، نابَيت تؤ تةجاوزي حـةرةمي طوندةكـة بكـةيت، ئـةو مةرجانـة هةيـة، ديـارة زةوابتـةكانيان         
لةسةر تةتبيق ناكرَيت، ئيال ئةمة مةعقول نيية، ئَيمة هةر لة خؤمانةوة بؤ طوندَيك نةدةين بَلَيني نـادةين  

 .ت، نةخَير، من باوةر  بة شيت وا ناكةمو ئةوة ناكرَي
بةنيســبةت بامشاغيشــةوة، ئَيســتاكة تةلــةفؤن مــةوجودة، تةلــةفؤن بكــةن بــؤ بامشــا  بَلــَين ئَيــوة مةتعــةم و  
باشرتين كافتريياو تةباختان هةية، يان نا  هةر كةسَيكين ئةو مةتعةمةي هةبَيت و بؤي دانـرا بَيـت، ئَيمـة    

، ضــونكة نابَيــت جــةم  بكرَيـت لــة بــةيين ثــارةي خــواردن و ثــارةي نــان  موخةصةصـاتي خــواردني نــادةيينَ 
( 151)خواردندا، ئَيستا لة ثـةروَيز خـانين ئَيمـة نيمانـة، لـة ثـةروَيزخان ئَيمـة مةتعـةممان نييـة مـانطي           

 .هةزار ديناريان دةدةييَن، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 ر َيز سؤزان خان تَيبينيت هةية زؤر سوثاس، بة

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من جارَيكي تر دةيَلَيمـةوة ئةطـةر ئةمـة سـكاَمي هاووَمتيـان نـةبَيت، مـن ئـةم ثرسـيارة لـة جـةنابي وةزيـر             
دةَلَيـت سـَي هةفتةيـة     ناكةم، ذنَيكة مرورة لة بةر َيوةبةرايةتي هاتوضؤي سلَيماني ثةيوةندي ثَيـوة كـردووم،  
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هةزار دينـار وةردةطـرم، ئةطـةر ب،ـمةوة     ( 181)منداَلم بووة، دةبَيت ئييازةكةم قةت  بكةم و ب،م، ضونكة 
هةزار دينار وةردةطرم، ومت ئةي موخةصةصاتي شـةهادةو زةوجيـةو منـداَل، وتـي هـيض      ( 431)دةوام بكةم 

، يةك فلسيان بؤ سةرر نـةكردووم، بؤيـة مـن ئـةم     شتَيكيان بؤ سةرر نةكردووم، طوتيان تؤ لة ئومومة داي
 .ثرسيارةم لة جةنابت كردووةو، لةم هةفتةيةدا من ئةم تةلةفؤنةم بؤ كراوة، ئةمة خاَلي يةكةم

ئةطــةر ثــةروَيزخان بَيــت، ئةطــةر بامشــا  بَيــت، ئةطــةر هــةر كوَييــةك بَيــت، ئةطــةر شــوَينَيك  / خــاَلي دووةم
خواردني بر ا بَيت، دةبَيت بؤيان سةرر بكرَيت، ضـونكة ئـةو كةسـة بـةو     مةتعةمي نةبَيت، ثارةي دةرماَلةي 

شةست هةزارة، ئةطةر رؤذي بـة دوو هةزاريشـتان بـؤ حيسـاب كـرد بَيـت، شةسـت هـةزار دينـار دةكـات، دوو           
 .هةزارةكة ثارةي سةمون و ضا ناكات، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .س، بةر َيز جةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثا
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة بةنيسبةتي ئةوةوة ثَينج رؤذ ثَيشي ئَيستاكة بة دةسيت موافةقةي ثةروَيزخااان بؤ هاتووة، ئَيمـة لـة   
دووة لـة ئةنومـةني وةزيـران ثـةروَيزخان مةنفـةزَيكي      خؤمانةوة ناتوانني ثارة سةرر بكـةين، داوامـان كـر   

 .تازةية دانراوةو ثارةكةي بؤ هاتؤتةوةو وا سةرر دةكرَيت لة رؤذي ئيستيحقاقةوة
 .بةنيسبةتي بامشاغةوة، باشرتين مةتعةميان هةية، باشرتين تةئسيس كراوةو خواردنيشيان هةية

ســاين و ئةوانــة ئــةو موخةصةصــاتة، ديــارة ئــةوة جــارَيكي تــر دةَلــَيم بةنيســبةتي ئــةوةي كــة ثــؤليس و ئا
ئةسَلةن تازة كةوتؤتة جَي بةجَي كردن، بؤية ئةو برا ثؤليسـة، يـان ئـةو خوشـكة ثؤليسـة وةري نـةطرتووة،       

 .سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو بةر َيز كاك كاردؤ ثرسيارةكةت بكة
 :ثريداود بةر َيز كاردؤ حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز وةزيري دارايـي و ئـابووري ئةوةنـدة موعانـاتي هةيـة، ئينسـان دةيـةوَيت فرمَيسـكي لةطـةَل بر َيـذَيت           
 .بةر اسيت

سةبارةت بة تةندةر كردني ثرؤذةكان، كة زياتر سيفةتَيكي مةركةزي هةية، بةميـةني كـةم   / يةكةم ثرسيار
ارةتـةكان، كـة ئةمـةة هؤكـارَيكي ئةساسـية بـؤ جـَي بـةجَي نـةكردني ثرؤذةكـان، كـة            دةسةَمت دراوةتـة وةز 

ثةيوةنــدارة بــة بودجــةي وةبــةرهَيناني ســاَمنةي هــةرَيم، بــؤ نةهَيشــتين ئــةم دؤخــةة، هــةم ســةرؤكايةتي  
ئةنومةني وةزيران، هةم سةرؤكايةتي هةرَيم رَينمايي دةركـردووة، كـة ئـةم كَيشـةية حـةل بكرَيـت، بـةَمم        
ثَيداطري وةزارةتي دارايي و ئابووري لةسـةر ئـةوةي كـة دةَلَيـت ثَيويسـتة هـةموو تةنـدةريين ثرؤذةكـان لـة          
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ــةر        ــات، ئةط ــةجَي ناك ــَي ب ــؤي ج ــرانين وةك خ ــةني وةزي ــاني ئةنوم ــدرَيت، بر يارةك ــةنام ب ــان ئ ثارَيزطاك
هةية بؤ ديزاين و خةماَلنـدني  بيانوويان ئةوة بَيت كة وةزارةتةكان كَيشةي نةبووني ئةندازياري شارةزايان 

وةكـو اوونـة كـة بةرنامـةي زؤري هةيـة      ( undp)تَي،ووي ثرؤذة، بؤضي توانايان بةرز ناكةنةوة لة رَيطاي 
 .لةم بارةيةوة، ئةطةر هةماهةنطي لةطةَل بكرَيت

رييت رَيذةي جَي بةجَي كردني ثرؤذةكاني بودجةي وةبـةرهَينان بـ   1111لة ذمَيرةي كؤتايي ساَلي / دووةم
مليؤن ديناري ( 1451561)مليؤن دينار خةرج كراوة، بةَمم ( 1491517)، واتا بر ي %(51,11)بووة لة 

ثرؤذةكان خةرج نةكراوة، بؤ ثر  كردنةوةي زَيدةر ؤييةكاني خودي حكومةتي هةرَيم، بـؤ هـةمان ئـةو سـاَلة     
 .بةكار هَينراوة

ان زَيدةر ؤيي حكومةت وةفري ثرؤذةكـاني وةبـةرهَينان   ضؤن دةبَيت بؤ ثر  كردنةوةي كورتهَينان، ي/ ثرسيار
موناقةلة ثَي بكات، كة تَييدا ئةو كارة ثَيويسيت بة دةسةَمت ثَيدانة بةتايبةتي لةميةن ثةرلةمانةوة  كة لة 
ياساي بودجة جَيطري كراوة، ئةطةر تواناي جَي بةجَي كردنـي ئةوةندةيـة، بـؤ لـة سـةرةتاي سـاَلدا، يـان هـةر         

رايناطةيةنَيت، كة ئةو هةموو طوذمةي ئةو ثارةية ثَيويسـت نييـة بـؤ بودجـةي وةبـةرهَينان، ضـونكة       ئَيستا 
 .ثَيي خةرج ناكرَيت و با ئةوةندة ثَيشنيار بكات، كة تواناي جَي بةجَي كردني هةية

يـةكَييت و   وةزارةتي دارايي تاكو ئَيستا كاري بؤ طةورة كردني طاثي نَيوان هةردوو ئيدارةي ثَيشووي/ سَييةم
ثارتي دةكات، بةَلطةمشان بؤ ئةوةية كة بؤ ضارةسةر كردني هةر دؤخَيكي دارايي، ئةطةر ثةيوةندار بَيت بـة  
مووضةو فةرمانبةران، رَينمـايي بـؤ ناوضـة جياوازةكـان دةردةكـات، لـةو رَينماييـةي بـؤ سـلَيماني دةردةكـات           

كةيـة، هةمووشـي بـة واذووي وةزيـري داراييـة،      جؤرَيكة، لةوةي بؤ هةولَيرو دهـؤك دةريـدةكات جـؤرَيكي دي   
ئةوةي كة ثةيوةندي بة سلَيمانية، ئةوةي ثةيوةندي بة دووةميانةوة هةيـة بـة واذووي بةر َيوةبـةري طشـيت     

 .كاك رةسول تاهرية
تاكو ئةو ضركة ساتةة ئةو فةرمانبةرانةي لـة ئيـدارةي ثَيشـووي سـلَيماني لـةنَيو سـةنتةري ئـةو        / ثرسيار

نبــةر بــوون، بــةَمم دواي يةكطرتنــةوةي هــةردوو ئيــدارة راذةي طواســتةوة هــةولَيرو لَيــرة دةوام  شــارة فةرما
دةكةن كَيسةكانيان بـة هةَلواسـراوةيي ماوةتـةوة، نـة لـة هـةولَير، نـة لـة سـلَيماني كـةس خؤيـان لـَي ناكاتـة              

، 1111تـا   1113ساحَيب، كة ئـةوين بريتيـة لـة خـةرج كردنـي جيـاوازي مووضـةي سـاَمنةي رابـردووي          
وةزارةتي دارايي و ئـابووري ئةوةنـدة هةذارانـة كارةكـةي خـؤي بـةر َيوة دةبـات بـؤ خـةرج كردنـي جيـاوازي            
مووضةي فةرمانبةراني ثَيشووي ئيدارةي سلَيماني، فةرماني وةزارةتي دةركردووة بة واذووي بـةر َيز وةزيـر   

ةرانـة دةطرَيتـةوة لـة شارؤضـكةي كؤيـة      كة تـةنها ئـةو فةرمانب  ( 1899)دةريكردووة،  31/11بة ذمارة لة 
فةرمانبةرن، بؤية ئةوانةي لةناو شاردا فةرمانبةر بوون نةيانطرَيتةوةو كَيسةكة بة هةَلواسـراوي ماوةتـةوة،   

 .ئةمة اوونةيةكن لةكاركردني وةزارةتي دارايي و ئابووري، هيوادارم وةَممم بداتةوة، سوثاس
 :ري سةرؤكي ثةرلةمانجَيط/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو
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 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي كة جةنابي كاك كاردؤ دةَلَيت بةنيسبةتي ئةوةي بةو شَيوةية ئـين كـراوة، بـةَمم ئةمـة لـة هـةردوو       
، ئَيستا ئةمة هةمووي دةردي دوو ئيدارةيية، ميـةزال رةنطدانـةوةي مـاوة، لـة ئـاخريدا      ئيدارةكةدا وا نةبووة

باسي ئةوةة دةكةم، ئَيوة بةر َيزتان لَيرة بر يارتانداو قانونتان دةركرد، ياساتان دةكرد فةرموو يةكي خبـةن،  
ــدا،       ــةَل من ــاب لةط ــة حيس ــةرموون بكةون ــةن، ف ــةبةم بك ــةرموون موحاس ــةبةمب ف ــن س ــةر م ــةو  ئةط ــة ئ ئةم

رةنطدانةوةية هةتاكو ئَيستا ماوةتةوة، لة هةولَير ئَيستاكة بةو شَيوةية كار دةكةن، كـة جـةنابي كـاك كـاردؤ     
دةَلَي، لة سلَيماني بة شَيوةكةي تر كار دةكةن، كـة جـةنابي دةَلَيـت مـةفروزة بـةو شـَيوةية بَيـت، ئةمـة دوو         

مة هةردووم ثَيمان باشة بؤضووني ئةم مو ئةوم ضاكة، بؤضووني جياوازة، بةَمم بؤ هةردوو بؤضوونةكة، ئَي
بةَمم ئةوة ماناي ئةوة نيية، ئَيستا بتوامن بَيم يةك ئةمر دةربكةم ئةمةي يةك خبةم وةكو وةزيري دارايـي،  
ئةمــة ثَيويســت بــةوة دةكــات جارَيــك ئيدارةكــة يــةك بطرَيــت، ثَيويســت بــةوة دةكــات ســةرر يــةك بطرَيــت،  

ات ئةو باسي كؤيةو سةدةهاي تر دةكات، كة ئةو هينانة نـةمَينَيت، كـة لةطـةَل برادةرانـي     ثَيويست بةوة دةك
ئَيرةة قسة دةكةين، بةر اسيت ئةوانين موبةريري خؤيان هةيةو، رةنطـة ئـةوانين هةنـدَي خـاَلي تَيدايـة،      

 .ثَيويستة ئةوة باة حةل بكرَيت
ــةمي    ــةرهَينان، ل ــةي وةب ــةر بودج ــردن لةس ــةرج ك ــبةتي خ ــةنها    بةنيس ــة ت ــةَلكو ئَيم ــةوَيت، ب ــة دوا ناك ئَيم

ثَيشينةكان خةرج دةكةين، هةروةكو ثَيشرت، ئَيستا وةَمميشم دايةوة، لة كؤتايي ساَلدا دةكرَيتةوة بة داهـات،  
بةَمم بةهؤي كورتهَيناني بودجة، ئَيستا ئـةو رةقةمانـةي ئـةو دةَلَيـت، مـن نـازامن رةقةمـةكاني بـة دةقيقـي          

ةَمم بة تةئكيد لةو نزيكانةية، ئةوة ئَيسـتا وا سـةرر نـةكراوة، باشـة قـانون رَيطـاي ثَيـداوم،        واية، يان نا ، ب
بـَيم ئةطـةر عـةجزم     31/11ثَيـي داوم كـة سـةرر نةكرَيتـةوة      رَييبةس نةك موناقةلةي ثَي بكةم، قانون 

َي، مـن ئـةو ثارةيـة كـة     هةبَيتةوة، دةبَيت ئةو عةجزةي ثَي ثر  بكةمةوة، ئةي باشة ئةطةر بَيتو ئـةو نـةهَيلَ  
سةرر نةكراوةو وةزارةتةكاني من ئيمكانيةتي سةرم ئةو ثارةيةي نةبووة، بة هةر شَيوةيةك لـة شـَيوةكان،   
خؤ من ثارةكـةم نـةخواردووة، ثارةكـةم نـةبردووة، ثارةكـةم هَينـاوة ئـةو عـةجزةم ثـَي داثؤشـيوة، كـة ئـةم             

م واية ئةمساَل ميزانيةكة يةكةم جار دَيتة ثةرلةمان، ثةرلةمانة موصادةقةي لةسةر كردووة، ئةي باشة مادا
ديسان ميزانيةي ئَيمة دَيتة ثةرلةمان عةجزي تياية، فةرموون ئَيوة عةجزةكة لَيرة خؤتان دايبطرن و سام 
بكـــةن، مـــةهَيَلن ئَيمـــة عـــةجزمان هـــةبَيت، كـــة عـــةجزمان هـــةبَيت بـــة ضـــي دايبثؤشـــني، ئـــةوة هـــيين   

و لةضارةسةر كردني ئـةو كَيشـةو بـؤ خـةرج كردنـي جيـاوازي مووضـةي ئـةو         مةوزوعةكةية، جياوازي هةبو
، بـةَلَي بةنيسـبةتي كؤيـةوة، ئيدارةيــةك بـوو، تـاب  بـوو بـة ئيـدارةي ســلَيماني         ........كةسـانةي كـة راذةيـان   

ثَيشــووتر، ئَيمــة كؤيــةمان وةرطــرت و طومتــان هــةمووي بــة كــاملي ئــةو فةترةيــة لــةوةي ســلَيماني ئيشــيان   
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ثارةكانيان، تةعويزي مووضةكانيان ئةوان موستةحةقن بيدةن و لـةو ثارةيـة سـةرر دةكرَيـت، بـؤ       كردووة،
مةعلوماتتان تاكو ئَيستا خؤتان دةزانن نيسبةتي ثارةكان كة دابةة دةكرَيتةوة ضؤنة، لةبةر ئةوةي ثارةكة 

َي ثارة هةية، خةَلك تةعويزي زؤرة، بةَمم بةنيسبةتي ئةوانةي ترةوة ئَيستا باس دةكرَيت، دوايي لَيرةو لةو
هةيةو نةدراوة، من ئيمزا دةكةم و ناهَيَلم بَيت ئةوانة سةرر بكرَيت، با جةنابتان و هةمووتان بزانن ئَيمـة  
ئةوةمشان عيالج كردووة، بةَمم ئةم شتانة هـةمووي بـة شـةو و رؤذَيـك عـيالج ناكرَيـت، ئةويشـمان عـيالج         

، لـة ئةمرةكـةدا قـةرارمان داوة لـة كـوَي ئـةو جياوازييـة هـةبَيت         كرد، ئاخري شت ئةمريشـي ثـَي دةرضـوو و   
تةعويزي مووضةو موخةصةصاتةكة بيطرَيتةوة، دةبَيت بؤيان سةرر بكرَيت، ئـةو وةختـة ئَيمـة وةكـو دوو     
حيسابي جياواز لة بـةيين خؤمانـدا لـة ثَيشـةوة بـؤي سـةرر دةكرَيـت و لـة حيسـابي جياوازييةكـةدا ئَيمـة            

كةين، يةعين فةرمانبةر عيالقةي بة هي،ةوة نامَينَيت، حـةقي خـؤي لـةكوَي بَيـت، لـة      خؤمان تةسويةي دة
 .هةولَير بَيت، لة دهؤك بَيت، لة سلَيماني بَيت وةريدةطرَيت

بةنيســبةتي ئــةوةي كــة وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري، جــةنابتان و هــةموو كةســَيك دةزانَيــت، ئَيمــة ئــةوةي  
ي دارايي و ئابوورييةوة، داوايان لَيمان كردووة طوتوويانـة نيـزام دابنـَين،    لةسةرمان بووة بةنيسبةت وةزارةت

نيزاممــان دانــاوةو ناردوومانــة موصــادةقة كــراوة، ياســامان رةوان كــردووة بــؤ ثةرلــةمان و، بــؤ ئةنومــةني   
وةزيــران، خؤتــان موصــادةقةتان كــردووة، بةنيســبةتي ئــةوةي كــةوا هةيكةلــةكاني يــةك خبــةين، ئــةوة           

كامن ئَيستا هَيناوةو ثَيمة، حاليةن ثَيمة، سَي جار بة كتابي رةمسي داوامان كردووة لة ئةنومـةني  نووسراوة
وةزيران، كة وةزارةتي دارايي و ئابووري يةك خبةن، واتا هةيكةلةكةي يةك خبةن، ثارةكـةي تَيكـةَمو بكـةن،    

انَيت بَيـت بيبينَيـت، ضـونكة دةمزانـي     تا ئَيستا وةَممي نيية، ئةوةتا لةبةر دةستمداية، هةموو كةسَيك دةتو
 .ئةو ثرسيارةم لَي دةكرَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 زؤر سوثاس، بةر َيز كاك كارؤد تَيبينيت هةية 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ اوونة ئةو موناقةلةي لةنَيوان بودجةي وةبـةرهَينان بـؤ بودجـةي     كاتَيك لَيرة ياسا دةردةكرَيت، يةعين
تةشغيلي هةر بةثَيي ياسا قةدةغةية، يـةعين ناكرَيـت تـؤ ثاسـاوي بـؤ بهَينيـةوة بَلَيـي مـادام ثارةكـة خـةرج           
نةكرا، ئيرت من ناضـارم موناقةلـة بكـةم، ئةمـة جطـة لـةوة ئَيمـة هـةموو سـاَل ياسـا دةردةكـةين، يـةكَيك لـة              

شةكان ئةوةية ئَيمة با ياسا دةرنةكـةين كـة جـَي بـةجَي ناكرَيـت، ياسـايةك دةردةكـةين دةَلـَيني ثَيويسـتة          كَي
وةزارةتي دارايي و ئابووري يةك بطرَيتةوة، رَينماييةكااان يةكطرتوو نيية، ضؤنيةتي سةرر كردني ثارةكة 

ة  يــةعين ئَيمــة شــتةكةمان  يــةكطرتوو نييــة، ضــؤنيةتي دابــةة كردنــي يــةكطرتوو نييــة، كــَي بةرثرســيار   
شةخصي نيية، كَيشةكة بَلَيني وةزارةتي دارايي و ئابووري بةرثرسيارة لة جَي بةجَي كردني ياسا، كـة ئَيمـة   
ساَمنة هةم ئةوةي بةنيسبةت عَيراق كة تووشي كورتهَينان دةبَيت و جَي بةجَيي ناكـات، يـةعين ئـةي باشـة     
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مـة هـةموو سـاَلَيك لـة ياسـاي بودجـةي عَيـراق دةَلَيـت ئةمسـاَل          نوَينةراني كورد لـة بةغـدا ضـي دةكـةن  ئيَ    
ثَيشينة دةدرَيت تا ئةم كَيشةية ضارةسةر دةكرَيـت، بـة ترليـؤن ئَيمـة كورتهَينـان دةبَيـت و دةدرَيتـة هَيـزي         
ثَيشــمةرطة لةســةر حيســابي خــةَلكي كوردســتان، ئــةي نابَيــت لــة نوَينــةرةكااان بثرســني ئــةم كَيشــةية بــؤ   

اكةن  كَيشةي كورتهَينان ثةيوةندي بـة مةنزومـةي ديفـاعي وةزارةتـي ديفاعـةوة هةيـة، يـةعين        ضارةسةر ن
بةرثرسياريةتيةكة كَيية  يةعين كَي بةرثرسـيارة بـؤ ئـةو مةسـ ووليةتة دةخةنـة ئةسـتؤي خؤيـان  نـاَلَيم         

لــةمان كاكــة ئةمــة حــزب بةرثرســيارة، يــان ســةرؤكي ئةنومــةني وةزيــران، بــؤ ئــةم بةرثرســياريةتية ثةر   
 .ضارةسةري لَي بكات، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، ئــةوة ئــريادي وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري مــن جــارَيكي تــرين تةئكيــد دةكةمــةوة، ئــةوة موناقةلــة نييــ 
خؤيةتي، ئينيا لةبةر بودجةي تةشغيلي بَيت، يان ئةوة لة بودجةي وةبةرهَينان بَيـت، كـة دةمَينَيتـةوة لـة     

 .هةر بودجةيةكدا سةرر ناكرَيت، بةثَيي قانون ئيستحقاق حةقي خؤيةتي كة بيكاتةوة بة ئرياد، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ عيلارسالن بايز امسا.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كاك دَلشاد فةرموو
 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةخَيرهاتين بــةر َيزان وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري و رَيكخــةري نَيــوان ثةرلــةمان و حكومــةت دةكــةم،          
 :ثرسيارةكامن بةو شَيوةية نووسيوة

دارايي و ئابووري، ساَلي دارايي وا تةواو دةبَيت، تةبيعي ضةند رؤذَيكي ماوة، لة كؤتايي ساَلدا  بةر َيز وةزيري
دادةخرَيت و تةسوية دةكرَيـت، ئايـا تـا ئَيسـتاو ئـةم دةقيقـةي كـة ثرسـيارةكةم بـة           1111حيساباتي ساَلي 

يسماري ضةندة بة ذمارةو دةسيت جةنابتان طةيشتووة، سةرم فيعلي ثارةي تةرخان كراو بؤ ميزانيةي ئيست
 رَيذةي سةدي 

ساَل تةواو بوو دامةزراندنةكان هَيشتا هةمووي دةرنةضووة، ثارسـاَل ئَيمـة موافةقـةمتان    / ثرسياري دووةمم
هةزار ثلةي وةزيفي دامبـةزرَيت، بـة فيعلـي ئـةوةي كـةوا يةكـةمني جـار لـة يةكـةم وةجبـة           ( 15)كرد كةوا 

م ساَلدا سَي مةعاة وةربطرَيـت، واتـا مووضـةي سـَي مـانط وةربطرَيـت،       دامةزراندن بؤي دةرضووة، رةنطة لة
ئةوين ئةوةي يةكةم وةجبة، وةجبـات هةيـة ئَيسـتاة دةرنةضـووة، ئَيسـتاة ثرؤسـةكة بـةردةوامي هةيـة،         

هــةزار ثلــةي ( 15)حيســابي  1111وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري لــة حيســاباتي خؤيــدا بــؤ خــةرجي ســاَلي 
يةكـة، بـةَمم ئَيسـتا لـة نةتييـة      %11وةي ساَلَيك، كةم كردنةوةيةك روويدا، راستة لـة  وةزيفي كردووة بؤ ما
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ي ئةو ثارةيةي كةوا بة حيساب تةرخان كراوة، ئةمانـة  %11ئةطةر بة ئييمالي حيساب بكةين، لةوانةية لة 
ــة            ــة، ك ــةعويزاتي موةزةفين ــابي ت ــة ب ــة ل ــةرخان كردن ــةم ت ــة، ئ ــن ئةوةي ــياري م ــاطرن، ثرس ــة وةرن مووض

 موناقةلةشي لَي ناكرَيت بؤ بابَيكي تر، ئايا ئةم ثارةية ضؤن و لةة بوارَيك خةرج كراوة 
هاوكاري كردني طةنان وخةَلكي بَي كـار كـارَيكي زؤر باشـة، هةميشـة ئَيمـة هـةموومان       / ثرسياري سَييةمم

ا حكومـةت، وةزارةتـي   باوةر  دةكةين بةبَي فةرق و جياوازي لةطةَلي دابني، بـةَمم ثرسـياري مـن ئةوةيـة ئايـ     
هةزار دينارتـان بـؤ دةرضـوواني زانكـؤ و ثـةميانطاكان      ( 151)بةر َيزتان بة ة دةسةَمتَيك و لة كام بوار بر ي 

تةرخان كرد وةكو بيمةي بَي كـاري بـةبَي طةر انـةوة بـؤ ثةرلـةمان، بـةبَي جيـاوازي لـةنَيوان ئـةوةي كـة بـؤ            
ةرضــووي زانكــؤ و ثــةميانطاكان  تكايــة ئةمــةمان بــؤ روون  كةســَيكي هــةذارو بــؤ كةســَيكي دةوَلةمةنــد لــة د 

 بكةنةوةو ثارةكة ضية 
 .دةسةَمتةكة حكومةت و وةزارةتي دارايي و ئابووري لة كوَيوةي هَينا  سوثاس/ دوو

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بايز تاَلةبانيبةر َيز شَيخ 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسـبةتي ثرسـياري يةكــةمي بـراي بـةر َيز كاكــة دَلشـاد، ثَيموايــة ئـةوة ة وةكـو نيســبةكة، ة وةكـو ســةك         
هةتاكو ئَيستا نةطةيشتؤتة دةسيت ئَيمة، ئَيمة نيهايةتي سولفةكان كة بطاتـة دارايـي و سـةك بكرَيـت، لةبـةر      

 .ئةوةي ئةوة عيالقةي بة وةزارةتي ثالندانانةوة هةية
هةزارةكــة بــةَلَي ئَيمــة حيســابي ثارةكــةمان كــرد بــوو، وةخــيت  ( 15)هةزارةكــة، ( 15)بةنيســبةتي ئــةوةي 

خؤشي ئةوة بوو، هةمان بؤضوون هةبوو، ئةم تَيبينية بـة ئَيمـة درا، ئـةوة زؤر راسـتة، بةشـَيكي لـة مـانطي        
ميةزالين هةندَيكي ماوة، بـةَمم ئـةو ثارةيـة لـةناو تـةعويزي موةزةفينـة، ئةطـةر         دةسيت ثَي كردووةو( 9)

مابَيتةوة ثارةي روبعَيكي ئةوة ناكات كة ئَيمة فةرقةكةمان سةرر كردووة، بةس بؤ ثؤليس و ئاساين، ئةي 
 .ةئةوانة لةكوَي دةرضوو، خؤ ئةوانةة هةر لةناو تةعويزي موةزةفينة، ئةوة وةَممي ئةو ثرسيار

هةزار دينـارة ثةرلـةمان قـةراري ثـَي دةرنـةكردووة،      ( 151)هةزار دينارةكة، بةَلَي ئةو ( 151)بةنيسبةتي 
ئةوة بة بر ياري ئةنومةني وةزيرانـة بـةكؤي دةنـط، بـؤ ئـةوان لـةوَيوة بـة نووسـراوَيكي رةمسـي ئاطـاداري           

سـةرفةكاني تـر ضـؤن رؤيشـتووة      وةزارةتي داراييان كردووة، بؤ ئةوةي سةرر بكرَيت، ئةو سةرفةة وةكـو  
 .بة تةجاوز دةر وات، يةعين بة نوقصاني دةر وات، بة هةمان شَيوة ئةوين دةر وات، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 زؤر سوثاس، بةر َيز كاك دَلشاد تَيبينيت هةية 
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 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
من تةقديرم هةية، بةر اسيت مةوزوعي ثـؤليس و هةنـدَي شـيت لـةو بابةتـة، يـةعين نـازامن وةكـو قةميسـي          
كَيية بة حوجةت بَيت بؤ هـةموو مةسـةلةكان، يـةعين جـوابي هـةموو بابَيـك و هـةموو قـةرزَيك و هـةموو          

ثؤليس و زياد بـووة، باشـة    عةجزَيك و هةموو شتَيك هةر ئةم ثؤليسانةية، هةر ئةم مةعاشةي كة دةدرَيتة
 ئةطةر ئةم مةسةلةية، ئةم تةخصيصة نةبواية، ئةم وةزعة لة كوَي دةهات 

بةنيسبةتي ثرسياري دووةم، ئةوةي كة دةَلَين هاوكاري ثؤليس و ئاسايشـي ثـَي كـراوة، جةنابيشـيان خؤيـان      
ر اسـيت مـن ئيعـتريازم لةسـةر     دةَلَين ئةوة بةشَيكي لة بةغداوة هاتووة، ئَيمة بةشـَيكمان خسـتؤتة سـةري، بة   

وةَممةكاني وةزارةتي دارايي و ئابووري هةية، وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري نابَيـت بـة شـةرح وةَممـي ئَيمـة         
بداتةوة، جةنابت طوتت ثرسـيار شـةرح مةكـةن، ئـةوان وةَمم شـةرح دةكـةن، بـا جـةنابي وةزيـر بـة ئـةرقام            

خان كـراو بـؤ ئـةم بابـة، ضـونكة ئـةم ثرسـيارانةي لةبـةر دةسـت          بؤمان روون بكاتةوة، بَلَي كاكة ثارةي تـةر 
بووة، كة ثار هَيناويان و ئَيمة كة ضووينة موناقةشةي ميزانية، ضـووينة نـاو تةفاسـيلةوة بـؤ دوازدة مـانط      

هـةزار فةرمانبـةريان حيسـاب كـرد بـوو، طومتـان كاكـة ئةمـة مـانطي ثَينيـة، تـاوةكو تـةعينات             ( 15)ثارةي 
، ئةوة شةة مانط ضوو، يةعين نيوةي ثارةكـةي ئـةوة، لـة نيوةكـةي تـرين ئَيسـتا نيـوةي        دةست ثَي دةكات

هـةزار كـةس   ( 15)تريشي رؤيشتووة، يةعين بة فيعلي من دووثاتي دةكةمةوة ضةند ثارة بؤ دامةزرانـدني  
ي ناضـَيتة بـواري عةمـةلي، ضـونكة     %11بؤ مـاوةي سـاَلَيك دانـراوة  مـن مةسـ وومل لـة قسـةكةي خـؤم لـة          

انطةكان ديارن، عةدةدةكةة ديارة، ئَيستاة ثرؤسةي دامةزراندن كؤتايي نةهاتووة، يةعين بةشَيكي زؤري م
يةك فلس وةرناطرَيت، فريا ناكةوَيت، يةعين هـةتا مةعامةلـةو    1111ئةم خةَلكة كة دادةمةزرَيت لة ساَلي 

يـة، ئـةو هَينانـةوةي مـةوزوعي     شتةكان دةكات، بؤية بةر اسيت ئةم وةَممة عموميـة جَيـي قةناعـةتي مـن ني    
 .ثؤليسةكان، وةكو طومت لة جوابي سَي، ضوار ثرسياري ثَين منين هةر بة ثؤليس وةَممي دايةوة

مةوزوعي يةكةم، سةرم فيعلي، من دةَلـَيم سـةرم فيعلـي، ئـةو ثـارةي كـةوا لـة ميزانيـةي ئيستيسـماري بـة           
ةر و كؤتايي هَيناني ئةوة ناكةم، من باسي ئةوة ئةمري دارايي سةرر بووة، ضووة، من باسي تةسفيةي سول

دةكةم تا ئةو دةقيقةية خؤ ثـارة بـة ئـةمري وةزارةتـي ثالنـدانان سـةرر نابَيـت، هـةموومان دةزانـني هـيض           
رهةمَيكين سةحب بكات بةبَي موافةقةتي وةزارةتي دارايـي و ئـابووري، مـن دةَلـَيم     ةوةزارةتَيك بؤي نيية د

قةية وةزارةتي دارايي و ئابووري ئةمري سةرم ثَي دةركردووة، من دةزامن تةسفية ئةو ثارةيةي تا ئةم دةقي
ماون، دةزامن حيساباتي كؤتايي ماوة، بةَمم تا ئةم لةحزةيةي كة ئَيمة تَييداين لة حيسـابي ثـارةي تـةرخان    

 كراو بؤ ثرؤذةكان ضةندي ضووة 
ايـةوة، يـةعين ئةطـةر وةَمم وا بَيـت، بَلـَين كاكـة       هي سَييةمين، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، وةَممي مـن نةدر 

حكومةت كردي و ضوو، ئينيا ئَيمة بؤ ثرسيار دةكةين، منـين دةزامن حكومـةت كـردي و ضـوو، بـةَمم مـن       
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دةَلَيم بؤ كردي  بؤضي ضـوو  لـةكوَي هـات  ئـةم ثارةيـة سةرضـاوةكةي ضـية  هـي فةقـةرةي سـَييةم، واتـا            
 َمتةكة لة كوَيية هةزارةكة، سةرضاوةي دةسة( 151)

ــاري        ــارةي هاوك ــو ث ــةتا وةك ــرد ه ــان ك ــةي دنيام ــة موناقةش ــدة، ئَيم ــازةم ب ــةمان، ئيي ــةرؤكي ثةرل ــةر َيز س ب
هةزار دينار، هي ثةككةوتةكان، هي كؤمةَلَيك في ـاتي  ( 151)هةزار دينار كردمان بة ( 45)كؤمةَميةتي لة 

باشة ئةم هةموو جر ة جر ةي لةسةر كرا هـةتا ئـةو   وا كة لةم كؤمةَلطاية زؤر موستةحةقي هاوكاري كردنن، 
ئيزافةيةي لةسةر كرا لة سةرةتاي ساَل، دةيانطوت ثارةمان نيية، ئةي ثارةيان لةكوَي بوو بةبَي طةر انةوة بؤ 
ثةرلةمان، بةبَي هيض رةقةمَيك و حيساب كردن بؤ عةدةد، بةبَي ئيستيسنا  وةكـو مـن دووثـاتي دةكةمـةوة     

هةزار دينار ئيعتيمادي ذياني لةسةر بكـات، رةنطـة خـةَلكي    ( 151)نةدا خةَلكي وا هةبَيت رةنطة لةناو ئةما
واشي تَيدا هةبَيت بيداتة دةعوةتَيك، ئايا بةم شـَيوازة سـةرفة عةشـوائية ئةمـة شـتَيكي مةدروسـة  مـن لـة         

 .وةزارةتي مالية دةثرسم، تكام واية وةَممم بداتةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان /ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةداخةوة بةم شَيوةية، حةقة ئَيمة زؤر عيلميانة تةماشاي ئةم مةوزوعة بكةين، من ئَيستا ثرسيار دةكـةم،  
د، طومت بةَلَي هةية، تاكو ئَيستا تةعني نةبووة، ثَيشرت ئةو قسـانةم كـردووة، جـارَي يةكـةم     من ئيعتريافم كر

حيساباتي خيتامي هةمووي دةردةخات، حيساباتي خيتامي خؤشبةختانة هي ئةمساَلي رابردوو وا  ئَيستا لة 
تين، باشـة بـؤ ئةمـة وا    ديواني رةقابةي ماليةية، ئينشائةَلاَل ئةمةة دةضَيتة ديواني رةقابةي مالي بؤ تـةف 

نةبَيت، باشة ثارةي ثةروةردة، وا ثؤليس باس ناكةم، فةرقةكةي ثارةي ثـةروةردة كـة ئَيمـة سـةرفمان كـرد،      
خؤ ئةو ثارةية نةهاتووة بـؤ ئَيمـة كـة فةرقةكـةمشان سـةرر كـرد، لـة كـوَي سـةرفمان كـرد  مـانطي دوازدة            

جةنابيان خوَينـدةوة، بـؤ جـةنابي كاكـة دَلشاديشـم       مليارمان لةكوَي سةرر كرد  خؤ من ثَيشرت ئةمانةم بؤ
خوَيندةوة، من ثَيموا بوو ئةطةر ئةمانة خبوَينمةوة، خؤ من دروستم نةكردووة، ثةرلةماني بةر َيز دةتوانَيت 
هةر ئَيستا لة بةيانيةوة يةك هةي ة دابنَيت، تةبيعي لة مي من نيية، ب،َيت تةماشاي بكـات، بزانَيـت ئـةوة    

ة، ئَيمة دروستمان كردووة، يان ئةمة واية  خؤ ئةم موناقةشانة بـةوة نييـة، ئةوةنـدة ثارةمـان     دروست كراو
داناوة بؤ كوَي رؤيشت  بةَمم تؤ ئةوةندة ثارةية دةبَيت بـر ؤي بـؤي ثةيـدا بكـةيت و سـةرم بكـةيت، ئةمـة        

ة دروسـت دةكـات، دواي   ئةوة سةرر نةبووة، ئةمة سةرر بووة، ئةوة دةهَينمة ئَيـرة، بـةَمم ئةمـة خةلةلةكـ    
ئةوة بةنيسبةتي وةزارةت رةنطة لة شوَينَيكي تريشـدا هاتبَيـت ئَيمـة هةنـدَيك رةقميشـمان دابَيـت هـي ئـةو         
سةرفانة، بةَمم من بة سةراحةت دةيَلَيم ئةو سةرفانة كامل نيية، هةرضةندة جةنابي فيعلةن دةَلَيت من تـا  

وم بؤ ئَيرة، رةنطة ئَيستا تةواويشـيان كـرد بَيـت و ئيشـي تيـا      ئةو دةقيقةية دةمةوَيت، وةلاَلهي كة من هاتو
بكةن، ئةوة ديارة كاك رةشيد، ضونكة ئاطاي لَييةتي، ئَيمة ليذنةيةكمان داناوة ئيشي تيا بكات، ئـةوة دةَلَيـت   
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سـةعات  ( 75)سةعات و ( 77)ية نيسبةتةكة، بةَمم وةلاَلهي كاكة ئةمة ئةوة نيية ئَيستاكة بَيي لة %51لة 
 .تؤ رةقم بدةيت و بةيانين تةسييل بكرَيت و لةسةر ئَيمة بكرَيتة ماَل

ــبةتي  ــامري      ( 151)بةنيس ــةرفني، ئ ــائيمي س ــةتَيكني ق ــة جيه ــة، ئَيم ــي طوتووم ــة وازة ــةوة، زؤر ب هةزارةك
بيسةرر نني، ئامري سةرم ئَيمة ئةنومةني وةزيرانة، ئةنومةني وةزيران بة ئييماع، ئيرت ئـةو تـةجاوزي   

تةكةي خؤي دةكات، يـان تـةجاوزي ناكـات، ئةوةلـةن سـكرتَيري ئةنومـةني وةزيـران كـة مـةوجودة،          دةسةَم
قانونيــة، هةي ــةتي قانونييــان هةيــة، ئــةوةي كــة ئامــادة دةبَيــت دكتــؤراي هةيــة لــة قانونــدا، مــن نــازامن،      

ةواني تـرين  هةرضةندة ئةمرةو بؤم هاتووةو جـَي بـةجَيم كـردووة، واتـا ئـةمري ئةنومـةني وةزيرانـة، ئـ        
ضؤن رؤيشتووة، من هةر بةو شَيوةية ئَيستاة دةَلَيم لة زميين ئةوانة رؤيشتووة، بةس ئـةوةي كـة جـةنابي    

%( 11)باسي كرد دةَلَيت ئَيمة هـةتا توانيمـان ئةوةنـدة سـةرر بكـةين، منـين دةَلـَيم رجـاي دنيامـان كـرد           
( 911)يةكـة دةكاتـة   %11ةرموو لـة  يةكةيـة، فـ  %11تـان داطـرت، ئـةوة هـةموو كارةسـاتي لـة       %11دابطرن، 

ــن  ــار، م ــةري      ( 911)ملي ــة هةيــة لةس ــةو رةقمةي ــكتان ل ــةر ش ــردووة، ئةط ــةرر ك ــةقارامت س ــار بــةس ع ملي
 .بفةرموون، ئَيستا جةنابتان ئةمر بفةرموون بةياني بَين لة وةزارةتي مالية تةدقيقي بكةن، سوثاس

 :انجَيطري سةرؤكي ثةرلةم/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

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

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :زؤر سوثاس، سةبارةت بة ثرسيارةكامن

لةياسـاي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان ذمـارة      ( 31و  19و  18)سةبارةت بة ماددةكـاني  / ثرسياري يةكةم
ــاَلي (6) ــوان مووضــةي فةرمانبــةران و كارمةنــدان و ثَيشــمةرطةو      ، كــة بــاس لــة يةك  1111ي س ســاني نَي

خانةنشني لةنَيوان هةرَيمي كوردستان و عَيراق دةكات، راستة ضـةند ثةرلـةمانتارَيك ثرسـياريان ئاراسـتةي     
جةنابي وةزير كرد، لةوةَمميدا داني بةو جياوازيية نا، ئةطةر هؤكارةكة بـووني دوو رَينمـايي جيـاواز بَيـت،     

لة هؤكارةكان كةوا بةرزكردنةوةي ثلةي وةزيفي بةسيستةمَيك، بة شـَيوازَيك لـة سـلَيماني دةكرَيـت، لـة      يان 
هـةولَير بةشــَيوةيةكي تــر دةكرَيــت، لــة ئــةنامي ئــةو دوو رَينمــايي، يــاخود شــَيوازي بةرزكردنــةوةي ثلــةي  

ارين بـة زووتـرين كـات    وةزيفي ئةنامةكـةي ئةوةيـة، كـة نايةكسـانيةك لـةنَيوان مووضـة هةيـة، كـة هيـواد         
وةزارةتي دارايي و ئابووري ئةو كَيشةية ضارةسةر بكات، ئَيمة لة كاتَيكدا داواي يةكساني لة عَيراق دةكةين، 

 .بةَمم لةنَيوان هةرسَي ثارَيزطاي هةرَيمي كوردستان تا ئَيستا نةمانتوانيوة يةكساني لةنَيوانيان بكةين
دةزطايانـةي كـة تـاكو ئَيسـتا يـةكيان نةطرتؤتـةوة، مةبةسـتم تـاكو          بة يةكطرتنـةوةي ئـةو  / ثرسيارَيكي ترم

، كـة ئَيمـة دةسـةَممتاندا بـة وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري        1111ئَيستا كاتي ثةسند كردني بودجـةي سـاَلي   
، كــةوا ئــةو دامودةزطايانــةي 1111ي ياســاي بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان بــؤ ســاَلي (17)بــةثَيي مــاددةي 
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تةوة وةكو فشارَيك وةزارةت بودجةيان بؤ خـةرج نـةكات، نـازامن وةزارةت لـةم بوارةيـةوة بـؤ       يةكيان نةطرتؤ
 جَي بةجَي كردني ئةم ماددةية ضي كردووة 

لــة روونكردنــةوةكاني جــةنابي وةزيــر وا دةركــةوت كــة ضــةند ســاَلة بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان كــورتي   
وةزارةت ضية بؤ نةهَيشتين، ياخود كةم كردنـةوةي ئـةو    هَيناوةو لة ساَلةكاني ئايندةة بةم شَيوةية، ثالني

 .كورتهَينانة  زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكساني بةديهَينراوة لةنَيوان فةرمانبةران وهَيزةكاني ئاساين و نـاوخؤ،  / ي ثرسياري يةكةمةوةبةنيسبةت
بةَمم مووضةي ثَيشمةرطة لة هةوَلدان داين، كة يةكسان بكرَيت، بةر اسيت ئةوة زياتر عيالقةي بة وةزارةتي 

ــةوانين بر          ــوو ئ ــةوة ب ــتاكةة ئ ــا ئَيس ــات، ت ــا دةك ــي تي ــةو ئيش ــمةرطةوة هةي ــة    ثَيش ــوو ك ــان داب ــاري واي ي
دايبمةزرَينن، ثَيمواية ضواريان دامةزراندووةو ضوارةكةي ترين لةسةر ئةساسـي ئـةوةي بـؤ نيهايـةتي ئـةم      
مانطة زؤربةي زؤري بكرَيت، ئَيستا هةشيت ترين دامبةزرَينن، ئـةو وةختـة مووضـةكانيان يةكسـان دةبَيـت،      

 .وة بةر اسيت عيالقةي بة وةزارةتي ثَيشمةرطةوة هةيةلةطةَل ثارةكاني ترياندا، ئةطةر يةكسان نةبَيت، ئة
بةنيسبةتي وةزارةتـي نـاوخؤ و ئاسايشـةوة هـةر وةكـو طـومت ئـةوة يةكسـانة، يـةك نةطرتنـةوةي ئاسـاين و            
دةزطــاي مــني و وةزارةتــي دارايــي و ديــواني ضــاودَيري دارايــي، ديــواني ضــاودَيري دارايــي عايــدي خؤتانــة،     

 بــؤ هي،ــي نــةكردووة، بةنيســبةتي ئاسايشــةوة، ئــةوة مــن ويســتم بر يارةكــةي   ثةرلةمانــة، نــازامن بةر اســيت
ثةرلةمان جَي بةجَي بكةم، ثَيميان طوت بةياني هةر شتَيك روو بـدات، مانـاي وايـة تـؤ نةفـةقاتي ئاسايشـت       
نــةداوة، تــؤ وةكــو وةزارةتــي ماليــة مةســ وول دةبَيــت، هــةروةها بةنيســبةت دةزطــاي مينــةوة، يــةعين ئــةو    

انة بةر اسيت لة دةسةَمتي وةزيري دارايـي و وةزارةتـي داراييـدا نييـة بـؤ يةكطرتنـةوةي، تـةنيا بر يـار         دةزطاي
 .لةمي ئَيوةيةو ئَيوة دةتوانن ئةو ئيشة ئةمر بكةن و جَي بةجَي بكرَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، كاك ئارام فةرموو
 (:ئارام)َيز ايوب نعمت قادربةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :كؤمةَلَيك ثرسيارم ئامادة كردووة بؤ بةر َيز وةزيري دارايي و ئابووري

ي ياساي ثاراستين ذينطة كـرَي و رةمسـي غةرامـةكان دةبَيـت     (1)ي بر طةي (11)بةثَيي ماددةي / يةكةميان
ذينطة لة كوردستاندا، بـةَمم ئةمـة كـرَي و رةمسـي غةرامـةكان      بطةر َيتةوة بؤ سندووقي ذينطة، بؤ ثاراستين 

 .دةطةر َيتةوة بؤ وةزارةتي دارايي و ئابووري بؤضي  كة ئةوة ثَيشَيلكاري ئةو ياساية
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دؤمر وةكــو مينحــة بداتــة طوندنيشــينان، ئةوانــةي كــة  ( 4511)حكومــةت بر يــاري داوة / ثرســياري دووةم
نكرنـةوةي طونـدةكان، بـةَمم لـة بةدواداضـووني ئَيمـةدا زؤربـةي زؤري        سولفةي عـةقار وةردةطـرن بـؤ ئاوةدا   

 .طوندنيشينةكان ئةم مينحةيان وةرنةطرتووة
، كــة ئامــاذة دةكــات بــة يةكســاني 1111ي ياســاي بودجــةي ســاَلي (38)بــةثَيي مــاددةي / ثرســياري ســَييةم

ةخـاني و بـةرطري و فرياكـةوتن    مووضةي نَيوان هَيزي ثَيشمةرطةو ئاساين و ثؤليس، يةكةي ثاسـةواني زَير  
تا ئَيستا ئةو زيادةيـان وةرنـةطرتووة، كـة بةشـَيوةيةكي راشـكاوانة لَيـرة بـاس لـةوة دةكـات، دةبَيـت يةكسـان            

 .بكرَين
 / .................ثرسيارَيكي تريشم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ثرسيارت ناردووة بة رةمسي، ببوورة، فةرموو جةنابي وةزيرزؤر سوثاس، كاك ئارام تةواو، سَي 
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت بةنيسبةتي داهاتي ذينطةوة، من نازامن ئايا ياسـايةكي تايبـةت هةيـة كـة داهـاتي ذينطـة بـؤ ذينطـة         
ك بـة وةسـلي قـةبز دةبر درَيـت و، ئـةو ثارةيـةة دةبَيتـةوة داهـات بـؤ وةزارةتـي           بَيت  بةَمم هـةموو داهاتيَـ  

دارايــي و ئــابووري بــةثَيي قــانوني ئوســوَلي موحاســةبات، بــةثَيي قــانوني ئيــدارةي مــالي، بــةثَيي ئــةو            
 .قةوانينانةي كة ئَيستا ئيشي ثَي دةكرَيت

ؤمرة  بةر اسيت ئَيستا جةنابتان ئةو هةموو د( 4511)ئايا بر ياري ثةرلةماني ثَي دةركراوة بةنيسبةت ئةو 
هةزارةكة، ئةمة ضةندةها، دةيةها ثرسيار لةم بابةتة لة ثةرلةمان ( 151)موحاسةبةي ئَيمة دةكةن لةسةر 

ئَيستا كراوة، لةمةودوا دَيت، ئَيمة وةَممي دةدةينةوة، ئَيمة لَيرة ئةم مةوزوعةمان تةرح كرد، ئايا بر يارتـان  
لةماني كوردستان ئَيمة ئةو ثارةية سةرر بكةين  فةرموون بر يارَيكتان هةيـة  ئةطـةر ئـةوة    دةركرد لة ثةر

نــةبَيت، ئــةي بــؤ لةمــةيان وايــةو، لةوةشــيان وايــة، نابَيــت لــة هةنــدَيك شــتدا ئةرحــةم و راحــيمني بــن، لــة  
 .هةندَيك شتيشدا شةديدي عيقاب بن

وة، تـــةنها ثاســـةوانةكاني لَيثرســـراوان مـــاوة، مووضـــةي زَير ةخـــاني  و فرياكـــةوتن، زيادةكـــةي خـــةرج كـــرا
بةنيسبةتي ئةوةوة، هةرضةندة مةوزوعةكة عيالقـةي بـة وةزارةتـي نـاوخؤوة هةيـة، كـة جـةنابي وةزيـري         
ناوخؤ هاتة ئَيرة، دةتوانَيت وةَممتان بداتةوة، ئةو شوَينانة دائيمةن بةثَيي ئةوان خؤيان دةَلَين وا دةكةين، 

عليمات دةردةكــةين، ثَيموايــة ئَيســتا تةحديديشــيان كــردووة، ئَيســتا دةبَيــت هــةر  ئَيمــةة بــةثَيي ئــةوة تــة
ثاسةوانَيك لة حكومية، لة حزبية، من نازامن ضـؤنةو ضـةندَيكين وةردةطرَيـت، لـة غـةيري ئةوانـة ئةطـةر        

رَيت، زيادةي لةممان بَيت، دةبَيت بطةر َيتةوة شوَينةكاني خؤي، كة ضووة شوَيين خؤي ئةو وةختـة وةريـدةط  
بةَمم ديارة و بة مةعقوليشيان نةبينيوة، كةوا يةك، يةك خؤي مةفروزة هةشـت ثاسـةواني هـةبَيت، ثـةنا     

 .ثاسةواني هةبَيت، ئةوة زياتر عيالقةي بةوةوة هةية، سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 زؤر سوثاس، بةر َيز كاك ئارام تَيبينيت هةية 
 (:ئارام)بةر َيز ايوب نعمت قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لـة ياسـاي دةسـتةي ثاراسـتين ذينطـة،      ( 1)لـة بر طـةي   ( 11)ياساكة هةية، ماددةكةشـم خوَينـدةوة، مـاددةي    

بةدواداضوواان كـردووة لةطـةَل دةسـتةي ذينطـة، بـةَلَي، طوتيـان ئـةو غةرامةيـة دةطةر َيتـةوة بـؤ وةزارةتـي            
ووري، كة خؤي دةبَيت بطةر َيتةوة بؤ دةستةي ذينطة، ئةمة خاَلي يةك، تةبعةن كـة جـَي بـةجَي    دارايي و ئاب

 .نةكراوة ثَيشَيلكاري ياسايي هةية
سةبارةت بة طوندنيشينان، حكومةت خؤي بر ياري دةركرد، ساَل و نيوَيـك زيـاترةو دايـة دةزطاكـاني     / دووةم

ن، ئةطةر بَيتـو بـةر َيز وةزيـري دارايـي وئـابووري بـاس لـةوة        راطةياندن، هةموو طوندنيشينان ئَيستا ضاوةر َي
دةكات ئايا بر ياري ثةرلةمان دةري نةكردووة  ثَين بر يـارو ئـيعالن كـردن دةبوايـة بهاتبايـة بـؤ ثةرلـةمان،        
هةر راطةياندنةكة بؤ خؤي ثَي،ةوانةي ياسايةو، ئَيستاة كـة جـَي بـةجَي نـةكراوة، ئـةوةة هـةر بةهـةمان        

 .ةوانةي ئةو بر يارةية كة دةريانكردووةشَيوة ثَي،
ئَيمة بةدواداضوواان كردووة لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ دةَلَيـت رَينمـايي وةزارةتـي    / سةبارةت بة خاَلي سَييةم

دارايي و ئابووريية، ئةطـةر بَيتـو كَيشـةكة لةسـةر مةسـةلةي ئـةوة بَيـت كـة ثاسـةوان زيـادة، ئـةوةة خـؤي             
ة وةزيري دارايي وئابووري زووتر لَي ثَي،ينةوةي لةوة بكرداية، ئةو زيادةيـة لـة   بؤخؤي زيادةر ؤيية، دةبواي

 .دةقي ياساكةدا هاتووة، نابَيت لةسةر ئةساسي ئةوةي ئايا مةعقولة، يان مةعقول نيية بَيت  زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةتي ذينطةوة، بةر اسيت ئَيمـة نـةمان بينيـوة، تةئكيديشـم كـردووة، بـةَمم هـةتا ئةطـةر بـؤ ذينطـةة           
ئَيمـة هـيض تـةعليماتَيكمان     وةربطريَيتةوة، دةبَيت تةعليماتي وةزارةتي دارايي و ئابووري ثَي دةرضـوو بَيـت،  

 .دةرنةكردووة، تةئكيدة بؤ ئةوةي كةوا ئَيمة ئةو ياسايةمان نةبينيوة
دؤمرةكــة، بةر اســيت ئَيمــة ثــار لــة ثةرلــةمان بامســان كــردو، ثةرلــةمان لَيــرة   ( 4511)بةنيســبةتي ئــةوةي 

ةكـةوة، بــةَمم  (4511)موصـادةقةي نـةكرد، قسـة كـراو موافةقـةت نــةكرا كـةوا سـةرر بكـةين، بةنيسـبةت          
ئيعالمي هةر شوَينَيك كة باسي كردووة، ئةوة ئةو ئيعالمة مةس وولة، ئَيمـة عيالقـةمان نييـة بةنيسـبةتي     

 .ئةوة
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بةنيسبةتي ثاسةواني مةس وولينةوة، ئةوةي كـة ئَيمـة دةيَلـَيني بـة تةئكيـد ئـةوة مـن لَيـرة قسـة دةكـةم و           
ةعليماتَيكمان دةرنــةكردووة دةربــارةي ئــةوة بــةبَي حةمتــةن دةيبيــنم و دَيــت و دةبيســرتَيت، ئَيمــة هــيض تــ 

نوَينةري وةزارةتي ناوخؤ، ئةم مةوزوعة بؤ كةس سةرر نةكراوة لةثاسةوانةكان، تا من بَلـَيم وةَلـاَلو تـؤة    
بَلَيي ثَيشـَيلي قانونـت كـردووة، هـةتا ئـةم دةقيقةيـة بؤيـان سـةرر نـةكراوة، تـا بيوةسـتَينني و تةحديـدي             

ةو مةفروزة وةزارةتي ناوخؤ ئاطادارمان بكاتةوة لة بر ياري سةرؤكايةتي هـةرَيم، هـةر   بكةين، سةرر نةكراو
وةختَيك بر ياري سةرؤكايةتي هةرَيم، وةزارةتي نـاوخؤ ئاطـاداري كردينـةوة، وةزارةتـي نـاوخؤ خـؤي ثَيمـان        

 .ةكةين، سوثاسدةَلَيت ئَيستا بةو شَيوةية تةعليماتةكة دةربكةن و بة ئيتيفاقي هةردوو ممانةوة دةريد
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز طؤران ئازاد فةرموو

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ثرسيارةكامن بةم شَيوةية
لة ياساي ذمـارة  ( 77)ماددةي بةطوَيرةي بر طةي سَيي / يةكةم ثرسيارم لة بةر َيز وةزيري دارايي و ئابووري

ي (15)ي ياساي جَي بةجَي كردني راذةو خانةنشيين هَيزةكاني ناوخؤي عَيراق، ذمارة 1111ي ساَلي (18)
لة هةرَيمي كوردستان، هةر كارمةندَيكي خانةنشـني كـراو، كـة ثَيشـرت كارمةنـدي ثـؤليس بـوو         1111ساَلي 

ياساية، ثَيويستة ياساكةي بةطوَيرةي ئةم ياسا نوَيية ضـاك  بَيت و خانةنشني كرا بَيت، دواي دةرضووني ئةم 
 .بكرَيت

 11/1كــة لــة ( 1)ثرســيارةكة ئةوةيــة، كــة بــةطوَيرةي رَينماييــةكاني وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري ذمــارة   
دةرضووة، بـؤ جـَي بـةجَي     11/1كة لة ( 313)دةرضووةو، ذمارة  16/11كة لة ( 19)دةرضووةو، ذمارةي 

ي سةرةوة كة ئاماذةم ثَي كرد، بـةَمم هـيض روون كردنةوةيـةك نـةكراوة بـؤ ضـاك       (18)ذمارة كردني ياساي 
كردني خانةنشيين هَيزةكاني ناوخؤ، كة ثَيشـرت خانةنشـني كـراون و سـةر بـة وةزارةتـي ناوخؤيـة، هؤكـاري         

ئابووري و وةزارةتي دةرنةضووني ئةم رَينمايية ضية  لة كاتَيكدا بةثَيي ياساكة ثَيويستة وةزارةتي دارايي و 
 .ناوخؤ بة يةكةوة رَينمايي دةربكةن

لـة ياسـاي ئيمتيـازاتي راطـرياو و زينـدانياني سياسـي، طـرياوي        ( 5)بةطوَيرةي ماددةي يةكةم بر طـةي  / دووةم
ياســاي ئيمتيــازي  1111ي ســاَلي (11)سياســي هــةمان ئيمتيــازي زينــداني سياســي هةيــة لــة ياســاي ذمــارة 

ي (133)بـة ذمـارة    1111/ ئـابي /15سياسي، بةَمم دواي باَلو بوونةوةي ياسـاكة لـة    طرياوان و زيندانياني
رؤذنامةي وةقائيعي كوردستان، بؤضي تاكو ئَيستا رَينمايي ثَيويست دةرنةضووة بؤ جـَي بـةجَي كردنـي ئـةم     

 .ثةسند كراوةياساية  لةكاتَيكدا ئةم ياساية لةميةن ئةنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةة بة ثةرلةمان كراوةو 
لة ياساي بودجة سندووقيَِك دروست دةكرَيت بؤ داهاتي نـةوت و طـاز بـة    ( 14)بةطوَيرةي ماددةي / ثرسيار

ي ياسـاي نـةوت و   (14)لـةماددة   1114ي سـاَلي  (11)ناوي سندووقي كوردستان، بـةطوَيرةي ياسـاي ذمـارة    
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بةَمم تاكو ئَيستا ئةم سندووقة دروست  طازدا هاتووة، كة كاري سندووقةكة ملكةضة بؤ ضاودَيري ثةرلةمان،
نةكراوة، كةديارة ثةيوةستة بة ئةنومةني وةزيران، بؤية دةثرسم ثارةي فر ؤشتين موشتةقاتي نةوت لة ة 

 حيسابَيك دادةنرَيت و ضؤن و بة ئةمري كَي سةرر دةكرَيت 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

يارةكانت تـــةواو، ســـَي ثرســـيارت كـــردووة، تـــةواو، ســـَي ثرســـيارت كـــردووةو هةرســـَي  زؤر ســـوثاس، ثرســـ
 .ثرسيارةكةت خوَيندةوة

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر سَي ثرسيار داخيل كرا بَيت، من هةشت ثرسيارم كردووة، ئةوة لةمي خؤم هةمووي هةية، دوو، سـَي  
 .، بةَمم با ئةواني تر تةواو بكةمثرسياريان دووبارةية

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

يةك ثرسياري تر بكة، ضونكة كاك فرسةت تةسليمي كردووة، لة رةمسيةكـةي سـَي ثرسـيارة، فـةرموو يـةك      
 .ثرسياري تر بكة

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 رةمسيةكة هةشت ثرسيار رؤيشتووة، ئيرت طوناحي من ضية  لة نووسراوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .خؤت دةَلَيي دووبارةية، يةك ثرسياري تر بكةو دةبَيتة ضوار ثرسيار، كافية
 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةي فةرما  ــتين مووض ــةر يةكخس ــارة    لةس ــابووري ذم ــي و ئ ــايي داراي ــةطوَيرةي رَينم ــةرَيم ب ــةراني ه ( 15)نب
، مووضـةي سـةرجةم فةرمانبـةراني هـةرَيمي كوردسـتان يـةك خـراوة، بـةَمم         (1)دةرضووةو رَينمايي ذمـارة  

دوابةدواي بةدواداضووني ئَيمة دةركةوتووة، كة مووضةي فةرمانبةراني هةولَيرو دهؤك دوو ستَيث لـةدواي  
 امؤستاو فةرمانبةراني سلَيماني و طةرميانة، ئايا هؤكارةكةي ضيةو ضؤن ضارةسةر دةكرَيت مووضةي م
ي بودجةي هةرَيمي كوردستان دابةة دةكرَيـت، ديـارة دوو   %14بةطوَيرةي ئةو داهاتةي كة لة / دوا ثرسيار

ماني، لـة كــاتي  دابــةة دةكرَيـت بةسـةر هـةردوو دارايــي هـةولَيرو سـليَ     ( 73)بـة  ( 54)داراييـة، بـة رَيـذةي    
دا، ئايا لةكاتي دابةة كردني ثارةي نةوتدا كة بـؤ خزمـةت كردنـي كةسـوكاري     %4دابةة كردني بودجة لة 

شةهيدان و ئةنفال بة هةمان رَيذة دابـةة دةكرَيـت  بـؤ اوونـة لـة دابـةة كردنـي خـانوو بـؤ كةسـوكاري           
 .ئةنفال و شةهيدان، سوثاس

 :ي سةرؤكي ثةرلةمانجَيطر/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو
 
 

 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةر شـتَيك لـة وةزارةتـي ثةيوةنديـدارةوة بؤمـان بَيـت، ئَيمـة وةَممـي دةدةينـةوةو           / وةَممي ثرسياري يةك
ين بةثَيي ياسا، بةَمم ئةطةر هيض ئاراستةي وةزارةمتان نةكراوة، ئةوة ئـةم وةزارةتـة   رةزامةندي لةسةر دةدة

 .خؤي بةرثرسيارة
ي مووضةو دةرماَلة خانةنشني كراون، ثَين %81هَيزي ئاسايشي ناوخؤ بة رَيذةي لة / وةَممي ثرسياري دوو

ةي خانةنشـني ضـاك بكرَيتـةوة،    ، كة دةَلَيت مووض1111ي ساَلي (77)و لة ماددةي (18)دةرضووني ياساي 
ــاي    ــةثَيي ياسـ ــان بـ ــني كردنيـ ــاَلي (14)خانةنشـ ــتا    1116ي سـ ــةر ئَيسـ ــةوة، ئةطـ ــةم دةكاتـ ــةكان كـ مووضـ

مووضةكةيان كةم بكاتةوة، ئَيمة بر يارَيكمـان هةيـة دةَلَيـت تةعـديل بكرَيـت بـة مـةرجَيك مووضـةكان كـةم          
ــة ئــةوة        ــةوة، بــةثَيي ئــةو قانونــة كــةم دةكاتــةوة، ئَيم مشان بــة حــةقي موكتةســةب زانيــوة، بؤيــة     نةكات

نةمانتوانيوة دةستكاري بكةين، حةقة ئةوة جةنابي كاك طؤران نةختَيك لةو مةوزوعـة ثَيشـرتين دةبوايـة    
بيثرسي بواية، لة خؤم ئةو مةوزوعـة هاتـة ممـةوة، حةقـة زيـاتر ديراسـةتي بكـات و بـزانن ئـةوة ضـؤنة ،           

، دةبَيت عـومري  %81ئيشي تيا دةكةين و، كة دةَلَيت لة ( 14)ذمارة ئةطةر دةتانةوَيت ئَيمة بةثَيي قانوني 
 .ثةنا ساَل بَيت و ثازدة ساَلين خزمةتي هةبَيت، ئَيستا ئةوانةي زؤري وا نني

ــري   ــيارةكةي ت ــة %( 54)ثرس ــة،      %(73)ب ــةوة واي ــةوة، ئ ــبةتي داهات ــة، بةنيس ــبةتة واي ــةو نيس ــةن ئ ، فيعل
قةت هني نيية، ناشاردرَيتةوة، ئَيمـة نامانـةوَيت بيشـارَينةوة، بةر اسـيت     هةمووتان دةزانن ئيرت ئةمة شتَيكة 

شـتَيكة واقيعـةو وايـةو هـةتاكو ئَيسـتاة ئَيمـة ئاطـاداري جـةنابتااان كـردووة، كـة وةزارةتـي            ( 54بة  73)
 %.111دارايي وئابووري يةكي نةطرتووة، فةرموون يةكي بطرن، بؤ ئةوةي بكرَيتة لة 

دةكرَيت، بةَلَي، واية موتةبةع وا بووة، بةَمم ئةمةة ( 54بة  73)فالةكانةوة، هةروةكو ئايا بةنيسبةتي ئةن
 .ثَيويسيت بة قةرارَيكي سةرووي ئَيمة هةية، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 زؤر سوثاس، بةر َيز كاك طؤران تَيبينيت هةية 

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســةبارةت بــة ياســاي زينــدانياني سياســي ياســايةكة لــة حكومةتــةوة هــاتووة، ثَيويســتة وةزارةتــي دارايــي و    
ئابووري جَي بةجَيي بكات، ئيرت نازامن ئةو ميةي كة ثَيويستة خؤي داواي بكات و جَي بةجَيي بكات كَييـة   

اوا بَيننـة سـةر جـادة بَلـَين ياسـاكةمان جـَي بـةجَي نـةكراوة،         قابيلة زيندانياني سياسي مولزةم بن بـةوةي د 
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ياســايةكة هاتؤتــة ثةرلــةمان و ثةســند كــراوة، مــار و ئيمتيــازاتي زينــدانياني سياســي و راطرياوانــي سياســي 
دياري كراوةو، بةثَيي ياساكة دةَلَيت ثَيويستة وةزارةتي مالية تةعليمات دةربكات بؤ جَي بةجَي كردني ئـةم  

 ئيرت نازامن كَي داوا بكاتن بؤ ئةوةي ئةمة جَي بةجَي بكرَيت  ياساية،
بـا بَلـَيني داوامـان كـردووة مووضـةي هَيزةكـاني ئاسـاين و ثؤليسـين، ئةوانـةي          ( 18)لةسةر ياسـاي ذمـارة   

خانةنشني كراون بةطوَيرةي ئةم ياساية، لة قانونةكةدا ثَيويستة وةزارةتـي ماليـة تـةعليمات دةربكـات، كـاك      
يز راست دةكات، من سةرداني جةنابيشم كرد، من بةر اسيت ئةو ثرسيارةم بة مةبةست لَيرة كردووة، شَيخ با

ضونكة ديارة هةفتةي دادَي بة نيازة وةزيري ناوخؤة بَيت، بؤ ئةوةي ئةم ثرسيارة لة ئـةوين بكـةين، كـة    
رد كــردووة، كــة ئــةوان بــزانني هؤكــاري دةرنــةكردني رَينماييةكــة ضــية  ئَيمــة هَيزةكــاني ئاسايشــمان بــةراو

مووضةكانيان جياوازي دةبَيت، ثَيموا نييـة بـةو شـَيوةية زةرةمةنـد بَيـت، دةمـةوَيت وةَممـي ئـةم جيـاوازي          
ــاوازي      ــةنَيوان ئــةو دوو ئيدارةيــة، ضــونكة ئــةم دؤكيؤمَينتــةي هةمــة لــة جي مووضةيةشــم وةرنــةطرتووة ل

َيخ بـايز ضـاكي كـرد هـي ئيـدارةي كؤيـة، بـةَمم        مووضةدا، كة ئَيستا لة ئيدارةي كؤية بة سوثاسـةوة كـاك شـ   
ئَيستا كة داواي سةرمووضة دةكةن و نووسراو بؤ هـةولَير دةكـةن، لـة هـةولَير ثَييـان دةَلـَين ئَيـوة فـةرقتان         
هةية لةطةَل ئيدارةي هةولَيردا، ئَيمة سةرمووضةي ئَيوة، با بَلَيني عـةموةي ئَيـوة بـةرز ناكةينـةوة، ئـةوةتا      

 .ؤستام لةبةردةستةو خؤم بةدواداضوومن بؤ كردووةو، سوثاسمام( 38)ناوي 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داوة، ديارة فيعلةن دةرنةضووة، ضونكة ئةو ياساية تازةيـة، عادةتـةن ئـةوة     ديارة ئةوة نوسخةيةكيان ثيشان
 .، ئةوة بةنيسبةتي تةعليماتةكةيةوة1/1دةكةوَيتةوة دواي 

بةنيسبةتي جياوازي مووضةوة، جياوازي مووضة ئَيمة بامسان كرد، طومتان ئةوة لة هةموو شـوَينَيك ئَيسـتا   
ي كةوا لة هةموو شوَينَيك هةر فةرمانبةرَيك موستةحةق بَيت بـة  بر يار دةرضووةو ئيمزاة كراوة، بؤ ئةوة

 .جياوازي لةو شوَينة بؤي سةرر دةكرَي، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كاك سةردار فةرموو

 :بةر َيز سةردار رشيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةية، ئةو بودجةيـة زيـاد   %41 هةردوو ميوان دةكةم، ديارة بودجةي بةكار خسنت لة سةرووي بةخَيرهاتين
دةكات، لةبةر ئةوةي دامةزراندن و خانةنشينيشي دةضَيتة سةر، لةبةرامبـةردا بودجـةي ثرؤذةكـان كـةمرتة     

َيتة سـةر  ، كـة خـؤي لـة ئةساسـدا زؤر كةمـة، ديـارة بـةثَيي ئـةو موعادةلةيـة كـةمرت دةكـات و دةضـ            %19لة 
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بةكارخسنت، هةروةك دةزانـني ئةمسـاَل سـندووقي دراوي نَيودةوَلـةتي بـة رةمسـي عَيراقـي ئاطـادار كـردةوة          
 .لةوةي بؤضي بةكارخسنت كةم ناكاتةوة، لة بةرامبةردا بودجةي ثرؤذةكان زياد ناكات

خانةنشيين بـدرا  سةرجةم مووضةي خانةنشني لة بودجة دةدرَيت، كة دةبوو لة ثارةي / ثرسيارَيكي تريشم
ــة       ــة ل ــندووقةوة  ك ــام س ــَيتة ك ــيين دةض ــارةي خانةنش ــة ث ــة، كةواي ــاري   %11بواي ــةناوي هاوك ــة ب ــان هةي م

، بةثَيي زانياريـةكان  %19لة فةرمانبةرةكة دةبر درَيت، كة دةكاتة لة % 4خانةنشيين و بر َيكيشمان هةية لة 
نشـيين جؤرَيـك لـة ناعةدالـةتي هةيـة، هةيـة       ئةو سندووقة تاكو ئَيستا بووني نيية، ديارة مـن لةسـةر خانة  

هــةزار دينــار وةردةطرَيــت، هةيــة تــا مليــؤن دةر وات، ( 61)هــةزار دينــار وةردةطرَيــت، هةيــة ( 31)مانطانــة 
هـةزار دينـار بةشـي    ( 31)يةعين حةقة بةر اسيت عةدالةتَيك لةو ميانـة هـةبَيت و رةضـاو بكرَيـت، ضـونكة      

لةو ثارانة كة ئَيمة ثار لَيرة بر يارماندا لةوانة سـةد مليـاري مـةناتيقي    هيض ناكات، هةية مةوجودة، زؤرَيك 
وةرةقـةي طوندنيشـينمان هةيـة، تـاكو ئَيسـتا      ( 45)موتةزةريرة بوو، تاكو ئَيستا هي،ي لـَي سـةرر نـةبووة،    

 .يةك دؤمري سةرر نةبووة
كؤمةَلـة مـار و ئيمتيـازات     ئةوانةي زيندانياني سياسي، ديارة هاوكارم كاك طـؤران باسـي كـرد، كـة جطـة لـة      

 .مليؤن وةك قةرةبوو بؤيان دانرا بوو، تاكو ئَيستا يةك زينداني وةري نةطرتووةو، زؤر سوثاس( 11)
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :ئابووريوةزيري دارايي و / بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةم جـؤرة جياوازييـة، ثَيويسـتة لةميـةني سـةرؤكايةتي ئةنومـةني        / بةنيسبةتي وةَممي ثرسياري يةكـةم 
وةزيرانةوة ثرؤذة ياساي بـؤ ئامـادة بكرَيـت و ثَيشـكةة بكرَيـت بـة ثةرلـةماني بـةر َيز، ئـةوة ئَيمـة نـةمان            

 .ي، مةفروزة خؤي دةسةَمتي خؤيةتي داواي بكاتكردووة، ئةنومةني وةزيران كردوويةت
بودجةي ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بـة ذمـارةي دانيشـتوان دابـةة دةكرَيـت، سـةبارةت بـة سـةد مليـار، بـةَمم           

ياسا باسي لَيوة نةكردووة، عةم كولني من دةمةوَيت ئَيستا ئةوة جةدوةلةكة بؤ ئَيـوة ئَيسـتا بـاس    ( 4511)
مليارةكة ضيتان لـَي  ( 41)ي تريشدا دَيت، باس لةوة دةكات كة ئةو سةد مليارة لةطةَل بكةم، لة زؤر ثرسيار

كردووة  ئايا بؤ كوَي رؤيشتووة  ثارةكةتان بؤ كوَي برد  ئـةوة ئةمرةكةمانـة كـة دةرمـان كـردووة، وةَممـي       
 .ثةرلةمانيشمان داوةتةوة، دةَلَيني بةم شَيوةية ثالن دانراوة

( 111)ئةندامي ثةرلةمان، جةنابي كـاك خورشـيد ثرسـيارةكةي كـرد بـوو، بـر ي        سةبارةت بة ثرسيارةكةي
مليــار دينــار ثــارةي ثــرؤذةي خزمةتطوزاريــةكان، قــةزاو ناحيــةو ســنوورييةكان كــة لةميــةن وةزارةتــي           

 :ثالندانانةوة دابةة كراوة، بةسةر ثارَيزطاكان بةم شَيوةية
 .ثرؤذة( 118)بؤ ثارَيزطاي هةولَير بؤ  سي و ثَينج مليارو دوازدة مليؤن دينار( 35111)
 .ثرؤذة( 117)سي و سَي مليارو نؤسةدو شةست و نؤ مليؤن دينار بؤ ثارَيزطاي سلَيماني بؤ ( 33969)
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 .ثرؤذة( 81)بيست و دوو مليارو يةك مليؤن دينار بؤ ثارَيزطاي دهؤك بؤ ( 11111)
 .ثرؤذة( 31)ن بؤ نؤ مليارو هةذدة مليؤن دينار بؤ ئيدارةي طةرميا( 9118)

مليـار دينـاري   ( 41)مليارةكـة،  ( 41)ئةمانة وةزارةتي ثالنـدانان دابةشـي كـردووة، دواي ئـةوة هـةتا باسـي       
ــةوة       ــي ثالندانان ــةن وةزارةت ــةرةكان و، لةمي ــاكؤكي لةس ــة ن ــيت ناوض ــتةي طش ــةي دةس ــةر بودج ــة س خراوةت

 .كةوةية، يةعين بؤ ئَيمة هاتووةبةدواداضووني بؤ دةكرَيت، ئةوة بةنيسبةت ئةو تةوزيعاتةي سةدة
تـةرخان كـراوي بـؤ     1111سةبارةت بةو ثارةيـةي كـة تايبةتـة بـة زينـدانياني سياسـي لـة بودجـةي سـاَلي          

نةكراوة، لةميةنى ثةيوةنديدارةوة داواي كراوةو تةرخان كردني بؤ نةكراوة، تـةبيعي ئـةوة ثَيشـرتين هـةر     
ت، تــةعليماتي ماليةكــة ئةوةيــة ئَيســتاكة دةري دةكــةين،  باســم كــرد، كــة داواي تــةرخان كــراوي بــؤ دةكريـَـ 

ئينشائةَلاَل خةريكي ئةوة دةبني دةست بة سةرر بكرَيت، مـن ثَيموايـة سـةرر كردنـي نابَيـت هـؤي ئـةوةي        
 .خةَلك تووشي غوبن بَيت

زؤرترة لة شَيوازي حيساباتي ئَيستا وةزارةمتان لة هةموو كاتَيكدا ثارةي تةشغيلي / وةَممي ثرسياري سَييةم
وةبةرهَينانةوة، بةَمم سةبارةت بة كةمي ثارةي ثرؤذةكان، ثَيويستة وةزارةتي ثالندانان هةوَل و داواي ئةوة 
بكات، بةَمم ئَيستا بؤ مةعلوماتتان ثارةي خوتة، واتا ئيستيسماري لةطةَل ثارةي تةشغيلي ئَيستا لة بةغداوة 

، ئَيستا ئةمساَل هـاتووة بـة سـَي و يـةك لـة دةيـة هـي        1111يةكسةر دةست نيشان كراوة لة بودجةي ساَلي 
وةبةرهَينان، ئينيا ئةطةر طؤر انكاري تيا بكرَيت، دةبَيت حكومةت خؤي دابنيشَيت طؤر انكاري تيا بكات، زياد 

 .هةَلبطرَيت بة تةشغيلي و بيخاتة سةر وةبةرهَينان، دةبَيت ثةرلةمانين موصادةقةي لةسةر بكات
ئــةو ســندووقة لــة دواي كشــانةوةي، بةنيســبةتي ســندووقي تــةقاعودةوة، حــةز / ضــوارةموةَممــي ثرســياري 

دةكةم بؤتان شةرح بكةم، ضونكة ديارة ئَيستا ثرسيارةكاني ترين هةر باسي ئةمـةي تيايـة، لـةكاتي خؤيـدا     
ي رةب عةمـةل، واتــا  %11لةمووضــةكةي دةبـر درا بةنيسـبةت، دواي ئــةوة لـة    % 4هـةموو فةرمانبـةرَيك لـة    

احَييب ئةو دائريةية، واتا ئةو دائريةيةي كة ئيشي لَي دةكات ئيزافة دةكراو دةنَيردرا بؤ سـندووقي عامـةي   س
تــةقاعود لــة بةغــدا، ئــةوة ئــيرت لــةوَيوة ئيشــوكاري هــةموو موتةقاعيــدَيك دةكــراو ثــارةي لــَي دةدراو لــةوَي  

َيستا لة عَيراقدا لةمانطي حةوتدا ئيشةكانيان جَي بةجَي دةكرا، ئةو سندووقة خؤي ناوي سندووق ئةمةي ئ
لة نيهايةتي مانطي حةوتدا جارَيكي تر دروست بؤتةوة، بةَمم ئَيمة، لَيرةة بة دوو شـَيوة ئيشـمان كـردووة،    

، بــةبَي ئــةوةي %4ئَيســتا ضــاكمان كــردةوة، كردوومانــة بــة يــةك شــَيوة، لــة هــةولَيردا ئيشــمان كــردووة بــة  
، بـةَمم ئـةوة هـيض    %19كةمان ئيزافة كردووة، كة دةكاتـة  %11، لة %4بة ئيزافةكةي هةبَيت، لة سلَيمانيدا 

تةئسريَيك لةسةر مةسةلةكة ناكات، بؤ تةئسريي لةسةر ناكات  ئَيستا هةردوو ثارةكة دةبَيتـة ئـرياد، ضـونكة    
 جاران ئةو تةقاعودي عامة تةحةمولي مةعاشةكاني عَيراقي دةكرد، ئَيستا وةزارةتي مالية خؤي تةحةمولي

مةعاشــةكان دةكــات، لةبــةر ئــةوة تةئســريَيكي ئــةوتؤي نييــة، هــةر كاتَيــك ئــةو ســندووقة دانــرا، ئَيســتاة     
نيســبةتي ئيســتيقتاعةكة هــةر دةكرَيــت، ئــةوة نــةبَيت نــةكرَيت، بــةَمم ئــةوة كــة دةكرَيــت و وةردةطريَيــت    

تـةقاعود لَيـرةة جـَي     موقابيل بةوة خةَلك تةقاعود دةبَيت و ثارة وةردةطريَيـت، هـةر وةختَيـك سـندووقي    



 374 

بةجَي بوو و قانونةكةي ثَي دةرضـوو، وةكـو بـاس دةكـةم لـة مـانطي هةشـت، واتـا نيهايـةتي مـانطي حـةوتي            
ئةمساَل ئةوة بووة، بة تةئكيد لَيرةة دةسيت ثَي دةكةين و ئةو ئيستيقتاعة دةكرَيت، عةفو ئةو ئيشة جـَي  

وةَممـي ثرسـيارةكانيم دايـةوة، ئةطـةر هي،ـم لـةبري        بةجَي دةكرَيت، ضونكة ئيستيقتاعةكة كراوة، ثَيموايـة 
 .نةضوو بَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كاك سةردار فةرموو

 :بةر َيز سةردار رشيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديـارة ثَي،ـةوانةي ياسـاكةية، ضـونكة تـاكو ئَيسـتا لـة         ةكـة، %4و لـة  % 11ئةطةر ئةوة بؤ كةرتي تايبةتة لة 

كوردسـتاندا بــة بــةردةوامي لــة كرَيكــارو خــاوةن كرَيكــارين ثــارة دةبر درَيــت، بــةَمم ســندووقَيك نييــة ئــةو  
 .ثارةيةي تَي بكرَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ر فةرمووزؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزي
 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةتي كةرتي تايبةتيشةوة، ئةوة هةية موئةسةسةي عامةي تةقاعودو زةمان هةية، ئَيمة هةمانة ئـةو  
ة كاك رةسوَلة، ئَيستا موئةسةسة عامةية، موديريةتي عاممان هةية، جارَيكي ترين هةر بةناو موديري عام

ئين دةكةن لة كةرتي تايبةتدا، جاران ياساكة هةر سَي كةس، ئةطةر بَيتو لة سَي كةس زياتر لـة شـوَينَيكدا   
يـةو، نيسـبةتةكان بـةرز    %11بـة  % 5ئين بكات، دةبَيـت تـةقاعودي زةمـاني لـَي برب درَيـت، بـةَمم لـةوَي بـة         

تةوة بؤ ئةو موئةسةسةية، يـان بـؤ ئـةو دائريةيـة، ئةطـةر كـةم       دةبَيتةوة، جاروبار بةثَيي مةعاشةكان، دةضَي
تةرخةمي تيا بكرَيت، ئةوة بةر اسيت موفةتيشيين عةمةل مةس وولن لةوةو، مةس وولن لةوةي كةوا كرَيكـار  
لة كةرتي تايبةتدا رةقمي زةماني ئييتيماعي وةرنةطرت بَيت، هةروةها مةس وولن لةوةي كـةوا تةئكيـديان   

 .تةفعيلي ثارةكانيان بؤ ئةو موئةسةسةية، سوثاسنةكردووة لة 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز نيشتمان مرشد فةرموو

 :بةر َيز نيشتمان مرشد صاا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـن دوو ثرسـيارم هةيـة، دةمـةوَيت      بةخَيرهاتين هةردوو ميوان دةكةم، بةر َيز وةزيـري دارايـي و ئـابووري،   
 :لةجةنابي وةزير بكةم
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، داوامـان كـردووة يةكسـاني بـةدي بَيـت لـةنَيوان       1111بةطوَيرةي ياساي بودجـةي سـاَلي   / ثرسياري يةكةم
دةرماَلةو مووضـةي فةرمانبـةراني هـةرَيم و بةغـدا، بـةَمم تـاكو ئَيسـتا حكومـةتي هـةرَيم ئـةم يةكسـانيةي            

 بةغدا بةدي نةهَيناوة، بؤضي لةنَيوان هةرَيم و 
، ثَيويستة وةزارةتي دارايـي و ئـابووري هةَلسـتَيت    (7)لة بر طةي ( 16)بةطوَيرةي ماددةي / ثرسياري دووةم

بة دابني كردني مةبلةغَيك ثارة بؤ دةعمي بةردةوامي مةشاريعي سياحي، ئايـا ئةمـة بؤضـي نـةكراوة  زؤر     
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةَمم دراوةتةوة/ بةنيسبةتي وةَممي ثرسياري يةكةم
َيستا داواي دةعمي نةكردووة لة ئَيمـة،  وةزارةتي تايبةمتةند تاكو ئ/ بةنيسبةتي وةَممي ثرسياري دووةمةوة

ضونكة ئةوانين بةنيسبةتي سياحةوة دةبَيت دةعم بكرَيت، بةَمم تاكو ئَيستا ضةندين جار بةشَيوةي قةرز 
 .لة بانكةكاني كوردستاندا بانك دراوة بة كةرتي تايبةت، بؤ ئةغرازي سياحة، سوثاس

 :ةرلةمانجَيطري سةرؤكي ث/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كاك ئاسؤ فةرموو

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لة وةَممي خوشك و براياني ثةرلةمانتاران وةَممي ثرسيارةكامن وةرطرتةوة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .وةر فةرمووسةر.زؤر سوثاس، بةر َيز د

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :من ثَينج ثرسيارم هةية، ضواريان دةكةم، ضونكة لة يةكيان وةَممم وةرطرتةوة

لةو بر يارةي سةبارةت بة ضاك كردني مووضةي دةخةري سلَيماني كاتي خؤي كة درا مووضـةكة كـةمرت بـوو،    
را، بةَمم من بةجؤرَيكي تر دةيكةم، ضونكة وةَممةكـةي بـةو شـَيوةية نـةبوو، كـة      هةرضةندة ئةو ثرسيارة ك

جةنابي وةزير وةَممي دايةوة، مووضةكة لةوَي زيـاد كـرا بـة حيسـاب ئَيسـتا هاوسـةنطة، بـةَمم ئَيسـتا وةكـو          
ؤكـاري ئةمـة   هاور َيم كاك طؤران باسي لةوة كرد هي هةولَير دوو ستَيث ثاة سـلَيمانية، هـةولَيرو دهـؤك، ه   

ضية جياوازي مووضة هةبَيت و يةك نـةخرَيت  بـةر َيز جـةنابي وةزيـر باسـي لـةوة كـرد كـة هـةر كةسـَيك           
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ئةطــةر بَيتــو بةتايبــةتي لةســةر كؤيــة اوونــةي هَينايــةوة، طــوتي تــةعويزي دةكةينــةوة، تــةعويز لــةكوَي     
 ............دةكةيتةوة، ئةطةر بَيتو سيستةم بةم شَيوةية

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ سالن بايز امساعيلار.بةر َيز د

 .تكاية شةرح مةكة دكتؤر سةروةر ثرسيارةكةت بكة
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مببوورة، لةبةر ئةوةي ئَيستا ئةو ثَيم دةَلَيت ثرسيارةكة دووبارةيـة، لةبـةر ئـةوةي وةَممـي كـاك طؤرانيشـي       

 .ية بؤي شةرح دةكةمنةدايةوة، بؤ
بةثَيي ئةو دابةة كاريـةي كـة كـراوة، ئةمةشـيان ئـةوةي كـة بـةر َيزيان جـةنابي وةزيـر          / ثرسياري دووةمم

ــرد  ــي ك ــبةي      (53بــة  74)باس ــةثَيي نيس ــراوةو ب ــك دان ــةو بــة جؤرَي ــةمري واقيع ــة ئ ــَي ئةم ــةر بَل يــة، ئةط
ةَمم بؤ دةبَيت هـةموو شـتةكان بـةو شـَيوةية     دانيشتوان، ئةطةر بودجة بةثَيي رَيذةي دانيشتوان دابنرَيت، ب

 .بَيت
بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، من ثرسيارَيك لة جـةنابي وةزيـر دةكـةم، هةنـدَيك بابـةت هةيـة ثَيويسـت بـةوة         
دةكات بةثَيي ثَيداويستية، بؤ اوونة شةهيدان ضي بكةين دةخةري طةرميان ثشـكي شـَيرى بةركـةوتووة لـة     

كراون و قوربـاني زيـاتر لـةوَي بـووة بـةهؤي ئـةو بارودؤخـةوة، بـؤ دةبَيـت لـة           مةسةلةي ئـةوةي كـة ئـةنفال   
بؤ ئةو مية بَيت، ئةطةر هـاتو  ( 53)بؤ دةخةري سلَيماني  و طةرميان بَيت، ( 74)دروست كردني خانووشدا 

ثرسـياري  لة بابةتَيكي تر زياتر لةومية بوو، ثَيويستة زياتر دابنرَيت، قسةكةي ئَيمة لةسةر ئةوةيـة، ئةمـة   
 .دووةمم

سةبارةت بة هاوتا كردني مووضةي هَيزةكاني ثؤليسة، ئةطةر ضي جةنابي وةزير باسـي  / ثرسياري سَييةمم
لةوة كرد كؤمةَلَيك شت هةبوو بة مووضةي ثؤليس ثر ي كردةوةو، طوتي ئةمة لة ثؤليسمان سةرر كردووة، 

انيارييةكانة لـةمي مـن نزيكـةي زيـاد لـة دوو، سـَي       بةر َيز جةنابي وةزير، تاكو ئَيستاة لةطةَلدا بَيت ئةوة ز
ــةوةي ثَيشــرتيان           ــة ئ ــا نــةكراون، ن ــةطرتووةو هاوت ــةكانيان وةرن ــاري هــةولَيردا مووض ــؤليس لةش ــةزار ث ه
وةرطرتووةو نة ئةوةي ئَيستاة، ئةطةر بـةر َيزت لـة وةَممـدا ثـَيم دةَلَيـي ئةمـة عايـدي وةزارةتـي ناوخؤيـة،          

ــك زيــادة مووضــ  ــةو ثؤليســانة مووضــةكانيان    بــةَمم كاتَي ــوَي ضــووة  بؤضــي ئ ــردووة بــؤ ك ةكةتان ســةرر ك
 وةرنةطرتووة  بؤضي زيادةكةيان بؤ سةرر نةكرَيت 

سـةبارةت بةوةيـة كاتَيـك جـةنابي وةزيـر باسـي ئـةوةي كـرد كـة دةرماَلـةو مووضـة هاوتـا             / ثرسيارَيكي ترم
 .كراوة، لةمةياندا ئَيمة كَيشةيةكمان هةية لة خوَيندني باَم

ي دكتـؤراو خوَينـدكاراني ماسـتةر، سـةبارةت بـة      بةر َيز جةنابي وةزير، سـةبارةت بـة دةرماَلـةي خوَينـدكاران    
خوَيندكاراني دكتؤرا دةرماَلةيةك هةية، جارَي جياوازييةك لةنَيو خـودي كوردسـتاندا هةيـة، خوَينـدكاراني     

يان ثـَي دةدرَيـت لـة زانكؤيـةك دةدرَيـت، لـة       دكتؤرا سَي مليؤن ديناريان ثَي دةدرَيت، ماستةر مليؤن و نيوَيك



 351 

زانكؤيةكي تر نادرَيت، ثارةكةة لة مي بةر َيزتانةوة سةرر دةكرَيت، هؤكارةكةي ضيةو بؤضـي دةبَيـت بـةو    
جــؤرة بَيــت  ئةطــةر خةتاكــة لةوَييــة، بةدواداضــوون لــةكوَيوة دةكرَيــت  يــةكَيكي تريشــيان ســةبارةت بــةو    

 .......................خوَيندكارانةي
 
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

دكتؤر سةروةر ئةو ثرسيارانةي تؤ لةناو ثرسيارةكاني تـؤدا نييـة، تكايـة ثرسـيارةكاني ثَيشكةشـت كـردووة،       
 .ئةوة خبوَينةوة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت بةوةية، ئةطةر بةر َيزت سةيري بكةيت لةسةر ئةوةية مليؤن و نيوةكـةو سـَي   سةبارة/ ثرسياري ضوارةمم
مليؤنةكة، هةروةها دةرماَلةي ئةو خوَيندكارانةي كة خوَيندكاري ماستةرن مووضةكانيان بؤ سةرر ناكرَيت 

ي ئــةو و دةرماَلـةكانيان لـَي دةبر درَيــت، لـة هــةمان كـات ئةمــة ياسـايةك هةيـة لــة بةغـدادا نابر درَيــت بـةثيَ        
 .قانونةي كةوا لة كوردستاندا نافيزةو، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بريتان بَيت طومت نةدةكرا غةَلةت بـة غةَلـةت ضـاك بكةينـةوة، غةَلـةمتان بـة        من وةَمميم دايةوة، ئةطةر لة
راست ضاك كردةوة، ئَيمة كة هاتني لة هةولَيردا ويسـتمان ئـةوةي لـة سـلَيماني وةكـو هـةولَيري لـَي بكـةين،         

يـاوازي  تةماشا دةكةين دوو ستَيث دةبَيت زياتر بدةين بـةثَيي قانونةكـة، دوو سـتَيثةكةماندا، ئـةوة بـووة ج     
لةنَيوان هةولَيرو سلَيمانيدا، واتا سلَيماني باشرتي سةرر كرد، لَيرة كةمرت، بـةَمم ئَيسـتا ئـةو بر يـارةة درا،     
ئةوانين ضاكيان كردةوة، بؤية من دةَلـَيم لـة هـةموو شـوَينَيكدا ئـةو تةعويزانـة بـة ضـاك كـراوةي نيهـائي           

 .دةكرَيت
وة دةبَيت لة سةرووي منـةوة ئـةو بر يـارةي لـَي بـدرَيت، ئـةو       ي وةَلاَلهي ئة(54بة  73)بةنيسبةتي ئةوةي 

 .شتانة ضؤن عيالج بكرَيت، ئةوة نازامن
بةنيسبةتي دكتؤراو ماستةرةوة، دوَيـيَن زؤر بـة جـواني بـةدواي مةوزوعةكـةدا رؤيشـتني لـةمي ئَيمـة يـةك          

ميعـة ئةهليـةكان بَيـت،    جؤرة تةعليمات هةيةو هةمووي وةكو يةكة لـة جاميعـةكاني ئَيمـةدا، ئةطـةر لـة جا     
ئةوة رةنطـة فـةرقي هـةبَيت، عيالقـةي بـة ئَيمـةوة نـةبَيت، ئةطـةر لـة حكوميةكانـدا بَيـت، بةر اسـيت ئَيمـة              
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ئاطامان لةوة نيية، ئةطةر لة جاميعةي سةمحةددين ثارةي زياتري بـؤ سـةرر دةكـات، لـة كـةركووك كـةمرت       
 .سيت ئةوة نازامن ضؤنةسةرر دةكات، لة دهؤك دوو ئةوةندة سةرر دةكات، بةر ا

هةزار دينار مةقتوع بؤ ميالكي وةزارةتي ثةروةردة بة دةرماَلةي جَيطر ( 151/ )بةنيسبةت ثرسيارَيكي تر
 .دانانرَيت، ئةوةية كاكة دكتؤر  تةواو، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 بينيت هةية زؤر سوثاس، بةر َيز كاك دكتؤر سةروةر تَي
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبينيةكم تـةنها لةسـةر ئةوةيـة سـةبارةت بـة خوَينـدكاراني ماسـتةرو دكتـؤرا دةرماَلةيةكـة لـة زانكـؤ، بـؤ             
ي اوونة ئَيستا لة زانكؤي كؤية سـةرر دةكرَيـت، ئـةو ثرسـيارة تايبةتـة بـة كـاك شـَيخ بـايز، كـة لـة زانكـؤ            

 .سلَيماني سةرر ناكرَيت، ئةمة يةك
باس لة جياوازي نَيوان كوردستان و هةرَيم دةكات، بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمان، ئةمـة دوو نووسـراوة    / دووةم

ئَيمة لة ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني باَم كردوومانة، سـةبارةت بـة خوَينـدكاراني دهـؤك، كؤيـة، سـلَيماني،       
و دةرماَلةكانيان، تاكو ئَيستا وةَمممـان نةدراوةتـةوة، ئةمـة هـةم ياسـاكانين      هةولَير بؤ ضاك كردني مووضة

 .تيايدا موحلةق كراوةو هةموو بر يارةكانيشي تَيداية، تاكو ئَيستا نةكراوة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ خ بايز تاَلةبانيبةر َيز شَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــيض           ــاوة ه ــتَيكمان هَين ــة ليس ــت، ئَيم ــةوة بَي ــةلة ئ ــةر مةس ــةوة  ئةط ــةمااان نةداوةت ــي ثةرل ــةعين وةَمم ي
ــيارَيكمان       ــي هــةموو ثرس ــة وةَمم ــةمشان ثَييــة ك ــان نةدابَيتــةوة، فايلةك ــةماوة وةَممم ــةم ن ــراوَيكمان ل نووس
ــةة        ــة، ئةم ــيارةكاني تياي ــة ثرس ــةي ك ــةو فايل ــة، ئ ــةَل خؤمانداي ــاوة لةط ــةمان هَين ــتا فايلةك ــةوة، ئَيس داوةت
فايلةكةيةو جةدوةلةكةمشان ثَيية بةنيسبةتي ئةوةوة، بةَمم جارَيكي تر تةئكيد دةكةمـةوة ماجسـتَير يـةك    

وة، ئـةوةي بـةخيالم ئـةوة ئـين     و نيو، دكتؤرا بة سَي، ئةوة لةمي ئَيمةوة رَينمـايي موةحـةدي ثـَي دةرضـو    
بكات، ئةوة عيالقةي بة ئَيمةوة نيية، وةزارةتي خوَيندني باَم دةتوانَيت ئةو شتانة لةطةَلي حةسم بكرَيـت،  
هةر برادةرَيكين وةَممي ثرسياري نةدراوةتةوة، فايلةكةمان هَيناوةو جةدوةليشمان هَيناوة لةطةَل خؤماندا 

اوةتـةوة، ماعـةدا سـَي ثرسـياري تـر هةيـة، كـة ئَيسـتا دايـان ثـَيم، ئـةو سـَي             مةوجودة، كـة كـةي وةَمممـان د   
 .ثرسيارةة دووبارة بوون، وةَممي ئةوانةمشان داوةتةوة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ثرسياري تازة وةرمةطرن، وةَمم نادةنةوة، طةشة دارا فةرموو
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 :جالل بةر َيز طةشة دارا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :من لة ثَينج ثرسيارةكةم، سَي ثرسياري دةكةم، ضونكة دوانيان وةَممي دراوةتةوة
سةبارةت بةزياد كردني مووضةي فةرمانبةراني ثارَيزطاي سلَيماني كة هاوتا كـرا بـوو، بـةَمم ثَيشـرت     / يةكةم

ذي رابــردوودا ويســتمان لــةر َيي كةناَلــةكاني    ئــةو هاوتــا كردنــة خانةنشــيناني نــةطرت بــؤوة، لــة دوو رؤ      
 .راطةياندنةوة كة ئةوانين دةطرَيتةوة، ئةمة تا ضةند راستة لة جةنابي وةزير دةثرسم

سةبارةت بةو مؤَلةتي دايكايةتيـة، كـة سـؤزان خـانين باسـي كـرد، بـةر َيز وةزيـر، ئَيمـة يـةعين بـة            / دووةم
دةممان، كــة ضــوون مووضــةيان وةرطرتــووة، لةبــةر ئــةوةي واقيــ  ئــةوةمان بينيــوةو حاَلةتةكــة هاتؤتــة بــةر

مؤَلةتي دايكايةتيان هةية، بةس مووضةيان دةدرَييَت، دةرماَلةكانيان نادرَييَت، بـةر َيزت ئيقـرارت بـةوة كـرد،     
كــة بــةثَيي ياســا دةبَيــت مؤَلــةتي دايكايــةتي لةهــةرَيمى كوردســتاندا بــة مووضــةو دةرماَلــةوة بَيــت، يــةعين  

مـة غةدرَيكـة، لةكاتَيكـدا دةبيـنني رةوشـي ئـابووري ذن زؤر لـة دواوةيـة، بةتايبـةتي لـة كـةرتي            بةر اسيت ئة
تايبةت، ئةطةر لة كةرتة حكوميةكةدا هةلي كاري بؤ نةر ةخسَيندرَيت، كة ئةو زيـاتر لـة كـةرتي حكومةتـدا     

َلمَيكة لة ذن دةكرَيت، ئين دةكات، ياساي واي بؤ دةربكةيت، تةعليماتي واي بؤ دةربكةين، ثَيمواية ئةمة زو
بةر َيزت طوتت دةبَيت وا نةبَيت، هيوادارم لَيرةوة ئةطةر ئيستيناد كراوةتة سةر تةعليماتَيكي بـةر َيزي، يـان   

 .هةر شتَيك، كة بةو شَيوةية تةتبيق دةكرَيت بطؤر َيت و لَيرةوة وةعدَيكمان ثَي بدةيت
رة دةركرد، ديارة لة تةفسريةكةدا بؤ مةسـةلةي عةقـدي   سةبارةت بة سولفةي زةواج، كة ئَيمة ياسايةكمان لَي

زةواج تؤزَيك موبهةم بوو، كة عةقدي زةواجي دووةم بَيـت، كـة مةسـةلة تةعـةدود بـوو لَيـرةدا، ئـةوة ضـاك         
كرايةوة، بةَمم بؤ منداَلي شةهيد مينحةيةك هةية، لَيرة بةو شَيوةية تـةتبيق دةبَيـت، لـة كاتَيكـدا عةقـدي      

ــدي    دووةم دةكــات، زة ــةي نــادرَييَت، لةكاتَيكــدا ســوودمةند نــةبووة لةعةق واجــي دووةم دةكــات ئــةو مينحةي
 .زةواجي يةكةم، ئةمة بؤ  زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :يوةزيري دارايي و ئابوور/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةتي ئةو فةرقة موخةصةصاتانةي ئَيستا هاتووة، زياتر باسي ذناني تيا دةكرَيـت، بةر اسـيت مـةعقول    
نييــةو، ئَيمــة ضــؤن دَيــني ئةمــة دةكــةين ئةطــةر حــةقَيكي ذنــان هــةبَيت ئَيمــة بــَيني ئيختيصــابي بكــةين و 

ثَي،ةوانةوة، ئَيمة هةوَل دةدةين ئةطةر قانونةكـة نةرميشـي   نةهَيَلني سةرر بكرَيت، هةر موجيب نيية، بة 
تيا بنوَينرَيت بيكةين، بةَمم ئةوة ئَيستا ياسايةكي تازة دةرضووة، لةو ياسا تازةية موخةصةصاتي زةوجيةو 
ئةتفاَل و ختورةو شةهادةو هةمووي مشوليان دةكات، ئةمانة ثَيشرت نـةبوو، ئَيسـتا ب،ـني جـارَيكي تـر ئَيمـة       
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ر َيينةوة سةر ئةو ياساية، هةر نوقصانيةكي تيا هةبَيت، ئةطةر لةمي ئَيمةوة تةتبيق نةكرا بَيت، ئَيمة دةطة
 .بةنيسبةتي ذنانةوة وةعديان دةدةييَن، كةوا ئةو مةوزوعة تةتبيق بكرَيت

 بةنيسبةتي ئةوةي ئايا موستةفيد بَيت لة سولفةي زةواجي دووةم وةكو مينحةكـة، توخـوا ئةطـةر زةمحـةت    
ئةو ياسـايةي لـة ثةرلـةمان    ( ملرة واحدة)نةبَيت بطةر َينةوة سةر ياساكةي خؤتان، من بةر اسيت خؤي دةَلَيت 

دةرضــووة، نــازامن ئَيــوة مومحــةزةي ئــةوةتان كــردووة، ئةطــةر وا نييــة بةنيســبةتي منــةوة ئــةوة ئاطــادارم     
انــةوة هةيــة وةكــو ثةرلــةمان، بكةنــةوة، تــا جــَي بــةجَيي بكــةم، ئةطــةر واة بَيــت، ئــةوة عيالقــةي بــة خؤت 

 .سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز طةشة خان فةرموو

 :بةر َيز طةشة دارا جالل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

فسـريةم بؤيـة   جةنابي وةزير من دةَلَيم بؤ منداَلي شةهيدةكة بَي لة سولفةكة، منيحةيةكين هةيـة، ئـةو تة  
كرد، طومت ثَيشرت موبهةم بوو، تةفسريَيكي هةَلة كرا كة مةبةستمان لة عةقدي زةواجي دووةم لة تةعةدودي 
زةوجاتــة، نــةك لــة كاتَيكــدا عةقــدي زةواجــي دووةم دةكــات، ئةمــة ضــاك كــرا دةســتتان خــؤة بَيــت، بــةَمم  

يدة عةقدي زةواجي دووةم دةكات مينحةكـةي  كَيشةكة لَيرةدا لة مينحةكةية، كة ئَيستا يةكَيك منداَلي شةه
 .بؤ سةرر ناكرَيت، لة كاتَيكدا لة زةواجي يةكةمدا سوودمةند نةبووة لةو مينحةية، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :يي و ئابووريوةزيري دارا/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيســبةتي دووةمــةوة، ئــةوة دةبَيــت ئيعــادةي نــةزةري تيــا بكرَيــت، هةرضــةندَيك بةر اســيت ئةوانــةي كــة    
ــةوة       ــةر ئةوةش ــةَمم لةس ــت، ب ــا نابَي ــةثَيي ياس ــَين ب ــة دةَل ــي وئابووريي ــي داراي ــاري وةزارةت ــةي ئيستيش هةي 

 .ادةي نةزةري تيا دةكةينةوة، سوثاسئينشائةَلاَل جارَيكي تر ئَيمة ئيع
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو زؤر سوثاس، بةر َيز شةومن حممد

 :بةر َيز شةومن حممد غريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و باسـي لةسـةر   من ضةند ثرسيارَيكم ئامـادة كـردووة، بـةَمم ثرسـياري يةكـةم لةميـةن كـاك طؤرانـةوة قسـة         

كراوة لة بابةتي سندووقي كوردستان بؤ نةوت و طاز بةشي يةكةمي وةَمم درايةوة، بةشـي دووةم لـة بـةر َيز    
وةزيري دارايي و ئابووري دةثرسم، ئايا ثارةي ثرتؤدؤمر كة دابةة كراوة لةنَيوان شارةكاني كوردسـتاندا تـا   
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ــةوتووة     ــتووةو دوا كـ ــلَيماني نةطةيشـ ــةي سـ ــتا حصـ ــاري   ئَيسـ ــرين، هؤكـ ــةوة وةربطـ ــوانني روون كردنـ دةتـ
 دواكةوتنةكة ضية 

ــم  ــياري دووةمـ ــة      / ثرسـ ــي، لـ ــازي و زراعـ ــانكي ثيشةسـ ــؤ بـ ــوو بـ ــرا بـ ــة دانـ ــةي كـ ــةو ثارةيـ ــبةت ئـ بةنيسـ
بةدواداضوونةكاااندا لةطةَل وةزارةتي داراييدا طةيشتينة ئةوةي كة ذمارةيةكي زؤر زؤر كةم لة هاووَمتيـان  

كـــردووة، بـــةدةم وةرطـــرتين ئـــةو قـــةرزةوة رؤيشـــتوون كـــة وةري بطـــرن، دةتـــوانن  داواي ئـــةو قـــةرزةيان 
هؤكارةكااان بؤ روون بكرَيتةوة، كة هؤكارةكان ضـية  ضـونكة ئةطـةر ثارةيـةكي وا تةخصـيص بكرَيـت بـؤ        
ئاوةدانكردنةوة، بَيطومان خةَلك دةبَيت زياتر رووي تَي بكات، بةثَي،ةوانةوة، قةرزةكة ضـةند كةسـَيكي زؤر   
كةم تا ئَيستا ضوون بةثَيي وةرطرتين ئةو قةرزةوة، ئايا وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري بـريي لـةوة كردؤتـةوة       
رَينماييةكاني دةستكاري بكات، ياخود ئاليةتَيكي تر بدؤزَيتةوة  بؤ ئةوةي خةَلك دةسـت بكـات بـةوةي ئـةو     

 .قةرزة وةربطرَيت
ــَييةمم ــياري س ــوونةكاااندا  / ثرس ــة بةدواداض ــةر ل ــة   ه ــان روون بؤتــةوة، ك ــةمان بؤم ــداماني ثةرل وةك ئةن

زؤربةي زؤري ئةو ثارةيةي تةخصيص كراوة لـة بودجـةي ثارسـاَلدا بـؤ وةزارةتـةكان، تـا ئَيسـتا بر َيكـي زؤر         
كةمي خراوةتة ئيشةوة، يةعين طةيشتؤتة نةتييةي ئـةوةي ئيشـي لةسـةر بكرَيـت، ئايـا وةزارةتـي دارايـي و        

د دةمةوَيت بَلَيم سةبةبي ئةوة بووة كة بودجـة دواكـةوتووة  طةيشـتين بودجـة     ئابووري، بَيطومان هةرضةن
بؤ دائريةكان تاخري بووة، بةَمم لة هةمان كاتدا ئايا وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري رَينماييـةكي هةيـة، يـاخود       

كـةي سـةرر   ئاليةتَيكي هةية بؤ ثرسينةوة لـةو دائريانـة وةكـو وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري، ئةطـةر بودجة       
ــةو          ــةر ب ــت بةرامب ــي دةبَي ــابووري ض ــي و ئ ــاتي داراي ــاتوودا ئييرائ ــاَلي داه ــة س ــاَلدا، ل ــة ئةمس ــةكردووة ل ن

 .وةزارةتانة  سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .س، بةر َيز جةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثا

 :ي و ئابووريوةزيري داراي/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةتي ثرتؤدؤمرةوة ئةمساَل هيض ثارةيةكمان وةرنةطرتووة تا بَيني دابةشـي بكـةين، لـة ثـَين ئـةوةة      

 .من ئةم مةوزوعةم باس كرد
بةنيســبةتي بــانكي ثيشةســازييةوة، ديــارة بــانكي ثيشةســازي، وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري تــةعليماتي          

بــة هةماهــةنطي لةطــةَل وةزارةتــي ثيشةســازيدا، ثَيكــةوة ئــةو تةعليماتــةيان دةركــردووة، بــةَمم  دةركــردووة 
ــابووري         ــي و ئ ــي داراي ــاديرةي وةزارةت ــة ص ــزاو ب ــة ئيم ــة، ب ــالي هةي ــةتي م ــةوةي تةبيع ــةر ئ ــوَلةن لةب ئوس

، ئةطـةر ئـةو   دةردةضَيت، بةَمم بـة ئيتيفـاق لـةنَيوان هـةردوو ميانـة، بـة وجـودي نوَينـةري هـةردوو ميانـة          
ثارانةي كة كةم سةرر بووة بؤ ئةوَي، فيعلـةن وايـة، ئَيمـة ثَيمانوايـة يةكـةم ئـةو ثارةيـةي كـة تةخصـيص          

مليؤن دينار حةددي ئةعالية، ئةو ثارةيـة كةمـة، هـيض ثرؤذةيـةكي صـناعي      ( 511)كراوة لة رَينماييةكان، 
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، ماناي ئةوةية كةمرتين عـةدةد ئةمسـاَل لـة    بةو ثارةية ئةوة نةكات، بةَمم ئةطةر بَييت ئةوةة زياد بكةيت
هةمان كاتدا كةمرتين عةدةد ئيستيفادة دةكـات، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة ثَيمانوايـة هـةم دةبَيـت ئيعـادةي نـةزةر          
لةوانة بكرَيت و، لة هةمان كاتدا دةبَيت وةزارةتـي صـناعة خـؤي خـةَلك بنَيرَيـت، بـؤ ئـةوةي داواي سـولفة         

 .ةكَيكة لة نةشاتاتي ئةو وةزارةتةبكات و سولفة وةربطرَيت، ي
بةنيسبةتي ثارةي سةرر كراوي خوتة، نـازامن ئـةوة، بةر اسـيت لـةناو ئةوةكانـدا زؤر بـة وازةـي نـةهاتووة،         
شةومن خان قةصدت ضية  دةَلَيت ئايا موحاسـةبةي ئةوانـة دةكـةن كـة ثارةكـة بـة تـةواوي سـةرر ناكـةن           

وة لــة ئةنومــةني وةزيـــران دوو دائــرية هةيــة، دائـــريةي     وةَلاَلهــي ئَيمــة جيهـــةتي موحاســةبة نــني، ئـــة    
بةدواداضوون هةية، دائريةيةكي تري تةفتيشي هةية لةوَي ئةوانة مةفروزة ئةو حيساباتانة بكةن، وةزارةتي 
ثالندانان كة ئيشي رةئيسي ئةوة، كة ثرؤذةكان تةنزيم دةكات و موتابةعةي دةكـات، ئـةوة لةوَيوةيـة، ئَيمـة     

دةَلَيني هةموو ساَلَيك ئَيمـة لـةمي خؤمانـةوة ئاطـاداري وةزارةتـي ثالنـدانااان كـردووة، يـان          تةنها ئةوةندة
ــرن،      ــولفةكانتان بنَي ــةوةو س ــة ثارةكــةتان ماوةت ــوون و طوتوومان ــان طوت ــة تةئشــري ثَيم ــيرت ب وةزارةتــةكان، ئ

نَيـرن بـؤ ئـةوةي سـةرم     وةَلاَلهي كـة دَيتـة نزيـك سـةري سـاَل، دائيمـةن داوا دةكـةين سـولفةكان بنَيـرن، بي         
ي مانطـةوة دةبَيـت سـةرر رابطـرين و رامـانطرتووة، ئةمـة شـتَيكة لـة         15بكةين، ضونكة ئَيستاكة ئَيمـة لـة   

هةموو عَيراقدا موتةبةعة، ضونكة ئَيمةة دةبَيت بؤ مانطي دوازدة حيساباتي خؤمـان بكـةين، لةبـةر ئـةوة     
شتؤتةوةو ئةوةمان رانةطرتووة تاكو ئةم دةقيقةيـةة،  دةبيين دةمَينَيتةوة، هةرضةندة سولفةمان هةر نةهَي

بــةَمم مــةفروزة ئــةوان خؤيــان وةزارةتــي مــةعين بــةو ئيشــة هةَلبســتَيت و موتابةعــةي ئيشــةكانيان بكــةن، 
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز شةومن خان فةرموو

 :غريب بةر َيز شةومن حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز مسرية عبداهلل فةرموو

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من دوو ثرسيارم هةبوو، وةَممةكامن وةرطرتةوة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.ز دبةر َي

 .زؤر سوثاس، بةر َيز هاذة سليمان فةرموو

 :مصطفى بةر َيز هاذة سليمان
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :منين هةندَيك لةو ثرسيارانة وةَممم وةرطرتؤتةوة، تةنها ئةوانة نةبَيت كة وةَممم وةرنةطرتؤتةوة

زة سنوورييةكان، ماوةيةك بةر لة ئَيستا دةنطـؤي ئـةوة هـةبوو، كـة داهـاتي طـومرطي       دةربارةي داهاتي دةروا
ئيرباهيم خةليل ناضَيتة ناو خةزَينةي حكومةتةوة، بـةر َيز وةزيـري دارايـي و ئـابووري، وةَممتـان ضـية بـؤ        

 .ئةمة  ئةطةر روون كردنةوةيةك بدرَيت لةسةر ئةو بابةتة
 :بوو، بةَمم لة دوو بر طة ثَيكهاتبوو دةربارةي ميالكات/ ثرسياري دووةمم

 .وةَممم وةرطرتةوة/ بر طةي يةكةم
دةربارةي ئـةو ضـوار هـةزار ثلـة وةزيفيـة بـوو، كـة زيـادةي وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري لـة             / بر طةي دووةم

، هةمان ماددةدا هاتبوو لة بر طةي ضوار، ضـؤن دابـةة كـراوة بةسـةر وةزارةتـةكاني ثـةروةردة، تةندروسـيت       
 .ناوخؤ، ناوضة كَيشة لةسةرةكان

 .دةربارةي سةد مليار دينارةكة بوو، وةَممم وةرطرتةوة/ ثرسياري سَييةمم
لةبر طةي يةكةمي خـاَلي يةكـةم لـة ياسـاي     ( 13)دةربارةي ئةوة بوو كة بةثَيي ماددةي / ثرسياري ضوارةمم

ــةو ف       ــةي ئ ــابووري نيــوةي مووض ــي و ئ ــدا، وةزارةتــي داراي ــةي هةرَيم ــةر لــة   بودج ةرمانبــةرة دةدات، ئةط
فةرمانطةي هةرَيم راذةي بطوازَيتةوة بؤ كةرتي تايبةت، بؤ ماوةي سَي ساَل، ئايا تاكو ئَيستا هـيض حاَلـةتَيكي   

 طواستنةوة لةم جؤرة هةبووة  ئايا ئةم بر طةية جَي بةجَي كراوة 
 .انةنشنيوةَممةكةم وةرطرتؤتةوة دةربارةي سندووقي دةزطاي خ/ ثرسياري ثَينيةمم
دا 1111لـة بودجـةي سـاَلي    ( 5)لـة بر طـةي   ( 16)دةربارةي ئةوةي كةبةثَيي مـاددةي  / ثرسياري شةشةمم

هاتووة بر ي دة مليار دينار تةرخان بكرَيت بـؤ هاوكـاري كردنـي ئةوانـةي كـاتي خـؤي ثـةنايان بـؤ ئَيـران و          
ردسـتان، لـة يـةدةطي وةزارةتـي دارايـي و      توركيا بردووةو طةر اونةتةوة، يان نيازيان هةية بطةر َينـةوة بـؤ كو  

ئابووري، بةَمم بةثَيي ئةو زانيارييانةي كة لةمي ئَيمة هةية، بةر اسيت تاكو ئَيستا هيض مةبلةغَيك لةو ثارة 
 تةرخان كراوة سةرر نةكراوة، ئايا هؤكار ضيةو بؤ ئةوة سةرر نةكراوة 

ــةمم ــياري حةوت ــةك  / ثرس ــوو كــة ي ــةو دةزطايانــة ب ــرت، زؤر  دةربــارةي ئ ــةم وةرط يان نةطرتؤتــةوة، وةَممةك
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت مـن لةهةنـدَيك جةريـدةة دةخوَينمـةوة، لـة ئيعالميشـدا       بةنيسبةتي داهاتي ئيرباهيم خةليلةوة، 

خوَينديتمةوة، داهاتي ئيرباهيم خةليل ئةوةي كة داهات بَيت لة هةموو مةنافيزي حدوديةكاني ئَيمـةدا لـة   
دةبر درَيـت،  ( 34)هةموو دائرية طومرطيةكاااندا، مـةفروزة هـةموو داهاتَيـك بـة وةسـَلي قـةبز موحاسـةبة        
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لةمي ئَيمة بينيومانة لة تةدقيقـةوة بؤمـان هـاتووةو موتابةعـةمان كـردووة، ئةوانـة هـةمووي و        ئةوةي كة 
فيعلــةن ئــةو داهاتانــة وةرطــرياوة، رةقابــةي ماليــةة بــؤ تةئكيــد تــةدقيقي ئةوانــةي كــردووةو، لــة ســيالتي 

دا داهاتـةكان  موحاسةبةي ثَي دةَلَين، هةروةها لة سيالتي حيساباتيش( 66)موحاسةبةي سندووقدا ئةوين 
بة هةردوو ثارةي دؤمرو دينار وةرطرياوةو موسةجةلة، ئةوةي لةمي ئَيمة بةنيسبةتي ئَيمة وةكو حكومـةت  
موتةبةعة لة دةروازةكاني بامشا  و ثةروَيزخان و حـاجي ئؤمـةران ضـؤن كـراوة، لـةوَين بـة هـةمان شـَيوة         

 .كراوة
ار هـةزار كةسـةي لـة وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري       بةنيسبةتي تةوزيعي ميالكةوة، تةوزيعي ميالك ئةو ضـو 

 :وةخيت خؤي هةَلطريا، بؤ ئةوةي بدرَيتة دائريةكاني ديكة، ديارة ئةوة تةوزوي  كراوة بةم شَيوةية
بـؤ ئاسايشـي هـةولَيرو سـلَيماني،     ( 1111)بـؤ صـحةية،   ( 411)بؤ نـاوخؤ،  ( 511)بؤ تةربيةية، ( 1811)

 .بؤ وةزارةتي داراييمان ماوةتةوة و باقيةكةشي(7111)ئةمانة دةكاتة 
بةنيسبةتي دة مليار دينارةكةوة، ئةو دة مليارة تةرخان كراوة، تـةحويل حيسـابات كـراوة، مةبلةغيشـي لـَي      

 .سةرر كراوة، نةك لَيي سةرر نةكراوة، وابزامن ثَينج ملياري لَي سةرر كراوة
ن  بةر اسيت زؤر زؤر كةمة، ثَيمواية سَي بـؤ  بةنيسبةتي ئةوانةي بؤ كةرتي تايبةت ئايا رؤيشتوون، ضةندَيك

ــةت،          ــةرتي تايب ــؤ ك ــتوون ب ــة رؤيش ــتا ك ــةتاكو ئَيس ــة، ه ــةك كةس ــرة ي ــة، لَي ــَي كةس ــلَيماني س ــة س ــوارة، ل ض
 .ئيستيفادةيان لةو بر يارة كردووة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .مووزؤر سوثاس، بةر َيز هاذة خان فةر

 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز بَيريظان سةرهةنط فةرموو

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــيا  ــةَمم ثرسـ ــة، بـ ــيارم هةيـ ــاي   دوو ثرسـ ــتان ياسـ ــةماني كوردسـ ــةوةي ثةرلـ ــاة ئـ ــا ثـ ــم، ئايـ رَيكيان دةثرسـ

رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني ثةسند كرد، بةثَيي ياساكة يارمةتي دارايي بة رَيكخراوةكان دةبةخشرَيت  
ضونكة دواي ئـةوةي ثَيداضـوونةوةم كـردو لةطـةَل ضـةند رَيكخراوَيـك قسـةم كـردو ثرسـيم، دةَلـَين هـةتاكو            

و يارمةتيةي وةردةطـرين بـةثَيي ياسـا كؤنةكةيـة، بـةَمم ئـةوةي ئَيمـة دةنطمـان لةسـةردا يارمـةتي           ئَيستا ئة
رَيكخراوةكة دةدرَيت، هةروةها يارمةتي ئةو ثرؤذةية، يان ئةو ضامكيانةي بةثَيي ئةوة ثَيشـكةة دةكرَيـت،   

  ئايا بؤ تاكو ئَيستا ياسا كؤنةكة بةكار دةهَينن، ياساي تازة بةكار ناهَينن
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 ...................ثرسيارَيكي ترم هةبوو، بة ئيمَيل نارديتم، دَلنيا نيم لةوةي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ة، بةر َيز جةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثاس، نابَيت، يةك ثرسيارت هةي
 
 
 

 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةتي ئةم ثرسيارةوة لة ئةنومةني وةزيـران بةر َيوةبةرايةتيـةكي طشـيت، دائريةيـةكي طشـيت دانـراوة       
ئةو ئيشانة دةكات، سَي، ضوار مانطة ئةو ئيشانة دةكات و، ئةوة لة ئيختيصاصي ئةوانـة، تـةنها تـةمويل كـة     

دةضَيت و ئَيمة جَي بةجَيي دةكةين، ئـةو بـرادةرةي كـة بةرثرسـي     بؤ ئَيمة دةنووسرَيت لةمي ئةوانةوة دةر
 .ئةو دةزطاية هةر خؤشي رةئيسة، رةئيسي ليذنةي ئةو جؤرة تةمويالنةية، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز بَيريظان خان تَيبينيت هةية  ، كاك سةمري فةرموو

 :َيز مسري سليم امني بةؤبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :من ضوار ثرسيارم ناردووة

موحافـةزات ئيسـتيحقاقَيكيان هةيـة لةخاَلـة طومرطيـةكان كـة دةكةوَيتـة سـنوورييانةوة،         / ثرسياري يةكـةم 
لةطـةَل  ديارة ئَيمة لةكوردستاندا ئةوةي كة سنووري رةمسية، ئيرباهيم خةليلة، حاجي ئؤمةرانـة، بامشاغـة،   

ي موستةحةقاتي موحافةزات دةبَيت، بةثَيي دةسـتووري  %5دوو مةتاري سلَيماني و هةولَير، بةثَيي ئةوة لة 
كة كة وةريـدةطرين، ئـةوة دواييـة، ئـةم بـر ة ضـةندةو       %14عَيراقي، ئايا ئةم بر ة ضةندة  يةعين بَييطة لة 

 ضؤن حيساباتي بؤ دةكرَيت بؤ ثارَيزطاكان 
َيمة كارمةنداني كةرتي تايبةت بةردةوام مووضةو موستةحةقةيان لةسـةر حكومـةت و   ئ/ ثرسياري دووةمم

لةسةر ميالكي كةرتي طشتيية، بر يارَيكيشمان دةركرد لة ثرؤذة ياساي بودجـة، كـة حكومـةت دةضـَيتة ذَيـر      
ةرتي ي مووضةيانةوة، ئةو كارمةندانة كة ئين دةكةن لةسـةر كـ  %51باري كؤمةَلَيك ئيستيحقاقاتيانةوة لة 

 .تايبةت ذمارةيان ضةندةو موستةحةقاتيان ضةندة  بؤ ئةوةي ئَيمة بزانني، بةتايبةتي بؤ بودجةي داهاتوو
يةكَيك لة مةسةلةكاندا هاتة ثؤليسي هاتوضؤ داهاتيان هةيـة لـة رسـومات، لـة عقوبـات،      / ثرسياري سَييةمم

ةي حكومةتــةوة، نايةتــة نــاو داهــاتي ئــةم داهاتــة ســاَمنة دةدرَيــت بــة وةزارةتــي نــاوخؤ، نايةتــة نــاو بودجــ 
 هةرَيمةوة، ئةم ثارانة ضةندةو ضؤن سةرر دةكرَيت 
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ساَمنة ذمارةيةك لة كارمةنداني حكومةت تةمةني ياساييان و ساَمني خزمةتيان تةواو / ثرسياري ضوارةمم
كـةن، ئةمانـة كـة    ساَل خزمةتيان تةواو دة( 31)ساَلةو، ( 63)دةكةن، واتا ئيحالةي تةقاعود دةبن، سةرووي 

خانةنشني دةكرَين فةراغَيك لة ميالكـاتي حكومةتـدا دروسـت دةبَيـت، ئايـا ذمـارةي سـاَمنة كـة موتةقاعيـد          
دةبــن، ئيحالــةي تــةقاعود دةكــرَين لــة مــوةزةفني ضــةندةو شــوَينةكانيان ضــؤن ثــر  دةكرَيتــةوة  لةســةر ة     

 .بنةمايةك و بة قةراري كَي  سوثاستان دةكةم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ن بايز امساعيلارسال.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داهـاتي دةروازة سـنووريةكان داخيـل كـراوةو      1111بةثَيي ياساي بودجةي سـاَلي  / وةَممي ثرسياري يةكةم
ة كـراوة لــة بودجـةدا بةسـةر ثرؤذةكانــدا، بـةَمم تـةحقوق نــةكراوة بةنيسـبةتي ئـةو داهــاتي دةروازة        دابـة 

ــةمان     ــان كـــرد ئـــةوة تـــةحقوقي نـــةكردووة، بؤضـــي  ضـــونكة ثارةكـ ــنوورييةكان، تةبعـــةن ئَيمـــة بامسـ سـ
جـةنابت   1111، بةَمم ثَيشي ئةوة دابةة كراوة، بـةَمم لـة سـاَلي    1111وةرنةطرتؤتةوة بةنيسبةتي ساَلي 

 .دةثرسي وةرمانطرتؤتةوةو من لة ثَيشةوة تةوزةمدا بة جةنابت
بةثَيي زانيارييةكان ذمارةي ئةو كارمةندانة كةمة، ذمارةيةكي كةم دةطرَيتةوة، تـا  / وةَممي ثرسياري دووةم

 .ئَيستا نةبؤتة دة كةس
تـةو لـةمي خؤيـان دةردةكـةوَيت و     لةبةر ئةوةي ئةو داهاتة راستةوخؤ دةبَيتـة بارم / وةَمم ثرسياري سَييةم

تؤمار دةكرَيت، ثَيويستة ئةو ثرسيارانة ئاراستةي ميةني ثةيوةنديدار بكرَيت، ضـونكة خـةرجي دةكةنـةوة    
ــي         ــرور نيزام ــي م ــة، ثؤليس ــان هةي ــة نيزامَيكي ــؤليس ئةوان ــاتي ث ــبةتي داه ــةوة بةنيس ــةوة، ئ ــةمي خؤيان ل

ةت ئةو حيسابةوة، ئةو حيسابة وةكـو داهـات و مةسـرور    ممةركةزي بةكار دَينن، ممةركةزي بةس بةنيسب
لةمي خؤيانة، بةَمم نيسبةتةكة لة ئةخريي ساَلدا نيسبةتي وةزارةتي مالية دةنَيرنةوة بؤ وةزارةتـي دارايـي   

هي ئةوانة، بؤ سةممةي مروري تةوزي  كراوةو، وةخيت خـؤي ئـةمري   % 51هي ئَيمةيةو، % 51و ئابووري، 
 زي  دةكرَيت ثَي هةية ضؤن تةو

ذمارةي فةرمانبةران كة خانةنشني دةكرَين جياوازة، مةسـةلةن تـؤ باسـي سـاَلَيك     / وةَممي ثرسياري ضوارةم
ناكــةيت، ســاَل لةطــةَل ســاَلدا جيــاوازة، ئةطــةر مبانــةوَيت هــةموو ســاَلةكان، دةبَيــت ثرســيارةكةت ئاراســتةي    

تةقاعود بووة، بةَمم هةر سـاَل بـة سـاَل ضـةند     موديريةي عامة بكةم، ضونكة لةوةتي لة كوردستانني ضةند 
 .تةقاعود بووة، ئةو وةختة ئاطادارت دةكةينةوة كة بة رةمسي ضةند تةقاعود بوون

 بةنيسبةتي ئةوة كة خانةنشني دةكرَينت ضؤن شوَينةكانيان ثر  دةكرَيتةوة 
ستحداســَيك كــة لــة بةنيســبةتي هــةر كةســَيك كــة خانةنشــني دةكرَيــت ميالكةكــةي شــاغر دةبَيــت، هــةر ئي  

وةزارةتةكان دةكرَيت، ئةو شوَينة شاغريانةي ثـَي ثـر  دةكرَيتـةوة، ئـةو دةسـةَمتة بةر اسـيت هةرضـةند ئَيمـة         
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دا تةجاوزمان هـةبوو، كـة تـةجاوزمان هـةبوو     1111بةكارمان نةهَينا، ضونكة خؤتان دةزانن ئَيمة لة ساَلي 
كان تةسفية كرا، بةشَيك لـة تةجاوزةكـةي تةختيـة كـرد،     نةمانتواني و بةوانة تةسفية كرا، بةوانة تةجاوزة

ثارساَلين تةوزةماندا بةنيسبةت ئةوةوة، هةرضةندة دةسةَمت درا بوو بـة وةزيـري دارايـي و ئـابووري كـة      
ئةوانة ثر  بكاتةوة، بةَمم خؤي زيادة هةبوو لة ميالكدا، واتا دامةزراندن، هةروةكو ساَلي رابردووة بامسـان  

اة لة ثرسيارَيكدا دَيتة ثَيشةوة، ئةوة نةيهَيشتووة ئَيمة خةَلك لة شوَييَن دابنـَيني، بـةَمم ئةطـةر    كرد، ئَيست
 .بَيتو هةر كةسَيك تةقاعود بكرَيت، شوَينةكةي شاغر دةبَيت، مةفروزة يةكَيك لة شوَيين بَيت، سوثاس

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةر َيز كاك مسري فةرموو زؤر سوثاس،
 :بةر َيز مسري سليم امني بةؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليار دينار بوو لة زميين داهاتدا دةرج كرا بوو، ئَيمة لة ليذنـةي  ( 711)ةكة %14لة  1111ديارة لة ساَلي 

سـنووري دةكةوَيتـة   ــة موسـتةحةقاتي موحافةزاتـة، كـة خـاَلي      %5دارايي و ئابووري مماندا دةزامن، ئةم لـة  
يـة، كـة مـن حـةزم دةكرَيـت ئَيمـة بـزانني وةكـو كوردسـتان          %14سنووري موحافةزةكةوة، ئةمة جياية لـةو  

 ضةندَيكة 
بةنيسبةت كارمةنداني كةرتي تايبـةت، مـن ثـَيم سـةيرة، ئَيمـة مـةعاميلمان هةيـة، مةعمـةل ضـيمةنتؤمان          

هةتاوةكو ئيتصامتي تر، ئَيمة كةرتي تايبـةمتان زؤرة،   هةية، ئَيمة ئيتيصاممتان هةية لة كوردتَيلةوة بطرة،
موةزةفيين ئةم كةرتة تايبةتانةة ئةوةندةي زانياريم هةبَيت لة هةنـدَي شـوَينيان، لةهـةموو شـوَينيان نـا،      

 .مةسةلةن مةعمةلةكان تا ئَيستا هةندَيك لة مةعمةلةكان لةسةر حكومةت مةعاة و شت وةردةطرن
ي دةزامن ئةو بةشةي لـة ثةيوةنـدي ئيحالـةي وةزارةتـي نـاوخؤ دةكرَيـت و لـةوي        بةنيسبةت هاتوضؤ، تةبيع

ثرســيار دةكرَيــت، بــةَمم ئاطــادار بــووني وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري بــؤ شــَيوازي ســةرر و بــؤ ضــؤنيةتي    
 .كؤكردنةوة، دةزامن دةبوو وةَممَيكم دةست بكةوتاية

( 15)سـاَمنة ئيستيحداسـي مـيالك دةكـةين، سـاَلي ثـار       سةبارةت بة ثر كردنـةوةي ميالكـات، تةبعـةن ئَيمـة     
 1111هةزار كةمسان تةعني كردووة، ئةوة دةبَيت وةكـو ئيستيحداسـي مـيالك وايـة، بـةَمم ئَيمـة لـة سـاَلي         

هـةزار  ( 36)بةثَيي ئةوةي لة حيساباتي خيتاميدا هاتووة، بر يارماندا دة هةزار فةرمانبةر تـةعني بكرَيـت،   
هـةزارة ئةوةنـدةي كـة قريائـةي     ( 16)هةزار تةجاوز هةية لة مةوزوعةكـةدا، ئـةم   ( 16)ا تةعني كراوة، وات

يةكــةم ثر كردنــةوةي ميالكــاتي موتةقاعيدينــة، ئةوانــةي ئيحالــةي تــةقاعود دةكــرَين، ثــر  كردنةوةكــة بــة    
 .بر ياري كَي دةبَيت  ثرسيارةكةم ئةوةيةو، سوثاس

 :ؤكي ثةرلةمانجَيطري سةر/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو
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 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 1111بةنيسبةتي داهاتي طومرطةوة، من جارَيكي ترين دةَلَيم ئـةوةي كـة تةسـبيتمان كـردووة هـي سـاَلي       
ي ئةوةي كاك سةمري باسي دةكات، بةر اسيت ئـةوة ئةطـةر بـؤ    %5دي، ي حدو%5ئةوة رؤيشتووة، بةنيسبةتي 

مةساريفي طومرطي بَيت، ئةوة بؤ مةساريفي طومرطي سةرفمان كردووة، بؤ ئةوةي بؤ موحافةزات بَيت، ئةو 
بَيني ئَيمـة لـة طومرطـدا سـةرفمان كـرد بَيـت، هـةتاكو ئَيسـتا ئـةوة لـةمي ئَيمـةوة بـة هـيض نـةوعَيك و               % 5

ك نةهاتووة بَلَيت ئةو نيسـبةتة بـؤ ئةوةيـة، بةنووسـراوَيكي رةمسـي بـؤ ئَيمـة نـةهاتووة، مـن تـا           بةنيسبةتَي
 .ئَيستا ئةوةم نةبينيوةو تةئكيدة دةكةمةوة، بةَمم لةسةر ئةوة ئَيمة تةعقيب دةكةين

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .رمووجةنابي سكرتَير تَيبينيةكي هةية، فة
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة داهـاتي طـومرؤ بـؤ ثارَيزطاكانـة، ئـةوة لـة دةسـتووري عَيراقـي          % 5ئةوةي براي بـةر َيزم باسـي كـرد كـو     
 .نةهاتووة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةَلَي، كاك سةمري فةرموو
 :مسري سليم امني بةؤ بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاس، من نوسخةي دةسـتوورةكةم م نييـة، ئـةطينا لـة دةسـتووردا هةيـة، ضـونكة ليذنـةي نـاوخؤة ئـةو           
كاتةي كةباسي قانوني موحافةزامتان كرد، لةوَين ئةو مةوزوعةمان بـاس كـردووة، دوايـي ثيشـاني جـةنابي      

 .سكرتَيرى دةدةم، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز

 .زؤر سوثاس، بةر َيز هاور از خان فةرموو

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :من سَي ثرسيارم هةية
بر يارمانــدا ( 31)لــة مــاددةي  1111لةكاتَيكــدا بــةثَيي بودجــةي ثةســند كــراوي ســاَلي  / ثرســياري يةكــةم

ــدة      مووضــةك ــؤ كارمةن ــناكي ب ــةكي ترس ــيض دةرماَلةي ــتاكة ه ــا ئَيس ــةَمم ت ــت، ب ــا بكرَي ــدا هاوت ان لةطــةَل بةغ
ــداني      ــيت كارمةن ــة بةر اس ــتان نييــة، لةطــةَل ئــةوةي ك ــيت لــة كوردس ــاني تةندروس ئيدارييــةكاني دامودةزطاك

اسـيت لةطـةَل   ئيدارةي تةندروسـيت ئـةوانين وةكـو ثزيشـك، وةكـو كارمةنـداني تـر ترسـناكيان لةسـةرة، بةر          
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ئــةوان ناعةدالــةتي دةكرَيــت، كــة هــيض ختورةيــةكي ترســناكيان نييــة، بةر اســيت ترسناكيشــيان لةســةرة بــة   
دةرةجةيةكي زؤر، ئةطـةر بَلـَيم لـة ثزيشـك و كارمةنـدةكاني تـر زيـاتر نـةبَيت، كـةمرت نييـة، ئَيمـة لةطـةَل             

دا ئـةم دةرماَلةيـة سـةرر دةكرَيـت، لـة      ئةوةين، با قسةكةم بكةم، ضونكة روون كردنةوةكم ئةوةية، لة بةغـ 
كوردستانيشدا وةزيري تةندورسيت واذووي كردووةو رازيية بةوةو ثشتطريي سـةرر كردنـي ئـةو دةرماَلةيـة     
دةكات، ئةنومةني وةزيرانين بة هةمان شَيوة ثشـتطريي لـة سـةرر كردنـي ئـةم دةرماَلةيـة دةكـات، بـةَمم         

دووة، لةطةَل ئةوةي لةليذنةشم، كتامبان كـردووة بـؤ سـةرر كردنـي     وةزارةتي دارايي و ئابووري سةرم نةكر
 .ئةم دةرماَلةية، ضونكة حةقَيكي ئةو كارمةندانةية

، 1111بةثَيي ماددةي سَييةم لة بر طةي سَييةم لة ياساي بودجةي ثةسند كـراوي سـاَلي   / ثرسياري دووةمم
طوزارييـةكاني قـةزاو ناحيـةكان، تةبعــةن    بـر ي سـةد مليـار دينـار دانـرا بـؤ ثشـتطريي كردنـي ثـرؤذة خزمةت         

ئةوانةي لة رابردوو كة كؤضيان ثَي كرابـوو، ثرسـياري مـن ئةوةيـة ئـةو سـةد مليـارة ضـؤن سـةرر كـراوةو           
 ضةندي لَي سةرر كراوة 

لة ماددةي سَييةم هةر لة ياساي بودجةي لة ماددةي سَييةم لة بر طـةي ضـوارةم هـاتووة    / ثرسياري سَييةمم
هـةزار  ( 151)هـةزار دينـار بـوو كـرا بـة      ( 45)رخان كراوي تؤر ي ضاودَيري كؤمةَميةتي كة زياد كردني تة

دينــار، ئــةو بــر ة ثارةيــة لةســةر ة بنةمايــةك دابــةة دةكرَيــت و ذمــارةي ئــةو كةســانةي كــة ئــةم ثارةيــة     
 .دةيانطرَيتةوة ضةند كةسة ، لة هةر ثارَيزطايةك ضةندي بةر دةكةوَيت  سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ن بايز امساعيلارسال.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي موخةصةصاتي ئيدارييةكاني وةزارةتي تةندروسـتيةوة، بةر اسـيت ئـةم مةوزوعـة لـة دوو،      %3بةنيسبةتي 
هـات، لـة    ،بةتةيـةك كـرا بـوو   زَينةوة هاتؤتة وةزارةتي دارايي وئـابووري، لـة ضةم،ـةماَلةوة وةكـو مة    سَي شو

سلَيمانيةوة داوا كرا، ئَيمة لةمي خؤمانةوة ديراسةمان كردو ثةيوةندميان كرد بـة وةزارةتـي تةندروسـيت و    
ردووة لة ئةنومـةني وةزيـران،   وةزارةتي دارايي بةغداوة، هةرضةندَيك ئَيمة بةرزمان كردؤتةوةو داوامان ك

بــؤ ئــةوةي راي خــؤي بــدات لةســةر ئــةم مةوزوعــة، ئةطــةر موافةقــةتيان كــرد ســةرم دةكــةين، بــةَمم يــةك  
مةوزوع هةية حـةز دةكـةم جـةنابتان بـزانن، ئَيمـة ئيعتيمـاد دةكةينـة سـةر بر يارَيـك لـةوةزارةتي ماليـةي            

رلـةمان لـةوَي موصـادةقةي لةسـةر كـرد بَيـت، نـةك        عَيراقي دةرضوو بَيت، نةك وةزارةتي صـحة، يـاخود ثة  
وةزارةتي صحةي عَيراقي خؤي ئةو قةرارةي دةركردووةو،بة شةخصين ثةيوةندميان كردووة، طوتيان بةَلَي 
دةسةَمتي وةزيري صحةية ئةوة بكات، ئَيمة لةسةر ئةوةشةوة مانيعـةمتان نـةكرد، ناردمـان بـؤ ئةنومـةني      

 .وةَممنيوةزيران، ئَيستا ضاوةر َيي 
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كـة موناقةشـةم لةطـةَل بـراي بـةر َيزم كـاك دَلشـاد، وةَممـي ئـةو ثرسـيارةم           / بةنيسبةت ثرسياري دووةمةوة
 .دايةوة

ئــةو زيــاد كردنــة ئــةنام دراوة، بــةثَيي  1111بةنيســبةتي بودجــةي ســاَلي / بةنيســبةت ثرســياري ســَييةم
رَيزطاكانــة، ضــاودَيري خَيــزان لةميــةن  بةركــةوتووي ثا( 53148)مــاددةي ســَي بر طــةي ضــوار، ذمارةشــيان  

 .وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَميةتيةوة ثَيويستة وةَمم بدرَيتةوة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، فةرموو
 

 

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سَييةمم لةسةر ة ئةساسَيك ئةمة دابةة دةكرَيت  ئةطةر ثَيوةري ئةمة بَلَييبةشي يةكةمي ثرسياري 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةزارةتــي كـارو كاروبــاري كؤمةَميـةتي دةبَيـت وةَمم بداتــةوة، ضـونكة لــة ئيختيصاصـي ئةوانــة،      باسـم كـرد و  
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز ناسك تؤفيق فةرموو

 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :يارم هةيةديارة من ضوار ثرس

راســتة جــةنابيان وةَمميــان دايــةوة، بــةس مــن حــةز دةكــةم زيــاد كردنــي ئــةو بودجــة  / ثرســياري يةكــةمم
كةمان لـة ثةرلـةمان دابةزانـد، ئـةو     %11هةزار فةرمانبةرةكة، كة ئَيمة لة ( 15)تةشغيلية بؤ دامةزراندني 

مـوةزةفني، ئـةو بودجةيـةي كـة      ية لة هةموو بودجةي بة كاربـةر بـوو، نـةك تـةنها لـة تـةعويزاتي      %11لة 
هةزار فةرمانبةرةكة تـةواو  ( 15)هةزار فةرمانبةرو هةتا مانطي ئَيستاة لةسةر بَيت، هَيشتا ( 15)دانراوة 

ةوة دةسيت ثَي كردووة، بةر اسيت حـةقي خؤيـةتي ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمان بـزانني ئـةو        (9)نةبووة، لة مانطي 
مليار بـةرةو  ( 911)  ئايا هةر نايةت لة بةغداوة  ضونكة ئةوة ثارةية ضؤن سةرر دةكرَيت و ضي لَي دَيت

 .سةرة
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خاوةن شةهيدةكاني هةَلةجبةي شةهيد، كـة ئةمـة دواي   ( 911)بودجةيةك هةية بؤ خانووي / خاَلي دووةم
ســاَل بةســةر ئــةو كارةســاتة تَيثــةر يوة، ئــةم بودجةيــة كــةي ســةرر دةكرَيــت و ضــؤن ســةرر  ( 13)ئــةوةي 

مليـــار ضـــؤتة ســـةر ( 18)دا 11/11/1119يارمةتيـــةكي جـــةنابي وةزيـــر بـــدةم، لـــة دةكرَيـــت  ئةطـــةر 
وةبةرهَينان، بؤ ئـةوةي ئـةو مةوزوعـة حـةل بكـات، بـةَمم هـةتا ئَيسـتا يـةك خـانوو لةسـةر ئـةو مةوزوعـة              
ضارةسةر نةكراوةو هةروةكو خؤي ماوةتةوة، ئةطةر لـة خياللـي ئـةو دوو سـاَلة لـة بانـك بـوو بَيـت، دةبَيـت          

 ةي ضوو بَيتة سةر دوو مليارو سةدو شةست مليؤني ضؤتة سةر، تا ئَيستا ئةم ثارةية ضي لَيهاتووة فائيد
، تةبعةن ئةم ثرسيارة بةر َيز كاك طؤران كـردي،  (1و  1)ي بر طةي (11)بةثَيي ماددةي / ثرسياري سَييةمم

ي (11)وو، بـةثَيي مـاددةي   بةس من طوَيم لة وةَمم نةبوو، ثـةرَينرا لةسـةر سـندووق و داهـاتي نةوتةكـة بـ      
، 1111ي ياســاي بودجــةي ســاَلي (14)، بــةثَيي مــاددةي 1111ي ياســاي بودجــةي ســاَلي (1و  1)بر طــةي 

سةبارةت بة داهاتي نةوت و كردنةوةي ذمارةي حيساب و داناني سندووقي داهاتي نةوت بؤ ئةم مةلةسـةية  
دةوَيت، ضونكة ئَيمـة وةكـو ليذنـة دوو سـاَلة      ضي كراوة  بر ي داهاتي نةوت ضةندة  بةر اسيت من بة رةقمم

ئةوةندة نووسراومان كردووة، بةَمم وةَمممان بؤ نةهاتؤتةوة، من ئَيستا بـة رةقـم دةمـةوَيت، داهـاتي نـةوت      
ضةندة  بةخششةكاني طرَيبةستةكان ضةندة  ئةوانةي كة بة ثرؤذة بؤمان هاتووة، ثرؤذةية لةسةر داهـاتي  

 .ثرؤذانة ضةندن و لةكوَيية  هيوادارم ئةم ثرسيارةم تةرك نةكرَيتنةوت دروست كراوة، ئةو 
، ئةم ثرسيارةة يةكَيكي تـر كـردي،   1111ي ياساي بودجةي ساَلي (19)بةثَيي ماددةي / ثرسياري ضوارةم

 1111ي ياسـاي بودجـةي سـاَلي    (17)بةس بةر اسيت من هةر قةناعةمت نةبوو بة وةَممةكـةي، لـة مـاددةي    
ين بودجــةي ئــةو دةزطايانــة دةكــات، كــة يــةك نــني، وةكــو ديــواني ضــاودَيري و ئاســاين و بــاس لــة يةكخســت

هَيزةكان ثَيشمةرطة، ئَيمة طومتان ئةطةر يةكيان نةطرتةوة، مانطي دوازدة بودجةيان برب درَيت، نازامن دةَلـَين  
وةي جـَي بـةجَي بكرَيـت،    طوتيانة نابَيت برب ن، يةعين لة غةيري ثةرلةمان، كَيي تر بر يار دةردةكات  بؤ ئـة 

يةعين كَيي تر هةية لةسةرووي ئَيمةوة بتوانَيت بر يار دةربكات لةسةر شتَيك و قةرار لةسةري وةربطريَيت  
ئَيستا مةفروزة مانطي دوازدة ئةو بودجةية بر درا بَيت، ئةطةر يةكي نةطرتبَيتةوة، ئةو بودجةيـة ضـةندةو   

 .دةضَيتة كوَي و ضي لَي دةكةن  سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.ر َيز دبة

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةَمم مـةجبورم    لة حةقيقةتدا ئةوةي لةمي من تةئشري كراوة، دةَلَيت هةموو ثرسيارةكان وةَمم دراوةتةوة،
هـةزار فةرمانبـةرةوة وةَلاَلهـي ئـةوةم شـةرحم كـرد،       ( 15)دووبارة وةَمم بدةمةوة، جارَي بةنيسـبةتي ئـةو   

هـةزار  ( 15)ئَيستاة جارَيكي ترين دةَلَيم يةعين ئةمة مةوزوعَيكة روون و ئاشكراية، نازامن بؤضي ئَيمـة  
ناوة لةناو تـةعويزي موةزةفينـدا، هـةر فـةرز كـراوةو      فةرمانبةر مةفروز بووة تةعيين بكةين، ثارةكةمان دا
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كةسين تةعني نةبوو، ئةو ثارةيةمان ضي لَي كرد  ثارةكة هـةر لـةناو تـةعويزي موةزةفينـة، باشـة ثـارةي       
تةعويزي موةزةفني ضؤن سةرر كرا  غةير سةرر كراوة بؤ فةقةراتي تر، فةقةراتةكاني تر بوةسـنت هـةتا   

، ضونكة ئـةوة لـة حيسـاباتي خيتـامي دةردةضـَيت، رةقابـةي مـالين تـةدقيق         حيساباتي خيتاميتان بؤ دَيت
دةكات، ئةطةر خةلةلَيك لة وةزارةتي مالية هةبَيت و دةستكاري كرد بَيت و برد بَييت و دابَييت بـة حزبَيـك،   

ةو يةعين ئةوة مةعلوم دةبَيت، من بةر اسيت ثَيم خؤشة بؤ خوشك و برايةكامن بـاس بكـةم و ئَيسـتا دووبـار    
سَي بارةة بكةمةوة، دة جاري ترين باس دةكةمةوة، ئَيوة ئةمر دةكـةن، بـةَمم وةَلاَلهـي حةقـة ئَيـوة ئـةو       

 .مةوزوعانة ئةوةندة دووبارة نةكةنةوة بة من، حةقي خؤشتانة دووبارةي بكةنةوة
كةمان جَي بـةجَي  بةنيسبةتي ثارةي نةوتةوة، ئَيمة ئةوةي واجيبة لةسةرمان بةثَيي بر يارةكة، ئَيمة بر يارة

كردووة، دوو حيسامبان كردؤتةوة بؤ وةزارةتي نةوت، حيسابَيك بـؤ موشـتةقاتي نـةوت، ثـارة هاتؤتـة نـاوي       
دوو وةجبــة، لــة دوو وةجبةكــة وةجبــةي يةكــةم هاتؤتــة ثةرلــةمان ثرؤذةكــان لةســةري موصــادةقة كــراوة،   

خـةريكي دابـةة كردنينـة، بؤيـة ئـةوان       وةجبةي دووةمي ئَيستاكة وا حاليةن لة وةزارةتي ثالنـدانان دايـة،  
 .خؤيان وةزارةتي ثالندانان دةزانن ضؤن دةيكةن

دا ئةو حيسابةمان (17)بةنيسبةتي حيسابةكةي ترةوة، كة بةر َيزتان قةرارتان لَيي داوة، ئَيمة لة ذَير رةقم 
ان لـة وةزارةتـي نـةوت    كردووة، لة بانكي فيدراَل حيسابةكة مةوجودة، ئةوةي ئَيمة لة رَيي خؤمانةوة داوامـ 

كردووة، كة هةرضيةكيان هةية تةحويلي ئةو حيسابة بكةن، يةعين بة رةمسي هي،م بؤ نـةهاتووة، ئـةوةي   
ئاطادار كراينةوة، ئةوان ئَيستا لة هةوَلداني ئةوةن كة ب،َيتة ئةوَي، بؤ ئـةوةي بـزانن بزةبـت ضـةندة، هـةتا      

 .ي سامانة سروشتيةكان مةوجودةو داواي لَي بكةنمةوزوعي طرَيبةستة نةوتيةكان ئةوة جةنابي وةزير
خــانووةي شــةهيدانةوة، خوشــكي بــةر َيزم بةر اســيت ئــةوة عيالقــةي بــة وةزارةتــي   ( 911)بةنيســبةت ئــةو 

ثالندانانةوة هةيـة، ئـةوةة لـةمي ئَيمـة نييـة، ضـونكة هةنـدَيك خـانووي شـةهيدان هةيـة خؤتـان دةزانـن             
ــي م   ــة وةزارةت ــةر ل ــَلةن ه ــةي ئةس ــاخود     ثارةك ــةماَل، ي ــةكاني ضةم، ــارةي ئةنفال ــةلةن ث ــة، مةس ــةدا نيي الي

ئةنفالـةكاني كــةمر، ئـةو ثارانــة لــةمي ئَيمـةوة نييــة، لـة ئةنومــةني وةزيــران سـةرر دةكرَيــت، ئةمانــةة      
 .حةقة، يةعين جةنابتان ئةوةة بزانن، سوثاستان دةكةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ر سوثاس، بةر َيز ناسك خان تَيبينيت هةية  فةرمووزؤ

 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز شلَير حممد فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد نيب
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 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

زؤر سوثاس، ثَيشةكي بةخَيرهاتين كاك شَيخ بايز وةزيري دارايـي و ئـابووري، كـاك رةشـيد وةكيـل وةزيـرو       
مامؤستا سةعد دةكةم، بةر اسيت ثرسياري يةكةم و دووةمم بةنيسبةت ئةو جياوازييةي مووضة بـوو، بـةس   

 هةر ئةوةندةية دةَلَيم كَي بةرثرسيارة لةم كَيشة طةورةية 
رمانبةرانةي كة خانةنشني كراون رؤذانة هاتوضـؤي ئَيمـة دةكـةن، دةَلـَين ئَيمـة هـيض ميـةك        ئةو فة/ دووةم

 كةي بؤمان حيساب دةكةن  1118بؤ  1113وةَمممان ناداتةوة، ئةو جياوازية لةنَيوان ساَلي 
يـة،  زةوييـةكي كشـتوكاَلي زؤر هةيـة، كـة مـوَلكي وةزارةتـي دارايـي و ئابووري       / بةنيسبةت ثرسياري سَييةمم

دةكةونة ناو ماستةرثالني شارةكان، ثرسيارةكةم ئةوةية، بؤضي وةزارةتي دارايي و ئابووري بة هةماهـةنطي  
لةطةَل وةزارةتي شارةواني كار بؤ ئةوة ناكات، كة زؤر كَيشة ضارةسةر بكرَيـت، وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري     

بة تةواوي هةماهةنط بَيت لةطةَل وةزارةتي طرَيبةست نةكات بة هيض شَيوةيةك لةطةَل هيض كةسَيكدا، تاكو 
دا لـة  (331)شارةوانيدا، بؤ ئةوةي يةكسةر ببَيت بة موَلكي شارةواني، بر يار هةية لة ئيدارةي سـلَيماني لـة   

، دةبوايـة  1111، هةروةها ئـةو كاتـةي كـة بـةر َيز مـام جـةمل فـةرماني دةركـردووة لـة سـاَلي           1111ساَلي 
 .ةو كارةي بكردايةوةزارةتي دارايي يةكسةر ئ

لة ثرؤذة خزمةتطوزارييةكاني سةر بة وةزارةتي شارةواني و وةزارةتي ئاوةدانكردنـةوة  / ثرسياري ضوارةمم
كَيشةي قةرةبوو كردنةوةي هاووَمتيان لةبةر نةبووني تاثؤ، كَيشةيةكي سـةرةكيية لةبـةردةم بـةر َيوةبردني    

ابووري بؤ رَينمايي دةرناكةن، كة بةر َيوةبةرايةتي بةرثرسـيار  ثرؤذةكان، ئايا ئَيوة وةكو وةزارةتي دارايي و ئ
بَيت لةكاتي ئامادة كردني ثرؤثؤزةلي ديزايين ثرؤذةكة  ثارة بؤ ئـةو قـةرةبووة تـةرخان بكـات، بـؤ ئـةوةي       
راستةوخؤ بؤ ئةو هاووَمتيانة خةرج بكرَيت، ئةو ئاستةنطة نـةمَينَيت لةبـةردةم بةر َيوةضـووني ثرؤذةكـان،     

 .ة ثرؤذةكان هةمووي لةسةر ئةوة دواكةوتووةضونك
مليـار دينـار بـؤ    ( 611)بر يـار درا لـة ثةرلـةماني كوردسـتان      1111لـة بودجـةي سـاَلي    / ثرسياري ثَينيةم

ناوضة زيان لَيكةوتووةكاني سةر سنوورو قةزاو ناحيةو طوندةكان تةرخان بكرَيـت، دواي بـة دواداضـوواان،    
ني بؤمان دةركةوت كة ئةو شوَينانةي بـؤي سـةرر كـراوة، زؤري ئـةو شـوَينانة      بةتايبةتي لة ئيدارةي سلَيما

نني كة زيان لَيكةوتوون، بؤ اوونةة هَيناومةتةوة لة باريكة سةرر دةكرَيت، كة هيض نة سـنوورييةو، نـة   
لـة   زياني لَيكةوتووة لةناو مةركةزي سـلَيماني ثـرؤذةي ثـَي دةكرَيـت، كـة زيـاني لـَي نةكـةوتووةو، هـةروةها         

رانية، ئةمة يةكَيكة لـة زؤربـةي شـوَينةكان، ئـةو شـوَينانةي كـة بـة تـةواوي كـاول كـراون، تكايـة وةزارةتـي             
دارايي و ئابووري خؤي بةدواداضووني بكات، بزانَيت ئةو ثارَيزطايانة بؤ ئةو شوَينانة خةرج دةكةن، يان نا  

 .زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانجَيطري سةرؤكي / ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةروةكو طومت وةَممي دراوةتةوة، بةَمم ئَيمة كـة ثرسـيارم كـرد لـة وةزارةتـي      / بةنيسبةتي ثرسياري يةكةم

سـراوي رةمسـي، وةَمميـان داينـةوة، كـة ئَيمـة خـةتابار نـني، هةنـدَيك داواي          دارايي عَيراقي فيدراَل، بـة نوو 
 .موحاسةبةمان دةكةن

 .كاري ثَيويسيت بؤ كراوة/ وةَممي ثرسياري دووةم
هــةر ثارضــة زةوييــةك تؤمــار كــرا بَيــت بــةناوي وةزارةمتــان، داوا كــرا بَيــت بــؤ   / وةَممــي ثرســياري ســَييةم

 .ةزارةمتان هةماهةنطي كردووة بؤ ئةوةيان و جَي بةجَيشي كردووةبةرذةوةندي طشيت بةكار بَيت، و
قةرةبوو كردنةوة ياساو رَيساي تايبةتي خؤي هةية، بة رةزامةندي سـةرؤكايةتي  / وةَممي ثرسياري ضوارةم

ئةنومةني وةزيـران و بر يـاري دادطـا، دةبَيـت بر يـاري دادطـا دةرةجـةي قةتيعيشـي وةرطرتَبـت، ئينيـا جـَي            
 .ةكرَيت، يةعين قةرةبوو كردنةوة ئةوهاية، ئيرت وا دانراوةبةجَي د

تةبيعي هةر ضةندة لـةمي ئَيمـة طـوتراوةو وةَمم دراوةتـةوة، بـةَمم بـاس لـة        / وةَممي ثرسياري ثَينيةمين
سةد مليار دينار دةكـات بـؤ ناوضـة زيـان لَيكـةوتووةكان، ئـةوةتا ئَيسـتا خوَيندمـةوةو بـة رةمسـين وةَممـي            

 .ان داوةتةوة، سوثاسثةرلةماا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز شلَير خان تَيبينيت هةية  فةرموو

 :بةر َيز شلَير حممد نيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ايــي بةنيســبةت لــة ثرســياري ثَينيــةم مــن دةَلــَيم دةبوايــة بــؤ شــوَيين خــؤي، بــؤ شــوَيين خــاثوور كــراو، دو  
ثرؤذةكااان، بةر َيز جةنابي وةزير، من دةزامن دةبَيت بة ياسا بكرَيت، بةَمم ئَيمة كَيشةكةمان ئةوةيـة ئـيرت   
ئيشةكان ناكرَيت، من حةز دةكةم هةمووتان بزانن ئيرت ثرؤذةي خزمةتطوزاري بةو شَيوةية ناكرَيـت لةبـةر   

قةنديل ثرؤذةي طةورة هةر لةبةر تاوةري كارةبا وةستاوة،  دوو خانوو ثرؤذةي طةورةمان وةستاوة، لة كؤر َي
سةمحةددين تونَيلةكةي لةسةر ئةوة دةوةستَيت، لةسةر دوو خانوو دةبيين، دةكرَيت قةرةبووي ئةو نةوعة 
ــي ئةمحــةد ئــاوا،       ــة كَيشــةيةكمان هةيــة قةرةبووةكــة لــة رَي ــت، ئَيمــة لــة تةوَيَل شــتانة لةطــةَل ثرؤذةكــة بَي

ةية، ئَيستاة لةمي جةنابتان وةزارةتي دارايي و ئابووري لة سلَيماني هةتا ئـةم بـةروارةة   قةرةبووةكةة ه
ليذنة دَيت و خةماَلندن و دةيهَينَيت و دةيبات، بة مةرجَيك ئةمـة مةاوعةيـةك خـةَلكن، مـن ثَيـي بَلـَيم       

 .اكةم، زؤر سوثاستاثؤ نيية، يان تاثؤ هةية، لة طوندةكاندا كوا تاثؤ هةية  من باسي ئةو مةوزوعة ن
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َيمة بـةو شـَيوةية تـةتبيق دةكـةين، ئـيرت      ئةوة بابةتَيكة ئَيمة ناتوانني لة ياسا مبدةين، ياساكة ضؤن بَيت، ئ
ئيشةكة ئةطةر دواكةوَيت، مةس ووليةت لة سةرةوة بة رةمسي بة ئَيمة بَلَيت ئةوة مةكةن، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة    
بةياني رةقابةي مالي و ئيديعاي عام لةسةر ئَيمة ئةوة نةكات، بؤ ئةوةي ثرؤذة بر وات و ئَيمة تووشـي ئـةو   

 .مة ناتوانني ئةو ئيشانة بكةين، سوثاسكَيشانة بني، بةر اسيت ئَي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز دكتؤر عومةر فةرموو

 (:نورةديين)عمر محدامني خدر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طشـيت، بةتايبـةتي مامؤسـتايان و    من سَي ثرسيارم هـةبوو، ثرسـيارَيكيان تايبـةت بـة يةكخسـتين مووضـة بة      

 .سةرثةرشتياران، ديارة بةر َيزان ثَيشرت تةرحيان كردو ئيرت طوَيمان لة وةَممةكةة بوو
تايبةت بوو بة جياوازي دةرماَلةي مامؤستايان و مووضة خـؤر اني وةزارةتـي ثـةروةردة،    / ثرسيارَيكي تريشم

ن كـراوة، كـة بريتييـة لـة دةرماَلـةي بـر دراوة، واتـا        ئةوةي كة بةطوَيرةي ياساي ثـةروةردةي عَيراقـي تـةرخا   
هـةزار دينـارة، ئـةوةي سـؤزان خـان تـةرحي كـرد، بـةَمم لةر اسـتيدا لـة           ( 151)، كـة  (املخصاصات املقطوعة)

وةَممي جةنابي وةزيردا جؤرَيك لة نا رؤشين هةيـة، بؤيـة مـن ثرسـيارةكة دووبـارة دةكةمـةوة لةسـةر ئـةو         
دا دةَلـَيني مووضـةو دةرماَلـةي مووضـة     (31)دا لـة مـاددةي   1111بودجـةي سـاَلي    ئةساسةي ئَيمة لة ياساي

خؤر اني هةرَيم لةطةَل بةغدا يةك خبرَيت، بةَمم بةهؤي بووني ناكؤكي لة ئةم رَينماييةي كة لَيـرة لةميـةن   
سـتا جيـاوازي   وةزارةتي دارايي و ئابوورييةوة دةرضووة، لةبةغدا لةميـةن وةزارةتـي ثـةروةردة دةرضـووة، ئيَ    

هةية، ئةطـةر ثَيويسـيت كـرد ديكؤمَينـت و بةَلطـةكانين لـةمي ئَيمـة هةيـة، بؤيـة مـن بـةة بـةحاَلي خـؤم              
 .قةناعةمت بة ئةم وةَممةي وةزارةتي دارايي و ئابووري خؤمان نيية

ي تايبـةت بـوو بـة هةنـدَيك ثـرؤذة لـة ضوارضـَيوةي ثـرؤذة ثَيشـنيار كراوةكـان بـؤ سـالَ            / ثرسيارَيكي تريشم
، كة ثاشان ثةسند كراون لةسةر وةزارةتي دارايي و ئابووري دوو ثرؤذةي تايبةت بة دروسـت كردنـي   1111

كؤمةَلطاي بةر َيوةبةرايةتيةكان، خانةنشيين، طةنينة، باجي دةرامةت، بـاجي خانووبـةرةي مـريي، كافيرتيـا،     
مليـؤن،  ( 11771)رؤذةكة بريتية لة بؤ هةر يةكة لة قةزاي قةَمدزَي و رانية هةية، كة طوذمةي هةردوو ث

ئايا كاركردن لةم ثرؤذانة بةكوَي طةيشتووةو لةة قؤناغَيك دان  يان زانياري بةر َيزيان ضية لةسةر ئةم دوو 
 .ثرؤذةية  داواكارين بؤمان روون بكاتةوة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .جةنابي وةزير فةرموو زؤر سوثاس، بةر َيز

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر اسيت ئَيمة ئَيستاة وةكو وةزارةتي دارايي و ئابووري ئةمشةو زؤرين لةسةر مةوزوعي سابيتةو جَيطريو 
هَينامان هـيض ئةوةيـةك نـةبوو تةئيـدي      هةزارةكة زؤر موناقةشةمان كرد، زؤر( 151)جَيطري نيية، ئةوةي 

ئــةوة بكــات لــةمي ئَيمــةوة، بــؤ ئــةوةي ئــةو ثارانــة نــةبر ين، بــةَمم ئةطــةر جــةنابي دةَلَيــت ئــةوة فيعلــةن     
ديكؤمَينت هةية لةو بارةيةوة، ئةوة ئةطةر مبانداتَي، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة ئيسـتيناد بكةينـة سـةري، بـةَمم بـة         

، هةر كةسَيك حـةقي خؤيـةتي ئةطـةر بيطرَيتـةوة، دةبَيـت ثَيـي بـدرَيت،        تةئكيد بؤ ئةوةي ديراسةي بكةين
بةَمم لة هةمان كاتدا ئةوة موخةصةصاتَيكي جَيطر نيية، سيفاتي دةميومةي نيية، يان لةبةر ئةوةي ئةطةر 

 .ئةو ديكؤمَينتانة هةبَيت، بةسةرضاو واجيبمانةو دةبَيت ديراسةي بكةين
بةر اسيت ئةوة دووان نيية، حةوتة، لة شـوَينةكاني تـرين هةيـة، هةنـدَيكي      بةنيسبةتي ئةو كؤمةَلطايانةوة،

 .لة دةورةي تةندةرينة، هةندَيكي لة دةورةي ئيعالنداية
ئةوةندةي ثةيوةندي ثَيوةية ضارةسةري بـؤ كـراوة، تـةنها كَيشـة هـةبَيت لةميـةن       / وةَممي ثرسياري سَييةم

 .سياري سَيةموةزارةتي ثةروةردةوةية، ئةوة بةنيسبةتي ثر
 .ئةمة وةَممي ثرسيارةكاني جةنابتة، دكتؤر عومةر طيان، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز دكتؤر عومةر تَيبينيت هةية  فةرموو

ةثرسني موخةصةصاتَيك بة سةبارةت بةوةي كة جَيطرية، يان جَيطري نيية، زؤر موشكيلة نيية، بةَمم ئَيمة د
ياسا دةرضووة، ئيرت ئةوة ة شكَيكي تَيدا هةية لةوةي كة جـَيطرية، يـان جـَيطري نييـة، ثرسـي سـةرةكي لـةوة        
نيية كة جَيطرية، يان جَيطري نيية، موخةصةصاتَيكة تةنها سوَلتةي تةنفيزي بر ياري لـَي نـةداوة، بـةَلكو بـة     

ةعديل دةكرَيت، ئةو كات كةم دةكرَيتةوة، يان زياد دةكرَيت، يان بة ياسا دةرضووة لة ثةرلةمان، تا ياساكة ت
 .تةواوةتي دةبر درَيت، ثَيويستة ئةو موخةصةصاتة بةردةوام بَيت، ئةوة يةك

ئةمة تةعليماتي وةزارةتي ثةروةردةي حكومةتي عَيراقية، كة دةَلَيت ئةمانة مشوليان دةكات، ئةوانةي / دوو
نـدن، ئةوانـةي كـة مؤَلـةتي ئاسـاييان هةيـة بـة راتبـةوة، ئةوانـةي نةخؤشـن و           كة مؤَلـةتيان هةيـة بـؤ خويَ   

مؤَلةتيان هةية بة راتبةوة، ئةوانةي ئييازةي دايكايةتي وةردةطرن بؤ شةة مانطي يةكةم مشوليـان دةكـات،   
ي بةَمم لَيرة مشوليان ناكات، هـةروةها ثشـووي هاوينـةة لـةوَي مشـولي دةكـات، ئةوانـةي ون بـوون، ئةوانـة         

فر َيندراون، ئةوانةي مونتةسينب لةسةر وةزارةتي ثةروةردة، لة وةزارةتي ثةروةردة ضوونة وةزارةتَيكي تـر،  
يان بةشَيوةي مونتةسيب هاتينة سةر وةزارةتي ثةروةردة، ئـةوانين مشوليـان دةكـات، بؤيـة تـةناقوز هةيـة       

 :لةضةند ميةنَيكةوة
 .طري نييةلةو تةفسريةي كة جَيطرية، يان جَي/ يةكةميان

ــان ــابووري      / دووةمي ــي و ئ ــي داراي ــرة وةزارةت ــردووة، لَي ــةي دةرك ــة تةعليماتةك ــي تةربي ــدا وةزارةت ــة بةغ ل
 .تةعليماتةكةي دةركردووة
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ئـةو رَينماييانـةي كـة لَيـرة بـةر َيزيان دةريـانكردووة، واي كـردووة كـة يةكسـاني لـةنَيوان مووضـةو            / سَييةم
زارةتــي تةربيــةو مامؤســتايان ئَيــرة لةطــةَل عَيراقــي نــةمَينَيت، بؤيــة  دةرماَلــة لــةنَيوان مووضــة خــؤر اني وة

ثَيويسيت بة ئيعادةي نةزةرةو ديكؤمَينتةكانيشمان لة شـَيوةي نووسـراوَيكي رةمسـي ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي      
ثةرلةمان كردووة، ئةوانين بة شَيوةي رةمسي ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي حكومـةتيان كـردووة، ئةمَيـدةوارين      

 .ادةي نةزةر بكةن و، زؤر سوثاسكة ئيع
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ني ئةوانـة بـؤ ئَيمـة بَيـت، بـؤ ئـةوةي ديراسـةي        بةر اسيت من هةروةكو طومت جةنابي دكتـؤر ئـةوة ضـاوةر وان   
بكةينةوة، بةَمم دةبَيت ئةوةمان لةبري نةضَيت قانون دةردةضـَيت، بـةَمم تـةعليماتي لـةدواي دةردةضـَيت و،      
تةعليماتين ئيستيناد دةكاتة سةر قةوانني، نةك تةنيا ئـةو قانونـةي كـة لـةوَي دةرضـووة، ضـونكة دةبَيـت        

ةو موخةصةصاتةي سيفةتي دةميومةي هةية تةعريف كرا بَيت، ئـةو وةختـة ئَيمـة    تةعريفي جَيطري، واتا ئ
لةسةر ئةو ئةساسة ئينشائةَلاَل ئةوانة هةموويان مةمشول دةبن، ئَيمة ثَيمان خؤشة مةمشول بن، بةس يةك 

لي مةوزوع هةية حةز دةكةم هةموو ميةك ئةوة بزانن، ئةي ئَيمـة ئَيسـتاكة لـة ذَيـر تـةدقيقي رةقابـةي مـا       
دانني  ئةي هةتاكو ئَيستا خوشك و براياني بةر َيز ئَيوة نابينن هةروا ئيديعاي عام بانطمان دةكات و لةسةر 
ئةو جؤرة شتانة، ئةوانةي زؤر تَيداية ئةطةر دةَلَين تَييدا نيية، سةيري تةقاريرةكاني رةقابةي مـالي بكـةن   

دَيـت ناَلَيـت ئـةو موخةصةصـاتة ئومومـة       لةسةر ئةم جؤرة موخةصةصاتانة، بؤ زانياري كة موخةصةصات
مشول دةكات، ئةو موخةصةصاتة ئةوة مشول دةكات، يةعين من حةز دةكةم ئـةوة بـزانن، ئةطـةر مةوزوعـة     
ئَيمة سـةبةب بـني و نةدرايـة شـتَيكي قانونييـة، ئَيمـة نـةمانكردووة، بةر اسـيت ئَيمـة ئيعـادةي نـةزةرى تيـا             

ةَمم ئَيمة هةتاكو ئةمشةوين زؤر تةئكيدميان لةسـةر مةوزوعـة   دةكةينةوةو رةخنةة لةخؤمان دةطرين، ب
 .كردووة، ضاوةر وان دةبني، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كاك عمر عبدالعزيز فةرموو

 :بهاءالدين بةر َيز عمر عبدالعزيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باسـي هؤكـاري دابـةة    / رسيارم هةية، داواي لَيبووردن دةكةم كة كاتَيك لة دةرةوة بووم، يةكيانمن ضوار ث

دؤمرةية، كة ساَلَيك زياترة لةسـةر بر يـاري سـةرؤكايةتي ئةنومـةني وةزيـران      ( 4511)نةكردني بر ي ئةو 
ن تـةرخاني كـردووةو   راستة لة بودجة نةبوو، بـةَمم لـة دةزطـاي وةبـةرهَينان لـة سـندووقي نيشـتةجَي بـوو        

 .دابةة نةكراوة
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مليار دينار تةرخان كرا بـؤ ناوضـة   ( 41)ي ياساي بودجةي ساَلي رابردوو، (3)لة ماددةي / ثرسياري دووةم
 جَي ناكؤكةكان، ئةو بر ة ضي لَيهاتووةو ضؤن دابةة كراوة 

َمم لة حيساباتي ساَلي بر ياري دامةزراندني دة هةزار كةس هةبوو، بة 1111لة بودجةي / ثرسياري سَييةم
هةزار كةسة ضؤن دابـني كـراو   ( 16)هةزار كةس، بودجةي ئةو ( 36)ئاماذة كراوة بة دامةزراندني  1111

 لةسةر ة بنةمايةك بر ياري ثةرلةمان جَي بةجَي نةكرا 
 مليار دينار( 111)طوذمةي  1111ي ياساي بودجةي هةرَيم لة ساَلي (15)لة ماددةي / ثرسياري ضوارةمم

تةرخان كرا بؤ ثشتيواني حزبةكان، لة جةنابي وةزيـر ثرسـيارةكة ئةمةيـة ليسـيت ئـةو حزبانـة كامانـةنن،        
 .بر ي دابةة كراو ضؤنةو ضةندةو ثَيوةر ضية بؤ دابةة كردني ئةو بر انةي دياري كراون  زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ز جةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثاس، بةر َي
 
 

 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دؤمرةكــة، ئــةوة ( 4511)بةنيســبةتي هؤكــاري دابــةة نــةكردني بــر ي  / بةنيســبةتي ثرســياري يةكةمــةوة
 .هةموو باسم كردووةو كةوا هيض بر ياري لة ثةرلةمان ثَي دةرنةضووة

مليار دينار تةرخان كراوة بؤ ناوضة جـَي  ( 41)ياساي بودجةي ساَلي رابردوو / نيسبةتي ثرسياري دووةمبة
ــةنابتان       ــؤ ج ــر ب ــةن جــارَيكي ت ــةز دةك ــتاة ئةطــةر ح ــتاكة، ئَيس ــةوة ثــَين ئَيس ناكؤكــةكان، ئــةوة خوَيندم

ئَيمـة بـة رةمسـي وةَممـي     مليـار دينـار كـة    ( 41)دةخوَينمةوة، ئةو مةوزوعة لة وةزارةتي ثالندانانـة، بـر ي   
مليــار دينــار خراوةتــة ســةر بودجــةي دةســتةي طشــيت ناوضــة ناكؤكيــة  ( 41)ثةرلــةمااان داوةتــةوة، بــر ي 

لةسةرةكان و، لةميةن وةزارةتي ثالندانانةوة بةدواداضووني بؤ دةكرَيت، ئـةوة لةوَييـة، ئَيمـة خسـتومانةتة     
 .يسةر حيسابةكةو وةزارةتي ثالندانان مةس وولة لَي

، ئَيمة طومتـان وةخـيت خؤشـي و ئَيسـتا وةَممـم دايـةوة، نـازامن جـةنابتان         1111بةنيسبةت بودجةي ساَلي 
ئاطاتان لَيية، تةجاوز كرا بوو طومتان تةجاوز كراوة، ئةو ثارةية ئةوة بوو موبةريرمان هَينايةوة، بؤ ئـةوةي  

و هةموو ميةكتان ئاطادار كرانةوة، بـةَلَي، دة  لة تةعويزي موةزةفني ئةمساَل لَيمان كةم نةكرَيتةوة، ئةوة بو
هةزار كةسيان تةعني كرد، واتا تةجاوزيان كرد بوو، ثارساَل ئةم موناقةشـةية كـراو   ( 36)هةزار كةس بوو، 

 .لةطةَل ميزانيةي رابردوو رؤيشت، لة تةعويزي موةزةفني سةرر بوو و، ثارساَل بووة هؤي تةجاوزين
هةزار دينار تـةرخان كـرا بـوو    ( 111)ياساي بودجةي هةرَيم طوذمةي ( 15) لة ماددةي/ ثرسياري ضوارةم

 بؤ ثشتيواني حزبةكان 
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ثارساَلين هةمان ثرسيارم لَي كرايةوة، ئَيستاة هةر بة هـةمان شـَيوة وةَمم دةدةمـةوة، بةنيسـبةتي ثـارةي      
حزبـة ضـةند سـةرر     ئةو حزبانة لةمي حكومةت، ئةنومةني وةزيرانةوة دةست نيشـان دةكرَيـت، بـؤ ئـةو    

دةكرَيت و، بؤ ئةو حزبة ضةند سةرر دةكرَيت ، ئَيمة لةمي خؤمانةوة وةكـو وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري     
دةضَيتة خةزَينةي مةركةزي، لةوَين ئةو ثارةية سةرر دةكرَيت، واتا وةكـو سـولفة سـةرر دةكرَيـت، وةكـو      

قـانوني ئـةحزاب دانـرا، ئـةوة سـولفةية زيـادي       قةرز، هةتاكو ئةو وةختةي قانوني ئـةحزاب دادةنرَيـت، كـة    
ــةني       ــة ئةنوم ــةَمم ثَيوةرةك ــت، ب ــاد دةكرَي ــؤي زي ــت، ب ــةمي وةرطرتبَي ــةوة، ك ــي وةردةطريَيت ــت لَي وةرطرتبَي
وةزيرانة دادةنَيت، بةنيسبةتي ئَيمةوة وةكو وةزارةتي مالية، دةَلـَيني ئـةو ثارةيـة بـة هـيض شـَيوةيةك ئَيمـة        

ا بكــةين، هــةتاكو قــانوني ئــةحزاب دةرنةضــَيت، هــةر وةختَيــك بودجــةي قــانوني نــاتوانني زيــادو كــةمي تيــ
ئـةحزاب دةرضـوو، بةنيسـبةتي ئَيمـةوة ئـةو وةختـة ئةطـةر زيـادي وةرطرتبَيـت، ئـةوة لَيـي وةردةطرينـةوة،             

 .ئةطةر كةميشي وةرطرتبَيت، ئةو دةيدةينةوة، سوثاس
 :مانجَيطري سةرؤكي ثةرلة/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز مامؤستا عومةر تَيبينيت هةية  فةرموو
 

 

 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيســبةت ثرســياري يةكةمــةوة، منــين دةزامن لــة بودجــة تــةرخان نــةكراوة، بــةس بــةثَيي دةســتةي           

ن دةرضووة، كة بر ي ئةوةنـدة تـةرخان كـراوة بـؤ     وةبةرهَينان ئةو بر يارة لةسةرؤكايةتي ئةنومةني وةزيرا
 .طوندنيشنان، ئةوة راستة لة بودجة نيية، منين دةزامن لة بودجة نيية

بةنيسبةت ثرسياري ئةخريمةوة، ئةو شتانةي جةنابي وةزير تةوزةاتي دةدات، ئَيمةة دةزانـني كـة ئةمـة    
سـيت ئـةو حزبانـة ضـيةو كامةيـةو، بـر ي ئـةو        بة بر يارَيكي سةرؤكايةتي و واية، من ثرسياري ئةوةم كـرد لي 

ثارةية ضـؤنةو ثَيوةرةكـة ضـية  ئةمـة مـةعقول نييـة لـةنَيوان وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري و ئةنومـةني            
وةزيراندا ثةرلةمان لَيي بة ئاطا نةبَيت، يةعين ئَيمة نةزانني بر ةكـةي ضـؤن ديـاري دةكرَيـت و ضةنديشـة       

 كرَيت  سوثاس بؤضي لَيرة بة شةفافانة باس نا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن دةَلَين ثار بؤ سةرر نةكراوة، دؤمرةكةوة، ئةطةر ئَيوة ئةوة بة قةراري ئةنومةني وةزيرا( 4511)جارَي 
هةزار دينارةكـةت بـؤ سـةرر كـردووة  ئـةوة دوو      ( 151)ئةي بؤضي رةخنةم لَي دةطرن، بؤضي ثَيم دةَلَين 

شَيوةية وةكو يةك واية، ئةوين ئةنومةني وةزيران بر ياري ثَي دةركـردووة، ئـةوة ئَيسـتا قـةبوَل ناكرَيـت،      
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وةمان كـرد، ئةمـةمان نـةكرد  ئةمـةمان نـةكرد لةبـةر ئـةوةي جـاري         ئةمةيان قةبوَل دةكرَيت، بؤ ئَيمـة ئـة  
دا لَيرة لة ثةرلةمان ئةكسةريةت بر ياريانداو طوتيان ئَيمة 1111ثَيشووتر لةوةخيت داناني موازةنةي ساَلي 

 .ئةوة ناكةين، واتا قةبوَلمان نيية ئةو ثارةية سةرر بكرَيت
ــةرؤكايةتي ثة   ــؤنة، س ــةكان ض ــيت حزب ــبةت ليس ــؤ    بةنيس ــن ب ــراوَيك بنووس ــةنابيان نووس ــةر ج ــةمان ئةط رل

 .ئةنومةني وةزيران، ضونكة ئةو بر يارة لةمي ئةوانةوة دةدرَيت، داوا بكةن و لة دةسةَمتي ئةوانة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز دلَير حممود فةرموو

 :حممود بةر َيز حممد دلَير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دوو ثرسيارم هةية ئاراستةي بةر َيز وةزيري دارايي وئابووري دةكةم
ئايا ثارةي طةر انةوةي سولفةي عةقار، كة هاووَمتيان دةيطةر َيننةوة بؤ حكومةت، دةبَيتة داهاتي / يةكةميان

جَي بوون و بةردةوام دَيتةوةو دةدرَيت  ناوخؤي حكومةتي هةرَيم بةطشيت، يان دةضَيتةوة سندووقي نيشتة
 .ضونكة لة حيساباتي خيتامي هيض ئيشارةت بةوة نةدراوة وةكو بابَيك، يان فةسلَيك

، بـؤ  1118بـةرةو دواوة تـاكو    1117ئايا قـةرةبوو كردنـةوةي جيـاوازي مووضـةي سـاَلي      / ثرسياري دووةم
ستا وةريشيانطرتووة، ئايا ئةو كارمةندو فةرمانبـةرو  دوايي كة كارمةنداني بةردةوام لة دةوام دةطرَيتةوة، ئَي

مامؤستايانةي كة لةو ماوةيةدا خانةنشني بـوون، ئـةو قـةرةبووة دةيانطرَيتـةوة  بـةَمم دةمـةوَيت ئيشـارةت        
بةوة بكةم، ضونكة وةَممي ثرسياري دووةمم دراوةتةوة، بةَمم دةمةوَيت تةنها هةر وةكو بـري هَينانةوةيـةك   

ري دارايي و ئابووري خؤي هةوَلَيكي زؤريدا لةطةَل سةرؤكايةتي ليذنةي دارايي، تاكو قـةرةبووي  بةر َيز وةزي
ــاري       ــت ك ــة دةَلَي ــوادارم ك ــةوة، هي ــي دراي ــَيوةيةكي فيعل ــرد بةش ــلَيماني ك ــةي س ــةراني ناوض هــةموو فةرمانب

وةي ئةوانين هةسـت  ثَيويستين بؤ خانةنشينان كراوة، هةر عةينةن بةو شَيوةية كاري بؤ بكاتةوةو، بؤ ئة
 .بة غوبن نةكةن، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رتنةوةي قةرزي عةقاري سولفةكان، ة مانطانـة بَيـت، ة   بةنيسبةتي ئةو ثارانةي كة وةردةطريَيتةوة لة وةرط
ساَمنة بَيت، دةضَيتةوة ناو ثارةي مةسرةم عةقاري و بـةكار دَيـت بـؤ تةسـليفي تـر، بـؤ ئـةوةي بـدرَيت بـة          

 .هاووَمتي، نابَيتةوة بة داهاتي نيهائي بؤ وةزارةتي دارايي و ئابووي
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ةَممان داوةتةوة، ئَيستاة لَيرةوة دةَلَيني ئةو مةوزوعة ئَيستا ئةوة بةر اسيت ئَيمة و/ وةَممى ثرسياري دووةم
لة ئةنومةني وةزيرانة، ضاوةر َيي ئةوةين و ئةمةليشـمان هةيـة وةَممةكـة بـة ئييـابي بَيتـةوة، ئينشـائةَلاَل        

 .ئةو قةرةبووانةة هةموويان دةطرَيتةوة، ئينشائةَلاَل تةعويزةكانين مشوليان دةكات، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كاك عبدالسالم فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةخَيرهاتين بةر َيز وةزيري دارايي و ئابووري و كاك رةشيدو بةر َيز كاك سةعد رَيكخـةري نَيـوان حكومـةت    

 .و ثةرلةمان دةكةم
بةر اسـيت دةسـتثَيك بـوو، رةنطـة وةَممةكـة وةرطـرياوة، مـن هـةمووي بـزامن بـة رةمسـي،            / ثرسياري يةكـةمم 

هؤيةكي رةمسي، يةكاليةنة بؤضي بودجة تاكو ئَيستا تاخري بووة  بؤية لةسةري نار ؤم، مـن يـةك ثَيشـنيارم    
نين ثشتطريميان بكةن، ثةرلةمان هةية، وابزامن دكتؤر ئاراسين باسي كرد، من هيوادارم ئةنداماني ثةرلةما

لة موناقةشة كردني بودجةي داهاتوودا بيكاتة بر يار بؤ هةموو سـاَل، مـن دةَلـَيم ئَيمـة سـاَمنة رووبـةر ووي       
رةخنةيةكي طةورة دةبينةوة وةك ثةرلةمان، كة بودجة دواكةوتووةو ساَمنةة طوَيى لَي دةطـرين، كـة ئـةوة    

او نـةبووة لـة ديـار كردنـي بـر ي بودجـةي ئَيمـة، بؤيـة ئَيمـة ناضـارين           بةندة بة بةغدا، ضونكة بةغـدا تـةو  
ضاوةر واني ئةوة بـني، مـن دةَلـَيم ئةمـة ميزانيـةكي تةرينيـة، ثرسـيارةكةم كـة ثَيشـنيارة لةسـةر شـَيوةي            
ــةريين        ــةر ت ــؤ ه ــتني خ ــردوو ئَيمــة هةَلس ــاَمني راب ــةي س ــي بودج ــةر ئةساس ــة لةس ــت ئَيم ــيار، ناكرَي ثرس

عين بر ةكة بزانني، يان نةزانني، ئَيمة ميزانيةكي تةريين دانَيني نزيكي سـاَلي ثـارو ثَيـرار،    تةرينية، ية
بةتايبةتي ميةنة تةشيغيليةكةي  ثاشان هـةر زيادةيـةك بـوو، ضـونكة بريؤكةيـةك هـةبوو، هـةر زيادةيـةك         

ؤ ئـةوةي ثـارةي زيـاد    هةبوو بةثَيي نيسبةي مي ةوي تةوزي  بكرَيتة سـةر بوارةكـان، مـن دةَلـَيم نـةخَير، بـ      
زامن بكةين بـؤ ثرؤذةكـاني خزمـةتطوزاري، ئـةو زيادةيـةي دَيـت ليسـتَيك هةيـة ئةكيـد لةميـةن وةزارةتـي            
دارايي و ئابووري و ثالندانان يةك، دوو ثرؤذة دةينني دةخةينة ناوي و حـةل دةبَيـت، واتـا ئَيمـة دةتـوانني      

نطي يـازدةو دوازدة موازةنـةي تـةريين سـاَلي داهـاتوو      زؤر بة ئاساني بةثَيي لَيكدانةوةي خؤم ئَيمـة لـة مـا   
دابنَيني و بةردةوام بـني لـة ئيشـي خؤمـان، كـة ئـةويرت هـات موجـةرةد تةصـديق دةكرَيـت، ئـةوة ثرسـيارة             

 ..................بةنيسبةت من
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ثرسيارةكة بكة، تكايةتكاية كاك عبدالسالم شةرحي مةكة، 
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةو بر ة ثارةي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان بر يـاري داوة سـةرم بكـات لـة ذَيـر نـاوي بيمـةي بَيكـاري، كـة           
رتي لَي بكرَيت، هةزار دينارة بؤ هةر يةكَيك لة دةرضووي زانكؤ، ئةوة هةوَلَيك هةية فراوان( 151)بر ةكةي 

ــة      ــةم ب ــت دةك ــةوة رةب ــن ئ ــم بــؤ      ( 4511)م ــينةكان داوة، دةثرس ــة طوندنش ــةَلَينمان ب ــة ب دؤمرةكــةي، ك
هةزارة، كة مةاوعي بـؤ دة هـةزار   ( 151)هةردووكيان، ئةويرت راستة بة ياسا نةبوو، سةرر ناكرَيت، ئةم 

ي نةبوو، دوو، سَي شيت ترين دةسـتمان  مليار دينار، كة ئةوين بة ياساية، ئةوين ياسا( 18)كةس دةكاتة 
ثَي كرد، رةنطة طلةيي لة من بكرَيت ئةوة خزمةتطوزارييةو فائيدةي خةَلكة، بؤضي تؤ دذي  من دذي نـيم،  
من دةَلَيم ئةو ثارةية ضةندة  لة ة حيسابَيك وةرطرياوة  ضـونكة لـةناو بودجـة نـةبوو، زةوابـيت دانـي ئـةو        

ةردةضَيت لة زانكـؤ لةطـةَل كـور ي كارمةنـدَيك، يـان جووتيارَيـك بـة هـةمان         ثارةية ضية  ئايا كور ةكةم كة د
هةزار دينارةكةي دةدةنَي  ضةند درَيذة دةخايةنَيت  ئةطةر بة من بَلَيت دةضيتة دةورةكان ( 151)زةوابت 

دةورانة  تةئهيلي، هي بةر َيوةبةرايةتي طشيت كار، وا نيية، ضونكة دةرضووي كولية ناضَيتة ئةو دةورانة، ئةو
بؤ ئةو خةَلكانةية كة ثيشةي بةسيت دةكـةن، بؤيـة مـن دةمـةوَيت حةقيقـةت مـن لةطـةَل حكومـةت ئـين          
دةكةم، من حةقم نيية ئةوة لة ئةنومةني وةزيران دةرضووة، وةزيري دارايي و ئـابووري لَيرةيـة، وةزيـري    

َيت وةَممــَيكم هــةبَيت لــة دارايــي و ئــابووري تةمســيلي حكومــةت دةكــات لةميــةن داراييةكــةي، مــن دةمــةو  
 .حكومةت، هي هةردووكيان

كـة لـةو سـَي ثرسـيارانةدا نـةبوو، ئـةو طةنانـةي كـة ثاسـةوانن، ثاسـةواني بارةطـان، يـان             / ئةخري ثرسـيارم 
 ..................هةزار دينارة، وابزامن زيادةيةك بؤ خةَلكي تر هات( 311)مةس وولن، ئةوان راتبةكةيان 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ بايز امساعيل ارسالن.بةر َيز د

 .كاك عبدالسالم ئةم ثرسيارةي تَيدا نيية، ببوورة، فةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كي تر وةَممي بدةمةوةديارة ثرسياري يةكةممان وةَمم دايةوة، نازامن ئةطةر ثَيويست بكات، جارَي
هةر ساَلَيك رووبـةر ووي رةخنـة دةبـني، بـةَمم بةر اسـيت بةنيسـبةتي ئـةوةي كـة ئَيسـتاكة          / ثرسياري دووةم

ئَيمة دَيني موازةنة دةينني بة مةبلةغَيكي كةم، ياخود بة مةبلةغَيكي زياد تةمشـية بكـات و بـر وات، دوايـي     
ني داخيلي بكةينةوةو عيالجي بكةين، يان بة هةر نةوعَيكي تـر،  ئةطةر بَيتو ثارةي زياتر هات بؤ ثرؤذة بَي

ئةوة لةهيض وةختَيكدا موازةنة بةم شَيوةية نابَيت و نةر ؤيشتووة، ئةطةر ئةمة وا بَيت، دةبَيـت ئةمـةة لـة    
ــَين بودجــة تةقــديم بكرَيــت بــةثَيي ثَيويســيت و     ثةرلةمانــدا قــةرارَيكي تايبــةتي بــؤ دةربكرَيــت، دةبَيــت بَل

تياجات بةبَي ئةوةي بطةر َييتةوة بؤ رةقةمةكةي كـة لـة حكومـةتي عَيراقـي وةردةطـرين، ئَيمـة نـازانني        ئيح
تةفاوتَيكي زؤر هةية، مةسةلةن ئَيستا ئةجمارة، ئةم سـَي جـارة، هـةر جـارَي ترليـؤنَيكي كـةم كـردووة، كـاك         

كـةم بكرَيـت، مـن بتـوامن بـة       عبدالسالم يةعين بةر اسيت ترليؤنَيـك هـي ئـةوة نييـة لـة مانطَيكـدا سـَي جـار        
مةبلةغَيكي زياد، يان كةم عيالجي بكةم، مـن شـيت وا تـا ئَيسـتا لـةو كاتـةي لـة وةزيفـةدام، لـة موديريـةتي           
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موازةنةي عامي وةزارةتي دارايي وئابووري عَيراقدا ئيشـم كـردووة، بةر اسـيت بـةم شـَيوةيةم نـةبينيوة، مـن        
مان ضـؤن بر يـار دةدات، بـةس بـؤ مـن بكةنـة بر يـارَيكي رةمسـي،         ثَيم قورسة، بةَمم لةسةر ئةوةشةوة ثةرلـة 

 .ئَيمة مانيعمان نيية بؤ جَي بةجَي كردني
( 151)هةزار دينارةكة، ديارة هةر تةئكيدي لةسةر دةكرَيتةوة، بةَلَي، ئَيمـة  ( 151)بةنيسبةتي ئةوةي كة 

هـةموو مينحـةو سـولفانةي كـة      هةزار دينـارةة وةكـو ئـةو   ( 151)هةزار دينارةكةمان سةرر كردووة، ئةو 
داومانة، هةموو مينحـةكان مـن بؤتانيشـم شـةرح كـرد، سولفةكانيشـم بؤتـان شـةرح كـرد، كـة ئـةو سـولفةو             

ةكةمان تةنها دا بـة  (911)تان لة تةشغيلي هةَلطرت، بةَمم ئَيمة %11شتانةي داومانة، لةسةرةتاوة طومت لة 
 كة بر يار درا بةنيسبةت ئَيمةوة وةكو وةزارةتي دارايـي و  عةقاري، ئةوةة هةر لةو بابانة سةرر بووة، ئيرت

ئــابووري كــة ضــؤن ســةرفمان كــردووة  بر يــاري ئةنومــةني وةزيرااــان ثَييــة، بــة كتــابي رةمســي و رةنطــة  
طوتوومبان ئةوة مةعلومة لةوَي قةراري ثَي دةرضوو و تةئكيديشـيان كـردةوةو، تةسرةيشـي لةسـةر درا بـؤ      

دؤمرةكة، جارَيكي تر موناقةشة بكرَيت، ثَيشـي ئَيسـتا، ثَيشـي سـاَلَيك     ( 4511)م ئةوةي سةرر كردني، بةَم
موناقةشـةي كـرا، لَيـرة لـة ثةرلـةمان طوتيـان نابَيـت سـةرر          1111لةسةرةتاي سـاَلدا كـة موازةنـةي سـاَلي     

رةديـد بـوون   بكرَيت، ثَيمواية ليسيت موعارةزة ثَييـان بـاة بـوو سـةرر بكرَيـت، ئـيرت ئـةواني تـر زؤر موتة        
لةسةرر كردن و سةرر نةكردني و، قةبوَل نةكرا سةرر بكرَيت، طوتيان ئةمـة ناكرَيـت، هـةم عةقاريشـيان     
بؤ سةرر بكةين، هةم بَيني ئةوةشـيان بـؤ سـةرر بكـةين، يـةعين وايـة مةس ووليةتةكةشـي ئايـا وةزارةتـي          

دةشـني هـةر تـةحقيقَيك، يـان هـةر      مالية مةس وولة بة سةرر كردنـي  بـةَلَي ئَيمـة سـةرفمان كـردووة، ئاما     
شتَيكي تر لةطةَلدا بكرَيت، ديارة ئَيمة موستةمسةكي خؤمان هةية لةو بارةيـةوة كـة ثيشـاني بـدةين، ئـةوة      

 .بةنيسبةتي هةر سَي ثرسيارةكةوة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .وزؤر سوثاس، بةر َيز كاك عبدالسالم فةرمو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةزار دينارة بة ة شَيوةيةك سةرر كراون  طوَيم ( 151)زؤر سوثاس، بةَمم هَيشتا وةَممم وةرنةطرت، ئةو 

لَي بوو سوثاسي دةكةم، نةمزاني لةكوَي وةرطرياوة، لة ة حيسـاب  خـؤ ئَيمـة فلـس بـة فلـس ميزانيةكـةمان        
 .كردووة، هةر بؤ فزول، ئةمة يةكتةوزي  

دؤمرةكة، من لة طوندي خؤم كة يةكَيكة لة طوندة ب،ووكةكان سي خانوويان لَي دروست ( 4511)هي / دوو
كردووة، هةمووشى تةواو بووة، كة زانييان ثَيشينةكة زياد بوو هةَلستان خانووةكانيان جوانرت لـَي كـرد، كـة    

مة دةكةن، دةَلَين بر يارَيكمـان بـدةنَي، يـةعين بـة رةمسـي ثرسـيارةكةم       شيت باشة، بؤية خةَلك ثرسيار لة ئَي
ئةمة بوو جةنابي وةزيـر بـة بر يـارَيكي رةمسـي بَلـَين ئـةوة نادرَيـت، تـاكو خةَلكةكـة بـَي ئومَيـد بَيـت، ئايـا              
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هةزارةكـةة بـة خةَلكةكـة بَلـَين كـةي      ( 311)دةكرَيت، يان ناكرَيـت  مـن ئةوةيـة ثرسـيارةكةم، وةكـو هـي       
 .دةياندةنَي، يان ناياندةنَي  هي حةرةسةكان، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا زؤر تةئكيـدي لةسـةر دةكةنـةوة، فـةرموو فـةراري لـَي       دؤمرةكة، وةكو ( 4511)بةر اسيت بةنيسبةتي 
بدةن سةرم بكةن، بؤضي قةرارَيكي لَي نادةن  ئَيوة ثةرلةمانن جةنابتان، ئَيستا ئةوةندة بةمتانةوة طرنطة، 
كــة ئــةو مةوزوعــة ســةرر بكرَيــت، ئايــا ئَيمــة دةمانــةوَيت ســةرر نــةكرَيت  هــةروةكو طــومت ئَيمــة قــائيم    

مة ئامري بيسةرر نني، بر ياري لَي بدةن و، لة بر يارةكة بَلَين لة فالنة شوَين هةَلبطرةو سـةرم  بيسةرفني، ئَي
بكة، هةَليدةطرم و سةرفيشي دةكةم و دةر وات وةكو ئةواني تـر، كـة مـن جـارَيكي تـرين دةطةر َيمـةوة سـةر        

رياوة بؤ سةرر كردني  ئةمـةة  هةزار دينارةكة دةَلَيم ئةو سولفانة لة ة مةنبةعَيكةوة وةرط( 151)ئةوة، 
هةَلطرياوة تةشغيلي، يـةكَيك لةوانـةي كـة فةقـةرةكاني ثةرلـةمان      ( 911)لة هةمان شوَينةوة، كة من دةَلَيم 

دانراوة دةَلَيت ئةمة دةبَيت ثارةي مةسرةم عةقاري تيا سةرر بكرَيت، ئَيستا من لة مةسرةم عةقاري كامل 
ــؤ    (911) ــردووة، ب ــةرر ك ــةوة س ــؤ ئ ــةم ب ــاميلي       ةك ــت، ك ــةرر دةكرَي ــةوَي س ــة ل ــةو ثارةي ــةرطريي ئ هاوس

هاوسةرطرييشم لةوَي سةرر كردووة، هةمووي بة تـةجاوزة، مـن لـة ثَيشـةوةة طوتوومـة بـة هـةمان شـَيوة         
دؤمرةكةوة، وةزارةتـي ماليـة   ( 4511)سةرفم كردووة، ئَيستاة، جارَيكي تر تةئكيد دةكةمةوة بةنيسبةتي 

 نةكةين، بةس ئَيمة ثَيشـووتر هـةر لـةم ثةرلةمانـةوة لـةناو خؤيانـدا بـرادةران        ئةو جيهةتة نيية كة سةرم
 .طوتيان سةرم مةكةن، دةفةرموون ئَيستا بر يارةكة دةربكةن، فةرموو سةرم بكةن، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .خوشك و براياني بةر َيز
تووة، دةَلَين هـيالكني، بـةَمم ثةرلـةمانتار دة ثرسـيار بكـات، هةشـت ثرسـيار بكـات،         كؤمةَلَيك نامةمان بؤ ها

حةوت ثرسيار بكات، ئةي حةمتـةن دةبَيـت هـيالك بـن، بةهـةر حـاَل ثـَيم خؤشـة بـؤ ئاينـدة رةضـاوي ئـةو             
ي ي ثـَين نيـوةر ؤ  (11)مةسةمنة بكةن، هَيشتا نيوةي ماوة، بؤيـة لـة سـةرؤكايةتي بر يارمانـدا بـؤ سـةعات       

 .رؤذي دوو شةممةي داهاتوو تةئييلى بكةين، بةخواتان دةسثَيرين، خواتان لةطةَل، سةركةوتوو بن
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