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 ي نائاسايي (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 3/7/2014 كةوتيرَي شةممةثَينج 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  3/7/2014رَيكةوتي  شةممةثَينج  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 12كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

ــةرؤ  و،   ــري س ــةِرَيج جَيط ــادر ب ــدين د ــكرتَيري  فخرال ــةس ــارة ) مانثةرل ــتين ذم ــايي  (ي1، دانيش ــولي نائاس خ
 ( ي خؤي بةست.2014، ساَلي )ضوارةمي

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

نائاسـايي   (ي1ذمـارةي ) ا دانيشـتين  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي   -ثةرلةماني كوردستان 
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ثَينج 12طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )خولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 3/7/2014شةممة رَيكةوتي 
وَيسـ   ئامادة بووني بةِرَيج )مسعود بارزاني( سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بؤ ثَيشكةش كردني دوايني هةَل -1

خي هــةرَيمي كوردســتان و ناوضــة كوردســتانيية جــَي       ؤدوبــةِرَيجي و  راو بؤضــوونيان ســةبارةت بــة بــار    
 ناكؤكةكان و دوايني ثَيشهاتةكان لة طؤِرةثاني سياسي عَيراق.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

كة دةست ثَي دةكـةين، خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي يةكـةم، خـولي        بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنة
 ، بةرنامةي كار:3/7/2014(ي نائاسايي، رؤذي دانيشنت 1طرَيداني دووةم، دانيشتين ذمارة )

ي 1992(ي سـاَلي  1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردسـتان ذمـارة )  49(ي ماددة )2بةثَيي حوكمي بِرطة )
(ي نائاســايي 1دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة ) هــةموار كــراو،

دا بـةم  3/7/2014(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ثَينج شـةممة رَيكـةوتي   12خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير )
 شَيوةية بَيت:

بؤ ثَيشكةش كردني دوايني هةَلوَيسـ   ئامادة بووني بةِرَيج )مسعود بارزاني( سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  -1
خي هــةرَيمي كوردســتان و ناوضــة كوردســتانيية جــَي       ؤدوبــةِرَيجي و  راو بؤضــوونيان ســةبارةت بــة بــار    

 ناكؤكةكان و دوايني ثَيشهاتةكان لة طؤِرةثاني سياسي عَيراق.
ين بـةِرَيج سـةرؤكي   سةرةتا بة ناوي ثةرلـةماني كوردسـتان و ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان بـةخَير هـات       

هةرَيمي كوردستان دةكةين، داواي لَيبوردن لة ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلـةمان دةكـةين بـةهؤي درَيـذ كَيشـاني      
دانيشتين نَيوان سةرؤكي فراكسيؤنةكان و سةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكي هةرَيم كة تيايدا دورمشـةكاني  

را، بـةو هؤيـةوة دانيشـتين ثةرلـةماني كوردسـتان كـةمَي        ئَيوةي بةِرَيج لةطـةَل سـةرؤكي هـةرَيم تـاوتوَي كـ     
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دواكةوت، لةِراسيتدا ئَيمة داوايةكمان لةبةردةستة هاوشَيوةي ئةو ط توطؤيانةي كة لة ثةرلةماني كوردستان 
لة ماوةي رابردوو لة ضوار دانيشنت سةبارةت بة رةوشي ئةمين ناوضة كوردستانيية جَي ناكؤكـةكان ئـةمام   

دا ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان داوايان كرد بوو كـة دانيشـتنةكة لةبـةر هةسـتياري ئـةو      درا، كة تياي
بابةتـةو، لةبــةر طرنطـي ئــةوة بــوو ئاسايشـي هــةرَيمي كوردسـتان لــة ئَيســتاو داهـاتووي هــةرَيمي كوردســتان      

رةي ياسـايي ئةنـداماني   داوايان كرد بوو كة بةشَيوةي داخراو بَيت، بة نهَيين بَيت، ئةمِرؤش جارَيكي تر ذما
( لة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان ئاراسـتةي      9ثةرلةمان داوايةكي لةو شَيوةيان بةثَيي ماددةي )

ئَيمة كردووة، تيايدا داوا دةكةن لةبةر هةستياري بارودؤخي ئَيستاي ناوضة كوردستانيية جَي ناكؤكةكان و، 
ســتان و عَيــراق دانيشــتنةكة بكرَيتــة نهــَيين، بؤيــة ئةمــة  لةبــةر هةســتياري دؤخــي ئَيســتاي هــةرَيمي كورد 

( لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني     9دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية دانيشـتةكة بـةثَيي مـاددةي )   
( كــةل لةطةَليــةتي، زؤر ســوثال، كــَي لةطةَلــدا نييــة 77كوردســتان بكرَيتــة نهــَيين دةســ  بــةرز بكاتــةوة  )

ــدا نييــة، زؤر ســوثال، كةواتــة بــة زؤرينــةي دةنــ  ثةســند كــرا،    6وة  )دةســ  بــةرز بكاتــة  ( كــةل لةطةَل
دانيشتنةكة دةبَيتة نهَيين، بؤية بةشَيوةي راسـتةوخؤ ثـةخش ناكرَيـت، بـةَبم بةشـَيكي زؤري دانيشـتنةكة،       

يـان دةطـات و   ئةوةي كة زانياري نهَيين نةبَيت، ئةوة بـؤ كةناَلـةكاني راطةيانـدن دوايـي بـَةو دةكرَيتـةوةو ثيَ      
تؤمار دةكرَيت، دوايي دةدرَيت بة كةناَلةكاني راطةياندن بؤ ئةوي بَةوي بكةنةوة، ئَيستا دانيشتنةكةمان بـة  
نهَيين دةبَيت، بؤية داوا دةكةين لة ثرؤتؤكؤَل و كاروباري ثةرلةمان كة كاري ثَيويست ئـةمام بـدةن بـؤ بـة     

 نيجامي ئَيستا دةتواني باسي بكةيت، فةرموو. بةل نودتةي نهَيين كردني دانيشتين ثةرلةمان.
 :مصطفىانور دادر بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بؤ ئةمِرؤ بوار دةدرَيت بة ثةرلةمانتاران مونادةشة بكرَيت 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كةش بكات، دوايي باسي دةكةين.دوايي دسة دةكةين و باسي دةكةين، با سةرؤكي هةرَيمي وتارةكةي ثَيش

 :مصطفىانور دادر بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئَيمة راستةوخؤ لةطةَل ئةوان دةتوانني 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دوايـي باســي دةكــةين، بــةِرَيجان، دانيشـتنةكة دةبَيتــة نهــَيين، ئــةوة لةطــةَل جـةنابتان بــال بكــةم كــة ثــَيش    
ؤبوونةوةكة دةستةي سةرؤكايةتي كؤبوونةوةيةكمان لةطةَل بةِرَيج سةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان ئةمامـدا    ك

تيايدا باسي ئةو راثؤرتانةمان كرد كة لـةماوةي رابـردوودا لـة ثةرلـةماني كوردسـتان مونادةشـة كـراوة، كـة         
ش دواتــر كــة ســةرداني جــةنابتان دةزانــن ليذنــةي ثةرلــةماني كوردســتان و هــةروةها ليذنــةي تةندروســتي  

ــتان       ــةماني كوردس ــةناو ثةرل ــوو، ئــةو راثؤرتانــة ل ــرد ب ــادة ك ــان ئام ــوو، راثؤرتي ــرد ب ــةنطيان ك بــةرةكاني ج
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مونادةشة كرا، ئَيستا راسثاردةكاني ئامادة دةكرَيت، بؤ ئةوةي لة هةفتةي داهاتوو وةكو بِريار لة ثةرلةماني 
وودا بــةِرَيج ســةرؤكي هــةرَيميش ســةرداني بةشــَي  لــة كوردســتانةوة دةربَــَيت، هــةروةها لــة مــاوةي رابــرد

 بةرةكاني جةنطي كردووة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان              عَيراق                 – كوردستان
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 ( 19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\7\24رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 24/7/2014 رَيكةوتي شةممةثَينج 

بـة  عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  24/7/2014رَيكةوتي  شةممةثَينج  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 10كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي19، دانيشتين ذمارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين دادربةِرَيج جَيطري سةرؤ  و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

ئاسـايي   (ي19ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان تةي سـةرؤكايةتي  عَيراق، دةسـ  -ثةرلةماني كوردستان 
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ثَينج 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )خولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 24/7/2014شةممة رَيكةوتي 
داني بودجةي حيجبةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيراق، خستنةِروو و ط توطؤ كردن لةسةر ثِرؤذة ياساي ثَي 1

لـة   77و  74و  72و ِراثؤرتي ليذنة ثةيوةنيدارةكاني ثةرلةمان سةبارةت بة ثرؤذة ياساكة بة ثَيي ماددةكـاني  
 ي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق 1992ي هةموار كراوي ساَلي  1ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة 

ــا  -2 ــدني كؤت ــذاردني       ِراطةيان ــوارةمي هةَلب ــولي ض ــة خ ــةم ل ــاَلي يةك ــةمي س ــداني يةك ــولي طرَي ــاتين خ يي ه
ثـةيِرةوي نـاوخؤي    17لـة مـاددةي    2ثةرلةماني كوردسـتان لةبيـةن سـةرؤكي ثةرلةمانـةوة بـة ثَيـي بِرطـةي        

 ي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق 1992ي هةموار كراوي ساَلي  1ثةرلةماني كوردستان ذمارة 
 :ثةرلةمانسةرؤكي وسحم حممد صادق/ د. يبةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتان دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ضــوارةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي    

، بةرنامـةي كـار، بـةثَيي حوكمـةكاني بِرطـة      24/7/2014(، ِرؤذي دانيشـنت  19طرَيداني دووةم، دانيشتين ذمارة )
ي ثةرلـةماني كوردســتاني   1992ي هــةموار كـراوي ســاَلي   1ي ثـةيِرةوي نــاوخؤي ذمـارة    20مــاددةي يـة  لـة   

ي ئاســايي خــولي  19عَيـراق، دةســتةي سـةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِريـاري دا بةرنامــةي كـاري دانيشــتين ذمـارة      
وةِري  ِرؤذي ثَيـنج  ي ثـَيش نيَـ   10طرَيداني دووةمي ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لـة كاتـذمَير   

 بةم شَيوةية بَيت: 24/7/2014شةمة ِرَيكةوتي 
خســتنةِروو و ط توطــؤ كــردن لةســةر ثــِرؤذة ياســاي ثَيــداني حيجبــةكاني بودجــةي حيجبــةكاني هــةرَيمي     1

ــي      ــراق، و ِراثــؤرتي ليذنــة ثةيوةنيــدارةكاني ثةرلــةمان ســةبارةت بــة ثــرؤذة ياســاكة بــة ثَي كوردســتاني عَي
ي ثةرلـةماني   1992ي هـةموار كـراوي سـاَلي     1لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة  77و  74 و 72ماددةكاني 

 كوردستاني عَيراق
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ــذاردني          -2 ــوارةمي هةَلب ــولي ض ــة خ ــةم ل ــاَلي يةك ــةمي س ــداني يةك ــولي طرَي ــاتين خ ــايي ه ــدني كؤت ِراطةيان
ثـةيِرةوي نـاوخؤي    17اددةي لـة مـ   2ثةرلةماني كوردسـتان لةبيـةن سـةرؤكي ثةرلةمانـةوة بـة ثَيـي بِرطـةي        

 ي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق 1992ي هةموار كراوي ساَلي  1ثةرلةماني كوردستان ذمارة 
 ئَيستا داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين كة ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين دوَييَن ِرابطةيةنَي

 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
 رؤكي ثةرلةمانبةرَيج سة

مؤَلـةت   23/7/2014ي ئاسـايي لـة بـةرواري     18بةناوي خواي طةورة، نـاوي ئامـادة نـةبوواني دانيشـتين ذمـارة      
 ثَيدراوان يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون:

 مؤَلةت -لطيفتةبر  1
 مؤَلةت-زؤزان صادق -2
 مؤَلةت-ئَيظار ابراهيم -3
 مؤَلةت-مجال مؤرتكة -4
 ةتمؤَل-صاحل بةشار -5
 مؤَلةت -طةشة دارا -6
 ئامادة نةبووة-عيجت صابر -7

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئَيستا داوا لة بةرَيجتان ئةكةين كة ثوختةية  لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشوومان بؤ خبوَيننةوة
 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
 بةم شَيوةية: 23/7/2014لة بةرواري  18يشتين ذمارة ثوختةي دان

 دةست ثَيكردني دانيشنت لة بيةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة 1
خوَيندنــةوةي نــاوي ئةنــداماني ثةرلــةماني ئامــادة نــةبوو، و خوَيندنــةوةي ثوختــةي دانيشــتين ثَيشــوو     -2

 لةبيةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة
 كؤميسيؤني باَبي سةربةخؤيي هةَلبذاردن و ِراثرسي ثةسند كردني ثِرؤذة ياساي  -3
 ئاَلوطؤِر كردني خاَلي دووةمي بةرنامةي كار بؤ خاَلي سَييةم و بة ثَيَةوانةوة -4
ــة       -5 ــي ناوض ــةر دؤخ ــتان لةس ــةماني كوردس ــدارةكاني ثةرل ــة ثةيةوةندي ــاني ليذن ــةر بِريارةك ــدان لةس دةنط

 .كوردستانيية جَي ناكؤكةكان
 

 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

 سوثال، ئَيستا دةست ئةكةين بة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان، بةَلَي كا  ئاري نودتةي نيجامي 



 15 

 َيج ئارل هةرسني:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

لةي لةوانةيــة بؤضــووني مــن ثَيَــةوانةي بؤضــووني فراكســيؤنةكةي ئَيمــةش بــَي، بــةَبم ثــَيم وايــة مةســة    
ميجانييةي حيجبةكان شتَي  نيـة ئينسـان بـة ثةلةثـةل، و لـةم خولـة بـة زووتـرين كـات ئةمـة تَيثـةِرَينني،            

 لةبةر ئةوةي........
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .دةست بكةين بة وتووَيذ، ئةتواني ِرةئي خؤت بَلَيي اكا  ئاري ب
 بةِرَيج ئاري هةرسني:

بة بةرنامةي كارةوة هةية، ئـةوة ثةيِرةوييـة كـة ئـةيَلَيم، مـن       ثةيوةنديدتةكةم نيجاميية، ئاخر دوربان نو
ضي ئةَلَيم  ئةَلَيم مةوزوعَيكي زؤر موهيمة، ئَيمة ئةوة ناكةين بؤ حيجبةكةي خؤمان، ئـةوة بـؤ كوردسـتان    

انـدني حاَلـةتَيكي ئـاوا،    ئةكةين، يةعين بؤ ئةو حيجبانةي تا ئَيستا دروست نةبوون، بؤية بة ثةلةثةل تَيثةِر
 .من بة تةندورس  نازامن، سوثال

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 20سوثال، ئةم بابةتة ماوةي مانطَيكة لة نَيوان فراكسيؤنةكان و ليذنةكاني ثةرلةمان تاوتوَي ئةكرَي، و لـة  
دي ئةندامانــة، وابــجامن هــةموو شــتةكاني ي مانطــةوة ِراثــؤرتي ليذنــةي ثةيوةنديــدار ئامادةيــة و لــة ســةندو

كؤتــايي ثــَي هــاتووة، بؤيــة تةدريرةكــةي هاتؤتــة بــةر دةســتمان، ئَيمــة بــة ثَيــي ثــةيِرةو ثَيوســتة بيخةينــة  
 .بةرنامةي كارةوة، فةرموو مامؤستا عمر

 بةِرَيج عمر صاحل )كؤضةر(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةصـلةحةت دايـة،    لة خةَل  و ئةم ئةزمةي مالي ئةبينم نة منيش ثشتطريي كا  ئاري ئةكةم، ئةم كَيشةي
 .نة لة بةرذةوةندي داية كو ئةم ميجانييةي ئةحجاب ظَي فةترَيدا بهَيتة خارَي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو كا  علي
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ئةم دسةية ئةكةم، لةطـةَل ئـةو ثـةِري حورةمـة  بـؤ دسـةكاني بـةرَيج كـا           بة سي ةتي ليذنةي دارايي

مانطة ئةم ثرؤذةية تةدديم كراوة، ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي، وةكو فراكسيؤنةكان، وةكو  3ئاري، بةَبم ئةوة 
كـراوة، مـن    جـار ِراثـؤرت دةسـتكاري    3دانيشـتين لةسـةر كـراوة،     20بؤ  15ليذنةي ناوخؤ و ياسايي، زياتر لة 

دَلنيام ئةطةر خبرَيتة ساَلَيكي تريش ئةو بابةتة لةوة زياتري لَي هةَلناكِرَيت، سوثال، و زائيـدةن بـؤ دسـةي    
كا  عمر كؤضةر كة ئةم ثِرؤذةية ثةسند ئةكرَي ماناي ئةوة نيية لةم ئةزمة ماليية بودجة بـة حيجبـةكان   
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حيجبــةكان نــادرَي، ئةمـة تــةنيا ثــِر كردنــةوةي   ئـةدرَي، تــاكو ئةزمــةي مـالي ضارةســةر نــةكرَي، بودجــة بـة   
 ساَلة لة كوردستان هةية، سوثال 20فةراغَيكي ياسايية كة ماوةي 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .سوثال، كا  ِرابوون فةرموو
 فيق:وَيج ِرابوون تبةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 ا ديسان ئيتي ادَيكي تري نَيوان هَيجة سياسييةكان نةكةينة.......لة سةرةتاي دانيشتنةكةمان تكا ئةكةم ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ِرابوون تؤ ئةم دسة ِروو بةِرووي كَي ئةكةيتةوة 
 فيق:وَيج ِرابوون تبةِر

ــةِرووي بــةرَيج ســةرؤكاي         ــان كــردووة، منــيش هــةر ِرووب ــةو برادةرانــة ِرووبــةِرووي كَيي ةتي ثةرلــةماني ئ
ئةكةمــةوة، ديســان تةئكيــد ئةكةمــةوة، بــا ديســان نةيكةينــةوة بــة موزايــةدةي سياســي و ثرؤســةكةمان ثــَي  

بودجــةي ئــةحجاب نــةدراوة،   1/1/2014نــةِروات، ئَيســتا دــةيراني سياســي هةيــة لــة هــةرَيمي كوردســتان، لــة   
شي ئَيمةية بـؤ  ردن ئيكةَبم تةنيا ياسا دةرِراطرياوة، ئةو ياسايةش تَيثةِرَي ديسان بودجةي ئةحجاب نادرَي، ب

م بكةين، لة جياتي ئةوةي عةشوائي ثارة تةوزيع بكرَي بة ميجاج، ئةيكةين بة ياسا، يجئةوةي ثرؤسةكة تةن
لــةو كاتــةي دــةيراني مــالي هــةبَي، بؤيــة ئــةو بابةتانــة مةهَينــة نــاوةوة، بــؤ ئــةوةي دةســت بــة موزايــةدات   

 .ي طةورة لة ناو ثةرلةمان ِروو نةداتنةكرَيتةوة، ديسان شَلةزانَيك
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو مامؤستا مةروان
 َيج حسني امساعيل) مةروان طةَبَلي(:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .دسةكاني من كا  علي كردي، سوثال
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ر فةرمووسوثال، كا  داد
 متان:ئؤَيج دادر بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

هاوِرام لةطةَل ئةو برادةرانةي كة وتيـان لـة ئَيسـتا دـةيراني دارايـي هةيـة، ِراسـتة ئـةوةي كـا  ئـاري ئـةَلَي،            
مببـوورة كــا نـاوم هَينــا، ِراسـتة ئــةو دانونـة ئــةكرَي دواي دـةيراني دارايــي تـةن يج بكــرَي، بـةَبم ثــَيم وايــة        

ةوديتةكــة زؤر نــةطوماوة، بؤيــة ثَيشــنيار ئةكــةم ئــةم ثــرؤذة ياســاية ط توطــؤ لةســةر كردنــي دوا خبــرَي،   ت
 .سوثال
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو كا  حتسني
 َيج حتسني امساعيل )دؤَلةمةري(:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

هةر ياساية  زؤر سروشتيية، ئةطةر ئَيستا دةيران هةية، ئَيمة من ثشتطريي كا  علي دةكةم، ئةوةش وةكو 
 .بؤ ئَيستامان نيية، بؤ ئةو ضوار ساَلةية كة دَي، با بودجةي ئةحجابةكان بكرَيتة ياسا، سوثال

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يوةنديدارةكان هاتؤتة بةر دةستمان، ئَيمة ئيلتيجاماتي ياسايي خؤمان جَي بةجَي ئةكةين، ِراثؤرتي ليذنة ثة
ئةمانةوَي بودجةي حيجبةكان بة ياسايي بكرَي، ئةطةر ئَيستا، و ئةطةر سبةييَن كة ئةم ياساية ثةسـند كـرا،   
لة مانطي يةكةوة حيجبة سياسيةكاني كوردستان وةريانـةطرتووة، لةبـةر ئـةوة نـاكرَي باسـي ئـةو مةوزوعـة        

ةر ئـةوةي دـةيراني دارايـي هةيـة، ئةسـلةن حيجبـة سياسـييةكاني هـةرَيمي         بكرَي بَلَيني ياسا دةرنةكرَي لةب
كوردستان لة مانطي يةكةوة بودجةيان وةرنةطرتووة، بؤية دةست ئةكـةين بـة بةرنامـةي كارمـان، لـة خـاَلي       
ية ، داوا لة ليذنة ثةوةنديدارةكاني ثةرلةمان ئةكةم كة بَينة سةر مةنةسة بؤ ط توطـؤ كـردن، تـةواو كـا      

دسةي خؤت كرد، بيةنةكاني تريش دسةي خؤيان كـرد، خـاَلي يةكـةم لـة بةرنامـةي كـاري ئـةمِرؤمان         ئاري
)خستنةِروو و ط توطؤ كردن لةسةر ثِرؤذة ياساي ثَيداني بودجةي حيجبةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيـراق،  

لـة   77و  74و  72اددةكـاني  و ِراثؤرتي ليذنة ثةيوةنيدارةكاني ثةرلةمان سةبارةت بة ثرؤذة ياساكة بة ثَيي م
ي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق(، ئَيستا با  1992ي هةموار كراوي ساَلي  1ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة 

 .ليذنة ثةيوةنديدارةكان ب ةرموون بؤ خوَيندنةوةي ِراثؤرتةكةيان
 َيج د.ظاَب فريد:بةِر
 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

بــة ثـِرؤذة ياســاي ثَيــداني بودجـةي حيجبــةكاني هـةرَيمي كوردســتان، ليذنــةي     ِراثـؤرتي هاوبــةش سـةبارةت  
كاروبـاري ياســايي و ليذنــةي ئاســايش و ئةمومةنــة خؤجَييـةكان و ليذنــةي دارايــي و كاروبــاري ئــابووري و   

ي زانـيين كؤبوونـةوةي    20/7/2014كـوردي بةرامبـةر بـة     2714ثووشـثةِري   29وةبةرهَينان، ِرؤذي دووشةممة 
بةشيان ئةمام دا بؤ تاوتوَي كردني ثرؤذة ياساي ثَيداني بوجةي حيجبةكاني هةرَيمي كوردستان، كة لـة  هاو

بيةن ذمارةي ياسايي ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوة، دواي خوَيندنـةوةي يةكـةمي لـة دانيشـتين         
ــردن و ِرةوانــةي ليذنةكــةمان كــر  14/5/2014( لــة ِرؤذي ضوارشــةممة بــةرواري  4ذمــارة ) اوة، دواي ط توطــؤ ك

ــداني      تــاوتوَي كــردن ليذنــةكان طةيشــتنة ئــةو ئةمامانــةا خــوارةوة، مــاددة و بِرطــةكاني ثــرؤذة ياســاي ثَي
 بودجةي حيجبةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيراق بةم شَيوةية:

 ماددةي يةكةم:
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مؤَلــةت دراوةكــان لــة ئةمومــةني وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتان بودجةيــةكي ســاَبنة بــؤ حيجبــة سياســيية 
 هةرَيمي كوردستان لة بودجةي طشتيدا دابني ئةكات

 ماددةي دووةم:
 بودجةي تةرخان كراو بؤ حيجبة سياسيية مؤَلةت دراوةكان بةم ثَيوةرة دابةش ئةكرَي

 مليؤن دينارة 60كورسي ثةرلةمان ئةكرَيتة بنةما، و بةهاي هةر كورسيية  مانطانة  1
دوايــن دوو خــولي ثةرلــةمان بــؤ هــةر حيجبَيــ  كــؤ ئةكرَيتــةوة، هــةر حيجبَيكــي  ذمــارةي كورســييةكاني  -2

كوردســتاني لــة يةكــةم خــولي ثةرلةمانــةوة كورســييةكي بــؤ كــؤي ذمــارةي كورســييةكاني زيــاد ئــةكرَي، بــة  
 كورسي كةمرت نةبَي 4مةرجَي لة هةر خولَيكدا ذمارةي كورسييةكاني لة 

ولي بةردةوامي ثةرلةماني كوردستاني كردبَيت، كورسي بة دةسـت  هةر حيجبَي  بةشداري هةَلبذاردني خ -3
كورسـي بـؤ    2% يان زياتري دةنطي ثَيويس  كورسـي بـة دةسـت هَينـابَي بـة هـاي       40نةهَينابَي، بةَبم ِريذةي 

 هةذمار ئةكرَي
ابَي، هةر حيجبَي  بةشداري خولي بةردةوامي ثةرلةماني كوردستاني كردبَيت و كورسي بة دةست نـةهَين  -4

 كورسي بؤ هةذمار ئةكرَي )1(% دةنطي ثَيويس  كورسي بةدةست هَينابَي، بةهاي 39% بؤ 20بةَبم ِرَيذةي 
سي بَي لة ( كور1ن بة هةمان ناو كة خاوةن )هةر حيجبَيكي بةشدار بوو لة خةباتي ِرزطارخيوازي كوردستا -5

( 2ةي كورسييةكاني خولي ثَيشوو، بـةهاي ) خولي بةردةوامي ثةرلةماني كوردستان، دواي كؤكردنةوةي ذمار
 كورسي كؤمة  ئةكرَي

هةر حيجبَي  ثَيش ِراثةِرين بةشداري خةباتي ِرزطارخيوزاي كوردسـتاني كردبـَي و لـة خـولي بـةردةوامي       -6
 مليؤن دينار كةمرت وةربطرَي 300ثةرلةمان كورسي هةبَي، نابَي لة 

ةن كورسـيية كؤتاكـاني خـولي بـةردةوامي ثةرلـةمان بـَي،       هةر حيجبَي  يان دةوارةيةكي سياسـي كـة خـاو    -7
ــييةش مانطانــة      ــةو كورس ــةهاي ئ ــةذمار ئــةكرَي، ب ــؤ ه ــي ب ــة  كورس ــةنيا ي ــة   80ت ــةدةر ل ــارة، ب ــؤن دين ملي

 حوكمةكاني بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةية
 ماددةي سَييةم:

لـة حاَلـةتي هةَلوةشـاندنةوةي،     ةي سـاَبنة جـ حيجبةكاني ئةم ياساية ئةيانطرَيتةوة بَي بةش ئةكةرَين لة بود
 ي هةموار كراو 1993ي ساَلي  17يان سةرثَيَي كردن لة حوكمةكاني ياساي ذمارة 

 ماددةي ضوارةم:
بةثَيي سيستةمي ذمَيرياري كارثَيكراو لة هةرَيم، ثاكسازي بودجةي حيجبةكان ئةمام ئـةدرَي كـة ئةكةونـة    

 ذَير ضاودَيري ديواني ضاودَيري دارايي
 ثَينجةم: ماددةي

 ثَيويستة لةسةر ئةمومةني وةزيران و بيةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن
 ماددةي شةشةم:
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 ئةم ياساية لة ِرؤذي بَةو بوونةوةي لة ِرؤذنامةي وةدائيعي كوردستان كاري ثَي ئةكرَي
 هؤيةكاني دةرضوواندن:

ــةي س     ــة ثرؤس ــدان ب ــةرة ثَي ــردن و ث ــة ك ــاو طةش ــة ثَين ــثاندني    ل ــةرَيم، و ضةس ــة ه ــي ل ــرة حيجب ــي و ف ياس
دميوكراسييةت و بةشداري ضابكانة لة ذياني سياسي، و هةروةها ِرَيكخسـتين بودجـةي حيجبـةكاني مؤَلـةت     

 ثَيدراو لة هةرَيم، بة شَيوةيةكي شةفاف و داد ثةروةرانة  لة بودجةي طش ، ئةم ياساية دةرضووَينرا
رتي ليذنةي هاوبةش بة زمـاني عـةرةبيش ئامادةيـة، داوا لـة بـةرَيج دكتـؤرة       بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ِراثؤ

 بةهار ئةكةم بيخوَينَيتةوة
 بةرَيج د.بةرهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
 العراق-اىل/ رئاسة برملان كوردستان

 العراق(-م/ تقرير مشرتك حول مشروع قانون )ميزانية األحزاب يف إقليم كوردستان
 

اجتمعت جلنة )الشؤون القانونية( و )جلنة الداخلية و االمن و اجملالس احمللية( و )املالية و الشؤون                     
مويدد    7/2014/  20كوورد  املصوادل ليوو       2714/ ثووشثةرِ/  29االقتصادية ، و االستثمار( بتاريخ  

العودد القوانونال الاءوا     املقد  من  قبو   ( عراقال-ميزانية األحزاب يف إقليم كوردستان)لدراسة مشروع قانون 
 5/  14( فو    4و احملال اىل اللجان املعنية ، بعد القرا ة األوىل له يف الربملان جبلسته االاتيادية املرقموة )   الربملان

 ، و بعد املناقشة و املداولة  توصلت اللجان اىل ما يلال: 2014/
 راق( كاآلتال:الع –االحزاب يف اقليم كوردستان  تقرأ مواد و فقرات مشروع قانون )ميزانية

 
 املادة األوىل:

 خيصص جملس وزرا  إقليم كوردستان ميزانية سنوية لألحزاب اجملازة يف اإلقليم ضمن املوازنة العامة.
 املادة الثانية:

 توزع امليزانية اليت ختصص لألحزاب السياسية اجملازة وفق املعايري اآلتية:
( سوت   60.000.000ملقعد الربملانال أساسًا إلحتساب امليزانية ، و يعادل ك  مقعد برملانال  بوو) ُيعترب ا أواًل:

 مليون دينار شهريًا.
جتمع ادد مقااد الربملان لك  حزب كوردستانال للودورت  األخريتو  لربملوان كوردسوتان ااتبوارًا مون        ثانيًا:

بشرط أن ال يق   ادد مقاادهم اون أربعوة    الدورة األوىل ، و يءال مقعد واحد اىل جمموع مقاادهم
 مقااد يف ك  دورة.
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احلزب املشارك يف الدورة املستمرة لربملان كوردستان والغري حاص  ال  املقعد الربملانال واحلاصو  الو     ثالثًا:
 %( أو أكثر من األصوات الدزمة للمقعد الواحد للربملان حيسب له حساب مقعدين يف الربملان.40)
%( من األصوات الدزمة للحصوول الو  املقعود الربملوانال     39%( اىل )20احلزب احلاص  ال  نسبة ) رابعًا:

 حيسب له حساب مقعد واحد يف الربملان.
احلزب املشارك يف احلركة التحررية الكوردستانية قب  االنتفاضة بذات امسه احلالال احلاص  ال  مقعد  خامسًا:

 ادد مقااده السابقة يف الربملان يءال مقعدين اىل استحقاقه. برملانال للدورات الربملانية بعد مجع
احلزب املشارك يف احلركة التحررية الكوردستانية قب  االنتفاضة و له مقعد يف الدورة املستمرة للربملان  سادسًا:

 ( ثدمثائة مليون دينارًا شهريًا.300.000.000خيصص له مبلغ اليق  ان )
( للمكونات، الكوتااسال حص  ال  مقعد يف الدورة املستمرة للربملان وفق نظا  )ا  حزب او كيان سي سابعًا:

( مثان  مليون دينارًا شهريًا استثناً  من حكوم الفقورة )أواًل(   80.000.000حيتسب مقعده الربملانال بو)
 من هذه املادة.

 املادة الثالثة:
حالة حّله أو خمالفته لألحكا  الواردة يف قانون حتجب امليزانية السنوية لألحزاب املشمولة بهذا القانون يف 

 املعدل. 1993( لسنة 17األحزاب رقم )
 املادة الرابعة:

ُيّتبع النظا  احملاسبوال املعمول به يف اإلقليم لتصفية حسابات ميزانية األحزاب و ختءع لرقابة ديوان الرقابة 
 املالية.

 املادة اخلامسة:
 لعدقة تنفيذ أحكا  هذا القانون.ال  جملس الوزرا  واجلهات ذات ا

 املادة السادسة:
 ُينّفذ هذا القانون ااتبارًا من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.

 
 األسباب املوجبة

 ألج  تنمية وتطوير العملية السياسية والتعددية احلزبية يف اإلقليم تعريزًا للدميقراطية واملشاركة الفّعالة يف احلياة
السياسية وتنظيم ميزانية لألحزاب اجملازة يف اإلقليم ضمن املوازنة العامة بشك  اادل و شّفال ، فقود شورع هوذا    

 القانون.

 
راج  التفء  باالطدع و ارض املشروع و تقرير اللجنة القانونية و جلنة الداخليوة و االمون و اجملوالس احملليوة و      

 ثمار، بشأنه ال  الربملان للمناقشة و ابدا  الرأ  املناسب و  التصويت.املالية و الشؤون االقتصادية  و االست
 َيج د.ظاَب فةريد:بةِر
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 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
داوا لة بةرَيجتان ئةكـةين كـة ِراثـؤرتي هاوبةشـي ليذنـةكان بـة زمـاني كـوردي ببَيتـة ئةسـال، و دةنطـداني            

 .لةسةر بكرَي
 

 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي

داواكاري ليذنةي ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةبةر ضاو ئـةطرين، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ِراثـؤرتي ليذنـة       
كـةل لةطةَليـةتي، كـَي     86هاوبةشةكان بة زماني كوردي بكرَيتة بنـةما بـؤ ط توطـؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاكة        

 فةرموو بَيطةرد خان لةطةَل نيية  كةل نيية لةطةَلي نةبَي، كةواتة ثةسند كرا،
 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةم ثرؤذة ياساية و ئةو واذوويانةي كة كراوة لةبيةن ئةنداماني ليذنةكان، و ئةو ثةِرةي كـة دانـراوة   

لةبيـةن  ( يـش ئةوةيـة كـة ئـةَلَي     5(، مـاددةي ) 5بةشَيكيان نووسيويانة تةحةفوزمان هةية لةسـةر مـاددةي )  
 ئةمومةني وةزيرانةوة ئةم هينة جَي بةجَي ئةكرَي..........

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .، ئةوكات ئةتوانني دسةي لةسةر بكةين، كَيشة نيية، فةرموو ليذنةي دارايي5با بطةينة سةر ماددةي 
 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد:

 .تة سةر ئةو ِراثؤرتة بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانواذووةكاني ِراثؤرتةكةي ترة خراوة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو ليذنةي دارايي
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ية  حاَلةت هةية، دَلنيام بَيطةرد خانيش خؤي باش ئةزانَي كة ئةم حاَلةتـة هةيـة، ئـةم سـةرمةي وتـووة،      

، خاَلَي  ئيجافة كرا طواية ئةوة ئةسةري ِرةجعي هةية، لةسةر داواي 5ية كة ماددةية  لة ثَيش ماددةي ئةوة
 ئيمجايـان  كـة  ئَيسـتاش  ثةلةمانتارانـة  ئـةو  هـةمان  برادةران ئةم ماددةيةمان دةرهَينا، واتة هةمان ئيمجاكان، 

 ِرووي لـة  هةية، ماددة ية  تةنيا نةكراوة، دةستكاري ِراثؤرتة ئةو ئةكةنةوة، ئيمجا هةمان بكةن، دسة كردووة

 كؤبوونـةوةي  لة ئةوةي بؤ ئيحتريامةن بةَبم نةبوو، لةسةر هينَيكي هيض  دةرهَينا، ماددةيةمان ئةو دانونيةوة

 ئةوانةي هةموو ئةطةرنا دةبينني، كرد ثَيشنيارمان ئَيمة نةكراوة، ماددةية ئةو لةسةر تةوافوق فراكسيؤنةكان

 طرت، بةرَيجتامنان تةوافودي ئيحتريامي خؤمان وةكو ئَيمة بةَبم بوو، تَيدا ماددةيةي ئةو كرد رلةسة ئيمجايان

 .سوثال
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 .خان بةهار فةرموو
 بةِرَيج د.بةهار حممود:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بـيَ  ئةكـةي  ئيمـجا  تـؤ  كـاتيَ  ئةنووسـرَي،  ئـةوة  بـؤ  ةنئةكـ  ئيمـجا  ئةنـدامان  كـة  كـاتيَ  ِراثـؤرت  لةبـةر  تةحةفوز

 ئيمـجات  تـؤ  ضـونكة  بكـةي،  ِراثؤرتـة  ئـةو  مونادةشـةي  نييـة  بـؤت  هؤَل ناو لة ئةوةية ماناي بة واتة تةحةفوز،

 لَيــرة هـةبيَ  ئــةوةت توانـاي  تــؤ ئةوةيـة  بــؤ ئةنووسـي،  تةحـةفوز  كــة بـةل  بِرطــةي، بـة  بِرطــة كـردووة  لةسـةر 

 كـة  تـا  ئةنووسـي  ئـةوة  بـؤ  بـةل  نةكـةي،  لةسـةر  دسةشـي  و بنووسـي  تةحـةفوزيش  نةيةلةوا ئايا ئيختياريية،

 ئةوانـةي  ئيعتيادييـة  دانونيـةوة  ِرووي لـة  ئـةوة  بؤيـة  بدرَي، ثَي كردنيشت ط توطؤ ِرَيطةي بةَبم كرد، ئيمجات

 .بكةن دسةش ئةتوانن بةَبم نةكةن، دسة ئةتوانن ثَينجةم، خاَلي لةسةر نووسيوة تةحةفوزيان
 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 .خان بَيطةرد فةرموو باش،
 َيج بَيطةرد دَلشاد:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 لـة  كـة  بـووة  خةلةلـة  ئـةو  ئـةزامن  منـيش  واذوويـةكان  ضـونكة  وةرنةطريَي، هةَلة بة دسةكةم ئةكةم ئومَيد من

 دانونـةكان  زؤربـةي  دةرئةضـيَ  كـة  دانونَي  هةموو بةَبم رتة،ِراثؤ ئةم سةر خراوةتة هةبووة، ثَيشوو ِراثؤرتي

 جَي وةزيرانةوة ئةمومةني لةبيةن هةية تةحةفوزي كَي ئةكرَي، بةجَي جَي وةزيرانةوة ئةمومةني لةبيةن

 ئـةكريَ  بـووة،  تـر  ثيشـوو  ِراثؤرتةكـةي  هـي  واذوويانـة  ئـةو  كـة  ئةوةيـة  بـؤ  دسـةكةم  ئةسـلي  من بكرَي  بةجَي

 .سوثال ،بطؤِردرَي
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 توطــؤ كردنــةي لــة  يــة، بــة تايبــةتي  ئَيســتا ثرؤســةي ط ئــةتوانرَي ئــةوة ضــا  بكــرَي، هــيض كَيشــةية  ني  
ثةرلــةماني كوردســتان ئــةمام ئــةدرَي لةســةر ثــرؤذة ياســاكة، ئــةوة ئةبَيتــة بنــةما، تةنانــةت ِراثؤرتةكــةش  

َيدا بكرَي، با ئَيستا دةسـت بكـةين بـة ط توطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاكة، فـةرموو          ئةتوانرَي طؤِرانكاري ت
 .ماددةي يةكةم خبوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة ط تطؤوة

 َيج د.ظاَب فريد:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 ماددةي يةكةم:
مؤَلــةت دراوةكــان لــة ئةمومــةني وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتان بودجةيــةكي ســاَبنة بــؤ حيجبــة سياســيية 

 .هةرَيمي كوردستان لة بودجةي طشتيدا دابني ئةكات
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 كَي لةسةر ئةو ماددةي دسةي هةية  فةرموو وحيدة خان نودتةي نيجامية 
 َيج وحيدة يادَو:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ةكان و دـةوارَيت سياسـي ئةطـةر ببتـة كيانـةت سياسـي ذي، ضـونكو        ثَيشنيارة  نجامن ثَيدانة بـودجَي حيجبـ  
 .نةهةمي حيجبن، ئةطةر عينوان وا لَيبَيت، باشرتة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان ِراتان ضيية لةسةر ئةو ثَيشنيارة  
 َيج علي حةمة صاحل:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

مونادةشــةي ئــةم بابةتــةمان كــرد، دووضــاري خةلــةلَي  بــووين لــة ِرووي مالييــةوة، جــاري وا هةيــة    ئَيمــة 
سـي ثةرلـةماني دَيـنن،    ةسن، خؤيان تةرشيح ئةكةن دوو كوركيانَيكي سياسي، يان دةوارةيةكي سياسي دوو ك

مليؤن  200مانطَي   حيجبيان نيية، بارةطايان نيية، مةسروفاتيان نيية، ئايا مةنتق لةوةية دوو كةل هةموو
دينار وةرطرَي، من لة دؤخةكةي وةحيدة خان تَيئةطةم، عةفوو داواي لَيبووردن ئةكةم، ئـةو نةتةوانـة، يـان    
توركمان و مةسيحيةكان ئةو ثَيكهاتانة هةن، هيَيان بة ناوي حيجبةوة نـني، بـةَبم هةيكةليـةتي حيجبيـان     

بارةطايــان هةيــة، ئــةوة ئــةكرَي دواتــر خؤيــان لةطــةَل هةيــة، مةكتــةبي سياســييان هةيــة، ئؤرطانيــان هةيــة، 
زارةتي نـاوخؤ  ةئةمومةني وةزيران تةوافوق بكةن، حةلَي  بؤ ئةوة بدؤزنةوة، يان داواي مؤَلةت بكةن لة و

بؤ ئةوةي ببنة حيجب، ضـونكة ئةطـةر ئـةو دةرطايـة بكةينـةوة سـبةييَن يـة  كـةل، دةوارةيـة  و هـةموو           
 ......مليؤني بدةييَن 120مانطَي  

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كا  علي ئةوة لة ِراثؤرتةكة جَيطةي كراوةتةوة، دـةوارةي سياسـي تاكـةكان جَيطـةي كراوةتـةوة لـة مـاددةي        
 .حةوتةم، لة بِرطةي حةوتةم ماددةي دووةم، فةرموو دكتؤر فرست

 بةِرَيج د. فرست صؤيف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي كا  علي باسي كرد كَيشة نيية، ئةطةر بةنياز بن ناوي دانونةكة بكةنة )دانوني تةمويلي ئةحجاب و ئةوة
كياني سياسي(، يان تةنجمياتي سياسي، ئـةكرَي هـةر لـة نـاو دانونةكـة نةصـي  دابنـرَي بَلـَي ئةشـخا ، كـة           

  بوو ئةتواني ئيستيسـناي  ئيستيسنا ئةكرَي لة جَي بةجَي كردني ئةم دانونة، ياني ئةطةر كيانةكة ئةشخا
 .بكةي، ئةو ناوةي وةحيدة خان وتي ئيجافةي بكةي زؤر ئاسايية

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو كا  ظةمان
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 بةِرَيج ظةمان فيصل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةتـة  يـان ذي جةماعةتـة     دةرضـوو، و هـةر فيئ   93ديارة ياسايةكا تايبةت ب حيجبا هةي، مةسةلةن ذمارة 
ئيجازةي وةربطري بة ثَيي ئةو ياساية، ذبةر هةنـدَي ثشـتةظانيا كـا  علـي دكـةم، هـيض ئيشـكاليةتة  نييـة         

 .ئةطةر ئةو ناظة ذي نةبينت
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .سوثال، دةست ئةكةين بة ط توطؤ كردن لةسةر ماددةي يةكةم
 ادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدين د

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة ناويان بي ئَيمة ثَيشـرت تؤمـار كـراوة، جـا تكايـة لةسـةر ة ماددةيـة  دسـة         
ئةكةن بؤمان بنَيرن )شَيركؤ حةمة امني، ئاري هةرسني، مونـا دهوةضـي، حممـد سـعدالدين، دكتـؤرة جـوان،       

د سةنطاوي(، ئةو بةرَيجانة لةسةر ة ماددةية  دسةيان هةية بـا ناوةكـةمان بـؤ بنَيـرن،     فرست صؤيف، فةرها
 .)باثري كامة( لةسةر ماددةي دووةم دسةي هةية، )كةذاَل هادي( لةسةر ماددةي دووةم

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عمر نودتةي نيجاميية 
 بةِرَيج عمر عينايةت:

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سة
ز ئةكردةوة فةدـةت بـؤ مـاددةي    ندةوة، ئَيمة تةنيا دةستمان بةرليذنةي دارايي تةنيا بِرطةي يةكةميان خوَي

 .ية 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةوة ناو نووسراوة، مةبةس  بـةرَيج سـكرتَيري ثةرلـةمان ئـةو ناوانـةي كـة نوورسـراوة ثَيمـان بَلـَين بـؤ ة           
 .ماددةية  ناوتان نووسيوة  ثَيشرت ناو نووسراوة

 بةِرَيج عمر عينايةت:
 .ببوورة ، وامجاني ئةَلَي ئَيستا ناو بنَيرين، سوثال

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو كا  ئاري
 بةِرَيج ئاري هةرسني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مان تا ئَيستا وابووة ماددة بة ماددة ئةخوَينَيتةوة، جةنابت ئةفةرمووي ئةوةي من حاَلي بوومب عوريف ثةرلة

كَي دسةي هةية لةسةري  بةَبم ئَيمة حـاَلي نـةبووين كـة لـة كـؤي هـةموو ئـةو ماددانـةي كـة بـال كـراوة،            
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ياداشتمان كردبَي و بَلَيني ئَيمـة ليسـتَي  بـدةين بـة بـةرَيج سـكرتَيري ثةرلـةمان بـؤ ئـةوةي دسـةي لةسـةر            
وي ئـةوة ئةكـةين، بـةَبم خـؤم وا حـاَلي بـووم كـة بـةل مـاددةي يةكةمـة،           وكةين، ئةطةر جةنابت ئةفـةرم ب

 .سوثال
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كا  ئاري ئةطةر لةسةر ماددةي يةكةم دسةت هةية ئَيستا ئةنووسـني مـاددةي يـة ، ئةطـةر لةسـةر هـةموو       
و ماددةكان ناوت ئةنووسني، هيض موشـكيلةية  نييـة، بـةَبم نامـةوَي ئـةوة      ماددةكان دسةت هةية، بؤ هةمو

دووبارة بكةينـةوة، هـةمووجار دووبـارة بكةينـةوة و بَلـَين لةسـةر ئـةو ماددةيـة دسـةمان هةيـة، كـا  دـادر             
 .فةرموو

 
 متان:ئؤبةِرَيج دادر 

 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
مؤَلةت دراوةكان مؤَلةتيان وةرطرتووة، بـةَبم دواتـر كؤمـةَلَي     لة ماددةي يةكةم مؤَلةتي ياسايي يان حيجبة 

ثَيوةر دياري كراوة، من نامةوَي بةر لةوةي ماددةكاني تر خبرَينة ِروو بؤ دسة كردن بطـةين بـة سـةري يـان     
ــكي ئــ       ــؤ ثش ــاكرَي حيســاب ب ــةَبم ن ــرَي، ب ــوةر ديــاري بك ــم ثَي ــةم، لةطــةَل ئةوةش ــةر بك ــجة دســةي لةس ةو هي

سييان لة ثةرلةماني كوردستان نيية، يان بة ثَيـي ئـةو ثَيـوةرة ديـاري كراوانـةي      ةكرَي كة كورسياسيانةش ن
 لةم ثرؤذة ياساية هاتووة، ِرَيذةي.......

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دادر لةسةر ماددةي يةكةم ضيت هةية 
 

 متان:ئؤبةِرَيج دادر 
 .ئةوة ماددةي يةكةمة

 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

 .باشة ئةوة نووسراوة مؤَلةت دراوةكان
 متان:ئؤبةِرَيج دادر 

ئاخر ئةَلَيم دواتر ئةوة بة بنةما وةرنـةطرياوة، كؤمـةَلَي  ثَيـوةري تـر هـاتووة، ِراسـتة مؤَلـةت دراوةكـان لـة          
 .ِرووي ياساييةوة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةضينة سةر ثَيوةركان ئةتواني باسي ئةوة بكةي كة تؤ ة ثَيوةرَيكي تر بة طوماو ئةزاني، فةرموو كا  كة 
 .فةرهاد

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
جاريش دةستم هـةَلرِبي، ئيسـتا ئةمـةوَي     من دووجار، يةكةجماريش ناوم ناردووة ثَيش هةموو كةل، دووةم

 دةي يةكةم و لةسةر عينوانيش دسة بكةم، بؤم هةية دسة بكةم لةسةر ماد
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل:

دةدـةو نيـو دسـةي خـؤم ئةكـةم، كـةل ثـَيم نـةبِرَي هـةتا           3دةدة، يـان   3من داوا لة هةموو بةرَيجان ئةكةم 
ــان بَلــ    ــي خؤت ــي ِرةئ ــايي، دواي ــاي     كؤت ــتة و دوني ــارَيكي زؤر دروس ــجب ك ــةي حي ــاني بودج ــةرَيجان، دان َين، ب

ــةن          ــارةن لةبي ــَي ث ــة ب ــةكانيان ك ــا حيجب ــاوة، ت ــتةمةي دان ــةم سيس ــردن ئ ــتةماتي  ك ــؤ سيس ــكةوتوو ب ثَيش
كؤمثانياية ، يان دةوَلةتَي  نةكِردرَين، بةَبم لَيرة ئَيوة ضي ئةكةن  با دةستةي نةزاهة، هةزار طريفانةكةي 

ب بطةرٍَِِي، ثارةي تَيدا نـةبوو، ئينجـا بيـداتَي جَيـي خؤيـةتي، ِرةنطـة لـةم هؤَلـةدا هـيض كـةل لـة دايـ              حيج
ــة          ــةوة، ل ــجب كؤكردؤت ــؤ حي ــان ب ــتثاكي، ثيتاكي ــة دةس ــةَبم ب ــؤِرش، ب ــوا و ش ــةي هي ــة حيجبةك ــةبووبَي ك ن

ة ناو زماني كوردي، شةستةكانيشةوة ثوشانةو و سةرانة و تةنانةت جار جار ئاِر ئار و ئيس ئيسيش كةوتؤت
ي ِراثةِرين، ئينجا كؤمثاينـا جـؤر بـةجؤرةكاني حيـجب، بـازاِر بـِردان،        91ضة  و فيشة  و ثارة لة وَبتان تا 

 تةنانةت طومرط نة  لةسةر سنوور، لة نَيـو شـارةكانيش بـاجي دائريةكـان، شـؤفل و بَيخمـة، شـيش ئـاوديو        
ــا  كــردن ــا بودجــ     2003ت ــاَبن، ئينج ــة، ديســان ت ــريا، ئينجــاش     ي ثرؤس ــةخؤراكيش وةرط ــةوت ب ة، ثــارةي ن

خاكةكةمان  كرا بة كةوطريي كون كوني نةوت، ضي ماوة باجي لةسةر دانةنَين  طوَلةبةِرؤذة فرؤش، ثاكـةت  
فــرؤش، شــريي منــاَل، تةنانــةت دةرمــاني نــةخؤش، ئَيســتاش هــيض نــةماوة، هــةر بينــاي ثةرلــةمان و جــادة    

ي خؤمان و باب و باثرييشمانتان برد و ئَيمةتان وا لَيكرد كـة ئـةمِرؤ   دريةكان، ئةوةش ببةن، تةنانةت تةمةن
هــةين، نـــةخَير ئَيـــوة ثـــارة ئةبـــةن لـــة كاتَيكـــدا كـــة كـــةل و كـــاري شـــةهيدان، ثَيشـــمةرطة، كارمةنـــدان،  
مووضةخؤران، خانةنشينان، هةذاران، تةنانةت دةوَلةمةندةكانيش داروبةردي ئةو وَبتةش لة دةس  حيجب 

، ثةرلةمانيش لةمَيذة كراوة بة دةزطاي )شاف اخلري( حيجب، سةرم سوورماوة ضؤن سةرؤكي هةرَيم ئةناَلَييَن
و سةرؤكي ثةرلةمان و سـةرؤكي حكومـةت و سـةرؤكي ئةمومـةني دادوةري و سـةرؤكي حيجبـةكان و يـة         

تــةكان خــةَل  ســوثا لــة ســةركردةي بَيكــار لــةم وَبتــة بَيــدةنطن و ِرازيــن لــةم ِرؤذطــارة كــة ديســان وة  نةوة 
خةريكن ِرؤن ثيشاني مةمةَل ئةدةن، داواي ثارة ئةكةن لة حكومةت بؤ حيجب   بـؤ ثـارة لـة وَبتـان دـةرز      
ئةكةن  بؤ لة حيجبةكاني خؤتان ثارة دةرز ناكةن  من بةتةما بـووم ئـةم ثةرلةمانـة ثَيشـنيارَي  بكـات بـؤ       

انة، تا خاوةن ماَل دزي طرت، دز خاوةن مـاَلي  ئةوةي ثارة لة حيجب وةرطريَي بؤ حكومةت، بةِراس  زؤر جو
 .طرت

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةزاني سةرةِراي ئةوةي كة وتار ئاسا بوو، ثةيوةندي بةم دانونةوة نةبوو بة هـيض شـَيوةية ، بـةَبم دسـةي     
 .خؤي كرد، تةبيعيية، كا  سةعيد فةرموو

 َيج سعيد حممد:بةِر
 .كي ثةرلةمانَيج سةرؤبةِر

لـة مـاددةي يةكـةم ئةمومـةني وةزيـران لـة هــةرَيمي كوردسـتان بودجةيـةكي سـاَبنة بـؤ حيجبـة سياســيية            
مؤَلةت دراوةكان لة هةرَيمي كوردستان لة بودجةي طش  دابني ئةكات، ثَيويستة ئةطةر زياد بكرَي بـة ثَيـي   

 ساَل و خةباتي دامةزراندنيان ئةو بودجةية دابني بكرَي
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 .سوثال، فةرموو دكتؤر فرست
 َيج د.فرست صويف:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .لةسةر ئةم ماددةية دسة ناكةم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .سوثال، فةرموو كا  ئاري هةرسني
 َيج ئاري هةرسني:بةِر
 .انَيج سةرؤكي ثةرلةمبةِر

حةز ئةكةم جارَي ئةوة بَلَيم كة بة تةئكيد لَيرة لةسةر ئةم دانونة دسة ئةكةين ئةم دانونة بؤ حيجبةكاني 
خؤمان دانانَيني، شتَيكي طشتطري دائةنَيني تةنانـةت مشـولي ئـةو حيجبانـةش ئـةكات كـة تـا ئَيسـتا لـة دايـ            

بـي خؤمـان، و زيـاتر بـة عةينـةكَيكي      نةبوون، بؤيـة زؤر ثَيويسـتة مةسـافة وةرطـرين لـة مةصـَلةحةتي حيج      
نيشتيمانييةوة سةيري ئةو دةزية بكةين، ثشتيواني لة دسةكاني وةحيدة خان ئةكـةم، و موبحةزةيةكيشـم   
هةية، لة سةرةتاي ئةم دانونة كؤمـةَلَي  تـةعريحم هةيـة نـةكراوة، لـة حاَلـةتي حيـجب، حيـجب يةكَيكـة لـة           

ة بؤ حيجبي سياسي، شـَيوازي زؤرن، لـة وَبتـاني دميوكراسـي ئـةو      رة ئيدارةييةكان كة هةَلبذَيردراوسكرةكتَو
رة جياوازانةش لَيرة و لةوَي جارجار بةشداري هةَلبذاردن ئةكـةن، و كورسـي ثةرلـةمانيش    ؤشَيوازة سكرةكت

بةدةست دَيـنن، بؤيـة لةسـةر ئـةم ماددةيـة كـة يةكةمـة، ماددةكـاني تـريش نـاوي خـؤم نووسـيوة بـؤي، بـة               
بـوو تـةعريحم هـةبَي، دووةم، حيجبـي سياسـي ئيجافةيـةكي بـؤ بكـرَي بـة موكـةويناتي           بؤضووني مـن حـةق   

 .سياسي، دةوارةي سياسي، شتَي  لةو بابةتة كة جائيجة لةو كؤمةَلطاية هةبَي، سوثال
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو كا  ابو بكر
 َيج ابو بكر عمر )ابو بكر هةَلةدةني(:بةِر
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 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانِربة
من ثَيم باشة ئةوةي نووسراوة حيجب بودجةيةكي ساَبنة وةرئةطرَي، بكرَي بة مينحةيةكي ساَبنة، ضـونكة  

ي ياساي ئةحجاب بة مينحة هاتووة، حيجبة سياسـييةكان مينحةيـة  لـة بودجـةي سـاَبنة لـة        14لة ماددةي 
 .هةرَيم وةرئةطرن

 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سة

 .سوثال، فةرموو كا  ئومَيد
 َيج ئومَيد  حةمة علي:بةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ئةمةوَي دووخاَلي زؤر بة كورتي ئةوة بَلَيم كة ِرَيكخسنت و داناني ثَيوةر بؤ ثَيـداني بودجـة بـة حيجبـةكان     
جـة بـة شـَيوةي تـر و بـة  نـاِرَيكي و       ئةمة حاَلةتَيكي تةندروستة، ضونكة ثَييشووتر ئةوةمان نةبووة، و بود

ناياسايي دابةش كراوة، لةم خاَلـة زؤر زؤر طرنطـة، هةرضـةند ثـَيم وايـة بَيطومـان ئـةو بودجـةي كـة ديـاري           
 .كراوة بؤ هةر كورسيية  زؤرة، ئةكرا كةمرت بَي، سوثال

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو كا  سؤران
 ر:َيج سؤران عمبةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ماددةا يةكةم: كة دةَلَي ئةمومةنى وةزيران بودجةيةكى ساآلنة بؤ حيجبةكان لة بودجةا طش  ديارا 
( مليار وةكو ئةو تةمخينةا لة 14دةكا، من دةمةوَا ئةوةا خبةمة سةر وةكو روونكردنةوةية  مانطانة )

اوروون بَي ضةند لة بودجةا طش  دةِروا بؤ حيجبةكان لة ليذنةا دارايي كردوومانة، وةكو بؤ خةَل  بةرض
ئةساسةوة، مانطانة ضواردة مليار و سَي سةدو بيست مليؤن دةكا و، ساآلنة سةد و حةفتا و ية  مليار و 
هةشت سةد و ضل مليؤن دةكا بة ثَيي ئةم ثةيِرةوةانةا لةم ثِرؤذة ياسايةدا هةية، واتا لة كؤا ئةو سةدو 

ةوة هيض 2014ض مليارةا كة ئَيستا ساآلنة وةكو سول ة دةدرَا بة بيةنةكان و لة سةرةتاا ساَلى هةشتا و ثَين
( مليار لةو سول ةية كة سةدو هةشتا و ثَينض مليارة، دةطةِرَيتةوة بؤ 14سول ةية  نةدراوة، نجيكةا )

هةرميى كوردستان  %(ا بودجةا طش 1بودجةا طش ، واتا ئةو بودجة طشتييةا كة بؤا دادةنرَا، لة )
دةكا كةمرت يان زياتر نيسبةيةكي زؤر كةمة، بؤ ئةوةا خةَل  وا نةزانَي كة ئةمة بةهةدةردانَيكي طةورةية 

 لة سامانى طش ، سوثال.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو بةهار خان،

 بةِرَيج د. بةهار عبدالرمحن حممد:
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 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
كاتَي ئةم ماددةا يةكةمى ئةم ياساية ئةخوَينيتةوة، يةكسةر لة زهنييةت شتَي  دروست دةبَيت، ضونكة 

دراوةكان يةكسةر شتَي  دروست دةبَي كة هةندَي  حيجبى  لَيرة وتوويةتى بؤ حيجبة سياسيية مؤَلةت
لة ماددةا دووةمدا  سياسى مؤَلةت ثَيدراوة، بةآلم بودجة مشولي ناكات، ئةطةر ضي موعالةجةا ئةمة

كراوة، بةآلم من ثَيشنيار دةكةم، بؤ ئةوةا لة ماددةا يةكةم و سةرةتاا دةستثَيكي ياساكةدا دةست ثَي 
نةكات ئةو ئيشكاليةتة، ئةوةا لة ماددةا دووةمدا هاتووة بهَينرَيتة ماددةا يةكةم، بةثَيي ئةو ثَيوةرانةا 

دابني دةكرَا، واتة خبرَيتة بةيين ئةوةا لة هةرَيمي  لةم ياسايةدا دياري كراوة، لة بودجةا طشتيدا
كوردستاندا لَيرة بةثَيي ئةو ثَيوةرانةا لةم ياسايةدا دياري كراوة، لة بودجةا طشتيدا دابني دةكات، 
هةروةها ثشتطريا بةِرَيج مامؤستا بةكر هةَلةدني دةكةم، كة بودجة بكرَا بة مينحة، بؤئةوةا ثَيَةوانة 

 ةو ياسايةا لةطةَل ياساي ئةحجاب هاتووة، سوثال.نةبَي لةطةَل ئ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. جوان خان،
 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
  بةو من دةزامن هةر حيجبَي  ئةطةر دايبنَيي دةبَي بودجةا هةبَي، وآلتةكانيش بة حيجب دةِروا، بةآلم نة

شَيوةيةا، من دةت دةن  نادةم بةو ياساية، نايدةمَي، ضونكة زؤر طةندةَلي تَيداية، تي ساَل كراية، كو 
بةشةر دةضَيتة خةياتي، تكاية ضؤن رَيطاتداية كا  فةرهاد سةنطاوا ئةوهاش رَيطاش بة من بدة، 

َي، لة سةر ماددةا يةكةمة بة جةنابيشت دائيمةن دةَلَيي ئازادة ئةندام ثةرلةمان راو بؤضوونى خؤا بَل
طشتيشة، بهَيَلة دسةكةا بكةم با لة دَلم دةرضَي، لة دوَينَيوة من لة حاَلةا نةفسي دامة لة بؤ ئةو ثِرؤذة 
ياسايةا، بهَيَلة دسةكةا بكةم برام، ضونكة ئةو بودجة زةبةبحة بةِراستى حةسةب ئةهوائي حيجب 

وَا، تي ساَل كراية بؤ حيجبةكان، دةت مةعقول و مةنتقي نيية، دانراية، كو من دةضمة خةياتي تي ساَلم دة
غةدرَيكي زؤر طةورة كراية، وسكتيشم دةكةن، دةَلَين ئةوة باشرتة لةوةا رابوردوو، مةمنوون بة بةوةا، نا 

من دةردارا ئةو خةَلكةمية برادةران،  عناا من دةورم ضيية لَيرة ئَيستا وةَلة مةمنوون نامب بةوةا، مة
 )قل احلق ولو على نفسك(َيجان، بةخواا موزايةدةا سياسي ناكةم، لة سةر حةق دسةا دةكةم، دةَلَي بةِر

راستة ئَيمة لة بةرذةوةندا حيجبةكان دةدوَين، بةآلم بةسة لة  )قل احلق ولو على حزبك(من دةَلَيم 
تمانةيان بة من داوةو بةرذةوةندا حيجبةكان دسة بكةين، با لة بةرذةوندا ميللةتةكةا دسة بكةين، كة م

( لة ئةموال هةية، بذيرتلَيرة دانيشتوومة دسةا بكةم، تكاية مةمرِبة، ضونكة هةدر لة ئةموال هةية، )
واديعي نيية، لةطةَل ئةوةش لةطةَلة من بن بةِرَيجان، تكاية بهَيَلن دسةكان بكةم تكاية، دوايي تةعليقي لة 

 سةر دسةا من بدةن،
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا
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دةزاني تؤ دةرفةتت هةية، لة سةر ثَيوةرةكانى كة دياريكراوة لة ماددةكانى تر، د. جوان تؤزَي  هَيور بةوة، 
بةو شَيوة مونادةشة ناكرَا، لة ناو هؤَلي ثةرلةمان، ضيت هةية دةتواني باسي بكةا راي خؤت بَلَيي، لة 

ر ماددةكان ضيت هةية باسي بكة، بةآلم ثَيويست ناكا بةم سةر ماددةا ية  ضيت هةية باسي بكة، لةسة
تةهةورة و تؤ وابجاني بةل تؤ نيشتيمان ثةروةرا و ئةندامانى ترا ثةرلةمانى كوردستان هةموويان 

 فةرموو د. جوان خان. خؤفرؤشن و حيجبةكانيش خؤفرؤشن، بةم شَيوةية نيية، تكاية تؤزَي  لة سةرخؤ،
 عجيج: بةِرَيج د. جوان امساعيل

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 تكاية، بةم شَيوةية تةفسريا مةكة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تكا دةكةم، هيض ثةرلةمانتارَي  موزايةدة نةكات بة سةر ثةرلةمانتارةكانى تر، فةرموو د. جوان خان،

 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام ثةرلةمان لَيرة هةية، هةموو نيشتيمان ثةروةرن، من 111لة من تَيبطة، بجانة من ضي دةَلَيم، )
، بةآلم حيجبةكة ناهَيَلي دسةا خؤت بكةا، راوةستة دسةكةا خؤم بكةم، من كة (فشر دسم علي)ا

كة من دةيكةم، تكاية  ئين يعال دةكةم كة غةمي دةخؤم، برادةران وام لَي دَا، يةعين ئةمة تةمسيلي نيية
وةزعي نةفسي من تةددير بكة، ئةوة بةهَيواشي دسةا دةكةم، ئةطةر بودجةا ئةوها بِروَيين، مةعناا 
هاووآلتي دةبَيتة عةبدا ئةو حيجبةا، لة جياتي بََي مةعاشي لة حكومةت وةرطرَا، مةجبوور دةبَي 

بَي لةطةَل وةخ  ئينتيخاباتي ضونكة مةعاشي لة حيجبةكةا وةرطرا و، دائيمةن سةرشؤِريش دةبَي، دة
بودجةا هةية، دةبَي هيض مةود ي نةبَي، ئةوة ية : دوو: جَيطاا تةعةجوبة، لة دوَينَيوة ئينديهاشم 

%(ت كرد، باشة خَيرة 50كرديية، تؤ تةديمي مةعاشي ئةندام ثةرلةمانت كرد، هي وةزيرت كرد، لة )
 )السكوت عن احلق الشيء(، حيجبةكان ئةو بودجة زةبةبحةا دةديَي، يةعين

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تؤ لة بابةتةكة دةردةضي، بامسان كرد، تكاية طوَا بطرة، ئةم موزايةدانة مةكةن، حيجبة سياسييةكان لة 
نض مانطى يةكةوة بودجةيان وةرنةطرتووة، مووضةا فةرمانبةران، مووضةا ئةندامانى ثةرلةمان، مانطي ثَي

دراوة، مانطي شةش نةدراوة، بؤية تكاية ئةم موزايةدانة مةكةن، حيجبة سياسييةكانيش بةشَيكن لة 
ثِرؤسةا سياسي هةرَيمى كوردستان، ئَيمة دةمانةوَا ميجانييةكةيان بة ياسايي بكةين، ميجانييةا 

دةرةوة، بةثَيي ثَيوةر بَي،  حيجبةكان بةثَيي ياسا ثَيويست دةكات بة ياساية  ديارا بكرَا، لة ميجاج بِرواتة
تؤ بةدَلتة بة دَلت نيية ئةتواني دسةا لة سةر بكةا، بةآلم ئةمة مةَلَي ئةوة كا  فةرهاديش بةم شَيوةية 
دسةا كرد، ئةمة مةكةن بَلَيني وةَلة فةرمانبةر مووضةا وةرنةطرتووة تؤ دَيي ميجانيية بؤ حيجب دةبِرا، 
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يةا وةرنةطرتووة، تكاية ئةطةر لة سةر ماددةا ية  دسةت هةية انيَلةن حيجب لة مانطي يةكةوة ميجئةس
 فةرموو دسةكانت بكة و، ئةطةر نا لَييطةِرَا بؤ ماددةكانى تر،

 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يجبة ئيش ةا خؤا هةية، خؤ هاووآلتي لة ناو ئةو حيباشة، من بيدايةت و ، و  هةر حيجبَي  ميجاني
دةكات و، دةبَي بودجةا هةبَي، بةآلم دةَلَيم بةم شَيوةيةا نةبَي، بةو طةندةَلييةا نةبَي، بةو بودجة 

 حةا نةبَي،زةبةب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ماددةا ية  ضيت هةية   فةرموو د. جوان خان،
 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:

 ةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرل
 ( مليؤن،30( مليؤن بَي، كاكة بيكةنة )60ماددةا ية : نابَي )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةوة ماددةا ية  نيية،  فةرموو كا  عبدالرمحن،

 :رضابةِرَيج عبدالرمحن علي 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكَيكيان لة راستيدا من بؤ خؤم وةكو رةئي من دوو، سَي، تَيبيين و خاَلم هةية لةسةر ماددةا ية ، 
شةخسي خؤم لةطةَل ئةوةدا نيم، بودجةا حيجب دابني بكرَا، واتة حيجبةكان بودجةيان لةبيةن 
حكومةتةوة بؤ ديارا بكرَا، ئةوة رةئي خؤمة لة راستيدا، خاَلَيكي تر، من داوا دةكةم ثةرلةماني كوردستان 

 سييةكاني هةرَيمي كوردستاندا، ضاكسازا بكات لة ياساي ثارتة سيا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةمة هيض ثةيوةندي بة بابةتةكةوة نيية، ياساي حيجبة سياسييةكامنان نةهَيناوةتة بةر ط توطؤ تا تؤ 
 ةم ياساية، فةرموو كا  عبدالرمحن.داواا ضاكسازا بكةا، ماددةا ية  ل

 :رضا بةِرَيج عبدالرمحن علي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

%( واتة لة سةدا ية  كةمرت، لة 0,5ئةو بودجةيةا كة ديارا دةكرَيت با بودجةية  بَيت نةطاتة زياتر لة )
 سةدا نيو بَيت، زياتر تَيثةِر نةكات لة بودجةا طش  هةرَيمى كوردستان، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ل،فةرموو كا  عاد

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( دةوَلةت 125( دةوَلةت لة دونيادا )185وةَلة من دةمةوَا هةر بؤ وزوحَي  رةنطة ئةطةر هةَلة نةمب لة كؤا )

 نة بودجةيان هةية لة بودجةا طش .ئةم ياسايةا تَيدا بةردةرارة، ئةو حيجبا
 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك 

 لة سةر ماددةا ية  ضيت هةية  فةرموو كا  عادل،
 بةِرَيج عادل عجيج شكر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلة هيَم نيية، بةآلم من ثَيم واية هةر موزايةدةكردنَي  لة سةر ئةم ياساية، ثَيم واية برادةرَي  

لة هةموو شتَي  حيجبةكةا خؤا دةطرَيتةوة، موزايةدة بكات وتارا حةماسي خبوَينَيتةوة، ثَيم واية بةر 
 بال لة دةركردنى شؤفةَل ئةوانة،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  زانا،

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداللة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 مان نةكةن،تكات لَي دةكةم، ئاوا بِروا ط توطؤ ناكرَا بة موزايةدة، تكاية ئيست جاز
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تكاية بَي دةنطى، من جةلسة رَي  دةخةم، رَيم ثَي نةدا، تةواو، سةرةِراا ئةوةا رَيم بة كا  فةرهاد دا، 
هةموو دسةكاني خؤا كرد و، رةنطة بةشَيكي زؤر لة ثةرلةمانتاراني نيطةران كردبوو، بةآلم لَيطةِرَين من 

 ةِرَيوة دةبةم، فةرموو مامؤستا عمر،جةلسة ب
 

 بةِرَيج عمر صاحل عمر )كؤضةرا(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من تَيبينية  هةي ل سةر دسةا جةنابت و، ئةو ئةندامانى ثةرلةمان، د بَيذن موزايةدة، ئةز حةز دكةم 
موزايةدةية، ئةظة رةئيا  حوريةتةكا كامل بدةنة ئةندام ثةرلةماني تةعبري ذ رةئيا خؤ بكةتن، نةبَيذنة

ويية تةعبريَا خؤ دكةتن، هةر يةكى ذا مونتةَلةدةكي هةي، هةر يةكي شتةكي هةا، بةل ئيتيهامة ية  
دَي جَيكةت ئةظة ئَي ، يا دووَيَي: ل سةر ظى بابةتي مةوزوعَي بودجَي،  او دوو بكةين، ئةظة تةشةنووجةك

ةوا تةسةروف ب ماَلَي ظى وآلتَي كرية و، ميجانييةدا كرية، مة د ظى وآلتَيدا ئةم هةمى زانني كة ئةحجابا ض
ئةظرَوكة بَيتة رَيكخسنت و تةنجيم كرن و وةكي طةلة  وآلتَي دونيا تشتَيكي تةبيعيية، بةل دةناعةتا من 
خةَلكَي مة هةند بريندارا هةتا خؤ بةعس كرنَي ذا، دةناعةتا من ثةرلةمان نةَيي موافةدةت بوون 
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ئينانة ظي بابةتي دظَى فةترَيدا، ئةز لةطةَل ئةسَلي ثِرؤذةا نيمة ظَيطاظَى بَيتة تاوتَيكرن و سةرؤكايةتي بؤ 
 سوعبةت سةر بَيتة كرن، ئةز حةز كةم دةناعةتا مة ئةظةية ئةظ بابةتة هةمى بَيتة تةئجيل كرن،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
، بةآلم ئَيمةا دةستةا سةرؤكايةتى مولجةمني بةثَيي ثةيِرةوا مامؤستا عمر جةنابت راي خؤتت وت ثَيشرت

ناوخؤا ثةرلةمان راثؤرتي ليذنةكان سةبارةت بة هةر ثِرؤذة ياساية  تةواو بوو، ثَيويست دةكات خبرَيتة 
 بةرنامةا كار، سوثال بؤ جةنابت، فةرموو د. شوان،

 باوةمري )د. شوان دةآلدزةيي(: مصطفىبةِرَيج عمر 
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيج

وةَلة ئَيستا من هةر لةطةَل ئةوةدام كة ئَيستا كاتةكةا كة مووضةا مانطى شةش نةدراية، سول ةا 
عةدارات و زةواج وةستاوة، ثَيشرتيش زؤر بال لةوة دةكرا، ئةو دوو حيجبة دةسةآلتدارة بودجة بةهةدةر 

َيستا هةر ئةو بودجةية بةشَيوازَيكى عادةنة، دةدةن، كة ئةو بودجة ثَيشرت بال لة بةهةدةرداني كراوة، ئ
بةشَيوازَيكى زانس  حيجبيانة، بة ئةجيندايةكي رَي  و ثَي ، ئةوةا كة ثَيشرت ثَيي دةوترا بة هةدةردان، 
ئَيستا دابةشكراوةتةوة بةسةر ئةو بيةنانةدا، با من زةرةريش بكةم، ئةم هةموو كورسيانة ريجكراوة زةربى 

ئةطةر بِريين دوتى خةَلكى كوردستان نةبَي ضي ثَي دةَلَين  لةبةر ئةوة من لَيرة ثَيشنيار  شةس  بكة، ئةوة
%(ة بكِرَيتة لة سةدا نيو، با خةَلكي كوردستان 1%(ة، ئةو لة )1دةكةم ئةوةا كة كا  سؤران باسي كرد لة )

 تةوة بودجةا طش ، سوثال.بجانَي ئةو ثةرلةمانة كة ثَيشرت بةهةدةر دراوة، ئةوة ئامادةية نيوةكةا بدرَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  دَلشاد.
 

 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر ئةظ ئاخافتيَن ذ بَي ئةندام ثةرلةمانَى بةِرَيج ل فراكسيؤني جودا جودا هاتينة بةحس كرن، 
ابا سياسييا بيت، ئةز د رَي دةمة خؤ بة ناوا ثارتي دميوكراتي كوردستان وةكو سةبارةت بودجة ئةحج

 فراكسيؤنا ثارتي، ية  دينار مة نةظَيت، ئةطةر رازينة بة بهَينة بودجَى نووكة دَي ئيلغا دكةين، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو كا  ابو كاروان
 
 

 ن فارل )ابو كاروان(:بةِرَيج عبدالرمح
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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من ثَيم واية لَيرة ئيجافةا ئةم فةدةرةية بكرَيت لةطةَلدا با بَلَيني هةمان ماددة، بوار بدرَيتة ئةمومةنى 
وةزيران بة بِرا بةهاا كورسيية  تا دوو كورسي بداتة ئةو حيجبانةا كة لة دةرةرةوةا هةرَيمى 

 دجة وةردةطرن لة كوردستاندا، ثَيويست ناكات ناوةكانيان بوترَا، سوثال.كوردستان و ئَيستا بو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  ئايدن،
 بةِرَيج ئايدن معروف سليم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بة سياسيية لة ماددةا يةكةم ئةمومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان، بودجةيةكى ساآلنة بؤ حيج

مؤَلةتدراوةكان، لَيرةدا من تةئيدا كا  ئارا هةرسني دةكةم كة دةَلَي بكرَيت بة دةوارةا سياسي و، لة 
جياتي حيجبي سياسي بكرَيتة حيجب و بجووتنةوة و رَيكخراوة سياسيية مؤَلةتدراوةكان لة هةرَيمى 

َي، ثَيداني بودجةا حيجبةكانى هةرَيمى كوردستان، موبحةزةا دووةم: لة سةر عينواني ثِرؤذةكةية، كة دةَل
كوردستان، ئةو ثَيدانة زيادة، مبَينَيتةوة بودجةا حيجبةكانى هةرَيمى كوردستان، لةبةر ئةوة لة 

 عةرةبيةكةش بةم شَيوةية هاتووة، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو مامؤستا مةِروان،
 ني )مةِروان كةآللي(:بةِرَيج حسني امساعيل حس
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ش  و برايامنان كة ئةطةر بوارم ثَي بدةا ثَيم خؤشة ئةو سَي روونكردنةوةية بدةم، ضونكة زؤرَي  لة خو
سةر بةرنامةا كار دسةيان نةكرد، لة سةر ئةو ماددة دسةيان نةكرد، ئةطةر بواريشم ثَي دسةيان كرد لة

م و دسة ناكةم، بةل سَي خاَل ثَيم خؤشة بة دَلسؤزا بؤ خؤم و بؤ خةَلكي نادةا من ئيلتيجام دةكة
كوردستان روون بكةمةوة، خاَلي يةكةم: حيجب شتَيكي سةير نيية لة هةرَيمى كوردستان، هةَلقوآلوا ئةم 
كوردستانةية، رؤَلةا ئةو خةَلكةن، كوِرا من و كوِرا تؤ و من و تؤين ئةم حيجبانةمان ثَي  هَيناون، 
جسمَيكي غةريب نيية لة دةرةوة هاتبَينت، ئةو حيجبانة بوون لة رؤذة سةختةكان كة دي اعيان لة خا  و 
ئاو و ئةو وآلت و نيشتيمانة كرد، دورباني زؤريان داوة، حيجبةكانن ئةمِرؤكة لة كاتي سةخت و نارةحةتيدا 

ةسَيكي هةية، مونتةميية لة بؤ ، هةر ك، ئينجا ة ئاسايش بَي، ة شوِرتةئةندامانيان ثَيشمةرطةكانيان
جيهةتَيكي سياسي لة سةنطةرةكاني ثيشةوةن و دي اع دةكةن، خاَلَيكى ديكة زؤر بة دَلسؤزا دةَلَيم: ئةطةر 
ببَيتة ئةو موزايةداتة، ضونكة بةحوكمى ئةوةا لةوانةية تؤزَي  موتةليع تر مب لة رووا ئيت اداتي 

رَينت دةيَلَيم، ئةوانةا كة موزايةدة لَيرة دةكةن ثَيم خؤشة كة سياسي، ئةوةا كة لة ذوورة تاريكةكان دةك
دةَلَين با بودجةا ئةحجاب زةبت بكرَينت و بنووسرَينت، بؤ ئةوةا نةضني دوو بة دوو بثاِرَيينةوة، ئةوانةا 
كة لَيرة دةَلَين دي اع لة دوتي خةَل  دةكةن، من ئاطادارم دوو بة دوو دةضن دي اع لة سةرؤكى هةرَيم 
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دةكةن كة بة شَيوةيةكي نا دانونى ثارة وةربطرن، بؤ ئةوةا ئةو ثاِرانةوة نةمَينَينت، با لَيرانة حيسةا 
خؤيان وةربطرن و ئينجا ضةندا بةركةوت، هةرضةندةكي بةر نةكةوت با وةربطرين، هيوادارم لة سةر 

طة هةية دةخيةينة روو، فةدةرةكان خةَل  دسةا خؤا بكاتن، ئةطةر نا ش  تر بة موستةمسة  و بة بةَل
 سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  سابر نودتةا نيجاميت هةية 

 بةِرَيج سابر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة بةثَيي ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمان، هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان، ئازادة راا خؤا لة سةر هةر 
َي ، هةر ثِرؤذةية  بَلَي و، ثةيِرةوا ناوخؤ ئةم بابةتةا تةنجيم كردووة، بةآلم رجائةن با شعورا باس

يةكرت بريندار نةكريت، ئةطةر ئَيمة دسة لة سةر دؤخَيكي تازة دةكةين، ئةمة دؤخَيكي تازةية ثَيويستة لة 
لة سةر ئةوةية هةنطاوَي   سةر بةم با ئةو دؤخة تازةية تَيروانينةكامنان تةرح بكةين، ئةطةر دسة

بطةِرَيينةوة بؤ دواوة، هةريةكة هةنطاوا دواوةا خؤا ببييَن و، ئةوةا ثةيوةندا بة دةستةواذةا 
موزايةدةوة هةية، ئاسايية ثةرلةمانتارَي  بة منى ثةرلةمانتار بَلَي تؤ موزايةدة دةكةا و، موزايةدة مةكة، 

دةستةواذةا موزايةدة و موزايةدةكارا بةكار نةهَييَن،  بةآلم داواكارم لة جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان،
جةنابت موحامي ئةو ثةرلةمانةا، ئيدارةا جةلسةكة دةدةا، مةوديعي تؤ لة ثةرلةمانتاران جياوازترة، 
بةآلم مةسافةيةكيش بهَيَلةوة بؤ ئازادا بريوِراا برادةران، ئينجا لة هةر ضوارضَيوةيةكدا مةنتقةكان روون 

 ادارم جةنابت نةضيتةوة ناو ئةو بؤتةيةوة، سوثال و وازحن، هيو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيج كا  سابر، وةكو ضؤن دةبَي دي اع لة هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان بكةم، راا خؤا بة ئازادا بَلَي، بةآلم 
دسةا ئةندامَيكي ثةرلةمان دَلي طران دةبَي ثارَيجةرا هةموو ئةندامانى ترا ثةرلةمان بكةم كة رةنطة بة 

بيَب، بةِراس  دةبَي ثارَيجةرا لة هةموو ئةندامانى ترا ثةرلةمانتارانيش بكةم، كة ئةنداميكي ثةرلةمان 
دةيةوَيت بةشَيوةيةكى تر ثَيناسة و، تةفسري بؤ سلوكيان، بؤ دةنطيان، بؤ دسةكردنيان بكا، بؤية ناضارم 

ا ئةندام ثةرلةمانيش بكةم، بؤ ئةوةا نودتة نيجامي نةطريَا، ئةندامي هةندَي  جار دسة لة سةر دسة
ثةرلةمان دسة لة سةر ئةندامي ثةرلةمان بكا، بؤية هةمووتان بة سين  فراوانييةوة ئةمة رةضاو بكةن، 
من لَيرة ناضارم راا هةموو ئةندامانى ثةرلةمان، هةَلوَيس  هةموو ئةندامانى ثةرلةمان و، ويذدان و 

يةت و كارو ثِرؤذةا هةموو ئةندامانى ثةرلةمان رةضاو بكةم، بؤية ناضارم جارا وا هةية، ئةندامي نةفس
 ثةرلةمان رابطرم و، دي اع لة ثةرلةمانتارانى تر بكةم كة راا خؤيان بَلَين، فةرموو د. شَيركؤ،

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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م نووسي بوو، من ثَيشتيواني لة دسةا كا  ابو بةكر هةَلةدني و كا  عبدالرمحن وةَلة من ثَيشرتيش ناو
علي دةكةم، ناوبنرَا هاوكارا و، ثَيشنيازيش دةكةم بكرَا بة لة سةدا نيوا بودجةا هةرَيمي كوردستان كة 

يكؤمَينتانةا %(ا كا  مةِروان دةكةم و، ثَيشنيازيش دةكةم هةموو ئةو د100ثَييان بدرَيت و، ثشتيواني لة )
لة ناو ئةو ليذنة ثةيوةنديدارانة لة سَي مانطي رابوردوودا كة مونادةشةيان كردووة هةر هةمووا بؤ راا 
طش ، بؤ خةَلكي كوردستان بآلوبكةنةوة، يةعين ئةو هاوِرَييانة لة ليذنةا دارايي، لة ليذنةا ناوخؤ، لة 

سيؤن بة فراكسيؤن، ئةندام بة ئةندام ثَيشنياز دةكةم ليذنةا ياسايي، هةر وتووَيذَيكيان كردووة، راا فراك
بؤ خةَلكي هةرَيمى كوردستانى بآلوبكةنةوة و، من لةطةَل ئةوةدام نة  بودجة نةبَي، دِرانَي  نةدرَا بة 

 حيجبي سياسي،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  ئومَيد، 
 :بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن )خؤشناو(

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لة دسةكاني مامؤستا مةب مةِروان، ئةمة كة فرسةت بوو هؤَلي ثةرلةمان بووة ستؤديؤا راديؤ، هؤَلي 
ثةرلةمان بووة سةكؤا وتاردان، هؤَلي ثةرلةمان بووة هةموو شتة ، نةبووة هؤَلي ثةرلةمان، دوو: ئةوةا 

ؤبوونةوةا ذوورة تاريكةكان كة ئةو ناوةا لَينرا، يان مامؤستا مةب مةِروان وتى، ئَيمةش دةَلَين ك
كؤبوونةوة داخراوةكان، با دسةكاني ميديا و دسةكانى هؤَلي ثةرلةمان وةكو ية  بَينت، لةبةر ئةوةا ئةوةا 
كا  دَلشاد شعبان وتى، ئةمة سياسةتى رةمسي فراكسيؤني ثارتيية، ئةطةر موزايةدة نيية، يةكةم حيجب 

مةسةلةا بودجةا ئةحجاب، دوو: بودجةا ئةحجاب شتَيكة لةو وآلتة دسةا دةربارةا ثارتي ئامادةية 
كراية، بة ناياسايي بووة، ئةمِرؤ داوا دةكرَا بة ياسايي بكرَينت، ياسايةكة بة كةم و كوِريية، بة كةم و كوِري 

دوَينَيش دسةمان  نيية، شتَيكي ناياسايي بكةيتة ياسايي دةبَي ثَيمان باش بَيت كة بة ياسايي بكرَيت،
دةربارةا هةندَي  شت كرد، ئَيمة لة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان دبوَلمان نيية كةسي ديكة بة 

 ئَيمة بَلَي لة ذَير فشارا ئَيمة بِرياريان لة سةر ثَيشمةرطةدا، 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ومَيد، تةواو بووة، ئةو مةوزوعة، فةرموو كا  ئ
 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن)خؤشناو(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نا، تةواو نةبووة، لة دووا هاتووة، دوَييَن دسةمان لة سةر ئةوة كردووة لَيدوان دراية، كة طواية رازا 

 مة،نةبووينة لة ضاكردني ذياني ثَيشمةرطة، ئةم شةو جارَيكى تر تةكميلةا كراية، دةَلَين بة فشارا ئَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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كا  ئومَيد ئةمة ثةيوةندا بة بابةتى ئةمِرؤ نيية تكاية، وازا لَي بَينة، بةِرَيجيشت دةتواني لة دةرةوةا 
هؤَلي ثةرلةمان دسة كراوة، جةنابيشت دةتواني لة دةرةوةا هؤَلي ثةرلةمان ئةو بال و خواسة بكةا، بة 

ذَير فشارا كةل نةبووة، ئيمجا كؤكراوةتةوة بؤ ئةو بابةتة فةرموو كا  طؤران، بةل دَلنياييةوة لة 
 نودتةا نيجامي بَي 

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة داخةوة، يةعين ئَيستا هيض كةسَيكمان بودجةمان ناوَا، كةواتة با ياسا ثةسةند نةكةين و، من ثَيم واية 
كة دةردةضَي بؤ تةنجميي بودجةا ئةحجابة و، هيض ئةو دسانةا كةمى كردووة و زيادا  ئةم دانونة

( مليارةية، جارَيكي تر بة عادل تر تةنجيم كرايتةوة بة سةر هةموو 185كردووة نيية، ئةو مةبلةغة )
نوجاتيية حيجبة سياسييةكان و، هةموو بيةنَيكيش تةوافودي لة سةر كراية، بةآلم من ثَيم واية ئةم تةشة

و، ئةم ئيحراجييةا ئةندامانى ثةرلةمان لة كاتي دسة كردن لة سةر ميجانيةدا بريتيية لة ية  خاَل، كة 
من ثَيشرتَيش لة ليذنة و، لة ناو فراكسيؤنيش طوتوومة رةب  بةوة نيية حيجب نابَي ثارة وةربطرَا، رةب  

َيمة ثارة بةهةدةر دةدةين يان نا، رةب  بة بةوة نيية مةبلةغةكان زؤرن يان كةمن، رةب  بةوة نيية ئ
زةمةنى مونادةشة كردني ئةم دانونةية كة دؤخةكة لة سةروبةندا دةيرانى دارايية، ئةندامانى ثةرلةمان 
لة دةرةوة طلةييان لَي دةكرَا، ئةطةر نا زةمةنَيكي ئاسايي بَي، من ثَيم واية ثِرؤذة ياساكة، ثِرؤذة ياسايةكى 

ذة ياسايةكي عادلة، لةبةر ئةوة ئةو ئةندامانةا كة دسة لة سةر زةمةنى مونادةشةكة ئاسايية و، ثِرؤ
دةكةن و، ثَيم واية بةشَيكيان لة سةر ئةوة داواا تةئجيليان كرد، بؤية مادام ئةوة تةوافودي لة سةر كراية، 

نونة، لةبةر مةسةلةا يان ئةوةتة دةبَي بة تةوافودةكة ثابةند بني، يان ئةوةتة ئةطةر زةمةنى نيية ئةم دا
دةيراني دارايي و، لةبةر ئةوةا شةش مانطة هيض حيجبَي  دينارَيكى لة حكومةت وةرنةطرتووة و، لةبةر 

ية، حيجب ثارةا وةربطرَا، ئةوة دةكرَا بة يئةوةا دانونةكةش ثةسةند بَي، ديسان حكومةت ثارةا ن
لة سةر حاَلةتى تةشةنوجات دروست نةبَي  تةوافودات بكرَينت لة سةر تةئجيل كردن، بؤ ئةوةا هيَي تر

و، خاَلَيكي تر دةمةوَا بيَلَيم بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، يةعين جارا واية ئةندامَيكي ثةرلةمان لة دةرةوة 
رةئية  دةَلَي، دسةية  دةَلَي، ثَيَةوانةا هةندَي  رةئيية، ياخود لةطةَل نيية، ناكرَا لةم حاَلةتانة 

، لَيرة ئَيمة شتةكان بة تةشةنوجات وةربطرين، من ية  منوونةتان بري دةهَينمةوة، كؤبوونةوةا تايبةت و
كاتَي  سةرؤكي حكومةت هات لة كؤبوونةوةا سةرؤ  فراكسيؤنةكان هةموو ئةو برادةرانة لَيرةن لة 

كةوة، دواتردا لةبيةن فراكسيؤنَيكةوة زؤر بة وازحي ية  بوختانى طةورة بةناوا منةوة كرا لة كؤبوونةوة
 نةشهاتني داواا روونكردنةوة بكةين، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  ئارا، 

 بةِرَيج ئارا حممد عبدالرحيم )ئارا هةرسني(:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةطةر ئةو وةَلةهي، نة سياسةت، نة مونادةشةا سياسي بةم تةشةنوجةوة دةكرَيت، يةعين بةِراس  ئ

ماددانةا جةنابتان دةخيوَيننةوة دةفةرموون، موبحةزةت يان رةئت لة سةر ماددةا ية  ضيية، لة ئَيستادا 
لةوةتةا من طوَا دةطرم زؤرينةا ئةوةا دسةيان كردووة لة سةر ماددةي ية  هيض عيةدةيةكي بة 

ة ئةو فةزا سياسيية ئامادة ماددةا يةكةوة نةبووة، من دةضمةوة سةر دسةكةا يةكةمم، مةعناا ئةوةي
 نيية بؤ مونادةشةكردن بؤ ئةم دانونة، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كا  ئارا، راي جياواز لة ناو ثةرلةماني كوردستاندا دروست دةبَي، بريو راا جياواز هةية لة سةر هةموو 

ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمانى كوردستان وةردةطريين،  ثِرؤذةكان، بةآلم ئةوة بةو ماناية نيية، راا ليذنة
 فةرموون راا خؤتان لة سةر ئةو مونادةشةيةا كة كرا، بدةن.

 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةا دوو ثَيشنيار هةبوو لةبيةن، بةِرَيج وةحيدة يادؤ، لةبيةن بةِرَيج ئايدن معروف، داوا دةكةن كة دةوار
سياسي لة ناونيشانةكة لةطةَل حيجبةكاني هةرَيمي كوردستان بَي، من تةنها ثرسياريان لَي دةكةم، دةَلَيم 
ئةو داواكارييةا ئةوان لة ماددةا دووةم: بِرطةا حةوتةم جَيطاا كراوةتةوة، ئةطةر دةزانن جَيطاا 

ية لة سةر وةآلمى ئةوان رادةوةستني نةكراوةتةوة، هةتا ثَيشنيارةكةيان بة نةزةرا ئيعتيبار وةربطرين، بؤ
لةو بابةتة، دةوارةا سياسي سَي ثَيشنيار هةبوو، داواا لَيبوردن دةكةم، بةِرَيج ئارا هةرسينيش تةئيدا 
كردن، كة دةوارةا سياسي هةم لة ناونيشانةكة دابَي و، هةم لة ماددةا يةكةم دابَينت، من تةنها ئةو 

اا كراوةتةوة دةثَيكَي ئةو هةدةفةا ئةوان هةيانة لة ماددةا دووةم، لة ثرسيارةيان لَي دةكةم، ئةطةر جَيط
 بِرطةا حةوتةم، ئةطةرنا تاكو سياغةا بكةينةوة، سوثال. 

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو امنة، 
 بةِرَيج امنة زكرا سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ظاآل خانَي دةم، خؤ ماددَا دووَي، بِرطة حةفَ ، جَيهَي ثَيشنيارا يا وحيدة خانَى ئةز دَي جةوابا ثرسيارا 

كورسيةكي    يان دةوارةيةكا سياسي ئةو كوتاناطرينت، ضونكى ئةظة بةحسي هةندَا دكةتن هةر حيجبَي
َا تظيا ئةو ثةرلةمانى هةبَينت، ئةظ كياناتَي كو دةرظةا ثةرلةمانينة، كورسي ثةرلةماني نينة، ذ بةر هةند

 زَيدة بَي سةر، سوثال.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو ليذنةا دارايي، 

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من لة سةرمةكةا امنة خاني تَي دةطةم، ئةطةر لة دةرةوةا ثةرلةمان بَيت، هةر بةثَيي ماددةكاني تر 
%( دةنطى كورسييةكيان 20ةعين ئةو حيجبانةا كة لة دةرةوةا ثةرلةمانن، كةمرت لة )مشولي ناكات، ي

هَيناوة، بةثَيي ماددةكانى ديكة مشوليان ناكات، بةآلم ئَيمة خؤمان ئاطادارا ئةو كيانانة بووين، هةر بة 
اندا حجوورا مةبةستةوة لة بِرطةا حةوتةم ئةمةمان نووسيوة، ضونكة ئةمة زياتر بةتايبةتي لة ناو ئةم

هةية، بةمةبةستةوة وتوومانة و، ترسيشمان هةبووة و، ديسانةوة تةئكيد دةكةمةوة شةخسَي  مةسةلةن 
دةوارةية  دروست دةكات، ئةم شةخسة كورسييةكي ثةرلةمان بةدةست دَينَيت، ئةطةر جَيي كةيتةوة، جطة 

دينارا بدةيَ ، ئةو شةخسة دةتوانَي بيبا ( مليؤن 120لةوان كة حاَلةتَيكي تايبةتة، كةواتة هةموو مانطَي  )
بؤ خؤا، زائيدةن مووضةكةا، كةواتة ئةمة دةرطاا طةندةَلي دةكاتةوة، زؤر بةمةبةستةوة ئةوةمان 
كردووة، تةئكيد دةكةمةوة بِرطةا حةوتي، ماددةا دووةم، بةتةواوةتى مشوليان دةكا و، هيض ئيشكاليةكي 

جبي دةرةوةا ثةرلةماني بَيت، دةوارةش بَي يان حيجب بَي مشولي تَيدا نيية سةبارةت بةوان، ئةطةر حي
 ناكات، يةعين ماددةكانى تر رَيطةا ثَي نادةن، دةَلَي دةبَي كورسي هةبَي ثارة بؤ كورسي بدات، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  ظةمان، 
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:

 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي
مةبةستةكةم ئةوة بوو، يةعين لة سةرةتا و ، ئةو حيجبانة كة بودجة وةردةطرن بةثَيي ئةم ياساية، 

، كةواتة 1993( لة ساَلي 17ئةوانةن كة ئيجازةيان وةرطرتووة لة وةزارةتي ناوخؤ بةثَيي ياساي ذمارة )
ةر ئيجافة بكةا، ئةوة عيةجي ئةوةا ثَيويست ناكاتن تؤ بَيي كياناتى سياسي نازامن ضي ئةوانةا لة س

كردووة، ئينجا ئةو ئةحجابانةا يان ئةو كياناتانةا كة ئيجازةا وةرطرتووة، كورسي ثةرلةماني هةية 
 دةتوانن ئةو مينحةية وةربطرن، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
(ا ياساي بودجةا حيجبةكانى كوردستان، 17خؤا ئةسَلةن ئةم ثِرؤذة ياساية ثشت ئةستورة بة ماددة )

بةثَيي ئةوة ئةم ياساية رَي  دةخرَا، ثَيم وابَيت ضارةسةرا كَيشةا كؤتاكان كراوة لة ناو ثِرؤذةكةيدا، 
بةآلم ئةوةا ديكة باسي حيجبة سياسييةكان كراوة لة هةرَيمى كوردستان، ضةند ثَيشنيارَيكي تريش هةبوو 

 ، فةرموو وةآلم بدةنةوة، ئَيوة دسةتان لة سةر نةكرد
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 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرسيارَيكمان لَيكرا، بؤضي تةعاريحم نيية، لة ياساكةدا، لة راستيدا ئَيمة لة بيدايةتدا تةعاري مان دانابوو 
شةية  زؤر لة ماددةا يةكةمدا، بةآلم كة دواتر سةيرمان كرد هةدةف لة تةعاريحم ئةوةية كة و

بةكاربَينيتةوة لة ناو ياساكةدا لة بيدايةتي ياساكة تةعري ي بكةا، سةيرمان كرد وشةيةكى وا نيية، بؤ 
منوونة ئةمومةنى وةزيرامنان تةعريحم كردبوو، كة ئةمومةنى وةزيراني هةرَيمي كوردستان سةيرمان 

سةيرمان كرد، ية  جار بةكار هاتووة، كرد، ية ، دوو جار بةكارمان هَيناوة، ثةرلةمامنان تةعريحم كرد، 
بؤية ومتان هةَلي دةطرين و لةو ية ، دوو جارة ئةسَليةكةا خؤا دادةنَين، حيجبي سياسي لَيرة تةعريحم 

 ناكةين، لة ياساي حيجبة سياسييةكان تةعريحم كراوة،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو ليذنةا دارايي، 
 ةمة صاحل:بةِرَيج علي ح

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من بةشي زؤرا ئةو موداخةبنةا كة كرا، با ئَيمة جَيطةا سةرنج بوو، ضونكة ئةم راثؤرتة ئةوةندةا 
تةعبري لة رةئي فراكسيؤنةكان دةكا، ئةوةندة تةعبري لة رةئي ليذنةا دارايي و ياسايي و ناوخؤ ناكا، ئَيمة 

انياريتان سَي راثؤرتي ليذنةا داراييمان نووسيتةوة لةبةر رةزامةندا وةكو خؤمان تاوةكو ئَيستا بؤ ز
فراكسيؤنةكان ئَيمة دةستكارميان كردووة، واتا خؤتان رازا بوون بةوةا كة ئةم ثِرؤذةية بةم شَيوةيةا 
خوارةوة دابِرَيذرَا، سةبارةت بة حيجب و كياناتى سياسي روونكردنةوةماندا نامةوَا بَمةوة سةرا، 

ةت بة دسةكاني بةِرَيج فةرهاد سةنطاوا و د. جوان، لة راستيدا من ديسان تةئكيد دةكةمةوة، ئةو سةبار
حيجبانةا كة خؤتان نوَينةرايةتى دةكةن، ئةوان بةمة رازا بوون و، ئةوان وتوويانة ئةم ثِرؤذةية بةم 

 شَيوةية دابِرَيذنةوة بؤمان،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شة، كا  فةرهاد راي خؤا وتووة، راا حيجبةكةيان ناَلَي، تكاية با دسةكانى خؤا تةواو بكا، فةرموو با
 ليذنةا دارايي، 

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةبةستم لةو روونكردنةوانة ئةوةية، نامةوَا هةموو شتَي  خبرَيتة ئةستؤا ليذنةا دارايي، سةبارةت 
حيجب نابَي هيض ثارةية  وةربطرَا، ئةمة حاَلةتَيكي ئاسايية، ديسانةوة تةئكيد دةكةمةوة لة  بةوةا كة

( وآلتي دونيا حيجب بودجةا هةية، ئةمةش بة كؤمةَلَي  مةبةستةوة دانراوة، بؤ منوونة بؤ ئةوةا 125)
ئَيمة زؤر بريمان لة  ئةم حيجبة بري لة كؤمةَلَي  رَيطةا نا مةشروع نةكاتةوة بؤ وةدةست هَينانى ثارة،
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ديراسةا ئةمة كردةوة، زؤر لَيكؤَلينةوةمان كرد تةنانةت وةكو خؤمان لة وةزعي دارايي حيجبةكان بؤ 
زانياريتان بةشَي  لة حيجبةكان لةم شةش مانطة ضةندين مليؤن دؤبر دةرزدار بوون، لةبةر ئةوةا 

كوَا ئةم ثارة ثةيا بكةن ئةم دةرزانةا لَي  مينحةكانيان راطرياوة، ئةطةر بةيةكجارا راي دةطرا بَن لة
بدةنةوة  يةعين بَنة كوَا  بةشَيكيان كارمةندا موئةسةسةكانيان و كةناَلةكانيان ئيجن داوة بؤ ماَلةوة، 

 من نازامن ئةم سةرمة لة كوَي هاتووة، 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  دادر، 
 ان رسول:متئؤبةِرَيج دادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةمة وةآلمى ئةم رايانة نيية كة لة ناو هؤَلي ثةرلةماندا وتران،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بة يارمةتى خؤتان، ئةندامانى ثةرلةمان راي خؤيان وتووة، ليذنةكانيش راا خؤيان دةَلَين، فةرموو كا  

 ةية سابر نودتةا نيجاميت ه
 بةِرَيج سابر حممود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
جَيطريا سةرؤكي ليذنةا دارايي راا طةياند، ئةم راثؤرتة تةعبري لة راا ليذنةكان ناكات، يةعين جةنابت 
دةبَي لةم جوملةية هةَلوةستة بكةيت، با، وتت تةعبري لة راا فراكسيؤنةكان دةكات، نة  ليذنةكان، ئةمة 

: سةرؤكى ليذنةش وةكو سةرؤكي ثةرلةمان ثَيويستة وةكو ليذنة نة  وةكو ئةندامَيكي فراكسيؤن ية ، دوو
وةآلمى ثةرلةمانتارةكان بدةنةوة، ئةطةر ثةرلةمانتارةكان رةئيةكيان داوة، موحتةرةمة يان با ئةوان 

بؤضوون وةآلم نادرَيتةوة،  موحتةرةم نيية، ئةكرَا جَيي ببَيتةوة يان جَيي نةبَيتةوة، نة  وةآلم بدرَيتةوة،
دةتواني جَيي بؤ بكةيتةوة يان بَلَيي مةجاىل جَيكردنةوةا نيية، بةثَيي فةن ياسا، فةن ماددة، فةن بِرطة، 
فةن بريوبؤضوونى مةنتقي بةثَيي راثؤرتةكة، دسةكامن تةواو نةكردووة، ئاِراستةا ط توطؤكان لةزةتى 

من لة سةر ئةو بابةتة بكةا، بؤية من ثَيشنيار بؤ جةنابت دةكةم، بؤ ئةوةا تَيدا نةما تا ط توطؤيةكى هَي
ثَيطةا جةنابت دةكةم، ئةم بابةتة هيض تةداعيةتَي  ناطؤِرَا لة مانطَيكةوة بؤ دوو مانطى داهاتوو، 
فةدةرةا دواا ئةمة كؤتايي هاتين خولةكةية، دوو سبةا جةذنة، ئةم بابةتة هةَلبطريا دواا مانطَي  لَيرة 

، بةَلَي ينموومان رَي  بكةوين بة هةمان سياغة و بة هةمان مةنتق ط توطؤيةكي هَيمنانةا لة سةر بكةهة
ئةوة تةعبرية لة راي هةموو فراكسيؤنةكان، دةزانني ئةمة رةهندَيكي سياسي هةية ثَيويس  بة تةوافودي 

ِراستةكان لَيرة و لةوَا و، بةم راستةدينةا هةموو كوتلةكاني ناو ثةرلةمانى كوردستانة، بةآلم دةبينني ئا
 بو بةو ب دا دةِروا، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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كا  سابر تةواو دسةكاني خؤتت كرد، نودتةا نيجاميش نةبوو، بةَلَي ئةو باسي ئةوةا كرد وتي زياتر، 
ي زياتر تةعبري لة راا تؤزي  لة سةرخؤ، تؤش راي خؤت وت لة سةر ئةمة، ئةو باسي ئةوةا كرد، وت

فراكسيؤنةكان دةكا،ضةند جار راثؤرتةكةمان نووسيوة طؤِرانكارميان بة سةر هَيناوة، لة سةر راا 
فراكسيؤنةكان، ئةطةر جةنابت ثَيت خؤش نيية لةو مونادةشةية بةشدار بي دةتواني بِرؤيتة دةرةوة، بةآلم 

ق لة سةر ئةم ياساية بكةن، ئَيستا تةوافوق لة سةر ئةم ئَيوة ضوار ساَل لة خولي ثَيشوو نةتان تواني تةوافو
 ياساية كراية، لة هؤَلي ثةرلةمان مونادةشة دةكرَا و درَيذةا ثَي دةدرَا، فةرموو ليذنةا دارايي، 

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكةا من ئةوة بوو كا  سابر ئةمة ئةطةر دةربِرينَيكي هةَلة بَي، داواا لَيبوردني لَي دةكةم، مةبةست
بابةتَيكة رةهةندَيكى نيشتيماني هةية، فراكسيؤنةكان تةوافوديان لة سةر كردووة، ئَيمة تةرجومةا ئةو 
تةوافودةمان كردووة، نةوةكو شةرحي وةزعي مالي يان ثِرانسيثة مالييةكان ئةوةا لة بودجةا ئةحجابي 

ة، ئةطةر دةربِرينَي  لةبا منةوة بة هةَلة بَي ديسانةوة داواا دونيا هةية، بَينني لَيرة جَيي بكةينةو
لَيبوردن دةكةم، سةبارةت بةوةا كة ثةرلةمانتارَي  ئاماذةا بةوةدا كة ثَيويست بوو لةم ماددة ساَلي خةبات 
 جَيطاا بكرَيتةوة، ئةمة مونادةشة كرا، بةآلم تةوافودي لة سةر نةبوو، بؤية ئَيمةش لة ضوارضَيوةا ئةو

تةوافودة ئَيمةش نةمانتواني جَيطةا بكةينةوة، زؤر تةئكيد لة سةر خاَلَي  كرايةوة، كة ديسانةوة تةئكيد 
دةكةمةوة كة هةموو بية  كؤ  بوون لة سةر ئةوةا كة حيجبةكان لةم مةرحةلة بودجةيان ثَي بدرَيت، 

ة تةئكيد دةكةينةوة، وة  ثَيشنيارا تةئكيد لةوة كرايةوة كة ئةمة نةخرَيتة بةرنامةا كارةوة، ئَيمة لَيرةو
ليذنةا داراييش بؤ حكومةتى دةنَيرين بة رةمسي، تا ئةو كاتةا ئةو دةيرانة ماليية لة هةرَيمي 
كوردستاندا بةتةواوةتى ضارةسةر دةبَيت نة ئةم ياساية جَيبةجَي دةكرَيت نة هيض حيجبَيكيش ثارةا 

بةجَيكردنةوة ثارةكة نادرَيت، كةا ثارةكة دةدرَيت تا ئةم بدرَيتَى، بةآلم ئةم ياساية دةضَيتة بوارا جَي
دةيرانة ماددية ضارةسةر بَيت و  ئَيستاش ئؤتؤماتيكيةن خؤا ئةمة راطرياوة، ثَيشنيارا تر هةبوو كة ئةم 
بودجةية بكرَا بة بةخشني، لة رووا مالييةوة ئَيمة ديراسةمان كرد، ئةطةر بةخشني بَيت، خازيع نيية بؤ 

يواني ضاودَيرا دارايي تةحقيقي لة سةر بكا، بةآلم ئةطةر بودجة بَيت ديواني ضاودَيرا دارايي ئةوةا د
دةتوانَي تةدديقات و لَيكؤَلينةوةا لةطةَلدا بكات، سةبارةت بةوةا كة ئةندام ثةرلةمانَيكي بةِرَيج ئاماذةا 

ئَيمة وةكو ليذنةا دارايي ديسان  بةوةدا كة كورسييةكان زياد كراون، لَيرة دوو كورسي، لةوَا دوو كورسي،
تةئكيد دةكةمةوة، هيوادارم نةضينةوة ناو روونكردنةوةا ئةو تةوافوداتانة ضؤن كراوة  كَي زةخ  ضي 
لَيكردووين  لةبةر كَي زيادكراوة  ضؤن بووة  بةآلم زؤربةا بيةنةكان داواا ئةوةيان كردووة، كورسيمان 

 سَي، دةربووةكة دةستكارا بكرَيت، بةهةمان شَيوة من نامةوَا بَلَيم،بؤ زياد بكرَا، دوو كورسي بكرَا بة 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةل تةنها لة سةر رةئي ثةرلةمانتاران هيض تةوزحيَيكتان هةية  لة سةر ئةوة دسة بكةن، جطة لةوة 

ن، تكاية با ليذنة ثةيوةنديدارةكان راي خؤيان لَيطةِرَين، يةعين ثةرلةمانتارانيش ئازادن راي خؤيان بَلَي
اران راا خؤيان وت، فةرموو كا  رابوون نودتةا تبَلَين، ئينجا دوايي ط توطؤكةش كرا، ثَيم وابَيت ثةرلةمان

 نيجاميية 
 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
زحي دةَلَي ئةمومةنى وةزيراني هةرَيمي ط توطؤكة لة سةر ماددةا يةكةمة، ماددةا يةكةم بة وا

مؤَلةتدراوةكان لة هةرَيمى كوردستان لة بودجةا  يةكوردستان بودجةيةكى ساآلنة بؤ حيجبة سياسي
طشتيدا دابني دةكات، بةطوَيرةا ثةيِرةوا ناوخؤ، ئسلوبي مونادةشةكردني ثةرلةمانيش دةبَي ط توطؤكان 

ةوانةا ثةيِرةوا ناوخؤ هةموو عورفَيكي وتووَيذيشة، بؤية دةستةا لة سةر ئةو بةندة بن، بؤية تكاية ثَيَ
 سةرؤكايةتى دةتوانن ط توطؤيةكة نةهَيَلن بةو ئاِراستةيةدا بِروات، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو هيظا خان، 

 بةِرَيج هيظا حجى مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

%( كةمرت 1يار هةبوو كة داوايان كردبوو، رَيذةا ئةو منحةية كة بة ئةحجابةكان دةدرَينت لة )هةندَي  ثَيشن
بَي، ئَيمة وةكو ليذنةا دارايي ضةند كؤبوونةوةمان كردووة، بةآلم هةر دةبا بطةِرَيينةوة و، راثؤرمتان حازر 

سيؤنةكان لة سةرا رازا نةبوون، %(بوو، بةآلم فراك0,5%( كةمرت بوو، لة سةدا )1كردبوو كة ئةوة نة  لة )
،%(، بةآلم 1ين ئيهتيمام بة دسةكانى ئةوانيش بدةين كة ديسان ئَيستا طةيشتؤتة تةدريبةن لة )وناضار بو

%( مليار، ئةوة 71يتة لة )و%( مليار، بو85( مليار دينار هَيشتا كةمرتة لة ساَلةكانى رابوردوو، يةعين لة )14)
 هةبوو، سوثال. زؤر كةمرتة لةوةا كة ثَيشرت

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو ليذنةا ناوخؤ، 

 بةِرَيج ايوب عبداللة امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وةَلة ئَيمة دوو تَيبينيمان هةية، يةكةميان ئةوةية داواكارين كة بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان دسةكانيان 
بَي كة دةخوَيندرَيتةوة و مونادةشةكة تايبةت بَي بةوة، خاَلي دووةميان: بال لةوة لة سةر ئةو ماددةية 

كرا، ئةو حيجبانةا كة كورسييان نةهَيناوة، بودجةيةكيان بؤ ديارا بكرَا، ئةو حاَلةتة لة ماددةا دوو 
ة هةر بِرطةا ضوارةمدا جوان روونكراوةتةوة، ئةو برادةرانة خوَيندنةوةا ماددةكة بكةن، نووسراو

حيجبَي  بةشدارا خولي بةردةوامي ثةرلةماني كردبَيت و كورسي بةدةست نةهَينابَي، بةآلم رَيذةا لة 
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%( دةنطي 20%( دةنطي ثَيويستى كورسي بةدةست نةهَينابَي، يةعين ئةطةر حيجبَي  لة )39%( بؤ لة )20)
 كورسييةكى بةدةست نةهَينابَي، كة دةكاتة ضوار هةزار دةن ، 

 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 
 كا  ايوب ئةوة ماددةيةكى ترة، ئةوة لة كاتي خؤيدا وةآلم دةدرَيتةوة،

 بةِرَيج ايوب عبداللة امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤية كة ذمارةا دةنطةكة ئةوةندة نةتوانرا بهَينرَيت، ئايا لة هةرَيمي كوردستان حيجبَي  نةتوانَي ضوار 
 زار دةن  بةدةست بَييَن بؤ هةَلبذاردنَي  لة خولَيكي ثةرلةمانيدا، ضؤن بودجةا بؤ ديارا بكةين،هة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمانيش دسةيةكي هةية لة سةر ئةو ط توطؤيةا لة ثةرلةمان دةكرَا،

 طريا سةرؤكي ثةرلةمان:/ جَيئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة كةش و هةواا دانيشتين ئةمِرؤ بة دَلي هةموومان نيية، بةِراس  لة سةر هةموومانة هَيمن و لة سةر 
خؤتر بني، كة هةموومشان دةزانني ثةخشةكة راستةوخؤية و، بةِراس  رةنطدانةوةا خراثى دةبَي لة سةر 

ورةا ثَيشمةرطة، لة سةر ورةا ئةو خةَلكةا دةنطيان داية ئَيمة، ئَيستا هةموومشان  ورةا خةَل ، لة سةر
دةزانني تةوافودَيكي سياسي باش هةية لة هةرَيمى كوردستاندا و، ئةو تةوافودة رةنطي داوةتةوة لةسةر 

و تةشةنوجاتة رَيككةوتن لة سةر هةندَي ثِرؤذة ياساي طرن ، حةديقةت هةر لة سةرةتاوة و لة دوَينَيوة ئة
دروست بووة، كارا ئَيمة ئةوةية بةِراس  هَيمنانة ئةو مةسةلةية بةرةدوام بكةين و تةواوا بكةين، 
مةسةلةا ثارتة سياسييةكان ئةو دسةا براا بةِرَيجم كا  مةِروان كردا حةديقةت زؤر لة جَيي خؤا بوو، 

رمةتي هةية، يارمةتييةكة بودجة بَي يان لة ثارتة سياسييةكان هةموومان باش دةزانني ثَيويستيان بة يا
يارمةتى بَي و، هةر ناوَيكي بؤ دابنَيي، بةآلم دةبَي بة ياسا بكرَينت و، هةموومان طلةييمان هةبوو لةوةا كة 
ئةمة بة ياسا نةكراوة، ئَيستا زةمينة لة بارة بة ياسا بكرَيت، ئةطةر هةموومان ية  دةن  بني و كؤ دةن  

شرت لة ئَيمة حاَلى دةبن و باشرت لة ئَيمة تَي دةطةن، بةآلم وةَلة هةرية  بة ئاِراستةية  بني، لة دةرةوة با
دسة بكاتن، لة دةرةوة لة ئَيمة تَيناطةن، تةسةور دةكةن هةر لة ئَيستاوة خةَل  لةدةرَا مووضةا نيية و 

نة راستةدينة بة هيض هاوكارييةكى نيية، ثةرلةمان خةريكي بودجةا ئةحجابة، بةآلم ئةطةر ئةو وَي
هاووآلتيان ثيشان بدةين تَيدةطةن، مةسةلةن كةلَينَيكي ياساييمان هةية، دوَييَن ياسايةكي باش 
بةرهةمهَينرا، خؤ ئةوةش ثارة نيية بؤ ئةوة، بةآلم ئةوة ئيشي حكومةتة ئيشى ئةو بيةنة ثةيوةنديدارةية 

ا ئَيستاش هةموومان دركي ئةوة دةكةين بةِراس  كة ثارة ثةيدا بكات لة كاتي ثَيويستدا، خؤ ناَلَيي ئةوة
وةزعَيكي دارايي نا لةبار لة هةرَيمي كوردستاندا هةية، حةديقةت ئةم كةلَينة ياسايية زؤر طرنطة ثةلةا 
لَي بكةين و، ثِر بكرَيتةوة، لةبةر ئةوةش دةنطى من لةطةَل دةنطى هةمووتان لة سةر خؤ، ئارامرت و، 



 45 

براا بةِرَيجم بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان كردي، حقيقةت ئةركي هةموومانة حةديقةتيش ئةو دسانةا 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان بةِراس  لةو حاَلةتانة بِريارَي  بدةن بة ئاِراستةا حورمةتى ئةم ثةرلةمانة 

ا لة ناو ثارَيجراو بَينت، تكاا من ئةوةية، ئَيمة بةو ئاِراستةية طوَي لة يةكرت بطرين و، خاَلي زؤر باش باسكر
ثةرلةماندا، لة ناو هؤَلي ثةرلةماندا، ئةوانة ئَيمة بةو روحيةتة طوَا لةو بريوِرا و ئةو سةرمانة بطرين، 

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

و بة تةواوةتى ثشتطريا بةِرَيج جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم، ئَيستا ئةو ثَيشنيارانةا كرابوون بؤ ئة
 ماددةية دةخيةينة دةنطةوة، فةرموو )ابو كاروان( نودتةا نيجاميية 

 بةِرَيج عبدالرمحن فارل )ابو كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 من مودتةرةحَيكم كرد دةربارةا ئةوةا بوار بدرَيتة ئةمومةنى وةزيران يارمةتى هةندَي  ئةحجاب بدات، 
 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 

 بةل خؤت ئةو مودتةرةحةت كرد،
 بةِرَيج عبدالرمحن فارل )ابو كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطةر داوا بكرَا، كَي تةسنيية دةكا ئةطةر نةكرَا، ئةوة دةخرَيتة دةنطةوة، من تةئكيد دةكةمةوة، ضونكة 

 ئةوة هةية لة كوردستاندا، سوثال.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

ثَيشنيار كرابوو كة دةوارةا سياسي زياد بكرَا بؤ ئةو ماددةية واي لَي بَي ئةمومةنى وةزيران ساآلنة 
بودجة بؤ حيجب و دةوارة سياسيية مؤَلةتدراوةكان لة هةرَيمى كوردستان تةرخان بكات، بةآلم بةثَيي ئةو 

ةطةر ئةوة ثةسةند كرا، ثَيويست دةكات دةوارةا ية  ياساية، بةآلم ئةو تَيبينيةش رةضاو بكةن، دوايي ئ
كةسي، ئةو كاتة لة ماددةكانى ترا ئةم ياساية ئيستيسنا بكرَا، كَي لةطةَل ئةوةية كة دةوارةا سياسي 

( كةل لةطةَل نيية، كةواتة ثةسةند نةكرا، 49( كةل لةطةَلداية، كَي لةطةَل نيية  )41ئيجافة بكرَا  )
كة بودجة بكرَيتة مينحةا ساآلنة، بةِرَيج جَيطريا سةرؤكي ليذنةا دارايي ثَيشنيارا ئةوة كرا 

روونكردنةوةي دا لة سةر ئةوة، تكاية ليذنةا ياساييش روونكردنةوة بدةن لة سةر ئةوة، ئايا مينحة 
 دةتوانرَا بةدواداضوونى بؤ بكرَا لةبيةن ديواني ضاودَيرا داراييةوة،

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 مينحة بة ماناا بةخشني دَي، بةخشينيش هيض ضاودَيريةكي لة سةر نيية،
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةَلَي ئةو كاتة ماددةا ضوارةم ئيلغا دةبَيتةوة لة ثِرؤذة ياساكة، بؤية ئةوة ناخةينة دةنطةوة، ئَيستا 

 وةا بيخةينة دةنطةوة،ماددةكة خبوَيننةوة بؤ ئة
 بةِرَيج شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 %(، 0، 5ئَيمة سَي تا ضوار كةل ثَيشنيازمان كرد، كة بكرَيتة لة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوو كةل ثَيشنيارا ئةوةيان كردووة، 
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي
بوو، د. شوان دةآلدزةيي بوو، كا   رضامحن علي رمن بووم، كا  ئومَيد حةمة علي بوو، مامؤستا عبدال

 ابوبكر هةَلةدني بوو،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةا دارايي هيض روونكردنةوةتان هةية 
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
%(، دةبَي هةموو ئةو ثرةنسيث و ئةو 0,5مة روونكردنةوةماندا، ديسانةوة دةيدةينةوة، ئةطةر بيكةنة لة )ئَي

(، يان تةنيا كورسي ئةم 30(ةكة بكرَا بة )60حةوت خاَلةا داتانِرشتووة، دةستكارا بكرَينةوة، مةسةلةن )
ئةوانة بكةن، كة دةن  دةدةن تكاية  خولة ثَيوةر بَي، خولي ثَيشوو لةغو بكرَيتةوة، يةعين دةبَي هةموو

 رةضاوا ئةوة بكةن، هةر ئةوةندةمان دةوَا ئَيمة خؤتان سةربةسنت تَيدا،
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
دةرطاا ط توطؤا تر ناكةينةوة، ذمارةا ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كردووة دةخيةينة دةنطةوة، كَي 

%(، لة كؤا بودجةا طش  هةرَيمي كوردستان  لَييطةِرَا، ذمارةا 0,5ة بودجةكة بكرَا بة لة )لةطةَل ئةوةي
ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كردووة، ئةمة بة دةن  ية  بيي دةكرَيتةوة، تةوزحيةكة ئةوةية، 

كرَيتةوة، دوو ئةطةر ئةوة كةم بكةنةوة، سةرجةم ثرةنسيثةكاني تريش كة دانراوة دةبَي دةستكارا ب
( مليؤنةكة كةم دةكرَيتةوة، 60حاَلةت هةية، يان دةبَي هةندَي  لة ثَيوةرةكان ئةوكاتة رةضاو نةكرَا، يان )

( كةل لةطةَلدا نيية، 49( كةل لةطةَلداية، كَي لةطةَلدا نيية  )25ئةو كاتة بووة نيوة، كَي لةطةَلداية  )
 دةدى ماددةكة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةا بيخةينة دةنطةوة،كةواتة ثةسةند نةكرا، تكاية ليذنةا ياسايي 
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 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي يةكةم:
ئةمومــةني وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتان بودجةيــةكي ســاآلنة بــؤ حيجبــة سياســيية مؤَلــةت دراوةكــان لــة 

 هةرَيمي كوردستان لة بودجةي طشتيدا دابني دةكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةل لةطةَل 4( كةل لةطةَلداية، كَي لةطةَلدا نيية  )76كَي لةطةَل ماددةا يةكي راثؤرتةكةية بةتَيكِرايي  )
نيية، كةواتة ثةسةند كرا، دةضينة سةر ماددةا دوو لة ثِرؤذة ياساكة بةثَيي راثؤرتي هاوبةشي ليذنة 

  ثةيوةنديدارةكان،
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي دووةم:

 بودجةي تةرخانكراو بؤ حيجبة سياسيية مؤَلةت دراوةكان بةم ثَيوةرانة دابةش دةكرَيت:
( شَيست مليؤن 60,000,000يةكةم: كورسيي ثةرلةمان دةكرَيتة بنةما ، و بةهاي هةر كورسيية  مانطانة )

 دينارة.
ةم: ذمارةي كورسييةكاني دوايني دوو خولي ثةرلةمان بؤ هةر حيجبَي  كؤدةكرَيتةوة و ، هةر حيجبَيكي دوو

كوردستاني لة يةكةم خولي ثةرلةمانةوة كورسييةكي بؤ كؤي ذمارةي كورسييةكاني زياد دةكرَيت بة 
 مةرجَي  لة هةر خولَيكدا ذمارةي كورسييةكاني لة ضوار كورسي كةمرت نةبآ.

: هةر حيجبَي  بةشداري هةَلبذاردني خولي بةردةوامي ثةرلةماني كوردستاني كردبَيت و كورسي سَييةم
%( يان زياتري دةنطي ثَيويس  كورسي بةدةست هَينابآ ، بةهاي دوو 40بةدةست نةهَينابآ ، بةآلم رَيذةي )

 كورسي بؤ هةذمار دةكرَيت،
اني كردبَيت و كورسي بةدةست نةهَينابآ، بةآلم هةر حيجبَي  بةشداري خولي بةردةوامي ثةرلةم ضوارةم:
 %(ي دةنطي ثَيويس  كورسي بةدةست هَينابآ ، بةهاي ية  كورسي بؤ هةذمار دةكرَيت.39 -% 20رَيذةي )

ثَينجةم: هةر حيجبَيكي بةشداربوو لة خةباتي رزطارخيوازي كوردستان بةهةمان ناو كة خاوةن ية  كورسي 
رلةماني كوردستاندا دواي كؤكردنةوةي ذمارةي كورسييةكاني خولي ثَيشوو ، بَيت لة خولي بةردةوامي ثة

 بة بةهاي دوو كورسي كؤمة  دةكرَيت.
شةشةم: هةر حيجبَي  ثَيش راثةِرين بةشداري خةباتي رزطارخيوازي كوردستاني كردبَيت و لة خولي 

 ليؤن دينار كةمرت وةربطرَيت.( سآسةد م300,000,000بةردةوامى ثةرلةماندا كورسي هةبَيت، نابَيت لة )
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هةر حيجبَي  يان دةوارةيةكي سياسي،كة خاوةني كورسيية كؤتاكاني خولي بةردةوامي  حةوتةم:
( هةشتا 80,000,000ثةرلةمانة، تةنها ية  كورسي بؤ هةذمار دةكرَيت ، بةهاي ئةو كورسييةش مانطانة )

 ةية.مليؤن دينارة ، بةدةر لة حوكمي بِرطةي يةكةمي ئةم مادد
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستا ناوةكان دةنووسني، بةآلم د. شَيركؤ حةمة امني ثَيشرت ناوا خؤا نووسيوة و كا  ئارا هةرسني 
ناوا نووسيوة و خاتوو منى دةهوةضي ناوا نووسيوة، كا  حممد سعدالدين بةهةمان شَيوة كا  باثري 

 د. فرست صؤيف، كامةب، خاتوو كةذاَل هادي،
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرا ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةم ئةندام ثةرلةمانانة ناويان تؤمارة بؤ ط توطؤكردن، لة سةر ئةو ماددةية )طؤران ئازاد، رَيواز فائق، صاحل 

حم امحد( لة كةرتي )ب( )مجال فقَي، سعيد حممد، سابر حممود، عبال فتاح، دادر ئؤمتان، مريم صمد، خل
، حتسني امساعيل، دَلشاد شعبان، ظةمان فيصل، مةردان طاهرمؤرتكة، ئومَيد خؤشناو، امنة زكرا، بةيار 

خدر، مدينة ايوب، علي هالؤ، عبال غجالي، فرحان جوهر، شوان شَيخ امحد( لة كةرتي سَي )ابوبكر 
مَيد حةمة علي، بةهجاد دةروَيش، بةهار عبدالرمحن، عبداللة، رابوون توفيق، سؤران عمر، انور دادر، ئو

برزؤ جميد، بَيستون فائق، ثةروا علي، ثةرا صاحل، سهراب ميكائيل، عمر عينايةت، حسن صاحل، 
، كنعان مم الدين، شكرية امساعيل، زوَل ا عثمانعبدالرمحن علي، حممود عمر، شَيركؤ جودت، منرية 

جي حممود، عبدالرمحن فارل، وحيدة يادؤ، يعقوب طورطيس، يِروانت حممود( لة كةرتي ضوار )عبداللة حا
 ، جودت جرجيس، سرود سليم(عثماننيسان، ئايدن معروف، ماجد 

 
 / جَيطرا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 ديارة نودتةيةكي نيجاميمان هةية   فةرموو كا  دَلشاد،
 :بةِرَيج  دَلشاد شعبان عبدالغ ار 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةظة جارا دووَيية، بةرا مونادةشة بهَينة كرن، ب وةرةدة ئةز ناظَى خؤ ظرَيتكةم بؤ كا  فخرالدينى هةر 

 جارا سرا من دضيتة سيهَى و ضلَى،
 / جَيطرا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 كنعان،ديارة نودتةيةكي نيجاميمان هةية   فةرموو كا  
 بةِرَيج  كنعان مم الدين امحد))حجى كاروان(( :

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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نازامن، ثَيم باشة بؤ ئةوةا وةكو جارةكةا تر ئةو بِرطةية زؤر ثةرتةوازة و شثِرزةيي ثَيوة ديار نةبَي، 
، ئةطةر ثَيشنيارَيكى يةعين بِرطة، بِرطة، دسةا لة سةر بكرَي، لة بِرطةا يةكةم، ئينجا بَينة بِرطةا دووةم

تر بؤ زياد كردني بِرطةكة هةبوو، ئةوة شتَيكي ترة، بةآلم ئةطةر بِرطة، بِرطة، بَينة سةرا، وابجامن بة 
 ئاساني ئةو بِرطانة هةمووا ضارةسةر دةكرَا، سوثال.

 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
ة، ماددة، دوايي لةطةَل ليذنةا ياسايي بال لةو خاَلةش دةكةين و، ثَيمان ئةوةا لة ثةيِرةودا هاتووة، مادد

باشة بَلَيني تَيبيين و سةرمةكان با بةكورتي بال بكرَين، ئَيستا دةست بة ط توطؤكان دةكةين لة سةر ئةم 
 ماددةية، فةرموو د. شَيركؤ،

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ر ماددةا دووةم بِرطةا يةكةم دسة دةكةم، لة هةموو دونيا وا باوة دوا خوىل ثةرلةمانى بة ثَيوةر من لةسة
ىل ثةرلةمانى لة هةرَيمى كوردستان بة بنةما ود بة بنةما وةردةطرَيت، بؤية من ثَيشنييار دةكةم دوا خوياخ

َيت، خاَلى دووةم ثَيشنيياز دةكةم وةر بطريَيت بؤ دانانى ئةو هاو كارييةا كة بة ثارتة سيياسييةكان دةدر
(مليؤندا بَيت و، ثَيشنييازيش دةكةم 30( بؤ )20(مليون يان كةمرتيشبَيت لةنَيوان )30(مليون بكرَيت بة )60)

%( باج 20ماوة، يان ثَيشنيياز دةكةم هيوادارم وةَبمم بدةنةوة، ئةطةر بةم شَيوةية تَيثةِرَا لة )طوئةطةر 
بة ناوضة  %( بدات20كة دةدرَيت بة ثارتى سياسي، ياخؤد بة ئيجبارا لة )خبةنة سةر ئةو ثارةا 

اوةكان بؤطةِرانةوةي خةَل  وة نيشتةجَي كردن و دابني كردنى ذييانَيكى شةِرةف كوردستانيية دابِرَينر
 مةندانة بؤيان، سوثال.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم حاجي/ جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيج شَيركؤ حةمة امني، بةِرَيج ئارا هةرسني فةرموو.بةَلَى، سوثال بؤ بةِر

 :)هةرسني( بةِرَيج ئارا حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةِرلةمان.

وةَب من حةزدةكةم ية  شت بَلَيم، جارَا با ثرسيارَي  بكةم ئَيمة كةلةسةر ماددةا دووةم دسة دةكةين 
 ةا يةكةم بؤمان هةية لةسةر هةموو بِرطةكان دسة بكةين يان لةسةر بِرط

 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
 دةتوانى لةسةر هةموو بِرطةكان دسة بكةا.

 
 

 بةِرَيج ئارا حممد))ئارا هةرسني((:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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باشة سوثال، من لةسةرةتاوة هةست دةكةم كة ناعةدالةتيية  لة دانانى ئةم ميجانيية هةية بةو 
نايةا كة حيساب بؤ سةرمايةا حجبي نةكراوة، من دةزامن ئةمة زؤر زةمحةتة بة ئالييةتَيكى دانونى مةع

ئكيد ئةو ِرَيكي خبةا، بؤ منوونة حيجبَي  ضل، ثةما ساَلة هةية لةطةَل حيجبَيكدا كة دة ساَلة هةية بةتة
بؤ دواا خؤا، بةَبم ئةمة ية   هةية بريا لَيكردؤتةوة كة ثاشةكةوتَيكي هةبَيت حيجبةا ضل، ثةما ساَلة

ئيشكالييات دروست دةكات، خؤ لة دونيايا مؤدَيل زؤرة بؤ دانانى ميجانيةا حيجبى، دوو مؤدَيلة هةرة 
ثييةكةا وولكردنة لةطةَل حيجب بةشَيوة ئةمريكييةكةا يان بةشَيوة ئةورةعامبى توسةرةكييةكةا ئسل

ةندا و بةجليكا، منوونةية  دةهَينم لةكاتى هةَلبذاردندا مةبةستم دوةىل ئيسكندةناظيية هةتا دةطاتة هؤَل
بَيطؤمان حيجبي سياسي زؤر ثَيويستى بة ميجانية هةية بؤئةوةا بتوانَيت ِرَيكةم بؤ خؤا بكات، ئةمة لة 

حةلكراوة بؤ منوونة ئةو كةناَبنةا كة دةوَلةتني لةو وَبتانةا كة  ةتَيكى مةعقولهةندَي  وَبت بة ئاليي
م كردن مؤَلةتى ضوون ية  و بةداد ثةروةرانة دةدات بة هةموو حيجبَيكى سياسي لةكاتى موحةدةددا عةرز

ِرَيكةم بؤ خؤا بكات، بةَبم موبحةزةم فةرموون حيجبَيكى سياسي كة داخَلى هةَلبذاردن نةدةبَيت، خاوةنى 
َيويست نيية، ئايا ئةم عةدالةتى كةناَلى رِِاطةياندن و تةل جييؤنى خؤا نيية، خاوةنى سةرمايةيةكى وة  ث

لة هةَلبذاردن لةبةينى حيجبَيكى فةدري و حيجبَيكى دةوَلةمةند لةكوَيداية ، ئينجا ئةمة  ةبةشداريكردن
وةكو جةنابتان دةتوانن، بةَلَى من تةركيجم لةسةر ئةمةية، يةعنى بنةِرةتى بَلَين سةرةتاا ئيش ئةمة ية ، 

دوا خوىل ثةرلةمان نةكرَيت تةركيج  دوو يوانى لةوة دةكةم كةدووةم بة هةموو شَيوةية  من ثشت
دةكةمةوة نةكرَيت بةبنةما بؤ دياريكردنى ميجانية، لةبِرطةا دووةمدا من ثَيم باشة بةم شَيوةيةا لَيبَيت 
كة ذمارةا كورسييةكانى دواين دوو خوىل ثةرلةمان كؤدةكرَيتةوة هةر حيجبَيكى كوردستانى لة يةكةم 

نودتة، ئيرت ئةمةا تييانةبَيت  ،ةمان كورسييةكى بؤ كؤا ذمارةا كورسييةكةا زياددةكرَيتخولي ثةرل
بةمةرجَي  لةهةر خولَيكدا ذمارةا كورسييةكانى لةضوار كورسي كةمرت نةبَيت، خاَلى ئةخري كة من 
 موبحةزةم هةية لةسةرا بِرطةا حةوتةمة لةكؤتايي دسةكة، يةعنى هةر حيجبَي  يان دةوارةيةكى

( مليؤن دينارة بةدةر لةحوكمى بِرطةا يةكةم و 80سياسي...   هةتادَيت بةهاا ئةو كورسييةش مانطانة )
 دووةمى ئةم دانونة، زؤر سوثال.

 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
رشنت، بةِرَيج منى سوثال، كا  ئارا، تكاية ئةو ثَيشنييارة بةنووسني  بدة بة ليذنةا دارايي بؤ دا

 دةهوةضى فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج منى نيب))منى دةهوةضى((:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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واديارة ئةمِرؤ ئَيمة لَيرةدا نيازمان هةية كةوا بودجةا ئةحجابةكان ثةسةند بكةين، لَيرةدا ديارة ئَيمة كة 
كان نة  بؤ سجادان بةو بيةنانةا بودجةا ئةحجابةكان ثةسةند دةكةين بؤ ِرَيكخستنى بودجةا ئةحجابة

كة لة دةرةوةا ثةرلةماندا كةوا خاوةنى كورسي نيية ئةوانةا كة ئةو حيجبانةا كورسييان نيية لةِراستيدا 
دةطةِريتةوة بؤ هؤيةكى طرن  ئةويش تاكو ئَيستا نةيانتوانيوة هاوبةشى لةهيض هةَلبذاردنةكان بكةن كة 

وةا ثةرلةمانى و بةتايبةتى ئةو حيجبة توركمانييانة كة لة دةرةئةو حيجبة كوردستانييانة بة طشتى 
ئةو ئةحجابانةا كةوا  ضونكة بودجةيان بةهيض شَيوةية  شياو نةبووة وةكو بودجةاكوردستانن، 

لةِرَيطاا كةناَلةكانةوة بةِرَيطاا رؤذنامةكانةوة ثِرؤ ثاطندةا خؤيان بكةن، بؤية من وةكو بِرطةا  توانيويانة
دوو خوىل ثةرلةمان بؤهةر حيجبَي  كودةكرَيتةوة هةرحيجبَيكى  وا ذمارةا كورسييةكانى دواينيدووةم كة

ىل ثةرلةماندا كورسييةكى بؤ كؤا ذمارةا كورسييةكان زياد دةكرَيت، ئةوة لَيرةدا وكوردستانى لةيةكةم خ
و شَيوةية كاتَي  كة مةبةست ئةوةية تةنها ئةو حيجبة كوردستانييانة دةطرَيتةوة بةدةر لة كؤتاكان بة

ط تو طؤمان لةطةَل ليذنةا دارايي كرد وتى تةنها كؤتاكان ية  ماددة دةطرَيتةوة، لَيرةدا ئةوةش 
ناعةدالةتي و نايةكساني نَيوان ئةحجابة كوردستانييةكان دةطرَيتةوة، بةشَيوةيةكى طشتى، سةبارةت 

ة هةَلبذاردنى خوىل بةردةوامى ثةرلةمانى بةبِرطةا سَييةميش لةهةمان شَيوةدا هةر حيجبَي  بةشدارا ل
%( ئَيمة وةكو كؤتا ِراستة خاوةنى ثَينج 40كوردستان كردبَيت كورسي بةدةست نةهَينا، بةَبم ِرَيذةا )

مةدعةدين لة ثةرلةمانى كوردستان، بةَبم هةر لةناو ليستةكةا توركمانيدا حيجب هةية هاوبةشي كردووة 
م لَيرةدا شتووة ئةو ِرَيذةيةا كةوا بتوانَيت كورسي بةدةست بَينَيت، هيوادارلة هةَلبذاردن، بةَبم نةطةي

ن، من داوادةكةم لة ثةرلةمانى كوردستان و لة ليذنةا دارايي لة ماددةا دووةم كؤتاكان بَيبةش نةكرَي
( 17ة )بِرطةية  زياد بكرَينت ئةويش ئةو حيجبانةا كة مؤَلةت ثَيدراوة لةبيةن وةزارةتى ناوخؤ بةذمار

دجةية  بؤيان تةرخان بكرَيت بؤ ئةوةا ئةوانيش بتوانن لة هةَلبذاردنةكانى داهاتوودا وب 1993ساَلى 
هاوبةشى بكةن، ضونكة ئَيوة ئةو بودجةا حيجبة كة ئةمِرؤ دادةنَين ثةسةند دةكةين تةنها بؤ ئةو 

لَيرةدا خؤا لة خؤيدا ئيمة ِرَيطر دةبني حيجبانة نيية كةوا مؤَلةت ثَيدراوة، ِراستة، بةَبم لة ئايندةدا واتة 
ضيرت لةو كوردستانةدا حيجب دروست نةكرَيت، حيجب زياد نةكرَينت، ئةوةش ثَيشَيلة بةرامبةر حيجبة 
ياساييةكان، بؤية من داوا دةكةم بةو شَيوةية دابِرَيذرَيت و، ثَيشنييارةكةشم دواتر بة ليذنةا ياسايي 

وا نةيتوانيوة كورسي بةدةست بَينَيت لةثةرلةمانى كوردستان ثَيشكةش دةكةم، هةر حيجبَي  كة
بودجةيةكى بؤ دابني بكرَيت بؤ ئةوةا بتوانَيت ئةويش دةرفةتَي  هةبَينت بؤ ئةوةا بتوانَيت هاوبةشى لة 

د هةماهةنطى بكرَيت لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان، سةبارةت بة وهةَلبذاردنةكاندا بكات، ياخ
بِرطةا حةوتةميش هةر حيجبَي  يان دةوارةيةكى سياسي كة خاوةنى كورسي كؤتاكانى ماددةا دووةم 

خوىل بةردةوامى ثةرلةمانة، تةنها ية  كورسي بؤ هةذمار دةكرَيت بةهاا ئةو كورسييةش مانطانة 
 (مليون دينارة، ئا لَيرةدا بةدةر لةحوكمى بِرطةا يةكةم  داوا دةكةم بسِرَيتةوة، زؤر سوثال.80)
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سوثال، ئةو ثَيشنييارةش وةكو ثَيشرت بامسانكرد بةنووسني ثَيشكةش بة بةِرَيج ليذنةا داِرايي بكة، بةِرَيج 
 حممد فةرموو.

 بةِرَيج حممد سعد الدين:
 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر

 و، ئةمة يةكةم هةنطاوة ثاش ئةو ضةندةها ساَلة ضةندةها ساَلة باسي بودجةا ئةحجاب دةكرَينت
ِرَيكخستنى بودجةا حيجبةكان هةنطاوَيكى زؤر طرنطة لة يةكةم هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان و لة 

يلكردنى يةكةم كابينة تا ئَيستا يةكةمني جارة بة شَيوةيةكى جدا كاردةكرَيت بؤ ئةوةا بودجةا كتةش
ئةوةش هةنطاوَيكى زؤر طرنطة، ثَيشرت ئَيمة زؤر تَيبينيمان هةبوو لةسةر ئةحجابةكان ِرَي  خبرَينت 

راثؤرتةكة، بةَبم ئَيستا راثؤرتةكة طؤِرانكارا بةسةردا هاتووة زؤربةا ئةو تَيبينيانة ضارةسةر كراوة، 
نة، ضونكة كؤ دةنطيية  هةبووة و ئيت ادة  هةبووة لة نَيوان فِراكسيؤنةكان لةسةر شَيوازا ئةو بِرطا

تةنها دوو، سَي تَيبينيم هةبوو حةزدةكةم لَيرة باسى ئةم تَيبينيانة بكةم، لة هةرَيمى كوردستان، يةعنى 
لَيرة بةطوَيرةا ئةو ياساية تةنها ئةو حيجبانة كةلة ثةرلةمانى كوردستان بةشدار بوونةو كورسييان 

مافى ئةوةيان هةية كة بودجةا ساَبنة بةدةست هَيناوة ياخؤد ِرَيذةيةكى دةنطييان بةدةست هَيناوة ئةوان 
وةربطرن، ثَيشنيازَيكم هةية ماددةيةكيش ئيجافةبكرَينت بؤ ئةو حيجبانةا كة مؤَلةت ثَيدراون و لة ثاش 
راثةرين هةتا ئَيستا كارا سياسي دةكةن، مةبةستيشمان لَيرة ئةوة نيية كة وةكو حيجبةكانى تر 

نى ثَيشرت بة شَيوةيةكى مةزاجى بودجةيان ثَيبدرَيت، تةنها بؤ بودجةيةكى طةورةيان ثَيبدرَيت وةكو ساَب
ئةوةية ضؤن سةنتةرا ِروشنبريا و رَيكخراوةكانى كؤ مةَلطاا مةدةنى و كومةَلة جةماوةرييةكان بؤ ئةوةا 
كاروبارا ِرؤذانةي خؤيان بةِرَيوة ببةن مينحةيةكيان بؤ دابني دةكرَيت، ئةو حيجبانةا كة ة لة ثةرلةمان 

ورسييان هةية و ة بةشدارا هةَلبذاردنيان نةكردووة و دةرفةتيان نةبووة بؤ ئةوةا بةشدارا هةَلبذاردن ك
بكةن، بةَبم حيجبي سياسني و مؤَلةتيان ثَيدراوة و بارةطايان هةية مينحةيةكى ِرةمجييان ثَيبدرَيت تا وةكو 

بينى دووةمم لةسةر ئةوةية كة لةبِرطةا دووةمدا بؤ كرَيي بارةطاكان و ِراثةِراندنى كارو بارا ِرؤذانةيان، تَي
هاتووة دةَلَينت ئةو بيةنة سياسيانةا كة لة خولةكانى ثَيشوو يةكةم و دووةم بةشدار بوونة كورسييةكيان 
بؤ هةذمار بكرَينت، لةبةر ئةوةا كة تةنها ية  كورسييان بؤ هةذمار دةكرَينت ئةو شةرتة ببدرَينت 

ييةكانى لة ضوار كورسي كةمرت نةبَينت، ضونكة ئةطةر تةماشاا خولةكانى يةكةم و كةدةَلَيت ذمارةا كورس
دووةم بكةين ذمارةا حيجبةكان ئةوةندة زؤر نيية ئةو مةرجة دابنَيني ئيحتيمالة ية  يان دوو، سَي 

 حيجب دةطرَيتةوة و مادام تةنها ية  كورسييان بؤ هةذمار دةكرَيت ئةو مةرجة ببدرَينت، سوثال.
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سوثال، ثَيم خؤشة ثشتطريي لة ِرةئيةكانى ثَيشووترا خؤت بدةا ئةطةر هاوِرابَيت لةطةَل ئَيوة، تةئكيد 
لةوة بكة، يةعنى دووبارةكردنى هةمان ثَيشنيار نةكرَينت ثشتطريا بكةن، كا  عمر فةرموو نودتةا 

 نيجاميية 
 ج عمر عينايةت:بةِرَي

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر
بةَلَى من خاَلى ثةيِرةوم هةية، ئةم ياساية كة ثَيشكةش كراوة لةم ثِرؤذة ياساية، ثَيناسةا دةستةواذةكة 
نةكراوة، دةبواية ماددةا يةكةم ثَيناسةا دةستةواذةكان بَيت،  هيوادارم ليذنةا ياسايي و ليذنةا داِرايي 

 بؤضى بةم شَيوةية ثَيشكةش كراوة، سوثال. وةَبممان بدةنةوة
 / جَيطرا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 كا  عمر وةَبم دايةوة، تكاية ئةو وةَبمة دووبارة بكةنةوة،
 بةِرَيج د.بةهار حممود:

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر
يةتى داِرشتنى ياسايةكة ضةند زاراوةيةكمان دانا وةَبممان دايةوة، بةل دووبارةا دةكةينةوة ئَيمة لة بيدا

بكةين، بةل دواتر سةيرمان كرد ئةو زاراوانةا دامانناوة بؤ ئةوةا ثَيناسةا بكةين زؤر لةناو  يثَيناسة
ياسايةكة دووبارة نةبؤتةوة، ية  جار، دووجار، بؤية بةناوا خؤا ناومان نا و بة ثَيويستمان نةزانى 

 ةلةا حيجب و ئةوانةش لة ياساي ئةحجابةكاندا ثَيناسةكراوة،ثَيناسةا بكةين، و مةس
 / جَيطرا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 سوثال، بةِرَيج باثري فةرموو.
 بةِرَيج باثري كامة:

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر
ا ئةو طلةيي و طازندةا من دةست خؤشى لةوة دةكةم كة بودجةا حيجبةكان بة ياسا رَيكدةخرَيت بؤئةوة

دةكرَيت لةكوَا بيهَينَيت لةكوَا ئةوة  ،كة ثَيشرت هةبووة نةبَيت، من ثَيمواية كة ئةحجابى سياسي باربوون
بكات  دةبَيت ثةنا بؤ شتَيكى ديكة ئينحريافات تَيدا دةبَيت ئةو ماددةش لةجَيطاا خؤيةتى و هةموومان 

نةضَيت، زؤر لةبرادةرانى ئةندامانى ثةرلةمان دسة لةسةر ئةوة بةدةنطى حيجب هاتووينةتة ئَيرة لةبريمان 
دةكةن من ثَيشدادةطرم بةو سةفقانةش  دةَلَيم بودجة بؤ حيجب بَيت باشة، ئةوةا تر ماددةا دووةم 
بِرطةا يةكةم هيض تَيبينيةكم لةسةرنيية تةوافودَيكى لةسةر هةية بة شَيوةيةكى طشتى بِرطةا دووةم 

، ماددةا دووةم من ثشتطريا لة ِرةئيةكةا )كا  ئارا هةرسني( دةكةم كة ئةو مةرجةا كةبال لةوة دةكات
تَيدا نةمَينَيت بةمةرجَي  لة هةر خولَيكدا ذمارةا كورسييةكان لةضوار كورسي كةمرت نةبَيت ئةو مةرجة 

اَلَيكة بكرَيتة نةمَينَيت، من ثشتطريا لةو ِرةئية دةكةم، بةَبم ئةوةا دةمةوَيت ئيجافة بكرَيت تةنها خ
بِرطةا هةشتةم ئةطةر برادةران سةرنج بدةن بِرطةا هةشتةم هةرضةندة لةوجَيطايةدا هاتووة بؤ تةكميل 
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كردنى ئةوةية، ضونكة ئةو ياساية بؤ داهاتوو دادةنرَيت بؤ ِرابردوو نيية، ثارتى سياسي دروست دةبَيت، 
ةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان تةمويلى بكات بؤ مؤَلةت وةردةطرَيت كة مؤَلةت وةردةطرَيت ثَيويستة لةس

ئةوةا بتوانَيت بةشدارا بكات لة هةَلبذاردنةكانى داهاتوودا، بؤية من ثَيشنييار دةكةم ئةو بِرطةية زياد 
يانةا كة مؤَلةتى ياساييان هةية ئةمومةنى وةزيران هاوكارييةكى يبكرَيت ئةوةش ئةوةية ئةو ثارتة سياس

%( دةنطى ثَيويستى كورسي بةدةست بَينَيت 20َلى هةَلبذاردن بةمةرجَي  لة )وت بؤ دوو خساَبنةيان ثَيبدا
ئةوة بؤ داهاتوو ئيجافةا ئةو بِرطةية بكرَيت ثَيشنييار دةكةم و خاَلةكانى تر هيَم لةسةر نيية و، 

 سوثال.
 / جَيطرا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

لة كؤتاييدا باست كرد بة نووسني بيدة، بةِرَيج كةذاَل خان  كة كامة، ئةو ثَيشنيارةا زؤر سوثال كا  باثري
 فةرموو،

 بةِرَيج كةذاَل هادا فقَى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

من دةمةوَا بِرطةية  بؤ ماددةا دوو زياد بكرَيت، ئةويش بوونى رَيذةا ذنـان لـة نـاو ثارتـة سياسـييةكان،      
هةذماركردنى كورسيية  بؤ هةر ثارتَيكى سياسى، ضونكة ذنان بة بةشدارا كردنيان لة  ببَيتة ثَيوةرَي  بؤ

ثارتى سياسى رؤَلى كاريطةرييان هةبووة لة بةرةو ثَيش بـردن و سـةركةوتنى ثـرؤذةا سياسـى لـة هـةرَيمى       
ةا خبرَيتـة  كوردستاندا، بؤية داوا لة ثةرلةمانتارانى دواا خؤم دةكةم كة ثشـتطريا ِرايةكـةم بكـةن بـؤ ئـةو     

 دةنطدان.
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 سوثال بؤ بةِرَيج كةذاَل خان، بةَرَيج د.فرست فةرموو،
 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:
نـــةدرا، بـــةر لـــةوةا لةســـةر ئـــةم ماددةيـــة دســـة بكـــةم، ثَيشـــرت داواا نودتـــةا نيـــجاميم كـــرد دةرفـــةت   

روونكردنةوةيكى بَوو  لةسةر، هةرضةندة تَيثةِرا، بةَلام رةنطة ئاسةوارا هةبَيت بؤ داهاتوو بـؤ ليذنـةا   
[ دةبن بةم تَيِروانينة، دةنطيش لةسةر ئةم ئةساسـة  متأثرياسايى، لةبةر ئةوةا ئةندامانى ثةرلةمانيش ]

، دانونى رَيكخراوة ناحكومييـةكامنان هةيـة   نةدرا، مةرج نيية كة بؤ بة مينحة خازيع نيية بؤ رةدابةا ماىل
مينحةية دةدرَيتة رَيكخراوة ناحكومييةكان، بةَلام نةسَي  هةية لة نـاو دانونةكـة خازيعـة بـؤ نـاو رةدابـةا       
ماىل ، ساَلانة دةضيت تةدديقى داراييان دةكرَيت، بة هةمان شَيوة هى ئةحجابيش ئةطةر بة مينحةش بوايـة  

ةدديق بكرَيت، ماددةم نةسـَي  هةيـة لـة نـاو دانونةكـةا تـةدديق دةكرَيـت لـة بيـةن          زؤر ئاسانى دةتوانرا ت
ــةو       ــةر ئ ــدان لةس ــة دةنط ــايية و نةخراي ــة زؤر ئاس ــوَلتة دةدات، كةوات ــة س ــرن  ئةوةي ــةوة ط ــةا ماليي رةداب

وو، نى نييـة زؤر ئاسـايية بكرَيتـة مينحـةش ، سـةبارةت بـة مـاددةا د       ة، بةَلام نادـانو ئةساسةا كة نادانونيي



 55 

تةبعةن بةر لة دةربِرينى موبحةزةكان، دوو خاَلى طـرن  هةيـة روونـى بكةينـةوة، ئـةويش ئةمةيـة، ئَيمـة        
كاتَي  دَيني ئـةو ياسـاية دادةنـَيني لـة زةروورةتـةوة دادةنـَيني، دةزانـني ئـةو ياسـاية زؤر زةروورة، تـةمويل           

ــةين     ــؤن تــةنجميى دةك ــةَلام ض ــةحجاب زؤر زؤر طرنطــة، ب ــاا ئ ــةند    كردنــى ياس ــَيني ض ــة بَل ــَيوةية ن ــةو ش ب
ميليارَيكمان كةمرت كردووة لةطةَل رابردوو، ئةوة ئينجازَيكمان كردووة، نةخَير ئينجازمان نةكردووة، لةبةر 
ئةوةا ئَيمة باسى سةرةتايةكى نوَا دةكةين لة دميوكراسى و لة ذيانى سياسى لة هةرَيمى كوردستان، مانـاا  

خراث بووة ئَيمة لَيرة نابَيت باشـى بكـةين، بؤيـة ئةطـةر بـَيم لةسـةر بِرطـة         ئةوة نيية ئةوةا لة ِرابردوودا
بِرطةا ماددةا ية  دسة بكةم، ئةطةر لة شَيست مليؤنةكةوة دةست ثَيبكةم، ئةوةا كة مـن بـةراوردم كـرد،    
ئــةو روونكردنةوانــةا خــوارةوة دةخةمــة روو، شَيســت مليــؤن دينــار بــؤ هــةر كورســييةكى ثةرلــةمانى، لــة   

كدا داهاتى تاكةكةل لَيرة بـة ثَيـى ئـةوةا مـن دةسـتم كـةوت، ضـوار هـةزارو ثَيـنج سـةد دؤبرة، بـةَلام            كاتَي
ئةوةا كة بة دوايدا طةِرام و ماندوو بووم، بة بةراورد لةطةَل وَلاتانى دونيا، ئةطةر ئةو شَيست مليون دينارة 

امسى ئينتيخابى، هـةر دةنطَيـ  سـَى    دابةشى بيست هةزار دةنطى بكةا، كة ديمةتى هةر كورسييةكة وةكو د
هةزار دينارا بةردةكةوَيت و ئةمةش دةكاتة نَيجيكةا دوو دؤبر و نيو، وَلاتَيكى وةكـو ئـةَلمانيا كـة دةخلـى     
فةرد تَيدا سى هةزار يؤرؤية، يةعنى نَيجيكةا ضوار دةفتةر، بةَلام ديمةتى هةردةنطَي  كة لةوَا بـة دةنـ    

[ يؤرؤية، كة دةكاتة نَيجيكـةا يـة  دؤبر، لـة كاتَيكـدا دةخلـى تـا  سـى        0,75تةمويلى ئةحجاب دةكرَيت ]
هةزار يؤرؤيـة، بؤيـة ئةطـةر ئـةم دوو ذمارانـة بـةراورد بكـةين، دةبيـنني زَيدةِرؤييـةكى ئَيكجـار زؤر كرايـة            
 لةوةا كة لة كاتَيكدا دةخلى تاكةكةل لـة هـةرَيمى كوردسـتان زؤر نجمـة، ئةمـة مةسـةلةيةكة ئَيمـة ئَيسـتا        

هـةزار   بة ]كن فيكن[َي  نابَيتـة دة  ؤمشان بَيت كة دةخلى تا  خدسةا لةسةر ناكةين، حةتتا بؤ داهاتوو
دؤبر  بؤية بة تةسةورا من، هاوِرام كة ئـةم شَيسـت مليـؤن دينـارة يـةكجار زؤرة، لـة سـى و ثَيـنج تـا ضـل           

تـانى جيهـانى كـة وةكـو باسـم كـرد       مليؤن دينار زياتر نةبَيت، ئةوةش وة  باسم كرد بة بةراورد لةطةَل وَلا
[ دؤبرة بة ثَيـى ئـةو تةجروبانـةا كـة دةسـتمان كـةوتووة،       1,5ئةدسا حةد بؤ ديمةتى هةر دةنطَي  بِرا ]

[ دؤبرمان دانـاوة، ئَيسـتا دَيمـة سـةر ضـةند خـاَلَيكى تـريش كـة ئَيمـة ضـةند ئيسـرافمان            2,5ئَيستا ئَيمة ]
كة ثـارة ببةخشـينةوة  بـةل لةبـةر ئـةوةا بَلـَيني لـة دؤنـاغى         كردووة  ضةند دةستمان كراوة بووة لةوةا 

رابردوو زؤر بوو ئَيستا كةم مان كردووة، لة كاتَيكدا ئَيستا ئيسرافَيكى زؤر زؤر كراوة و زَيدةِرؤيى تَيداية و 
تةبعةن خاَلى دووةم كةدةمةوَا باسـى بكـةم، لـة كـؤا ئـةو دانونـة، بـة تايبـةتى ئـةو ماددةيـةا ئَيسـتا مـن             

ــام و      دةمــ ــايةكى ع ــَيني: مةمجوعــة رَيس ــانون دةكــةين دةَل ــة ثَيناســةا د ــةم، ئَيمــة ك ةوَا دســةا لةســةر بك
موجةِرةد و ثابةندن، تةبعةن ئةو ياسايةا كة دانراوة نة عامة نة موجةِرةديشة، عام بة مةعناا ئةوةا كة 

ت لـة هـةموو، بـةَلام كـة     تؤ ئةو داعيدة دانونييةا دادةنَيى كـة داعيدةيـةكى عـام بَيـت و موجـةِرةديش بيَـ      
سةيرا ماددةكان دةكةا لةو ماددةيةا كة ئَيستا دسةا لةسةر دةكةين لـة بِرطـةا دوو، سـةير دةكـةا وة      
دكتؤرة جوان باسى كرد رَي  وةكو خةياتَي  ِرةضاوا هةموو حجبـةكان كـراوة بؤيـان دؤراوةتـةوة، ئـةوة لـة       

لة مةساديرةكانى دانون كة دايدةنَين عورفـة، ئـةوةا    مةسلةحةتى ئةوةية با زياد كةين، بؤ منوونة: يةكَي 
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%[ دةوَلـةت  25سـال لـة ]  علـى ا كة بة دوايدا طةِرام و موتابعةم كرد بة هةموو شوَينَيكى دونيا بطةِرَيى كة 
ــرة لــة       ــنن، ئــةو ثَيوةرانــةا كــة لَي ــَيم بــا يــة  منوونــة بــؤم بَي دــانونى تــةمويلى ئــةحجابى هةيــة، مــن دةَل

[ديــارا كــراون لــة يــة  شــوَينى دونيــا، خــؤ تــؤ دــانون دانــانَيى  تةبيعييــة بــا  5و 4و 3و  2فةدــةرةكانى  ]
[ سـةنت بَيـت بـا ئـةوة دؤبرَيـ  بَيـت، بـةَلام ئـةو ثَيوةرانـةا لـة           75جياوازا هةبَيت، تةبيعييـة بـا ئـةو ]   

َين، نيية شـتى  [ بة تةحةداوة دةَلَيم لةية  شوَينى دونيا هةبوو دةتوان ضى دةَلَين بَل4و  3و  2فةدةرةا ]
وا، تةنها بةو ثَيوةرانة ديارا كراوة، ئةم حجبة دازانج دةكات با ئةوةش بؤ ديارا بكـةين، بـةَلام لـة كاتَيكـدا     
ئَيمة دانون دادةنَيني ئَيمة مةداَلةيةكى سياسى نانووسني، بةِرَيجان بة راستى راستة تةوافوق كـراوة ثَيشـرت،   

سئولني بةرامبةر ئةو ميللةتةا خؤمان، دةبَى ئةو رةئيـةا كـة راسـت    بةَلام ئَيمة ئةندامى ثةرلةمانني و مة
و درؤستة، كة دانونيية، لَيرة باسى بكةين، خؤ دةشجامن ثاش ئـةوةا ئـةو دسـانة دةكـةم، لةبـةر ئـةوةا كـة        
ئيت اق كراية، كة دَيتة سةر دةنطدان هةروا دةنطدةدةن كة لة مةسلةحةتى حيجبةكان داية، ئيت اق كراوة و 

اش دةكرَيت، بـةَلام روونكردنـةوةا واديعةكـة وةكـو خـؤا زؤر زؤر طرنطـة، كـؤا ئـةو ثارانـةا كـة لـة            هةرو
ئةمامى ئةو فةدةرانةا باسم كرد لة ماددةا دوو، ثارةيـةكى يـةكجار زؤر دةكـات، لـة كاتَيكـدا لـة زؤر لـةو        

رَيت، بـةَلام كاتَيـ  دةَلَيـى    [ مليؤن يؤرؤ زياتر تةمويلى ئةحجاب بك130وَلاتانةا كة سةيرم كرد نابَيت لة ]
دةيكةمة ]ص ر و ثَينج[ بةَلام ئَيستا هاتووا بة شَيوةيةكى جَيطري ثارةكةت داناوة، ماناا واية ئـةم وَلاتـة   
تووشى دةيران ببَيت، تووشى دـةيران نـةبَيت، لـة رووا داراييـةوة تووشـى هـةموو كَيشـةية  بَيـت، لةبـةر          

ووة، ناتوانى ئةم ثارةية بطرييةوة، ناتوانى كـةمى بكةيـةوة، طرميـان    ئةوةا تؤ بة دانون لَيرة تةسبيتت كرد
 ئَيمة سَى ساَلى تر لة دةيراندا بووين و ئةو دانونةش دةضَيتة بوارا جَيبةجَى كردن، بـةَلام لةبـةر ئـةوةا   

ة، [ لةوَا و ئةوةندة لـةوَا، تـؤ نـاتوانى ئـةو ثارةيـة جـارَيكى تـر كـةم بكةيـةو         60بة ثَيوةر سابت دانراوة ]
بؤية لة هةموو حاَلةتةكان ئةطةر بَيني سةيرا بكةين جورَيـ  لـة ئيجدواجيـةت لـة نَيـو ماددةكانـدا هةيـة،        

%[، ئـةوةا كـة مـن تَيبينـيم كـرد، ئـةو فةدةراتانـةا كـة         39% يـان  20[ مليؤن، لـةوَا ] 300لَيرة بووةتة ]
ى نيـوةا دةنطـةكانى كورسـييةكى    هةنة دةَلَى: ئةطةر حجبَي  لة دوو هةَلبذاردنى يـة  لـة دواا يـة ، تـوان    

ئينتيخابى بةدةست بَينَيت كـة دـامسى ئينتيخابييـة، بـةَلَى بـؤ يـةكجار تـةمويل دةكـرَا، بـةَلام ئةطـةر ئـةو            
حجبة هةر نةيتوانى بَيتة ناو ذيانى سياسـى و ثةرلـةمان، ئـيرت كؤتـايى ثَيـدَيت، بـةَلام نـة  هـةر موراعـات          

كو باسـم كـرد بـة نـاوا حجبـةكان دانونةكـة دارَيـذراوة ،نـة  بـةوةا          كراوة، موراعاتَيكى ئةوتؤ كراوة كة وة
ئَيمة دانونَيكى عام و موجةِرةد دابِرَيذين، بؤية لة كؤتايى ئةو ياساية كة بؤ بةِرَيج سكرتَيرا ثةرلةمانيشم 

يار نووسي بوو، من هةندَا ماددةا ثَيشنيازكراوم هةية، ئةوكات ماددةكانى خؤم وةكو ماددةا ئيجافى ثَيشـن 
دةكةم، هةرضةندة لَيرة شوَينى نيية، بةَلام ئةوةا لَيرة دةمةوَا بال بكـةم، شَيسـت مليـؤن يـةكجار زؤرة و     

سـتانداردا جيهـانى بطومَيـت، يـةعنى ئـةو      ية بة شَيوازَي  بَيت كة لةطةَل ئةو فةدةراتانةا ديكةش كة هة
ــراوة ]    ــةرخان ك ــييةكان ت ــؤ كورس ــبانةا ب ــة[ تؤز 29و  40نيس ــةو   و ئةوان ــةَل ئ ــةين لةط ــةراوردا ك ــ  ب َي

 شوَينانةا دونيا، بؤ ئةوةا دانونةكةمان، دانونَيكى مةعقول و طوماو بَيت، زؤر سوثال.



 57 

 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

ت، ضةند زؤر سوثال، بةِرَيج د.فرست بة تةحديدا لةسةر بِرطةا يةكةم، دةتةوَا بَلَيى شَيست مليؤن نةبَي
 بَيت بة ثَيشنيارت 

 بةِرَيج على حةمة صاحل:
[ مليؤن بَيت و بةل ئةم خولـةش،  40ثَيشنيارةكةا تؤ بة دةديقى نةطةيشت، تؤ مةبستت ئةوةية بَلَييت ]

 ضونكة بِرطةا يةكةم ئةمةية، ئةطةر دوو خول كؤ بكةيتةوة ئةوة بِرطةا دووةمة.
 سةرؤكي ثةرلةمان: / جَيطريا ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 بةِرَيج د.فرست فةرموو، 
 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ن، كـة دوايـى   ؤ[ مليـ 40تـا   35سةبارةت بِرطةا يةكةم من بةل دةَلَيم شَيست مليؤن و ئةمـةش لـة نَيـوان ]   
ووة بؤ ئةوةا ئةو ئيت ادةتان دةنطى لةسةر دةدةين، ئةطةر دةَلَين دةورة، ئةو دةورةيةا كة ئيتي ادتان كرد

ىَل تَي  نةدةين، با دوو خول تةنيا بؤ ئةم جـارة بَيـت، بـؤ ئَيسـتا بَيـت، لـة جـارا داهـاتوو بطةِرَيينـةوة، لـة           
[ مليؤن رَيـ  كـةون   40تا  35هةموو دونيا ئةوهاية ئاخري ئينتيخابات حيسابى بؤ دةكرَيت، يةعنى ئَيستا ]

ةا دووةم، لــة مــاددةا دووةم، كــة ئــةوةا دوو دةورةكــة، كــة ئــةم دوو  لةســةرا لــة بِرطــةا يةكــةم، لــة بِرطــ
يـدة عامةكـة، كـة ئـاخري خـوىل      عدةورةية تةنيا بـؤ ئـةم جـارة بَيـت، كـة لـة جـارا  داهـاتوو بطةِرَيينـةوة دا         

 هةَلبذاردن حيسابى بؤ دةكرَيت.
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ا  فرست دةكةم، دوَينَيش لة ليذنةا ياسايى مان كرد، ئَيمة وةكو ليذنةا دارايى ئَيستاش ئةو ثرسيارة لة ك

زؤر بمـان ثةسـةندة، لـة رووا دانونييـةوة دةكرَيـت بَلـَيني خـوىل ثَينجـةم تـةنيا كورسـى ثةرلـةمانى خـوىل             
 ثَينجةم بؤ حسَيبة  دةكرَيت  ئَيستاش دَلنيا نةبووين و وةَلامى ثَيويستمان دةست نةكةوت. 

 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيةِرَيج جع ر ابراهيم ب
 بةِرَيج د.فرست فةرموو.

 
 
 
 

 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:
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بةَلَى دةكرَيت، ئيستيسناية  بؤ دابنرَيت، كـة لـة ئـةحكامى ئينتيقـاىل كـة ئـةحكامى خيتـامى ثَيـدةَلَين لـة          
 ضـوارةمى  وىلوةم، لـة مـاددةا دووةم، تـةنها بـؤ خـ     دانون، بَلـَيني بِرطـةا دووةم، تـةتبيق كردنـى بِرطـةا دو     

 ثةرلةمان دةكرَيت، تةواو لة خوىل ثَينجةم دةطةرَيينةوة سةر ...
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 ثال بؤ روونكردنةوة لة بية  بةِرَيج د.فرست، خاَلَيكى نيجامى كا  د. شَيركؤ فةرموو،وس
 د.شَيركؤ حةمة امني:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هيوادارم كة ط توطؤكان لة رَيى بةِرَيجتانةوة رَي  خبرَيت، نةبَيت بة ]حوار[ لة نَيوان ليذنةا ياسايى يـان  

 دارايى ثةرلةمانتار بة راستةوخؤيى بة ثَيى ثَيِرةوا ناوخؤ رَيطة ثَينادرَيت.
 َيطريا سةرؤكي ثةرلةمان:/ ج ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

سوثال بؤ سةرمةكةت، ِراسـت دةكـةا بـةل كـا  علـى داواا روونكردنـةوةا كـرد ئَيمـة ئيجازةمـان ثَيـدا،           
رةضاوا دوو خاَل بكةن، ية : رةضاوا ئةم تةوافودة بكةن كة ثَيشرت كراوة لةسـةر ئـةم ثرؤذةيـة و دووةم:    

ةند نةكرا لة بيـةن ئَيـوة، كةواتـة دوو جـارة دةنـ       [ ثةس0,5بة راستى دةنطدراوة لةسةر ئةوةا كة ئةو ]
 نادرَيت لةسةر ئةم خاَلة، بةِرَيج دَلشاد شعبان فةرموو، ضووةتة دةرةوة،لة دةرَيية، بةِرَيج عبال فةرموو،

 بةِرَيج عبال فتاح صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةكة، ئَيمة دةنطمـان لةسـةر بـِرا ثارةكـة     ماددةا دوو، لة بِرطةا ية ، تةبعةن ثَيش ئةوةا بَيينة سةر ماد
[ مليؤنة دةنطى نةهَينا، بةَلام نةطةيشتبووينة سةر ماددةكة، من لةطةَل هـةمان ثَيشـنيارا كـا  د.    60كة ]

ضل مليؤن، بةَلام كا  على روونكردنةوةيـةكى دا كـة بـة راسـتى     ( 40)فرست دام، كة ئةم شَيستة بكرَيت بة 
ئةندام ثةرلةمانةكانى طؤِرا، كة ئةطةر ئةم بِرطةية بطوِرَا يان ئةم ثارةية بطؤِرَا، ثَيم وابَى ِراا زؤرَي  لة 

مةســةلةن شَيســت مليونةكــة بكرَيــت بــة ســى مليــؤن ئــةو هــةموو بِرطــة و ماددةكــانى تــر دةبــَى طؤِرانكــارا  
روونكردنةوةيةا بةسةردا بَيت، ثَيم وانيية ثارة ثةيوةندا بة بِرطةكانةوة هةبَى، لة ثَيش دةنطدانةكة ئةم 

دا، لة بِرطةا دووةم، منيش هةمان رةئيم هةية كة مةرجَي  لةهةر خولَي  ذمارةا كورسييةكانى لة ضـوار  
كورسى كةمرت نةبَيت ئةمة ببدرَيت بة راستى، ئةمةيان ثَيم واية بة ِراا خؤم زيادة، لة بِرطـةا سـَييةم لـة    

% 20طؤِرانيش بةسةر بِرطةا ضوارةمدا دَيت كة لة ]%[، تةبعةن يةكسةر 30%[ ثَيم واية بكرَيت بة ]40]
%[ تـةنها بـؤ خـوىل دادَيـت،     29% و 39%[، تةنها تا خـوىل دادَيـت ئـةم سـةدا ]    29% بؤ 20%[ بكرَيتة ]39بؤ 

ئةمة ناكرَيت هةر بةردوةام بَيت و ئةم ياساية ساَلانة بةردةوام بَيت، منيش لةطـةَل ئـةو رةئيـةم كـة ثَيشـرت      
 اسى كرد، زؤر سوثال.هةواَلَيكى تر ب
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 زؤر سوثال، كا  سابر فةرموو،
 بةِرَيج سابر حممود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 لة دسةكانى خؤم تةئيدا كا  دكتؤر فرست دةكةم، زؤر سوثال.
 ؤكي ثةرلةمان:/ جَيطريا سةر ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 زؤر سوثال، كا  طؤران فةرموو،
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ســةرةتا ثشــتطريا بةشــَي  لــة دســةكانى منــى خــان و كــا  د. فرســت دةكــةم، بــة راســتى يةكــةم شــت ئــةو    

ةوا ئةم ثرؤذةية زؤر كـة   دسةم كرد، كةرا ليذنةا ماىلثَيشنيارةا كة كرا دوَينَيش لةطةَل ئَيظارخان بِريارد
لــة دارشــتنةكة، يــةعنى مةســئولييةتى   َيمــةش بةشــَيكني وة  ليذنــةا ياســاي دةخيوَينيــةوة، ئةطــةر ضــى ئ

م هةموومان بووة، بةَلام زؤر دورسة شَيوازا دارشتنةوة و رَيكخستنى ئـةم ثـرؤذة ياسـاية، لةبـةر ئـةوةا ثـيَ      
سـتكارييان كـردووة و ئَيمـةش وة  ليذنـةا دـانونى       زؤر ماندوو بوون و ضـةندين جـار دة  واية ليذنةا ماىل

ضةندين جار سياغةمان كردووة ئَيستاش ماويةتى،  بةَلام كة تؤ سةير دةكةا دانونَيكى زؤر بـة موةدـةت و   
كــاتى دةضــيت، يــةعنى ئــةم دوو خولــة كــة ئَيســتا لَيــرة بــؤ تــةوافوق دانــراوة و ئَيمــة رَيــجا ئــةم تةوافودــة 

َل ئةوةدام بؤ ئايندة، جاران ئةم ياساية كاتى بوو بؤ ضوار ساَل يـان لةطـةَل خـوىل    دةطرين، بةَلام منيش لةطة
ئايندة ثَيوةرا كورسى ثةرلةمانى بكرَيت، ضونكة من تَيدةطةم ئةمة لةم حاَلةتةدا ضؤن كراوة  بةَلام ئَيستا 

م كورسـيية كةمـة   تاكة حجبَيكى سياسى كورسى كةمة لة ثةرلةمان، لة خوىل ئايندة كورسى زياد دةكـات، ئـة  
هةر بؤا كؤ دةكرَيتةوة، بة ثَيَةوانةوةش حجبَيكـى سياسـى كورسـى زؤرة، بـةَلام لـة ئاينـدةدا كورسـى كـةم         
دةكات ديسان ئةم زؤرةا بؤ كؤ دةكرَيتةوة  ئةمة بكرَا ثَيم واية دةكـرَا بـة ماددةيـة  ضارةسـةر بكرَيـت،      

كورســييةا كــة داندرايــة ئةطــةر ئــةم ضــوار دووةم: مــن دةثرســم بــؤ ئــةوةا شــتةكان تَيكنةضــن ئــةو ضــوار 
كورسيية ب بةين، بؤ منوونة: ية  كورسى ثةرلةمانى بَيت، هيض حجبى سياسى لةو تةوافودانةا كة تَيداية 
بةشى كةم دةبَيت لةبةرامبةردا حيسةا حجبَيكى تر زياد بَيت  ئةطةر واية طرفت دروست ناكات بؤ ئةمـة   

ار كورسيية ب بََيت و بكرَيت بة ية  كورسـى، بـةَلام بيةنـة فةنييةكـةا     من لةطةَل ئةوةم ئةم حاَلةتى ضو
بؤ خؤتان، و مةسةلةا ثارة مةبلةغةكةا لةسةر ئةم شةست مليؤنة داتان ناوة بة فيعلى ثـارة زؤر زةِروورة  
بؤ حجبى سياسى و حجبى سياسييش نة لة رابردوو و نة لـة ئَيسـتا عةيبـة نييـة، ثَيويسـتى بـة تـةمويليش        

يــة بــؤ ذيــانى دميوكراســى، بــةَلام مــن ثــَيم وانييــة ضــةند ثــارة بدةيــة حجبــى سياســى ئةوةنــدة حــةياتى  هة
دميوكراسى ثَيش دةكةوَيت، حجبى سياسى هةية ثارةا زؤر وةردةطرَيت طةشـةش ناكـات و حجبـى سياسـيش     

بَيت، لةبـةر  هةية ثارة وةرناطريت و طةشةش دةكات، يةعنى لةوانةية زؤر ميعيارةكة بـة يةكـةوة رةبـت نـة    
ئةمة ثَيم واية ئةطةر بِرا ئةم شةست مليؤنة كةم بكةنةوة، من وة  خؤم ثشتيوانى لَيدةكةم، ئةطةر ئَيمة 
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لَيرةدا بؤ ئةو حجبانةا نةهاتوونةتة ناو ثةرلةمانى كوردستان و رَيكى خبةين ثَيم واية دةبـَى لَيـرةدا بـريا    
ؤرا ئـةو حجبانـةا كـة نيسـبةيةكى دةنـ  دانرايـة كـة        بكةين، ضونكة لَيرةدا مةجاىل هةية، راستة بةشـى ز 

%[ رَيــذةا كورســي يةكــة كــة بــة دةســتى هَينــاوة و  20نيســبةكةش نَيجيكــة لــة حــةياتى دميوكراســى كــة ] 
نةهاتووتة ثةرلةمان، ئةمانة ثارة وةردةطرن، بةَلام بؤ ئةوانى تر كة دةيانةوَا خؤيان ئامادة بكـةن حجبَيـ    

وَا خؤا طةشة ثَيبـدات، بيـةوَا بَيتـة نـاو حـةياتى دميوكراسـى، ضـةند زةروور        لة نوَا دروست دةبَيت دةية
نيية مينحةيةكى سةرةتايى ثَيبدرَيت ئةطةر نةيتوانى ئةم سـاَل لَييبرِبدرَيـت  يـا خـود ئةطـةر لـة خولَيكـدا        
 كةمرتا هَينا يـان ئةطـةر دوو خـول نـةيهَينا  ئةمـة ئةطـةر دسـة لةسـةر دةعمـى ئـةحجابى سياسـيية دةبـىَ            

 هةموو حجبةكان كة لة داي  نةبوون و لة ئايندة لةداي  دةبن بري بكرَينةوة لةم حاَلةتدا و زؤر سوثال.

 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 زؤر سوثال، كا  عبال فةرموو،
 بةِرَيج عبال غةزاىل مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سياسى كارَيكى ياسايية، و بـة ياسـا رَيـ  خبـرَينت ضـاكرتة، نـة  وةكـو ئـةوة بَلـَيني          دانانى بودجة بؤ حجبى 

 نابَينت، ئةمن دسةكامن لة بيةن بةِرَيج د. فرست كرا، هيَى ترم نةماوة و ثشتطريا دةكةم، زؤر سوثال.
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 ،زؤر سوثال، كا  جةمال فةرموو
 كارسول ]مجال مؤرتكة[: عثمانبةِرَيج جةمال 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ثَيى ئةو ئيت ادييةا كة كراية، سةرةتا نةمدةويست دسة بكةم، بةَلام يةكةم: بة تايبةتى ئةطةر ئيجازةم 

انازيية بدةا، دروست بوونى ئةحجاب يان بةِراا من وادعييةتى ئَيستاا كوردستان كة دةبينني بة ِراستى شـ 
بؤ ئةو حجبانةا كة دروست بوون لة دؤناغة سـةخت و ناخؤشـةكانى رابـردووا ميللةتةكـةمان تـوانرا ئـةو       
وادعييةتةا ئَيستا هةية بة ضاوا خؤمـان ببيـنني، بؤيـة مـن بـة ِرَيـج و تةدـديرةوة و بـة شـانازييةوة ئـةو           

و لة ضوارضَيوةا ئةو وادعييةتةا هةظاَل و سةركردةو دارةمانانةا لة سةدةا رابردوو حجبيان دروست كرد 
ئةو طةلةا ئَيمة تَيدا دةذي، توانيمان ئةمِرؤ بة ثَيش ضاوا خؤمان ببيـنني سـةرةِراا ئـةم هـةموو زؤَلـم و      

رةتـى دةزامن  وزؤرة، بؤية دةستنيشانكردنى بودجة بؤ ئةحجاب ناَلَيم بة شَيوةيةكى نامونةزةم، بةَلام بة زةر
ت بةندا دووةم: هةظاَلان بة تايبةتى كا  فرست هةنـدَا بابـةتى بـال كـرد     بة ثَيى رَيذةا خؤا، بة نيسبة

ــةر        ــؤ ه ــراوة ب ــان ك ــة دةستنيش ــَيم ئــةو رَيذةيــةا ك ــن دةَل ــةوة، م ــن يةكدةطرن ــوونةكانى م كــة لةطــةَل بؤض
كورسييةكى ثةرلةمان، بة زيادا دةزامن بة ثَيى ئةو نيسبةيةا لةسةر ئاستى نَيـو دةوَلـةتيش بـؤ ئـةحجاب،     

ن ئةو دةوَلةتانةا كة بـة ثَيـى ياسـا يارمـةتى حجبـةكانيان دةدةن، بـة نيسـبةت وادعييـةتى ئـةمِرؤا          لة بية
ذيـــانى ئَيمـــة، بـــة هـــؤا نـــةبوونى بودجـــة و كـــةم دةرامـــةتى، ئـــةم رَيذةيـــة زؤرة بـــة راا مـــن ثَيويســـتة 
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ت، بابةتـةكانى  [ زياتر نةبَي50[ كةمرت نةبَيت و لة ]40ثَيداضوونةوةا بؤ بكرَيت و كةمرت بكرَيت و لة ]
تر و تَيبينييةكانى بةندا دووةم، بة راا من ئةوةش زؤر ئةوة نيية تةعديل بكرَيت لـة ضـوار كورسـى، بـة     
راا من ئةمة تةنيا ثَيداضوونةوةا بؤ بكرَيت وةكو تَيبينى هةظاَلان، بيةنى تر كـة رَيـذةا بةنـدا ضـوارةم     

هةنـدَي  ئـةحجاب هةيـة لـة دؤنـاغى بجووتنـةوةا        %[، ئةمة تةدديرا ئةوة بكرَيـت، 39% تا 20كةدةَلَيت ]
ئازادخيوازا كورددا، خةباتيان كردووة لة هـةموو ضـني و توَيـذةكانى كوردسـتاندا، ئـةم رَيذةيـة بـة راا مـن         
نةطاتة ئةو تةدديرةا ئَيستا هةندَا ئةحجاب هةية لة كوردستان خةَلكانَيكى مونـةزةم و تَيكوشـةرن، بـةَلام    

َيمة واية دةن  ناهَينَيت، بة شَيوازَيكى ديكـة ضارةسـةر بكرَيـت، خـاَلى حةوتـةم: بـا       ذيانى ئةو سةردةمةا ئ
ــةويش       ــذةا هــةر كورســيية  ئ ــت نيشــان كــراوة، وةكــو رَي ئــةو شــَيوازةا كــة هةشــتا مليــؤن دينــارةا دةس

كة بؤ ثَيداضوونةوةا بؤ بكرَيت  بؤ ئةوةا بتوانني دةست بة ماَلى خؤمانةوة بطرين، بة ثَيى ئةو رَيذةيةا 
ية  كورسى دةست نيشان دةكرَيت مةسةلةن كة دةست نيشانى ية  كورسى دةكةا ئةويش بةو تةدديرةا 

 بَيتة خوارَا، زؤر سوثال.

 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
 بةِرَيج خاتوو منرية فةرموو، 

 على: عثمانبةِرَيج خاتوو منرية 
 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم

 ثشتطريا لة دسةكانى كا  د. فرست دةكةم، زؤر سوثال.
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 زؤر سوثال، كا  عبدالرمحن فةرموو،
 رضا:بةِرَيج عبدالرمحن على 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
، ليذنـةا ياسـايى و دارايـيش بـة هةنـد      من ية ، دوو ثَيشـنيارم هةيـة ئةطـةر زيـاد بكرَيـت بـؤ ئـةم بِرطانـة        

وةربطريَين، يةكَيكيان ئةمةية كة ئةم بودجةيةا كة دةدرَيتـة حجبـةكان بـة تاكـة سةرضـاوةا ثَيـدانى ثـارة        
بَيت بةسةر حجبةكاندا و حكومةتى هةرَيمى كوردستانيش جطة لةم بودجةية هاوكارا هيض حجبَيكى ديكة 

كـارا ئـةم حجبانـة نـةكرَيت لةسـةر بودجـةا طشـتى، خـاَلَيكى تـر          نةكات، يةعنى لـة شـوَينَيكى ديكـةوة هاو   
ئةوةية ئةم بودجةية موَلكى حجبة نة  ثةرلةمانتار، بؤية بة رؤيشتنى ثةرلةمانتار لة فراكسـيؤنَيكةوة بـؤ   
فراكسيؤنَيكى تر، هيض بِرَي  لة فراكسيؤنى يةكةم كةم ناكرَيتةوة و هيض بِرَيكى تريش بؤ فراكسيؤنى تازة 

ندام ثةرلةمانةكة بؤا ِرويشتووة زيـاد ناكرَيـت، بؤيـة هيـوادارم ئـةم برادةرانـة بـة هةنـد ئـةم دسـانة           كة ئة
وةربطرن، من ياسايى نيم، بةَلام كة سةيرا ئةم ثرؤذة ياساية دةكةا، دونياية  كةلَين و كةم و كورتى تَيدا 

وةكو ]كاَلاية  بة باَلايا بِرابَي[  هةية، وةكو هاورَييامن د. فرست و كا  شَيركؤ باسيان كرد، هةست دةكةا
و بؤ ئةوةا دَلى هيض حجبَيكى كوردستان نةرةمَينرَيت و هـةموومان دةزانـني لـة دونيـادا ضـةند ثَيوةرَيـ        
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هةية بؤ دابةشكردنى بودجة لةسةرحجبةكان، كة يةكَيكيان ثَيوةرا كورسيية و ئةوا تريان ثَيوةرا دةنطة، 
وةر بؤ دابةشكردنى بودجة بةسةر حجبةكاندا رةنطة دادثةروةرا زياتر بَيـت،  كة ثَيم واية دةن  بكرَيتة ثَي

لةبــةر دوو هوكــار: يةكــةميان حجبــة بَــووكةكان مافيــان نةدةفــةوتا ئةطــةر هــةزار دةنطــيش بَينَيــت و          
دووةميشيان ئةو حجبانةا كة دةنطى زؤريان هَيناوة و رَيذةيةكى زؤريان لَيماوةتةوة كة بةشـى كورسـييةكى   

ردووة، كــة حــجب هةيــة هــةفت بــؤ هةشــت هــةزار دةنطــى ماوةتــةوة نةطةيشــتووةتة كورســيية ، لــةو    نــةك
حاَلةتةدا ئةطةر دةن  ببَيتة ثَيوةر رةنطة مافى ئةوانيش نةفةوتَيت، كؤتـايى بـة دسـةكامن دَيـنم بةمـة كـة       

ئةطةر كة دةَلَيت: نةكانى د. فرست دةكةم و هةروةها د. شرَيكؤ بة تايبةت ئةو دسةيةا ووثشتطريا لة بووض
%[ا دابـنني  20ؤنة ثةسةند نـةكرَيت بـة ]  يلة بودجةا حجبةكان، ئةطةر بةو شةست مل %[20بكرَيت بة ]

 بكرَيت بؤ ناوضة ئازادكراوةكان كة ئَيستا ئازادكراون و خراونةتة سةر هةرَيمى كوردستان، زؤر سوثال.
 مان:/ جَيطريا سةرؤكي ثةرلة ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 زؤر سوثال، كا  شَيركؤ فةرموو،
 مصطفى:بةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة مةبةستى ئةوةا كة ئَيمة بتوانني بؤ ئةحجاب ئةم بودجةية بة شَيوازَي  دابِرَيذين كة لةطـةَل هةَلكشـان   

سةية لة رووا ئابوورييةوة راسـتة  و داكشانى بودجةدا تةوافوق بكات ء ئيرت هةرضةندَي  بَيت، بةَلام ئةم د
كة ناكرَيت ئَيمة بودجةيةكى سابت دابنَيني بؤ ثارتـة سياسـيةكان، لـة كاتَيكـدا كـة بودجـةا طشـتى هـةرَيم         
دابيلى هةَلكشان و داكشانة، بؤية ئةمة لة رووا علمييةوة هةَلةيةكى طةورةية بة راستى، ئةطـةر تَيبكـةوين   

ودجـةا ئـةحجابيش بكـةين بـة رَيـذةيى، يـةعنى بـؤ منوونـة: ئـةوة          و ضارةسـةرةكةا بريتييـة لـةوةا كـة ب    
%[ لـة بودجـةا طشـتى و ئـةم يـة ، دووةم: نرخـى كورسـى كـة بـة ثَيـى ئـةم            1ئيقرار بكـةين كـة ببَيتـة ]   

[ مليونـة  60ثَيوةرانة دانراوة ئةمة دابـةش بكـةين لةسـةر نرخـى كورسـى كـة دانـراوة كـة بـة تـةدريبى ]          
ئةو كاتة كة ئةمةمان تةسبيت كرد بودجةا طشتى زيادا كرد نرخى كورسـيش  [ هةزار، 10لة  34دةكاتة ]

%[ زياتر تـةجاوز  1ة ]زياد دةكات، بودجةا طشتى كةمى كرد نرخى كورسيش كةم دةكات، تةئسريةكةشى ل
ودجةا طشتى كةم بوو ئَيمة مولتةزم بني بة زطارمان دةبَيت لةوةا كة ئةطةر بدجةا طشتى و رناكات لة بو

كى تايبةتةوة كة بَيطومان دورسايى دروست دةكات و زةرةر دةدات لة ئابوورا طشتى و ئةطةر زيـادي  رةدةمَي
كرد زياد بكرَيت و ئةم رَيذةية بؤ رَيذةا كورسى بودجةا طشتى حجبةكان لة ئاستى بودجةا طشتى هةرَيم 

ودجـةا  نـةدةين لـة ب   تى كـة بتـوانني زةرةر  ئةو مرونةت دةدات كةلةطةَل هةَلكشان و داكشانى بودجـةا طشـ  
 طشتى، زؤر سوثال.

 
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
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زؤر سوثال، ئةطةر زةمحةت نةبيت ئةمة بة نووسني بدة بة ليذنـةا دارايـى و بؤيـان بنَيـرة، كـا  حممـود       
 فةرموو،

 بةِرَيج حممود عمر صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكانى ئةم ماددةية، بة تَيكِرا ثشتيوانى لة ِرايةكةا كا  عبـدالرمحن و د. شـَيركؤ جـودت و    من لة كؤا بِرط
هاوِرَييامن دةكةم، لة سةرجةم ئةمانة ثرسيارم هةية، ئةم ياساية تـاكو كـةا دـوةتى دـانونى دةبَيـت و كـارا       

  دووةم: بـة راا مـن   لةيـة يـان بـؤ خولـةكانى تـريش هـةموار دةكرَيتـةوة       وثَيدةكرَيت  ئايا تةنيا بؤ ئـةم خ 
نابَيت جطة لةو مةبلةغةا كة لَيرة ديـارا دةكرَيـت هـيض مةبلـةغَيكى تـر بـة هـيض حجبَيـ  بـدرَيت، وةكـو           

ترا حجبةكانةوة بة حجبـة  ورة تاريكةكانةوة لة سةروومامؤستا مةروان وتى: بة شَيوةيةكى ناشةرعى لة ذو
َيـذرَيت كـة تـةحجيمى بودجـةا     اية بـة جؤرَيـ  دابرِ  بَووكةكان بدرَيت، ئَينجا بة ِراا من دةبواية ئةم ياسـ 

ئةحجاب بكات بة ثَيى حةمجى خؤا و بة ثَيى دةن  و سةن  و رةنطـى جـةماوةرَيتى بوايـة نـة  كورسـى،      
ئــةو كاتــة مــةرج و كــؤت و بةنــديش نــةدةبوو كــة لــة بِرطــةا دووةم هــاتووة، مــةرجى ضــوار كورســى و دوو 

ؤية دةبَى بة حةمجى جةماوةرا بوايـة ضـةند دةنطـت هةبوايـة بـة      كورسى بؤ حجبة بَووكةكان ثَيدراوة، ب
ثَيى ئةو بودجةكة ديارا بكرداية، بة ثَيى ئةو ماددةية ثشتطريا لة دسةكانى ئةو بةِرَيجانة دةكةم كة باسم 

 كردن، زؤر سوثال.
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 زؤر سوثال، د.سرود فةرموو،
 بةِرَيج سرود سليم متى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةمان دسةكانى منى خامن هةية و بةِرَيج حممد و هةروةها ثشتطريا لة دسةكانى كـا  بـاثري دةكـةم، بـةل     
يــة  تَيبينــيم هةيــة مــاددةا حةوتــةم دةدــى عــةرةبى لةطــةَل دةدــى كــوردا زؤر فــةردى هةيــة لــة رووا     

ســاب يةكــةا دةَلَيــت ئةطــةر دوو كورســيش هــةبَيت يــة  كورســى بــؤا ح  وةرطَيِرانــةوة، ضــونكة لــة كورديي
ساب دةكرَيت، نوفتةا سَييةم نرخى كورسى يدةكرَيت، لة عةرةبى دةَلَيت دوو كورسيية و بة دوو كورسى ح

ى كؤتاش كةم بكرَيت بة عةينى ؤن كةم كرا، ثَيشنيارم ئةمةية هيكؤتا، نرخى كورسى ئةوانى تر شَيست ملي
 سوثال. حيساب، زؤر

 
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 زؤر سوثال، كا  سعيد فةرموو،
 

 بةِرَيج سعيد حممد سعيد:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتيوانى كا  حممد و كا  باثري دةكةم، لَيرة لة ماددةا دوو موبحةزةم هةية لة بِرطةا يةكةم، كة دةَلَيت 

ان دةكرَيتــة بنــةما و لــة مــاددةا يةكــةميش دةَلَيــت: دةبَيــت حجبــى سياســى بَيــت، لــة نــاو   كورســى ثةرلــةم
ثةرلةمان هةية دائمةية و هةية كيـانى سياسـيية و حجبـى سياسـى نييـة، ضـؤن ئةمـة موعامةلـةا لةطةَلـدا          

 دةكرَيت  زؤر سوثال.
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 كا  شوان فةرموو،زؤر سوثال، 
 بةِرَيج شوان امحد نعمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ماددةا دوو، ثَيشنيار دةكةم ئةوةا كا  شَيركؤ باسى كرد لةو شَيست مليؤنة با ئَيمـة زةرةريـش بكـةين بـا     

%[ 15% تا 10بكرَيتة سى مليون، هةتا ضارةسةرا كَيشةا بة تايبةتى وةزارةتى ثَيشمةرطة دةكرَيت ئةو لة ]
وةكو باج لَييان وةربطرَيت و بدرَيتة ئةو ثَيشمةرطانةا لة بةرةكانى جةن  لةو بةرانة وجودييان هةية، لـة  
ماددةا دووةميش هةر وة  براا بةِرَيجم كا  ئارا هةرسني باسى كرد لةسةدا ضوار ببربَيت بـةو مةرجـة،   

ثرســم ماددةيــة  زيــاد بكرَيــت ئةطــةر ثَيشــنيار دةكــةم ئةمــةش ببربَيــت، لــة ليذنــةا كاروبــارا ياســايى دة 
دةطومَيت هةر حجبَي  ثَيش ئةوةا ئةو بودجةية ثَيبـدرَيت، سـامان و مـاَل و داهـاتى خـؤا ئاشـكرا بكـات،        
لةكاتى دةيرانةكانى دارايشدا كـة وةكـو ئَيسـتا هةيـة، ة بـوارَيكى كؤمـةَلطاا كـوردا ثَيويسـتى ثَييـةتى ئـةم           

   بؤ حجبةكان، زؤر سوثال.بودجةية بؤ ئةوان تةرخان بكرَيت نة
 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم  

 زؤر سوثال، كا  دادر فةرموو،
 متان رسول:ئؤبةِرَيج دادر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةا سةبارةت بة ماددةا دووةم، بِرطةا يةكةم، هاوِرام لةطةَل هةموو ئةو برادةرانةا كـة داواا كـةم كردنـةو   

[ 30تـا   25ريِِذةكةيان كرد، شَيست مليؤن بؤ هةر كورسيية  يةكجار زؤرة، بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم كـة ]   
مليؤن بَيت و ئةطةر ئةمة ثةسةند نةكرا يان رَيذةا ياسايى نةهَينا و نةخراية دةنطدانـةوة، هـاوِرام لةطـةَل    

 35[ مليؤن بَيت، ضونكة ئَيمة راستة ]60تا  35ئةوةا ئةو برادةرانةا وتيان كا  د. شَيركؤ و د. فرست، ]
ــان      40تــا  ــتةخؤ ي ــَيوةا راس ــييةكان بــة ش ــة سياس ــى حجب ــة  كردن ــتة ئَيمــة كوم ــت، بؤيــة راِِس ــؤن بَي [ ملي

ناراستةوخؤ، شتَيكى دانونيية و منوزةجيش زؤرة، بةَلام لةهةمان كاتـدا ديـاريكردنى رَيذةكـة زؤر يـان كـةم      
بِرطةا دووةم، لة راستيدا كة هاوِرام لةطةَل هةموو ئةو برادةرانةا كة ثَيَةوانةا دانون نيية، سةبارةت بة 

%[ كورســـي كــةمرتا نــةبَيت، ئةمــة مةرجَيكـــة    4%[ ببربَيـــت يــةعنى ئــةوةا لــة ]   4وتيــان ئــةم لــة ]   
نادادثةروةرا بةرجةستة كردووة ، بؤ  لةبـةر ئـةوةا ثَيموايـة هـةموو ئـةو حجبانـة يـان ثارتـة سياسـييانة          
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وو يان سَى كورسيان هةبووة مافى خؤيانة كة بؤ ئةوانيش هةذمار بكرَيـت، هـاوِرام لةطـةَل    كورسيية  يان د
كا  د. فرست كة بة دةدَيكى دانونى ئَيمة لةم دانونةدا، دواا ئةوةا كة بوو بـة دـانون تةسـبيت كـةين كـة      

ةِرَيتـةوة، ئةطـةر لـة    ئةم دانونة تةنيا ئةجمارة خوىل ضوارةم دةطةرَيتةوة بـؤ دوو خـوىل سـَييةم و دواتـر ناط    
ضةندة كورسييةكانى خوىل ثَينجةم بة بنةما دةطريَيت، سـةبارةت بـة بِرطـةا    ربيق كرا هةتخوىل ثَينجةم تة

ــة ]        ــييةا ك ــة سياس ــةو ثارت ــؤ ئ ــى ب ــتة، بؤض ــةوة ثةيوةس ــة يةك ــة ب ــوارةم ك ــَييةم و ض ــةم و س %[ 40ثَينج
مـن لةطـةَل ئـةوةدانيم كـة بـؤا هـةذمار        دةنطةكانى بةدةست هَيناوة بةهاا دوو كورسـى هـةذمار دةكرَيـت    

 %[ي20% و 39َيناوة يان كةمرت لة ]%[ا ه29% يان 39نةكرَيت، بةَلام بؤضى بؤ دوو كورسى  بؤضى ئةوة ]
%[ا هَينـاوة يـان هيَـى نـةهَيناوة و موشـارةكةا هةَلبـذاردنى كـردووة يـان         1%  يـان  18% ، 19هَيناوة يـان ] 

ان هيض شتَي  هةذمار ناكرَيت  بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم ئةوانـةا لـة       مؤَلةتى ياسايى هةية، بؤضى بؤ ئةو
ةوانـةا  %[ يان هَيناوة، ئةمانة كورسـيية  و لـة سـةدا ثـةماا كورسـيية  بؤيـان هـةذمار بكرَيـت و ئ        40]
%[ 75%[ هَينـاوة لـة ]  29% تا 20كورسييةكيان بؤ هةذمار بكرَيت و ئةوانةا ] %[ يان هَيناوة،39% تا 30]

%[ كورسـييةكيان بــؤ  50%[ يــان هَينـاوة، لـة ]  19% تـا  10كيان بـؤ هـةذمار بكرَيــت، ئةوانـةا لـة ]    كورسـيية 
%[ا هَينــاوة يـان بةشــداريان  10هـةذمار بكرَيـت، ئةوانــةا كـةمرت لــةو رَيذةيـةيان هَينــاوة يـان كــةمرت لـة ]      

ار بكرَيـت، ضـونكة   %[ا كورسـييةكيان بـؤ هـةذم   25يان مؤَلةتى ياساييان هةية لة ] ،كردووة، نةيان هَيناوة
راســتة ئــةمانيش ثــارتى سياســني، بةشــدارن لــة ســةروةت و ســامانى ئــةم وَلاتــة، راســتة ئــةوان بــة شــَيوةا    
راستةخؤ يان ناراستةوخؤ لة بودجةا طشتى موستةفيدن، بـةَلام وةكـو ثـارتى سياسـى و سةركردةكانيشـيان      

ئــةحجاب موســتةفيد بــن، ئَيمــة  وةكــو ســةركردةا سياســى و ئةندامةكانيشــيان مــافى خؤيانــة لــة بودجــةا 
منوونةا زؤرمان لةبةر دةستداية ئـةم برادةرانـة باسـيان كـرد كؤمـةَلَي  هَيـجا سياسـى هةيـة كـة خـةباتى           
شـاخى كــردووة، بـؤ منوونــة: حجبــى زةمحتكَيشـان، لــة ئَيسـتادا هــةردوو ثارتــة سياسـييةكة لــة رابردووشــدا      

بؤ نةكراوة، لةطةَل ئةو رايةشدام كة رَيذةيةكيش بؤ ئةوان  كورسيان هةبووة، بةَلام لَيرةدا هيض حيسابَيكيان
دابني بكرَيت، خاَلَيكى ديكة سةبارةت بـة كورسـى كؤتاكـان، لـة راسـتيدا لـة رابـردوو كورسـى كؤتاكـان بؤيـة           
دانراوة بـؤ  ئـةوةا بةرجةسـتةا مـافى ئـةو ثَيكهاتـة نةتةوةييانـة بكـةين كـة كةمينـة نـني لةسـةر ئاسـتى              

ةسةر ئاستى كؤمةَلطاكةمان كةمينةن، ئَيمة لة رابردوودا بةرجةستةا مافى ئةوامنان كردووة جيهان، بةَلام ل
ــة ]       ــةر ل ــةند ئةط ــةوان دةكــةين، هةرض ــافى ئ ــَيلى م ــةوة ثَيش ــؤا ئــةم بِرطةي ــتادا بــة ه ــة ئَيس ــةَلام ل %[ 4ب

ةا بِرطـةا  كورسيية  نةهَينَيت، كورسييةكيش هةذمار بكرَيـت بـة طةِرانـةوة بـؤ خولـةكانى رابـردوو، ئةمـ       
 حةوتةميش ضارةسةر دةكرَيت، زؤر سوثال.

 / جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
 زؤر سوثال، خاتوو مريم فةرموو.

 
 بةِرَيج مريم صمد عبدا:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دووبارة  ا  دادر دةكةم.سةرةتا ثشتطريا لة تةواوا ِراا كا  د. فرست و كا  طؤران و كا  عبدالرمحن و ك

ثشـتطريي دةكةمـةوة لـةو ِرةئيانـةي كــة دةَلَيـت ذمـارةي دةنطـدةر بكرَيتــة ثَيـوةر نـة  كورسـي ثةرلــةماني،           
ضونكة ِرَيذةي دةن  ثَيوةرَيكي نَيـو دةوَلـةتي بـاوةِر ثَيكـراوة لةزؤربـةي وآلتـاني دونيـا كـاري ثـَي دةكرَيـت،           

ةرئةوة ية : حةمجي حجبةكان دةطؤِردرَيت بؤ هةَلبذاردنَيكي تر، دواهةمني هةَلبذاردن دةكرَيتة بنةما، لةب
دوو: مايف حجبة بَووكةكان ناخورَيت، دةكرَيت ئةو كاتة بؤ هةر دةنطَي ، بةهاية  ديـاري بكرَيـت، طومـاو    
بَيت لةطةَل بةها نَيودةوَلةتيـةكان، مـن ثشـتطريي تـةواوي ِراي هـةموو ئـةو برادةرانـة دةكـةم، كـة ئـةو بـِرة            

مليـؤن، ضـونكة ئـةوةي     35تـا   30مليؤنةوة بكرَيت بـة   60رةي دياري كراوة، ئةو بةهايةي دياري كراوة، لة ثا
 كة دانراوة يةكجار زؤرة، زؤر سوثال.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي
 سوثال، كا  علي هالؤ، فةرموو.

 بةِرَيج علي علي هالؤ:
 مان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلة

هةر ياساية  دةربَت بيطومان فكر و فةلسةفةية  ثاَلثشت و ئارمامةكا هةي دظَيت ئةو ئارمانج جبهبَيت، 
دانا بؤدجَى بؤ ئةحجابَيت سياسى بؤ هندَيية كؤ حجبَيت سياسى دوةَبتةكَيدا بَين ِرَيكخسنت و بكةظن ذَير 

ا بِرَيكي دن ثارة بدةستظةدَيت يان هاريكاريا ضاظدَيرييا دارايي، كا  ئارا ذي بةحسكر طةلة  ذظان ئةحجاب
بؤهندَا  :ئةندامَيت وان ثَيويستة ِرَيكة  ميكانجمة  بَيتة دينت، ئةوذا بكةظت ذَير ضاظدَيريا داِرايي، دوو

كو ثرؤسَيسا سياسي باش سةر بطرت و بلةز بِرَيظة بَت بؤدجة ب ئةحجابا دَيتة دان ىَل لطؤِر ظى ثِرَوذة 
سا دبينم كوحجبَيت دةسةَبتدار، حجبَيت مةزن، ئةظ حجبَيت نوكة دساحا سياسيدا ديسان ياسايي ئةز وة

دَينب خودان ثارةيةكَى زَيدة و بيةنَين سياسي و ئةحجاب و رَيكخراوَيت بَي  نةشَين مونافسا دميوكراسيدا 
سي ئةوَيت كَيمرت ذ ثَينج ِرؤل بطَيِرن و ذدةرهةق دةرناكةظن، ذبةرهندَا ئةز ثَيشنياردكم ئةظ بيةنَيت سيا

كورسيا هةين ثارَا وان بؤبَيت زَيدةكرن و ئةظ بيةنَيت سياسي َين كو زَيدةتر ذ ثَينج كورسيَيت ثةِرلةمانى 
مليونا بدنَى داكو مونافسا سياسي دكوردستانَيدا خورت ببت، بِرطا دوَا  25هةتا  20هةين نةشَيست مليون 

ةِرلةمان بؤ هةر حجبَي  كودةكرَيتةوة، ئةز ثَيشنياردكم ئةظ خاَب هةر ذمارةا كورسيةكانى دواين دوخوىل ث
نةمينت، ضونكة ئةظة دَيبت سةبةب ئَيدا هجر ل حجبَيت سياسيَيت نوَا نةئَيت كرن، واتة ذ ئةظرؤ ثَيظرت 

ؤل ئَيدا دةرفةت و مةجال بؤ بيةن و رَيكخراو وحجبَيت سياسي ثةيدا نابت دساحا سياسيا كوردستانَيدا ِر
 بطَيِرن يان ذا بَين دامةزراندنَى و. طةلة  سوثال.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي
 سوثال، بةِرَيج مدينة خان، فةرموو.

 بةِرَيج مدينة ايوب امحد:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
حجبَيكى لةخوىل ئَيستاي ثةِرلةماندا سةبارةت ماددا دوَا بِرطا ئَيكَى بظى شَيوةا بنت ئةو كورسيانة هةر 

بةدةستهَيناوة لةسةر ئةو بنةماية بَيت هةر حجبَيكى سياسي ضةند كورسي هَيناوة، ئةو كورسية بؤ ببتة 
هاتية دانان  و هةتا نوكةذا  مليونا ذا ئةظة لسةر ة ضيظة 60ت دجة ، سةبارةوبنةما بؤ وةرطرتنى ئةو ب

ئةظ ميجانية دةرهةق نةدةركةت دَا ضاوابت، و ثَيشنيارامن يادا ذا ة ميجانية نةدروستة و هةكة هات و 
ئةظةية هةر حجبة  بةشدارا لة هةَلبذاردنى هةرَيمى كوردستان كة حجبى بةشدارا تَيدا كراوة 
هةَلبذاردنةكانى ثةِرلةمانى كوردستان، ئةمومةنى ثارَيج طاكان، ئةمومةنى شارةوانى لةهةرَيمى كوردستان، 

نوَينةران ية  كورسى بؤ بَيتة تةرخانكرن و، سةبارةت خاَب ثَينجَى ذا هةر ثارتة  بةشدارا  ئةمومةنى
كربَيت لة خوىل بةردةوامى ثةِرلةمانى كوردستان  1991تا  1961لة خةباتى ِرزطارا خازا كوردستان لة ساَلى 

 ية  كورسي بؤ تةمةنى ئةو ثارتانة بَيتة حسابكرن. سوثال.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:اهيم ئَيبةِرَيج جع ر ابر

 سوثال، بةِرَيج دارةمان ، فةرموو.
 بةِرَيج دارةمان دادر فتاح:

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر
دةرانة دةكةم كة َلى ية  ثشتيوانى هةموو ئةو برا( خا2من دةمةوَا زؤر بةكورتى دسة بكةم، لةماددةا )

مليؤن ماددةي دووةم  20ةن، من ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة بال لة كةمكردنةوةي ئةو بِرة ثارةية دةك
بِرطةي يةكةم، بِرطةي دووةم: نازامن بة ة ثَيوةرَي  نووسراوة ذمارةي كورسيةكاني دوايني دوو خولي 
ثةرلةمان، لةدونيادا لةسةر دوو ثَيوةر دادةندرَيت، ذمارةي كورسيةكان يان ذمارةي دةنطدةران، يةعين ئةمة 

ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بةية  خول، تةنها خولي ئيََستا، هةر حجبَيكي  يةةهةدةرداني ثارةي طشتيبةِراس  ب
كوردستاني لة خولي يةكةمي ثةرلةمانةوة، لَيرةوة زيادةية ئةو بِرطةية، بةكاملي تا دةطاتة كؤتاييةكةي، 

ِرايةكةي دكتؤر فرسةتيش ة، ثشتيواني لة يخاَلي سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم هيض تَيبينيم لةسةري ني
ئةكةم، ئةطةر ئةوةي بِرطةي دووةم كة ثَيشنيارم كرد جَيبةجَي نةكرا، ثشتيوانيش لة ِراكةي دكتؤر شَيركؤ 
جةودةت دةكةم، دةمةوَي بريتان بهَينمةوة ثشتيواني لة ِراكةي كا  عبدالرمحن دةكةم بؤ زياد كردني ئةو 

 سَي بِرطةيةي كة ثَيشكةشي كرد، سوثال.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ِرَيج جع ر ابراهيم ئَيبة

 سوثال، بةِرَيج حسن ، فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج حسن صاحل:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةَلبةتة من بؤ خؤم بودجةي ئةحجامب ثَي باشة، ثَيم واية بودجةي حجب بةياسايي بكرَيت، حجبي سياسي 

ةمة حاَلةتَيكي زؤر باشة، منحةيةكي دياري كراويان هةبَيت، لةهةرَيمي كوردستان بودجةي هةبَيت، ئ
% ي وآلتاني دونيا حجبةكان بودجةيان هةية، 67هةروة  كا  عادل باسي كرد، ئةوة لة زؤربةي وآلتان لة 

ئةمة حاَلةتَيكي تةبيعية، بةآلم بة ياسا ِرَي  خبرَيت، ئَيمةش لةطةَل ئةوةداين لةوآلتي ئَيمةدا ئةم بودجةية 
ياسا ِرَي  خبرَيت، باشرتة لةوةي بةش بةشَينةيي تَيدا بكرَيت، ئيجابي ئةم ثرؤذة ياساية من لةم خاآلنةي بة

ضِر دةكةمةوة، يةكةم: حجبي سياسي خاوةن جةماوةر هةيبةتي بؤ دةطةِرَيتةوة و سَيبةرةكان كةمرت 
اروباري ناوخؤي حجب بةِرَي دةبَيتةوة، دووةم: حجبي سياسي ثَيويس  بة ثارةية بةِراس ، بؤ ئةوةي ك

بكات، ضونكة ئةم حجبة كؤمةَلَي  بارةطاي هةية، كؤمةَلَي  مةكاتيب هةية، كؤمةَلَي  دامودةزطاي ئيعةمي 
هةية، ثَيويس  بة ثارةية، لةهةمووي باشرت ئةوةية كة حجب ثةنا بؤ وآلتاني دةوروبةر نةبات، من دَيمة 

دةفتةر دؤبري كةم كردؤتةوة لةو  1000ِرؤذة ياساية نجيكةي سةر ئةوةي كة بةِروغمي ئةوةي كة ئةم ث
بودجةيةي كة ساآلنة دةبرا، ئَيستا طةِراوةتةوة ئةو ثارةية بؤ خةزينةي حكومةت، بةآلم هَيشتا من تةئيدي 

% و كةمرتيش، خاَلَيكي تر كة بال 20% و لة 30ئةو برادةرانة دةكةم كة داوا دةكةن كةم بكرَيـتةوة بؤ لة 
دةكرَيت ئةم ثرؤذة ياساية لةم كاتةدا نابَيت، من دةمةوَيت ئةوة ِروون بكةمةوة ئَيمة دةمانةوَيـت ئةم  لةوة

ثرؤذة ياساية بة ياسايي بكرَيت، بودجةي ئةحجاب بة ياسايي بكرَيت، دةنا لةطةَل ئةو دةيرانةي لةهةرَيمي 
هةموو ئةو حجبانةي كة دواي كوردستان هةية، نة  هةرداوا ناكرَيت بةَلكو من ثَيشنيار دةكةم 

دةيرانةكةش دَيت، يان ئةطةر مشوليشي كردن ثارة وةر بطرن، ثَيشنيار دةكةم بيدةن بةهةموو ئةو 
ثَيداويستيانةي كة ئةم دةيرانة دروس  كردووة، خاَليكي ترمن ثَينشيار دةكةم و تةئيدي دسةكةي كا  

وةري دةنطيشيان حساب بكرداية، ضونكة بةِراس  عبدالرمحن دةكةم، خؤزطة هةظاآلني ليذنةي دارايي ثَي
ئةمة هةم كؤمةَلَي  ئةحجاب كة دةنطي كورسيان نةهَيناوة، مافيان دةفةوتَيت، حجبي واش هةية نيوةي 
كورسي هَيناوة، هةموو ئةو دةنطانةي فةوتاوة، يةعين نيوةي كورسيةكي ثةرلةماني هيناوة دةنطةكاني 

ئيةكاني دكتؤر شَيركؤو كا  عبدالرمحن و دكتؤر فرسةت دةكةم، هةموو فةوتاوة، بؤية ثشتيواني لة ِرة
 ئةوانةش كة داواي كةمكردنةوةي بودجة ئةكةن، سوثال.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي
 يروانت ، فةرموو.كا  سوثال، 

 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( وة  هةظالَيت من ئةوادا كرين، و 7( فةدةرا )2بَيذم فةرق هةية بةينا عةرةبى و كوردا ماددا )ئةزذا د
نسبةت كورسييَي كوتا ئةرمةن ئةو كورسي نةيَي ثةِرلةمانَى ئةرمةنة كورسييَي ميللةتَى ئةرمةنيية، 

ةنى دكةت يةعنى نة ضونكة تةنها ل ثةِرلةمانَى كوردستانَى كوتا ئةرمةن تةمسية هةمى ميللةتَى ئةرم
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وةكو سةرؤ  يان نوينةرَا ميللةتةكَيية، ئةو ثارة وةختَى بؤ نوينةرَا وا مللةتَى دةت بؤ وا شةخسية، نة 
للةتيية دا فةعالياتَيت نةشاتاتَيت وا ميللةتى تةوعيية بكةت، بؤ زَيدةكرنَيت ئةوَا دا نيجامَى يبؤ وا م

ةرمةن هةدَى ئَي  مةدعةدا هةية، ضونكة دياسايا ئينتيخاباتا يا موفةوةزيَي بةل موكةوةنَى ئ
( 10هةلبذاردنَيت كوردستانَيدا ئَي  مةدعةدة ئةو هةدة مةدعةدة ئَيكة، ئةم ذا حةز دكةين نوكة بة )

مةدعةدَيت ئةرمةنى هةبان ئةوذا نةفسى تشتيبان بؤمة هَيش ضَيرتبو و، بةل ئةظة تةمسية هةمى 
ئةز ثشتةظانيا كا  باثريا دكةم و مدينة خان و كا  حمةمةدا لسةر بؤ  ميللةتى دكةت، و نودتا سييَي ذا

 ضوونَيت وان و. سوثال.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج امنة خان فةرموو.
 :امنة ذكرىبةِرَيج 

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر
دايية ب هةبوون و طةشةكرنا يا ثارتيَين سياسيظة، ئةطةر خؤ طةشةثَيدانا ثرؤسَيسا دميوكراسييةتَى يا طرَي

مة بظَيت ذا ثارتيَين سياسى رؤىَل خؤ بطَيرن و موحنةيا بؤدجةيا يةعنى ثَيدظية موحنةيا بؤدجةيا 
ئةحجابا رَيكخستنا وَا بَيتة كرن، بِراستى ئةز نجامن ئةزادبينم طةلة  ثَيشنيارَيت نوا َيت هَينة دان، ئةز 

م ذا ئةطةر ئةم ثةِرلةمانتار مةدظَينت لطؤر وادع و ديراسةتَى ياسايا دةربَيخني، يانذا مةدظَيت تَينا طةه
لطؤر عاتي َى و هندة  مؤزايةداتَيت سياسى دةربَيخني، خؤ وادعَى هةا ثارتيَيت سياسى ثَيدظيية هةبوونا 

تؤ دي اعَى ل رَيكخراوةكا  ثارتيَين سياسى ئةطةر تؤ نةشَيي ئينكارا ثارتيَين سياسى بكةا كاضاوانَى
ذا ثارتيَيت سياسى رَيكخراوةكة يانذا حجبةكة بؤ هندَا كو كومةَلطةهةكا مةدةنى دكةا  هةمانة 

ثةِرةثَيدانا ثرؤسا دميوكراسي بَيتة كرن ئةظ هةمى شةرمينية بؤضية، ئةزدةد دطةل هندَا نينم ديمةتا 
ةكا وةكى ثارتيا من كو خةباتا شاخى ياهةا، مَيذووا كورسى بَيتة خوارَا بؤ منوونة ئةز دَا بَيذم ثارتي

ياهةا، ب هةزاران دوربانيدان و تةزحية يا هةبووا، خودان ثَيشمةرطَيت هةتا نوكة يَي بةردةوامة، تةزحيا 
دوربانى مةياداا ضاظَى خةلكى يَى ملن وةكو ثارتيا دميوكراتا كوردستانَى، ضاظَى خةلكى يا لسةر ثارتى لسةر 

حجبَيت مةزن داخازيَيت ذَا هةين كومةكا رَيكخستنا من يَي هةا باشة يةعنى بض عاتي ة ئةظة  هةمى ئةو
تؤ ديَى داخازَا كةا ديمةتا كورسيَي بَيتة خوارَا، بؤضى ئةز شةرمينَى يانذا موزايةدةيةكا سياسى لسةر 

ت ئةم موزايداتا لسةر ظى مةوزؤعى بكةم ئةظة يا طرَيداية ب ثارتيَيت سياسي ظة ثَيدظى هندَا ذا ناكة
هندَا بكةين ئةز دطةل هندَا نينم، بزمة ئةم ب ديراسةت ياسايا دةربَيخني هةر ياسايةكا ديرت كا ضاوانَى 
ئةم ِرةئيا ئةطةر ئةظة ثَرؤذة ياساية  با يا طرَيداا با رَيكخراوَيت كومةَلطةهَيت مةدةنيظة يان طرَيداي با 

ن طرَيداا با  ثةروةردَا ظة، بةىَل ئاخر مةسةلة ئةوة هندة  تشتَيت ظة يايتيتايبةخودان ثَيداويستيَيت 
طاظَى من خؤ مولجةم ديت، وة  هَينة بةحسكرن، ثَيدظيية  ئةم لسةر ِراوستيانَى بكةين كا ضاوانَى ئةز وَا 

باتَين لةمانتار بَم ِرةئيا رَيكخراوَيت كومةَلطةهَى مةدةنى وةربطرم ِرةئيا دوتابيا و مامَوستا و ماَلثةر
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دوتابيا وةربطرم بؤ ظَى ياسايَي ذا ئةز موحتاجم بَم ِرةئيا ثارتيَيت خؤ َيت سياسى وةربطرم هيض 
شةرمية  ذا تَيدا نينة و بهةمى ئ تيخارظةذا ئةز دَا بَيذم ِرةئيا حجبا خؤ دَا وةرطرم ِرةئيا حجبا من 

ادةشة لسةر بَيتة كرن، ئةز دبينم لَي  لسةر ظَى ياسايَي نةبينت ئةز دَا داخازا مةجاىل كةم كو ثرت مون
تَيطةهشنت نينة كَومةكا ثَيشنيارَيت نوَا هاتنة كرن ئةطةر ئيتي ادا سياسي لسةر ظَى ياسايَي هاتية كرن 

ئةظ هةمي نةوعَيت ئاخ نت و كَيمكرن و زَيدةكرن و هةر جَورة يةعنى ببرن ذئةو ئيتي ادا هاتية كرن  
نا ديسا بَن ثَيكظة رويننة خارَا ؤبَيتة تةئجيل كرن، ثَيدظية لسةر فراكسيئةز داخازَا دكةم ئةظ جظينة 

داخازا هندَا بكةين ِرَيكةظتنة  لسةر بَيتة كرن ثاشان بَين دناظ هوَب ثةِرلةمانيدا مونادةشة بكةن، ضونكة 
دا  لطؤر خؤ  ئةطةر وةسانَيبَينت هةر فراكسيَونة  كو داخازا كَيمكرنا ديمةتا كورسي بكةت ئةظة مةودايَي

ئينيتةظة هةمى فراكسيَون بؤ هندَا كو، ئةز دزامن، ئةز تَيدطةهم ذا ئةندامَيت ثةِرلةمانى ِرةئيا طشتى 
بووان يا موهيمة دةنطدةرَيت وان بووان يا موهيمة بةل دةنطةرَا من ذا باش وَا تَيدطةهيت هشياريا 

ئةظرؤكة موحنةيا ئةحجابَيت سياسي دةربَيخى ب  مةعنا هندَا نينة هةكة تؤ ي،سياسيا خةلكَى يا زَيدة بوو
وَا مةعناَيي ية كوتؤ يا دؤتا خةلكى دبِري، نة بؤ هندَيية كوتؤ رَيكخستنةكى بكةا عةدالةت و 
دادثةروةريَي د بؤدجا ئةحجابادا دروست بكةا بؤ هندَي ية داكو تؤ ب ياسايي بكةا، ذبةر هندَا ئةز 

ر بؤدجا ئةحجابا ل هيض ئةو رَيِرةوَا خؤ و رَيكةفتنا سياسيا كو دبينم ئةظ نةوعَى مونادةشةكرن لسة
دناظبةينا فراكسيَونا هاتيةكرن تَيدا نينة، ئةز داخازَا دكةم كو تةئجيل بَيتةكرن بة  سةرؤكَين 
فراكسيَونَى ديسان ثَيكظة رويننة خوارَا و ئةطةر طةهشتنة رَيكةفتنَى ئةم دَا بةردةوامبني ل 

 دا. سوثال. مونادةشاتَيت خؤ
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

سوثال، بؤ امنة زكرا ثَيشنيارا تةئجيلكردن ئةوة دواتر مونادةشة دةكةين ئةو ناوانةا بي ئَيمة هةنة 
ئةوةا داواا ئةوةيانكردووة دسةبكةن با دسةكانى خؤيان تةواو بكةن ئينجا ثشووية  وةردةطرين وةدواتر 

 وحيدة خان فةرموو. نودتةا نيجامى  دَيينةوة بِريارا لةسةرا دةدةين.
 بةِرَيج وحيدة يادَو هرمج:

 لةمان.بةرَيج سةرؤكى ثةر
سةيدايَي بةِرَيج، ئةذا تةئيدا امنة خانَى دكةم، ضونكة ئةو بِرطةا موتةعةليق مبةظةذا وةكؤ ثَيكهاتة 

ذا نةكرينة ئةطةر ئيتي ادا ناظبةينا ئةحجابَيت زؤرينة ئةبةد نةديارة و ئةم ة ذَا نجانني ذا و طازا مة
كرينة دطةل مة نةئاخ تينة و مة ة ِرةئيي ذا، نوكة ئةز نجامن كاضاوا دابةشبكةم كا ضلَى بكةم، ئةزذا 

 دطةل هندَيمة بَيتة تةئجيلكرن، ديراسةت ثرت بَيتة كرن. سوثال.
 ةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل

 نودتةا نيجامى،كا  عبداللة فةرموو.
 بةِرَيج عبداللة حاجى حممود:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بوونةوة لةسةر ئةم ياساية كراوة واا ؤبةِراست ئَيمة ثَيشرت فراكسيَونةكان دسةمانكردووة دوو، سَي رؤذ ك

دةكرَيت ئةم ثرؤسة  لَيهاتووة ئةحجابى سياسى و حجب و رَيكخراوا سياسى يةعنى بةكةم سةيرا
كؤشاني ثَيشمةرطة بووة كة دميوكراسييةا كةلة هةرَيمى كوردستاندا هةية بةِرةنج و خةبات و تَي

هةموومان بةشدارميان تَيدا كردووة، سةد لةسةد من لةطةَل ِرةئيةكةي امنة خامن، ئةطةر ثابةندين بةو 
بِرؤين، دوايش كا  علي وتي طؤِرانكاري لةهةر كؤبوونةوانةي كة كردوومانة، ئةوة با لةسةر ئةو ئاراستةية 

فةدةرةية  لةم ياساية لةم ماددةية بكرَيت، لةم بِرطانة بكرَيت موعادةلةي ياسايي يان دارايي ئةم ثِرؤذةية 
تَي  ئةضَيت، لةبةر ئةوة ئةبَيت بة ئاراستةيةكدا دسة بكةين نةضَيتة بابَيكي ترةوة، ِراستة هةموومان 

ئةم وآلتة، ثارةكة، ثارةيةكي زؤر كةم كراوةتةوة، هةموو فيئةيةكي ئةم كوردستانة  خةخمؤرميانة بؤلة
حةدي خؤي هةية لة بودجةي طش ، ئةحجابي سياسيش حةدي خؤي هةية، ئةوانةي باسي ئةكرَيت هةموو 

 لةسةر وةزارةتةكان ثارةيان بؤ دانراوة، لةبةر ئةوة با ئاراستةي مونادةشةكان نةطؤِردرَيت، ئةطةر ِرَيكني
ثابةند بوومنان بة كؤبوونةوةكاني ثَيشوو، ئةوة با ِرَيطاي خؤي بطرَيت، ئةطةر ِرَي  نني لةسةري، ئةوة 

 منيش لةسةر ئةوةم كة كؤبوونةوةكة ِرابطريَيت و فراكسيؤنةكان كؤبوونةوة لةسةر ئةمة بكةنةوة، سوثال.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 َيمة دوو نودتةي تري نيجامي وةردةطرين، كا  ابو كاروان فةرموو.ئ
 بةِرَيج عبدالرمحن فارل عبدالرمحن)ابو كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةم خاَلة سَي رؤذة لةبةرنامةي كارداية، ناكرَيت ئَيستا هةموو جارَي  داواي دواخستين بكةين، ئةوة 

ط توطؤيةكي زؤري لةسةر كراوة، ِرةئي ثَيَةوانةش ئةدرَيت، دةيناكة، ئيتي ادَيكي لةسةر كراوة، دسةو 
بةآلم هةندَي خاَل هةية، ئةطةر وابَيت ئةبَيت فةدةرةكان بطؤِردرَيت وةكو كا  علي وتي، بؤية ثَيويستيمان 

ني بةوة هةية، بِرياريشمان واية ئةمِرؤ ئةخري ِرؤذي خولةكةية، ئةمة كؤتايي ثَي بَينني، با واز بَين
 لةهةندَي مودتةرةحات كة سوود بة دانيشتنةكة ناطةيةنَيت، سوثال.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال بؤ ابو كاروان، بةِرَيج مين خان، فةرموو.
 بةِرَيج مين نيب نادر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ايةكة ِرةهةندَيكي نيشتماني هةية، دةبَيت بة تةوافوق من لةسةرةتاي دسةكةي خؤمدا و ، ئةم ياساية ياس

بكرَيت، بةزؤرينةو كةمينة نيية، بؤية من ثشتطريي خاتوو امنة و كا  سابر ئةكةم، هةر لةيةكةجمارةوة 
خؤشت ئاماذةت ثَيكرد كة وتت تةئجيل بكرَيت، ضونكة بةطوَيرةي دسةي ثةرلةمانتاران تَينةطةيشتنَي  

 نَي  هةية لةنَيوان فراكسيؤنةكان، بؤية تةئيدي تةئجيل كردن ئةكةم، سوثال.هةية، ِرَي  نةكةوت
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 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، كا  خلحم نودتةي نيجامي هةية، فةرموو.
 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةرةتاي دةستثَيكردني بابةتةكةوة، ضةند بةِرَيجَي  بةر لةوةي ط توطؤكةمان دةست ثَي بكات لةس
ثَيشنياريان كرد، كا  ئاري هةرسني و دكتؤرة جوان و كا  فةرهاد سةنطاوي و كا  سابر حممود و كا  
شوان دةآلدزةيي، كة دانيشتنةكة دواخبرَيـت، دسةكة لةسةر ئةوةية كة جؤرَي  لة ية  تَينةطةيشنت هةية 

رلةمان و سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان، ئةطةر مةجال بدراية لةدانيشتنةكاني لةنَيوان ئةنداماني ثة
دوَييَن و ثَيرَي باشرت لةية  بطةين، من تةسةور ئةكةم ئةمِرؤ ئةو تةشةنوجة دروست نة ئةبوو، لةبةر 

ن و كا  ئةوةي وة  خؤي بِروات و بةثَيي ثَيِرةو بِرؤين ثَيشنيار دةكةم، و تةئيدي ِرةئيةكاني امنة خا
 عبداهلل حاجي حممود و وحيدة خان ئةكةم تةئجيل بكرَيت ئةم ثر ِِؤذة ياساية، سوثال.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

سوثال، هةر بؤ ئاطاداري ئَيوةي بةِرَيج، ئةم بِرطةية نةخراوةتة بةرنامةي كارةوة بةبَي تةوافوق، تةوافوق 
ة، رةِِئي هةبووة، ِرةزامةندي هةبووة، ئينجا خراوةتة بةرنامةي كار، بؤية بةردةوام دةبني كراوة، دسة كراو

دواييي ثشوو وةرطرتنَي ، ئينجا دواي ثشووةكة بِريارةكة وةر دةطرين، سَي كةسي تر نودتةي نيجاميان 
 هةية، با دسةكانيان بكةن، تكام واية ئةمانة دوا كةل بن، كا  ئاري هةرسني، فةرموو.

 هةرسني(:ئاري بةِرَيج ئاري حممد عبدالرحيم)
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتيواني لةدسةكاني كا  خلحم ئةكةم، بةآلم بةبريي جةنابتان ئةهَينمةوة، لةبةر ئةوةي خةَل  ناوي 
خؤي نووسيوة لة ئَيستادا ناكرَيت ئةمة تةئجيل بكرَيت، لةدةرةوة موفاوةزة بكرَيت بؤ ئةوةي خةَلكي ِرةئي 

 نةدات، ئةبَيت ئةوانةي كةناويان نووسيوة هيض نةبَيت ئةوانة دسةيان كردبَيت، سوثال.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

وتوومة ئةوانةي كة ناويان نووسيوة تةواو بنب و دسةي خؤيان بكةن، ئينجا ثشوو وةردةطرين و ئينجا 
 ةين، سوثال، فةرموو دكتؤرة جوان.لةسةر ئةم بابةتة ِرةئي دةد

 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 تكاية من بةل ئةوة ِروون ئةكةمةوة، من داواي تةئجيلي ئةم ياسايةم نةكردووة، كا  خلحم
 

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، كا  عومةر فةرموو.
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 عمر عينايةت حةمة سعيد: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم برادةرانة ضوار كةل دسةي كردووة هيَي نودتةي نيجامي نةبووة، ئةمة دانيشنت نيية بةم شَيوةية 
ئةوةي كة ئةوان  بكات ئةوة دانيشنت نيية، دانيشنت كةي وا ئةبَيت  بَيت، تؤ ِرَيطا ئةدةيت دسةي خؤي

 من بؤية وا دةَلَيم، سوثال.دةيَلَين موخالةفةية، 
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 ببوورة، ئةوةي كة دسة ئةكات هةموو تةئيد ئةكةن، تةئيدي ِرةئيةكان دةكةن، كا  ماجد فةرموو.
 توفيق: عثمانبةِرَيج ماجد 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي بةِرَيجان كا  دكتؤر فرسةت و دكتؤر شَيركؤ جةودةت و كا  من سةد لةسةد ثشتطريي و تةئيدي دسةكان

دادر وةمتان دةكةم، بةِراس  ئَيمة نابَيت بة ميجاج ثِرؤذة ياسا دابنَيني، بةميجاجي خؤمان ِرَيذة دابنَيني، 
مليؤن كةمرتي نابَيت ثَي بدرَيت، بؤية  300هةندَيكيان وة  بِرطةي شةش مةتاتني، مةسةلةن دةَلَيت لة 

 ةكورتي زؤر متمانةم بةداناني ئةو بِرطانة نيية، داوا دةكةم كة كورت بكرَيتةوةو ِرَيكبخرَيت، زؤر سوثال.ب
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 سوثال، كا  عبداهلل ، فةرموو.
 بةِرَيج عبداهلل حاجي حممود:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
َي  كة كَيشةي دارايي بَيتة ثَيشةوة، لةسةر ئةو تطةر ليذنةي دارايي نةبَيتة بةربةسمن وةكو باسم كرد ئة

شتيواني لَي ئةكةم، ا  ئاري هةرسني و باثري كامةب ثثِرؤذةي كة دانراوة، من ثَيشنيارةكةي كا  طؤران و ك
كي تر لةماددةي بؤ ببردني بةشي بةمةرجَي  لة هةر خولَي  لة ضوار كورسي كةمرت نةبَيت، ئةوة خاَلَي

ثَينجةم و شةشةم، ئةطةر ِروونكردنةوةية  هةبَيت، لةخولي بةردةوامي ثةرلةمان كورسي هةبَيت بؤ 
 ليذنةي ياسايي، ئةم خولةي ئَيستا ئةكات يان تةوزحيَي  بدرَيت تا لة ثرؤتؤكؤل تةسجيل بكرَيت، سوثال.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 زؤر سوثال، كا  صاحل فقَي فةرموو
 بةِرَيج صاحل فقَي حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة لةزؤرترين وآلتاني دونيا هةموومان ئةزانني دوو ثَيوةرة، دةن  و كورسي، بةآلم ئةطةر ثَيوةري 

ةبةر ئةوةي بة كورسي بؤ هةموو وآلتاني دونيا طوماو بَيت، ئةوة بؤ هةرَيمي كوردستان طوماو نيية، ل
ثَيوةري كورسي كة دَيني باسي لَيوة دةكةين، ئةوة ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم، 
لةطةَلي ناطومَيت، هةردووبش كؤ ئةكةيتةوة ثَيويستة بةردةوام ثِرؤذة ياساكة هةموار بكرَيتةوة، بؤية من 
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ةحجاب، دةنطداني طشتية، لةم خاآلنةي خوارةوة كة ثَيم واية باشرتين ثَيوةر بؤ ثِرؤذة ياساي بودجةي ئ
ِرووي ئيجابي خبةمة ِروو، يةكةم: ئةو ناوضانةي دةرةوةي هةرَيم كة بارةطا حجبيةكان لةناوضة 
كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم ثَيويست ترة كة طرنطي زياتري ثَي بدرَيت، كة ثَيويست ترن 

نطي حجبة بَووكةكان نافةوتَيت و كؤي دةنطةكانيان لةهةموو شوَينَي  كؤ لةم ناوضانةي ئَيرة، دووةم: دة
هةزار بادي  3تا  2ئةكرَيتةوة، يةكَي  لة ناعةدالةتييةكاني تري كورسي ئةوةية، جاري وا هةية ليستَي  بة 

سية  بؤ ماوة كورسية  بةدةست ئةهَينَيت، بةآلم حجبَي  بؤ منوونة، ئةطةر بةدةست هَيناني ِرَيذةي كور
ة  دَينَيت، يهةزار دةن  ئينجا كورسي 31هةزار دةن  يان  30هةزار دةن  بَيت، حجبَيكي بَوو  بة  30

ة  دَينَيت، ثوختةكةي ئةمةوَيت ثَيشنياري ئةوة بكةم، يهةزار بؤ ماوة كورسي 3تا  2بةآلم حجبَيكي تر بة 
بَيت، بةآلم هةَلبذاردني طش  تا سةرجةم ثَيويستة بؤ هةرَيمي كوردستان طوماوترة كة بة دوا هةَلبذاردن 

ئةو ناوضانةي تَيدا بَيت كة لة دةرةوةي ئيدارةي هةرَيمي كوردستانن، تا ئةوانيش لةبةرضاو بطرين، 
بَيت طوماو بَيت وة   1000/1بَيت، ئةطةر لة  1000/1سَييةم: ِرَيذةية  دةستنيشان بكرَيت ئةم ِرَيذةية كة لة 

سي كرد، ثشتيواني دةكةم، كة ئةمة لةكاتي زياد كردني ئةو بودجةية زياد دةكرَيت، ئةوةي دكتؤر شَيركؤ با
بةكةمي بودجةكة كةم دةكرَيتةوة، كةواتة ئةتواندرَيت ئةم ثَيوةرانة بؤ هةَلبذاردنةكاني ئايندة بَيت، 

شان كراوة بؤ ئةطةر بؤ ئَيستاش نةبَيت بةكار بهَيندرَيت، سةبارةت بة ئةم خولةو ئةم ِرَيذةي كة دةستني
ئةم خولة، ديارة منيش بؤ خؤي لةطةَل ئةوةدام كة ئةمة ثَيوةرَيكة تا ِرادةية  طومانَيكي لةنَيوان 
بيةنةكان داناوة، ئةمةيان ثَيوةري طوماوترة، بؤية ئةم ثَيوةرةي كة ئَيستا هةية لةبية  ثَيويستة، ئةطةر 

تة بةثَيي ئةو بودجةيةي كة ساآلنة تةرخانكراوة ِرَيذةي كورسيةكانيش كةم نةكرَيتةوة، ئةوة ثَيويس
مليؤنَي  كةمرت  13%ي كة لةعَيرادةوة دَيت ِرةنطة تاِرادةية  17لةِرابردوودا زياتر نجيكة لةوةي كة لة 

بكرَيتةوة، بؤية دةتوانني كورسيةكان كةم بكةينةوة، يان بةثَيي ئةو ثَيوةرةي كة حكومةت ضةند بودجةي 
جةية تةرخان بكرَيت، نيوةي ئةمةي هةبوو ئةوة طوذمةي كورسيةكي بؤ تةرخان هةبوو، كؤي ئةم بود

 بكرَيت، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، دكتؤرة ِرَيواز فةرموو.
 بةِرَيج د. ِرَيواز فائق حسني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةمان، ئيستينتاجي ئةوةمان كرد كة تا ئَيستا لةذمارةي ئةو لة نةتيجةي دسةي بةِرَيجان ئةنداماني ثةرل

ئةندام ثةرلةمانانةي كة دسةيان كردووة، هيَيان ثابةندي ئةو سيغة تةوافودية نةبوون، يان ِرازي نني بةو 
سيغة تةوافودةي كةوا لةناو ئةم ثرٍِِؤذة ياسا ية هةية، ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةو ِرَيككةوتنةي كة لةنَيوان 

راكسيؤنةكان كراوة، ِرةنطةدانةوةي لةنَيوان ئةنداماني ثةرلةمان هةبووة، ئةنداماني ثةرلةمانيش مايف ف
خؤيانة بةو شَيوةية تةعيرب بكةن كة خؤيان بِروايان ثَييةتي، لةبةر ئةوة بةتةسةوري من ئةو ثَيشنيارانةي 
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دنةوةي ئةو بةِرَيجانةية كة داواي كة كراوة بؤ تةئجيل لةخؤِرا نةكراوة، ئةمةي كة من ئةيَلَيم خوَين
تةئجيل ئةكةن، بؤية منيش داواي تةئجيل ئةكةم، ئةطةر مةبةست لةم كؤبوونةوةية يان لةم دانيشتنةي 
ثةرلةمان ئةوةية كة ياساية  بؤ بودجةي حجبةكان دةربََيت كة هةموو هَيجة سياسييةكان ثَيي ِرازي بن، 

َيكي نيشتماني هةية بةو شَيوةية دةربََيت كة هةموو بية  ثَيي يان وةكو ئةوترَيت لةبةر ئةوةي ِرةهةند
ِرازي بن، ثشتطريي تةواو لة دسةكاني هةردوو هاوِرَيم كا  دكتؤر فرسةت و كا  طؤران ئازاد ئةكةم، لةبةر 
ئةوةي ئةو ثَيوةرانةي كةدانراوة ِرَي  بة بةري ئةم بارودؤخةي ئَيستاي هةرَيمي كوردستان و ثةيوةندي 

وان هَيجة سياسيةكان  بِراوة، بؤية لةطةَل ئةوةدام، كة ئةطةر ئةم ثِرؤذةية تةنانةت لة حاَلةتي ثةسةند نَي
كردنيشيدا و بوون بةياساشي، بري لةوة بكرَيتةوة كة تةنها بؤ ضوار ساَل بَيت، ئةو ِروانطةي يان ئةو 

دواين هةَلبذاردن بَيت كة لةو  ثَيوةرةشي كة داكؤكي لةسةر ئةكةم  وةكو خؤم، ثَيوةري ذمارةي دةنطي
ساَلةدا ئةمام دةدرَيت، بؤ هةموو ساَلَي  كة موازةنةي تَيدا دادةندرَيت، سةبارةت بةوةي كة ثَيشنيارَي  كرا 
بؤ دةوارةكان، ئةوةي بؤ زياد بكرَيت كة دةنطي نة هَينا، من ئةمةوَيت سةرمي بةِرَيجتان بؤ ئةوة ِرابكَيشم 

ي هةن بةشداري لة هةَلمةتةكاني هةَلبذاردن ئةكةن، بةآلم هيض يةكَي  لةو كة هةندَي هَيجي سياس
ثَيوةرانة نايانطرَيتةوة كة لة بِرطةكاني دوو و سَي و ضوار وثَينج و شةش و حةوتي ئةم ماددةيةدا هاتوون، 

حجب و  بؤية ثَيشنيار دةكةم كة فةدةرةية  بةم شَيوةية زياد بكرَيت، بكرَيت بة فةدةرةي هةشتةم: ئةو
دةوارة سياسيانةي كة بةشداري ثرؤسةي هةَلبذاردن ئةكةن و بِرطةكاني دوو، سَي، ضوار، ثَينج، شةش، 
حةوتي ئةم ماددةية نايانطرَيتةوة، تةنها لةكاتي هةَلمةتةكاني هةَلبذاردندا بةبرِِِي ئةوةنة )يةعين بِرَيكي 

ر ئةوةي ئةم ياساية ياسايةكي تةوافودية لةسةري دياري كراو ثارة دياري بكرَيت( بِرَي  بَيت كة دواتر لةبة
ِرَي  بكةوين، بةآلم تةئكيد لةسةر ئةوة ئةكةمةوة كة خوَيندنةوةي من بؤ دسةي هاوِرَيكامن ئةوة بوو، ئةو 
صيغةي كة بةِرَيجان لةفراكسيؤنة جياوازةكان لةسةري ِرَي  كةوتوون جَيطةي ِرةزامةندي ئةنداماني 

ئَيمة خواستمانة ياسايةكي تةوافودي دةربََيت هيوادارم داواكارييةكاني تةئجيل ثةرلةمان نيية، ئةطةر 
 خبرَيتة دةنطدانةوة، سوثال.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، كا  ئومَيد خؤشناو، فةرموو.
 )خَوشناو(:عبدالرمحنبةِرَيج ئومَيد 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةي ية ، دوو، سَي، ضوار، تا حةوت، ِرؤحي ياساكةية، هةموو ئةو خيةفانةشي كة هةية، ماددةي دووةم، بِرط

دسة دةربارةي ئةو ماددةية دةكةن، واتة ئةطةر هةر دةستكاريية ، هةر طؤِرانكاريية  لةبةر ئةوةي 
باسي ئةوة  تةوافوق كراوة، لة بِرطةكاني ئةم ياساية بكرَيت وةكو زمري بةيةكةوة بةسرتاوة، ناكرَيت زؤر

دةكرَيت كة تةوافوق كراوة ئةوة هيض شةرمي تَيدا نيية، هةموو ثَيكهاتةكان، هةموو فراكسيؤنةكان 
كردوويانة، ئةو كراسةية كة دووراوة بة باآلي هةموو بيةنةكان، واتة طؤِرانكارييةكانيشي ئةبَيتة طؤِرانكاري 
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ةكةين ثَيويستيمان بةماوةي زياتر هةية، كة بة سةر كراسةكةدا، بؤية بةتةئكيد ثشتطريي لةو ِرةئية د
فراكسيؤنةكان ئةو ثشووة وةربطرن، تا لَي  تَيطةيشتين زياترمان هةبَيت، ِراستة مةسجةكة وةكو خؤي 

شتووة، لةبةر ئةوةي كة هةموو بية  تةوافودي كردووة، ِرةئي و بؤضووني جياواز هةية، كاريطةري ينةطة
اساكةش كة نةبووة، هةموو شتَي  بة تةوافوق نةِروات ئةبَيت ئةم ياساية لةسةر مةسةلةي دةنطدان هةية، ي

بة تةوافوق بِروات، هةموو بيةنةكان دةبَيت جَيطاي تَيدا ببَيتةوة، سيعري كورسيةكانيش زؤر دسةي لةسةر 
ةوتي كرا، يةكَيكة لةو خاآلنةي كة ناكرَيت، ئةطةر تةماشا بكةين ديسان دةَلَيمةوة لة بِرطةي ية  تا ح

ماددةي دووةم هةمووي بةيةكةوة ِرةبتة، ئةطةر ِرةوا بَيت لة بِرطةي ضواردا، لة سَيدا، جَيطاي ئةو دةوارةي 
مليؤن  30مليؤن دينار وةربطرَيت، ئةوة بةِرةوا نةبينيت داواي  300تَيدا بكةينةوة كة ية  كورسي هةية، 

ات، واتة بةيةكةوة ِرةبتة، داوا دةكةين كورسي بك 10كورسي يان  28كورسي،  38ديناري هيجَيكي تري 
 ماوةمان ثَي بدرَيت، ثشوويةكمان بدرَيَ ، تةوافودي زياتري لةبارةوة بكرَيت، زؤر سوثال.

 
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، كا  عومةر ، فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةم هؤَلةوة ياسايةكي طرن  دةرضوو، لة سَي خولي ثَيشوودا نةتواندرا دةربَوَيندرَيت، بةِراي من  دوَييَن

بةدةرضواندني ئةم ياساية، يةكةم ثايةي دروست بووني دةوَلةتي كوردستان لةم هؤَلةوة ضةدَيندرا، 
ي تَيكَووني تةوافودي ياساكةش بة تةوافودي طشت فراكسيؤنةكان بوو، هيوادارم ياساي بودجة نةبَيتة هؤ

سياسي فراكسيؤنةكان، من لةطةَل ئةوةدام بودجةي حجب هةبَيت، بةياسايي بكرَيت، بؤ ئةوةي حجبَي  
نةبَيتة كؤيلةي حجبَيكي تر، كورد ئةَلَيت هةموو شتَي  بة خوَي و خوَيش بة مانا، لة شةستةكان و 

ئَيستا واي لَيهاتووة بة هؤي بودجةوة حجب حةفتاكان و هةشتاكاندا، خةَل  حجبي بةخَيو ئةكرد، بةآلم 
خةَل  بةخيََو ئةكات، بةم ِريَِِذة زؤرة مووضةي حجبةكان بدرَيت، مووضة خؤري حجبي بةردةوام دةبَيت، 
كؤمثانياكاني حجب لةبةردةوامي دةبَيت حجبايةتي دةبَيتة ثيشةو واتة لةبري ئةوةي بَلَييت من جوتيارم، 

، دةَلَيي من لة حجبي )ل،  ، ع(م لةماوةي ِرابردوودا سةري مانطان بارةطاي كرَيكارم، مامؤستام، دكتؤرم
 حجبةكان وةكو بانقيان لَيهاتووة، فةرمانبةري حجبي هةية، وةزير، وةكيل وةزير....

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

ة، ئةطةر لةسةر ئةو ماددةية كا  عومةر تكات لَي ئةكةم وةرةوة سةر مةسةلةكة وئةمة ماددةي دوو نيي
 دسة ئةكةيت ئةوة باشة، ئةطينا ببوورة، بةل لةسةر ماددةي دوو دسة بكة تكاية، فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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هاوكاري حجب ئةوةندة بَيت، كة بةشي خةرجي ئيداري و ِراطةياندن و ضاكسازي و بيناو مشةكي بكات، 
ية من ثَيشنيار دةكةم، تةنها كورسي ئةم خولة ببَيـتة ثَيوةر، نرخي ية  كورسي ِرَيذةيي بَيت، وةكو بؤ

جةنابي دكتؤر شَيركؤ جودت فةرمووي، ِرَيذةكةش بةم شَيوة بَيت، ئةطةر نرخي ية  كورسي بؤ ئةجمارة 
ت ئؤ ية  ثَيرسَينت(واتة لة مليؤن دينار بَيت بؤ بودجةي ئةمساَل، ئةكاتة) ثؤين 20من ثَيشنيار دةكةم، 

مليؤن بَيت، ئةكاتة )ثؤينت ئؤ ية ، شةش سَينت(، ئةطةر  30سةدا ية  لةسةدا، ئةطةر نرخي كورسية  
مليؤن بَيت وةكو ئةوةي كة ئَيستا دانراوة، ئةكاتة) ثؤينت ئؤ سَي، دوو  60نرخي كورسية  

ية ( بَيت، ِرَيذةيي بَيت بؤ ئةوةي ساآلنة ثَيرسَينت(لةبةر ئةوة من داوا دةكةم بةِرَيذةي) ثؤينت ئؤ 
بودجةكة طؤِرا، ئةو نرخةش ئةطؤِرَيت، ئةطةر رٍَِِيذةيي بَيت ئيرت دسةيةكي تَيدا ئةمَينَيتةوة، تةبعةن ئةمة 
لةسةر ئاس  هةموو بودجةي هةرَيمة، )ثؤينت ئؤيةكة( هةموو بودجةي هةرَيمة، من ثشتطريي دكتؤر 

ر شَيركؤ جودت ئةكةم، كة بةِرَيذةيي بَيت، ئةوة زؤر بة تةئكيدي ئةيَلَيمةوة، فرسةت ئةكةم، ثشتطريي دكتؤ
 هةروةها ثشتطريي كا  عبدالرمحن ئةكةم، هةروةها دكتؤر شَيركؤ حةمة امينيش، سوثال.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، بةِرَيج جودت جرجيس، فةرموو.
 :فلطي بةِرَيج جودت جرجيس

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةسةرةتادا ثشتطريي لةدسةكاني كا  حممد و خاتوو مين، دةكةم، دةربارةي دابني كردني بودجةيةكي 
مانطانة بؤ ئةو حجبانةي كة نةيانتوانيوة بَينة ناو ثةرلةمان، يان بةشداري هةَلبذاردنيان نةكردووة، 

مليؤن  80، كةدةنطؤيةكي ئاوها هةبوو ئةو كورسيةي كة موبحةزةيةكيشم هةية، لةسةر فةدةرةي حةوتةم
ديناري بؤ دانراوة، دةربارةي كؤتا كةم بكرَيتةوة من لَيرةدا دةمةوَيت بَلَيم كولي ئةم ثرؤذةية، هةموو 

مليؤن دينارة  80ئيمتيازاتَيكي باشي بؤ حجبةكان و كوتلةكاني كوردستان دةستنيشان كردووة، تةنها ئةو 
كمانةكان، حةزم لَيية ئةوةش نيشان بدةم لة فةدةرةي ثَينج دةَلَيت هةر حجبَيكي بةشدار بوو نةبَيت بؤ تور

 90لة خةباتي ِرزطاري خوازي كوردستان ئةم خاآلنة دةيانطرَيتةوة، توركمان بةداخةوة ثَيش ساَلةكاني 
كمان وةكو نةتةوة تةنجميَيكي سياسي مونةزةميان نةبوو، بؤ ئةوةي بةشدار بن لةم شؤِرشةدا، وةكو تور

ووة، شةهيديشيان داوة، لةزؤربةي زؤري شؤِرشةكان بةشداريان كردووة، ثَيشمةرطة بوونة، خةباتيان كرد
مليؤن دينارة دةستكاري نةكرَيت، وةكو ئيمتيازَي  بؤ توركمانان بةدةر  80خؤشة ئةم مةبلةغي  بةآلم ثَيم

 لة فةدةرة ثَينج و شةش بؤيان حيساب بكرَيت، سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، مامؤستا مةروان نودتةي نيجاميت هةية، فةرموو.
 بةِرَيج حسني امساعيل)مةروان طةآلَلةيي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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وة نودتةي نيجامي نيية، بةل ية  ثَيشنيارم هةية، ئةطةر بيكةم، من ِرةئيم واية لةم ثةرلةمانةي خؤمانة
دةست ثَي بكةين، بةجديشمة، بؤ ئةوةي دوتي خةَل  بةهةدةر نةدرَيت، بِريار بدةين مووضةي 
ثةرلةمانتاران بكةين بة مليؤنَي ، سةيارة وةرنةطرين، هةرضي ئيلتيجاماتة وةر نةطرين، خانةنشيين 

كةم، كة بال لة سةبارةت بة دووةم لة ماددةا دووةم، من ثشتيوانى هةموو ئةو بؤضوونانة دةنةهَيَلني، 
كورسييةكانى ية  خوىل ثةرلةمانى دةكات، لةِرووا مةنتقى سياسى و مةنتقى عةمةىل ئةم بودجةية يان 
ئةم مينحةية دةدرَيت بة حجبَي  بؤ ثِركردنةوةا ثَيداويستييةكان و كار بةِرَيكردنى ئةو حيجبة، كة 

بؤ مةسافةا هةَلبذاردنَيكى تر، بؤية دةبارةو كورسى و دةنطةكانى بةدةست هاتووة لة هةَلبذاردنَي  
مةنتقى تَيدا نابَيت بؤ دوو خول بَي، زؤر دسةش لةسةر تةوافودةكة كرا، تةوافق ئةوكاتة مةعناا خؤا لة 
دةست نادات كة خؤا بةدوور طرت لة سياسةتى تةرزية، بؤية هةر تةوافودَي  دووربَي لة تةرزية 

 سةركةوتوو دةبَي، سوثال.
 

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم

 خاتوو مةدينة دسةا كردووة، كا  دَلشاد شعبان دسة ناكات، كا  شوان امحد فةرموو.
 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش ثشتطريا ئةو بةِرَيجانة دةكةم، كة ثَيش ئَيستا باسيان كرد ئةو ثرؤذة ياساية تةوافودَيكى لةسةرة كة 
موومان ثابةند نةبووينة، ِرةئى جياواز هةية ياخود ِرةنطدانةوةيةكى باش نةضوويتة ناو فراكسيؤنةكان، هة

ِرةئى فراكسيؤنةكان وةكو ثَيويست وةرنةطرياية، بؤية لَيرة منيش وةكو خؤم ِرةئى خؤم دةردةبِرم، لَيـرة لـة   
ةم باسـى دةوارةيــةكى سياسـى دةكــات،   دـةوارةا سـيايى درا دةنطــدان دةنطـى نــةهَينا، بـةَبم لــة خـاَلى حةوتــ     

مليؤنةكـة   60تةنادوزة  لَيرة دروست نابَيت لة خاَلى حةوتةم، ئةوي تريش منيش لةطةَل ئةوةا دامـة كـة   
زؤرة لة خاَلى يةكةم، لة خاَلى دووةميشـيان ئـةو ضـوار كورسـييةا كـةمرت نـةبَي، مـادام بةشـدارا كرديـة و          

نَينت، دةربارةا دةنطدانيش كة لة خاَلى سَييةم من واا بـة بـاش   كورسى هةبووة ئةو ضوار كورسييةا نةمَي
دةبينم كة لةسةر سيعرا كورسى بَي، كورسـييةكى ثةرلـةمانى ضـةندا بـؤ دادةنـدرَيت، ئـةو دةنطانـةا كـة         

 هَيناية لةسةر ئةساسى سيعرا ئةو كورسية بي بؤا دياري بكرَي، ئةوانى تريش دسةكان كرا، سوثال.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم

 كا  سعيد مةسي ى لَيرة نيية  كا  خلحم فةرموو.
 
 

 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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مليؤنةكـةوة هةيـة، كـا  دكتـؤر فرسـت زؤر بـاش        60سةبارةت بة بِرطةا يةكـةم ئـةوةا كـة ثةيوةنـدا بـة      
لةبةرئةوةا ئةو جوانى ِروون كردةوة من ناضمة ئـةو   ِروونى كردةوة ئةطةر بةراوردا تا  و ئةوانة بكةين،

مليؤن، بؤئةوةا عةدالةتَيكى تَيدابَي و، بةراوردا ذيانى خةَل  لةو  30تةفسيلةوة، ثَيشنياردةكةم بكرَيت بة 
مةجالةية بكرَيت، سةبارةت بة بِرطةا دووةم بؤ ثَيوةرةكان، لة ِراستيدا ثَيوةرةكان ثَيشنيارَي  هـةبوو هـةر   

كا  د. فرست ئةو ثَيشنيارةا كرد، كة ئةو ياساية بؤ ئةو خولةا ثةرلةمانى كوردستان كارا لةسـةر   ديسان
مليـؤن، مـادام    30مليؤنة بكرَيت بـة   60بكرَيت، دواا ئةو خولة ئةوي تريش كة تايبةت بوو بةو خاَلةا كة 

ا زةرورة دوايـن هةَلبـذاردن كـة    دسة لةسةر ئةوةبَي كة بؤ ئةو خولة بَي، كة من ثشتطريا ئةو ِراية دةكةم، و
تاكو دوا  2014لةو ساَلةية هةَلبذاردنى تَيدا كراوة بكرَيتة ثَيوةرا دياريكردنى هةر كورسيية ، واتة ئَيمة لة 

ــةو         ــة ل ــونكة ئَيم ــةوة، ض ــة ئ ــ  بكرَيت ــوةرا دةن ــة ثَي ــتان ب ــتى كوردس ــات ئاس ــول دةِروات دواا ئينتيخاب خ
ليذنــة هةميشــةييةكانى ثةرلــةمانى كوردســتان زيــاد بكــةين بــؤ ناوضــة    ثةرلةمانــة بــةِرَيجة بِريارمــان داوة

جَيناكؤكةكان، بِريارا ئةوة دراوة كة نووسينطة لة ناوضة جَيناكؤكةكان بكرَيتةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان، 
ناكرَيــت لــةم ثةرلةمانــةدا بودجــةا ئــةحجاب ثةســةند بكرَيــت حيســابى ئــةو حيجبانــة نــةكرَيت كــة لــةوَا  

ييان هةية، كة هةموو حجبةكان تةنجمياتييان لـة ناوضـة جَيناكؤكـةكان هةيـة، زؤرتـري دوربـانى و       تةنجميات
شةهيد و ماندوبوونى خةباتى ئَيمة، خةباتى خةَلكى كوردستان لةسةر ئةو ناوضة جَيناكؤكانة بـووة، بؤيـة   

سـةم تةسـةور دةكـةم    طرينطة ثَيوةرةكة لةسةر ئةساسى دةن  بَيت، هةموو كوردسـتان بطرَيتـةوة، مـن دوا د   
ثَيشنيار هةبَي بؤ دواخسنت، كورتى ئةكةمةوة لةوةا لةبةرئةوةا لة جةذنيش نجيكني نيةت ثاكى لةبيـةن  
هةموومانةوة دسةا لةسةر بكرَيت، هةنطاو بؤئةوة بنَيني ئَيمة ياسا لةم ثةرلةمانة دةرناكرَيـت ئةطـةر بـةم    

كان بكةين، بةَلطةشم بؤئةوةا كة من نيةت ثـاكى خـؤم   تةشةنوجاتانةا ئةمِرؤو دوَينَى دسة لة سةر بابةتة
 لَيرةوة ِرادةطةيةمن ثشتطريا لة هةموو دسةكانى براا خؤشةويستم كا  عمرا حاجى عينايةت دةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  فرحان فةرموو.
 بةِرَيج فرحان جوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مليؤنـة، بةِراسـتى ثشـتطريا بـرادةران      60ةر ِرَيذةا كورسييةكة و لةسةر ثارةا كورسـييةكة كـة   منيش لةس
دةكةم، نازامن وةَلة لة دةرَا بووم ئةطةر ناوم لةبري ضووبَي بكرَيتة نيوة، لةطةَل ئةوة دامة ، دووةم ذمـارةا  

هـاتو لـةم خولـةا ثةرلـةمان      كورسى دواين دوو خول بةِراستى ئةوة يةعنى هةر كةسَي  ئـةم  ياسـا ئةطـةر   
دةربََينت، ئةم ياساية وة  ثشكة خَيـرا لـَي هاتووةتـةوة تـةوزيع كـراوة بـةثَيى هـةموو ئـةو حجبانـةا لـة           
ثةرلةمان هةنة، بؤية مرؤظ بةهيض شَيوةية  ئةطةر ئةم ياساية لة ثةرلةمان دةربََيـن دةربـارةا ئـةحجاب،   

م ثةرلةمان بووبَي، لةبةرئةوةا ياسايةكة ئةوةنـدة تـةوافوق   مرؤظ شانازا ناكات كة لة خووىل ضوارةم ئةندا
و تةرزيةا تَيداية، بةهيض شَيوةية  بنةماا ستانداردا نَيودةوَلةتى لة دانون تَيدا نيية، بؤيـة ئـةم ياسـاية    
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ثَيشنيار دةكةم يان تةئجيل بكرَيـت يان بةزؤرينة دةربرِبَي، نة   ئةو تةوافودـةا كـة هـةموو بـال كرايـة،      
ــةهيض       لةب ــة ب ــةوتووة، ئةم ــدَيكى بةرك ــةكى هةن ــة هةري ــةموو رازا كاري ــة ه ــَي ك ــَيوةية ب ــةو ش ــةوةا ب ةرئ

شَيوةية  نابَيتة ئـةوةا كـة بـؤ ئـةجياىل داهـاتوو، بـؤ داهـاتوو يـةعنى بةِراسـتى وا لـَي دةكرَيـت كـة ثَييـان              
ى كـةمرت نـةبَي، ئـةم    كورسـ  4شتَيكى ناجؤر بَيت، لةبارةا ضوراةمني هةر لةخولَيكـدا ذمـارةا كورسـييةكان    

مةرجة ببربَيت ئةطةر هةر تَيشـدةثةِرَينن ثَيشـنياردةكةم مـةرجى ضـوار كورسـييةكة نـةمَينَينت، بـادى تـر         
مليؤن بدرَيتة هةر حجبَي  كة بةشدارا تَيدا كردية، ثَيم وابَي ئةوش ببربَيت ئةو خاَلة، ئةوةا  300ئةوةا 

دى خؤيانة، بادى ديكـةا ئـةم ياسـاية ثَيشـنيار دةكـةم تـةئجيل       مليؤنة حة 80تر هي كؤتاكان مبَينَيتةوة كة 
بكرَينت، بةِراستى تةوافودَيكى زؤر بَي مانا كراوة بة ِرةئى من، بؤية ئةوة نابَيتة جَيطاا شنازا ئةو خولةا 

 ثةرلةمان، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بَيستوون فةرموو.
 فائق حممد:بةِرَيج بَيستوون 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثشتطريا دسةكانى كا  عمر عينايةت و دكتؤر شَيركؤو كا  عبدالرمحن على دةكةم، تةبعةن ئةوةا كة 
تَيبينيمان كرد لة بةشى زؤرا دسةا هاوِرَييان ئةو ماددةية دسةا زؤرا لةسةرة، بؤية من ثَيشنيار دةكـةم  

مبَينَيتـةوة، كةواتـة بِرطـةكانى دووةم و سـَييةم و ضـوارةم و ثَينجـة م و        ئةم ماددةية تةنها بِرطةا يةكـةمى 
شةشةم و حةوتةم هةمووا زيادةية، تةنها ية  بِرطة طرينطة كة دةبَيتة روحى ياساكةو ياسـايةكى باشـيش   
ئةويش بِرطةا يةكةم كة كورسى دوايـن خـوىل ثةرلـةمان دةكرَيتـة بنـةما، بـةهى هـةر كورسـيية  مانطانـة          

مليؤنـة، هـةروةها يـة  خـاَلى تريشـى بـؤ زيـاد بكرَيـت          60كة هاوِرَييان تةرحيان كرد كةمرت بَي لةو  ئةوةا
%ا 50%ا كـةمرت بـَي كورسـييةكى بةدةسـت هَينـا بـوو، ئـةوا ِرَيـذةا لـة          50هةر ثـارتَيكى سياسـى ئةطـةر لـة     

لـة دةرةوةا ئـةوة   كورسييةكى بـؤ حيسـاب بكـرَي زائيـدةن ئـةوةا كـة خـاَلَيكى ديكـةش، جطـة لـةم ياسـاية            
بودجـة بــؤ هــيض ثــارتَيكى سياســى  دانــةنرَيت، ِرَيطــاش بطريَيــت، لــة هــةر ثــارتَيكى سياســى كــة لــة دةرةوةا  

 هةرَيمى كوردستان بودجة لة هةر شةريكاتَي  يان هةر وَبتَي  وةربطرَيت، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ابو كاروان فةرموو.
 
 

 َيج عبدالرمحن فارل )ابو كاروان(:بةِر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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من لةطةَل ثَيشةكييةكةم لةبةر دوو هؤكار، يةكةميان تاكو ئَيستا بة تةواوةتى بودجـةا هـةرَيم ديـار نييـة،     
مانطـــة ئةنـــدامانى ليذنـــةا دارايـــي ثرســـيار دةكـــةن و بـــة تـــةواوةتى ضـــةند    3دووةميـــان مـــاوةا ئـــةوة 

كردووة و ديراسةتيان كردووة، بؤية ئةو تةدديرةا ئةوان جؤرَيـ  لـة نجيـ  بوونةوةيـة      كؤبوونةوةيةكيان
لة بودجةا طشتى، هـةروةها مـن لةطـةَل ئـةو ِرايـةم ئةطـةر دةسـتكارا خـاَلَيكى بكرَيـت تَيـ  دةدرَيـت، مـن             

ا كورسـى نييـة،   هيوادارم وا تةسةور نةكةم لة هةموو شتَيكدا ِراست دةكةم، لةبةرئةوة ثَيوةر لة دونيـا تـةنه  
ثَيوةر لة دونيا دةنطـة، كورسـيية، رَيذةيـةكى ديـاريكراوة بـؤ حجبةكانـة وةكـو حـجب، تةنانـةت لـة فةرةنسـا            
رَيذةا حجبةكان، بودجةا حجبةكان دةبةسرتَيتةوة بـة رَيـذةا ئـافرةت لـة سـةركردايةتييةكةيان، هـةروةها       

بؤيـة هيـوادارم ئةطـةر داواكردنـى دواخسـنت بـؤ        كؤمةَلَي  ِرَيذةا تريش هةية كة نامةوَا كاتتان لـَي بطـرم،  
كاردانةوةية ثَيويستة دوانةخرَيت، دووةمني ئةو مةرجةا ضـوار كورسـييةكة زؤر زؤر لـة بـرادةران باسـيان      
كرد سةرةتا كا  ئارا و كـا  طـؤران ئـازاد و كـا  حممـودا حـاجى عمـر ببـدرَيت، مـن ثـَيم وايـة ئـةوة بـة              

يــة، ضــونكة ياســاي هةَلبــذاردن يــة  كورســى دانــاوة ناكرَيــت بــةو شــَيوةية  ثَيَــةوانةا ياســاية و ياســايي ني
بكرَيت، لة خاَلى شةشةمدا كة هةر حجبَي  ثَيش راثةِرين بةشدارا خةباتى كردبَيت، من ثَيم وايـة ئـةوةا   
كة لة خوىل بةردةوامى بَي، بةثَيى مةحجةرا تةوافودةكة جؤرة  لـة طؤِرانكـارا تَيدايـة، ضـونكة لـة خـوىل       

ةردةوامى زؤر ِروون نيية، ثَيويستة ِروون بكرَيتةوة يان ئةوةتانَى بةشدارا كردبَيت لةو مةسـةلةية، بؤيـة   ب
%ا 40تاكـة حجبَيـ  لـة     من لةطةَل ئةوةم حةزدةكةم هةموو بيةكيش بةو بنةمايةي كـة دانـدراوة بـؤ ئـةوة    

وافودةم كة كراوة و، ثَيويستيشة بودجةا كةم كرابَيتةوة حجبى شيوعى كوردستانة، بؤية من لةطةَل ئةو تة
لةكاتَي  تةوافوق دةكرَي، يان سةرؤكى فراكسيؤنةكان ئاطادار بَي ئةطةر رةتيان كردةوة بـا تـةوافوق نةكـةن،    

 ئةطةر تةوافودةكة ناكرَي لَيرة بةشَيوةيةكى طشتى بةو شَيوةية دسة بكرَي، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثةروا على فةرموو.خاتوو 
 مة:ةبةِرَيج ثةروا على ح

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة ئةم ثرؤذة ياساية، ئةم ثرؤذة ياساية ِراستة دةسـتيان خـؤش بـَي، لـةوةا كـة هـية  بـوون بـة          
ئامادةكردنييةوة هةرضةندة زؤر شت هةيـة تَييـدا ونـة،  بـةَبم حـجب وةكـو رَيكخـراوا ئارةزوومةندانةيـة،         

ؤية بِروام بة ثَيدانى بودجة نيية، ئةسَلةن كة بةهيض حجبَيـ  بـدرَيت، تـةنها لـةكاتى هةَلبذاردنـدا بِرَيـ        ب
ثارة دياري بكرَيت بؤ ئةو حيجبانة، ئةطينا وةكو ئةوةا ئةو هةموو ثارة زؤرة بة هةدةر بدرَيت بـؤ هـةموو   

انـدراوة لـة بِرطـةا يةكـةم، ئـةو بـِرة       حيجبةكان من بؤخـؤم لةطةَليـدا نـيم، سـةبارةت بـة ثَيوةرةكـانى كـة د       
ثارةيةا كة داندراوة بةَلَى ثَيوةرا دةن  بةكاربهَينرَي و، جطة لةوة ثشتطريا دسةكانى كةذاَل خـان دةكـةم،   
كة يةكَي  لة ثَيوةرةكان ِرَيذةا بةشدارا ذنان لـة سـةركردايةتى حجبةكانـدا يةكَيكـة لـةو ثَيوةرانـة خـراث        

ا كة هةبَي، ثشتطريا لة بةِرَيج كا  د. شَيركؤ جودت دةكةم، د. فرست، كـا  عمـر   نيية، ئةطةر لة حاَلةتَيكد
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عينايةت، سةبارةت بة بوونى ئةو برٍِِة ثارةيةا، بةَبم كة هةية بؤ هةر كورسيية  هةر حيسابى بـؤ كـراوة،   
َي  لة بـةِرَيجان  مليؤن زياتر نةبَي بؤ هةر كورسيية ، يةكَيكى تر لةو ثَيوةرانة زؤر 20كورسى بؤ داندرا لة 

وَبت بودجةا ئةحجابيان هةية، ئةطةر مبـةوَي   125ئيشارةت بةوة درا لة زؤربةا وَبتانى دونيادا يان نجيكى 
هةَلوةستة لةسةر ئـةوة بكـةم بـؤ زؤربـةا شـتةكان بـؤ ياسـاو ثـرؤذة بِريارةكـان بطةِرَيينـةوة بـؤ حكومـةتى             

َيينةوة بـؤ حكومـةتى ناوةنـد، كـة ئةسـَلةن لـة حكومـةتى        ناوةند، بةَبم بؤ ثَيدانى بودجةا حجبةكان ناطةِر
ناوةند بودجة نيية بؤ حجبةكان، هيوادارم ئةوة بة هةند وةربطريَيت، دووبـارة مـن ثشـتطريا بـةِرَيج دكتـؤر      

 شَيركؤ حةمة امني و كا  عمر عينايةت دةكةم، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اروان فةرموو.بةَلَى كا  حاجى ك
 بةِرَيج كنعان مم الدين )حاجى كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِرةئييةكى زؤر هةبوو لةسةر ئةوةا كة ئةوة تـةئجيل بكرَيـت، ئـةو هـةموو ِرةئييـة كـؤ دةكرَيتـةوة، ئةطـةر         
رَيتـة   ةكة خبكؤتاييةكةا بؤ تةئجيل كردن بَي، ئةو جةلسةية بَي، من ثَيم باشة تةئجيل كردنةكة و نةكردن

 ، بؤية ئةطةر بجانني ناكرَي بة كورديةكةا دؤَلى لَي هةَلماَلني و تا ئَيوارة دةست ثَي بكةين.وةدةنطدانة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــاية هاتووةتــة       ــرؤذة ياس ــة ئــةم ث ــتةا ســةرؤكايةتى بِريارمــان داوة، ك ــة دةس ــاجى كــاروان ئَيمــة ل بــةِرَيج ح
ان راثؤرتةكانى حازر كراوة، لةبةرئةوة كراوةتة بةرنامةا كار تةئجيلى ناكةين، ط توطؤ بةردةوام بةردةستم

دةبَي لةسةرا، بؤية تا هةر كاتَي  ط توطـؤ بابكرَيـت، ئَيمـة كَيشـةمان نييـة، خـوىل طرَيـدان ماويـةتى، بؤيـة          
 بةردةوامى دةدةين بة ط توطؤكامنان، كا  ظةمان فيصل فةرموو.

 ان فيصل سليم:بةِرَيج ظةم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وةَلة من ية  تَيبينيم هةيـة، حةزدةكـةم جـةنابت ئةطـةر تةئكيـد لةسـةر ئـةوة هـةبَينت، مـن مـةمنوونت           
دةمب، ئةويش ئةوةية هةندَيكجار تَيكَوونى جةوا ثةرلةمان وا دةكاتن، هةندَي  شت بـة هةَلـة لةسـةرمان    

كـةم كردنـى شـتَي  كـرا، ضـونكة ئةساسـى دسـةكردن لةسـةر راثـؤرتى           تَيثةِرَيت ئةويش ئةوةية كة بال لة
ليذنةا ياسايي بوو وابجامن ليذنةا هاوبةش، بال لة كةم كردنـى شـتَي  كـرا هـةر لـة نـاو راثـؤرتى نـةبوو،         

% بكرَيتة لة سةدا نيو، خراية دةنطدان و ِراستة دةنطى نةهَينا، بةَبم ئـةوة ناكرَيــنت   1ئةوة ضى بوو وتى لة 
شتَي  تةسبيت نةكرابَيت ثَيشرت، تؤ بَيى كـةمى بكـةيت، دةبووايـة ئـةوةا ليذنـةا دارايـي ئـةو بِرطةيـة          كة

 زياد بكرداية، ثاشان خبراية دةنطدان،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ددةا يةكدا جـَي  كا  ظةمان نةبوو لة ياساكة، ذمارةيةكى ثةرلةمانتاران داواا ئةوةيان دةكرد كة ئةوة لة ما
% زياتر بـَي، ئـةوةمان   0,5بكرَيتةوة، كة كؤا بودجةا ئةو بودجةية بؤ حجبةكان سةرف دةكرَيت نابَيـت لة 

 خستة دةنطةوة، بةَبم دةنطى نةهَينا.
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةبجانني       ــةبوو ك ــةوة ن ــةَبم ئ ــةمان، ب ــةرؤكى ثةرل ــةِرَيج س ــتة ب ــةندة  ِراس ــة ض ــت  1ِرَيذةك ــةدا ثؤين ــان س % ي
 ضةندَيكة .

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جا ئةوان داواا ديارا كردنى ِرَيذةكةيان كرد بوو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةر ه     ــةوة لةس ــدَي  ِروونكردن ــةم هةن ــة حةزدةك ــيش وةَل ــةا داراي ــةوةا ليذن ــةر ئ ــدةم،  لةس ــت ب ــدَي  ش ةن
، بــةَبم .....بةتايبــةتى لــة بِرطــةا ســَييةم، ئــةوةا دةَلَيــت هــةر حجبَيــ  بةشــدارا هةَلبــذاردن و تــا دوايــي   

كةمرت نةبَي ، يانيش هـةمووا   40ِرَيذةكةا، جا نازانني ئةو ِرَيذةية لة هةموو خولةكانى ثةرلةمان دةبَي لة 
ا هةبَيــت هـى   40ا هةبَيــنت، سـَيى   40نـة ئةطـةر هةريةكـةو    ا كةمرت نةبَي، بـؤ منوو 40كؤبكةيةوة دةبَي لة 

ا هةبَينت، يةعنى ضـؤن ئـةوة تـةنجيم كـراوة ، ئـةوةا تـريش لةسـةر بِرطـةا يةكـةم و بِرطـةا           39يةكةمى 
حةوتةمدا، بِرطةا يةكـةم دةَلَيـت كورسـى ثةرلـةمان بكرَيتـة بنـةما، لـة بِرطـةا حةوتـةم هـاتووة دةيـدَي             

ابجامن بة بؤضوونى من ئةوة عةدالةتى تَيدانيية، تؤ دةيـدَي  لةسـةر كؤتـا دادةنَيـي،     بؤئةوةا كؤتا داناوة، و
دةَلَيى يـة  كورسـى بـؤ كؤتـا هـةذمار دةكرَيـت، ِرةنطـة كؤتاكـة بـَينت حجبَيكـى ئـةوان هـةبَيت دوو كورسـى              

ةرةكـةا  هةبَينت، بؤ تؤ ئةو حةدةا لَي زةوت دةكةا و ية  كورسـى بـؤ ئةوانـة حيسـاب دةكـةا، مـادام ثَيو      
ئَيوة كورسى ثةرلةمانة با بؤ ئةويش هةر دوو كورسى حيساب بكـرَي، موبحـةزةا تـرم ئةوةيـة نـازامن زؤر      

نييـة لةسـةر دسـةا كةسـَي ، بـةَبم ئـةوة كـرا كـة وةرطرتنـى           ليقدسة لةسةرة ئةوة كرا يـةعنى ئـةوة تـةع   
يـة  تـا ئَيسـتا ِراطـرياوة، بـةَبم نـازامن        مينحة لة ثَيشوو بة ناياسايي بوو، ئَيسـتا ِراسـتة ِراطـرياوة، لـة مـانطى     

يـةعنى حةزدةكـةم بـجانني دواا دةرضـوونى ئـةو ياسـاية هـةر ئـةو حيجبانـة كـة باسـى عةدالـةت و ئةوانـة              
دةكةن ثةنا بـؤ حكومـةت دةبـةن، ئـةو حةدـة ناياسـايية دةكـةن ئـةو مينحةيـة وةردةطـرن، ضـونكة خؤيـان             

كة ناياسايي بوو حةدة ئةوانة وةرنةطرن، ئةوةا ئاخريم مـاوة  ئيعرتاف بةوة دةكةن كة ناياسايية، شتَيكيش 
دسةا لةسةر بكةم، ِراستة ئَيستا كوردستان لة طرفتَيكى دارايي داية، بةَبم لة رؤذا دةرضوونى ئـةم ياسـاية   
كة ئةويش لة بَةوكردنةوة لة وةدائيعى كوردستاندا، ئـةتعابى مـاىل بـؤ كوردسـتان دروسـت دةكـاتن، يـةعنى        

ةسةر حكومةت دروست دةبَيت، با هةر لة دةيرانيش بـَينت، ئةوكاتـةا ئـةو دةيرانـة ضارةسـةر بـوو       دةن  ل
 دةبَيـنت، جا من لَيرة داوا لة ليذنةا ياسايي دةكةم، يةعنى شتَي  لةو بارةيةوة بكةن، سوثال.



 84 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سعيد فةرموو.
 :بةِرَيج سعيد حممد سعيد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددةا دووةم بةهاا هةر كورسيية  ثَيم باشـة، كـة هةنـدَي  بـرادةرانيش وة  دكتـؤر فرسـت باسـى كـرد         
لةسةر دةنطدةر بَي، بةهاا هةر دةنطدةرَي  ضةندا بؤ دابندرَيت و لةسةر كؤا دةنطدةرةوة ئـةو بودجةيـة   

ةرلـةمانى  كورسـييةكى بـؤ كـؤا ذمـارةا كورسـييةكان       حيساب بكرَينت، لة ماددةا دووةم لة يةكةم خـوىل ث 
ا هـةبَي  20كورسـى هـةبَيت، ئةطـةر     10كورسى كةمرت نـةبَيت، باشـة ئةطـةر     4زياد دةكرَيت، بة مةرجَي  لة 

رسى هةبَي، بَي بةش بَي، بـةَبم لـة   وك 3نازامن بة ة ثَيوةرَي  ئةوة داندراية، ئةطةر زيادا هةبَي يان ئةطةر 
% كورسـييةكى ثـَي دةدرَيـت،    39% بـؤ  29كورسى ئةدرَيتَى،  2% بَينَى 40يان لة ماددةا ضوارةم ماددةا سَييةم 

ا هـةبَينت، بؤيـة لَيـرة    1، 2كورسى هةبَينت لة خولةكانى ثةرلةمان ضي ثَي دةدرَيـت يـان    3بةَبم ئايا ئةطةر 
ووسـاز و طـرين ، كـة ئَيمـة     هيض دياري نةكراوة، بةِراستى ئةوة ياسايي نيية، لةخؤمشان لةزؤر ثرسى ضارةن

 وسازدانى نيشتماني دةَلَيني ثرسَيكى طرينطة ثَيويستة سازدانى نيشتمانى لةسةر بكرَيت، باشـة ئةطـةر بَيتـو   
بة دةنطدةر نةبَي ئةو حجبانةا كة كؤا كورسـى ثةرلـةمانيان نـةبَي بـَي بـةش دةبـن، بؤئـةوةا زيـاتر ئـةو          

ثرؤسـةا دميوكراسـى، ثَيويسـتة بةِراسـتى      خجمةت كردن لـة  انةيان هةبَينت بؤحجبانة طةشة بكةن يان متم
 4كورسى ثَيوةر نةبَي، دةنطدةر ثَيوةر بَي، ئةطةر كورسى ثَيوةر بـَي بؤئـةوةا كـة ئَيسـتا دانيشـني لةسـةرا،       

ساَلى رابردوو بؤ بكرَيتة ثَيوةر، ئَيمة لة خيةىل ساَلَي  بؤ ساَل و نيوَي  دوو خوىل هةَلبذاردمنان كرديـة بـؤ   
ثةرلةمانى بةغداو بؤ ثةرلةمانى كوردستان، بـؤ ئةوانـة كؤنةكرَيتـةوة ، يـةعنى ئـةتَو خولـة  كؤتـايي ثـَي         
هاتيية كؤدةكرَيتةوة، بةَبم دوو خوىل ثةرلةمانى لة بةغداو لَيـرة، خـاَلَيكى تـر ئةوةيـة نـازامن ئـةوة ئةطـةر        

يـةت، ئَيمـة لَيـرة لـة بودجـةا ئـةحجاب       ليذنةا ياسايي تاوةكو ياسا بجانن با وةكو دوو مووضة خؤرا لَي نة
بةمشان هةبَي  و لة بةغداش لة بودجةا ئةحجاب بةمشان هةبَي، ئايا ئةو ثَيـوةرة دةبـَينت  نـازامن لـةِرووا     

 ثةرلةمانى بةغداية ئةوة بؤ ليذنةا ياسايي بةجَي دةهَيَلم، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حتسني فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل )دؤَلةمةِرا(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بَينت، خاَلى دووةم  ثَيم باشة مةرجةكة ببربَيت كـة دةبَيـت    40تا  30منيش خاَلى يةكةم ثَيم باشة لةنَيوان 
بـَينت،  % نيو كورسى 39تا  20% و زياتر بةل بَيت، لة 40كورسى هةبَي، بؤ سَييةم كورسيية  بؤ ِرَيذةا لة  4

بـَينت، ئينجـا حةوتـةم ئيشـكالَيكى تَيدايـة كوردييةكـةا ئةطـةر         350، 300بةنيسبةت خاَلى شةشةم لةجياتى 
رَيطام بـدةي ِراسـتييةكةا دروسـتى بكةمـةوة، هـةر حجبَيـ  يـان دةوارةيـةكى سياسـى كـة خـاوةنى كورسـى             
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هةذمار دةكرَيت، لَيرة نووسراية كؤتاية لة خوىل ثةرلةمان، لة خوىل بةردةوامى ثةرلةمان، كورسييةكةا بؤ 
تةنها ية  كورسى بؤ هـةذمار دةكرَيـت كـة لـة عةرةبييةكـةا وانييـة، هـةر بـةوةا كـة ئَيسـتا خوَيندمـةوة            

 بَيت، سوثال. 60، 80بكرَينت، بةهاا ئةو كورسيييةش لةجياتى 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةرا صاحل فةرموو.
 را صاحل محيد:بةِرَيج ثة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشةكى ثشتيوانى دكتؤرة جـوان و دكتـؤرة فرسـت و دكتـؤر شـَيركؤ حةمـة امـني و دكتـؤر شـَيركؤ جـودت           
مليؤن زؤرة باشرتة بكرَيت بة  60دةكةم، بةنيسبةت ماددةا دووةم خاَلى يةكةم بة هةر ثَيوةرَي  داندرابَيت 

ى كؤمثانيا و نةوت و طومرط و ئةوانة شةفافانة لة خجمةتى كَيشةكانى خةَل  مليؤن، بةبًَم ئةطةر داهات 25
مليؤنيش بَي دةيدي ناكات، خاَلي سَييةم و ضوارةم ثَيم ِرةوا نييـة، ثَيشـنيار دةكـةم     60دابَي، ئةوة ئةو كاتة 

 ماوةا كارثَيكردنى ئةم ياسايةش ديارا بكرَي، سوثال.
 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 

 كا  يعقوب فةرموو. 
 

 بةِرَيج يعقوب طورطيس يادَو:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةا من هاتنة طؤتن، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سهراب ميكائيل فةرموو.
 بةِرَيج سهراب ميكائيل حممد:

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
كرن، بتنَى من ثرسيارة  هةيـة، ثشـتةظانيا ئـاخ تيَن دكتـور شـَيركؤ جـودةت        هندة  ئاخ تنَيت من هاتنة

دكةم، يا ئاشكراية ئةظة دَا بَيتة ياسا و هـةر ثةيظـةكا د ياسـاا دا دهَيـت هنـدة  ئةطـةر بـؤ هةنـة، و هـةر          
، ذمارةيةكا د ياساا ذا دا دهَيـت هنـدة  ثَيظـةر بـؤ هةنـة، ذبـةر ظـَى ضـةندَا ثرسـيارا مـن ظَيـرَا ئةظةيـة            

مليَون دينار بؤ كورسيكةكَى بن   60ن دينار، ة ثَيظةر هةبووية حةتا مليَو 60بةهايَى هةر كورسيةكَى داناا 
حجبَيت بـةراهيَى بهـةذمَيرين    5ضونكة ل ظَيرَا ئةم بةحسَى ذمارةكا مةزن دكةين يا كورسيكا، ئةطةر بةل 

ن دينـارا دكـةين بـؤ    مليـوَ  205ئـةم بةحسـَى   ، يـةعنى  59َا بيتـة   60، ئةطـةر شـوينا   205كورسيكَيت وان دبنـا  
مليـون دينـار دَا بـؤ     50ن بن يـةعين دوو مليـار و   مليَو 50بينت،  50بودجا طشتى زظرَيتةظة، ئةطةر ل ظَيرَا 
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بودجا طشتى زظرن، ذبةر ظَى ضةندَا بةل ثرسيارا من ل ظَيرَا ئةظة بوو ة ثَيظةر هةنة حةتا بةهايَى هةر 
 ينار بن  سوثال. ن دمليَو 60كورسيكةكَى 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  مةردان خدر فةرموو.
 مصطفى:بةِرَيج مةردان خدر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وةكو زؤر هةظاَب بال كرن، زؤربةا ياساية يةت وَبتة، ضةند ثَيوةرَي  هةنة كو ئيعتيماد لةسةر دَيتة كرن، 
ية يان ذمارةا كورسيةية، لة هةندَي  وَبتَى كةم بودجةيةكـة مـةدتوع بـؤ هـةموو     ئةوةشيان ذمارةا دةنطة

حجبا وةكو ئَي  دَينـة دانان، ئةو ثَيوةرة دَيتة جَيبةجَي كرن لةسةر هـةموو حجبـا، بـةل جَيـى داخـة ظَيـت       
موو ياسـايَيت  ثرؤذة ياساية  ، هةر حجبَي  ثَيوةرَي  وةرطرتَى ئى ئينايت ناو ياسايية، يةعنى بةروباذا هـة 

مليـون،   40مليـَون زؤرن و ثَيشـنيار دكـةم بيتـة      60وةَلاتا، خاَلا دوويَى ئَيكةم ئةز ذا تةئيدا هندَا دكةم كو 
بِرطَى دوويـَى ل هـةمى وَلاتـان ديسـان يـة  خـوب ثةرلـةمانى دهَيتـة حسـاب كـرن، ئةظـة ذا بـؤ هنـدَا كـو               

َيـت وان حجبـان هـةبيت، ئـةز نـجامن ة حكمـةت تَيـدا        دادثةروةرا يان عةدالةت ناظبةينا وان حجبَيـت و ثَيط 
يمـة، ئـةز دطـةل    هةية ئةم دخوىَل ثةرلةمانى بكةينة ثَيوةر بؤ بودجا ئةحجابا، ذبـةر هنـدَا ئـةز دطـةَل دا ن    

ثةرلةمانى بهَيتة حساب كرن، و هةر ل وَا بِرطَى ديسان ئـةز دطـةل وا مـةرجى نيمـة      هندَا مة ية  خوب
ةبن، دطةل هندَا مة ئةظ مةرجة بهَيتة بدان و تةييدا برادةرا دكةم، خاَلا سَيَى ئـةو  كو ضار كورسى كَيمرت ن

ــذا  ــةكا  40رَي ــةر حجب ــا ن40%، ه ــ       ي% ي ــةهايَى ئَي ــو ب ــةوة ك ــةنتق ئ ــت م ــتظة ئينابي ــيةكَى ب دةس ــبا كورس س
نَيجيكـَى  كورسيية  بدةنَى نة زوعحم بكةن و بةهايَى دوو كورسـييان بـدةنَى، نـجامن ة حكمـةت دظَيرةدايـة،      

نيظَى يَى نيسبا كورسييةكَى ئينابيت تؤ بؤ زوعحم بكةا و تؤ بوهايَى دوو كورسـيا بـدةيَى، مـةنتيق ئةوةيـة     
% ديسان مـةنتيق ئـةوة كـو تـؤ بـةهايَى نيظـا كورسـيَى        40% حةتا 20كو تو بةهايَى ئَي  كورسيية  بدةيَى و 

 بدةيَى، و سوثال.  
 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

 خاتوو شكرية فةرموو. 
 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةرضةندة ثَيشنيارةكانى من بةشَيكيان وتـران، بـةَبم دةمـةوَا ثاَلثشـتى ئـةو ِرايانـة بكـةم، خـاَلى يةكـةم و          
 دةنطةكان بكرَيـتة ثَيوةر،  دووةم و سَييةم و ضوارةم تةنها بؤ ئةم خولة بَي، بؤ خوىل داهاتوو تةنها ذمارةا

%ا دةنطـةكانى بةدةسـت   50بؤئةوةا بودجةا بؤ تةرخان بكرَيت، هةروةها ئةطةر هـةر حجبَيـ  رَيـذةا لـة     
وىل داهاتوو بودجةا بؤ تةرخان بكرَيت، سةبارةت بةو حجبة سياسييانةا كة مؤَلةت ثَيدراون لـة  هَينا لة خ

يان نةهَيناوة، بة بؤضوونى من باشـرت وايـة ِرَيطايـان ثـَي بـدرَيت      هةرَيمى كوردستان، بةَبم ِرَيذةا كورسييةك
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%ا دةنطـةكان  50درَيذة بة كـارا سياسـي خؤيـان بـدةن، ئةطـةر لـة هةَلبـذاردنى داهـاتوو توانيـان رَيـذةا لـة            
بةدةست بهَينن، ئةوة بودجةيان ثَي بدرَيت، بـة بؤضـوونى مـن بةِراسـتى بةرذةوةنـدا طشـتى طـرينطرتة لـة         

ان دةكةن، ندامةكانين بةم شَيوازة مامةَلة لةطةَل ئةا حجبة سياسيةكان، لة هةموو دونيا حجبةكابةرذةوةند
سياســيانةدان لــةكاتى فةراغــدا كــارا سياســى خؤيــان دةكــةن، بــةَبم    ةثارةتــ ئةندامــةكان كــة لــةو حــجب و 

ةر بةمشـَيوازة  دةوامَيكى تريـان هةيـة و، مووضـةا خؤيـان هةيـة و ئيشـَيكى تريـان هةيـة، بؤيـة ئَيمـة ئةطـ           
ــةوة،         ــةم بكةين ــةكانيش ك ــةا حجب ــوانني بودج ــةوة دةت ــةين، ئ ــ  بك ــةر حجبَي ــةكانى ه ــةَل تاك ــة لةط مامةَل
ئةندامةكان با كارا سياسى خؤيـان بكـةن، لـة هـةمان كاتـدا ئيشـَيكى تريـان هـةبَيت، بؤيـة مـن وا بـة بـاش             

 150مليؤنةكـة بكرَيـت بـة     300ها لـة  مليؤن، هـةروة  40مليؤنةوة بكرَيت بة  60دةزامن بؤ هةر كورسيية  لة 
 مليؤن، سوثال. 40مليؤنةكةش بكرَيت بة  80مليؤن، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو وحيدة فةرموو.
 بةِرَيج وحيدة يادؤ هرمج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وتيش مــاددةا دوو عــةرةبى و طةلـةط ئاخافتنــا ثَيشـنيارَيت مــن هاتنـة طــؤتن، بــةل نيسـبةتة بِرطــةا حـة     
لةطةَل كوردي نة موتةناسقن، يةعنى هَيظيا مة ئـةوة جيـاوازة يـة  و دوو، هَيظيـا مـة ئـةوة ديـحم عـةرةبى         

مليؤن، لة كوردي بَيذَيت ئَي  كورسى حيسابة، دطةل هندَي هَيظيا  80بَن، ضونكة هةر كورسيية  حيسابة 
حجابـة هـةي، ظَيـرا ئيشـارةت دا بيـَي وةكـو )ابـو كـاروان(         مة ئةوة لـة كؤتـا هةنـدَي  حالـةتَى ئيتيةفـى ئة     

ئيشارةت لَي دا يةعنى نة بةل حيسابَيت كورسييةت كة، مةفروزة ذمـارةا دةنطـدان ذ لظَيـرَا ئةطـةر هاتـة      
بال كرن، يةعنى زانيبا ضةوا دابةش بي، ثارةيَى بَيتـة دابـةش كـرن ، يـةعنى لةسـةر ئـةو حيجبـة يـةعنى         

ةرلةمانى، ذ بةر هةندَيدا ئيستي ادة ظَي بَيتـة كـرن، هَيظيـا مـن ئـةوة يـان ثَيشـنيارا        كورسية  نةيناية لة ث
 دووَا ديحم بِرطةا سَييةم و ضوارةم دطةل وان بَيتة تةعامول كرن، ة ئاريشنا بَينة ئةحجابة، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سؤران فةرموو.
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة دسة زؤر كرا لةسةر ئـةوةا حـجب خـاوةنى ثـارة بـَي يـان نـا ، ثـَيم وايـة ئَيمـة وةكـو ضـؤن نوَينـةرا              
خةَلكني ئاواش لة ليستى حيجبةوة هاتووينةتة ناو ثةرلةمان، ضؤن داكؤكى لة خـةَلكى كوردسـتان دةكـةين،    

ةر كةسـةش مـافى خؤيـةتى بـؤ بةرذةوةنـدا حجبةكـةا       ئاواش داكؤكى لة حجبةكانى كوردستان دةكـةين، هـ  
خؤا دةضَيتةوة دواجار خانةا بةرذةوةندا طشتى، ضونكة ئةطةر حجبَي  لة دةرةوةا بةرذةوةنـدا طشـتى   
بوو، ئةوا ديارة سياسةتةكةا لةناو هةرَيم جَيي نابَيتةوة من شـتَيكى وا نـابينم، سـةبارةت بـة مـاددةا دوو      
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مليؤن بَي بؤ بةهاا كورسـى، ضـونكة ئَيمـة لـة ليذنـةا دارايـش بةِراسـتى زؤر         60خاَلى ية  لةطةَلى دام كة 
ــَيم راثؤرمتــان نووســى و ط توطــؤو بــريو ِرا      مانــدوو بــووين بــة ئــةم ثــرؤذة ياســاية و، زؤرتــرين دةتــوامن بَل

هةندَي  لة طؤِراوةتةوة لةطةَل فراكسيؤنةكان، لةطةَل ثةرلةمانتاران تا طةيشتووين بةم راثؤرتة، ثَيم سةيرة 
برادةران كة لة ناو ليذنةكة، لةدةرةوةا ليذنةكة كؤبوونةوةا دواتر هاوبةشة ثَيَـةوانةا ئـةوةا كـة لَيـرة     

 100مليؤن بـَي داواا كـردووة    20داكؤكيان لَي كردووة لَيرة دسةا دةكةن، خةَلكَي  كة دةَلَيت باسى مليؤن و 
مليـؤن ئَيسـتا    30مليـؤن بـَي يـان     20ئةطةر خةَلكَي  كة دةَلَيت مليؤن بَي، ئَيستا لَيرة ثَيم سةيرة وا دةَلَيت، 

كورسييةكانى حيسـاب بكـة لةطـةَل ئـةو ثارةيـةا كـة بـة مينحـة ثَييـدرا، بـة سـول ة ثَييـدراوة دادةبـةزَيت،              
مليؤن وةردةطرين خؤمان بة مةغدور دةزانني،  350لةكاتَيكدا من لة حجبةكةا خؤمةوة تةماشا بكةم، ئَيمة 

مليؤن وةربطرَيـت، حجبـى ) ( كـة يـة  كورسـى       600كورسيي هةية  24اية ناكرَيت حجبى )ل( كة ثَيمان و
مليؤن وةرطرَيت، ئةم ياساية بؤئةوةيـة ئـةو ناعةدالةتييـة رَيـ  بكاتـةوة، موزايـةدة نييـة لةسـةر          500هةية 

جـةا حـجب دةكـةن،    كةل، بةيانيش ثَيمان نةفرؤشنةوة بَلَين خةَل  ثارةا ثَي نيية ئَيـوة دسـة لةسـةر بود   
مانطة، بؤيـة   6خةَل  كة ثارةا ثَي نيية مووضةكةا دواكةوتووة، حجب هيض مينحةيةكى وةرنةطرتووة لةو 

حجب نةكةينة شتَيكى زؤر زؤر ناشرين و دوايش بَينةوة لة ميدياكانى خؤمان وة  مةغدورا حجبى دسة 
خـؤا بَيـت، خـاَلى سـَييةم هـةر حجبَيـ        بكةين، لةسةر خاَلى دووةم هـيض كَيشـةيةكم نييـة داوادةكـةم وة      

بةشدارا خـوىل هةَلبـذاردنى ثةرلـةمانى كردبـَي لةطـةَل خاَلـآ ضـوارةم ثـَيم وايـة ئـةو دوو خاَلـة يـةكَيكيان             
زيادةية، لةطةَل ئةوةم كة خاَلآ ضوارةم يان سَييةم يةكَيكيان ببربَيت، ضـونكة لـة هةردووكيانـدا ِرَيذةيـةكى     

ينتَي  لة خاَلى سَييةم ئيجافة دةبَي، دةضَيـتةوة سـةر خـاَلى ضـوارةم، ئةطـةر يـة       ديارا كردووة، ِرَيذةا ثؤ
% دةضــَيتة ســةر خاَلــآ ضــوارةم، بؤيــة ناكرَيــت بــة يــة  ثؤينــت   40% بــوو بــة 39% بــؤ 20ثؤينــت لــة خــاَلى 

م بكرَيـت  كورسيية  لة خاَلى ضوارةم ئيجافة بكرَيت، لةطةَل ئةوةم ئةطةر ئةم دوو خاَلة مايةوة خاَلي سَيية
%ا بـةهاا كورسـيية ، سـةبارةت بـة خـاَلى ثَينجـةم هـةر        50بة ية  كورسى، خاَلآ ضـوارةم بكرَيـت بـة لـة     

حجبَي  بةشداربووا خةباتى رزطـارخيوازو ئـةوة ثـَيم وايـة دوو كورسـى زؤرة، داوا دةكـةم بكرَيـت بـة يـة           
انت داناوة، بةشدارا خوىل ثةرلـةمانى  تؤ لةوَا ثَيوةرةك 5و  4و  3كورسى، خاَلآ شةشةم ثَيَةوانةا بِرطةا 

هةيــة ناكرَيــت لَيــرة بَييــت هــةموو ئــةو خاَبنــة مــةدتوع بكــةا، دايرِبينــى لــة ضــةند حجبَيــ  كــة خــةباتى  
ِرزطـارخيوازا ثـَيش راثــةِرينى هةيـة، كــة ئـةوة زؤرينــةا حجبـةكان ئــةو خابَينـةا تــريش دةيـان طرَيتــةوةو        

مليؤن، بؤية لةطـةَل ئـةوةم خـاَلى شةشـةم مـادام       300ئةوان و بَلَيى  خةباتيشيان هةية، ثَيوةرةكان ِراطرا بؤ
ثَيوةرةكــان لــة ثَيشــةوة هةيــة خــاَلى شةشــةم ببربَيــت، لةطــةَل خــاَلى حةوتةميشــم، بــةَبم نــازامن تــةعري ى  

 دةوارةا سياسى لة ياساا ئةحجاب كراوة يان نا،  سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةيار فةرموو. كا 
 دَوسكى: طاهربةِرَيج بةيار 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئاخافتنى من هاتنة كرن، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بةهجاد فةرموو.
 بةِرَيج بةهجاد  دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةش تةبيعية بعتيبار طةنطةشةكة تةبيعي بَيـتة كـرن، بـةَبم   يةعنى تةنادوزةكا زؤرا هةا لة موداخةلة، 
بؤ منوونة بِرطةا ئَيكَى ماددة ئَيكَى تةسويتة كر ئةوة ئَي  لة سةدَا كةمرت بيت، ئةو بودجة طشتى هةموو 

، ئةوا ثَيَةوانةية تةبعةن ظى تةسويتةية، 30ببنة  60حجبا ئةو بيت دةن  نةهَينا، نوكة طةلة  داخواز كر 
سدةن دةما هةن شتى دانونى هةبَي، وةختا تةسـويتةكا دكـةين موداخةلةيـةت مـة ثَيَـةوانةا تةسـويتة       دة

نةبن ئةظة خاَلة ، خاَلةكا دا يةعنى ئةم بَيذين ئةظَيت هةندَي  مامؤستا بـال كـر دكتـؤر شـَيركؤ جـودت      
سايي دةست بةكار بووية ئةظ رؤذة ئةظ ليذنة يا 10ئةمنيش ثشتةظانيا ثَيشنيارَيت دكةم، يةدا ظَيطاظَي ئةوة 

ثرؤذة هةنة هيناينة ئَيرة، سةر هةندَيش بَيذن تةوافودةكا فاركسيؤنيية هاتة كـرن، ئـةم لَيـرة حةزدكـةين     
سةرؤكَيت فراكسـيؤنة ثـرت يـةعنى وازح كـةن سـةر ظـَي بابـةتَي، ضـونكة تةدريبـةن بـةو نةفةسـة هاتوونـة،             

موداخةبتة يـةعنى وا دةبيـنم جـؤرة  لـة تـةنادوز هةيـة        كةئةنةما هاتية ثةسةند كرن، بةَبم ثَيَةوانةا
تةبيعية لة ثةرلةمان ئةو شتة هةبَيت، بةَبم واش نازانني كة ئَيستا ئةطةر ثةسةند بـوو مـةعنا سـبةا يـان     
مانطَيكى تر يان دوو مـانطى تـر حكومـةت مـولجةم دةبـَي، نـةخَير دوَينـَيش ضـةند بِريارَيكمـان دةركـرد بـؤ            

ن لةكاتَي ثَيويستدا جَيبةجَي بكرَيت، ئةوةش زؤر شتَيكى ئاسـايية، تـؤ ئيشـى ثةرلـةمان بـة      ثَيشمةرطة، ومتا
ياسا دةربكة، دواتر حكومةت لـةكاتى خؤيـدا جَيبـةجَيى دةكـات، يـةعنى كـة جـةنابتانيش ئاماذةتـان ثَيكـر،          

ييةكان زيـاد  بةنيسبةت بِرطةا دووةم نووسراوة لة يةكم خوىل ثةرلةمانةوة كورسيية  كؤا ذمـارةا كورسـ  
بكرَيت، لةطةَل ئةوةينة كـة دةَلَيـت هـةر حجبَيكـى كوردسـتانى، هـةر خـولَيكى ثةرلـةمانى كورسـيية  زيـاد           

 بكرَيت بؤ هةر خولَيكى ثةرلةمانى، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  انور فةرموو.
 :مصطفى بةِرَيج انور دادر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سـاَلى رابـردوودا كـة بةسـةدان ياسـاو بِريـار دةرضـوون كـة          20ن سةرةتا لةوةوة دةست ثَي دةكةم ديارة لـة  م
بةشـى هــةرة زؤريـان ســةدةت و خــراث بـوون، بؤضــى ثــرؤذة ياسـاي بودجــةا ئــةحجاب نـةبوو  ئــةوةا كــة      

ةوةم عةدالةتى تَيـدا  طرينطة لَيرةدا ئةوةية كة ياساية  بؤ بودجةا ئةحجاب دةردةضَيت، بةَبم من لةطةَل ئ
دةوَلـةت راسـتةوخؤ كؤمـةكى دارايـي      125دةوَلـةت لـة جيهانـدا     180نة  بةو شَيوازةا ئَيسـتا، لـةكؤا    ،هةبَي
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دةبةخشــنة ثارتــة سياســييةكان، لــة هــةموو دونيــا ضــةند ثَيوةرَيــ  هةيــة بؤثَيــدانى بودجــةا حجبــةكان،    
دةوَلــةت كــارا ثــَي دةكــات، بــةثَيى ِرَيــذةا   36كــة طرينطرتينيــان دوو ثَيــوةرن، بــةثَيآ ِرَيــذةا كورســييةكان 

دةوَلةت كارا ثَيدةكات، بةَبم لةم ثـرؤذة ياسـاية دا هـيض ثَيوةرَيـ  بـةكار نـةهاتووة، مـن لـة          54دةنطدانيش 
مليؤن زؤر زؤرة، ثَيم واية كةم بكرَيتةوة، هةندَيكيان باسى نيسبةتيان كرد  60ماددةا دووةم بِرطةا يةكةم 

بَيت كة عةدالـةتى زؤرا تَيـدا بَيـت، بِرطـةا دووةمـيش لةطـةَل ئـةوةم ئـاخري خـوىل ثةرلـةمانى           بةشَيوازَي  
حيساب بكرَيت،  ضونكة ئةم ياساية كة بةم شَيوازة بِروات هيض ثَيوةرَيكى لةبةرضـاو نـةطرتووة، كـة دةَلَيـت     

ؤذة ياســاية كــة مــن كورســى بنــةما بَيــت، بِرطــةكانى ديكــة لةطــةَل هيَــيان نــيم، هــةموويان زيــادن، ئــةم ثــر
مليـؤن زؤرة و، بةَلطـةكانيش    60ثَيشرتيش لة ليذنةا ياسـايي ِرةئـيم وابـووة كـة دوا خـول حيسـاب بكرَيـت،        

هةموو بة دؤكيومَينت با كا  ايوب سـةرؤكى ليذنـةا نـاوخؤ نووسـراوة، دوا دسةشـم ئةوةيـة ئـةم ثـرؤذة         
 ة هةشتةمني شتة عةجايبةكانى دونيا، سوثال.ياساية بةم شَيوازة تَيثةِرَيت ثَيم واية يةكَي  دةبَيت ل

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيج ئومَيد حةمة على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من بة كـورتى ئـةوة دةَلـَيم وةرطرتنـى بودجـة لـة رابـردوودا كَيشـةا هـةرة طـةورةا بـةوة هـةبووة كـة بـة               

دثةروةرانة دابةش كراوة، نة  بةِراستةوخؤ ثةيوةندا هةبوو بَي بةوةا كة ياسايي بووة يـان  ضةشنَي  نادا
من بة كورتي ئةوة ياسايي نةبووة ، بةَلكو كَيشةا هةرة طةورةمان ئةوة بووة كة داد ثةروةرا تَيدا نةبووة، 

ووة كـة بـة ضةشـنَيكي    دةَلَيم وةرطرتين بودجة لة رابـردوو و كَيشـةي هـةرة طـةورةي ثةيوةنـدي بـةوة هـةب       
نادادثةروةرانة دابةش كراوة، نة  بة راستةوخؤ ثةيوةندي هةبوو بَيت بةوةي كة ياسايي بووة، يان ياسايي 
نةبووة، بةَلكو كَيشةي هةرة طةورةمان ئةوة بووة كة دادثةروةري تَيدا نةبووة، خودي ئةم ثـرؤذة ياسـايةش   

ة خاَلَيكي جةوهةري ثرؤذةكة ب ودجة بة حجبةكان، كة ئةمةبؤ بةردةرار كردني دادثةروةريية لة ثَيداني ب
 دةزامن.

سةبارةت بة مةسةلةي تةئجيل كردن، مادام زياتر لة ضةند مانطَيكة ئةمـة مونادةشـة دةكرَيـت، هـةموومان     
ئاطادارين لة ليذنة جياوازةكان و فراكسيؤنة جياوازةكان، ثَيموا بَيت ثاساوي ئةوة نةماوة كة ئَيستا بـال لـة   
تــةئجيل كــردن بكرَيــت، ضــونكة دةكــرا ســَي مــان  لةمــةوثَيش، دوو مــان  لةمــةوثَيش ئــةو ثَيشــنيارةيان    
بكردايةو ئةو مونادةشةيان بكردايـة، سـةيرة لَيـرة ثَيشـنياري تـةئجيل كـردن دةكرَيـت، كـة هـةموو رَيكـارة           

ثَيشـنياري جيـاواز لـةوةي    ياساييةكاني خؤي بِريوةو هةموو تةوافوداتَيكي لةسةر كراوة، ئةطةر دـةرار بَيـت   
كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة بكرَيت، ئةوة من بؤ ئةوة ثشتيواني لة دسةكاني كا  عومةر عينايةت و كا  برزؤ 
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مةجيدو كا  بَيستون فائق دةكةم، ثةيوةنديدار بة ثَيوةر داناني ذمارةي كورسي دوا خـولي ثةرلـةمان، واتـا    
 ر سوثال.ئةم خولةي ثةرلةمان كة ئَيمة تَييداين، زؤ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، كا  كمال يلدا فةرموو.
 بةِرَيج كمال يلدا مردوز:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 هةرضةندة دسة لةسةر بودجةي حجبةكان دةكرَيت، ئةكيد زؤربةي حجبةكان خا  بودجةي خؤيان هةية.

نداماني بةِرَيجي ثةرلةمان، كة وا باسيان كرد لةسـةر كـةم كردنـي    يةكةم/ من ثشتطريي دةكةم لة هةموو ئة
 رَيذةي كورسيةكان.

دووةم/ كَيشةكة هي خؤمانة لة خاَلي حةوتةم، لـة مـاددةي دووةم دةَلَيـت )لـة كـاتي هاوثـةمياني نَيـوان دوو        
بودجـةي ديـاري   ثارت، يان زياتر لة ثرؤسةي هةَلبذاردن و سةركةوتين ئـةو ثةميانـة بـؤ ثةرلـةمان، دةبَيـت      

ــةي        ــةو بيةنان ــا ئ ــة، ت ــةو بيةنان ــةكاني ئ ــارت، ثارت ــتةكاني ث ــةثَيي دةنطــةكاني ليس ــت ب ــةش بكرَي ــراو داب ك
سةركةوتوو نةبَيت و كورسي ثةرلةمانيشي نـةبَيت( بـؤ ئـةوةي ئـةو كَيشـةي نَيـوان كؤتاكـان حـةل بكرَيـت،          

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ئةبو بكر هةَلةدةني فةرموو. زؤر سوثال،
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل)ابوبكر هةَلةدني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــة        ــرة بطةين ــة لَي ــةوة ئةطــةر ئَيم ــةر ئ ــايةية، لةب ــرؤذة ياس ــةم ث ــةري ئ ــَيم جةوه ــوامن بَل ــاددةي دووةم دةت م

جابياتي ئـةم ثرؤذةيـة ئةوةيـة كـة خجمـةت      رَيككةوتن، ثَيمواية ماددةكاني تر بة ئاساني بةِرَيوة دةضَيت، ئي
بة ثرؤسةي سياسي و دميوكراسي و هةم شةفافيةت و هةم دادثةوةريش دةكات، بةَبم ئةطـةر بـةم ثَيوةرانـة    
بَيت كة لَيرة دانراوة لةطةَل ئةو سَي خاَلةدا، ثَيويستة ئَيمة كاري حجبايةتي لـة كوردسـتاندا بةطةِرَينينـةوة    

ي، حجبايـةتي كؤبوونـةوةو طردبوونةوةيـةكي خؤبةخشـانةو تةتةوعييـة، نـة  لـة        سةر رَيِرةوي ئاسايي خـؤ 
كوردستاندا كـة كراوةتـة وةسـيلةيةكي كةسـابةت و خؤذيانـدن، ئـةم حجبانـة لـة كوردسـتاندا بـة حجبةكـةي            
خؤمشةوة ئةم هةموو مةدرو بارةطايانة بةم هةموو سةتةبيتانة، ئـةم هـةموو كـةناَل و راطةياندنـة لؤكاليـة      

رَيذةي هةية بةشَيكي ذياني طشتيشيان تَيكداوة لةِراستيدا، لةم روانطانةوة درَيـذة بـةم كارانـة دةدرَيـت،     كة د
 بؤية من لةِراستيدا ئةم ثَيوةرانةي كة دانراون هةمان دؤخي نا ئاسايي لة رابردوودا درَيذة ثَي دةدات.

شةشةم بةِراس  ثـَيم باشـة ببربَيـت، ئَيمـة      بؤية من لةطةَل خاَلي يةكةم و دووةمدام، بةَبم خاَلي ثَينجةم و
رَيجمان هةية بؤ حجبة سياسييةكاني كوردستان لة ثـَيش راثـةِرين، ئَيمـة خؤمـان و نـةوةكامنان تـا ديامـةت        

( ساَلة بةناوي ثَيش راثةِرينةوة بـة هـةزاران كةسـيان خانةنشـني     23مةمنووني ئةوانني، بةَبم ئةم حجبانة )
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( هةزار ثَيشمةرطةي خانةنشني هةية، 103ةزار ثَيشمةرطة نةبووة، ئَيستا زياد لة )كردووة، هةمووي بيست ه
هـةمووي سـةد ئــافرةت لـة كوردســتان ثَيشـمةرطةي شــاس نـةبووة، ســي هـةزار ئــافرةت بـةناوي ثَيشــمةرطةي        
ــةوة      ــيان ئ ــردووة، شــةهيدة سةربةرزةكانيش ــني ك ــةَلكيان خانةنش ــت، ئةمانــة خ ــة وةردةطرَي ــاخةوة مووض ش

ان بؤ بِراوةتةوة، بةشـَيكي تريشـيان زينـداني سياسـني، بةشـَيكي تريشـيان كةمئةنـدامي سـةنطةرن،         مووضةي
 ( ساَل درَيذة بةم دؤخة بدةين...........23لةبةر ئةوة ناكرَيت ئَيمة دواي )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 تكاية وةرةوة سةر ماددةي دووةم.
 )ابوبكر هةَلةدني(:بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ساَل خؤي رَي  نةخاتةوة لةطةَل ئةم دؤخةي لـة هـةرَيمي   23هةر ماددةي دووةمة، حجبَيكي سياسي دواي )

كوردسـتاندا هةيــة، ناكرَيـت لةســةر رابـردوو درَيــذة بــةم دؤخـة بــدات، سـكرتَيري حجبــي سياسـي هةيــة لــة       
مليؤنةكةي وةرطرتووة رَي  برديتيةوة بـؤ ماَلـةوة، زةمانـةت ضـيية ئةمانـة      كوردستان ئةو رؤذةي سَي سةد 

دةدرَيت بة خةَل  و بة حجبةكاني خؤيان  لةبةر ئةوة بؤيـة مـن بـة هـيض شـَيوةية  بةِراسـ  لةطـةَل ئـةو         
ثَيوةرانــة نــيم، جطــة لــة ثَيــوةري يةكــةم و دووةم، داواكــارم كــة خــاَلي هةشــتةميش مبَينَيتــةوة بةنيســبةت   

 اكان، بةَبم خاَلي ثَينجةم و شةشةم بةِراس  هةَلبطريَين.كؤت
لةبيةكي تريشةوة خةَلكي كوردستانة منرةي داناوة بـؤ هـةموو حجبـة سياسـيةكان ة هـي دواي راثـةِرين، ة       
هــي ثــَيش راثــةِرين لــة رَيطــةي ثرؤســةي دةنطدانــةوة، بؤيــة لــة غــةيري ثَيــوةري دةنطــدان و كورســي هــيض   

ــر لةرِ  ــوةرَيكي ت ــردوودا        ثَي ــة راب ــ  ل ــر بةِراس ــاني ت ــونكة ثَيوةرةك ــت، ض ــؤ بكرَي ــابي ب ــت حيس ــتيدا نابَي اس
خوَيندراونةتةوةو بةشَيكي زؤري ئةو ئيشكابتانة حةل بووة، ئةو حجبة سياسيية بةِرَيجانـة ئةندامـةكانيان   

ا يــان خانةنشــينن، يــان بةشــَيكيان شــةهيد بــوون، شــةهيدي ســةربةرزن، يــان بةشــَيكي تريشــيان ئَيســت          
كةمئةنــدامي ســةنطةرن، يــاخود زينــداني سياســني، لةبــةر ئــةوة ناكرَيــت بــةناوي رابــردووةوة ئــةم بودجــة   

 زةبةبحة بؤ خؤيان بةرن، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةستخؤش، دسةكاني خؤت دووبارة مةكةوة كا  ئةبوبكر، كا  رابوون فةرموو.
 وف:بةِرَيج رابوون توفيق معر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.

مــن دوو ســةرمي بَــوو  دةدةم، ثــَيش ئــةوةي بَــمة ســةر بِرطــةكاني مــاددةي دووةم، بةِراســ  لــة ياســاي  
ئةحجاب لة سةرةتاي ساَلي نةوةتةكان لةوَي هاتووة كة بودجةي حجبة سياسييةكان بة ياسا رَيـ  دةخرَيـت،   

ســاَلة كــة ئَيســتا لـةم خولــةي ثةرلةمانــدا ئَيمــة بودجــةي حجبـة سياســييةكان بــة ياســا رَيــ    دواي ئةوةنـدة  
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دةخةين مةعقول نيية خؤمان بيشكَينينةوة، ئةو دةستكةوتةي ثةرلةمان، حةدة هةموو ئةنداماني بةِرَيجي 
مـان ئـةو   ثةرلةمان كة لـة ذَيـر سـةد ي ئـةم ثةرلةمانـةدا كؤبووينـةوةو شـانازي ثَيـوة بكـةين، نـة  بـؤ خؤ           

 دةستكةوتةي خةَل  كة ئَيمة ئَيستا سةرداَلي داِرشتنني بيشكَينني.
ئينجا سةبارةت بـة سروشـ  ياسـاكة كـة مـن خـؤم لـة ثرؤسـةي موفاوةزاتةكـة بـووم، يـةعين ثةرلـةمانتارة             

ةَل بةِرَيجةكان، بةِرَيج سةرؤكايةتي ثةرلةمان، شتَيكي عةيب نيية ياسا بؤ ئةوة دةربَـَيت كـة بطومَيـت لةطـ    
ــانةي        ــةردي زل نيش ــت )ب ــووة دةَلَي ــواني طوت ــورد ج ــؤت، ك ــةي خ ــي وَبتةك ــةتي و سياس ــارودؤخي كؤمةَبي ب
نةوةشاندنيةتي(، بؤ خؤي جارَي هةر ئةوةي ئَيمة كة بودجةي ئةحجابة بة ياسا دةستكةوتَيكي طةورةية بؤ 

ني كوردسـتان، ئَيمـة زيـاتر    طةلةكةمان، بؤ ثرؤسةي سياسي لة كوردستان، ئينجا بؤ خولي ضوارةمي ثةرلةما
لة مانطَيكة ليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايي و سـةرؤكايةتي فراكسـيؤنةكان لـة ط توطـؤ و موفـاوةزات دايـن،       
حاَلةتَيكي سروشتيية، بـؤ منوونـة هَيجَيكـي سياسـي موِراعـاتي بكرَيـت، هَيجَيكـي سياسـي رابـردووي سياسـي           

بــؤ بدؤزينــةوة كــة ئــةو بارودؤخــةي بــؤ دابِرَيــذين، ئــةم   لةبةرضــاو بطريَيــت، دواجــار صــيغةيةكي دــانوني  
ياسايةش دواجار هةم سروش  ياساكة واية، هةموار دةكات كة ضوار ساَل ئيشـي ثـَي دةكرَيـت، ئَيمـة ئةطـةر      
توانيمان دواجار بودجةي حجبةكان بة ياسا بكةين، بة تةئكيد هةموو ثةرلةمانتارانيش لةطةَل ئةم سـةد ة  

 ن سةرنج و رةخنةي خؤمان هةية................هةموو فراكسيؤنةكا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو بؤ ئَيرة كا  رابوون.
 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــة          ــؤم ثَيمواي ــؤ خ ــن ب ــد م ــة تةئكي ــة ب ــوو، كةوات ــةدةت ب ــؤم س ــةي خ ــةم مايكرؤفؤنةك ــوردن دةك داواي لَيب

لةمانتاراني خولي ضـوارةمي ثةرلـةمان ثَيويسـتة هـةر هـةموومان هةسـت بـة شـانازي بكـةين، كـة دواي           ثةر
 ئةوةندة ساَلة بتوانني بودجةي ئةحجاب بة ياسا بكةين، ئةوة جارَي بؤ خؤي دةستكةوتَيكي طةورةية.

كةمـة، هةنـدَي     بابةتي ئةوةي كة بةشـَي  لـة ثةرلـةمانتارة بـةِرَيجةكان سـةرميان وايـة مةسـةلةن ثارةكـة        
بةنــد هاتؤتــةوة نــاو لــة هــيض ياســايةكي دونيــادا نييــة، ئةمانــة هــةمووي حاَلــةتَيكن ئَيمــة بــؤ خؤمــان هــةر  
كوردستان وَبتةكةمان لة بارودؤخَيكي نائاسايي داية، يةعين حاَلـةتَيكي سروشـتيية دواجـار لـة فةترةيـةكي      

ييةي خؤمـان بـة ياسـايي بكـةين و ثشـتيوان بـة       سياسـ  يـة ثةِرينةوةين بؤ ئةوةي ئةو بارودؤخة كؤمةَبيةتي
خواي طةورة ياساكانيشمان باش بـن، بـةَبم ئَيمـة ثَيمانوايـة ئةمـة سـةرةتايةكي زؤر بـاش دةبَيـت سـةرةِراي          
كةموكورتيــةكانيش، بؤيــة مــن بــؤ خــؤم تكــا دةكــةم هيــوادارم لــةم بارودؤخــة هةســتيارةو، لــة هةســتياري     

 دواجار بتوانني ئةم ياساية ثةسند بكةين. هاوسةنطيية سياسييةكان تَي بطةين و
بابةتَيكي تر هةية، كة سةرمة بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي، ماددةي دووةم لـة بِرطـةي ثَينجـةم مـن     
تَي ناطةم، بؤ ئةوةي ثةرلةمانتاران ئايديايةكي وازحييان هةبَيت، من خؤم ثَيمواية شتَيكي تةبيعيية، من بؤ 
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ــة موفاوةزةكــةد  ــي، كــة مــن بةبمــةوة     خــؤم ل ــة  حجبــي سياس ــتؤتةوة بــؤ ي ــووم بةنــد هــةبووة دامانِرش ا ب
سروشــتيية، دةيــدي ضــي دةكــات كــة حجبَيكــي سياســية بةشــَيكة لــة ثرؤســةي سياســي، بــؤ ئــةوةي جؤرَيــ   
تةوافوق دروست بكةين و بنكةيةكي فراواني هةبَيت ئةم ياسـايةي كـة دروسـ  دةكـةين، ئـةويش ثةسـندي       

 داِرشتؤتةوة، يةعين ئةوة راستية من ثَيشموا نيية نةنطي بَيت ئةو حاَلةتة. بكات بؤ ئةوةمان
بابةت هةيـة لةبـةر كؤتاكـان دامانِرشـتووة، بـؤ ئـةوةمان داِرشـتؤتةوة، بـؤ ئـةوةي كؤتاكـان رازي بكـةين، بـؤ             

ة ئةوةي برا توركمانةكان و بـرا مةسـيحيةكان بـة ئاشـووري و كلدانيـةوة لـة كـةركوو  و لـةو ناوضـانةي كـ          
ئينشائةلَة دَينة سةر كوردستان هةست بكةن بةشَيكي ثةسند كراو و رَيج لَيطـراون لـة كوردسـتاني داهـاتوو،     

 لةبةر ئةوة وامان داِرشتؤتةوة، بؤية من ثَيمواية بابةتَيكي سروشتيية ئةوة.
حجاب هـيض  بابةتَي  هةية بؤ ليذنةي دارايي و ياسايي، ثَيشـنيارمان كـرد بـوو كـة لـة دةرةوةي بودجـةي ئـة       

حجبَيكي سياسي و دةزطاكاني ثارةي ثَي نةدرَيت، بؤ ئةوةي فيعلةن بودجةي حجبةكان جَيي خؤي بطرَيت و 
 بََيتة سةر خَيري خؤي.

بابةتَيكي تر ئةويشمان ثَيشنيار كرد بوو، هةندَي  نةريت هةبووة لة خولةكاني ثَيشوودا روويـداوة، يـاخود   
ويش ئــةوةي ثــارة بــؤ حجبــي سياســي و ئــةو كيانةيــة كــة دةضــَيتة خــوا نةخواســتة دةكرَيــت روو بــدات، ئــة

ئينتيخاباتــةوة، نــة  بــؤ خــودي ثةرلةمانتارةكــة، هيــوادارم ئــةوةش لــة ياســاكةدا جَيــي بــؤ بكةنــةوة، زؤر     
 سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، خاتوو بةهار عبدالرمحن فةرموو.
 ن حممد:بةِرَيج بةهار عبدالرمح

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةم ثرؤذة ياساية بة ئيتي ادي سةرجةم فراكسيؤنةكان كراوة، بةَبم ئـةوةي كـة جَيطـةي سـةرمة لـة      
داعةي ثةرلةماندا دةبينريَيت كة سةرجةم فراكسـيؤنةكان موخـاليحم ئـةو ئيتي ادـةي خؤيـان دسـة دةكـةن،        

ةية، بةَبم مادام ئيتي ادَي  بووة ناكرَيت بةو شـَيوةية ئَيمـة بـَيني    بةِراس  من سةرمم لةسةر خاَلةكاندا ه
 سةر لة بةريشي تَي  بدةين و سةر لةنوَي ديسانةوة لة كاتَيكدا كة مةسةلةي ئيتي اق شتَيكي ئةخةدية.

سةبارةت بةو ثَيوةرانةي كـة ديـاري كـراوة، ديـارة ياسـاي بودجـةي ئـةحجاب دةتـوامن بَلـَيم لـة بةرذةوةنـدي            
ؤمةَبني خةَلكةو، طةِراندنةوةي بودجةية بؤ خةَلكي، نة  ئةوةي كة حجبةكان ببنة بارَي ، ضونكة ئةطةر ك

لة دؤناغةكاني ثَيشوودا نا شـةفاف بـووةو ثَيـوةر نـةبووة، ئَيسـتا ثَيـوةر ديـاري دةكرَيـت، ئَيسـتا ياسـا رَيكـي            
ان سنوورداني كردووة بةوةي كة دةبَيت دةخات، ئَيستا كةواتة لة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستانة كة حجبةك

 بة ياسا بودجة وةربطرَيت، نة  بةثَيي ش  تر، كة موخالةفةي دانون بَيت.
ثرسيارَي  هةية، ديارة هةندَي  حجب هةن كـة مؤَلـةتيان ثَيـدراوةو مومارةسـةي كـاري سياسـي دةكـةن، لـة         

دا دروسـت ببَيـت، بـة هـةر ئيعتيبارَيـ       ئَيستادا هةن و لة داهاتووشدا ثَي دةضَيت حجبي سياسي لـةو جـؤرة  
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سةيري دةكةين ئـةم ثَيوةرانـةي كـة لَيـرة ديـاري كـراوة ديـارة مةسـةلةي هةَلبـذاردن و كورسـي ثةرلـةماني            
كراوةتة تاكة ثَيوةر، بةَبم ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةو حجبانة بكرَيت  ئةمة ئيشكابتَيكي دانونيية كة دروست 

طةَل ئةو ثَيشنيارةي كا  باثري دام كة دةَلَيت ئـةو ثارتـة سياسـييانةي مؤَلـةتي     دةبَيت بؤ ئةوان، بؤية من لة
%ي دةنطـي ثَيويسـ    20ياساييان هةية......... با درَيذةي هينةكة نةكةم، كة دةَلَيت لة داهـاتوودا رَيـذةي لـة    

و خاَلةشـي بـؤ   كورسي بةدةست بَينن، بـؤ ئـةوةي ئـةوانيش فـةرامؤش نـةكرَين و جَييـان بَيتـةوة، بـةَبم ئـة         
ئيجافة بكرَيت كة بةِرَيج كا  رابوون ئامـاذةي ثَيـدا لـة دةرةوةي ياسـاي ئـةحجاب بودجـة بـة هـيض حجبَيـ           
نةدرَيت، بؤ ئةوةي تةوازونَي  لةنَيوان هةردووكيان و ئـةو حجبانـةش هـةم ئـةوة بَيـت و هـةم لـة دةرةوةي        

 ياساش بودجة رَي  نةخرَيت و، زؤر سوثال.
 مد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

زؤر سوثال، لةسةر ثَيشنياري فراكسيؤنةكان سةعاتَي  ثشوو وةردةطرين، بةَبم ثَيش ئةوة دةمـةوَيت لـةوة   
ئاطادارتان بكةمةوة، كة خؤشبةختانة ئَيستا كة ئَيمة لة هؤَلي ثةرلـةمان دانيشـتووين كَيشـةي سـةرؤكايةتي     

معصوم هةَلبذَيردرا بة سةرؤ   فؤادي لةسةر كراوةو بةِرَيج دكتؤر كؤمار لة بةغدا ضارةسةر كراوةو دةنطدان
كؤمــاري عَيــراق، لةِراســتيدا ثريؤزبــايي لــَي دةكــةين و هيــواي ســةركةوتين بــؤ دةخــوازين و ثريؤزبــايي لــة     
فراكسيؤني سةوزي ثةرلةماني كوردستان دةكةين بةو بؤنةيةوة، جَيي دَلخؤشيية كة توانرا بة تةوافوق ئةو 

 ( دةست دةكةينةوة بة كؤبوونةوةكةمان، بةَلَي كا  رابوون.3ة لة بةغدا ضارةسةر بكرَيت، سةعات )كَيشةي
 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ثَيشنياري كؤبوونةوةيةكمان كردووة لةنَيوان دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي ليذنـةي    
ي ليذنةي ياسايي، هةروةها ئةم ناوة بةِرَيجانة فراكسيؤني زةرد ضـوار كـةل كـة خؤيـان     دارايي و سةرؤكايةت

دياري دةكةن، فراكسيؤني سةوز ضوار كةل كـة خؤيـان ديـاري دةكـةن، فراكسـيؤني طـؤِران ضـوار كـةل كـة          
خؤيان دياري دةكةن، فراكسيؤني كؤمـةَل دوو كـةل كـة خؤيـان ديـاري دةكـةن، فراكسـيؤني يـةكطرتوو دوو         

ةل كة خؤيان دياري دةكةن، هـةروةها بـةِرَيج ابـو كـاروان و عبـداهلل حـاجي حممـود و شـوان دـةَبدزةيي و          ك
 وحيدة خان و كا  يةعقوب و كا  ئايدن، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، فةرموون.
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 دانيشتين دووةم
 مان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 بة ناوي خوايى طةورة و ميهرةبان 
 ضـوارةمى  َيكى تر دةست ثَى ئةكةينـةوة، خـوىل  دانيشتنةكةمان بة ناوا طةَلى كوردستانةوة ئةكةينةوة، جار

، 19هةَلبذاردن، كا  ايوب خوىل ضوراةمى هةَلبذاردن، ساَلى يةكـةم، خـوىل طرَيـدانى دووةم، دانيشـتين ذمـارة      
بةردةوام ئةبني لة سةر خاَلى يةكي بةرنامةا كار كة بري  ية لـة خسـتنةِروو و   ، 24/7/2014رؤذا دانيشنت 

رتي ؤط تطؤ كردن لة سةر ثرؤذة ياساا ثَيـدانى بودجـةا حيجبـة سياسـييةكانى هـةرَيمى كوردسـتان، و راثـ       
وا لـة ثَيـرة   77،74،72ليذنة ثةيوةندي دارةكـانى ثةرلـةمان سـةبارةت بـة ثـرؤذة ياسـاكة، بـة ثيـَى مادةكـانى          

ثةرلةمانى كوردستان عَيراق، ئَيسـتا داوا لـة ليذنـة     1992ناوخؤا ثةرلةمان ذمارة يةكى هةموار كراوا ساَلى 
اا ثَيشـنيارا  ةمةر بنـ لةسـ ثةيوةنديدارةكانى ثةرلـةمان ئةكـةين ئـةو مادةيـةا كـة سـياغةيان كردؤتـةوة و        

 . هةندَي  ئةندامانى ثةرلةمان خبوينةوة بؤ ئةوةا بيخةينة دةنطدانةوة
 بةرَيج د.ظاَلا فريد ابراهيم : 

 بةرَيج سةروكي ثةرلةمان. 
 بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان. 

مادةا دووةم : بودجةا تةرخان كراو بؤ حجبـة سياسـيية مؤلـةت دراوةكـان بريتـى دةبَيـت لـة سـةدا يَيكـى          
ــت، يةكــةم : كور    1) ــة دابــةش دةكرَي ــةم ثَيوةران ــتان، ب ــةرَيمى كوردس ــ  ه ــةمان %(ا بودجــةا طش ــى ثةرل س

، دووةم : ذمـارةا كورسـييةكانى دوايـني دوو    37500000،0اا هـةر كورسـيية  مانطانـة    دةكرَيتة بنةما و بـةه 
 ثةرلةمانـةوة  وىلخوىل ثةرلةمان بؤ هةر حجبَي  كؤ دةكرَيتـةوة و هـةر حجبَيكـى كوردسـتانى لـة يةكـةم خـ       

َيــ  دا ذمــارةا  لــة هــةر خول  اد دةكــرَا بــة مــةرجَي   كورســييةكى بــؤ كــوا ذمــارةا كورســييةكانى زيــ     
ــوىل       ــ  بةشــدارا لــة هةَلبــذاردنى خ كورســييةكانى لــة ضــوار كورســي كــةمرت نــةبَيت، ســَييةم : هــةر حجبَي

%( يـان  40بةردةوامى ثةرلةمانى كوردستان كردبَيت و كورسي بة دةست نةهَينا بَى، بةَلام رَيذةا سةدا ضل )
، بةهاا دوو كورسـي بـؤ هـةذمار دةكـرَا، ضـوارةم : هـةر       زياترا دةنطى ثَيويستى كورسي بة دةست هَينا بَى

حجبَي  بةشدارا خوىل بةردةوامى ثةرلةمانى كردبَيت و كورسى بة دةست نةهَينا بـَى، بـةَلام رَيـذةا سـةدا     
%( ثَيويستى كورسي هَينا بَى، بةهاا ية  كورسـى بـؤ هـةذمار دةكـرَا،     39%( بؤ سةدا سى و نؤا )20بيست )

وازا كوردسـتان بـة هـةمان نـاو كـة خـاوةن يـة         كى بةشدار بووا لة خةباتى رزطـارخي َيثَينجةم : هةر حجب
كورسى بَى لـة خـوىل بـةردةوامى ثةرلـةمانى كوردسـتاندا دواا كـؤ كردنـةوةا ذمـارةا كورسـييةكانى خـوىل           
 ثَيشوو، بةهاا دوو كورسى كومة  دةكرَا، شةشةم : هةر حجبَي  ثَيش راثةِرين بةشدارا خـةباتى رزطـارا  

كــةمرت  185000خــوازا كوردســتانى كردبَيــت و لــة خــوىل بــةردةوامى ثةرلةمانــدا كورســى هــةبَيت نابَيــت لــة 
 بـةردةوامى  اسى كـة خـاوةن كورسـى كؤتاكـانى خـوىل     وةربطرَيت، حةوتةم : هةر حجبَي  يان دةوارةيةكى سي

 مادةية.  بةدةر لة حوكمى بِرطةا يةكةمى ئةم 50000ثةرلةمانة، بةهاا كورسيةكةا مانطانة 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
ئةم مادةية ئةخةينة دةنطةوة كَى لة طةَلييةتى  مونادشةا ناكرَيـت لـة بـةر ئـةوة مونادشـة كـراوة، كـَى لـة         

كـةل لـة    10كةل لـة طةَلييـةتى، كـَى لـة طـةَلَى نييـة         75طةَلييةتى  بيذمَيرين تكاية دةنطةكان بيذمَيرين، 
ييــة، كةواتــة ثةسـةند كــرا، ســةرؤكى فراكسـيؤنةكان داوايــان كــردووة كـة دســة بكــةن، لـة ســةر ئــةو     طـةَلَى ن 
 كة كردوويانة، كا  ئومَيد فةرموو.  يانةننرَيكةوت

 بةرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو : 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

دسـةمان دةربـارةا ئـةوة كـرد، زؤر     لة بةر ئةوةا ئَيمة لة رابـردوودا باسـَي  هـةبوو لـةو وَلاتـة، ثَيشـرتيش       
دةطوترا داهاتى ئةو وَلاتة بة نادادثـةروةرا دابـةش دةكـرَينت بـة تايبـةت بودجـةا حيجبـةكان يـةكَي  لـةو          
بال و خواستة طةرمانة بـووة كـة دسـة دةربـارةا ئـةوة دةكـرا نادادثـةروةرا تَيـدا هةيـة و هـيض ثَيوةرَيـ             

ةسةسات بوونيش لة هـةموو كارَيـ  دا بـة ياسـايى كردنـة، ئـةمِرؤ       نةبووة، واتة باشرتين ثَيوةر و بةرةو موئ
ئَيمة بة تـةوافق فراكسـيؤنةكانى ثةرلـةمانى كوردسـتان طةيشـتنة ئـةو نةتيجـةا كـة دةَليـَين تـةوافق واتـة            

تـةوة، جيـَى   ؤمةرج نيية تةواوا  دانونةكة بة دَلى هةموومان بَيـت، بـةَلام جـَى ثةمـةا هـةموومان تَيـدا ب      
تةوة، بؤية ئَيمة لة فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردسـتان وة  ضـؤن   ؤةمى هةموومان تَيدا برةئى و سةر

ــجا نيشــتمانى هةيــة و      باوةِر مــان بــةوة هةيــة ئــةو ريتمــة تازةيــةا حكومــةتَيكى بنكــة فراوانــى يــة   رَي
طريا ىَل دةكـةين،  هةموومان كؤ دةكاتةوة، لةو ياسايةش دا جَى رةئيـةكامنان بَيتـةوة، لـة طـةَلى داينـة و ثشـت      

لةوةش طرنطرت لة ياساكةدا ئةوةا كة بة با ئَيمةوة طرن  بووة، طرن  نةبووة ضةند بة حيجبةكةا ئَيمة 
ــةتة          ــةوة فرس ــةا دا ئ ــة دةدةك ــة ل ــةوة ك ــاا بؤت ــدا جَيط ــى تَي ــايى دميوكراس ــة ثانت ــرن  ئةوةي ــةوَا، ط دةك

حجبةكـة، ئورطـانَيكى طرنطـى نـاو كومـةَلطاا       دةرخسَينيت جَى ثانتايى دميوكراسى تَيدا هـةبَينت، دةعمَيكـى  
موجتةمعى مةدةنيية، و لة طةَل ئةوةش دا بة ِرةضاو كردنى ثَي  هاتةكان، بؤية ئَيمة ثشـتطريا دةكـةين و   

 لة طةَلَى داين. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثال، مامؤستا مةروان. 
 َلاَلى( : وان طةبةرَيج حسني امساعيل )مةِر

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
بة راستى بة دةستكةوتَيكى طةورة دةبينم كة ثاش ضةندان ساَل بودجةا حيجبة سياسييةكان بة ياسا رَيـ   
نةخرابوو كة ئَيستا بة ياسـا رَيـ  خبـرَينت، و دةناعةتيشـم وايـة كـة هـةر ياسـاية  لـة هـةرَيمى كوردسـتان            

بــةرَيجم  هــيض بيــةنَي  نــابَينت وةكــو بــراي % بــة دَلــى100دةربَــَينت،  لــة ثةرلــةمانى كوردســتان ،دةربَــَينت
ئيشارةا ثَى كرد، هةر كةسـةكى بةشـَيكى خـؤي تَيـدا دةبَينَيتـةوة، و خـاَلى سـَييةميش ئَيمـة وة  كؤمـةَلى          
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ئيســةمى كوردســتان رازيــن و ثشــتطريا ئــةم ياســايةش دةكــةين، و دةســت خوشــيش لــة ســةرجةم ئةنــدام     
 ةين، دةستتان خوش بَيت. ثةرلةمانان دةك

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثال، بةرَيج مامؤستا رابوون. 
 ن توفيق معروف: وبةرَيج رابو

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
من بؤ خؤم دَلنيام ية  ثةرلةمانتاريش نيية لة ذَيـر ئـةو سـةد ةا ثةرلةمانـدا، لـة طوشـة نيطـاا خـؤا دا         

لة سةر ئةو ياساية نةبَيت، بـةَلام تةبيعـةتى ئيت ادـات وايـة، مـن بـؤ خـؤم ثـَيم وايـة لـة سـةرةتاا             سةرمى
نةوةتةكانةوة كة ئَيمة بة ياساا ئةحجاب دةَلَيني دةبَى بودجةا حيجبةكان بة ياسا رَي  خبـرَا، بؤيـة ئَيمـة    

موو فراكســيؤنةكان، هــةموو هــةنطاوَيكى بامشــان نــا، بؤيــة بــة ياســا رَيكــى خبــةين، مــن خــؤم ثــَيم وايــة هــة  
حةدى خؤمانة شانازا بكـةين كـة دواا جهـودَيكى زؤر، دواا     ،ثةرلةمانتارة 111لةمانتارانى ئةم هوَلة كة رثة

ئـةو   111هـةر   ةونَيكى زؤر توانيمانة دوا جار بودجةا حيجبةكان بة ياسا بكةين، تةئكيد دةكةمةووماندوو ب
بؤ دةرضوونى ئةو ياساية شانازا بكـةين، و ئَيمـة    ايستةا ئةوةينة ذَير ئةو سةد ةان شثةرلةمانتارانةا ل

 لة ثشتني. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثال، بةرَيج كا  ابوبكر هةَلةدنى. 
 بةرَيج ابوبكر عمر ))ابوبكر هةَلةدنى(( : 

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
دا دةرضـووة، و   93يَيكى زؤرا هةبووة كاتَي  كـة ياسـاا ئـةحجاب سـاَلى     ساَلى رابردوودا بؤشا 23تا ئَيستا لة 

داواا ئةوة ئةكةن بوجةا حيجبةكان بـة ياسـا رَيـ  خبـرَا، ئَيمـة ئـةمِرؤ ئـةم ياسـاية بـة دةسـت كـةوتَيكى            
طةورة ئةزانني بؤ خةلكى كوردستان، و ئةم ياسـاية بـة تـةوافق و رَيـ  كـةوتنى نَيـوان بيةنةسياسـييةكانى        

ستان دةركراوة كة ئةكرَا بيةنَيكى سياسى تَيبينى لة سةر هةندَي  بِرطة هةبَى، بةَلام لة كؤا ياسـاكة  كورد
ــةفافيةت و          ــةماكانى ش ــة بن ــتاندا ل ــة كوردس ــةكا ل ــى ئ ــى و دميوكراس ــةا سياس ــى ثرؤس ــة دةعم ــان واي ثَيم

 ئةم ياساية ئةكةين.  ضاو كراوة، بؤية ئَيمة ثشتطريا لة دةرضوونىرةدادثةروةرا تا رادةيةكى باش بة 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثال، بةرَيج دكتور شوان دةَلادزةيى. 
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 ))د. شوان دةَلادزةيى(( :  مصطفىبةرَيج شوان عمر 
 بة ناوا خواا بةخشندة و ميهرةبان. 

طةشــةي را كــردووة، ئينجــا خــؤا لــة خــؤا دا ياســايةكة ئــةو فةوزايــة كــة لــة رابــردوودا هــةبووة ضارةســة 
حيجبى و ثَيكةوة ذيان لة كوردستاندا بة هؤا ئةو ياسايةوة تا رادةية  سـيماا سياسـى لـة كوردسـتاندا     فرة

جوانرت كردووة، بةَلام ئةو ثَيشنيارانةش كة بةيانى ثةرلةمانتارةكان خستيانة روو، بة راستى ثَيويسـت بـوو   
  ثةرلةمانتاران دسـةيان كردبـوو كـة ئَيمـة لَيـرة نـةوعَي  دسـة        حيسابى بؤ كراباية، خاَلَيكى تريش هةندَي

 دةكةين لة دةرةوةش نةوعَيكى تر. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  دكتور تكاية وةَلامى كةل مةدةرةوة. 
 : ))د. شوان دةَلادزةيى(( مصطفىَيج شوان عمر بةِر

شــيم كردبــَى كــةوا حيجبةكــةا مــن دةيــةوَا ؤكة يــة  ليذنــة داكتكايـة كــةمَي  موســاعةدةم بكــةا، ئَيمــة لــ 
ئةوةندة بودجةا هةبَيت، لة سةر ية  دائيمةش كة ئيمجام كردبَى تةحـةدا دةكـةم يـةعنى، بـةَلام لـة طـةَل       
ئةوةش دا، لة طةَل ئةوة دام بة راستى شةست مليون زؤرة با حيجبةكةا من زةرةر بكا، ئةو بودجةيـةا كـة   

ة هةدةر دراية، هـةر ئَيسـتا بـة ياسـا بـة دـانونَيكى موحتـةرةم دابـةش كرايتـةوة بـة سـةر            ب ثَيشرتيش طو 
حيجبةكاندا، و بة راستى ريج كردنى ئةو هةموو كورسيانة بة دوو خول و سَى خول و ئةوانـة يـةعنى هـيض    

 عةدالةتَيكى تَيدا نيية، زؤر سوثال. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ةست خؤش، كا  عبد اهلل. باشة د
 َيج عبد اهلل حاجى حممود :بةِر

   بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــةو        ــةكان، ئ ــة حيجب ــةا دا ب ــة بودج ــرت ك ــتان ثَيش ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــةن حكوم ــوثال، تةبع ــةَلَى زؤر س ب

طرتـووة،  لة ثةرلـةمانى كوردسـتان متمانـةيان وةر    ؤمةَلانى خةَلكى كوردستان بووة، حكومةتة هةَلبذاردةا ك
بؤضوونى من ئةوةا ثَيشـووش هـةر ياسـايى بـووة، بـةَلام فةزايـةكى دميوكراسـى و تَيطةيشـتنى دميوكراسـى          
وةكو ئَيستا نةبووة كة ثَيكةوة كؤ  بني كة ئةو ياساية رَي  بكةن، ئَيستاش كـة كؤبووينـةوة لـة سـةر ئـةوة      

نى تَيا بوو، دواا ط توطؤيةكى زؤر و بـة  بكةين و ِراو بريو بؤضوونةكانى هةموو فراكسيؤدةركة ئةم ياساية 
ثةسةند بوونى هةموو بية  و بة هاوكارا سةروكايةتى ثةرلةمان و ليذنـة ثةيوةنـدارةكان كـة سوثاسـييان     
ئةكةين كة زؤر ماندوو بوون، و ئةمة مايةا شانازيية بؤ هةموو بيةكمان، تةمةننا ئةكـةين لـة داهـاتوو دا    

 ش رَي  كةين، زؤر سوثال. بتوانني ثَيكةوة ياساكانى تري
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثال، كا  ابو كاروان دسةت هةية  



 100 

 : ج عبدالرمحن فارل ))ابو كاروان((َيبةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

ا ياسـاا  من ديسان تةئكيد ئةكةمةوة كة ثَيشرتيش بودجةا ئةحجاب بة نة ياسـايى نـةبووة، لـة بـةر ئـةوة     
ئةحجاب دةست نيشانى ئةوةا كردووة. ئةمومةنى وةزيران خؤا بودجة ديارا ئةكا، بؤية لـة طـةَل ئـةوةم    
و ئةوةا ئةمِروش كرا، بةَلام هةموو بية  دةناعـةتى ثَييـةتى ئَيمـةش لـة طـةَلني و ثريؤزبـايي لـة هـةموو         

نـدامانى ثةرلـةمان و سـةروكايةتى    بية  ئةكةين و دةست خؤشى لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان و سـةرجةم ئة 
 ثةرلةمان ئةكةين بؤ دةرضوونى ئةم ياساية.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ةرةوة، كا  باثري دسةت هةية  فةرموو. دزؤر سوثال، كا  باثري دسةت هةية  كا  ابوبكر تكاية وةَلام مة

 َيج باثري كامة سليمان: بةِر
 رلةمان. َيج سةروكى ثةبةِر

من دسةم لة سةر ياسايةكة بة شَيوةيةكى طشتى هةبوو، ديارة ئةوة تَيثةِرَينرا ئةوةا مادةا دووةم، كة سـى  
كردبــوو دوو بِرطــة زيــاد بكــرَا، بِرطةيــة  تةعــديل بكرَيــت،   مانئةنــدام ثةرلــةمان زيــاتر طومتــان ثَيشــنيار

 بِرطةيةكيش زياد بكرَا، هيض حسابى بؤ نةكرا. 
 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.ي

 كةل دةنطي ثَيداية.  75خراية دةنطةوة، 
 : َيج باثري كامة سليمانبةِر

ئينجا عةرزت كةم ئةوةا خراية دةنطةوة دسةمان لة سةر نيية، بةَلام ناكرَا با يـة  و دوو وةهـا بَيـت، لـة     
  دةكـات بـة نـةزةر  ئيعتبارَيـ  دةخرَيتـة      شوَينَي  سَى ئةنـدام ثةرلـةمانن، ئةنـدام ثةرلـةمانَي  ثَيشـنياريَ     

دةنطدانةوة، بةَلام لة شوَينَيكى تر ناخرَيتة دةنطدانةوة، ئةوة تةنها وةكو بةرَيوة بردنى، بةَلام لة ياساكة بـا  
لة سةر ياساكة دسة بكةين، ياساكةش ئَيستا ثَيم واية كـةلَينَيكى ئـةو بِرطةيـةا كـة طومتـان ئـةوة وةَلـام بـؤ         

ام ضاكرت لةوةا كة ثَيشرت رةنطة بة كـار خرابَيـت، بـةَلام ئَيسـتاش كامـل نييـة، بـة راا مـن ثـاش          نابَيت، بةَل
 شةش مانطى ترا كة تووشى هةموار كردنى دةبني، زؤر سوثال. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثال، برادةرانى كلد و ئاشور، وةحيدة خان فةرموو. 

 : يادؤ هرمجَيج وةحيدة بةِر
 َيج سةروكي ثةرلةمان. بةِر

سوثاسيا هةمى فراكسيونا دكةين، و سوثاسيا ليذنةا ياسايى و دارايى دكةين، ئةو تةعدية هاتة كـرن بِرطـا   
حــةفت ســةبارةت كؤتــا و تةعــديل كرنــى دوو كورســى مقابــل ئَيــ  كورســى، ضــونكى خةلــةتى هــةبني، زؤر  

 كرن ئةم ذا دطةل وةينة ان شْا  اهلل، سةركةف  بن. سوثاسيا وة دكةين، مازال ئيتي اق هاتة 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثال، برادةراني توركمان، منى خان فةرموو. 

 :  )دةهوةضي(َيج منى نبىبةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

ــة      ــى ئ ــادة كردن ــؤ ئام ــةين، ب ــداران دةك ــة ثةيوةن ــي ليذن ــت خؤش ــةرةتا دةس ــةروةكو  س ــة ه ــة و ئَيم م راثؤرت
زبـايى لــة سـةرجةم هـةرَيمى كوردســتان    ؤذة ياســا دةكـةين، ثري ؤفراكسـيؤنة توركمانـةكان ثشــتطريا ئـةو ثـرِ    

دةكةين، و هيوادارين ئةو حجبانةا لة دةرةوةا ثةرلةمان ماون حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةماهةنطيان 
 ، زؤر سوثال. لة طةَلدا بكات، بؤ ئةوةا ئةوانةش بَى بةش نةبن

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثال، خاتوو بَيطةرد فةرموو. 

 َيج بَيطةرد دَلشاد شكر اهلل : بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

ديارة ئةمِرؤ ثةرلةمانى كوردستان بة ئةركَيكى تةشريعى خؤا هةستاوة لة دةرضوواندنى ياساية  بؤ رَيـ   
دجةا ئةحجاب و تةمويل كردنى حيجبة سياسييةكان لة هةرَيمى كوردستاندا كة هةموومان باش خستنى بو

دةزانني لة زؤربةا هةرة زؤرةا وَلاتانى دونيادا كارا ثَى دةكرَا، بؤية لة راستى دا ئَيمة وَيـِراا تَيبينيمـان   
مى كوردسـتانى ثَيـدا تَيثـةر    لة سةر كاتى دةرضوواندنى ياساكة لـة دؤخَيكـى و دـةيراناوا كـة ئـةمِرؤ هـةريَ      

دةبَى، و لة هةمان كاتيشدا لة سةر كؤمةَلَي  موبحةزاتى دانونى لة سةر موحتةواا ياساكة، بةَلام لة راستى 
دا ئَيمة فراكسيؤنةكةمان رَيج لةو تةوافقة دةطرين كـة لـة بـةينى فراكسـيؤنة جياوازةكـانى نـاو ثةرلـةمانى        

زبايى لة خةَلكى كوردسـتان دةكـةين، و   ؤافقةكةمانةوة، و لَيرةشةوة ثريكوردستان كراوة، و ثابةندين بة تةو
ئومَيد دةكةين كة لة مةو دوا ئةو بِرة ثارةيةا كة تةمويلى ئةحجابى ثـَى دةكـرَا لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا      

سـةر  ن ئَيستا ياسايةكمان بؤ دةر كردووة، لة هةمان كاتدا ئةم ياساية لة طةَل ئةو دؤخانةا كة بةر ؤوة  ض
هــةرَيمى كوردســتاندا دَيــن لــة هــةر دــةيرانَي  دا دــابيلى ئــةوة بَيــت حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان كــةمى 

 بكاتةوة بؤ ئةوةا كة تةئسري نةكاتة سةر داهاتى هةرَيمى كوردستان و، دووبارة سوثال. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

ةندامانى ثةرلةمان ئةمةوَا لةوةش ئاطادار بكةمةوة كة بة ثيَى ئةو زؤر سوثال، ئةمةوَا بةرَيجان هةموو ئ
ط توطؤيانة كة ئةماماندا لة طةَل سةرؤكايةتى فراكسيؤنةكان و لة طـةَل ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان طةيشـتنة     
ئةو رَيكةوتنةش كة لة طةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان دسة ئةكةين، بؤ ئةوةا صةرف كردنى بودجـةا  

انيش تا بارا دارايى هةرَيمى كوردستان ئاسايى ئةبَيتةوة، لة ضوار ضَيوةا سياسةتى تةدةشوف بَى، حيجبةك
ن ئَيســتا لــة ضــوار ضــَيوةا سياســةتى تةدةشــوف خةرجييــةكانى حكومــةتى هــةرَيمى   ؤواتــة هــةر وةكــو ضــ

ان شَيوة مامَلـة  كوردستان كةم كراوةتةوة، مووضةا وةزير و ئةوانةا بة ثلةا وةزيرن نيوة ئةدرَا، بة هةم
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لة طةَل حيجبة سياسييةكانيش بكـرَا، لَيـرة ئـةمِرو ثةرلـةمانى كوردسـتان هـةوَلى ئـةوة نـادات بودجـة بـؤ           
حيجبة سياسييةكان زياد بكا، بةَلكو هـةوَلى بـة ياسـايى كردنـى ئـةدا، بـةَلام تـا ئـةو كاتـةا دؤخـى هـةرَيمى            

اوا بارا دارايى هةرَيمى كوردستان ئةكرَا و لة ضـوار  كوردستان ئاسايى ئةبَيتةوة، ئةوة بة دَلنياييةوة ِرةض
ضَيوةا سياسيةتى تةدةشوف مامةَلة لة طةَل ئةو ثرسة ئةكرَا، داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئةكةين كـة  

 ماددةا سَييةم خبوَينةوة بؤ ئةوةا ط توطؤ لة سةرا بكةين. 
 َيج د.ظاَلا فريد : بةِر

ياساية دةيانطرَيتـةوة بـَى بـةش دةكـرَين لـة بودجـةا سـاَلانة، لـة حاَلـةتى           ماددةا سَييةم : حيجبةكانى ئةم
 هةموار كراو.  1993ساَلى  17هةَلوةشاندنةوة يان سةرثَيَى كردن لة حوكمةكانى ياساا ذمارة 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 وان نودتةا نيجامي. زؤر سوثال، كَى دسةا هةية لة سةر ئةم ماددةية  فةرموو كا  ش

 بةرَيج شوان امحد : 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

ق و ئيتي ادى لة سـةر كرايـة   من لة كاتى دسة كردنةكانى خؤشم كة دةرفة  ثَيدرا، باسم كرد ئةطةر تةواف
طؤ نةكرَا، لة بـةر ئـةوةا لـة سـبةينيةوة دانيشـتووين هـةر نةتيجةيـة  هـةبوو         ونةبَيتة دةنطدان و ط ت با

تـةوافوق بدرَيتـة دةنطـدان و كؤتـايى ثـَى بَيـت،       بة م اطؤ نةكرَا مادوو خؤا مايةوة، بؤية ثَيم باشة ط توةك
 زؤر سوثال. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 كَى نيية  كا  سابر.  ،با دسةكان ئةطةر هةر دسةية  هةبَى با بكرَيت كَيية

 بةرَيج سابر حممود مراد على : 
 ةرَيج سةروكى ثةرلةمان. ب

لة راستى دا من تةئيدا بؤضوونةكةا كا  شوان ئةكةم، لة بةر ئةوةا لة ماددةا دوو دةيان بريو بؤضـوون  
خراية بةر دةست، دوايى نةخراية دةنطدانةوة، لة ئَيستادا مادام تةوافودى هةموو بيةنةكانى لة سةر كراوة 

ةوخؤ هــةموو ماددةكــان يــة  بــة يــة  خبرَيتــة دةنطــدان،  و ليذنــةكانيش ط توطــؤا خؤيــان كــردووة، راســت
 سوثال.  

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
سوثال بؤ جةنابيشت، ئةطةر ئةو رايةا كة ليذنةكة خوَينديةوة ثةسةند نةكراية، ئـةو كاتـة ئةطةِراينـةوة    

بوو، هةر راية  كة لة بيةن ثةرلةمانـةوة  سةر ئةو رايانةا كة ذمارةية  لة ثةرلةمانتاران ثَيشكةشيان كرد
ثةسةند بكراية، ئةوة ثةسةند دةكرا، بةَلام لة سةرةتاوة ئةو ئيتي ادة كرا ئـةو رايـةا خبةينـة دةنطدانـةوة،     

دةنطى هَينا كة نَيجيكى دوو لة سةر سـَيى ذمـارةا ئةنـدامانى ثةرلةمانـة، كةواتـة       75 ،ئةوةا زؤرينةا هَينا
 كراية، راا زؤرينةا ثةرلةمانتاران لة بةر ضاو طريا، نودتةا نيجامى كا  باثري هيض راية  فةرامؤش نة
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 بةرَيج باثري كامة سليمان : 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

جةنابت دةَلَيت بؤ خؤا ئةصلى ثرؤذةكة هةية ثَيويست ناكا، رايةكى تازة ئةطةر ببَى بيخةنـة دةنطدانـةوة،   
 كة ثشتطريا ىَل هةبَيت. 

 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَي
كا  باثري ثَيم وا بَيت دوَينـَى و ثَيـرَيش ضـةند جـار دووبارةمـان كـردةوة، لـة هـةر بابـةتَي  تـةنيا يـة  را            

ةينة دةنطدانةوة ئةو راية، بةَلام ئةطةر بؤ بابـةتَي  سـَى را هـةبوو لـة     خيهةبوو، و ية  راا زيادة هةبوو ئة
ثَيشا ئةصلى ثرؤذةكة ئةخيةينة دةنطدانةوة، ضونكة ئَيوة خؤتـان دةنطتـان لـة سـةرا      سةر ماددةي  ئةوا لة

 دا، ئةوةتان كرد بة بنةما بؤ وتووَيذ كردن، بةرَيج رابون توفيق فةرموو. 
 : ون توفيق معروفَيج رابوبةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

ن لة سةر بوو، تةسـهيةتَيكى زؤرتـر بـؤ ياسـاكة     ضةند بابةتَي  هةبوو لة نَيوان فراكيسؤنةكانى و ئيتي اديا
دةكةن، ثَيم باشة ئةطـةر ليذنـةا ياسـايى و ثةرلـةمانتاران رةزامةنـدا ب ـةرموون لـة شـوَينيكى مناسـب دا          
جَيطاا بؤ بكرَيتةوة، يةكَي  لةوانة كة ئيتي ادمان لة سةر كرد ئةوة بوو كة بودجة مؤركى حيجبى بةشدار 

انيية، نة  ثةرلةمانتارةكة، و بة جَى هَيشتنى ثةرلـةمانتار لـة فراكسـيؤنَيكى بـؤ     بووا هةَلبذاردنى ثةرلةم
فراكسيؤنَي  تر يان سةربةخؤ بودجةكان طؤرانكارييان بة سةردا نايـةت، بودجـةا ديـارا كـراو، ثَيشـنيارا      

جبـة  رةا ئـةم ياسـاية تـةنها سةرضـاوةا حيجبـة سياسـييةكانة، واتـة حي       دووةم بودجةا دةرار دراو بـة طـويَ  
سةرضاوةيةكى تر ليذنة ياساييةكان باشرت رَي  دةخةن ثارة  اسياسييةكان نابَى لة سةرضاوةيةكى ترةوة بؤن

 وةربطرن، ئةم دوو ثَيشنيارة بوو ئَيستا ثَيم باشة ليذنةا ياسايى دسةا لة سةر بكات. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 نودتةا نيجامى كا  حممود  
 : َيج حممود عمر صاحل سعيدبةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

ــةو         ــةا ئ ــةوة،( )بودج ــانة دةيانطرَيت ــةم ياس ــةا ئ ــةم حيجبان ــة )ئ ــَيم واي ــانى ث ــةكى رَيجم ــت كردنةوةي راس
 حيجبانةا ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة(، نة  )حيجبةكانى ئةو ياساية دةيانطرَيتةوة(.  

 ةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث
 باشة ئةوة لة سياغة ضا  دةكرَيتةوة كا  حممود، بةرَيج كا  حتسني دوَلةمةِرا. 
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 َيج حتسني امساعيل دوَلةمةِرا : بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

وَينمةوة، ئةطةر نـا با كـا  علـى هةيـة،     كا  على، ئةطةر دةتانةوَا دةياخن منيش هةر بؤ سياغة دابووم بة
 ضا  كردووة. سياغةكةم 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 بيخوينةرةوة، فةرموو. 

 : بةِرَيج حتسني امساعيل دوَلةمةِرا
حيجبةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة لـة كـاتى هةَلوةشـانةوة، يـان سةرثَيَـى كـردن لـة حوكمـةكانى ياسـاا          

بودجةا ساَلانةا بَى بةش دةكرَين، واتة ئةمة دةكةَيتـة   ، هةموار كراوا حيجبةكان، لة1993ساَلى  17ذمارةا 
 ئةخريةوة. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 بةَلَى، ئةوة بؤ سياغة زؤر ضاكة، فةرموو كا  سؤران عمر. 

 : َيج سؤران عمر سعيد امحدبةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان.بةِر

مامةَلـة لـة طـةَل بودجـةا ئـةحجاب، بـة مةدعـةدا ثةرلةمانييـة،         مادام لة ياساكة ئةوة ضةسثى كة بنـةماا  
ثَيشــنيار ئةكــةم ئــةوة بَةســثَى كــة لــة طواســتنةوةا ئــةو مةدعــةدة ثةرلةمانييــة لــة فراكســيؤنَيكةوة بــؤ     

 فراكسيؤنَيكى تر يا واز هَينانى مةبلةغى مةدعةد نةبا لة طةَل خؤدا واتة ثشتيواني كا  رابوون ئةكةم. 
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:   بةِرَيج د.يوسحم

 زؤر سوثال، كا  ابوبكر هةَلةدنى فةرموو. 
 : ابوبكر عمر ))ابوبكر هةَلةدنى(( َيجبةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

لة مةرجةكانى ياسـاا ئـةحجاب دا هـاتووة كـة ئـةبَى حيجبـى سياسـى كؤمـةَلَي  ئـةر  و مـةرجى بـة سـةرا             
، ئةطةر حيجبَيكى سياسى ئةو مةرجانةا جَى بة جَى نةكرد، بؤ منوونة تـا  دانراوة كاتَي  كة موَلةت ئةدرَا

كو ئَيستا لة كوردستاندا لة ناو يةكة عةسكةرا و سةربازا و هَيجةكـانى ثَيشـمةرطة و حيجبـة سياسـييةكان     
 يةكةا رَي  خستنيان هةية و ئؤرطانى رَي  خستنيان هةية، لة بةر ئةوة هيوادارم ئـةو ياسـاية وةكـو خـؤا    

 جَى بة جَى بكرَيت، و ثةرلةمانى كوردستان بة دوا داضوون بةو مةرجانة بكات. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 راا ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة سةر ئةو ثَيشنيارانةا هةبوون  فةرموو كا  على. 
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 َيج على حةمة صاحل :  بةِر
بون ئاماذةا ثَيدا، يةكَيكيان ئةكرَا لة ماددةا شةشةم جَى بكرَيتةوة، سةبارةت بةو ثَيشنيارانةا كة كا  را

، ئةضَيتة بوارا جَى بة جَى كردنةوة، بةَلام مةرج نيية ثارةيان بَيت، كـةا بودجـةا   1/1/2014ئةو ياساية لة 
بودجة ئةحجاب دابةش كراوة سةر لة نوَا ئةمة وة  ثَيوةر وةرطرت، ضونكة بة ثَيى ئةوةا كة لةو كاتةوة 

  جَى بة جَى بكرَيت  ن من نازامن لة رووا ياساييةوة لة كوَيادابةش كرا، ئةوةا تري
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 بةَلَى، دكتؤرة بةهار فةرموو. 
 :  َيج د. بةهار حممود فتاحبةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

مــاددةا دوو ئـةكرا، مــادام ثَيشـنيارةكانى مــاددةا دوو هيَــى    ئـةو ثَيشــنيارانةا كـة بــال كـراوة ثَيشــرت لـة    
 نةخراية دةنطدانةوة، ئةبَيت ئةويش نةخرَيتة دةنطدانةوة. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
زؤر سوثال، ئَيستا مـاددةا سـَى وةكـو خـؤا بـة دةسـتكارا كردنـى سـياغة و لـة رووا سـياغة دوايـى رَيـ              

كَيشــةمان نييــة، ليذنــةا ياســايى بيــةنى ســياغة رَيــ  ئةخاتــةوة، ئةخيةينــة دةنطــةوة، تكايــة  ئةخرَيتــةوة، 
 دةنطةوة.  ةنةخيخبوَينةوة بؤ ئةوةا ب

 َيج ظاَلا فريد ابراهيم حسَين : بةِر
ة بودجـةا سـاَلانة، لـة حاَلـةتى     لـ ماددةا سَييةم : حيجبةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتـةوة بـَى بـةش دةكـرَين     

 ، هةموار كراو. 1993ساَلى  17شاندنةوة يان سةرثَيَى كردن لة حوكمةكانى ياساا ذمارة هةَلوة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

كةل لة طةَلييةتى، كَى لة طةىَل نيية  ية  كةل لة طةىَل نييـة، كةواتـة ثةسـةند كـرا،      75كَى لة طةَلييةتى  
 ماددةا ضوراةم. 

 ا فريد : َيج د. ظاَلبةِر
ماددةا ضوراةم : بة ثَيى سيستمى ذمَيريارا كار ثَيكراو لة هةرَيم دا، ثاكسازا بودجةا حيجبةكان ئـةمام  

 را دارايى. دةدرَيت كة دةكةونة ذَير ضاودَيرا ديوانى ضاودَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

حتسـني دوَلةمـةرا، كـا  بَيسـتون فـائق، خـاتوو امنـة، كـا          كَى دسة لة سةر ئةم ماددةية ئةكا  بةرَيج كـا   
 رابوون، خاتوو امنة فةرموو، نودتة نيجامي 
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 َيج امنة زكرا سعيد : بةِر
 َيج سةروكَى ثةرلةمان. بةِر

مادام ثَيشنيار ناضنة بةر دةنطدانَى، ثَيويست ناكةت مونادشة بهَيتة كرنَى، مادام هةر ئةو ئةصلَى دةدى كـو  
 رَيكةفنت سةر كرا بتنَى ئةو دَا ضيتة دةنطدانَى مونادشة بؤضيية   هةميان

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
ةيتة دةنطدانـةوة، ئَيسـتا ة   خيئاخر ذمارةا ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان ثشتطريا نةكردووة، لة بةر ئةوة نا

يارَي  نةبوو بؤ ماددةا ثَيشوو، تةنها سياغة بوو، كا  ثَيشنيارَي  لة سةر ماددةا ثَيشوو هةبوو، هيض ثَيشن
 رابوون و كا  سؤران ثَيشنيارا ماددةيةكى تريان كرد. 

 َيج امنة زكرا سعيد : بةِر
باشة، ئةطةر ثَيشنيارة  هاتة كرن دةرظةا ئيتي اق يان رَيكةفتنا سياسى، و ذمـارا ياسـايى سـةر هـةبوو دَا     

 كةظيتة دةنطدانَى  
 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج د.ي

 بةَلَى ئةطةر ئيتي ادةكة دةنطى نةهَينا، بةَلَى ئةخرَيتة بةر دةنطدان، كا  بَيستوون فةرموو. 
 َيج بَيستوون فائق حممد : بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

ة صةَلاحيةتى خؤت بَيت بةرَيج ئةندامانى ثةرلةمان، سةرةتا بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، يةعنى ئةوة دةبَى ل
ة دةنطدانةوة و كاممان ناخةيتة دةنطدانـةوة،  تكة كَى دسة ئةكا و كَى دسة ناكا  و ثَيشنيازا كاممان دةخيةي

يةعين مافى دسة كردنى ئَيمة تةنها با بةرَيجتان و ئةندامى سةرؤكايةتيية، ئةم ماددةية من لة طةَلَيم كة 
كؤتـايى بكرَيـت بـة فـاريجة )،( و نـابَى لـة دةرةوةا ئـةم ياسـاية ثـارتى           وةكو خـؤا مبَينَيتـةوة، بـةَلام خـاَلى    

 سياسى هيض بودجةية  نة لة ناوخؤ نة لة دةرةوة وةربطرَا. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 زؤر سوثال، بةرَيج رابوون توفيق. 
 َيج رابوون توفيق معروف : بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

تطريا ثَيشنيارةكةا بةرَيج بَيستوون فائق دةكةم، و تةئكيد دةكةم كة هيض عوزرَيكى ياساييمان نيية كـة  ثش
 ثَيشنيار جَى نةكرَيتةوة لة بةندَي  لةو بةندانة، زؤر سوثال. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 زؤر سوثال، منرية خان فةرموو. 
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 : على عثمانَيج منرية بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

ثشتطريا راكةا كا  بَيستوون ئةكةم، بةَلام تكا ئةكةم جـارَيكى تـريش كـة ئـةو بؤضـوونةا دكتـؤر رابـوون        
خبرَيتة دةنطدانةوة كة داواا كردووة ئةو ثةرلةمانتارةا كة كاتَي  لة فراكسؤنَيكةوة ئةضَيتة فراكسيؤنَيكى 

 ةوةا ئةوةش ية  ب بكرَيتةوة كة وةكة خؤا مبَينَيتةوة. تر، تكاية خبرَيتة دةنطدانةوة بؤ ئ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

باشة، راا ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة سةر ئةو سَى ثَيشنيارة، مدينـة خـان دةسـتت بـةرز كردبـوو  فـةرموو       
 مدينة خان. 

 َيج مدينة ايوب امحد : بةِر
  َيج سةروكى ثةرلةمان.بةِر

ئةز مدينة ايوب، سةبارةت ماددا سَييَى ب وَا شَيوةا بيت، ئةو بِرة ثارةية هةر كاتَي  بـة بـَى حوكمـةكانى    
ئةو ياساية وةردةطرَيت، مل كةضى ضاودَيرا دارايى بَيت، ضؤنيةتى صةرف كردنى بودجةا تايبةتةكان بـة  

 ال. نيجامةكى تايبةت بَيت، كة ئةمومةنى وةزيران دةرا دةكات، زؤر سوث
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 زؤر سوثال، ناوت نةنووسراو بوو، كا  حتسني فةرموو. 
 َيج حتسني امساعيل دوَلةمةِرا : بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

ــيم ــن تَيبين ــةعين    م ــة، ي ــتنةكة هةي ــة ســةر داِرش ــةر    ل ــابَينم، ئةط ــاو ن ــرة زؤر بــة طوم ــازا لَي وشــةا ثاكس
بيةكةشى بة كار بَينينةوة رةنطة باشرت بَيت، من ثَيم باشة وا دابرَيذرَا، بة ثَيى سيستةمى ذمَيريـارا  عةرة

كارثَيكراو لة هةرَيم دا، بودجةا حيجبةكان تةس يية دةكرَيت و دةكةونة ذَير ضـاودَيرا ديـوانى ضـاودَيرا    
 دارايى، ثاكسازيم ثَى جوان نةبوو. 

 رؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سة
 فةرموون بيخوَينةوة، راتان ضيية لة سةر ئةو ثَيشنيارانةا كة كران  

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم : 
فراكسيؤنَيكى تر، ئةوةيان لـة   بؤئةو ثَيشنيارةا كة تايبةت بوو بة طواستنةوةا ئةندامَي  لة فراكسيؤنَي  

بةهاريش وةَلامى دايةوة، ئةو ثَيشـنيارةش كـة كـرا، ثَيويسـتة     ماددةا دوو بوو كؤتايى هات و بةرَيج دكتؤرة 
فاريجة دابنرَيت و زياد بكرَيت هيض حيجبَي  نابَى لة دةرةوة و لة ناوةوة هني وةربطرَينت، خـؤ ئـةو ياسـاية    
كة ئَيمة دةرا دةخةين، بـؤ ئةوةيـة كـة هـةر حجبَيـ  بجانـرَينت ميجانييةكـةا ضـةندة  و ئـةو ميجانييـةا           

كردووة كة لة بودجةا طشـتى هـةرَيمى كوردسـتان وةرا دةطـرَينت، يـةعنى لَيـرة ئـةو تةئكيـد          تةحديدمان
كردنةوةية ماددةية بة راا ئَيمة وةكو ليذنةا ياسايى لة جَيطاا خؤا نيية، ضونكة دانونةكة ئةصـلةن كـة   
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كـةا ىَل  دةردةضَى بؤ ئةوةية كـة تةحديـد دةكـا، و ئـةو جيهةتةشـى تةحديـد كـردووة كـة حيجبةكـة بودجة         
 وةردةطرَيت، بةَلَى، ئَيمة داوا دةكةين وةكو خؤا بدرَيتة دةنطدان بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 باشة، بةرَيج كا  علي حةمة صاحل. 

 بةِرَيج على حةمة صاحل : 
 بةِرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

ت بة هـةر حجبَيـ ، نامةشـروعة، يـةعين هـيض ياسـاية  رَيطـاا ثـَى نـادا،          ئةطةر لة دةرةوةا ياسا ثارة بدرَي
د هةنـدَا طومـان بـوو بَيـت، بـة بؤضـوونى       ا و هةندَا حاَلةت بوو بَيت يا خـو بةَلام ئةمة رةنطة لة رابردوود

 ئَيمة ئةطةر تةئكيد بكرَيتةوة كة ئةم بودجةية تاكة سةرضاوةا ثَيـدانى ثـارة و هاوكارييـة بـة حيجبـةكان،     
ى زيــاتر با فراكســيؤنة جياوازةكــان با خــةَلكى كوردســتان دروســت ئــةكا، بؤيــة بــة بؤضــوونى نايئنــئيتيم

بدرَيتـة خــةَلكى   نايئنــئَيمـةش زيـاد كردنــى ئـةم بِرطةيــة رةنطـة هــيض زيـانَيكى نـةبَيت، بطــرة مـادام ئيتيم       
بؤ دروست بَى ئَيمـةش   نيايئنمكوردستان و بيةنةكان، ئةطةر هةموو بيةنةكانتان ثَيتان باش بوو ئةو ئيتي

 ثَيمان باشة. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 زؤر باشة، ليذنةا ناوخؤ. 
 :صاحل فقَي حممدبةِرَيج 

 بةِرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
 ثشتيوانى لة راكةا كا  على دةكةم، كة تةئكيد بكرَيتةوة. 

 ان:  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم
 كا  ئومَيد فةرموو. 

 َيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو : بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

بــة بــَى  ،بامســان كــرد ئــةو ياســاية بــة تــةوافوق بــووة، مــاددةا دوو حــةفت بِرطــة بــوو، روحــى ياســاكة بــوو 
ةو ثَيشنيارة كة دةستكارا كردن رؤيشت، كةواتة ماددةكانى تريش ثَيويست بة دةستكارا ناكات، سةبارةت ب

يشـت راسـتة مـوَلكى حيجبةكةيـة، كيانةكةيـة، بـةَلام ئـةو        ؤدةطوترَا ثةرلـةمانتار ئةطـةر لـة فراكسـيؤنَي  ر    
ثةرلــةمانتارة، بـــا مةســـةلةا ئـــازادا تةســـ  نةكرَيتـــةوة، دةكـــرَا لـــة حيجبةكـــة كـــةم بكرَيتـــةوة، خـــؤا  

اتى حيـجبيش نـاكرَا دةيـد و شـةرت     ثةرلةمانتارةكة لة طةَل خؤا نايبـات و، سـةبارةت بـة سةرضـاوةا داهـ     
ــايية،         ــاوةا دةرَا ناياس ــة سةرض ــةَلام ل ــة، ب ــَيوازا ديك ــة ش ــة دا ب ــةو وَلات ــةكان ل ــى زؤرا حيجب ــرَا، بةش بك
ناشةرعية، بؤية داواكارين وةكـو خـؤا بـِروا دةدـة ئةصـَلةكة ئةطـةر دةنطـى نـةهَينا ئـةوجا ئةوانـةا ديكـة            

 َا. مونادةشةا بكرَيت و ثَيشنيارةكان هةَلبطري
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
ش داواا ئةوة ئةكا كة بيخةمة دةنطةوة، ليذنةا ياسايى داوا ئةصَليةكة وةكو خؤا ليذنةا ياساباشة، دةدة 

ةينـة دةنطـةوة، كـَى لـة     خيئةكات ئةو دةدة خبةينة دةنطةوة، باشة، ماددةا ضوارةم بةو شـَيوة كـة هـاتووة ئة   
كةل لة طةَلييةتى، كَى لة طةَلَى نيية   كـةل لـة طـةَلَى نييـة كةواتـة ثةسـةند كـرا، مـاددةا          62طةَلييةتى  

 ثَينجةم. 
 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 

ماددةا ثَينجةم : ثَيويستة لة سةر ئةمومةنى وةزيران و بيةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية جَى بـة جـَى   
 بكةن. 

 كي ثةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ
 بةىَل فةرموو كا  ابو كاروان : 

 بةرَيج عبدالرمحن فارل )ابو كاروان( : 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

ثَيم واية هةر ياساية  دةربََى ماددةية  تَييا ئيجافة ئةكرَا، ناوةرؤكى ئةم ياساية تةعاروز نـةكا لـة طـةَل    
 زؤر سوثال.  ياسايةكى تر، مودتةرةحم واية ئةوة ئيجافة بكرَا،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 منرية خان فةرموو. 

 على :  عثمانبةرَيج منرية 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

مــن داوا ئةكــةم ئــةو ثَيشــنيارةا كــا  رابــوون كــردا بــؤ مةســةلةا طواســتنةوةا ئةنــدامَيكى ثةرلــةمان لــة 
د سةربةخؤ بوونى، ماددةيـةكى تـرا بـؤ ئيجافـة بكـرَا، بكرَيتـة       فراكسيؤنةكةوة بؤ فراكسيؤنَيكى تر يا خو

 ماددةيةكى زياد. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

ئةوة لة مـاددةا دووةم مونادشـة كـراوة، مـادام لـة مـاددةا دووةم مونادشـة كـراوة دوايـى مـاددةا دوو بـةو            
 ات، ثَينج ئةخةينة دةنطةوة، كا  ظةمان فةرموو. شَيوةية خراية دةنطدانةوة، تةواو، كؤتايى ثَى ه

 بةرَيج ظةمان فيصل : 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

ئَيمة لة طةَل ئةوة داين كة ئةو ياساية لة بيةن حكومةتةوة جَى بة جَى بكرَيت، بةَلام لة طةَل ئةوةش داين 
انة، لـة بـةر ئـةو تةدةشـ ة راطـريا،      كة ئةو بةشةا )منحة( كة مانطانة ثَيويستة حكومةت بيداية بةو حيجب
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كة هةموو حيجبـةكان ئامـاذة بـةوة دةدةن كـة ئـةوة ناشـةرعى بـوو، ناياسـايى بـوو، ئـيرت ئـةو بودجـةا كـة              
 مانطانة نةدرَينت بة هيض حيجبَي ، زؤر سوثال. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 زؤر سوثال، بةَلَى كا  سؤران فةرموو. 

 سؤران عمر سعيد : بةرَيج 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

ثــَيش مــاددةا ثَيــنج، مــن داوا ئةكــةم ماددةيــةكى تــرا ئيجافــة بكرَيــت، ضــونكة ئــةم ياســاية ثَيويســتى بــة  
رَينمايية بؤ جَى بة جَى كردنى و، وةزيرا دارايى ثَيويستة رَينمايى جَى بة جَى كردنى ئةمة دةر بكا، بؤية 

وةزيــران رَينمــايى وةزيــرا دارايــى دةربَــَى، ضــونكة ئــةو ثوينتانــة هةنــدَي  لــة  زةرورة ثــَيش ئةمومــةنى
ثةرلــةمانتارانيش ليــَى تَيناطــةن، و ئــةو خــاَل بةندييانــةا دانــراوة ئــةو ئيســتيحقادانة ئــةبَى بــة رَينمــايى    

 تةسبيت بكرَا، زؤر سوثال. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

  فةرموو. زؤر سوثال، كا  صاحل
 بةرَيج صاحل فقَى حممد : 

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
من ئةمةويست لةو ماددةية كة لة سةرةتاوة دوو مونادشةا لة سةر كراوة، بة ثَيـى دـانون ئةمانـةا كـة بـة      

%( 1نة  ديارا كراوة، بِرا ثارةكة هاتووة، هيض تةفسريَي  هةَلناطرَا، ئةوةا ىَل ئةكرَا دوايى سةدا يـة  ) 
ة ثَيى ئـةو رَيـذة كورسـيانة دابـةش ئـةكرَا، واتـة بـة ثَيـى ماددةكـان ئـةوةا كـة نـاوا ثـارة هـاتووة هـيض                ب

%( دائةنرَا، دوايى كورسـيةكان دابةشـى سـةر    1رَينماييشى ناوَا، ناوا ثارةكة هاتووة لة بودجةا عام سةدا )
 ئةوة ئةكرَا. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 جانني راا ليذنة ثةيوةنديدارةكان ضيية  دكتؤر ابراهيم فةرموو، دكتؤر عبد اهلل فةرموو. باشة، ب

 َيج عبداهلل جاسم :  بةِر
 َيج سةروكي ثةرلةمان. بةِر

من ثَيشنيار دكةم ماددةكا دا ذا بؤ ئيجافة كةين و ياسا بَيتة جَى بة جَى كرن، دوايى حكومـةتى هـةرَيمى   
 دةيرانة دارايى ية، ضونكة دَا بيتة موَل  ل سةر حكومةتَى. كوردستان دورتال بيت لةو 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
وا بجامن كا  دكتؤر باسي ئةوةمان كرد، ومتان لة طةَل ئةمومةنى وةزيران دسة ئةكرَا بـؤ ئـةوةا كـة ئـةم     

 ى فةرموو ليذنة دارايى.ياساية لة ضوار ضَيوةا سياسةتى تةدةشوف جَى بة جَى بكا، بةَل
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 َيج على حةمة صاحل : بةِر
 َيج سةروكي ثةرلةمان. بةِر

بؤضوونةكةا كا  سؤران دةديقة، ضةنكة لةم ثروذة ياسايةدا هيض بِرَيـ  ئامـاذةا ثَينـةدراوة واتـة مليؤنـة      
نـاوَا، سـاَلانة    دينار نيية، هيض ثارةية  نيية، هةمووا رَيذة و ثؤينتاتة، ئةم ثؤينتاتـةش يـةكجار رَينمـايى   

بةردةوامى ثَيويس  بة رَينمايية، ضونكة ئةمساَل بودجة كةمة، ثارةكةا تؤ كةمة، ساَلَيكى تر بودجة زيـاد  
ي، تةنازوليـة،  دوعاصـ دةكات ثارةكةت زياد دةكات، ساَلَيكى تـر كـةم ئةكاتـةوة، واتـة ثؤينتاتـة عةمـةلَيكى تة      

ئةوانـة،   ، كـارا رايـى موختـة  تـرة لـة ئةمومـةنى وةزيـران      بؤية بة تةئكيد ئَيمة ثَيمان واية وةزارةتى دا
 رَينمايى ثَيويست و دةديقي بؤ دةركةن، زؤر سوثال. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
زؤر سوثال، ليذنةا ياسايى، باشة، ليذنةا ناوخؤ، ئةوا ئـةكرَا هـةر لـة مـاددةا ثَيـنج جَيـى بكرَيتـةوة، و        

 ، ئابووري رَينمايى ثَيويست بؤ دةركا بؤ جَى بة جَى كردنى ئةم ياساية، فةرموو كا  صاحل. وةزارةتى دارايى
 َيج صاحل فقَى حممد : بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

من ثَيم واية كة شتَي  لة ياسا رَيكخرا بوو، ناكرَا جارَيكى تر رَينمايى ثَى دةركرَا، ئـةوةا سـاَلانة ئـةكرَا    
 مليؤن، كة تؤ ديارا ئةكرَا.  80َا، بةَلام هيض لةوة ناطؤِرَا، بؤ منوونة ثَيكهاتةكان دانَراوة رَينمايى دةركر

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 مليؤن نةماوة، كراوة بة رَيذة.  80كا  صاحل كراوة بة رَيذة، بة 

 بةِرَيج صاحل فقَى حممد : 
بـة هةَلـة خرايـة، تـةنيا ئـةو ماددةيـة زيـاد كـرَا ئـةوةا كـة بـة نـة               هةر لة سةرةتا لة ئةصـَلى ماددةكـة  

 بوترَا، دواتر ئةوةكةا بة رَيذة دابةش ئةكرا. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

خؤا دواييش كة رَينماييةكـة دةرئـةكرَا، رَينماييةكـة نـاكرَا لـة طـةَل ياسـاكة نـاكؤ  بـَى، رَينمايةكـة بـةر            
 اساكة ئةرَيذَا. مةبناا ي

 َيج صاحل فقَى حممد : بةِر
 َيج سةركى ثةرلةمان. بةِر

هةموو ياسايَي  كة ثةرلةمان دةرا ئةكا، حكومةت ثَيويسـتة رَينمـايى بـؤ دةر بكـا، ئـةوا ئيلجامـى خؤيـةتى        
 %( دابةش ئةكا. 1ثَيويست ناكات ئةو ئيلجامةا ئةوةا كة بة نة  هاتووة ديارا ئةكا، بادى لة )

 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَي
 كا  ابو كاروان فةرموو. 
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 َيج عبدالرمحن فارل )ابو كاروان( : بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

هةر بريارَي  لَيرةوة دةرضووة ثَيويستة بََيت بؤ ئةمومةنى وةزيـران، ئةمومـةنى وةزيـران رَينمـايى دةر     
ييــةوة، يــةعنى ثةرلــةمان ثةيوةندييــةكى راســتةخؤا لــة طــةَل ئةمومــةنى   ئــةكا، لــة رَيطــاا وةزارةتــى دارا

وةزيرانــة، يــان ئــةتواينن بَلــَيني لــة ئاســتى ئــةوة، بؤيــة يــةعنى لَيــرة ئــةو رَينماييانــة ثَيويســتة لــة رَيطــاا   
 ئةمومةنى وةزيرانةوة دةر بََى، زؤر سوثال. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 اساا سياغةتان كرد  فةرموون. ليذنةا ي

 َيج د. ظاَلا فريد :  بةِر
ماددةا ثَينجةم : ثَيويستة لة سةر وةزارةتى دارايى و ئابوورا رَينمايى ثَيويست دةربكاتن بـؤ جـَى بـة جـَى     

 كردنى ئةم ياساية. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 كةل لة طةَلَى نيية، كةواتة ثةسةند كرا.  7كَى لة طةَلَى نيية   كةل لة طةَلييةتى، 64كَى لة طةَلييةتى  
 َيج د. ظاَلا فريد : بةِر

ماددةا شةشةم : ثَيويستة لة سةر ئةمومةنى وةزيران و بيةنة ثةيوةنـدارةكان، ئـةم ياسـاية جـَى بـة جـَى       
 بكةن. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
كـةل لـة طـةَلَى نييـة، كةواتـة ثةسـةند كـرا،         3كةل لة طةَلييةتى، كَى لة طةَلَى نييـة    75كَى لة طةَلَييةتى  
 ماددةا حةوتةم. 

 َيج د. ظاَلا فريد : بةِر
دا كـارا   (عى كوردسـتان ئوةدـا )ماددةا حةوتةم : ئةم ياساية لة رؤذا بَلاو كردنةوةا لة رؤذنامـةا فـةرمى   

 ثَى دةكرَيت. 
 سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

كــةل  75 كــةل نييــة، كيــَي لةطةَلــة  ســوثال، كيــَي لةطــةَل نييــة  كــَى دســة هةيــة لــة ســةر ئــةم بِرطةيــة   
 د.ظاآل فريد فةرموو. 7كةل لةطةَلى نيية، بؤية ثةسةند كرا، ماددةا  3َى لةطةَلى نيية  يلةطةَليةتى، ك

 
 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم
 7ماددةا/ 

 ئةم ياساية لة ِرؤذا بآلوكردنةوةا لة ِرؤذنامةا فةرمى )وةدائيعى كوردستان( دا كارا ثَى دةكرَيت.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

كَى دسةا هةية لةسةر ئةمة، ناوةكان بنووسني، ئةم بةِرَيجانة ناويان نووسراوة، مامؤستا مةروان طةآلَلى، 
، سؤران عمر، حممود عمر، ِرَيواز فائق، عثمانج ِرابوون توفيق مةعروف، ئومَيد حةمة على، منرية بةِرَي

 د.شَيركؤ جودت، مامؤستا مةروان فةرموو.
 بةِرَيج حسني امساعيل )مةروان طةآلَلى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةوة حيساب بكرَيت. 1/1/2014ئةو ياساية ئةسةرا رةجعى هةبَيت لة 

 َيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِر

 كا  رابوون فةرموو.

 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوة نةداوة، بؤ ئيجافةا  1/1/2014بةو هؤيةوة حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بودجةا حيجبةكانى لة 
دةدات دةبَى لَيرة ئةسةرَيكى رةجعى ديارا  دسةكانى بةِرَيج  مامؤستا مةروان، حكومةت كاتَى ئةو ثارة

ةوة بودجةا  1/1/2014بكرَا كة ليذنةا ياسايى دابِرَيذنةوة كة حكومةت بة طوَيرةا ئةم ياساية لة 
 حيجبةكان سةرف بكرَا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  ئومَيد فةرموو.

 بةِرَيج ئومَيد  حةمة على:
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكى

 ثشتيوانى لة دسةكانى كا  ِرابوون و مامؤستا مةروان دةكةم.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو منرية فةرموو.

 :عثمانبةِرَيج منرية 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطريا دسةكانى كا  ئومَيد و كا  ِرابوون و مامؤستا مةروان دةكةم.
 حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(: بةِرَيج د.يوسحم

 كا  سؤران فةرموو.
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 بةِرَيج سؤران عمر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كارا ثَى بكرَا لة ِرؤذنامةا )وةدائيعى  1/1/2014منيش هاوِرام لةطةَل ئةوةا كة ئةو ياساية لة ِرؤذا  
 كوردستان( بآلوبكرَيتةوة.

 مان(:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلة

 كا  حممود فةرموو.

 بةِرَيج حممود عمر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوة كارا ثَى بكرَا و لة )وةدائيعى كوردستان(ةوة  1/1/2014منيش  هاوِرام لةطةَل هاوِرَييامن لة 
 بآلوبكرَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 زؤر سوثال، د.ِرَيواز فةرموو.

 د.ِرَيواز فائق:بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةِراستى دا من ئةطةِرَيمةوة بؤ دوَينَى، رةبتى دةكةمةوة بة دوَينَى، ئَيمة بؤ بِريارةكةا ثَيشمةرطة  ئةوةا 
كة ثةيوةندا بة مةسائيلى مالييةوة بوو ومتان تا وةكو دةيرانةكةا حكومةتى هةرَيمى كوردستان تةواو 

ةوة ئةم  1/1/2014كة مةسةلةا مالني خةرج ناكرَا، بؤ بودجةا حيجبةكان دةَلَيني لة نةبَى، ئةو شتانةا 
ياساية جَى بةجَى دةكرَا، من دةزامن هةموو حيجبةكان حةدى خؤيانة بة حيجبةكةا منيشةوة كة لة 

ةرضوونيةوة ةوة هيَمان وةرنةطرتووة، بةآلم ئيحرتامةن بؤ ئةو وةزعةا ئَيستا با بَلَيني لةِرؤذا د 1/1/2014
 جآ بةجَى دةكرَا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.

 بةِرَيج د.شَيركؤ جودت:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دا، بؤية ثشتيوانى لةِراا بةِرَيجان دةكةم كة جةخت لةوة  2014سةبارةت بةو ئةشكاليةتة ئةطةر لة بودجةا 
دا كة ماوةيةكى تر ناضار دةبني  2014ةوة جَى بةجَى بكرَا، ئَيمة لة بودجةا  1/1/2014بكةنةوة كة 

مونادةشةا بكةينةوة و ثةسةندا بكةين وةكو سيستتةمى بودجة لة هةرَيمى كوردستاندا، ئةم ياساية 
ش حةل دا ئةشكاليةتةكةا تري 2014دا جَى بةجَى بكرَا، لةبةرئةوةا لةناو بودجةا  2014لةطةَل بودجةا 

 دةبَى كة تةعاروز نةكات لةطةَل ئةو بِريارانةا كة ثَيشرت بؤ ثَيشمةرطة دراوة يان بؤ ئةمة.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  شوان فةرموو.
 

 محد نعمان:ابةِرَيج شوان 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةرَيمى كوردستان بة ة دةيرانَي  دا دةِروا، بؤية ئَيمة زؤر مونادةشةمان لةسةر ئةو مةوزوعة كردووة كة 
 ثشتيطريا لة ثَيشنيازةكةا د.ِرَيواز دةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو امنة فةرموو.

 :امنة ذكرىبةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َير دةيرانةكا ئابوورا، بودجا ئةحجابا هةر وةكى هاظكارا من د.ِرَيواز، كا  شظان ئيشارةتى ثَي دا لةذ
ئيستسنا نةبينت، ظَى مةوزوعَى دا، ثاش دةرضوونا ظَى ياسايى وةكو هةمى ياسايَى دا تر جَى بةجَى كرنَى 

 ثَيش دةرضوونا وا بينت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  دَلشاد فةرموو.

 بةِرَيج دَلشاد شعبان:
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكى

 نة خان و كا  شوان و د.ِرَيواز دةكةم.ئةزا هةر ثشتةظانيا ام
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.عبداهلل فةرموو.

 بةِرَيج عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةزيش هةر ثشتطرييَى ئاخافتنَيت برايَيت خؤ و د.ِرَيواز دكةم و سوثال.
 ج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَي

 با ِراا ليذنة ثةيوةندارةكان وةربطرين، كا  ابو بكر فةرموو.

 بةِرَيج ابو بكر هةَلةدنى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش ثشتطريا ِراكانى كا  رابوون و مامؤستا مةروان دةكةم.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ليذنةا دارايى فةرموو. زؤر باشة،
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 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةا لة دةدةكةدا هاتووة وةكو خؤا خبرَيتة دةنطدان، لةبةرئةوةا دوو ثَيشنيارا جياواز هةية، دةكرَا 
 ن.ئةوةا ثَيشةكى دةدة ئةسَلةيةكة خبرَيتة دةنطدان ثاشان ثَيشنيارةكان خبرَينة دةنطدا

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 باشة با بجانني ِراا ليذنة ثةيوةندارةكان ضيية  كا  على فةرموو.

 بةِرَيج على حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من سةرمتان بؤ ضةندخاَلَي  ِرادةكَيشم، بةشَيكى زؤريان من دَلنيام لة خةخمؤرا و ثةرؤشيانة بؤ 
ةوة ئةم ياساية جَى بةجَى نةكرَيت ثارةا  1/1/2014ةا ثارة بؤ خةزَينةا دةوَلةت، بةآلم ئةطةر لة طةِرانةو

زياتر سةرف دةكرَيت نة  كةمرت، ضونكة بة ثَيى ساآلنة دؤخةكة واية، بة ثَيى ئةوةا ثَيشوو سةرف 
ئةم شةش مانطة كة دةيرانةكة مليار دينار تةرخان دةكرَا، واتة ئةوة نية بَلَيى  185دةكرَيت لة ساَلَي  دا 

حةل بوو، ثارة نادةمة ئةم حيجبانة دةيدةيتةوة بة ثَيى ئةوةا ثَيشتووتر، كةواتة زياتر لة ئةوة دةكات كة 
ةوة بَلَيى لةِرؤذا دةرضوونيةوة، تؤ نة   1/1/2014لةم ثرؤذة ياساية ئاماذةا ثَيدراوة، واتة ئةطةر نةَلَيى لة 

كومةت، بةَلكو ئيجافةا زياترت كردووة و ثارةا زياتر دةدةية حكومةت، ثارةت نةطةِراندووةتة بؤ ح
ضونكة وة  تةئكيد دةكةمةوة، مةسةلةن ضةند حجبيًَ  هةبوو بودجةكانيان ثَيشتووتر ِراطريا، كة كرايةوة 

ةوة ثَييان دراوة، ئةمة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةم/ يةعنى ئةطةر ثةِرؤشيةكة لةوةوةية وادعةكةية، بطةِرَين
دةَلَى ئةم ثارةيةا كة وةكو بودجة بة حيجبةكان دةدرَيت سول ةية، سول ة  2013و  2012و  2011سةر بوجةا 

دةبَى تةسوية بكرَيت، ثاكتاو بكرَيت، كةا ثاكتاو دةكرَا  دانون دةرضَى ئةبَى ئةو ثارةية ثاكتاو بكرَا، بة 
ةيَلَيم لةِرووا دانونيةوة شتَيكى دانونية، ضى ثاكتاو بكرَا  بة ثَيى ئةم دانونة، يةعنى ئةمةا من د

ضونكة بة سول ة دراوة، سول ة دةبَى ثاكتاو بكرَا، كَى ئةَلَى وانيية ئةمة دانونة، خاَلى دووةم ئة طةر بة 
مليار بؤ مانطَي  بة ثَيى  95مليار دةكاتة  185مليار لة ساَلَي  دا  185ثَيى خةخمؤرا و طةِرانةوة بؤ حكومةت 

مليار دةطةِرَينيتةوة، ئيرت ئةمة بؤ زةرةردانة، دوو/ دسة  15ملياريشة،  80ياتان دةكةمةوة زياتر لة ئةمة دَلن
لةسةر ئةوة كرا ئةو ثارةية سةد جار تةئكيد دةكةمةوة، ئةم ثارةية ئَيستا خةرج ناكرَا هةتا بَلَيى لة 

د بودجةمان زيادا كرد ئةو كاتة وةزعى خةَل  دةطؤِرَا كةا ئةم دةيرانة دارايية حةل بوو  كةا خواا كر
 ئةمة سةرف دةكرَيت و سوثال بؤ ئَيوةش.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 دسةيةكى ترت هةية  فةرموو. دخاتوو بَيطةر
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 دَلشاد تاَلةبانى: دبةِرَيج بَيطةر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دارايى هةية و دةمةوَا ئاماذةا ثَى بدةم، لةبةرئةوةا لة واهلل من موبحةزةيةكم لةسةر دسةكانى ليذنةا 
ِرابردوودا ئَيمة خاوةنى ياساية  نةبووينة كة بودجةا ئةحجابى ثَى ِرَي  خبرَا، دةدَيكى دانونيش نيية لة 
هةرَيمى كوردستان دا بَلَي ئةطةر حيجبَي  لة ماوةا ئةو دةيرانةدا بودجةا وةرنةطرت دوايى هةمووا 

كرَيتةوة و حكومةت دةيداتةوة،  لةبةرئةوةا ئَيمة لةسةر نةسى ئةو دانونة كار دةكةين كة دةرةبوو دة
لةمةودوا لة وةدائيع بآلودةكرَيتةوة، لةبةرئةوة ئَيمة ثَيمان واية دةدةكة وةكو خؤا مبَينَيتةوة، ئةوةا كة 

نيية ئيجبارا بكات كة كا  على دةَلَى تةسةور ناكةم بةو شَيوةية نيية حكومةت هيض دةدَيكى دانونى 
 دةرةبووا حيجبةكان بكرَيتةوة، وةريش ناطريَا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ياساا بودجة ئيلجامى حكومةتى كردووة كة سول ة بدات بة حيجبةكان، خاتوو هَيظا فةرموو.

 بةِرَيج هَيظا حجى مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مليار  14كانى كا  على دةكةم بة ثَيى ئةو ياساية كة ئةمرؤكة دامانِرشتووة، زياتر لة من ثشتطريا دسة
 مليار  زياترة، ئةوة بة دازامى حكومةت تةواو دةبَيت. 25دينار دةطةِرَيتةوة بؤ حكومةت،كة ئَيستاش 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بكةن، دوايى بة دةنطدان يةكةا دةكةينةوة، فةرموو. باشة ليذنةا ياسايى با دسةكانى خؤيانى

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دوو ثَيشنيار هةبووة، ثَيشنيارَيكيان ئةوةية وة  خؤا مبَينَيتةوة، ئةوةا كة دةَلَى دةبَى لة ِرؤذا 
/ بة دةنطدان با 1/1َي  هةية دةَلَى بآلوكردنةوة بة مةعناا ئةوةا وةكو خؤا مبَينَيتةوة، ثَيشنيار

 يةكةبكرَيتةوة، هيَيان ناياسايى نني.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  صاحل فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فقَى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نَيتةوة بؤ ئةوةا حكومةت لةبةرئةوةا كة ئَيستا لة دةيران داية، مولجةم نيية بةوةا ئةو ثارانة بطةِرَي
مليارا زياد يان كةم بَى، لة كاتَي  دا حكومةت ثَيشرتيش لة دةيران داية ئةو ثارةية سةرف  15ئةطةر 

 ناكرَيتةوة.
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 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

حكومةت مولجةمة، باشة كا  صاحل ئةو ِراية باسكرا، بةآلم جارانى تريش بودجة لة حيجبةكان بِراوة و 
هةموو بودجةا مانطةكانى ترا بؤ طَيِراونةتةوة، بؤية حكومةت ئَيستا مولجةمة لة مانطى يةكةوة بودجة 
بؤ حجبة سياسييةكان بطَيِرَيتةوة، ضونكة بة ثَيى ياساي بودجة ئةركى حكومةتة ميجانية بؤ حجبة 

ووكيان وتيان ِراستة و دةديقة، سياسييةكان دابني بكات، لةبةرئةوة ئةوةا كة ليذنةا دارايى وتيان هةرد
كةل لةطةَلي نيية، كةواتة وةكو خؤي  36  دةخيةينة دةنطةوة كَى لةطةَليةتى كة وةكو خؤا مبَينَيتةوة 

 مايةوة، فةرموون بؤ هؤكارةكاني دةرضواندن.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 هؤكارةكاني دةرضوواندن

كردن و ثةرةثَيداني ثرؤسةي سياسي و فرة حجبي لةهةرَيمدا، ضةسثاندني دميوكراسييةت و لةثَيناو طةشة
بةشداري ضابكييانة لةذياني سياسييدا، هةروةها ِرَيكخستين بودجةي حجبةكاني مؤَلةت ثَيدراو لةهةرَيم 

 بةشَيوةيةكي شةفاف و دادثةروةرانة لةبودجةي طشتيدا، ئةم ياساية دةرضووَيندرا.
 ج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَي

كةسي لةطةَلدا  20كةسي لةطةَلداية، كَيي لةطةَلدا نيية ،  59كَيي لةطةَلداية تكاية بادةس  بَلند بكات ، 
نيية، كةواتة بةزؤرينةي دةن  وةرطريا ، ثريؤزبايي لةخةَلكي كوردستان دةكةين بةبؤنةي دةرضووني ئةم 

ليذنة ثةيوةنديدارةكان، فةرموو بطةِرَينةوة بؤ شوَينةكاني خؤتان، كؤي ياساكة ياساية، زؤر سوثال بؤ 
ناخرَيتة دةنطةوة، ثَيويست ناكات، كا  باثري ثَيم وتي ماددة بةماددة خراية دةنطةوة، بؤية ثَيويست ناكات 

 كؤي ياساكة خبرَيتة دةنطةوة، كا  دادر فةرموو.
 متان رسول:ئؤبةرَِِِيج دادر 

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سة
مؤَلةت ئةدات بة ئةندامي ثةرلةمان، ئةطةر بريؤكةية  هةبَيت  4بِرطةي دووةم خاَلي  54بةثَيي ماددةي 

ثةيوةست بَيت بةكَيشةي خةَلكةوة بيخاتة ِروو، داوا دةكةم لةجةنابتان كةوا ِرَيطةمان ثَي بدةن شتَيكمان 
 خيةينة ِروو، ئةطةر مؤَلةمتان ثَي بدرَيت.نووسيوة من و مريةم خان، بةناوي هةردووكمانةوة دة

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
ضةند بريؤكةيةكى تر هةبوون لةسةرةتاي دانيشتنةكانةوة باسكرا، يةكَيكيان بريؤكةي خاتوو شوكريةية، 

 فةرموو خاتوو شوكرية.
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 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من وةكو ياداشتَي  ديارة لةساآلني ِرابردوو طةمَيكي زؤري ئةم هةرَيمة ِروويان لةهةندةران كردووة، 
لةِرَيطاي ناياساييةوة ضوونةتة دةرةوةي وآلت، لةِرَيطادا دةستطري كراون، بةتايبةتي لةوآلتي يؤنان، بةشَيكي 

ةكي ياسايي ئةو وآلتةيان كردووة، بةو تر لةم طةمانة، طةيشتوونةتة شوَيين مةبةست، بةآلم سةرثَيَي
هؤيةوة كةوتوونةتة بةندينخانةوة، ئيرت دووري و بةندي و بَيكةسي رِِووي لةوانة كردووة، هةَلبةتة ئةمانة 
ِرؤَلةي ئةم هةرَيمةن، طشتيان داي  و باو  و خوش  و براو مناَل و خاو خَيجانيان هةية، ئةمانة دةستةو 

لةبةِرَيجان دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم، لةطةَل  َيت بؤ ِرؤَلةكانيان، داواناكر ئةذنؤن و هيَيان ثَي
بيةني ثةيوةنديدار بةهةماهةنطي، هةماهةنطيية  دروست بكرَيت بؤ ئازاد كردني ئةم بةندكراوانة 

 لةضوارضَيوةي ياسادا، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةِرَيج على، فةرموو.زؤر سوثال، 
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة بةدواداضوونَيكى وردمان كرد لةسةر كَيشةا ثَيدانى مووضةا فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان، 

نجي  دةبَيتةوة و هَيشتا فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان مووضةا مانطى شةشيان  8ئَيستا مانطى 
رتووة، بة ثَيى ئةو بةدواداضوونةا كة ئَيمة كردوومانة هةشت سةد مليار دينار ثَيويست بووة بؤ وةرنةط

ا فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان، بةآلم دوو سةد و سي مليار دينار سةرف كراوة، واتة  6مووضةا مانطى 
كةمةا وةزارةتى ناوخؤ،  مليار دينار سةرف نةكراوة، بةم ثَييةش ئةمة ثَيش دابةش كردنى ئةو فيئة 570

% ا مووضةا هةرَيمى كوردستان نةدراوة، وةزارةتى دارايى دةَلَيت داها  لة ماوةا 71بةم ثَييةش نجيكةا 
مليار دينارة، بةآلم كؤا خةرجييةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، لة ساَلَي  دا  150مانطَي  دا 

ةكانى هةرَيمى ي% ا خةرجي15وةزارةتى دارايى ناتوانَى مليار دينارة، بةم ثَييةش بَى  150ترليؤنَي  و 
مليار دينارةا كة خؤشى وةدةستى دَيت، هيض بِرة ثارةية  تةرخان ناكات  150كوردستان دابني بكات، لةو 

بؤ ثَيدانى مووضةا فةرمانبةرانى، كؤا طشتى ئةو ثارةيةا كة وةدةستى دَيت ئةكرَا بؤ خةرجييةكانى 
لَيرة بةم شَيوةيةا خوارةوةية، ئَيستا وةزارةتى دارايى بؤ دابني كردنى مووضة بة بةكاربردن، طرفتةكة 

تةواوةتى ثشتى بةستووة بةوةا وةزارةتى سامانة سروشتييةكان لة ئَيستادا بؤ ئةوةا مووضةا 
فةرمانبةرانى مانطى شةشى هةرَيمى كوردستان بدرَيت، وةزارةتى دارايى ثَيويستى بةوةية كة وةزارةتى 

مليؤن دؤبرا ثَى بدات، تاوةكو ئةم ساتةش هيض ئاماذةة  نيية بؤ دابني  570مانة سروشتييةكان بِرا سا
كردنى ئةم ثارةية، ئةمة لةبية ،ـ طرفتى دووةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئةوةية كة سةرضاوةا 

ؤبرة، ثرؤسةا دابني كردنى ثارةكةيان بةو ثَييةا لة وةزارةتى سامانة سروشتييةكان دةَلَين د



 120 

مليؤن دؤبر بؤ سةرةوة، لة مانطَي  دا و ياخود لة ضةند ِرؤذَي  داو بة ثشت بةسنت  500ئاَلوطؤِركردنى 
بةوةا كة بازاِرا كوردستان دةيرانةكةا مان  بة مان  طةورة تر دةكات، بؤية ئَيمة ئةم ثَيشنيارانةا با 

ةو بِرةا كة ئاماذةا ثَى دةكرَيت دةِرواتة دةرةوةبة خوارةمان هةية، بة ثشت بةسنت بة داهاتى ناوخؤ و ئ
ناتوانرَا دةيرانى دارايى لة هةرَيمى كوردستان دا  2015ا ساَلى 2يان  1هيض شَيوةية  تاوةكو مانطى 

ضارةسةر بكرَا، بؤية دةبَى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ ئةوةا ئةم طرفتة ضارةسةر بكات بري لة 
ةوة بة ثشت بةسنت بة ئةو ذمارانةا لة  2016-1-1، تاوةكو  ئةو كاتة، ضونكة لة دةرزَيكى طةورة بكاتةوة

ارةا فرؤشتنى نةوت و داهاتى ناوخؤ لةبةردةستدان دةكرَا ئةم دةرزة بدرَيتةوة، خاَلى دووةم/ دةبَيت ث
بؤ دةكةين و بري لة ثةنَيكى جدا لةوة  بكرَيتةوة كة ئَيمة وةكو ليذنةا دارايى و ئابوورا بةدواداضوونى 

لةطةَل كؤمةَلَي  ِراوَيذكار لة ط توطؤ داين، هةرَيمى كوردستان ئةطةر دراوا نةختينةيى دينارا لة بةغداوة 
بؤ نةيةت فرؤشى نةوت بة دؤبرة، مامةَلة كردن بة دؤبر ة ثَيدانى موووضة و ة بازاِرةكانى هةرَيمى 

تان بري لة ضارةسةر كردنى ئةم طرفتة بكاتةوة، كوردستان طرفتَيكى ترة دةبَى حكومةتى هةرَيمى كوردس
خاَلى سَييةمى ضارةسةرةكان ئةوةية ئَيستا بةدةست هَينانى ناوخؤ، كؤكردنةوةا داهاتى ناوخؤ، خةرج 

كؤمةَلَي  كةلَين و كةموكورتى ية  جار طةورةا تَيداية كة هةر سَى مةحةتةكة  ،كردنى داهاتى ناوخؤ
خاَلى ضوارةم/ بؤ ئةوةا تةواوةتى ئةم طرفتة ضارةسةر بَى، دةبَى طؤِرانكارا ثَيويستى بة ثَيداضوونةوةية، 

ِريشةيى لة سيستةمى داِرشتنةوةا بودجةا هةرَيمى كوردستاندا بكرَيت، ئةطينا بة بةردةوامى بة ثَيى 
تى ئةوةا كة ئَيستا هةية فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان و مووضة خؤران و دواتر هاووآلتيان و بة طش

 دةبن بة دوربانى بةهؤا ئةم دةيرانةوة زؤر سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتو نةجيبة فةرموو.

 لطيف:بةِرَيج ميبة 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ا ثةيِرةوا ناوخؤ ئةم بريؤكةية لة ِرَيطةا سةرؤكايةتى  54لة بِرطةا دووةمى ماددةا  4بة ثَيى خاَلى 
ةرلةمانةوة ئاراستةا حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةم بؤ ئةوةا ئيشى لةسةر بكرَا، بةِرَيج سةرؤكى ث

ةكانى هةرَيمى كوردستان كؤليذا يثةرلةمان، بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ديارة لة زؤربةا زانكؤ حكومي
ةنتةرا ثارَيجطاكانى هةرَيميش زانستة ئيسةمييةكان هةية كة سةر بة وةزارةتى خوَيندنى باآلية، لة س

ثةميانطاا زانستة ئيسةمييةكان هةية كة سةر بة وةزارةتى ئةوداف و كاروبارا ئايينية، بةآلم تا ئَيستا زؤر 
نى ئةم زانكؤ و ثةميانطايانة دادةمةزرَين، دةتوانني بَلَيني هةر دانامةزرَين، بة تايبةتى ابةكةمى دةرضو

اندنيان نيية، كةواتة نازانني حيكمةت لة كردنةوةا ئةم كؤليذ و كَان كة هيض ضانسَيكى دامةزر
ة  ئةطةر ضارةنووسيان بةو شَيوة بَى، لة كاتَي  دا كة وانةا ئاينيش كراوةتة وانةيةكى يثةميانطايانة ضي

بوةكى لة ثرؤطرامى خوَيندن دا وابةستةا زمانى عةرةبى كراوة، ئةمةش لةبيةكةوة ئةركى مامؤستاا 
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ةرةبى دورل كردووة، بةشة وانةا لة وانةكانى تر زياترة، لةبيةكى تريشةوة طرنطى بةوانةا ئاين زمانى ع
نادرَا و وانةيةكى ئيختساسى نيية لة خوَيندنطاكاندا، بؤية داوا دةكةم سةرؤكايةتى ئةمومةنى وةزيران 

، دنى باآل، وةزارةتى ثةروةردةليذنةيكى هاوبةش لة نوَينةرا ئةم وةزارةتانة ثَي  بهَينَى، وةزارةتى خوَين
ينى، وةزارةتى كارو كاروبارا كؤمةَبيةتى، وةزارةتى داد، وةزارةتى ثةندانان  وةزارةتى ئةوداف و كاروبارا ئا

/ ِرَيكخسنت و ثةرةثَيدانى خوَيندنى ئاينى و هةماهةنطى 1و وةزارةتى دارايى و ئابوورا بؤ ئةم مةبةستانة، 
/ ديارا كردنى ناونيشانى وةزي ة، 2كار بؤ دةرضووانى زانستة ئيسةمييةكان،  لةنَيوان وةرطرتن و هةىل

ةكان بةم شَيوةية:أ/ يعينوانى وةزي ى بؤ دةرضووانى بةشةكانى كؤليذو و ثةميانطاكانى زانستة ئيسةمي
 مامؤستاا ثةروةردةا ئاينى و زمانى عةرةبى لة وةزارةتى ثةروةردة، ب/ ثَيش نوَيذ و وتارخوَين لة

وةزارةتى ئةوداف و كاروبارا ئاينى، ج/ توَيذةرا كؤمةآليةتى لة وةزارةتى خوَيندنى باآل و وةزارةتى 
ثةروةردة، د/ مورشيدا دينى بؤ ضاكسازييةكان و وةزارةتى كاروبارا كؤمةآليةتى، ه/ مورشيدا دينى بؤ 

ى و لَيكؤَلةرا داد، دادنووسى حةج و عةمرة لة وةزارةتى ئةوداف و كاروبارا ئاينى، و/ ياريدةدةرا دةزائ
نى ببَيتة وانةيةكى تايبةمتةند واتة / وانةا ثةروةردةا ئاي3تى دادا، لة دادطاكانى بارا كةسَيتى وةزارة

/ دوتاخبانة ئاينيةكانى سةر بة وةزارةتى ئةوداف 4ئيختساسى و سةرثةرشتيارا ثةروةردةيى بؤ دابندرَيت، 
  خبرَيت كة مافى وةرطرتنيان لة كؤليذو ثةميانطاكانى زانستة واتة ئامادةييةكان بة شَيوةية  ِرَي

ةكان مسؤطةر ببَى، ئةو ليذنة هاوبةشة لة وةزارةتةكان ثَي  دةهَيندرَا كؤبوونةوةا خوىل لةطةَل يئيسةمي
 هةر دوو ليذنةا ئةوداف و كاروبارا ثةروةردةا ثةرلةمانى كوردستان ئةمام بدات، سوثال.

 مد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَيج د. يوسحم حم

 كا  دادر فةرموو.

 متان:ئؤبةِرَيج دادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، هةمووان ئاطادارين لة دوا ِرووداوةكانى ئةم دوايية هةرَيمى كوردستان تووشى 

ة هؤكارةكانى ئةم دةيرانةو دابني دةيرانى سووتةمةنى بة تايبةتى بةنجين هاتووة، ئَيمة لَيرةدا بال ل
نةكردنى بِرا ثَيويست لة بةرهةمى خؤماَلى بةنجين ناكةين، ضونكة بؤ ئةم مةبةستة ثةرلةمانى 
كوردستان و بةِرَيج وةزيرا سامانة سروشتييةكان لةسةر داواا ذمارةا ياسايى ثةرلةمانتاران بانطهَيشتى 

نة بووة هؤا ضارةسةر كردنى دةيرانةكةو دؤزينةوةا  ثةرلةمان كرد، هةرضةندة ئةم بانطهَيشت كردنة
ميكانيجمَي  كة طلةيي هاووآلتيانى ىَل نةكةوَيتةوة، بةَلكو بةرز بوونةوةا نرخى بةنجينى ىَل كةوتةوة، 
ِرَينماييةكانى وةزارةتيش طؤِرانكاري ئةوتؤي بةسةردا نةهات لة كاتَيكدا كة جَى بةجَى كردنى ئةم 

ةرضاو طرتنى لةناكاوا دةيران زؤر دورسن، بة منوونة ئةوةا ساَلنامةا ئؤتؤمبيلةكةا ِرَينماييانة بة لةب
بة ناوا خؤا نةبَى ناتوانَى كؤبؤن وةرطرَيت، فؤرمى خؤرا  بة بنةما طرياوة، لةبةركةمى كات ئاماذة بة 

ة ئاماذةا ثَى بدةين هةموو ِرَينماييةكان و لَيكةوتةكانيان ناكةم، دَيمة سةر ئةسَلى بال، هةر بؤية ثَيويست
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ئةوةية كة بة مةبةستى دروست كردنى كؤبؤنى بةنجين وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بةروارا 
ا وة  دوا وادة ديارا كردووة، كة تةواوا هاووآلتيانى خاوةن ئؤتؤمبيل بتوانن كؤبؤنى بةنجين  26/7/2014

تا ئةو وادةية تةواو ئةبَى بنب بة خاوةنى  بؤ ئؤتؤمبيلةكانيان دروست بكةن، كة بة دَلنياييةوة ناتوانن
ن بؤ ئؤتؤمبيلةكانيان، ضونكة ِرَينماييةكان زؤر دورل و ذمارةا ئؤتؤمبيلةكانيش زؤرة لة يكؤبؤنى بةنج

هةرَيمى كوردستان بة منوونة تةنها لة مةركةزا دةزاا ِرانية كة من بؤية منوونة بة دةزاا ِرانية 
م لةبةردةست داية، كة ذمارةا هاووآلتيان ئةوةا كة تَييدا نيشتةجَين، سةد دةهَينمةوة، ضونكة داتاا ئةوَي

ا ئةم  23هةزار ئؤتؤمبيلى هةية لة كاتَي  دا بة ثَيى ئةم داتاية كة لةبةردةست داية تا  10هةزار كةسة و 
ةين كة بؤ مانطة تةنها سَى هةزار ئؤتؤمبيل كؤبؤنى بةنجينيان بؤ كراوة، بؤية لَيرة ئَيمة ثَيشنيار دةك

بةِرَيجتان داوا بكرَا لة وةزارةتى سامانة سروشتييةكان كة ئةطةر ناشتوانرَا طؤِرانكارا بةسةر ِرَينماييةكان 
دا بطةيةنرَا، داوا بكةين كة وادةكة درَيذ بكرَيتةوة، لةبةرئةوة جةذنى ثريؤزا رةمةزان لةبةردةممان داية، 

 لةثَيناوا بةرذةوةندا طشتى دا، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتو امنة فةرموو.

 :كرىزامنة بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيجان، ثةرلةمانتاران، ثةرلةمان بةرةظ بةهظةدانى تةشريعى دضينت، ذ بةر هةندَا ئةز داخازا دةستةيا 

/ جةنابَى سةرؤكى 3/7ة كرا بةر روناهيا جظينا سةرؤكايةتيَى دكةم كو بة نظيسيش داخازا ثَيشكةشيا هةو
بارزانى دةربارةا ديراسةت كرنا ثةرلةمانَى ثرسا ِري راندؤمَى هةروةسا ِري راندؤم و طشت ثرسى، ئةم باش 
بينني كو نجيكرتين دةم دةستةيا سةرؤكايةتيا ليذنا ناوضَين كوردستانى دةرةظا ئيدارا هةرَيمَى بهَيتة ثَي  

دَا كو ظَى فةترا بهَين ظة دان يا تةشريعى دا كار بكاتة سةر سَي تشتا، ئةظ ليذنة بهَيتة ئينان، بؤ هةن
ِراسثاردن كو كار بكات بؤ هةندَا كو ظةكرنا بةَلطةيةن مَيذوويى سةر ناوضةيةن كوردستانى دةرظة ئيدارا 

َى، هةرضةندة ئةم هةرَيمَى، كؤمظةكرنا بةَلطةين جوطرافى سةر ناوضةيةن كوردستانَى دةرظةا هةرَيم
هةمى دزانني كةسى طومان تَيدا نينة ئةظ ناوضة ناوضةيةن كوردستانينة، ىَل دَا ئاماذة دةم بؤضى ئةظ وان 
شوب بكةين، يا سَى ذا ئةظ ليذنة بهَيتة ِراسثاردن دور ئةو ياساو ِرَيكةفتنَى نَيظ دةوَلةتى ئةوَا دةربارَا 

ر ئةو مافى ري راندؤمَى دةداتة طةبن، وان ياسا هةميا كؤم ظة مافَى ضارةا خؤنظيس ضةوانى برياردان سة
بكةين، ب زمانَى عةرةبى و كوردا و ئينطليجا بهَيتة نظيسني هاريكارا دطةل سةنتةرَا ظة كؤَلينيا 
ثةرلةمانى و ثسثؤرَين زانستى، بؤهةندَا كو ئةم ظان هةمى بةَلطةنامة بدةينة دونسوَلخانةيى كو هةولَيرَا 

ل هةظلَيرَا كارَا خؤ دكةن، هةروةسا بنَيرين بؤ هةمى رةظةندا كوردا فرَا كةين بؤ هةمى  ئةظرؤكة
نوَينةرايةتيَى كوردا دةرظةا وآلتَى ديةت بيانى بؤ هةندَا كو لؤبيَى بكةن، كار بكةن بؤ هةندَا بؤ 

خؤشة ذا كو ثةرلةمانَى هاريكاريا هةرَيمَى كوردستانَى بكةن بة ئةمامدانا ِري راندؤمَى، هةروةسا من ثَي 
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كوردستانَى ئةو جهَى بينت كو زةمانةتَى بداتة هةمى وان نةتةوة و هةمى وان ئايينا ئةوَا كو ناوضةين 
كوردستانَى دطةل مة ذين بؤ هةندَا كو ذيان و ثَيكظة ذيانا ئاينى و ئةو تةساموحا كو ل هةرَيما 

ة و وان ئاينا كو دطةل مةدذين بؤ ثرسا ِري راندؤمَى كوردستانَى دا هةا زةمانةتةكى ئةم بدةينة وان نةتةو
و طشت ثرسيَى، هةروةسا من ثَى باشة ذا كو بابةتَى بجافا ِري راندؤمى بهَيتة ساس كرن، بؤ هةندَا كو ئةم 
بجافا بةرا نووكة ئةو دةستا كو بةرا نووكة دةربارَا ري راندؤمَى كار دكا بؤ هةندَا كو هؤشيارَا بداتة 

وردستانَى كار بكات بؤ هةندَا كو ئةطةر هاتو ثةرلةمانَى كوردستانَى هةر بِريارةكى ذا داخةلكى خةَلكَى ك
ئامادةكارا بؤ هةندَا هةبينت، ئاخر فةدةرة كو دَا بةحسَى كةم، ئةوة ذا بؤ هةندَا ئامادةكاريَى بكةين 

ت ثةرلةمانى كو ياسايا ئةظة دةست خؤشى و سوثال بؤ هةمى ثةرلةمانَى كوردستانَى و هةمى فراكسيؤنَي
كؤمسيؤنا سةربةخؤيا هةَلبذاردنا دةرئَيخست، نووكة وةختَى هةندَيية كو ئامادةكاريا بكةين بؤ ثرؤذةيَى 

 ِري راندؤمَى، وةختة ئةم سةر وا ثرؤذة ياسا كار بكةين، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةَلَى كا  سعيد فةرموو.

 َيج سعيد حممد سعيد:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ثَيشنيارا بؤ وةزارةتى سامانة سروشتييةكان، نووسراوَي  و ياداشتَيكمان ئاراستةا 
سةرؤكايةتى هةرَيم كرد كة ئَيستاكة لة بةنجينخانةكان سةبارةت بةو شَيوازة هةية، مةسةلةن بؤ منوونة 

رت بةنجين بؤ بةنجينخانةية  دةضَيت كةضى لةبةر دورسى ِرَينماييةكان هةزار لي 36بؤهةر ية  هةفتة 
شةش هةزار بؤ حةوت هةزار ليرت دةتوانَى ب رؤشيت و بةنجينةكةش دةمَينَيتةوة، بؤية بةنجين هةية و 

ية ثَيويستة ئةوة بكا، ئةوة بؤ ناوضة كَيشة لةسةرةكانيش تاوةكو ئَيستا ئازاد بوونة و لةذَير ئيدارةا ئَيمة
دينارة ثَيويستة بةِراستى بؤ ئةمةش خةمَي  خبورَا، بةل ئةوةا من ئَيستا  1250ليرتا بةنجين بة 

دةمةوَا ئةو بريؤكةيةا كة لةسةرا دسة بكةين لةسةر وةزارةتى ثَيشمةرطةية بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، 
ن نةكرانة، خؤشيان كة ئةو ثَيشمةرطانةا كة بريندار دةبن لة سةنطةرةكان تاوةكو ئَيستا سةردا

ثَيشمةرطةكان جطة لةوةا كة لة نةخؤشخانة داخَل كراون لة نةخؤشخانة ئةهليةكان خؤيان بة ثارةا 
خؤيان نةشتةرطةرييان كردووة، بؤية ثَيويستة لةسةر ليذنةا ثَيشمةرطة و شةهيدان كة لةطةَل وةزارةتى 

تةندروستيش ئةوانة ثَيكةوة سةردان  ثَيشمةرطة و زائيدةن يةكةا حةفتا و يةكةا هةشتا لة ليذنةا
بكةن، يةكةا حةفتا و يةكةا هةشتاش ثَيشمةرطةكان لة سةنطةرةكانن، ئةطةر ئَيوة بةل لةسةر وةزارةتى 
ثَيشمةرطة بن ديارن كة تَيكةَل كراون و يةكةا حةفتا و يةكةا هةشتا ئَيستاش لة بةرةكانى شةِر 

بووة، بؤية ليذنةية  ِرَي  خبرآ لةطةَل يةكةا حةفتا و  شةهيديان داوة و ثَيشمةرطةش لةوَا بريندار
يةكةا هةشتا و وةزارةتى ثَيشمةرطة ناوا سةرجةم بريندارةكان لةطةَل شةهيدةكان بَيتة با و لةبيةن 
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وةزارةتى تةندروستى و لةبيةن ئَيمةشةوة بؤ ئةوةا بناسرَين بة وةزارةتى ثَيشمةرطة بؤ ئةوةا هاوكارا 
 تان دةكةم.بكرَين، سوثاس

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  د.فرست نودتةا نيجامى هةبوو، فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست سؤفى:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سَى خاَلى ثةيِرةوا، يةكةميان/ سةبارةت بة تَيثةِراندنى ياساكان، تةبعةن خؤم شةخسى لةطةَل تةوافوق 

ثةرلةمانة ثةرلةمانَيكى هَيمن و ئارام بَى، بةآلم داواكارم ئةطةر ياساية  يةعنى  دام، ثَيشم خؤشة ئةو
زةرورةتى دةسوةا لةطؤِرَا نةبَيت بؤ ياساكانى تر ىَل بطةِرَين ئةو ثةرلةمانة بة طةرم و طوِرييةوة جوانة، 

ر ببَى ئةوةندة خةَل  لة دةرةوة ثَيمان دةَلَى هةست دةكةين حةيةويةتة  هةية، ضةندا تةوافوق زيات
حةيةويةتى ئةو ثةرلةمانةا زياتر دةبيت، ئَيمةش تووشى ئيحراجى دةبني ئةندامانى ثةرلةمان، يةعنى 
بةِراستى تووشى ئيحراجى دةبني، ئةوة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةم/ سةبارةت بة ئةو ثرسيارانةية كة 

ؤيشتوون كؤمةَلَي  ثرسيارم با دةستةا ناردبوومان بة ثَيى ثةيِرةوا ناوخؤ ئةو ثرسيارانةا ئةطةر نةِر
سةرؤكايةتيية، لةبا جةنابتان مبَيننةوة باشرتة، ضونكة سقوت دةكةن، دةبَى خوىل داهاتوو جارَيكى تر 

 ثَيشكةشيان بكةينةوة، بؤية ........... .
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

و ناضارين ثرسيارةكان بنَيرين، بةآلم ئةطةر وةآلمت هاتةوة ئةوا زؤربةا ِرؤيشتووة و ئَيمة بة ثَيى ثةيِرة
 باشرت ، ئةطةر نا لة خوىل داهاتوو ثَيويست دةكات، واية،فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست سؤفى:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
انة لة ثرسيارةكةا من لَيرة نةخوَينرانةوة، خاَلى سَييةم/ ئَيمة دةزانني زؤر لةو ئةشكاليانةا ِرَءذ

جةلسةكانى ئةو دانيشتنانة دَينة ِرَيمان سةبةبةكةا ئةو ثةيِرةوة ناوخؤيية كة لةبةردةستمان داية، كون و 
كةلةبةرا زؤرا تَيداية، بة ثَيى ئةو بِريارةا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةرضوو بوو، ليذنةية  تةشكيل 

يام ئةطةر ثةيِرةوَيكى بامشان هةبَيت ئةو كرابوو، يةعنى واباشة ئةو ثةيِرةوة تةعديل بكرَا، من دَلن
خوبنةا ماومانة و ئةو ضةند ساَلةا ماومانة هةموو ئةو كةموكوِريانةا كة لة ئةمامى مونادةشة و 
فةراغى دانونى دَيتة ِرَيمان، مةسةلةا نودتةا نيجامى طةورةترين كَيشةية لةو داعةية، ئةو نودتة نيجامة 

ى بكةين، دةتوانني وا تةنجميى بكةين كة ئيرت هةموومان لةذَير سايةا دةتوانني لةو ثةيِرةوة تةنجمي
نودتةا نيجام بة كةي ى خؤمان دسة نةكةين، بؤية ثَيويستمان بةوةية ئةو ثةيِرةوة هةموار بكةين، واشى 

مانى ىَل بكةين بةِراستى لةطةَل ياساا ثةرلةمانى كوردستان ناكؤ  نةبَى، يان لة بيةكى ترةوة ياساا ثةرلة
 كوردستانيش ثرؤذةيةكى بؤ ثَيشكةش بكرَا، ئةو ياسايةش زؤر خةريكة بةسةرا دادةِرواو، زؤر سوثال.
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 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

زؤر سوثال لةِراستى دا ئةوةا كة جةنابت ئاماذةت ثَييدا زؤر طرنطة و بةِراستى ثَيويست دةكات ئَيمة 
ةوةا عوتَلةا جةذنى ثريؤزا ِرةمةزان يةكسةر دةست دةكةين بة دانيشتنةوة لةطةَل لة دواا هاتن انشاءهلل

سةرؤكى فراكسيؤنةكان بؤ ئةوةا بة زووترين كان سةرؤكايةتى ئةو ضوار ليذنةية هةَلببذَيردرَيت، ليذنةا 
رةوةندا  ثةيِرةو و ليذنةا ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةا ئيدارةا هةرَيم، ليذنةا ثةيوةندييةكان و

كوردستانى، ليذنةا ضوارةم، ليذنةا كاروبارا ثةرلةمان، بؤية بة زووترين كات كارا لةسةر دةكةين و ئةو 
ضوار ليذنةية هةَلدةبذَيردرَيت بؤ ئةوةا بة ئةركى خؤيان هةسنت، ِراستة كةموركورتى هةية لةو بوارةدا، 

 خاتوو وةحيدة دةستى بةرز كردبووةوة فةرموو.

 دة يادؤ هرمج:بةِرَيج وةحي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ببورة بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمانَى، ئةم ذا بةحسا وان ليذنا كو ة ىَل هات هةتا نووكة دةستةا سةرؤكايةتى 

 ثةرلةمان ذا دةست ثَى نةكردية.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 مامؤستا هةورامان بريؤكةيةكى هةبوو، فةرموو.

 ةِرَيج هةورامان حةمة شريحم:ب

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
حاجية بسم اهلل الرمحن الرحيم، بةندة بريؤكةيةكم هةية سةبارةت بة ثارةا تَيَوونى حةجى 

بؤ هةر حاجييةكى بةِرَيجا   2014ساَل وةزارةتى ئةوداف و كاروبارا ئاينى بؤ ساَلى بةِرَيجةكامنان، ديارة ئةم
هةزارا ىَل وةردةطريَا، ديارة من وة  ئةزموونى خؤم  250مليؤن و  4وونى حةجةكةا كوردستان بِرا تَيَ

كة ضةندين جار سةردامن كردووة، بة حةج وبة عةمرةش ِرؤيشتووم بؤ بيةدا حةرةمةين، ئةزموونَيكم 
زؤربةا  لةو بوارة هةية، ثَيمواية ئةم ثارةيةا كة ديارا كراوة بؤ ئةمساَل ثارةيةكى ئيجطار زؤرة، لةطةَل

بارا دارايى  زؤربةا حاجيية بةِرَيجةكانى هةرَيمى كوردستان دا بةِراستى ناطومَيت بة تايبةت لةم كاتةدا 
كة دةيرانى دارايى ِرووا لة هةريََمى كوردستان كردووة، هةروةها وةكو ئةزموونيش لةطةَل ئةو 

استى لة ئاستى ئةو ثارةية دانية كة خةدةماتانةا كة ثَيشكةش دةكرَا بة حاجييةكان لةوَا لة حةج بةِر
لَييان وةردةطريَا، واتة بة دةستةواذةيةكى تر بَلَيم ثارةيةكى زؤر وةردةطريَا، بةآلم خةدةماتَيكى زؤر بواز 
ثَيشكةش دةكرَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةم كة ئةو بِرة ثارةية كةم بكرَيتةوة و بؤ ئةو مةبةستةش داوادةكةم 

وداف و كاروبارا ئاينى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بانطهَيشت بكرَيت بؤ هؤَلى كة بةِرَيج وةزيرا ئة
ثةرلةمان بؤ ط توطؤ كردن بة تاييةتى وةكو ثَيشرتيش ئاماذةم ثَيى كرد، لةِراستى دا حاجييةكى زؤريش 

تا ئةمساَل ناويان دةرضووة و ئامادة كردبَى بؤ سةفةرا حةج ثةيوةنديان ثَيوة كردم، طوتيان  مامؤس
لةبةرئةوةا ئةو ثارةية زؤرة و مةعامشان نيية، بريؤكةكةم جا ئةوة كؤتاييةكةيةتى كة حاجييةكى زؤر 
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ثةيوةندا ثَيوة كردووين، لةبةرئةوةا بارا داراييان بوازة و ئةو بِرة ثارةيةش زؤرة و ناتوانن سةفةرا 
مان بن بؤ ئةوةا ئةو بِرة ثارة كةم حةجةكةيان بكةن، بؤية داوا دةكةم كة ثةرلةمانتارانى بةِرَيج هاوكار

 بكرَيتةوة و كار ئاسانيان بؤ بكرَيت، سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  فائق فةرموو.

 رسول: مصطفىبةِرَيج فائق 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
َيشةا سووتةمةنى و بةنجينمان بؤ ئَيمة زياتر لة دوو هةفتةية و زياتر لة دواا دةرضوونى ِرَينماييةكان ك

دروست بووة، سَى ثةرلةمانتار ياداشتَيكى شةش خاَليمان ئاراستةا وةزارةتى سامانة سروشتييةكان كرد، تا 
ئَيستا وةآلميان نيية و كَيشةكةش بةردةوامة، سةرةِراا ئةوةا لة دواا ئةوةوة كؤمةَلَي  زانيارا زؤر 

ازرطانى كردن بة بةنجينةوة و لةسةر دؤرخكارا لةبيةن مةترسيدارمان ثَى طةيشتووة لةسةر ب
كؤمثانيايةكى ديارا كراوةوة، تةنانةت دزة كردنى ئةو سووتةمةنيية و ئةو بةنجينة بؤ ناوضةكانى ذَير 
دةسةآلتى داعش، بؤية ئَيمة دووبارة لَيرةوة جةخت دةكةينةوةكة هةر ياداشتَي  ثةيوةندا بة كَيشةا 

ت بكرَيتةوة كة وةزارةت لة زووترين كاتدا وةآلم بداتةوة، كة ئَيمة لةو شةش هةنووكةيى هةبوو جةخ
خاَلةدا هةموو ئةو ئاستةنطانةمان ديارا كردبوو كة لةبةردةم كؤبؤن دانرابوو، يةكَي  لةوانة برا 

ناكات، ثَيشمةرطةكانن كة لة سةنطةرةكانى ثَيشةوةن، ئَيستا ئةو كؤبؤنة بة ثَيى ئةو ِرَينماييانة مشوليان 
بؤية ثَيويستة جةخت بكرَيتةوة كة بة زووترين كات وةآلمى ئةو ياداشتة بدةنةوة بة دَلنياييةوة ئةو 
شةش خاَلة هةمووا ضارةسةر كردووة، هةر وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بة زووترين كات بةدواداضوون 

ديسانةوة ةكةا ييارا كراو بازرطانيبؤ ئةو زانياريانة بكات كة زانياري زؤر مةترسيدارن، كؤمثانيايةكى د
تيى ئةم بةنجينة فةحس بكرَا، َيى بةهيض جؤرة ِرَيطة نادرَا كوالتيةكةشَيدؤرس كردووة لةسةر كوال

 بةنجينى ناوخؤيشى تَيكةآلو دةكرَا، بة بازرطانى دةفرؤشرَا، سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

ةم ئةو ياداشت و بريؤكانةا كة هةتان بوو ِرَي  ئاراستةا سةرؤكايةتى بكةن بؤ داواتان ىَل دةكةين سةرج
لة بةرنامةا كارا دانيشتنى  (2)ئةوةا ئاراستةا بيةنى ثةيوةندارا بكةين، ئَيستا دةضينة سةر بِرطةا 

ى كؤتايى هَينان بة خوىل طرَيدانى دووةمى ساَلى يةكةم لة خوىل ضوارةم لةئةمِرؤمان كة بريتيية 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان، خوش  وبرايامن ئةندامانى بةِرَيجا ثةرلةمانى كوردستان، بة بؤنةا 
كؤتايى هاتنى خوىل طرَيدانى دووةمى ساَلى يةكةم، لة خوىل ضوارةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستانى 

ليذنة و فراكسيؤنةكانى  عرياق بةناوا سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانةوة دةست خؤشى لة سةرجةم
ثةرلةمان و سةرجةم ثةرلةمانتاران دةكةين كة لة ماوةا ِرابردوو دا ثشوو درَيذانة توانيتان ئةركةكانى 

نن و منوونةيةكى جوان لة كارا ثةرلةمانى ثَيشكةش بكةن، بةِرَيجان سةرةِراا ئةو سةر شانتان ِراثةِرَي
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يةتى ثةرلةمان، بةآلم لة ماوةا ئةو سَى مانطةا خوىل ئاستةنطانةا كة بوونة هؤا دواكةوتنى سةرؤكا
هةَلبذاردنى ضوارةمى ثةرلةمانى كوردستان دةست بةكاربووة توانيويةتى سةركةوتووانة كؤمةَلَي  لةو 
ئةركانةا لةسةر شانى بووة جَى بةجَى بكات، لةسةرووا هةمووشيانةوة متمانةدان بة كابينةا هةشتةمى 

ان و دةستكردن بة هةنطاوةكانى هةموار كردنةوةا ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمان حكومةتى هةرَيمى كوردست
كة لةِرَيطةيةوة تونرا ضةند ليذنةيةكى ثَيويست و طرن  بؤ ثةرلةمان زياد بكرَا، لةوانة ليذنةا 
ثةيوةنديةكان و ِرةوةندا كوردستانى و ليذنةا كاروبارا ناوضةكوردستانيةكانى دةرةوةا ئيدارةا هةرَيم 

ليذنةا كاروبارا ثةرلةمانى و ليذنةا هةموار كردنةوةا ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان،  و
لةبيةكى ترةوة ثةرلةمانى كوردستان بؤ جارا سَييةم ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستانى بة 

بنرِبكردنى شَيوةية  هةموار كردةوة كة لةطةَل ثرةنسيثةكانى دميوكراسيةت بطومَى و سةرةتاية  بؤ 
ئاسةوارا دوو ئيدارةيى لة هةرَيمى كوردستان بَينَيتة كايةوة، يةكَيكى ديكة لة دةستكةوتةكانى ئةم خولةا 
ثةرلةمان بريتية لة هةموار كردنةوةا ياساا خؤثيشاندان بة شَيوةية  كة هةماهةن  بَى لةطةَل كؤدةنطى 

ومةرجى نوَا و سةردةميانة، بةِرَيجان لة ئَيستادا نيشتمانى و مافةكانى مرؤظ و ئازاداي ِرادةبِرين و هةل
هةرَيمى كوردستان و ناوضةكة بة هةلومةرجَيكى ئاَلؤز و دذوار دا تَى دةثةِرَيت، كة بة هؤيةوة طةلةكةمان 
دةرفةتى نوَيى بؤ ِرةخساوة بؤ ئةوةا بةشَيوازَيكى تر ثةيوةندييةكانى لةطةَل بةغدا ِرَي  خباتةوة و 

اآلكانى طةىل كوردستان بكرَيتة بنةما بؤ شَيوةا ثةيوةندا هةرَيمى كوردستان و عرياق، بةرذةوةنديية ب
هةروةها يةكةكردنةوةا كَيشةا ناوضة كوردستانيية جَى ناكؤكةكان و هاوشان كاركردن لةسةر 

ى ى هةرَيمى كوردستان، لةم ثَيناوةش دا ثةرلةمانسسرتاتيذيةتيةكى نوَا بؤ دؤخَيكى نوَا لة ضارةنوو
كوردستان لة ماوةا ِرابردوو دا توانى ياساا كؤمسيؤنى باآلا هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى كوردستان ثةسةند 
بكات، بؤ ئةوةا ئامادةسازا بكات بؤ هةر هةنطاوَيكى داهاتووا كة لةم بوارةدا بطريَيتة بةر، ثةرلةمانى 

ا بةرثرسياريةتيةكانى خؤا جَى كوردستان هةر لة سةرةتاا ِرووداوةكانى ئةم دواييةا عرياق بة ضِر
بةجآ كرد لةِرَيى سةردانى مةيدانى ليذنة ثةيوةندارةكانى ثةرلةمان و سةرؤكايةتييةكةا تةواوا ناوضة 
كوردستانييةكان بةسةر كردةوة و لةِرَيطةا بؤضوونى ليذنةكانةوة طةيشتة ضةندين بِريار و ِراسثاردةا 

دؤخى ناوضة كوردستانيية جَى ناكؤكةكان، لةم خولةا  ثَيويست بؤ ضؤنيةتى مامةَلة كردن لةطةَل
ثةرلةماندا ثةرلةمانى كوردستان توانى ئةمِرؤ ياساا بودجةا ثارتة سياسييةكان ثةسةند بكات، كة ئةم 
ياسايةش ِرؤَلى طةورةا دةبَيت لة ثةرةدان بة ذيانى دميوكراسى لة هةرَيمى كوردستان و هَينانة كايةا 

لة نَيوان هَيجة سياسييةكان دا، لةم خولةدا سةرؤكايةتى ثةرلةمان توانيويةتى  شةفافيةت و هاوسةنطى
سةرؤكايةتى هةرَيمى )هاوسةنطى و هةماهةنطى دروست بكات لةطةَل هةردوو دةسةآلتى جَى بةجَى كردن، 

بكات اندنى كاروبارةكانى توانى سةركةوتووانة دةست ، بؤ ِراثةِر(كوردستان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان
بة ِرؤَلى ضاودَيرا كردنى دةسةآلتى جَى بةجَى كردن لةِرَيطةا ثرسيار و ط توطؤ كردن لةسةر ثرسة 
هةنووكةييةكانى هةرَيمى كوردستان، هةموو ئةو دةستكةوتانة لة ئةمامى ىَل بِراوةيى و دَلسؤزا ئَيوةا 
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وانتان و نَيوان فراكسيؤنةكانتان ئةندامانى بةِرَيجا ثةرلةمان و طيانى تةبايى و ثَيكةوة كاركردنى نَي
هاتؤتة دا، كة لة كؤتايى ئةم خولةدا بةشَيوةيةكى بةرضاو طةشةا كردووة و هيوادارين طيانى سازانى ناو 
ثةرلةمان ثةرةا ثَي بدرَيت بؤ ئةوةا خوىل طرَيدانى داهاتووا ثةرلةمانى كوردستان بتوانَى دةستةكةوتى 

ستان بةدا بهَينَيت، لة كؤتايى دا داوا لة ثةرلةمانتاران و ليذنة طةورةتر بؤ ثةرلةمان و طةىل كورد
هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين كؤشش بكةن بؤ ئامادةكردنى زؤرترين ئةو ثرؤذة 
ياسايانةا كة لة بةرذةوةندا خةَلكى كوردستان داية و بةردةوام بن لة ضوونة ناو خةَل  و لة نجيكةوة 

كَيشة و  طرفتةكانيان و بةدواداضوونى كارو ثرؤذةكانى حكومةت، هةر سةركةوتوو و ئاطادار بوون لة 
سةرفراز بن، زؤر سوثال بؤ هةموو بية ، بةم شَيوةية خوىل طرَيدانى دووةمى ثةرلةمانى كوردستان 

 كؤتايى ثَى ئةهَينني، زؤر سوثال.
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 ي نائاسايي (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 25/8/2014 رَيكةوتي شةممةدوو 

بـة  ق عَيـرا  -كوردسـتان   ثةرلـةماني   25/8/2014رَيكـةوتي   شـةممة دوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

ــةرؤ  و،   ــري س ــةِرَيج جَيط ــادر ب ــدين د ــكرتَيري  فخرال ــةمانس ــارة ) ثةرل ــتين ذم ــايي  (ي2، دانيش ــولي نائاس خ
 ( ي خؤي بةست.2014، ساَلي )ضوارةمي

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــةب ــاددة )1) اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

نائاسـايي   (ي2ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي   -ثةرلةماني كوردستان 
رؤذي دوو (ي ثـَيش نيـوةِرؤي   11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لـة كـات )  خولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 25/8/2014شةممة رَيكةوتي 
خوَيندنةوةو ط توطؤ كردني راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةماني كوردستان لةسةر دؤخي دةزاي  -1

 شةنطال و ناوضة كوردستانيية جَيناكؤكةكان.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 
 هرةبان.بةناوي خواي طةورةو مي

دانيشــتنةكةمان بــةناوا طــةىل كوردســتانةوة دةكةينــةوة، خــوىل ضــوارةمى هةَلبــذاردن، ســاَلى يةكــةم، خــوىل  
، بةرنامةا كار: ثشت بةسنت بـة  2014/ 25/8(ي نائاسايي، رؤذا دانيشنت 2طرَيدانى دووةم، دانيشتنى ذمارة )

ا 1992(ا سـاَلى  1لةماني كوردستان ذمارة )(ي ياساي هةَلبذاردني ثةر49حوكمي بِرطةي )دووةم( لة ماددةي )
(ي نائاسايي سـاَلي  2هةمواركراو، دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةا كارا دانيشتنى ذمارة )

 25/8/2014ا ثَيش نيوةِرؤا رؤذا دوو شةممة، رَيكةوتى (11)يةكةمي خوىل ضوارةمى هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
 بةم شَيوةية بَيت:

خوَيندنةوةو ط توطؤ كردني راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةماني كوردستان لةسةر دؤخي دةزاي  -1
 شةنطال و ناوضة كوردستانيية جَيناكؤكةكان.

ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان لةِراستيدا دواي ئةو ِرووداوانـةي كـة لـة ثارَيجطاكـاني موصـَل و سـةآلحةدين و       
َيراق ِروويانداوة، بووة هؤي ئةوةي كة طرووثي تريؤريس  داعش دةست بةسـةر  ئةنبار و ناوضةكاني تري ع

بةشَي  لةناوضةكاني عَيراددا بطرَيت، بارودؤخَيكي نائاسـايي هاتـة كايـةوة، كـة هـةرَيمي كوردسـتان هـةوَلي        
ضـــة ئةوةيـــدا لـــةم ناوضـــانة مـــايف ثَيكهاتـــةكان بثارَيجرَيـــت، هـــةوَلي ثاراســـتين ســـةرجةم ثَيكهاتـــةكاني ناو

كوردستانيية جَي ناكؤكةكان بدات، لةِراستيدا بةهؤي ئةو ِرووداوانةوة سةرةتا بـراو خوشـكة مةسـيحيةكاني    
موصل و سةهلي نةينةوا كةوتنة بةردةم مةترسي جينؤسـايدةوة، لةناوضـةكاني خؤيـان دةركـران، هـةرَيمي      
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د، كارةساتةكاني شـةنطالي بـةدوادا   كوردستان بووة ثةناطةي ئةوان، بةآلم ِرووداوةكان لةوة زياتر ثةرةي سةن
هات، كة بووة هؤي شةهيد بووني سةدان هاووآلتي و بريندار بـووني سـةداني تـر و ئـاوارة بـووني هـةزاران       
خوشــ  و بــراي ئَيجيــدي لةســةر زَيــدي خؤيــان، لةِراســتيدا ئــةو كارةســاتةي لــة شــةنطال ِروويــدا بةهــةموو   

ــةو كا   ــةترين ئ ــة دِرندان ــة ل ــان يةكَيك ــراوة،     ثَيوةرةك ــار ك ــةتي تؤم ــوَيي مرؤظاي ــذووي ن ــة لةمَي ــاتانةي ك رةس
بةتايبةتي ئةو كارةساتانةي بةسةر خةَلكي كوردسـتاندا هَينـراوة، بؤيـة ئةمـة ثَيويسـ  بـة هانـاوة ضـووني         
خَيــراي ئــةو بارودؤخــة هــةبوو لةبيــةن هــةرَيمي كوردســتانةوة، بةهــةموو دةســةآلتةكانيةوة لةناويشــياندا   

ن، ئَيمة لةثةرلـةماني كوردسـتان ثَيمـان وابـوو ئـةم كارةسـاتة فـرة ِرةهةنـدة، ِرةهةنـدي          ثةرلةماني كوردستا
جياجياي هةية، كة خؤي لة بابةتي مرؤيي و كارةساتي مرؤيي و ئينساني كورداني ئَيجيـدي و ثَيكهاتـةكاني   

ةييـةكانيش  تري ناوضة جَي ناكؤكةكان دةبينَيتةوة، كة خؤيـان لةمةسـيحيةكان و شـةبة  و ئَيجيـدي و كاك    
ئةبينَيتةوة، ئةمة جطة لة ثَيكهاتةكاني تري ناوضة جَيناكؤكةكان كة ديسانةوة ئةوانيش مةترسيان لةسـةر  
بــوو، بةتايبــةتي ثَيكهاتــة مةزهةبيــة جياجياكــاني ئــةم ناوضــانة، توركمانــةكان، تةنانــةت عةرةبــةكاني ئــةم 

كارةسـاتة ثةرلـةماني كوردسـتان بةئـةركي      ناوضانةش مةترسيان لةسةر بوو، بؤية هةر لةطةَل ِرووداني ئةو
خؤي زاني كة لةئاس  جياجيا كار بكات، بؤ بةهاناضووني ئـةو بارودؤخـة، دوو ياداشـتمان ثـَي طةيشـت بـؤ       

كة رِِؤذي هةيين بـوو، لةطـةَل    8/8/2014ئةمامداني كؤبوونةوةيةكي نائاسايي ثةرلةماني كوردستان، لةِرؤذي 
ــة  ــيؤنةكان و ليذن ــةرؤكي فراكس ــةو     س ــؤ ئ ــازيكردن ب ــؤ ئامادةس ــةوة، ب ــةمان كؤبووين ــةييةكاني ثةرل هةميش

كؤبوونةوة نائاساييةي كةداوا كرابوو، لةو كؤبوونةوة نائاسايية ط توطؤيـةكي دوورو درَيـذ لةسـةر سـةرجةم     
ئةو بارودؤخة كرا، تَييدا سةرؤكي فراكسيؤنةكان ياداشتَيكيان واذوو كـردو دايـان بـة ئَيمـةو داواي ئـةوةيان      
كرد، كة لةبةرايدا ليذنة ثةرلةمانيةكان ِرابسثَيردرَين بؤ ئةوةي ِراثؤرتي خؤيان حازر بكـةن، وةدوايـي بـةر    
مةبناي ئةو ِراثؤرتانةي ليذنة ثةرلةمانيةكاني كوردستان هَيناويانةتةوة، دانيشـتنَيكي نائاسـايي ثةرلـةماني    

ــتمانداية، ئَيمــ     ــتةكةش لةبةردةس ــدةين، ياداش ــةمام ب ــتان ئ ــان   كوردس ــمةرطةو ناوخؤم ــةكاني ثَيش ةش ليذن
ِراسثارد بؤ ئةوةي بةدواداضووني زياتر بؤ كَيشةكاني ثَيشمةرطة، كَيشةي جَيهَيشـتين ئـةو ناوضـانة لةبيـةن     
ثَيشمةرطةو كَيشةي بةرةكاني جةن  تاوتوَي بكـةن، كـة لةِراسـتيدا لـةماوةي ِرابـردووش ئـةم دوو ليذنةيـة،        

ئامادة بكةن، ئةو بِريارانةي لةبيةن ثةرلةماني كوردستانةوة دةرضووة، ئـةو  توانيبوويان دوو ِراثؤرتي باش 
ــةو          ــَيكي ئ ــة بةش ــة، ِرةنط ــاو بطرياناي ــر لةبةرض ــةر زووت ــوو، ئةط ــان كردب ــة حازري ــةم ليذنان ــثاردانةي ئ ِراس

ها كارةسـاتةي كـة ِروويـدا ِرووي نةدابايـة، ئَيسـتا ئـةو دوو ليذنةيـة ِراثـؤرتي خؤيـان حـازر كـردووة، هــةروة           
ليذنةكاني مـايف مـرؤظ و كؤمـةَلطاي مـةدةني و ذنامنـان ِراسـثارد كـة لـةدوو ئاسـتدا ئـيش بكـةن، ئاسـتَيكيان             
هةوَلـــدان بـــؤ بـــةدؤكؤمَينت كردنـــي جينؤســـايدي ئَيجيديـــةكان و ثَيكهاتـــةكاني تـــري ناوضـــة جَيناكؤكـــة   

دَيري كردنـي ضـؤنيةتي   كوردستانييةكان، هةروةها بـةهاناوة ضـووني ئاوارةكـان و بةدةنطـةوة ضـوون و ضـاو      
بةهاناوة ضووني ئاوارةكـان كـة ئـاوارةي هـةرَيمي كوردسـتان بـوون، هـةروةها ليذنـةي دارايـي و نةزاهـةمان           
ِراسثارد كة بةدواي كَيشة داراييةكاني هَيجي ثَيشمةرطةو هَيجةكاني تري هةرَيمي كوردستاندا بَن، لةهةمان 
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ة ِراثؤرتَي  حازر بكات سةبارةت بةوةي كة ضؤن ئةتواندرَيت كاتيشدا سةرؤكي ليذنةي داراييمان ِراسثارد، ك
بِريـاري ثَيشــووي ثةرلــةماني كوردســتان ســةبارةت بــةزياد كردنــي مووضــةي هَيجةكــاني ثَيشــمةرطة خبرَيتــة  
بواري جَيبةجَي كردنةوة، ثَيشنياريش ضيية لةم بوارةدا، كة ثَيم وابَيت ئةو دوو ليذنة بـةِرَيجةش ِراثـؤرتي   

مادة كردووة، ئَيستا ئامادةية بؤ تاوتوَي كردن، لةبيـةن ثةرلـةماني كوردسـتانةوة، بةهـةمان شـَيوة      خؤيان ئا
ليذنةي تةندروستيمان ِراسثاردووة كة بةدواداضوون بؤ كَيشة تةندروستييةكاني ئاوارةكاني دـةزاي شـةنطال   

ستييةكاني ثَيشمةرطة تاوتوَي و سةرجةم ناوضة كوردستانيية كَيشة لةسةرةكان تاوتوَي بكةن، كَيشة تةندرو
بكةن و ِراثؤرتَي  ئامادة بكةن بؤ ئةوةي ئةو ِراثؤرتةش لةثةرلةماني كوردسـتان تـاوتوَي بكرَيـت، لةهـةمان     

ــة  كاتــدا ئَيمــة  ــةَلطاي    وةكــو دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان ل ئاســ  تريشــي هــةوَلي هَينانــة دةنطــي كؤم
دةرهةق بـة ثَيكهاتـةكان بةتايبـةتي بـراو خوشـكة ئَيجيدييـةكان و        نَيودةوَلةتيمان داوة دذ بةو تاوانانةي كة

براو خوشكة مةسيحييةكان و شةبةكةكان و كاكةييـةكان لةناوضـة جـَي ناكؤكـةكان دةطوزةرَيـت، بؤيـة هـةم        
لةِرَيطاي بةبغ و ياداشـتةوة كؤمـةَلطاي نَيودةوَلـةتيمان لـةو كارةسـات و تاوانـة دذ بـة مرؤظايةتيانـة ئاطـادار          

ئةم مانطةش كؤبوونةوةيةكمان، لةطةَل دونسوَلخانةكاني هةرَيمي كوردستان سازدا بؤ هةمان  9/8وة، لة كردة
مةبةست، لةطةَل يؤناميش بةردةوام لةسةر خةت بووين بؤ هةمان ثـرل، لةطـةَل دةسـةآلتةكاني عَيـراديش     

ــةم ِرووةو      ــان ل ــيارَيتيةكاني خؤي ــة بةرثرس ــةوانيش ب ــةوةي ئ ــؤ ئ ــووين ب ــةت ب ــةر خ ــة  لةس ــنت، ليذن ة هةس
ثةرلةمانيــةكانيش لــةماوةي ِرابــردوو فراكســيؤنةكاني ثةرلــةمان، ئةنــداماني بــةِرَيجي ثةرلــةمان، لــةماوةي   
ــةرةكاني جــةن ،         ــةرجةم ب ــة س ــَيوةيةكي ئةكتيظان ــة، زؤر بةش ــةخؤ بردووان ــَيوةيةكي ل ــردوو زؤر بةش ِراب

طةيانـدني داخـوازي ئـةوان بـؤ بيةنـة      سةرجةم كةمثةكاني ئاوارةكانيـان بةسـةركردةوة، بوونـة ثردَيـ  بـؤ      
ثةيوةنديدارةكان، بؤ طةياندني داواكاري ئةوانةي كة ئاوارة بوون بة ِرَيكخراوة مـرؤظ دؤسـتة جيهانييـةكان،    
تةنانةت هةندَيجار زياتر لةمةش بؤ طةياندني كؤمة  و هاوكاري مرؤيي بـؤ ئاوارةكـان و بـؤ زيامنةنـدان و     

نةكانيان، لةِراستيدا ثةرلةماني كوردسـتان ثَيـي وايـة، كـة سـةرةِراي طـةورةيي       هةوَلدان بؤ ساِرَيذ كردني بري
ئةو كارةساتة، بةآلم ثَيويست ئةكات بةهةموومان هةوَلي سـاِرَيذ كردنـي ئـةو برينانـة بـدةين، كـة لـةماوةي        

بكـةين،  ِرابردوو هاتوةتة كايةوة، بةهةستَيكي بةرثرسيارَي  نيشتماني هةَلةو كةومورتي خؤمـان ضارةسـةر   
هةوَلي ئةوةش بدةين، كة ئةو كارةساتة مرؤيية كؤتا بَيت، بةتايبةتي كة ئَيستا ئةم كارةساتانةي كـةِروويان  
دا بووةتة هؤي ئةوةي كة بةشَي  لة ثَيكهاتـةكان بـري لةجَيهَيشـتين عَيـراق بةشـَيوةيةكي طشـ  و هـةرَيمي        

كي كؤمةآليـةتي هـةرَيمي   ي نةتـةوةيي مـؤزاي  ةبةِراس  ئةمـة بةمةترسـيةكي مـؤزايك   كوردستان دةكةنةوة، ك
كوردســتان ئــةزانني، وة داوا لــةبراو خوشــكة مةســيحييةكامنان دةكــةين بةتايبــةتي كــة هــةرَيمي كوردســتان  
بـةجَي نـةهَيَلن، هــةرَيمي كوردسـتان بةزَيـدي خؤيــان بـجانن، ئةطـةر لةناوضــةكاني تـري عَيـراق مةترســيان         

نةوةي خؤيان بجانن، ئَيمة هـةوَلي ئـةوة دةدةيـن، لةطـةَل كؤمـةَلطاي      لةسةرة هةرَيمي كوردستان بةشوَيين ما
نَيودةوَلةتي و حكومةتي عَيرادي و بيةنة ثةيوةنديدارةكاني تريش هةوَلي نيشتةجَيكردنيان بدةين لةسةر 
خاكي هةرَيمي كوردستان، بةهةمان شَيوة براو خوشكة ئيجيدييةكامنان، كاكةييةكامنان، شـةبة ، كـة ئَيسـتا    
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استة لةبارودؤخَيكي مرؤيي خراثدا دةذيـن، دةر  بـةو ناسـؤر و ئازارانـةي     اوضةكانيان مةترسي لةسةرة، رن
كة ئَيستا هةموو ئاوارةكاني تَيداية، دةركي ثَي دةكـةين، بـةآلم ثَيمـان وايـة كـة مانـةوةي هـةموويان لةسـةر         

مبَينَيتـةوةو بةرةوثَيشـةوة بَـَيت،    خاكي هةرَيمي كوردستان زةمانةتي ئةوةية كة هةرَيمي كوردستان ئَيستا 
ثَيمــان وايــة هــةرَيمي كوردســتان بةهــةموو ِرةنــ  و ثَيكهاتــةو مةزهةبةكانيــةوة جوانــة، بــةم مؤزاييكــةوة    
ئةتوانَيت بةرةو ثَيشةوة بِروات، هةر ئةمةش ثاراستين ئةم مؤزاييكة طياني لَيبوردةيي لةكوردستان، طيـاني  

بوةتـة هـؤي ئـةوةي كـة كؤمـةَلطاي نَيودةوَلـةتي ئَيسـتا لةبةرذةوةنـدي          ثَيكةوة ذيـان لةهـةرَيمي كوردسـتان،   
خةلََكي هةرَيمي كوردستان و ثَيكهاتة جياجياكاني هـةرَيمي كوردسـتان دةسـتَيوةردان ئـةمام بـدات، هـةوَلي       
هاوكـاري كردنـي هـةرَيمي كوردسـتان بـدات، هـةم بـؤ بةهاناوةضـووني ئاوارةكـان، هـةم بـؤ ئـازادكردني ئــةو             

ــا ــة تريؤريســت   ناوض ــة لةبيــةن طرووث ــةزانني بــةناوي     ينةي ك ــرةوة بةثَيويســ  ئ ــراون، لَي يةكانةوة داطريك
ــةدةم       ــردوو ب ــةماوةي ِراب ــة ل ــةين، ك ــتانة بك ــة دؤس ــةو دةوَلةت ــةموو ئ ــي ه ــتانةوة سوثاس ــةماني كوردس ثةرل

ة، ئـةمِرؤ ئَيمـة   بانطةوازةكاني هةرَيمي كوردستانةوة هاتن، هةم لةِرووي مرؤيـي، هـةم لـةِرووي سـةربازييةو    
هةوَلي ئـةوة دةدةيـن، كـة ِراثـؤرتي ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان كـة ئامـادة كـراوة لةسـةر ئـةو بارودؤخـةي كـة              
لةماوةي ِرابردوو هاتووةتة كايةوة خبوَيندرَيتةوة، دواتر ط توطؤي لةسةر بكرَيـت، لةكؤتايشـدا هـةوَلي ئـةوة     

يسـت سـةبارةت بـةو بارودؤخـةي ئَيسـتا هاتووةتـة كايـةوة        دةدةين لة دانيشتنَيكدا، هةندَي  ِراسـثاردةي ثَيو 
ــيؤنة       ــةمان و فراكس ــداماني ثةرل ــي، ئةن ــمان زان ــة ثَيويستيش ــةر ب ــتان، ئةط ــةماني كوردس ــةين لةثةرل دةربك
جياوازةكاني ثةرلةمانيش بةثَيويستيان زاني بِريـاريش لةثةرلـةمان دةربَـَيت، ئـةوة لةسـةر ِرؤشـنايي ئـةو        

ان حازريــان كــردووة، لةســةر ِرؤشــنايي ئــةو ط توطؤيــةي كــة ئــةمِرؤ لةثةرلــةماني  ِراســثاردانةي كــة ليذنــةك
كوردستان دةطوزةرَيت، ئةتواندرَيت ثِرؤذة بِريار حازر بكرَيت، واذووي ئةنداماني بؤ كؤبكرَيتةوة، بؤ ئةوةي 

بكـرَين و   دواتريش لـةم دانيشـتنة يـان دانيشـتنةكاني داهـاتووي ثةرلـةمان ئـةو ثـرؤذة بِريارانـةش تـاوتويَ          
ــَيم      خبرَينــة دةنطدانــةوة لةبيــةن ثةرلــةماني كوردســتانةوة ثةســةند بكــرَين، ئةمــةوةَيت ئةوةشــتان ثــَي بَل
هةردوو بِرياري ثَيشووي ثةرلةماني كوردستان سةبارةت بةهَيجةكاني ثَيشـمةرطةو نـاوخؤ، ضـوونةتة بـواري     

بةدواداضوون بؤ ضؤنيةتي جَيبةجَيكردنيان  جَيبةجَي كردنةوة، لةئَيستاوة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةتوانن
 بكةن، بَيطةرد خان  نودتةي نيجامي هةبوو، فةرموو.

 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وَيـذةكانت  بكـةيت، هـةموو ئةنـداماني ثةرلـةمان      تم بةر لـةوةي جـةنابت دةسـت بـة وتو    من لةِراستيدا ويس
ن بؤ طياني ثاكي دوربانياني شةنطال و ئةو ثَيشمةرطة دارةمانانةي كة بوونـة ثـارَيجةر   ضةند ساتَي  بوةستَي

و خؤيـان شـةهيد كــرد لـةثَيناو ثاراسـتين خــا  و نةتةوةكـةمان، مــن تـةنها ئـةوة نودتــة نيجاميةكـةم بــوو،         
 سوثال.
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ةدةيــة  بوةســنت بــؤ طيــاني ثــاكي هــةموو شــةهيداني كارةســاتةكاني داواكارييةكــةت ثةســةندة، فــةرموون د
 ِرابردوو و شةهيداني ثَيشمةرطةش، زؤر سوثال فةرموون.

ــاوخؤ،        ــمةرطة، ن ــةكاني ثَيش ــتان، ليذن ــةماني كوردس ــدارةكاني ثةرل ــة ثةيوةندي ــةرؤكي ليذن ــتا داوا لةس ئَيس
نةزاهـة دةكـةين كـة بَينـة شـوَيين دانيشـتين        مافةكاني مرؤظ، كؤمةَلطاي مةدةني، ذنان، تةندروس ، دارايي،

ئَيسـتا ِراثـؤرتي ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان باسـي ئـةو ثرسـة         ليذنةكان بؤ دةست ثَيكردن بة وتو وَيـذةكامنان، 
ــة         ــةن ب ــت بك ــةكان دةس ــا ليذن ــةرموون ب ــتا ف ــَينني، ئَيس ــايدي بناس ــة جينؤس ــةتوانني ب ــؤن ئ ــة ض ــةكات ك ئ

 ذنةي مافةكاني مرؤظةوة دةست ثَي دةكةين، فةرموو كا  سؤران.خوَيندنةوةي ِراثؤرتةكانيان، لة لي
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ِراثؤرتي ليذنةي مافةكاني مرؤظ تايبةت بة ِرةوشي ئاوارةكـان و ئـةو تاوانانـةي دةرحـةق بـة ئَيجيديـةكان و       

 توندِرةوي داعشةوة ئةمام دراون، سةرةتا...تةواوي ثَيكهاتة ئاييين و نةتةوةييةكان لةبيةن طرووثي 
و داطريكردني  2014ي حوزةيراني 9ئةوةي لةثاش داطريكردني شاري موصَل ضةكداراني توند ِرةوي داعش لة 

ئــةمام درا، بــةزؤر  140و ضــةندين ناوضــةي تــري كوردســتاني ســنووري مــاددةي   2014ي ئــابي 3شــةنطال لــة 
ذي و ِرفانـدني ئـافرةت و بـةزؤر ئـاين ثَيطـؤِرين و تةداندنـةوةي شـوَينة        وةدةرنان لة زَيـدي خـؤ و كؤمـةَلكو   

مَيذوويي و ئاينيـةكان بةشـَي  بـوون لـةتاواني طـةورةي دذ بةمرؤظايـةتي و ثَيشـَيلكاري طـةورةي مافـةكاني          
مرؤظ بوون، كة بةشي زؤريان دةضـنة خانـةي جينؤسـايدةوة، بـؤ بةدواداضـووني ئـةو دؤخـة مةترسـيدارةو         

ووني ئاوارةكان ليذنةي مافةكاني مـرؤظ لةسـةر ِراسـثاردني سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان       بةدةمةوةض
ضــةندين ســةرداني مةيــداني ئةمامــداو لةنجيكــةوة لةِرةوشــي ئاوارةكــان و بــارو طوزةرانيــاني كؤَليوةتــةوة،   

ثارَيجطاكـان لةثةيوةنـدي   لةطةَل ِرَيكخراوة نَيو دةوَلةتيةكان و بيةنة ثةيوةنديدارةكاني حكومةتي هةرَيم و 
و بةدواداضووني بةردةوامداية، بؤ ئةو مةبةستة ئةم ِراثؤرتة دةخةينة بةردةس  سةرؤكايةتي ثةرلةمان و 

 سةرجةم ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان.
 دةستثَيكي ثةرةسةندني تاوانةكان..

كي نوَيوة، بةتايبـةت كـة ثَيكهاتـة    ِرووداوةكان لةطرتين شةنطالةوة ثةرةيان سةندو دؤخةكة ثَيي ناية دؤناغَي
ئايين و نةتةوةييةكان لةتةواوي ناوضة كوردستانيةكان كةوتنة بةر ثةبمار و هَيرشي ضـةكداراني داعـش و   
لَيشاوَي  ئاوارة ِرووي لة شاري دهؤ  و شارو شارؤضكةكاني تري هـةرَيمي كوردسـتان كـرد، ئـةو ثَيكهاتـةش      

جيدييــةكان بــوون، ئَيجيديــةكان ثَيكهاتةيــةكي ئــاينني بــريو بــاوةِري  كــة ِرووبــةِرووي جينؤســايد بوويــةوة ئَي
بةشـَيكي زؤريـان لـةنجي  موسـَل و      هـةزار كةسـيان لةعَيرادـدا دةذيـن،     750تايبةت بةخؤيان هةية، نجيكةي 

 لةناوضةي شنطال نيشتةجَين و ضةندين جار ِرووبةِرووي كؤمةَلكوذي بوونةتةوة.
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( 100اعش شنطاليان داطريكرد، بةشَيكي زؤري خةَلكةكةي كـة بـة زيـاتر لـة )    ( ضةكداراني د2014ي ئابي 3لة )
 هةزار كةل دةخةمَلَينرا ِروويان لةضياي شنطال كرد.

( طونـد لـةخؤ دةطرَيـت،    95دةزاي شنطال: دوو ناحيـةي هةيـة بـةناوةكاني )سـنونَي و دـةيرةوان( زيـاتر لـة )       
ــة )  ــتووانةكةي ب ــةمَلَينريَ 320دانيش ــةل دةخ ــةزار ك ــة  ( ه ــ  ب ــةي نجي ــم 3188ت، ِرووبةرةك ــة، ) 2ك %(ي 85ي

 دانيشتووانةكةي كوردي ئَيجيدين.
لةطةَل داطريكردني شاري موسَل ، دةزاي تةلةع ةر بةناحيةكاني )زمارو عيازيةو ِرةبيعة( و دةزاي تـةلكَيحم  

ِرووي داطريكاري بة ناحيةكاني )بانكَيو و فايدة( و دةزاي حةمدانية بة ناحيةكاني )بةرتلةو نةمرود( ِرووبة
( يـة  مليـؤن   1دةزاية ترة وة نجيكـةي )  3و ئاوارةبووني دانيشتووانةكةي بوونةوة كةبةدةزاي شنطال و ئةو

 كةل لةم ناوضانة ئاوارة بوون.
لةطةَل داطريكردني دـةزاي شـنطال و دةوروبـةري، بةشـَيكي ئَيجيدييـةكان نـةيانتواني هـةَلبَين و لةناوضـةكة         

ووبةِرووي توندوتيذي جؤراوجؤري ثَيشـَيلكاري مافـةكاني مـرؤظ بوونةتـةوة بـةذن و      ماونةتةوة، ئةوانيش ِر
كض و ثريو بوو منداَلةوة، لةزاري خانةوادة ئَيجيدييةكانةوة بـال لـة دةستبةسـةر كـردن و ِرفانـدني سـةدان       

ي بـادؤش  ذن و كَيان دةكةن بةدةس  داعش و ئاماذة بةوةش دةكةن كةئةو ئافرةتانةيان براونةتـة زينـدان  
ــةي كــِرين و      و كؤمةَلطةيــةكي وةرزشــي لةبةرامبــةر )فنــدق نينــوي( و ضــةند شــوَينَيكي تــر، بــال لةمامةَل

 فرؤشنت دةكةن بةو ئافرةتانةوة.
( كيلؤ مةتر دوورة لةسـةنتةري دـةزاي   18( خَيجاني ئَيجيدي تَييدا دةذي، تةنها )380لة )طوندي كوضؤ( كة ) 

ؤذئــاواي طوندةكــة عــةرةبي عةشــريةتي شــةمةر نيشــتةجَيية، لةبيــةن       شــنطالةوة، لــةباكوورو باشــوورو رِ  
ــتين       ــال لةكوش ــةرةتاييةكان ب ــة س ــةمام دراوة، زانياريي ــدةدا ئ ــةم طون ــةَلكوذي ل ــةوة كؤم ــةكداراني داعش ض

 ( ثياوي ئةو طوندة دةكةن لةطةَل بردني دةيان كض و ذن بؤ دةزاي تةلةع ةر.80بةكؤمةَلي )
( هةزار كةل مةزةندة دةكرَيت ئاوارةي شاري دهؤ  بوون و 200ني شنطال كةبة )بةشَيكي تري ئَيجيدييةكا 

ــابريَي و          ــَورياو ثَيش ــاتيلَي و ص ــارياو ب ــةناهي و ش ــانكَي و ت ــري وة  )خ ــوَيين ت ــةندين ش ــارو ض ــو ش ــة نَي ب
ــي          ــةدؤخَيكي مرؤي ــةوةو ل ــردا بآلوبونةت ــوَيين ت ــةندين ش ــداب( و ض ــد كةن ــاوةردَي و باجي ــكَي و ب هةورَيس

 ثدان.خرا
ضياي شنطال، لةباكووري ِرؤذهةآلتي شنطالةوة تـا بـاكووري ِرؤذئـاواي شـنطال     -ئةوانةي لةضياي شنطال بوون 

لةخراثرتين دؤخي مرؤييدا بوون تـةنها   -م( درَيذ دةبَيتةوة1465كم( و بةرزي )13كم( و ثاني ) 77بةدرَيذي )
ة بـووة كـةدةيان وةجبـة خـواردن و خواردنـةوةو      ِرَيطاية  كة ثَيداويس  سةرةتاييان ثَي بطةيـةنرَيت فِرؤكـ  

دةرمانيان ثَيطةَينرا، هةر لةوكاتةدا سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بةدابينكردني ئاوو خواردن لةيةكةم 
 كارواني طةياندني هاوكاري بؤ ضياي شنطالدا بةشداريكرد. 
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ؤي برسـَي  و بـَي ئـاوي و نةخؤشـييةوة     ( منـداَل و بةتةمـةن بـةه   100بةثَيي ئامارة نافةرمييةكان تائَيستا )
طيانيــان لةدةســتداوة، لــةِرَيطاي ســنونَي لــةديوي ِرؤذئــاواي كوردســتانةوة ِرَيطاكرايــةوة بــؤ ِرزطــاركردني ئــةو  

 ئاوارانةي ضياي شنطال و زؤرينة لةدهؤ  و زاخؤ طريساونةتةوةو لةِرةوشَيكي مرؤيي و دةروني خراثدان.
وارةبووني ئَيجيدييـةكان و طريسـانةوةيان لةضـيايةكي سـةخت و وشـكي وة       لةطةَل بآلوبونـةوةي وَينـةي ئـا   

ضــياي شــنطال، لةطــةَل بآلوبونــةوةي هــةواَلي لةبرســا مردنــي منــداَل و ثــريي ئَيجيدييــةكان لــةو ضــيا دوورة  
دةستة، طـةمارؤدراوة، ئيـدي ويـذداني مرؤظايـةتي هـةذا، دميـةن و هةواَلـةكان فرمَيسـكي لةضـاوي هـةمووان           

كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي ناضاركرد لةو هةموو تاوانـة بَيـدةن  نـةبن كةلـةم سـةدةي بيسـت و يةكـةداو         هَينا، 
 دا خةَلكانَي  لةترسا هةَلبَين و بةطةمارؤدراوي لةنَيو ضيايةكي عاسي دا لةبرسانا مبرن. 2014لةساَلي 

ماونةتـةوة، بـةآلم لةمةترسـي    ( ئاوارةي ئَيجيدي لةضياي شنطال 10000-6000هةرضةندة تائَيستاش نجي  بة )
( بارهــةَلطريان ثَيطةشــت،  جطــة لــةوة بــةثَيي 7( كــاروانَيكي )23/8/2014مــردن و برســي بــوون دةرضــوون و )

( ثازدة هةزار ئاوارةي ئَيجيـدي كةلةضـياي شـنطال ِرزطـاركراون لـة )خَيوةتطـةي       15000دواين ئامارو زانياري )
سنوور نيشتةجَي بوون، ئاوارةكاني ئةو خَيوةتطةية لـةدؤخَيكي   نةورؤز( لةديوي ِرؤذئاواي كوردستان لةسةر

خراثــي مرؤييــدا ذيــان دةطــوزةرَينن، بــَي كةلوثــةل و خــؤراكن، بــَي دةرمــانن و مةترســي بآلوبونــةوةي           
نةخؤشييان لَيدةكرَيت بةهؤي خراثي ئاوي خواردنةوةيان، بؤية ثَيويستيان بةهاوكاري خَيراية، هةرضةندة 

 كان لةِرَيطاي ئامسانييةوة بةداميشلؤدا لةهةوَلي طةياندني هاوكاريية ثَييان.  نةتةوةيةكطرتووة
لةبيــةكي تــرةوة بةشــَي  لــةو ئاوارانــةي ضــياي شــنطال لــةنَيوان ِرؤذئــاواو باشــووري كوردســتان دا لةيــةكرت   

و نةخؤشـانةن  دابِراون و زؤر منداَلي بةتةنها لةو خَيوةتطةداية، بةشَيكي تريـان ئـةو ذن و ثيـاوة بةتةمـةن     
 ثاش دابةزينيان لةضيا، نةيانتوانيوة بثةِرنةوة بؤ باشووري كوردستان.

 يةكَيكي تر لةو ثَيكهاتة ئاينيانةي كةتووشي ِراطواستين بةزؤرو توندوتيذي بوونةوة، مةسيحييةكانة.
سـلَيماني و   مةسيحيةكان، ثَيكهاتةيةكي ئاينني، بةشَيكي زؤريان لةشاري بةغداو موسَل و دهؤ  و هـةولَيرو 

ِرووبــةِرووي توندوتيــذي بوونةتــةوةو بةشــَيكيان ئــاوارةي  2003ضـةند ناوضــةيةكي تــر نيشــتةجَين، لــةثاش  
 كوردستان بوون و بةشَيكيشيان عَيراديان جَيهَيشت. 

كاتَيـــ  بةتـــةواوي شـــاري موســـَل كةوتـــة دةســـ  داعـــش، ســـَي بـــذاردة خرايـــة   2014ي حـــوزةيراني 10لـــة 
(ي تةمموز مؤَلةتيان ثَيـدرا بـؤ ئـةوةي )ججيـة بـدةن، يـان مسـوَلمان بـن،         19و تاكو )مةسيحيةكاني ئةو شارة

ئةطةر نا موسـَل جَيبهـَيَلن(، بؤيـة ئـةو خَيجانـة مةسيحيانةشـي كـة لـةطرتين شـاري موسـَلدا هةَلنـةهاتبوون            
ي بةناضــاري لةشــاري موســَل دةركــران، لــةثاش جــةنطي جيهــاني يةكةمــةوة بؤيةكــةجمارة ئــةم ئاوارةبوونــة  

مةسيحيةكان بةوشَيوازو دةبارة زؤرة ِرووبـدات و يةكةجماريشـة لةمَيـذووي ئـةو شـارةدا موسـَل خـاَلي بَيـت         
 لةمةسيحي.

لةئَيستةدا ئاوارةيةكي زؤري مةسيحيةكان ِروويان لة كةمثي بةحركةو شارؤضكةي عةينكاوة كردووةو تةنها 
 ( هةزار ئاوارةي مةسيحي لَيية.20لةناو عةينكاوة )
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 تةيةكي تر كةبةهةمان شَيوة ثارَيجراو نةبوون لةدةس  داعش، بريتني لةشةبة .ثَيكها
شةبة ، ثَيكهاتةيةكي ئاينني، نيشتةجَيي ناوضةكاني بةرتلـةو دـةرةدوش )حةمدانيـة(ي ِرؤذهـةآلتي شـاري      

 موسَلن، بةشَيكيان لةهةولَيرو كةركوو  و طةرميان نيشتةجَين.
ــَل لةبيــ     ــاري موس ــةهؤي داطريكردنــي ش ــةت لةطونــدةكاني      ب ــوون بةتايب ــاوارة ب ــةيان ئ ــةوة زؤرين ةن داعش

 دةوروبةري خازر.
 ثَيكهاتةيةكي تري نةتةوةيي كةتووشي ئاوارةبوون و توندوتيذي بوونةوة توركمانةكان بوون.

توركمانةكان، ثَيكهاتةيةكي نةتةوةيني و لةباكووري موسـَل و كـةركوو  و هـةولَيرو خانـةدني و خورمـاتوو      
 ري و مةندةلي نيشتةجَين، بةهؤي داطريكردني شاري موسَل و ضةند ناوضـةيةكي تـرةوة ئـاوارة    دادوق و ك

 بوون. 
 ئاوارةي توركمانةكان:  

 ( خَيجاني ئاوارةي توركماني موسَل و تةلةع ةر لةشاري دهؤكن.5000) 
 ( خَيجاني ئاوارةي توركماني موسَل و تةلةع ةر لةشاري هةولَيرن.1200)
 توركماني جةلةوبو موسَل و تةلةع ةر لةشاري سلَيمانني.( خَيجاني 500)
 ن.كوودةرةتةثة لةشاري كةركو( خَيجاني تةلةع ةرو موسَل و ئامرلي و خورماتوو 8000)
( كةسي تري توركمان كة شيعة مةزهـةبن لةموسـَل و تةلةع ـةر ئـاوارةي شـاري نةجـةف و كةربـةب        80000)

 بوون.
( ِرؤذة طـةمارؤدراون و مةترسـي كؤمـةَلكوذييان لـَي     75ةي ئامرلي مـاوةي ) ( هةزار هاوآلتي ناحي20نجيكةي )
 دةكرَيت.

جطــة لــةو ثَيكهاتــة ئــايين و نةتةوةييانــةي باســكران، كاكةييــةكانيش ثــارَيجراو نــةبوون لــةزوَلم و ســتةم و   
 وَيرانكارييةكاني ئةو طروثة )داعش(.

ــةت   ــاوةِري تايب ــاينني و بريوب ــةكي ئ ــةكان، ثَيكهاتةي ــةركوو  و    كاكةيي ــ  ك ــةدادودي نجي ــة، ل ــةخؤيان هةي ب
ــَيوة         ــةمان ش ــتةجَين، بةه ــة نيش ــاري هةَلةجب ــ  لةش ــاواري نجي ــةولَير و ه ــ  ه ــةفييةي نجي ــةدني و ص خان
كاكةييةكانيش ئاوارةا بةحركةو خانةدني و ضةند ناوضـةيةكي تـر بـوون و لـةدؤخَيكي خراثـي مرؤيـي دا       

 ذيان دةطوزةرَينن. 
 ِرؤَلي حكومةتي هةرَيم 

لةطةَل ئةو دةيرانةدا كةتووشي حكومةتي هةرَيم هاتووة بةهؤي بـِريين بةشـة بودجـةو ِرووبةِرووبونـةوةو     
جـــةن  لةطـــةَل داعـــش، حكومـــةتي هـــةرَيم بةســـةرجةم وةزيـــرو وةزارةتـــة ثةيوةنديـــدارةكان و ئيـــدارة   

دابينكردني شـوَين و   خؤجَيييةكان ئةوةي لةتواناياندا بووة بؤ ثَيشوازي لةئاوارةكان و بةدةمةوةضوونيان و
ــواردن و خواردنـــةوة درَيغـــي نـــةكردووة، هةرضـــةندة ثَيشـــبيين نـــةكردني    ثَيداويســـ  تةندروســـ  و خـ



 139 

رِووبةِرووبونـةوة لةطـةَل طرووثـي ضـةكداري داعـش و ثـةبمارةكانيان بـؤ سـةر ئـةو ناوضـة كوردسـتانيانةو            
 رةكانة.تؤكمةنةكردني سةنطةرةكاني ِرووبةِرووبونةوة لةكةموكوِريية طةو
 ِرؤَلي حكومةتي عَيرادي

ــةرةب ِرووي      ــدا ئاوارةيــةكي زؤري ع ــووةو لةثَيشرتيش ــدا ب ــةيراني دارايي ــةرَيم لةد ــةتي ه ــةندة حكوم هةرض
بـةآلم حكومـةتي   لةهةرَيمي كوردستان كـردووةو بةثـةرش و بـآلوي ِروويـان لةشـارو شارؤضـكةكان كـردووة،        

 ئةو ئاوارانةي كةلةشـارةكاني عَيرادـةوة ِروويـان لةهـةرَيمي     ي نةطَيِراوة بؤ بةدةمةوةهاتينعَيرادي هيض ِرؤَل
 كوردستان كردووة.

ئةمــةش كةمتةرخــةمي و نابةرثرســيارَي  حكومــةتي عَيرادــي دةســةملَينَيت بةرامبــةر مــايف هاووآلتيــةكاني 
 خؤا، لةكاتَيكدا ثَيش هةموو بية  دةبوو حكومةتي عَيرادي هاوكاري بطةيانداية بةئاوارةكان.

 7ة لةكاتَيكدايــة كــة حكومــةتي عَيرادــي ضــةندين ســاَلة مووضــةو ضــةكي ثَيشــمةرطةي نــةداوة، مــاوةي ئةمــ
( مليؤن ئاوارةي عةرةبي شارةكاني عَيراديش هاتوونةتة 1,2مانطيشة بودجةي هةرَيمي كوردستاني بِريوةو )

 هةرَيمي كوردستان و داَلدةدراون.
 دةوَلةتيِرؤَلي نةتةوةيةكطرتووةكان و كؤمةَلطةي نَيو

ثاش دةست بةسةراطرتين شنطال و ثَيشرتيش دةركردني مةسـيحيةكان و هةوَلـةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان     
بةسةرؤكايةتي و ليذنة ثةيوةنديدارةكاني توانرا دواي بةدةنطـةوة هـاتين دؤخةكـةو طواسـتنةوةي دـةبارةي      

ــيحي و تـــ    ــدي و مةسـ ــةق بةئَيجيـ ــةي كةدةرهـ ــةو تاوانانـ ــة و ئـ ــةو كؤمةَلكوذييـ ــايين و ئـ ــة ئـ ةواوي ثَيكهاتـ
نةتةوةييةكان ئـةمام دةدرَيـت بطةيةنرَيتـة كؤمةَلطـةي نَيودةوَلـةتى، بؤيـة لـةِرووي سـةربازي و مرؤييـةوة          
ــجانني و        ــوثال و ثَيـ ــةي سـ ــَين كةجَيطـ ــةوة بـ ــةدةم دؤخةكـ ــا بـ ــري دونيـ ــاني تـ ــةي وآلتـ ــةمريكاو زؤرينـ ئـ

و تاوانانـــةي كةدةرهـــةق بةئَيجيـــدي و كارلةســـةركردنة، بةتايبـــةت لـــةِرووي بةجينؤســـايد ناســـاندني ئـــة 
 مةسيحيةكان ئةمامدراوة.

ــةتي لــة )   ( بــةكؤي دةنــ  بِريــاري ذمــارة  15/8/2014هــةر لــةو ســةروبةندةدا، ئةمومــةني ئاسايشــي نَيودةوَل
ــاوي )    2170) ــرة(دا و ن ــةرةي نوس ــش و ب ــةر )داع ــةثَينَيت بةس ــجا دةس ــةدا س ــرد، لةبِريارةك ــةل 6(ي دةرك ( ك

نوسرةو داعش خراية ليس  ِرةش و هاوكاريية داراييةكانيان بلـؤ  دةكرَيـت، هـةروةها     لةئةنداماني بةرةي
ــرووث و        ــةو ط ــاوي ئ ــ  ن ــاوةدا ليس ــةمرتين م ــرد لةك ــداماني ك ــةرجةم ئةن ــايش داواي لةس ــةني ئاس ئةموم

 كةسانةيان ثَي بطةيةنن كةهاوكاري )داعش و  بةرةي نوسرة( دةكةن تاكو خبرَيتة ئةو ليستةوة.
ياندني نيطةراني بةِرَيكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان و داواكردني بةدةمةوةهاتين زيـاتر، ِرَيكخـراوي   ثاش طة

ناوبراوو هاوبةشةكاني كةبري  بـوون لـة )ئـةمريكا، بـةريتانيا، توركيـا، نـةرويج، سـويد، دانيمـار ، يابـان،           
( 2410رييان كـرد لـةناردني )  لؤكسمبؤرط، كوَيت، سـعودية( هاوبةشـةكاني تـري نةتةوةيـةكطرتووةكان بةشـدا     

 ( ِرؤذدا.10تةن هاوكاري بؤ ئاوارةكان لةماوةي )
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( مليـؤن دؤبري دابينكـردووة بـؤ دةرمـان و يةكـةم      20لةبيةكي ترةوة ِرَيكخراوي تةندروس  جيهاني بِري )
 كارواني ئةو دةرمان و ثَيداويستيةشي طةياندؤتة شاري دهؤ .

ةجبةيـة  هاوكـاري لةِرَيطـةي ثةرلـةماني كوردسـتانةوة طةياندؤتـة       هةروةها مانطي سووري توركي ضـةند و 
 ئاوارةكان لةدهؤ  و طةرميان.

( مليـؤن  88,3( مليـؤن دؤبرةي ثَيشكةشـي كـرد بةنةتةوةيـةكطرتووةكان، بـِري )     500حكومةتي سعودية لـةو ) 
اريـدا لـةنجيكرتين   تةرخان كرد بـؤ ئاوارةكـاني هـةرَيمي كوردسـتان، بؤيـة نةتةوةيـةكطرتووةكان بِري       يدؤبر

( هةشـتاو ثَيـنج هـةزار كةسـي     85000( خَيوةطة بكاتـةوة كةرهـةر يـةكَيكيان توانـاي لـةخؤطرتين )     12ماوةدا )
 ( دانةيان لةدهؤ  دةبن.6( دانةيان لة سلَيماني و )3( دانةيان لةهةولَيرو )3هةية، ئةو خَيوةتطايانة )

ــة     ــةو وآلتان ــةرجةم ئ ــتةي س ــوثال ئاراس ــةتي س ــاي خؤي ــيدارة   جَيط ــة مةترس ــةم دؤخ ــةهاناي ئ ــةين كةب بك
 مرؤييةوة هاتن و هاوكارييان طةياندؤتةوة ئاوارةكان لةهةرَيمي كوردستان. 

 ِرؤَلي خةَل  و ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني و ميديا
لةناوخؤي هةرَيمي كوردستانيش خـةَلكي كوردسـتان لةسـةرجةم شـارو دـةزاو ناحيـةو طونـدةكان و تـةواوي         

ــي      دامودة ــان و دابينكردنـ ــةدةم ئاوارةكـ ــرؤظ، بـ ــةكاني مـ ــةربةخؤي مافـ ــتةي سـ ــةت و دةسـ ــاني حكومـ زطاكـ
ثَيداويستييةكانيانةوة بوون، سةرةِراي ئةو دةيرانة دارييةي كةضةندين مانطة بةرؤكي هةرَيمي كوردستاني 

 طرتووة.
ين كؤكردنةوةي كؤمـة   ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةنيش ِرؤَلي بةرضاويان هةبووة لةدروستكردني كةمث

ــدا       ــووني ئاوارةكان ــوازي و بةدةمةوةض ــةتيمي ثَيش ــةخش ل ــةَلكانَيكي زؤري خؤب ــةروةها خ ــان، ه ــؤ ئاوارةك ب
 بةشداري و ِرؤَلي بةرضاويان هةبووة.

ميدياش ِرؤَلي بةرضاوي هةبووة لةطةياندني دةبارةي كارةسـاتي ضـياي شـنطال و ئـةوةي بةسـةر ئَيجيـدي و       
 ثَيكهاتة ئايين و نةتةوةييةكاندا هاتووة، بؤ ِراي طش  و كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي.  مةسيحيةكان و تةواوي

جطة لةوة لة ِرؤذئاواي كوردسـتانةوة مـانطي سـووري سـورياو خـةَلكي ِرؤذئـاواو )ثةيـةدة( ِرؤَلـي بةرضـاويان          
 وردستان.هةبووة لةِرزطاركردني ئاوارةكاني شنطال و بةدةمةوة ضوونيان تاطةشتنيان بةباشووري ك

 ئاماري ئاوارةكان
( مليـــؤن ئـــاوارة لةهـــةرَيمي كوردســـتانداية بةهـــةموو ثَيكهاتـــةو ئـــاين و نةتـــةوة 2لةئَيســـتادا زيـــاتر لـــة )

جياوازةكانةوة، ئةمةش بـارَيكي نائاسـايي مرؤيـي و ئـةمين و كؤمةآليـةتي بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان دروسـت          
 كردووة.

ني ئةنبارو فةلوجةو ِرومادي و هاتين ئاوارةيـةكي زؤر  لةطةَل بةرزبوونةوةي ئاس  توندوتيذييةكا -1
لةو ناوضانةوة، حكومةتي هةرَيم ئامادةكاري ثَيش وةخ  نةبوو بؤ ضـؤنَي  مامةَلـةكردن لةطـةَل    
هاتين بةلَيشاوي ئاوارةي عةرةبي ناوةِراس  عَيراق، بؤية لةئَيسـتادا بـةثَيي دوايـن ئامـاري فـةرمي      

)بةغـــداو ئـــةنبارو فةلوجـــةو ِرومـــادي و ســـةبحةدين( و ضـــةند   ( مليـــؤن ئـــاوارةي عـــةرةبي1,2)
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ــت        ــةت دروس ــةَل  و حكوم ــؤ خ ــةكي زؤري ب ــةش بارطرانيي ــتاندان، ئةم ــر لةكوردس ــةيةكي ت ناوض
 كردووة.

( هـةزار ئـاوارةي تـري عـةرةب لةموسـَلةوة ِروويـان لةهـةرَيمي        600ثاش داطريكردني شـاري موسـَل )   -2
 كرد. كوردستان بةتايبةت )دهؤ  و هةولَير(

بةشــَيكي زؤري ئاوارةكــاني ديالــةو ســةبحةدينيش ِروويــان لةكــةركوو  و طــةرميان كــرد، بــةثَيي    -3
( سَي سةدو شةست هةزار ئاوارةي تَيداية، كةِرَيذةي زؤرا ئةم 360000دواين ئامار شاري كةركوو  )

 ئاوارانة عةرةبن.

 بةشَي  لة ئاماري ئاوارةكان 

 ثارَيجطاا دهؤ :
( حةوت سةد هةزار كةسى ئاوارة ِروويان لةسنوورا ثارَيجطاا دهو  700000نجي  بة ) 

كردووة،  لةسةرانسةرا يةكة ئيداريةكانى ئةم ثارَيجطاية بة ثةرتوبآلوا لة ناو ثار  و 
كةنيسة و مجطةوت و هؤَل و شةدام و شوَينة دوورة دةستةكان و دةشتةكاندا ذيان بةسةر 

 دةبةن. 

انى سنوورا ثاريجطاا دهؤ  بةشيوةيةكى بةرفراوان لة سةرانسةرا يةكة ئيداريةك -
دةست كراوة بة هةمَلةتى ثركردنةوةا فؤرم بةمةبةس  تؤماركردني ناوي خَيجانة 

 ئاوارةكان.

( سةدو هةشتاو دوو هةزار 182000( بيست و حةوت هةزار خَيجان كة دةكاتة )27000)  -
 وة.كةل فؤرمي وةرطرتين زانياري و تؤماركردنيان ثِركردؤتة

( هةزارو شةسةد خَيجان مينحة ية  مليون ديناريةكةي حكومةتي بةغدايان 1600)  -
 وةرطرتووة.

 ( خَيجاني سنوورا حةمدانية ثارةيان وةرطرتووة.12000) -

ثرؤسةا دابةش كردنى ئةو بِرة ثارةي حكومةتي عَيرادي و دروست كردنى كةمث لة  -
ةدرَا( دةس  ثَيكردووةو دانانى خَيمةا )خانكى،  شاريا،  باجيد كةنداب،  طةرماظا،  باع

 زياتر لة كةمثى دَوميج بةردةوامة.

 ثارَيجطاا هةولَير: 
 ( سةدو شةست هةزار كةسى ئاوارة ِرويان لة سنوورا ثارَيجطاا هةولَير كردووة، 160000زياتر لة )

( سةدو ثَينج هةزار كةل 105000( بيست هةزار خَيجان كة دةكاتة نجيكةي )20000) -
 رميان ثِر كردؤتةوةو ثرؤسةكة بةردةوامة.فؤ
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( بيست هةزار كةسى مةسيحى ِروويان لة عةينكاوة كردووةو لةدروستكردني 20000)  -
 كةمثدان بؤيان.

 ( خَيجانى ئَيجيدا روويان لة هةولَير كردووة.100)  -

 ( شةش هةزار خَيجان ية  مليون دينارةكةيان وةرطرتوةو ثرؤسةكة بةردةوامة .6000) -

( دة هةزار كةسى ئاوارة ِروويان لةسنوورا هةر ضوار دةزاا )ضَومان، سؤران، 10000)  -
( شةسةد و شانجة كةسى مةسيحى و 616ِرةواندز، مَيرطةسوور( كردووة كة ثَيكهاتون لة )

 ( كةسى عةرةب و كورد. 8000( هةزار كةسى ئَيجيدا و شةبة  و زياتر لة )1000)

 عةرةب لة سؤرانة. ( ضوار هةزارو دووسةد كةسى4200)  -

( شةسةدو ضل و ثَينج خَيجان لة 645( سَي هةزارو سَي سةدو ثةما كةل، واتة )3350)  -
 خةلي انة.

 ( هةزارو ثَينج سةدو هةشتاو ضوار كةل لة ِرةواندزة. 1584)  -

 ( خَيجان لة ضؤمانة.50( دووسةدو ثةما كةل كةدةكاتة )250)  -

 سؤران تا ئَيستا ناويان تؤمار نةكراوة.( خَيجان لة دةوروبةرا خةلي ان و 300) -

 ثارَيجطاا سلَيمانى:  
( ثةما هةزار ئاوارة لةشاري سلَيمانيداية، ئةم ئاوارانة بةِرَيذةي جياواز بةسةر شارو 50000زياتر لة ) 

( ئاوارةي ِرؤذئاواي كوردستان لة كةمثي 22875اندا دابةش بوون، ئةمة جطة لةوةي ثَيشرت )كشارؤضكة
 و باريكة نيشتةجَي كراون. عةربةت

ن دينارييةكةيان ( دوو هةزارو هةشت سةد خَيجاني ئاوارة ثارةا ية  مليَو2800) -
 وةرطرتووة.

 ( هةزار خَيجاني ئاوارة لة سنوورا دةزاا خانةدني هةمان بِرة ثارةيان وةرطرتووة.1000)  -

 ثارَيجطاا كةركو :
( شةست هةزار خَيجانى ئاوارة 60000( سَي سةدو شةست هةزار كةل واتة )360000)  -

ِروويان لة سنورا ثاريجطاا كةركوو  كردووة كة لة كورد و عةرةب و توركمان 
 ثَيكهاتوون و زؤرينةيان عةرةبن . 

 ( ضوار هةزار خَيجان لة سنوورا ثاريجطاا كةركوو  ثارةيان وةرطرتوة.4000)  -

 

 ئاوارةكاني كةمثي مةمخور:
( دوانجة هةزار ئاوارةي باكووري كوردستاني تَيدا نيشتةجَيية، بةهؤي 12000كةمثي مةمخور كة نجي  بة )

داطريكردني دةزاي مةمخور لةبيةن ضةكداراني داعشةوة، دانيشتواني كةمثةكة جارَيكي تر ئاوارة بوونةوةو 
ا بةشَيكي زؤريان ِروويان لةشاري ِرانيةو ناحيةي حاجي ئاوا كردووةو لةنَيو مجطةوت و دوتاخبانةكاند
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لةدؤخَيكي خراثي مرؤيي دا ذيان دةطوزةرَينن، ثَيويستة ئاوِري زياتريان لَي بدرَيتةوة لةِرووي تةندروس  
 و ثَيداويستييةوةو بةزوويي بطةِرَينرَينةوة بؤ كةمثي مةمخور.

 ئةوةي لةئَيستادا ثَيويستة ئةمام بدرَيت
 ، سلَيماني( بةسـتانداردي جيهـاني   ( كةمث لةشارةكاني )دهؤ ، هةولَير، كةركوو15دروست كردني ) -1

 ( كةمثةدا.15بؤ نيشتةجَيكردني سةرجةم ئاوارةكان لةو )

ــة       -2 ــايين و نةتةوةييـ ــة ئـ ــدي ثَيكهاتـ ــدا تايبةمتةنـ ــكردني ئاوارةداكانـ ــةو دابةشـ ــةمث و خَيوةتطـ لةكـ
 جياوازةكان ِرةضاو بكرَيت و هةوَل بدرَيت تَيكةَلي ية  نةكرَين.

 رةكان بةية  شَيواز لةسةرجةم كوردستانداو كردني بةداتابةيسَي .تؤماركردني ناوي سةرجةم ئاوا -3

هاوكاري مرؤيي خَيرا بطةيةنرَيت بةشاري دهـؤ  كةلةئَيسـتادا لـة دؤخَيكـي مرؤيـي نائاسـايي تَيـدا         -4
 بةِرَيوةدةضَيت، بةهؤي زؤري ذمارةي ئاوارةوة لةوشارة.

دني شاري موسَل لةبيةن )داعش(ةوة دؤكيؤمَينت كردني سةرجةم ئةو تاوانانةي كةلة دواي داطريكر -5
بةرامبةر بةثَيكهاتة ئايين و نةتةوةييةكان بةتايبةتي ئَيجيدي و مةسيحيةكان ئةمامدراوة، ضـونكة  

 جؤري تاوانةكان دةضنة خانةي تاواني دذ بةمرؤظايةتي و جينؤسايدو تاواني جةنطةوة.

ت، هــةوَلي تــةواو بــدرَيت بــؤ     طرنطــي تــةواو بةكةيســي ِرفانــدني ذنــان و كَــاني ئَيجيــدي بــدريَ        -6
ــة         ــة ل ــةو ئافرةتان ــَي  ل ــةكان بةش ــةثَيي زانياري ــة، ب ــةو تاوان ــت ب ــةكاني ثةيوةس ــةوةي بةَلط كؤكردن

 )فِرؤكةخانةي تةلةع ةرو زينداني بادؤش و غاباتي موسَل و بةعاج و خَيوةتطةي كةشاف(ن. 

داوة لةضـياي شـنطال بةشـةهيدو    ناساندني هةموو ئةو هاووآلتيانةي لةو ِرووداوانةدا طيانيان لةدةست -7
 بِرينةوةي مووضةي شةهيدانة بؤيان و ضارةسةركردني ئةوانةش كةبريندار بوون.

دةرةبووكردنــةوةي ئةوانــةي زيانيــان لَيكــةوتووة بــةهؤي داطريكــاري و ثــةبماري داعشــةوة بؤســةر     -8
 ناوضةكانيان.

ةوَلي سةرثةرشــ  كردنـي ئــةو  ثَيداويسـ  ذنــان و منـداآلن بــؤ ئاوارةكـان زيــاتر دابـني بكرَيــت و هـ      -9
 منداآلنة بدرَيت كةبَي سةرثةرشت ماونةتةوة.

دؤخــي دةروونــي ئــاوارة ئَيجيدييــةكان بةتايبــةت ئةوانــةي لةضــيا ِرزطــاركراون لةبةرضــاو بطريَيــت و  -10
 ضارةسةريان بؤ ئةمام بدرَيت.

ثجيشـكي و تيمـي    بـةر بةبآلوبوونـةوةي نةخؤشـي بطريَيـت لـةنَيو ئاوارةكانـدا و ثَيداويسـ  زيـاتري         -11
 طةِرؤكي ثجيشكي دابني بكرَيت.
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ــت       -12 ــنطال و تكري ــَل و ش ــاني موس ــةت دوتابي ــت بةتايب ــاوارة بكرَي ــاني ئ ــدني دوتابي ــةري خوَين ضارةس
 بةدواخستين تاديكردنةوةي خولي دووةم و دواخستين دةستثَيكردنةوةي دةوامي خوَيندن.

انطةو شـوَينانةي سـةربةوةزارةتي ثـةروةردةو    لةكاتي درَيذةكَيشاني ئةم دؤخةدا ئةو دوتاخبانةو ثةمي -13
 خوَيندني باآلن ضارةسةريان بؤ بدؤزرَيتةوة.

ــةرَيمي         -14 ــاوارةي ه ــةي ئ ــةي كةخةَلكةك ــةو ثارَيجطايان ــةي ئ ــت بودج ــي بكرَي ــةتي عَيراد داوا لةحكوم
 كوردستان بوون بؤ ثَيداويس  ئاوارةكان سةرف بكرَيت.

كؤدةكرَينةوة ليذنةيةكي بـاآلي سةرثةرشـتيكردن و    ئةو كةمثني و كؤمةكانةي لةشارو شارؤضكةكان -15
 دابةشكردني ِرَيكخراوي بؤ دروست بكرَيت.

ِرةضاوي ثَيداويس  زسـتانةي ئـةو ئاوارانـة بكرَيـت كةئةطـةرا هةيـة بـةهؤي درَيذةكَيشـاني دؤخـي           -16
 نائارامي ناوضةكانيانةوة لةكوردستان مبَيننةوة.

ؤ كوردستان بـةناوي )مـانطي سـووري كوردسـتان( دروسـت      ِرَيكخراوَيكي تايبةت بة هاوكاري مرؤيي ب -17
 بكرَيت كةئةركي كاروباري ئاوارةو ئيدارةدان و هاوكاريكردنيان لةئةستؤ بطرَيت.

ــتانييةكان    -18 ــة كوردسـ ــمةرطةوة لةناوضـ ــجي ثَيشـ ــةن هَيـ ــانةي كةلةبيـ ــةو ناوضـ ــاني ئـ طَيِرانـــةوةي ئاوارةكـ
ة عةرةبانةش بطةِرَينرَينةوة كةناوضةكانيان  ئـازاد دةكرَيـت   ناوضةكانيان ِرزطار دةكرَين، هةروةها ئةو ناوض

 ئاوارةكانيان بطةرَيتةوة. 

كؤتا ثَيشنيازم ثَيكهَيناني ليذنةيةكي تايبةت بؤ بة نَيودةوَلةتي كردني ئةو تاوانانـةي بةرامبـةر ئَيجيـدي و    
كـا  دكتـؤر فرسـت صـؤفى      مةسيحي و كاكةيي و شةبةكةكان ئةمام دراون لة ليذنة لة بيةن براي بـةرَيجم 

 كة ئامادةا كردووة دةخةينة بةردةم بةرَيجتان. 
ئةوةي بةرامبةر كوردو مةسيحي و ئَيجيدي و شةبةكةكان رووي دا لـة دةظـةري شـةنطال و سـةهل نةينـةواو      

ــاوان )      ــةتي ت ــاي نَيودةوَل ــاني ياس ــةموو ثَيوةرةك ــة ه ــة ب ــوينةكاني ديك ــاواني القااانون الاا ولي اينااا ي ش (، ت
نظام روما ( لة سيستةمي بنةِرةتي دادطاي تاوانةكاني نَيودةوَلةتي )7ةوَلةتني ، ضونكة بة ثَيي ماددةي )نَيود

( ذمارةيــة  تــاواني ديــاري كــردووةو وة  تــاواني دذي مرؤظايــةتي، بــة االساسااي للممكمااة اينا يااة ال وليااة
اعش دذي خةَلكةكةمان ئةمام دراون تَيروانيين ئَيمة بةشي زؤري ئةو تاوانانة لة بيةن طروثي تريؤرس  د

 و لة خوارةوة بةشَيكيان دةخةينة روو:
 ِراطواستين بةزؤري دانيشتوان  )النقل القسري للسكان(. -1
 كوشتين بة ئةنقةست )القتل العمد(.  -2
 (.التعذيبئةشكةمةدان ) -3
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بَيـت لـة    بةندكردن يان بَي بةشكردني توند بة هةر شَيوةية  لة ئازادي جةستةيي كة ثَيَـةوانة   -4
) السجن أو احلرمان الش ي  على اي حناو اخار مان احلرياة الب نياة  اا       طةَل بنَينةكاني ياساي نَيودةوَلةتي 

 (.خيالف القواع  االساسية للقانون ال ولي

االغتصاب اينسي، أو االكراه على البغاء القسري  أو اي شاكل اخار مان أشاكاع العناف اينساي علاى          -5
 طورة.مثل هذه ال رجة من اخل

اضطهاد اية مجاعة حم دة او جمموعة حم دة من السكان السباب سياساية او عرقياة او قومياة او       -6
 اثنية او ثقافية او دينية.

 االختفاء القسري لالشخاص.  -7

 جرمية الفصل العنصري.  -8

طا   االفعاع الالانسانية االخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عم ا يف معانااة شا ي ة او يف اذى خ    -9
 يلمق بايسم او بالصمة العقلية او الب نية.

(، ضـونكة  جارا م احلارب  ئةمة ويراي ئةوةي كة ئةو تاوانانةي لـةو ماوةيـة ئـةمام دراون تـاواني جـةنطن  )     
بوونــة. بــةدووري نــازانني   1949دذي خــةَلكي مــةدةنى بــووةو ثَيَــةوانةي رَيكةوتننامــةكاني جنَيظــي ســاَلي   

 جينوسايد( لةسةر ئةو تاوانانة بَينةدي. – االبادة ايماعيةوذي )روكنةكاني تاواني كؤمةَلك

بؤية ثَيمان واية ئةمة دةرفةتَيكة كة دةبَي ئةجمارة بة باشرتين شَيوة لة سـةر ئاسـ  نَيودةوَلـةتي كـاري لـة      
ــةكة          ــةتي ثرس ــةكاني نَيودةوَل ــاي تاوان ــةوةي دادط ــؤ ئ ــةر ب ــة ط ــةكامنان خبةين ــةموو هةوَل ــةين و ه ــةر بك س

 طرَيت. وةرب
ئَيستا كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي هةَلوَيستَيكي زؤر باشي هةية بةرامبةر هةرَيمي كوردستان كة من ناوم لَيناوة 
ــوو لــة            ــري  ب ــةمتان ب ــةتي. يةكــةم دةرف ــةي نَيودةوَل ــؤ كؤمةَلط ــةلي كوردســتان ب ــَييةمي ط ــةوةي س طةِران

انـةوةمان دواي حـةفتا سـاَل بـوو لـة ئـةمامي       رَيكةوتننامةي سيظةر، بةَبم لـؤزان لـة بـاري بـرد. دووةم طةرِ    
دةرضوو، بةمةش ثارَيجطاري نَيودةوَلةتي بـؤ هـةرَيمي    688بِرياري  1991(ي نيساني 5كؤرةوة مليؤنيةكة، لة  )

كوردستان دانرا، بةَبم هةر ئةو ساَلة خؤمان بةبَي داواكردني طةرةن  و ضاودَيري نَيودةوَلةتي ضووينة ناو 
تـا  بيةنـة    1992ةَل رذَيمَي  كة تاواني نَيودةوَلةتي دذمان ئـةمام دابـوو، هـةروةها لـة سـاَلي      دانوستان لة ط

فيدراليةمتان راطةياندو، دؤسيةكةمان لة دؤسيةيةكي نَيودةوَلةتييةوة كردةوة دؤسييةكي ناوخؤيي عَيرادي. 
سـةر طةِرانـةوةي دووةم، ئـيرت زؤر    ( ساَل بة 23انةوةي سَييةمة دواي تَيثةِربووني  )ئةوةي ئةجمارةشيان طةِر

طرنطة ئةجمارةيان دةرفةتةكة لة دةست نةدةين و دؤزي طةلةكةمان وة  ثرسَيكي زيندوو لة ناو كؤمةَلطةي 
 نَيودةوَلةتي مبَينَيتةوة.

بة نَيودةوَلةتي كردني ئةم تاوانانة بؤ ئايندةي هةرَيمي كوردستان بايةخَيكي زؤر طـةورةي هةيـة. هـةم بـؤ     
ادةكردني مــايف ضــارةي خــؤ نووســني هــةم بــؤ ثارَيجطــاري نَيودةوَلــةتي بــؤ طــةلي كوردســتان و بــؤ  ثرســي ثيــ

 ئايندةي ثةيوةنديشمان لة طةَل عَيراق طرنطي طةورةي هةية.
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 بؤية ئةم ثَيشنيازانةي خوارةوة دةخةينة روو:
ة كـاتي ثشـووةكاني   ( لـة ثـةيرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان لـ      48بة ثَيي برطةي  )ب( لـة مـاددةي  )  -1

ثةرلةماندا لة بيةن دةستةي سةرؤكايةتي ليذنةكاني لَيكؤَلينةوة ثَيكدةهَينرَين. بؤية بة ثشت بةسـنت بـةو   
بةندة دةستةي سةرؤكايةتي ليذنةيةكي كاتي بؤ لَيكؤَلينةوةو بة ديكـؤمَينتكردن و بـة نَيودةوَلـةتي كردنـي     

 ئةو تاوانانة ثَيكبَهنَيت.
ســَي ئةنـدامي ثةرلــةمان لــة ليذنــةكاني مافــةكانى مــرؤظ و ليذنــةي   -َيــت لــةم بيةنانــة: أليذنةكـة ثَيــ  ب  -2

 كاروباري ثَيشمةرطةو شةهيدان و دوربانياني جينؤسايد و ليذنةي كاروباري كؤمةَلطةي مةدةني.
سـتةي  نوَينـةرَيكي دة  –َيوةبـةري طشـ  يـان راوَيـذكار بَيـت . ج      نوَينةرَيكي وةزارةتي شـةهيدان كـة بةرِ   -ب

ــةي بةرِ   ــة ثل ــرؤظ ب ــةربةخؤا مافــةكاني م ــ . دس ــةري طش ــةكاني   -َيوةب ــةي ثةيوةنديي ــةرَيكي فةرمانط نوَين
دووئةنــدامي ديكــةش لــة مامؤســتاياني زانكــؤو كةســي ئــةكادميي و شــارةزا لــة بــواري ياســاي            -دةرةوة.ه

 نَيودةوَلةتي تاوان دةست نيشان بكرَين.
هةشـت ئةنـدام. هةرسـَي ئةنـدامي ثةرلـةمان سـةرؤكايةتي ليذنةكـة        كة ذمارةي ئةندامامي ليذنةكة دةبَيتة 

ثَيكبهَيــنن وة  ســةرؤ  و جَيطــرو بِريــادةر. دةشــكرَيت هةريةكــة لــة ثَيكهاتــةكاني ئَيجيــدي و مةســيحي و    
 شةبة  نوَينةريان هةبَيت لةو ليذنةية ئةو كات دةبنة يازدة ئةندام.

 ؤ:ليذنةكة ئةم ئةركانةي خوارةوة بطرَيتة ئةست -3
 بة ديكؤمَينت كردني سةرجةم تاوانةكان بة شَيوةيةكي زانس .-أ
 ئةمامداني سةرداني مةيداني بؤ شوَينةكاني كة دوربانياني لَييةو تؤماركردني طوتةكانيان. -ب 
 لة سةر ئاس  نَيودةوَلةتي هةموو رَيكارَي  دةطرَيتة بةر بؤ بة نَيودةوَلةتي كردني دؤسيةكة. -ج 
ني طروثي مةيـداني و هةماهـةنطي لـة طـةَل رَيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي مـةدةني و دةزطاكـاني         دروستكرد -د 

 راطةياندن و زانكؤكان و ناوةندةكاني توَيذينةوة بؤ بةديهَيناني ئامامةكاني سةرةوة.
دروستكردني ثةيوةندي لة طةَل جاليةي كوردسـتاني لـة دةرةوةي وَبت بةمةبةسـ  كاريطـةري خسـتنة       -ه 

دادطاي تاوانةكاني نَيودةوَلةتي بؤ ئةوةي دؤسيةكة وةربطرَيت و لَيكؤَلينةوةي لة سـةر دةسـت ثَيبكـات.    سةر 
ئةطةر دادطاي تاوانةكاني نَيودةوَلةتي خؤي نةهاتة سةر خةت ئةوا ئةم ليذنةية هةوَلةكاني بة ئاراستةي  -و

( لـة سيسـتةمي بنـةِرةتي دادطـاي     13ي  )ئةمومةني ئاسايشي نَيودةوَلةتي خباتة طةِر، ضونكة بة ثَيـي مـاددة  
تاوانةكاني نَيودةوَلةتي ئةمومةني ئاسايش دةتوانَيـت هـةر دؤسـيةية  بداتـة دادطـاو دادطـاش ثابةنـدة بـة         

ئةم ليذنةية هةموو هةوَلةكاني خؤي خباتة طةر بؤ ئةوةي عَيراق بََيتة ناو سيسـتةمي   -لَيكؤَلينةوة لَيي. ز
 نَيودةوَلةتي و ببَيتة ئةندام تيايدا. ةتي دادطاي تاوانةكانيبنةِر

 ثةرلةماني كوردستان بودجةية  بؤ بةِرَيوة ضووني كارةكاني ليذنةكة تةرخان بكات. -4
رؤذ تَيثـةِر نـةكات، ضـونكة ئَيسـتا دؤسـيةكة       10داواكارم ئةم ليذنةيـة زؤر بـة ثةلـة ثَيـ  بهَينرَيـت و لـة        -5

كان ئاسانة و بة باشيش دةتوانني كاريطةري خبةينة سةر راي طةرمةو دةسكةوتن و ديكؤمَينت كردني تاوانة
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طش  كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي. لة كؤتاييدا سوثال بو هةموو ئةندامانى ليذنةا مافةكانى مـرؤظ، سـةرو  و   
جَيطر و بِرياِردةر و سةرجةم ئةندامان كة ماندوو بوون بة سةرةدانة مةيدانييةكانيان تا ئامادة كردنى ئةم 

 تة، بؤ بةر دةستى سةرؤكايةتى بةرَيج و ئَيوةا ئةندامانى بةرَيجا ثةرلةمان، زؤر سوثال. راثؤر
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

زؤر سوثال بؤ بةرَيج سةرؤكى ليذنةا مافةكانى مرؤظى ثةرلةمانى كوردستان، ئَيستاش راثؤرتى هاوبةشـى  
 لة مافى ئافرةت دةخوَينرَيتةوة،  ليذنةكانى كؤمةَلطاا مةدةنى و داكؤكى

 ليذنةي ئافرةتان و كؤمةَلطاي مةدةني فةرموو.
 

 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بؤ/ بةرَيج سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

 بابةت/ راثؤرت
 دةستثَي 

ــانى   ــاش رووداوةك ــابى 3ث ــة 2014ا ئ ــتانييةكانى دةرةوةا  لةناوض ــةبمارا   كوردس ــةمامى ث ــة لةئ ــةرَيم، ك ه
تريؤريستانى دةوَلةتى ئيسةمى لة عَيراق و شام ناسراو بة "داعش" بؤ سـةرخةَلكى سـظيلى ئـةو دةظةرانـة.     
ضــةندين تــاوانى مةترســيداريان ئــةمام داوة. ســةدان كــةل بوونةتــة دوربــانى و ســةدانى تــريش دواا          

تاوانـةكان دةضـنة خانـةا تـاوانى جينؤسـايدةوة.  لـةو       جياكردنةويان كراوة، بـة هـةزارانيش ئـاوارة بـوون.     
بِريارا راسثاردنى ليذنة ثةيوةنديـدارةكان   2014-8-8سؤنطةيةوة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لة رؤذا 

)ليذنةا داكؤكيكردن لةمافةكانى ئافرةتـان و ليذنـةا كؤمـةَلى مـةدنى( دا،  بةمةبةسـتى بةدواداضـوون بـؤ        
بةديكؤمَينتكردنى جينؤسايدا شةنطال و دةوروبةرا. وة  ليذنـةا ثةرلـةمان تـةواوا    رةوشى ئاوارةكان و، 

ناوضــةكانى جَيــى مةبةســتمان بةســةركردةوة. لــة هــةر ســَى ثارَيجطــاا دهــؤ  و هــةولَيرو ســلَيمانى، لةطــةَل  
لـة  هةردوو سنوورا ئيـدارةا راثـةِرين و ئيـدارةا طـةرميان. دواا بةدواداضـوونى ليذنـةكانى ثةيوةنديـدار        

ســةردان و ديــدارو بةســةركردنةوة مةيدانييــةكان، طةيشــتينة ضــةند دةر ئــةمامَي ، بةطشــتى بــةم جــؤرةو  
 _لةسةر سَى ئاستدا ثؤلَينى دةكةين:

  ئاستى كؤمةَلطاا نَيودةوَلةتى: _يةكةم
 كؤمــةَلطاا نَيودةوَلــةتى ئــةو تاوانانــةا طروثــى تريؤريســتى داعــش ئــةمامى داون، بــة تــاوانى مةترســيدارو 

 تاوانةكة  كؤمةَلكوذيى ناوزةد دةكةن. ئةمومةنى ئاسايشى نَيودةوَلةتيش بةتاوانى دذ بة مرؤظايةتى ثؤَلَينى
ــدنى         ــة راثةِران ــرَا ل ــةبوازا دةبين ــان ب ــاوارة رؤَلي ــوونى ئ ــةهاناوة ض ــة ب ــةت ب ــانى تايب ــات. رَيكخراوةك دةك

يين دةكرَيـت بة هةر سَي دؤناغي ئاوارة بـوون  . لة بةرامبةر ِرووداوةكان و خَيراييان كة ثَيشبئةركةكانياندا
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بؤ هةرَيمي كوردستان زياتر لة ية  مليؤن و نيو هاووآلتي سيظيل ئاوارةي هةرَيمي كوردستان بووبن. ئةمة 
 سةرةِراي ثةنابةران.

رؤَلى رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان لة بةثريةوة ضوونى ئاوارةكان سةربارا ئاستَي  لة هاوكاريكردن و  -1
ــراوا       بة ــةتى رَيكخ ــةبووة. بةتايب ــتدا ن ــتى ثَيويس ــة ئاس ــة ل ــةوة هاتن ــةو بةدةنط ــةَبم ئ ــان، ب ــةوة هاتني دةنط

ــتى و  ــةكطرتووةكان  بةطش ــتةوخؤ        UNHCR،UNICEFنةتةوةي ــتيةمشان راس ــةم راس ــةتى ئ بةتايب
 بةخؤيان راطةياندوة لة ميانى ديدارو سةردانةكامنان لةطةَلياندا. 

( لـةم ثرسـةدا بةدةنطـةوة هاتنيـان     ICRCخاضـى سـوورا نَيودةوَلـةتى )   ثَيويست بوو رَيكخراوا   -2
( نـــةيانتوانيوة (ICRCهةبوايـــة، بـــةَبم ئـــةوةا ليذنـــةكانى ثةيوةنديـــدارا ثةرلـــةمان تَيبينـــى كـــردووة 

 ئةركةكانى خؤيان لةو رووةوة رابثةِرَينن. 

ئاوارة، لةوانة رَيكخراوةكـانى  ضةند رَيكخراوَيكى تر بةدةنطةوة هاتنيان هةبووة بؤ هاوكارا مرؤيى   -3
كؤمةَلى مةدةنى شارا ئامَيدا، لة ثارَيجطاا دهؤ .  رَيكخراوا مانطى سوورا توركيا كة بةهةماهةنطى 
لةطةَل ثةرلةمانى كوردستان و ليذنةكانى ثةرلةمان كؤمةكيان طةياندؤتة ئاوارةكان. بةَلام لةبةر ئةوةا 

 ارة زؤر زياتر بووة، بؤية ئةو كؤمةكانة كةم بوون.ذمارةو دةبارةا ثَيداويستى سةرةتايى ئاو
رةوةنــدا كوردســتانى لــة طةيانــدنى هــاوارا خــةَلكى ســظيل و ئــاوارةا كوردســتان بةكؤمــةَلطاا              4-

نَيودةوَلةتى بةرز دةنرخَينني، كةمثني و ضابكيةكانى ئةوان كاريطـةرا لـة بةدةنطـةوة هـاتنى كؤمـةَلطاا      
 بةم ثرسة.نَيودةوَلةتى هةبووة تايبةت 

لــةميانى ســةردان و ديــدارمان لةطــةَل نةتةوةيــةكطرتووكان كــة جارَيــ  ئَيمــة ســةردامنان كــردن و           5-
جــارَيكيش لةثةرلــةمان ثَيشــوازميان ىَل كــردن، بةداخــةوة ئــةوان بةبايةخــةوة نةيانِروانيــة دــةبارةا ئــةو  

وة دةيانِروانَيتة طةورةيى ئـةو  تاوانانةا دةرهةق بة خةَلكى شنطال و دةوروبةرا كراوةو، بةضاوا طومانة
تاوانــة. ئــةويش لةبــةر بــوونى رؤتــني و بريؤكراســيةت لــة كاروبارةكانيانــدا، كــة نــةيانتوانيوة لةنجيكــةوة 

 ضاودَيرا رةوشةكة بكةن.

بةسـةدان ضــادرو هاوكــارا    UNHCRلةطـةَل بــوونى تَيبينـى لةســةر رؤَلــى ئـةو رَيكخراوانــة بــةَبم     -6
 ردووة.مرؤيى ثَيشكةش بة ئاوارة ك

رَيكخراوة نَيودةوَلةتيية ثةيوةنديدارةكان بة ثرسـى ئـاوارة ئـةو راسـتييةيان فـةرامؤش كـردووة كـة          -7
رؤذ بــــةرؤذ ذمــــارةا ئــــاوارة رووا لــــة زيادبوونــــةو، ثَيداويســــتيان زؤرتــــر دةبَيــــت. لةبةرامبــــةردا         

 بةدةنطةوةهاتنةكان كةمرت دةبن.

( وَبتـى  15ى نَيودةوَلةتى كة بة رةزامةندا هـةر ) لة رووا سياسييةوة بِريارةكةا ئةمومةنى ئاسايش -8
دةريكرد، ثشتيوانييةكى طةورةا بةدواا خؤيدا هَينا  2014-8-15ئةندام و  ئةندامة هةميشةييةكان، لة رؤذا 

 لة ئاستى وَبتانى ئةوروثا. 

 لةسةر ئاستى عَيراق: _دووةم -9



 149 

ئيتحـادا بةرثرسـيارا سـةرةكيية لـة     حكومـةتى  وئةطةرضى ثرسى كؤة و كؤضـبةران ثرسـَيكى ئيتحاديـة    -1
راثةرانـدنى بةشـى زؤرا ئةركـة مرؤييـةكان، ثَيويسـت بـوو حكومـةتى ئيتحـادا لـة ئـاواكردنى "ضــادرطةا           

مث" هاوكـار بوونايـة، بـةَبم ئـةو بةدةنطـةوة هاتنـة با ليذنةكـةمان بـةدا نـةكرا. لةكاتَيكـدا           ةخَيرا"و "ك
ا عَيـراق و ناوضـة كوردسـتانيية تـازة ئازادكراوةكـان، روويـان       بةشَي  لة ئاوارةكان لـة ناوةِراسـت و خـواروو   

 لةهةرَيمى كوردستان كردووة.
ــةرَيمى      -2 ــاتنى ئاوارةكــانى ه ــةتى بــؤ بــةهاناوة ه ــة لــةدةرطادانى كؤمــةَلطاا نَيودةوَل حكومــةتى ئيتحــادا ل

انانـة بـوون كـة    كوردستان كةمتةرخةم بـووة، يـان هـةر بَيـدةن  بـووة. هَينـدة سـةرداَلى طةيانـدنى ئـةو تاو         
ن، ةم ئةركةش طـرنط داعش دذ بة خةَلكى ناوةِراستى عَيراق و دوتابيان ئةماميان دابوو، كة بةبا ئَيمةوة ئ

بةَبم لة بةرامبةردا ئةوةندة بةرثرسيارَيتى دةستووريى و ياسايى خؤيان لةبةرامبـةر ئـةو دؤخـةا هـةرَيم     
 ثيادة نةكردووة. 

كخراوَيكى عَيرادى سةرتاسـةرا لةكؤمـةكردنى ئـاوارة لـة رَيطـاا لقـةكانى       مانطى سوورا عَيرادى، وة  رَي -3
ــراق         ــتى عَي ــةا طش ــة بودج ــةندة ل ــوون. هةرض ــةم ب ــاردو كةمتةرخ ــةم س ــوورةوة، خ ــانطى س ــتانى م كوردس
ميجانيةيان بؤ دابني دةكرَيت و، بةشى هةرَيمى كوردستانيشى تَيداية. ئةوةندةا ضاويان لة بةشى باشـوورو  

عَيرادة، هَيندة روويان لة ئةو نةهامةتيانـةا هـةرَيمى كوردسـتان نييـة. لـةم رووةوة نوَينـةرانى       ناوةِراستى 
كورد لة ئةمومةنى نيشيتمانى عَيراق نةيانتوانيوة بودجةا لقى كوردستانى مانطى سـوورا عَيرادـى زيـاد    

 بكةن. 
ــاا حكومــ       -4  ــة دامودةزط ــراديش وة  بةشــَي  ل ــبةرانى عَي ــؤة و كؤض ــادا رؤَليــان  وةزارةتــى ك ةتى ئيتح

 لةناوةندةكانى ترا عَيراق ئةطةر خراثرت نةبووبَيت باشرت نةبووة.
رؤَلى نوَينةرانى كوردستان لة ئةمومةنى نيشتيمانى عَيراق لـة طةيانـدنى تـاوانى شـنطال و دةوروبـةرا،       -5

لةضـةند سـاَلى    بة ئةمومـةنى نيشـتيمانى و راا طشـتى عـةرةبى رؤَلَيكـى بةرثرسـيارانة بـووة. هةرضـةندة        
رابردوودا نوَينةرانى كورد لة ئةمومةنى نيشتيمانى عَيراق نةيانتوانيوة فشار لةسـةر حكومـةتى ئيتحـادا    

 دروست بكةن سةبارةت بةدابينكردنى بودجةو هاوكارا زياتر لة رَيطةا وةزارةتى كؤة و كؤضبةرانةوة. 
 لةسةر ئاستى كوردستان: _سَييةم

وثِر بوون و ثةبمارةكانى دةوَلةتى ئيسةمى لةعَيراق و شام )داعش( بة درَيذايى لةبةرئةوةا رووداوةكان كت
كيلؤمةتر سنوورا كوردسـتانى طرتـةوةو، تـاوان و كارةسـاتى خَيـراا بـةدواا خؤيـدا هَينـا، لـة           1100نجيكةا 

ثَيكهـاتوون لـة   ئاوارةبوونى خةَلكى سظيل  لة ثَيكهاتة نةتةوةيى و ئاينيـةكانى دةظـةرةكانى شـةِر، ئاوارةكـان     
ــة "      ــة رووا ئــاينى و ئاينجاشــةوة ل ــد.." ل ــور و ئةرمــةن و ..هت ــد و ئاش ــةرةب و توركمــان و كل "كــورد و ع

 مةسيحى و ئَيجيدا و كاكةيى و سونة و شيعة و شةبة  و هتد..." ثَيكهاتوون.  
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تـة هـؤي   نةبوونى لَيذنةي باآل يـا دامةزراوةيـةكي هـةرَيمي لـة كوردسـتان و، ثةنـي ثَيشـوةختة  بؤ        -1
و ئامارنةكردنى خةَلكى ئاوارةو، ئةمةش طرفتى طةورةا دروست كردووة، لة بةهاناوة ضوونى خَيراا  تؤمار

 دامودةزطاكانى حكومةت و رَيكخراوة ثةيوةنديدارةكان.
نةبوونى "ضادرطةا خَيرا" يان "كامث"ا ثَيش وةخت ئامـادةكراو، واا كـرد ئـةركى حكومـةت و       -2

 مةدةنى ء بيةنة ثةيوةنديدارةكانى تر دورل بنب. رَيكخراوةكانى كؤمةَلى 

خــةَلكى كوردســتان لةئاســتى بةرثرســيارَيتيدا مامةَلــةا كــردووة لةطــةَل ئــةو بارودؤخــة، هــةر لــة    -3
 بةشداريكردن لةهةَلمةتى كؤكردنةوةا كؤمة  و طةياندنى بة ئاوارةكان.

كةبوةكان و ماَبن و بينـاا تـةواو    بةشَيكى ئاوارةكان لةضادرطة و، بةشَيكى تريان لةناو دوتاخبانةو -4
 نيشتةجَين. ونةكراوة 

دورسايى ئاوارة بةزؤرا كةوتؤتة ثارَيجطاا دهؤ ، ئينجا بة رَيذةيـةكى كـةمرت ثارَيجطـاا هـةوَلري و      -5
 دواتر ثارَيجطاا سلَيمانى و ئيدارةا طةرميان.

اوكارييــة مرؤييــةكان نــةبوونى كامــث و ضــادرطة بــؤ تَيكــِراا ئاوارةكــان، واا كــردووة كؤمــة  و ه  -6
 بةيةكسان و هاوسةن  نةطةنة دةست ئةو خةَلكة. 

يةكَي  لة طرفتةكان، بوونى ضةند حاَلةتَيكى دذايةتيكردن لة هاتنى ئـاوارةا عـةرةب بـؤ هـةرَيمى      -7
كوردستان بـةديكرا. هةرضـةندة يـةكَي  لـةهؤكارةكان مةترسـى بـووة لـة طةِرانـةوةا بةعـةرةبكردن، بـةَبم           

كةا ثةرلـةمانى كوردسـتان بةنيطةرانييـةوة دةِروانَيتـة ئـةو حاَلةتانـة و بـةدذا بنـةماكانى         ليذنة هاوبةشـة 
 مافى مرؤظ هةذمارا دةكات. 

ئاوارةكــان و دةزطاكــانى ئيــداريى دةظــةرةكان ضــاوةِروانى بةدةنطــةوةهاتنى زيــاترا ثةرلــةمانى          -8
اذة ثَيـدةدا، ئةمـةش لـةو روانطةيـةا     كوردستانن، لةسةردانى ليذنةكانى ثةرلةماندا ئةو ضـاوةِروانيةيان ئامـ  

 ثَيويستيان بةهاوكارا و كؤمةكى زياتر هةية.

رَيكخراوةكـــانى كؤمـــةَلى مـــةدةنى دةورَيكـــى باشـــيان هـــةبووة لـــة دروســـتكردنى كةمثـــةين بـــؤ     -9
نةا ئةوةش دروستكردنى "ذوورا هاوكاريى مرؤيى رَيكخراوةكـانى  وكؤكردنةوةا كؤمة  بؤ ئاوارةكان، منو

 ةنيية لة ئاستى هةرَيمى كوردستان.كؤمةَلى مةد

رَيكخراوةكــانى كؤمــةَلى مــةدنى رؤَليــان هــةبووة لــة رَيكخســتنى كةســانى خؤبــةخش بةمةبةســتى   -10
 هاوكاريكردنى ئاوارةكان و طةياندنى كؤمة  و دابةشكردنيان.

نـــةبوونى ثةيوةنـــدا و هةماهـــةنطى  لـــةنَيوان رَيكخراوةكـــانى كؤمـــةَلى مـــةدةنى و دامودةزطـــا     -11
 رييةكان. ئيدا

ثَيشـبينى دةكرَيــت طرفتــى طــةورةا تةندروســتى و دةروونـى و كؤمةَبيــةتى  لــةناو ئــةو ضــادرطةو    -12
 شوَينانةدا دروست بنب كة ئاوارةا ىَل نيشتةجَى كراون ئةطةر بةم حاَلةوة مبَيننةوةو نةطوَيجرَينةوة. 

 تةوةرا تايبةت بة ذنان و منداَلان:  _ضوارةم
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واي كوشــتين ســةدان هــاوَبتى، كــة ذن و مناَليشــى تَيــدابووة، بةســةدان ذن و   كرووثــى تريؤريســتى داعــش د 
ليذنةكةمان  . منداَليشي وة  كؤيلة بي خؤي طلداوةتةوة بؤ ئةوةي لة بازاِرةكاني كؤيةيةتيدا بيان رؤشَيت

ئــةو دواي بةدواداضـوون بـؤ ئـةو ثَيشـَيلكاريانةي كـة دةرحـةق بـة ذنـاني ئـاوارة كـراوة، سـةرداني سـةرجةم             
شوَينانةي كرد كة رووبةِرووي ئاوارة بـوون بوونةتـةوة، هـةروةها لـةو كامثانـةي كـة بـؤ ئاوارةكـان دروسـت          
كراوة ضاوي بة ذمارةيةكي زؤر لة دوربانياني دةس  داعش كةوت، بـؤي دةركـةوت كـة داعـش دةسـتدرَيذي      

تى تَيكشكاندني كةسـايةتيان و  سَيكسي بؤ سةر ذنان وة  ضةكَيكي هةرزان وكاريطةر بةكارهَيناوة. بةمةبةس
بةدياريكراويش دوذمنايةتى ئيجيدي و مةسيحيةكان وة  خاوةن تايبةمتةندا لةبريوباوةِريشدا، بةو تاوانـة  
مةترســيدارةيان  بــةدةيان كَيشــةي كؤمةَلايــةتي و دةروونيــان بــؤ خةَلكةكــة و ئاوارةكــانى ئــةو كؤمةَلطايانــة  

 ايندةا نجيكدا كاريطةرييةكاني زؤر زياتر دةردةكةوَيت.دروست كردووة كة ثَيشبينى دةكةين لة ئ

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.. ثةرلةمانتاراني بةِرَيج
دةركردووة كة تايبةتة بة توندوتيذي سَيكسي لة كاتي (  1820) ئةمومةني ئاسايش بِرياري 2008ساَلي 

ناوة كة لة بيةن جةنطاوةرانةوة بـةكار  ملمةنَي ضةكدارييةكاندا. ئةو رةفتارةشى بة تةكتيكَيكي جةنطيي دا
دَيت، ئةو تةكتيكةشي بة هةِرةشـة دانـاوة بـؤ سـةر ئاشـ  و ئاسايشـي نَيودةوَلـةتي و بـة يـةكَي  لـة تاوانـة            
طةورةكاني جةنطي لة دةَلةمـداوة. هـةروةها ئـةو بِريـارة كؤمـةَلَي  خـاَلي دةستنيشـان كـردووة بـؤ ضـؤنَي            

ــةو ذنانــ    ــةَل ئ ــردن لةط ــة ك ــة      مامةَل ــةر بؤي ــةوة. ه ــة بوونةت ــؤِرة توندووتيذيي ــةم ج ــةِرووي ئ ــة رووب ةي ك
ــةرَيج،        ــوةا بـ ــتى ئَيـ ــة بةردةسـ ــان دةخاتـ ــةو بِريارةتـ ــي ئـ ــدا هاوثَيَـ ــةم راثؤرتةيـ ــةَل ئـ ــةمان لةطـ ليذنةكـ
جَيبـــةجَيكردني بةشـــي  لـــةو خاَلانـــة دةكةوَيتـــة ســـةر شـــاني حكومـــةتي هـــةرَيمي كوردســـتان.  داوا لـــة  

ثَيشــنياز دةكــةين بــؤ  .دةكــةين كــة حكومــةت رابســثَيرَيت بــؤ جَيبــةجَيكردنيانســةرؤكايةتي ثةرلــةمانيش 
ــان        ــة ذن ــةوة دذ ب ــ  داعش ــي تريؤريس ــةن كرووث ــة بي ــة ل ــةي ك ــةو تاوانان ــةكاني ئ ــةوةي كاريطةري كةمكردن

 ئةمامدراوةو لةو ثَيناوةشدا:

 :بةثَيويستى دةزانني ئةم هةنطاوانة بطريَيتةبةر
روست بكرَيـت بـؤ دوربانيـاني ذن لـة جـةنطي داعشـى دذ بـة طـةلي كوردسـتان،          دةزطايةكي تايبةت د يةكةم:

ثَيكهاتــةا دةزطاكــة، لةنوَينةرايــةتى هــةموو ئــةو دامودةزطــا ثةيوةنديدارانــة بَيــت كــة تايبــةتن بــة ثرســى    
 .كاروبارا ذنان لة حكومةت و ثةرلةمان و رَيكخراوةكاني كؤمةَلي مةدةني.

لة خؤطرتين ئةو ذن و منداَلانةي كة كةسو كاريان نةماوة "واتة لة ئَيستادا  ناوةندَي  دامبةزرَيت بؤ دووةم:
بـــَى سةرثةرشـــتياران". حكومـــةتى هـــةرَيميش هـــةموو كارئاســـانيةكيان بـــؤ بكـــات بـــؤ فةراهـــةم كردنـــى   

 ثَيداويستييةكانى ئةو ناوةندة.

كـة رووبـةِرووي دةسـتدرَيذي    بةثةلة كار بكرَيت بؤ ضارةسةري دةرووني و كؤمةَلايةتي ئةو ذنانةي  سَييةم:
بوونةتةوةو، خـةَلكي دةظةرةكـة و هـةموو بيـة  لـة رةضـاوكردنى تايبةمتةنـديان و ضـؤنَي  مةمةَلـةكردن          

 لةطةَل دوربانييةكاندا هؤشيار بكرَينةوة، 
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سةدان ذن لةبيةن تريؤريستانى داعش دواا جياكردنةوةيان لة خَيجانـةكانيان بـردراون. ثَيويسـتة     ضوارةم:
ومةت و ثةرلةمان لةهةموو ئاستةكانى ناوخؤيى و نَيودةوَلةتى كار بكات بؤدؤزينـةوةا ضارةنووسـيان و   حك

 هةوَل بؤ هَينانةوةيان بدةن. 
 بةرَيجان، سةرؤكى ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشنيارة طشتييةكان هاوكارم كا  سابر دةخوينَيتةوة. 

 بةرَيج سابر حممود : 
 يارةطشتيةكان بةمةبةستى ضارةسةر:ثَيشن _ضوارةم

ــان   -1 ــتةيةكى تايبـــةت بـــة بةهاناوةضـــوون بـــؤ رووداوة كتوثِرةكـــان يـ دروســـتكردنى ئةمومـــةن يـــان دةسـ
نةخوازراوةكان. ئةطةر ثَيشرت لةهةرَيمدا ئةمومةنَيكى لةم شَيوةية هةبوايـة دةيتـوانى زووتـر لـة دـةبارةا      

لَيقةوماوانــدا هــاتووة. لةبةرئــةوة لةئَيســتاو بــؤ ثَيشــبينى  مةينةتييــةكان كــةم بكاتــةوة كةبةســةر ئــاوارةو  
 روودانى هةر رووداوَيكى تر، بوونى ئةمومةنى بةهاناوةضوون بةثَيويست دةزانرَيت.

ا مرؤيـى. سـاَبنة لـة بودجـةا طشـتى طوذمةيـةكى بـؤ تـةرخان         َيكى تايبةت بكرَيتةوة بـؤ هاوكـار  سندود -2
رَيطةا دةرةوةش دةدرَيت، خبرَيتـة ئـةو سـندودةوة. تـةنيا بـؤ رووداوا      بكرَيت و، هةر كؤمةكَيكى دارايى لة 

ئاوارةبوون و كارةساتةكان خةرج بكرَيت بِرو بيةني كؤمـة  بـةخش بـة شـةفايف ِروون بكاتـةوة و ِراثـؤرتي       
 سَي مانطي بدات بة ثةرلةماني كوردستان و ِراي طش  .

ن ثةرلةمانى كوردستان و حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ    هةَلمةتَيكى نوَيى نَيودةوَلةتى بكرَيت لةبية -3
 بةهانةوة هاتنى ئاوارة و دابينكردنى ثَيداويستيةكانيان.  

هةوَلدان بؤ طةِراندنـةوةا خـةَلكى ئـةو ناوضـانةا ئـازادكراون، ئةمـةش دواا  دَلنياكردنيـان لـة دووبـارة           -4
 ئاوارة نةبوونةوةيان.

 كان و ثؤلَين كردنيان بة شَيوازَيكى زانستى.تؤمار و سةرذمَيركردنى ئاوارة -5
ــتية       -6 ــى ثَيداويس ــةَل دابينكردن ــةتى، لةط ــتانداردا نَيودةوَل ــةماا س ــةر بن ــ  لةس ــةند كامثَي ــةوةا ض كردن

طشتييةكان. لة رووا كاتةوة ثةلة بكرَيت بـؤ ئـةو مةبةسـتة. بؤئـةوةش داوا بكرَيـت يؤنـامى لـة كوردسـتان         
 اوة خَيرا بكةن لة دهؤ  و هةوَلري و سلَيمانى و طةرميان.ثةن و هةوَلةكانيان لةم ثَين

دروســتكردنى مــانطى ســوورا كوردســتانى لةســةر بنةمايــة  كــة شــةرعيةتى دــانونى بةدةســت بهَينَيــت    -7
لةبيةن كؤمةَلى نَيودةوَلةتيشةوة. تا ئةمة دةكرَيت داوا بكرَيت لـة حكومـةتى ئيتحـادا بودجـةا ثَيويسـت      

 وردستانى مانطى سوورا عَيرادى.خباتة بةردةست لقى ك
هةَلمــةتَيكى فــراوان رابطةيةنــدرَيت دذا ســةرهةَلدانى هــةر نةزعةيــةكى رةطــةز ثةرســتى " راســيجم" و    -8

دذايةتيكردنى هةر نةتةوةية  يان ئاينَي . كة ئةمة دذا بنةماكانى دميوكراسـى و ياسـا نَيودةوَلةتيةكانـة.    
ــةدةنى و كةناَلــ   ــةَلى م ــانى كؤم ــةن.     رَيكخراوةك ــة بك ــةم ثرس ــةر ئ ــار لةس ــثَيردرَين ك ــدن رابس ةكانى راطةيان

ليذنةكةا ثةرلـةمان ضـةند حاَلـةتَيكى لـةو رةفتارانـة تَيبينـى كـردووةو، ثَيويسـتة ئـةو رةفتارانـة بـةتاوان            
 لةدةَلةم بدرَين تاوةكو ببَيتة رةدعَي  و ثةرة نةسَينن.
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ان و حكومــةتى هــةرَيم بــؤ هةماهــةنطي كــردن  راســثاردنى ليذنــة ثةيوةنديــدارةكانى ثةرلــةمانى كوردســت-9
لةطــةَل كةناَلــةكانى راطةيانــدن بؤئــةوةا بةشــَيوازَيكى بةرثرســيارانةتر و مةدةنيانــة و لةبةرضــاوطرتنى        

  بارودؤخى كوردستان رووماَل و رةفتار لةطةَل رووداوةكاندا بكةن. 
فراوان كـة ئـةوةا داعـش دةيكـات طوزارشـت      درَين بؤ راطةياندنى هةَلمةتَيكى بـةر ريزانايانى ئاينى رابسَث -10

نييــة لــة هــيض بنةمايــةكى ئــاينى ئيســةم ء، وةَبمــى ئــةو دةنطانــةش بدرَيتــةوة كةشــةرعيةت دةدةن بــةو    
 تاوانانةا كة داعش ئةمامى داوةو دةدات.

ونةتـة دةسـت داعـش و    وبودجةيةكى تايبةت تةرخان بكرَيت بؤ ئاوةدانكردنةوةا ئةو دةظةرانـةا كةوت / 12
 ازادكراون، ضونكة بةشَيكى زؤرا دامودةزطاكانيان تَي  داوة و وَيران كردووة.ئ

ووداوةكــان و كــاركردن لــة ئاســتى نَيودةوَلةتيــدا بــؤ كؤمــةككردنى دةرةبووكردنــةوةا زيانلَيكــةوتووانى ِر/13
 زياترا ئةو خةَلكةو هةَلمةتَيكى ئاوةدانى دةست ثَيبكرَيت.

ــةدام و دوتاخب /14 ــةند ش ــتة ض ــايةتى و    ثَيويس ــةناوا كةس ــرَين و، ب ــت بك ــ  دروس ــخانةو ثاركَي ــةو نةخؤش ان
يةكانةوة ناوبندرَين لةكوردستاندا، تاوةكو لة بـارا دةروونـى و مةعنةويـةوة    يدوربانيانى ئَيجيدا و مةسيح

 ةوينةوةا نيطةرانييةكانى ئةو ثَيكهاتانة دةبَيت.كاريطةرا لةسةر ِر

داوانة وة  دةرفةت بؤ يةكِريجي هَيجة كوردستانييةكان لـة ئاسـتى   ووثَيويستة كارا جدا بكرَيت ئةو ِر/ 15
بةتايبـةتيش   ،باشوورا كوردستان لةبية  و، لةطةَل ثارضةكانى ترا كوردستانيشـدا دةرهاوَيشـتةا هـةبَيت   

هَيجة كوردستانييةكانى باكوورو رؤذهةَبت و رؤذئاوا رؤَلى نيشتيمانيىء نةتةوةيى خؤيان بينى، كة جَيطةا 
جانينة. نة  بةثَيَـةوانةوة. بؤيـة لـةبارا سياسـيىء نةتةوةييـةوة ثَيويسـتة ثةرلـةمان رؤَل ببينَيـت لـة          ثَي

 سازدانى كؤنطرةا نةتةوةيى و تةماشاكةر نةبَيت. 

آلتي و( هـاو 11437كـة ذمارةيـان )   ا كوردسـتان بكرَيـت لـة خَورئـاوا    آلتيـاني شـنطال  وثَيويستة هاوكـاري هاو /16
( يـان منـداَلن.   3768( يان لة كةمثي نةورؤز دةذين كـة ) 5776ادةكردني ئةم ِراثؤرتة  )دةبَيت بة طش  تا ئام

بارودؤخَيكى زؤر خراثـدا ذيـان دةطـوزةرَينن. ثَيويسـتة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان        لـة حـاَلى حـازردا لـة    
 بةزوويى ثَيداويستيان بؤ دابني بكات.

 :ادا شةنطال و دةوروبةريلة بارةا جينؤسا _ثَينجةم
كؤبوونةوةيةكى فراوانى سازدا، سةبارةت بة دؤزينةوةا ميكانيجمى بِرياردان  8-21ليذنةا هاوبةش لة رؤذا 

دا شةنطال و دةروبةرا لةبيةن ثةرلةمانى كوردستانةوة. بؤ ئةو مةبةستة ميواندارا سـةرؤكى  يلةجينؤسا
ضـياا شـةنطال و، رَيكخراوةكـانى     دةستةا مافةكانى مرؤظ و، نوَينةرا وةزارةتـى شـةهيدان و، شـايةحتاَلَيكى   

تايبةت بة ثرسى جينؤسايدو شارةزايانى بـوارا جينؤسـايدا كـرد، لـةهؤَلى ثـةناطريا ثةرلـةمان. زؤرينـةا        
ئامادةبووان لةطةَل ئةوةبوون، بِريار بدرَيت لةسةر جينؤسـايدا شـةنطال و دةوروبـةرا. جـةختيان كـردةوة      

 ئةمامى داوة دةضنة خانةا تاوانى جينؤسايدةوة. ئةو تاوانانةا داعش لة شةنطال و دةوروبةرا
 ا شةنطال و دةوروبةرا:يدهةنطاوةكانى بِرياردان لة جينؤسا _شةشةم
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ئَيجيديـةكان ضـةندين جـار تووشـى تـاوانى كؤمـةَلكوذيى و        2014-8-3لة دةورانى مَيـذووةو تـا رؤذا    -1
ردنيـان دراوةو لـة شـاَبوةكانى ئةن اليشـدا     ةوة هـةوَلى دِرك  1831نةتةوة. لـة سـاَلى   وراطواسنت و لةناوبردن بو

و رؤذانى دواتر، بةسةدان كةسيان كؤمـةَلكوذكراون و بةسـةدان    8-3ضةندينيان ئةن الكراون. لةتاوانى رؤذا 
اون و فرؤشـراون. بةسـةدان كـةل بـةزؤر بريوباوِريـان      درذن و كَيان دواا دابِراندنيان لة خَيجانةكانيان بـر 

 هةزاريان بة زؤر ئاوارةو دةربةدةركراون.ثَي طؤِريون. بة سةدان 
بايةخدان بـةداتاو ئامـار و تؤمـار بـؤ ئـةم دؤسـيةية زؤر طرنطـة، لةوانـة كؤكردنـةوةا زانيـارا لـة             -2

اونـــان و كؤكردنـــةوةو دابِرانـــدنى خَيجانـــةكان و بـــارةا كوشـــنت و بدـــةكردن و ئةشـــكةمةدان و بـــةزؤر ِر
وثى تريؤريستى داعش طروان و كَان، لةطةَل ديدو روانطةا را( و فرؤشتنى ذنسراطواستنى بةزؤر )تهجري د

 بؤ كؤمةَلكوذيى و،  لةناوبردنى كوردانى ئَيجيدا.

ــراوا    -3 ــتة رَيكخ ــينطةا     UNAMIثَيويس ــادارا نووس ــة ئاط ــت، ك ــثَيردرَيت و داواا ىَل بكرَي رابس
شـار خـا  املعـين مبنـع     راوَيذكارا تايبةت بة رَيطرا لةجينؤسايد لة نةتةوةيةكطرتوةكان بكات )مكتب مست

اببـادة اجلماعيــة( تيمــى كؤكردنــةوةا زانيــارا و شـيكردنةوةا زانيارييــةكان رةوانــةا هــةرَيمى كوردســتان   
بةمةبةســتى طرتنةبــةرا رَيوشــوَينى ثَيويســت، ضــونكة ئــةم تاوانــة هــةموو بنــةما ياســاييةكانى           ،بكــات

 كؤمةَلكوذيى لةخؤ دةطرَيت.

شةبةكدا ثَيويستة دؤخى كاكةييةكانيش لةبـةر ضـاو بطريَيـت، كـة     لةثاَل ئَيجيديةكان و مةسيحى و  -4
لةم رووداوانةدا ئةوانيش هاوشَيوةا ثَيكهاتةكانى تر، لَييـان ئـاوارة بـوون. لةبةرئـةوةا زؤربـةيان لةناوضـة       

كان دةذَين، بؤية هـةبوونى مةترسـى لةسـةر ئـةوانيش بـةدوور نازانرَيـت. لـةم        تازة ئازادكراوة كوردستانيية
ــانى      ووةِر ــدييان ثيش ــت و، تايبةمتةن ــاودَيرا بكرَي ــةوردا ض ــان ب ــتاوة، بارودؤخي ــة ئَيس ــةر ل ــتة ه وة ثَيويس

نةتةوةيةكطرتوةكان و، نوَينةرا وَبتان لةهةرَيم بدرَيت. بؤئةوةا ثـَيش وةخـت رَيطـرا بكرَيـت لةئةطـةرا      
ــان      ــش ي ــةن داع ــةريان لةبي ــةَلكوذيى لةبةرامب ــاوانَيكى كؤم ــتدرَيذيى و، ت ــةر دةس ــةر ه ــرا  طه ــى ت رووثَيك

تريؤريستى، ضونكة لة ئَيستادا دؤخى ئةوان بةثَيى ثَيوةرا نَيودةوَلةتى دةكةوَيتة ذَيـر بنـةماا )ابسـتجابة    
 على القلق( و ئاطاداركرنةوةا ثَيش وةخت.  تبعثللحابت التى 

تـةنيا بـؤ ئـةو    هةرضةندة لة كوردستاندا دادطايةكى تايبةت نييةو، دادطاا باَبا تاوانةكانى عَيراق  -5
لةبيـةن رذَيمـى بةعسـى لةناوضـووا عَيرادـةوة ئةمامـدراون.        2003بـؤ  1968تاوانانة دانراوة كـة لـة سـاَلانى    

ووةوة. هةروةها ياسـاكانى عَيرادـى بـةركاريش لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا بؤشـايى وكـةموكوِريان هةيـة لـةم رِ          
كـة بةيـة  وشـةش نـاو و تـاوانى "جينؤسـايد،        1969(ا سـاَلى  111بةتايبةتى دانونى عقوباتى عَيرادى ذمارة )

genocide   ا تيــا نــةهاتووة. لةبــةر ئــةوةش بِريــاردان لةبيــةن ثةرلةمانــةوة ثــَيش بِريــارا دادطــا، هــيض"
رَيطرييةكى ياسايى نييةو، لة دةسةَبتى ثةرلةمانة ئةو بِريـارة دةربكـات. لةبـةر ئـةوة بةثَيويسـتى دةزانـني       

يدا شـةنطال و دةوروبـةرا دةربكـات و كؤمـةَلَي  ئيجرائـاتى تايبـةتى تيـا ديـارا         ثةرلةمان بِريارا جينؤسا
 بكات. ثرؤذة بِرياريش لةو بارةيةوة بة ذمارةا ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة.
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تاوانبــارو تؤمــةتبارةكانى ئةمامــدةرا تــاوانى شـــةنطال و دةوروبــةرا، بــريتني لــة داعــش بـــة          -6
ةكانى يا بةغدادا. واتة بيةنى بةرامبةر ديارن و خؤيان لة رَيطةا ثَيطة ئةلكرتؤنيسةركردايةتى ئةبوبةكر

خؤيانةوة بة ئاشكرا ثةخشى هةموو جؤرة تاوانةكان دةكةن و، وة  دةسـتكةوت ثيشـانى راا طشـتى دةدةن.    
ئةمسـاَلدا  -8-15(ا رؤذا 2170ئةمومةنى ئاسايشـى نَيودةوَلـةتيش، بةفـةرمى تاوانبـارانى لـة بِريـارا ذمـارة )       

 ئةطةري ئةوةش هةية ئةم ليستة فراوان بكرَيت . بةليستَي  ناساند.

ــاوانى      -7 ــةو وَينــةا ت ــتةو كةلوثــةل و بةَلط ــتةو تايبــةت بــة كةرةس ــةكى شايس كردنــةوةا مؤزةخانةي
 شةنطال و دةوروبةراء، زانستيانة بةديكؤمَينتكردنى تاوانةكة.

جينؤسايدا شةنطال و دةوروبـةرا و، لـةو رؤذةدا   ا هةموو ساَلَي  ديارا بكرَيت بةرؤذا 8-3رؤذا  -8
 يةكان بكرَيتةوة.ييادا دوربان

كؤنطرةيةكى نَيودةوَلةتى بؤ جينؤسايدا شةنطال لةهةولَيرا ثايتةختى كوردستان ساز بكرَيـت لـة    -9
ئـةو  ةكان و نوَينـةرا وَبتـان بانطهَيشـتى    يـ ئايندةيةكى نجيكداو، شارةزايانى جينؤسايدو ناوةندة نَيودةوَلةتي

 كؤنطرةية بكرَيت.

لة ئَيستاوة تيم دروست بكرَيت بؤ كـاتى ئـازادبوونى شـةنطال و دةوروبـةرا بةمةبةسـتى طـةِران و        -10
 ةكان و دياريكردن و دةرهَينانيان بة شَيوازَيكى زانستى.يثشكنني بؤ طؤِرا دورباني

تى لـة بةدةنطـةوة   بِريار دةركردن لة بارةا جينؤسايدا شةنطال و دةوروبةرا وة  بةشَيكى بنـةِرة  -11
هــاتن، لةطــةَليا دةتوانرَيــت حيمايــةا نَيودةوَلــةتى ثةيــدا بكرَيــت و، هاوكــارو دَلنياييــة  دروســت دةكــات و، 

ةكان و ثَيكهاتةكانى تر،  كة كـؤة نةكـةن و، نيشـتيمانى    يدةرفةتي باشرت دةداتة كوردانى ئَيجيدي و مةسيحي
ظاتيكـان لـة دهؤكـةوة رايطةيانـد كـة ثَيويسـتة لـة ئاسـتى         خؤيان بةجَى نةهَيَلن. وةكو ضؤن نوَينةرا ثاثـاا  

 نَيودةوَلةتيدا ثارَيجطارا لةم ثَيكهاتةو ئةوانى تريش بكرَيت. 

كةمتةرخةمى لة رؤَلى نوَينةرايـةتى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان هةيـة لةبـةريتانيا، لةكاتَيكـدا         -12
( ئةندامـة هةميشـةييةكةا ئةمومـةنى    15)لةسةر ثَيشنيارا وَبتى بـةريتانيا ئـةو بئيحةيـة لةبيـةن هـةر      

ئاسايشى نَيودةوَلةتيةوة بِريارا لَيدراو  ثةسةند كرا كة كردارةكانى داعشيان بـةتاوانى مةترسـيدار ناسـاند،    
بة ئيجافةكردنى دوو وشةا وة   " دادطاييكردنى ئةمامدةران" لةناو ئـةو بئيحةيـة دةتـوانرا لـة داداطـاا      

بكرَيتةوة، يان كةيسةكة بربَيتة دادطـاا نَيودةوَلـةتى. بـةَبم ئـةوة نـةكرا. ئَيسـتاش        نَيودةوَلةتى ئةو مةلةفة
 دةوتوانرَيت ئةو دؤسيةية بة ئاراستةا "دادطاا بهاا" كة لة تايبةمتةندا ئةو دادطايةشة، جبوَلَيندرَيت.

ــاا        -13 ــة دادط ــدام ل ــة ئةن ــراق ببَيت ــات عَي ــتان داوا بك ــةمانى كوردس ــةرمى ثةرل ــتة بةف ــاوانى ثَيويس ت
وا ثةرلةمان و لةم خولةا ثةرلةمانيشدا ونَيودةوَلةتى ناسراو بة "دادطاا  رؤما". هةرضةندة لة خوىل ثَيش

ى عَيرادةوة ئةو داوايةيان كردووة. بةَبم هَيشـتا  يثةرلةمانتارانى كوردستان لة رَيطةا ئةمومةنى نيشتيمان
 بَيئاكامة. 
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 سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان و    ينة بةردةست ثةرلـةمانى كوردسـتان و  لةكؤتاييدا دواا ئةوةا ئةم راثؤرتة دةخة
 سةرجةم ئةندامانى بةِرَيجا ثةرلةمان، داواكارين ئةم دانيشتنة بة بِريارا طرن  و ثَيويست بطاتة ئةمام.  

 لةطةَل ِرَيجدا
هاوثَيَـى  لةطةَل دةدى ِراثؤرتى ليذنةا هاوبةش، هـةردوو دةدـى بِريـارا ئةمومـةنى ئاسايشـى تايبـةت بـة        

 ِراثؤرتةكة و سوثاستان دةكةين.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

زؤر سوثال بؤ سةرؤكايةتى هـةردوو ليذنـةا كاروبـارا كؤمةَلةطـةا مـةدةنى و ليذنـةا داكـؤكى كـردن لـة          
نى كؤمةَلطــةا مــافى ئافرةتــان بــؤ ِراثؤرتةكــةيان، لَيــرةدا بــة ثَيويســتى دةزانــني بــةخَيرهاتنى ِرَيكخراوةكــا   

مةدةنى و كةمثينةكانى بةهاناوةضـوونى كـوردانى ئَيجيـدا دةسـتى طرووثـى داعـش دةكـةين كـة ئَيسـتا لـة           
ثةرلةمانى كوردستان ئامادةن، هةروةها بةخَيرهاتنى بةِرَيج د.كمال طِرةيى نوَينةرا ِرَيكخراوا )ئةكسوسى( 

ــة تاوانــ    ــدة ب ــى تايبةتةمةن ــة ِرَيكخراوَيك ــةين ك ــةريتانى دةك ــة   ب ــة ب ــةِرَيجا ئامادةي ــةكان و ب ة نَيودةوَلةتيي
شَيوةيةكى خؤبةخشانة كار لة ثرسى بةجينؤسايد ناساندنى تاوانةكانى دذ بة ئَيجيديةكان بكات، ئَيستا داوا 
لــة بــةِرَيجان ســةرؤكايةتى هــةردوو ليذنــةا دارايــى و ليذنــةا دةســتثاكى ثةرلــةمان دةكــةين كــة ِراثؤرتــة     

 ةن، كا  عمر فةرموو.هاوبةشةكةيان ثَيشكةش بك
 بةِرَيج عمر صاحل عمر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم، بــةِرَيجان ئةنــدامانى ثةرلــةمان، دواا دانيشــتنى ســةرؤ  ليذنــةكان و ســةرؤكى    
فراكسيؤنةكان لةطةَل سةرؤكايةتى ثةرلةمان، ئَيمة هةر دواا ئةوة ضةندين دانيشتنى هاوبةمشان ئةمامدا، 
لة ئةمامدا ئةو ِراثؤرتة دةرضوو، ليذنةا دارايى و ليذنةا دةست ثاكى ِراثؤرتةكى هاوبةش ئامادة كـردووة  
لةسةر دؤخى ثَيشمةرطة، داواا ىَل بـوردن دةكـةم ئةطـةر سـؤرانييةكةا مـن زؤر بـاش نـةبَى، لةسـةر دؤخـى          

 ثَيشمةرطة كة لة خوارةوة ئاماذةا ثَيدرا ب ةرموون.
مةرطة بةشَيكة لة هَيـجا بـةرطرا عَيرادـىء خةرجييـةكانى ثَيويسـتة لـة ضوارضـَيوةا        هةرضةندة ثَيش     

خةرجيية سةروةرييةكانى حكومةتى عَيرادـدا ثـارةا بـؤ تـةرخان بكرَيـت، بـةَبم تـاوةكو ئَيسـتا حكومـةتى          
ناوةندا خةرجىء ضةكى ثَيشمةرطةا دابينةكردووةو حكومةتى هةرَيمى كوردستانيش لـة بودجـةا خـؤا    

 نة ثرت لة ية  ترليؤنء سآسةد مليار دينار بؤ خةرجييةكانى ثَيشمةرطة تةرخان دةكات.ساَب
لة دؤخى ئاساييدا بؤ مانطَيكى ثَيشمةرطة نجيكةا سةدوبيسـت مليـار دينـار ثَيويسـتةء لـة كـاتى نائاسـاييدا        

جـدا هةيـة بـؤ    خةرجى هَيجةكانى ثَيشمةرطة بةردةوام ِروو لـة زيادبوونـةو ئةمـةش ثَيويسـتى بـةثةنَيكى      
 ثارةداركردنى خةرجييةكانى.

 طرفتة سةرةكييةكان:
 يةكةم: مووضةو بودجةا ثَيشمةرطة:
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هاتووة، بةرَيككةوتنَي   2014لة ماددةا نؤيةم، بِرطةا ثَينجةمى ثِرؤذةا ياساا بودجةا عَيراددا بؤ ساَلى   
وردستان، خةرجى هَيجةكانى لة نَيوان ئةمومةنى وةزيرانى عَيراقء ئةمومةنى وةزيرانى هةرَيمى ك

ثاسةوانى هةرَيمى كوردستان )ثَيشمةرطة( لة دابينكردنى مووضةو ضة ء ثَيداويستييةكانى لةبيةن 
 حكومةتى ناوةندييةوة خةرجدةكرَيت  بةمةرجَي  لةطةَل دةستورا عَيراددا بطومَيت.

ووةو جَيبةجَينةكراوة، بةثَيى ةوة ئةم بابةتة بةشَيوازا جياواز لة ياساا بودجةدا هات2007لة ساَلى 
( ترليؤن دينارا خةرجى هَيجا ثَيشمةرطةا 9تةوةدوعاتى حكومةتى ناوةند تاوةكو ئَيستا زياتر لة  )

 نةداوة.
 ئةوةا طرنطة لةم دؤسييةدا:

ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان هَيجا ثَيشمةرطة بكاتة هَيجَيكى رَيكخراوة و ِراهَيندراو ء ذمارةا 
تى ثَيشمةرطة دياريكراو بَيتء ثَيدانى ثلةو ثؤست لةسةر بنةماا لَيهاتوويى بَيت، بدانة نائاسايىء دروس

 ناياساييةكان نةهَيَلدرَيت.
 دووةم: طرفتى ضة  

ثاش هاتنى رَيكخراوا تريؤرستى داعش، سوثاا عَيراق ضةندين ناوضةا ضؤَلكردو هَيجةكانى ثَيشمةرطة لة 
رتنةوة، دوو سةربازطةا طةورةا كةس ء كةيوان بةضة ء جبةخانةيةكى ضةندين ناوضة جَيطايان ط

 طةورة كةوتة دةست هَيجةكانى ثَيشمةرطة.
ضوار كةتيبةا طةورة لةم ماعةسكةرانةدا هةبوون، كة كةتيبةا ئةندازياراء نةدَليةو ثةيوةنداء 

(مليمى و 155ء مةدفةعى )مةدفةعى بوون لةطةلًََ نةخؤشخانةا سةربازا، لة ِرووا ضةكةوة جطة لة دةبابة
ناديلةا ئةشخال و دةيان هةزار ضةكى ديكةا سووكى وة  ضةكى سوو ء ناوةندا وة  دؤشكةو ار 
بيجىء بيكةسىء ئَيم فؤر ....هتد  دةستبةسةردا طريا. )زانيارميان بةذمارة لةبةردةستةو ئاِراستةا بيةنى 

 اذةمان ثَينةداوة(.ثةيوةنديدارا دةكةينء لةبةر دؤخةكة لةم راثؤرتةدا ئام
 بةشى هةرة زؤرا ئةم ضةكانة نةكةوتووةتة دةست وةزارةتى ثَيشمةرطة.

 ين:دةوام ناكةن و خانةنشينى ناياسا سَييةم: طرفتى ئةو ثَيشمةرطانةا
( هةزار 426ذمارةا ئةو كةسانةا بةناوا ثَيشمةرطةو ثَيشمةرطةا خانةنشني مووضة وةردةطرن، نجيكةا )

ا ئةمانة وة  ثَيشمةرطة مووضة وةردةطرن كارا ثَيشمةرطايةتى ناكةن تةنيا كةسةو بةشَيكى زؤر
مووضةكة وةردةطرن، بؤ ِرَيطريكردن لةم دياردةية داوامان لة ديوانى ضاودَيرا دارايى كرد لةطةل ليذنةا 

تاش دابةشكردنى مووضةا وةزارةتى ثَيشمةرطةدا بِروات و دةبارةا ئةم  طرفتةمان بؤ دياري بكات و ئَيس
 ليذنةكة لةكاردان.

ذمارةيةكى زؤر هاووَبتى بة بَي ئةوةا هيض خجمةتَيكي ثيشمةرطايةتيان هةبَيت بة ثلةا جؤراو جؤرا 
( هةزار كةل، ئةمة جطة لةوةا نادادا و 90سةربازا خانةنشينكراونء ذمارةيان نجي  دةبَيتةوة لة )

 ى وَبت دروستكردووة.طةندةَلييةء بارطرانى لةسةر وةزارةتى ثَيشمةرطةو داراي
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 ضوارةم:طرفتى نةسرييةو كؤمة  و سووتةمةنى:
بةشَيكى زؤرا ثَيشمةرطةكان ئاماذة بةوةدةكةن كة ئةو نةسرييةو سووتةمةنيانةا كةدابيندةكرَيت لةبيةن 
ضةند بةرثرسَيكةوة بؤ بةرذةوةندا تايبةتى بةكاردَيت و خراث دابةشكردنيش لة كؤمةكةكاندا هةية و 

 ة وةزارةت رَيكي خباتةوة، هةندَي  بةرةا جةن  تاوةكو ئَيستا كؤمةكةكانيان ثَينةطةيشتووة.ثَيويست
 ثَيشنيارو راسثاردةو ضارةسةرةكان: 

يةكةم: سةبارةت بةبةشة بودجةا هةرَيمى كوردستان لة بودجةا طشتى عَيراق ، ليذنةا دانوستانكارا 
% كؤا طشتى بودجةا عَيراق وة  ثشكى هةرَيم 17 كورد لة بةغدا دةبَى ثَيداطريا بكات لةسةر ئةوةا
 دابينبكرَيت، ئةوجا خةرجيي سةروةرا دياريبكرَيت.

 % كؤا خةرجى هَيجا بةرطرا عَيراق بدرَيتة هةرَيمى كوردستان.17يان  
لة مةعةسكةرةكان  9/6/2014دووةم: سةبارةت بةو ضة  و تةدةمةنييانةا حكومةتى عَيراق كة لة دواا 

شمةرطةوة دةس  بةسةردا طريا، ثَيمان باشة وةزارةتى ثَيشمةرطة راطةياندراوَي  بَةوبكاتةوة، لةبيةن ثَي
ماوةية  دياريبكات كة لة ية  مان  زياتر نةبَيت و داوابكات كة هةموو ئةو ضة  و تةدةمةنيانة بؤ 

ةا لةدةستدابطريَيت وةزارةت بطةِرَيتةوة، بةثَيَةوانةوة لة دواا وادةا دياريكراو هةركةل ئةو ضةكان
 بدرَيتة دادطا.

سَييةم: سةبارةت بة خواردنى ثَيشمةرطة ثَيمانباشة لةبِرا ئةوةا ثارةا خواردن بدرَيتة بةرثرسة 
حيجبييةكان و ثاشان بكرَيتة خواردن، هةرية  لة ميحورةكان، بدرَيت بة تةندةرو بةمةش رَيطا لة 

 بةفرِيؤدانى سامانى طشتى دةطريَيت.
ةنطاوةكانى وةزارةتى ثَيشمةرطة جدا بكرَيتةوة بؤ ثَيداضوونةوة بة ليستى مووضةا ضوارةم: ه

ثَيشمةرطةو ئةوانةا دةوام ناكةنء مووضة وةردةطرن، لة ليستى مووضة دةربهَيندرَيت، ثَيداضوونةوةا 
 جدا بؤ ليستى خانةنشيانانى ثَيشمةرطة بكرَيتء كارة ناياساييةكان دةربكرَيت.

باشة بردنى ئؤتؤمبيَلى كةسى لةبيةن ثَيشمةرطةوة بؤ بةرةكانى جةن  نةمَينَيت و ئةمة  ثَينجةم: ثَيمان
 طرفتى طةورةا دروستكردووة.

شةشةم: ثَيمان باشة بةكارهَينانى موبايل و ِراطةياندنةكانء سةردانى بةرثرسةكانء هاووَبتيان  بؤ 
 وة.بةرةكانى جةن  لةبيةن وةزارةتى ثَيشمةرطةوة رَي  خبرَيتة

حةوتةم: ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان داوابكات لة حكومةتى عَيرادى كؤا خةرجى ئاوارةكان 
خباتة ئةستؤا خؤا، ضونكة سةرجةمى ئةو ناوضانة لةذَير دةسةَبتى حكومةتى عَيراددا بوونء ئَيستا 

ئةو ناوضةيةا رَيكخراوا داعش داطريا كردوونء حكومةتى عَيراديش خةرجىء ثَيداويستييةكانى 
 .ِراطرتووةو ثارةا تةرخانكراو بؤ خةرجييةكانيش دةطةِرَيتةوة خةزَينةا ناوةندا

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
 بةشى هةشتةم د.عجت تةواوا دةكات، فةرموو.
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 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيارا هةشتةمةوة لةم ِراثؤرتة لة ِراستى دا بة هاوبةشى لةطةَل  بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، لة
ليذنةا نةزاهة و ليذنةا دارايى و وةبةرهَينان و ئابوورا ئامادة كراوة، لة ثَيشنيارا هةشتةم ئةمة وة  

تارة ثرؤذةيةكة بؤ بةِرَيجتانى دةخوَينمةوة بةهيواا ئةوةا لة كؤتايى دا سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ثةرلةمان
بةِرَيجكان بة بِريارَا دةرا بَوَينن، ِراثؤرتةكة بال لةوة دةكات ضؤن بتوانني مووضة نجمةكانى ثَيشمةرطة 

 دا مانطى (2014 )كة مووضةيان كةمة بِرَي  لة مووضةيان زياد بكةين بؤ ئةو ثَينج مانطةا كة ماوة لة ساَلى
مة ئةمة فيئاتةكانيانة لةناو هَيجا ثَيشمةرطةدا لة ، ضونكة ثَيشمةرطة كة مووضةا نج(12و 11و  10و 9و  8 )

(  501 ) اجونديةوة دةست ثَى دةكات كة كةمرتين مووضةا هةية لة ناو هَيجا ثَيشمةرطةدا كة مووضةكة
هةزار دينار، نائيبى عةريحم مووضةكةا بريتية  (546)مووضةكةا بريتية لة  هةزار دينارة، جوندا ئةوةل

هةزار دينار، رةئيسى عورةفا مووضةكةا ( 627)عةريحم مووضةكةا بريتية لة هةزار دينار،  (584) لة
هةزار دينار، ضونكة ئةم ثَيشمةرطة مووضة نجمانة كة زؤرترين ثَيكهاتةا ثَيشمةرطة ثَي   (656)بريتية لة 

هةزار ثَيشمةرطةية لة هَيجا ثَيشمةرطةا كوردستاندا، كةمرتين  (90)دةهَينن بة نجيكةا ذمارةيان 
هةزار دينارة لة مانطَي ، بكرَا  (656)هةزارة، زؤرترينيش (  501) ووضةيان وة  بؤ بةِرَيجتامن بال كردم

فيئةيةا ثَيشمةرطة، ئةم ثَينج مانطةا كة ماوة هةر  5هةزار دينار بؤ هةمووا، بؤ هةموو ئةم  (700)بة 
طرنطى زانى ئةم ِراثؤرتة خباتة  هةزار دينارا بدرَيتَى، بؤية ليذنةا دارايى بة  (700)ثَيشمةرطةية  

بةردةم بةِرَيجتان بة مةبةستى طةياندنى بةبيةنة ثةيوةنديدارةكان، يان هةر لَيرةدا داوا لة بةِرَيج 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكان دةكةين لة هؤَلى ثةرلةمان بيكةن بة بِريار، ئةم ثاَلثشتة 

دا بؤ جَى بةجَى كردنى ئةم  2014لة ساَلى  (12و 11و  10و  9و  8)مانطةكانى مان  بَى وة   (5)دارايية بؤ
ثةنة ئةم بيةنة ثةيوةنديدارانة دةتوانن ثارةكةا دابني بكةن، ثَيشنيارا كردووة ليذنةا دارايى كة ئةم 

ج مانطةكة، بة ينار بؤ هةر ثَينمليار د 54بِرة ثارةية لةبيةن حكومةتى هةرَيمةوة دابني بكرَا كة دةكاتة 
مليؤن دؤبر، وةزارةتى دارايى و وةزارةتى سامانة سروشتييةكان كؤكردنةوةا باجى كؤمثانيا (  45)كةا يجن

باج  2014كة لة  نةيان داوة بة حكومةت ياخود ئةو شةش مانطةا 2013طةورةكانى كوردستان كة لة ساَلى 
بكرَيت، بةشَيوةيةكى ناِراستةوخؤ يان ئةوةتا  لةسةر كؤمثانياكان كؤبكرَيتةوة دةرزا ناوخؤيى و دةرةكى

سةرجةم وةزارةتةكانى تر كة داهاتى خؤيانيان هةية بةخششى كؤمثانيا طةورةكانى كوردستان لة ساآلن كة 
دازامَيكى زؤردةكةن يان ئةو سةندودةا كة بؤ كؤمةكى هَيجا ثَيشمةرطةا كوردستان لةبيةن بةِرَيج 

بانطةوازا بؤ كرا و ِرَيكخراوة خَيرخوازيةكان ئةخري شت كة لَيرة تةسجيل  سةرؤكى هةرَيمى كوردستانةوة
ثَيشمةرطة  مليؤن دؤبر تةرخان كراوة كة بودجةيةكى ئيجافية بؤ هَيجا (70)حدودا  نةكراوة بِرَي  ثارة بة

 مانتارة بةِرَيجةكانثةرلة ثةرلةمان و زياد بكةن لة كؤتايى دا داوا لة سةرؤكايةتى لةوةش دةتوانن بِرَي  لة ثارة
 بةِرَيجان ئةمة جَيطرةوةابة بِريار دةرضَيت لة ثةرلةمان بؤ ئةوةا ئةمة ثةنَيكى خَيراية،  انشاءهللدةكةين 

هيض ِراسثاردة وبِريارَيكى ثةرلةمان نيية كة لة ثَيشوو تردا دراوة سةبارةت بة ثَيشمةرطة، ئةمة تةنها 
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 (700)داين كة كةمرتين مووضة بؤ ثَيشمةرطة  2014مانطةا لة ساَلى  5ثةنَيكى خَيرا وكاتيية بؤ ئةوةا ئةو 
 هةزار دينار بَى، زؤر سوثال.

 ) سةرؤكى ثةرلةمان(:صادق بةِرَيج د.يوسحم حممد
زؤر سوثال بؤ سةرؤكايةتى هةردوو ليذنةا دةستثاكى و ليذنةا دارايى و كاروبارا ئابوورا و وةبةرهَينان 

با بةِرَيج سةرؤكى ليذنةا تةندروستى ب ةرموَيت بؤ ثَيشكةشكردنى راثؤرتى بؤ راثؤرتةكةيان، ئَيستا 
 تةندروستى و ذينطة.

  ا حممود عبداللة:بةِرَيج زول
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى نثَيش دةستثَيكرد ةم كؤبوونةوة نائاسايية، ثَيويستةثَيشةكى من دةستخؤشيت لَيدةكةم بؤ بةستنى ئ

َيجت ئاطاداربكةمةوة لةسةر مةترسى راا ليذنةكةمان لةسةر رةوشى تةندروستى راثؤرتةكةم دةمةوَا بةِر

ئاوارةكان كة بة هؤا نةبوونى ئاودةست و ئاو و ئاوةِرؤ و زؤرا ئاوارةكان لة ناو يةكدا و هةروةها نةبوونى 

ر كارةساتَيكى كةمثَيكى ثَيويست لة ناوياندا، ئَيمة لة ذَير هةِرةشةا مةترسييةكى طةورةداين، يان لة ذَي

طةورةا بَلاوبوونةوةا نةخؤشى داين، بؤية من لَيرةدا داوا لة بةِرَيجتان و سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى 

كوردستان و لة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان و هةموو وَلاتانى دراوسَى و هاوكارامنان و رَيكخراوة حكومييةكان 

اندارد بؤ ئاوارةكان و شوَينى تايبةت بؤ كؤكردنةوةا دةكةم كة ثةلة بكرَيت لة دروست كردنى كةمثَيكى ست

ثاشةِرؤا مرؤيى و نامرؤييةكان، بؤ ئةوةا رَيطة بطرين لةو كارةساتةا كة ئَيمة مةترسيمان لَيى هةية، 

بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيج ئةندامانى ثةرلةمان، لةسةر ِراسثاردةا بةِرَيج دةستةا سةرؤكايةتى 

كةمان دابةش بووين بةسةر ثارَيجطاكانى )هةولَير، دهؤ ، كةركوو ، طةرميان( ثةرلةمان، ليذنة

 بةمةبةستى لةنجيكةوة ئاطاداربوون لة بارودؤخى تةندروستى هَيجا ثَيشمةرطةو ئاوارةكان .

لةسةردانة مةيدانةكامنان بؤمان دةركةوت، كة لة بةشَي  لةناوضةكان تاِرادةية  بارودؤخى هَيجا 

بةراورد بةجارةكانى ثَيشووتر لة هةندَا ناوضة باش بوو، بةَبم لة بةشَي  لة ناوضةكانى تر ثَيشمةرطة بة 

لة ِرووا ثَيداويستى تةندروستى زؤر خراث بوون و لة هةندَا شوَين مامناوةندة، وة دواا كؤتايى هاتنى 

نةمان دةست نيشان [ ليذنةكةمان كؤبووةوة و سةرجةم ئةو خاَب19/8/2014سةردانةكامنان لة بةروارا ]
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كرد، كة لة ئَيستادا بةثَيويستى دةزانني ثةلةا ىَل بكرَيت و بيةنى ثةيوةنديدارا لَي ئاطادار بكرَيتةوة بؤ 

 جَيبةجَى كردنى:

 يةكةم، دهؤ :     

ثَيشمةرطة: )ميحوةرةكانى سحَية +ماوةران+ بةعشيقة( ئةو ميحوةرانة بوون كة ئَيمة سةردامنان كرد،  -1

ا باشي  لة ِرووا ثَيداويستيية تةندروستييةكانةوة لة ئاستَيكى زؤر خراثدا بوون، بة جؤرَي  كة ميحوةر

هيض ثَيداويستييةكي تةندروستييان بنةبوو، لةطةَل ئةوةشدا لة خةتى دووةمى جةن  كة بنكةا 

وةندميان بة تةندروستى لَيية بة دوورا زياتر لة نيوسةعات دوورة لَييانةوة، بةَبم هةر ئةوكات ثةي

وةزيرا تةندروستييةوة كرد كة ِرؤذانة سةيارةا فرياطوزارا طةِرؤكيان بؤ بنَيرَيت و ثَيداويستييةكانيان 

 بؤ دابني بكات.

لة ميحوةرةكانى ترا ئةم ناوضةية، بة طشتى ثَيداويستى لة دةرمان و سةيارةا فرياطوزارا زؤر باش بوو، 

 استَيكى زؤر خراثداية.بةَبم شَيوازا هةَلطرتنى دةرمان لة ئ

(، لة سنوورا ثارَيجطاا َيدرةئاوارةكان: ئاوارةكانى كؤمةَلطاا )شاريا+خانكَى+سحَية+باجد كندال، باع -2

[ ئاوارة هةية، دابةش بوون بةسةر كةمث و خوَيندنطاكاندا، بةشَيكى زؤريان 600000دهؤ ، زياتر لة ]

تريان لةسةر شةدامةكان بوون، بةهؤا ئةوةا ئاوارةيةكى  لةناو ماَل و بيناا تةواو نةكراودان، بةشَيكى

يةكجار زؤر ِرووا لةم ثارَيجطاية كردووة،  هةرضةند لة ِرووا ثَيداويستيية تةندروستييةكان و دابني 

كردنى دكتؤر و كارمةندةوة خجمةتى باش دةكرَين، بةَبم لةبةر ئةوةا نةخؤشخانةكان و بنكة 

ئاوارةكان ثاَلةثةستؤا زؤريان لةسةرة، بؤ منوونة: لة بنكةا تةندروستى كاتى تةندروستيية كاتيةكانى ناو 

[ نةخؤش بينراوة، وةلة بنكة تةندروستييةكةا ئةو ناحيةيةدا لة 450خانكَى لة ماوةا سَى سةعات ]

[ دوو هةزار و ثَينج سةد نةخؤش بينراوة، بؤية بةدَلنياييةوة لةطةَل بوونى ئةو 2500ية  شةو ِرؤذدا ]

هةموو ئاوارانة ثَيويستييةكان زياتر دةبن، كؤطاكان بةرطةا مانطَي  زياتر ناطرن، وةلةطةَل ئةوةشدا بةهؤا 

 نةبوونى ئاوةِرؤ لةناو ئاوارةكاندا، مةترسى بَةوبوونةوةا نةخؤشيية درميةكامنان لةسةرة.
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ى ئيش كردن لةطةَل سةردانى ثَيشمةرطة بريندارةكان لة نةخؤشخانةكانى فرياكةوتن، بةهةماهةنط -3

كاديرا ثجيشكى لة نةخؤشخانةكاندا، بؤ ثَيجانني لةسةر ذمارةا بريندارةكان و جؤرا برين و ثَيداويستى 

 ِرؤذانة و هةماهةنطى لةطةَل جَيطاا بةرثرل بؤ جَيبةجَيكردنى ثَيداويستييةكانيان.

وون لة نجيكةوة لةسةر ذمارةا سةردانى ِرؤذانة بؤ نةخؤشخانةكانى شارا دهؤ ، بؤ ئةطةرا بةدواداض -4

بريندارةكان، كة ِرؤذانة دةطةنة نةخؤشخانة و ضؤنيةتى ضارةسةركردن و هةماهةنطى لةطةَل كارطَيِرا ئةو 

 نةخؤشخانةية و دابني كردنى دةرمانى ثَيويست.

 ، هاوكارا و هةماهةنطى لةطةَل بةِرَيوةبةرايةتى تةندروستى لة دةزاو ناحيةكانى ثارَيجطاا دهؤ -5

بةتايبةتى ئةوانةا كة ذمارةيةكى زؤرا ئاوارةا لَيبوو، كؤبوونةوة لةطةَل وةزيرا تةندروستى هةرَيمى 

كوردستان لة بةِرَيوةبةرايةتى طشتى دهؤ ، بةمةبةستى زانيارا لةسةر ئامادةكارا وةزارةت بؤ دابني 

كؤطاكانى وةزارةت و ضؤنيةتى دابني كردنى ثَيداويستى ئاوارةكان، هَيجةكانى ثَيشمةرطة، ِرَيذةا دةرمان لة 

كردنى كاديرا تةندروستى، بؤ بةِرَيوةبردنى خَيوةتطةا ئاوارةكان و دابني كردنى بودجةيةكى تايبةت بؤ 

كِرينى دةرمان و ثَيويستى تايبةت، تةركيج لةسةر ئاوارةكان كة لة دهؤ  دانيشتوون بكرَيت، ضونكة 

 ثارَيجطاكانى تر نيشتةجَين.ذمارةيان دووجارا ئةو ئاوارانةن كة لة 

ةكان و ناحكومييةكان بكرَيت كة لة هةرَيم ئيش دةكةن، لة يكؤبوونةوة لةطةَل ِرَيكخراوة حكومي -6

ثارَيجطاا دهؤ  بة هةماهةنطى لةطةَل تةندروستى دهؤ  و وةرطرتنى زانيارا لةسةر ثةنى ئةم 

يةتى ثَيشكةش كردنى خجمةتطوزارا باشرت، ِرَيكخراوانة و دابني كردنى ثَيداويستى ئاوارةكان و ضؤن

 بةتايبةتى تةختى منداَل و ئافرةت و بةساَبضووان.

هةماهةنطى لةطةَل بةِرَيوةبةرايةتى تةندروستى بؤ دابينكردنى دةرمان و دكتؤرا ثسثؤر و كاديرا ترا  -7

ؤ تيمة طةِرؤكةكان ثَيويست بؤ نةخؤشخانةكانى ترا دةظةرا شَيخان و دابني كردنى دةرمانى ثَيويست ب

 لةناو ضادرطةكان.
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هةماهةنطى لة ضؤنيةتى بةرطرا كردن لة طواستنةوةا نةخؤشى لة بةينى ئاوارةكان و هةروةها  -8

 هةماهةنطى بؤ دروستكردنى تيمى طةِرؤ  بؤ ئيش كردن لةو خَيوةتطايانةدا.

ؤذدا بة مةبةستى ثَيشوازا [ كاتذمَير لة ية  ِر24دروستكردنى تيمةكانى تةندروستى بؤ ئيش كردن ] -9

 كردن لة ئاوارةكانى دةظةرا شنطال و كؤمةَلطةكانى ]ديرةبوون، باتَيل، شاريا، باعةدرَا و بلش[.

هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى تةندروستى بؤ ِرةزامةندا لةسةر خؤبةخش كردنى دكتؤرةكانى دةرضووا  -10

ى دامةزراندن، لةبيةن ئةمومةنى وةزارةتةوة و نوَا، بؤ ئيش كردن لة دةزطاكانى تةندروستى تا كات

ى تناردنى دوو تيم بؤ ضياا شنطال بةمةبةستى ضارةسةرا تةندروستى، هاوكات لةطةَل بةِرَيوةبةراية

 تةندروستى بارزان هةماهةنطى كراوة بؤ دابني كردنى كةل و ثةل و كاديرا تةندروستى ثَيويست.

 شاندا ثةرلةمانى ئةَلمانى و بةريتانى بةتايبةتى كةمثى خانكَى.سةردانى كةمثى ئاوارةكان لةطةَل  -11

سةردانى كردن و كؤبوونةوة لةطةَل ئةمومةنى ثارَيجطاا دهؤ ، بؤ هةماهةنطى ضؤنيةتى  -12

 بةِرَيوةبردنى ئاوارةكان.

 ثَيشنيازا ليذنة بؤ ضارةسةركردنى كةموكوِرييةكان لة ثارَيجطاا دهؤ  لة كاتي ئَيستادا:

كردنى تيمى تةندروستى طةِرؤ  بة ثَيى ثَيويستى ثَيشمةرطة لةبةرةكانى جةنطدا بةتايبةتى لة دابين -1

 ميحوةرا باشي  .

هةلطرتن و كؤطاكردنى دةرمان لة هةر شوَينَي  بة ثَيى رَينمايية تةندروستى يةكان لةبةرةكانى  -2

 جةن  و  بنكةا كةمثى ئاوارةكان.

تن لة جياتى ئةو ئؤتؤمبيةنةا كة لة بةرةكانى جةنطدا بة [ ئؤتؤمبَيلى فرياكةو10دابني كردنى ] -3

 جَيماون.

دابينكردنى بودجةيةكى تايبةت بؤ ئامادةكردنى خواردنى ِرؤذانة بؤ تيمةكانى بةهاناضوون و  -4

 فرياكةوتن.
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دابني كردنى دةرمانى ثَيويست و كةل و ثةىل ثجيشكى و تيمةكانى فرياكةوتن و سةنتةرةكانى ثجيشكى  -5

ا هةموو دةزاو ناحيةكانى ثارَيجطا بة شَيوةيةكى خَيرا، ضونكة ئاوارةكان لة هةموو لةسةنتةر

ناوضةية  دابةشبوون، ئةمامدانى كوتان )ظاطسيندان( و دابينكردنى كةل و ثةىل خؤثاراسنت لة 

 نةخؤشييةكان و بةهاوكارا لةطةَل ِرَيكخراوةكان و بةتايبةتى يونيسَيحم.

[ كاديرا تةندروستى بة شَيوةيةكى خَيرا بؤ ثِركردنةوةا ئةو 150][ دكتؤر و 50دامةزراندنى ] -6

 بؤشاييةا لة تةندروستى دهؤكدا هةية.

ثةلةكردن لة دروست كردنى خيوةتطا طواستنةوةا نةخؤشييةكان لة نيوان  ئاوارةكان و بةتايبةتى  -7

ت بؤ ذمارةيةكى زؤرا منداَلةكان كة ئَيستا لة حاَلةتى ناتةندروست دا دةذين بة شَيوازَيكى تةندروس

 ئاوارةكان، ضونكة دواكةوتنى دةبَيتة ئةطةرا دروستبوون و.

داواكارا لة وَبتانى دؤست بكرَا بؤ دروستكردنى نةخؤشخانةيةكى مةيدانى لةكةمثةكاندا ئةوةا كة  -8

ئاسانكارا ثجيشكى ىَل هةية وة  ثشكنني و ضارةسةرا و نةشتةرطةرا، داواكارا لة مانطى سوورا 

ى و خاضى سوورا نَيودةوَلةتى بكرَيت ثةلة بكات لة دابينكردنى كةل و ثةىل تةندروستى عرياد

 بةرةكانى شةِر بةتايبةتى لة نةخؤشخانةكان و فرياكةوتن.

ثةلةكردن لة دابينكردنى دةرمان و كةل و ثةىل ثجيشكى جؤراوجؤر، ضونكة كؤطاا ئَيستاا ثارَيجطاا  -9

 دهؤ  بةشى زياتر لة مانطَي  ناكات.

داوابكرَيت لة ِرَيكخراوةكانى نَيودةوَلةايكؤلؤجتى بؤ ثةلةكردن لة دابينكردنى تيمةكانى ضارةسةرا  -10

 نةخؤشيةكانى دةروونى و مَيشكى، ضونكة سياا ئاوارةكان لة ئاستَيكى زؤر خراثداية.

لة ثاككردنى  ثَيويستة بةِرَيوةبةرايةتيةكان و وةزارةتةكانى ثةيوةنديدار بؤ ضاودَيريكردن و دَلنيابوون -11

ئاوا خواردنةوة و دروست كردنى ئاودةست و ئاوةِرؤ بؤ فِرَيدانى ثاشةِرؤا مرؤيى و نامرؤيى لةناو 

كةمثى ئاوارةكاندا، ضونكة حاَلةتى ثيسبوون بة طشتى و ثيسبوونى ئاوا خواردنةوة بةتايبةتى 

 لةسةرمان.كارةساتَيكى تةندروستى طةورة دروست دةكات، كة وا هةِرةشةيةكى طةورةية 
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دابينكردنى ماكوتة )ظاكسيندان( لة سةرضاوةا جيهانى باوةِر ثَيكراو و دةستثَيكردنى كوتانى  -12

جؤراوجؤر بؤ ئاوارةكان و بة تايبةتى منداَلةكان و ِرَيطريكردن لة بَةوبوونةوةا نةخؤشي، ئةمة 

   بوو.ؤميحوةرا ده

 دووةم، ثارَيجطاا هةولَير: 

  ثَيشمةرطة: )ميحوةرا خازر( -1

 هَيجا ثَيشمةرطة لةو ميحوةرةدا لة ِرووا ثَيداويستى تةندروستى زؤر باش بوو.

ئاوارةكان، كة ئاوارةكانى خةبات و عةنكاوة دةطرَيتةوة: خةبات ئاوارةيةكى زؤرا لَيية لة ِرووا -2

كةين ثَيداويستى تةندروستى، ِرؤذانة تيمى طةِرؤ  هةية، بةَبم وةكو ثَيويست نيية بؤية ثَيشنيار دة

تيمةكان زياد بكرَين، ئاوارةكانى عةنكاوة بةطشتى بارودؤخيان ئَيستا باشة بةهؤا ئةوةا بنكةا 

( حةظدة هةزار ئاوارة ثَيويستيان بة 17000تةندروستى نجيكة لَييانةوة كَيشةيان نيية، بةَبم نجيكةا )

 دابني كردنى خجمةت طوزارا تةندروستى زياتر و باشرت هةية.

ةرا)كةركو  و موصل( ميحوةرةكانى ثَيشمةرطة لة )دووز خورماتوو، طوَير، مةمخور، دوبج، سَييةم، ميحو

كةركوو ( ئةو ميحوةرانة بوون كة سةردامنان كردن، بةطشتى ئةو ميحوةرانة لةرووا دابني كردنى دةرمان 

ويستى ثجيشكى [ لة تةلوةرد، هيض ثَيدا70بارةطاا ليواا ]و ثَيداويستة تةندروستييةكانةوة باش نيية، 

نيية، نة دةرمان، نة ثَيداويستى ثجيشكى، نة دكتؤر، نة ياريدةدةرا ثجيشكى، نجيكرتين بنكةا تةندروستى 

( سةعات دوورة لَييانةوة، 1نيوسةعات دوورة لَييانةوة لةهةمان كاتدا نةخؤشخانةةا دوزخورماتوو )

 ا طوزارا سةرةتاييان بنةبوو.سةيارةا فرياكةوتنى خَيرا) ئيسعاف( دابني نةكراوة و هيض فري

 ( بنكةا تةندروستى ىَل نجيكة، بةَبم ثَيداويستى بة فرياطوزارا سةرةتايى هةية.16ليواا ) -

( سكرتاريةتى كةركوو  بةرامبةر حةا صيناعة  بة طشتى خراث نةبوو، بةَبم ثَيويستى 2بارةطاا ليواا ) -

 بة فرياطوزارا سةرةتايى هةية.
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داويستى تةندروستيمان نةبينى تةنانةت سةرةتايةكانيش، لة ناو دوبجدا ية  بنكةا دوبج، هيض ثَي -

 تةندروستى هةية كةبةشى خةلكى ناوضةكةش ناكات.

دوزخوورماتوو، لة سةنطةرةكانى هَيجا بةرطرا، فرياطوزارا سةرةتايى نيية و بنكةا تةندروستى  -

 (دةدة دوورة لَييانةوة.30)

 ى تةندروستى نيية.طوَيِر، هيض ثَيداويست -

 مةمخوور: هيض ثَيداويستَيكى تةندروستى نيية، لةطةَل ئةوةشدا ئةو ناوضةية دووثش  و مارا زؤرة. -

بة نيسبةت ئاوارةكانةوة لةناو مةمخور كةمثى ئاوارةكانى ثةكةكة هةية كة جاريكى تر ئاوارةبوونةوة، 

و بة وتةا خؤيان نة ثَيداويستى ثجيشكيان بؤ [ كةسن لة بارَيكى نالةباردان 12000ذمارةيان نَيجيكةا ]

 دابني كراوةو نة بنكةا تةندروستى طةِرؤ  سةردانيان دةكات. 

 ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات بؤ ئةم ناوضانة:

لة هةموو بةرةكانى جةنطدا )خةتى يةكةم( ثَيويستة صندودى فرياطوزارا سةرةتايى هةبَيت و لة  -1

َيتة دوايانةوة، هةموو ثَيداويستيية تةندروستييةكان هةبَيت )خةتى دووةم(ا جةنطدا كة دةكةو

كةثَي  هاتبَيت لة )ثجيش  و كارمةندا تةندروستى، دةرمان بة ثَيى ثَيويستى ثَيشمةرطة، سةيارةا 

 فرياكةوتنى خَيرا (.

 ثَيويستة ئاوارةكان بنكةيةكى تةندروستى كاتيان بؤ دابني بكرَيت لةبةر زؤرا ذمارةيان و رؤذانة -2

 بنكةا تةندروستى طةِرؤ  سةردانيان بكات.

 دابني كردنى ضةند سةياريةكى فرياكةوتنى خَيرا )اسعاف(بة ثَيى ثَيويستى ئةو ناوضةية. -3

ميحوةرا ضوارةم ناوضةا طةرميان بوو كة ئةو شوَينانةا كةبةسةرمان كردةوة )ئيدارةا طةرميان 

 بوو. +خانةدني+ ميحوةرا جةلةوب، نةخؤشخانةا طشتى كةبر(

 ثَيشمةرطة لة )ميحوةرا جةلةوب(  -1
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ى ثَيشةوةا بةرةكانى جةن  هيض فرياكةوتنى سةرةتايى نةبيندرا لة هَيَلى دواوةا بةرةكانى جةن  لة هَيَل

تةنها دوو سةيارةا فرياكةوتنى خَيراو دوو كارمةندا تةندروستيمان بينى و ثجيشكى لَينةبوو، لة هةمان 

ا سَى سةيارةا فرياكةوتنى خَيرا هةية، شايةنى باسة طرفتى طةورة هةية لة كاتدا لةدةزاا خانةدني تةنه

رةوانةكردنى ثَيشمةرطةا بريندار كة بؤ نةخؤشخانةا طشتى كةبر دةطوازرَينةوة، بةَلام توانا و خجمةت 

طوزاريةكانى ئةو نةخؤشخانةية سنوردارة، بؤية هةندَيكيان دووبارة رةوانةا نةخؤشخانةا فرياكةوتنى 

 سلَيمانى دةكرَين كة ئةمةش كاتَيكى زؤر دةخايةنَيت و لةوانةية مةترسى دروست بكات لة سةر ذيانيان. 

سةردانى طوندا ]مَيخال[مان كرد كة كاكةييةكان لَيى نيشتةجَى بوون، لةرووا ثَيداويستى  -2

 تةندروستى لة ئاستَيكى باش دابوون. 

دني هةية و بة شَيوةيةكى بَةو  دابةش بوون ورا دةزاا خانةونجيكةا شةش هةزار ئاوارة لةسن  -3

بةسةر شار و طوندةكانى ئةو ناوضةيةدا، ئَيمة توانيمان تةنها سةردانى ئاوارةكانى )صاَلح ئاغا ( 

بكةين كة بة شَيوةا كؤكراوة لةية  شوَيندا بوون و ئةمانة عةرب بوون و خةَلكى شارةبان بوون، 

 كرابوو تةنانةت لة رووا تةندروستييةوة.هيض جؤرة ثَيداويستيكيان بؤ دابني نة

دواتر سةردانى نةخؤشخانةا طشتى كةبرمان كرد، بةرَيوةبةرا بةرَيوةبةرايةتى طشتى كةبر و 

بةرَيوةبةرا طشتى نةخؤشخانةا طشتى و بةرَيوةبةرا دةزطاا )تةندروستى ثَيشمةرطة(ا كةبرمان بينى، 

ستؤيةكى زؤرا لةسةرة، بةهؤا ئةو بارودؤخةا شةِرةوة، شايةنى باسة نةخؤشخانةا طشتى كةبر ثاَلةثة

لةبةر ئةوةا لة خاَلى بةرةكانى جةنطةوة نجيكة، ئاوارةيةكى زؤر و بريندارَيكى زؤر ِرووا تَيدةكات، بؤية 

 ثَيشنياز دةكةين بة: 

بةتى لةو دابني كردنى ِرَيذةا زياترا دةرمان بؤ بةِرَيوةبةرايةتيةكةيان تا كؤتايي هاتنى جةن  بةتاي -1

ناوضةيةدا، هةروةها دابني كردنى ثَيداويستيةكانى ذوورا نةشتةرطةرا نةخؤشخانةا طشتى كةبر، بؤ 

 ئةوةا بريندارةكان ثَيويستيان بة طواستنةوة نةبَيت بؤ نةخؤشخانةكانى سلَيمانى.
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ن بة ثَيى دابني كردنى تيمى تةندروستى طةرؤ  بؤ ناو ئاوارةكان رؤذانة بةردةوام و رَيذةا تيمةكا -2

 ثَيويستى ئاوارةكان دابندرَيت .

و ثَيويستة ذمارةيةكي زيارتر لة سةيارةا فرياكةوتنى خَيرا )اسعاف( دابني بكرَيت بؤ ئةو ناوضةية،  -3

بةِرَيوةبةرايةتيةكةيان كؤمةَلَي  داواكارا بة ثةلةيان ئاراستةا ئَيمة كردووة، هاوثَيَى دةكةين لةطةَل 

 ثَيض لةطةَل راسثاردةكانى يةكةمى راثؤرتى ثَيشوومان، زؤر سوثال.ِراثؤرتةكة، هةروةها هاو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثال بؤ سةرؤكايةتى ليذنةا تةندروستى سةرجةم ئةندامانى ئةم ليذنةية بؤ راثؤرتةكةيان، 
ووة لة بيةن ذمارةا ياسايى بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان ياداشتَيكمان بةدةست طةيشت

[ ئةندامى ثةرلةمان ئيمجاا كردووة، داوا دةكةن بة ثَيى 42ئةندامانى ثةرلةمان ئيمجا كراوة نَيجيكةا ]
[ لة ثَيِرةوا ناوخؤ، هةردوو راثؤرتى ليذنةا ثَيشمةرطة و ناوخؤ، هةروةها ليذنةا داراييشيان 9ماددةا ]

َيمة، بةَلام داواا ئةوة دةكةن كة راثؤرتةكانى ليذنةا ثَيشمةرطة و نووسيوة، بةَلام درةن  طةيشتة دةستى ئ
ناوخؤ و دارايى خوَيندنةوةيان بة نهَينى بَيت و ط توطؤ كردن لةسةر كؤا راثؤرتةكانيش لة ناو هؤَلى 
ثةرلةمان بة نهَينى بَيت، بؤ ئةوةا راثؤرتةكان و ط توطؤكان نةبنة سةرضاوةا زانيارا، كا  طؤران 

 نيجاميت هةية  نودتةا 
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةطةر بكرَيت تةرحةكة دوو جؤر بَيت، راثؤرتةكة، هةموو ئةندامان لةبةر دةستيانة، كاتَي  
دةخوَيندرَيتةوة بؤ ئةوةية بََيتة ثرؤتؤكؤل، ئةطةر زةروورة راثؤرتةكة نهَينى بَيت هةر ثَيويست دةكات 

نةخوَيندرَيتةوة، ضونكة لةبةر دةستمانداية و دواتريش ناضَيتة ثرؤتؤكؤل، بةَلام ئةطةر بؤ كؤا  راثؤرتةكة
دانيشتنةكةش بَيت و جةلسةكة نهَينى بَيت ثَيم واية ئةمة شتَيكى ديكةية، بة راا من زةروور نيية 

و ئةندامان وجودا دانيشتنةكة نهَينى بَيت، دةكرَيت راثؤرتةكة نةخوَيندرَيتةوة لة بةر دةستى هةمو
 هةية.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثال، كا  فةرهاد فةرموو،

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوا[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيجان من ثَيم واية ثَيويست ناكات نهَينى بَيت، ضونكة نهَينييةكان ثَيشرت با دوذمن هةية.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
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[ لة ثَيِرةوا ناوخؤا 9ئَيستا ذمارةا ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كردووة ئَيمة بة ثَيى ماددةا ]
ثةرلةمان دةخيةينة دةنطدانةوة، داواا ئةوة كراوة كة خوَيندنةوةا ئةم دوو راثؤرتة و ط توطؤ كردن 

[كةل لةطةَلداية، كَى لةطةَلدا نيية  37بكرَيتة نهَينى، كَى لةطةَلداية  ] لةسةر كؤا راثؤرتةكان
[ ئةندام ثةرلةمان ئيمجاا كردووة 42[كةل لة طةَلدا نيية، كةواتة ثةسةند كرا، سةير ئةوةية ]26]

 اطةياندنيباشة كةواتة ثةسند كرا، ئَيستا داوا لة ِر [كةل دةنطى ثَيدا.37لةسةر ياداشتةكة، بةَلام ]
 ثةرلةمان دةكةين كة دانيشتنةكة بكةنة نهَيين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
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دانيشــتنةكةمان بــةناوا طــةىل كوردســتانةوة دةكةينــةوة، خــوىل ضــوارةمى هةَلبــذاردن، ســاَلى يةكــةم، خــوىل  
، بةرنامةا كار: ثشت بةسنت بـة  2014/ 25/8(ي نائاسايي، رؤذا دانيشنت 2ةم، دانيشتنى ذمارة )طرَيدانى دوو

ا 1992(ا سـاَلى  1(ي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )49حوكمي بِرطةي )دووةم( لة ماددةي )
(ي نائاسايي سـاَلي  2مارة )هةمواركراو، دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةا كارا دانيشتنى ذ

 25/8/2014ا ثَيش نيـوةِرؤا رؤذا دوو شـةممة، رَيكـةوتى    11يةكةمي خوىل ضوارةمى هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
 بةم شَيوةية بَيت:

خوَيندنةوةو ط توطؤ كردني راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةماني كوردستان لةسةر دؤخي دةزاي  -1
 نيية جَيناكؤكةكان.شةنطال و ناوضة كوردستا

 ئَيستاش داوا لة بةِرَيج شامؤ شَيخؤ دةكةم بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتةكةي با ب ةرموَيت.
 بةِرَيج شامؤ شيخؤ نعمؤ:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
)ثةيام و طازية  ذ شنطاب ئةن ال كرا بؤ ثةرلـةمانآ كوردسـتانآ(، طاظـا مـروظ تةماشـاا ديروكـا تراجيـديا        

( جينـو  70َي ثـرت ذ ) نكـوردَين ئَيـجدا هـةلطرآ جـؤر و جـةفا      د دكة خؤياية دناظ ظآ ديرؤكآ دورللةتَى كيم
ضونكة رةهةكا كةظنارا ميللةتآ  ،سايد و فةرمانا نة، ئةو ئةن الَين ثَيشى سةد ساب دهاتنة سةر ئَيجديا بتنَى

كرن، راستة ل وا ضـاخى  ةدكورد بوون و بري و باوةرآ خوة يَي ئؤىل نةدطوهارتن و ئاخا كوردستانآ ضول ن
ة دكرن طؤرستان نةمة طازا هةبوو نةمة هـاوار هـةبوو نةمـة كوردسـتانةكا ئـازاد هـةبوو نةمـة        كوردستان ل

سةرؤكةكآ مينا بارزانى هةبوو نةمة ثةرلةمان و حكومةت و ثارتَين نةتةويى و كوردستانى هةبوون، لةوما 
ثارضة كرن و ئةم ئَيجدا ذا دناظدة بوونة ضار ثارضة  داطريكةرا ئةم نجيكى دِركرنآ كرن و كوردستان ضار

 و ئةظرؤ ل كوردستانآ و جيهانآ ئَيجدا مليونةكآ متام ناكن.
ئاشكراية ل سةردةمآ شؤِرةشَين نةتةوةيى مة هنةكآ هةست ب هةبوونا خوة كر تايبةت ل شؤِرةشا ئةيلوب 

مقلوب هةتا ب ضيايَي شنطال سنورآ ثَينج دةزا مةزن دةظةرا ئَيجديا مينة هَيلةكا سرتاتيجى بطرة ذ ضيايَي 
)شَيخان و تلكَيحم و سَيمَيل و زاخؤ و شنطال( ئةظ ِرَيجة طوندا ئَيجديا هةر و هةر دةرطةه و دامانآ شؤِرةشآ 

 بوو، ئَيجديا ب نان و طيان و تابن ذبؤنا بجاظا رزطارخيوازا كوردا دوربانى دان.
%( ذ سةدآ رزطار بوون 10بتنآ ئةم ئَيجدا ) 1991مة بؤية ل سةرهلدانا  ديارة دةدةرا مة ئَيجديا جوطرافيةتا

هاتنة رزطاركرن، ديسان ذبؤ دةستظة ئانينا كَيشَين نةتةويى و مةسريا مينا  2003%( ذ سةدآ ل ساب 90و )
حى و كةظانةكآ سرتاتيذا ل دةر دؤرآ ثارَيجطةها موسل دطةل ثَيكهاتَين ديرتَين كوردستانآ مينا )برا مةسي

برا توركمان و برا شةبة  و برا كاكةيي(يا كوردَين ئَيجدا فلتةرو فاكتةرَين سةرةكى بوون ل هةمى 
هةَلويست و هةلبذارتنا ل سةر ئاستآ ثارَيجطةها موسل ذبؤ ب دةستظة ئانينا ئةمامَين باش ذبؤ 

(، د ئازاديا كوردستانآ دا كار و 140ساَلَين دةرباز بوويدة ذ شؤِرةشا ماددا ) 11هةظثةميانيا كوردستانى دناظ 
خةباتا ئَيجديا دناظ دةزطايَين ئيدارا، سياسي، جظاكا مةدةنى دا دهاتة مةشاندن و ئةو ديرؤكا رةشا بةرا 
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شؤِرةشَين نةتةويى مة ل بري دئانني وةكو )عربةت( بؤ ئاظا كرنا جظاكةكَى شارستانى و ب تايبةت ل دةظةرا 
َيني دةربال بوويي طةشبوونة  بةرضاظ ذ هةمى كنارَين ذيانآ ظة خبوةظة ساَل 11شنطاىَل، خةلكَى مة ل 

ديتبوو، راطرتنا ئارامى و ئةمنيةتا دةظةرا شنطاىَل ئَي  ذ ئةركَين ثَيشمةرطةا بوون، ثشتى هاتنا )داعش( و 
م)داعش( و ( بوونة جريانَى دةولةتا بناظ اسة140شارَا موسل كؤنرتؤل كرا هةمى دةظةرَين طرَيدايي ماددا )

هَيجَين ثَيشمةرطةا لسةر ئةمرآ سةرؤ  بارزانى و سةركردايةتيا كوردستانآ سنور هةمى كؤنرتؤل كرن، 
مةترسي كةتة ناظ خةلكآ مة ب تايبةت و تَي بريامن ل ئةظآ هؤب ثةرلةمانى ئةو راثؤرتا ليذنا 

دناظ دان و ستاندن و ديتنَين ثَيشمةرطةا ثش  طةِريانة  سةرانسةرا كرا لناظ هَيجَين ثَيشمةرطةا دا 
طةلة  ِرَيجدارَين ثةرلةمانتار دهاتة طوتن دةظةرا رؤذئاظايَي دجلة و ب تايبةت شنطال ثَيويستى ب تةعجيج 
كرنا هَيجَين ثَيشمةرطةية ذبؤ ثرت طرةنتى كرنا ثاراستنا وا خةلكى، ضونكة ئَيجدي نة و  بري و باوةرَا وان 

دِرندة بطةهة وان وَا كارةسات ثةيدا بن ئةظة بوو خواندنا ثةرلةمانآ  جوودانة و ئةطةر دةستَى داعشا
كوردستانآ بةرا روودانا ظآ كارةساتآ، ئةز وةكو ثةرلةمانتار و نوينةرآ ئَيجديا ل ثةرلةمانآ كوردستانآ 

( سةعات ثَيشى ظان روودانا مة سةرةدانا دةظةرا شنطال كر و هةمى 24و شاندةكَى بنطةهآ بلش تةنيا )
سوثا و فةرماندَا ثَيشمةرطةهَي كوردستانآ مة دينت و ذنَيجيكظة هايدارا رةوشا وان بوون هةميان ذا ئةم 
ثشت راست كرن وَا فيدا كاربن ذبؤ ثاراستنا خةلكآ شنطاىَل، هةر وان دطوت خةلكآ شنطاىَل هةذا هندَا نة 

اطرن، ىَل سةد خمابن طاظا ل رؤذا ئةم خوة دوربانى وان بكن، ضونكة هةمى دطةل مة ثَيشمةرطةنة و خوةر
( داعشا كافر هَيرش كرية سةر هةمى دةظةرَين دةشتا موسل و رؤذئاظايَي دجلة هَيجَين ثَيشمةرطة 3/8)

ثاشظة هاتن، شنطال هةظسنورة دطةل عةرةبان ذ هةر ضار ئاليانظة، ئانكو بةر وةخت يا طةفلَيكرية ل 
يا روودايي، هةَلوةشانا )زمار( يا نجي  سنورآ ثارَيجطةها دهوكآ حالةتَى طهورينا تةرازويا هَيجآ و ئةوبوو 

و طةفا ثةداندنا ثرا )سحية( ذ ئاليَي داعش ظة كاريطةريةكة يةكجار مةزن هةبوو لسةر ورةيا وآ هَيجا 
تةكليحم كري ب ثاراستنا شنطاىَل ذبلى كو هةظالبةندا و ثشتةظانيا عةرةبَين دةظةرآ ذبؤ داعش، ديسان دان 

تاندن دطةل هةبوونا داعش نة د جهآ خوةدة بوو دان و ستاندن لسةر وا بنةمايي بوو كو داعش و س
طرووثةكا دز و رَيطراية و ذمارةية  كَيمة و بآ سةروبةرن ذ ئاليَي ضةكانظة، ىَل ياروودايي خؤياكر كو 

َيلَين بوازَين بةرطرييا دةولةتةكا خودان ضةكَين طران و رَيكخستى ية و ئةو ية  بوو ئةطةرَا هةلوةشينا  ه
كم( 200مة، خةلكآ دةشتا موسل خوة خةسكرن، ىَل خمابن ذبةر دووريا دةظةرا شنطاىَل ذ دهوكَى ب درَيذيا )

و جوطرافيا وان يا بان كرا ب طوندَين عةرةبان بوو ئةطةرآ هندآ شنطال ببة نَيَريا داعش ثشتى هندة  
ئاستآ بةرثرسيارةتيَي و ديرؤكا خوةراطرا ثَيشمةرطةا ب ئةركآ ذ وان كةسانَين ديادا ثَيشمةرطةا دكرن ل 

%( ذ سةدآ هةر زوو كارين طيانآ خوة 30خوة رانةبوون، ئةو بوو يا ب سةرآ خةلكآ مة هاتى و تنآ )
 %( ذ خَيجانَين دةظةرا شنطاىَل د ضيادة ئاسَى مان...70دورتال بكن و طةهشتنة دةظةرا دهوكآ، ىَل )

 ةِرلةمانبةِرَيج سةرؤكى ث
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وة  يا ئاشكرا ية ضريؤ  و سةرهاتيَين تراجيدي و تاوانَين دذا خةلكآ مة هاتني ئةمامدان دزؤرن و دةم 
تَيرا هندآ ناكة بينم زمان، ئةمامآ ئةن ال كرنا خةلكَى مة ل بةر دةست نينة نةهذمارا كوشتنا بكؤم و 

ذمارا مرنا بكؤم و تابن كرنا مال و ممتلكاتآ نة ئَيخسري كرنا بكؤم و كرَيت كرنا ناموسا كوردا و نةذا ه
هةمى خةلكآ شنطاىَل بطشتى، ثشتى تةئمني كرنا رَيكآ ذ ئاليَي ثَيشمةرطةظة ب هةماهةنطى دطةل رؤذئاظا 

( هجار كةل بوونة 350ئةو خةلكآ مرن ب ضاظآ خوة ديتى تنآ طيانآ خوة دورتال كرا تآ هةنة نجيكى )
بارةكَى طران كةتة سةر ملَى حكومةتا هةرَيمآ، ضونكة هةمى دةظةرَين ماددا مَيهظانآ دهؤ  و بةهدينان و 

( هجار دةربةدةر و نجيكى 700( يَين دةشتا موسل و رؤذئاظا دجلة دةستا دهوكآ كرن و هةذمارا وان )140)
هذمارا خةلكآ دهؤكآ ىَل هات، سوثال دار و منةتكارآ جةماوةرآ شةرةف مةندآ دةظةرا دهوكآ لسةر 

تآ هةمى دةزا و ناحية و وةحدَين ئيدارا برايَين مة كوردَين بوسلمان بطرة ذ كةسايةتيَين ئؤىل و يَين ئاس
جظاكى و يَين بازرطانى و يَين خَير خواز تةبايي دطةل دام و دةزطةهَين حكومى و هندة  ذ بيةنَين 

رازيا مة بوو سياسي و كوردستانى ب واجب رابوون ظى خةلكآ ثةريشان خودان دكةن جهآ سةرف
هاريكاريَين ثةرلةمانى كوردستانآ ذا طةهشتنة ناظ وا خةلكآ ىَل دةوميايي، كارةساتا شنطاىَل بوو دةرطةهَى 

( و جظاتا ئَيمناهيا unهاوار هاتنا جيهانآ بؤ كوردستانآ، لسةر ثةياما سةرؤ  بارزانى ئةمريكا و )
رنا كوردستانآ ذ ظآ هَيرشا دذوار، دَلنيا بوونة  نَيظدةولةتى و ئؤروثا و وةبتَين ديرت ذبؤ ثشتةظاني ك

ديرؤكى بوو ذبؤ خةلكآ كوردستانآ بطشتى و مة ئَيجديان ب تايبةتى و هةمى ثَيكهاتَين ديرت ذبؤ ذناظ برنا 
ئةظى دوذمنآ دذوارآ دذا هةمى ئاين و مروظاتيَي رةفتار دكة، ديار بوو كوردستانآ دوستَين تةنطاظيا 

خةونَين دوذمنا جبى وةرن، راست داعش لذَير كراسةكآ ئاينى ئةن الكرنا شنطاىَل حةبل هةنة و نةما ئَيدا 
كر و وان عةرةبَين هةظالينيا داعش كرين هةمى كةرب و كينا خوة رذاندنة سةر خةلكَى شنطاىَل، بارا ثرت 

داخازا )هجرا  ذبةر وَا يةكَى بوو، ضونكة شنطاىَل بةِرةظانى ذ كوردينيا خوة دكر، ئةطةر هندة  هةبن
جةماعى( دكةن ذخةلكَى مة براستى دةربِرينة ذوَا زومل و زؤرداريا ل وان هاتية كرن، راستة هندة  
كةسان ذ تةخا طةمان بةرا ِروودانا ذا دةست كرنة ئةورؤثا، ئةظ كارةساتة وَا ببة ئةطةرَا ثةنابرنا 

ن ئةطةر ثاراستنة  نَيظ دةولةتى هةبت، خةلكةكَى ديرت بوو دةرظة، ىَل نة مومكينة شنطاىَل ضؤل بهَيل
للةتةكى بَى عةرد ما هندابوون يضونكة د درَيذايا ديرؤكَي دة ئةظ ية  نةكرنة و ناكن، ضونكة هةر م

 ضارةنظَيسَي وا ميللةتيية.
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمانى... 
ؤكاتيا هـةرَيما كوردسـتانَى و،   ثةياما مة ب رَيكا جةنابَى وة ذبؤ سـةرؤكاتيا ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى و، سـةر     

سةرؤكاتيا حكومةتا كوردستانَى ئـةوة دذوارتـرين ئـةن ال د ديرؤكـا ئَيجديـا دة لظـى سـةردةمَى دونيـا ثـَيش          
مـة، جـارا    كةتى و هةبوونا كوردستانةكا ئازاد ب سةرَا مـة هـات، زيـان و زةرةرةكـا مـةزن طةهشـتة خـةلكىَ       

ئةطـةرَا هنـدَا نـة خـةلكَى مـة بـاوةرا        ،كرن، ئةظ زؤرداريية بـوو شنطال بهَيتة ضؤل  ئَيكَي ية د ديرؤكَى د
خبوة ماية و نة ب دةردؤرَي خوة ماية، برينَيت خةلكَى مـة دكـوور و دذوارن، لـةوما دبَيـذم دةرمـان كـرن و       
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ساخكرنا ظان برينا نة كارةكَى ئاسانة، يافةرة بلةز شـنطال ئـازاد ببـة و طرةنتـى كرنـا ئةمنيـةتا دةظـةرا وان        
تة كرن و خةلكَى مة ثشت راست ببة ذ ثاشةرؤذا خوة، ضونكة نة ئاسانة خةلكَى شنطاىَل ئاخا شنطاىَل بَي بيَه

 خؤدان بهَيلن. 
دخوازم هندة  خالَين جةوهةرا و فةر ذ بؤ طرةن  كرنـا ذيـارا خـةلكَى مـة ل شـنطاىَل و هـةمى دةظـةرَيت        

 هةظ سنور دطةل موسل بدةمة دياركرن:
بِريارا سةرؤكَى هةرَيما كوردستانَى كو ليذنةية  هاتية ثَي  ئينان بؤ ظةكولينَى ل سةر  ثشتةظانى كرن ل -1

 ظَى كارةساتَى و دةست نيشان كرنا كةسَين كةمتةرخةم و سجادانا وان كةسان ل طؤرةيي ياسايَي.
ن طاظةكــة ثــريؤزة ثةرلــةمان ب هــةما هــةنطى دطــةل حكومــةتا هــةرَيمَى هــةوَل دايــة ب رَيكــا ليــذنيَ            -2

نـؤ سـايد( بةَلطـةو دكيؤمَينتـا كـؤم      تاوانـةكا دركرنـَى )جي   ثةيوةنديدار تَيرا هذمارتنا كارةسـاتا شـنطاىَل وة   
 بكةت، هيظيدارين كارةكَى خؤرت ل سةر بَيتة كرن.

لةزكرن ل سةر دروست كرنا جهَين ذ هةذا ذبؤ دةربةدةران، هةروةسا دابني كرنا هةمى ثَيتظي يَين ذيارا  -3
اندنا هاريكاريَين ماددا َين وةزارةتا كؤة و كؤضبةران و هاريكـاريَين حكومـةتا هـةرَيمَى ذبـؤ وان     وان و طةه

دطـةل دابينكرنـا كوذمـةكى ثــارا يـَي هةيظانـة بــؤ هـةر خَيجانـةكَى هـةتا جــَيطري بوونـا رةوشـا وان دةظــةرا و           
 ظةطةريانا خةلكَى وَا.

ذبؤ هةر خَيجانةكَى هةيظانة ب رَيكا وةكيلَين  اقة التموينية(البططةهاندنا مةوادَين ثلَيتا ئاهَين خوارنَى ) -4
 وان.

سةرةدةرا كرن و دان و ستاندن ل سةر خـوة و حةكيمانـة دطـةل رةوشـا دةروونيـا تَيكَـؤيا دةربـةدةرا و         -5
 كارَا بةردةوام و بَى راوةستيان ب هةموو رَيكا ذبؤ ظةطةريانا باوةريا دةربةدرا ب خوة و دةردؤرَا خوة.

راكرنا هةمى طوند و شارؤضـكةيَين عـةرةب نشـني ل دةظـةرَين كـوردا يـَين رؤذئاظـايَي دجلـة ب تايبـةت           -6
، ضونكة ثرانيا ظان عةرةبان دطةل داعش شنطال ئةن ال كـرن و ب  دهؤك( –ربيعه ئةوَين ل شنطال و رَيكا )

رنـا وان كةسـَين هاريكـار    زةمحةتة ئَيدا خةلكَى شنطاىَل و عـةرةب ثَيكظـة بـذين، هةروةسـا دةسـت نيشـان ك      
هؤزا يان بابكا دطةل داعش ذبؤ سجادانا وان ب توندا بَيي كو ئةو حالةت بهَيتة تةعميم كرن ل سةر ئاستَى 

كوم كرنـا بـاوةريَي دناظبـةرا كـوردَين ئَيـجدا و َيـن بوسـلمانَين سـونة مةزهـةب ئـةوَين كـو            و هةوَلدان ذبؤ م
 دةست ثا  ل شنطاىَل.

ا ئاظاكرنا ئيدارةكا سةرخبوة بؤ شنطاىَل بَي كرن و ئَيكسةر طرَيدايي جظاتا وةزيـران بـة   هةر ب زوويي هجر -7
و دامةزراندنا دةزطايةكى تايبةت ب ئةن اب شنطاىَل ذبؤ كاركرن لسةر وان هةمى ئةمامَين تراجيدي يَين كو 

وكرنا زيـان و زةرةرا طيـان و   ظَى كارةساتَى ل ثَى خوة هَيةين و دئاينـدةدة وَا خؤيـا بـنب و ضـاوانيا دـةرةبو     
 مال و ممتلكاتَى خةلكَى.
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بجاظا دابني كرنا هَيجةكا ثاراستنا ناظ دةولةتى بؤ ثَيكهاتَين كوردستانَى بطشتى بهَيتة كرن دطةل بنطةهَين  -8
سـةربازا يــَين ئـةمريكى نــة ذبـؤ ثاراســتنا سـنورَا شــنطاىَل ب تنـَى بــةلكو ذبـؤ ثاراســتنا هـةموو ثَيكهــاتَيني        

 ستانَى ذبةر كو طةفَين بةردةوام ل سةر جوطرافيةتا وان هةنة ئةطةر داعش ما يان نةما.كورد
ثَيكئينانا هَيجَين لةشكةرا يَين ضةكدار و رَيكخستى ب هةموو ضـةكَين طـران ذبـؤ ثشـكداريَي د بـةرطرا       -9

 كرنا دةظةرآ دا و دظيا ئةو هَيج ذ خةلكَى دةظةرَا بن.
رةها راطةهانـدنَى ذبـؤ خؤيـا كرنـا راسـتيان و شـةرمةزار كـرن و تاوانبـار كرنـا          دةستثَيكرنا هةوةكا بةرف -10

داعش و كارَين وان يَين هؤظانة و داخواز كرن ذ هةموو وةبت و رَيكخراوان ذبؤ  برينا هةر هاريكاريـةكا  ذ  
 سةروان ذمارتنا كارَين وان وة  تاوانَين دذا مرؤظايةتيَي.

اق و ستان تَيـدة و كارةسـاتا ب سـةرَا كـوردَين ئَيـجدا هـاتى ثَيويسـتى ب ت ـ        دؤناخا ئةظرؤ يا نازكا كورد -11
م كرنـا يـة  ِرَيجيـا    وكـ مان ببـة دةرطـةهَى بـةردةوام يـَي م    ئـةز دخـوازم ثةرلـة    تةبايا ناظ مـاب كـوردا هـةي،   

خجمـةتا  بيةنَين سياسي و كوردستانى، ملمةنَى و بازارَين سياسي و بةروظاذا كرنا راسـتيا روودانـا ئَيكجـار    
ناكةن و هـيض بةرذةوةنديـةكا    هةمبَيجكرن و دةرمان كرنا برَينَى كورَا ل كوكا كوردَين ئَيجدا ثةيدا بوويَي

 نةتةوةيى ذا تَيدا نينة.
ل داويَي ذا هيظى دكم بجاظَين ب هَيج بهَينة كرن ذبؤ رزطاركرنا وان خَيجانَيت ددةسـتَى داعـش دة ئَيخسـري    

ذبؤ طييانَى ثاكَي وان بـَى طونـةه و عـةزيجَين مـة يـَين ب دةسـتَى ظـان كـافرا           نمماين، و بةذنا خوة دضةمَي
شةهيد بوين و بوينة دوربانَى ئاس و ئؤل و نةتةوا خوة و هـةمى شـةهيدَين بجاظـا رزطـارخيوازا كوردسـتانَى،      

 خودآ هاريكارَا هةمى بيةكَى بت، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ؤر سوثال بؤ بةِرَيج شَيخ شامؤ، بةِرَيجان ئَيستا داوا لة سـةرؤكايةتى ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان دةكـةين كـة      ز
 بَينة سةر مةنةسة بؤ خؤَيندنةوةا راسثاردةكان، كا  ابوبكر هةَلةدنى فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر)ابوبكر هةَلةدنى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةِرلةمان.

خ شــامؤ دةكــةم، بــةَبم دوو ســةرمم هةيــة بــةكارهَينانى وشــةا ئــةن ال بةراســتى  زؤر سوثاســي بــةِرَيج شــَي
بةكارهَينانَيكى نا تةندروستة ئةوة ضةمكى حيجبى بةعسة بةراس  ئةمة ناوا جينو سايدا ىَل دةنَيي يـان  

رهَينانَيكى نـا  ناوَيكى ترا ىَل دةنَيي، بةَبم ئةو بةكارهَينانة ثَيموايـة لـة ميـديايي كورديشـدا بةراسـتى بـةكا      
تةندروستة، دووةم حةق بوو بةراستى لةو راثؤرتةدا ئةو بةِرَيجة وةكو نوَينةرا ئَيجديةكان، يةعنى دةبواية 
ذمارةا دوربانيةكانى بة ئَيمة بطؤتراباية، ضونكة تاكو ئَيستا ئَيمة ئةو ذمارة دةديقـةمان ب نييـة هةنـدَي     

وونةتة دوربانى لة نـاو ئةوانـةدا بـؤ ئـةوةا بـجانني لةراسـتيدا       لةوانةا كة بةديل طرياون هةم لةوانةا كة ب
 حةمجةكة بة حةديقى ضةندة ، زؤر سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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زؤر سوثال، دةمةوَيت بةل تةنها لةوة ئاطادارتان بكةمةوة بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، سَي ثِرؤذة بِريـار  
دايــة ئَيســتا وةكــو دةســتةا ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان بــؤ بــة جينوســايد ناســاندنى ئــةو    لةبــةر دةســتى ئَيمة

ي شَيوة دواتاوانانةا دذ بة ئَيجديةكان لة شنطال و مةسيحيةكان لة سةهلى نةينةوا ئةمامدراوة، بة هةمان 
طال و ثةسةندكردنى راسثاردةكانى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمانى كوردسـتان سـةبارةت بـة دؤخـى شـن     

ــةو       ــةكَي  ل ــوانن هــةر ي ــةِرَيجا ثةرلــةمان دةت ــوة ئةنــدامانى ب ــي ناكوكــةكان، ئَي نــاو ضــة كوردســتانيية جَي
راسثاردانة بةطرنطى دةزانن لةبيةن ثةرلةمانةوة وةكو بِريار دةربكرَي، ثِرؤذة بِريارَيكى بؤ ثَيشكةش بكـةن  

ةكو بِريار دةربََيت هةر وةكو ضـؤن بِريـارا   بةماوةيةكى زوو  بؤ ئةوةا لةبيةن ثةرلةمانى كوردستانةوة و
تايبـــةت بـــة ثَيشـــمةرطة و بِريـــارا تايبـــةت بـــة هَيجةكـــانى نـــاوخؤ دةرضـــوون و ضـــوونةتة بـــوارا جـــَي    

 بةجَيكردنةوة، كا  علي نودتةا نيجاميت هةبوو  فةرموو.
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةجَي بوونيـان هةيـة راسـتةوخؤ دوو رؤذا تـر سـَي رؤذا تـر دةيكةينـة        ئةطةر راسثاردةكان ئيمكانى جـَي بـ  

ــثاردةش        ــات راس ــت ناك ــةر ثَيويس ــةبَيت ه ــى ن ــةجَي بوونيش ــَي ب ــانى ج ــةر ئيمك ــار، ئةط ــة بِري ــرؤذةو ببَيت ث
دةربكةين، لةطةَل وةزارةتة مةعنيةكاندا دسة دةكةين بةيانى بـجانني كاميـان دةتـوانن جـَي بـةجَي بكـةن و       

طؤمان كردووة دةركردنى راسـثاردة   ونن، بؤية بةِرةئيي من و زؤربةا برادةرانيش كةثَيشرت ط تكاميان ناتوا
ئةطةر بتوانني بِريار دةربكةين بِريارةكة باشرتة ئةطـةر جـَي بـةجَيش ناكرَيـت بِريارةكـة، راسـثاردةكة هـةر        

 جَي بةجَي ناكرَيت ئيرت ة ثَيويست دةكات راسثاردة،
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

راسثاردةش دةتوانرَيت جَى بةجَي بكرَيت، بيةنى ثةيوةنديدار دةتوانَيت جَى بةجَيي بكـات، ئَيسـتا يـةكَي     
لةو راسثاردانة ثةيوةنديدارة بةسةرؤكايةتى ثةرلةمان بؤ ئةوةا ليذنةيةكى تةحقيقى دروست بكةين هـةر  

ة دروست بكةين، بـةَبم  يبؤ ئةوةا ئةو ليذنة تةحقيقيسبةينَى لةطةَل سةرؤكايةتى حكومةت دسة دةكةين 
هةر راسثاردةيةكيش كة ئَيوة ثَيتان باشبَيت دةبَيـت لةطـةَل بيـةنى مـةعنى بـة تايبـةتى ئـةو راسـثاردانةا         
ثةيوةنديدارة بة شئونى ماىل دةبَيـت لةطـةَل وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكانى حكومـةت دسـة بكرَيـت و ئةطـةر         

ترين كات دةتوانرَي بكرَيت بة بِريار و لـة ثةرلـةمانى كوردسـتانةوة    ووردنى هةبوو بةزتواناا جَي بةجَي ك
 َيننةوة،ودةربََيت، ئَيستا داوايان ىَل دةكةين كة راسثاردةكانى دانيشتنى ئةمِرؤا ثةرلةمانى كوردستان خب

 
 

 بةرَيج ئَيظار ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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اوا تريؤريستى داعش و ئاوارة بـوونى خـةَلكى سـظيل، ضـةندين دامـو دةزطـاا       لةئةمامى تاوانةكانى رَيكخر
ى ئـةو خةَلكـة لـَي دةوماوانـةيان كـردووة بـةناوا       طةناهـ طشـتى تايبـةتى بـةهاناوة ضـوون و هاوكـارا و هةم     

ثةرلــةمانى كوردســتانةوة هــةوو و هاوكاريــان بــةرز دةنــرخَينني و سوثاســي هــةموو بيــةكيان دةكــةين          
مومـةنى ئاسايشـى نَيـو دةوَلـةتى، رَيكخـراوة نَيـو دةوَلةتييـةكان، وَبتـانى ئةنـدام لـة يـةكَيتى            بةتايبةتى ئة

ئةوروثا، وَبتة كومة  بةخشةكان، هـةروةها هاووَبتيـان و حكومـةت و رَيكخـراوة مةدةنييـةكان و هـةرَيمى       
وة و ةاينيــةكان كــردكوردســتان كــة بةرثرســانة باوةشــيان بــؤ ئاوارةكــانى ســةرجةم ثَيكهاتــة نةتــةوةيى و ئ   

كؤمةكيان كؤكردؤتةوة، جَيطةا ِرَيج و دةستخؤشني، هةروةها سوثاسـي خـؤراطرا ئاوارةكـانى ضـياا شـنطال      
بةتايبةتى سةرجةم ئاوارةكان دةكـةين كـة بةرطـةا ئـةو هـةموو نةهامةتيـةيان طرتـووة، سوثاسـي بـةرطرا          

تانييةكان دةكةين كة جوامَيرانة بةرطرييان هَيجا ثَيشمةرطةا كوردستان و هَيجةكانى ناوخؤ و هَيجة كوردس
لة خاكى نيشتمان و كوردستان كردووة، راسـثاردةا ليذنـةا كؤمـةَلى مـةدةنى و ليذنـةا داكـؤكي كـردن لـة         

 مافةكانى ئافرةتان،
بِريارا جينؤ سايدا شنطال لة ثةرلةمانى كوردستان دةربكرَيت لةو بِريارةدا ضةند ئيلتيجامَيكى ثَيويست  -1

 اوانة لةسةر ثةرلةمان و حكومةتى ئيتيحادا ديارا بكرَيت.بةو ت
دؤخَيكى تايبةت بة هاوكارا مرؤيى دا مبةزرَيت، لةبودجةا طشتى ساَبنة طؤذمةيةكى بؤ ديـارا بكرَيـت    -2

و هــةر كؤمــة  و هاوكارييــةكى لــة دةرةوة و نــاوةوة دَيــت خبرَيتــة نــاو ئــةو ســندوودة تــةنها بــؤ ِرووداوا     
 ارةساتةكان خةرج بكرَيت.ئاوارةبوون و ك

 داوا بكرَيت عَيراق ببَيت بة ئةندام لة دادطاي تاوانى نَيو دةوَلةتى. -3
مامؤســتايانى ئــاينى كوردســتان هةَلمــةتَيكى بــةرفراوان و بــةردةوام بكــةن كــة ئــةو تاوانانــةا داعــش لــة    -4

ــتان   ــةَلكى كوردس ــةم و خ ــاينى ئيس ــةماكانى ئ ــة بن ــان بــ   ب ــة  ه ــةموو بي ــذا ودةن دذا تونددوورة و ه تي
 بةتايبةتى دذا ئةو تاوانانةا كة بة ناوا ئيسةمةوة كارا تريؤريس  ئةمام دةدةن.

هةموو ِرَيوشوَينَيكى ياسايي لةئاستى ناو خؤيي و نَيو دةوَلةتى بطريَيتةبةر بؤ دؤزينةوة و هَينانةوةا  -5
 فرؤشراون. ئةو ذنانةا لةبيةن طرووثي تريوريستى داعش دةست بةسةر كراون و

دامجراوةية  دروست بكرَيت لة ليذنةا ثةيوةنديدارا ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيم و رَيكخراوةكانى  -6
كؤمةَلطةا مةدةنى بؤ بة دوادا ضوون و ضاودَيرا كردنى ِرةوشي ئةو ذنانةا دوربانى دةستى جةنطن 

ثةرشتياران و ئةوانةا دةست درَيذا  بةتايبةتى دوربانيانى دةس  داعش، بةتايبةتى ونبووة كان و بَى سةر
 سَيكسيان كراوةتة سةر.

دابني كردنى شوَينَيكى تايبةمتةند بؤ ذنانى بَى سةر ثةرشتيار و ئةوانةا دوورخراونةتةوة لة كةل و  -7
كاريان بؤ ئةوةا لة ِرووا تةندروستى و دةروونى و جةستةييةوة ضاودَيرا و ضارةسةر بكرَين، زؤر 

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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زؤر سوثال، كَى لةطةَل راسثاردةكانى ليذنةكانى مافةكانى مرؤظ و ليذنةا كؤمةَلطةا مةدةنى و ليذنةا 
( كةل لةطةَليةتى، كَى 68داكؤكي كردن لة مافى ئافرةتانة ، كَى لةطةَليةتى با دةستى خؤا بةرزبكاتةوة ، )

 يية لةطةَلى نةبَيت كةواتة ثةسةندكرا، ليذنةا مافى مرؤظ فةرموون.لةطةَلى نيية ، كةل ن
 بةِرَيج سؤران عمر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

راسثاردةكانى ليذنةا مافةكانى مرؤظ، لةراستيدا زؤر لة بؤضوونى ثةرلةمانتارانى بةِرَيج بةشَيكى تيكرار بؤ 
 خت كردؤتةوة،وبؤية راسثاردةكامنان ثو بةشَيكيشى لة راثؤرتى ليذنة جياوازةكان هاتووة، 

( كةمث لةشارةكانى هةولَير، دهؤ ، سلَيمانى، كةركوو ، و طةِرانةوةا ئاوارةا 15يةكةم دروستكردنى ) -1
 ئةو ناوضانةا كة لةرووا سةربازييةوة شوَينةكانيان ئازاد دةكرَيت.

َيندنى دستان و ضارةسةر كردنى خورجةم كورتوماركردنى ناوا سةرجةم ئاوارةكان بةية  شَيواز لة سة -2
 دوتابيانى ئاوارة بكرَيت.

كيؤمَينت كردنى سةرجةم ئةو تاوانانةا كة لة دواي داطريكردنى شارا موسَل و شنطال لةبيةن ؤد -3
داعشةوة بةرامبةر ئَيجدا و مةسيحي و سةرجةم ثَيكهاتة ئاينى و نةتةوةييةكان ئةمامدراون و يةكخستنى 

 ن لةو بارةيةوة.سةرجةم هةوَلةكا
لَيرة ثرسيارَي  لة سةرؤكايةتى بةِرَيجا ثةرلةمان دةكةم، ئَيمة لة راثؤرتةكةماندا ئةو ثَيشنيارةا كا  
دكتؤر )فرست( كة بؤ ثَيكهَينانى ليذنةية  لةثةرلةمان ئةم دوكيؤمَينت كردنة بةشَيكى دةكةوَيتةوة سةر 

لةطةَل حكومةت ئةوة بؤ ِراا بةِرَيجتان بةجَي دةهَيَلم كة ثةرلةمان و ئةو هةوَلة ية  خبرَيت لةو بارةيةوة 
ئايا ليذنةكة لَيرة بِريارا ىَل دة درَيت و ئةو راسثاردانة جَى بةجَى دةكرَيتةوة، ضونكة ئةو راسثاردانة بؤ 
دةرةوةا ثةرلةمانة، بؤ حكومةتة ئةوةا كة ثةيوةندة بة دوكيومَينت كردنةوةكة دةكةوَيتة سةر 

 ؤمَيد دةكةم هةر لَيرة...ثةرلةمان، ئ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

منى ِراثؤرتةكان بَيت بؤ ئةوةا بةزوويى بتوانني ئيش لةسةر ئةوة بكةين و ثَيمان باشة ئةوةش هةر لة ز
 ئَيمة لة سبةينَيةوة لةطةَل حكومةت هةماهةنطي دةكةين بؤ دروستكردنى ليذنةكة،

 
 
 

 ر:بةِرَيج سؤران عم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

داوا لة حكومةتى عَيرادى بكرَيت بؤدجةا ئةو ثارَيجطايانةا كة خةَلكةكةا ئاوارةا هةرَيمى كوردستان  -4
 بوون بؤ ثَيداويستى ئاوارةكان سةرف بكرَيت.
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كى رَيكخراوَيكى تايبةت بؤ هاوكارا مرؤيى بةناوا )مانطى سوورا كوردستان( دروست بكرَيت كة ئةر -5
 كاروبارا ئاوارة و ئيدارةدانيان و هاوكاري كردنيان لة ئةستؤ بطرَيت، زؤر سوثال.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، كا  ئومَيد نودتةا نيجامي  فةرموو.
 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن)ئومَيد خؤشناو(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ا بةيةكةوة درا دةنطـدان هـةق نييـة وابـَينت، ضـونكة ئةطـةر سـةير بكـةين لـةوةا          ئةوةا ثَيشرت كة هةموو

منوونـة   ؤمافى مرؤظ، لةوانية هندة  خاَل هةبَينت بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان لة طةَل خاَلةكةدا نـةبن، بـ  
( كـةمث  15) خاَلى يةكةمى ليذنةا مافى مرؤظ ناتوانَيت ئةو ئيلتيجاماتى ماليـة، يـة ، دوو بـةديارا كـراوا    

ئةطةر ئةمة زياترمان دةوَيت يان كةمرتمان دةوَينت بةو ديارا كراويية دةكرَيـت نةسـةكة وابـَينت ثَيويسـتة     
يان هةوَل بدرَيت بـؤ دروسـت كردنـى كـةمث )عةدةدةكـةا( ديـارا نـةكرَيت، دوو ئـةوة ئيلتيجامـاتى ماليـة           

كـانى كؤمةَلطـةا نَيـو دةوَلـةتى دَيـن هاوكـار       هةندَي  واجيبات دةكةوَيتة سةر حكومةتى عَيرادى، رَيكخراوة
 ( و بة تةحديدا دةكرَيت دةستكارييةكى بكرَيت، زؤر سوثال.15دةبن، بؤية ديارا كردنةكةا بة )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، سوثال بةِرَيج كا  ئومَيد، بةَلَى دكتؤر فرست فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤفى:

 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
زؤر لــة ئةنــدامانى ثةرلــةمان باســي ختــورةتى ئــةوةيان كــرد كــة لــةراثؤرتى ليذنــةا مــافى مــرؤظ هــاتبوو    

مةسـةلةية بـة   م مةسةلةا ئاوارةكانى كةركوو ، بؤية وا باشرتة يـةكَي  لـة راسـثاردةكان ئـةوة بَيـت كـة ئـة       
ةكةم زياتر لة دة ئةندامى ثةرلةمان باسـي  طرين  وةربطرين و بةراستى زؤريش مةترسيدارة من تةسةور د

لةسـةر   كيكـة، دةبَيـت هةَلويسـتةية   و( هةزارا عةرةبـة لـة كةركو  300( هةزار ئاوارة )360ئةو خاَلةيان كرد )
 بكرَيت، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نا دةين لة ثةرلةمانى كوردستان، ضونكة سةبارةت بةوةا كة كا  ئومَيد باسي كرد، بؤية ئَيستا ئَيمة بِريار 

بِريار دةبَيت ية  بةية  خبرَيتة تةسويتةوة و سي ةا ئيلجامى هةية و ثَيويست دةكات ئةوة بجانرَيـت كـة   
 ئايا دةتوانرَيت جَى بـة جـَى بكرَيـت بـة ثَيـي ثـةيرةوا نـاوخؤش هـةر بِريارَيـ  لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان            

ي بكرَيـت بةتايبـةتى ئـةو شـتانةا كـة ئيلتيجامـاتى مـاىل هةيـة ثَيويسـت          دةدرَيت دةبَيـت ثـَيش ئـةوةا داوا   
دةكات ئةوة ديارا بكرَيت ئةو ئيلتيجامة مالية لة كوَا دةهَينرَيت ، بؤية ئةوة دةهَيَلينـةوة  بـؤ وتـو وَيـذا     
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ةنــة زيـاتر كــة بِريـار لــة ثةرلـةمانى كوردســتان دةربكرَيـت، و ديســانةوة ثَيويسـتمان بــةوة هةيـة لةطــةَل بي      
 ثةيوةنديدارةكانيش دسة بكةين، بةَلَى كا  سؤران فةرموو.

 بةِرَيج سؤران عمر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(مان دانا بؤ ئةوةا 15سةبارةت بة رةخنةكةا كا  )ئومَيد خؤشناو( راستة، بةَبم بينا لةسةر ضى ئَيمة )
( كةمثى داوة 12ن دؤبرةا سعودية بِريارا )( مليؤ88,3بةرضاو روون بني ئَيستا نةتةوة يةكطرتووةكان لةو )

( 15( كةمثى خبةيتة سةر دةبَيت بة )3( لة سلَيمانى كةركوو  ماوة كة )3( لة هةولَير، )3( لة دهؤ ، )6)
بينامان لةسةر ئةوة كردووة، ئةطةر نا هةر كةمثَي  لةم كةمثانةش كة نةتةوة يةكطرتووةكان راطةياندووة 

ئَيستا لةطةَل حكومةت لة هةوَلى دياري كردنى شوَينةكانن، بؤية دةكرَيت ئةمة  ( هةزار كةل دةطرَيت85)
كة وتوومانة هةولَير و دهو  و سلَيمانى و كةركوو  زامنى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ هةرسَي ثارَيجطاكة 

ت، ( مليؤن دؤبرا تَيدةضَي3جطة لة كةركوو  هةية، ضونكة هةر كةمثَي  حكومةتى هةرَيم دةَلَيت )
 حكومةت ناتوانَيت بيكات، ئةوة لة سةر ئةو ئةساسة دامان ناوة،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى، خاتوون امنة فةرموو.

 :كرىزامنة بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ان( ذَا دبَيذيت يا من ذا هةمان تَيبينيا هةا بؤ منوونة ئةم دَا بَيذين ئةو تةدسيم بةنديا كو كا  )سؤر
( كةمث دَا ل دهوكَى هَينة ظةكرن، ئةظ 11دةديق نينة، ضونكة بةِرَيج ثارَيجطارَا دهؤكَى ئاماذة دا هندَا )

( كةمثة مادةم هاتة ئيعةن كرن هةم حكومةت دَا دانيت هةم ذا ب هاريكاريا رَيكخراوَيت نَيظ 11)
( كةمث دَا ل ثارَيجطةها دهوكآ 6ديق نينة، يةعنى نة )دةولةتى، ذبةر هندَا ئةز دبَيذم ئةظ ذمارة يا دة

( كةمثا نووكة 11هَينة دانان ذبةر هندَا ذا ئةو ذمارة يا دةست نيشان كرا نةبيت باشرتة، ضونكة بِريارا )
 يا ل ثارَيجطةها دهؤكآ هةا، بة ل طؤِر ثَيتظيَي بينت، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ستكردنى كةمث بؤ ئاوارةكان بة ثَيي ثَيويست، با وابَيت، بةَلَى، خاتوون مريم فةرموو.درو

 
 
 

 بةِرَيج مريم صمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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من ثرسيارةكةم نازامن ئاِراستةي كـام ليذنـة بكـةم  ديـارة هـيض ئامارَيـ  و داتايـةكي دةديـق نييـة هـةم لـة            
يةكان، هةم لة زؤربةي ئةو ِرووداوانة، بؤيـة ثَيشـنيار ئةكـةم يـان ليذنـةي      ِرَيذةي ئاوارةكان، هةم لة دورباني

 مايف مرؤظ، يان ليذنةيةكي تايبةت كة دروست ئةكرَي، ِرابسثَيدرَيت ِريذةيةكي دةديق بَييَن بؤ ئةوةي....
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ون.درَي دوايي، فةرموو كا  ِرابورليذنةكة ِرائةسثَي
 بةرَيج ِرابوون توفيق:

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ثَينشيار ئةكةم دةرطا بؤ ط توطـؤ نةكةنـةوة، بـةل مـادام بابةتـةكان ِراسـثاردةن، كةواتـة جؤرَيـ  مرونـةتي          
تَيداية، ئةطةرنا هةر بؤ منوونة لة ِراثؤرتي ليذنةكةي ثَيشوو وشةي جينؤسايدي شنطال هاتبوو كة لة ِرووي 

ة، ئةبوايـة بـوترَي ئَيجَيـدي بـؤ منوونـة، جينؤسـايدي بـرا ئَيجيديـةكان،         يوستةلةحي دةديق نيدانونييةوة م
 بةَبم با  ديسان دةرطاي وتووَيذ نةكةينةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو ثةروا.
 بةرَيج ثةروا علي:

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ساسي ستانداردي جيهاني كة ئةَلَيي كةمث ئةبَي لةسةر ئة مث، بة بِرواي منسةبارةت بة دروست كردني كة

بَي، بؤية ئةوة زةمةنَيكي زؤري ئةوَي بؤ دروست كردن، لةطةَليـدا ضـادرطةي خَيـراش ئيشـارةتي ثـَي بـدرَي،       
 سوثال.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــوو   ــةوة داب ــان ب ــةكانيش ئاماذةي ــة، ِراثؤرت ــة     باش ــايف مرؤظ ــةي م ــثاردةكاني ليذن ــةَل ِراس ــَي لةط ــةل  72، ك ك
لةطةَليةتي، كَي لةطةَلي نييـة  كـةل نييـة، كةواتـة ثةسـند كـرا، فـةرموو ِراسـثاردةي ليذنـةي ثَيشـمةرطة و           

 جينؤسايد و زيندانياني سياسي .
 ماوةتي: مصطفىَيج دلَير بةِر
 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 مةرطة:ِراسثاردةكاني ليذنةي ثَيش
كؤي سيستةمي سةربازي و سياسـي ثَيشـمةرطة ثَيويسـ  بـة ِرَيكخسـتنةوة هةيـة بـة ِرَيطـةي سـةربازطريي           1

 )تةجنيد( يان هةر شَيوازَيكي تر لة دامةزراندني سوثايةكي دامةزراوةيي ثِرؤفيشناَل.
 هـةرَيمي هـةبَي بـة    بووني ثةني سرتاتيذي ِرووني سـةربازي كـة توانـاي ِرووبـةِروو بوونـةوة و ثاراسـتين       -2

 ِرةضاو كردني ئةم خاَبنة:
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 أ نةهَيشتين فرة مةرجةعي لة ميحوةرةكاني شةِر.
 هةماهةنطي لة نَيوان رشتة جياوازةكاني ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئةواني تر. -ب
 نةهَيشتين طوتاري جياواز و زماني ِراطةياندني جياواز. -ج
يماني لة ذَير ضةتري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كة سةرجةم ضاب  بووني ليذنةي باَبي بةرطري نيشت -3

بةرثرسي ِرشتة جياوازةكاني تَيدابَي، بِرياري شـةِر و ئاشـ  بـدات، و بـةردةوامي ضـاودَيري بـةرةكاني شـةِر        
 بكات.

كـان  ِرؤذانة يان هةفتانة لة بةرةكاني شةِر ِراثؤرت ئامادة بكـرَي و كؤبوونـةوةي فةرمانـدة سـةربازيية بابَ     -4
بكرَي بؤ دةستنيشان كردني خاَلة بواز و بة هَيجةكان و زمـان حـاَلي وةزارةتـي ثَيشـمةرطة لـة كؤنطرةيةكـدا       

 ِرايبطةيةنَي.
وةزارةتي ثَيشمةرطة بة فةرمي دةرطاي خؤبةخشني بكاتةوة بـؤ خؤبةخشـةكان، و لـة بنكـةي مةشـقةكان       -5

ة ثَيي ثَيويست دابةش بكرَين، و لـة كـاتي شـةهيد و    شارةزا بكرَين بة ضة  و بنةما سةربازييةكان، ثاشان ب
 بريندار بوونيان مامةَلةي ثَيشمةرطةي نيجامييان لةطةَل بكرَي

ئةبَي بةشَيوةي زانس  كار لةسةر نةماني كاريطةريةكاني شةِري دةرووني بكرَي، ئةو جةنطـة دةروونييـة    -6
 َيوة ئةضَيثَيَةوانة بكرَيتةوة كة ئَيستا دذي خةَلكي كوردستان بةِر

لَيثرسينةوة لةطةَل ئةو طونـد نيشـن و خةَلكانـة بكـرَي كـة ثشـتيواني هيجةكـاني داعـش ئةكـةن و هَيَلـي            -7
 دواوةيان بؤ زامن ئةكةن.

وةزارةتي شةهيدان  لة ماوةيةكي كةمدا مامةَلةي شةهيدان تـةواو بكـات، هـةوَل بـدات بـؤ دابـني كردنـي         -8
 .سوثال اريسي شةهيدان.زةوي، يان خانوو بؤ كةل و كار و و

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كةل لةطةَليةتي، كـَي   (66)كَي لةطةَل ِراسثاردةكاني ليذنةي ثَيشمةرطة و زيندانياني سياسي و جينؤسايدة  

سـايي،  لةطةَل نيية  كةل نيية، كةواتة ثةسند كرا، بةرَيجان، سـةرؤكي ليذنـةكان، ِراسـثارةدةكاني ليذنـةي يا    
 فةرموو.

 َيج د.ظاَب فريد:بةِر
 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ــتان،       ــةرَيمي كوردس ــةرؤكي ه ــةرَيج س ــة ب ــةين ل ــةتي، داوا ئةك ــ  نَيودةوَل ــةر ئاس ــاييةكان لةس ــثاردة ياس ِراس
ثةرلةماني كوردستان، حكومةتي هةرَيمي كوردستان، بة ناوي طةلي كوردستاني عَيـراق داوا لـة ئةمومـةني    

نةتــةوة يــةكطرتووةكان بكــات كــة هــةنطاو بــيَن بــؤ جووَبنــدني كةيســي تاوانــة نوَيدةوَلةتييــةكان،   ئاسايشــي
ي بِرطـةي )ب(   13تاوانةكاني جينؤسايد، تاوةنةكاني دذ بة مرؤظايةتي، تاوةنةكاني جـةن ، بـةثَيي مـاددةي    

كهاتة جياوازةكان لة ناوضـة  لة سيستةمي دادطاي تاوانكاري نَيودةوَلةتي كة دذ بة خةَلكي سيظيلي هةموو ثَي
كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيمي ئـةمام دراوة، لـة بـرا )ئَيجيدييـةكان، مةسـيحيةكان، شـةبة ،       
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توركمــان، كاكةييــةكان، لــةو ِروانطــةي كــة طــةلي كوردســتاني عَيــراق بــة هــةموو ثَيكهاتــة جياوازةكــاني لــة     
كؤمةَلكووذيي ، كـة بـة شـَيوةيةكي    ولة ناو ضوون و هةِرةشة  ضوارضَيوةي دةوَلةتي عَيراق لة ذَير هةِرةشةي

 شي نَيودةوَلةتي.ة بؤ سةر ئةمن و ئاسايِراستةوخؤ هةِرةشةي
 ِراسثاردة ياساييةكان لةسةر ئاس  ناوخؤيي: -2
لـة ِرَيطـةي زيـاد كردنـي تاوانـةكاني       1969ي سـاَلي   (111 )هةموار كردنةوةي ياساي سـجاداني عَيرادـي ذمـارة    -ا

ينؤسايدي  دذ بة مرؤظايةتي و تاوانةكاني جةن ، بة ثَيناسة كردنيان و دياري كردني سجاكانيان لـة ذَيـر   ج
ثرةنسيثي )ب جرمية وب عقوية اب بنص( ئةوش لة ِرَيطةي ثَيشكةش كردني ثرؤذة ياساي هـةمواري ياسـاي   

 سجاداني عَيرادي.
نكـاري، دةركردنـي ياسـا بـة دامةزرانـدني دادطايـةكي       دةركردني ياسـايةكي تايبـةت بـة دادطـاي بـاَبي تاوا      -ب

تايبةمتةند بة دادطايي طردني تاوانباران لةسـةر ئـةو تاوانـة نَيودةوَلةتيانـةي كـة ئـةمام دراون، لـة ِرَيطـةي         
 ثَيشكةش كردني ثرؤذة ياساي تايبةت بة دادطاي باَبي تاوانكاري.

اننامةي تايبةت بة دادطاي تاوانكـاري نَيودةوَلـةتي   ناضار كردني حكومةتي عَيراق بؤ ثةسند كردني ثةمي -ج
و بوون بة ئةندام تَييدا، ثَيويستة ليذنـةي دانوسـتكاري هـةرَيمي كوردسـتان لةطـةَل بةغـدا ئةولةويـةت بـة         
ئةندام بووني عَيراق بدات لة دادطاي تاوانكاري نَيودةوَلةتي، و ئةشـَي بـوون بـة ئةنـدام بـووني عَيـراق لـةو        

  لة ثَيش مةرجةكاني ليذنةي دانووسـتكاري كوردسـتاني بـَي لـة ِرَيكـةوتن و هاوثـةمياني بـؤ        دادطاية، يةكَي
 ثَيكهَيناني حكومةتي داهاتووي عَيراق.

ناضار كردني داواكاري طش  بؤ كؤكردنةوةي بةَلطةي ثَيويست لةسةر تاوانةكان و دؤكيؤمَينـت كردنيـان،    -د
ي هـةموار كـراو،    1979سـاَلي   (159)ياسـاي داواكـاري طشـ  ذمـارة      بة ثَيي بِرطةي دووةم، لة بةندي دووةم لة

 ئةركي داواكاري طشتيية دةست بكات بة كؤكردنةوةي بةَلطةكان و دؤكيؤمَينت كردنيان لةسةر تاوانةكان.
ثةلـة بكـرَي لـة دامةزرانـدني كؤمسـيؤني بـاَبي سـةربةخؤي هةَلبـذاردن و ِراثرسـي، و دةركردنـي ياسـاي             -ه

ِراثرسي، و ياساي تايبةت بة ثاراستين مايف ثَيكهاتة جياوازةكان بة مةبةس  ئةمامداني راثرسي تايبةت بة 
لةو ناوضانة، و طةِرانةوةيان بؤ سةر هةرَيمي كوردسـتان بـة شـَيوةيةكي ياسـايي و دةسـتووري، و ثارَيجطـاري       

 كردني سةر و ماَلي دانيشتوانةكةي بة هةموو ثَيكهاتة جياوازةكانيانيةوة.
ثَيكهَينــاني ليذنةيــةكي بــاَب لةســةر ئاســ  هةرســَي دةســتةَبتة باَبكــةي هــةرَيمي كوردســتان، دةســتةَبتي  -و

ياسادانان، جَي بـةجَي كـردن، دادوةري، بـة مةبةسـ  دانـاني ِرَيوشـوَيين ثَيويسـت بـؤ ِرووبـةِروو بوونـةوةي           
بـة ثَيـي تايبةمتةنـدي خـؤي كـار       دؤخةكة بـة شـَيوةيةكي سيسـتةماتيكي، بـةجؤرَي  كـة هـةر دةسـتةَبتةي       

 لةسةر كةيسةكان بكات و هةرسَي دةستةَبتةكةش لة كاري يةكرت ئاطادار بن، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةرَيج د.شَيركؤ محة امني:
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةر خوَيندنةوةيــة و دوايــي دةنطــي لةســةر ئــةدرَي، هــةر بــؤ كارئاســاني  مــادام هــيض مونادةشــة نــاكرَي، و هــ 

 هةمووي نةخوَيندرَيتةوة، بةيةكةوة هةمووي دةنطي لةسةر بدرَي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَيشة نابَي، بةو شَيوةيةش هةر كَيشة نابَي، فةرموو مامؤستا كاروان.
 ي كاروان(:بةرَيج كنعان مم الدين )حاج

 185باسي تةنيا ئَيجيدي و مةسيحي و توركمان كراوة، موسَلمانيشـي تَيدايـة، بـةل لـة نـاو جةرطـةي دهـؤ         
 عائيلةي موسوَلمان لة شنطالةوة هاتوون،........

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باسي جينؤسايدة ئةوة.

 بةرَيج كنعان مم الدين )حاجي كاروان(:
 خؤ ئةوانيشي تَيداية.ئَي 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةل لةطةَليةتي، كَي لةطةَل نيية   68باشة، ئةتوانرَي ئيجافة بكرَي ئةوة، كَي لةطةَل ِراسثاردة ياساييةكانة  
 كةل نيية، كةواتة ثةسند كرا، كا  فةرهاد نودتةي نيجاميية 

 َيج فةرهاد سةنطاوي:بةِر
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيج 

بةرَيجان ئةو خةَلكة ئاوارة و دةربةدةرةي كة لةم وَبتةي ئَيمة سةيري ئَيرة ئةكات و دَلـي بـة ئَيـرة خؤشـة،     
 ئةوان ئةزانن ئةو حكومةت و دةستةَبتة طوَي لة ثرؤذة بِرياريش ناطرَي ئينجا نة  لة ِراسثاردة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ل، سةرؤكي ليذنةكانسوثا
 َيج عمر صاحل كؤضةر:بةِر
 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 ِراسثاردةي ليذنةي دارايي و كاروباري وةبةرهَينان لةطةَل دةست ثاكي.
 % ِراستةدينةي بودجةي عَيراق بكات.17ثَيويستة ليذنةي دانوستكاري كورد لةطةَل بةغدا داواي  1
ــمةرطة ئا   -2 ــي ثَيش ــتة وةزارةت ــةي دواي ِرووداوةي     ثَيويس ــةل و بيةنان ــةو ك ــؤ ئ ــةوة ب ــة  بَةوبكات طاداريي
لةســةربازطةكاني عَيــراق ضــة  و ثَيداويســ  جــةنطيان دةســت كــةوتووة بيطةِرَيننــةوة وةزارةتــي   9/6/2014

 ثَيشمةرطة و ثاداشت بكرَين، بة ثَيَةوانةوة دةست بةسةر ضة  و ثَيداويستية سةربازييةكان دا بطريَيت.
يحوةر لة ناو هَيجةكاني ثَيشمةرطة دروست كردني خواردن بة تةندةر بـدرَيت بـة كؤمثانيـاي شـارةزا     لة م -3

 لة جياتي ئةوةي  ثارة بدرَي بة ليواكان.
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ثَيداضوونةوة بة ليس  مووضةي ثَيشمةرطة، و بِريين مووضةي ئةو ثَيشمةرطانةي دوام ناكـةن و دابـةش    -4
      ديواني ضاوديري دارايي بَيت.كردني مووضةي ثَيشمةرطة بة سةرثةرش

(  12، 11، 10، 9، 8)بؤ باش كردني بذَيوي ذياني ثَيشمةرطة و بة شَيوةيةكي كاتي و خَيـرا بـؤ ثَيـنج مـانطي      -5
هةزار دينـار كـةمرت وةرنـةطرَي بـة هةماهـةنطي لةطـةَل بيـةني         (700 ) هيض ثَيشمةرطةية  لة 2014ي ساَلي 

 ثةيوةنديدار.
دةزطايةكي تايبةت لةسةر ئاس  هةرَيم سةرثةرش  وةرطـرتن و كؤكردنـةوة و دابـةش كردنـي     ثَيويستة  -6

 سةرجةم كؤمةكي ناوخؤيي و دةرةكييةكان بكات بةسةر ئاوارةكان.
ثشكَي  لة بودجةي ثةرةثَيداني ثارَيجطاكاني عَيراق كة بؤ موسَل و كةركوو  تةرخان كـراوة، داوا بكـرَي    -7

 هةرَيمي كوردستانةوة بؤ ئاوارةكاني ئةو  دوو ثارَيجطاية تةرخان بكرَي.لة ِرَيطةي حكومةتي 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، ئةمة ِراسثاردةي هاوبةشي هةردوو ليذنةكة بوو، واية  فةرموو كا  علي نودتةي نيجامة 
 :حةمة صاحلَيج علي بةِر
 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ثؤرتةكة خاَلَي  هةية، لةوَي ئاماذةيان ثَيدا، ئةوةية كة لة ثَيداضوونةوةكة ليسـ  خانةنشينيشـي   هةر لة ِرا
تَيداية، ليست تةنيا بن ديوار نيية، خانةنشني كراوة بة ناعةدالةتي، لة ِراسثاردةكان هةيـة، هـةر بـِرؤ سـةر     

ـــ       ي  كــرا، هــةر بــؤ زانيـــاري    ِراثؤرتــة ئةساســييةكة، ئــةوة ثَيشـــنيارة، ثَيداضــوونةوة بــة ليســ  خانةنش
 بةرَيجتان..........

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تةواو، ثَيويست ناكات، فةرموو كا  عمر.
 َيج عمر عينايةت  :بةِر
 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ةي هةنــدَي لــة مـادام ئــةوة ِراســثاردةية، يــةعين ئيجبــاري نييــة، ئــةكرَي بكـرَي، ئــةكرَي نــةكرَي، بــةَبم ئــةو  
ة، )ثَيويس ( يةعين ئيجباري، لةبةر ئـةوة ئـةكرَي وشـةي ثَيويسـتة لـة ثـَيش       يبرٍِِطةكان نووسراوة ثَيويستي

 جوملةكان ببرَي.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةي كاروبـاري  ِراسـثاردةي هـةردوو ليذنـ    ،باشة، ئَيستا بةو تةعديةنةوة ئةخيةينـة دةنطـةوة، كـَي لةطةَليـةتي    
كةل لةطةَليةتي، كَي لةطةَل نيية  كةل نيية، كةواتـة ثةسـند    75ئابووري و ليذنةي دةستثاكي ثةرلةمانة  

 كرا، فةرموو ِراسثاردةكاني ليذنةي تةندروس  و ذينطة.
  ا حممود:َيج زلبةِر
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 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
 باري تةندروس  و ذينطة:ِراسثاردةكاني ليذنةي كارو

لة هةموو بةرةكاني جةن  لة خةتي يةكةم ثَيويستة سـندودي فريـاطوزاري سـةرةتايي هـةبَي، و لةخـةتي       1
دووةمي جةن  كة ئةكةوَيتة دوايانةوة هةموو ثَيداويستة تةندروستييةكان هةبَي كة ثَيكهاتبَيت لة ثجيش  

كةوتين خَيرا بـةبَي جيـاوازي   و كارمةندي تةندروس  و دةرمان بة ثَيي ثَيويس  ثَيشمةرطة، سةيارةي فريا
ؤ  بةردةوام سةردانيان بكـات، بـؤ ثاراسـتين    لة نَيوان ميحوةر و بنكةي جةنطةكان، و تيمي تةندروس  طةِر

 دةرمان ثَيويستة بة ثَيي ِرَينمايية تةندروستييةكان هةَلبطريَيت لة يةكة سةربازييةكان.
يســ  جؤراجــؤري تــر كــة تةندروســ  ثَيشــمةرطة   دابــني كردنــي كــَةوي خــودة و بةرهــةتاو و ثَيداو  _ا -2

ئــةثارَيجَيت و هاوكــات دابــني كردنــي ئــاوي خواردنــةوةي ســتاندارد، و طةيانــدني لــة كــاتي خــؤي، و بــووني   
يةكةيـةكي تايبــةت بــؤ ضـاودَيري ســةبمةتي ئــةو خواردنانـةي لــة ِرووي كؤمةكــةوة لـة بيــةن مةدةنييــةوة     

 ئةهَينرَي بؤ ثَيشمةرطة و ئاوارةكان.
ليذنةيــةكي تايبــةت لــة وةزارةتــي تةندروســ  ثَيكبهَينــرَي بــؤ زوو بِريــاردان لةســةر ئــةو ثَيشــمةرطة      _ب

بريندارانةي برينةكانيان سةختة و ضارةسةريان لة دةرةوةي وَبتـة، و زوو ِرةوانـةكردنيان ئةطـةر ثَيويسـت     
 بوو.

ــةم     -3 ــة هـ ــةربازي بـ ــةتي سـ ــخانةيةكي تايبـ ــدني نةخؤشـ ــةوة و دامةرزانـ ــتييةكانةوة، و كردنـ وو ثَيداويسـ
جياكردنةوةي لة نةخؤشخانةكاني مةدةني، و ثَيداني دةرماَلةيةكي تايبةت يان سـوثال و ثَيـجانني بـؤ ئـةو     

ي ئــةمبوَبنس كــة لــة بــةرةكاني جــةن  خجمــةت ئةكــةن، يــان لةمــةوثَيش   ةثجيشــ  و كارمةنــد و شــوفَير
 كردوويانة.

تيمةكاني ضارةسةر كردني نةخؤشييةكاني دةروونـي و مَيشـكي،    ثَيويستة ثةلة بكرَي لة دابني كردني _ا -4
 ضونكة سايكؤلؤذياي ئاوارةكان لة ئاستَيكي زؤر خراث داية.

دابني كردني ماكووتة لة سةرضاوةي جيهاني بـاوةِر ثَيكـراو و دةسـت ثَيكردنـي كوتـاني جؤراوجـؤر بـؤ         _ب
 و بوونةوةي نةخؤشي.ئاوارةكان، بة تايةبةتي مناَلةكان، بؤ ِرَيطة طرتن لة بَة

دامةزراندني ضةند ثجيش  و كارمةندَيكي تةندروس  و زيـاد كردنـي ذمـارةي ئؤتـؤمبَيلي فرياكـةوتين       _ج
خَيرا بؤ ثِر كردنةوةي ئةو بؤشاييةي ئَيستا هةية لة بواري تةندروس  لة ناو يةكة سـةربازي و ئاوارةكـان،   

ِرَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان بكرَي بؤ هاوكاري ثَيداويستيية  هاوكات داوا لة ِرَيكخراوي تةندروس  جيهاني و
 تةندروستييةكان بة تايبةت دةرمان،  تايبةت بؤ ثارَيجطاي دهؤ  كة زؤرترين ِرَيذةي ئاوارةكاني لَيية.

ثَيويســتة ثةلــة بكــرَي لــة دروســت كردنــي كــةمثي ســتاندارد  تايبــةت بــة ئاوارةكــان بــة هــةموو             _أ -5
 انةوة، بؤ دَلنيا بوون لة ثاكي ئاوي خواردنةوة و هةبووني طةرماو و دةبليوسـي و ئـاوةِرؤ بـؤ   ثيَيداويستييةك

 ؤيي بؤ ِرَيطة طرتن لة بَةو بوونةوةي مةترسي نةخؤشي.فرَيداني ثاشةِرؤي مرؤيي و نامر
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ي دابني كردني بنكةي تةندروسـ  مةيـداني كـاتي لـة نـاو كـةمثي ئاوارةكـان كـة هـةموو ئاسـانكارييةك           _ب
تةندروس  تيدابَي، وةكو ثشكنني و ضارةسـةر و نةشـتةرطةري و سـةرداني بـةردةوامي تيمـي تةرندورسـ        
طــةرؤ ، و ثَيــداني ِرَينمــايي بــؤ بــةرز كردنــةوةي ئاســ  هؤشــياري تةندروســ  و ذينطــةيي بــة ئاوارةكــان،   

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ادسوثال، فةرموو كا  بةهج
 بةرَيج بةهجاد دةروَيش:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنا برينة  نمة ثَي باشة لة موداخةلةكةش دا تةَلةب كر، ثَيشي جةلسةي داهاتوويا ثةرلةمانَي سةرؤكَي ظا

خارَي، ظان بةشةكة ظان ِراسثاردا بكةنة ثِرؤذة بِريار،  ب تايبةتي ئةوانَي تةرتيباتَي مالي ل سةر  حكومـةت  
 ينت، ليذنةي دةستثاكي ئةوانة ب ثَيويست ئةزانني.ناكةظ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بامسان كرد، ومتان ئَيوة ئةتوانن لة ئَيستاوة ثِرؤذة بِريار تةدديم بكـةن بـؤ ئـةوةي لـة دانيشـتين داهـاتووي       
 ثةرلةمان خبرَيتة بةرنامةي كاري ثةلةمان، فةرموو خاتوو ظيان.

 ظيان عبال:بةرَيج 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 مة حةز كر خاَلة  بَيتة دةستنيشان كرن دةربارةي ذينطةهَي ذي، هندة  هةظاَلاش ئيشارةت ثَيداي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

و ثَيشــنياركرابوو لةســةر ذينطــة، ئــةوةش ئيجافــة بكةنــة ســةر راثؤرتةكــةتان، ئيــوة ليذينــةي تةندروســ     
 ذينطةن، بةَلَي، فةرموو زوَل ا خان.

  ا حممود عبداللة:بةِرَيج زول
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

ببوورة، ئةطةر وةَبم بدةمةوة، ئَيمة داواي كةمثي ستانداردمان كردووة، كـة ئَيمـة باسـي ئـاوةِرؤ و فِرَيـداني      
مةترسـي نةخؤشـي نـةبني، دوو:     ثاشةِرؤكان دةكةين ئةمة ثـا  و خـاوَيين ذينطةيـة بـؤ ئـةوةي كـة تووشـي       

مببوورة، هةروةها ئَيمة داوا دةكةين كة رَينمايي تةندروس  و ذينطةش بـدرَي بـة ئاوةرةكـان ئةمـةش هـةر      
 دةكةوَيتة داَليب ذينطةوة، زؤر سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( 68دروس  و ذينطةية  تكاية دةست بةرزكاتـةوة، ) زؤر باشة، بةِرَيجان كَي لةطةَل راسثاردةكاني ليذنةي تةن
كــةل لةطةَلدايــة، زؤر ســوثال، كــَي لةطةَلدانييــة  تكايــة دةســت بةرزكاتــةوة، كــةل نييــة لةطةَلــدا نــةبَيت،  
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كةواتة ثةسةندكرا، زؤر سوثال، دوا راسثاردة ثَيموابَيت راسثاردةي ليذنةي ناوخؤ و ئاسايش و ئةمومةنـة  
 ن.خؤجةييةكانة، فةرموو
 بةِرَيج ايوب عبداللة امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

 راسثاردةكاني ليذنةي ناوخؤ:
يةكةم: وةرطرتن و دابةشكردني ضـةكة نوَييـةكان لةبيـةن وةزارةتـي ثَيشـمةرطةوة بَيـت و بـة سـةر هـةموو          

درَيت يةكةي دةنا  ميحوةرةكاندا دابةش بكرَيت و لةسةر خاوةنداريةتي وةزارةتي ثَيشمةرطة بَيت، هةوَلب
 و ضةكة دورسةكان لة هةموو ميحوةرةكاندا دروست بكرَيت.

دووةم: نةبووني هَيَلي بةرطري و ثشتيواني بؤ هَيَلةكاني بةرطري ثَيشةوة كة كاريطةري هةيـة لةسـةر ورةي   
 ثَيشمةرطة و ثَيويستة ثةلة بكرَيت لة دروستكردنيدا.

ةِرانةوة بؤ سةرووي خؤيان شوَينةكاني خؤيان بة جـَي دةهـَيَلن و   سَييةم: سجاداني ئةو فةرماندانةي بةبَي ط
دةبنة هؤي لة دةستداني ناوضةية ، ثاداش  ئةو هَيج و فةرماندانةش بكرَيت كة دارةمانيةتيان نوانـدووة،  
هةروةها بِريارةكةي بةِرَيج سةرؤكي هةرَيميش لة داهاتوودا بـؤ هـةموو ميحوةرةكـان بَيـت لـة شـنطالةوة تـا        

 ةوب.جةل
ضوارةم: رَيكخستنةوةي هَيجةكان و ثا  كردنةوةيان لة هةَبتووةكان و سجاداني ئةوانةي تا ئَيستا ثَيشمةرطة 
بوون و مووضةيان وةرطرتووة، بةَبم ئَيستا بةشداري جةن  ناكةن، هةروةها بةردةوام بـووني دابةشـكردني   

 مووضةي ثَيشمةرطة بة ليذنة.
ي سـووتةمةني ناوضـة كوردسـتانييةكاني دةرةوةي هـةرَيمي كوردسـتان كـة       ثَينجةم: ضارةسـةركردني كَيشـة  

 كاري كردؤتة سةر جوولةي هَيجةكااني ثؤليس و ئاسايش لةو ناوضانةدا.
شةشةم: ليذنةي ثسثؤري وةزارةتي ثَيشمةرطة و ناوخؤ شوَيين سةربازطةكان و شَيوازي سـةنطةرةكان ديـاري   

بكرَيتةوة بـؤ شـوَيين مانـةوةي هَيجةكـان و ئـةويش بـة دروسـتكردني        بكات لة ئَيستاوة بري لة وةرزي زستان 
 بارةطاو دةَب لةشةِرطةكاندا.

 حةوتةم: زيادكردني تيمي ثوضةَلكردنةوةي تةدينةوةكان.
هةشـــتةم: طواســـتنةوةي ثَيشـــمةرطة و هَيجةكـــاني نـــاوخؤ لـــة رَيطـــةي هؤيـــةكاني طواســـتنةوةي وةزارةتـــي  

ةكاني  ئؤتؤمبَيلـ ة )خةل ي( شةِرطةكان بؤ هَيَلي بةرطري ثَيشـةوة و راطـرتين  ثَيشمةرطةوة بَيت لة هَيَلي دواو
 ثَيشمةرطة و ناوخؤ لة هَيَلي دواوةي بةرطريدا.

ــة      ــدوان ل ــاوخؤ، وةرنــةطرتين لَي ــمةرطة و ن ــاني ثَيش ــةناو ريجةك ــةتي ل ــاري حيجباي نؤيــةم: دةدةغــةكردني ك
َيَينةوة لةو ميديا حيجبيانةي كـة لـةم دؤخـةدا    بةرثرسة حيجبيةكان، وةرنةطرتين ئابوونةي حيجبي و لَيث

 نا بةرثرسانة مامةَلةيان كرد.
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دةيةم: طرنطيداني زياتر بة ئاسايشي شارةكان و باشرت كؤنرتؤَلكردني بازطـةكان، بـري لـة ضارةسـةري طومـاو      
 بكرَيتةوة بؤ رَيكخستين ئاوةرةكان كة ئَيستا لة هةموو شارو شارؤضكةكاندا ثةرش و بَةوة.

 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 كا  عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

( دينــارة لــة جةبهةكانــدا لــة هــةموو شــوَينَي ، 1000تةوســيية  هــةبوو بامســان كــرد، رؤذانــةي ثَيشــمةرطة )
( دينـار، وةكـو   5000( دينـار يـان )  3000بـة )  ( دينـارة هـيض نييـة، داوامـان كـرد كـة بكرَيـت       1000يةعين ئـةو ) 

 شتَيكي ئاني ئَيستا ئةوة بكرَيت تاوةكو ئةو كاتةي مووضةكةيان.....
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئَيستا ئةوة دةبوو لة راثؤرتي ليذنةي داراييدا بال بكراية.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

 ئةو باسي مووضةشي تَيدابوو من تةسةورم بوو، طو  لة يةكةكيان دَيت، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.عجت فةرموو.
 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

َي لة راستيدا تاوةكو مـانطي شـةش   ( ديناري دةدةن1000هَيجي ثَيشمةرطة هةموو رؤذَي  بؤ ية  ثَيشمةرطة )
( دينار بووة بؤ خةرجكردني، بؤ رؤذانةي ثَيشمةرطة كـِريين سـةوزة و ماسـ  بـةيانيان يـان ثَيويسـ        800)

شلةية  بؤ خواردنةكةي، هَيجي ثَيشمةرطة بةشـَيكيان لـة واجبـدان بةشـَيكيان لـة ئيسـراحةت دان، كةواتـة        
( دينـاري  2000دينار، ضـونكة نيـوةي لـة دةوامـة، لـة هـةمان كاتـدا )        (2000( دينارَي  دةبَي بة )1000هةموو )

رؤذانة دةدرَيت، يةعين بة كؤمةَل دةدرَيـت بـة ئازوودـة بـؤ هَيـجي ثَيشـمةرطة، كةواتـة بـة نجيكـةي دةكاتـة           
  ( دينــار بــةر ثَيشـمةرطةية  دةكــةوَي، بِريـَـ 2000( دينــار دةدرَي بــة ثَيشـمةرطة، ) 2000رَيـذةي وةكــو ثـارة )  

ثـَي دةوترَيـت ئـةم خـواردن و موسـتةلةحانة خـواردني وشـكة بـؤ هَيـجي           ش تةرخان دةكـرَي بـؤ كـِرين   ثارة
ثَيشمةرطة، بة دَلنياييةوة ئةو بِرة ثارةية كةمـة، بؤيـة يـةكَي  لـة ثَيشـنيارةكان ئـةوة بـووة كـة بـؤ ئـةوةي           

( 4000وسـت ناكرَيـت، )  ة درخؤرا  و خواردني ثَيشمةرطة ضا  بكرَيت، يةعين لة كاتي جةبهةدا برنج و شـل 
خبةيتة بةر دةس  ثَيشمةرطةية  ناتوانَي بيكات بة خواردن، بؤية بة بؤضووني ليذنةي دارايي و  ديناريش

تةنانةت ليذنةي نةزاهةش ئةوةية كـة خـواردني ثَيشـمةرطة ضـا  بكرَيـت، ئةطـةر نـا ئـةو ثارةيـة زيـاديش           
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و راثؤرتـةدا بـةو شـَيوةية جَيمـان كردؤتـةوة، زؤر      بكرَيت ذيان و خواردني ثَيشمةرطة ضا  ناكـات، بؤيـة لـة   
 سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حممد فةرموو.
 بةِرَيج د.حممد علي ياسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

نووكـة  من ثَيشرت دةما نظيسينا راسثاردان ذي ئةظ ثَيشنارةدابوو، ب راس  مة هيض ئومَيدة  بة ميدياي كو 
لة هةرَيمي كوردستان هةي نينة كة ثشَينت بة رةنطَيكي بةرثرسيارانة دةمَي شةِريدا مامةَلـةي بكـةت، دةمـا    
كو مة ميديايةكا ثِرؤفيشنال نةبينت بجانينت ضاوا دي تـةعامولَيت وةخـَ  شـةِري دكـةت، وي دةميـدا هـةر       

  ثَيكظـة دبـينت ثةنـةكا ميـديايي هـةبينت      هيض نةبيت وةزارةتا ثَيشمةرطة يان وةزارةتا ناظخؤ يان هةردوو
سةرةدةري طةل وان كةناَلَين ميديايي بكةت دةمَي كو ئةوة ناهَيتة كـرن، بـة ئةظـة ثَيشـنيار بكـةن ثةنـةكا       

 ميديايي......
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ردةمان سـةبارةت بـة ميـديا ثةسـةندكرد و     بةِرَيج د.حممد، ئَيمة لة دانيشتنةكاني ثَيشوومان كؤمةَلَي  راسثا
ئةو راسثاردانةمان ناردووة بؤ حكومةت و بيةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ جَيبةجَيكردن، بؤيـة ئَيسـتا جـارَيكي    
تر ثَيويست ناكات ئةوةي كة لة رابردوو ثةسةندمان كردووة جارَيكي تر بيهَينينةوة بةر بال، كا  فرحـان  

 فةرموو.
 دادر: بةِرَيج فرحان جوهر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

لة ليذنةي ناوخؤ لة خاَلَيكدا هاتووة كة دةَلَي لَيثَيَينةوة لة ميدياي حيجبي بكرَي كـة سةرثَيَـي كـردووة،    
لةبةر ئةوةي ميديا لَيثَيَينةوةي لةطةَل ناكرَي، با ئةو خاَلة حةزف بكرَيت، ئةو لَيثَيَينةوة بة ثَيي ياساي 

ان ئيـديعاي عـام ئيشـةكة بكـات يـان كةسـَي  دةبـَي سـكاَب بكـات لـة دادطـا بـةو حاَلةتـة              رؤذنامةواني هةية ي
لَيثرسينةوة دةكرَيت، بؤية ئةم خاَلة ناونان يان ئةو خاَلة هاتنـة نـاو ئـةو ليذنةيـةدا هـيض نرخَيـ  و هـيض        

 بةهايةكي نيية، بؤية حةز دةكةم بسِريتةوة، لةبةر ئةوةي ناكرَيت ئيشةكة، سوثال.
 

 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

هةر خؤي مادام لة رابردووشدا راسثاردةمان هةبووة سةبارةت بة ميـديا ثَيموانيـة ئَيسـتا شـتَيكي زياترمـان      
هةبَيت، بؤية بةِرَيجان ئَيستا كَي لةطةَل ئـةو راثؤرتةيـة بـة تةعديةتةكانيـةوة بـةو تةعدبتانـةوة راثـؤرتي        

( كـةل لةطةَلدايـة، زؤر   69ش و ئةمومةنة خؤجةييةكان  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )ليذنةي ناوخؤ و ئاساي
سوثال، كَي لةطةَلدانيية  تكاية دةسـت بةرزكاتـةوة، كـةل نييـة لةطةَلـدا نـةبَيت، كةواتـة ثةسـةندكرا، زؤر         
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يذنانةي كة سوثال بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةماني كوردستان، بةَبم داوا لة سةرؤكي سةرجةم ئةم ل
ئَيستا لةسةر سةكؤي ليذنةكان دانيشتوون داوايان لَي دةكةين بة زووتـرين كـات راثؤرتـةكانيان ثـا  نـوول      
بكةنةوة، راسثاردةكانيان ثا  نوول بكةنةوة بؤمـان بَيـنن بـؤ ئـةوةي ئاراسـتةي بيةنـة ثةيوةنديـدارةكاني        

ةم ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان دةكـةين بـة      بكةين، هةروةها داوا لة بةِرَيجيان دةكةين و داوا لة سةرج
زووترين كات ثِرؤذة بِريار سةبارةت بةو راسـثاردانةي كـة ثةسـةندمان كـردوون ئامـادة بكـةن، ضـونكة ئـةم         
راســثاردانة مــادةي خــامي ئَيجطــار باشــن لــة ئــةمامي بةدواداضــووني ليذنــةكاني ثةرلــةماني كوردســتان بــؤ  

وو بـةرةكاني جـةن  و لـة هـةموو بـوارة جياجياكـان هاتوونةتـة كايـةوة         ماوةيةكي درَيذ، هـةروةها لـة هـةم   
( كاتـذمَير مونادةشـة   12( كاتـذمَير، زيـاتر لـة )   12سةرةراي راي ئةنداماني ثةرلةمان كة ئةمِرؤ بؤ نجيكـةي ) 

بةتي كراوة، بؤية داواتان لَي دةكةين بة زووترين كات ثِرؤذة بِريار لةسةر ئةم راسثاردانة حازر بكةن بة تاي
ئةوانةي كة دةتوانرَي بكرَيت بة بِريـار بـة هاوكـاري وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان بـؤ ئـةوةي لـة ثةرلـةماني          

 كوردستان وةكو بِريار ثةسةندي بكةين، كا  طؤران ئاخري نودتةي نيجامي  فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

 ئَيمـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان ئةوانـةي باسـكرا لَيـرة لةبـةر ئـةوةي طـوترا          لةسةر دسةكاني بةِرَيجت، يةعين
ئةمة بِريار نيية و مولجةم نيية، بةَبم دةبَيت بة رَينيشاندةرَي  بؤ ئةوةي ثِرؤذة بِريـاري لـة ثَينـاو ئامـادة     

لــة نــاو بكــةين، بــةَبم ثَيموانييــة هــيض مانةيــةكي هــةبَيت، هــةر لةســةر ئــةو دؤخانــة ئةطــةر بِريــاري تــر     
 راسثاردةكان نةبوو ئَيمة ئازادين هةر لةسةر ئةو دؤخانة....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي، دةكرَيت، زؤر سوثال بؤ ئَيوةي بةِرَيج ئةنـداماني ثةرلـةمان، بـةم شـَيوةية هاتينـة كؤتـايي دانيشـتين        
 نائاسايي ئةمِرؤمان. 

   
                                                                                                                                                                            

 
 ادق       د. يوسحم حممد ص             جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   3/9/2014رَيكـةوتي   شـةممة ضوار رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   يدةسـثَيك ، دانيشـتين  ثةرلـةمان سـكرتَيري   فخرالدين دـادر بةِرَيج جَيطري سةرؤ  و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي  (20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِرل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

خـولي  ئاسـايي   يدةسـثَيك ا دانيشـتين  ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان 
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوار شةممة 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 بةم شَيوةية بَيت: دا 3/9/2014وتي رَيكة
يةكةم: ية  دةديقة بَي دةنطي وةستان بؤ رَيجلَينان لة طياني شةهيداني كوردستان و عَيراق لةطـةَل مارشـي   

 نةتةوةيي.
 عَيراق بة بؤنةي دةستثَيكي خولي طرَيدان. –دووةم: وتاري بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان 

( لـة ثـةيِرةوي   71بـؤ ئـةم ثـرؤذة ياسـاو بِريارانـةي خـوارةوة بـةثَيي مـاددةي )         سَييةم: خوَيندنـةوةي يةكـةم  
 ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 ثرؤذة بِرياري جينؤسايدي شنطال و دةوروبةري. -1
 ثرؤذة بِرياري بةجينؤسايد ناساندني كارةساتي شنطال. -2
ةو تاوانانـةي كـة دةرهـةق بـة طـةلي كـورد )كـورداني ئَيجيـدي( ئـةمام دراون بـة           ثرؤذة بِرياري داناني ئـ  -3

 تاواني كؤمةَل كوذي.
 ,1969(ي ساَلي 111ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة ) -4
 ق.عَيرا –ثرؤذة ياساي ثاراستين مايف ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئايين و مةزهةبيةكان لة هةرَيمي كوردستان  -5
 ثرؤذة ياساي ثةروةردةو خوَيندن. -6
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناوي طةلي كوردستان دانيشـتنةكةمان دةكةينـةوة، خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي يةكـةم، دانيشـتين         

( لـة  1ةي خولي ثةرلةمان، بةثَيي حوكمي بِرطة )، بةرنامةي كاري كردنةو3/9/2014دةستثَي  ِرؤذي دانيشنت 
ــاددةي ) ــةي ) 5م ــةردوو بِرط ــاددة ) 2،1( و ه ــة م ــة )54( ل ــاددةي ) 2( و بِرط ــة م ــاوخؤي   17( ل ــةيِرةوي ن ــة ث ( ل

ي هـةموار كـراو،  بِريـاردا كـاتي دانيشـتين دةسـتثَيكي       1992(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة ) –ثةرلةماني كوردستان 
(ي ثـَيش نَيـوةِري    11يةكةم لـة خـولي هةَلبـذاردني ضـوارةمي ثةرلـةمان  لـة كاتـذمَير )       خولي طرَيداني ساَلي 

 بةم شَيوةية بَيت: 3/9/2014ِرؤذي ضوار شةممة ِرَيكةوتي 
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يةكةم: ية  دةديقة بَي دةنطي وةستان بؤ رَيجلَينان لة طياني شةهيداني كوردستان و عَيراق لةطـةَل مارشـي   
 نةتةوةيي.

 عَيراق بة بؤنةي دةستثَيكي خولي طرَيدان. –َيج سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان دووةم: وتاري بةِر
( لـة ثـةيِرةوي   71سَييةم: خوَيندنـةوةي يةكـةم بـؤ ئـةم ثـرؤذة ياسـاو بِريارانـةي خـوارةوة بـةثَيي مـاددةي )          

 ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 شنطال و دةوروبةري.ثرؤذة بِرياري جينؤسايدي  -1
 ثرؤذة بِرياري بةجينؤسايد ناساندني كارةساتي شنطال. -2
ثرؤذة بِرياري داناني ئـةو تاوانانـةي كـة دةرهـةق بـة طـةلي كـورد )كـورداني ئَيجيـدي( ئـةمام دراون بـة             -3

 تاواني كؤمةَل كوذي.
 .1969(ي ساَلي 111ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة ) -4
 عَيراق. –ثرؤذة ياساي ثاراستين مايف ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئايين و مةزهةبيةكان لة هةرَيمي كوردستان  -5
 ثرؤذة ياساي ثةروةردةو خوَيندن. -6

ئَيستاش داوا لة بةِرَيجتان دةكةم كة دةديقةية  بؤ طياني ثـاكي شـةهيداني كوردسـتان و عَيـراق بوةسـتني،      
 لي نودتةي نيجاميت هةية  فةرموو.زؤر سوثال، فةرموون، كا  عة

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ياداشتَيكمان هةية دوايي دةمةوَي بيخوَينمةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 مصطفى:بةِرَيج د.شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 هةية دوايي دةمةوَي بيخوَينمةوة.ياداشتَيكمان 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ظيان خان فةرموو.
 بةِرَيج ظيان عبال عمر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من بريوكةية  وةكو داخوازيية  بؤ سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي كوردستانَي هةي حةز دةكةم ثَيشكةش بكـةم،  

 من بيخوَينمةوة. طةر ِرَيطة بدةنة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دكتؤر عجت فةرموو.
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 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 راثرؤتَيكمان هةية دوايي دةمةوَي بيخوَينمةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  دادر فةرموو.
 متان رسول:وة بةِرَيج دادر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ ئةوةي ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران لةكةدار نةبن، من و كـا  فـةرهاد سـةنطاوي بـايكؤتي ئـةم دانيشـتنةي       

 ثةرلةمان دةكةين، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 هام خان فةرموو.باشة، فةرموون، س
 :بةِرَيج سهام عمردادر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من بريوكةية  وةكو داخوازيية  بؤ سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي كوردستانَي هةي حةز دةكةم ثَيشكةش بكـةم،  

 طةر ِرَيطة بدةنة من بيخوَينمةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. باشة بةسةر ضاو، بريؤكةكةت دةخةمة ِروو دوايي، مامؤستا مةروان
 بةِرَيج حسني امساعيل )مةروان طةآلَلي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ياداشتَيكمان هةية دوايي دةمةوَي بيخوَينمةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر ضاو، مامؤستا هةورامان فةرموو.باشة بةسة
 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثةرلةمانتار ياداشتَيكمان تةدـدميي سـةرؤكايةتي   33ة هةمان شَيوة وةكو برايان ئاماذةيان ثَيكرد ئَيمةش )ب

ثةرلةمان كرد سةبارةت بة كَيشةي بةنجين، بةآلم بة داخةوة ئاماذةا ثَينةكراوة لـة ئةجينداكانـدا، ضـونكة    
ة، ئَيمة لة حاَلـةتي حـةرب دايـن و لـة     بةِراس  ئةمة زؤر زةروورة و كَيشةيةكي زؤر طةورةي دروست كردوو

حاَلةتي زؤر نارةحةت داين، تكاية بال بكرَيت لةبةر ئةوةا نودتةي لـَي خبرَيتـة سـةر ثيـت، ضـونكة ئةمـة       
 كَيشةيةكي زؤر طةورةية، ئةطةر وا بِروات كَيشةي طةورةتري بةدوادا دَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 باسي دةكةين، هَيظا خان فةرموو.باشة بةسةر ضاو 
 بةِرَيج هَيظا حجي مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر ضةندة ضةند جارة بـرادةران داوايـان كـردووة كـة كـاتي جةلسـة كـة سـةعاتةكةي ديـاري دةكرَيـت نيـو            

 .دةدة تةئخري بوو، تكاتان لَي دةكةم جارَيكي تر وا نةبَيت (35)سةعات تاخري دةبَي، ئةمِرؤ 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر باشة، سوثال، كا  دَلشاد فةرموو.
 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثَيشنيارَيكم هةية، دةمةوَي لة كؤتايي دانيشتنةكةدا ثَيشنياري بكةم، دوو ثَيشنيارة.

 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي

 بةَلَي، كا  ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمةش ياداشتَيكمان هةية، دةمانةوَي لة بةرنامـةا كـار داخيـل بكرَيـت و دواتـر ثَيشكةشـي بكـةين، دووش        

رَيت لـة ثةرلـةماني كوردسـتان،    نودتة نيجاميةكة دةربارةي سروودي )ئةي رةديب(ة كة دةستكاري كراوة،ناك
سروودَي  ميلؤديةكةي و ئاوازةكةي بة شَيوازَي  دةستكاري بكرَيت كة سروودةكة وةكـو خـؤي لـَي نـةدرا و،     

 زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة سـاز كـراوة و   سروودةكةمان دةستكاري نةكردووة، ئةوة مارشـَيكة لـة بيـةن يـةكَي  لـة هونةرمةندةكانـةو      
ئامادة كراوة، ئاراستةي ئَيمة كراوة لة ثةرلةماني كوردستان، هيض دةستكاريية  نةكراوة، يةعين ئةوة ئَيمة 

 دةستكارميان نةكردووة، مارشَيكة بؤمان هاتووة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان، كا  عةلي فةرموو.
 بةِرَيج علي علي هالؤ:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بارودؤخَي نووكة و كَيشةيا بانجيين هةندَي طوتيَن هةي، ئةطةر دةرفةت هةبَيت دوماهي. منيش لةسةر

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي باشة، فةرموو تةبر خان.
 حممد: لطيفبةِرَيج تةبر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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خبرَيتة بةرنامةي كارةوة، بةآلم من بـال لـةوة ئةكـةم     ئةو بةِرَيجانة باسي ئةوةيان كرد كة ئةمِرؤ ئةو كارة
كة ثَيويستة لَيذنةا سامانة سروشـتييةكان راثـؤرتَيكي خؤيـان يـاخود روونكردنـةوة بـدةن، ضـونكة نـاكرَي         
ئــةوان بــةناوي هــةموو ئةنــداماني ثةرلــةمان تــةفاوز بكــةن لةطــةَل ئةمومــةني نــةوت و غــازدا، ثَيويســتة     

، ضونكة ئةوة بوويتة مايةي نيطةراني خـةَل ، خـةَل  وا ئـةزانَي ئـةو نرخانـة و      روونكردنةوةي زياتر بدةن
ئةو كارانةي كة كراوة هةمووي ثة رلةمان موافةدةتي لةسةر كردووة، بؤية ثَيويستة روونكردنةوة بدات بؤ 

 كاري ئةوان ثَيش هةموو شتَي .
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةمال.فةرموو مامؤستا ج
 مؤرتكة: عثمانبةِرَيج مجال 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من نةمدةويست دسة بكةم، بةل بابةتي واديعـةتي ئَيسـتاي كوردسـتان و مةترسـييةكاني ئـةو رووداوانـةي       
ِرابردوو بة تةسةوري من زؤر طرنطرتة لةو بابةتانةي كـة دةوِرووذَينـدرَيت، بؤيـة مـن، ئةطـةر ئيـجمن بـدةي        

 سة بكةم لةسةر واديعةتي ئَيستا و لةسةر مةترسييةكاني رووداوةكان.ثَينج دةدة د
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي باشة، سوثال، كا  انور فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
رة كَيشـةي طرانـي نرخـي بةنجينـة،     ئةوةا كة ئةمِرؤ طرنطة و ئةوةي كـة بوويتـة كَيشـةي هاووآلتييـان، ديـا     

 بةآلم بةداخةوة لة بةرنامةي كاردا بال نةكراوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بال كراوة، ئَيستا باسي دةكةين كا  انور، منرية خان فةرموو.
 علي: عثمانبةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
جين و ئةو دةيرانةي لةكوردستاندا هةية باسي نةكـةين، ئـةوة نوَينةرايـةتي    ئةطةر ئَيمة ئةمِرؤ كَيشةي بةن

كردمنان لة ثةرلةماني كوردستان ئةكةوَيتة ذَير ثرسيارةوة لةبـةردةم جـةماوةري خـةَلكي كوردسـتان، بؤيـة      
، ثَيمواية ئةمِرؤ ئةطةر ثةرلةماني كوردستان يـةكَي  لـة بِرطـة هةرةطرنطـةكاني دابنَيـت بـؤ ئـةو مةوزوعـة        

ضــونكة ئَيســتا ئَيمــة دةبيــنني لــة شــةدامةكان ناِرةزاييــةكي زؤر هةيــة، ثةرلــةمانتاران بــاجي يةكــةمي ئــةم  
بِريــارةي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان ئــةدةن، بــؤ ئــةوةا ئَيمــة بــة خــةَلكي كوردســتان بَلــَيني كــة ئــةوة   

ي هـةرَيمي كوردسـتانة،   ثةرلةماني كوردستان بةرثرل نيية لة زيادكردني نرخـي بـةنجين، بـةَلكو حكومـةت    
 ئَيمة ...



 198 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةوة نودتةي نيجامي نيية، تؤ داواي ئةوة دةكةي باسي ئةم ثرسة بكةين و منيش وةآلمةت دةدةمةوة، كا  
 حاجي كاروان فةرموو.

 بةِرَيج كنعان مم الدين )حاجى كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وي بوو بة ثَيشنيار و هةر ئـةو دسـانة دَيتـة نـاو يـة  داَلبـةوة، جـةنابت ثَيشـنيار بكـة يـة  سـةعات            هةمو
 تةرخان بكرَيت، بؤ ئةوةي ثَيشنيارةكان لةو سةعاتة بال بكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي باشة، ئَيظار خان فةرموو.
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

تكاية ديارة لة بةرنامةي كار نةبووة، ئَيستا كؤمةَلَي  بريؤكة و كؤمةَلَي  يادداشت هةية، بؤ ئةوةا نةبَيتـة  
موزايةدةي سياسي، ة شتَي  لـة بةرذةوةنـدي طشـ  هةيـة بـال لـةوة بكـرَي، منـيش تةئيـدي كـا  كـاروان            

 ؤ لةسةر ئةم بابةتة بكرَيت، سوثال.دةكةم كة سةعاتَي  تةرخان بكرَيت تا ط تو و ط
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.فرسةت فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صويف علي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش رام وايـة ئَيسـتا دةسـت بـة بةرنامـةي كـار بكـةين و بـِرؤين، ودوايـي هـةموومان زؤربـةي ئةنـداماني             
ا نـاوي خؤيـان بنووسـن، ئةطـةر خسـتتانة بةرنامـةي كـار، هـةر ضـةندة ئـةوةش           ثةرلةمان دسـةيان هةيـة بـ   

موخالةفــةي ثــةيِرةوي ناوةخؤيــة، لةبــةر ئــةوةي ثَيشــرت داتاننــةنابوو، بــةآلم لةبــةر ئــةوةي حاَلــةتَيكي           
ئيجتريارية، بةآلم هةر يةكة و دةست هةَلربي و رةئي خؤي و لـة جَيـي خـؤي بريؤكةكـةي تـةرح بكـات، ثـَيم        

 وة..واية ئة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيجان، ئَيمة دوو يادداشتمان بة دةست طةيشتووة ثَيش دانيشتنةكةمان دةست ثَي بكةين، بؤ بال كردنـي  
مي كوردستان بـال بكرَيـت لـة    كَيشةي سووتةمةني، يادداشتَي  داوا لةوة دةكات كة كَيشةي بةنجين لة هةرَي

ــامثةرلــة ــةم     ني كوردس ــتان، ئ ــةرَيمي كوردس ــة ه ــاز ل ــةوت و غ ــةرَيمي ن ــةني ه ــادةبووني ئةموم ــة ئام تان ب
يادداشتةمان بـة دةسـت طةيشـتووة، ثَيويسـتمان بةوةيـة كـة لةطـةَل حكومـةت كـاتَيكي طومـاو لـة حةفتـةي             

ؤ داهاتوو دابنَيني، بؤ ئـةوةا ئةمومـةنى هـةرَيمي نـةوت و غـاز بَيتـة ثةرلـةماني كوردسـتان، لَيـرة ط توطـ          
لةسـةر بابــةتي بـةنجين بكــةين، يادداشــتَيكي تريشـمان بــة دةســت طةيشـتووة داواي كؤبوونــةوةا ثةرلــةمان     
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دةكــةن، بــة ئامــادةبووني وةزيــري ســامانة سروشــتييةكان، كــة ديســان ئــةوة ئــةم يادداشــتةمشان ئاراســتةي    
دةسـتثَيكي هةفتـةي    حكومةت كردووة تا كـاتَيكي طومـاو دابنـَين لـة هةفتـةي داهـاتوو و لـة دانيشـتنةكاني        

داهاتوو كاتَي  دابنَين بؤ دسة كردن لةسةر كَيشةي بةنجين لة هرَيمي كوردسـتان بـة ئامـادةبووني وةزيـري     
ثةيوةنديدار، هيض يادداشتَيكمان لـة بيـةن فراكسـيؤنةكاني ثةرلـةمان بـة دةسـت نةطةيشـتووة، داواي ئـةوة         

خولي طرَيداني ساَلي يةكـةم،خولي   ئةمِرؤ، دةستثَيكي بكات كة دانيشتين ثةرلةمان يان بِرطةيةكي دانيشتين
ضوارةم تةرخان بكـةين بـؤ ئـةوة بـة بـَي ئامـادةبووني وةزيـري مـةعين، بؤيـة بؤخؤتـان داواتـان نـةكردووة             
خبرَيتة بةرنامةا كارةوة، ئةوةي بريؤكةي هةية ثَيويسـت دةكـات بـة شـَيوةي نووسـراو بريؤكةكـة تةسـليمي        

، دةستةي سةرؤكايةتي ئةتوانَي بريؤكةكةي خباتة دواي ئةوةا كة بةرنامةا كـار  دةستةي سةرؤكايةتي بكات
تةواو ئةبَي، بريؤكةكة باسي لَيوة بكرَيت، بةآلم بةرنامةا كار ِرَي و شـوَينةكاني ديـارة، ضـؤن دةسـتكاري لـة      

ثـةيِرةوي نـاوةخؤي   بةرنامةا كاردا ئةكرَي ، ضؤن ئيجافة لة بةرنامةا كاردا ئةكرَي ، ِرَي و شوَينةكاني لة 
ثةرلةماني كوردستاندا ديارة، بؤية ئَيستا دةستدةكةين بة بةرنامةا كاري ئةمِرؤمان، دوايي كة هاتينة سةر 
كؤتايي بةرنامةا كار دةرفةت ئةدةين بريؤكةكان خبرَينـة ِروو، بـة تايبـةتي ئةوانـةي كـة يادداشـتيان هةيـة        

انتان زؤربةي نودتةي نيجامي نيية، لـة دةرةوةي ثـةيِرةوي   لةو بارةيةوة، تكاية نودتةي نيجامي نيية، دسةك
 ناوةخؤي ثةرلةمانة، بةَلَي كا  ئةبو كاروان.

 بةِرَيج عبدالرمحن فارل) ابو كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منــيش لةطــةَل ئــةو ِرايــةم، ناكرَيــت هونةرمةنــدَي  دةســتكاري ســروودي )ئــةي رةديــب( بكــات، ثةرلــةماني  
 ثابةند بَيت ثَيوةي، ئةمة دووبارة نةبَيتةوة و كارَيكي نا ياسايية، سوثال.كوردستان 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةصــَلةن كــا  ابــو كــاروان مارشــي نةتــةوةيي ئــةي رةديــب بــة ثَيــي ياســا ِرَيــ  نــةخراوة، بؤيــة لــة بيــةن     
نووسراوةتةوة و مؤسيقاي بؤ دانراوة، بـة شـَيوةي    هونةرمةندانةوة وتراوةتةوة و لة بيةن هونةرمةندانةوة

جيا جياش مؤسيقاي بؤ دانراوة، ئَيمة لَيرة لة ثةرلةماني كوردستان سـَي مارشـي جيـاي ئـةي رةديبمـان بـؤ       
 هاتووة، بؤية هيض طرفتَي  نيية لةو ِرووة، كا  عومةر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (54 ) ئَيمة لةطةَل هاوِرَيم كا  ِرابوون بة تةلةفؤن ثةيوةنـدميان بةجةنابتـةوة كـرد، بـةثَيي مـاددةي      دوَيين
كاتذمَير لة بةسـتين دانيشـتنةكة    (24)ئةَلَيت سةرؤكي فراكسيؤني ثةرلةمان ئةتوانَيت و مايف هةية، بةر لة 

 و لـةناكاو بَيـت، بـةنجين لـةناكاو بـة      بابةتَيكي تازة خبرَيتة بةرنامةي كارةوة، بةمـةرجَي  بابةتةكـة طشـ    
ــةمانبيين،       ــار ن ــةي ك ــةوة لةبةرنام ــةآلم بةداخ ــرد، ب ــةوة ك ــة بةِرَيجت ــدميان ب ــة، ثةيوةن ــة هةي ــة، كَيش ثةلةي
نةشنووسراوة بةنووسراو بابةتةكـة، ئـةَلَيت ئـةتوانَيت داوا بكـات، ئَيمـةش بـة تةلـةفؤن داوامـان لةجـةنابت          
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ي بةِرَيج كا  ئومَيد خؤشناو ئةكةم، كة سروودي ئةي ِرةديب سروودَيكي كرد، هةروةها ثشتطريي ئةو داواية
ــي      ــتكاري نــةكرَيت و دةســتكاري كردنيش ــَيوةي كــة هــاتووةو موتةبةعــة دةس نيشــتمانيية، ثَيويســتة بــةو ش

 بةكارَيكي هةَلةي ئةزامن، سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو.زؤر سوثال، كا  هةورامان، ف
 هةورامان حةمة شريحم:د. بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلآلهي مادام باسي ياسـا كـرا، ثةرلـةماني كوردسـتان سـروودي ئـةي ِرةديـب بـةة ياسـاية ، لـة ة رٍِِؤذَيكـدا            

 دةرضووة ، ثَيمان بَلَين، ...
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة بِرَيدا، دانيشتين ئةمِرؤمان هيض ثةيوةندي بة سروودي ئةي ِرةديبـةوة نييـة،   تكاية دانيشتنةكة مةبةن ب
مارشــَيكة لــَي دراوة، ئــةم ســروودة تــا ئَيســتا بــة ياســا ِرَيــ  نــةخراوة، هونةرمةنــدي جيــا ئــةم ســروودةيان    

ييـة ئَيسـتا   وتووةتةوة، خويََندوويانةتةوة، ئةم سروودة مؤسيقاي بؤ دانراوة، لةبةر ئةوة طرفتَيكي ئةو تـؤ ن 
 مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.

 رضا:بةِرَيج عبدالرمحن علي 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثرسيارَي  ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةكةم، ديارة دـةيراني ئـةم مةسـةلةي بةنجينـة سـَي، ضـوار       
شارؤضكةكان خـةَل  ِرذانـة   ِرؤذة خؤمان دةزانني نرخَي  دياري كرا، لة هةموو شةدام و كؤآلنةكان، لة شارو 

ــؤ        ــةكردووة، ب ــةرؤكايةتي ن ــتةي س ــيؤنةكان ئاراس ــةر فراكس ــةمان، ئةط ــةرؤكايةتي ثةرل ــؤ س ــةدام، ب ــةر ش س
سةرؤكايةتي خؤي نةخيستة بةرنامةي كارةوة، ئةمة يةكةم، دووةم: ئَيمة وة  فراكسـيؤني طـؤِران سـَي ِرؤذة    

كة بِرطةية  لة بِرطةكاني بةرنامةي كاري يةكـةمني   ياداشتَيكمان ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة،
دانيشــنت لــةدواي دةســت ثَيكردنــةوةي دانيشــتنةكان لــة ِراســتيدا تايبــةت بكرَيــت بــة كَيشــةي ســووتةمةني   

وآلتـدا، ئَيمـة لَيمـان    َيت بـووة بـة كَيشـةيةكي طـةورة لـة      بةتايبةت بةنجين، كة ئَيستا مبانةوَيت يان نةمانةو
دةيي خـةَلكي كوردسـتان دةكـةين، خـةَلكي كوردسـتان بةشـَيكي زؤري ئَيسـتا طـةورةترين         تَي  نةضَيت، مناين

 كَيشةي بووة بة كَيشةي بةنجين و سووتةمةني، سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، مامؤستا ِرابوون، فةرموو.
 

 بةِرَيج ِرابوون توفيق معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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يوادارين دانيشتنةكة بة هَيمين و بة ئارامي بةطوَيرةي بةرنامةي كاري ثةرلةمان بِروات، ئةو برادةرانةش ه
كة بريؤكةيان هةبوو ناوي خؤيان نووسي، بةشَيكي زؤري دسةكانيان دسةي هاوسةن  و مـةعقولن، مـن تكـا    

 م بَيت، زؤر سوثال.ئةكةم با بةرنامةي كار دةست بكةين بةجيبةجَي كردني و بةئارامي بةردةوا
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، ئاواز خان، فةرموو.
 ئاواز جةنطي برهان:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش لةسةر سروودي ئةي ِرةديب دسةم هةية، ِراستة سروودي ئةي ِرةديب بة ياسا ِرَيـ  نـةخراوة، بـةآلم    

رَيمي كوردسـتان بةهـةزارةها ِرؤَلـةي ئـةم خاكـة لـةذَير سـروودي ئـةي ِرةديـب و ئـاآلي           وةكو عورفَيـ  لةهـة  
ثـَيم وايـة   كوردستان شةهيد بووةو خوَيين ِرذاوة، دةرئةمامةكةشي ثةرلةماني كوردستانة، لةبةر ئةوة مـن  

َيت، شـَيوةية  بـؤي نييـة دةســتكاري ئـةو سـروودة بكـات، بةكـةي ي خـؤي بيشــَيوَين        هونةرمةنـدَي  بـةهيض   
خةَل  ِرَيجي بؤ دانةنَيت و لةبةري هةَل نةسَيت، لةبةر ئةوة هيوادارم ئةجمارة سروودي ئـةي ِرةديـب وةكـو    

 خؤي لَي بدرَيتةوة، سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ؤذة ياسـاية   ئاواز خان بـةِرَيجت وة  ئةنـدامي ثةرلـةمان و هـةر فراكسـيؤنيََكيش ئةيـةوَيت ئـةتوانَيت، ثـرِ        
ثَيشكةش بكات بؤ سروودي نيشتمانيي كوردستان بؤ ئةوةي لـةم طرفتـة ِرزطـار بـني، هـةر ِرؤذةو سـروودَي        
بةشَيوةية  نةوترَيتةوة، دواين موداخةلة، لةفراكسيؤني زةرد بـؤ ئـةوةي دسـةكان تـةواو بَيـت، كـا  شـوان        

 فةرموو.
 بةِرَيج شوان امحد نعمان:
 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

ئاواز خان دسةكاني كرد، بةَلي سروودي ئـةي ِرةديـب بـةثَيي عـورف لةهـةرَيمي كوردسـتان تةسـبيت بـووة،         
 ئةطةر نة  لةياساشدا نةبوو ئةوة عورف مةصدةرة، بؤية لة عوريف وةرطرتووة، زؤر سوثال.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، خوش  و براياني خؤشةويست.بةِرَيجان 

بةناوي دةستةي سةرؤكايةتيةوة ثريؤزبايتان لَيدةكةم بؤ دةسثَيكردني خولي طرَيداني ساَلي يةكةمي خـولي  
 هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان.

ــةريَ      ــة ه ــةمان ك ــداني ثةرل ــولي طرَي ــة خ ــةوة ب ــت دةكةين ــدا دةس ــة لةكاتَيك ــةِرَيجان ئَيم ــة  ب ــتان ب مي كوردس
ي حـوزةيراني ئةمسـاَلةوة عَيـراق و هـةرَيمي     10بارودؤخَيكي هةسـتياردا تَيثـةِردةبَي، وة  ئاطـادارن لـةدواي     

كوردستان بةهؤي ثةبمارةكاني ِرَيكخراوي تريؤريس  داعشةوة ثَيي ناوةتة دؤخَيكـي مةترسـيدار، جطـة لـة     
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َي تـاوان لـة مةسـيحي و شـةبة  و كاكـةيي  ئـاوارةي       تاواني جينؤسايدي ئيجيديةكان، بةهـةزاران خـةَلكي بـ   
ــةت و       ــؤ حكوم ــةورةي ب ــةكي ط ــةر  و بارطرانيي ــةش ئ ــوون، ئةم ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــكةكاني ه شاروشارؤض

 طةلةكةمان دروست كردووة.
لَيرةوة بةثَيويس  دةزامن ئاماذة بةو بارودؤخـة ناهـةموارةي ئـابووري كوردسـتان بكـةم، كـة دةرهاويشـتةي        

ــةورةو بــ  ــةرووي         ط ــة س ــردووة، ل ــت ك ــتان دروس ــةَلكي كوردس ــوزةراني خ ــان و ط ــةر ذي ــؤ س ارطراني زؤري ب
هةمووشيانةوة دةيرانيي دواكةوتين مووضةي فةرمانبـةران و وةسـتاني ثرٍِِؤذةكـاني ئـاوةداني و ثةكخسـتين      

مــةتي بــازارو دــةيراني ســووتةمةني، كــة نــابَي لــةوة زيــاتر درَيــذة بكَيشــَيت، و دةبــَي هةرضــي زووتــرة حكو 
هـةرَيمي كوردسـتان ضارةسـةري طوماويـان بـؤ بدؤزَيتـةوةو دَلنيـايي بةخـةَل  بـدات كـة دؤخةكـة كاتييـةو             
درَيذة ناكَيشَيت، بةتايبةتي ئَيستا دةيراني بةنجين لةهةرَيمي كوردستان ثةرةي سةندووة و نرخي بـةنجين  

ووة، ثَيويسـتة حكومـةت لـة هـةر     و ضؤنيةتي دةستكةوتين هَيندةي تر هاووآلتيـاني هـةرَيمي نيطـةران كـرد    
بِريارَي  كة دةيدات شةفافانة كَيشةو طرفتةكاني لةطةَل طةلي كوردستان بـال بكـات، ضـؤنيةتي ضارةسـةري     

 كورت ماوةو دوور مةوداي خباتة ِروو، بؤ ئةوةي متمانة لة نَيوان حكومةت و هاووآلتيان دروست بَيت.
ني، بـةناوي خـؤم و سـةرؤكايةتي و ئةنـداماني ثةرلـةماني      لةم ِرووةوة بـة ئـةركي سةرشـاني خؤمـاني دةزانـ     

كوردسـتانةوة سوثاســي خـؤِراطري خــةَلكي كوردســتان بكـةم، كــة ســةِرةِراي دواكـةوتين مووضــةو ناهــةمواري     
بارودؤخي ئابوورييان، بة هةستَيكي بةرزي نةتةوةييةوة ثشتيوان و ثةرؤشي هَيجي ثَيشمةرطةي كوردستان 

َيطةي كؤكردنةوةي كؤمة  بؤ برا ثَيشمةرطةكامنان و ضوونة بةرةكاني جةن  وة  بوون، بةتايبةتيش لة ِر
 هَيجي ثشتيواني لة ثَيشمةرطةي كوردستان.

لَيرةدا بةتايبةتي سوثاسي تايبةتي فةرمانبةراني هةرَيمي كوردستان دةكةم، لةو ثَينـاوةدا وة  ثَيجانينَيكـي   
فــةرمي سوثاســنامةيةكي تايبــةت ئاراســتةي ســةرجةم  ِرةمــجي بــؤ ئــةر  و مانــدووبوون و خؤِراطرييــان بــة

 فةرمانبةراني هةرَيمي كوردستان دةكةين.
 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان..

ــاداناندا           ــةبواري ياس ــةدا ل ــةي طرَيدان ــةم خول ــَي ل ــ  دةزان ــة ثَيويس ــتان ب ــةماني كوردس ــةرؤكايةتي ثةرل س
ةري زؤريـان هةيـة بـؤ سـةر ذيـاني خـةَل  و باشـرت كردنـي         ئةولةويةت بدات بة كؤمةَلَي  بابـةت كـة كاريطـ   

 -سيستمي بةِرَيوةبردن لةهةرَيمي كوردستان لةوانة:
ــتماني       ــازاني نيش ــتكردني س ــؤ دروس ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــتووري ه ــِرؤذةي دةس ــةوةي ث ــةم: هةمواركردن يةك

 ة.لةسةري، ِرَيطة خؤشكردن بؤ ئةمامداني ِري راندؤم لةسةر ئةو ثرٍِِؤذة دةستوور
دووةم: بةدامةزراوةيي كردني كةرتي وزة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، لةِرَيطـةي دروسـتكردني سـندودي داهاتـة        

 نةوتييةكان و دةستكردن بة دروستكردني كؤمثانيا نيشتمانييةكاني بواري وزة.
تي ســَييةم: ِرَيكخســتنةوةي سيســتمي دادوةري لةهــةرَيمي كوردســتان، لــةِرَيي هــةمواركردني ياســاي دةســةآل   

 دادوةري و ثةسةند كردني ثِرؤذة ياساي داواكاري طش .
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 ضوارةم: دروستكردني كؤميسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردن و ِراثرسي لةهةرَيمي كوردستان.
ثَينجةم: ِرَيكخستين سيستمي مووضةو خانةنشيين  لةهةرَيمي كوردسـتان و بيمـةي بَيكـاري و تةندروسـ ،     

 خانةنشينةكان بةجؤرَي  دادثةروةري تَيدا ِرةضاو بكرَيت.هةروةها ثَيداضوونةوة بة 
 لةبواري ضاودَيري كردنيشدا، ثةرلةماني كوردستان لةم خولةدا بةم كارانة هةَلدةستَيت:

يةكــةم: بةدواداضــووني بِريارةكــاني ثةرلــةمان بــؤ ِرَيكخســتنةوةو يةكخســتنةوةو بــة ثيشــةيي كردنــي هَيــجة 
ــكردني طــوزةران و مووضــةو ضــة  و   ضــةكدارةكان، لــة ثَيشةوةيشــدا هَيــ  جي ثَيشــمةرطةي كوردســتان و باش

تةدةمــةني و ِراهَينانيــان بةشــَيوةيةكي وا كــةبتوانن ِرووبــةِرووي هــةر هةِرةشــةية  ببنــةوة كــة دووضــاري   
 هةرَيمي كوردستان دةبَيتةوة.

ني ديـواني ضـاودَيري   دووةم: بةدواداضوون و لَيثرسينةوة لةبةهةدةرداني سـاماني طشـ ، لةِرَيطـةي كـاراكرد    
دارايــي و دةســتةي دةســتثاكي و ليذنــةي دةســتثاكي ثةرلــةمان، لــة ثرســي خانةنشــيين ضــينة جياوازةكــاني   

 هةرَيمي كوردستان.
 سَييةم: ضاودَيري كردني ثرؤسةي دانوستانةكاني نيوان هةرَيمي كوردستان و حكومةتي ناوةند لة بةغدا.

 بةِرَيجان ......
ةزامن ئةوةتان بؤ دووبارة بكةمـةوة، كـة كـاركردني ئَيـوة لـة هـةل و مةرجَيكدايـة كـة         لةكؤتايدا بة طرنطي د

هةرَيمي كوردستان بةطش  و باروطوزةراني خةَلكةكةي بة دؤخَيكدا تَيثةِر دةبَيت كة زؤر سةخت و دذوارة، 
دةزامن كــارو  بؤيــة دةبــَي هــةموومان بــة طيــاني بةرثرســيارَيتيةوة مامةَلــةي لةطةَلــدا بكــةين، بــة ثَيويســ   

ماندووبووني ماوةي ِرابردووتان بةرز بنرخَينم، ئةم خولةي ثةرلةماني كوردستان بة هةوَل و مانـدووبوون  
و شةو خنووني ئَيوة بووةتة جَيطةي ئومَيدَيكي طةورة بؤ خةَلكي كوردستان، بة توونـدي ئيدانـةي هةنـدَي     

دةكـةين، كـة دةرحـةق بـة ئةنـداماني ثةرلـةمان        ِرةفتار و وشةي نابةجَي و ناشايستةي كةساني نا بـةرثرل 
 ئةماميان داوة.

 خواي طةورة ثشتيواني هةموو بيةكمان بَيت.
بةِرَيجان ئَيستا دةضينة بِرطةي سَييةمي بةرنامةي كاري دانيشتين ئـةمرٍِِؤمان كـة بريتيـة لـة خوَيندنـةوةي      

لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني  (71)يةكــةم بــؤ ئــةم ثــِرؤذة ياســاو بِريارانــةي خــوارةوة بــةثَيي مــاددةي   
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1كوردستان ذمارة )

 ثِرؤذة بِرياري جينؤسايدي شنطال و دةوروبةري. -1
 ثِرؤذة بِرياري بةجينؤسايد ناساندني كارةساتي شنطال. -2

ن ثِرؤذة بِرياري داناني ئةو تاوانةي كـة دةرحـةق بـة طـةلي كـورد و كـورداني ئيجيـدي ئةمامـدراو         -3
 بةتاواني كؤمةَلكوذي.

 .1969(ي ساَلي 111ثِرؤذة ياساي هةمواري ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة ) -4
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 –ثِرؤذة ياساي ثاراستين مايف ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئايين و مةزهةبييـةكاني لةهـةرَيمي كوردسـتان     -5
 عَيراق.

 ثِرؤذة ياساي ثةروةردةو خوَيندن. -6

ــايي دةكــ   ــةي ياس ــةرؤكايةتي ليذن ــَييةم     داوا لةس ــةي س ــة بِرط ــتثَيكردن ب ــؤ دةس ــة، ب ــةر مةنةص ــة س ةين بَين
 لةبةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان، وحيدة خان نودتةي نيجامي هةية، فةرموو.

 بةِرَيج وحيدة يادؤ هرمج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

زة سوثاسـَيكي  جةنابَي تة ل وتاري خؤ سوثاسي هةمي فةرمانبةرَيت هةرَيمي كوردستاني كـر، بـةل مـةفرو   
تايبةت بؤ وزارةتا ثـةروةردة و مامؤسـتا و دوتاخبانـا بكرَيـت، ضـونكة ب دةرةجـة ئَيكـَي دوتاخبانـا خجمـةت          

بوون و دوتاخبانا جَيطا هةمي ئاوارةكان بوونة، مامؤستا ثَي ِرابوونة خجمـةتا   ةكاري و هاريكاريا هةمي ئاوار
 ثال.ئاوارا بكات، زيادةتر ذ هةمي فةرمانبةرَي دي، سو

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثال، لةِراستيدا فةرمانبةراني هـةرَيمي كوردسـتان لـةماوةي ِرابـردوو، بـاروطوزةراني ذيانيـان زؤر خـراث        
بووة، بةتايبةتي بةهؤي دواكةوتين مووضـةوة لةهـةمان كاتـدا، فةرمانبـةراني هـةموو وةزارةتـةكاني تـريش        

تي ثـةروةردة بـوون، سـةرةِراي ئـةو بارودؤخـة خراثـةي لةهـةرَيمي كوردسـتان هةيـة،          هةمان شَيوةي وةزارة
ــةدةم      ــةكان كــة ب ــا خؤجَييي ــ ، دامودةزط ــي تةندروس ــةراني وةزارةت ــةتي فةرمانب ــوون، بةتايب بةتةنطــةوة ب

 ئاوارةكانةوة بوون و خجمةتيان كردوون، سةرةِراي سةرجةم هاووآلتياني كوردستان، كا  عومةر فةرموو.
 ةِرَيج عمر عينايةت حةمة:ب

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةثَيي ثةيِرةو ثَيويستة بةرنامةي كارو ئةو ئةورادانةي كة ئةدرَيت بة ئةندام ثةرلةمان لـة سـندودةكامنان   
هةبَيت، من سةيري سندودي خؤم كرد هيَي تَيدا نةبوو، داواكارم لة بةِرَيجتان و لة ئيدارةي ثةرلةمان ئةو 

 دووبارة نةبَيتةوة، سوثال.هةَلةية 
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةسةرضاو بةدواداضووني بؤ ئةكةين ثَيم وابَيت سندودي ئةنداماني ثةرلةمان بةرنامةي كـاري تَيـدا بـووة،    
 ةرموو.بةآلم ئةطةر ئةوةي جةنابت تَييدا نةبووة، ئةوة بةدواداضووني بؤ ئةكةم، سوثال، ليذنةي ياسايي ف

 
 

 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ثــِرؤذة بِريــاري يةكــةم جينؤســايد كردنــي شــنطالة، كــة لةبيــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة     
بِرطة ثَي  دَيت، لةطةَل هؤيـةكاني دةرضـوواندني، نـاوي ئةنـداماني      11ثَيشكةش كراوة، ئةم ثِرؤذة بِريارة لة 

 ثةرلةمان ئةوانةي كة واذوويان كردووة ئةمانةن:
 سابر حممود. -1
 صاحل فقَي. -2
 خلحم امحد. -3
 دادر ئؤمتان. -4
 مريم صمد. -5
 .لطيفتةبر  -6
 د. عجت صابر. -7
 .مصطفىدلَير  -8
 طةشة دارا. -9

 د. رَيواز فائق. -10
 سعيد حممد. -11
 ئاواز جنطي. -12
 زانا عبدالرمحن. -13
 هاد سةنطاوي.فةر -14
 سةركةوت سةرحةد. -15
 عبال فتاح. -16
 حممود حاجي. -17

   ئَيظار ابراهيم-18 
  شَيركؤ حةمة امني-19

  زول ا حممود-20
   ماجد بازرطان-21
  حممد سعدالدين-22
 يروانت نيسان-23
  سؤران عمر-24
  سرود سليم-25
  على حةمة صاحل-26
  على على هالؤ-27
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  دَلشاد شعبان-28
  شَيركؤ جودت-29
 صاحل بشار  -30
 حممد على ياسني-31
  جنيبة لطيف-32
 مدينة ايوب امحد -33
  شكرية امساعيل-34
  انس حممد شريحم-35
  عبداخلالق طهفريؤز -36
  ثةروا على-37
  د. شوان دةَبدزةيي-38
  كةذاَل هادا-39
  د. ابراهيم امحد مسؤ-40
  بَيستون فائق-41
 ايوب عبداهلل-42
  دة يادؤوحي-43
  عمر عينايةت-44
  من ة عثمان-45
  دارةمان دادر-46
  عبال غجاىل-47
  رؤزا حممود-48
  منى نبى دهوةضى-49
  ئايدن معروف-50
 بةهار عبدالرمحن-51
  عادل عجيج-52
  عمر صاحل-53
 امساعيل دكتؤرة جوان-54
 هَيظا حاجى مريخان-55

 ارة ئاراستةا ليذنةا ثةيوةنديدار بكةن.داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كة ئةم ثرؤذة بِري
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةو ثرؤذة بِريارة ئاراستةا ليذنةا كاروبارا ياسايي و ليذنةا ثَيشمةرطةو شةهيد و جينؤسايد و ليذنـةا  
 مافةكانى مرؤظ لة ثةرلةمانى كوردستان دةكةين.

 بةِرَيج د. ظاَب فريد ابراهيم:

 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
ماددة  8ثرؤذة بِريارا دووةم ثرؤذة بِريارا بة جينؤسايد ناساندنى كارةساتى شنطالة، ئةم ثرؤذة بِريارة لة 

ثَيكهـــاتووة، هؤيـــةكانى دةرضـــوواندنى بِريارةكةشـــى لةطـــةَل دايـــة، لةبيـــةن ذمـــارةا ياســـايي ئةنـــدامانى   
 نةو واذوويان لةبةرامبةر ناوةكانيان كردووة،ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةوة ناوةكانيا

 د. شَيركؤ حةمة امني -1 
  ا حممودزول -2
 عمر عينايةت-3
 عثمانمنرية  -4
 بَيستون فائق -5
 ثةروا على -6
 ئَيظار ابراهيم -7
 جوان امساعيل -8
 برزؤ جميد -9

 ايوب عبداهلل -10
 سؤران عمر -11
 شكرية امساعيل -12
 مصطفىفائق  -13
 لى حةمة صاحلع -14
 رؤزا حممود -15
 حسن صاحل -16

 داوا لة بةِرَيجتان دةكةم كة ئةو ثرؤذة بِريارةش ئاراستةا ليذنةا ثةيوةنديدار بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئـةو ثــرؤذة بِريــارة بةهــةمان شــَيوة ئاراســتةا ليذنـةا كاروبــارا ياســايي و ليذنــةا ثَيشــمةرطةو شــةهيد و  
 جينؤسايد و ليذنةا مافةكانى مرؤظ  دةكةين.

 
 

 بةِرَيج د. ظاَب فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ثرؤذة بِريارا سَييةم بريتييـة لـة دةركردنـى بِريارَيـ  بـؤ طرتنةبـةرا ِرَي و شـوَيين طومـاو سـةبارةت بـة           
بِرطـة ثَيكهـاتووة، هؤيـةكانى     7ِريارة لـة  كارةساتى مرؤيي كوردانى ئَيجيدا و برا مةسيحيةكان، ئةو ثرؤذة ب

دةرضوواندنيشــى لةطــةَل دايــة، لةبيــةن ذمــارةا ياســايي ئةنــدامانى ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوة، كــة لــة   
 بةرامبةر ناوةكانيان واذوويان كردووة، بةمشَيوةيةا خوارةوة: 

 شامؤ شَيخؤ -1
 وحيدة يادَو -2
 د. ابراهيم امحد مسؤ -3
 لرمحنئومَيد عبدا -4
 حممد على -5
 شوان شَيخ امحد -6
 سرياج شَيخ امحد -7
 صاحل بشار اغا -8
 دؤسكى طاهربةيار  -9

 حممد صادق سعيد -10
 شيةن جع ر على -11
 مدينة ايوب -12
 فرحان جوهر دادر -13
 كبري حممد ناظم -14
 هيظا حاجى مريخان -15

 بكةن. يستةا ليذنة ثةيوةنديدارةكانداوا لة بةِرَيجتان دةكةم كة ئةو ثرؤذة بِريارةش ئارا

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئـةو ثــرؤذة بِريــارة بةهــةمان شــَيوة ئاراســتةا ليذنـةا كاروبــارا ياســايي و ليذنــةا ثَيشــمةرطةو شــةهيد و   
 جينؤسايد و ليذنةا مافةكانى مرؤظ  دةكرَيت.

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث

، كـة  1969ا سـاَلى  111ثرؤذة ياساي ضوارةم بريتية لة ثرؤذةا هةموار كردنى ياسـاي سـجادانى عريادـى ذمـارة     
لةبيةن ذمارةا ياسايي لة ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، ئةم ثرؤذة ياساية لة ية  ماددة ثَي  دَيـت  

 انى ثةرلةمانى ثَيشكةشكارا ثرؤذة ياساكةية، لةطةَل هؤكارا دةرضوواندن ئةمةش ناوا بةِرَيجان ئةندام
 هَيظا حاجى مريخان -1
 ئارا هةرسني -2
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 مدينة ايوب -3
 زؤزان صادق -4
 ظيان عبال -5
 دكتؤرة شريين حسنى -6
 جميد  حياة -7
 شوان شَيخ امحد -8
 سرياج شَيخ امحد -9

 مةردان خدر -10
 امنة زكرا -11
 وحيدة يادَو -12
 عبال غجاىل -13
 انس حممد شريحم -14
 حتسني امساعيل -15
 شيةن جع ر -16
 جع ر ابراهيم -17
 ابراهيم امحد مسؤ -18
 د. ظاَب فريد -19

 ئومَيد خؤشناو -20
 داوا لة بةِرَيجتان دةكةم كة ئةو ثرؤذة بِريارةش ئاراستةا ليذنةا ثةيوةنديدار بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

اساية ئاراستةا ليذنةا كاروبارا ياسايي ثةرلةمانى كوردستان دةكرَي، نودتةا نيجاميت هةيـة  ئةم ثرؤذة ي
 ثةروا خان  فةرموو.

 بةِرَيج ثةروا على حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ســةبارةت بــة ثــرؤذة ياســاي جينؤســايدا شــنطال، ثــَيم وايــة ليذنــةا كؤمــةَلى مــةدةنى يةكَيكــة لــةو ليذنــة  
 ةا كة بةِرَيجتان ئاراستةتان نةكرد.ثةيوةنديداران

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة ثةيوةندا بة جينؤسايدناساندنى ئةو ثرسة هةية.
 بةِرَيج ثةروا على حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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رَيكخراوةكـانى   و ييـةكان بةَلَى، بةَبم كارا تَيدا كردووة، ثةيوةندييـةكى زؤر هةيـة لـة رَيكخـراوة نَيودةوَلةت    
 تر، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  ئومَيد.
 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة ثرؤذة ياساا سـَييةم كـة ثـرؤذة بِريـارا دانـانى تـاوانى دةرحـةق بـة طـةىل كـوردة، وةكـو خـؤا             
ة ثرؤذة بِريارةكة كة ثَيشكةش كراية، بـال لـةوة دةكـات كـوردانى ئَيجيـدا و ئـاينى مةسـيحى و        نةهاتووة ل

ثَيكهاتــةكانى تــرا بةجينؤســايد ناســَيندرانة، بــةَبم لَيــرة تــةنها بــال لــة كــوردانى ئَيجيــدا كــراوة، ثــرؤذة   
 بِريارةكة وةكو خؤا لة بةرنامةا كرا داخيل نةكراوة، سوثال.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد

ثَيم وابَيت سةرجةم ئةو ثرؤذة بِريارانة بةثَيى ئةو ناونيشـانانةا بؤمـان هـاتوون، بـةثَيى ئـةوة خراونةتـة       
ِريارا دانانى ئـةو تاوانـةا   بةرنامةا كارةوة، ئةوةتا ئةوة ناونيشانى ثرؤذةكةية كة جةنابت باسى دةكةا، ب

 راون، بة تاوانى كؤمةَلكوذا جينؤسايد، فةرموو ليذنةا ياسايي.جيدا ئةمام دئيرحةق بة كوردانى كة دة
 د. بةهار حممود:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثرؤذة ياساي ثَينجةم كة ثَيشكةش كـراوة بريتييـة لـة ثـرؤذة ياسـاي ثاراسـتنى مـافى ثَيكهاتـة نةتـةوةيى و          
مـاددة ثَيكهـاتووة لةطـةَل هؤكارةكـانى      16ية لـة  دينى و مةزهةبيةكان لة هةرَيمى كوردستان، ئةم ثرؤذة ياسا

 دةرضوواندن و، لةبيةن ذمارة ياسايي لة ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة كة ئةمة ناوةكانيانة:
 د. عبداهلل جاسم -1
 زؤزان صادق -2

 شريين حسنى .د -3

 ناظم كب  -4

 مدينة ايوب -5

 عبال غجاىل -6

 مةردان خدر -7

 ف وز طه -8

 فرحان جوهر -9

 قرَيواز فائ .د -10

 يروانت نيسان -11
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 وحيدة يادؤ -12

 لينا عجريا  -13

 ئاواز محيد -14

 داوا لة بةِرَيجتان دةكةم ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستةا ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةا ليذنةا كاروبارا ياسايي و ليذنةا مافةكانى مرؤظ دةكرَيت.
 د. بةهار حممود:َيج بةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةم ثـرؤذة ياسـاية    ؤذة ياساا ثةرةوةردةو خوَيندنثرؤذة ياساي شةشةم كة ثَيشكةش كراوة، بريتيية لة ثر
ماددة لةطةَل هؤكارةكانى دةرضوواندن ثَيكدَيت لةبيةن ذمارةا ياسايي لة ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة    (196)لة 

 ة ئةمة ناوا بةِرَيجيانة:ثَيشكةش كراوة ك
 امنة زكرا -1
 جع ر ابراهيم  -2

 د. سرياج امحد -3

 عبال غجاىل -4

 زؤزان صادق -5

 حتسني امساعيل -6

 وحيدة يادؤ -7

 دكتؤرة شرين حسنى -8

 شوان شَيخ امحد -9

 حياة جمي  -01

 د. ابراهيم امحد مسؤ -11

 مدينة ايوب -12

 مةردان خدر  -13

 د. ظاَب فريد -14

 ستةا ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.داوا لة بةِرَيجتان دةكةم ئةم ثرؤذة ياسايةش ئارا
 
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةا ليذنـةا ثـةروةردةو خوَينـدنى بـاَب و توَيذينـةوةا زانسـتى، ليذنـةا كاروبـارا         
ي فـةرموو  ياسايي لة ثةرلةمانى كوردسـتان دةكرَيـت، زؤر سـوثال بـؤ دةسـتةا سـةرؤكايةتى ليذنـةا ياسـاي        

 دةتوانن بَنةوة جَيطاا خؤتان، فةرموو كا  فائق.
 رسول: مصطفىبةِرَيج فائق 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة ثَيشرتيش دةستم بةرز كردةوة، بةَبم دةرفةت نةبوو، من ثَيشـنيارَيكم هةيـة، ِراسـتييةكةا كؤمـةَلَي      
ــا    ــووتةمةنيية، دي ــةا س ــة كَيش ــةبارةت ب ــة س ــنيار و بريؤك ــانى   ثَيش ــة دورب ــةية نةكرَيت ــةو كَيش ــةهؤا ئ رة ب

موزايةدة، من ثَيشنيار دةكةم سةرؤكى فراكسيؤنةكان لةطةَل ليذنةا ثةيوةنديدار كة ليذنـةا ثيشةسـازا و   
وزة و ســامانة سروشــتييةكانة، هــةموو ثَيشــنيار و بريؤكــةكان يــة  خبــةن بــةناوا ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش   

بؤئةوةا ئةو كَيشـةية نةخرَيتـة موزايـةدةا ضوارضـَيوةا سياسـييةوة،      بكرَيت و ، ط توطؤا لةسةر بكرَيت، 
ضونكة هةميشة هةر بابةتَي  خجايـة ضوارضـَيوةا موزايـةدةا سياسـييةوة خةَلكةكـة دةبَيـت بـةدوربانى و        

 ئةو كَيشةية ضارةسةر ناكرَيت، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

رفةتتان بدةم، كا  ابوبكر دةزامن جةنابتانيش دةبينم، بةِرَيجان دةتـانبينني  بةل ثَيش ئةوةا كا  عمر دة
دةستتان بةرز كردوةتةوة، ئةو بابةتة بابةتَيكى هةستيارة ئةمِرؤ لة هةرَيمى كوردستان، بةداخةوة يةكَيكـة  

طـران   لةو تةنطذة هةرة سةرةكييةكانى ئَيستاا هةرَيمى كوردسـتان، كـة بووةتـة مةسـةلةا نرخـى بـةنجين،      
بوونى نرخى بةنجين، ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان لة ماوةا رابردوو خؤتان دةزانـن كـة وةزيـرا سـامانة     
سروشــتييةكان ئامــادةبوو لــة ثةرلــةمان، بــة ئامــادةبوونى ئــةو ط توطؤيــةكى دوورودرَيــذ لةســةر مةســةلةا  

وشتييةكانى ثةرلةمانى كوردستان بةنجين ئةمامدرا، ضةند دانيشتنَيكيش لةنَيوان ليذنةا وزةو سامانة سر
و ليذنةا هةرَيمى نةوت و طاز لة هةرَيمى كوردستان ئةمامدرا، بؤ دسة كردن لةسةر ئةم بابةتة ئةمةوَيت 
ــة       ــةنني، ك ــتان ِرابطةي ــةرَيمى كوردس ــةَلكى ه ــؤ خ ــةوة ب ــتان ئ ــةمانى كوردس ــوةش لةثةرل ــةناوا ئَي ــرةوة ب لَي

َيوةية  لة زمنى ئيختساسـاتى ثةرلـةمانى كوردسـتان نييـة،     مةسةلةا دياريكردنى نرخى بةنجين بةهيض ش
ثةرلةمانى كوردستان بةهيض شَيوةية  مةعنى نيية بة بةرزبوونةوة يان داطرتنى نرخى بةنجين، لة ماوةا 
رابــردووش هــةر دســةية  لــةم بارةيــةوة كرابَيــت، لةبيــةن هةركةســَيكةوة كرابَيــت، ة لــة حكومــةت، ة لــة  

ــة بــووة، ئَيمــة لــة ثةرلــةمانى كوردســتان دةســةَبتى ضــاودَيريكردنى    ثةرلــةمانى كوردســتان د ســةيةكي هةَل
حكومةمتان هةية، هةر بابةتَي  كة لةبيةن حكومةتةوة ئةمام دةدرَيت ئَيمة بةدَلمان نيية لـة ثةرلـةمانى   

اا بانطهَيشـت  نن لـة ِرَيطـاا ثرسـيارةوة، لـةِرَيط    ةمان ثَييان باش نييـة ئـةوة دةتـوا   كوردستان، ئةندامانى ثةرل
كردنــى وةزيــرا ثةيوةنديــدار بــؤ ثةرلــةمانى كوردســتان و، دروســتكردنى ط توطــؤ لةســةر ئــةو بابةتــة لــة    
ثةرلةمانى كوردستان، ِراا ثةرلةمانتاران بطةيةنرَيتة دةسةَبتى جَيبةجَي كردن، لة سيستةمى دميوكراسيدا 

ة ثَيشـكةوتووةكاندا ِرةضـاو دةكرَيـت، كـة     بنةمايةكى زؤر طرين  هةية، كة لة هةموو سيستةمة دميوكراسيي
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ئــةويش بريتييــة لــة بنــةماا جياكردنــةوةا دةســةَبتةكان، حكومــةت ثَيويســت دةكــات ئيشــى خــؤا بكــات،  
بةرثرسيارَيتى ئيشى خؤا بَي، بةِراستى من لة وتارةكةدا ئاماذةم بةوة دا كة لةمةدا حكومةت كةمتةرخـةم  

، ئـةو كَيشـةو طرفتانـةا  كـة هةيـةتى بةشـَيوةيةكى شـةفاف لةطـةَل         بووة، لةوةا ئةو بِريارانةا كة دةيـدات 
خةَلكى كوردستان باسى نـةكردووة، بِريـاردراوة ئينجـا ئةوكاتـة كاتَيـ  كـة ناِرةزايةتييـةكان دروسـت دةبـَي،          
حكومـةت يـان هةنـدَي لـة وةزيرةكـان ِروونكردنـةوة دةدةن، ثَيويسـت بـوو حكومـةت لـةم دةيرانـة كَيشـة و             

ة هةيةتى لةطةَل خةَلكى كوردستان بةشَيوةيةكى شةفافانة باسـى بكـات، كَيشـةا دارايـي هةيـة      طرفتةكانى ك
ــاوةا         ــتان وا بؤم ــةَلكى كوردس ــتان، خ ــةَلكى كوردس ــؤ خ ــةم ب ــى بك ــات باس ــت دةك ــان  دةِروات  (2)ثَيويس م

دـةيرانَيكى   مةعاشيشيان وةرنةطرتووة، بةَبم كة دةزانن دـةيرانَيكى دارايـي لـة هـةرَيمى كوردسـتان هةيـة ،      
ةتـة هـةرَيمى كوردسـتان،    وزؤر طةورة دروست نةبووة لةطةَل ئةوةش كة ئةو هةموو ئاوارانةش ِروويان كردو

ووةكانى ذيان هاتووةتة كايةوة، ِرةنطدانةوةا لةسةر بازاِر لةطةَل ئةوةا كة بارودؤخَيكى سةخت لة هةموو ِر
ة، بـةَبم خـةَلكى كوردسـتان تةفـةهومى ئـةوةيان      هةية، ِرةنطدانةوةا لةسةر ثرؤذة خجكةتطوزاريـةكان هةيـ  

كردووة، كة ئَيستا لة تةنطذةيةكداية، ثَيويست بوو حكومةت روونكردنةوة بدات، وةزيـرة ثةيوةنديـدارةكان   
ِروونكردنةوة بدةن بة خةَل ، كَيشةكانيان ضيية، ضؤن ضارةسةرا دةكةن ، لة كورت ماوة ضؤن ضارةسةرا 

ضارةسةرا دةكةن ، بةَبم مةسةلةا دياريكردنى نرس كة ئَيستا بابـةتَي ، ئةمـة   دةكةن ، لة دوورماوة ضؤن 
بووةتة بابةتَي  ثةرلةمانى كوردستانى ثَي تؤمةتبار دةكـرَي، بـةهيض شـَيوةية  لـة ئـةر  و دةسـةَبتةكانى       
ــاودَيرا      ثةرلــةمانى كوردســتاندا نييــة، ئَيمــة ضــاودَيرا حكومــةت دةكــةين، وةكــو باســم كــرد ثرؤســةا ض

ردنيش بةثَيى ثةيِرةوا ناوخؤيي ثةرلةمانى كوردستان دياريكراوة، من وةكو سةرؤكى ثةرلةمان نا بـةَلكو  ك
وةكو ثةرلةمانتارَي  يان هةر لة ثةرلةمانتارَي  يان هةر فاركسيؤنَي  سياسـةتى حكومـةتييان بـةدَل نييـة،     

لـَي بكـةن، وةَبمـى ثرسـيارةكة كـة       سياسةتى وةزيرَيكى دياريكراويان بةدَل نيية، ثَيويست دةكـات ثرسـيارا  
طةِرايةوة ئةطةر بةدَلى نيية بِرواتة ثرؤسـةا ثرسـاندنةوة، ثرسـاندن لـة وةزيـرا ديـاريكراو، ثرسـاندن لـة         
حكومةت ئةمام بدرَيت، ئةطةر بةدَلى نيية دةتوانَيت ثرؤسةا سةحبى سيقة لة حكومةت يان لـة وةزيـرا   

بةآلم ئةمةا كـة ثةرلـةمانتار بيـةوَا لـة بـاتى حكومـةت نـرس دابنـَى         ، مةعنى لة ثةرلةماندا بِروات بةِرَيوة
تةدةخول كردنة لة ثرسَي  كة ئيشى ثةرلةمان نيية و بةداخةوة ئةم كَيشةيةشى بؤ ثةرلةمانى كوردسـتان  
ئَيستا دروست كردووة، ئةطةر هةر تَيبينيةكتان  هةية دةتوانن ئاِراستةا حكومةتى بكـةن، ئةطـةر هـةر بـة     

نةبوو وةكو باسم كرد دةتوانن بِرؤنة ناو ثرؤسةا ضاودَيرا كردنةوة، سـةبارةت بـةم ثرسـة وةكـو      دَليشتان
باسم كرد دوو ياداشت طةيشتووة، ئَيمة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان، لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان ياداشـتَيكيان        

دســة لةســةر طرفتــى داوة كــة ئةمومــةنى هــةرَيمى وزة بــان  بكرَيتــة ثةرلــةمان و بــةئامادةبوونى ئــةوان   
ســووتةمةنى لــة هــةرَيمى كوردســتان بــة تايبــةتى طرفتــى بــةنجين و ياداشــتَيكى تريشــيان لةبيــةن ذمــارةا  

ط توطؤ كردن لةسةر ئةم ثرسة دةكةن، بة ئامادةبوونى وةزيرا ثةيوةندار كة وةزيرا سامانة  يياسايى داوا
ةوة بــؤ باســكردنى ئــةم بابةتــة، ئــةو دوو  سروشــتيةكانة، ئــةمِرؤ لةطــةَل ســةرؤكى فراكســيؤنةكان كؤبووينــ 
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ياداشتة هةردووكى داواا ئامادة بوونى حكومةت دةكةن لـة ثةرلـةمان، ئـةمِرؤ نةمانـدةتوانى حكومـةت لـة       
ثةرلةمان ئامادة بَى، بؤية لة دانيشتنى سةرؤكى فراكسيؤنةكان بامسان لةوة كرد كة ضؤن موعالةجةا ئةوة 

ش ئةوة بوو كة ئةمـة ثَيويسـتى بـة دانيشـتَينَيكى تايبـةتى ثةرلـةمانى       بكةين، ِراا سةرؤكى فراكسيؤنةكاني
كوردستان هةية، ِراستة ئَيستا كؤمةَلَي  بريؤكة خراوةتةِروو، بةآلم من ديسانةوة ثَيمواية خستنةِرووا ئـةو  

ةِروو، بريؤكانةش كة سةرةِراا ئةوةا ئَيمة بة ثَيى ثةيِرةوا ناوخؤ دةرفةت دةدةينة ئةو بريؤكانةش خبرَين
بةآلم دةيرانةكة ضارةسةر ناكات، دةيرانةكة وةكو خـؤا دةهَيَلَيتـةوة، ضـونكة ئةمـة ثَيويسـتى بـةوة هةيـة        
ــةمان دا و         ــةردةم ثةرل ــَين و لةب ــةوانيش ب ــةت ئ ــدارةكانى حكوم ــرة ثةيوةن ــان وةزي ــدار، ي ــرا ثةيوةن وةزي

ى خؤيـان خبةنـة ِروو، حكومـةتيش    ئةندامانى ثةرلةماندا دسةكانى خؤيان بكةن، بريؤكـةكان و ثَيشـنيارةكان  
ثَيشــنيار و بريؤكــة و فؤرمــةكانى خــؤا خباتــةِروو، ئــةو كاتــة  بــؤ خــةَل  ِروون دةبَيتــةوة كــة كَيشــةكة لــة    
ــة،       ــِر نيي ــة  كــةل مودةس ــِرة  ي ــر مودةس ــِرن، وةزي ــةمان مودةس ــدامى ثةرل ــِرة، ئةن ــَى مودةس كوَيدايــة، ك

كوردستان، بؤية لـة دانيشـتنى سـةرؤكى فراكسـيؤنةكان كـة      بارودؤخَيكى تايبةت هاتؤتة كايةوة لة هةرَيمى 
كردمان ثَيشـى ئـةم دانيشـتنة و هؤكـارا دواكـةوتنى دانيشـتنةكةا ئـةمرؤمشان بـوو، وا بـة بـاش زانـرا كـة             
دانيشتنَيكى تايبةتى ثةرلةمانى كوردستان جارَيكى تر ببَيت بة ثرسى وزة، بة تايبـةتى بـة ثرسـى بـةنجين     

ئَيمــة هــةوَل دةدةيــن بــة تةنســيق لةطــةَل حكومــةت لــة نــجيكرتين دةرفةتــدا ئــةو    لــة هــةرَيمى كوردســتان،
دانيشتنة ِرَي  خبةين بؤ ئةوةا كؤا ئةو بابةتانةا كة ثةيوةنديدارة بة بةنجين لة دانيشتنَيكى ثةرلةماندا 

خباتـةِروو،  كةل داواا ئـةوةا كـردووة كـة بريؤكـة      (10)بؤ خةَلكى كوردستان ِروون ببَيتةوة، ئَيستا نجيكةا 
ئةمرؤ ط توطؤ لةسةر ئةم ثرسانة ناكةين، ضونكة لةبةرنامـةا كـارا ثةرلـةمان نييـة، بةشـَيوةا ياسـاييش       
ــؤ        ــدةطرين ب ــة هةَل ــةم بابةت ــةر ئ ــذ لةس ــةوة، وتوَي ــارا ثةرلةمان ــةا ك ــة بةرنام ــةكراوة خبرَيت ــةوة ن داواا ئ

وةتةوة تـةنها نودتـةا نيجامـى، يـةعنى     ئامادةبوونى وةزيرا ثةيوةندار، تكاية ئةوانةا دةستيان بةرز كردو
ئيستناد  بكةنة سةربِرطةية  لة ثةيِرةوا ناوخؤ، باسى بِرطةية  لةثةيِرةوا ناوخؤ بكةن، بة ثَيي بِرطةا 

 ثةيِرةوا ناوخؤ نودتةا نيجامى بطرن، ئةطةر نا ِرَيطة نادةين، كا  عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بريؤكةيـةكم باسـكرد دةربـارةا مةترسـى لةسـةر       9/7/2014لة ثةيِرةوا ناوخؤ مـن ِرؤذا   54بة ثَيى بِرطةا 

هـةزار   200ئةو طةمنةا لة كوردستاندا هةية، باسى ئةمةم بة تايبةتى لـة ثارَيجطـاا سـلَيمانى كـرد بِرةكـةا      
ةزيرا بازرطانى و وةزيرا كشتوكاَل بَينة تةنة، ذمارةا ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كرد كة بةِرَيج و

 ثةرلةمانى كوردستان، بةآلم تا ئَيستا هيض وةآلمَيكمان بة دةست نةطةيشتووة، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:
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ئةوةش جارَيكى تر بةدواداضوونى بؤ دةكةين، تؤ خؤت دةزانى عوتَلةا ثةرلةمانى بةسةردا هـات، لـة كـاتى    
ةمانى خــوىل طرَيــدان، ثرســيار دةوةســتَى، دانيشــتنى ثةرلــةمان دةوةســتَى، بــةآلم ئَيســتاش نةضــووة بَــَى   نــ

 دةتوانرَا وةزيرا ثةيوةندار بان  بكرَيتة ثةرلةمان بؤ ئةو مةبةستة، د.عجت فةرموو.
 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةَلبةتـة بـةِرَيجتان ِرةزامةنـديتان دةبـِرا كـة ئـةو ِراثؤرتـة دابـةش          لةو ئيت اديةا فراكسـيؤنةكان كرديـان  

بكرَا بةسةرجةم ثةرلةمانتاران كاتى ئةوةشم ثَى ببةخةشن ِراثؤرتةكةم خبوَينمةوة لةسةر ئـةو بنةمايـةا   
 سةعات ثَيش ئَيستا من ئةم ِراثؤرتةم ئاِراسـتةا بـةِرَيجتان كـرد وة  بريؤكةيـة ، ثةرلـةمانتار مـافى       48كة 

 ئةوةا هةية بريؤكةكةا ثَيشكةش بكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةَلَى باشة، كا  دَلشاد فةرموو.
 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــى مــ     ــة ثَي ــتيةكان، ب ــامانة سروش ــةرؤكى ليذنــةا س ــرا س ــو جَيط ــاوخؤا ( 48) دةاادمــن وةك ــةيِرةوا ن ا ث

رلةمان خاَلى )أ( داواا ليذنةيةكى لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةم مؤَلةتانـةا خـوارةوة دةكـةم لةسـةر ليذنةكـةا      ثة
خؤمان، ضونكة ئةم دوو بابةتة و زؤر شتى ديكةش هةن كة هةيبةتى ثةرلةمانى خستؤتة ذَير ثرسـيارةوة،  

كةم/ ثشكنينى كواَلَيتى بةنجين بووةتة هؤا لة دةستدانى كارا ثيشةيى ثةرلةمان و ثةرلةمانتارا، خاَلى ية
 (48) كارا ثةرلةمانتار نيية، ئةطةر واش بَى دةبوواية لة ِرَيطةا ليذنةيةكى كاتى ببووايـة بـة ثَيـى مـادةةا    

، (50)ئينجــا ئةمامــةكانى بةرضــاو خســتةبا بــة ثَيــى مــاددةا   (3و 2و  1 ) خــاَلى (49)بِرطــةا ب و مــاددةا 
كـانى ثـةيِرةوا نـاوخؤ، يـاخود لـة هـيض ماددةيـةكى ثـةيِرةوا نـاوخؤ          دوووم/ بة ثَيَـةوانةا هـةموو ماددة  

نةهاتووة وةكو جةنابت ئيشارةتت ثَيى دا كة ثةرلةمان بََى لةطـةَل حكومـةت نرخـى مشـة  و كـاآل ديـارا       
بكةن، لَيرةدا داوا دةكةم ئةوانةا بوونةتة هؤا ئةوةا كة ليذنةكة بةم كارة هةسنت لةطةَل حكومةت ديارا 

 نيش ئةطةر ميكانيجمَي  هةية بؤمان ديارا بكةن لةطةَل ِرَيجمان.بكرَا يا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 دةتوانى ياداشتةكةت ئاراستةا سةرؤكايةتى بكةا بؤ تَيروانينى، بةِرَيج كا  ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل)ابوبكر هةَلةدنى(:

 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم
ئَيمة ثَيشرت كؤبوونةوةا سةرؤكى فراكسيؤنةكان لةطةَل جةنابتان ئةمام درابوو لـة دةسـتةا سـةرؤكايةتى،    
بةداخةوة ئةوةا ثَيى طةيشتني جَى بةجَى نةكرا لَيرةدا، ئةطةر ئةو هةموو ثةرلةمانتارة من دَلنيام بريؤكة 

هـةموو بيـةكمان، هـةموومان دسـةا بـؤ       نيية، زؤربةا دسة كردنة لةسةر ئةم دؤخة، كة ئةمة مةعنية بـة 
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دةكةين، لةبةرئةوة ئَيمة بِريارمان دا ثةرلةمانى كوردستان ئةمرؤ دسة بؤ دسة نـةكات، ئةطـةر نـا دسـة بـؤ      
دسة بَى، لةِراستى ئةطةر بة بِريارةوة هةَلنةستني بة ِراسثاردةوة هةَلنةستني بيةنى جَى بةجَى كـاريش كـة   

تريش بَى هةيبةت كردنى كارا ثةرلةمانى كوردستانة، لةبةرئةوة هيوادارين ئـةو  لَيرة نةبَى، ئةوة جارَيكى 
ئيت ادة جَى بةجَى بكرَا، تةنها ئةو بريؤكةيةا كة د.عـجت صـابر كـة ثَيشـرت طةياندوويـةتى بـة جـةنابتان        

وةم/ غةيرا ئةوة ط توطؤكان هةَلطرين بؤ ئةو كؤبوونةوة تايبةتـة كـة  لةطـةَل ئةمومـةنى وزة دةكـرَي، دو     
هةر بة ثَيى ثةيِرةوا ناوخؤ هيض ثةرلـةمانتارَي  بـؤا نييـة دسـة لةسـةر دسـةا ثةرلـةمانتارا تـر بكـات،          
ئةويش دةرطايةكة دةكرَيتةوة، كة بةِرَيجت وةآلمى ثةرلةمانتارَيكت دايةوة حةدة بة ثَيـى ثـةيِرةوا نـاوخؤ    

 ةر هةر بابةتَى بَى.دةرفةت نةدةا ثةرلةمانتار دسة لةسةر دسةا ثةرلةمانتار بكات، لةس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
% ثشتيوانى لة هةموو ِروونكردنةوة دانونيةكانت دةكةم لةسةر ئيشى ثةرلـةمان، لةسـةر ديـارا    100واهلل من 

وةزات، دسـةكانت زؤر زؤر لـة جَيطـةا خؤيـةتى و زؤر دانونييـة، بـةآلم       كردنى نـرس، لةسـةر مةسـةلةا م ـا    
ئيجافةيةكيشم هةية و ئةويش ئةوةية، ليذنةا سامانة سروشتييةكان بة بَى ئةوةا هـيض كةسـَي  بـة هـيض     
ديارا كردنَيكى هيض بيةنَيكى سياسى ليذنةكة، كؤا ليذنةكـة بـة ة دةسـةآلتَي   م ـاوةزةا كـرد و دسـةا       

بـَى هةيبـةت كردنـى هـةموو ثةرلةمانتارانـة، لـة هةيبـةت دانـى          ،ةيبةت كردنى خـودا ليذنةكـة  كرد، بَى ه
هةيبةتى هةموو ثةرلةمنتارانة، دانيشتنى ليذنةا سامانة سروشـتييةكان لةطـةَل حكومـةت بـؤ دسـة كـردن       

، لـة  لةسةر ديارا كردنى نرس واتاا ئـةوة دةطةيـةنَى كـة ئـةو نرخـةا كـاتى خـؤا زيـاد كـرا ئَيمـة كردمـان           
كاتَي  دا هةموو ثةرلةمان ئةيجانى ئةو نرخة ئَيمة نني و حكومةتة، تؤ جـارَيكى دةضـى دسـة لةسـةر نـرس      
دةكةيتةوة شةرعيةت دةدةا بةوةا كة زياد كردنى يةكـةميش ئَيمـة بـووين، بؤيـة بةِراسـتى ئـةم ليذنةيـة        

من ثشتيوانى دسةكانى كـا  دَلشـاد   لةذَير هةيبةت و دةسةآلتى بةِرَيجتانة كة سةرؤكى ثةرلةمانن، بةِراستى 
دةكةم و كة خؤشى لةو ليذنةيةية كة هـةظاآلنى ئَيمةشـى تَيدايـة، بةِراسـتى كـارَيكى زؤر ناِريكيـان كـردووة،        

/ مؤَلـةتَي  بدرَيتـة حكومـةتى هـةرَيمى     1ئَيستا ئَيمة وة  ثةرلةمانى كوردستان لةبةردةم سَى ئةطةر داين، 
ةعة لةم سيعرة بكاتةوة، كة ثَيويست ناكات بال لة هؤكارةكانى بكةم، بـا  كوردستان بة زووترين كات موراج

/ ليذنةا ئةمومةنى نةوت وطاز بة بَى جياوازا هةر ثَينجيان بَينة ثةرلـةمانى  2دوايى نةَلَين موزايةدةية، 
 كوردســتان هؤكارةكــان ِروون بكةنــةوة، نةطةيشــتنة ئــةمامى ئةنــدامانى ثةرلــةمان دةبــَى متمانــةيان ىلَ        

وةربطريَيتةوة ئةو كاتة كابينةكة هةَلدةوةشَيتةوة، ضونكة بة ثَيى دانون  سـةرؤ  و جَيطـر كـة متمانـةا ىَل     
/ ِرازا بوون بةم نرخة لةبيةن ئَيمةا ئةندامانى ثةرلةمان لةم سـَى  3وةرطريايةوة كابينة هةَلدةوةشَيتةوة، 

ــةمانى كورد     ــدامانى ثةرل ــةردةمى ئةن ــة لةب ــاتر نيي ــارة زي ــةش    ئيختي ــارَيكى ديك ــتى ج ــة بةِراس ــتان، بؤي س
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دةيَلَيمـةوة، دةبــَى موراجةعــة لــة كــارا ئــةو ليذنةيـة بكــرَا لةســةر ئــةم دانيشــنت و موفاوةزاتانــةا لةطــةَل   
 حكومةت كردوويةتى.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 باشة سوثال، كا  سابر فةرموو.
 بةِرَيج سابر حممود مراد:

 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج سة
لةِراستى دا دسةكانى من براا بةِرَيجم مامؤستا طؤران كردا، بةآلم هيوادارم جةنابت هةر بة ثَيى ثةيِرةوا 
ناوخؤ ئـةوةا ئيت ـادى لةسـةر كـراوة سـةرؤكى فراكسـيؤنةكان و جةنابيشـت ئاطـادارا بريؤكـة بـَي و دةبـَى            

كةيةا بةِرَيج د.عجمتان لةبةردةست داية كـة ثيـاوَيكى   لةبةردةست ثةرلةمانتاران دابَى، ئةمة تةنها ئةو بريؤ
ثيشــةيية، كؤمــةَلَي  مودتــةرةحاتى  طرنطــى تَيدايــة، ئــةوة خبوَينرَيتــةوة و بابةتــةكانى تــر هــةَلبطريَا بــؤ    

 دانيشتنةكانى تر، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.شَيركؤ فةرموو.
 ى:مصطفبةِرَيج د.شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةبةرئــةوةا كــة بــة  ئيجحــافَيكى طــةورةا دةزامن كــة حــوكم لةســةر ليذنــةا ثيشةســازا و وزة بــدرَا  لــة  
جةلسةية  دا كة هَيشتا طوَيى ىَل نةطرياوة، بةِراستى بة هةَلةيةكى طـةورةا دةزامن كـة ئاوهـا حـوكم بـدرَا،      

ثةرلةمانتارَي  داوا دةكةم لةو كؤبوونةوةا كة ئةمومةنى  ليذنةا ثيشةسازا وزة بةش بةحاَلى خؤم وةكو
ــة        ــةوَا ك ــا دةرك ــة تياي ــةوةا ك ــؤ ئ ــةِروو ب ــتيةكان خبات ــازا و وزة ِراس ــةا ثيشةس ــاز وليذن ــةوت و ط ــاآلا ن ب
ِراستييةكان ضؤنة ئَيمة بة هيض شَيوةية  تةدةخوملان لة ديارا كردنى نرخى بةنجين نةكردووة، بة ئةركى 

سةدا خؤمان هةَلساوين و ِرؤَلى ثيشةيى خؤمامنـان بينيـوة، بؤيـة هـةر كاتَيـ  ثةرلـةمانى       ثيشةيى سةد لة 
بــةِرَيج ثَيويســتى بــة ِروونكردنــةوة بــوو لةبيــةن ئَيمــةوة، ئَيمــة  ئامــادةين و ســةد لــة ســةد ثشــتيوانى لــة    

كى تـةحقيقى  ثَيشنيارةكةا كا  دَلشاد شـعبان دةكـةم، كـا  طـؤران ئـازاديش، بـةوةا كـة ثَيويسـتة ليذنةيـة         
دامبةزرَا بـؤ ئـةوةا كـة تـةحقيق لـةوة بكـات بجانـَى ليذنـةا ثيشةسـازا و وزة ِرؤَلـى خـؤا بينيـوة وةكـَى              
موخالةفــةا ثــةيِرةوا نــاوخؤا ثةرلــةمانى هــةرَيمى كوردســتانى كــردووة لــةناو ليذنةكــة و لــة كاروبــارا     

 ليذنةكة  و زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  زانا فةرموو.
 

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كــة دةَلـَى نــابَى هــيض بابـةتَي  خبرَيتــة ِروو يـان ط توطــؤا بــؤ بكـرَا، ئةطــةر لــة      54ديـارة بــة ثَيـى مــاددةا   

يةكةا ئةوةا كة بةرنامةا كار دانةبَى، بؤية لةوانةية دسةكانى منيش نودتةا نيجامى نةبَيت، بةآلم ِراستي
طرنطــة دانيشــتنَي  بكــرَا ضــؤن ئَيمــة ئــيش و كاروبــارا ثةرلــةمان بــةرين بــةِرَيوة، ئــةوةا كــة ِروويــدا لــة  
ــةر        ــة بةه ــةو بابةت ــةمان ل ــانةوةا ثةرل ــتانةوةية كش ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــدا ب ــةنجين ثةيوةن ــةلةا ب مةس

ةوة ئَيمـة لةطـةَل حكومـةت وةختـى     بيانووية  بَى هةيبةت كردنى ثةرلةمانة، مادام ضـووينةتة ئـةو بابةتـ   
خؤا دةبوواية ِرةخنة بةِراستى لة كاديرانى حكومةتيش بطرياباية، يـةعنى ئـةوان دةَلـَين ثةرلـةمان نرخـى      
ديارا كردووة و ثةرلـةمان بـةرطرا لـة هةيبـةتى ثةرلـةمانتارةكانى بكـات، بؤيـة كشـانةوة لـةم بابةتـة بـَى            

نـابَى ِرَيطـة    ،ا دةسـتةا سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتانة    هةيبةت كردنى ثةرلةمانة، ئةوةش لـة ئةسـتؤ  
بدات بة هيض شَيوةية  ثةرلةمانى كوردستان لةم ثرسة بَيتة دةرةوة، ئـةم ثرسـة ثةيوةنـدا بـة كؤمـةآلنى      
خةَلكى كوردستانةوة هةية و خـةَل  ضـاوةِرَيية كـة بِريـار بـدات، يـةعنى ئةطـةر ئـةمِرؤ بِريـار نـةدرَا لـةم            

تَي  بــة خــةَل  نــةَلَيني، بةِراســتى ئَيمــة ئةوانــةا ســلَيمانى نــاتوانني بطةِرَيينــةوة، يــةعنى  ثةرلةمانــة و شــ
ِرَيطايان طرتووة دوَينَى ئَيمة كة هاتووين بةِراسـتى واهـاتووين كـة ئـةمِرؤ ثةرلـةمان لةسـةر ئـةم ثرسـة كـؤ          

بابةتـةوة تـا ضارةسـةرا     بَيتةوة، بؤية زؤر طرنطة ثةرلةمان مـادام ئةطـةر هةَلـةش بـَى، ئَيمـة ضـووينة ئـةم       
 نةكةين بةِراستى كشانةوة لَيى زؤر زؤر دورسة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

ئَيستا ثشووية  وةردةطرين بؤ ئةوةا مشاوةرةية  بكةين، بجانني ئةم ثرسـة جـارَيكى تـر تـاوتوَا بكـةين،      
نى ثةرلةمان دةكةن حةدـة بـة بِريـارا سـةرؤكى     ئةطةر سةرؤكى فراكسيؤنةكان نوَينةرايةتى ئَيوةا ئةنداما

فراكسيؤنةكان ِرازا بن، ة بِريارَي  دةدرَيت، بةتايبةتيش سةرؤكى فراكسيؤنةكان لة ثةيِرةوا نـاوخؤدا بـة   
شَيوةيةكى ئسوَلى تةعريحم كراون، ئَيمة لة دةستةا سةرؤكايةتى دةمانةوَا فراكسـيؤنةكان بةشـدارا بكـةن    

ن، ئةطةر مبانةوَا دةتوانني بةرنامةا كار خؤمان دايبنَيني دةستةا سةرؤكايةتى و لةو بِريارانةا كة دةيدة
ســـةبحيةتى خؤمانـــة، بـــةآلم كـــة دةرفـــةت بـــة ســـةرؤكى فراكســـيؤنةكان دةدةيـــن، دةرفـــةت بـــة ئَيـــوةا   
ثةرلــةمانتاران دةدةيــن بــؤ ئــةوةا لــة بِريارةكــانى دةســتةا ســةرؤكايةتى دا بةشــدار بــن، بؤيــة ضــارةطَي      

 بؤ دانيشتنةكةمان، فةرموو. وةين دوايى دَيينةوةردةطر
 
 
 
 
   

 دانيشتين دووةم
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بة ناوا خواا بةخشندة و ميهرةبان 

بة ناوا طةىل كوردستانةوة كؤبوونةكـةمان دةسـت ثـَى ئةكـةين، بـةردةوام ئـةبني لـة سـةر بةرنامـةا كـارا           
ــةم  ــةند ثةرل ــةمِرؤمان، ض ــة     ئ ــدَي  ل ــة روو، هةن ــة خبةن ــة بريؤك ــوو ك ــةوةيان كردب ــةرَيج داواا ئ انتارَيكى ب

ثةرلةمانتارانى ثَيشوو داواا ئةوةيان كردبوو كة بريؤكةكان خبةنة روو، بؤية ئَيستا دةسـت ثـَى ئةكـةين بـة     
بـا   راوة، خـاتوو ظيـان عبـال   طوَا طرتن لةو بريؤكانة كـة لـة بيـةن ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة ثـَيش كـةش كـ        

 َيت  بة ثَيشكةش كردنى بريؤكةكةا.  ب ةرمو
 : َيج ظيان عبال عمربةِر
 َيج سةروكَى ثةرلةمان. بةِر

بةرَيجان ئةندامَين ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى، هَيرشـَين ظـَى دوميـاهيى بـو سـةر هـةرَيما كوردسـتانَى ضـةندين           
دوي َوونا مة يا رؤذانـة يـا بـةردةوام     دميةن تَيكةل بوون لبةر ضاظَيت مة ثةرلةمانتاران، تايبةتى ذبةر وَا

كَينـة، ظـان   ؤبؤ ظى بابةتى، و ثرت هايـدار بـوون سـةر رةوشـا ثةنابـةران، كـو ذمارةكـا مـةزن ل ثارَيجطـةها ده         
دميةنان، دةبارَا وَا كارةساتَى بؤ مة ديار كر، لةو ضةندين ثَيشنيارا دامنة بةر سـينطَى جـةنابَى وة، دخـازم    

نَى ب ر دةنطـدانَى و بَينـة ثةسـةند كـرن، ئَيـ  : ثَيشـنيار دكـةم ثةرلـةمانَى كوردسـتا         ئةظ ثَيشنيارة بَنة بة
خةلكَى ثارَيجطـةها دهـوكَى بكـةت ذبـةر روَلـَى وان يـَى مرؤظايـةتى د هـةوار          شَيوةكَى رةمسى دةست خؤشيى

مسـى بـؤ كارطَيريـا    هاتنا بلةز بؤ ثةنابةران هةتا نووكة ذا يا بةردةوامة، ب رَيكا ئاراستة كرنا نظيسارةكا رة
 ثارَيجطةها دهوكَى. 

دوو : ذبةر روَلَى دةزطايَى بارزانى يَى خَيرخازا يَى بلةز د هةوار هاتنـا ثةنابـةران، ل دةسـت ثَيكـَى ضـيايَى      
شنطاىَل و ديسان ل هةمى دةظةران ثةيدا كرنا ذةمَين خارنَى بؤ ذمارةكا مةزن يـا ثةنابـةران، ثَيشـنيار دكـةم     

تانَى دةست خؤشيةكَى وة  ثشـتةظانيةكا مةعنـةوا ثـَيش كَيشـى دةزطـاا نـاظربا بكـةتن        ثةرلةمانَى كوردس
 ذبةر روَلَى وان يَى مرؤظايةتى. 

بـرل و تـرل و   ئايـا  ( بـةىَل  مهناة املتاعاب  سَى : سةرةراا هندَا كـو كـارَا رؤذنامـةظانى دهَيتـة نياسـني ب )     
وا، نـةبوو ئةطـةر كـو رؤذنامـةظان بـةرةكات       هَيرشَين داعش و مان ل ضـياا و ثـرت و بـةبظ بوونـا خَيجانـا     

عيسى ذ كارا بهَيتة ظةدةتاندن، بةلكو بةرامبةر ظَى ضةندَا هةميَى بارو دؤخـى راوسـتيا و ثـةياما خـو يـا      
 رؤذنامةظانى دطةهاند، لةو ثَيشنيار دكةم ثةرلةمانَى كوردستانَى كارَا وا بةرز بنرخَينَيت. 

خؤظة كو رؤذنامـةظان كـو بؤيـة ئةطـةر شـةهيد ببـينت،  ثَيشـنيار دكـةم          ضار : ديسان ذبةر ئةمامدانا روَلَى
ثةرلةمانَى كوردستانَى نامةكا رَيج طرتنَى ثَيش كَيشى ماَلباتا رؤذنامةظانا شةهيد دةنيس فورات بكـةت، زؤر  

 سوثال. 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
ة بـؤ بـة دوا داضـوون، خـاتوو سـهام عمـر، لَيـرة نييـة، مامؤسـتا          زؤر سوثال، يادداشتةكةت ثَيش كَيشمان بك

 مرروان طةبَلى فةرموو. 
 بةِرَيج حسني امساعيل )مةروان طةَلاَلى( : 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم. 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

ا ناِرةوايـةا  بؤ بةرَيج دةستةا سةروكايةتى ثةرلةمانى كوردستان، بابةت : يادداشت، سةبارةت بةو هَيَرشـة 
بــةردةم ثةرلــةمانى كوردســتان كرايــة ســةر ثةرلــةمانتار شــَيركو لــة  2014/ 2/9كــة لــة بيــةن كةســَيكةوة لــة 

ى ئيسةمى ئيدانةا ئةو كارة ناشـياوة دةكـةين، ضـونكة ثةرلـةمانتاران وة      ؤمةَلجةودةت، لة فراكسيؤنى ك
ين دا هؤكـارا كـةم كردنـةوةا نرخةكـة     نوينةرانى خةَلكى كوردستان لة دوسيةا زياد كردنـى نرخـى بـةنج   

بوون، ئةوةا نرخى زياد كردووة ئةمومةنى هـةرَيمى يـة بـؤ كـارو بـاري نـةوت و طـاز، بؤيـة داواكـارين لـة           
هاووَلاتيانى خوشةويست، لة طرد بوونةوة و نارةزاييةتةكانياندا شـَيوازا ئاشـتى طةيانـدنى داوا رةواكـان ون     

اش لة رَيطاا دةستةَلاتى ثةرلةمانةوة، لة طـةَل سـةرجةم فراكسـيؤنةكان    نةكةن، دةربارةا ئةم دؤخةا ئَيست
 وَلى ضارةسةرا دةيرانةكةدا دةبني. والسةم وعليكم.لة هة

 فراكسيؤنى كومةَلى ئيسةمى                                                                  
                                                                          3/9/2014  

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
زؤر سوثال، ئَيستا ضةند بريؤكةية  وةرطريا بوون بـؤ دسـة كـردن لـة سـةر دـةيرانى سـووتةمةنى، خـاتوو         

 سهام فةرموو بريؤكةكةش خبةنة روو. 
 بةِرَيج سهام عمر حممد : 
 . بةِرَيج سةروكَى ثةرلةمان

بؤ بةرَيج سةروكاتيا ثةرلةمانَى كوردستانَى، بابـةت : داخـازا و ثَيشـنيار، وةكـو يـا ديـار هَيلـَين طشـتى يـَين          
حكومةتا هةرَيما كوردستانَى هاتنة ثَيش كـَيش كـرن، و متمانـة هاتـة بةخشـني ذ بيـَى بـةرَيجان ئةنـدامَين         

كارا يَى هةر وةزارةتـةكَى ديـار نينـة، كـانَى دَا ذ      ثةرلةمانَى كوردستانَى، ىَل د رةوشا نها دا ثةن و بةرنامَى
خجمةت بـؤ هاووَلـاتى هَيتـة ثـَيش كـَيش كـرن د مـاوَا داهـاتى دا، و ئـةم وةكـو ثةرلـةمانتار ب ئـةركَى خـو              
دبينني ضاظدَيريا ياسا و هةر بِريارةكَى ذ بيَى وةزارةتانظة بكةين و ئةظ ضةندة ناهَيتة ب جه ئينان ئةطةر 

ون نةبيت ل سةر بةرنامة و ثةنـا سـرتاتيجي يـا هـةر وةزراةتـةكَى، لـةورا داخـازَا ذ سـةروكاتيا         مة ئاشنا بو
ــرتاتيجي و      ــا س ــرة  ثةن ــةر وةزي ــةن، ه ــران بك ــةنَى وةزي ــازَا ذ ئةموم ــتانَى دكــةم، داخ ثةرلــةمانَى كوردس

َيش كَيش بكةت، يا طرنطة بةرنامَى كارَا وةزارةتا خؤ ئامادة بكةت، و بؤ ئةندامَين ثةرلةمانَى كوردستانَى ث
ئـةظ كارنامـة بطةهيتـة دةسـتَى ثةرلـةمانتاران بـةرا بهَيتـة خانـدن، ئةطـةر دةليظـة و مـاوة دةسـت نــةدةت،             
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ثَيشنيار دكةم ل سةر ئاستَى ليذنةيَى هةميشةيى هةر وةزيرة  ثَلانا سرتاتيجيى يا وةزارةتا خؤ ثَيش كَيش 
 بكةت و زؤر سوثال. 

 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صا
زؤر سوثال، لةو بريؤكانةا كة سةبارةت بة دـةيرانى سـووتةمةنى ئةخاتـة بـةردةم ثةرلـةمانى كوردسـتان،       
بةرَيج دكتؤر عجت صابر فةرموو بؤ خستنةرووا بريؤكةكـةت فـةرموو، نـاوا تؤشـى تَييايـة دكتـؤر شـَيركؤ        

 نودتةا نيجامي فةرموو دكتؤر شَيركؤ. 
 ؤ جودت: بةِرَيج د. شَيرك

 بةِرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
راستيية  هةية كة ئةبَى بيخةينة روو، كة ئةويش ئةوةية كة ئةم راثورتة بة تةكلي ى ليذنةا ثَيشةسازا 
وزة و سةرضاوة سروشتييةكان لة بةرَيج دكتؤر عجت ئامادة كراوة، واتة دكتؤر عجت ئةو داتا و زانياريانـةا  

ان تةكلي مان لة كا  يروانت كرد كة خؤا لَيرةية، و لة كا  دَلشاد شعبان كة هةر بة تةكلي ى ليذنةا خؤم
بنـة كـة   ةءوتيارةتةكان ئامادة بكةن، ئةم جةدنةكان ئيخحةمة صاحل كرد بؤ ئةوةا كة ئوثش و لة كا  على

كـة  كة ئةنـدامانى بـة تـةكلي ى ئَيمـة، دوو فـرع تـةكليحم كـرا         ةلَيرةية، جةدوةلةكان ئةوان ئامادةيان كردوو
بينووسيتةوة بة نووسني، لة بةر ئـةوة ئـةو راثؤرتـة، راثـؤرتى شةخصـى دكتـؤر عـجت نييـة، ئـةم راثورتـة           
هةوَلَيكى باشى بة نرخاوا دكتؤر عجةتة لة ليذنةكةية، و ئةوة كا  يروانت خؤا لَيرةية، ئةتوانَى دسة لـة  

 سةر ئةم راستية بكات. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ثَيم واية كا  يروانت ئةم دسةية دووبارة بكةيتةوة. 
 بةِرَيج د. شَيركؤ جودت : 

 لة دةدةكان نووسراوة كة ئةطةر ديقةت بكةين لة ثةِرةا سَى. 
 بةِرَيج عجت صابر امساعيل : 

 بةِرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
ئةوةا نودتـة نيجامةكـةا، ئـةوةا    هةمان دسةكانى دكتؤر شَيركؤ ئةمةويست بكةم لَيرة، بةَلام بواريم نةدا، 

 ئةوة دةلَيت من تةئكيدا ىَل دةكةمةوة، راستة ئةو دسةية. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ئةويش وا ئةَلَى، دكتؤرة جوان نودتةا نيجامي  فةرموو. 
 
 
 

 : َيج د. جوان امساعيلبةِر
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 بةِرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
ى لـة جَيطـاا خؤيـةتى،    ةرلةمان، زؤر سوثال لو ئامادة بـوونى ئـةو راثؤرتـة، بـة راسـت     بةرَيجان ئةندامانى ث

ش نةفسى رةئى دكتؤر شَيركؤم هةية، ببوورة بةل حةتا لةو ئةوةا دةر بَى، ناوا دكتؤر عجةتى بةَلام ئةمي
 نووسراية، ناوا ليذنةكانيش لة دةرةوة بنووسرَا، ضونكة بةل لة ذؤرَا نووسراية. 

 : امساعيل ت صابرة. عجبةِرَيج د
 ئةوةش جَى بة جَى دةكةم، بة ضاوان. 

 : بةرَيج د. جوان امساعيل
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بثةِرةيـة   21ت دةزانَيت و مامؤستاا جاميعى ية، راثؤرت ةخاَلى دووةم : بة نيسبةت راثؤرت وة  دكتؤر عج
وةرةدــةا  15كــةا وةرطــرين مــةعقول نييــة  بثةِرةيــة، حــةتا ســوود لــة وةختة  15بــة خشــتةوة، بــَى خشــتة  

خبوَينرَيتةوة، بة ثوينتةوة دةتـوانرَا بـة مولةخةسـةكى فيكرةكـة بطةينَيتـة ئةنـدام ثةرلـةمان، راثورتةكـة         
 هةموو لة بن دةستمانة ئةوا تةفاسيل ثَيويستة تا بطةيتة راثؤرت، زؤر سوثال. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ت بة يارمةتيت، فةرموو كا  يروانت تؤش ئةطةر شتَيكت هةية. ةَيكةوتووين، بةرَيج دكتؤر عجهةروا  ر

 : َيج يروانت نيسان ماركؤلبةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

تةبعةن فكـرا ئـةو جةدوةلـة ضـةوا هـاتن  فكـر ا دةمـَى مـة موشـاورة ل طـةل ليـذنا بـاب كـرن، ئـةم هاتينـة                
مة ئةو فكرة جةمع كرن سَى، ضـار ئوثشـن مـة هـةبن، و كـارَا دكتـؤر عـجت ذا        دثةرلةمانيدا، ثش  هنطى 

وةكى برايَى مة يىًَ مةزن رابوو، ئةوا طوت دَا هـةميان جـةمع كـةين و كةينـة راثورتـة ، و وةكـى دا ذا       
ئةز تةئيدا دكتور شَيركؤ دكةم، بزم راثورت ناظَى ليذنَى بيت نة  ناظَى شةخصى بيـت، ئـةم ثـَى راببـووين     

 مةعلوماتان.  ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ت. ةباسى كرد، زؤر سوثال بؤ ئَيوة، فةرموو دكتؤر عج
 : عجت صابر امساعيلَيج د. بةِر
 َيج سةروكى ثةرلةمان. بةِر

مــن ثَيــرا نامــةا دةســت لــة كــار كَيشــانةوةم نــارد وة  ئةنــدامَيكى ليذنــةا ســامانة سروشــتييةكان، هــةتا   
ــتييةكان         ئَي ــامانة سروش ــورتى س ــةتا راث ــتا ه ــا ئَيس ــةكراوة، ت ــول ن ــانةوةكةم دب ــار كَيش ــة ك ــت ل ــتاش دةس س

ئةخوَينمةوة و ئةضمة خوارةوة ئةندامم لة سامانة سروشتييةكان، بؤ مَيذوو ثَينج خشتةية، خشـتةيةكيان  
نرخـى طـاز و نـةوت    هى وةزارةتى سامانة سورشتييةكان كة ئةوة دوو مانطة نرخى بةنجين بة ضةند بـووة،  

بة ضـةند بـووة، تَييـادا نووسـيمة خشـتةا ذمـارة شـةش، خشـتةيةكى تريـان لـة ئـةخري موفـاوزات لـة طـةَل               
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ئةمومةنى باَلاا نةوتة، ئةو خشتةية ئةمومةنى باَلاا نةوتدا ثَيمان و خؤم داماناتةوة، سَى خشـتةيان بـؤ   
ى دةكـةم، ئَيكسـَلةكة بـؤ ئـةوةا كـات بـة فـرِيو        مَيذوو بة دةستى خؤم كَلَيشـةكة كـا  يروانـت داميـَى سؤثاسـ     

مليـؤن دؤبر،   18ا  يروانت ضـا  بريمـة بوونـة    نةدةين، ئةو ذمارانةا كا  يروانت يا خؤد ئةو خشتانةا ك
يؤن دوبر، كا  علي حةمة صـاييش شـاهديم بـؤ دةدا، ومتـان نرخـى راسـتةدينةا       مل 136مليؤن دؤبر،  174

دينـار بـؤ ليرتَيـ      1250بةرَيج وةزيـرا سـامانة سروشـتييةكان وتوويـةتى     حكومةت كةم ئةكةينةوة، ضونكة 
ن دينـار كـا  يروانـت ئةطـةر     ؤيـ طةياندة ئـةوة كـة نيـو مل   بةنجين زؤرة، ئةوة من ئيقرتاحم كرد، من ئةوةم 

وانيية بَلَى وا نيية  كا  دكتـؤر شـَيركؤ، ئـةو نيـو مليـار دؤبرة مـن كـردم يـان ئَيـوة  لـة بـةر ئـةوة هينـى              
دةمَى، ئَيستاش بة ناوا ليذنةكة ئةكةم ئةو شتة، بة ناوا ليذنةا سامانة سروشتييةكانة كـة مـن دةسـتم    نا

لة كار كَيشاوة، هةدةفةكةم ئةمةية دؤخى ئابوورا كوردستان، دةيرانى سووتةمةنى بـة هيـواا ئـةوةا ئـةم     
هـةوَل ئـةدةم بـة ثيـىَ  توانـا      راثؤرتانة ببَيت بة بةشَي  لة ضارةسةر، زؤر سوثال كة كاتتان ثَيم بةخشـى،  

ــةوة،    ــتَيكى دةكةم ــارَا ش ــو و  ج ــةوة، وةك ــورتى كةم ــةرؤكايةتى    48ك ــةم دايــة س ــن ئــةم راثؤرت ســةعاتة م
ثةرلةمان، بريؤكةيةكة ئةندامى ثةرلةمامن، مافى ئةوةم ثـَى بةخشـراوة كـة لـة كارنامـةا ئـةمِرؤ دا هـةبَى،        

ةوة وةكـو كوردسـتان تووشـى     2014لـة سـةرةتاا سـاَلى     ئينجا شتَي  لةوة بكةمـةوة بـة كـورتى باسـى دةكـةم،     
ذَيوا ذيـانى  خراثـى كـردة سـةر ئابووريةكـةمان، بـ     دةيران بووة، بةغدا بودجةمان بؤ نانَيرَا، كارَيطـةرَيكى  

ييـان دابـةزيوة، بَيكـارا زؤر بـووة، هـةذارا زؤر      انطوزةر سةرجةم هاوولََاتيـان و خَيجانـةكان، ثَيـوةرا خـؤش    
اوردا بكةين لة ساَلى رابردوو، سةربارا ئةوةش ثرؤسةا جينؤسايدا و دةر بـةدةر كـردن   بووة، ئةطةر بةر

و ئاوارةكان، ئاوارة بـوونى هاووَلاتيـانى هـةرَيمى كوردسـتان لـة بيـةن طرووثـى تريؤريسـتى داعشـةوة ثيـادة           
%( 10سـةدا دةا ) دةكرَيت، زياتر لة مليؤنة  ئاوارةمان هةية، خةرجى مانطَيكى ئةم ئاوارانـة بـري  يـة لـة     

خةرجى حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان بـؤ مانطَيـ  كـة ثارةيـةكى زؤر دةكـات، ئـةو ثَيشـمةرطة دارةمانانـة،          
ثارَيجطارا لة خاكى كوردسـتان ئـةكا، ثرؤسـةا وةبـةر هَينـان و ئاوادانكردنـةوة لـة كوردسـتان سسـت بـووة،           

ــدتر      ــريش دةولةمةن ــةندةهاا ت ــوون ض ــووة ب ــة ث ــا ماي ــةندين كؤمثاني ــة  ض ــوون ب ــى  ب ــؤِرانى نرخ ــؤا ط ه
، ضةندةها ثرؤذة لة ثةرلةمان ثةسةند كراوة، ثرؤذةا جوان جـَى بـة جـَى نـاكرَا، لـة بـةر ئـةوة        ةوبةنجينة

حكومةت دةيرانى داراا هةية، دواينيان ثروذةا هاوتا كردنى موضةا ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخؤيى بـة  
ةواو ببَيت، ضارةسةر بكرَيت و ئةو ثروذة ياساية جَى بـة جـَى   هَيوايني لة نَيجيكرتين كات دةيرانى دارايى ت

بكرَيت، بةرَيجان لة دة رؤذا رابردوو ليذنةا ثَيشةسازا و وزة و سامانة سروشـتييةكان، بؤيـة كـا  دكتـؤر     
شَيركو ئةمة باوةِر ناكـةم يـة  دَيـرا تيـا بـَى موخـالحم بـَى لـة طـةَل ئـةو بؤضـوونةا جـةنابتان كـة ئَيسـتا               

، ليذنــةا ثَيشةســازا وزة و ســامانة سروشــتييةكانى ثةرلــةمانى كوردســتان دوو كؤبوونــةوةا شــةرحت كــرد
ئةمام دا لة طةَل ئةمومةنى نةوت و طاز، لة يةكةم كؤبوونةوةدا ئةمومةن خشتةا دا ثَيمان، بـة بةرهـةم   

ــرد          ــان ك ــةيةكى وردم ــةش ديراس ــتان، ئَيم ــة كوردس ــةوت ل ــةمى ن ــةرجةم بةره ــة س ــوون و ب ــَى ض ــة ت ، و ب
ئةطةرةكةمان بة هةند وةرطرت، سَى ثةمنان ئامادة كرد بؤ جةلةسـةا دووةم ضـووينةوة ب بـؤ ئةمومـةنى     
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نةوت و طاز، ثةنى يةكةممان ئةمة بوو، بـةرَيجان ئةطـةر بـة ديقـةت كاتتـان هـةبَى سـةيرا دوايـني بثـةرة          
ي رابـردووة،  م دوو مانطـة ائةم راثورتة بكةينةوة بري  ية لة نرخى سـةرجةم سـووتةمةنى كوردسـتان لـة    

كؤبـوون،   ةتةكسـى، بـةنجين بـ    ؤواين خشتة نووسراوة خشتةا ذمارة شةش، بريتى ية لة نرخى بةنجين بد
كؤبوون، نةوتى سثى بؤ حكومـةت و بـؤ    ةبةنجين بؤ ئوتومبَيَلى حكومةت، طاز بؤ حكومةت و بؤ موةليدة ب

 1250ووسـراوة تَيَـوونى ليرتَيـ  بـةنجين لـة حكومـةت       فِرنةكان و بـؤ ماَلـان، وةكـو ئاشـكراية بتـان تَييـادا ن      
دينـار ئـةدرَا بـة     415دينار ئةدات بو كؤبؤن، ليرتَيـ  طـاز بـة     800دينار ئةدات بة تةكسى بة  500دينارة، بة 

ى رابـردووة  دينار، ئةمـة ئـةو خشـتةية كـة لـة دوو مـانط       160سةرجةم ضني و توَيذكان، ليرتَي  نةوتيش بة 
مليـؤن دوَلـار ثـارة     174واين رةدـةم سـةير بكـةن حكومـةتى هـةرَيم سـاَلى دوو مليـار و        ةر دثيادة ئةكرا، ئةط

خةرج ئةكا بؤ ثاَلثشتى سـووتةمةنى، بـة ثيـَى ئـةو دوو مانطـةا كـة رابـورد، ثَلـانى يةكـةممان ئةمـة بـوو :            
ضـةنَى   ،ةضـىَ ئةوتى خاو ضـةنَي  بـةنجينى ىَل دةر  ديراسةيةكى ورد بكةين بؤمان دةرئةضَى كة بةرميلَي  ن

ــىَ    ــازا ىَل دةر ئةض ــةنى ط ــَى، ض ــةوتى ىَل دةرئةض ــةوت   ن ــان دةرك ــووا وةزارةت ) بؤم ــؤ 126تَيَ ( دؤبرة، ب
بةرميلَي  نةوت، لة سـةر ئـةو بنةمايـةا كـة هـةرَيمى كوردسـتان بـةرميلَي  نـةوت بكـا بـة بةرهةمـةكانى،            

( دؤبر كول ةكةيـةتي لـة سـةر    126كـةا ) ( دؤبر لة بودجةكةمان دةبِرَي، كةواتة نجي100حكومةتى عَيرادي )
( دؤبر داهـاتي دةسـت   116حكومةت بة بةرهةمةكان، بةو نرخانةا كـة لـة ثَيشـرتدا بـة دةعمـةوة دةيـان دا )      

دةكةوتةوة، ئةطةر دةعم نةكات، ئةطةر بة نرخي راستةدينةا خؤا ب رؤشَيت، ثةني يةكةممان بري  بوو 
بــةِرَيجتان، ئَيمــة ثَيشــنيارمان كــرد ليرتَيــ  بــةنجين بــؤ هــةموو  لــة: ئةطــةر ديقــةت لــة ذمــارة ضــوار بــدةن  

( دينــار بَيــت، ئةمــة ثَيشــنيارا يةكــةمى ليذنةكــةمان بــوو، ليرتَيــ  طــاز بــدرَيت بــة    500ئؤتؤمبَيلَيــ  بــة )
( دينار، ليرتَي  طاز 400( دينار، ليرتَي  طاز بدرَيت بة مؤليدةا ئةهلي بة )800ئؤتؤمبَيلةكانى حكومةت بة )

( دينـار، ليرتَيـ  نـةوتى سـثي بـدرَيت بـة حكومـةت بـة         700رَيت بة ثِرؤذة بَـووكةكانى كوردسـتان  بـة )   بد
( دينــار، تــا كؤتــايي، بــةم خشــتةية بؤمــان 600( دينــار، ليرتَيــ  نــةوتى ســثي بــدرَيت بــة فِرنــةكان بــة )800)

ــة ســالَ  435دةركــةوت كــة دةتــوانني )  ــؤن دؤبر، خــةرجي حكومــةت كــةم بكةينــةوة ل ــي ( ملي ــة ثةن َي ، ئةم
يةكةممان بوو، سةبارةت بة نرخي بـةنجين تاديكردنـةوةا دوو مـانطى رابـوردوو بؤمـان دةركـةوت كـة سـَي         
نرخي جياواز لة كوردستان بة كؤبؤن كَيشةا ضارةسةر نةكرد، بةآلم ئةوة جَيي دةست خؤشـي بـوو كـة بـة     

ةم راثؤرتـة واديعانـة دروسـت كـراوة بـة      ( دينـار، بـةآلم لـة هـةمان كاتـدا ئـ      500ثا  و كؤستةريان دةدا بـة ) 
( 1250( دينـار، دةيدايـةوة بـة )   500جوهدا هةموو بةِرَيجان، سةدان تةكسيش هةبوو بةنجيين وةردةطرت بة)

دينــار، تةكســيةكةا لــة مــاَلَي دانــابوو، بــةِرَيجان نرخــي راســتةدينةا ليرتَيــ  طــاز بــةم حيســاباتةا ئَيســتاا  
( دينـار،  415دةدرَا بة ثِرؤذةكان و كارطة بَوو  و مام ناوةندييةكان بة )( دينارة، بة كؤبؤن 1100حكومةت )

%(داشـــكاندنيان بـــؤ دةكـــةن، دةيـــان كارطـــةا طـــةة و خشـــت و دةواجـــن دةضـــن  62واا لَيهـــاتووة كـــة لـــة )
مةعمةلــةكانيان دادةخــةن، تــةنها بازرطــاني بــة طازةكــةوة دةكــةن، دةضــن لــة بــازاِر دةي رؤشــنةوة، نرخــي     

( هـةزار  209( هـةزار دينـارة، بـة )   492  تـةن نـةوتى رةش كـة دةدرَا بـة كارطـة طـةورةكان )      راستةدينةا ية
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دةينار دةيان دةنَي، واا لَيهاتووة بازرطاني بة نةوتة رةشةكةوة دةكرَيت، لةبيـةكى تـرةوة وةزارةتـى سـامانة     
ي طواستنةوةا سروشتييةكان دةتواني كارا جدا بكات بؤ كةمكردنةوةا خةرجييةكانى، بةتايبةتى خةرج

نةوتى خاو و بةرهةمة نةوتييةكان، لَيرةدا ية  منوونة بؤ بـةِرَيجتان دةهَينمـةوة بـةهيواا ئـةوةا ئةمانـة      
بةشَيكيان راسـثاردة بـن، حكومـةتى هـةرَيم و وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان سـوودا لـَي ببـييَن، رؤذانـة            

لة بريا نةوتى دادر كةرةم و ضةمَةماَلةوة بة  ( تةن ماددةا )كؤندَيسةيت( كة نجيكة لة بةنجينةوة،2000)
( دؤبر تَيَـوونةكةيةتي، لـة هـةولَير لـة ثاآلوطـةا خـةبات       30تةنكةر دةبردرَا بؤ هةولَير، هةموو تـةنَي  ) 

ئةو ماددةية تَيكةآلوا بةنجيين توركيا، تَيكةآلوا بةنجينى ثاآلوطةا هةولَير دةكرَيـت و ديسـان بـة تةنكـةر     
( دؤبر 60( دؤبرا تــرا بــؤ خــةرج دةكــرَا، يــة  تــةن )     30ســلَيماني، هــةموو تــةنَي  )  دةنَيرَيتــةوة بــؤ  

(مليؤن دؤبر خةرجييةكةا لة سةر حكومـةت دةوةسـَ ، بـةِرَيج وةزيـرا     40خةرجييةكةيةتي لة ساَلَيكدا، )
ةرلـةمان  سامانة سروشتييةكان لةم ثةرلةمانة، بةِرَيج سـةرؤكي ثةرلـةمانيش ئاطـادارة كـة وةزيرَيـ  دَيتـة ث      

بِريار دةدا لة ثِرؤتؤكؤلدا نووسراوة، دةبَي جَيبةجَيي بكةا، دووجار لَيرة تةئكيدا لةوة كردةوة لـة مـاوةا   
ية  حةفتةدا كؤمثانياية  تةددميى كـردووة، مةسـ اية  دابـيَن بـؤ ئـةوةا ئـةم خةرجييانـة نـةمَييَن، بـؤ          

َيج وةزارةتـي سـامانة سروشـتييةكان بِرياريـدا     ئةوةا ئةم حاديسانة نةمَييَن، بـةآلم جَيبـةجَيش نـةكرا، بـةرِ    
ثاآلوطةا نا ياسايي لةماوةا ئةم ساآلدا هيَى نةمَييَن، وا ساَل تةواو بوو، ية  ثاآلوطةا نا ياسايي كة ذينطة 
ثيس دةكا دانةخراوة، ثةني دووةم: لة خشتةا ذمارة دوو سةرجةم ثَيشنيارةكامنان خسـتؤتة روو بـةِرَيجان   

هــةمووا هاوثَيَــة لةطــةَل ئــةو خشــتانةا كــة لــة كؤتــايي ئــةم راثؤرتــةدا هةيــة، ثَيشــنيارا  ئــةم ذمارانــةا 
( دينـار، بـؤ سـةرجةم خـاوةن ئؤتؤمبَيلـةكانى كوردسـتان بـةبَي        650دووةمان ئةوةبوو كة بةنجين بدرَا بـة ) 

  طـاز بـدرَا بـة    ( دينـار، ليرتيَـ  400( دينار، طاز بدرَا بة مؤليدة بـة ) 415كؤبؤن، طاز بدرَا بة حكومةت بة )
( دينار، و هةتا كؤتايي وةكـو ئـةم ذمارانـةا لةبةردةسـتان دايـة، نـةوتى سـثي بـؤ         415ثِرؤذة بَووكةكان بة )

(هـةزار  209ماآلن بة نرخةكةا خؤا مبَينَيتةوة بؤ ئةمساَل، نةوتى رةش بدرَيتـة كارطـةكان لـة جيـاتى بـة )     
د وةرنةطريا، ثةني سَييةممان: لة خشتةا ذمارة سَيدا ( هةزار بؤ تةنَي ، ئةم ثةنةش بةهةن350دينار، بة )

( 650لة كؤتايي ئـةم راثؤرتـةدا هـةموو ذمارةكـان ديـاريكراوة، ثَيشـنيارةكةم ئـةوة بـوو، بـةنجين بـدرَا بـة )           
( دينار بَي، طازا مؤليـدة  800دينار، بؤ هةموو ئؤتؤمبَيلةكان لة كوردستان بةبَي كؤبؤن، طازا حكومةت بة )

( دينار بَي، وةكو ئةو ذمارانةا كة لة دواا يةكـدا ئيشـارةت ثـَي    600ينار بَي، طازا ثِرؤذةكان بة )( د400بة )
ــة )  ــاآلن ب ــةوتي م ــانتوانى )    160داروة، ن ــَيوةية دةم ــةم ش ــ ، ب ــؤ ليرتَي ــَي ب ــار ب ــةو  568( دين ــؤن دؤبر، ل ( ملي

يش، لةطـةَل ئـةم سـَي ثةنـةدا     خةرجييةا حكومةت كةم بكةينةوة لة ماوةا ساَلَي ، نيو مليـار دؤبر زيـاتر  
ليذنةكةمان ثَيشنيارا كرد، هةر يةكَي  لةم سَي ثةنة ئةطةر جَيبةجَي كرا، لةبيةن بةِرَيجيانةوة، ماوةكةا 

بَيــت، لــةو ماوةيةشــدا وةزارةتــي ســامانة سروشــتييةكان و، وةزارةتــة ثةيوةنــدارةكان    31/12/2014تــا كؤتــايي 
وةن ئؤتؤمبَيلَي  لة كوردستان كارتي زيرةكى ثَيبـدرَا، لـة سـةرةتاا    هةماهةنطى بكةن بؤ ئةوةا هةموو خا

ةوة، من ثَيشبيين ئةوة دةكةم تا دوو ساَلي تر نرخي سووتةمةنى لة كوردستان جَيطريا بةخؤيةوة 2015/ 1/1
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انى نابييَن، نرخَيكي جياواز لة كةركوو  دةبَي، نرخَيكي جياواز لة موسَل دةبَي، نرخَيكي جياواز لـة شـارةك  
تـرا لـة عَيـراق دةبـَي، لةبـةر ئـةوةا ئـةم كـارتي كؤبؤنـة ئَيمـةا هاووآلتيـانى كوردسـتان ئؤتؤمبَيلـةكامنان              
دةمانثــارَيجَا لــة ئؤتــؤمبَيلى غــةيرة كوردســتانى، بؤيــة ئــةم ثَيشــنيارانةمان كــردووة، كَيشــةا ســووتةمةنى  

زارةتـى طواسـتنةوةو طةيانـدنيش،    بةتةنها بة وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان ضارةسـةر نـاكرَا، طرنطـة وة      
( 50هَيَلي طواستنةوةا طش  لة جادة شةستييةكاني شارةكانى كوردسـتاندا بـة ثةلـة دابـني بكـات، ثاصـَي  )      

( كـةل، ثـةما   50نةفةر دةطوازَيتةوة بة هةمان بِرة بةنجين، ية  كةل بََي بةهـةمان بـِرا بـةنجين يـان )    
، بةو شَيوةية نرخيش هةرزان دةبَي و بةرهـةميش زؤر دةبـَي،   ئةوةندة خواست لة سةر بةنجين كةم دةبَيت

ــةَل         ــةمان لةط ــتييةكانى ثةرل ــامانة سروش ــةا س ــةوةا ليذن ــني كؤبوون ــة دواي ــةمان ل ــةرؤكي ثةرل ــةِرَيج س ب
ئةمومةنى باآلا نةوت و طاز، ئةم سَي ثَيشنيارةا سةرةوةمان خستة بةردةميان، بةداخةوة هيض يةكَي  لة 

ن ثةســةند نــةكرد، لــة هــةمان كاتــدا ئةمومــةنى بــاآلا نــةوت و طــاز، دوو ثَيشــنيارا بــؤ ســَي ثَيشــنيارةكةيا
ليذنةكةمان هَينابوو، كة ثَيشنيارة طوماوةكةيان بـؤ ئَيمـة و بـؤ خـةَلكى كوردسـتان بـري  بـوو لةخشـتةا         

ةنى بـاآلا  ذمارة ضوار، هيوادارم ئةطةر كاتتان هةبَي بَينة سةر خشتةا ذمارة ضوار، ئةو خشتةية ئةمومـ 
نةوت و طاز داا بة ئَيمة، خشتةا ذمارة ضوار هاوثَيَة، دواين ثةني ئةمومةنى نـةوت و طـازا حكومـةت،    
دوايني دانيشنت، بةِرَيجتان ديقةت بدةن، لة بةرامبةر بةنجيين تةكسي بِرياريانـدا بـةنجين بـؤ هـةمووا بـة      

(دينار، بؤ هةموو ئؤتؤمبَيلَي ، 750اندا، يةعنى )(دينار، بةبَي كؤبؤن بؤ هةموو ئؤتؤمبَيلَي  لة كوردست750)
( دينـار، طـاز بـؤ مؤليـدة بـة      900( دينار بَي، طاز بؤ حكومـةت بـة )  1000بةنجيين بازرطانيش دةبَي ليرتي بة )

( دينار، تةنها بؤ مـاآلن  900( دينار، هةموو بةرهةمة نةوتييةكانيش بة )800( دينار، طاز بة كؤبؤن بة )900)
( مليـؤن دؤبر، لـة   810ار، بةم شـَيوةية حكومـةت و وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان دةيتـواني )      (دين160بة )

خةرجي ساَلَيكي كةم كاتةوة، بة دَلنياييةوة ئةو ذمارةية زؤر طةورةترة لةو سَي ئؤثشنةا ئَيمـة، بةداخـةوة   
بِريار كة دايان، بةو شَيوةية ئةو ثَيشنيارةشيان كة لةطةَل خؤيان هَينابوو ئةويشيان ثةسةند نةكرد، دوايني 

( مليؤن دؤبر، دةمانتوانى خةرجي ساَلَيكي حكومةت كةم بكةينةوة، جـارَيكى تـر دةيَلـَيم    811كة باسم كرد )
بةداخةوة، كة ئةمومةنى باآلا نةوت و طاز لة هةرَيمى كوردستان ئةم ثةنةشي جَيبةجَي نةكرد، كة خؤا 

مَيذوو ئةو دسةية دةَلَيم، لة دواين ساتي كؤبوونةوةكة بةِرَيج وةزيرا ئامادةا كردبوو بؤ كؤبوونةوةكة، بؤ 
ــةنجين        ــ  ب ــةم ليرتَي ــنيار دةك ــاز ثَيش ــةوت و ط ــاآلا ن ــةنى ب ــةِرَيجان ئةموم ــي ب ــتييةكان، وت ــامانة سروش س

( دينـاريش بَيـت بـؤ تةكسـي و ثـا ، بـةِرَيج سـةرؤكى حكومـةت وتـى          500( دينار بَيـت و، ) 1000نرخةكةا )
(دينار بَي، كا  دَلشاد شعبان و كا  د. شَيركؤ ئةطـةر هةَلـةم بـا راسـتم بكةنـةوة،      900ينار، زؤرة با )( د1000)

ثةني ئَيستاا حكومةتى هةرَيم بؤ نرخي سووتةمةنييةكان هيوادارم بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان تةئكيد 
لـَي ناكـةم بـؤ ضـةند رؤذا     لة سةر ئةم خشـتةيةا ئـةخري بكـةن كـة زؤر طرنطـة، مـن ثَيشـبينييةكى باشـي         

( ئةطةر كاتتان هةبَي بؤ ئةوةا ثَيش ئاخري خشتة سـةيرا  5داهاتووا  ئابوورا كوردستان، خشتةا ذمارة )
بكةين بجانني ئةو بِريارةا كة حكومةت داويـةتى نرخةكـةا ضـؤن دةبـَي، ثةنـى ئةمومـةنى نـةوت و طـاز         
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( دينـار، كؤبؤنيـان ثَيـدراوة، بـةنجين بـةبَي      500بة )جَيبةجَي كرا، نرخي ليرتَي  بةنجين بؤ تةكسي و ثا  
( دينــار، ليرتَيــ  طــاز بــدرَيت بــة ئؤتؤمبَيلــةكانى 1250( دينــار، بــةنجيين بازرطــانيش دةبــَي )900كؤبــؤن بــة )

( دينـار، ليرتَيـ  طـاز بـة كؤبـؤن      1000( دينار، ليرتَي  طاز بدرَيت بة مؤليدةا ئةهلي بـة ) 1000حكومةت بة )
( دينـار، نـةوت بـؤ    1000( دينـار، نـةوت بـؤ فِرنـةكان بـة )     1000( دينار، نةوت بؤ حكومـةت بـة )  1000بيَب بة )

ــة ) ــاآلن بـ ــدةين،     160مـ ــتةية بـ ــةم خشـ ــرا لـ ــةرمَيكى ورد و خَيـ ــةر سـ ــةِرَيجان ئةطـ ــؤا، بـ ــار، وة  خـ ( دينـ
( 800جين بـة ) دةرئةمامةكةا دةيراني ئابوورا دوَلرتا لَي دةكةوَيتةوة، لةبـةر ئـةم هوكارانـة، ليرتَيـ  بـةن     

ــة )   ــَي ب ــار، دةب ــةا        900دين ــةم دواكةوتن ــة، ل ــةم دةيران ــات ل ــرت دةك ــان دورس ــانى هاووآلتي ــارا ش ــار، ب ( دين
( 250مووضةيةدا، تةسةور بكةن هَيشتا غاز و نـةوت طـران نـةبووة، ئـةم بةيانيـةا لـة هـةولَير ضـاية  لـة )         

( دينارة، دةبَيتة 415لةكانى حكومةت ئَيستا بة )( دينار، ليرتَي  طاز بدرَيت بة ئؤتؤمبَي500دينارةوة بوو بة )
( مليؤن دؤبر، فكرةكة ئةمةيـة وةزارةتـي   400( دينار، ئةمةش خةرجي حكومةت زياد دةكات بة بِرا )1000)

سامانة سروشتييةكان مليارَي  دؤبر لة خةرجي خؤا كةم دةكاتةوة، بةشَيكى ئةم خةرجييـة دةضـَيتة نـاو    
ييةوة، لة خةرجي وةزارةتى دارايـي زيـاد دةكـات، بـة سـةراحةتيش ئـةوةمان بـؤ        بودجة و نةفةداتى تةشغيل

( دينـار، سـةرجةم   1000( دينـارة، بـيَب بـة )   415زياد كردوون، خاَلَيكي تر، نرخـي طـاز بـؤ مؤليـدة ئَيسـتا بـة )      
خــاوةن مؤليــدةكان يــان ئــيش ناكــةن يــان نرخــي ئــةمثَيرا موليــدة لــة كوردســتان دةبــَي بــة دوو ئةوةنــدة،  

ةمةش باجةكةا هةر هاووآلتي دةيدا، خـاَلَيكى تـر ليتريَيـ  طـاز بـؤ دةواجينـةكان، خـاوةن تراكتؤرةكـان و         ئ
( دينـار، كاريطـةر خراثـي دةبـَي لـة سـةر كـةرتي كشـتوكاَل و         1000( دينـارة، دةبَيتـة )  415كارطةكان ئَيستا بة )

لؤكيش، ئةم حكومةتـة نةمـديت   ثيشةسازا، نرخي بةرهةم طران دةبَي، لة مريش  و طؤشتةوة تا خشت و ب
جارَي  بَلَي حةلي نيية، يان زؤر زؤر نـرس دائةبـةزَييَن، يـان زؤر زؤر نـرس بـةرز دةكاتـةوة، لـة كـةم شـوَيين          

%( بةرزبَيتـةوة، لـة كـةم شـوَين روو دةدا نرخـي      80دونيادا روو دةدا نرخي ليرتَي  بـةنجين بـة رَيـذةا لـة )    
بكةيت، ئةمة كاريطةرا ئابوورا زؤر خراثي دةبـَي، بـؤ منوونـة طـازا      %( دةعم80ليرتَي  طاز بة رَيذةا لة )

%( بــةرز دةبَيتــةوة، دةرهاويشــتةا 140( دينــار، واتــا رَيذةكــةا لــة ) 1000( دينــارة، دةبَيتــة )415مؤليــدة كــة )
بـة   ( دينارة ئَيسـتا، ببَيـت  160ئابوورا زؤر خراثي دةبَي، ليرتَي  نةوتى سثى بؤ فِرني صةمون و نانةواكان )

مداية يان نانةواخانـةكان داخبـرَين يـان    ة%( زياد دةكات، دوو رَيطايان لةبةرد500( دينار، بة رَيذةا لة )1000)
نرخي نان دةبَي بة دوو ئةوةندة لة كوردستان، تةنَي  نةوتى رةش دةدرَيـت بـة كارطةيـةكي ضـيمةنتؤ يـان      

%( زيادا كردووة، 140نار، كةواتة رَيذةكةا لة )( هةزار دي492( هةزار دينار، ئَيستا بيكةا بة )209شيش بة )
يان ضيمةنتؤ طران دةبَي يان كارطةكان دادةخةن يان دةبَي حدوود بكةيتةوة لة وآلتانى ترةوة بؤمـان بَيـت،   

( مشة  لة كوردستان طران دةبَي، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، لـةم راثؤرتـةدا ضـةند    150ضيمةنتؤ طران بوو، )
ل دةكــةم ســةبارةت بــة ثِرؤســةا نــةوت لــة كوردســتان، تــا ئَيســتا كــوالَي  بــةنجين وة   خــاَلَيكى طــرن  بــا

ثَيويســت نييــة، بــةثَيي ئــةو بةدواداضــوونانةا ليذنــةكانى ثةرلــةمان كردوويانــة، بــةِرَيجان يــةكَي  لــة           
ماَل، هؤكارةكانى خراثي كوالَي  بةنجين لة كوردستان بريتيية لـة تَيكـةآلو كردنـي )كؤندَيسـةيتى( ضةمَـة     
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بةنجينى توركيا، لةطةَل بةرهةمى بةنجيين ثاآلوطةا هـةولَير، ماددةيـةكى تَيدايـة رصاصـة، نايةتـة دةرةوة،      
زيان بة تةندروس  مرؤظ دةطةَييَن، تا ئَيستا نةوت لة تةق تةدةوة بؤ ثاآلوطةا بازيـان بـة تةنكـةر دةضـَي،     

دـازامي كؤمثانياكـاني ثاَبوطـةكان     ة بؤِرا بؤ بربَا،بؤية جادةكانى كوردستان دةرةباَلغة، لة كاتَيكدا دةبَي ب
نيو مليار دؤبرة، لةم دةيرانةدا زؤرة ئةم دازامة، ثَيويستة بة عةدـدةكانيان دا بَـنةوة، وةزارةتـي سـامانة     
سروشتييةكان، ئةمة زؤر طرنطة، هيوادارم تةئكيدي لَي بكرَيتةوة، ئةو بة ئَيمـة ئـةَلَي كـة هـةموو بةرميلـة      

  لة خاكي كوردستان كة دةردةهَينرَي ئةبرَيت بؤ ثاَبوطة و ئةكرَي بـة بةرهـةمي نـةوت، حكومـةتي     نةوتَي
دؤبر لة بودجةي كوردستان ئةبِرَي، بؤية نرخي ليرتَي  بةنجين لة كوردستان خـةرجي لةسـةر    100عَيرادي 

هـةزار بـةرميل    700اَبوطةكان دينارة، لة كاتَيكدا لة بادي ناوضةكاني تري عَيراق و ث 1250حكومةتي هةرَيم 
نةوت لة ِرؤذَيكدا ئةدرَي بة ثاَبوطةكان بة خؤِرايي، حكومةتي عَيرادي ئـةو نةوتـة بـة ثـارة حيسـاب ناكـات       
لةسةر بودجةي خؤي، جا ئةمة ثَيويس  بـة جوهـدي ثةرلةمانـة، ثَيويسـ  بـة ثةرلـةمانتاري خؤمانـة لـة         

زار بــةرميل ِرؤذانــة لــة مةســ اكاني بَيجــي و دؤرة و بةســرة هــة 700بةغــدا، ثَيويســ  بــة ئيتي ــاق كردنــة، 
 150ئةكرَي  بة بةرهةم، بة خؤِرايي ئةدرَي بة مةس اكان، مةس اكان ئةيكةن بة بةرهـةم و ليرتَيـ  بـةنجين    

دـازانج ئةكـةن، ئةمـة     300لـة هـةموو ليرتَيـ      450ديناري تـَي ئةضـَيت، بةنجينخانـةكان كـة ئةي ِرؤشـن بـة       
دؤبرت  100ةَبم لةسةر كوردستان بـةرميلَي  نـةوتي خـاو كـة ئةيكـةي بـة بةرهـةمي نـةوتي         فيكةرةكةية، ب

دؤبر بؤ هةر بةرميلَي  بدةي بة كؤمثانيا بؤ ئةوةي بيثـاَلَيوي و كول ـةي نةدـدي لـَي بـدةي،       17لةسةر بَي، 
ثَيشـنيارةكان، ضـؤن   دؤبر ئةكةوَي، بؤية ئةم بةرهةمي سووتةمةنيانة لة كوردسـتان طرانـة، يـةكَي  لـة      130

بادي ناوضةكاني تـري عَيـراق مـايف خؤيـان هةيـة نـةوتي خـاو بـةخؤِرايي تةسـ يية بكـةن، ئـاواش هـةرَيمي             
كوردستان مايف خؤي هةبَي، ئةوة حةلة، نةوتةكةي خؤي بـة خـؤِرايي يـان ديمـةتي حيسـاب نـةكرَي لةسـةر        

 150بَلـَيني تَيَـووني ليرتَيـ  بـةنجين      بةرميلة نةوتة خاوةكـة، ئـةكات لـة هـةرَيمي كوردسـتانيش ئـةتوانني      
، بـةهؤي كَيشـةي نَيـوان وةزارةتـي سـامانة سروشـتييةكان و       13لـة َبثـةِرة    6دينارة، خاَلَيكي تر، خاَلي ذمـارة  

 3كؤمثانياي دانا غاز ئابووري كوردستان زياني شةش مليار دؤبري بةركةوتووة، ئةو كؤمثانيايـة ئةطـةر لـة    
روشـ  بةرهـةم بهَينابايـة، وَيسـتةطاكاني كارةبـا بـة طـاز ئيشـي بكردايـة، حكومـةتي           ساَلي ِرابـردوو طـازي س  

مليار ئةدات بة هاوردة كردني طازوايل بؤ ئـيش ثَيكردنـي وَيسـتطةكاني كارةبـا، خـاَلَيكي تـر،        3هةرَيم ساَلي 
، هـةرطيج حكومـةت   وَيسـتطةي كارةبـا لـة كوردسـتان     3مليار دؤبر ئةدرَيتة كِريين تةزووي كارةبا لـة   1ساَلي 

مليار دؤبر بدات بؤ بةرهةمهَيناني كارةبا، بؤية ئةَلَيم داهاتي طـران كردنـي بـةنجين     4ناتوانَي هةموو ساَلَي 
مليـؤن دؤبر ناكاتــة دــازامي ئـةو كؤمثانيايــة لــة مــاوةي    100مليـؤن لــة ســاَلي ،   100ئةكاتــة  900بــؤ  800لـة  

اهات زؤربكةين، بؤ ئـةوةي ئـةم باجـة طةورةيـة خـةَل  نةيـدات،       مانطَي ، بؤية رَيطةي تر هةية بؤ ئةوةي د
بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، داواكارم لة بةرَيجتان، ناوةِرؤكي ئةم ِراثؤرتة لةسةر ئةو بنةماية دسـة ئةكـةم بـؤ    
ئةوةي دوايي مونادةشة بكرَي، ئَيسـتا جـةخت ئةكةمـةوة لـة دانيشـتنةكاني داهـاتووي ثةرلـةمان بكـرَي بـة          

 توطؤ كردن لةسةري، و ضةند ِراسثاردةية  بؤ بةرَيجتان بال بكةم، وةكو باسم كـرد بِريارَيـ  لـة    بابةتي ط
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ــَيوةي         ــتان هاوش ــةكاني كوردس ــة ثاَبوط ــاوةي ئةدرَيت ــة خ ــةو نةوت ــةوةي ئ ــةبارةت ب ــرَي س ــةمان دةربك ثةرل
حكومــةتي هــةرَيمي  ثاَبوطــةكاني تــري عَيــراق مامةَلــةي لةطــةَل بكــرَي، خــاَلي تــر، ِراســثاردةية  بــدرَي بــة 

كوردستان بؤ ثَيداضوونةوة بةو نرخي بةرهةمة نةوتيانـة كـة هَيشـتان نةضـؤتة بـواري جـَي بـةجَي كـردن،         
ئةجمارةش جةخت لةوة ئةكةمـةوة بـةو نرخانـةي حكومـةت ئةيـةوَي جـَي بـةجَيي بكـات دـةيراني دارايـي           

يـان دـةيرانَيكي ئـابووري دوَلرتمـان     دوَلرت ئةبَيتةوة، نرخي زؤربـةي مشةكـةكان لـة كوردسـتان طـران ئـةبن،       
تــووش ئــةبَي، خــاَلكَيكي تــر، وةزارةتــي ســامانة سروشــتييةكان ثابةنــد بكــرَي بــةو بِريــارةي لــة دانيشــتين     
ثةرلةمان بةَلَيين دابوو، وةكو ضؤن لة ثرؤتؤكؤلةكان نووسراوة، خاَليكي تر، ِراسثاردة ثَيشكةشـي حكومـةتي   

ــا و تَيَـــووي بةهـــةرمهَيناني كارةبـــا و طرَيبةســـ   هـــةرَيم بكـــرَي بـــة ثَيداضـــوونةوةي سي  ســـتةمي كارةبـ
بةرهةمهَيناني كارةبا، خاَلَيكي تر، ِراسثاردة بدرَيتة وةزارتي طواستنةوة و طةياندن، لة هـيض وَبتَيكـي دونيـا    
كةرتي طواستنةوة بة تـةنيا لـة دةسـت كـةرتي تايبـةت نييـة، كَيشـةي بـةنجين و سـووتةمةني بـة تـةنيا بـة             

ةتي سامانة سروشتييةكان ضارةسةر نةكرَي، بؤية ئةبَي وةزارةتي طواستنةوة هَيلَي طواستنةوةي طشـ   وةزار
لة شارةكان ثيادة بكات بؤ ئةوةي بةشَي  لة دةيرانةكة ضارةسةر بكات، ِراسثاردة بدرَيتـة وةزارةتـي سـامانة    

مبَيلـةكاني كوردسـتان، ضـونكة    سروشتييةكان بؤ دابني كردني كارتي زيرةكي ئةليكرتؤني بؤ سـةرجةم ئؤتؤ 
سـاَلي تـريش نرخـي بةرهةمـة نةوتييـةكان جَيطـري بـةخؤوة نـابييَن، ِراسـثاردة           2ثَيشبينيكةران ئـةَلَين تـا   

بدرَيتة حكومةتي هةرَيمي كوردستان كة طواستنةوةي نةوتي خاو و بةرهةمةكاني لة ِرَيطـةي بؤِريـةوة بـَي،    
جادانةي لة كوردستان داية تا سةر تةحةمولي ئةو هةموو لؤرية  كاري بؤ بكرَي، لة ناوخاكي كوردستان ئةو

ناكات، و ئةو هةموو ِرووداوي هاتوضؤية، لة كؤتايي دا لةم كوردستانة دازامي كؤمثانياكاني نةوت بة مليار 
 دؤبرة، دــازامي كؤمثانياكــاني كارةبــا يــة  مليــار دؤبرة، دــازامي كؤمثانياكــاني مؤبايــل بــة مليــار دؤبرة،  

دــازامي كارطــةكاني ضــيمةنتؤ نيــو مليــار دؤبرة، دــازامي كؤمثانياكــاني ئينرتنَيــت ســةدان مليــؤن دؤبرة،    
 دازامي ثاَبوطةكان نيو مليار دؤبرة، هةر بؤية طريفاني ثَيشمةرطة و خةَل  و حكومةت بةتاَلة، سوثال

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ر عجت بـؤ ئـةو بريؤكـةي خسـتيية ِروو، ئَيسـتا بـةرَيج علـي محـة صـاحل فـةرموو بـؤ            سوثال بؤ بةرَيج دكتؤ
 .خستنةِرووي بريؤكةكةت

 مة صاحل:ةَيج علي حبةِر
 .َيج سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

سةرةتا بة توندي ئيدانةي ئةو هَيرش كردنة بؤ سةر بةرَيج دكتؤر شـَيركؤ جـةودت ئةكـةين، و لَيـرةوة بـؤ      
شَيركؤ لة ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان ِرؤَلَيكي ئَيجكار طرنطـي   مَيذوو ئةيَلَيم دكتؤر

طَيــِرا بــؤ ئــةوةي ســووتةمةني بــة كــةمرتين نــرس بــدرَي بــة هاووَبتيــان، بــةرَيج دكتــؤر عــجت ِراثؤرتةكــةي    
كـردووة، دكتـؤر   خوَيندةوة، ئَيمة ثشتيواني ناوةِرؤكي كؤي ئةو ِراثؤرتة ئةكةين كة هةموومان كارمان تَيـدا  

عجتيش ِرؤَلَيكي زؤر سةرةكي تَيدا هةبووة، بةَبم من هةوَل ئةدةم لةوَيوة دةست ثَي بكةم كة بـةرَيج دكتـؤر   
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عجت كؤتايي ثَي هَينا، ضونكة ئةو ِراثؤرتةي ئَيمة ئامادةمان كرد زياتر بؤ ئةو كؤبوونةوانة بوو كـة لةطـةَل   
وة ئَيمة هيض موعامةلةيةكمان لةطةَل حكومةت نـةكردووة،  حكومةت كردمان، و لَيرةوة تةئكيديش ئةكةمة

تةنيا ثَيشنيارمان كردووة، وةكو ثةرلةمانتاريش حةدي خؤيةتي ثَيشنيار بكات بـؤ بـةرطري كـردن لـة مـايف      
هاووَبتي، ئةطةرنا بة هيض شَيوةية  هيض ئيتي ادَي  لة نَيوان ئَيمـةو حكومـةت نـةبووة بـؤ ديـاري كردنـي       

رَيمي كوردستان لة دةيرانَيكي دارايي ئَيجطار طةورةداية، ئةمـة ئةبةسـتمةوة بـةوةي ئايـا بـة      نرس، ئَيستا هة
مليـار دؤبر   7طرانكردني نرخي بةنجين ئةتوانرَي ئةم دةيرانة ضارةسـةر بكـرَي يـان نـا  وةزارةتـي دارايـي       

هةرَيمي كوردسـتان لـةم   مليار دؤبر دةرزارة، واتة بةطش   3عيججي هةية، وةزارةتي سامانة سروشتييةكان 
مليار دؤبر كورتهَيناني هةية و دةرزارة، بةرهةمي نـاوخؤ بـةثَيي ئةِردامـةكاني وةزارةتـي سـامانة       10دؤخة 

سروشتييةكان بؤ بةنجين كة لة هةردوو ثاَبوطةي بازيان و كةَلة  بةرهةم دَين، بِري سَي مليؤن و دووسـةد  
، داهـاتي  بةرميلـة  هـةزار  500مليـؤن و   5مليـؤن بـؤ    5َل  لـة نَيـوان   هةزارة، بةَبم بةكارهَيناني ِرؤذانةي خـة 

شةش مانطي يةكةمي ئةمساَلي ثرسي نةوت بة طش ، دوو مليار دؤبرة، واتة حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان  
لــة فِرؤشــتين نــةوتي خــاو و موشــتةداتي نــةوت بــِري دوو مليــار دؤبر دــازامي كــردووة، بــة خوَيندنــةوة و 

مة، بة ثشت بةسنت بة زياد كردني ئاس  بةرهةمهَيناني نةوت كـة ئَيسـتا طةيشـتؤتة دوو سـةد     ديراسةي ئَي
( هةزار بةرميل، داهاتي نةوت نجي  ئةبَيتةوة لة 450هةزار بةرميل، لة كؤتايي ئةمساَل نجي  ئةبَيتةوة لة )

نــةوة دةســت ئةكــةوَيت، ( مليــار دؤبر، ئةمــة جطــة لــةو ثارانــةي لــة ضوارضــَيوةيي طرَيبةســتة نةوتييةكا 6)
دينـار ،   900مةبةستم ضيية لةم بابةتةي وروذاندم  بة زياد كردني نرخي ية  ليرت بةنجين لة كة طةيشتة 

دينـار بـدات بـة خـةَلكي كوردسـتان، كـة ئَيسـتا         700حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةطةر ليرتَي  بةنجين بة 
ن دؤبري ثَيويســت بــوو، بــؤ ئــةم ضــةند ِرؤذةي ئــةم مليــؤ 300، لــة كــؤي ســاَلةكة تــةنيا 900كردوويــةتي بــة 

ــةنيا   ــداين، ت ــة تَيي ــةي ك ــةرَيمي     23مانط ــةتي ه ــا حكوم ــة، ئاي ــيار ئةوةي ــوو، ثرس ــت ب ــؤن دؤبري ثَيويس ملي
مليـؤن دؤبريـش ئيجافـة بكـات بـؤ       23مليار دؤبر دةرزار بَي و عيججي هـةبَي نةيئـةتواني    10كوردستان كة 

ةبَي  بة ديوَيكي تر ئةم بابةتة ِروون بكةينةوة، ئةطةر نرخي بـةنجين بكـرَي   ئةوةي ئةو دةيرانة دروست ن
 700مليؤن دؤبر ثَيويسـتة، ئةطـةر بكـرَي بـة      33دينار بؤ ئةم بيست و ضةند ِرؤذةي ماوة لةو مانطة  600بة 

ةت لـةم مانطـة   خةرجييةكاني حكوم 2،5مليؤن دؤبر ثَيويستة، ئةم بِرة ثارةية تةنيا ئةتوانَي لة % 23دينار، 
دابــني بكــات، كــة خــةرجي مــانطَيكي  مووضــةي فةرمانبةرانــة، بــة خــةرجي بــةكاربردن، بةهةنــدَي ثــِرؤذة   

خةرجييـةكان عيجـج    2،5دينار، تةنيا لة % 700بكات بة  500نجيكةي مليارَي  دؤبرة، واتة ئةطةر بةنجين لة 
يـش دابـني بكـات،     2،5ني بكات، ئةتوانَي لة %% داب97،5ئةكات، بة بؤضووني ئَيمة ئةطةر حكومةت بتوانَي لة 

طرفتَيكي تري طةورة كة تا ئَيستا هةس  ثـَي نـةكراوة ئـةوةي خوارةوةيـة كـة ئَيسـتا عـةرزي ئةكـةم، لَيـرة          
وةكــو ئاماذةيــة  ئةخيةمــة ِروو كــة ترســم هةيــة لــة ضــةند ِرؤذي ئاينــدة لَيكةوتــةي خراثــي هــةبَي، ئــةو     

ةمــةوة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان ســَي مليــؤن و دووســةد هــةزار بةنجينــةي كــة ديســانةوة تةئكيــد ئةك
بةرميل ئةهَيين بةثَيي ذمارةكاني خؤي، ئةم سَي مليؤن و دووسةد هةزارة هةشت سةدي بـؤ تةكسـيية، دوو   
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هةزار و دووسةدي بؤ كؤبؤنة، دوو سةدي بؤ حكومةتة، واتة بازرطاني مـاوة، ئةطـةر دوو هـةزار و دوو سـةد     
ينار دابةش بكات، ئةوة دوو مليؤن و دوو سةد هةزار ليرت بة كؤبـؤن دابـةش بكـات كـة كؤبـؤن      د 900ليرت بة 

نةماوةن واتة هةروا خـةَل  وةريبطـرَي، بـة ئةنـدازةي ئـةو بـِرةش بازرطـاني ئـةمَييَن، واتـة لـة ئَيسـتا ئـةوة             
ينـار ئةفرؤشـرَي، ئةمـة    د 1250دينار ئةفرؤشرَي، ئةوةنـدةش بـة    900نةماوة بازرطاني نةمَييَن، ضةند بِر بة 

، ئةمةش وا ئـةكات  1250دينار بكرَي، نة   900تةركيجي خةَل  ئةبات بؤ ئةوةي هةمووي بِروات بةنجين بة 
كةسَي  لة ِرؤذَيكـدا ضـةندين جـار وةريبطـرَي، كةسـَيكي دي وةرينـةطرَي، بـة ديـوَيكي تـر ئـةم حيسـابة بـؤ             

  و دوو سةد هةزار ئؤتؤمبَيل هةية، ئةطـةر حكومـةتي   بةرَيجتان عةرز بكةم، لة كوردستان نجيكةي مليؤنَي
هةرَيمي كوردستان سَي مليـؤن و دووسـةد هـةزار لـيرت دابـةش بكـات، لـة ِرؤذَيكـدا هـةر ئؤتؤمبَيلَيـ  ئةطـةر            

ــةتي  ــدابَيت 100عةدال ــةين،      2% تَي ــابي بك ــةبَي حيس ــة و ئ ــةوة ِرةدةم ــونكة ئ ــةوَي، ض ــةنجيين بةردةك ــيرت ب ل
زار ليرتمان هةية، عةفوو، دوو مليؤن و دووسةد هةزار ليرت، دابةشي بكـةين بةسـةر   مليؤنَي  و دوو سةد هة

مليؤنَي  و دوو سةد هـةزار ئؤتؤمبَيـل، مـن ترسـي ئـةوةم هةيـة، لَيـرةوة ِرايئةطةيـةمن كـة لـة ضـةند ِرؤذي            
ر، ضـونكة  دينـا  1250ئايندة، دةيراني طةورة دروست بَي، ديسانةوة بةنجين وةكو جـاري ثَيشـوو ببَيتـةوة بـة     

كؤبؤن نةماوة، ئةطةر كؤبؤن مبايـة بةشـَيوةية  لـة شـَيوةكان تـا ِرادةيـة  عةدالـةت ئةضةسـثا، بـةَبم دوور          
ة خةَلكَيكي زؤر ِرؤذانة سةرة بطرَي، ضـةند جـارَيكي بـةنجين تـَي بكـات، خـةَلكَيكي تـريش تَيـي نـةكات،          يني

كَيشة طـةورةكان كـة ئَيمـة بـؤ حكومةتيشـمان       ئةوة ئةو طرفتةية كة ئةخيةمة بةردةمي بةرَيجتان، يةكَي لة
ِروون كردةوة ئةوةية ئَيستا بةشَي  لة نيطةرانيةكاني خةَلكي هـةرَيمي كوردسـتان كـاتَي كـة ِراسـتةوخؤ بـة       
بةرَيج سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةميان وت، ئةطةر خةَلكي كوردستان دَلنيا بَي لةوةي كة ئةم بةنجينة بة 

كي نجي  ئةوة ئةيدرَيَ ، دَلنيا بَي ئةو ثارةية بةكاردَي بؤ ئةوةي بدرَي بة شةدام و دينار، يان بةنرخَي 700
ئؤتؤمبَيلـةكان بــؤ ئــةوةي بةســةري بــِروات، ئــةدرَي بــة دوتاخبانــة و منداَلةكــةي تَييــدا خبــوَييَن، ئــةدرَي بــة  

دية  ئـةيكات، بـةَبم تـاكو    نةخؤشخانة و ضارةسةري تَيدا وةرطرَي، لَيرةوة ثَيموابوو خةَلكي كوردستان تا ِرا
ئَيستا ئةوة نةبووة، لَيرةوة ِرايئةطـةينم ئـةو بـةَلَيين دا بـة ئَيمـة كـة لةمسـاَل بـة تـةواوي سـندودي داهاتـة            
نةوتييةكان دروست بكات، كؤي ئةو ثارانةي لة ضوارضَيوةي بـةنجين، طازوايـل، نـةوتي رةشـن، نـةوتي خـاو،       

ضـوار ضـَيوةا بـةنجين، طازوايـل، نـةوتى ِرةش، نـةوتى خـاو،         كؤا ئةو ثارانـةا لـة  وهةموو جؤرة سةرضاوة 
ةكان لةم سندوودةدا بَيت و، ثةرلةمان ضاودَيربَيت لةسةر ئةم سندوودة و يهةموو جؤرة سةرضاوة سروشتي

ديوانى ضاودَيرا دارايش كارا لةسةر بكةن، من ثَيمواية ئةطةر تاراددةية  بيتوانيبا بةطران كردنى نرخى 
( دينار دةيرانى مووضة ضارةسةر بوايا با خةَلكي هةرَيمى كوردستان تا ِراددةيـة  سـوو    900بةنجين بؤ )

دةبوو، بـةَبم ديسـانةوة تةئكيـد دةكةمـةوة بـة طـران كردنـى نرخـى بـةنجين دـةيرانَيكى تـر دروسـت بـووة              
ةتى هـةرَيمى  %( خةرجييـةكانى حكومـ  02,5لةكاتَي  دا ئةم دةيرانة كة دروست كراوة تـةنيا دةتوانَيـت لـة )   

%( مووضـةا  60%( مووضـةا فةرمانبـةران دابـني بكـات لـة )     50كوردستان دابني بكات، ئةطـةر بيتوانيبـا لـة )   
فةرمانبةران دابني بكات، بةدَلنياييةوة با خةَلكى كوردستان بابةتَيكى طرن  دةبوو، سةرمتان بؤ خاَلَيكى 
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مى كوردسـتان داينـاوة بـة بـةراورد بيـةنى كـةم       سةرةكى رادةكَيشم، بةو ثةنةا كة ئَيسـتا حكومـةتى هـةريَ   
مانطَي  ثَيش ئَيستا ثارةا بةدةست هاتوو بةهوا فرؤشتنى بةرهةمة نةوتييةكانـةوة لـة سـاَلَي  دا بـةبِرا     

( مليؤن دؤبر زياد دةكـات، هاورَييـامن ئةطـةر هةَلـة بـووم راسـتم بكةنـةوة، لَيـرة لـة ئـةخري           300مليارَي  و )
( نة  1100( بؤ نرخى ية  ليرت بةنجين، بةَبم وةزيرا سامانة سروشتييةكان وتى )1250خشتةدا نووسراوة )

(كة ئَيمة ثشتمان بة ئةردامى بةِرَيجيان بةستووة، ئـةوا بـةم ثةنـةا    1100بة ) رةوة(كة بكة1250( واتة )1250)
( مليـؤنى  300و )كة حكومةت دايناوة بةهوا زيادكردنى نرخى طازوايل، نرخى بةنجين، حكومةت مليارَيـ   

( مليــؤن نــةبَيت لــةم 300بــؤ زيــاد دةبَيــت، مــن لَيــرةوة داوا دةكــةم و لــةوَيش خســتمانة ِروو بــا مليارَيــ  و )
مةرحةلةية مليارَي  بَيت، بةَبم واتة ئةطةر مليارَيكيش بَيت داهاتى حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان بـةبِري   

( مليار دؤبر ئـةم دةيرانـة بةتـةواوةتى كؤتـايي     7( بؤ )6وان )لة ساَلَي  دا كؤا ئةم ساَل نجي  بَيتةوة لة نَي
ثَيدَيت تا وةكو ئةو كاتةا كة مووضةا فةرمانبةر، وةلة لَيرةوة تةئكيد لة خاَلَيكى تر دةكةمةوة ئَيسـتا لـة   

ل ( كة5كوردستاندا تا وةكو دوَينَى ئَيوارة من نازامن ئةمِرؤ ضى ِرووداوة بة هوا طرانى نرخى بةنجينةوة )
( مليؤن دؤبر لة مانطَي  دا بةِراورد بةو خةرجيية زؤرةا حكومةت ئةوة دةهَينَيـت  23بريندر بوونة، ئايا )

ــةختة، ئةمــة      5) ــة فيشــة  بةرســةرا كــةوتووة و برينةكــةا س ــةكَي  لةوان ــت  كــة ي ــدار ببَي ( كــةل برين
طة ئةو بةرثرسانة بداتة دادطـا  سةرةِراا ئةوة تةئكيد دةكةمةوة دةبَيت لة زووترين كاتدا وةزارةتى ثَيشمةر

ــؤ           ــتان ب ــةَلكى كوردس ــؤا خ ــةر ك ــة س ــةم ل ــرة داوا دةك ــة لَي ــردووة، بؤي ــاندةران ك ــة خؤثيش ــةيان ل ــة تةد ك
ثةيداكردنى بِرَي  ثارةا ديارا كراو كة وة  ئاماذةم ثَيدا بؤ بةِرَيجتان  بِرةكة كةمة ئةم دةيرانـة دروسـت   

كومــةَلَي  هــةنطاوا ضاكســازا بطرَيتةبــةر لةبةشــَي  لــة    نــةكرَيت، ئةطــةر حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان 
خةرجييـةكانى حكومـةت بةتايبــةتى لةخةرجييـةكانى بــةكاربردن و بةتايبـةتى تـر لــة خشـتةا مووضــةا       
فةرمانبــةران بــةدةرهَينانى نــاوا ئــةو كةســانةا كــة دوو جــار مووضــة وةردةطــرن يــاخؤد ئةوانــةا كــةهيض 

مووضةيان ثَيدةدرَيت، دةتوانرا زؤر زياتر لةم بـِرة ثارةيـة ثةيـدابكرَيت    كارَيكيان نيية و لة دةرةوةا دانون 
و نيطةرانى با خةَلكى كوردستانيش دروست نةدةكرد، ئةمة جطة لةوةا بةِرَيج دكتؤر )عجت( باسيكرد من 

دَيلى ئةطةر بتوامن كةمَى ئيجافةا كورت بكةم، كؤمةَلَى عةدد كراوة لة كوردستاندا تةنيا لة كوردستاندا مـؤ 
هةية من تةركيجتان بؤ ئةوة ِرادةكَيشم هةر بةرميلَي  نةوت كة ثـاَبو طـةكانى كةَلـة  و بازيـان دةيثـاَلَيون      

( دؤبر لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستانة، لةكاتَيكدا تَيَـووا ئـةوة كـة ئَيمـة ثرسـيارمان كـردووة و       17)
( بـةرميل  115000( دؤبر دازامـة ئةطـةر )  10لَي  )( دؤبر واتـة هـةر بـةرمي   7بةدواداضوومنان كردووة ناطاتة )

( مليـؤن دؤبر، سـةيرا بكـةن ئةطـةر بـةنجين بـدرَيت بـة        420بثاَلَيورَيت كة ئَيستا ثَيمواية زيـاترة دةكاتـة )  
( مليؤن دؤبر دةبَيت، بةَبم دوو كومثانيـا لـة   300( دينار لة كؤا ساَلَي  دا هةموو خةَل  رازا دةبَيت )700)

( مليـؤن دؤبر دـازانج دةكـةن ئةمـة جطـة لـةوةا ئةطـةر ئـةم عةدـدة لـة لةسـةرةتا بوايـة تـا              420دا )ساَلَي  
راددةية  دبؤَلكراوبوو، بةَبم ضةند ساَلَيكة ئةم عةددة كـراوة و ئـةم دوو ثاآلوطـة بـةم شـَيوةية كاردةكـةن،       

ــان ثاآلوطــ      ــؤ زانياريت ــدا ب ــة لةبنةِرةت ــةم دوو ثاآلوط ــةوةا ئ ــة ل ــتا جط ــة ئَيس ــةآلم  بؤي ــووة، ب ــةت ب ةا حكوم
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تةتويريان ثَي كردووة دوو كومثانياكة ، ئَيستا ئةم دوو كومثانياية زؤر بةزيادةوة مايةا خؤيان دةرهَينـاوة  
ــةو          ــةثَيي ئ ــاَلى دووةم ب ــت، خ ــة بكرَي ــؤ ئةم ــوونةوة ب ــتة ثَيداض ــة ثَيويس ــردووة، بؤي ــان ك ــازامَيكى زؤري د

واتة نة طازوايلي تياية نة غازا تياية تةنها تةزووةكةا سـاآلنة  طرَيبةستةا تةنيا بؤ كِرينى تةزووا كارةبا 
( مليـؤن دؤبر  700( مليـار دؤبر دةدات، واتـة ئـةم مليـار دؤبرة بيكـة بـة )      1حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان )  

( دينـار و هـةمان ثـارةش بـة دةسـت دةكةوَيتـةوة ئةطـةر ئـةم مليـار دؤبرة          700دةتوانى بـةنجين بـدةا بـة )   
( دينار و هةمان ثارةش بة دةست دةكةوَيتةوة، 600( مليؤن دؤبر دةتوانى بةنجين بدةا بة )600) بيكةا بة

لــةكاتَي  دا خؤمــان دةزانــني ئــةم ســةرمايةدارانة لــة مــاوةا رابــردوو دا ســةرمايةدارا نيشــتمانني جَيطــةا  
ثَيويسـتة ثَيداضـوونةوة   تةدديرن با ئَيمة دةزطاا خَيرخوازا طةورةيان هةيـة، بـةَبم بـة بؤضـوونى ئَيمـة      

بةم طرَيبةستة بكرَيت، بؤ زانياريتان بةثَيي ئةو طرَيبةستةا كراوة ئةطةر يةكةكانى بةرهـةمهَينانى كارةبـا   
كاريش نةكةن بةهؤا ئةوةا طازوايلى ثَينادرَيت حكومةت دةبَيت وة  ئـةو كاتـةا كـة كـار دةكـات ثارةيـان       

ثَيداضـوونةوة بـةم طرَيبةسـتانةدا بكرَيـت حكومـةتى هـةرَيمى        ثَيبدات، بةراستى ئَيمة ثَيشنيازمان كرد كـة 
كوردســتان بــةَلَينى ثَيــداين ئَيســتا ضــاوةِرَيي ئــةم بةَلَينــةين، ئةمــة جطــة لــةوةا بــةِرَيج دكتــؤر )عــجت(يش  
ئاماذةا ثَيدا ضةندين كارطـة هـةن لـة كوردسـتاندا لـة دوو بوة زيـانى داوة لـة خـةَلكى كوردسـتان لةبيـة            

ــووتةمةنييةكة    ئةوةيــة كــة  ــةنها س ــووتةمةنى وةردةطــرن، بــةآلم كارطــةكانيان داخســتووة ت ئــةم كارطانــة س
دةفرؤشنةوة، ضونكة دازامةكةا زؤر لةوة زياترة ئةطةر كارطةكةا ئيش بكات، واتة ئةو طازوايلة كـة وةرا  

ة، ضـونكة  دةطرَيت بةكارا ناهَينَيت بـؤ دةواجنةكـةا يـان مةعمـةىل خشـتةكةا راسـتةوخؤ دةي رؤشـرَيتةو       
ئةطةر مةعمةىل خشتةكةا يان دةواجنةكةا كاربكات بةم ئةندازةية دازانج ناكات ئةمة لةبية  بةرهـةمى  
ناوخؤيي كةم دةكاتةوة و لةبيةكى تريش ثرسَيكى طةندةَلى دروست دةكـات، بؤيـة لَيـرةوة ديسـان ثَيشـنيار      

ينى دةكرَيـت لـةم مانطـة بةثشـتيوانى     دةكةين ئةوةا كـة ئَيمـة ئـةمِرؤش بـةدوادا ضـوومنان كـردووة، ثَيشـب       
خوداا طـةورة دـةيرانى دارايـي لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا ضارةسـةر بَيـت، لـةثَيناوا بةرذةوةنـدا طشـ  دا،            
ــةرَيمى         ــةتى ه ــةكوذرَيت، حكوم ــةل ن ــوِرا ك ــيرت ك ــت، ض ــاندانة بَي ــةو خؤثيش ــايي ب ــةوةا كؤت ــةثَيناوا ئ ل

، ثَيداضــوونةوة بــة كــوا ئــةو عةددانــةدا بكــات       كوردســتان ثَيداضــوونةوة بــةنرخى ســووتةمةنى بكــات    
ــات كةكردوويــةتى، ثَيداضــوونةوة بةليســتى مووضــةا     كةكردوويــةتى، ثَيداضــوونةوة بــةو زيادةِرةويانــة بك
فةرمانبةران و خانةنشيناندا بكات، بةدَلنياييةوة كوردستان دةكةوَيتة سةر ثَيي خؤا، ضونكة ساَل بـة سـاَل   

( مليؤن بةِرميل بـةثَيي ئةمـةش   1اد دةكات و لةكؤتايي ساَلى ئايندة دا دةطاتة )بِرا بةرهةمهَينانى نةوت زي
( مليار دؤبر لَيرةدا دةمةوَيت ثةيامَيكى سةريح بنَيرين بـؤ  24بودجةا ساَلَيكى هةرَيمى كوردستان دةطاتة )

 بةنـةوتى  حكومةت، تكايان لَي دةكةين خاكى كوردستان نةكةن بة دوربانى بودجة، ضونكة بة ثشت بةسـنت 
هةرَيمى كوردستان لة دوو مانطى ئايندةدا ئةطةر شةفاف بَيت ثِرؤسةكة بة سيستةماتي  بكرَيـت، سـندودى   
داهاتى نةوت و كؤمثانياكان دروست بكرَيـت دةتـوانني بودجـة و مووضـة و هـةموو خةرجييـةكانى خؤمـان        

را كوردســتان، ئيســتيحقادة  دابــني بكــةين، بؤيــة ديســانةوة لَيــرةدا داواكــارين خــاكى كوردســتان، ســنوو        
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نةتةوةييةكان نةكرَيت بة دوربانى بابةتَي  كـة ضارةسـةر بـوونى زؤر نجيكـة، ديسـانةوة داواا لـَي بـووردن        
 دةكةم لةدرَيذ كردنى بابةتةكة، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى دكتؤر ابراهيم فةرموو.زؤر سوثال بؤ علي حةمة ساحل، بؤ ئةو بريؤكةا كة خستيةِروو، 
 بةِرَيج د.ابراهيم امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةحس كرا هةركةسةكى تشتة  هـةبيت ب نظيسـني بـت، ضـونكة ئةطـةر      ئةز حةز دكةم وةكو جةنابَي تة ب

ت دا ذَا دةردكـةظن ذبـةر هنــدَا ذا ئـةظ ئاخ تنَيـت بــةِرَيج     نـة ب نظيسـني بــت طةلـة  فةدـةرات مــةعناي    
َلَى من كا  )على( نووكة كرين شةرحةكا موفةسةآل ظان موفرةداتا بؤ يا بةِرَيج دكتؤر )عجت( كرا ئةز هةظا

سني بت دَا طةرم بيت شاشا دةبيل كرن، ضونكة ئةطةر نة بنظي سني نةبت نةهَيتةةطةر ب نظيحةز دكةم ئ
سـني دَا ِرَيـجَا ل خـؤذا    نظي ختوتا دةركةظيت ذبةر هندَا بدةتَى دَا ذ  ؤتةلةفجيونَي ية خةلكَى طوهَى خ

 طريت و ل مةذا طريت، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثال، لة دانيشتنى سةرؤكى فراكسيؤنةكاندا ئةوةمان وت كة ِرَا بـة هـةر يـةكَي  لـة فراكسـيؤنةكان      
ؤئـةوةا دسـة لةسـةر ئـةم دةيرانــة     دةدرَيـت ئةوانـةا كـة بريؤكـةيان خسـتووةتة ِروو يـةكَيكى دسـة بكـات ب        

 بكةين، بةآلم ط تؤ طؤ لةسةر كؤا ئةم بابةتانة دةخرَينةوة دانيشتنى داهاتؤ، فةرموو كا  على.
 بةِرَيج علي علي هالؤ:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةيي سني بت، لةِروانطةا هةست كرن بة نيطةرانى و تـؤرِ دكتؤر )ابراهيم(ا يامن دَا ب نظيل سةر ثَيشنيارا 

هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستان لةسةر بةرزبوونةوةا نرخى بةنجين و سووتةمةنى ئـةم خاآلنـةا خـوارةوة    
 دةخةينة ِروو:

لةكاتَيكدا هةرَيمى كوردسـتان بةدـةيرانَيكى داِرايـي راسـتةدينة تَثثـةِر دةبَيـت و فةرمانبـةرانى هـةرَيم و          -1
طريؤدةبوونة و بارَيكى ئابوورا زؤر دورل كةوتؤتة سـةر  ثَيشمةرطة دلَيرةكان بةدةست دوا كةوتنى مووضة 

ــارا سةرشــانى            ــة ب ــةش ئةوةنــدةا ديك ــةوة و ئةم ــةنجينيش بــةرز بؤت ــى ب ــةمان كاتــدا نرخ ــانيان لةه ش
هاووآلتيانى طرانرت كردووة، بؤية لَيرةدا دةمانةوَا وةكو فراكسيؤنى زةرد ثشـتيوانى و ثاَلثشـتى خؤمـان بـؤ     

كةينةوة، ئَيمة زؤر بة باشى لة موعانات و ئَيش و ئازاريان تَيدةطةين و زؤريش خةَلكى كوردستان دووثات ب
نيطةرانني لةم نرخـةا كـة دانـراوة، واتـة ئَيمـةش بـةنرخَيكى زؤر بـةرزا دةزانـني و رازيـش نـني داكـؤكى            
لةبةرذةوةندا خةَلكى كوردستان دةكةين، هـةر بؤيـةش ئـةوةا لـة توانـاا ئَيمـةدابَيت بـؤ ضارةسـةرا ئـةم          

 دةيرانة دةيكةين هةَلبةت بةهاوكارا فراكسيؤنةكانى ديكةا ثةرلةمانى كوردستان.
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بةو ثَييةا ئَيمة ئَيستا لة حكومةتى يةكِرَيجا نيشتمانيداين هةر بؤيـةش لـة سـةركةوتن و شكسـتةكانى      -2
ة، ئةم حكوموتة بةرثرسيارةتى دةكةوَيتة سـةر شـانى هـةموو بيـة  مـان، دةبَيـت هـةموومان بةجورئةتـةو        

بةشَيوةيةكى تةزامونى ملى بيدةينة بةر ثرسيارةتى، بِريارا طران بوونى نرخى بةنجين و سـووتةمةنى لـة   
ئةمومةنى هـةرَيمى نـةوت و طـاز دةرضـووة ئـةم ئةمومةنـةش زؤربـةا هَيـجة سـةرةكييةكانى بةشـدار لـة            

ة هــةر يــةكَيكمان بــةر حكومةتــدا ئةنــداميان هةيــة، بؤيــة ثَيمــان وايــة كَيشــةكة بــةوة ضارةســةر نابَيــت كــ  
ثرســيارييةتةكة لــةخؤمان دووربكةينــةوة بةثَيَــةوانةوة ثَيمــان وايــة ئــةم دؤناغــة ئــةوةمان ىَل دةخوازَيــت  
هةموومان بةيةكِرَيجا و دوور لة ملمةنَيي تةسـكى حجبايـةتى ِرووبـةِرووا ئـةم دةيرانـة ببينـةوة، دةبَيـت        

ةوةنـدا خـةَلكى كوردسـتان كاربكـةين و ضارةسـةرا      هةموومان وةكو ية  تيم لة بـةرةا خـةَل  و بـؤ بةرذ   
 طوماو ثَيشكةش بكةين.

لةم دةيرانة ئةوةمان بؤ دةردةكةوَيت كة دةبَيت لة دؤناغى داهاتوو ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان زيـاتر   -3
ين ثابةندبني بة ثِرةنسـيثي لَيـ  جياكردنـةوةا دةسـةَبتةكان، ئَيمـة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان هـةوَل بـدة          

لةداهاتوودا بةشَيوةيةكى زؤر كـارا و كاريطـةر ِرؤَلـى ضـاودَيرا و ياسـادانان و نوَينةرايـةتى خؤمـان ببيـنني،         
بــةآلم لــة هــةمان كاتيشــدا نةبينــة بــةديلى دةســةآلتةكانى ديكــة، ئةمــةش بــةو مانايــة نييــة كــة ئَيمــة لــة     

ثشـ  كردنـى داخوازييـةكانى طـةىل     ثةرلةمانى كوردستان بةهيض شَيوةية  و لةذَير هـيض بيانوويـة  لـة ثالَ   
كوردستان سَل بكةينةوة، دَلنيابن بة هـةموو شـَيوةية  لةخجمـةتى خواسـت و داواكـانى خـةَلكى كوردسـتان        

 دةبني.
بةو ثَييةا كة ئَيستا هةرَيمى كوردستان بة دةيرانَيكى داِرايي طةورة ِروو بةِروو بووتةوة و بـة ثـةبمارا    -4

ت لةهةمان كاتيشدا حكومةتى ئيتيحادا زؤر نا بةرثرسيارانة طةمارؤيـةكى ئـابوورا   تريؤريستان تَيثةِردةبَي
ناهــةدى خستؤتةســةر باشــوورا كوردســتان هــةروةها بةســةدان هــةزار ئــاوارة ِرووا لــة هــةرَيمى كوردســتان 

ؤناغة كردووة و حكومةت ِروو بة ِرووا عججَيكى دارايي زؤر طةورة بؤتةوة، بؤ ِروو بة ِروو بوونةوةا ئةم د
سةختةش لةهةموو كات زياتر ثَيويستيمان بة هةماهةنطى و تةنسيق هةية لة نَيـوان خـةَل  و حكومـةت و    
ثةرلةمان و هةموو دام و دةزطاكانى ديكةا هةرَيمةكةمان، بؤئةوةا بؤ ناوخؤ و دةرةوةش بيسةملَينني كةلة 

سي ببينـةوة، لةهـةمان كاتـدا ئـةوةا لـة      سايةي يةكِرَيجا و تةبايدا دةتوانني ِروو بةِرووا طةورةترين مةتر
خوىل طرَيدانى يةكةمى ثةرلةمانى كوردسـتاندا هةسـتمان ثَيكـردووة ئةوةيـة كـة هةماهةنطييـةكى زؤربـاش        
لةنَيوان فراكسيؤنةكان و، هةروةها لةنَيوان حكومةت و ثةرلةمانيشدا هةبووة، هةر بؤيةش هيواخوازين لةم 

َيوةا هةماهةنطى زياتر بةيةكةوة لـةو ئاسـتةدابني خـةم و كَيشـةكانى     خولةا طرَيدانةدا بتوانني لةضوار ض
 طةلةكةمان لة كؤَل بطرين و كةميان بكةينةوة.

بةجدا لة هةوَلةكانى خؤمان بةردةوام دةبني بؤ كـةم كردنـةوةا نرخـى بـةنجين و سـووتةمةنى بؤئـةم        -5
 ئةم يادداشتة دةخيةينة ِروو. مةبةستةش لةضوار ضَيوةا خشتةية  ثَيشنيارا خؤمان هاوثَيض لةطةَل
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بــؤ دابــني كردنــى بــةنجين بةكوالَيتيــةكى بــةرز هةوَلــدةدةين بةِرَيســاو ِرَيكــارا ياســايي كةلــة ثــةيِرةوا     -6
 ناوخؤدا هاتووة ضاودَيرَيكى كارا و كاريطةربني.

اسـايي  ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان بـؤ كـةم كردنـةوةي نرخـي بـةنجين لةسـةر هاووَبتيـاني ئ         -7
ثاَلثش  خؤي بؤ سـووتةمةني و كؤمثانيـا طـةورةكان كـةم بكاتـةوة، هـةروةها ئـةو داهاتـةي كـة لـة سـيعري            
طراني بةنجين بة دةستةوة بَيت دةبَي حكومةت بةو ثارة خجمةتطوزاري زياتر ثَيشكةشي خةَلكي كوردستان 

 بكات.
ــةم هــ        -8 ــة يةك ــة دارايي ــةم دةيران ــاتين ئ ــايي ه ــةَل كؤت ــتة لةط ــةر    ثَيويس ــة ب ــةت بيطرَيت ــة حكوم ةنطاو ك

 ة كةل بَيت لة باشووري كوردستان.بةرزكردنةوةي داهاتي تاك
هةرَيمةكةمان ثَيويسـ  بـة ضاكسـازي طشـ  هةيـة لـة زؤربـةي جومطـةكاني حوكمِرانيـدا، هـةر بـؤ ئـةم              -9

ة ثَينــاو مةبةســتةش ئَيمــة لــة فراكســيؤني زةرد هــةموو هــةوَلَيكمان دةخةينــة طــةِر بــؤ ئــةم ضاكســازيية لــ  
باشــرتكردني بــاري ذيــاني هاووَبتيــاني كوردســتان بــؤ ئــةم مةبةســتةش ثــِرؤذة ياســامان ثَيشــكةش كــردووة،  
هةَلبةت ئَيمـة لـة فراكسـيؤني زةرد، بـةَبم دووبـارةي دةكةمـةوة بـة ثشـتيواني و بـة هةماهـةنطي بَيـت، لـة             

ــةوة كــ     ــا دةكةين ــتان دَلني ــاني كوردس ــة هاووَبتي ــارَيكي ديك ــدا ج ــةموو   كؤتايي ــوةداين و ه ــةَل ئَي ــة لةط ة ئَيم
توانايةكمان دةخةينة طةِر بؤ ضارةسةركردني ئةم دةيرانـة، ئةمـة كؤتـايي هـيض نييـة، ئـةم ضـةند مانطـةي         

دةيراني ئابووري و دارايـي لـة هـةرَيمي كوردسـتان كؤتـايي دَيـت، ة بـةو بـِرة         ءاهلل دوايي تا كؤتايي ساَل انشا
ةفرؤشرَيت يان ضارةسةركردني كَيشةكامنان لةطةَل حكومةتي ئيتيحادي نةوتةي كة لة هةرَيمي كوردستان د

عَيــراق، ئــيرت ئــةو كاتــة دةتــوانني فشــار و طوشــارةكامنان لةســةر حكومــةتي كوردســتان زيــاتر بكــةين، ئــةو   
طوشــارةش هــةر دةبــَي بــة هةماهــةنطي بَيــت، هــةموومان خــةم خــؤري وَبتــني، بــةَبم دةبــَي هةماهــةنطيمان  

وةكو دةزطاي تةشريعي ئةم وَبتة كاري خؤمان بكـةين و فشـارةكامنان زيـاتر بكـةين، بـةَبم لـة        هةبَيت ئَيمة
 كاتي خؤيدا، زؤر سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، بؤ خستنةرووي بريؤكةكةي، نودتةي نيجامي هةية  كا  رابوون فةرموو.
 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:

 ِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان:بة

ــةوةي        ــة كؤبوون ــة ل ــادارن ئَيم ــان ئاط ــةفةويةكان، خؤت ــة ش ــة وت ــةعن دةدات ل ــة ت ــةي ك ــةو رةئي ــةبارةت ب س
ــوَيرةي       ــة ط ــةجيكردووة، ب ــاييمان جَيب ــاري ياس ــيؤنةكان رَيك ــةرؤكايةتي فراكس ــةمان و س ــةرؤكايةتي ثةرل س

( كة هةر ئةندامَي  4( بةشي دووةم بِرطةي )54ثةيِرةوي ناخؤ دسةكان دةكرَي، ئيتي ادةكة لةسةر ماددةي )
ــان         ــةكاني خؤي ــةدةكةن بريؤك ــتا وا دس ــةي ئَيس ــدام ثةرلةمان ــةو ئةن ــةروو ئ ــة  دةخات ــة بريؤكةي ــايف هةي م

(، بؤيـة نـاكؤ  نييـة    4( بةشـي دووةم بِرطـةي )  54لةطةَل ثةيِرةوي ناوخؤ، مـاددةي )  ةماهةن دةخةنةروو ه
 لةطةَل ثةيِرةوي ناوخؤ، زؤر سوثال.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نووسراو بَيت باشـرتة، بـةَبم رَيطـريش نييـة لةطـةَل      بة بة نووسراو بَيت باشرتة، بريؤكةكة كة دةخرَيتةروو 
 ئةوةي كة بريؤكةكة بة شَيوةي شةفةيي خبرَيتةروو، فةرموو كا  باثري.

 ة سليمان:بةِرَيج باثري كام
 ان:بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةم

بــةِرَيجان ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان، ئَيســتا خــةَلكي كوردســتان بــة حكومــةت و بــة ثةرلــةمان و بــة  
خةَلكةوة تووشي دةيرانَي  بووين، تووشي تةنطةذةية  بووين كة نـةخوازراوة، لةبيـة  شـةِر، لةبيـةكيش     

نةكة ضةند دووَلـة، كـة كَيشـةكة    دةيراني ئابووري، هةموومان ئةوة تَيدةطةين دةر  بةوة دةكةين كة دةيرا
ضةند طةورةية، بةَبم ذياني خةَلكيش ئةمِرؤ ئةوةي كة لة ئَيمة دةخوازَي ثَيويسـ  بةوةيـة ثَيداضـوونةوة    
بة نرخي سووتةمةني، بة تايبةتي بةنجين بكرَيت، ئَيمة كة هـةر دسـة لـة ثَينـاو دسـةو دانيشـنت لـة ثَينـاو         

ةطريَيت بة رةئي من خؤمان ئةوةندة كاتةكة نةكوذين بةوةي كة دسةية  دانيشنت بَي و بِريارَيكمان ثَيوةرن
بكرَيت، ئةوةي كة طرنطة ئَيستا ضاوةِرَي دةكرَيت داشكاندني ئـةو نرخةيـة، ئَيمـة ضـيمان ثَيـدةكرَيت وةكـو       
ثةرلــةمان، مــن ثَيموايــة كــة ئَيســتا بــال لــةو بــارو دؤخــة دةكــةين كــة حكومــةت ثَييــدا دةِروات لــة رووي     

يةوة، ئةوة كارَيكة كة راستة داتاي زؤر دةخرَينـة بةرضـاو لـة ئـةرزي واديعـدا جَيبـةجَيكردني كـارَيكي        داراي
ئاسان نيية، كة كارَيكي ئاسان نيية لة دوو رووةوة، لة روويـةكيان ثَيكهاتـةي حكومـةت كـة لـة ثَيـنج بيـةن        

ين، لةبةر ئةو رَيككةوتنـةي هةيـة   ثَيكهاتووة بة تةوافووديية ناتوانن لَيثرسينةوةيةكي جدي ثةرلةمان بكة
لة نَيوان ئةم ثَينج بيةنة، لةبيةكي تريش كة حكومـةت تووشـي ئـةو دةيرانـة بـووة كـة واديعَيكـي هةيـة،         
بةَبم لةطةَل ئةوةشدا دةكرَيت ضارةسةرَيكي مامناوةندي بكرَيت ئةو ضارةسةريية مامناوةنديية بة حجوري 

رةكان دةكرَيت بة تايبةتي ئةمومةني هةرَيم بـؤ كاروبـاري نـةوت    حكومةت و بة حجوري دةزطا ثةيوةنديدا
و طاز، ئةو ئةمومةنة ثَيكهاتووة لة ثَينج كةل، كة ثَينج كةسةكة بريتيية لة سةرؤكي حكومـةت، جَيطـري   
ــةموو        ــة ه ــان، ك ــةن دان ــري ث ــتييةكان، وةزي ــامانة سروش ــري س ــي، وةزي ــري داراي ــةت، وةزي ــةرؤكي حكوم س

ة بة تايبةتي بيةني فراكسيؤنة طـةورةكان، دةكـرَي لَيـرة نـةكرَيت هـةر كةسـَي  دسـةية         بيةنةكاني تَيداي
لةوة بكات با بة بيةنةكةي خؤي بَلَيـت بـا بِريارةكـةي دـةبوول نـةكردبا، مـن ثَيموايـة ئـةو بِريـارة بِريـاري           

يسابي يـةكَيكي تـر   هةموو بيةنةكانة، كةواتة نةددةكة روو لة هةموويةتي، نة  ئةوةبَيت يةكَي  لةسةر ح
دسة بكـات، مـن ثَيموايـة نـة ئَيسـتا و نـة لـة داهـاتووش ئـةو ثةرلةمانـةي كـة ئَيسـتا دانيشـتووين نـاتوانني               
بِريارَي  وةربطرين كة خارجيي ئـةو تةوافودـة بَيـت كـة ثَيـنج دؤليةكـة هةيـة، بؤيـة دةطاتـة دؤناغَيـ  كـة            

يان جَيطرةكةي وةربطريَيتةوة، كةواتة تةوافودةكة متمانة لة وةزيرَي  يان لة سةرؤكي ئةمومةني وةزيران 
تَي  دةضَيت، كةواتة تةوافودت كرد، كةواتة ئَيمة نـاتوانني بِريـار وةربطـرين، لـة ئاينـدةش نـاتوانني بِريـار        
وةربطـرين زؤرينـةي فراكسـيؤنةكان لَيـرة حجوريـان هةيــة، ئـةوة واديعَيكـة دةبَيـت ئَيمـة دـةبووَلي بكــةين،           

يش بةرضاو رووني هةبَيت لـةوة، بؤيـة ضارةسـةركردن تـةنها بـة تـةفاهوم دةكـرَي لةطـةَل         خةَلكي كوردستان



 238 

ــدار كــة       ــةني ثةيوةندي ــات ئَيمــة و بي ــرين ك ــةم بــة زووت ــنيار دةك ــن ثَيش ــة م ــدارةكان، بؤي دةزطــا ثةيوةندي
يـان  ئةمومةني هةرَيم بؤ نـةوت و طـاز كؤبوونةوةيـة  بكـةين ئينجـا كؤبوونةوةكـة لـة ة ئاسـتَي  دابَيـت          

بتوانني بطةينة بِريارَي  كة كةمَي  لة كَيشةو طرف  خةَل  و لة نرخي بةنجين دابـةزَينرَيت، بـة تـةفاهوم    
بكرَيت، بة بَي تةفاهوم ناكرَيت كة تةفاهومي تَيدا نةبَيت ثِرؤسةي سياسي لة هةرَيمي كوردسـتان تةطـةرةو   

ــتا دةكرَيــ       ــة ئَيس ــةنوجةي ك ــةو تةش ــَيش ب ــة ث ــؤ دَيت ــرف  زؤري ب ــة    ط ــان ل ــؤ خؤم ــة ب ــةندة ئَيم ت، هةرض
دانني وةكو بيةنَي ، بةَبم بة لةبةرضاوطرتين بةرذةوةنـدي طشـ ، بؤيـة ئـةو     ةضوارضَيوةي ئةو ئيتي اداتان

ثَيشنيارة دةكةم، هةروةها لَيرةوةشةوة ثَيشنيار دةكةم و ئومَيد دةكةم طوَيان لَي بيت بؤ ئةمومةني هةرَيم 
ي ئَيمـة كؤبوونـةوةيان لةطـةَل بكـةين كـة نرخـي بـةنجين و طـاز دابـةزَينن كـة           بؤ نةوت و طاز، بة بَي ئـةوة 

 طوماو بَيت لةطةَل ئةو واديعةي كة هةية، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.شوان فةرموو.
 باوةمري )د.شوان دةَبدزةيي(: مصطفىبةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةوةي ئَيمة ئةو كؤبوونةوةو دةيان كؤبوونةوةي تريش بكرَيـت ئـةوةي كـة جـةماوةري كوردسـتان دةيـةوَي       
ئةم هةموو دوور و درَيذيية نيية بةراس ، ئةوةي كة دةيةوَي ئايا ثةرلةمان وا خؤي نيشانداوة كة بةشَيكة 

كؤبوونةوانـةي ليذنـةي سـامانة     لة زيادكردني نرخي بةنجين، بةراس  من سةرم سووِرماوة لةم هةموو ئةو
سروشتييةكان لةطةَل رَيج و ئيحرتامَيكي زؤرم بؤيان، ئةم هةموو كؤبوونةوانة دةي ئَيسـتا دةرئةمامةكـةي،   
نةتيجةكةي ئةو ئةجيندايةي كة وةزيري سامانة سروشتييةكان هةيبوو، هةر ئةوة جَيبـةجَيكرا، حكومـةت   

جا ئـةم هـةموو كؤبوونةوانـة واي كـردووة كـة خـةَلكي كوردسـتان        اهاتة خوارةوة، ئينةلة هيض داواكاريةكي ن
بَلَي بةراس  ثةرلةمان رؤَلي هةبووة لة زيادكردني ئـةو بةنجينـة، هـةر هـةموومشان سـوَيند خبـؤين خـةَل         

( 800باوةِرمان ثَيناكات، كة بةِرَيج وةزيري سامانة سروشتييةكان لةسةر ئـةو مةنةسـةية خـؤي وتـي باسـي )     
ثةرلةمانتارَيكيش باسي كرد، لةو رؤذةوة ئَيمة خؤمان خستؤتة ذَير ثرسـيارةوة، ئَيسـتا بؤضـي     ديناري كرد،

ثرسيار ناكةن لة ثَيشدا هةموومان دةمان وت هةر وةزيرَي  طةر بَيتو بةرنامةي حكومةت جَيبةجَي نةكات 
ثاَبوطـة زيـاد نـةكرا،     لةطةَل بةرذةوةنديةكاني خةَل  نةيةتةوة، خؤمان سةحيب سيقةي لـَي دةكـةين، بـةَبم   

ئةو ثاَبوطانةي كة نا ياسايي بوون دانةخراون، كوردسـتان لةسـةر دةريـاي نةوتـة، خـةَل  ضـاوةِرَيي ئةوةيـة        
لةو نةوتةي كة دةِروات بؤ وَبتان، دونيا لَيي سوودمةند دةبَيـت، بـةَبم ئَيمـة لَيـي بـَي بةشـني لَيـرة، خـةَل          

ت، خةَل  ئيشي بةوة نيية دـةيران هةيـة و ثـارة نييـة، شـت نييـة، بـةَبم        ضاوةِرَيية مانطانة ثارةي ثَي بدرَي
ت( باسي كرد، ئةوانة جَيبةجَي بكرَين دةيرانةكـة بـة خـؤي كؤتـايي     ةلةطةَل ئةوةشدا ئةوةي كة كا  )د.عج

ي ( دينار نة زانستيية نة هيض شتَي  تةحـةمول 900( دينارةوة بؤ )500ثَي دَيت، ئَينجا بةرزكردنةوةكةي لة )
دةكات، نيوة زياد بكرَي، لة كاتَيكدا كة دوو مان  مووضة نةدرَي ثِرؤذةكان وةسـتاوة، بـازاِر وةسـتاوة، هـةزار     
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كَيشةو طرفت هةية، لةبةر ئةوة لةبيةن خةَلكةوة تةحةمول ناكرَيـت، بؤيـة ئـةو مةسـيجةي دوَيـين كـة لـة        
يشاندان كراوة، بريندار هةبووة، طوولة ك ريةوة تا دةطاتة زؤربةي شار و شارؤضةكةكاني كوردستان كة خؤث

ــةر خــةت،            ــة س ــةوة نةيةت ــتان ب ــةتي كوردس ــةماني كوردســتان و حكوم ــةر ثةرل ــةوتووة، ئةط ــةر ك ــةر س ب
ضارةســةرَيكي ريشــةيي بــؤ ئــةم مةســةلةية دانــةنَيت بــة دوور نــازانرَي ئــةو خؤثيشــاندانانة لــةوةش زيــاتر  

ي زةرةر دةكةين، لةبةر ئةوة جَيي خؤيـةتي ئةطـةر ئَيمـة    ثانتايةكةي فراوانرت بَيت و دواييش هةموومان لَي
لة ثةرلةمان ثَيمـان دةكرَيـت بانطهَيشـ  وةزيـري سـامانة سروشـتييةكان بكرَيـت يـان ئةوانـةي كـة هـةموو            
ثةيوةنديــدارن، ئــةو ثَيــنج بيةنــةي كــة حكومــةتيان ثَيكهَينــاوة بةرنامــةي حكومــةتيان دانــاوة ئةطــةر ئــةو  

اكرَيت ئةوة با وةَبمي خةَل  بدرَيتةوة، فراكسـيؤنةكانيش بـؤ خؤيـان راشـكاوانة داوا     بةرنامةية جَيبةجَي ن
بكةن لة حكومةت، ئةطةر دةزانن ئـةم سـيعرة كـة سـيعرَيكي زاَلمانةيـة لـة دذي خـةَلكي كوردسـتانة بـا داوا          

ئَيستا بِريـاري  بكةن ئةم نرخة كةم ببَيتةوة، بةراس  ئةم هةموو دسانةي كة دةكرَين هيض سوودَيكي نيية، 
ئةمومــةني نــةوت و طــاز هــاتووة، نرخةكــة ســابت بــووة، دةي ثةرلــةمان رؤَلــي ضــي دةبينَيــت لــةوةدا  زؤر  

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوا بريؤكة بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.
 مصطفى:بةِرَيج د.شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان:

ةنــداماني ثةرلــةمان، ســَةوي خــواي طــةورةتان لــَي بَيــت، ئَيســتا جَيــي خؤيــةتي كــة راســتييةكان   بــةِرَيجان ئ
خبةينةروو، هةروةها ئَيستا جَيي خؤيةتي كة لة ط توطؤي ئةم ثرسيارانةي كة بة دةسـت نـوول ئامادةمـان    

ة راسـتييةكان، وةَبمـي   كردووة بؤ ئةوةي كة بةِرَيجتان و راي طش  لة هةرَيمي كوردستاندا بة ئاطا بَينةوة ل
و بةَلطــةي فةرميشــمان ئامــادة كــردووة بــؤ ئــةوةي كــة ثشــت  (document)ئـةم ثرســيارانة دةدةينــةوة و  

راستيان بكةينةوة، لة ط توطؤي دسةكاندا بال لةوة دةكةين كة ئايا ئـةم هـةموو كؤبوونةوةيـةمان بـؤ كـرد      
ــةيرا     ــةر د ــا ئةط ــةت  ئاي ــة حكوم ــدار ل ــةني ثةيوةندي ــةَل بي ــةوة  لةط ــةمان بَيت ــةرةو رووي كؤمةَلطةك نَي  ب

ثةرلةمان ليذنةي مةعين لة ثةرلةمان نابَي بةدواداضووني بؤ بكات و روونكردنةوةي ثَيويست و ثَيشـنياري  
ثَيويست و ضاودَيري ثَيويست بكات بـؤ ئـةوةي كـة دـةيران روونـةدات و كؤمةَلطـة ئـازار نـةدات، هـةذاران و          

ةناَلَينن، بـةر لـةوة بطـرَي كـة رؤذَيكـي وةكـو ئـةوةي كـة ئـةمِرؤ و دوَيـيَن           دةست كورتـاني كؤمةَلطةكـةمان نـ   
روويداوة نةيةتة دي، نابَي ثةرلةمان و ليذنةي ثةرلةماني كار بؤ ئةوة بكات كة طَلؤثي تةحجيري دابطريسَي 

راسـتة   و بَلَي وريـابن ئـةم بِريارانـة هةَلةيـة ئةطـةر سـةر بطـرَي كؤمةَلطـة تةحـةمولي ناكـات، وةزعـي ئَيمـة            
حكومةت هيةكة، ماندووة، دةرزارة، باري زؤر لةسةرة، دونياية  فشاري لةسةرة، بةَبم كؤمةَلطـةش هـية    
ترة، بواز ترة، تةحةمولي ئةمانة ناكات، ئةطةر ئةمة نةكةين با بِرؤينةوة بـؤ ماَلـةوة، كـةوابَي ثةرلـةمان و     

َيمة كارةكامنان شخصي بووة يان بة ليذنـة بـووة    ليذنةي ثةرلةماني كاري ضيية، ئةطةر ئةمة نةكات، ئايا ئ
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ئةوة دةسةملَينيت بِريارةكاني ليذنةي سامانة سروشتييةكان ضؤن بـة   (document)ئةوة هةموو بةَلطة و 
ليذنـة كـاري كـردووة، ضـؤن بــة ثَيـي ثـةيِرةوي نـاوخؤ كـاري كــردووة، ئَيسـتا باسـي دةكـةين، ئايـا جيــاوازي             

وةيـة كـة ئـةم ليذنةيـة شكسـ  هَينـاوة يـان حاَلـةتَيكي زؤر ئاسـايية  كـة لـة            بؤضوون لـة ليذنـةدا واتـاي ئة   
( كةسـيدا جيــاوازي بؤضـوون هـةبَيت، بــة ثَيـي جَيبـةجَيكردني ثــةيِرةوي نـاوخؤ بِريارةكــان       11ليذنةيـةكي ) 

دةربكــات، ئايــا ئَيمــة وةكــو ليذنــة، وةكــو ثةرلــةمان دةتــوانني ئَيمــة بِريــاري خؤمــان فــةرز بكــةين بةســةر     
مةتدا   ئايا ثةرلةمان دةتوانَي بة حكومةت بَلَي دةبَي نرس ئـةوها بَيـت و ئـةوها بَيـت  ئَيمـة ئـةوةمان       حكو

بةَلكو ثَيشنيار  نةكردووة، لةبةر ئةوةي دةناعةمتان واية كة ثةرلةمان بة حكومةت ناَلَي دةبَيت نرس وابَيت.
َيشـنيار دةكـا بـؤ حكومـةت ، بِريـارا ئـاخري       و حلول ، ضارةسةر و ِرَيطا ضارةا دةربازبوون لـة دةيرانـةكان ث  

لةبا حكومةتة ، دواتر ئةيسةملَينم لة دسةكانا كة ليذنةا وزةو سةرضاوة سروشـتييةكان ئـةو ثـةِرا كـارا     
ثسثؤِرا و ثيشةيي خؤا بة لَيهاتووترين شَيواز ئةمامداوة ، هةروةها ئةوةش ئةسةملَينني كة ليذنـةا وزةو  

ةمان ، هةيبةتى ثةرلةمانى بةرزكردؤتةوة بةوةا كة دبوَلى نةكردووة بِريارا سةرضاوة سروشتيةكانى ثةرل
هةَلة بةرامبةر بة ميللةتةكةا بدرَا ، دبوَلى نةكردووة ، بة شَيوازا ميهةنى ، بةجَيبةجَيكردنى ثـةيِرةوا  

ــةم       ــةوةو ه ــاو مةوزوعةك ــؤتة ن ــةمان ض ــةمانى و ثةرل ــةا ثةرل ــةَبحياتى ليذن ــة س ــا ، ب ــة ياس ــاوخؤ ، ب وو ن
بةرثرسانى مةعنى لة حكومةت ئاطـادار كردؤتـةوة لـة ِراسـتى و دروسـتى شـتةكان ، ئـةم بةَلطانـة ئةخةمـة          
بةردةستى بةِرَيجتان كة ضؤن ئَيمة موخاتةبـةا سـةرؤكايةتى ثةرلـةمامنان كـردووة ، لـة ِرَيـى سـةرؤكايةتى        

ان كـردووة ، وةزارةتـى سـامانة    ثةرلةمانةوة موخاتةبةا ئةمومةنى باَبا نةوت و طازا هةرَيمى كوردستامن
سروشتييةكامنان كردووة ، ليذنةا ثةيوةنديدارمان كردووة بؤ ئةوةا كة هـةموو بيـة  دَلنيـابَى كـة ئَيمـة      
وةكو ليجنة ئةمانةمان كردووة ، نة  وةكو بِريارا شةخسـى كـة بةداخـةوة لَيـرةو لـةوَا هـةوَل ئـةدرَا بـؤ         

ةخسـى يــان تةنانــةت بــة ِروانطةيــةكى حيــجبيش موزايــةداتى  ئـةوةا كــة ئــةم مةوزوعــة بــة ِروانطةيــةكى ش 
سياسى لةسةر بكرَا كة هةَلةيةكى طةورةية مةوزوعَيكى ثيشةيي و ميهةنى ئاوا ئيستغةل بكرَا بؤ ئـةوةا  
كة موزايةداتى سياسى ثَيبكرَا ، ئةم مةوزوعة مةوزوعَيكى زانستيية ، مةوزوعَيكى ذيان بة هيض شَيوةية  

اَلى خؤم ِراا ئةطةيةمن بؤ هةموو هاونيشتمانيان لة هةرَيمى كوردستامن ، دَلنياشم هةموو بةندة بةش بة ح
فِراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان كةل ِرازي نيية كة نرس بةرز بكرَيتةوة بةرامبةر هاووَبتيـان ، بؤيـة   

َيبطـا ، بؤيـة موزايـةداتى    ئةم مةوزوعة هيض حجبَي  لة هةرَيمى كوردستان ِرازا نيية ميللةتةكةا ئـازارا ث 
سياسي و تةفسريا حجبى بؤ ئةم مةوزوعة هةَلةيةكى زؤر طةورةية ئةبَى وريابني ، بةَبم ئـةوةش مـةعناا   
ئةوة نيية كة لة ِرووا زانستى و لـة ِرووا ميهةنيـةوة ليذنـةا موختـةل ِراو بؤضـوونى نةخاتـة بـةردةمى        

م بةَلطانــة عــةرزا بــةِرَيجتان بكــةم ســةرةتا ئةمــة بــؤ   ِراا طشــتى ، بــةردةمى بيــةنى ثةيوةنديــدار ، بــا ئــة 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان ، ِراثؤرتَيكة دةيرانى بةنجين لـة هـةرَيمى كوردسـتانة ، ئـةم ِراثؤرتـةمان      
وةكو ليذنة ئامادة كردووة ثَيشكةمشان كردووة بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بؤ ئةوةا سةرؤكايةتى ثةرلـةمان  

ة ئاطا بَى لةوةا كة دةيرانى بةنجين لة هةرَيمى كوردستانا لـة ِرووا عيلمييـةوة تـةحليلى    عيلمى هةبَى ، ب
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ــاوة        ــازا و سةرض ــةا ثيشةس ــةل ، ليذن ــةا موخت ــو ليذن ــة وةك ــوونى ئَيم ــدو بؤض ــة ِرووا دي ــؤنة ، وة ل ض
ا لـة  سروشتييةكان كام ِرَيطا ضـارة هةيـة بـؤ ضارةسـةركردنى ، ئةمـة يـة  ، دوو لـة كؤبوونـةوةا ليذنـةمان         

ــامانة        22/7/2014 ــى س ــةَل وةزارةت ــةوة لةط ــة كؤبوون ــاردرا ليذن ــةَلَى )بِري ــةدا ئ ــة بِريارةك ــان داوة ل بِريارَيكم
سروشتييةكان ئةمام بدات بةمةبةستى كةمكردنةوةا نرخى بـةنجين ئـةوة بِريـارا يةكـةمى ليذنةيـة كـة       

ةم كؤنووسانة بةوةا ئَيمـة بِريارمانـداوة   ليذنة بِرياريداوة بة زؤرينة ، ئيمجاا ئةندامانى ليذنةا لةسةرة ئ
نرخى بةنجين كةم بكةينةوة ، ئةمة نووسراوَيكى ترة كة بال لةوة دةكا كة ئةندامانى ليذنة بِرياريان داوة 
كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان ِرةزامةندا ب ـةرموَا لةسـةر ئاِراسـتة كردنـى نووسـراوَي  بـؤ وةزارةتـى سـامانة         

ــاردنى رِ  ــؤ ن ــتييةكان ب ــةوة      سروش ــة ئ ــاز ك ــةوت و ط ــندوودى ن ــاي س ــِرؤذة ياس ــةر ث ــان لةس ــةرمى خؤي او س
ثِرؤذةيةكى سرتاتيذيية زؤرَي  لة كَيشةكان لة ِرووا شةفافييةتةوة ضارةسةر دةكا ، ئةمةش بِريارَيكى تـرا  

َى خؤميان ثَيبَلليذنةية بةوةا كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان داوا بكا وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بؤضوونى 
دامةزراندنى كؤمثانياي كوردستان بؤ نةوت و طـاز ئـةو كؤمثانيانـةا كـة هـةموو ثِرؤسـةا        بؤ ثِرؤذة ياساي

بةرهةمهَينان و طةِران و فرؤشنت و كِرين لة بوارا نةوت و طازا ئةمام ئةدا ، ئةمة بةَلطةيةكى تـرة لةسـةر   
ثةرلةمانى كردووة كـة داوا لـة بـةِرَيجتان    ئةوةا كة هةر بةهةمان شَيوة ليذنةكةمان ئاِراستةا سةرؤكايةتى 

دةكةين كة نووسراوَي  ئاِراستةا ئةمومةنى باَبا نةوت و طازا هةرَيمى كوردستان بكـةن بـؤ سـاز كردنـى     
كؤبوونةوة لةطةَل ليذنةا ثيشةسازا ووزة و سةرضاوة سروشتييةكانى ثةرلةمانى كوردسـتان بـة مةبةسـتى    

ــكردنى بـــ    ــرس و دابةشـ ــاوتوَيكردنى نـ ــةوت ،     تـ ــتنى نـ ــى فرؤشـ ــثى و ثرسـ ــةوتى سـ ــل و نـ ةنجين و طازوايـ
هــةناردةكردنى ، ئةمــة شــَيوازا مةرجــةعى ئيــدارا خؤمــان بــووة كــة بــةكارمان هَينــاوة نــة  ئــةوةا لــة     
خؤمانــةوة بَــني هــةنطاو بنــَيني ، بؤيــة ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان موخاتةبــةا ئةمومــةنى نــةوت و طــازا     

نيش ِرةزامةنديان دةربِري بؤية ئَيمةش كؤبووينةوة دووجـار لةطـةَليان   هةرَيمى كوردستانى كردووة وة ئةوا
، ئةمةش نووسراوَيكى ترة كـة هـةر بِريـارا ليذنةيـة بـال لـةوة ئـةكا كـة بـةِرَيج سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى            

ليذنــةا ثيشةســازا ووزة و سةرضــاوة  20/8كوردســتان ، بابــةت / كؤبوونــةوة ، ِرؤذا ضوارشــةمة ِرَيكــةوت  
ةكان كؤبوونةوةا ئاسايي خؤا ئةمامدا بة ئامادةبوونى سةرؤ  و جَيطر و بِرياردةر و ئةندامانى سروشتيي

ليذنة كة تايبـةت بـوو بـة ثرسـى كَيشـةا بـةنجين لـة كؤتايـدا بـة كـؤا دةنـ  بِريـاردرا كـة بةياننامةيـة                
شــمان بــة ئاطــا هَينايــةوة نامةكــةمشان بَةوكردؤتــةوة ، ِراا طشتيتــةوة بــؤ ِراا طشــتى و ئــةوة بةيانبَةوبكرَي

لةوةا كة ِرؤَلى ئَيمة ضي بووة ، دةرئةمامى كؤبوونةوةكامنان ضي بووة ، هةوَلةكامنان ضـي بـووة  ضـونكة    
فشارَيكى زؤرمان لةسةر بوو بةوةا كة ئَيوة ِرؤَلى خؤتان نابينن وةكو ليذنةيةكى موختةل لـة ثةرلةمانـدا   

دا داوا لــة  26/8بــؤ ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى كوردســتان لــة  ، ئةمــةش بةَلطةيــةكى تــرة كــة بةهــةمان شــَيوة
بــةِرَيجتان دةكــةين كــة نووســراوَي  ئاِراســتةا بــةِرَيج وةزيــرا ثيشةســازا و بازرطــانى حكومــةتى هــةرَيمى   
كوردستان بكةن بؤ هةمان مةبةست ، ضـونكة ئـةم مةوزوعـة تـةنها وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان نييـة         

مةعنيية لةم مةوزوعة وةزيرا ثيشةسازا و وزةش مةعنيية لةم مةوزوعة ، بؤيـة   بةَلكو وةزيرا كارةباش
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هةروةكو ضؤن ضووينةتة سةر خةت لةطةَل وةزارةتى سامانة سروشتييةكان هةمان داواكارميان بـؤ وةزيـرا   
كارةباش كردووة كة يةكطرتووة ، بؤ وةزيـرا ثيشةسـازا و وزةش كـردووة كـة طؤِرانـة ، بـؤ ئـةوةا هـةموو         

ية  دَلنيابَى لةوةا كة ئَيمة ئيشةكةمان ميهةنييـة بـة هـةمان شـَيوة لَيثرسـينةوةو بةدواداضـوون لةطـةَل        ب
ئــةوانيش دادةكــةين ، ئةمــةش بةَلطةيــةكى تــرة بــؤ ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى كوردســتان داوا لــة بــةِرَيجتان   

مانا كؤببنةوة بؤئةوةا تاوتوَيى دةكةين ئةوة بؤ وةزيرا كارةباية بة هةمان شَيوة كة داوامان كردووة لةطةَل
مليار( دؤبر لة بودجةا هـةرَيمى كوردسـتان تـةرخان دةكـرَا بـؤ سـووتةمةنى بـؤ تةوليـدا         3ئةوة بكةين )

مليـار( دؤبرة  3كارةبا لة هةرَيمى كوردستاندا ئةا بؤضى تةحويل ناكرَا بؤ طازا سروشتى بؤ ئةوةا ئـةو ) 
كوردسـتان ، كـة ئـةوة يـةكَى بـووة لـةو تةوةرانـةا كـة ويسـتوومانة           ساَبنة بطةِرَيتةوة بؤ بودجةا هةرَيمى

تاوتوَيى بكةين ، ئةمةش بِريارَيكى ترا ليذنةية كة تَييدا داوامـان لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان كـردووة كـة       
داواكــرا لــة ِرَيطــاي ســةرؤكايةتى ثةرلةمانــةوة بانطهَيشــتى وةزيــرا ثةيوةنيــدار بكرَيــت بــؤ ئــةوةا شــَيوازا  

ي وةرطرَيت ، دوو يا بِريارَيكى تر داواكرا بة بانطهَيشتنى وةزيرا سامانة سروشتييةكان سةبارةت بـةم  ياساي
تةوةرانةا خوارةوة ) نرخى بةنجين ، ياساي نةوت و غاز ، ثرسى هةناردةكردن و فرؤشتنى نةوت ( هةموو 

ــاوة موخاتةبـــةكامنان بـــةو شـــَيوة ِرةمسيانـــة بـــووة ، بِريـــارَيكى تـــرا ليذنـــةا ثيشة   ــازا ووزة و سةرضـ سـ
ــة   ــتييةكان ل ــة ديــاريكردنى         27/8سروش ــةمان ك ــةرؤكايةتى ثةرل ــة س ــردووة ل ــان ك ــردووة داوام ــان ك دةرم

كؤبوونةوة لةطةَل وةزيرا سامانة سروشتييةكان بكرَيت بؤ ِروونكردنةوةا كَيشةا بةنجين و كؤبوونةوةكـة  
مان كــردووة ، هــةروةها بِريــارا ليذنــةا  ئــةم داوايــة 27/8لــةم هةفتةيــة ئــةمام بــدرَا تةبعــةن ئةمــة لــة   
بِرياريداوة ئةَلَى ) داواكـرا نرخـى بـةنجين بكرَيتـةوة      27/8ثيشةسازا وزة و سةرضاوة سروشتييةكان كة لة 

دينار ( ئةمة بِريارا ليذنةا ثيشةسازا ووزة و سةرضاوة سروشـتييةكانة ، هـةر بـةِرَيجَي  ئةيـةوَا      500بة 
طانـة دَلنيابَيتـةوة ئـةتوانَى سـةردانى سـكرتاريةتى ليذنـةا ثيشةسـازا ووزةو        لة ِراستى و دروسـتى ئـةم بةلَ  

ئَيمـة بـةم شـَيوةية     مانى ليذنة بة ضاوا خـؤا ببينـَى كـة   سةرضاوة سروشتييةكان بكا ، لةوَا ئيمجاا ئةندا
باسـى   كارةكامنان ئةمام داوة ، لَيرةدا بة كورتى ضةند خـاَلَيكى زؤر طـرن  كـة بـة بمـةوة طرنطـة ئةمـةواَ       

بكةم ، وةكو باسم كرد داواكارم ، هيوادارم هةموومان ئةم مةوزوعة ِرزطار بكةين لة موزايةداتى سياسى ، لة 
ضوار ضَيوةا مةوزوعَيكى ثيشةيي بذَيوا ذيانى هاووَبتيان بيهَيَلينـةوة نـة  ئـةوةا كـة يـةكَيكمان دَلسـؤز       

تان ، دوو سةرةتاي دةيرانى ئةم بةنجينـة ئَيمـة   تربَى لةوا ترمان بؤ خاكى كوردستان و بؤ ميللةتى كوردس
كاتَي  كة هةستمان كرد تةعليماتى وةزارةتى سـامانة سروشـتييةكان ئـازارا خـةَل  دةدا زؤرَيـ  لـة خـةَل         
كؤبؤنى دةست ناكةوَا ، زؤرَي  لة كَيشةكان ضارةسةر ناكا ، ثةيوةندييةكى زؤر لة هاووَبتيانةوة بؤ ئَيمـةا  

مةوزوعةية ئةكرَا ، بؤية داوامان كرد كة وةزيرا سامانة سروشـتييةكان بانطهَيشـت    ليذنةا موختةل لةو
بكرَا بؤ ئةوةا كة ئـةو تةعليماتانـة ِراسـت بكرَيتـةوة ، بـاش بكرَيتـةوة و ثِرؤذةيـةكمان ئامـادةكرد لةبـةر          

وة نييـة ئـى   ضاوا جةنابتان خوَيندمانةوة كة ئاوا ضارةسةرا مةسةلةا ئةوانةا ساَلنامةا بةناوا خؤيانـة 
ن ، ضؤن ئةمانـة ضارةسـةر دةكـرَين ،    140سةيارةكانيان ، ئةوانةا ئاِرمى سةيارةيان هةية ، ئةوانةا ماددةا 
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ضونكة ئةمانة ذمارةيةكى زؤرن لة هاووَبتيان ، كاتَي  كـة بـةِرَيج وةزيـرا سـامانة سروشـتييةكان هـات بـؤ        
ت ط توطؤا لةطةَل كرا دواتر لة ئـاخر دسـةيدا وتـى    سةعا 7ثةرلةمان و لَيرة لةبةر ضاوا جةنابتانا بؤماوة 

دينار ، ئةو ليذنـةا كـة بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان تـةكلي ى       800من ثَيشنيارا ئةوة ئةكةم كة نرس ببَى بة 
لَيكردين كة بةندةو كا  طؤران ئازاد كة حةزم ئةكرد لَيرة بوواية ، كا  على حةمة صاحل كة ئـةو لَيرةيـة ،   

كة ثَيكةوة بووين لةطةَل دكتؤر ئامانج رةحيمى سكرتَيرا ئَيستاا ئةمومةنى وةزيـران   ت صابرةدكتؤر عج
سةعاتيية بةرهةمَيكى واا هةبَيت ، ضـونكة خـةَل     7كة شتَي  ئامادة بكةين بؤ ئةوةا كة ئةو كؤبوونةوة 

ؤبووينـةوة ، دةسـت   ضاوةِروان دةكات ، بؤية ئَيمة لة كاتى ط توطؤكانى بـةِرَيجتان ضـووين لـة ذورَيكـى تـرا ك     
نووسى دةرئةمامى ئةو كؤبوونةوةية لةبا بةندةيةو لةبا كا  على حةمـة صـاية ، تَيـدا لةسـةر نرخـى      
بةنجين ئَيمة ِرازي نةبووين و جَيطةا نرخى بةنجين بـة بـةتاَلى ماوةتـةوة ، بـةَبم ِرَيـ  كـةوتووين لةسـةر        

نى بكرَيتةوة ، ِرَي  كـةوتووين لةسـةر ئـةوةا دةبـَى     ئةوةا كة لة هةموو دةزايةكدا بةنجينخانةيةكى بازرطا
ئةوانـةا   140ثاَبوطة بهَينرَا ، ِرَي  كةوتووين لةسةر ئةوةا كة ئةو تةعليماتانـة ِراسـت بكرَيتـةوة مـاددةا     

ــةرَيمى          ــووا ه ــتةجَي ب ــان نيش ــةَبم خؤي ــة ب ــةعيان هةي ــؤرمى باي ــتان ف ــةرَيمى كوردس ــة دةرةوةا ه ــة ل ك
بَى كؤبــؤن وةربطــرن هــةموو تةســهيةتةكامنان كــرد ، بــةَبم بــة داخــةوة لةبيــةن كوردســتانن ، حــةديان هــة

وةزارةتةوة دواتر جَيبةجَي نةكرا ، كةوا بَى ئةوا وةزيـرا سـامانة سروشـتييةكان ئـةَلَى ثةرلـةمان بِريـارا       
ثِرؤسـة   دينار جـةنابتان ئةنـدامانى ثةرلـةمان بـاش ئـةزانن كـة بِريـارا ثةرلـةمان بـة كـام          800داوة ببَى بة 

ئةدرَا ، ئةرَا بةِرَيجتان كةستان دةنطتانداوة لةسةر بِريارَيـ  بـؤ نرخـى بـةنجين لـةم ثةرلـةمانى هـةرَيمى        
كؤردستانة ، بؤية ئةبَى لَيثرسينةوة لة وةزيرا سامانة سروشتييةكان بكرَا ضؤن بـةناوا ثةرلةمانـةوة لـة    

لـة ثةرلةمانـدا ضـؤن دروسـت ئـةكرَا ، ثةرلـةمان        ثةرلةمان بِرياريدا ، جةنابتان باش ئةزانن ثـِرؤذة بِريـار  
ضؤن بِريار ئـةدا ، بؤيـة كاتَيـ  كـة ضـووة هـؤَلى دةرةوةا ثةرلـةمان لـة كؤنطرةيـةكى ِرؤذنامةوانيـدا خـؤا            

دينار هةر بؤ بةيانييةكةا ثةيوةنـدميان كـرد بـة بـةِرَيج سـةرؤكى      800ِرايطةياند كة ئاوا بِريارمدا بيكةم بة 
ِرَيج جَيطريا سةرؤكى ثةرلةمان كة ئامادةبوو لـة كؤبوونةوةكةمانـدا كـة ثَيويسـت دةكـا      ثةرلةمانةوة ، بة بة

ــةم       ــةين ئ ــةت بك ــةرؤكى حكوم ــَيطريا س ــة ج ــةين ل ــةت بك ــةرؤكى حكوم ــة س ــني داوا ل ــة  800بَ ــارةا ك دين
لــةدةرةوةا هــؤَلى ثةرلــةمان بِريــارا لةســةر دراوة وةزيــرا ســامانة سروشــتييةكان ، تكــا دةكــةين بــا ئةمــة  

دينـار ، بـةَبم بـؤ سـةيارةا تايبـةت وتـرا       500طريَا ، بؤية ئـةوة بـوو بـؤ تةكسـى و بـؤ ثـال كرايـةوة بـة         داب
ناتوانني ، ئَيمة بةردةوام بووين لةوةا كة كؤبوونةوة بكةين بؤ ئـةوةا داوابكـةين كـة دابـةزَا ئـةم سـيعرة       

طـاز كؤبينـةوة ، ضـونكة وةزيـرا      هةتا كار طةيشتة ئةوةا كة داوامان كرد لةطةَل ئةمومةنى باَبا نةوت و
ــوو دوو          ــةوة ب ــةنجين ، ئ ــى ب ــةر نرخ ــار دان لةس ــة بِري ــن دانيي ــتى م ــة دةس ــى ل ــتييةكان وت ــامانة سروش س
كؤبوونةوةمان لةطةَل كردن ، كؤتايي بة دسةكامن بةوة دةهَينم ئَيمة بة دواداضوومنان بؤ دـةيرانى ميللـةت   

سـةنطةرةكانى ثَيشـى ثَيشـةوةا خـةباتن ، هةسـتكردن بـؤ       و بؤ دةيرانى ثَيشمةرطة و ئةو كةسـانةا كـة لـة    
بةمةسوليةتةكى طةورة ، بة مةسوليةتةكى مَيذوويي كة ئـةبَى ئَيمـة ِرؤَلـى خؤمـان ببيـنني نـة  تـةداخول        
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بكةين هةموو بية  دَلنيا بكةينةوة كة بة هـيض شـَيوةية  ئَيمـة تـةدةخوملان نـةكردووة لـة سـونعى دـةرار         
ــدا ، ئَيمــ  ــةناو حكومةت ــاو     ل ــةَبت و توان ــاتوانني دةس ــة ن ــول نيي ــةَلَى حل ــةت ئ ــردووة حكوم ــنيارمان ك ة ثَيش

ت ِراثؤرت و ةدةسةَبتى داراييمان نةماوة تاوةكو نرس دا بطرين ، ئَيمة هاتووين وةكو براا بةِرَيجم دكتؤر عج
سـةرا ديـاري   جوهدا ليذنةا خوَيندةوة بؤ ئةوةا بجانَى ئةم ليذنةية ضةند بة ثيشةيي و بة عيلمى ضارة

كــردووة هــةر وةكــو كــا  علــى حةمــة صــاييش لَيرةيــا بــؤا عــةرزكردن كــة ضــةند ضــووينةتة نــاو ئــةو      
زانيياريانةا كة حكومةت خؤا ثَييداين بؤ ئةوةا ضارةسةريان بؤ ثَيشنيار بكةين ، بؤيـة ئَيمـة نةضـووين    

ين ، ليذنــةا موختةســني م ــاوةزات بكــةين حــةدى ئــةوةمشان نييــة م ــاوةزات بكــةين ، ئَيمــة ثةرلــةمانتار 
ئةضني بة حكومةت ئةَلَيني ئةم ِرَيطا ضارانة هةيـة ، بـريا لَيبكةنـةوة بـجانن ئَيمـة رةدةمـةكامنان تـةواوة ،        

لــة دســةكامنان عيلمييــة ، ئــةوة بــوو حكومــةت دةناعــةتى بــة تةرحــةكانى ئَيمــة نــةكرد و بِريــارا خؤيــدا   
بكةين،  مفاوضات[حةدى ئةوةمشان نيية بؤ ئةوةا ]بكةين و  مفاوضات[دةسةَلاتى ئَيمةدا نيية بَني ]

ئَيمــة ثةرلــةمانتارين، ليذنــةا موختةســني، دةضــني بــة حكومــةت دةَلــَيني ئــةم رَيطــة ضــارانة هةيــة، بــريا  
لَيبكةنــةوة، بــجانن ئَيمــة رةدةمــةكامنان تــةواوة  دســةكامنان علمييــة  ئــةوة بــوو حكومــةت دةناعــةتى بــة    

ا خؤي دا، بؤية بة راستى دةبواية ثةرلةمانى هـةرَيمى كوردسـتان سوثاسـى    تةرحةكانى ئَيمة نةكردو بِريار
ليذنةا ثيشةسازا و وزة و سةرضاوة سروشتييةكانى بكرداية، دةستخؤشى لَيبكردايـة بـؤ ئـةوةا بـة دةيـان      
سةعاتى بة شةو و بـة رؤذ خسـتؤتة سـةر يـة  بـؤ ئـةوةا نـةهَيَلَيت ئـةم كارةسـاتةا كـة دوَينـَى و ئـةمِرؤ             

دا، روويان بداباية، نة  بةوةا كة تؤمةتبار بكرَيت بةوةا كة هةيبةتى ثةرلةمانى شكاندووة و لـة   روويان
هةيبــةتى ثةرلــةمانى داطرتــووة، كــة بــة هــةموو شــَيوةية  ئــةم شــتة راســت نييــة، بــة ثَيَــةوانةوة رَيــجا   

ردووة، و دةبوىل نـةكرد  ثةرلةمان و رؤَلى ثةرلةمانى لة ضاودَيرا و بةدواداضوون ثاراستووة و بةهَيجترا ك
ئةم بابةتة هةروا تَيثةِرَيت بة بَى خستنة رووا راستييةكان، ية  خاَلى تر هةية كة بؤ يةكةم جارة دةَلـَيم  
و لة ئيعةميشدا حةزم نةكردووة باسى بكةم و دةت حةز ناكةم ثشـتى بـراا ثةرلـةمانتارا خـؤم بـدةم لـة       

َيمة تؤمةتبار بكـات بـة شـتى تـر، بـةَلام ئَيسـتا كـاتَيتى كـة         عةرز، طةرضى ئةو لة ئيعةميشدا دسة بكات و ئ
ئةوة بَلـَيني: كـة ئايـا ئَيمـة ثَيـِرةوا نـاوخؤ مـان جـَى بـة جـَى كـردووة  يـان كـَى ثَيـِرةوا نـاوخؤا ثَيشـَيل                 
كردووة  ئَيستاش دوو دَلم لةوةا كة بَلَيم: نهَينى كؤبوونةوةكانى ليذنةا ثيشةسازا و وزة بة ثَيى ثَيِرةوا 

اوخؤ نابَيت بربَيتة دةرةوة، بةَلام كاتَي  كة ئَيمة ضووين بؤ ئةوةا ئؤثشـنةكامنان ]خيـارات[ ببـةين بـؤ     ن
با ئةمومةنى باَلـاا نـةوت و طـاز ثـَيش ئـةوةا دةسـت ثَيبكـةين بـراا بـةِرَيجمان كـا  ]دَلشـاد شـعبان[             

َينييةكى ليذنةيـة بـة ثَيـى    يةكسةر هةرسَى حةلةكانى ئَيمةا تةسليمى سةرؤكى حكومةت كرد، كة ئةمة نه
ثَيِرةوا ناوخؤ، نهَينييةكة لة ضى داية  ئَيمة ويستمان يةكةجمار عةرزا باشرتين شـتةكان بكـةين، عـةرزا    
باشرتين ضارةسةر، ئةوة بوو كة ثَيشكةمشان كـرد ئةطـةر دةناعـةتيان نـةكرد، ئـةوا عـةرزا دووةم باشـرتين        

ةرزا سَييةم باشرتين ضارةسةرة، بةَلام لـة سـةرةتاوة بَلـَيني    ضارةسةر بوو، ئةطةر دةناعةتيان نةكرد ئةوا ع
سَى ضارةسةرمان هةية، ئةوة شَيوازَيكى ثرؤفيشيؤناَل نيية بـؤ تـةرح كردنـى مةشـاريع و بـؤ دةناعـةت ثـَي        
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كردنى بةرامبةر بـةوةا كـة ضارةسـةرا طومـاو ثَيويسـتة، ئينجـا كاتَيـ  كـة ئَيمـة لـة نـاو ليذنةيةكـدا بـة              
لةبةر ئةوةا زؤر ط تطؤمان كردبوو ئةم بةِرَيجانة كا  على هالؤ، كا  دَلشـاد شـعبان خـؤا،     زؤرينةا دةن 

خؤا هية  كردبوو، ئةو بةِرَيجانةا تر كاتَي  كة ثرؤذةكةمان ئامـادةكرد، خسـتمانة دةنطدانـةوة بـة كـؤا      
[ بـوو بـة   4بـة   7[ دةن  ثةسةند كرا، وةكو خوَينـديان ئـةم بةِرَيجانـة كـة ]    4[ دةن  بةرامبةر بة ]7]

بِريارا ليذنة، ضووين لةطةَل ئةمومةنى نةوت و طازدا ئةم بِريارةمان جَي بة جـَى كـرد كـة ئـةم دوو، سـَى      
ــَيم هيــوادارم ئــةم دةيرانــة       ــِر دةَل ئيختيــارة هةيــة، لــةوَا تــةرمحان كــرد، بؤيــة لــة كؤتاييــدا مــن يــة  دَي

ةوة نة نييـةمتان هـةبووة، نـة ويسـتوومانة، كـة ئةمـة       يةكرَيجميان ىَل تَيكنةدات، هةموو بية  دَلنيا دةكةين
بكرَيت بة موزايةداتى سياسى و هيوادارم و ثَيشنيار دةكةم كـة ثةرلـةمانى كوردسـتان رؤَلـى يةكةكـةرةوةا      
خــؤا ببينَيــت بــؤ يةكةكردنــةوةا ئــةم بابةتــة، ئــةوا ئَيمــة وةكــو ليذنــةا وزة و ثيشةســازا و سةرضــاوة     

ان كــرد، هــةموو شــَيوازَيكى زانســتى و ثيشــةيى مــان كــرد، ئيهانــةش كــراين   سروشــتييةكان هــةموو شــتَيكم
دبوَلمان كرد، لـة ثَينـاوا ئـةوةا كَيشـةا ميللـةت ضارةسـةر بكـةين، فـةرموون جـةنابتان وةكـو ثةرلـةمانى            
هةرَيمى كوردستان رؤَلى مَيذوويى خؤتان ببينن و ئةو كَيشةية يةكةيى بكةنةوة و ئَيمةش بةردةوام دةبني 

 و رَيرةوةا كة طرتوومانة و لةو رَيطا ثيشةيى و ميهةنييةا كة طرتوومانة، زؤر سوثال.لة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

ــتييةكانى      ــامانة سرؤش ــازا و وزة و س ــةا ثيشةس ــةرؤكى ليذن ــودت س ــَيركؤ ج ــةِرَيج د. ش ــؤ ب ــوثال ب زؤر س
وة ئيدانـةا ئـةو هَيِرشـكردنةا سـةر بـةِرَيج د. شـَيركؤ       ثةرلةمانى كوردستان، بةَلام ئَيمـةش بـة هـةمان شـيَ    

دةكةين كة دوَينَى لة بةردةم ثةرلةمانى كوردستان ئةمام درا، دةستخؤشى لة سةرؤ  و ئةندامانى ليذنـةا  
سامانة سروشتييةكان دةكةين كة لة ماوةا رابردوو هةوَلى زؤريان دا كة دةيرانةكان زياتر ثةرة نةسَينَيت، 

امةَلة كردنى ئيعةمييانة لةطةَل ئةم ثرسةدا هةَلة و كةمو كورتى هةبوو بَيت، بةَلام هـةموومان  رةنطة لة م
بة شَيوةيةكى زؤر لة خَو بردووانـة كاريـان كـردووة، بـة      وودةزانني كة ليذنةكانى ثةرلةمان لة ماوةا رابرد

خَينني، هيــوادارين لــة تايبــةتى ليذنــةا وزة و ســامان سروشــتييةكانى ثةرلــةمانيش جوهــديان بــةرز دةنــر 
دانيشتنى داهاتووا ثةرلةمانى كوردستان كة ئةمامى دةدةين لةسةر ثرسى وزة و لةسةر دةيرانى بـةنجين،  
سةرجةم ئةو سةرنج و تَيبينيانةا كة لة دانيشتنى ئةمِرؤ خراية روو لة بيةن ثةرلةمانتارانى فراكسـيؤنة  

شـةيةا كـة   ةسـتى لَيبكرَيـت و لـة ئـةمامى ئـةو موناد     جياوازةكانى ثةرلةمان لةطـةَل حكومـةت بـال و خوا   
تيـانى هـةرَيمى كوردسـتان    وآلئةمامى دةدةين بتوانني بةشَي  لةو دةيرانانـةا كـة ئـةمِرؤ رووبـةرووا هاو    

بووة ضارةسةريان بكةين لة ئةمامى بِريار و راسثاردة كـة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتانةوة دةردةضـَيت، تكايـة       
   دَلشاد فةرموو،بةل نودتةا نيجامى كا

 
 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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من تكاتان لَيدةكةم ثَيشنيارةكةا من بة هةند وةربطرن بؤ ئةوةا كـة ليذنـةا لَيكؤلينـةوة لةسـةر ليذنـةا      
 سامانة سروشتييةكان دروست بكرَيت، جارَيكى تر تةئكيد دةكةمةوة، زؤر سوثال.

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم
 مامؤستا مةروان فةرموو،

 بةِرَيج حسني امساعيل حسني ]مةروان طةَلاَلى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةروةكو تَيبينيية ، ئَيمة بابةتييانة دسةكانى خؤمان كرد و ثابةنـد بـووين بـة بةرنامـةا كـار و ئَيمـةش       
رؤذدا بةياننامةيــةكمان دةركــرد و بــةو نرخــة رازا نــني و  وةكــو فراكســيونى كؤمــةَلى ئيســةمى لــة يةكــةم

 دةنطمان لةطةَل دةنطى هاووَلاتيانة بؤ كةمكردنةوةا نرخى بةنجين و سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال د. ظاَب فةرموو،
 بةِرَيج د. ظاَب فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ة بريؤكةكانيش كة ثَيشكةش دةكرَين لة بيةن بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمانةوة بـة هـةمان رَيـِرةوا    وا ديار 

نودتة نيجام بووة، ضونكة نودتةا نيجامـى تـاكو ئَيسـتا لـة زمنـى ثـةيِرةودا ثَيشـكةش نـةكراوة و لـة بيـةن           
ة زمنـى ئيختيساسـى ثةرلـةمان    ئةندامانى ثةرلةمانةوة بة هةند وةرنةطرياوة، بة هةمان شَيوة بريؤكـةكان لـ  

دةرضوون، هةر بريؤكةية  كة ثَيشكةش دةكرَيـت لـة بيـةن ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة دةبَيـت خجمـةت بـةو         
بريؤكـة خجمـةت بكـات لـة بـوارا تةشـريع و        ةمان بؤا هةية بـة ثَيـى ياسـا، ئـةم    ئيختيساسة بكاتن كة ثةرل

كانةا كة ئةمرؤ ثَيشكةش كـران بريؤكـةا وا بـوون    ئيمما خجمةت بكات لة بوارا ضاودَيري كردن، ئةو بريؤ
كة لة داِرشتنى سياسةتى عامةا وةزارةتةكانة، يةعنى ئةوةا دارَيذراوة و ئةو راثؤرتانـةا ثَيشـكةش كـراوة    
ئةوة ئيختيساسى وةزارةتة كة بَيتة ئَيرة و ثَيم بَلَيت كَيشةكة  ئةوةندة مـاوة حـةل بكرَيـت و ئـةوها حـةل      

َيت بةم شَيوةية بَيت، نرس ئةطةر بةم شَيوةية بَيت بـةم شـَيوةية دةبَيـت، يـةعنى ئـةوةا      بكرَيت و ثةن دةب
اسى حكومةت بوون بريؤكـةكان و بريتـى بـوون لـة داِرشـتنى سياسـةتى       بكة ثَيشكةشكرا بة راستى لة ئيختي

تــى عامــة، نــة  هــةر تــةنيا سياســةتى عامــةا وةزارةتــى ســامانة سرؤشــتييةكان و سياســةتى عامــةا وةزارة
دارايــى، بــةَلكو ثــةىل هاوَيشــت بــؤ سياســةتى عامــةا وةزارةتــى ثيةنــدانان، وةزيــر دةبَيــت ئــةم راثؤرتانــة و  

ى وةزارةتةكاندايـة، بَيــت لَيـرة عــةرزا بكـات، كــة ئـةو عــةرزا كـرد لــة بــةردةم      ســاببريؤكانـة كــة لـة ئيختي  
لَيثَيَـينةوةا لَيبكـةم، كاتَيـ     ثةرلةمان، ئينجا دوايى ئةطةر تةن يجا سياسةتى عامةا خؤا نـةكرد داواا  

ــى       ــةوة و خؤش ــةزايى دةطرَيت ــوَلتةا د ــةا س ــةوة و جَيط ــةن يجا دةطرَيت ــوَلتةا ت ــةا س ــةمان جَيط ــة ثةرل ك
ثةرلةمانة، لَيرةدا هةموو ئةندامانى ثةرلـةمان دةبَيـت لةمـة ئاطـادار بـن كـة ئةطـةر ئـةمِرؤ خـةَل  هَيـِرش           

َيتة بةردةم ثةرلةمان و ئيهانـةا ثةلـةمانتار بكـات، دوو رؤذا    بكاتة سةر ثةرلةمان و خؤثَيشاندانةكان بهَين
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تر دةسةَلات و دادوةريش هاوارييـان ىَل هةسـتاوة، ئـةوانيش لةطـةَل خـةَل  لةوانةيـة رووبـةِرووا ثةرلـةمان         
ــةَل         ــة خ ــ  ك ــةعنى كاتَي ــةَلات دةطريتــةوة، ي ــَى دةس ــةر س ــة جَيطــاا ه ــةمان خةريك ــونكة ثةرل ــةوة، ض ببن

ثؤرتانــة دةبَيــت، دةَلَيــت لــة ثةرلــةمان خوَيندرايتــةوة و بــةيانى رووبــةِرووا ئةنــدامانى   طوَيبيســتى ئــةم را
ار ئــةا خــؤت وات نــةوت  ئــةا كــوا تــةن يجكردنى ئــةو راثؤرتــة يــان ئــةو  تلــةمان دةبَيتــةوة، ثةرلــةمانرثة

نـة   راسثاردةيةا كة دةرت كردووة  لة كاتَيكدا كة ئةمـة نـة خجمـةت بـة ئيختيساسـى تةشـريعى كـردووة و       
خجمةتيشــى بــة ئيختيســاا ضــاودَيرا كــردن كــردووة، ئةمــة لــة بيــة  و لــة بيــةكى تــر بــةِرَيج ســةرؤكى    
ثةرلةمان، هةر كاتَي  كة ثةرلةمان داواا لَيثَيَـنةوة و ثرسـيار و ثرسـاندن دةكـات، لـة زمنـى ئيختيساسـى        

ويةتى بة ثَيَـةوانةا ياسـاية،   خؤيدا دةبَيت داواا بكات، واتة دةبَيت بيسةملَينَيت كة ئةوةا حكومةت كردو
كة ثَيَةوانةا ياساية  نةبوو تؤ ناتوانى لَيرة ثرساندن بكةا، ئةو كاتـة كـة بِريـار دةردةكـات مومارةسـةا      
ئيختيساسى حةسرا خؤا دةكات بؤ تةحديد كردنى هةركارَي  بة تايبـةتى لـة تةسـعريدا، كـة مومارةسـةا      

نة، دةستوورَيكم بؤ بَينة بَلَيت تةسـعرية لـة ئيختيساسـى    ئيختيساسى حةسرا خؤا كردووة ياسايةكم بؤ بَي
ثةرلةمانة، و حكومةت خؤشى خاوةنى سياسةتى عامـةا خؤيـةتى و لَيـرة بةرنامـةا كـارا خوَيندوتـةوة و       

لَيثَيَينةوة ضؤن لةطـةَل كةسـَي  دةكرَيـت كـة      وسيقةا ثَيدراوة، كة مومارةسةا ئيختيساسى خؤا كردووة
ردبَيت و ثَيَةوانى دانون هةَلسـؤكةوتى نـةكردبَيت  بؤيـة ئَيمـة وةكـو سـةرؤكى       مومارةسةا ئيختيساسى ك

ليذنةا دانونى و وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان تكا دةكةم، بريؤكـةكان بـة هينـى نودتـة نيجامـةكان نةضـَيت و       
ــة         ــةمووا ل ــت و ه ــار وةربطريَي ــةزةرا ئيعتيب ــة ن ــةمووا ب ــةمانيش ه ــدامانى ثةرل ــتانةا ئةن ــةم هةَلوَيس ئ

سوزييانة، بةَلام ئةطةر بَيت و ئاوا بروات كارا ثةرلـةمانى نـة  رووبـةرووا هَيرشـى خـةَل  دةبينـةوة و       دَل
متمانة لة دةست دةدةين، ئةوا حكومةت و دةسةَلاتى دادوةريش دوو رؤذَيكى ديكة دَينة سةر خةت و بةرةو 

 ال.ئَيمة بوون لة هةرسىَ دةسةَلاتةكة و ئةمة كارَيكى ناياسايية، زؤر سوث
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

[ دةَلَيت: هةر ئةنـدامَي  مـافى هةيـة داوا لـة     54زؤر سوثال، سةبارةت بة بريؤكة خاَلى ضوار لة ماددةا ]
دةستةا سةرؤكايةتى بكات كة بريؤكةكـةا خباتـة روو، بـؤ ئـةوةا لـة بيـةن حكومةتـةوة ثَيـى وةربطريَيـت،          

 يجا تـةن و بِريار نيية، بِريار نادرَيت لة ثةرلةمان، كة ثةرلةمان تةداخوىل سـوَلتةا  كةواتة ئةمة بريؤكةية 
بكات لة رَيطاا بِريارَيكةوة، بةَلكؤ بريؤكةيةكة دةخرَيتة روو و حكومةت دةتوانَيت وةريبطرَيت و دةتوانَيـت  

 وةريشى نةطرَيت.
 بةِرَيج د. ظاَب فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 َلام دكتؤر دةبَى لة زمنى ئيختيسال بَيت بريؤكة.بة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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طة لةمة، سةبارةت بة مةسةلةا ثرسيار و ثرساندن لة موحاكةمة جياوازة، ئةمة لة دادطاييكردنداية كـة  ج
َلام مةســةلةا ثرســيار و لَيثرســينةوة دةكرَيــت لــةوةا كــة ئايــا ثَيَــةوانةا ياســا كــارا كــردووة يــان نــا  بــة

ثرساندن ثةيوةنديارة بة سيستةمى ثةرلةمانى و ثةيوةنديدارة بةوةا كة حكومةت لة بيـةن ثةرلةمانـةوة   
ــة،         ــةركى حكومةت ــرد، ئ ــم ك ــان باس ــيش بوت ــةَلَى من ــة،  ب ــة نيي ــةر ئةم ــة لةس ــة دس ــدراوة بؤي ــةا ثَي متمان

ر بــوارَيكى تــر، ئةمــة لــة ئيختيساســى  بةرثرســيارةتى حكومةتــة نــرس دابنَيــت ة بــؤ ســووتةمةنى يــان هــة  
ثةرلةمانى كوردستان نيية، بةَلام ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان بؤا هةية ثرسيار لةسةر ئةو نرخة بكـات  
كة حكومةت بؤا داناوة، ئةطةر دواييش ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمان رازا نةبوون لةسةر ئةم ثرسـة و  

ثةرلةمان دانع كةر نةبوو و نةيتوانى دةناعةتيان ثَي بكات ئـةوا ثرسـى   بة ثَيى ثَيِرةو وةَلامى حكومةت بؤ 
ثرساندن لة ثةرلةمان كارَيكى ئاسـايية، يـةعنى ئةمـة بـؤ سياسـةتة طشـتييةكانيش راسـتة، ئـةم مةسـةلةية          
ثةيوةنــدا بــة ياســاوة نييــة و ئــةوةا ثةيوةنديــدارة بــة ياســا ئةوةيــة كــة مــن نــاتوامن فــةرزا كــةم لةســةر  

[ دينــار دابنَيــى، ضــونكة ئةمــة لــة زمنــى ئيختيساســى 500دةبَيــت تــؤ نرخــى بــةنجين بــة ]حكومــةت كــة 
ثةرلةمانى كوردستان نيية، بةَلام ثةرلةمانى كوردستان لة ضوارضَيوةا ئةو ئةركانـة و بةرثرسـيارةتييانةا   

 كة هةيةتى دةتوانَيت لة جياتى خةَل  ثرسيار و ثرساندن بكات.
 هيم:بةِرَيج د. ظاَب فريد ابرا

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثرسيار و ثرساندن بة ئامادةبوونى ئةو كةسةية كة روونى دةكاتةوة، ثرسيار و ثرساندن بـة بريؤكـة نييـة،    
ئَيمة لة ئيتارا ياسا دةرناضني، كاتَي  كة داواا ئةمومةنى باَلاتان كرد يان وةزير بَيت روونكردنةوة بدات، 

 ة دةست ثَيدةكات.دواا روونكردنةوة ئةم بابةتان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستا ئةم بابةتة هيض ثةيوةندا نة بة ثرسيارةوة هةبوو نة بة ثرساندنةوة، ئةمـة خسـتنةرووا هةنـدَا     
 َيج د. شَيركؤ حةمة امني فةرموو.بريؤكة بوو، بةِر

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[ ثةرلةمانتارةوة ثَيشكةشى سةرؤكايةتى ثةرلـةمامن كـرد و   28من ثَيش دوو مان ، ياداشتَي  بة واذووا ]
داوامان كردووة تَييدا كة ثةرلةمانى كوردسـتان دوو هةفتـة جارَيـ  يـان هةفتـةا جارَيـ  كؤبوونةوةيـةكى        

ــي      ــدا نووس ــمان تَي ــة طشتييةكانيش ــان و هَيَل ــةا هاووَلاتي ــؤ كَيش ــات ب ــةرخان بك ــت  و  ت ــؤن بَي ــةعنى ض وة، ي
ئةندامانى ثةرلةمان ضـؤن ثَيشكةشـى بكـةن و ضـؤن داتـا و زانيـارا كؤبكاتـةوة  بـة راسـتى تـا ئَيسـتا هـيض             
وةَلامَيكم وةرنةطرتووة، ئةمة رزطارمان دةكات لةوةا كـة ئـةوةا دةستثَيشـخةرا كـرد بـؤ كؤبوونـةوة، ئـيرت        

ــوة كؤ     ــةر ئَي ــة لةب ــدا ك ــةر خةَلكي ــةت بةس ــة من ــةين ب ــة    بيك ــة ل ــَيم ك ــانيش دةَل ــردووة، ديس ــةوةمان ك بوون
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ضوارضَيوةا موزايةدة دةرضَيت، ئةو فراكسيؤنة يان ئةو شةخسة بَلَيت مـن داواا كؤبؤنـةوةم بـؤ ضارةسـةر     
 كردنى كَيشةا خةَل  كردووة، هيوادارم ثَيداضوونةوةية  بؤ ئةم ياداشتة بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
دةبَيت لة زمنى هـةر لـة ئَيسـتاوة داواتـان لَيدةكـةين ئةنـدامانى ثةرلـةمان و فراكسـيؤنة جياوازةكـان          ئةمة 

رَيككةوتن بكةن لة ماوةا هةفتةيةكدا لةسـةر سـةرؤكايةتى ئـةو سـَى ليذنةيـةا كـة بـة بِريـارا ثةرلـةمان          
ر بـن، بـة هـةمان شـَيوة     دروست كراون لة ثةرلةمانى كوردستان، بؤ ئةوةا لة هةفتةا داهاتوودا دةست بةكا

ليذنةيــةكمان دروســت كــردووة بــؤ ثَيــِرةوا نــاوخؤا ثةرلــةمان بــؤ ثَيداضــوونةوة بــة ثَيــِرةوا ثةرلــةمانى   
كوردستان، ئةو ليذنةية داوايـان لَيدةكـةين بـةيانى لـة ثةرلـةمان ئامـادة بـن بـؤ ئـةوةا سـةرؤكايةتييةكةا           

كــانى دةســت ثَيبكــات و ئةمــة دةضــَيتة زمنــى دةســت نيشــان بكرَيــت، بــؤ ئــةوةا ئــةم ليذنةيــة ئــيش و كارة
ةمان جـَى  ثَيداضوونةوة بة ثَيِرةوا نـاوخؤا ثةرلـةمان، دةتوانـدرَا ئـةم بابةتـة لـة ثَيـِرةوا نـاوخؤا ثةرلـ         

 طة لة نودتةا نيجامى ناتوانني وةرا بطرَين، فةرموو،بكرَيتةوة، كا  سؤران ج
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ةا سـةرؤكى وةزيـران كـة هاوكـات     5514سةيةكم هةية بة زةروورا دةزامن ئةطةر رَيطةم ثَيبدةا ذمـارة ] د

سةرؤكى ئةمومةنى نةوت و غازا هةرَيميشة، ئاماذة بة بِريارا كؤبوونةوةا ئةمومةنى هةرَيمى ليذنـةا  
مةنى هـةرَيمى ىَل  ن و ئةموين بة ئيمجاا بةِرَيجيا[ واذووا كردووة، نرخى بةنج31/8/2014نةوت وطاز لة ]

دراوةتةوة، لَيرة دسةكةم ئةمةية بةِرَيج وةزيرا سامانة سروشتييةكان شةوَي  لة دوو كةناَل لـة ثـَيش ئـةو    
نارةزايةتى و توورةييةا خةَل  دةَلَيت: با خـةَلكى كوردسـتان بـِروات يةخـةا ئةوانـة بطرَيـت كـة وةعـديان         

[، ئةمة تـةحريج كردنـى خةَلكـة بـؤ هاتنـة سـةر ثةرلـةمان، بـؤ         500دابوو لة ثةرلةمان بةنجين بكةن بة ]
 رَيطة طرتن لةسةر ثةرلةمانتار، هيوادارم بة مةسئوليةتةوة مامةلة لةطةَل بارؤدوخةكة بكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سؤثال كا  سؤران، فةرموو فريوز خان،

 
 عبداخلالق: طهبةِرَيج د. فريوز 

 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
كَى ثةرلةمانى ب راستى ئةو بريؤكة يا مودنع نةبوو، ئةز ثشـتةظانيا كـا  دَلشـاد و كـا  طـؤران      ؤبةِرَيج سةر

ئازادا دكةم و ثَيشنيار دكةم كو ليذنةكا تةحقيقَى بهَيتة دامةزراندن، هةر ئـةظِرؤ و بهَيتـة دةنطـدانَى، زؤر    
 سوثال.

 
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ س
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 زؤر سوثال بةم شَيوةية هاتينة كؤتايى كؤبوونةوةا ئةمِرؤ، بؤ دانيشتنى داهاتوو بانطهَيشتتان دةكةين.
 

  
                                                                                                                                                                              

 
 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    

 نيثةرلةماسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 251 

 

 
 
 
 
 

 ( 2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\9\23رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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 23/9/2014 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   23/9/2014رَيكـةوتي   شةممةسَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
ي بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــ بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي11، دانيشتين ذمـارة ) ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين دادربةِرَيج جَيطري سةرؤ  و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

ئاسـايي   (ي2ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان ةسـتةي سـةرؤكايةتي   عَيـراق، د  -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي    11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كـات ) خولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 23/9/2014شةممة رَيكةوتي 
حممد عبدالرحيم( لة ئةندامَي  ثةرلةمانى كوردستان  ـ دبول كردنى دةست لةكاركَيشانةوةا بةِرَيج )ئارا1

ا 1992( لة ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 35( و )33بةثَيي ماددةكانى )
 هةمواركراو. 

ـ خوَيندنةوةو ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارا هةموارا ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، بة 2
 ا هةمواركراو.1992(ا ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 94ددةا )ثَيي ما

( 72ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارا ثايتةخ  ئاش  هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، بةثَيي ماددةكانى )3
 ا هةمواركراو.1992( لة ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 75( و )74و )

( 39ـ دةنطدان لة سةر ئةنداماني نوَيي ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان، بة ثَيي ماددةكانى ) 4
 ا هةمواركراو.1992( لة ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 34و )

يي ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان ـ خوَيندنةوةا يةكةم بؤ سَي ثِرؤذة ياسا كة لةبيةن ذمارةا ياسا 5
 ثَيشكةش كراون.

ـ دروستكردني ليذنةا تايبةمتةندا ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة ثاآلوتنى ئةندامانى ئةمومةنى 6
( لة ياساي كؤمسيؤني باآلا سةربةخؤا 5كومسياران بةثَيي بةندا ية  لة بِرطةا يةكةمى ماددةا )

 .2014را ساَلي هةَلبذاردن و راثرسي ذمارة ضوا
ـ دروستكردني ليذنةا لَيكؤَلينةوة و بةدواداضوون بؤ بة جينؤسايد ناساندنى تاوانةكانى دذ بة  7

( لة ثةيِرةوا ناوخؤا 50( و )49( و )48( و )37ثَيكهاتةكانى هةرَيمى كوردستان، بةثَيي ماددةكانى )
 ا هةمواركراو.1992ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ َيج بةِر
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
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بةناوا خواا بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوا طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي 
كانى ، بةرنامةا كار بةثَيي حوكمة23/9/2014هةَلبذاردن، ساَلي يةكةم، دانيشتين ذمارة دوو، رؤذا دانيشنت 

ا 1992( لة ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، ذمارة يةكي ساَلي 20بِرطة يةكي ماددةا )
هةمواركراو، دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة دووا خولي طرَيداني ساَلي 

َيش نيوةِرؤا رؤذا سَيشةممة، (ا ث11يةكةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )
 بَيت و بةرنامةا كارا دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت،  23/9/2014رَيكةوتى 

ـ دبول كردنى دةست لةكاركَيشانةوةا بةِرَيج )ئارا حممد عبدالرحيم( لة ئةندامَي  ثةرلةمانى كوردستان 1
ا 1992ردستان، ذمارة يةكى ساَلي ( لة ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كو35( و )33بةثَيي ماددةكانى )

 هةمواركراو. 
ـ خوَيندنةوةو ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارا هةموارا ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، بة 2

 ا هةمواركراو.1992(ا ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 94ثَيي ماددةا )
( 72بِريارا ثايتةخ  ئاش  هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، بةثَيي ماددةكانى )ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة 3

 ا هةمواركراو.1992( لة ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 75( و )74و )
( 39ـ دةنطدان لة سةر ئةنداماني نوَيي ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان، بة ثَيي ماددةكانى ) 4

 ا هةمواركراو.1992( لة ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 34و )
ـ خوَيندنةوةا يةكةم بؤ سَي ثِرؤذة ياسا كة لةبيةن ذمارةا ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان  5

 ثَيشكةش كراون.
ثاآلوتنى ئةندامانى ئةمومةنى ـ دروستكردني ليذنةا تايبةمتةندا ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة 6

( لة ياساي كؤمسيؤني باآلا سةربةخؤا 5كومسياران بةثَيي بةندا ية  لة بِرطةا يةكةمى ماددةا )
 .2014هةَلبذاردن و راثرسي ذمارة ضوارا ساَلي 

ـ دروستكردني ليذنةا لَيكؤَلينةوة و بةدواداضوون بؤ بة جينؤسايد ناساندنى تاوانةكانى دذ بة  7
( لة ثةيِرةوا ناوخؤا 50( و )49( و )48( و )37اتةكانى هةرَيمى كوردستان، بةثَيي ماددةكانى )ثَيكه

 ا هةمواركراو.1992ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 
بةِرَيجان ئَيمة ئَيستا لة كاتَيكدا دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين كة ئةمة بؤ ماوةا ضةند رؤذَيكة 

ستان، بؤية بؤ ثشتطريا روردستانى رؤذ ئاوا كةوتؤتة بةر هةِرةشةا دِرندانةا تريؤناوضةا كؤباني لة ك
كردنى كوردانى رؤذئاوا و، بؤ طياني ثاكي شةهيدانى ئةو رووداوة دَلتةزَينانةا لةوَا روويانداوة، داوا 

بةِرَيج سكرتَيرا دةكةين لة بةِرَيجتان دةديقةية  بة ثَيوة بوةسنت، زؤر سوثال، فةرموون، ئَيستا داوا لة 
 ثةرلةمان دةكةين ثوختةية  لة بةرنامةا دانيشتنى ثَيشووا ثةرلةمانى كوردستان خبوَينَيتةوة، فةرموو،

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرا ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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، بةم 3/9/2014را بةناوا خواا طةورةو بةخشيندةا ميهرةبان،  ثوختةا دانيشتنى دةسثَي  لة بةروا
 شَيوةيةا خوارةوة بوو،

 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةبيةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
 ـ خوَيندنةوةا وتارا بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانى كوردستان. 2
 ـ خوَيندنةوةا يةكةم بؤ سَي ثِرؤذة بِريار و سَي ثِرؤذة ياسا. 3
ةوة خوَيندرايةوة سةبارةت بة يةكةم: دةيراني بةنجين، ـ ضةند بريؤكةية  لةبيةن ئةندامانى ثةرلةمان 4

 دووةم: بابةتى هةنووكةيي لة هةرَيمى كوردستان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثال بؤ بةِرَيج سكرتَيرا ثةرلةمان، داوا لة بةِرَيجيان دةكةين كة ناوا ئامادةنةبوانى كؤبوونةوةا 
 ستان خبوَينَيتةوة، فةرموو،ثَيشووا ثةرلةمانى كورد

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرا ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

، مؤَلةت ثَيدراو بوون يان بَي مؤَلةت 3/9/2014ناوا ئةندامانى ثةرلةمان لة دانيشتنى دةسثَي  لة بةروارا 
ـ ايوب عبداللة امساعيل 2ئامادةنةبووة، ـ امنة زكرا سعيد 1ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةا خوارةوةية، )

ـجودت جرجيس 5ـ ئايدن معروف سليم مؤَلةت 4ـئارا حممد عبدالرحيم ئامادةنةبووة، 3مؤَلةت، 
ـ صاحل 9ـ شيةن جع ر علي مؤَلةت 8ـ شامؤ شَيخؤ نعمؤ مؤَلةت 7ـ خلحم امحد معروف مؤَلةت 6ئامادةنةبووة 

ـ حممد صادق سعيد 12ـ ظةمان فيصل سليم مؤَلةت 11ؤَلةت ـ طةشة دارا جةل م10بشار صاحل مؤَلةت 
 ـ يعقوب طؤرطيس يادو مؤَلةت(14ـ مات حممد عبداللة ئامادةنةبووة 13ئامادةنةبووة 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ضونكة بةِراس   لة دانيشتنى ئةمِرؤوة ناوا ئامادةنةبوواني ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستان دةخوَينينةوة،

ئامادةبوونى ئةندامانى ثةرلةمان لة ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان هةروةكو ئامادةبوونيانة لة 
دانيشتنةكانى ثةرلةمان و، بةثَيي ثةيِرةوا ناوخؤش هةروا مامةَلةا لةطةَل دةكرَا، لة ماوةا رابوردوودا 

انيشتنى ليذنةكان نةدةبوون، بؤية نيصابي بةهؤا ئةوةا كة بةشَي  لة ئةندامانى ثةرلةمان ئامادةا د
ياسايي ليذنةكان تةواو نةدةبوو و، ئةمةش ئيشى ثةرلةمانى ثة  خستووة، بةهؤا ئةوةا كة كارا 
ليذنةكان كارَيكى بنةِرةتي كارا ثةرلةمانيية، بةهؤا ئةوةا راثؤرتي ثِرؤذة ياساكان و، بةدواداضوونى 

ةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان هةمووا لة ليذنةكان دةكرَا، بؤية كَيشةكانى هاووآلتيان و، ط توطؤكردن ل
لة ماوةا رابوردووش بةِرَيج جَيطريا سةرؤكي ثةرلةمان بة ياداشتَي  هةموو ليذنةكانى ئاطاداركردؤتةوة 
كة ثَيويستة ئةندامانى ثةرلةمان ئامادةا دانيشتنةكانى ثةرلةمان بن، ثابةند بن بةكاتي دانيشتنةكانى 

ذنةكان و، دوا نةكةون و، غياباتى ئةندامانى ثةرلةمان لة ليذنةكان بنَيرَا بؤ دةستةا سةرؤكايةتى، بؤ لي
ئةوةا لَيثَيَينةوةا ياسايي لةطةَل بكرَا، بةهةمان شَيوة داوامان لة هةموو ليذنةكان كردووة كة لة رؤذا 
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نةنَين، بؤ ئةوةا رةنطة ثَيش كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان بة هيض شَيوةية  كؤبوونةوةا ليذنةكان دا
كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان، فِراكسيؤنةكانى ثةرلةمان ثَيويستيان بة وتووَيذ هةبَي و، كَيشةش دروست نةبَي 
بؤ كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان، بؤية لةم رؤوة غيابات يان ئامادةنةبوونى ئةندامانى ثةرلةمان لة ليذنة 

ى دانيشتنةكانى ثةرلةمان دةخوَيندرَيتةوة، داوا لة بةِرَيج هةميشةييةكانى ثةرلةمانيش لة دةستثَيك
سكرتَيرا ثةرلةمان دةكةين كة ناوا ئامادةنةبوواني ئةندامانى ثةرلةمان لة ليذنة هةميشةييةكانى 

 ثةرلةمان خبوَينَيتةوة، فةرموو،
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرا ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةكان و، ئامادةنةبووان بةم  22/9/2014و  21/9/2014امادةنةبواني لة كؤبوونةوةا هةردوو رؤذا ناوا ئ

شَيوةيةا خوارةوةية، يةكةم: ليذنةا دارايي و كاروبارا ئابوورا و وةبةرهَينان، رؤذا يةكشةممة كاتذمَير 
بوون، يةكةم: ة مؤَلةت و نةهاتشَيوةيةا خوارةو(ا بةياني كؤبوونةوة بووة، ئةندامانى ثةرلةمان بةم 10)

مؤَلةت، رؤزا حممود نةهاتووة، سؤران عمر مؤَلةت( دووةم: )ليذنةا ناوخؤ و ئاسايش  رمضان)شرين حسين 
و ئةمومةنة خؤجةييةكان، رؤذا يةكشةممة كؤبوونةوة بووة)عبداللة حاجى حممود نةهاتووة، دادر 

ةا كشتوكاَل و ئاذةَلدارا و ئاودَيرا و بةنداوةكان رؤذا ئؤمتان مؤَلةت، ئاواز محيد مؤَلةت( سَييةم: ليذن
يةكشةممة كؤبوونةوة بووة )خلحم امحد معروف نةهاتووة( ضوارةم: ليذنةا ثةروةردة و خوَيندني باآل و 
توَيذينةوةا زانس  رؤذا يةكشةممة كؤبوونةوة بووة )شَيركؤ حةمة امني مؤَلةت، زؤزان صادق سعيد 

نةا تةندروس  و كاروبارا ذينطة رؤذا يةكشةممة كؤبوونةوة بووة، هيض كام لة مؤَلةت( ثَينجةم: ليذ
ئةندامان ئامادةنةبوون، لةبةر ئةوة كؤبوونةوة بة ئةمام نةطةَينراوة، شةشةم: ليذنةا ئاوةدانكردنةوةو 
نيشتةجَيكردن رؤذا يةكشةممة كؤبوونةوة بووة )عمر عينايةت حةمة سعيد ئامادةنةبووة( حةوتةم: 
ليذنةا ئةوداف و كاروبارا ئايين رؤذا يةكشةممة كؤبوونةوة بووة )ثةرا صاحل محيد مؤَلةت، انس حممد 
شريحم مؤَلةت( هةشتةم: ليذنةا كاروبارا ثَيشمةرطة و شةهيدان و دوربانياني جينؤسايد و زيندانياني 

نةهاتووة، عبدالرمحن سياسي رؤذا يةكشةممة كؤبوونةوة بووة ) ئارا هةرسني نةهاتووة، دادر ئؤمتان 
فارل مؤَلةت، يعقوب طورطيس نةهاتووة( تَيبيين ئةم ليذنانةا خوارةوة كؤبوونةوةيان بةئةمام 

، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. يةكةم: ليذنةا كاروبارا كؤمةآليةتي و 21/9/2014نةطةياندووة لة بةروارا 
ئافرةتان، سَييةم: ليذنةا تةندروس  و ذينطة،  منداَل و خَيجان، دووةم: ليذنةا داكؤكي كردن لة مافةكانى

، كؤبوونةوةا ليذنةكان بةم شَيوةية بوون، ئامادةنةبوان و مؤَلةت بةم 22/9/2014سةبارةت بة رؤذا 
رؤذا دووشةممة )زانا  22/9/2014شَيوةيةا خوارةوة بووة، يةكةم: ليذنةا رؤشنبريا راطةياندن و هونةر 

رؤذا دووشةممة  22/9/2014، ظيان عبال مؤَلةت( ليذنةا وةرزش و بوان عبدالرمحن عبداللة نةهاتووة
رؤذا دووشةممة  22/9/2014)دارةمان دادر مؤَلةت( ليذنةا ثيشةسازا و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان 
رؤذا دووشةممة  22/9/2014)رؤزا حممود مؤَلةت، د. عجت صابر نةهاتووة( ليذنةا نةزاهة دةست ثاكي 
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مؤَلةت، انس حممد مؤَلةت( تَيبينى: ئةم ليذنانةا خوارةو  لطيفعروف نةهاتووة، ميبة )خلحم امحد م
، يةكةم: ليذنةا كاروبارا كؤمةآليةتى و كؤمةَلطاا 22/9/2014كؤبوونةوةيان بة ئةمام نةطةياندووة لة 

طةشت و طوزار،  مةدةنى، دووةم: ليذنةا ئاسةوار و خجمةتطوزارييةكاني شارةواني و طواستنةوةو طةياندن و
سَييةم: ليذنةا بازرطاني و ثاراستنى مافةكانى بةكاربةر، لةبةر هاتنى ميواني بةغدا بؤ ثةرلةمان كة لة 

 ،24/9/2014ثَيشوازيدا بوون، ضوارةم: ليذنةا مافةكانى مرؤظ كؤبوونةوةكةيان دواخراوة بؤ 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َيج سكرتَيرا ثةرلةمان، داوا لة سةرؤكايةتى ليذنةكان دةكةين كة ثابةند بن بة كاتي زؤر سوثال بؤ بةِر
ئةو كؤبوونةوانةا كة لةبيةن دةستةا سةرؤكايةتى بؤيان رَيكخراوة، لةمةوب يةكشةممان و دووشةممان 

تانة، دانيشتين ليذنةكانى ثةرلةمانة، سَيشةممان و ضوارشةممان دانيشتنى ئاسايي ثةرلةمانى كوردس
ثَينَشةممانيشمان داناوة بؤ بةدواداضوونى كَيشةا هاووآلتيان لة نووسينطةكانى ثةرلةمان و لة شار و 
شارؤضكةكان، بؤية داواتان لَي دةكةين سةرؤكايةتى ليذنةكان ثَيويست دةكات ثابةند بن بة ئةمامداني 

ؤذة ياسايانةا كة لةبيانة دةست بكةن كؤبوونةوةكانى ليذنةكان و، داوا لة هةموو ليذنةكان دةكةين ئةو ثِر
بة ئامادةكردني راثؤرت لة سةريان ئةو ثِرؤذة ياسايانةا كة طرنطن ئةولةويةتيان ثَي بدةن، راثؤرتةكانيان 
حازر بكةن، بؤ ئةوةا خبرَيتة دانيشتنى كارا ثةرلةمانةوة، ناتوانني ضيرت ضاوةِرَيي ليذنةكان بكةين 

، كارا ثةرلةمان ثةكى بكةوَا و، نةتوانني بةدواداضوون بؤ كَيشةكانى راثؤرتةكانيان ئامادة نةكةن
 هاووآلتيةكانيش بكةين، فةرموو كا  عمر،

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(، دةبَي سةرؤكى ليذنة داواا كؤبوونةوة بكات و، بةثَيي ثَيويست، 39كؤبوونةوةا ليذنة بةثَيي ماددةا )
اكرَا جةدوةلي زةمةنى دابنرَا، ئةمة ثَيَةوانةا ثةيِرةوا ناوخؤية و، ليذنة كاتَي  كؤدةبَيتةوة ئيشى ن

هةبَي، ئةطةر ئيشى نةبَي بؤ كؤببَيتةوة، لةبةرئةوة بةِراستى ئةم جةدوةلة من لةطةَلي نيم و، دذيشى 
نةوة هَيض ئةورادَي  نةبَي دةوةستمةوة و، كاتَي  من لة دهؤكةوة كةسَي  بهَينمة هةولَير بؤ كؤبوو

لةبةردةستماندا، كؤبوونةوة بؤضي بكةين  لةبةرئةوة ثَيويستة بةثَيي ثةيِرةوا ناوخؤ سةرؤكي ليذنة 
ئاطادارا بِرياردةر بكات، بِرياردةريش ئاطادارا ئةندامان بكا، نة  دةستةا سةرؤكايةتى فةرزا جةدوةلي 

كة ئيشى هةبَي ثَيويستة خؤا هةست بة بةرثرسيارَي  بكات زةمةنى دابيَن بؤ كؤبوونةوةا ليذنة، كاتَي  
 و كارا خؤا بكا، بةآلم كاتَي  كة ئيش نةبَي ليذنة بؤضي بة خؤِرايي كؤببَيتةوة، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ن و، دواييش ئَيمة هةموو ئةو دةستانةا بةرزكراوةتةوة لة سةر ئةو بابةتة رَييان ثَي دةدةين دسة بكة

 وةكو دةستةا سةرؤكايةتى روونكردنةوةا خؤمان دةدةين، فةرموو كا  عبال،
 بةِرَيج عبال غجالي مريخان:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (، هةر بِرطةا دوو، خاَلي ضوار، بريؤكةيةكم هةية ئةطةر مةجال هةبَيت دةخيةينة روو،54بةثَيي ماددةا )

 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا
 فةرموو د. شَيركؤ،

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(، لة ثةيِرةوا ناوخؤ منيش بريؤكةيةكم هةية، ئةطةر رَيطام ثَي بدةن و، 54بةثَيي حوكمى ماددة )
م بَيطومان ليذنة ئيش سةرمَيكيشم هةية لة سةر مةسةلةا ئةو كؤبوونةوانةا ليذنةكان، من لةطةَل ئةوة

و كارةكانى خؤا بكا و، جدي بَي لة ئيش و كارةكاني خؤياندا، بةآلم ئةطةر بةثَيي ئةو خشتةية بَيت كة 
ئَيستا كة دانراوة، ئَيمة رؤذَي  نامَينَيتةوة بؤ ئةركي نوَينةرايةتي كردن، هةتا ئةوةا ناو خةَل ، يةعنى 

مب، رؤذَيكيش من و ئةو هاوكارانةا ترم كة لة نووسينطةا من ئةطةر بؤ منوونة ضوار رؤذ لة هةولَير 
سلَيمانى دةوام دةكةين كة خؤتان دةزانن، كة با بَلَيني ثِر مجوجؤَلرتين شوَينة بؤ ئيشكردني كارا 
ثةرلةماني، خؤ بَيطومان رؤذَيكيشمان دةوَا بؤ ناو خةَل ، بؤية من ثَيشنياز دةكةم تةنها رؤذا دووشةمان 

كؤبوونةوةا ليذنةكان و، بةثَيي ثَيويستيش، ئةطةر ثَيويس  كرد و، ئةوةا تريشي بؤ دابنرَيت بؤ 
جةدوةلَيكي سابت بَي بؤ دانيشتنةكانى ثةرلةمان و ئةوةا بريؤكةكةم رَيطام ثَي بدةن لة كؤتاييدا 

 بيخوَينمةوة، سوثال
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. ابراهيم،
 ج د. ابراهيم امحد مسؤ:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةز خو ذا هةر تةئيدا )كا  عمر عينايةت و كا  شَيركؤ( د كةم، كو رؤذة  تَيرا نظيسينطةها ناكات، 
طرن  ئةوةية كو سَيشةم و ضوارشةم رؤذانَي جةلساتَي ثةرلةمانى ئيجتماع نةبن، خةبل، ئةواني تر هةر 

تا خؤ د كةت، كة ئيجتماعى خؤ ب رَي  و ثَيكى د كةن ئان ناكةن، دووشةم ذا يةكة تةحةموب مةسئولية
رؤذةكا درَيذا بةرمةية، ئةم بَي منةت جينة سةعاتة  ل خشَ  داناي، ئةم بَني كؤبوونا خؤ بكةنة دوو 

 سةعات و بكةنة سَي سةعات، هةذبةر بَي ضةندَا، سوثال.
 

 ن:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما
 فةرموو د. جوان،

 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةعةكسةوة من دةست خؤشي لة دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم كة كؤبوونةوةكان خشتةا بؤ 
 داناوة و، لةطةَل ئةوةش مةمجوعة  رَينمايي دةرهَيناية، ضونكة بةِراستى ليذنةكان تا ئَيستا ئةندام هةية

(ا 21دةوامي نةكردووة لة ناو ئةو ليذنانة، ئةو خشتة دةتوانني زؤر سوودا لَي وةرطرين، يةعين ئةطةر )
كؤبوونةوةت هةية، دةتواني  10/10( مان  كؤبوونةوةت هةية با بَلَيني 28مانطي كؤبوونةوةت هةية يان )

بني بة خشتةكةا، بةآلم لة ( مان  بَيني، يةعين ثابةند 28(ا مان  نَين ئةطةر ئيشمان نةبَي، )21)
جةدوةلةكةا مةسةلةن ئةمِرؤ نيتمان لةو تارخيةا هيض ئيشمان نيية، بةآلم تارخيي داهاتوو ئيشمان هةية 
دةتوانني كؤببينةوة و، دةست خؤشي لة جةنابتان دةكةم، بةآلم طلةييةكم هةية لة دةستةا سةرؤكايةتى 

هَيشتا سَي ليذنةش دةست بةكار نةبووة، ئيشى نةكردووة،  ( ليذنةية،19ثةرلةمان، راستة ليذنةكان زؤرة، )
ئيشةكان زؤرة، بةآلم بةداخةوة زؤر كيتاب هةية، نووسراو هةية لة دةستةا سةرؤكايةتى تةئخري دةبَي تا 
دةنَيرنة ئةمومةنى وةزيران، لة ئةمومةنى وةزيرانيش تةئخري دةبَي هةندَي  كَيشة هةية لة دةستةا 

ؤ، بةِرَيجان يةعنى ئةطةر لة كاتى خؤا ضارةسةر نةكرَا، هاووآلتي زؤر زةرةرمةند دةبَي، سةرؤكايةتى زانك
تكا لة جةنابتان دةكةم ئاليةتةكي ببينةوة ئةو كَيشانة بةخَيرايي بِروا ئةو ئيجرائاتة رؤتينيية نةمَييَن لة 

( بؤكس زؤرة، من نازامن 111ثةرلةمان، سَييةم: تَيبينيم هةية بؤ دسةكان كة دادةنرَا بةِراس  ديارة )
ئاليةتةكةا ية  فةرمانبةرة دوو فةرمانبةرة، ئةمة تةركيج و وردبيين دةوَا، زؤر جار ثِرؤذة ياسا هةية 
سَي جار بؤم دانراوة، ثِرؤتؤكؤلةكة دوو جار بؤم دانراوة، بةحسي نةسار خانى سَي جار بؤم دانراوة، يةعين 

 تر دانانرَا، تكا دةكةم يةعنى ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةن، سوثال. بةعجَا ياسا بؤت دادانرَا و، بةعجةكى
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  ايوب،
 
 
 
 

 بةِرَيج ايوب عبداللة امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئامادةنةبوو خوَيندةوة، لة خوَيندنةوةكةا بةِرَيج سكرتَيرا ثةرلةمان ناوا كا  عبداللة حاجى حممود بة 
لة كؤبوونةوةكةا ليذنةا ناوخؤدا ئامادةبووة نازامن ئةو هةَلةية ضؤن روويداوة   21/9/2014بةآلم لة رؤذا 

 لة كؤبوونةوةكةدا ئامادةبووة، داوا دةكةم راست بكرَيتةوة، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو حاجي كاروان،
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 كنعان مم الدين )حاجي كاروان(: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو ناوانةا كة دةخوَيندرَيتةوة لة ليذنةكان نني يان ديار نني يان نةهاتوون يان ليذنة دانةنيشتووة، من 
هيض ئيجرائاتَيكم نةبيستووة، ضي ئةكرَا لةطةَل ئةندامى ثةرلةمان  يان لةطةَل ئةو ليذنانةا كة تا ئَيستا 

 دةست بةكار نةبوونة  ئةطةر ئيجازةم بدةن بريؤكةيةكم هةية دوايي لة خجمةتتان دامب، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ،ناظمفةرموو 
 كبري حممد: ناظمبةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ة ئةو خشتةية دانراوة دوو رؤذ بةنيسبةت كؤبوونةوةا ليذنةكان بة بؤضوونى ئَيمة بةِراس  شتَيكى باش

دانراوة بؤ كؤبوونةوةا ليذنةكان، ئةمة شتَيكي باشة و، ئةطةر لة سةريشي بِرؤين لةوانةية زياتر 
ئيهتيمامي هةبَينت، بةآلم لةوةا تر مولجةم نةبني كة ئايا كؤبوونةوة دةكةين، ئةطةر ئيشَيكمان هةبَي 

ةكةوَيتة سةر ئةستؤا ليذنةكة بؤ ئةوةا كؤبوونةوة بكرَي يان كؤدةبينةوة و، ئةطةر ئيشَيكمان نةبَي ئةوا د
 نةكرَا  سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو مامؤستا غريب،

 حةمة خان: مصطفىبةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

  ثابةندكردنى ئةندام بةو هةَلبةت من ثشتيواني راكةا )عمر عينايةت و د. شَيركؤ( دةكةم، بةِراس 
خشتةية بة مانةوةا دوو رؤذا تر غةيرا دانيشتنةكانى ثةرلةمان، لة ناو ثةرلةماندا وا دةكات كاتى بؤ 
نةمَينَيتةوة بؤ ثةيوةندا كردن بة هاووآلتيانةوة،  بؤ منوونة ئةو ليذنةا ئَيمة كة ليذنةا كشتوكاَل و 

وو رؤذيش دةوام نيية لة دائرية حكوميةكاندا ضوار رؤذيش لَيرة ئاودَيريية زؤر بوارا كارةكةا فراوانة، د
بني ئةمة شةش رؤذ تةنها ية  رؤذ دةمينَيتةوة كة فرياي هيض ناكةوين بةِراس  بؤ ثةيوةندا بة 
هاووآلتيانةوة، خاَلي دووةميشم بريؤكةيةكم هةية ئةطةر دةرفةت هةبَي حةز دةكةم تيشكي خبةمة سةر، 

 سوثال.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.

 فةرموو كا  ظةمان،
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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(ا ذ ثةيِرةوَا ناوخؤ كو دةسةآلت و ئةركَيت هاوبةش ديار كةتن، خاآل ضارَا: بَيذينت 20ديظ ماددة )
ى دواتردا، كةواتة كةا خاندنا ناظَى خوَيندنةوةا ثوختةا كؤنووسَي دواين دانيشتنى ثةرلةمان لة دانيشتن

غيابات ناظ ليذنادا بةشَيكة ل دوايني دانيشتنة ثةرلةمان، يةعنى ئةظة ذا ثَيَةوانةا ثةيِرةوا ناظ خؤية، 
 سوثال.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  بَيستوون،
 بةِرَيج بَيستوون فائق حممد:

 ن.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةما
لة ماوةا ضةند مانطى رابوردوودا ئةو كاتةا كة ئَيمة ثةيِرةوا ناوخؤمان تةعديل كرد، ضةند ليذنةية  
بؤ نَيو ثةيِرةو زياد كرا، يةكَي  لةو ليذنانة، ليذنةا ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةا هةرَيم بوو، ئةم 

، لةو رووداوانةا دواييدا رؤَلي طرنطى ليذنةية دةبوو ضةند مانطَيكة دةستةا سةرؤكايةتى هةَلبذارداية و
هةبواية لةو ناوضانة، بةداخةوة تا ئَيستا دةستةا سةرؤكايةتى لةبةرئةوةا فِراكسيؤنةكان نةطةيشتوونةتة 
رَيككةوتن، دةستةا سةرؤكايةتى ئةم ليذنة طرنطة هةَلنةبيذَيردراوة، ئةمةش ئةم ليذنةيةا ثةكخستووة، 

ريكة نووسينطةا ثةرلةمانى كوردستان لة كةركوو  دةكرَيتةوة كة رةبتَيكى هيض رؤَلَيكى نيية، ئةوةتا خة
راستةوخؤا لةطةَل ئةم ليذنةية هةية، بؤية من ثَيشنياز دةكةم داوا لة بةِرَيجتان دةكةم ئةطةر سةرؤكى 

ةوةا فِراكسيؤنةكان يان فِراكسيؤنةكان ناطةنة رَيككةوتن، خؤتان سةرؤكايةتى ئةم ليذنةية دابنَين، بؤ ئ
 ئةم ليذنةية لةم رووداوة طرنطانةا ناوضة كوردستانيةكاندا رؤَلي هةبَي، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو حيات خان.

 
 
 

 بةِرَيج حيات جميد دادر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 48و رؤذ ثَيش كؤبوونةوةكان )( لة ثةيِرةوا ناوخؤ ثةرلةمانى كوردستان دةبَي دو20بةثَيي ماددةا )
سةعات ثَيش كؤبوونةوةكان ئةجينداا كار لة ناو بؤكسةكاندا هةبَيت، بةآلم ئةم جارةش وةكو زؤر جاري 

)( سةعات لة ناو بؤكسةكانى ثةرلةماندا بوو، بةِراس  ثةرلةمانتار ثَيويستى 2تر ئةجَينداا كار ثَيش )
نداي كار بكا، بةآلم بةو تةئخري بوونة بةِراستى هيوادارم لة بةوةية كة موتابةعة بكات و ديراسةا ئةجي

داهاتوودا بةم شَيوةية نةبَيت و، دواتريش لة سةر بِرطةا يةكةمى ئةجينداي كار لة سةر دبوَل كردن، 
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شةرت نيية هةر دبوَل كردن بَي لةوانةية دبوَل نةكردنيش بَيت، ئةو نودتةية هينم هةية لة سةرا و، لة 
ةكان هةندَي  لة ئةندامانى بةِرَيجا ثةرلةمان ثرسيار دةنَيرن بؤ بةِرَيجتان ثرسيارةكان سةر ثرسيار

نةخوَيندراوةتةوة، هةندَي  دةخوَيندرَيتةوة و، هةندَيكى تر نةخوَيندراوةتةوة، لة سةر مةسةلةا 
، بؤ ئيجازةش نةجات خان لة كؤبوونةوةا رابووردووة ئيجازة بووة، بةآلم بة غياب خوَيندرايةوة

كؤبوونةوةكانى ثةرلةمانيش لةطةَل ئةوةدام كة ئةندامانى ثةرلةمان ئيلتيجام بكةن بة كؤبوونةوةكانى 
ثةرلةمانى كوردستان، بةآلم نة  ئةوةا رؤذَي  بةتايبةتى تةحديد بكرَا، بةثَيي ثَيويست ئيلتيجاميان بؤ 

ئيمجاا بةِرَيج كا  جع ر ئيمنيكى  بكرَيت و ئيلتيجامةكان حيساب بكرَيت و، دووةم لة ئةجينداا كاردا
 ثَيوةا نيية، هةر بؤ زانياريتان، سوثال. 

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  صاحل،
 بةِرَيج صاحل فةدَي حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكرَي، ئةطةر دياريش كرا، منيش بة هةمان شَيوة لةطةَل ئةو رايةم كة كاتي كؤبوونةوةا ليذنةكان ديارا ن

بَي كاتي جةلسةكان،  ةطوماوتر بَي يان دووشةم يان ثَينض شةم، رؤذَي  بَي لةطةَل سَي شةم و ضوار شةم
 سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  بةيار،

 سعيد: طاهربةِرَيج بةيار 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ا لة ثةيِرةوا ناوخؤ بَيذينت، وةآلمى دةسةآلتي جَيبةجَيكردن لة يةكةم دانيشتنى (66ل ديظ ماددةا )
دواا هاتنى ثرسيارةكان دةخوَيندرَيتةوة، ئةظة دوو ثرسيار بؤ من هاتن، جةوابا وا من موبحةزةية كرا 

 نةهاتيا خاندن، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو مدينة خان،
 ِرَيج مدينة ايوب امحد:بة

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةرنامةا كارا بِرطة ئَيكَي بةحس لة دةست كار كَيشانة بةِرَيج )ئارا هةرسني( كر، بةِرَيج 
سةرؤكي ثةرلةمانى ئةم هةمي د زانني دةمَيكة كا  ئارا دةست لةكار كَيشانا خؤ ثَيشكةشي سةرؤكايةتيا 

بوو بةرةظاني كرنا ئاخا كوردستانَى بي، نة بَو دَلخؤشيا خؤ بي، ذ بةر هندَا حاَلةتا ثةرلةمانى كرا، ئةوا 
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وا حاَلةتةكا تايبةت بي، ئةوجا داخازا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى د كةم، بَي كو دةنطدان بَيتة سةر كرن، كا  
 ئارا بجظرت كارا خؤيي ثةرلةمانى، سوثال.

 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة
 فةرموو كا  ابو كاروان،

 بةِرَيج عبدالرمحن فارل )ابو كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل ئةو راية دام كة بةرنامةية  دابنرَا بؤ كؤبوونةوةا ليذنةكان، بةآلم بةستنةوةا بة دوو رؤذ 
ضوارشةممة كؤببَيتةوة و، رةنطة  ئةوة بِروا ناكةم لة جَيي خؤيدا بَي، ضونكة رةنطة ليذنةية  بوارا هةبَي

بوارا هةبَي ثَينض شةممة كؤببَيتةوة، ئةمة خاَلَي ، خاَلي دووةم: من تَيبينيم لة سةر بةرنامةا كار هةية، 
ئةطةر بوار بدةن دسةا لة سةر بكةم ئَيستا، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة باش تَيدةطةين و دةزانني 

ثةرلةمان لة دةسةآلتى دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان داية، بةآلم زؤر جار  بةرنامةا كارا كؤبوونةوةكانى
جةختمان لةوة كردؤتةوة كة بةرنامةا كار، بةثَيي ئةولةوياتى ئةو ثِرؤذة ياسا و بابةتانة بَيت كة طرنطيان 

بَلَيم زياترة، بةآلم هةست دةكةين ئةو ثَيوةر و سيستةمة جَيبةجَي ناكرَا، مةبةستيشم لَيرة ئةوةية 
ثَيويست بوو كة ثِرؤذة ياساي دةستةا نيشتيمانى دانوستاندن لة بةرنامةا كاردا بواية، لة كاتَيكدا لة 

، خوَيندنةوةا يةكةمى بؤ كراوة و 14/5/2004دانيشتنى ذمارة ضوارا رؤذا ضوارشةممةا رَيكةوتى 
نةِرةتيةكانى ئيدارةدانى ئةم هةموومشان ئةو راستيية دةزانني، كة يةكَي  لة ثَيداويستية سةرةكي و ب

هةروةكو ِروونيشة ئَيستا هةرَيمي  ةو شَيوةية،بدؤناغةا ئَيستاا هةرَيمى كوردستان بوونى ياسايةكى 
كوردستان لة ضةندين ط توطؤي جياداية لةطةَل حكومةتي فيدِرالي بةغدا و ِرَيكةوتن ئةمام ئةدرَي، بةبَي 

ةي لةو بارةوة هةبَي، و ئاطاداري ناوةِرؤكي كؤبوونةوةكان نيية، ئةوةي ثةرلةماني كوردستان بةشداري و دس
ئةمة لة كاتَيكداية كة ثةرلةماني كوردستان هةَلبذَيردراوي كؤمةَلَي  خةَلكي كوردستانة، و نوَينةري 

حيجبي  5ِراستةدينةي خةَلكة، ثَيويستة ئاماذةش بةوة بكةم كة بة ة ثَيوةر و ياساية  نوَينةري 
ةرخان و تةخويل كراون بؤ بةِرَيوةبردني ط توطؤكان و بِرياردان لةسةر ثرسة كوردستاني ت

ضارةنووسازةكان، وكو ئةشبينني ئاكامي ط توطؤكان لة هةموو خولةكاني ثَيشووتري ط وطؤي نَيوان هةرَيم 
اري و بةغدا كةمرتين ش  دةستةبةر كردووة، بؤية من بةش بة حاَلي خؤم ِرةخةمن لة داناني بةرنامةي ك

كؤبوونةوةي ثةرلةمان هةية، ثَيويست بوو ئةولةويةت بؤ ثِرؤذة ياساي دةستةي نيشتيماني بؤ دانوستاندان 
بدراية، هةرضةندة بةوةش ط توطؤي ئةم ثرؤذة ياساية بؤ ئةمِرؤش دوا كةتووة، و كاريطةري نةرَيين خؤي 

 ، لةطةَل ِرَيجم.هةية، هيوادارم ثةلةي لَي بكرَي، لةمةودا لةمة زياتر دوا نةكةوَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، فةرموو كا  طؤران.
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 بةرَيج طؤران ئازاد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ببوورة، تَيبينيةكاني من لةسةر بةرنامةي كارةكة بوو، بةَبم ديارة دسـةكامن كـرا، يةكـةم شـت، حـةزم لَييـة       
تةبيعييـة بــؤ كـورت كردنــةوةي كــاتيش، ثرسـياري ئةنــداماني ثةرلــةمان    بـجانني، ئةطــةر ضـيية بــةبي مــن   

نةخوَيندرَيتةوة وةكـو شةخصـي، بـةَبم لـة ِرابـردوو خوَيندراوةتـةوة، منـيش ضـةند ثرسـيارَيكم ئاِراسـتةي           
حكومةت كردووة، ئةطةر نةشخوَيندرَيتةوة موشكيلة نيية، ئةطةرنا ويستم هةر  ِروون كردنةوة بـدةم، دوو،  

َي  هــةبوو لــة مــاوةي ثَيشــوو لةســةر بانطهَيشــت كردنــي ئةمومــةني نــةوت و طــاز، و دةيرانةكــةش   ياداشــت
بةردةوامة، ئةطةر بانطيان ناكةين بؤ ئةوةي ئَيمة بة شَيوازي تري دةستةَبتي خؤم كة ثرسيار كردن و ئـةو  

و طـرف  هاووَلاتيـانيش    دةستةَبتةي ثَيمان دراوة لة ثةيِرةو بيطرينة بـةر، ضـونكة دةيرانةكـة بةردةوامـة،    
هةر هةية، سَي، ياساي خؤثيشاندان كة بة ثَيي دةستةَلاتةكاني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ِرةتي كردؤتةوة، 
و بة ثَيي ياسا ئةبَي خبرَيتةوة ناو بةرنامةي كار و دةستةَبت بؤ ثةرلـةماني كوردسـتانة، بةداخـةوة لـة نـاو      

 ة، سوثال.يبةرنامةي كاردا ني
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

سوثال، بةرَيج جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان ِروون كردنةوة ئـةدات لةسـةر مةسـةلةي ديـاري كردنـي كـات بـؤ        
 دانيشتنةكاني ثةرلةمان، دكتؤر شوان دسةيةكت هةبوو، ناوت نووسراوة بؤ بريؤكةكة، فةرموو.

 شوان دةَبدزةيي(:د. ) مصطفىبةرَيج د.عمر 
 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي

هةَلبةتـة زيــاد كردنــي نرخـي بــةنجين بــةو شــَيوازة دوو دـات بــةرز كرايــةوة، ئـةو ياداشــتةي كــة ثةرلــةمان     
ثَيشكةشي كردبوو ثَيويست بوو يةكَي لة بةرنامةكاني ئةمِرؤي دانيشتين ثةرلةمان بانطهَيشت كردني وةزير 

ــةريدا    ــةمان بةس ــاكرَي  ثةرل ــونكة ن ــة، ض ــةِري، ئــ  باي ــاووَبتي     تَيث ــةموو ه ــة ه ــدي ب ــة ثةيوةن ــة ك ةو دؤخ
 100تـا   70كوردستانةوة هةية بـةو ئاسـانيية تَيثـةِرَي، مةسـةلةي كؤبـانيش لـة شـنطاَل كـةمرت نييـة، نجيكـي           

دةديقة ِراوةستان بؤ ئةوَي كي ايةت نيية، ثَيويست بـوو يـةكَي لـة خاَلـة      1هةزار كةل ئاوارة بووة، بةَبم بة 
ئةم بابةتـة بـال بكرايـة كـة ِرؤَلـي ثةرلـةمان و ِرؤَلـي هـةرَيمي كوردسـتان ضـيية لـة            سةرةكييةكاني ئةمِرؤ 

 بةهاناوةهاتين خةَلكي ئةو شارة، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، فةرموو بةرَيج جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:-كيَينبةرَيج جع ر ابراهيم ئيم

 رَيج سةرؤكي ثةرلةمان.بة
ديارة لةبواري كؤبوونةوي ئاسايي ليذنةكان بةراس  طرفتَيكمان هةية، بةشَيكي ئةم طرفتة ثةيوةست نييـة  
بة ليذنةكانةوة، طرفتة بـة خـودي ديـواني ثةرلةمانـةوة كـة شـوَيين طومـاو بـؤ ليذنـةكان نييـة تـا ئـيش و             
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دوو ليذنـةي تَيدايـة، يـان زةمحةتـة كؤبوونـةوةي ئاسـايي       كارةكان لةو شوَينة ئةمام بدةن، شوَينمان هةيـة  
خؤيان ِرَيكبخةن وةكو ثَيويست، ئةمة طرفتَيكة لة سةرةتاي دةستبةكار بـووني ليذنـةكان ئـةم طرفتـة مـاوة،      

ِراسـتة لةسـةر    39ضارةسةر نةكراوة، ِراستة ئةوةي بةرَيج كا  ) عمر عينايـةت( ئامـاذةي ثـَي كـرد، مـاددةي      
يذنة كؤبوونةوة ئةمام ئـةدرَي، بانطةشـةش لةبيـةن مودابيـل ئـةمام ئـةدرَي، بـةَبم ئـةوة         داواي سةرؤكي ل

ثـِرؤذة ياسـا    40وةكو ثَيويست ثةيِرةو نةكراوة، كة ثةيِرةو نةكرَي طرفتةكةش لة شوَيين خؤي بَي، نجيكـةي  
نةتــةوة بــؤ ئــةوةي  خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــراوة، و ثرؤذةكــان لةبيــةن ليذنــةكان مــاون، نةطةِرَيندراو  

ئةو بوارانةي ئَيوة ئاماذةي ثَي ئةكةن بواري زؤر طـرن  هةنـة مـاون     ،دانيشتنةكاني ثةرلةمان ضِر تر بن و
كة ناَلَيم ثةكي كةوتووة، بةَبم ئيشةكاني ثةرلةمانيش بةو شَيوةية بةِرَيوةبََيت، بة حةديقةت بوازييـةكي  

لةبةر ئةوة ئةوةي لةبيةن دةستةي سةرؤكايةتي كراوة ئـةوة  زؤر لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان بةدي ئةكرَي، 
ــكرتَيري ثةرلــةمان ثَيكــةوة       ــوو لةطــةَل ســةرؤكي ليذنــةكان، ئــةوة بــة حــجووري بــةرَيج س ــذكاري ب بــة ِراوَي
دانيشتني باسي ئةو خشتة كرا، و ئةو خشتةش ثَيشنيار كـرا، و لةبيـةن بةرثرسـي ليذنـةكاني ئةوكاتـة بي      

و، بة شَيوازي خشتة كؤبوونةوةكان ِرَيكبخرَين، و ئةوةي كـراوة ئَيسـتاش ئـةَلَيني ئـةوة     هةموومان ثةسند بو
هاوكارييــة بــؤ ليذنــةكان، ديســان هــةر ليذنةيــة  بــيين كــة لــةم هةفتةيــة ئيشــَيكي نييــة، ئــةتوانَي بيخاتــة  

ام بـدرَي،  هةفتةي دواتر، ئةو خةشتةية مولجةم نيية كة لـةو سـةعاتة، يـان لـةمِرؤ ئـةم كؤبوونةوةيـة ئـةم       
بةَبم ئةوة هاوكاريية بؤ ئَيوة، لةوة ئةمام نـةدرا، ئـةكرَي هةفتـةي دواي ئـةوة، لةبـةر ئـةوة ئـةوةي كـراوة         
هاوكاريية، خاَلَيكي تر هـةبوو ديسـان باسـي لَيكـرا، لةوكاتـةي بـةرَيج سـةرؤكي ثةرلـةمان سـةفةري كـرد بـؤ            

هــةرَيمي وزة ياداشــتةكة ِرؤيشــتووة بؤيــان، و هؤَلةنــدا ، مةســةلةي نــةوت و بانطهَيشــت كردنــي ئةمومــةني 
داوامان لَي كردووة  لـة ثةرلـةماني كوردسـتان وةكـو ئةمومـةن حـازر بـنب، و لةسـةر ثرسـي بـةنجين ِروون           

 كردنةوة بدةن ثةرلةماني كوردستان هةر بؤ ئاطاداري بةرَيجتان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تــر هــةبوون دســةيان لةســةر ئةكــةين ســةبارةت بــة ناوضــة جــَي نــاكؤ  لةســةرة    ســوثال، هةنــدَي تَيبــيين
كوردستانييةكان، ئَيمة كؤبوونةوةيةكمان كرد، باشة، با وةَبمي ئةم تَيبينيانة بدةينةوة كا  سابر دةرفـةت  
 بــة بةرَيجيشــت ئــةدةين، لةطــةَل ســةرؤكي فراكســيؤنةكان كؤبووينــةوة، ثــَيم وابــَي ســةرؤكي فراكســيؤنةكان 

ناطةنة دةرئةمام، بؤ يةكةيي كردنةوةي ئـةو سـَي ليذنـة هةميشـةييةي لةبيـةن ثةرلـةماني كوردسـتانةوة        
دةنطيان لةسةر درا، بؤية وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ثَيشـنيارَيكمان خسـتؤتة بةردةسـتيان، ثـَيم وابـَي ئـةو       

بــؤ هةَلبــذاردني دةســتةي   ثرســة يــةكةيي كراوةتــةوة، و ئــةمِرؤ يــان ســبةي دانيشــتين ئــةم ســَي ليذنةيــة   
ــةبووان      ــادة نـ ــاوي ئامـ ــؤن نـ ــردي، ضـ ــا  ظـــةمان كـ ــيارةي كـ ــةو ثرسـ ــةبارةت بـ ســـةرؤكايةيةتييةكانيان، سـ

( خاَلي يةكـةم، لـة ضـوارةم، ثـاش ئـةوةي سـةرؤكايةتي       54ئةخوَيندنرَيتةوة  بةرَيج كا  ظةمان، لة ماددةي )
ئةخوَيندرَيتةوة، جـا ئةوانـةي بـي ثاسـاو ئـةمادة      كردنةوةي دانيشتنةكة ِرادةطةيةنَي، ناوي ئةمادة نةبووان 

نةبوون، دواتر ثوختةي دانيشنت، ثاش ئةمامداني ئةو ِراست كردنةوانـةي سـةرؤكايةتي، يـان لةسـةر داواي     
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يةكَي لة ئةندامةكان بِرياري لةسةر ئةدات ثةسند ئةكرَي، يةعين ئةوة بةو شَيوةية كة لة ثـةيِرةوي نـاوخؤ   
بوون لة دانيشتين ثَيشوو بة ثاساو يان بَي ثاساو ئةخوَيندرَيتةوة، ضونكة لة سةرةتاي ئةوانةي كة ئامادة نة

هيض دانيشتنَي  ناتوانرَي ناوي ئامادة نةبوواني ئةو دانيشتنة بجانرَي، بؤية ئةوةي بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ 
( 1بِرطةي ) 20بةرَيج ماددةي بةرَيج حةيات خان،  20ئةو كارة ئةكرَي، سةرةتا بةرنامةي كار، بةثَيي ماددةي 

لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان بةرنامةي كار ِرائةطةيةنرَي، مةرج نييـة خبرَيتـة سـندودي ئةنـدامان، ثـَيش      
ــاي          48 ــةي س ــةر موتابةع ــةرَيجت ئةط ــدراوة، ب ــةمان ِراطةيةن ــاي  ثةرل ــةر س ــار لةس ــةي ك ــةعات بةرنام س

ؤت لةسةر ساي  ثةرلةمان ئةبيين، سـةبارةت بـة دـةبوَل    ثةرلةمانت كردبَي بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِر
كـردن يــان نـةكردني وازنامــةي بـةرَيج ئــاري حممــد هةرسـني، ســةرؤكي ليذنـةي ثَيشــمةرطة و جينؤســايد و      
زينـــدانياني سياســـي، ئَيمـــة ئـــةوة ئةخةينـــة دةنطدانـــةوة، ئةطـــةر ئةنـــداماني ثةرلـــةمان دـــةبوَلي دةســـت 

ةرَيجيان ئةطةِرَيتـةوة بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان، سـةبارةت بـة ثرسـياري        لةكاركَيشانةوةكةي نةكـةن ئـةوة بـ   
بةرَيج كا  ابو كاروان سةبارةت بة دةستةي نيشتيماني بؤ دانوستان، ئَيمة خوَيندنةوةي يةكـةممان بـؤ دوو   

َيسـتا  ثِرؤذة ياسا لةم بوارة كردووة، هةردوو ثـِرؤذة ياسـاكة ِرؤيشـتوونةتة ليذنـةكاني ثةرلـةمان، بـةَبم تـا ئ       
ِراثؤرتي ليذنةكان سةبارةت بةو دوو ثِرؤذة ياساية نةخراوةتة بةرنامةي كاري ثةرلةمان، كا  طـؤران باسـي   
لة ياساي خؤثيشاندان كرد، كة لة بيةن سةرؤكي هةرَيمةوة فيتؤ كرابوو، بةَلَي بة دَلناييةوة ثةرلةمان مايف 

 ،لـة ثةرلـةمان ط توطـؤي لةسـةر بكرَيتـةوة و      ئةوةي هةية كة بيخاتةوة بةرنامةي كـاري دانيشـتين خـؤي و   
دواي ثةســند كردنــي لــة ِرؤذنامــةي وةدــائيع بــَةو ئةكرَيتــةوة، بؤيــة لــة دانيشــتنةكاني داهــاتوو ئةخيةينــة   
بةرنامةي كارةوة، ذمارةيةكي زؤر بريؤكة طةيشتوونةتة دةستةي سةرؤكايةتي، بةشَيكي زؤر لةو بريؤكانةش 

ستا هاووَبتياني هةرَيمةوة هةية، بةرَيجان ئةزانن بةهؤي دواكةوتين مووضة، ثةيوةندي بة باروطوزةراني ئَي
بةهؤي ئةو دةيرانة داراييةي لة هةرَيمي كوردسـتان هةيـة، ئـةم دةيرانـة داراييـة كَيشـاويةتي بـؤ دـةيراني         

، ئابووريش لة هةرَيمي كوردسـتان، سـةرجةم ضـني و توَيـذةكاني كؤمةَلطـةي كوردسـتان تووشـي زيـان بـوون         
ســةرجةم ضــني و توَيــذةكاني هــةرَيمي كوردســتان بــة هــةموو ثَيكهاتةكانيانــةوة، مووضــةخؤر، ئةوانــةي لــة  
بازاِرن، ئةوانةي بة كاري كشتوكاَلةوة خةريكن، ئةوانةي  بة كاري بازرطانيةوة خةريكن، خاوةن كار، هةموو 

مان بريؤكـةيان ئـةمادة كـردووة    ئةوانة تووشي دةيراني طةورة بوون، بؤيـة ذمارةيـة  لـة ئةنـداماني ثةرلـة     
سةبارةت بةو ثرسة، ئَيمة لةبةر طرنطي ئـةو بابةتـة ثـَيش دةسـت ثَيكـردن بـة دانيشـتين ئـةمِرؤ، دةسـتةي          
سةرؤكايةتي بِريارمان دا كة ئةو بريؤكانة خبةينة ِروو، بةَبم ثَيش ئةوة كا  سابر و كا  ابو بكر هةَلـةدني  

 ةي نيجاميان هةية  فةرموو كا  سابر.دةستيان هةَلرِبي بوو، بجانني نودت
 بةرَيج سابر حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ئةوةي ناوي من لة غيـاب بـوو، بؤيـة حـةق بـةخؤم ئـةدةم بَلـَيم ئـةو نـاو خوَيندنـةوةي غيـابي            بة حوكم

 54ة، ماددةي ليذنةكان لة هؤَلي ثةرلةمان خوَيندرايةوة، ثَيَةوانةي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان
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ــةوة   ــةر خوَيندن ــة س ــتيناد ئةكات ــتا       يئيس ــتنةي ئَيس ــةو دانيش ــةمان، ئ ــايي ثةرل ــتين ئاس ــؤ دانيش ــات ب غياب
كردوومانة، و ليذنةكان لة ِرَيطةي سةرؤكةكانييةوة بة ثَيي ثَيويست خؤيان دانيشتين خؤيان دياري ئةكةن، 

َي ليذنةكان هاوكـاري سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان    ئةكرَي سةرؤكايةتي ثةرلةمان هاوكاريان بَي، وةكو ضؤن ئةكر
ــةمان          ــةرؤكايةتي ثةرل ــا س ــةم، ئاي ــةرَيج ئةك ــةرؤكايةتي ب ــة س ــيارَي  ل ــتنةكان، ثرس ــؤ دانيش ــن ب ِرؤذة  20ب

دانةنيشتووة، كَي ناوي سةرؤكايةتي خبوَينَيتةوة وةكو غياب  ئةطةر لة كاتَي  دسة لةسةر ئةوةيـة ِراثـؤرتي   
، خـؤ مةسـةلةي بريؤكـة و وةَبمدانـةوةي ثرسـياري ئةنـدامان بـؤ وةزيرةكـان و         ثِرؤذة ياسـاكان ئامـادة نييـة   

كؤمةَلَي  ثرسي هةنووكةيي كة ثةيوةندي بة مةسريي ئةم وَبتـةوة هةيـة، ئـةكرا ط توطـؤي لةسـةر بكـرَي،       
 خاَلَيكي تـر، ثرسـيار ئةكـةم، بؤضـي تـا ئَيسـتا ياسـاي خؤثيشـاندان نةهاتؤتـةوة نـاو هـؤَلي ثةرلـةمان، بـةَليَ             

ئةركي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة بيخاتة ناو دانيشتنةكان، ضونكة بة ثَيـي ثـةيِرةو كـات ديـاري نـةكراوة، ئـةو       
ماوةي ِرؤيشتووة ئةبَي يةكةيي بكةينةوة، يان بة دةن  داخوازي سةرؤكي هةرَيمي كوردستانةوة بـني، يـان   

ت كردني ئةمومـةني نـةوت و غـازيش    ئةوةتا ثةرلةمان سةبحيةتي خؤي بةكاربَييَن، سةبارةت بة بانطهَيش
وة، هــةظاَبن ئاماذةيــان ثــَي كــرد، بابــةتَيكي هةســتياري تــر ئةوةيــة، زيــاد لــة نيــوةي  مــةمــن دووبــارةي ناكة

ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان داوايان كردووة دانيشتنَيكي تايبةت ساز بكرَي سةبارةت بة ثرسي ِرؤذئـاوا،  
ةو ناخؤشيةي لةسةر خةَلكي كوردسـتان هةيـة لـة ِرؤذئـاواي كوردسـتان،      ئةو بارودؤخةي لةوَي ئةطوزةرَي، ئ

مانطة ثةرلةماني كوردستان نة بة بةَلَي، نة بة نةخَير جوابي ثةرلةمانتاران ناداتةوة، ئايا ئةمـة   2زياتر لة 
 هؤكارةكةي ضيية  هةرضيية  بَي هؤكار بـة ثَيـي ثـةيِرةوي نـاوخؤ سـةرؤكايةتي بـةرَيج مولجةمـة وةَبمـي        

ثةرلةمانتاران بداتةوة، وةَبمةكة مودنيعة يان مودنيـع نييـة، ئَيمـة تَيدةطـةين، بـةَبم طـرن  ئةوةيـة ئَيـوة         
وةَبم بدةنةوة بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ بة ئةركي دانوني خؤتان هةَلبسنت، بة شَيوةيةكي طشتيش دةسـتتان  

بــؤ ئــةو لَيقةوماوانــةي لــة كؤبــاني و  خؤشــيَب كــة داواتــان كــرد ثةرلــةمانتاران بــة ئــةركي خؤيــان هةَلســن   
شــَيوَينةكاني تــر، و ثةرلــةماني كوردســتان بةيانامــةي هاوخــةمي دةركــردووة، بــةَبم ئــةوة كي ايــةت نييــة،   
كي ايةت ئةوةية لة هؤَلي ثةرلةمان هةَلوَيستَيكي ِراشكاوانة بطرينة بةر سةبارةت بة ثةيوةندييةكاني ئَيمـة  

رَيمي ِرؤذئـاواي كوردسـتان، ئـةم دؤخـة نـابَي بـةو جـؤرة مامةَلـةي لةطـةَل          بة باشووري كوردستان لةطةَل هة
بكرَي، بة بةرضاو هةموومان ِرؤذانة خـةَل  دـةتل و عـام ئـةكرَي، و خـةَلكي ِرؤذئـاواي كوردسـتان، و هَيـجي         

ؤ ةي ئَيمـة ثـةرة ثَيبـدةين، بـ    يثَيشمةرطةي كوردستان ئةمِرؤ لة ئاس  ثارضةكاني يةكطرتووة، ئةو ثشـتواني 
ئةوةي بتوانني لة نيتادَيكي بةرفراوان ثةرلةماني كوردستان هاوبةشي ئةو يةكِريجية نيشتيمانية بكـات كـة   

 لة ِرؤذهةَلاتي ناوةِراست بؤ كورد هاتؤتة بوون.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وة، كـا  ابـو بكـر هةَلـةدني     سوثال، ذمارةيةكي زؤر لة ثةرلـةمانتاران جـارَيكي تـر دةسـتيان بـةرز كردؤتـة      
 فةرموو.
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 بةرَيج ابو بكر عمر هةلةدني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم بابةتةي حةل كردووة كة ئامـاذة ئـةدات    43سةبارةت بة ئامادة نةبوون لة ليذنةكاني ثةرلةمان ماددةي 
لةمان وةكو ئةوةية ئامادة كة لة خاَلي يةكةم بال ئةكات كة ئامادة نةبوون لة ليذنةكاني ثةر 25بة ماددةي 

كـة   54بووبَي لة كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان، لةبةر ئةوة ئةتوانني ئيستيناد بكةينة سةر ئـةوة نـة  مـاددةي    
 يـةكةيي  زيـاتر  25 و 43 مـاددةي  لـة  بابةتـة  ئـةو  واتـة  ،باست كرد، ئةوة تايبةتة بـة دانيشـتنةكاني ثةرلـةمان   

 لــَي هةزارةكــةي 200 ئـةوة  بــؤ ببــةن ثـةنا  يةكســةر بـةرَيجتان  ةوةيئــ ضــوارةميدا خـاَلي  لــة دووةم، كراوةتـةوة، 

 ئــةو ئــةبَي ليســتةكةي و ئةنــدام ِرَيطــةي لــة ئَيــوة حةوتــةم، خــاَلي لــة 25 لــةماددةي شــَيوة بةهــةمان بــرِبدرَي،

 سوثال. تر، ئةوةي بؤ بةرن ثةنا ئينجا بكرَي ئيجرائةش
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِرابوون كا  فةرموو سوثال،
 بةرَيج ِرابوون توفيق:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 لـة  ضـي،  يـةعين  نازانَي بيخوَينَيتةوة هةركسة نيية، وازيح كورديةكةي لة ضوارةم، دووةم، خاَلي لة 54 ماددةي

 تييةوةسـةرؤكاية  ِرَيطـةي  لـة  بريؤكةيـة   هةيـة  مـايف  بةرَيج ثةرلةمانتاري كة ئةكات ئةوة باسي عةرةبيةكةش

 بابةتةكـة  ئةطـةر  بكـات  تةبـةني  ئـةوة  بـؤ  ئـةكات،  حكومةتةوة بة ثةيوةندي سةرؤكايةتيش و بكات، كةششثَي

 بةِراسـ   ئـةِروات،  تـر  ئاِراسـتةيةكي  بـة  خةريكـة  ثةرلـةمان  لـة  بريؤكةيـة  ئـةم  و بابةت ئةم ئَيستا بوو، طرن 

 خـراث  ئاِراسـتةيةكي  ئـةوة  نييـة،  بِرواكـان بريو بةيةكـداني  و سياسـي  موزادةياتي شوَيين كوردستان ثةرلةماني

 تـةرخان  ِرؤذَيـ   هةفتةيةكـدا  لـة  ئةكةين، ثشتطريي طؤِران فراكسيؤن لة واية ثَيم ئةكةم، ثَيشنيار وةرئةطرَي،

 كؤبـاني  دارةمـاني  خـةَلكي  منوونـة  بـؤ  بكـرَي،  هةسـتيارةكان  و هةنووكةي بابةتة ط توطؤي ثةرلةمان لة بكرَي

ــة ــةن  موداوةم ــةموومان ايــةثَيمو ئةك ــةوةين لةطــةَل ه ــةَلكي كــة ئ ــةرؤكايةتي و كوردســتان خ  و هــةرَيم س

 ثشـتطريي  كـة  يةكدةنطـة  كوردسـتان  خـةَلكي  دةركـردووة،  بةيانامةيان فراكسيؤنةكان و ثةرلةمان سةرؤكايةتي

 ثةرلــةماني لــة هــةبَي كةســَي  ثَيموانييــة مووضــة دــةيراني بكــرَي، كوردســتان خؤرئــاواي خــةَلكي لــة جــدي

 بةثَيَـةوانةوة  فةرمانبـةران،  بـة  مووضـة  دانـي  لـة  بكـات  كةمتةرخـةمي  حكومـةت  ئـةبيَ  وابَي ثَيي ستانكورد

 سـةرؤكايةتي  يـان  كوردسـتان  ثةرلةماني ئةكةم ثَيشنيار بؤية كرد، مونادةشةمان ثةرلةمانة لةم جار ضةندين

 ِرَيكيبخـات  ثةرلـةمان،  هـؤَلي  نـاو  لة كردن ط توطؤ بؤ بكات تةرخان هةفتةية  لة ِرؤذَي  بكات ئةوة ط توطؤي

 بـة  ثةرلـةمان  دانيشـتنةكاني  هـةمووجار  ئـةوةي  بـؤ  بكـرَي،  هةنووكةيـةكان  و هةستيار بابةتة مونادةشةي كة

 سوثال. نةِروات، بابةتانة ئةم و سياسي موزايةداتي ئارٍِاستةي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ظيان. خاتوو فةرموو سوثال،
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 ظيان عبال:بةرَيج 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثرسيارا بةل دكةم، خؤشية دةست جةنابةوة سةفةرا سةر ل هةوة، جةنابي ذ هةي ثرسايرَيت دوو ذي من

 وان سـةبارةت  دووَي يا وةرطريَي، هةند ب تشَ  ئةظ هيظيدارم نةبوون  شاندَيدا ئةو ناظ د ذن ة بؤضي ئةوةية

 من ئابووري كَيشا لة منوونة بؤ ضنة  وَي ئةمامَيت دكةين، وَي جةنابَيت شكةشَيثَي ئةم ثَيشنيارَيت و بريؤكة

 داخـاز  ئـةز  ثَيشـنيار  ضار بوو، كر ئيمجا ثةرلةمان ئةندام 22 بوون، تَيدا ثَيشنيار ضةند كر ثَيشكةش بريؤكة 

 دةكـةين،  حكومـةت  ثَيشكةشـي  ثرسـيارا  ئـةم  جـارا  ضـةند  ديسـان  ضـوو   كَيظـة  بـؤ  دةنطدانَي، بهَيتة كة بوو كر

 سوثال. بجامن، دكةم حةز ئةز نة، هندة  خاندن تَينة هندة 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ِرَيواز خاتوو ئةياخنوَينينةوة، دةرفةتَي  لة ئةوة دةستمة، لةبةر ثرسيارةكان ئَيستا سوثال،
 بةرَيج د. ِرَيواز فائق:

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
 بؤ ط توطؤي يان ِروو خبرَيتة بابةتَي  هيض )نابَي ئةَلَي ( 3) فةدةرةي (54) ماددةي هةية، نيجاميم نودتةي من

 طرنطـي  بـؤ  نييـة،  طرنطي هيض كات ثةرلةمانة لةم ئةكةم هةست من نةهاتيَب( كاردا بةرنامةي لة ئةطةر بكرَي

 نـاو  لـة  شـَيوةية   هـيض  بـة  كـة  ئةكـةين  بابةت َيهةند لةسةر دسة تةواوة سةعاتي ية  ماوةي بؤ ئَيمة نيية 

 ئاليةتةكـةي  نـازامن  ئةكات باسي مةعروف ِرابوون كا  دسةي ئةو ئةكةم بةرَيجت لة تكا نيية، كاردا بةرنامةي

 هـةمووي  كوردستان ثةرلةماني لة هاوِرَيكامنان و هةظاَل ئةوةي موزايةدة، نانَيم ناوي ئةكةم، داوا بةَبم ضيية 

 ئـةو  كورتكردنـةوةي  لـة  بـةكاربَيين  خـؤت  ةَبتيدةسـ  ئةكـةم  بـةرَيجت  لـة  داوا يعن،وادـ  هةمووي و حةديقةتن،

 كارمـان  تـةنيا  سـةعاتة  نيـو  لـة  زياتر ئَيمة مةسةبنة، ئةم لةسةر كردن دسة بؤ طوماو ئاليةتي و ط توطؤيانة،

 تةسةوري بة نيية  دروست اني دروستة ليذنةكان كؤبوونةوةي بؤ دانراوة ِرؤذةي دوو ئةو كة كرد ئةوة لةسةر

 بكاتـةوة،  يـةكةيي  مةسـةلةية  ئـةو  ئـةبيَ  خـؤي  ثةرلةمانـة،  سـةرؤكي  جَيطـريَ  بـةرَيج  دةسـتةَبتي  لة ئةوة من

 ِرؤذ 21 ئـةمِرؤ  طرنطـة،  زؤر ثةرلةمانة ئةم بؤ كات كرد، ئةوةم باسي تريش جارَيكي ئةكةم، بةرَيجت لة تكاية 

ــةوةي بةســـةر ــةم كردنـ ــريعيية وةرزة ئـ ــةِرَي تةشـ ــةم ئـــةوة تَيئةثـ ــتنة يةكـ ــةين، دانيشـ ــةعاتَيكي و ئةيكـ  سـ

 سوثال. بكرَي، بةجَي جَي با خؤي وةكو ناوخؤ ثةيِرةوي ئةكةم تكا ِرؤيشت، هةروا دانيشتنةكةمان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئومَيد. كا  فةرموو سوثال،
 بةرَيج ئومَيد خؤشناو:

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
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 ياداشـتَيكمان  دوَيـينَ  ئَيمـة  و داينـة،  لةطـةَلي  بـةَليَ  كـة  ِرابـوون  كـا   بؤضـوونةكةي  لـة  كـردن  ثشـتيواني  وَيِراي

 ثـيَ  دةرفـةتي  ياداشـتةكة  ِروو، ئةخرَينـة  كـة  داواكاريانـةي  ئـةو  لةطةَل ئةويش داواكارين كة كردبوو ثَيشكةش

 سوثال. خبوَيندرَيتةوة، كة بدرَي
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا

 . نةام خاتوو فةرموو ني  لةطةَليشي و ياداشتةكةشي خوَيندةوةي لةطةَل تؤ يةعين سوثال،
 ذكري:بةرَيج امنة 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ب طةلـةط  ضـارَي،  خاَب دووَي، بِرطا ي 54 ماددةي سةحكةينة ئةطةر هةبوو، ِرابووني كا  تَيبنيا هةمان ذي من

 ثـَيش  دهَيتـة  ئـةو  بريؤكـةيت  ئـةو  حيكمـةتيَ  بـؤ  بـينت  طرَيداي كو تشَ  ئةو دكةتن هةندَي ةحسَيب ِراشكاوي

 وةرطرتـي  يـيَ  هةميشـةيت  ليذنا ئةندامَيت ناظَيت ئاخر منوونة بؤ هةي، كَيشةيت دا ثرؤتؤكؤلَيت ل هَيخسنت،

 و دا ليذنةيـةكي  د هـةي  هنـدةكَيت  ليذنـةدا،  سـيَ  د هـةي  نـاظ  طةلـة   بكـةين،  سـةر  ل ديراسـةيت  كـو  هندَي بؤ

 نةهاتيـة  مـة  ئةنـدامَيت  هةنووكـة  هـةتا  سـةرؤكايةتي  دةسـ َ  دايـة  مـة  ثرؤتؤكـؤلَ  ليذنـةدا،  دوو ناظ د هندَي 

 دوو نـاظ  د عـادل  كـا   هـةي،  ليذنةدا سَي ناظ د خؤ ئةظ ليذنةداية، سَي ناو ل وي ناظَي منوونة بؤ كرن، ِرَيجبةند

 هـةي،  ليذنـةدا  سـيَ  د ليذنةيـة،  دوو نـاظ  د  وي ناظَي امحد شوان كا  داية،ليذنة ية  ناظ د وي ناظَي ليذنةداية،

 كـو  كـر  هنـديَ  بةحسَي وة جةنابَي باشة، كرن ريجبةندا بهَيتة ذي و ئةطةر و وة، بةردةسَ  دا مة ثرؤتؤكؤلَيت

ــتا ــةرؤكايةتيا دةس ــةيا س ــتية بريؤك ــَ  ئَيخس ــةرؤكَيت بةردةس ــيؤنا س ــؤ فراكس ــا ب ــَي ئيكةبوون ــَ د هةرس  ةس

 كـرن،  هاتيـة  ِرَيكةفتنـةكي  ديـارة  كـو  كر ذي هندَي بةحسَي جةنابَيتا هةميشةيي، ليذنةيةت يَي سةرؤكايةتَيت

 هَيشـتان  هـةي،  ِرَيـجت  نينة، بريؤكةيا ئةو سةر ل ِرَيكةفتنة  هيض مة دبَيذم ثارتي فراكسيؤنا بناظَي ئةز بةل

 نـةهاتيا  ليـذنا  ئـةو  و بكـةين،  فراكسيؤنا سةرؤكَي ةلدط موفاوةزات دبَيت و ئةمامةكي، هيض نةطةهيشتيا ئةم

 سوثال. كرن، يةكةيي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زانا. كا  فةرموو
 

 بةرَيج زانا عبدالرمحن:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــ  ــادام ِراس ــي م ــتين باس ــاري ِرَيكخس ــةمان كاروب ــرا ثةرل ــة ك ــو ئَيم ــةو وةك ــدام ئ ــةيثةرلةما ئةن ــة نان ــة ك  ل

 و فشـار  ئَيمـة  شَيركؤ، دكتؤر لةطةَل سلَيماني نووسنطةي لة تايةبت بة ئةكةين، دةوام ِرةمسي بة نووسينطةكان

 كار نووسينطةكان لة بةردةوام ئةندامانةي ئةو لةطةَل سةرؤكايةتي دةستةي طرنطة لةسةرة، زؤرمان زةختَيكي

 ليذنــةكان كؤبوونــةوةي ِرَيكخســتين بكــةين، رةســةريضا هةيــة طرفــت و كَيشــة هةنــدَي كؤبوونــةوةي ئةكــةن،

 ثةرلــةمانتار نووســينطةكة لــة ِرؤذَيــ  ئةطــةر ضــونكة بكــات، دروســت ئَيمــة بــؤ عةردةلــة و طرفــت لةوانةيــة
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 بـؤ  منؤتةلـةف  20 لـة  زيـاد  هـةولَير  طةيشـتوومةتة  تـا  بةيانييـة  ئـةم  سـةر،  دَيتـة  زؤرمـان  طلةيي نةبَي حجووري

ــاتووة، ــة ه ــينطةوة، ل ــ نووس ــرة ةَل خ ــةوَي، و لَي ــة ل ــةبَي ئَيم ــانبينني، ئ ــن بي ــار م ــةَلَيم زؤرج ــةو ئ ــدام ئ  ئةن

 و ئـةبينني،  كةيسـةكان  هـةموو  لَيهاتووة، طشتيمان دكتؤري وةكو داتانناوين نووسينطةكان لة كة ثةرلةمانانةي

 جَيطـةي  اتـة ناط خـؤي  كـاتي  لـة  كيتابـةكان  هةم هةية، كورتيش كةمو بةِراس  زؤرجار و ئةكةين، بؤ كيتابيان

 دانـاني  بـؤ  بؤيـة  هةيـة،  شارؤضـكةكان  و شـار  لـة  كة ئةدةنةوة كَيشانة ئةو وةَبمي درةن  ليذنةكان هةم خؤي،

 ِرةمسـي  بـة  كـة  ئةندامانـة  ئـةو  لةطـةلَ  كؤبوونةوةيـة   سـةرؤكايةتي  دةستةي لةطةَل خؤشة ثَيم ميكانيجمَي 

 ِرَيكبخـةين،  كارةكامنـان  و ئـيش  ئـةوةي  بـؤ  ينبكـة  كؤبوونةوةيـة   ئةكـةن،  دةوام و نووسـينطةكان  لـة  دانراون

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 عبدالرمحن. مامؤستا فةرموو كورتي، بة زؤر هةر سوثال،
 بةرَيج عبدالرمحن علي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 داواي ئَيسـتا  ثَيشـي  مـان   دوو ةمانثةرلـ  ئةنـدام  68 وابـيَ  ثـَيم  و دا، كؤباني مةسةلةي بة ئيشارةتي سابر كا 

 كـارةوة،  بةرنامةي نةخراوةتة كة هةبَي هؤكارَي  هةر من بِرواي بة ِرؤذئاوا، مةسةلةي لةسةر كرا دانيشتنَي 

 بةِراســ  مةســةلةيةكة كؤبــاني مةســةلةي ئَيســتا ئــةوةي حــوكمي بــة ئةكــةم، ثةرلــةمان ســةرؤكايةتي لـة  داوا

ــة زؤرتــرين ــةم داوا و هةَلئــةطرَي، دس ــةوةي بــؤ ئةك ــنطاَلَيكي ئ ــارة تــر ش ــة داوا نةبَيتــةوة، دووب  دةســتةي ل

 كـة  هـةولَير  شـاري  لـة  بـدريَ  هةوَل ناكرَي، بؤ تايبةتي كؤبوونةوةيةكي ئةطةر كةم بي كة ئةكةم سةرؤكايةتي

 بـؤ  بكـريَ  لةطـةلَ  دانيشـتنَيكيان  هةيـة  شـارة  لـةم  دونيا وَبتاني يان ِرَيكخراوةكان نوَينةرايةتي زؤر ذمارةيةكي

 سوثال. ئةدةن، شارة ئةو ثةبماري ضؤن كة بكرَي داعش تريؤرس  طروثي مةترسي باسي ئةوةي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شكرية. خاتوو فةرموو سوثال،
 
 

 بةرَيج شكرية امساعيل:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دابنيشـَي،  ضـوارجار  ليذنةيـة   هـةر  مانطَيـ   لـة  ئـةزامن  يزةِروور بـة  زؤر بةراسـ   دانيشتنةكان بة سةبارةت

 خـةَلكي  هـةولَيرن،  دةرةوةي خـةَلكي  ئةوانةي بؤ بةتايبةتي  بَي ئةستةم تؤزَي  دانراوة جةدوةلةي ئةو ِرةنطة

 تـيَ  ِروويـان  خـةَل   طرف  و كَيشة و داواكاري كؤمةَلَي  ليذنةكان هةموو بةِراس  بةَبم سلَيمانني، يان دهؤكن

 بؤية نةكرَي، ضارةسةر هاووَبتي كَيشةي كة هةية زؤري كاريطةري دانيشتنةكان دانيشتين دةرن  بؤية ئةكات،

 ضـوارجار  مانطَيـ   لـة  ليذنـةكان  هـةموو  لةسـةر  ئيجبـاري  بكرَيتـة  هةبَي وا ئاليةتَيكي ئةطةر من بؤضووني بة
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 كاتَيــ  لــة خبوَينينــةوة بــدرَي ثــَي دةرفــةمتان ئةطــةر هةيــة بريؤكةيــةكمان خــانيش نةجيبــة و مــن دابنيشــن،

 كةسانة لةو ية  من كرد ثَيشكةش شتَيكي امني، محة شَيركؤ دكتؤر لةمةوبةر ماوةية  و ئةكةين، سوثاستان

 تايبةمتةنـد  ثةرلـةمان  دانيشـتين  دووجـار  يـان  جارَيـ   مانطَيـ   لـة  كـرد  داوامـان  كـرد،  لةسةر ئيمجام كة بووم

َبتييان لـة نـاو هـؤَلى ثةرلةمانـدا بـال بكرَيـت، هيـوادارم ئةمـة خبرَيتـة          بكرَيت بة بريؤكة و، كَيشةا هاووذ
 بوارا جَي بة جَي كردنةوة و، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثال، زؤر بةكورتى سةبارةت بةو بابةتة لة بيةن ذمارةية  لـة ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة ثَيشكةشـى     
، تةبعةن ئةو ياداشتةا كة خراوةتة بةر دةست ئَيمة بؤ ط تؤ طؤ كردن نيية لةسةر كَيشةكانى ئَيمة كرا بوو

ِرؤذئاوا، بةَلكؤ بؤ دانثَيدانانة بة هةرَيمةكانى ِرؤذئاوا وةكـؤ هـةرَيم، راسـتى ئـةم بابةتـة ثرسـَيكى دانونييـة        
ستوو مانةتة بةردةم ِراوَيـذكارانى  خستوو مانةتة بةردةم ليذنةا ياسايي ثةرلةمان وةَبميان داينةتةوة و، خ

ياسايي ثةرلةمان وة ئةوانيش ِراا ِراوَيذكارا ياسايي خؤيانيان داينةتةوة، ئَيمة وةكؤ دةستةا سـةرؤكايةتى  
بة مـافى بـةِرَيجتان دةزانـني كـة وةَبمـى ئـةوان و ِراا دةسـتةا سـةرؤكايةتى بـة ياداشـتَي  ئاراسـتةا ئَيـوة             

ثةرلةمان ثَييان باشة كة لةدانيشتنَيكى تايبةتى ثةرلةمانى كوردستان بال لة  بكةين، وة ئةطةر  ئةندامانى
ئةو هَيِرشانة بكةين كة كراوةتة سةر كوردانى ِرؤذئاوا، بال لة كَيشةكانى كوردانى ِرؤذئاوا بكةين ئةوا ئَيوة 

َلى ئةوة دةدةين كة دةتوانن ياداشتَي  ئاراستةا دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان بكةن و ئةو كاتة ئَيمة هةو
لة يةكَي  لة دانيشتنةكانى داهـاتووا ثةرلـةمانى كوردسـتان ئـةم ثرسـة خبةينـة بـةر بـال و لَيكوَلينـةوةا          
ثةرلةمانى كوردستان، سةبارةت بةوةا كـة بؤضـى نـاوا ئامادةنـةبووانى ليذنـةكان نةخوَينرَيتـةوة، ضـونكة        

ادة نةبوون لة ليذنةكانى ثةرلةمان هةر وةكو ئامـادة  ( لة ثةيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمان ئام43بةثَيي ماددةا )
نةبوون لة ثةرلةمانى كوردستان مامةَلـةا لةطةَلـدا دةكرَيـت، وة ضـؤن نـاوا ئامـادة نـةبووان لـة دانيشـتنى          
ثةرلــةمانى كوردســتان دةخوَينرَيتــةوة، بةهــةمان شــَيوة ثَيويســتة نــاوا ئامــادة نــةبووان لــة دانيشــتنةكانى   

َيتةوة، سةبارةت بةوةا كة كـات طرنطـة، بةراسـتى منـيش ثَيموايـة كـة كـات طرنطـة، وة         ليذنةكانيش خبوَينر
ثَيويست دةكات ئةم ثرسة ِرَيكبخرَيت، بةَبم بةداخةوة لة ثةيِرةوا نـاوخؤا ثةرلـةمان هـيض حيسـابَي  بـؤ      

ســتةا ئــةم بابةتــة نــةكراوة، ئَيســتا هةنــدَي  بابــةت كــة ثةيوةنــدا بــة دانيشــتنةكانةوة هةيــة لةطــةَل دة    
ــةم        ــة، ه ــوارةدا روون نيي ــةم ب ــاوخؤ ل ــةيِرةوا ن ــةَبم ث ــةوة، ب ــة دةنطدان ــةوتووين خبةين ــةرؤكايةتى ِرَيكك س
سةبارةت بة بريؤكة روون نيية، هةم سةبارةت بة كـاتى دسـةكردنى ئةنـدامانى ثةرلـةمان روون نييـة، هـةم       

ج ســـةرؤكى هةرَيمـــةوة ســـةبارةت بـــة كـــاتى خســـتنةوة بةِرنامـــةا ئـــةو ياســـايانةا كـــة لـــة بيـــةن بـــةِريَ  
ئةطةِرَينرَيتةوة بؤ ثةرلةمان روون نيية، بؤية هةموو ئةمانـة دةكرَيـت لـةِرَيطاي ئـةو هـةموارةا كـة ئَيسـتا        
لةثــةيِرةوا نــاوخؤ دةكرَيــت و ليذنةيــةكى بــؤ ثَيــ  هَينــراوة و دةســت بــةكار بــوون، هــةموو ئــةم بابةتانــة  

ى ثةرلـةمان كؤتـايي ثَيبَيـت، ئَيمـة لـة مـاوةا ِرابـردوو        موعالةجة بكرَين بؤ ئةوةا كَيشـةكانى دانيشـتنةكان  
دانيشتنى دةستةا سةرؤكايةتيمان ئةمامداوة بةشَيوةيةكى مونتةزةم كارةكـانى خؤمـان دةكـةين، دةسـتةا     
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ؤنةكانيش ؤتـةوة لةطـةَل سـةرؤكايةتى فِراكسـي    سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةطةَل سـةرؤكايةتى ليذنـةكانيش كؤب  
ــةوةد   ــة كؤبؤن ــةردةوام ل ــة        ب ــة بريؤك ــةبارةت ب ــتا س ــَيش، ئَيس ــة ث ــةمان بِروات ــارا ثةرل ــة ك ــةوةا ك اين بؤئ

( كة بال لةوة دةكـات بريؤكـة   2( ثَيموابَي بِرطةا )54ناروونيية  هةية لةثةيِرةوا ناو خؤ بةثَيي ماددةا )
ثَيشـووش  خبرَيتة ِروو لة بيةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة بؤئةوةا حكومةت كارا ثَي بكات، لةدانيشـتنةكانى  

ئةمةمان زؤر باسكردووة بؤئةوةا كؤتايي بةم دسانة بَينني من داوا لة بةِرَيجتان دةكـةم خؤتـان ئـةم ثرسـة     
ية  ب بكةنةوة، ئَيستا دةخيةينة دةنطةوة ئايا بريؤكـةكان كـة لـة بيـةن ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش        

بريؤكــةكان ئاراســتةا  ليذنــةكان بكــرَين و  دةكــرَين راســتةوخؤ خبرَيتــة بةرنامــةا كــارا ثةرلةمانــةوة يــان
ليذنةكانى ثةرلةمان بةدوادا ضوون بؤ بريؤكةا ئةندامانى ثةرلةمان بكـةن  بؤيـة كـآ لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو       
بريؤكانةا كة لةبيةن ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة ئامـادةدةكرَين و ثَيشكةشـي دةسـتةا سـةرؤكايةتى دةكـرَين        

لةطـةَل ئةوةيـة بريؤكـةا ئةنـدامان كـة ثَيشـرت ئامـادةا دةكـةن داوا دةكـةن           خبرَيتة بةِرنامـةا كـارةوة  كـىَ   
خبرَيتة بةِرنامةا كارا ثةرلةمانةوة و، دسةا لةسةر بكةن لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان  خبرَيتـة بةِرنامـةا   

ي هـاتنى  كارةوة و ثَيش دةسثَيبكردن بةكارةكانى بةرنامةا كار يان بِرطةكانى بةرنامةا كار يان دواي كؤتاي
بِرطةكانى بةرنامةا كار خبرَيتة دةنطـةوة، سـَي ئةنـدام ثةرلـةمان كـة نودتـةا نيجاميـان هةيـة لـةم ِرووةوة          

 بةِرَيج دكتؤر فرست فةرموو.
 بةرَيج د.فرست صؤفى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
، بـةَبم ئـةوةا   ئةمة لـةناو ثـةيِرةوا نـاوخؤ بـةروونى باسـي كـراوة، مافَيكـة دراوةتـة ئةنـدامانى ثةرلـةمان          

طرنطة ضؤن ِرَيكى خبةين نـة  ئـةو مافـةا وةربطرينـةوة، ئةمـة ثَيشـرتيش ط تـؤ طؤمـان كـرد دةكرَيـت لـة            
( ســةعات ثــَيش كؤبوونــةوةا ثةرلــةمان بريؤكــة بــة نووســراو بدرَيتــة  48ثــةيِرةوا نــاو خــؤ واا لَيبكــةين )

كة خبرَيتة ِروو، ئةطةر نـا ئـةوةا كـة     دةستةا سةرؤكايةتى ئةطةر دةستةا سةرؤكايةتى ثَيي باشيَب بريؤكة
برادةرانى تر باسيان كرد ئةندامانى بةِرَيجا ثةرلةمان دةكرَيت دوو هةفتة جارَي  ِرؤذَي  تـةرخان بكرَيـت   

َبتيــان بكــةن، ضــونكة ئَيمــة هــةموو وبــؤ ئــةوةا ئةنــدامانى ثةرلــةمان باســي كَيشــة و طــريو طرفتــةكانى هاو
ةوةا كة وةَبمى داخوازيةكانى خةَل  بدةينةوة، و لة ضوار ضَيوةا ئـةوةا  ئةندامانى ثةرلةمان ثابةندين ب

و بةنـد بكرَيـت    كة لَيرة دةرفةمتان هةية ئةطةر ئةو دةرطايةش داخبةين، ناكرَيت ، بؤية دةيدبكرَيت، كـؤت 
بؤ ئـةوةا كـة بـة مونـةزةمى بـدرَيت و ئةماميشـي هـةبَيت و، بـؤ ئـةوةا بتـوانرَي بـةدوا داضوونيشـى بـؤ              

 كرَيت بةو شَيوةية ثَيمواية باشرتة خبرَيتة دةنطدان نة  بيَب يان نةبَيت ، سوثال.ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كرا فةرموو.ذبةَلَى، خاتؤ امنة 
 ذكرى:بةِرَيج امنة 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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تة وةرطرتن، رَيكخستناوَا يا طرنطة، ئةطةر من ذا هةمان ِرةئيا هةا، مافةكة كو نابينت ذ ثةرلةمانتاران بَي
ئةم بةرَا خؤ بدةينة دةدَي وَا يَي عةرةبى من نةدزانى بض ِرةنطييـة، بـةل ئةطـةر ئـةم بـةرَا خـؤ بدةنـة        
ــي         ــةوة ثَي ــةن حكومةت ــةوةا لةبي ــؤ ئ ــة ِروو ب ــة خبات ــة  ك ــةر بريؤكةي ــذينت ه ــوردا، دبَي ــَي ك ــَى وَا ي دةد

ز بريؤكةيـةكَى دَا ئَيخمـة ِروو تـةنها ئازرانـدنا مةوزوعةكَييـة، ئازرانـدنا       وةردةطريَيت، يةعنى يـا وازحـة ئـة   
مةوزوعةكَى خؤ نابيتة سةبةبَى هندَا كؤ ئـةز وَا بريوكـَى دنـاظ هـؤَب ثةرلةمانيـدا خبيـنم، ئـةو تشـتَى كـو          
 طرَيداا بيت بكارَا حكومـةتَى حكومـةت ذا ذمـن وةربطريـت كـو بجانيـت ثةنةكـة، بةرنامةيةكـة دارشـتنا         

 تشتةكَى ية، كؤ حكومةت ذا بَيتة دناظا وَا بريوكَيدا، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، دكتؤرة بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةدى هـاتووة، بـةَبم ناشـبَيت    منيش ثَيمواية كة ئةو دةدةا كة لة ناو ثةيِرةوا ناوخؤدا هاتووة زؤر بة موتَل

ئةو مافة لة ئةندامان بسةنرَيتةوة، بؤية تةئيدا ِرةئيةكةا كا  ئومَيد و دكتؤر فرست و امنة خان دةكـةم  
بة ئيجافةا ئةوةا طرنطة بؤ ئَيمةا ئةنـدامانى ثةرلـةمان بـجانني كـة بريؤكـة ضـيية، يـةعنى بريؤكـة هـةر          

كـات و نـاوا بنَيـت بريؤكـة، بريؤكـة دةبَيـت حـةىل تَيـدابَيت         ئةوة نيية كة هةر كةسَى دسـةيةكى هـةبَيت بي  
هةركةسَي  حةلَيكى بؤ كَيشةية  ثَيية كةلةناو هةرَيمى كوردستان دا هةية ئةمةيـة بريؤكـة، بريؤكـة ئـةوة     
نيية وة  طؤ ، ئةوة نيية بَيت و دسةية  بكات و تةواو، ئايا ئةمة ضؤن ِرَي  دةخرَيت ، ئايـا فلتـةرَي  دا   

بؤ ئةوانةا بريؤكةيان ثَيشكةش دةكةن ، ئايا ئةمة فيعلةن بريؤكةية فيعلةن دةبَيتة هؤا ضارةسـةر   دةنرَي
كردنى كَيشةية  ، يان هةر حةلَيكي تر دا دةنرَي ئةوة زؤر طرنطـة كـة ئـةوةا ثَيشـكةش دةكرَيـت فيعلـةن       

 بريؤكةبَي و ضارةسةرا تَيدا بَيت، سوثال.
 

 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 زؤر سوثال، بةِرَيج كا  رابوون فةرموو.
 بةِرَيج رابوون توفيق:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وةَب من ثشتطريا لة دسةكانى بةِرَيجان دكتؤر فرست و امنة خان و دكتؤرة بةهار دةكةم، بةو مةعنايةا كة 

سـتا دةنطـدان بكرَيـت دذا ئـةوة كةواتـة      ئةو بابةتة لة ناو ثةيِرةوا ناوخؤدا هـاتووة، ئةطـةر بـؤ منوونـة ئيَ    
دةســتكارا كردنــى ثــةيِرةوا ناوخؤيــة، ئــةوةش دةبَيــت بَــَيتة بةرنامــةا كــارةوة و ثَيشــرت ئامادةكــارا بــؤ  
بكرَيت بؤ ئةوةا دةنطدان بكرَيت لةسةر طؤِرانكـارا لـة ثـةيرةوا نـاوخؤ، بؤيـة تةئكيـد دةكةمـةوة لةسـةر         

كى وازح دابنَين كة بابةتةكة جؤرة رَيكخستنَيكى ثيشةيي و جؤرَي  دسةكةا كا  دكتؤر بؤ ئةوةا ئالييةتَي
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فرة ِرةمسياتى تَيدا بَيت، دةكرَيت ئةندام ثةرلةمان ثَيشـرت بريؤكـةا بـة نووسـني، بـةفؤرمَيكي ِرَيـ  و ثَيـ         
بداتــة دةســتةا ســةرؤكايةتى و دةســتةا ســةرؤكايةتى ديراســةي بكــات، ضــونكة دةَلَيــت بريؤكةكــة دةداتــة    

ســةرؤكايةتى، هةيئــةا ســةرؤكايةتى هــةدى ئــةوةا هةيــة مونادةشــةا بكــات ئايــا دةكرَيــت ئــةو     هةيئــةا
فيكرةية بنَيردرَيت بؤ حكومةت بؤئةوةا تةبةنى بكات يان نا، تةئكيديش لة دسةكةا خؤم دةكةمةوة، من 

كـات كـة لـة    خؤم ثَيشنييار دةكةم لةبةر ئةوةا وَبتةكـةمان ثـِر كَيشـةية، سـةرؤكايةتى مونادةشـةا ئـةوة ب      
هةفتةيةكدا ِرؤذَيـ  تـةرخان بكـات بـؤ ط تـؤ طـؤ كردنـى بابةتـة هةنووكـةيي و كَيشـة هـة سـتيارةكان، زؤر             

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، كا  ظةمان فةرموو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ن ثَيشـرت بَيخنـة   نابآ وة وةسا عةرزدكن كـو بريؤكـةي  وةسا تَيطةهشتم جةوةَبهى لدةف من ذا هندابى، ئةز 

دناظ بةرنامَى كاريدا يان نة، ئةطةر وةسابينت و دةن  بَيتة دان لسةر هندَا كو ئةندام ثةرلـةمان ِرازا بـنب   
وسـتة  ( در94براستى ئةظة تةعديلةكة لسةر ثةيِرةوَا ناوخؤ، ثةيِرةوَا ناوخؤ راستظةكرناوا لـديحم مـاددا )  

سةرؤكايةتيا ثةرلةمانى ئةو دةسةَبتا هةا ثَيشنيار بكةن كو بَيتة تةعديل كرن، بةىَل دظَيت ئةو ثَيشنييارة 
( سةعاتا هاتبيتة ِراطةهانـدن، ذبـةر هنـدَا ذا ئةطـةر هـني طؤمـايي دبيـنن كـو ئـةف مـةوزؤعَى           48ثَيشرت )

تــدا يــان ذا د دانيشــتنا بَيتــدا راســتظة بكــن،  ( ســةعاتَين بَي48بريؤكــةيا بَيتــة راســتظةكرنَى هــني دشــَين د )
 سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، كا  ئومَيد فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج ئومَيد حةمة علي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بني يـاخؤد لـة   ئَيمة هـةموومان هـاوِراين لـةوةا كـة لـة هـةولَير      ية :  من بة كورتى سَى خاَل دةخةمة ِروو:
كؤبانآ، هةموومان وةكو كورد هاوضارةنووسني، وة ثـَيم وايـة هـيض يـةكَي  لـة ثةرلـةمانتاران و لـة خـةَلكى         
كوردستان و هَيجة سيياسييةكان بةتايبةتى لةسـةر ئةمـة جياوازميـان نييـة، وةكـو خـاَلَيكى بنـةِرةتى، بـةَبم         

ــة ثةر     ــرةوة، ل ــوانني لَي ــة دةت ــا ئَيم ــة ئاي ــةكة ئةوةي ــةو    كَيش ــؤنيةتى ئ ــارا و ض ــةو هاوك ــؤرا ئ ــةوة ج لةمان
 هاوكارييانةا كة ثَيويستة لةِرَيطةا دام و دةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة ئاراستةا...



 276 

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةينة دةنطـةوة،  كا  ئومَيد لةسةر بريؤكة هيض شتَيكت هةية ، ئَيستا لةسةر باسي بريؤكة دسة دةكةين دةخي
ئايــا بريؤكــة بــةم شــَيوةية مبَينَيتــةوة كــة راســتةوخؤ ئــةو ِرؤذةا ئةنــدام ثةرلــةمان داواا ئــةوة دةكــات كــة  
ــَيش         ــة ث ــت وة ل ــار بكرَي ــةا ك ــى بةرنام ــةر داخل ــةوة و يةكس ــةمان مبَينَيت ــة ثةرل ــة ِروو ل ــةا خبات بريؤكةك

 ةكة بيخوَينرَيتةوة، كا  عمر فةرموو.دانيشتنةكة يان لة دواي دانيشتنةكة يان لة كؤتايي دانيشتن
 بةِرَيج عمر عينايةت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بة بريؤكة من ثشتطريا لة دسةكانى دكتؤر فرست و دكتؤرة بةهار دةكةم، سةبارةت بةوةا كة 

ذنة، جارَيكى بةِرَيجت باسى خوَيندنةوةا ناوا ئامادة نةبووان لة كؤبوونةوةا ليذنةكان، كؤبووبنةوةا لي
ديكة تةئكيد دةكةمةوة بة داواكارا سةرؤكى ليذنة دةبَيت كاتَي  بةِرَيجتان دةتوانن ناوا خبوَيننةوة كة لة 
سةر داواكارا سةرؤكى ليذنة كؤنةبووبَيتةوة و ئامادةنةبَيت نة  لةسةر ئةو خشتةيةا كة سةرؤكايةتى 

يخوَيننةوة، بةَبم بةثَيي خشتةكة ئَيوة مافى ئةوةتان داواا كردووة، لةو كاتةدا ئَيوة مافى ئةوةتان هةية ب
( 5( بِرطةا )39نيية كة لةناو هؤَلى ثةرلةماندا ناوا ئامادةنة بوون خبوَيننةوة تةنها بةثَيي ماددةا )

دةبَيت سةرؤ  ئاطادارا ئةندامةكة بكات ئامادةبَيت ئةطةر ئامادةنةبوو سةرؤ  ناوةكةا دةدات بة 
جتان دةتوانن ناوا خبوَيننةوة، ئةطةر نا ثَيَةوانةا ثةيِرةوا ناوخؤية خوَيندنةوة ناوا بةِرَيجتان و بةِرَي

 ئامادة نةبووان لة ليذنةكة، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة بةِرَيج كا  عمر مادام ليذنة كؤبوونةوةا خؤا ساز كردووة، مادام كاتى كؤبوونةوةكةا ديارا كراوة، بؤي
( لة ثةيِرةوا ناوخؤ هةروةكؤ ئامادة 43ئامادة نةبوون لة دانيشتنى ليذنةكانى ثةرلةمان بةثَيي ماددةا )

 نةبوون لة دانيشتنةكانى ثةرلةمانى كوردستان هةذمار دةكرَيت و ئاوا مامةَلةا لةطةَلدا دةكرَيت.
 
 

 بةِرَيج عمر عينايةت:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اا سةرؤكةكةا كؤدةبنةوة، لةِرَيطةا بِرياردةرةكةا بانطةشةا ئةندامةكانى دةكرَيت، ليذنةكان لةسةر داو
 دةبَيت ئَيمة ئةمة جَى بةجَى بكةين...

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( دا يةكَي  لة 18بةَبم لة ثةيِرةوا ناو خؤ ئَيستا بة دروستى نازامن لة ة بِرطةيةكة لة ماددةا )
تةكانى جَيطرا سةرؤكى ثةرلةمان بريتيية لة بةدوا داضوونى كارا ليذنةكان و ثَيشكةش كردنى دةسةَب
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ِراثؤرت دةربارةيان بؤ سةرؤكى ثةرلةمان، بؤية لة دةسةَبتى جَيطرا سةرؤكى ثةرلةمانة كارا ليذنةكان 
َي  و ثَيكى ئةمام بدرَيت، ِرَي  خبات و بةدوا داضوونيان بؤ بكات وة وا بكات دانيشتنةكانى ليذنةكان بة ِر

لةماوةا ِرابردوو يةكَي  لةو كَيشانةا ئَيمة هةستمان ثَيكردووة لة دةستةا سةرؤكايةتى ئةوةية كة 
ليذنةكانى ثةرلةمان كؤبوونةوةكانيان ئةمام نادةن يان كؤبوونةوةكانيان كة ئةمام دةدةن بةهؤا نةبوونى 

ِرَيكستنى ئةمة بةِرَيج جَيطرا سةرؤكى ثةرلةمان لةطةَل سةرؤكى نيصابةوة كؤبوونةوةكان دوا دةخرَين، بؤ 
عة تةرح كراوة وهةموو ليذنةكان كؤبوتةوة و بة ئامادةبوونى بةِرَيج سكرتَيرا ثةرلةمان و لةوَا ئةم مةوز

 و بةِرَيككةوتنى هةموو بيةكيان كار بؤ ئةوة كراوة كة كات بؤ دانيشتنى ليذنةكان ديارا بكرَيت، بةروارا
بؤ ديارا بكرَيت و دانيشتنةكانى ثةرلةمان و دانيشتنةكانى ليذنةكان ِرَي  خبرَيت بؤئةوةا موتةنادج 
نةبَيت ئةو ِرؤذةا دانيشتنى ثةرلةمان ئةمام دةدرَيت دانيشتنى ليذنةكانيشى تَيدا نةبَيت، لةبةر خاترا 

ؤ كؤبوونةوةا ليذنةكان، كاتى ئةمة دانيشتنةكان رَيكخراون، ئةوةش نيية دوو ِرؤذ ديارا كرابَيت ب
كؤبوونةوةا ليذنةكان رَيكخراوة، لة هةفتةية  دا هةر ليذنةية  ية  ِرؤذ كؤبوونةوة ئةمام دةدات نة  
ليذنةكان لة هةفتةية  دا دوو ِرؤذ كؤبوونةوة ئةمام بدةن، بؤية بؤ موعالةجة كردنى ئةو كةم و 

 كورتييةا لة دانيشتنى ليذنةكانداية.
 مر عينايةت:بةِرَيج ع

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةطةر هاتو هاتني بؤ كؤبوونةوة ئيش نةبوو ئةوةيان ضؤن دةبَيت 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ذمارةيةكى زؤر لة ثِرؤذة ياسا لةبةر دةمى هةموو ليذنةكانداية.
 بةِرَيج عمر عينايةت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 هيض ثِرؤذةية  نيية.با ئَيمة 

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةو كاتة ئَيوة وةكو سةرؤكايةتى ليذنةكان يان وةكو ليذنةكة دةتوانن دانيشتنةكةا خؤتـان دوا خبـةن، يـان    
تةنانــةت خؤتــان دةتــوانن ِراثؤرتَيــ  بــدةن كــةهيض بابــةتَي  لةبــةر دةم كؤبوونــةوةا ليذنةكــةمان نييــة و  

بوونةوةكةتان دوا خبةن، ئةوة بابةتَي  نيية زؤر مةسـةلةيةكى موعةدـةد بَيـت و نـةتوانرَيت موعالةجـة      كؤ
 ت فةرموو.ةبكرَيت، بةِرَيج دكتؤر عج

 ت صابر:ةبةِرَيج د.عج
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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كى بَـوو  و  لةراستيدا زؤر طرنطة بريؤكة سَى بةش بَيت، يةكَيكيان كَيشةكة ضيية و ئـةوا تريـان شـيكاريَ   
ةميان ثَيشنيار ياخؤد راسثاردة يـاخود داواا ئـةوة بكرَيـت بـة بِريـار، بريؤكـة       يكورت بؤ كَيشةكة، بةشي سَي

عةمةلياتَيكى خَيراترة بؤ ضابكى ثةرلةمانى لةجياتى ئةوةا كَيشةيةكى كاتى ِروو دةدات ثـِرؤذة ياسـايةكى   
ن ثَيشـنيار دةكـةم بريؤكـة ثَيشـكةش بكرَيـت بـة       بؤ دروست بكةا دوايي نـةتائيجى خـراب دةبَيـت، بؤيـة مـ     

( سةعات ثَيش كؤبوونةوة كة ئةم مةرجانةا تَيدابَيت كة دؤخَيكـى هةنووكـةيي   48سةرؤكايةتى ثةرلةمان )
( ثةرلـةمانتار نوَينـةرا هـةموو خـةَلكى     111بَيت، كَيشةيةكى هةنووكةيي بَيت ضارةسةرا هـةبَيت، ضـونكة )  

( سةعات بدرَيت بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان خبرَيتة بةرنامةا كارةوة و 48كةم )بؤية ثَيشنيياردة ،كوردستانن
خبوَينرَيتةوة و، بريؤكةكة ئةطةر ثَيويستى كرد بِريارا لةسةر بدرَيت و بكرَيت بة راسثاردة ياخؤد ثَيشنيار 

 بنَيريت بؤ حكومةت، ئةمة ئيشَيكى خَيراترة وة  ئةوةا ِرَيطةيةكى تر بطرَيتةبةر، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، ئَيستا ثَيشنيارَيكمان لة ئاراداية، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ جودت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( 20كـةا ) ئةوةا كة ئةو هاوِرَييانة باسيان كرد، من ثَيش دوو مان  لة شـَيوةا ياداشـتَيكدا كـة ئيمـجاا نجي    

ثةرلةمانتاريشى لةسةرة، ثشتم بةستووة بة ثةيِرةوا ناو خؤ و ميكانيجمةكةشـم ديـارا كـردووة، هةنـدَي      
لة هاوِرَييان ئةوانةا كةواذوويان كرد، من خوم و  هةفتةا ِرؤذَي  بةل ئـةو هاوِرَييانـة بةشـَيكى زؤريـان     

ةكةمشان ديارا كـردووة ضـؤن ئـةو بابةتـة     وتيان دوو هةفتة جارَي ، يةعنى ئةطةر سةيرا بكةن ميكانيجم
لة ناو ثةرلةماندا و بيةنى ثةيوةنديـدار ضـؤن بـان  بكرَيـت، ئـةو هاوِرَييـة ضـؤن زانيـارا كؤبكاتـةوة، تكـا           
دةكةم ئةطةر جارَيكى تر بَنةوة سةرا، بةراستى ئةوة زؤر كَيشةمان لة كؤَل دةكاتةوة و كاتيشـمان بـؤ زؤر   

ةَل  لة كاتةكة وةر بطرين، خاَلَيكى تـريش ثـَيم خؤشـة ثـَيش ئـةوةا بيخةنـة       كؤرت دةكاتةوة و دةتوانني ك
دةنطدانةوة، يةعنى ثشت بةستوو بـة ة ماددةيـةكى ثـةيِرةوا نـاوخؤ ئَيسـتا ئَيـوة دةخيةنـة دةنطدانـةوة و،         

 سوثال.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي يـةكَي  لـة دةسـةَبتةكانى سـةرؤكى ثةرلـةمان ئةوةيـة هـةر        بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ بةثَيي ثةيِرةوا ناوخؤي
بابةتَي  كةلة ثةرلةمان باسـدةكرَيت دةتوانرَيـت بيخاتـة دةنطدانـةوة، هـةر بابـةتَي   هـةر ثرسـَي  كـة لـة           

ت بيخاتـة دةنطدانـةوة،   يَـ كى تـريش سـةرؤكى ثةرلـةمان دةتوان   بيةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة و هـةر بابـةتيَ  
( خستنة ِرووا شت بؤ ثةرلةمان تا وةكو دةنطى لةسةر بدرَيت لة كـاتى ثَيويسـتدا و،   10طةا )( بِر17مادةا )

ثَيموابَيت ئَيستا ذمارةيةكى زؤر لة ئةندامانى ثةرلةمان دسـةيان كـردووة لةسـةر ئـةم بابةتـة، خـاتؤ بـةهار        
 فةرموو.
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 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( دةَلَيت ناكرَيت بةندةكانى بةرنامةكة ثاش و ثَيش خبرَيت بةِرةزامةندا زؤرينةا 54ةا )( لة مادد5خاَلى )
ئامادةبووان نةبَيت، واتة بةرنامةا كار،  ئةوة سةعاتَي  زياتر تَيثةِريوة لة سةرةتاوة لة ليذنةكانةوة ئينجـا  

دة بابـةتَيكى طـرن  بَيـت نـة      ئَيستا بؤ باسي بريؤكة ئةمانة دةكرا خبراونةتة بةرنامةا كـارةوة كـة ئةوةنـ   
ئةوةا كة ئَيمة هَيشتا نةهاتووينة سةر بةرنامةا كار، بؤية دةبواية ئةوة خبراوةتة بةرنامةا كـارةوة كةلـة   
بةرنامةا كار نةبووة، ئةمـة لـة بيةكـةوة ثَيَـةوانةا ثـةيِرةوا نـاو خؤيـة و، لـة بيـةكى تـرةوة بةراسـتى            

كةزؤر طرنطة بؤ ئَيمة ئةطةر وابِروات ضؤن ئَيمة لة ضةند مانطَيكى  دكتؤرة ) ِرَيواز ( لةسةر مةسةلةا كات
ثَيشوو رةخنةيةكمان طـرت ومتـان ئةطـةر وابـِروات ثةرلـةمانى ئَيمـة دةبَيـت بـة ثةرلـةمانى كـات بةِرَيكـةر،            
 راستى با ئةو ئينتيباعة دروست نةبَيت ئَيمة زؤر لة دانيشتنةكامنان بةشتى زؤر سـادة دةضـَيت بـةِرَيوة كـة    

 هيض بةرهةمَيكى نيية، لةكاتَيكدا ئةو هةموو كَيشةيةا كة خةَل  هةية و، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثال، ئَيمةش بؤية ثَيداطريي دةكةين كة ثَيويسـت دةكـات دانيشـتنةكانى ليذنـةكانى ثةرلـةمان ِرَيـ        
ى هةبَيت بؤ ئةوةا ئةو ثِرؤذة ياسايانةا كـة ِروويشـتونةتة بـةر    خبرَيت و، دانيشتنةكانى ليذنةكان بةرهةم

دةستييان ِراثؤرتى لةسةر حازر بكةن و بييهَينن بـؤ دةسـتةا سـةرؤكايةتى بـؤ ئـةوةا بيخةينـة بةرنامـةا        
كارةوة، ئةو كاتة دانيشتنةكانى ثةرلةمان مومسري دةبَيت ليذنةكان بةباشى ئيشـي خؤيـان دةكـةن، تـا ئَيسـتا      

ؤرتَي  لة بيةن ليذنةكانى ثةرلةمانةوة نةهاتؤتـةوة بـؤ ئـةوةا بيخةينـة بةرنامـةا كـارةوة، بؤيـة        هيض ِراث
 ئَيمة داوا لة ئَيوة دةكةين كة ثابةندبن بة كاتى دانيشتنى ليذنةكانى ثةرلةمان، كا  سابر فةرموو.

 بةِرَيج: سابر حممود:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سبم لةسةر بابةتى بريؤكـة دسـة بكـةم، دةتـان طَيِرمـةوة بـؤ يةكـةم جـار كـة          ئةطةر دةراربَيت من ئةخري كة
براي بـةِرَيجم كـا  )عمـر عينايـةت( لـة سـةر بريؤكـة باسـى كَيشـةا سـايلؤكان و طـةمنى كـرد، بةبـةِرَيجتامن              
 ِراطةياند دةستةا سةرؤكايةتى ئةم دةرطاية نةكرَيتةوة، ضونكة دةرطا دةكاتةوة بؤ ضةندين بريؤكـةا تـر و،  

لة ئَيستاشدا بابةتى بريؤكة كة مومارةسة كراوة لـةم خؤلـةا ثةرلةمانـدا يةكَيكـة لـة مافـة موحةدةدـةكان،        
بؤية ثَيويست ناكات خبرَيتة دةنطدانـةوة، داواكـارم سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان ِرَيوشـوَينى تـر بطرَيتةبـةر و لـة         

لة دانيشتنَيكى دةرةوةا هؤَلةكـة يـةكة    ئَيستادا بةثَيي بةرنامةا كار بَني بؤ ئةوةا ئةم بابةتى بريؤكةش
 بكرَيتةوة و دةرارا لةسةر بدرَيت، سوثال.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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زؤر سوثال، ئَيستا ذمارةيةكى زؤر لة بريؤكة هاتووتة بةر دةستى ئَيمة لةبيـةن ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة و    
ة طةَل خوَيندنةوةا بريؤكةنني، بةَبم بريؤكة ثَيشكةش بة دةستةا بةشَي  لة ئةندامانى ثةرلةمان خؤيان ل

سةرؤكايةتى دةكةن و داواا ئةوة دةكةن بيخةينة بةرنامةا كارةوة، بؤية ئةمة بؤتة يـةكَي  لـة كَيشـةكانى    
ئَيمــة، كَيشــةا دانيشــتنةكانى ثةرلــةمان، ثَيموابَيــت ئــةم كَيشــةية تادَيــت زيــاتريش دةبَيــت، ضــونكة تادَيــت 

ؤكةكانيش زياتر دةبَيت هةر ئةندامَيكى ثةرلةمان كة دةبينـَى هاوِرَييةكـةا بريؤكةيـةكى بـؤ هـاتووة لـة       بري
شارةكةا خؤا كَيشة و طرفتـى شـارةكةا خؤيـةتى يـان كَيشـة و طرفتـى ضـني و توَيذَيكـة دَيتـة ثةرلـةمانى           

بكات بةهـةمان شـَيوة،    كوردستان بريؤكةكةا ثَيشكةش دةكات، ئةويش حةزدةكات بريؤكةيةكى تر ثَيشكةش
بؤية ثَيويستى بة ِرَيكخسنت هةية، ئةم ِرَيكخستنة بةشَيكى ثةيوةنديدار دةبَيـت بـة و هـةموارةا ثـةيِرةوا     
ناو خؤ كة ئَيمة ليذنةيةكمان بـؤ دروسـت كـردووة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان بـؤ ئـةوةا هـةموارا ثـةيِرةو           

يية دةتوانن كارا جدا لةم مةسةلةية بكةن ئةم ثرسة بة بكةن، ئةو بةِرَيجانةا كة ئةندامن لةو ليذنة كات
تــةواوةتى لــة ثــةيِرةوا نــاوخؤ ِرَيــ  خبــةن بؤئــةوةا ئــةم كيشــانةا ىَل دروســت نــةبَيت كــة ئــةم جيــاوازا    
بريوِرايةا ىَل دروست نةبَيت لةناو ثةرلـةمانى كوردسـتان، بـةَبم بةشـَي  لـة ِراا ئةنـدامانى ثةرلـةمان بـةو         

( سـةعات ئـةو بريؤكانـة خبرَينـة بةردةسـت دةسـتةا سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان و         48ماوةا )شَيوةية بؤ كـة لـة  
دةستةا سةرؤكايةتى تاو توَيي بكات، بـجانن ئايـا ثَيويسـتة لـة دانيشـتنى ثةرلةمانـدا خبرَيتـة ِروو يـان نـا ،          

ثَيموابَيـت ئـةم    ئةطةر ئةو كاتة ئةنـدامانى ثةرلـةمانيش ئيعرتازَيكيـان هـةبوو دةتوانرَيـت ئـيعرتاز بطرَيـت،       
بريؤكةية بريؤكةيةكى باشة لةبيةن دةستةا سةرؤكايةتيشةوة ئـةم بريؤكةيـة ثةسـةندة، كـار بةمـة بكـةين       

( سةعات ثَيش ئةوةا دانيشتنى ثةرلةمان ئةمام بدرَيت بريؤكةكةت ثَيشكةش بةدةستةا سـةرؤكايةتى  48)
اوة لـة دانيشـتنى ثةرلةمانـدا ثَيشـكةش     بكرَيت و، دةستةا سةرؤكايةتى سـةيرا بكـات و ئةطـةر زانـى طومـ     

بكرَيت ئةوا دةخياتة بةرنامةا كارا ثةرلةمانةوة و ئةطةر نة ئةوكاتة ئةنـدامانيش بؤيـان هةيـة ئـيعرتازا     
لةسةر بطرن، ئةطةر ثَيتان باشبَيت بةمة كؤتايي ثَي دةهَينني تا تةعديلى ثةيِرةوا نـاو خـؤ سـةبارةت بـةم     

ةوا ناو خؤدا ئةم بابةتـة بةشـَيوةيةكى ورد موعالةجـة بكرَيـت، بـةَلَى كـا        ثرسة و، لة هةمواركردنى ثةيِر
 باثري فةرموو.

 
 بةِرَيج باثري كامةب:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةوةا جةنابتان ثةسةندة، بةَبم تةنها وةكو بِريار نةبَيت وةكؤ عورفَيكى ثةرلةمانى كارا ثَيبكةين، بـةِراي  

 من ثةسةندة، سوثال.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 بةَلَى، خاتؤ ظاَب فةرموو.
 بةِرَيج د.ظاَب فريد:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤ حةل كردنى ئةو كَيشةية، بابةتةكة بة موتَلةدى هاتووة، بةَبم ماددةكة زؤر روون و ئاشكراية ئةوةا كـة  

ــ  كــ     ــووتريش كاتَي ــةكانى ثَيش ــة خؤل ــراوة ل ــةيِرةو ك ــةبووة    ث ــةكى ه ــةمانَي  بريؤكةي ــدام ثةرل ــةر ئةن ة ه
بريؤكةكةا موباشةرةتةن ثةيوةندا بة حكومةتةوة هةبووة سةرؤكايةتى ثةرلةمان ديراسةا كردووة و دوا 
جاريش بةشَيوةيةكى راستةوخؤ ناردوويةتى بؤ حكومةت، يةعنى زؤربةا بريؤكةكان ئةوة نةبووة لة هـؤىَل  

ئــةوةا نةســةكة وازحــة ناَلَيــت لــة جةلســة ئةنــدام ثةرلــةمان ثَيويســتة   ثةرلــةمان و لــة جةلســةكان لةبــةر
بريؤكةكــةا خباتــة ِروو، دةَلَيــت بريؤكةكــة و فكرةكــة تــةرح دةكــات بــؤ ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان، بؤيــة ئَيــوة  
دةتــوانن لــة ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان ئــةوةش ِرَيطــا ضــارةيةكة هــةتا تةعــديلى ثــةيِرةوا نــاو خــؤ دةكــرَينت   

ــَيوةية ــؤ        بةش ــةت ب ــؤ حكوم ــةن ب ــةا بك ــرن و ِرةوان ــار وةربط ــةزةر ئيعتيب ــة ن ــة ب ــةو بريؤكان ــر ئ كى موباش
 ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةا كة ثَيوة دةناَلَينَى، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة ثةيِرةوا نـاو  زؤر سوثال، ئةمةش ديسانةوة يارمةتيدةرمان دةبَيت، خؤا ئةوةا كة باسي بريؤكة كراوة ل
( كة تايبةمتةندة بةكارنامةا ثةرلةمان و كؤبوونةوةا ثةرلةمان، بةَبم ئةو بريؤكانةشـي  54خؤ لة ماددةا )

كة ئَيمة وةكو دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان زانيمان ثَيويست ناكات لة دانيشتنى ثةرلـةمان بـال بكرَيـت    
ا ىَل وةربطرَيـت، ناخيةينـة تةسـويتةوة بـؤ ئـةوةا      ردرَيـت بـؤ حكومـةت بـؤ ئـةوة     َيدةتوانرَيت راستةوخؤ بن

( 48كَيشة دروست نةبَيت لة ناو ثةرلةماندا، بةَبم ئَيستا ئةطةر بةم ثَيوةرة بَيت تـةنها يـة  بريؤكـة ثـَيش )    
سةعات بة ئَيمة طةيشتووة و ئةوةا كة ئَيمة سةيرمان كردووة لة دةستةا سةرؤكايةتيش بريؤكةيةكى زؤر 

بارةت بــةو بارودؤخــةا كــة ئَيســتا هاتؤتــة كايــةوة لــة هــةرَيمى كوردســتان، كــا  ســهراب   ِرَيــ  و ثَيكــة ســة
( سـةعات  48كايةتى كـردووة ثـَيش )  )ميكايل(يش بة هةمان شَيوة بريؤكةيةكى ثَيشكةش بـة دةسـتةا سـةرؤ   

ة د.فرست صؤفى بريؤكةيةكى ثَيشكةش كردووة سةبارةت بة بار و طـوزةرانى هاووَلاتيـان، ئـةم دوو بريؤكةيـ    
ئَيستا لة دانيشتنى ئةمِرؤ دةخرَيتة روو، دواتر هةر بـةِرَيجَي  هـةر بريؤكةيـةكى تـرا هةيـة دةتوانَيـت بـة        
نووسراو ئاراستةمان بكات بؤ ئـةوةا لـة دانيشـتنةكانى تـرا ثةرلـةمانى كوردسـتان سـوودا ىَل وةربطريَيـت،         

 بةِرَيج د.فرست فةرموو بؤ خستنة رووا بريؤكةكةت.
 صؤفى على:بةِرَيج د.فرست 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[رؤذ 15تا  10بةناوا خواا طةورة و ميهرةبان، ئةو بريؤكةيةا كة ئَيستا دةخيوَينمةوة بةرهةمى ]

كاركردنة لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان، لةطةَل سةنديكا ثيشةييةكان، هةروةها سةردانى مةيدانى بؤ 
حيانةا كؤمةَلطا كة ئَيستا بة دةست ئةو دةيرانةا دارايى هةرَيمى كرَيكاران و جوتياران و هةموو ئةو شةر

كوردستانةوة دةناَلَينن، راثؤرتةكة لةبةر دةستى ئَيوة داية، بؤية تةنها ثؤختةيةكى دةخةمة روو، دواتر بؤ 
ةو ئَيوةية كة ط توطؤا لةسةر بكةن لة دانيشتنةكانى داهاتوو، بؤ ئةوةا بتوانني لةطةَل حكومةت كةمَي  ل
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موعانات و ئَيش و ئازارانةا كة كةمدةرامةتانى كوردستان هةيانة كةمى بكةينةوة، تةبعةن هةر ناونيشانى 
ئةم راثؤرتة ئةم ثَيشنيازانة تايبةتن و بةثةلةن و لة بةرذةوةندا خةَلكى كةمدةرامةت لة ذَير كاريطةرا 

بِريارا ئيستيسنائى هةية، بةَلام تا دةيرانى دارايى، جةنابتان دةزانن دؤخى ئيستيسنائى ثَيويستى بة 
ئةمِرؤ كة ئَيمة دسةا لةسةر دةكةين حكومةتى هةرَيمى كوردستان زؤر كةمتةرخةم بووة بؤ دةركردنى 
بِريارا ئيستيسنائى لة بةرذةوةندا خةَلكى كةمدةرامةت و بؤ كةمكردنةوةا بةشَي  لة موعاناتى ئةم 

ة كردووة و كَيشةكةمشان دةست نيشان كردووة ئَيستا خاَل بة خاَل خةَلكة، بؤية كؤمةَلَي  ثَيشنيازمان ئاماد
دةخيةينة بةر دةستى بةِرَيجتان، ئةوةا كة ثةيوةستة بة خاَلى يةكةم، باج و رسومات و طةِراندنةوةا 

[هةزار كؤمثانيا هةية، تا 22ثَيشينةكان و غةرامة و ئةدساتةكان، أ: باج، لة هةرَيمى كوردستان نَيجيكةا ]
[هةزار لة بةرَيوةبةرايةتى طشتى باجةكان و خان و بةرةا مريا تؤمار كراون، واتا ئةوانى 14ستا تةنها ]ئَي

[هةزار كومثانياية ئةطةر كارا ئةهلى بكةن باج نادةنة حكومةت، رَيذةا باج لة 8تر كة نَيجيكةا ]
دوو منوونةم خراوةتة  هةرَيمى كوردستان بة بةراورد لةطةَل بةغداد زؤر زؤر كةمرتة، بؤ منوونة]كة

%[ة، باجى موداوبت لة بةغدا 9%[ة، بةَلام لَيرة ]20روو[: باجى دابينكردن ]جتهيج[لة بةغدا ]
%[ة، هةروةها ئيع ائاتى زةريبى لة هةرَيمى كوردستان زؤر زؤرة، تةبعةن ئةوانةا بال 6%[ة، لَيرة ]18]

زؤر بَوو  زياتر لة ثَينج سةد ميليؤن دينار دةكةم هةمووا لة بمة بة بةَلطة، بة ثارضة هامَيشَيكى 
كومثانيا ئيع ا كراوة، و هةروةها كؤمثانياكانى نةوت و طاز لة هةرَيمى كوردستان بة تةواوا تا ئَيستا 

[ا نةوت و طازا 2007لة ساىَل  22باجيان نةداوة ئةمةش ثَيَةوانةية لةطةَل ماددةا ضل لة ياساا ذمارة ]
ئيع ايانةا باسم كرد بة هيض شَيوةية  لة رووا ياسايييةوة نابَيت، ضونكة هةم هةرَيمى كوردستان، ئةو 

سةثاندنى باج و زةريبة و هةم ئيع اكردنى دةبَيت بة ثَيى دانون بَيت، هةروةها ئةوةا زؤر جَيطةا 
[ بوويتة شوَينَي  بؤ ئةوةا باجى هةرَيمى 2008و  2007دَلطرانية ثةرلةمانى كوردستان لة ساَلى ]

ردستان بؤ ئاستَي  دابةزَيت كة ئةمِرؤ باسى دةيرانى دارايى دةكةين بة داخةوة ثةرلةمانى كوردستان كو
بةرثرسيارَيكى سةرةكيية، ئةو بِريارانةا كة دةرا كردوون و ئةو دانونانةا كة تةعديلى كردوون بة ثلةا 

ردات بَيت و تةنها نوَينةرايةتى يةكةم لة بةرذةوةندا خةَلكى مةب  بووة وةكو ئةوةا ئَيرة ئةمومةنى لؤ
ئةوان بكات، ئَيستا ضةند منوونةية  دةخةمة روو، لةبةر كات تةنها بريؤكةكان ثَيشكةش دةكةم، ئةوةا 
ثةيوةست بووة بة تةعديل كردنى هةندَا دانون كة ثةيوةست بووة بة زةريبة، ئةطةر لة دانونةكانى 

ر بينايةا سَى تابق بةسةرةوة بؤ سَى ساَل ئيع ا كرابَى، [ دةرضوونة، باج لةسة69و  59ثَيشووتر كة لة ]
[ ساَل ئيع اا كردووة، ئةطةر لة دانونةكانى زةريبةا ثَيشووتر ئةوةا 7بةَلام ثةرلةمان تةنها بؤ ]

[ ثارضة زةوا 100ثةيوةست هةية، ئةو كةسةا كة لة ئةمامى تةعويجا ئيت ا كردنى زةويةكى زيراعى ]
لة زةريبة بةخشراوة بة ثَيى تةعديلى ثةرلةمانى كوردستان، بةَلام ثَيشرت يةكسةر  [ ساَل3وةرطرتووة تا ]

دةبواية باج بدات، ثَيشووتر هةر هاووَلاتيية  ئةطةر زةوا هةبواية تةنيا بؤ ية  جار دةتوانرا لة باج 
ب رؤشرَيت و  ببةخشرَيت، بةَلام ثةرلةمانى كوردستان وا تةعديلى كردووة كة ]ما ب نهاية[ هةر زةوية 
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بكِردرَيت، واتة سةد ثارضة زةوا، سةد جار ئيع ا دةكرَا لة باج و زةريبة، ماناا واية ثةرلةمانى كوردستان 
واا كرد كة رَيذةا زةريبة لة هةرَيمى كوردستان كة دسةشم كردووة لةطةَل جيهةتى مةعنى، ئَيستا باجى 

كاتة مووضةا ية  مانطى وةزارةتى ثةروةردة كة [مليار دينارة ساَلانة، كة نا160هةرَيمى كوردستان ]
[ مليار دينارة، ئةمة بة راستى واا كردووة رَيذةا باج زؤر دابةزَيت، بؤية ئةركى ثةرلةمانى 162ثَيمواية ]

كوردستانة بة دةرةجةا يةكةم ئَيمة ثَيداضوونةوة بةم ياساية بكةين و بة شَيوةية  تةعديلى بكةين كة 
ةوة ئاستى خؤمان، وا خؤمان رَيكخستبوو كة ثارة هةروا بة ئاسانى بؤمان دَيت، بؤية بة رَيذةا باج بطةِرَيت

راستى ئَيمة دةبَيت ئيعتيماد بكةينة سةر سةرضاوةكانى تر، جطة لة نةوت و ئةوةا لة بةغداد بؤمان 
ستا دةهات، بؤية بة كورتى لة سةثاندنى باج و لة وةرطرتنى باج كَيشةا زؤر طةورةمان هةية و ئَي

كؤمثانياكان دةردارا زؤرا حكومةتن، ئةطةر بَيت و ئةو باجةا كة ئَيستا دةردارن بيدةن بةشى 
[مانطى وةزارةتى ثةروةردة دةكات، ئَيستا ئةوةا دةرارة بيدةن بةشى شةش مانطى وةزارةتى 6]

ئيستيسمار ياساا  ثةروةردةية كة بيدةن بة فةرمانبةران و مامؤستايان، هةروةها بة داخةوة بة ثَيى دانونى
[ساَل ئيع ا كراون لة 10وةبةرهَينانى هةرَيمى كوردستان، هةموو كؤمثانياكان، هةموو وةبةرهَينةرةكان ]

زةريبة كة هةموو ئةو مؤَلة طةورانة و هةموو ئةو فةناديقة طةورانة ]مخسة موم[انة ئةو يةكةا 
ئَيستا باجيان نةداوة، هةموو ئةو %[ يةكةا نيشتةجَيبوون تا 90نيشتةجَى بوونة طةورانة، كة ]

[ساَل ئيع ا كراون لة 10مةشروعة طةورانة كة بة ثَيى دانونى ئيستيسمار كة لةو ثةرلةمانة دةرضووة ]
زةريبة، رسوماتى كارةبا، تةبعةن رةضاوا ئةوةم كردووة ية  خاَل نةم نووسيوة كة ية  دينار لةسةر 

رانى ئابووريية، لةبةر ئةوة هةر خاَلَيكم نووسيوة حسابى حكومةت زياد بكات، لةبةر ئةوةا دةزامن دةي
ئةوةم كردووة كة ية  فلس لةسةر شانى حكومةت زياد نةكات، بةَلام رسوماتى كارةبا ئَيستا ماَل هةية سَى 
مانطى لةسةر كؤبووتةوة، ئيَستا ناتوانَيت بيدات هةر نةيدات باشرتة يان بؤا بكةية ئةدسات  بؤية وا باشة 

يارَي  دةربََيت كة بة دستى درَيذخايةن ئةو ثارانةا لةسةرا كؤبوويتةوة بيدات، خاَلى تر كة بِر
ثَيشينةكان، بة راستى ئَيستا سَى مانطة مووضة نةهاتووة و خةَل  هةية ثَيشينةا تةسجيل كردنى ئةو 

َيت سَى مان  دةعوا خانووةا لةسةرة يان سةيارة يان كةل و ثةىل ناو ماَلى لةسةرة، ئةطةر بِريارَي  دةربَ
دذا ئةوان نةجوولَيندرَيت يان غةرامةيان نةهَيتة سةر، ضونكة ئةوانةا دةرزا بانكيان كردووة بة ثَيى 
دانونى بةغدا كار دةكةن غةرامةيان دَيتة سةر، ئةطةر حكومةت هاوكاريان بَيت تا سَى مانطى تر دةعوايان 

ئةمة زؤر باشرت دةبَيت، لة خاَلى ديكة ئؤتؤمبَيلى ذمارة  لةسةر نةجووَلَيندرَيت و غةرامةيان نةهَيتة سةر
كاتى و تةسدير، من خةَلكى طوندم، ئةو خةَلكةا دانيشتووا طوندة و هةذارة، سةيارةا كةم نرخى كريوة، 

[ وةرةدة دةكات بةَلام لةوانةية 60ئةمانة تابلؤا تةسدير يان ذمارةا كاتى ثَيوةية، سةيارة هةية ]
ارة، لةبةر ئةوةا ضةند ساَلة ذمارة نةكراوة، بؤية لَيرة دوو رَيطة ضارة هةية، يان ئةو [وةرةدة دةرد65]

سةيارةية حكومةت لَيى بطةِرَيت و هيض دازانج نةكات يان هةم لةبةرذةوةندا هاووَلاتى هةذار، هةم لة 
بكرَيت، بؤ  ا عئي يتة سةرؤبةرذةوةندا حكومةت نيسبةيةكى باش لةو غرامةيةا كة ضةندين ساَلة كةت
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%[ 90% بؤ 80ئةوةا هةم خاوةن سةيارةكة كة هةموو زياتر خةَلكى هةذار و فةبحينن نَيجيكةا ]
غةرامةكةا بَيتة خوار، هةم لةوكاتة دةضن ثارة دةدةنة حكومةت هةم ئةو خةَلكة هةذارة دةبَيتة خاوةن 

سةبارةت بة ئةدساتةكان و  سةيارةكى تابلؤ و لة رووا ئةمنيشةوة تةسةور دةكةم كارَيكى زؤر باشة،
ثَيشينةكان وةكو باسم كرد كة زؤر طرنطة لةو بارةيةوة حكومةت دسةيةكى هةبَيت، ئةوةا تريان سةبارةت 
بة كرَيى خانوو، يةكَي  لة كَيشة هةرة طةورةكان كة ئَيستا رووا لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان كردووة 

ةطةر دانيشتم كة ئةوانةا ضاثخانةيةكى بَووكيان هةية كَيشةا كرَيى خانووة، من لةطةَل ضةندين ثيش
[وةرةدة كرَيى خانوو دةدةن ئيشيان 50يان  40يان ئةوانةا كة ضاككةرةوةن، ئَيستا لةبةر ئةوةا ]

وةستاوة، ئَيستا هةموويان خةريكن ئي ةل دةكةن، ئَيوةش دةزانن ختورةتى لة ناوضوونى تةبةدةا 
نيسبةت ئةو خةَلكة هةذارة بة هؤا هاتنى عةرةبَيكى زؤر و بة هؤا  وةسةت ضةند موشكيلةية، بؤية بة

[ بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 2003هاتنى ئاوارةا زؤر، ئَيستا كرَيى خانوو زؤر زؤر بةرزبؤةتةوة، لة ساَلى ]
تى [مان دةركرد دةسةَلامتان داية حكومةت، طومتان حكومةت ئَيوة دةسةَلا32ئَيمة لةو ثةرلةمانة بِريارا ]

خانوو تان هةية، كرَا كةم بكةن يان زياد كةن، بة ثَيى ئةوةا من لة خةَلكى ئابووريم ثرسيوة، بة ثَيى 
ئةو دةيرانة ئابوورييةا ئَيستا هةية ئةو دؤخة خراثةا ئَيستا هاووَلاتى تَيداية، ئةطةر خراثرت نةبَيت لة 

تيسنائى لةم بارةيةوة دةرنةكردووة، ضونكة بة [ باشرت نيية، بةَلام تا ئَيستا حكومةت بِريارَيكى ئيس2003]
[، رَينمايية  دةرضوو كرَيى خانووا سةكةنى ئةوةا خةَلكى تَيداية 2003لة ساَلى  1ثَيى رَينمايى ذمارة ] 

%[ هاتة خوار، بؤية لةم دؤخةي كة ئَيستا ئَيمة 25%[هاتة خوار، بؤ ئةوانةا مةحةبتى تيجاريش ]30]
جارَيكى ديكة لة ثةرلةمان تةخويلَي  بيدةينة حكومةت بؤ ئةوةا  تَييداين، من ثَيم واية

ثَيداضوونةوةية  بة مةسةلةا كرَا دا بكات، ضونكة شةوانة لة دةزطاكانى ئيعةم دةبينني كة خةَل  ضةند 
 ثةرَيشانة، ضةند سةرطةردانة لة دةست زؤرا كرَيى خانوو، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيج د.فرست تكاية ئاطات لة كات بَيت، راثؤرتةكة بة زوويى بيخوينةوةو كورتيشى بكةوة.بةِر

 
 فرست صؤفى على: بةِرَيج د.

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ دانونى ذمارة 2008بةَلَى، لة هةمووشى زياتر ئةوةية كة ثةرلةمانى كوردستان جارَيكى تر لة ساَلى ]

، بة ثَيى ئةم تةعديل كردنة ئةطةر بة كورتى بيخةمة بةردةم تان، [ا تةعديل كرد1979ا ساَلى 87]
ار العقار[، كة ئةم جي[، كة لة با منة، دانونى ]ا1979لة ساَلى  87ماددةا سَى هةية لة دانونى ذمارة ]

دانونةا تةعديل كرد ماددةا سَيى راطرت، كة ماددةا سَيى راطرات بةو ماناية بوو كة خاوةنى خانووةكة 
هةية كرَيَيةكة دةربكات، بةَلام بة ثَيى ئةم دانونة ماددةا سَى، هةتا كرَيَى دةفعى حوجرةكة بدات بؤا 

و ثارة بدات و بيةوَا لة خانووةكة مبَينَيتةوة ساحيبى خانوو ناتوانَيت دةرا بكات، ئةوة لة راستى دا لة 
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خانوو دانومنان دةركرد، لةبةر جياتى ئةوةا لة بةرذةوةندا كرَيَى دةرا بكةين لة بةرذةوةندا ساحبى 
ئةوةا ئةمة تةتبيق نةبوو، ساَل بة ساَل ثةرلةمانى كوردستان ناضارة كاركردن بة ماددةا سَى لةم دانونة 

[ا هةَلوةشاندةوة، ئَيستا 2008ا ساَلى 9[ بة تةواوا دانونى رةدةم ]2013درَيذ بكاتةوة، لة ساَلى ]
بووة نازانن كار بة كامةيان بكةن، كة دةَلَين بطةِرَيوة بؤ دانونى  دةوائريا تايبةمتةند كَيشةيان بؤ دروست

[ دانونى مةدةنى كة لةسةردةمى مةلةكى دةرضووة، دانونَيكى باشة، بةَلام ئةو 1951ا ساَلى 40رةدةم ]
بابةتة لة بةرذةوةندا كرَيَى دا نيية، بؤية طرنطة ثةرلةمانى كوردستان لةمةشدا ثَيداضوونةوة بكات و بة 

[ا دانونى ئيجار نوَا بكاتةوة، كرَيكاران و ثيشةطةران، 3شَيوةيةكى نيهائى نة  ساَل بة ساَل ماددةا ]
ئةوةا كة بة دواداضوومنان بؤ كردن لة رؤذا دروست بوونى دةيران تائةو كاتةا كة لةطةَل جةنابتان دسة 

سائيةم ب نةبووة، لة مةيدانةكانى [هةزار كرَيكار بَيكارة، ئةمة جطة لةو كرَيكارانةا كة ئيح85دةكةين ]
كار، لةسةر شةدامةكان بؤ كار كردن دةوةسنت و ثاشانيش بة بَي هيوا بة دةستى بةتاَل دةطةِرَينةوة ماَل، 

%[ ذوورا فةناديقةكان بةتاَلة، بؤية رؤذانة كرَيكار ئيجن 80ضونكة هيض ئيشَي  نيية و هةروةها ]
هةزار ثيشةطةر هةية وةكو باسم كرد و ئةو ثيشةطةرانة لةبةر زؤرا دةدرَيت، لة كوردستان زياتر لة بيست 

كرَيخانى و بَيكارييان وةزعيان لةوثةِرا خراثى داية، بؤية كرَيكاريش ئيستيغةل دةكرَيت بة دةليل رؤذا 
بة شةش هةزار دينارا خؤمان كار بة كرَيكار كراوة كة دةكاتة كةمرت لة ثَينج دوبر، بؤية أ: دةبَى 

ةت رَيطة نةدات كرَيكار ئيستيغةل بكرَيت و ثَيويستة كرَيى رؤذانة ديارا بكرَيت بؤ ئةوةا حكوم
ثيشةطةرةكان ئي ةل نةكةن زؤر طرنطة هةروة  لة خاَلآ ثَيشوو باسم كرد، دابةزاندنى بةشَيكى كرَيى 

خلى، با خانووا طران و هةروةها ثَيويستة حكومةت ئةو كارانةا خؤا دةيكات بيداتة خةَلكى دا
[مليؤن دينار كتَيب ضاث دةكات كة بة يانجة 45منوونةيةكتان ثَي بَلَيم، وةزارةتى ثةروةردة ساَلانة بةشى ]

%[ا لة دةرةوة ضاث كراوة، بؤية زؤر طرنطة بؤ ئةوةا ئيشى 99[مليؤن دؤبر، بةَلام ]495ساَل دةكاتة ]
خناتةوة طةِر، هةروةها سةبارةت بة كرَيكارانى ئةم ثيشةطةرانة نةوةستَيت بيداتةوة خةَلكى ناوخؤيى و بيا

نةدل كَيشةيةكى زؤر طةورةيان هةية، ثَيم واية خؤثَيشاندانيشيان كرد ئةوانةا خاوةنى ثاسن، ئةوانةا 
[ ليرت بةنجين بةشيان ناكات، واا 80خاوةنى كيان و ئةوانةا خاوةنى كؤستةر و سةيارةا طةورةن، ]

[ ليرتة بكرَيتة 80مانى نرخى بةنجين طران بووة، بؤية طرنطة ئةم ]كردووة ثَيم واية لة شارا سلَي
[ليرت، تةنانةت ئةو تةكسيانةا كة لة خةتى خارجى ئيش دةكةن بةشَيكى بةنجينيان بؤ زياد بكرَيت 120]

بؤ ئةوةا كرَيى هاتووضؤ طران نةبَيت لةسةر هاووَلاتى، جوتياران و بةرووبؤمى كشتوكاَلى، بة كورتى سَى 
دةخةمة روو بؤ ئةوةا كاتةكة درَيذةا نةكَيشَيت، ئَيمة بة مةيدانى بة دواداضوومنان بؤ كردووة،  خاَل

جوتياران كة ئةمساَل تةماتةيان كردووة سةيرا ئةو ئةردامانة بكةن، ية  سندوق تةماتة كة سى كيلؤية، 
ينار بة سافى بؤا [هةزار د100[هةزار دينار لة فةبح وةردةطريَيت، كة سى سندوق تةنيا ]10بة ]

[هةزارا بؤ دةطةِرَيتةوة 100[ هةزار لة كرَيى نةدلةكةا دةِروات كة ]200بؤ  150دةطةِرَيتةوة، ضونكة ]
دةطةِرَيتةوة، ئةطةر  انجة بار ب روشَيت ية  مليؤنى بؤمن ثرسيارم كرد ئةطةر جوتيارَي  ساَلى هةمووا ث
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و ئةو خةرجياتانةا هاتوضؤ و ئةوانةا جوتيار بةراوردا بكةا لةطةَل ]تؤ و شةتل و جووت[ و هةمو
ناكاتة ئةوةا كة خةرجى كردووة، بؤية ئَيستا ئاطادارم بة زؤرا ئةو تةماتانة فِرَا دةدةن نايهَينن  ،دةيكات

بؤ عةلوةكان و بي رؤشن، ئةمةش بؤ  لةبةر ئةوةا دةرطا كراوةتةوة بة داضاس يان بة رةمسى لة زؤر شوَين 
بة بَى ئةوةا طومرطَيكى ئةوتؤا خبةنة سةر، بؤئةوةا جوتيارا خؤمان زةرةرمةند  تةماتة داخل دةبيت

نةبَيت، منوونةيةكى تر، ثةتاتة كة زؤربةا زؤرا لة مةنتةدةا بةردةرةشة و ئةمساَل خوشبةختانة 
[هةزار تةنة، بةَلام ثَيشوةختة 95[هةزار تةن بةرهةم هاتووة كة هةموو ثَيويستى كوردستان ]115]

كى دةضوو بؤ بةغداد هةندَيكى تةسدير دةكرد بؤ سعودية، ئيرت لةبةر داعش وةستا، ية  تةن هةندَي
ثةتاتة ساَلى ثار بة هةشت سةد هةزار دةي رؤشت، بةَلام ئةمساَل بة سَي سةدو ثةما هةزار دةي روشَيت، 

ا لةوَيش فةبح زؤر [هةزار بةل خةرجى ثةتاتةكةية، بؤية ئَيست300كة ئَيمة بةدواا داضووين نَيجيكةا ]
زةرةرمةندة، جوتيار زؤر بَيَارة بووة، ئةوةا طةمنيش ثَيشرت بال كرا، ئَيستا ضارسةد هةزار تةن طةمن لة 
مةترسى لةناوضوون داية، لةبةرضى  لةبةر ئةوةا سَيسةدو ثةما هةزار تةن لة سايلؤكان جَيطاا 

ةكان و مةيدانةكان دانراوة، ية  باران ببارَيت ئةو دةكرَيتةوة، بةَلام ضوارسةد هةزار تةن ئَيستا لة شوَين
طةمنة هةمووا مةترسى لةناوضوونى تَيداية، كونرتؤل كردنى نرخةكان كة يةكَيكة لة كَيشةكان درَيذا 
ناكةم، بةَلام بةل دوو منوونةتان دةدةمَى، لة بةندةر عةباسةوة سةيارة تاكؤ حدودا حاجى ئؤمةران كة 

تر دةكات بة ثَينج سةد دؤبر دةطوازَيتةةوة، بةَلام لة حدودةوة تاكو ئَيرة بة هةزار و دووسةد كيلؤمة
[دؤبر دةطوازَيتةوة، كة سةدو ثةما كيلؤمةترة، واتة هيض سةيتةرةية  لةسةر نرس نيية، لة ضؤمان 700]

ةرا غاز بة هةشت هةزارة، لة هةولَير بة شةش هةزارة، كةضى لة هةموو شوَينةكان بة ثَينج هةزار و
دةطرن، ئةمةش بة مليؤنان دةكات و كَى شةريكة لةطةَليان و ضؤن دةِروات ئةمةش ثرسيارَيكة دةبَى لة 

ن[ ئةندامى ثةرلةمان ]كا  عبدالرمح بكةين، سةبارةت بة فةرمانبةران، ثَيشرت براا بةِرَيجمان يحكومةت
بكرَيت، ئَيمة ثاَلثشتى ئةم  ثَيشنيارَيكى كرد كة ية  ساَلى فةرمانبةران بة دوو ساَل خجمةت حساب

فةرمانة دةكةين بةَلام ثَيم واية سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةو ثَيشنيارةا دا بة حكومةت، ئةمة ثةيوةستة بة 
ثةرلةمان لةبةر ئةوةا ئةمة تةنادوز نةكات لةطةَل دانونَي ، ثَيويستة ثةرلةمان بة بِريارَيكى تةشريعى 

ئاسانرت لةمة هةية كة شةش مان  ديدةميان ثَيبدرَيت يان سةرؤكى ئةمة دةربكات، ئةمة ية ، دووةميان 
حكومةت يان سةرؤكى هةرَيم يان وةزيرا تايبةمتةندا فةرمانبةرةكة سوثاسنامة ثَيشكةشى فةرمانبةرةكة 

[ بة ثَيى دانونى انظباط موظفي  ال ولةبكات بة هؤا خؤراطرا و ئةمةشيان ديسان بة ثَيى دانونى ]
[، زؤر بة باشى روونكراوةتةوة، هةم ئةو عقوباتانةا كة لة سةرَيتى كة هةر 1991َلى ا سا14ذمارة ]

سوثاسنامةية  ضةندا رةش دةكاتةوة و ضؤن ديدةم وةردةطرَيت، ئةمةيان زؤر طرن  دةبَيت و هةروةها 
حاَلى  داوا دةكةين كة دواا وةزارةتى ثَيشمةرطة وةزارةتى ثةروةردة مووضة وةربطرَيت، ضونكة بة راستى

مامؤستا زؤر ثةرَيشانة و لة دواا ئةوانيشةوة كةل و كارا شةهيدان، ئةوةا تريان خاَلى حةوتةم، كة 
خةريكة دةطةمة كؤتايى نةشتةرطةرا و عيادة و ثشكنينى تةندروستى يةكَيكة لةو خاَلانةا كة بة راستى 
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َيستا حكومةت بِريارَي  بدات كرَيى بؤ هةذار بؤتة مؤتةكة، كة بة تةواوا هةراسانى كردوون، بؤية طرنطة ئ
عةيادة لة ثَينج هةزار دينار بَيتة خوار بؤ هةموو فحوساتى تر نيسبةية  بَيتة خوار، ضونكة بة بةراورد 
لةطةَل هةموو ئةو شوَينانةا دةوروبةريشمان ئَيمة ثرسيارمان كردوة تةنانةت لةطةَل توركياش ئَيرة زؤر 

ةرا و ئةوةا كة لة بوارا توب، بؤية وةزارةتى تةندروستى لةطةَل زؤر طرانرتة، فحوسات و نةشتةرط
سةنديكاا ثجيشكان حةدة سنوورَي  بؤ ئةمة دابنرَيت، ئةوةا تريان خانةنشينية كة لةوانةية لة 
داهاتوودا دسةا لةسةر بكةين، لَيرة لةبةر كةمى كات باسى لَي ناكةم، ئةوةا تريان تاثؤ كردنى زةويةكانة، 

، طرنطة بة تةواوا وةستاوة، بؤ ئةوةا جوولةية  بكةوَيتة بازاِر ةبةر ئةوةا جووَلةا بازاِربة راستى ل
وةزارةتى شارةوانى كة ثَيم واية خةريكيشن بةَلام ثةلة بكةن لة تاثؤ كردنى ئةو زةويانةا كة كارتيان 

ةكان، طرنطة زوو بَيتة هةبووة، خاَلى دووةم، دانونَي  ئامادةبوو لةسةر مةشروعَي  لةسةر خانووة تةجاوز
، لة كؤتاييدا دةمةوَا ثةرلةمان بؤ ئةوةا كارا لةسةر بكةين وةكو باسم كرد جوولةية  بكةوَيتة بازاِر

بَلَيم، ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان نوَينةرايةتى هةمو كوردستان دةكةين بة هةموو ضني و توَيذةكان و 
ام لة دوناغى ئةمِرؤ ئةوةا زياتر و زياتر ثَيويستى بة دةبَى بةرذةوةندا هةموويانيش بثارَيجين، بةَل

ثاَلثشتى و ئاوِر لَيدانةوةية ضينى هةذار و كةمدةرامةتن، دةبَيت ئةوةا ثَيمان دةكرَيت بيكةين بؤ ئةوةا 
كةمَي  لة ئَيش و ئازار و خةمةكانيان كةم بكةينةوة، هةر بؤيةش زؤر ثَيويستة ليذنةكانى ثةرلةمان 

ثَيى ثسثؤرا خؤي بةشدار بن لة داِرشتنةوةا ئةم ثَيشنيارانة، هةر لَيرةشدا داوا لة سةرؤكى  هةريةكة و بة
[ لة ثَيِرةوا ناوخؤا ثةرلةمان ئةو ثَيشنيازانةا كة 17لة ماددةا  10ثةرلةمان دةكةم بة ثَيى برطةا  ] 

ةندكردنى وة  راسثاردةا ثَيشكةشم كرد بيان خاتة بةردةم ئَيوةا بةِرَيج و دواا ديراسةكردن و دةوَلةم
دةينة حكومةت و ببَيتة هةوَلَيكى بة كؤمةَل، دوا وشة ئةوةية كة يثةرلةمان يان وة  بِريارا ثةرلةمان ب

دةمةوَا بَلَيم، طةىل كوردستان لةطةَل ئَيمة ثشووا زؤر درَيذ بووة و تةحةموىل نةهامةتى و دةردةسةرا 
رة ثَيويستمان بة ثةرلةمان و حكومةتَيكة كة هةست بة زؤرا كردووة، لةبةرامبةر ئةم خةَلكة خؤراط

 بةرثرسيارَيتى بكةن و لة ئازارا ميللةتةكةيان تَيبطةين، زؤر سوثال بؤ تةحةمولتان و طوَيطرتنتان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضةندين بريؤكةا لة خؤ زؤر سوثال بؤ بةِرَيج د.فرست صؤفى بؤ ئةو راثؤرتةا كة ئامادةا كردبوو كة 
طرتبوو، ئَيمة ئةم راثؤرتة ئاراستةا ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين بة تايبةتى 
ليذنةا دارايى و ئابوورا و ليذنةا كشتوكاَل و ئاودَيرا، بؤ ئةوةا بة زووترين كات ئةو بابةتانةا كة 

ة دةتوانرَا كارا تَيدا بكرَيت لةطةَل حكومةت تاوتوَا ثةيوةنديدارن بة طوزةرانى خةَل ، بة شَيوةية  ك
بكرَيت و لة دانيشتنةكانى داهاتووا ثةرلةمان بكرَيتة بِريارا طوماو بؤ باشرت كردنى بار و طوزةرانى 

ا و داراييةا كة رووا لة ةا بار دورسى ئةو دةيرانة ئابوورهاووَلاتيانى هةرَيمى كوردستان و كةم كردنةو
دستان كردووة لةسةر شانى ئةوان، دوا بريؤكة بريتية لة بريؤكةا ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيج كا  هةرَيمى كور

 سوهراب ميكائيل با فةرموَيت بريؤكةكةا ثَيشكةش بكات، باشة خاتوو بةهار فةرموو،
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 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ليذنةا ياسايش بكرَيت، ضونكة ثَيم واية راثؤرتةكةا كؤا ئةو راثؤرتةا بةِرَيج دكتور، ئاراستةا 
سيستةمى ئابوورا هةرَيمى كوردستان دةخاتة ذَير ثرسيارةوة، ئَيمة حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
تةبةننى كةرتى بازاِر و حكومةتى كردووة، ئةمة بةرةو سيستةمى سوشياليستى دةبات، بؤية تَيكةَلةيةكى 

 دةكات لة رووا ياسايشةوة ثَيداضوونةوةا تَيدا بكرَيت، زؤر سوثال.لةم جؤرة هةية ثَيويست 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

رتةا لة خؤ طرتووة، فةرموو ئاراستةا هةموو ليذنةكانى ثةيوةنديدارا دةكةين كة بابةتةكانى ئةم راثؤ
 هراب،كا  س

 هراب ميكائيل حممدامني:بةِرَيج س
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكى

ب هاتنا داعش هةمى ناخؤشى و ئاريشة هاتنة دةظةِرَا، ذبةر كار و كريارَين وان يَين دِرندة،سةدان هةزار 
ئاوارة بةرةو هةرَيما كوردستانَى هاتن و لَيرةدا ذ دل سوثاسيا خةَلكَى خوة يَى خوشتظى دكةين ئةوَين كو 

َ  هاريكاريَى بؤ درَيذ كرا هةمى رةنطَيت هاريكاريَى ل دلَين خؤ و مالَين خؤ ظةكرا بؤ وان ئاوارةيان، دةس
دويحم ثَيََيبوونا خؤ، بَى كو بةرَا خؤ بدةنَى ة نةتةوة و ة ئاين و ة بيةنة  د وا دةميدا ئةم زانني 
هةمى طاظا هندة  يَيت هةين ظان طاظدانا بؤ خؤ ئيستيغةل دكةن بؤ بةرذةوةنديَين خؤ يَين بةرتةن ، 

سي ظة ئيشارةت دا ب كرَا يَين خانيا و شودا، ئةظة سةر ئةزمانَي خودانَين عةداراتا د.فرست ب سوثا
[دؤبرا بوينة 300] ووخودانَين شودة و خانيا هةروةسا كرَيدارا، نووكة نرخَى خانى و شودا يَين دوودات ب

انى لسةر ظَى [، هةتا بووية ئةطةرَا هندَا رؤذنامَيت جيه900و  800[دؤبرا بووينة ]400[، ل ]600]
[دؤبر ددان، بووية 300ضةندَا دئاخ نت، ثَيشمةرطةهة  دبَيذيت، بةرا داعش بهَين كرَييا خانى من ]

هَيت، ئةز بَيذمة د[ و دبَيذيت، باوةرامن دَا هَيشتا طرانرت لَي 600و بةرا هةيظةكَى بووية  500و  400]
عاملني[ رزدَى هةوة كرا، هيظية خجمةتا هةرَيم وان خودان خانيا كرَييا شودا، ئةظة نةعمةتةكة كو ]رب ال

و هاووَلاتيا دابن داكو خودَا ل هةوة رازا بيت، بريؤكا من ئةوةية بؤ حكومةتَى، هةكة ياسا رَيكَى بدةت 
بِريارةكَى دةربَيخن هةر ئَيكى دخانيةكَى دا يان شودةيةكَى دا، بةرا داعش بَينت كا كرَا ضةندة بِريارةكَى 

ن كرَا ظَى طاظَى ذا بدةت و رَيكَى نةدةنة خودانَين خاني و شودةيان كو كرَا زَيدة بكةن، بدةن كو هةما
ئةم حةز دكةين مافَى هةموويان بهَيتة ثاراسنت يَين خودانَين ملكى بَين يان ذا كرَيدارا بن، بةل هةر 

بريؤكا ئَيكَى كر و بريؤكا  هاووَلاتى و ثَيشمةرطة و فةرمانبةر يَين دبنة دوربانى، ئةظة ب كورتى من بةحسَى
دوويَى هةروةسا ب كورتى، ل دةمةكَى خةَلكة  بؤ ذينطةهَى رَيكخراوا ثَي  دئينيت و دةهان مليؤن و 
سةدان مليؤنا دانَيتة بةر دةستَى وان، كةسَين ثسثؤر كار دكةن كو بجانن ئةطةرَا ثيس بوونا ذينطةهَى 

مةترسيَين ذينطةهَى ضيية و ضةوا ضَى دبن و ضةوا دَا ضيية  ئةطةرَين ثادذبوونا ذينطةهَى ضيية  و 
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بريؤكا دووةم هةروةسا بة كورتي بةحس دكةم، دةمةكَيدا خةَلكة  بؤ ذينطةهَي رَيكخراوا ، ثارَيجن   ببورن
ثَيكدةهَينينت بة دةيان مليؤنان و بة سةدان مليؤنان دادةنَيتة بةر دةسَ  وا، كةسَين ثسثؤر كار دكةن كو 

طةرَي ثيسبوونا ذينطةهَي ضنة  ئةطةرَين ثادذبونا ظَي ذينطةهَي ضنة  مةترسيَيت وَي ضنة  ة بجانن ئة
ئَيش دَي ضَي دبن  ضاوا دَيثارَيجن  ببوورن ئةو بةِرَيجاني ليذنةيا تةندروس  و ذينطة راستة كةسَين 

بكةين دا خجمةتا  ثسثؤرن، بةل ثش  مة بة ضاظَي خؤ دي  مة ديت يا فرة بريؤكة ثَيشكةشي حكومةتَي
وان ذي بكةين و خجمةتا هاووبتي بكةين ذينطةيةكا ثادذ بثارَيجين، خةَلكة  نة  بةل شياية رَيكَين 
زانس  بة كار بَينينت كو دَي ضاوا خؤش طلَيشي خةل كات، يان ذي ئةم بَيذنَي ذ زبلي خةل كات، ذ 

ة فايدة ذ ظي طلَيشي ببينن، ئيعادة تةدوير بكةن، يان بةرمايكَي ماَب خةل كات، بةَلكو طةَلةكا هةوَلداية م
ذي بة رَيكَين زانس  و خؤ لَي خةل بكةين، بؤ منوونة وَبتي يابان سؤتن هةي يا طلَيشي، بةل بة رَيكَين 
زانس ، كةسَين ثسثؤر كو مةترسي نةبينت و زةرةر نةبينت سةر ذينطةهَي، لة وَبتي توركيا ضونكو رَيكةكا 

( 100بةكارهينا شيا بةخؤ مة فايدة ذي لَي ببينني، ب كورتي بةحسَي توركيا بكةم نووكة دشَين )زانس  
هةزار خانيان بةل ل ئةستةنبولَي كةهرابا وان دابني بكةن برَيكا كار ئينانا طلَيشي و بن ئاس كرنا طلَيشي، 

كرَيت دبن، ل )سرييَي، شَيةدزَي(، بةَلَي مةخابين ل هةرَيمَي كوردستانَي ئةظ دميةنَين جان طةَلة  جاران 
ضونكو ئةز كوِرَي وَي دةظةرَيمة ئةز باش دزامن كة موعاناتَيت وان ضنة  ل تةنيشت كؤمةَلطةها، تةنيشت 
ناحيةيا )سرييَي، شَيةدزَي، دَيرةلوكَي، ئةلكانَي ل ئامَيدي( هةتا دَيية هةولَيرَي و دةضية سلَيمانيَي هةمي 

نةشياو دَيتة سؤتن و زةرةرَي ل ذيان و ذيارا خةَلكةكَي دكةتن و ذينطة ثيس  ئةظدا ب شكلةكَي طةلة 
دبينت، ئةطةر ئةز ية  منوونة بينم كاني درذاَلة ئةز بَيذم ئةطةر ئةز ناظ دروست خواندبينت ل تةنيشت 

شتينة هةولَيرَيية بةري ضةند رؤذةكا ئةز ل تةكسيةكا دابووم ل دهؤكي ب شةظ دهامتة هةولَيرَي ئةم طةي
دةظةرةكَي هةمي دوكةَل بوو، من طؤتة شؤفَيرَي ئةظة ضيية  طوتي ئةظة ظَيرَي زبلخانةية ئاطر بةردةدةنَي، 
ئةو دوكةَلة هةتا نَيجيكا هةولَيرَي  خبؤ ئةو طوندَي ل تةنيشت هةولَيرَي دَينت، من طوت ئةظة ة دةظةرة، 

كاني درذاَلةية، ئةم طةهشتينة سةيتةرَي ئةو طوتي ئةظة طوندَي كاني درذاَلةية، هةروةسا كؤمةَلطةها 
برايَين وَيرَي كار دكةن ئةو ئاسايشة ل وَيرَي هةميا دةظَي خؤ طرت بوو، كةمامة ئَيخستبوونَى، يَين سثي، 
من ثرسيار ثَي كر، من طوت خَيرة ئةظة هؤسا دةظَي خؤ طرتي، طوتي ذبةر ظَي يا دوكةَلَي، من هجر كر 

ة، طوتة من ئةظة هةظاَلةكي بؤمة ئيناي ئةطةر هؤسا نةبا ئةم ل ظَيرَي دخةنددني، هةندةكا سةر دابني كرن
بريؤكا من بؤ وةزارةتا تةندروس  و شارةواني ئةظةية كو بجيرتين وةخت هةوَلبدةن ئةظي طلَيشي برَيكَي 

شة رؤذَي دا زانس  بن ئاس بكةن بة دوو ئةطةران، ئَي : دا ئيش دَي ضَينةبن، دا ذينطة ثيس نةبيت ل ثا
 مة فايدة ذي ببينني، سوثال.              

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستا بةرنامةي كار وة  خؤي دةست ثَي دةكةين كـة بِرطـةي يةكـةمي بريتييـة لـة دـةبوَل كردنـي دةسـت         
كوردستان بة ثَيـي ماددةكـاني    لةكار كَيشانةوةي بةِرَيج )ئاري حممد عبدالرحيم( لة ئةنداميةتي ثةرلةماني
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 كـيَ  بـةِرَيجان  هـةمواركراو،  (ي1992) سـاَلي  (ي1) ذمـارة  ،( لة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان    35، 33)

 ثةرلـةماني  ئةنداميـةتي  لة داية عبدالرحيم( حممد )ئاري بةِرَيج كَيشانةوةي لةكار دةست دةبوَلكردني لةطةَل

ايـة دةسـت بةرزكاتـةوة، كـةل لةطـةَل نييـة، زؤر سـوثال، كـَي لةطةَلدانييـة           تك داية  لةطةَل كَي كوردستان 
( كةل لةطةَلدانيية، زؤر سوثال، كةواتة ثةسةند نةكرا، هيض كةسـَي  دةسـ    55تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

دةكـةين  ( كةل لةطةَلدانيية، كةواتة ثةسةند نةكرا، بؤية ئَيمة داواي لَي55بةرز نةكردةوة بؤ دةبوَلكردني، )
لة دانيشتين داهاتووي ثةرلةماني كوردستان ئامادةبَيتةوة، دةست بة كارةكاني خؤي بكاتةوة وةكو ئةنـدامي  
ــة لــة           ــتين ئــةمِرؤمان بريتيي ــةي كــاري دانيش ــةِرَيجان لــة بةرنام ــتان، بِرطــةي دووةم ب ــةماني كوردس ثةرل

اوخؤي ثةرلةماني كوردستان بـة ثَيـي   خوَيندنةوةو ط توطؤكردن لةسةر ثِرؤذة بِرياري هةمواري ثةيِرةوي ن
(ي هـةمواركراو، بـةِرَيجان   1992(ي سـاَلي ) 1( لة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان، ذمـار )     94ماددةي )

ســةبارةت بــة هــةمواركردني ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةمانيش ديســانةوة ئيشــكالييةت هةيــة، لــة ثــةيِرةوي   
وة بؤ بال كردن لة ضؤنيةتي هـةمواري ثـةيِرةوي نـاوخؤ كـة     ناوخؤي ثةرلةمان ية  بِرطةي تةرخان كردو

( هةمواركردني ثةيِرةوي ناوخؤ هاوشَيوةي هةمواري ثِرؤذة بِريـار و  94(ي ثةيِرةوة، لة ماددةي )94ماددةي )
ياساكان مامةَلةي لةطةَل نةكراوة، بةَلكو بة ماددةيةكي سةربةخؤ مامةَلةي لةطةَل كراوة كة دةَلـَي )دةكرَيـت   

( ئةندام و بة رةزامةندي 10مةكاني ئةم ثةيِرةوة هةمووي يان هةندَيكي لةسةر ثَيشنياري سةرؤ  يان )حوك
زؤرينةي ئامادةبووان هـةموار بكرَيـت(، تةبعـةن ئةمـة لـة خولـةكاني ثَيشـووش جيـاوازي بـريو را لةسـةري           

، خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ    هةبووة هةندَي  ثَييان وابووة كـة ثَيويسـت دةكـات ثـِرؤذة بِريـار ئامـادة بكـريَ       
بكرَي، هـةروةها ئـةم ثـِرؤذة بِريـارة بِرواتـة ليذنـة هةميشـةيةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان راثـؤرتي لةسـةر            
ئامادة بكرَي و دواتر بهَينرَيتةوة بؤ دانيشتين ثةرلةمان لة دانيشتين ثةرلـةمان دةنطـي لةسـةر بـدرَيت، بـة      

ةت لةم خولـةش ئـةو كاتـةي كـة هـةمواري ثـةيِرةوي ناوخؤمـان        شَيوةيةكي عوريف لة خولي ثَيشوو بة تةنان
كرد سةبارةت بة ليذنة هةميشـةيةكاني ثةرلـةمان وامـان كـرد كـة ثـِرؤذة بِريارةكـةمان هَينايـة ثةرلـةماني          
كوردستان هةر ئةو رؤذةي كة ثِرؤذة بِريارةكة خراية بةرنامـةي كـاري ثةرلةمانـةوة ط توطـؤي لةسـةر كـرا،       

ان ط توطؤيـان لةسـةر كـرد، بـةَبم لةبـةر ئـةوةي ذمارةيـةكي زؤري ئةنـداماني ثةرلـةمان          ئةنداماني ثةرلـةم 
دسةيان لةسةر ئةو بابةتـة كـرد بـؤ كؤكردنـةوةي راي ئةنـداماني ثةرلـةمان و، رَيكخسـتنةوةي رةئيـةكانيان         

ةي بكـةن  ليذنةي ياسايي ثةرلةمان مؤَلةتيان لة دةستةي سةرؤكايةتي وةرطرت كة بؤ ماوةي دوو رؤذ ديراس
و جــارَيكي تــر لــة دانيشــتنَيكي تــري ثةرلةمانــدا خبرَيتــة روو، ئــةم بابةتــة بابــةتَيكي ئيشــكالييةت ئــامَيجة،  
ــةواوةتي        ــة ت ــت، ب ــةر بكرَي ــاري لةس ــاوخؤ ك ــةيِرةوي ن ــةمواري ث ــة ه ــانةوة ل ــةميش ديس ــات ئ ــت دةك ثَيويس

ات، دواي ئـةوةي كـة ئـةوةمان خسـتؤتة     رَيكبخرَيتةوة، كة ئايا هةمواري ثةيِرةوي ناوخؤ بة ة ئادارَي  دةِرو
بةرنامةي كار هةندَي  لة ئةنداماني ثةرلةمان ديسـانةوة رةئيـان وايـة كـة ثَيويسـت دةكـات ثـِرؤذة بِريـاري         
هةمواري ثةيِرةوي ناوخؤ خوَيندنةوةي يةكةمي بـؤ بكـرَي و بِرواتـة ليذنـةكاني ثةرلـةمان، هـةروةها دواي       

ثؤرتي بؤ ئامادة دةكرَي بهَينرَيتةوة بؤ دانيشـتين ثةرلـةمان و ط توطـؤ    ئةوةي كة لة ليذنةكاني ثةرلةمان را
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لةسةر راثؤرتةكةي بكرَيت، لةبةر ئةوةي لة ثةيِرةوي نـاوخؤ بـة دروسـ  و بـة دةديقـي ئةمـة باسـي لَيـوة         
نــةكراوة و رَيــ  نــةخراوة، لةبــةر ئــةوةي جيــاوازي بــريو را لةســةر ئــةم ثرســة هةيــة، هــةروةها بــؤ ئــةوةي 

تريش سةرداَل نةبينةوة بؤ ط توطؤكردن لةسةر ئةم بابةتة دةخيةينة دةنطدانـةوة كـة ئايـا ئَيـوةي      جارَيكي
ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةن كة ئَيستا لةطةَل خستنةرووي ئـةو ثـِرؤذة بِريـارةي كـة لةبيـةن      

و خبرَيتـة دةنطدانـةوة، يـان     ذمارةي ياسايي ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة ئامـادة كـراوة ط توطـؤي لةسـةر بكـريَ       
ئَيستا خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي بِرواتة ليذنةكاني ثةرلةمانةوةو لة ليذنةكاني ثةرلةمان دواي ئةوةي 
كة راثؤرتي لةسةر ئامادة دةكرَي بهَينرَيتةوة بؤ دانيشتين ثةرلةمان بؤ ئـةوةي دةنطـي لةسـةر بـدرَيت، دوو     

 ست فةرموو.نودتةي نيجامي هةية  بةِرَيج د.فر
 فرست صؤيف علي:د. بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من يةكَي  بووم لةوانةي زؤر بة دواي ئةم مةسةلةيةداضووم، زؤربةي ثرؤتؤكؤلةكاني خولةكاني ثَيشووشم 
سةيركردةوة، ضةندين جاريش ئةو ثةيِرةوةي لةبـةر دةسـتمانداية تةعـديل كـراوة، يـة  جـاريش بـة ثَيـي         

(، يـةعين  94ي كة بؤ ياساييةكي ئيعتيادي كراوة، نةكراوة، لَيرةش ثَيمواية زؤر وازحـة مـاددةي )  ئجرائاتةكان
ئةطةر مةبةس  ئةوة نةبواية كة تةعديل كردني ثةيِرةو جياوازة لةطةَل تةعديل كردني دانونَيكي تر يـان  

( نووسـراوة،  94كـة مـاددةي )  ( نةدةنووسرا، مـادام  94دةرارَيكي تري ئاسايي، بة هيض شَيوةية  ئةو ماددةي )
يةعين حاَلةتَيكي خاصة بـة ثـةيِرةو بؤيـةش ئةطـةر خـاَلَيكي تـريش كـة ئـةوة دةسـةملَييَن، ئةطـةر تةعـديل            
كردني ثةيِرةو وةكو دـانوني ديكةيـة باشـة بـؤ ئَيسـتا ليذنةيـةكي تايبـةتان بـؤ تةعـديل كـردن يـان دانـاني             

وشَيوةي رَيطةكاني تر ثِرؤذة ياساية  ثَيشكةش بكرابوايـة لـة   ثةيِرةوَيكي نوَي داناوة  ئةطةر نا دةكرا بة ها
ليذنةي تايبةمتةند و ليذنةي ياسايي بهاتبوايـة، مانـاي وايـة حاَلـةتَيكي تايبـةت دراوةتـة ثـةيِرةو، بؤيـة بـة          

(ة، دةبَيـت ضـؤن رؤيشـتووة لـة خولـةكاني      94تةسةوري من ئةطـةر بيدةيتـة دةنطـدان ثَيَـةوانةي مـاددةي )     
(، هةروةها بةردةوام بني، هـةروةها ثَيموايـة ئـةوة رَيطـا راسـتةكةية،      94ئيستناد لةسةر ماددةي ) رابردوو بة

 زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ظاَب فةرموو.
 بةِرَيج د.ظاَب فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(دا هـاتووة  94ن ثِرؤذة بِريار و لة نَيوان ثَيشنيار، ئةوةي كة لـة مـاددةي )  ئَيمة دةبَي جياوازي بكةين لة نَيوا
بال لة ثَيشنيار دةكات، بةَلَي ئةطةر وةكو ثَيشنيارَي  ثَيشكةش بكـرَي لةبيـةن بـةِرَيج سـةرؤكي ثةرلـةمان،      

نطـي لةسـةر   يان ئةنداماني ثةرلةمان ئةو كاتة دةكرَي بة شَيوةيةكي راستةوخؤ ط توطؤي لةسةر بكرَي و دة
بدرَيت، بةَبم ئةوةي كة ئةمِرؤ هاتؤتـة بةرنامـةي كـارةوة ئـةوة لـة شـَيوةي ثـِرؤذة بِريـار ثَيشـكةش كـراوة،           
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مادام لة شَيوةي ثـِرؤذة بِريـار ثَيشـكةش كـراوة، كةواتـة دةبـَي مـةجراي ياسـايي خـؤي بطـرَينت، بؤيـة لَيـرة             
ِريار، تةعديل كة بة ثِرؤذة بِريار ثَيشكةشكرا دةبَي بـة  جياوازي هةية لة نَيوان ثَيشنيار و لة نَيوان ثِرؤذة ب

هةموو ئةو خةتةواتانـةدا بـِروات كـة ثـةيِرةوي نـاخؤ ديـاري كـردووة، ئةطـةر بـة ثَيشـنياريش ثَيشكةشـكرا            
 ( دابيلي تةتبيقة، زؤر سوثال.94لةبيةن بةِرَيجتان و لةبيةن ئةنداماني ثةرلةمان ئةوة ماددةي )

 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم

هةر بؤ روونكردنةوة تةنانةت ئةطةر بة ثَيشنياريش بَيت دوايي لةبيةن ثةرلةماني كوردسـتانةوة ثةسـةند   
بكرَي، هةر دةبَي لة ضوارضَيوةي بِريارَيكدا بنووسرَيتةوة و رابطةيةنرَيت، بؤيـة جياوازيـةكي ئـةوةتؤ نييـة     

كة بـة ثَيشـنيار بَيـت يـان بـة ثـِرؤذة بِريـار بَيـت، بـةَبم رةئيةكـةي           لة مةسةلةي تةعديلدا لة نَيوان ئةوةي 
 جةنابيشت بة نةزةري ئيعتيبار وةردةطرين، بةِرَيج كا  ظةمان فةرموو.

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي و تةعـديل كـرن   موشةريعي جياوازيةكا وازح يا كري ناظ بةينا تةعديل كرنا ثـةيِرةوي نـاظخؤي ثةرلـةمان   
يان ذي دةيناندا ناظ ثِرؤذة بِريار يان ثِرؤذة ياسايةكَي، كةواتة ئةطةر ديحم وي ضةندَي بينت ئةوي ئةظِرؤكة 
بةرنامَي كاريدا هاتية دةيناندنَي ئةظة دَيبيتة موخالةفةيةكا وازح يـا ثـةيِرةوي نـاظخؤ ئـةو ذي كـو ماددةيـا       

كرن ديظدا خانـدنا دووَي بَيتـة رةوانـةكرن بـؤ ليذنـةيا تايبةمتةنـد،        (ية كو دظَينت خاندنا ئَيكَي بؤ بَيتة71)
ئةطةر لة ديحم وي سةبحياتَي بَينت ئةوة كو ثةيِرةوي ناظخؤ داية تة وةكو سةرؤكي ثةرلةماني يان ذي داية 

ةيا ( ئةندام ثةرلةمان ثَيشنيارَيكي ثَيشكةشي دةستةيا سةرؤكايةتيا ثةرلةماني بكةن، هةنطي تة ئةو مافـ 10)
هةي تؤ شَيوةي ثَيشنياري خبوَيين دطةَل هةندَيدا مونادةشة لةسةر بَيتـة كـرن و دةنطـدان ذي لةسـةر بَيتـة      

( سـةعات بـةري هـةنطَي    48( فةدةر ئَيـ  ) 20كرنَي، بةَلَي دطةَل هةندَيدا دظَينت ئةو ثَيشنيارة ديحم ماددةيا )
تَيـدا ديـار بـَينت كـو ثرؤتؤكـؤلَي ثـَيش هاتيـة         هاتبَيتة ناظ بـةرنامَي كاريـدا، بـؤ هةنـدَي كـو وازحييـة  ذي      

دةينانــدنَي بظــَي عيبــارةي خســتنةروويا ثــِرؤذةي ثَيشــنيارَي، نةطؤتيــة ثــِرؤذة بِريــار، يــةعين كةواتــة هــيض  
جارةكَي ئةظ حاَلةتة رووي نةداية تةعـديل كرنـا ثـةيِرةوي نـاظخؤ بـة ثـِرؤذة بِريـارةكي يـان ذي بـة ثـِرؤذة           

ِرؤذة بِريار بينت دظَينت بة وان مةجرايا را دةرباز ببَينت ئةو ئاليةتَين كو ثةيِرةوي ياسايةكي بينت، ئةطةر ث
 ( واندا دياركرن، زؤر سوثال.71ناظخؤ ماددةيا )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي تةفسريي خؤم بؤ ئةو ماددانةي كة لة ناو ثةيِرةوي ناوخؤدا هةية، ثَيمواية كة دةبَي ئةم ثِرؤذة من بة ثَي
( راسـتة  94بِريارة و هةر بِريارَيكي تر بؤ تةعديل كردن بة مةجراي ياسايي خؤيدا بِروات، ضونكة ماددةي )
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لــةوة نييــة كـة نــابَي بــة  كـة ثــةيِرةوي نــاوخؤي جياكردؤتـةوة، بــةل بــؤ ئـةوة جيــاي كردؤتــةوة مةبةسـت     
مةجراي خؤيدا بِروات، مةبةست لةوةية كة ثـةيِرةوي نـاوخؤ تايبةمتةنديـةكي خـؤي هةيـة نـة ياسـاية نـة         
بِريارة، شتَيكة تايبةتة بة ثةرلةمانةوة، دةسةَبتي داوة بة ثةرلةمان كة بتوانَي هةمواري بكات، خـؤ ئةطـةر   

ي كة ئايا ثةرلةمان دةتـوانَي تةعـديلي بكـات يـان نـا  بؤيـة       ئةو ماددةية نةبَي رةنطة بكةوينة فةراغي ئةوة
 باشرتة ئةمِرؤ خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي و مةجراي ياسايي خؤي وةرطرَيت، زؤر سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ان لَيبـوو، ثَيموابَيـت رةئـي    زؤر سوثال بؤ بةِرَيج د.بةهار، هةردوو رةئيةكة كة ئَيستا لة ناو ثةرلةمان طوَيتـ 

ياسايني بة هؤي ئةوةي كة بة تةواوةتي ثةيِرةو ئةم بابةتةي رَي  نةخستووة، بؤية ئةم جياوازي بريو راية 
ــان          ــةيِرةوي ناوخؤم ــة ث ــان ك ــان جارَيكي ــة خؤم ــةش ئَيم ــةم خول ــةت ل ــوو تةنان ــةكاني ثَيش ــة خول ــة، ل هةي

رةكـةدا راسـتةوخؤ ط توطـؤي لةسـةر كـرا، بـةَبم بـؤ ئـةوةي         هةمواركردةوة وامان كرد كة لةطةَل ثِرؤذة بِريا
وةكــو بابــةتي ثَيشــوو نةبَيتــة جَيــي مةشــت و مــِري زيــاتري ئةنــداماني ثةرلــةمان دةخيةينــة دةنطدانــةوة،    
بةِرَيجان كَي لةطةَل ئةوةداية كة خوَيندنةوة و ط توطؤكردن لة دانيشتين ئةمِرؤي ثةرلةماندا لةسةر ثـِرؤذة  

ــةموا  ــاري ه ــاددةي )   بِري ــي م ــة ثَي ــتان ب ــةماني كوردس ــاوخؤي ثةرل ــةيِرةوي ن ــاوخؤي  94ري ث ــةيِرةوي ن (ي ث
(ي هةمواركراو ئـةمام بـدرَي  واتـة كـَي لةطـةَل ئةوةدايـة كـة        1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )

ت  كَي لةطةَلداية ئةمِرؤ هةم ثِرؤذة بِريارةكة خبرَيتةروو و ط توطؤي لةسةر بكرَي و بِرياريشي لةسةر بدرَي
ئةمِرؤ خوَيندنةوةي يةكـةمي بـؤ بكـرَي و ط توطؤشـي لةسـةر بكـرَي و خبرَيتـة دةنطدانـةوة  تكايـة دةسـت           

( كــةل 44( كــةل لةطةَلدايــة، زؤر ســوثال، كــَي لةطةَلدانييــة  تكايــة دةســت بةرزكاتــةوة، ) 15بةرزكاتــةوة، )
ند نةكرا ئةمِرؤ خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي، لةطةَلدانيية، زؤر سوثال، كةواتة بة زؤرينةي دةن  ثةسة

لة خاَلي ثَينجةمدا خوَيندنةوةي دةكرَي و دواتر ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكرَي، راثؤرتي لةسـةر  
ئامادة دةكرَي و لة بةرنامـةي كـاري ثةرلـةمان دادةنرَيتـةوة جـارَيكي تـر، دةضـينة سـةر بِرطـةي سـَييةم لـة            

يشتين ئةمِرؤمان كة بريتيية لة ط توطـؤكردن لةسـةر ثـِرؤذة بِريـاري ثايتـةخ  ئاشـ        بةرنامةي كاري دان
( لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان،      75، 74، 72عَيراق، بـة ثَيـي ماددةكـاني )   _هةرَيمي كوردستان

ؤي ليذنةكان، (ي هةمواركراو، با سةرؤكايةتي ليذنةي ياسايي ب ةرموون بؤ سةر سةك1992(ي ساَلي )1ذمارة )
 بؤ دةست كردن بة ط توطؤكردن لةسةر ثِرؤذة يِرياري ناوبراو، فةرموو د.رَيواز.

 بةِرَيج د.رَيواز فائق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هيوادارم ئةم دسةيةم نةضَيتة ناو ثرؤتؤكؤَلةوة، جارَيكي تريش ئةم دسةيةم كـرد ئَيمـة ئةوانـةي كـة لَيـرة      
شكمان نةماوة لةبةر ئةو دةرطاية، تكا دةكـةم ئةنـداماني ثةرلـةمان هاوِرَييامنـان تؤزَيـ       دانيشتوين واللة مَي

 موراعامتان بكةن، زؤر سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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باشة، هةوَلدةدةين موعالةجةيـةكي بكـةين د.رَيـواز، فـةرموون بـةِرَيجان لـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي ليذنـةي          
ــؤ   ــايي ب ــةرَيمي        ياس ــ  ه ــةخ  ئاش ــاري ثايت ــِرؤذة بِري ــةر ث ــايي لةس ــةي ياس ــؤرتي ليذن ــةوةي راث خوَيندن

 عَيراق._كوردستان
 

 بةِرَيج د.ظاَب فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

داوا لة بةِريجتان دةكةين كة راثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ثِرؤذة بِرياري ناوناني شاري هةَلةجبة بـة  
عَيراق بكرَيت بة ئةسَل، دةنطي لةسةر بـدرَيت، لةبـةر ئـةوةي ئـةو     _ةخ  ئاش  لة هةرَيمي كوردستانثايت

ثِرؤذة ياسايةي كة ثَيشكةشكرابوو سةبارةت بةو بابةتة لة شَيوةي راثؤرت بوو، ئَيمة لة ليذنـةي ياسـايي لـة    
ةكـةمشان كـردووة، بؤيـة داوا لـة     شَيوةي مةواد دامـان رشـتؤتةوة، تةحديـدي هؤيـةكاني دانـاني ثـِرؤذة بِريار      

 بةِرَيجتان دةكةين كة بيدةنة دةنطدانةوة بؤ ئةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي ببَيت بة ئةسَل، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

اري ناونـاني  بةَلَي، زؤر باشة، بةِرَيجان لةطةَل ئةوةداية كة راثؤرتي ليذنةي ياسايي سـةبارةت بـة ثـِرؤذة بِريـ    
عَيــراق بكرَيــت بــة بنــةماي ط توطــؤ  كــَي  _شــاري هةَلةجبــة بــة ثايتــةخ  ئاشــ  لــة هــةرَيمي كوردســتان  

( كـةل لةطةَلدايـة، زؤر سـوثال، كـَي لةطةَلدانييـة  تكايـة دةسـت        65لةطةَلداية  تكاية دةسـت بةرزكاتـةوة، )  
َيج د.فرسـت نودتـةي نيجاميـت هةيـة      بةرزكاتةوة، كـةل نييـة لةطةَليـدا نـةبَيت، كةواتـة ثةسـةندكرا، بـةرِ       

 فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ثَيي ئةو ثِرؤذةي كة ثَيشرت ثَيشـكةش كرابـوو لةسـةر ئـةو بابةتـة ئاراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي،          
ســـايد كرابـــوو، ئةطـــةر ليذنــةي نـــاوخؤ و ئاســـايش، ليذنـــةي ثَيشـــمةرطة و شــةهيدان و دوربانيـــاني جينو  

راثؤرتَيكيش بة ثَيي ثةيِرةو ئاراستةي زياتر لة ليذنةية  كرا يان دةبَي هةر يةكةو راثؤرتي خؤي هةبَيت، 
يان دةبَي راثؤرتي هاوبةش هـةبَيت، ثرسـيارةكة ئةوةيـة كـا راثـؤرتي ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي ثَيشـمةرطة          

ؤني يــةكطرتوو ئــةوةي ثَيشــكةش كــردووة لــة شــَيوةي  ئــةوة يــة ، دوو: مــادام ئــةوةي كــة ثَيموايــة فراكســي 
راثؤرتَي  ثَيشكةشي كردووة، ئةسـَل وايـة بطةِرَينرَيتـةوة بـؤ جيهـةتي خؤيـان بـؤ ئـةوةي لـة شـَيوةي بِريـار            

 دايرِبَيذنةوة ئينجا راثؤرتي ليذنةكاني تايبةمتةندي لةطةَل بنَيردرَيت، زؤر سوثال. 
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة
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 ليذنةي ياسايي فةرموون.
 بةِرَيج د.ظاَب فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئــةوةي بي ئَيمــة تؤمــاركرابوو تــةنها بــؤ ليذنــةي كاروبــاري ياســايي تــةحويل كرابــوو ئــةو ثــِرؤذة بِريــارة،    
 سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.فرست فةرموو.
 رست صؤيف علي: بةِرَيج د.ف

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةوة لة بمة بة ئيمجاي تؤ بؤ هةر سَي ليذنةكة ضووة، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيموابَيت دوو ليذنةكةي تريش راثؤرتيان ئامادة نييـة، هـةروةها ئـةم راثؤرتـةش راثـؤرتي هاوبـةش نييـة،        
 نووسراوةكةمان بؤ بَينة  فةرموو مامؤستا هةورامان نودتةي نيجاميت هةية بةِرَيج د.فرست تكاية 

 بةِرَيج د.هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة وةكو ليذنةي ثَيشمةرطة و شةهيدان ثَيمواية ئـةو ثِرؤذةيـة ئاراسـتةي ئَيمـة نـةكراوة و نةهاتؤتـة بي       
 دسةي لةسةر بكةين و راثؤرتي لةسةر بدةين، زؤر سوثال.ئَيمة تاوةكو 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو بةهار عبدالرمحن فةرموو.

 
 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةَل ليذنــةي ياســايي بــةَلَي، ئاراســتةي ليذنــةي ثَيشــمةرطةش كــراوة، بــةَبم ئَيمــة ويســتمان كؤبوونــةوة لةطــ   
رَيكخةين، ليذنةي ياسايي لةبةر ئةوةي ثِرؤذةكةي رةفجكردبؤوة، بؤية ئَيمة هيض ط توطؤيةكمان لـة بـارةوة   
نةكرد و طومتان مادام ثِرؤذةكة يةكةم جار رةفجكراوة لةبـةر ئـةوةبووة كـة لـة ليذنـةي ثَيشـمةرطة ط توطـؤ        

و دـةراربووة ئَيمـةش راثؤرمتـان هـةبَي لـة روانطـةي        نةكراوة، ئةطـةر نـا طةيشـتووة بـة ليذنـةي ثَيشـمةرطة      
 ئةوةي كة ليذنةي ياسايي رةفجي كردؤتةوة، ئَيمة هيض ط توطؤيةكمان نةكرد، زؤر سوثال.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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، ليذنـةي  بةَلَي، طةيشتؤتة ئةو ليذنانةش، ضونكة بة نووسراوي رةمسي ئاراسـتةي هـةر سـَي ليذنةكـة كـراوة     
كاروباري ياسـايي، ليذنـةي نـاوخؤ و ئاسـايش و ئةمومةنـة خؤجةييـةكان، ليذنـةي كاروبـاري ثَيشـمةرطة و          

 شةهيدان و دوربانياني جينوسايد، فةرموو كا  عمر عينايةت.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يان ئامادة كردووة، بةَبم شتَي  هةية لة فيجيادا ثَيي من دةستخؤشي لةو بةِرَيجانة دةكةم ئةم ثِرؤذة ياساية
دةوترَيت )تةسامي(، يةعين لة حاَلـةتي رةديـةوة دةبـَي بـة طـاز، هةَلةجبـة هيشـتا دةزايـة ضـؤن دةكـرَي بـة            
ثايتةخت ئةطةر ثارَيجطاكةي بؤ جَيبةجي نةكرَيت، يةعين ناكرَي تؤ ثارَيجطاكة جَيبةجَي نةكةي، وةكو ئةو 

داوا لـة   جارَي  ثارَيجطاكة جَي بـةجَي بكـةو  ثَيَةوي نةبَي بؤينباغي بؤ بكِري، ئةمة ناكرَي، تؤ  واية كةسَي 
 حكومةت بكةن با ثارَيجطاكة خباتة بواري جَيبةجَيكردنةوة ئةو كاتة بيكةن بة ثايتةخت، زؤر سوثال.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةي ياسايي فةرموو.
 ج د.ظاَب فريد ابراهيم:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بِرياري بة ثارَيجطابووني بؤ دةرضووة جَيبةجَيكردن كارَيكة و بِرياريش كارَيكي ترة، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عبداللة فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج عبداللة حممود حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتطريي لة د.فرست دةكةم كة لة ضةند رَيطةيةكةوة تةدديم كراوة لةبيةن برادةرانـي فراكسـيؤني   
يةكطرتوو، ئاراستةي خؤيان بكرَيتةوة بـؤ ئـةوةي ئاراسـتةي ليذنـةي مـةعين بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي ط توطـؤي          

 لةسةر بكرَي و ثاشان بطةِرَيتةوة بؤ ط توطؤ لةناو ثةرلةمان، زؤر سوثال.
 َيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 زؤر سوثال ، مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 :على رضابةِرَيج عبدالرمحن 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ــتَيكى     ــاتووة ، ئـــيرت بطةِرَيتـــةوة و نـــة طةِرَيتـــةوة شـ ثَيمـــوابَى ئةمـــة دةنطـــى لةســـةر دراوة و كؤتـــايي ثَيهـ
 كةية ئةوة ، سوثال.

 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. ي

 زؤر سوثال ئَيستا باسى ئةكةين ، بةِرَيج كا  عادل عجيج فةرموو.
 :ربةِرَيج عادل عجيج شك

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــايي بكرَيتـــة ئةســـال ، يـــةعنى ئةبوايـــة ثـــَيش دةنطدانةكـــة      دةنطـــدرا كـــة ئـــةم ِراثؤرتـــةا ليذنـــةا ياسـ

 هةبواية ، سوثال. ئةو ِراثؤرتةا ئةو ليذنانةا تر
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال ، بةِرَيج كا  ئومَيد حةمة على فةرموو.
 بةِرَيج ئومَيد حةمة على: 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــردووة ،         ــيان كـ ــة ثَيشكةشـ ــةا كـ ــةن لةوانـ ــةنابتان داوابكـ ــةم جـ ــن حةزدةكـ ــة مـ ــةم ثِرؤذةيـ ــارةا ئـ دةربـ
ــةو ِراثؤر  ــةر ئــ ــةكى ،      ئةطــ ــال جياوازييــ ــة ئةســ ــان بــ ــةرداو كردمــ ــان لةســ ــة دةنطمــ ــتا ئَيمــ ــةا ئَيســ تــ

ــةَل ثِرؤذةكا   ــةرا لةط ــةكى جةوه ــاناكؤكيي ــة       ن ــرَا و ثَيمواي ــةر بك ــايي لةس ــت و ياس ــارا ثَيويس ــا ك ــة ب نيي
 هيض ئيشكالَي  نةبَيت ، سوثال.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

ــةِريَ   ــد ، ب ــا  ئومَي ــةِرَيج ك ــاية       ب ــِرؤذة ياس ــةر ث ــاوخؤ ه ــةيِرةوا ن ــى ث ــة ثَي ــةمان ، ب ــدامانى ثةرل جان ئةن
ــؤا       ــؤرتى خـ ــة ِراثـ ــةو ليذنانـ ــةكَى لـ ــةبَى هةريـ ــرا ، ئـ ــةمان كـ ــدارةكانى ثةرلـ ــة ثةيوةنديـ ــتةا ليذنـ ئاِراسـ
ــةمانى      ــى ثةرلــ ــةرا و ثَيشكةشــ ــةن لةســ ــةكى هاوبــــةش حازركــ ــةوة ِراثؤرتــ ــان ثَيكــ ــا يــ ــةر حازركــ لةســ

ِراثؤرتـــةكان ثَيكـــةوة يـــان ِراثـــؤرتى هاوبـــةش لةثةرلـــةمانى كوردســـتان        كوردســـتانى بكـــةن ، هـــةموو  
ــؤا لةســةر بكرَيــت ، ديــارة بــةهؤا ئــةوةا كــة ليذنــةا ياســايش ذمارةيــةكى زؤر ثــرؤذة ياســاي            ط توط
بيــة ِرةنطــة بــةهؤا ئــةوةوة كــة بــةردةوام لــة مونادةشــةكردنى ثــِرؤذة ياســا و بِريارةكــانن ، ســةرمى            

ــة ئــ    ــةدابَيت ك ــةوةيان ن ــراوة ،       ئ ــتان ك ــةمانى كوردس ــرا ثةرل ــةا ت ــتةا دوو ليذن ــاية ئاِراس ــِرؤذة ياس ةم ث
ــر          ــرين دوات ــة وةردةط ــة نيجاميان ــةو نودت ــر ، ئ ــةا ت ــةو دوو ليذن ــةبَي ئ ــادةكردووة ب ــان ئام ــة ِراثؤرتي بؤي

 بِريارا خؤمان ِرادةطةيةنني ، كا  انوةر فةرموو.
  :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
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بــــال لــــةوة كــــرا كــــة ليذنــــةا ياســــايي ِراثــــؤرتى ليذنــــةا ثَيشــــمةرطةا ِرةفجكردبــــَى ، ئــــةمن وةكــــو  
ئةنــدامَيكى ليذنــةا ياســايي ئاطــادارا ئــةوة نــيم ، دةســتةا ســةرؤكايةتى دةتــوانَى ئــةوة ِروونكاتــةوة ،          

 سوثال.
 

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال ، بةِرَيج كا  فائق.
  :رسول مصطفىبةِرَيج فائق 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةمــة ثَيويســـتة ببَيــت بـــة تةجروبةيـــة  ، هــةر ثـــِرؤذة ياســاية  كـــة بنـــةماكانى ثــِرؤذة ياســـاي تَيـــدا      
نـــةبوو ، لـــة شـــَيوةا ِراثؤرتـــدا بـــوو نـــة خوَيندنـــةوةا يةكـــةمى بـــؤ بكرَيـــت ، نـــة ئاِراســـتةا ليذنـــةكان  

 بَيت لة داهاتوودا ، سوثال.بكرَيت بؤ ئةوةا ئةو طرفتة حةل 
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال ، بة ِرَيج كا  سؤران عمر فةرموو.
 :بةِرَيج سؤران عمر سعيد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ديــــارة ئــــةوةا كــــة ثَيشــــرت فراكســــيؤنى يــــةكطرتوا ئيســــةمى ثَيشكةشــــى كــــردووة ليذنــــةا ياســــايي  

ــةوةا  ــةا ياســـايي ئامـــادةا كـــردووة تـــةواو جيـــاوازة         ِروونكردنـ دا ، بـــةَبم دواجـــار ئةمـــةا كـــة ليذنـ
لـــةوةا كـــة فراكســـيؤنى يـــةكطرتوو ثَيشكةشـــى كـــردووة ، ئـــةمان ثـــِرؤذة بِريارَيكيـــان ئامـــادةكردووة          
ــارا            ــة بِري ــةا ك ــةو بِرياران ــةينى ئ ــة ع ــِرؤذة بِريارَيك ــر ث ــارَيكى ت ــؤرت ج ــةنرَا ِراث ــى ن ــةتوانرَا ناويش ئ

( بـــؤ ثَيشـــمةرطة دةرضـــووة ، وا ئـــةزامن ئةمـــةيان ثـــِرؤذة ياســـا نييـــة تـــاكو تووشـــى ئـــةو           19ذمـــارة )
ــؤ            ــانى بـ ــو بِريارةكـ ــارة وةكـ ــِرؤذة بِريـ ــةم ثـ ــدةن ئـ ــار بـ ــتا بِريـ ــةِرَيجتان ئَيسـ ــةكرَا بـ ــني ، ئـ ــكالة بـ ئيشـ
ثَيشـــمةرطة و نـــاوخؤ دةرضـــوو دســـةا لَيبكـــرَا ، يـــاخود جـــارَيكى تـــر ئـــةم ثِرؤذةيـــة ئاِراســـتةا ليذنـــة   

 يوةنديدارةكانى تر بكرَا ، زؤر سوثال.ثة
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثال ، كا  ابوبكر هةَلةدنى فةرموو.
 :بةِرَيج ابوبكر عمر عبدهلل )هةَلةدنى(

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج س
ــردووة        ــةمان كـ ــةرؤكايةتى ثةرلـ ــتةا سـ ــى دةسـ ــان ثَيشكةشـ ــِرؤذة بِريارةمـ ــةم ثـ ــة ئـ ــةوةا ئَيمـ ، خوَيندنـ

دنةوةكــــة نــــة طةيشــــتؤتةوة بــــة يةكةميشــــى بــــؤ كــــراوة ، لةبيــــةن ســــةرؤكايةتى ثةرلةمانــــةوة ِرةتكر
ــةو ــيؤن بــة نووســراوا فــةرمى ، دووةم هاتؤتــةوة ليذنــةا          ئَيم تــاوةكو ســياغةا بكةينــةوة وةكــو فراكس
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ــة دةر         ــةو ِراثؤرت ــةرا ئ ــة جةوه ــةر ل ــة ه ــةوة ك ــوَا كراوةت ــياغةيةكى ن ــةوَا س ــايي و ل ــةم   ياس ــراوة ئ هَين
ــرتيش       ــةوة ثَيشـ ــتؤتة دةنطدانـ ــةنابت خسـ ــان جـ ــوو ، ثاشـ ــةا ثَيشـ ــةرا ِراثؤرتةكـ ــة ، جةوهـ ــياغة نوَييـ سـ
ــةوةا           ــةر ئـ ــة ، لةبـ ــةا ئةمِرؤدايـ ــة كارنامـ ــة لـ ــردووة كـ ــى كـ ــةمان ئيعةنـ ــةرؤكايةتى ثةرلـ ــتةا سـ دةسـ

 ثال.هيوادارم بابةتةكة تَيثةِرَي و مةوزوعَيكى سياسيش نةبَى ِرةتكردنةوةكة ، زؤر سو
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــة           ــتا ل ــارةوة ئَيس ــةا ك ــتوومانةتة بةرنام ــت ، خس ــى نابَي ــةوزوعَيكى سياس ــيض م ــة ه ــوثال ، دَلنياب زؤر س
بةرنامـــةا كـــارة ، بـــةَبم لةبـــةر ئـــةوةا لةبيـــةن ليذنـــة ثةيوةنديـــدارةكانى تريشـــةوة ِراثـــؤرتى لةســـةر   

 َا بةتةواوةتى ط توطؤا لةسةر بكرَا ، كا  خةَلةف فةرموو.ئامادة نةكراوة ، بؤية ناتوانر
 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئيشـــكاملان لةطـــةَل نـــاوةرؤكى ِراثؤرتةكـــة نييـــة ، ضـــونكة ئَيســـتا كـــاتى ط توطـــؤ نييـــة لةســـةر نـــاوةِرؤكى  
ــة ث      ــةش نيي ــؤرتى هاوب ــةوةا ِراث ــةر ئ ــة لةب ــكالةكة ئةوةي ــة ، ئيش ــؤر   بابةتةك ــا  دكت ــةا ك ــتطريا ِرايةك ش

عبـــدهلل و كـــا  فرســـةت و برادةرانـــى تـــر ئةكـــةم بطةِرَيتـــةوة لـــة دانيشـــتنةكى تـــر ئـــةو كـــات دســـةمان   
ــة      ــكالة دانونييـ ــى ئـــةو ئيشـ ــةوةا تووشـ ــؤ ئـ ــةين ، بـ ــةر ئةكـ ــةبَى و دســـةا لةسـ ــةا ئـ لةســـةر ناوةِرؤكةكـ

 نةبني ، سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة سوثال ، بةِرَيج دكتؤرة ِرَيواز فةرموو. زؤر
 بةِرَيج د. ِرَيواز فائق حسني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــةا           ــتى ليذنـ ــة ، دةسـ ــةيا نييـ ــاوةِرؤكى ثِرؤذةكـ ــةَل نـ ــكاليةت لةطـ ــةم ، ئيشـ ــةت ئةكـ ــؤر فرسـ ــا  دكتـ ــة كـ ــتطريا لـ ــن ثشـ مـ

ــة دــانون ئيشــَيكيان كــردوو         ــايي خــؤش بــَى ِراثؤرتةكــةيان كــردووة ب ة كــة دةبلةتــة لةســةر لــة خــؤبردوويى ئــةوان ،      ياس
ــةناو              ــوو ل ــَي  ب ــال ى نةس ــةلةيةكدا موخ ــةر مةس ــان لةس ــةمان دةنطيي ــدامانى ثةرل ــة ئةن ــة ك ــةوة نيي ــاا ئ ــة مان ــةَبم ئةم ب
ثــةيِرةوا ناوخؤيــا ئــةم مةســةلةية مةســةلةيةكى ئاســايية ، ضــونكة ئــةو بةِرَيجانــةا كــة ئَيســتا لــةو دوو ليذنــةا تــرن              

ــةمان ثرِ  ــة ه ــتيدا لــة             ك ــة ِراس ــة ل ــةوان ك ــةدَيكى ئ ــواردنى ح ــةر خ ــة دةنطدانــة لةس ــدانى ئَيم ــراوة دةنط ــتة ك ــان ئاِراس ؤذةي
ــر            ــة  دوات ــة نودتةي ــةبَيت ب ــة ن ــةوةا ئةم ــؤ ئ ــةم ب ــةِرَيجتان ئةك ــة ب ــة داوا ل ــة ، بؤي ــةمان نيي ــةو حةد ــةوة ئ ِرووا دانونيي

كــــة دروســــت ببــــَى ، داوا لــــة هــــةردوو ليذنــــةا  لــــة ِرووا ئيجرائــــى و شــــكلييةوة لــــة ســــةر دةرضــــوونى ثــــِرؤذة بِريارة 
ــن            ــايي بنووس ــةا ياس ــةَل ليذن ــةش لةط ــؤرتى هاوب ــَيني ِراث ــة بَل ــِرؤذة بِريارةك ــاتوو ث ــةا داه ــؤ هةفت ــة ب ــةا ك ــد بك تايبةمتةن

 و هةفتةا داهاتوو دةنطى لةسةر بدةا.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رة بةهار فةرموو.زؤر باشة زؤر سوثال ، بةِرَيج دكتؤ
 :بةِرَيج د. بةهار حممود

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ــدا نييــــة ،            ــايي تَيــ ــِرؤذة ياســ ــةماكانى ثــ ــةطا بنــ ــان ئــ ــة ثَيمــ ــايانةا كــ ــِرؤذة ياســ ــةو ثــ ــة زؤر لــ ئَيمــ
ــان            ــارة بؤم ــا دووب ــِرؤذة ياس ــَيوةا ث ــة ش ــة ل ــةوةا ك ــؤ ئ ــةكانيان ب ــؤ خاوةن ــةوة ب ــةكمان طَيِراي مةمجوعةي

ــةَبم  ــةوة ، بـ ــةر         بنَيرنـ ــة لةبـ ــتووة ، ئَيمـ ــة طةيشـ ــةوة ثَينـ ــان لةوانـ ــيض جوابَيكمـ ــتا هـ ــةوة تائَيسـ بةداخـ
ــة           ــةَبم ب ــردووة ، ب ــج ك ــتة ِرةف ــةمان ِراس ــؤا ثِرؤذةك ــة خ ــةوةا ك ــةر ئ ــةو لةب ــةا هةَلةجب ــى بابةتةك طرنط
طرينطمــــان زانــــى ، لــــة ِرووا سياسيشــــةوة ِرةفجكردنةكــــةمان تــــؤزَا بــــة حةساســــييةتةوة ســــةيركرد ، 

ــةر ئـــ  ــة لةسـ ــة      بؤيـ ــةم داوا لـ ــةِرَيج دةكـ ــدامانى بـ ــة داوا لةئةنـ ــتةوة ، بؤيـ ــان ِرشـ ــاتني دامـ ــة هـ ةو بنةمايـ
ــا ئـــةوان      ــان بدةنـــةوة كـــة ئايـ ــان ئةنَيرينـــةوة جـــارَيكى تـــر وةَبمـ ــان ئةكـــةين كـــة بؤيـ خـــاوةنى ثِرؤذةكـ
دةســت بــةردارا ئــةو ثــِرؤذة ياســاية بــوون يــا جــارَيكى تــر دايئةِرَيذنــةوة بؤمــان ئــةنَيرن لــة شــَيوةا             

 ؤذةيةكا ، سوثال.ثِر
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر ســوثال بــؤ ئَيــوة ، زؤر ســوثال بــؤ ليذنــةا ياســايي كــة ِراثؤرتةكــةيان لــة شــَيوةا ثــِرؤذة بِريــار ئامــادة كــردووة ،               
ــاي          ــةا ياسـ ــتا ليذنـ ــةا ئَيسـ ــةو ِراثؤرتـ ــان ئـ ــة يـ ــةين كـ ــداريش ئةكـ ــةا ثةيوةنديـ ــةردوو ليذنـ ــة هـ ــةَبم داوا لـ ــازرا بـ ي حـ

كــردووة ، كـــة زؤر بــةوردا ئيشـــيان لةســةرا كـــردووة ، ئـــةو ِراثؤرتــةا كـــة ثَيشــكةش بـــة ثةرلــةمانى كوردســـتان كـــراوة       
ــار ِرَيكيـــان خســـتؤتةوة ، تةبـــةنى بكـــةن ، لـــة دانيشـــتنةكانى خؤيانـــدا كـــة ئـــةمامى دةدةن      لـــة ضوارضـــَيوةا ثـــِرؤذة بِريـ

ةر ســـَى ليذنةكـــة كـــة ثـــِرؤذة بِريارةكـــةيان بـــؤ نَيـــردراوة يـــان دةنطـــى لةســـةر بـــدةن و بيكـــةن بـــة ِراثـــؤرتى هاوبةشـــى هـــ
راثـــؤرتى خؤيـــان حازركـــةن لةســـةرا ، بؤيـــة ئـــةم بابةتـــة دوائةخـــةين بـــؤ كؤبوونـــةوةكانى داهـــاتووا ثةرلـــةمان ، بـــةَبم   
ــايش و             ــاوخؤ و ئاسـ ــةا نـ ــة ليذنـ ــريتني لـ ــة بـ ــةين كـ ــد دةكـ ــةا تايبةمتةنـ ــةردوو ليذنـ ــة هـ ــة داوا لـ ــَيوةيةكى ثةلـ ــة شـ بـ

مةنـــة خؤجَييـــةكان ، ليذنـــةا كاروبـــارا ثَيشـــمةرطةو شـــةهيدان و دوربانيـــانى جينؤســـايد لـــةم بابةتـــة بـــِروانن وة    ئةمو
ــان        ــوَينةكانى خؤتـ ــةوة شـ ــةتوانن بطةِرَينـ ــايي ئـ ــةا ياسـ ــؤ ليذنـ ــوثال بـ ــةوة ، سـ ــتنةكانى خؤيانـ ــةا دانيشـ ــة بةرنامـ بيخةنـ

 فةرموون ، بةِرَيج دكتؤر فرسةت فةرموو.
 
 
 
 
 

 :صؤفى على بةِرَيج د. فرسةت
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةا         ــةِروات ليذنـ ــة ئـ ــةكانى ديكـ ــةتا بِرطـ ــةا هـ ــةىل بكـ ــتا حـ ــةر ئَيسـ ــوانى هـ ــة دةتـ ــارةية  هةيـ ــا ضـ ِرَيطـ
ئـــةو  اثَيشـــمةرطة لةطـــةَل ليذنـــةا نـــاوخؤ لـــة دةرةوة يـــة  كؤبوونـــةوةا كـــورت بكـــةن ئةطـــةر تةبـــةني  

 دانونى خؤشى وةردةطرَيت ، سوثال.ِراثؤرتة بكةن بؤ ئةوةا هةر ئةمِرؤ بريوَينني ، ئيتارا 
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةا ياسايش داواا ئةوةيان كرد ، مامؤستا هةورامان.
 بةِرَيج د. هةورامان حةمة شةريحم:
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 بةرشَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــةم ،       ــةت ئةكـ ــؤر فرسـ ــوونةكةا دكتـ ــة بؤضـ ــتيوانى لـ ــيش ثشـ ــتى منـ ــَيوة بةِراسـ ــةمان شـ ــةو   بةهـ ــة ئـ ــةوة ثَيموايـ ــةر ئـ لةبـ

ــان       ــةخرَي و كاتَيكمـ ــة دوانـ ــَيم باشـ ــة ثـ ــةرا ، بؤيـ ــةفيقن لةسـ ــةمووا موتـ ــة هـ ــةكى تَيدانييـ ــت و مِريـ ــيض مشـ ــة هـ ثِرؤذةيـ
 ثَيبدرَا و ئةو دوو ليذنةيةش دانيشتنى خؤمانى لةسةر بكةين هةر ئةمِرؤ ، سوثال.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  ةج دكتؤر شَيركؤ جودسوثال ، بةِرَي
  :مصطفى تجودبةِرَيج د. شَيركؤ 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــة            ــةعنى ك ــةا م ــة ليذن ــات ل ــةمان داوا دةك ــةرؤكايةتى ثةرل ــة س ــ  ك ــاوخؤ كاتَي ــةيِرةوا ن ــةثَيى ث ــةر ب ه

ــاوةا )      ــة م ــةت ل ــةتَيكى تايب ــةر باب ــرَا لةس ــؤرت بنَي ــةو   10ِراث ــد ئ ــةا تايبةمتةن ــةبَى ليذن ــة  (ِرؤذ ئ راثؤرت
ــةوا         ــةمان ئـ ــةرؤكايةتى ثةرلـ ــؤ سـ ــةوة بـ ــة ناطَيِرَيتـ ــةت ِراثؤرتةكـ ــةا تايبـ ــة ليذنـ ــةَبم كـ ــةوة ، بـ بطَيِرَيتـ
يــةعنى ئــةركَيكى ليذنةكةيــة كــة بيكــا و نــةيكردووة ، بؤيــة مــادام تــا ئَيســتا نــةكراوة ئــةو تةرحــةا              

يــــان دةربــــرِبن دكتــــؤر فرســــةت تــــةرحَيكى زؤر باشــــة بــــةوةا كــــة ئَيســــتا هــــةردوو ليذنةكــــة ِراا خؤ
ــةوة         ــةكةيي ببَيتـ ــةوةا يـ ــؤ ئـ ــةهَينرَا ، بـ ــةمِرؤ ئـ ــةوةا ئـ ــة كؤبوونـ ــايي بـ ــةتا تاكؤتـ ــةكى تايبـ لةماوةيـ

ــةوة )     ــدووة لةبـــةر ئـ ــان نةثةِرانـ ــةَبم ِرايـ ــان ثةِراندبايـــة ، بـ ــةبوايا ِرايـ ــوو ئـ ــةوان بـ ( 10ئـــةطينا ئـــةركى ئـ
 مةوزوعة ، سوثال. ِرؤذةكة تَيثةِريوة سةرؤكايةتى بؤا هةية خؤا دةراربدا لةسةر ئةو

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر باشة سوثال ، بةِرَيج كا  ايوب فةرموو.
 :بةِرَيج ايوب عبدهلل امساعيل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــايي      ــةا ياسـ ــةكرد كـــة ليذنـ ــان ئامادةنـ ــيض ِراثؤرتَيكمـ ــاوخؤ ، بؤيـــة هـ ــة ليذنـــةا نـ ــاتى خـــؤا لـ ئَيمـــة كـ

ــةكى    ثِرؤذةكـــةا ِرة ــادةكراوة ، هـــيض ثِرؤذةيـ ــَيوةا ِراثؤرتَيـــ  ئامـ تكـــردةوة كـــة باســـى لـــةوة كـــرد لـــة شـ
ــة          ــتاش ك ــةين ئَيس ــادة بك ــةر ئام ــؤرتى لةس ــا ِراث ــتووة ت ــة نةطةيش ــتى ئَيم ــارَيكيش بةدةس ــِرؤذة بِري ــوَا ث ن

ــة    ــ  كـ ــةين كاتَيـ ــنيار دةكـ ــةوة ثَيشـ ــة خوَيندرايـ ــِرؤذة بِريارةكـ ــَى  (rest) ثـ ــةر سـ ــة هـ ــرين ئَيمـ وةردةطـ
ةكــة بةيةكــةوة كؤدةبينــةوة بــا ئَيســتا خبرَيتــة دةنطدانــةوة ثــاش و ثَيشــى ئــةو بِرطةيــة بكــةين و            ليذن

 لة كؤتايدا ئةوةكة دةخةينة بةرنامةا كارةوة ، سوثال.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اَب فةرموو.باشة سوثال ، با ليذنةا ياسايي تَيِروانينى خؤيان خبةنةِروو ، بةِرَيج دكتؤرة ظ
 :بةِرَيج د. ظاَب فريد ابراهيم

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ئَيمـــة وةكـــو ليذنـــةا ياســـايي ثَيمـــان باشـــة كـــة ئـــةورؤ جةلســـةيةو ئةنـــدامان لـــة جةلســـة دانـــةبِرَين ،    
بؤيــة فرســةمتان ثَيبــدةن بــةزووترين كــات ِراثؤرتةكــة ئامــادة دةكــةين و كؤبوونــةوةا خؤمــان لةطــةَل           

بــــةَبم ئــــةوِرؤ جةلســــة هةيــــة بــــة هــــيض شــــَيوةية  نامانــــةوَا  ،مــــةعنى دةكــــةينهــــةردوو ليذنــــةا 
ئةنـــدامان لـــة جةلســـةكة دابـــرِبَين ، بؤيـــة بـــؤ ِرؤذَيكـــى تـــر كؤبوونـــةوة دةكـــةين و ِراثؤرتةكـــةش ئامـــادة 
ــةبَى ،          ــدا ن ــى تَي ــةبَى و ثةلةش ــدا ن ــاوخؤ تَي ــةيِرةوا ن ــةَل ث ــةوانةيةكى لةط ــيض ثَيَ ــةوةا ه ــؤ ئ ــةين ب دةك

 سوثال.
 ِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة 

 باشة ، بةِرَيج كا  عمر عينايةت.
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بـــة تةســـةورا مـــن ثةيوةنـــدا بـــة ليذنــــةا ثَيشـــمةرطةوة نييـــة بابةتةكـــة ، ئةبوايـــة بـــؤ ليذنــــةا           

ةرطةا بنَيـــرن ، يـــةعنى ئـــةوة بابةتَيكـــة شـــارةوانى بنرَيردرايـــة باشـــرت بـــوو لـــةوةا بـــؤ ليذنـــةا ثَيشـــم 
، ئـــةم بابةتـــة بـــؤ ليذنـــةا  عيةدـــةا بـــة شـــارا هةَلةجبـــةو بـــة ليذنـــةا ئاســـةوار و شـــارةوانى هةيـــة 

 شارةوانى نةنَيردراوة.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــدا بـــ        ــةَبم ثةيوةنـ ــة ، بـ ــمةرطةوة نييـ ــة ثَيشـ ــدا بـ ــةت ثةيوةنـ ــر عنايـ ــا  عمـ ــةِرَيج كـ ــةهيدان و بـ ة شـ
دوربانيـــانى جينؤســـايدةوة هةيـــة كـــة هـــةمان تايبةمتةنـــدا ليذنـــةا ثَيشـــمةرطةية ، ليذنـــةا كاروبـــارا  
ثَيشــمةرطة و شــةهيدان و دوربانيــانى جينؤســايد ، ئــةو ِراثؤرتــة بؤيــة حــازركراوة داواا ئــةوة ئةكــةن          

ى هةَلةجبـــة تَييـــدا كـــة هةَلةجبـــة بكـــرَا بـــة ثايتـــةختى ئاشـــتى هـــةرَيمى كوردســـتان ضـــونكة كيميابـــاران 
ــاا     ــايديش ناســـراوة لـــة دادطـ ــة ، بـــة جينؤسـ ــانى لـــةوَا هةيـ ِروويـــداوة ذمارةيـــةكى زؤر شـــةهيد و دوربـ

 باَبا تاوانةكانى عَيراق ، لةو سؤنطةيةوة بؤ ئةو ليذنةية نَيردراوة ، كا  ظةمان فةرموو.
 
 

 :بةِرَيج ظةمان فيصل سليم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــتطريا  ــةربارا ثش ــة        س ــةنابى ت ــَينت ج ــو دظ ــةم ك ــدَا دك ــة ذا تةئكي ــؤرا هةظاَبم ــافتنى دكت ــة ئاخ ــردمن ل ك

( فةدـــةرة يـــة  ئـــةو ذا تـــةبيق كرنـــا ثـــةيِرةوا ياســـاييانة  17ســـةَبحياتَيت خـــؤ بكـــار بينـــَينت مـــاددة )
ــةو ذا وةرطرتنــا            ــةكى ســاغلةم ئ ــةلتورَيكى نــة طةل ــوونى ك ــةدا دروســت ب ــَيوةيةكى دةرفــةت ن ــةهيض ش ب

ةهي و دروســتكردنا ِراثــؤرتى شــةفةهي ، حةديقــةت ئــةظ دَا شــَيت هةيبــةت و مــةزناهيا        ئيمــجا و شــةف 
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ثةرلـــةمانَى كـــَيم كـــةتن و ئةظـــة تشـــتةكى خـــراث دَا ، ســـلبى دَي مـــة ســـةر زظـــرت تايبـــةتيت نـــاظ            
 نوخبةيا كؤمةَلطةهَى كوردةوارا ، سوثال.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــة ئـــ   ــوثال ، ئَيمـ ــةواوا      زؤر سـ ــةوةا تـ ــةر ئـ ــةين ، لةبـ ــةمان بنابـ ــارا ثةرلـ ــةا كـ ــة لةبةرنامـ ةو بِرطةيـ

ــةوة         ــتان ئةمَينَيتـ ــةمانى كوردسـ ــارا ثةرلـ ــةا كـ ــة بةرنامـ ــةين لـ ــة دواا ئةخـ ــةكاني ئامادةنييـ وردةكاريـ
ــة        ــى ليذنــ ــؤرتى هاوبةشــ ــة ، راثــ ــتى ئَيمــ ــتة دةســ ــوة طةيشــ ــةكةا ئَيــ ــة هاوبةشــ ــ  راثؤرتــ ــةر كاتَيــ هــ

ــةمان  ــدارةكانى ثةرلــ ــة      ثةيوةنديــ ــةوة لــ ــة دَلنياييــ ــةوة بــ ــة ئــ ــتى ئَيمــ ــتة بةردةســ ــتان طةيشــ ى كوردســ
ــينة           ــتا ئةض ــة ، ئَيس ــةو ِرووةوة نيي ــةمان ل ــة كَيش ــت ئَيم ــ  بَي ــةر كاتَي ــا ه ــةنَيني ، ج ــار دايئ ــةا ك بةرنام
ســةر خـــاَلى ضــوارةم كـــة بريتييــة دةنطـــدان لةســـةر ئةنــدامانى نـــوَيى ليذنــة هةميشـــةكانى ثةرلـــةمانى      

( لــة ثــةيِرةوا نــاوخؤا ثةرلــةمانى كوردســتان ذمــارة يــةكى       34( ، )39كــانى ) كوردســتان بــة ثَيــى ماددة  
ــاَلى  ــةو       1992سـ ــة  ئـ ــة يـ ــة  بـ ــةخرةدين يـ ــَيخ فـ ــا  شـ ــةمان كـ ــكرتَيرا ثةرلـ ــةِرَيج سـ ــةمواركراو بـ ا هـ

ناوانـــة دةخوَينَيتـــةوة كـــة داوايـــان كـــردووة بَـــنة ليذنـــة هةميشـــةييةكانى ثةرلةمانـــةوة ئةخيةينـــة         
 َيج سكرتَيرا ثةرلةمان،دةنطدانةوة ، فةرموو بةِر

 ن دادر عارف / سكرتَيرا ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــدام         ــةكان ئةنـ ــدامانى ليذنـ ــى ئةنـ ــة جَيـ ــاَلوطؤِر لـ ــيؤنةكان ئـ ــةرؤكى فِراكسـ ــةِرَيجان سـ ــؤ بـ ــة  بـ تَيبينييـ
وةكـــو امينــــةخان  ثةرلةمانـــةكان دةكرَيـــت ، بؤيــــة هةنـــدَي  كـــات ئــــةو حاَلةتـــة دووبـــارة دةبَيتــــةوة       

ئامـــاذةا ثَيـــدا كـــة زيـــاتر لـــة ليذنةيـــة  ئةنــــدامان ئامـــادة دةبـــن ، بؤيـــة هؤكـــارا ئـــةوة ســــةرةتا            
ئةطةِرَيتــةوة بــؤ ســةرؤكى فِراكســيؤنةكان لــة ســةرةتاا تةشــكيلى ليذنــة هةميشــةيةكانيش كــة هــةمان           

ــ         ــيؤنةكان كاتَي ــةرؤكى فِراكس ــة س ــة ك ــة ئةوةي ــة دس ــةوة ، بؤي ــان بوويةي ــت توومش ــة   طريوطرف ــاَلوطؤر ب ئ
جَيـــى ئةنـــدامانى ثةرلـــةمان ئةكـــةن لـــة ليذنـــة هةميشـــةييةكاندا ِرةضـــاوا ئـــةوة بكـــةن زيـــاتر لـــة دوو   
ــة            ــةبا ئَيم ــتا ل ــة ئَيس ــةوةا ك ــةوة ، ئ ــارة نةبَيت ــة دووب ــةو حاَلةت ــةوةا ئ ــؤ ئ ــةبن ب ــدامان ن ــة ئةن ليذنةي

ــة )   ــَيوةية كــ ــةم شــ ــةمان بــ ــدامانى ثةرلــ ــة ئةنــ ــة ليذنــــ 21هةيــ ــةمان لــ ــدام ثةرلــ ــةكانى ( ئةنــ ة هةميشــ
ــدَيكى      ــة ، هةنـ ــَى طؤِركَييـ ــدَيكى جيـ ــةبَى هةنـ ــدامَيتيان هـ ــردووة ئةنـ ــان كـ ــتاندا داوايـ ــةمانى كوردسـ ثةرلـ

 تازة ئةضَيتة ليذنةا نوَييةوة ، بةم شَيوةا خوارةوةية :
 صاحل فةدَى داوا دةكات بََيتة ليذنةا دارايي و كاروبارا ئابوورا و وةبةرهَينان. -1

 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد ص
 .كَى لةطةَل ئةوةية بةِرَيج صاحل....... تكاية بَى دةنطى ، فةرموو كا  صاحل

 :بةِرَيج صاحل فقَى امحد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ؤ ليذنـــــةا ئاســـــةوار و خجمـــــةتطوزارا بـــــببـــــوورة ، مـــــن ئـــــةو داواكارييـــــةا ثَيشكةشـــــم كـــــردووة  
 دةرةوةا ئيدارةا هةرَيمة. شارةوانييةكان و ناوضة كوردستانيةكانى

 ن دادر عارف / سكرتَيرا ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــدامانى       ــى ئةنــ ــَيوةية دابةشــ ــةو شــ ــتووة بــ ــتم طةيشــ ــةوزةوة بةدةســ ــيؤنى ســ ــة فِراكســ ــن لــ ــةوةا مــ ئــ
 ثةرلةمانى كردووة بةسةر ليذنةكانا ، نووسراوةكة لةبا ئَيمةية.

 محد :بةِرَيج صاحل فقَى ا
 بةَلَى من خؤم هةر ئةندامى ليذنةا دارايشم.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى فةرموو بَيطةردخان.

 :بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى ثةرلـــةمان داوا دةكـــةم بـــةِرَيج ســـكرتَيرا ثةرلـــةمان ئـــةو نووســـراوانة خبوَينَيتـــةوة كـــة كـــة ئةنـــدامان  
ــازةا         ــوَينى تــ ــردووة و شــ ــانةوةكةيان كــ ــت لةكاركَيشــ ــى دةســ ــان باســ ــةوز بؤخؤيــ ــيؤنى ســ ــة فِراكســ لــ

 كاركردنيشيان دةستنيشان كردووة ئَيمة ئةمِرؤ بؤمان ناردوون ، سوثال.
 ن دادر عارف / سكرتَيرا ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةم شَيوةية طةشتؤتة دةستى ئَيمة. 21/9( لة بةروارا 20ارة )نووسراوا فِراكسيؤنى سةوز ذم

 بابةت/ دابةشكردنى ئةندامان بةسةر ليذنة هةميشةييةكان.
 سَةو ِرَيج.....

بـــةِرَيجان ئةمـــةا خـــوارةوة ضـــؤنيةتى دابةشـــكردنى ئةنـــدامانى فِراكســـيؤنى ســـةوزة بةســـةر ليذنـــة          
ــة خبريَ  ــتاندا تكايـ ــةمانى كوردسـ ــةييةكانى ثةرلـ ــةرؤكى   هةميشـ ــةندكردن سـ ــؤ ثةسـ ــار بـ ــةا كـ ــة بةرنامـ تـ

 فِراكسيؤن واذووا كردووة ، بةم شَيوةيةا خوارةوة هاتووة :
 ليذنةا دانونى )طؤران ئازاد ، تةبر لةتيحم( -

 ليذنةا دارايي )دكتؤر عجت صابر ، صاحل فةدَى( -

 ليذنةا ناوخؤ )دادر ئؤمتان ، سةركةوت سةرحةد ، سةعيد مةسي ى( -

 لحم امحد ، ئاواز شَيخ جةنطى(ليذنةا كشتوكاَل )خ -

 ليذنةا ذنان )مريم صمد( -

 ليذنةا ثةروةردة )دكتؤرة ِرَيواز فائق( -

 ليذنةا تةندروستى )مريم صمد ، سابر حممود( -
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 (لطيفليذنةا كؤمةَبيةتى )طةشة دارا ، ئاواز شَيخ جةنطى ، تةبر  -

 ليذنةا ئاوةدانكردنةوة )عبال فتاح( -

 ةنطاوا ، زانا عبدالرمحن(ليذنةا ِرؤشنبريا ) فةرهاد س  -

 ، دادر ئؤمتان( مصطفىليذنةا ثَيشمةرطة ) دلَير  -

 ليذنةا مافى مرؤظ ) سعيد مةسي ى( -

 ليذنةا وزة ) دكتؤرة ِرَيواز فائق ، دكتؤر عجت صابر( -

 ليذنةا شارةوانى )بَيطةرد تاَلةبانى ، عبال فتاح( -

 ليذنةا دةستثاكى ) خلحم امحد ، طؤران ئازاد( -

 ى مةدةنى )سابر حممود(ليذنةا كؤمةَل -

 ليذنةا ناوضة كوردستانييةكان )صاحل فةدَى ، فةرهاد سةنطاوا ، طةشة دارا( -

 ليذنةا ثةيوةندييةكان )زانا عبدالرمحن ، سةركةوت سةرحةد( -

 ، بَيطةرد دَلشاد(   مصطفىليذنةا كاروبارا ثةرلةمان )دلَير  -
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و خاتوو بَيطةرد.فةرمو
 :بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــة           ــةكَي  ل ــةر ي ــةرمى ه ــراوا ف ــةرمى نووس ــِرؤ بةف ــة ئيم ــةمان ئَيم ــكرتَيرا ثةرل ــةِرَيج س ــةر داواا ب لةس
ئةنــدامانى ثةرلــةمان كــة دةســتيان لــةو لَيذنــة كَيشــاوةتةوة كــة كاريــان لَيكــردووة ، ئــةو لَيذنــةا كــة             

ــِرؤ          دا ــة ئيم ــازةا ك ــة ت ــةو دائيم ــةَل ئ ــةِرَيجيان ، لةط ــؤ ب ــة ب ــةوةا ناردوومان ــؤ ئ ــةوة ب ــةن بطوازرَين وا دةك
ــةر           ــةَبم لةس ــتاية ب ــة ئَيس ــةر ل ــَى ِرؤذ ب ــى س ــةوة ه ــةبَى ، ئ ــةنابيان ن ــةبا ج ــةر ل ــازامن ئةط ــة ن ناردوومان

ــة تازةكا        ــانةوةكان و لَيذن ــار كَيش ــة ك ــت ل ــؤا دةس ــِرؤ ك ــة ئيم ــةنابتان ئَيم ــةا ج ــةنابت   دس ــؤ ج ــمان ب نيش
 ناردووة.

 
 ن دادر عارف / سكرتَيرا ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدي

ــاتر         ــة زيـ ــة دوو ليذنـ ــةمان لـ ــدامانى ثةرلـ ــردا و  ئةنـ ــةردخان داوام لَيكـ ــَى بَيطـ ــن دوَينـ ــة مـ ــةوةا كـ ئـ
ــؤ             ــويتى ب ــارةوة ، تةس ــةا ك ــة بةرنام ــةم ، بيخةين ــؤ بك ــويتى ب ــن تةس ــة م ــةوةا ك ــَيش ئ ــة ث ــةبن ، بؤي ئ

وزة دةســت لــة كــار كَيشــانةوةا دبــوَل بكــرَا لــة ليذنةيــةكى تــرا ، مــن تــةنها داوا دةســت لــة      بكــرَا مــةفر
 كار كَيشانةوةا ئةندامانى ثةرلةمان لة بةِرَيجت كردووة.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ــكرتَيرا ثةر        ــةِرَيج سـ ــدا ، بـ ــوان هةردووكتانـ ــة نَيـ ــةبووة لـ ــتنَي  هـ ــ  تَينةطةيشـ ــارة لَيـ ــةمان داواا ديـ لـ
ئـــةوةا كـــردووة دةســـت لـــة كـــار كَيشـــانةوةا ئةنـــدامان بنَيـــرا لةطـــةَل ئـــةو ليســـتةا كـــة ثَيشـــرت كـــة     

 ناردووتانة بؤا تا ثَيكةوة بةراورد بكرَين ئةندامَي  زياتر لة دوو ليذنة ئةندامى ليذنة نةبَيت.
 :بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يــــةتى ئــــةم حاَلةتــــةمان كــــردووة بــــةثَيى شــــوَينةكانى خؤمــــان و ئةنــــدامانى خؤمــــان لــــة  ئَيمــــة ريعا

لَيذنةكانـــدا ئاَلوطؤِرةكـــةمان كـــردووة تـــةنها دوو ليذنـــة كـــة هـــيض ئةنـــدامَيكمان نـــةبوو تَييـــدا يـــةكَيكيان 
ليذنــةا ذنــان ، بــؤ ئــةوا تريشــيان لَيذنــةا مــافى مــرؤظ كــة شــوَينيش هةيــة ، لَيذنــةا مــافى مــرؤظ              

( ، ليذنـــةا  11ةنـــدامن ، ئَيمـــة حـــةدى ئـــةوةمان هةيـــة ئةنـــدامَي  بنَيرينـــة ئـــةوَا ببـــَى بـــة )         ( ئ10)
ــِرؤ      ــاييةكان ئيمـ ــارة ياسـ ــة ِرَيكـ ــةموو شـــتةكانيش بـ ــة ، هـ ــةو بابةتـــةا نييـ ــيض كَيشـــةيةكى لـ ــانيش هـ ذنـ

 ( كاتذمَير.10:30ناردوومانةتة با بةِرَيج سكرتَيرا ثةرلةمان لة )
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ 

ــوو ئةمـــة زووتـــر بطاتـــة دةســـت ســـكرتَيرا ثةرلـــةمان بـــؤ ئـــةوةا باشـــرت ِرَيـــ  خبـــرَا ، تكايـــة             دةبـ
ــة        ــةوةا بيخةينــ ــؤ ئــ ــكرتَير بــ ــت ســ ــة دةســ ــان بطةيةننــ ــراوةا خؤتــ ــةو نووســ ــةوز ئــ ــيؤنى ســ فِراكســ

 دةنطدانةوة.
 ن دادر عارف/ سكرتَيرا ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــةوز     ــيؤنى س ــة فِراكس ــةمان ل ــدامانى ثةرل ــكردني ئةن ــا   دابةش ــدا ت ــةر ليكذنةكان ــة س ــةخرَا    ب ــ  ن ــةوة ِرَي ئ

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة داوادةكةن ، ئةندامانى ثةرلةمان لة فِراكسيؤنةكانى ترناخوَينينةوة
 ايدن معروف داوا دةكات بؤ )لَيذنةا مافةكانى مرؤظ(. -1

 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةر
كـــَى لةطـــةَل ئةوةيـــة كـــة بـــةِرَيج ) ايـــدن معـــروف ( بَـــَيتة لَيذنـــةا مافـــةكانى مـــرؤظ  بـــا دةســـت             

( كــــةل لةطةَليــــةتى ، كــــَى لةطــــةَلى نييــــة  كــــةل نييــــة لةطــــةَلى نــــةبَى كةواتــــة   76بةرزبكاتــــةوة ، )
 ثةسةندكرا.

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف / سكرتَيرا ثةرلةمان :
 ) لَيذنةا كاروبارا ثةرلةمان (. شكرية امساعيل بؤ -2

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــت         ــا دةسـ ــةمان  بـ ــارا ثةرلـ ــةا كاروبـ ــَيتة ليذنـ ــل ( بَـ ــكرية امساعيـ ــاتوو ) شـ ــة خـ ــةَل ئةوةيـ ــَى لةطـ كـ

( كــــةل لةطةَليــــةتى ، كــــَى لةطــــةَلى نييــــة  كــــةل نييــــة لةطــــةَلى نــــةبَى ، كةواتــــة  77بةرزكاتــــةوة ، )
 ثةسةندكرا.
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 ةِرَيج فخرالدين دادر عارف / سكرتَيرا ثةرلةمان :ب
 بة ِرَيج ) يراونت نيسان ماركؤل ( بؤ ليذنةا دارايى و كاروبارا ئابوورا و وةبةرهَينان. -3

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــابو    ــارا ئــ ــَيتة لَيذنــــةا دارايــــي و كاروبــ ــان ( بَــ ورا و كــــَى لةطــــةَل ئةوةيــــة بــــةِرَيج ) يروانــــت نيســ

( كـــةل لةطةَليـــةتى ، كـــَى لةطـــةَل نييـــة  كـــةل نييـــة لةطـــةَلى 75وةبـــةرهَينان  بادةســـت بةرزكاتـــةوة ، )
 نةبَى ، كةواتة ثةسةندكرا.

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف / سكرتَيرا ثةرلةمان :
بــــةِرَيج ) بــــةهجاد دةروَيــــش( بــــؤ هــــةردوو لَيذنــــةا ئاوةدانكردنــــةوة و نيشــــتةجَيكردن ، لَيذنــــةا         

 سةوار و خجمةتطوزاريةكانى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار. ئا
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــَيتة لَيذنــة       ــش( بَ ــةهجاد دةروَي ــة بــةِرَيج )ب ــةَل ئةوةي ــَى لةط ــتةجَيكردن ك ــةوة و نيش ، كــَى ا ئاوةدانكردن
لةطــــةَلى نــــةبَى كةواتــــة  نييــــة  كــــةل نييــــة، كــــَى لةطــــةَلى ( كــــةل لةطةَليــــةتى69ة طةَليــــةتى  )لــــ

ــةندكرا ــةوار و         ثةســ ــةا ئاســ ــَيتة لَيذنــ ــش( بَــ ــةهجاد دةروَيــ ــةِرَيج )بــ ــة بــ ــة كــ ــةَل ئةوةيــ ــَى لةطــ ، كــ
ــتنةوة و طةيانـــ   ــارةوانى و طواسـ ــةكانى شـ ــةوة،   و طة دنخجمةتطوزاريـ ــت بةرزبكاتـ ــا دةسـ ــوزار  بـ ــت و طـ شـ

 ، كةواتة ثةسةندكرا.ى نةبَىى نيية  كةل نيية لةطةَل، كَى لةطةَل( كةل لةطةَليةتى74)

 : دين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمانبةرَيج فخرال
 بةرَيج عمرصاحل بؤ ليذنةا كاروبارا كومةَلايةتى و منداَل و خَيجان. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

و منداَل و خَيـجان  بـا دةسـت     كَى لة طةَل ئةوةية كة بةرَيج عمر صاحل بََيتة ليذنةا كاروبارا كؤمةَلايةتى
 بةرز بكاتةوة، فةرموو كا  ابوبكر. 

 بةرَيج ابوبكر عمر )ابوبكر هةَلةدنى(: 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

 ئةبواية دةست لة كار كَيشانةكانيش دبول بكرَيت ئينجا ئةمانة ئيجافة بكرَا، ضونكة هةندَيكى ئاَلوطؤِرة. 
 

  كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

دةســت لــة كاركَيشــان ثَيويســتى بــة دبــول كردنــى ثةرلــةمان نييــة، تــةنها ضــوونى ئةنــدامان بــؤ  ليذنــةكان   
 ثَيويستى بة دةنطدانى ناو ثةرلةمانة. 

 : ةدنى(بةرَيج ابوبكر عمر )ابوبكر هةَل
 هةندَيكى ئالؤطؤرة. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ة، ئةندامَيكى دةستى لة كار كَيشاتةوة لةو ليذنةية، سكرتريا ثةرلـةمان بـة   طؤِروستا ئةوا ئالباشة يةعنى ئَي
دووا داضوونى بؤ ئةو ثرسةيةا كردووة، ذمارةا ئةندامان زياد نةبووة لة ليذنةكان، ئالؤطؤرييان ثَى كراوة، 

 َينة تكاية. سةرا، مايكةكة داطريس لةئيستيقال ناخرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ دةنطدان 
 : سعيد ذكرىبةرَيج امنة 

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
ثَيدظى ية ناظَين وان ذا بهَينة خاندن بـؤ ئـالؤطؤِريَى، راسـتة ناضـَيتة دةنطـدانَى بـةل دظَيـت ل ثروتوكـوىَل         
بهَيتة تةسبيت كرن، بؤ تةسبيت بوونا ثرؤتؤكؤبن دظَيت ناظَيـت وان بهَيتـة خانـدن، فـةن كةسـى دةسـت ذ       

 كار بةردا، فةن كةل دَا ضَيتة جهَى وا. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خؤا بة ثةيرةو ثَيويست بةوة ناكات كة ئيستيقالةا ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنة هةميشةيى يـةكان بَيتـة   
لـة ليذنـةكانى    ت كة كَيةا هةموو ئةندامان بكرَيناو دانيشتنى ثةرلةمان، بةَلام ئةكرَيت دوايى ئةوة ئاراست

ثةرلةمان ئيستيقالةا كردووة، ئَيستا كَى لة طةَل ئةوةية كة بةرَيج عمر صاحل ببَيت بـة ئةنـدام لـة ليذنـةا     
كةل لة طةَلَييةتى، كَى  71منداَل و خَيجان، كَى لة طةَلَييةتى با دةست بةرز بكاتةوة  وكاروبارا كؤمةَلايةتى 

 َلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا. لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طة
 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 

 كاروبارا ثةرلةمان. ليذنةي بةرَيج سهام عمر بؤ 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وة، كَى لة طـةَل ئةوةيـة كـة خـاتوو سـهام عمـر بَـَيتة ليذنـةا كاروبـارا ثةرلـةمان  بـا دةسـت بـةرز بكاتـة              
 نودتةا نيجامى هةية  بةَلَى خاتوو كةذاَل فةرموو. 

 : بةرَيج كةذاَل هادا فقَى
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 

من كةذاَل هادا دةمةوَا بَم بؤ ليذنةا كاروبارا ثةرلـةمان، ئـةوة داواكـاريم نووسـى بـةل نـةمتوانى بـة        
 . منان بطةيةتدةست

 
  ن:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

 يةعنى خاتوو سهام ناضَيتة ئةوَا  
 بةرَيج كةذاَل هادا فقَى:  

 خاتوو سهام ناضَيت، لة برا ئةو من دةضم. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ذنةا كاروبارا تةندروستى ئةبوو زووتر سكرتَيرا ثةرلةمان لةمة ئاطادار بكات، تؤ داوات كردووة بََيتة لي
كاية نووسراوَي  بَينة، با يةكَيكى تريان خبةينة دةنطدانةوة، بةرَيج كا  كنعان مم الدين، كَى لة ، تو ذينطة

طةَل ئةوةية كنعان مم الدين بَـيتة ليذنـةا ثةيوندييـةكان و كاروبـارا رةوةنـدا كوردسـتانى  بـا دةسـت         
يـة  يـة  كـةل لـة طـةَلى نييـة،       كةل لـة طةَلييـةتى، كـَى لـة طـةَلى ني     (74)بةرز بكاتةوة، كَى لة طةَلَييةتى  

 كةواتة ثةسةند كرا. 
 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 

 بةهار عبدالرمحن بؤ ليذنةا كاروبارا كؤمةَلطاا مةدةنى. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـةل لـة    67ا كؤمـةَلطاا مـةدةنى    كَى لة طةَل ئةوةية كة خاتوو بةهار عبدالرمحن بَيتة ليذنةا كاروبار
 طةَلَييةتى، كَى لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طةَلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا. 

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرا ثةرلةمان : 
 نعمؤ بو ليذنةا ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةا ئيدارةا هةرَيم.  بةرَيج شامؤ شَيخَو
  ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد ص

كَى لة طةَل ئةوةية كة بةرَيج شامؤ شَيخؤ نعمؤ بََيتة ليذنةا ناوضـةا كوردسـتانييةكانى دةرةوةا هـةرَيم    
كةل لـة طةَلييـةتى، كـَى لـة طـةَلى نييـة  كـةل نييـة لـة طـةَلى نـةبَى، كةواتـة              73كة بَى سةرؤكة تا ئَيستا، 

كـةذاَل هـادا بَيتـة ئةنـدام لـة ليذنـةا كاروبـارا ثةرلـةمان  بـا           ثةسةند كرا، كَى لة طةَل ئةوةية كة خـاتوو 
نـةبَى، كةواتـة ثةسـةند     لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طةَليكةل لة طةَلَييةتى، كَى  74دةست بةرز بكاتةوة، 

 فةرموو.  ،كرا، فراكسيؤنى سةوز يادداشتةكان نةهَينا، بةَلَى
 : ةبانىبةرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَل

 سةروكى ثةرلةمان. بةرَيج 
داوا دةكةم بةرَيج سكرتريا ثةرلةمان داوا لة نووسينطةكةا خؤا كا، ضونكة ئَيسـتا ضـوومة نووسـينطةكةا    

 بؤيان هَيناوا، لة با خؤتة. 
 
 
 

 : ثةرلةمان بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا
ن بةرنامـةا، يـةعنى بةرنامـةا    بةرَيج بَيطةرد خان، ئةوةا كة بةرنامةكةتان تَيكـدا وةكـو يةكـةم جـار ضـؤ     

ليستةكةا با من ناو دووبارة بووة، وةكو ضؤن يةكةم جار ليذنةكامنان تةشكيل كرد نـاو سـَى بـارة بـووة و     
دةديقــة ثــَيش  20نــاو ئيجافــة بــووة لــة نــاو ليذنةكانــدا بــة داخــةوة، ئَيســتا جــارَيكى تــر واا لَيهاتــةوة، مــن  

ومن بـؤ كـردا، بـةل مـن ئـةوةا ئةمـةوَا لـة بـةرَيجت ئةوةيـة كـة           كؤبوونةوةا ئاسايى داوام لَيكردا تةلةف
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دةرَا بؤ ئةوةا رَيكارة ياساييةكان وةكـو خـؤا بَيـت كـة بتـوانني ئَيمـة       بدةست لة كار كَيشانى ئةندامةكامن 
مـان  كـة مب    21كارا لة سةر كـةين لـة سـةر كيتابةكـةا ئَيـوة، لـة سـةر ئـةو نووسـراوة كـة بـة رةمسـى لـة              

بةتةكم دارشتؤتةوة، ليذنةكان جارَيكى تر بةو شَيوةية كَلَيشة كردؤتةوة داريشتوتةوة، بؤيـة  خويندوتةوة با
نووسينةكان هاتووتة با من، من تةنها ئيشم لة سةر دةست لة كار كَيشانةوة كـردووة نـة  لـة     11بؤ  20كة 

انتان بـة ضـيية، ئـةوا    سةر دارشتنةكانى ئةندامةكانى ثةرلةمان، ئاسـايية، بـةرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان فـةرم     
 ئةكةن   

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةىَل فةرموو بَيطةرد خان. 
 : ةبانىبةرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَل

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
ى طة لة دوو ليذنة، تةنها هةظاَلةكانى خؤمان، برادةرانؤ هيض ليذنةيةكى زياد نةكردووة جئَيمة ئيجافةمان ب

فراكسيؤنى سةوزمان تةوزيع كردووةتةوة لة بةينى خؤمان لةو ليذنانةا كة بـؤ خؤمـان لَيـى بـووين، هـيض      
زيادةيةكمان نةكردووة ئةوة ية ، دوايى ئةوة ئةمِرو بةر لة دانيشتنى ثةرلةمان، ئَيمـة بـة فـةرمى هـةموو     

كـردووة   كـة دسـةمان لـة طـةلََى     داواا خـؤا،  دةست لة كاركَيشانةوةا ناردؤتـة با بـةرَيج سـكرتَير لـة سـةر     
لة دواا تةلةفؤنةكةا خؤا بؤمان ناردووي، ئَيستا ضوومة نووسينطةكةا طوتيان بردمانة  ( 30/10) سةعات

 بةر دةستى بةرَيج سكرتَيرا ثةرلةمان. 
 : دين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمانبةرَيج فخرال 

مـاذةت بـةوة نـةداوة كـة دووبـارة ناوةكـان تـةوزيع        بةل دةسـت لـة كـار كَيشـانةوة داواتانـة، و بةرَيجيشـت ئا      
 ئةكةيتةوة، بةل وتت دةست لة كار كَيشانةوة بةرَيج بَيطةرد خان. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــدانى       ــة  دةنط ــةوةا بيخةين ــؤ ئ ــت ب ــةر دةس ــة ب ــراوةكةتان خبةن ــة، نووس ــراوةكةتان بي ــةر نووس ــتا ئةط ئَيس
 ثةرلةمانةوة. 

 : دين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمانَيج فخرالبةر
و بكَيشـَيتةوة لـة ليذنـةا ثـةروةردة     نووسراوةكانى ئاراستة كردووة، بَيطةرد دَلشاد داوا ئةكات دةست لـة كـار  

 خوينةوةا باَلا و بَيتة ليذنةا كاروبارا ثةرلةمان. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة خاتوو بَيطةرد بََيتة ليذنـةا ئاسـةوارا خجمةتطوزارييـةكانى شـارةوانى و طةشـت و      كَى لة طةَل ئةوةية ك
كـةل لـة طةَلَييـةتى، كـَى لـة طـةَلى       ( 69)طوزار، كَى لة طةَل ئةوةية  با دةست بةرز بكات، كـَى لـة طةَلَييـةتى    

محـة   مصاطفى ريـب  نيية  كةل نيية لة طةَلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا، كَى لة طةَل ئةوةية كـة بـةرَيج غ  
خان بَيتة ليذنةا ئةوداف و كاروبارا ئـاينى بـا دةسـت بـةرز بكاتـةوة، كـَى لـة طةَلَييـةتى بـا دةسـت بـةرز            
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كةل لة طةَلَييةتى، كَى لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طةَلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا، كَى لة  (68)بكاتةوة  
  كةل لة طةَلَييةتى، كَى( 71)نةا كاروبارا ثةرلةمان  طةَل ئةوةية كة خاتوو بَيطةرد دَلشاد بَيتة ليذ

 لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طةَلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا. 
 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 

 داوا دةكات بؤ ليذنةا كاروبارا ثةرلةمان. مصطفى بةرَيج دلَير 
  ةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

كـةل لـة طةَلَييـةتى،     (72)بََيتة ليذنةا كاروبـارا ثةرلـةمان    مصطفى كَى لة طةَل ئةوةية كة بةرَيج دلَير 
 كَى لة طةَلى نيية  دوو كةل لة طةَلى نيية، كةواتة ثةسةند كرا. 

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 
بـةَلام نـاوا ئةنـدام ثةرلةمانةكـةا تَيـدا نييـة، بـةرَيج طـؤران          بةرَيج، نووسراوة بؤ ليذنةا ئاوةدانكردنـةوة، 

 ئازاد بؤ ليذنةا دةستثاكى. 
 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـةل لـة    (63)كَى لة طةَل ئةوةية كة بةرَيج طؤران ئازاد بَـيتة ليذنـةا دةسـتثاكى ثةرلـةمانى كوردسـتان       
 كةل نيية لة طةَلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا.  طةَلَييةتى، كىَِِ لة طةَلى نيية 

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 
 بةرَيج مريم صمد بؤ ليذنةا ذنان. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةل لـة  كـ  (71)كَى لة طةَل ئةوةية كة خاتوو مريم صمد بَيتة ليذنـةا داكـؤكى كـردن لـة مـافى ئافرةتـان        
 طةَلَييةتى، كَى لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طةَلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا. 

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 
 بةرَيج عبال فتاح بؤ ليذنةا شارةوانى. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ليذنةا ئاسةوارا شارةوانى و طةشـت و طـوزار و طةيانـدن      كَى لة طةَل ئةوةية كة بةرَيج عبال فتاح بََيتة
 كةل لة طةَلييةتى، كَى لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طةَلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا.  69

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 
 كان. بةرَيج سةركةوت سةرحةد خلي ة بؤ ليذنةا ناوخؤ و ئاسايش و ئةمومةنة خوجَيية

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــة          ــايش و ئةمؤمةن ــاوخؤ و ئاس ــةا ن ــَيتة ليذن ــة بَ ــةرحةد خلي  ــةركةوت س ــة س ــة ك ــةَل ئةوةي ــة ط ــَى ل ك
 كةل لة طةَلَييةتى، كَى لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طةَلى نةبَى، كةواتة ثةسةند كرا.  68خوجَييةكان  



 312 

 ف/ سكرتَيرا ثةرلةمان : بةرَيج فخرالدين دادر عار
 رهاد سةنطاوا داوا ئةكات بََيتة ليذنةا كشتؤكاَل. ةبةرَيج ف

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كـةل لـة طةَلَييـةتى،    ( 68)كَى لة طةَل ئةوةية كة بةرَيج فرهاد سةنطاوا بََيتة ليذنةا كشؤكاَل و ئـاودَيرا  

 طةَلى نيية، كةواتة ثةسةند كرا. كَى لة طةَلى نيية  ية  كةل لة 
 را ثةرلةمان : بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَي

 بةرَيج سعيد مةسي ى بؤ ليذنةا مافةكانى مرؤظ. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (68)ن  كَى لة طةَل ئةوةية كة بةرَيج سعيد مةسي ى بََيتة ليذنةا مافـةكانى مرؤظـى ثةرلـةمانى كوردسـتا    
 كةل لة طةَلَييةتى، كَى لة طةَلآ نيية  دوو كةل لة طةَلى نيية، كةواتة ثةسةند كرا. 

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 
 ق بؤ ليذنةا ثةروةردة و خويندنى باَلا. بةرَيج رَيواز فائ

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كــةل لــة  (74)ة بـةرَيج دكتــؤرة رَيـواز بَــَيتة ليذنــةا ثـةروةردة و خوينــدنى باَلـا      كـَى لــة طـةَل ئةوةيــة كــ  
 طةَلَييةتى، كَى لة طةَلى نيية  ية  كةل لة طةَلى نيية، كةواتة ثةسةند كرا. 

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرا ثةرلةمان : 
 ةكانى دةرةوةا ئيدارةا هةرَيم. بةرَيج صاحل فقَى حممد داوا دةكات بؤ ليذنةا ناوضة كوردستانيي

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 73كَى لة طةَل ئةوةية بةرَيج صاحل فقَى بََيتة ليذنةا ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةا ئيـدارةا هـةرَيم    
  كةل لة طةَلَييةتى، كَى لة طةَلى نيية  كةل نيية لة طةَلآ نةبَى ، كةواتة ثةسةند كرا.

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 
و ئاخري وةرةدة بريتى ية لةو وةرةدـةا جـارَيكى تـر بـؤا نـاردم بَيطـةرد خـان، ئـةوة بـوو كـة يةكـةم جـار             

 خويندمةوة، هةر لة طةَل ئةوانة بووم، لة طةَل رَيجمان. 
 
 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كار لة كَيشانةوانةا ئةنـدامانى ثةرلـةمانيش   لة ج سكرتَيرا ثةرلةمان، هةموو ئةو دةست زؤر سوثال بةرَي
 فةرموو. ذكرى نووسراوة ئاراستةا ليذنة ثةيونديدارةكانى ئةكةين، خاتوو امنة 

 : سعيد ذكرىبةرَيج امنة 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان. 
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ةكا ديـرت يـا بـةر دةسـتَى هـةوة نظيسـى، بـؤ ليـذنا         داخازييةكا ديرت ذا هةبوو يا بةرَيج شَيخ شامو بؤ ليذنةي
 ثةيوةندييا رةظةندا كوردا. 

 بةرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتريا ثةرلةمان : 
دةنطـى هَينـاوة، شـَيخ شـامؤ بـؤ ليذنـة        (73)ورة، امنة خان كةا طةيشتووتة با من  تةصومتان بؤ كـرد  وبب

ؤم بةل ية  داواكاريم نووسى بـؤ ئـةم ليذنـة، داواكـاري     كوردستانييةكانى دةرةوةا ئيدارةا هةرَيم، من خ
 دووةمم با نيية، ئَيستا هاتووة  ... 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ثَيويست دةكات ئةو داواكاريية ثَيشرت ثَيشكةش بكةيت، بـؤ ئـةوةي سـةرمي ئـةوة      ذكرىبةِرَيج خاتوو امنة 

ئـةو ليذنةيـة زيـاتر نـةبَيت لـة رادة ياسـاييةكةي خـؤي، بؤيـة دةكرَيـت           بدرَيت ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني   
داواكاريةكةتان ئاراستةي سكرتَيري ثةرلةمان بكةن، بؤ ئةوةي بةدواداضووني بؤ بكات و لةوة بِروانَيـت كـة   
ذمــارةي ئةنــداماني ثةيوةندييــةكان و رةوةنــدي كوردســتاني ضــةندن و دةكرَيــت ئةنــدامي تــري بــؤ ئيجافــة 

 ، يان نا بكرَيت
 سعيد: ذكريبةِرَيج امنة 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( كةسن ئةندامةكي ديـرت  9ئةندامَي د ليذنَي ديظ ئةوة وةكو ذمارة ثرؤتؤكؤلي وةرطرتية ليذنا هةميشةيي )

( كةل، يةعين مةجال هةي ئةندامةكي دي زَيـدة بـينت ب نظيسـني ذي هةنارديـة بـؤ      10زَيدة بوو بؤ ئةظة )
 هةوة.

 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 ببوورن، ية  كةل ئيجافة كراوة بؤ ليذنةي ئةمِرؤ.
 سعيد: ذكريبةِرَيج امنة 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةَلَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةي ثةيوةندييةكان و كاروباري رةوةندي كوردستاني.
 

 سعيد: ذكريبةِرَيج امنة 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةَلَي، يةعين مةجال هةي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  رابوون فةرموو.
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 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يــد بكاتــةوة، كــاتي خــؤي كــة ليذنــةي بــةَلَي، ثــَيش تةئكيــدات، حــةزم كــرد بــةِرَيج ثةرلــةمانتار ثــةروا خــان حــةز دةكــات تةئك
كاروبـاري  ثةيوةندييةكان و كاروباري رةوةنـدي كوردسـتاني دروسـت كـرا، ثةرلـةمانتاري ئَيمـة بـةِرَيج ثـةروا خـان لـة ليذنـةي            

بوو بة ئةندام لة ليذنةي ثةيوةندييةكان و كاروباري رةوةندي كوردستاني و ثَيشـرتيش ئةندامـة لـة     رؤشنبريي ئيستيقالةي دا
 نةي كؤمةَلطةي مةدةني دةيةوَيت تةئكيد بكاتةوة، كة ئةو بابةتة بةو شَيوةية لةبي ئَيوةية، يان نا ليذ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لة ثةرلةماني كوردستان دةنطي لةسةر درا 
 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسـةر درا، بـةَبم حـةز دةكـات تةئكيـد بكاتـةوة، كـة ئَيسـتا ئـةو ئةندامـة لـة            بةَلَي، لـة رؤذي خـؤي دةنطـي    

هةردوو ليذنةي ثةيوةندييـةكان و كاروبـاري رةوةنـدي كوردسـتاني و لةطـةَل ليذنـةي كاروبـاري كؤمةَلطـةي         
 مةدةني.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةِرَيج ثةروا علي حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر سوثال، لةكاتي خؤيدا دةست لة كاركَيشانةوةكة دةنطي لةسةر درا، بةَبم بؤ ئيجافة كردن بؤ ئةو ليذنة 

 را، ويستم دَلنيا بكرَيمةوة كة ثَيويستة دةنطداني لةسةر بكرَيت، سوثال.كنوَيية دةنطداني لةسةر نة
 ةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 خؤي ئةسَلةن ئيستيقالة دةنطداني لةسةر ناكرَيت لة ثةرلةمان.
 بةِرَيج ثةروا علي حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نا، نا، كاتي خؤي يةعين ئيستيقالةكةم ماوة، بـةَبم ئَيسـتا نـاوم يـةعين نةخوَيندرايـةوة كـة لـة ليذنةيـةكي         

 نوَيدا ناوم نووسراوة.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

 داوات كردووة 
 بةِرَيج ثةروا علي حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةَلَي، ثَيشرت لة رَيطاي كا  رابوونةوة داوا كرا بوو، ئَيستا داواكارييةكة ثَيشكةش دةكةمةوة، بةَبم خؤي بةو 
 شَيوةية بوو.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة داواكارييةكان ثَيشكةش بكةنةوةو، ئةوة ذمارةي ياسايي ئةو ليذنةية زياتر دةبَيت، ئَيسـتا دوو  باشة، كةوات
 داواكاري هةية بؤ ئةوة، بؤية ثَيويست دةكات ئةوة ساغ بكةينةوة.

 بةِرَيج ثةروا علي حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةَلَي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةكةوَيتة دانيشتنَيكي تر، ضونكة ئَيسـتا داواكارييةكـة لةبـةر دةسـ  دةسـتةي سـةرؤكايةتي و بـةِرَيج        ئةوة 
ســكرتَيري ثةرلــةمانن، دةضــينة خــاَلي ثَينجــةم لــة بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ئــةمِرؤمان كــة بريتييــة لــة  

يِرةوي ناوخؤي ثةرلـةماني  ( لة ثة71خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةو ثرؤذة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي ماددةي )
 ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي 1كوردستان ذمارة )

(ي 3عَيراق ذمارة ) -ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي دةستةي طش  دةستثاكي هةرَيمي كوردستان   -1
 ,2011ساَلي 

 ثرؤذة ياساي ثةروةردة لة هةرَيمي كوردستان. -2
 اتةكاني هةرَيمي كوردستان.ثرؤذة ياساي رَيكخستين مايف ثَيكه -3

 با سةرؤكايةتي ليذنةي ياسايي ب ةرموون بؤ خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثرؤذة ياسايانة.
 بةِرَيج د.ظاَب فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةي ثرؤذة بِرياري هـةموار كردنـي ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان خرايـة دةنطـدان بـؤ          

دنةوةي يةكةم، ثَيويستة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَيـت، بؤيـة يةكـةم خوَيندنـةوة بـؤ ئـةو ثـرؤذة        خوَين
 بِريارة دةكةين.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، زؤر راستة، فةرموون.
 

 بةِرَيج د.ظاَب فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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( ماددة ثَي  دَينت بةبَي دياري 3دني ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان لة )ثرؤذة بِريار بؤ هةموار كر
كردني هؤيةكاني دةرضوواندن و، لةبيةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةمة 

 ناوي بةِرَيجيانة:
 د.بةهار حممود فتاح. -1
 حممد. لطيفتةبر  -2
 ابوبكر عمر عبداهلل. -3
 شوان شَيخ امحد. -4
 ظةمان فيصل سليم. -5
 لينا عجريا بةهرام. -6
 د.ظاَب فريد ابراهيم. -7
 مات حممد عبداهلل. -8
 د.فرست صؤيف علي. -9

 علي حةمة صاحل. -10
 برزؤ جميد عبداهلل. -11
 فرحان جوهر دادر. -12
 حممد صادق سعيد. -13

 راستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكةن.داوا لة بةِرَيجتان دةكةين ئةو ثرؤذة بِريارة ئا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةو ثرؤذة بِريارة ئاراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان و 
 ليذنةي ئاسةوار و.....، بةَلَي دكتؤرة بةهار.

 
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيج

 ئةمة ثرؤذة بِرياري هةمواري ثةيِرةوي ناوخؤ بوو، ليذنةي دارايي.........
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي دةزامن، ثَيويست دةكـات ئاراسـتةي ئـةو ليذنـة ثةيوةنديدارانـةش بكرَيـت كـة لـة ثـرؤذة بِريارةكـة بـؤ            
شــَيوة ئاراســتةي ليذنــةي ئاســةوارو خجمةتطوزارييــةكاني شــارةواني و   هــةموار كــردن هــاتوون، بــة هــةمان  

طةشـــتوطوزارو طواســـتنةوةو طةيانـــدن دةكرَيـــت، هـــةروةها ليذنـــةي رؤشـــنبريي و راطةيانـــدني ثةرلـــةماني 
 كوردستان و طشت ئةنداماني ثةرلةمان، فةرموون.

 بةِرَيج د.ظاَب فريد ابراهيم:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي دووةم بريتيية لة ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياسـاي دةسـتةي طشـ  دةسـتثاكي هـةرَيمي      ثرؤذة ياسا

، ئةو ثـرؤذة ياسـاية لةبيـةن دةسـتةي طشـ  دةسـتثاكي هـةرَيمي        2011(ي ساَلي 3عَيراق ذمارة ) -كوردستان  
ديــاري كردنــي ( مــاددة ثَيكهــاتووة بــةبَي 20كوردســتانةوة ثَيشــكةش كــراوة، وةكــو جيهــةتَيكي مــةعين لــة )  

هؤيةكاني هةموار كردنةوةي، داوا لة بـةِرَيجتان دةكـةين ئـةو ثـرؤذة هـةموارةش بـؤ ئـةم ياسـاية ئاراسـتةي          
 ليذنةي ثةيوةنديدار بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي و، هـةروةها  ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي طشت ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان و ليذنةي كاروبـاري ياسـاي  
 ليذنةي دةستثاكي ثةرلةماني كوردستان دةكةين، فةرموون.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثرؤذة ياساي سَييةم بريتيية لة ثرؤذة ياساي ثةروةردة لة هةرَيمي كوردستان.
اندن، لةبيـةن ذمـارةي ياسـايي لـة     ( مـاددة ثَيكهـاتووة لةطـةَل هؤكارةكـاني دةرضـوو     94ئةم ثرؤذة ياساية لـة ) 

 ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةمة ناوي بةِرَيجيانة:
 .مصطفىمةردان خدر  -1
 سعيد. طاهربةيار  -2
 د.عبداهلل جاسم رجب. -3
 .رمضاند.شرين حسين  -4
 هيظا حاجي مريخان. -5
 ئاواز محيد حسني. -6
 انس حممد شريحم. -7
 م.ادريس علي اسة -8
 د.سراج امحد محدامني. -9

 بشار مشري امساعيل. -10
 حتسني امساعيل امحد. -11
 كبري حممد. ناظم -12
 د.ظاَب فريد ابراهيم. -13
 شوان شَيخ امحد. -14
 عبداخلالق. طهفريوز  -15
 د.ابراهيم امحد مسؤ. -16
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 ار بكةن.داوا لة بةِرَيجتان دةكةين ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديد
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـاَبو توَيذينـةوةي         
 زانس  ثةرلةمان و طشت ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان دةكةين، فةرموون.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

 عَيراق. –ثرؤذة ياساي ضوارةم بريتيية لة ثرؤذة ياساي رَيكخستين مايف ثَيكهاتةكان لة هةرَيمي كوردستان 
( مــاددة ثَيكهــاتووة لةطــةَل هؤكارةكــاني دةرضــوواندن، لةبيــةن ذمــارةي ياســايي   12ئــةم ثــرؤذة ياســاية لــة ) 

 انيانة:ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةمة ناوةك
 حممد سعدالدين انور. -4توفيق  عثمانماجد  -3د.ظاب فريد ابراهيم  -2د.بةهار حممود فتاح  -1
 منى نيب نادر. -8 كمال يلدا  مردوز. -7 يروانت نيسان ماركؤل. -6 لطيفجودت جرجيس  -5
 ق حممد.بيستون فائ -12 دارةمان دادر فتاح. -11 ئومَيد حةمة علي. -10 سابر حممود مراد. -9

 د.جوان امساعيل عجيج. -13
 داوا لة بةِرَيجتان دةكةين ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثرؤذة ياسـاية ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي ثةرلـةمان و ليذنـةي مافـةكاني مـرؤظ و سـةرجةم ئةنـداماني           
 ردستان دةكةين، فةرموون.ثةرلةماني كو

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةوة كؤي ئةو ثرؤذة ياسايانة بوو كة دانرا بوون لة بةرنامةي كار بؤ خوَيندنةوةي يةكةميان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةوة شوَيين خؤيان، ئَيستا بؤ ماوةي ية  كاتـذمَير  زؤر سوثال بؤ سةرؤكايةتي ليذنةي ياسايي، دةتوانن بَ
ــتين         ــاري دانيش ــةي ك ــري بةرنام ــةكاني ت ــة بِرط ــةوة ب ــت دةكةين ــي دةس ــدةطرين، دواي ــتنةكةمان هةَل دانيش

 ئةمِرؤمان، زؤر سوثال، فةرموون.
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ن.بةناوا خواا بةخشندةو ميهرةبا
 بةناوا طةىل كوردستان.

كؤبوونةوةكةمان دةست ثَي دةكةين، خوىل ضوارةمى هةَلبذاردنى ساَلى يةكةمة دانيشـتنى ذمـارة دوو، رؤذا   
، كؤبوونةوةا دووةم، لة بةرنامةا كارا دانيشتنى ئةمرٍِؤمان دوو بِرطةمان ماوة، بِرطةا 23/9/2014دانيشنت 

ــدا     ــةا تايبةمتةن ــتكردنى ليذن ــةم دروس ــاَبوتنى ئةنــدامانى     شةش ــة ث ــةبارةت ب ــتان، س ــةمانى كوردس ثةرل
ئةمومةنى كؤميسياران، بةثَيى بةندا ية  لة بِرطةا يةكةمى ماددةا ثَينجةم لة ياساي كؤميسيؤنى باَبا 

( 5، ئَيمـة ياداشـتَيكمان لةبـةر دةسـت دايـة، كـة )      2014سةربةخؤا هةَلبذاردن و راثرسى ذمارة ضـوارا سـاَلى   
وويــان لةســةر كــردووة، لــةو ياداشــتةدا فراكســيؤنةكانى ثــارتى، طــؤِران، يةكيــةتى، يــةكطرتوو، فراكســيؤن واذ

( كةسة بنب بة ئةندام لة ليذنةا تايبةمتةندا ثةرلـةمانى كوردسـتان،   8كؤمةل، داواا ئةوة دةكةن كة ئةم )
رابوون  -الرمحن حسنسةبارةت بة ثاَبوتنى ئةندامانى ئةمومةنى كؤميسياران، كة بريتينت لة )ئومَيد عبد

مامؤســتا مــروان  -حســَين امساعيــل حســَين -ابــوبكر عمــر عبــداهلل -بَيطــةرد دَلشــاد شــكراهلل -تؤفيــق معــروف
طؤران ئازاد( داوايان كردووة كة ئةم هةشت بةِرَيجة بنب بة ئةنـدامى   -بهار حممود فتاح -ظاَب فريد -طةَبَلةيي

بــَي بـة ثـاَبوتنى ئةنـدامانى ئةموومـةنى كؤمسـياران بــةثَيآ      ئـةم ليذنـة تايبةمتةنـدةا، كـة تايبةمتةنـد دة     
ــةرَيمى        ــة ه ــةكان، ل ــيارانى هةَلبذاردن ــاي كؤمس ــة ياس ــوو ل ــاددةا ثَيش ــةمى م ــةا يةك ــة بِرط ــة ، ل ــدا ي بةن

( نـاوةا كـة   8كوردستان، بؤية ئةوة دةخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة ئةو ليذنةيـة ثَيـ  بَيـت لـةو )    
( كـةل لةطـةَلى نييـة، كةواتـة ثةسـةند كـرا، ئـةو        8كةل لةطةَليةتى، كَي لةطـةَلى نييـة  )   61خوَيندمانةوة، 

 ليذنةية دروستكرا، دكتؤر شوان دسةا هةبوو لةطةَل كا  ابوكاروان و دكتؤر سرود، فةرمو دكتؤر شوان.
 بةِرَيج د. شوان شيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لبمان هةبَي، داواكارميان هةبَي، بةَبم هـةر بؤئـةوةا دةَلـَين ئةمـة خولـة      طاطرين  ئةوةنيية بَلَيني ئَيمة مة
جياوازا لةطةَل خولةكانى ثَيشوو هةية، يـةعنى هـةموو شـتَي  بةِراسـتى بـة ئيت اديـة ثَيـى دةَلـَين ذوورا         

ذيش بوواية تاري ، ثَيشرت ئةو ثَيناسةيةا بؤ دةكرا، هةموو شتَي  لةوَا ية  با نةكرَيتةوة، هةروةكو ِراوَي
توركمـان، مةســيحييةكان، ئةوانــةا كــة يــة  كورســيان هةيــة لــة ثةرلــةمانى كوردســتان بانطهَيشــت كرابــان،  
يةعنى ئَيستا ئةوة فةردي ضيية ، كاتى خؤا طلةيي لة يةكيةتى و ثارتى دةكـرا لـةناوخؤيانا هـةموو بةشـة     

ةربطـرن، ئـةوةا كـة ناوةكـان خوَينـدراوة      خَيرةكة بةش دةكةن، بةبَي ئةوةا كةوا هيض ِراوَيذا خةَلكى تر و
اسـتى  هةمووا سةرؤ  فراكسيؤنةكانن، خؤيان ثَيكهـاتوون و ئـةوانى تـر هـةمووا زةربـى سـ ر كـراون، بةرِ       

 ئةوة نة تةوافودة، نة موشارةكةا حةديقيية، نةحيساب كردنة بؤ ليستةكانى تر.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو.كا  ابوكاروان ف
 بةِرَيج عبدالرمحن فارل )ابوكاروان(:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

)( كـةل كـؤنرتؤَلى   5من ثَيم وايـة ئةطـةر بـةو ئاراسـتةية كـار دةكـرَي، لـة هـةموو جوومطـةكان، لـةم وَبتـة            
لـة   دةكات، ئيرت باسى تةعةدودا سياسةت و حجبايةتى نةكرَيت لةم وَبتة، ئَيوة لة حكومـةت خـةَلكتان بدا،  

جةلســةا دانووســتاندن خــةَلكتان بدا، مةجليســى ئــةحجابتان دوورخســتةوة، مــن يــة  ثرســيار دةكــةم          
حةزدةكةم لَيرة وةَبمم بدةنةوة، لة وةختى خؤا كة دةوترا ئةم دوو بيةنة تةوافوق دةكةن لةسةر هـةموو  

دةرةوةا شـةرعيةت، ئةوكاتـة   شتَي ، دذا دسة كراو زؤريش، ئايا ئةو برادةرانةا ئَيستا وا رَي  دةكةون لـة  
 ِراست بوون يان ئَيستاكة وةَبمم بدةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سرود فةرموو.
 بةِرَيج سرود سليم فقى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةمان ئةوةية كة بةنيسةت ئَيمةوة ئةوة ئيشكاملان نيية لةسةر ئةوانة، ِرَيجمان هةية بؤ هةموويان، ئيشكالة
ثرل بة ئَيمة نـةكرا، بـة بـاوةِرا ئَيمـة ليذنةكـة جـوانرت دةبـوو ئةطـةر نوَينـةرا ثَيكهاتـةكان لـةناويان بـا،             

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا ماجد فةرموو.
 توفيق: عثمانبةِرَيج ماجد 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــو  ــةو     بةِراســتى ئَيمــةش وةك ــة ئ ــان هةي ــةوةا ئَيمــة ِرَيجم ــةرانني، لةبةرئ ــتى نيط نةتــةوةا توركمــان بةِراس
ــةرا       ــة نوَينـ ــةَبم دةبووايـ ــةين، بـ ــَي دةكـ ــيانى لـ ــت خؤشـ ــةن، دةسـ ــةو ليذنةيـ ــةا لـ ــةمانتارا بةِرَيجانـ ثةرلـ
ــدامانى       ــاَبوتنى ئةن ــةو ليذنةيــة ث ــدا ئ ــؤا لةخؤي ــةر خ ــونكة ه ــة، ض ــةو ليذنةي ــةبَينت ل توركمانــةكانيش ه

رانى ئةو ماددةية ضؤن ئَيمة متمانـةمان هـةبَي بـةو ِراثرسـية ئةطـةر نوَينـةرا ئَيمـةا تَيـدا نـةبَي،          كؤمسيا
 ئةطةر ليذنةكة توركمانَيكى تَيدانةبَي، برايانى مةسيحى تَيدانةبَي، بةِراستى نيطةرانني، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  يعقوب فةرموو.
 
 

 قوب طورطيس يادو:بةِرَيج يع
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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يةعنى ظَي طاظَي ئةم ليذنة تةشكيل دةكةين، ثَيكهاتى تَيدا نينة وة  كلد و ئاشوورا و توركمان، يةعنى مع 
العلم دانون زةمان كرية، ثَيكهاتى لة ئةو كؤمسيؤن دةبن، ديارة ليذنة ئةم هاتينة ئةدسا كرن، ئةطةر سبةا 

كيل دةبَيت، ئةم دةترسن دة جارةكا دا ئةدساا مة دَيتة كرن، ئةو تشت نة مةدبولة نة بَيت كؤمسيؤن تةش
 ياسا بةخؤية، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةِرَيج ثةروا على حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى تَيدابَي، عادةتةن ليذنة تاكـة، بـةَبم ئـةم ليذنـة جووتـة      سةبارةت بة ليذنة بةتايبةت ئةطةر بَيتو دةنطدان
 ئةطةر بكرَيت، يان دةبَيت كةم بكرَيت يان دةبَي زياد بكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دانونةكــة دروســت كرايــة، دةســةَبت و ســةبحيةتى هــيض شــتَيكى نييــة،  مــن ثــَيم وايــة ئــةم ليذنــة بــةثَيى  
دةسةَبت و سةبحيةت بؤ هؤَلى ثةرلةمانة، تةنها ليذنةيةكة بؤ رَيكخستنى شكلياتي ئيش كردنةكةية، واتـة  
ثةرلةمانى كوردستان ئةو بانطةوازة وردةا ئةو سيظيانةا وةردةطرَيت، رَيكى دةخات بؤ فةنييات، بـةَبم لـة   

ةتيجة ئةو ليذنةية ثابةندة بةو مةرجانةا كة زةمانى حقودى نةتةوةكانى ترا تَيداية، زةمانى ذنى تَيـد  ن
دةبَيت لةو ضوارضَيوة ثابةند بـَي، لـة نةتيجـةش هـؤَلى ثةرلـةمان بِريـاردةدات، لةبةرئـةوةا  ئـةم ليذنةيـة          

 ادرَيت، سوثال.ليذنةيةكى شكلية بؤ ياساكة رَيكخراوة، نة بِريار، نة دةرارا تَيدا ن
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  شوان فةرموو. 
 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منـيش لـة خـةمى ئـةوةا كـة بـال دةكرَيـت، لـةوةا هةسـت بةشـتَي  نـةكرَيت، ثـَيم باشـة يـة  بؤئــةوةا               
ا تَيدا بَيت وةكو ثَيشنيارَي  ية  لةوان دابنـدرَيت ببَيتـة   نيسابةكةش ببَيتة نؤ، يةكَي  لة ثَيكهاتةكانى تر

 نؤ، سوثال.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  رابوون فةرموو.
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 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كى زؤر ثةيوةنـديان ثَيـوة كـردم،    من تةنها تةئكيد دةكةمةوة لة دسةكانى بةِرَيج طؤران ئازاد، دوَييَن خـةَلكيَ 
غةَلةت تَيطةيشتنَي  دروست بووة، كة ئةوةا ئةمِرؤ دةنطمان بؤ دا كؤمسيؤنى باَبا سةربةخؤا هةَلبذاردن 
و راثرسييية، بةَبم هةروةكو بةِرَيج ئةو ثةرلةمانتارا ئاماذةا بؤ ثَيشَيَلكردنى ياسا كرد، ياسـاكة بـة وازحـى    

( ئةنـدام لـة نـؤ، زةمـانى بةشـدارا توركمانةكانـةكانى كـردووة،        2ى كردووة بـة ) زةمانى بةشداريكردنى ذنان
زةمانى بةشداري برا مةسيحيةكانى كردووة، زةمانى بةشدارا دانونى كردووة، ئَيمـة مـولجةمني بـةوةا كـة     

سـيؤنة  ئةو ياساية جَيبةجَي بكةين، ناتوانني ياسا ثَيشَيَل بكـةين لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان، بـةَبم ئـةم كؤم      
وةكـو بـةِرَيج ثةرلـةمانتار طـؤران ئــازاد ئامـاذةا بـؤ كـرد تـةنها ثَيشــوازا لـة سـيظيةكان دةكـات و ســيظيةكة            

 هةَلدةسةنطَييَن، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عبال غجاىل فةرموو.
 بةِرَيج عبال غجاىل مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةمووا دةبَي تاكو ئَيستا عورف وابووة تـاكن، بـةِرةئى مـن هـيض لـة وةزع ناطؤِرَيـت ئةطـةر لـة         ليذنةكامنان ه
، برايانيش كة هةست دةكةن فةرامؤش كراون يـان دميوكراسـييةت كـةم كرايتـةوة     (11) كةين بةيهةشتةوة ب

دةبـَي، ثشـتطريا   دووش لةو ثَيكهاتانة زياد بكرَيت، هـيض لـة وةزع ناطؤِرَيـت، ئيشـةكةا ليذنةكـةش ئاسـانرت       
تَيـدا هـةبَي    نوَينـةرَيكيان  برايانى توركمان و مةسحيش دةكةين كة زياد بكرَيت، هةتا ئـةحجابي بَـووكيش  

 هيض لة وةزع ناطؤِرَيت. ،كةل بَيت (11)زؤر باشرت دةبَينت، با 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ابو كاروان فةرموو.
 رل )ابوكاروان(:بةِرَيج عبدالرمحن فا

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انطةية لة دسـةكانى بـراي بـةِرَيجم كـا  رابوونـةوة تةماشـا بكـةي، كؤمسـيؤنةكةش         ئَيستا ئةطةر هةر لةو ِرو
انى ئـةديامنان كـردووة،   ةمـ تةواو بووة، ضونكة ئَيستا هةر خؤا وتى ئـةوة زةمـانى نةتةوةكـةمان كـردووة، ز    

 نةا لَيرة دةكرَيت هةمووا حيلة شةرعيةو لةجَيى خؤيان نيية، سوثال.يةعنى ئَيستا هةموو ئةوكارا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو وةحيدة فةرموو.
 بةِرَيج وةحيدة يادو هرمج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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نـاظ بةينـة ئةحجابـة     ئةز ثشتطريا لة ئاخافتنة كا  عبال غجاىل دكةم، من تَيبينيةكم هةية ئةظ رَيكةوتنة
( حجبَيت زؤرينةا، رؤذانةا ذا ئةظ كؤبوونة دَيتة كرن بَي ئاطادارية مة، يان ئةطةر هاتـة كـرن   5دائيمةن )

ــوتى ســةعات     ــَي ط ــةم ب ــة  ش ــةلةن ي ــر ســةعات   10ذا بــةرا ســةعاتة  يــةعنى مةس ــؤن ك كؤبوونــة  11تل 
مـة ذا حـازر نـةبووة، بـةرا     ذةيـة ئَيكـة   فراكسيؤن هةية، وةختَى دبَيتة ثَينج شةم و جومعةو شـةمى عوتل 

سةعاتةكة ئةز لة زاخؤ تـةيارةش ذا هـةبَيت ئـةز ناطةمـة بهَيمـة كؤبوونـة، ئـةة رَيكةوتنـة ئةطـةر مـة ذا           
تَيدانةبن مةفروزة يةعنى ئةم ئاطادار بني، سبةا بؤ ئيعةمَى ئةز بَـم ثرسـيارَي مـن بَيتـة كـرن ة جـواب       

يــة يــان ثرســيارَيت مــن نةهاتــة كــرن، يــةعنى ئةظــة ذا كَيماســية بــؤ دةم، ئــةز بَيــذم وةَلــة طــازا مــن نةكر
ثةرلةمانى، ئةم حةزكةين يان هَيظيا مة ئةوة ئةظرؤ ثـَيش وةختـَى كؤبوونـة فراكسـيؤنة بَيتـة كـرن بـةرا        

 رؤذةكَي مة ئاطادار بكةن بشَين حازر بني لوَيرَي، دا ئةم ذا بَني دي اعَي لةخؤ بكرين، سوثال.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 كا  حممود فةرموو.
 بةِرَيج حممود عمر صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش ثشتيوانى لة ِرايةكةا كا  عبال و كا  شوان دةكةم، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  يروانت فةرموو..
 بةِرَيج يروانت نيسان ماركوسى:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج 

 ئةز تةئيدة كا  عبال و كا  شوان دكةم.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو شكرية فةرموو.
 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دوو ( ئةنــدامى ديكــة زيــاد بــَي، لــة بــؤ ئــةو   2منــيش ثاَلثشــتى لــة بؤضــوونةكةا كــا  عبــال دةكــةم، بــا ) 
 ثَيكهاتةش، سوثال.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ظةمان فةرموو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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لة ديحم ماددة ثَينج و هةشت ذ ثةيِرةوا نـاوخؤ بةرنامـةا كـارا، هـةر خاَلـةكيش بةرنامـةا كـارا دظـَينت         
ط توطؤ سةر بَيتة كرنَي، كةواتة لة ديحم ماددة ثَينجَي و شةش بِرطة دوو  بةرا كو دةنطدان سةربَيتة كرنَى

نابَيـت بطــةِرَين ســةر وان، ئـةو ط توطؤكرنــة وان بابةتــة هــاتني يـة  بيــي كرنــَى، ذ بـةر كــو ئــةظى بابــةتَى     
، داوا كؤمسيؤنَى ئان ذي ئةو ليذنةية بَيتة ثَيكهَينان بـؤ هةَلبذاردنـة سـيظية دةنطـَى وةرطرتـى كؤتـاي هـاتى       

 دةكةين كو تؤش سةبحيةتى خؤ بةكاربَينى ظى دةرطةهى بطرا، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئيعرتاز لةسةر ئةو دةنطدانة هةبوو، بؤية من بة مافى ئةنـدامانى ثةرلـةمانى دةزامن، كـة ئيعرتازيـان هـةبَي      
دةرفةتيان ثَي دةدرَي كة ناِرةزايةتى خؤيان دةربرِبن، كا  لةسةر ئةو ناوانةا كة ثَيشرت ثَيشكةش كرا، بؤية 

 فةرهاد سةنطاوا فةرموو.
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )سةنطاوا(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةِراستيدا منيش لةطـةَل ئـةو برادةرانـةم، ضـونكة ئةطـةر ئةمـة ليذنةيـة بـةل بـؤ وةرطرتنـى سـيظيةكانة،            
ؤضــى ئــةو هــةموو ناِرةزاييــة دروســت بكــرَي لةبيــةن ثَيكهاتةكانــةوة، لةبيــةن يــةعنى شــتَيكى ئيعتياديــة، ب

( هـةزار سـاَلة لةسـةر ئـةم خاكـةن بؤيـان نـةبَي يـة  زةبميـان           4ثَيكهاتةكانى ترةوة، كلد و ئاشـوور نجيكـة )  
 هةبَي لةناو ليذنةية  كة هيض موهيميش نيية، لةبةرئةوة منيش لةطةَل برادةرامن.

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 كام برادةران  ئاخةر زؤرن لة برادةران، كا  ايدن فةرموو.
 بةِرَيج ايدن معروف سليم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مــن تةئيــدا بــرادةران دةكــةم، كــة لــةو ليذنةيــة دةبَيــت ثَيكهاتــةا توركمــان و كلــد و ئاشــوريش تَيــدا بــَي،   
ــةموو    ــة ه ــرة هةيةل ــيارَيكيش لَي ــة،      ثرس ــةريان هةي ــيلةن  نوَين ــةكان، مومةس ــةكان، ثَيكهات ــيؤن ليذن كؤمس

 لةبةرضى لةو كؤمسيؤن و ليذنةية ثَيكهاتةكان نوَينةريان نيية، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مـة ِرةئـى   بةِراستى ئَيمة وةكو دةستةا سةرؤكايةتى هيض تةعليقَيكمان لةسـةر ئـةو توَيـذة نييـة، ضـونكة ئيَ     
ــة         ــة خراي ــةو بابةت ــةوةا ئ ــةَبم لةبةرئ ــة، ب ــةو ليذنةي ــانى ئ ــؤنيةتى دان ــةر ض ــرت، لةس ــةبوو ثَيش ــان ه خؤم
دةنطدانةوة بة دةنطدان ية  بيي كراوة، دةضينة سةر بِرطةا حةوتةم لة دانيشتنى ئةمِرؤمان، كـة بريتيـة   

ناســـاندنى تاوانـــةكانى دذ بـــة لـــة دروســـتكردنى ليذنـــةا لَيكؤَلينـــةوة و بةدواداضـــوون بـــؤ بـــة جينؤسايد 
( لــة ثــةيِرةوا نــاوخؤا ثةرلــةمانى     50، 49، 48، 47ثَيكهاتــةكانى هــةرَيمى كوردســتان بــةثَيآ ماددةكــانى)    

ا هةموار كراو، بةثَيى ئةو رَيكةوتنةا كة لـةنَيوان فراكسـيؤنةكان كـراوة    1992كوردستان، ذمارة يةكى ساَلي 
شـامؤ   -طااهر ةتى ئـةو ليذنةيـة كـة بـريتني لـة بـةِرَيجان )بـةيار        ئةو ناوانة ثَيشةكةش كراون، بؤ ئةندامييـ 
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بـةهار   -سـؤران عمـر   -سـابر حممـود   -لطياف تـةبر    -بَيسـتون فـائق   -جـوان امساعيـل   -ظاَب فريـد  -شَيخؤ نعمؤ
وحيدة يادؤ(، كَي لةطةَل ئةوةيـة كـة ئـةو ناوانـةا خوَيندمانـةوة بـنب بـة         -ايدن سليم معروف -عبدالرمحن
ــدامى لي ــةكانى      ئةن ــة ثَيكهات ــةكانى دذ ب ــاندنى تاوان ــؤ بةجينؤسايدناس ــوون ب ــةوةو بةدواداض ــةا لَيكؤَلين ذن

كةل لةطةَلآ نييـة، كةواتـة    3كةل لةطةَلييةتى، كَي لةطةَلى نيية   64هةرَيمى كوردستان، كَي لةطةَلييةتى  
 ثةسةند كرا، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج سةر

من لة خووىل ثَيشووا ثةرلةمانيش لـة ئـةركى خؤمـدا بـووم، بـةل ئةوةيـة ثةرلـةمانتار نـةبووم، تَيبينـيم          
 حةرفى ئةجبةدا ئةندامةكانى الةمدا، ئةطةر بة هةَلة نةضوو مبهةبوو لةسةر، ثةرلةمانَي  ش  نابةم لة ع

ةا ةوةا تَيبينى دةكـرَي لـةم هؤَلـة ئـةو دوو كةرتـ     ِريج كردبَي، دواجار ثةرلةمان دةبَي فراكسيؤن دانيشَي، ئ
كسيؤنةكانيان جيان، زؤرترين ذمارةيان لةثَيشـةوةية، بـةَبم ئةمـةا تـر بـة      ارئةوبوة بة ة بنةماية  ئاوا ف

طـةر بنةمايـة  هةيـة بـؤ دانيشـتنى      مانايةكى كوردةوارا وةكـو ئـاردا نـاو در  وايـة، جـا ئومَيـدةوارين ئة      
است بكرَيتـةوة، ثَيويسـتيش ناكـات لةِراسـتيدا لـة      ةنة ِروو، ئةطةرنا ثَيويستة ئةوة ِركسيؤنةكان بؤمان خبارف

 شوَينى خؤتةوة دسة بكةا، ئومَيدةوارم كة نؤبةت هات ئينجا دسة بكةا، سوثال.
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف / سكرتَيرا ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة  52ندامانى ثةرلةمان لةسةر كورسييةكانى هؤَلى كؤبوونةوة، لة ماددةا بةِرَيجان ئَيمة بؤ دابةشكردنى ئة
خــوىل ثَيشــووا  3ثــةيِرةوا نــاوخؤا ثةرلــةمانى كوردســتان، ئــةو دابــةش بوونــةمان كــرد عــورف وابــوو لــة  

ثةرلةمانى كوردسـتاندا بـةثَيى دابـةش بـوونى حـةرفى كـوردا )ا، ب، ت( دابةشـكرا بـوو، بـةَبم دواجـار بـة            
( ئةنــدام ثةرلــةمان داوايــان كــرد دةســتةا ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى كوردســتان، كــة ئــةوةا لــة   39)واذووا 

ثةيِرةودا هاتووة، كة دةَلَيت دانيشنت بةثَيى حروفة ئةجبةديـةكان، مةبةسـت ثَيـى ئةجبـةد هـةوةزا زمـانى       
دابةشكردنى ئةجبـةد  عةرةبية، بؤية لة دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان بِرياردرا كة بةثَيى ئةو 

هــةوةزة ئةنــدامانى ثةرلــةمان بةســةر كورســيةكانى هَؤَلةكــة دابــةش بكرَيــت، ســةبارةت بــةوةش كــة بؤضــى  
شَيوةية دانيشتوون، هؤكارةكةا هةر لة دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان مونادةشـة كـرا،    فراكسيؤنةكان بةم

مانى كوردســتاندا دةكرَيــت فراكســيؤنةكان كــة لــة هــؤَلى كؤبوونــةوة، لــةكاتى دانيشــتنة ئاســاييةكانى ثةرلــة 
ط توطؤيةكيان لةطةَل يةكرت هةية، ِراوَيذكردن و ِراطؤِرينةوةيةكيان هةية، بؤيـة بةمشـَيوةية فراكسـيؤنةكان    
دابةش كران، ئةوة بِريارا كؤتايي بووة كة داومانة لةسةرا، بةدَلنيايشةوة تةوزيعى حةرفى ئةجبةد هةوةز 

اوازيــان هةيــة لــة ِريجبةنــدا حةرفةكانــدا، بؤيــة جياوازيــان دةبــَي لــة ِريجبةنــدا    ( جيث -ت -ب -لةطــةَل )ا
 دانيشتنى ئةندامانى ثةرلةمان لة ناوةكاندا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ناوم نووسى د. شَيركؤ، كا  طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةو بابةتى ليذنةي لَيكؤَلينةوةية دةنطى لةسةر درا، بةَبم ثَيم وابوو دةبوواية ِرَي بـة ئةنـدامان    هةرضةندة
بدرَيت ِرةئى خؤيان بدةن، ط توطؤا لةسةر بكةين، بؤضـى ئـةم ليذنةيـة دروسـت دةكرَيـت، بؤضـى دروسـت        

ــووش    ــةوةا ثَيش ــةَبم وة  ئ ــة دةنطدانــةوة، ب ــةن خراي ــةَبم ئؤتؤماتيكيي ــؤ ليذنةكــةا   نــةكرَيت، ب ــةبوو ب ه
كؤميسيؤن دواا دةنطدان دسةا لةسةر كرا، من دةمةوَا ئةوة بَلَيم كة ئةطةر ضى دةنطـدانى لةسـةر كـراوة،    
بةَبم ثَيم واية ثةرلةمانى كوردستان ئةو ليذنةيةا كة زةرور بـوو دروسـتى بكـات بـةثَيى ثـةيِرةوا نـاوخؤ       

ا مـان  ئاراسـتةا   26ق كـة بـة نووسـراوا رةمسـيش لـة      ليذنةا لَيكؤَلينةوة بوو، لة دؤخى شةنطال، تةحقي
بةِرَيجتامن كرد، كة ئةمة خودا ئيشى سةرؤكايةتى ثةرلةمانـة، ئَيمـة و ئـةو سـةرؤكايةتيية ئـةم ليذنةيـةا       
دروست نةكرد، بةَبم هاتووة ليذنةيةكى تر دروسـت دةكـات بـؤ كؤكردنـةوةا دؤكيومَينـت، كـة بـةل ئةمـة         

هـةر  ر نيية، من دانونيم، بةَبم دؤكيومَينت كؤكردنةوةو دؤكيومَينتار كردنـى  ئيشى ثةرلةمان و ثةرلةمانتا
رفة و، ثةيوةندة بة دةسةَبتى جَيبةجَي كردنـةوة، ئـةو ليذنةيـةا حكومـةت     تاوانَي  ئيشَيكى ئيختساسى س

ــةبَ       ــةين، ب ــت ناك ــةوة دروس ــةا لَيكؤَلين ــة ليذن ــةعنى ئَيم ــةين، ي ــةا بك ــةو مورادةب ــة موتابةع ــرا ئَيم م دةك
ليذنةية  دروست دةكةين كة ثَيم واية ئيشى ئَيمة نيية، تَييدا سةركةوتوو نابني و، ئةطةر ئةو ليذنةيةش 
ئيش بكات، ليذنةا جينؤسايد و ثَيشمةرطة هةبوو لة ثةرلةمانى كوردسـتان، دةيتـوانى بـؤ تةوسـيق بكـرَي،      

شـةنطال و ئـةو مةنتيقانـةا بـابَلَيني     سَي لة دونيادا من نةمبيستووة لة مةنتيقةية  شةِر هةيـة، تـا ئَيسـتا    
ئةو تاوانانةا تَيدا ئةمامدراوة ِرزطار نـةكراوة، تـؤ ضـؤن لـة مةنتيقةيـة  شـةِر هةيـة جـارَا دسـة لةسـةر           
وردةكارا و دؤكيومَينتاريانة دةكةا، لةبةرئةوة بةِراستى لةبا من ئةمة يةعنى نازامن بؤ دوورخستنةوةا 

بوو، يان بؤ جوان كردنى شتَي  بـوو، ئةطـةرنا نـة لـةِرووا دانونيـةوة، نـة       مةبةستى ليذنةا لَيكؤَلينةوةكة 
لةِرووا ئيختساسـةوة دةبووايـة ليذنـةا لَيكؤَلينـةوة دروسـت بكرَيـت، ئةطـةر ليذنـةا لَيكؤَلينـةوة بـة هـةر            
 سةبةبَي  دروست نـةكرا، ضـاوةِرَيي ليذنةكـةا بـةِرَيج سـةرؤكى هـةرَيمان دةكـرد، ئـةم ليذنةيـة ثـَيم وابـوو           

انى كوردســتان نةدةبووايــة دةســتى بــؤ ببــات، كةمكردنـةوةش بــوو لــة شــةئنى ليذنــةا ثَيشــمةرطةو  لـةم ثةر
 شةهيدان لة ثةرلةمانى كوردستان، سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةنطـي لةسـةر   دروستكردني ئةم ليذنةية يةكَي  بوو لة راسثاردةكاني، كة لة دانيشتين نا ئاسايي ثةرلةمان د
درا، لة دانيشتين نا ئاسايي ثةرلةمان سةبارةت بةو رووداوانةي كة لة شنطال رووياندا، ئةنداماني ثةرلـةمان  
دةنطيان لةسةر ئةوةدا كة ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة بؤ ئةم مةبةستة دروست بكرَيت و خبرَيتة نـاو بةرنامـةا   

 كارةوة، طةشة خان فةرموو.
 :بةِرَيج طةشة دارا جةل
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من هةر سةبارةت بة ثَيكهَيناني ئةو لَيذنةية، ناضـمةوة سـةر ئـةوةي كـة ثَيويسـت بـوو ئَيمـة لـة ثةرلـةمان          
ئةوة دروست بكةين، تازة بِرياري لةسةر درا و منيش خؤم يةكَيكم لةوانةي كة دةنطم داوةتـَي، بـةآلم ئَيمـة    

دؤكَيومَينت و حةديقةتي ئةو كارةسات و ئةو تاوانانةيـة كـة لـة     ئةمام طرنطة بؤمان، ئةويش كؤكردنةوةي
شنطال روويداوة، بؤية من ثَيم وانيية كة ليذنـةا ثةرلـةمان، ئةطـةر ئيسـتيعانة بـة خـةَلكي موختـة  بـة         
ليجاني تةحقيقي موختة  نةكات، بتوانَي سةركةوتوو بَيت لة كؤكردنةوةا ئةو دؤكيَومَينتانةدا، بؤية من 

ثةرلةمان موفاتةحـةي ئةمومـةنى دادوةري بكـات كـة هاوكـار و ثشـتيوان بَيـت لـة دروسـتكردني           ثَيم باشة
هةماهةنطيية  لة نَيوان ئةمومة نـي دادوةري، كةواتـة ثَيكهَينـاني تيمَيكـي موحـةديق عةدليـةكان لةطـةَل        

لةو لَيذنانةدا هـةبن   ليذنة ثةرلةمانيةكان و، مةرج بَيت لة بيةن ثةرلةمانةوة كة خةَلكاني كوردي ئَيجيدي
 و خةَلكي موختة  لة هةموو شارةكاندا لةو ليذنانةدا هةبن بؤ كؤكردنةوةي ئةو دؤكيَومَينتانة، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، كا  عومةر فةرموو.
 ت حةمة:ةناييبةِرَيج عمر ع

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي كا  طؤران دةكةم، بةِراس  بة نيسبةت هةَلةجبةوة، ئةطـةر بَيينـةوة سـةر هةَلةجبـة،     من ثشتطريي دسةكان

ــدران،      كارةســاتي هةَلةجبــة بــة جينؤســايد ناســَيندرا، ســةرةتا مةحكةمــةي دادطــاي بــاآلي تاوانــةكان ثَيكهَين
كةمـة بِريـاردرا   كؤمةَلَي  مودةعي عام و موحاميان دانا، خةَلكيان دؤزيةوة و شوهوديان ثةيدا كرد، لة مةح

كـة ئةمـة جينوســايدة و دواتـر هاتـة ثةرلــةماني عـرياق و، لـة ثةرلــةماني عـرياق ثةسـندكرا، بــة ِرةئـي مــن          
دةبواية لة ِرَيطاي دادطاوة ئةو مةسةلةية يةكةيي بكرَيتةوة و دواي ئةوةش كة شةِرةكة كؤتـايي هـات، بؤيـة    

باية، سـةبارةت بـة ئـةو بابةتـةي كـة سـةبارةت بـة         من ثشتطريي طؤران ئازاد دةكةم كة دةبواية بةو شَيوةية
دانيشتين ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمـة هةسـت دةكـةين بلؤكَيـ  بـؤ ليسـ  سـةوز ديـاري كـراوة، بلؤكَيـ  بـؤ            
ليس  زةرد دياري كراوة، بةآلم ئةمةي ئَيمة هةروةكو جاران تَيكةَلكراوين لَيرة، ئَيمـةش ِراوَيـذمان هةيـة و    

نني هةندَي راوَيذ لة بةيين خؤمان بكـةين، ئـةوةي كـة زيـاتر سـةرمي ئَيمـةي راكَيشـاوة        كارمان هةية، بتوا
ليس  زةرد سَي كةل لة ثَيشةوةية، سةوز بة هةمان شَيوة سَي كةل لة ثَيشةوةية، نازامن بؤ تةنها ئَيمة كة 

َيمة هيوادارين جةنابي دووةم فراكسيؤنني ية  كةمسان لة ثَيشةوةية ، ئةمة جؤرَي  نا عةدالةتي تَيداية، ئ
سكرتريي ثةرلةمان، ئةطةر بة حرويف ئةجبةديش بَيت، بلؤكَي  حرويف ئةجبةدي بَيـت، يـان داعةكـة هـةموو     
حرويف ئةجبةدي بَيت، تَيكةَل دانيشني هةموومان، يان ئةطةر حـرويف ئةجبـةدي بَيـت، ئـةوة بلـؤ  بـة بلـؤ         

ةدالةتي دةكةين و هيوادارين بؤمان راسـت بكرَيتـةوة،   حرويف ئةجبةدي بَيت، بةو شَيوةية ئَيمة هةست بة ع
 سوثال.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثال، كا  زانا عبدالرمحن فةرموو.
 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مـن ِرازييـة بـا بَيتـة جَيـي مـن و       ثشتيواني لة دسةكاني كـا  طـؤران دةكـةم، و منـيش كـَي بـة كورسـيةكةي        

كورسيةكةي خؤمي دةدةمَي، ضاوم باش ئـةبَييَن، مـن نـازامن بةراسـ ، ئَيمـة كَيشـةي زؤر طـةورةمان هةيـة،         
جَيي دانيشتنمان با نةبَيتة كَيشةيةكي طةورة، ئَيمة خةرَيكة يةكرتي ثَي بريندار ئةكةين، دكتؤر ئةطةر بـة  

 نةكةي خؤمي دةدةمَي.شوَينةكةي من ِرازيية ئةوة من شوَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  تةحسني فة رموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد )دؤَلةمةِري(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةآل منيش لةطةَل رةئيةكةي كا  شَيركؤ حةمةدئةمينم، بة نيسبةت حرويف ئةجبةدي نـةدةبوا لـة ثـةيِرةو    

بة ثَيَي حرويف كوردي بَيت، مادام هةية، ئَيستاش ناكؤكية  هةيـة، هةنـدَي لـة برايـاني بـةِرَيج      هةبَي، دةبوا 
ناويان بة حةريف كوردي دةستثَيدةكات، دةبـَي هـيض كورسـييان بةرنةكـةوَي بـةو حاَلـة بـَي، ضـونكة حـورويف          

ة دةضنة كام خانة ئةطةر بة كوردي لة ئةجبةديدا نيية، كا  طؤران ئازاد، خوشكة ظيان، د.ظاآل، ظةمان، ئةوان
 ثَيي حرويف ئةجبةدي بَيت ، سوثال.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ محد امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بـؤي نييـة دسـة لةسـةر دسـةي      هةر ضةندة بة ثَيي ثةيِرةو، ثَيمواية نووسراوة هـيض ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان    

ئةندامَيكي تر بكات، بةآلم منيش هاوِرام لةطـةَل كـا  زانـاي هـاوِرَيم، دةوةرن بـا ئَيسـتاكة بـةثَيي ثـةيِرةوي         
ناوةخؤ، لَيذنةيةكي لَيكؤَلينةوة دروست بكةين بجانني كَي موسةبييب رةئيسية لة هةموو ئةو نةهامةتيانةا 

ةرن با هةموومان بة يةكةوة ثةميانَي  مـؤر بكـةين لةسـةر ئـةوةي كـة      بةسةر خةَلكي كوردستاندا هاتووة، و
ئةوةي بَووكرتين طةندةَلي كردووة لة هةرَيمي كوردستان، كة مةسـئولة لـةم دؤخـةي هـةرَيمي كوردسـتان،      

 وةرن با بةدادطاي بطةينني.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .باشة دةست خؤش، خاتوو ئَيظار فةرموو
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةآل من هةر نودتةي نيجاميم هةية، ديارة لة ِراسثاردةكان بِريار بوو لَيذنةيـة  ثَيكهـاتبوو لـة ثةرلـةمان و     
لة حكومـةت، ديـارة دوو كؤبوونـةوةيان كرديـة، نـازامن حـجوري ئـةو لَيذنانـة ة بـووة ، دوو كؤبونةوةشـيان           

و ئَيستا ئةو لَيذنانة هةَلوةشايتةوة، ئَيسـتا ئـيش لةسـةر ئـةوة دةكرَيـت دروسـت كردنـي لَيذنةيـةكي         كردية 
لَيكؤَلينةوة، ئَيمة دوو مانطة ضوار لَيذنةا مةعين هةية كاري كردووة، لَيذنـةا مـايف مرؤظـة، تةندروسـتية،     

ــدوو      ــةوان مان ــة، ئ ــةعي مةدةنيي ــةزةماتي موجتةم ــةا مون ــةروةها لَيذن ــة، ه ــانة و  ذنان ــةو كةيس ــة ب بووين
شارةزاييةكي تـةواويان هةيـة، حـةق وابـوو ئةوانـة تـةهميش نـةكرَين، نـة  بـة ميجاجـي شةخصـي خـةَل              

 دابنرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوا موداخةلة كا  سؤران فةرموو.
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نةية لة راستيدا وةكو خاتوو ئَيظار وتي، ئَيمة ماوةيةكي زؤرة بةو كةيسـانةوة مةشـغولني،   سةبارةت بةو لَيذ

ئةوةشي كـة زةروورة ئةوةيـة كـة ئـةو لَيذنةيـة كـاري لَيذنةكـةي حكومـةت ناكـات، دوو دانيشـتنمان لةطـةَل            
ِرَييـامن بةشـدار   لَيذنةكةي حكومةت هةبووة، لة ثةرلةمان و لة ئةمومةني وةزيران، ِرةنطـة بةشـَي  لـة هاو   

بوون لةو كؤبوونةوانة، ثَيويست بوو ئةم لَيذنةية رةمسيةت وةربطرَي، ِرةنطة من موبحةزةم لةسـةر دانـاني   
ئةندامةكاني هةبَي كة هةندَي  زيادي هةيـة، بؤيـة خـؤم دةنطـم بةلَيذنةكـة نـةدا كـة خؤشـم تَيـدام، بـةآلم           

ــةَل     ــةنطي لةط ــاودَيري و هةماه ــة ض ــةم لَيذنةي ــار ئ ــةي    دواج ــة لَيذنةك ــة ل ــَي، جط ــةت دةب ــةي حكوم لَيذنةك
حكومةت، هيض هةوَلَيكي تر نييـة بـؤ دؤكَيومَينـت كـردن، لةبـةر ئـةوةي لَيذنةكـةي حكومـةت ئةمومـةني          

ا بــؤ دانــراوة، ردادوةري داخيــل كــردووة، ئــةوةي موتابةعــةي ئــةم كةيســةي كردبــَي لةشــاري دهــؤ  جَيطــ  
اوة، ثؤليسي تةحقيقي بـؤ دانـراوة، كةيسـةكة بـؤ دؤكيومينـت كـردن       دادوةري بؤ دانراوة، لَيكؤَلةري بؤ دانر

نة  بؤ ئيحالة بؤ مةحكةمـة، بـةِرَيج سـةرؤكي ثةرلـةمانيش كـة سـةرؤكي ئـةو شـاندة بـووة، بؤخـؤي بـاش            
دةزانَي لة بهاي ئةو كةيسة ضؤن ضووتة ثَيش، دوايني نامةا بهـاي كـة دوَيـيَن هـاتووة و ئـةمِرؤ سـةرؤكي       

ردةستيداية، دةزانَيت ئةو كةيسة لة ثةرلةماندا هةنطاوَيكي نـاوة، كـة ِرةنطـة خـةونَي  بَيـت      ثةرلةمان لة بة
ئَيمة بة ئاساني بريمان نةكردبَيتةوة ئـةو كةيسـة بةرينـة ئـةو حاَلةتـة، بؤيـة ئَيسـتا دؤكيَومَينتكردنةكـةي         

حكومـةت ئامـاذةا ثَيكـرد،     دةتوامن بَلَيم دواش كةوتووة، ئةوةي كة حازرة و لةبةر دةستة، وةكو لَيذنةكـةي 
ئافرةت لةبـةر دةسـتة كـة ِرزطـاربووي ئـةو ِرفانـدن و دةسبةسـةر داطرتنـة و ئيغتيصـابة و، دةيـان            83ئَيستا 

دؤكيَومَين  تر هةية كة خؤشبةختانة ئيشـةكان زؤر بـة باشـي دةسـ  ثَيكـردووة، وا هةسـت دةكـةم ئةمـة         
ةكــو هةماهةنطيــة و ضــاودَيري ئــةوةي حكومةتــة،  ة بــةديلي كــاري جَيبــةجي كــردن بَيــت و يــلَيذنةيــة  ني

جاريش ِرَيككـةوتووين لةطـةَل لَيذنةكـةي حكومـةت، هـةموو دؤكيَومَينتـةكان بدرَيتـةوة بـة ثةرلـةمان و          دوا
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تـةداريريش بــدرَيت بـة ثةرلــةمان، لـة نةتيجــةا ئيشـةكان و دؤكيَومَينتةكانــدا، بـةآلم دواجــار دةبَيـت ئــةم       
 ي بكات لةطةَل ئةمانة، سوثال.لَيذنةيةي ثةرلةمان هةماهةنط

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، كا  ظةمان فةرموو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئــةوة كؤمــا موبحــةزةي ســةر هــةي، ديســا هــةر ذ بِرطــة حــةفَ  بةرنامــةي كــار كــو هاتيــا دياركرنــا لَيذنــة   

ني وةكــي سـةرؤكايةتيا ثةرلــةمانَي و هـةمَي ثةرلــةمانيش دةزانـن كــو لَيكؤَلينـةوة تــةنَي     لَيكؤَلينـةوة، كــو هـ  
ئـةركَي حكومةتيــة و ذ دةسـةآلتَي جَيبــةجَي كردنــا كـو ثةرلــةمانيش دشـَينت لَيذنــةا كــاتي ثَيـ  بَيــنن بــؤ      

بينيـةكم  دي َوونا ئةظَي كةيسَي وئةظي مةسـةلة، ديسـا ئةطـةر جـةنابَي دةرفـةتَيكمان بـدةيت كـو ضـةند تيَ        
هةي كو ئةدائا كارَي ثةرلةماني وةكو موئةسةسة بة شكلَيكي طش  هةن، كـو ئةظرؤكـة هـةرَيما كوردسـتانَي     

سـاب   1، ثةرلـةمان بـة حةديقـةت ئـيظ بِريـارا ذمـارة       كة طرن  و هةستياردا دةرباز بـَينت كو دؤناغَيكي طةلة
ــة   ( 2005) ــو ل ــي و    29/5/2005ك ــةعي سياس ــو مةرج ــرن ك ــةظ ك ــة ب ــتانيية،   هات ــةرَيما كوردس ــتوورية ه دةس

ــيار        ــةكي ثرس ــة  تن ــو ن ــةو ذي ئــةوة ك ــي، ئ ــا ئةساس ــة وةزي ــة خؤي ــةن ل ــةظ خؤدزينــةكَي دك ثاشةكشــية ئ
ــةر        ــان ه ــدا ي ــةتا فيدراَل ــتانَي ذ حكوم ــدارية كوردس ــةبارةت بةش ــَي س ــة كرن ــتانَي نةهتي ــةمانَي كوردس ثةرل

 اريشي نةهاتية كرن.شدبة
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

 كا  ظةمان ئةمانة ئةتواني بة نووسراو ئاراستةي دةستةي سةرؤكايةتي بكةي .
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةل ية  مةسةلةيا هةي، ثيشنياري ئةظة لَيذنـةي ثَيكهينـان كرنـَي ئايـا مـةودي ي كوردسـتانَي بـؤ يـةعين         
ست و خاوة ، ئة طةر تة بةشداري كريـة بـة جيـددي بةشـداري بكـة، ئةطـةر       هةندَي  شةلةل و هةندَي  سي

 بةشداري نةكرية ئةز حةز دةكةم ثةرلةمان وةزي ا خؤي رابطرَي و،سوثال.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثال، مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 

 رضا: عليبةِرَيج عبدالرمحن 

 ن.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةما
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من داواكارم لة دةستةي سةرؤكايةتي كة ئةو دسانةا كا  زانا كردي لـة ِراسـتيدا لـة ثرؤتؤكـؤل بسـِرَيتةوة،      
ضونكة لة راستيدا كة برادةرَي  ثَيشـنيار دةكـات و داواكـاري دةكـات، ناوةكـان لـة حـرويف ئةجبـةدي بكرَيتـة          

ة ضـاومان ئـةبينَيت و ضاويشـمان تيـذة،     هيجائي ئةمة نيشانةا ئةوة نيية ئَيمة ضاومان هـيض نـةبييَن، ئَيمـ   
كورسيش كورسي خؤمانة لة راستيدا، كورسي ئةوة نيية داطري كرابـَي، لةبـةر ئـةوة ئـةو دسـةية كـة وتـراوة        
ئَيمة ضاومان تيذة، داوا دةكةم لة ثرؤتؤكولدا بسِرَيتةوة و ثَيويستيش ناكات هةندَي وشة بةراسـ  بـوترَي،   

 سوثال.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد ص

 سوثال، كا  عومةر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيم خؤش نةبوو بةراس  لةسةر دسةي ئةو بةِرَيجة دسة بكةم، بةآلم من داواي لَي ئةكـةم مـادام ضـاوي    

كي  و داواي كردووة بودجةا هةرَيمي تيذة، دةستنيشاني ئةو كةسةمان بؤ بكات كة ثَيشرت ضوويتة بي مالي
كوردستان برِبن بؤ ئةوةي ببَيتة خاَلي بوازي خةَلكي كورد، ئةمة ية ، ئةو دوو بيةنةي كـة سـَي كورسـيان    
هةية لة ثَيشةوة دوو كةل لةو برادةرانةي كؤتاكان ببةنة بي خؤيان و خؤيـان بـنب بـة يـة  كـةل و، زؤر      

 سوثال.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق

هةوَلي ئةوةيدا ئةو داواكارييةي ئَيـوة  لة سوثال، تةبعةن بةِرَيجان ئةندامان ثةرلةمان، سكرتَيكي ثةرلةمان 
 جَيبةجَي بكات، من حةز دةكةم خؤي روونكردنةوة بدات لةسةر ئةم بابةتة.

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:

ثَيــي حــرويف ئةجبــةدي كــة دانــراوة، ئَيمــة لــة دةســتةي ســةرؤكايةتي، بةراســ    ســةبارةت بــة دانيشــنت بــة  
ئةمانويست هةر لةسةر ئـةوةي ثَيشـوو كـار بكـةين و بـة ثَيـي حـةريف ئةجبةديةكـة، بـةآلم دواي ئـةوةي كـة            
 ئةنداماني ثةرلةمان ئةو ذمارةية كة واذوويان بؤ هَيناين بؤية ناضار بووين كة ئَيمـةش بـة ثَيـي ثـةيِرةو و    

بة ثَيي حةريف ئةجبةدي دابةشي بكةين، هةر ضةند هةوَلمان دا ئَيمة لة فراكيسيؤنةكان، لة ِرَيـجي ثَيشـةوة،   
هةر يـة  لـةو كةرتانـة بـن، بـةآلم بـة داخـةوة دواجـار فراكسـيؤنةكان وايـان ثـَي بـاش بـوو كـة ئةنـداماني                

ةن و ط توطؤيـان هـةبَي و نامـة    رةت لةطـةَل يـة  بكـ   ةفراكسيؤنةكةيان لـة شـوَينَيكدا بـن كـة بتـوانن مةشـو      
طؤِرينةوةيان هةبَي لةسةر بابةتي دياري كراو دسة و باسيان هةية، بؤية بـةو شـَيوةية دواجـار دابـةش كـرا،      
ئةوة بريتيـة لـة ئـريادةا فراكسـيؤنةكان لـة ثةرلـةماني كوردسـتان كـة بـةو شـَيوةية داماننـا، ئـةوة شـتَيكي              

نجي  بن لة ية ، وةكو ئةوةي كة ئَيستا لة ثةرلـةماني كوردسـتان   واديعية كة ئةنداماني هةر فراكسيؤنَي  
لة دانيشتنةكةي ئَيستادا دةبينرَيت، كةرتي ية  فراكسيؤني سةوزة، نجيكن لة يةكرتةوة و دةتوانن ط توطـؤ  
بكةن و هةر بابةتَيكيان هةية دةتوانن دسة و باسي لَيوة بكةن، هـةر كاتَيـ  ئةيانـةوَي هـؤَلي ثةرلـةمان بـة       
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بَيَلن ئـةوا ثَيكـةوة بـةجَي دَيَلـن، هـةروةها فراكسـيؤني زةرد، هـةروةها فراكسـيؤنةكاني تـر كـة كـةرتي             جَي
سـَييةمة كــة ســَي فراكســيؤني تَيدايــة بــةو شــَيوةية دابــةش كــراون، كــةرتي ضــوارةميش بريتيــة لــة كــةرتي  

ةر ئـةوةي ئـةو واديعـةي كـة     ثَيكهاتةكاني كوردستان لة ئاييين و لة نةتةوةيي، بؤية وامان ثَي باش بـوو لةبـ  
ئَيستا هةية لةناو فراكسـيؤنةكان وا بـةو شـَيوةية دابـةش بكرَيـت، شـوَيين دانيشـتنةكةش حـةريف ئةجبـةدي          

 حوكمي ثَيوة كردووة نة  ئَيمة دسةمان هةبَي لةسةري.
 مةخان:ةحمصطفى بةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تؤ سـَي فراكسـيؤنت تَيكـةَل كـردووة بـة يةكـةوة بـة حـرويف ئةجبـةدي          خرالدين وا نيية كة تؤ ئةيَلَي، كا  ف

 دايناوة، ئةوانيش ئةو فراكسيؤني جياية و ئةويش فراكسيؤني جياية.
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:

يجامةمان ثيادة وة فراكسيؤنةكامنان ئاوا دابةش كرد، ئَيمة ئةو ن بِراي بةِرَيجم، ئَيمة بة نيسبةت كةرتي سَي
 18كــرد، هــةر فراكســيؤنَي  بــة ثَيــي حــةريف ئةجبــةدي دابــةش بكرَيــت، بــةآلم بــة نيســبةت كــةرتي يةكــةوة  

ئةندام ثةرلةمانتارة، بة نيسبةت كةرتي دووشةوة هةر بـة هـةمان شـَيوةية، كـة دةطاتـة كـةرتي        18كورسية، 
ي حـةريف ئةجبـةدي خؤيـان، لـة ناوةِراسـت بـة       سَي فراكسيؤني كؤمةَلي ئيسةمي لة ية  ِرَيجدا داماننا بة ثَي

مامؤستا ِرابوون دةست ثَي ئةكات، بة حةريف ئةجبةدي بةو شَيوةية دابةش كراوة، فراكسيؤني يـةكطرتوو لـة   
ئةمســةري كــةرتي ســيَيوة بــةم شــَيوةية دابــةش كــراون كــة ئةطةِرَينــةوة ئــةوَي كــة مــةجاليان نــامَيين كــة     

ــدامَيكيان دَيتــة نــاو ثَيكهاتــ    ــداماني هــةر يــةكَي  لــة        ئةن ــتا غةريبــة، بؤيــة ئةن ةكان كــة ئــةويش مامؤس
فراكسيؤنةكان حةريف ئةجبةدي بؤ بةكارهَينراوة، ئةنداماني ثةرلةمان هةر يـةكَي  لـة فراكسـيؤنةكان نـة      

 كةرتي سَيمان ئةجبةدي بؤ هةموومان كردبَي، بةو شَيوةية دانراوة وةكو كة ئةيبينن لة كؤبوونةوةكاندا.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 مامؤستا غةريب فةرموو.
 محةخان: مصطفىبةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بة هةموو ئةو ثَيوةرانةا كة بةِرَيج سكرتَيري ثةرلةمان باسي كرد، هةر ضةندة وةآلمةكةي دامـةوة ئَيسـتا،   

 ير لةوة بوو.بةآلم من نةمجاني من بؤ كةوتوومة ئةو سووضة  ، سة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِراس  ئةم بابةتة شايةني ئـةم ط توطـؤا درَيـذة نـةبوو كـة لـة ثةرلةمانـدا كـرا، بةِراسـ  شـايةني ئةمـة            
نةبوو، ئَيوة هـةمووتان سـةرؤكي فراكسـيؤنتان هةيـة، ئـةتانتواني لـة ِرَيطـاي سـةرؤكي فراكسـيؤنةكانتانةوة          

ابةتة بكةن، ئةتانتوانَي بة يادداشت ئةم بابةتة خبةنة ِروو بؤ دةستةي سةرؤكايةتي، بة داخـةوة  باسي ئةم ب
وا نجيكةي نيو سةعاتة كاتي دانيشتين ثةرلةمان بةوة ِرؤيي كة كَي لة كؤَي دانيشَي ، بة دَلنياييـةوة ثَيشـرت   
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نيش هـةوَلى دا كـة بيطومَينيـت كـة     بامسان كردووة، كاري بؤ كراوة، بةآلم نة ئةطوما و سكرتَيري ثةرلـةما 
ئَيوة داواي ئةكةن، ضونكة لة دةستةي سةرؤكايةتي بامسان كردبـوو و خؤمـان هةسـتمان بـةو ناعةدالةتييـة      
ــَيوة،     كردبـــوو، ســـَيياني فراكســـيؤني ســـةوز لَيـــرة دائةنيشـــن و ســـَيياني فراكســـيؤني زةرد بـــة هـــةمان شـ

ــةآل   ــَيت، ب ــةكَيكيان دائةنيش ــريش ي ــيؤنةكاني ت ــكرتَيري    فراكس ــةكرد و س ــت ئ ــةي دروس ــةوة كَيش ــان ئ م ديس
نن لـة  ثةرلةمانيش ِرووني كردةوة، هيوادارم ئـةم بابةتانـة لـة دةرةوةي هـؤَلي ثةرلـةمان مونادةشـةي بكـةيَ       

ِرَيطاي سةرؤكي فراكسيؤنةكان، لة ِرَيطاي يادداش  ئةنداماني ثةرلةمانةوة، بؤ ئةوةي لةناو هؤَلي ثةرلـةمان  
 شة، كا  جةع ةر جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان دسةيةكي هةبوو لةم بوارةيةوة.ئاوا نةبَيتة كَي

 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:َينبةِرَيج جع ر ابراهيم ئيم

بةِراس  مـن ثةشـيمان بـووم دسـة لةسـةر ئـةو مةوزوعـة بكـةم، بـةآلم ديـارة واي لَيهـات، حةديقـةت خـؤي              
لةمان دانيشن، بري لـةوة كـرا كـة حـةريف ئةجبـةدي ثـةيِرةو       طرفتَي  هةبوو كة ضؤن بةِرَيجان ئةنداماني ثةر

بكرَيت، لة حةريف ئةجبةديش بةراس  ئةوة زؤر راستة كـة ئـةوترَيت حـةريف ئةجبـةدي مةبةسـتمان حـةريف       
كوردي بوو، دواتر ئةو يادداشتة ثَيشكةش كرابوو بة بةِرَيج سـكرتَيري ثةرلـةمان حـةريف ئةجبـةدي ثـةيِرةو      

ةش دةهاتـة ثَيشـةوة ئـةو حةرفانـة لةسـةر بلـؤ  تـةتبيق بكرَيـت يـان لةسـةر داعـة، بـة             بكرَيت، ئينجا ئةو
حةديقةت كة لةسةر داعة دروست بوو، ئةوة ئيعتريازات دروست دةبوو، ئةو دسةش دسةيةكي بة جـَي بـوو   

غـةدر  كة فراكسيؤنةكان هةموو ِراوَيذكاري لةنَيوان خؤيان دةكةن، لةو حاَلةتةش دةبَي بال لةوة بكـةن كـة   
لة فراكسيؤني طؤِران دةكرَي، لة يةكطرتوو دةكرَي، لة كؤمةَل دةبَي، ئةوان تَيكةآلو دةبـن، واديعَيـ  دروسـت    
بووة حةديقةت ثَيم باشة ئَيمة تةجاوزي ئـةوة بكـةين، يـةعين بـة سـين  فراوانـي و لـة يـةكرت تَيطةيشـنت          

طلةيي لة هةموومان بكات، ضونكة ئةو بـة    كة تةجاوزي ئةوة بكةين و لة ِراستيدا مامؤستا غةريب حةدَي
تـةنيا لـةوَي كـةوتووة، ئـةوي ِراسـت بَيـت ئـةوةي تـر ئـةوةي لـة ثَيشـةوة دادةنيشـيت ئـةوة دووبـارة ِرةنطـة                
ــةر         ــدازةي ه ــي ئةن ــة ثَي ــت، ب ــةوة بكرَي ــاوي ئ ــارة ِرةض ــةمان دووب ــكرتَيري ثةرل ــةَل س ــت لةط ــةتَي  بي دةرف

ةلةي تر بكرَيت، حةديقةت خؤزطة ئَيمة ئـةو بابةتـةمان، مـن ئـةو     فراكسيؤنَي  بَيت، بة ثَيي ِرةضاوي مةس
دسة دووبارة ئةكةمـةوة كـاتي ئـةوةش نييـة ئـةم مةسـةلةية ضارةسـةر بكـةين، خؤزطـة ئـةم مةسـةلةية لـة             

 دةرةوةي دانيشنت ضارةسةرمان بكردبا نة  لةناو دانيشتندا.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َيستا ثرسيارةكاني ئَيوةي بةِرَيج ئةخوَينينـةوة، ثرسـيارةكانتان كـة بـؤ حكومـةتتان نـاردووة،       زؤر سوثال، ئ
بةِرَيج كا  ئومَيد محة علي ثرسياري لة سةرؤكي دةستةي مايف مرؤظ لة هةرَيمي كوردستان كـردووة، تيـادا   

دةربـِريين رةزامةنـدي بـؤ     ( وةآلمـي ئَيـوةا داوةتـةوة بـؤ    6940ئةَلَي: وةزارةتي دارايي بة نووسـراوي ذمـارة )  
ــدني  ــةرواري      15دامةزرانـ ــة بـ ــت لـ ــَيوةي طرَيبةسـ ــة شـ ــةل بـ ــةو   6/5/2013كـ ــا ئـ ــردووة ئايـ ــياري كـ ، ثرسـ
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دامةزراندنانةي ئَيوة ياسايني و بة ثَيـي ِرَينماييـةكانن ، دوو، ئةطـةر بـة ثَيـي ِرَينماييـةكانن، بـة بؤضـووني         
 دامةزراوةكان . وةند لة هةرية  لةئَيوة رووني بكةنةوة ضؤن لة ثةي

خاتوو ظيان عبال ثرسياري لة وةزيري رؤشنبريي و بواني حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان كـردووة، كـة ة       
كان ةثةنَيكيان هةية بؤ ثرت كاراكردني سةكتةرة رؤشـنبرييةكان بـؤ ئـةوةي زيـاتر خجمـةتي هـةموو تةمةنـ       

فايةق و كا  ئومَيد حةمة عةلي ثرسـياريان   بكةن لة بواري هؤشياري و رؤشنبرييشدا ، بةِرَيج كا  بَيستون
لة سةرؤكي دةسـتةي مـايف مرؤظـي هـةرَيمي كوردسـتانيان كـردووة، سـةبارةت بـة دةركردنـي بآلوكراوةيـة            
سةبارةت بة مافةكاني مرؤظ و طةشة ثَيداني هؤشياري بة مافةكان مرؤظ، ثرسـيار دةكـةن: ئايـا بآلوكـراوةي     

 يف مرؤظ و هؤشياري لةم بارةيةوة .كراوة بة ماذمارة )س ر( ي دةستةكةتان تةرخان 
(بثةِرةي كؤتاييتـان تـةنها هـةواَلي خؤتـان وة  سـةرؤكي دةسـتة        17( بثةِرةي سةرةتا و)  22دوو: بؤ ضي ) 

كـردووة لـة    ( هـةزار دينـار وة  ثادداشـت بـؤ خـؤت تـةرخان      600تةرخان كردووة ، سـَي: لةبـةر ضـي بـِري )    
 دةركردني ئةو طؤظارة .

َيج د.شَيركؤ جةودةت، ثرسياري ئاراستةي وةزيـري دارايـي و ئـابووري حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتاني       بةِر 
ثةسـةند ناكرَيـت ، ئامـادةكردني بودجـة      2014كردووة، بؤ ضي بودجةا طش  هةرَيمي كوردستان بـؤ سـاَلي   

ضةندة  2013بودجةا ساَلي كارَيكي خةمآلندنة و ثَيويست ناكات لةسةر بةغدا ِراوةسَ ، دوو: كورت هَيناني 
و ثةنتان ضيية بؤي ، ثرسياري سَييةمي سةبارةت بة حيساباتي خيتامية، ثرسياري ضوارةمي سةبارةت بة 

( هـةزار ثلـةي وةزي ـي بـؤ     15ية كـة ) 2013( ي ثرؤذة ياساي بودجةا هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 19ماددةا )
انيارييــةكامنان ضــارةكي زؤر كــةمرت دامــةزراون، ئــةو  دامةزرانــدن بودجــةا بــؤ تــةرخان كــراوة، بــة ثَيــي ز  

بودجةيةي تةرخان كراوة ضي لَي هاتووة ، ثرسياري ثَينجةمي دةَلَيت: ئايـا داهـاتي نـةوت كـة بـؤ خـةرجي       
  ذمارةيـةكي ثرسـياري تـر كـة سـةبارةت بـة       2014و  2013خؤماَلي حكومةت بةكار هـاتووة ضـةندة بـؤ سـاَلي     

 ةرزي بانكتان كردووة.وةزائيحم و د سيستةمي وةص ي
بــةِرَيج د.شــَيركؤ جــةودةت ثرســياري ئاراســتةي وةزيــري ســامانة سروشــتييةكاني حكومــةتي هــةرَيمي           

كوردستان كردووة، سةبارةت بة بِري بةنجين لة ثاآلوطةكان ضةند بةرهةم دَيـت و نرخـي فرؤشـتين نـةوتي     
 ندة و تَيَووي ثاآلوطةكان ضةندة .خاوي بةرهةم هاتوو ضة

َيج د.شــَيركؤ جــةودةت ثرســيارَيكي ئاراســتةي ســةرؤكي ديــواني ضــاودَيري دارايــي هــةرَيمي كوردســتان  بــةِر 
داهاتي وةزارةتـةكان و دام و دةزطاكـاني حكومـةت،     2013و  2012كردووة، سةبارةت بة حيسابي خيتامي سالي 

ــةرَيمي كورد     ــةتي ه ــاي حكوم ــري كارةب ــتةي وةزي ــياري ئاراس ــةودةت ثرس ــَيركؤ ج ــةِرَيج ش ــردووة،  ب ــتان ك س
سةبارةت بة ثشت بةستين وةزارةتي كارةبا بة نةوت و بةرهةمةكاني تري نةوت وة  غاز لة جَيطةا نةوت، 
بةِرَيج د.شَيركؤ جةودةت ثرسياري ئاراستةي وةزيري سامانة سروشـتييةكان كـردووة سـةبارةت بـة كَيشـةي      

 ةتي سامانة سروشتييةكان.ن و وةزاركؤمثانياي دانا غاز لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستا
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حةمـة خـان ثرسـياري ئاراسـتةي وةزيـري دارايـي و ئـابووري حكومـةتي هـةرَيمي           مصاطفى بةِرَيج غةريب  
كوردستان كردووة، ثرسياري لةسةر ذمارةية  فةرمانبةري طرَيبةست كردووة كة لة دةروازة سـنوورييةكان  

: ئايــا بــة نيــاز نــني ئــةو طرَيبةســتانة، هــةمان ( هــةزار دينــار، ئــةَلَي500كــار دةكــةن و مووضــةيان نجيكــةي )
 ؤ فةرمانبةرةكاني تر سةرف دةكرَي.دةرماَلةي ثيشةييان بؤ سةرف بكرَي كة ب

بةِرَيج د.شَيركؤ جةودةت ثرسياري ئاراستةي وةزيري كشتوكاَل و سةرضـاوةكاني ئـاوي حكومـةتي هـةرَيمي      
وي بَيخمة و ثةني سرتاتيذي وةزارةتـي كشـتوكاَل   كوردستان كردووة سةبارةت بة هؤي تةواو نةبووني بةندا

ــةريب    ــةِرَيج غ ــاَل، ب ــوار س ــؤ ض ــاوي     مصااطفىب ــاوةكاني ئ ــتوكاَل و سةرض ــري كش ــتةي وةزي ــياري ئاراس ثرس
حكومةتي هةرَيمي كوردستان كردووة، سةبارةت بة تاديطةا كشتوكاَلي ثارَيجطاي هةليةجبة، بةِرَيج د.شـَيركؤ  

زيـري كشـتوكاَل و سةرضـاوةكاني ئـاو كـردووة سـةبارةت بـة كَيشـةي تـةواو          جةودةت ثرسياري ئاراسـتةي وة 
 ني سرتاتيذي ضوار ساَلي وةزارةت.نةبووني بةنداوي بَيخمة و ثة

بةِرَيج د.شَيركؤ جةودةت ثرسـياري ئاراسـتةي وةزيـري بازرطـاني و ثيشةسـازي كـردووة سـةبارةت بـة ئـةو           
ن لة هةولَير، ئايـا طرَيبةسـتيان بـؤ كـراوة ، بـةِرَيج غـةريب       كؤمثانيانةي كة لة كارطةكاني حكومي كار دةكة

ثرسياري ئاراستةي وةزيري دارايي و ئابووري كردووة، سةبارةت بة فةرمانبةري طرَيبةست... ئةوة  مصطفى
دووبارةية، خاتوو شوكرية امساعيـل ثرسـياري ئاراسـتةي وةزيـري رؤشـنبريي و بوان كـردووة سـةبارةت بـة         

ــي   ــي وةزارةتـ ــةكا   ثةنـ ــنبريي بـ ــابووري و رؤشـ ــياري ئـ ــؤ هؤشـ ــنبريي و بوان بـ ــةكاني  رؤشـ ــؤ تاكـ ــت بـ ر بَيـ
 ميللةتةكةمان.

سـةبارةت بـة    ،ثرسياري ئاراستةي وةزيـري نـاوةخؤي هـةرَيمي كوردسـتان كـردووة      مصطفىبةِرَيج غةريب  
كَيشـةا ئـةو    كَيشةا ثؤليسَي  كة ناوا )دادر صابر دارةمـان(ة ماَليـان لـة ناحيـةا خؤرماَلـة، سـةبارةت بـة       

 راستةا وةزيرا ثةيوةندار كردووة.ثؤليسة ثرسيارا ئا
بةِرَيج بةهجاد دةروَيش ثرسـيارا ئاراسـتةا وةزيـرا ثَيشـمةرطةا حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة،         
سةبارةت بة ئةمامى بةدواداضوونى هؤا ثاشةكشةا هَيجا ثَيشمةرطة لةو ناوضانةا كة ثَيشرت لَيـى بـوون،   

لـة ناوضـةا شـةنطال و     2/8/2014جانَى ئةمامى بةدواداضوون بؤ ثاشةكشةا هَيـجا ثَيشـمةرطة لـة    دةيةوَا ب
 س  ضؤن بووة و كَي لَيى بةرثرسة .زومار كة

نى حكومــةتى هــةرَيمى ةا وةزيــرا ئــةوداف و كاروبــارا ئــاي بــةِرَيج د.شــوان دــةآلدزةيى ثرســيارا ئاراســت  
ريؤزا فــةريجةا حــةج لــة ثــنرخــى ئةمامــدانى طةشــتى كوردســتان كــردووة ســةبارةت بــة كــةم كردنــةوةا 

هةرَيمى كوردستان، بةِرَيج د.شوان دةآلدزةيى ثرسيارا ئاراسـتةا سـةرؤكى ئةمومـةنى وةزيرانـى هـةرَيمى      
كوردستان كردووة سةبارةت بة نجم كردنةوةا نرخى بةنجين و هاتنة سةر خةتى بـؤ ضارةسـةرا دـةيرانى    

َيجيان ثرسـيارَيكيان ئاراسـتةا وةزيـرا ثيشةسـازا  هـةرَيمى كوردسـتان       بةرزبوونةوةا نرخى بةنجين، بةِر
مانطـة دـةزاا مـةمخور و شـارةدَي و طونـدةكانى دةوروبـةرا        (4) مـان  كـة دةَلـىَ    (4)كردووة سـةبارةت بـة   

 دووة.ئازوودةيان وةرنةطرتووة، ثرسيارا لةسةر ئةوة كر
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و ئـابوورا حكومـةت هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة       بةِرَيج سؤران عمر ثرسـيارا ئاراسـتةا وةزيـرا دارايـى     
سةبارةت بةوةا كة ضةند كةناَل و طؤظار و ِرؤذنامة لـة هـةرَيمى كوردسـتان مانطانـةا ثـَى دةدرَيـت، بـةِرَيج        
سؤران عمر ثرسيارا ئاراستةا سةرؤكايةتى ئةمومةنى وةزيرانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة،     

دةستطري كراون و ئازاد بوون بـة   1991ثةرلةماندا، ئةو زيندانيانةا كة ثاش ساَلى كة دةَلَى لة خوىل ثَيشووا 
ِرَيكارا ياسايى دؤسيةيان بؤ ثِركرايةوةو ئاراستةا ئةمومةنى وةزيرانيان كردووة، بؤية ئةو دؤسيانة بؤ تا 

  .ئَيستا وةآلم نةدراونةتةوة
ــارا       ــرا كاروب ــتةا وةزي ــيارا ئاراس ــةآلدزةيى ثرس ــوان د ــاردنى    د.ش ــة ن ــةبارةت ب ــردووة، س ــمةرطة ك ثَيش

ثجيشكةكان بؤ بةرةكانى جةن ، لةبرا مانةوةيان لةناو وةزارةت، بةِرَيج حسـني امساعيـل حسـني ثرسـيارا     
ئاراستةا وةزيرا كشتوكاَل و سةرضاوة ئاوييةكان كردووة سـةبارةت بـة فرؤكةخانـةا كشـتوكاَلى عةربـةت،      

ةسـةرا   دروست كراوة كةتا ئَيستا هيض بةرهـةمَيكى نـةبووة لـة ضار   دؤمن (79)كة لةسةر ِرووبةرا زياتر لة 
 طرفتى ثةتا كشتوكاَلييةكان.

د.شــوان  دــةآلدزةيى ثرســيارا ئاراســتةا وةزيــرا كاروبــارا ثَيشــمةرطةا حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان    
جةكان، بـةِرَيج  كردووة، سةبارةت بة ذمارةا هَيجةكانى ثَيشمةرطة و بودجةا وةزارةت و ية  خستنةوةا هَي

على حةمة صاحل ثرسيارا ئاراستةا وةزيرا كارةباا حكومةتى هةرَيمى كوردستان كردووة، سـةبارةت بـةو   
طرَيبةستانةا حكومةتى هـةرَيم لةطـةَل كؤمثانيـاا مـال طلؤبـاَل كردوويـةتى و ئَيسـتا حكومـةتى هـةرَيمى          

ر دةداتـة كؤمثانيـاا نـاوبراو دةَلـَى بؤضـى      كوردستان ساآلنة بؤ كِرينى تةزووا كارةبـا بـِرا يـة  مليـار دؤب    
ثياضوونةوة ناكرَا بةو طرَيبةستة كة حكومـةتى هـةرَيم لةطـةَل ئـةو كؤمثانيايـة كردوويـةتى، بـةِرَيج علـى         
حةمة صاحل ثرسيارا ئاراستةا وةزيرا ثَيشمةرطةا هةرَيمى كوردسـتان كـردووة سـةبارةت بـة خشـتةية       

رةت كــة هةرضــةندة بةشــَي  لــةو ئافرةتانــة ثــَيش ِراثــةِرَين خــةَلكى  ئــاف 404بــؤا ِرةوانــة كــردوون بــةناوا 
خجمةتى ثَيشمةرطايةتيان نييـة، سـةبارةت بـة خانةنيشـينى      آلم هةندَيكيان هيض ساَلَي شؤِرشطَيِر بوون، بة

 ثرسيارةكةا سةبارةت بةوةية.ثَيشمةرطة و ئةو كارة ناياساييانةا لةوَا كراون، 
ى ئاراسـتةا وةزيـرا سـامانة سروشـتييةكان كـردووة سـةبارةت بـة ئـةو         كسـياريَ بةِرَيج على حةمة صاحل ثر 

طرَيبةســتةا كــة لــة نَيــوان وةزارةت بــؤ ثــاآلوتنى نــةوت لةطــةَل هــةردوو كؤمثانيــاا كــار طــروث و دــةيوان    
ر دؤب (17)كردوويانة، ضةندين ساَل بةسةر ئةمامدانى طرَيبةستةكة تَيثةِرَيوة بؤ ثاآلوتنى هـةر بـةرميلَي    

دؤبر بـة ثَيــى   (17)  وطـةكان بــة ثَيـى بةدواداضـوونى ئــةوان و بـة ثَيـى بةدواداضــوونى بـةِرَيجا      بدرَيتـة ثابَ 
دؤبرا ثَيويسـتة، ثرسـيار    (7)بةدواداضوونى بةِرَيجا دةَلَى تَيَوونى هةر بةرميلَي  بـؤ ثـاَبوتن كـةمرت لـة     

ةا وةزيــرا دارايــى حكومــةتى هــةرَيمى  لةســةر ئــةوة دةكــات، بــةِرَيج علــى حةمــة صــاحل ثرســيارا ئاراســت   
كاديرا ثارتى دميوكراتى كوردستان بة ثلةا وةزير،  (10)كوردستان كردووة، سةبارةت بة خانةنشني كردنى 

بة بِريارا حكومةتى هةرَيمى كوردستان، هةروةها ثرسيارا ئاراستةا وةزيـرا دارايـى و ئـابوورا كـردووة،     
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ة ثلةا بةِرَيوبةرا طشتى لة وةزارةتى دارايى بة ثَيى نووسـراوَيكى  سةبارةت بة خانةنيشني كردنى خةَل  ب
 ى خانةنيشينانى هةرَيمى كوردستان.سةرؤكى حكومةت ديسانةوة ئةوة ثةيوةندارة بة كةيس

بةِرَيج على حةمة صاحل ثرسيارا ئاراستةا وةزيرا دارايى و ئابوورا هةرَيمى كوردستان كردووة دةَلَى بـة   
مليؤن دينـار   56كةل بة  (49)وةزيرا دارايى كة واذووا بريكارا وةزيرا دارايى لةسةرة  ثَيى نووسراوَيكى

مانطانــة تــةمويل كــراون، بــةآلم هــيض ئاماذةيــة  نييــة كــة ئةمانــة فةرمانبــةرا حكومــةت بــن، هــةروةها     
زيـرا  ئاماذةيةكيش نيية كة خانةنيشني بن، ثرسيارا لةسةر ئةوة كردووة، هةروةها ثرسيارا ئاراستةا وة

كاروبارا ثَيشمةرطةا هةرَيمى كوردستان كردووة، تيايدا دةَلَى بة ثَيى ياسا ئةو كةسةا بـة ثلـةا سـةربازا    
خانةنشني دةكرَا بةهؤا ئةوةا خةباتى ثَيشمةرطايةتى هةبووة ثَيش ِراثـةِرين بَيـت بـةبا كـةم سـَى سـاَل       

بـةآلم دةَلـَى بـة ثَيـى زانياريـةكانى ئـةو بـؤ        ا خجمـةتى ثَيشـمةرطايةتى كردبـَى،     1991ثَيش ِراثـةِرينى سـاَلى   
ار لـةوة دةكـات بؤضـى ئـةوة     خانةنيشني كردنى ثَيشـمةرطة تـاوةكو ئَيسـتا كـار بـةم ياسـاية نـةكراوةو ثرسـي        

 نةكراوة.
هةروةها ثرسيار لة وةزيرا دارايى و ئابوورا هةرَيمى كوردسـتان دةكـات سـةبارةت بـة خانةنشـني كردنـى        
ثرســيارا  طااهر لةســةر داواا يــةكَيتى نيشــتمانيى كوردســتان، خــاتوو فــةيروز  كــةل بــة ثلــةا وةزيــ  (110)

ئاراســتةا ســةرؤكى ئةمومــةنى وةزيرانــى هــةرَيمى كوردســتان كــردووة ســةبارةت بــةوةا كــة ثةرلــةمانى    
هـةموو ئـةو خانووانـةا كـة بـةزيادةِرةوا و تـةجاوز دروسـت         2002ا ساَلى  (5)كوردستان بة بِريارا ذمارة 

بكرَا لةسةر هاووآلتيان، بةآلم تاوةكو ئَيستا ذمارةية  خانوو ماون كة لة سنوورا شارةوانيةكة  كراون تاثؤ
تاثؤ نةكراون بةهؤا ئةوةا كة دةكةونة ناو جادةكـان و سـةوزايى و خجمـةتطوزارا، ثرسـيارا لةسـةر ئـةو       

 يوةندار.وة لة وةزيرا ثةبابةتة كردو
ومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردسـتان كـردووة، سـةبارةت بـة     ريوز ثرسيارا ئاراستةا سةرؤكى ئةمخاتوو ف 

ة  لـة سـنوورا   يـ ا مةجلسى ديادةا سةورةا ثَيشـوو كـة نابَيـت هـيض هاووآلتي     30/12/1979لة  1853بِريارا 
هةردوو دةزاا ئاكرَا و شةدآلوة تةسةروف بة باخةكانيان بكةن و خانوو بة ئارةزووا خؤا دروست بكات، 

 ؤية جَيطاا طازاندةا هاووآلتيانة.دةكرَيت، ب تا ئَيستا كارا ثَى
ثرسـيارا ئاراسـتةا وةزيـرا ثـةروةردةا حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان         مصطفىخاتوو شكرية امساعيل  

كردووة تيايـدا دةَلـَى با طشـتمان ِروونـة ئـةمِرؤ طـةبن و هـةرزةكارانى ئـةم هةرَيمـة ِروحـى ئينتمايـان بـؤ             
و نــةريت كــجو بوازة، ثرســيارا ئــةوة دةكــات كــة ئايــا ثةنــى ســرتاتيذا    كوردســتان و ئــاين و كلتــور و داب

وةزارةتــى ثــةروةردة ضــيية لــةم بارةيــةوة، هــةروةها ثرســيارَيكى تــرا ئاراســتةا وةزيــرا كشـــتوكاَل و           
سةرضاوةكانى ئاو كـردووة سـةبارةت بـة ثةنـى سـرتاتيجى وةزارةتـى كشـتوكاَل بـؤ زيـاد كردنـى بةروبوومـة            

بـؤ   ناوخؤ، ئةو بةروبوومة كة دَين بة ثَيى ستانداردا جيهاتى بَى، ئايا ثةنـى ئَيـوة ضـيية    كشتوكاَلييةكانى
 ثتةوكردنى كؤنرِتؤَلى جؤرا .
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ثرسيارا ئاراستةا وةزيرا ناوخؤا حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة سـةبارةت      مصطفىكا  غريب 
ناوخؤن و ثاسـةوانى دةواجنـى بـةرزان     كةل دةبن سةر بة وةزارةتى (20) بة ذمارةية  ثؤليس كة نجيكةا

تكريتى دةكةن لة دوزخورماتوو كة بة دوو وةجبة دةواميان ثَى دةكرَا، ئةركةكةيان زؤر طرانة، ثرسيار لـة  
كَيشةا ئةو ثاسةوانانة دةكات، هةروةها ثرسيار ئاراستةا وةزيـرا كشـتوكاَل و سةرضـاوةكانى ئـاو كـردووة،      

ى كشتوكاَل ضـيية بـؤ بـةرةوثَيش بردنـى كـةرتى كشـتوكاَل و ئاذةَلـدارا لـة         كة ئايا ثةنى سرتاتيجى وةزارةت
ثَينـــاو دابـــني كردنـــى ئاسايشـــى نةتـــةوةيى و ســـةدامطريا سياســـى ئـــابوورا و كؤمةآليـــةتى لـــة هـــةرَيمى 
كوردستان ، هةروةها ثرسيار ئاراستةا وةزيرا ثةروةردةا حكومةتى هـةرَيم كـردووة تيايـدا كـة دةثرسـَى      

رتاتيجى وةزارةتــى ثــةروةردة ضــيية لــةم كابينةيــة بــؤ طرنطــى دان وة  ثَيويســت بــؤ ناوضــة  ئايــا ثةنــى ســ
 رَيم لةِرووا ثةروةردة و خوَيندن.كوردستانييةكانى دةرةوةا ئيدارةا هة

بةِرَيج على حةمة صاحل ثرسيارا ئاراستةا وةزيرا دارايى و ئابوورا حكومةتى هةرَيم كـردووة سـةبارةت    
هةزار كةل بة ثلـةا ِراوَيـذكار و بةِرَيوبـةرا طشـتى و بةِرَيوبـةرا       (12)كردنى زياتر لة بةوةا كة دةوام نة

، لة بةِرَيوةبةرايةتي رَيكخراوةكاني سـةر بـة وةزارةت   تةن يجا و جَيطرا بةِرَيوبةر و ضةند ثؤستَيكى ديكة
 وبةرايةتى ِرَيكخراوةكان كردووة.ثرسيارا سةبارةت بةم فةرمانبةرانةا بةِرَي

ثرســيارا ئاراســتةا وةزيــرا و دارايــى و ئــابوورا حكومــةتى هــةرَيمى   مصااطفىِرَيج شــكرية امساعيــل بــة 
كوردستان كردووة، بؤضى تاوةكو ئَيستا ئةو هاووآلتيانـةا كـة ثـرؤذة ياسـاا دةرةبووكردنـةوةا ِراطرياوانـى       

هـاووآلتى ئـةو ياسـاية     ثاساوا..... عةفوو ئةو ياساية ثةسةند كراوة ثَيشرت، تيايـدا دةثرسـَى بؤضـى هةنـداَ    
مشوىل نةكردوون ئةطةر ثةيوةندا بة وةزيرا داراييةوة هةية ئةوا بِرا ثارةكة بؤ هةر هاووآلتيـة  ديـارا   

 تى بوونى ثارة دةرةبوو بكرَينةوة.بكرَا لة كا
خاتوو ظيان عبال، ثرسيارا ئاراستةا وةزيرا دادا حكومةتى هةرَيمى كوردستان كردووة تيايـدا ثرسـيار    
ةسةر ِرَيطرا كردن دةكات لةسةر دروست كردنى دادطاا كارطَيِرا لة دهؤ ، لة كاتَي  دا كة بِريار بؤ ئةمة ل

دةرضووة، بةآلم جَى بةجَى ناكرَا، ئةطةر دروسـت تةرجومـةم كردبـَى خـاتوو ظيـان، داكـؤكى دةكـات كـة لـة          
 .بةآلم هَيشتا جَى بةجَى نةكراوة كاتَيكدا بِريار دراوة دروست بكرَا،

بةِرَيج عبداهلل جاسم  ِرَيكانى ثرسيار ئاراسـتةا وةزيـرا نـاوخؤا حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة،         
تيايدا باسى ئةوة دةكات كة دةرةبوو كردنةوةا نجيكى هةزار خَيجانى ئةن الكراوةكان ئةوانةا ثةنابةرن لة 

هـةزار كـةل لةوانـة     (2000)ن دواا نـاوا  كةمثةكانى ثةنابةران لة وآلتى توركيا و طةِراونةتةوة بؤ كوردستا
 واية د.عبداهلل  2000هاتوونة، دواا ساَلى 
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 بةِرَيج عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةل لةو كاتة ذةهراوا كردووبوون لة با حكومةتى عرياق، دواا  2000لة كةمثةكانى ثةنابةران لة توركيا 
 ثةنابةرانة تةدريبةن ية  هةزار خَيجان طةِرانةوة بؤ عرياق و كوردستان. ئةو ذةهراوا كردنة زؤربةا ئةو

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
، ثرسيار لةسةر كَيشةا ئةو 1990كةل لةوانة هاتوونةتةوة و هاتوونة ذةهراوا كردن لة ساَلى  (2000)دوايى 

ثرسـيار لـة وةزيـرا كاروبـارا      رضاا َيج مامؤستا رمحن على هاووآلتيانة دةكات، بؤ دةرةبووكردنةوةيان، بةِر
ثَيشــمةرطة كــردووة ســةبارةت بــة هؤكارةكــانى ثاشةكشــة كردنــى هَيــجا ثَيشــمةرطة لــة دةظــةرا شــةنطال و   
دةوروبةرا و هؤكارةكانى كة ئايا تاكتي  بووة يان شكست، هةروةها ئايا لة جةلـةوب ثـاش ضـةندين شـةر و     

ــةن  ــوونى ض ــدادان و و ب ــدارا ثَيك ــةهيد و برين ــوو    دين ش ــةكتي  ب ــةكة ت ــرا ، ثاشةكش ــة ك ــؤ ثاشةكش ، زؤر ب
هةروةها ثرسيارا كردووة كَى بةرثرسة لةم ثاشةكشانة، ئايا بـة فـةرمانى وةزارةت ئـةم ثاشةكشـةية كـراوة      

ثرسـيارا ئاراسـتةا بةرثرسـى فةرمانطـةا      رضاا يان بة بِريارا تاكةكةل، بةِرَيج مامؤستا عبدالرمحن على 
نديةكانى دةرةوةا حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة، ثرسـيارا كـردووة بؤضـى بـؤ مـاوةا دوو          ثةيوة

ساَلة نووسينطةا هةرَيمى كوردستان لة ويةيةتة يةكطرتووةكانى ئـةمريكا بةرثرسـى بـؤ ديـارا نـةكراوة ،      
ا ثشت طوَا خستنى كةسَي  ئةو ثؤستةا ثَى نةدراوة، ئايا كةسَيكى شياو نيية بؤ ئةم ثؤستة يان هؤكارةكة

ــة       ــرن  نيي ــةوة ط ــتان بةبي ــةرَيمى كوردس ــردووة ه ــى ك ــة ، ثرسياريش ــةكطرتووةكانى ئةمريكاي ــة ي ويةيةت
نووسينطةيةكى ضابكى لة وآلتة زهلَيجةكانى دونياا ئَيستا يان سازان نيية لـة نَيـوان بيةنـةكانى هـةرَيم بـؤ      

 كردنى كةسَي  بؤ ئةو نووسينطةية.دةست نيشان 
ج د.شوان دةآلدزةيى ثرسيارا ئاراسـتةا وةزيـرا ثَيشـمةرطة كـردووة سـةبارةت بـة تـاثؤ كردنـى ئـةو          بةِرَي 

ثرســيارا ئاراســتةا  مصااطفىزةويانــةا دراوة بــة ثَيشــمةرطة كارتيــان بــؤ كــراوة، بــةِرَيج مامؤســتا غــةريب 
ؤ لـة كـاتى   وةزيرا ناوخؤا هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة، كـة دةثرسـَى بؤضـى كارمةنـدانى وةزارةتـى نـاوخ         

 نةخؤشى مووضةيان بؤ حساب نةبَى. مؤَلةت وةرطرتنى
بــةِرَيج كــا  عمــر عينايــةت حةمــة ســعيد ثرســيارا ئاراســتةا ســةرؤكى ئةمومــةنى وةزيرانــى حكومــةتى  

ةوة دةسـتى ثَيكـردووة، تـا     2004هةرَيمى كوردستان كردووة، سـةبارةت بـة ثـا  سـتى لـة سـلَيمانى لـة سـاَلى         
دةثرسَى ثا  سـتى ة جـؤرة ثرؤذةيةكـة وةربةرهَينانـة يـان فرؤشـنت  بـة ثَيـى ياسـاا           ئَيستا تةواو نةبووة،

ا موســاتةحة، بــة ة نرخَيــ  زةويةكــةا ثــَى دراوة ، طرَيبةســت لةطــةَل كــَى كــراوة و  ضــةند    (32 ) ذمــارة
ا  ثرسيارَيكى تريشى ئاراستةا سةرؤكى ئةمومةنى وةزيران كردووة سةبارةت بة هةمان ثرؤذة، بـةِرَيج كـ  

ئومَيد حةمة على ثرسيارا ئاراستةا وةزيرا ثةروةردةا هةرَيمى كوردستان كردووة، سةبارةت بةوةا كـة  
دةزاا سةيد سادق  زؤر كَيشةا هةية بة تايبةتى لة بوارا ثةروةردةدا يـةكَي  لـةو كَيشـانة لةسـةردامن بـؤ      

ــكيلةا     ــدم موش ــان ِراطةيان ــادق ثَيي ــةيد س ــةروةردةا س ــتاييان (1645)ث ــة و  مامؤس ــةو   (902)هةي ــتا ل مامؤس
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مامؤســتا مــافى طواســتنةوةيان هةيــة و فؤِرميــان ثِركردووةتــةوة و ثَيــنج   (975)ذمارةيــة هاتووضــؤ دةكــةن، 
 طاا نوَا ثَيويستيان بة ميةكاتة.خوَيندن

ثرسيارا سةبارةت بةم بابةتة لة وةزيرا ثةيوةنـدار كـردووة، بـةِرَيج طـؤران ئـازاد ثرسـيارا سـةبارةت بـة          
رؤكى ئةمومــةنى وةزيرانــى هــةرَيمى كوردســتان كــردووة، ســةبارةت بــةوةا كــة دواا دةرضــوونى ســَى   ســة

بـؤ بـةِرَيج    54بؤ بةِرَيج د.ثشتيوان هاشم بةزاز و بة ذمـارة  ( 53 ) فةرمانى سةرؤكايةتى هةرَيم بةذمارةكانى
بةمةبةســـتى   15/5/2014عجيـــج طـــةآلَلى لةبـــةروارا  كاااوثربـــؤ بـــةِرَيج د. (55)د. خدرمعصـــوم ، وة ذمـــارة 

خانةنشني كردنيان و دةست بةردار بوونيان لة ثؤستةكانيان بة طوَيرةا ياسـاا وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآل و     
، ثرسيارا كردووة كة بؤضى بةل تةنها فةرمان دةرضـووة بـؤ   2008ا ساَلى ( 10) توَيذينةوةا زانستى ذمارة

 لة جَيطةكانى خؤيان ماونةتةوة . كةضى خانةنشني كردنى بةِرَيج د.خدر معصوم و ئةوانى تر
بةِرَيج كا  طؤران ئازاد ثرسـيارا ئاراسـتةا وةزيـرا كاروبـارا ثَيشـمةرطةا هـةرَيمى كوردسـتان كـردووة و         
دواا ِرووداوةكانى شةنطال و ضؤَلكردنى سنوورَيكى بةرفراوان بة بَى شةِر و بةرطرا كردن، بةِرَيج سـةرؤكى  

ــتان   ــةكدارةكانى كوردســ ــجة ضــ ــجادانى      هَيــ ــتى ســ ــرد بةمةبةســ ــت كــ ــةوةا دروســ ــةكى لَيكؤَلينــ ليذنةيــ
 دةكـةن،  لَيكؤَلينـةوة  ضـؤن  و كةمتةرخةمةكان، ئةَلَى ئايـا ئـةم ليذنةيـة لـة ضـةند نوَينـةر ثَيـ  دَيـن و كـَين         

 كوردسـتان  هـةرَيمى  نـاوخؤا  وةزيـرا  ئاراسـتةا  ثرسـيارا  ئـازاد  طـؤران  بـةِرَيج  كوَا  طةيشتووةتة كارةكانيان

كؤليــذا ثــؤليس بــؤ  لــة ِراطرتــووة ئةفســةرانى خــوىل كردنــةوةا نــاوخؤ وةزارةتــى بؤضــى ةثرســَىد كــردووة،
ت نييـة، ضـونكة كارمةنـدا    لة كاتَي  وةزارةت زؤر ثَيويستى ثَييـةتى و تَيَوونيشـى  ثَيويسـ    كارمةندةكانى

 وةزارةتن.
مى كوردسـتان كـردووة،   ثرسـيارا ئاراسـتةا وةزيـرا كارةبـاا هـةريَ      رضاا بةِرَيج مامؤستا عبدالرمحن على  

تةزووا كارةبا لة كؤمارا ئيسةمى  25/10/2007سةبارةت بةوةا كة تةزووا كارةبا، تيايدا دةَلَى لة بةروارا 
هَيشتا نةطةيشتووة، لـة ئَيسـتادا ثَينجـوين و ناحيـةا     ( 25/10)ئَيرانةوة طةيةنراوةتة دةزاا ثَينجوين، بةآلم 

اكــة ســوود لــةو كارةبايــة وةردةطــرن، ثرســيار لةســةر ئــةو تــةزووةا  طونــدا دةز( 90)طــةرم  و ناَلثــارَيج و 
ا ئةمساَل طرَيبةسـتةكة كؤتـايى    (11)كارةباية دةكات كة لة ئَيرانةوة دَيت، ثرسيار لةوة دةكات كة لة مانطى 

ــرا       ــتةا وةزي ــى ثرســيارا ئاراس ــةِرَيج عبــدالرمحن عل ــت، ب ــةو شــوَينانة دةبِردرَي ــةزووا كارةبــا ل ــت و ت دَي
ةوة بـة مةبةسـتى    2014را شةهيدان وئةن الكراوةكان كردووة سةبارةت بةوةا كة لـة سـةرةتاا سـاَلى    كاروبا

جينؤســايد ناســاندنى ضــةند شــار و ناوضــةية  كــة بــريتني لــة ثَينجــوَين وشــارباذَير و مــاوةت و دوكــان و    
انطـة سـةرجةم سـكاآلكان لـة     باَلةكايةتى، ضةندين سكاآل لة هاووآلتيان وةرطرياون، بةآلم دةَلَى زياتر لة سَى م

وةزارةتى شةهيدان ماونةاتةوة و نةنَيردراون بـؤ دادطـاا بـاآلا تاوانـةكان، ثرسـيارا ئـةوة دةكـات بؤضـى و         
هؤيةكةا ضيية و ثرسيارا ئةوة دةكات هاووآلتيان دةبَى تاكةا ضاوةِروانى وةزارةت بن، بةِرَيجان ئةمة ئةو 

دراون بؤ وةزارةتة ثةيوةندارةكان لة حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان،  ثرسيارانة بوون كة لةبيةن ئَيوةوة نَير
 بةِرَيج كا  بةيار فةرموو.
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 سعيد: طاهربةِرَيج بةيار 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ا دوو جةوابَيت بؤمة هـاتني هـةتا نووكـة نةهاتينـة خانـدن،       66جارةكا دا ئةز داكؤكيا دكةم ديظ مادةيَى 
 دا دكةن، داخازَا دكةم كو بَينة خاندن، سوثال. بةل بجامن كة ة ئيجرائاتَى

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
بة دَلنيياييةوة ِراستة، نةطةيشتووةتة دةستى من، وةآلمةكان نةطةيشتوونةتة دةست ئَيمة، ِرةنطة ِراستةوخؤ 

هـاتوو كـة ئـةوة دةكـةين كـة داوايـان ىَل       لة كاروبارةوة ناردرابَى بؤ ئـةوَا، بـةآلم ِراسـتة لـة دانيشـتنةكانى دا     
بكةين هةموو ئةو وةآلمانةشى كة لةبيةن حكومةت و وةزارةتـة ثةيوةنـدارةكان دةطةِرَينـةوة بـؤ ثةرلـةمان      
بدرَيتة دةستةا سةرؤكايةتى تا ئةو كاتةا ثةيِرةو دةستكارا دةكرَا، دةكرَا وةآلمةكانيش خبوَينينةوة بـؤ  

وون بَى لةوةآلمى وةزارةتـة ثةيوةنـدارةكان لةسـةر ثرسـيارا ثةرلـةمانتاران،      ئةوةا ضاوا ثةرلةمانتارانى ِر
 بةَلَى بةِرَيج دَلشاد شعبان فةرموو.

 بةِرَيج دَلشاد شعبان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش كؤمةَلَي  ثرسيارم ئاراستةا وةزيرا دارايى و ئابوورا هةرَيم كردووة، بةآلم نةخوَيندرايةوة .
 .يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَيج د

بــةَلَى، لةبةردةســتى مــن بــوو، ِراســتة ديــارة نَيــردراوة و نــةنَيردراوة بــؤ ئَيمــة بــؤ ئــةوةا بيخةينــة فــايلى     
دانيشتنى ثةرلةمانى كوردستان، بـةآلم مـن سةروسـؤراخى دةكـةم و وةرا دةطـرين و لـة دانيشـتنى داهـاتوو         

 رموو.بيخوَينينةوة، مامؤستا هةورامان فة
 بةِرَيج د.هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثرسيارم ئاراستةا وةزيرة جياوازةكان كردووة، بةل  نةخوَينرايةوة نازامن بؤ  . 7بة هةمان شَيوة منيش 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

ؤضى نةخوَينرايةوة ، بجانني ثرسـيارةكان نَيـردراون يـان نـا ، ئةطـةر      سؤراغى دةكةين بجانني ثرسيارةكان ب
نَيردرابن، نا، نا نةهَينراوة بؤ من، ئةو ثرسيارانةا كة دراون بة ئَيمة هةمووميان خوَيندةوة ئَيسـتا، بـةِرَيج   

 د.عبداهلل فةرموو.
 بةِرَيج عبداهلل جاسم رجب:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةبوو، بةل تةدريبةن ية  ثرسيارت خوَيدووةتةوة، سوثال.هن ثرسيار لة بؤكسى م 5

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ِراستة، كا  حاجى كاروان فةرموو.
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 نعان مم الدين )حاجى كاروان(:بةِرَيج ك
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ، هـةر جةيشـَي  بـة    ةم لة هةر وآلتَينى ثةرلةمان دةكاثرسيارم ئاراستةا سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ئةندام
تايبةتى ئةمريكا بََيتة هةر وآلتَي  لةوَا داعيدةيةكى عةسـكةرا دابنـَى ثةرلـةمانى ئـةو وآلتـة ِرَا دةدات      
ــة       ــجامن تــةكليحم نــةكراوة ل ــةِرةمسى واب ــةندة ب ــةر ض ــةر وايــة، ه ــةِرووا دةوليشــةوة ه ــانوني و ل لــةِرووا د

ةوةية ثةرلةمانى كوردسـتان بـَى دةنطـى يـان      ئدةضَى بَيتة ثَيشةوة، كوردستان، بةآلم واديعة  هةية لةوة 
مةسةلةن هةَلوَيستى يان ِرةئيةكى نـةبَى لـةو مةسـةلةية دةكةوينـة ذَيـر ثرسـيارةوة، بؤيـة ئَيمـة ضـاوةِرَيى          

وةا جواب لة جةنابتان دةكةين، ئةطةر بة رةمسى داواكراوة لة كَى داواكراوة و ثةرلةمان ة ِرؤَلَيكى هةية لة
كة مؤَلةت بدات بة وآلتَيكى وةكـو ئـةمريكا لَيـرة لـة مـةتارا هـةولَيرةوة بـة تـةيارة دةسـ ى داعـش بكـات،            

 سوثال.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

زؤر سوثال بةِرَيج حاجى كاروان بة دواداضـوون بـؤ ئـةم ثرسـةش دةكـةين، بـةآلم جةنابيشـت دةتـوانى بـة          
ــتةا و  ــيار ئاراس ــة      ثرس ــجانني ب ــةين ب ــةوة دةك ــؤ ئ ــوون ب ــةش بةدواداض ــةا و ئَيم ــمةرطةا بك ــى ثَيش ةزارةت

شَيوةيةكى ِرةمسى هةرَيمى كوردستان لةوة ئاطادار كراوةتةوة يان ئةو داعيدانـة لةضوارضـَيوةا ِرَيككـةوتنى    
َيوانيـان  نَيوان عرياق و ويةيةتة يـةكطرتووةكانى ئةمريكايـة كـاتى خـؤا كـة ِرَيكةوتنامـةا سـرتاتيجى لـة ن        

 ئيمجا كراوة بة ثَيى ئةوةية يان نا  بةَلَى خاتوو نةجيبة فةرموو.
 امحد: لطيفبةِرَيج نةجيبة 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بة ثرسيارةكان منيش ثرسيارم ناردووة و نةهاتووةتةوة، بـةآلم لـة ياداشـتةكان دةثرسـم ئايـا ئـةو       

بكـات و ئيشـى لةسـة بكـات، ئـةويش نـابَى وةآلممـان بدرَيتـةوة         ياداشتانة كة دةرار وايـة حكومـةت تةبـةنى    
نـازامن   10/7و يةكَيكيشـيان لـة    7/7يةعنى دوو ياداشـتم نـاردووة بـؤ سـةرؤكايةتى ئةمومـةنى وةزيـران لـة        

 سقوتى كردووة يان هةر وةآلم نادرَينةوة يان ئةوة ضؤن .
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

بـة بـة ثَيــى ثـةيِرةوا نـاوخؤ و بــة ثَيـى ياسـاا هةَلبــذاردنى ثةرلـةمانى كوردسـتان حكومــةت         خـاتوو نةجي 
مولجةمــة كــة وةآلمــى ثرســيارا ئةنــدامانى ثةرلــةمان بداتــةوة، بــةآلم ســةبارةت بــة بريؤكــةكان يــان هــةر     

ةتـوانَى  ياداشتَي  كة ئةندامانى ثةرلةمان ئةينَيرن بؤ حكومـةت، حكومـةت دةتـوانَى كـارا ثـَى بكـات يـان د       
 كارا ثَى نةكات، ضونكة ئةوة وةكو ثرسيار نةِرؤيشتووة بؤيان، مامؤستا حسن فةرموو.

 بةِرَيج حسن صاحل حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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يـان كـراون لَيـرة، مـن دةمـةوَا       5ثرسيارم هةبوو ثَيمواية لةوانةية ئَيسـتا لـة تايـب دابـن، بـةآلم       6واهلل من 
ةوةا مــن بؤضــى ســبةينَى كــاتَيكى ديكــة بــةفرِيؤ بــدةين ولــةناو ثةرلــةمان ئــةو   ميكانيجمَيــ  هــةبَى بــؤ ئــ 

ثرسيارانة بكةمةوة، ئةو ثرسيارانةا كة دةكرَين وةآلمةكانيان ضؤن دَيتةوة ِرةنطـة وةآلمـةكانيان تـةنها بـؤ     
وو ثةرلةمانتارةكــة بَيتــةوة، بــةآلم ئةطــةر ميكانيجمَيــ  بدؤزنــةوة و هــةموو ئــةو وةآلمانــة بــة دةســت هــةم 

ثةرلــةمانتاران بكــةوَا و ِرةنطــة كامتــان كــةمرت بــوَا لةمــةودوا، بــؤ ئــةوةا مــن ســبةينَى ئــةو ثرســيارة بــؤ    
بكةمةوة ، هةمان ثرسيارة و دةضَيتةوة با وةزير، ئةمة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةم/ من ثَيم باش بوو هةر 

دبــا كــة بــؤ هؤَلةنــدات كــرد،  لــة ســةرةتاا كردنــةوةا جةلســةا ئــةمرؤ بــةِرَيجت باســى ئــةم ســةردانةت كر  
ئيجابياتى ئةم سةردانةت و لةمةودواش هةر سةردانَي  كة لةبيةن ثةرلةمانةوة دةركـرَا بـؤ هـةر وآلتَيـ ،     

 دواتر بةرهةمى ئةم سةردانة لةبيةن ئةو وةفدةوة بؤ ثةرلةمانتاران ِروون بكرَيتةوة، سوثال.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

ارةت بةو سةردانةا كـة بـؤ هؤَلةنـدا ئـةماممان دا ِراثؤرتَيـ  ئامـادة كـراوة و بِريـارة ئـةمِرؤ خرابَيتـة           سةب
بؤكســـى ئةنـــدامانى ثةرلـــةمان، هـــاتووة  خراوةتـــة بؤكســـى ئةندامانـــةوة ، ديـــارة جـــةنابت بؤكســـةكةت   

  هةيـة سـةبارةت بـةو    نةكردووةتةوة ئةطةر نا باشة ئَيستاش بـَى كةواتـة لـةناو بؤكسـى ئةنـدامان ِراثؤرتيَـ      
 سةردانةا كة ئةماممان داوة، مامؤستا غةريب فةرموو.

 
 حةمةخان: مصطفىبةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيستا كة باسى ئةو ثرسيارانةا كة ثةرلةمانتار ئاراسـتةا وةزارةتـةكانى دةكـات، ِرةنطـة كـاتى ئـةوة هـاتبَى        

رسيار ئاراستةا وةزير دةكات هةَلبةتة كَيشةية  هةية دةيةوَا بةو عةرزا ئةوة بكةم كة ثةرلةمانتار كة ث
ثرســيارة ضارةســةرا بكــات، يــان ناِروونييــة  هةيــة و وةزارةت ِروونكردنــةوة بــدات، بــةآلم ئةطــةر وةآلمــى  
وةزيرةكة يان وةزارةتةكة بةجؤرَا بَى كة ناِروونى تيا بَى ديسـان ئـةويش بـة غمـوزةوة بَيتـةوة بةردةسـتى       

انتارةكة ديسان ضى بكات ئةم، من هةست دةكةم وةآلمى وةزيـر يـان وةزارةتةكـة زؤرجـار مةتاتييـة،      ثةرلةم
بة جؤرَيكة وةآلمَي  نادات بة دةستةوة كة ئةو كةسة لَيى حاَلى ببَى يـان نـةبَى يـانى ضـى بكـات  بةِراسـتى       

تـة ثَيشـةوة كـة ئـةو ثرسـيارة      سةرا ىَل دةشَيوَي، طرفتةكة ضارةسةر نابـآ، لةبةرئـةوة دةبـَى ميكـانيجمَى بيَ    
 ئامامى خؤا بثَيكَى.

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
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بةَلَى خؤا ثةيِرةوا ناوخؤ ئةو ميكانيجمةا ديارا كردووة مامؤستا غريب، بةِرَيجت كة ئاراستةا وةزيـرا  
ا بؤ ثةرلةمان بؤ ئيستجواب، بـؤ  ثةيوةندارا دةكةا ئةطةر لة وةآلمةكةا دَلنيا نةبووا دةتوانى بانطى بكة

لَيثرسينةوة، يةعنى ئةوة ميكانيجمةكةيـةتى ثةرلـةمان دةسـةآلتى سـةثاندنى ِراا بةسـةر حكومـةت نييـة،        
بةآلم دةسةآلتى لَيثرسينةوةا هةية، ثرسيار كردن و دواتر لَيثرسينةوة، زؤر سوثال بةِرَيجان بـةم شـَيوةية   

 دانيشتنى ئةمِرؤمان كؤتايى ثَى هات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    
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