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  (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 30/9/2014 وتيرَيكة شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   30/9/2014رَيكـةوتي   شةممةسَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكـي   بة ئامادةبوونيثةرلةمان و، سةرؤكي  يوسف حممد صادقبةِرَيز سةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي3، دانيشـتين ذمـارة )  ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيز جَيطري سةرؤك 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   (ي3ةي )ا دانيشـتين ذمـار  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي    11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كـات ) خولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 30/9/2014شةممة رَيكةوتي 
( 72ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، بةثَيي ماددةكانى )1

 ى هةمواركراو.1992ساَلي  (1)( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة 75( و )74و )
ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، بة ثَيي ماددةكانى 2
 ى هةمواركراو.1992اَلي س (1)( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة 75( و )74( و )72)
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسف حممد صادق/ بةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي يةكةم، دانيشتين 

( لة 20ماددةى ) (ي1)ِرطة ، بةرنامةى كار بةثَيي حوكمةكانى ب30/9/2014، رؤذى دانيشنت (3)ذمارة 
ى هةمواركراو، دةستةى سةرؤكايةتى 1992ساَلي  (1)ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، ذمارة 

خولي طرَيداني ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي  (3)ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة 
بَيت و بةرنامةى كارى  30/9/2014ِرؤى رؤذى سَيشةممة، رَيكةوتى (ى ثَيش نيوة11ثةرلةمان، لة كاتذمَير )

 َيوةية بَيت:دانيشتنةكة بةم ش
( 72ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، بةثَيي ماددةكانى )1

 ى هةمواركراو.1992ي ساَل (1)( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة 75( و )74و )
ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، بة ثَيي ماددةكانى 2
 ى هةمواركراو.1992ساَلي  (1)( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة 75( و )74( و )72)

موو ئةندامانى ثةرلةمانةوة بةطةرمي بةخَيرهاتين سةرةتا بة ناوى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و هة
وةفدى ثارَيزطاى هةَلةجبة دةكةين بؤ ثةرلةمانى كوردستان و ئامادةبوونيان لة دانيشتنى ئةمِرؤ، بةتايبةت 
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كة دانيشتنى ئةمِرؤ يةكَيك لة بِرطةكانى بريتيية لة قسةكردن و طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى 
ةجبة وةكو ثايتةخيت ئاشيت لة هةرَيمي كوردستان، ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ناساندنى شارى هةَل

 ثةرلةمانى كوردستان خبوَينَيتةوة.ثةرلةمان دةكةين كة ناوى ئامادة نةبوواني دانيشتنى ثَيشووى 
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي 2) ى ثةرلةمان كة لة دانيشتنى ذمار ناوى ئةندامانةو بةخشيندةى ميهرةبان، بةناوى خواى طةور
، مؤَلةت ثَيدراو بوون يان بةبَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةى خوارةوة 23/9/2014ئاسايي لة بةروارى 

ةت، مجال )انس حممد شريف ـ مؤَلةت، ئارى حممد عبدالرحيم ـ ئامادةنةبووة، ثةرى صاحل ـ مؤَل بوو،
متان ـ ئؤـ مؤَلةت علي علي هالؤ ـ مؤَلةت، قادر صادق سعيد ـ مؤَلةت، زولفا حممودؤزان زـ مؤَلةت، عثمان

  .مؤَلةت، حممد علي ياسني ـ مؤَلةت منى نيب ـ مؤَلةت، بةهزاد دةروَيش ـ مؤَلةت(
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةمان، داوا لة بةِرَيز جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان دةكةين كة ناوى سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرى ثةر
 ى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة، فةرموو.ئامادةنةبووانى دانيشتنى ليذنةكان

 / جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:ئيمَينكيبةِرَيز جعفر ابراهيم 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةجنامدرا بةم شَيوةيةى  29/9/2014ةكان ئةوةى لة ناوى ئةندامانى ئامادةنةبوو لة كؤبوونةوةكانى ليذن
خوارةوةية: ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى و وةبةرهَينان، ئةم بةِرَيزانة ئامادةنةبوون )د. عزت صابر ـ 
مؤَلةت، دَلشاد شعبان ـ مؤَلةت، صاحل فقَي ـ نةهاتووة، يروانت نيسان ـ مؤَلةت( ليذنةى ئاسةوارو شارةواني و 

و طوزار ئةوانةى ئامادةنةبوون ) شكرية امساعيل ـ طوازراوةتةوة بؤ ليذنةيةكى تر( ليذنةى  طةشت
مافةكانى مرؤظ ئةوانةى ئامادةنةبوون )زؤزان صادق ـ مؤَلةت بةهؤى نةخؤشييةوة( ليذنةى كؤمةآليةتى و 

ئامادةنةبوون )زولفا منداَل و خَيزان )ثةرى صاحل ـ مؤَلةت( ليذنةى تةندروستى كاروبارى ذينطة ئةوانةى 
حممود ـ مؤَلةت( ليذنةى رؤشنبريى و راطةياندن و هونةر ئةوانةى ئامادةنةبوون )زانا عبدالرمحن ـ مؤَلةت، 
عادل عزيز ـ مؤَلةت( ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان ئةوانةى ئامادةنةبوون )د. عزت 

)زولفا حممود ـ  نةبوون فةكانى بةكاربةر ئةوانةى ئامادةصابر ـ مؤَلةت( ليذنةى بازرطاني و ثاراستين ما
مؤَلةت( ليذنةى دةست ثاكي و نةزاهةت ئةوانةى ئامادةنةبوون ) خلف امحد معروف ـ نةهاتووة، ادريس 
علي امساعيل ـ مؤَلةت( ليذنةى وةرزش و الوان ئةوانةى ئامادةنةبوون ) حممد صادق سعيد ـ مؤَلةت( 

) شكرية امساعيل ـ  بوون ندني باآل و توَيذينةوةى زانسيت ئةوانةى ئامادةنةليذنةى ثةروةردة و خوَي
 .مؤَلةت، زؤزان صادق ـ مؤَلةت(

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاس بؤ بةِرَيز جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة 
 ى ثَيشووى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة.ي دانيشتثوختةيةك لة كؤنووس

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ، بةم شَيوةيةى خوارةوةية:23/9/2014لة بةروارى  (2)ثوختةى دانيشتنى ذمارة 
 ـ دةستثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانةوة،1
وةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى ئامادةنةبوو و ئامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان ـ خوَيندنة2

 و هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة،
ش ( كاتذمَير ثَي48ـ طفتوطؤكردنى ئةندامان سةبارةت بة داناني بريؤكة لة بةرنامةى كار يان لة ماوةى )3

 وةش بة دةنطدان يةك اليي كرايةوة.ثَيشكةشكردنى بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان، ئة
ـ دةنطدان لة سةر قبول كردنى دةست لة كاركَيشانةوةى بةِرَيز )ئارى حممد هةرسني( لة ئةندامَييت 4

 ثةرلةمانى كوردستان.
عَيراق، دواخرا بؤ دانيشتنى ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمي كوردستان ـ 5

 ئةمِرؤ.
 ـ دةنطدان لة سةر ئةندامانى نوَيي ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان و ثةسةندكرا.6
 ـ خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ضوار ثِرؤذة ياسا كرا.7
ةنى ـ دروستكردني ليذنةى تايبةمتةندى ثةرلةمانى كوردستان، سةبارةت بة ثاآلوتنى ئةندامانى ئةجنوم8

 كؤمسياران و ثةسةند كرا.
ـ دروستكردنى ليذنةى لَيكؤَلينةوةو بةدواداضوون بؤ بةجينؤسايد ناساندني تاوانةكانى دذ بة ثَيكهاتةكانى 9

 هةرَيمي كوردستان ثةسةندكرا.
 ـ خوَيندنةوةى ثرسيارةكانى ئةندامانى ثةرلةمان لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانةوة.10

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حم
سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، بةِرَيزان ئَيستا دةست دةكةين بة بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤ 
هةَلبةتة ذمارةيةك ثرسيار و ذمارةيةك وةآلمم بؤ هاتؤتةوة كة ئةوانيش دةخوَينينةوة، يةك بريؤكةمان 

غزالي كة ئةويش لة دانيشتنى ئةمِرؤدا باس دةكرَى، دةبينم بةدةست طةيشتووة، لةاليةن بةِرَيز عباس 
 نوقتة نيزامي؟ فةرموو د. شَيركؤ. دةست بةرزكراوةتةوة بؤ دوو

 
 
 

 بةِرَيز د. شَيركؤ حةمة امني:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
از لة ثَيش ماوةيةك بة واذووى ضةند ثةرلةمانتارَيك داواكرا كة ئةجنومةنى هةرَيمي باآلى نةوت و ط

كشة لة بةِرَيوةبردني اشةثةرلةمان ئامادةبن بة حوكمى بةردةوامي قةيراني دارايي و، ئَيستا جؤرَيك لة ث
و، ئَيستا جؤرَيكى تر قسةى لة سةر َيشرت جؤرَيك قسةى لة سةر دةكرا سياسةتى نةوتيشدا دةبينرَيت كة ث

ريش، ئينجا جارَيكى تر داوا دةكةينةوة ئةو دةكرَى با بَلَيني رؤيشتنةوة بؤ الى سؤمؤ هةموو ئةو شتانةى ت
ئةجنومةنة ئامادةبن لة ناو ثةرلةمان، بؤ ئةوةى هةم روونكردنةوة بدةن و، روونكردنةوة لة سةر ئةو 

 طؤِريين ئيتيجاهي سياسةتةش بدةن و، وةآلمى ثرسيارى ثةرلةمانتارانيش بدةنةوة، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ثَيم وابَيت بةِرَيز جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان ئةو نووسراوةى ئاِراستةى ئةجنومةنى وةزيران 
ية ساز دةكرَى، فةرموو كردووة و، لة دةرفةتَيكي طوجناو بؤ ثةرلةمان و بؤ ئةجنومةنةكةش ئةو كؤبوونةوة

 مدينة خان.
 بةِرَيز مدينة ايوب امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةم دبينني ضةندين جارا بةرنامَى كارَى ثةرلةماني ب زاراظَى سؤراني دَيتة ثَيشكةشكرن،  لةوما وةكو 

داخازَى ذ سةرؤكايةتيا ثةرلةماني د كةين هةندَيك جار بةهرا زاراظَى بةهديين ذى بدنَى، ضونكة طةلَيك 
 نة، سوثاس.وشةَيت هةين ب اليَي باديين ب شَيوةيةكى نة و الَيي سؤرانى ب شَيوةيةك دي

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 يشتان دةكةين، مامؤستا عبدالرمحن.سوثاس، سةيرَيكي ئةم داواكاريةي بةِرَيز

 رضا:بةِرَيز عبدالرمحن علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ثةرلةماني  لة راستيدا كاتَيك سةيرى بؤكسةكامنان دةكةين و ثِرؤذة ياساكان دةبينني هةست ناكةين
كوردستان داين و، هةست ناكةين لة ثايتةختى كوردستان داين، ضونكة ئةو ثِرؤذانةى كة من دوَييَن سةيرم 
كردووة، هةمووى بة زمانى عةرةبي نووسراوة، كَيشةكة لةوةدا نيية زمانى عةرةبي تَيداية، كَيشةكة لةوة 

ئَيمة باسي ئةوة دةكةين لة حكومةتى عَيراقي داية زمانى كورديش لةطةَليدا هاوثَيض بكرَيت، ضونكة 
طلةييةكةمان لة سةر ئةوةية زماني كوردى وةكو ثَيويست بةكار نايةت، ئَيمة خؤمان لة ثةرلةمانى 
كوردستاندا بةكارى نةهَينني، ئةو كات بؤمان نيية لة راستيدا داوا لة حكومةتى ناوةند بكةين، بؤية 

 َيت كة يةك دوو جارى تر باس كراوة، سوثاس.دةكرَيت ضارةسةرى ئةم حاَلةتة بكر
 
 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاس، ثِرؤذةى زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى كوردستان، ئَيستا راثؤرتي ليذنةى ثةيوةنديدار كة ليذنةى 
يذنةى ياسايي يان راثؤرتي رؤشنبريى و راطةياندنة لة سةرى ئامادةكراوة و، لة ماوةيةكى نزيكدا راثؤرتي ل

هاوبةشيشي لة سةر ئامادة دةكرَى و، لة ثةرلةمانى كوردستان دةنطداني لة سةر دةكرَى و، ضارةسةرى ئةو 
ئةو كَيشةية ضارةسةر دةكرَى،  انشاءاهلل(كَيشةيةش دةكا كة جةنابت باست كردووة، لة ماوةى داهاتوودا )

 سةر منةصة، فةرموو مامؤستا غريب. ةين كة بَينةئَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةك
 حةمة: مصطفىبةِرَيز غريب 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة حةفتةى ثَيشوودا نووسراوَيكم دا خزمةتى جةنابت، بريؤكةيةك بوو ئةو كاتة ئةوة بوو كة ئةمة هاتة 

وة بة )كاك فخرالدين(ةوة عةرزم ثَيشةوة كة بِريار بوو حةفتةى ثَيشوو نةخوَيندرَيتةوة ثةيوةنديشم كردو
كردووة كة بريؤكةكة زؤر ثَيويستة و، كاتةكةى تَي دةثةِرَي ثَيويستة بةِراسيت خبوَيندرَيتةوة و بدرَيت بة 

 ومةت، ئةطةر ناوةكةم ياداشت بكةن.حك
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و بابةتة دةدات،بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان روونكردنةوة لة سةر ئة
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ى مانطدا بوو كة ئاِراستةت كرد ئةوة بوو ئةو بِريارةى ثةرلةمان ( 23)مامؤستا غريب ئةو كؤبوونةوةية لة 

وونةوةى ئةمِرؤية كة ( سةعاتةى بؤ كؤب48( سةعات ثَيش وةخت بدرَى، لة ئةو )48هاتة ثَيشةوة كة )
بريؤكةكة نةطةيشتؤتة دةست من تا بريؤكةكة بة رةمسي وةكو ئةو بريؤكةى ثةرلةمانتار عباس غزالي 
خوَيندنةوةى بؤ بكةين و لة دةستةى سةرؤكايةتى و بِريارى لة سةر بدةين، واتا هي ثَيشووة تةئكيدت لَي 

ؤكةكان تةئكيد لةوة دةكةنةوة ئةندام ثةرلةمانة نةكردووة بريؤكةكة ماوة يان نا؟ ضونكة هةندَيك لة بري
 بةِرَيزةكان كة دةَلَين كاتةكةى بةسةر دةضَي كة لة كاتى خؤيدا ئةو بريؤكةية ثَيشكةش نةكرَى،

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو مامؤستا غريب.

 حةمة خان: مصطفىبةِرَيز غريب 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 وسني.ةفتةى ثَيشوودا خؤم دامة دةست جةنابت، ثَيش كؤبوونةوةكة بة دةسيت دامة جةنابت بة نولة ح
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جةنابت دةكةين، فةرموو د. بةهار. سةيرَيكي ئةو داواكاريةى
 

 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دنةوةيةك لة سةر ئةوة بدةم كة ئةو ثِرؤذة ياسايانة كة دَيتة صندوقةكةمنانةوة بة بةس ويستم روونكر

زمانى عةرةبي زؤربةى زؤريان تةرجومةى ئةوةية كة ئةسَلةن بة كوردى تةقديم كراوة و، دواتر تةرجومة 
ؤذةكان بة دةكرَى بؤ عةرةبي بؤ ئةوةى بة هةردوو زمانةكة هةبَي، ئةطةر نا ئةوة نيية بَلَيني هةموو ثِر

بوو عةرةبي تةقديم كرابَي، بةس ويستم ئةو روونكردنةوةية بدةم، بةتايبةتى ئةوانةى ئةو جارة تَيدا
 هةمووى تةرجومةى كوردييةكةية.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك فرهاد.

 رهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(:ةبةِرَيز ف
 مان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

سليمى و نةك بة دةستى خؤم بريؤكةيةكم بة نووسني هَينا تةا دانيشنت، يةعين حةفتةى رابرددو
 جةنابتامن كرد، باسي نةبوو.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
ثَيم وابَي بريؤكةكةى بةِرَيزت ئاِراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمانى كوردستان كراوة، ئةوة 

 ومب، فةرموو كاك فةرهاد.ابةشيش كراوة بةسةر سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان ئةطةر بةهةَلةدا نةضود
 بةِرَيز فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
توكاَل ئةوة نيية قوربان، من لة سةر مةسةلةى كشتوكاَل بوو، كَيشةى طةورة هةبوو لة سةر مةسةلةى كش

 كة لة سةر ئةوة بوو.بريؤكة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةيرى ئةو داخوازيةى جةنابيشت دةكةين، بريؤكةكان دةهَينينةوة ئةطةر بة ثةسةندمان زاني لة 
 تر دةخرَيتة روو، فةرموو د. شوان.دانيشتنى ئةمِرؤ لةطةَل ئةو بريؤكانةى 

 آلدزةيي(:باوةمري )د. شوان قة مصطفىبةِرَيز عمر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( سةعاتة، ياداشتَيكمان داوتة جةنابيان بؤ ئةوةى 192( سةعات ئةوة جةنابي شَيخ ئاطادارة )48ئَيمة نةك )
كة ليذنةيةك ثَيك بهَينرَيت دةربارةى رووداوَيكى طةورة كة لة رانية روويداوة، بةآلم نة وةآلميش هةية، نة 

دا ليذنة  دةَلَي بريؤكة نيية ئةى ضؤن لَيي وةرطرتووم، ثَيشرتَيش كة ئَيمة ياداشتمانئاماذةشي ثَي دةكرَيت، 
كة ثَيكهَينرا بؤ هةَلسوِراوةكانى طؤِران و ثاسةوانةكةى مةَلبةندى كؤمةَل هةر بةو شَيوازة بووة، بةآلم 

 ناخوَيندرَيتةوة طؤَيش ناطريَيت. ناوةكة
 ةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل
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 َيرى ثةرلةمان روونكردنةوة دةدات.بةِرَيز سكرت
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ى مانطدا تكاية با بريؤكةيةكي ديكةش ئةو موداخةلةية نةكاتةوة لةطةَل رَيزم (23)ئَيمة لة كؤبوونةوةى 

( سةعات لة دانيشتنى ثةرلةمان 48ئةو بِريارة كة وترا ثَيش ) ى مانطدا(23)بؤتان، ئَيمة لة دانيشتنى 
بريؤكةمان تةقديم بكةين، ثَيشكةمشان بكةن بؤ ئةوةى بيخوَينينةوة، واتا سيستةمَيكى نوَيمان بؤ 
ثَيشكةشكردن و خوَيندنةوةى بريؤكة هَيناية ثَيشةوة لة كؤبوونةوةى ثَيشوودا، مةفروزة بةِرَيزت هةر 

ر هةر دواى ( سةعات ثَيش ئَيستا ئاطادارى بكردباينة، نةخَي48َيزانةى كة ئاماذةيان ثَيدا )يةكَيك لةو بةِر
كؤبوونةوةكة بيطوتباية ئةم بريؤكةيةى من بؤ كؤبوونةوةى ئايندةش كارى لة سةر دةكرَى، واتا ئةو 

يت خؤى ثَيشكةش ( سةعات ثَيش وةخ48ى مانطدا بريؤكة )(23)سيستةمةى ئَيستا كة داهَينرا لة دانيشتنى 
بكرَى، ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى بيخوَينينةوة، هةر بةموناسةبة مامؤستا شوان بريؤكةكةى بةِرَيزتان 
لة دةستةى سةرؤكايةتى ئاماذةى ثَيدا بامسان كرد كة بةو شَيوةية بنةماكانى بريؤكةى تَيدا نيية لة كاتَيكدا 

ش بابةتَيكى وا هةية كة لة دانيشتنى دةستةى سةرؤكايةتى بريؤكةيةك بورووذَيندرَي، ضونكة لة هةولَيري
دا ئةوةمان بةِرَيزان ئَيمة لة دانيشتين رابردوئاماذةمان ثَيدا، بةهةر حاَل هةر بريؤكةيةك كة هةبَي 

( سةعات ثَيش وةخت بطاتة دةستى دةستةى سةرؤكايةتى بؤ ئةوةى خوَيندنةوةى بؤ 48رَيكخست كة )
ى ثَيبكةين بةوة و، ئةو بريؤكانة ئَيستا الى من ثارَيزراون دةخيةمة بةر دةست بكةين لة ئَيستاوة كار

 سةرؤكى ثةرلةمان و قسةى لة سةر دةكةين، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ناوخؤ و ئاسايش و ئَيستا با ليذنةكانى ياسايي و ثَيشمةرطةو شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد، ليذنةى
دةستةى سةرؤكايةتييان بفةرموون بؤ سةر منةصة بؤ طفتوطؤكردن لة سةر وييةكان ئةجنومةنة خؤج

 .ثِرؤذة بِريارى ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، فةرموو كاك ئومَيد
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن )ئومَيد خؤشناو(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اية كةيةكمان ثَيشكةش بة سكرتَيرى ثةرلةمان كردووة، بةآلم طرفتةكة لةوةدى ئةيلول بريؤ(21)ئَيمةش لة 

و شَيوازةكةى طؤِردرا ئةوانةى بريؤكةمان هةبووة ثَيمان وابووة داخلي بةرنامةى كة لة كؤبوونةوةى رابرد
مبان كار دةكرَيت، بةآلم طرفتةكة لةوة دابووة هيوادارين ئةو بريؤكةيةى هةمانة وةكو ثَيشرت كة تةَلة

 كردووة خبرَيتة روو، سوثاس.
 
 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئَيمة وةكو دةستةى سةرؤكايةتى دوايي سةيرى بريؤكةكان دةكةين ئةوةى كة طوجناو بَي لة دانيشتنى 
تةخيت ئةمِرؤدا دةخرَيتة روو، بةِرَيزان فةرموون بؤ دةست كردن بة طفتوطؤ لة سةر ثِرؤذة بِريارى ثاي

 ئاشيت هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق.
 ابراهيم: بةِرَيز د. ظاآل فريد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يَب بة ئةصَل و، بدرَيتة داوا لة بةِرَيزان دةكةين كة راثؤرتي هاوبةش كة لةاليةن سَي ليذنةوة ئامادةكراوة ب

 دةنطدان.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َي لةطةَل ئةوةية كة راثؤرتي هاوبةشى هةر سَي ليذنة سةبارةت بةو ثِرؤذة بِريارة بكرَيتة بنةماى باشة، ك
( كةس لةطةَل داية، كَي لةطةَلدا نيية؟ كةواتة بة كؤى دةنط 96طفتوطؤكردن با دةست بةرزكاتةوة؟ )

 ةرموو راثؤرتي هاوبةش خبوَيننةوة.ثةسةند كرا، ف
 م:ابراهي بةِرَيز د. ظاآل فريد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 َيراقسةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان ـ ع /بؤ

 راثؤرتي هاوبةش /بابةت
سةبارةت بة ثِرؤذة بِريارى ناوناني شارى هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمى كوردستان و عَيراق ليذنةى 

ى ثَيشمةرطة و شةهيدان و كاروبارى ياسايي و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجييةكان و كاروبار
ى رةزبةرى كوردى بةرامبةر بة (2)قوربانيان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي رؤذى ضوارشةممة 

ين كؤبوونةوةى ئةجنامدا بؤ تاوتوَيكردني ثِرؤذة بِريارى ناوناني شارى هةَلةجبة بة يى زاي24/9/2014
ةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثايتةخيت ئاشيت لة هةرَيمى كوردستان و عَيراق كة لةالي

 14/5/2014لة رؤذى ضوارشةممة بةروارى  (4)ثَيشكةشكراوة، دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ذمارة 
 رةوانةى ليذنةكان كراوة، دواى طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة،

بة ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، ناونيشاني ثِرؤذة بِريارةكة بةم  ناوناني ثارَيزطاى هةَلةجبة
 :شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة

 ـ ناوناني ثارَيزطاى هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق.1
كردني فةلسةفة و ـ اليةنة ثةيوةنديدارةكانى كؤنفِراس و كؤِرو كؤبوونةوةو مةِراسيمي تايبةت بة ثةخش2

 رؤشنبريى ئاشيت لةو ثارَيزطاية ساز دةكةن.
ـ ثَيويستة لة سةر ئةجنومةنى وةزيران ثةيِرةو و رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى 3

 ئةم بِريارة دةربكات.
 ـ كار بة هيض بِريارَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم بِريارةدا ناكرَيت.4
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 ة لة سةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم بِريارة جَيبةجَي بكةن.ـ ثَيويست5
 ـ ئةم بِريارة لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي لة وةقايعي كوردستاندا كارى ثَي دةكرَى.6

 هؤيةكاني دةرضواندن
جينؤسايد بة سةر دانيشتواني ثارَيزطاى هةَلةجبة  لة ثَيناو سِرينةوةى شوَينةوارة نَيطةتيظةكانى تاوانةكانى

 و طةياندني ثةيامي ئاشيت و ليبوردةيي لة كوردستان و جيهان ئةم بِريارة دةرضوَيندرا.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ني زؤر سوثاس بؤ سةرؤكي ليذنةى ياسايي ثةرلةمانى كوردستان، ئَيستا دةست دةكةين بة طفتوطؤكرد
ماددة بة ماددةى ثِرؤذة بِريارةكة، بؤية لة ناونيشانةوة داوا لة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةكان دةكةين كة لة 

ددةكان دةخةينة سةرةتا ناونيشانةكةى خبوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان و، دوايي يةك بة يةك ما
 طفتوطؤوة، فةرموو.

 ابراهيم: بةِرَيز د. ظاآل فريد
 ي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

 ناونيشاني ثِرؤذة بِريارةكة بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة،
 ناوناني ثارَيزطاى هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَي قسةيةكى هةية لة سةر ناوى ثِرؤذةكة؟

 رى ثةرلةمان:بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم ناوانة بؤ طفتوطؤكردن ناويان الى ئَيمة تؤمارة ) مامؤستا هةورامان، ئومَيد خؤشناو، فرست صؤيف، 
عباس غزالي، ئارى هةرسني، شَيركؤ جودت، شوان قةآلدزةيي، عبداللة حاجي حممود، سهام عمر، حممد علي، 

 نايةت، فةرهاد سةنطاوى، حيات جميد، كاك خلف، شَيخ شامؤ(ابو كاروان، سؤران عمر، عمر عي
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد صادق

 فةرموو مامؤستا هةورامان.
 
 
 

 )طةضَينةيي(: مة شريفةد. هةورامان ح بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اني كوردسـتان، يـاخوا   لـةم سةرةتا بةخَيرهاتين طةرمي وةفدي شاري هةَلةجبةي خؤشةويست ئةكـةم بـؤ ثةر  
كي ضــةكي ارة بــةرَيزان مــن وةكــو بةركةوتوويــة خؤشــلاَلني بــةوةي تةشــريفيان لَيرةيــة، ديــ  ،وبــةخَيربَين 
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كيميايي لة شاري هةَلةجبـةي شـةهيد كـة ضـارةطة سـةدةيةك لةمـةوثَيش لـة اليـةن طـةورةترين تـاغوت لـة            
لـة ثـاش تَيثـةِربووني ضـارةطة سـةدةيةك       عَيراق بةر طةورةترين و خـراثرتين و بكـوذترين ضـةك كـةوتني،    

بةسةر ئةو مةئةساتة طةورةية كة بةسةرمان هات، زؤر خؤشلاَلم ئةمِرؤ خؤم بة نوَينةرايـةتي طـةل دةنـط    
ئةدةم لةسةر ئةوةي كة شارةكةم ببَيتة ثايتـةخيت ئاشـيت هةرَيمةكـةم، بةراسـيت ئـةوة مايـةي خؤشـلاَليية،        

ئاسوودة بَي، بـة تايبـةت    انشاءهللارم ِرؤحي شةهيدة سةربةرزةكانيشمان دةروومن زؤر ثَيي ئاسوودةية، هيواد
كة هةست ئةكةين هةلةجبة لة دةرطاي تةزحيةدان و فيداكاري و شةهيديةوة هاتة ناو مَيذووةوة، بـةاَلم لـة   

 نـاوة ثايتـةخيت   موقابيل زؤر خؤشلاَلم كة ئةو ناونيشـانةمان بـؤ هةَلبـذاردووة لـة ثرؤذةكـة، ئَيمـة ناومـان       
ئاشيت، بؤ ئةوةي بؤ هةموو دونياي بسةملَينني كة ميللةتي كورد ئاشيت ئـةوَي و شـةِري نـاوَي، و ميللـةتَيكي     

زؤر طةورةيـة، بـةاَلم    (نـاوة )دا ة ديـارة  ئـةوةي سـةرجنمة لـة راسـتي     ئاشيت خواز بووة، سةبارةت بةو ثِرؤذةي
ةوَلَيكي مةعنـةوي باشـة، بـةاَلم ثـَيم خؤشـة      برينةكاني ئةو شارة سـارَيذ ناكـات، ئةمـة هـ    ( ناو )ديارة تةنيا 

ئَيمة ضةند بِريارَيكي تريش بدةين لةم ثـرؤذة بِريـارة، ضـةند ماددةيـةكي تَيـدابَي كـة ئـةو شـارة كـة نـاوي           
ئةنرَي ثايتةخيت ئاشيت، ناوةِرؤكةكةشي بة جدي ثايتةخيت ئاشيت بـَي و ِرةنـط بداتـةوة، تَيبـيين يةكـةمم،      

 يت ئةبَي، ئةبَي بة هةموو جؤرَيك ضةكي قورسي تَيدا نةبَي، دوو......ئةو شارة كة ثايتةخيت ئاش
 سةرؤكي ثةرلةمان: -بةرَيز د.يوسف حممد صادق 

مامؤستا هةورامان ئَيستا ثَيشنيازي خؤتت كرد لةسةر ثرؤذةكـة، دةسـتت خـؤش بـَي، لـة دواي ئـةوةي هـةر        
م ئَيستا  تةنيا قسـة لةسـةر ناونيشـانةكةي بكـة،     تَيبينيةكت هةية لةسةر ماددةكاني تر ئةتواني بيَلَيي، بةاَل

 هيض تَيبينيةكةت هةية لةسةري؟
 مة شريف)طةضَينةيي(:ةهةورامان حد. بةرَيز 

 لة ماددةي دووش تَيبينيم هةية، كة هاتينة سةري باس ئةكةم.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد صادق 

وَينـةري هـةموو فراكسـيؤنةكاني تَيدايـة، لـة وتووَيـذ كـردن        سوثاس، بةرَيزان ئةوانةي كة ناويان نووسيوة ن
لةسةر ناونيشاني بِريارةكـة ِرَي بـة بـةرَيزتان ئـةدةين بـة نـاوي فراكسـيؤني خؤتانـةوة، بـة نـاوي ئةنـدامي            

ــةر  ــة لةس ــةوة، قس ــرؤذة برِ   ثةرلةمان ــةن، ث ــةش بك ــي ثرؤذةك ــِرن و   طرنط ــةري دةرب ــان لةس ــة ِراي خؤت يارةك
ــةو خزمةتا  ــتنةوةي ب ــتا         بةس ــةرَيز مامؤس ــة ب ــان ب ــة ِرَيم ــرَي، بؤي ــة بك ــؤ هةَلةجب ــةكات ب ــت ئ ــةي ثَيويس ن

ــةر         ــة لةس ــةدةين قس ــةرَيزتان ئ ــة ب ــرة رَي ب ــات، لَي ــة بك ــةش قس ــؤي ثرؤذةك ــةر ك ــة لةس ــةورامانيش دا ك ه
ناونيشانةكة بكةن، لةسةر طرنطي ثرؤذةكةش بكةن كة ثةيوةندي بـة هةَلةجبـةوة هةيـة، بـةاَلم كـة هاتينـة       

تةنيا وتووَيذ لةسةر ئةو  ،كاني تري ثرؤذة بِريارةكة، ماددة بة ماددة كة وتووَيذي لةسةر ئةكةينسةر بِرطة
 بِرطةية و ئةو ماددةية ئةكةين، فةرموو كاك ئومَيد خؤشناو.

 :(خؤشناو دعبدالرمحن )ئومَي بةرَيز ئومَيد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.



 17 

ة مةزلوميةتي خـةَلكي كوردسـتان، بؤيـة قـةت طـرفيت نـاوي       هةَلةجبة طرفيت ناوي نيية، هةَلةجبة بةشَيكة ل
نةبووة هةندةي طرفيت ناوةِرؤكي هـةبووة، بؤيـة واباشـة ئَيمـة لةطـةَل تـةواوي ئـةو ثرِؤذةيـة بـني، فيعلـةن           
ثرؤذةيةكة ئةكرَي بةشَيك بَي لة ئاوِردانةوة لة خواسيت ئةو خةَلكة، بةاَلم واباشـة لـة ثايتـةخيت ئاشـتيةوة     

درَي بؤ شاري ئاشيت، لة هةرَيمي كوردسـتان مةسـةلةي بـة ثايتـةخت بـوون هَينـدة خـةَلك لَيـي         ناوةكة بطؤِر
ي ئــةطوترَي قــةَلس بــووة، بــة ئيهتيمامــةوة ســةيري ناكــات، شــارَيكة ببَيتــة شــاري ئاشــيت، جطــة لــةوةي  ثيـَـ 

ئةوة يةكَيكـة لـة   ثةلة كردن لةوةي هةرضي زووة ثارَيزطاي هةَلةجبة تةشكيل بكرَي،  ثايتةخيت ئاشيت، دوو:
داخوازييــةكاني خــةَلكي هةَلةجبــة، ئَيســتاش نوَينــةرانيان لَيــرةن، ِرؤذانــة ضــةندين كــةمثني و طردبوونــةوة  
لةسةر ئاسيت ِرَيكخراوةكان و كؤمةَلطةي مةدةني و توَيذة جياوازةكاني هةَلةجبة دروست ئةكرَي، واباشـة بـؤ   

 ،وي ئةجنومةني ثارَيزطاي ئـةو شـارة   ة بكرَي لة ثَيكهَينانئاوِردانةوة لة خواسيت هةَلةجبة، هةرضي زووة ثةل
دةري ئـةو شـارة، خـةَلكَيكي تَيـدا هةيـة تـا ئاسـيت بـااَل         زبي، خـةَلكي قوربانيـ  ةي حسحاسةودوور بكرَي لة م

زبيةكان بةالوة بنرَي، ئةجنومةني شار بة فرسةتي بؤ بِرةخسَي، ملمالنَي ح ثِرؤفَيشناَلة لة كارةكةي خؤيدا،
دا بـة بـري خـةَلكي هةَلةجبـة ئةهَيندرَيتـةوة، كـار        16/3بكةوَيتة كار، ببَيتـة ثارَيزطـا كـة تـا ئَيسـتا لـة        فيعلي

لةسةر ئةوة بكرَي ئاشيت بةيةكةوة ذيان لةو شارة زياتر بكرَي، ضونكة ئةطـةر سـةير بكـةين تـا ئَيسـتا ئـةو       
ؤ بكرَي، قوَل بوونةوةي ئاشيت كـة شـاري   ئاشيت و بةيةكةوة ذيانة لةوَي ئةكرَي بة شَيوازَيكي تر تةفسريي ب

ئاشتية ِرةنطدانةوةي هةبَي لةسةر ناوضةكاني تر، نةك لة ناوخؤي خؤيدا طرفتَيك هةبَي كة لَيي برتسي كة 
زبةكان لةو شـارة ثـةناني شـةرةف    ةم كار لةو شارة ئةوةية تةواوي حثَيي ئةطوترَي ئاشيت كؤمةَلايةتي، يةك

َلةجبــة خبةنــة ســةر بةرذةوةندييــة ة نيشــتيمانيةكان و بةرذةوةندييــةكاني هةواذوو بكــةن كــة بةرذةوةندييــ
ــةوة، ح ــَيزبةكان ــة ديــاردةي          :س ــتان هةي ــة هــةرَيمي كوردس ــةي ل ــةكَي لــةو طرفتان ــةكداري، ي ديــاردةي ض

 انـةويَ مبضةكداريية، واباشة بِريارَيك لة ثةرلةماني كوردستان دةربضَي، لة دةزطاكـاني تـةنفيزي كـة ئةطـةر     
ةي ضةكداري نةمَييَن با لة هةَلةجبةوة دةست ثَي بكةين كة شاري ئاشتيية، نـةك ضـةكي قـورس، هـيض     ديارد

 ضةكَيك لةو شارة نةمَييَن، تةنانةت.........
 سةرؤكي ثةرلةمان: -بةرَيز د.يوسف حممد صادق

 ئةوانة موعالةجة ئةكرَي....
 
 
 

 :(خؤشناوعبدالرمحن )ئومَيد بةرَيز ئومَيد 
 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

......بةاَلم تا ئَيستا كة ئـاوِري ثَيداويسـيت لـَي نةدراوةتـةوة ئـةكرَي لةطـةَل بـة ثارَيزطـا بـووني ئـاوِرَيكي لـَي            
بدرَيتةوة، يةكَي لةو تايبةمتةنديانـةي هةَلةجبـة و ِروكـين ئةساسـي طةشـتوطوزار لـةو شـارة جَيـي سـةرجنة،          
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دينيــةكان، ئاســةوار و شــوَينةوار و،  انة، شــوَينة ئــايين ويــةكَيكيان شــوَيين طةشــت و طوزارييــة سروشــتييةك 
يةكَيكة لة مةركةزةكاني جينؤسايد، بةاَلم ثرسيار ئةوةية، ئايا ئةو شَيوازة سروشتييةي كة لةو شارة هةيـة  
تواندراوة سوودي لَي وةرطريَي؟ تايبةمتةندييةكي تر لة ِرووي كشـتوكاَليةوة، هةَلةجبـة بـة دةالئيلـي زانسـيت      

َينراوة كة لة دواي دةشـيت شـارةزوور دووةم دةشـيت بـة ثيتـة لـة ناوضـةكة، بـةاَلم ثرسـيار ئةوةيـة ئايـا            سةمل
خـةَلكي هةَلةجبـة جطـة لـةوةي قوربـاني دايـة لـة ِرووي كشـتوكاَليةوة توانيويـةتي بـذَيوي ذيـاني خـؤي يــان             

قةزاكاني عَيراق، نـةك هـةرَيمي   كةرتي كشتوكاَل لة كوردستان ببووذَينَيتةوة؟ هةَلةجبة يةكَيكة لة كؤنرتين 
كوردستان، سااَلني شةستةكان بة منوونة وةرطرين، لة شةستةكان هةَلةجبة بووة لـة ِرووي كةلتووريـةوة، لـة    
ِرووي ِرؤشنبرييةوة، لة ِرووي هونةري و ئةدةبيةوة ثةخشي داهَينانةكاني خؤي كردووة بؤ ناوضـةكاني تـر،   

بةاَلم ثرسـيار ئةوةيـة ئَيسـتا، هةَلةجبـة دواي ئـةو هـةموو قوربـاني و         شارةكاني تر سووديان لَي وةرطرتووة،
مةئةساتةي بةسةري هاتووة، لةو ِروانةش ضةندة زةرةري ثَي كةوتووة؟ بؤية ثَيويستة لةو ِرووةش بة جدي 

 طةورةترين طرفت لةو شارة ئةوةية كة مؤنؤمَينتَيكي شايسـتةي نييـة ئـةو يـادةي     16/3كار بكرَي، سااَلنة لة 
تَيدا بكرَيتةوة، شوَيين مؤنؤمَينت لةطـةَل طؤِرسـتاني شـةهيدان زؤر لـة يةكـةوة دوورة، وةكـو تقوسـَيكي لـَي         
هاتووة، خـةَلك ئةضـَيتة مؤنؤمَينـت و ثاشـان ئةضـَيتة طؤِرسـتانةكة، ضـةندين طؤِرسـتان لـة نَيـو طؤِرسـتاني            

ةتوانراوة ئةوانـةش بـة شـَيوازَيكي جـوان     شةهيدان كة سيمبولة، بةاَلم طؤِري بة كؤمةَليش هةية، تا ئَيستا ن
خزمةتي بكرَي ئـةو طؤِرسـتانة بـة كؤمةاَلنـة كـة ببَيتـة بةشـَيك لـةوة، بؤيـة ثَيشـنيار ئةكـةين مؤنـؤمَينيت             
شةهيدان لة هةَلةجبة بة شَيوةي ثانؤرامة بَيت، هةركةسَيك ئةضَيتة هةَلةجبة، وةكو فيلمَيـك، وةكـو داخيـل    

ة لة وةختَيك بةسةر خةَلكي كوردستان هاتووة، لة ِرابردوو بِرياري بة ثارَيزطا بووني بؤ ئةو تراذيديايةي ك
ــة       ــة لـ ــَي بةشـ ــَي هةَلةجبـــة بـ ــان بضـ ــةوةنابَي لـــة يادمـ ــةاَلم ئـ ــتاش ئاشـــيت، بـ ــارة درا، ئَيسـ ــةو شـ بـــووني ئـ

ووي اتة خواسيت ئـةو خةَلكـةي لـة رِ   طخزمةتطوزاريةكاني، واتة نة بة ثارَيزطا بووني، نة بة ئاشيت بووني نا
ِرَيطاوبان، خزمةتطوزاريـة سـةرةتاييةكان، هـةموو ئـةو ثَيداويسـتيانةي كـة هةيـة، تةندروسـيت، ِرؤشـنبريي،          
ئةوانة خواسيت هةَلةجبةيـة، ئةطـةر هـةر بِريارَيـك ئـةدرَي، ئـةبَي ئةوانـة لةبـةر ضـاو بطـريَي، دوو ثَيشـنيار            

بِريـاري ئـةوة بـدات لـة      ،ئةو ثرؤذة بِريارة ئةخةينة ِروو، يةكَيكيان ئةوةية كة ثةرلةماني كوردستان لةطةَل
كاتي لةبار بووني باري ئابووري هةرَيمي كوردستان كة ئَيستا لة قةيرانداية، حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان   

لـةبريمان ضـووة    :مولزةم بكرَي هةندَي لة خةدةماتة سةرةتاييةكان ثَيشكةش بة شاري هةَلةجبة بكرَي، دوو
وةي ئَيستا هةية مرياتطـري ئـةو ِرذَيمـة سـتةمكارةية، ئايـا لـة دواي ِراثةِرينـةوة تـا         حكومةتي عَيراقي كة ئة

ئَيســتا، بــة تايبــةت لــة دواي ثرؤســةي ئــازادي عَيــراق تــا ئَيســتا هــةرَيمي كوردســتان   بِريــارَيكي داوة كــة    
كـو سـؤز تةماشـا    حكومةتي عَيراقي ئيلزام بكات ئاوِرَيك لةو شارة بدرَيتةوة، غةيري ئةوةي هةَلةجبـةمان وة 

كرديــة، بــة ضــاوي بةزةييانــةي خؤمــان كــة كارةســاتَيكة بةســةرمان هــاتووة، بــةاَلم هــيض ســوودَيكمان لــةوة   
مةسـووليةتي   ر كردني شارَيكة، حكومةتي عَيراقوةرنةطرتووة كة ئةوة جينؤسايدة، ئةوة قر كردنة، خاثوو
 دياري بكرَي، ئاوِري جدي تر لةو شارة بدرَيتةوة، سوثاس.
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 سةرؤكي ثةرلةمان: -َيز د.يوسف حممد صادقبةر
 سوثاس، فةرموو كاك فةرهاد سةنطاوي.

 سةنطاوي(:فةرهاد ) مة صاحلةبةرَيز فةرهاد ح
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤ ِرؤذَيكي خؤشة بـؤ هةَلةجبةيـةكان نـا بـة تـةنيا، بـؤ هـةموو خـةَلكي كوردسـتان، هةرضـةندة هـةموو            ئةمر
ي هةَلةجبةيـــةكان لـــة دواي هـــةموو كـــةس فريـــا بكةونايـــة و داواي ئـــةو خـــةَلكي كوردســـتان لـــة ثَيشـــةوة

ــيت           ــة ئاس ــةوةيي، ل ــو نةت ــةتي و نَي ــارَيكي نَيودةوَل ــة ش ــووة ب ــة ب ــونكة هةَلةجب ــة، ض ــةيان بكرداي هاوكاريان
كةركووكداية، كةركووك وةكو ئابووري، و خاك، وةكو سنوور طرنطة، بةاَلم هةَلةجبة وةكو سنوور طرنطة، لـة  

دان و هةزاران ثةيج و ماَلثةِر و كؤِر و كؤمةَلة مةدةنيةكان هةَلةجبـة ناسـراوة، ئـةكرَي هةَلةجبـة بـَي      ناو سة
لة هةموو فشارَيكي تريش بةكاربَيت، بؤية ئـةوةي   ،وطةيةنَيت بة هةموو نةتةوةي كورد ئيستيغالل سوود ب

ش وتوويـةتي شـةِر لـة بَيكـاري باشـرتة،      هةظااَلن باسيان كرد يةكَيكيان بَيكارية، كورد هةزاران ساَل لةمـةوثيَ 
خةَلكي هةَلةجبة ثَيش هةموو شيَت ثَيويستيان بة كار هةية، ئةطةر ضي ئةمة كارَيكي جوانـة بـؤ ثايتـةخيت    

هــةزار قوربانيةكــةي  5هــةزار شــوقة بــؤ  5ِرؤشــنبريي، بؤيــة ثَيشــنيار ئةكــةم دواي نــةماني ئــةو ئةزمةيــة  
ةخؤشخانةش لةسةر ئاسيت كوردستان لة هةَلةجبة بكرَي، ئةوة كارَيكي هةَلةجبة دروست بكرَي، و ضاكرتين ن

طرنطة، ساَلَيك زياترة خؤم و ضةند هاوكارَيكم خةريكي دروست كردني جادةيةكني لة هةَلةجبةي تازةوة بؤ 
كيلؤمـــةترة، ِرَيطــاي هةَلةجبـــة نيـــو ســـةعات كــورت ئةكاتـــةوة، ثَيويســـتة ئـــةم    5هةَلةجبــةي كـــؤن، تـــةنيا  

 اريانة بؤ خةَلكي هةَلةجبة بكرَي، لة ثَيش ئةوةي هةر شتَيكي تر بكرَي، سوثاس.خزمةتطوز
 سةرؤكي ثةرلةمان:  / بةرَيز د.يوسف حممد

 فةرموو كاك ِرابوون معروف.
 :مةعروف بةرَيز ِرابوون توفيق

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
و بة دياري كراوي خةَلكي سـةربةرزي  بة ناوي خؤم و فراكسيؤني طؤِرانةوة ثريؤزبايي لة خةَلكي كوردستان 

ــرنط و زؤر          ــارة زؤر ط ــةو ش ــةَلكي ئ ــةورةي خ ــةرزة ط ــةو ق ــَيك ل ــةمِرؤ بةش ــةوةي ئ ــؤ ئ ــةم ب ــة ئةك هةَلةجب
خؤشةويستةي كوردستان ئةدةينةوة كة لة ِرووي ِرةمزيةوة ئةيكةين بـة ثايتـةخيت ئاشـيت بـؤ واَلتةكـةمان،      

وروثيــةكانيش هــةر وشــةي ثايتــةخت بــةكاردَي، لــة   بؤخــؤم لةطــةَل ئــةوةم وشــةي ثايتــةخت لــة زمانــة ئة  
عةرةبيش هةر واية، بؤية ثَيم واية ثايتةخت وشـةيةكي طوجنـاوة بـؤ بابـةتي ِرةمزيـةكان، وةكـو ئـةوةي بـؤ         
سلَيماني كردمان بـة ثايتـةخيت ِرؤشـنبريي، بـؤ هةَلةجبـةش بيكـةين بـة ثايتـةخيت ئاشـيت، طوجنـاوة، بـةاَلم            

ق ئاماذةي بؤ بكةم، ئةويش ئةوةية لة بابـةتي بةثايتـةخت ِرؤشـنبري كردنـي     بابةتَيك هةية كة وةكو موحلة
سلَيمانيش ئةوسا ئةو ِرةخنة و سةرجنانةمان بةرطوَي كةوتن و كة لة جَيـي خؤشـي بـوون، ئـةويش ئةوةيـة      
تؤ شارَيك ئةكةي بة ثايتةخيت فاَلنة بابةت، بؤ منوو نـة كـة سـلَيمامنان كـرد بـة ثايتـةخيت ِرؤشـنبريي كـة         
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ايستةي لةوةش زيـاترة، بـةاَلم لـة ثـاَل ئـةوةدا ضـيمان كـرد بـؤي؟ ئةبوايـة كؤمـةَلَيك بابـةتي فةرهـةنطي،             ش
كؤمةَلَيك مةركةزي سةقايف و ِرؤشنبرينان بؤ بكرداية، و حكومةتي هةرَيمي كوردسـتامنان مـولزةم بكردايـة    

ةطـةَل خـؤي تـةنيا نـاو نييـة، بـةَلكو       كة كؤمةَلَيك ئيجرائات و ِرَيوشوَين بطرَيتة بـةر بـؤ ئـةوةي ئـةو نـاوة ل     
كؤمـةَلَيك ئيجرائــات و كؤمــةَلَيك ِرَيكـار كــة حكومــةتي هـةرَيم ناضــار ئــةكات ئـةو شــارة بكاتــة مةركــةزَيكي     
سةقايف طرنط، بؤ هةَلةجبةش وا، ئـةوة  وةكـو منوونـة بـوو، هةَلةجبـةش كـة ئةكـةين بـة ثايتـةخيت ئاشـيت،           

ةهَييَن، بةَلكو هةندَي ئيجرائات بطرَيتة بةر كة لة ئاسـت ئـةوة بـَي،    ئةبَي حكومةتي هةرَيم هةر بة ناو وازن
هةرضةندة ثِرؤذة ياساكة كة دَيينة سةري كؤمةَلَيك ئامـاذةي بـؤ كـردووة، بـةاَلم بـةالي كةمـةوة حكومـةتي        
هةرَيم ئةطةر لة ِرووي ئةخالقيشـةوة بـَي مـولزةمي بكـةين، يـان داواي لـَي بكـةين كـة كؤمـةَلَيك ئيجرائـات           

طرَيتة بةر بؤ ئةوةي هةَلةجبة ببَيتة شارَيكي منوونةيي، و ببَيتة شوَينَيكي جوطرايف، و شـوَينَيك شايسـتةي   ب
 ئةوة بَي ثَيي بَلَيني ثايتةخيت ئاشيت واَلت، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:  -بةرَيز د.يوسف حممد
 و بكر هةَلةدني.بسوثاس، فةرموو كاك ا

 ةرَيز ابو بكر عمر)هةَلةدني(:ب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثريؤزباييةكي طةرم لة طةلي كوردستان و خةَلكي خؤشةويسيت شاري هةَلةجبةي شةهيد ئةكةم، ثـَيم  
ية، ةواية ئةم بِريـارة هـةموو ئـةزانني قةرةبووكردنةوةيـةكي مةعنـةوي خـةَلكي ئـةو ثارَيزطـا خؤشةويسـتي         

و بة جيهان، ئةمِرؤش دةستة طوَلَيكي تر لـة يةخـةي   هةَلةجبة ضؤن ِرةمزي ناساندني كَيشةي طةلةكةمان بو
ينـة ثايتـةخيت ئاشـيت هـةرَيمي كوردسـتان، لَيـرةوة       ارَيزطـا بـووني، و ئةيكة  ئةو شارة ئةدةين سةرباري بـة ث 

ئةَلَيني ئةطةر بةعسـييةكان  ئـةو شـارةيان وَيـران كـرد، نـةك هـةر ئاوةدامنـان كردؤتـةوة، بـةَلكو ئـةو شـارة             
بؤ بانطةواز و بانطةشةي ئاشيت بؤ هةرَيمي كوردستان و بؤ عَيـراق و بـؤ جيهـان، ثـَيم      ئةكةينة ثايتةختَيك

ان هـةر  وباشة لةمةودوا هةر ناكؤيةك لة هـةرَيمي كوردسـتان هـةبوو لـة نَيـوان اليةنـة سياسـييةكان، لـة نيَـ         
ين ئاشــتةوايي تـةرةف و اليــةنَيكي تــر، ئــةو اليةنانـة بضــنة شــاري هةَلةجبــة، و لةسـةر زاري شــةهيدان بــةَليَ   

رِابطةيةنن، ئةمة تةنيا ناونانَيك نيية، بـةَلكو لةطـةَل ئـةوةش وةكـو لـة ثـرؤذة بِريارةكـة هـاتووة كؤمـةَلَيك          
هةنطاوي تري بةدوا دَي كة لة بودجةي سااَلنةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان كؤمةَلَيك ظيستيظاَل و كؤِر و 

بة دونيـا ئةناسـَييَن، و هـةر خـؤي ناوةكـة هَيشـتنةوةي        كؤبوونةوة ئةطريَي كة زياتر ئةو شارة خؤشةويستة
حةمجي ئةو كارةساتةية لـة زيهـين نـةوةكاني ئَيسـتا و ئاينـدة، و ئـةو شـارة هـةموو طـةلي كوردسـتان وةكـو            

ةيان بدةينـةوة، لـة خـةباتي    يـ يةوهةندَي لة شارةكاني كوردسـتان قـةرزاري ئـةوةين كـة ئـةم ثاداشـتة مةعن      
هـةزار شـةهيد، جطـة لـةوةي لـة      (  5)ِرينةكان لة دذي بةعس، لـة ثَيشـكةش كردنـي    ثَيشمةرطايةتي، لة ِراثة

ثاداشـت دانةوةيـة، بؤيـة ئةطـةر طومانَيـك       و هونةرمةندان، ئةمة اليـةني كـةم   مةَلبةندي زانايان و شاعريان
لةسةر هةندَي شـيت ئـةو شـارة دروسـت ئـةكرَي، لـة بـاقي شـارةكاني تـريش هـةمان ديـاردة هةيـة، ديـاردةي              
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طةجني ئةو شارة بِرؤنة ناو طروثَيكةوة، ئةوة بكـرَي بـة سـيمايةك بـؤ هةَلةجبـة،      (  15تا  14 ) ةكداري،  يانض
نةخَير، خةَلكي هةَلةجبة زؤر لةوة طةورةترة، ئةمةي ئـةمِرؤ ثةرلـةماني كوردسـتان ئـةيكات دةسـتكةوتَيكي      

 ة، سوثاس.طةورةية، و بةشَيكة لةو قةرزة ئَيمة ئةيدينةوة بة خةَلكي ئةو شار
 سةرؤكي ثةرلةمان:  - بةرَيز د.يوسف حممد

 سوثاس، فةرموو كاك خلف امحد.
 بةرَيز خلف امحد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كـة وةكـو ثةرلـةمانتارَيكي دانيشـتووي ناوضـةي       ،ِرَيطةم بدةن سوثاسي هةظااَلمن لة فراكسـيؤني سـةوز بكـةم   

ة بـِري فراكسـيؤني سـةوز لةسـةر ئـةم بابةتـة طرنطـة كـة         هةَلةجبة و شارةزوور و سةيدسادق و هـةورامان لـ  
كـة ئـةزانني    9خؤشبةختانة ثةرلةماني كوردستان دركي بةوة كرد كة ئةم بابةتة زؤر طرنطـة، و لـة مـانطي    

بةخَيرهاتين وةفدي ثارَيزطاي هةَلةجبـة ئةكـةم،   يية ئةو بِريارة طرنطة دةر بكات و، ِرؤذي ئاشيت جيهان 21/9
بؤخـؤي   ،و بؤ خـةَلكي هةَلةجبـة و سـنوورةكة    يارة لة ِرووي دةروونيةوة طرنطي باشي هةبَيهيوادارم ئةو بِر

لة كاتي بة ثارَيزطا بووني هةَلةجبة ثَيم خؤشة بـة بـري بـةرَيزتان بَينمـةوة كـة بؤخـؤي بِريـاري حكومـةتي         
سةيدسادق هـةبوو لـة   هةرَيمي كوردستان طةِرانةوة بؤ ئةو كةلتوورة جوانةي كة لة هةَلةجبة و هةورامان و 

وروبـةري هةَلةجبـة كـرا، تـا     ةكاتي بة ثارَيزطا بوونةكة، ِرةضـاوي ِراي هـةموو دانيشـتوواني قـةزاكاني تـري د     
ئـازاد بـن لةســةر ئـةوةي ئةضــنة سـةر ثارَيزطــاي هةَلةجبـة، يــان نـا، ئــةوةش كـةلتوورَيكي زؤر دنوكراســية،        

جوانـةي   ةبـةو كـةلتور   طرنطـي ةرلـةماني كوردسـتان   للة لـة داهـاتوو حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و ث     انشْا
كوردستان ئةدات، ئةمِرؤ ِرؤذَيكي طرنط و ثِرشنطدارة بؤ ثةرلةمان، و يةكة بـة يةكـةي ئةنـداماني بـةرَيزي     
ثةرلةمان كة دةسيت نوَينةرايةتي كردنيان بةرز ئةكةنةوة بة ثَيداني ناونيشانَيكي شايستة بـة جـوانرتين و   

ونيا كة ديكتاتؤريةت هةموو ِرقة ذةهراويةكاني خؤي بةسةر ئةو شـارة و ئـةو ناوضـة    مةزلوومرتين شاري د
هـةوارمان و سةيدسـادق و    خـةَلكي شـارةزوور و   ،و َيويسـتة خـةَلكي كوردسـتان بـة طشـيت     بة تـاَل كـردةوة، ث  

ديهَيناني هةَلةجبة بة تايبـةتي، شـانازي بكـةن كـة قوربانيـان لـة ثَينـاو ئاشـيت و ئـاوةداني و بـة           ،و ثَينجوين
ــةموو       ــة ه ــاواز ل ــكةوتوودا، جي ــاي ثَيش ــة دوني ــة ل ــاني مةزلوميةت ــيمبولة ديارةك ــة س ــةكان داوة، هةَلةجب ماف
تاوانــةكان و جينؤســايدةكاني دونيــا و مرؤظايــةتي، لــة ثــاَل جاِرنامــةي طــةردووني مافــةكاني مــرؤظ و ياســا    

ــة    ــايي و كؤمـ ــةكي كيميـ ــي ضـ ــة كردنـ ــة قةدةغـ ــةت بـ ــةكاني تايبـ ــاي نَيودةوَلةتييـ ــاوي دونيـ َلكوذ، بةبةرضـ
حكومــةتي  13/3/2013بــاران كــرا، و لــة يميا( ســاَل لةمةوبــةر هةَلةجبــة ك26ثَيشــكةوتووةوة جينؤســايد كــرا، )

هــةرَيمي كوردســتان، ئــةو حكومةتــةي كــة بةرهــةمي خــوَيين شــةهيدةكاني خؤيــةتي و  بةرهــةمي هــةموو   
( سـاَل لـة ثةرلـةماني    26ةي دةركرد، ئةمِرؤ و دواي )قوربانيةكاني كوردة، بِرياري بة ثارَيزطا بووني هةَلةجب

كوردســتان كــة ديســان بةرهــةمي قوربانيــداني هةَلةجبــة و كوردســتانة وةكــو ثايتــةخيت ئاشــيت ئــةو شــارة     
ئةناسَييَن، طةورةيي كارةساتي هةَلةجبة واي كردووة هةَلةجبة وةكو كوردستان و كَيشـة ِرةواكـةمان بـة دونيـا     
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 1890نــة ِرَيكخــراوي ئاشــيت نَيودةولــةتي كــة ِرَيكخراوَيكــي جَيهــاني ناســراوة، لــة ســاَلي   بناســَينردَي، بــؤ منوو
، هةَلةجبـةش ئةنـدامي ئـةو ِرَيكخـراوة بَيـت، و بـة       يـةتي دةوَلـةتي دونيـا ئةندامة   (170)دامةزراوة، زيـاتر لـة   

 ،و يةكطرتووةكان كردووةفةرمي لةاليةن ئةو ِرَيكخراوة ناسَينراوة، و هةمان ِرَيكخراو نووسراوي بؤ نةتةوة 
كـةس   (8)ئةنـدامي ئـةو ِرَيكخـراوة     (6700)لـة نـاو   ة بة شـوَيين ئاشـيت بناسـَينرَين و،    داواي كردووة هةَلةجب

واني هةَلةجبـة بـةرَيز   دةستنيشان كراوة وةكو كةساني ضاالك لةسةر ئاسيت جيهان، يةكَيكيان سـةرؤكي شـارة  
ــدر كريم(ـــ  ــة بــ   )خ ــارةواني هةَلةجب ــةرؤكي ش ــةَلاتي    ة، س ــة ِرؤذه ــة ل ــيت نَيودةوَلةتي ــراوي ئاش اَلوَيزي ِرَيكخ

ناوةِراست، هةَلةجبة ئةندامة لة ِرَيكخراوي طةالني بن دةست، بنكةي سةرةكي ئةم ِرَيكخراوة لـة ئةَلمانيايـة،   
ــة          ــة ماف ــتوون ب ــتا نةطةيش ــا ئَيس ــةي ت ــةو طةالن ــت و ئ ــن دةس ــةالني ب ــراوي ط ــة ِرَيكخ ــة ل ــة ئةندام هةَلةجب

وانـة  يان، هةَلةجبـة ئةندامـة لـة ِرَيكخـراوي نةهَيشـتين ضـةكي كؤمـةَلكوذ لـة جيهـان، هـةموو ئة          سياسييةكان
كـة لـة دواي    ،دةستكةوتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و سةركردايةتي سياسـي كوردسـتانة   ،ودةستكةوتن 

سـتان بِريـار دةدات   كارةساتي هةَلةجبة طرنطي بة هةَلةجبة و كارةساتي هةَلةجبة داوة، كاتَي ثةرلـةماني كورد 
هةَلةجبة ببَيتة ثايتةخيت ئاشيت، كاتَي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بِريار ئةدات هةَلةجبة ببَيتـة ثارَيزطـا،   
ثَيويستة خةَلكي ناوضةكة و هةموو دانيشتوواني سنوورةكة ضاوةِرواني ئةوةن ئةو دوو بِريارة ِرةنطدانةوةي 

رةكة و هـةموو دةظةرةكـة هـةبَي، طونـد و سروشـيت شـَيواوي ئـةو        كرداري لةسةر ذان و ئاوةداني زيـاتري شـا  
ناوضــةيةى ضــاوةِرواني بِريــاري ئاوةِردانــةوةي زيــاترة لــة حكومــةتي هــةرَيم، هةَلةجبــة زؤري بةخشــي بــة    

ةتي عَيـراقيش  كوردستان، ناسنامةي طةلة مةزلومةكةمانة لة جيهان، ثَيويستة ئةو بِريارانـة وابكـات حكومـ   
كردنةوة، و ئاوِردانـةوةي جـدي لـة هةَلةجبـة، وةكـو ضـؤن لـة داهـاتي نـةوت قـةرةبووي           بووخباتة باري قةرة

ةوة بكرَيتـةوة كـة هةَلةجبـة    كويت ئةكرَيت لة ثاي داطري كردني لةاليـةن عَيراقـةوة، ثَيويسـتة قـةرةبووي ئـ     
ندني ئـةم بِريارانـة   باران كراوة، و دادطاي بااَلي تاوانةكان ئةمةي بة ياسا سةملاندووة، بـة فـةرمي ناسـا   كيميا

وةكو ضؤن سةيدسـادق و قـةاَلدزَيش لـة ثـاي ِرووخانـدنيان لةاليـةن دادطـاي بـااَلي تاوانةكانـةوة بـة فـةرمي            
اش بـ كردنـةوةي ئـةو ناوضـانة بكـرَي، هةَلةجبـة      حكومةتي عَيراقي مـولزةمي قةرةبوو ناسَيندراوة، ثَيويستة 

ر و ِرَيطاوبان و قوتاخبانـة و خوَيندنطـة و زانكـؤي لـَي     ئاوةدان كراوةتةوة، طةشةي باشي لةاليةني طةشتوطؤزا
كراوةتــةوة، و نةخؤشــخانةي تايبــةتي بــة ضارةســةري كيميــايي هةيــة و بةرَيوةبةرايةتييــة طشــتيةكاني         
زؤربــةيان تــةواو بــوون، بــؤ منوونــة بةِرَيوةبةرايــةتي طشــيت تةندروســيت هةيــة، مؤنــؤمَينييت هةيــة، بــةاَلم   

ةكاني تـةواو كـردووة، ثَيويسـتة    يي هـةرَيم هةنـدَي لـة بةِرَيوةبةرايةتييـة طشـتي     باشرتي ثَيويسـتة، حكومـةت  
ــةموو بةِرَيوةبةرايةيتي ــه ــتيي  ي ــةموو ثَيداويس ــةوة و ه ــتيةكان بكرَيت ــةي  ة طش ــايي بوونةك ــة ثارَيزط ةكاني ب

َين بةجَي بكرَي، كؤتايي قسةكامن ئةوةيـة كـة هةَلةجبـة و شـارةزوور و هـةورامان و سةيدسـادق و ثَينجـو       جَي
مةركةزي ئاشيت و ئةدةب و ثَيكةوة ذيان بوون، ئةم بِريارةي ثةرلةماني كوردستان بؤ ئـةوة نييـة هةَلةجبـة    

َيني، ئةوانــةي ة و ئَيمــة بــة ئاشــيت ئةيناســَينني، بــةَلكو بــؤ ئةوةيــة بــة دووذمنــاني ميللــةت بلـَـ شــوَيين شــةِر
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ــَيني بــةَلَي لَيــرةوة ثــةي ياهةَلةجبــةيان جينؤســ امي ئاشــيت بــؤ هــةموو دونيــا و بــؤ خــةَلكي  د كــرد ثَييــان بَل
 كوردستان دووثات ئةكةينةوة، سوثاس

 سةرؤكي ثةرلةمان: -بةرَيز د.يوسف حممد
 دزةيي.فةرموو دكتؤر شوان قةاَل

 شوان قةاَلدزةيي(:د. ) مصطفىبةرَيز عمر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ ثةرلةماني كوردستان، هةرضةند خؤزطـة   سةرةتا بةخَيرهاتين طةرمي وةفدي ثارَيزطاي هةَلةجبة ئةكةين
خواسنت باش نيية، بةاَلم خؤزطـةمان ئةخواسـت ئَيسـتا تةشـكيلةي ثارَيزطـاي هةَلةجبـة تـةواو بوايـة، بـةبَي          
طريوطرفت و طرَي كوَيرةي حيزبايةتي، و ئَيستا ئةو كؤبوونةوةمان لة هةَلةجبـة ئـةجنام بدايـة و بـة ئامـادة      

بينةكةي، لَيرةوة ثريؤزبايي لة خةَلكي هةَلةجبـة و شـارةزوور بـة طشـيت ئةكـةم،      بووني بةرَيز موحافيز و كا
ئــةوةى ثةرلـةمان ثةســةندى دةكــات كـة هةَلةجبــة دةكرَيتــة    دةضــَيت بـؤ ن ئــةمِرؤ ئـةم ثِرؤذةيــة دةر حةمتـة 

ن شةهيداثايتةختى ئاشتى لة كوردستان و عَيراق، بةاَلم ضةند سةرجنَيكم هةية، هةَلةجبة بؤ خؤى بةشارى 
بانطة لة كوردستان و عَيراق و هةموو جيهان، هةَلةجبة مَيذووَيكى دَيرينى هةيـة  و هةَلةجبةى شةهيد بةناو

ِرذَيمـى بـةعس دواى قةسـفى قـةاَلدزَى لـة       1970سـاَلي  لةخةباتى كوردايـةتى، لـةدواى تَيكضـوونى مفـاوةزاتى     
يشتوانى شارةكة شةهيد بوون، هةروةها باران كرد و ذمارةيةكى زؤرى داناشارى هةَلةجبةى بوومب 26/4/1974

بةهةمان شَيوة لة ئةجنامى ِراطواسـتنى طونـدةكان خـةَلكى هةَلةجبـة خؤثيشـاندانيان كـرد، كـة         12/5/1987لة 
بةداخةوة ئَيسـتا ئـةم خؤثيشـاندانة زؤر بةهةنـد وةرناطريَيـت، ئةوكاتـة خؤثيشـاندانَيك لـة موحافةزةيـةك          

ةوة لــة ســيخورةكانى بــةعس و، ذمارةيــةكى زؤر لةخــةَلكى هةَلةجبــة دةكــات كــة قــةزاى هةلةجبــة ثــاك كِرايــ
كـةس  (  5000)ش  16/3/1988نـاو ضـاَلةوة، لـة     كةسيش بَيسةر و شوَين كـران و خسـتيانة   (25)شةهيد بوون  

يســتى دةبــني كــة بــةهؤى كاريطــةرى شــةهيد بــوون كــة ئَيســتا ئــةو شــةهيدانة مانطانــةو ســااَلنة ئَيمــة طوَيب 
ثة ضةكدارةكان و داعش بةتايبـةتى  خةَلك دةمرَيت، ئةو شةِرةش كة طروو تا ئَيستا ِرؤذانة مياييةكةيةوةكي

ر و لـة  ووكة بةسةر هةرَيمى كوردستاندا سةثاندى بةثَيي ئةوةى كة زؤرينـةى ِرَيـذةى شـةهيدةكان لةشـارةز    
ثايتةختى ئاشـتى  بة ى وة ئَيمة لةئَيستاوة بة بوونوهةَلةجبة دراون، لةبةر ئةوة ئَيمة سةرجنى ئةوةمان هةب

ــةهيدانى         ــؤ ش ــش ب ــديرَيكى زؤري ــز و تةق ــةَل ِرَي ــةهيدان لةط ــةخيت ش ــةاَلم ثايت ــةين، ب ــان َ  دةك ثريؤزبايي
طةرميانيش ئةنفالةكانى طةرميان و سةرتاسةرى كوردستان، بةاَلم ئةو ناوة خؤ دائيمةن ئاشتى لة ئـةجنامى  

نـةى ئاشـتيةكةوة   ؤوة، لةبـةر ئـةوة مـن لةئَيسـتاوة بةب    خوَين و خةبات و تَيكؤشـان و قوربانيـدان دَيتـة ئـارا    
ةوةى كوردسـتان،  ثريؤزباييان لَي دةكةم، بةاَلم ناوى هةَلةجبـةى شـةهيد زيـاتر ناسـراوتر بـؤ لـةناوةوة و دةر      

بؤضوون و فكرَيك بَيت هةرشتَيك كة ئينسان بتوانَيت روحـى قوربـانى خـاك و واَلت و    شةهيديش هةر بريو
جَيطاى سةربةرزيية، سةرجنى ئةوةشم هةية كة ثةرلةمان ثَيويستة هةموو فشارةكانى نشتيمانى خؤى بكات 

خؤى بةكار بهَينَيت، ثارَيزطاى هةَلةجبة تةشكيلةى هةَلةجبة ثارَيزطارو كابينةكةى بةزووترين كات تةشـكيل  
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ؤكــة خانــةى خانةيــةك بكرَيــت لــة هةَلةجبــة بــةناوى فرِ كى تــر ثَيشــنيارى كردنــةوةى فِرؤكة بكــرَين، خــاَلَي
هةَلةجبةى شةهيد يا خؤد )عمر(ى خاوةر بؤ ئةوةى هةموو ئةو كةسانةى كة كاتى خؤى ئـةو واَلتانـةى كـة    

ِرذاند بةضاوى خؤيان مةزَلؤمةتى ئـةو  يمياييان دةنارد بؤ ِرذَيمى بةعس كة بةسةر خةَلكى هةَلةجبةدا دةكي
ة لة كؤنةوة ثايتةختى مرينشـينى ئـةردةالن لـة    شارة ببينن، طرنطيدان بة شوَينةوارة دَيرينةكان كة هةَلةجب

رماَل بووة، لة زةمانى بابانيةكان ِرؤَلَيكى بةرضـاويان هـةبووة لـة ِرؤشـنبريى و خـةبات و تَيكؤشـان و لـة        وخ
ِرووى كؤمةاَليةتى و لـة هـةموو ِرووةكانـةوة، طرنطـى بـة شـوَينةوارة دَيرينـةكان بـدرَيت لةطـةَل شـوَينةوارة           

 ،لـةوَى مـةرزى تةوَيَلـة لةطـةَل مـةرزى ملـةخورت       ،كردنى دوو مـةرز ها بـة نَيـو دةوَلـةت   يةكان، هـةروة سياحي
ثةيوةنــدى نَيــوان كوردســتانى  لــةِرووى ،ئــةوةش هةوَلبــدرَيت بةنَيودةوَلــةتى بكرَيــت لــةِرووى ئابوورييــةوة 

يـان   ووان باش بـ ايش لة كوردستدوخى داروباشى دةبَيت، ئةطةر بارَلَيكى ؤت و كوردستانى باشوور ِرهةاَلِرؤذ
خؤى يان حكومةتى فيدِرا  ناضـاربكات بضـَيتة ذَيـر بـارى ئـةوةى كـةوا        وحكومةتى هةرَيمى كوردستان وةك

تةواوى خةَلكى شارةزوور قةرةبوو بكرَينةوة هةر لة قةزاى سةيدسادق، لةخورماَل و تةوَيَلة، لة سريوان، لـة  
 هةَلةجبةن، زؤر سوثاس.هةموو ئةو طوند و دَيهاتانةى كة سةر بة ثارَيزطاى 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كاك عبداللة فةرموو.

 بةِرَيز عبداللة حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى طةرمى نوَينةرانى هةَلةجبةو مَيوانة بةِرَيزةكان دةكةين، بِرياردان لةسةر ناوى شارى هةَلةجبـة  
و كؤبوونـةوةكان دةسـت خؤشـى لـة ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان و ئـةو فِراكسـيؤنة         ؤِرى ئاشتى بؤ كبة ثايتةخت

بةِرَيزةى كة ئةم بريؤكةيةى هَيناية ثةرلةمانى كوردستان دةكةين، هةَلةجبة هةرضـى بـؤ بكرَيـت لـة ئاسـتى      
طاى خؤيـةتى بـة   طةورةيي و قوربانيدان و طيان بةخشينى شارةزوور بةطشتى و هةَلةجبة و هةورامان لـةجيَ 

ة، بؤية ثشتيوانى لةهةر بريؤكةيةك، لةهةر ثَيشنيارَيك دةكـةين كةلـة   يشتيووضوونى ئَيمة و مافَيكى سرؤب
ئاســت طــةورةيي كارةســات و مةينةتيــةكانى خــةَلكى هةَلةجبــةو هــةورامان و شــارةزوور دابَيــت كةلــة ِرَيــزى   

ى طـة   يني بـوون لـةثَيناو ِرزطـارى نشـتيمان    ثَيشةوةى قوربانيدان و تَيكؤشـان و خؤبةخشـني و طيـان بةخشـ    
ــاب     ــةيرانى ئ ــاتنى ق ــايي ه ــةثاش كؤت ــةين ل ــنيار دةك ــة ثَيش ــةتى، ئَيم ــتان و مرؤظاي ــةرَيمى ووكوردس ــة ه رى ل

زار كـة بـة   وطثارَيزطـاى هةَلةجبـة و بـوارى طةشـتو    كوردستان طرنطى تايبةتى بدرَيت بـةبوارى كشـتؤكاَلى لـة    
خؤيــةتى و دةتوانرَيــت نــةك ثارَيزطــاى هةَلةجبــة لــة ئاينــدةدا هــةرَيمى ضــوونى ئَيمــة دوواليةنــة جَيطــاى ؤب

مـةنا دةكـةين كـة هـةموومان     كوردستان ثَيشبخات و  بووذانةوةيةكى طشتى بةهـةرَيمى كوردسـتان بـدات، تة   
ديارة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان و فِراكسيؤنةكانيش هةموومان كؤكني لةسـةر ئـةوةى كـة هةرضـى      ثَيكةوة و،

ش هةيـة بكرَيـت لـة ئاسـت طـةورةيي و كارةسـات و مةرطةسـاتى هةَلةجبـة بـؤ سـاِرَيذكردنى بـرين و            شتى با
 مةينةتيةكانى خةَلكى هةَلةجبة و، ثريؤزبايي لة كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستانيش دةكةين، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كاك ابو كاروان فةرموو.

 :)ابو كاروان( َيز عبدالرمحن فارسبةِر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

برادةرانى تر بةخَيرهاتنى وةفـدى هةَلةجبـة دةكـةم و ثريؤزبايشـيان لَيدةكـةم، خـةَلكى        وسةرةتا منيش وةك
نةيةوة دةَلَيم سـةرةتا ثريؤزبـايي لـة خـةَلكى هةَلةجبـة دةكـةم لةبةرئـةوةى ئـةوان         ؤهةَلةجبة بةطشتى بةم ب

ئـازارى ئـةو كارةسـاتةيان ضَيشـتووة و ِرؤذانـة برينـةكانيان دووبـارة و سـةدبارة دةبَيتـةوة، دواتـريش           زياتر 
بريؤزبايي لة خةَلكى كوردستان دةكةم، بة طشـتى كـة تـاوانَيكى طـةورة بةرامبـةر ميللةتةكـةمان كـراوة لـةو         

يـة و ِرةنطـة ثَيويسـتيش    يا نِرووةوة، بةِرَيزان هةرضـى بكرَيـت بـؤ هةَلةجبـة لـة ئاسـتى طـةورةيي هةَلةجبـةد        
ــةدا ني    ــانى هةَلةجبـ ــتى قوربانيـ ــة ئاسـ ــةوة، لـ ــار خبوَينينـ ــرة وتـ ــنـــةكات لَيـ ــة و  يـ ــى هةَلةجبـ ــةَلَى طرفتـ ة، بـ

ة، ضونكة مَيذووى هةَلةجبة و طةورةييةكةى لة شؤِرةشةكاندا و لة دَير زةمانةوة يهةَلةجبةييةكان لةناودا ني
كـةس و كاريـان جطـة     ستة بةالي منةوة بايةخى زيـاتر بـدرَيت بـة   هةية و باس دةكرَيت، بةَلكو ئةوةى ثَيوي

طوزارى، بوارى دةروونى و مةعنةوى كة طرنطى خـؤى هةيـة كـة ئـةويش بـةدادطايي كردنـى       لةبوارى خزمةت
ثةرلةمان كارَيكى باشى  دوو: ئةو تاوانبارانةية كة لةاليةن دادطاوة داواكراون و تا ئَيستاش تةسليم نةكراون،

رضــوواندنى ئــةم ياســاية و جَيطــاى دةســت خؤشــية، بــةاَلم لــةوةش طــرنطرت ئةوةيــة كةئــةم           كــرد بــؤ دة 
زبةكانيانةوة بؤ ئةوةى تـا  ئَيستا لَيرةن نوَينةرانى ئةو حزبانةن جةخت بكةنةوة لة ح ثةرلةمانتارانةى كة

ن بـؤ كارةكانيـان،   دابنَين بـؤ ئـةوةى دةسـت بـةكار بـ      ة دابنَين و ئةجنومةنى ثارَيزطاوة ثارَيزطارى هةَلةجبوز
ضاوةروانى تةنفيزكردنيةتى،  ،ضونكة بةراستى خةَلكى كوردستان زؤر قسة دةبيستَى و زؤر شيعار دةبيستَى

( 10بؤية ئةطةر ئَيمة بةرذةوةندى هةَلةجبة و هةَلةجبةييةكامنان دةوَى لةثاأل ئـةم بِريـارة ثَيويسـتة مـاوةى )    
، ئةطةر ئةوة نةكرَيت ديسان ئةم قسانة هةر دةبَيتـة قسـة و، زؤر   ِرؤذ تَيثةِر نةبَيت ئةو كارة ئةجنام بدرَيت

 سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك عمر فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤسـةى ئـةنفال و لـة دايـك     وانى ثرويةكَيك لة دةربـازب  وكةسَيكى بةركةوتووى ضةكى كيمياوي وةك ومن وةك
بووى شارى هةَلةجبة، سةرةتا دةست خؤشى لـة هـةموو ئـةو بةِرَيزانـة دةكـةم كـة ئـةم ثِرؤذةيـان ثَيشـكةش          
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كردووة و دةست خؤشى لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانيش دةكةم كـة ثِرؤذةكـةى بةهةنـد وةرطرتـووة و كـارَيكى      
دةبوايـة هةَلةجبـة بـة ثِراكتيكـى بةشـَيوةيةكى      ست و لةجَيي خؤيةتى، بةاَلم خؤزطةم دةخواست كة وزؤر در

كردارى ببواية ثارَيزطا ئةوكاتة ئةم ثِرؤذةية ثَيشكةش بكراباية، بةاَلم بةهةر حاَل من لَيـرة دةسـت خؤشـى    
عمر عينايةت شةرةفى ئةوةم هةبووة كةيةكةم ِرؤذ دةسـت   ولَيدةكةم كارَيكى زؤر بةجَيية، من بؤ خؤم وةك

ةفى لَي خوِرينى يةكةم شـؤفةَلم هـةبووة   شةر 1991كة طةِراينةوة لة ساَلى َلةجبة دواى كرا بة ثاكردنةوةى هة
كة دةستمان كرد بة ثاكردنةوةى هةَلةجبة لةطةَل كؤمةَلى ئاوةدانى هةَلةجبةى ئةو دةمة بةهاوِرَييةتى براى 

هةَلةجبة برينَيكى  :بةِرَيزو كؤمةَلَيك لةبرادةرانى ئةو سةردةمة، برايانى ( عةلة شني  ىعثمانبةِرَيزم كاك)
سَييةى خةَلكى كـورد  ؤؤ دبدا و هةَلةجبة توانى ببَيتة يةكةم بةردة باس زؤر سةختة لة جةستةى كوردستان
يــةكطرتووةكان و واَلتــانى زةَيــزةوة و ةفــة تــؤز لــَي نيشــتووةكانى نةتةوةو كوردســتان بطوازَيتــةوة لةســةر ِر

ــت بــؤ هةلَ  ــكى    دانوســتانةكانيان، هةرضــى بكرَي ــةن هةَلةجبــة دةســتة خوش ــةِرةئيي مــن كةمــة، تةبع ةجبــة ب
بـاران  مياةَلةجبة هـةم ئـةنفال كـراوة هـةم كي    هةَلةجبة لة طةَل ئةنفالدا جيا ناكرَيتةوة، ضونكة ه ،قةاَلدزَيية

كراوة، ئَيمة تا ئَيستاش دةيان خَيزامنان هةيـة تـا ئـةم لةحزةيـة لةثرؤسـةى بـةدناوى ئـةنفال دا ديـارنني و         
بـةر ئـةو عةفوواتـة نةكـةوتن، يـةعنى ئـةوان تياضـوون ثـَيش ئـةوةى سـةرةى ئَيمـة، ئَيمـة              ،اونةتةوةنةطةِر

سةرةمان نةهات كة تيابضني، برايانى بةِرَيز هةَلةجبة ناكرَي بَلَيى هـيض شـتَيكى بـؤ نـةكراوة، بـةاَلم مـن بـة        
ش وةك قـةاَلدزَى تـا ئـةم لةحزةيـة     ئَيوة دةَلَيم بة ئةمانةتةوة هةَلةجبة لـة ضـاو قـةزاكانى كـةالر و ِرانيـة و     

مـن طلـةيم لـةو ِرؤذةوة هةيـة لـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان كـة بِريـارى بـة             طوندَيك واية، لةبةر ئةوة
دةرضوو تا ئَيستا نةكةوتووةتة بوارى جَيبةجَى كردنةوة سةربارى ئةوةى جَيبةجَيش  16/3ثارَيزطابوونى لة 

ــةنطاوَيكى وا نــ   ــتا ه ــارة     نــةكراوة، تــا ئَيس ــةم ش ــة ئ ــت ك ــت بكرَي ــارة دورس ــةو ش ــة ثِرؤذةيــةكى وا ل ةنراوة ك
وةكو شارةكانى تر ثَيوة دياربَيت، ضةند خةلةلَيك هةية دةمةوَيت بيخةمة بـةر دةسـتى ئَيـوةى     يةسيمايةك

اليـةن كؤمثانيـاى   سـاَلة لة (  3)بةِرَيز، نةخؤشخانةيةكى كيمياوي لةهةَلةجبة دورست كراوة تا ئَيسـتا مـاوةى   
، تائَيسـتا زؤر  جَي دةكرَيت كة كؤمثانيايةكة لة ثشتتييةوة بةرثرسـةكانى ئـةم واَلتـة هـةن    ؤسةوة جَيبةزاطر

ئةطـةر تـةواويش بَيـت سـتافى نييـة و هـةموو دةزطـا و         ،كردنيان و تةواويان نةكردووة وخةمساردن لة ئيش
برينـدارى ضـةكى    (200)اتر لـة  ئامَيرةكانيشى بؤ هَينراوة، بةاَلم تا ئةم لةحزةية نةكةوتووتـة كـاركردن، زيـ   

وذدارى لـة سـلَيمانى يـان لـة هـةولَيرةوة      جبة هةن ِرازين بةوةى ستافَيكى نـ كيمياوي زؤر خةتةرناك لة هةَلة
بضَيت لةوَى ضارةسةريان بكات، بةاَلم نةيانَيرن بـؤ ئَيـران، تـا ئَيسـتا بةداخـةوة وةزارةتـى تةندروسـتى ئـةم         

زةيةى ئَيمة تَيدا قسةدةكةين لة هةَلةجبـة هؤَلَيـك نييـة بـؤ ئـةوةى لـة       هةنطاوةى هةَلنةطرتووة، تا ئةم لةح
نةيةك يان لة بوارى رؤشنبريى يان لة بوارى هونةرى يـان كـؤِر و كؤبوونةوةيـةك ئيسـتيقبال بكـات، ئـةو       ؤب

ة يـ ك نيهؤَلةى لة هةَلةجبةدا هةية نيوةى ئةم هؤَلة نابَيت كة ئَيستا ئَيمـة لَيـي دانيشـتووين، تائَيسـتا هؤَليَـ     
قـؤاليَيكى   ييـة لـةناو هةَلةجبـةوة دةرضـووبَيت و    نةكانى تَيدا بكرَيـت، تائَيسـتا لـة هةَلةجبـة يـةك جـادة ن      ؤب

ست بكات، ئَيمة ضـةندين جـار ثَيشـنيارمان كـردووة بـؤ ئـةم مةسـةلةية، تـا ئـةم          وسرتاتيجى بؤ هةَلةجبة در
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دةَلـَيم هةَلةجبـة وةك ثَيويسـت خزمـةتى      لةحزةية خةَلكى هةَلةجبة قةرةبوو نةكراونةتةوة، زؤر بةداخةوة
ردن  دةكـةم  وبـ ةدخة  شار ناضَيت، من داواى لَيبِرؤ سةيرى مةدخة  هةَلةجبة بكة بةراستى لة م ،نةكراوة

لةو بةِرَيزانةى كة وتيان هةَلةجبة هةموو شـتَيكيان بـؤ كـراوة، هةَلةجبـة زؤر بةكـةمى شـتى بـؤ كـراوة، مـن          
بِرطةم نووسيوة دوايي دةينَيرم بؤ برادةرانـى ياسـايي، سـَي بِرطـة ئيزافـةبكرَيت،       لَيرةوة ثَيشنيار دةكةم سَي

بـارانى هةَلةجبـة،   تووى كوردستان لة كارةساتى كيميايةكةم بة مةبةستى ئاشنا بوونى زياترى نةوةكانى داها
ى طةشـتى  نكخسـت ثَيويستة وةزارةتى ثةروةردة و خوَيندنى بـااَل طرنطـى بـدةن بـة ِريَ     ،بِرطةيةك ئةمة ببَيتة

قوتابيان و خوَيندكاران بؤ  شارى هةَلةجبـة و ئاشـنا بـوون بـة ئاسـةوارى كارةسـاتةكة و مَيـذووى ئـةم شـارة          
ثَيويستة  ،جَي كردنى كردارى ئةم بِريارةةم ماددةى تريش بة مةبةستى جَيبةئةمة ببَيتة ماددةيةك، دووه

جَي كردنى ئةو بؤ ئةم شارة دابني بكات بؤ جَيبة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بودجةيةكى تايبةتى سااَلنة
ثِرؤذانةى كة ِرةنطدانـةوةى نـاوةِرؤكى ئـةم بِريارةبـدات، سـَييةم بةخشـينى دانيشـتوانى سـنوورى ثارَيزطـاى          

سـاَل لةبـةروارى دةرضـوونى ئــةم     15% بـؤ مـاوةى   50هةَلةجبـة لـةباجى دةرامـةت و خانووبـةرة بةِرَيـذةى لــة      
 نةوَيت خزمةت بةخةَلكى هةَلةجبة بكةن ثَيويستة ئةم بِريارة تةنها... بِريارةوة، ئةطةر دةتا

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك عمر، كاك ئارى نوقتةى نيزامى هةية.

 )ئارى هةرسني(: بةِرَيز ئارى حممد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكانى خـؤى كـة فـةرمووى لةئَيسـتادا ئَيمـة قسـة       من بةبريي بةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان دةهَينمـةوة بـؤ قسـ     
لةســةر بــةس مةســوةلةى نــاو لَينــانى ثايتــةختى ئاشــتى دةكــةين، بــةاَلم ئةمانــةى كــة خــةريكني دةضــينة    

 باسَيكةوة كة لةوانةية دواتر مةجا  ثَيبدرَيت لةاليةن دةستةى سةرؤكايةتى، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

كاك ئارى ئَيمة بامسان كرد ومتان، لةم بِرطةية دةكرَيت ئةو ئةندامانةى ناوى خؤيان نووسيوة قسـة لةسـةر   
 كؤى ثِرؤذةكةش بكةن.

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 مـن خوَيندمـةوة لـةناو    بووردنـةوة لـة جـةنابت و لـة كـاك ئـاريش، ئـةم سـَي خاَلـةى كـة          بةَ ، بة داواي لـَي  

ثِرؤذةكـةدان، بؤيـة باسـم كــرد لـة سـةرةتاوة ئـةطينا كةهاتنــة سـةر ماددةكـانى تـر ئــةو كاتـة قسـةم لةســةر            
ماددةكانى ديكةش هةية، بةاَلم ئةم سَي ماددةي دةمةوَيت ئيزافة بَيت، داواى َ  بووردن لة جانابى سةرؤكى 

 ثةرلةمان و لة جةنابى كاك ئاريش دةكةم و، زؤر سوثاس.
 ف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوس
 وحيدة فةرموو. خاتوو



 28 

 بةِرَيز وحيدة ياقؤ:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ــارَى       ــتانَى و ش ــةرَيما كوردس ــا ه ــِر ذدل ثريؤزباهي ــوورى، ث ــريانى، ئاش ــدانى، س ــيؤنا كل ــاظَى فِراكس ئــةم ذى بن
هاتـة نياسـني و، هـةر خزمةتـةك بـؤ       كو ئةظ ثارَيزطةهة بناظَى ثارَيزطةها ئاشـتييَ  ،هةَلةجبة يا شةهيد دكن

بَيتة كرن ئةز دبَيذم هَيشتا كَيمة بؤ هةَلةجبة، هةروةسا ئـةم ثشـتطرييا هـةظاالن دكـن كـاك ئومَيـد خؤشـناو        
 كاك فةرهاد سةنطاوى بؤوان ثَيشنيارَيت كرين بؤ هةَلةجبة و، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. زؤر سوثاس، كاك حممد

 بةِرَيز حممد سعدالدين:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشةكى بـةخَيرهاتنى ميوانـة بـةِرَيزةكامنان دةكـةين لـة شـارى هةَلةجبـة، شـارى هةَلةجبـة وةك هَيرؤشـيما           
لـة ئـةجنامى بـةكارهَينانى ضـةكى     طةورةترين كؤمةَلكؤذى و جينووسايدى َ  ئةجنام دراوة، بةهةزاران كةس 

بوون و ئاشتى لة كوردستان و لةئاستى جيهان، بوونة منوونةى مرؤظايةتى و شةهيدبوون و ةهيدمياوي شكي
ركمــان ثشــتيوانى ئــةم ثِرؤذةيــة دةكــةين و دةنطمــان  وركمانييــةكان و ثَيكهاتــةى توبؤيــة ســةرجةم ليســتة ت

ةتى هـةرَيم و  بـة فيعلـى حكومـ    ودةخةينة ثاَل دةنطى برايةكامنان و ئةمةش نـةك تـةنها بـة ناوبَيـت، بـةَلك     
 اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثَيويستة ئيشى لةسةر بكةن، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 حيات فةرموو. زؤر سوثاس، خاتوو

 :قادر بةِرَيز حيات جميد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤ ثةرلةمانى كوردستان، ةجبة دةكةم بهاتنى ئةو وةفدة بةِرَيزةى ثارَيزطاى هةَلسةرةتا زؤر بةطةرمى بةخَير
، بـةاَلم لةطـةَل ئـةم نازنـاوةش     ئـةم شـارة دةسـتكةوتَيكى مةعنةوييـة    لَينـانى ثايتـةختى ئاشـتى بـؤ     ديارة ناو

 :انةوةوثَيويستة طرنطى زياتر بةم شارة بدرَيت لةم ِرو

كارهَينانــدا و هــةم لةثايتــةختى ئاشــتيةوة ببَيتــة شــارى ئاشــتى، شــارى ئاشــتى نــاوَيكى نــةرم تــرة لــة بة    -1
 جوانرتيشة، ضونكة ئَيمة ضوار ثارَيزطامان هةية و هةر يةكة ثايتةختى شتَيكة.

 نانى ذَيرخانى ئابوورى لةم شارةدا.كاربكرَيت بؤ بونياد -2
زارييةوة طرنطـــى ثَيبـــدرَيت، ناوضـــةكانى ضـــوار دةورى هةَلةجبـــة هـــةمووى شـــوَينى وطلـــةِرووى طةشـــتو -3

 توانرَيت داهاتَيكى باش بؤ ئةم شارة بةدةستبَينني. ةِرووةوة دطةشتياري و دينية لةم 
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كردنةوةى موزةخانةيةكى تايبةت بؤ ئـةم شـارة كـة هةرضـى مشـةك و ثامشـاوةى شـةهيدان و مَيـذووى          -4  
ة ير و هةَلةجبة دةسةملَينن كة ئةم ناوضةية مةَلبةندى ئةدةب و شـاعريان و كةسـايةتي  وودةوَلةمةندى شارةز

 ووة، بؤية ثَيويستى بة موزةخانةيةكى تايبةتة بؤئةوةى مَيذوويان بثارَيزرَيت.دينيةكان ب
ــة س   -5 ــت اليةن ــة طش ــةم ل ــدى ح  داوادةك ــارة بةرذةوةن ــةم ش ــيةكانى ئ ــَيش   ياس ــة ث ــان نةخةن ــةتى خؤي زباي

ئـةم  كردنى زطاى هةَلةجبة دابنرَيـت بـؤ خزمـةت   بةرذةوةندى ئةم شارةوة و بةزووترين كات ئةجنومةنى ثارَي
 طوزارى لةم شارةدا دوانةكةوَيت و بةدةردى شارةكانى تر نةِروات.ة تا خزمةت و خزمةتشار

حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان كاربكــات بــؤ ئــةوةى بــةزووترين كــات موســتةمسرين بباتــة ئــةو شــارة و    -6
 ئيستيسمارى خؤيان لةو شارةدا بكةن.

ئةو مندااَلنةى كة لـةكاتى   زينةوةىؤكات بؤ دداوا لة حكومةتى هةرَيم و وةزارةتى شةهيدان دةكةم كار ب -7
شوَين بوون و، كار بكرَيت بؤ برةودان بة سَيكتةرى تةندورستى لةم شارةدا سةرو بارانى هةَلةجبةدا بَيكيميا

نوقتةيةكى تر ويسـتم لـة خـاَلى    وزايي لةم شارةدا زياد بكرَيت و. كة لة ئاستى ثَيويستدا نيية و، ِرَيذةى سة
زائيـدةن هؤتَيـل و موتَيـل كةلـةو شـارةدا       ونى هؤَلى مسينار و هؤَلى طةورة،بكةم لةسةر نةبودووةم دا باسي 

ضؤن مسينار و ئةو كوِرو كؤبوونةوانة بةِرَيوة بربَيت لـةو شـارةدا لـة كاتَيكـدا      ،ثَيويست وجوديان نيية ووةك
 هيض شتَيكى وا نيية لةم شارةدا، سوثاس.

 ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي 
 كاك دكتؤر فرست فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤفى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وانةكةش ثَيم واية كَيشةيةكى نيية، عينوانَيكى زؤر نثاَلثشتى لة ِراى زؤربةى هاوِرَيكامن دةكةم و، لةطةَل عي
ثةرلـةمان دواى ئـةوةى    وة وةكـ باشة، بةس ئةوةى دةمةوَيت لَيرة بَلَيم ئةوةية كة ئةطةر بكرَيت ئَيمة لَيرةو

كة بِريارةكةمان دةركرد داوا لة نوَينةرةكانى خؤمشان لة بةغدا بكةين ئـةو بِريـارة ببةنـة نـاو ئةجنومـةنى      
نوَينــةرانى عَيــراق و لــةوَيش هــةمان بِريــار دةربضــَيت و، ئةطــةر طوجنــاويش بَيــت بــةثَيي مــاددةى دوو لــة    

ةرلةمان لة هةولَير كؤبوونةوةى خؤى دةبةستَيت و دةكرَيـت لـة   ثةيِرةوى ناو خؤى ثةرلةمانى كوردستان، ث
كؤبوونةوةيةكى نا ئاسايي ببةينـة ئـةوَى    16/3/2015كاتى ثَيويست لة هةر شوَينَيكى تر بيبةستَيت، ئَيمة لة 

و لةوَيوة هةموومان لةبةردةم شـةهيدانى هةَلةجبـة دابنـةوَينني بـةهؤى ئـةوةى ئَيمـة هـةموومان قـةردارى         
باسيش كرا منيش تةئكيـد دةكةمـةوة هةَلةجبـة كـةمرت ثَيويسـتى بـة قسـة هةيـة ئةوةنـدةى           و، وةكئةوانني

زياتر ثَيويستى بـة كـردار هةيـة، بؤيـة تةمـةنا دةكـةين ئةطـةر دؤخـى كوردسـتان لـةو قةيرانـة دةرضـوو و             
ى بطةَينينـة  وةدانئَيمة لةوَيوة قسةى فيعلى بؤ هةَلةجبة بكةين و بتوانني دةستى ئـا  ،بودجة هاتة ثةرلةمان
 ، زؤر سوثاس.ئةم شارة خؤشةويستة

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
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 زؤر سوثاس، كاك دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ جودت:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
َلمةى كة وو ئةو ز بَيطؤمان هةرضى بَلَيني لة هةقى هةَلةجبةى شةهيد ناتوانني ئةو مافةى بؤ بطَيِرينةوة

طاوى ثراكتيكى لَيي كراوة ساِرَيذ بكةين، بؤية ئةوةندةى كة لة قسةكامنان جةخت لةوة دةكةمةوة كة هةن
نيشانى ثِرؤذةكةدا هةية ثشتيوانى َ  بكةين ثايتةخت و بؤضى ئاشتى؟ كة لةناو بؤضىبؤ ِروون كردنةوةي، 
ختى ئاشتيية ضى دةتوانَيت جَيبةجَى بكات بؤ بؤ ئةوةى كة بزانني ئةم ثايتة ،لةِرووى عةمةليةوة

هةَلةجبةى شةهيد لةِرووى كردارييةوة بؤ ئةوةى كة لة قؤناغى قسة و وتةوة دةرضني بؤ قؤناغى كردارى و 
مان بةندة وةك يةكَيك لةو ثةرلةمانتارانةى فِراكسيؤنى يةكطرتوو كة ئةم ثِرؤذةيان وعةمة ، بَيط

جيبةيةكمان ديارى كردبوو كة ئَيستا عةرزى دةكةين هيوادارين ضةند ئةسبابى مو ،ثَيشكةش كرد
خبرَيتةوة جَيي خؤى، ضونكة ثَيشرت هةبوو، بةاَلم ديارة البراوة، ضونكة ئةو هؤكارانة طرنطن بؤ ئةوةى كة 
بتوانني ئةو دةستكةوتانةى كة ئاوامتانة بة هةموومانةوة بهَينينة دى، بةخَيرهاتنى وةفدى نوَينةرايةتى 

َيزطاي هةَلةجبةى شةهيد دةكةين و دةست خؤشى لةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزانةش دةكةين كة ثشتيوانيان ثار
دةربِريوة و، هيوادارين ئةمة دةستكةوتَيكى طةورة بَيت بؤ ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستان كة بتوانَيت ئةمة 

بكةينةوة و نوَينةرامنان لة  بَينَيتة دى، طرنطة ئةم ثِرؤذةية لة ثةرلةمانى عَيراقدا جةختى لةسةر
ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق خةباتى تةواوى بؤ بكةن بؤ ئةوةى هةَلةجبةى شةهيد ببَيتة ثايتةختى 
ئاشتى عَيراق، دواى ئةوةى كة بوو بة ثايتةختى ئاشتى هةرَيمى كوردستان، ضونكة هةموومان باش 

راق لةم سات وةختةدا بة ثايتةختَيكة كة ئاشتى بؤ دةزانني كة طرنطى و ثَيويستى هةرَيمى كوردستان و عَي
تةختى ئاشتى لة هةرَيمى بهَينَيتة دى و هةوَينى ئاشتى بَيت، هةموومان طرنطى ئةو ئاشتى بوونةى ثاي

دا دةزانني، يةكَيك لةو هةنطاوة زؤر طرنطانةى كة دةستكةوتى ثِراكتيكى دةتوانرَيت بة دةست كوردستان
ةهيد بريتية لةوةى كة هةَلةجبةى شةهيد بضَيتة ِرَيزى ثايتةختةكانى ئاشتى بَينَيت بؤ هةَلةجبةى ش

جيهان، مةعلومى جةنابتانة ئَيستا ضةند  ثايتةختَيكى ئاشتى هةية لة جيهان، ئةم هؤكارانة بؤ ئةوةية 
جبةى نيشانةكةوة هةية، هةَلةشتى كة ثةيوةندى بة تايتَل و ناوبؤ ئا ةوة ِروون بكةينةوة بؤ ثايتةخت و،ئ

يةم ثايتةختى ئاشتى لة جيهاندا دةستكةوتَيكى نةوعى و مَيذوويي طةورةية كة ئَيستا ـ(16شةهيد ببَيتة )
يةم ثايتةختى ـ(16( ثايتةختى ئاشتى هةن لة جيهاندا كة جنَيظ يةكَيكيانة، هةَلةجبة ببَيتة )15بةفةرمى )

ى جيهانية و شانازييةكى طةورةية بؤ دةستكةوتَيكوئاشتى لة جيهاندا و ناوى بضَيتة ئةو كوِربةندة 
بوونى ثايتةختى ئاشتى هةندَيك خواستى ئاوةدان كردنةوة دةهَينَيتة كايةوة، فةرزَيكة  :كوردستان، دوو

سستةكانيش، بةَلَى حكومةتى ؤبةسةر هةموومان لة حكومةت و تةنانةت لة ِرَيكخراوة جيهانية مرؤظ د
ثايتةختى ئاشتى  ووا وةكيكات بؤ هةَلةجبةى شةهيد و لةمةودت بهةرَيمى كوردستان ئةوةى ثَيويستة دةبَي

لةوَيش ثايتةختى ئاشتى عَيراق كة خةباتى بؤ بكةين كة وهةرَيمى كوردستان و حكومةتى عَيراقيش وةك
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بةوةى كة  ،ية مرؤظ دؤستةكانيش ئيلزام دةكرَين بةم بِريارة فةرمييةياوة جيهانبَيتة دى، بةاَلم ِرَيكخر
َيك كة شياو بَيت لة ِرووى خزمةتطوزاري و ئوتَيل و شوَينة ن هةَلةجبةى شةهيد بكةنة شوَينئةوان بَي

طوزارييةكان و مؤنؤمَينت هةمووى ئةوةى كة ثَيويستة بؤ ئيستيقبا  مَيوان و ثَيشوازى كردن لة طةشتو
وورى و خزمةت ئةوة دةستكةوتى ئابكان بؤ ئاشتى لة هةَلةجبةى شةهيددا، ةيِربةندة جيهانيؤك وِرؤك

طوزارى طةورة ِرادةكَيشَيت بؤ هةرَيمى كوردستان و بؤ هةَلةجبةى شةهيديش، شانازييةكى زؤر طةورةية بؤ 
( واَلتى جيهان بكةوَيت بؤ داواكردنى ثايتةختى ئاشتى تا ئَيستا 180هةرَيمى كوردستان كةثَيش زياتر لة )

كردووة كة ثايتةختى ئاشتيان هةبَيت، هةَلةجبةى شةهيد ( واَلت لة جيهاندا داواى ئةوةيان نة 180زياتر لة )
هةاَلتى كَيك لة ثايتةختةكانى ئاشتى ِرؤذببَيتة ثايتةختى ئاشتى هةرَيمى كوردستان و عَيراق و ية

ئةو مافة و ئةو ئيمتيازة بؤ هةَلةجبةى شةهيد شانازييةكى  جيهانيش، ئةو زوو خوَيندنةوةية وناوةراست و
ن، رَيكخراوة جيهانى و مرؤظ دؤستةكان لة ثاَل اليةنة فةرمييةكان لة هةرَيمى طةورةية بؤ كوردستا

ثرؤطراميان هةية بؤ ثشتيوانى  :كوردستان كة حكومةتى هةرَيمى كوردستانة ئةم رَيكخراوانة بةرَيزان
و فةندو  كردن لة ثايتةختةكانى ئاشتى، بؤية نةَلَيني شار بَلَيني ثايتةخت، دةماخناتة ناو بازنةى ثرؤطرام

ستةكانى جيهان كة ثشتيوانى دارايى ؤستةكانى جيهان و وَلاتة مروظ دؤثشتيوانى دارايى رَيكخراوة مرؤظ د
بكةن لة ثايتةختى ئاشتى هةرَيمى كوردستان، بؤية جياوازييةكة لة نَيوان ثايتةخت و شار لَيرةدا بة 

َلةجبةى شةهيد دةخؤن خةمى روونى دةردةكةوَيت، بؤية هيوادارام هةروةكو ضؤن ئاوا خةمى هة
ناوضةكانى ترى كوردستان و هةرَيمى كوردستان خبؤين لة بادينان و لة سؤران، بؤ ئةوةى كة بياناسَينني بة 
جيهان لة رَيى ئةم جؤرة ثرؤذانةوة و بياخنةينة ناو بازنةى ئيهتماماتى جيهانى لة رووى ثشتيوانى دارايى 

ئاخري خاَلم، بريتية لةوةى كة ئةطةر سةيرى جنَيف بكةين لة  و ثرؤذةيى و عةمة  بؤ ئةم شوَينانة،
سويسرا كة ثايتةختى ئاشتى جيهانة، هةموو  وَلاتانى جيهان كؤكن لةسةر ئةوةى كة شةر لة جنَيظدا 
نةكرَيت و جنَيظ شوَينى كؤكردنةوةى ثارةو و سةروةت و سامانى ئةو وَلاتانة بَيت و جنَيظ بة هةموويان 

بكرَيت و بةرطرى بكرَيت و بثارَيزرَيت، بؤ ئةوةى كة بةرذةوةنديية ئابوورييةكانى ئةم داكؤكى لةسةر 
وَلاتانة ثارَيزراو بَيت، بؤية هةموو وَلاتانى جيهان بةرطرى لة جنَيظ دةكةن، ثايتةختى ئاشتى ئةم 

شى تةواوى ئيمتيازةى هةية كة ئةطةر شوَينَيكى دوور لة جةنط و دوور لة ملمالنَيى عةسكةرى و ئاساي
تَيدا دابني بكرَيت ئةمة بنةمايةكى طةورةية بؤ دةستكةوتى ئابوورى كة هةَلةجبةى شةهيد دةستى 

لة برطةكانى تريشدا  ،بكةوَيت، بؤية بامسان لة طرنطى بوونى كةليمةى ثايتةخت كرد لة ناونيشانةكةدا
ناوى ثايتةختى ئاشتى بة  ،َيت وباس لة ئةمة دةكةين ئةم شوَينة ضؤن شوَينَيك بَيت كة ضةكى تَيدا نةب

بةَلكو ثشتيوانى لَيدةكات كة بَلَيني  ،هيض شَيوةيةك تةعاروز ناكات لةطةَل تايتلى هةَلةجبةى شةهيد
 هةَلةجبةى شةهيد ثايتةختى ئاشتى هةرَيمى كوردستان و عَيراقة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 اك سؤران فةرموو.سوثاس، بةِرَيز كزؤر
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 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مـــن ثـــَيم وايـــة ديســـان دةكةوينـــة بـــةردةم ئـــةو ثرســـيارةى هةَلةجبةييـــةكان و خانـــةوادةى قوربانيـــان و  
بةركةوتووانى ضةكى كيميايى كة لَيمان بثرسنةوة ئةو بِريـارةى ئَيـوة ضـيرت لـة خةمـةكانى بةركـةوتووانى       

يـارة  ايى و لة داواكانى هةَلةجبة و ثارَيزطـاى هةَلةجبـة دةباتـة ثـَيش، مـن ئومَيـد دةكـةم ئـةو برِ        ضةكى كيمي
ــا  ــة ثارَيزط ــةرَيم    جَيبــةجَيكردنى ب ــةتى ه ــارى بــة  15بوونى هةَلةجبــة دوا نــةخات، واتــة حكوم ــاَل بِري [س

كـة لَيـرةن ديسـان بـة خَيـر      وانة بةِرَيزانـةى  جَى نةكردووة و دوَينَى ئةو ميةثارَيزطابوونى هةَلةجبةى جَى ب
جَى ابوون لـة اليـةن حكومةتـةوة جـَى بـة     بَين و دوَينَيش لَيرة بوون بؤ ئةوة هاتبوون كة بِريارى بة ثارَيزط

يارةكـانى خـؤى بكـات، ئومَيـد دةكـةم      جَى كردنى برنة ضاودَيرى جَيبةئةركى ثةرلةمانى كوردستا ،بكرَيت و
جَى كردنـى بـة   ، لـة رووى مةعنةوييـةوة جـَى بـة    ة دَينَيتـة روو ئةو بِريارة كة دَلخؤشى بـؤ خـةَلكى هةَلةجبـ   

ثارَيزطابوونيــان جــارَيكى تــر دوا نــةخرَيت، لَيرةشــدا كاتَيــك كــة ثةرلــةمانى كوردســتان ئــةم ثــرؤذة بِريــارة  
موناقشــة دةكــات ثــَيم وايــة لــة ئــةرزى واقيعــدا هــيض ئامادةكارييــةك نــةكراوة بــؤ ئــةوةى كــة ئَيمــة تــةنيا    

وة بَيت كـة بِريـار بـدةين هةَلةجبـة ببَيـت بـة ثايتـةختى ئاشـتى، بِريارةكـة دةدةيـن و دوايـى            ثَيويستمان بة
جَى كـراوة؟ دَيمـة سـةر ناونيشـانةكة،     لـة ئـةرزى واقيعـدا ضـيان بـؤ جـَى بـة       تووشى طرفتى ئةوة دةبني كـة  

ة بــؤ تــةنيا هةَلةجبـة تــةنيا مــوَلكى هـةرَيمى كوردســتان نييــة و ئومَيـد دةكــةم هةَلةجبــة بضـووك نةكةينــةو    
جَى بكرَيـت بـؤ   كرد لة عرياق ئـةم بِريـارة جـَى بـة    وايان ابةشَيك لة هاوِرَييامن د ونكةض ،هةرَيمى كوردستان

ئةوةى ببَيت بة ثايتةختى ئاشتى لة سةرتاسةرى عَيراق، من دةَلَيم ناونيشانى ئةم ثرؤذة بِريارة كة دةَلَيـت  
اق، من لةطةَل ئةوةدام كة ناونيشانةكة بـةم جـؤرةى َ    بة ثايتةخت كردنى ئاشتى هةرَيمى كوردستانى عَير

بَيت ناونانى ثارَيزطاى هةَلةجبة بة ثايتةختى ئاشـتى كوردسـتان، واتـة تةئكيـد دةكةمـةوة كـة هةرَيمةكـة و        
عَيراقةكةى َ  البةرين، ضونكة هةَلةجبة موَلكى رؤذهـةَلات و رؤذئـاوا و بـاكوور و باشووريشـة، بؤيـة لةطـةَل       

 ق، زؤر سوثاس.اة ثارَيزطاى هةَلةجبة ببَيتة ثايتةختى ئاشتى كوردستان بة بَى هةرَيم و عَيرئةوةدام ك
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 وثاس، بةِرَيز عباس غزا  فةرموو.زؤر س
 
 
 

 بةِرَيز عباس غزا  مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ل ثارَيزطـةها هةَلةجبـةى دكـةين بـؤ ئَيـرة بـةخَير بـَين سـةر سـةرا و           خَيرهاتنا خوشك و بـرايَين عـةزيز  بة
سةرضاوا، بَى شك ئةوةى باسى هةَلةجبة بكات و طرنطييةكانى بكات هةمووى باس كراوة لة اليةن برايامنـان  
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ن و هاوكارامنان دةستخؤشيان َ  دةكةين و تةئيديان دةكةين، هةَلةجبة لة مَيـذةوة لـة دَيرزةمانـةوة لـة اليـة     
زانكؤيـان لـة قـةَلادزَى     24/4/1974ناحةزانى كورد و كوردستان رق وكينةيان بةسةردا رَيشتووة، لةو كاتةى لة 

كةوتــةوة بــةر شــاَلاوى ضــةكى   26/4/1974رؤذى تــريش هةَلةجبــة لــة  (2)بــة ضــةكى ناثــاَلم بؤردومــان كــرد  
و ئَيستا قؤناغَيكى تر دةستى ثَيكردووة قةدةغةكراوى نَيو نةتةوةييةوة، بةَلام ئةو كات دونيا بَى دةنط بوو 

بة نيسبةت ئةمة من تةئيـدى راى كـاك سـؤران عمـر دةكـةم كـة ببَيتـة ثايتـةختى ئاشـتى كوردسـتان نـةك            
كاك ئومَيد خوشناو و فرست )عَيرق و هةرَيمى كوردستان، هى كوردستان بة طشتى، هاوِرام لةطةَل رايةكانى 

كـة، ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةداين كـة زؤرتـرين خـةَلك رابكَيشـن بـؤ دةسـت           ، بةَلام طرنط ناو نييـة ناوةرؤ (صؤفى
وطوزارييةوة زؤرة، بةَلام ئَيمـة  ى كرد كة لة رووى طةشتسنيشانكردن و ديتنى شارى هةَلةجبة، كاك ئومَيد با
ى هةَلةجبـةدا بهَيلينـةوة، لـة راثـؤرت    هـةر لـة   هةَلةجبةو  بؤباسى ئةوةمان كرد كة ئةو خةَلك بيانيانةى دَين 

كـة ئـةو دةمـى وَينـةطر بـووة و       (نااق  امحـدى  )دوو راثؤرتى زؤر جوامن ديت كة كـاك   16/3/2014ئةم ساَلى 
كة دوو رؤذى ثاشرتى كارةساتةكة هاتبووة هةَلةجبة، زؤر جوانيان كرد ئَيمـة دةتـوانني ئـةم     (تورك رمضان)

ر كراوة، ئـةو خةَلكانـةى دَينـةناوى    يةكى سةخانةنة بكةينة مؤزةَيونتة تا دةطاتة ئةو شةقامانةى لةمؤنؤمَي
كارةساتةكان ببينن، لةو شوَينانة كافرتيا و سيدى و ئةو شتانةى ثةيوةندى بةم كارةساتى هةَلةجبـةوة هةيـة   
ببينن، بةَلام ئَيمة با بضينة سةر ئةمرَيكى واقع، ئَيمة ناوى سلَيمانيمان دانا بـة ثايتـةختى رؤشـنبريى، ئايـا     

كاروبارانةى كة ثةيوةندارن بة بوارى رؤشنبريى ضةند كؤبوونةوةى خـؤى طرَيـدا؟   ئةجنومةنى وةزيران ئةو 
و ثةرلةمانيش لةو بابةتانةى كة بِريارى رؤشنبريى ضةندى لة سـلَيمانى طـرَى دا؟ و ثَيويسـت بةمـة دةكـات      

 ،ة وزةمينةيةك هـةبَيت بـؤ حةوانـةوةى ئـةم خةَلكانـة و ئةوانـةى دةضـنة ئـةوَى لـةو جَيطايانـةدا مبَيننـةو           
خةَلكةكة دةبينن و كارةساتةكة دةبينن و خزمةتطوزارى ثَيويستة لة ثَيش ئةوةى تر، تةئيـدى برادةرامنـان   

 دةرانى هةَلةجبةى شةهيد دةكةمةوة، سوثاس.دةكةم و جارَيكى تر بةخَيرهاتنى برا
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيز ئارى هةرسني فةرموو،

 :(ئارى هةرسني)بةِرَيز ئارى حممد عبدالرحيم 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من موشكيلةيةكم هةية، خؤى تةبعـةن لـةو كاتـةى ليذنـة بـةرَيزةكان موناقشـةيان لةسـةر ئةمانـة كـردووة          
بةندة غايب بووم، راستة ليذنةكةى ئَيمة واذووى لةسةر كردووة و منيش واذووم لةسةر كؤى كردووة وةكـو  

ؤكى ليذنـة، هةرضـةند بـرادةرى بـةِرَيزم كـاك دلَيـر بـةم كـارة هةسـتاوة لـة غيـابى بةنـدةدا، بؤيـة مـن               سةر
ئايا سةرةراى ئةم ئيمزا كردنة مافى ئةوةم هةيـة بؤضـوونى    ،هةية لة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان مثرسيارَيك

 خؤم دةربربم يا خود نا؟
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة كاك ئارى.وو بؤضوونى خؤت دةربرِبفةرم
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 :(ئارى هةرسني)بةِرَيز ئارى حممد عبدالرحيم 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤر سوثاس، من بة خَيرهـاتنى خوشـك و بـرا بـةِرَيزةكامن دةكـةم هـةر لـة هةَلةجبـةوة تـا هـةولَير زؤر زؤر           
دا كة  1988يدم لة كارةساتةكةى ساَلى بةخَير بَين، وةكو مامؤستا هةورامان فةرمووى بةندةش ساحيبى شةه

قةبريشيان نيية و لة طؤِرة بـة كؤمةَلةكانـدان، ئـةوةى كـة باسـى ئـةوة بكرَيـت ثَيويسـتة ضـى بـؤ هةَلةجبـة            
بكرَيت؟ ئةو خوشك و برايانةم ئةندامانى بـةِرَيزى ثةرلـةمان بـة دوور و درَيـذى باسـيان كـرد مـن كـةالمى         

ةك ئيزافةم هةية ئَيمة ئيرت نازامن لةبةر كزى هةستى نةتـةوةيى بَيـت   ئةوان لَيرة كورت دةكةمةوة، بةس ي
يان هةر ضى تر بَيت، حةق بـوو زؤر شـتى زيـاتر بـؤ هةَلةجبـة بكـةين، بـةَلام هؤكـارى سـةرةكى كـة نـةمان            
توانيوة بيكةين كة هيض اليةكمان نةيكات بة موزايةدةى سياسى اليةك بؤ اليةنَيكى تر، نةبوونى يـةكِرَيزى  

سةركردايةتى سياسى كوردستان بووةتة هؤى ئةوةى كة ئـةم تةقسـيماتة لـة كوردسـتان روو بـدات، بؤيـة       لة 
ئةطةر شتَيك بؤ هةَلةجبـة نـةكرا بـَى هـةموو سياسـييةكانى كوردسـتان تَيـدا بةشـدار بـوون نـةك اليـةنَيكى            

ةتى سياســى سياســى بــة تايبــةتى، لةبــةر ئــةوةى خــةَلكى هةَلةجبــة حــةقى خؤيــةتى طلــةيى لــة ســةركرداي    
كوردســتان بكــات كــة ئــةم دوو ئيدارةييــة حيكمــةتَيكى تَيــدا بــوو، دَيمــة ســةر مةســةلةى ثايتــةختى ئاشــتى  
منوونةيةك هةية كة زؤرجار دةيهَيننةوة تةشـبيهى ئةوانـةى كـة كؤمةَلناسـن يـا خـود مرؤظناسـن زؤر جـار         

َين ئةطـةر بَيـت و بِريـار بـدرَيت كـة      تةشبيهى كؤمةَلطاي بةشةرى دةكةن بة سامثَلَيك، بة دارسـتانَيك و دةلَـ  
طؤشت خواردن حةرام بَيت لة دارستان طرنط نيية كةروَيشك ئيمزاى بكات، لةبـةر ئـةوةى طؤشـتى نـاخوات     

لـة   طرنط ئةوةية شَير و ثلنط بَين ئيمزاى بكةن، ئَيمـة لـة حاَلةتَيكـداين هـةتا ئَيسـتا هـةموو ئةوانـةى كـة        
، نة لة كاتى ئةنفالةكان و نة 1988دنوكراسى و مافى ئينسان نة لة  ةن بؤلَيدةد ئةوروثا و ئةمريكا هةَلهةَلة

تا ئَيستاش، دَليان خِرثةيةكى نةكرد بؤ ئةو مناَلة جوانانة كة شريةخؤرة بوون لة هةَلةجبةى شةهيد، ئَيستا 
ن و لــة كاتَيكــدا كــة هَيــز بةرامبــةر نييــة يــةعنى هَيــزى سياســى و عةســكةرى و ئــابوورى خــةَلكى كوردســتا 

خةَلكى هةَلةجبـة يةكسـان نييـة بـة هَيـزى عةسـكةرى و ئـابوورى و دنوكراسـى لـة جنـَيظ دا يـان لـة هـيض              
خاوةنى دةوَلةتى خؤى نييـة،   ةودةست دةست هةتا ئَيستاش بن شوَينَيكى ترى دونيا، ئينجا با ميللةتَيكى بن

ــةى     ــانييةت و بانطةش ــة ئينس ــووردةيى ل ــنت و لَيب ــوةى تَيطةيش ــة ق ــؤن دةطات ــك    ض ــن كاتَي ــات، م ــتى دةك ئاش
ن نـامب  وقى ميللةتانى تر، مقى ميللةتةكةم يةكسان بَيت بة حقبانطةشةى ئاشتى دةكةم ئةو كاتةى كة حقو

هـةبَيت و تفـةنطم َ  هـةَلطرَيت و توانـايى ئـةوةى هـةبَيت جـارَيكى تـر          (16ئَيـف  بة باَليؤزى ئاشتى خةَلك )
اتـةوة، كـة ئاشـتيم كـرد دةبـَى ضـةك دابنـَيم، خـةَلكى كوردسـتان          كارةساتى كيميابارانى هةَلةجبة دووبارة بك

ــة داواى       ــاتة بــوون لــة هةَلةجب ــة موســةببى ئــةو كارةس ــةتا ئــةو رؤذةى ئةوانــةى ك ــت ه نابَيــت ضــةك دابنَي
لَيبووردن بة فةرمى لة خةَلكى كوردستان نةكةن بة تايبةتى خةَلكى هةَلةجبة، ئةمة زؤر كـةس دةطرَيتـةوة   

اق، جةيشى عَيراق، ئةو عةلةمى عَيراقى كة بة تةيارةى نةطريسى عَيراقى ئةوكات خاكى حكومةتى عَيرلة 
ئةمة ئةو خةَلكانة دةطرَيتـةوة كـة شـةريكى تيجـارى بـوون       ،ثريؤزى كوردستانى لة هةَلةجبة كيميابارن كرد
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وةزارةتــة  لةطــةَل ســةدام، ئــةو كؤمثانيانــةى لــة ئــةوروثا و روســيا و ئــةمريكا و ئةمانــة بــوون، ئةمــة ئــةو    
ديفاعانة دةطرَيتةوة كة سةفقةى نهَينى و عةسكةريان هةبوو لة ذَيرةوة لةطةَل حكومةتى عَيراق، من بةش 
بة حاَلى خؤم دةستخؤشى دةكةم لة ئـةم خؤشـك و بـرا بةِرَيزانـةم كـة هيمـةتيان فـةرموو بـؤ رَيزلَينـانَيكى          

ن ئةو ثرؤذةيان خسـتة بـةردةمى ئَيمـة، بـةَلام     زياتر لة خةَلكى هةَلةجبة و لة بةرز نرخاندنى شةهيدةكامنا
خــؤم وةكــو ئــارى هةرســني هــةتا ئــةو رؤذةى بســتَيكى خــاكى كوردســتان داطــري كــرا بَيــت هــةتا ئــةو رؤذةى   

 خةتةرى داطريكردن و لَيدان لةسةر خاكى كوردستان هةبَى الى من ئاشتى مةرفوزة، زؤر سوثاس.
 :بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس بةِرَيز ئارى هةرسني، خاتوو سهام فةرموو،
 بةِرَيز سهام عمر قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ــدةر         ــةى قورباني ــةَلكَى هةَلةجب ــتةى خ ــةت ئاراس ــؤ ب تايب ــةها خ ــتانَى و ثارَيزط ــةَلكَى كوردس ــا خ ثريؤزبايي

ــةم و ــكَيش دك ــةمان   ،ثَيش ــنم ئةظِرؤكــة ل ثةرل ــريؤز دبي ــتكةوتةكَى ث ــى  ب دةس ــى رةنط ــار ظ ــتانَى بِري ا كوردس
دكةم بؤ هندَى كـو نوَينـةرَيت    (د. فرست صؤفى)ديسان حةز دكةم بَيذم ثشتطريييا ثَيشنارَيت  ،دةربضينت و

كورد ل ثةرلةمانا عرياقَى هةمان بِريار ببةنة ئَيرَى و وةكو ثـرؤذة ل وَيـرَى بهَيتـة ثةسـةند كـرن، ئـةز ظـَى        
سـاَلا ئـةز    (3)ةم و داكوكيَى َ  دكةم ئةوَى ثَيشـنيارا هـةنَى؟ ضـونكى بـةرى     ئاخفتنَى بؤضى ثشتطرييَى َ  دك

دطـةَل شـاندةكَى هــةرَيمَى ل كؤنطرةيـةكا جيهــانى بـووم لسـةر ذنــَى ل وةَلـاتَى ئريانــَى، شـاندةكَى عرياقــَى ذى        
ــوو     ــى ب ــو عرياق ــؤنطرةى ك ــاردةرى ك ــو بِري ــَى ك ــةر مينةس ــَى ل س ــادةبوو ل ئَيران ــايد  ،ئام ــى جينوس و  بةحس

ئـةز وةكـو    قوربانيدانَيت وةسةت و جنوبى كرن َ  بةحسَى هةَلةجبة و شيماَ  نةهاتة كرن ذ بةر هندَى ذَى
ئةندامةكا شاندَى هةرَيمَى مةجبور بووم بضمة سةر مينةسَى بةحسـَى هةَلةجبـةيا شـةهيد و وان قوربانيـان     

ت هـةر شـاندةكَى حكومـةتا فيـدراَل ذى     بكةم، ئةطـةر بِريارةكـا وى رةنطـى ل ثةرلـةمانا عرياقـَى ذى دةربضـي      
بضيتة جهةكى دَى ثابةند بيت ب ظَى ضةندَى كـو بةحسـَى كيميابارانـا هةَلةجبـةى بهَيتـة كـرن ئةظـةذى دَى        
ثةيامةكا طرنط بينت ل هةَلةجبة بهَيتة ئاراستة كرن و ذبةرهندَى ئـةز ثشـتةظانيَى َ  دكـةم، ديسـان دبَيـذم      

ئاشتى مبينيت، ضونكى وشةيا ثايتةخت طةلةكا طرنطة، ضونكة د فةرهـةنطا  طةلةكا طرنطة وشةيا ثايتةختَى 
وةَلاتاندا ثايتةخت سةنتةرَى نيشاندانا هةر سـيمايةكَى يـة بـؤ وى جهـَى َ  دةردكـةظينت و ديسـان دَى بيتـة        

وبةر، زؤر سيمايةكَى ديار بؤ نةوةيَين داهاتى ل كوردستانَى و هةروةسا ببيتة نيشانةكا ديار بؤ وةالتَين دةور
 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةِرَيز شَيخ شامؤ فةرموو.زؤر 

 بةِرَيز شامؤ شَيخؤ نعمؤ:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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بـةَلكى   ،سـاَلَين دةربـازبوويى   (26)بال خبَير بَين شاندَى شارى هةَلةجبة بؤ ثةرلةمانا كوردستانَى، هةرضةندة 
مــةتا بــؤ هةَلةجبــةى هاتيــة كــرن تَيــرا دةرمــان كرنــا بــرينَين وى خــةَلكى ناكــةت َ  ئــريؤ نــاظ كرنــا  ئــةو خز

و  ثرؤذةكَى ثريؤزة ل ئاستَى قوربانيـدان و بـةرخودان   ،هةَلةجبة ب شارَى ئاشتيَى يان ذى ثايتةختَى ئاشتيَى
روو بؤ سـةرؤكاتيا  خمةا هزرةكَى بَي، بفةر دزامن هةردةم دطةَل ظان دانوستاندنخؤراطرييا خةَلكَى هةَلةجبةية

ثةرلةمانَى و رَيزدار ئةندامَين ثةرلةمانى، بَيذم شارةكَى ديرت ذَير ناظةكَى ديـرت و هـةَلطرَى كارةسـاتةكا ديـرت     
ئةو ذى شنطاال شةهيدة ل بةندا ثةرلةمانا كوردستانَى ية، ئةظة سةرَى دوو هةيظاية بن دةستَين داطريكةرَين 

دناَلة، هيظيدارم زوو نة درةنط، ثَيشمةرطَيت قةهرةمان تؤَلا شنطاَ  ظةكةت و وى شـارَى  تريؤريستَين داعش 
بوو ل طةهانـدنا دةنـط و   رلةمانا كوردستانَى ضـةوا ثَيشـرةو  ئازاد بكةت و ئارام بكةت و هَيظيا من ئةو كو ثة

ا نَيـو دةولـةتيا الهـاى و وةسـا     دؤسةيا شنطاَ  و كارةساتا شنطاَ  و ثَيكهـاتَين ديرتَيـن كوردسـتانَى بـؤ دادطـةه     
رؤذةك بَيت ثةرلةمانا كوردستانَى شـاندَى شـارَى شـنطال ذى مَيظـان بكـةت و ثرؤذةكـَى ئاسـتَى بـةرخودان و         
قوربانيدانا و كارةساتا شنطال دابرَيـذيت ل هـةمى كنارَيـت ذيـانَى ظـة شـنطالَي ذى طـةَل هةَلةجبـة وةكـو دوو          

 وان، زؤر سوثاس.شان كوردستان بدةتة هاذووتن رةوخوشكَي
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس، بةِرَيز د. حممد على فةرموو.زؤر سو
 بةِرَيز د. حممد على ياسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دايى بناظَى ظة نينـة، ئاشـتى بتنـَى طـرَى دايـى نـةبوونا شـةرى ظـة نينـة، ئاشـتى           ئاشتى حاَلةتةكة بتنَى طرَي

انا ئارامى و تةناهى و ثَيكظة ذيانَى ية ذ هةموو تاكَين كؤمةَلطةهَى، خبَير هاتنـا شـاندَى هةَلةجبـةى    رةنطظةد
دكةم و من ثرسيارةكا هةى ذ وان، ئايا ئةو خبؤ هةست ب ئاشـتيَى دكـةن؟ دظَيـت ئـةم ظـَى ثرسـيارَى ل وانـا        

باذَيرَى دا كو دذيـن؟ ثاشـى ئـةم     بكةين ئايا ئةو خبؤ وةكو تاكةكةس هةست ب ئاشتى و ئاراميَى دكةن ل وى
ناظ هـيض برينـةكَى سـارَيذ ناكـةت،      ،بهَيني وان جؤرة ثرؤذا ياسايا كار تَيدا بكةين، بابةتَى مة ناظ لَينان نينة

هةمى قؤناغادا مة بتنَى رؤخسار و ناظ و سةروة تةعاموال دطةَل هـةر ديـاردة و بابةتـةكَى كـرى، روخسـار و      
ت كــار ل موحتــةوايَى دا بكــةين، دظَيــت كــار ل ناظــةِرؤكَى دا بكــةين، هؤيــةكانى  نــاظ بتنــَى بــةس نيــنن، دظَيــ

دةرضــوواندنى ئــةظَى ياســايَى دا دبَيــذينت، لــة ثَينــاو ســِرينةوةى شــوَينةوارة نَيطةتيظــةكانى تاوانــةكانى          
 ةردةوام مب ئــةزَى بــؤ هــةوةجينؤســايد لةســةر دانيشــتوانى هةَلةجبــة و طةيانــدنى ثــةيامى ئاشــتى، ضــةوا بــ 

 دئاخظم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيز د. حممد على لة قسةكانت بةردةوام بة ليذنةى ياسايى طوَى يان لَيية و ليذنةكانى تريش طوَييـان لـَي   
يــة، لــة ثرؤتؤكــؤل تؤمــار دةكرَيــت، ئَيمــة هةنــدَى موشــاورةمان هةيــة ســةبارةت بــة ئــةو ثَيشــنيارانةى كــة   

 خراوةتة روو.
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 بةِرَيز  د. حممد على ياسني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ سِرينةوة شوَينةوارةكانى جينؤسايد دظَيت كـار بكـةين ثةيـدا كرنـا خوشـطوزةرانيَى طرنطـة، ثةيـداكرن و        
وينانا ئاشتيَى و طةهاندنا ثةياما ئاشـتيَى ثرؤسَيسـةكة طةلـةك اليـان     رنا كةلتورَى ئاشتيَى طرنطة، جبهبةالفك

دطرينت، تنَى ب ناظ و نيشاناظة طرَيدايى نينة، ثرؤسَيسةكة دظَينت اليةنَين ثةروةردةيى و كـةلتوورى  خبؤظة 
و كؤمةَلايةتى و ميديا ذى ثشتةظان بيت بؤ ظَى ثرؤسَيسَى، بةِرَيزان ئةندامَين ثةرلةمانى، هيظي دكةم وةرن 

ئــادارَين هــةر ســاَل دَ  مــة  دا ذ هةســت و ســؤزان ديــر كــةظني مــة هــةميا ســؤز و هةســت هةنــة و ل هــةمى 
ساَلان ل هةَلةجبـةى روويـدا، َ  هـةروةك مـن هنـدةك هـةظالَين سـلَيمانيَى         (26)دلةرزيت لبةر ئةوا كو بةرى 

يــة وشــنبريى و بيــاظَين دي دا كــار دكــةن، وانــا ذى دطــوت ل وَى رؤذا ســلَيمانى ب ؤيــَين هــةى كــو ل بيــاظَين ر
ؤذ ضـاالكيَين رؤشـنبريى َ  كـَيم دبـن و خـةَلك خةريكـة سـلَيمانى يـا         ثايتةختَى رؤشنبرييَى، تا نهو رؤذ ب ر

بةرزة دبيـت ل ظـَى بيـاظى دا، ئـةم تنـَى بنـاظ نةشـَيني هنـدةك كـارا بكـةين ثَيـدظى كِريـارَيى نـة، برناردشـؤ               
دبَيذينت، هةر ئَيك ل ظى تشتَى دطةريت يَى كو َ  كَيم، مة سةروةرى و سـنوور و مـة دةولـةت نينـة، جـارَى      

ة ضةندين ثايتةخت هةنة ل وَيرَى، بةِرَيزان دظيابا هةَلةجبة ببا ئةطـةر دووبـارة جينؤسـايدةك ل هـةرَيما     م
كوردستانَى روونةدةت ئةم د هةَلةجبةدا سةركةفتى نةبووينة ل ئاستَى نـيَظ دةوَلةتيـدا، هـةظاَلان بـاس كـرد      

دين ســازيَين نــَيظ دةوَلةتيــدا، َ  كــو ئــةم ئةنــدامني دنــاف ضــةندين كؤمةَلطةهانــدا و ئةنــدامني دنــاظ ضــةن 
َى بيســـت و شـــةش ســـاَلان ثشـــتى هةَلةجبـــةى  2014هةَلةجبـــة نـــةبوو ئةطـــةر كـــو شـــنطالةك روونـــةدةت ل  

جينؤسايدةكا دى ل كوردستانَى روويدا، كةواتة ئةم نةشـياينة هةَلةجبـة بكـار بيـنني وةكـى ثَيـدظى كـو ئـةظ         
النةكا ذَيرخانةيى بؤ هةَلةجبة هـةبا، جهـَين وةكـى هةَلةجبـة     جؤرة تاوانة ل ئَيرة روونةدةنةظة، مة دظيابا ث

ئةطــةر ل دونيــايَى دا هــةبان نهــو دا ل باشــرتين موزةخــانَين شــةِرى قؤنــاغَين ثشــتى شــةِرى ل وَيــرَى بــن و   
طةشتيارا ل هةمى دونيايَى ل خوة كؤم كةت، بةِرَيزان ئةو ياساية ذ اليَى موحتـةوايان وة ذ اليـَى ناظـةرؤكَى    

ديتنا مـن ثَيـدظى ثَيداضـوونَى يـة و ثَيـدظى ظـةكؤلينَى يـة، خـةَلكَى بـةِرَيزَى هةَلةجبـةى ثَيويسـتى ب            ظة ب 
 نة بتنَى ناظ و سؤز و عاتيفة، زؤر سوثاس. وكريارَين فيعلى و ثراكتيكة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. ةِرَيز مامؤستا عبدالرمحنزؤر سوثاس، بةِرَيز د. حممد، ب

 
 

 رضا:بةِرَيز  عبدالرمحن على 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة لةسةر هةَلةجبة زؤر وتراوة، هةَلةجبة زؤر لةوة زياتر دةهَينَيت لة راسـتيدا قسـةى زؤر لةمـة زيـاترى     
ــت و ــنبريى و      ،لةســةر بكرَي ــارانةى كــة ثَيشــينةيةكى زؤرى هةيــة لــة بــوارى رؤش هةَلةجبــة يةكَيكــة لــةو ش
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ةبيــدا و هــةروةها لــة  بــوارى ئاينيشــدا، مــن ثَيشــنيار دةكــةم لةطــةَل وشــةى ثايتــةختى ئاشــتى، وشــةى    ئةد
ثَيكــةوةذيان زيــاد بكرَيــت، ضــونكة لَيمــان تَيــك نةضــَيت هةَلةجبــة ثَيكهاتــةى تريشــى تَيدايــة كــة هةَلةجبــة    

لـة دةوروبةريـدا نزيكـةى    دةتوانَيت ئةمة وةكو شانازييةك سةير بكات كة لة ئَيسـتادا لـة شـارى هةَلةجبـة و     
هةزار ماَل هةن كـة كاكـةيني و لـةناو هةَلةجبـةدان و ثَيكـةوة ذيـاون و تـا ئَيسـتا هـيض طرفـت و ئـاَلؤزى لـةو             

ضونكة لَيمان تَيك نةضَيت هةَلةجبة ثَيكهاتـةي جيـاوازي تَيدايـة، هةَلةجبـة دةتـوانَي      ، شارةدا دروست نةبووة
( مـاَل  1000ئَيستادا لة شاري هةَلةجبة و لـة دةوروبةريـدا نزيكـةي )   كة لة  ات،ئةوة وةكو شانازييةك سةير بك

هةن كة كاكةيني و لةناو هةَلةجبـةدان و ثَيكـةوة ذيـاون و هـةتا ئَيسـتا هـيض طرفـت و ئاَلؤزييـةك لـةو شـارة           
دروسـت نـةبووة، كةواتــة دةكـرَي لةطـةَل ئاشــتيدا ثَيكـةوة ذيانَيكيشــي بـؤ بلكَينـدرَيت، مــن ثَيشـنيار دةكــةم         

زارةتي رؤشنبريي دةكرَيت طرنطي تةواو بة هةَلةجبة بدات و هةموو كاية جوانةكاني ئةم شـارة دةرخبـات،   وة
هةروةها دةكرَيت وةزارةتي دارايي و بازرطاني حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان زؤر جـةخت لـةوة بكاتـةوة لـة      

ةجبـةي كـرد هيـوادارم ثةلـة     ئَيستادا برايةكم باسي كرد، باسي مةرزي شوشكة و مةرزةكاني دةوروبةري هةَل
بكرَيت، بةاَلم بة مةرجَيك ئةو مةرزانة دةورو رؤَلَيكي كاريطةريان هةبَيت بؤ ئاوادانكردنةوةي هةَلةجبة، بؤ 
خةَلكي هةَلةجبة، نةك وةكو بامشاخ و ثةروَيزخان، كة لة راستيدا ثَيموايـة لـة ئَيسـتادا سـةر ئَيشـةو كَيشـةو       

ن زيـاتر هةيـة تـا خَيـرو بةرةكـةت، مـن داواكـارم وةزارةتـي شـةهيدان بـة           نارةحةتيان بؤ ناوضـةكاني خؤيـا  
حوكمي ئةوةي هةَلةجبة ثَيي دةوترَيت هةَلةجبةي شةهيد با وةزارةتي شـةهيدان وةزارةتةكـة بربَيتـة شـاري     
 هةَلةجبة وةكو رَيز و تةقديرَيك بؤ ئةو شارة، ئةطةر هاوِرَييامن ثشتطريي و ثشـتيوانيم بكـةن، ثشـتطريي لـة    

قسةكاني كاك عمري حاجي عينايةت و كاك د.فرست صؤيف دةكةم دووبارةي ناكةمةوة، بةاَلم شـتَيكي ديكـة   
 ،هةية بؤ هةَلةجبةو ناوضةكاني ديكةي وةكو هةَلةجبة كة بـةر شـااَلوي وَيرانكـاري و راطواسـتنةوة كـةوتوون     

اندا تـةنها ذمـارةي دانيشـتوان    ئةوةية يـةكَيك لـة طرفتـةكان، سـااَلنة لـة ثَيـداني بودجـةي شـارو شاروضـكةك         
دةكرَيتة ثَيوةر كة ئةمة زةرةرمةندي ئةوةل و ئةخري ئةو شارانةية كة بةر شااَلوي راطواسـتنةوة كـةوتوون،   
لة نَيوياندا شاري هةَلةجبـة، بؤيـة دةكرَيـت جطةلـةوةي كـة ذمـارةي دانيشـتوان دةكرَيتـة ثَيـوةر بـؤ ثَيـداني            

و شوَينانة بة تايبةت لـة ئَيسـتادا هةَلةجبـة ثَيـي دةوترَيـت ثارَيزطـاي       بودجة و بؤ دابينكردني بودجة بؤ ئة
هةَلةجبة، هيوادارم بة كرداريش ثاريزطابوونةكةي هةَلةجبة بسةملَينرَيت بودجةيةكي تايبةت جطةلةوةي كة 

ن و بةثَيي دانيشتوان دياري دةكرَيت بةثَيي رووخانـدن و بـةثَيي وَيرانكارييـةكاني بودجةيـةك بـؤ ثَينجـويَ      
ضـكةكاني ديكــةي وةكـو هةَلةجبـة كــة بـةر وَيرانكـاري كــةوتوون دابـني بكرَيـت، مــن بـة حــوكمي         ؤشـارو شار 

نزيكايةتيم لة هةَلةجبة و لةو سنوورة بـة تايبـةت كـة مـن وةك خـؤم دانيشـتووي ثَينجـوَينم و هاوسـنوورم         
ةجبـة لـة راسـتيدا برايـاني بـةِرَيزم      لةطةَل هةَلةجبةدا رةنطة لة زؤرَيك لة موعاناتي ئةو شارة ئاطـادارمب، هةلَ 

زؤر باسي ئةوةيان كرد كة هةَلةجبـة ثَيويسـيت بـة وشـةي زؤر بريقـةدار نييـة، ئَيمـة دةكرَيـت هةَلةجبـة لـة           
هةَلةجبة ضـي بـؤ كـراوة؟ بؤيـة     ، هةَلةجبة ثَيويسيت بة ضي هةية؟ ئةرزي واقيع و لة ئةمري واقيعدا بزانني

من ثريؤزبايي لـة خـةَلكي    ،شيت ناوَيكي طةورةية و لة رووي مةعنةويةوةثَيشنيار دةكةم راستة ثايتةخيت ئا
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بة شةرةيف ثارَيزطاي هةَلةجبة دةكةم، هةَلةجبة زؤر لةوة زياتري قابيلة كـة بـؤي بكرَيـت، بـةاَلم لَيمـان تَيـك       
ؤشـخانةيةكي  نةضَيت هةَلةجبة لة ئَيستادا ترافيكاليةتَيكي زؤر باشي تَيـدا نييـة، هةَلةجبـة لـة ئَيسـتادا نةخ     

( ئةنـدام  111)منوونةيي تَيدا نيية، هةَلةجبة لة ئَيستادا لة راستيدا ئؤتَيلَيكي تَيدا نيية، ئةطةر مبانـةوَي ئـةم   
دانَيكي هةَلةجبة بكـةين و تَييـدا مبَينينـةوة، بؤيـة قسـةكامن لـةوةدا كـورت دةكةمـةوة         ثةرلةمانة بضني سةر

اَلم هيوادارم قسةكردن و ئةو بِريارانةي كة دةيدةين تةنها لـة  هةَلةجبة ضي بؤ بكرَيت هَيشتا هةر كةمة، بة
ــة          ــدةين هةَلةجب ــي، هةوَلب ــة كردارةك ــةين ب ــةكامنان بك ــاتر قس ــدةين زي ــةبَيت هةوَلب ــةوة ن رووي مةعنةوي

( ساَل ثَيش ئَيسـتا كـة لـة راسـتيدا لـة هـةموو كايةكانـدا كَيرِبكَيـي شـاري          60- 50بكةينةوة بة هةَلةجبةكةي )
و ناوضــةكاني ديكــةي دةكــرد، لــة بــواري رؤشــنبريي، لــة بــواري ئــايين و لــة بوارةكــاني ديكةشــدا،    ســلَيماني 

هةروةها دةكرَيت ذَيرخـاني ئـةو ناوضـةية زؤر طرنطـي ثـَي بـدرَيت بـة تايبـةت لـة رووي كشـتوكاَليةوة، بـة            
كة لـة قسـةكاني   تايبةت لة رووي طةشت و طوزاريةوة، من قسةكان دووبارة ناكةمةوة و ثشتطريي جارَيكي دي

 كاك عمر و كاك د.فرست دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.ليذنةكان بفةرموون راي خؤيان لةسةر ثَيشنيارةكان بدةن، كاك ساالر نوقتةي نيزامي؟ 
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةمان، ئَيمة قسة لةسةر ئيزافةكردني ناونيشانَيك دةكةين بـؤ ثارَيزطـاي هةَلةجبـةي    بةِرَيزان ئةنداماني ثةر

( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان قسةيان لةسةر ئةم ناونيشانة كرد، هةروةها لـة راثـؤرتي   30شةهيد، زياتر لة )
ــة ئَيمــة دةمانــةوَي نازنــاوَيكي نــويَ     ــدا هــاتووة ك ــةي هاوبةشيش ــة راثــؤرتي ليذن ــاَل  بنــةِرةتي و ل خبةينــة ث

هةَلةجبةي شةهيد، بةاَلم نازناوة رةسةنةكةمان لَي سةندؤتةوة، لة ثِرؤذةكةدا هـاتووة نازنـاوي هةَلةجبـة بـة     
ثايتةخيت ئاشيت، هةَلةجبة، هةَلةجبةي شةهيدة، لة رووي قانونييةوة لـة رووي ئيدارييـةوة كـة دةضـيت بـؤ      

ةهيد بـة خَيرهاتنـت دةكـات، قانةقاميـةتي قـةزاي      هةَلةجبةي شةهيد ثَيت ئةَلَيت شـارةواني هةَلةجبـةي شـ   
هةَلةجبةي شةهيد، واتة ثاشطري شةهيد بة هةَلةجبةوة لة رووي مةعنـةوي و ئيعتيبـاري و لـة رووي نـاو و     
نازناوةوة لة ثايتةخيت ئاشيت ئةهةميةتي زياتر نةبَيت كةمرت نيية، من ئةوة زياتر لـة كاتـذمَيرَيك و نيـوة    

( دةقة قسـة لةسـةر ناونيشـانَيك بكـةين دةمانـةوَي ناوَيـك       20مة جورئةت دةكةين )دةردةشة دةكةم ضؤن ئَي
ئيزافة بكةين ناوَيكي ترمان لَي سةندؤتةوة، بؤية وةكـو دةوترَيـت )خريالكـالم مـا قـل ودل(، هيـوادارين بـة        

لةبـةر   ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ قسة لةسةر مةوزوعيةتي مةوزوعةكة بكرَيت، ئَيمة بؤضي موناقةشة دةكةين؟
داني ناوي ثايتةخيت ئاشيت بة هةَلةجبةي شـةهيد، شـةهيدةكةي لـَي نةكرَيتـةوة،     ئةوة هيوادارم لة ثَيناو ثَي

زطـاي هةَلةجبـةي شـةهيد بـة ثايتـةخيت ئاشـيت لـة هـةرَيمي         واتة ناونيشانةكة بةم جؤرة بَيـت ناونـاني ثاريَ  
 كوردستان، زؤر سوثاس.

 لةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةر
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)ليذنـةي ياســايي، ليذنــةي نــاوخؤ، ليذنـةي ثَيشــمةرطة( روونكردنــةوةتان ضــيية لةسـةر ئــةو بــريو رايانــةي    
 لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكران؟

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يانـةي كـة سـةبارةت بـة ناونـاني ثارَيزطـاي       راان، سـةبارةت بـةو ثَيشـنيار و بريوو   بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةم
عَيـراق ثَيشـكةش كـرا، تـةنها ضـةند روونكردنةوةيـةك       _هةَلةجبة بة ثايتـةخيت ئاشـيت هـةرَيمي كوردسـتان    

ســةبارةت بــة عينوانةكــة دراوة، ئــةوةي تــر بــابَلَيني هــةمووي ثَيشــنياري جــوان بــوون، بــةاَلم زؤربــةي           
دةكانةوة هةيـة بةشـَيكي زؤريشـي ثةيوةسـت بـوون بـة ثـةيِرةو و        ثَيشنيارةكان ثةيوةندي بة ناوةِرؤك و ماد

ــ ــةن وةزارةت و ةنزيم ت ــة لةالي ــةعليمات ك ــَيت  و ت ــةوة دةردةض ــةني وةزيران ــةركيز  ئةجنوم ــتا ت ــة ئَيس ، ئَيم
دةكةينة سةر ناونيشاني ثِرؤذة بِريارةكة، ناونيشان ئةو ناونيشانةي كة لـة راثـؤرتي هاوبةشـدا هـاتووة، كـة      

عَيراق، ثارَيزطاي هةَلةجبة هـةر  _ناني ثارَيزطاي هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت هةرَيمي كوردستاندةَلَيني ناو
ثارَيزطاي هةَلةجبةي شةهيدة، ضونكة ئةوة لَيي ناسةندرَيتةوة وةكو ثارَيزطاي هةَلةجبةي شةهيد دةمَينَيـت،  

ــة       ــت، بؤي ــد دةكرَي ــتان ناوزةن ــةرَيمي كوردس ــيت ه ــةخيت ئاش ــو ثايت ــةاَلم وةك ــتةلةحي  ب ــةكردني موس ئيزاف
شةهيديش بة ناوناني ثارَيزطاي هةَلةجبـةي شـةهيد بـة ثايتـةخيت ئاشـيت رةوايـة، بـةاَلم مانـاي ئـةوة نييـة           
ئةطةر ئَيمة لَيرة ناو نةنَيني نةَلَيني ناوناني ثارَيزطاي هةَلةجبةي شـةهيد بـة ثايتـةخيت ئاشـيت طوايـة ئـةو       

لةبـةر ئـةوةي ئـةو نازنـاوة، نازناوَيكـة كـة هةَلةجبـة و هـةموو          ،نازناوةمان لة شـاري هةَلةجبـة سـةندبَيتةوة   
ــة          ــةتي و ل ــاوي خؤي ــةوة نازن ــت، ئ ــي دةنازَي ــك ثَي ــتانييةك و كوردَي ــةموو كوردس ــتان و ه ــةرَيمي كوردس ه
سةالحيةتي هيض دةسةاَلتَيكدا نيية كة نازناوي هةَلةجبـةي شـةهيد لـة هةَلةجبـة بسـةنَيتةوة، واتـة ناونـاني        

عَيـراق جـائيزة، هـةروةها ناونـاني     _ةجبةي شـةهيد بـة ثايتـةخيت ئاشـيت هـةرَيمي كوردسـتان      ثارَيزطاي هةَل
ثارَيزطاي هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت ماناي ئةوة نادات كة نازناوي شةهيد لةو ثايتةختة دةسـةندرَيتةوة،  

ــيت       ــةخيت ئاشـ ــة ثايتـ ــة بـ ــاي هةَلةجبـ ــاني ثارَيزطـ ــة ناونـ ــةبارةت بـ ــةبوو سـ ــر هـ ــنيارَيكي تـ ــةرَيمي ثَيشـ هـ
مـة دواي موشـاوةرة لةطـةَل ليذنـة هاوبةشـةكان      عَيراق بكرَي بة ثايتةخيت ئاشيت كوردسـتان، ئيَ _كوردستان

، دةيكــةين بــة ناونــاني بطريَيتطةيشــتينة ئــةو دةرئةجنامــةي كــة دةتــوانني هــةرَيمي كوردســتان لَيرانــة هــةَل
وةي ثايتــةخيت ئاشــيت بَيــت هــةم بــؤ بــؤ ئــة ،ثارَيزطــاي هةَلةجبــة بــة ثايتــةخيت ئاشــيت كوردســتاني عَيــراق

هةرَيمي كوردستان و هةم بؤ ناوضـة كوردسـتانيةكاني دةرةوةى ئيـدارةي هـةرَيم، بـةاَلم خؤتـان دةزانـن كـة         
دةَلَيني كوردستاني عَيراق ئةوةيان بابةتَيكي ترة كة دةسـتووريية وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة، بؤيـة تـةنها ئـةو        

اوي ناونيشاني بِريارةكة، بؤية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان جائيزة بيكةين دوو ثَيشنيارة هةبوو سةبارةت بة ن
، ئَيمة ئةوة ثَيشنيار دةكـةين، ئةطـةر رَيطامشـان    (هةَلةجبةي شةهيد بة ثايتةخيت ئاشيت كوردستاني عَيراق)

بةِرَيزان بدةي هةندَيك روونكردنةوة لةسةر هةندَيك بابةتي تر بدةين ئةوة بؤ ناونيشانةكة، ديارة لةاليةن 
ئةنداماني ثةرلةمانةوة زؤر تـةركيز لةسـةر قةرةبووكردنـةوةي قوربانيـاني جينوسـايد لـة شـاري هةَلةجبـة         
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كرايةوة كة جَيطاي بكرَيتةوة لةو بِريارةدا، بةِرَيزان ئَيمة ثَيتان دةَلَيني كة ثةرلةماني كوردسـتان لـة خـولي    
( كة لةسةر ثَيشـنياري  2013(ي ساَلي )5لة ياساي ذمارة )(ي دةركردووة، 2013(ي ساَلي )5سَييةم ياساي ذمارة )

حكومةت هاتؤتة ثةرلةماني كوردستان و لـة ثةرلـةماني كوردسـتان ثةسـةندكراوة، ياسـاكة بـة نـاوي ياسـاي         
عَيـراق لـة داهاتـة ئيتلادييةكانـدا، لـة      _دياري كردن و وةرطـرتين شايسـتة داراييـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان     

ئـةو ياسـاية ثةسـةندكراوةدا هـاتووة وةرطـرتين قـةرةبووي شايسـتةكاني        ي ي شةشـةم ماددةي دووةم لـة خـالَ  
هةرَيم لةو زيانانةي كة دةرئةجنامي ئةو كارة ستةمكاريانةي رذَيمي ثَيشوو بوون لة رَيطةي داثلؤسـني و بـة   

لـة  ( 1)ةي بـة طـوَيرةي بِرطـ    ،كؤمةَل كوشنت و جينوسايد و ثِرؤسةكاني ئةنفال و سياسةتي زةوي سووتَينراو
(ي دةسـتووري عَيراقيـدا، واتـة مةسـةلةي قةرةبووكردنـةوةي قوربانيـاني جينوسـايد لـة شـاري          112ماددةي )

ــة          ــتا ل ــاوةكو ئَيس ــةيس ت ــوار ك ــة ض ــر ك ــةكاني ت ــاني تاوان ــةوةي قورباني ــةروةها قةرةبووكردن ــة، ه هةَلةجب
ياسـايةك رَيكخـراوة كـة لـة      مةحكةمةي جينائي عَيراقي عوليا دةرةجةي قةتعي وةرطرتـووة ئـةوة بـة ثَيـي    

ثةرلةماني كوردستان دةرضووة لةسةر ثَيشنياري حكومةت، حكومةت ئةو ئيلتيزامةي خستؤتة سةر داهاتـة  
ــتان لةاليـــةك و     ــةتي هـــةرَيمي كوردسـ ــةتي نـــةوتي حكومـ ــي سياسـ ــة ثشـــتطريي كردنـ ئيتيلاديـــةكان، بؤيـ

ـــ  ةكي تـــر خـــؤي لـــة خؤيـــدا دَيتـــة بةدةســـتهَيناني ئابووريـــةكي ســـةربةخؤ بـــؤ هـــةرَيمي كوردســـتان لةالي
جَيبةجَيكردني ئةو داواكاريةي كة زؤربةي بةِرَيزاني ئةنداماني ثةرلـةمان تـةركيزيان لةسـةر كـردةوة، زؤر     

 سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثارَيزطـاي   بةِرَيز سةرؤكي ليذنـةي ياسـايي يـةك دةقـة، دةمانـةوَي ضـَيكي ئةمـة بكـةين كـة بـزانني بِريـاري           
هةَلةجبة، بِريارةكةي كة بؤي دةرضووة، ثارَيزطاي هةَلةجبةي شةهيدة؟ يان هـةر ثارَيزطـاي هةَلةجبةيـة؟ بـؤ     

 ئةوةي بزانني هيض تةعاروزَيك لَيرةدا دروست نةبَيت، بةهار خان فةرموو نوقتةي نيزامي؟
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ساييةوة وةكو ناو هةر هةَلةجبةية، ئةو شةهيدة لة رووي عورفيةوة دانراوة و شتَيكي رةمزية كة لة رووي يا
دانراوة، بؤية ناكرَيت بَلَيي هةَلةجبةي شةهيد وةكو قـانون، بـةاَلم لـة رووي عورفيـةوة ئـةوة دانـراوة ئةمـة        

َيكي ئةسـَلي بـَي، نـةخَير، بـة     لةاليةك، لةاليةكي ترةوة ئةطةر ئةمة بؤ ثاساوي ئةوةيـة لـَي سـةندنةوةي نـاو    
مـن نـاوم )بـةهار عبـدالرمحن حممـد(ة ئةطـةر       ات نابَيتة ئةسَل، هـةر بـؤ منوونـة:    ثَيضةوانةوة نازناو هيض ك

، ضونكة لـة هـةموو شـتَيكي رةمسيـدا هـةر ئـةو       ون نابَي ناوَيكي ديكة نازناوم بَي هيض كات ئةو ئةسَلةي من
سـةندنةوةي نـاوي   تبيق دةبـَي، هـيض كاتَيـك ئـةوة ليَ    ئةوةشـدا تـة  بةهـةمان شـَيوة بةسـةر     يـة، ئةسَلي ناوةكة

 ئةسَلي نيية بة ناوَيكي تر، نازناو هةر بةهينةكةي خؤي ديارة كة نازناوة، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ابوبكر نوقتةي نيزاميت هةية؟ فةرموو.
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 دني(:بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلة
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمــة لــةو راثؤرتــة هاوبةشــةدا ئيمزامــان لةســةر هــةرَيمي كوردســتاني عَيــراق كــردووة، وشــةي كوردســتاني 
عَيراق يةكةم هةم نا دةسـتوورية، ثَيضـةوانةي دةسـتووري عَيراقيـة كـة وشـةي )اقلـيم كوردسـتان( هـاتووة،          

دستان، يـةعين ئَيمـة كوردسـتانَيكي طـةورةمان هةيـة، بـةاَلم       دووةم: هةم ئيقراركردنة بة ثارضة كردني كور
 ،دا، لةبـةر ئـةوة هـةر لـة ئةسـَلةكةدا ئـةوة دةسـتوورية       يواتة دان دةنَيي بة دابةش بوون ،كوردستاني عَيراق

 عَيراق، زؤر سوثاس._بَلَيي هةرَيمي كوردستان
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نةوة دوايي، كاك ساالر خؤت بِريارةكةت الية، بِرياري ثارَيزطاي هةَلةجبة. ئةوة دةخةينة دةنطدا
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةَلةجبةي شةهيد لة رووي عورفيةوة هةَلةجبةي شـةهيدة، ئـةو بِريـارة كـة لةبـةر دةسـتمان نييـة و ديـارة         
ةوة زيرانـي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان دةري كـردووة، ئـ      لةبةر دةست جانابيشتان نيية، ئةجنومـةني وة 

كــردووة، ثةرلــةماني كوردســتان دةســةاَلتي بِريــاري تةشــريعي هةيــة بــة        دةســةاَلتي جَيبــةجَيكردن دةري 
ناونيشانَيك كة واقيعي تر بَيت، طوجناو هةية، طوجناو تر هةية، طوجناو ترين هةيـة، بـة ديـدي مـن ناونـاني      

ةهيد بــة ثايتــةخيت ئاشــيت طوجنــاو ترينــة، ضــونكة مةســةلةي هةَلةجبــةي شــةهيد  ثارَيزطــاي هةَلةجبــةي شــ
بولة مبؤتة نازناو، لةبةر ئةو ئيعتيبارةش كة وشةي شةهيد يةكَيكة لة سـي  ،بولمناوَيكة لة دونيادا بؤتة سي

ة، ثَيموايـة  ي ئَيمة، نازناوَيكي تري لة ثاَلي بؤ ئيزافـة دةكـةين كـة ثايتـةخيت ئاشـتيي     يهةرة بااَلكاني قوربان
ثةرلةماني كوردستان دةبَي زؤر بة ديقةتةوة ئةم دةستةواذةية لةم بِريارة دانـةبِرَي، ئةطـةر لـة بِريارةكـةي     
حكومةتي هةِرني كوردستانيشدا نةبَي، هيوادارم ليذنـةي بـةِرَيز زؤر بـة ديقةتـةوة ئـةم مةسـةلةية يـةكال        

 بكةنةوة، زؤر سوثاس.
 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةر

 بةِرَيز كاك رابوون.
 
 
 

 بةِرَيز رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ــراق، ئــةوة كــاتي خــؤي هاوِرَييــان و      ســةبارةت بــة ثَيشــنياري ئــةوةي ناونيشــانةكة بكرَيتــة كوردســتاني عَي
ةســـتةوة و لـــة دؤســـتامنان نوَينـــةراني كـــورد زؤر ديراســـةي ئـــةو بابةتـــةيان كـــردووة، هـــةروةها بـــة مةب  
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عَيراق(يان داناوة، من بـؤ خـؤم ثَيموايـة هـةر خةتةريشـة بكـرَي بـة كوردسـتاني         _هؤشيارييةوة )كوردستان
عَيراق، ضونكة جؤرَيك ئيللـاقي ثـَي دةكـات، وةكـو دةيكاتـة مولكيـةتي فالنـي فـالن، يـان ئـةوةي مولكيـةت            

دذي ئــةوةم بكرَيــت بــة كوردســتاني  دةطَيرَيتــةوة، مــن ثَيموايــة ئــةوة نــةك هــةر خراثــة، خةتةريشــة، بؤيــة
دةستووريشة ، سةبارةت بة بابةتي ناوي ناوةكة عَيراق(، هةروةها _عَيراق، وةك خؤي مبَينَيتةوة )كوردستان

هةَلةجبةي شةهيد، تةبعةن هةَلةجبة تازة شةهيد كراوة و بة داخـةوةش شـةهيد كـرا، لـة دَلـي هةموومانـدا       
ستا ئةطةر لةم هؤَلة بَلَيم شاري هةمَلةت و قورباني، هةمووتان دةزانـن  هةَلةجبة هةَلةجبةي شةهيدة، ضؤن ئَي

مةبةستم سلَيمانية، ضؤن ئةطةر بَلَيم شاري هؤالكؤ بةزين، هـةمووتان دةزانـن مةبةسـتم هـةولَيرة، بابـةتي      
بـا   هةَلةجبةي شةهيديش ئاواية، تازة ئةوة الي كورد لة دَلي تاك بة تاكمان بؤتـة هةَلةجبـةي شـةهيد، بؤيـة    

بابةتةكــة حدســي ئــةوال ئــةوال نــةوروذَينني، ثَيموايــة ناوةكــة بــة خــؤي ئاســايية و سروشــتية وةك ئَيســتا     
 مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةي ياسايي هيض روونكردنةوةيةكتان هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة لةسةر ثَيشنيارةكةي خؤمـان دةتـوانني ناونـاني ثارَيزطـاي هةَلةجبـة بـة       
ــتان   ــيت كوردس ــةخيت ئاش ــةماني      _ثايت ــمان )ثةرل ــةموو كتَيبةكانيش ــةرةوةي ه ــة س ــونكة ل ــت، ض ــراق بَي عَي

زانـني، هـةروةها مةسـةلةي شـةهيديش     عَيـراق(ة، بؤيـة هـةرَيم هةَلـدةطريَي واي بـة ثةسـةند دة      _كوردستان
بؤخؤتان دةزانن ئةطةر لة رووي تةشريعيشةوة تةسبيت نةبووبَي وةكو بةِرَيزان ئيشارةتيان ثَيدا عورفيـةن  
ئـةو ثارَيزطايـة بـة ثارَيزطــاي شـةهيد ناسـراوة، بــة هةَلةجبـةي شـةهيد ناســراوة، واتـة نـةبووني هةَلةجبــةي          

ئَيمــة بتــوانني ئــةو نازنــاوة لــةو شــارة بســةنينةوة، هــةروةها        شــةهيد لريانــةدا مانــاي ئــةوة نييــة كــة      
ئيزافةكردنيشي هةر ماناي ئةوة نيية كة ئَيمة ثَيي دةبةخشني، بؤية ثَيشنيار دةكةين كة ناوناني ثارَيزطاي 

 عَيراق بدرَيتة دةنطدان، سوثاس._هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت كوردستان
 رلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 فةرموو كاك ساالر.
 
 

 بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ا تـازةي كـة ثَيشـكةش    وةكو لةم ثةرلةمانةدا عورفة راي سابت كة ليذنة دةيدا دواتر خبرَيتة دةنطدان، ئةو ِر
دةنطـدان، دواتـر   كراوة بة تايبةت ئةوةي ثةيوةنـدي بـة هةَلةجبـةي شـةهيدةوة هةيـة ثَيشـرت ئـةوة خبرَيتـة         

 ثَيشنيارة بنةِرةتيةكة يان ئةسَليةكة خبرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضةند ثَيشنيارَيك هةبوون، يةك ثَيشنيار نيية، يةكَيك لة ثَيشنيارةكان بريتية لةوةي كـة ناونيشـانةكة واي   
، ثَيشـنيارَيكي تـر هـةبوو    (عَيـراق _ة بة شاري ئاشيت هـةرَيمي كوردسـتان  ناوناني ثارَيزطاي هةَلةجب)لَي بَيت 

ــت      ــَيوةية بَي ــةم ش ــة ب ــة ناوةك ــةوةي ك ــتان    )ب ــيت كوردس ــةخيت ئاش ــة ثايت ــة ب ــاي هةَلةجب ــاني ثارَيزط ، (ناون
ناونـاني ثارَيزطـاي هةَلةجبـة بـة ثايتـةخيت ئاشـيت       )ثَيشنيارَيكي تر كـة ناونيشـانةكة بـةم شـَيوةي لـَي بَيـت       

ناوناني ثارَيزطاي هةَلةجبة )، ثَيشنيارَيكي تر هةبوو بةوةي كة ناونيشانةكة واي لَي بَيت (تاني عَيراقكوردس
، بؤيـة ضــوار ثَيشـنيار لــة ئارايـة، ئــةو    (عَيــراق_بـة ثايتــةخيت ئاشـيت و ثَيكــةوة ذيـاني هــةرَيمي كوردسـتان    

زطـاي هةَلةجبـةي شـةهيد بـة ثايتـةخيت      ناونـاني ثاريَ )ثَيشنيارةش لة ئاراية كة ناوي ثِرؤذةكة واي لَي بَيـت  
، ئةم ثَينج ثَيشنيارة لـة ئـارادان، ئـةو ثَيشـنيارةي كـة ليذنـةكان كرديـان        (عَيراق_ئاشيت هةرَيمي كوردستان

دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطي نـةهَينا يـةك بـة يـةكي ئـةو ثَيشـنيارانة دةخةينـة دةنطدانـةوة، بـةَلَي،          
 كاك رابوون.نوقتةي نيزامي هةية؟ فةرموو 

 فيق معروف:ؤبةِرَيز رابوون ت
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيار دةكةم، ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي خبرَيتة دةنطدانةوة، ئةطـةر لـة نيـوةي دةنطـدةراني زيـاتري      
 هَينا ئةواني تر نةخرَيتة دةنطدانةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا دةَلَيم، بةهار خان فةرموو.منيش و
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو ثَيشنيارانةي كراوة هيضيان ثشتطريي نةكراون لةاليـةن سـَي ثةرلـةمانتارةوة، هـةموو تةرحـةكان يـةك،       
 يةك بووة، لةبةر ئةوة ناكرَي خبرَيتة دةنطدانةوة و ئيعتيباري بؤ بكرَيت، سوثاس.

 ةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

خؤي ئةسَلةن لة هيض شوَينَيكي ثةيِرةويشدا ئةوة ئاماذة ثَي نـةدراوة كـة هـةر ثَيشـنيارَيك ثَيويسـت دةكـات       
سَي كةس ثشتطريي بكات، بة شَيوةيةكي عوريف رؤيشتووة جار بـة جـار ثابةنـد بـني ثَيوةيـةوة، بـة تايبـةتي        

( 21ردووة، ئَيسـتا تـةنها )  ن ثَيوةيـةوة كـة ذمارةيـةكي زؤر لـة ئةنـدامان قسـةيان كـ       ئةو كاتةنة ثابةنـد بـووي  
ثةرلــةمان قســةي كــردووة، بؤيــة هــةموو ثَيشــنيارةكان بــة نــةزةري ئيعتيبــار وةردةطــرين يــةك بــة   ئةنــدام
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يةكــةيان دةخةينــة دةنطدانــةوة كامــةيان دةنطــي زؤرينــةي هَينــا كؤتــايي بــة بابةتةكــة دةهــَييَن، كــاك ئــاري  
 نوقتةي نيزامي؟ فةرموو.

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

ناكرَيت، يةعين يةك بؤضوون خبرَيتة دةنطدانةوة مةرجي ئةوةش دابنرَي، يةعين مةشهود بكرَي بةوةي كة 
ية ثَيويستة ئةوة رةضاو بكرَيت بة %( هَينا ئةواني تر وةال خبرَيت، مادام كؤمةَلَيك ثَيشنيار هة51ئةطةر لة )

 راسيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةر وا دةبَيت كة ثَيشنيارَيك دةنطي هَينا خؤ نـاتواني جـارَيكي تـر ثَيشـنيارَيكي تـر خبةيتـة دةنطدانـةوة و        
رحيان كـرد كـة ناونيشـانةكة بـةم     بيطؤِري، بؤية ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدانةوة ئةوةي سَي ليذنةكة تة

عَيــراق(، بــةِرَيزان ئَيســتا _شــَيوةي لــَي بَيــت )ناونــاني ثارَيزطــاي هةَلةجبــة بــة ثايتــةخيت ئاشــيت كوردســتان 
( كـةس لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاس، كـَي     52دةخيةينة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة؟ تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة، )     

( كةس لةطةَل دانيية، زؤر سـوثاس، كةواتـة بـة زؤرينـةي دةنـط      8وة، )لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتة
ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي يةكةم، تكاية بيخوَيننةوة، كةواتة ئَيستا ناونيشاني ثِرؤذة بِريارةكـة بـةم   

 عَيراق(، فةرموو._شَيوةية )ناوناني ثارَيزطاي هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت كوردستان
 فريد ابراهيم: بةِرَيز د.ظااَل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 عَيراق، هةرَيم هةَلدةطريَي._يةكةم: ناوناني ثارَيزطاي هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت كوردستان

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

و، ئةمـة  كَي قسـةيةكي هةيـة لةسـةر ئـةم ناونيشـانة؟ ئةمـة مـاددةي يةكةمـة بـةِرَيزان، ئـةوة ناونيشـان بـو            
 ماددةي يةكةمة، دوو نوقتةي نيزامي هةية، كاك طؤران فةرموو.

 بةِرَيز طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤرينـة دةيـيَن ناضـية سـةر      ةوةيةعين ئةم ئسلوبي ئةوةي كة شتَيك ضـةند رةئيـةك هـةبَي دةخيةيـة دةنطـ     
ةرلـةماني كوردسـتان نامَينَيتـةوة، مـن منوونـةي      ئةوةكاني ديكة، هيض مانايةك بـؤ قسـةكردني ئةنـداماني ث   

ثةرلةماني عَيراقي باس دةكةم ثَينج رةئي هةبَي لةسةر بابـةتَيك هـةر ثَيـنج دةخرَيتـة دةنطدانـةوة دواتـر       
لةو ثَينج رةئية كام رةئي ئةكسةريةتة ئةوة ثةسةند دةكرَي، يةعين ئةم ئسلوبةية، ئةطةر وابَينت ئَيمـة بـؤ   

ةِرَيزتان رةئي يةكةم وةردةطرن لة ئةسَلةكةدا و دةخيةيتة دةنطةوة و دواتر رةئيـةكاني  قسة بكةين، ئةطةر ب
تــري ئةنــداماني ثةرلــةمان ناخرَيتــة دةنطــدان، دوايــي بةِرَيزيشــتان خؤتــان طوتتــان ضــةند رةئيــةك هةيــة    
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وني، رةئيةكان وةردةطرين، خؤ من لةوانةيـة موتةحـةميس نـةمب لةسـةر هـيض رةئيـةك، بـةاَلم ئسـلوبي قـان         
 ، زؤر سوثاس.نابَيت يةعين خستنة دةنطدان بةم شَيوازة نارَيكة لة ثةرلةمان

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــريو        ــةن راو ب ــان دةك ــةي خؤي ــةمان قس ــداماني ثةرل ــتان، ئةن ــةماني كوردس ــة ثةرل ــةين ل ــؤ دةك ــة طفتوط ئَيم
ــة رِ  ــان دةخةن ــووني خؤي ــة  بؤض ــةرطري ل ــايف خؤيانــة ب ــداني   وو، م ــةاَلم ئــةوة دةنط ــةن، ب ــان بك ــاني خؤي راك

اية ثةسةند دةكرَي، بِرياردان لـة ثةرلـةماني كوردسـتان بـة     ئةنداماني ثةرلةمانة يةكالي دةكاتةوة كة كام ِر
زؤرينةي سادةية، هةر بِريارَيكيش ثةسةندكرا دوايي ناتوانرَي جارَيكي تر ئةو بابةتة خبرَيتـة دةنطدانـةوة،   

نـاوخؤ هـةر مةسـةلةيةك، هـةر ماددةيـةك، هـةر ثِرؤذةيـةك خرايـة دةنطدانـةوة نـاكرَي           بـة ثَيـي ثـةيِرةوي    
 جارَيكي تر بة شَيوةيةكي تر خبرَيتة دةنطدانةوة، كاك فةرهاد نوقتةي نيزاميت هةبوو؟ فةرموو.

 بةِرَيز فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوي(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طؤران(م هةبوو، ضونكة من لةسةر عَيراقةكة دةنطم نةدا، هةرضـيةكيش )((   بةَلَي، منيش هةمان راي )كاك
 ثَيوةبَي دةنطي بؤ نادةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، كاك ساالر نوقتةى نيزامى فةرموو.باشة
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سـتنى مـافى   ، لـة ِرووى ثارا ند ِرةئيـةكى جيـاوازى لةسـةر هـةبىَ    ى بابـةتَيك كـة ضـة   لة كاتى خستنة دةنطدان

، كـةمرتين كـةس داواى كـردووة عورفـة لـةم ثةرلةمانـةى كوردسـتانةدا ئـةبَى ئـةو          بؤضوونَيك كة كةمينةية
ى ، بـةاَلم جـةنابت هـةر سـووربوو    َيتـة دةنطدانـةوة، عـةرزى جـةنابتم كـرد     مافة بثارَيزرَى ئةو لـة ثَيشـا خبر  

ن ، كة ئةمـة ئـةبَى ئةساسـةكةبَى ئـةخريتري    ليذنةى مةعنى خبرَيتة دةنطدانةوةلةسةر ئةوةى كة ثَيشنيارى 
ــةوة   ــة دةنطدان ــوون خبرَيت ــةمانى       بؤض ــوارةمى ثةرل ــةي ض ــةم خول ــريش ل ــاكانى ت ــار و ياس ــِرؤذة بِري ــة ث ، ل

نى ئَيـوةى بـةِرَيزة كـة بـة     ، بةاَلم ئةوة لة ئةستؤى ئيدارةداخؤشت موتةفيق بووى ئةوةمان كرد كوردستاندا
، لة كاتَيكدا يةك كـةس تـةعاروزى ئـةو    ( دةنط بَينَى52ةَلةجبةى شةهيد )ثايتةختكردنى ئاشتى ثارَيزطاى ه

، دةبــوو ئــةو دةنطدانــة ِرابطريابايــة ئــةو برادةرانةشــى لــة دةرةوةن   ؤذةيــةي نــةكردووة هــةموو لةطــةَلني ثِر
موومان ئـةم ثِرؤذةيـة ثةسـند    ة بـةَلكو بـة تَيكـِراي دةنطـى هـة     بؤ ئةوةى نةك بـة زؤرينـ   ،بهَينرَينة ذوورةوة

، هيوادارم ئـةو مةسـةلةى ثةيوةنـدى بـة دةنطـدانى ِرةئييةكانـةوة هةيـة لَيرةشـةوة ِرابطـريَى لةسـةرى           بكرَى
رد بـة زؤرتـرين دةنـط    بوةستني ِرايةكانى تريش خبرَيتة دةنطدانةوة وةكو ئةوةى كـاك طـؤران ئامـاذةى ثَيكـ    

 ، سوثاس.ثةسةند بكرَى
 



 47 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة دةركـةوت كـة   بةِرَيز كـاك سـاالر جـارَى هـةر لةسـةرةتاوة قسـةكانى بـةِرَيزت كـة كـردت لةسـةر ئـةو بابةتـ            
، ئةسـَلى بِريـارى ثارَيزطـارى هةَلةجبـة وشـةى شـةهيدى ثَيـوة        ِرؤذةكة، ضونكة ئةسَلى ثنوقتةى نيزامى نيية

ت بنووسـى ِراى خـؤت   ، نـاوى خـؤ  لكَينـرَى كةواتـة نيزامـى نـةبوو، ئـةبوو بـةِرَيزت ِراى خـؤت       ة بنيية تا ثَيو
، بةاَلم سةبارةت بةوةى كام ِرا دةخرَيتة ةكو نوقتةى نيزاميش بةشداريت كرد، ِرَيمان ثَيداى وِروونبكةيتةوة

كــة دوايــي ســَى لَيذنةكــة  ، بــةَلكو ئــةو ِرايــةى ثؤرتةكــةمشان نةخســتة دةنطدانــةوةدةنطدانــةوة ئَيمــة ِراى ِرا
ــةف  ــةرى موت ــةوة  لةس ــتة دةنطدان ــةوةمان خس ــوون، ئ ــةمانى    يق ب ــؤ ثةرل ــات ب ــةوةى ك ــؤ طَيِران ــتيش ب ، بةِراس

هةيـة  كوردستان ئةبَى ِرايةك كة زؤرينةى لةطةَلداية ئـةبَى ئـةو ِرايـة خبرَيتـة دةنطـةوة ئةطـةر نـا جـارى وا         
ِراى خؤيـان دةربـرِبن هةريـةك لةمانـة ئـةم ِرةئيانـة       ، ئةطـةر هةريـةك لةمانـة    هةشتا ثةرلةمانتار قسة ئـةكا 

، ِريارةكان لة ثةرلةمانى كوردسـتان خبةينة دةنطةوة كاتَيكى زؤر زؤرمان ثَي ئةضَى بؤ ثةسندكردنى ثِرؤذة ب
 دكتؤرة ِرَيواز فةرموو.

 :بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حسني
 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث

، بـةاَلم ثرسـيار ئةكـةم ئَيمـة لـةناو قاعةكـةدا       وِرَيكامنان باسـيان كـرد  لةى كة هامن ناضمةوة سةر ئةو جةدة
 ( دةنطى هَينا .....53، ئَى بةشكو ئةوةى تر )( بة زؤرينة حسَيبة52ذمارد؟ وا )( كةسني؟ ئةوةتان 104)

 
 ن:.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمابةِرَيز د

، ضــونكة بِريــار لــة ثةرلــةمانى كوردســتان بــة ازامــى نييــة بــةِرَيز دكتــؤرة ِرَيــوئةمــةش ديســان نوقتــةى نيز
ــةق   ري، بةزؤرينــةى ســادةى ئامــادةبووان ئــةدرَيت زؤ نــةى ســادةى ئامــادةبووان ثَيويســتى بــة زؤرينــةى موتَل

 نيية.....
 :بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حسني

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( 53ينـةى ئـةوان ئةكاتـة ضـةند؟ ئةكاتـة )     زؤر ،( كةس لـة ذوورةوةن 107، طرنان ئَيستا )يةك ثرسيارم هةية

 كاك دكتؤر بِروا بكة مةبةستم هيض شتَيك نيية.
 ن:.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمابةِرَيز د 

 باشة بِريار بة زؤرينةى سادة ئةدرَى دكتؤرة ِرَيواز نوقتةى نيزامى نيية، كاك دَلشاد شعبان فةرموو.
 :بةِرَيز دَلشاد شعبان عبدالغفار

 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
ــةل ــة مةس ــةلةيةكى تةكنيكيي ــدان مةس ــة     ةى دةنط ــدان ب ــة دةنط ــةبوو دةخرَيت ــى ه ــةر دوو ِرةئ ــةعنى ئةط ، ي

، بـةاَلم ئةطـةر زيـاتر لـة دوو ِرةئـى هـةبوو يـةعنى زيـاتر لـة دوو          نةى دةنط ِرةئييةك ثةسةند دةكـرىَ زؤري
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هـةر هـةموو ئؤثشـنةكان لَيـرةدا ئيـدرا        ،)ئؤثشن( هةبوو ئةوة بةو جيهازةى ئةليكرتؤنى ضارةسةر دةكـرىَ 
نـةك يـةك    ،َى خبةينـة دةنطـدان  هـةر هـةموو ئؤثشـنةكان ثَيكـةوة دةبـ      ،يةكَيكيان ئيختيار دةكةين ،دةكرَى و

 ، زؤر سوثاس.يهازى ئةليكرتؤنى ضارةسةر دةكرَى، ئةمةش بة جبةيةك
 :نبةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

، ضـونكة كَيشـةى   ئَيسـتا بـة ئَيمـة ضارةسـةر نـةكراوة     ى ئـةليكرتؤنى بةداخـةوة تـا    زؤر سوثاس جارَى جيهـاز 
اضوون بؤ ئةوة بكـةين  ، بةدوادر ئيشيش نةكا ناضار بني بيطؤِرينلةوة دةضَى ئةسَلةن هة ،طةورةى تَيداية و

كــام ِرا  ،وة، بــةاَلم ســةبارةت بــة بِريــاردان لةثةرلــةمانى كوردســتان ِرا بــة ِرا ئةخرَيتــة دةنطــة ضــؤن دانــراوة
، بــةِرَيز كــاك ِرابــوون معــروف ند دةكــرَى لــة ثةرلــةمانى كوردســتانزؤرينــةى ســادةى هَينــا ئــةو ِرايــة ثةســة

 فةرموو.
 :بةِرَيز ِرابوون توفيق معروف

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يـةكرت  ، دوو ِرةئـى جيـاواز ئةطـةر    دةنطدان لةسةر ِرةئيـة جياوازةكـان  جؤرَيك خراث تَيطةيشنت هةية لةسةر 

ا دةبَيتـة رةئـى سـابت    بؤ ئةوةى كامةيان زؤرترى هَينـ  ،ِرةتنةكةنةوة دةكرَى هةردووكيان خبةنة دةنطدانةوة
نَى ئةوةى ديكـة  ، بةاَلم ئةطةر دوو ِرةئى يةكرت ِرةتكةنةوة ئةو ِرةئييةى زؤربةى ئامادةبووان دَيبؤ ثةرلةمان

ناو ثةسند بكـةين مـادام نـاوى يةكـةم زيـاتر لـة نيـوةى         ، ضونكة خؤناتوانَى لةو هؤَلةدا دووكؤتايي ثَيدَينَى
دةكــةم  ، بؤيــة مــن داوادةبنــةوةتــر خؤبــةخؤى ِرةتئامــادةبووانى ناوهؤَلةكــةى بةدةســت هَينــاوة ِرايــةكانى  

 ، زؤر سوثاس.بضينة سةر موناقةشةى بةندةكان يةكسةر ئةم بابةتة كؤتايي ثَيبهَينني و
 رلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 ، كاك ابو كاروان فةرموو.سوثاس
 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن ) ابو كاروان(:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
، تة هةموو ِراكـان خبرَيتـة دةنطـةوة   ثَيويس ، تى ئةطةر لة دوو ِرايي زياتر بوو، بةِراسمنيش لةطةَل ئةو ِرايةم

ئــةوةى كــة كــرا لــة عــورفى  ةبَى ببَيتــة قــةرار، يــةعنىدذيــش دةنطنــةدرَى هــةر كــامى زؤرينــة بــوو ئــةوة ئــ
، لة عورفى كؤنطرة و كؤنفرانسةكان هةموو ئةو خةياراتانـة ئةخرَيتـة دةنطـةوة ئـةوةى زؤرتـرين      ثةرلةمان

 ئـةوةى ئاطـام  بـةرةمسيات  ، : مـن بةِراسـتى تَيناطـةم   ، دووو دةنـط دَينـىَ  دةنطى هاورد لةناو ئةو خةيارانة ئـة 
الئــةدرَى؟ مــن ئةمــةوَى ئــةو  ، ئَيســتا بؤضــى هؤكارةكــة ضــية ئــةوةى لــَيةهيدة تــةنهالَييــةتى هةَلةجبــةى شــ

، بـةاَلم ئةطـةر لـة    م، قائيمقامي هةَلةجبةية طرفت نييـة ثرسيارة بكرَى ئةطةر هةر لة دةزطاكان ناوى قائيمقا
 ، زؤر سوثاس.شةهيد بَى بؤضى الى ئةدةين ئَيمةهةموو ِرةمسياتى حكومةت هةَلةجبةى 

 د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز

 ، كاك عمر عينايةت فةرموو.سوثاس
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 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لـة  و 1999 يسـالَ  ةى سـةرؤكايةتى هـةرَيم، لـة بِريارةكـةى ثةرلـةمان     بؤ بةرضاو ِروونى هةمووتان لة بِريارةكـ 
 وشةى شةهيد ثاشطرى نييةو ئةو وشـةى  ،ةى هةَلةجبة هاتووةتةنها وش 16/3/2013بِريارى سةرؤكى هةرَيمى 

 ، زؤر سوثاس.ئيداريشةوة شةهيد بةكار ناهَينني ، لة ِرووىشةهيدة تةنها لةناو خةَلكا باسة
 :.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د

 كاك شوان قةاَلدزةيي فةرموو.
 :شوان قةاَلدزةيي(د. باوةمري ) مصطفىبةِرَيز عمر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هـةتا ئـةوةى سـةرؤكايةتى     ، بةاَلم دةكرا خؤ ئَيستا بكرابا ياسائَيستا وشةى شةهيد عورف بووبَيت ئةطةر تا

ــةرَيميش ــة ه ــةرؤكايةتى حكوم ــة     تيش، س ــةى ش ــا وش ــة ياس ــةمان ب ــاتا ثةرل ــةوة كارةس ــةعنى ئ ــة ، ي هيدى ل
 تَييدا نيية بؤ ياسا نيية .... ، بةياسا سةندراوةتةوة كاكةهةَلةجبةى شةهيد سةندةوة

 : .يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د
ــَى نــابَى بــة هةَلةجبــةى      شــةهيد بــوترَى باشــة جــارَى لَيــى نةســةندراوةتةوة هــيض ياســايةك دةرنةضــووة بَل

خؤتـت  ، لة جَيى خؤتةوة بةِرَيزت ِراى شوان ناكرَيت لة خؤتةوة قسةبكةيتكاك  ،باشة)هةَلةجبةى شةهيد( 
 ، مامؤستا هةورامان فةرموو.ويست ناكا دوايي تةعليق بدةيتةوةلةبةر ئةوة ثَي ،وت

 :بةِرَيز د. هةورامان محة شريف )طةضَينةيي( 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةم خةَلكى شـارى هةَلةجبـةى   ، بؤ ئةوةى يلتزامَيكى مَيذوويي و ئةخالقييةمن لة ِراستيا ئةوة بَلَيى وةكو ئ
هةم طة  كوردستان بة طشتى حاَلى نةبن كة بِريارى ثايتةختى ئاشتى بؤ شارى هةَلةجبةي شـةهيد  ، شةهيد
تكـا دةكـةم كـة ئـةو مةوزوعـة       ،( ئةنـدام ثةرلـةمان  111( ئةندام ثةرلةمان دةنطى ثَيـداوة لـة كـؤى )   52تةنها )

، ضـونكة ئـيعالم   بـدةنىَ  ةموو ثةرلـةمانتاران دةنطـى  ، بـؤ ئـةوةى هـ   ى لوبى بِريارةكة بيخـة دةنطدانـةوة  ئةسَل
، ضونكة هةَلةجبة كوشتةى دةسـتى ئـةم   ( ئةندام ثةرلةمان دةنطيداوة52) بؤ ئةوةى كة تةنها ،دةخيوَينَيتةوة

خـة دةنطدانـةوة بـؤ    يئـةوة روبعـة قةرنَيكـة بةِراسـتى ، تكـا دةكـةم ئـةو مةوزوعـة ب          ،جؤرة ملمالنَيية بووة
ثةرلــةمان بــوو بــة  ( ئةنــدام52ةجبــة تــةنها بــة دةنطــى ) ئــةوةى ئــةو لــة ثرؤتؤكــؤليش وا نةنووســرَيت هةلَ 

 ، سوثاس.ثايتةختى ئاشتى
 :.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د

، بِريارةكة نةخراوةتة دةنطدانـةوة  ثِرؤذة ،باشة مامؤستا هةورامان جارَى كؤى ماددةكانى ترى ثِرؤذة ياساكة
، بــة نووســراو ئاِراســتةى َلكى هةَلةجبةيــة لَيــرة دانيشــتوونى خــةبــؤ زانيــارى بــةِرَيزتان ئةمــة ِراى نوَينــةران

 :ة كة بةِرَيز ناوةكانيان ئةمانةنئَيمةيان كردوو
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 / قائيمقاموربةِرَيز ئةركان حةسةن غف -

 / سةرؤكى شارةوانى بةِرَيز خدر كريم حممد -

 / كةسايةتى هةَلةجبة شَيخ عزالدين قاهربةِرَيز شَيخ  -

 / جَيطرى سةرؤكى شارةوانى فةرة بةِرَيز كوَيستان ئةكرةم  -

 / ضااَلكى كؤمةَلى مةدةنى بةِرَيز دالوةر ياسني -

، بـةاَلم ئـةو نووسـراوةيان    َيرةن خؤيان ناتوانن قسة بكـةن ئةوانة نووسراوَيكيان بؤ ئَيمة ناردووة ئَيستا كة ل
تَيدانييـة تـةنها    كـة ئـةَلَين هةَلةجبـة بـة ِرةمسـى وشـةى شـةهيدى        ،ئاِراستةى دةستةى سةرؤكايةتى كـردووة 

انيش دةنطدانةكـة زؤر ئوسـوَلى   سـةبارةت بـة دةنطـد    ،بؤية هيض طرفتَيك لةو بابةتة نييـة  ،بةكار دةهَينرَيت
( ئةندام ثةرلةمان ئَيستا لـة ذوورةوةن ئـةو بِريـارة زؤرينـةى موتَلةقيشـى هَينـاوة       88، بؤ زانيارى ئَيوة )بوو

 نة سةر ماددةى يةكةم فةرموو دكتؤرة ظااَل.، ئةضيك كة ثَيويستى بة زؤرينةى سادةيةكاتَي
 :بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراهيم

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
جبـة بـة ثايتـةختى    ناونانى ثارَيزطـاى هةَلة ماددةي يةكةم: ، وة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةماندووبارة بيخوَينينة
 واتة هةرَيمةكة حةزف دةكرَيت. ،عَيراق( -)ئاشتى كوردستان 

 : .يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمانَيز دبةِر 

كَي قسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ تةنها دوو ناو ناوى خؤيان نووسيوة بةِرَيز على حةمـة صـاحل ، بـةِرَيز    
 فةرموو كاك على. ،عمر عينايةت

 :بةِرَيز على حةمة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةنيا بــةك    ــتان بةت ــةى كوردس ــة وش ــارة ئَيمــة ك ــةوةار ئــةهَينني ِرؤذئــاوا ئةطرَيتــةوة دي ــةاَلت ئةطرَيت  ،، ِرؤذه
نها نوَينــةرى يــاخود تــة ،ئايــا ئَيمــة نوَينــةرى هــةر ضــوار ثارضــةكةى كوردســتانني   ،بــاكووريش ئةطرَيتــةوة

يـاخود باشـوورى كوردسـتان     ،يـان هـةرَيمى كوردسـتان بـةكار بهَينرَيـت      ،، دوو حاَلةتـة باشوورى كوردستانني
رى كوردسـتان بَيـت ئةمـة    و، ضونكة هةَلةجبةش لة بنةِرةتدا ئـةبَى بـة تـةنيا نوَينـةرى باشـو      بةكاربهَينرَيت

، حاَلةتَيكى ديكةشى ئةوةية ئةطةر ئَيمة لة ئايندةشا ببني بـة دةوَلـةت كـة ئـةمن هـةر ِرةئـم وايـة        حاَلةتَيك
، خوَيندنةوةيـةكى  بَيتَيت خوَيندنةوةيـةكى ترمـان هـة   ضونكة ئـةب  ،ئةبَى دةوَلةتى كوردستانى باشوور بَيت

، نـةوةكو كوردسـتان بـة    مـة تـةنيا ئـةم ثَيـنج ثارَيزطايـة باشـوورى كوردسـتانة       ، كـة ئة واقيعى ترمان هةبَيت
 ةكةم.دسوثاستان  طشتى؟

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيز كاك عمر عينايةت فةرموو.زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز عمر عينايةت حةمة
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

ئـةَلَى بِريارمانـدا بـةوةى شـارى      ،، مادام ئةمـة بِريـارة  داِرشتنةوة قسة لةسةر ئةوة ئةكةممن تةنها لة ِرووى 
يةعنى ئةبَى لَيـرة ناونـانى ثارَيزطـاى هةَلةجبـة      ،ةـعَيراق( -هةَلةجبة )ثايتةختى ئاشتى هةرَيمى كوردستان 

، بـة ِرةئـى مـن بـةم شـَيوةية بنووسـرَى       ةطةَل بِريارةكـان نايةتـةوة  ستان لبة ثايتةختى ئاشتى هةرَيمى كورد
نـاكرَى ناونـانى   رَى، ة بـةو شـَيوةية بنووسـ   ـعَيراق(ـ  -شارى هةَلةجبة )ثايتةختى ئاشتى هـةرَيمى كوردسـتان   

ــارة    ة بامســان كــردووة نــاوى ثِرؤذةكةيــة،  لةســةرةو ــة خــوارةوة جــارَيكى تــر دووب يــةعنى نــاوى ثِرؤذةكــة ل
 ، سوثاس. ـعَيراق( -لةبةر ئةوة بوترَى شارى هةَلةجبة )ثايتةختى ئاشتى هةرَيمى كوردستان  ،بووةتةوة

 : بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
 ، ليذنةى ياسايي.باشة، دةست خؤش

 :بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

)ثايتـةختى ئاشـتى    ،حـةزف دةكـرىَ   هةرَيمةكـة  ثايتةختى ئاشتى، ثارَيزطاى هةَلةجبة ثَيشنيارةكةى ثةسندة
 . جَيي دةطرَيتةوة عرياق( -كوردستان 

 : بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
، باشــة ثَيشــنيارةكة بيخوَيننــةوة بــؤ ئــةوةى  ذنــةى نــاوخؤ شــتَيكتان هةيــة لةســةرى، ليذنــةى ثَيشــمةرطة لي

 بيخةينة دةنطةوة.
  فريد ابراهيم:بةِرَيز د. ظااَل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 .ةعَيراق -ثارَيزطاى هةَلةجبة ثايتةختى ئاشتى كوردستان 

 : بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
َى ، كـَى لةطـةَلى نييـة؟ كـةس نييـة لةطـةَلى نـةب       ( كـةس لةطةَليـةتى  81بةرزكاتـةوة؟ ) كَى لةطةَليةتى بادةست 
 ، ماددةى دووةم.ةسةندكراكةواتة بة كؤى دةنط ث

 بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ــكردنى      دووةم ــة ثةخش ــةت ب ــيمى تايب ــةوةو مةراس ــؤِر و كؤبوون ــؤنفرانس و ك ــدارةكان ك ــة ثةيوةندي : اليةن
 فةلسةفة و ِرؤشنبريى ئاشتى لةو ثارَيزطاية سازدةكةن.

 : ةمانبةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل
 با دةستى بةرز بكاتةوة. ،كَى وتووَيذ لةسةر ئةو ماددةية دةكات
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 :ن قادر عارف / سكرتَيرى ثةرلةمانبةِرَيز فخرالدي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

جميـد، عبـاس غـزا ،     حياة، مارة بؤ طفتوطؤكردن )ئارى هةرسني ، حممد علىئةم ناوانة ناويان الى ئَيمة تؤ
جوهر، مروان طةاَلَلى، ِرابوون معروف، بةهار عبـدالرمحن، بـةهزاد دةروَيـش، مـنرية     فرسةت سؤفى، فرحان 

 .امساعيل( شكرية، ، عمر عينايةتايوب ، مدينةجودت، شَيركؤ على، حاجى كاروان
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيز كاك ئارى هةرسني فةرموو.زؤر سوثاس
 لرحيم )ئارى هةرسني(:بةِرَيز ئارى حممد عبدا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤضـوونَيكم هةيـة    ،بةاَلم خؤ ئةَلَين )زةرةر لـة نيـوةى بطةِرَيتـةوة(    ،، منيش لةطةَلى نةبوومشتةكة ِرؤيشت

ــاخود مـــ   ــاَلى دووةم يـ ــةر خـ ــَيم لةسـ ــرتى بَلـ ــةر باشـ ــة   اددةى دووةم ئةطـ ــةلةى اليةنـ ــة مةسـ ــةميان لـ ، يةكـ
ضـونكة زؤر   ،مـن حـةق بـوو ئـةم اليةنـة ثةيوةنديدارانـة تـةعريف بكـرَين         ثةيوةنديدارةكان بـة بؤضـوونى  

، مةسةلةيةكى تر بوونى وشـةى فةلسـةفة   وةتى كَيية، نازانني اليةنى ثةيوةنديدار بةتةوامةتاتي و طشتطرية
ضوونى من ئةمة بـؤ مـةجاالتى بَلـَيني كلـوبَيكى سـةقافى ئةوانـةى كـة        وب، بةلةمةيا فةلسةفة يةعنى جيهان

، بـةاَلم لَيـرة مـادام ماددةيـةكى قانونييـة لـةماددةى       بوارى ذياندا ئةمة قةيناكـة  ني توَيذينةوة ئةكةن لةبَلَي
هاتنى كةليمةى فةلسةفة ئةيكات بة دةقَيكى ئةدةبى زياتر هةتا قورسايي دةقَيكى قانونى بداتَى ،  ،قانونيدا

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، مامؤستا مةروان طةاَلَلى فةرموو.سوثاسزؤر 
 وان طةاَلَلى(:بةِرَيز حسني امساعيل حسني )مةر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
اد بكرَينت بـة ِرةئـى   ئةو سَى خاَلةى بؤ زي ،( ئةوانة كؤتايى بة قانونةكة دَينن4( و )3لةبةر ئةوةى ماددةى )

: دووةم ش بكــرَينت بــؤ ئــةوةى بــةس خاَلَيــك نــةبَينت.: خــةاَلتى ئاشــتى لــة هةَلةجبــة ثَيشــكةمــن يةكــةميان
 نوَينةرى قوربانيانى كارةسـاتى كيميابـاران موشـارةكةيان ثَيبكـرَينت لـة كـؤِر و سـيمينار و كؤبوونةوةكانـدا.        

 ، سوثاس.(15ز كردنى شارةكة بة ِرَيذةى )%: سةوسَييةم
 : بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 ، بةِرَيز كاك ِرابوون فةرموو.، زؤر سوثاسنَيرة بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكانبثَيشنيارةكانت 
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 بةِرَيز ِرابوون توفيق معروف:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةى لةسـةر  زانـةكامنان بـا باشـرت قسـ    ، هةسـتدةكةم ثةخشـكردن زمان  تَيبينيةكةم لةسـةر وشـةى ثةخشـكردنة   
نادات لةو سياقة لـةو   دةكةم ثةخشكردن لةوَى ماناى باَلوكردنةوة، بةاَلم ئةمن هةستبكةن ِراى خؤيان بَلَين

، بابـةتى وشـةى فةلسـةفةش    بَلَين تايبةت بة باَلوكردنةوةى ، بؤية ثَيمواية لةجياتى ثةخشكردنكؤنتَيكستة
، بـةاَلم هـةروةكو   لـة حوجةكـةمان تؤزَيـك جيـاواز بـني      بؤ البردنةكةى هاوِراى بةِرَيز ئارى هةرسينم ِرةنطة

فةلسةفة بةو مةعنايةى لَيرة بـةكار   ، بةتة بابةتَيكى قانونى زؤر جدييةكيد دةكةمةوة كاك ئارى ئةو باتةئ
، بةاَلم مادام وشةكة لة بنةِرةتةوة كوردي نييةو هةر بؤخؤى مـةعناى  تووة لةزمانى ئينطليزيش بةكاردَىها

فــت و موناقةشــاتى زؤرى ى طربؤخــؤ ،وشـةكة بؤخــؤم فةلســةفةم خوَينــدووة مانــاى وشـةى فةلســةفة ضــيية  
بـا  ، ئاشـتيش لـةوَى   ريى، لَيرة لـةجياتى وشـةى فةلسـةفة دةكـرَى بَلـَيني ثـةيام ئـيرت ثـةيام و ِرؤشـنب         لةسةرة

م ، هةسـتدةكة بكرَيتة ثَيكـةوة ذيـانى ئاشـتيانة    ئاشتى لةوَىزمانزانةكان قسةى لةسةر بكةن، كورديزانةكان، 
 ، زؤر سوثاس.مانايةكى كوردى زؤر دةقيق نيية

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، بةِرَيز دكتؤر حممد على فةرموو.زؤر سوثاس

 بةِرَيز د. حممد على ياسني:
 بةِرَيز سةرؤك ثةرلةمان.

ديسان ئةم تووشى بابةتَين تيؤرى و نةزةرى دبني ظَيرةدا كو طةلةك دطةل ثَيكهاتة و دطةل ناظةِرَوكا بابةتى 
( ئاظاكرنا pice buildingئةم ل هةَلةجبةدا كار بؤ هندَى بكةين كو سَي قؤناغَيت ) ذَيك دويرن ، دظَينت

(يان كؤ postromatic( ، ) pice keeping( ِراطرتنا ئاشتيَى ، حاَلةتَى )pice keepingئاشتيَى ، )
تراما( هةَلةجبة يا د حاَلةتةكَيد دةرباز بوى كؤ تا نهؤ ذى تةعامول دطةل نةهاتية كرن هةَلةجبة د )

دةربازبوى هةَلةجبة يا د هةظِركييةكا مةزنا شةِريدا دةرباز بووى ، دظَينت ثالنةك هةبينت كو ذ ئالييَي 
ثةروةردةى و ئالييَي ثَيكظة ذيانا ظان مرؤظا كار بهَيتةكرن دطةل ظان مرؤظا َين كو تووشى)تراما( بووين 

َيرةدا جهَى وَى بَيتةكرن كؤ ئاظا كرنا ئاشتيَي و تووشى نةهامةتيةكا هندا مةزن بووين، بديتنا من ئةطةر دظ
  )تراما( قؤناغا ثشتى )تراما( ِراطرتنا ئاشتييَي و كاركرن بؤ ثِرؤسَيسا سةرةدةرى كرن و ِرةفتاركرن دطةل

 َيدا و، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عباس غزالي فةرموو.
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 ز عباس غزالي مريخان:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةراستيدا ماددةي دوو سنوورداردكةت، يةعين اليةني ثةيوةنديدار   بكرَيـت   نـةكرَيت دةبَيتـة ياسـايةك     
ئةو دبي لةبةر هةندَي هةروةكو زؤر بابةت دَيت كو دَيتة باس كرن وةكو  براي بةرَيزم مةال مـةروان باسـي   

بة رةئي من ئةو ماددة نةبَينت هيض لة وةزعةكة نـاطؤِرَينت، مـاددةي دوو حـزف بكـرَينت     كردووة ئةواني تر 
ثايتةتةخيت ئاشيت كوردستاني عرياق كافيـة ئـةم مـاددة ثَيويسـتة، ضـونكة ئـةو جـارة ضـونكة شـيت تـريش           

ان، دةبَينت لة رؤذي ئاشتيدا ثةرلةمان جةلسةي ثةرلةماني ئةبةسيَت، حكومةت جلسـةي ئةجنومـةني وةزيـر   
وةزارةتي ثةيوةنديدارةكان لةوَي بكةن  هةموو خاَلن زياد دةبَي يان دةبَي هةر نةبَيت يان دةبَيت زؤر خالي 

 تر زياد بن لةطةل رَيزماندا . 
 بةرَيز د.يوسف حممد صادق /سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو: عثمانمنرية  زؤر سوثاس،
 :علي عثمانبةرَيزمنرية 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكةم دثَيشـنيار  ،قسـة لةسـة ئـةوة بكـةم لةطـةَل اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان        ي دووةمـدا ن ئةمـةوَي لـة مـاددة   م

كلتوري و مةراسيمي تايبةت بة ثةخش كردني فةَلسةفةو رؤشنبريي ئاشيت كؤنفرانس و كؤرو كؤبوونةوةي 
ئةمـة   ،بؤ زيـاد بكـريَ   (ريكلتو)واتة مةبةستم ئةوةية لةدواي كؤبوونةوة وشةي  ،لةو ثارَيزطاية ساز دةكةن

طةيةكي بـؤ زيـاد بكـرَي كـة ثَيشـنياري      ا بِردثيشنيار ئةكةم كة لة ماددةي دووةم :خاَلي دووةم ،خاَلي يةكةم
بةشَيكي زؤر لة ئةنـدام ثةرلةمانةكانـة تيايـدا جَيطـة بكرَيتـةوة،  ئـةو سـَي ثَيشـنيارةي بـةرَيز كـاك عمـري            

باجي دةرامـةت بـة   نيشتوواني سنووري ثارَيزطاي هةَلةجبة لة حاجي عينايةت باسي كرد وةكو بةخشيين  دا
هـةروةها هةوَلبـدرَي وةزارةتـي     ،وةدجةيـةكي سـاالنةي تايبـةت بـةم شـارة     دابني كردنـي بو  % و،50رَيذةي لة 

ثشـتطريي تـةواوي قسـةكاني     َيندكاران بةرَيتة ئةم ناوضـةية و، ثةروةردة رابسثَيردرَي بؤ طةشيت زانسيت خو
ستا هةورامان ئةكةم بة داماَليين شاري هةَلةجبة لة هةموو جؤرة ضةكَيك، ثَيويستة لـة مـاددةي   بةرَيز مامَو

 .                                                ، سوثاسا بِرطةي دووةمي بؤ زياد بكرَيت ئةم خاَلانةي تياية جَي بكرَيتةوةددووةم
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك فرست. زؤر سوباس
 د. فرست صؤيف علي:بةِرَيز  

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةي مةبةسيت ئَيمة لَيـرة لـة شـاري هةَلةجبـة وةكـو شـاري ثايتـةخيت ئاشـيت بناسـَينني ئامـاجنَيكي           

ش زؤر ثَيشـنيازيان  ةهةموو ئـةو  بةرَيزانـ   و كؤِرو كؤبوونةوة و، سةقايفتةنها لة اليةني كلتوري،  ،طةورةترة
ئَيمة بؤ ئةوةي دةرطا بهَيَلينةوة هةَلةجبـة وةكـو    ئةو قسةيةي كاك عباس غزالي دةكةم،بؤية ثشتطريي ، كرد
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طرَيبةسـيت   ،و ئةوانـة (و ظيَينـا  ظةوةي كاك د.شَيركؤش باسي كـرد )جنـيَ  ثايتةخيت ئاشيت بَيت هاوشَيوةي ئ
لةسةر ئاسيت ديكةش حترني شـةِرو   بكرَي و،اهاتوودا تَيدا ئاشيت و ثةناننامةي طةورةي نَيو دةوَلةتي لة د

بكةين لةوانةية ئةم بابةتة ببَيتة سَي مـاددةش، بؤيـة   ئيزافة  ئةطةر بَيتو ذَي  و،جارَيكي تر خوَيين لَي نةِر
ماددةي دوو بة تةواوي هةَلبطريَيت يةكسـةر بضـينة سـةر مـاددةي سـَي،       ينةوة و،دةرطايةكة بة كراوةيي بهَيَل

و وردةكـاري   تفاصيلضونكة بِريارةكة عيربةتةكةي تةنها لةوة داية ئَيمة دةيكةينة  ثايتةخيت ئاشيت دواتر 
ء )بنــادانكردنــةوةو بنيادنانــةوةي ئاشــيت لةســةر ئاســيت ئاوة، ســةقايفلةســةر ئاســيت نــاوةخؤ، لةســةر ئاســيت 

اق بــة تةفاسـيل وردةكاريةكــةي  هــةموو ئةوانـة لةسـةر ئاســيت عـري    ةتي و،و لةسـةر ئاســيت نَيودةولَـ   السام(( 
كردنـي ئاشـيت هةَلةجبـة     يـةعين واي لَيـدَي ثايتـةخت    ،ضونكة ئَيستا بة بووني مـاددةي دووةم  ،بةجَيبهَيَلني

 .، زؤر سوباسدةكرَيتةوة بؤ اليةنةكي موعةيةنكورت 
 بةرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 اروان( فةرموو.زؤر سوثاس، بةرَيز كنعان جنم الدين)حاجي ك
 كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(: بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطـةر بكـرَي مـن نـازامن      ،ام، بةس يةك ثَيشنيارم هةية وةكو ماددة(دد.فرست)ايةكةي منيش هةر لةطةل ِر

طةكانـة ثَيـي   موستةلةحةكة بة ديدي كورديةكةي ئةبَيتة ضي لة مةككة ثَيي ئةوترَي )بلد احلرام( يا لة مان
مةسـةلةن كوشـتين تيـا حـرام كـراوة ئـةوة لـة كـاتي ديـاري           ،ئةوترَي )شهر احلرام( ئةو مانطة يا ئةو مةككة

نـازامن ضـةنَي ئـةتوانن     ،ئةطةر بة برطةيـةك ئـةوة بكـرَي لـةرووي ياسـايةوة      ،كراوة يا لة شوَيين دياري كراو
كي كوردي بـَي يـاخود بـة عـةرةبي مبينيتـةوةى       حرنةكة موستةلةحَيةدايربَيذن، حتريم كردني شةِر ئيرت ت

 سوثاس. لةوة ئةضَي شتَيكي باش بَي، زؤر، ببَيتة ماددةيةك
 بةرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيز د.شَيركؤ فةرموو.
 : مصطفىبةريَِز د.شَيركؤ جودت 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كــة ئــةو ماددةيــة تــةعريفي  ئــةو ضــاالكي و بــة ئاشــيت بــوون  ،َينَيتــةوةم ئــةم ماددةيــة مبمــن لةطــةَل ئــةوة
اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان   مسـووليةتةكي بـةرةو روو     ةي شةهيدا ئةبَي بطرَيتة ئةسـتؤي،  ثارَيزطاي هةَلةجب

ئةبَيتةوة، ضونكة لة مـاددةي سـَي ئـةَلَي ثَيويسـتة لةسـةر ئةجنومـةني وةزيـران ئـاوا يـةعين ئـةوةي ثَيشـرت            
ةني اليـ  ة بـؤ ئـةوةي بزانـَي لـةماددةي سـَيي     ةي دوو مبَينَيتـةو دبؤية ئةوة ثَيشنيار ئةكةم ماد ،بةجَي بكاجَي

طانة لة مـاددةي دووةم  ؟ ثَيشنيار ئةكةم ئةم بِرت  ئيلتزامَيك دروست بكا جَيبةجَيكار ضي جَيبةجَي بكا و،
ت بَي بؤ بة هَيز كردني بة ئاشيت كردنـي،  كة برييت بَي لةو ضاالكييانةي لةو بريارو هةنطاوانةي كة ثَيويس

 .و ناوناني بة ثايتةخيت شةهيدانبة ثارَيزطاي هةلةجبةي شةهيد
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. بِريــارداني هــةتا هــةتايي بــؤ نةهَيشــتين شــةِرو كوشــتار لــةو ثارَيزطايــة ئةمــة لــةرووي مةعنويــةوةش لــة  1
ثراكتيكـي هةيـة لـةرووي     بوعـدي  يـة و، عنـةوي هة ةوعـدي م ، وةكـو بامسـان كـردووة شـتةكان ب    ثَيشةوة بَي

 ن.جةمعي  هةمووما َيكي دةستةياربَي شانازيةكي طةورةية كة ببَيتة بِر وةمةعنةويشة
 و كؤنفرانس خؤي لة ئةسلي ماددةكةدا هةية موجودة مبَينَيتةوة .. ساز كردني كؤِر2
َي لـــة . بةشـــداريكردن لـــة كـــؤِرو ئـــةو كؤنفراســـة جيهانيانـــةي كـــة بـــؤ ئاشـــيت ســـاز دةكرَيـــت وةك يـــةك 3

 .نةوةئَيمة جةخت لة سةر ئةوة بكةي ،ثايتةختةكاني ئاشيت لة جيهاندا
قـةرار بـووني ئاشـيت يـةعين     ني تري ئاشيت لةجيهاندا وةكو بةر. هةماهةنطي هاريكاري لةطةَل ثايتةختةكا4

نـةك تـةنها لـة سـنووري ئـةم      َي لةسـةر ئاسـيت جيهـان    بـؤ ئـةوةي كـة رؤَل بـؤ ئاشـيت بطَيـرِ       ،خةتَيكي هـةبيَ 
 .ناوضةية

دةسـتة جيهانييـةكان داوايـان لـَي      ة. كؤتايي نةتةوة يةكطرتووةكان زؤرَيـك لـة مـرؤظ دؤسـتان لـة رَيكخـراو      5
داوا بكـرَي كـة بودجـةي     ،بكرَي بة ثَيي عيالقاتي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان و ثةيوةندييـةكاني تـرةوة    

ي ئاشـيت  يت بـؤ زؤرَيـك لـةو ثايتةختانـة    تايبةت تةرخان بكةن ئةوان بؤ بَلاو كردنةوة بـةرقرار كردنـي ئاشـ   
ــي دامو  ــت كردن ــةرَيي دروس ــة      ل ــتيخواز ل ــةكي ئاش ــداني نةوةي ــة ثَي ــازي و طةش ــا س ــة توان ــةت ب ــاي تايب دةزط

 .زؤر سوثاس ناوضةكةدا،
 بةرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، بةرَيز مدينة ايوب امحد فةرموو.
 بةرَيز مدينة ايوب امحد:

 ةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.ب
 ، سوثاس. هاتنة طوتن ذ اليَى منرية خانَى ئاخفتنَيت من

 بةرَيز د. يوسف حممد صادق / سةرؤكي ثةرلةمان : 
 فةرموو.  زؤر سوثاس، بةرَيز عمر عينايةت حةمة

 بةرَيز عمر عينايةت حةمة :
 .انبةرَيز سةرؤكي ثةرلةم
ية ئةم بابةتة ثَيش دةرضـووني بِريـاري بـة ثارَيزطـا بـووني      ة ثَيم خؤش بوو بيكةم ئةبوايمن قسةيةكم هة

ةجبة لةسةر نةخشةي عرياق ( شاري هةَل1988(لة ساَلي ) 1047ةجبة بكراية بة ثَيي مةرسومي مجهووري ) هةَل
بةرَيزان ليذنةي ياسايي طوَييان لةم بابةتـة  خؤشة من ثَيم  ،تا ئَيستا لةرووي ياسايي وداراييةوة ،سِراوةتةوة

( هةَلةجبـة  1988( لـة سـاَلي )  1047بؤ ئةوةي قةراري خؤيان بـدةن  بـة ثَيـي بِريـاري مرسـوم مجهـوري )       ،وةبو
 ،بكةينـةوة   ئيلغااء يـارة  جارَيكي ديكة ئةو بِر، ثَيويستة ئَيمة لةو هؤَلةوة سراوةتةوة لةسةر نةخشةي عرياق

خـَل بكـرَي لـةم ماددةيـة ببَيتـة يةكـةم       دا بكةينـةوة و، ئيلغااء  ئةطةر دةسةَلاتي ياساييمان هةية ئةو بريـارة  
 ئةمـة زؤر طرنطـة بةنيسـبةت هةَلةجبـةوة كـاري لةسـةر بكـرَي.       (، 1047يـارة ) بِرئـةم  كردنةوةي  ئيلغاءماددة 
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ئــةو بابةتــة مــن ثــَيم خؤشــة برطــةي دوو بــةم شــَيوةية بــَي نــازامن بــرادةران ضــؤنيان ثــَي باشــة      :دووهــةم
بـؤ  مةعنةويـةوة،   و يةنة ثةيوةنديدارةكان بـدات لـة رووي مـاددي   الؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران هاني سةر

 ،ئةوةي كؤنفرانس و كؤِرو سيمينارة ثةيوةنديدارةكان بة ئاشيت و ثَيكةوة ذيـان  لـة هةَلةجبـة رَيـك خبرَيـت     
لةبةر ئةوةي ثايتةخيت رؤشنبريي سلَيماني ناكرَي ئةوة لةوان قؤرةخ كـةين   ،وشةي رؤشنبرييم لَيدةرهيناوة

حكومـةت هـاني بـدا بـؤ منوونـة       ،ة ئةو كؤِرو سـيمينارة تـةنها ثةيوةنديـدارة بـة ئاشـيت و ثَيكـةوة ذيـان       ئةو
لـة هةَلةجبـة ئـةو كـؤِرو سـيمينارة رَيـك        تشجيعي اليةني ثةيوةنديـدار بكـا  ةبوودجةيةكي تايبةت بتوانَي ت

 خبرَي، زؤر سوثاس.
 بةرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيز شوكرية خان فةرموو. زؤر سوثاس ،
 مصطفى:بةرَيز شكرية امساعيل 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةراسيت من ثَيم واية ئةم ثرؤذة ثَيويسيت بة زياد كردني ضةند ماددةيةكي تر هةية، ضونكة ئةوةي كة بؤ 

ني زؤر لةمـة  ن ثـَيم وايـة ئـةوان شـاية    مـ  ،كةسوكاري شةهيدان و هةَلةجبة ديـاري كـراوة لـةم ثـرؤذة ياسـاية     
كـةس و كـاري شـةهيدان بـة      ديـاري بكـرَي بـؤ   مـن ثـَيم باشـة هةنـدَيك ئيمتيـازات      يـةكيك لـة مانـة    زياترن 

ئةو كةسانةي كة  رَي و،هةروةها خةالتَيكي كوردستاني بؤ ئاشيت تةرخان بك و،بؤ خةَلكي هةَلةجبة تايبةتي 
هةروةها مةسـةلةي   ؤ خةَلكي ئةم شارة بكةن،ؤر شت بتوانيانة ز وان بووينة لة شاري هةَلةجبة و،زؤر ضاالك

وة (%15)من بة ثَيويسيت دةزامن بة ثَيي ستاندةري جيهاني كة لة  ،سةوزايي و ضاندني دار لة شاري هةَلةجبة
لَيـي دوور  و  هةية لـةم شـارة ال بـدريَ    ، هةرضي ضةكضوونةي مامَوستا هةورةمانيش دةكةمئةم بؤثشيت ثاَل

 خبرَيتةوة، سوثاس.
 ز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي

 رتكة فةرموو .ؤزؤر سوثاس ، بةرَيز مجال م
 :مؤرتكة عثمانبةرَيز مجال 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشةكي ثريؤزبايي ئةو ياساية دةكةم كة بؤ خةَلكي هةَلةجبةي خؤشةويست و هـةموو رؤَلـةكاني كوردسـتان    

توندوتيـذي لـةو بةنـدة     ةي اليـةني نةتـةوةيي ونيشـتيماني و،   ربـار ئةوةي مـن تَيبينـيم هةيـة دة    ،دةردةضَي
اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان لــة  :تةقريبــةن فرامــؤش كرايــة، بؤيــة مــن ثــَيم باشــة بــةم شــَيوةية رَيــك خبرَيــت 

اليةني نةتةوةيي و نيشتماني و رؤشنبريي و ئاشيت و توندو تيذي لـةو  ي كؤنفرانس و لة كؤِرو كؤبوونةوةو
 .ةن، سوثاسطي ثَيبدةن بةو شَيوةية رَيكي خبرنثارَيزطاية ط

 بةرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ؤر سوثاس، بةرَيز خلف امحد معروفز
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 : بةرَيز خلف امحد معروف
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـةوة  ونيبكرَي لةبـةر ئـةوةي لـة رووي  ب   ثَيشنيار ئةكةم خاَلي دووةمي بؤ زياد  ،سةبارةت بة برطةي دووةم
ي دووةم ديـاريكراوة  ئـةوةي لـةخالَ   ،نني ة لة ئاستَيكي ثَيشكةوتووندناو هةَلةجبةية ئةو دامو دةزطايانة ئةوة

 ،بؤيـة خـاَلي دووةمـي بـؤ زيـاد بكـريَ       ،كـريَ ببتوانَي بةو هؤَل و جَيطايانةي كة لة هةَلةجبة هةية جَيبةجَي 
منـيش ثَيشـنيار ئةكـةم بـةم جـؤرةي لَيبكـرَي اليةنـة        بـؤ ليذنـةي قـانووني نـاردووم      زهاوكارم دكتؤرة رَيـوا 

ثةيوةنديدارةكان ثابةند بكرَيت بة بونيادناني ذَيرخاني ثَيويست بـة ئةجنامـداني  ئـةو ضـاالكيانةي كـة لـة       
ئةوةي ثةيوةنـدي بـة مةسـةلةي دامـاَليين ضـةكةوة هةيـة بـؤ ئـةو شـوَينانة، حـةز            طةي يةكدا هاتوون و،بِر

ــداماني   ــةموو ئةن ــةم ه ــارو          ئةك ــةموو ش ــة ه ــة ب ــةر هةَلةجب ــةك ه ــن ن ــادار ب ــةوة ئاط ــةرَيز ل ــةماني ب ثةرل
شارؤضــكةكاني كوردســتان ثَيويســيت بــةوة هةيــة لــةرووي ئاسايشــةوة بثارَيزرَيــت، بؤيــة قســة كــردن لةســةر 

كي ئـةو ناوضـانة ئةخاتـة نَيـو مةترسـيةوة ئةوةنـدة سـوود        بابةتةكي لةم جـؤرة ئةوةنـدةي كـة ذيـاني خـةلَ     
مةند نابَي، بؤية تكاية مةسةلةي ناساندني هةَلةجبة وةكو ثارَيزطاي  ئاشيت وةكو ثايتـةخيت  بةخش و سوود

تياني كردني ضةك بةدةست هاوواَلئَيمة بلَين قةدةغة ،ئاشيت ثةيوةندي بةوةوة نيية تا ضةند ضةك ئةكرَي
سـاي تايبـةتي   ةوة ياهةر ضـةند ثَيويسـت ناكـا ئـةم ياسـاية هـةبَي، ضـونكة ئـ         ،بَي رةزامةنديئاساييةوةية بة

 .خؤي هةية، زؤر سوثاس
 بةرَيز د.يوسف حممد صادق /سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيز ئومَيد حةمة علي فةرموو.
 بةرَيز ئومَيد حةمة علي :

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان .
تايبةت بـؤ بَلـاو    سةرجني من لةسةر ئةم بابةتة بةوة دةست ثَي ئةكةم كة ثَيم باشة بةو شَيوةية مبَينَيتةوة

َيم وشةي فةلسةفة لـةويا دةتـوامن بلَـ   ماناي كردنةوة و ثةرة ثَيداني فةلسةفةي ئاشيت لةو ثارَيزطايةدا، بؤية 
لـة وشـةي فةلسـةفة لـةويا جةوهـةرو       مةبةسـت  :يةكـةميان  ،رووني ئةكةمـةوة  سَي واتاي هةية بةم شَيوةية

 :سـيَيةم  ةنـدي ئاشـيت مرؤظـة،   وية بؤ ئينسـان و، ثةي يان بايةخي ئاشتيحيكمةت  :دووةم ،ناوةرؤكي ئاشتيية
تَيكسـيت طـةورةي لـةبارةوة     َيك فةيلةسـوفانيش جَيـي بايةخـةو و،   خودي فةلسـةفةي ئاشـتيية لـةالي كؤمـةلَ    

ة كة كتَييب زؤر باشي لةو بارةيةوة نووسيوة ـنووسراوة، بؤ منوونة يةك لةو فةيلةسووفانة )ئيمان ويلكانت(
ي ئاشيت واتة بة سةنتةر كردني خوَينـدن وبَلاوكردنـةوة ئـةو تَيكسـتانةية كـة بـريو       طرينطيدان بة فةلسةفة

جيهان بيين ناتوندو تيذانة ثةرة ثَيدةدةن، بؤية ئَيمة كة باس دةكـةين شـاري هةَلةجبـة ئةبَيتـة ثايتـةخيت      
ثةرةثَيداني ئةم بريتية لة  ،طانةش كة دانراوة بؤ بَلاوكردنةوةي فةلسةفةي ئاشتييةئاشيت واتة يةك لةو بِر

وشـةكة لَيـرة دةقـة ياسـايةكة     دي  بـةو نوقتةيـةوة هةيـة كـة ئايـا      رةهةندة جياوازانة بَيطومان ئةوة ثةيوةن
استة، ضونكة خودي دةقـة ياسـاييةكة بؤضـي هاتؤتـة     دةكاتة دةقَيكي ئةدةبي؟ بَيطومان ئةوة بة تةواوي  ناِر
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يــةتي، ةيةكي ئـةدةبي، فكــري، فةلسـةيف، كؤمةالَ  بـؤ بـةرثاكردني ثرؤســ   ئـاراوة جةوهـةري ئــةم دةقـة ياســاية   
بؤيـة ئةمـة هـةم رةهةنـدي ئـةدةبي هةيـة، رؤمانـة،         ،و لـة كوردستانيشـدا   كلتوورية لـة ثارَيزطـاي هةَلةجبـة   

ــاوازة فةلســةفيةكان    ــري وة تَيكســيت جي ــةتي وة رةهةنــدي فك ــةموو اليــةكاني تري ــوة يضــريؤكة، ه واتــة  ،ئَي
زؤر  لـةوَي دةكـرَي  مبَينَيتـةوة، ضـونكة بايـةخ وطرنطـي خـؤي هةيـة،        رةهةندي جياوازي هةية ئـةم وشـةية   

 .سوثاس
 بةرَيز د. يوسف حممد صادق /سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ةرمووزؤر سوثاس، بةرَيز جنيبة خان ف
 امحد: لطيفبةرَيز جنيبة 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ،يـارة ةي شـةهيد بـؤ دةرضـووني ئـةو برِ    َلاتيـاني ثارَيزطـاي هةَلةجبـ   وبايي بؤ دانيشتوان و هاوسةرةراي ثريؤز

ثشتطريي لة قسةكاني مامَوستا مـةروان ئةكـةم بـة تايبـةتي      :يةكةم ،ضةند ثَيشنيارَيك لةسةر برطةي دووةم
دروست كردني خةَلاتَيكي رَيزلَينان بؤ ئةو شارة وةكو درعَيك كة بة نـاوي ئاشـتييةوة بـؤ ضـاالكواني بـواري      

قوربانيـاني ئـةو كارةسـاتة لـة هـةموو       ،ثَيشنيارَيكي تـر  ،وان و ئاشيت بدرَيتكيمياباران و جينؤسايدو ضاالك
ئةولةويـةت بـؤ    بكـرَي و،  خؤيي و جيهانيةكان كة تايبةت بة ئاشيت بةشداريان ثَيةوو كؤنفرانسة ناوكؤنطر

ياري لة بِر ئةوان بَي، بؤ  خةَلكي شاري هةَلةجبة بَي، ثَيشنيارَيكي تر هةرضةندة ئةمة لةوانةية ثَيويست بَي
ئاليـةتي ضـؤنيةتي تةشـكيل كردنـي بةرَيوةبةرايـةتي و       وني هةَلةجبة قسـةي لةسـة بكرايـة و،   بة ثارَيزطا بو

شارةوانييةكاني هةَلةجبة، بةَلام من لَيرة بة فرسةتي دةزامن ئةو ثَيشنيارة بكةم كة لة وةزارةني شةهيدان و 
 ،ةبةرايةتييـةكان ئـةم وةزارةتـة بربَيتـة شـاري هةَلةجبـة      ئةنفالكراوان و ياخود اليةني كةم هةنـدَيك لةبةرَيو 

 وةكو رَيز لَينانَيك بؤ خةَلك و مةئساتةكاني ئةو شارة، زؤر سوثاس .
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق /سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس،  ئَيستا داوا لة ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان دةكرَيـت روون كردنـةوةي خؤيـان بـدةن لةسـةر رةئـي         
 اماني ثةرلةمان، لةسةر ئةم ماددةية، بةرَيزد. ظاال فريد ابراهيم فةرموو.ئةند

 بةِرَيز د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنار كـرا لةاليـةن بـةرَيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان كـة خـاَلي دووةم لـةم بِريـارةدا هـةَلبطريَينت بـؤ ئـةوةي             
َي، هـةم لةسـةر ئاسـيت رؤشـنبريي هـةم لةسـةر ئاسـيت ئـابووري، هـةم          اليةني ثةيوةنديدار دروسـت كـراوة بـ   

لةسةر ئاسـيت كؤمةاَليـةتي لةسـةر هـةموو ئاسـتةكان بتـوانَينت كـار بكـاتن بـؤ جَيبـة جَيكردنـي دةقـي ئـةو              
ةكة ئـةوة قسـة لةسـةر تةعـديالتي     بِريارة، بؤية نةهَيشتين ئةو خاَلة بدرَيتة دةنطدان، ئةطةر نةمايةوة خاَل

 َي، بةاَلم ئةطةر مايةوة ئينجا تةعديالتةكاني تر كة  ثَيشنياركرا خبرَينة بةر باس و طفتوطؤ كردن.تر ناكر
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق /سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا هةورامان نوقتةي نيزامية؟
 :)هةورامان طةضَينةيي( بةِرَيز د. هةورامان حةمة شريف

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نيزاميةكــة ئةوةيــة ئَيمــة ديــارة هــةموو قســةمان لةســةر كــرد ئــةم شــارة كــة نــاوي لــَي ئــةنرَي    مــن نوقتــة

ثايتةخيت ئاشيت هةر ناو نةبَي ناوةرؤكيشي لةطةَل دابَي، بؤية ثَيشنيازي ئةوة ئةكةم كة ئةم ماددةيـة زيـاد   
 .َيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيرانبكرَي لة جَيي  ئةوةي ماددةي دووةم بةم جؤرة ث

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق /سةرؤكي ثةرلةمان:

، ئـةتواني لـة   ، بةاَلم دوايي دةتوانيت لة ماددةكاني تر باسي بكـةيت ي نيية، ئةمة رةئيةئةمة نوقتةي نيزام
بكــرَي، باشــة ئــةوة ئةخةينــة  ئيضااا ةكردن لةســةر مــاددةي ســَييةم داواي ئــةوة بكــةيت، ماددةيــةك وتوَيــذ

؟ وة دايـة مـاددةي دووةم هـةَلبطرييَ   كَي لةطـةَل ئـة   ،بطريَيلة ثرؤذة بريارةكة هةَل دةنطةوة كة ماددةي دووةم
( سـي وثَيـنج كـةس لةطـةَلي     35( بيست و ثَينج كةس لةطةل ئةوةيـة كـة هـةَلبطريَي كـَي لةطـةَلي نييـة.؟)      25)

موار كردنـةوةي،  نةي كة كراون بؤ هةئَيستا ئةضينة سةر ئةو ثَيشنيارا ، واتة ماددةكة ئةمَينَيتةوةكةنيية، 
 .دكتورة ظاال فةرموو

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنيار كرا كة بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة:
كردنـةوةي رؤشـنبريي و   ونةوةو مةراسيمي تايبةت بـة باَلو )اليةنة ثةيوةنديدارةكان كؤنفراس و كؤِرو كؤبو

 انة لةو ثارَيزطاية ساز بكةن(.ثةيامي ثَيكةوة ذياني ئاشتي
 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تكاية سةرجةم ثَيشنيارةكان خبوَينةرةوة، بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان بزانن ئةو ثَيشنيارانة ضي بوون و 
 دةنط بة ضي دةدةن؟
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كردنـةوة، فةلسـةفة ببَيـت بـة ثـةيام،      زياتر، ثـةخش كـردن ببَيـت بـة باَلو    ان ثَيشنياري لوغةوين ثَيشنيارةك

ئاشــيت ببَيــت بــة ثَيكــةوة ذيــاني ئاشــتيانة، بؤيــة ثَيمــان باشــة هــةمووي ثَيكــةوة صــياغة بكــةين و صــياغة   
 كردنةكة بدةينة دةنطدان، لةبةر ئةوةي زياتر لةسةر موستةَلةحات بوو ثَيشنيارةكان.

 ِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 باشة، فةرموون ثَيشنيارةكةتان خبوَيننةوة.
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 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر ئةو ثَيشنياريانة كة باس كرا، بةشَيكي زؤر لة ثَيشنيارةكان دةضَيتة ناو بابي ئةنزنـة، واتـا نيـزام و    

جنومةني وةزيران و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان دةريدةكةن، بؤية ئةوةي ثةيوةست بَيت بة تةعليمات، كة ئة
 ئيجرائات، ئَيمة ماددةيةكي تايبةتيمان داناوة، كة دةَلَيني:

)ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران ثةيِرةو و رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَي بةجَي كردنـي حوكمـةكاني   
 .ئةم بِريارة دةر بكات(

نابَيـت بضـينة نـاو تةفاسـيل و جوزئيـات لـةناو        ،ئةوةي كة ئيجرائاتـة، ئـةوة كـاري حكومةتـة ئـةو دةيكـاتن      
بِريارَيكي تةشريعي، ئةوةي كة ثةيوةندي بة بِرياري مةجليسي قيادةي سةورةوة هةبوو، كة باستان كرد لـة  

)كـار بـة هـيض بِريـارَيكي نـاكؤك لةطـةَل        ، ئَيمة خاَلي ضوارةممان هةية، لة خاَلي ضوارةم دةَلَيني1047بِرياري 
واتــا هــةر بِريارَيــك كـة ثَيضــةوانةي ئــةو بِريـارة بَيــت كــة ثةرلــةماني    حوكمـةكاني ئــةم بِريــارةدا ناكرَيـت(.  

دواي  كوردستان دةريدةكات و ثةسندي دةكات، خؤي لة خؤيدا ئيلغاي هـةموو بِريـارة ناكؤكـةكان دةكاتـةوة.    
 ي هاوبةش بةو شَيوةية ئةو خاَلةي داِرشتؤتةوة:وةرطرتين ثَيشنيارةكان، ليذنة

اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان كــؤنفراس و كــؤِرو كؤبوونــةوةو مةراســيمي تايبــةت بــة بــاَلو          مــاددةي دووةم:
كردنةوةي رؤشنبريي و ثةيامي ثَيكةوة ذياني ئاشتيانة لةو ثارَيزطاية ساز دةكات و، حكومـةت بودجةيـةكي   

 ستة دابني دةكات.تايبةتي سااَلنة بؤ ئةم مةبة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوقتةي نيزامي كاك عادل فةرموو.
 بةِرَيز عادل عزيز شكر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيمواية البردني وشةي فةلسةفة ئةطةر بةو مةغزاية بَيت، كة طواية فةلسـةفة دةضـَيتة بـواري ئةدةبيـةوة،     

 من ثَيمواية وا نيية.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، ئةوة رةئية.
 بةِرَيز عادل عزيز شكر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةخَير ئةوة رةئي نيية، ضونكة ئةو وشةية الدراوة، ثَيمواية يةك كةس بوو بةس كاك ئاري ئةو ثَيشنيارةي 

ثَيشنيارةوة، بةاَلم ئةمة هةر بؤ روون كردنـةوة رةئـي   كرد بوو كة ئةو وشةية البربَيت، يةعين نةضؤتة سَي 
نيية، ئةطةر فةلسةفة بة ياسايي بكةين، باوكي ياساكان و ئةوةي كة ذيـاني خـؤي لةسـةر ضةسـثاندني ياسـا      
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دانا سوقرات بوو، لَيـرةش بـاس لـة فةلسـةفة ناكـات، بـؤ هـةموو رةهةنـدةكاني فةلسـةفة، بـةَلكو بـاس لـةوة             
 قسةكاني كاك )ئومَيد حةمة علي(م كة باس لة فةلسةفةي ئاشيت دةكات، سوثاس. دةكات، من تةواو لةطةَل

 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، جارَيكي تر بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، نوقتةي نيزامي كاك رابوون؟
 بةِرَيز رابوون توفيق معروف:

 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما
موعتةبـةرةكاني   من فةلسةفةم لـة يـةكَيك لـة زانكـؤ     من لةطةَل ئةوةم كة ئةو بابةتة زؤر لةسةري نةِرؤين،

يف( يةعين ماناي فةلسـةفة نـادات، بـةس    وسةيلةة، بةس ئينطليزي وشةيةكمان نيية بةناوي )فدونيا خوَيندو
كي فةلسـةيف، فرعَيكـي فةلسـةفةمان    لة ئينطليزيشدا وةك عةرةبي بَلَيني )فلسفة السالم( يةعين مةدرةسـةية 

نيية بةناوي سةالم، بةاَلم بة ماناي تر دَيت، ئةمةش مانايةكـة وةك ثـةيام بَيـت، يـان ئامـاجني ئـةو بابةتـة،        
ئَيمـةش كردمانـة ثـةيام، ثَيمــان وابـوو بابـةتَيكي ئاســانرتة، بـؤ ئـةوةي خـةَلكيش تــَي بطـات و شـتةكة ئــاَلؤز           

 نةكةين، زؤر سوثاس.
 وسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ي

 بةَلَي، فةرموون جارَيكي تر بيخوَيننةوة.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي دووةم:

اليةنة ثةيوةنديدارةكان كؤنفراس و كؤِرو كؤبوونةوةو مةراسيمي تايبةت بـة بـاَلو كردنـةوةي رؤشـنبريي و     
ي ئاشتيانة لةو ثارَيزطاية ساز دةكـةن، حكومـةت بودجةيـةكي تايبـةتي سـااَلنة بـؤ ئـةم        ثةيامي ثَيكةوة ذيان

 مةبةستة دياري دةكات.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية بةو شَيوةي كة ئَيستا خوَيندرايةوة دةسيت 
( كـةس لةطةَلـدا نييـة، كةواتـة بـة      4( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة؟ )   57) بةرز بكاتةوة؟

 زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، نوقتةي نيزامي هةية رَيواز خان فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مـةر  نييـة سـَي كـةس ثَيشـنيار بكـات، ئينجـا        من قةناعةمت بةوة هةيـة، كـة    بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان،

مةسةلةيةك خبرَيتة دةنطدانةوة، بةاَلم لةطةَل كاك خلف ثَيشنيارَيكمان خستة بةر دةسيت بةِرَيزيان، من بـة  
سـةبارةت بـةوةي كـة اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان ثابةنـد بكـرَين بـة          ،نووسراو و كاك خلفيش بة قسـة كـردن  

بة ئةجنامداني ئةو ضاالكييانةي كة لة بِرطـةي يـةكي ماددةكـة هـاتووة، ئَيمـة       بونياتناني ذَيرخاني ثَيويست
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ثَيشنيارمان كرد ئةو دووةمة بكرَيت بة دوو بِرطة، بِرطةي يةكةمي ئةوةي كة دةنطمـان لةسـةردا زؤر باشـة،    
و هـؤَل و  بِرطةي دووةمي يةعين زؤر لة هاوِرَييان قسةيان لةسةر ئةوة كـرد بـة نـاو باسـي ئوتَيـل و مؤتَيـل       

ئةمانةيان كرد، بةاَلم يةكَيك لة موشكيلة زؤر طةورةكاني شاري هةَلةجبة نةبووني هؤَلَيكة كة لة ئاست ئـةو  
بؤنانة دابَيت لةوَي دةكرَيت، من دةزامن بودجةي سااَلنة دابني دةكرَيت، بةاَلم بودجةي سـااَلنة بـؤ سـاَلَيكةو    

ــان   ــي ذَيرخ ــت كردن ــةاَلم دروس ــيمةكانة، ب ــؤ مةراس ــةِرَيزتان   ب ــة ب ــةم ل ــوو داوا دةك ــنيارَيك ب ــت ثَيش ي ثَيويس
 بفةرموون بيخةنة دةنطدانةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عومةر عينايةت نوقتةي نيزامي هةية فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
، بـةم بِريـارة ئيلغـا دةبَيتـةوة، ئةمـة      1988مةرسـومي مجهـوري سـاَلي     1047اري بةِرَيز دكتؤرة ظـااَل طـوتي بِريـ   

شتَيكي طشتية، ئةم بِريارة بِريارَيكي تايبةتة بة هةَلوةشاندنةوةي ئيدارةي هةَلةجبة، ثَيويستة لَيرة يـان بـة   
ي بـؤ بكرَيتـةوة   خاَلَيك جَيي بؤ بكةينةوة، يان ثرؤذة ياسايةكي بؤ ثَيشكةش بكةين، بة رةئي مـن لَيـرة جيَـ   

 باشرتة، بؤ ئةوةي ئةم بِريارةي ئَيمة شوَيين ياسايي خؤي بَيت.
 :يةدووةميش/ من سَي ثَيشنيارم ثَيشكةش بة بةِرَيزتان كردووةو لةبةردةمي ليذنةي ياسايية، سَي ماددة

ناتوانرَيـت  يةكةميان/ دابني كردني بودجةيةكي سااَلنةي تايبةت، ضونكة بةثَيي ذمارةي سـوكاني هةَلةجبـة   
 ئاوا بكرَيتةوة وةكو ثَيويست.

 %ي باجي دةرامةت و خانووبةرة.50دووةم/ بةخشيين خةَلكي هةَلةجبة لة 
سَييةميشيان، من سَي ثَيشنيارم خستة بةردةم بةِرَيزتان و ئةو سَي ثَيشـنيارة لـةالي بةِرَيزتانـة، تكـا دةكـةم      

ؤشم ثشتطرييان كردم، داوا دةكةم لة جـةنابت هةرسـَي   بيخوَينةوةو بيخةنة دةنطدانةوةو ئةو هاوِرَييانةي خ
 ثَيشنيارةكة خبةنة دةنطدانةوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر باشة.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 وام كردووة.ثَيمواية هةر ئةوةي دكتؤرة رَيوازيش باسي كرد يةكَيك لةو خااَلنةية كة من دا

 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثَيشنياري تريش هةية.
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 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثشتطريي لة داواكةي دكتؤرة رَيوازيش دةكةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صاديق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كة بـةِرَيزان دكتـؤرة رَيـوازو كـاك عومـةر عينايـةت باسـيان كـرد،          ثَيشنياري تريش هةية، ئةو ثَيشنيارانةي
روو، مامؤسـتا هـةورامانيش بـة تةمايـة     ز مامؤستا مـةروان طـةاَلَلي خسـتية   ثَيشنياري تريش هةبوو كة بةِرَي

ثَيشنيارَيكي تر بكاتة ماددة ئيزافة بكرَيت لة كؤي ثـرؤذة بِريارةكـة، بـؤ وتووَيـذ كردنـي زيـاتري ليذنـةكان        
 3:30و، ئَيستا بـؤ ماوةيـةك دانيشـتنةكةمان هةَلـدةطرين و كاتـذمَير       ةر ئةم بابةتة لةطةَل ئةو بةِرَيزانةلةس

دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة، بةاَلم لةطةَل ئةوة داوا لة سةرؤكي فراكسيؤنةكان دةكةم كـة سـبةييَن   
 لة ثةرلةمان ئامادة بن بؤ كاري ثَيويست، زؤر سوثاس. 9سةعات 

 
 انيشتين دووةمد

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  .بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان
ةم ساَلى يةكةم، دانيشـتنى ذمـارة   ار كوردستانةوة كؤبوونةوةكةمان دةست ثَى ئةكةين، خو  ضوبةناوى طة 

لـة   (20)مـاددةى   ي(1)ةى بـة ثَيـى حوكمـةكانى بِرطـ     ،30/9/2014( رؤذى دانيشـنت  2( كؤبوونةوةى ذمـارة ) 3)
ــارة    ــراق ذمـ ــتانى عَيـ ــةمانى كوردسـ ــاوخؤى ثةرلـ ــةيِرةوى نـ ــاَلى  (ي1)ثـ ــراو1992سـ ــةموار كـ ــتةى  ،ى هـ دةسـ

ثـَيش نيـوةِرؤ رؤذى سـَى شـةممة     ( 11)ئـةمِرؤ كاتـذمَير   يدا كـاتى دانيشـتنةكة  كايةتى ثةرلةمان برياريـ ؤسةر
ك هاتووة كة ئَيمة لـة طفتؤطـوى برطـةى يةكـةمني،     لة دوو بِرطة ثَي بةرنامةى كار ،بَيت 30/9/2014رَيكةوتى 

 (75و  74، 72)بريتى بوو لة ثروذة بِريارى ثايتةختى ئاشتى هةرَيمى كوردستانى عَيراق، بة ثـَى ماددةكـانى   
 ثـرؤذة  بـة  سـةبارةت ى هـةموار كـراو، ئَيمـة    1992سـاَلى   (ي1) ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردسـتان ذمـارة  

ثـَيم وابـَى ليذنـةى ياسـايى     دةنطى لـة سـةر درا، بـةَلام هةنـدَيك ئيزافـة هـةبوون،        يوةمماددةى دو بريارةكة
طـــةَل بةشـــَيك لـــة خـــاوةنى ئـــةو بريؤكانـــةى كـــة هـــةبوو و قســـةيان كـــردووة، بريؤكـــةكانى و رايـــةكانى لة

 فةرموون.  ،طوجنَيندراوة، هةندَيك راى تريش هةبوون، روون كردنةوة بوون لة سةر ئةو ثَيشنيارانة
 : ةرَيز د. ظاَلا فريدب

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
طــةَل خــاوةنى ثَيشــنيارةكان طفتؤطؤمــان و ثَيمــان طةيشــتوون ديــارة زؤري لةئـةو ثَيشــنيارانةى كــة هــةبوون  

كردووة، زؤربةى ثَيشنيارةكان دةضنة بابى ئيجرائاتةوة، وةك طومتان ئـةويش لـة خـاَلَيكى بِريارةكـةدا ئَيمـة      
ةو و رَينمايى ثَيويست دةربكاتن، لةو ثـةيِرةو  ثَيويستة لة سةر ئةجنومةنى وةزيران ثةيِر ، ديارنان كردووة

و رَينماييانةى كة اليةنى ثةيوةنديدار دةرى دةكاتن تَيكِرايـى ئـةو بابـةت و ثَيشـنيارانةى كـة خرانـة روو و       
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خؤيـدا دةرى بكـات و   ثةيونديدار بَيت بة حكومةت، ثَيويستة لة سـةر حكومـةت لـة ئةنزنـة و تـةعليماتى      
جَيطايان بكاتةوة، ئةوةى ثَيشنيارَيكش كة ثةيوةنديدار بـوو بـة بودجـة و هـةروةها بـة ذَيرخـانى ئـابوورى،        
ئةويش هةر روون كردنةوةماندا بةوة كة حكومةت بودجةيةكى تايبةتى ساَلانةى بؤ ئـةم مةبةسـتة ديـارى    

َيويسـتة بـؤ تـةحقيق كـردن و بـؤ      ، ئـةوةى كـة ث  دةكا، ئةو بودجةيةى كة ديارى دةكاتن مةبةستمان ئةوةيـة 
تى ئةوةيـة كـة هـةر ضـى لـةو      ئةو بودجةيةى كة ديـارى دةكـرَينت بـة مةبةسـ     ،جَى كردنى ئةو بِريارةجَيبة

دا هاتووة ثَيويستة بؤ مةبةستة ذَيرخانةكة بـة ثَيـى ئـةو بودجةيـة دابـني بكرَيـت و بودجةكـةى بـؤ         بِريارة
 تةرخان بكرَينت. 

  ف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوس

 زؤر سوثاس، بةَلَى كاك خلف فةرموو. 
 : بةرَيز خلف امحد

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
ئةو بودجةية جياوازة لةو بودجةيةى كة بؤ ذَيرخان ديارى ئةكرَى، ئةو بودجةيةمان كـة خؤمـان ديارنـان    

َى، بةَلام ئةو بودجةية خبرَيتة فةقةرةى دووةم كردووة بة ثَيى ياساكة ئةوةية بؤ مةراسيمةكان خةر  ئةكر
بؤ دروست كردنى هؤل و ئةو موستةلزةماتة طةورانةى كة لة تواناى ئَيستاى شارى هةَلةجبة نيية بـؤ دابـني   

ة بكـات لـة دروسـت كردنـى ئـةو هـؤَل و       كومـةت ثةلـ  كردنى، لة بةر ئةوة ثَيويستى بة قةرارَيكى تايبةتـة ح 
 . شوَينانةى تر كة ثَيويسنت

 : بةرَيز د. ظاَلا فريد
  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان

ية كة ثَيويستة بؤ دابني كردنى ذَيرخان بة رة تةحديدمان كردووة ئةو بوجةيةئةو بودجةيةى كة ئَيمة لَي
مةبةستى بةستنى كؤنفرانس و كؤِر و كؤبوونةوة، واتة ئةو بودجةيةى كة حكومـةت تـةرخانى دةكـاتن بـؤ     

كؤنفرانسـةكانى تَيـدا   و  نـةى ثـَى دروسـت دةكـرَينت كـة كـؤرِ      ة، واتة ئةو قاعـة و هؤالَ تةحقيق كردنى ئةوةي
ئَيمـة ئـةو بودجـةى تـةحقيق نـاكرَى       ،ئةو كةسةش يان ئةو خاوةن بابةت و خاوةن مسينارةكـة  دةبةسرتَى، 

شوَينَيكى بةَلكو ئةو بودجةية حكومةت كة ديارى دةكاتن بؤ ئةوةية  ،بدرَى بةو كةسةى كة مسينارةكة دةكا
ديــارى كــراو بــؤ مةراســيمةكان بــؤ كــؤِر و كؤبوونــةوةكان ئــةوةى كــة ثَيويســتة بــؤ بَلــاو كردنــةوةى ثــةيامى  
رؤشــنبريى، بــؤ بَلاوكردنــةوةى ثــةيامى ثَيكــةوة ذيــان، ئــةو بودجةيــة تــةرخان بكــرَينت بــؤ دروســت كردنــى  

 ذَيرخان، بؤ بَلاو كردنةوةى ئةو سةقافةتةى كة هةية. 
  ف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوس

 كاك ابوبكر هةَلةدنى نوقتةى نيزاميت هةية؟ 
 

 : ز ابوبكر عمر )ابوبكر هةَلةدنى(بةرَي
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  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
جَى بودجةى تايبةت بؤ جَى بةهةر ئةو ثَيشنيارة بوو كة ئَيمة لة ماددةى سَييةم دا بَلَيني اليةنى حكومةت 

 بني بكات. كردنى ماددةى دوو دا
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوةى سجل كراوةتةوة بؤ بودجةكةى، تةواو كراوةتةوة. 
 بةرَيز ابوبكر عمر )ابوبكر هةَلةدنى( : 

 بةَلَى، هةر ئةوةية تةواو. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، كاك رابوون توفيق فةرموو. ؟ هةَلةدنى نوقتةى نيزاميت هةية كاك ابوبكر
 بةرَيز رابوون معروف : 

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
شى دا هةندَيك ئيجرائات حكومةت َيت بة ثايتةختى ئاشتى، لة طةَليياساكة لة سةر ئةوةية كة هةَلةجبة بكر

تى ئةو ناوةدا بَى، بةَلام بؤ ئةوةى بة ثشتيوانى خواى طةورة هةَلةجبةى داهاتوومان لة ئاس ،مولزةم دةكرَيت
، دةكرَى لة ياسـايَيكى  طةَل ناوةرؤكى ثةيامى ثرؤذة ياساكة ناكؤكةَيك بابةت ثَيشنيار نةكةين كة لةكة هةند

، بـؤ  (ياسـاى ئاوةدانكردنـةوةى هةَلةجبـة   )كةن بة نـاوى  ئةوةية كة ياسايَيكى ترى بؤ دةر هةَلةجبة شايانى تر
م لةم ياسايةدا بابةتَيك نةهَينيتة كايةوة كة ثةيوةنـدى بـة قسـةكة نـةبَيت،     منوونة ثارَيزطاى هةَلةجبة، بةَلا

 زؤر سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَ  سوثاس، كاك علي حةمة صاحل فةرموو. 
 : بةرَيز على حةمة صاحل

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
يـارى  ة سةر ثرؤذةكانى ذَيرخان بكرَيـت يـان نـا؟ هـةر بـؤ زان     وي قانونييةوة ئةكرَيت قسة لومن نازامن لة ر

بؤ ئةوةى ثَيتان بَلَيم هةَلةجبة لة رووى مةشاريعةوة بةمة ناكرَيت، ضونكة  جةنابتان مةبةستم ضيية لةوة،
ئَيستا كة ثرؤذة دابةش دةكرَيت بة ثَيى نيسبةى سوكانيية،ٍ ذمارةى دانيشتوانى هةَلةجبة نيزيكةى لة سةدا 

ميليـار   (50)وةرطـرين بـة ثَيـوةر هةَلةجبـة      2013%( دانيشتوانى كوردستانة، ئةطـةر ثرؤذةكـانى سـاَلى    2)دوو 
مليـار دينـار ئـةتوانيت ئـةو ثرؤذانـةى كـة        (50) ئايـا بـة   كـةوَى بـة ثَيـى ذمـارةى دانيشـتووان     دينارى بةر ئة

مليـار دينـار تـةنيا ئـةتوانَى     ( 50)نيةيةكى تةحتى ئـةوتؤمان نييـة،   ونني يةعين ئيستا بثَيويست ثَيويسنت، 
ضةند ئيزافاتَيكى بةسيتى ثَى بكرَى وةك ضـةند قوتاخبانةيـةك و نةخؤشـخانةيةك نـةك ثـرؤذةى طـةورةى       
ذَيرخان، من ثرسيارةكةم ئةوةية ئةكرَيت ثروذةى طةورةى ذَيرخان لةم قانونة جَيطةى بكةينةوة؟ يـا خـود   

ى بؤ بكةين، ضونكة ئةطـةر بيسـثَيريت بـة بودجـة، دَلنياتـان      ئةكرَى لة شوَينَيكى تر كار ،ئةركى ئةمة نيية
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ثَيى نيسبةى سوكانى دابةش ئةكات، دانان لة ثرؤذةكانى وةبةرهَينان بة ةكةمةوة كة بودجة وةزارةتى ثَلانئ
 سوثاس.

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك سؤران فةرموو. 
 : بةرَيز سؤران عمر

  .ةرلةمانبةرَيز سةروكى ث
درا كــة ســلَيمانى بكرَيــت بــة ثايتــةختى رؤشــنبريى لــة بِريارةكــة هــيض مةبلــةغَيكى مــاَلى   كاتَيــك كــة بِريــار

ليـار دينـارى بـؤ تـةرخان     م(  20) دانةنانراوة، لة بودجةى ئةو ساَلة كاتَيك كة ميزانييـة هاتؤتـة ثةرلـةمان،   
بةجَى كردنـى ئـةم بِريـارة    كات لة بودجة بؤ جَي لة هةندَى كرا، بؤية دةكرَى ئَيمة ئةوة بة هةند وةربطرين

 ئةو مةبلةغة تةمخني بكرَى، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك خلف فةرموو. 
 : بةرَيز خلف امحد

 بةرَيز سةروكى ثةرلةمان.
مانتاران، ئَيمـة بودجـة بـؤ ذَيرخـانى     بؤ ئةوةى روون بـَى لـة الى هـةم ليذنـةى دارايـى، هـةم تـةواوى ثةرلـة        

هةموو هةَلةجبة ناَلَيني، هةموو مةشرو( و ثرؤذةكانى هةَلةجبة ناَلَيني، ذَيرخان تةنها بؤ ئةم بابةتة ديـارى  
لـة  وَى هةيـة بـؤ منوونـة    ةكراوة كة لة فةقةرةى دووةمةوة هةية، تةنها مةبةستةكةمان ئةوةية، ئةوةى كة ل

دةفتةر دؤَلار خةر  كرا تةنها بؤ هؤَلَيك، تةنها يةك يـادى   (12)بارانى هةَلةجبة يميايةكَيك لة ساَليادةكانى ك
سةفةرى بووة، ئةوةى كة ئَيمة ئةَلَيني لَيرة بودجة تةرخان بكرَى  وة، دواتر هؤَلةكةيان طواستؤتةوةتَييا كرا

ئَى خؤ وةفدة بيانييـةكان دَيـن لـة     بؤ منوونة مَينَومَينيت هةَلةجبة ئَيستا تواناى لة ضاثدانى كتَيبَيكى نيية،
مَينومَينتى هةَلةجبةوة، كةلتورى هةَلةجبة و كارةساتى هةَلةجبة ئةبينن، خؤ ثَيويستة بودجةيةكى هـةبَيت  
هةم هؤَلةكة هةم مونةمَينتةكة طةشةى ثَى بكرَيت بؤ ئةوةى بتوانرَيت فةقةرةى يةكةم بـة باشـى جـَى بـة     

 جَى بكرَيت. 
  د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حمم

طرتن لةو رايانةى كـة لـة نـاو ثةرلةمانـدا     روونن، بؤية ئَيمة رَيز ،ئَيستا تةقريبةن بريو بؤضوونةكان وازحن
 هةن ئةخيةينة دةنطدانةوة، بةَلَى كاك خلف فةرموو. 

 
 
 

 : بةرَيز خلف امحد
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  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
ة، ئَيمة ئةَلَيني فةقةرةيةكى بؤ زياد بكرَى، واتة دووةم وةكو خـؤى  ئةوةى جةنابت تةواوة، دووةم تةواو بوو

 . بَيت مبَينَيتةوة بكرَيتة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةمى ئةو ذَيرخانةية
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دكتؤرة ظاَلا فةرموو. 
 بةرَيز د. ظاَلا فريد : 

 بةرَيز سةروكى ثةرلةمان.
 طةيـةك ز ثةرلةمانتار كاك خلف تةرحى دةكا جَيطةى كراوةتةوة لة برطةى دووةم دا، يةعنى بِرئةوةى بةرَي

دا، دةَلــَيني اليةنــة ة لــةو بِرطةيــة كــة دةنطمــان لــة ســةر كــة ئيزافــةى دةكــةى دةبــَى بــة زيــادة، ضــونكة ئَيمــ 
رؤشـنبريى، ثـةيامى   كؤبوونةوة و مةراسيمى تايبـةت بـة بَلاوكردنـةوةى    يوةنديدارةكان كؤنفرانس و كؤِروثة

، انة بؤ ئـةو مةبةسـتة ديـارى دةكـات    ثَيكةوة ذيانى ئاشتيانة ساز دةكةن، حكومةت بودجةيةكى تايبةتى ساَل
تةحتييـة، كـة تـةحقيقى هـةدةفى ئـةو بِريـارة دةكـا نـةك          ونيـةي ئةو بودجةيةش روومنان كردةوة كة بؤ ب

ونييةى تةحتى يـة،  برمووى و بةرَيزييان فةوةك ،هةموو ثرؤذةكانكة ثةيوةنديدار بَى بة نيةى تةحتيةيوب
 تةوة. وة، بؤية جَيطاى كراتةحقيقى جَى بةجَيكردنى ئةو بِريارة دةكات

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئــةوةى خــاوةنى بريؤكةكــة و خــاوةنى بــةرَيزت دكتــؤرة ظاَلــا، بــةَلام لةبةرزؤر ســوثاس بــؤ روون كردنــةوةى 
كؤتـايى ثـَى    ، بـؤ ئـةوةى موناقشـةكة   لةسةر ئةوةى خبرَيتة دةنطدانـةوة، دةخيةينـة دةنطـةوة   كة موسرِية يةرا

 بَيت، تكاية بيخوَينةوة ئةو برطةية، كاك خلف بيخؤينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة. 
 : بةرَيز خلف امحد

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
 لة خاَلى دووةم:

كيانةى كة بة بونيادنانى ذَيرخانى ثَيويست بة ئةجنامدانى ئةو ضااَلاليةنة ثةيوةنديدارةكان ثابةند بكرَيت 
 لة بِرطةى يةكدا هاتوون. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي بِريارةكة زياد بكرَى بةو شـَيوةية كـة لـة    ةمكَى لة طةَل ئةوةية كة برطةيةك بؤ ئةو ماددةية، ماددةى دوو
كـةس لـة طةَلَييـةتى،     17نرايةوة، كَى لة طةَلَييةتى؟ با دةست بةرز بكاتةوة، خوَي اليةن بةرَيز خلف امحدةوة

كةس لة طـةَ  نييـة، كةواتـة ثةسـةند نـةكرا، ئةضـينة سـةر مـاددةى سـَييةم، تكايـة            (29)كَى لة طةَ  نيية؟ 
 بيخوَينةوة. 

 
 : بةرَيز د. ظاَلا فريد
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  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
جَى كردنـى ئـةم   وست بؤ ئاسان جَى بةسةر ئةجنومةنى وةزيران ثةيِرةو و رَينمايى درسَييةم : ثَيويستة لة 

 بِريارة دةربكات. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى قسةيةكى هةية لة سةر ئةم ماددةية؟ فةرموو مامؤستا هةورامان. 
 بةرَيز د. هةورامان حةمة شريف : 

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
م ئاطــادار كــردووة، بؤيــة ئةمــةوَى ثَيشــنازَيك بكــةم بــؤ ئــةم ماددةيــة، ئَيســتا دةتــوامن     تمــن ثَيشــرت جــةناب 
 ثَيشنيازةكة بكةم؟ 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو؟ 
 : )هةورامان طةضَينةيي( بةرَيز د. هةورامان حةمة شريف

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
اليةك بامسان كرد بةوةى كة هةَلةجبة تةنها ناوى ناوَيت و ناوةرؤكى ئةوَيت و ئةو نـاوةش كـة    ديارة هةموو

وى مةعنةوييــةوة بامســان كــرد كــة زؤر ولــة ر ،ئــةمِرؤ لــة ثةرلــةمانى كوردســتان دانــراوة نــاوَيكى ثــريؤزة و
كردنَيك بـة  َلةجبـة طةشـة  ت نـاوةرؤك بَيـت و هة  طرنطة، بةَلام ئةم ثَيشنيازةم بؤ ئةوةية كـة تـةنها نـاو نـةبيَ    

خؤيةوة ببينَى بة هؤى ئةم ناوةوة، ثَيم خؤشة بةم جؤرة ثَيويسـتة لةسـةر ئةجنومـةنى وةزيـران سـةرجةم      
كؤبوونـةوةكان  ازى دةكات، تـةنها مةبةسـتم كؤِرو  ئةو ثَيداويستيانة مسؤطةر بكات كة ثايتةختى ئاشتى داخو

نيية، شتى تريشى لة طةَلداية ئـةو هـةموو ثَيشـنيازةمان    نيية، ثايتةختى ئاشتى تةنها بؤ كؤِر و كؤبوونةوة 
 كردووة. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، كَيى دى قسةى هةية لة سةر ماددةى سَى؟ كاك ساالر فةرموو. 
 : بةرَيز ساالر حممود مراد

  .كى ثةرلةمانؤبةرَيز سةر
سان لة سةر ئةجنومةنى وةزيران ثةيِرةو و رَينمايى ثَيويست بؤ ئاتَيبينيةكةى من تةنها لوغةوية، ثَيويستة 

يـان رَينمـايى، يـان يـةكَيكيان البـدرَى      و ر بكات، خؤى لة راستى دا ثـةيِرةو جَى كردنى ئةم حوكمة دةجَى بة
 ثَيويست ناكات ثةيِرةو و رَينماييش دةربكات، يان ثةيِرةو دةر بكات يان رَينمايى، سوثاستان ئةكةم. 

  َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 زؤر سوثاس، كاك حممد سعدالدين فةرموو. 
 : بةرَيز حممد سعدالدين انور
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  .ثةرلةمان بةرَيز سةرؤكي
جَيى بكـات، لـة سـَييةم دةَلـَى     ثَينجةم دةَلَى ثَيويستة جَى بـة  ماددةى سَييةم و ثَينجةم   فةرقيان هةية؟ لة

سـايةك نوقتةيـةك   جَيى بكـات ئاسـانكارى بكـات، لـة ثَينجـةم هـةموو يا      ةى جـَى بـة  َينمايى دةربكات بؤ ئـةو ر
ك وةك يـةكن فـةرقيان نييـة وابـزامن،     جَيى بكات، هـةر دوو ويستة ئةجنومةنى وةزيران جَى بةكة ثَي دةبَيت

 سوثاس.
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ددة بكات؟ بةَلَى كاك شوان قةَلادزةيى فةرموو. زؤر سوثاس، كةسى تر هةية قسةى لة سةر ئةم ما
 )د. شوان قةَلادزةيى( :  مصطفىبةرَيز عمر 

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
ثَيم واية ئـةو وشـةى لـة سـةر زيـادة، رَينماييةكـةش بكرَيـت بـة بِريـار، بِريـار بـة هَيزتـرة، ئاسانةكةشـى ال              

جَى ةو و بِريـارى ثَيويسـت بـؤ جـَى بـة     ةنى وةزيـران ثـةيرِ  بربَيت، واتة بةو شَيوة بكرَيت : ثَيويستة ئةجنومـ 
 يارة دةربكات. كردنى حوكمةكانى ئةم بِر

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَ  زور سوثاس كاك دكتؤر شوان، فةرموو خاتوو شرين. 
 : رمضانبةرَيز شرين حسين 

  .كى ثةرلةمانؤبةرَيز سةر
نمايَيت ثَيويست بؤ يا ثَينجَى دةمج بكةين، ضونكى برطا سيَى دبَيذَينت ثةيِرةوة و رَي ئةم دشَين برطا سيَى و

ذيت ثَيويسـتة ئـةم بِريـارة جـَى     نى حوكمـةكانى ئـةم بِريـارة دةربكـات و ثَينجـةم دبيَـ      دجَى كرئاسان جَى بة
 جَى بكةن، ئةتوانني هةردووكيان دةجمى كةن، سوثاس. بة

  ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ س

عــةفوو هــةموو ليذنــةكانى كــة لَيــرةن،   روون  ان هةيــة،زؤر ســوثاس، ليذنــةى ياســايى،   روون كردنــةوةت
 كردنةوةتان هةية لة سةر ئةو ثَيشنيارانةى كة كران؟ 

 : بةرَيز د. ظاَلا فريد
  .كى ثةرلةمانؤبةرَيز سةر

 ية. دةكةينةوة، ثَيشنيارَيكى بةجَي ئَيستا سياغةىبةَلَى ئةو ثَيشنيارانةى كة كران لة سةر دةمج كردنى، 
 : بةرَيز د. بةهار حممود

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيارَيكيش كة وترا كة ئيزافة بكـرَينت بـؤ ئـةم ثـرؤذة بِريـارة، ثَيويسـتة لـة سـةر ئةجنومـةنى وةزيـران           

تـةوة، كـة ئَيمـة    وةَييةم دا جَيـى كرا ثَيويستييةكانى بون بة ثايتةختى ئاشتى دابني بكات ئةوة لة بِرطةى سـ 
ةو و رَينمـايى ثَيويسـت   ثَيويست دةركات لةم بارةيةوة، ثـةيرِ  ييةو و رَينمائةَلَيني ئةجنومةنى وةزيران ثةيِر
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بة ثايتةختى ئاشـتى، سـةبارةت بـةوةى كـة وتـرا بـوترَى        ويستة ئةم ثارَيزطاية بكرَيتى ثَيبؤ ئةوةية كة ض
ةو و رَينمايى راسـترتة، ضـونكة ئةمـة بـؤ يـةك جـار نييـة، هـةموو         ثَيم واية ثةيِر ثةيِرةو يان رَينمايى ئةوة

جارَيك كة ئةم مةراسيمة و ئةو ثَيويستيانةى كة بـؤ ئـةم بِريـارة دووبـارة ئةبَيتـةوة، ئةجنومـةنى وةزيـران        
بؤية ثَيم وايـة  ةو و رَينمايى بؤ دةربكات، هةندَى جار ثةيِرةوة و هةندَى جاريش رَينمايية، بؤى هةية ثةيِر

سـةندة  ثةيِرةو و رَينماييةكة باشرتة، سةبارةت بة بِرطةى سَييةم و ثَينجةم كة دةمج بكرَيـت بةالمانـةوة ثة  
 ئةطةر بدرَيتة دةنطدانةوة، سوثاس.

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ارةكة؟ ئَيســتا ضــةند ثَيشــنيارَيك ةوة ثَيشــنينــنســوثاس، ليذنــةى ثَيشــمةرطة، ليذنــةى نــاوخؤ، ئةخوَي ،بــةَلَى
ئةخةينة روو، يةكَيك لةو ثَيشنيارة ئةوة بوو كة ئةو دوو ماددةية دةمج بكرَيت، ماددةى سـَييةم و مـاددةى   

ارةكان حـوكمى ئـةو بِريـارة    ثَينجةم كة يةكَيكيان ثَيويستة لة سةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديد
َينمايى ثَيويست بـؤ  ثَيويستة لة سةر ئةجنومةنى وةزيران كة ثةيرةو و ر سَييةميش كة ،و جَى بةجَى بكةن

جَى كردنـى حوكمـةكانى ئـةم بِريـارة دةربكـات، ثَيشـنيارَيك هـةبوو بـؤ دةمـج كردنـى، كـَى لـة             ئاسان جَى بة
  .طةَلَييةتى؟ بةَلَى كاك ئارى نوقتةى نيزامى؟

 : بةرَيز ئارى حممد هةرسني
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 وة بوو. ز مامؤستا هةورامان لة ثَيش ئةَيشنيارةكةى بةرَيث
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 درا، لة ماددةى ثَيشوو دةنط لة سةر ئةوة درا. بةَلام ئةوة دةنطى لة سةر
 بةرَيز ئارى حممد هةرسني: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةوةى ثَيشنيارى كرد. ئاخر دةنط لة سةر ئةو ثَيشنيارة نيية، ئ

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 . مدابودجةى بؤ تةرخان كراوة لة ماددةى دوو
 : ئارى حممد هةرسني بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وو، يـةعنى  ئاخر ئةوة لة ثَيشةوة بوو، ئةوة حةقى خؤيةتى،  يةعنى بَلَى ثَيشنيارةكةى ئةوة لـة ثَيشـةوة بـ   

 ئةو، شتَيك بؤ ثَيشنيارةى مامؤستا ناكاتةوة.  جةبا يةكَيك لة دوايعة
 
 

  يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
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بةرَيز كاك ئارى ثَيشنيارةكةى ئـةو ماددةيـةكى تازةيـة بـؤ بِريارةكـة، فـةرق ناكـات لـة ثَيشـةوة بـَى يـان لـة             
 ثاشةوة بَى، بةَلَى كاك رابوون فةرموو. 

 : بوون توفيقبةرَيز را
  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان

رؤَلـى   ييمن بؤ خؤم، لة بةر ئةوة لة ثةيرةوة ناوخؤيةكة بابةتةكة حةل نةكرايـة، ثـَيم وايـة ليذنـةى ياسـا     
ن لةوةى كة هةر ثَيشنيارَيك كة الرى و السةنطى دةخاتـة ياسـاكانةوة روون كردنـةوة بـدات كـة      خؤيان بطَيِر

 انةوة. ثَيويست ناكات بيخاتة دةنطد
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 بةرَيز كاك رابوون.  ؟روون كردنةوةيان نيية
 بةرَيز رابوون توفيق: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةى كةواتة مةر  نيية خبرَيتة دةنطدانةوة، يةعنى بؤ وةالمةكـة مـةر  نييـة هـةر ثَيشـنيارَيك كـة كـرا لـة         

 ة دةنطدانةوة، هةندَيك لةو ثَيشنيارانة ياساكان السةنط دةكةن. هؤَلى ثةرلةمان بيخات
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ان كـردوون، بـؤ ئـةوةى    ئَيمة ليذنةكامنان بانط كردؤتة ئَيرة، ليذنةى تايبةمتةندن بةم بوارانة، بؤيـة بانطمـ  
بـة نـةزةر ئيعتيبـار وةرئـةطرين و ئـةوةى روون      روون كردنـةوة بـدةن، بؤيـة كـة راى ليذنـةكان       لةم بوارانة

 كردنةوةيان نيية، كاك ئارى فةرموو. 
 بةرَيز ئارى حممد هةرسني: 

 بةرَيز سةروكى ثةرلةمان.
من بة بـري بـةرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمانى ئةهَينمـةوة كـة لَيـرة مـةجا  وةَلامدانـةوة نييـة، ئةطـةر وةَلـاميش             

 لةمان بَلَيت نةك ئةندام ثةرلةمان، زؤر سوثاس. ئةبَى دةستةى سةرؤكايةتى ثةر ،بدرَيت
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ئومَيد فةرموو.  ،زؤر سوثاس، بةَلَى
 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو: 

 كى ثةرلةمان. ؤبةرَيز سةر
ةتى ثةرلـةمان وتةبَيـذى   كايؤدةكـةين لـة نـاو ثةرلةمانـدا، سـةر      انى من كاك ئـارى كـردى، بـةَلام حـس    قسةك

 داتةوة. بهةية، كة ناكرَيت وةَلام و وةَلام كارى خةَلكى سةرؤكايةتى ثةرلةمان وةَلأم 
 
 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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كةس وتةبَيذى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان نييـة، هـةر يـةك لـة ئةنـدام ثةرلـةمان راى خؤيـان ئـةَلَين لـة سـةر             
ةى كاك ئاريش بة نةزةر ئيعتيبار وةرئةطرين، سةرةِراى ئةوةى كة ليذنةى ياسايى و ليذنة بابةتةكان، قسةك

ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان روون كردنةوةيان دا لة سةر ئةوةى كة لة بِرطةى دووةم يان لة مـاددةى دووةم  
ةو مةراســيم و راســترت بَلــَيني جَيــى ئــةوة كرايــةوة، بودجةيــةكى ثَيويســت تــةرخان بكرَيــت بــؤ ســةرجةم ئــ 

كؤبوونةوانةى كة ثَيويستة لةم بوارة ئةجنام بدرَين، بةَلام بةرَيز مامؤستا هةورامان ثَيشنيارى ئـةوة ئـةكات   
كة ماددةيةكى تر ئيزافة بكرَيت بؤ ئةوةى ئةجنومةنى وةزيران هةموو ثَيداويستييةكانى ثايتةختى ئاشـتى  

 موو مامؤستا هةورامان. دابني بكات، بؤية ئةوةش ئةخةينة دةنطدانةوة، فةر
 : شريفبةرَيز د. هةورامان حةمة 

  .كى ثةرلةمانؤبةرَيز سةر
تــةنها باســى   ،دا هــاتووةةمــئايــا ثايتــةختى ئاشــتى كــة لــة مــاددةى دوو      ،مــن ئــةوة بــوو   مةبةســتةكةي

 كؤبوونــةوة و كــؤنفرانس ئــةكات، ئَيمــة هةَلةجبــةمان تــةنها بــؤ ئــةوة ناوَيــت كــة كــؤِر و كؤبوونــةوة و  كؤِرو
داويســتى و َى، ئةطــةر بــة مــةعناى كةليمــةى ئاشــتى بــَى، ثايتــةختى ئاشــتى ثيَ       كــرا بدكؤنفرانســى تَييــ 

ا نـةكرَى، ئـةوةى بامسـان كـرد ضـةكى      دجَى بكرَى، ئةوةى كة بامسان كرد شةِرى تَييداخوازييةكى بؤ جَى بة
كؤمةَلـة شـتى زؤرى بامسـان     %( بكرَى بة سةوزايى، وةفدةكان،15، سةوزايى شارةكة لة )و ا نةبَىدقؤرسى تَيي

كؤبوونـةوة و  ثايتـةختى ئاشـتى تـةنها بـؤ كؤِرو     يـة كةئةنـةما بِريارمـان داوة   ةمةكرد، ئةمة ئةو ماددةى دوو
كؤبوونـةوة و كؤنفرانسـةى نـاوَى، تَيـرى خـواردووة لـةم       هيضى تر، هةَلةجبـةيش ئـةو كؤِرو   كؤنفرانس بَى و

 سوثاس. ،ةساَل (26)ناوانة، ناوى بَى ناوةرؤك، ئةوةش 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك دَلشاد.  باشة
 بةرَيز دَلشاد شعبان: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
لـة   ،وى مةجلسى موحافةزةية بة سةراحةت مةسةلةى ثرؤذةى ناو شار وةكو سةوزايى زؤر كةمة، ئةمة ئيش

ئةوة ئيشى ئَيمة نيية، جَيطايةكى بؤ بكةينـةوة لـة نـاو ئـةم ثـرؤذة       دا جَيطاى هةية، يةعنىثرؤذةى بودجة
 ياسايةدا، زؤر سوثاس. 

  يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 كاك خلف فةرموو، زؤر سوثاس كاك دَلشاد. 
 
 
 

 بةرَيز خلف امحد: 
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 بةرَيز سةروكى ثةرلةمان. 
يعلــةن ئــةوةى كــة ئــةو وتــى هــةمان ئةوةيــة كــة ئَيمــة    ثشــتيوانى قســةكانى مامؤســتا هــةورامان دةكــةم، ف 

سـاَلانةية، بـؤ شـتة     ةطةى دووةم، ئةوةى كة لة برطةى دووةم ئَيمة ديارنان كـردوو بؤ بِر ةثَيشنيارمان كردو
تةكنيكييةكةى مةراسيمةكةية، بةَلام وةكو ومتان ثَيشنيار بكرَى يةكجارة، يةعنى لـة ذَيرخـانى روونـاكبريى    

ا رَيـك خبـرَى نـةك وةكـو سـةفةرى      دك خبرَيتةوة، بتوانَى لة كؤِر و كؤبوونةوة و مسينارى تَييلة هةَلةجبة رَي
 ثارةى َ  خةر  بكرَيت و بطةِرَينةوة. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يارةكةى كةى تـؤ و ثَيشـن  ئاخر ئةزانى تؤ وامزانة ثشتيوانى لة مامؤستا هةورامان ئةكـةى، ئةطـةر ثَيشـنيارة   
 ،بَى، كةواتة ناتوانني دةنطى لة سةر بدةين، ضونكة شتَيكة لة ثةرلةمانـةوة دةنطـى لـة سـةر درا    نة ئةو يةك

ئـةوة بـة راسـتى ثَيويسـت نييـة دةنطـى لـة سـةر          تر بيخةينة دةنطةوة، ئةطةر يةكيش بَي ناتوانني جارَيكى
 بدةن، دكتؤرة ظاَلا فةرموو ... 

 يم:بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراه

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كردنةوة، ئـةوةيان  ة بوارى جَيبةجَيَيت، كة ثَيويستة بضؤستا هةورامان ئيشارةتى بؤ دةكاتئةوةى بةِرَيز مام
هةموو ثةيوةندى بة ئةركى حكومةت، ئةركى سولتةى تةنفيزية، ثَيويستمان كردووة لةسةريان كة ِرَينمايي 

ا ثةيِرةو دةربكـاتن، لـة ثـةيِرةو لـة ِرَينماييةكانيـدا ديـاري بكـات سـةوزايي         دةربكاتن، لةدوايي ِرَينمايي ئينج
ضؤن لةو شارة دةكرَيت، بونيةى تةحتى ئةو شارة ضؤن دةبووذَيتةوة، ئةوةيان كارى حكومةتـة، بؤيـة ئَيمـة    

ى لـة بِريارةكــةدا لـة خاَلةكــةى خؤمانـدا زؤر بــة ِراشـكاوانة ئيشــارةت بـةوة دراوة، كــة حكومـةت بودجةيــةك      
 . نة بؤ ئةو مةبةستة دياري دةكاتتايبةتى سااَل

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بـةوة  دنةوانـةى ليذنـة تايبةمتةندةكانـة    يةك ِروونكردنةوة لَيرة دةخةمة ِروو، تكاية ئـةو ِروونكر من تةنها 

كـةمرت خزمـةتى هةَلةجبـة     وةري بطرن، كة بؤ باشرتضوونى ياساكةية، ئةطـةرنا هـيض ثةيوةنـدى بـةوة نييـة     
يان ئةندامانى ثةرلةمان داواى ئـةوة بكـةن زيـاتر خزمـةتى هةَلةجبـة بكرَيـت، دةبـَي ذَيرخانةكـةى          ،بكرَيت

ببووذَينرَيتةوة، بةاَلم كؤَلَيـك شـتى ياسـايي هةيـة ثةيوةنديـدارة بـة باشـرت ضـوونى ياسـاكان لـة ثةرلـةمانى            
ن حـةقى خؤيانـة و واجبيشـة ِروونكردنـةوةى لةسـةر بـدةن،       كوردستان، ليذنةى ياسايي و ليذنة مةعنييةكا

ــتا       ــةم بــوارةدا هةيــة، دةخيةينــة دةنطــةوة،  ِرايةكــةى مامؤس بؤيــة ســةرةراى ئــةوةى كــة جيــاوازى بــريوِرا ل
هةورامان دةخةينـة دةنطـةوة، كـة داواى  ئـةوة دةكـات بِرطةيـةكى بـؤ ئيزافـة بكرَيـت، بؤئـةوةى حكومـةتى            

ةكانى ثايتــةختى رؤشــنبريى ديــاري بكــات، بيخوَينــةرةوة مامؤســتا هــةورامان،   هــةرَيم ســةرجةم ثَيويســتيي 
 فةرموو.

 بةِرَيز د. هةورامان حةمة شريف )هةورامان طةضَينةيي(:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيويسـتة لةسـةر ئةجنومــةنى وةزيـران سـةرجةم ئــةو ثَيداويسـتيانة مسـؤطةر بكــات، كـة ثايتـةختى ئاشــتى         

 خوازى دةكات.اد
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـةس لةطـةَلي نييـة، كةواتـة      (18)كـةس لةطةَلييـةتى، كـَي لةطـةَلى نييـة؟       (33)كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية؟ 
ثةسةند كرا، ئَيستا ئةوة دةبَيتة ماددةى سَييةم لة بِريارةكـة، ثَيشـنيارَيكى تـر هةيـة كـة مـاددةى سـَييةم و        

رَي، بكـرَين بـة يـةك مـاددة واتـة ئـةو ماددةيـةى بـاس لـةوة دةكـات، كـة ثَيويسـتة لةسـةر              ثَينجةم دةمج بك
ئةجنومةنى وةزيران ثةيِرةو ِرَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجَي كردنى حوكمةكانى ئةم بِريارة دةربكـات،  

اليةنـــة دةمـــج بكرَيـــت لةطـــةَل مـــاددةى ثَينجـــةم كـــة دةَلَيـــت ثَيويســـتة لةســـةر ئةجنومـــةنى وةزيـــران و   
ثةيوةنديــدارةكان حوكمــةكانى ئــةو بِريــارة جَيبــةجَي بكــةن، كــَي لةطــةَل ئةوةيــة ئــةم دوو ماددةيــة دةمــج   

كةس لةطةَليةتى، كَي لةطةَلى نييـة؟ كـةس نييـة لةطـةَلب نـةبَي كةواتـة ثةسـةند كـرا، ئينجـا          (  66)بكرَيت؟ 
 ضوارةم. دارشتنةكةى خبوَيننةوة بؤئةوةى بيخةينة دةنطةوة، دةبَيتة ماددةى

 بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى مامؤسـتا هـةورامان درايـة دةنطـدان لـة كـوَي سـياغةى بكةينـةوة؟ لـةكوَى جَيطـاى بكةينـةوة؟ خـاَلى             
 سَييةم دةبَيتة ضوارةم دةمج دةكرَيت لةطةَل دووةم.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة ماددةى ضوارةم، فةرموو.تخاَلى سَييةم، ئَيستا ئةو ماددة دةمج كراوة دةبَيـ دةبَيتة
 بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضوارةم: ثَيويسـتة لةسـةر ئةجنومـةنى وةزيـران و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حـوكمى ئـةو بِريـارة جَيبـةجَي           
 ت بؤ ئاسان جَيبةجَي كردنى حوكمةكانى ئةو بِريارة دةربكةن.بكةن و ثةيِرةوو ِرَينمايي ثَيويس

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةس لةطةَليةتى، كَي لةطـةَلى   (68)كَي لةطةَل ئةو ماددةيةية كة ماددةى ضوارةم بةوشَيوةية خوَيندرايةوة؟ 
 ى ني كاك عمر؟، بةَلَي فةرموو.كةس لةطةَلى نيية، كةواتة ثةسةند كرا، تؤش لةطةَل (1)نيية؟ 

 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

، نـازامن داخيـل نـةكرا، ثـَيم باشـة      (1047ئيلغـاى مةرسـومى مجهـورى سـاَلى     )من ثَيشنيارَيكم كرد داوام كـرد  
 بؤئةوة، سوثاس.ِروونكردنةوةيةكم بدةنَى، بزامن ضى بكةين 

 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صاد
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بةَلى دةِرؤينة سـةرى دةبَيتـة مـاددةى ثَينجـةم، دةخوَيندرَيتـةوة ئينجـا طفتوطـؤى لةسـةر بكـرَي، فـةرموون           
 بيخوَيننةوة.

 بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 َيت.ثَينجةم: كار بة هيض بِريارَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم بِريارةدا ناكر
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ظةمان فةرموو.
 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة ثَيشنيارَيك هاتة كرن لةاليةن ئةندام ثةرلةمانَيكةوة، دةنطدان هاتة كرنَي سةر ثَيشنيارة وى و جةهَي 
ى ويدا، بةس دطةل هةندَي كو ثَيشنيار دةنطدان هاتة كرنـَي جةنابَيتـة   وى، ظَى ثَيشنيارَيت ناظَى بِريار لةناو

راستةوخؤش لةاليةن خؤ ماددةك خاَلا خؤ ثةسةند كر، ناظَى مـاددةكى، مـةفروزة ثشـتى كـو دةنطـدان سـةر       
ةوة دووبـارة و نـاظَى مـاددةى ديـار كربـا، دووبـارة دةنطـدان        يـ ثَيشنيارى وى هاتة كرنَى ليذنة قانونى خوَيند

سةر هاتبا كرنَى، نةك ئةو ثَيشنيارَي بكةت و تؤ بَيذي بَلَيي خاَلا ثَينجى و تةواو، ئةوة ضَينابَيــت دكتـؤر   لة
 ئةوة دةبَيتة موخالةف بؤ ثةيِرةوى ناوخؤ، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

، ئـةو بـةِرَيزة   ناوخؤ جَيبةجَي دةكةينثةيِرةوى  ،اكان جَيبةجَي دةكةينمن لَيرة سةرؤكى ثةرلةمامن و، ياس
ثَيش ئةوةى بضينة سةر ئـةو ماددانـةى    ،ثَيشنيارَيكى كرد، ماددةيةك ئيزافة بكرَيت، جَيى ماددةكةش ديارة

كة ثةيوةنـديان بـة ئـةحكامى خيتاميـةوة هةيـة، ثَيويسـت دةكـات جَيـي بكرَيتـةوة، ماددةكـانى كـة لَيـرةوة             
ى ئةحكامى خيتامني، بؤية ثَيويست دةكات ثَيش ئة و ماددانة خبرَيـت  هاتوون لة سَييةم بؤ شةشةم هةموو

و، ببَيتة بِرطةى سَييةم، ماددةكانى ئةحكامى خيتاميش بـَي، بامسـان كـرد ومتـان دةبَيتـة بِرطـةى سـَييةم و،        
ا، بِرطةى سَييةم دةبَيتة بِرطةى ضوارةم دةمج كـرا لةطـةَل بِرطـةى ثَينجـةم، خوَيندرايـةوة دةنطـى لةسـةر در       

ئَيستا بِرطةى ضوارةم لَيرة هاتووة دةبَيتة بِرطةى ثَينجةم، كة ئَيستا خوَيندرايـةوة، كـار بـة هـيض بِريـاريكى      
 ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةو بِريارة ناكرَيت ، فةرموو كاك سؤران.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

، مــن بؤيــة دةنطــم ثَينــةدا هةســت دةكــةم يــةك ثــاش و ثَيشــى ئــةو ماددةيــةى كــة ئَيســتا دةنطــى لةســةر درا
ثَيويستة، دةَلَي ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي بكات و، ثاشان ِرَينمـايي بـؤ   
ئاسان جَيبةجَي كردنى دةربكات، تةسةور دةكةم دةبَي ِرَينمايي دةربكات، ثاشان جَيبـةجَي كردنةكـة ثـاش و    

 ى تَيدادةبَي.ثَيشيةك
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةخَير وانييـة كـاك سـؤران، ئـةوكاتيش ئةطـةر ثَيويسـت بـوو ِرَينمـايي بـؤ دةربكـات، دةنطيشـى لةسـةر درا،             
ووة شتَيكيش كة دةنطـى لةسـةر درا ناطةِرَيينـةوة بـؤ موناقةشـةكردنى، ئَيسـتا لـة مـاددةى ضـوارةمني كـة بـ           

 ت هيض بِريارَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم بِريارةدا ناكرَيت، دكتؤرة بةهار فةرموو.ثَينجةم دةَلَي
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيش ئةوةى دةنط لةسةر ئةم بِرطةية بدةين، سةبارةت بة ثَيشـنيارةكةى كـاك عمـر، سـةبارةت بـة بِريـارى       
ئــةو بِريــارة ئؤتؤمــاتيكى هةَلوةشــاوةتةوة، بــةوةى كــة هةَلةجبــة ئَيســتا نــةك لــة  1988ى ســاَلى ( 1047)ذمــارة 

خةريتة هةية، بةَلكو كراوة بة ثارَيزطاو ئةوةتة دةيكةين بة ثايتةختى ئاشتى و، جطة لةوةش ئةم ماددةيـة  
ى ئـةم بِريـارة،   كة ئَيستا دةنطى لةسةر دةدةين كار بة هيض بِريارَيك ناكرَيت كة ناكؤك بَي لةطةَل حوكمةكان

 ئةوة خؤى لة خؤيدا ئةوة هةَلدةوةشَينرَيتةوة.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كةواتة ئَيستا دةقى ماددةكة دةخوَيندرَيتةوةو دةخيةينة دةنطةوة، تكاية بيخوَيننةوة، فةرموو.
 بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 كار بة هيض بِريارَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم بِريارةدا ناكرَيت.ثَينجةم: 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةس لةطةَليةتى، كَي لةطةَلى نيية؟ كـةس نييـة لةطـةَلى نـةبَي، كةواتـة ثةسـةند كـرا،        ( 75)كَي لةطةَليةتى؟ 
 فةرموو دكتؤرة ظااَل.

 هيم:بةِرَيز د. ظااَل فريد ابرا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 شةشةم: ئةم بِريارة لة رؤذى باَلو كردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى وةقايعى كوردستاندا كارى ثَي دةكرَيت.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثةسـةند كـرا،   كةس لةطةَليةتى، كَى لةطةَلى نيية؟ كةس نييـة لةطـةَلى نـةبَي كةواتـة      (74)كَي لةطةَلييةتى؟ 
 فةرموو دكتؤرة ظااَل بؤ خوَيندنةوةى هؤيةكانى دةرضوواندن.

 
 
 

 بةِرَيز د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.



 78 

 هؤيةكانى دةرضوواندن
يةكانى تاوانةكانى جينؤسايد لةسةر دانيشتوانى ثارَيزطـاى هةَلةجبـة   ظلةثَيناو سِرينةوةى شوَينةوارة نَيطةتي

 ئةم بِريارة دةرضووَينرا. ،نى ثةيامى ئاشتى و لَيبووردةيي لة كوردستان و جيهانو طةياند
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةخرَيتة وتووَيذةوة ضونكة دةست بةرز كراوةتةوة، كَي قسـةى لةسـةر دةكـات؟ بـةِرَيز كـاك ئـارى هةرسـني        
 فةرموو.

 بةِرَيز ئارى حممد هةرسني:
 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة

% 100َيكى نووسـيوة كـة مـن    زئةطةر سةيرى واذووةكان بكةى، براى بـةِرَيزم كـاك انـور قـادر لَيـرةدا تةحـةفو      
، بـةزيادى دةزامن، بـةِرةئى مـن    نيم هةيـة لةسـةر وشـةى لَيبـووردةيي    لةطةَلى دام، ئةوةى كة دةَلَيت من تَيبي

اخؤشــة لةســةر ئــةم ئــةرزة بةســةرمان دا هــاتووة، ئــةوة بــؤ ميللــةتَيكى وةكــو يةكــة كــة ئــةوةى خــوا ثَيــي ن 
لَيبووردةيي ضي ئةوة يةك، دوو: ثَيم باشة ئةو مةوزوعةى كة ديسان براى بـةِرَيزم كـاك حممـد علـى باسـى      

وةكـو زؤر ميللـةتى    ،بـِروات  دابةو مَيذووةكرد، ئةو باسى ئةوةى كرد كة ميللةتَيك بةو مةئساتةى دابِروات، 
ى دابِروات، من عةرةبيةكةم باش نيية وابزامن وةرطَيِرانـى وشـةى تراومـا بـة زمـانى      تر بةو تونَيلة ناخؤشة

كة نيلسؤن ماندَيال  1992من منوونةيةك دةهَينمةوة ساَلى  ئساوى، ئيرت نازامن واية يان نا؟عةرةبى دةكاتة مة
سـاَلة خـةَلكى    (350) ساَل لة زيندان ئازاد كـرا، لـة يةكـةم ضـاوثَيكةوتنى بـةردةم زيندانةكـة وتـى        (27)دواى 

سـاَلى تـر هةيـة بؤئـةوةى     (  350)سثى ئَيمة دةضةوسَيننةوةو تووشى تراوامايان كردين، بؤية ثَيويسـتى بـة   
ببينةوة بة ئينسان، لةبةرئةوةى موعامةلةى ئينسانيان لةطةَل نـةكردووين، بؤيـة ئـةم كةليمةيـة قـوةتَيكى      

ة ِرسـتةكة، شـتَيكى تـر كـة مـن موالحـةزةم هةيـة        هةم سياسـى، هـةم سـايكؤلؤذى زؤر زؤر طـرينط دةدات بـ     
 ؟لةسةرى مةسةلةن دةَلَى لةثَيناو سِرينةوةى شوَينةوارة نَيطةتيظةكان، بؤضى شوَينةوارى ثؤزةتيظيشى هةية

 هةتا هي نَيطةتيظى هةبَي، ئـةم كارةسـاتةى كـة لـة هةَلةجبـةوة ِروويـداوة، بؤيـة ئـةم نَيطةتيظـة مـن زؤرم ال          
ــونكة عةمةل ــةيرة، ض ــاخريى      س ــا ئ ــةوةل ت ــة ئ ــى، ل ــةهيد كردن ــةو ش ــارى هةَلةجب ــارانكردنى ش ــا ب ــةى بؤمب ي

نَيطةتيظة، لةبةرئةوةى هيض مةجال نيية تؤ لة شوَينَيكى دانى خَيرى ثَيدابنَيى، لةبةرئـةوة ئـةو نَيطةتيظـة    
ن بةزيادى من بة شتَيكى زياترى دةزامن، لةكؤتايشدا كة دةَلَيت لة كوردستان و جيهان، ئةو وشةى جيهانة م

دةزامن، لةبةرئةوةى هَيشتا جيهان بةكؤى دةنط يـان بةزؤرينةيـةك لـة كؤبوونةوةيـةكى رَيكخـراوى نةتـةوة       
يـةكطرتووةكان لةســةر ميللــةتى كــورد نةهاتووةتـة دةنــط، هــةتا كــورد خـؤى بكــات بــة دةم ِراســت و يــاخود    

 سةنطةرَيك كة ئاشتى جيهانى لَيرةوة بَلَيني دةربضَيت، سوثاس.
 

 َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 نوقتةى نيزامى فةرموو دكتؤر ابراهيم.
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 بةِرَيز د. ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةر بؤ دياركرنا ئاشكرا كرنا ثةيظة دراما، طوتى بة مائسات دَيت، دراما ثةيظةكة يؤنانى كةظنة، بة هةردوو 
 مةئسات ضى، وةكو مةةاذى، هةردوو روو دَين. مةعنا دَي، مةعنا دراما وةكو

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وت، كاك انور فةرموو.طوت ئةو تراماى طدراماى نة
 مصطفى:بةِرَيز انور قادر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ــ  يتـةختى ئاشـتى، ثريؤزبـايي    ة ثاتديارة مايةى خؤشلاَلية كة ئةمِرؤ لة ثةرلةمانى كوردستان هةَلةجبة دةبَي
ــةكانى           ــةم هؤي ــى بك ــةوَي باس ــن دةم ــةوةى م ــةس ئ ــةم، ب ــةش دةك ــارى هةَلةجب ــتان و ش ــةَلكى كوردس ــة خ ل

 ةكانى جينؤسايد لةسةر دانيشتوانى ثارَيزطاى هةَلةجبةو سِرينةوةى شوَينةوارة نَيطةتيظدةرضوواندن لةثَينا
ئةم بِريـارة دةرضـووَينرا، طةيانـدنى ثـةيامى ئاشـتى       اشتى و لَيبووردةيي لة كوردستانطةياندنى ثةيامى ئ و

ديارة ئةمة لة جَيطاى خؤيةتى، ضونكة ئَيمة هةموومان دةزانني كورد نةتةوةيـةكى ئاشـتيخواز بـووة، قـةت     
دةست درَيذى نةكردووةتة سـةر خـاكى هـيض كةسـَيك يـان هـيض نةتةوةيـةكى تـر، شـةِر و خةباتيشـى تـةنها            

تان و ثاراستنى خاكى كوردستان بووة، ئةوةى لَيرةدا دةمةوَى باسى بكةم نـازامن  لةثَيناو ِرزطاركردنى كوردس
وشــةى لَيبــووردةيي بةرامبــةر بــةكَي، ضــونكة ئَيمــة هــةموومان دةزانــني كارةســاتى هةَلةجبــة، كيميابــارانى    

يــارة دا هــاتووة، بةتايبــةتيش كــة دواي دةنطـدان ئــةم ثــرؤذة برِ نةكانــةوة بةسـةرمان هةَلةجبـة لةاليــةن دوذم 
دةبَيتة بِريارَيكى تةشريعى رةمسى كة لة ثةرلةمانةوة دةردةضَي، بؤية ثَيشنيارةكةم كة وشـةى لَيبـووردةيي   
البربَيت و نةمَينَيت ئةمة خاَلَيك، خاَلَيكى تـر ئَيمـة دةزانـني كـة ديـارة ئـةو مةينةتيـةى كـة بةسـةر شـارى           

ــةن ةهةَل ــات لةالي ــة ه ــة   جب ــى طؤِرب ــاتؤرى بةعس ــى دكت ــةوة   طؤِرِرذَيم ــةاَلم ل ــوو، ب ــةورة ب ــاتَيكى زؤر ط ، كارةس
كارةساترت ئةوةية كة هَيز و كةس و اليةن هةن تا رووخانى ئةم ِرذَيمة دكتاتؤرةش دةسـتيان لةطـةَل تَيكـةَل    
بــوو، لــة هــةمان كاتيشــدا تــا ئَيســتا وةك كاربةدةســت و حــوكمِران و بــةردةواميش فرمَيســكى بــؤ دةِرَيــذن،    

 سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حم

 كاك عمر فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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من بةناوى خؤم و خةَلكى هةَلةجبةوة سوثاسى هةموو ئةندامانى ثةرلةمان و ئـةوانى ثرؤذةكـةيان تةقـديم    
ةس درَيـذ بـوون لةطــةَل   زؤر سوثاسـيان دةكـةم، سوثاسـى دةسـتةى ســةرؤكايةتيش دةكـةم، كـة نةفـ        ،كـردووة 

هةموو ئةندامان، زؤر سوثاسى هةمووتان دةكةم، من وةكو كةسَيكى خةَلكى هةَلةجبة قسـة دةكـةم و يـةكَيك    
، ئاخري قسةم ئةوةية تةنها دةكرَي لةثَيناو ساِرَيذكردنى برينةكانى ملة بريندارانى ضةكى كيميايى هةَلةجبة

نؤســايد لةســةر دانيشــتوانى ثارَيزطــاى هةَلةجبــة، طةيانــدنى   خــةَلكى هةَلةجبــةو ســِرينةوةى تاوانــةكانى جي 
ثةيامى ئاشـتى و لَيبـووردةيي و ثَيكـةوةذيان لـة كوردسـتان و لـة جيهـان ئـةم بِريـارة دةرضـووَينرا، ثَيكـةوة            

 ذيانَيك ئةطةر بكرَيت زياد بكرَيت لةطةَلى، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جد فةرموو.مامؤستا ما
 توفيق: عثمانبةِرَيز ماجد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةقريبةن منيش بؤضوونةكامن وةكو ئةو برادةرانةية كة ثَيش من قسةيان كرد، بةاَلم مـن دةيكـةم بـة دوو    
ــوواندووة لـــةثَينا  ِار ــوَينةوارة ســـتة هؤيـــةكانى دةرضـــوواندن كـــة ليذنـــةي ياســـايي دةريضـ ــِرينةوةى شـ و سـ

ى تاوانـــةكانى جينؤســـايد، مـــن ثرســـيارَيك دةكـــةم ضـــؤن دةســـِرَيتةوة، ئـــةو تاوانانـــة ضـــؤن  ةكاننَيطةتيظـــ
ةكان، تـةعبريَيكم نووسـيوة ئةطـةر     سِرينةوةى شوَينةوارة نَيطةتيظدةسِرَينةوة؟ يةعنى حةق نيية بنووسني

اجل ازالة )من ليذنةى ياسايي طوَيم لَي ِرابطرَيت، ضونكة ئةطةر تةرجومةى ئةوة بة عةرةبي بكةين دةبَيت 
(، بةاَلم من بة سيغةيةكى تـر نووسـيومة،   مدينة حلبجة االثار السلبية جلرائم االبادة اجلماعية على مواقين

اجل التخفيف من لةبةرئةوةى ئةوة ناسِرَيتةوة، دةكرَيت مةسةلةن تةخفيف بكةين لة موعاناتةكانى، ) من 
(، بـة كـورديش )لـةثَيناو كـةم     حرب االبادة اجلماعياة معانات مواقنى حلبجة الذين تعرضوا اىل ابشع جرائم 

ــ ــان     ةوكردنــةوةى ئاس ــة دذي ــةَلكوذى ل ــاوانى جــةنط و كؤم ــةورةترين ت ــة ط ــتوانى هةَلةجبــة ك ارةكانى دانيش
بـةو شـَيوةية بكرَيـت، بـؤ      طريَيتئةجنامدرا(، فةقةرةى دووةم لةطةَل هاوِرَييانى خؤمم، لَيبووردةييةكة هةَلب

ئاشـتى لـة كوردســتان بـؤ هـةموو جيهـان، نــةك وةك كوردسـتان و جيهـان، ئـةم بِريــارة         ِراطةيانـدنى ثـةيامى   
 دةرضووَينرا، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك رابوون فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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رى هةرسـني و ضـةند برادةرَيكـى تـريش وتـرا، بـةاَلم       ئةو سةرجنانةى من دةَلـَيم هـةمووى لةاليـةن كـاك ئـا     
كـاك ئـاريش باسـى    ، ةى سـِرينةوةى شـوَينةوارى نَيطةتيظـ   ثَيشنيار دةكةم بةوشَيوةية دابِرَيذرَيتةوة، لـةثَيناو 

كرد، يةعنى لةو حاَلةتة وةكو ئةوة واية كة ئاساوارى ثؤزةتيظيشى هةبَي، بؤية نَيطـةتيظ البربَيـت يةكسـةر    
لةسـةرى جَيبـةجَي    (رامعيـ )نةوارةكانى، تاوانـةكانى جينؤسـايد مـن ثـَيم وايـة ئـةوةش هـةمان        بكرَيتة شوَي

دةكرَيت، ئةطةر بَلَيى تاوانةكانى وةكو ئةوةى شتَيك ثَيضةوانةى تاوان بَي، يةعنى تـاوانيش ثَيويسـت ناكـات    
بكرَيت، بَلَي باَلوكردنـةوةى  رَيك لةثَيناوى سِرينةوةى شوَينةوارةكانى جينؤسايد و ئينجا باَلوكردنةوة زياد 

 ثةيامى ئاشتى و لَيبووردةيي ئةم بِريارة دةرضووَينرا.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ساالر حممود فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ينى هةندَيك بِرطـةوة، ئـةوةى كـة باسـكرا     موالحةزةم هةية، ثةيوةستة بة دةستةواذةو طؤِر( 5)لةِراستى من 
بة دَلنياييةوة ئةو نَيطةتيظة دةبَيت البربَيت، كاراكردنى ثرةنسيثى ئاشتى دةبَيت ئيزافة بكرَيـت، مةبـدةئى   
ناتوندوتيذى ئيزافة بكـرَي، ئـةوةى جيهـان بطؤِردرَيـت ثةيامةكـة ئاراسـتةى جيهـان بكـرَي، خـةَلكَيك هةيـة           

ةش نييـة لةوانةيـة لـة ئـةوروثا بـَي، لـة       ةجببووة، ئَيستا دانيشتوانى ثارَيزطاى هةَللةكاتى كيمياباران تووش 
دةرةوة بَي، بؤية دةبَي ئةو ثةيامة بؤ ئـةوانيش بـَي، بؤيـة مـن ئـةو سـياغةية دةخةمـة بةردةسـت ليذنـةى          

ةكانى جينؤسـايد  بةِرَيز و ئَيـوةى بـةِرَيز، هيـوادارم طـوَيي لـَي بطرَيـت، لـةثَيناو سـِرينةوةى لَيكةوتـةى تاوانـ          
نى ثرةنسيثةكانى ئاشتى و لَيبووردةيي و طةياندنى ثةيامى دكرةجبةو كوردستان و كاراترلةسةر خةَلكى هةَل

 ناتوندوتيذى لة كوردستان بؤ كؤمةَلى نَيودةوَلةتى ئةم بِريارة دةرضووَينرا.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك سؤران عمر فةرموو.
 ز سؤران عمر سعيد:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بــة ثارَيزطــاى  مـن ثَيشــنياردةكةم هؤيـةكانى دةرضــوون بـةجمؤرةى لــَي بكرَيــت، لـةثَيناو طرينطيــدانى زيـاتر     
دانةكانى و ثةيامى ئاشتى و ثَيكةوة ذيان لة كوردستان ئـةم بِريـارة دةرضـووَينرا، ضـونكة     هةَلةجبةو قورباني

دةمَينَيتـةوة، ئةمـة   و شـوَينةوارى ئـةو تاوانانـةى كـة بةرامبـةر بـة هةَلةجبـة ماوةتـةوة         دةبَي ئاطامان لَي بَي
 شتَيكى مةعنةوية، ماددى نيية تا ئَيمة شتى ماددى ثَي البةرين، سوثاس.

 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك فائق فةرموو.
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 رسول: مصطفىبةِرَيز فائق 

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
ــِراي دةستخؤشــيم لــة ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان بــؤ ئامــادة كردنــي ئــةم راثؤتــة، ديــارة تَيبينيــةكامن      مــن وَي
طةياندرا، بةاَلم دةمةوَيت جةخيت لةسةر بكةمـةوة، ئةمـة كـةم كردنـةوة نييـة لـة طـةورةيي و طرنطـي ئـةم          

شوَينةوارانةي تاواني جينؤسايد لة هةَلةجبة بـةم بِريـارة   بِريارة، بةاَلم هةرطيز زامةكاني هةَلةجبة، يان ئةو 
ناسِريتةوة، بؤية لةطةَل البردني ئةو بةشةي سـِرينةوةم و، دواتـر بـة هـةمان شـَيوة لةطـةَل البردنـي وشـةي         
نَيطةتيظم، ضونكة تاواني جينؤسـايد هـيض ئاسـةواري ثـؤزةتيظي نييـة، هـةمووي نَيطةتيظـة، بؤيـة البربَيـت،          

ين طةياندني ثةيامي ئاشـيت و لَيبـووردةيي ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم رسـتةية دابنرَيـت )لـة ثَينـاو          دواتر لة شوَي
 طةياندني ثةيامي ئاشتيخوازانةي طةلةكةمان بؤ ناوضةكةو جيهان(، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك بةهزاد دةروَيش فةرموو.
 دةروَيش دةروَيش: بةِرَيز بةهزاد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةز دطةل هةندَي مة كو ل جياتي سِرينةوة بَيتة نظيسـني كـةم كردنـةوة، شـوَيين شـوَينةوار بَيتـة نظيسـني        
لَيكةوتةي، نَيطةتيظةكانيش البربَيت، دواتر ثةيامي ئاشيت و ثَيكةوة ذيان ئيزافـة بكرَيـت، خـالَي ئـةخرييش     

نَي دةوَلةتي بؤ ناظناني شاري هةَلةجبة وةك ثايتةخيت ئاشيت ئةم بِريـارة دةرضـووَيندرا،   كاركردن بؤ دانثَيدا
 ئيزافة بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك شوان شَيخ امحد فةرموو.
 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكةي تةوقيعم كردية، بةس لة رووي صـياغةوة ئةطـةر مـةجال هـةبَيت دوو، سـَي      من هةرضةندة لة راثؤرت

 قسة بكةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.



 83 

ةكاني جينؤسـايد لةسـةر   يـةكَييت بَيـت، تاوانـ    ة لـة ثَينـاو سـِرينةوةي شـوَينةوار    لة رووي صياغةوة ثَيم باشـ 
ــارة         ــةم بِري ــان ئ ــتان و جيه ــة كوردس ــيت ل ــووني ئاش ــَيطري ب ــاو ج ــة ثَين ــةو ل ــاري هةَلةجب ــتواني ثارَيزط دانيش

 دةرضووَيندرا، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز مامؤستا مةروان طةاَلَلي فةرموو.
 ةروان طةاَلَلي(:بةِرَيز حسني امساعيل حسني)م

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قسةكاني من بةِرَيزان كاك سؤران عمر و براي بةِرَيزم كاك ئـاري هةرسـني كرديـان، مـن لةطـةَل قسـةكانيان       

 هاوِرام و دةستيان خؤش بَيت، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك فرسةت صؤيف فةرموو
 فرست صؤيف علي: بةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةو دةقةي كاك سؤران عمر ثَيشكةشي كرد ثاَلثشيت لَي دةكةم بؤ هؤيةكاني دةرضوواندن، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عادل عزيز فةرموو.
 بةِرَيز عادل عزيز شكر:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 
ثَيمواية وشةي سِرينةوة هةر خؤي هةَلةية لةوَي، ضونكة ئازار ناسِرَيتةوة، كة كاتَيك سِريتةوة، كةواتة ئيرت 

 ثَيويست ناكات هةَلةجبة بكةيتة ثارَيزطاي ئاشيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، مامؤستا هةورامان فةرموو.
 :)هةورامان طةضَينةيي( َيز د. هةورامان حةمة شريفبةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثشتيواني لة رةئيةكةي كاك سؤران عمر دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، رةئي ليذنة ثةيوةنديدارةكان، فةرموو.
 

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز
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خةريكي صياغة كردنةوة دةبني، ئةطةر ضةند دةقيقةيةكمان ثـَي بـدةن زؤر باشـة، بـةاَلم بـا ثَيشـنيارةكةي       
 كاك سؤرانيشمان بطاتَي.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تكايـة دانيشـن، بـا     كاك سؤران ثَيشنيارةكةي خؤت بنَيرة بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي نـاوخؤ و ثَيشـمةرطة،  
بَيطـةرد   هؤيةكاني دةرضوون خبوَيندرَيتةوةو خبرَيتة دةنطدانةوة، دوايي كؤي ياساكة دةخرَيتة دةنطدانةوة، 

 خان دةرفةتت ثَي دةدةم، فةرموو دكتؤرة ظااَل بيخوَينةوة.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دةرضوواندن
كةمكردنةوةي لَيكةوتةيي تاوانةكاني جينؤسايد لةسةر قوربانيـاني ثارَيزطـاي هةَلةجبـةو طةيانـدني      لةثَيناو

 ثةيامي ئاشيت و ثَيكةوة ذيان لة كوردستانةوة بؤ جيهان ئةم بِريارة دةرضووَيندرا.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة،       76) زؤر سوثاس، كَي لةطةَلداية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟   
 كةس نيية لةطةَلدا نةبَيت، زؤر سوثاس، كةواتة ثةسند كرا.

بةِرَيزان، ئةمِرؤ يةكَيك لـةو ياسـايانةي كـة ثَيويسـت بـوو و، ثَيويسـتة هـةموومان بـة رؤحَيكـي نيشـتمانيي           
شـةي لةسـةر كـرا، ثـرؤذة بِريارَيـك موناقةشـةي       مامةَلةي لةطةَل بكةين لةناو ثةرلـةماني كوردسـتان موناقة  

لةسةر كرا كة ثةيوةنديدارة بة يةكَيك لة ثرسة نيشتمانييةكاني هةرَيمي كوردستان، بؤية بريا و دةبـوو وا  
بَيت كـة هةنـدَيك بابـةتي خـياليف لـةنَيوان اليةنـة سياسـييةكاندا هةيـة ئـةمِرؤ وةال بنرايـةو هـةمووان بـة             

يي ئــةم مامةَلــةيان لةطــةَل ئــةم ثــرؤذة بِريــارة بكردايــة، سوثاســتان دةكــةين كــة   طيــانَيكي بــةرزي نيشــتمان
هةمووتان بة ثَيشنيارةكاني خؤتـان ئـةم ثـرؤذة بِريارةتـان دةوَلةمةنـد كـرد، بـةاَلم بـة ثَيضـةوانةي هـةموو           

ددة بـة  ثرؤذة بِريارو ياساكاني كة لة ماوةي رابردوو لـةناو هـؤَلي ثةرلـةمان موناقةشـةمان كـردووةو كـة مـا       
ماددة خراوةتة دةنطدانةوةو دوايي لة كؤتاييدا كؤي ثـرؤذة بِريـارو ياسـاكةمان نةخسـتؤتة دةنطدانـةوة، بـؤ       
ثيشانداني يةكريزي نيشتمانيي سةبارةت بة يةكَيك لةو ثرسانةي كة ثةيوةندي هةية بـة هـةموومان كـؤي    

يةن ئةنداماني ثةرلةمانـةوةو هيـوادارم   بِريارةكة دةخةينة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةي دةنطي لةسةر بدرَيت لةال
دةنطداني ئَيوة دةربِري يةكَييت هةموو هَيزو اليةنة سياسي و فراكسـيؤنةكاني نـاو ثةرلـةماني كوردسـتان و     

ســةبارةت بــة يــةكَيك لــة ثرســة هــةرة نيشــتمانييةكاني    ،ســةرجةم ثَيكهاتــةكاني هــةرَيمي كوردســتان بَيــت 
( ئةندام لـةناو هـؤَلي   88كؤي ثرؤذة بِريارةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )هةرَيمي كوردستان، بؤية كَي لةطةَل 

( ئةندامةكةي دةنطي ثَيدا، كةواتة بة كؤي دةنط ثةسند كـرا، ثريؤزبـايي لـة خـةَلكي     88ثةرلةمانن و، هةر )
كوردســتان دةكــةين بةبؤنــةي دةرضــووني ئــةم بِريــارة، ثريؤزبــايي لــة دانيشــتواني قوربانيــدةري ثارَيزطــاي   

َلةجبة دةكةين بةبؤنةي دةرضووني ئةم بِريـارة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان، هةَلبـةت ئَيمـة لـة ثةرلـةماني         هة
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 بضـَيتة كوردستان بة هاوكاري لةطةَل حكومةت ضاومان لةوةية كة بة تةواوةتي بِريـاري بـة ثارَيزطـا بـووني     
ت لـةم ثَينـاوةدا ئـةجنامي بـدات     بةجَي كردنةوةو هةر شتَيك كة ثةرلةماني كوردستان ثَيويست بَيبواري جَي

درَيغي ناكات لةطةَل نوَينةرانيان دانيشتووين و لةطةَل حكومةتيش بةردةوام لة ثةيوةندي دةبني، بؤ ئةوةي 
ئةو ثرسةش بةزووترين كات يةكال بكرَيتةوةو هةَلةجبة هةموو ثَيداويسـتييةكاني ثارَيزطـاي بـؤ بـِروات لـة      

ري، هـةم لـة رووي بووذاندنـةوةي ذَيرخـاني ئـةو ناوضـةية، بؤيـة زؤر        رووي ئيداري و، هةم لـة رووي ئـابوو  
سوثاس بؤ نوَينةراني دانيشتواني ثارَيزطاي هةَلةجبةش كة ئةمِرؤ لَيرة بوون، ئةوان داواي ئيزنيان كـردووة  
ــوانني          ــات بت ــرين ك ــة زووت ــوادارين ب ــةرن و هي ــريف ب ــوانن تةش ــةنابتان دةت ــتان ج ــةماني كوردس ــة ثةرل ل

 طةورةتر بؤ هةَلةجبة بةدي بَينني، زؤر سوثاس بؤ ئَيوة، فةرموو بَيطةرد خان.دةستكةوتي 
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

ةم لة سةرةتاي دةسـت بـةكار بوومنـان لـ     ،لةِراستيدا ئَيمة وةكو فراكسيؤني سةوز لةناو ثةرلةماني كوردستان
خولةدا رؤذَيك لة رؤذان نةمانويسـتووة نـة ئيلساسـي هـيض يـةكَيك لـة هاوِرَييـةكامنان و هاوكارامنـان لـةناو          

رؤذَيك لـة رؤذان بـة ئامـاجني هـيض يـةكَيك لـة فراكسـيؤنةكان بـة         ماني كوردستان بريندار بكـةين، نـة  ثةرلة
خــةوة دةبيــنني لَيــرة رؤذانــة لــةناو ئامــانج بطــرين بــؤ نــاو زِرانــدن و تةشــهري كردنــي يــةكرتي، بــةاَلم بــة دا 

ــؤِران، فراكســـيؤنةكةمان،     ــيؤني طـ ــتان لةاليـــةن بةشـــَيك لـــة ثةرلـــةمانتاران لـــة فراكسـ ثةرلـــةماني كوردسـ
سةركردايةتي ئَيمةو حزبةكةمان بؤتة ئامانج، من لة جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان دةثرسم بةِرَيزتان بـةثَيي  

ةر ئةنـدام ثةرلـةمانَيك لـةو بابةتـةي كـة لةبـةر دةسـيت دايـةو         ( لة ثةيِرةوي ناوخؤ ئةركتانة ه56ماددةي )
ثَيويستة ئَيمة قسةكاني بوةستَينن، تاوةكو ئَيستا  ،لةناو هؤَلي ثةرلةمان طفتوطؤي لةسةر دةكرَيت دةربضَيت

بــةناوي نوقتــةي نيزامــي و بــة نــاوي قســة كــردن و دوور كةوتنــةوة لــةو مةنهةجــةي لةبــةر دةســتمانداية    
ــار فر  ــةندين ج ــةتان       ض ــوة رَيط ــةاَلم ئَي ــانج، ب ــة ئام ــتان كراوةت ــةماني كوردس ــةناو ثةرل ــةكَييت ل ــيؤني ي اكس

كردؤتةوةو بة ئاساني قسةي خؤيانيان كردووةو دواي ئةوة دةَلَين ئةوة نوقتةي نيزامي نـةبوو، دةيـان جـار    
َل فراكسـيؤنةكاني  هةظاَلةكامنان لةِراستيدا هةنطاوي جددنان ناوة بؤ ئةوةي تةتبيعي عيالقات بكةين لةطـة 

ناو ثةرلةماني كوردستان، ضونكة ثَيمانواية حكومةتي ئةجمارةو ثةرلةماني ئةجمارة تةوافوقني و، ثَيويستة 
ــتان و          ــةماني كوردس ــةكاني ثةرل ــتين بةرنام ــني لةسةرخس ــةنط ب ــارو هةماه ــةوة هاوك ــة يةك ــةموومان ب ه

ةيةكي كـرد، ئَيمـة هـاتني لـةناو ثةرلـةمان      حكومةتيشدا، هـةظاَلَيكي ئَيمـة لـة دةرةوةي هـؤَلي ثةرلـةمان قسـ      
داواي لَيبووردمنــان كــرد بــة فــةرمي و  ،هةســتمان كــرد دَلــي بةشــَيك لــة فراكســيؤنةكاني ثــَي نيطــةران بــوو 

جــةنابت يــةك جةلســةت لةســةر قســةي هةظاَلةكــةي ئَيمــة لــةناو ثةرلــةماني كوردســتاندا بةســت، ئَيمــة بــة  
وبـارة تةشـهريو ناوزِرانـدن بـؤ يـةكَييت نيشـتمانيي كوردسـتان و        ياساييمان وةرطرت، لة هةفتةي رابـردوو دو 

جةنابت هيض مةوقيفَيكت نـةبوو لةبةرامبـةر ئـةوةدا، مـن      ،حزبةكةي ئَيمة لةناو ثةرلةماني كوردستان كرا



 86 

ــةو         ــة ل ــووة، يةكَيك ــراق ب ــاري عَي ــةرؤك كؤم ــة س ــةالل ك ــام ج ــةنابي م ــَيم ج ــت بَل ــةك ش ــرةدا ي ــةوَي لَي دةم
ي كورد كة بةدرَيذايي مَيذوو تاكة سةركردة بووة كة نةكةوتؤتة بةر لَيبووردني طشـيت  سةركردانةي نةتةوة

دوذمناني نةتةوةكةمان، ئةوة دةاللةت لـةوة دةكـات كـة كةسـَيك بـووة هةميشـة بةرذةوةندييـة طشـتيةكاني         
ؤذان تاكة سـةركردةي كورديشـة كـة هـةرطيز رؤذَيـك لـة ر       لة سةرووي هةموو شتَيكةوة بينيوة،نةتةوةكةي 

لةطةَل سةركردة نةتةوةيةكاني ديكة ضؤكي بؤ نةياراني نةتةوةكةمان دا نةداوة، لة ئَيسـتادا سـةركردةيةكي   
كــة نةتةوةكــةماني كيميابــاران كــردووة،   ارةيــةكوا طــةورة بكرَيتــة ئامــانج، بــةراورد بكرَيــت بــة ســايق تةي 

ةوة مـن داواي مـةوقيفَيكي رةمسـي و    دواي ئـ  ،جةنابتان وةكو سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةبوايـة رَيطـة نـةدةن     
روون كردنةوةيــةكي رةمســي لــة فراكســيؤني طــؤِران دةكــةم، ضــونكة هةميشــة لــة فراكســيؤنةكةي ئةوانــةوة  
بةِراسيت تةشهريَيكي زؤر بـة سـةركردةو بـة حزبةكـةي ئَيمـة دةكرَيـت، مـن دةمـةوَيت يـةك شـت بَلـَيم زؤر            

كاتي ئةوةيان نيية ئَيمة لَيرة هةَلياندةينةوةو ئةوة با بـؤ   مةلةف هةن لة رابردوودا ئةجنامدراون كة ئَيستا
داوا دةكـةم دووبـارة فراكسـيؤني طـؤِران مـةوقيفي رةمسـي خـؤي لـةو بارةيـةوة بـاَلو بكاتـةوةو             ،مَيذوو بَيت

ثةرلةمانتارةكةيان بة فةرمي داواي لَيبووردن بكات، ضونكة جةنابي مام جةالل هي ئةوة نيية بةو شـَيوةية  
ةسةر بكرَيت لةناو ثةرلةماني كوردستان، يةكَيكة لـةو سـةركردانةي كـة مايـةي شـانازييةو ثَيشـمان       قسةي ل

واية ئَيستا غيابي مام جةالل لة عَيراق و لة كوردستانيشدا زؤر قةيران و كارةساتي طةورةي بةدواي خؤيـدا  
 هَينا، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو كاك رابوون.زؤر سوثاس، فة
 بةِرَيز رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمـة ئــةمِرؤ ياسـايةكي طرنطمــان دةركـرد، ياســاي كردنـي هةَلةجبــةي خؤشةويسـت، هةَلةجبــةي شـةهيد بــة       
ثايتةخيت ئاشيت، لـة ئةسـبابةكاني موجيبـة، يـان هؤيـةكاني دةرضـوواندن كؤمـةَلَيك ضـةمك هاتنـة نـاوةوة           

انتارةكان هةندَيك ضةمكمان بؤ زياد كـرد، لـةو ضـةمكانةي هاتنـة نـاوةوة ثَيكـةوة ذيـاني ئاشـتييانة         ثةرلةم
بوون، ضةمكي لَيبووردةيي بوو، ضةمكي ثَيكةوة ذيان بوو، كؤمةَلَيك بابةتي تر، بةداخـةوة هةنـدَيك طـرذي    

ي خـؤم و فراكسـيؤنةكةمان   هاتة ناوةوة كة ثَيويسـيت نـةدةكرد، بـةِرَيز مـام جـةالل نةخؤشـةو، ئَيمـة بـةناو        
ــةماني        ــي طةلةك ــة شؤِرش ــَيك ل ــةركردايةتي بةش ــةِرَيزةش س ــةو ب ــوازين، ئ ــؤ دةخ ــةوةي ب ــاك بوون ــواي ض هي
كــردووةو، كــةموكورتي هــةبووةو اليــةني ضاكيشــي هــةبووة، ئَيمــة لَيــرةوة بــةناوي فراكســيؤنةكةي خؤمــان  

يسـتيش ناكـات بابـةتَيك بَيتـة نـاوةوة كـة       رادةطةيةنني هيض كةسَيك لةسةر ئةوة رةخنـةي نييـة، بـةاَلم ثَيو   
ثةيوةندي بة ثرؤذة ياساكان و ياساكانةوة نيية، ئَيمة شانازي بة فراكسيؤنةكةي خؤمان و هةموو ئةو كـارو  
كردةوانــةي لــة ثةرلــةماني كوردســتان كردوومانــة دةكــةين، هــةم لــة خــولي رابــردوو، هــةم لــةم خولةشــدا،   

ؤ ثَيكـةوة ذيـاني ئاشـتييانة كـردووةو، سـوور بـووين لةسـةر ئـةوة كـة          فراكسيؤنَيك بووين كة بانطةوازمان ب
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ئاسةوارةكاني شةِري ناوخؤ نةهَيَلني و، هةموو ئةو ئيشانةي كة فراكسيؤني ئَيمة كردوويةتي هةم لة خولي 
وة بكـةين، زؤر  ، شايسـتةي ئةوةيـة شـانازييان ثيَـ    ثَيشوو، هةم لةم خولةشدا ئةطةر شايسـتةي يـةك شـت بـن    

 سوثاس.
 ةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

ــةماني          ــةكاني ثةرل ــؤ ليذن ــوثاس ب ــةين، زؤر س ــنني و دايدةخ ــَي دةهَي ــايي ث ــة كؤت ــةم بابةت ــوثاس، ئ زؤر س
كوردستان، ليذنةي ثَيشمةرطة، ليذنةي ياسايي، ليذنةي ناوخؤ، فـةرموون دةتـوانن بضـنةوة جَيطـاي خؤتـان،      

ت، بــؤ وتووَيــذ كــردن لةســةر بِرطــةي دووةمــي بةرنامــةي كــار، بــةِرَيزان  تــةنها ليذنــةي ياســايي لَيــرة مبَينَيــ
ثَيشنيارَيك هةية بؤ دواخستين طفتوطؤ كردن لةسةر بِرطةي دووةمي دانيشتين ئـةمِرؤمان كـة بريتييـة لـة     
هةمواري ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان بؤ طفتوطؤ كردن، نةخَير سبةييَن نيية بؤ دانيشـتنةكاني  

( كةس لةطةَليةتي، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت    66اتوو، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )داه
( كةس لةطةَلدا نيية، كةواتة ثةسند كرا، سوثاس بؤ ليذنةي ياسايي، بةِرَيزيشتان دةتـوانن  5بةرز بكاتةوة؟ )

ةبَيـت، ثرسـيارةكاني ئَيـوة دةخوَينينـةوة،     بضنةوة جَيطاي خؤتان، تكاية دانيشن، دانيشتنةكةمان بةردةوام د
 ئةو وةاَلمانةي كة هاتوونةتةوةو، ضةند بريؤكةيةكيش هةن دةياخنةينة روو.

ــةَلَيك         ــراوةو، كؤم ــدارةكان ك ــة ثةيوةندي ــتةي وةزارةت ــيار ئاراس ــةك ثرس ــوةوة ذمارةي ــةن ئَي ــةِرَيزان، لةالي ب
 ارةكاني ئَيوةية، دةياخنوَينينةوة.وةاَلميش طةيشتؤتةوة دةستةي سةرؤكايةتي كة وةاَلمي ثرسي

ــةنفالكراوةكاني         ــةهيدان و ئ ــاري ش ــري كاروب ــتةي وةزي ــياري ئاراس ــريف/ ثرس ــة ش ــةورامان حةم ــةِرَيز ه ب
حكومةتي هةرَيمي كوردستان كردووة، ئاماذة بةوة دةكات كة بةثَيي ياداشـيت كةسـوكارو وارسـي شـةهيداني     

، ئامـاذة بـة   فةرمي طيانيان لـة دةسـت داوة   يان لةكاتي دةوامي( واريسةو شةهيدةكان120كارةبا كة ذمارةيان )
، 1999( ساَلي 168(ي ياساي ذمارة )4و، ماددةي )1992(ي ساَلي 2(ي ماددةكةي نووسيوة ياساي ذمارة )4بِرطةي )

بِريــاري داوة بــة شــةهيد حيســاب بكــرَين و، ئامــاذة بــة   ،بــةِرَيز مــام جــةالل ســةرؤك كؤمــاري عَيــراق بــووة 
ردووة ئايـا بؤضـي ئـةم    ي وةزارةتـي شـةهيدان و ئـةنفالكراوةكان بـؤ هـةمان مةبةسـت، ثرسـياري كـ        نووسراو

 بةجَي نةكراوة؟ ئةو بةِرَيزانة تاكو ئَيستا بة شةهيد حيساب نةكراون؟بِريارة جَي
ن بةِرَيز دكتؤر عبداهلل جاسم رَيكاني/ ثرسـياري كـردووة دةَلَيـت ئـةو هاوواَلتيانـةي ثَيشـينةي خانووبـةرةيا       

دةبَيــت ســااَلنة مليؤنَيــك و شــةش ســةدو حــةفتا هــةزار دينــاري عَيراقــي    2011و  2010وةرطرتــووة لــة ســاَلي 
ثَيشينةي خانووبةرةيان وةرطرتووة تةنها دةبَيت  2013و  2012بطةِرَيننةوة بؤ بانك، بةاَلم ئةوانةي لة سااَلني 

بؤضـي ئـةم جياوازييـة هةيـة؟ هاوواَلتيـان داوا      يةك مليؤن ديناري عَيراقي بطةِرَيننةوة بؤ بانك، دةثرسَيت 
 دةكةن وةكو يةكرت تةنها يةك مليؤن ديناري عَيراقي سااَلنة بطةِرَيننةوة بؤ بانك.

دي( دكتـؤر فـارم سـي     -خاتوو شـكرية امساعيـل/ ثرسـياري كـردووة سـةبارةت بـة كردنـةوةي بةشـي )فـارم          
وةي زانسـيت كـردووة، كـة دةَلَيـت بؤضـي لـة كؤليـذي        ثرسياري ئاراستةي وةزيري خوَينـدني بـااَلو وتوَيذينـة   

 دي( دكتؤر فارم سي ناكرَيتةوة؟ –دةرمانسازي بةشي )فارم 
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امحد/ ثرسياري لة وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسـيت كـردووة سـةبارةت بـة      لطيفخاتوو جنيبة 
واني ئـةم كؤليذانـة دانامـةزرَين،    دةرضوواني كؤليذي زانستة ئيسالمييةكان، باس لةوة دةكات بؤضـي دةرضـو  

يان زؤر بة كةمي دادةمةزرَين؟ ئةوانةشي كة فةرمانبـةرن و لـةم كؤليذانـة خوَيندوويانـة، دوايـي مامةَلـةي       
 راست كردنةوةي بِروانامةيان بؤ ناكةن؟

/ ثرسـياري ئاراسـتةي وةزيـري دادي هـةرَيمي كوردسـتان كـردووة، تيايـدا        مصاطفى خاتوو شـكرية امساعيـل   
دةربــارةي هةَلةيــةكي  2/9/2014لــة مَيــذووي  3/4/2684ذةي بــةوة كــردووة كــة بــة نووســراوي ثةرلــةمان ئامــا

كـة بـة    2004(ي سـاَلي  68( لة ياساي هاتووضـؤي عَيـراق ذمـارة )   24ماددي لةوةِرطَيران و داِرشتنةوةي قسمي )
كات ئايا ئةو هاوواَلتيانةي كـة  لة هةرَيمي كوردستان بة كار بووة، ثرسياري ئةوة دة 2007(ي ساَلي 36ياساي )

بةم ياسـاية طـرياون، تـا ئَيسـتا لـة بةندخيانـةكان ذيـان دةطـوزةرَينن؟ سـةرةِراي ئـةوةي كـة ثـَيش ذماردنيـان              
تةقديم كردووةو داوة، بةاَلم هَيشتا لة طرتووخانةكان ماون، ئايا مايف ئةوةيان نيية ئازاد بكرَين؟ ئايا عـةفو  

 دةيانطرَيتةوة، يان نا؟
وو شكرية ثرسيارَيكي تري ئاراستةي وةزيري تةندروسـيت هـةرَيمي كوردسـتان كـردووة، دةثرسـَيت ئايـا       خات

سةرجةم ثزيشكان ناضار بكات وةكو واَلتـاني   ،وةزارةتي تةندروسيت بة نياز نيية رَينمايي ثَيويست دةربكات
ن بــؤ هــيض نةخؤشــَيك  نــةخؤش نــةبينن و دةرمــا  (10)دنيــا بــة طــروث كــار بكــةن؟ لــة رؤذَيكــدا زيــاتر لــة    

 نةنووسرَيت تا نةخؤشيةكة بة تةواوةتي دياري دةكرَيت؟
خــاتوو شــكرية ثرســيارَيكي تــري ئاراســتةي وةزيــري تةندروســيت كــردووة تيايــدا دةثرســَيت ئايــا وةزارةتــي  

% زيــاتر خبةنــة ســةر قــازاجني 10% و دةرماخنانــةكان لــة 5تةندروســيت بــؤ   رَيطــا دةداتــة مةدخــةرةكان لــة  
 ن؟ ئايا وةزارةتي تةندروسيت بة بةرثرس نازانرَيت لة هةَلكشاني نرخي دةرمان بـةو شـَيوةيةي ئَيسـتا   دةرما

 كة لةطةَل باري ئابووري و طوزةراني خةَلكي كوردستان ناطوجنَيت؟
/ ثرســياري ئاراســتةي وةزيــري كشــتوكاَل و سةرضــاوة ئاوييــةكان كــردووة  مصااطفىبــةِرَيز مامؤســتا غريــب 

نــني هؤبةيــةكي  بـةي ئــاودَيري نييـة و ئايــا بـةنياز   اكو ئَيســتا لـة قــةزاي ثَينجوينــدا هؤ دةثرسـَيت بؤضــي تـ  
 ئاودَيري لةو قةزايةدا بكةنةوة؟

ــريوز   ــاتوو ف ــةِرَيز خ ــوون  قاا ب ــتةجَي ب ــري ئاوةدانكردنــةوةو نيش ــتةي وةزي ــياري ئاراس ــةرَيمي  / ثرس ــة ه ل
فـاو و بـاران بـارينَيكي زؤر، كـة بـوو بـة هـؤي        دا لة كـاتي ال 2013كوردستان كردووة، دةَلَيت/ لة بةهاري ساَلي 

تَيكداني ضوار ثـرد، كـة ئـةم ثردانـة ِرَيطـاي سـةرةكي هاووآلتيـانن، دةثرسـَي/ بؤضـي تـاكو ئَيسـتا وةزارةتـي             
ثةيوةنديــدار هةَلنةســتاوة بــة ضــاك كردنــةوةي ئــةم ثردانــة؟ يــان نؤذةنكردنــةوةيان؟ خــاتوو فــةيروز           

وَينـدني بـاآل و توَيذينـةوةي زانسـيت لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـردووة،         ثرسيارَيكي تري ئاراستةي وةزيري خ
تيايدا دةثرسَي كة بؤضي سكوَلي خوَيندني زانكؤيي كة بةشَيكة لة زانكؤي دهؤك، بةشـةكاني: كؤمةآليـةتي،   
عةرةبي، بريكاري، ئينطليزي، كوردي لة خؤ دةطرَي، لة ئاكرَي بؤضي ئةم سكوَلة وةكو شوَينةكاني تر كـة لـة   

  .زاخؤ و سؤران كراون بة زانكؤ، لة ئاكرَيش ناكرَي بة زانكؤ؟
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ثرسياري ئاراسـتةي وةزيـري نـاوخؤي هـةرَيمي كوردسـتان كـردووة، باسـي ئـةوة دةكـات          جميد/  حياةخاتوو 
ذمارةيةكي زؤر هاووآلتي عةرةب ِروويان لة باشووري كوردستان كـردووة، ثارةيـةكي زؤر صـةرف دةكـةن لـة      

باسم كردووة، باسي ئةوة دةكات كة ئايا وةكو وةزارةتي ناوخؤ لَيكؤَلينـةوةتان نـةكردووة   ضةندين شوَين كة 
 ت؟ سةرضاوةي مادديان لة كوَيية؟.لةم عةرةبانة؟ ئةم ثارانةيان لة كوَيوة بؤ دَي

ثرسياري ئاراسـتةي وةزيـري نـاوخؤ كـردووة، تيايـدا دةثرسـَي/ ئايـا داهـاتي          /بةِرَيز دكتؤر شوان قةآلدزةيي
رثَيضييةكاني شوفَيران، كة بةهؤي كـامَيراي ضـاودَيري و هـؤي تـر وةردةطريَيـت، لةطـةَل باجـةكاني تـري         سة

 .ئؤتؤمبَيلةكان، ئايا دةضنة وةزارةتي دارايي و ئابووري؟ ئةطةر نا، ضؤن و بؤ   مةبةستَيك خةر  دةكرَي؟
هــةرَيمي كوردســتان كــردووة ثرســياري ئاراســتةي وةزيــري دارايــي و ئــابووري  /فارةكــاك دَلشــاد شــعبان غــ 

سةبارةت بة كورتهَيناني قةرزةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان، كـة بـة نزيكـةي يـانزة تريليـؤن دينـاري       
ثَيي ئـةو جةدوةلـة سـةرجةم    كةش كـردووة، داواي ئـةوة دةكـات بـة    عرياقي مةزندة دةكرَي، جةدوةلَيكي ثَيش

 وة.لةماني كوردستان ِروون بكرَيتةئةو قةرزانة بؤ ثةر
ثرسياري ئاراستةي وةزيري ثةروةردةي هةرَيمي كوردستان كردووة، تيايدا باسي ئـةوةي   /ق خاتوو فريوز  

كردووة، وةرطرتين مامؤستايان كـة دةرضـووي خانـةي مامؤسـتايانن لـة ثـةنانطاي طةشـةثَيدان، كـة سـاآلني          
ــت          ــيت زانس ــةوةي ئاس ــةرز كردن ــؤ ب ــوو، ب ــاَل ب ــَي س ــتايان س ــةي مامؤس ــوو خان ــةي   ثَيش ــة ثل ــت ب يان دةكرَي

هةبوو، بؤضي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان ئـةم بابةتـة لةطـةَل بابـةتي تـر كـة          يبةكةلؤريؤس، ثرسيارَيك
دةرضووني ثةنانطا يان ئامادةةيي و خانةي مامؤستايان ثَينج ساَل لةطةَل ئـةم ضارةسـةرة بؤيـان جَيبـةجَي     

ي دارايي و ئابووري هةرَيمي كوردستان كردووة، تيايدا ناكات، خاتوو فريوز ثرسيارَيكي تري ئاراستةي وةزير
باس لة ثرؤذةي ئاوي ئاكرَي دةكات كة سـرتاتيجي لةاليـةن كؤمثانيـاي عيمرانـي ئَيرانـي جَيبـةجَي دةكـرَي،        

وة دةست بة ثرؤذةكة كراوة، بِريار بوو لـة مـاوةي دوو سـاَل    1/10/2013بةسةرثةرشيت وةزارةتي شارةواني، لة 
% جَيبةجَي كراوة، دةثرسَي دةَلَي/ بؤضي وةزارةتي دارايي و ئـابووري  20َي، بةآلم تاكو ئَيستا لة دا تةواو بكر

وةكو ئيستيسنا سولفة بؤ ئةو ثرؤذةية خةر  ناكات؟ تاكو بـة زووتـرين كـات تـةواو بكرَيـت، لةبـةر طرنطـي        
 .ثرؤذةكة؟

ن و ئــةنفالكراوةكان كــردووة، تيايــدا ثرســياري ئاراســتةي وةزيــري كاروبــاري شــةهيدا /بــةِرَيز طــؤران ئــازاد 
ئايا هةظاآلني خوالَيخؤشبووي بارزاني كاتَيك كؤضي دوايي دةكةن بة ثَيي   ياسا و ثَيناسةيةك لـة   ،دةثرسَي

بةرزترين مووضة لـة وةزارةتةكـةتان بـة ثلـةي شـةهيد دادةنـرَين؟ تـا ئَيسـتا ضـةند هـةظاَل بـةم ثلةيـة بـة              
رسـياري تـر هةيـة كـة لةاليـةن بـةرَيز جَيطـري سـةرؤكي ثةرلةمانـةوة          شةهيد هةذمار كـراون، ذمارةيـةك ث  

 دةخوَينرَيتةوة.
 / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:كينجعفر أبراهيم ئيمَيبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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بؤ وةزيرَي خوَيندني باآل و توَيذينةوةي زانسيت  /وحيدة ياقو هرمزثرسيارةكي هاتينة ذاليي بةِرَيز 
كوردستان، ثرسيار دكاتن/ بؤضي كورسي تايبةت بؤ خوَيندني باآل ب زماني سرياني تةرخان  هةرَيمي

نةكرينة، لةاليةن وةزارةتةكةتان لة كاتَيك دا بؤ زمانةكاني تر ئةو كورسيية هةية، لةطةَل ئةوةي كة 
تر بة زماني دايك بَي، ِرَيطاي داوة كة خوَيندن لة دام و دةزطاكاني  (4)دةستووري عرياقي فيدراَل لة مادةي 

هةر ديسا ثرسياري دكاتن بؤضي زماني سرياني زانكؤيةكَي لة هةرَيما كوردستانَي نايَيتة كرن؟ بؤ ئةوةي 
 ، وةكو بابةتَي توركماني و فارسي.قوتابي سرياني بَيتة ظة كرن

نَي، بؤضي ل ثرسيارةكيش بةِرَيز ئامينة زيكري سعيد هاتية بؤ وةزيرَي ناظخؤيَي هةرَيما كوردستا 
ثارَيزطاها دهؤكَي تؤماركرن و سةرثةرشيت كرن و دانانا كةمثا و هةر شتةك طرَيداي ئاوارة الي نظيسنطةها 

يان هةندَيك كةس   DMCكؤ  و كؤضبةران دهؤكي نايَيتة ئةجنامدان؟ سةنتةري طةشةثَيدانا ثارَيزطةهَي
َى بَينت ئةم دشَين ناظَيت وان بؤ جةنابَى هةوة ارَيزطةهَى كو ئةطةر ثَيدظى روونكرنثدى يَين ديار كرى ل 

سثورى ب ضاظدَيرى كرن و سةرثةرشتى كرن و دانانا كةمثان دةربارةى ثديار بكةين،   ثةيوةندى و 
 ظ.ئاوارانظة هةية، كَى دةستهةآلت داية ظَى سةنتةرى بورةى   ياسايةك؟ ثرسيارةك دى هةر ذ دة

وةزيرَى كار و كاروبارَيت كؤمةَلايةتى هةرَيما كوردستان عَيراق،  بؤ بةرَيز /بةرَيز ئامينا زكرى سعيد 
تينة ظثرسيار دكةتن بوضى تا نووكة خَيزانَيت ئاوارا ذ دةستَى شةِرَى تريورَى ذ اليَى شنطاَلَى ظة نةكة

انا بةرنامَى تؤرا ضاظدَيرييا كؤمةَلايةتى سيستةمَى سوشيالدا؟ هةر ثرسيارا دوويَى كاودانَين بلةز دا ثَل
( بؤ وان كةسان ضيية و إسعاف أولي نفسيوةزارةتا هةوة دةربارةى هاريكاريَين دةست ثَيكى يَين دةروونى )

دَى   بينت؟ هةوة   جؤرة ضارةسةريةك بؤ ظان جؤرة نةخؤشيان ئةجنام داية؟ هةر ديسان ثرسيارةك دى 
ؤمةَلايةتى هةرَيمى كوردستان عَيراق بةرَيز امنة زكرى سعيد بؤ بةرَيز وةزيرَى كارو كاروبارَيت ك ظذ دة

زاروكَين بَى سةميان  245ثرسيار دكةتن ب طوَيرةى ئةو ئامارَيت مة ذ ثارَيزطةها دهوكَى وةرطرتني 
زاروكَين ل كةمثا خازر هةتا نووكة هاتينة  (100)( PWثارَيزطةها دهوكَى و ل طؤر ئامارا رَيكخراوا ثاو )

تيك وةزارةتا هةوة بؤ حةواندنا وان زارؤكان بؤ مالَيت ئَيتيم و سَيوى بؤضى تا نووكة ب ثراك ،تؤمار كرن
ئةجنام نةداينة؟ بؤضى وةزارةتا هةوة خةمسارى دةربارةى حةواندن و رةوشا ذيانا وان زارؤكان نظاندية؟ 

ر ثَى رابونَين هةوةيَين ياساى   بن بةرامبةر ئةو كةسَين بازرطانيَى ب زاروكَين بَى سةميان دكةن؟ هة
ثرسيارا سيَى هةمان رَيزدار، ثَلانا وة ضية و دَى   بينت بؤ ثاراسنت و ضاظدَيرى و حةواندنا زاروكَين بَى 
سةميان يَى ذ شنطال و زمارَى هاتني؟ ثرسيارةك دى و ثرسيارا دوماهيَى ذ بةرَيز امنة زكرى سعيد بؤ 

عَيراق، ثرسيار دبَيذينت، سَى ثرسيارن ل  بةرَيز وةزيرَى كارو كاروبارَيت كؤمةَلايةتى هةرَيمى كوردستاني
ناظَين  (1619)دويف ئَيك، ل طؤِر ئةو ئامارا مة ذ ثارَيزطةها دهؤكَى وةرطرتني ناف هاتيَين شنطال و زمارَى دا 

كَيم ئةندام و خودان ثَيدظيَين تايبةت هاتينة تومار كرن، رةوش و كاودانةكَى زؤر خرابدا دةروونى و 
بؤضى تا نووكة وةزارةتا هةوة ب ئةركَى خؤ دةربارةى ضاظدَيرى كرن و حةواندنا وان  ذينطةهَى دا دذين،

( دار العجزةكةسانة نةرابوية، ثرسيارا دوويَى بوضى تا نوكة ل ثارَيزطةها دهوكَى ماال حةواندنا ثريا )
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نةبوونا ماال نةهاتية ظةكرن؟ كَى بةرثرسيارة بةرامبةر ضاظدَيرى كرن و حةوندانا ثري و ثةككةفتيان د
خان ب تايبةتى كَيم رثرياندا؟ هةر فةقةرا سيَى ذ وَى ثرسيارَى ثالنا هةوة بؤ حةواندنا وان دوو تة

 ئةندامَين زيان دطةهنَى يَين دةور و بةران ضية؟ 
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ك لةو وةآلمانةي كة لةاليةن زؤر سوثاس بؤ بةرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيستا كؤمةَلَي
 لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة دةخوَيندرَيتةوة،.ثوختةكةي  ،وةزارةتةكانةوة طةيشتؤتةوة ثةرلةمان

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

تا  23/9/2014طةيةندرا، واتا لة  ي كة دانيشتين دووةمي ثةرلةماني كوردستاني تيا بة ئةجناملةو بةروارة
ئةمِرؤ، وةآلمي ثرسيارةكان بةم شَيوةية لةاليةن دةزطاي جَيبةجَيكردنةوة دراوةتةوة، ثرسياري بةِرَيز 

دةربارةي كار و ضاالكي و كةم و  ،خاتوو ظيان عباس كة لة وةزارةتي ِرؤشنبريي و الواني كردووة
َين سةنتةرة ِرؤشنبريييةكان لةاليةن وةزارةتي ئَيمةوة ثةيِرةو و كورتييةكاني سةنتةرة ِرؤشنبريييةكان، دةَل

لة وةزارةتي ناوخؤ  18بةرنامةي كاريان ثةسند دةكرَيت، بةآلم بِرياري دامةزراندنيان بة ثَيي ياساي ذمارة 
دةردةكرَيت، ثاشان هةر سةنتةرَيكيش لة كاتي خؤي دا كؤنفرانس نةكات و بة هةَلبذاردن دةستةي 

 َيثرسينةوةي لةطةَل دةكرَي.ةبةري نوَي دانةمةزرَييَن، ديسان لبةِرَيو
ثرسياري ئاراستةي وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان كردووة  /بةِرَيز هةورامان حةمة شريف

سةبارةت بة ئةو فةرمانبةرانةي كارةبا كة بة هؤي كارةباوة طيان لة دةست دةدةن بة شةهيد تؤمار بكرَين، 
دةداتةوة دةَلَيت/ بة ثَيي ياساي ماف و ئيمتيازاتي كةس و كاري شةهيدان و ئةنفالكراوان، ياساي وةآلم 
و هةر سَي هةموارةكةي لة ثَيناسةي شةهيد بة ِرووني ديارة و ئةم كؤ  كردووانة  2007ي ساَلي 9ذمارة 
 ة ضوارضَيوةي ثَيناسةي شةهيدةوة.ناكةون

ت لة وةزارةتي تةندروسيت، سةبارةت بة نرخي نؤرينطةي ثزيشكي ثرسيار دةكا /إمساعيل شكريةبةِرَيز 
ددان، وةآلم دةدةنةوة دةَلَين/ لةاليةن بةِرَيوةبةرايةتي طشيت كاروباري تةندروسيت لة وةزارةتي تةندروسيت 
ثَيك هَيناني لَيذنةيةك بِرياري لةسةر دراوة سةبارةت بة ِرَيكخستين نرخ و ضارةسةركردني نةخؤشييةكاني 

إمساعيل دةثرسَي لة  شكريةدان و دروستكردني ددان لة نؤرينطةكاني تايبةت بة ثزيشكةكاني ددان، د
وةزارةتي ِرؤشنبريي و الوان، سةبارةت بة دياردةي بةكاربردني هةِرةمةكي و، بةربآلوي و، نائابووري لة 

دةداتةوة طا، وةزارةت وةآلمطةورةي كؤمةَل ئَيستادا كة بؤتة جَيطةي طرنطي ثَيداني ئابووريناسان و خةمي
بةوةي كة وةزارةتي ِرؤشنبريي و الوان لةالي خؤيانةوة ثشتيواني لة هةر هةَلمةتَيكي هؤشيار كردنةوة 
دةكةن بؤ كةم كردنةوةي ئةم دياردةية، لة ِرَيي هاندان و ثشتطريي ِرَيكخراو و سةنتةرة ِرؤشنبريييةكان و 

ةو كؤِر و سيمينارانةوة كة ئةم سةنتةرانة دةيكةن و مَيوانداري هةروةها لةِرَيي ميدياكان و لة ِرَيي ئ
اتا لة رةيةوة ضاالكي جؤراوجؤر ئةجنام دراون، ووآلتيان دةدوَين، ئَيستاش لةو بائابووريناسان دةكةن، بؤ هاو
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َين لة ساآلني ِرابردوو ضةند وؤرك شؤثَيكيان بة ئةجنام طةياندووة، ثاشان دةَل بواري ِرؤشنبريي بةكاربةر
 ئةوقافيش دةتوانَي لة ِرَيطةي مينبةري مزطةوتةكانةوة بةشدارييةكي كاريطةري هةبَي بؤ ئةو دياردةية.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، سَي بريؤكةمان هةية، بريؤكةي يةكةم/ بةِرَيز مامؤستا غةريب 

 فةرموو.
 :مة خانةح مصطفىغريب بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةَلبةت مادام قةرار بَي بيخوَينمةوة، قسة هةَلناطرَي، بةس تةنها سةرجني جةنابتان بؤ ئةوة ِرادةكَيشم كة 
ئةم بابةتة زؤر هةستيارة، ترسَيكة لةبةردةمي هةموومانة كة ئةو طةمنةي لة بنكةكان داية لة بةردةم 

 نة بة باران.هةِرةشةي تةِربوو
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تكاية مامؤستا غةريب ئةطةر جةنابت بتواني كورتةيةكي باس بكةي، ضونكة دةينَيرين بؤ وةزارةتي 
ثةيوةنديدار بؤ ئةوةي ثَيي وةربطريَي، كورتةيةكي باس بكة، ِرةنطة ثَيويست نةكات هةمووي خبوَينيتةوة، 

 فةرموو.
 :مة خانةح مصطفىغريب  بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كورتةي بابةتةكة ئةوةية كة لة ساآلني ثَيشوودا ئةو طةمنة حكومةتي مةركةز كِريوَيتييةوة، بردوَيتيية 
خوارةوة، ئةم ساَليش وةكو ساآلن طةمنةكة حكومةتي ناوةند كِريويةتي، ثارةكةي دابني كردووة، ئَيستا 

جوتيارةكان، ِرَيذةيةكي زؤر لة ثارةكة ماوة ثَييان بدرَيت، بةآلم لةبةر نةبووني سايلؤ لة ِرَيذةيةكي داوة بة 
كوردستان دا، طةمنةكة تا ئَيستا لة بنكةكان دا ماوةتةوة، لة هةر سَي ثارَيزطاكة هةية، ضاوةِرَيي داثؤشني 

ثةرلةماني كوردستان، كة دا، لةسةر داواي لَيذنةي كشتوكاَلي ت، ئةوةي كة حكومةت قةراري لةسةردةكا
بةِرَيزتان بةرزتان كردةوة بؤيان، بِرياريان دا كة ئةو طةمنة دابثؤشرَيت، بةآلم داثؤشينةكة ميكانيزمةكةي 
بة شَيوازَيكة بةِراسيت، نازانستيانةية، ضادريان هَيناوة داويانة بةسةر طةمنةكةدا،  كؤطاي طةمنةكة بة 

ضادرَيك بة ِريز دراوة بة سةريدا و بلؤكي سةر خراوة، بةو شَيوةي كة ئةندازةي قوتاخبانةيةك دةبَي، ضةند 
ئَيمة ضووين لة نزيكةوة بينيومانة، ئةو طةمنة تةِر دةبَي، هةم لة بةيين ضادرةكةوة، هةم كة ئاوةكة هاتة 

اث دةبَي، طةمنةكة تووشي شَي و تةِربوون دةبَي، لة ئةجنام دا خةرلة ذَيرةوة دةضَيتة ناو طةمنةكة،  خوارةوة
راث بوو، قووتي هاووآلتياني ردووة، لة ئةجنامدا كة طةمنةكة خثارةي طةمنةكة حكومةتي ناوةند دابيين ك

ئةو هةرَيمةية هةتا مانطي شةشي داهاتوو، لةوَيوة كَيشةيةك دروست دةبَي لة نَيوان حكومةتي ناوةند و 
ناكِرَي، ضونكة ئةو ثارةي ئةوةي داوة،  حكومةتي هةرَيمي كوردستان دا، كة جارَيكي تر طةمن لة ئَيمة

-ثَيشنيارةكة دوو خاَلة، يةكيان/ يان ئةوةتا ئةو شَيوازة واز لَي بهَينرَيت، شَيوازَيكة كؤمثانيايةكي ئيتاَلي



 93 

ئةمريكي هاتوون ثَيشنيازيان كردووة بؤ وةزارةتي بازرطاني، كة ئةوان دةزطايةكي تايبةتيان هةية بؤ 
وة دابني بكرَيت، يان ئةوةتا ئةو طةمنة بهاِردرَيت بة خَيرايي و بدرَي بة هاووآلتيان، ثاراستين طةمنةكة، ئة

ضونكة هةورةكاني وةرزي ثايزة دَين، بة ئامسان دا تَيدةثةِرن، ئةوة دةضرثَينن بة طوَيمان دا كة وةرزي 
توكاَليش عةرزي جةنابتان باران بارين نزيكة، من بة حةمتي دةَلَيم ئةو طةمنة تةِر دةبَي، وةكو لَيذنةي كش

ي طةورة ِروو دةكةم، كة بيَلَين بة سةرؤكايةتي حكومةت، كة بةِراسيت ئةطةر فرياي نةكةون، ئةوا كارةساتَيك
 دةدا لةو هةرَيمةدا، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ي بازرطاني و ثيشةسازي و وزة دةكةين، زؤر سوثاس بؤ بةِرَيزتان، بريؤكةكةي بةِرَيزتان ئاراستةي وةزارةت

بؤ ئةوةي بة زووترين كات كاري ثَي بكةن، ياداشتَيكمان هةية كة لةاليةن فراكسيؤني زةردةوة ثَيشكةش 
 كراوة، كاك ئومَيد خؤشناو.

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دا يةكَيكة لة ن هةرَيمةكان و دةسةآلتي فيدراَلةوَلةت لة نَيوالة سيستةمي فيدراَليدا دابةش كردني ساماني د
ِرَيسا سةرةكييةكاني ئةم سيستةمة، لة ضةند ساَلي ِرابردوودا هةرَيمي كوردستان طرفيت دةستووري و 
ياسايي هةبوو لةطةَل حكومةتي ئيتيلادي، سةبارةت بة بةشة بودجة و سةربةخؤيي ئابووري هةرَيمي 

ي ئيتيلادي نةك هةنطاوي ضارةسةري ياسايانةي، بةرثرسانةي نةناوة، بةَلكو ضةندين كوردستان، حكومةت
كؤششي بةردةوامي نوَينةراني كورد لة بةغدا بةرامبةر هةرَيمي كوردستاني ثشتطوَي خست، لة كارَيكي 

آلتياني دا دذ بة ثرةينسيثةكاني هاونيشتماني مرؤظ دؤسيت بةشة بودجة و قووتي هاووناياسييانةي نةرَيني
 هةرَيمي كوردستاني بِري، ئةطةر بِروانينة بنةما ياساييةكان:

 .2005لة دةستووري عرياق  132، 121، 115، 112، 111، 110، 106، 105، 13بة ثَيي حوكمي ماددةكاني  -1

 عوريف دةستووري ياسايي لة سيستةمي فيدراَلي. -2

راستين شكؤمةندي مرؤظ لة دابني كردني ِرَيككةوتننامة نَيودةوَلةتييةكاني مايف مرؤظ تايبةت بة ثا -3
 ذياني شايستة بؤ هاووآلتيان.

مةبناي ئةو بنةما ياساييانة و هي تريش حكومةتي ئيتيلادي كارَيكي ناِرةوا و تاوانكارانةي بةرامبةر 
خةَلكي كوردستان ئةجنام داوة، ثَيمان واية دةبَي ِرَي و شوَيين شايستةي جددي لةسةر ئةم ثرسة بطرينة 

ر، هةموومان وةك ثةرلةماني كوردستان خؤمان بة بةرثرسيار بزانني و دبلؤماسييةتي كاري ثةرلةماني بة
خبةين، تا داهاتي كوردستاني عرياق دةستةبةر بكرَيت، هةر بؤية لة ناوةدا بة باشرتين شَيوة وةطةِر لةم

ديداري بةِرَيزان سةرؤكايةتي ( و لة 26/5/2014(ي ثةرلةماني كوردستان لة ِرَيكةوتي )6دانيشتين ذمارة )
ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران، لةطةَل ِرَيزدار سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و شاندي ياوةري، وةك 
فراكسيؤني ثارتي داوامان كردبوو كؤمةَلي دةولي و نةتةوة يةكطرتووةكان و ئةجنومةني ئاسايش 
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اراستين تةبايي و ئاشيت، هةروةها ئةو ثَي طرييية بةرثرسياريةتي مرؤظ دؤستانةي خؤيان و ئةركيان لة ث
نَيودةوَلةتييةي لة ضوارضَيوةي بِريار و ِراسثاردةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان بةرامبةر بة عرياق هةية، 
داواكارين كة بة بِريارَيكي نَيودةوَلةتي و بة هاوكاري وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا بةشة داهاتي 

بكرَيتةوة، بة شَيوةيةكي دادثةروةرانة ذيان و شكؤمةندي لة بودجةي طشيت عرياق جياعرياق  كوردستاني
 خةَلكي كوردستان بثارَيزَيت.

داواكارين سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان ئةم ياداشتة بة هةند وةربطرَيت و لة هةردوو ئاسيت نةتةوة 
 و ثرسة دةستةبةر بكات، لةطةَل ِرَيزمان دا.يةكطرتووةكان و ناوةندةكاني تري هاوكاري و هةماهةنطي بؤ ئة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس، بريؤكةيةكي تر لةاليةن بةِرَيز كاك عباس غةزالييةوة ثَيشكةش دةكرَيت، نوقتةي نيزاميت 

 هةية كاك علي؟ فةرموو.
 بةِرَيز علي علي هالؤ:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي هةيظَى من سةرةدانةك مةيدانى بؤ كؤبانَى كربوو، ئةطةر هوين ضةند 24َيت بة نيزامي، ئةطةر بكر

كَيش هندةك تشت من يَين هةين ئةز ثَيشدةقيقةيةكان دةليظَى بدةنة من ل سةر رةوش و ذيانا كؤبانَى 
 بكةم و سوثاس. 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ك علي هالؤ دوايي دةرفةتت ثَي دةدةين كة باسي سةردانةكةي خؤت بكةي بؤ زالي فةرموو، كاكاك عباس غ

 كؤبانَي.
 بةِرَيز عباس غزالي مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئةم بريؤكةية خؤي لة دوو بةش دا دةبييَن دةخيةينة بةردةسيت بةِرَيزتان بؤ 

 وةنديدار ئةطةر بة ثةسندي بزانن:ئاطادار كردنةوةي اليةني ثةي
، زةرةرمةنداني دةسيت تريؤر ثَيويست دةكات كة حكومةتي و يةكةم/ زةرةرمةنداني دةسيت ِرذَيمي بةعس

ئيتيلادي قةرةبووي بكاتةوة، شنطال هةردوو اليةني ِرابردوو و ئَيستاش دةطرَيتةوة، هةرضةندة لة 
قوربانياني دةسيت داعش بة شةهيد تؤمار دةكرَين، بةآلم أ/  سةرةتاوة وةزارةتي شةهيدان ِرايطةياندووة كة

بريندارةكانيش ثَيويستيان بة ضارةسةري هةية، ب/ طورزي كوشندة و قوربانياني سةرةكي داعش 
لة ، بووينة، يان بريندار بووينة، يان براون، يان ِرزطاريان بووةةتانن، لة شنطال   ئةوانةي شةهيدئافر

سي تووشي تَيكشكانَيكي طةورة هاتوون، ثَيويست بةوة دةكات لة ِرَيطاي ثسثؤراني ِرووي دةرووني و نةف
دةرووني ضارةسةري تةندروسيت و قةرةبووي ماددي و مةعنةوي بؤيان بكرَي، بة هةند وةربطريَي، تا 

دار دةزطاي ثةيوةنديردوو خاَلي سةرةوة، دام وي بطةن بة نزمرتين ئاست، بؤ هةيكَيشةي كؤمةآليةتي و روح
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لة ِرَيطاي ئةجنومةني نوَينةران لة بةغدا و حكومةتي ئيتيلادي هةوَلي ئاوةدانكردنةوة و 
ذنةيةكي داوا بكرَيت لي  قةرةبووكردنةوةي كوردستان بة طشيت و شنطال بة تايبةتي لة حكومةتي فيدراَل

 ثسثؤر بةو ئةركة هةسيَت.
ئةمِرؤ كؤسثي سةرةكني لة ِرَيطاي  ،ناني عةرةبدووةم/ كةركووك لة ِرابردوو بة سياسةتي تةعريب، بة هَي

دواي ئةوةي داعش هات بؤ موسَل و سوثاي عرياق ؤ سةر هةرَيمي كوردستان. دوو/ لةطةِرانةوةي كةركووك ب
لةاليةن ثَيشمةرطةوة، لة دواي  بوو لة بةريةك هةَلوةشايةوة، دةسةآلتي بةغدا دذي ثاراستين كةركووك

هةندَيك سةركةوتن لة دذي داعش بة دةست هاتن، بةِرَيز هادي عامري دَيتة ئةوةي بة ثشتيواني دونيا 
نابَي ثَيشمةرطة لة  بة ئاشكرا هاوار دةكات طا هَيِرش دةكاتة سةر ثَيشمةرطة،كةركووك و لة ناو ثارَيز

 ن، لة دواي داعش و ثَيش داعشيش ِروويان لة هةرَيمي كوردستان كردووة، لة كةركووكيشَينكةركووك مبي
لة ئاوارةي عةرةب ثشكي شَيري بةركةوتووة، ِرةنطة هةندَيكيش بةرنامةي بؤ دارَيذرابَيت، ئةم خاآلنةي 

 ، كةركووك لة  قؤناغَيكى هةستيار و ترسناك داية، ئةطةر دةوروبةرى ئارامة ودةكةنئاماذة بةوةسةرةوة 
ةبة هاوردة وئاوارةكان وةكو لة ناوةوة عةر ،ئارامرت بكةن هَيزى ثَيشمةرطة خةريكى بةرطرى دةبَىنا

شوَينةكانى تر لَيمان هةَلدةسنت و كارةساتى هةَلةجبة و شةنطال لةناو كةركووك بةسةر كوردى دةهَينن، 
لةطةَل كارةساتى جةرطرِبى هةَلةجبة و شةنطال هةر بة كوردستانى مانةوة، بةآلم ئةطةر ئةم كارةساتة 

، بةَلكو كوردستانى بوونى ئةم دةظةرة كوردستانييةش بؤ ِرووبدات نةك هةر كارةساتى مرؤيى ِروودةدات
هةتا هةتاية لة دةست كورد دةردةضَيت، جا ئةركى سةرةكى ثارَيزطاى كةركووك وهةرَيمة كة ئاوارةكانى 

زرَينةوة بؤ باشوور و ناوةراست، ضونكة فةسَلى زستانة و هاوردةكانيش بطةِرَينةوة احكومةتى فيدِراَل بطو
 ى كة لَيوةى هاتوون، لةطةَل ِرَيزماندا.بؤ ئةو شوَينة

 بةرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
بةِرَيزان كاك على هالؤ و ئةو ثةرلةمانتارانةى تريش كـة بريؤكـةتان ثَيشـكةش كردبـوو، بـةآلم لةدانيشـتنى       

بـةرَيزت   ،تنى بريؤكـة ثَيشووى ثةرلةمانى كوردستان بِريارَيكمان داوة بةوةى كة ثَيويست دةكـات بـؤ ِرَيكخسـ   
ؤكةكـة بطاتـة دةسـتةى    سـةعات بـة نووسـراو بري    (48)كة ثَيويست دةكات ثـَيش   لَيرة نةبووى، بِريارمان داوة

بؤ ئةوةى لة دانيشتنةكاندا جَيى بكرَيتةوة، بؤية  ئةو بِريارةى خؤمان ثَيشـَيل نةكـةين كـؤى    سةرؤكايةتى، 
بة نووسراوَيك ئةجنامى سةردانةكةى ةين كة بة ياداشتَيك و، ِرَيزت دةكئةم ثرؤسةية تَيك نةضَى داوا لة بة

خؤت بؤ كؤبانى ئاراستةى دةستةى سةرؤكايةتى بكةى، هةم بةسةر ئةندامانى ثةرلةماندا دابةشى دةكـةين،  
 هةر كاتَيك هات قسةى لةسةر دةكةين، بةِرَيز د.فرست صؤفى فةرموو.

 
 فرست صؤفى: . بةِرَيز د

 ن.بةرَيز سةرؤكى ثةرلةما
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لةبةرئةوةى بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ ئةو بريؤكةية دائيمةن ثَيشكةشى حكومةت دةكرَيت، بةآلم ئـةوةى كـة   
كاك على هالؤ تاكة ئةندام ثةرلةمانة و ضووةتة كؤبانَى و من خؤم يةكَيكم لةوانةى كة موشتاقم لةوةى كة 

ة بـةوةى لـة ئـةجنامى ئـةو سـةردانةى      لَيرة قسة بكات و هيض ِرةبتيشى بـة بريؤكـةوة نييـة، تـةنها ثةيوةسـت     
هةندَى شتى بينيوة وقسة بكـات، بؤيـة ئةمـة ناضـَيتة ضوارضـَيوةى ئيتفاقيـةى كـة ثَيشـرت كردوومانـة، زؤر          

 سوثاس.
 بةرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

ى بـؤ كؤبـانى   من دَلم لةطةَل كاك على هالؤية و بةِراستى حةزم دةكـرد قسـة بكـات، ئـةجنامى ئـةو سـةردانة      
ِروون بكاتةوة، بةآلم لةوة دَلنيا نيم كة كاتَى كاك على لةسةر ئةو ثرسة قسة دةكات هةندَى ئةندامانى ترى 

كةشيان كردووة لةبةرضاو ثةرلةمان ِرةخنةمان َ  نةطرن لةوةى كة بؤضى بريؤكةكانى ئةوان كة دوَينَى ثَيش
 خاتوو ِرَيواز فةرموو. ناطريَى؟

 فائق: بةِرَيز ِرَيواز

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتطريى لة هاورَيم كاك د.فرسـت دةكـةم، ضـونكة ئَيمـة زؤر لـةوة زيـاتر و دةزانـني جةنابيشـت موشـتاقى،          
بةآلم زؤر لةوة زياتر موشتاقني كة تةحةمول بكةين هةتا جةلسةيةكى تـرى ثةرلـةمان تـا ئـةو كاتـةى ئـةو       

زثـةر بـؤ جـةنابى    داوا دةكـةم ري  ،ئةوة طلةيى ناكـةم  لةسةر دةينووسَيتةوة، بةش بة حاَلى خؤم من هةرطيز
 يستسنائَى بَى و بؤمانى باس بكات، سوثاس.كاك على هالؤ بكةى ئ

 بةرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

كةواتة قسةيةك هةية لةسةر ئةم بابةتة با بيخةينة دةنطةوة و بة دةنطدان يةكاليى دةكةينةوة، كَى لةطةَل 
 ةية كة كاك على، نوقتةى نيزامى؟ كاك ئارى فةرموو.ئةو

 بةِرَيز ئارى هةرسني:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةمة تؤزَيك عالقةى بة نوقتةى نيزاميةوة هةية، يةعنى بنةمايةكةى، من داواكارم و جةنابت ئـةمرؤ زؤر  

ةكِريزى نيشـتمانى زؤر  خؤشلاَل بووم و دةستخؤشى لـة بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان دةكـةم كـة مةسـةلةى يـ        
بةرز نرخاند، ثَيداطريى لةسـةر كـرد، هيـوادارم ئـةو ئةزموونـةى كـة بـةِرَيز كـاك علـى هـالؤ ئةطـةر خرايـة             
دةنطدانــةوة و ئــةمِرؤ باســى كــرد دةرطــاى موناقةشــةيةك نةكاتــةوة كــة جةمســةرطريى حزبــى و سياســى و   

 لةيةكرتدان دروست بكات، زؤر سوثاس.
 
 

 ادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةرَيز د.يوسف حممد ص
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نوقتـةى نيزامـى بـةهار خـانيش      دةخيةينة دةنطةوة كـَى لةطـةَل ئةوةيـة كـة ئـةو بريؤكةيـة خبرَيتـةِروو؟ بـا        
 ن فةرموو.يروةرط

 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كرَى بـؤ باسـى كؤبـانى، ئَيسـتا     ثةرلةمانتار واذوومان كردووة كة ِرؤذَيك كؤبوونةوةى ثةرلةمان تةرخان ب 68

ئيمزاية ئيعتبارى زياترة كة باس بكرَى، ئةمة يةك، دوو/ با ( 68) ئةو بةِرَيزة كة باسى دةكات بةِراستى ئةو
دانيشــتنةكانى ثةرلــةمان ثةيوةســت بــَى بــة ثــةيِرةوى نــاوخؤوة لــةِرووى خســتنةِرووى ثرســيار و لــةِرووى    

ــتنةِرووى   ــةِرووى خس ــة، ل ــتنةِرووى بريؤك ــراث     خس ــورفَيكى خ ــة ع ــة دةبَيت ــتى ئةم ــى بةِراس ــةى نيزام نوقت
ؤ ِرَيطـة بـةو بـةِرَيزة    هةريةكةمان شتَيكى هةبَيت  و  ِرَيطة  بة يةكَى بدرَى و ِرَيطة بـة يـةكَى نـةدرَى، ئـةمرِ    

َيمـةش شـتى ترمـان    دةدةى، ثَيمان خؤشة، بةآلم ِرؤذَيكى ديكة ئةطةر شتى ترمان هةبَى ياخود هةر ئَيسـتا ئ 
بؤ خةَلكى كوردستانيش طرنطة، بةآلم دواجـار دةبَيتـة عـورفَيكى خـراث بةِراسـتى خؤمـان        كة طرنطة، هةبَى

 طريؤدة دةكةين بة شتَيكةوة كة دواتر خؤمشان طلةيى لة خؤمان دةكةين و سوثاس.
 بةرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

اداشةكةتان كـة هاتووةتـة الى ئَيمـة داواى دانيشـنت     ئةندام ثةرلةمانةكة  ي (68 ) سةبارةت بة ثرسى ئيمزاى
نيية بؤ قسة كردن لةسةر وةزعى كؤبانى، ياداشتةكة بؤ ئيعرتاف كردنة بـة هةرَيمـةكان و بـة كانتؤنـةكانى     

ئيمزايــــة، دةســــتةى ســــةرؤكايةتى بــــةِرةمسى وةآلمــــى ئَيــــوةى داوةتــــةوة لةِرَيطــــةى         ( 63 ) ِرؤذئــــاوا، 
 فةرموو.فراكسيؤنةكانتانةوة، كاك عادل 

 كر:وبةِرَيز عادل عزيز ش

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةندامــة بــةِرَيزةى كــة ( 68)ســةبارةت بــةو ياداشــتةى كــة بةرزكراوةتــةوة بــؤ ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان ئــةو  
(  68 )واذوويان لةسةر ئةوة كردووة كة ِرؤذَيك دابندرَى بؤ قسة كردن لةسةر كؤبانَى، بةآلم ثَيمواية بة هةر

كةشةوة كة واذوويان كردووة ناكاتة ئةوةى كـة كـاك علـى هـالؤ مةيدانيـةن خـؤى ضـووةتة كؤبـانَى،         ئةندامة
 بؤية ثَيمان خؤشة لَيرةوة خؤمان طوَيمان لةو ضريؤكانة بَى كة ضووةتة كؤبانَى، زؤر سوثاس.

 بةرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
 كاك ساالر فةرموو.

 :بةِرَيز ساالر حممود مراد

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من باسى ئةو ياداشتة و مةغزاى قانونى وةآلمدانةوةى جةنابى سكرتَيرى ثةرلةمان ناكةم، بـةآلم ثشـتطريى   
 ثةسةند كردنى ئةو داواية دةكةم لة كاك على هالؤ لةسةر ئةو سةردانةى قسةمان بؤ بكات.

 بةرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
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دةخيةينة دةنطةوة كَى لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيز كاك على هالؤ باسى سةردانةكةى خؤى بكـات   باشة سوثاس،
كةس لةطةَلى نيية، كةواتـة   (10) كةس لةطةَليةتى، كَى لةطةَلى نيية؟ (56)بؤ كؤبانى بة كورتى، كَى لةطةَلة؟ 

 فةرموو. ثةسةند كرا، كاك على فةرموو بةكورتى باسى سةردانةكةى خؤت بكة بؤ كؤبانى،
 بةِرَيز على على هالؤ:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةرلةمانتارَين هَيذا طةلةك سوثاس بؤ ظَى دةرفةتَى، سآلظ ل بةرخودانا كؤبانَى، كوردستان د ِرةوشةك نـازك  

 دناهيَى هـةمى ئاليـان   ،دا دةرباز بيت، ئةو شةِرى وَيرانكةر كو ذ اليَى داعشدا تووشى طةلةك وةآلتان بووية
بةرَى شةِريدان كوردستانَى و ئريؤ كوردستان شانؤيا مةزنرتين شةِرى جيهانيية، سةركردايةتيا سياسيا كورد، 
شـةِرةكى دكـات كــو ثرانيـا وةآلتـَين دنيــايَى خـؤ ذَى ثـارَيزن، نووكــة كـورد خبـازن يــان نـا ةةمبـةر شــةِرةكى           

ر كؤبانيية، ئةطةر ِرَى َ  نةهَيتـة طـرتن   ضارةنظيسسازدانة، دوهَى شنطال بووة قوربانى و ئةظرؤذى شةر لسة
جينؤسايدةكا مةزن و خويناوى دَيت ذيا شنطاَ  دَى ِروويدات، د ضةند ِرؤذَيـن بـوورى دا ضـةكدارَين داعـش     
هَيرشةكا بةرفرة ب ضةكَين طـران و طةلـةك ذ وان ئـةو ضـةكَي ل عرياقـَى و سـووريا دةسـت كـةتني، ضـةكى          

ان ذ سَى ئالَيني ِرؤذهةالت و باشوور و ِرؤذئاظا هَيِرش كرينة سـةر كؤبـانَى   هةرى مؤدَيرن ئةمريكا و ئةوروث
و بهةزاران كةس زَيدةترى سـةد هـةزار كةسـا ئـاوارة بوونـة قةسـتا بـاكوورَى كوردسـتانَى كرينـة، ذ بـةر كـو            

وَى بهَيـزَين  نووكة ضـاردةورَين   ،كوبانَى دكةظيتة ناظبةرا كانتؤنا جزيرا ل ِرؤذهةآلت و عةفرين ل ِرؤذئاظا و
داعـش طرتينــة، هـاووآلتى ناضــاربوو بـةرَى خــؤ بدةنــة توركيـا، بؤضــى كؤبـانَى؟ داعــش دظَيـت بــةظَى ِرَيكــَى       
ئةجندا و سرتاتيذيا خؤ جبَى بهينيت، كانتؤنا كؤبـانَى كـو دكةظيتـة سـةر سـنوورَى ناظبـةرا سـوريا و توركيـا         

داعش ذى، ضونكَى جهةكَى سـرتاتيذيا طرنطـة كـو     جهةكى سرتاتيذى طرنطة بؤ توركيا وبؤ ِرؤذئاظا و وةسا بؤ
دكةظيتة ناظبةرا دوو كانتؤنَين جزيرا ل ِرؤذهةآلت و عـةفرين ل ِرؤذئاظـا، دناظبـةرا هـةر سـَيك كانتؤنـان دا       
ضــةند دةظــةرَين عــةرةب نشــني هةنــة، كــو د دةســتَى داعــش دانــة، ئةطــةر كؤبــانَى بكةظيتــة دةســتَى داعــش  

ةآلتا داعش دَيت بةرفرةهرت بَيـت و دةسـكةظتيَى ِرؤذئاظـايَى كوردسـتانَى دكةظنـة      كانتؤنَين دى الواز بن، دةس
ر سـؤز ل بـاكوورَى كوردسـتانَى كـو دطةظيتـة هةمبـةر       ثمةترسيةكا طةلةك مةزن، د هةمان دةمدا باذةرؤكَى 

دا دَيـت  كوبانَى، ئةطةر داعش دةست بسةر كؤبانَى دا بطرى خاَلةكا ديا سنوورى دناظ بـةرا سـوورى و تـوركى    
ظةبَيت و  دةستَى داعش و توركيا دَى بةرفرةهرت بن، ئيدى هاظسنوور بت، داعش بيت واقيعةكا مةنتةقَيدا، 
ــادا       ــتَى داعــش ئــان كــو ســنوورَى ناظبــةرا توركي كؤبــانَى جهــةكَى ســرتاتيذى طرنطــة و ئةطــةر بكةظيتــة دةس

دةروازا ئاظـا فـورات و ئةظـة ذى دَى     بةرفرةهبَيت هةروةسا دةست طرتن بسةر كؤبانَى دا دةست طرتنة بسـةر 
ةك ئازاد بؤ داعش ظةكةت، ذ ئاليةكى بؤ هاتوضوونا موجاهيـدَين بنـاظ جماهيـدَين بيـانى كـو ذ ئـةوروثا       طِرَي

دَين ذ ئاليةيا ديظة بؤ ب دةست ئينانا ئاريكـارَين لؤجسـتى و مـاددى كـو سـنوورَيت طـةهينن دةسـتَى وانـدا،         
ى هـةيظَى ل  ( 24)  َين ماددى ولؤجستى ظة، ئةوة كو من ل كؤبانـب ديتـى  دةستَى داعش بسةر هةمى هاريكار

سنوورَى برسؤز كـو هاظسـنوورة لطـةَل كؤبـانَى، نزيكـى ئورفـايَى، ئـةز دةربـازَى كؤبـانَى بـووم، ثشـتى ضـةند             
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َى دطةل لةشكر وثؤليسَين توركى، ئيدى ِرَيك دان، ئةو تشتا من لسـةر سـنوورَى ب ضـاظَى    نسةعاتا دانوستاند
خؤ ديتى هةزارا طةجنَيت كؤبانَى و خورتَيت كؤبانَى ب دَلةكى طةرم ب فيداكارى و قةهرةمانييةك مةزن ب 

ى هـةيظَى ئـةز ضـوومة كؤبـانَى ب سـةدان       (24)حةماسةتةك طةلةك طةرم دذظـرين دا كـو كؤبـانَى بثـارَيزن،     
ؤبانَى طةلةك ئارام بوو، مةعنـةويات و  عائيلة ذن و زارؤك و خةَلك دناظا كؤبانَى دا هةبى و ِرةوشا باذَيِرَى ك

ورةيا خةَلكى كؤبانَى ذ طةلةك بةرز بوو، ئـةو تشـتة مـن ديتـى جهـَى سةرسـوِرمانيَى، ئـةو طرَيـدانا خـةَلكَى          
ى جارةكــا دى دطــةل  (25)كؤبانييــة ب ئاخــا وان ظــة و وآلتــَى وان ظــة ب كؤبــانَى ظــة منوونــا بــةرخودان، ل   

ى ( 25)و طةلةك هاريكـارى طةهانـدة كؤبـانَى ئـةز دةربـاز بـووم، ل وَى ِرؤذَى       دةزطايَى خَيرخوازيَى بارزانى ك
، ئيـدى خـةَلكَى   ضةند هةزار كةس ذن و زارؤك و عائيلـة ذ بـاكوورَى كوردسـتانَى ديسـا دذظـرين بـؤ كؤبـانىَ       

، كو خةَلكَى ذيان و هةبوونا مةية َيكؤبانَى بةرنادةين مان و مرنا مة د كؤبانَى دانة، كؤبان كؤبانَى سؤزداينة
كؤبانَى داخوازيا طةلةك مةزن ل سةركردايةتيا سياسيا كورد هةية كو دةستَى هاريكاريا مـاددى و مةعنـةوى   
و ئينسانى و سياسى و دبلؤماسى درَيذى خةَلكى كؤبانَى بكةن، ئةطـةر كؤبـانَى تووشـى شكةسـتنَى بـوو واتـة       

 ،دكةظيتة ذَيـر ثرسـيارَى، ئةطـةر كؤبـانَى كـةفت      بةرخودان و ئريادة و هةيبةت و كةرامةت و هةبوونا كوردا
واتة دةستكةفتيةن ِرؤذئاظايَى كوردسـتانَى و هةروةسـا باشـوورَى كوردسـتانَى و ثرؤسَيسـا سياسـى ل بـاكورَى        
كوردستانَى دكةظن بةر مةترسيا طةلةك مةزن، بؤ هةندَى كو ئـةم بـرينَين شـنطاَ  ضارةسـةر بكـةين و ئـةم       

جبة و خةمَيت وان و ئـةنفاال ظـةرةظينني ِرَيكـا ل كارةسـاتَين دى هاوشـَيوةى شـنطاَ  و       مزطَينيَي بدةين هةَلة
سـوبةهى ل مهابــاد و قاميشـلؤ و ل هــةظلَيرَى و جهَيـت دى ضــةند بــارة نـةبن ثَيويســتة ئـةم هــةمى دةســتى      

يظة كيمة، هاريكاريَى درَيذ بكةين و هةرضةند طةلةك تشتَين ديت هةى ئةز حةز دكةم بَيذم بةس ديارة دةل
ئةز ضةند ثَيشنيارةك منَيت هةى بؤ ثةرلةمانتارَين هَيذا و سةركردايةتيا سياسيا كورد، ئَيك/ ثَيويستة ناظ 
ماآل كورد يةكِريزيا خؤ بثارَيزَيت و خؤ بكات كَيشة و ناكؤكيةن سياسى بدةن ئاليةكى، ئةطةر نا كؤبانَى دَى 

مةنـدَين ئَيكـَى بـن، ئـةز     رخةَلكَى كوردسـتانَى دَى زةرة تووشى جينؤسايدةك مةزن ل كوردستان ب طشتى و  
داخاز دكةم دظى وةختَى دا كؤنطرا نةتـةوةيى بهَيـت طرَيـدان مـةزنرتين ثشـتةظانى و ئيعرتافـا ب بـةرخودان        
وهةبوونا كؤبانَى، ثَيويستة دةسـةآلتا سياسـيا باشـوور كـارو خةباتـةكا سياسـى و دبلؤماسـى طةلـةك مـةزن و          

، كو هاريكاريـا نـيظ دةوَلـةتى    unهَيزَين نَيظ نةتةوةيى بتايبةتى ئةمريكا و ئةوروثا و  طةَلدبةرفرة بكات 
بــؤ كؤبــانَى بضــت، هــاظ ســؤز و هــاظ دةردَيــن كؤبــانَى بــن، ضــونكى كوردســتان يــةك ثارضــةية و كــورد يــةك    

هةمى باذَير  نةتةوةية، داخازا من ذ خةَلكَى كوردستانَى ئةظةية كو كةمثينَين طةلةك طةرم و   طرستةيى ل
و باذةرؤكَين كوردستانَى لدار بَيخن بؤ ثشـتةظانيا كؤبـانَى، داخـازا مـن ذ سـةرؤكاتيا ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى        
ئةوة شاندةك فةرمى د رؤذا جةذنَى دا سةردانا كؤبانَى بكات بؤ دةربِرينيا هاظ سؤزى و هةظ دةردى خـةَلكَى  

بت بؤ شـةنطاَ  و هةروةسـا بـؤ بـةرؤكَين شـةِرى  كـو ئةظرؤكـة        كؤبانَى، نة بتةنَى كؤبانَى، ئةطةر دةليظة هة
ثَيشمةرطةين قةهرةمان داستانَين سةركةفتنَى تؤمار دكةن، ئةز هيظيـدارم شـاندةكا ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى     
ئةطةر بكرَيت هةر سوبةه سـةرةدانا كونسـونانَيت بيـانى ل هـةظلَيرَى بكـةت بـؤ طةهانـدنا داخـازا خـةَلكَى          
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شــةنطال و زيرتين دةم بهــاوارا وان بضــن، داِرَيكــا ل جينؤســايدةكا دى بَيتــة طــرتن، جينؤســايدا نــو كؤبــانَى كــ
بارة نةبت، دوماهيَى من دظَيت ئةز بَيذم ثاراستنا كؤبانَى، ثاراسـتنا كةرامـةت و   حةلةجبة وجهَيت دى ضةند

ــةمان      ــةرؤكايةتيا ثةرل ــن س ــازا م ــة، داخ ــةمى كوردان ــريادا ه ــةت و ئ ــنامة و هةيب ــةم  ناس ــة ئ ــةوة ئةظرؤك َى ئ
سةركةظني دا خـةَلكَى كؤبـانَى هـزر نةكـةن كـو ب تةنَينـة بـزانن هـةر ضـار ثارضـَيت كوردسـتانَى بتايبـةتى             
ثةرلةمانَى كوردستانَى كو نوَينةرايةتيا خةَلكَى باشـوورَى كوردسـتانَى دكـات هـاظ سـؤز و هـةظكارَين خـةَلكَى        

 كؤبانَينة، طةلةك سوثاس.
 صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةرَيز د.يوسف حممد 

زؤر سوثاس بـؤ بـةِرَيز كـاك علـى هـالؤ، جـارَيكى تـر بـةناوى سـةرجةم ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان و             
بــةناوى دةســتةى ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى كوردســتان ســآلو دةنَيــرين بــؤ بــةرطرى قارةمانانــةى بــرا و           

لـة مـاوةى ِرابـردوو قارةمانانـة دذ بـة       ،كؤبـانى خوشكامنان لة ِرؤذئاواى كوردستان و بة تايبةتى لة ناوضةى 
ةكان سةرةِراى ئةو ضةكة ثَيشـكةووتوانةى  يئَيستا طروثة تريؤريستيروثة تريؤرستةكان مقاوةمةت دةكةن، ط

كة لةبةردةستيان داية نةيانتوانيوة سةركةون بةسةر مقاوةمةتى ئةوان، ئَيمـة لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى     
شنيارانةى كة بةِرَيز كاك على على  هالؤ و ئةندامانى ترى ثةرلةمانى كوردستان كوردستان سةرجةم ئةو ثَي

لة ماوةى ِرابردوو خستوويانةتة بةردةم سةرؤكايةتى بة نـةزةرى ئيعتبـار وةردةطـرين و هـةوَل دةدةيـن بـة       
ت و زوويى كارى بؤ بكةين وكارى لةسةر بكةين، ضونكة دووثاتى دةكةينةوة كة ثَيويسـتة سـةرجةم دةسـةآل   

دامةزراوةكانى هةرَيمى كوردستان ئةوةى لة تواناياندا هةية و ئةوةى لة توانايانداية بيكةن ثَيويست دةكات 
بة تايبةتى كة ئَيستا كؤبانَى كةوتووةتـة  براو خوشكانى خؤمان لة ِرؤذئاوا،  ئةجنامى بدةين بؤ ثشتيوانى لة

لةمانى كوردستان، ئةركى كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى ةكان، هةروةها وةكو ثةريبةر هةِرةشةى طرووثة تريؤريستي
و دةوَلةتانى بةشداربوو لة هاوثةنانيةتى دذى تريؤر دةكةين كة بة ئةركيان دةزانـني كـة بـةهاناى خـةَلكى     

ةكان و شـــةِرظانانى ئـــةو يوثـــة تريؤريســـتيولـــة شـــةِريان دذى طر ،كؤبـــانَيوة بضـــن و ثشـــتيوانيان َ  بكـــةن
بةشدارانى شةِرى دذة تريؤر بناسَينرَين و ثشـتيوانى مـاددى و ثشـتيوانى لـةِرووى     ناوضةيةش بة بةشَيك لة 

سةربازى لَييان بكرَيت، ئةمة سةرةِراى ئةوةى كة بةشَيوةى لؤجستى ثشتيوانيان َ  بكرَيت، ئَيمة لـة مـاوةى   
كوردسـتان و بـؤ    ِرابردوو   لةو سةردانانةى كة ئةجناممان داوة و   لةو سةردانانةى كة بـؤ الى ثةرلـةمانى  

الى دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنام دراون كؤبانَى يةكَيك بـووة لـةو باسـانةى  كـة لةطـةَل سـةرجةم وةفـدةكان        
بامسان كردووة و ئةوةندةشى ئاطادارين دةسةآلتةكانى تريش لة هةرَيمى كوردستان لة سـةرؤكايةتى هـةرَيم   

هةماهـةنطى بكـةن،    هاوثةنانان بـؤ ئـةوةى   و حكومةت و وةزارةتى ثَيشمةرطة بةجدى لةسةر خةتن لةطةَل
بـؤ ئــةوةى بةشــَيوةى لؤجســتى يارمــةتى ئــةو خةباتكارانـة بــدرَى كــة لــة كؤبــانَى  ِرووبــةِرووى تريؤريســتان   
بوونةتةوة، ضيمان ثَى بكرَى درَيغى ناكـةين و ثَيشـنيارةكانى بةِرَيزيشـت بـة نـةزةرى ئيعتبـار وةردةطـرين،        

 بةَلَى كاك عمر فةرموو.

 َيز عمر عينايةت حةمة:بةِر
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بابةتَيك هةبوو من بة ثةلة دةخيةمة بةردةم بةِرَيزت، ماوةيةكة لَيـرة ولـةوَى بةرثرسـانى ئيسـالمى ئَيـران      

. ....... 
 بةرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كاك عمر تكاية.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثة
ببوورة، ديعايةى ئةوة دةكةن كة ئةوان هةولَيريان ثاراستووة و كوردستانيان ثاراستووة، ئةطةر وايـة بؤضـى   
بةِراستى هَيـزى ثَيشـمةرطة و هاوثـةنانان ثاراسـتويانة، نـاكرَى خـةَلكى كوردسـتان، سـةرؤكايةتى هـةرَيم و          

 هةمووى بَى دةنطن و قاسم سليمانى و ............ .
 ز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةرَي

كاك عمر بة يارمةتيت، جةنابت دةتوانى وةكو ثرسيار ئةم ثرسيارة ئاراسـتةى وةزارةتـى ثَيشـمةرطة بكـةى     
بؤ ئـةوةى ِروونكردنـةوةى ثَيويسـت لـةم بارةيـةوة وةربطـرى، بـةِرَيز د.شـوان ئـةو بريؤكةيـةى كـة جـةنابت             

ةرؤكايةتى لَيمـان ِروانـى، بـةآلم بريؤكةيـةكى ناوضـةيية و ضـةندين       ثَيشكةشت كردبوو ئَيمة لة دةسـتةى سـ  
 بريؤكةى ناوضةيى تر لةو بوارة هةبوو كة نةمانتوانى بيخةينة بةرنامةى كارةوة، كاك عمر فةرموو.

 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئايا هَيـزى ثَيشـمةرطة كوردسـتانى ثاراسـتووة؟،     ليذنةى ثَيشمةرطة با جوابى قاسم سلَيمانى و ئةو بدةنةوة، 
 بةِراستى هَيزى ثَيشمةرطة بووة يان حةفتا ثاسةوان.

 بةرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

سوثاس بؤ تؤ بةِرَيزان بةم شَيوةية كؤتـايى بـة دانشـتنى ئـةمِرؤمان دةهَيـنني، بـةآلم جـارَيكى تـر دووثـاتى          
 ةكان سبةينَى لَيرة بن، زؤر سوثاس.دةكةمةوة سةرؤكى فراكسيؤن

                                                                                                                                                                          
 د. يوسف حممد صادق                    ر ابراهيم ئَيمينكي           جعف                فخرالدين قادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - كوردستان        عَيراق                    – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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  (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 14/10/2014 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني  14/10/2014رَيكـةوتي   شـةممة سَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بــةِرَيز جعفــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســف حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ةميضـوار خـولي   (ي4دانيشـتين ذمـارة )   ،ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيز جَيطري سةرؤك 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   (ي4ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي    11ي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كـات ) طرَيداني دووةمي  ساَلخولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 14/10/2014شةممة رَيكةوتي 
 طفتوطؤ كردن لةسةر راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان سةبارةت بة سةردانيان بؤ كؤباني.-1
ي دةستةي طشيت دةسـثاكيي هـةرَيمي كوردسـتان    خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياسا-2
( ي 1( لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة )      71، بةثَيي ماددةي )2011( ساَلي 3عَيراق ذمارة ) –

 ي هةمواركراو.1992ساَلي 
ني طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة بِرياري هةمواري ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان، بـةثَيي ماددةكـا      -3
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75، 74، 72)
طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي رَيكخسـتين خؤثيشـاندان، بـةثَيي خـاَلي دووةم/     -4

 هةموار كراو. 2005اَلي (ي س1بِرطةي يةكةم/ ماددةي دةيةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة )
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسف حممد صادق/ بةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
(ي 1ي نــاوخؤي ذمــارة )ةوِر( لــة ثــةي20(ي مــاددة )1اني بِرطــة )بــةثَيي حوكمــةكبــةناوي طــةلي كوردســتانةوة، 

ا دانيشتين ي دبِريار ثةرلةمانيةتي عَيراق، دةستةي سةرؤكا -ثةرلةماني كوردستان ي 1992هةمواركراوي ساَلي 
(ي ثـَيش  11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كـات ) خولي ئاسايي  (ي4ذمارةي )

 بةم شَيوةية بَيت: دا 14/10/2014نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 
 ت بة سةردانيان بؤ كؤباني.طفتوطؤ كردن لةسةر راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان سةبارة-1
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي دةستةي طشيت دةسـثاكيي هـةرَيمي كوردسـتان    -2
( ي 1( لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة )      71، بةثَيي ماددةي )2011( ساَلي 3عَيراق ذمارة ) –

 ي هةمواركراو.1992ساَلي 
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لةسةر ثرؤذة بِرياري هةمواري ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان، بـةثَيي ماددةكـاني       طفتوطؤ كردن -3
 ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي 1(ي لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75، 74، 72)
دووةم/ طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي رَيكخسـتين خؤثيشـاندان، بـةثَيي خـاَلي     -4

 هةموار كراو. 2005(ي ساَلي 1بِرطةي يةكةم/ ماددةي دةيةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة )
لة دةرةوةى وآلت بوون و، خالي يةكةمي بةرنامةي كار ئةو وةفدةي كة بؤ سةرداني كؤباني رؤيشتبوون و 

دانيشتنةكان ئامادة بن و، ئَيمةش لةبةر  سةرقاَلي ئيش و كارةكانى خؤيان بوون، نةيان دةتواني ئةمِرؤ لة
ويست بؤ شةقامي كوردى بةتايبةتى نةمانطرنطي ئةم بابةتة بؤ ئةمِرؤى هةرَيمى كوردستان بة طشيت و 

دانيشتنةكة زياتر دواخبةين، بؤية ئةمِرؤ دانيشتنةكةى خؤمان دةكةين و، هةر كاتَيكيش ثَيويست بوو 
ضؤنيةتي بارةت بةم دؤخة قسة بكةن لة سةررةكان بكةن سةئةندامانى ثةرلةمان بانطهَيشيت وةزي

مامةَلةكردني دةسةآلتي جَيبةجَيكردن لةطةَل ثرسي كؤبانَي و رؤذئاوا ئةوة بة دَلنياييةوة داوا لة دةسةآلتى 
جَيبةجَيكردن دةكةينةوة كة لة دانيشتنةكانى داهاتووى ثةرلةمان ئامادةبن، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان 

ؤ يةكةم بابةتى دانيشتنى ثةرلةمانى كوردستان تايبةتة بة كؤبانَي ئةو شارةى كة لة رَيطاى ئةمِر
بةرخودانيةوة سةرتاثاى جيهانى سةرسام كردووة، كؤبانَي ضي دى وةكو جاران تةنها ناوى شارَيك نيية، 

رةمانى و تةنها ناوى جَيطايةك نيية لة سةر ئةم طؤى زةويية، بةَلكو ناوَيكة بؤ شانازى و قا
رووبةرووبوونةوةى بةربةريةت و خؤشويستنى ذيان، جَيطايةكة نةك تةنها كورد هةر كةسَيك لة سةر رووى 
ئةم طؤى زةويية قةدرى ئازادى بزانَيت بيةوَى شةرةفمةندانة بذى، ئةو شارة سيمبوليةتى، كؤبانَي لة 

ة هةمان كاتدا سيمبولي مةرطَيكي مرؤظانة، كاتَيكدا طؤِرةثاني دِرندةترين شَيوازى ثاكتاوكردن و قِركردنة ل
ئةوا رؤذئاوا  ،انةى ئامةدت بة مةهاباد و باكوور بة بةندخيطةر باشوور بة هةَلةجبة بناسرَيت و رؤذهةآل

نها دذ ةكؤبانَي دةناسرَيت، ثؤَلؤنييةكان لة رؤذاني كؤتايي جةنطى جيهاني دووةمدا لة وارشؤ راثةِرين و بةت
طان بة بةرضاوى يةكَييت سؤظيةتةوة هةتا شارةكةيان خاثوور بوو، ئةمِرؤ يادةوةرى ئةم بة ئةَلمانةكان جةن

مَيذووة بةشَيكة لة ناسنامةى هةموو ثؤَلةندييةك، كؤبانَيش وةها دةبَيت بؤ نةوةكانى داهاتوو، نزيكةى 
ةَلكوذيان كردن، لةئةجنامدا ئينطليزةكان كؤم ،راثةِرين و (دبلن)سةدةيةك لةمةوبةر ئَيرلةندييةكان لة 

ئةوا كؤبانَيش دةروازةى ضوونة  ،ئةطةر ئةم راثةِرينة تا ئةمِرؤ جَيطاى شانازي خةَلكي ئةو وآلتةية
وآلتي سةربةخؤن، كوردستانيش  (ثؤَلةندا و ئَيرلةندا)(، ئةمِرؤ هةردووك 21ذورةوةى ئَيمةية بؤ سةدةى )

و تةعرييب ثالن بؤ دارَيذراوى بةعسةوة لة دوو  لة سةر هةمان رَيطاية، كؤبانَي بة هؤى قةدةرى جوطرايف
دةستة خوشكةكةى دابِراوة، ئةم تايبةمتةنديية وةهاى كرد كة هةر زوو ببَيتة جَيطةى ثةالمارى هَيزى دذة 

/ تةمووز، لة 13كوردى داعش، ثَيش هةموو جَيطايةكى ترى كوردستان، ئَيمة لة ثةرلةمان لة بةروارى 
كؤمةَلطاى نَيو دةوَلةتيمان لة هةِرةشةى داعش لة سةر كؤبانَي ئاطادار كردؤتةوة، رَيطاى بةياننامةيةكةوة 

ثاش رووداني جينؤسايدةكةى شنطال ثةرلةمان زؤر ضاالكانة لة هةوَلي بة جينؤسايد ناساندنيةتي لة 
ؤ داعش لة هةميشة كؤبانَي و شنطاملان ثَيكةوة ئاماذةمان ثَيداوة، ئةمِر ،باآلترين ئاسيت نَيو دةوَلةتيدا
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خانةقينةوة هةتا كؤبانَي كردؤتة ئامانج، ئَيمة لة باشوور و براو خوشكةكامنان لة رؤذ ئاوا دذ بةيةك 
دةبَيت راستطؤيانة براو هاوثشيت يةك بني، نابَيت سنوور و دةجةنطني، خاوةن يةك ضارةنووسني،  دوذمن

كوردستان لةم خولةيدا بة رؤحيكي  ا بكاتةوة، ثةرلةمانىيئاماجنى حزبي و خواسيت تةسك لَيكمان ج
نيشتيماني و دوور لة ئةجينداى حيزبي مامةَلةى لةطةَل طشت اليةنةكانى كوردستانى طةورةدا كردووة، 
يةكةم جار نوَينةرى ثارتة سياسييةكانى باكوور لةم خولة بةشَيوةيةكى فةرمي هاتنة باآلخانةى ثةرلةمان 

، دواى ئةم كؤبوونةوةيةش بةشَيوةيةكى فةرمي ثارتةكانى رؤذ ئاوا رىو، ثَيشوازيان لَيكرا، هةروةها نوَينة
لة نزيكةوة بةيةكةوة دابنيشني  داوةتى كانتؤنةكانى رؤذ ئاوا دةكةين بؤ ئةوةى بَينة ثةرلةمانى كوردستان

هةرضييةك ثَيويست بَي لة ثةرلةمانى كوردستان بؤ ثشتطريى و ثشتيواني ئةوان بني، رؤذ ئاوا لة  و
اى ثِرؤسةى هاتنة بوونيةتي بؤ نَيو سيستمي سياسيى ناوضةكة، ئةم ثِرؤسةية وةك لة ئةزموونى سةرةت

ؤنةكان قؤناغي سةرةتاية بؤ دروست بوونى كانت ،كوردستانى باشووردا دةيبينني كات خايةن و ثِر ئةركة
وازى حوكمِراني نني ناني حكومةتى خؤ بةِرَيوةبردن و دياريكردني ضارةنووس، ئةم كانتؤنانة دوا شَيبنيات

ئاطايي تاك بة  لة رؤذ ئاوا، بةَلكو تةنها شَيوازى سةرةتان، ئَيمة ئاطادارين لة سيمبوليةتى دان ثَيدانان لة
دا، خةَلكي كوردستان حةقيانة كة داواى ئةوة بكةن ثةرلةمان دةبَي دان بة كانتؤنةكانى تاكي خةَلكى كورد

ينةوةو ووى نكوَلى لَيكردن و سِرك رووبةِروردوودا بة هةموو جؤرَيرؤذ ئاوا دابنَيت، ئَيمةى كورد لة راب
تةنانةت شَيوازى جؤراوجؤرى قِركردن بووينةتةوة، ئا لةم ثاشخانة ثِر لة ناسؤرةوةية خةَلكى كوردستان 
داواى دانثَيدان دةكةن، ثةرلةمانى كوردستان هةرطيز الرى نةبووة لة بةفةرمي مامةَلةكردن لةطةَل 

ان، ضونكة هةر لة سةرةتاوة وةك اليةنَيكى فةرمي مامةَلةى لةطةَل كردوون و ماَلَيك بووة بؤ لة كانتؤنةك
باوةشكردنى هةمووان، كاتَيك لة نيوة زياترى ئةندامانى ثةرلةمان بة ذمارةى جياواز لة فِراكسيؤنة 

وانى تريش بة ذمارةى ( ئةندام و ئة13( ئةندام و، هةندَيك بة )20جياوازةكان هةندَيك فِراكسيؤن بة )
ثَيداني هةرَيمي رؤذ ئاوايان كرد، ئَيمة ئةو ثِرؤذةيةمان تةنها لة رووى هاوثشيت نجياواز داواى دا

نيشتيماني و هاوسؤزى نةتةوايةتييةوة نةبيين، بةَلكو هةوَلماندا وةها بيبينني كة ضؤن لة سةر بنةمايةكى 
ةتى، برايان و خوشكامنان لة بؤ دانثَيدانانَيكى نَيو دةوَل ببَيت بة دةروازةيةك ،هةندة تؤكمة بَيتة ئاراوة

ئاوا، دَلنيان لة دانثَيدانانى ئَيمة، لة ثشتيواني ئَيمة، ئةوةى ئةوان خوازيارى نني ثشتيواني زياترى رؤذ
ؤزن غيمان نةكردووة، بةداخةوة هاوكَيشةكانى ناوضةكة ئاَلكؤمةَلطاى نَيو دةوَلةتيية، ئَيمة لةو بارةيةوة درَي

َلَييم ئةوةية كة هةتا يو كؤمةَلطاى نَيو دةوَلةتيش لة بةرذةوةندى تر دةطةِرَى، ئةوةى طرنطة لةو بارةيةوة ب
ئاوا لة ناوةندة لة سةر ناساندنى كانتؤنةكانى رؤذثةرلةمانى كوردستان شةرعيةتى زياتر بَيت كاريطةرى 

ش كردنة سةر و ناو زِراندن و يارى ميدياييةوة ِرنَيو دةوَلةتييةكاندا زياتر دةبَيت، ثةرلةمان رَيطاى هَي
شةرعييةت بةهَيز نابَيت، ئةوةى شةرعييةتى زياتر دةكات كاركردنيةتي بة ياساو بوونيةتي وةك ماَلي 
تةشريع كردنى ياسا لة ثَيناو باشرتين نوَينةرايةتى خةَلك و سةثاندني دنوكراسي، ئةمِرؤ ئَيمة شايةت 

ئاوا لة هةمان كاتدا دةبينني ضؤن رؤذ ساتة ثِر تِراذيدياكانى مَيذووى كورد، بةآلم حاَلي ساتَيكي ترين لة
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وةك بوونَيكي جياواز وةك كارةكتةرَيكى نوَى لة ناوضةى رؤذهةآلتي ناوةِراست دَيتة بوون، بةهيوام ئةم 
رَيطاى حيزبةكانةوة طةر خةَلك لة  ،ئاماجنة ثاَلنةرمان بَيت بؤ ثَيكةوة كاركردن سةربارى جياوازييةكامنان

 خةَلك دابن، نوَينةرايةتى ئيتيكيت نوَينةرايةتى كراون ئةوا دةبَيت حيزبةكان لة ئاست نوَينةرايةتى
ئاوايان رؤذتايبةتى خؤى هةية، ئَيستاش داوا لة شاندى بةِرَيزى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين كة سةرداني 

ئةندامانى شاندى ثةرلةمانى كوردستان بؤ كؤبانَي ئامادة كردبوو با بفةرموون بؤ سةر منةصة، تا بةِرَيزان 
 دةبن، داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم ناوةكاني ئامادةنةبوواني كؤبوونةوةى ثَيشوو خبوَينَيتةوة،

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

(ى ياسايي لة بةروارى 3ن، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان لة دانيشتين ذمارة )بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبا
 دا مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَي مؤَلةت ئامادةنةبوون بةم شَيوةيةى خوارةوةية: 30/9/2014

)ادريس علي اسالم ـ مؤَلةت، ثةرى صاحل محيد ـ مؤَلةت، زانا عبدالرمحن عبداللة ـ مؤَلةت، زؤزان صادق 
َلةت، سهراب ميكائيل حممد ـ مؤَلةت، عزت صابر امساعيل ـ مؤَلةت، حممود عمرصاحل مؤَلةت(، سعيد ـ مؤ

 ، بةم شَيوةيةى خوارةوةية: 12/2/2014ناوى ئةندامانى ئامادة نةبوو لة كؤبوونةوةى ليذنةكان لة بةروارى 
ار نةجات حممد عبداللة ، رؤذى يةكشةممة ثةرلةمانت12/10/2014ـ ليذنةى ئاوةدانكرنةوةو نيشتةجَيكردن 1
 امادة نةبووة، بةآلم مؤَلةت بووة.ئ
 ةممة ثةرى صاحل محيد مؤَلةت بووة.، رؤذى يةكش12/10/2014ـ ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايين 2
، رؤذى 12/10/2014ـ ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و زيندانياني سياسي  3

 مؤَلةت، يعقوب طورطيس ـ مؤَلةت. مانتار حممد صادق سعيد ـ نةهاتووة، باثري كامةال ـيةكشةممة ثةرلة
 رةوة كؤبوونةوةيان ئةجنام نةداوة:تَيبيين ئةم ليذنانةى خوا

 ةَلدارى و ئاودَيرى و بةنداوةكانـ ليذنةى كشتوكاَل و ئاذ 1
 ذنةى داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتـ لي 2
 ندني باآل و توَيذينةوةى زانسيتَيـ ليذنةى ثةروةردة و خو 3
 ذنةى كاروبارى تةندروسيت و ذينطةـ لي 4
 رى كؤمةآليةتى و منداَل و خَيزانـ ليذنةى كاروبا 5
 كاروبارى ئابوورى و وةبةرهَينان ـ ليذنةى دارايي و 6
 يةكانـ ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَي 7

 لةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةر
 د. ابراهيم.فةرموو 

 بةِرَيز د. ابراهيم امحد مسؤ:
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 فخرالدين طوتي كؤبوونةوة نةكرية. بةس موداخةلةك هةى مة  كؤبوونةوة كرى نزامن كاك
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو ئَيظار خان.
 بةِرَيز ئَيظار ابراهيم حسن:

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
 رةكان ئَيمة كؤبوونةوةمان كردووة.بةثَيي خشتةى كا

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. عزت.

 بةِرَيز د. عزت صابر امساعيل:
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

طادارى بةِرَيزتان ليذنةى دارايي و ئابوورى لة دوو رؤذى رابوردوودا بة رةزامةندى بةِرَيزتان و بة ئا
ورك شؤثَيكي زؤر بة بةرهةم بؤ ضاككردني سيستةمى دارايي لة هةرَيمى كوردستان، ؤبةشدارى كردووة لة 

بؤية بة نووسراو لةاليةن بةِرَيزتانةوة ئاطاداركراوين و بانطهَيشتنامةش بؤ بةِرَيزتان نَيردراوة، بؤية ئةمة 
 ن.خؤي كافية بؤ ئةوةى غايب نةدرَي

 د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
بةِرَيزان سةرؤكي ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستان لة حاَلةتَيكي لةم  شَيوةيةدا كة ناتوانن كؤبوونةوةكان 
ئةجنام بدةن وة سةرقاَلي كارى ترن، بة نووسراوَيك كاروبارى ليذنةكانى ثةرلةمان ئاطادار بكةنةوة كة 

 ئةجنام نةداوة، فةرموو كاك فائق. ةوةتانلةبةر   ئيلتيزامَيك كؤبوون
 رسول: مصطفىبةِرَيز فائق 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنة لة دهؤك مابؤوة حممد عبداللة بة ئةركي  ة(ى مانط خاتوو جنا12كؤبوونةوةى ليذنةكةمان لة رؤذى )

 ريتان.بةدواداضوونَيكي هةبووة بؤ كاروبارى ليذنة، بؤ ئاطادا لةبةر ئةوة
 َيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 مؤَلةتى هةية، فةرموو شيالن خان. سوثاس، سكرتَيرى ثةرلةمان باسي كردووة كة ئةو
 بةِرَيز شيالن جعفر علي:
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمةش وةكو ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى رؤذى يةكشةممة كؤبوونةوةى خؤمان تةئجيل كردووة، رؤذى 
 سةرؤكايةتيمان ئاطادار كردؤتةوة. دووشةممة ئةجناممانداوة و، بة راثؤرتيش

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة كورتةيةك لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشووى ثةرلةمان 
 .خبوَينَيتةوة، فةرموو زولفا خان

 عبداللة:بةِرَيز زولفا حممود 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة بة نووسراو دةستةى سةرؤكايةتيمان ئاطادار كردؤتةوة كة كؤبوونةوةى ليذنةمان تةئجيل كردووة، بؤ 
 وة كة لةبةر ضى تةئجيلمان كردووة، سوثاس.رؤذى ضوارشةممة و، هؤكارةكةمشان نووسيوة ديارنان كردو

 ةرلةمان:بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ث
 فةرموو مامؤستا عبدالرمحن.

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ليذنةى كشتوكاَل و ئاذةَلدارى و ئاودَيرى و بةنداوةكانيش كؤبوونةوةى يةكشةممة لة رؤذى دووشةممة 
 ةرلةمانيشدا هةية بؤ ئاطاداريتان، سوثاس.ئةجنامداوة و لة ساييت ث

 ف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. يوس
 بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنها دوو ليذنة هؤكارى كؤبوونةوة نةكردنيان لة بةروارى دياريكراودا الى ئَيمة هةية ثيشةسازى و وزة و 
رةوانييةكان، ئةوةى كة خوَيندرايةوة لة ناوى ئامادةنةبووان و سةرضاوة سروشتييةكان لةطةَل شا

كؤنةبوونةوةى ليذنةكان لةاليةن كاروبارى ثةرلةمانةوة بة ئَيمة طةيشتووة بةو شَيوةية، بؤية ثَيويستة 
هةر ليذنةيةك كة كؤبوونةوةى نيية بة فةرمي ئَيمة ئاطادار بكاتةوة، بؤ ئةوةى بة مؤَلةت حيساب بكرَى، 

بةم شَيوةيةى خوارةوة  30/9/2014( لة بةروارى 3ختةى دانيشتنى ذمارة )وؤبوونةوةيان نةكردبَي، ثنةك ك
 بوو.

 يشنت لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة.ـ دةستثَيكردني دان 1
 وو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى ئامادةنةب 2
امانى ثةرلةمانى ئامادةنةبوو لة كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان لةاليةن ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةند 3

 َيز جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمانةوة.بةِر
 و لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.ـ خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشو 4
 ايتةختى ئاشيت كوردستان ـ عَيراق.ـ ثةسندكردنى ثِرؤذة بِريارى ث 5
ان كة دواخرا بؤ سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردست ـ طفتوطؤكردن لة 6 

 دانيشتنى ئةمِرؤ.
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ارةكان لةاليةن بةِرَيزان سةرؤكي يدوةآلمى اليةنة ثةيوةند ةى ثرسيارى ئةندامانى ثةرلةمان،ـ خوَيندنةو 7
 ثةرلةمان و سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.ثةرلةمان و جَيطريى سةرؤكي 

وَيندنةوةى ضةند بريؤكةيةك و ياداشتَيك لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة سةبارةت بة رةوشي ـ خ 8
 ةرَيمى كوردستان و رةوشي كؤبانَي.ئَيستاى ه

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
اندى سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، ئَيستا دةست دةكةين بة طفتوطؤكردن لة سةر راثؤرتي ش

ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة سةردانيان بؤ كؤبانَي، بةآلم لة سةرةتادا بةِرَيز سةرؤكي شاندةكة 
 يان دةخوَينَيتةوة با بفةرمووَيت.راثؤرتي شاندةكة

 بةِرَيز ابوبكرعمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثاش سةرداني شارى كؤبانَي و  ثةرلةمانى كوردستان،دى بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان، راثؤرتي شان
خاتوو امنة زكريش لة شاشة عةرزى ئةو سةردانةمان ثيشان دةدا بة ضِرو ثِرى بؤ ئةوةى وَينةكة الى 

دا شاندَيكى 6/10/2014جةنابتان رؤشن تر بَي، لة سةر راسثاردةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لة 
( ثةرلةمانتار لة سةرجةم فِراكسيؤن و ثَيكهاتة ئايين و نةتةوةييةكان لة 10و لة )ثةرلةمان كة ثَيك هاتبو

ئاواى كوردستان بةرةو وآلتي توركيا بةرَيكةوت، سةردانى كانتؤني كؤبانَي لة رؤذ دا بة مةبةسيت7/10/2014
كوردستان و  شاندةكة ثَيكهاتبوو لة بةِرَيزان )ابوبكر هةَلةدني( لة فِراكسيؤني يةكطرتووى ئيسالمي

سةرؤكي شاندةكة، )امنة زكري( لة فِراكسيؤني ثارتي دنوكراتي كوردستان، )حممود حاجي عمر( لة 
لة فِراكسيؤني يةكَييت نيشتيمانى كوردستان،  (سعيد حممد سعيد )سعيد مةسيفي()فِراكسيؤني طؤِران، 

لة  ()د. شوان قةآلدزةيي( طفىمصعمر )لة فِراكسيؤني حيزبي شيوعي،  ()عبدالرمحن فارس( ابو كاروان)
و سريان و ئاشوور و ئةرمةن،  انفِراكسيؤني بزووتنةوةى ئيسالمى، )يروانت نيسان( لة فِراكسيؤني كلد

( لة باثري كامةال( لة فِراكسيؤني ئاِراستةى سَييةم، )ايدن معروف( لة فِراكسيؤني توركمان، )سؤران عمر
 فِراكسيؤني كؤمةَلي ئيسالمى.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
 .فةرموو امنة خان
 بةِرَيز امنة زكرى سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر ئةم سةحكةينة جوغرافيا كؤبانَي، كؤبانَي دكةويتة سةر سنوورَى رؤذ ئاظا و باكوورى كوردستانَى كو 

مةترا ذ سةنتةرَى حةلةبَيدا دوورة، ئةطةر ( كيلو150ذ اليَي كارطَيريظة سةر ب ثارَيزطاها حةلةبَيداية، )
هةزار كةسن، كو  (460( طوندَيت بضيك ثَي دَينت، كو ذمارة دانيشتووي وَى، ئاكنجيَي وَى )384كؤبانَي ب خؤ )

كو دةسيَت  بةشي هةرة زؤرى وان كوردن، كؤبانَي طرنطيا خويا هةي بؤ هَيزة تريؤرسيَت داعش ذ بو هةندَى
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كى ديظة د كار ئاسانيا بؤ داعش كةتن كو اليَي جوطرافيَي ظة ناوضةين سنووريا ما ةخؤ دانة سةر، ذ ئالي
بةينا رؤذ ئاظايَي كوردستانَى باكوورَى و كوردستانَى ثَيكظة طرَيدةت، سرتاتيذيةتة كؤبانَي يا هةندَي دا كو 

حكةينَى بزظِرمة ثشيت قاميشلؤ و عةفرييَن مةزنرتين باذَيِرى كوردى دَيتة حسيب كرن، ئةطةر ئةم سة
ساليدَى بةرة نووكة، ذ ئالَيَي رؤذ ئاظايي ظة عةفرينة و، ذ ئالَيي رؤذهةآلتَي دا جزيرةيا يةعنى هةردوو 

يةعنى مةبةستا من ئةوا ئةطةر ئةظ مةنتةقة بَيتة طرتن ذ الى تريؤريسيت  ،بةشي عةفرين و جةزيرَى
بكةويتة دةسيت داعشةوة ئةم ناوضة  كؤبانَي داعش ظة خةتةر سةر هةردوو كانتؤني ديرت دا هةى، ئةطةر

( كيلؤمةترا د 136هةروةسا ئةظ ناوضة خؤ ب درَيذاييا )و ناوضَي كو ذَير دةسيت داعشدا، هةمى ب تةمامى ئة
تا ئةعزازَى و، ثشتَينةيةكا يا سنووريش بؤ داعش ئَيك و دوو طرَي داتن، سنوورى توركيا حةتا د طةهَي

سةر سنوورى توركيا، هاتن و ضوون و جووالندن يا داعش د طةلةك ب ساناهى دروست بينت كو د كةظيتة 
تا تا ترياتيا سووريا كو طةهَيكةظَينت هةر ضوار ئاستَيت رؤذهةآلت، رؤذ ئاظا، باشوور و باكووردا هةتا دطةهَي

 رققة و حلب، سثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو  كاك ابوبكر.
 َيز ابوبكرعمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شاندةكةى ثةرلةمانى كوردستان لة شارى ماردين لةاليةن )امحد تورك( سةرؤكي  7/10/2014رؤذى يةكةم 

شارةواني ماردين و خاتوو )مولكيا بيتانا( ئةندامى ثةرلةمانى باكوورى كوردستان ثَيشوازى كراو باس لة 
ودؤخي باكوورى كوردستان و دؤخي كؤبانَي كرا، ناوبراو راشكاوانة ثَييوتني جطة لة دةروازةى سةر بار

سنوورى توركيا بةرةو كؤبانَي هيض رَيطايةكى تر نيية بؤ طةياندنى كؤمةك بة كؤبانَي، ثاش نيوةِرؤ 
)مولكيا بيتانا( بةرةو شاندةكةى ثةرلةمانى كوردستان لة ماردينةوة بة هاوِرَييةتى ثةرلةمانتار خاتوو 

بة هؤى خؤثيشاندان و ناِرةزايةتى ئةو شارؤضكةية  (قزل تةثة)كؤبانَي بةِرَي كةوت، بةآلم لة شارى 
 ،بةرامبةر سياسةتى حكومةتى توركيا لة بةرامبةر كؤبانَي كاتذمَيرو نيوَيك ئاستةنطى بؤ دروست كردين

انتاران )ابراهيم بينيسي و ئارؤل دؤرا و ابراهيم لةاليةن ثةرلةم (سرو  ثرسوس)شاندةكة طةيشتة قةزاى 
لو( ئةندامانى ديوانى بةدةثة ثَيشوازى كران و لة و حيلمي ئايدغدؤ و سةملن مرزاقئايهان و اسعد جانان 

كؤبوونةوةيةكدا لة بارةطاى بةدةثة لةطةَل ثةرلةمانتاران سةرةتا سآلوى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و سةرجةم 
ةلي كورد لة باشوورى كوردستان طةيةنراية ئامادةبووان و ئاماجنى سةرداني شاندةكة ثةرلةمانتاران و ط

 طفتوطؤى لةبارةوة كرا.  خراية روو، داواكارى ثةرلةمانتاراني باكوور بؤ بةدةمةوةضوونى كؤبانَي
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو امنة خان
 بةِرَيز امنة زكرى سعيد:
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 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ئةطةر ئةم سةحكةينة بةحسَي باذَيرَى قزلتة ثَي هاتة كرن، د وَيرَيدا خؤثيشاندانةكا يا طةلةك توند ذ 
ئاليَي هاووآلتي مة يان ذ كوردى باكوورى هاتة ئةجنامدان، ئةطةر ئةم سةحكةينة ظان سَي وَينة جان ديارة 

ةمى ئاطر سةر بوو طةلةك ب زةمحةتي ئةم ضووين تورومبيلة كا ب   شَيوازة رَيطرى مة هاتة كرن، شار( ه
مة وَيرَى دةرباز بن، ئةطةر ثةرلةمانتارَى باكوورى طةل مة نةبوون ئةم زةمحةت بوو ئةم بشَين وَيرَى 
ئاسان دةرباز بووين، كَيشةي ديرت ئةوة بوو هةر سةيارةكا يا باشوورى كوردستانَى داخلَي باكوورَى بوو 

ةرامبةر هاتنة كرن، جام هاتنة شكاندن، سةيارَيت وان نةشَيت حةرةكةى ثَي بدةن، يةعنى ل توندو تيذى ب
 ةبى كو ئةم درةنط بطةهينة سنوورى.ظَي وينةدا بة باشي ديارة ئةظة ذى ئَيكي سةب

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو  كاك ابوبكر.

 هةَلةدني(:بةِرَيز ابوبكرعمر عبداللة )ابوبكر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راى خؤيان طةياندة ميدياكان و ؤنطرةيةكى رؤذنامةنووسي هةردوو ال بريوثاش ئةجنامداني ك
اى درةنط وةخيت سةردانةكة، هةمان كات نتارانى باكوور سةردانةكةيان بةرز نرخاند سةرةِراثةرلةم

ةَل سةرجةم ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتيمانيى شاندةكةى ثةرلةمانى كوردستان لة بارةطاى بةدةثة لةط
( اليةن، )ثارتي دنوكراتي كوردستان لة 11كؤبوويةوة كة ثَيك هاتبوون لةم ) (ئةنةكةسة)كوردى سوريا 

سوريا( )ثارتي دنوكراتي ثَيشكةوتووى كورد لة سوريا( )ثارتي يةكَييت كورد لة سوريا( )بزووتنةوةى 
تي ويفاقي كورد لة سوريا( )ثارتي نيشتيمانى كورد لة سوريا( )ثارتي ضاكسازى كورد لة سوريا( )ثار

دنوكراتي كورد لة سوريا  الثارتي[( )ثارتي يةكساني كورد لة سوريا( )ثارتي ئازادى كورد لة سوريا( 
ئةنةكةسة بة ئاشكرا باسيان لة ناكؤكيةكانيان كرد لةطةَل  ي)ثارتي ئازادى كورد بزووتنةوةى الوانى كورد(

( اليةن لة خؤ دةطرَيت، 11ثةيةدةو دةيانطوت ثةيةدة رَيطة بة بوونى ئةوان نادات، هةرضةندة ئةنةكةسة )
هيض شةِروانَيكيان نيية لة كؤبانَي بؤ بةرطريكردن لةو شارة، سةرةراى ئةوةى بانطةوازيان بؤ سةرجةم 

سةدان طةنج و خةَلكي  ،انَيئةندامان و اليةنطرانيان كردووة تاوةكو ضةك هةَلطرن بؤ بةرطرى لة كؤب
سةربةخؤيان هةية، شاندى ثةرلةمانى كوردستان داواى كرد لةم كاتةدا هةموو اليةنةكانى رؤذ ئاوا 

ئاوا بةطشيت و كؤبانَي بةتايبةتى لة مةترسي و بنَين و يةك دةنط و يةك دةست رؤذناكؤكييةكان وةال 
شاندةكةى ثةرلةمانى  8/10/2014ستان، رؤذى دووةم ثةالمارةكانى داعش بثارَيزن هاوشَيوةى باشوورى كورد

كوردستان لةطةَل بةِرَيزان خاتوو )عائيشة فندى( سةرؤكى ئةجنومةنى طةل لة كانتؤني كؤبانَي و )ثايزة 
ثرسي ثةيوةندييةكانى ثةيةدة و )حسام رعبدى( ئةندامي ئةجنومةنى كانتؤني كؤبانَي و )ابوبكر حلفي( بة

ةندامي ثةرلةمان لة باكوورى كوردستان )سلمي ئريماك( ئةندامي ثةرلةمان و الدين زيندر ليؤطلؤ( ئ
هاوسةرؤكي كةجةدة كؤبوويةوة، لةو كؤبوونةوةيةدا سةرؤكي ئةجنومةنى طةل لة كانتؤني كؤبانَي 
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نيطةراني لة هةَلوَيسيت هةرَيمي كوردستان دةربِرى، بةآلم سةرداني شاندةكةى ثةرلةمانى بة طرنط وةسف 
لمي ئريماك( طوتي: ئةطةر هاتنى شاندى ثةرلةمانتارانى باشوورى كوردستان تةنها بؤ نيشانداني كرد )س

يةك ريزى طةلي كوردستان بَيت زؤر جَيي بايةخة و ثةيامَيكي طةورةى تَيداية بؤ ثرسي نةتةوةييمان، 
ة لة ثَيويستى شاندةكة لة دؤخي كؤبانَي و شةِرواناني ثرسي، زانيارى ورديان خستة بةردةست شاندةك

ةوة داعش 15/9/2014هةنووكةيي شةِروانان بؤ بةرةنطاربوونةوةى ئةو هَيِرشة دِرندانةيةى كة لة 
ئاماذةشيان بةوة كرد داعش ضةكى قورس و ثَيشكةوتووى لة دةست داية و  ،كردوويةتية سةر كؤبانَي

 انى داعش.نطاربوونةوةى ثةالمارةكشةِروانانيش ضةكي سووك و كؤنيان ثَيية بؤ بةرة
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو امنة خان
 بةِرَيز امنة زكرى سعيد:

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر د رؤذا دووَي دا مة سةرةدانا كةمثا كر بؤ هةندَى كة ئةم ذ نزيك بزانني رةوشا خةَلكى   ئاساية، ئايا 

يةكطرتي كؤمةَلطةهَي مةدةنى مايف مرؤظ يان هةر اليةنةكي هةتا نووكة هيض رَيكخراوةكى نةتةوةيي 
، ديظ (ثرسوسَي)بوومة دةركةظت كو ثشيت سةرةدانا مة قةزا  ؟   ثَيشكةشي وان كريا؟سةرةدانا كةمثا كريا

( هةزار ئاوارة ذ 180مةسةلةن ) ،ئامارَيت كو هةم ذ اليَي وةلي ئورفايَي هةم ذ اليَي ريظةبةرى كةمثَي طوتينا
( كةمثَي مةزن َيت هاتينة 7ئاظايَي كوردستانَي بةرةظ باكوورى كوردستانَي هاتني هةتا نووكة )ورَى رؤذسنو

( كةمثَين بضَيكى 36( كةسة دخودا طرينت و، ذمارة كةمثي بضووك )2500دروست كرن، كو هةر كةمثةك )
ةوشا يا ئاوارة ئاستةكي نةيَي لَي ب راسيت ر ،( خبووة طرينت300( هةتا )200هاتية جَيكرن كو هةر كةمثَي )

 ويسيت زستانَينة، بؤ دابني كرَيت.مرؤظايةتى و دؤخَي وان خراثة و، ثَيتظيية هاريكارى تةندروسيت ثَيدا
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو  كاك ابوبكر.
 
 

 بةِرَيز ابوبكرعمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل

انَي كرد لة شارؤضكةى بثاشان شاندةكة بةهاوِرَييةتى ثةرلةمانتاراني باكوور سةرداني ئاوارةكانى كو
( كةس لة 2500( كةمثي طةورة دان كة هةر كةمثَيك )7( هةزار كةسة، لة )180كة ذمارةيان نزيك ) (سرو )

كةسي تَيداية و ئةو ئاوارانة لة  (300( تا )200( كةمثي بضووك كة هةر يةكةيان )36خؤ دةطرَي لةطةَل )
دؤخَيكى خراثي مرؤيي دان و ثَيويستيان بة هاوكاري خَيراية لة رووى تةندروسيت و كةل و ثةل و 
ثَيداويسيت زستانة، بة وتةى ثةرلةمانتارانى باكوور تةنها شارةوانييةكان هاوكارى ثَيشكةش بة ئاوارةكان 
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وند و ماَل و بارةطا و شارؤضكةكانى تردا جَيطةيان كراوةتةوة، كردووة و بةشي زؤرى ئاوارةكان لة نَيو ط
و لة كؤبوونةوةيةكدا  (سرو )هاوكات شاندةكةى ثةرلةمان سةرداني كؤطاى كؤمةكى ئاوارةكانى كرد لة 

ثاش تاوتوَيكردن و داواكارى هةنووكةيي ئاوارةكان دةربارةى ضؤنيةتى ثَيشكةشكردن و ئةو كؤمةكةى كة 
ووث ارماندا شاندةكة بكةين بة دوو طردستان دابيين كرد بؤ ئاوارةكانى كؤبانَي، بؤية بِريثةرلةمانى كور

 ،( بةتاني1400( خيوةتي زستانة و )260بةِرَيز )يروانت نيسان( ضووة شارى غازى عةنتاب بؤ دابينكردنى )
ةدا ثَيداويستييةكانى تاكو كةمثَيكي ثَي دروست بكةين بةناوى ثةرلةمانى كوردستان و لة ضةند رؤذى ئايند

بةِريكةوت بةرةو سنوورى كؤبانَي  (ثرسوسةوة)شاندةكة لة  8/10/2014كةمثةكة ئامادة دةبن، ثاش نيوةِرؤى 
بازطةى يةكةمى بِرى، بةآلم بازطةى دووةم كة بةهَيزى سةربازى توركيا رَيطرى كرا بةهيض شَيوةيةك 

ووني شةِرى قورسي كؤآلن بة كؤآلن لة كؤبانَي، ثاش رَيطايان نةدا شاندةكة بضَيتة كؤبانَي، بةهؤى هةب
 ورنزيك كؤبانَيمان كرد لةسةر سنو (دةوةشان)ماوةيةك ماينةوة لة سةر سنوورى كؤبانَي سةردانى طوندى 

ئاواو باكوور ثَيشوازى كراين و، لة كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا بة و لةاليةن جةماوةرَيكى زؤرى رؤذ
اك( هاوسةرؤكي كةجةدةو )فائزة عبدى( ئةندامى ئةجنومةنى كانتؤني كؤبانَي ئامادةبوونى )سلمى ئريم

 ثةرلةمان طةيةنراية ئامادةبووان. جارَيكى تر سآلو و ثةيامي طةلي كوردستان لة باشوور و سةرؤكايةتى
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو امنة خان
 بةِرَيز امنة زكرى سعيد:

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
ئةطةر ئةم سةحكةينة ظى وَينةى ئةظة بازطةها يا ئَيكَيا كو دةوَلةتة توركيا ذ بةر حيجةتَي يان ذ بَيذين ذ 

ئةظة بازطةها ئَيكَيا كو ئةم شييان  لَي دةرباز بني، بازطةها  ،هيال درباز ببنيدبةر بارى ئةمين كؤبانَي نة
ا ذى وَيرَى حازرن نةتهَيالن بة هيض رةنطةكي طوتن مةسووليةتا دوويَي كو د بينن طةلةك جةندرمة توركي

كو ئةم بهَيلني دةرباز بنب و، شةِرةكى مةزن، شةِرة تةقة يةعنى مةطولَيت بوو، ب ضاظى خو ذى ديت 
وةخيَت دووكةل ذ باذَيِرَى كؤبانَي بَلند بوو و، هةر هةمان دةما ذى تةيارَين هَيزى هاظثةنان ذى بة توندى 

بةشي كو داعش تَيدا هةى بؤردومان دكةن، ئةظة يا رؤذا دووَييا ذ بةر هةندَى ئةم بِريار دا كو بةرةظ ئةو 
بضني وَيرَى جظينةكَى دطةل خةَلكى وَيرَى باشرت بوو، ضونكة سنوورَى ما بةينا وَيرَى و،  (دةوةشان)طوندى 

ى رووداو مة ب ضاوَى خو دينت، ذ بةر هةروةسا كؤبانَي طةلةك نزيك تر بوو ئةو جهَى ئةم لَي بووين، هةم
هةندَى كو نا رازينا  ذبؤهةندَى مة رؤذا سَيي مة ديسان هةندةك ثةرلةمانتار ئيسرار كر كو بةردةوام بني 

خو ذ دةربرِبين بةرةظ كَوبانَي بضني، ئةو بؤ ماوَي ضةند خولةكة وةك نا رازى دةربِرين ئةم رينشنة خارَى 
و ئةم د سةر مةسوووليةتا خؤ داخلَي كؤبانَي بني هةر تشتةك ذى ثَيش بهَينت ظَيرَي ئةم داخازى ذ كر ك

ئةم مةسوووليةتة هَلطرين، ئةو بوو ثشتى نا رازى بوونا مة واليَي ئورفايَي دطةل ثةيوةندى كرن ب 
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بوون سوثاسيةوة هةردوو ثةرلةمانتارَين بةِرَيز )اسعد جانان و مولكية بريتانا( بةردةوام ذ ثةيوةنديا دا 
 وومة وةربطرن بةرةو كؤبانَي بضني.هةتا شيان وَيرَى ئيجازةى ب

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو  كاك ابوبكر.

 بةِرَيز ابوبكرعمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كؤبانَي ثاش مانةوة بؤ ضةند كاتذمَيرَيك  ، شاندةكة سوور بوو لة سةر ئةوةى بطاتة9/10/2014رؤذى سَييةم 
ِرفة رةزامةنديان نيشاندا ؤبةرثرساني ئةمنى ثارَيزطاى شارى ئ ،لة سةر سنوور وةك دةربِريين نا رةزايةتى

 ،لة سةر ئةوةى تةنها ثةرلةمانتاران بضنة كؤبانَي لةطةَل شاندةكةى ثةرلةمانى كوردستان بؤ ناو كؤبانَي
هاوِرَييةتى شاندةكة بوون، كاتَيك طةيشتينة  باكوور )اسعد جانان و مولكية بريتانا( هةردوو ثةرلةمانتارانى

دةرطاى نَيوان كؤبانَي و توركيا كة دةكاتة باكوورى رؤذئاواى  كؤبانَي لة سةر سنوور لةو كاتة شةِر لة نَيوان 
ةر ئةو ناوضةية هةبوو شةِرظانان و داعش لة ناو كؤآلنةكان بةردةوامي هةبوو، بؤردومانى فِرؤكة لة س

لةوَى ضةند هاووآلتييةكى مةدةنيمان بيين لةطةَل ئةوةى رؤذانة بة تةلةفؤن لةطةَل خاتوو )اسيا عبداللة( 
هاوسةرؤكي ثةيةدة لة ثةيوةندى بةردةوامدا بووين، ثةرلةمانتاراني باكووريش وتيان ئةطةر شةِرظانان لة 

ي لة سةر ذيانيان دروست دةبَيت، لة كاتَيكدا ئةوان لة نَيو جَيطاكانى خؤيان دةربضن بؤ الى ئَيمة مةترس
ماَل و كؤآلنةكانى كؤبانَي لة شةِرو بةرطريةكى سةختدان، بؤية دواى راوَيذ شاندةكة بِريارياندا لةم دؤخةدا 
لةطةَل شةِروانان كؤ نةبَيتةوة، دوايى ثاش كاتذمَيرَيك شاندةكة طةِرايةوة سةر سنوور و هةر لةوَى لة 

 ..............ؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا ئةم بةياننامةمان بآلوكردةوة كة ئةمة دةقةكةيةتىك
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ببورة، فةرموو امنة خان.
 
 

 بةِرَيز امنة زكري:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ن هَيزين هاظثـةنانا طؤِرانكـاري ب سـةر داهـات     شَيئةو ِرؤذة كو ئةم داخلَي باكوورَي كوردستانَي بووين، هَيِر
بوو، هةتا بـةرا ئـةو ِرؤذة كـو ئـةم داخيـل بـني هَيـزَين هةظثـةنانَي ب شـةظ بوردمانـا هَيـزَين تريؤرسـتيةن             
داعش كةت، ل ئةوِرؤذة ئةم داخلَي باكوورَيت كوردستانَي بووين خةَلكَي وَيـرَي و ثةرلـةمانتارَيت مـة طوتنـا     

ةن ئامساني نووكة ب ِرؤذَي تَينة ئـةجنام دان، طؤِرانكاريـا ب خـؤ ديـيت، تشـتةكي دي حـةز       مة كو هَيرشَين ي
دكةين ئاماذة ثَي بدةين دةرطةهَي سنووري ِرؤذئاظا بؤ باكووري ظـةكري بـوو، يـةعين هـةر خةَلكـةكي هاتبـا       

ِرؤذئاظـا دةرطـةهَي    رَي بـؤ وداخلي باكوورَيت با وةكي وي وَييَن ل سةري دا ديارة، خةلك داخل بـووة، ل بـاكو  
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طشيت كو رَي نةدا هيض اليةنةك كو تَيدا حازر بينت، ل ظَي وَينةي دا ئةطةر سةح كةين ئةظة ئااَلي داعشة ل 
ؤكـةين هَيـزَين هاظثـةنانا    شَين يـةن فرِ مة بؤ كؤبانَي، و ئةظة ذي هَيِر اسةر ظي طري، كو يا ديارة ثاش هاتن

ةطةر ئةم سةح كةين ئةو نةخشَيت كو شاند داخيل بووي، ئـةظ طـرة   كو ضةند نزيكا مة هاتية ئةجنام دان، ئ
كو ئةم وَييَن نيشانداي، ئةو طرَي كو ئااَلييةت داعيش ضكراندية، ئةظ مةنتةقة هةمي ل دةستَيت داعش دا، 
يةعين ئةطـةر سـةح كـةين ئـةم ظـي بةشـَيت دا داخيـل بـووين، كـو وَينَيـت وَي...كـاك كاروانَيـت بَيذتـة مـن               

وتي، ئةو جَييَيت كو وَينةيةت نيشان دا، ئةظ مةنتةقة هةميا ل دةسيَت داعشة، ئةطةر سةح كـةين  طغةلةتي 
نةخشة نزيكة بة، ئةظة سنوورَي توركيا بؤ ِرؤذئاظايا كوردستانَيية، ئـةم ظـَي حـدودَي بـووين، ئةظـة هَيـزَين       

 شةِرظان تَيدا بوون، ئةز دخازم هةندةك ثارضة فيلما نيشاناوة بدةين......
 بةرَيز ابو بكر عمر)هةَلةدني(:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي يةثةكـة وتيـان لـةو كاتـةدا     بةرَيزان ئةو شوَينانةي ئامينة خان ئاماذةي ثَيدا كة داعيشي لَيية، شـةِرظانيان 

ماني فِرؤكةي هاوثةنانان هةبوو، لةبةر ئةوة سةرجةم ئةو شوَينانة طريانةوة كة طةِرةكـةكاني )كـاني   بؤردو
ضـةند  شـَيك،  ب، كاني كوردة، ئاسايش، ثشتة نوور(، هةموو ئةو شوَينانة دواتر طريانةوة لة ئةجنامي هَيِرعر

( ديليشيان لة داعيش طرتبوو، ئةمةش بةياننامةي ثةرلةماني كوردستانة كة لة سنووري كؤبانَي 11كوذار و )
 ،و ِرؤذي ِرابـردوو بـؤ ِرةوشـي كؤبـانَي و    لة ئةجنامي بةدواداضوومنان لة دو ،دواي طةِرانةوةمان خوَيندمانةوة

زجنريةيــةك ديــدار و ســةرداني مةيــداني لةطــةَل ثةرلــةمانتاراني بــاكوري كوردســتان و ســةرؤكي شــارةواني    
ةكاني يـ نوَينةراني ئةجنومةني نيشتيماني كوردي سوريا و سـةركردة مةيداني وماردين و ئةجنومةني كؤبانَي 

ئـةمِرؤ بـة هاوكـاري ثةرلـةمانتاراني بـاكوور و ثارَيزطـاري        ة و كةجةدة،كاثةيةدة و شةِرظاناني يةثةكة و ثذ
ومـاني خةسـيت فِرؤكـةي    رئاواي كؤبانَي كة لةو كاتـة بؤرد ئورفا ضووينة ناو كؤبانَي لة ِرَيِرةوي سةرووي خؤ

د هاوثةنانان بؤ سةر ضةكداراني داعش هةبوو، لة هةمان كاتدا رووبةِروو بوونةوةي دةستة و يةخةي توون
لة كؤَلانةكاني كؤبانَي لة ئارادابوو، لةبةر ئةوة وةفدي ثةرلةمان بِرياريدا بارطذي و نـاجَيطري بارودؤخةكـة   

ي بـةرطري  بـوون، لـة ئـةجنامي سـةردانة مةيدانييةكـة       كـة سـةرقالَ   اتو بارطراني بؤ شةِرظانان دروست نةك
كؤبانَي، ِرةوشي كؤبـانَي ِرؤذ لـة دواي ِرؤذ    بؤمان دةركةوت كة ئةطةر هاوكاري بة ثةلةي نَيودةوَلةتي نةطاتة

 بةرةو خراثي ئةِروات، بؤية: 
داواكــارين هاوثــةناناني نَيودةوَلــةتي دذي داعــش هاوكــاري ِرؤذئــاوا و ثَيشــمةرطة لــة باشــووري          يةكــةم:

ي كة بة نوَينةرايةتي دونيا شةِري دذ بـة تريؤرسـتان   ،كوردستان لة ِرووي ضةك و كةرةستةي سةربازي بكةن
 داعش ئةكةن.

ــاواي      ــة خؤرئـ ــي بطةيةننـ ــاري مرؤيـ ــةكان هاوكـ ــراوة نَيودةوَلةتييـ ــةكطرتووةكان و ِريكخـ ــةوة يـ دووةم: نةتـ
 كوردستان، بة تايبةت كة وةرزي زستان بةِرَيوةية.
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سَييةم: داوا لة واَلتي توركيا ئةكةين كة بة هةماهةنطي و هاوكاري لةطةَل واَلتـاني هاوثـةنان ِرؤَلـي خؤيـان     
 تر بكةن بؤ طةياندني هاوكاري بؤ خؤرئاواي كوردستان. كارا

ضــوارم: هــةرَيمي كوردســتان هــةوَلي خــؤي زيــاتر بكــات لــة ِرَيطــةي ثةيوةندييــة ديبلؤماســييةكاني لةطــةَل    
 طرتن لة هةر جؤرة كارةساتَيكي مرؤيي لة خؤرئاواي كوردستان.لةكةمان و هاوثةنانان بؤ ِرَيطةدؤستاني طة

ــؤرِ  ــدا خ ــة كؤتايي ــاكي     ل ــة خ ــردن ل ــةرطري ك ــة ب ــان ل ــةِرظاناني قارةم ــتان و ش ــاواي كوردس ــةلي خؤرئ اطري ط
ــز و ِرَيكخــراو و شــارةوانييةكاني     كوردســتان بــةرز دةنــرخَينني، هــةروةها سوثاســي ئــةو هــةموو واَلت و هَي

داني باكووري كوردستان ئةكةين كة لةم دؤخة نا هةموارة يارمةتيدةرمان بوون لة كؤبانَي، سـاَلو لـة شـةهي   
كؤبانَي و ِرَيطةي ثاراستين خاك و خةَلك و كوردستان، سةركةوتن هةر بـؤ طـةلي خـؤِراطري كؤبـانَي و طـةلي      

 .9/10/2014ستان، سنووري كؤبانَي، كوردستانة، شاندي ثةرلةماني كورد
رفـاي كـرد، بـاس لـة ِرةوشـي      ؤثارَيزطـاري شـاري ئ   يثاشان شاندي ثةرلةمان سـةرداني )عيزالـدين كوجـوك(    
 ةكــان و خراثــي ثَيداويســتييةكانيان و، اوةرةكــاني ســنووري كؤبــانَي كــرا، دةربــارةي خراثــي طــوزةراني ئاوارئ

هـةزار خَيـزان لـةخؤ ئـةطرَي،      (5)ثارَيزطاري ئورفا باسي لةوة كرد سـةرقاَلي دروسـت كردنـي كـةمثَيكن كـة      
مليؤنَيـك و هةشـت    (1،800000)دةربارةي بةدةم هاتين نةتةوة يةكطرتووةكانيش ئامـاذةي بـةوة كـرد كـة بـؤ      

وةرطرتــووة، لــةو بــِرة ثــارةيش ثَيداويســيت  (UN)مليــؤن دؤالريــان لــة (  200)ســةد هــةزار ئــاوارةي ســوريا 
هـةزار ئـاوارةي شـةنطال بـووني هةيـة، نـاوبراو        (46)ئاوارةكان دابني ئةكةن، ئاوارةكان عةرةب و توركمـان و  

ــَي  (415) ابــني كــردووة بــؤ ئاوارةكــان و نةخؤشــخانةيةكي تايبــةتيان د ( ســرو)وتيشــي لــة  برينداريشــيان ل
ظاناني ضارةسةر كردووة، دةربارةي هاوكاري كردني كؤبانَي ثارَيزطاري ئورفا وتي ئَيمة ضةك نادةين بة شـةرِ 

ثةيةدة، دواتر بكةوَيتة دةست ثةكةكة و شةِري توركياي ثَي بكةن، خـةَلكي كؤبـانَي ئاماذةيـان بـةوةكرد كـة      
دةسـتطري كـراوة كـاتَي طةيشـتوونةتة بـاكوري كوردسـتان و ئـاوارة         (عـةلي طـؤرِ  )زؤريان لة طوندي خةَلكَيكي 

كةسيان دةسـتطري كـردووة بـة بيـانووي بـووني ناويـان        (220) بوون، ثارَيزطاري ئورفا ئاشكراي كرد كة ئةوان
، ثـاش َلَيكؤَلينـةوة، ئـازاد    الي توركيا، وتيشي ئَيستا طرياوةكان لة كةمثَيك دان، و ثةجنـة مؤريـان وةرئـةطرييَ   

طةِرايـةوة هـةرَيمي كوردسـتان و     (10/10/2014) ئةكرَين، ثاش ئةو سةردانة شـاندي ثةرلـةماني كوردسـتان لـة    
ياري سةرؤكي هةرَيم ئاوارةي كؤبـانَي داخيلـي   ةوة بة بِرـهةر لةوكاتةش لة خاَلي سنووري )ابراهيم خليل(  

 وري كوردستان بوون.وباش
 كري:بةرَيز امنة ز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشــيت ســةردانَيت مةيــداني مــة ئــةجنام داي دطــةل اليــةنَيت حكــومي و دطــةل خــةَلكَي و دطــةل ســنوورَيت     
ِرؤذئاوايةت كوردسـتانَي، ِراطةهانـدن كـو ئـةو اليـةنَيت كـو دطـةل واليَيـت ئورفـايَي، ئامـاذة دا هةنـدَي حـةتا             

ِرَيكخراوة خَيرخازيا باِرزانييـة، كـو    : هةيظا سؤرا يا توركي، دوو:ئَيك ،وكة ئةو اليةن كو هاريكاريَي كرينون
نووسـينطةها جَيطـري سـةرؤكَي ثـارتي بـةرَيز       ،و لـؤري و نـيظ خـارن بـؤ كؤبانَييـة نـاردي       (12)كة وحةتا نو
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و  هةزار خَيزانا بؤ ثَيداويستيةت خارن (6)كو ئةظ مةبلةغ بؤ  ( هةزار دؤالر250بارزاني مةبلةغا )نَيضريظان 
كةسي ذي ل كوردَيت ِرؤذئاظا يـَي   (17) ذن و زارؤكا، و طةلةك تشتَيت دي خةر  كري، و تيمةكَي ية ثزيشكي

ذي ثَيـــك ئينـــان، حـــةتا نووكـــة بـــةردةوام ل نظيســـينطةهَي بـــةرَيز نَيضـــريظان بـــارزاني ئـــةظ هاريكـــاري و   
 ت دةرمانا بؤ تَينة ِرةوانا كرن، سوثاس.ثَيداويستيَي

 مر)هةَلةدني(:بةرَيز ابو بكر ع
  بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جَيي باسة مانطي سووري توركي بةردةوامة لة هاوكاري كردني ئاوارةكان و ِرَيكخراوي خَيرخوازي بارزانيش 
تةن خؤراكي بـؤ نـاو كؤبـانَي نـاردووة، نووسـينطةي بـةرَيز نَيضـريظان بـارزاني سـةرؤكي           (126)لؤري كة  (12)

تةندروسـيت بؤيـان ِرةوانـة    رداني ِرؤذئـاوا ثَيكهَينـاوة و بـةردةوام ثَيداويسـيت     حكومةت تيمي ثزيشكي لة كـو 
ــِري  ،و ئــةكرَيت ــؤ      (50)ب ــدرَي ب ــراوة، ئــةوةي ثَيويســتة ئــةجنام ب ــان ِرةوانــة ك ــؤ ئاوارةك هــةزار دؤالريــش ب

 بةدةمةوة ضووني كؤبانَي:
بلؤماسي خؤي بةكاربَييَن بـؤ دروسـت   ثةرلةماني كوردستان لةطةَل سةرجةم كونسوَلخانة و واَلتان تواناي د 1

 كردني ِراي طشيت تايبةت بة هاوكاري كردني سةربازي و مرؤيي بؤ كؤبانَي.
ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة فةرمي مامةَلة لةطةَل كانتؤنةكاني ِرؤذئـاواي كوردسـتان بكـات     -2

 لةسةر بنةماي ِرَيكةوتنامةي هةولَير.
ــتان   -3 ــةماني كوردســ ــةرجةم    ثةرلــ ــةرَيم و ســ ــةتي هــ ــةكاني دةرةوةي حكومــ ــةي ثةيوةندييــ و فةرمانطــ

ــتاني و        ــدي كوردسـ ــةي ِرةوةنـ ــة ِرَيطـ ــةكانيان لـ ــان هةوَلـ ــة واَلتـ ــةرَيم لـ ــةتي هـ ــةكاني حكومـ نوَينةرايةتييـ
هـاتين خَيـراي    ي فشـار لةسـةر واَلتـان بـؤ بـةدةم     ثةرلةمانتاراني ئةوروثا ضـِرتر بكةنـةوة بـؤ دروسـت كردنـ     

 كؤبانَي.
ــة -4 ــزي       ه ــدات هَي ــة ب ــا ِرَيط ــي توركي ــاكو واَلت ــةكاربَييَن ت ــي ب ــةوَلَيكي ديبلؤماس ــةموو ه ــتان ه رَيمي كوردس

 ثَيشمةرطة بةرةو كؤبانَي بضَيت.
 ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان هاوكاري مرؤيي ثَيشكةش بة ئاوارةكاني كؤبانَي بكات. -5
نييةكان يةك ِريـزي و هاوسـةنطي تَيوانيـان بثـارَيزن،     ثَيويستة سةرجةم ثارت و اليةنة سياسيية كوردستا -6

يزنـان زامـين   ي هَيَلـي سـوور بـَي، ضـونكة يـةك رِ     يي و كؤدةنطي نيشتيمانيدةرضوون لة سرتاتيجي نيشتيمان
 هاتين كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتيية. سةركةوتن و بةدةم

ؤبــانَي نابَيــت شــَيوازي ئاشــتيانة و هــاتين خــةَلك و شــةرظاناني ك ايةتييــةكان بــؤ ثشــتطريي و بــةدةمناِرةز -7
 شارستانيانةي خؤي لةدةست بدات و ثَيويستة دووربَيت لة توندوتَيذي و بانطةشةي حيزبي.

هاوثةناناني نَيودةوَلةتي دذي داعش هاوكاري طةلي ِرؤذئاوا و ثَيشمةرطة لة باكووري كوردستان لة ِرووي  -8
بة نوَينةرايةتي دونيا شةِري دذ بـة تريؤرسـتاني داعـش    ضةك و كةرةستةي سةربازي و لؤجستيك بكةن كة 

 ئةكةن.
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ــة     -9 ــةكانيان بطةيةننـ ــة مرؤيـ ــار و يارمةتييـ ــةكان هاوكـ ــراوة نَيودةوَلةتيـ ــةكطرتووةكان و ِرَيكخـ نةتـــةوة يـ
 ئاوارةكاني خؤرئاواي كوردستان، بة تايبةت كة وةرزي زستان بةِرَيوةية.

هةماهةنطي و هاوكاري لةطةَل واَلتاني هاوثةنان ِرؤَلي خؤيان كاراتر داوا لة واَلتي توركيا ئةكةين كة بة  -10
 سوثاس. اواي كوردستان،بكةن بؤ طةياندني هاوكاري بؤ ِرؤذئ

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د. يوسف حممد
سوثاس، بة ناوي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردسـتانةوة بـة طـةرمي سوثاسـي شـاندي ثةرلـةماني كوردسـتان        

لةخؤ بردووانة بةم بارودؤخة سةختةدا ذياني خؤيان خستة مةترسي بؤ َلَيكؤَلَينةوة لة ِرةوشي  ئةكةين كة
كؤبانَي، و بةهةمان شَيوة سوثاسي ئامادة كردني ِراثؤرتةكةيان لَي ئةكةين، ئَيستا دةست ئةكةين بة طفتوطؤ 

ي تــريش نــاو ئةنووســَي بــا ئةنــدامي ثةرلــةمان نــاوي خؤيــان نووســيوة، كَيــ (27)كــردن لةســةر ِراثؤرتةكــة، 
 بنووسَي، دوايي طفتوطؤكان دةست ثَي ئةكةين.

 سكرتَيري ثةرلةمان:/ بةرَيز فخرادين قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةرتي يةكةم )بَيطةرد دَلشاد، مريم صمد، طةشة دارا، ساالر حممود، خلف امحد، قـادر ئَومتـان، صـاحل فـةقَي،     
، فريوز خـان، عبـاس   ياسني كةرتي دوو )زؤزان صادق، مدينة ايوب، حممدعليفةرهاد سةنطاوي، تةالر خان(، 

هـالؤ(،  علـي  ئاواز محيد، علي م كبري، ظنا، قاهرغزالي، فرحان جوهر، شوان شَيخ امحد، شيالن خان، بةيار 
ش، ةروَي، بهار عبدالرمحن، ايوب عبداهلل، ئيظار ابراهيم، بَيستوون فائق، بةهزاد دتوفيق كةرتي سَي )ِرابوون

شَيركؤ جودت(، كةرتي ضوار )عبداهلل حممود، غريـب  لطيف، ر قادر، جنيبة حسن صاحل، شكرية امساعيل، انو
 (.ىمصطفى، ابو كاروان، منى نب

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د. يوسف حممد/ 
يان نووسـيوة،  بةرَيزان جطة لةو ناوانة ثَيشرت هةندَي ئةندامي ثةرلةمان الي بةرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ناو

 دةست ثَي ئةكةين بة خوَيندنةوةي ناوةكانيان و دةرطاي طفتوطؤ ئةكةينةوة، بةرَيز عمر عينايةت فةرموو.
 

 بةرَيز عمر عينايت:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كي زؤر دةربــارةي ســةرداني هاوِرَييامنــان دةســت خؤشــيان لــَي ئةكــةم، بةراســيت ئــةركَيكي بــاش و هــةنطاويَ   
رةنط بوو، بةاَلم ضـوونيان باشـرت بـوو لـة نةضـوونيان، ئَيمـة ئـةزانني كـة كؤبـانَي          و، هةرضةند دبوَيرانة بو

لـة مَيـذووي دوور و نزيكـي شؤرشـةكاني دونيـا       ،ئَيستا بؤتة سيمبولي بةرطري كردن لة خـاكي كوردسـتان و  
لـة هةنـدي واَلتـي    ِرووينةداوة بةم شَيوةية كضةكان و ذنان بةشداري بـةرطري بكـةن شـان بـة شـاني ثيـاوان،       

وةكو )كةمبؤديا و ظَيتنام و ثؤليظيا(ش ِرووينةداوة كاريطةريطةري ذنان بةم شَيوةية، ئةمةش ئةبَيتـة جَيـي   
ــة       ــورد و كةمـ ــةوةي كـ ــة نةتـ ــةوة، بـ ــني و توَيذةكانييـ ــةموو ضـ ــة هـ ــتان بـ ــةلي كوردسـ ــةموو طـ ــانازي هـ شـ
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انَي بـة ئـةركي سةرشـاني يـةك بـة      نةتةوايةتييةكاني تريش، من بةشداري كردن لة بةرطري كـردن لـة كؤبـ   
يةكي خةَلكي كوردستان ئةزامن بة ذن و ثياوةوة، ئَيسـتا كؤبـانَي شـان بـة شـاني ثَيشـمةرطة قارةمانـةكان لـة         

 ،وبة حـاَلي خـؤم ثشـتيوانيان ئةكـةم      جةلةوالوة بطرة تا ئةطاتة شةنطال لة سةنطةري بةرطريدان، من بةش
بِريارَيـك دان بـيَن بـةم كانتؤنانـة، هةرضـةند ثـَيم بـاش بـوو ئـةم          داوا ئةكةم لـة ثةرلـةماني كوردسـتان بـة     

كانتؤنانة سَي بن، بةاَلم لة ئةجنامي وتووَيذ لةطةَل ئةو برايانة، تةنانةت لةطـةَل بـةرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان     
كـــة ســـةرداني نوَينةرايـــةتي كـــانتؤني كؤبانَيمـــان كـــرد، بـــؤي ِروون كردينـــةوة كـــة نـــةتوانراوة لـــة ِرووي  

فيةوة بةهؤي ئةو تةعريبةي كـراوة كانتؤنـةكان يـةك كـانتؤن بـن، لةبـةر ئـةو ثرؤسـةي تةعريبـةي          جوطرا
ئةكـةم  حيزبي بةعسي سووري كردوويةتي، بؤية لَيرةوة داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي و سةرجةم هـةظااَلمن  

تان، ئَيمـة لةمـةوال   بة بِريارَيك دان بنَيني بة كانتؤنـةكان وةكـو ثةرلـةماني كوردسـ    لة ثةرلةماني كوردستان 
بـةجَيكار  دةسـتةاَلتي جيَ  داوا لة ثةرلةماني كوردستان ئةكةم طوشـار لةسـةر   قةبووَلي نوَينةرايةتيان بكةين،

دروست بكات بؤ ثَيشكةش كردني هاوكاري بة ِرؤذئاواي كوردسـتان و هاوكـاري سـةربازي بةتايبـةت، ئـةوةي      
ة ضةكي دذة تانكة، طةورةترين ضـةك بـؤ دةسـيت ئـةوان     ئَيمة ثرسيارمان لَي كردوون بة جدي ثَيويستيان ب

ضةكي دذة تانكة بة ثَيي ئةو طفتوطؤيـةي ئَيمـة لةطـةَلمان كـردن، ئـةوان ئـةَلَين بـةس هاوكارييـةكان بطاتـة          
ــتان        ــةماني كوردس ــةنني، ثةرل ــةربازيانة بطةي ــة س ــةو هاوكاريي ــان ئ ــةتوانني خؤم ــة ئ ــرة ئَيم ــةي جزي ناوض

اني طةورة بة طشيت بكات، و ثَيشنيار لةسةر داخوازييـةكاني شـةقام بـة هةنـد     ثشتيواني لة شةقامي كوردست
وةرطرَي، ياداشتَيك ثَيشكةش بة حكومةت و نةتـةوة يـةكطرتووةكان بكـرَي دةربـارةي ِرةوشـي مةترسـيداري       

نـة  كورد بة تايبةتي لة ِرؤذئاواي كوردستان، ثةرلـةمان لـةم كاتـة ِرؤَلـي خـؤي ببـييَن لـة نَيـوان هـةموو الية         
سياسييةكان، و بةرطري ِراستةقينةي نةتـةوةيي بضةسـثَي، و هـةوَلي جـدي بـدات بـؤ دروسـت كردنـي فشـار          
ــة ِروو،       ــنيارة ئةخةين ــةم  ضــةند ثَيش ــي داعــش، لةوانــةش ئ ــتيواني كردن ــا بــة مةبةســيت ثش لةســةر توركي

ني حكومةتي توركيا وةدةرناني سوثاي مييت توركي لة خاكي هةرَيمي كوردستان، تةنانةت ئةطةر بكرَي بزان
بــةم شــَيوةية ِرةفتــار ئــةكات، بــايكؤت كردنــي كــااَل و شــتوومةكي توركيــاش لــة نــاو هــةرَيمي كوردســتان، و    
ثَيداضــوونةوة و هةَلســةنطاندني ثةيوةنــدي بازرطــاني لةطــةَل توركيــا و ِراطــرتين كؤمثانياكــان لــة هــةرَيمي    

 جياتية لةسـةر توركيـا، بـةش بـة حـاَلي خـؤم لـة       كوردستان، لةطةَل بةكارهَيناني ضةكي نةوت وةكو هةِرةشـ 
هةظااَلمن  ئةمِرؤ بةبَي بِريار لةم هؤَلة دةرنةضني، و ثشتطريي تةواوي خـةَلكي كوردسـتاني ِرؤذئـاوا بكـةين،     

 بةتايبةتي كؤبانَي كة بؤتة ِرةمزي بةرخودان دذي تريؤرستاني داعش لة سةرتاسةري دونيا، سوثاس.
 ثةرلةمان: سةرؤكي-بةرَيز د.يوسف حممد

 سوثاس، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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و جةلـةوالوة تـا   بؤ طيـاني خـؤِراطري هـةموو ثَيشـمةرطةكاني كوردسـتان و شـةِرظانةكان، هـةر لـة خانـةقني          
كـة لـة ِرابـردووةوة بـة      ئةمة زجنريةيةكي تةواوكةرة لـة خـةباتي نةثسـاوةي نةتةوايـةتيمان     ئةطاتة كؤبانَي،

سـيت داعـش خـؤي ئـةنوَييَن، و لـة ِراسـتيدا ئـةو قارةمانانـة هـةر لـة           يجؤرَيك بووة، ئَيستاش لة قاَليب تريؤر
جةلةوالوة تا ئةطاتة كؤبانَي بة نوَينةرايةتي هـةموو جيهـان شـةِري داعـش و شـةِري ثشـتيواناني داعشـيش        

كة دةوروبةري هةرَيمي كوردستانيشيان لةطـةَل دايـة، جـا     ئةكةن، بة تايبةتي كة زؤر بة ِرووني دةرئةكةوَي
بة بِرواي من توركيا بة ِراستةوخؤيي، ِرةنطة ئَيرانيش بة شَيواز و بة مؤدَيلي خؤي هاوكارييان بكات، سـاَلو  

 ك بوونةوةي خَيرا بؤ برينـدارةكان بؤ طياني هةموو شةهيدة قارةمانةكان، دروود بؤ نةمريان، و  هيواي ضا
ي باكووريش كة ضةند ِرؤذَيكة بؤ ثشتيواني ِرؤذئاوا شةهيد ئـةدةن، برينـدار ئـةدةن، و    انو لة قارةمانساَل ،و

شارةكاني كوردستانيش بةبَي جياوازي هةولَير، سلَيماني، دهؤك، هةموو شارؤضكةكاني تريش كـة بـةردةوام   
و شـةِرظانانة قارةمانــةكان   وةكـو خةسـَلةتي جـواني كــورد شـَيوازي خؤيـان لـة ثشــتيواني بـرا ثَيشـمةرطةكان        

عمر عينايةت ئةكةم، و دةستخؤشيش لةو هاوِرَييانـة  بةِرَيز ئةكةن، من ثشتيواني تةواوي قسةكاني هاوِرَيم 
ان كــرد بــة نوَينةرايــةتي ثةرلــةماني كوردســتان، و دةســت خؤشــي لــة هــةموو  ييــئةكــةم كــة ســةرداني كؤبان

شــت كــردن و ميوانــداري كردنــي ئــةو هاوِرَييانــةمان لــة هةوَلــةكاني ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان هــةم بــؤ بانطهَي
ثارتةكاني ِرؤذئاوا، باكوور، و بة فةرميش داوا لة كانتؤنةكان ئةكةن، ئـةوة كـارَيكي زؤر باشـة، دوو ِرةخنـةم     
هةية لة ِراثؤرتةكة، يةك، لة خاَلي دووةم ئةوةي داوا كراوة ئةَلَي )ثَيويسـتة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان     

ي مامةَلة لةطةَل كانتؤنةكاني ِرؤذئاواي كوردستان بكات، لةسةر بنةماي ِرَيكةوتنامـةي هـةولَير( بـة    بة فةرم
بِرواي من ) لةسةر بنةماي ِرَيكةوتنامةي هةولَير( البرَي، هةموو ئةزانني واقيعي كوردستان ئَيستا جؤرةهـا  

يشـةوة، و  يدراوسـَي، هـةتا عالةم  ةروكوردسـتان، هـةر لـة موخابـةراتي د    شوَين و بارةطايان هةية لة هـةرَيمي  
ئيجازةشــيان لةكــةس وةرنــةطرتووة، و كةســيش مــةرجي بــؤ دانــةناون لــةوةي ئــةوان هــاتوون لَيــرة هَيزيــان  
دانةوة، هاتوون جؤرَيك لة جؤرةكاني ئيستيخباراتي خؤيـان لـة هـةرَيمي كوردسـتان، و هةنـدَي جـار شـكؤي        

يارةوة، بؤية ناكرَي بؤ كانتؤنةكان مةر  دابنَينني، بةاَلم نةتةوةيي هةرَيمي كوردستانيش ئةخةنة ذَير ثرس
بَيطومان داواكارم لة اليةنةكاني ِرؤذئاوا تةبا بن، ِرَيك بن، ئريادةي نةتةوةيي بةهَيزيان هةبَي، وةكو ضؤن لة 
ِرابردووش هةيان بـووة، و بتـوانن سياسـةتَيكي سـةربةخؤي خؤيـان ثـةيِرةو بكـةن، هةَلبةتـة لةطـةَل ئـةوةم           
سياسةتَيكي سةربةخؤيان هةبَي، دوور لةوةي دةست خبةينة كاروباريانةوة، بةاَلم ثَيويستيشة لةسـةر ئاسـيت   
نةتةوةيش سرتاتيجمان هـةبَي،  لةسـةر ئاسـيت بـاكوور و باشـوور و ِرؤذئـاواش هةريةكـة بؤخـؤي سـرتاتيجي          

بةجَي ئةوةية دةستةاَلتي جَي نةيةكي ترخؤي هةبَي بة طوَيرةي ئةو هةلومةرجةي كة خؤي تَييداية، و ِرةخ
مةرجـةى كـة خـؤى تَيدايـة،     بـةطوَيرةيي ئـةو هةلو   جا ئةطةر لة بااَلترينـةوة لـة هـةرَيمي كوردسـتان     ،كردن

ِرةخنةيةكى تريش ئةوةية لةراستيدا دةسةاَلتى جَيبةجَي كـردن جـا ئةطـةر لـة بااَلترينيانـةوة لـة هـةرَيمى        
َيم دةكات بـؤ سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيـران بـؤ هـةموو       كوردستان سةيريان بكةى كة سةرؤكايةتى هةر

فةرمانطة و وةزيرة تايبةمتةنـدةكان، ئـةوة ِرةخنةيـةكى قورسـة ِرةخنةيـةكى زؤر طةورةيـة لـة سـةريان كـة          
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ــر        ــتة ذَي ــان خس ــتى خؤي ــةبوونيان بةراس ــؤ ئامادةن ــة ب ــةك نيي ــيض بيانووي ــة، ه ــةمِرؤ ئامادةبووناي ــوو ئ دةب
لة بااَلترين دةسةاَلتى جَيبةجَي كردنةوة بؤ بضـووكرتين فةرمانطـة كـة ثةيوةنـدى     ثرسيارَيكى طةورةوة، جا 

ــاو            ــة ن ــةم ل ــَيكيان ه ــة بةش ــنيازانة ِرةنط ــةم ثَيش ــةن ئ ــَيم قبؤَلك ــةر ل ــتيدا ئةط ــة، لةراس ــةوة هةي ــةم ثرس ب
ئةمانـة  ِراثؤرتةكةشدا هةبَيت هةم بةشَيكيشيان بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان باسى كرد، بـةاَلم مـن بـةخَيرايي    

ةمانى بة كانتؤنةكانى ِرؤذئاوا ئةمة كارَيكة ثَيويستة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، ثةرلـ    ثَينان  دةَلَيم دان
جَي كردن لة هةرَيمى كوردستان دا بيكات، ئةمة لةراسـتيدا خواسـتَيكى طـةورةي    كوردستان، دةسةاَلتى جَيبة

ــاوا و باك   ــةقامى ِرؤذئ ــة و ش ــةقامى باشووريش ــة وش ــة، حكوم ــةرَيمىريش ــةاَلتى    تى ه ــاخود دةس ــتان ي كوردس
جَي كردن لة سةرؤكايةتى هةرَيمةوة بؤ خـوارةوة بـةو شـَيوازة و ميكانيزمـةى كـة ثَيويسـتة هاوكـارى        جَيبة

سياســي، مرؤيــي، دبلؤماســي، ســةربازى ِرؤذئــاوا بكــات، ســنوورةكان بكرَينــةوة، نوَينةرايــةتى كانتؤنــةكان لــة  
َينةوة، هةر وةكو ومت ضؤن مةر  لةسةر كـةس دانـةنراوة، مـةر  لةسـةر     باشوور، لة هةرَيمى كوردستان بكر

لـة ثةرلـةمانى    ،ئةمانيش دانةنرَيت، ثةرلةمانى كوردستان ئةطةر بكرَيت ذوورَيكى عةمةليات دورست بكـات 
كوردســتان ئــةمرى واقيعــة ئَيســتا كــة ئــةحزابي سياســي لــة هــةرَيمى كوردســتان دا ئــةوةتا خؤتــان دةزانــن    

 ،ِرَيك دةكةون، لةطةَل بةغدا توندى دةكةن، لةطةَل بةغدا خاوى دةكةنـةوة  ،كرَيت لةطةَل بةغداكؤبؤنةوة دة
لةبـةر ئـةوة لةراسـتيدا ئةمـة واقيعَيكـة بـة        ،وةزير دادةنَين، سةرؤك كؤمار دادةنَين، يـةعنى شـاند دةنَيـرن   

ثةرلـةمانى كوردسـتان هـةر لـة      بِرواى من دةبَيت ئَيمةش مامةَلةى لةطةَلدا بكةين، بؤية من ثَيشنياز دةكةم
ناو ثةرلةماندا ذوورَيكى عةمةليات بكاتةوة نوَينةرى اليةنة سياسييةكانيش لَيرة بـن بـةردةوام كؤبوونـةوة    
هةبَيت، بةردةوام ئاطامان لةيةكرت بَيت و، هةروةها ثةرلةمانى كوردستان دةتوانَيت بؤ ئةوةى تةفسريى ئـةو  

ةَلوَيستى نةتةوايةتيية بكات، بؤ خؤى سةرؤكايةتى سـةردانى مةكتـةبى   يةكِرَيزيية و يةك طؤتاري و يةك ه
تـارى و يـةك   ودةى تـر ئـةو يـةك ط   اليةنة سياسـييةكانيش بكـات كـة ئةمـة كارَيـك  دةبَيـت بةراسـتى ئةوةنـ        

ــةو      ِري ــؤ هــةموو ئ ــت ب ــؤش بَي ــتتان خ ــةوة دةس ــارةى دةكةم ــن دووب ــات، م ــرت دةك ــتةتر و باش ــة بةرجةس زيي
تة ئومَيد دةكةين لة ئايندةشدا فشارى زؤر جدى و زؤر عةمة  خبرَي ،بردوودا كردووتانةهةواَلنةى كة لة ِرا

يسـت بـة داواكارييـةكان    دا بـؤ ئـةوةى وةاَلمَيكـى ثَيو   سةر دةسةاَلتى جَيبـةجَي كـردن لـة هـةرَيمى كوردسـتان     
 ، سوثاس.بدرَيتةوة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كـةم زؤر  ( كةس ناوى خؤيان نووسيوة، بؤيـة داواتـان لَيدة  69ز دكتؤر شَيركؤ، بةِرَيزان )زؤر سوثاس بؤ بةِرَي

قسةكانى خؤتان دووبـارة نةكةنـةوة، قسـةى ئةنـدامانى ثـَيش       ،بؤضؤنةكانى خؤتان باس بكةنبةكورتى بريو
وةمان نييـة  خؤتان دووبارة نةكةنةوة، ئَيمة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بـةثَيي ثـةيِرةوةى نـاو خـؤ مـافى ئـة      

خت قسة بكةين و بة دةرةجنامَيكى باش وكات دابنَين بؤ قسةكردن، بةاَلم بؤ هةموومان وا باشرتة كورت و ث
 لَيي دةربضني، بةِرَيز مةِروان طةاَلَلى فةرموو.

 )مةِروان طةاَلَلى(: بةِرَيز حسني امساعيل
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةسـت   ،راسـتييةكانيان خسـتوونةتة بةرضـاومان    سـيؤنةكان كـة  دةست خؤشى بـؤ نوَينـةرانى سـةرجةم فراك   

خؤشــييان لــَي دةكــةين، زوَلــم و ســتةم كــردن يةكَيكــة لــةم خةســَلةتة قَيزةونانــةى كــة خــوداي ثــةروةردطار  
ياا عبااد    نةفرةتى لَيي كردووة و ئاطادارى كردووينةوة بؤ ئةوةى تَيوة نةطلَين لـةم تاوانـة، دةفـةرموَينت ))   

شـاراوة نييـة الى بـةِرَيزتان كـة خـةباتى       لموا((،نفسي و جعلت  بينكم حمرما  م تظم على اني حرمت الظل
لة ثَيناويدا قوربانى ِرزطارخيوازى هةر ضوار ثارضةى كوردستان بة قؤناغى جؤراو جؤردا طوزةرى كردووة و 

مةندانةى شـةرةف هـةقى سـةربةخؤيي و ذيـانَيكى    ، ميللةتى كورديش شان بة شـانى ميللـةتانى تـر    زؤر دراوة
 سـةدةى عةولةمـة و مافـةكانى مـرؤظ     لـة  وو مرؤظةكانى داوة، ميللةتى كـورد بة هةم ي طةورةداوهةية كة خ

ؤِرةوى بة كؤمـةَل كـراوة، بؤيـة ئَيمـة     طباران و ئةنفال دةكرَيت و بةدةيان جار ناضارى وثَيكةوة ذياندا كيميا
ان ِرادةطةيةنَين كة ِرامشان طةياندبوو بؤ كؤبانَى سؤزى و ثشتطريى خؤمة فراكسيؤنى كؤمةَلى ئيسالمى هاول

كة ِرووبةِرووى هَيرشة يةك لةدواي يةكةكانى داعش بؤتةوة كـة بـة طـةورةترين زوَلـم و تـاوانى دةزانـني و       
ميللةتةكـةمان، بةراسـتى ئـةو تراذيـديا مرؤييـةى كـة لـة        بـة  تاوانةكانى بةعسمان دَينَيتـةوة يـاد بةرامبـةر    

ئـاوا  خوازيشني كـة كـوردانى ِرؤذ   نيطةرانى طشت اليةكمانة، ئاوات و بةردةوامى هةية جَيي كؤبانَى ِروويداوة
نــانى ناكؤكييــةكانيان بتــوانن ِرووبــةِرووى ئــةو داطريكارييــة ببنــةوة و ئَيمــةش لــة  بــة يــةك ِريــزى و وةالوة

ةيكــةين ِروو ن ،بيكــةين بــؤ كؤبــانَى ن و حكومــةت ئــةوةى ثَيمــان دةكرَيــتهــةرَيمى كوردســتان بــة ثةرلــةما
، لَيرةشـةوة دةسـت خؤشـى لـة     اتمـان ثَيناكـ  ةكى قورس دةبينـةوة و مَيـذوو رةمح  بةِرووى بةرثرسيارييةتيي

دووبـارة   ،سةرؤكايةتى ثةرلةمان و سةرجةم فراكسيؤنةكان دةكةين بة ناردنى نوَينةرانى هةرَيم بؤ كؤبـانىَ 
خانةوادةى طشت شةهيدةكان دةكةين و  خؤشى خؤمان ئاراستةىفراكسيؤنى كؤمةَلى ئيسالمى سةرة بةناوى

دوعاى ضاك بوونةوةى بريندارةكان دةكةين و طةِرانةوةى ئاوارةكان بـؤ زَيـدى بـاب و باثريانيـان، هةرشـاد و      
  ، سوثاس.سةركةوتوو بن لة كوردستانَيكى ئازاد و ئارام و هيواى خؤش طوزةرانى بؤ طشت اليةك

 فراكسيؤنى كؤمةَلى ئيسالمى                                                                          
                                                                         13/10/2014     

 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوون منرية فةرموو.
 عثمان:بةِرَيز منرية 

 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة
خودانى و حةمرين تا دةطاتة شنطال بةر خودانى ثَيشمةرطة قارةمانةكامنان لة جةلةوالو خانةقنيلةبةر بةر

كةكانى، كة تةمةنام دةكـرد ئَيسـتا نـة ئةنـدامى ثةرلـةمان بوومايـة و لـة نـاو         شةِرظانانى يةثةطة و ذنة ضااَل
ةكرد ئَيستا لة سةنطةرى خةبات و تَيكؤشـاندا لةطـةَل ذنـة    هؤَلى ثةرلةمانةوة داكؤكييان لَي بكةم، تةمةنام د
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ــؤَلى ث      ــة ه ــتى دةزامن ل ــة، بةثَيويس ــدا بووماي ــمةرطةى ذنان ــزى ثَيش ــةرةكان و هَي ــةِرظانة تَيكؤش ــةمانى ش ةرل
خؤشى خؤم ئاراستةى بنةماَلةى شةهيدان بكةم لة هةر ضوار ثارضةى كوردستان، كوردستان دا ثرسةو سةرة

ية، هةربؤيةش دةتوانني بَلـَيني كؤبـانَى سـةربارى    تنى ئةمِرؤمان لةسةر دؤخى كؤبانينيشديارة بةرنامةى دا
ــةرخودانى م    ــةرطرى و ب ــزى ب ــة ِرةم ــوو ب ــةوةى ب ــى   ئ ــانى ِرؤَل ــان بةش ــةمان ش ــزى  يللةتةك ــةى هَي جوامَيران

لةســةر هاوكــاتيش دةتــوانني بَلــَيني تؤمــاركردنى مَيذوويــةكى زَيِرينــة  ،ثَيشــمةرطة لــة باشــوورى كوردســتان
مَيذووى لةوحةى نةتةوةى كورد، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةوةى لـة ضـةند ِرؤذى ِرابـردوودا بينيمـان     
لةاليةن حيزبَيكى ديارى كراو و ضةند ثةرلةمانتارَيكةوة و ضةند ِراطةياندنَيكـةوة دؤخـى كؤبـانَى هَينـدةى     

كــة  ،و دؤخَيكــى سياســي ســةير نــةكرا هَينــدة وةكــ ،بــؤ مــةرامى حيزبــى و شةخســى و سياســي بــةكارهَينرا 
دا ئةمـة دووبـارة نةبَيتـةوة، ضـونكة يـةك ِرَيـزى ميللةتةكـةمان لـةم         َيدةوارين لة ثةرلـةمانى كوردسـتان  ئوم

قؤناغــةدا لــة هــةموو شــتَيكى تــر طــرنطرتة، بــةِرَيز ســةرؤكى ثةرلــةمان ئــةم ثَيشــنيارانة دةخةمــة بــةردةم    
هـةموو هةوَلـة دبلوماسـييةكانى ضـِر بكاتـةوة بـؤ بةدةسـتهَينانى         بةِرَيزتان، ثةرلةمانى كوردستان ثَيويسـتة 

ــةى        ــةت و فةرمانط ــةرؤكى حكوم ــرى س ــةت و جَيط ــةرؤكى حكوم ــةِرَيزان س ــانَى، ب ــؤ كؤب ــاتر ب ــتيوانى زي ثش
ِروون كردنـةوة بدةنـة    ،ثةيوةندييةكانى دةرةوة و وةزيرى ثَيشمةرطة بانط بكرَين بؤ ثةرلةمانى كوردستان

خةَلكى كوردستان سةبارةت بة هةموو ئةو هاوكارييانةى كةلة ِرووى سياسي و دبلؤماسـي و  ثةرلةمانتاران و 
ثَيطةياندنى هاوكاري سةربازييةوة هاوكارى كؤبانَييان كردووة، ثَيويسـتة ثةرلـةمانى كوردسـتان، حكومـةتى     

ادا بكـات تـا ئـةو    هةرَيمى كوردستان مولزةم بكـات بـؤ ئـةوةى مامةَلـةى ِرةمسـى لةطـةَل كانتؤنـةكانى ِرؤذئـاو        
كاتةى كانتؤنةكان داوايةك ئاراستةى ثةرلةمانى كوردسـتان دةكـةن كـة بـة   نـاو نيشـانَيك ثةرلـةمان بيـان         

هةمبـةر تـةواوى   َيت لـة يةكخسـتنى طوتـارى سياسـي لة    ناسَينَيت، ثةرلةمانى كوردستان ِرؤَلى كاريطةرى هةب
دؤخةى ئَيستاى كوردستان، ثَيويسـتة دةسـةاَلتدارانى   ثَيشهاتة سياسييةكان و ِرووداوةكان بة تايبةتى بؤ ئةم 

 ،سياسي لة هةرَيمى كوردستان جـارَيكى تـر بـة ثةيوةندييـة ئيقليمـي و نَيودةوَلةتيـةكانى خؤيانـدا بضـنةوة        
بةتايبــةتى لةهــةَلماَلينى ِرووى راســتةقينةى دؤســت و دؤذمنــةكامنان كــة ئــةم ِرووداوة سياســييانةى دوايــي   

لةبــةر ضـاوى خــةَلكى كوردســتان دؤسـت و دؤذمــن و هاوكــار و ثشــتيوانةكانى    ،بؤتــةوةميللةتةكـةمان ِروون  
 ميللةتةكةمان كَين، جارَيكى تر سةرى ِرَيز و نةوازش بؤ شةهيدانى كوردستان دادةنَيم، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 هةية، فةرموو. زؤر سوثاس، بةَلَى بةِرَيز دكتؤر ابراهيم نوقتةى نيزامي

 بةِرَيز د.ابراهيم امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ن ليذنا ضؤينة ظان ِراثؤرتَيت كو هةظالَيت مة يئةز نزامن هةظاَلَيت مة ئةظ موداخةلةَيت وان   ئيزافة كر ذ 
بَيخنَى ةكَى كؤبانَى و ئامادةكرينة، ئةطةر هةر دَى وان خاال ئيعادةكةن ئةظة نةبوو ئيزافة، مةدظَيت ئيزافةي

ت هةظالَيت مة خاندن، ئـةز موالحـةزة دكـةم هـةر سـَي هـةظالَيت مـة   ئيزافةيـةكا         ذ دةرظةى ظان ِراثؤرتا ي
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وةسا ئيزاظة نةكر بتنَى خالةك نةبت، ذبةر هندَى ئةم هيظيدارين هةظالَيت مة ئةطةر   ئيزافةيـةك نـةبت   
 لسةر ِراثؤرتَى بال ئةم موناقشَى نةكةين، سوثاس.

 ز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي
 سوثاس، بةِرَيز كاك طؤران فةرموو.

 بةِرَيز طؤران ئازاد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خؤشـيان لـة رِاثؤرتةكـةدا ئـةو      ،وَيِراي دةست خؤشى بؤ هيالك و ماندي بوونيان هةر ضةندة درةنط بـوو و 
رئاوا، بةاَلم بةهةرحاَل دةستيان خؤشبَيت بؤ ِراثؤرتةكـة،  طلةييةيان لَي كراوة، لةاليةن خةَلكى خؤرِاطرى خؤ

لَيرةشةوة سةرى ِرَيز و نةوازش بؤ شةهيدان دادةنوَينني و لة خواى طةورة داواكارين بةرخودان و خؤِراطرى 
كـة دةمـةوَيت   كةوتةكانيان بطـةن، ئـةوةى مـن لَيـرة لةسـةر ِراثؤرتة     خةَلكة سةرخبات بؤ ئةوةى بة دةستئةم 

دى ِراثؤرتةكة لةطةَل ئةو داواكارييانةى ئَيستا لـة  ونةكرابَيت ضةند خاَلَيكة، ديارة خ بكةم كة باسئيزافةي 
نزيكـة، مـن و    بَلَيم تةواو موشتةرةكة و لَيكشةقامى هةرَيمى كوردستان بةيةكةوة لةهةندَى خاَل دا دةتوامن

سـةر ِراسـثاردةى بـةِرَيز سـةرؤكايةتى     ضةند هاوِرَييةكم لة فراكسيؤنة جياوازةكانى ثةرلةمانى كوردسـتان لة 
ثيشـاندةرانةى كـة لةبـةردةمى    بوين لة وةرطرتنى ياداشتى ئـةو خؤ ثةرلةمان لةضةند ِرؤذى ِرابردوو بةشدار

لةناو ياداشـتةكةدا كـة بـؤ هـةموو فراكسـيؤنةكانى ثةرلـةمان و بـؤ        و لةمانى كوردستان مانيان طرت بوو،ثةر
ر خاَليان تَيدا بوو، من ئـةو خااَلنـة ِرةبـت دةكةمـةوة بـة خـودى ئـةو        سةرؤكايةتى ثةرلةمانيان ناردبوو ضوا

تـةوة و  داوايان كردبـوو ثةرلـةمانى كوردسـتان كؤببيَ    :ِراثؤرتةى كة ليذنةى مةعنى نووسيويةتى، يةكةميان
لةســةر ئــةو   دانثَيــدانان بــة كانتؤنــةكان، ســَي:     لةســةر مةســوةلةى ثرســي   ئــةم خاَلــة هاتؤتــة دى، دوو:  

هةيــة لةطــةَل نــاردنى ثَيويســتى لؤجســتى نــةك بــابَلَيني هَيــزى    (ســَيماَلكا)ةى لةســةر حــدودى طرفتانــوطري
مةسوةلةي ئيعرتافة، دانثَيدانانة لة خودى ِراثؤرتةكةى بةِرَيزيشيان ئاماذةى ثَيكراوة،  ةسةربازى، ديارة ئةم

 ،ردن مـةرجى بـؤ دابنرَيـت   منـيش هـاوِرام لةطـةَل بـراي بـةِرَيزم دكتـؤر )شـَيركؤ( كـةوا ناكرَيـت ئـيعرتاف كـ           
طرفت دةكةن لةناو حيزبـةكانى خؤرئـاوا، دةبَيـت ئَيمـة هاوكاريـان بـني       ولةِراثؤرتةكةياندا باسي هةندَى طري

وةك ثةرلةمان وةك سةرؤكايةتى هةرَيم وةك هةموو موئةسةسةيةك بؤئـةوةى ئـةم حيزبـة سياسـييانة لـة      
َيت مةرجيان لةسةر بسـةثَينني، بـةثَيي قـانون ئـيعرتاف     يةكرتى نزيك بكةينةوة و تةبايان بكةين، بةاَلم ناب

ئةوةيــة كـة تــؤ ثةرلــةمانى كوردســتان يــا خــود   شــرة يــا خـود غــةير موباشــرة، موباشــر كـردن يــا خــود موبا 
ةعامول لةطـةَل ئـةو   حكومةت بة بةيانَيك يان بة ئيعالنَيك دانى ثَيدا دةنَيي و، غةير موباشريش ئةوةية تـ 

َيستا لة هةرَيمى كؤبانَى ِروويدا ئةم كانتؤنانة خؤيان ئيعتريافيان كردووة، بـابَلَيني  ، ئةوةى ئواقيعةى دةكات
(ى دةستوورى عَيراقى ئيختيساسـي  110ئةمرى واقعي ديفاكتؤن لةوَيدا، راستة بةثَيي قانون، بةثَيي ماددةى )

حكومـةتى عَيـراق   كة ئيعترياف كردن و رةمسى سياسي خارجى لة دةسةاَلتى  ،حةسرى حكومةتى عَيراقيية
داية، بةاَلم من دةثرسم ئةم ثرسة هَيندةى ثرسَيكى نةتةوةيي و نيشتمانيية، ئَيمة لةم ِروانطةيةوة سةيرى 
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ــتان و          ــةمانى كوردس ــردوودا ثةرل ــة ِراب ــةين و، ل ــةيرى ناك ــاييةكةوة س ــةى ياس ــة ِروانط ــدةى ل ــةين هَين دةك
انةى كة نيشـتمانى و نةتـةوةيي بـوون لةطـةَل     سةرؤكايةتى هةرَيم و حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةو ثرس

مان هةَلبــذاردووة، بــؤ منوونــة ئَيمــة لــةماوةى ِرابــردوودا وونى ثَيموايــة هــةنطاوى نةتــةوةييتــةنازوعاتى قــان
ست كرد كة بةِرَيز سـةرؤكى هـةرَيم ئـةو كاتـة لـة ثةرلـةمان       ونى سةربةخؤيي هةَلبذاردنةكامنان درؤكؤمسي

ردسـتان، ئةطـةر   ةكانى هـةنطاونان بـؤ سـةربةخؤيي هـةرَيمى كو    يلـة ثَيويسـتي   ئامادةبوو وتـى ئةمـة يةكَيكـة   
لـــة مةحكةمـــةى ئيتيلـــادى بَيـــي  ،وردى ئـــةم ياســـايةو ســـةالحييةت و وردةكارييـــةكانى بيخوَينيـــةوة بـــة

وردةكارييةكةى بكةى ئيختيالفاتى قانوونى تَيداية، ئَيمة ئَيستا كة لة وتارى بةِرَيزيشتان وةك سةرؤكايةتى 
ةدا و لـة وتـارى بـةِرَيز سـةرؤكى هـةرَيم و، ئَيمـة ئَيسـتا ضـةند         مان لة دةسـت ثَيكردنـةوةى ئـةم خولـ    ةثةرل

دى ثِرؤذةى ئةجنامـدانى  وثةرلةمانتارَيك و من و دكتؤر فرست و ضةند هاوِرَييةك سةرقاَلى ئامادةكردنى خ
بـؤ ئةجنامـدانى ِرَيفرانـدؤم لـة     ِرَيفراندؤمني لة ناوضة جَي ناكؤكةكان، ئايا ئةم ياسـايةى كـة دةرى دةكـةين    

ناوضة جَي ناكؤكةكان ثَيضةوانةى دةستوورى عَيراق نيية؟ نا قانوونى نيية؟، بـةاَلم نةتةوةييـة و دةيكـةين    
و كــارَيكى ثريؤزيشــة، جــا نايةمــةوة ســةر وردةكــارى ثرســي نــةوت ئةطــةر وردى كةينــةوة ضــؤنة لــة ِرووى    

ئَيمة بة هةنطاوَيكى طرنطى دادةنَيني، نايةمةوة سةر وردةكـارى   دةستوورييةوة، بةاَلم لة ِرووى نةتةوةييةوة
ثرسي ثَيشمةرطة كة ئةطةر نةتةوةيية ئَيمة ضؤن مامةَلةى لةطةَل دةكةين، بـةاَلم لـة دةسـتوورى عَيراقيـدا     

لةسـةر ئـةم ثرسـة    م بـؤ  تضؤن ثَيناسةكراوة، بؤية ئةمةى كة زؤر جار قسةى لةسةر دةكرَيت من تَينةطةيش
ــتوورى عَيراقــى،  ة وا موتةبــؤ ئَيمــ ــةكؤى وردةكــارى دةس ــك بــووين ب ــة كاتَيكــ مةس ــرى  ل ــؤ ثرســةكانى ت دا ب

ئَيمة هةنطاومان بؤ نـاوة و،   ،نيشتمانى، بؤ خزمةتى دؤخى سياسي هةرَيمى كوردستان و نةتةوةكةمان باشة
ةحكةمةى ئيتيلـادى  ( هةركاتَيك دةسةاَلتى م3( بِرطةى )أ( و بِرطةى )33بةثَيي دةستوورى عَيراق ماددةى )

خود ببَيتـة  ، يـا هةية ئةطةر ثةرلـةمانى كوردسـتان قانونَيـك دةربكـاتن نادةسـتوورييةتى قـانونى تَيـدا بَيـت        
قلـيم سـةالحييةتى مةحكةمـةى ئيتيلـادى     يموشكيلةى نيزا( لـةنَيوان حكومـةتى ئيتيلـادى و حكومـةتى ئ    

ِريـارة دةربكـات لـةِرووى نيشـتمانييةوة بـؤ      هةية، بؤية من ثَيموايـة ثةرلـةمانى كوردسـتان دةتوانَيـت ئـةم ب     
دانثَيدانان بة كانتؤنـةكان و، ئةطـةر ئـةم بِريـارة تـةنازوعات و ئيختيالفـاتى لـةنَيوان حكومـةتى ئيتيلـادى          

ئةوا مةحكةمةى ئيتيلادى هةية كَي زةرةرى ثَي كةوتووة لةم اليانة دةتوانرَيت شكايةت بكات  ،دورست كرد
ةاَلم دةمةوَيت ئـةوة بَلـَيم طرنطـة ئـةم ئيعتريافـة بـؤ هـةرَيمى خؤرئـاوا، ِراى خـودى          و هةَلى بوةشَينَيتةوة، ب

ــةرارةى      ــةم ق ــة ئ ــةبَينت ك ــتان ه ــدامانى ثةرلــةمانى كوردس ــتان و ئةن ــةمانى كوردس ــةالى ثةرل كانتؤنــةكان ل
و ضـةندة ثِرؤسـةى سياسـي و     خزمـةت بـة دؤخـى كانتؤنـةكان دةكـات      ثةرلةمانى كوردستان دةيدات ضةندة

د بـة  وخنى كوردسـتان ئـةم قـةرارة بـدات، يـا     ئةو كات ثةرلـةما  ئةم هةرَيمانة بةرةو ثَيش دةخات تةوةيينة
ئـةو كاتـة ئازادانـة ثةرلـةمانى كوردسـتان دةري       ةوان ئةطـةر ِرايـةكى تريـان هـةبَيت    دةكرَيت ئـ  ،ثَيضةوانةوة

خـوا نةخواسـتة ئَيمـة داواي    نةكات، ضونكة ئةم بِريارة بؤ خزمةتى ئةوانة نـةك بـؤ هـيض حاَلـةتَيكى ديكـة      
بكــةين، خــؤ ئةطــةر ئَيمــة ثةرلةمانةكــةمان بــابَلَيني ئــةم ِرَيطايــة بــة موباشــر طرفتمــان بــؤ دورســت دةبَيــت  
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 ،دةتوانني ِرَيطايةكى ترى قانونى هةية كة غـةير موباشـر ئَيمـة دةتـوانني ئيعـترياف بـة كانتؤنـةكان بكـةين        
ة لَيرةوة ثَيشنيار بكةم كـة ئَيسـتا بـةِرَيز )صـاحل مسـلم( لـة       من ثَيم خؤش :ئةويش بة ضةند شَيوازَيك، يةك

هةرَيمى كوردستانة و خؤش بةختانـة ئـةمِرؤ ثَيموايـة لةطـةَل سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتان كـؤ دةبَيتـةوة،          
ام و وتارَيـك ثَيشـكةش بكـات    ثةرلةمانى كوردستان بانطهَيشتى بكات بؤ ثةرلةمانى كوردستان و لَيـرةوة ثـةي  

م ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ئةطةر قسة لةسةر ثَيشَيلى ثةيِرةوى ناوخؤ هةيـة لةسـةر ئـة   دةمى لةبةر
 ثَيشووش ئةو كارانة كراوة كة خزمـةتى بةرذةوةنـدى نةتـةوةيي كـردووة،     حاَلةتة ئَيمة عورفييةن لة خو 

لةســةر وةزعــى  بــؤ منوونــة بــةهيض جؤرَيــك ثارَيزطــار نةهاتؤتــة ثةرلــةمانى كوردســتان قســة بكــات، بــةاَلم   
ك هــات و ِروون كردنــةوةى دا و بــةِرَيز ووك هــةموو فراكســيؤنةكان داوامــان كــرد ثارَيزطــارى كــةركو وكــةرك

)دانيال ميرتان( هاتة ثةرلةمانى كوردستان وتارى ثَيشكةش كرد، بؤية ثَيمواية ئةمة هةنطاوَيكى طرنطة جـا  
ة بــريى لَيبكرَيتـةوة، ثَيموايــة ئةمــة ثةرلــةمان    لـة نــاو هــؤَلى ثةرلـةمان بَيــت يــان بةهــةر شـَيوازَيكى ديكــ   

ئـةوةى بـةِرَيزتان    وا و ئيعتريافَيكـى زومنييـة، دوو:  طرَيتةبةر جؤرَيكة لة جؤرةكانى ئيعـترياف بـة خؤرئـا   يب
 ،وتتان من بة هةنطاوَيكى باشى دةزامن كةوا كانتؤنـةكانى خؤرئـاوا بانطهَيشـتى ثةرلـةمانى كوردسـتان بكـةن      

بة ثَيي عورفى قانونى بابَلَيني تةعامولَيكى فةرميية، بةاَلم من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم ئةمة خؤى لة خؤيدا 
ثةرلةمانى كوردستان وةفدَيك بنَيريـت بـؤ    ،ئةطةر ئَيمة مبانةوَيت ئيشة قانونييةكة وةك خؤى سةر بطرَيت

ارى ئيمــزا بكــةن، كــة يان دابنيشـَي و ثرؤتؤكــؤَلَيكي هاوكــ ؤرئــاوا لةطــةَل دةســةاَلتى تةشــريعيكانتؤنـةكانى خ 
ثرؤتؤكؤَلى هاوكارى لةنَيوان ثةرلةمانى ئَيـرة و ئـةوَى ئيمـزا كـرا ئةمـة لـة ِرووى قانونييـةوة دةضـَيتة نـاو          
ئيعتريافَيكــى زومنييــةوة كــة ئةمــةش ثَيموايــة هــةنطاوَيكى طرنطــة، لــةوة طــرنطرت كــة ثَيويســتة ئَيمــة، مــن   

رةخنةيـة بةِرَيزيشـتان هةرضـةندة ِروون كردنـةوةتان دا      ثشتيوانى لة هاوِرَييامن دةكةم كـة بةراسـتى جَيـي   
بـؤ ئَيمـةى ئةنـدامانى ثةرلـةمان      ةدةبواية حكومةت لَيرة بواية، ضونكة هةندَيك ثـرس هةيـة بـؤ حكومةتـ    

لةوانةية ئَيمة مةعلوماتةكامنان ورد نةبَيت بؤيان راست دةكردينةوة و لَيرةشدا ئـةوةى ثَيويسـتى بـة    نيية، 
ــةرا   ــوو، ق ــةرار ب ــةتى        ق ــةوةى نوَينةراي ــة كردن ــةين ل ــة بك ــتى ثةل ــتة بةراس ــة ثَيويس ــةر دةدرا، بؤي رى لةس

هةوَلى كؤ كردنةوةى  كانتؤنةكان لة هةرَيمى كوردستان كة ئةمانة دةتوانرَين هةوَلى دبلؤماسي لَيرة بدةن و
هةَلوَيســتى  ئــةو هةواَلنــةى كــة ئَيمــة زؤر جــار بةنوَينةرايــةتى ئــةوان دةيكــةين و خــةَلكَيك كؤمــةك بــدةن،

نيشتمانى تةفسري دةكات بة مةسةلةى سياسي و موزايةدةى سياسي، لةكؤَل ئةو نا تَيطةيشتنة سياسـييانةش  
 َينةرايةتى ئةم شتة دةكـةن، سـَي:  دةبينيةوة لةاليةن هةندَيك كةسةوة كؤتايي بةم حاَلةتة دَيت و خؤيان نو

طرفتـى   ،َيموايـة يـةكَيك لـة خـودى طرفتـةكان     بةراستى رةخنةم هةيـة لـة ِراثؤرتةكـةدا بـاس نـةكراوة مـن ث      
، ئَيمة لة خوَلى ثَيشـووش سـةردانى ئـةم حـدودةمان كـرد نـا       (سَيماَلكاية)كة مةسوةلةى حدودى  ،سنووريية

ةشـَيك لـة هةقيقـةت    كـة دةكرَيـت ب   ،تَيطةيشتنَيك لةسةر وردةكارى كاركردنى ئةم دةروازة سنووريية هةيـة 
لةاليةن ئةوانـةى  حدودة بةِرَيوة دةبةن و لةوانةية بةشَيك لة هةقيقةت ثرسان بن كة ئةم لةالى خودى بةر

جـا   بـة نـاردنى     ،هةيـة، بؤيـة مـن لَيـرةوة ثَيشـنيار دةكـةم ئالييـةتَيك بطريَيتـة بـةر          تر بن كة رةخنـةيان 
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ردســتان بضــَيت ئــةم حاَلةتـة ديراســة بكــات ئةطــةر طــريو طرفتَيــك و كــةم و  وليذنـةى نــاوخؤى ثةرلــةمانى ك 
هـةرجؤرَيك ئةطـةر هـةر     )بة مةبةستة، بة سياسيية، بة ئاراستةية، بَى مةبةستة، ميزاجة(يةك هةية كؤِري

ئةطةرَيك هةبَيت لةم حدودة ليذنةى ناوخؤ ِرؤَلى هـةبَيت لـة ضارةسـةركردنى ئـةم ثرسـة، ئـاخر خـاَلم كـة         
داواي كؤمةك و هاوكـارى و   طةياندنى كؤمةكى سةربازيية بؤ خؤرئاوا، ئَيمة ديارة هةرَيمَيكني ئَيستا خؤمان

ثَيويستى سةربازى دةكةين، بؤية بةراستى لة وةشدا موهيم بوو ِرةئيـي حكومـةمتان لـةالبَيت، كـة ئايـا ئـةم       
ثرسانى حيزبى و حكـومى دةبيـنني   ا؟ بةاَلم ئةوةى كة ئَيمة لةبةريانةى هةمانة بينَيرين يا خود نيثَيويست

ووة، كةواتة ئَيمة دةتـوانني كؤمـةك بنَيـرين، هةرضـةندة مـن لةطـةَل       دةَلَين ئَيمة ثَيويستى سةربازنان نارد
ئــةوة نــيم كــة كاتَيــك كؤمــةكى ســةربازى دةنَيــرين هــيض بةرثرســَيكى حيزبــى و سياســي  ئيعالنــى نــاردنى  

ؤَلـى دةبَيـت،   كؤمةكى سةربازى بكـات، بـةاَلم ئةطـةر ئيمكانييـةمتان هةيـة هةنـدَيك ثَيداويسـتى هةيـة كـة رِ         
كة برادةرانيش باسييان كرد ِرؤَليان دةبَيت لة يةكاليي كردنةوةى دؤخى كؤبـانَى و   ضةكَيك هةندَيك جؤرة

لة طؤِرينى تةوازونى هَيز بةالى خؤرئاوادا و، جارَيكى ديكةش من هاوشَيوةى دانيشتنةكانى ثَيشـوو تةئكيـد   
ــتان         ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةوة ل ــا دةكةم ــةربازى توركي ــةى س ــة بنك ــردن ل ــة ك ــةر موراجةع ــةمِرؤش  ،ولةس ئ

بةرثرسَيك لة ِرؤذنامةيةك باس لةوة دةكات كة دةبَيت لة ثةرلةمانى كوردستان بثرسن، بؤضى لةسـةر ئـةم   
ثرسة بِريار دةرناكةن و هةَلوَيستى جدييان نابَيت، ثَيمواية ئةمـة يـةكَيك دةبَيـت لـةو ثرسـانةى كـة جـارى        

يـارى ثَيويسـتى   ديراسـة بكرَيـت و برِ   ثَيشووش هـةمان قسـةم كـرد بـة هةماهـةنطى لةطـةَل حكومـةت ئةمـة        
 ، زؤر سوثاس.لةسةر بدرَيت

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .زؤر سوثاس، بةِرَيز سؤران فةرموو

 بةِرَيز سؤران عمر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من مادام لة شاندةكة بووم، ِراثؤرتةكةمان كافيية، سوثاس.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صا

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك مجال، فةرموو.
 :رتكة(و)مجال م عثمانبةِرَيز مجال 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ِرَيز بؤ شةهيدانى كورد و كوردستان هةر لة جةلةوال و خانةقينةوة تا دةطاتة كؤبـانَى و، ِرَيـز   ثَيشةكى سآلو

وانيـان سـةرةِراى هـةموو ئـةو ئاسـتةنطانةى هاتـة ثَيشـيان ِروون        و تةقديرم هةية بـؤ هـةظااَلنى ليذنـة كـة ت    
هـةظااَلنى   كردنةوةيةكى باش بدةن لةسةر وةزعـى كؤبـانَى و ئـةو ِرووداوانـةى كـة لـةوَى ئَيسـتا ِروو دةدةن،       

ئةطةر ِرَيطةم بدةن بابةتةكـة زيـاتر هةمةاليةنـة دةكـةم، شـةِرى كؤبـانَى شـةِرى كـورد و كوردسـتانة           ،بةِرَيز
كــو ســتى ئــةو شــةِرة جَيطــةى تةقــديرة بــؤ مــن وةكــو ئةنــدام ثةرلــةمانَيك و وةكــو ثَيشــمةرطةيةك، وة   بةرا
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ــةوة  ــانازى ب ــورد ش ــةكى ك ــةمِرؤ      ِروَلةي ــوِران ئ ــض و ك ــاوا ك ــتانى ِرؤذئ ــة كوردس ــة ل ــةكانى ئَيم ــة ِروَل ــةم ك دةك
ديـارة بةدرَيـذايي   كراو ِراوسـتاون،  روسـت سةنطةريان طرتـووة بةرامبـةر بـة دِرنـدةترين دوذمنـى سـةردةمى د      

سنوورى كوردستان هةر لة جةلةوالوة تا دةكاتـة كؤبـانَى ِرَيـز و تةقـدير بـؤ هـةموو ئـةو ثَيشـمةرطة و ئـةو          
قارةمانانة دادةنَيني كة ئةمِرؤ طيانى خؤيان بةخت دةكـةن لـةثَيناو ئـةوةى كـة دةسـت كـةوتى نةتـةوةنان        

الدانَيك يان بؤضوونَيكى حيزبى دَيمة ناو بابةتةكة، ئةو من بةراستى بةبَى هيض  :بثارَيزن، هةظااَلنى بةِرَيز
مـة نييـة، بـةاَلم ناحـةزانى     شةِرةى كة بةسـةر ئَيمـة وةكـو ميللـةتى كـورد فـةرز كـراوة لةراسـتيدا شـةِرى ئيَ         

لةِروويةكـدا كـة    ،دوذمنانى ئَيمة تةنانـةت ئةوانـةى كـة واقيعيـةتى كوردسـتان هـةزم ناكـةن       بةرمان ودةورو
ى ئَيمة دةزانن ئةم شةِرةيان بؤ ئَيمة دورست كردووة، ئةم شةِرة مَيذوويةكى هةية ئةطةر خؤشيان بة دؤست

، ووساَل بـةردةوام بـ  ( 117) سةيرى مَيذووى ِرابردوومان بكةين شةِرى سةفةوييةكان و عومسانييةكان وابزامن
ى هـةوَلى دا خـؤى   كورد لةسةر ئاستى سياسي هـةرَيم و دووربينـى خـؤ    يبةداخةوة ئةو واقيعيةتةى ئةمِرؤ

ــةِرة دو  ــةو ش ــة دةماخن  ل ــةاَلم خةريك ــةوة، ب ــاَلدَيران      ور خبات ــةِرى ض ــةِرة، ش ــةو ش ــاتى ئ ــاو مةرطةس ــة ن زَينن
و هةموو دةستكةوتةكانى كورديش نةتيجةكةى واهات كة كوردستان كرا دوو ثارضة و ماَلى كورد وَيران كرا 

ة، يـةكَيك  دا داعـش بـؤ زؤر هؤكـار دورسـت كـراو     لةراسـتي كة  بوونى داعشلةناوبرا، ئَيمة لةسةرةتاي دروست
لة ناوضـةكة سـةر هةَلـدةدةن سـةركؤت بكـات، يـةكَيك لةوانـةش         باوةِرة ئازادانةى كةلةوانة هةموو ئةو بريو

كورد، بةاَلم وةكو كورد بةراستى بةتةقديرةوة دةَلَيم سةركردايةتى سياسي كورد لةسةرةتاوة خـؤى الدا لـةو   
 بةشـَيك ةكةش لة موسَلةوة كة داخلى عَيراق بـوو بـة شـَيوازَيكى تـر بـوو، بـةاَلم ديـارة        شةِرة و ِرَيِرةوى شةِر

دةست كةوتى كورد، )ئاماجنى داعشيان كردووة بؤ ئةوة بوو كة هةنطاوى زووتر بهاوَيذن بؤ ئةوةى ثاَلثشتى 
ةى ِرابـردووى  لةناو بباتن، بؤية مـن داوا دةكـةم يـةك ثارضـةيي، يـةك ِريـزى كـورد و تةجروبـ         (كيانى كورد

هةموو اليةكمان لة هةموو هَيزة سياسييةكان، لة هةموو تاكَيكى كورد، لة هةر ضوار ثارضةى كوردستان بـة  
واقيعيةت ببينني و، يةك ِريزى نَيو ماَلى كورد بكةينة ئةولةوييـةتى كارةكامنـان دوور لـة عاتفييـةت، دوور     

مةرطةيةك لةراسـتيدا ئـةو قؤناغانـةى كـة ئَيسـتا      لة بةرذةوةندى تةسكى حيزبايةتى، ضونكة من وةكو ثَيشـ 
ثَيدا دةِرؤيـن بةراسـيت لَيتـان ناشـارمةوة تـا ئَيسـتاش هـةزمى مةترسـي ئـةو شـةِرةمان نـةكردووة، مـن دوو             
جاريش لةطةَل بةِرَيز وةزيرى ثَيشـمةرطة دانيشـتووم و لةطـةَل زؤربـةى زؤرى مةسـوؤالنيش دانيشـتم و لـة        

ئةو شـةِرةى   :وةى تايبةتى ثةرلةمانى كوردستان باسم كرد، هةظااَلنى بةِرَيزهاتنى داعشيش لة كؤبؤنةكاتي 
شمان بووة و سةركةوتنيشمان بووة، ئَيستا قارةمانةكانى كؤبـانَيش كـة   َيمة ئَيستا دةيكةين ِراستة شكستكة ئ

سـت ثَيـدةكات   بةِرَيز و تةقديرةوة دةبينم و، لةهةمان كاتدا شةِرةكانى هةموو ئةو ناوضانةى لة جةلةوال دة
ووة، من داوا دةكةم يةك لة دتا دةطاتة شنطال و ِرةبيعة جَيطةى شانازين، بةاَلم بةراستى خؤمان ئامادة نةكر

بابةتةكان ئةوة بَيت، ئَيمة هةزمى ئةو مةترسيية بكةين، لـة شـكرمان هةيـة، ثَيشـمةرطةمان هةيـة، كـوِر و       
نـةى كـة ئَيسـتا لـة كؤبـانَى سـةنطةريان طرتـووة، ئَيمـة         كضى ئازا و دَلسوزمان هةية، هةر وةكـو ئـةو قارةمانا  

باوةِر، لةشكرَيكى تاقـةى نـوَيي   كى يةكطرتوو، لةشكرَيكى بة بريوثَيويستيمان بة لةشكرَيكى نيزامى، لةشكرَي
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هةية، ِرؤَلـةكانى ئَيمـة ترسـنؤك نـني، طـةجنَيك دَيـت كةدةبَيتـة ثَيشـمةرطة ئَيمـة ثـةروةردةي ناكـةين، لـةو             
اوام كرد كة شةِر دةست ثَيدةكات ثَيش ئةوةى هَيِرشى كوردستان بكةن لة هـةموو ميلوةرةكـان   ثةرلةمانة د

ةرف دةكــات، مةيــدانى مةشــق دورســت بكــةين، ضــونكة شــةِر ســووتةمةنيية تاقــة ســةرف دةكــات، ضــةك ســ  
، ضــؤن ئَيمــة داوا دةكــةين ضــةكمان ثَيبــدةن دةبَيــت ئَيمــة ئامادةشــبني لةشــكر  بةشــةرييةت ســةرف دةكــات

ســت بكــةين و، مــن لــة سةرتاســةرى جةبهــةكان دةبيــنم لةطــةَل بةشــَيكى زؤرى ميلوةرةكــانيش قســةم    رود
سـت كـردووة؟،   رومةيـدانى مةشـقمان د  ةرطةش قسةم كردووة لةكام ميلوةر كردووة و لةطةَل وةزيرى ثَيشم

شكسـتمان خـوارد،    نشةكانةوة كة ئَيمة لةزؤر شـويَ رثَيويست بوو لة مانط و نيوَيكى ِرابردوو لةسةرةتاى هَي
مان بكردباية و خؤمان بـؤ حـازر بكردبايـة، بـةس بةداخـةوة موقابيـل ئَيمـة بـة ثشـتيوانى و          ئيعادة تةنزن

هاوكارى نَيو دةوَلـةتى كـة توانيمـان تـا ِرادةيـةك هةناسـةيةك هةَلبكَيشـني و خؤمـان ِرابطـرين، بـةاَلم ئَيمـة            
ويستة خؤمان بؤ ئامادة بكةين، شةِر هَيشتا دةستى ثَينة خؤمان ئامادة نةكردووة من بة ِراشكاوى دةَلَيم، ثَي

 كردووة بِريار بِريارى...
 ن:مينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمابةرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ببوورة كاك مجال قسةكانى تؤ زؤر لة جَيي خؤدان، تكاية زياتر تةركيز بكة لةسةر كؤبانَى.
 رتكة((:و))مجال م عثمانبةِرَيز مجال 

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
ئاخر من بة واقيعييةت وةكو ثَيشمةرطةيةك دةبينم، ئافرةتَيكى كـورد تةعـداى لـَي دةكرَيـت تـاوانَيكى زؤر      
ــت و        ــمةرطة دةطريَي ــةنطةرى ثَيش ــمةرطةيةك كةس ــو ثَيش ــةم وةك ــةخؤم دةك ــةرم ل ــن ش ــةظااَلن، م ــة ه طةورةي

َى بةرامبـةر بـة كيميـاوى، بةرامبـةر بـة ناثـاَلم لـة        هـةتا دوَينـ   بـوو هةر ئةو ثَيشـمةرطة   ،ثَيشمةرطة دةِروات
طرياباية دوو كيلؤمةتر، كيلؤمةترَيك دةطريا، كوانَى ئةو قارةمانانةى كة لة دا، ئةطةر بششاخةكانى كوردستان

ةم ديـوة كـة كيميـاوى    دةيان جار ثَيشـمةرط . شاخةكانى كوردستان هةر لة هةورامانةوة تا دةطاتة ضياي سثى
نـةداوة، بؤيـة ثَيويسـتة ئَيمـة بـريو بـاوةِرى بـةهَيزى نةتـةوةيي         واميش بووة و سـةنطةرى بةر ة بةردةدراولَي

دَلسـؤزى زينـدوو بكةينـةوة و مةشـق بـة طةجنـةكامنان بكـةين، ثَيشـمةرطةى ئَيمـة لةسـةنطةردا شـةِر ثةيـدا             
 ،ئةوة كارةساتَيكة بؤ ئَيمـة  تةقَينَينت،يتةقَينَيت، نازانَيت ئاِربيجى بيدةبَيت نازانرَيت ِرومانة دةربَينَيت و ب

ئامـادةكردن هةيـة، ثَيويسـتى بـة هةنطاونانـةوة      برايان ئةو شـةِرة ثَيويسـتى بـة خؤ   وةختيشمان هةية، بؤية 
شةِرى ئَيستاى كؤبانَى شانازييةكة، بـةَلام دوَينـَى    هةية كة ئَيمة هةمووشتَيك وةالنَيني، بةتةقديرةوة دةَلَيم

كانى كوردســتان هــةمان شــةِريان دةكــرد ئــةمِرؤ بــؤ ئــةم شــةِرة ناكــةن؟  قارةمانــةكانى كوردســتان لــة شــاخة
راى ئـازادى، ئـةمِرؤ   ونى بـةِرَيز، بـري  ظااَلثَيويستة ثَيداضوونةوة بكرَيت و ضارةسةرى ئةم وةزعة بكرَيـت، هـة  

لــة راثــؤرتى هــةظاَلانى ليذنــة لةســةر تَيبينيــةكان و بؤضــوونةكانيش لةســةر مــةوزوعى     ذيــانى ســةردةمة.
ــةلةى حزبا  كانتؤنــ ــة يــةتى، ثَيويســتة ئَيمــة واقيــع  بــني ةكان، مــن بؤضــوونى خــؤم هةيــة دوور لــة مةس ، ل

كوردســتانى باشــوور دةبــَى هــةموو ضــني و توَيــذةكان و هــةموو نةتــةوةكان هــةر ضــى هةيــة لةســةر خــاكى   



 132 

ؤيـة مـن   كوردستان بَينة مةيدان و تةبايى بثارَيزين و كةسيش نكؤَلى لة وجودى بةرامبةرةكةمان نـةكات، ب 
وانطةى دَلسؤزى نةتةوةييةوة دةَلَيم، داوا دةكةين لـة هـةموو ئةوانـةى كـة كاربةدةسـنت لـة كوردسـتانى        لة ِر

وا ئـةو ئاوارانـة، ئـةو خةَلكانـة، كـة      رؤذئاوا با برايةتى رةضاو بكةن، با تةبايى رةضاو بكةن، با ئـةو هَيزانـة،  
بتـوانن قارةمـانَيتى تؤمـار بكـةن و خـاكى كـورد و        لةطةَليان هاوبةش بن، هاوبةشيان بكةن بؤ ئةوةى باشـرت 

كوردستان بثارَيزن، ئةمةيـة خةلةلةكـة، سـاردى ئَيمـةش ئةمةيـة لـة كوردسـتانى باشـوور و لـة كوردسـتانى           
ئَيسـتاش تةسـرتات هةيـة لـة      ،باكووريش و لة روذئاواش، برايـان هـةوَلَيك هةيـة و لـة ئاسـتى ناوضـةكةش      

دةيانةوَى رَيرةوى كـورد كـة    ،ةداخول كردن بة واقعيةتى عَيراق و كوردستاناليةن هةندَيك دةوَلةتةوة بؤ ت
خؤى ثاراستووة لةم شةِرةدا زياتر تووشى بكةن، بؤية من داوا دةكةم ئةمة بة نـةزةرى ئيعتيبـار وةربطـرين    

وَينى و ئيمكان هةية ئيزافة بَيـت لةسـةر بةرنامةكـة، كؤبانَييـةكى تـر لـة رَيطةيـة، بـا بـةَلَين بـدةين بـة خـ            
شةهيدان، كةركووك بثارَيزين، بـا هـةموومان هـةوَل بـدةين، مـن وةك ثَيشـمةرطة ثَيتـان دةَلـَيم بـة هـةموو           
كوردستان ئامادةم بضم لـة كـةركووك لـةوَى شـةهيد مب و ثارضـة ثارضـة مب، بـا هـةوَل بـدةين ئةمـة لةبـةر            

نطمان دةريبَيـنن،  َينـاوة لـة ضـ   ضاوى خؤمان بطرين، دوذمنان هةموو هةوَليان ئةوةيـة ئـةوةى بةدةسـتمان ه   
ة مرؤييـةكان زؤر  يكارية ضارةسةرى ئةم وةزعة بكةين، هاودةكةم كة ئةمة زؤر طرنطة و مةترسييبؤية داوا

زةرورين، من داوا دةكةم لة سةرؤكايةتى حكومةت و سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان زياتر هةوَلى جيـددى  
مـةتى توركيـا بطريَيـت وةكـو ثَيويسـت هةَلوَيسـتى نـةبوو،        خؤيان بدةن و رةخنةش بة راستى لـة رؤَلـى حكو  

راى مـن بـة تايبـةتى بـةِرَيز سـةرؤك      دةكرا بؤ هاوكارى كردن نةيكرد بـة وةكو ثَيويست ئةوةى كة قةناعةت 
بـؤ خـؤى تؤمــار    يى ئاشـتى و تــةبايى كـردةوة بـؤ ئـةوةى مَيذوويـةك     اكؤمـارى توركيـا كـة الثـةِرة يـان دةرطـ      

ــمةرطةى بــدابابكردابايــة، مــةجا  ثَي ــارى بــدابا  ،ش ــةوةى مبانتوانيبــا بطةينــة هاو  ،مــةجا  هاوك ــارى بــؤ ئ ك
برايامنان لةكؤبانَى، بؤية من ثَيمواية ئةمة يةكَيكة لـة هةَلوَيسـتةكانى نةتـةوةيى ثَيويسـتة باسـى بكـةين و       

ى باشـوور،  رةخنةش بطرين، هاوكارى هَيزةكـانى هاوثـةنانان جَيطـةى تةقـديرة بـؤ كؤبـانَى و بـؤ كوردسـتان        
كردنةوةمان و رةضـاوكردمنان كـة تـةيارة دَيـت دةمـان ثارَيزيـت بـة        بةَلام لة هةمان كاتدا دةست بة خؤشـؤرِ 

راستى ئةمةش نةقسة، ثَيويستة ئةمِرؤ وةكى ئةو رؤَلة بني لة شـاخةكانى هـةورامان، لةدؤَلـةكانى باليسـان،     
ر لـة قؤناغـةكانى تـر، هـةر ئـةو رؤَلةشـني،       لة جوانةطا، لة ضياى سثى، لة ضـياى مـةتني، لـة دةشـتى هـةوليَ     

كةســيش نةيدةثاراســتني و ضــةكيش بــةو شــَيوةية نــةما بــوو، ضــةكمان دةطــرت و فيشةكيشــمان دةطــرت و    
شةِرمان ثَيدةكرد، كةواتة دةبَيت ئَيمة هةوَل بدةين ئـةو واقعـة دروسـت بكةينـةوة كـة لـة ثَيشـوودا هـةمان         

دةبَيت بكةين، بؤية مـن دةَلـَيم يةكخسـتنى لةشـكرى كوردسـتان لـة        ثاسيشيانوبوو، بةَلام لة هةمان كاتدا س
مةيدان دةكرَيت و كَيشةكانى شكسـتى لةشـكريش لـة مةيـدان ضارةسـةر دةكرَيـت، مـن داوا دةكـةم كـة هـةم           

دادةنيشــن يــان بــةيانى،  كوردســتانى رؤذئــاوا كــة ئَيســتا كــاتَيكى مَيذووييــة لةطــةَل ســةرؤكى هــةرَيم ئــةمِرؤ
ــدةوارم ئــ  ــى شــ      ئومَي ــدةن و دَل ــةمان ب ــةكانى طةلةك ــةموو رؤَل ــة ه ــة ب ــذدة طةورةي ــاواتى ةو م ةهيدةكان و ئ

لةشـكرَيكى بـةهَيزى نةتـةوةيى و نيشـتمانى      لـة كوردسـتانى باشـوور   ئَيمـةش  ، جَى بكـةن شةهيدةكان جَيبـة 
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دروست بكـةين، بـؤ ئـةوةى دةرسـَيك بـة دوذمنـان بـدةين، بـؤ ئـةوةى ئـةو دوذمنـةى لـة ئاينـدةش ضـاو لـة                
دةكـةم دةورى  ورد بكات، من لةهـةمان كاتـدا داوا  دستان دةكات جورئةت نةكات بِريار بدات شةِر لةطةَل ككور

راطةياندن كة ئـةمِرؤ زؤر طرنطـة بـة تايبـةتى نووسـةرامنان و كةسـانى رؤشـنبريمان و سياسـةمتةدارةكامنان         
ى لة كورد و كوردستان، كـض و  هةوَل بدةن طةجنةكامنان ئاراستةبكةن بةرةو مةيدانى شةِر و مةيدانى بةرطر

دَلسؤزى خؤيان بؤ نةتةوة و نيشتمان بنوَينن، ئـةوة   ،كوِرةكامنان تةشجيع بكةن بؤ ئةوةى خؤيان فَير بكةن
، ئةمـة خزمـةتى كـورد    ئةساسة و ئةركى نيشتمانيية نةك ناوزِرانـدن و لةكـةداركردن و هـةر بابـةتَيكى تـر     

م هةموو ئةو ناوضانةى كةوتوونةتة بةر دةستى داعش بـة تايبـةت   من لة كؤتاييدا ئومَيدةوارناكات ئةمِرؤ، 
ئـةو قؤناغـةى ئَيسـتا لةناوضـةكانى كؤبــانَى ئةوانـةى كـة لـة كوردســتانى باشـووريش مـاوة بتـوانني هــةموو           
هــةوَلمان ئــةوة بَيــت بيانطةِرَينينــةوة، ضــونكة ئــاواتى دوذمنــان و ئــاواتى دروســتكردنى داعــش بــؤ ئةوةيــة  

َيت لةسةر نةخشةى جيهان و ئومَيدةوارم هةنطاوةكامنان بؤ ئةوة بَيـت، بـؤ ئـةو ئاراسـتةية     كوردستان نةهَيَل
بَيت، تةبايى و برايةتى و يةكخستنى نَيو ماَلى كـورد و هـةر ضـوار ثارضـةى كوردسـتان، واقعييـةتَيك فـةرز        

رز بكـةين و بِريارَيـك   بكةين، سايكس بيكؤ هةَلوةشَينينةوة و بتوانني لةسةر ئاستى نَيو دةوَلةتى خؤمان فة
 بدرَيت بؤ ئةوةى كة كورد بطات بة ئاماجنى خؤى، زؤر سوثاس.

 مينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 رتكة، كاك ئومَيد فةرموو.ومجال م سوثاس بؤ بةِرَيز

 :(ئومَيد خؤشناو)بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ا لةطــةَل اى دةستخؤشـى لــة هـةظاَلانى ليذنةكــةى ثةرلـةمان كـة ســةردانى كؤبانَييـان كــردووة و هـةروةه      وَيـر 
دانى ثَيشمةرطة و ون كة لة راثؤرتةكةيان دا هةية، دووةم، سَلاو لة خةبات و بةرختةواوى ئةو ثَيشنيارانةداي

مانـةوة و ثاراسـتنى كيـانى    بـؤ   سـةنطةر و مـةفرةزةكانى شـةرةفدا   شةرظانان لة هةر شوَينَيكى كوردستان لة 
لةبةر ئةوةى رؤذئاوا ئةمِرؤ لة خةبات داية  ،كوردى، كؤبانَى و رؤذهةَلاتى كوردستان دروشم و قسةى ناوَيت

ثَيكى جيهانى تريؤر ثَيويستى بةثشتطريى هةيـة لـة هـةموو روويـةكانى، ئـةوةى ضـاوى لَييـة كـة         ولةطةَل طر
وردسـتان دةسـتكةوتَيكى نةتةوةييـة هـةموو ثارضـةكانى ديكـةى       هةرَيمى كوردسـتان كـة ئـةمِرؤ باشـوورى ك    

وةك ضؤن دةستكةوتى نةتةوةيية بةهةمان شَيوةش ضاويان لةوةية كة ثشتيوانيان  ،كوردستان تَيى دةِروانن
يسـتى بـة   َ  بكرَيت لةم مةنفةزة نةتةوةيية كة وةكو قةبارةيةك باشوورى كوردستان هةيـةتى، رؤذئـاوا ثَيو  

ــةر  ــتةى س ــةكة، كةرةس ــة   بازى و ض ــتطريى نَيودةوَلةتيي ــة ثش ــتى ب ــى و    ثَيويس ــةنى مرؤي ــة الي ــتى ب ، ثَيويس
هاناضوونى ئاوارةكانة، ثَيويستى بة يةكرَيزى ناوخؤى خؤيةتى و لةطةَل ثارضةكانى ترى كوردستان، ئـةو  بة

اس لةمـة كـراوة   ضوار خاَلة لة رابردوودا ئةوة سةَلمَينراوة و باسى لَيكراوة لةسةر زارى سةرؤكى حكومةت ب
كة ضةك بؤ رؤذئاوا نَيردراوة، هيوادارين بة شَيوازى ديكة ثشتطريييان َ  بكرَيـت، ثشـتطريى نَيودةوَلـةتى و    

باشـوورى كوردسـتان تاكـة    كـة  ، راى طشـتى  و كؤمـةَلطاى نَيـو دةوَلـةتى و    شةقام،باش دةزانَيت هةموو اليةك 
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بـة شـَيوازَيكى زؤر دروسـت داواى كـردووة هـةمان ئـةو       دةنطَيكة لَيى بةرزبووةتـةوة، هاتووتـة سـةر خـةت و     
سـةرؤكى كوردسـتان داواى كـردووة كؤمـةَلطاى نَيودةوةَلـةتى       ،ثشتطريييةى لة باشـوورى كوردسـتتان هـةبووة   

هَيزةكانى هاوثةنانان كة ئَيستا بؤردومانى مؤَلطةكانى تريؤريسـتان  ، بَيتة سةر خةت و ئَيستا لة سةر خةتة
ــنني م ،دةكـــةن ــتان و    دةبيـ ــوورى كوردسـ ــة باشـ ــؤِراوة، لـ ــَيوةيةك طـ ــة   شـ ــز بـ ــةوازونى هَيـ ــة و تـ وعادلةكـ

كردنةوة بؤ هاتنى ئاوارةكان و كردنةوةى كةمث و هةموو ئةو بابةتانـة و ئـةوةى كـة كـراوة ثَيويسـتة      ادةرط
سـتة لـة   خواستَيكة، هةموومان ثَيوي يةكرَيزي ،زياتريش بكرَيت لة ئاستى رووداوةكة و قوربانيدانةكة بَينت

لةبةر ئةوة نة شنطال و نة جةلةوال و نةكؤبانَى هيض جياوازييةكيان نيية، يـةك هَيلـى    ،ثَيناويدا تَيبكؤشني
  نَى بووتـة نـاوَيكى جيهـانى و سـيمبو    بةرطرى و موقاومة و مانةوةية و يـةك هَيَلـى شـةِرة، ئـةمِرؤش كؤبـا     

ــةرخ  ــةوة و ب ــاو ئازاد   ومان ــة  ثَين ــة ل ــة ك ــةباتى طةلَيك ــةبات و    دان و خ ــة خ ــتطريى ل ــانى داوة، ثش ــدا قورب ي
دانى هَيزةكـــانى رؤذئـــاوا دةكـــةين، ثَيمــان وايـــة هـــةروةك ئـــةوةى كــة ثشـــتطريى لـــة هـــةر جـــؤرة   وبــةرخ 

رؤذئـاوا لـة نـاو خؤيـدا ثَيويسـتى بـة بـةرةو         ،ثَيشظةضوونَيكى ثةيوةندييةكان دةكـةين كـة ئـةمِرؤ دةبيـنني    
ةشـدا لةطـةَل بةشـةكانى ديكـة بـة تايبـةت لةطـةَل باشـوورى         لةطـةَل ئةو  ،ثَيشضوونى ثةيوةندييةكانى خؤيـة 

كوردستان ثَيويستى بة ثَيشظةضوونى ئةو ثةيوةندييانة هةية كة لة ضةند رؤذى رابردوودا ئـةو هةوَلانـةى   
ــارتى      ــة فراكســيؤنى ث ــرت، ئَيمــة ل ــة دةمانطةهَينَيتــة ئاكــامَيكى باش ــرخَينني، ثَيمــان واي هــةبووة بــةرزى دةن

تان بِريارى ئةوةمان داوة تاك اليةنانة هةر جياوازييةك كة هةمانة لةطـةَل هـةر هَيزَيكـى    دنوكراتى كوردس
ديكة لةطةَل هةر بووضؤنَيكى ديكة، لةو قؤناغةدا جياوازييةكامنان بةالوة دةنَيني لـة ثَينـاو ئـةوةى يةكـةم،     

ةِرة جيهانييـةى كـة ئَيسـتا    ثَيشمان واية تةواوى كاتةكامنان دةبَى هةموو اليةكمان تةرخان بكةين بؤ ئةو شـ 
ةى ئريهابـدا لـة شـةِرداين، دووةم، شـةقامى كـوردى و      لة بةرةى دنوكراتيةتني و لـة بـةر  ئَيمة بة فةخرةوة 

كوردستانى لة بةشةكانى ديكةى كوردى كة ئةمِرؤ لةسةر شـةقامةكانن و رذاونةتـةوة نـاو شـةقامةكان تاكـة      
ئيتفاق دةكةن، بةالمانةوة طرنطة و دةنطى خؤمـان دةخةينـة   خواستيان ئةوةية داواى يةكِرَيزى و تةبايى و 

دةنطـى ئَيمـة دةنطـى ئةوانـة، ئَيمـةش لةطـةَل ئـةوةداين دةنطـى ئـازادخيوازان و           ،ثاَل دةنطـى جـوالنى شـةقام   
ئةوانةى داواى يةكرَيزى و تةبايى دةكةن، ثَيمان وايـة هاوبةشـييةكامنان ئةوةنـدة زؤرن كـاتى ئـةوةى نييـة       

بكةين، بؤية ديسان  زؤر زؤر كةمن ئَيمة قسةى دةربارةيانةوةان كة لةئاستى هاوبةشيةكامنان جياوازييةكامن
دةَلَيني بِريارمـان ئةوةيـة يـةك وتـارى لـة ثَينـاو سـةركةوتن و قوربـانى دةدةيـن و هـةر بـَى دةنطيةكيشـمان             

ان، ثَيمـان وايـة لـة    دةربارةى هةر ضةواشةكارييةك، دةربارةى هـةر نابةرثرسـيارةتى تةسـةروفكردن لةطـةَلم    
مةوقعيةتى بةرثرسيارةتي قؤناغةكة و بةس و ضى ديكة نيية، تايبةت بةو دةنطانةى كـة زؤرجـار هَيِرشـى    

ةوة ئَيمة دامنان ناوة بة ضوار بةشـى كوردسـتان لـة    (1946)ناِرةوا دةكةن ئَيمة دةَلَيني بة دَلنياييةوة لة ساَلى 
ــ ــردووة و شـــةهيدمان دا ثَيناويـ ــةبامتان كـ ــةنطةرَيك دا خـ ــةر سـ ــةمِرؤش هـ ــان داوة، ئـ ــةر  ،وة و قوربانيمـ هـ

مؤَلطةيةك، هةر شوَينَيك دوو ثَيشـمةرطة يـان دوو طـةريال يـان دوو شـةِرظان تَيـدا جبـةنطن و خـةبات بكـةن          
ــني     ــةوةيى دةزان ــتكةوتَيكى نةت ــة دةس ــني و ب ــةوةيى دةزان ــانَيكى نةت ــة كي ــة ب ــدا    ،ئَيم ــة خؤي ــؤى ل ــة خ ئةم
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رجؤرَيك لة جؤرةكان، بةَلام ثَيمان شةرمة كـة بـاس لـة داننـان بكـةين، داننـان بـة        طةورةترين داننانة بة هة
رؤذئاواى كوردستان واقعَيكة، بةشَيكة دوذمن دابةشى كردووة، يةكَيك لةو بةشانةى كوردستانة كـة دابةشـى   

داننـان بكـةين،    ةوة بـَيني بـاس لـة   (2014)سةر وَلاتَيكى ديكة كراوة، بةَلام كوردسـتانة ئـةوة ئـةمِرؤ لـة سـاَلى      
رؤذئـاواى كوردسـتان قةزييةيةكـة و بةشـَيكة و طةلةكةشـى ئَيمـةين و كـوردين تَيـدا          ،داننان ثَيويست ناكات

دةذين و كوردستانيانني، بؤية ئَيمة ثَيمـان وايـة ئةطـةر بـاس لـة داننـان بكـةين دوو جـؤر داننامنـان هةيـة،           
ســايى لةبارةيــةوة دةطوترَيــت و داننانَيــك هةيــة اتى ياجــار موبــةريرياســايى هةيــة كــة زؤر داننــانى :يةكــةم

ئـةمرى واقيـع و ديفاكتؤيـة، ياســاييةكة لـة ثَينـاوى ضــيية؟ دانـانى ياسـاييةكة لــة ثَينـاوى ئـةمرى واقيــع و          
ديفــاكتؤ و تــةعامول كردنــة، ئــةمِرؤ هــةرَيمى كوردســتان، باشــوورى كوردســتان تــةعامو  لةطــةَل رؤذئــاواى  

وةشدا دةبينني ئَيستا بـة   شـَيوةيةك وةفدةكـةيان لَيـرةن، بؤيـة ثَيمـان وايـة        لةطةَل ئة ، كوردستان كردووة
ئةطةر ئةو داوايةش هةية، ئةطةر ثةرلةمانى كوردستان دان بنَيت بةهةر ئيدارةيةك لة رؤذئاواى كوردستان 

ــة     ــدا نيي ــةَلاحييةتى ثةرلةمانيش ــة س ــةر ل ــة ئةط ــت ئةوةي ــرتين ش ــةي باش ــنيار دةك ــة ثَيش ــةمانى، ئَيم  ن ثةرل
كوردستان، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان نامةيةك ثَيشكةشى سةرؤك كؤمـارى عرياقـى فيـدراَل بكـةن كـة      
ئةويش دةستكةوتَيكى نةتةوةيية، سـةرؤك كؤمـارى عرياقـى فيـدراَل كـة كـوردة، دةسـتكةوتَيكى نةتةوةييـة         

نَيت بةو قةبارةيةى كـة لـة   لةوَى با ئةو هاوكار بَيت و ثشتيوان بَيت و حكومةتى عَيراقى ناضار بكات دان ب
رؤذئاواى كوردستان هةية، رَيكةوتنى هةولَير زؤر طرنطة كة ئةمِرؤش خؤشبةختانة دةبينني هَيزةكان وا لة 

هيـوادارين رَيكـةوتنى سـَييةميش    كؤبوونةوة دةكـرَى، رَيكـةوتنى يـةك و دوو نةتيجـةى هـةبووة      وهةولَيرن 
 ،ثَيشـنيار دةكـةين ثةرلـةمانى كوردسـتان بِريارَيـك دةربكـات      هةمان شَيوة نةتيجةى هةبَيت، لـة كؤتاييـدا   بة

ــةمِرؤ  ــك دةر ئ ــةدا بِريارَي ــةو كؤبوونةوةي ــَيكى    ل ــةر بةش ــان لةه ــةربازييةكان و كارةك ــة س ــات هــةموو جوَل بك
كوردستان دةربارةى شةِرى دذة تريؤر دةكرَيت دوور خبرَيتةوة لة مةسائيلة حزبييـةكان و هـةروةها هـةموو    

حزب و اليةنةكان بـةالوة بنرَيـت، ثـةنانى شـةرةف لـة نَيـوان هَيـز و اليةنـة سياسـييةكان           خيالفاتى نَيوان
واذوو بكرَيت، ثةرلةمان بة تايبةت هَيزةكانى باشوورى كوردسـتان ئيلـزام بكـات و ناضـار بكـات اليةحةيـةك       

يةنة كوردستانييةكان، بنووسرَيت، تَيكستَيك بنووسرَيت كة ثَيى بوترَيت ثةنانى شةرةف لة نَيوان هَيز و ال
خيالفاتيان بةالوة بنَين و واذووى بكةن و ئةو ثةنانة شةرةفة لة ثَيناو ئةو يةك طوتاريية بَيت كة ئـةمِرؤ  

يالنَيـك كـة   شةقامى كوردى نيطـةران نييـة بـة داعـش، نيطـةران نييـة بـة هـةر ث         ،شةقامى كوردى دةيةوَيت
ةرانـة بـةوةى كــة خيالفاتـةى لـة نَيــوان هَيـز و اليةنــة      ئـةجنام بـدرَيت، هَينــدة نيط   دةرحـةق بـة كوردســتان  

سياســييةكانى كوردســتان دةبينَيــت، جــارَيكى ديكــة دةستخؤشــى بــؤ ئــةو ليذنةيــةى ثةرلــةمان، ســوثاس بــؤ  
 ةَل تةواوى ثَيشنيارةكانيان داين، سوثاس.راثؤرتةكةيان و لةط

 مينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 بؤ بةِرَيز ئومَيد خؤشناو، كاك انس فةرموو، سوثاس

 بةِرَيز انس حممد شريف:



 136 

 بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.
الذين قال هلم الناس ان الناس قد مجع لكم  اخشوهم  زادهم اميانا وقال حسابنا  )بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

دةتة وى وةزعـَى ئةظِرؤكـة تَيـدا شـةرةفةكا     حةقيقةت دةمَى ئينسان نها بَيت بةرَى خؤ ب (،اهلل و نعم الوكيل
ئةظِرَوكة بووية سةنطةر بةرامبةر تريؤرَى، ئةم دبينني ئةوان  ،مةزنة بؤ ميللةتَى كورد سةرانسةرى جيهانَى

طرووثَيت تريؤريست كو طةلةك جاران بناظَى جيهادَى بةحس دكر، جيهادا وان بؤية ئةو كو شـةِرَى نـةظيَيت   
ــة  ــةيوبى بك ــةالحةددين ئ ــن ان و س ــب ــةدى و  ص ــةهرةزورى و ئام ــادا وان   االح ش ــة جيه ــاجم، ئةظِرؤك ــن احل ب

طةهشتيية وَيـرَى كـو تـةكفريا مللـةتَى كـورد بكـةن هـةر ل جةلـةوال بطـرة هـةتا بطةهيتـة شـنطاَ  و بضـيتة              
دكةت كؤبانَى، تةنها شةِرَى وان لسةر نةمانا ئةوَى ميللةتَى ية حةقيقةت ئةوا هة دةاللةتَى لسةرظَى ضةندَى 

كو موئامةرةكا مةزن دذى ئةوى ميللةتى يا دهَيتة كرن، لةورا واجبة لسةر هةمى ئةحزابَيت كوردى هـةمى  
وال )ئَيكدةست و ئَيكدَل بن خيالفاتَيت خؤ يَيت سياسى ثاش خؤظة بهَيلن، ضونكو شةِرةكَى مةزن يـَى هـةى   

ظان كاودانَين هندة نةخؤشدا تيجارةت د(، بةداخةوة هندةك جاران دبينني تنازعوا و تفشلوا و تذهب رحيكم
بةِرَيزان تيجارةت ب مردييا ناهَيتة كـرن، دظَيـت ئـةم هـةمى ئَيـك هةَلوَيسـت بـني و         ،ب مردييا دهَيتة كرن

ئةوان شةهيدان ئةم نةكةينة قوربانى هندةك تشتَين بضيك يان ذى هندةك فايدَين حزبى يان موزايةداتَين 
ظرؤكة دظَيت ئةم ظان خيالفاتا هةموويان ثشت خؤ بهَيلني هةر ئيقترياحـةكا  سياسى دطةَل ئَيكدو بكةين، ئة

ئــةم بكــةين دضــيتة ضارضــوظَى ظــان كــارا دا ئــةظ كارَيــت ســةرؤكاتيا هــةرَيمَى كــرى و هةروةســا ســةرؤكاتيا    
حكومةتاهةرَيما كوردستانَى كرى هةر ل دةستثَيكَى ئةطـةر نـة هـةولَيت سـةرؤكاتيا هـةرَيمَى و نـة هـةولَيت        
سةرؤك بارزانى بان ئةظا ئةظِرؤكة ل كؤبانَى نةدهاتة كرن كو تةحالوفا دةو  ل وان تريؤريستا بدةت ذ بـةر  
طةلةك ئةطةرا و هةروةسا ئةف كارَيت نها ئةم بَيذين يَيت هاتية كرن كـو هاريكارييـا مـاددى و مةعنـةوى و     

تغرب رادوةسـتيت لسـةر هنـدةك    سةربازيشى بؤ كؤبانَى هاتبيتة كرن، حةقيقةت هنـدةك جـاران مـرؤظ مسـ    
خاال كو بةحسَى ئيعرتافَى ب كانتؤنا بهَيتة كرن ئةطةر ئةم بـَيني بـةرَى خـؤ بدةينـة وان كانتؤنـا كـو ضـةوا        
كوردستان نةيار و دوذمنا كرية ضار ثارضة، ئةظِرؤكة ثارضا بضيك كو رؤذئاظاية ئـةظ ذى بؤيـة سـَى ثارضـة،     

يتـة ئةطـةرَى ثارضـة كرنـا كوردسـتانَى ل وَيـرَى، ئـةم دظَيـت تشـتةكَى          دانثَيدان ب ظان كانتؤنا ئيلتيمالـة بب 
مةزنرت خبازين ئةم خبازين ئةظِرؤ كة حةق تةقرير مةسري هةبيت بؤ كوردان، مافَى ضارةنظيسَى هةبيت كـو  

ؤ مةزنرتة ل كةليما كانتؤنَى و ئةوا ئةم بَيذين كو ئيعتريافَى ثَى بكةين فيعلى يا هاتية كرن، ئةطةر ضةك بـ 
هاتة هنارتن، ئةطةر توخيب هاتة ظةكرن، ئةطةر يارمةتيا وان هاتة كرن، ئةرَى زَيدةى ظـَى   تشـتة؟ ئـةرَى    
ئيعترياف ذ ظَى مةزنرت هةية؟ دبيت طةلةك جاران هَيزَيـت سياسـيَيت كـوردى ل رؤذئاظـا ببنـة ئةطـةرَى ظـَى        

ن بؤ وان ئةظةية كو هةمى ئَيك بن و ضةندَى كو هاريكارى نة ب شَيوةيةكَى دروست بطةهيتة وان، داخازا م
هاريكارَى برايَيت خؤ ذى بن دا ئةم بشَيني هاريكارييا وان بكةين، سوثاسييةكا تايبةت بؤ شاندَى ثةرلـةمانا  
كوردســتانَى كــو مانــدى بــوون و ضــوونة وَيــرَى و راســتى ب ضــاظَى خــؤ ديتــى، تــةنها تَيبينييــةك مــن لســةر  

دهـات دطـوت، ئةظـة     (كـاك سـؤرانىَ  )م ئةوَى بؤ مة داناية سةر كـو دةنطـَى   راثؤرتَى هةبوو كو ئةظ كورتة فيل
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كؤبـانَى يـة ئـااليَى توركيـا ل ثشـت بـوو و وةسـا ديـار بـوو ئـةو لةختـة يَيـت هاتيـة ثـةخش كـرن احتيمالـة                 
راطةياندنَى ذى ديتبينت، دا نةبيتة خالةكا الواز لسةر شـاندَى مـة ئـةظ ئـةرد هـةمى داخلـَى سـنورَى توركيـا         

ن، ضونكو هةتا سـايلؤيَى كـو ئـةو ذى سـروجة، سـايلؤ بـوو و تـةنها دوماهيكـا كؤرتـة فيلمـَى ئـةو غورفـا             بوو
دةركةفنت كو مة نةزانى حةقيقةت مةعاملَيت ثشت ظَى   بوون؟ ئةطةر وَيرَى بتنَى دةستثَيكا سنوورَى بيت 

يـةعنى حةقيقـةت دةزطـايَى    و ئةوا دى هةمى ئاخا توركيادا بـوو و دا حـةقَى وان خـةلكا ذى بـةرزة نـةبيت      
ةك ضَى بو بؤ خوشكا ئاميناى شـينا  (لسان سقط)خَيرخازيَى بارزانى كارةكَى طةلةكَى باش كريية، ئةز بَيذم 

تـةنا ل ئَيـك وةجبـةدا يَيـت     (120)تةن يَين ضـووينة، ئـةز بـاوةرم ثـرت     (12)ضووينة، طوتى  ةترَيل (12)بَيذيت 
دةزطاى يَيت طةهاندينـة وَيـرَى و ديسـان دؤماهيكـا ئاخفتنـا خـؤ ئـةم        هاريكارييا خَير خازييا بارزانى ئةوَى 

بةذنا خؤ دتةوينم بؤ شةهيدَيت كوردستانَى هـةر ل جةلـةوال بطـرةو شـنطاَ  هـةتا دطةهيتـة كؤبـانَى و زؤر        
 سوثاس.

 مينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 ةرموو.ِرَيز كاك انس، كاك حممود فسوثاس بؤ بة

 بةِرَيز حممود عمر صاحل:
 بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.

سةردانى شاندى ثةرلةمانى كوردستان بؤ باكوور و رؤذئاواى كوردستان بة تايبةت كانتؤنى كؤبانى طرنطى و 
كى باشوورى كوردستان و ثةرلةمانى كوردستان بوو بؤ رؤذئاواى بايةخى خؤى هةبوو، هةروةها ثةيامى خةَل

دستان، لةطةَل ئةوةى كة شـاندةكة كؤمـةك و ثَيداويسـتى مرؤيـى طةيانـدة ئاوارةكـانى دةظةرةكـة، بـةَلام         كور
دى بؤ قايم بوون و تؤكمةكردنى سةنطةرةكانى بةرطرى لـة اليـةن شـةِرظانانةوة    وكةيى و جيوثَيويستى هةن

هاوكـارى سـةربازيية،    هةروةها طةيشـتنى  ،زياتر لة هةموو شتَيكةوة جةخت كردنة لة ضةك و تةقةمةنى و
واتـة حكومـةت ئـةركَيتى وةَلـامى ئـةو ثرسـةى ال بَيـت نـةك          ،جَى كـار َييةى كة دةسـةَلاتى جـَي بـة   جا بةو ث

رابـردوو بـؤ ئـةم كؤبوونةوةيـة سـةرؤكى حكومـةت و        يةيـة مـن داوام كـرد لـةم يـةك دوو رؤذ     ثةرلةمان، بؤ
ــم   ــرى ثَيش ــةى و وةزي ــةمان بكرَيــ  جَيطرةك ــتى ثةرل ــةتى    ت، ةرطة بانطهَيش ــى ئيمكانيي ــاوتوَى كردن ــاوةكو ت ت

هاوكاريكردنى ئةو ثرسةمان بؤ روون  بكةنةوة، دواتر ئةوةتا لةو ماوة هةموومان بينيمان كاتَيـك ئـةمريكا   
هــةموومان ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيرانــى  ،و هاوثــةنانان بِرياريــان دا هاوكــارى هَيــزى ثَيشــمةرطة بكــةن 

يــة مان و بــة بــَى رةزامةنــدى ثةرلــةمان نــةياتوانى فيشــةكَيك بنَيــرن، بؤ وَلاتامنــان بينــى هاتنــة نــاو ثةرلــة 
ئينجا توانيان هاوكارى ئَيمة بكةن، دةبوايـة الى ئَيمـةش وا بوايـة، دووةم،    رةزامةندى ثةرلةمانيان وةرطرت، 

ئـةو   ،ئةو سةردان و ئاوِرلَيدانةوانة و ئةو كؤمةكانةى كـة ثةرلـةمان كردوويـةتى و قـةرارة زياتريشـى بكـات      
ــةك، دوو، رؤذة    ــةم ي ــة ل ــةى ك ــةرؤكى      يروونكردنةوان ــةِرَيز س ــدا ب ــةكى رؤذنامةواني ــة كؤنطرةي ــردوو ل راب

رةنطة بةشَيك بن لة دانثَيدانان بة كانتؤنى رؤذئاوا، بةَلام من ثَيشنيار  ،ئةجنومةنى وةزيران باسى لَيوة كرد
ليذنةيـةكى ياسـايى تةشـكيل بكرَيـت      دةكةم ثةرلةمان يان سةرؤكايةتى هةرَيم فةرمان بـدةن هةرضـى زووة  
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ــذرَيت بــؤ    ــتوورى و ياســايى دابرَي قانونييةكــةى، واتــة داننــان بــة   اليةنــةتــاكو رَيوشــوَينى ســيغةيةكى دةس
كانتؤنةكانى رؤذئاوا بة فةرمى، هةموومان ئةو دةزانـني ئـةوةى كـة بـةِرَيز كـاك  ئومَيـد خؤشـناو[ باسـى         

شة و لةت كراوة و ئةمة دانثَييانانَيكى جياية، بةَلام ئـةوةى ئانيـة   دةمَيكة زانيمانة كوردستان ضوار بة ،كرد
زيكـةوة بينيمـان لـةو سـةردانة كـة مايـةى       سـتاية، ضـونكة ئـةوةى ئَيمـة لـة ن     بؤ دانثَييانانى كانتؤنةكانى ئَي

 جةنطاوةرةكانى ئةو سنوورةية كة توانيان بة هةموو رؤحيةتةوة ثارَيزطارى لة خـاك و  ،شانازى ثَيوة كردنة
ئــةوةى ئــةمِرؤ رةمــزى تةحةددايــة بــؤ كؤبــانَى و ئــةو كانتؤنانــة، دوا قســةم    ،نيشــتمانيى كوردســتان بكــةن

كؤمةَلَيك كارمةندى تةندروسـتى ئامـادةيى خؤيـان دةربِريـوة بـة خؤيـان و ثَيداويسـتى ثزيشـكييةوة بضـنة          
ةمان ناونيشــانَيكيان بــؤ داوا دةكــةن هاوكــارى بكــرَين بــؤ رَيطــة و بــان و حــدودى، و ثةرلــ ،ســنوورى كؤبــانَى

جَى بكـةن لـةو سـنوورانة، داواكـارم     ت دةيانةوَى ئةركى خؤيان جَى بـة دابنَيت ئةوان بة هةر ناونيشانَيك بَي
ثةرلةمان لَيرةوة رَيو شوَينَيكيان بؤ دابنَيت و موافق بَيت لةسةر ئةوةى ئةو تيمة ثزيشكيية بضنة ئـةوَى و  

 نَى و جةنطاوةرانى ئةو سنوورة، زؤر سوثاس.خزمةتى باش بكةن بة ئاوارةكانى كؤبا
 مينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 دةمـةوَى ئامـاذة بـةوة بكـةم     ،سوثاس بؤ بةِرَيز حممود، ثَيش ئـةوةى رَيطـة بـدةم بـةِرَيزَيكى تـر قسـة بكـات       
ارى هاوبةشى طشت فراكسيؤنةكانى ئةو راثؤرتةش ئةجنامى ك ،ش كراوة وراستى راثؤرتَيكى طرنط ثَيشكةبة

بةس دةمانةوَيت ئةوةش ببينني كة كؤدةنطى لةسةر ئةم ثرسة  ،قسةى باش دةكرَين و ،ناو ثةرلةمان بوو و
ــة       ــرَين دَلنياينــة هــةموو ل ــانةى كــة دةك ــةو قس ــت و ئ ــتيوانى بكرَي ــت و ثش ــةدى بكرَي ــاتر ب ــتمانيية زي نيش

 ة رةنط بداتةوة زؤر طرنطة، بةرَيز رَيواز فايق فةرموو،ثةِرؤشيية و ئةو ثرسة نيشتمانيية بةو شَيواز
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسني:

 بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.
وَيراى دةستخؤشيم بؤ هاورَييامن لةو شاندةى كة سةردانى كؤبانَييان كـردووة، بـةخَير بَينـةوة، سـوثاس بـؤ      

سانةى كة كراون، بةَلام سـةبارةت بـة فـةرمى ناسـاندنى     خوا كة سةالمةتن، من زؤر قسة ناكةم لةسةر ئةو ق
هةرَيمةكانى رؤذئاوا، ضةند خاَلَيك دةخةمة روو كة هةست دةكةم بةشَيكيان قـانونى و بةشـَيكيان سياسـني،    

ــةتى هاوضــةرخ يةكــةم، هةرَيمــةكانى رؤذئــاو  دا وا دةناســرَين كــة حكومــةتى ديفــاكتؤى  ا لــة ياســاى نَيودةوَل
، ئـةو  ونكة بة شَيوةيةكى ثراكتيكـى كاروبـارى هةرَيمـةكانى رؤذئـاوا بـةِرَيوة دةبـةن و      لؤكالني، حكومةتن، ض
يان ثِر كردؤتةوة كة بة هؤى ثاشةكشة و وةدةرنانى دامـةزراوة و دةزطاكـانى سـورياوة    بؤشايية دامةزراوةيية

َلـةتَيك بـةكار   وةسـفى حا بـؤ  دروست بوون، ديفاكتؤ واتة ئةمرى واقعن، طوزارشتى ديفـاكتؤ لـة ياسـادا واتـة     
دَيت كة بنةماى ياسـايى تـةواوى نييـة، بـةَلكو هَيزةكـةى لـةوةوة سةرضـاوة دةطرَيـت كـة بـةكردةيى لةسـةر            
ئةمرى واقيع ثراكتيزة دةكرَيت، لة بوارى ياساى نَيودةوَلةتيشدا بؤ وةسفى حكومـةتَيكى تـازة دروسـت بـوو     

ةوايى و بةرَيوةبـةردنى ناوضـةيةكى ديـارى كـراو     كة بنةما و رةكيزةكةى لة بةردةوامى فةرمانِر ،بةكار دَيت
بة شـَيوةيةكى جـَيطري و فيعلـى سةرضـاوة دةطرَيـت  لؤكاليشـن[، ضـونكة هَيشـتا لـة رووى دةسـتوورييةوة           
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بةشَيكن لةو كيانةى كة ناوى دةوَلةتى سورياية، شةرعييةتى ئةم حكومةتانة لة كوَيوة سةرضـاوة دةطرَيـت؟   
ى حكوميية كة لةسةر بةشَيك لة زةوى دةوَلةتَيك بة بَى ئـةوةى بـة طـوَيرةى    ئةم حكومةتة ثيادةى دةسةَلات

دةســتوورى ئــةو دةوَلةتــة رَيــى ثَيــدرابَيت وةك دؤخــى هــةرَيمى كوردســتان دواى راثــةرين، كةواتــة بــة ثَيــى 
ة دةستوورى ئةم وَلاتة حكومةتةكة حكومةتَيكى نادةستووريية، لة بةرامبةردا حكومةتة ديفاكتؤ لؤكالييةكـ 

بة مةبةست دذ و ناكؤكة لةطةَل ثرةنسيبة دةستوورييةكانى دةوَلةتةكة و بطرة هةر دانيشى ثَيدانانَيت، بـة  
ثَيضةوانةوة سةرضاوةى وجودى خؤى لةوةدا دةيبينَيتةوة كة كؤنرتؤ  واقيعى و كردةيى هةرَيمةكـة دةكـات   

ترة لة ثرةنسيبة دةستوورييةكان ئـةويش  و هاوكات رةوايى خؤى لة مافَيكةوة وةردةطرَيت كة بةرزتر و باَلا
مافى ميللةتانة لة بِرياردان لة ضارةنووسى خؤيـان، سـةبارةت بـةوةى ئايـا ثةرلـةمانى كوردسـتان دةتوانَيـت        
ضـى بـؤ ئـةم كانتؤنانـة و هةرَيمانـةى رؤذئــاوا بكـات؟ لـة ياسـاى نَيودةوَلـةتى و كارثَيكردنـةكانى، دوو جــؤر           

لة هاوِرَييامن  كاك ئومَيد خؤشناو و كاك طؤران ئازاد[ قسةيان لةسةر كرد، دانثَيدانان هةية كة هةر يةك 
يـــةكَيكيان دانثَيـــدانانى ياســـايية كـــة دانثَيـــدانانى رةوايـــة و راســـتةوخؤية و لـــة شـــَيوةى رَيكةوتننامـــة و  

َييانانـة  راطةياندنةوة لة اليةن دةسةَلاتة دةستووريية تايبةمتةندةكانةوة رادةطةيةنرَى و ئـةوةى تـريش دانث  
بة واقيع،  االعـرتاف بـالواقع[ كـة دانثَيـدانانى زننـى و ناراسـتةخؤية و دوور و نَيزيـك خـؤى لـة قـةرةى           
وجـــودى كيـــانى سياســـى نـــادات، بـــةَلام ثةيوةنـــدى راســـتةوخؤ لـــة نَيـــوان هـــةردوو الدا دروســـت دةبَيـــت،  

سـةروةرين، بـةَلام ثةيوةنـدى     ثةيوةندييةك كة تـةنيا لـة نَيـوان ئـةو دةوَلةتانـةوة دروسـت دةبَيـت خـاوةنى        
نَيوان دةوَلةتة دان ثَيدانةرةكة و ئةو كيانةى كة دانى ثَيدا دةنرَى لَيكضووة لةطةَل ئةو جؤرة لـة ثةيوةنـدى   
وةك ئاَلؤطؤِرى نَيردةى ديبلؤماسى و ثةيوةندى سياسى، بؤية ثةرلةمانى كوردستان لة رَيطةى ئةوةى كة ئةم 

حةقيقةتَيكن و لةسةر ئةرزى واقيع بوونيان هةية، دةتوانَيت ئيعـترياف بـة    خؤبةرَيوةبةرييانة ديفاكتؤن و
واقعى بوونى ئةوان بكات و ثةيوةندى راستةوخؤ لة نَيوان ئةو هةرَيمـة و هةرَيمـةكانى رؤذئـاوادا بكـات بـة      

ردنى جؤرَيك لة بِريارَيكى بةرجةستة، جياوازى نَيوان دانثَيدانانى ياسايى و دانثَيدانانى بة واقيع دا، ثيادةك
واقيع بـة ثراكتيـزة كردنـى ئـةو     بـة جؤرةكانى ديثلؤماسييةت هَيناية بوون، واتـة ثـةنابردن بـؤ دانثَيدانانـة     

ــةرخةكاندا ثَييــدةوترَيت    ــة نَيودةوَلةتييــة هاوض ــى)ثرةنســيثةية كــة لــة ثةيوةنديي ــييةتى ميلل ، (ديبلؤماس
ثيادةى دةكات و بةمـة ثةرلـةمانى كوردسـتان دوو    ثةرلةمان لة جياتى كؤى خةَلك و بة نوَينةرايةتى ئةوان 

ئاماجنى طرنط دةثَيكَيت، يةكةم، دةرطا بةسةر هةرَيمةكانى رؤذئاوادا دةكاتةوة بؤ ئةوةى ثيادةى جؤرَيك لة 
ضاالكى دةرةكى بكةن اليةنى كةم لةطةَل هةرَيمى كوردستان تا ئةوكاتةى بارودؤخيان جَيطري دةبَيت، دووةم، 

 لة راقيرتين شَيوازةكانى ديبلؤماسييةتى ميللى دةكات، ثيادةى جؤرَيك 
 مينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 دةتوانى توزَيك ميكرؤفؤن دوور بكةى، 
 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسني:

 دةنطم بةرزة؟
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 مينكى / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 ى خبة.تؤزَيك دوورا ن

 بةِرَيز د. رَيواز فائق حسني:
 بةٍرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ــ ــة       وبب ــةت ك ــة تايب ــات ب ــى دةك ــييةتى ميلل ــَيوازةكانى ديبلؤماس ــيرتين ش ــة راق ــك ل ــادةى جؤرَي ــة، ثي رة، باش
اليةنــةكانى ديبلؤماســييةتى ثةرلــةمانى بةهرةمةنــدن، بــة رَيطــة ثَيــدانَيكى ياســايى لــة اليــةن طةلــةوة           

بةمةش بتوانني طـوزارش لـة ئاراسـتةى     ،يى متمانةى ئةو دةنطدةرةية كة دةنطى ثَيداوينسةرضاوةكةى رةوا
كـة داوا دةكـات ثةرلـةمانى كوردسـتان بـة نوَينةرايـةتى ئـةو دان بـة          ،راى طشتى باشوورى كوردستان بكـةين 

ــت،    ــاوا دابنَي ــةكانى رؤذئ ــةر راي      هةرَيم ــان لةس ــةري دان ــؤ كاريط ــتةقينة ب ــةناَلَيكي راس ــات ك ــيت و هاوك طش
ــة          ــة ك ــةم ثةرلةمانةي ــةركي ئ ــة ئ ــةم ك ــةوة دةك ــةر ئ ــريي لةس ــَي داط ــار ث ــةوة، دواج ــان دةدةؤزين رازيكردني
ئيعرتافَيكي واقيعي سياسي بة هةرَيمةكاني رؤذئاوا بكات، ضـونكة ئـةم جـؤرة لـة ئيعـترياف كردنـة دةضـَيتة        

بة تايبةت كة وةزيفـةي سياسـي لـة    ضوار ضَيوةي وةزيفةي سياسي ثةرلةمان لة ثاَل ضاودَيري و ياساداناندا 
ئَيستادا وةكو وةزيفةيـةكي هاوضـةرخي ثةرلةمانـةكاني دونيـا دةناسـرَيت، هـاوِرَيم كـاك طـؤران ئـازاد زيـاتر           
ــةر        ــةيةك لةس ــة، قس ــي نةتةوةيي ــةلةيةكي سياس ــة مةس ــة ئةم ــرد ك ــةوة ك ــةر ئ ــةي لةس ــيلي داوة، قس تةفص

وةيةكي طشـيت، يـةعين لـة رووي واقيعييـةوة ئَيسـتا      مةسةلةي سةروةري دةرةكي دةكةم لـة عَيراقـدا بـة شـيَ    
ضؤنة، ئايـا ئـةوةي لـة واقيعـدا هةيـة سـةروةري دةرةكـي رَيطـرة لـة بـة فـةرمي ناسـاندني كانتؤنـةكان، يـان               

بة طوَيرةي السياسة اخلارجية( كردني سياسةتي دةرةكي )ةهةرَيمةكاني رؤذئاوا؟ لة رووي دةستووريةوة ثياد
ــاددةي ) ــةي ي110م ــريةكاني      (ي بِرط ــةاَلتة حةس ــة دةس ــدراَل ل ــي في ــةيي عَيراق ــتووري هةميش ــة دةس ــةم ل ةك

ناوةندييــة، لةبــةر ئــةوةي بــة فــةرمي ناســاندنيش يةكَيكــة لــة رواَلةتــةكاني يــان مــةزاهريةكاني سياســةتي    
 طرينطة، يةك: هـةر بـة طـوَيرةي    دوايي دةرةكي، كةواتة دةسةاَلتةكاني ناوةند دةتوانن ئةم كارة بكةن، بةاَلم

(ي برطةي دووةم داناني سياسةتي ئاسايشي نيشتيماني و جَيبةجَيكردني 110دةستووري هةميشةيي ماددةي )
لة ناوياندا دروست كردنـي هَيـزة ضـةكدارةكان و بـةِرَيوةبردنيان بـؤ دَلنيـايي ثَيـدان و ثاراسـنت و طـةرةنيت          

ني حكومـةتي ناوةنديـة، بَيطومـان     ئاسايشي سنوورةكاني عَيراق، داكؤكي لَي كـردن لـة دةسـةاَلتة حةسـريةكا    
بـةِرَيزتان ئــةو حةقيقةتــة دةزانــن كـة ئةطــةر ئــةم دةقــة دةســتوورية بـةو جــؤرة روون و رةوانــةش لــة نــاو    
دةستووري هةميشةيي عَيراقدا نةبووايـة ئةمـة يةكَيكـة لـة سـيماكاني دةوَلـةتي فيـدراَلي، بـةاَلم بـة دةسـت           

داني هؤَلةندايان كردبوو لـة راثؤرتةكـةي   كةي هاوِرَيي كة سةرةمان و شاندةخؤشييةوة بةِرَيز سةرؤكي ثةرل
بة دةق لة الثةِرةي دووةم ثةِرطرايف يةكةم، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان لـة ديدارةكةيـدا    ،خؤياندا نووسيويانة

وَينةيةكي طشيت رووداوةكاني هةرَيمي كوردستان و عَيراقـي خسـتة بـةر ضـاوي وةزيـري دةرةوةي هؤَلةنـدا،       
هاوكاري و ثشتيواني سةربازي كرد بؤ هَيزي ثَيشمةرطة، لة كؤتايي راثؤرتةكةشـدا دةَلـَي لـة ئـةجنامي      داواي

ســةردانةكة خــاَلي يةكــةم: ثةرلــةمان و حكومــةتي هؤَلةنــدي بِريــاري هاريكــاري و ثشــتيواني مرؤيــي و          
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راسـتة، هـةر ضـةندة بـة     %( 100سةربازيدا بؤ هةرَيمي كوردستان، طرنان ئةمةي لة راثؤرتةكةدا هاتووة لة )
ــةتي      ــة هاوثةناني ــداري ل ــةماني كوردســتان بةش ــوازي ثةرل ــةر داخ ــةتي هؤَلةنــدي لةس طومــامن لــةوةي دةوَل
نَيودةوَلةتي داعشي كردبَيت، بةاَلم من دةست خؤشيان لَي دةكـةم، بـة شـَيوةيةكي طشـيت ئةطـةر بـة فـةرمي        

ــةي     ــةَل بِرط ــَي لةط ــاكؤك ب ــاوا ن ــاندني هةرَيمــةكاني رؤذئ ــاددةي )ناس ــي 110يةكــةمي م ــتووري عَيراق (ي دةس
هةميشةيي، هةروةها ثَيشَيَلكردني سةروةري دةرةكي دةسةاَلتةكاني حكومةتي فيدراَلي بَي، ئةوة بـة بـِرواي   
ــةِرَيزان و        ــةفةرةكةي ب ــاتووي س ــت ه ــةجنامي بةدةس ــاري و ئ ــاكؤكي داواك ــةَل ن ــة لةط ــةرق نيي ــي ف ــن هيض م

َلةندا، بة هةمان مقياس، بة هةمان ثَيوةر نـا تـةبان، تةبعـةن لةطـةَل     شاندةكةي ثةرلةماني كوردستان بؤ هؤ
دةست خؤشيمان جارَيكي تر، هاوكات بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلـةمان لـة سـةرداني نَيـردراو و قونصـوليةت و      

داواي ثشـتطريي   ،نَيردراوي نةتةوة يةكطرتووةكان و هةر وةفدَيك كة سةرداني ثةرلةماني كوردستان دةكـات 
ارمةتي سةربازي دةكات بؤ هةرَيمي كوردستان، خؤ ئةطةر ئَيمة ثابةند بني بة دةستوور هَيشتا هـةرَيمي  و ي

كوردستان بةشَيكة لة دةوَلةتي عَيراقـي، ئةطـةر ثابةنـد بـني بـة دةسـتوور، بـةاَلم مـن دةسـت خؤشـيتان لـَي            
ن ثـَي كـردووة بـةردةوام بـن     دةكةم هيوادارم ئةو حاَلةتة بةهةند وةرطرتنة دؤخة نةتةوةييـةي كـة دةسـتتا   

لةســةري، ئةمــة نةبَيتــة حاَلــةتي بانَيكــة و دوو هــةوا لةمةســةلةي ثاراســتين ســةروةري دةركيــدا، هــةر لــةم  
ثةرلةمانةدا لةم وةرزة تةشريعية، لة وةرزي تةشريعي ثَيشرتيشدا دوو ياسا دانراون كة هةموومان دةنطمـان  

اومان نـةطرتبَيت بايـةخي سـةروةري نـاوخؤيي دةسـةاَلتي      ثَيداون، فةخري ثَيـوة دةكـةين، ئـةوةي لةبـةر ضـ     
كــة مةبةســتمان ي راثرســي و هةَلبــذاردني كوردســتان، فيدراَليــة، هــةر دوو ياســاكان ياســاي كؤمســيؤني بــاالَ 

كـة مةبةسـتمان    ،باشووري كوردستان بووة، لةطةَل ياساي ناساندني هةَلةجبة بة ثايتةخيت ئاشيت كوردسـتان 
وري كوردستان بووة، سةروةري دةرةكي بريتيية لة خؤيةوة ئـةو مـاف و دةسـةاَلتانةي    بة هةمان شَيوة باشو

كــة دةوَلــةت لــة كؤمةَلطــةي نَيودةوَلةتيــدا ثيادةيــان دةكــات، وةك مــايف ئةنداميــةتي لــة رَيكخــراوة نَيــو           
تننامة، ضوونة دةوَلةتيةكان، بةشداري لة كؤبوونةوةي طؤنطرة نَيودةوَلةتيةكان، طرَيداني ثةناننامةو رَيكةو

ــابووري و        ــاني و ئ ــة بازرط ــةروةها ثةيوةندي ــر، ه ــةتاني ت ــةَل دةوَل ــة لةط ــي ئازادان ــدي ديبلوماس ــاو ثةيوةن ن
كردني هاوواَلتيان لـة دةرةوة و ثاراسـتنيان، ثرسـيارةكةي    ضاودَيريرؤشنبرييةكان لةطةَل مايف بةدوا داضوون 

كوردستان خؤيان لة كام لةم ضـاالكي و فةعالييـةت و   من لَيرةدا ئةوةية دامةزراوة دةستووريةكاني هةرَيمي 
ثيادةكردني دةسةاَلتةكاندا ثاراستووة، بة دةست خؤشييةوة، بة ناوي ثاراستين سةروةري دةرةكي، تـا ئَيسـتا   
ئةمة ببَيتة لةمثةر لةبـةردةم بـة فـةرمي ناسـاندني كانتؤنـةكاني رؤذئـاوا، بَيطومـان بـة دةسـت خؤشـييةوة           

تانة لةاليةن دامـةزراوة دةسـتووريةكاني هةرَيمـةوة ثيـادةكراون، سـةروةري نـاوخؤيي و       زؤربةي ئةم دةسةاَل
دةرةكي دوو رووي دراوَيكن، كة ضي لة رووي واقيعييةوة ئَيستا لة دةوَلةتي عَيراقيدا شتَيك نةماوة بة ناوي 

ةســتدا وااَليــة و ســةروةري نــاوخؤيي، دةوَلــةتاني ئيقليمــي و هاوثــةنانان هــةموو خــاكي عَيراقيــان لةبــةر د 
تةراتَيين تَيدا دةكةن، ئامساني عَيراقيش كةس لَيي ناثرسَيتةوة، جـا تَيناطـةم ئـةم ثةرؤشـييةي ثةرلـةماني      
كوردستان بؤ سةروةري عَيراق لة ضييةوة هاتووة؟ بة خؤش حاَليةوة دةيَلَيم لة   دةوَلةتَيكي فيدراَليدا لـة  



 142 

ن و نَيردراوةكـان سـةرداني ثايتـةخيت ناوةنـد دةكـةن و دواتـر       ئةزموونةكاني دونيادا كاتَيـك سـةرؤكي واَلتـا   
وةك ســةرداني دةوَلــةتَيكي تــر، وةك ثَيويســتيةكي حــةمتي دةضــنة ســةرداني هةرَيمــةكان، جطةلــة هــةرَيمي  
كوردستان كة تايبةمتةندي و قورسـايي سياسـي خـؤي لـة ناوضـةكةدا هةيـة، لـة رووي واقيعييـةوة خـاوةني          

ــةي    ثةيوةنــدي و ئيقليمــي و ن ــةتي خؤيــةتي، بــة مــةش واَلتــان و نَيردراوةكــان نــا راســتةوخؤ مامةَل َيودةوَل
ــةتي لةطــةَل دامــةزراوةكاني هةرَيمــدا دةكــةن، رةنطــة ئــةوةي دةقــا و دةق بــؤ     دامــةزراوةي دةســتووري دةوَل

نةي دةوَلةتي فيدراَلي دروستة لة رووي واقيعي و ثراكتيكةوة لة هةرَيمي كوردستاندا زةمينةيةكي راسـتةقي 
نةمابَيت، خؤش بةختانة نا راستةوخؤ خاوةني هةموو دةسةاَلت و ثَيطةيةكني كة هيضي لة دةوَلـةت كـةمرت   
نييــة، دوا قســةم ئةوةيــة كــة تةنانــةت لــة دةوَلةتــة فيدراَليــةت و توندوتؤَلةكانيشــدا شــتَيك نييــة بــة نــاوي 

اري دةكــات كــة كــام دةســةاَلت و ســةروةري دةرةكــي رةهــا بةمانــة تةقليديةكــةي، بــةَلكو ئــةوة دةســتوورة ديــ
ســةالحيةت رَي ثَيــدراوة كــة ئةمــةش قةدةغةيــة، دةســةاَلتي حةســري ناوةنــدة، ضــونكة لــة نــاو ياســاي نَيــو  
دةوَلةتيدا سةوابت لةو رووةوة نيية، بةَلكو ئةركَيكة كة بة دةستووري فيدراَلي سثَيردراوة، بؤيـة ئةطـةر لـة    

عَيراق وردبينةوة دةطةينة ئةو بِروايةي كة سةروةري دةرةكي دةقة دةستووريةكاني دةستووري هةميشةيي 
(ي فةقــةرةي 121(ي بِرطــةي يةكــةم لةطــةَل مــاددةي )110عَيــراق رَيذةييــة، نــةك رةهــا، بــؤ منوونــة مــاددةي ) 

ضوارةمدا ئةطةر بةراورد بكرَيـت، لـة كؤتاييـدا مـن داوا دةكـةم و ثَيـداطريي لةسـةر نـاوةِرؤكي ئـةو ياداشـتة           
بـة  ئـةوةي تـر   ( ثةرلةمانتارةكة ثَيشكةشيان كردووة كة يةكَيكيان ئةجنامـداني كؤبوونةوةيـة،   63دةكةم كة )

فةرمي ناساندني كانتؤنةكان بوو بةو سـيغة ياسـاييةي كـة دةكـرَي لـة ئَيسـتادا بـؤ ئـةم دؤخـة بكرَيـت، زؤر           
 سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

لـة مةسـةلةي دان ثَيـداناني بـة      ،ة خاَلَيك دةكةم باسـي هةَلوَيسـيت ثةرلـةماني كوردسـتان كـرا     تةنها ئاماذة ب
ــةو       ــاوتوَيي ئ ــةمِرؤ ت ــةبوو، ئ ــةي ن ــَيش وةخت ــتَيكي ث ــتان هةَلوَيس ــةماني كوردس ــاوا، ثةرل ــةكاني رؤذئ كانتؤن

هةَلوَيسـت ديــاري   مةسـةلةية دةكــرَي، يـةعين ثةرلــةماني كوردسـتان ئَيوةنــة، لَيـرة بِريــار دةدرَيـت، لَيــرةش     
دةكرَيت، هيض هةَلوَيستَيكي تـر نـةبووة بَلَيـي ئامـاذةي ثـَي بكرَيـت، خاَلـة نيزامييـةكان، سـَي خـاَلي نيزامـي            

 هةية؟ بةَلَي، فةرموو بةكورتي كاك د.فرست.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ثةرلةماني كوردستان بة ياسايةك دةستةيةكي 1992) (ي ساَلي1بة ثَيي ماددةي )شةشةم( لة ياساي ذمارة )
بااَلي سةربةخؤ ثَيك دةهَينرَيت بؤ سةرثةرشيت هةَلبذاردنةكان و بةِرَيوةبردني كارةكاني هةَلبـذاردن، ئـةوة   

( كـة دةسـةاَلتي حةسـريةكاني    110(، ئـةوةي لةبـةر دةسـتمداية دةسـتووري عَيراقيـة مـاددةي )      1992لة ساَلي )
لادي تَيدا هاتووة، لة هيض جَيطايةك لةو بِرطانة رَيطـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان نـةطرياوة كـة       حكومةتي ئيتي

كؤمسيؤني هةَلبذاردن و راثرسي سةربةخؤي هةبَيت، بؤية   بة ناساندني ثارَيزطاي هةَلةجبة بة ثايتةخيت 
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اردن نـاكرَي بـؤ موقايـةزة    ئاشيت لةطةَل رَيزي زؤر بؤ قسةكاني بةِرَيز د.رَيواز، مةسةلةي كؤمسـيؤني هةَلبـذ  
كـة ئَيسـتا ئَيمـة هـةموومان هاوسـؤزين دَيـني ئـةو هـةنطاوة          ،كردن و موقارةنة كردن لةطـةَل حاَلـةتَيكي تـر   

ياساييةيانةي كة ئةوةي من دةيَلَيم تةواو نوقتـةي نيزامييـة، لةبـةر ئـةوةي ئـةوة ياسـا لـة بةردةسـتمداية،         
ثشت ئةستوورة بة دةقي ياسايي كـة بـؤ    ،سي دروست كردووةيةعين ثةرلةمان كؤمسيؤني هةَلبذاردن و راثر

( بة هيض شـَيوةيةك هـيض رَيطريـةكي    110جةنابتم خوَيندةوة، هةروةها ئةوةش دةستووري عَيراقي ماددةي )
ياساييمان نيية، بؤية ناكرَي ئَيمة لة ثَيناوي ئةوةي دَيني شةرعيةت بدةينة حاَلةتَيكي تر كؤمةَلَيك ياسـا و  

لـةو ثةرلةمانـة هَيناومانـة بـَيني مةسـلي بكةينـةوة، يـان موالحـةزاتي ياسـايي لةسـةر دروسـت             هةنطاو كـة 
 لةطةَل داواي لَيبووردمن بؤ د.رَيواز، زؤر سوثاس. ،بكةين

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 خاَلَيكي تر نيزامي هةية؟ ئَيظار خان فةرموو.
 يم حسني:بةِرَيز ئَيظار ابراه

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من لة كاتي خؤم قسةكامن دةكةم، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةِرَيز د.ظااَل فةرموو.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ني ئةو كانتؤنانة هيض قسةيةكي لةسـةر ناكرَيـت، بـةاَلم    ة جَيطاي ثرسيارة ئةوةية كة واقيعي بووئةوةي لَير
قسة لةسةر ئةوةية ئايا ئةو جيهةتةي كة داواي لَيكراوة ئيعترياف بكـات شةخصـيةتي دةولـي هةيـة، توانـاي      
ــواز      ئيعــترياف كردنــي هةيــة، يــاخود نــا؟ ثرســيارةكة لَيرةدايــة كــةس طومــاني لــةودا نييــة كــة بــةِرَيز د.رَي

ا دةستووري وةصف كرد، ئَيمة لة رووي واقيعييةوة لةوانةيـة كانتؤنـةكان شـةرعيةتيان    كانتؤنةكانيشي بة ن
ثَي بدةين و زؤر بة شةرعي وةصفيان دةكةين، لةبةر ئـةوةي هـةَلقوواَلوي طـةلن لـة رؤذئـاواي كوردسـتاندا،       

ة شةخصيةتي بةرامبةر ئايا كة ثةرلةماني كوردستان اليةنيبةاَلم ئةوةي ثرسيارةكة دروست دةكات ئةوةية 
دةولــي هةيــة و دةتــوانَي ئــةو كــارة ئــةجنام بــدات؟ ئيعــترياف بكــات بــة دةوَلــةتَيك كــة خــاوةني ســةروةري و 
سيادةي خؤيةتي، بؤ مةسةلةي هاوكاري و ثشتيواني نَيو دةوَلةتي كاتَيك كة وةفدي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان   

ري عَيراقي نيية، بةَلكو بـة ثَيـي مـاددةي    ضوون بؤ هؤَلةندا كارةكةي بة هيض شَيوةيةك ثَيضةوانةي دةستوو
دةوَلةت ئيلتيزام دةكات بة موحارةبة كردني ئريهـاب بـة   )(ي بِرطةي دووةم لة دةستووري عَيراقي دةَلَيت 7)

، ناوي دةوَلةتي هَيناوة، واتة لة ضوار ضـَيوةي دةوَلـةتي عَيراقـدا حكومـةتي هـةرَيمي      (هةموو شَيوةكانييةوة
ــةتي ئي  ــتان، حكوم ــةر     كوردس ــر ه ــاتي ت ــادي، موئةسةس ــةماني ئيتيل ــتان، ثةرل ــةماني كوردس ــادي، ثةرل تيل

هةموويان دةتـوانن بةشـداربن و داواي كؤمـةك و هاوكـاري بكـةن لـة موحارةبـةكردني مةسـةلةي ئريهابـدا،          
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لةسةر مةسةلةي سةربةخؤبوونيش قسةكرا، ئةوةشيان هـةر كـارَيكي دةسـتوورية، لةبـةر ئـةوةي يةكـةميان       
ةي ثَيداوة، دووةميان هةموو قانونييةك دةبَي جياوازي بكـات لـة نَيـوان دوو بابةتـدا ئةويشـيان      ديباجة رَيط

( بـاس لـة   140( بـاس لـة ئيختيصاصـات دةكـات، بـةاَلم لـة مـاددةي )       110مةسةلةي ئيختيصاصـة، لـة مـاددةي )   
ــتؤي ئة      ــة ئةس ــة دةكةوَيت ــة ئيلتيزامةك ــةي ك ــةو جيهةت ــة ئ ــيارةكة ئةوةي ــات، ثرس ــزام دةك ــاتو  ئيلتي ــةر ه ط

ئايا دةتوانَي ئيلتيزامةكـة جَيبـةجَي بكـات     ،ئيلتيزامةكةي جَيبةجَي نةكرد، ئةو جيهةتةي كة خاوةني مافة
 ياخود نا؟ ئةوة بةجَي دَيَلني بؤ ياساييةكان كة جةوابةكةي وازح و روونة، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ةِرَيز د.ظااَل، هةر ضةندة ئةمة روونكردنةوة بـوو، نوقتـةي نيزامـي نـةبوو، بـةِرَيز د.رَيـواز       زؤر سوثاس بؤ ب
 فةرموو.

 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من دةزامن بة طوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤ من حةقي ئةوةم نيية جةوابي هاوِرَييةكامن بدةمةوة، بـةاَلم مـن لـة    
يةوة قسةم لةسةر ئةوة كردووة كة لة بااَل تـر لـة بنـةما دةسـتوورييةكان شـةرعيةت دةدات بـة       رووي قانوني

كانتؤنةكان ئةويش مايف رةواي ضارةي خؤ نووسينة، كةواتة لة قةناعةتي منـدا مـايف ضـارةي خـؤ نووسـيين      
يةك، حةز ناكـةم وا   خةَلكي ئَيمة لة رؤذئاوا بااَل ترة لة ثِرةنسيثة دةستوورييةكاني دةستووري سوريا ئةمة

ــَيم ئــةوان ثشــت ئةســتوورن و رةوايــي وةردةطــرن لــة      ــَيم نــا دةســتووري، مــن دةَل لَيكبدرَيتــةوة كــة مــن دةَل
ثِرةنسيثَيكي بااَل تر لة ثِرةنسيثة دةستوورييةكان كة مايف ضارةي خؤ نووسيين ميللةتةكةمانـة لـة رؤذئـاوا،    

اذةم ثَيدان، من يةكيك بووم لةوانة كة دةنطـم ثَيـداون،   سةبارةت بة قسة كردن لةسةر هةر دوو ياسا كة ئام
بةاَلم ئَيمة بة ئةنقةست وشةي هةرَيمي كوردستامنان لَي كردةوة وةكو ثةيامَيك بـؤ ناوةنـد و بـؤ دونيـا كـة      
ئَيمة ميللةتَيكني و ثةرلةمانَيكني دةمانةوَي وردة، وردة هةنطاوةكان بةرةو سةربةخؤيي بنَيني، من بة هيض 

ةك نةم وتووة بايي ئةوة ئيـدراكي سياسـي... باسـم لـةوة نـةكردووة كـة ئَيمـة حـةقي ئـةوةمان نييـة           شَيوةي
كؤمسيؤني هةَلبذاردن دامبةزرَينني، بةَلَي، حةقمانة، هةروةها مومارةسـةي حـةقَيكي دةسـتووري خؤمامنـان     

ســي نةتــةوةييمان، كــردووة، بــةاَلم وشــةي هــةرَيمي كوردســتامنان لــَي البــردووة بــة ئةنقةســت لةبــةر ئيلسا 
سةبارةت بةوةي كة دةوَلةت بؤي هةية موحارةبةي ئريهاب بكات، مادام ئَيمة لةوَيدا وةكو دةوَلةت ناسراوين 
كة ضووين موحارةبةي ئرياهامبان كردووة وةكو ضةند جارَيك وتوومة دةسـتتان خـؤش بَيـت، كةواتـة مـادام      

ا شةِر لة دذي ئريهاب بةِرَيوة دةضَيت، فةرموون ئةطةر لةبةر ئةوةي لة رؤذئاو ،ئَيستاش هةر ئةو دةوَلةتةين
هيضـمان ثــَي نــاكرَي بــا ئــةو شـةِرةي كــة لــة رؤذئــاوا بــةِرَيوة دةضـَيت لــة دذي داعــش بــة شــةِري بةرةيــةكي    
بناسَينني، كة بـةرةي هـةموو خـةَلكي كوردسـتانة لـة بةرامبـةر داعشـدا، مـن تةئكيـد دةكةمـةوة لـة قسـةي             

ش بَيت، بةاَلم من حةز ناكةم لَيكدانةوة بؤ قسةكامن بة جؤرَيك بكرَي كة من خـؤم  هةظاَلةكامن دةستيان خؤ
 وام نةوتووة، زؤر سوثاس.
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ئةوةش خؤي روونكردنةوة بوو، نوقتةي نيزامـي نـةبوو، ئومَيـدةوارم ئـةوةي بـةِرَيز كـاك بـةهزاد نوقتـةي         
 ت؟ فةرموو.نيزامي بَي

 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لـة دةسـتووري عَيراقـا فيـدراَل، يـةعين مـايف دةدةتـة عَيراقـَي و         108ماددةيـا )  اواللة منيش هةر بؤ تةئكيد
هـةي لـة    وةكي ضاوا مـة ئةجنومـةنا بااَليـا دادوةري    ،هةرَيما كوردستانَيش هةر دةستةيةك بَيتة دامةزراندن

هةرَيما كوردستانَي، ذبةر هةندَي راسيت ئةوة نبيتة جَيهـي خـياليَف كـو مـة ياسـايةك دةرخسـتية كؤمسـيؤنا        
بااَليا هةَلبذاردن و راثرسيَي، ضونكة راسيت ئةظ وةفدَي ضووة دةرظة بؤ راثرسـي و طشـت ثرسـيا سـكوتَلةندا     

سةدم لَيرة ثةرلةمانَي مة دةظَيـت ئـةظ خيالفـة    ضةند ديدار كرنة بة راسيت ظَي طاظَي راثؤرت ئامادةية، مةخ
بة   شَيوةيةكي نةبيت، حةتا لَيكدانةوةش بؤ ظَي خياليَف نةبيت، بؤ؟ ضونكة بـؤ مـة ديـار بـي )ثةرلـةمانَي      
كةتةلؤنيا، ثةرلةمانَي سكوتَلةندا( ئةون بزوَينةر و دافعَيت سةرةكي كو بؤ سـةربةخؤيا ظـان هـةرَيما راسـيت     

ر هةندَي لة هةرَيما كوردستانَيش بة قةنةعةتا مـن بـة تايبـةتي لـة ثةرلةمانَيـدا دظَيـت       دةينة وجودَي، ذبة
هيض وةكي طوتي لَيكدانةوةي جياوازيش نةبن بؤ ظَي مةسةلةي، وةكي طوتي هاو دةنطيـةك و هـةمي ثَيكظـة    

 زؤر سوثاس.( من ئاماذةي ثَي بكةم، 108بؤ ظَي مةسةلةي بةرةو ثَيشظة بةين، ذبةر هةندي ئةظ ماددةيا )
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:مَيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ئةظــة ذي روونكردنــةوة بــوو، هــةر ضــةندة روونكردنــةوةي بــاش بــوون، ثَيويســت بــوون، بــةِرَيز كــاك فــائق  
 فةرموو.

 رسول: مصطفىبةِرَيز فائق 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طفتوطـؤكردني هـةر بابـةتَيك لـة نـاو ثةرلةمانـدا ناكرَيـت         ئةمـةيان نوقتـةي نيزامـي بَيـت، ديـارة     هياوادار(  
بكرَيتة طفتوطؤي نَيوان دوو كةس، ئةمة دةبَيتة مونازةرة، ضـونكة مـن دَلنيـام ئَيسـتا د.ظـااَل وةاَلمـي هةيـة،        

 ناكرَي ئَيمة طوَي بطرين و دوو كةس موناقةشة بكةن، ثَيمواية ئةمةيان نوقتةي نيزامي بوو، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:جعفر ابراهيم ئَي بةِرَيز

راست دةكةي، نوقتةي نيزامي بوو، دةست خؤش، ئومَيدةوارين لةمةو دوا نوقتةي نيزامي، نوقتةي نيزامي 
بن، ضةندين جارة تةئكيـدمان كردؤتـةوة ثَيـداطريي بكـةن زؤر طرنطـة بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان، هةنـدَيك          

راسيت لةم بوارةدا باشة طوَيمان لَي ببَيت، بةاَلم نةك وةاَلم دانةوة، ئَيستا دَيينة روونكردنةوةي ياساييش بة 
 سةر ئةوةي يةك بةِرَيزي تر وةردةطرين، دواتر ثشوويةك وةردةطرين، بةِرَيز د.فرست صؤيف فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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كردم نوقتةي نيزامي بوون، ضونكة ثشـتم بةسـت بـة نةصـي قـانون،      تةئكيد دةكةمةوة ئةو قسانةي ثَيشرت 
تةبعــةن جــارَيكي تــر دةســت خؤشــي لــةو هاوِرَييــة بةِرَيزانــةمان دةكــةين كــة مانــدوو بوونيــان كَيشــاوة، بــة  
نوَينةرايةتي هةموومان ضوون، ماندوو نةبن، بةخَير بَينةوة، بةر لةوةي كة باسي كؤبانَي بكةم هةر لةسةر 

دةمـةوَي داوا لـة خؤمـان بكـةم وةكـو ثةرلـةماني        ،لةسةر ئةو دؤخةي كة لة رؤذئاوا دروست بـووة  كؤبانَي و
( مةرجةعي ئةساسني بـؤ يـةكال كردنـةوةي ملمالنـَي     1992(ي ساَلي )1كوردستان، ئَيمة بة ثَيي ياساي ذمارة )

( ثةرلـةماني  2005َلي )(ي سـا 1سياسييةكان يان ثرسة ضارةنووسسـازةكان، هـةروةها بـة ثَيـي بِريـاري ذمـارة )      
كوردستان مةرجةعي بِرياردانـة بـؤ ثرسـة ضارةنووسسـازةكان، ئَيمـة ثَيمانوايـة ئَيسـتا طـةلي كوردسـتان لـة           
هةموو ثارضةكان و بة تايبةتي لة باشوور و رؤذئاوا بة دؤخَيكـي زؤر ضارةنووسسـازدا تَيثـةِر دةبَيـت، بؤيـة      

َيتــة ضــةقي ملمالنَييــةكان، خــوا نةخواســتة ملمالنَيــي  بــة هــيض شــَيوةيك نــاكرَي ثةرلــةماني كوردســتان بب 
سياسيية الوةكييةكان بة نوَينةرايةتي حيزبةكان لَيرة بةِرَيوة ببةين، بؤية ئَيسـتا لـة هـةموو كاتَيـك زيـاتر      
بةرثرسياريةتي ثةرلةماني كوردستان طةورةتر و طرنط ترة كة بة رؤَلي مَيذوويي خؤمان وةكو مةرجـةعي  

ــا  ــة ضارةنووسس ــت،      ثرس ــةورة بَي ــان ط ــتني، دَلم ــازةكان هةَلبس ــة ضارةنووسس ــةر ثرس ــاردان لةس زةكان و بِري
ملمالنَييةكان بةالوة بنَيني، زؤر خؤش بةختيشم، خؤشلاَليشم كة ئةمِرؤ دةبينم جؤرَيك لة هةسـت كـردن   

بــةم  بــة بةرثرســياريةتي نيشــتيمانيي لــةم هؤَلــةدا دةبيــنني، تةمــةننا دةكــةم ئــةم كؤبوونةوةيــة تــا ئــةخري
شــَيوةية، بــةم بةرثرســياريةتة بــةِرَيوة بضــَيت، كاتَيــك كــة قســة لةســةر كؤبــانَي دةكــةين خــوَيين كؤبــانَي و   
كارةســاتي كؤبــانَي و طـــةورةيي كؤبــانَي، يــةعين هـــةموومان لةســةري كــؤك بـــني و بــة هــيض شـــَيوةيةك         

ة رةنــط نةداتـةوة، هــةروةها   ملمالنَييـةكان كـة دوَيــيَن لـة دةزطاكـاني راطةيانــدن و لةمانـة دةمــان بـيين لَيـر       
هةموومان لةسةر وةرقةيةكي هاوبةش رَيك بكةوين، خاَلي دووةم: داوا لةاليةنة كوردستانييةكاني رؤذئاواي 
كوردستان دةكةين كة ئةمِرؤ لـة هـةموو كاتَيـك بـؤ ئـةوان ضارةنووسسـازترة كـة ملمالنَييـة الوةكييـةكان و          

ضــوار ضــَيوةي بةرةيــةكي كوردســتاني كــؤ ببنــةوة، بــة يةكــةوة   ملمالنَييــة ناوخؤييــةكان بــةالوة بنــَين لــة  
ةن، بة يةكةوة ئةم ثرسة ضارةنووسسـاز و ئـةم دؤخـة    كبةرامبةر تريوريستان و بة يةكةوة ئيدارةي ئةوَي ب

ضارةنووسسازة بةرَي بكةن، خاَلي سَييةم: ئةوةية وةكو هاوِرَييةكانيشم باسيان كرد مايف ضارةي خؤنووسـني  
ِرةنسيثةكاني ياساي نَيو دةوَلةتي، لـة ميسـاقي نةتـةوة يكطرتووةكـان، لـة زؤربـةي ثةناننامـةو        يةكَيكة لة ث

عةهدةكاني نَيو دةوَلةتي، لة سةدان و دةيـان بِريـاري جـةمعي عامـة و ئةجنومـةني ئاسـايش و مةحكةمـةي        
ةوَلـةتي ئـامر، ئَيمـة    عةدلي دةولي و مونةزةماتي ئيقليمي باسي لَيوة كـراوة، بؤيـة بؤتـة ثِرةنسـثَيكي نَيـو د     

لَيرة وةكو ثةرلةماني كوردستان تةئكيد لةسةر مايف طةلي رؤذئاواي كوردسـتان بكةينـةوة لـة ديـاري كردنـي      
ضارةنووسي خـؤي، خـاَلَيكي تـر: ئَيمـة وةكـو ثةرلـةماني كوردسـتان، هـةروةها داواش بكـةين لـة حكومـةتي            

اسييةكاني رؤذئاواي كوردسـتان هـةر ديفاكتؤيـةك    هةرَيمي كوردستان كة طةلي رؤذئاواي كوردستان، هَيزة س
يان هةر يةكَيكي بةِرَيوةبردني ئيداري لة رؤذئاواي كوردستان بؤ خؤيان بة شـياو دةزانـن و بِريـاري لةسـةر     
ــةو        ــةين، ئ ــتطرييان بك ــةين، ثش ــدا بك ــةرمي لةطةَل ــةي ف ــتان مامةَل ــةماني كوردس ــة ثةرل ــرة ل ــة لَي دةدةن ئَيم
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(، 2003( تـا سـاَلي )  1992بةِرَيوةبردن هةمان بووة بة تايبةتي لـة قؤنـاغي سـاَلي )    تةجروبةي كة ئَيمة لة خؤ
(ة، بةاَلم حاَلةتَيكي ديفاكتؤ بوو، ئَيمة 688ئةطةر ضي ثاَلثشتيش بوو بة بِريارَيكي نَيو دةوَلةتي كة بِرياري )

ؤ ئـةوةي دةرطـا دانةخـةين    هةوَلدةدةين بةو ئةزموونةي هةمانة ثاَلثشتيان بكةين، بةاَلم وةكو باسم كـرد بـ  
لةوةي كة طةلي رؤذئاواي كوردستان لة داهاتوودا لةوانةية لة ذَير ناوي كـانتؤن نـا، لـة ذَيـر نـاوَيكي تـر، لـة        
ذَير ناوي هةرَيمَيكي فيدراَلي، لة ذَير ناوي ئيقليم هةر ناوَيكي تـر بـؤ ئـةوةي ثةرلـةماني كوردسـتان دةرطـا       

تةنها بة ناوي كانتؤن، ئَيمة بَلَيني لة ثةرلةماني كوردستان ثاَلثشيت لة لةسةر رؤذئاواي كوردستان دانةخات 
يان ديفاكتؤيةك دةكةين كة طةلي رؤذئاوا بة شياوي دةزانـَي ثَيـي    ،هةر شَيوازَيكي خؤ بةِرَيوةبردني ئيداري

ة، لـة نيزامـي   ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان مامةَلـةي لةطـةَل بكـةين و بيناسـَينني، ئَيمـة ثَيمـان باشـ        ،باشة
ثةرلـةماني دونيــاش ئةمــة هةيــة، بؤيـة جــارَيكيش لــة ثةرلــةماني كوردسـتان ئةمــة مومارةســة كــراوة ثَيــي    
دةطوترَيت جةلةساتي ئيستيما(، وا باشة لـة هـؤَلي ثـةناطريي وةفـدَيكي عـةفرين و كؤبـانَي و جـةزيرة بـَين         

بردن لـةم شـوَينانةدا، ئةنـداماني بـةِرَيزي     روونكردنةوة و زانيارنان ثَي بـدةن لةسـةر شـَيوازي خـؤ بـةِرَيوة     
ثةرلةمانيش و فراكسيؤنةكانيش ئامادةبن كة ئةمة شـَيوازَيكي زؤر موتةبةعـة لـة ثةرلـةماناتي دونيـا ثَيـي       
دةطوترَيت جةلةساتي ئيستيما(، ئةمةش خؤي لة خؤيدا وةكو هاوِرَييةكانيش باسيان كـرد جؤرَيكـة لـة دان    

ثَيشــوازي كــردن لــة هــةر شــَيوازَيكي بــةِرَيوةبردن كــة ئــةوان بيانــةوَي، زؤر    ثَيــداناني زومــين، جؤرَيكــة لــة
طرنطيشة، نامةوَي قسةي هاورَييةكامن دووبارة بكةمةوة، بةاَلم ئَيستا كاتي ئةوةية لَيرةوة لةم مينبةرةوة لة 

خؤيان ببيـنن لـة   ثةرلةمان داوا لة جاليةي كوردستاني و لة هةموو واَلتاني دونيا بكةين كة رؤَلي مَيذوويي 
رَيطاي خؤثَيشاندان و لة رَيطاي فشارخسنت، هةموو ئةو رَيطايانـةي كـة بـة باشـي دةزانـن لةسـةر كؤمةَلطـةي        
ــرا بكــةن بــؤ ثاَلثشــيت كردنــي كؤبــانَي و دةربــازكردني لــةو      ــةتي بــؤ ئــةوةي جوولةيــةكي زؤر خَي نَيــو دةوَل

واوي بةشي زؤري خاَلةكاني راثؤرتةكةي ليذنةكـة  مةينةتييةي كة تَييدا كةوتووة، ئةوةي تريان ثاَلثشيت تة
و قسةي هاوِرَيية بةِرَيزةكامن دةكةم لة دؤخي ئاوارةكان، لة طةياندني كؤمـةكي سـةربازي و لـة هـةموو ئـةو      

 خااَلنةي تر، زؤر سوثاس.
 
 

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ــتيما    ــَيكي نيش ــانَي ثرس ــي كؤب ــارة ثرس ــةردةوام دةبــ   دي ــنت و ب ــان ثَيويس ــة، طفتوطؤك ــة دواي نيني طةورةي  ل
 وةرطرتين ثشوويةكي يةك كاتذمَيري، تا ئةو كاتة رةفعي دانيشتنةكة دةكةين.

 دانيشتين دووةم
 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ةينـةوة، بـةردةوامني   بة نـاوي خـواي طـةورة، دانيشـتنةكةمان بـة نـاوي طـةلي كوردسـتانةوة دةسـت ثـَي دةك          
دانيان بـؤ كؤبـانَي، داوا لـة    رلـةماني كوردسـتان سـةبارةت بـة سـةر     لةطفتوطؤكردن لةسةر راثؤرتي شـاندي ثة 

شاندي ثةرلةماني كوردستان دةكةين كة بؤ بةدوا داضووني بارودؤخةكاني كؤبانَي ثَيكهَينرا بوو بَينـة سـةر   
 ك دلَير فةرموو.سةكؤ بؤ بةردةواميدان بة طفتوطؤكردن، بةِرَيز كا

 )دلَير ماوةتي(: مصطفىبةِرَيز دلَير 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ــتةو          ــةردةوام و دةس ــةِرَيكي ب ــة ش ــتان ل ــووري كوردس ــة باش ــةند مانطَيك ــةمان، ض ــداماني ثةرل ــةِرَيزان ئةن ب
اوارةيي و يةخةداية لة بةرامبةر دِرندةترين دووذمندا خؤمان راطرتووة، دةيان شةهيد و سةدان بريندار و ئ

وَلـةتي ناوةنـدي كَيشـةمان هةيـة،     ماَل وَيرانييةكي زؤرمان بةسةردا هاتووة، جطةلةوةي بـةردةوام لةطـةَل دة  
سارمان لةسةر بووة، بةاَلم لة شةِري كؤبانَي هةموومان جةسـتةمان لَيرةيـة و رؤمحـان لـة كؤبـانَي بـووة،       حي

براوةية، كؤبانَي بؤماني سـةملاند طـةر كـار لةسـةر      دةركةوت كؤبانَي بطريَيت يان نةطريَيت سةركةوتووبووة و
ئريادةي تاكي كوردي ئةم هةرَيمة بكرَيت هيض هَيزَيك نيية و نـاتوانَي روو بـةِرووي بَيتـةوة، ذنـاني كؤبـانَي      
كارَيكيــان كــرد بــة داعــش كــة بؤتــة جَيطــاي ســةر ســووِرماني دونيــا، مةزلوميــةت و بــَي كةســي كورديشــيان   

طري و موقاوةمةتي نةبيسرتاو، كؤمةَلةي نَيو دةوَلةتي لةم كاتةدا لـة تاقيكردنةوةيـةكي   ثَيشاندا، جطةلة بةر
قورس داية، رزطاركردني كؤبانَي نيشانةي باش دادةنَيت لةسةر سرتاتيجييةتي هاوثـةنانان، توركيـا جَيطـاي    

ن، ســــةرةجنة، ضــــةندين ســــاَلة هةوَلمانــــداوة جــــوانرت لــــة خــــؤي ثَيشــــاني خــــةَلكي كوردســــتاني بــــدةي  
بةرذةوةندييةكانيان ثارَيزراوة، بةاَلم دؤست لة كاتي تةنطانةدا دةردةكةوَيت، بة بةرضاوي توركيـاوة شـارَيك   
خةريكة قةتل و عام دةكرَيت، قسة ناكات، تةنانةت ِرَيزي هةسيت مليؤنان كـوردي واَلتةكـةي خـؤي ناطرَيـت     

ني توركيـا بـة كـةس داناثؤشـرَيت، لـة شـةِري       كة داواي هاوكاري بؤ كؤبانَي دةكةن، بؤية مةوقيفة سلبييةكا،
ــةوة،          ــاَل بوون ــنوورةكان ك ــووة، س ــةكيان طرت ــاوةوة ي ــة، دةرةوة و ن ــوار ثارض ــةر ض ــورداني ه ــش ك دذي داع
خؤثَيشاندانةكان دةري دةخةن ئةم ميللةتة ضةند زيندووة، فةرمانبـةران و خـةَلكي هـةذار و زةمحـةتكَيش     

ة بة ذيانَيكي كولة مةرطي بةرطري دةكات و سـةنطةر ضـؤَل ناكـات،    طلةييةكاني خؤيان شاردؤتةوة، ثَيشمةرط
لة مَيذوودا شك ثَي نابةم كورد وةك ئَيستا يةكطرتوو بَيت، ئةركي هَيزة ساسيةكانيشة ئةم يـةك هةَلوَيسـيت   

ا و يةك ئريادةيية طةشة ثَي بدةن، دةبَي واز لة شةِري دةروونـي يـةكرت بَيـنن، دةبـَي ملمالنَيكـاني خؤيـان دو      
ــةوة،        ــييةكاني ببينـ ــةرووي مةترسـ ــةوة روو بـ ــَي ثَيكـ ــراوة، دةبـ ــَي فرؤشـ ــةِري ثـ ــةمِرؤ شـ ــورد ئـ ــةن، كـ خبـ
بريكردنةوةيةكي تةسكة بة ثَيشانداني نا شريينةكاني تؤ خـؤم جـوان بكـةم، جوانيـةكاني يـةكرت نـةبينني و       

ة بنةماي دنوكراسـيةت و  تةنها نا شريينيةكان ببينني، دةبَي ئةوة بزانني كة تؤ نةماي منيش نامَينم، ئةم
ثَيكةوة ذيانة، داعش ضةندة ئازاري هةية ئةوةندةش كةم و كورتيةكاني دةرخسـتني، دؤسـت و دوذمـين بـؤ     
تاقي كردينةوة، بؤي دةرخستووين يةكطرتووي هَيزةكان و ثَيكةوة كار كردن و بووني موئةسةساتي كامل و 

بؤي دةرخستووين هةرَيمي كوردستان و كـورد قؤنـاغي    بووني هَيزَيكي سةربازي ثِرؤفيشناَل ضةند طرَينطة،
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شةِري تَي نةثةِراندووة، دةرفةتي داييَن دةبَي خؤماني بؤ ئامادة بكةين، دةبَي لة هةنطاوةكاني سـةربةخؤيي  
سارد نةبينةوة، دةبَي سةرجةم كؤَلةطةكاني قايم بكةين و وردة وردة كاري بؤ بكةين، بؤ كؤبانَيش سوثاسـي  

دةكةم و منيش ثشـتيواني لـة هةظةَلـةكامن دةكـةم لـةم سـَي خاَلـةدا بـؤ ئـةوةي ضـي بكـرَي بـؤ             ئةو ليذنةية 
بة تايبةتي هةوَلدان بـؤ بـة شـةرعي ناسـاندن و دان ثَيـداناني رؤذئـاواي        ،خزمةتي كؤبانَي و وةزعي كؤبانَي

يـة، بـةاَلم كـارَيكي    كوردستان، ئةم ثَيشنيارة هةندَيك رايان وايـة كـة لـة رووي دةسـتووريةوة ئيشـكالياتي هة     
ثريؤزي نةتةوةيية، حةقة ئيشي لةسةر بكرَيت، خاَلي دووةم: هـةر ضـةندة لـة مـاوةي رابـردوودا لـة رَيطـاي        
وةزارةتي ثَيشمةرطة و هةندَيك كةناَلةوة بة ضةك و تةقةمةني تـا رادةيـةك هاوكـاري رؤذئـاوا و كؤبانَيمـان      

مةنيانـة بـة قـةدةر ئـةو ثَيداويسـيت و شـةِرة طـةرم و        كردووة، بةاَلم بة راسيت دةركـةوت ئـةو ضـةك و تةقة   
طةورانةدا نةبوون، كؤبانَي ثَيويسيت بة ضةكي زياتر و طةورةتر و تةقةمةني زؤرتر هةية، ئةطةر لة رَيطـاي  
ئامسانيشةوة بَيت بة هةر كةناَلَيكدا بَيت واجبَيكة كة لةسـةرمانة بؤيـان جَيبـةجَي بةكـةين، خـاَلي سـَييةم:       

وازةي سَيماَلكا بكةينةوة بة رةمسي، ضونكة بة شَيوةي نا ياسايي هاتوضـؤ هـةر هةيـة، بازرطـاني     طرَينطة دةر
هةر دةكرَيت، بةاَلم ئةوةي لَيي سوودمةند نةبووة حكومةتي هةرَيمـة، ئةطـةر بتـوانني باشـرت رَيكـي خبـةين       

تَيكي باشة بؤ ثشتيواني سوودي باشرتي لَي دةكةين، جطةلةوةي كردنةوةي ئةم دةروازةية بة رةمسي ثاَل ثش
 كؤبانَي، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضةند جارَيك باسي دةروازةي سَيماَلكا كرا، ليذنةي ناوخؤي ثةرلةماني كوردسـتان بـةدوا داضـووني بـؤ ئـةم      
وونانةي خؤيــان ثرســة كــردووة، ئينجــا ثــَيم خؤشــة ئَيســتا ســةرؤكي ليذنةكــة دةرئــةجنامي ئــةو بــةدوا داضــ

ثَيش ئةوةي كة بةِرَيزاني تري ئةنداماني ثةرلةمان قسـة بكـةن، بـةِرَيز    وو، سةبارةت بةو دةروازةية خباتة ِر
 كاك ايوب فةرموو.

 بةِرَيز ايوب عبداللة امساعيل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بـووين، لـةوَيش ضـووينة     (سـةحةرة و ئاوةنـة  )ئَيمة وةك سةرؤكايةتي ليذنـةي نـاوخؤ دوَيـيَن لـة سـنووري      
ــَيماَلكا)دةروازةي  ــةر        (س ــرد لةس ــيارمان ك ــتني، ثرس ــة دانيش ــةعي حدوديةك ــراوي موجةم ــَي ثرس ــةَل ل لةط

ضؤنيةتي هاتوضؤ كردن و ئةو كارة بازرطانيانةي كة لةو سنوورةدا دةكرَيت، دواتر مةيدانيةن ضووينة سةر 
ثةِرنـةوة، هـةروةها هـةموو ئـةو ثرسـيارانةي كـة       ثردةكة، ضووينة سةر ئةو شوَينةي كة نةفةرةكان لَيـي دة 

ثَيويست بوو سـةبارةت بـةو دةروازيـة كردمـان، لـةو دةروازةيـةدا هاتوضـؤ زؤر ئاسـايية، كـاري بازرطـاني بـة            
 طرفتَيكتــان هةيــة، لــةثرســي طومتــان ئَيــوة   كَيشــةو طريو ئاســايي دةكرَيــت، تةنانــةت لــة شؤفَيرةكانيشــمان

كة ئةو ثـردةي كـة لةوَييـة تةحـةمولي بـاري       ،ي ئَيمة تةنها طرفتَيكيان باس كردوةاَلمياندا بؤ ئةو ثرسيارة
قورس ناكات، ئةو بارهةَلطرانةي كة بار دةبةن بؤ ئةوَي ناضار دةبن لة ثَيش ثردةكـة بارةكانيـان دابـةزَينن،    

ــنوور،          ــةر س ــةو ب ــؤ ئ ــةوة ب ــي ثةِرَينن ــةيارة ب ــَي س ــة س ــان ب ــةيارة، ي ــة دوو س ــةيارةيةك ب ــةند س ــة ض ــة ب ل
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كارمةندةكامنان ثرسي، لة خةَلكمان ثرسـي، هاتوضـؤيةكي زؤر ئاسـايي هـةبوو، هـيض رَيطريـةك لـة هاتوضـؤ         
نةبووة لةو بةرةوة بؤ ئةو بةر، كاري بازرطانيش ئاسايي هةبوو، ضةند مةوادَيكي بازرطـانيش كـة لـة ئَيسـتا     

ثرسني لة سلَيمانيةوة هاتوون، ثاكـةت و  تيجارةتي ثَي دةكرَي، هةر بؤ منوونة ئةو شؤفَيرانةي دوَييَن لَيمان 
جطةرةيان هَينابوو بؤ ئةوَي، هيض طرفتَيك، هيض شتَيكمان بةدي نةكرد، دواي ئةوة ئَيمة طةِراينةتـةوة، زؤر  

 سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيسـتا هةواَلـةكان بـةرةو    ئَيمة وا ئَيستا خـةريكى طفتوطـؤكردنني لةسـةر بـارودؤخى كؤبـانى خؤشـبةختانة       
نج طونـد لـة   ، ثَيموابَيت هةر ئةمِرؤ شةِرظانانى يةثةطة توانيويانـة ثيَـ   تئةوة دةِرؤن هةواَلى دَلخؤشكةر بطا

كـة بةِراسـتى ئةمـة     ،ِرزطـار بكـةن   (مشتةنور)، بةهةمان شَيوة شاخى طرنط و سرتاتيذى كؤبانَى ِرزطار بكةن
ةية كة تا دَيـت زيـاتر كؤمـةَلطاى نَيودةوَلـةتى لةسـةر ثرسـى كؤبـانى        جَيطاي دَلخؤشية ، ئةمة بةرهةمى ئةو

دَيتة جواب ، ئَيمةش ئةبَى ثةرلةمانى كوردستان لة هةرَيمى كوردسـتان هـةموو هةوَلـةكانى خؤمـان ضـِرتر      
 جميد فةرموو. حياة، خاتوو ردنى كؤبانَى و ِرؤذئاوا بة طشتىبكةينةوة بؤ زياتر ثشتيوانى ك

 يد قادر:بةِرَيز حيات جم
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

، سـةرى ِرَيـز و نـةوازش    ون بـة ضـوونيان و بـة ِراثؤرتةكـةوة    وَيِراي دةستخؤشيم بؤ ئةو ليذنةى كة ماندوبو
حى ِرةوانى شـةهيدانى قوربـانى ئـةم شـةِرة     ؤدادةنوَينم بؤ طشت شةهيدانى كورد و كوردستان و دروود بؤ ِر

ــرم ، دةس  ــمةرطةكا نةطريســة نــةخوازراوة دةنَي ــةبوون ثَيش ــدوو ن ــى و مان ــةِرظانان و يةكينــةكان تخؤش ن و ش
، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بـؤ  بَيت ، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ، لة خوا داوا دةكةم كة ثشتيوانياندةكةم

ئةوةى تةجروبةى شةنطالَيكى تر نةبينينةوةو جارَيكى تـر كـض و ذنـةكامنان بـةديل نـةبرَين و سـوكايةتيان       
بةرامبـــةر بـــة مامةَلـــةى نامرؤظانـــةى ضـــةكدارانى داعـــش و هـــةِراجكردنيان لـــة بازاِرةكـــانى   ،ثَينـــةكرَيت
ثَيويستةو دةبَيت هةموومان بة وريايي و هؤشيارييةوة مامةَلة لةطةَل بارودؤخةكـةدا بكـةين ،    ،كؤياليةتيدا

يــةك ِريزييــة ، ضــونكة كؤبــانى بــةِرَيزان كؤبــانى ثَيويســتى بــة هاوكــارى هــةموو اليةكمانــة ، ثَيويســتى بــة  
ثارضةيةكة لة جةستةى ئةم نيشتيمانةو جيـاواز نييـة لـة هـةر شـار و هـةر ناوضـةيةكى تـرى كوردسـتان ،          

ور لـة موزايـةدةي سياسـى و ئيعالمـى ،     وهةموو اليةك دةست لـةناو دةسـت و يـةك هةَلوَيسـت كـار بكـةين د      
داوا لـة   ،زةى كة ضوونةتة سةر سنوورى كؤبانى داهاتووةهةروةكو لة ِراثؤرتةكةى بةِرَيزانى ئةو لَيذنة بةِرَي

جــارَيكى تــر مــن لَيــرةوة داوا ئةكــةم لــة ِرَيكخــراوة نَيــو دةوَلةتييــةكان   ،ِرَيكخــراوة نَيودةوَلةتييــةكان كــراوة
بـة تةحديـدى داوا ئةكـةم ئـةو ِرَيكخـراوة مرؤييانـةى كـة كاردةكـةن لةسـةر           ،هاوكارى مرؤيي كؤبانى بكةن

داوايـان لَيدةكـةم    ،و ئافرةتـان ، لةسـةر ئـةو كةيسـانة كـار دةكـةن ئـةو ِرَيكخراوانـة جبـووَلَينن          كةيسـى منـالَ  
ئـيش لةسـةر    ،كـة ِرَيكخراوَيكـى عالةمييـة    (saving children)بةتايبـةتى ِرَيكخـراوة    ،هاوكاريـان بكـةن  

 ثاس بؤ هةموواليةك.، سوت هاوكارى منااَلنى كؤبانى بكاتئةو ِرَيكخراوة بتوانَي ،كةيسى مناَل دةكات
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، كاك ظةمان فيصل فةرموو.
 :بةِرَيز ظةمان فيصل سليم
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 .....تنَى دةسثَيكَى ئةطةر جةناباتة دةرفةت بةمن بدتن ِروونكردنةكا كورت لةسةر بابةتَيكى منيا هةى 
 ف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوس

 فةرموو لةسةر ضيية بابةتةكةت كاك ظةمان.
 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

، تنـَى ِروونكردنـا   ب ضاظى برايـةتى بـةرَى خـؤ بـدةن مـة     ، و هةمى كةسيش دَيرة وةاَلما هيض كةسةكى نينة
وئيا مة يان ذى هزرةكا مة لسةر بابةتَين ياسايي باشرت يان ذ لسةر بابةتَيكى قانونى ئةو ذى بؤ هةندَى كو ِر

دروسرت لَي بَينت زَيدة تر نينة ، ئةو ذى ديارة وةسةت ناظى ثةرلةمانيدا بةرى دةمةكا هاتة تـةرحكرنَى كـو   
هةندةك برادةران كو دةستخؤشى ظةيـة ِرادبـن دروسـتكردنا ياسـايةكى نـاظَى ياسـايَى ِريفرانـدؤمَى كـو وةسـا          

ديــاركرن ، ئــةظ ياســا  الــةفا دســتوورَى هةميشــةيي عَيراقَييــة ، ذبــةر ظــَى ضــةندَى ذى دظــَينت ظــَى      هاتــة
 ِروونكرنَى بدةم......

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ظةمان ئةمة هةَلطرى بؤ كاتَيكى دى باشرتة ، ضونكة بابةتى دانيشتنى ئةمِرؤمان نيية ، لةسةر كؤبـانى  

 بكةين ئةمِرؤ باشرتة.قسة 
 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دَى ظةطةِرم سةر هةندَى بةس سةرؤكى ثةرلةمانى ِرةنطة ِروئيا مة ثرتيا ثةرلـةمان بـؤ ضـةندَيدا ضـووبتني     
يَيـك ذ   كو ئةم وةكو ثةرلةمانَى كوردستانَى يَى سةر ناياسايي بينة هةندةك بابةتا شـؤرةت كـةين ، كـو ئـةو    

مافَيت مةية بةدى هية من هيض شتةك ذ قسةيةكى ناكةم كو بةدةر بنت ذ دستوورَى هةميشةيَى عرياقَى ، ذ 
بةر هةندَى من دظَينت تنَى دوو خـاَلَى طةلـةك طةلـةك كـورتن كـو دةركرنـا ياسـايا ِريفرانـدؤمَى بـؤ ضـى نـة            

 .... الةفى دستوورى هةميشةيي عَيراقَيية ئةو ذ بةر دوو سةبةبا..
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ظةمان ئَيستا هَيشتا ئةو ياسايةمان لةثةرلةمانى كوردستان دةرنةكردووة نةهاتؤتة ناو طفتوطؤوة....
 

 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
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رودؤخَى نووكةى ، ديارة بادتن ئةم دظَينت ئاخافتنا خؤ بكةمباشة مادام جةنابَيتة حازر نينة دةرفةتَى مة ب
ةك ِريزيــا كؤمةَلطــةها ئــةم زَيــدةتر ثَيكظــى يــ  ،كوردســتان بةهــةر ضــار ثارضــةظة ئــاخؤ خــةَلك تَيــدا نــاظنت  

، يــةك ِريزيــا اليــةنَى سياســيَيت كوردســتانَى هــةر ضــار ثارضــة كــرين بــؤ قــائيم كرنــى هةســتى   كوردســتانَى
ــةتى و طةه ــةرةكى  نةتةواي ــتانيا س ــا كوردس ــنت ئارماجن ــةروظاذيا ةش ــة    ، ب ــار بَين ــارو كِري ــدةك ك ــو هةن وَى ك

، هـةم  هةسـتى نةتةوايـةتى دَيـت الواز بيـت    ، هـةم  طـةهَى  كوردسـتانَى دَيـت تَيكضـيت    ئةجنامدان هـةم كؤمةلَ 
، ذ بـةر هةنـدَى مـة دظـَينت سـةرجنا وة بـؤ هةنـدةك        ش ئارماجنا خؤيا سـةرةكى دوركـةظنت  كوردستان ذى دَي

ــةرؤكايةتي    ــازا س ــم داخ ــنت ِراكَيش ــاودانَى دي ــتَى     ك ــةم هةس ــةميا دك ــةمانَى ه ــدامَيت ثةرل ــةمانَى و ئةن ا ثةرل
بةرثرسياريَى وة هةستَى كوردايةتيَي ظى بابةتى و كَيشَى خودان دةركـةظن ، بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمانى تـا      
دَينت هةِرةشة و مةترسى ، كارى توند و تيذى يةكِراستى خؤَين دذى ذيان و ئازادى و ثاراستنا سـةالمةتى و  

ذ بـةر كـو كاودانـةكى ضـةند ِرؤذ      ،ت و بنةما و مافى مرؤظى لبةر خـةَلكَى كوردسـتانَى طشـتيت كـةن    كةرامة
من دظَينت تنَى سةرجنا وة يـان ذى ئاطةهـداريا ثةرلـةمانَى     ،بؤريدا كو حةفتَى ظَى مةهَى ل دةظةرا مةروويدا

قسةدَين سياسى ذى من ثـَى  نةك ئيستيهزا كرنة ب   اليةنَيت سياسى و نةك   مة ،سةر ظى بابةتَى هةبيت
بةس بؤ هندَى ئةو كاودانَيـت نووكـة ئةظرؤكـة ل كوردسـتانَى دا رى ددةن ثةرلـةمان ئاطةهـدار بـينت         ،هةنة

ــاتيف ــدةن و      ،دةظــةرا ب ــك ب ــتانَى تَي ــةرَيما كوردس ــارامى و تــةناهييا ه ــيمايا ئ ــو س ــؤ هنــدَى ك ــةتى  ب ب تايب
مةَلايةتى و ظةطةهاستنَين نةضارى بكةن ، ئانكو كوشـنت  كوردستانَى تووشى هندةك نةخؤشيَين ديرت يَين كو

ذ اليَى ثةكـةكَى ظـة يـا دبيتـة ديـاردة       ،و بريندار كرنا خةَلكَى سظيل و دةظةرا باتيفا سنوورَى كوردستانَى دا
ونيطةرانى و ترس دةف خةَلكَى دةظةرَى بـةرةف زَيـدةبوونَى دضـيت سـةرةارى ظـَى ضـةندَى كـو ظـى اليـةنَى          

ئـةويش ئةوةيـة دوو    ،دةسـةَلاتةكَى شـةرعى و نـة قـانونى سـةر هـةرَيما كوردسـتانَى نينـة و         سياسى نـةهيض 
هـاوواَلتى  نـاظَى   ،نطةجنَين زؤَلم و زؤردارى لَيكريَى دةظةرا باتيفا دوو ريدانَيت جـودا دا تووشـى ناحـةقى بـ    

و سـَى طولـة دذوارى    [َى طونـدَى سـووريَى دكةظيتـة بـةر هَيرشـَين ثةكـةكىَ      25/8/2014رَيبةر جنم الدين(  )
يـا وى يـة ل طونـدَى    [ كـو ئةظِرؤكـة هـةفت رؤذ   7/10 ل  دهَيتـة برينـدار كـرن دوو ، سـةفةر ياسـني دَيـوا       

كَيستة ب دةستَى وان سةَليَيت غةدارَى دهَيتة شةهيد كرن ، هةذى ئاماذة ثَيكرنَى ية كـو سـزادان و كوشـتنا    
ياسا و رَيسايَيت ناظخؤيى و نيظ دةوَلةتيية كـو ل مـاددا   خةَلكَى ب ئةنقةست و دةرظةى ياسايَى دذى هةموو 

كو نـابينت هـيض    ،ى دستوورَى هةميشةيَى عَيراقَى ديار دكن( 15 ) سَى جارناما جيهانيا مافَى مرؤظى و ماددا
كةسةك ذ مـافَى ذيـان و ئـازاديَى و ثاراسـتنا كةسـايةتييا خـؤ بهَيتـة مـةحروم كـرن ئـيلال ب ياسـايَى بيـت ،             

ددا دوو برطا سَى خااَل ئةو ذى عةهدَى دةو  طرَيـدايى ب مـافَى مـةدةنى و سياسـي وة دةسـتهةَلات      لدويف ما
 كةفالةتا ......

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 كاك ظةمان ، كاك ئارى نوقتةى نيزامى هةية ، فةرموو كاك ئارى.

 :بةِرَيز ئارى حممد عبدالرحيم )ئارى هةرسني(
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 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
، ئةطـةر هـةر قةزيـةكى تـر     ى لَي ئةكـةين مةسـةلةى كَوبانَييـة   ئَيمة دانيشتووين ئةو خاَلةى كة ئةمِرؤ قسة

هةية لةدةرةوةى ئةوة طرنطةو ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان بيزانَى با لة كـاتَيكى تـرو جةلسـةيةكى تـردا     
 بكرَيت ، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/
 يدارة بة كؤبانَى.دتكات لَيدةكةم كاك ظةمان بضؤ سةر ئةسَلى بابةتةكة كة ثةيوةن

 :بةِرَيز ظةمان فيصل سليم
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
، من داخازى ذ جةنابي تة دكةم دةرفةتَى مة بـدةن  هةين سَى داخازى دةظةرا مة هةين سَى داخازى هاواَلتي

جنامـا  ،   بابةتةو   بابةت نينة ئةطةرئةم بضينة وان تةفاسـيَلة ئـةم ناطةينـة   دةرة   ايةو   ياسئةذى دزامن
، ئةم ذى   ظَيرة بني كة قسـة بكـةم يـان    ئةو دَيينة سةر كَوبانَى يةكسةر ، دواىتنَى سَى خاَلى طةلةك كورت

 نةكةم  سةرؤكى ثةرلةمانى تنَى سَى خاَل مة هةين ئةو ذى داخازيَينة.......
 َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 تكات لَيدةكةم بِرؤ سةر بابةتى كَوبانَى.
  :بةِرَيز ظةمان فيصل سليم
  .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

داخازى ذ جةنابى تة دكةم جارةكا دى داخازا ذ جةنابَى تة دكةم تنَى ئةظ داخازيا خةلكينة تنَى ئةظة زومل 
، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى نةفسَيت حاَلةتا كَوبانَى ل دةظةرا نة   اليةنَى سياسىئيستهزا نيلَيكردينة ئةظة 

 مة ِروودةدةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى....
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة بةدوا باشة ، ئةتوانى داواكاريةكةت ئاِراستةى دةستةى سةرؤكايةتى بكةى لة ِرَيطاى ليذنةكانى ثةرلةمانةو
 داضوونى بؤ ئةكةين ، ئَيستا ضيت هةية لةسةر كؤبانَى فةرموو وة ئةطةرنا با ......

 :بةِرَيز ظةمان فيصل سليم
 كةم ، سوثاستئةطةر من نةتوامن بؤ دةظةرا خؤ ضبكةم ، ئةز بؤ كؤبانَى ض

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، خاتوو ثةرى صاحل فةرموو.

 :بةِرَيز ثةرى صاحل محيد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شـارى كؤيـة قةسـف دةكـرا هـةرات       بريم دَيتـةوة  ، بةاَلم من لة تةمةنى ضوار ساَلىئةوِرؤ دةنطيشم باش ناية
بووينة ئةشكةفتةكان لةوَى ئةو شعرةم بة طضكةيى طؤتيية )لة ئَيران و لة توركيا لة كوردستانى سـوريا بـؤ   
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( ساَل ئةو ئاواتـةى  54، ثاشى نيزيكةى )خؤمانة با لَيى دةرضَى بَيطانة( هي ،خؤمانة ييشتمانكوردستان بؤ ن
من هاتة دى كة لةثةرلةمانى كوردستانى خؤمان باسى سةرهةَلدان و بةرخودانى كوردةكانى سوريا بكةم كة 

ةكـةم، ضـاويان مـا     ةِرظانانى كؤبـانَى د ، ثَيشـةكى دةستخؤشـى لـة شـ    َيسكى شادى لـة ضـاوم دَيتـة خـوارىَ    فرم
ى ، خةباتى ئةوان لة مَيذووى دوَينَى و ئةمِرؤ دَلنيام سبةينَيش نوَيرتين خةباتـة بـؤ ِرزطـارى نةتـةوة    دةكةم

يان ثَيشـَيل كـردووة سـنووريان    يستانى داعش ياساي نَيودةوَلـةت ي، مادام تريؤركورد لة جيهانيشدا بَى وَينةية
ن و نةتةوةى كورد لة باشوور و ِرؤذئاواى كوردستان ثةرلـةمانى  بةزاندووة بؤ دذايةتى كردنى طة  كوردستا

َيـت   لـة   هةرَيمى كوردستان مافى ياسايي خؤى هةية داكؤكى لةطةل و نةتةوةى خؤى بكات   لـة باشـوور ب  
طةلَيكى ياسايي و شةرعني لة  ،، كانتؤنةكانى جزيرى و كؤبانَى و عفرين و كانتؤنخؤرئاواى كوردستان بَيت

ــة  ــامى ئ ــة  ئاك ــة ثةيدابوون ــى و ئيداريي ــايية سياس ــةتى   و بؤش ــوريا خولقاندووي ــى س ــة ِرذَيم ــايةتى و ك ، ياس
ــة        ــتان ل ــة  كوردس ــازادي ط ــريادةى ئ ــؤ ئ ــاوةكةى ب ــة سةرض ــةو كانتؤنان ــةرعيةتى ئ ــتان  ش ــاواى كوردس ِرؤذئ

ويستى بـة ناسـاندن   ، ئةم ئريادةية كة بة كردةوةو بة تايبةت لة كانتؤنى كَوبانَيدا سةملَينراوة ثَيدةطةِرَيتةوة
ــةم      ــتان ، ئ ــانى ِرؤذئــاواى كوردس ــان و ذيــانى هاوواَلتي ــؤ ثاراســتنى طي ــة وةك هــةنطاوَيك ب و ثشــتطريى كردن
ثَيويســتيةش ناضــارمان دةكــات دان بــة شــةرعيةتى ئــةم كانتؤنانــة دابنــَيني وةك تاكــة اليــةنَيكى سياســى و   

، تيـانى ئـةم كانتؤنانـة بثارَيزَيـت    سةرو ماَلى هاوواَل ، دةتوانَيتنَيت بة كردةوةئيدارى و كؤمةاَليةتى كة بتوا
ئةو داخسـنت و   ثةرلةمان دةبَى زانيارى بةسةر ،خاَلَيكى طرنط سنوور داخسنت بة ِرووى كؤبانَيدا هةَلبطريَى

ة لـة ئَيسـتادا ئةمـة    ، ثَيويستة نووسـينطةى ثةرلـةمان لـةو كانتؤنانـةدا هـةبَى مـةر  نييـ       كردنانةوةدا هةبَى
ن دةكــةين بــةنزين بــة داعــش  ، داوا لــة بازرطانــةكانى كوردســتااَلم بِريــارى ئةمــة دةربضــَى باشــة ة، بــبكــرَى

، بؤ ئةوةى هةمةرةكانى خؤيان ثَي ثِربكةن و بة ِرووى طةجنانى كوردا خؤيان بتةقَيننةوة ضـيدى  نةفرؤشن
 ، ئيرت سوثاس.يكانى كوردستان جةرط سوتاو نةبَىدا

 كي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤ
 زؤر سوثاس ، بةِرَيز حاجى كاروان فةرموو.

 
 
 

 :بةِرَيز كنعان جنم الدين )حاجى كاروان(
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ،وةكـو كاردانةوةيـةكى مةيـدانى بةرامبـةر ئـاوارةبوونى خـةَلكى كَوبـانىَ        ،من هةروةكو زيـارةتَيكى مةيـدانى  
، يةكـةم كـة   تان باس ئةكـةم، مـن ثـَيم باشـة لـةوةوة ضـى بكـةين       يةكى وازح بؤ جةنابتةنها دوَينَى وةكو روئ

ثَيمخؤشــة جــةنابتان وةكــو ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان ســةردانى ئاوارةكــانى ئَيــرة بكــةن لــة ِرووى دَلنــةوايي و 
، كة ضـووين سـةردامنان كـردن ئـةو كةمثـةى كـة       ثَييان باشة و ثَييان خؤش ئةبَى تةهيد كردن و ئةكيديش
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ر ئـةتوامن بَلـَيم نزيكـةى هـةزا     ،شـةو ( 12 )كة ئَيستا تةقريبةن هةتا ئةم شةو كة (كةويالن)ثَييان ئةوترَيت 
، يـةعنى هـةزارى بـؤ    سةد عائيلة زياتر ئيسـتيعاب ناكـا   ، ئةو كةمثة لة دووعائيلة زياتر نةك كةمرت هاتووة

ــي لــة وةزعَيكــى   ،هــاتووة هةرضــى منــاَل و ذن هةيــة لــةو دةشــت و دةرة خــةوتووة   ناِرةحــةتى نــا هــةتا بَلَي
، ت و ثالنَيـك هـةمووى زؤر موحتيـاجن   هةموارى مرؤظايةتيدان، حدوديان بؤ كرايةوة بـة بـَى هـيض تـةختي    

تــا ئَيسـتاش ســنوور   دةبَيـت،  نزيكـةى ثَيـنج بــؤ شـةش هــةزار خـةَلك     ئَيــرة ئـةو هـةزار عائيلــةى طةيشـتؤتة   
خَيمةيـة، دووةم   وةى لَيـرةن يةكـةم    ، ئةمةى كة ثَيويستيان ثَيي هةيـة  ئـة  ت، خةَلك هةر وا دَيدانةخراوة

، بؤية مـن بةِراسـتى ثَيشـنيار ئةكـةم ئـةو حاَلةتـةى بـؤى كؤبووينـةوة بـؤ سـَى شـتة             يةم  شرية، سَيخواردنة
لـة ِرووى   :سـَييةم  ،لـة ِرووى عةسـكةرييةوة   :دووةم ،يةكةم ثةرلةمان مةوقيف وةرطرَى لـة ِرووى سياسـيةوة  

ئةطــةر ئــيعرتاف كــردن بــة   ،، لــة ِرووى سياســييةوةينةتــةوةوكؤبوشــتةية بــؤى  هــةر ئــةم ســيَ  ،مرؤييــةوة
 ، ِروويـة تى وةكـو ثةرلـةمان دوو ِرووى هةيـة   بةِراسـ  ،كانتؤنةكان يان ئيعرتاف نةكردن ئةطةر ئيشـى ئَيمةيـة  

، لـة ِرووى قانونيـةوة بـا ليذنـةى ياسـايي يةكالبَيتـةوة كـة ئَيمـة لـة ِرووى          ، ِرووية قانونيةكةيةسياسيةكةى
ئــةتوانني ئيعرتافيــان ثَيبكــةين يــان نــا؟ بــةاَلم لــة ِرووى سياســييةوة مــن وةكــو ِرةئــى خــؤم ئةطــةر    قــانونى

ئـةوة   ،هـةر كانتؤنَيـك هـةر ئـةو اليةنـة خـؤى سةرثةرشـتى بكـا         ،كانتؤنَيك ثَيك هاتبَى لة تةنها يةك اليةن
ثَيـى ِراثـؤرتى ليذنةكـة هـاتووة      بـة  ا، ئـةوةت ية من ئةَلَيم داوايان لـَي بكـةين  بةِراستى بؤ ،دانانة بة تاكِرةوى

ن لةوَييـة هـيض   ، نـة هَيزيـا  ، نـة قواتيـان لةوَييـة   ى بازنةن نة ئيعرتافيان ثَيوةكةنيانزة حيزبى تر لةدةرةوة
كـاك   تا، بـؤ منوونـة ئَيسـ   كا، بؤية بةِراستى ئةطةر ئَيمة دان بـةم حاَلةتـة بنـَيني تةئسـري ئـة     دانيان ثَينانرَيت

، ئةى باشة ئةو اليةنة كورديانةى تر يـةعنى مةعقولـة   تةنها بةس خؤى هاتووة هاتؤتة ئَيرة، (صاحل مسلم)
، بؤية هةتا من خوشكَيك لَيرة بوو وتى ك بكات و اليةنةكانى تر هيض نةبناليةنةك حكومِرانى هةموو شتَي

، ثةرلـةمان ة تـةنيا خـؤى بؤضـى بَيتـة     ، بـةاَلم بـ  ؤرباشة بَيتة ثةرلةمانثَيشوازى لَيبكةين بَيتة ثةرلةمان ، ز
بؤئةوةى ئـةو كاتـةى    ،ئةسَل واية اليةنةكانى تريش بَين نوَينةرى )على االقل( سَي ضوار اليةنى تريش بَين

، لـة ِرووى  مامةَلـةى جدييانـةى لةطـةَل بكـةين     ،ئَيمة لة ِرووى واقيعييةوة ئيعرتاف بة كانتؤنةكانةوة بكةين
ابتان ئيشارةتان ثَيداوة كـاك ايـوب وةكـو لَيذنـةى     عةسكةريشةوة وازحة ئةطةر ئةو سنوورةى كة ئَيستا جةن

ئةطةر لةم كاتة ئَيمة ئةتوانني كـة داواى ضـةك لـة دةوَلـةتان ئةكـةين ، بـة يارمـةتى         ،ناوخؤ ئيشارةتى ثَيدا
ئَيمة ئةطةر ئةتوانني ئةبَى ئـةو كاتـة وةكـو ثةرلـةمان داوا لـة وةزارةتـى ثَيشـمةرطة بكـةين          ،بؤمان ئةهَينن

ــةِرةمسى ــا ،ب ــةكيش        ئاي ــمةرطة و ض ــو ثَيش ــكةرييةوة وةك ــة ِرووى عةس ــة ل ــةى ئَيم ــةو بارودؤخ ــةتوانني ل ئ
ئــةوة حةقـة لَيـرة يارمةتييــةك    ،يارمـةتيان بـدةين؟ ئةطـةر وةزارةتــى ثَيشـمةرطة بَلـَى لــة توانامـان داهةيـة       

بؤ ئَيمةش  ،بنَيرين ، سَييةمني شت لةاليةنى مرؤييةوة من ثَيشنيار ئةكةم ثةرلةمانى كوردستان بة ِرةمسى
داوا بكـةين لـة ثةرلـةمانى توركيـا سـنوورمان بـؤ بكاتـةوة وةكـو          بة ِرةمسـى  ،باشة وةكو مةوقيفي ثةرلةمان

يةكـةم لـة ِرووى مرؤييـةوة شـت بـةرين ، ضـونكة خـةَلكَيكى زؤر         ،سنوورمان بؤبكاتةوة ،هةرَيمى كوردستان
ئةطـةر   ،هةزار كةس هاتووة بـؤ ئَيـرة   (7،  6)هةية نزيكةى نيو مليؤن ئاوارة هةية لةو نيو مليؤنة نزيكةى 
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ــةزةماتى       ــتان بــة هــةموو مون ــةو كاتــة مــن وا تــةوةقو( دةكــةم خــةَلكى كوردس بؤمــان ئةكةنــةوة ِرَيطاكــة ئ
 ،، بةاَلم سنوورةكة بـةِرةمسى نةكرَيتـةوة  بةحكومةتيشةوة شت بةرَى بؤ ئةوَىخَيرخوازى و خةَلكى ترةوة ، 

ــةكى    ــيض يارمةتيي ــاتوانني ه ــة ن ــةروةكو     ئَيم ــةن ه ــة تةقريب ــانَى ، ئةم ــانى كؤب ــة ئاوارةك ــي بطةيةنين مرؤي
كة وةفدةكة هاتةوة من خؤم ئيتيساَلم ثَييانةوةكرد وتيان باشرتين شت ئةوةيـة   ،بةبريهَينانةوةيةك ئةيَلَيم
ة ترَيلة بةس شري و دؤشةك و ئةو بابةتانةمان بـردوو  (15)خيال  ئةو دوو ِرؤذة  ،يارمةتيان بؤ كؤبكةينةوة

تةقريبـةن ئَيسـتا    ،، ثَيشنيارةكى بضكؤلة ئةكةم ئةطـةر ثَيتـان بـاش بـىَ    بؤ كةمثى طةويالن زؤر زؤر زةرورن
 (100)ِرؤذ هـةر ئةنـدامانى ثةرلـةمان يـةكى      (20)بـؤ مـاوةى    داحيساباتَيكم كرد لةطـةَل كـاك دكتـؤر شـَيركؤ    

، واهلل بـة ضـاوة خـؤم بينيومـة دايـك      ةنمنداَل شرييان بؤ دابـني ئةكـ   (1000)ِرؤذ  (20)دؤالر بدةن بؤ ماوةى 
، لةبـةر  نةداوة ثَيى نانى كردؤتة ئـاوةوة  ِرؤيشتوومة الى وتى دوو ِرؤذة شريم ،لةوَى طرياوة لةناو خَيمةيةك

مـن دوَينـَى لةطـةَل بـةِرَيز سـةرؤكى       ،ئةوة وةزعى زؤر خراثيان هةية يةك موالحةزةيـةكى ئيـداريش هةيـة   
ئـةو ثَيشـنيارةمان كـرد     ،ة هاتة كةمثةكةمان كة يارمةتيمان كؤكردبـؤوة حكومةتى هةرَيمى كوردستانيش ك

زؤربةى خةَلكى كؤبانى كة هاتوونة كةس و كاريان لَيرةية لة كوردستانن ، بؤية زؤريان ثَيخؤش نيية لـةناو  
ئةو كةمثانة بن حةز ئةكـةن بضـنة دةرةوة ، دوو ئيشـكاليات هةيـة ، ئيشـكالياتى يةكـةم ئيـدارةى سـلَيمانى         

، مـن تةئكيـدم لـةوان كـرد لـة هينـةكانى كؤبـانَى كـة هـاتوون          يةك كةسى وةرنةطرتووة تائَيستاكةبةِرةمسى 
لةبـةر   ،بةِرَيز كـاك نَيضـريظان وتـى ئَيمـة قسـةمان لةطـةَل ئيـدارةى سـلَيمانى كـردووة          ،وتيان ِرَيمان ثَينادةن

ةوَى ئيش دةكةن و بضن ديارة ل ،ةكةنئةوةى كةس و كاريان لةوَين ، ضونكة ئةهلى كؤبانَى زؤربةيان ئيش د
، دووةم لـة ِرووى ئيقامـةوة   نى خةَلكى زؤربةى ئةضَى بؤ ئةوَى، ِرَييان بؤ بكةنةوة بضن بؤ سلَيمابؤ سلَيماني

نةبَيتـة بـار لةسـةر حكومـةتى هـةرَيمى       ،خةَلكى كؤبانَى ئةيةوَى لَيرة ئيش بكـا  ،ئةمان يةك طرفتيان هةية
يةعنى لة كوَى  ،، ئَي باشة خةَلكى سوريا كوردى كؤبانَى كَى كةفالةتى بكاكةفالةتةثَيويستيان بة  ،كوردستان

ئَيمــة ئــةوةى كــة بؤمــان  ،ئــةو خةَلكــة ئةناســَى كةفالــةتى بكــا ئــةو دوو ئيشــكالة ئيدارييــةتى حــةل بووايــة 
 ، سوثاستان دةكةم.لةم حاَلةتة لةم مةرحةلة زؤرة ئةكرَيت

 ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي
 ، بةِرَيز كاك عادل عزيز فةرموو.سوثاس

 
 ر:بةِرَيز عادل عزيز شك

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةِراســتى شــةرم دةكــةين لَيــرةوة لــة هــةرَيمَيكى  ،ســةرةتا مــن بؤخــؤم و ِرةنطــة زؤرَيــك لــةو برادةرانــةمشان

، كض و كوِرةكامنان لة خوشك و براكامنانا ئةوانة لةوَى لةكاتَيكدا ئَيست ،ئارامةوة قسة لةسةر كؤبانى ئةكةين
، بؤيـة  َل ِرةشرتين هَيز كـة ئـةويش داعشـة   لةطة  ،شةِرَيكى نا بةرامبةرى سةختدان لة طةَل تاريكرتين هَيز و

و ( يةثـةذة  )لَيرةوة ساَلو بؤ طيانى ثاكى شةهيدانى تَيكـِراي كوردسـتان و سـاَلو بـؤ خـؤِراطرى خوشـكان لـة        
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دةستى هةموو هَيزى ثَيشـمةرطةى كوردسـتان ئةطوشـني كـة      ،و بةرخودانى كؤبانَى و (يةثةطة)براكامنان لة 
شةِرَيكى نابةرانبةرى دذوارى بةرامبةر هَيزَيكى دذوارى تاريك و ترسناك كردووة ، ئةمةوَيت دةست خؤشى 

دواجـار   ،وةِراثـؤرتَيكى زؤر تَيـر و تةسـةليان ئامـادةكردو     ،لةو شاندة بةِرَيزة بكـةم ضـوونةتة ئـةو شـوَينةوة    
بةتايبـةتى   ،دَيمة سةر خالَيكى تر قسةم لةسةرى هةية ، زؤرَيك لـةو هاوِرَييانـة قسـةكانيان كـردم بةِراسـتى     

منيـان   زؤرَيـك لـة قسـةكانى دَلـي     (دلَير مـاوةتى )لةطةَل كاك  (شَيركؤ حةمة امني)براى بةِرَيزم كاك دكتؤر 
 ،هـةر سـةبارةت بةمةسـةلةى كؤبـانىَ     ،باسـى بكـةم   ، بـةاَلم هةنـدَيك سـةرنج و تَيبينـيم هةيـة دةمـةوىَ      كرد

ئةمةوَيت دةست خؤشى لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان بكةم كـة لـةم خولـةدا توانيويـةتى بةفـةرمى      
ــةرمى     ــاكوور بةف ــتانى ب ــةظااَلنى كوردس ــة و ه ــةظااَلنى كةجةك ــىَ  ه ــان بين ــةمان و بي ــاو ثةرل ــة ن ــةاَلم بَين ، ب

، ثرسـيارَيك كـة ثَيمـوابَى بـراى     ئةم ثةرلةمانة بؤ ئـةوان بظـة بـوو    ةظااَلنةبةداخةوة خولةكانى تر بؤ ئةو ه
ــاك   ــةِرَيزم ك ــة )ب ــال مَورتك ــدى (مج ــ ،ورووذان ــام ب ــةرجنى ِراكَيش ــةوة زؤر س ــة  ةالى من ــةموو بريمان ــة ه ، ئَيم

و تـا   تا دواجار ،شى نوَيى طةلةكةمانشؤِرشةكانى كورد هةر لة شؤِرشى ئةيلوولةوة بؤ شؤِرشى طواَلن بؤ شؤِر
جـةيش و   ،هةموو بريمانة مةفرةزةيةكى ثَيشمةرطة سَى تا ضوار ثَيشمةرطة يـان ثَيـنج ثَيشـمةرطة    ،ِراثةِرين

، خـوَينى  ة ئةو ثَيشـمةرطانة ، ئةى باشة خَيرةستاندن زةرةرى دونياي َ  ئةدان، ئةيوجاشى دونياي ئةتؤقاند
ئَيسـتا ئـةو شـةِرة ناكـةن؟ لـة كاتَيكـا لـة كؤبـانَى         ئةو ثَيشمةرطانة لة طيانيان داية كوِرى ئـةو ثَيشـمةرطانةن   

، ئةمة ثرسـيارَيكى  ثَيشمةرطةكامنان لة شاخ ئةى كرد ئةبينني كض و كوِرةكامنان هةمان ئةو شةِرة ئةكةن كة
، ثرسيارةكة ئةوةية ئةو كاتة ئةو ثَيشـمةرطانة ورةيـةكيان   ئةوَى بةِراستى زؤر جديية وة وةاَلمَيكى جديشى

َيكى بةتينينان بة مةسةلةى كورد هةبوو ، بة مةسةلةى كوردايةتى هةبوو ، بةاَلم لة ئَيسـتادا  هةبوو ، باوةِر
، مـن بؤخـؤم   صـادى هةيـة ، هؤكـارى ئـاوا هةيـة كـة      ، هؤكـارى ئيقت اوةِرة نةماوة هؤكارى سياسى هةيـة ئةو ب

ــَيَلم   ــةجى دةه ــوة ب ــؤ ئَي ــةى ب ــمةرطانة وةاَلمةك ــةو ثَيش ــى ئ ــان ناكــ   ، بؤض ــةِرةى باوكي ــةو ش ــاخ  ئ ــة ش ةن كةل
كردوويةتى؟ بؤ شةِرى جيلى ثَيش خؤيان ناكةن كة لـة شـاخ كردوويـةتى؟ بـؤ ئَيسـتا لـة هـةمان سـةردةم و         
هةمان ضةرخ و بةرامبةر بةهةمان دوذمن كة يةك دوذمنة كة ناوى داعشة لة كؤبانَى هةمان شةِر دةكـرَى؟  

َى ئـةو بةرثرسـانة لـة خؤيـان بثرسـن      بـؤ ئـةمان نايكـةن؟ ئـةب    قيدة و هةمان بِرواو ثتـةو هةيـة،   هةمان عة
ئابوونـةى َ    ؟ئةيكةيتـة حيزبـى   ؟بة كؤيلةى ئةكـةى  ؟ضةيةكى كةمى ئةدةيتَىوبؤضى ئةم ثَيشمةرطانة مو

 ئةستَينى ئةمة ..... 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عادل بضينة سةر بابةتى كؤبانى....
 :بةِرَيز عادل عزيز شكر

بةِراسـتى خـؤ ئَيمـة جطـة لـة       ،لةسـةر هَيـزى ثَيشمةرطةشـة    ،لةسةر كؤبانييـة  ،دَيمةوة سةر ئةوة بةسةرضاو
( كيلـؤ مـةتر   1050كؤبانَى هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستانيش لة شةِرَيكى نابةرامبةر دايـة كاكـة بـة درَيـذايي )    

 بةرامبةر بةهةمان دوذمن لة شةِرداية لة شةِرى داعشة...
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 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد 
 باشة كاك دكتؤر فرسةت سؤفى نوقتةى نيزامى؟ فةرموو.

 :بةِرَيز د. فرسةت صؤفى امساعيل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة وةكو بامسان كرد لةسةرةتاى ئةو كؤبوونةوةية دةمانةوَى بؤ كؤبانَى هةموومان بة دَلَيكى طـةورة قسـة   
ــةين    ــة قســة دةك ــتا ك ــة بةرامبــ   1100)بكــةين ، ئَيس ــمةرطة ل ــتان ثَيش ــنوورةكانى كوردس ــةتر لةس ــؤ م ةر ( كيل

، وة هةموو ِرؤذيـش دةمـرَى و زينـدوو دةبَيتـةوة ئـةى ئـةوِرؤ ثَيشـمةرطةى        دِرةندةترين تريؤريست وةستاوة
كؤيلـة يـان ئةمـة زؤر     بؤيـة ثَيموايـة كةليمـةى بـةكارهَينانى     ؟كوردستان شةِرى نةكردبَى كـةى كردوويـةتى  

، جـةنطن، بةِراسـتى ئـةوان قارةمـانن    ، ئةمة ساردكردنةوةى ئةو ثَيشمةرطانةشة كة لةبـةرةكانى  ييةطوجناو ن
 شةرَيكى طةورةش دةكةن.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس كاك عادل تةواو بووى.

 :بةِرَيز عادل عزيز شكر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وتووة هَيـزى ثَيشـمةرطة   س خؤ نةتان هَيشت من تةواوى بكةم ، كاكة خؤ من نةم واهلل تةواو نةبووم برا بة
و كارمـان  ، كـةس  وم بؤ هَيزى ثَيشمةرطة ناردووة، خؤمـان ثَيشـمةرطة بووينـة   ، من لةسةرةتاوة ساَلشةِر ناكا

كـة كـةس   ، هةموو خةَلكى سلَيمانى ئـةمن ئةناسـَى كا  هيدمان داوة ، لةناو شؤرشةكةداين، شةثَيشمةرطة بووة
، بـاس لـةوة ئةكـةم بؤضـى ئـةو      ة بةسةر منةوة نةكا لةم بارةيةوة، بةس خؤم ضوار شـةهيدم هةيـة  موزايةد
دا هَيـزى  بؤضـى وايـة لةطـةَل ئةوةشـ     ،، ئـةوةى بةبريهَينامـةوة  ةى كـاك مجـال مَورتكـة منـى وروذانـد     ثرسيار

، كـة بةداخـةوة   رةمانانـة ئةكـةن  ت شـةِرَيكى زؤر قا نةموتووة شةِر نةكا كاك دكتؤر فرسةثَيشمةرطة سةرةتا 
وَينى بـؤ ئـةوةى بةهـةمان روح و هـةمان خـ     ة زؤر لـةوةى ئَيسـتا باشـرت بكرايـة،     ئةبووايـة وةزعـى ثَيشـمةرط   
، بةهةر حاَل من ئةوة ئةطةِرَينمةوة بؤ حاَلةتَيك ئَيمة كاك دلَيريش باس لة كاَل جارانةوة شةِريان بكردباية
، بؤ ئةوةى ئَيمة وةكو طة  كورد ببينة خاوةنى ةو سنوورانة نةمَينَىبؤ ئةوةى ئ بوونةوةى سنوورةكان كرد
بؤية داوا لةبـةِرَيز سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان دةكـةم كـة داوايـةك بـؤ          ،سرتاتيذى نةتةوةى خؤمان

كــة حــةدَيك بــؤ  ،هــةردوو بــةِرَيزان ســةرؤك كؤمــارى عَيــراق و ســةرؤكى هــةرَيمى كوردســتان بةرزبكاتــةوة  
ةى خؤمـان  بؤ ئـةوةى ئَيمـة ببينـة خـاوةنى سـرتاتيذى نةتـةو       ،ى ئيتاَلعات و ميت دابنَى لةم واَلتةياتةراتَين

 ، زؤر سوثاس.بذى بةرخؤدانَى كؤبانَى، بذى هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيز كاك على حةمة صاحل فةرموو.زؤر سوثاس
 :حةمة صاحلبةِرَيز على 
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 .بةناوى خواى طةورة
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

، سةرةتا ئةمن لةسةر شا لة ئامادةكردنى ئةم ِراثؤرتةسوثاسى ليذنةكة ئةكةين كة ئةرك و ماندوبوونيان كَي
م بـدرَيت بـؤ   ِراثؤرتةكة ضةند سةرجنَيكم هةية لةبارةى ئةوةى كـة لـة الثـةِرةى حـةوتا كـة ثَيويسـتة ئـةجنا       

، لة خاَلى دووةمـدا هـاتووة ئـةَلَى ثَيويسـتة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بةفـةرمى         وونى كؤبانىبةدواداض
، من وةكـو خـؤم   ماى ِرَيكةوتننامةى هةولَيرمامةَلة لةطةَل كانتؤنةكانى ِرؤذئاواى كوردستان بكات لةسةر بنة

ةبردن ثَيويسـتى بـة دةسـتة    َيوو ئَيمةش وةكو فِراكسيؤنى طؤِران بةتةواوةتى قةناعةمتان بةوة هةية كة بةِر
، لةبةر ضاو بطريَيت كةلـةوَى هةيـة   ، ثَيويستة هةمووان ثَيكةوةبني ، ثَيويستة ئةو دؤخة سياسييةجةمعيية

ــةوةى            ــتيتةوة ب ــتَيك ببةس ــةموو ش ــت ه ــؤ ناكرَي ــةِرة ت ــى ش ــانَى واقع ــة كؤب ــة ل ــك هةي ــتا واقعَي ــةاَلم ئَيس ب
، من ثرسيار لـة ئَيـوة ئةكـةم لـةم دؤخـةى      جا ئةو دؤخة ئةكةىجَى بكرَيت ئةوِرَيكةوتنامةى هةولَير جَيبة

ك ئـةم  نـةخَير بـة هـيض شـَيوةية     ،شةِرة لةكؤبانى زةمينـة هةيـة ِرَيكةوتننامـةى هـةولَير جَيبـةجَى بكرَيـت      
، ئةمـة  ان خـؤش بـَى يـان ثَيمـان نـاخؤش بـىَ      ثَيمـ  ،، ئةمرَيكى واقع هةية ثةيةدة لـةوَى حاكمـة  زةمينة نيية

ةئَيستا يان ئـةبَى مامةَلـةى لةطةَلـدا بكـةى يـان نـاتوانى مـةرجى بةسـةردا بسـةثَينى؟ وةكـو           ل ،ئةمرى واقعة
، بضَيتة بوارى جَيبـةجَى كردنـةوة   ئةوةى زؤرجار ئَيمة مانان ِرةخنةيةك ئةطرين ثَيمان ئةَلَين ئةمة ناكرَى

( 63ةكـو ئـةو )  مة تَيثـةِرى و ، دووةم خاَلَيك كةبةسةر ئَيلةكاتى شةِرا ئةمة دةرفةتى نيية ضونكة كاتى شةِرة
ئةوةيـة كـة ئَيمـة وتوومـان      ،بةِرَيز دكتؤرة ِرَيـوازيش لةضـةند شـوَينَيك ئامـاذةى ثَيـدا      ئةندام ثةرلةمانة و،

ــردووةو   ــةمتان ك ــدا غةَل ــاوا لةكاتَيك ــى     ،هــةرَيمى ِرؤذئ ــواز وت ــؤرة ِرَي ــان نــا؟ دكت ــتاش نــازانني هةرَيمــة ي ئَيس
ةرَيمة يان نا؟ بؤية من ثَيشنياز ئةكةم ئَيوة وةكو سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى   هةرَيمةكانى ِرؤذئاوا ئايا ئةمة ه

كوردستان بةفةرمى بانطهَيشتى بةرثرس و نوَينةرايةتى كانتؤنةكة بكةن بزانن ئةوان خؤيان ضـييان ئـةوَى   
ثَيمـان   ، ضـيان ئـةوَى؟ ئةطـةر هةرَيمـة ضـؤنة     ةوَى دان بنَيني بة كانتؤنةكانـدا ، ئَيوة ضييان بؤ بكةن؟ ئةيان

 ئَيمـة ئامـادةين ئـيعرتاف    ،بَلَين تةنانةت ئَيمة وةكو خؤمان ئةطةر ئةوان ويستى سةربةخؤ بوونيشيان هةية
، بةاَلم من ثَيم باشة ئَيوة وةكو نوَينـةرانى ثةرلـةمان ليذنـةى ياسـايي     بةو سةربةخؤ بوونةى خؤيان بكةين

انن ئـةمان خؤيـان ضـييان ئـةوَى؟ خـاَلَيكى ديكـة       بـز  ،ئةو وةفدة بةِرَيزةى كة ضووة لة نزيكةوة بيان دوَينن
شةِروانانى كؤبانى  ،ئةوةية كة خاَلى حةوتةمة كة ئةَلَى ناِرازيةكان بؤ ثشتطريى و بةدةمةوة وةهاتنى خةَلك

ت لـة توندوتيـذى و   ثَيويسـتة تونـدبيَ   ،و نابَيت شَيوازى ئاشتيانةو تةندروسـتيانةى خـؤى لةدةسـت بـدات و    
ئةمةى ئَيوة داواتـان كـردووة داواكـة     ،ةواوةتى ئةو ِرةخنةية لة هةموو اليةك ئةطرم، بةتبانطةشةى حيزبى

، هاوسـؤزين لةطـةَل ثةكةكـة خـاوةنى     ئَيمـة هاوسـؤزين لةطـةَل ثةيـةدة     ،بةاَلم جَيبةجَى ناكرَيت ،زؤر ِرةواية
انيش كاتَيـك  ة ئـةو بةاَلم داواكةى ئَيمةش ئةوةيـ  ،ِرةواترين دؤسيةن لةسةر ئاستى هةموو جيهان لة ئَيستادا

، بـةاَلم شـان   خؤشيان بةرزئةكةنةوة حةقى خؤيانة، ئةطةر ئااَلى كة خؤثيشاندان دةكةن، ناِرازيبوون ئةكةن
ضـونكة هةسـت دةكـةم هاوسـؤزى زيـاتر بـؤ        ،بةشانى ئةوة ثَيويسـتة ئـةوانيش ئـااَلى كوردسـتان دروسـتكةن     
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ــتانا  درو ــةَلكى كوردس ــةَل خ ــا لةط ــت دةك ــة حكومــةتس ــ ، زؤر موهيم ــى بك ــة  اتض ــن زؤر موهيم ــةِرةئى م ؟ ب
امةَلـة  ، سةرؤك كؤمـارى عـرياق بةفـةرمى م   ن ، سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستانحكومةتى هةرَيمى كوردستا

، لـة  ضييان ئةوَيت لة ِرووى ياساييةوة، نيان بانطهَيشت بكات بؤ كوردستان، نوَينةرالةطةَل كانتؤنةكاندا بكات
، وةكـو ومت ئـةوةى كـة طـرنطرتة ئةوةيـة كـة ئَيـوة        بكات ئةمة زؤر طرنطـة  ان جَيبةجَىِرووى سياسييةوة بؤي

ــك     ــت بــة بِريارَي ــرة ببَي ــةر بكــرَى هــةر لَي ــةك  ،وةكــو خؤتــان ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان ئةط بانطهَيشــت نامةي
بؤ ئةوةى بَينة كوردستان بزانني ئَيمة ضييان بؤ  ،ئاِراستةى بةرثرسانى نوَينةرانى هةرسَى كانتؤنةكة بكةن

، ت و خواســتى خؤيــان جَيبــةجَى بكــةين كــةين؟ ضــؤن ئــةكرَى بؤيــان بكــةين؟ هــةموو شــتَيك بــة ثَيويســ   ب
بة خوَيندنةوةى دؤخى سياسي و ئـةوةى   ،بابةتَيكى ديكة كة زؤر طرنطة بةالمةوة ثةيوةستة بة كؤبانييةوة

 ،ؤِرانكارى بةسةردا بَيتدوور نيية لة ضةند ِرؤذى ئايندة ئاِراستةى شةِر ط ،لة ميدياي جيهانى باس ئةكرَيت
لة كؤبانييةوة بطوازرَيتةوة بؤ كةركووك و بؤ بةغداد ئاماذةكانى ئةمةش ئةبينرَين ، بؤية ئَيستا لة هةموو 

، بةداخةوة ئَيستا من شتَيك ئةَلَيم ِرةخنةى تونـد  بة يةكِريزى و بة بةرثرسيارةتييةكاتَيك زياتر ثَيويستى 
( ِرؤذة ئَيمـة  20تى هـةرَيم دةكـةم كـة لـةم دؤسـيية بَيـدةنطن مـاوةى )       ثرسـانى حكومـة  رئاِراستةى هةموو بة

، سووتةمةنى لةطـةَل ِرَيكخـراوى   رثرسى بااَل تَيوة طاَلون بةنزيندؤسييةكمان باَلوكردؤتةوة كة كؤمةَلةك بة
 تريؤريستى داعش.....

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تر.... كاك على ئةمة هةَلطرة بؤ كاتَيكى

 :بةِرَيز على حةمة صاحل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

، هـيض مـةوزوعَيكى تـر نييـة كـاك      بةنزين ئةفرؤشَى بـة داعـش   ،ة هةيةئةمة ِرَيك ثةيوةندى بةو دؤسييةو
 ئارى خؤت لةمن باشرت دَلنياي كة بةرثرس تَيوة طالوة لةوةى......

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئَيستا باس لة كؤبانى ئةكةين ، باس لة خةَلكى كؤبانى ئةكةين.... ،على باسى كؤبانيمان هةيةكاك 

 
 

 بةِرَيز على حةمة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثرسـى حيزبـى مامةَلـة لةطـةَل داعشـا      رئةمن شةرمةزارم كة لـة جورئـةتى ثةرلـةمانَيكا دانيشـم كؤمـةَلَى بة     
 بكةن ......

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف
 بةِرَيز مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
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 رضا:بةِرَيز عبدالرمحن على 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لـة خـةَلكى كـورديش لـة      ، سـاَلو و لـة هَيـزى ثَيشـمةرطةى كوردسـتان    ، سـالَ ةرةتا ساَلو لة خؤِراطرى كؤبانَىس
ِرَيزة ئةكـةم بةِراسـتى مانـدوبوون، سوثاسـيان     ة بـة ، مـن دةسـت خؤشـى و مانـدوبوون لـةو شـاند      هةموو دنيا

، مـن بـِروام   لةسـةر مةسـةلةى يـةكِريزى و تـةبايي    ، ئةوةى ئَيمة هةموومان قسةمان كرد لـة ِراسـتيدا   ئةكةم
َلكى كوردســتان يةكِريزيــة تةباييــة، ثاراســتنى ئــةو وايــة لــة ئَيســتادا ئــةوةى كــة زؤر ثَيويســت بَيــت بــؤ خــة

بني هــةموو دونيــاش ةتيشــم وايــة ئةطــةر بؤخؤمــان لةناويةكــدا يــةكِريز و تةبانــة، مــن قةناعيةكِريزييةيــة
، مان بــدةنَى كــة خؤمــان يــةك نــةبووين، بــةثَيى ذمــارةى دانيشــتوانيش ضــةك و تةقةمــةنيهاوكارمــان بَيــت

لة  ، من بةداخةوة ئةيَلَيمطؤِرَيت و بطرة سةركةوتوو نابَيتيةكِريز نةبووين لة ِراستيدا هيض لةمةسةلةكة نا
وا  ،دوو هةفتةى ِرابردووا هةستم كـردووة كـة لـة هـةرَيمَيكا نـيم كـة هةِرةشـةى تـريؤرى لةسـةرة بةِراسـتى          

، بؤية هـةق نييـة ئَيمـة هـةموومان     ملةيةكى ئينتيخابى زؤر خراثداينهةستم كردووة لة هةرَيمَيكام لة حة
نوَينةرايـةتى كؤمـةاَلنى    ،ةكـةين لةم قاعةى ثةرلةمانة كـة نوَينةرايـةتى هـةموو ئةحزابـةكانى كوردسـتان ئ     

دةزانـني   ،، وةكـو حـزب ِرابـردووى يـةك دةناسـني     ةين ، وةكو كةسايةتى يةك دةناسنيخةَلكى كوردستان ئةك
، بؤيـة ثَيويسـت ناكـات هيضـمان موزايـةدة      ابردووى دوورو نزيكى يـةك دةناسـني  ، بةِراستى ِرضيمان كردووة

ســةرةتا ســَلاو لــة خــؤراطرى  ، ت بــَى يــةكِريزى و تةباييــة ئــةوةى كــة لَيــرة ثَيويســ  ،بةســةر يةكــةوة بكــةين 
سَلاو لة خةَلكى كورديش لة هةموو دنيا لـة راسـتى دا،    ،كؤبانَييةوة، سَلاو لة هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان و

من دةستخؤشى و ماندوو نةبوون لةو شاندة بةرَيزة ئةكةم، بة راستى ماندوو بوون، سوثاسيان ئةكةم، ئَيمة 
لة راستى دا قسةمان كرد لة سةر مةسةلةى يةك ريزى و تـةبايى، و مـن بـِروام وايـة لـة ئَيسـتادا        هةموومان

ثاراسـتنى ئـةو يـةك ريزيةيـة، و      ،ئةوةى كة زؤر ثَيويست بَيت بؤ خةَلكى كوردستان يةك رَيزية، تةباييـة و 
دنياش هاوكارمان بَيـت و  ريز و تةبا نةبني هةموو  ئةطةر بؤ خؤمان لة ناو يةكا يةك من قةناعةتيشم واية

لـة   ،يـةك رَيـز نـةبووين    ،بة ثَيى ذمارةى دانيشتوانيش ضةك و تةقةمةنيمان بدةنَى، خؤمان يةك نـةبووين 
راســتى دا هــيض لــة مةســةلةكة ناطؤِرَيــت و ســةركةوتوو نابَيــت، و مــن بةداخــةوة ئــةَلَيم لــةم دوو هةفتــةى   

تى وا هةستم كـردووة لـة   ةى تريؤرى لة سةرة، بة راسرابردووة هةستم كردووة لة هةرَيمَيك نيم كة هةِرةش
م لــة حةملةيــةكى ئينتيخــابى زؤر خــراب دايــة، بؤيــة حــةق نييــة ئَيمــة هــةموومان لــةو قاعــةى   هــةرَيمَيك

ثةرلةمانة كة نوينةارتى هةموو ئةحزابةكانى كوردستان ئةكةين و نوَينـةراتى خـةَلكى كوردسـتان ئةكـةين،     
، دةزانني ضيمان كردووة، ، رابردووى يةك دةناسنييةك دةناسني، وةكو حزب ،يةك دةناسني وةكو كةسايةتى

بـة راسـتى رابــردووى يـةك دةناســني، بؤيـة ثَيويســت ناكـات وا موزايــةدة لـة ســةر يـةك بكــةين، ئـةوةى كــة         
ثَيويست بَيت لة ياسادا يةك رَيزى و تةبايية، شتَيك كة من ثَيم سةير بوو نـةهاتنى بةرثرسـانى حكومةتـة    

اى من رةنطة ثَيويستى نةكردباية، دام و دةزطاى حكومى و بةرثرسانى حكـومى ئَيـوة بانطهَيشـت بكـةن     بة ر
تةنانـةت وةزارةتـى ثَيشـمةرطة و وةزيـرى ثَيشـمةرطة       ،لة سةرؤكايةتى هةرَيمةوة بؤ سةرؤكايةتى حكومةت
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َلى ثةرلةمانــةوة روون بكــةن، خؤيــان داوايــان بكردايــة بَينــة هــؤ  ثَيويســتى نةكردايــة كــة ئَيــوة بانطهَيشــيت 
ضـى ئـةطوزةرَى لـةم وَلاتـة؟ ضـونكة مـن ئةوةنـدةى كـة          ،كـة ضـييان كـردووة و    بدةن كردنةوة لة سةر ئةوة

بينيمة من لة سكاينيزا سةرؤكى هةرَيم ئيشـارةتى بـةوةى كـرد كـة توركيـا هاوكـارى كـردووين، بـةَلام ثَيـى          
كى ضـةند تـا ئَيسـتا وةكـو ثةرلـةمانتار زؤريشـمان       خؤش نةبوو لة راطةياندنةكان دا باس بكرَيت، هاوكاريية

، زؤر َيكى ديـارى كـراو  ئةو هاوكاريية بزانني ضةندة، هةروةها سةرؤكى حكومةت و ضةند بةرثرسَيكى اليةن
دانيـان بـةوةدا نـاوة كـة بـةَلَى هاوكـارى كؤبانيمـان كـردووة، جطـة          يدا رؤذنامة نووسـ  يرا لة كؤنطرةبة ئاشك

سةربازيشمان كردووة ضةك و تةقةمنى، بةَلام ئةو شةوة، هةر ئـةو شـةو كةسـَيك     هاوكارى مرؤيى، هاوكارى
ى رةت كردةوة كـة  ةئةندامى دةستةى ثةيوةندييةكانى كانتؤنى كؤبانَيية، ئةو (ادريس نةعسانةوة)بة ناوى 

ووى لة بة هيض شَيوةيةك لة اليةن هةرَيمى كوردستانةوة هاوكارى سةربازى كرابَينت، و لةو باردؤخةى كة ر
هةرَيمى كوردستان كـرد بـةرَيزان، هـةموومان زانيمـان كـة ئَيمـة لـة راسـتى دا كـةس دؤسـتمان نييـة، ئـةبَى             

لة وةتةى كـورد   ،خؤمان دؤستى يةك بني، ئَيمة دوو وَلات دراوسَيمانن كة لة وةتةى ئةم خاكة دروست بووة
ضـؤن دةسـت بـة     ،سةى لة سةر ئةوةيةهةية، ئةو وَلاتة لة سةردةمى صةفةوى و عومسانى موناقشة و موناف

كة توركيا و لـة راسـتى دا ئَيرانـة،     ،سةر وَلاتى ئَيمةدا بطرن، و ضؤن ئازادى لة خَير و بَيرى ئةم ولَ اتة بةرن
ــران تةئكيــد لــةوة   ئةمــة رؤذنامةيةكــة كــة ئــةمرِ  ؤ دةركــراوة ســكرتَيرى حزبــى دنــوكراتى كوردســتانى ئَي

ئـةطينا داعــش   هَينـا،  ى ئيسـالمى ئَيرانـى بـةرةو هـةرَيمى كوردسـتان     دةكاتـةوة كـة ئاراسـتةى داعـش كؤمـار     
وة هةرَيمى كوردستان نةهاتووة و هاوشةرى كوردستان نةبووة، ئةمـة جطـة لـةوةى كـة توركيـا خؤمـان       ةبةر

ةتى توركيا دةزانني رةنطة بَى شةرمانةترين هةَلوَيست لة كايةى، لةم باردؤخى هةرَيمى كوردستان كرد دةوَل
 ،بؤية من داوا دةكةم كة هةر ميكانيزمَيك كة ثةرلةمانى كوردسـتان ثَيـى دةكري ـت بيكـات بـؤ كؤبـانى      بَيت، 

هةر بة مامةَلة كردنى بة فةرمى و ناساندنى تةنانةت كردنةوةى لة هةرَيمى كوردستاندا، من ئـةم شـةو لـة    
يان هـاتوون لـة دة بـرا، برايـةكي    ثَيـك   كةناَلَيكى راطةياندنةوة يةك شتم بينى، زؤر كارى تَيكردم، خَيزانَيـك 

شةهيد بوو لـة تةقينـةوةكانى قةرةتةثـة، نـؤ بـراى تـرى وتـى هـةر نؤمـان ثَيشـمةرطةين لـة سـةنطةرةكانى             
بـَى وةكـو خـةَلكى كوردسـتان وةك ثةرلـةمانى      دة شـمةرطةى كوردسـتان، ئَيمـة بـة راسـيت     ثَيشةوةى هَيزى ثَي
لـةم دةورة دانـةيك شـةهيد بـوو و      ،و شـَيوةيةمان هةيـة  كةين كة لةم وَلاتـة خَيزانـى بـة   بكوردستان شانازى 

لـة هـةرَيمَيكى بـةم    ةرطة، كؤتايى قسـةكامن بـةوة دَيـنم،    يةكةى تريان ثَيشمةرطةن لة سةنطةرةكانى ثَيشمؤن
شَيوةية دا كة رةواية ئَيستا هةرَيمى كوردستامن كة باشوورى كوردستانة لة طةَل رؤذئاوادا تَيـدا بةرخودانـة،   

ؤيـة،  ة ثةِرهَيشـتا شـةرِ   داى كوردسـتان ةكانؤ رؤيـة، بـة داخـةوة كـة ضـى لـة شـار       راويالية، شـينة،  بةرطرية، و
 دةستتان خؤش بَيت، سوثاس.

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ئومَيد نوقتةى نيزاميت هةية؟ 
 : بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن )خؤشناو(
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 بةرَيز سةروكى ثةرلةمان.
زؤر  ى هـةولَيرم كـرد،  قتةى نيزامى نةبوو داوا دةكةم لة بةر ئـةوةى مـن باسـى رَيكـةوتن    وةر بابةتةكة نئةط

 قسة لة سةر رَيكةوتنى هةولَير كرا، رَيكةوتنى هةولَير بريتى ية لة دوو ... 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لَيطةرَى كاك ئومَيد نوقتة نيزامى نيية. 
 : )خؤشناو( ئومَيد عبدالرمحنبةرَيز 

 واهلل مادةم دةرفةتتان دا قسة دةربارةى ئةوة بكرَيت من بَلَيم. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

رتى ليذنةكـة ئةكـةن كـة سـةردانى كؤبانيـان      ؤنوقتةى نيزامى نيية كاك ئومَيد، ئةو بةرَيزانةى باس لة راثـ 
رتةكة ئةكةى، كاك ئومَيد نوقتةى نيزامى نيية، كـاك ئـارى   ؤنةوة، باس لة راثكردووة، وةَلامى جةنابت نادة

 هةرسني فةرموو. 
 : سنيبةرَيز ئارى حممد هةر

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
لـة هـةر    ،لـة هـةموو ثَيشـمةرطةكانى    ،سَلاو لة خاكى ثريؤزى كوردسـتان و لـة شـةهيدانى ئـةم خاكـة نـازدارة      

ان لـة كةرامـةتى ميللةتـدا، مـن     يـ داكـؤكى كردن  %10وار ثارضةى كوردستان لـة  بستَيكى كوردستان، لة هةر ض
هةموو قسةكامن كورت دةكةمةوة لة سةر دوو تةوةرى طشتى، يةكَيكيان مةسةلةى ئةو بةَلايةى سةدان سـاَلة  

 ةكانى تر كـة ثةيوةنـدى  نلة ناو ئَيمةية ئةويش مةسةلةى ئةم يةك رَيزيةية، دووةم ئةضمة سةر رَى و شوَي
ةموو ثـَيش هـ   ،كة ئةو شاندة بةرَيزة خؤيان ثَيشكةش كرد، دةست خؤشـيان َ  ئةكـةم   ،بةو راثؤرتةوة هةية

حةز دةكةم داوايةكى لَيبووردن بكةم لة  بؤ ئةو جورئةتةيان، لة ثَيش ئةوة ،يانشتَيك بؤ ئةو ماندوو بوونة
ةوة طرت، نةك لة بةر ئةوة ثَيم وا من بؤية نوقتةى نيزاميم لة سةر ئ ،كاك ظةمان و كاك على حةمة صاحل

%( ثشـتيوانى َ  ئةكـةم، طـةورةترين    100بوو ئةو مةوزوعةى كة باسى ئةكا بَى بايةخة، بة ثَيضةوانةوة من )
بؤية ئةبَيت كاتَيك دَيت لة جةزاى ئةم شةِرة ئَيمة حيساب  ،ئَيمة لة شةِراين ،موشكيلة كة لة ئَيستاوة هةية

ئةو فةرماندانةى كة ئةو كارةساتةى شنطال و هى سةدى موصل و هى حةمدانيـة   و كيتابَيك بكةين لة طةَل
 و شةالالتى موصل و هى جةلةوالو و هى داقوقيان دروست كرد. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤ ناو ئةصلى مةوزوعةكة. ئَى باشة، تكاية بِر
 : بةرَيز ئارى حممد هةرسني 

ةوة بزانن كة ئـةوة نييـة كـة لـة طـةَلى نـةبووم، دواى ئـةوة مـن ثشـتيوانى          ئ ،بووردمن كردمن داواى لَي......
هةروةها كاك عبدالرمحن و كاك علـى حةمـة صـاحل     ،ئةكةم لة قسةكانى براى بةرَيزم كاك حممود بيكةيسى

ى ، هــةروةها ثشــتيوانى ئةكــةم لــة قســةكانى كــاك شــَيركو كــة باســى طةِرانــةو ةى كــة كــردمجطــة لــةو قســان
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ة، يـ ةوة بؤ ثةرلةمان كة لة ئَيستاوة بـة هـيض جؤرَيـك واني   تهةيبةتى ثةرلةمانى كرد، واتة بِريارةكان بطةِرَي
بـؤ ئـةوةى كـة لـة      ،هةروةها ثشتطريى ئةكةم لة قسةكانى بةرَيز كاك طؤران ئازاد بؤ ثَيك هَينانى ليذنةيةك

ةى نـاوخؤ لةوانةيـة ئـيرت ثَيويسـت نـةبَيت،      سَيمَيل رووى داوة، بةَلام دواى روونكردنةوةكةى سـةرؤكى ليذنـ  
ئيرت نازامن ئةوة جةنابتان دةزانن، هةروةها ثشتيوانى ئةكةم لة قسةكانى كاك دلَيـر مـاوةتى و كـاك ئومَيـد     
خؤشناو و كاك فرست صؤفى، و ثشتطريى لةو ثَيشنيارانة ئةكةم كة لة كؤتايى ئةم راثؤرتةيـةدا هـاتووة كـة    

يـا   ،ك لة هاوِرَى بةرَيزةكان موالحةزةم هةبَى لة سةر ئةوةى، ئةو دانثَيدانانةىلةوانةية منيش وةكو هةندَي
خود ئةو ثشتيوانيانةى لـة سـةر رَيكةوتنامةكـةى هـةولَير بَيـت يـا نـا؟ مةسـةلةى يـةكَيك لـةو شـتانةى كـة             

َيكـدا كـة   لة خؤى بثرسَى ئةوةيـة كـة عةجـةبا لـة كات     دالةم وَلاتة دةكات هةر كةسَيك كة سياسةت ،ثَيويستة
لـة ماوةيـةكى ثَيويسـت دا لـة      ،َيكةكلـ وشـت لـة ضـةند خ   يؤداعش هةموو هَيزةكانى بة ئاراستةى بةغدا ئةِر

دا؟ ئةمةيـة كـة دواى   نطال بـؤ كؤبـانَى، ئةمـة بؤضـى روويـ     طةِرانةوة بؤ جةلةوال، بـؤ شـ   داسةعات (24)ماوةى 
ا ئةكرَى و بة بَى دةنطى بة داخـةوة راى  انةتى و ئةو هاوكاريية كة ئَيستةنئةمة بباتة سةر مةسةلةى هاوث

بةرامبةر ئةو كارةساتةى كة بةرامبةر ميللةتةكةمان دَي، من بة ثرسيارةكامن لَيرة دةست كؤمؤسيؤن طشتى 
ثَى ئةكةم لةو شاندة بةرَيزة، يةكـةم ثرسـيارم ئةوةيـة ئـةم كةسـة يـانزدة اليـةنن و هـيض شـةِروانَيكيان لـة           

ثةيةدة رَيطة نادا، من حةز دةكةم بزامن ئايا ئةوة ضؤنة ئةو موناقةشةية بؤضـى  كؤبانَى نيية، وتوويانة كة 
رَيطة نادا؟ ئةمة يةك، دووةم وترا ئةو سةيارانةى كة ثلَيتى يا خود رةقةمى باشوورى كوردستانى ثَيوة ديار 

، حةقة بـزانني  بووة لة باكوورى كوردستان بؤمبا باران  كرا، ئةمة خةبةرَيكى زؤر زؤر ناخؤشة ئةطةر وابَى
ةكى كوردسـتان هـى باشـوورى    يـ بؤ؟ يةعنى حـةتا ئةطـةر سياسـةتى هـةرَيمى كوردسـتانيش وا بـَى، هاووَلاتي      

ضـى سـةيارةكةى بؤمبـا بـاران بكـات حـةز دةكـةم        ؤ؟ بداكوردستان بضَيت بؤ ئامةد ئـةو طونـاهى ضـيية لـةوة    
ةخنــةى لَيكــرا بــوو لــة هــةرَيمى  بــزامن بــؤ؟ هــةروةها طلــةيى ئةجنومــةنى طــةل لــة كــةلتوري كؤبــانَى كــة ر  

كوردستان، ديسان حةز دةكةم بزامن بؤ؟ يةك ثرسيارى تر كة خؤى هاتيية ثَيشةوة، ئايا ئةم شاندة بةرَيزة، 
يةعنى ئةمةيان هةموو ثرسيارن من بؤ زانيارى ثرسيار ئةكـةم، هـيض كـام لـةم ثرسـيارانة روخسـارى بَلـَين        

ئَيمـة لـة راطةياندنـةكان ئةبيسـتني كـة طوايـة هاوثـةنانان لـة داعـش          َين تةعنيان نيية، شتَيكى تر ئايا ئةَل
يـا خـود    ،لة خؤرهةَلات، باشوور خؤرئاوا، ئايا ئةو دةورةية هةبَيت ئـةو لَيدانانـة   ،دةن لة دةرةوةى كؤبانَىدة

بـَى   بَلـَين ئَيمـة   ئـةوة بةس شَيوةكة بؤ بة دةست هَينانى راى طشتى لـة اليـةن ئـةمريكا و هاوثةنانـةكان، بؤ    
دةنط نابني لةم زوَلمةى كة بةرامبةر كورد ئةكرَى، كة بة بؤضوونى شةخسى خؤم هاوثـةنانان و ئـةمريكا   

يةك راستطؤ نني لةم ئةكشنَييانة، لة بةر ئةوةى ئةطةر هةر يةكة تؤزَيك شـارةزاى عةسـكةرى   ةبة هيض شَيو
نـني بةرامبـةر ئـةو ئسـلوب      رَيطـةر كتيف كاهةبَيت باش ئةزانى، ئةو ضةكانةى كة بة كارى دَينن ضـةكى ئـة  

َين داعـش بةرامبـةرى ئَيمـة و بةرامبـةر هاونيشـتيمانيامنان لـة كؤبـانَى لـة وَى         ةى كـة بلَـ  ئةو مَيتودة شةِرو
، خؤرهةَلات ور وو ضياى شنطال و   لة باشنيبَلَي ئسلوبى لَيدانى داعش   لة خوارى سَييةم: ،طرتيوتانة بةر

بـَى   ةئةطـةر ئـةو   ،ف و بَيـى عةسـكةرى بزانـَى زؤر بـاش ئـةزانىَ     ةكَيك لـة ئـةل  ئةطةر ي ،واى كؤبانَىخؤرئاو، 
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ئةمريكيــةكان بــة راســتى نيازيــان هةبووايــة، بــة راســتى ئــةوان دذى تــريؤر بوونايــة بيانويســتاية ديفــا( لــة 
ئينجـا   توانى كؤتايى ثَى بَينن،يانلة نيشتمانيى ئَيمة بكةن لة ماوةيةكى زؤر زؤر كورتدا ئة ،كةرامةتى ئَيمة

ئـةو بـةو رَيكةوتنانـةى خـوارةوة      ،سـةركردايةتى سياسـى كوردسـتان لـة خـؤى بكـات       يـا ئةمةش ثرسـيارَيكة  
عزالـدين  )بضَيتةوة كة لة طةَل ئةمانةى كردوويةتى، ئةوة مـن ثرسـيارةكامن تـةواو لَيـرة، شـتَيكى  تـر كـاك        

ثةكةكـة، ئـَى باشـة مةيـدةن بـة       وتوويةتى ئَيمة ضةك ناهَينن بة ثةيةدة لةوةى دوايى دةيـدةن بـة   (كوضك
بؤ ئةوة ناكةن؟ ئةطةر بـة راسـتى ئَيـوة دذة تـريؤرن، مـن ئـةو شـتانة         ،ثةكةكة برؤن خؤتان لة داعش بدةن

باس ئةكةم كة باس كران هةموويان ثةيوةنديان هةيـة بـة كؤبانَيـةوة، مةسـةلةى بـة هةنـد وةرطرتنـى راى        
 ،ايـة بـة ئَيمـة   ديـة سـيقةيان   َ  ئـةطرين، لوتفيـان فةرمو  ريـزى   شةقام، ئةو شةقامة بةرَيزةى كة هةموومان

رةوانةيان كردووين كة بَلَين ثةرلةمانى كوردستان، هةندَيك لة ئَيمة بوون بة وةزيـر، مـةعناى ئةوةيـة لـةم     
وَلاتةية ئةوان وتوويانة ئَيمة سيقةمان بة عـةقلى ئَيـوة هةيـة، بـة ويـذدانى ئَيـوة هةيـة، نوينـةرى ئَيمـةن،          

رى واقيعى و راستةقينة دواى هةموو حةرةكةيةكى شـةقام ناكـةوَى، ضـونكة ئـةو رابـةراتى وَلـات       سياسةمتدا
ئةطةر هات و ئةو سةركردايةتيية سياسيية بة  دادةكات، ئةو رابةرايةتى  هةموو وَلاتةكة ئةكات، لة شوَينَيك

 دابـة خؤتـ   ،غةَلـةت بوويـت   ئـةَلَيت لـةوىَ   ةستا، شةقام هوشيارى ئةكاتةوة، ثَييئةرك و واجباتى خؤى هةَلن
بضؤرةوة، ئينجا بؤية بة بؤضوونى من مةسـةلةى ئةمـةى نـازامن كـَى بـوو باسـى كـرد وا بـزامن كـاك حـاجى           

يةكـةم جـار    ،ى طوَى طرتن لة قسةى شـةقام ثـَى ئـةكات   سياسةت كردن لة بِر ،كاروان بوو، زؤر بة ئيلساسات
نـازانَى ضـةند هـةزار كـةس دةضـنة ذوورةوة، ئـةم سـَى         دةرطا ئةكةيتةوة بة بَى ئةوةى بةرنامةيةكى دانابَى

ضوار هةزار كةس بؤ كؤى بضن؟ بة ضى بذين؟ لة كوَى حبةوَينةوة؟ ئةمةم لة سـةر ئـةوةى مةسـةلةى بَلـَين     
ةناردن و ئةمانـة و مةسـةلةى   نـ كـانى توركيـا و نـةوت    آلقسةى شـةقام، مةسـةلةى بـايكؤتكردنى هـةمووى كا    

َيمة لة طةَل هةموو كةسـَيك ئـةتوانني ئَيمـةى كـورد، يـةعنى لةوانةيـة لـة        ميتى توركى حةقيقةت ئةوةية ئ
طةَل هةموو كةسَيك بتوانني يـةك ريـز بـني بـةس لـة طـةَل خؤمـان نـةبَى، بؤيـة سـةير دةكـةين بةداخـةوة             
بةشــَيكى بَلــَين تةحــةكوم كــردن بــة بةشــَيكى سياســةت لــة هــةرَيمى كوردســتان فيعلــةن لــة اليــةن ئَيــران و  

ران لـةو دةظـةرةى لـة سـلَيمانى     ةكرَيت ئةويش بة شَيوةيةكى ناراستةخؤ، لة رَيطةى ئيتالعاتى ئَيتوركياوة ئ
ةَلـةوة بـؤ سـةرةوة حـةتا زاخـؤ،      طَيدى تـوركى بـة تةئكيـد لـة     نبةخوارةوة و لة رَيطةى بةشَيك لة دةستى مي

بةر ئةوةى هةيبةت كى ئةمة بكات، بؤ؟ لةكة يةعنى ضارةيةسةركراديةتى سياسةتى كورد بةرثرسة لةوةى 
ئـةَلَين   وةكو ئـةوةى بـة فارسـى ثَيـي    بطةِرَيتةوة بؤ شةخسيةتى ئينسانى كوردستانى، ئةطةر وا نةبَيت ئَيمة 

شــوعبةدَى بازَيــك َ  دَيــت وةكــو بووكــة ســةماكةرَيكمان َ  دَيــت تةشــبيهمان نــةبَى كــة خــةَلكى تــر ئــةمان    
ر ناشـرينة، هـةر وةكـو ضـؤن جـةنابى ئاغـاى سـلَيمانى        سوِرَينن، ئةمة بؤ هةيبـةتى نيشـتمانى ئَيمـة زؤر زؤ   

فةرموو بووى كة ئةطةر خـؤم و حـةفتا كـةس نةبوايـة هـةولَير ئـةطريا، ئةمـة مناَلَيـك بَيـت وا قسـة ناكـات،            
ئاغاى ئوردؤطـانيش لـةوَيوة    ،كةواتة ئةو هةموو ثَيشمةرطةى كة لة جةبهة بووة ئةوان ثيازيان ثاك كردووة

بة بةرضاوى هةردووكيانـةوة مةسـةلةى شـنطال     ،مانةئةهةر دوو  ،ماية زاخؤ ئةطريائةيوت ئةطةر من نةبوو
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ان نييـة جطـة لـة ثاراسـتنى مةصـلةحةتى      يدا، بةَلام هيض ئةكشنَيكى سياسيسةلةى كؤبانَى روويمة ،رووى دا
 ،ووةروسـت بـ  تورانة، من سةيرم َ  دَى لةو موناقشـانة د يانةدان بةو كةلخؤيان، مةسلةى دانثَيدان يان دانثَي

 داوى لةم راثورتـة ة بفةرمبةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةطةر موالحةز لة بةر ئةوةى ئةطةر موالحةزة بفةرمو
: بـة  ن بـؤ جـةنابت ئةخوَينمـةوة ئـةَلَيت    مـ  ،بةردةسـتمة ئةمةى كـة ئـةم شـاندى بـةرَيزة نووسـى ئَيسـتا لـة        

 ،ئـةطينا خـؤ ناضـن بـؤ شـتَيكى وةهمـى      مةبةستى سةردانى كؤبانَى، ئَى مةعناى ئةوةية ئةمة وجودى هةية 
 و جَيى دةستخؤشية، هةر بذى، مةسـةلةيةكى تـر هةيـة كـة لـة دانثَيـدان،        ريئةمة دانثَيدانانَيكى غري موباش

دانثَيدانةنان بة كةنتؤنةكانى خؤرئاواى كوردستان دَيتة مةيدان هةموومان شتَيك ئةزانني،  بـةَلام هيضـمان   
خؤشـة هـةرَيمى   يةكى سياسى ثيَيخؤشة ئةطةر هةر ئينسانَيكى كوردسـتانى ثيَ ، ئةطةر هةر اليةننايشاريتةوة

ــت، بــة ك  ــتان دانبنَي ــت،     اكوردس ــزى بثارَيزَي ــةبَيت يــةك رَي ــَيش دا ئ ــة ث ــتان، ل ــاواى كوردس ــةكانى خؤرئ نتؤن
ئـةوةى كـة لـة نَيـوان ثـارتى كرَيكـارانى        ،ةقةلةكانى ئةمة ئةو بـار طرذيةيـة  عهةموومان ئةزانني يةكَيك لة 

َل بؤضـى هـةو   ،كوردستان و ثارتى دنؤكراتى كوردستان دا هةية، ئةطةر خةَلكى قسةى خَيـرى ثـَى ئـةكرَيت   
ن، لةبةر ئةوة ئةوان خؤيـان  لة ئةو بةيةكةوة ئةوانة نني لةويةضونكة مةسة نادا ئةم بار طرذية نةمَينَيت؟

كونرتؤل ئةكرَين، بؤية ئةطةر ئَيمـة   وةادفلنئةوان لة اليةكى ترةوة لة  ،ئوتولوم نني لة ئيش و كارى خؤيان
ئةمة تةنها رَيطةيةكـة بـؤ دانثَيـدان،     ،يةك ريزى خؤمان بكةين سةرمبانةوَيت دانبنَين بةوةدا ئةبَى ئيش لة

هـةر لةوانةيـة    ،يـزى بكـات  ةنتى يةك رطةر نةتوانَى دائينجا زؤريش سةيرة ئينسان لة ناو هةرَيمةكةى خؤي
كةضى لَيرةوة موحاولة بكـات داوا لـةوان بكـات ئـةوان      ،ةر يةكرتى خبوَينَيتنة دةرةوة بةرامبلةم قاعةي ضو

يا خوا بـة خَيـر بَيـت وَلـاتى خؤيـةتى، مَيـوان نييـة، لَيـرة خـؤى           (صاحل مسلم)يةك ريز بن، مةسةلةى كاك 
ن بانطهَيشـت بكرَيـت بـؤ ثةرلـةمانى كوردسـتا      ،بـة خَيـر بَيـت    (صـاحل مسـلم  )ساحيب ماَلة، بةَلام ئةطةر كاك 

خـؤى   ،خـؤى كـردووة بـة تـةرةف     ،مةعناى ئةوةية دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ثةرلـةمانى كوردسـتان  
، ئةطـةر كـاك    نةى كـة لـة نـاو خؤرئـاواى كوردسـتاندان     يايساف كردؤتةوة لة مةسةلةى ئةو بةربذَيرة سياسـ 

تة بانَيـك و هـةزار هـةوا،    ثَيويستة اليةنةكانى تريش بانط بكرَيت، ئةطينا ئةبَي ،بانط بكرَيت (صاحل مسلم)
مةسةلةيةكى تر ئةو ثَيداويستية سةربازيانةى كة لة كؤبـانَى ثَيويسـنت هـةمان ئـةو شـَيوانةن كـة ئَيمـة لـة         

ذمَيرم بـة سـةريعى،   يمن ئة ،مان ثَييةتىيلة سةدى موصَل ثَيويست ،شنطال و لة جةالوال ثَيويستمان ثَييةتى
( 106)، لـة تـؤثى   (23بـؤ   12)ميلـيم، لـة دؤشـكة لـة      (60)هةتا  (81بؤ  82بؤ  120)لة هاوةنى ئةوة بة مليمةوة 

كـة ثَيويسـتييان ثَييـةتى، ئةطـةر ئَيمـة       نئةمـة ئـةو شـتانة    ،ئينجا ئوتومبَيَلى در( لة بابةتى هةمةرميليم، 
ــؤ   ــةو ب ــتان ئ ــةرَيمى كوردس ــة    ه ــَى ب ــة ج ــؤى ئةم ــاكرَىخ ــةتا     ،جَى ن ــةكان ه ــة جةبه ــان ل ــة خؤم  (60)ئَيم

، خؤمان ئةبينني كة ثَيشمةرطةكانى خؤمان لة هةندَيك لةم شتانة كةم و كؤِريـان هةيـة، ئـيرت    ثَيشمةرطةين
 (ئومَيـد خؤشـناو  )ئةخري قسةى خؤم مةسةلةى ئةوةى براى بةرَيزم كاك  ؟ضؤن ئةتوانني بنيَيرن بؤ ئةوان

نـى يـةك رَيـزى،    بؤ مسـوطةر كرد  داةكانييةعنى باسى ثةنانى شةرةفى كرد لة بةينى هةموو اليةنة سياسي
هةتا ئَيستا حاَلى نةبووبني لـة زةرورةتـى    ،ثى خوَينى براكوذى رذاوةؤيةكةم دَل ،ةوة (64)ئةطةر ئَيمة كة لة 
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ى ئةو هةموو ماَل وَيرانيية، تـازة  دواى ئةو هةموو شةِرة، دوا ،رةفة، تازة خةبةرمان بَيتةوةثةنانى ئةو شة
تازة ثَيويستمان بةوة بَيت  ،حكومةتى يةك رَيزى نيشتمانيى ،بطةينة ئةوةى دواى دروست كردنى ثةرلةمان

كة ثةنانى شةرةف لة طةَل يةكرتدا ئيمزا بكةين، ئةمة خةبةرَيكى زؤر زؤر ناخؤشة بؤ خةَلكى كوردسـتان،  
ئـةويش ئةوةيـة هـةر     ،جَى  بضـَيتة جَيـى خـؤى   ة بؤضوونى من يةك رَيطا هةية كة ئـةم دةسـتةية دةسـتبة   ب

لــة راطةياندنــةكانى خؤمــان لــة نــاو  شو قســانةى كــة لَيــرة ئةيكــةين كــة ضــوونة دةرةوةيــةك لــة ئَيمــة ئــة
خةَلكةوة، لة ناو دراوسَييةكان و خزم و كةس و كارى خؤمان هةمان قسة بكةين، نةك لَيرة شتَيك بَليَين لة 

بةشـدارى  سـانيية، هـةتا ئـةو رؤذةى بِريـارى دروسـت كردنـى حكومـةت        ( 30)دةرةوة شتَيكى تر، دوا نوقتـة  
كردنى وةزيرى كورد لة  بةغدا، دةعوةت كردنى شاندَيك لة لةندةنةوة، رَيكةوتن لة طـةَل ئَيـران و لـة طـةَل     

ت وةكـو ثَيويسـت،   ئـةم ثةرلةمانـة ناتوانَيـت دةورى خـؤى ببينيَـ     بكرَيت و ةكان يتوركيا لة مةكتةبى سياسي
شتَيك بكات كة  كرد، سةرؤك وةزيران بؤ ئةوةىسى هةر كاتَيك وةكو ثةرلةمانةكانى عالةم نازامن كَى بوو با

داواى هاوكـارى بكـات    ،ك وةزير لة حيزبةكةى خؤمة لة ئَيستا، موعاهدةيةك ببةستَى لة طـةَل توركيـا  ؤسةر
مــةعناى ئةوةيــة ئــةم  ،هــةتا ئــةو رؤذةى ئــةم ئةكشــنانة نةطةِرَينــةوة بــؤ ثةرلــةمان  ،لــة طــةَل فــالن شــوَين 

 كة ثَيويستة هةبَيت زؤر بةداخةوة، سوثاس.  ثةرلةمانة ئةو دةستةَلاتةنيية
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةر    ــةوة وةســتاوةتةوة س ــوثاس، ئ ــيار و ثرســيار        زؤر س ــة رَيطــاى ثرس ــتان ل ــدامانى ثةرلــةمانى كوردس ئةن
ؤمـةَلَيك بابـةت   جَى كردن ئةكةن، بةَلام سـةبارةت بـة ك  مةَلة لة طةَل دةستةَلاتى جَى بةكردنةوةتان ضؤن ما

 كـانى ةى نةبوون بة تةرةف لة ململَيمةسةل ،دان ثَينانى سةريح ،نى ونكة باس كرا مةسةلةى دان ثيانانى ز
ئةوةى دواى هةندَيك روونكردنـةوة هةيـة باسـى ئةكـةين، خـاتوو تـةالر        ،يان خؤرهةَلات ،لة باكوور ،رؤذئاوا
 فةرموو.  لطيف
 : لطيفبةرَيز تةالر 

  .ثةرلةمانبةرَيز سةروكى 
زؤربةى قسةكامن كرا، بةس من حةز دةكةم ضةند ئيزافةيةكم هةبَى، لة ريَى دةستخؤشى بؤ وةفدةكة، وةك 

لـة رووى   ،لة بـةر اليـةنى ئـةمنى بـىَ     ،ثَيشنيازَيك من دَلنيام لةوَى كة كؤمةَلَى خةَلك هةبووة لة راثؤرتةكة
راستةخؤ ئةو وةفدة بةرَيزة ئةو خاَلانةش خبةنة  داوهيوادارم لة داهاتو ،نةضؤتة ناو راثؤرتةكة ،سياسى بَى

رَيطاى خؤيانـةوة  بةر دةمى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و هةروةها ليذنة ثةيوةنديدارةكان هةتا كو ئةوانيش لة 
بتوانن خزمـةتى زيـاترى بـؤ جـَى بـة جـَى كردنـى ئـةو خاَلانـة بكـةن و            ،ثةيوةنديدارةكان لة طةَل وةزارةتة

ــةوةى  ميكــاني  ــانَى و دوور خســتنةوةى ئــةو         دؤزين ــردن و خزمــةت كردنــى كؤب ــَى بــة جــَى ك زمى بــؤ ج
ام مةترسيانةى كة ئَيستا لة سةر كؤبانَى، من لة سةر راثؤرتةكة ثَيشنيارَيكم هةية بؤ خاَلى دووةم كـة هـاورِ  

ةَل طـ مى كوردسـتان بـة فـةرمى مامةَلـة لة    كة ثَيويستة حكومةتى هـةريَ  (شَيركو حةمة امني)لة طةَل دكتؤر 
كانتونةكانى رؤذئـاواى كوردسـتان بكـات، بـةَلام لـة سـةر بنـةماى رَيكةوتنامـةى هـةولَير البربَيـت، ئـةتوانني            
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ــَي تى يــةيــا خــود نوَينةرا ،تىيــة هــةنطاوى يةكــةم كردنــةوةى نووســينطةى نوَينةرا نيئةوةئيزافــة بكرَيــت بَل
وةكو سةرةتايةك تا وةكـو ئـةو كاتـةى     ،ةنانَيكى زمنييثياكة ئةمة خؤى لة خؤيدا دان ،َيمكانتؤنةكان لة هةر

لـةوة بـة فـةرمى بِريارَيـك دةرضـَى لـة ثةرلـةمانى         ،ضارةسـةرييةكى تـازة ئةدؤزينـةوة بـؤى     ،رَيطة ياسايةكى
ئَيمــة ئــةتوانني بــة  ،ةو كانتؤنانــة بــؤ ناســاندنيان بــة شــَيوةيةكى فــةرمى و بــكوردســتانةوة بــؤى دان بنــَى 

، ئـةويش جـارَيكى ديكـة ثَيويسـتى بـة بِريـارى       ةينئـةو كانتؤنانـة بكـ   شَيوةيةكى فةرميش مامةَلـة لـة طـةَل    
سةرؤكايةتى هةية لة ثةرلةمانى كوردستانةوة دةر بضَى بؤ ناساندنى ئةو كانتؤنانة، لة خاَلى ضـوارةم ئـةَلَى   

تــاكو دةوَلــةتى توركيــا رَيطــة بــدات هَيــزى   ،بَينَيتةموو هــةوَلَيكى ديثلؤماســى بــةكارهــةرَيمى كوردســتان هــ
ةت كـة سـوودمةندة لـة ئـابوورى     َيشمةرطة بةرةو كؤبانَى بضَى، ئَيمة ئـةزانني تاكـة دةوَلـةت و يةكـةم دةولَـ     ث

يـان لـة    ،  لة رَيطاى فرؤشتنى نةوتـةوة بـىَ   ،ئيرت ضى لة رَيطاى كؤمثانياى نةوتةوة بَى ،هةرَيمى كوردستان
ئةمانة هةمووى ئةتوانَى  ،ى كاَلاكانى توركيابؤتة بازاِرَيك بؤ ساغ كردنةوة ،ةوة بَيرَيطاى هةرَيمى كوردستان

كـة ئَيمـة بتـوانني لـة دوو خاَلـا كـة خـاَلى ضـوارةم و          ،تَيكى فشار هةرَيمى كوردستان بة كارى بَينَىروةكو كا
ئــةويش لـةوةى كـة هَيــزى    ،ئَيمـة بتــوانني بـؤ هاوكـارى كردنـى ئــةو ناوضـانة كـار ببينينـةوة        ،مخـاَلى دةيـة  

ة لةوانةية هاوكاريةكامنان لة داهاتوودا تةنها لة هَيزى ثَيشمةرطة نـةبَى، لةوانةيـة بـة    تةنها ئَيم ،ثَيشمةرطة
بؤية ثَيويستة ئةو ضةك و تةقةمةنييةش ئيزافة بكرَى و بَلَى فشار  ،ضةك و تةقةمةنى بَى بؤ ئةو ناوضانة

ةكـو كـاك فـةرهاد ئـةَلَى     وشار وخود طبؤ ئةوةى يا ،بهَينرَيتتوركيا، يةعنى وشةى )فشار( بةكار خبرَيتة سةر
بؤ ئةوةى رَيطة بدات بة هَيزى ثَيشمةرطة و  :كار بهَينرَى بؤ ئةوةى بتوانني زةغت لة توركيا بكةين، يةكبة

بـؤ   ،ضةك و تةقةمةنى بضَى بؤ ئةو ناوضانةى كة دوايى ئةوةى طوَى بيستى وةزارةتى ثةيوةنديداريش بـني 
يا خود نا؟ سَييةميش لة خاَلى دةيةمـة ئـةو داوايـةش ديسـانةوة      ئةوةى ئايا ئةتوانني ئَيستا ئةو كارة بكرَى

نةك داوا لـة دةوَلـةتى توركيـا بكـةين كـة بـة هةماهـةنطى هاوكـارى لـة طـةَل دةوَلـةتاى             ،بة طوشة ناوى بَيت
هاوثــةنانان رؤَلــى خؤيــان بيــنن، ئَيمــة توركيــا كــة ئيزافــة بكةينــةوة بــةوةى بــة كردنــةوى دةروازةكــان لــة 

هةروةها لةوةى كة بؤ ضارةسةركردنى ئةو بريندارانةى كة لـة   ،ة بؤ طةيشتنى هاوكارى مرؤيى ورؤذئاوايةو
يان َ  داخسـتؤن كـة   يـة كؤبانيشا هةن، ئَيمة ناكرَى بة راستى ئةو بريندارانةش لة ئَيستا ديسانةوة ئةو رَيطا

و سـةبارةت بـة قسـةكانى كـاك      نةك لـة رَيطاكـانى ديكـةوة ضارةسـةر بكـرَين،      ،بتوانن لة رَيطاى توركيا بَينن
راستة لة راثؤرتةكةيا  ،ئارى، منيش لة طةَل ئةوم ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان، با بِريارَيك لَيرةوة دةرضَى

هَيشتا نةضووتةوة دةنطدانةوة هةتا كو لة رووى ياسـاييةوة   ،هاتووة كة ئةَلَى ئةم راثؤرتةكة لة سةر كؤبانَى
، ثَيشـنيازَيكى ديكـة تةئكيـدى َ  ئةكةمـةوة ئـةويش ئةوةيـة كـة بـة زووتـرين كـات           ئَيمة بَلَين دانثَيدانانةو

ئَيمـة هـةتا بتـوانني بـة شـَيوةيةكى فـةرمى        ،بريار لة نوَينةراتى كانتؤنةكان بدرَيت لة هةرَيمى كوردسـتانة 
 هاوكارى مرؤيى سةربازى خؤمان بةو ناوضانة بطةيةنني و جارَيكى ديكة زؤر سوثاس. 

   يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.
 زؤر سوثاس، بةرَيز كاك باثري كامةال فةرموو. 
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 : ةالبةرَيز باثري كام
  .كى ثةرلةمانؤبةرَيز سةر

بـةرز نرخانـد، مـن لـة نووسـينى راثؤرتةكـة ئامـادة        ةي سةرةتا سوثاس بؤ هةموو اليةك كة ضوونى وةفدةك
ربــةى ثَيشـنيارةكانيان لـة طــةَل سـةرنج و تَيبينيشـم زؤربــةى     نـةبووم، لـة طـةَل ئةوةشــدا ئامـادة نـةبووم زؤ     

ثَيشنيارةكانيان كردوويانة ثشتيوانيان َ  دةكةم، بةَلام دةمةوَى لة دةرةوةى ئةو ثَيشنيارانة من ثَيشنيارَيكى 
بة كة بكرَيت ثةرلةمانى كوردستان كارى لة سةر بكات، ديارة ئةوةى كة ئَيمة ديتمان ثَيويستيان  ،ترم هةية

، هاوكارى مرؤيى، هاوكارى سةربازى، ثشتيوانى سياسى، ثشـتيوانى سياسـى   هةبوو سَى رووى ثشتيوانى بوون
ئـةوةى كـة طرنطـة زيـاتر الى ئـةوان ئةهةميـةتيان هةيـة بـؤ طةيانـدنى ضـةكى قـورس بؤيـان، ئــةوان داواى             

بة هَيزى ثَيشمةرطة نيية، ئةوةى وَى، ثَيم واية ثَيويستيشيان ئةكة هَيزى ثَيشمةرطة بضَيتة  ،هَيزيان نةكرد
ثَيويستيان ثَيية ضةكييان بطـاتَى لـة   رَيطـاوة و ضـؤن؟ ئـةوة دةبـَى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان ئةطـةر           

شوَينة بطرَيتة بةر، بةَلام من سةرجنى هةموو اليةك بؤ يـةك  بدات و هاوكارييان بكات ئةو رَيو بتوانَى بِريار
 تَيدا نيشتةجَى يـة  يبة تايبةتيش ئةو شوَينانةى كة كورد ،بةر رياوةتةقى طواقيعى تر كة لة سوريا و عَيرا

، داعـش ئامــاجنى وةكـو شــةريكةيةكى موسـاهةمة وايــة كـة هــةموو اليـةك دةجوَلَينيــت      داكوردســتانةكةي لـة 
 َيتةوة،ئاماجنيان كوردستانة، ئةو هَيزةى كة هاتووة بةرةو بةغدا بة دوورى مةزانن بةرةو كةركووك بسـوورِ 

 ، ثَيويسـتة ةكةشـى يئـةوةى لـة كؤبـانَى ديتوومانـة ثشتيوان     ،بؤية ئَيمة ثَيش ئةوةى باس لـة كؤبـانَى بكـةين   
باسى كةركووك بكةين، زامين ثاراستنى كةركووك، زامنى ثاراستنى كؤبـانَى يـةك ئالييـةتى هةيـة كـة ئَيمـة       

ئـةو خيالفانـةش    ،كـةين بنـة  ضارةسـةرى هـةموو ئـةو برينا    ،بتوانني ضارةسةرى هةموو ئةو كَيشانة بكـةين 
ئـةويش بةسـتنى    ،بكةين كة باسى َ  دةكةين، مةسةلةى سنوور و كردنـةوةى سـنوور و طةيانـدنى هاوكـارى    

نطرةى نةتـةوةيى زامنـى يـةك ريـزى نيشـتمانيى و يـةك ريـزى سياسـى دةبَيـت بـؤ           ؤنطرةى نةتةوةيية، كؤك
كؤمــةَلَيك تةطــةرة هــةبوون لــة بــةر دةمــى  بــؤ هــةموو ثارضــةكانى كوردســتان، بَيطومــان  ،هــةموو اليــةكمان

ئـةو   ،بةستنى كونطرةى نةتةوةيى كة هةنطاوى بؤ ئةنرا، كونطرةى نةتةوةيى كـة ئـةو هةنطاوانـةى ئةخـةن    
ثَيم واية ببَيتة زامنَيك و دةبَيتة ثشتيوانيةكى سياسى راسـتةخؤ، ئـةوةى كـة     ،ثةِرانةى لة بةرى دا البربَيت
كة من دةيبينم بة سةراحةت دةبَى باسـى كـةين    ،ةى لة نَيو سَى اليةنى سياسىئَيستا لةم ثةِرة ئةو خيالفان

لــة  ،ثــارتى دنــوكراتى كوردســتان، ثــارتى كرَيكــارانى كوردســتان و زائيــدةن يــةكَيتى نيشــتمانيى كوردســتان 
 ثـَيش هـةموو   ،كةوة نايةك ريزى دةبينم لة باشوورى كوردستان لة ئةوة، دوو بؤضوونى جياواز ئـةبينم ةالي

زامنـى باشـوورى كوردسـتان بكـةين،     ئةوةي  ؤب ،شتَيك بؤ ئةو دوو بؤضوونة جياوازة لة باشوورى كوردستانا
ئةو نايةك ريزيية و ئةو خيالفةى ئةو يةك ريزيية مسؤطةر كةين ئةوة طرنطة يةكةم، من ثَيشـنيارَيك بـؤ   

ابى سـةرؤكى هـةرَيم بـرا    بـة تايبـةتى بـؤ جـةن     يهةردوو مةكتةبى سياسى، بؤ هةردوو سةركردايةتى سياس
ى ميـدياكان و لـة   طةوريةتى بكات و بتوانَيت ئةو كَيشة و خيالفانـةى كـة هةيانـة كـة هاتؤتـة سـةر رووثـةرِ       

 َى ضارةسةر بكرَيت و ئةو بةشَيكى دى. رئيعالم باس ئةكرَى نةمينَى و بتوان
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  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بانَى بكة. بةَلَى كاك باثري، باسى كؤ
 : ةالبةرَيز باثري كام

عةرزت كةم ئةوة كؤبانَيية، ئةوة زامنى ثاراسـتنى كؤبـانَى يـة، ئـةوةى تـريش ئـةو خيالفـةى كـة هةيـة لـة           
صـاحل  )نَيوان قيادةى ثةكةكة و ثارتى دنوكراتى كوردستان بتوانرَيت ضارةسـةر بكرَيـت، كَيشـةى كؤبـانَى و     

رةسةر دةبـَى، ئةوةيـة ئةصـَلى مةسـةلةكة، بـا ئَيمـة ئـيش لـة سـةر          يش ضارةسةر دةبَى و هةمووى ضا(مسلم
ــتنى بَيــ   ــوانَى زامنــى ثاراس ــةين دةت ــةرتئــةوة بك ــةر ضــى ب   ، ئةط ــةين ه ــَينيئَيمــة ئــةوة نةك ــةر  ، هةيــةَل ه

 ضارةسةر نيية بةراستى.  بَلَيني،هةر شتَيكى ترى  َلَيني،كاريةكى مرؤيى بوها
  لةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

 دكتؤر شَيركؤ نوقتةى نيزاميت هةية؟
 :  بةرَيز د. شَيركؤ حةمة امني

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
درا ِرت، ضونكة قسة بة هةندَى برادةر بـ هةموو بة يةك ئاراستة لة سةر كؤبانَى قسة بكا ،واهلل ئومَيد ئةكةم

 ووى وا بَيت. ى ئةوةى كة ثةيوةندى بة قسةوة نيية، تكاية با بؤ هةموبة بيانو
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس. 
 : بةرَيز باثري كامةال

ثةيوةندى بـة   ، ئةو شتانةى باس ئةكةم ثةيوةندى بة كؤبانَى ية، ثةيوةندى بة يةك ريزى نيشتمانييةوةية
وةَلـام طؤيـة، بـؤ ئـةو هاوكَيشـة      كـة وةَلـام دةر و    ،كة ثَيويستى بة يةك ريزى نيشتمانيية ،يةك دةنطييةوةية

ضارةسةر  انةطؤِرانكاريي وةئدةمى ئيتيفاقى سايكس بيكؤداين كة كة لة بةر ،يةداانكارى سياسيية كة لة طؤِر
ئةوة بة ضاوى خؤتان دةبيـنن كـة ملمالنيـةكى طـةورة      ،ضوار مانطى داهاتوو ،كة سَى مانطى داهاتوو ،دةكرَى

ا هةية،  ئَيمة لة نَيوان ئةم دوو هياللةدا نةبينة قوربانى، بتـوانني يـةك   نَيوانى هيال  سوننى و شيعة دلة 
ريــزيش بَيتــة هــؤى ثاراســتنى ئــةوةى كــة نةبينــة قوربــانى، مــن جــارَيكى تــر داكــؤكى لــةوة دةكةمــةوة كــة  

داكؤكيش لةوة دةكةم كة كاروانى مرؤيى بتـوانَى بطةيـةتَى و ثشـتيوانى     ،كؤنطرةى نةتةوةيى باس بكرَيت و
 ،ةش بكرَيت هاوكارى سةربازى بة   رَيطةيةك دةبَيت ئةوة، ئةوةى تريش سةرةجنم هةيـة بـؤ برايامنـان   ئةو

برادةرانى ئةندام ثةرلةمان كة زؤر بة دَلسؤزانة لة ثةرؤشيانة حةمتةن زؤر طرتونى، زؤر بـاس لـة ئـةمال و    
ةتَيكى هَيندة بة هَيز نني بتـوانني  ئةوال دةكةن، من تكام ئةوةية جةبهة نةكةنةوة، ضونكة ئَيستا ئَيمة دةوَل

خـاوةنى ثَيطةيـةكني، مووضـةى خـةَلكمان ثـَى دابـني       نـة  ئةو هةموو جةبهة بكةينةوة نـة خـاوةنى ضـةكني    
، نةوتى خؤمانة با بَين لَيمان بكِرن نةك ئةوةى نةدةن بـة ئـةو   اكان ئةوة بكةينناكرَيت، ئينجا بؤ بضني كاَل

نابَيـت، بـة ئـةوة ناكرَيـت ئـةو وَلاتانـةى لـة دةور و بـةرمان          ة عاتيفةو، يةعنى هةندَى شت هةية بو بة ئة
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تةحةكوم دةكةن يةكَييان وةكالةتى ناتؤ دةكات، يةكَييان وةكالةتى شةرق دةكات، ئَيمة نةبينة قوربانى ئـةو  
 سياسةتةى كة ثَيشرت طرتوومانة، ئومَيدى سةركةوتن بؤ هـةموو اليـةك ئةكـةم ئومَيـدةوارم كـة كؤبـانَى بـة       

ئومَيديشم وايـة كؤبـانَى بـة هـيض شـَيوةيةك نـةطريَيت و بـةرةو ثـَيش ضـوون و           ،نَيزيكرتين كات رزطارى بَى
 وات، زؤر سوثاس ... بةرةو سةركةوتن و بةرةو رزطار بوون دةِر
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةى كة لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة بةِرَيز جَيطرى سةرؤك ثةرلةمان وتةيةكى هةية، سةبارةت بةو قسا
 كرا، فةرموو.

 :/جَيطري سةرؤكي ثةرلةماننكىبةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.

ديارة من باش تَيدةطةم ئةو هةسـت و سـؤزةى بـةِرَيزان ئةنـدامانى ثةرلـةمان لةسـةر مةسـةلةى نةتـةوةيي،         
ى كوردستانة، دةبَي هةموومان ثَيطريى بـةوة بكـةين، مةسـةلةيةك    تةسةور دةكةم ئةوة مايةى هَيزى هةرَيم

تَيكةاَلو بووة لةطةَل مةسـةلةى ئاسايشـى نةتـةوةيي هـةرَيمى كوردسـتان، هـةموومشان دةبـَي ئـيعرتاف بـةوة          
بكةين، هةنـدَيك ثـرس هةنـة ثةيوةسـنت بـة ئاسايشـى نةتـةوةيي هـةرَيمى كوردسـتان، تةسـةور دةكـةم كـة             

وةيةى كة ئَيستا ئَيمـة مةعامةلـةى لةطـةَل دةكـةين، زيـان بـة خؤمـان دةطةيـةنني ضـةند          بةوشَي ،بةكراوةيي
دَلسؤزى هـةرَيمى كوردسـتانيش بـني، زيـان بـة تةئكيـد بـة ئَيمـة دةطةيـةنرَي، ئَيمـة باسـى ثةيوةندييـةكان             

َيسـتا دةسـت   دةكةين لةطةَل ئريان بةشَيوازَيك باس دةكةين، كـة هـةروةكو واَلتَيكـى دوذمنـة، دةبَيـت ئَيمـة ئ      
بةوة بكةين، ضؤن ئَيمة دوذمنايةتى لةطـةَل ئـريان بكـةين، دؤسـيةكى ئـةمنى هاوبـةش هـةرَيمى كوردسـتان         

ئَيمة بةِريالةتى دةبَي باس لةوة بكةين، مةسةلةى ئةوةنيية كـة   ،لةطةَل ئريان هةية، مبانةوَي يان نةمانةوَى
ةمنى هاوبــةش هةيـة لةطــةَل توركيـا، تــؤ   تـؤ هـةموو شــتةك بـة حــةزو خواسـتى ئَيمــة بـَينت، دؤســييةكى ئـ      

مةحكومى بة جوطرافياو مةنتيقة، ئَيمة ثةيوةندييـةكانى ئيقتصـادى كـااَل ئـةوةى لـة توركيـا دَيـن، خـؤ لـة          
باكوور دَين، زياترى هى باكوورة، هى كوردةكانى باكوورة، كوردستانى باكوورة، هةتا هى رؤذهةاَلتيش، زياتر 

ةبةرئةوة ئةو مةوزوعانة بةو شَيوازة كراوةية ئَيمة باسى لَي دةكـةين، وةكـو   هى ناوضة كوردستانييةكانن، ل
ئةوةى وةختَيك ثةيوةندى نَيوان ئيسـرائيل و عةرةبـةكان سـَي الى هـةبوو، دوايـي واز لـة هـةر سـَي اليةكـة          

دايـة،  هَينرا، ئَيستاش بةشَيوازَيكى وا مةعامةلة لةطةَل ئةو دؤسـيية بكـةين، تةسـةور دةكـةم يـةك ثلـةى تيَ      
دووربينى تَيدانييـة، يـةعنى حةقيقـةت بـارى ثةرلـةمانى كوردسـتان قـورس دةكـةين، ئـةو مةوزوعـة هـةتا            
حةقى ثةرلةمانة باس لة هةموو شتَيك بكات، بةاَلم ئةطةر مةبةسـت ئاسايشـى نةتةوةييـة، ثةيوةندييـةكان     

، كــَي دؤســتة؟، حةقــة داواى  لةطــةَل كــَي دةبــَي لةطــةَل كــَي نــابَي؟، ضــؤن دةبــَي، ضــؤن نــابَي؟، كــَي دوذمنــة    
جةلسةيةكى داخراوة بكرَينت، فراكسيؤنةكان راثؤرتى خؤيان بَينن، قسةى خؤيان بَينن، بةوثةِرى ِراشـكاوى  

من دَلنيام ئَيستا هـةرَيمى كوردسـتان ثَيويسـتى بـة دؤسـتايةتى       ،باسى لَيبكةين، بةس بةو شَيوازةى هةيةتى
رَيذدةكةين، ديالؤط لةطـةَل بةغـدا، كـة ماوةيـةك بةغـدا هـةوَلى       هةموو اليةك هةية، ئَيمة دةستى خؤمان د
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وةكو بَلَيني جوواَلنةوةى لةشكريان دةكرد دذى هةرَيمى كوردستان، لةاليةكى ترةوة ئَيمة هةموو هةوَلَيكمان 
هـةر ئةوةنـدة   داوة دؤستايةتى لةطةَل ئريان بةردةوام بكـةين، دؤسـتايةتى لةطـةَل توركيـا بـةردةوام بكـةين،       

 ئةو مةوزوعة دةبَيت بة هةستيارى باسى لَيوةبكةين، سوثاس.َلَيم دة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان، كاك ئارى نوقتةى نيزاميت هةية؟.
 بةِرَيز ئارى حممد هةرسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.

ةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلـةمان تةسـةور دةكـات ئـريان و     نةوةَلال ثرسيارَيكم هةبوو لة ب
توركياو ئةمريكا، لةبةرئةوةى ئـارى هةرسـني يـان فـاَلن كـةس لـة ثةرلةمانـدا قسـةيةكى كـردووة، دَلـي طـِر            

 بطرَيت و ئاسايشى نةتةوةيى بكةوَيتة خةتةرةوة.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةاَلمَيكم بؤ ئةو ثرسيارة نيية كاك ئارى، كاك رابوون فةرموو. من هيض
 بةِرَيز رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.

 ،لةثَيشدا ساَلو لة ثَيشمةرطة قارةمانةكان، سـاَلو لـة شـةِرظانان، كـة بةدرَيـذايي سـنوورى باشـورى كوردسـتان        
ــةكيَ     ــةِرووى ي ــةتر رووب ــةزار كيلؤم ــة ه ــاتر ل ــة زي ــةتى    وات ــذووى مرؤظاي ــانى مَي ــةريرتين هَيزةك ــة بةرب ك ل

ظانان كة ئةم رؤذانة داستانى بي وَينة تؤمار دةكةن، نةك هةر بـؤ بـةرطري كـردن    ةبوونةتةوة، ساَلو لة شةِر
ــةمان        ــة طةلةك ــةم ِرؤذان ــةتى، ئ ــةها بااَلكــانى مرؤظاي ــةموو ب ــة ه ــةرطريكردن ل ــؤ ب ــةَلكو ب ــةمان، ب ــة طةلةك ل

و ثــةالمارى يــةكَيك لــة تــاريكرتين و بةبــةريرتين هَيزةكــانى مَيــذووى مرؤظايــةتى،    كةوتووةتــة بــةر شــااَلو 
بةتايبةتيش لـة باشـوورو لـة خؤرئـاواى واَلتةكـةمان، بـةاَلم طةلةكـةمان لةبةرامبـةر ئـةو شـااَلوة دِرندانـة و            

لـةو   بةربةريانةدا وةك هةميشة بةطرى لـة شـكؤو شوناسـى طةلةكـةمان و نيشـتمانةكةمان دةكـات، بـةرطرى       
بةها بااَليانة دةكات كة طةلةكةمان شانازى ثَيوة دةكات، ثَيشـمةرطة ئَيسـتا نـةك هـةر سـيمبو  نةتـةوةيي و       

يــان بــؤ بــةها بااَلكــانى مرؤظايــةتى لــَي دةدات،  كوردســتانى ئَيمةيــة، ئَيســتا هــةموو ئةوانــةى لــة دونيــادا دلَ  
يانـة سـةير دةكـةن، ثَيشـمةرطةكان ئـازان،      ثَيشمةرطة وةك سيمبو  داكؤكى كردن و بةرطريكردن لـةو بـة ها  

بةدَلنياييــةوة ثَيشــمةرطةكان قارةمــانن، بــةثَيى ئــةو بةدواداضــوونانةى مــن كردوومــة ثَيشــمةرطةكان زيــادة  
ِرةويان كردووة، لةضيدا زيادة ِرةويان كردووة؟ ئةوانةى شارةزاى جـةنط و هونـةرى سـةربازين و ئَيسـتا بـة      

مةرطةكان زيادة ِرةويان كردووة لـة طيـان بـازى، خـؤ فيـدا كـردن، هةربؤيـة        فيعلى لة بةرةكانى جةنطن، ثَيش
 ،بةطوَيرةى راثـؤرتى نـاوة نـدةكانى وةزارةتـى ثَيشـمةرطة زؤربـةى شـةهيدةكامنان، زؤربـةى برينـدارةكامنان         

ــةوة           ــة دَلنيايي ــةَلَي ب ــةنطن، ب ــيةكانى ج ــتنى مةترس ــوَي خس ــت ط ــدا ثش ــةزؤر كات ــازى و ل ــةمى طيانب بةره
كان منوونـةى قارةمـانني و فيـداكارى و داكـؤكي كـردن لـة طـةل و نيشـتمانةكةمانن، ئَيـوة خؤتـان           ثَيشمةرطة
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دةزانــن لــة بةشــَيكى زؤر لــة خؤرهــةاَلتى ناوةِراســت ئَيســتا هــةوَل دةدرَيــت ذنــان ثاســيظ بكــرَين، بــةاَلم بــة  
ئَيســتا  ،قارةمانــةكانثَيضــةوانةى ئــةم ِرةوت و شــةثؤلةوة ذنــانى كــورد ، شــةِرظانانى كــورد، ثَيشــمةرطة ذنــة  

بوونةتة منوونةى طيان فيـدايي و طيانبـازى بـؤ ديفـا( كـردن لـة نيشـتمان و طةلةكـةمان، دواي داطريكردنـى          
موسَل لةاليةن هَيزة بةربةريةكانى داعشةوة، ضِربوونةوةى شااَلوةكانى ئـةو هَيـزة تاريـك ثةرسـتة بـؤ سـةر       

فراكسيؤنى طـؤِران هـةر زوو دامـو دةزطاكـانى حكومـةتى       باشوور و خؤرئاواى واَلتةكةمان، فراكسيؤنى ئَيمة،
هةرَيمى كوردستانى ئاطادار كردووةتةوة، سةرجنى هَيزو اليانة سياسييةكانى بةوة ِراكَيشا، كة ئَيستا ئَيمة لة 
هةموو كات زياتر ثَيويستمان بة ثاراسـتنى كـؤدةنطى و يةكيـةتى نةتةوةييـةو، ثَيويسـتة زؤر كاربكـةين بـؤ        

ــد ــكى       دامةزران ــدى تةس ــةرووى بةرذةوةن ــييةكان لةس ــزة سياس ــةموو هَي ــة ه ــةوةيي، ك ــرتاتيجَيكى نةت نى س
كار بؤ ثاراستنى يةك دةنطـى طةلةكـةمان بكـةن، بـةدياريكراوى جطـة لـةو تَيكؤشـانانةى كـة          ،حيزبايةتيةوة

ى مـانط  (19) هةموومان ثَيكةوة لةم هؤَلةى ثةرلةماندا بؤ ثَيشمةرطة قارةمانةكان و بـةهَيزتر كردنيـان، لـة   
لة بةيانَيكى رةمسى فراكسيؤنةكةماندا سةرجنى هَيزة ناوخؤيي و نَيو دةوَلةتيةكامنان ِراكَيشـا، بـؤ مةترسـى    

مــانط جــةذمنان كــرد بةبؤنةيــةك ديســان جــارَيكى تــر ســةرجنى    30طــةمارؤدان و داطريكردنــى كؤبــانى، لــة  
نــة سياســييةكانى كوردســتامنان ِراكَيشــايةوة بــؤ ناوةنــدة هةرَيمايــةتى نَيودةوَلةتييــةكان و ئينجــا هَيــزو الية

ــة   5كؤبــانَى، لــة  ــانطيش واتــة بةياننامــةى يةكــةم ل ــةر،  30ى ئــةيلول، بةياننامــةى دووةم لــة   19ى م ئؤكتؤب
(ى ثَينجى ئؤكتؤبةر دةرمان كردووة، ديسان سةرجنى هةموو اليـةكمان ِراكَيشـايةوة   5بةياننامةى سَييةم لة )

زياتر ثَيويستة يةك دةنطى طةلةكةمان، كـؤدةنطى طةلةكـةمان بثـارَيزين، بؤئـةوةى      كة ئَيستا لة هةموو كات
طةلةكةمان بةجؤرَيك بثارَيزين كة ئةمنيةتى نيشتمانى و ئينسانى طةلةكةمان لة خانةقينةوة هةتا كؤبانَى 

كؤبــانَى  و لةوَيشــةوة بــؤ عــةفرين بثــارَيزين، ئَيســتا بــة بةرضــاوى هــةموو دوينــاوة كؤبــانَى بؤتــة ســيمبول، 
سيمبو  بةرطريكارانة لة بةها بااَلكانى نةك هةر طـة  كـورد، بـةها بااَلكـانى مرؤظايـةتى، تكايـة بـا خـوَينى         
ضؤِراوى كؤبانَى، با شارى ئازاى كؤبانَى نةكةين بة قوربانى ملمالنَيي سياسييةكانى خؤمان، با هةموو هَيـزة  

ــدي    ــة تراذي ــةين، ك ــار بك ــتةيةك ك ــييةكان بــة ئاراس ــتنى  سياس ــتةى دةستخس ــةمان نةكةينــة كةرةس اى طةلةك
حيزبايةتى تةسك، هةروةكو لة دانيشتنةكانى ثَيشوودا لةو هؤَلةى ثةرلةماندا موناقةشةمان كرد، بةداخةوة 
ــانى         ــى هَيزةك ــتيوانى كردن ــارى و ثش ــؤ هاوك ــةطَيِرا، ب ــيان ن ــى باش ــدن ِرؤَل ــدةكانى ِراطةيان ــة ناوةن ــَيك ل بةش

ان و ضــؤك شــكاندنى هَيزةكـانى داعــش و هَيــزة بةربةريـةكان، بؤيــة دؤخَيكيــان   ثَيشـمةرطةو ئينجــا شـةِرظان  
خوَلقانــد، كــة بةداخــةوة ســةرجنى ِراى طشــتيان بــةاَل ِرَيــدا بــرد و ِراســتيةكانيان، كــة لــة بنةِرةتــةوة ئيشــى    

ــتيةكانيا       ــةوانةوة ِراس ــةوة، بةثَيض ــتى ِروون بكات ــؤ ِراى طش ــتى ب ــة ِراس ــدن ئةوةي ــدةكانى ِراطةيان ــَي ناوةن ن ل
شاردةوة، سةرجنى ِراى طشتيان بةجؤرَيك شَيواند، كة خةَلكى ئَيمة وةك خةَلكى بَي خةم سةير بكةن، ئَيستا 
ِراى طشــتيان بــةجؤرَيك بــةال ِرَيــدابرد، كــة وةكــو ئــةوةى كؤبــانى هاوســنوورة لةطــةَل زاخــؤدا، لةكاتَيكــدا لــة  

م سنوورة، ئةم حـدودة، ئـةم نَيوانـة لـة دةسـتى      كم ئة( 100)كم، زياتر لة  (200)سنوورى زاخؤوة بؤ كؤبانى 
هَيزة بةربةريةكانى داعشدان، بةداخةوة زةبرى جوطرافى واى كردووة كة هَيزةكانى ثَيشمةرطةو حكومـةتى  
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هةرَيمى كوردستان، هَيزةكانى باشـوور بـة ئاسـانى نـةتوانن دةسـتى كؤمـةك و ثشـتيوانى بـؤ براكـان و ، بـؤ           
شـــن، ســـَي الى كؤبـــانَى خؤرهـــةاَلت، باشـــوور، خؤرئاواكـــةى لةاليـــةن هَيـــزة خوشـــكانيان بـــؤ كؤبـــانَى ِرابكَي

بةربةريــةكانى داعشــةوة طــةمارؤ دراوة بةســةر كؤبــانَى داو، باكوورةكةشــى دةوَلــةتى توركيايــة، ئَيمــة تاكــة   
مةنفةزَيك كة هةمان بَي، بؤئـةوةى كؤمـةك بطةيـةنني بـة كؤبـانَى ئةوةيـة كـة لةطـةَل توركيـادا بـةجؤرَيك           

ةَلة بكةين، كة توركيا بهَينينة ِريزى هاوثةنانى دذة داعش و بيهَينينة ئةوةوة كة لة جَيى دوذمنايةتى مام
طةلةكــةمان بكــةن، دوذمنايــةتى كؤبــانى بكــةن، بــةَلكو دةســتى برايــةتى بــؤ درَيــذ بكــةن، ئَيمــةش دةســتى     

وة ئةطـةر شـتَيكمان ضـاوةِرَي    برايةتيان بؤ درَيذ دةكةين، بـةجمؤرةش طـة  كـورد و طـة  تـورك بةدَلنياييـة      
بكةين، بة دَلنياييةوة برايةتي قوَلرت بكةينةوة، لةوَيشةوة توركيا بكةين بة فاكتةرَيكى بةهَيزى كؤبـانَى، لـة   
ِرؤَلى خراثى ميديادا من سةرجنتان بؤ هةوَاَلَيك ِرادةكَيشم، كة بؤ ثاراستنى ئةتةكَيتى رؤذنامةنووسان ناوى 

 (11:53) سـةعات  26/9/2014م بة دَلنياييةوة ثـِر خوَينـةرترين سـايتى ئةنتةرنَيــتة، لـة      سايتةكة ناهَينم، بةاَل
انى هـةواَلَيكى  دةقيقةى شةو ئةم هةواَلةى نووسيوة، ثَيشمةرطة بة ضةكى نوَيوة طةيشـتة كؤبـانَى، ئـةم عنـو    

راســتةية بــرد كــة هةوااَلنــةو ئــةم جــؤرة هةواَلــة دؤخَيكــى خوَلقانــد، ِراى طشــتى بــةو ئا  ئــةو ســايتةية، ئــةم
دامودةزطاكـان لــة هــةرَيمى كوردســتان دةتــوانن بــة فيعلــى ثَيشــمةرطةو ضــةك بنَيــرن بــؤ كؤبــانَى، بــةاَلم لــة  
بَيخةمى دا ناينَيرن، كـة ئةمـةش كـارَيكى خراثـى كـردة سـةر دروسـتكةرى ِراى طشـتى لةسـةر دةزطاكـان لـة            

ؤى بة دياريكراوى لةسةر كؤبـانَى قسـة بكـةين،    هةرَيمى كوردستان، ئَيستا ئَيمة كؤبووينةتةوة لةوانةية بةه
كةواتة ثرسيارى سةرةكى ئةوةية ئَيمة ئةوِرؤ ضى بكةين، هةموو طة  كورد بةطشتى و كؤبانَى ئازاو دلَير و 
قارةمان، كوِرو كضة ئـازا قارةمانـةكانى كؤبـانَى ئـةمِرؤ سـةرجنيان لةسـةر ئَيمةيـة كـة دَليـان خـؤش بكـةين،            

ستةى قارةمانى و طيان فيدايي ئةوان بَي، من لَيرةدا كؤمةَلَيك ثَيشنيار دةكةم هيوادارم كارَيك بكةين كة شاي
لة ِراطةياندن، لةو قةرارةى كة لة ثةرلةمان دةردةضَيت تةبةنى بكرَين، يةكةم: داوا لة دةسـةاَلتى جَيبـةجَي   

وانـا سـازى سياسـي و    كردن بكرَيـت تـا بـة فـةرمى تـةعامول لةطـةَل خؤرئـاواى كوردسـتان بكـات و هـةموو ت          
ســةربازى و دبلؤماســي و داراييــةكانى بــؤ ثشــتيوانى ئيــدارةكانى خؤرئــاواى كوردســتان بــة طشــتى و كؤبــانَى  
بةتايبةتى خباتة طةِر، دووةم: داوا لة نوَينةرانى كورد لة بةغدا بةتايبةتى بةِرَيزان سةرؤكى كؤمـارى عـرياق   

ؤكى وةزيران بكرَيت، كـة هةوَلـةكانيان بـؤ جوواَلنـدنى     و جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى عرياق و جَيطرى سةر
دؤزى خؤرئـاواى كوردسـتان لــة دامودةزطاكـانى حكومــةتى ئيتيلـادى خبةنــة طـةِر، ســَييةم: داوا لـة دةوَلةتــة       
هاوثةنانةكانى دذة داعش بكرَيـت، كـة وةك بةشـَيك لـة بـةرةى دذة تـريؤر تـةعامول لةطـةَل طةلةكـةمان و          

رئاواى كوردسـتان و بةطشـتى و يةكينـةكانى ثاراسـتنى طـةل بكـةن، ضـوارةم: داوا لـة         هَيزة سياسييةكانى خؤ
ــز لــة بنــةما       ــت، كــة يــةك دةنطــى و يةكيــةتى خؤيــان بثــارَيزن و ِرَي هَيزةكــانى خؤرئــاواى كوردســتان بكرَي

ة دنوكراتيةكان و ئازادى سياسي و مةدةنييةكان و مافى مرؤظ بطرن، ئـةم يةكيـةتى و كؤدةنطيـة بكرَيـت بـ     
بنةما بؤ ثشـتيوانييةكانى ئَيمـة لـة خؤرئـاواى كوردسـتان، بـا كؤبـانَى ئـازاو برينـدار كؤمـان بكاتـةوة، نـةك             

 ثارضة ثارضة، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةروا فةرموو.
 

 بةِرَيز ثةروا على حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.

دة بـةِرَيزة دةكـةم، كـة سـةردانى كؤبانَييـان كـرد، سـةرى ِرَيـزو نـةوازش بـؤ           سةرةتا من دةستخؤشى لةو شان
شةهيدةكانى ِرَيطاى ِرزطارى كوردستان و، شةهيدانى خؤرئاوا بةتايبـةت شـةهيدانى يةثـةذة دادةنـوَينم، مـن      

كــة  كؤمـةَلَيك شــت هةيــة ئــةويش ئةويــة كــة زؤرَيــك لـةو بةِرَيزانــة ئيشــارةتيان ثَيــدا لةنَيوانيانــدا ئةوةيــة  
اسـتى كؤبــانَى ديفاكتؤيـةو، طرينطــة كــة ثةرلـةمانى كوردســتان وةك هةَلبـذاردنى ثرســة نةتةوايةتيةكــة     بةِر

قسةى لةسةر بكا، طرينطى ثَي بدات بةوةى كة زياتر ِراستة ئَيمـة ئـةركى ثةرلـةمانى كوردسـتان بريتيـة لـة       
ة هـةمان كاتـدا دةبَيـت ئـةوةمشان لـةبري      دةركردنى ياسا، دةبَي ِرَيكارى ياسايي هةبَي بؤ ئةو ثرسـة، بـةاَلم لـ   

نةضَيت، كة ياسا بؤ خؤى دوواليةنة فةلسةفةى حةق، فةلسةفةى قانون، دةكرَيت زؤرجار فةلسةفةى قـانون  
لة خزمةتى فةلسةفةى حةقدا بَيت، بؤية بؤ ئـةم ثرسـة طرينطـة ئَيمـة دانثيانـان بـةو كانتؤنانـة بـة هةنـد          

ة يةكَيكة لةو مةسةالنةى كة دةبَي ئَيمة هةَلوَيستمان هةبَي لةسـةرى،  وةربطريَيت، كة مةسةلة نةتةوايةتيةك
سةبارةت بةوةى كة ِراستة دةتوانني بَلَيني مةسةلةى كؤبانَى، بةطذداضوونةوةى كؤبانَي يـان هَيـزى يةثةطـة،    

ا نييـة،  يةثةذة، لة خؤرئاوا ئةمة هَيِرشَيكة لةاليةن داعشةوة كراوةتة سةر ئةم ناوضـةية، تـةنها بـؤ خؤرئـاو    
بؤ كؤبانَى نيية، بةَلكو ئةمة شةِرَيكى نابةرامبةرى هَيزى تاريكة بةرامبةر بـة هـةموو هـةرَيمى كوردسـتان،     
دواتر بةرامبةر بة جيهانيش بةردةوامى ئةبَيت، بؤية طرينطة ئَيمة يةك ِرَيزى طةل لـة بةرامبـةر ئةمةيـة،    

ك نييـة، كـة بريتييـة لـةوةى طـةورةترين هَيـز       ضونكة ناِرةواترين شـةِر هةيـة ئَيسـتا كـة هـيض بةرامبةريـة      
بةرامبةر بة تـاريكرتين عةقَلـةوة، بـةاَلم بـة نـوَي تـرين ضـةك و هـةموو ئـةو ثَيداويسـتيانةوة رووبـةِرووى            
هةرَيمى كؤبانَى بوونةتةوة ئَيستا و، ثَيشرتيش لة شنطال و جةلةوال و لة شوَينةكانى تريش بة هةمان شَيوة 

ؤمـةَلَيك شـت هةيـة كـة ئـةويش ثشـتيوانى كؤبـانى لـة ضـةند ِروويةكـةوة كاريطـةرى            بوونيان هةية، ئَيمة ك
هةية، كة ئةويش وةك ومتان ئةوةية ئةو هَيزة بةرامبةرية ثَيويستى بةوة هةية، كة يةك ِريزى ئَيمة ببَيتة 

ؤبانَى هؤى ئةوةى كة زياتر طرينطى بدات بةوةى كة تا ضةند بتوانني خزمةت بةو هَيزة، يان خزمةت بة ك
بكةين، تا ضةند بتوانني كة بة هةموو هَيزةكانى باشوورةوة، بة يةك دةنط رووبةِروويان بوةسـتينةوة ، لـة   
ــَيني كاريطةريــةكانى بــؤ منوونــة دةكــرَي ئَيمــة ئــةو بةرثرســياريةتيةى، يــةعنى      هــةمان كاتــدا دةتــوانني بَل

ةتييةى يةمانى كوردستان، ئةو بةرثرسياركؤمةَلَيك شت هةية دةتوانني زياتر طرينطى ثَي بدةين وةكو ثةرل
ةكان خبةنة طةِر بؤ هاوكارى ِراسـتةوخؤ  يسةرؤكايةتى حكومةتى هةرَيم زياد بكرَيت كة  هةيةتى، ثةيوةندي

بؤ كؤبانَى، لةبةرئةوةى كة سةرؤكايةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثةيوةندييةكى باشـى هةيـة لـةِرووى    
ئةو واَلتانةى تر كة هةيةتى، دةكرَيت ئـةو ثةيوةندييانـةى كـة خزمـةتى      دبلؤماسيةكانةوة لةطةَل زؤرينةى
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ئةم دؤزة زؤرتر بكرَيت، بةِراستى من وةك زؤرَيك لـةو بـةِرَيزانيش وتويـان دةبـوو بـةِرَيزيان ئَيسـتا ئامـادة        
، ئـةو  بووناية، بؤ منوونة دةسةاَلتى جَيبةجَي كردن بؤ خؤى ِراستةوخؤ زيـاتر هـةوَلى بدايـة لةطـةَل ئةمـةو     

ــة        ــةم ك ــنيار دةك ــة، ثَيش ــة ئامادةبووناي ــةو بةِرَيزان ــك ل ــتان زؤرَي ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــتا ل ــةش ئَيس بةِرَيزان
ــر بةرثرســياريةتى طــةورةوة كــة لــة ئَيســتا لــة باشــوور هَيــزة كورديــةكان      قونســوَليةتى توركيــا خبرَيتــة ذَي

وركيـا كاريطـةرى هةيـة لةسـةر ئـةوةى كـة       دةيثارَيزن، ئةو قونسوَليةتانةى كة وةك هَيزَيكى وةك دةوَلةتى ت
ــانَى دةكــات، ئــةوةش ئاشــكراية كــة       ــة لةطــةَل كؤب ــة لةطــةَل داعــش، مامةَل ــؤن  مامةَل دةوَلةتةكــةى خــؤى ض
لةكاتَيكدا باشوور خوانى ثةجنا ساَلةى بؤ توركيا ئامادة كردووة، لة خزمةتى توركيادا بـووة، بـةاَلم دةكرَيـت    

ينة طةِر، بؤئةوةى كة فشـارَيك بـَي بـؤ دةوَلـةتى توركيـا، بتـوانَي زيـاتر لـةو         زؤرَيك لةو ثةيوةنديانةمان خبة
ــةو ذوورة           ــة ئ ــة ك ــر ئةوةي ــنيارَيكى ت ــتانن، ثَيش ــةرَيمى كوردس ــة ه ــة دذ ب ــةوة، ك ــةم بكات ــتانةى ك هةَلوَيس

ةى ئؤثةراسيؤنةى كة هةية لةنَيوان هَيزةكانى هاوثةنانى ئةمريكا، بة تةنسيق لةطـةَل وةزارةتـى ثَيشـمةرط   
ــا ِرادةيــةكيش ِروون      ــت، ت ــاتر بكرَي ــاوا ضــاالكييةكانيان زي ــانى خؤرئ ــةدةو هَيزةك ــتان و ثةي هــةرَيمى كوردس
بكرَيتةوة لةاليةن وةزارةتةوة بؤ خةَلكى كوردستان كة ئةو ثةيوةنديية ضؤن كراوة، ئةو ثةيوةندييـة بـة     

ة، لــةو  يــ انــدنى ئــةو ثةيوةندي ئاراســتةيةكدا دةِروات، ضــؤن هــةرَيمى كوردســتان دةورى هــةبووة لــة طةي     
تةنسيقةدا لة خزمةتى كؤبانَى دابَي، يةكَيكى تر لةو خااَلنةى كة هةية ئةويش ئةوةيـة لـةم شـةِرةدا هَيـزى     
يةثةذة، يةكينةكانى ثاراستنى ذنان، كة ئةوان ِرؤَلى بةرضاويان هـةبووة لـة كؤبـانَى، بةتايبـةتى بـؤ منوونـة       

و طةِرانةوةى شكؤى بةِراستى ذنانى هةموو كوردستان، كةلةاليةن ذنانى دةيبينني كة ئةمة خاَلَيكى طةورةية
رؤذئاواوة بينيمان، دةبينني نارين عفرين كة سةركردايةتى هَيزى كؤبانى دةكات، بةاَلم بةداخةوة لةكاتَيكدا 

مـةنَيكى  هيوادارم ئَيمة وةك هةرَيمى كوردستان بتوانني سوود لةوةوة وةربطرين، لةطةَل ئةوةى كة ئَيمـة زة 
زؤرترة ئةزموونَيكى زياترمان هةيـة، بـةاَلم لـة هةنـدَيك ِرووةوة ئَيمـة دةبـَي سـوود لـة كؤبـانَى وةربطـرين،           
ئةوةية كة ِرَيطا نادرَيت تةنانةت لـة هـةرَيمى كوردسـتان ِرَيطـا نادرَيـت لـة كؤبوونـةوةى ثَيـنج حزبةكـة بـؤ           

ك بضَيتة ناو كؤبوونةوةكةوة، لةبةرئةوة كة ذنة، لة دابةشكردنى دةسةاَلت لةناوةند، تةنانةت ذنة ميدياكارَي
هةمان كاتدا وةزيرى ذنان لة عرياق ثياوَيك وةرى دةطرَيت، لةبةرئةوة طرينطـة ئَيمـة لـة ضـةند ِروويةكـةوة      
لة كؤبانى بِروانني و، سوودَيكى زؤريان لَيوةرطرين لةو ئةزموونة كةمةى كة هـةيان بـووة، لـةو ِروانطةيـةوة     

لةتى كة هةية لة هةرَيمى كوردستاندا بطؤِردرَيت، لة هةمان كاتدا من زؤر خؤشـلاَلم بـةوةى كـة    ئةوة مَينتا
مةفروزة هةموومان خؤشلاَل بني بةوةى كة ئَيستا ئةوةى كة دةطوزةرَي ئةوةيـة ئَيمـة هـةرَيمَيكمان هةيـة،     

رلةمانى كوردستان دةكـات،  بةاَلم هةرَيمَيكى تر  درك بة هةيبةتى ئةم هةرَيمة دةكات، درك بة هةيبةتى ثة
داوا دةكات كة دان ثَيدانان لةاليةن ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتانةوة بـؤ كانتؤنـةكانى خؤرئـاوا بكرَيـت،        

 بؤية دةكرَي هةموومان بةو روحيةتةوة بتوانني لة خزمةتى كؤبانَى دابنَيني، سوثاس.
 

 نكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:ميئَيابراهيم بةِرَيز جعفر 
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سوثاس بؤ ثةروا على، هةر ئةوة بةبري دةهَينينةوة بةِراستى زؤر طرينطة كوردت و ثوختـة، دووبـارة كـردن    
 زؤرى تَيداية، كاك برزؤ فةرموو.

 بةِرَيز برزؤ جميد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.

دوور بةرلةوةى بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان سةرنج بدات لةسةر ئةوةى خؤمان لـة سـؤز و عاتيفـة بـة    
بطرين، هةر وام دانابوو  كة سؤزو لـة عاتيفـة بـةدوور بطـرين بـؤ ئـةو مةسـةلةية، بؤئـةوةى شـتى واقيـع و           
عةمة  بكةين، ثَيشم واية  مسةلةى ئينسانيةكةى لَي دةرضَيت، لةطةَل عةسكةريةكة بؤ كؤبانى، بؤ هـةموو  

ةكة زياترمـان لةبـةر دةسـتة، بؤيـة     شوَينةكانى تر، ئَيمة لة وةقتى بـةدةل زايـة( نـني، بـؤ مةسـةلة سياسـيي      
لةبةرئةوةى كة كؤبانَيش ثةيوةنـدى هـةر ضـوار ثارضـةكانى كوردسـتان لةطـةَل يـةكرت و، كاريطـةرى بـاش و          
خراثى هةر ضوار ثارضةكانى كوردستانى لةسةر يةكرت زينـدوو كردووةتـةوة بؤمـان، بؤيـة كـة قسـة لةسـةر        

سـة لةسـةر كؤبـانَى بكـةين، دةبـَي قسـة لةسـةر ضـةندين         كؤبانَى دةكةين كةمسان ناتوانني بة موجـةرةدى ق 
جـةوانبى تـر بكـةين، اليـةنى تــر بكـةين، كـة ثةيوةنـدى بـةوة هةيــة، لةبةرئـةوةى ِراى طشـتى لـة هــةرَيمى            
كوردستان خراث بةكارهَينراوة، بة باش و بـة خـراث ئـيش لةسـةر ِراى طشـتى لـة هـةرَيمى كوردسـتان كـرا،          

ةئى عام بؤ ئةو مةوزوعة جؤرَيك لة كـةلتورى بةخؤيـةوة بينـى، جؤرَيـك لـة      ئينتيما بؤ ئةو مةوزوعة و، ِر
ــة،          ــةرَيك نيي ــةنها مةعب ــةمان ت ــَيم ثةرل ــةراحةت دةَل ــة س ــرة زؤر ب ــن لَي ــى، م ــةوة بين ــلبى بةخؤي ــتى س ش
ــنطال و        ــانَي و ش ــةبَي كؤب ــان وان ــة ثَيم ــةكةش واي ــتان و ناوض ــةرَيمى كوردس ــونكة ه ــة، ض ــةك نيي مةحةتةي

بةغداو، عيالقامتان لةطةَل ئريان و توركياو ضةندين شـتى تـر ئـةوة دوا قةزيةيـة دَي و      تةشكيلى حكومةتى
دةِروات، ئَيمـة لةطــةَل ئــةو قةزيانــة ِراهــاتووين، بــةاَلم تكايـة بــا ثةرلــةمان تــةنها دةورى ئــةوة نــةبَي، تــةنها   

اك نةبوون، بؤيـة ئـةوةى   مةعبةرَيك بَي، مةحةتةيةك بَي، قةزيةكان ثَيدا تَيثةِر بن، بة ضاك بوون و بة ض
ــةم         ــةر ل ــان ئةط ــاوى خؤت ــة بةرض ــوة بينن ــاتة، ئَي ــابى موئةسةس ــة غي ــةوة ل ــان دةَلَيم ــةمِرؤ ِروودةدات ديس ئ

نـةك هـةذموونى ئَيـران، هـةم بـؤ       موونى توركيـا، هـةم ِرؤَلـى ئَيـران    مةسةالنة هةم ِرؤَلـى توركيـا نـةك هـةذ    
موئةسةساتى دةوَلةتيمان هةبوواية كَيشـةمان ئـاوا   مةسةلةى عرياقيش وةكو ِرؤَل نةك هةذموونةكة، ئةطةر 

نةدةبوو، من بؤ خؤم زؤر قةناعةمت بةوةية، جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانيش ئيشـارةتى بـةوةدا كـة ئاسايشـى     
نةتةوةيي و ئةوانة، لة سااَلنى ضلةكانةوة بطـرة تـاكو راثـةِرين ئَيستاشـى لةطـةَل دابَيـت، بـةَلَى بـة تةنطـةوة          

يــةن ئــريان، لةاليــةن توركيــاو ئةوانــة، بــةاَلم تــةوزيف يــان ئيمتيــدادى ئــةم عيالقاتانــة   هــاتن هــةبووة، لةال
ئيمتيداداى سةليم نـةبووة، هةميشـة هـةرَيمى كوردسـتان و حزبـةكانى هـةرَيمى كوردسـتان العيبـى رةقـةم          

سـت دراوة،  يةك، دوو، سـَي بوونـة، بـةاَلم لةطـةَل ئةوةشـدا ئَيسـتا دةرفـةت بـووة، ئـةو دةرفةتـة نـاَلَيم لـة دة            
دةبووايـة موئةسةسـاتى دةو  دروســت بكـةين، ئةطــةر خؤمشـان بـةجؤرَيك لــة جؤرةكـان، بــة قـةرزارى ئــةم        
عيالقاتانــة دادةنــَيني، بــةاَلم باشــرتين حــة  خــؤ دةربــاز كــردن دروســتكردنى دةوَلةتــة، بــؤ منوونــة بــةبَي     

و دةوَلةتانــة بــا بَلــَيني وةكــو تةشــخيس حزبَيــك لــة حزبــةكانى هــةرَيمى كوردســتان زيــاد لــة دةوَلــةتَيك لــة 
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فةريزةيةك نزيكة، جؤرَيك لة ئيلراجى تَيداية، ئةمة كةى ئيلرا  دةبَي لة غيابى موئةسةسـةى دةوَلـةتى،   
بةاَلم ئةطةر موئةسةسةيةكى دةوَلةتى هةبَي بؤ عيالقات، بؤ مةسائيلى شةِر، بؤ مةسائيلى موخابةراتى، بـؤ  

ة حزبةكةش دةَلَيت كاكة ئـةو سـةردةمة بةسةرضـوو، ئَيسـتا مـن ِرؤَل      مةسائيلى هةواَلطرى سةربازى، ئةوكات
ناطَيِرم، موئةسةسة هةية لة دةوَلةت، ئةو ِرؤَلـةكان دةطَيِرَيـت، بؤيـة كـة ومت لـة وةختـى بـةدةل زايـة( نـني          
مةبةستم ئةوةية كة غيابى موئةسةساتة، بؤ كؤبانَى، بؤ شةنطال و بؤ هةموو ئةوانـة ئَيسـتا نـاوى سـةرؤكى     

ؤمارى عرياق هَينرا، ناوى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان هَينرا، ناوى دةسةاَلتى جَيبةجَي كردن لـة هـةرَيمى   ك
كوردستان هَينرا، ناوى ثةرلةمانى كوردسـتان هَينـرا، مـن ثـَيم وايـة بةشـى ئةوةنـدةش تاقـةتى بةشـةرنان          

ان لة موزايةدة، لة ئيلراجى لة هةية لة هةرَيمى كوردستان، لة غيابى ئةو موئةسةساتانة و بؤئةوةى خؤمش
كةرت كردنى جادةى كوردي بثارَيزين، من بـؤ خـؤم ثَيشـنياردةكةم ليذنةيـةكى سـةريع لـةو شةخسـياتانةى        
ناومان هَينا، كة شةخسياتى رةمسني، فيطةرى رةمسني لة عرياق و لة هةرَيمى كوردسـتان، وةكـو شةخسـيةى    

، لـةِرووى ئـةمنى قـةومى، لـةِرووى موخابـةراتى، لـةِرووى       كوردي تَيـدا ليذنةيـةكى سـةريع ثَيـك بهَينـدرَيت     
سياسـى، تةنانــةت لـةِرووى ئيــدارى و ماليــةوة، دةكرَيـت زوو لــةو مةســةلةية بكؤَلنـةوة، جــانبى عةســكةرى،     
جانبى ئينسانى لَي دةرضَيت كة دةبَي ثةلةى تَيدا بكةين، بؤ مةسةلة سياسـييةكة، ضـونكة ثـَيم وابـَي ئـةوة      

ــَي،   ــةعاتى دةب ــةم،       تةب ــةى دةك ــكاوانة قس ــةوةيان زؤر راش ــن ل ــة، م ــة ئةوةي ــؤ ئَيم ــرة ب ــةت لَي ــرتين فرس باش
شةنسَيكمان هةية وةكو ئةوة كانتؤنةكانى كؤبانَى داوةت دةكرَين و دَيـن يـان نايـةن نـازامن، كـة دةَلـَين دَيـن        

تـؤزَي جورئـةتى بوَيـت     هيوادارين بَين، دةمانةوَى لة زارى خؤيان طوَيمان لَي بَي، تـا ئَيسـتا ئـةوان لةوانةيـة    
ــان             ــةرووخاوة، ي ــتا ن ــا ئَيس ــة ت ــوريايةى ك ــةو س ــوريا، ئ ــو س ــيةكانى ني ــة سياس ــا موعادةل ــةية، ئاي ــةو قس ئ
نةرووخَينراوة، ئايا لة ئيمتيدادى ئةو سوريايةدا ئَيمة لةطةَل سـوريايةكى تـازة تـةعامول دةكـةين يـان ئـةو       

عنى ئيــدارةكان، ئيــدارةى كــوردى يــاخود هــةتا رذَيمــةى ئَيســتا هةيــة لةســةر حــوكم، بؤيــة ضــؤن دةبــَي يــة 
عةلةويةكانى ثشتى ئةسةد لةوالوة، ياخود وةسةتى سوريا ضؤن دةبَي؟، بؤية ثَيم وابَي عةقلمةندى سياسـى  
لةوة جطة لة ئيش كردنى تةواو بؤ مةسةلةى نيشتمانى و نةتةوةييـةكانى هـةر ضـوار ثارضـةى كوردسـتان،      

ــةين بــ     ــةموومان بك ــةر ه ــة لةس ــة واجب ــةر داواى     ك ــةت ئةط ــةكانيش تةنان ــة كانتؤن ــردنيش ب ــيعرتاف ك ة ئ
سةربةخؤشيان كرد، بـةاَلم دواى طـوَي طـرتن لـة خؤيـان، خاريتـةى ئَيسـتا و خاريتـةى داهـاتووى دةسـةاَلتى           
سوري حيسابى بؤ بكرَي، شـتَيكى تـر دةَلـَيم منوونـة لةسـةر طـؤِران دةهَينمـةوة كـة خـؤم طـؤِرامن، لـة خـو              

ةى طؤِران ئؤثؤزسيؤن بوو، تةبعى ئؤثؤزسيؤن واية قسة دةكات، قسـة لةسـةر موئةسةسـاتى    ثَيشوو بزووتنةو
ــة            ــَيك ل ــة سووض ــدَيجار )ل ــةر هةن ــت، ئةط ــة دةطرَي ــات، رةخن ــةاَلت دةك ــةر دةس ــة لةس ــات، قس ــى دةك رةمس

لـة   سووضةكاندا زياد لةخؤشى طةورة بكرَيت، بةاَلم تةبيعية، ضونكة موعارةزةيـة(، كـة دَيتـة نـاو دةسـةاَلت     
هةموو واَلت و هةرَيمَيك ئاواية، ئةطةر موعارةزةيةكى جدى بوو، ئةطةر موعارةزةيةكى سةليم بوو بَي، كـة  
هاتة ناو دةسةاَلتةوة، كة ئـةوةى ثـارو ثَيـرار و لـة خـو  ثَيشـوو، لـة خولـةكانى تـر ئـةوةى ئـةو رةخنانـةى             

دةتـوانى سـةحب بكاتـةوة يـان بـةجَيي       دةطرت دَيت لة حوكمِرانيدا بة عةمة  دةيكات، ئةطةر نـةيكات يـان  
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دةيةَلَي، ياخود بتوانَي قةناعةت بة جةماوةر بهَينَيت، من بؤ خؤم جا حزبةكةى مـن بـَي يـان حزبَيكـى تـر      
بَي، ئَيستا ناشَي غةريبة، نامةنتقية، تؤ لةدةسةاَلت بَي، لة موئةسةسةيةك بَي لة موئةسةساتةكانى هةرَيمى 

ــةي   ــةو موئةسةس ــَي ل ــتان ب ــةعنى     كوردس ــة، ي ــةاَلم غةريب ــةاَلت، ب ــةر دةس ــَي لةس ــارةز دةب ــَي موع ــدةى، ك ة ب
نامةنتقية خـؤت لـة موئةسةسـةيةك لـة موئةسةسـاتةكانى هـةرَيمى كوردسـتان، لـة ئـيعالم بـة رةمسـى، بـة             
ــةوَى            ــةر دةت ــةاَلت ئةط ــة دةس ــؤ هاتي ــةى ب ــدةى، ئ ــاتةكان ب ــة موئةسةس ــةنهَينى ل ــكرا، ب ــة ئاش ــارةمسى، ب ن

 شكَينراو بَي هةيبةت بَي. دةسةاَلتةكةت تَيك
 نكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:ميئَي ابراهيم بةِرَيز جعفر

 لةمان.ربةِرَيز سةرؤكى ثة

 تةركيز لةسةر كؤبانَى بكة.
 

 بةِرَيز برزؤ جميد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.

ثَيك بَيت، بؤئةوةى كؤبانَى زؤرباسم كرد، لة غيابى موئةسةساتى دةوَلةتى كة نيمانة، با ليذنةيةكى سةريع 
 بة ئاشكرا هةرضى خواست، كانتؤنةكان ضييان داوا كرد لة خزمةتيان دابني و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.

 خاَلَيكى نيزاميمان هةية، فةرموو.
 

 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.

ئيعتيبــارةى قســةيةك كــة ثةرلــةمانتاران لَيــرةوة دةيكــةن دةضــَيتة ثرؤتؤكؤلــةوة، دؤكيــومَينتَيكى          بــةو
مَيذوويية، بؤئـةوةى زانيـارى هةَلـة لَيـرةوة تؤمـار نـةكرَيت بـؤ مَيـذوو، خـاتوو ثـةروا باسـى لـةوة كـرد كـة               

موومان دةزانــني ئــةو وةزارةتــى ذنــان لــة بةغــدا دراوة بــة ثياوَيــك، ئةمــة زانياريــةكى هةَلةيــة، ضــونكة هــة 
 وةزارةتة بةر يةكطرتووى ئيسالمى كةوتووة، با بؤ مَيذوو ئةو هةَلةية نةِروات و، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةو ِروونكردنةوة ثةسةندة، كاك فائق فةرموو.
 

 مصطفى:بةِرَيز فائق 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان.
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ــزو  ــةري ِرَي ــةكى س ــةرى       ثَيش ــةهيدانى سةرتاس ــةرجةم ش ــةو س ــانَى و قةرةتةث ــةهيدانى كؤب ــؤ ش ــةوازش ب ن
كوردستان دادةنوَينم، لَيرةوة ساَلو ِرَيز و خؤشةويستى بؤ ثَيشمةرطة قارةمانةكان و شةِرظانةكانى يةثةطـةو  

ِرَيـزى،   يةثةذة لة كؤبانَى، ديارة هةر لة سةرةتاى طفتوطؤكةوة تا ئَيستا هةموومان كؤك بووين لةسـةر يـةك  
يةك دةنطى، بةاَلم من تةماننا دةكةم، كة ئةو يـةك ِرَيـزى و يـةك دةنطيـة بنةمايـةكى واقيعـى و مـةوزوعى        
هةبَي، نةك ئةوةى تةنها لةناو هـؤَلى ثةرلـةمان و لـة ضوارضـَيوةى ئـةوة دابـَي، ديـارة هـةموو اليـةك ئـة وة           

ــى      ــةلَيكى سياسـ ــةردةم ِرووداو طـ ــةكة لةبـ ــةمِرؤ ناوضـ ــة ئـ ــني كـ ــى   دةزانـ ــةت دنوكراسـ ــةمنى و تةنانـ و ئـ
، كـة  ضارةنووسسازدا هةية، ئَيمةش وةكو ميللةتى كورد عونصرَيكى ئةساسني لةو مةعادةلةى طؤِرانكارييانـة 

ئَيمة ي لة بةردةم هةم دةرفةت، هةم مةترسيدا دانـاوة، قؤسـتنةوةي دةرفةتةكـة بـةوةي كـة بتـوانني يـةك        
رسييةكةش لةوةداية كة ئةم كةيسة بـة موزايـةدةي سياسـي و بـؤ     ِريزي هةَلوَيسيت سياسيمان بثارَيزين، مةت

بةرذةوةندي تةسكي حيزبايةتي بة كار بَينني، كة ديارة لَيرةدا بةدي نةكردني ئةو يةك ِريزيية هةست بـة  
بؤشاييةك دةكةين كة ئةوةي دروست كردووة، هؤكاري بؤشاييةكة ئةوةية، كة ئَيمة لـة هـةرَيمي كوردسـتان    

اتيجَيكي نةتةوةيي يةكطرتوو نني، ئةوةي كة لة ناوضةكةدا دابةش بووة ثَيويسـتة ئَيمـة زؤر   دا خاوةني سرت
صـةريح خــاَل خبةينـة ســةر وشــةكان، دوو هـةذمووني ســةرةكي، كــة هـةذمووني شــيعةطةرايي و هــةذمووني     

ي ســرتاتيذي سـوننةطةرايي لــةم هاوكَيشــانةدا ِرؤَلـي ســةرةكييان هةيــة، ئَيمـة لــةم نَيوانــةدا كـاتَي كــة خــاوةن    
ــةم دوو ئاراســتةيةوة،           ــةذمووني يــةكَيك ل ــة ذَيــر ه ــني، ديــارة دةكةوين ــةربةخؤي خؤمــان ن ــةوةيي س نةت
ِرووداوكاني ئةم دواييةش هةموو ثةيوةندييةكاني ثَيشووي هةرَيمي كوردستاني لةطةَل دةوَلةتاني ناوضـةكة  

سـةرؤكايةتييةكة دةكـةم، سـةرؤكايةتي     خستؤتة ذَير ثرسيارةوة، بؤية ئَيمة ثَيويستة، من داوا لـة هـةر سـيَ   
ثةرلـةمان، سـةرؤكايةتي حكومـةت، سـةرؤكايةتي هـةرَيم، كـة بـة هةماهـةنطي بتـوانن داِرَيـذةري ســرتاتيذي           
نةتةوةيي بن، كة لةم ساتةدا بتوانن بة هةموو ئةو ثةيوةندييانةدا بضـنةوة بـة شـَيوةيةكي تةندروسـت، لـة      

دييانة دابِرَيذرَيتةوة لةطةَل دةوَلةتاني ناوضةكة، ئَيمة ئَيستا دوو خزمةت سرتاتيذي نةتةوةييدا ئةو ثةيوةن
خاَلي سةرةكي كة ثَيويستة قسـةي لةسـةر بكـةين و مةبةسـيت كؤبوونةوةكـةش بـؤ ئـةوة بـووة، كـة خاَلَيـك           
لةوانة دان ثَيداناني كانتؤنـةكاني كؤبـانَي لـة خؤرئـاوا، خـاَلَيكي تـر/ ضـؤنييةتي هاوكـاريكردني شـةِرظاناني          
يةثةطة و يةثةذة و براكامنانة لة كؤبانَي، ديارة ثَيش هةموو شتَيك باشرتين هاوكاري بـؤ هاونيشـتمانيامنان   
لة ِرؤذئاوا، بة تايبةتي لة كؤبانَي ثاراستين يةك ِريزي اليةنة سياسييةكانة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ضـونكة     

ةو كةيسـة بـؤ موزايـةدةي سياسـي و بةرذةوةنـدي      بة دَلنياييةوة هةر كَيشة و ملمالنَييةك و، بةكارهَيناني ئ
تةسكي حيزبايةتي كاريطةرييةكي سليب لةسةر ئـةوَي دةبـَي، بـة تايبـةتي لةسـةر مةعنـةوياتي هَيزةكامنـان        
لةوَي، بؤية ثَيويستة زؤر بةرثرسيارانة مامةَلة لةطةَل ئةمة بكةين، زؤر صةريح، يةكَيك لة هاوكارييـةكاني  

امةَلة و بازرطانييةك لةطةَل داعش قةدةغة بكـرَي، سـنوورةكامنان ئةوةنـدة تونـد     تر ئةوةية هةموو جؤرة م
بطريَين، نةهَيَلني بازرطانيان لةطةَل دا بكرَي، ضونكة بازرطاني كردن لةطـةَل داعـش، هاوكـاري كردنيانـة، بـة      

ــةرؤكي ثةرلــةمان، ديــارة بــؤ د         ــةتي شــةِرظاناني يةثةطــة و يةثــةذة دةشــكَيتةوة، بــةِرَيز س اننــان بــة  دذاي
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كانتؤنةكاني ِرؤذئاوا، هةمان ثَيشنياري هاوكاراني ترم هةية كة ليذنةيةكي تايبةت لـةو بارةيـةوة ثَيـك بـَي،     
ئــةو ليذنةيــة تــاوتوَيي تــةواوي اليةنــة دةســتووري و قــانوني و نيشــتماني و نةتةوةييــةكاني بكــات، بيكاتــة  

وانني ئَيمة لـةو بارةيـةوة بـة بِريارَيـك دةربضـني،      ِراثؤرتَيك و ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني بكات، تا بت
بةِراسيت من ديسان ئةوة دووبارة دةكةمةوة، ئةوةي كة لَيرة باس لة يةك ِريزي اليةنةكان دةكـرَي، بـاس لـة    
يةك وتاري دةكرَي، ئومَيد دةكةم لة دةزطاكاني ِراطةياندنيش بة هةمان شَيوة هةسـيت ثـَي بكـرَي، كارةسـاتة     

ؤت لة ناو دةزطاكةدا كار بكةي، تؤمـةتباري بكـةي و بيكةيـة قةفةصـي ئيتيهـام، بـةوةي كـة        تؤ دةزطايةك خ
ِرَيطرة لة هاوكاريكردني كؤبانَي، وَينةيةك لة ناو خةَلك دروست بكةي، لة مَيشـكي خـةَلك دا دروسـت بكـةي     

ة، ئـةوةي تريـان   كة دوو كليل لة طريفاني سةرؤكايةتي داية، كة يةكَييان كليلـي جبةخانةكةيـةتي داخيسـتوو   
كليلي ئةو دةروازةية كة ئَيمة لَيي دةطةينة كؤبـانَي و نـاهَيَلَي ئَيمـة هاوكـاري كؤبـانَي بكـةين، بـةم شـَيوةية         
هاوكاري كؤبـانَي نـاكرَي، ئـةوة لـة هاوكـاري كؤبـانَي دوورمـان دةخاتـةوة، ضـونكة ئـةمِرؤ ئَيمـة هـةموومان،             

ي كؤبانَيمان لةبةرضـاوة، ِرَيطـةكاني هاوكـاري كؤبـانَي زؤر     زؤربةي هاووآلتيان زؤر لةوة وشيارترن و نةخشة
مةعلوم ديارة، ئَيمة دةكرَي لةو ثَيناوةدا ئةوةية كة جةخت و فشارة دبلؤماسييةكامنان زياتر بكةين لةسـةر  
دةوَلةتاني هاوثةناني دذة تريؤر، بةوةي كة كانتؤنةكاني كؤبـانَي وةكـو اليـةنَيك بـة ِرةمسـي لـة بـةرةي دذة        

ؤردا بناسرَي، ئةوة يةكَيكة لة هاوكارييةكان، هاوكارييةكي تر/ فشار خسـتنة سـةر توركيايـة، بـؤ ئـةوةي      تري
بتوانني ئةو دةروازةية بكةينةوة، هاوكاري مرؤيي و سةربازيانةيان ثَي بطةيةنني، لة كؤتايي دا ثشتطريي لة 

 ئةو ضةند ثَيشنيارةي هاوكارم كاك رابوون دةكةمةوة، زؤر سوثاس.
 ِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

ئةندامي تري ثةرلةمان ماون كة دةيانةوَي قسة بكةن، زؤربةي قسةكان بةِراسيت  (42) زؤر سوثاس، بةِرَيزان
كران، خؤشبةختانة زؤربةي قسـةكان لةاليـةن نوَينـةراني ئَيـوة لـة فراكسـيؤنة جياوازةكانـةوة كـران، بؤيـة          

ك كورتي بكةنةوة، نةك تؤزَيك، زؤر كورتي بكةنةوة، ثَيم وابَيت هةموو بابةتـةكان  داواتان لَي دةكةين تؤزَي
طةيشنت،   لة ِرووي مرؤيي،   لة ِرووي مةسـةلةي دان ثَيـدانان و هاوكـاري سياسـي،   لـة ِرووي سـةربازي،       

تـةئجيل   بؤية تكاية بة كورتي بابةتةكان باس بكـةن، ئةطـةر نـا، ناضـارين ثـاش ماوةيـةك كؤبوونةوةكـةمان       
 بكةين بؤ بةياني، كة ئةوةش شتَيكي باش نيية بةِراسيت، خاتوو بَيطةرد دَلشاد، فةرموو.

 
 

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان، مـن بـةر لـة هـةموو شـتَيك بـة ثَيويسـيت دةزامن سوثاسـي يةكـة بـة يةكـةي              
ان لة بةرةكاني جةنط، شةِرظانان لة كؤبانَي، هةموو ئةو تَيكؤشةرة ذنة قارةمانانة كـة ئَيسـتا   ثَيشمةرطةكامن

بوونةتة سيمبولَيكي طةورة لـة هـةموو نَيوةنـدةكاني جيهـان بكـةم، كـة تـةعبري لـة بـةرخودانَيكي طـةورة و           
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رخودان و ِرؤَلي ئةوانة ئازايةتي و نةبةردي ذن دةكةن، سوثاسيان بكةين، هيضيشمان ئةوةمان بري نةضَي، بة
و ثارَيزطــاريكردني ئةوانــة لــة ســنوورةكامنان، لــة نةتةوةكــةمان كــة ئــةمِرؤ لَيــرةدا لــة ئــةمن و ئاسايشــَيكي  
ثارَيزراودا دانيشتووين، ئةركي خؤمان جَيبةجَي دةكـةين، ِرؤَلـي خؤمـان دةبيـنني بـؤ سةرخسـتين خواسـيت        

ي هةموو هاونيشتمانياني كوردستان لة هةر ضوار ثارضةي نةتةوةكةمان، لَيرةشةوة دةمةوَي دووبارة سوثاس
كوردستان بكةم، ضونكة بةِراسيت ناكرَي ئَيمة ِرؤَليان ناديدة بطرين، لةم كارةساتة طةورةي كة بةسةر طـةلي  
ــة          ــِردرا، ب ــاو طَي ــي بةرض ــاوا ِرؤَلَيك ــة خؤرئ ــوور، ل ــة باش ــاكوور، ل ــة ب ــةآلت، ل ــة ِرؤذه ــات، ل ــان دا ه خؤرئاوام

ن و مــانطرتن و بــة ئاطـادار كردنــةوةي نَيوةنــدة نَيودةوَلةتييـةكان، بــؤ ئــةوةي كـة لةســةر طــةلي    خؤثيشـاندا 
خؤرئاوامان بَينة دةنط، ثاَلثشيت كؤبانَي بكةن، لَيرةشةوة سةري ِرَيز بؤ شةهيدةكامنان دادةنـوَينم و هيـواي   

ــةَل ِرووبةِرووب      ــة لةطـ ــارة ئَيمـ ــوازم، ديـ ــدارةكامنان دةخـ ــؤ برينـ ــاكبوونةوةش بـ ــتان  ضـ ــةوةي تريؤريسـ وونـ
نةتةوةكـــةمان لـــة ذَيـــر طوشـــارَيكي طـــةورةي هـــةرَيمي و نَيودةوَلـــةتيش دايـــة، بؤيـــة سياســـةتي نَيوةنـــدة  
فةرمييةكان دةبَيت لة ضوارضَيوةي ثاراسـتين بةرذةوةندييـة طشـتييةكاني نةتةوةكـةمان بَيـت، لةمِرؤشـةوة       

تاني دراوسَيي هـةرَيمي كوردسـتان زؤر زؤر طرنطـة    ثَيويستة ئةوة بزانني كة ِراطرتين تةوازوون لة نَيوان وآل
بؤ هةرَيمي كوردستان، هـةموومشان كـة لَيـرة دانيشـتووين دركـي ئـةوة دةكـةين و ناشـبَيت هـيض يـةكَيكمان           
موزايةدةي ثَيوة بكـةين، ناشـكرَيت قورسـايي هـيض يـةكَيك لـةو وآلتانـةي كـة ئـةمِرؤ دراوسـَيمانن و لةسـةر            

َلةمان لةطةَل دةكـةن، قوِرسـاييان ناديـدة بطـريَي، ئَيمـة لـة ِراسـيت دا، مـن تةئكيـد          ئاسيت نَيودةوَلةتيش مامة
دةكةمــةوة، هاوكــاري مرؤيــي و بــة تةنطــةوة ضــووني ئاوارةكــان لــة ئَيســتادا زؤر زؤر طرنطــة، مــن ثَيموايــة    
ــةكيان     ــيض كةمتةرخةميي ــةمِروةوة ه ــتان ل ــةرَيمي كوردس ــاني ه ــتان و ثارَيزطاك ــةرَيمي كوردس ــةتي ه  حكوم

نةكردووة، ضونكة جطة لةوةي ئَيمة بؤ خؤمان ئَيستا لة ِرووبةِرووبوونةوةيةكي دةستةو يةخـةداين لةطـةَل   
ئةو هَيزة تريؤريستييةي كة هةَليكوتاوةتة سةر سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان، ثَيشـوازنان لـة ِرَيذةيـةكي    

وضة جَي ناكؤكةكان، ياخود كةوتوونةتـة  بةرضاو لة ئاوارةكان كردووة،   لةو سنوورانةي كة كةوتوونةتة نا
ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيمي كوردستان، ئَيستا بة هـؤي شـةِري داعشـةوة هاتوونةتـة     
هةرَيم،   ئةو نةتةوانةي تر كة لة ناوةِراسـيت عرياقـةوة بـة هـؤي ئـةم شـةِرةوة ئـاوارة بـوون و هاتوونةتـة          

ثارَيزطاكاني هـةرَيمي كوردسـتان بـةو ثـةِري بةرثرسـياريةتييةوة ِرؤَلَيكـي        هةرَيم، بؤية من ثَيمواية هةموو
طةورةيان بينيوة، هةر ئَيسـتا نزيكـةي شـةش سـةد و ثـةجنا كـةس ئـةوة بـةِرَيطاوةن بـؤ سـنووري ثارَيزطـاي            

لـة   سلَيماني، لة كةمثي باريكة جَيطة و ِرَيطةي تايبةتيان بؤ ئامادة كراوة، سـبةينَيش ضـةندين كـارواني تـر    
توركياوة دةطةنة سنووري ثارَيزطاي سلَيماني لة ئاوارةكاني كؤبانَي، لةبةر ئةوة لة ثَيشوازي كردنـي خـةَلكي   
شــار و شارؤضــكةكاني كوردســتان لــة ئاوارةكــان، نــة خــةَلك و هاونيشــتيمانياني كوردســتان كةمتةرخــةميان  

ردووة، بــةآلم دةبَيــت ِرؤَلــي كــردووة، نــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتانيش كةمتةرخةمييــةكي ئــةوتؤي كــ 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان لةطةَل ئـةوةي كـة بـةرز دةينـرخَينني، ثَيويسـتة زيـاتر بكرَيـت و جـددي تـر          
بكرَيت، بؤ ئةوةي بتوانني ئَيمة ئَيرة كة ماَلي خؤيانة زياتر هةست بة ئاسوودةيي بكةن، بشتوانني جَيطة و 
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ِرووي قــةيرانَيكي طــةورةتري دووبــارة ســةرما و ســؤَلةي زســتان  ِرَيطــةيان بــؤ ئايندةيــةكي نزيــك كــة ِرووبــة 
دةبينةوة باشرت دابني بكةين، ئَيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان طرنطة لة ئَيستادا ِرؤَلَيكي طةورة بطَيِرين بـة  
هةماهـةنطي لةطـةَل حكومــةتي هـةرَيمي كوردســتان، لـة طرَيـداني ثةيوةندييــة نَيودةوَلةتييـةكامنان، لةطــةَل       

ــداكردني      قو ــةمان و ثةي ــةيامي نةتةوةك ــدني ث ــة طةيان ــةكان، ل ــراوة جيهانيي ــةَل ِرَيكخ ــوَلطةرييةكان، لةط نس
كؤمةكي مرؤيي و كؤمةكي سةربازي بؤ هَيزي ثَيشـمةرطةي كوردسـتان، كـة مـن دةَلـَيم هَيـزي ثَيشـمةرطةي        

ةماني كوردسـتان بـة هـةر    كوردستان،   لة باشوور بَي،   لة خؤرئاوا، هةموومان يةكني، طرنطة ئةمِرؤ ثةرل
بِريارَيك دةطات، بة ئاقارَيك دابَي كة خزمةتي بةرذةوةندية طشتييةكان و يةكِريزي و كؤكةرةوةي بؤضوونة 
ــةمان،      ــؤ دؤزي ِرةواي طةلةك ــتيوانيمان ب ــة دَلســؤزي و ثش ــةي ل ــونكة دَلنيــام زؤرن ئةوان ــَي، ض جياوازةكــان ب

َيني، بؤيـة ئـةم دانيشـتنةي ثةرلـةمان لـة دواي ضـةندين       هةَلوَيستيش وةردةطرين و بؤضووني خؤمشـان دةلَـ  
جــةدةل و بؤضــووني جيــاواز ئةوةنــدة طرنطــي هةيــة كــة هــةموو كــورد ضــاوةِرَيي دوا هةَلوَيســتمان دةكــات،   
سةبارةت بـة كؤبـانَيش هةَلوَيسـيت يةكالكـةرةوةي ئَيمـةي ثةرلـةمان و ثةرلـةمانتاران زؤر زؤر طرنطـة، مـن          

ني لة قسةي بةشَيك لة هةظاَلةكامن بكةم، قسةكاني كاك دلَير ماوةتي، بؤضووني كـاك  دةمةوَي لَيرةدا ثشتيوا
د.شــــَيركؤ حةمــــة أمــــني، كــــاك طــــؤراني هــــاوِرَيم، لةســــةر بةفــــةرمي ناســــاندني كانتؤنــــةكان، يــــاخود  
خؤبةِرَيوةبةرييــةتي خؤرئــاوا، هةرضــةندة لةســةر ئــةم بابةتــة كؤمــةَلَيك بؤضــووني جيــاواز هــةبوو،            

ــاييةكا ــَيكي       ياس ــة ثرس ــةم ثرس ــةر ئ ــةآلم ئةط ــةمانتاران دا، ب ــوان ثةرل ــة نَي ــان ل ــوونة جياوازةك منان،   بؤض
نةتةوةيي بَي، ئةم ثرسة هةموومان دةزانني طرنطي و تايبةمتةندي خؤي هةية،   بؤ خؤرئـاواي كوردسـتان   

لــة باشــووري  كــة نةتةوةكــةمان ئَيســتا لــة بــةرخودانَيكي طــةورةدان، بــؤ ئَيمــةي هــةرَيمي كوردســتانيش كــة
كوردستان وةك دةزانني ِراستة شةِري داعش مةترسييةكي طةورة بوو، بةآلم يـةكَيك لـة تايبةمتةندييـةكاني    
ئةوة بوو كة سنووري لة نَيوان ثارضةكاني كوردستان و بةرخوداني نةتـةوةي كـورد لـة نَيـوان ثارضـةكان دا      

ناسـاندني ئـةم كانتؤنانـة، كـاري جـددي بكـةين       نةهَيشت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئَيمة لةطـةَل بـة فـةرمي    
شةوة هةبَي، لةسةر ئاسيت عرياق لة ِرَيطةي نوَينةرةكاني خؤمان، لةسةر ئةطةر ثةيوةندي بة سيادةي عرياقي

بة تايبةتي سةرؤكايةتي كؤمار، وةك براي بةِرَيزم كاك ئومَيد خؤشناو وتي، ِرؤَلَيكي طةورة بطَيِرَي، ضـونكة  
دَلنيــام كةســايةتي ســةرؤك كؤمــار لةســةر ئاســيت عرياقــيش دا دةتــوانَي قةناعــةتَيكي طــةورة لــة نــاو هَيــزة    

رياقييةكان بؤ ثشتيواني كردني ئةو خواسـتةي نةتةوةكـةمان كـؤ بكاتـةوة، لةسـةر بـة فـةرمي ناسـاندن و         ع
كردنةوةي مةرزي مسَيلكـا، لـة ِراسـيت دا قسـة زؤر دةكـرَي، مـن بـة باشـي دةزامن لةبـةر ئـةوةي ئـةم مـةرزة             

خاَلَيك، مامةَلـةي فـةرمي   مةرزَيكي طرنطة، بة فةرمي ناساندني لةاليةن هةرَيمي كوردستانةوة لةبةر ضةند 
لةو مةرزةوة طرنطن، هةموومان باش دةزانني هةموو ئةو حاَلةتي قاضاغضييةتي كة لةو مةرزةدا دةكرَي بة 
ناياسايي، يةكةم/ ئةوة دةبَيتة هؤكارَيك بؤ كؤتـايي ثـَي هَينـاني ئـةم حاَلةتـة، دووةم/ لـة ِرووي بازرطـاني و        

رَيمي كوردستان ِرؤَلَيكي طـرنط بطَيـِرَي بـة شـَيوازة ياسـاييةكةي،      ئيقتيصاديشةوة لةوانةية بؤ حكومةتي هة
ــة        ــةي ك ــاري و هةماهةنطييان ــةك و هاوك ــةو كؤم ــةموو ئ ــوانني ه ــة بت ــةوةي ئَيم ــؤ ئ ــَي ب ــةتَيكيش دةب دةرف
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دةمانــةوَي لةطــةَل طــةلي خؤمــان لــة خؤرئــاوادا بيكــةين، بــة ئامــاجني بطةيــةنني، ئومَيــدي ســةركةوتن بــؤ     
طةي كوردستان لة بةرةكاني شةِردا، ئومَيدي سـةركةوتن بـؤ كؤبـانَي، دَلنيـاين نـة كؤبـانَي       هَيزةكاني ثَيشمةر

دةكةوَي، نة هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستانيش لة هةمبةر نةيارةكامنانـدا ضـؤك دادةدا، سـةركةوتن بـؤ طـةلي      
موزايـةدة و دَل  كوردة، ئومَيديش دةكةين هةموومان بة تةبايي و يةكِريزي بتوانني دوور لة هـةموو جـؤرة   

ِرةجنانَيك لةطةَل يةكرتيدا بطةينة بِريارَيك، كـة خزمـةتي بةرذةوةندييـة طشـتييةكاني نةتةوةكـةمان بكـات،       
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، خاتوو ئاواز محيد.

 فةندي:ئةبةِرَيز ئاواز محيد 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ني من ئةوةي طرنط و كاريطةرة بؤ يارمةتيداني كؤبانَي، يةك/ ناردني يارمـةتي لـة ِرووي مرؤيـي    بةبؤضوو
بؤ كؤبانَي و ئاوارةكان لـة بـاكووري كوردسـتان، كـة تةندروسـيت و خـواردن و ثَيداويسـيت ذيـان دةطرَيتـةوة،          

و ناكؤكي سياسـي و  دوو/ هةست بة بةرثرسياريةتي هةر ضوار ثارضةي كوردستان لةو دؤخة دوور لة هةمو
ــةك و        ــةربازي و ض ــِرتري س ــةتي ض ــؤ يارم ــةتي ب ــةَلطاي نَيودةوَل ــةر كؤم ــة س ــةخت خبةين ــَي/ ج ــي، س حيزب
ثَيداويســيت شــةِر بــؤ شــةِرواناني كؤبــانَي، ضــوار/ داوا لــة وآلتــي توركيــا بكرَيــت ســنوورةكةي واآل بكــات بــؤ   

 ستان، سوثاس.طةياندني هةموو جؤرة يارمةتييةك بؤ كؤبانَي و ِرؤذئاواي كورد
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو بةهار عبدالرمحن.
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دواي دةستخؤشيم بؤ شاندةكة و ئةو ِراثؤرتةي كة ئامادةيان كردووة، هةروةها نرخاندني ئةو شـَيوازةي كـة   

ستان شاندةكةي ناردووة، كة سةرجةم فراكسيؤنةكاني تيا بووة، كة ئةوة خؤي بؤ خؤي ئةو ثةرلةماني كورد
ئيعتيبــارة سياســي و مةعنةوييــة دةطةيــةنَيت كــة نوَينــةراني خــةَلك لــة هــةرَيمي كوردســتان كــة ســةرجةم  

دةمـةوَي  فراكسيؤنةكانن، نوَينةري خةَلكي كوردستانن، هةموويان ثَيكةوة ثشتطريي كؤبـاني دةكـةن، ئـةوةي    
لةسةر ِراثؤرتةكة بيَلَيم، هةر لةوةي كة دةَلـَي/ ئـةوةي كـة ثَيويسـتة ئـةجنام بـدرَي بـؤ بـة دةمـةوة ضـووني           
كؤباني، ئةوةي كة ثَيويستة ئايا كـَي ئـةجنامي بـدات؟ ضـونكة ئـةوة كـة تيايـةتي ئـةركي ثةرلـةماني تيايـة،           

ياية، كةواتة قوةي ئيلزامي ئةم خاآلنة، ئةو ئةركي جيهةي تةنفيزي تياية، ئةركي كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي ت
داواكارييانة ضي ئةبَيت؟ ئةطةر بة بِريارة ئةوة دةبَيتـة قوةيـةكي ئيلزامـي كـة دةبـَي جَيبـةجَي بكـرَي، كـة         
هةندَيكي ثَيمواية ئَيمة ناتوانني ئةو بِريـارة دةركـةين كـة بيكةينـة ئيلـزام، بـؤ منوونـة/ مةسـةلةن لةسـةر          

ةتييةوة، ئايا ثةرلةماني كوردستان دةتـوانَي ئـةو قـوة ئيلزامييـةي هـةبَي؟ بؤيـة كةواتـة        كؤمةَلطةي نَيودةوَل
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ئةوة جيا كردنةوةيةكي دةوَيت، لةِرووي ئةوةي كة ئايا ِراسثاردة بَيـت، يـاخود بِريـار بَيـت، يـاخود ثَيشـنيار       
كـةم، بـةآلم تـةنها    بَيت بؤ جيهةي تـةنفيزي، ئـةو شـتانةي كـة وتـرا زؤر شـيت جـوان وتـرا، ثشـتطريي لـَي دة          

ــي ِرَيكخراوةكــان، ِرَيكخــراوة مرؤيــي و      خاَلَيــك كــة دةمــةوَي وةكــو ئيزافــة بــؤ ئــةم خاآلنــة بكرَيــت، كــة ِرؤَل
خَيرخوازييةكان لَيرة ونة، كـة ئَيمـة فةرمانطـةي ِرَيكخراوةكامنـان هةيـة بـة فـةرمي ثةرلـةماني كوردسـتان          

 تة ئةو ِراثؤرتةوة، كة ئةزانني ِرؤَلي كاريطةريشيان هةبووةضاودَيري دةكات، بؤية دةبَي ِرؤَلي ئةوانيش خبرَي
ِرَيكخراوانة، لـة ِرووي كؤكردنـةوةي هاوكـاري بـؤ ئاوارةكـاني سـةرجةم شـوَينةكان و بـؤ كؤبـانَي،           لةسةر ئةو

 بؤية وةكو خاَلَيك ئيزافة بكرَيت ثَيم باشة، سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 س، كاك عبداهلل حاجي حممود.زؤر سوثا
 

 بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا دةستخؤشـي لـة وتـةي بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان دةكـةم، كـة زؤر مةسـةلةي ورووذانـد، بةتايبـةتي            
ئكيـد لـةوة   ثرؤسةي سياسي و دنوكراسي لة كوردستاني ِرؤذئاوا كة ثَي دةنَيتـة قؤنـاغَيكي نـوَي، منـيش تة    

دةكةمةوة كة واي دةبينم، لة دواي ئةوةي بة بِرياِرَيك ئةو ليذنة بةِرَيزةي بةِرَي كةوتن بؤ كؤبانَي، لة دواي 
تةقديم كردن و خوَيندنةوةي ِراثؤرتةكةيان، ديـارة جهـودي زؤريـان سـةرف كـردووة بـؤ ئـةوةي بتـوانن لـة          

ة نـاو كؤبـانَي و لةطـةَل خـةَلكي كؤبـانَي طفتوطـؤي       نزيكةوة كة من تةمةنام دةكـرد بيانتوانيايـة زيـاتر بضـن    
زيـــاتر بكـــةن، بـــؤ ئـــةوةي داخـــوازي و هةَلســـةنطاندني زياتريـــان هةبوايـــة، بـــؤ ئـــةوةي زيـــاتر لَيـــرة لـــة   
طريوطرفتةكانيان بكؤَلرايةتـةوة، بـةآلم ئـةوةي لـة توانـا و تاقـةتي ئـةوان دا بـوو ئةوةنـدة دةكـرا كـة ئـةوان             

خؤشيان لَي بكةين، ماندوو بـوون و تـا ِراددةيـةك خؤبةخشـينَيكي تَيـدا بـوو       كرديان، جَيطةي خؤيةتي دةست
لةاليـةن ئــةو ليذنــة بـةِرَيزةوة، بــةِرَيزان بــة بؤضـووني مــن كــةوتن و نةكـةوتين كؤبــانَي مةســةلةيةكي زؤر     
 طرنطــة، ئةطــةر كؤبــانَي بــةو شــَيوازةي ئَيســتا مبَينَيتــةوة، يــان بــة شــَيوازَيك بــة بؤضــووني مــن كؤمــةَلَيك     

طؤِرانكاري نوَي بةدواي خؤيدا دةهَييَن، هةرضةندة من واي دةبينم لة دواي ئةو هةوَلة ضِروثِرة ديبلؤماسي 
و سياسيية لة هةرَيمي كوردستان لة ثاَل بةرطري قارةمانانةي هةم هَيزة شؤِرشطَيرةكان لة كؤبانَي، هةم بـة  

ــذايي ئــ      ــة درَي ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــة ه ــريؤر ل ــةوةي ت ــةمانتارة   ِرةنطاربوون ــةي ثةرل ــة زؤرب ــنوورةي ك ةو س
بةِرَيزةكان باسيان كرد، من واي دةبينم كة كؤبانَي ثَي دةنَيتة قؤناغَيكي نوَي، مايةي دَلخؤشي ية بـؤ طـةلي   
كوردستان، بةتايبةتي هةوَلـةكاني سـةركردايةتي سياسـي و دةزطـا ِرةمسييـةكاني هـةم سـةرؤكايةتي هـةرَيم،         

ة بـة بؤضـووني مـن هـةوَلي زؤر دراوة لـة ثشـيت ِراطةيانـدني ِرةمسـي، بـؤ          هةم ثةرلةمان، هةم حكومـةت، كـ  
ئةوةي ثشتيواني لة ثرؤسةي سياسي و دنوكراسي طةلي كوردستان بكـرَي، هةَلبةتـة الي هـةموومان ِروونـة     
ئةطــةر كؤبــانَي يــان كانتؤنــةكان كــورد نةبوايــةن، يــان كوردســتاني نةبوايــةن، بــة بؤضــووني مــن ئةوةنــدة     
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ــان ــنم     طفتوطؤي ــن واي دةبي ــتان م ــةرَيمي كوردس ــة ه ــة ل ــةدةكرا، ئَيم ــةر ن ــنلةس ــؤم    ، م ــاَلي خ ــة ح ــةش ب ب
ثةرلةمانتاري ثةرلـةماني كوردسـتاني عرياقـم، ئَيمـة ثَيويسـتة ثشـتيواني و ثشـتطريي لـة داوا و داخوازييـة          

اواي دةكـةن،  ِرةواكاني طةلي كوردستان بكةين لة هةر جَيطةيةك، بةو ثَييةي، بةو ئاراسـتةيةي كـة خؤيـان د   
ئَيمة ثشتطريي و ثشتيواني لة داوا ِرةواكانيان دةكةين، ضـونكة ئَيمـة بـة درَيـذايي سـنوورَيكي دوور و درَيـذ       
سنوورمان لةطةَل هَيزَيكة لة ناكاو هةَلتلؤقي لةو ناوضةية، هَيزَيكـي تريؤريسـيت، كـة لـة فـةترةي دوو ِرؤذي      

ان حةالل كرد، لةبـةر ئـةوة بـة بؤضـووني مـن دةبَيـت هةوَلـة        ِرابردوودا سةر و ماَلي هاووآلتياني كوردستاني
ديبلؤماسييةكان زياتر خبرَيتة طةِر، ثَيويستة ِرؤَلـي وآلتـاني ناوضـةكةش لةبةرضـاو بطريَيـت، لـة يةكـةم ِرؤذ        
مجهوريةي ئيسالمي ئَيران ئيعالني كرد كة دذي داعشـة، ثشـتيواني لـة طـةلي كوردسـتان دةكـات، توركيـاش        

 لينكي ثةيةدة ضيية؟ لـة كوَيـوة سةرضـاوةي طرتـووة؟ توركيـا دذايـةتي ثرؤسـةي سياسـي و         خؤمان دةزانني
دنوكراسي لة كؤبانَي نةكات، طةورةترين سةركةوتنة بؤ ثرؤسةي سياسي هةم لـة كانتؤنـةكاني كوردسـتاني    
ِرؤذئـــاوا، هـــةم بـــؤ ثشـــتطريي تـــةواوي طـــةلي كوردســـتان، ئَيمـــة دةبـــَي ئةوانـــة لةبـــةر ضـــاو بطـــرين كـــة    
نوَينةرايةتيشمان هةية لة ئةو وآلتانة، ثَيويستة وا مامةَلة بكةين كة دوذمين زياتر بؤ ئـةو ثرؤسـةية زيـاد    
نةكةين، ضونكة ثرؤسةي سياسي لة هةرَيمي كوردستان تا ِراددةيةك ماويةتي بةو ئاراستةيةي كة ئَيمـة بـة   

بــدةين، بـةآلم طــرنط ئةوةيــة ئَيمــة   نـاوي دةوَلــةت و دةوَلةتــداري طفتوطـؤي لةســةر بكــةين، بتـوانني ثــةيام   
بتوانني ثشتيواني و ثشتطريي لة هاووآلتياني طةلي كوردستان بكةين لة هةر ثارضةيةكي كوردستان بَي، بةو 

بةِراسيت  (صاحل موسلم)ئاراستةيةي، بةو شَيوازةي كة خؤيان داواي دةكةن، خؤيان ثَيشنياري دةكةن، هاتين 
ة لة ثرؤسةي سياسي و دنوكراسي لـة ناوضـةكة، زؤر وآلتـي تـريش دَينـة      بة بؤضووني من دةرطايةكي نوَيي

سةر خةت، دةبَي ئةو هةوَلة سياسـييانة بـةردةوام بـَي، بـؤ ئـةوةي ئـةو ثرؤسـةية بـةرةو ثـَيش بـِروات، زؤر           
 سوثاس.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .لطيفزؤر سوثاس، خاتوو جنيبة 

 
 
 
 

 أمحد: طيفلبةِرَيز جنيبة 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ــادةكردني          ــؤ ئام ــةردانةكةيان، ب ــؤ س ــتان ب ــةماني كوردس ــةراني ثةرل ــاندي نوَين ــؤ ش ــيم ب ــِراي دةستخؤش وَي
ــة       ــةِرَيزيان دا هــاتووة، زؤر ل ــةي ب ــة ِراثؤرتةك ــةم كــة ل ــنيارانة دةك ــةو ثَيش ــتيواني ئ ــن ثش ــةيان، م ِراثؤرتةك

مةوة، تةنها ئةوةندة دةَلَيم/ خؤشبةختانة هةموومان كؤكني لةسةر قسةكانيش كرا، نامةوَي دووبارةيان بكة
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ئةوةي كؤبانَي ثارضةيةكة لة كوردستان، هةرضي بؤ بكرَيت بـؤ ِرزطـار كردنـي هَيشـتا كةمـة، تـا ئـةوةي كـة         
بةسةر شنطال هات دووبارة نةبَيتةوة، بةآلم ناكرَي بارودؤخي هةرَيمي كوردستانيش كة لة هةموو اليةكةوة 

ي جؤرةها قـةيران بـووة، يـاخود نـاكرَي قسـة كـردن لةسـةر كؤبـانَي وا بكـات بـَي ِرَيـزي بـة دةسـةآلتة              تووش
شــةرعييةكاني هــةرَيمي كوردســتان بكــرَي، لــة كاتَيــك دا لــة هــةموو ثارضــةكاني هــةرَيمي كوردســتان تــةنها  

بةداخـةوة دةبيـنني    باشووري كوردستانة كة كورد كةمَيك هيواي ثَيي هـةبَي، وةكـو دةسـةآلتي كـورد، بـةآلم     
لةاليةن نوخبةي ئةو هةرَيمةوة بَيِرَيـزي بةرامبـةر بـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةكـرَي،   جـاي خـةَلكي بـة          
طشيت، ِرؤذنامةنووسَيك نووسيويةتي ئايا   جياوازييةك لة نَيوان ثةرلةمانةكةي من و طةوِري مانطا هةيـة؟  

 ئايا ئةوة بَيرَيزي كردن نيية؟....
 

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. 
 خاتوو نةجيبة تكاية ئةو وشانة بؤ ناو ثةرلةماني كوردستان جوان نيية.

 أمحد: لطيفبةِرَيز جنيبة 
 ببوورة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، قسةي من نيية.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
ية ئةو قسانةشي كة خةَلكي تر كردوويةتي، ئَيستا باش نيية لة بةَلَي دةزامن قسةي جةنابت نيية، بةآلم تكا

 ناو ثةرلةماني كوردستان باس بكرَي بِرواتة ثرؤتؤكؤَلةكاني ثةرلةماني كوردستانةوة.
 أمحد: لطيفبةِرَيز جنيبة 

كردنـة بـة   داواي لَيبووردن دةكةم، بةآلم تةنها دةمةوَي ئاماذة بةو دوو خاَلة بدةم، كة ئايـا ئـةوة بـَي ِرَيـزي     
دةسـةآلتَيكي شــةرعي هــةرَيمي كوردســتان؟ يــان بــَي ِرَيــزي كردنــة بــة ئــريادةي هــةموو خــةَلكي كوردســتان؟  
ضونكة دواجار ئةو ثةرلةمانة هةَلبذاردةي سـةرجةم خـةَلكي هـةرَيمي كوردسـتانة، بؤيـة مـن دةثرسـم ئايـا         

تــا بــةو جــؤرة قســة لةســةر   ،وةئــةوة ثةرلــةمان و ئةنــداماني ثةرلةمانــة ئــةو بيانووةيــان داوة بــة دةســتة   
ثةرلةمان بكرَيت؟ يان ئةو خةَلكة لة ئةركي ثةرلةمان تَينةطيشتووة؟ لة كاتَيكدا كة ثةرلةمان و ئةنـداماني  
ثةرلةمان لة كؤي حةدةسةكان دا حزووريان هةبووة، ئةنداماني ثةرلةمان مةيداني بةشـداريان كـردووة، لـة    

نـة بووبَيـت يـاخود بـة تـةنها، ثاشـان ميللـةتي باشـووري كوردسـتان          هةر شوَينَيك ثَيويست بووبَيـت، بـة ليذ  
كـةمي نـةكردووة بــؤ هاووآلتيـاني ثارضـةكاني تــري هـةرَيمي كوردسـتان، بؤيــة ثَيويسـتة سوثاسـي ميللــةتي         
خؤمان بكةين، سوثاسي هاووآلتياني باشووري كوردستان بكةين لةسـةر ئـةو خؤِراطرييـةي كـة هـةيان بـووة       

ئةو ذمارة زؤرةي ئاوارةكان كة ِروويان لة باشووري كوردستان كردووة، باوةشـي دَلسـؤزي    بةرامبةر بة هاتين
و نيشــتمان ثــةروةريان بــؤ كردوونةتــةوة، ســةرةِراي قــةيراني دارايــي و دواكــةوتين مووضــة و طــران بــووني  

كـة خَيمـةي    نرخي كاآل و نرخي كرَي خانوو لةسةريان، هَيشتا شةقام و كؤآلن نيية لة شـارةكاني كوردسـتان  
لــَي هةَلنــةدرابَيت بــؤ كؤمــةكي ئاوارةكــان، كةواتــة بــا بــرةو بــة كــاري ثَيكــةوةيي بــدةين، ئةطــةر لــة ِرووي     
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مةعنةويشةوة بَيت، كةمَيك لة نةهامةتيةكاني ميللةتةكةمان كةم بكةينةوة، بة يـةكِريزي و تـةبايي، نـةك    
زي كردن بةرامبةر بة نوَينةراني خـةَلك، سـوثاس   بَي هيوايان بكةين بة ِرةخنة و توانج لة يةكرتي و بَي ِرَي

 بؤ هةموو اليةك.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك بةيار، فةرموو.
 دؤسكي: قاهربةِرَيز بةيار 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هـةمي يـةكِريزيا مـة هـةميا     ئةنداماني بةِرَيز، بِراسيت جهَي دَلخؤشي ية كو جارةكادي ذي ثشيت حةلةثضـة  

ثاراسيت، وة هةميا كودةنطي كرين سةر ئَيك مةوقيف، جارةكادي ذي كؤبانَي ب ظان تةزحيات و ظَى قوربانيا 
دةن ئةم هةمى يَيـت كرينـة ئَيـك رَيـز، ل ظَيـرَى ب راسـتى ئـةز دةسـت و ضـاظَيت هـةمى ثَيشـمةرطا، هـةمى             

ن و ظــى هــةمجا شــةرا داعشــَى دشــكَينن رؤذ ب رؤذَى، ةتى دكــةلــشــةرظانَيت كــو ئةظرؤكــة بــةرطرييا ظــى ميل
رَيزداران ل ظَيرَي ب راستى هةرضةندة جارةكا دى ذى ئةمَى باسَى كؤبانَى دكةين بةَ  تشتَى طرنط ئةوة كو 
بؤ ظى ميللةتى و بؤ كؤبانَى بَيتة كرن ئةو ذى ئَيك رَيزيا هةمى اليةنَين سياسى و جظاكيَيت ميللةتَى مةية، 

جارةكا دى ئةز دَى بَيذمةظة هةرضةندة دبيت ئةظ ئاخفتنا ثةيوةنـدى ب كؤبـانَى موباشـر نـةبينت      ل ظَيرَى
بةرى نووكة يَيت بزاظَيت نةتـةويى خـاز تايبـةتى ئةطـةر ئـةم       ،بةَ  ئةطةر ئةم سةحكةينة وان ئةزموونَيت

كَى بؤ ئيتاليا ثةيدا كةن يـان  سةحكةينة بزاظا نةتةوييا ئيتاليا كو ضةندين اليةنا بزاظ كرية كو بشَين وَلاتة
تةوحيدا ئيتاليا بكةن، ل ظَيرَى دا هةمى اليةن وةكى مةلكيةتا يـا سـردنيا ديسـان كةسـةكَى ئيقتـاعى وةكـى       
كونت كافورى، ديسان وةكى ميدزينيةكى سةورى طاريبالديةكَى كـو تـةوةجوهاتَيت مجهـورى هـةين هـةميان      

دا د بزاظةكا بةردةوام دا شيان نةتةوةكَى ثةيـدا كـةن ئـةو ذى كـو     ثَيكظة بزاظ كر كو شيان دةمَى ثَينجى ساَلا
ئيتاليا بوو كو يَى دابةش كرى بوو سةر ضـةندين دةولـةتا و هـةمى دةولـةتَين دةور و بـةر ذى كـارتَيكرن ل       

ــزداران جارةكــا دى دَى بَيذمةظــة ميللــةتَين بــةرى ن   وكــة و بــةرى مــة ذى ئــةظ  وســةر سياســةتا وى دكــر، رَي
َيــت ديــتني ئــةظ نةخؤشــية يَيــت ديــتني، دظيابــا ئــةم وةكــى ســةركردَين سياســى دةرحــةقى وان  ئةزموونــة ي

ئــةزمونا دةركــةظني و دةرحــةقى ظــان كاودانــا دةركــةظني دا كــو بشــَين بريارةكــا دروســت و ئيســترياتيجيةكا   
دَى بَيذمةظة  دروست ثةيدا كةين، بشَين جهَى خؤ ل جيهانةكا ثاشةرؤذَى دا ثةيدا كةن، ظَيرَى دا جارةكا دى

هةرضةندة من نةظَيت ئةز درَيذ كةم كو جيهان بةرةف طؤِرانيَى دضينت، ئةظ هاوثةنانيَيت ظَى طـاظَى ل ظـَى   
دةظـةرَى هـةميَى ئـةون يَيـت شـةرَى سـار يَيـت حـةربا سـار دذى سـوظييةتا بـةرى نووكـة، ب ديتنـا مـن ئــةظ               

ةكى دطةل هاوثةنانَيت مةية، دظيابا ئـةم وةكـى   ئاخفتنَيت جوزَيظ بايدنى كو دبَيذينت موشكيال مة يا سةر
سةركردايةتييا كورد بؤ خؤ ئيستيغالل كةين بشَين ئَيك رَيزيةكَى ثةيدا كـةين كـو بينـة جهـَى باوةريـا ظـان       
دةولةتَيت دى هةميَى، ب ديتنا من دَى تشتةكَى باش بوو هةرَيما كوردستانَى و بؤ كوردستانَى ب شَيوةيةكَى 

بةَ  دَى جارةكا دى ذى بَيذمةظة هةر كةسةكَى دظـَى هـؤَلَي دا هـةمى وآلت ثـارَيزن هـةمى      طشتى هاتة كرن، 
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نيشتمان ثةروةرن هةر ئَيكَى بؤضوونةكا هةى نابَينت ئةو خيالفاتَين دناظبةينا مة دا بيتـة سـةبةبَى هنـدَى    
نَى كـو باشـرتين   سرياعةك ثةيدا بيت، ضونكى ميللـةتَين بـةرى مـة ذى ئةظـةيا ديتـى، ئةطـةر ئـةم سـةحكةي        

دنوكراتيةت ل شةرق و ئةلوةوسةت يَى ئيسرائيلة، دةمَى دبيتة شةِر هـةمى ثَيكظـة دبـةر بنـة ئَيـك و دوو      
بةَ  دةمَى دبيتة شةر دذى دوذمنَيت خؤ هةمى ئَيك رَيزيا خؤ دثارَيزين، جارةكا دى ذى ب ديتنـا مـن ئـةظ    

يةكا دروسـت هـةبيت دا بشـَين هاريكاريـا بـرادةرَين      رةئيا جياواز تشتةكَى سةحية، بةس دظيابا مة سـرتاتيج 
خؤ يَين كؤبانَى ذى بكةين بشَين هاريكاريا خؤ ذى ناظخؤ دا بكةين و جارةكا دَى ذى ئةز دبَيـذم دظيابـا ئـةم    
ل مستةوايَى ظان ئةحداسَين ظَى مةنتةقَى بينت داكو بشَين تشتةكَى باشرت بؤ ميللةتَى خؤ ب دةسـتظة بيـنن   

كى ميللةتَى بةرى نوكة ئةظةيا ديتى، ئةطةر ئةم سةح كةينَى كـو باشـرتين دنوقراتيـةتَى ل    ضونو سوثاس. 
شةرقَى ئةوسةتَى ئيسرائيلة، دةمَيـت بيتـة شـةِر هـةمى ثَيكظـة ببنـة ئَيـك و دوو وةختـى دبيتـة شـةِر دذى           

شـتةكى سـلية بـةس    دوذمنَيت خؤ هةمى يةك ِريزيا خؤ دثارَيزن، جارةكا دى ذ ديتنا من ئةظ ِرايا جياواز ت
ئــةم ســرتاتيجيةكا دروســت هــةبينت تــا بشــَيني هاريكاريــا برادةرَيــت خؤيــةت كؤبــانَى ذى بكــةين و بشــَيني    
هاريكاريا خؤ ذى ناظخؤدا بكةين و جارةكا دي ئـةز بَيـذم ئـةم ل مسـتةوايَى ظـان ئةحداسـَيت ظـَى مةنتـةقَى         

 ينني، سوثاس.بينت تا كو بشَيني تشتةكى باشرت بؤ ميللةتى خؤ بدةست ظة ب
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 زؤرسوثاس، خاتوو مريم فةرموو.
 

 بةِرَيز مريم صمد عبدى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيوارةتان باش، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلـةمان، سـةرةتا دةمـةوَى سـآلو بنَيـرم بـؤ       
لــة باشــوور و بــاكور و ِرؤذئــاوا و لــة ِرؤذهــةآلت، ســآلو لــة  ،ار ثارضــةى كوردســتانشــةهيدامنان لــة هــةر ضــو

بةرخودان وقارةمانيةتى ثَيشمةرطة و شةِرظانانى يةثةطة و يةثةذة، لة باشوور و ِرؤذائاواى كوردستان، سآلو 
شتمانى، سآلو لة سةنطةرى ئيدانة كردن و طةياندنى ثةيامى نةتةوةيى و ني ،لة كوردانى باكوورى كوردستان

لــة هــةر كــوَيى دنيــا كــة دةنطــى نــاِرةزايى خؤيـــان         ،لــة هــةموو كــوردَيكى بــة شــةرةفى جيهــان دةكــةم       
بةرزكردووةتةوة لة ئاست ئةو كارةساتة دذوارةى بةسةر ميللةتةكةمان داكةوتووةتةوة بة تايبـةتى كؤبـانَى،   

مةترسـيدار دا سـةردانى كؤبانَييـان    دةست خؤشى لة شاندى هةظاآلنى ثةرلةمانتار دةكـةم لـة دؤخَيكـى ئـاوا     
كردووة و ذيانى خؤيان خستووةتة مةترسـييةوة لةطـةَل ئـةوةى كاتةكـةى زؤر درةنـط بـوو، بـةِرَيزان ديـارة         
خـؤِراطرى و بــةرخودانى طةلةكــةمان لــة ِرؤذئــاوا و لــة هــةرَيمى كوردســتان هــةر لــة خانــةقني و جةلــةوال و  

كم لـة   (1100)ِرى هةواَلة جيهانيةكان، ديارة طةلةكةمان بة درَيذايى شةنطالةوة تا دةطاتة كؤبانَى بؤتة سةردَي
مانطة داكؤكى ل خاكى ثريؤز و هةرَيمى كوردستان دةكات، لة ِرؤذئاواش زيـاتر لـة   ( 3)باشوور ماوةى نزكةى 

 يةك مانطة بة هةموو هَيز و ضةكى قورسةوة هَيِرش دةكرَيتة سـةر كؤبـانَى لةاليـةن هَيـزة تريؤريسـتةكانى     
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داعشةوة، لة كاتَيك دا لـة هـةموو اليةكـةوة ئابلؤقـة دراون سـنوورةكانيان بـةِروودا داخـراوة و نـةيارامنان و         
دوذمنامنان بة ئاشكرا و نهَينى كؤمةكى دوذمنةكامنان دةكةن، ئةمِرؤ بةشَيكى زؤرى جيهـان ِرذاونةتـة سـةر    

هـــةرَيمى كوردســـتان و هـــةموو  شـــةقامةكان، ئـــةو خؤثيشـــاندانانة و ثشـــتطريى و ثةرؤشـــى لـــة شـــارةكانى
ثارضةكانى كوردستان و ذمارةيةكى زؤر لة وآلتانى دنيـا ئاماذةيـة بـؤ طرنطـى ئـةو ِرووداوة وقارةمانيـةتى و       

بة تايبةتى لةسةر كؤبانَى كة هةية، تةنانةت لة وآلتَيكـى وةك ئةفغانسـتان    ،مةترسيانةى لةسةر طةلةكةمان
طارى و بـةرطرى لـة كؤبـانَى، هـةموو دةزانـني ئةفغانسـتان لـة          خؤثيشاندان و ثشـتطريى دةكـرَى بـؤ بـةرةن    

بارودؤخَيك داية، حزورى قاعيدة لةوَى ضؤنة، كةضـى ثشـتطريى بـؤ بـةِرةنطارى تريؤرسـتان دةكـرَى، داعـش        
لةطةَل قاعيدة بةرهةمى يةك بريكردنةوةو ئايديان، ئةمانة دةبَى وامان َ  بكةن زؤر جدى بة ثةِرؤشـرت بـؤ   

وَل بدةين، كؤبانَى خوا نةكات بكةوَيت يان نةكةوَيت دَلنيـام كـةوا كوردسـتان دةضـَيتة قؤنـاغَيكى      كؤبانَى هة
ــةردادَيت و    ــؤِرانى بةسـ ــييةكان طـ ــة سياسـ ــازة و هاوكَيشـ ــةِرووى     ،تـ ــةم لـ ــةمريكا هـ ــةوروثا و ئـ ــانى ئـ وآلتـ

يكـةى ضـاوَيك بـة    هاوثةنانيةتى و لةِرووى ثاراستنى مـافى مـرؤظ و دذايـةتى تـريؤر و كؤمـةَلَيك ضـةمكى د      
توركيا و وآلتانى ديكـة و هَيـزى ديكـة لـة ناوضـةكة لةنَيوانيانـدا هَيـزة         ،ثةيوةنديةكانيان دا دةخشَيننةوة و

كورديةكان، من ضةند ثَيشنيارَيكم هةية و ثَيويستة بـؤ ئاينـدة   بكـرَى ئةطـةر ثَيتـان باشـة، يـةك لةوانـة،         
ن ثَييـدا واباشـة بـة يـةك مةسـافة لةطـةَل هـةموو حيـزب و         هةرَيمى كوردستان بةشَيك لة هةظاالمن ئاماذةيا

اليةنة سياسييةكانى ِرؤذئاوا ِراوةستَيت و بَى اليةنى خؤمان لة دةست نـةدةين، نابَيـت هـيض اليـةنَيكيش لـة      
ِرؤذئاوا شعور بةوة بكات هـةرَيمى كوردسـتان دةيـةوَى ثشـتطريى هةنـدَيك اليـةن بكـات ئةمـة كاريطةريـةكى          

كِريزى كوردان و دانشتووانى ِرؤذئاوا دةبَيت، دوور نيية لة ِرؤئاوا كَيشةكان قوَلرت ببنةوة و خراثى لةسةر ية
شةِريشى َ  دروست بَيت، ئةميش بةشَيكة لة ئاواتةكانى دوذمنانى كوردستان، بةِرَيزان دةنطؤى ئـةوة هةيـة   

ت، ماوةيةكة باس لةوةش دةكرَيت يان لة ئايندةدا بةكارى بهَينَي ،كة داعش ضةكى كيميايى بةكارهَينابَيت و
كة داعش دةيةوَيت لةِرَيى هةنـدَى ظايرؤسـى كوشـندةوة لـةناو شـةِرظانان ئـةو ظايرؤسـة بآلوبكاتـةوة، بؤيـة          
ثَيويستة لة ئَيستاوة ثةرلةمان ئةم بابةتة بة وردى وةربطرَيت و ناوةندة طرنطةكانى دنيا ئاطـادار بكرَيتـةوة   

بــريى َ  بكرَيتــةوة، ســَى/ ثَيويســتة فشــار لــة توركيــا بكــةين بــؤ هاوكــارى    و ثَيداويســتيةكانى خؤثاراســنت 
كؤبانى، بة زووترين كات ثةرلةمان لةطةَل سةرجةم كونسوَلى وآلتانى هةرَيم كؤببَيتـةوة، بـؤ فشـار خسـتنة     
 سةر توركيـا، دوو/ هاوكـارى بـؤ ئاوارةكـان و ئةوانـةى لـة توركيـا هاتوونةتـة هـةرَيم، سـَى/ ضـِر كردنـةوةى            

بؤردومانةكان لةسـةر كؤبـانَى، ضـوار/ نـاردنى ثَيداويسـتى بـة ثةلـة بـؤ نـاو كؤبـانَى و بـؤ ئاوارةكـان كـة لـة               
ئَيستادا زؤر زؤر طرنطة، بةِرَيزان داننـان بـة كانتؤنـةكانى ِرؤذئـاوا بابـةتَيكى طرنطـة و ثَيويسـتة ثةرلـةمانى         

ة بــةر، نــازامن مــن لــةِرووى دةســتووريةوة  كوردســتان هــةوَل بــدات ِرَيكــارة ياســايى و دةســتووريةكان بطرَيتــ 
قسةكامن ضةند ئةشكا  هةيـة و هةظاَلـة ياساناسـةكان باشـرت دةزانـن، بؤيـة مـن هـاوِرام لةطـةَل هـةموو ئـةو            
بةِرَيزانةى كة داواى ليذنةيةك دةكةن بؤ ديراسـة كردنـى بـة فـةرمى ناسـاندنى كؤتاييـة، دووةم/ ثشـتطريى        

و كاك عمر عينايةت و بةشَيكى قسـةكانى بـةرَيز    لطيفوةتى و خاتوو تةالر لةقسةكانى بةِرَيز كاك دلَير ما
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هةروةها لةسةر دةروازةى سَيمَيَلكا بةِراستى ئةو دةروازةية طرنطة  ،كاك ئارى هةرسني و كاك طؤران دةكةم و
ةم و ثشتطريى وةك ئةوةى بةِرَيز كاك دلَير ئاماذةى ثَييدا ثشتطريى تةواو لةو ِراية دةك ،بكرَيتةوة بةرةمسى

لــة تــةواوى ِرايــةكانى خــاتوو بَيطــةرد دَلشــاد دةكــةم، لــة كؤتــايى دا ئومَيــدى ســةركةوتن بــؤ خوشــك و بــرا    
 ثَيشمةرطةكامنان لة باشوور و ِرؤذئاوا، نةفرةت لة دوذمنانى طةلةكةمان، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتو شرين فةرموو.
 

 رمضان:حسنى بةِرَيز شرين 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةست خؤشيَى لة شاندَى ثةرلةمانَى دكةم بؤ ضوونا وان بؤ سةر سنوورَيت كؤبانَى ذ بؤ وةسـتيان و مانـدوو   
بوونا وان، ئاخافتنَيت طةلةك هاتنةكرن ذ اليَى هةظاآل من، من دظَيت بَيذم كؤبانَى،  شـنطالة و جةلةواليـة و   

لــة هــةر ضــار   ،بــَى جيــاوازى، هَيِرشــكرنا ســةر كؤبــانَى هَيِرشــة لةســةر طــة  كــورد خانةقينــة و زوممــارة و
ثارضةَيني كوردستانَى، ئةم خؤ ب سـاحبَين كؤبـانَى دزانـني، ئـةظرؤ نـةك بـةس عاتيفـة تةشخيسـى وةزعـى          

و ل كؤبانَى بكةين، بةآلم بة كـردار لـة طـةَل كؤبانـب بـني، لـديظ ئـةو برينـدارَين شـةرظانَين كـورد، ديهـى كـ            
كؤبانَى هاتينة بريندار كرن طةهةشتينة نةخؤشخانَين توركيا تةبعةن، لديظ ِراثؤرتَين ثزيشكى ديار بووية 
كو تريؤريستَين داعش  ضةكَين كيمياوى بكارئيناينة، ئةظة ذى مةترسيةكا مةزنة نـة بـةس لسـةر ميللـةتَى     

ةسـاتةكا مـةزن ب دومـاهى طَيـت، ئـةو      كورد، بةَلكو لسةر هةمى جيهـانَى، ب ديتنـا مـن شـةِرَى داعـش ب كار     
كارةسات ل كوردستانَى بينت، ضونكة هَيزَين  كـوردى ل ظـَى طـاظَى بةرسـظَين مـةزنرتين دةوَلـةتا تريؤريسـتى        
طرتينة و زةرةمةندَى ئَيكَى ذى هةر ميللةتَى كوردة، بؤية داخازا من ئةظرؤ ذ ثةرلةمانَى ئةوة كو ِرؤنيشتنا 

كـو   ،دوماهيك بـَي، ثةرلـةمان فشـارَى خبَيتـة سـةر حكومـةتا هـةرَيمَى كوردسـتانىَ        مةيا ثةرلةمانَى بربيار ب 
ئةولةويةت بؤ هاريكاريا سةربازى و ضةك و تةقةمةنى بيت، بةداخـةوة جارةكـا دى ِرؤنيشـتنا مـةيا ئـةظرؤ      

ةكـو بابـةتَى   وةآلم و وةآلمدانةوةية، بابـةتى كؤبـانَى ذى و   ،ثِربَيذم ملمالنَييا حزبى و موزايةداتَين سياسى و
بؤيــة وةســيلةيةك بــؤ ئَيشــاندى يــةكرت، كــة ئَيمــة خــةريكى ئــةم ملمالنَييــة دةبــني و      ،شــنطال و جةلــةوال

ــوو   ــنطال ب ــةريكى ش ــَى خ ــيش دوَين ــة و  ،داعشش ــةريكى كؤبانَيي ــةظرؤ خ ــةفرين و   ،ئ ــةريكى ع ــبةى ذى خ س
ن ثَيـدانا كـانتؤنَين ِرؤذئاظـايَى    كةركووكة، ل دومـاهيَى ثشـتطرييا ئاخـافتنَين د.ظـاآليَى دكـةم سـةبارةت بـة دا       

 كوردستانَى و زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كاك ايوب فةرموو.
 

 بةِرَيز ايوب عبداهلل امساعيل:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةسـت   سةرةتا دةست خؤشى لة شـاندةكةى ثةرلـةمانى كوردسـتان دةكـةم كـة سـةردانى كؤبانَييـان كـردووة،        

خؤشيان َ  دةكةم بؤ ِراثؤرتةكةشيان، ثشتيوانى لة سةرجةم ثَيشـنيارةكانيان دةكـةم، بـة دان ثَيدانانيشـةوة     
بؤ كؤبانَى و بؤ كانتؤنةكانى خؤِرئاوا، هةروةها منيش ثَيشـنيار دةكـةم كـة ئَيمـة ثشـتيوانى طـة  ِرؤذئـاواى        

ةن، بـؤ ئـةو مةبةسـتةش بةِراسـتى ثَيويسـتة      كوردستان بكةين كة خؤيان بِريـار لـة ضارةنووسـى خؤيـان بـد     
لة هةرَيمى كوردستانة و ئةو ثرسةى ِرووبـةِروو   (صاحل مسلم)ؤ بةِرَيز ِرمسوود لةو دةرفةتة ببينني، كة ئة

ئايـا داخـوازى كانتؤنـةكان و داخـوازى طـة  خؤرئـاواى كوردسـتان بـةِرةمسى لـة           ،بكةينةوة كة ثَيى بطـوترىَ 
بـؤ ئـةوةى ئَيمـة وةآلمـى      ،بة فةرمى با ئاراستةى ثةرلةمانى كوردستانى بكـةن  ة،يثةرلةمانى كوردستان ضي

 فةرمى داوايةكةيان بدةينةوة كة بة فةرمى داوا لة ثةرلةمانى كوردستان دةكةن، زؤر سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، خاتوو منى فةرموو.

 :بةِرَيز منى نبى نادر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشةكى دةست خؤشى لة شاندى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين، كة سةردانى كؤبانَييان كرد، دةسـت خؤشـى   
درَيذةثَيـدانى ئـةو شـاآلوة     ،لة ِراثؤرتةكةيان دةكـةين، ئـةو هَيِرشـةى كـة ِرووبـةِرووى خـةَلكى كؤبـانَى بـووة        

ى ئيدارةى كوردسـتانى عرياقـى طرتـووة، ئَيمـة لـة فراكسـيؤنة       تريؤريستييةيةكة زؤربةى ناوضةكانى دةرةوة
ثَيويسـتة وةك   ،كـة بةهاناوةضـوونى كؤبـانَى دةكـةن و     ،توركمانةكان دةست خؤشى لة هةموو اليةك دةكةين

تـا هاوكـارى خـةَلكى     ،ثةرلةمانى كوردستان  زياتر فشار خبةنـة سـةر ِراى طشـتى و دةوَلةتـة دنوكراسـيةكان     
بــةِرووبونى ئــةو هَيــزة تريؤريســتية جيهانيــة ببنــةوة، ثَيويســتة هاوثــةنانان هَيِرشــة         كوردســتان لةِروو

ــةكان  ــةخئامسانيي ــاآلوة      س ــةو ش ــى ئ ــؤ ِراطراتن ــةكاربهَينن ب ــة ب ــةربازى ديك ــةكتيكى س ــَيوازى ت ــةن، ش ترت بك
َيمى رزطـاركردنى ناوضـةكانى دةرةوةى ئيـدارةى هـةر     ،تريؤريستية و لةناوبردنى هَيزى تريؤريستى داعش و

وةك شنطال و تةلةعفةر و ئامر  و ناوضةكانى تر، طةياندنى ثَيداويستى هاوكارى بؤ ئاوارةكـان،   ،كوردستان
لة كؤتايى دا ثَيويستة ئَيمة وةك هةرَيمى كوردسـتان باشـرت وايـة ئـةو ثةيوةندييـة فـةرمي و دبلؤماسـييانة        

بـؤ ئـةوةى    ،وروثا و توركيـا و ئَيـران هةيـة   بقؤزينةوة كة لةطةَل وآلتانى جيهـان بـة تايبـةتى ئـةمريكا و ئـة     
ثشتطريى مرؤيى و لؤجستى بكةن، هةروةها بةشَيوةيةكى فيعلى و كاريطـةرتر بةشـدارى شـةِرى دذى داعـش     
بكةن، ضونكة ئَيمة ثَيويستمان بة ثشتطريى و هاوسؤزى وآلتانى دراوسَيكامنانة و لة كؤتايى دا ثشتطريى ئةو 

ت و كاك ئومَيد خؤشـناو و بَيطـةرد خـان و كـاك ِرابـوون معـروف و كـاك بـاثري         بةِرَيزانة دةكةم، كاك د.فرس
 كامةال، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كاك بةهزاد فةرموو.
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 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةمانَى دكةم، ما لظَى ِراثـؤرتَى ديـار بـى كـو     ب ناظَى خودَى مةزن و دلؤظان، ئةم دةست خؤشى لة شاندَى ثةرل
شــةِرظانَين كوردســتانا ِرؤذئاظــا شــةِرةكى قةهرةمانانانــة دكــةن، و وةكــى ضــةوا ثَيشــمةرطَيت قــةهرةمان          

ضونكى ديـارة دوو خـاَلَين هاوبـةش مةيـةت هـةى، ئَيـك لـوان ثاسـةوانيا ل          ،ثاسةوانيَى  ل كوردستانَى دكةن
ا طة  كوردة، دوو/ دوذمنةكا هاوبةشة ئةو ذى داعشة، جا بِراستى ئةم طةل خاك و نيشتمان و ماَل و شةرةف

وَى هةندَيينــة كــو ئــةظ كانتؤنــا بِرةمســى بَينــة وةكــى طــوتى ناســاندن، ناســاندنَى ئيعالميــةن، تةبعــةن            
 مةخرةجةكا قانونيشى بؤ بَيتة دانان و ئةظة طةلةكا ثَيويستة و زةرورية، زؤر سوثاس.

 د صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَيز د.يوسف حمم

 زؤر سوثاس، كاك د.حممد فةرموو.

 بةِرَيز حممد على ياسني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بـةِرَيزان ئةنــدامَين ثةرلــةمانى، ل دور ثَيشــمةرطة و شــةِرظانان  و دةسـت خؤشــيا مــة بــؤوان و ســآلظَين مــة   
هةمووان نابنـة كالشـينكؤفةك بـؤ ئةوانـة و      بؤوان، ئةذى سالظَيت خؤ دنَيرم، َ  سآلظ و  دةست خؤشني مة

كوردستانَى ثَى بثـارَيزن، دةس خؤشـيا ل شـاندَى دكـةم و مانـدوو نـةبن هـةظاآلن، مـة ثَيشـبينى دكـةين كـو            
ن دا كـو  شاندَى وة ثَيشنيارَين زَيدة تر و كؤنكريت بة و هةمبةرى مـة ئامـادة دبـة، ب تايبـةتى ل ظـان بيابـا      

ئةطـةر طوهـدارى بكـةن، ذ كـةرةما خـؤ، هـةظاآلن هـةروةك ديـارة كـو طروثـَى            ،دةمنهؤ ئـةز دَى ئيشـارةت ثيَـ   
ضةكدارَى يةثةطَى ذ ئـاليَى ضـةك و تةقةمةنياظـة ئاسـتَى وان يـَى الوازة، ديـارة ِرةوشـا خـراب و ئـةم هـةمى           

كـريَى  دزانني، َ  ثَيشنيارا هةوة ضيية بؤ ثشتطريى كرنا وان، ضةوا ضةكى بدةينَى،   ِرَييةك، ضـى دشـَيت و   
ضةكى بدةينَى، دوو/ ثرسيارةكا لسةر ئاستَى نَيظدةوَلةتيَى ئةظ ثرسيارا هات ورووذاندن، ئايا بؤمباران كرنـا  

 UNئامسانيا ئةمريكا ئاشـتى ثـَى دظيـا ل كؤبـانَى؟ ئـةظَى ثرسـيارَى ئـةز ذى ئاراسـتةيا هـةوا دكـةم، سـَى/             
نة، ِرةوشا ثةنابةران ضةوانيا طةيشتنا هاريكاريان بؤ هةزار ثةنابةر دةربازَى ئاليا توركى بووي (200) بَيذينت

وان؟ دظَى ِراثؤرتَى دا فـةراغا هـةى، هـةوة باسـكر كـو دكةمثـةكى ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى وةكـةت، ئايـا ئـةو            
بِريارا ئاظا كرنا كةمثَى ثةرلةمانَى كوردستانَى ل كريَى داية؟ ناظَيت بِريارَى ل قاعا ثةرلةمانَى بيتةدان؟ ئايا 

ديسـا دبيـذَينت   UN  شَيواز دَى وَى كةمثَى ئاظا كةن؟ دَى ضةوا ئاظا كةن؟ من ثرت ِروون كـرن دن هَيـذايان،   
كو ئةطةر كؤبانَى بكةظيت يان كو ئةطةر ئةظ ِرةوشا ل كؤبانَى بـةردةوام بيـت، دبيتـة كؤمـةَلكوذى، هةَلبةتـة      

كؤمةَل كوذيَى، ئايا هَين شيايى نةوةكو ئةظ  ئةم هةمى دزانني كو ئةظة ل كؤبانَى ِروويداى   كةمرت نةبوو ذ
و كؤمةَلطـةها  UNشاندَى ناظبةرَى كو هون ضـووينة شـيايينة دؤكيـؤمَينتَين بـاش بةردةسـت بكـةن كـو بـؤ         

نَيظدةوَلةتى ديار بكةن ئةظة ِروويداى كؤمةَلكوذى بوو و ثـرت ذى، ثَينجـةم/ جـةنابَى هـةوا ل توركيـا بـوون،       
ل داعش دا طةهةشتة ِرَيكةفتنان، وة ل سةردانا خـؤدا تـا   ِرادةيـةك هةسـتَى ظـَى      بَيذن توركيا ثشكدارة دطة
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ضةندَى كر ئايا ِراستةيةك كو هةي؟ بةِرَيزان خؤثيشاندان ل باكوورَى كوردستانَى تَينة كرن، هيذى ل وَيرَى 
راستةيَى وان وةك بوون ل ِرؤيشتنا خؤدا ظيديؤ ذى نيشاندا كو خؤثيشاندان تَينة كرن و ئةو خؤثيشاندان ئا

امينة خانى ديارى كرى بةرةظ توندوتيذيَى دضيت، ئايا ديتنا هةوا ضوونا ئاراستَى ظان خؤثيشـاندانا بـةرةظ   
توندوتيذيَى، ضةند خزمةتا ِرةوشا كؤبانَى و ثرسـا كؤبـانَى دكـات، بـةِرَيزان دوايـى مـن دظـَينت ثشـتةظانيا ل         

جظينَين طوهدارى كرنَى بهَينة كرن ل ثةرلةمانَى كوردستانَى هةظاَلَى خؤ و هةظكارَى خؤ د.فرستى بكةم كو 
بؤ وان هةظاآلن يةن كـو ذ كؤبـانَى و عـةفرينَى و ئـان كـو ذ ظـان هةرسـَى كانتؤنـان كـو بنـاظَى تَيتـة ناسـني،             
طوهــداريا وانــة بكــةين، ضــونكَى بِريــارا وان هةرضــةندة ظَيــرة ثةرلةمانــةكى كورديــة، َ  بــةَلكو واقيعــا وان    

ى دى دخازيت، بِريارا وان  يا دوماهيكَى بةَلكى ئةم نةشَيني سةربةخؤ بدةين، دظَينت طوهـداريا وانـة   جؤرةك
بكةين كو ضةوا ئةو دِرازينة لسةر ظَى بِريارَى، تةوةرَى دوويَى ذ ثرسيارا من ئةو ذى كورتة بةِرَيز سـةرؤكى  

يظ باين لسةر ئاستَى نَيظدةوَلـةتى، هـةر لـدور    ثةرلةمانَى، لسةر ئاستَى نَيظدةوَلةتى كو دظَي دا ثرت ئةم ئةكت
شاندَى و لسةر ئاستَى نَيظدةوَلةتى طةلةكيا ثَيتظى دى بـؤ ديتنـا مـن كـو شـاندَى ناظبـةرى بةياننامةيـةك ب        
زمانَى ئينطليزى بؤ ِرايا طشتيا جيهانى دةركربوو، طةلةكا ثَيتظـى بـوو ئةظـة كربـا، داخازيـة ذ ظـى شـاندى و        

ةهاندبانة ِرايا طشتيا جيهـانى و داخـازا كؤبـانَى ذى ل بـةياننما ديـارى كـر، دووةم/ مـن        ديتنَين ظى شاندى ط
لةسةر ئاستَى فةرمانطـةها ثةيوةنـديان ئـةز ِراسـتى ل وَى ِرؤذَى ل هـةظاآلن ذى ثرسـى وكـاك مـةردان ذ مـن          

دةمَيكا كو مـة  ثرسى َ    سيغةيةك هةبينت ئةم ثةيوةنديَى ب سةرؤكَى فةرمانطةها ثةيوةنديان بكةين، ل 
ليذنا ثةيوةندَين ثةرلةمانَى كوردستان وبانطهَيشت بكةين، وةك وةزير ئـةم نةشـَى ثرسـيارا ئاراسـتةي هـةوا      
بكــة، ذ بــةر كــو ئــةو ســيغة دروســت نــةبينت، مــن ثرســيارةك ذ جــةنابَى هــةيا، نهــؤ نوَينةرايــةتيا هــةرَيما    

سَى؟؟ ل بريتانيا نوَينةرايةتيا مة ئةكتيظـة مـن   كوردستانَى ل ئةوروثا لسةر   ئاست دا كار دكةت بؤ ظَى ثر
وكة دكـةم لظـَى دةمـَى نهـؤدا طةلـةكا ثَيتظيـا       وخؤ سةردانا ذى كرى و كارةكا باش دكةن، َ  ئةز ثرسيارةكَى ن

مة نوَينةرايةتى ل واشنتنَى هةبينت، نينةرايةتيا مة ل ئـةمريكا بؤضـى نينـة؟ ئـةظَى ثرسـيارى ئـةز دكـةم،        
نى دا ِرايا لسـةر ثَيشـمةرطةيا ديـار و ئاشـكراية و ِرايـةكا طةلـةكا ثؤزةتيظـة و لسـةر ئاسـتَى          سَى/ ل ِرايا جيها

جيهانَى ديتنا فؤرَين ثؤليسيا و مةجـةلال فـؤرَين ثؤليسـيا كـو دبَيـذينت سـوثاس بـؤ كـوردان و بـؤ بؤمبـاران           
ثَيشـنيارةك   ،امن كـو كـوردان  كرنَى ئامسانى  ئةمريكا، كو دنيايَى ذ داعشى دثارَيزن، من ظَيرةدا ئةز فـةرز دز 

هةبينت لسةر ِرةوشا كؤبـانَى، توركيـا ثَيشـنيارةكا هـةى و دبَيـذينت بافـةِرين زؤر ئـان كـو ناوضـةيا ئـامن، يـا            
نةفِرينَى، يان دذة فِرينَى، ئايا ئةم   ثَيشنيار دكةين؟ ئايا ثَيشنيارا توركيا د جهَى خؤداية؟ دظَينت مة وةكو 

ؤ كؤبانَى، ئايا ثَيشـنيارا مـة ئـةوة كـو دانثَيـدانَى كـانتؤنَين كؤبـانَى بكـةين، ئـةز          كورد ثَيشنيارةك هةبينت ب
ثرسيار دكةم ئايا دا ثَيدانان كرن ب كانتؤنَين  كؤبانَى دشـةِرَى داعـش لسـةر كؤبـانَى ِراوةسـتينيت، فـةرموو       

م كو مةذى ثَيشـرت كـو طـوتى،    دةى ئةظرؤ دان ثَيدانَى ثَيكةين، ئايا دانثَيدانا   دهَيتة كرن، ئةز ثَيشنيار دكة
شاندةكا ئةز باوةِر كةم ئةظرؤكة ب سةرؤكايةتيا صـاحل مسـلم لظَيرَييـة، بـال سـبةه بهـَين دورثَيشـنيارا كـاك         
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د.فرســتى ئــةم طوهــداريا وان بكــةين كــا ب   شــَيوةك ثةرلــةمانَى كوردســتانَى دشــَينت هاريكاريــا وان بكــات،  
 سوثاس.

 ى ثةرلةمان(:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤك

 خاتو طةشة فةرموو.
 

 بةِرَيز طةشة دارا حفيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سآلو لة ثَيشمةرطة قارةمانـةكان، سـاَلو لـة يةكينـةكانى ثاراسـتنى طـةل و يةكينـةكانى ثاراسـتنى ذنـان، كـة           
ة سـةر ِراثؤرتةكـة،   بةِراستى سةرى هةموومانيان بةرز كردووة و شانازيان ثَيوة دةكةين، بةِرَيزان من دةضـم 

بة طشتى من يةك موالحةزةم هةية لـة ناوهَينـانى داعـش، جؤرَيـك نـاَلَيم نيـةتى ثةرلـةمان ئةوةيـة، بـةآلم          
داعش يةعنى دةوَلةتى ئيسالمى لة عرياق و شام، ثَيويستة لة  ،ثَيمواية هةَلةيةكة و بةسةرماندا تَى دةثةِرَى

ةكاربهَينـــدرَيت، نــةك تــةنها داعــش، لــةِراثؤرتى ليذنـــة     هــةموو بــةكارهَينانَيك دا تريؤرســتانى داعــش  ب    
تــا ئَيســتا طلــةيى ئــامَيزَيكيش نــةكراوة بةرامبــةر بــة كةمتةرخــةمى    ،ئاماذةيــةكى بضــووك وةكــو طلةييــةك

دةوَلةتى توركيا، بؤية ثَيويستة لةم ِراثؤرتة كة سبةينَى دةبَيت بة دؤكيؤمَينت لة ثةرلةمانى كوردستان، كة 
شةقامى كـوردى ئَيسـتا طلـةيى و طازاندةيـةكى زؤر زؤرى      ،ريادةى شةقامى كوردى دةكةين وئَيمة تةمسيلى ئ

هةية لة دةوَلةتى توركيـا لـة كاتَيـك دا كـة ئَيمـة هاوثـةنانني و ثةيوةنـدى سـرتاتيجى ئـابوورى زؤر طـةورة           
كـة بـؤ لـة ئاسـت      ،بكةين ئةو طلةيى و  طازاندةيةئةوةندة نازمان هةية بةسةر توركيا ئاسا  ،هةية لة نَيوامناندا

ئةو تاوانة طةورةية كة نةك ثشتيوانى ئَيمة ناكات، بةَلكو زؤر كةم تةرخةميشة، بـةآلم نـازامن لـة ِراثؤرتةكـةيا بـاس      
لةوة دةكرَى ِرؤَلى توركيا كاراتر  بكرَى، خؤزطة لة ِراثؤرتةكةدا باس لةو ِرؤَلةى توركيا بكرايا تا بزانني ئَيمة كارايـة  

يــة؟، داوايــى كــاراترى بكــةين، ثرســيار لــة بــةِرَيز ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان تــا ئَيســتا هةوَلــة دبلؤماســي و  يــان كــارا ني
ثةيوةندييةكانى لةطةَل قونسوَليةتةكان ضةند بةكارهَيناوة؟، كة ببنة ثشتيوانى كة نوَينةرايةتى دةَلةتةكانى خؤيـان  

بكةن و بة تايبةتى لة توركيا كة ضؤن ِرَيطـة بـدات بـة     بؤ ئةوةى ثشتيوانى لة كؤبانَى ،دةكةن لة هةرَيمى كوردستان
ئايـا   ،بؤ ئةوةى ئَيمة هاوكارى سةربازى و هيض نةبَى ضةك و تةقةمـةنى بطةيةنينـة كؤبـانىَ    ،ئَيمة كة تاكة مةنفةزة

فـةكى  ثةرلةمانى كوردستان بةو ِرؤَلةى خؤى هةستاوة؟ سةبارةت بة دَيفاكتؤ ئَيسـتا كؤبـانَى ئـةمرى واقيعـة و ئيعرتا    
زمنى هةية لةاليةن ئَيمةوة، هةر خـودى ضـوونى ليذنةكـةى ثةرلـةمانى كوردسـتان جؤرَيكـة لـة ئـيعرتاف كـردن بـة           

وةكــو يــةكَيك لــةو كةســايةتيانةى كــة ئــةمِرؤ ِرؤَلــى هةيــة لــةو    (صــاحل مســلم)كؤبــانَى، باشــة ئةطــةر ئَيمــة بــةِرَيز  
نَى كة ئةمِرؤ وجودى هةية لةطةَل بةِرَيز سـةرؤكى هـةرَيم   بةِرةنطاربوونةوة و لةو بةرخودانييةى كة ئةكرَى لة كؤبا

دانيشتنى هةية، ئةطةر لة ثةرلةمانى كوردستان تةعامو  لةطةَل بكةين ئةوةش دةبَيتة دَيفاكتؤيةكى تر، كاتَيك كـة  
ةنديـة  نووسينطةيةك لة هةرَيمى كوردستان دةكةينةوة بؤ ثةيوةندى هاوكـارى بازرطـانى و ئـابوورى و بـؤ ثةيو     ئَيمة

كة ئةوان نوَينةرايةتى خؤيان بةكاربَينن لةطةَل قونسوَليةتةكان بؤ فشار خستنة سةر ئةو دةوَلةتانـة   ،دبلؤماسيةكان
كة هاوكاريان بن ئةمةش جؤرَيكة لة دَيفاكتؤ، بؤية ثَيويستة لةسةر ثةرلةمانى كوردستان كـة ئـةم هةنطاوانـة بنـَى،     

ــاوة و  ــةمى ن ــةنطاوى يةك ــةنطا ،ه ــتة ه ــد    ثَيويس ــاك ئومَي ــةكانى ك ــة قس ــتيوانى ل ــن ثش ــةدوادابَيت، م وةكانى ديكــةى ب
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خؤشناويش دةكةم كة باسى لةوة كرد لةِرَيى دةوَلةتى عرياقةوة كة بـةِرَيز سـةرؤكى كؤمـار ئـةو هةَلوةسـتةى هـةبَى،       
زيان دةزانـن  كة من دَلنيام لة كوردايةتى و نةتةوةيى بوونى سةرؤك كؤمار، ئَيمةش ثشـتيوانى دةكـةين، بـةآلم بـةِريَ    

ــى         ــرؤذة ثَيشكةش ــة ث ــَى ب ــةَلكو دةب ــانَى، ب ــة كؤب ــات ب ــيعرتاف ناك ــادات، ئ ــار ن ــتةوخؤ بِري ــار بةِراس ــةرؤكى كؤم ــة س ك
ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياقى بكات و ئَيمةش ثشتيوانى هةوَلةكةى كاك ئومَيد خؤشناو دةكـةين كـة ئـةو ثَيشـنيارة     

 سوثاس.بؤ بةِرَيزيان بكرَى و ببَى بة ثرؤذة، زؤر 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو مةدينة فةرموو.
 

 بةِرَيز مدينة ايوب امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

برينا كؤبانَى و شةنطاَ  برينا هةميانة، برينا هةر تاكةكا كوردةكيا، دةستدانا بستةكا ئاخا كوردسـتانَى ةـةر   
شــةهيد بوونــا كــوردةكَى ةــةر ثارضــةكَى بيــت ئيشــان و خةســارةتا مــة    ثارضــةكَى بيــت، يــان بــرين كرنــا و 

هةميانة، بال ئةم هةمى د ضاظظةكرى بن دير بـن و ذ ِراسـتيا نـةِرةظن، بـال بةرذةوةنـديا نةتـةوةيى و ئاخـا        
وةآلتــَى بــةرى بةرذةوةنــديا هــةر تشــتةكى بيــت، حــةقَى خــةَلكَى كؤبــانَى لســةر شــانَى مــة هةميانــة و هــيض  

دا نينة، ئةم خزمـةتا وان بكـةين، ئةطـةر ئـةم وةك كوردسـتانى و كوردسـتانيا هـزر نةكـةين بـؤ          منةتةك تَي
كوردستانَى كار نةكةين دَى ئةظ كارةسـاتا د ثاشـةِرؤذَيدا هـةر هـةبن، طةلـةك بـةحس ل توركيـا هـات كرنـَى          

 40كرنـى ضـونكو ثـرت ذ    خؤثيشاندان تَينة كرنَى ئةز وةسا دبينم ئةظ خؤثيشاندانا نة بؤ كؤبانَى وةسا دَينة 
 مليؤن كورد لوَيرَى هةبني بؤ ضى يةعنى ئَيك ذ سةدى دةنط نةدان كوردا، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كاك بَيستون فةرموو.
 

 بةِرَيز بَيستون فائق حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

اكةمةوة، بةآلم من دواي دةست خؤشـى و ماندوونـةبوون   تةبعةن بةشَيكى زؤر لة قسةكامن كران دووبارةى ن
لةو وةفدة بةِرَيزةى  كة ئةركيان كَيشاوة و ذيانى خؤيان خؤستؤتة مةترسييةوة و سةردانى كؤبانَييان كرد، 
ضــةند ثرســيارَيكيان ئاراســتة دةكــةم، ئــةو وةفــدة بــةِرَيزة كــة ضــوون، لــة نزيكــةوة ضــوونة كؤبــانَى و            

ن بينى داواكـارى سـةرةكى شـةِروانان و سياسـةتوانانى كؤبـانَى ضـى بـوو؟ ئايـا ئـةوان          كةسايةتيةكانى ئةوَييا
( كـةس قسـة دةكـا و،    30 ) ةوة تاوةكو ئَيسـتا نزيكـةى   (11 ) داوايان لة ئَيمة كرد لة دانيشتنَيك دا لة سةعات

يـا ئـةوان تـةنها    جطة لة سآلو ناردن و ِرَيز و  خؤشةويستى بؤ شـةِروانان هـيض شـتَيكى ترمـان نـةكردووة، ئا     
ئايـا هـيض    ،داواى سآلويان لة ئَيمة كرد؟ ياخود فيشةك و ضةك و تةقةمةنيان ثَيويست بوو، ثرسيارَيكى تـر 

ضةك وتةقةمةني و فيشةكَيك بة دةستى شـةِروانان طةيشـت بـوو لـة كؤبـانَى؟ ئايـا ئَيـوة بـة وردى ديقـةتى          
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ى تر نيية كة ضـةكى ثَيـدا بـِروات؟ ئـةى بـؤ ئـةو       ئةوةتان دا جطة لة سنوورى توركيا هةر بةِراستى شوَينَيك
داعشانةى كة شةِر لةطةَل شةِروانة بةِرَيزةكانى ئَيمة دةكةن لة كؤبانَى و سنوورةكانى تـر لةوثـةِرى دونيـاوة    
دةضَيت و دةطاتة داعش، بةآلم ِرَيطـة بـؤ ئَيمـة نييـة كـة ئَيمـة ثَيشـمةرطةيةك بنَيـرين و يـاخود فيشـةكَيك           

صـاحل  )و براكامنان لة كؤبانَى، ثرسـيارَيك بـؤ بـةِرَيز سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان، كـة بـةِرَيز         بنَيرين بؤ خوشك
ــلم ــيض          (مس ــوة ه ــةوة ئَي ــتان كؤدةبَيت ــةرَيمى كوردس ــةرؤكى ه ــةَل س ــتانة و لةط ــةرَيمى كوردس ــة ه ــتا ل ئَيس

دةضـَيتة الى   بانطهَيشتَيكتان كردووة، مةبةستم لة بانطهَيشـت بـؤ دانيشـتنى ئَيسـتاى ثةرلـةمان نييـة، ضـؤن       
سةرؤكايةتى هةرَيم و بة شَيوةيةك لة شَيوةكان تةنسيقَيكى لةطةَل ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانيش    

و بةشَيكى تر لةو برادةرانة ئةوانيش بؤ خؤيان حساب بـؤ   (صاحل مسلم)هةبوواية، ئايا هةر بةجدى بةِرَيز 
 ؟ زؤر سوثاس.ثةرلةمان و ِرؤَلى ثةرلةمانى كوردستان دةكةن ياخود نا

 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز مامؤستا غريب فةرموو.

 مصطفى:بةِرَيز غريب 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ســةرةتا منــيش سوثاســى ئــةو ليذنةيــة دةكــةم كــة شــاندى ِراســثَيردراوى ثةرلــةمانى كوردســتانة، لــة خــوا     
كؤبـانَى   ،ؤز و ثِر لة وةيشوومة كوردستامنان بثـارَيزَى و طـة  كوردمـان بثـارَيزَى و    دةثاِرَيمةوة لةم دؤخة ئاَل

بثارَيزَى و ئةم بةآل و تةحةدياتانةى كة يةخةى ئةم طةلةى ئَيمةى طرتـووة و سـنوورى درَيـذى كوردسـتانى     
ــةو خ       ــات، ئ ــاتر بك ــةكِريزنان زي ــات، ي ــان بك ــةوال جَيرترم ــا جةل ــانَيوة ت ــة كؤب ــةر ل ــووة، ه ــة  طرت ــةى ك ةون

سةركردةكانى ئَيمة و سياسةمتةدار و نووسةران وشاعريانى ئَيمة  لة سةدةى بيستةم ئاواتيان  بوو دةوَلـةتى  
ان بَيتةدى، ئايا لة ثاَل ئةوة ِروحى مقاوةمة واى َ  دةكردن، كة شاعريَيكى وةكو قـانع دةَلـَى، )طـرتن    تكوردس

كةلةجبـة الم وةكـو ئةفسـانةية، طـةر بـة ئـازادى نـةذيم،         و لَيدان و كوشنت عاملى ئازاديـة، تـؤث و شةسـتريو   
مردن خةآلتة بؤ لةشم، نؤكةرى وسةردانةواند كارى نامةردانةية(، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، شةِرى داعـش  
لــة كوردســتان و كؤبــانَى و ِرؤذئــاوا كــارى حكومةتــدارى و ثةرلــةمانى ئَيمــةى لــة مةحــةك دا، ئَيمــة وةكــو     

ردسـتان و وةكــو ثةرلـةمانى كوردسـتان و وةكــو هاووآلتيـانى كوردسـتانيش كةوتينــة      حكومـةتى هـةرَيمى كو  
بــةردةم بةرثرســياريةتَيكى مَيــذوويى، مــن دةمــةوَى ســةرجنى بــةِرَيزتان بــؤ ئــةوة ِرابكَيشــم زؤر بــة كــورتى  

ثيـان  وِروقوآلتى عةرةبى قو( 21)كؤبانَى، غةززة كاتَى ئيسرائيل لَيى دا  ةراوردَيك بكةين لةبةينى غةززة وب
كرد، كؤبانَيش كاتَى كة داعش ِرووبةِرووى بوويةوة و ثةالمارى دا تةنيا ئومَيدَيكى ئةم دنيا كة هـةيان بـوو   
ئةم هةرَيمةى ئَيمة بوو، هةرَيمَيك كة طة  كوردةكـةى كـراوة بـة ضـوار ثةلـةوة، هـةر ثـةلَيك مـافى ئـةوةى          

طةي تاثؤى ِرةشم هةيـة، مـافى ئـةوةى نييـة، تـةنها      نيية  بَلَى من لةشم هةية، غةزنةيةكى طةشم هةية، بةَل
ئـةو ئةركــة كـة ِرووبــةِرووى ئَيمــة بوويـةوة ئةوةيــة كـة لةبةرامبــةرى خــوا و لةبةرامبـةرى ئــةو ميللةتــةى      
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خؤمانــدا و لةبةرامبــةرى مَيذووشــدا هةرضــيمان ثــَى دةكــرَى بيكــةن، بــةِراى مــن ئــةوة كــة بــراو خوشــكانى  
لةوةى كة ئَيمة ضـةك و ثَيشـمةرطة بنَيـرين بـؤ ئـةوَى، مـن واى دةبيـنم ئـةو         ثةرلةمانتار ثَيشنيازى دةكةن 

بابةتة زؤر هةستيارة و بـة عاتيفـة نـاكرَى، ئَيمـة وةكـو وشـكانيةك وايـن لـةناو شـوَينَيك دا كـة هـةر ضـوار             
ن بدات ئَيمة دةخاتة زيانَيكى طـةورةوة، دةوروبـةرمان  زؤر حةساسـ    ى ئاوة، ئةطةر ئةو دةرياية شةثؤلدةور

بؤ ئةو بابةتة، بـةآلم ئـةوةى كـة ثَيمـان دةكـرَى بـةِراى مـن ئةوةيـة كـة ئَيمـة بتـوانني سـةرجنى دةوَلـةتانى              
دراوسَى و دةوَلةتانى ئيقليم بة طشتى و وآلتانى ئيسالمى و  وآلتانى ئةوروثى و ئةمريكى و شةرق ئاسيايى 

كؤبانَى، بةوةى كة ئةوةى ثَيمان دةكرَى ِرابكَيشني بؤ مةسةلةى سنوورةكانى خؤمان و بؤ شةِرى داعش و بؤ 
ئةوةية بة كورتى عةرزى بكةم كة ئَيمة ضةند تيمَيك ِرابسثَيرين بةسـةردان، هـةم لـة حكومـةت و هـةم لـة       
ثةرلةمانيش سةردانى ضِروثِر بكـةن بـؤ ئـةوةى سـةرجنى وآلتـى توركيـا و ئَيـران بـة تةحديـد ِرابكَيشـني و           

سياسةمتةدارانيان  و ثةرلةمانتارانيان و وآلتانى تريش كة ئاماذةم ثَيكردن بِريار بة دةستانى ئةو وآلتانة و 
بؤ ئةوةى  ئةم كَيشةية ِرووبةِرووى هةرَيمى كوردستان بووةتةوة لة كؤبانَى و لَيـرةش   ،سةرجنيان ِرابكَيشني

َيكـى زؤر  كة ئَيمةش شةِرى داعش دةكةين، سةرجنيان ِرابكَيشني هةموواليةكيان بةوةى كـة ئـةم دؤخـة دؤخ   
هةستيارة، ئةبَى ئةوان دةركى خةتةرى ئةم شةِرة بكةن كة ئَيسـتا كـورد دةيكـات، نـةك هـةر ئَيمـة، وآلتـانى        
تريش درك بةوة بكةن كة زيانةكةى ئةم كتكة نةوتينةى كة دروست كراوة و ناوى داعشة ئةطةر بَيتـو ئـاوا   

دةبَى بة سةرةخؤرةى شارستانيةت و مافى  بِروات دةبَيت بة سةرةخؤرةى طةالن، دةبَى بة سةرةخؤرةى دين،
مرؤظ و دنوكراسيةت، لةبةرئةوة ثَيويستة بةِراستى ئةوان بةجدى لةسـةر خـةت بـن، هاوكـارى طـة  كـورد       

جا ئيرت لةِرووى مرؤييةوة يان لةِرووى لؤجستيةوة بَى، يان لةِرووى سةربازيةوة بـَى،   ،بكةن، هةم لة كؤبانَى
و بة ئَيمة بة ئاسانى ناكرَى، دةمةوَى دواجار ئةوة عةرز بكةم كة ئةو ئاوارانـةى   شتانَيك كة بةوان دةكرَيت

ِروويان لة توركيا كردووة، كة لة سورياوة ِروويان كردووةتة توركيا و ِروويان لة هةرَيمى كوردستان كردووة، 
ة بةِراسـتى نـاخى   هـةم حـاجى كـاروان ئاماذةيـةكى ثَيكـرد كـ       ،كة هةم لة ِراثؤرتةكـةى ئـةم شـاندةدا هـاتووة    

هةموومانى هةذاند، وةرزةكة وةرزَيكى ناسكة، بةرةو وةرزى سةرما و باران و بـةفر دةضـني، ثَيويسـتيان بـة     
ثَيويستيان بة سؤثاية، ثَيويستيان بة خـؤ طـةرم كردنةوةيـة لةمـةودوا،      ،ثَيويستيان بة بةتانى و ،خَيمةية و

كومــةتى هــةرَيمى كوردســتان بارطرانيــةكى زؤرى جطــة لةمةســةلةى شــريو خــؤراك و ئــةو شــتانة، ئةطــةر ح 
ــةِرَيى           ــِرَى، ل ــرنط بطَي ــى ط ــوانَى ِرؤَلَيك ــةوقاف دةت ــى ئ ــةوا وةزارةت ــة، ئ ــذة ئاوارةي ــةو ِرَي ــةهؤى ئ ــةرة ب لةس
هاووآلتيانى كوردستانةوة و، لة ِرَيى مزطةوتةكانةوة هاوكارى كؤبكرَيتةوة هةم بؤ كوردان لة توركيـا و هـةم   

انةى ئاوارة بوونة و ِروويان لةم هةرَيمة كردووة، كة مـن بةدَلنياييـةوة دةَلـَيم دةكـرَى     بؤ كوردانيش كة ئةو
لة ِرَيى مامؤستاى مزطةوتةكانةوة و لةِرَيى مزطةوتةكانةوة خَيرخوازانى كوردستان بهةذَينـدرَين كـة ئةطـةر    

وةكـو ثَيويسـت، ئـةوا     حكومةت ناتوانَى بةهؤى بارطرانيةكةى كة لةسةريةتى بضـَيت بـةدةم ئـةو ئاوارانـةوة    
هاووآلتيــانى كوردســتان دةســت لةســةر دةســت و دةتــوانن زؤر بةضــاكى دةســتبارى ئــةو ئاوارانــة بــنب و لــةم  

 قةيرانة مرؤييانة ِرزطاريان بكةن، زؤر سوثاس
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 (:.بةِرَيز د.يوسف حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان

طفتوطؤكامنــان دوا خبــةين بــؤ ســبةينَى،  زؤر ســوثاس ئةنــدامانى بــةِرَيزى ثةرلــةمان، ثَيشــنيارَيك هةيــة كــة 
بكةينةوة بة طفتوطؤ و دوايى ثرؤذةيةكيش لةاليةن شـاندةكةى كـة سـةردانى كؤبانَييـان كـردووة و  لةطـةَل        سبةينَى دةست

نى؟ ليذنةى ياسايى حازر بكرَى، بؤ ئةوةى بةيانى خبرَيتة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةوةية كة طفتوطؤكامنان دوا خبةين بؤ بـةيا 
كـةس لةطـةَل ئةوةيـة كـة      30كةس لةطةَل ئةوةية طفتوطؤكامنان دواخبةين بؤ بةيانى، كَى لةطةَل ئةوةية كة بةردةوام بني؟  39

دةسـت دةكةينـةوة بـة كؤبوونةوةكـةمان، بـةم شـَيوةية        11بةردوام بني، كةواتة طتوطؤكامنان دوا دةخـةين بـؤ بـةيانى، سـةعات     
 نني، زؤر سوثاس.كؤتايى بة كؤبوونةوةى ئةمِرؤ دَي

 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 د. يوسف حممد صادق                    ئَيمينكي           جعفر ابراهيم                 فخرالدين قادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - ردستانعَيراق                           كو – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 ( 5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\10\15رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  15/10/2014رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ش نيوةِرؤيثَي(ي 11كاتذمَير )  
بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكـي   بة ئامادةبوونيثةرلةمان و، سةرؤكي  يوسف حممد صادقبةِرَيز سةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي ي خـول  (ي5، دانيشـتين ذمـارة )  ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيز جَيطري سةرؤك 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   (ي5ا دانيشـتين ذمـارةي )  ديـ بِريار ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي    ،عَيـراق  –ثةرلـةماني كوردسـتان   
(ي ثــَيش نيــوةِرؤي رؤذي 11ت )ســاَلي يةكــةم لــة خــولي ضــوارةمي هةَلبــذاردن لــة كــا طرَيــداني دووةمــيخــولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 15/10/2014شةممة رَيكةوتي ضوار
ـ بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤكردني راثؤرتي شاندى ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة سةردانيان بؤ 1

 كؤبانَي. 
اساي هةموارى يةكةمى دةستةى طشيت دةست ثاكي هةرَيمي كوردستان ـ ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثِرؤذة ي2

(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة )71، بةثَيي ماددةى )2011(ى ساَلي 3عَيراق، ذمارة )
 ى هةمواركراو. 1992ساَلى 

كوردستان بةثَيي ماددةكانى ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 3
 ى هةمواركراو.1992ساَلي  (ي1)( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة 75( و )74( و )72)
 (/2)ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي رَيكخستين خؤثيشاندان، بةثَيي خاَلي  4

 ى هةمواركراو.2005ساَلي  (ي1)ى هةرَيمى كوردستان، ذمارة ياساي سةرؤكايةت (10)ماددةى  /بِرطةى يةكةم
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسف حممد صادق/ بةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي يةكةم، دانيشتين 

( لة 20ماددةى ) (ي1)بةثَيي حوكمةكانى بِرطة : ، بةرنامةى كار15/10/2014(، رؤذى دانيشنت 5ذمارة )
ى هةمواركراو، دةستةى 1992ساَلي  (ي1)ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، ذمارة 

(ى خولي طرَيداني ساَلي يةكةم لة خولي 5سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )
 15/10/2014(ى ثَيش نيوةِرؤى رؤذى ضوارشةممة، رَيكةوتى 11ةرلةمان، لة كاتذمَير )هةَلبذاردنى ضوارةمي ث

  :بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت
ـ بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤكردني راثؤرتي شاندى ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة سةردانيان بؤ 1

 كؤبانَي. 
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ؤذة ياساي هةموارى يةكةمى دةستةى طشيت دةست ثاكي هةرَيمي كوردستان ـ ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثِر2
(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة )71، بةثَيي ماددةى )2011(ى ساَلي 3عَيراق، ذمارة )

 ى هةمواركراو. 1992ساَلى 
مانى كوردستان بةثَيي ماددةكانى ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلة3
 ى هةمواركراو.1992ساَلي  (ي1)( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ذمارة 75( و )74( و )72)
 (/2) ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي رَيكخستين خؤثيشاندان، بةثَيي خاَلي 4

 ى هةمواركراو.2005ساَلي (ي 1)كايةتى هةرَيمى كوردستان، ذمارة ياساي سةرؤ (10)ماددةى / بِرطةى يةكةم
كاروبارى ثةرلةمان لة  هةرَيم بؤ ( دةكةين وةزيرىريسةرةتا بةخَيرهاتنى بةِرَيز مامؤستا )مولود باوةم

تنى ثَيشوو حكومةتى هةرَيم، ثَيش ئةوة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان ناوى ئامادةنةبووانى دانيش
 ة فةرموو.دةخوَينَيتةو

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ى ئاسايي 4ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )واى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان، بةناوى خ
ـ دَلشاد 1) ةى خوارةوةية:ةنةبوون، بةم شَيوةييان بَي مؤَلةت ئاماد ،مؤَلةت ثَيدراون 14/10/2014لة بةروارى 

ـ حممد صادق 4ـ عمر صاحل عمر ـ مؤَلةت، 3ـ زؤزان صادق سعيد ـ مؤَلةت، 2شعبان عبدالغفار ـ ئامادةنةبووة، 
 .ـ  ئامادةنةبووة( مصطفى خضرـ مةردان 5سعيد ـ مؤَلةت، 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 رموو.ةرلةمان باس لة كؤبوونةوةى ليذنةكان دةكات، فةزؤر سوثاس، بةِرَيز جَيطريى سةرؤكي ث

 / جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:ئيمَينكيبةِرَيز د. جعفر ابراهيم 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ييةكانى ناو ثةرلةمان ديارة لةو راثؤرتةى دوَييَن ثَيشكةشكرا لة سةر كؤبوونةوةى ئاسايي ليذنة هةميشة
بةتةئكيد ئةو كةم و كورتيانة لة دانيشتنةكانى داهاتوو ضارةسةر دةكرَين،  كورتي هةبوون و،هةندةك كةمو

تؤمار نةكرابوون، مةسةلةن لة كؤبوونةوةى خؤى ئةجنام دابوو و  ئةوةى غيابات هةندةك ليذنة
كردنةكةش بةِراسيت ئةنقةست نةبووة، دياربوو بةرثرسي ئةو دؤسية سةفةرى كردووة، ئةوةى نةتؤمار

دووبارة  ئةو كةم و كورتيانةى روويانداوة بةتةئكيد ،ارةزاييان نةبووة، ئَيستا رَيكخرانتريش ئةوةندة ش
 نابنةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سي ثةرلةمان خبوَينَيتةوة فةرموو.داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة كورتةيةك لة كؤنوو

 ر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَيز فخرالدين قاد
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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 بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو: 14/10/2014لة بةروارى ( 4)ثوختةى دانيشتنى ذمارة 
ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة، هةروةها خوَيندنةوةى وتارى سةرؤك ثةرلةمان  1

 سةبارةت بة رةوشي كؤبانَي.
نةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمان ئامادةبوو و، ئامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان ـ خوَيند 2

 هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.
 ـ طفتوطؤكردنى لة سةر راثؤرتي شاندى ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة سةردانيان بؤ كؤبانَي.  3

 د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، ئَيستا دةست دةكةين بة طفتوطؤكردن لة سةر بِرطةى يةكةم لة 
بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان كة بريتية لة بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤكردنى راثؤرتي شاندى ثةرلةمانى 

بؤ كؤبانَي، داوا لة بةِرَيزيان دةكةين كة بَينة سةر منةصة بؤ كوردستان سةبارةت بة سةردانيان 
دةستكردنةوة بة طفتوطؤكامنان، ئَيستا دةست دةكةين بة خوَيندنةوةى ئةو ناوانةى كة ثَيشرت ناويان 

 يية، فةرموو خاتوو شكرية امساعيل.نووسيوة بؤ طفتوطؤكردن بةِرَيز )د. شَيركؤ( لَيرة ن
 مصطفى:بةِرَيز شكرية امساعيل 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تةبعةن لة سةرةتا رَيز و تةقدير و دةست خؤشي بؤ ئةو شاندةى كة سةرداني كؤبانَييان كرد، ديارة لة 

ئَيمة ضةند ثةرلةمانتارَيك ثَيشوازنان لَي  ،، كؤمةَلَيك لة ئَيشطران هاتن بؤ بةردةم ثةرلةمان9/10/2014
 ،و، بةآلم لة داواكاريية سةرةكييةكةيان كة زؤر جةختيان لَي دةكردةوة، كؤمةَلَيك داواكاريان هةبونكرد

داواى ئةوةيان دةكرد كة كانتؤنةكانى رؤذئاوا بة رةمسي بناسَيندرَين، من دةَلَيم بةِراسيت ئَيمة ثَيويستة 
لة هةوَل بدةين ئةطةر لة رووى مةعنةويشةوة ئةمة سوودى هةبَي بؤ ئةوان، ئَيمة ئةطةر ئةمة نةكةين 

خاَلي دووةم: داوا لة سةرؤكى كؤمارى عَيراق بكرَى  دةكةوَيتة ئةستؤ.رووى مَيذووييةوة بةرثرسياريةتيمان 
رووى ديبلؤماسي و هةروةها هةوَل بدرَى لة عي ناساندنى كانتؤنةكان بكرَى و، كار  لة سةر بة شةر

ى و مةعنةوى زياتر ثَيشكةش بة دةوَلةتى لة سةر ئةم ثرسة بَينة دةنط و هاوكارى ماددكؤمةَلطةى نَيو
هةروةها هةوَل بدرَى دؤسيةى كؤبانَي لة مةحاكمى دوةلي جبولَيندرَيت، ئَيستا كة كان بكرَى و، كانتؤنة

)صاحل مسلم( لة كوردستانة، ثَيم باشة ئةطةر بةِرَيزتان وةكو سةرؤكايةتى ثةرلةمان ثةيوةندى ثَيوة بكةن، 
اواى ئةوةى لَي بكرَى كة لةطةَل سةرجةم اليةنةكانى ترى حيزبة داواى دوو شيت لَي بكرَى يةكةم: د

هةروةها ثةيوةندى لةطةَل ئةوانيش بةشدار ثَي بكا و،  ،ز بكاكوردستانييةكانى ئةوَيندةرَى ثةيوةندى بةهَي
كة بؤ ئةوةى لة داهاتوو ئةو حكومةتة كاتييةى  ،بةهَيز بكا كؤمةَلَيك ئيتيفاقيةى لةطةَل بكا (سوثاي ئازاد)

ئةوان ثَيكيان هَيناوة، دةسةآلتيان طرتة دةست كة ئةوان بتوانن سةربةخؤيي وةربطرن يان بةالى كةمةوة 
 كؤمةَلَيك شت بةدةست بهَينن بؤ ئةوةى داهاتووى خؤيان ثَي مسؤطةر بكةن، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 فةرموو كاك حتسني.
 امحد:بةِرَيز حتسني امساعيل 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش سةرةتا سةري رَيزو نةوازش بؤ شةهيدة سةربةرزةكانى كوردستان دادةنوَينم، هيواى ضاكبوونةوةى 

خنوني و طيان فيدايي ثَيشمةرطة ة لة سايةى خوَيين شةهيدان و شةوبةثةلة بؤ بريندارةكان دةخوازم ك
ن و سةرؤكايةتى هةرَيم و حكومةتى هةرَيمى كوردستانني و كة خاوةنى ثةرلةما ،قارةمانةكانى كوردستانة

طةلةكةمان بة ئاسوودةيي دةذي، هاوخةمى خؤم بؤ خةَلكى زوَلم لَيكراوى كؤبانَي و شنطال دةردةبِرم، 
دةست خؤشي لة شةرظانان و خةَلكي خؤِراطرى كؤبانَي دةكةم كة قارةمانانة بةرطرى دةكةن، ئَيمةش لة 

ة دَل وطيان لةطةَل خةَلكى خؤشةويستى كؤبانَي داين، من دةست خؤشي لة شاندى هةرَيمى كوردستان ب
( خاَلي دوو، 8ثةرلةمان دةكةم بؤ كؤبانَي، هةندَيك تَيبيين بضووكم هةية لة سةر راثؤرتةكةيان لة الثةرة )

رؤذ ئاواى ديارة نووسراوة ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةفةرمي مامةَلة لةطةَل كانتؤنةكانى 
لة سةر بنةماى رَيككةوتننامةى هةولَير، منيش ثشتطريى لةم خاَلة دةكةم كة برادةران  ،كوردستان بكات

دوَينَى هةندةك تَيبينيان هةبوو، بةآلم كاك )صاحل مسلم( كة خؤى لَيرةية، ئةم خاَلة زؤر بة طرنطى 
لَيك نزيك ببنةوة، لة خاَلي ثَينجةم:  وةرطرت و ئَيمةش هةوَل بدةين هاندةر بني بؤ ئةوةى ئةوان زياتر

وةكو  ،دةَلَي ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان هاوكارى مرؤيي ثَيشكةش بة ئاوارةكانى كؤبانَي بكات
ئةوةى نةيكردبَي، نةخَير هاوكارى مرؤيي زياتر بكات، ثشتطريى بةِرَيزان )د. فرست و حاجي كاروان و 

هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوةى بتوانني زياتر و باشرت هاوكارى كؤبانَي  ئومَيد خؤشناو( دةكةم، ئَيمة لة
بكةين و بتوانني لة ئَيش و ئازارةكانى كؤبانَي و شنطال كةم بكةينةوة، ثَيويستة يةك ريزى و تةبايي 

 اهةوَل بدةين ئةوةى دةيَلَين و ئةجنامى دةدةين لة خزمةت طةل و وآلتةكةمان دابَي، ب ،خؤمان بثارَيزين
ئةتةكَييت ثةرلةمانتارى بثارَيزين و هةوَل نةدةين يةكرت بريندار بكةين، بؤ ئةوةى بتوانني هاوكارى 

با خؤمان لة موزايةدات بة دوور بطرين، دةبَي ئةوة بزانني كة هيض حيزبَيك بةتةنها  ،كؤبانَي بكةين
ثةرلةمانى كوردستان و ) و بةبَي ركابةر ئةسثي خؤى تاو بدات، هةر سَي سةرؤكايةتي ناتوانَي تا سةر

هةماهةنطى هةوَلي جدى بدةن بؤ ئةوةى حيزبة ( بةهةرَيمى كوردستان و حكومةتى هةريم
كوردستانييةكاني رؤذئاوا يةك بطرن و يةك ريزى و تةبايي نَيوانيان ثتةو بكةن، تاكو ئَيمةش لة هةرَيمى 

كؤبانَي بكةين، طةورةترين و كاريطةرترين كوردستان زياتر بتوانني هاوكارى كورداني رؤذ ئاواو بةتايبةتى 
ضةك كة خةَلكى كوردستان ثَيويسيت ثَييةتى تاكو لة دذى دوذمنان و تريؤرستان بةكارى بَييَن، يةك ريزى 

سوود لة رابوردوو وةربطرين و هةوَلى جدى بدةين بؤ ئايندةيةكى طةش و رووناك تر ية اوو تةبايية، دةب
 بؤ طةل و وآلمتان، سوثاس.

 ِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة
 اك خلف.فةرموو ك
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 بةِرَيز خلف امحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا وَيراى دةست خؤشيم لة ليذنةى بةِرَيز كة راثؤرتةكةيان ئامادةكرد، ثَيم خؤشة بثرسم، ئايا 
ئةطةر  ة ئاوارةكان و خةَلكى كؤبانَي؟رايهاوكارى ثةرلةمانى كوردستان لة رَيطةى ئةو ليذنةيةوة طةين

ضؤن خةر  كراوة؟ ئةطةر شتَيك لة سةر ئةوة روون بكرَيتةوة لة  بووة، ضةند بووة؟ و هاوكاريان ثَي
ئةم ثةرلةمانةى ئَيمة تايبةمتةنديةكى خؤى هةية كة جياوازة لة زؤربةى هةرة  ليذنةى بةِرَيز، لة راستيدا

ويش مةسائيلي نةتةوةيية، ئَيمة طةلَيكي بةشكراوين لة يةكَيك لة زؤرى ثةرلةمانةكانى ترى دونيا ئة
ثارضةكانى خاكي ئةم طةلةدا ثةرلةمانَيكى شةرعي و قانونى هةية لة ضوارضَيوةى وآلتَيكي تردا كة 

رك بةوة دةكةين كة مةترسيةكان يان هةندَيك هةوَلي ئَيمة دةبَي راقي فيدِراَلة، بؤية هةموومان دعَي
ونى و، بةشَيوازى خؤى بؤى بدؤزرَيتةوة تاكو بتوانني دان بنَين يان بة فةرمي مامةَلة مةخرةجي قان

لةطةَل بةشَيكى ترى خاكى وآلتةكةمان بكةين كة رؤذ ئاواية، بؤية هةر لة رابوردووةوة تاكو ئَيستا كة قسة 
ئةمة هؤكارى ئةوة  سةردؤخي رؤذئاوا بة شَيوازَيكى طشيت كراوة،ةر دؤخي كؤبانَي كراوة و، قسة لةلة س

بة  ،بووة كة جةدةلي زؤر هةَلبطرَى و طفتوطؤى زؤر هةَلبطرَى، لةبةر ئةوة هةموومان بة ثةرلةمانتارانةوة
بة سةرؤكايةتى بةِرَيزى ثةرلةمانةوة، هؤكارى ئةمة بووة كة ئَيمة زؤر لة سةرى  ،فِراكسيؤنة جياوازةكانةوة

ني نة هةوَلي ثةرلةمانتاران لة رابوردوو موزايةدة بووة، نة جةدةل بكةين، بؤية هةَلوةطرَى ئَيستا بَلَي
وةآلمةكةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانيش بؤ ثةرلةمانتاران موبةِريِرى خؤى نةبووة و، لة جَيطةى خؤى 

م ثارضةى ثةرلةمانى كوردستان ثارضةيةك لةدانةبووة، بؤية طرنطة ئةمِرؤ كة رؤذَيكى زؤر مَيذوويية بؤ 
قسة لة سةر بةشةكانى ترى وآلتةكةمان دةكات و، قسة لة  ،رلةمانى شةرعي خؤى هةيةكوردستانة كة ثة

بؤ  ،سةر كةيسَيكي ترى نةتةوةكةمان دةكات، ئةم رؤذة وةك رؤذَيكى مَيذوويي ثِرشنطدار بؤ هةموومان
طةى بؤ ثةرلةمانتاراني بةِرَيز و، بؤ هةموو فِراكسيؤنةكان تؤمار دةكرَى، جَي ،سةرؤكايةتى ثةرلةمان

خؤيةتى هةموومان شانازى ثَيوة بكةين و، هةموومان كؤك بني ئةمة بكةينة هؤكارَيك بؤ ئةوةى ثَيكةوة و 
بةيةكةوة هةموو مةسوةلة نةتةوةييةكامنان و، هةموو كةيسةكانى ترمان ببةينة ثَيشةوة، زؤر طرنطة ئَيمة 

ة باشوورى كوردستان نةطوجناوة ئَيستا بؤ ئَيمة لاسي خؤمان خبةينة طةِر بؤ ئةوةى تواناى سياسي ديبلؤم
وردوو لة باشوور كة بةشَيكى ترى ئةم وآلتةى ئَيمة لة بةرخودان و شؤِرش داية، بؤ منوونة ئَيمة لة راب

تواناى ديبلؤماسيمان تواناى نَيو دةوَلةتيمان، سةردامنان بؤ وآلتة ثَيشكةوتووةكانى دونيا، شؤِرمشان كردووة، 
ثَيشكةوتووةكانى دونيا لةم ئاستةدا نةبوو تا بتوانني ئةو شؤِرشانةمان لة رابوردوو عيالقامتان بة وآلتة 

، لة نةتةوة يةكطرتووةكان بناسَينرَى، بةآلم ئَيستا (UN)وةك بزووتنةوةى رزطارخيوازى نيشتيمانى لة 
ى كوردستان بارةطاى نةتةوة يةكطرتووةكان لةم هةرَيمةى ئَيمة هةية، ئَيستا مونةسيقي حكومةتى هةرَيم

هةية، زؤر زؤر طرنطة ئَيمة ئةم توانايةى خؤمان لة ئةمريكا و لة ئةوروثا خبةينة طةِر تاكو  (UN)لة 
بناسَينرَى، كة ئةمة سوودى  (UN)بتوانني بةرخوداني خؤرئاوا وةك بزووتنةوةيةكى رزطارخيوازى لة 
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با هةموومان  ا و، لةوةش طرنطرت ئةوةيةدةبَي بؤ ئَيستاى شؤِرشةكة، بؤ ئايندةى ئةو كانتؤنانة لة خؤرئاو
وةك زل  ،بطرين و، كاريطةرى وآلتى توركيا وةك دراوسَييةكى ئَيمة لةبةرضاوطةورةيي وآلتي توركيا 

هَيزَيكى مةنتيقةكة لةبةرضاوى بطرين و، ئةو عيالقاتانةى كة خؤمان هةمانة لةطةَل توركيا بيخةينة طةِر 
خؤمان بَلَيني كةيسى نةتةوةيي لة توركيا كةيسَيكى كةم نيية،  تاكو بة توركياى دراوسَي و دؤسيت

ثةيوةندى راستةوخؤشى بة رؤذئاواو بة كؤبانَييةوة هةية، دةكرَى ئَيمة وةك دؤستَيكى نزيكى توركيا 
هةموو موحاوةالت و ثةيوةنديية ديبلؤماسي و ئابوورى و بازرطانييةكانى خؤمان بةكاربَينني تاكو توركيا 

كة لة رابوردوو قسةيان لة سةرى كردووة  ،مةلةيف ضارةسةرى ،طةَينني كة كةيسي ضارةسةرىلةوة تَيب
كليلةكةى ثةيوةندى بة بةِرَيز )عبداللة ئؤجةالنةوة( هةية، لةبةرئةوة لةم سةروبةندةدا هةموو هةوَلة 

ان موتابيعي ئةوة ديبلؤماسييةكان لة دواى ئةوةى ئةو ثةرلةمانة بةِرَيزة بة بِريارَيك دةردةضَي هةمووم
بني كة هةموو ثةيوةندييةكامنان خبةينة طةِر تاكو بتوانني )عبداللة ئؤجةالن(ئازاد بكرَى، ضونكة 

خؤرئاوا بةتايبةتى، بؤية ئةمِرؤ  لة ،ئازادكردنى ئةو كليلي ضارةسةرى هةموو كَيشةى كوردة لة باكوور و
دةست خؤشيية و، جَيطاي دةربضَي لةم ثةرلةمانة  هةر بِريارَيك ئاِراستةى ثشتيواني كردن بَي لة خؤرئاوا

ئَيمة هةموومان ثابةندى ئةوة بني لة ضوارضَيوةى ئةو مةلةفة طةورةى كة مةلةيف نةتةوةيية ثابةند 
 دةبني بة ثةرلةمان و بة دام و دةزطاكانى خؤمانةوة، سوثاس. 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو شيالن.

 بةِرَيز شيالن جعفر علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وَيراى بةخَيرهاتنةوةو دةست خؤشيم لة شاندى ثةرلةمانتاران و، هةوةها دةست خؤشي لة سةرؤكايةتى 
ثةرلةمان بؤ ناردنى شاندى ثةرلةمان بؤ كؤبانَي، من نامةوَى زؤر درَيذة بة قسةكامن بدةم، ضونكة براكامن، 

ة لة دوَينَيوة باسيان كردووة، بؤية ثشتطريى لة راو بؤضوونى براى بةِرَيز كاك )حاجي خوشكةكامن هةر يةك
كاروان و كاك عبدالرمحن و كاك ئومَيد خؤشناو( دةكةم و، ئةوةى كة دةمةوَى بيَلَيم لة سةر راثؤرتةكة 

ستا لة حاَلةتَيكى زؤر ئَي ،( هةزار خانةوادة ئاوارة بوون و180ئةوةية كة تيايدا ئاماذةكراوة كة زياتر لة )
ئةمة جَيطةي نيطةرانيية، بةاَلم ئةوةي جَيطةي شانازييية ئةوةية كة ئةو ناشياو و خراث دان، 

يف خؤيان لة دذي تريؤريستاني شةرةوشةِرظاناني كؤبانَي ئةيكةن بؤ ثاراستين خاك و ماَل  يموقاوةمةية
ئةوةية هؤي سةركةوتين شةِرظانان بري و باوةِري  ،ش، بةاَلم ئةوةي شةِرظانان جيا ئةكاتةوة لة ضةتةكانداع

تةنيا هاوكارييةك  ،كوردايةتي و ثاراستين خاك و طةلة، زؤر جَيي نيطةرانيية كة لة ِراثؤرتةكةش هاتووة
 ،و وة نَيردراوةئةو هاوكاريةية كة لة نووسينطةي ِرَيزدار كاك نَيضريظان بارزانية ،كة بة دةستيان طةيشتووة

ئةو ي ثةرلةمان لة ِرَيطةي شاندةكةوة. وازي بارزاني و ئةو هاوكاريةي كة سةرؤكايةتدةزطاي خَيرخ
بؤردوومانانةي لة ِرَيطةي هَيزةكاني هاوثةنانان بؤ سةر مؤَلطةكاني داعش ئةكرَي، ئةوة طرنطة، بةاَلم 
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ؤيي طةورةي لَي ئةوةي ثَيويستة ئةبينني كؤبانَي بةرةو حاَلةتَيكي ناديار ئةِروات و ترسي كارةساتي مر
ي بؤ سةر كؤبانَي زياد شي ئامسانئةكرَي، بؤية ثَيمان باشة لةو قؤناغة داوا لة هَيزي هاوثةنانان بكرَي هَيِر

فشاري زياتر خبرَيتة سةر حكومةتي توركيا تا سنوورةكاني بكاتةوة بؤ طةياندني ثَيداويسيت  بكات، دوو:
بكرَي بؤ هةوَلي ِرزطار كردني  (UN)داوا لة  ظانان، سَي:بؤ ئةوةي بطاتة شةِرضةك و تةقةمةني و خواردن 
ِرَيطةيان بؤ بكاتةوة، لة كؤتايي دا ئةَلَيم بة ئومَيدي ئةوةي ئةو شةِرة  و، ئةو كةسانةي لة ناو كؤبانَين

 ببَيتة هؤي يةكبووني طةلي كورد، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

 سوثاس، فةرموو كاك حسن.
 َيز حسن صاحل:بةر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ مةَلبةنـدي مقاوةمـةت و بـةرطري     ،وَيراي دةست خؤشيم بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ ناردني ئةم شاندة

ثريؤزباييـان  ، لة بووني كوردان، لة هةمان كات دةست خؤشيش بؤ ئةم شاندة و نرخاندني ئةم ضـوونةيان و 
ظاناني كـورد لـة كؤبـانَي،    درا لـة سـةرداني كردنـي كضـان و كـوِراني شـةرِ      لَي ئةكةم ئةو شةرةفة طةورةيان ثيَـ 

هةموومان ئةبَي ئةو ِراستيية بزانني كة ميللـةتي ئَيمـة ئةطةرضـي ئَيسـتا دؤسـتَيكي زؤري بـؤ ثةيـدا بـووة،         
ن، داطريكـةراني كوردسـتانيش لـةو دوذمنانـة     ،وَي ئةوةمان لةبري بضَي كـة هَيشـتا زؤر دوذمـن مـاوة     بةاَلم ناب

زؤرجار داطريكةراني كوردستان هةريةكة لـة   داساَلةي ِرابردوو (23)ئَيمةي كورد بة داخةوة لة مَيذووي ئةو 
اليةكةوة تةداخولي كاروباري كوردستانيان  كـردووة، نـةك بةربةسـت نـةبووة، بـةَلكو ِرَيطةشـيان بـؤ خـؤش         

ــة   ــراوة، و ل ــراق   ك ــي عَي ــازاد كردن ــةي ئ ــان   و دواي ثرؤس ــداري كردمن ــتان    بةش ــد هَيش ــةتي ناوةن ــة حكوم ل
نـةماتوانيوة بـؤ جـارَيكيش بَيـت كـارتي فشـار بـة         تةكـةي ئـةو تةداخوالتانـة دةربضـني،     نةمانتوانيوة لة مؤ

بـؤ ئـةوةي دةسـتَيكي ميهرةبانانـة      ،قازاجني ئةزموونةكةمان بةكاربَينني، بؤية ئةم ثَيشنيارانة ئةخةمة ِروو
داننـان بـة كانتؤنـةكاني ِرؤذئـاوا بـةو شـَيوةي طـةل لـة ِرؤذئـاوا           انَي:بنَيني بة زامـي خـوَين لَيضـؤِراواني كؤبـ    

ئةيةوَي، ضونكة ئةم كانتؤنانة بةشَيكن لـةو دةسـتكةوتة نةتةوةييانـةي كـة مَيـذووي خوَينـاوي طةلةكـةمان        
و ئةطةر هةرَيم مامةَلةي فةرمي لةطـةَل كؤبـانَي و جـةزيرة     ،بةرهةمي هَيناوة، من نازامن   ياسايةك ِرَيطرة

عةفرين بكات؟ ئةطةر عَيراق تووِرة ئةبَيت با دةستوور جَي بةجَي بكات، بؤ ئَيمة جارَيـك تـوورة نـةبووين،    
 ، بؤ ماددةي2003جارَيك دةمووضاومان طرذ نةبوو بةرامبةر حكومةتة يةك لة دواي يةكةكاني عَيراق دواي 

ةبووين؟ بـة دةيـان و سـةدان و هـةزاران     ةش نـ و كؤمةَلَيك داخوازي كورديان جَي بةجَي نةكرد، تـوورِ  (140) 
كـورد لـة بـاكوور شــةهيدكران و زينـداني كـران و توركيــا نـةك هاوارمـان نابيسـيَت، بطــرة شـانازي بـة كــورد           

 كوشتنةوة ئةكات، ئةمة ثَيشَيلي ياسا نَيودةوَلةتييةكانة، هةر تووِرة نةبووين.
تـان بـة كـاردةهَينرا، بـةاَلم ئَيسـتا بـؤ هاوكـاري        بؤ شةِري نـاوخؤ خـاك و سـنووري والَ    ؟ةوة ئةيَلَيم بؤبةداخ

ِرش ضـةك لـة ليبيـا و    ؤطةلةكةمان لة ِرؤذئاوا ِرَيطةيةك نيية بؤ هاوكاري كردنيـان، لـة سـةردةمي شـاخ و شـ     
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واَلتاني تر بة قاضاغ ئةطةيشتة كوردستان، ئةدي خَيرة ئَيستا دةروازةكاني دونيا بة ِرووي كؤبانَي داخراون؟ 
اخـةوة  ربةي واَلتاني دونيا هاودةنطن بؤ ثاَلثشيت طةلةكةمان لة دذي تريؤريسـتاني داعـش، بةد  لة كاتَيكدا زؤ

نييـــة، بـــةَلكو طومـــاني طـــةورةي لةســـةرة كـــة يارمـــةتي داعـــش ئـــةدات و  واَلتــي توركيـــا نـــةك هـــاودةنط 
توركيـا   هـةتا بكـريَ   بريندارةكانيان ضارةسةر ئةكات، بؤية داوا لة هةرسَي سـةرؤكايةتي هـةرَيم ئةكـةم كـة:    

ِرازي بكــةن بَيتــة نــاو ئــةو هاوثةنانيةتييــة نَيودةوَلةتييــةوة كــة لــة دذي تريؤريســتاني داعــش بةِرَيوةيــة،   
 ئةطةرنا ثَيشنيار ئةكةم بة هةموو ثةيوةنديية سياسي و ئابووري سةربازييةكانيدا بضـَيتةوة لةطـةَل توركيـا   

ــتة و،  ــةو طرَيبةس ــون   (50) ئ ــَينَيتةوة، ض ــاَليية هةَلبوةش ــةرَيم بــة     س ــةتي ه ــتان و حكوم ــةَلكي كوردس كة خ
ي نـاردني نـةوت لـة ِرَيطـةي     نيسبةيةكي زؤر كةمرت لة توركيا سوودمةند بووة لـةو طرَيبةسـتة، لـة مةسـةلة    

 دةركردني هةموو كؤمثانيا توركةكان. توركيا.
بكِرن، رطي توركي ي دذي توركيا، نة جل و بةيداوا لة خةَلكي كوردستان ئةكةم وةكو هةَلوَيستَيكي نيشتيمان

داوا لـة هـةموو تيظيـةكاني كوردسـتانيش ئةكـةم، هةرضـي تيظـي كورديـة لـة           ،ونة خـواردني تـوركي خبـؤن    
ي يكوردسـتان هةيـة، جطـة لــة موسةلسـةلي تـوركي هضــي تـر ثـةخش ناكــةن، وةكـو هةَلويسـتَيكي نيشــتيمان         

خـةَلكي خـؤِراطري كؤبـانَي، تاكـة      ئةوانيش ئةو موسةلسةالنة ِرابطرن، ضونكة تاكو دةروازةي دةربـاز بـووني  
دةروازة بةشي باكووري شارةكةية، لة ئَيستا ِرَيطري طةورةي توركيا نـةك هـةر طومـان، بـةَلكو ئـةو ِراسـتيية       

يـةك دَلـؤث   هةرضـةندة  ئةسةملَييَن كة توركيا لة دذايةتي طـةلي كـورد هـيض سـَلي نةكردؤتـةوة، خـاَلَيكي تـر        
فـراوان بـووني   بـؤ هـةمووتان لـة هـةموو دونيـا بـة نـرخرتة، بـةاَلم مـن           خوَييَن كوردستان بـؤ مـن و دَلنيـام   

كردنةوةي جةبهةيةكي تر لـة كـانتؤني جـةزيرة بـة كةمبوونـةوةي ئـةو قورسـايية         ،و جةبهةكان لة هةرَيم
ئةبينم كة لةسةر شاني كؤبانَيية، ئةكرَي لة جةزيرةدا هَيـزي كوردسـتانيش بةشـدار بَيـت، و هاوثـةناناني      

بؤ ئةوةي ئةو خةتـةي نَيـوان جـةزيرة و كؤبـانَي بكرَيتـةوة، يـان        ،ي داعشيش قةناعةت ثَي بكرَيشةِري دذ
يان هاتووة و داوايان لـة جةماوةرةكـةيان كـردووة و بـة     دا ناواليةني كةم ئةو هةموو حيزبةي لة ِراثؤرتةكة

يـةني كـةم هـةوَينَيكي    قسةيان نةكردوون، جارَيكي تـريش داوايـان لـَي بكرَيتـةوة، و جةبهةيـةك بطـرن تـا ال       
ةوة دَينـة هـةرَيم، مـن ئـةوة بـة دةسـتكةوت       يـ باشيش بَي بؤ يةكِريزي طةلةكةمان، ئةم طةجنانةي لـة كؤبانيَ 

 نازامن بةرَيزان، ثَيم واية......
 

 سةرؤكي ثةرلةمان: - بةرَيز د. يوسف حممد صادق
 مامؤستا حسن زؤر زؤرت خايةند.

 بةرَيز حسن صاحل:
 رلةمان.بةرَيز سةرؤكي ثة

......زؤرم نةماية عةفوو، ئةوانةي لة باكوورةوة دَين، بة تايبةتي لة كؤبانَي، بة قةناعةتي من ِرَيطريـان لـَي   
بكرَي لة هاتنيان، بؤ ئةوةي بضن لةطةَل برا و خوشكةكانيان جةبهةيةك بطرن، نةك بَينة كوردستان و لَيـي  
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سـت شـةِر لةطـةَل ئـازادي و مةدةنيـةت ئـةكات، نـةك شـةِر         ثاَلدةنةوة، ئةمةوَي ئةوةش بَلـَيم تـريؤر و تريؤري  
لةطةَل تريؤريستان، ئةمريكا بؤخؤي ئةَلَيت ثةكةكة شةِري دذة داعش ئةكات، كةواتة با قورسـايي هـةر سـَي    

كات ئـازادخيوازة نـةك تريؤريسـت،    يئةكة بؤ ئازادي طةل و نيشتيماني خةبات  ،سةرؤكايةتييةكة بةكاربَينني
اليةن ئةم سَي سةرؤكايةتييةوة، بة تايبةت لة اليةن سةرؤكي هةرَيمةوة بؤ ئةم مةسـةلةية،  هةر هةوَلَيك لة

ثَيم واية دةروازيةكي باش ئةكاتةوة بـؤ لَيـك تَيطةيشـنت و بةسـتين كـؤنطرةي نةتـةوةيي، ضـونكة بةراسـيت         
،  بةدةسـت  د داوةثةكةكة شةِري ميللةتَيكي ئازادخيواز ئةكات، نةوةك تريؤريست بَيت، ئَيمـة زؤرمـان شـةهي   

بؤية ئةوةي هاوكاري دةيان قةناس ئةكات لة جةلةوالوة بؤ كؤبانَي، و لـة كؤبـانَيوة بـؤ     ، ةكاني داعشقةناس
فرؤش لـة قةلـةم بـدرَين، ضـونكة ئـةو بةنزينـة ئـةو قـةناس         ني و خؤجةلةوال بَين و بِرؤن، ئةوانة بة خائي

ئـةَلَيم،   داو دوو، بة دةيان خـةَلك ئـةكوذن، لـة كؤتاييـ     بةدةستانة لةوَي بؤ ئةوَي ئةطوازَيتةوة، نةك كةسَيك
، ثَيم سةيرة باس لة ياسايي و لةوةتةي هةين خةبات بؤ ئازادي ئةكةين، خةبات بؤ دةوَلةتي كوردي ئةكةين

، زؤر ياسايية طـةلي كـورد لـة  ِرؤذئـاوا     يةياسايي كانتؤنةكان بكرَي، بة دَلنياييةوة ئةوة مافَيكي طةلي ئَيمةنا
ني و ثارضةكاني كوردستان لَيك وةمان هةية دةرزي و دوورمان بَينكانتؤن دروست بكةن، بةَلكو مايف ئةنةك 

دنوكراتييـةكاني توركيـا و عَيـراق و ئَيـران و سـوريا بـة       ر ئيلتيزاماتَيكمـان بـة خواسـتة نا   بواَلَينينةوة، هـة 
لة قؤناغي ِرزطـاري   كة هَيشتا ،كاتةوةئةوة لة شةئين خةباتي طةلةكةمان كةم ئة ،ثاساوي ياسايي و ناياسايي

نيشتيمانني، دواجار ساَلو لـة ثَيشـمةرطة شـةِرظانةكان، بـةرز و ثـريؤز بَيـت ئـةو موقاوةمةتـة بـَي وَينةيـةي           
يةثةطة و ثةكةكة  لة كؤبانَي، الي من كؤبانَي نةك ئيعتريايف ثَيكراوة، بةَلكو كؤبانَي ئيعتريايف بة دونيا كـرد  

ي كؤبانَي مةدرةسةي بةرطريية لة طةلَيكي بـَي بـةش، لـة مافـة نةتةوةييـةكان، ثَيويسـتة       كة كورد بة تايبةت
جيهان سوثاسي كؤبانَي بكات كـة شـةِري هـةموو دونيـا ئـةكات، دوا ثَيشـنياريش ئةوةيـة         ،زياتر لة ئيعيرتاف

ر كؤبـانَي،  لةطةَل داواي طورزي زيـاتر لـة اليـةن ئـةمريكاوة بـؤ سـةر هـةموو ناوضـةكان، بـة تايبـةت بـؤ سـة            
ضونكة ئاوا بِروات شؤِرشي مردوو خؤرةكان لة كوردستان سةر هةَلدةداتةوة، بة تايبـةت لـة كؤبـانَي، لةطـةَل     
ئةو داوا كاريية، ثَيشنيار ئةكةم ثةرلةماني كوردستان سوثاسي ئـةمريكا و هَيزةكـاني هاوثةنانـةكان بكـات،     

كي كوردســتانيش بكــرَي كــة خــؤِراطر بــوون بــة  سوثاســي خــةَل ،وشــةِرةئَيمــةوة هــاتن لــةو ل بةراســيت بــةثي
جـارَيكي تـر طرنطـي ئـةم دانيشـتنة لـةوة ئةبينمـةوة كـة          داهاوكاري و خؤثيشاندان لة دذي ئةوة، لة كؤتايي

ئَيمة بة بِريارَيكي باش دةربضني لة خزمةتي كورد و كوردستان و خةَلكي كؤبانَي، و ثشـتطريي لـة ِراي كـاك    
 كاك باثري كامال ئةكةم...... عمر عينايةت ، برزؤ جميد،

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د. يوسف حممد صادق
 جا هيضت تَيدا هَيشتةوة ماَل ئاوا؟

 بةرَيز حسن صاحل:
ــي تورك    ثشــتطريي ــيت ِرؤَل ــانيش ئةكــةم، بةراس ــةي طةشــة خ ــةو خاَل ــرَي، ئــةوة ِرةخنةيــة  ئ ــاراتر بك ــة  يــا ك ل

 .ِراثؤرتةكة، توركيا هيض ِرؤَلي نةبووة، سوثاس
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 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د. يوسف حممد صادق
 فةرموو دكتؤر ابراهيم نوقتةي نيزاميية؟

 :مسؤ بةرَيز د.ابراهيم امحد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ هةر هةظاَلةكي مة ب كةيفا خـؤ   ،ئةز طلةيةكا بضيك ل سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي هةي، ئةظ سنط فراهيا و
كةت، شةقةكي سرتاتيجيا توركيا هـةظلَيرَي، شـةقةكي كؤبانيـا، حةقيقـةت ئةظـة      بواخظَيت، و ئةوِراقا تَيكةل 

تَيكةل كرنة، و ئةظ حةماسةتا هةظالَيت مة دشَيوَينت، و هةست دكـةن ئـةمَي دةولةتـةكا سـةربةخؤيا زةَيـزا      
 ني......ضوةكي ئةمريكا دا شةست ساَل تيدا 

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد صادق
 .رَيزت بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ناتواني قسة لةسةر قسةي ثةرلةمانتاراني تر بكةيدكتؤر بة

 :امحد مسؤ بةرَيز د.ابراهيم
 ناوم نةهيناية......

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد صادق
دَلنياييةوة  ئةوةي تؤ نوقتةي نيزامي نيية، تكا ئةكةم، هةر ثةرلةمانتارَيك ئازادة ِراي خؤي بَلَيت، بةاَلم بة

ِرةنطـة ِراي ئــةو ثةرلـةمانتارة بةشــَيكي ثةرلــةمانتاران ثَيـي ِرازي بــن، بةشــَيكي ثَيـي ِرازي نــةبن، بؤيــة داوا     
ئةكةم هةمووتان ِرَيز لة جياوازييةكاني يةكرت بطرن، بةاَلم لة هـةمان كـاتيش بةراسـيت ئـةم شـَيوة طفتوطـؤ       

ةرَيمي كوردستان ئةبَي تواناي خؤمان بزانني، ئةبَي بزانني كردنة لة ناو ثةرلةمان مونتيج نيية، ئَيمة لة ه
ضـــيمان هةيـــة؟ ضـــيمان نييـــة؟   جةبهةيـــةكمان لـــةخؤمان كردؤتـــةوة؟   جةبهةيـــةكي تـــر لـــة خؤمـــان 

ضي ثـِر ئةكةينـةوة؟   بةئةكةينةوة؟ ئايا جل و بةرطي توركي لة هةرَيمي كوردستان قةدةغة بكةين جَيطةي 
ة  تـا ثارضـةكاني كوردسـتان ثَيكـةوة ببةسـتينةوة مامؤسـتا حسـن؟ بـةرَيزت         ئايا دةرزي و دوورمامنـان هةيـ  

ئةوانةت فةرموو، ِراي بةرَيزتانة، ثةرلةمانتاراني تريش ِراي خؤيان هةية، بةاَلم تكا ئةكةم راستة نوَينـةري  
ش بكـات،  خةَلكن، لةذَير فشاري شةقامن، بةاَلم لة هةمان كات ثةرلةماني كوردستان ئةبَي ئاراستةي شـةقامي 

ئــةبَي هةنــدَي ِراســيت كــة لــة هــةرَيمي كوردســتان هةيــة بــة خــةَلكي كوردســتاني بطةيــةنَي، ئَيمــة ئــةبَي لــة  
ثةرلةماني كوردستان بِريارَيك دةربكةين كـة خـةَلكي كوردسـتان قـازاجني لـَي بكـات، دواي ئـةوةي بِريارمـان         

ِرةخنـةي ئـةوةمان لـَي بطـرَي كـة سـةرةِراي        دوايي خـةَلك  ،دةركرد، هةرشتَيك لةم ثةرلةمانة بِرياري لَي درا
 قورسرتي بكةين، فةرموو كاك شوان.زياتر ئةوةي نةمانتواني باري خةَلكي كوردستان سووك بكةين، 

 بةرَيز شوان شَيخ امحد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةزعـةي خؤمـان   ، هةندَي جار هةية تيكرار دةبَيتةوة، ثـَيم باشـة واقيـع بينانـة بـري لـةو       نقسةكان زؤر كرا
بكةينةوة كة لـة هـةرَيمي كوردسـتان و لـة ِرؤذئـاواي كوردسـتان، لـة بـاكوور، لـة باشـوور، لـة هـةر شـوَينَيك              
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هةنطاوي ثَيويستيشي بؤ باوَين، كـةس نييـة نكـؤَلي لـةوة     واقيعيانة بريي لَي بكةينةوة و،  زؤر بة ،ِروودةدات
ةكَيك، لـة سـةموونَيك، لـة هـةر شـتَيك بـؤ كؤبـانَي        بكات يان ثَيي خؤش نـةبَي ئـةوةي ثَيـي ئـةكرَي لـة فيشـ      

بينَيرَي بة بَي درَيغي، ئةتوامن بَلَيم سيباقي لةسةر ئةكرَي، بؤية نةبَيتة موزايةدة كة وا تةسةوِر بكرَي كـَي  
 ،لــة كــَي باشــرتة، هــةموو خــةَلكي كوردســتان ئــةمِرؤ ثةرؤشــي كــوردة، بــةاَلم كــة ئــةَلَيني واقيــع بينانــة بــني 

 و ئيمكانيةتةي هةرَيمي كوردستان لة دةسيت داية، ئايا ئَيمـة دةوَلـةتَيكي سـةربةخؤي تـةواوين    ئةمةبةستم 
لة دةسيت ئَيمةية كة تةحةكوم بة وةزعةكان بكةين؟ يان وةزعـَيكني كـة     يئيمكانيةت و ئريادةئةو هةموو 

ئـةبَي، ِرؤذانـة لـة    مةترسي تريؤريسـتاني داعـش و خـةَلكي تـر لـة دةوري ئَيمةيـة، هـةر ِرؤذانـة شـةهيدمان          
شوَينَيك ثةالمار ئةدرَيني لة سةرنطةرةكاني كوردستان، لة شةنطال هـةتا دةطاتـة جةلـةوال، ئـةوةي بـة ئَيمـة       
ئةكرَي وةكو هةرَيمي كوردستان، كة باسم لة مةترسيةكان كـرد، لـة تةقينـةوةكان، لـة داطـري كـردن، ئـةوةي        

ة طةورةترين كارةسـاتي لـَي ِروودا، بؤيـة ئـةو ئيمكانياتانـةي      ثَيي كرا، كراية، بؤ منوونة قةرةتةثة لةو ِرؤذان
ي نةكردووة، سةرؤكايةتييةكان، سةرؤكي هةرَيم بـة بـةردةوامي لةسـةر هَيـَل     غهةية هةرَيمي كوردستان درَي

بووة بؤ كؤكردنةوةي دةنطي ناِرةزايي، بؤ ثشتيواني لـة كؤبـانَي، سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان درَيغـي نـةكردووة،       
 بـؤ  ،ة، داوا كـارم لـة هـةموويان ضـؤن بـةردةوام بوونـة هـةر وابـن        ووتي حكومةتيش درَيغي نةكردسةرؤكاية

ن، لةطةَل ئةوةش ئةحزابـة  يئةوةي بتوانن ثشتيواني زياتر بؤ كؤبانَي و هةرَيمي كوردستان مسؤطةر تر بكة
نَيش سـةر دةكـةوَي ،   ةكان بن، بؤية ئةو كؤدةنطية كؤ بكرَيتةوة، كؤبايسياسييةكانيش هاوكاري سةرؤكايةتي

كوردستانيش سةردةكةوَي، بؤية هـةرَيمي كوردسـتان لـة ِرووي ضـةك و تةقةمـةني بـة ثَيـي ئـةوةي لَيـدوان          
، سـةرؤكايةتي حكومـةتيش بـاس ئـةكات، ضـةك و تةقةمـةني نَيـردراوة، هاوكـاري نَيـردراوة، ئـةوةي           ودراية

ة، ئـةبَي هـةوَل بـدرَي، لةوانةيـة هـةر ضـةك و       ِراستة ئةوان ثَيويستيان بة ضةك و تةقةمةنييـ  ،ئةمَينَيتةوة
 هةوَلي تةقةمةنيش كيفايةت نةبَي ئةطةر بَيت و مةنتيقة جوطرافيةكة بَينينة بةرضاوي خؤمان، ثَيويستة

ــؤ  ــة ذووري      تــةواو ب ــةي ل ــةو لَيدوانان ــت، ئ ــان بَي ــةوةي ئــةو هاوكارم ــؤ ئ ــدةين، ب ــةتي ب كؤمةَلطــةي نَيودةوَل
ك هاتووة، لة ِرَيطةي ئةوان، لـة ِرَيطـةي كؤمةَلطـةي نَيودةوَلـةتي، بـة تايبـةتي       عةمةليات كة لة كوردستان ثَي

 نَي بـة ثـارَيزراوي و بـة خـؤِراطري    ئةمريكا، هةوَل بدرَي ثيدانةكانيان ضـِر تـر بكرَيتـةوة، تـا بتـوانرَي كؤبـا      
ئـةوَي زؤر بـة    مبَينيتةوة، زرويف كوردستان زؤر ناسكة، بؤية سياسةتي حةكيمانـةي ئـةوَي، سياسـةتَيكي واي   

  .وردي ديراسةتي ئةو وةزعة بكات
ئـةمريكا و ئـةوروثا و هـةموو دونيـا بـة        ,بةِرَيزان تةعامول لةطـةَل دةورو ثشـتى خؤمـان لةطـةَل عَيـراق،      

، زةريبةكةى خةَلكى كوردستان بيداتبؤ ئةوةى بتوانني ئَيمة شتَيك نةكةين لةاليةكى تر  ،شَيوةيةك بكةين
َلدانةكان بةردةوام بكرَيت بؤ ئةوةى لَيدانةكانى سةر داعش ضِرتر بكرَيتـةوة، ضـةندى   بؤية داواكارم كةهةو

كراية جَيـي خـؤى طرتـووة بةراسـتى تـوانراوة حـةدَيك بـؤ تريؤريسـتانى داعـش دابنرَيـت و، هـةوَل بـدرَيت             
مبَينَيتـةوة،   بؤ ئةوةى بتوانني زةربةى زياتر ثَييان بطةيةنني و كوردستان بـة ثـارَيزراوى   ،ضِرترى بكةنةوة

ياخؤد لةراطةياندنةكان بةر دةستمان دةكـةوَيت لـة   نيارييةكان كة بةر دةستمان دةطات، ئةوةى كة بة ثَيي زا
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ــت         ــاس دةكرَي ــو ب ــةكانيش وةك ــي مةعلومات ــة ثَي ــةدةنى ب ــةَلكى م ــة خ ــاون ل ــةَلكَيكى زؤر م ــانَى، خ ــاو كؤب ن
، زةمحةتة بةرطةى ئةو وةزعة بطـرن  ،مابَيت د سةمون  شتَيكى كةميانوكةلةوانةية هةندَيك لة ثةتاتة ياخ

هـةر   ،داويسـتيانة بةهـةر شـَيوةيةك بَيـت    بؤية هةوَلةكان ضِرتر بكرَيتةوة ئةوةى دةكرَيت لـة ِرووى ئـةو ثيَ  
 رَيمى كوردستانيش لةبةر ضاو بطرَيتبؤيان دابني بكرَيت و، ئيمكانياتى حكومةتى هة ئيمكانياتةك هةبَيت

لةطـةَل ئةوةشـدا خـةَلكى كوردسـتانيش      ،ة درَيغى نةكردووة و ثشتيوانيش بكرَيتكة ئةو ئيمكانيياتةى هةي
ــةوةى  ــاربن بؤئ ــت هاوك ــك و نا   دةبَي ــة ناس ــةو قؤناغ ــت ل ــةر بتوانرَي ــةى بةس ــةِرَينني  خؤش ــاتووة تَيث ماندا ه

خـوازيش بكرَيـت كـة هاوكـارى تـةواو بكـرَين خةَلكةكـةمان لـةو         وتوويى، داوا لة مونـةزةماتى خَير كةبةسةر
ينةتيية ِرزطار بكرَين، دةربارةى حيزبة كوردييةكاني سورياش بةراستى هةوَلَيكى زؤر بـدرَيت ثةرلـةمان   مة

نـةوةى  ووكؤب )صـاحل مسـلم( و ئـةواني تـر هاتوونـة     و سةرؤكايةتييةكان، ئةوةى جَيطاي دَل خؤشيية بـةِرَيز  
ان ئـةمِرؤ ثةرؤشـى يـةك    ، ضـونكة هـةموو خـةَلكى كوردسـت    َيد دةكةين بةرهةمَيكى باش هةبيتئوم ،دهؤك

ئومَيد دةكةين ئةو تةبايية و ئةو يةك ِرَيزيية لةوَيش دةنط بداتةوة بؤ ئةوةى هةموويان  ،ةيِرَيزى و تةباي
د وخوردسـتان بكـةن، دةربـارةى دانـان يـا     بةيةك هَيز و توانا بتـوانن ثشـتيوانى لـة كؤبـانَى و لـة ِرؤذئـاواى ك      

، ان بةديراسـةت بَيـت  ةَلَيني هـةر هـةنطاوَيك دةهاوَيـذين هـةنطاوةكامن    ئَيمة ديسان د ،ةنان بة كانتؤنةكانندان
بؤ هةر ثارضةيةك لة ثارضةكانى كوردستان، بةاَلم شتَيك بكةين بؤ  طةَل سةربةخؤيش نةبَيتكةس نيية لة

 دا بكـةين و، ئـةو  ضـؤنيان دةوَيـت تـةعاموليان لةطةلَـ     وِرَيز لة ئرِيادةى ئةوان بطـرين   ،ئةو واقيعييةى ئةوان
ضؤن ئَيمـة   ،(ى خؤمان1991د ئةو ئيدارةى كة لة ِرؤذئاواى كوردستان وةكو ِراثةِرينى ساَلى )وكانتؤنانةى ياخ

ناومان لَينا فيدِرا  كوردستان تـا ضةسـثا، بـةاَلم دةبَيـت بـة سياسـةتَيكى حةكيمانـة هـةنطاوى بـؤ بنرَيـت و           
ة ئـــةمرى واقيـــع، بةراســـتى ئـــةو خـــؤ  داواي دةكـــةن ببَيتـــوَليانـــة ووابكـــةين ئـــةو واقيعييـــةى ئـــةوان قب

ثيشاندانانةش كة جَيطـاى خـؤى طرتؤتـةوة لـة دونيـا، لـة ئـةوروثا وابكرَيـت بـةردةوامى هـةبَيت و ئَيمـةش            
بؤئةوةى ثشتيوانييةكة زياتر بكرَيت، بةاَلم د لة ئةوروثا و لةدونيا، وخوكارين   لة هةرَيمى كوردستان ياها

 ثخـرا  ة ِرةنطدانـةوةى  كـ  نـةكرَيت كردةوةيـةكى وا ِروو بـدات   ةين وادةشكرَيت ِرووى خؤمان زياتر سثي بكـ 
 لةسةر هةرَيمى كوردستان و لةسةر كؤبانَى بشكَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كاك قادر فةرموو.

 بةِرَيز قادر ئؤمتان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةطـرم، ئَيمـة دوو ِرؤذة لـة     ثةرلةمانى كوردستان دةكةم و ِرَيز لة مانـدوو بوونيـان   دةست خؤشى لة شاندى
طؤداين لةسةر ثرسي ِرؤذئاواى كوردستان و مةترسي لةسةر كؤبانَى بنةماى ئةم طفتؤ طؤيةش ِراثـؤرتي  طفتؤ

بــة ر، هــةم بــة بِريــاهــةم طؤيــةكان بــوونى طفتو شــاندى ثةرلةمانييــة، بؤيــة ئومَيــدةوارم ئَيمــة دواي تــةواو 
كةثَيويست بكات و هةميش بةراسثاردة، راستة ئَيمة دةوَلةت نني و لة جـةنط دايـن و   ئةجنامةوة دةربضني، 
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مــةرجى هةرَيمايــةتيش ة ِرةضــاوى موعادةلــةى سياســي و هةلوتوانــا ســةربازييةكامنان ســنووردارة، ثَيويســت 
طرافى كؤبانَيش ديـارة،  وة و مةوقعي جطرافى هةرَيمى كوردستان ديارولة هةمان كاتدا مةوقعي ج ،بكةين و

بةاَلم ئةمةش بةو ماناية نيية كة ئَيمة ثَيمان وابَيت هةموو دةرطاكان بةِرووى ئَيمةدا داخراون، حةز دةكةم 
ئةمة خواستى شةقامة، خواستى  وبضَيت ةرَيمى كوردستان لة قالب و ضوارضَيوة تيؤرييةكة بةتةواوى دةره

 :كوردستان، بؤية ئةوةى كة ثَيويستة بكرَيت وةكو هةظااَلن ِرايانطةيانـد يةكـةم  كوردة لة هةموو ثارضةكانى 
بــؤ ئــةوةى هاوكــارى زيــاترى  ،ئَيمــة بتــوانني جيهــازى تــةنفيزى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان راســثَيرين 

يشـةوة  ئاوارةكان بكات و، هاوكارى زياترى كوردانى ِرؤذئاوا بكـات و، لـة ِرووى مرؤييـةوة و لـة ِرووى سةرباز    
هاوكارييةكامنان ئةطةر كردبَيت ثرتى بكةين و، ئةطةر نةمان كردبَيت هاوكارى سةربازى و يارمةتى مرؤيـي  

طوزارى زيـاتر بـؤ ئاوارةكـانى ِرؤذئـاواى     ثَيشـكةش كردنـى هاوكـارى و خزمـةت     :ةئةوان بكـةين، خـاَلَيكى ديكـ   
ةرةوةى سـنوورى باشـوورى   كـة لـة د  كوردستان هةم ئةوانةى كةلة باشوورى كوردستانن و هةميش ئةوانـةى  

 بَيـت   ثَيويستة نةك بة تةنها مامةَلة كـردن  ،سةبارةت بة فةرمى ناساندنى كانتؤنةكانى ِرؤذئاواكوردستانن. 
بةفةرمى ناساندنيان مامةَلة كردنيشي بة دوادا دَيـت، ئةمـة جـةدة  لـَي كةوتـةوة      دواي لةطةَلياندا، ضونكة 

ارةيةوة كرا، ئةمة ثةيوةستة بة سياسةتى خـارجى كـة بـة ثَيـي دةسـتوورى      زؤرى لةب لةناو برادةران، قسةى
استيدا ئةمة جـةدةل هةَلـدةطرَيت ئةطـةر واقيعيانـة     هةميشةيي عَيراقيش سةاَلحياتى حةسرى ناوةندة، لةِر

دانـانى ثةرلـةمانى كوردسـتان    دةنَيت بـة كانتؤنـةكان،   دانـ  سـةيرى بكـةين، بـةاَلم ثةرلـةمانى كوردسـتان كـة      
و، ئَيمـة خؤمـان وةكـو هـةرَيمى كوردسـتان       اكـات ةتى ياسايي نَيودةوَلةتى بؤ ئةم كانتؤنانـة دورسـت ن  ياكةس

يةتى ياســايي نَيودةوَلــةتى بيبةخشــني و، اةتى ياســايي نَيودةوَلــةتى نــني تــاكو بتــوانني كةســايخــاوةنى كةســ
ةوَلةتى بكةن، راستة ئةطـةر  لةهةمان كاتدا ئةوان دةوَلةتيان دورست نةكردووة تاكو داواي شةرعييةتى نَيود

لة هـةمان كاتـدا    ،دةوَلةتيان دورست بكردباية ئةوة ثَيويست بوو مةركةز شةرعييةتى نَيودةوَلةتيان ثَي بدا
اســتيدا ثَيويسـتى بــة قـةرارى ئةجنومــةنى ئاسـايش و نةتــةوة يـةكطرتووةكانيش دةبــوو، بـةدةر لةمــةش لةرِ     

سياسـي و جووَلـةى سياسـي بـؤ هـةرَيم ئةطـةر بـةم ئةركـة          كىئةوةى ثَيويستة ئةمـة دةضـَيتة خانـةى ضـاالَ    
كييةكى سياســي لــة دةرةوةى ســنوورى عَيــراق و هــةرَيمى كوردســتان   هةســتَيت، بــةاَلم هــةموو جــؤرة ضــاالَ 

ــاالَ      ــةو ض ــة جووَل ــةوة، ئَيم ــةى خارجيي ــةى سياس ــَيتة خان ــيدةض ــتة    كى سياس ــةم مةبةس ــؤ ئ ــة و، ب مان هةي
ة، ضونكة ئَيمة بـةثَيي دةسـتوورى عَيـراقيش مافمـان هةيـة لـة ضـوار        ثَيضةوانةى دةستوورى عَيراقيش نيي

 .اسَيننيخانةكان نووسينطة بكةينةوة، بؤية ئةركَيكى نةتةوةيية ئَيمة بةفةرمى بيان نضَيوةى باَليؤز
زؤر باس لةوة كرا كة ثَيويستة ئةم ثرسة بسثَيردرَيت بة سةرؤكى كؤمار و، بة جَيطري سةرؤكى ثةرلـةمان  

ستيدا من ثَيمواية كـة ثَيويسـت ناكـات ئةمـة بـةوان بسـثَيرين،       او ئةو كوردانةى كة لة بةغدان، لةرو، هةمو
ضونكة ئةطةر ئَيمة سةيري دةستوورى هةميشةيي عَيراق بكةين، يةعنى وجودى ئةوان موهيمة، بةاَلم ئةو 

ةخشـةي سياسـةتى   ست دةبَيتةوة، ضـونكة بـةثَيي دةسـتوورى هةميشـةيي عَيـراق كـَي ن      روكاتة جةدةلةكة د
خارجى عَيراق دةكَيشَيت سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران موضةت بؤ نانَيرَيـت  
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ضــونكة نــةك نةخشــةى سياســةتى خــارجى   كان بةفــةرمى بناســَينَيت؟ئــيرت ضــؤن هــةرَيمَيك يــان كانتؤنــة 
نانـةت وردةكارييـةكانيش وةزيـرى    دةكَيشَيت بةرثرسي يةكةمـة و، لـة هـةمان كاتـدا هَيَلـة طشـتييةكان و تة      

خارجى ديارى دةكات، بؤية وةكو ئةركَيكى نةتةوةيي و نيشتمانى ئةم واقيعـة هةيـة وةكـو هـةظااَلن باسـيان      
سـةبارةت بـة ِراثـؤرتى شـاندةكة لةراسـتيدا بـاس لـة        با ئَيمة بةفةرمى بيان ناسَينني.  ،كرد ئةمة ديفاكتؤية

(A.N.K.S كرا، ئةمة راستة )نة طواسرتاوةتةوة، بـةاَلم ئَيمـة ثَيويسـتة تـةِرةفطريى نةكـةين و،      قسةى ئةوا
شـار ثَيويسـتة ئةطـةر هةوَلـةكان     وسـت بكـةين، ط  روشار دوداخَلى ئةم سرياعة نةبني، بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا ط

دا بـوونى  نيشـتمانيى لـةو ثارضـةيةى كوردسـتان    بؤ ئةوةى يةك ِرَيزى و تةبايي نةتـةوةيي و   ،سةرى نةطرت
ان( و كاك دكتؤر ) شـَيركؤ( و كـاك )طـؤر    ، جطة لةمةش من سةرجنَيكى ديكةشم هةية هاوِرام لة طةَلهةبَيت

برادةرانـى ديكـةش، ئَيمـة بةفـةرمى ناسـاندنيان، بةفـةرمى مامةَلـة كردنـي كانتؤنـةكان نـة بةسـتينةوة بــة            
ئةمـة   ،طرنطـي خـؤى هةيـة   ِرَيككةوتنامةى هةولَيرةوة، ضونكة ئةمة دانانى مةرجة، ِرَيككةوتنامةى هةولَير 

تةبايي بؤ هَيزة سياسييةكان دورست دةكات لةو ثَيناوةدا بةسرتاوة، ئةمة بةو ماناية نيية، بةاَلم لـة هـةمان   
لـة طةَلـدا ناكـةين، سـةبارةت بـةوةش كـة داوا        يخؤ ئَيمة هةمان مامةَلةى توركيـا  ،كاتدا نابَي مةر  دابنَيني

مـن ثَيموايـة ئـةم     ،َيت وةكو ضةند ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيز باسييان كـرد تر بدةكرَيت لة دةوَلةتى توركيا كارا
خاَلة دةكرا بة شـَيوةيةكى ديكـة بنووسـرَيت، ضـونكة ئـةوةى توركيـا كردوويـةتى ئاراسـتة كردنـى طرووثـى           

ِرَيطة طرتن بووة لـة طةيشـتنى هاوكـارى بـؤ كؤبـانَى و لـة هـةمان كاتـدا دةسـتطري           ،تريؤريستى داعش بووة و
ى سنوورى باكورى كوردستان بـوون، ئَيمـة لةطـةَل توركيـا     ى زؤر لة كوردانى ئاوارة كة داخلنى ذمارةيةككرد

راستة بةرذةوةندى هاوبةمشان هةيـة، بـةاَلم ثَيويسـتة هةوَلـة دبلؤماسـييةكامنان ضـِر بكةينـةوة بـؤ ئـةوةى          
يةكانى نَيـوان ئَيمـةو توركيـا    بتوانني تَيطةيشتنى هاوبةشيش بؤ ثارَيزطارى كردن لة بةرذةوةنـدى هاوبةشـي  

 ست بَيت، زؤر سوثاس.رود
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك شامؤ فةرموو.
 

 بةِرَيز شامؤ شَيخؤ:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ــارة د     ــةركَى وان، دي ــريؤزة ئ ــم ث ــةمانى دك ــاندَى ثةرل ــييَي ل ش ــت خوةش ــش  دةس ــا داع ــِرش كرن ــا هَي و ثيالن
كةراندا شنطال و كؤبانَى دوو ئارماجنَيت سرتاتيجى نة، ضونكة شنطال قؤناغا ثَيكظـة طرَيـدانا باشـوور و    داطري

ِرؤذئاظاية و، كؤبانَى ذى قؤناغا ثَيكظة طرَيدانا ِرؤذئاظا و باكوورة، طؤمان تَيدا نينة ئةظ ثيالن يا داطريكةرَين 
سةر ئاستَى نةخشَى ظـَى دةظـةرَى ضـَيبوون دا ديسـا مينـا جـارا       بؤ هندَى ئةطةر هاتو طهؤِرين ل ،كوردستانَيية

تفـاق و تـةباييا   ئيكورد نة حازربن دةولةتا خوة دورست بكـن، لـةوما يـا ذ هـةمييَي طـرنطرت دظـَى قؤناغَيـدا        
طرافيـا كوردسـتانَى ل هةمبـةر ظـَى ثالنـَى، ئـةو ضـةكدارو شـةِرظانَين         ونةتةوا كـوردة لسـةر ئاسـتَى هـةمى ج    
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مرنَى دكن ل كؤبانَى ل هةمبةرى داعشا دِرندة جهَى سةرفرازييا هـةر كـوردةكَى خـودان ويذدانـة،     تَيكؤشينا 
ضونكة داطريكرنا كؤبانَى مةترسيية لسةر هةمى دةظةرَين ديرتَين ِرؤذئاظا، بَي شك مةترسـييا مـةزن دكةظـة    

ت مةسـيلى و بـرا   ينـا برايـ  ثارضـا كوردسـتانَى، م  و، وَى سةر ثَيكهاتَيت ئـاينى و نةتـةوةيي وةكـو باشـوور ل     
توركمانا و تايبةت كوردَين ئَيزدى، ضونكة خؤ ياية د ديرؤكَيدا دةما ميللةتَى كورد جارةكَى بَي ضةوسـاندن  
يان جينؤسايدكرن ئَيـزدى دوو جـارا تَينـة جينؤسـايدكرن جـارةكَى وةك ئـاين و جـارةكَى ذى وةك نةتـةوة،         

داربن نة بتنَى ةمانَى كوردستانَى تَينة كرن مفاِرؤذانة ل ثةرل هيظيدارم ئةظ دان و ستاندنة ئةظة سةرَى دوو
طؤتن و ئةقوال بن بةلكو كريار و ئةفعال بن و ب بِريارَيت باش تةمام بنب بؤ خَيـرا خـةَلكَى كؤبـانَى و، بـال     

ردستانَيدا، ئةجنامدانا وان بِريارا ل طؤِر شيان و ئيمكانياتَين دةزطاَين ثةيوةنديدار بن د حكومةتا هةرَيما كو
ئةطةر ئةم دلسؤزَى وةاَلت و ميللةتَى خوة بن ل هةر ثارضةيةكَى كوردستانَى دظَيت ئـةو دلسـؤزى يـا واقعـي     

ن قــةهرةمان ِرؤناهيــا ضــاظَيت مةنــة دهــةر تفى بــت لســةر كاغــةزَى، ثَيشــمةرطةيبــت لســةر ئــةردى نــةيا عــا
ــوةرَى ِرةبي   ــمةرطةى ل ميل ــةركةفتنا ثَيش ــت س ــدا، ثريؤزب ــن   قؤناغةكَي ــةرَين ديرتَي ــةمى دةظ عــا و زؤمــار و ه

و قوِرتـال   داسـتانا مـةزنا ئازادكرنـا شـنطا      سنوورى ل سةرانسةر كوردستانَى، ئةم ضاظةِرَيي مزطينيَي نـة ل 
 ،خةلكَى مة يَي ذيان ثةريشان و ئاوارة ذ سِر و سةرماو سـةقةما وةرزَى زسـتانَى يـا نَيزيـك، سـةركةتن      ،كرنا

ردستانَى بطشتى و، هيظيدارم جظينـَين اليـةنَين سياسـيَين ِرؤذئاظـا ل ذَيـر ضـاظدَيريا       بارا ميللةتَى كورد و كو
داكو بةرامبةرى ظَى ياريـا دوذمنـان داِرشـتى ذبـؤ دوذمنايـةتى كرنـا        ،بارزانى ل دهؤكَى ئةجنامَين باش بينن

ن جــان طــؤريَي نةتــةوةيا كــورد ئــةم خــؤراطر بــن، هةربــذين دؤســتَين ميللــةتَى كــورد ســاَلظ ل طيــانَى ثــاكىَ   
 بةرخوةدانا كؤبانَى، سوثاس. كوردستانَى و طشت شةهيدان. بذى

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ( دةقة دانيشتنى ثةرلةمان هةَلدةطرين. 10بؤ )ئيستا زؤر سوثاس، 

 
 
 

 دانيشتين دووةم
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 و ميهرةبان.بةخشندة خواي بةناوي
دانيشــتنةكةمان بــةناوي طــةلي كوردســتانةوة دةســت ثــَي دةكةينــةوة، كــة بةرنامــةي كــار بريتييــة لــة             

ني راثــؤرتي شــاندي ثةرلــةماني كوردســتان ســةبارةت بــة ســةردانيان بــؤ  ردبــةردةوامبوون لةســةر طفتوطــؤك
و  بـاس   رابـردوو هةنـدَيك   لةم ضةند دانيشـتنةي  ،بةداخةوة ضةند جارَيك لة ثةرلةماني كوردستان كؤبانَي.

 كايةوة، كة هيض ثةيوةندي بة دانيشتنةكانةوة نيية، لةم دوو رؤذةي رابردووش هةندَيكئةهَينرَيتة تخواس
مين ئةو بةرنامةي رلةماني كوردستاندا نةبووة، لة زمين ئةجنداي كاري ثةجار بابةت ورووذَينراوة كة لة ز
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بوو كة لةم دوو رؤذةدا ة دةستةي سةرؤكايةتي بِريارماندازة، ئَيمة لكاردا نةبووة كة لةبةردةمي ئَيوةي بةِرَي
رَيطة بة ثةرلةمانتاران بدةين قسة بكةن، تةنانـةت ئةطـةر جـاري واش هةيـة قسـةكانيان هةنـدَيك جـار لـة         
ثةيِرةو بضَيتة دةرةوة، لة ئيتاري بابةتةكة بضَيتة دةرةوة، لةبـةر ئـةوةي فشـارَيكي زؤر لةسـةر ثةرلـةمان و      

ةرلةمانتاران هةبوو، ويستمان ثةرلةمانتاران ئازادي خؤيان وةربطرن لة قسة كردن، بةاَلم بةِراسـيت ئـازادي   ث
قسة كردن بؤ ئةوة نيية كة ثةرلةمانتار هَيِرش بكاتة سةر هةر كةسايةتيةكي تر، هَيـرش بكاتـة سـةر هـةر     

ةرلـةمان، ئَيمـة كؤمـةَلَيك طرفتمـان     هَيزَيكي سياسي ترو هةوَلي دروست كردني ثشَيوي بـدات لـةناو هـؤَلي ث   
هةية لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان، كة ثةيوةنديدارة بة شَيوازي قسة كردن، ثةيوةنديدارة بة كـاتي قسـة   
كردن لةناو هؤَلي ثةرلةمان، ثةيوةنديداريشـة بـة شـَيوازي بـةرزةفت كـردن لـةناو هـؤَلي ثةرلـةمان، ئـةوةي          

هؤَلي ثةرلةمان هةوَلي ئةوة دةدةين كة كؤبوونةوةكاني ثةرلـةمان تَيـك    لةسةر ئَيمة ثَيويستة ئةوةية لةناو
خاويـان بكةينـةوةو وا بكـةين    نةضَيت و بة باشرتين شَيوة، يةعين هةوَل دةدةين ئةو بارطرذيانةي كة هـةن  

ــة ــَيوازانة        ثةرض ــةم ش ــرَين، ئ ــتيغالل بك ــةوةي ئيس ــة ئ ــة ناكات ــةموو ئةمان ــةاَلم ه ــةبَيت، ب ــت ن كردار دروس
غالل بكرَين بؤ ئةوةي ئةندامي ثةرلةمان هةوَلي دروست كردني ثشـَيوي بـدات، هـةوَلي لَيكرتازانـدني     ئيستي

فراكسـيؤنةكاني ثةرلــةمان بـدات، بةتايبــةتي كـة ئَيســتا ئَيمــة لـة بارودؤخَيــك دايـن لــة هـةموو كــات زيــاتر       
ئَيســتا لــة هــةرَيمي  لــةناوخؤي هــةرَيمي كوردســتان لــة دةرةوةش ثَيويســتيمان بــة يــةك ريــزي هةيــة، ئَيمــة

ــذايي      كوردســتان هــةموومان ثَيكــةوة رووبــةِرووي شــةِرَيك بووينةتــةوة كــة هــةزارو ثــةجنا كيلــؤ مــةتر درَي
سنووري ئةو شـةِرةية، بـة هـةمان شـَيوة دووضـاري بـارودؤخَيكي ئـابووري يـةكجار خـراث بووينةتـةوة، كـة            

ــووتي رؤذانــةيان كةو   ــتا ق ــتان ئَيس ــةرَيمي كوردس ــة   هاوواَلتيــاني ه ــان ل ــييةوة، هــةموو ثرؤذةك ــة مةترس تؤت
هةرَيمي كوردستان وةستاون لة كرَيكارَيكةوة بؤ خاوةن سةرمايةيةك، هةمووي دووضـاري كَيشـةو تةنطةشـة    
بووةو ئةمة بارطرانيةكي قورسي لةسةر هاوواَلتيـاني هـةرَيمي كوردسـتان دروسـت كـردووة، هـةموو ئةمانـة        

مان ئةو بارودؤخة تَي ثةِرَينني، بة هةمان شَيوة ئةم تةنطذانةي لـة  وامان لَي دةكات ئَيمة بة يةك ريزي خؤ
ــةو تةنطة   ــة، ئ ــةوة هةي ــةرَيمي كوردستانيش ــةو    ذدةرةوةي ه ــةتي ئ ــنت، بةتايب ــةرمان دروس ــة دةوروب ــةي ل ان

رووداوانةي سةبارةت بة ثرسـي كـورد لـة هـةر يـةكَيك لـة ثارضـةكاني كوردسـتان دروسـت دةبَيـت، ئـةوةش            
ةوة هةية بة يةك ريزي تَيي ثةِرَينني لةناو هؤَلي ثةرلةمان، لة دةرةوةي هؤَلي ثةرلـةمان  ثَيويسيت ب ديسان

بةدَلنياييـةوة   ،هةموو ئةو بابةتانةي دةورووذَينرَين و دةبنة هؤي ثةرت كردنـي فراكسـيؤنةكاني ثةرلـةمان   
ئةطــةر وبَيــت، كاريطــةري لةســةر ئــةداي ثةرلــةمان دروســت دةبَيــت، ثةرلــةماني كوردســتان ئةطــةر دابــةش ب

فراكسيؤنةكاني دابةش ببَيت هيض كارَيكي لةبةر ناِروات، هيض فراكسيؤنَيك لة ثةرلةماني كوردستان زؤرينة 
، نيية، تا بتوانَيت بة تةنها خـؤي هـةموو بِريارةكـاني ثةرلـةمان تـَي ثـةِرَينَيت، بؤيـة دةركردنـي بِريارةكـان         

طــرتن و طفتوطــؤ كــردن  ار كــردن و لَيثرســينةوة و طــوَيثَيضــينةوة و ثرســيدةركردنــي ياســاكان، تةنانــةت لَي
، لةبةر ئةوةي ئَيستا حكومةتَيكي يةك ريزي نيشتمانيي هةية، هةر ديسانةوة ثَيويسـيت  يشلةطةَل حكومةت

بةوة هةية موِراعاتي يةكرت بكةين، يةكرت خبوَينينةوة، دذ بة يةكرت قسة نةكـةين، دذ بـة رةمزةكـاني يـةكرت     
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ة داخةوة لةم دوو، سـَي كؤبوونـةوةي رابـردوو دووبـارة بؤتـةوة، بةِراسـيت ئَيمـة تـا سـةر          قسة نةكةين، كة ب
ناتوانني بـةم شـَيوةية ئـةداي ثةرلـةمان و بةرنامـةي كـاري ثةرلـةمان بدةينـة دةسـت ميزاجـي تاكـة كـةس،             

راكسـيؤنةكان  نزيك بوونةوانةي كة لة نَيوان فهةر جارةو بة بيانوويةك ئةو لَيكناتوانني قةبوَلي بكةين كة 
هةية بؤ تَيثةِراندني هةندَيك ثرسي نيشتمانيي بكةينة قورباني تاكة كةسَيك دةيةوَيت بة ئارةزووي خـؤي  

لـة ئـةجنامي ئةمـة رةنطـة واي      ،دةبَيتةوةودانيشتنةكان بة راستةوخؤيي باَلوقسة بكات، بةتايبةتيش ئَيستا 
ةي كة ثَيويستة قسة بكـةن و، جـةوي نـاو ثةرلـةمان     كرد بَيت كة هةندَيك ثةرلةمانتار بيانةوَيت زياتر لةو

بــةو ئاراســتةيةدا بــِروات، بؤيــة بــة دَلنياييــةوة مومارةســةي ســةاَلحيةتي خؤمــان دةكــةين وةكــو دةســتةي     
سةرؤكايةتي، ضيرت ئةم بابةتانة ناهَيَلني بةو شَيوةية بِروات، ويستمان هَيـوري بكةينـةوة، بـةاَلم بةداخـةوة     

هيواداريشني لةمةوال هةر بابةتَيكي لةم شـَيوةيةي دَيتـة كايـةوة ئـةو تَيـك ضـرذانانة        بةو شَيوةية نةبوو و،
كردارة توندانةي دروست دةبن بةو شَيوةية ئةوةندةي تر ئـةو  لةماندا دروست نةبَيت، ئةو ثةرضةلةناو ثةر

ــةثيَ      ــةي هــةموومان ل ــةوةي كــة ئــةو ئاماجن ــةن زيــاتري دةكــةن و، دةبَيتــة هــؤي ئ ناوي بارطرذيانــةي كــة ه
كؤبووينةتةوة، كة بريتييـة لـةوةي ثَيكـةوة بـة يـةك ئـريادة هـةوَلي هَينانـة كايـةي بـارودؤخَيكي باشـرت بـؤ             
خةَلكي هةرَيمي كوردستان و، بؤ كورد لة هةر ضوار ثارضةكة، بةتايبـةتي ئَيسـتا ئَيمـة باسـي مةسـةلةيةكي      

ت و، رةنطـة تاكـة كةسـَيك، يـةك كـةس      نيشتمانيي دةكةين، كة باسي كؤبانَيية، ئةوةمان لة دةست دةردةضـيَ 
هةموو ئاراستةي ئيشةكةمان لة دةست وةربطرَيت، ئَيمة دواي ئةوةي كة قسةكاني ثةرلةمانتارمان بِري، كـة  
ئاطاداري دةكةينةوة بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلـةمان، سـةرؤكي ثةرلـةمان بـؤي هةيـة ئةنـدام ثةرلـةمان        

لـة بةرنامـةي كـار اليـداوة،     ة بةرنامةي كاري ثةرلةمان دةرضووة وك لئاطادار بكاتةوة لةوةي كة هةر قسةية
جاري دووةم كة ئاطاداري كردةوة ئؤتؤماتيكيةن لـة جـاري دووةمـدا ئاطـادار كردنـةوةي سـةرؤكي ثةرلـةمان        
دةبَيتــة هــؤي ســِرينةوةي قســةي ئةنــدامي ثةرلــةمان بــةثَيي ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةمان، ئَيســتاش كــَي     

 فةرموو كاك رابوون. قسةيةكي هةية؟
 
 

 بةِرَيز رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ئةمِرؤ دانيشتووين بؤ قسة كردني يةكَيك لة كَيشة هةرة طرنطةكاني ئةمِرؤي طةلةكةمان، كـة بابـةتي   
( رؤذة ئـةو شـارة   20ييـةكاني داعشـةوة، لـة كاتَيكـدا زيـاتر لـة )      اطةماِرؤ داني كؤبانَي لةاليةن هَيـزة بـةر بةر  

طةماِرؤ دراوةو خوَيين لَي دةضؤِرَي، رايةكي طشيت دروست بووة كة ئـةركي هَيـزة سياسـييةكاني كوردسـتانة،     
ئةطةر رةخنةو طازاندةيةكيشيان كة ثَيشـرت لـة يـةكرت هـةبووة، ئـةمِرؤ بـة جؤرَيـك ضـاوي لـَي بثؤشـني، بـؤ            

بكـةين، كـة بتـوانني هَيزةكـاني طةلةكـةمان بـة       يـةكَييت نةتـةوةيي و هـاودةنطي دروسـت     لـة  ئةوةي جؤرَيك 
هــةموو جــؤر و بــة هــةموو هَيــزة سياســي و حزبــة سياســييةكان كــؤ بكةينــةوة، بتــوانني رووبــةِرووي ئــةو    
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كــوردةوة رووبــةِروومان  كؤنــةكانيتةحديياتانــةي ئَيســتا ببينــةوة لةاليــةن هَيــزة بةربةرييــةكان و دوذمنــة 
دا خةَلكانَيك دانيشتنةكاني ثةرلةمان و طفتوطؤيـةكاني نـاو دةزطاكـاني    بؤتةوة، بةداخةوة لة بارودؤخَيكي وا

راطةياندن بة ئاراستةيةك جبووَلَينن، كة درزو كةَلَين خباتة نَيو هَيـزة سياسـييةكانةوة، مـن لَيـرةوة بـةناوي      
َيوةيةك شـ  فراكسيؤني طؤِرانةوة رايدةطةيةمن ئةو قسانةي كة بةِرَيز ثةرلةمانتار )انور قادر( كردي بة هـيض 

دةكـات، نـة طوزارشـت لـة فراكسـيؤني طـؤِران دةكـات، هـةر قسـةيةكيش لـةم            كؤبـانيَ  ؤخـي نة خزمـةت بـة د  
هةم ئةو قسانةي سةبارةت بة بةِرَيز  ،دانيشتنةو لة دانيشتنةكاني ثَيشوودا كراوةو بؤتة هؤي بريندار كردن

يندار كردووة، من خـؤم بـة قـووَلي داواي    مام جةالل كراون و هةم ئةو قسانةي كة ئةمِرؤ دَلي كةسانَيكي بر
 لَيبووردنيان لَي دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، دةطةِرَيينةوة بؤ طفتوطؤ كردن لةسةر بابةتي دانيشنت، بةَلَي خاتوو امنة فةرموو.
 سعيد:آمنة ذكر  بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بنةمايَي ئَيك ريزيا نيشتمانَي و ئَيـك طرتنـا يـا ئَيكَيتيـا نةتـةوا كـورد، سـةر وي بنـةمايَي ئـةز دخـواز            لسةر

دكةم، ضونكي ئاخافتيَن بةِرَيز كـاك انـور دةرةظـةي ئَيـك رَيزيـا نيشـتماني بـوو، تةشـهري كـرن تَيـدا هـةبوو،            
تيَن وي لـة ثرؤتؤكـؤَل بهَينـة سـِراندن،     ئاخافتيَن ويدا، ئةطةر بؤ راوةستانَي كؤبـوونَي داخـواز دكـةين ئاخـاف    

 بةِراست تةشهري كرني تَيدا هةبوو، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سـةرؤكي ثةرلـةماني لـةكاتي    يـةك/  ( لة ثةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان كـة دةَليـت:     59بةَلَي، بةثَيي ماددةي )
بـــةر دةرهـــةق بـــةو ئةندامانـــةي انـــةي خـــوارةوة دةطرَيتةئـــةو رَيكاربةســـتين دانيشـــتنةكاني ثةرلةمانـــدا 

سةرثَيضييةك ئةجنام دةدةن و دةبنة هؤي كار تَي كردن لة بةِرَيوةضووني دانيشتنةكان، يان قسةي نةشياوي 
بـري هَينانـةوةي   دوو/ ثةرلةمان، يان دةستةي سةرؤكايةتي، يان يةكَيك لة ئةندامةكاني دةركاند.بة دةرهةق 

ئةطةر ئةندامةكة ثاش بري هَينانةوة زَيدةِرؤيي كرد، سَي:  كاري دانيشتنةكة، ئةمةمان كرد.ئةندامةكة بة رَي
سةرؤك بؤي هةية ئاطاداري بكاتةوة، ئةم ئاطادارييـةش سـِرينةوةي قسـةكاني لـة كؤنـووس لـَي دةكةوَيتـةوة،        

 ةمان سِراوةتةوة.ئَيمة ئاطادارمان كردةوة، بؤية قسةكاني بةِرَيز )انور قادر( لة ثرؤتؤكؤَلي ثةرل
يي بـةو بابةتـة بَيـنني    دةضينةوة سةر بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان، تكا دةكةم با بةم شـَيوةية كؤتـا  

 فةرموو.كاك عومةر 
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ن جـةنابي كـاك رابـوون    ضؤ ،حةز دةكةم جةنابت طوَيمان لَي بطريت ،مببةخشة، تةنها شت لة ئيعالم هةبوو

هةردوو فراكسيؤن، ئَيمـةش هةسـت بـة هةَلةيـةكي ئيعالمـي دةكـةين       اواي لَيبووردني لة برادةران كرد، لة د
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ئَيمـة طوَيمـان لـَي بـوو لـة كـةناَلي        ،ثَيمان خؤشة بة جةنابيت بَلَيني، بةِرَيز ئامينة خان لة دةرةوة لة ئيعالم
مة نةخؤشي دةرووني هةية، ثَيم واية عوقدةيةكي دةروونـي هةيـة،   راطةياندن بة بةِرَيز كاك انوري طوت ئة

ــةِرَيز، وةك       ئةمــة بــؤ ئــيعالم ناخؤشــة، ثَيمــان خؤشــة وةاَلمــي ئامينــة خــان بدةينــةوة وةكــو خوشــكَيكي ب
ئينسانَيكي زؤر بةِرَيز ئـةويش لـةوة ثاشـطةز بَيتـةوة، ضـونكة ئـةو دكتـؤر نييـة بيسـةملَينَيت كـة كـاك انـور             

انور ئةندام ثةرلةمانة، ضؤن دةَلَيي طرَيي دةرووني هةية، تـةنها ئـةوة بـةناوي فراكسـيؤنةوة     نةخؤشة، كاك 
جةنابي كاك رابوون قسةي ئَيمةي كـردووة، بـةاَلم ئـةوةش هةَلةيةكـة بةسـةر ئَيمـةدا شـكايةوة، كـة ئامينـة          

 ، سوثاس.خامن بةرامبةر بة كاك انور كردي، ئةوةش ناكرَيت وةاَلمي هةَلة بة هةَلة بدةيتةوة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، زؤر سوثاس، خاتوو ئامينة فةرموو.
 سعيد: زكري ئامينةبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ن دكـةم،  دلسةر بنةمايَي كو روون كرنا كو فراكسيؤنا طؤِرانـدا ئـةز دخـوازي لَيبـوور     بةِرَيزان ثةرلةمانتاران.

ارضَيوةي ئاخافتيَن مة ضوارضَيوةي هةندَي دا بوو كو تةشهري لةاليـةن ديكـة هاتبيـت، دةرَي    ضونكي ئةو ضو
 يةك ريزي نيشتمانيي بوو، ئةز داخازي لَيبووردن دكةم لة فراكسيؤنا طؤِران مة بريندار كر، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةستخؤش، كاك شوان فةرموو.
 ن شَيخ امحد:بةِرَيز شوا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيشنيارَيكم هةية هةرضةندة لةوانةية لةسةرةتا هةموومان ثَيمان باش بوو كـة ثةخشـةكان راسـتةوخؤ    
بكرَيــت، بؤيــة مــن لَيــرةدا ثَيشــنيارَيك دةكــةم ئــةو ثةخشــانة بةِراســيت موشــكيلةي بــؤ ئَيمــةي ثةرلــةمانتار  

ر ئيشمان لةبةردةم داية دةمانةوَيت خزمةتي خةَلك و هـاوواَلتي بكـةين   دروست كردووة، ئَيمةي ثةرلةمانتا
لة دةرةوة رةنط بداتةوة، تةنها بؤ ئيعالم نـةبَيت، بؤيـة هةنـدَيك دانيشـنت هةيـة كـة       وبا بة فيعلي بيكةين 

ــيت       ــانة بةِراس ــةو ثةخش ــةم ئ ــةنابتان دةك ــة ج ــن داوا ل ــت، م ــت بَي ــةناودا دروس ــي ل زؤر زؤر زةرورييــةو باس
 ةوخؤ نةبَيت، دوايي لة دةرةوةي ثةرلةمان هةرضي هةية دةكرَيت قسةو باسي لةسةر بكات، سوثاس.راست

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كاك شوان سوثاس بؤ بةِرَيزت، بةاَلم ئةم ثرسة ثةيوةندي بة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمانةوة هةيـة، بـةثَيي   
ثةيِرةودا ئاماذةي ثَي دراوة ئَيمة دانيشتنةكان بكةينـة نهـَيين، لـة دةرةوةي     هةندَيك رَيكاري ثَيويست كة لة

ئــةوة بةِراســيت نــاتوانني دانيشــتنةكان بكةينــة نهــَيين، لــة كــاتي بــِريين ثــةيِرةودا طــةر بــة هــةر شــَيوةيةك   
ئايــا دانيشــتنةكان راســتةوخؤ  ؟ثةرلــةمان رَيــك بكــةوَيت لةســةري كــة دانيشــتنةكان ضــؤن ثــةخش بكرَيــت  

وةكو ئةوة كة لة هةندَيك  ،يان ثَينج دةقيقة دوا دةخرَيت كاتي ثةخش كردني دانيشتنةكان ؟ةطوازرَيتةوةد
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ثةرلةماني دنيادا هةية، بؤ ئةوةي هةندَيك بارودؤخي نةخوازراو لةناو ثةرلةمان دَيت بسِرَيتةوة، يـان هـةر   
ةنطـي لةسـةر بـدرَيت، بـةاَلم ئَيسـتا تـا       رَيطايةكي تـر كـة ثةرلـةمانتار دةيطرنـة بـةر ئـةو كاتـة دةتوانرَيـت د        

هةمواري ثةيِرةوي ناوخؤ، ئَيمة ثابةندين بـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان كـة بـةو شـَيوةية دانيشـتنةكان         
بةشــَيوةيةكي راســتةوخؤ ثــةخش دةكرَيــت، جطــة لــةو حاَلةتانــةي كــة ئةنــداماني ثةرلــةمان داوا دةكــةن و   

كردن لةسةر راثؤرتي شاندي ثةرلـةماني كوردسـتان سـةبارةت    وطؤدةنطدانةوة، دةضينةوة سةر طفتدةخرَيتة 
 بة سةردانيان بؤ كؤباني، بةِرَيز فرحان فةرموو.

 بةِرَيز فرحان جوهر قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كردن لةسةر كؤبانَي، بةاَلم بـة هـةر حـاَل    فكارمان هاتة فراندن دواي طفتوطؤئةمِرؤ بةداخةوة سيلسيلةي ئة

ضِر دةكةمةوة لةسةر ئةو بارودؤخةي ئةمِرؤ و ئةو كارةساتةي لة كؤبـانَي روو دةدات، بـة تةئكيـد    قسةكامن 
وةكو هاوكارامن تةئكيديان لَي كردةوة كة هيض جياوازييةكي نيية لةطةَل شةنطال و هةولَيرو  هةر شوَينَيكي 

الحةزاتانةي كة من كردم، هةست تر كة رووبةِرووي ئةم هَيِرشةي تريؤريستاني داعش بؤتةوة، بةاَلم لةو مو
دةكةم ئَيمة بارطراني بؤ خؤمـان دروسـت دةكـةين و لـة دةسـةاَلت و لـة ئيختيصاصـاتي خؤمـان دةردةضـني،          
بةداخةوة هيوادارم ثةرلةماني كوردستانيش وةكو ثةرلةماناتي عةرةبي لَي نةيةت بؤ قةزيـةي فةلةسـتيين،   

دةوَلةتيشـن، ئَيمـةش لـةوة     (22، ئـةوان ) ةسـتني نـةكردووة  و هيضيشيان بـؤ فةل هةر قسة دةكةن تائَيستا  كة
ناسـاندنيش  لـة  ، لةبـةر ئـةوةي   و تةنها قسة بَيت و هيض نةكرَيت هةمان رَيضكةو رَيي ئةوان بطرين دةضَيت

، تــا ئَيســتا ســةروةري ســوريا لةاليــةن  مول لةطــةَل دةوَلــةتي ســوريا دةكــات باســي عَيــراق كــرا، عَيــراق تــةعا 
، بؤيـة دان ثَيدانـةكان و مةسـةلةي ياسـاكان بـاس      وة، ثَيشَيلي سةروةري سوريا ناكـات دانراعَيراقةوة داني ثَي

ئةو مةنتيقانة بكرَيـت   ي زاتيكران، بةاَلم هيض مانعَيك لةوة نيية تةعامولَيكي سياسي، فةني لةطةَل ئيدارة
ؤر دروسـت ناكـات، ئةمانـة ز   بَيت هيض طرفتَيكي سياسي و ياساييش وا ثَيم ت لَيرة،و نوَينةرايةتيشيان هةبَي

وتةفيق بووين لةسةر ئةوة، لةاليـةكي تـريش هاوكـاري بـؤ ئاوارةكـان زيـاد       لة جَيي خؤي دان و هةموومان م
بكرَيت، دوَييَن ديتتان بـةهؤي ئـةو يـةك ريزيـةي كوردسـتانةوة برادةرانـي ثةيـةدةش رايانطةيانـد كـة ئـةم           

هاوكـاري لةسـةر داواي سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان       ،درَيتزمانةي لةاليةن هاوثةنانانةوة لة كؤبانَيةوة دة
بووة، كة ئةمة ساَلَيكي زؤر زؤر طرنطة، ئَيستا واي لَيهاتووة لَيدانة هةواييةكاني هاوثـةنانان لـة كؤبـانَي بـة     

، ئةمـة خـاَلَيكي زؤر ئيجابيـة، هـةروةها ئيعتريافيشـيان بـةوة       لةطـةَل هَيزةكـاني ئـةوَي دةكرَيـت     هةماهةنطي
هاوكاريش طةيشتؤتة ئةوَي، ئةم دةنطؤية واي كرد ثةرلةماني توركياش بَيتة سةر خةت و ثرسيار لـة   كردو

رةئيس وزةراي خؤي بكات ضؤن و بة   رَيطايةك هاوكاري طةيشتؤتة كؤبانَي؟ دةبَيت بؤمان روون بكةنةوة، 
رووبــةِرووي مةئســات  كةواتــة هــةموو ئةمانــة جَيطــاي دَلخؤشــيية، ميللــةتي كــورد لــة هــةموو شــوَينَيك كــة  

بةاَلم دةبَيت ئةمـة بـزانني، ئَيمـة    لةوة ناكات،  دةبَيتةوة هةموومان هاوكارو هاوسؤزين بة تةئكيد كةس سَل
لـة ضوارضـَيوةي دةوَلةتَيكــداين كـة عَيراقـة، ئةوانــةش لـة ضوارضـَيوةي دةوَلةتَيكــدان كـة سـورياية، هــةموو         
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نوورانة بة رةمسي دةناسَينَيت، ئةمة رةئي خؤمة، من مةعاهدي دةولي و هةموو موجتةمةعي دةولي ئةو س
ئَيرة بة كوردستاني عَيراق دةزامن و ئـةوَيش بـة كوردسـتاني سـوريا دةزامن، دووبـارةي دةكةمـةوة نـة رةئـي         
ــةو           ــة ل ــنم، بؤي ــن واي دةبي ــةاَلم م ــابينن، ب ــةوان وا ن ــةوةي ئ ــةر ئ ــيؤنة، لةب ــي فراكس ــة رةئ ــة، ن حزبةكةم

دةبَيت رَيز لةو سـنوورانة بطـرين، بـؤ ئـةوةي تـةنها يـةك شـت ثَيويسـتة بـؤ ئـةوان           ضوارضَيوةيةدا ثَيمواية 
بكرَيت كـة واي لـَي بكـةين ئـةو كرانـةوةي لـة هـةرَيمي كوردسـتان واي كـرد هاوثـةنانان موعجيـب بـن بـة              

بـاش  دةسةاَلتي كوردي لَيرة، بةو ثَيكـةوة ذيـان و دنـوكراتي و رةئـي ئـازاد، ثةرلـةماني كوردسـتان رؤَلَيكـي         
نسـيثةكاني  ةببينَيت لـةو ئيـدارة خؤجَييانـةي كـة دانـراون لـة خؤرئـاوا، ئـةوانيش يـةكرت قـةبوَل بكـةن، ثر           

لةبـةر ئـةوةي كـورد هـيض حـةلَيكي تـري        دنوكراتي قووَلرت بكةن، بؤ ئةوةي هاوثـةنانان هاوكاريـان بكـةن،   
ن ثـَي ناثارَيزرَيـت، ئةمـة واقيعَيكـة     نةماوة، جطة لةوةي ئةطةر لةاليةن هاوثةنانانـةوة نـةثارَيزرَيني خؤمـا   

ئةم ميللةتة لة سةدةي رابردوو بة درَيذايي سةد سـاَلي رابـردوو هـةر قوربانييـة، هـةموو كاتَيـك كـة لَيمـان         
ــةلي          ــو ط ــةك، وةك ــو نةتةوةي ــان وةك ــان، وجودم ــةرنا بوومن ــت، ئةط ــَيك مبانثارَيزَي ــت كةس ــةومَيت دةبَي دةق

ــةموو ثَيكهاتةكانييــةوة  ــي    كوردســتان بــة ه ــةمِرؤ كؤمــةَلطاي دةول ــةوةي واي كــردووة ئ كةوتؤتــة خةتــةر، ئ
ئةو ثَيكـةوة ذيـان و ئـةم رَيـز لـة يـةك طرتنةيـة، طـرنط ئةوةيـة ثةرلـةماني كوردسـتان             ،بةهانامانةوة بَيت

بـووني  نيشَيت و بؤيان شةرح بكـات، كـة   لةوَيش ئةم ثةرلةمانة قووَل بكاتةوة لةطةَل ئةحزابةكاني ئةوان دا
يوةســتة بــة هاوكــاري كؤمــةَلطاي نَيودةوَلــةتي، فيعلــةن ئةطــةر كؤمــةَلطاي نَيودةوَلــةتي هاريكــاري  ئَيــوةش ثة

كؤبانَي نةكردبا، ئةمِرؤ راستة كؤباني بـارودؤخي سـةختة، بـةاَلم لةوانةيـة دة رؤذ، ثـازدة رؤذ ثـَيش ئَيسـتا        
طة ئَيمة موِراعاتي كؤمـةَلطاي  دةدات، بؤية زؤر طرنيكؤبانَي تةواو دةبوو، هةمووي كارةساتَيكي مرؤييش روو

نَيودةوَلةتي بكةين، ئةمانةش ضيان لة ئَيمـة قةبووَلـة؟ ئـةوان كـورد دةبيـنن بـة ميللـةتَيكي لَيبـووردة، بـة          
كةواتة ئةمة لة هةر  ، ةكاني ئةمِرؤي دنياي نوَي ئاشنادةوَلةتيينسيثة نَيوةميللةتَيكي دنوكراختواز، بة ثةر

، بؤيـة  بة تةئكيد ئةوان زياتر دَينة خـةت هةر حزبَيكي كوردي قووَل ببَيتةوة ثارضةيةكي كوردستان، لةناو 
ئَيمــة نةبينــة هــؤي ئــةوةي ملماَلنــَي لــةنَيوان ئةحزابــةكاني ئــةوان دروســت بكــةين، طــرنط ئةوةيــة ئــةوان  

بـة   ، راستة كورد موقاوةمةي كـردووة، ةتَيبطةن، بةَلَي بة دةست و تواناي خؤمان كورد بةِراسيت ئيسثات بوو
تةئكيديش شـةِروانان لـةوَي جَيطـةي تةقـديرن، بةِراسـيت هـةتا هـةموو دنيـاي غـةربي ثَيـي موعجيبـة، بـة             

لـي لـة كؤبـانَي    ةوثَيشمةرطة، بةاَلم لةطـةَل ئةوةشـدا لَيمـان تَيـك نةضـَيت كـة ئةطـةر هاوثـةنانان، دةعمـي د         
ريسـتيانة وةكـو ثَيويسـت بـةرطري     نةبَيت و لَيرةش نـةبَيت، كـورد نةيـدةتواني بةرامبـةر ئـةو هَيِرشـة تريؤ      

بكات، بؤية ضؤن ئَيمة دةتوانني ئةم زةرباتانة، يان ئةم هاوثةنانيةتة، يان سؤزي كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي بة 
َينني، بةِراسيت قووَل كردنةوةي ئةو ثرةنسيثانةية كة باسم كرد سةردةمي حزبي قائيد نةماوة، جا بدةست 

ت، شةهيدت دابَيـت، ئـةمِرؤ لـة دنيـاي نـوَي ئـةم ثرةنسـيثانة وةرنـاطريَين،         تؤ شةرعيةتي شؤِرشطرِييت هةبَي
تةنها و تةنها ثَيكةوة ذيان و دنوكراتيةت نـةبَيت، طرنطـة ثةرلـةماني كوردسـتان، سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني       
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ــة عامانــة ديــار بكــات و لةســةري ئــيش بكــات  كوردســتان لةطــةَل اليةنــ ، بــؤ ئــةوةي ة سياســييةكان ئــةم هَيَل
 سوثاس. ،وثةناني نَيو دةوَلةتي رؤذئاوا كة دنياي مؤدَيرنة، دنياي دنوكراتيية بة هانايةوة بضَيتها

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .3:30زؤر سوثاس، دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين تا كاتذمَير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين سَييةم
 

 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةر
كـة بـةردةوام    ،بة ناوى خواى طةورة و ميهرةبـان، دانيشـتنةكةمان بـة نـاوى طـة  كوردسـتانةوة دةكةينـةوة       

كردنى راثؤرتى شاندى ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة سةردانيان بؤ كؤبـانى،  َيدا لةسةر طفتوطؤدةبني تي
قسة دةكةن زؤر بة كورتى ثةيامةكانيان بطةيـةنن،   داوا لة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةكةين كة ماون و
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ى دانيشـتنةكة بـة بِريارَيـك دةربضـني، بـةِرَيزان      اضونكة زؤربـةى قسـةكان كـران، بـؤ ئـةوةى بتـوانني لـة دو       
 ةمان بؤ كؤبانى با بَينةوة سةر منةسة، كاك صاَلح فةرموو.ئةندامانى شاندى ثةرل

 بةِرَيز صاَلح فةقَى امحد:
 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى 

روونكردنةوةيةك لةسةر ئةو راثؤرتةى كة نووسراوة ئةنـدامانى  : بة كورتى ضةند ثَيشنيارَيكم هةبوو، يةك
اليةنـةى كـة ثةيـةدة تؤمـةتبار دةكـةن كـة        (11)ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى كوردى سوريا، واتة ئـةو  

ئايـا وةَلـامى ثةيـةدة ضـيية؟      ،ةيةدةشى تَيدا بايـة طواية رَيطةيان ثَينةداوة، دةبواية لة راثؤرتةكةدا وةَلامى ث
لـة  و،  دةكـات  وةك هةموومشان دةزانني لةسةر ئةمرى واقيع ديارة كَى داكؤكى لة كؤبانَى و كانتؤنةكانى تـر 

راوة كة تةنيا يـةك شةِرظانانيشـيان نييـة، بؤيـة ثَيويسـتة هـةم ثةيـةدة وةك اليـةنى         كراثؤرتةكةشدا ئاماذة 
لةطـةَل ئةوةشـدا هـةوَلى     ى دا بكرَيـت، لةطـةلَ  يمة و سيمبؤ  بةرخودان موعامةلةةقاوسةرةكى و رةمزى مو

ة نَيوانيــان هةيــة هــةوَلى  اليةنــة بــدرَى بــؤ ئــةوةى ئــةو ناكؤكييــةى لــ   (11)يــةكِرَيزى ثةيــةدة لةطــةَل ئــةو  
مى رَيثَيشــنيار دةكــةم كؤبوونةوةيــةكى هةرســَى ســةرؤكايةتييةكةى هــة     كردنيان بــدرَيت. دوو: ضارةســةر

مةبةســتى ثَيداضــوونةوة بــة سياســةتى هــةرَيمى كوردســتان و توركيــا لةســةر  كوردســتان ئــةجنام بــدرَيت بة
وردانى بـاكوور و رؤذئـاوا،   بةلةبةر ضاو طرتنـى مافـةكانى كـ    ،الةردووبنةماى بةرذةوةندى هاوبةشى نَيوان ه

كى ديبلؤماسـى و سياسـى   َلَيداواكـارم ثةرلـةمان و هـةر دوو سـةرؤكايةتييةكةى هـةرَيم هـةموو هـةو        سَييةم:
كةس لة اليةن توركيا بـة   (220)كة  ،اوةلة راثؤرتةكة ئاماذةيان ثَيد بؤ ئةوةى بةِرَيزانى شاندةكةخبةنةطةِر، 

هـةموو  ؟ ثَيويسـتة  بـةر وةتةمانى هةبوونى ناويان دةستطري كراون، نازامن تـا ضـةند ئـةو رَيوشـوَينانة طريا    وط
هـةم لـة اليـةكى تـر ئةطـةر ئـازاد        ،هـةم لـة اليـةك سـةالمةتى ذيانيـان و     رَيطةيةك بطرَيتـة بـةر، بـؤ ئـةوةى     

ديـارة ضـاوى    ،نةكرابن هةوَلى ئازادكردنيان بـدرَيت، خـاَلَيكى تـر، لةسـةر كانتؤنـةكانى رؤذئـاواى كوردسـتان       
لـة هـةرَيمى كوردسـتانيش     ،ئومَيديان لة هةموو حكومةت و دةوَلةتَيكى تر زياتر لة هـةرَيمى كوردسـتانة و  

 ،هةم لة اليةك بؤ كردنةوةى نوَينةرايةتى لة هـةرَيمى كوردسـتان و   ة ضاويان لةسةر ثةرلةمانةكةيةتى،اردي
بؤ موعامةلة كردن لةطةأل كانتؤنـةكانى رؤذئـاوا لـة دوو روويـةوة، روويـةكيان ئَيمـة راسـتةوخؤ نوَينـةارنى         

ة هـةم شـةقام و كؤمـةَلانى خـةَلكى     هةَلبذَيردراوى خةَلكى كوردستان و كؤمةَلانى خـةَلكى كوردسـتانني، بؤيـ   
لة اليةكى تريشةوة ديارة رؤذئـاوا بـة خؤشـيان ئـةم داوايـةيان       ،كوردستان بة طشتى ئةو داوايةمان لَيدةكةن

مى لةطـةَل  هةية، ئةمةش جَيطةى تةقديرة كة ئَيستا كؤدةنطييةك هةية بؤ ئةوةى كـة موعامةلةيـةكى فـةر   
لـة اليـةكى تـريش     ،ئـةو ئـةمرى واقيعـة كـة هةيـة بضةسـثَيندرَيت       هةم هةوَلبـدرَيت  ئةم كانتؤنانة بكرَيت،

هةموو ئةو هاوكارييانةى كة لة تواناى حكومةتى  هةرَيمى كوردستانة، هاوكارييان بكات و هةوَل بدرَيت لة 
بـؤ ئـةوةى بتـوانني لـة رَيطـةى       ،ئاستى نَيودةوَلةتى و لة ئاسـتى وَلاتـانى ئـةوروثى و دراوسـَى ضـى ئـةكرَيت      

 ،ى كوردستان و حكومةتةكـةى ئةطـةر نـةتوانَيت دةعمـى ضـةك و تةقةمـةنى و ئيمكانيـاتى بـؤ بكـات         هةرَيم
 بتوانني ئةو راية لة نةتةوةيةكطرتووةكان و وَلاتان بةو ئةركة هةَلسن، زؤر سوثاس. 
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. ناظمزؤر سوثاس، بةِرَيز كاك 

 ري حممد:كب ناظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةكـةين  ى ئَيمة بؤ قسةكردن جَيى نيطةرانييـة، حةز راستى تاخري بوون، بةثَيش ئةوةى بضمة سةر بابةتةكة
ســكرتَيرى ثةرلــةمان كاتَيــك كــة ناوةكــان دةنووســَيت لــة دواوةش دةســت ثَيبكــات بــؤ ئــةوةى ئةوةنــدة دوا    

ــوثاس.  ــة قســةكردندا، زؤر س ــةِرَي نةكــةوين ل ــةمانى    :زانب ــاندى ثةرل ــدامانى ش ــى ئةن ــى و سوثاس دةستخؤش
كوردستان دةكةين و ثَييان دةَلَيني مانـدوو نـةبن، دةمـةوَى لَيـرة سـَلاو و ريَِـز بـؤ كـةس و كـارى سـةربةرزى           

سَلاو و ِرَيز بؤ خؤراطرى و  ،شةهيدان هةر لة جةلةوالوة هةتا كؤبانَى، بؤ شةهيدانى خؤثيشاندانى باكوور و
تى جوامَيرانةى رؤذهةَلاتى كوردستان، هيوادارين ئـةم كؤبوونةوةيـة دةرئـةجنامى باشـى هـةبَيت لـة       هةَلوَيس

بةرذةوةندى كؤبانَى و خةَلكى رؤذئاوا دا بَيت، كؤبانَى نةكرَيتـة سـفرةيةكى ضـةورى موزايـدات و ملمالنَيـى      
موهابـادة و موهابـاديش دياربـةكرة،    سياسى، لَيرةوة دةَلَيم هةولَير كؤبانَيية و كؤبـانَيش هـةولَيرة، هـةولَير    

هةرضةندة قسةكان زؤر كراوة، ثشتطريى لة زؤربةى قسةكانى هةظاَلانى بةِرَيز دةكةم، بةَلام دةمـةوَى ضـةند   
ثَيشـنيار دةكـةم ثةرلـةمانى كوردسـتان بـة      : يةكـةم  ،ثَيشنيارَيك خبةمة ثاَل ثَيشنيارةكانى شـاندى ثةرلـةمان  

ِرَيزى ناومـاَلى كـورد   ةرَيمى كوردستان هةوَل بدات بؤ يةكخستنةوةى يـةك هةماهةنطى لةطةَل سةرؤكايةتى ه
لة ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشنيار دةكةم هةموو ئةو اليةن و كةسايةتى و هاوثةنانةكان  لة رؤذئاوا. دوو:

لـة  هـةم لـة باشـوور هـةم لـة رؤذئـاوا، بـؤ هاوكـارى كـردن           ،سوثاس بكرَين كة هاوكارى كوردستانيان كردووة
ثَيشنيارَيكى تر كة هاوكـارى رؤذئـاوا   سَي: رووى مرؤيى و سةربازى و هةَلوَيست و لة رووى ديبلؤماسيشةوة، 

بة رةزامةندى هةموو اليةنة سياسييةكان بَيت  شبكرَيت بة تايبةتى طة  رؤذئاوا، شَيوازى هاوكاريكردنةكة
ئةوةيـة كـة دةبيـنم زؤربـةى ئةنـدام      : ميانبةِرَيزان دوو موالحةزةشـم هةيـة، يةكـة    .لة رؤذئاواى كوردستان

ئَيمة سَى دةسةَلاتى جياوازمـان لـة هـةرَيمى كوردسـتان هةيـة، هةريـةك        ةن،دةك يثةرلةمانة بةِرَيزةكان باس
ــان         ــةت ي ــةرؤكايةتى حكوم ــان س ــةرَيم ي ــةرؤكايةتى ه ــة س ــك ك ــات، كاتَي ــؤى دةك ــةَلاتى خ ــةى دةس مومارةس

هةقيقـةت ئةمـة    ،َيت   لة رووى ثةيوةنـدى يـان ديبلؤماسـى بَيـت    ثةرلةمانى كوردستان بة كارَيك هةَلدةست
هةر كاتَيك حكومـةت يـان سـةرؤكايةتى هـةرَيم يـان هـةر        دنى دةسةَلاتى خؤيةتى، نةك ئةوةيمومارةسةكر

دةسةَلاتَيكى تر كة بة ئةركى خؤى هةَلدةسـتَيت، هـةظاالنى ئَيمـة زؤرجـار طوَيمـان لَيـدةبَيت كـة بانطهَيشـت         
ونكردنــةوة، كةضــى ئةمــة مومارةســةكردنى دةســةَلاتى خؤيانــة، موالحةزةيــةكى تــر دةمــةوَى  بكــرَين بــؤ رو

 ،دوَينَى ئيشـارةتى ثَيـدا دةربـارةى دةروازةى سـَيماَلكا    ( كاك ايوب(ئاماذةى ثَيبدةم هةر ضةندة براى بةِرَيزم 
لةسةر ئةم بابةتـة دوان  دووبارة ضةند ئةندام ثةرلةمانَيك طوَيم لَيبوو  )كاك ايوب(كة دواى روونكردنةوى 

دةروازةى سَيماَلكا بة فةرمى تةعامول ناكات لةطةَل رؤذئاوا،  ،و قسةيان كرد كة دةروازةى سَيماَلكا داخراوة و
هــةم لــة رووى   ،ئَيمــة ضــووينة ئــةوَى هــةموو ئــةوةى بــة ضــاوى خؤمــان ديــت هــةم لــة رووى تيجارييــةوة  
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روازةكــة كــراوة بــوو، ئــةو طرفتــةى كــة لــةوَى هــةبوو  دة ،طرفتَيــك نــةبوو ووهاتوضــؤى مرؤييــةوة هــيض طري
بـةس ئـةم بابةتـة زؤر دووبـارة بـووةوة كـة ثةيوةنـدى بـة بةرثرسـى كؤمـةَلطاى            ،نةمانويست باسـى بكـةين  

لـةو   خـةَلكى كؤبـانىَ   يعائيلـة  (25)طريوطرفتةكـة ئـةوة بـوو     ،لةطةَل ئةو بةرى قسةيان كرد هةبوو، سَيماَلكا
ازةى ئةوبــةر داخَلــى باشــوورى كوردســتان بــن، ئــةوال رَيطايــان دةطــرت و نــةيان  لــة دةروكــة كاتــدا هــاتبوون 

كة خةَلكى خَيزانى رؤذئاوا دةربـازى باشـوورى كوردسـتان بـن، ئـةوةش موبـةرةرى خؤيـان هَينـا و          شتدةهَي
دةيانطؤت ئةطةر ئَيمة رَيطـة بـةو خةَلكـة بـدةين لةوانةيـة خـةَلكى جـةزيرة و عـةفرينيش دةسـت بـة كـؤ             

دا دةمةوَى ئاماذة بـة شـتَيك بكـةم ئةطـةر     لة كؤتاييبكةن و بةرةو باشوورى كوردستان بَين، بةِرَيزان، كردن 
ساَل بةر لة ئَيستا تاكو ئَيسـتا دةبيـنني ضـةندين دةرفـةتى مَيـذوويى بـؤ طـة          (500)َيينةوة بؤ مَيذوو بطةِر

ة زَيرينانة وةربطرن، هةظاَلان ئَيمة دةبَى كورد رةخساوة، بةَلام وةكو ثَيويست نةيانتوانيوة سوود لةم دةرفةت
مانى تَيدا نيية كة يةكَيك لة فاكتةرة هةرة سةرةكييةكانى نةبوونى وطَيزى ناو ماَلى كورد بثارَيزين و، يةكِر

 دةوَلةت بؤ طة  كوردستان ئةوةبووة كة يةكِرَيزى ناوماَلى كورد لة ئاستى ثَيويست نةبووة، زؤر سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف

 َيز د.شَيركؤ فةرموو.زؤر سوثاس، بةِر
 :مصطفىبةِرَيز د.شَيركؤ جودت 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةكامن كران، نامةوَى كاتةكة بطرم، سوثاس.قس

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 وثاس، بةِرَيز عباس غزا  فةرموو.زؤر س

 زا  مريخان:بةِرَيز عباس غ
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ســةرةتا ســةرى رَيــز و نــةوازش بــؤ شــةهيدان و قوربانيــانى كوردســتان لــة جةلــةوال تــا شــنطا  زامــدار، بــؤ   
استى ِرقةرةتةثةى طةرمسَيرى بريندار، بةسةرى رَيز و نةوازشيش بؤ شةهيدانى تريؤرى  ،خؤراطرى كؤبانَي

يـةكِرَيزى كـورد لـة سـَى خاَلـب       ،مى كوردسـتان و رؤذئـاواى كوردسـتان و   زؤر باس كرا، باسى يةكِرَيزى هـةريَ 
بضـنة بـوارى جَيبـةجَى كردنـةوة و     سةرةكى بوون، بؤية ئَيستا دةبَى هةنـدَى قسـة بكـةين كـة عةمـة  بـن،       

ئاسانى قسة بكةين تةنها نةزةرى نةبَيت، لة باشوورى كوردستان جَيطاى خوشلاَليية اليةنـة سياسـييةكان   بة
موو اليةك كة باسى دةكةين لة ضـةند رؤذى رابـردوودا ضـةند كؤبوونةوةيـةك لـة سـلَيمانى و هـةولَير        و هة

باسى يةكِرَيزى كرا،  با ئَيمةى ثةرلـةمانتاران و ثةرلـةمانى كوردسـتان و هانيـان بـدةين لةسـةر ئـةم        وكران 
يان دابنيشــن، ئةطــةر لــةم ئةطــةر سـةرؤكايةتى ثةرلــةمانيش ثَيــى بــاش بـوو لةطــةلَ   ،رَيـِرةوة درَيــذة ثَيبــدةن 

هةَلوَيستةيان درَيذة ثَيبدةن ثشتطريييان َ  دةكـةين و مـةجاليان نـادةينَى لـة يـةكِرَيزى بـةرةو دواوة بضـن،        
( حــاجى كــاروان)جَى كــردن و بــة خوشــلاَليةوة دةَلــَيم، َيكى باشــة و ضــووةتة بــوارى جــَى بــةئةمــة هــةنطاو
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 (خـان  بَيطةرد)كؤبانيش دَينت ثشتطريى دةكةين، بةَلام لة  ،وارة وبابةتَيكى ورووذاند كة دهؤك ثِربووة لة ئا
جَى كـردن و دةستخؤشـيان لَيدةكـةين، سـةبارةت بـة      انى دوَينَى ضووةتة بوارى جَى بةباسى كرد كة لة سلَيم

رؤذئـاوا دان بـة كانتؤنـةكانى رؤذئـاوا دابنـَيني كـة ئةمــة بابـةتَيك بـووة زؤر قسـةى لةسـةر كـراوة، ئَيمــةش            
ئــةويش  ،ئةطــةر لــَيم قــةبوول بكــةندةكــةم ســيغةية ئــةو  يمــن ثَيشــنيارت بــة خؤشــلالييةوة بَلــَيني، دةبَيــ

ليذنـة سـةردانى كؤبـانَى كـردووة و هـةموو       هـةردوو  ةى كة لة راثؤرتى هاوبةشدائةمةية، ئَيستا ئةو اليةنان
ة هـةرَيمى كوردسـتان لـة    اليةك تةئكيدى دةكةنةوة، دان بة كـانتؤن دابنـَيني و هـةموو اليةنـةكان ئـةمِرؤ لـ      

كؤبوونةوةدان، ثَيشنيار بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم هةر ئةو ليذنةى كة لةسةر مينةسةكة دانيشتوون 
، ئَيمــةش بــا بضــن لةطــةَليان دابنيشــن و هانيــان بــدةن بــا ئــةوان بــؤ خؤيــان ســيغةيةكى هاوبــةش ببيــنن و   

لــة بةرذةوةنــدى كــورد و كوردســتانة و ياســاو  انى كوردســتانيان بكــةين، ئــةو ســيغةى كــة  دةعــوةتى ثارلــةم
لةطـةَليان   مـة ئـةو سـيغةيةى كـة ئَيسـتا لَيرةيـة،      بـا لـة ضـةند رؤذى داهـاتوودا ئيَ     ،رَيساكان رَيطةى ثَيـدةدات 

دابنيشني و طفتوطؤ بكةن ئةو سيغة بؤ ئةوان بهَيَلينةوة، ئَيمة هةر دانثَيدانانَيك دابنَيني بة رؤذئـاوا دةبـَى   
يي لةطةَلدا بَيت نة تةنها كانتؤنى كؤبانَى و جزيرَى، ئةمة ثَيشنيارى منة، بة بَى كوردستان وشةى كوردستان

، بـراى  ةناوخؤ دا ئـازاد اتة، خاكة، نيشتمانة، بةَلام لـة ئَيمة دان بة هيض شتَيك دانانَيني، ضونكة كوردستان وَل
 ن ئةو ثَيشنيارة وا تةعديل دةكـةم. ام مئةم بابةتةى ورووذاند مَيواندارييان دةكةين، بةَل (د.فرست)بةِرَيزم 

باسى كرد ناوضةى دذة فِرين كة توركيا ثَيشنيارى  (د. حممد على)سةبارةت بةو ثرسيارةى كة براى بةِرَيزم 
ئَيمـة دةبـَى بـزانني لـة      ،ضوونة وةَلامةكـةم بـةو شـَيوةية دةبَيـت    ئةو بؤ كردووة يان هةركةسَيكى تر، من بؤ

فِرين بوو بة هؤكارَيك بؤ ئةوةى بتوانني ئةمِرؤكة ئةم كيانة بَينني، ئةطةر لةبةر  ناوضةى دذة (1991)ساَلى 
هةدةفن بـؤ ئـةوةى كـة جينؤسـايد بكـرَين، لـة        ،ئةوةى رؤذئاوا نةتةوة و ئاين و ئاينزاكانى تريشى تَيدانة و

ذة فـِرين وةك  ذَير ضاودَيرى نةتةوة يـةكطرتووةكان بـا رؤذئـاواى كوردسـتانيش بكرَيتـة ناوضـةيةكى تـرى د       
بـؤ رؤذئـاواى كوردسـتانيش وابـزامن لـة رووى       ،، بؤ ئـةوةى ببَيتـة دانثَيـدانانَيكى نَيونةتـةوةيى    (688)قرارى 

ئـةوةى تـر زؤر    حاَلةتةشـدا اليـةنَيكى تـريش دَيـت.     نةتةوة يةكطرتووةكان دانثَيدانانَيكى بـاش دةبَيـت، لـةم   
كــوِر و كضــانةى كــورد لــة هــةر ضــوار ثارضــةى  مــن دةستخؤشــى لــةو خــةَلك و ،باســى خؤثيشــاندانةكان كــرا

ــةموو        ــة ه ــتطريى ل ــؤ ثش ــردووة ب ــاندانيان ك ــة خؤثيش ــةم ك ــدةران دةك ــة هةن ــةَلك ل ــةموو خ ــتان و ه كوردس
ناوضةكان، بةَلام دةبَى ئةوةش بزانني خؤثَيشاندانةكانيش دةبَيت شارستانى بن و هَيمن بن، بةداخةوة ئَيمة 

ة، بؤ منوونة، هةمان وةفدى ثةرلةمان كة سةردانيان كرد و وَينةكانيان ضةند دياردةيةكى ناشريينمان بينيو
ئةطةر برايامنان ئةندام ثةرلةمانةكانى باكوور لةطةَليان نةبووانة سةيارةكةى ئةوانيش هةر وةكو  ،ثَيشاندان

ــةالماردان و   ــةر ث ــؤ دةكةوتنــة ب ــة دؤ  ،خــةَلكى زاخ ــات وخــئةمــة خزمــةت ب ــورد ناك ــة  دةبــَي ى ك ــان ل خؤم
ــاندانةك  تون ــة خؤثيش ــةولَير ل ــة ه ــارَيزين، ل ــتطرييني دؤتيــذى بث ــةموومان ثش ــنني ان بةداخــةوة كــة ه ، دةبي

دةبَى لةو توندؤتيذيانة بثرسني، خؤثيشاندانةكامنان  ،رؤذنامةنووسان و ثؤليسانيشمان دةكةونة بةر شاَلاو و
ضـووتة ضوارضـرا، ئةمِرؤكـةش    بةرةو ئاراستةيةكى حزبى دةضن، ئاَلاى كوردستان كة لة ئاراراتـةوة هـاتووة   
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 ولةسةر ئةم باَلةخانةية كة مةرجةعى ياسادانانى كوردستانة، با هةموومان بيكةين بة ئاماجنَيـك بـؤ هـةمو   
رَيثَيوانَيكى نةتةوةيى و لة ذَيريشى خةبات بكةين بؤ ئةوةى هةست و سؤزى خةَلكاني خؤمان و دنؤشـيان  

، لة اليةكى بة سروودى نةتةوايةتييةكانيةوة دةثارَيزَيت و ،ستانيةكِرَيزى كورديش بة ئاَلاى كورد ،بكةين و
ئةوةى دةمةوَى باسى بكةم ثةيوةندى و هةوَلى ديبلؤماسى و وةفد و نوَينةرةكانيان كة زؤر باس كـرا  ترةوة 

ئَيمـةى كـورد زؤر باسـى ئـةوةمان كـرد دونيـا بـة ثَيكـةوةذيانى ئـاين و           ،جَيطاى بايةخ و تَيِروانينَيكى باشـن 
ئَيمة  ،با ئَيمة وةفدةكامنان دوور لة فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان بؤ شوَينةكان رةوانة بكةين ،ئاينزاكان دادةنَى

 ،ن تَيدايـة، ئاشـوورمان تَيدايـة   ضةند نةتةوةين، لةناو ئةم ئةنـدام ثةرلةمانانـة كوردمـان تَيدايـة، توركمامنـا     
وةفـدَيكمان بضـَيت رةنطدانـةوةى    بةَلكو  ،َيكةوة ذياننيدامان تَيداية، نةَلَيني ئَيمة كوردستان ناوضةيةكى ثكل

ئةوانة بكاتن بؤ ئةوةى زياتر دونيا بزانَيت كة ئَيمـة ثَيكـةوة و تـةباو و  تـةفاهوم و ذيامنـان هةيـة، ضـةند        
بـة كؤبـانَى و بـةرطرى لَيبكـةين و خزمـةتى ئـاوارة بكـةين، دةبَيـت          ،بايةخ هةية طرنطـى بـة ئـةمِرؤ بـدةين    

ة قةزييةيةكة ئةمِرؤ لة بةرةيةكى سةركةوتووداينة، دونيا هاوكارمانة و لةطةَلمانداية، دةبَى بزانني كة ئةم
لة بوارى رؤشنبريى و هونةريشةوة نةهَيَلني ئةم دياردةية لة طوَيى دونيا و جيهان دابرِبَيت بة مؤسيقا بَيت، 

... ..قةرةتةثـة بكـةين بـة  ئـةفالم و    ن و بة شانؤ بَيت، بة فيلم بَيت، كارةسـاتى شـنطال و كؤبـانَى و طـةرميا    
ــد، ــةمانتار     هت ــةى ثةرل ــتة ئَيم ــدا ثَيويس ــة كؤتايش ــَيكى     انل ــوردين، سوثاس ــةوةى واقيعــى ك ــة رةنطدان يش ك

ــةين  ــةرَيم بكـ ــةرؤكايةتى هـ ــةركردايةتى و سـ ــؤ     ،سـ ــى بـ ــة دةقيقـ ــانَى زؤر بـ ــة كؤبـ ــةكانيان لـ ــة مةوقيعـ كـ
بةى ئةوان كة لة تريؤريستان و داعش دراون، ئـةمِرؤ  لة ذَير زةر انةكان و ئةمريكا دةستنيشانكردووهاوثةن

 ثاشةكشةيان كردووة و سةركةوتنيش هةر بؤ كورد و كوردستان بَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وثاس، بةِرَيز كاك فةرهاد فةرموو.زؤر س
 بةِرَيز فةرهاد سةنطاوى:

  بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
رَيز بؤ هةموو شةهيدان و هةموو هَيزة ضةكدارةكاني كوردسـتان هـةر لـة كؤبانَييـةوة تـا طؤباشـي، بـا        ساَلو 

واي دابنَيني ئَيستا كوردستاني توركيا يان كوردستاني سـوريا هـةرَيمَيك بوايـة وةك ئَيمـة، ئَيسـتا لـة )دوز و       
و طـةمارؤدراو بووينايـة، ئَيسـتا     مةندةلي و شنطال( سَي كانتؤمنـان هةبووايـة و ئـةوها بـَي ضـةك و بـَي نـان       

ضيمان دةوت و ضةند هةزار طلةيي و رةخنةمان لةو هةرَيمة دةطرت، كؤبانَي لة شارَيكي بضووكةوة بووة بة 
شارَيكي طةورةي نيشتيمانيي و جيهانيي، مادام زؤر طةورة بووة شكانةكةشـي ئةطـةر بشـكَي كـة هيـوادارم وا      

ان بـة كانتؤنةكانـدا نـا دةسـتوورية، عَيـراق خـؤي دةسـتوورةكةي خـؤي         نةبَي زؤر طةورة دةبَيت، طواية داننـ 
( بووني نـةبووة، دةسـتووري ضـي؟ بـؤ بـبني بـة       140كردووة بة دةستوور، لة هةشت ساَلي رابردوودا مادةي )

ضـي بـة دَلمـان نـةبَي نـا دةسـتوورية، ئـةم دانيشـتنةي ئـةمِرؤي           ،ماليكي؟ ضي بـة دَلمـان بـَي دةسـتوورية و    
ةد سـاَلي تـريش بـاس دةكـرَي، ضـونكة لةسـةر كؤبانَييـة، ئـةمِرؤ ثةرلـةمان لـة دوو رَيياندايـة،            ثةرلةمان سـ 



 230 

رَييةك شانازيية كة داننانة بة كانتؤنةكاندا، رَييةك زؤر خراثة، كاميامنان دةوَيـت؟ ئـازادين، ثيـاوي طـةورة     
نـةنَي، ئـازادة، ئةفسـانة دةَلـَي     ادنـةنَي، بـا   دائةوةية كـة بِريـاري طـةورة بـدات، كـَي داننانَيـك بـةم كانتؤنانـة         

مَيشــوولةكان ضــوون بــؤ الي حــةزرةتي ســلَيمان و ســكااَليان لَيكــرد لــة دةســت بــا، وتيــان قوربــان بــا نــاهَيَلَي  
 بسرةوين هةر دةردةكةوين با دةمان بات، حةزرةتي سلَيمان وتي بوةسنت دةنَيرم......

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يوةندي بة كؤبانَييةوة نيية، هيض ثةيوةندييةكي بة كؤبانَييةوة نيية.ئةمة ثة
 بةِرَيز فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثةيوةندي هةية، هةر دةردةكةوين با دةمان بات، حةزرةتي سلَيمان وتي بوةسنت دةنَيرم بة شوَين بادا، ......
ارة دةكةي ئَيستا بيكة، كة با هات ئَيمة دةِرؤين، كة كؤبانَيش رويشت ثةرلةمامنان وتيان قوربان دةردمان ض

 ثَيويست نيية.....
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يةعين تؤ ئيستيقالة دةكةي لة ثةرلةمان كاك فةرهاد؟
 بةِرَيز فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر لةطةَلمدا بيكةي، بةَلَي، خـةَلكَيك هةيـة ئامادةيـة بةسـةر بةرزييـةوة مبرَيـت، ئايـا ئَيمـة ئامـادة نـني           
 بةسةر بةرزي بذين.....

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بؤضي ئيستيقالةي خؤت بةمنةوة دةبةستيتةوة، من لة ثةرلةمان ئيش دةكةم، فةرموو جةنابت ئيسـتيقالة  

 بكة.
 
 
 
 

 بةِرَيز فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر بةِرَيزت بيكةي، منيش دةيكةم، هةزار جار بةَلَي داننان بة كانتؤنةكاندا، هةزار جاريش قورباني تاَلة 
بـذي ثةرلـةمان و ثةرلـةمانتار     ( سااَلنة مب كة لة كؤبانَيية، داواكارين ثِرؤذة بِريار بَيت،14قذَيكي ئةو كضة )

 و سةرؤكايةتييةك كة ئةمِرؤ كةرامةتي طةلةكةي دةثارَيزَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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هـالؤ فـةرموو، ببـوورة كـاك علـي، كـاك ابـوبكر هةَلـةدني نوقتـة نيزمييـةكي هـةبوو،            علـي  بةِرَيز كاك علي 
 فةرموو.

 عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(: بةِرَيز ابوبكر عمر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كة طواية لة كؤبوونةوةي ئةمِرؤدا ئةم شاندة  ،نتار لَيدوانيان داوة بؤ كةناَلةكاني راطةياندناهةندَيك ثةرلةم
 و ليذنةي ياسايي كة دانيشتوون هةندَيك بِرياريان داوة، يةعين بوترَيت طفتوطؤ دةكرَيت، ئاخاوتن دةكرَيت،

تةبيعيية، بةاَلم ئَيمة تـاوةكو ئَيسـتا هـيض بِريـار و راسـثاردةيةكمان نـةداوة، لـة طفتوطـؤ بـةردةوامني، بؤيـة           
 ويستم ئةم شتة راست بكةمةوة بؤ ئاطاداري جةنابتان، خؤم كةناَلةكةم بيين بة ضاوي خؤم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك علي.
 َيز علي علي هالؤ:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةرخودان و فيداكاري شةِرظاناني ئـازادي لـة كؤبـانَي بـة تايبـةتي ذنـة قارةمانـةكان بةشـَيكي دانـةبِراوة لـة           
سةركةوتين ثَيشمةرطة قارةمانةكان و خؤراطري خةَلكي كوردستان لة هةر ضوار ثارضةي كوردستان، لةسـةر  

ئةوة بةَلطة نةويستةو سةدان بةَلطـةي مَيـذوويي هـةن،     ،فيداكاري كورد زؤر وتراوة مَيرخاسي و قارةماني و
)فؤن مؤلتكـا( ذةنـةراَلَيكي ئـةملاني كـة بـؤ راهَينـاني لةشـكري ئامسـاني دَيتـة ناوضـةكة بـاس لـة ثيـاوةتي و              

ةرةقـةتي كـورد   مَيرخاسي لةشكري كورد دةكات، دةَلَيت ئةطةر كورد يةكطرتوو بن، هيض هَيزَيك لة دونيادا د
نايةت، منيش دةَلَيم ئَيستا بة تايبةتي لةم زروفة ناسكةدا ئَيمة ثَيويستيمان بة يةك رَيزي و يةكَييت كـورد  

 دةوَلةتيش بة دوو رَيطا، بة دوو دةرطادا دةتـوانني بـة دةسـيت   وكاري و ثشتيواني كؤمةَلطاي نَيوهةية، ئةو ها
ستان و لة هةموو ثارضةكان لةسةر ئاسـيت كوردسـتاني طـةورة،    بَينني، يةك: يةكَييت كورد لة باشووري كورد

دوو: بة دنوكراتيزةكردني موئةسةساتي حيزبي و حكومي و ئيداري ئَيمة، واتة بـة يـةكطرتين كـورد و بـة     
ــوكراتيزةكردن، كؤمــةَلطاي نَيو  ــن ئومَيــدةوارم كــة       دن ــت و هاوكارمــان، م ــةتي دةبنــة باشــرتين ثاَلثش دةوَل

ثةرلةماني كوردستان بؤ يةك رَيزي ناو ماَلي كورد زياتر هةوَلبدات، هـةر ضـةندة    لةمان سةرؤكايةتي ثةرلة
دةوَلـةتي، ئَيمـة   تـر لةسـةر هاوكـاري كؤمـةَلطاي نَيو    درَيغيتان نةكردووة، بةاَلم دةبَي زياتر بكرَيـت، خـاَلَيكي   

و لـة رؤذئـاوا لـة جيـاتي     لـةبري نةضـَيت كـة لـة باشـووري كوردسـتان        انسوثاسيان دةكةين، بةاَلم با ئـةوةمش 
هةموو مرؤظايةتي شةِري دِرندةترين هَيزي تريؤريسيت دونيا دةكةين، بة سةدان كوِر و كضي كورد بوونةتـة  

دةوَلـةتي شـةِر دةكـةين، ئـةوان ئةطـةر بـة ثـارة و بـة         هاوثةنانان، بـؤ كؤمـةَلطاي نَيو   قورباني، واتة ئَيمة بؤ
نةكةينـة تـةنها سـةر    منان، دةبَي ئريادةمـان هـةبَيت، ئيعتيمادمـان    ضةك، ئَيمة بة خوَيين ثاكي كوِر و كضةكا

دةوَلةتي، ئةطةر ئةوان نةبن ئَيمة دةمـرين، ئةطـةر ئـةوان نـةبن ئَيمـة نـني، ئَيمـة ميللـةتَيكي         ثشتيواني نَيو
وة بة فيداكاري و بة خوَين ئـةم واَلتـةمان ثاراسـتو    ،خاوةن ئريادةين بة سةدان ساَل بة ئريادة و خؤ راطري و
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ئــةركَيكي  ني رؤذئــاوا بــة دةســتكةوتي رؤذئــاواو هــةر واش دةبَيــت، خــاَلي ســَييةم: ئيعــترياف بــة كانتؤنــةكا 
ئـةخاَلقيي و نيشــتيمانيي و نةتــةوةيي ئَيمةيـة، ثةرلــةماني كوردســتان بـة بِريارَيــك مامةَلــةكردني فــةرمي    

ةرَيمي كوردسـتان و ثةرلـةماني   لةطةَل رؤذئاوا مَيذوويةكي ثِر سـةروةري بـؤ خـؤي تؤمـار دةكـات، ئةطـةر هـ       
كوردستان سةركردايةتي سياسي كوردستان و حكومـةت ئيعـترياف بـة رؤذئـاوا بكـات دوو خـاَلي زؤر طرنطـي        

بـة خـاوةن ثَيطةيـةكي سياسـي زؤر     وهةية، يةك: لة هةرَيمي كوردستان دةتوانني بَلَيني ئَيمـة هـةين دةبـني    
عتريافـة دةبـني بـة ثاَلثشـت و هاوكاريـةكي زؤر طـةورة بـؤ        طةورةتر لـةوةي كـة ئَيسـتا هةمانـة، دوو: بـةو ئي     

خوشك و برايةكامنان لة رؤذئاواي كوردستان، هةروةها دةتـوانني بـة ئيعـترياف كـردن كؤمةَلطـة و ئةحزابـة       
كة بكةين، بة نـا ئيعـترياف ثـَي كـردن     ةسياسييةكاني رؤذئاواش داخيلي ثِرؤسةي سياسي و دنوكراسي ناوض

طر كة مةسةلةي دنوكراسي مايف مرؤظ لة رؤذئاوا دوا بكةوَيت، بـرادةران دةسـت خؤشـيان    ئَيمة دةبني بة رَي
لة شاندةكة كرد، منيش بة هةمان شَيوة دةست خؤشيان لَي دةكةم، مانـدوو نـةبن، مـن دةزامن سـةرؤكايةتي     

كردوومـة،   بة تايبةتي ئةو تةلةفؤنانـةي كـة لةطـةَل بـةِرَيزتان ضـةند جـار       ،ثةرلةمان زؤر بة ثةرؤش بوون
بـة هانـاي كؤبانَييـةوة ضـوون، بـةاَلم دةكـرا       وكرت بـن، ئَيـوة كارتـان كـرد     ئَيوة ضاالك بوون، بةاَلم دةكرا ضااَل

َيت، مـن ضـةند   زووتر و باشرت بواية، بةاَلم ئةمةش كؤتايي نيية و ئَيستاش دةتوانرَي هةندَيك كاري تر بكر
 ئةوةية كة شاندةكاني ثةرلةمان بةردةوام بـن بـؤ كؤبـانَي،    وو، يةكَيك لة ثَيشنيارةكامنِرثَيشنيارَيك دةخةمة

تا كؤتايي هاتين قةيرانةكـة، تـا ئـاخريين شـاند بـؤ ثريؤزبـايي سـةركةوتين كؤبـانَي لـةوَي ئامـادةبن، ئةطـةر            
بكرَيـت جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان، سـةرداني شــاندةكان بـؤ قونصـونانة بيانييـةكان لـة هـةولَير، ئةطــةر           

ن شــةرت نييــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بــةم ئةركــة هةَلســَيت، دةكرَيــت ضــةندين ليذنــة  هةمووشــيان نــةهَي
دروست بكرَيت ئةو ليذنانة سةرداني قونصونانةكان لة هةولَير بكةن، نةك تةنها بؤ مةسةلةي كؤبانَي، بؤ 

هةيـة  ي كـورد بضـن، ئَيمـة ئـةو رةمسيياتـةمان      خـ مةسةلةي شنطال و زومار و جةلةوال و كةركووك و بـؤ دؤ 
وةكو ثةرلةماني كوردستان، دةبَي بة ناوي هةموو كوردةوة قسة بكةين و هةوَلة ديبلؤماسييةكامنان خبةينـة  

ي كورد، هةروةها من ثَيشنيار دةكةم ضةندين شاندي ثةرلةماني كوردسـتان سـةرداني   خطةِر بؤ خزمةتي دؤ
و شـوَينةكاني تـري كوردسـتان،     ي كـورد و كؤبـانيَ  خـ ثةرلةمانة ئةوروثييـةكان بكـات هـةر بـؤ مةسـةلةي دؤ     

ي كورد بةرةو ثَيشرت دةبات، لـةم  خبةستين كؤنطرةي نةتةوةيش لةم كات و ساتةدا زؤر طرينطة بؤ كورد، دؤ
دوو رؤذةدا شـــاندي هـــةر دوو ئةجنومـــةني رؤذئـــاوا بةسةرثةرشـــيت ســـةرؤكي هـــةرَيم لـــة كؤبوونـــةوةدان، 

لـة كؤبوونـةوةكان دةربضـن، دوايـي ئَيمـةش ثاَلثشـت و       ئومَيدةوارين ئةوانيش بة بِرياري بـاش و يـةكطرتوو   
لةي هاوكارييان بني، خاَلَيكي تريش كة مـن دةمـةوَي باسـي بكـةم، بـرادةران زؤر لةسـةري راوةسـتان، مةسـة        

بَي هةست و سؤز دروست نابَيت، واتـة لـة سـةرةتاوة هةسـت، ئينجـا هـزر و       هةست و واقيع، نةتةوةييةك بة
وةكـو كـورد هاوسـؤز و هـاودةرد بـني لةطـةَل خوشـك و برايـةكامنان بـة سـؤز و            شيت تر، زؤر ئاسـايية ئَيمـة  

بينـيش بـني، هـةروةها رةضـاوي      عاتيفةوةش قسة بكةين، بةاَلم لة كاري ديبلؤماسي و سياسـي دةبـَي واقيـع   
ــؤز و           ــت و س ــابي هةس ــةر حيس ــةك لةس ــةين، ن ــر بك ــاني ت ــةَل واَلت ــتان لةط ــووري كوردس ــدي باش بةرذةوةن
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رد، هةست و سؤزيش نةك لةسةر بةرذةوةندي بااَلي باشوور و ثارضـةكاني تـري كوردسـتان،    بةرذةوةندي كو
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
وةكو دةستةي سةرؤكايةتي جـارَيكي تـر سوثاسـي بةِرَيزيشـت دةكـةين كـاك علـي هـالؤ، كـة بـةِرَيزت يةكـةم            

ــانَي،     ــوويتة كؤب ــووي ض ــةمانتار ب ــت      ثةرل ــدا راثؤرتَيك ــتنةكاني ثةرلةمان ــة دانيش ــةكَيك ل ــة ي ــت ل بةِرَيزيش
لة دوا دانيشتين ثةرلةمان ثَيش جةذن سـةبارةت بـة كؤبانَييـةوة، ثَيشـنياري ئةوةشـت كـرد كـة         ،خوَيندةوة

 ومَيد حةمة علي فةرموو.اني كؤبانَي بكات، بةِرَيز كاك ئوةفدةكةي ثةرلةمان سةرد
 بةِرَيز ئومَيد حةمة علي:

 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
ــةِرَيز )ئؤجةالن(ــ     ــةيةكي ب ــة قس ــة ل ــَيم خؤش ــن ث ــيت     ـم ــةرتووكي مانيفَيس ــة ث ــة ل ــةم ك ــَي بك ــت ث ةوة دةس

كؤمةَلطايــةك لــة ئَيســتادا بــذي ضــةندة بــَي دةوَلــةت بَيــت و  :دةَلــَي ،دا هــاتووةةيــشارســتانييةتي دنوكراتيك
َيكة لة مَيـذووي كؤمـةَلطاي طـةردووني، مـن لـة دوو      تايبةمتةندييةكاني نةتةوةي الواز بَي بة مسؤطةري بةش

ــةِرَيز )ئؤجةالن(ـــ    ــةي بـ ــة روانطـ ــةم لـ ــةز دةكـ ــتدا حـ ــريي  ـئاسـ ــدَيكي بـ ــةرَيك، وةك بريمةنـ ةوة وةك نووسـ
ئةو دؤخة هةَلسةنطَينم كة ئَيمـة تَييـدا دةذيـن، هَيـزة ساسـييةكاني      ، وناسيؤناليزمي كوردي تةماشاي بكةم 

ي نةتةوةيي و سرتاتيجي نةتةوةيي بريتيية لة موزايةدةكردني سياسي؟ يان ئةمة ئَيمة تَييدا دةذي، ئايا بري
لـــةوة قـــوولرتة؟ هـــةروةها لـــة ســـةروو بةرذةونـــدي تةســـكي حيزبايـــةتي و لـــة ســـةروو موزايـــةدةكردني    
 سياسييةوةية، ئَيستا ئَيمـة سـةرباري بـَي دةوَلـةتي رؤَلَيكـي مَيـذوويي دةطَيـِرين و لةسـةر طؤِرةثـاني سياسـي          

دةوَلةتيدا ثاية و شوَيين كورد و كوردستان طرنط و نكؤَلي لَي نةكراوة، بةاَلم ان و لة نَيو كؤمةَلطةي نَيوجيه
بة هيندةي طةورةيي شوَين و ثايةي كورد هةِرةشـة و مةترسـي لةسـةر بـووني كـورد مةزنـة و نـاتوانرَي نـا         

ئَيمــة بــة طــةورةيي  ،رةوشــةكة ديــدة بطــريَي، ثرســياري جــدي ئةوةيــة ئايــا بــة قــةد طــةورةيي و كاريطــةري  
ــي ســرتاتيجي نةتــةوةيي رةســةنةوة            ــا ئَيســتا لــة روانطــةي بريَيك ــةمان كــردووة؟ ئايــا توانيومانــة ت مامةَل

خـؤ بـة ثاَلـةوان    بريكردنةوةو كردةي خؤمان بةرجةسـتة بكـةين؟ ئايـا توانيومانـة بـريي تةسـكي حيزبـي و        
شـنايي بـريي بـةِرَيز )ئؤجـةالن(دا دةَلـَيم دةركـةوتن و       رةسةن تَيثـةِرَينني؟ هـةر لةبـةر رؤ   كردني فشةَل و نا

طةشةكردن لةسةر طؤِرةثاني مَيذووي جيهان بة تةنها بة هةَلوَيسـيت سـاختة و كـاتي نابَيـت، لـة هةَلوَيسـتدا       
هةَلوَيست برييت بَيت لة بـة بـازاِركردني كارةسـات و     ،ئةطةر ضارةنووسي نةتةوة و نيشتيمان ثَيوةر نةبَي و

ئـةوة ئـةو    ،ةكاني نةتةوة لة ثَيناو دةسكةوتي بضووك و طرنطي حيزبي و سياسـي نـا نةتةوةييـدا   نةهامةتيي
ةسـةن و نـا نةتـةوةيي    ِركي ئـةوهان جطةلـة هَيـز و كةسـي نا    طـةَليَ  و كةس و هَيزانةي كة خاوةني هةَلوَيست

ة رةوشَيكي هةستيارداية، هيضَيكي تر نيية، ئايا ئَيمةي كورد بة مسؤطةري لة نَيو مَيذووداين؟ ئَيستا كورد ل
ــةوة        ــةر مبَينين ــي كاريط ــش وةك هَيزَيك ــةِركردن دذي داع ــة ش ــةيية ل ــة ثارض ــةم ثارض ــاتوانني ب ــان ون خؤم

بثارَيزين، ئةطةر يةك بوون و هةماهةنطي و لَيك تَيطةيشتين قوولي نيشتيمانيي و نةتةوةيي بينا نةكـةين،  



 234 

ايبةمتةندييــة نزمــة دَيــت كــة ســيماي بةرذةوةنــدي  بينــاكردني ئــةم دؤخــة بــة تَيثةِرانــدني ئــةو ذيــان و ت  
بةرتةسكي حيزبي و ثاشكةوتةيي بؤ دةوَلةتاني ثَيوة ديـار و دةركـةوتووة، كَيشـةي طـةورةي ئـةمِرؤي ئَيمـة       

رةي طةلةكةمانـدا هَيـزي   تةنها شةِري تريؤر نيية، لةثاَل ئةمةدا ئةو نا بةرثرسياريةتيية كة لةم دؤخـة دذوا 
ي بة كارةسات و نةهامةتييةكامنانةوة بكات، ئايا ئةو موزايةدة سياسييانةي كة دةكرَي تؤ بازرطانسياسي ئةو

كوردايةتي دةكةين  ،دةتوانني ضؤن ثووضيان بكةينةوة؟ ئةطةر كوردايةتي و دَلسؤزي بؤ كوردستان ثَيوةرة و
ي بةرتةسكي حيزبـي  لة جياكةرةوةي نَيوامنان زؤر باشة، بةاَلم كوردايةتي و نةتةوةيي بوون لةسةر سياسةت

و ئةو ثةيوةنديية ذَير بةذَير و ئاشكرايانةوةية كة هَيزةكـان لةطـةَل واَلتـاني تـر هةيانـة، ثَيويسـتة هـةموو        
بؤ ئَيمة وةك يـةك بـن، ثَيويسـتة ثـارَيزةري ذيـان و مَيـذووي هـةموو ثارضـةكاني كوردسـتان بـني،            َيككورد

هـــةموو ثارضـــةكاني كوردســـتان دةكـــةين؟ ئايـــا  لَيـــرةدا ثرســـيارَيك هةيـــة ئايـــا بـــة يـــةك ضـــاو تةماشـــاي
ــار   ــة   ئاق ــتةكامنان ل ــةوةيي و نَيو هةَلوَيس ــي نَيونةت ــَيةوة    َيكي سياس ــة دةرودراوس ــة ل ــةوةي ك ــةتي و ئ دةوَل

سةرضاوة دةطرَيت؟ بؤية ثَيويستة هـةموو ئـةو نزيكايـةتي و ئـةو جـؤرة ثةيوةندييانـةي كـة لـة رابـردوودا          
انة هةموو بة ثةيوةندي نيشتيمانيي بكرَيـت، ئـةو دياردانـةي كـة بـة      ئةطةر ثةيوةندي حيزبيش بوون ئةم

داخةوة بة حـوكمي دؤخةكـةي ئـةمِرؤ مـن كؤمـةَلَيك وَينـة، كؤمـةَلَيك بةَلطةشـم لةطـةَل خـؤم هَينـابوو كـة             
باسيان ناكةم و ناضمة ناو ناوةِرؤكةكةيان لةبةر دؤخةكةي ناو ثةرلةمان، بةاَلم ثَيويستة هةموو ئةمانة بـؤ  

لــة راثــؤرتي  رذةوةنــدي نيشــتيمان و نةتــةوة بــةكار بهَينرَيــت، ئــةو ثشــتيوانييانةي كــة هــةن و ئَيســتاش بة
ايـة، ئةطـةر ئَيمـة ئةوةنـدة     بثَيويستة ئةو ثشتيوانييانةش بؤ كؤبانَي بةكار بهات ،دةبنةوةرؤذنامةوانيدا باَلو

كـارةكرتة ئةمنييـة طـةورةكانييان دَيـن      ئةوانان هةية لةطةَل هةندَيك واَلتدا، ثةيوةندي تؤخ و ثتةو و قوومل
بةبَي ثرسي حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش كة لة وةزارةتةكانةوة ئةوةيان راطةياندووة ئاطايان لةوة نييـة  
ضؤن هاتوونةتة ناو واَلت، دةي بـا ئـةوةش هـةر بةهـةمان شـَيوة بـؤ كؤبـانَيش بـةكار بهاتبايـة، ثةرلـةمان و           

لَيرة نيية، بةاَلم مـن ثشـتيواني لـة قسـةكاني دوَينَيـي       (ئاري هةرسني)كاك كَيشة سياسييةكان، هةر ضةندة 
سةبارةت بة كاريطـةري   ،دةكةم (ئاري هةرسني)دةكةم، من ثشتيواني لة قسةكاني كاك  (ئاري هةرسني)كاك 

، بـةاَلم  هةموو واَلتان كة ئةو باسةي كرد واَلتاني دراوسَي بة تايبةتي ئَيران و توركيا لة هةرَيمي كوردسـتان 
م، نــةخَير، مــن ثَيموايــة  ثةيوةنــديكردن لةطــةَل واَلتــاني دراوســَي بــة طــرئةمــة مانــاي ئــةوة نييــة رةخنــة ب

تايبةتي زؤر طرنط و بنضينةيية، دةبَيت ئةم ثةيوةندييانة هةبن، ضونكة بةبَي ئةم ثةيوةندييانة ناتوانرَي 
ةها ناشـتوانني ئـةو هاوكاريانـةي كـة دةمانـةوَي      ثِرؤسةي سياسي لة هةرَيمي كوردستان بةِرَيوة بضَيت، هةرو

ئاراستةي ثارضةكاني تر بكةين و بـة تايبـةتي رؤذئـاواي كوردسـتان و كؤبـانَي،   هاوكـاري مرؤيـي بَيـت،           
هاوكاري سةربازي بَيت، بةاَلم ديسانةوة دةَلَيم دةبَي ئةم ثةيوةندييانة لة ضوارضَيوةي نيشـتيمان و نةتـةوة   

مـن  ، لـة هـةرَيمى كوردسـتان كـرا     باس لة هَيـزى سـةربازى يـان ئـةمنى     بااَليانةدا بَيت. و ئةو بةرذةوةنديية
باسـى لَيثرسـينةوةى    ،كة ئةمة ديسـانةوة ثَيويسـتة جـةختى لةسـةر بكرَيتـةوة     ، ثشتيوانى لةو قسانة دةكةم

دةكـةم  منـيش ثشـتيوانى لـةو قسـةية      ،، ئـةم ِرةخنةيـة ئاِراسـتةى ثةرلـةمانى كوردسـتان كـرا      ثةرلةمان كـرا 
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، هـةموو ئـةو هَيزانـةش كـة ئـةو ِرَي و شـوَينانةيان       كوردستان لةسـةر ئةمـة بَيتـة دةنـط     دةبَيت ثةرلةمانى
، من ثَيم خؤشة بـؤ سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان بَلـَيم ئايـا ئَيـوة هـيض        ولَيثَيضينةوةيان لةطةَل بكرَيتكردؤتةوة 

ــردووة     ــةمانتارتان ك ــرى قســةكردنى ثةرل ــاتَى ِرَيط ــة لةســة   ؟ك ــن وةكــو     كــة قس ــةوة بكــات م ــةتَيكى ئ ر باب
 ثةرلةمانتارَيك....

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
 ، باسى ئازارةكانى كؤبانَى ئةكةين.مَيد ئةمِرؤ باسى كؤبانَى ئةكةينكاك ئو

 بةِرَيز ئومَيد حةمة على :
ــان ......  ــةَلَى ، بَيطومــــ ــة بــــ ــدى بــــــة كؤبانييــــــةوة هةيــــ ــئــــــةوة ثةيوةنــــ ــ، ضــــــونكة ئــــ ى ةوةى منــــ

ئـــــةوة بـــــوو منيـــــان خســـــتبووة وةك ثةرلـــــةمانتارَيك بـــــا       برينـــــداركرد لـــــةو مـــــاوةى ِرابـــــردوو   
ــةر       ــؤ بةرامبــ ــتى تــ ــا هةَلوَيســ ــةى ئايــ ــؤت بكــ ــة خــ ــان لــ ــة طومــ ــوو كــ ــدا بــ ــة دؤخَيكــ ــة لــ ــةَلَيم ئَيمــ نــ
ــة          ــا ئَيمـــ ــةوةين؟ ئايـــ ــا نةتـــ ــانى نـــ ــة ئينســـ ــا ئَيمـــ ــيية؟ ئايـــ ــانَى ضـــ ــتان و كؤبـــ ــاواى كوردســـ ِرؤذئـــ

ــانىَ  ــتيوانى كؤبــ ــةو         ثشــ ــةوَى ئــ ــةر دةمانــ ــة ئةطــ ــةذين؟ بؤيــ ــدا ئــ ــة تيايــ ــةين كــ ــة ناكــ ــةو دؤخــ و ئــ
ــة ــةمان،     يةكِريزييــــــ ــةناو ثةرلــــــ ــتى لــــــ ــَى بةِراســــــ ــةين، دةبــــــ ــارى لَيبكــــــ ــتمانيية ثارَيزطــــــ نيشــــــ

ــدى  ــةمانيش بةجــــ ــةدةرةوةى ثةرلــــ ــارى لــــــ  لــــ ــوَلى ثارَيزطــــ ــة قــــ ــتمانيية  ، بــــ ــة نيشــــ ةو يةكِريزييــــ
ــةين، ــَيم هَيرِ      بكــ ــى دةيَلــ ــة وازحــ ــن بــ ــة مــ ــةوةى كــ ــةك ئــ ــكردننــ ــة  شــ ــت لــ ــةمانى   بَيــ ــةر ثةرلــ ســ

ــة جيَ     ــي ئةمــ ــى سياســ ــة هَيزَيكــ ــدان لــ ــؤ لَيــ ــتان بــ ــة كوردســ ــةى ِرةخنةيــ ــة طــ ــانَى بــ ــةوة ، كؤبــ الى منــ
ــة  ــَيكى نةتةوةييـــ ــانى    موقةدةســـ ــى بونياتنـــ ــت ثَيكـــ ــاتى دةســـ ــركة ســـ ــةن و   ، ضـــ ــةكى ِرةســـ نةتةوةيـــ

ــة ــاوةن خؤيـــ ــةكانى خؤرئـــــ   خـــ ــة كانتؤنـــ ــدانان بـــ ــةوة دانثَيـــ ــةالى منـــ ــزانني بـــ ــةموومان دةيـــ اوا ، هـــ
، لــــةو ِرووةوة ثشــــتيوانى قســــةكانى كــــاك فـــــةرهاد     وَيكى لَيــــدةنَين ئــــةوة بنضـــــينةييةو و  هــــةر نــــا  

ــةت  ــر عينايـــ ــاك عمـــ ــةنطاوى و كـــ ــة   ســـ ــَيركؤ حةمـــ ــؤر شـــ ــةو دكتـــ ــةمئـــ ــة مني دةكـــ ــةبارةت بـــ ، ســـ
ــتنةوةى        ــة ِرَيكخســـــــ ــدى بـــــــ ــةر ثةيوةنـــــــ ــانةوة هـــــــ ــةويش ديســـــــ ــة ئـــــــ ــر كـــــــ ــتَيكى تـــــــ شـــــــ

ــةموو واَلتــــــ   ثةيوةندييةكامن ــةَل هــــ ــة لةطــــ ــةوة هةيــــ ــةوةى  انانــــ ــكةرة بــــ ــا خؤشــــ ــةش ِرَيطــــ  ، ئةمــــ
ــت    ــتان بَيـــ ــةاَلتى كوردســـ ــةر ِرؤذهـــ ــتان كؤبـــــ   ئةطـــ ــاواى كوردســـ ــةر ِرؤذئـــ ــتانَى ب، ئةطـــ ــوانني  َيـــ بتـــ

ــةين  ــتيوانى بكـــ ــرا   ثشـــ ــنيارةك كـــ ــى ثَيشـــ ــةن )، باســـ ــتا حةســـ ــةو    (مامؤســـ ــةعاتَيك لةمـــ ــةند ســـ ضـــ
ــة          ــة لــ ــتانةى كــ ــةو شــ ــةل و ئــ ــةل و ثــ ــوانني كــ ــة بتــ ــؤن ئَيمــ ــة ضــ ــرد كــ ــَيكى كــ ــةو باســ ــَيش قســ ثــ

، مـــــن ثَيموايــــة ئـــــةوة لـــــةوة  كةينـــــةوة بةتايبـــــةت ئةوانــــةى توركيـــــا تــــانى تـــــر دَيـــــت ِرةتــــى ب  واَل
بــــةر ئــــةوةى لــــة توركيــــا دروســــت نييــــة كــــة ئَيســــتا حاليــــةن جــــل و بةرطــــةكامنان البــــةرين كــــة لة

، نــــةخَير ئةمــــة تــــةعبرية لــــةوةى كــــة بريَيكــــى ســــرتاتيذى نةتةوةييــــة كــــة ئَيمــــة تــــاكو           كــــراوة
، ئاسايشـــــــى ثَيداويســـــــتييةكانى نـــــــاوخؤى هـــــــةرَيمى يشـــــــى خـــــــؤراكســـــــتا نـــــــةمانتوانيوة ئاسائَي

ــتان بونيــــ  ــَينيكوردســ ــرتاتيذيية        ات بنــ ــرية ســ ــةم بــ ــةى ئــ ــة ِروانطــ ــؤ لــ ــة تــ ــة كــ ــؤ ئةوةيــ ــة بــ ، ئةمــ
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ــت  ــة ئَيســــ ــةوة لــــ ــت نةتةوةييــــ ــى خؤراكــــ ــةى ئاسايشــــ ــت ثَيبكــــ ــىاوة دةســــ ــتيية  ، ئاسايشــــ ثَيداويســــ
ئَيســـــــتا ئَيمـــــــة  بـــــــؤ ئـــــــةوةى هـــــــةر ،خؤى كوردســـــــتان دابـــــــني بكـــــــةىناوخؤيـــــــةكانت لـــــــةناو

ــة     ــةو لـــــ ــني بكردبايـــــ ــان دابـــــ ــَيكى طرنطيمـــــ ــان بةشـــــ ــييةكانى ناوخؤمـــــ ــة ثَيداويســـــ مبانتوانيبايـــــ
ــييةكامنا  ــة سياســــ ــرين  ثةيوةندييــــ ــوة وةربطــــ ــةَلكى لَيــــ ــوانني كــــ ــت  ن بتــــ ــةم دةســــ ــة هــــ ، ثَيمخؤشــــ

لةبـــــةر  ،خؤشـــــى بـــــؤ ســـــةرؤكايةتى ثةرلـــــةمان كـــــة ئيدانـــــةى توندوتيذييـــــةكانى توركيايـــــان كـــــرد
وةك ثةرلــــــــةمانتارَيك جــــــــةخت لةســــــــةر ئــــــــةوة      ،وورى كوردســــــــتان خؤثيشــــــــاندةرانى بــــــــاك 

ــة        ــدو تيذيانـــ ــةو تونـــ ــةى ئـــ ــدى ئيدانـــ ــة تونـــ ــةبووة بـــ ــارَيكى نامرؤظانـــ ــةوة كـــ ــة ئـــ ــةوة كـــ دةكةمـــ
، ســـــــةبارةت بـــــــة نى بـــــــاكوورى كوردســـــــتان بـــــــةكارهَينرائةكـــــــةين كةبةرامبـــــــةر خؤثيشـــــــاندةرا

كوردســـــتان بـــــؤ رلـــــةمانى ثرســـــيارَيكى تـــــر كـــــة ورووذَينـــــرا ئـــــةوةى لةمةســـــةلةى دانثَيـــــدانانى ثة
ــاوا  ــةكانى خؤرئــ ــيادةى حكو  كانتؤنــ ــة ســ ــاس لــ ــرا  ، بــ ــى كــ ــةتى عرياقــ ــرا   مــ ــيارة ورووذَينــ ــةو ثرســ ، ئــ

، مــــن  دَلســــؤزى ســــيادةى حكومــــةتى عرياقييــــة   تَيناطــــةين بــــؤ ســــةرؤكايةتى ثةرلــــةمان ئةوةنــــدة     
 ةَلوَيســــتَيكى، بــــة هييةكم نــــةبينيوة بــــؤ ســــيادةى عرياقــــى   تــــا ئَيســــتا هــــيض دَلســــؤز    وثَيموانييــــة

، قســـــةيةك ناكـــــةم كـــــة ثَيويســـــت بـــــوو بيكـــــةم ئةوانـــــةى كـــــة دَلســـــؤزى  نـــــا نةتـــــةوةيي دةبيـــــنم
 ، سوثاس بؤ ئَيوة.ةى عرياقى بوون ِروون و ئاشكرايةسياد

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
 فةرموو.ق  ، بةِرَيز خاتوو فريوز زؤر سوثاس

 عبدانالق: ق بةِرَيز فريوز 
 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى 

ــَى       ــؤش بـــ ــتيان خـــ ــةردانا وان، دةســـ ــؤ ســـ ــةم بـــ ــاندَى دكـــ ــةظاَلَى شـــ ــة هـــ ــيا لـــ ــةكيَي دةستخؤشـــ ثَيشـــ
ــن برِ   ــى مـــ ــة ِرةئـــ ــةندة بـــ ــوو   هةرضـــ ــط بـــ ــةردانا زؤر درةنـــ ــةم ســـ ــارى ئـــ ــاَليـــ ــةموو  ، ســـ ــؤ هـــ و بـــ

ــةهرةمان  ــمةرطةى قــ ــةِرظانانثَيشــ ــة      ، شــ ــة كــ ــةم ئةوةيــ ــةر بكــ ــةى لةســ ــةوَى قســ ــرة دةمــ ــةوةى لَيــ ، ئــ
كؤبــــــانَى بةتايبــــــةتى لــــــة اليــــــةن كؤمةَلطــــــةى  ،ردســــــتان بــــــة طشــــــتى وثَيويســــــتة ِرؤذئــــــاواى كو

، بـــــؤ ئـــــةم مةبةســـــتةش بـــــوونى هَيـــــزى ئاشـــــتى ثـــــارَيزى       ودةوَلـــــةتى ثارَيزطـــــارى لَيبكرَيـــــت  نَي
ــةو   ــةتى لـــ ــة، دوو:   نَيودةوَلـــ ــةو قؤناغـــ ــرنط دةزامن لـــ ــة طـــ ــة بـــ ــة    ناوضـــ ــةر لـــ ــة ئةطـــ ــن ثَيموايـــ مـــ

زؤر بـــــــاش دةبَيـــــــت هَيزةكـــــــانى ِرووى جـــــــوطرافى هـــــــيض ِرَيطرييـــــــةك نـــــــةبَى ئـــــــةوة كـــــــارَيكى 
 :، ســــــَىؤذئــــــاواى كوردســــــتان بَينــــــة هــــــةناردنثَيشــــــمةرطة ثاَلثشــــــتى ســــــةربازى بةثةلــــــة بــــــؤ ِر

ــؤ        ــردووة بــ ــذ كــ ــتى درَيــ ــة دةســ ــةين كــ ــة بكــ ــةو اليةنانــ ــةموو ئــ ــى هــ ــة سوثاســ ــَيم باشــ ــةروةها ثــ هــ
ــانَى ــةَلكى كوردســــتان دةكــــةم          ،كؤبــ ــة هــــةموو خــ ــةمانى كوردســــتان داوا لــ ــرةوة لــــة ثةرلــ هــــةر لَيــ

ــ ــدان     هــ ــة مةيــ ــانَى بَينــ ــؤ كؤبــ ــةوجارةش بــ ــةملاندوويانة ئــ ــردوو ســ ــة ِرابــ ــرن  ةروةك لــ ــةك بنَيــ ، كؤمــ
ــان ــَيت كـــــة هةم بؤيـــ ــة بـــــري نةضـــ ــةَل  ا، ئـــــةوةمشان لـــ ــتان لةطـــ ــةلياتى كوردســـ هـــــةنطى ذوورى عةمـــ
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ــةورةى      ــى طــــ ــانَى ِرؤَلَيكــــ ــة كؤبــــ ــش لــــ ــةكانى داعــــ ــدانى مؤَلطــــ ــؤ لَيــــ ــةنانان بــــ ــانى هاوثــــ هَيزةكــــ
ــوار:هـــــ ــةوَيت طـــــد ةبووة،  ضـــ ــتانةمـــ ــاواى كوردســـ ــاوا  ة  ِرؤذئـــ ــييةكانى ِرؤذئـــ ــةر ، هَيـــــزة سياســـ هـــ

دةكــــــةين وة بةباشــــــى دةزانــــــن ئــــــةوا ئَيمــــــة ثَيشــــــوازى ليَ     نبردبذاردةيــــــةك بــــــؤ خؤبــــــةِرَيوة  
ــةين  ــةَل بكـــ ــةى لةطـــ ــنج: ، مامةَلـــ ــازدانى    ثَيـــ ــؤ ســـ ــبكةين بـــ ــة خؤشـــ ــةوة زةمينـــ ــة ئَيستاشـــ ــةر لـــ هـــ

ــوانني    ــةوةى بتــــ ــؤ ئــــ ــاتَيكى زوودا بــــ ــة كــــ ــةوةيي لــــ ــَيكى  كــــــؤنطرةى نةتــــ ــةموو ثرســــ ــةر هــــ لةســــ
، خـــــاَلَيكى طــــــرنط مــــــن ثـــــَيم باشــــــة وةكــــــو   ةى كؤبــــــانَى خـــــاوةن يــــــةك ســــــرتاتيذبني هاوشـــــَيو 

ئـــــاخؤ دةطةنـــــة   بِريارَيـــــك    ،ثةرلـــــةمانى كوردســـــتان ضـــــاوةِرَيى كؤبوونـــــةوةى دهـــــؤك بكـــــةين     
ــؤى        ــايي خــــ ــتى ياســــ ــن هةَلوَيســــ ــةوة دوايــــ ــةو كؤبوونــــ ــةماى ئــــ ــةر بنــــ ــةمان لةســــ ــا ثةرلــــ ئينجــــ

ــةنَيت تـــــاكو   ــة يارمةتيـــــدةريان بـــــني   بِرابطةيـــ ــةك بةربةســـــت بؤيـــــان دروســـــت     ،تـــــوانني ئَيمـــ نـــ
يـــــدا ثاَلثشـــــتى قســـــةكانى كـــــاك ئومَيـــــد، كـــــاك دكتـــــؤر فرســـــةت، كـــــاك حـــــاجى  ، لـــــة دوايبكـــــةين

 ، زؤر سوثاس.كاروان دةكةم
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 ، بةِرَيز كاك ساالر حممود فةرموو.زؤر سوثاس
 :حممود مرادبةِرَيز ساالر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
، مِرؤ ِرؤذَيكـــــى طـــــرنط و ثِرشـــــنطدارة، مـــــن دةستخؤشـــــى لـــــة جـــــةنابت ئةكـــــةم لـــــة ِراســـــتيدا ئـــــة

ــؤ ئــــةو بة  ــارةلةدةســــتةى ســــةرؤكايةتى ئةكــــةم بــ ــةى كــ ــانَى  رنامــ ــار ثرســــى كؤبــ ــؤ ئــــةوةى دواجــ ، بــ
ؤمان ، كوردســـــــتانى ئـــــــةمرِ ن هاتـــــــة هـــــــؤَلى ثةرلـــــــةمانى كوردســـــــتان   و ِرؤذئـــــــاواى كوردســـــــتا 

، واتـــــــة هـــــــةرَيمى ش هةِرةشـــــــةو ثةالماردانـــــــةكانى داعـــــــشجيـــــــاوازة لـــــــة ِرووداوةكـــــــانى ثـــــــَي
، بةرثرســـــياريةتى نـــــوَى و ديـــــدطاى نـــــوَى ثَيـــــى ناوةتـــــةوة قؤنـــــاغَيكى نوَيـــــوة كوردســـــتان ئـــــةمِرؤ

ــةخوازىَ و  ــان َ  ئـــ ــووليةتى نوَيمـــ ــةى    مةســـ ــة طرنطـــ ــةو ِرؤَلـــ ــتان بـــ ــةمانى كوردســـ ــوادارم ثةرلـــ ، هيـــ
ــة    ــتَيك كــ ــؤى هةســ ــةواوى فرِ   خــ ــةرؤكايةتيةكةى و تــ ــة ســ ــدم بــ ــن ئومَيــ ــؤ   مــ ــة بــ ــيؤنةكان هةيــ اكســ

، ، ئـــــةوةى لــــــة شـــــنطال ِروويــــــدا  ئـــــةوةى بــــــؤ كؤبـــــانَى ِروودةدا  ، لــــــة ِراســـــتيدا  ئـــــةو مةبةســـــتة  
طــــــــةورة بــــــــؤ نةتــــــــةوةكان  ، بــــــــةاَلم زؤرجــــــــار لَيقةومانــــــــةكان دةرفــــــــةتىلَيقــــــــةومان بــــــــوو

ــَينن ــة كةســـــدا هةنـــــدَيك   دةِرةخســـ ــؤن لـــــة ئاســـــتى تاكـــ ــى  ، وةكـــــو ضـــ ــار لَيقـــــةومانى تاكةكةســـ جـــ
، لـــــة ئاســـــتى نةتةوةيشـــــدا لَيقـــــةومان و     طـــــةورةو طـــــرنط بـــــةدواى خؤيـــــدا دَينـــــىَ    كةســـــايةتى 

ــةي    ــة مايـــ ــةكرَيت بكرَيتـــ ــاتةكان ئـــ ــةمان  كارةســـ ــة طةورةكـــ ــانى ضارةنووســـ ــةدي هَينـــ ــة  بـــ ــة َلطـــ ، بـــ
ــةنفال و      ــة ئــــ ــتان ئَيمــــ ــةرَيمى كوردســــ ــة هــــ ــردوودا لــــ ــةي ِرابــــ ــةند دةيــــ ــة ضــــ ــؤ ئةمــــــةش لــــ بــــ

ــاران ك ــتانى   كيميابـــ ــةرةى كوردســـ ــةخاوةنى بـــ ــانى بـــ ــة    ردمـــ ــة لـــ ــتانى كـــ ــةى كوردســـ ــةو بةرةيـــ ، ئـــ
ــطَيِرةكانى بةرج    ــتانيية شؤِرشــــــ ــتيمانيية كوردســــــ ــزة نيشــــــ ــةكِريزى هَيــــــ ــةوادا يــــــ ــتة حمتــــــ ةســــــ
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 ، ئـــــةم ثةرلةمانـــــة مةزنـــــةو ئـــــةوةو ئريادةيـــــةكى نةتـــــةوةيي نيشـــــاندا، دواجـــــاريش كـــــؤِركـــــردووة
ار ســـــاَل بـــــةر لـــــة ئـــــةمِرؤ لـــــةم هـــــؤَلى  ضـــــوحكومةتـــــة بـــــةِرَيزةى لـــــَي بـــــةدى هـــــات، بـــــةِرَيزان  

ــبوو       ــةناوى خوالَيخؤشـــ ــةبوو بـــ ــان هـــ ــوانَيكى ئازيزمـــ ــة ميـــ ــال مـــــيرتان )ثةرلةمانـــ خَيزانـــــى  (دانيـــ
ــةرؤك  ــؤ مـــــيرتان )ســـ ــةكرد    (فرانســـ ــةمانى ئـــ ــياريةتى ثةرلـــ ــى بةرثرســـ ــة  ،باســـ ــةو قؤناغـــ ــة  ئـــ كـــ

ــؤكى ئؤث   ــة دوو بلـــ ــةمان لـــ ــاتبوو  ثةرلةمانةكـــ ــةرمانِرةوا ثَيكهـــ ــيؤن و فـــ ــني ؤزســـ ــى وتـــ ــوة  ، ثَيـــ )ئَيـــ
ــة  ــَى يـــــ ــةكانتان دةبـــــ ــرى كوردســـــــتان    كِريزبن ســـــــةربارى جياوازييـــــ ــونكة ثارضـــــــةكانى تـــــ ، ضـــــ

ــة   ــةم ثةرلةمانةيـــ ــديان بـــ ــؤ ،ئومَيـــ ــجة     بـــ ــةو مةســـ ــتان ئـــ ــةرَيمى كوردســـ ــةى هـــ ــةوةى تةجروبـــ  ئـــ
، ئةطـــــةر دةرفـــــةتى تةجروبةيـــــةكى نـــــوَى لةثارضـــــةكانى تـــــر  بـــــدات بـــــة كؤمـــــةَلطاى نَيودةوَلـــــةتى

، خؤشـــــبةختانة ئـــــةمِرؤ لـــــة قؤنـــــاغَيكى ةوَلـــــةتى ثشـــــتيوان بـــــَى(َلطاى نَيودهاتـــــة ثَيشـــــةوة كؤمـــــة
ــر ــىَ  دتــ ــةت بــ ــة بةِرةمحــ ــةو ذنــ ــةر ِرؤذئــــ    ،ا ئــ ــة لةســ ــةمِرؤ قســ ــة ئــ ــاوا  ئَيمــ ــى ِرؤذئــ اوا و ضارةنووســ

ــتانييةكان دةرفـــــةتَيكى طرنطـــــة، واتـــــة يـــــةكِريزى هَيـــــزة ئةكـــــةين ، ِرزطارمـــــان ئـــــةكا لـــــةو كوردســـ
ــة دة   ــةى كــــ ــة مَيذووييــــ ــتةعنــــ ــةرة ناوخ يــــ ــوت فاكتــــ ــاعز ان طــــ ــةكان بــــ ــوونى  ؤييــــ ــةناو ضــــ ى لــــ

ةميشــــــة ثشــــــتيوان نــــــةبوونى ئيتيفــــــاق وايكــــــردووة فاكتــــــةرى نَيودةوَلــــــةتيش هو، دةرفةتةكانــــــة
ــىَ  ــان بــــ ــتانى طــــــةورةى     دا، لــــــة مَيــــــذووى دوورو نزيكــــــ  و هاوكارمــــ ــةرَيمى كوردســــــتان داســــ هــــ

ــاركردووة  ــتان  تؤمــــ ــةَلكى كوردســــ ــاك و خــــ ــة خــــ ــةرطرى لــــ ــدا بــــ ــةكانى داعشيشــــ ــة ثةالماردانــــ  ، لــــ
، جوطرافيايةكــــةى ئَيمــــة زؤرتــــرة لــــة جوطرافيــــاي هــــةر      كوردســــتان كــــةمى نــــةكردووة   هــــةرَيمى

ــؤ ِرووبة  ــر بـــ ــةكى تـــ ــتان قةوارةيـــ ــريؤر و تريؤريســـ ــةوةى تـــ ــانَى   ِرووبوونـــ ــة كؤبـــ ــةوةى لـــ ــة ئـــ ، بؤيـــ
ــةكِريز      ــةيي و يــــ ــدنى يةكثارضــــ ــؤ ترازانــــ ــةياران بــــ ــداى نــــ ــةدا ئةجنــــ ــزة  ِرووئــــ ــةَلك و هَيــــ ى خــــ

ــتانييةكانة ــتمانة ق كوردســــ ــة مةبةســــ ــانَى   ، ئَيمــــ ــتان و كؤبــــ ــاواى كوردســــ ــةر ِرؤذئــــ ــةكردن لةســــ ســــ
ــتا    ــةَلكى كوردســـــ ــة خـــــ ــَى كـــــ ــتانة بـــــ ــةو خواســـــ ــةديهَينانى ئـــــ ــتى بـــــ ــزة بةمةبةســـــ ــة هَيـــــ ن لـــــ

ــا ــتانييةكانى دةكـــــ ــان  كوردســـــ ــَيت و ناونيشـــــ ــانَى ئـــــــةمِرؤ بؤتـــــــة مانشـــــ ــتة كؤبـــــ ــةاَل ،، ِراســـــ م بـــــ
ةرضــــةرخان  ، بــــةاَلم لــــة مَيــــذوودا هةنــــدَى شــــار توانيويانــــة و     قةزيةكــــة لــــة كؤبــــانَى طــــةورةترة   

برا و ، ســـــة، بـــــؤ منوونــــة )ثـــــؤر ســــةعيد لـــــة ميســــر   لــــة مَيـــــذووى نةتةوةكانــــدا دروســـــت بكــــةن   
، ، واتــــةر لــــؤ لــــة بريتانيــــا، ســــتالني طــــراد لــــة ِرووســــياشــــاتَيال لــــة فةَلةســــتني، ناكــــازاكى لــــة يابــــان

ــورد و         ــؤ كـــ ــتييةكةى بـــ ــَيوة طشـــ ــانَى بةشـــ ــةمِرؤش كؤبـــ ــتان( ئـــ ــوورى كوردســـ ــة باشـــ ــة لـــ هةَلةجبـــ
، خــــــــةباتَيكى ســــــــتدا بؤتــــــــة مانشــــــــَيتى يةكخــــــــةرةوةمانؤذهــــــــةاَلتى ناوةِراكوردســــــــتان لــــــــة ِر

ــةوةيي نــــــ  ــةِرةو ه  وَىنةتــــ ــةو شــــ ــدارين لــــ ــةموومان بةشــــ ــتى و  ، هــــ ــةثَيي ثَيويســــ ــةمان بــــ ةريةكــــ
ــؤر ــةكى ط   جـــ ــةردةم تاقيكردنةوةيـــ ــةمِرؤ لةبـــ ــتان ئـــ ــةمانى كوردســـ ــاردان  ، ثةرلـــ ــؤ بِريـــ ــة بـــ رنطدايـــ

ــة  ــة مامةَلـــ ــتان  كرلـــ ــاواى كوردســـ ــة ِرؤذئـــ ــةرمى لـــ ــة    ،دنى فـــ ــدى خبةمـــ ــاَلَيكى زؤر جـــ ــةوَى خـــ دةمـــ
ــؤرى         ــة جـــ ــدى بـــ ــةويش ثةيوةنـــ ــرد ئـــ ــان ثَيكـــ ــةِرَيز ئاماذةيـــ ــةمانتارى بـــ ــدَى ثةرلـــ ــة هةنـــ ِروو كـــ
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، ثةرلـــــةمانى كوردســـــتان ئةطـــــةر لـــــةم دانيشـــــتنةش نـــــةبَى دييـــــةوة هةيـــــة لةطـــــةَل داعـــــشثةيوةن
ثَيويســـــــتة دانيشـــــــتنَيكى تايبـــــــةت بكـــــــا بـــــــؤ تـــــــةحريم و تـــــــةجريم كردنـــــــى هـــــــةر جـــــــؤرة 

ــرى ثةيوةن ــابوورى، فكــ ــةكى ئــ ــارة )    دييــ ــاي ذمــ ــى ياســ ــة ثَيــ ــش بــ ــةَل داعــ ــيي لةطــ ــاَلى 8، سياســ (ى ســ
ــتان   2008 ــة كوردســـ ــريؤر لـــ ــاي تـــ ــَى     ،ياســـ ــةكرَى دةبـــ ــَي ئـــ ــاذةى ثـــ ــة ئامـــ ــؤرة ثةيوةنديانـــ ــةو جـــ ئـــ

ــَيوةى ئـــــ    ــوار ضـــ ــة ضـــ ــتان لـــ ــةرَيمى كوردســـ ــا  هـــ ــدا بكـــ ــةى لةطةَلـــ ــاية مامةَلـــ ــةمانى ةو ياســـ ، ثةرلـــ
ــ  ،كوردســـــتان ناوةنـــــدى بِريـــــارة    ، وَيســـــتة فةرمييةكـــــةمان ِرابطةيــــــةني  تة بـــــة بِريـــــار هةلَ  ثَيويســـ

، ( ئةندامةكـــــــةى ثةرلـــــــةمان68اداشـــــــتى )، ين ئيعرتافَيكـــــــى ناِراســـــــتةوخؤيةطفتوطـــــــؤى ئَيســـــــتاما
ــة ثَي ــة بـــ ــتةوخؤية ناوةِرؤكـــ ــى ناِراســـ ــةى ئيعرتافَيكـــ ــدامانى   زةكـــ ــوةى ئةنـــ ــة نيـــ ــاتر لـــ ــونكة زيـــ ، ضـــ

دراوةكانى ، هةَلوَيســــــت و ِراطةيانــــــانــــــدخؤيــــــان لــــــةو ضوارضــــــَيوةية ِراطةيثةرلــــــةمان هةَلوَيســــــتى 
ــةرؤكايةتييةكة ــَى ســــــ ــة :هةرســــــ ــةمانســــــ ــةِرَيزى ثةرلــــــ ــةِرَيزى رؤكايةتى بــــــ ــةرؤكايةتى بــــــ ، ســــــ

، ئــــةو ِراثؤرتــــة بــــة   كةودانى ئــــةو وةفــــدة بــــةِرَيزة ضــــاالَ   ســــةرؤكايةتى حكومــــةت ســــةر   ،هــــةرَيم
ــتةوخؤية ثَي ــى ناِراســـــ ــان ئيعرتافَيكـــــ ــةردةم بةرثرســـــــ  زةيـــــ ــتةوخؤ لةبـــــ ــةمِرؤش ِراســـــ ياريةتى ، ئـــــ

ــت ب    ــةى دروســــ ــة مامةَلــــ ــداين ئةركمانــــ ــتمانيى و نةتةوةييــــ ــةيننيشــــ ــة ِرووى قانكــــ ــةوة نو، لــــ ييــــ
لـــــــة ذَيـــــــر  ، لـــــــة ِرووى تيـــــــؤرى و فةلســـــــةفييةوة ســـــــاَلةهايةثَيموانييـــــــة عوقدةيـــــــةك هـــــــةبَى

ــدا   ــةفةى قانونـــ ــةترى فةلســـ ــةبووة   ضـــ ــةتى هـــ ــانونى نَيودةوَلـــ ــاوخؤيي و قـــ ــانونى نـــ ــةوو ه ، قـــ ، ةيـــ
ــايد ئـــــــ    ــة جينؤســـــ ــة  ئَيمـــــ ــةكرَىطـــــ ــةوة  ، بؤيـــــ ــة ِرووى قانونييـــــ ــاردان لـــــ ــة ِرووى ة بِريـــــ ، لـــــ

ــةوةنةت ــؤ     ةوةييـــ ــاتن بـــ ــةوة هـــ ــؤ بةدةنطـــ ــرةوة بـــ ــوارى تـــ ــة زؤر بـــ ــةوة ، لـــ ــة ِرووى مرؤظايةتييـــ ، لـــ
ــةركَيكى ميَ   ــتان ئـــ ــاواى كوردســـ ــةى ِرؤذئـــ ــدارة خؤجَييـــ ــةو ئيـــ ــتنى ئـــ ــاتة  ثاراســـ ــةم ســـ ــةى ئـــ ذووينـــ

ــة ــةى ئَيمةيــــ ــةما وةختــــ ــةمِرؤ ثةرلــــ ــةوة ئــــ ــان ئةكةمــــ ــاتة  ، دَلنياتــــ ــةردةم ســــ ــتان لةبــــ نى كوردســــ
ــة   ــرنط و مَيذوويدايـــ ــى طـــ ــة  وةختَيكـــ ــتى خؤمانـــ ــانون بةدةســـ ــةمِرؤ قـــ ــةقيش  ، ئـــ ــةفةى حـــ ، فةلســـ

، بــــةاَلم تــــا  ن كــــةمى نــــةكردووة بــــؤ ثارضــــةكانى تــــر    هــــةرَيمى كوردســــتا  ،ئــــةوةمان لَيــــدةخوازىَ 
ــينة       ــرت دةضـــ ــةكان باشـــ ــةديهَينانى مافـــ ــة بـــ ــةين لـــ ــاتر تؤماربكـــ ــةروةرى زيـــ ــاش   ســـ ــَيش و دنيـــ ثـــ

ــاردان بـــــــة ثارضـــــــة ئازادةكـــــــةى كور نطمانـــــــةوة دَيـــــــتبةدة ــتان، بـــــــة بِريـــــ ــاركرددســـــ نى ، تؤمـــــ
ــةمان   ــةرؤكى ثةرلـــ ــؤ ســـ ــةروةريية بـــ ــؤ ســـ ــةمان ، بـــ ــدامانى ثةرلـــ ــةرؤكايةتى و ئةنـــ ــزة  ، ســـ ــؤ هَيـــ بـــ

 ، زؤر سوثاستان دةكةم.، بؤ طة  باشوور و بؤ مرؤظايةتىسياسييةكامنان
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، ثرســــــى ِرؤذئـــــــاواى  ةزامن دةستخؤشــــــى لـــــــة ثةرلــــــةمان بكــــــةم   لةســــــةرةتادا بــــــة ثَيويســــــتى د   
ــة ط  ــتانى بـــ ــةوة  كوردســـ ــوارى طفتوطؤكردنـــ ــتؤتة بـــ ــى خســـ ــتيمانييةى   رنطـــ ــتة نيشـــ ــةم هةَلوَيســـ ، ئـــ

دةكـــــاو بـــــؤ   ِرؤذئـــــاواى نيشـــــتمان مَيـــــذوو بـــــة طـــــةورةيي تؤمـــــارى      باشـــــوورى كوردســـــتان بـــــؤ  
ــةمووان ــةمانى   هـــــــ ــةي ثةرلـــــــ ــاندة مةيدانيـــــــ ــةو شـــــــ ــةبوونيش لـــــــ ــى و ماندوونـــــــ ، دةستخؤشـــــــ

، ســــــــةردانةكةش هةَلوَيســــــــتَيكى مةعنــــــــةوى وردســــــــتان دةكــــــــةم كــــــــة ســــــــةردانى كــــــــردووة ك
كــــــــةمان لــــــــة ثارضــــــــةكانى تــــــــرى ثةرلــــــــةمان و هةرَيمــــــــةكانى طةيانــــــــدة ِراى طشــــــــتى و طةلة

، شـــــارى كؤبـــــانَى وةك   ثةرلـــــةمانى كوردســـــتان  ، ئَيســـــتا ثَيويســـــتة لـــــةم دانيشـــــتنةدا     وردســـــتان ك
ــةرخ  ــةبات و بـــ ــيمبو  خـــ ــات و  ســـ ــارى بكـــ ــورد ديـــ ــةوةى كـــ ــارَيكى  ودانى نةتـــ ــة بِريـــ ــةروةها بـــ ، هـــ

ــتانيش         ــةرَيمى كوردســـ ــةتى هـــ ــَينَيت و حكومـــ ــاوا بناســـ ــةكانى ِرؤذئـــ ــةرمى كانتؤنـــ ــة فـــ ــايي بـــ ياســـ
، ثَيويســــتة ثةرلــــةمان حكومــــةتى هــــةرَيم    فــــةرمى بيناســــَينَيت  لــــزام بكــــا و بــــة  بــــةو بِريــــارة ئي 

و دةســـــــةاَلتى جَيبــــــــةجَيكردن ِراســـــــثَيرَى بــــــــؤ دؤزينــــــــةوةى ميكـــــــانيزمى طوجنــــــــاو لةطــــــــةَل    
ـــ نـــــةكامنان لـــــة دذايـــــةتى كردنـــــى تـــــريؤر هاوثةنا ــارى لؤجســـــتى بــ ــةِرظانان ، طةيانـــــدنى هاوكـــ ؤ شـــ

طرافيــــــا واى كــــــردووة لــــــة ، ضــــــونكة هــــــةموومان دةزانــــــني حكــــــومى جولــــــة ِرَيطــــــاى فِرؤكــــــةوة
ــى طةيانـــــد  ــة ئةســـــتةمة ِرَيطـــــاي زةمينـــ ــةو جـــــؤرة هاوكارييانـــ ــتا  نى ئـــ ــة ئَيســـ ــة تايبـــــةتيش كـــ ، بـــ

، بؤيــــة هاوكــــارى لــــة ِرَيطــــاى زةمينــــى ناكــــاتواَلتــــى توركيــــا كــــار ئاســــانى ثَيويســــت بــــؤ طةيانــــدنى 
ــرتن     ــة هةَلوَيســــــت وةرطــــ ــثَيرَى بــــ ــتان ِراســــ ــةتى هــــــةرَيمى كوردســــ ــتة ثةرلــــــةمان حكومــــ ثَيويســــ

ــت      ب ــةر هةَلوَيســـ ــا ســـ ــةر تـــ ــةوة ئةطـــ ــانى و ئابوورييـــ ــة ِرووى بازرطـــ ــا لـــ ــة توركيـــ ــةر بـــ ةكانى ةرامبـــ
ــت  ــتانة بَيـــ ــا دؤســـ ــاِروون و نـــ ــةماوةرى   نـــ ــانَيكى جـــ ــة خرؤشـــ ــةم دواييـــ ــانى ئـــ ــةِرَيزان ِرووداوةكـــ ، بـــ

، ى كـــــوردى لـــــة هةنـــــدةران دروســـــتكردووةتـــــا ئاســـــتى هةرضـــــوار ثارضـــــةى كوردســـــتان و ِرةوةنـــــد
ــييةكانى ان شايســــــــتةى ِرَيزلَينــــــــاننانطرتنــــــــةكخؤثيشــــــــاندان و م ، بةتايبــــــــةتى ثارتــــــــة سياســــــ
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 وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان وتةيةكى هةية با بفةرموَيت. 

 : يرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمانبةرَيز مولود حمى الدين/ وةز
  .كى ثةرلةمانؤبةرَيز سةر
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دانةكة بؤ خؤى مانا و بةهايـةكى طـةورةى   لةمان دةكةم كة تةنها سةردةى ثةرسةرةتا دةست خؤشى لةو شان
هةبوو كة توانى ئةلقةكانى ثَيكةوة طرَيـدانى ئـةو نةتةوةيـة لـة ضـوار ضـَيوةيةك دةسـت نيشـان بكـات، مـن           
ئةمةوَى عةرزى ئَيوةى بكةم كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةم نةتةوة، ميللةتـة بـة خـؤى دا باشـوورى     

ئةركَيكى ئةخالقيةتى ئةركَيكى نةتةوايةتى، ئةركَيكى ئينسانيةتى، ئةركَيكى كؤمةَلايةتى كة بة كوردستانة 
  لة كؤبانَى كة ئَيستاكة بؤتة جَيطـاى   ،هةموو مانايةك بة دةم هاوكارى و يارمةتيدانى كوردانى رؤذئاوا بَى

مانـة، هاونيشـتمانيمانة،   هاوخوَينيؤذئـاوا، ئـةوة ئـةركَيكى      لة كانتؤنةكانى تـرى كوردسـتانى ر   ،كَيشةكان و
 ييمانة، كوردستاني بوومنانة، ئةركى هاو دوذمنيمان كة هةيـة ئـةو ئةركـةمشان ئةخاتـة ئةسـتؤ،      ةهاو نةتةو

وى لؤجَيستى و وووى سياسى لة ِرووى ئابوورى لة ِربةر ئةوة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيم واية لة ِرلة
ى مرؤيى ئةوةندةى لة دةستى بَى بؤ هيض لةحزةيةكيش تةقصـري ناكـات   ووى مرؤيى و هاوكارهةروةها لة ِر

تر ئةبَى لـة وَلاتـانى   دلةو مةسةلةية، ضونكة بة رةئي من ناكرَى بَلَى حكومةتى هةرَيمى كوردستان خةمسار
دونيا كة قسة لة سةر مةسةلةى كؤبانَى و قسة لة سةر مةينةتيةكانى خةَلكى كؤبانَى ئةكةن، بةَلام ئَيمةش 
مةعلومى جةنابتانة خؤتان ثةرلةمانى ئةو هةرَيمى كوردستانةن و نوَينةرانى خةَلكى كوردستان ئةزانن كة 

كـة تـةنها بـؤ بريخسـتنةوة لـةم قؤناغـة        ،كَيشـةى طـةورةمان هـةن    يـةك ئَيمة لة هـةرَيمى كوردسـتاندا ذمارة  
هةية، نةخَير بةَلكو بةحس لةوةيـة  كَيشةى كة  وينني لةئَيمة وا بني كة خؤمان ئةدوَي نة بؤ ئةوةى ،ئةَلَيم

ئازارةكانى  دةمة بةدةم كَيشةكانةوة نةبني و بةئةو قةيرانة وا ناكا ئَيم ،ئَيمة خؤمان لة   قةيرانَيكا ئةذين
دةم ئازارةكـانى رؤذئـاواى كوردسـتانةوة نـةبني، كَيشـةكانى ئَيمـة مـةعلومى جةنابتانـة         خةَلكى كؤبانَى و بـة 

اسـتى ئةطـةر ئـريادةى خـةَلكى ئـةو      ِرةية لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا كـة بة    ورمسان هئَيمة كَيشةيةكى دارايى ق
ــتانةوة           ــةرَيمى كوردس ــتى ه ــانى طش ــانى ذي ــتانى كاروبارةك ــوارى وةس ــةر لَي ــا س ــة ت ــة ئَيم ــتمانة نةبواي نيش

ى ينةتة ئةو شوَينةى كة وةكو طومت ئةطةر خوطرى خةَلكورؤيشتووين، لة بَى ثارةيى و بَى داهاتيية طةيشتو
دةسةَلاتةى قةزايي دةسةَلات جَيبـةجَي  واتة ئةم دامودةزطاية و ئةم ثةرلةمانة و ئةم دامو ،كوردستان نةبَيت

ردستانة، يةعين لة هـةرَيمي كوردسـتاندا خـةَلكيك ئةطـةر طـوَيي لةقسـةكاني       وكردن بةرَيوة نةئةضوو لةم ك
 ،شـةش رؤذ دوا ئةكـةوىَ   ،ن نايـدةنىَ من بـَي تـةنها مةعاشـَيكي كـةم وكـز بـة دوو مـانط جـارَي ئةيـدةنَى يـا          

مةعاشى حةفتا و ثَينج روذيشمان هةية، بةَلام وةكو مةعلومى جةنابتانة يـةعنى شـتَيكى وةكـو كارةبـا لـةم      
هةرَيمى كوردستانة بة راستى ئَيمة رؤذانة لة نَيوان نؤ مليؤن تا حةفت مليـؤن مةسـرةف هةيـة، مةسـةلةى     

ليـار دينـار مةسـرةفى هةيـة، جـا وةرة لَيـرةوة سـةيرى ثَيشـمةرطة،         م (122تا  110) ةىرةدانى خةستةخانئيدا
كـة، كـة هـةموو    ب، لَيرةوة سةيرى مةسـةلةى ثـةروةردة   خزمةتطوزارى ثاك و خاوَين كردن، ثؤليس، ئاسايش

وَلـاتى هـةرَيمى كوردسـتان حـةقى     وةيـة ها يـةتى، مةقسـةدم ئة  ةمانطَيك نـؤ مليـؤن دؤالر بـةس ثـارةى ئيدار    
ة هـةموو اليـةكمان بكـات، بـةَلام ئـةوةش تـَى بطـات كـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان لـة             خؤيةتى طلةيى ل

دةيبينـَى، كـة تةمـةنا    َلـاتى بـةو سـادةيى يـة     طةورةتر و قورسرتة لةوةى كـة هاو  بةردةم قةيرانى دارايى زؤر
ئَيمـة   :َيتـةوة، دووةم ةوزيكرتين كاتـدا برِ لـة نيَـ   تةوة، هةموو اليةكيشمان بة تـةماين وَيةاهلل ئةِر شْاانئةكةين 
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هةموو اليةكمان، وةكو كؤبانَى، وةكو هةموو شارةكانى تر لة جةلـةوالوة   دالةم حكومةتى هةرَيمى كوردستان
 ،، ئَيمـة لـة رووى مـةوزو(، هـةمان مـةوزوعمان هةيـة كـة بريتـى يـة لـة تـريؤر و           وةكو كؤبانَينيكو زومار تا

وو بوونـةوةى داعـش، و زاتةكـةش، زاتـى ئينسـانى      وبـةرِ هةمان كَيشةمان هةية كة بريتى يـة لـة كَيشـةى رو   
بةر ئةوةش خؤمان بـؤ خؤمـان رؤذانـة    ئةم نيشتمان و ئةم نةتةوةية، لة كوردة، و خاكى كوردستانة و خاكى
وكاندنَيك غةفَلـةت  وهـةزار و سـى و ثَيـنج كيلومـةترة بـؤ ضـاوتر       (1035) وةكو ئاماذةتان ثَيدان جةنابتان لة

هـةزار و سـى و ثَيـنج كيلؤمـةترة داعـش كارةسـاتَيك        (1035و )ك لـةم سـةنطةرانة لـة   بوون لة هةر سـةنطةريَ 
ضـكةيةكى كوردسـتاندا ئـةى    ؤيـان بـة سـةر شار    ،يا بة سةر مةفرةزةيةكى ثَيشمةرطة ،ئةهَينَيت بةسةرماندا

ن لـة كؤبـانَى   هَينَيت، لة بةر ئةوة ئةبَى بزانني كة بةَلَى لة رووى بة زاتى زاتةكةى هةر كـوردة لَيـرة بـَى يـا    
بَى، هةروةها لة رووى مةوزوعيش ئَيمة هةمان مةوزوعمان هةية كة بريتى ية لة داعش و لة ئريهاب، ئـةم  

بــة تــةواوى مــةعنامان كــردووة و زيــاد لــة حــةد حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان  ،كَيشــةية ئَيمــة بــة راســتى
ئَيمـة  كة هابة و هةر هةمان كَيشةية،  هةر هةمان ئري بؤ هةر شتَيك،هةرضى توانايةكيشى هةبَى سةرفى كا 

ئةكـةم ئَيمـة ئـةم كَيشـةية بـة الى كـةم رايةَلةيـةكى دةروونـى و ئيـدارى و           ناتةمان بووينةتةوة يرووبةروو
لة سةر ئةم سنوورة فراوانة يةك ميللةت بةرامبةر يةك كَيشـة وةسـتاوة كـة ثَيـى      ،كابشعورنان بؤ دروست 

ريهاب، خاَلَيكى تـر كـة طرنطـة بريتـان ئةخةمـةوة هيضـَيكى تـر لـة ئـارادا          دةوترَى كَيشةى داعش و كَيشةى ئ
ن هـةرَيمى كوردســتان كـة خؤتـان ئــةزان   نييـة لـة دةرةوةى زانيـارى ئــةوةى دا نييـة، ئةوةيـة كــة حكومـةتى       

ــي  ــةيةكى سياس ــريؤدةى كَيش ــةَل عَيراقــ ية لةط ــؤ    داط ــؤ خ ــييةش ب ــة سياس ــةو كَيش ــة ئ ــةموو   يك ــةربارى ه س
ــةل كَيشــةكانة، ــردن لــة حكومــةت مةس ــتكارى    ةى بةشــدارى ك ــة وةفــدى و دانوس ــةو خاَلانــةى ك مةســةلةى ئ

حكومــةت، مةســةلةى مســؤطةر كردنــى بودجةكــةش بــؤ خــؤى كَيشــةية كــة حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان  
طـةَل حكومـةتى فيـدرا  بةغـدا، كَيشـةيةكى تـر مـةعلومى جةنابتانـة         يةخةية لة,كَيشةيةكى سياسى دةستة

هةزار ئاوارة لة هةرَيمى كوردستاندا هةية تةسةور كة جـةنابت   (950)ة، ئَيمة وةكو هةرَيم كَيشةى ئاوارةكان
، حكومـةتى هـةرَيمى   ضـةند  بَيـت بزانـة ئةكاتـة    َيـك هـةزار ئـاوارة لـة رؤذَيكـا دؤَلار     (950)ئةطةر خـةدةماتى  

ابتان ئةكـةم لـة   كوردستان ثَيويستى بة ضةندَيك هةية؟ موهيم مةقسةدم ئةوةيـة كـة بَلـَيم و عـةرزى جـةن     
بةيانى باران  يَى ئةوةية كة هةل ئةلةرزَين كة ئةمِرؤئَيستا ئاوارةى تَيداية و ضاوةِر ( قوتاخبانة420دا )دهوك

بةرامبـةر بـة خـةَلكيكى     ةةوة، ئـةوة مةسـووليةتى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان     نـ َيرزَيوطببارَيت بؤ كوَى ب
تان بكـةم  بةر ئـةوة ئةمـةوَى عـةرزى جـةناب    نَيكى تر، لةشوَي وَلاتى خؤى و خةَلكى كؤبانَى و خةَلكى هةموو

 ،ئـةوةى بةرامبـةر ئةركـةكانى   ة تـ اَيكى طةورةن،  ئـةركَيكى زؤرن، بـةَلام ئـةوة ناك   ئةركةكانى حكومةت ئةرك
يان كةم بكاتةوة، بؤية من داوا ئةكةم لة جةنابتان بؤ رةضاو كردنى ئةوةى  ،بةرامبةر كؤبانَى خةمسارد بَى

لـة جةلـةوالو لـة     ،وةكو جةستةى نةتةوةيةك لة كؤبـانىَ  ،وةكو مةوزوعَيكت كورد، كورد وةكو زامةوزوعى 
كـة لـة رووبـةروو بوونـةوةى داعـش وةكـو طرفتَيـك و ثرسـَيكى          يـة زومـار يـةك جةسـتةيةك و يـةك قةزية    

ضـاو كردنـى   تريؤرى نَيو دةوَلةتى، بؤية حةمتةن جةنابتان وةكو نوَينـةرانى خـةَلكى ئـةو كوردسـتانة بـة ِرة     
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ئةو باردؤخانةى هةرَيمى كوردستان ئيزافةيةك ئةخةينة سةر ئةركةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان تـا  
ة ثَيى ئةركةكانى دةر بَيت و قةرزارى ميللةتةكة و قةرزارى ثةرلةمانيش نـةبَى، يـةك خـاَلى تـرى     ببتوانَى 

خـؤم لـة ثةرلـةمان بَلـَيم، ضارةسـةر       ئاماذةى ثَى ئةكـةم، مـن ئةمـةوَى بـة خوشـك و برايـانى خؤشةويسـتى       
كردنى هةر كَيشةيةكى سياسى يةعنى لة دةرةوةى سياقى خؤى و لة دةرةوةى ضوار ضَيوةى خؤى بة راستى 

لة سةر  ،وبةرووى كَيشةيةكني لة سةر ئاستى هةرَيمى كوردستاناومامةَلة ناكرَى و ئاسان نيية، ئَيمة ئَيستا ر
وترَى، ثرسى داعش و ثرسى ئريهاب، تـةنها ئَيمـة   دة دةوَلةتى كَيشةى ثَيى سةر ئاستى نَيولة ،ئاستى ئةقليم

تةنها شـنطال نييـة،    ،تةنها جةلةوال نيية ،تةنها زومار نيية ،تةنها كؤبانَى نيية تةوةنةينني رووبةرووى بوو
ئـةم   ئةمة كَيشـةيةكى هـةم ئـةقليمى يـة هـةم نَيودةوَلـةتى يـة، بـة دةيـان ئـةفراد بةشـَيكن لـة موعادةلـةى             

لــة دةرةوةى ســياقى  ،يــة، ئَيمــة بــة تــةنيا لــة ضوارضــَيوةى ئــةم ثةرلةمانــة و لــة نــاو ئــةم ثةرلةمانــة ةقةزي
ئَيمة بة الِرَيـوة ئـةبات، بـةَلكو     ةيةك بكةين، بة جؤرَى لة جؤرةكانئةقليمى نيو دةوَلةتةكةى خؤى هةر قس

 ،ى رووداوةكانـدا مةوزوعةكـة ببيـنني   باشرتين قسة ئةوةية لة كؤى سياقى مةوزوعةكان، لة كؤى ضوارضـَيوة 
ئةو كاتة ئةتوانني دوايى هةَلسةنطاندنةكةمان جَيطةى خؤى بـَى، لـة مةسـةلةى ئيعـترياف ثَيكردنـا، يـةعنى       

طةَل دةوَلةتى نةتةوة جيـاوازة، هـةموو   ى نيشتمان، سةر زةمينى نةتةوة لةئَيمة خاكى نيشتمان، سةر زةمين
بـةَلام وَلـات    ئَيمةيـة،  ، خـاكى نيشـتمان و ، ئَيمـة، ئـةوة سـةر زةمـني و     لـة روحـى   بستَيكى ئةم خاكة بةشَيكة
لـة رَيكخـراوى    تاكَيكـة  اليـةكى تـريش   ،دةوَلةتى ة اليةك تاكَيكة لة مةسةلةى نَيومةسوةلةيةكى ترة، وَلات ل

 ،رَىطـةَل ئـةك  يساقى ئومةم ئةملوتةحيـدة كـارى لة  م ،َيرةى ياساى نَيودةوَلةتىونةتةوة يةكطرتووةكان و بة ط
طـةَل  بنَى و دانى فـةرمى ثَيـدا بنـَى لة   يار بدا كةوا دان بة كؤبانَى دائةطةر ئةم ثةرلةمانة لة سةر ئةوةية بِر

هـةم بـة   ةخالةت كردنة لة سيادةى وَلاتَيـك،  ئةوة كة صةَلاحياتى حكومةتى عَيراقيش نيية، ضونكة ئةمة د
ــةتى ئــ  ــى قــانونى نَيودةوَل ــي قــانون و ، هــةم بــةمــةحكوم ئــةبَى ةو كةســةثَي ــي ثَي ميســاقى نةتــةوة  بــة ثَي

يةكطرتووكانيش بريتى ية لة شـكاندنى سـيادة، بَلـَين هـةمووى ئةوانـة تـةجاوز ئةكـةن، بـةَلام ئةمـة ئـةبَى           
ئةو ةوةش تةجاوز ئةكةين، ئَيمة ل ،شتَيكى باشة دا ئةمة بكاعرياق بيكات، ئةطةر رةئيس جةمهور لة عَيراق

كةين هيض ئةسةرَيكى نابَى، دةمى موعارزةى سورى و سوريا، دةمى وَلاتانى قةرارة لةو ثةرلةمانة دروست ئة
طـةَل رَيـزم بـؤ هـةموو ئينسـانَيك، مةقسـةدم       ةمى شوظينيةكانى عةرةب تةبعةن لةئةقليمي، دةمى عَيراق، د

ةمـة بـَى   ئهيضـى تـر نييـة، شـوظينيةتى عـةرةب لـة خؤمـان ئةكـةين          ،شوظينيةكان سـيفةتى تونديةكةيانـة  
يـة  دانية قـةرارَيك بـدات، ئةطـةر نييةتةكـةش لةمة     ينتاجَيك بدات، ضونكة عةقليةن حةقى ئةوةئةوةى ئي

ةك دروســت كــا، وةكــو ســةرؤكى ثةرلــةمان داوا بكــا  يلــة داننــان بــة كؤبــانَى بــؤ ئــةوةى كــة لَيــرة مومةســيل  
ــيل ــَيمومةس ــن و     كى ه ــةنابتان دانيش ــةَل ج ــرة لةط ــة ئَي ــة بَين ــَى كانتؤنةك ــةت ث لة ،ةر س ــةَل حكوم ــةوة ط َيك

هـةزار   (275)كؤبوونةوةيةك بكةن و نووسـينطة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا بكةنـةوة، ئـةطينا ئـةم ثةرلةمانـة         
جطـة لـةوة دةمـى ثةرلـةمانى عَيـراق و مةحكةمـةى فيـدراَلى،         ،بكات بة هيض شَيوةيةك ناطـات ثَي ئيعتريايف 

 ئـةوة  من لة طةَلوَلاتانى كؤ بكاتةوة، دةمى سوريا، دةمى موعارةزةى سورى، دةمى وَلاتانى ئةقليمي، هةموو 
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نيم و ثشتطرييش لةوة دةكةمةوة كة دان بة كانتؤنةكاندا بنَيني، بـةَلام مـونتيج نـابَى ئةطـةر بـؤ ئةوةمانـة       
طــةَل ئــةم لةلَيـرة بارةطــا بكةنـةوة، ئَيمــة زوو بــا ئيقـرارى ئــةوة بكــةين كـة حكومــةتى هــةرَيمى كوردسـتان      

سَى مومةسليان لـة هـةولَير هـةبَى،     ،ئيقرارى ئةوة بكةن هةر سَى كانتؤنةكان ،بةرَيزة كؤ ببنةوة ثةرلةمانة
زة بؤية كانتؤنةكان بؤيان بَى، لة بةر ئةوة تةمةنا ئةكةم جـةنابتان ئـةو بِريـارة    يئةو هةموو حيزبة موعار

انى و اسـتة زةرةيـةك لـة مةسـةلةى نيشـتم     وئةمة وا نـةكا كـة ئَيمـة خـوا نةخ     ،بدةن كة بِريارَيكى مونتيجة
بـدا كـة مـونتيج بـَى، ئةمـة تةسـةورى        َيـك يارنةتةوةى خؤمان ئةخةينة دوا، بةَلكو ئةم ثةرلةمانة ئةبَى بِر

 منة، سوثاس بؤ جةنابتان. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نـدَيك  زؤر سوثاس بـؤ وةزيـرى كاروبـارى ثةرلـةمان لـة حكومـةتى هـةرَيم، لـة راسـتيدا لـةم دوو رؤذةيـا هة           
 يـى ئـةو  دةمـةوة، دوا دةلة دةستةى سـةرؤكايةتى كـة مـن بـة كـورتى وةَلـامى        كرا ثرسياريش ئاراستةى ئَيمة

ئـةوانيش هةنـدَيك روون كردنـةوةيان هةيـة و      ،شاندةى بةرَيزى ثةرلةمانيش سـةردانى كؤبانَييـان كـردووة   
طـةَل ليذنـةى ياسـايى    ردؤتـةوة لة دا باسـتان كـرد كؤيـان ك   طؤكانـ وكؤى ئةو راسثاردانةى كة بةرَيزتان لـة طفت 

ةوة و ئةخيةينـة دةنطـدان، لـة راسـتيدا     ينـ نسياغةيان كردووة و شـتَيكيان ئامـادة كـردووة كـة دوايـى ئةخيويَ     
دى ئـةوةن كـة لـة دةسـتثَيكى كارةكـانى      يبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردسـتان ئَيـوة ئـةزانن، ئَيـوة شـاه     

اليـةن  ، هـيض بـانط كردنَيكـى وةزيـر كـة لة     وة، هـيض ثرسـيارَيكى ئَيـوة   ئَيمةوة تا ئَيستا هيض يادداشـتَيكى ئيَـ  
ئةندامانى ثةرلةمان داوا لة ئَيمة كرا بَيت كـة لـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان داوا بكـةين، هـيض ثـروذة         

ئةوةى خراوةتة روو رؤيشتؤتة بةرنامةوة  طرياوة،رياسايةكى ئَيوة فةرامؤش نةكراوة و هةمووى بة هةند وة
بـؤ   ئـةوةى خؤيندنـةوةى بـؤ كـراوة رؤيشـتؤتة الى ليذنـةكان بـؤ ئـةوةى ئامادةسـازى          ،ارى لة سةر كراوةو ك

وتوين وهةندَيكيشـى فريانةكـة   ،رتى لـة سـةر حـازر بكرَيـت و بَيتـةوة نـاو هـؤَلى ثةرلـةمان و        ؤبكرَيت و راثـ 
ا لة د، بةَلام لة هةمان كاتيشكةيندةةوةيان بؤ دننخوَي بةم نزيكانةبكةين لة الى ئَيمةية بؤ ةوةيان دنخوَين

ئـةكرَى راسـتةخؤ    رانـةوة ثَيشـكةش  اليةن ثةرلةمانتائَيمة ناكرَى هةر ثرؤذةيةك كة لةرووى ياساييةوة  بؤ 
ئةنــدامى ثةرلــةمان  (60)بيخةينــة دانيشــتنةكانى ثةرلــةمانى كوردســتانةوة، مــن منوونــة ئةهَينمــةوة نــةك 

اشتَيك بؤ ئَيمة بةرز بكةنةوة و داواى ئةوة بكـةن كـة دةسـتورى    ئةندامى ثةرلةمان ئةطةر يادد (100)بةَلكو 
ئَيمـة بـة راسـتى نـاتوانني بيخةينـة بةرنامـةى        ،هةميشةيى عَيراق لة ثةرلةمانى كوردستان هةموار بكـةين 

كارى ثةرلةمانـةوة، ضـونكة ئةمـة لـة صـةالحيةتى كـارى ثةرلـةمان نييـة، منوونةيـةكى تـر ئةهَينمـةوة لـة             
ترى ثةرلـةمان باسـى ثايتـةختى ئاشـتى كوردسـتانى عَيراقمـان كـرد لـة اليـةن ئةنـدامَيكى           دانشتينى ثَيشوو

واتـة   ،ثايتـةختى ئاشـتى كوردسـتان   بـة  بةرَيزى ثةرلةمانةوة ثَيشنيارى ئةوة كرا كة نـاوى هةَلةجبـة بنيـَين    
ن، راوَيـذمان  عَيراقةكةشى َ  بكةينةوة بؤ ئةوةى ببَيت بة ثايتةختى ئاشتى هةر ضوار ثارضةكةى كوردسـتا 

لة طةَل سةرؤكايةتى ليذنةى ياسايى كرد، راوَيذمان لة طةَل هةندَيك ثةرلةمانتارانى ياسايى نـاو ثةرلـةمانى   
كوردستان كرد كة رايان وا بوو ئةوة لة صةالحياتى ئَيمة نيية، بةَلكو صةالحيةتى ئَيمة تةنها ضوارضـَيوةى  
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ةالحيةمتان كوردستانى عَيراقة، بةَلام ناتوانني لةمة زيـاتر  هةرَيمى كوردستان و زياتريش ئةتوانني بَلَين ص
صةالحيةتى خؤمان بة كار بَينني و هةَلةجبة بكةين بة ثايتةختى ئاشتى هةر ضوار ثارضةى كوردستان، لـة  

ــردوو  ــاوةى راب ــوو     (63) م ــة كردب ــتةى ئَيم ــتَيكيان ئاراس ــةمان يادداش ــةرَيزى ثةرل ــدامى ب ــتةى   ،ئةن ــة دةس ل
بـةتى دانيشـتنةكانى ثةرلـةمان و    ئـةوةى ثرسـى هـةرَيمى رؤذئـاواى كوردسـتان بيخةينـة با      سةرؤكايةتى بـؤ  

ــتيدا لــة دواى بةدوا   لة ــان دااليــةن ثةرلــةمانى كوردســتانةوة بــة فــةرمى بناســَينرَيت، لــة راس ضــوونةوة بؤم
زان لـة  بـةريَ  ،و (هـةرَيمى رؤذئـاواى كوردسـتان   )دةركةوت كة كيانَيك لة رؤذئاواى كوردستان نييـة بـة نـاوى    

بؤم دةركةوت كة ئةم بةرَيزانة لة رؤذئاواى كوردستان لة  ،ماوةى رابردوو زؤر زياتر بة دوا داضوومن بؤ كرد
ئةو بةرَيزانة لة رؤذئاواى كوردستان  ،دةمى خؤيانةوة من ثرسيارم َ  ئةكردن و ئةوان وةَلامى منيان ئةداوة

ن نييـة، ضـونكة ضـةند    وئـةوةى كـة مـن هَيشـتا الم رو    ئةو كانتؤنانةيان كة بة راستيش ناوى كـانتؤن نييـة   
لة ئيدارةكانى خؤيان بؤمـان بنَيـرن    انوَينةرَيكمان بينى قةرارة ئةو شتانةى كة ئةوان قةراريان كردووة داو

ن ثرسـيارم لَيكـرد   ،يان نةناسـاندووة ة سياسيية ضيية لةوَى؟ بة هةرَيمبؤ ئةوةى بزانني تةبيعةتى ئةو كيان
ــةرَيم  ــة ه ــى ب ــاندووة؟بؤض ــرد   تان نةناس ــةوة ك ــيان ل ــةباس ــان زؤرة و    ك ــة، دوذمني ــةتى هةي ــى تايب دؤخَيك

بـةر خـاترى ضـى نـاوى     دةقيقـى و دروسـتيش ثَييـان طـومت لة    بـة   ،ناشيانةوَى دوذمن بؤ خؤيـان زيـاد بكـةن   
كـةم،  ناوة كة من ئيستا بة راستى لَيـرة نامـةوَى باسـى بكـةم، بـةَلام تةفـةهومى ئـةوةش ئة       نة هةرَيمَييان لَي

راستة ضوار دةوريان داعشة، باكووريان دةوَلةتَيكـة   ،لةوة تَى ئةطةين كة ئةوان بارودؤخَيكى تايبةتيان هةية
لةمـة زيـاتر نـاوى هـيض      خؤيان زيـاد بكـةن،  اليةنى كةم نايانةوَى دوذمنى تر بؤ  ، واتة بةكة دؤستيان نيية

ة نييـة، يـةعنى ثاشـطرى كوردسـتانيان ثَيـوة      يةكَيك لةو ئيدارانةى كـة دروسـتيان كـردووة كوردسـتانى ثَيـو     
نةكردووة ئةمةش ديسان بة هؤى ئةو بارودؤخة تايبةتييةى كة ئـةوان هةيانـة، بـةو مانايانةيـة كـة ئـةوان       

ضـونكة   ؟نوةربطـرين داواى ضـيمان َ  ئةكـة   بارودؤخَيكى تايبةتيان هةية ئةبَى ئَيمة خؤمان لـةوان لةيانـة   
ى ثةرلةمانةوة و دةنطمان لة سـةر بدايـة   طؤيةكئةو كات مبان خستايةتة طفتو ،رةنطة ئةطةر ئَيمة ئةو ثرسة

لة ثةرلةمانى كوردسـتان و دامنـان بـة هـةرَيمى رؤذئـاواى كوردسـتان بنايـة لـة بـِرى ئـةوةى كـة خزمـةتيان             
ــلةن       ــةبوو ئةص ــةكردن و دوور ن ــةورةمان ئ ــى كَيشــةى زؤر ط ــت ئــةكردن، تووش ــؤ دروس ــةمان ب ــةين كَيش بك

 رةت نةكردؤتـةوة، بـةَلكو   بؤ زياد بكةين، بةَلام ئَيمة ئةم يادداشتانةى ئةندامانى ثةرلـةمامنان  دوذمنيشيان 
ــا     ــةى ياس ــارة ليذن ــة بِري ــةمان ك ــايى ثةرل ــةى ياس ــؤ ليذن ــة ب ــةمانناردوومان ــاييةكانى  يى ثةرل ــثؤرة ياس ، ثس

وةآلميان داوينةتـةوة بـة   فراكسيؤنة جياوازةكانى ثةرلةمانى كوردستانى تيا بَيت، ليذنةى ياسايى ثةرلةمان 
نووسراوَيك كة تيايدا دوو ئةندام ئامادة نةبوون و ئةنـدامَيكيش مؤَلـةت بـووة، واتـة ئةنـدامَيكيش ئيمـزاى       
نةكردووة، بةآلم كةس تةحةفوزى لةسةر ئةو ياداشتةى ليذنةى ياسايى ثةرلةمان نةنووسـيوة كـة نوَينـةرى    

زيـاتريش هـةمان ئـةو ثرسـةمان ئاِراسـتةى ِراوَيــذكارانى      سـةرجةم فراكسـيؤنةكانى ثةرلـةمانى تيايـة، لـةوة      
ياسايى ثةرلةمانيش كردووة، بؤ ئةوةى لـة دؤخةكـة تـَى بطـةين و بـزانني ضـؤن مامةَلـةيان لةطـةَل بكـةين،          
دواى ئــةوةى كــة ئــةم نووســراوانةمان بــة دةســت طةيشــتةوة، بــة نووســراوَيكى ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان كــة   
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َيرى ثةرلةمانــةوة ئاراســتةى فراكســيؤنةكان كــراوة، ِراى ليذنــةى ياســايى و ِراى لةاليــةن بــراى بــةِرَيز ســكرت
ِراوَيذكارانى ياسايى ثةرلةمامنان بةئَيوة ِراطةياندووة، بةآلم ِراى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمامنان نةوتووة، 

سـةرنج بـدةن كـة    ياداشتةكة لةبةردةست هةمووتان هةية، حةز ناكةم بيخوَينمـةوة، بـةآلم تـةنها وتوومانـة     
ِراى ليذنةى ياسايى ثةرلةمان و ِراى ِراوَيذكارانى ياسايى ثةرلةمان بةم شَيوةيةية، بابةتةكةمان بة كراوةيـى  
هَيشتؤتةوة، بةآلم ئَيمة لةسةرؤكايةتى ثةرلةمان بةوةوة نةوةسـتاوين كـة ئةطـةر بـة ثَيـى ِراى ِراوي ـذكارانى       

ليذنـةى ياسـاييش ثةرلـةمانيش ئةمـة طرفتَيكـى ياسـايى تيايـة،         بة ثَيـى ِراى زؤرينـةى  ، ياسايى ثةرلةمان و
ئَيمــة مامةَلــة لةطــةَل ئــةم كانتؤنانــة بكــةين، مامةَلــة لةطــةَل نوَينــةرةكانيان بكــةين، ئَيــوة زؤر بــة دةقيقــى 
ئاماذةتان ثَييدا ناردنى وةفدى ثةرلـةمانى كوردسـتان بـؤ كؤبـانَى، خـؤى بـؤ خـؤى ئيعرتافَيكـى زننيـة بـةم           

نة، ثَيشوازى كردنى سةرؤكايةتى ثةرلةمان، لـةناو بينـاى ثةرلـةمان و لـةناو حـةرةمى ثةرلـةمان لـة        كانتؤنا
نوَينةرانى ئةوان خؤى بؤ خؤى داننانَيكى زمنية بـةو كانتؤنانـة، سـةردانى كردنـى نوَينـةرةكانى ئـةوان لـة        

وةيـى لةبـةردةم ئَيوةيـة و تـا     هةرَيمى كوردستان خؤى دانثَيدانَيكى زننية بةو كانتؤنانة، ئةم ثرسة بة كرا
ئَيستاش ماوةتةوة، ئَيوةى ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلـةمان بِريـار دةدةن لـةوةى كـة ضـؤن مامةَلـة لةطـةَل ئـةم         
ثرسةدا دةكرَى، بـةآلم مـن ئةوةنـدة ويسـتم بـاس لـة ئـةو ِرَيكارانـة بكـةم كـة لةاليـةن ئَيمـةوة لـة دةسـتةى               

بةر، دواى توند بوونى بارودؤخـةكانيش خؤتـان دةزانـن كـة ئـةو      سةرؤكايةتى سةبارةت بةم ثرسة طرياوةتة 
وةفدةمان ناردة كؤبانَى كة زؤر بة سوثاسـةوة سـةرةِراى سـةختى بارودؤخةكـة، سـةرةِراى ئـةوةى كـة ثشـوو         
بوو، ئةوان سةردانى ئـةوَييان كـرد، لـةخؤ بوردووانـة ئـةو موخاتةرةيـةيان قبـوَل كـرد و ِرؤيشـتنة ئـةوَى و           

ةوة تـا ئَيسـتا    13/7لـةوة لـة ئاسـتى دبلؤماسـى لـة      و بؤ ئَيمةيان هَيناوةتةوة، جطة حازر كردووةِراثؤرتَيكيان 
هةر دةرفةتَيك هاتبَيتة كايةوة بؤ ئَيمة لة دانيشتنمان لةطةَل قونسوَليات، لةطةَل ئـةو نوَينةرايةتيانـةى كـة    

موو دةرفةتَيكمان قؤستؤتةوة بؤ لة هةرَيمى كوردستان هةن، لةسةردانى ئةوان بؤ ثةرلةمانى كوردستان، هة
ئةوةى شةِرى داعش لةِرؤذئاوا و جةبهةى دذى داعش لة ِرؤذئـاوا ببةسـتينةوة بـة جةبهـةى دذى داعـش لـة       

هةميشــة تةئكيــدمان لةســةر ئــةوة كردووةتــةوة كــة ئــةم جةبهةيــة لــة خانــةقني و    ،هــةرَيمى كوردســتان و
ش هـةوَلمان داوة كـة شـةِرظانانى يةثةطـة و يةثـةذة كـة       جةلةوالوة درَيذ دةبَيتةوة بـؤ كؤبـانَى، زيـاتر لةمـة    

ئَيستا قارةمانانة لة ِرؤذئاوا دةجةنطن دذ بة تريؤريستانى داعش بة بةشـَيك لةشـةِرى دذة تـريؤر لـة ئاسـتى      
لةِرَيطــةى كؤمـةَلطاى نَيودةوَلةتيـةوة دةعــم بكـرَين، ِراسـتة بــةهؤى بـارودؤخى ســةختى       ،دنيـا بناسـَينرَين و  

ئَيســتا بــةهؤى شــةِرمان لةطــةَل داعــش و بــةهؤى ئــةو ثانتاييــة بةرفراوانــةى كــة ئــةم   ،ســتانهــةرَيمى كورد
جةبهةيةى ئَيمة هةيةتى لةطةَل داعش، بةهـةمان شـَيوة بـةهؤى بـارودؤخى سـةختى ئـابوورى لـة هـةرَيمى         

وانى بـَى  كوردستان، بةهؤى ئةو ذمارة زؤرةى ئاوارة لة هةرَيمى كوردستان، ِرةنطة هـةرَيمى كوردسـتان نـةيت   
ئةوةى لة توانايةتى   لة ئاستى سَى سـةرؤكايةتيةكة،   لـة ئاسـتى حكومـةتى هـةرَيم، تةنانـةت لـة ئاسـتى         

، بةآلم بةرثرسياريةتى واى لة هةموو اليةك كردووة كة ئـةوةى لـة   بيكات شةعبيش بؤ كؤبانَى و بؤ ِرؤذئاوا
ــان    ــةبَيت هاووآلتي ــةوقعَيك ه ــدةن، هةرم ــةجنامى ب ــت ئ ــان بَي ــةكى   تواناي ــة هاووآلتي ــتان ل ــةرَيمى كوردس ى ه
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سةرجادةوة كة دةِرذَيتة سةرجادة و شةقامةكان بؤ ثشتيوانى كردن لة كؤبـانَى، لـةو هاووآلتيـةى كـة ثيتـاك      
كؤ دةكاتةوة بؤ هاوكارى كردنى ئاوارةكانى كؤبانَى، لة ئَيوةى ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلـةمان كـة بةشـداريتان    

بـةجَى  ووة، هـةموو ئةمانـة هـةوَلن بـؤ جيَ    وةفديشتان سةردانى ئـةوَيى كـرد   وةو،اكيانة كردولةم هةموو ضاَل
كردنى ئةو بةرثرسياريةتة نيشتمانيية، ِرةنطة نةطةيشتبينة ئاستى بةرثرسياريةتى تةواو، بـةآلم هـةوَلمان   

كوردستان  داوة وهيوادارين سةركةوتوو ببني لةوةى هةنطاو هةَلبطرين بؤ ئةوةى كؤبانَى بثارَيزين، هةرَيمى
بثارَيزين، هةموو ئةو ناوضانةى ِرووبةِرووى ثةالمارى داعش دةبنةوة بيانثـارَيزين و يـةكَيتى نةتـةوةييمان    
بثارَيزين و بةهَيزى بكةين، يةكَيتى ناوخؤييمان لة هةرَيمى كوردستان بةهَيز بكةين، يةكَيتى ناوخؤيى لـة  

كـةين، يـةكَيتى نَيـوان هَيـزة كوردسـتانييةكان لـة هـةر        ناو هَيزةكان، لة ثارضةكانى ترى كوردستان بـةهَيز ب 
 ضوار ثارضةكةى كوردستان بةهَيز بكةين، كاك طؤران فةرموو.

 بةِرَيز طؤران ئازاد حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤر سوثاس بؤ ِروونكردنةوةكانت، بةآلم بة ثَيويستى دةزامن دوو، سَى خـاَل هةيـة بةِراسـتى زةرورة ِروونـى     
مةوة، بؤ ِروونى دةكةمةوة؟ ضونكة ئاماذة بة هةندَى شت درا كة هةنـدَى ِرةبتـى بـة منـةوة هةيـة وةك      بكة

دوَينَيش بـةِرَيزت ئامـاذةت بـةوةدا كـة هـيض كةسـَيك داواى        ياردةرم لة ليذنةى ياسايى، يةكةم:ئةوةى كة بِر
دستان ئةم بِريارة دةرنـةكات دَلنيـا   نةكردووة لة خؤرئاوا دانيان ثَيدابندرَى، ئةطةر ئةمِرؤش ثةرلةمانى كور

بن لةم ضةند ِرؤذانة هةموو حزبةكان بة نووسراوى فةرمى ئاراستةى ثةرلةمانى دةكةن كـة ضـةند زةرورة   
قسةى من قةد لةسةر ئةوة نةبووة كَى دذة، ياخود ليذنةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانـة  : دوو .دانيان ثَيدابندرَى

دابندرَى ياخود دانى ثَيدانةنرَيت، قسة لةسةر ئةوة بووة زؤر بة وازحـى  ياخود نا لةوةى كة دان بة كانتؤن 
 1992( سـاَلي  1( ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان ذمـارة )    54)داواى دانيشتنَيكى ثةرلةمان كراوة بة ثَيى ماددةى 

انونى ، هيض دةسةآلتَيكتان نيية وةك سةرؤكايةتى ثةرلةمانى ئةو نووسراوة ئاراستةى ليذنةى قـ هةمواركراو
دةكـرا و، كـة    ،بكةن، دةبوواية بيهَينية هؤَل و لةناو هؤَلى ثةرلـةمان موناقةشـة قانونيةكـةى كـة ئَيسـتا كـرا      

بةشَيك لة شـتةكان ثةيوةسـت    ، ضونكةمةخسةدمان ئامادةبوونى حكومةتيش بوو لَيرة( 54)دةَلَيني ماددةى 
بؤيـة  يوة لةسةر ئةمة، من كـة بِريـاردةرم،   دةَلَى هيض كةسَيك تةحةفوزى دةرنةبِر :بوو بة حكومةتةوة، سَى

تةحةفوزم دةرنةبِريوة، ضونكة ئةو ِرؤذة هاوِرَييامن ئةو قسةيان كرد كة ئَيستا لَيرة دةيكةم، كاتَيك ضـوومة  
ذوورةةوة من بـةهيض جؤرَيـك ئاطـادارى ئـةو كؤبوونةوةيـة نـةبووم، ئـةوة لَيـرة دةيَلـَيم ئـةم ياداشـتة واذوو            

ئاطادار نيم، طوتيان تؤ هةر لةطةَل دةبى لةناو هؤَلى ثةرلةمان قسةى خؤت بكـة، ئةطـةر   دةكرا، طومت بؤ من 
نا بايى ئةوةندةى دةتوامن قسةش بكةم لة ليذنة و تةحةفوزيش كة لةسةر شتَيك ِرازى نةبوومة، بؤية قسة 

( 54)ى مـاددةى  لةسةر ئةوة نةبووة كة كَى دذة يان كَى دذ نيية، قسة لةسـةر ئـةم ماددةيـة بـووة كـة بـة ثيَـ       
ــَيك   ،داواى دانيشــتنَيك كــراوة بهاتبانــة نــاو هــؤَلى ثةرلــةمان طفتوطــؤى لةســةر كرابــا    ئةطــةر نــا هــيض كةس
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ثَيموانيية ئريادةى هةموو هَيزة سياسييةكان و هةموو فراكسيؤنةكان، لة زؤر خاَلدا موتةفقني و هـاوِراين و  
 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، تكاية مةيكةنة وةآلم و وةآلمكارى، ثَيويست ناكات بة يارمةتيت، با مـن يـةك، دوو قسـة هةيـة     
كة بيكةم، تكاية مايكةكةت بكوذينةوة، لـة دوو دانيشـتنى ِرابـردووى ثةرلـةمانى كوردسـتان، كؤنووسـةكانى       

كـردووة و ئةنـدامانى ثةرلـةمان     ثةرلةمانى كوردستان ماوة، كة باسى كؤبـانَى كـراوة، ئَيمـة خؤمـان بامسـان     
باسيان كردووة، من بة ئَيوةم طوتووة و ئَيوة ئةطةر دةتانةوَى  دانيشتنَيكى تايبةت بة كؤبانَى بـاس بكـةين،   
دانيشتنى تايبةت بة ِرؤذئاواى كوردستان ساز بكـةين، هـيض ِرَيطريـةك لةبـةردةم ئةمـةدا نييـة، بـةآلم ئَيمـة         

ــة ثيَ   ــةكردووة ك ــان ن ــيض كارَيكم ــوة و     ه ــتةى ئَي ــتةكامنان ئاراس ــَى، ش ــةمان ب ــدامانى ثةرل ــةوانةى ِراى ئةن ض
 طريةكمان دروست نةكردووة بؤ ئةوة، ئَيستاش لـةناو هـؤَلى ثةرلـةمان   ئةندامانى ثةرلةمان كردووة، هيض ِرَي

بَيـت،   درَى، بةهةر ناوَيـك ة دان بة كانتؤنةكانى ِرؤذئاوا بئةطةر ِراى ئةندامانى ثةرلةمان لةسةر ئةوة بوو ك
ئةوة ئةندامانى ثةرلةمان يةكاليى دةكةنةوة، سةرؤكايةتى ثةرلةمان هيض ِرَيطريةكى لةبةردةم ئةمة نييـة،  
ئةم مةسةلةيةش لة ِرابردوو و لة ئَيستاشدا بـة كراوةيـى هَيشـتوومانةتةوة و باسـى كةسيشـمان لـة ليذنـةى        

امـادة نـةبووة، بـةآلم ئـيرت ئـةوة ياداشـتةكة       ياسايى نةكردووة كة كَى لةطةَلى بـووة و كـَى دذى بـووة و كـَى ئ    
 لةبةردةستى ئَيمةية و ثَيموابَى دوايى دةتوانرَى موتابةعة بكرَى، د.بةهار فةرموو.

 

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بكـات، بـةآلم ئـةو لـة      بةِرَيزيان بِرياردةرى ليذنةى ياسايية و خؤى لة ئةسَلدا ثَيويستة ئةو ئةندامان ئاطادار
هةموو كؤبوونةوةيةك ئاطـادار دةكرَيـت، بـةس خـؤى ئامـادة نـةبووة لـةو كؤبوونةوةيـة، بـةس ويسـتم ئـةو            

 ِروونكردنةوةية بدةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك طؤران فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز طؤران ئازاد حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

م د.بةهار، ئةوة د.ظاآل لَيرةية و تومةتى وا قبوَل ناكةم، هامت لةسةر مَيزةكة واذووتـان دةكـرد،   تةحةدا دةكة
طومت   واذوو دةكةن، طوتتان ئةوة، طومت بؤ من ئاطادارنيم، طوتيان تؤ هةر لةطةَلى و لة قاعة قسـةى خـؤت   

 بكة.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 با نةبَى بة موناقةشةى جانبى، تةواو، بةَلَى كاك ساالر فةرموو. باشة كاك طؤران تكاية

 بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةِراستى دا جةنابت هةنـدَى ِروونكردنـةوةت دا و طةِرايتـةوة بـؤ ِرابـردوو كـة ئَيمـة لـة كـؤى دانيشـتنةكانى           
ضونكة ئةسَلةن مةسةلةى ِرؤذئاوا و كؤبانَى ئـةجوائَيكى زؤر  دوَينَى و ئةمِرؤ دا هيض ثَيويستمان بةوة نيية، 

باش و جوانى دروست كرد لةناو هـؤَلى ثةرلـةمان، دةرفـةتَيكى طـةورةى داوةتـة جـةنابتان بـؤ ئـةوةى ئَيمـة          
ئــةطينا لــة كــؤى موناقةشــةكان طفتوطــؤ و وةآلم دانــةوة  ،تــةجاوزى ئــةوة بكــةين كــة لــةِرابردوودا ِروويــداوة

تايبةتيش ئةوةى ثةيوةندى بة ياداشتى ئةندامانى ثةرلةمان و بةالِرَيدا بردنى حمتةوايةكةى  هةَلدةطرَى بة
هةية، ئَيستا من دةست خؤشى لة جـةنابت دةكـةم كـة لـة دوايـن وتـةكانت وتـت ئـةم مةسـةلةية دةخيةينـة           

ت و طوَيمـان لـة   دةنطدانةوة و بِريارى لةسةر بدرَيت، ثَيمان خؤشة هـةر كؤبوونةوةكـة بـةو ئاراسـتةية بـِروا     
ِراى ليذنةكـة بَيـت و ئـةو كؤبوونــةوة جانبيانـةش كـراوة اليـةنَيكى فــةرمى هةيـة كةلةطـةَل فراكســيؤنةكان         

بطةينة بِريـار و هيـوادارم بـةو ئاراسـتةية بـِروات، ضـونكة        وبؤ ئةوةى ئَيمة سيغةيةك ئامادة بكةين  ،كراوة
 باش بَى، سوثاس. باش هاتووة و بؤ ئةوةى كؤتاييةكةشى

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر باشــة، ســوثاس بــؤ بــةِرَيزت لةِراســتى دا مــن ثَيويســتم بــةوة هــةبوو كــة هةنــدَى ِروون كردنــةوة بــدةم، 
ضونكة ثَيويستة لةم دوو ِرؤذةدا لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثرسيارم ئاراستة كراوة، ثرسيار ئاراسـتةى  

ناطةِرَيمةوة بؤ ِرابـردوو كـة لـة ضـةند ِرؤذى ِرابـردوو ضـى وتـراوة، بـةآلم لـةم           ،اوةدةستةى سةرؤكايةتى كر
طفتوطؤيانةى ئةم دوو ِرؤذةشدا ثرسيارمان ئاراستة كراوة، بؤية ثَيويست بـوو ِروون كردنـةوة بـدةم، بـةرَيز     

 مامؤستا مولود قسةيةكى هةية، فةرموو.

 ؤ كاروبارى ثةرلةمان(:بةِرَيز مولود مراد حمى الدين )وةزيرى هةرَيم ب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوانـةى كـة مـن دةربـارةى ئـيعرتاف عـةرزم كــردى، مـةوقفَيكى سياسـى نييـة، مـن بةحسـَيكى قـانونيم بــؤ             
، ئـةطينا  مـة دةمانـةوَى بيكـةين، ضـؤن بيكـةين     تةقديم كردووة، وتيشم ِرَيطاى حة  ئـةم مةوزوعانـة كـة ئيَ   

و بةم ئيعرتافـة كـةمرتين دةسـتكةوتى نَيودةوَلةتييـة، ئـيعرتاف قةزيةيـةكى        ئةطةر مةسةلةكةى ئيعرتاف بَى
نَيودةوَلةتيية خؤت دةزانى، كةمرتين، كةمرتين، دةيَلَيمةوة كةمرتين، كةمرتين دةست كةوت بؤ كؤبانَى و بؤ 

فــةرَى، ثةجنةكــةم هةَلــدةبِرم، بــةَلكو ثةجنــةم بطاتــة نة( 10)هــةر كــانتؤنَيكى كوردســتان مــن ئةوةَلــةن هــةر 
لةبةرئةوةى ئةم مةوقفةى كة بةحسم كرد مةوقفَيكى قانونيية كة ئَيمة ضؤن دةتوانني بـة تةسـةورى مـن    
وةك يةك نةفةر ضؤن دةتوانني شتَيك بكةين كة لة قازاجنى كانتؤنةكان بـَى، ئةطـةر ئـيعرتاف بـؤ ئـةوة بـَى       

حكومـةتى هةرَيمـدا خـةريك بـني لـةو       هةرَيمى كوردستان كانتؤنةكان لَيرة نوَينةرايةتيان بكـات، بـا لةطـةلَ   
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ــةتى و ئيقليمــى و ضــى و ضــى دةنطــَى ثــَي بــدرَيت و هــيض      سةرئَيشــةيةش بكــةوين كــة لــة ئاســتى نَيودةوَل
ة، موجـةِرةد ئةوةنـدة بـوو نةزرةيـةكى سياسـى نييـة، بـةَلكو نةزرةيـةكى قانونييـة و،          يئيستفادةيةكيشى ني

 سوثاس بؤ جةنابتان.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صاد

 كاك ِرابوون فةرموو.

 بةِرَيز ِرابوون توفيق معروف:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةو فؤرمةى كة دةخيةنة دةنطدانةوة، ئةطـةر قـةرارة، قـةرار، ئةطـةر بةالغـة، بـةالغ، ثَيشـنيار دةكـةم ثـَيش          
ئيتفـاقى لةسـةر بكـةين، ئينجـا      ئةوةى خبرَيتة دةنطدانةوة سةرؤكايةتى فراكسيؤنةكان لةسةرى دابنيشني و

 خبرَيتة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك طؤران نوقتةى نيزامى؟ فةرموو.

 بةِرَيز طؤران ئازاد حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةرلـةمان و حكومةتـة، ِراى   ِرَيزو خؤشةويستيم بؤ بـراى بـةِرَيزم كـاك مولـود هةيـة، بـةِرَيزى كـة وةزيـرى         
شةخسى خؤى نابَى لة هؤَلى ثةرلـةمان بَلـَى، ئـةوةى ثَيمـان دةَلـَى ِرةئـى مـولزةمى حكومـةت، ِرةئـى ِرةمسـى           
حكومةت لةو مةوزوعةدا ضيية، ئةمةيـة، هـةر ِرةئـى و ئارايـةكى هةيـة ئَيمـة ئَيسـتا ئـةو تـةعبري لـة كـؤى            

هةية بةِراستى كة ئةمِرؤ لة ليذنةش طـومت بـةِرَيز كـاك     كابينةى حكومةتى هةرَيم دةكات و طلةيى ئةوةشم
مولود لةو دانيشتنة تايبةتيانةى كة وةزيرة جا لة بةِرَيزتانة لة دةستةى سـةرؤكايةتى يـان خـؤيتى نـازامن،     
دةبَى ئامادة بَى، ضونكة بةشَيكى زؤرى ئةو نةزرانةى ئةندامانى ثةرلةمان ثرسيار و داواكارى بوو، ثَيشنيار 

ؤ حكومةت، دةبَى بةِرَيزيان ياداشتى بكةن و بيبنـةوة ئةجنومـةنى وةزيـران و  تةنانـةت كؤبوونـةوةى      بوو ب
تايبةتى ئةجنومةنى وةزيران لةسةر ئةم ثرسانة بكرَيت، بؤيـة ئةطـةر هـةر ِرةئيـةكى بـةِرَيزى طـوتى دةبـَى        

 ثَيمان بَلَى ِرةئى فةرمى حكومةت لةسةر ئةم ثرسة ضيية، سوثاس.
 وسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ي

 زؤر سوثاس، كاك مولود فةرموو.

 بةِرَيز مولود مراد حمى الدين )وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة بــةناوى ئــةم يــحكومــةت لةســةر ئــةم مةوزوعــة لــة ئةجنومــةنى وةزيرانــدا قســةى نــةكردووة، شــتَيك ني   
، كة هةبوو دةيهَينمة خزمةتى جةنابتان، بةآلم وةكـو مةسـةلةى حكومـةتى هـةرَيمى     مةوزوعة تةرح كرابَى

ئــةوة ضــةند كؤبوونــةوةمان  ؟ضــيية حــةزات دةدةم كــة كَيشــةكانى حكومــةتكوردســتان مــن كؤمــةَلَيك موال
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كردووة بامسان كـردووة، مـةعلوماتى ئـةوةم هةيـة، بـةآلم لـةوةى كـةوا ئـةم مةوزوعـة بَلـَيم ئـةم مةوزوعـة             
زوعَيكى شةخسية، جا من ئةمـة ببةمـة بـةردةمى حكومـةت، بـةَلَى بةسةرضـاو دةيبـةم و ئَيـوة ضـيتان          مةو

داواش دةكــةم كــة يـةك بِرطــة لــة   ،فـةرموو و ثةرلــةمان   بِريـارَيكى دا بةســةر ســةر مـن دةيبةمــة ئـةوَى و    
ــةوة،      ــرَى ب ــيس بك ــران تةخس ــةتى وةزي ــةوةى ئةجنوم ــةآلمكؤبوون ــات   ب ــوة ه ــةر داواى ئَي ــن لةس ــن م ووم، م

 ة، زؤر سوثاس.يمةعلوماتَيكى حكومةتى هةرَيمى كوردستانى تةواوم ثَى ني
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، ئَيستا با ليذنةكة ِروونكردنةوةى خؤيان بدةن، كاك فائق فةرموو.

 رسول: مصطفىبةِرَيز فائق 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة قةزيةيةكى تـازة نييـة، مةسـةلةى دانثَيـدانان بـة ِرةمسـى بـة كانتؤنـةكانى كؤبـانَيوة لـة           ديارة ئةم قةزيةي
لةاليةن ئةندام ثةرلةمانَيكى خو  ثَيشـوو كـة كـاك عبـداهلل مـةال نوريـة ياداشـتَيكى بـؤ          2013سةرةتاى ساَلى 

ى نـةبووة، بؤيـة داوا لـة    تـا ئَيسـتا سـةرؤكايةتى وةآلمـ     ،ئةو بابةتة تـا ئَيسـتا ماوةتـةوة و    ،ثَيشكةش كراوة و
 وةى ئةم مةوزوعة كؤتايى ثَى بَيت، سوثاس.بةِرَيزتان دةكةم دةرةضةيةكى قانونى بدؤزنةوة بؤ ئة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستا لةاليةن ليذنةكةوة ِروون كردنةوةى خؤيان دةدةن، ئةطةر ثَيويستتان بةوة هةية دةرفةتَيك وةربطرن 
ئـةوا بـؤ ماوةيـةكى كـاتى دواى ِروونكردنـةوةى شـاندى ثةرلـةمانى كوردسـتان كـة           ،ش بِريـاردانى كؤتـايى  ثَي

ــرين    ــةتَيك وةردةط ــوو فورس ــان كردب ــانى كؤبانَيي ــانَى و ئاوارةك ــوان   ،ســةردانى كؤب ــةوتنى نَي ــؤ ئــةوةى ِرَيك ب
ــةناو      ــدان لـ ــؤ دةنطـ ــةوة بـ ــش دَيينـ ــايى و دوايـ ــةجنامى كؤتـ ــة دةرئـ ــيؤنةكان بطاتـ ــةَلَى فراكسـ ــةمان، بـ ثةرلـ

 فةرموو. ِروونكردنةوةى خؤتان بدةن، بةِرَيزان شاندى ثةرلةمان، تكاية، كاك ابوبكر

 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة طفتوطؤى ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةماندا هةندَيك ثرسيار هةبوو كـة ثَيويسـتى بـة وةآلم و ِروونكردنـةوة     
لـة ِراثؤرتةكةشـدا ئاماذةمـان ثَييـداوة لـةوَيش بامسـان        :ورتى عةرزى جةنابتانى دةكةين، يةكـةم هةية، بة ك

ؤى كرد، ئيعرتاف بةوة دةكةين كة سةردانةكةمان درةنط وةخـت بـوو، بـةآلم بـةها و قيمـةتى مةعنـةوى خـ       
ى ئَيمة بريتية لة لة هةموو شوَينةكان دةيانوت كة داواكارى سةرةك: دووةم هةبوو لةو كاتة و بؤ داهاتووش.

بؤ زانيـارى ئةنـدامانى بـةِرَيزى ثةرلـةمان تاكـة       :سَييةم ةك و كةرةستة و تةقةمةنى سةربازى.طةياندنى ض
دةروازةيةك بؤ طةيشتنى هةموو جؤرةكانى هاوكارى تةنها بريتية لة سـنوورى توركيـا، دةرةضـة ودةروازةى    

طـةى مـانطى سـوور هاوكـارى ئاوارةكـانى كـردووة و       توركيا، حكومةتى توركياش ئةو ثرسيارةى كـة كـرا لةِريَ  
بريندارانيشـى بردووةتــةوة نةخؤشـخانةكانةوة بــؤ ضارةسـةركردنيان، هاوكاريــةكانى ثةرلـةمانى كوردســتان     
بريتيية لة دروست كردنى ضادرَيك كة بِريارة ثاش ضةند ِرؤذَيكى تـر تـةواو ببـَى، هةنـدَيك لـة ئةنـدامانى       
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داناني ئةم ضادرطةية، مةبةست لة داناني ئةوةي كة مةرمجان دانةناوة ئَيمـة بـؤ   دةطةِرَينةوة بؤ ئةم وةفدة 
ــة        ــةبايي اليةن ــةكِريزي و ت ــتين ي ــة ثاراس ــت ل ــةوة مةبةس ــو ئ ــانَي، وةك ــانتؤني كؤب ــةَل ك ــردن لةط ــة ك مامةَل

ط سياسييةكاني خؤرئاواي كوردستانة، طلةييان لة باشوور هةبوو بة هةموو شَيوةيةك كة هاتنةكـةتان درةنـ  
وةخت بوو، بةآلم بةِرَيز و ئيلتريامـةوة نـاوي باشـووريان دةهَينـا، هةميشـة دةيـانووت بـرا طـةورةكامنان لـة          

( هــةزار 180ئـةو )  دةممانـةوة بـَين، ئاوارةكـان:   يسـتة هاوكـاري زياترمـان بكــةن و بة   باشـووري كوردسـتان ثَيو  
كردووة، ئةوةكةي تري لـة طونـد و شـار و     ئاوارةي ئاماذةي ثَيدراوة، بةشَيكيان لة كةمثةكان دا وةكو بامسان

شارؤضكةكان و سةر سنوور ثةرت و بآلوبوونةتةوة و دةذين، ئةو بةرةو ثَيش ضوونةي هةية لة خؤرئاوا لة 
ؤكةي هاوثةنانان، ئيمةش لـةوَي وةكـو شـاندةكة ومتـان ئـةوة بةرئـةجنامي تةنسـيقي ذووري        بؤردوماني فِر

هاوثةنانان، ئةنداماني شاندةكة دةزانن لةطةَل هةموو بوردومانَيـك   عةمةلياتي باشووري كوردستانة لةطةَل
دا فرمَيسكي شاديان هةَلدةِرشت، دةيانكردة ئاهةنط و ضةثَلة ِرَيزان و بةشَيك لة ثَيشِرةوييةكاني شـةِرظانان  

هيض  (سةئةنةكة)طرتنةوةي هةندَي طةِرةك و سةنطةر بوو لة ئةجنامي بؤردوماني فِرؤكةكاني هاوثةنانان، 
شةِروانَيكيان نيية لةوَي لةبةر ئـةوةي وةآلمـي ئـةوان ئـةوة بـوو كـة ثةيـةدة ناهَيَلَيـت، هـةردووال يـةكرتيان           
تؤمةتبار دةكـرد، بـةآلم ئَيمـة وةك ضـؤن لـةم ثةرلةمانـة ئاقـاري كؤبوونةوةكـة بـرا بـة ئاسـيت يـةكِريزي و             

 يةكرت تؤمةتبار كردن نيية، ئَيستا كاتي شـةِرة،  هاوهةَلوَيسيت، ئَيمةش لةوَي هةر ئةو ِرؤَلةمان بيين، وةخيت
دةبَي بة هةموو اليةكتان ثارَيزطاري لة خؤرئاواي كوردستان و كانتؤني كؤبانَي بكةن، سـةيارةي باشـوور كـة    
بةردباران كـراوة، بـةَلي طلـةييان لـة باشـوور هـةبووة بـة هـةموو جؤرَيـك، لـة هـةموو شـار و شارؤضـكةكان،              

نييـة، لـة    دةدةن، بةَلَي لـة داعـش دةدرَي، بـةآلم وتيـان هَيشـتا لـة ئاسـيت ثَيويسـت دا         هاوثةنانان لة داعش
يةتي و شوَينة هةستيارةكاني داعش، ثَيويستة هاوثةنانان زيـاتر بؤردومـاني ئـةو    ِرووي ضةندايةتي و ضؤن

 شوَينانة بكةن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زكري فةرموو.سوثاس، امنة 
 سعيد: ئامينة زكريبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
كو بةرسظَين وان نك مـة نيـنن ثَيـدظى     ،ضةند ثرسيار ذ اليَى ئةندامَين ثةرلةمانتارَين بةرَيزظة هاتنة كرن

ية حكومةت بةرسظا ثةرلةمانا بدةت، ثاش من هندةك روون كرن يَيت هةين، داخـازَى ذ جـةنابَى تـة دكـةم     
ئـةو ثرسـيارَين ثةرلـةمانتاران كـو ئاراسـتةى جـةنابَى وةزيـرى بكـةن، ئَيـك ذ وان ئـةوة كـو ئةطـةر دةولــةتا             
توركية رَيك دا ئايا شيانَيت حكومةتَى دا هةي هاريكـاريَين ضـةك و تةقةمـةنيَى بـؤ رؤذئاظـايَى كوردسـتانَى       

واشنتونَى جه نةطرتية؟ ثرسـيارةكا  فِرَيكةن؟ ثرسيارةك هةبوو بؤضى حةتا نووكة نوَينةراتيا حكومةتَى ل 
ديرت، ضونكى ئةظة ثرانيا ثرسياراية، يةعنى ثرتيـا ثرسـيارَين ثةرلـةمانتاران دظـَى ضارضـوظةى دا بـوو، ئايـا        
حكومــةتا هــةرَيما كوردســتانَى ئــةو داخازيــا ذ حكومــةتا توركيــا كــرى دةربــارةى هَيــزَى بــؤ رؤذئاظــايَى            
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نــةرَينى هةبوويــة؟ ئايــا دظـَى قــةيرانا دارايــى دا حكومــةتا هــةرَيمَى  ئايــا بةرســظا ئــةرَينى يـان   ؟كوردسـتانىَ 
ثرسـيار دومـاهيكَى ئـةوة حكومـةت   هاريكاريـا سـةربازى        ،و ؟شيانَين مادى هةنة هاريكاريا رؤذئاظـا بكـةت  

ثَيش كَيشى رؤذئاظاى كوردستانَى كرية؟ ئةظة ئةو ثرسيار بوو كو مولةخةسَيت ثرسـيارَيت ثةرلةمانتارانـة،   
ك روون كـرن هةنـة   ة ئةطةر جةنابَى تة ظان ثرسيارا ئاراستةى جةنابَى وةزيرى بكـةت ثاشـى مـن هنـدة    بؤي

 ئةز دخازم بدةم، سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باش، ئةو ثرسيارانة لة ِرَيطةي وةزيرةوة ئاراستةي حكومةتي هةرَيمي كوردستاني دةكةين، جـةنابت ئَيسـتا   
 وونكردنةوةيةكت هةية؟ هيض ِر

 بةِرَيز مولود مراد حمي الدين/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةو ثرسيارانة ئامادة بكةن، تةقدني حكومةتي دةكةم لة نزيكرتين كات دا.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .زؤرباشة، سوثاس، بةَلَي فةرموو
 زكري سعيد: آمنةبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ثَيشنيار طةلةك هاتنة كـرن كـو ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى طوهـدارى يـان ذى جظينـةكا طوهـداريَى بـؤ هَيزَيـت           

ذى ثَى باشة و داوا دكةين كو نوَينةراتيا هَيزَيـت   ،سياسيَيت رؤذئاظايَيت كوردستانَى بكةن وةك شاند ذى مة
رؤذئاظاى كوردستانَى و نوَينةراتيَين هةر سَى باذَيرَين عفرين و كؤبـانَى و جزيـرى ذى ب هـةمان    سياسيَيت 

ضـةوانيا برَيظـة برنـَى ل رؤذئاظـاى كوردسـتانَى و داخازيَيـت        ،بهَينة كرن كو طفتوطؤ سةر هندَى بهَيتة كرن
هنـدةك ذ وان ئامـاذة دانـة    رتـا مـة   ؤوان   بن، ضةند ثرسيارةك ذ اليـَى هـةظالَيت مـة هاتنـة كـرن سـةر راث      

مة كربوو، بةرَيزان  (ئةنةكةسَى)هندَى كو راثؤرتا مة ب تايبةت ئةو هندةك اليةنطرى تَيدا هةبوو بةحسَى 
هـةمى  شاندَى ثةرملانَى كوردستانَى ضوو بـوو ئـةو حـةقايقَيت كـو هـةى ظةطوهَيزَيتـةوة وةكـى هـةى، دطـةل          

فتنَيـت وان كـا   بووينـة ب راسـتى و ب بةَلطـة مـة يَيـت بـؤ         نشتينة خارَى ئاخاليةنَيت سياسى ئةم يَيت رو
ذبةر هندَى مةسةلة نة اليةنطرية، راثؤرتا مـة ذ ضـةند صـةفلان ثَيـك      ،ثةرلةمانَى كوردستانَى ظةطوهاستى

دهَينت ثرتيا وان ديدارَيت مة دطةل نوَينةرَيت كؤبـانَى و رؤذئاظـاى كوردسـتانَى و ثةيـةدَى و ثةرلـةمانتارَين      
ذى كو رةئيـَين خـؤ    َى بوينة، ئةطةر هندةك ثةرةطراف سةر هندةكا بن ئةظة حةقةكَى تةبيعيَى وانةباكوور

دةربرِبن و بَى اليةنى و بَى جياوازى ئةم رةئيَيت وان ظةطوهَيزينة دناظ ثةرلـةمانى، ثرسـيارةك هـةبوو يـان     
ةيظا تريوريست ب كـار بيـنني ئـةوا    ذى بَيذم ثَيشنيارةك هةبوو كو د راثؤرتا مة دا ثاَل هةر داعشةكَى ئةم ث

جهَى خؤداية ئةم دشَين د راثؤرتا خؤدا ب كار بيـنني، ثرسـيارةكا ديـرت هـةبوو ئايـا ذبلـى توركيـا   رَيكَيـت         
ديرت بؤ كؤبانَى هةنة؟ بةرَيزان روينشتنا مـة جظينـا مـة دطـةل هـةمى ثةرلـةمانتارَين بـاكوورَى رايـةدارَيت         
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هةميا ئامـاذة دا هنـدَى ب تايبـةتى بـةرَيز امحـد تـورك نةخشـَى        محد تورك( )ادطةَل بةرَيز  (ثةيةدَى)يَيت 
كؤبانَى بؤ مة كَيشا و بؤ مة ديار كر كو ئةو دةرطةهَين كو دا بؤ كؤبانَى ضن هةميَيت هاتينة طرتن، ضونكة 

خشـة ذى  هندةك باذَيرك و باذورَيكَيت وَى باذَيرَيت عةرةبانة و د دةستَين داعش دانة، يةعنى طوتى مـة نة 
فلمى ذى دا نيشانا هـةوة داى حالةتـةكَى حةرفييويـة، ضـار دةورَيـت وَى دهاتينـة طـرتن تـةنها رَيكـا كـو بـؤ            
كؤبـانَى ضـينة رَيكـا توركيـا دةروازا توركيايـة كـو ئـةم دشـَين هاريكارييـا ب وَى رَيكـَى دا فِرَيكـةن ئةطـةر ب             

نس بةحسَى فيلمى كر رةخنة طرت كو وة ديارة ئةم هاريكاريا وان نةبينت ئةم نةشَين فرَيكةن، بةرَيز مةال ا
ناظ توركيادا بووين و بةحسَى هندَى كر ئةو كؤبانَى ية، بةَ  راستة ئةو دةروازا يا توركيَى بوو وةختَى ئـةم  

داخلَى كؤبانَى ببني، و طةلةك ب وزوحى يا ديارة باذَير يا ديارة بَيذينت ين داخلَى سنوورَى توركيَى بني، ضو
بـاذَيرَى كؤبـانَى يـة، و سـنوورى ئـةم دةربـاز بـووين يـا ديـارة، هةروةسـا بةحسـَى هاريكاريـا دةزطـةهَى              ئةظة 

خَيرخازيا بارزانى كر كو ديارة من خةلةتيةكا لةفزَى هةبوو ئةز دَى راسـتظةكةمةظة، دةزطـةهَى خَيرخـازى    
كؤبانَى هاتينة هنارتن، بةحسـَى  تةن و نيظ هاريكارى بؤ خودَى  (126)لؤرى هاريكارى كو ب  (12)يا بارزانى 

هَيـزَين عةسـكةرى نيـنن، نـةخَير هَيزَيـت       (ئةنةكةسـىَ )ثارضـَين   (ئةنةكةسـىَ )هندَى هاتة كرن كو هَيـزَين  
زار ثَيشمةرطةيَيت كو يَيت تةدريبداينة و يَيت هـةين  ةه (3)عةسكةرى يَيت هةين تةدريب داينة ذى ثرت ذ 

ؤ بكـةن َ  رَي ل وان  ى كوردسـتانَى بـةرةظانيَى ل بـاذَير و وةَلـاتَى خـ     و ئةو ئامادةنة كو بضن بةرةف رؤذئاظا
 هاتية طرتن، سوثاس.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. كاك حممودسوثاس، 

 بةِرَيز حممود حاجي عمر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نييـة، بـةَلكو تةوزتاتـة لةسـةر هةنـدَي لـةو       ببوورن باسةكةي من ثةيوةندي بة وةآلمـي ئـةو ثرسـيارانةوة    
َي ئةنـدام  شةسـت و سـ  (   63)قسانةي كة كـران، ئـةويش ئةوةيـة ئـةو بـةروارةي كـة كـاتي خـؤي ئَيمـة ئـةو           

كردةوة، ثَيش ئةو بـةروارةش ِرةوش و دؤخـي كؤبـانَي ئـةم دؤخـة نـةبوو كـة ئَيسـتا         ثةرلةمانة ئيمزامان كؤ
، ِرةنطـة ئـةو كـات وةكـو ئَيسـتا نةبوايـة، ئـةوةي كـة ئَيسـتا دواي ئـةو           ئَيمة هةموومان شانازي ثَيوة دةكـةين 

مقاوةمةتة ثِر جؤش و خرؤش و بـةهَيزةي كـة شـةِرظاناني كؤبـانَي لـة شـارةكةيان كرديـان، زيـاتر لـة يـةك           
مانطة سةرةِراي تةسـك بوونـةوةي بازنـةي ثارَيزطـاري لـة كؤبـانَي، شـارةكة دوو بةشـي داطـري كـراوة، هَيشـتا            

ش كـردن هةيـة بـؤ ِرزطـار     طـؤِراوة ئـةمِرؤ لـةبري ديفـا( هَيـر     ةت لة هةَلكشـانة، دؤخةكـة بـةجؤرَيك    مقاوةم
كردني طةِرةكةكاني تر و سةرتاثاي ئةو شارة لةاليةن شةِرظانانةوة، فِرؤكةي جةنطي هاوثـةنانان ثشـتيواني   

دستان دا كة شةِري كؤآلن بـة  زياتر دةكةن، بؤ يةكةم جارة، كؤبانَي يةكةم شارة لة مَيذووي شؤِرشةكاني كور
كةسـَيك كؤبـانَي    ركؤآلني تيا دةكرَي لةاليةن شةِرظانانةوة، كؤبانَي بوةتة ِرةمزي تةحةدا، بؤية ثَيمـوابَي هـة  

بــة جَيــي شــانازي نــةزانَي ويــذداني موعةزةبــة، واتــا هــةموومان ئَيســتا كَيرِبكَيمانــة لةســةر ديفــا( كــردن و   
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لة سـةنطةرةكاني كؤبـانَي،   َيت خاوةن غريةتة حةزي لةوةية شةِرظانانَيك ب ناساندني كانتؤني كؤبانَي، ئةوةي
نةضووة بضَي، كاتي ئةوةية هةموومان بـة عةمـةلي ثشـتيواني لـة كؤبـانَي بكـةين،        ،ئَيستا دؤخةكة طةيية و

 فةرموو با بةيةكةوة لة خزمةتي كؤبانَي دا بني، زؤر سوثاس.
 ةمان:بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 سوثاس، سؤران عمر فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ســةبارةت بــة ِرةوشــي ئاوارةكــان لــة نَيــو ِراثؤرتةكــة، بــرادةران طوَيبيســيت ئــةوة بــوون كــة ئايــا لــة بــاكوور    

( 30)نزيـك بـة    ئةوانـةي لـة كـةمث دان    ،بةدةميانةوة هاتوون يان ضؤنة؟ ضونكة ئةو ئامارةي ئَيمـة ثَيمانـة  
هـةزار ئـاوارة لـةوَي يـة، دةبـَي ئـةو ِراسـتيية بسـةملَينني كـة          (  180)هةزار ئاوارة لة كةمث داية، لة كاتَيك دا 

خةَلكي باكوور هاوشَيوةي خةَلكي باشوور و ناوضة جياوازةكـان كاتَيـك ئاوارةكـاني شـنطال و ناوضـةكاني تـر       
لة نَيو ماَل و طوندةكان دا جَييان كراوةتةوة، بارةطاي بةدةثـة   هةزار زياتر لة ئاوارة (100)هاتوون، نزيك بة 

ورةكاني تـري  باقي ذوو كة لة ثِرسؤز زؤرترين ديدارمان تيا ئةجنام دا، تةنها ذوورَيك بة دةست ئَيمةوة بوو 
ييمان دةرطا و كؤآلنةكانيش ثِر بوو لة ئـاوارة، ِرةوشـي ئاوارةكـان زؤر خراثـة، ئَيمـة طلـة      ئةو بارةطاية بة بةر

مليؤنَيـك و  (  1،800،000)مليؤن دؤالري داوة بؤ (  200)بةِراسيت هةبوو لةوَي، كة ئايا نةتةوة يةكطرتووةكان 
هةزار ئاوارةي توركيـا، بؤضـي هَيشـتا هـيض شـتَيك بـؤ ئاوارةكـاني كؤبـانَي ديـار نييـة، جطـة لـة             هةشت سةد 

كوردةكـاني ئةوَيوةيـة، لـة     ييةكان بـة دةسـت  ثشتيواني و هاوكاري شـارةوانييةكان، ئـةوةش دةزانـني شـارةوان    
 كـة  دا يةكَيك لة طرفتةكاني خةَلكي كؤبانَي ئةوةية ناضنة كةمثـةوة، بـة صـةراحةت بـة ئَيمـةيان وت     ِراستي

ناضنة كةمثةكانةوة، ِرةنطة زؤرتر حـةز بكـةن لةطـةَل كـورداني بـاكوور لـة مـاَل و شـوَينةكاني طونـدةكان دا          
خةَلكانةي بة تايبةت كؤمةَلَي حاَلةمتان بيين لة ناو ئاوارةكـان، كضـي منـداَل لـة     مبَيننةوة، سةبارةت بة ئةو 

دِرنـدةيي بؤردومانـةكان تووشـي حاَلـةتي جؤرَيـك لـة شـيزؤفرينيا ببـوون، ئَيمـة توانيمـان ضـةند كةيسـَيك             
ــةوة        ــة بةداخ ــرد، ك ــانةمان ك ــةو كض ــةكَيك ل ــةري ي ــاري ضارةس ــان هاوك ــةي بردبووم ــةو هاوكاريي ــنني، ل ببي

اَلةتَيكي نةفسي بؤ دروست ببوو، بة هؤي بينيين ئةو هةموو بؤردومانانة بؤ سـةر كؤبـانَي تووشـي ببـوو،     ح
تيذييةكاني باكوور ِراستة ثةالماري سةيارة دراوة، ثـةالماري  ة هةية، توند وثَييان وتني كة زؤر ئةم حاَلةتان

كو ناسيويانة ئةزيةتي جـامَيكي سـةيارةيان   ِرةنطة دوا سةيارةي ئَيمةش درابَي كة ِرةقةمي توركياش بووة، تا
دابوو، ئةم حاَلةتانة ثةيوةستة بةو هةيةجانةي كة تووشي باكوور بووة، بةآلم ئةو كوذراوانةي كة هـةن لـة   

بـة تايبــةت لـة ئامــةد، زؤر بةداخـةوة كــورد و كـوردة لــةوَيش يـةك دةكــوذَي، لـة بــةيين        خؤثيشـاندانةكان،  
، لةطةَل اليةنطراني بةدةثةية، كة ئةوة زؤر جَيي نيطةرانييـة، ئـةوة   (دا ثارتهو)ثارتَيكي ئيسالمي بة ناوي 

نةتيجةي ئةو يةكرت قةبووَل نةكردنةية كة بةشَيكي لة ِرؤذئاوا بة وازحي ِرةنطي داوةتةوة، ئةوةشي كـة لـة   
( 11)ةيـة  ئَيـوة ئةطـةر وجودتـان لـة ئـةرزي واقـع دا ه       :ئةنةكةسة هةية ئَيمة زؤر بة صةِراحةت ثَيمان وتـن 
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اليةنن، ضةند شةِروانتان هةية؟ وتيان ثةيةدة ناهَيَلَي، ومتان باشة سَي سةد و ئةوةندة طوند طرياوة، بؤضـي  
طونـد ئَيـوة بتانثاراسـتاية لـة داعـش، ئـةوة بةهانـة         (20)ئَيوة لةو طوندانة شةِروانتان نيية؟ اليةني كةم بـا  

وةية كة تؤ لة ئةرزي واقيـع وجـودي خـؤت بسـةملَينة، ئـةو      نيية بؤ ئةوةي كة ثةيةدة ِرَي نادا، بةهانةكة ئة
كاتة هيض هَيزَيك نيية ِرَيطريت لَي بكات، بةَلَي هَيز هةية تاكِرةوة لة ِرؤذئاوا و عةقليةتةكـة بـةو جؤرةيـة،    
بةآلم دواجار سةملاندني خؤت ئيسثاتي دةكـةيت  كـة تـؤ تـا ضـةنَيك هـةيت، مـن بؤخـؤم هـيض سـةيارةيةكم           

لةطـةَل  )ئورفـةوة(  ةقةمي باشوور بَي و لةوَي شكَينرابَي، شـايةتي ئـةوةم كـة سـَي خانـةوادة لـة       نةبيين كة ِر
شاندةكةي ئَيمة هاتنةوة، لةبةر ئةوةي دةترسان لة ثةالماردان، ضونكة ئَيمـةش هـةتاكو دَلنيـا نـةبووين لـة      

بووة، ئـةوة مانـاي وانييـة ِرقـي     ضؤنيةتي ِرَيطاكة نةهاتينةوة، لة كاتَيكدا ثةرلةمانتاري باكووريشمان لةطةَل 
كة و ثــةالمار دةدات، عةفةويشـة، ِرةنطــة شـيت تريشــمان   ةبـاكوور لـة باشــوورة ئـةو نــاكؤكي يـة خؤثيشـاندان     

جانةكة نايطَيِرينةوة، ئةوةشي كة كردمان حةريصـي شـاندةكة لةسـةر     بةآلم لةبةر حورمةتي هةية ،بينييَب
دا بـؤ مـاوةي   ين جَيطةية، ئةطةر نا لة ِراسـتي طةيةك كة نزيكرتئةوةي ئَيمة بطةينة كؤبانَي، بطةينة هةر جَي

ــة          ــاندةكة ل ــزامن ش ــة، واب ــةموو ِرَيطريي ــةو ه ــة، ب ــةو وةزع ــة، ب ــة ئيلراجيي ــةو كات ــَي ِرؤذ ب ــؤ س دوو ِرؤذ ب
حةريصـيان بـؤ ثرسـي كؤبــانَي توانيويانـة ئةوةنـدة بكــةن، ئةطـةر نـا دةبـوو قســة لـة مـةوزووعَيك بكــةين،           

ــةلَ   ــو خـ ــةش وةكـ ــني    ئَيمـ ــان بـ ــةري ِرووداوةكـ ــةر و بيسـ ــديا بينـ ــة ميـ ــاندةكة   و ك لـ ــةم شـ ، هةســـت دةكـ
بةرضاوِروونييةكي تا ِراددةيةكي باشي هَيناوةتةوة، يـةك لـة نةقصـةكاني ئـةوة بـوو كـة تـةئخري بـووين بـة          
هـؤي ِرووداوةكـان كــة فشـاري زؤر لــة كؤبـانَي بـوو نــةمانتواني بةرثرسـاني زؤرتــري حكومةتةكـةي كؤبــانَي        

هةرضـةندة نةضــووينة، ضـةند مـةترَيك نزيكــي بينـاي حكومـةتي كــانتؤني كؤبـانَي بـووين، بــةآلم         ببيـنني، 
بةهؤي بؤردومانةكان و شةِري كؤآلنةو كؤآلن ئةو كاتة نـةمانتواني ثَيشـِرةوي بكـةين، يـةك شـاهيدي دةدةم      

ثَيش ئَيمـة، بـةِرؤذ    لةسةر بؤردوماني هاوثةنانان، ئةو كاتةي كة ئَيمة ضووين بؤ يةكةم جار بوو كة ِرؤذَي
بؤردومان دةسيت ثَي كردبوو، بـةآلم بةداخـةوة هاوثـةنانان هـةتا داعـش نةضـؤتة نـاو كؤآلنـةكاني كؤبـانَي          
بؤردوماني نةكردووة، داعش بة درَيـذايي سـةدان كيلؤمـةتر لـة رقـة و شـوَينةكاني تـرةوة، هَيـز و تـانكَيكي          

ي جةيشـي سـووري كـة طرتوويـةتي، ئـةم هـةموو       ( 99) ايطةورةي هَيناوة، لة موصلةوة لَيي بردووة، لـة ليـو  
هَيـز و تانكــةي بـردووة، مةواقيعــةكاني ضـةندين ِرؤذ بؤردومــاني زؤر خةسـت و ضــِري كؤبانييـان كــردووة،      
ــةو            ــةَلم، ئ ــن لةط ــاوِرا ب ــم ه ــةر هاوِرَييانيش ــةم ئةط ــت دةك ــن وا هةس ــش، م ــةر داع ــةبووة لةس ــان ن بؤردوم

( بؤردومان بوو كرا بؤ ئةوة بوو دةرطاكةي سةر سنوور نةطريَي، ثَيمواية 14بؤردومانانةي كة لةم دوو ِرؤذة )
ئةوة داواي توركيا بوو كـة ئـةوَي نـةطريَي، مـن بـة طومانيشـم لـة ئيسـعافةكاني كـة دةضـوونة سـةر سـنوور،             

ؤر لةطةَل لَيدانـةكاني داعـش ئيسـعاف دةضـوو برينـداري دةهَينـا و دةهاتـةوة، ئـةوة لَيطـةِرَيني بـؤ دوايـي، ز           
 سوثاس.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك سعيد مةسيفي، فةرموو.سوثاس، 
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 :)مةسيفي( بةِرَيز سعيد حممد سعيد
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، دةمةوَي لةسةر بابةتي ئةوةي كة ئةو ِرةخنانة طريان لة دواكةوتين وةفدةكة، 
شاندةكة بؤ ئةوَي، ئةوةش هؤكارةكةي بةِراسيت دةطةِرَيتـةوة بـؤ هـةر كاتـةك يـان ضـةند ئةنـدام         يان بَلَيني

ثةرلةمانَيك يان بريؤكةيةك يان هةر حاَلةتَيك دةينينة ثةرلةمان لةسـةر ئـةوةي بـة موزايـةدة و موزايـةدة      
( كـة لـة   3( خـاَلي ) 2طـةي ) ( بِر54كردن ناوي دةبةين، ئةوةية دانيشنت ئةجنام نادرَي، ئةطةر نا لـة مـاددةي )  

سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل يةكدي نـةطوجنان بَيتـة ثةرلـةمان، لـة نـاو ثةرلـةمان       بابةتةكةي ثاش ئةوةي 
( ئةندام ثةرلةمانةي كة واذوويان كؤكردةوة، بهاتناية ناو ثةرلةمان 63يةكال دةكرَيتةوة، ئةطةر بَيت و ئةو )

نَيردرَي، يان لة كاتي خوَيندنةوةكةي كاك علي علي هالؤ بـة هـةمان   ئةوةي لَي دةردةضوو كة شاندَيك زوو ب
شــَيوة بضــووباين، ئــةوة بــوو لــةوَي كــة جَيطــةي ثرســيار بــوو، ِرؤذنامــةوانان هــةر ئــةو ثرســيارةيان دةكــرد،  
ــة           ــة دواي ب ــوو ك ــةوة ب ــةيان ئ ــنوور طلةييةك ــة س ــدَيكيان ل ــانَي، هةن ــةني كؤب ــةرؤكي ئةجنوم ــةتةن س خاس

اوي كؤبـانَي شـةِر طةيشــتؤتة نـاو طةِرةكـةكاني كؤبـانَي، ئَيســتا ئَيـوة بـة هانامانـةوة دَيــن،         دةسـتةوةداني تـةو  
شــَيوازي ِرؤيشتنيشــمان لــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان ئــةوةبوو بةِراســيت ئــةو ِرؤذةي كــة ئَيمــة ِرؤيشــتني نــة    

ةربةسـيت زؤري بـؤ   قونصوليةي توركيا ئاطادار كرابووةوة، نة كةس، يةعين كار ئاساني نةبوو، ئـةو شـاندة ب  
ــة         ــازامن ب ــة ن ــةت و ئةوان ــي ِرةفاق ــة ِرَي ــؤي ل ــدن وةك خ ــاك ئاي ــوو ك ــةوة ب ــوو، ئ ــت ب ــا  دروس ــَيوازَيك ت   ش

بووين و ِرؤيشـــتني، ثَيويســـتة ئةطـــةر ئـــةو شـــاندانة بـــؤ هـــةر شـــوَييَن بضـــَي ئامادةكـــاري لةاليـــةن ئـــاوديو
 انة ئاطاداري بـاش بكرَيـت بـؤ شـاندةكة    سةرؤكايةتييةوة بؤي بكرَيت، بؤ ئةوةي لة قونصولييةي توركيا ئةو

وة بة هةمان شَيوة سةرؤكي شاندةكة، ئةنداماني شاند ئةوة نةبوو كة لة وَيندةرَي تـازة بـراي بـةرَيزم كـاك     
ئـةو  سـت بـوو   بـةَلام ثَيوي  ،توانيان ئامادةكاريةكي زؤر بكةن يةعين سَي رؤذةو ضوار رؤذة ،سؤران و برادةران

ئةهةميةتي شاندةكة يان سةرؤكي شاندةكة وةكو طـومت ئيشـي خؤيـان زؤر بـاش     لة  ثرسة زؤر طرنط بوو و،
كرد، بةَلام كة كؤبانَي هةموويان كوردن كوردستاني رؤذئاوا ثرسَيكي زؤر طرنط بوو، ثَيويسـتة لـةو ثرسـانة    

ة هةر وَلاتَيك كة سةرؤكايةتي يان يةك لة ئةنـداماني سـةرؤكايةتي دةضـَي، ثَيويسـت بـوو بةراسـيت، يـةك لـ        
ئةنداماني سةرؤكايةتي لةطةَلدابا بؤ ئةو ثرسـة، ئـةوةش  نـةبوو كـة ئـةو طلييانـة  كرانـة دةسـت خؤشـيش          

(  يسـلم )نيية بؤ ئةوةش بووة كة شاندة زؤر ئيشيان كردية، جطة لةوةي كة طلةيشيان هةبوو، بةَلام خاتوو 
َيكي ثةرلـةمان لـة كوردسـتاني    طوتي سةرةراي ئةم دواكةوتنة كة طلةييةكانتان كة خؤشلاَل بووين كة شـاند 

باشوور، سةرداني كردن بة طرنطي وةسفي كرد ئةطةر تةنها بـؤ نيشـانداني يـةك ريـزي طـةلي كوردسـتانيش       
بَي، زؤر جَيي بايةخة ثةيامَيكي طةورةي تَيداية بؤ ثرسي نةتةوةييمان، بؤيـة ئةمـة ثَيويسـتة ئةطـةر بَيتـو       

ــوو ،زؤ    ــلاَليش دةب ــي خؤش ــةوة جَي ــا ئ ــريش ب ــةم. زووت ــتان دةك ــة    ر سوثاس ــةلَيم، ك ــدة ئ ــةنها ئةوةن ــةس ت ب
قونسليةي توركيا ئاطادار كرابوو بةَلام بؤ ئةوةي عوتلةي جةذنة بةشـَيكي زؤريـان سـةفةريان كردبـوو، ئـةو      

 هةَلة لَيك تَيطةيشتنة ئةجنامي ئةوة بوو.    



 258 

 بةرَيز د. يوسف حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:
 ن قةَلادزةي فةرموو.زؤر سوثاس بةَلَي كاك د. شوا

 باوةمري)د.شوان قةَلادزةيي(: مصطفىبةرَيز عمر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ــةتاب         ــوري خ ــري ك ــةرَيزةكان، عم ــةنطني و ب ــة س ــدام ثةرلةمان ــان، ئةن ــندةو ميهرةب ــواي بةخش ــةناوي خ ب
، لـة كاتَيكـدا كـة    َي موسـَلمان، ئـةَلَي خـةَلك )النـاس(    دةفةرمووَي )ر.خ(، بؤضي خـةَلكي دةكـةن بـة كؤيلـة نـالَ     

ئةوانة بة ئازادي لة دايـك بـوون، واتـة هـةموو خـةلكي سـةر زةوي هـةرةنط و بؤضـوونَيكيان هـةبَيت، مـايف           
بـةَلام   ،هةلوـةطوترا، وةكـو سـؤزداري    ئازادييان هةية، مةسةلةي ثَيشـمةرطة زؤر باسـكرا، وةكـو ثةخشـان ثـيَ     

مـة ثةرلـةماني كوردسـتان، حوكمـةت خباتـة ذَيـر       هةموو ئةمانة سوود بة ثَيشمةرطة ناطةيةنَيت، ئةوة موهي
فشارةوة بريارةكاني ثةرلةمان جَيبةجَي بكات، وشةي ثَيشمةرطة ئَيستا تاكة وشةية كة تةرجومةي نيية لـة  

وشةي ثَيشمةرطة بةكاردةهَينن، خـاَلكي تـر ثةرلـةمان و حكومـةت زؤر      ،هةموو وَلاتَيك لةهةموو نةتةوةكان
ان مكارنـان نـاردووة، ضـةك   وئَيسـتا بةرثرسـاني باَلـاي سـةربازي ئـةَلَين ئَيمـة ها       هةماهةنط بن، بـةَلام هـةتا  

ــَيوازي         ــم؟ ش ــي بثرس ــووة دةرةوة لَي ــة ض ــتا ك ــرة ئَيس ــةرةم لَي ــةمانتارَيكي موحت ــةر ثةرل ــةَلام ه ــاردووة، ب ن
يـاني  هاوكاريةكة ضؤنة؟ شـَيوازي ضـةك و تةقةمةنييةكـة ضـؤنة؟ نازانَيـت، ئَيمـة نوَينـةري هـةموو هاووَلات        

كوردسـنانني، بـةَلام نــاتوانني لـةم كؤبوونةوةيــة بانطهَيشـيت ئـةوةي كــة ثَيويسـت ئــةكا سـةرؤكي حكومةتــة،        
  كةسَيكة ئَيسـتا ئَيمـة ئةِرؤينـة دةرةوة ئـةوة فـةراغ و بؤشـاييةكي زؤر       رجَيطرة، وةزيري ثَيشمةرطةية، هة

كومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ كـانتؤني      طةورةية، تا ئَيستا ئَيمة لَيي حاَلي نةبووين ميقـداري هاوكـاري ح  
كؤبانَي، ضي بووةو ضي نةبووة؟ بةَلام لة راطةياندنةكان هةموو باس دةكرَي، خاَلَيكي تر ئةو خؤ ثيشاندانة 

ادةي سياسي لة كوردسـتاني  جةماوةريانةي كة ئَيستا هةية، ئةوة بة ئَيمة دةَلَي، وةكو كوردستاني باشوور قي
 باشوور..........

 ز د. يوسف حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي

وةكو راي ئةنداماني ثةرلةمان ئةمة وةكو  ،دةزاني د. شوان ئةمانة هيض روونكردنةوةي وةكو وةفدةكة نيية
قسةي جةنابتة، كة ئةبوو دوَييَن بيكةي يان ئةبوو لة كـاتي طفتوطؤكانـدا بيكـةي ئَيسـتا جـةنابت ئةنـدامي       

كؤبانَيـت بينيـوة، ثةرلـةمانتاران ئةطـةر      ،ركيـا لـةوَيوة ئاوارةكانـت بينيـوة    وشاندَيك بووي، رؤيشـتووي بـؤ ت  
 ثرسيارَيكيان هةبوو جةنابت بتةوَي وةَلاميان بةيتةوة فةرموو ئةطةر نا ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ داخراوة.

 باوةمري)د.شوان قةَلادزةيي(: مصطفىبةرَيز عمر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةَلام من ئةو كاتة لَيرة نةبووم، ناوتان نةنووسيوم، منيش حـةقي خؤمـة كـة    ، وسرَيمن داوام كرد ناوم بنو

 وةكو ئةو خةَلكة قسة دةكرَي تاوةكو ئَيستا نةطةيشتوونةتة نةتيجةيةك قسةي خؤم بكةم . 
 بةلَي بةرَيز د. يوسف حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ئةطةينة نةتيجةيةك. و ئينشاهللئةمانةوَي قسةكانت كورت كةيتةوة، بؤية بةشك
 باوةمري)د.شوان قةَلادزةيي(: مصطفىبةرَيز عمر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةَلَي بةسةر ضاو دانة ئيشي من هةرواية، يةك مانط ئيشـم لةسـةر دوو كاريطـةر طَيـران كـرد، نةيانهَيشـت       

وخؤ خبوَينـة شـتةكي تيـا    بيخوَينمةوة، بة ناوي وةي كةوا ئةوة  شـتةكي ناوضـةطةرية، هـةموو ثـةيِرةوي نـا     
 يية بَلَيي ئةوة شتَيكي ناوضةيي نابَي لة ثةرلةمانة خبوَيندرَيتةوة بةَلَي.ن

 بةرَيز د. يوسف حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بَي شانسيية خةتاي ئةوةية
 باوةمري)د.شوان قةَلادزةيي(: مصطفىبةرَيز عمر  

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ارضةي كوردسـتان، بـةو هـةموو سـؤزو عاتيفـةوة، ئةطـةر هـةرَيمي كوردسـتان لـة          خؤثيشانداني هةر ضوار ث

ــَيني ئةمــة ئــةو      باشــوور خــؤي بكاتــة بةراســيت مشــورخؤرو مةرجــةعي هــةر ضــوار ثارضــةكة، دةتــوانني بَل
َيزَيكــي طــةورة داطريكــةر فرســةتةية بــؤ ئَيمــة ِرةخســاوة، بــؤ ســةَلاحةديين ئــةيوبي نةرةخســاوة، كــةتواني ه 

اتي شـام و لـة فةلةسـتني وةدةربـَييَن و دةوَلـةتَيك دروسـت بكـا لـة فةَلةسـتني تـا دةطاتـة وَلـاتي             ولَـ لةهةموو 
خؤمان وَلاتاني شوَيين تر، ئةو سؤزة جةماوةرية هيض كاتَيك بةقةدةر ئَيستا كورد وةهـا يـةكطرتوو نـةبووة،    

بـةبرياري سياسـي دةرضـَيت،     ؤ لةم كؤبوونةوةيةدالةبةر ئةوة قيادةي سياسي كورد ئةو ثةرلةمانة كة ئةمِر
بِريارَيكة وةكو وةزيفةيةكي سياسي ثةرلةمان، داوا لةهةموو هَيزة سياسييةكاني باشوور بكـات كـة لـة ضـوار     
ضَيوةي يةكخستين هَيزةكانيان كاري زؤر جدي بكةن، ئيتفاقي سرتاتيجي با لة دووةوة ببَيتة ثَينج و شـةش  

ي شـةرةف، ضـونكة بةراسـيت    يـة ؤشناو باسي كـرد، لةسـةر ئيتفاق  و حةوت و هةموويان، ئَيستا كاك ئومَيد خ
بــا   ردســتاني طرتؤتــةوة، بــةو ئيتفاقيةتــةناكؤكييــةكان هــةموو ســةرخان و ذَيــر خــان و هــةموو شــتَيكي كو

تةجروبةي بكةين بزانني تا   رادةيةك سةركةوتوو دةبَيت، خاَلَيكي تـر هاوكـاري كؤمةَلطـةي نَيـو دةوَلـةتي      
هاوكاريةي كة ئَيستا هةية، ئةوةي كة دةردي ئَيمة دةرمان دةكا بةراسـيت يـةك ريزييـة،     بةراسيت ئةو جؤرة

يــةك مالييــة، هاوكاريــةكان وةكــو بــراي بــةرَيزم كــاك ســؤران باســي كــرد هــةتا ســَي ســةدو ثــةجنا طوندةكــة   
هَيزةكـاني   نةطرياية، هةتا سةري كـاني نةطريايـة،  شـوَينةكان نةطريايـة، يـةك لةسـةر سـَي كؤبـانَي نةطريايـة،         

هاوثةنان دةستيان نةكرد بة بؤردوومان، ئةوة بةشـَيكة لـة هةوَلـةكان ئـةوان بـؤ بةكؤيلـة كردنـي ئـريادةي         
خةَلك بةراسيت، ضؤن ئَيستا ئَيمة كة باسي مةمخوور و طوَير دةكرَي هةر ئةوة ئـةَلَي مـن ئـازادم كـرد، ئـةو      

َيـر ئـةو بابةتـة دةرنايـةين، كةواتـة لـةو قؤناغـةدا        ئةَلَي من ئازادم كـرد، كاكـة تـا رؤذي قيامـةت ئَيمـة لـة ذ      
 ني ئَيمة لة هةموو شتَيك طرنطرتة..........يةكخستين يةكريزيةكا

 بةرَيز د. يوسف حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 .دةست خؤشيَب زؤر سوثاس
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 )د.شوان قةَلادزةيي(: باوةمري مصطفىبةرَيز عمر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هـةموو   (دةامام اتت ا   ميثاا  )ردني مايف ضارةنووس لة هةموو جاِرنامـةي جيهـاني مـايف مـرؤظ     دياريك....... 

سـييان هةيـة، بـةَلام ئَيمـة دوو رؤذة جورئـةت ناكـةين       وطةالن، هةموو نةتـةوةكان مـايف ديـاريكردني ضارةنو   
ن و هةشتاكان هَيزي بَلَيني كؤبانَي كةمرتين مافة كة ثَيي دراوة كانتؤنيكي هةية، كاتي خؤي كورد لة ضلةكا

دةنــارد بــؤ وَلاتــاني تــر، بــةَلام ئَيمــة دةســيت خؤمــان دةبةســتني هــةر رؤذَي لــة مــةتاري هــةولَير وةزيرَيكــي   
ةكان دَينـة هـةولَير، بـةَلام خؤمـان     يثَيطة نَيودةوَلةتي ،يةكان دَينخارجيي سةرداني هةولَير دةكات ثَيطة رمس

َين ببَيتـة مـوقفَيكي مَيـذوويي دةسـيت خؤمـان دةبةسـتني كـة        بضووك كردؤتةوة لـةوةدا نـاتوانني شـتَيك بلَـ    
ة، كةوا وناتوانني هاوكاري ئةوان بكةين، ياخود ئيعرتافيان ثَي بكةين، هاوكاري ماددي و دارايي ئةوةي كرابو

و هيزانـةي كـةوا ثةيـدابوون    ةثَيويستة بة هةموو شَيوةيةك بـةردةوام بَيـت، ئـةو ئةجندايـةش كـة هةيـة ئـ       
هةرَيمي كوردستانة، بـةَلام   يبةتي خؤيان هةية شتَيكي نَيودةوَلةتيية ئابلووقةي ئابووري لةسةرئةجنداي تا

ــؤ          ــان ب ــةي خؤي ــَيت، مووض ــؤ ئةض ــان ب ــةي خؤي ــة مووض ــةموو مانطان ــةنبار ه ــت و ئ ــَل و تكري ــتا موس ئَيس
طـةر يـةك ريـزو    ئةنَيردرَيت، كةواتة دةبَي ئَيمة زؤر حةكيمانة لةطةَل ئةو كةيسة تةعامول كـةين، كـورد ئة  
 يةك مةوقيف و يةك هةَلوَيسَيت نةبَيت، خةتةري زؤر طةورة لة رَيطامان داية، زؤر سوثاس.

 بةرَيز د. يوسف حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك يروانت فةرموو. 
 : بةرَيز يروانت نيسان

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
ةس طةلةك مـوهيم بـوو وةكـى هـةميا طـوتى، يـا       من سَى نوقتَيت هةين سةر وةفدَى، راستى موتوةخر بوو ب

دوويَى تةنسيقا مة طةلةك زةعيف بوو، ضونكى مة ئاريشا دينت، يا سـيَى ذى ل دةف مـن مـوهيم ئـيعالم ب     
راستى بال دطةل وةفدَى ثةرلةمانى نةضيت، ضونكى مانشَيتةك هاتة خار سةر فيس بوكَى بـة ثةلـة وةفـدَى    

ى تشتةكَى نة جان بوو، وةفدةكة ئيعالميةك ئةحزابا موستةقر ل طـةل  ثةرلةمانَى ضو بوو نان خارن، يةعن
ثةرلةمانى بيت، هةيبةتا ثةرلةمان دهَيتة خار ئيعالما مة ثةرلةمانا مة دطةل مة بيت طةلةك جانـة بـةس   

 خارجي نة و، سوثاس. 
 

 بةرَيز د. يوسف حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

لةك هةَلوةطرين دةستةي سةرؤكايةتي و ليذنةي ياسايي و سةرؤكي ( خو15ئَيستا دانيشتنةكةمان بؤ ماوةي )
خولـةك لةطـةَل   ( 15)  بكـةين سـةرؤكايةتي ليذنـةي ياسـايي     كفراكسيؤنةكان داواي ئـةوة ئةكـةن كةدانشـتنيَ   

ــةمان          ــؤلي ثةرلـ ــةوة هـ ــةوةيي دواي ئةطةِرَيينـ ــؤ ئـ ــةمان بـ ــةرؤكايةتي ثةرلـ ــؤ سـ ــةرموون بـ ــاندةكة بفـ شـ
 وةهَينينةوة.          دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَي
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 دانيشتين ضوارةم

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

يـة  بةناوي طةلي كوردستانةوة دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة، كة خاَلي سةرةكي بةرنامةي كار بريتي
رلـةماني كوردسـتان سـةبارةت بـة سـةردانيان بـؤ       دي ثةلة بةردةوامبوون لةسةر طفتوطؤكردني راثؤرتي شـان 

كؤباني، بةاَلم ثَيش ئةوة دةمةوَيت بؤ دواجار سةرؤكي فراكسيؤنةكان لـةوة ئاطـادار بكةينـةوة كـة ثَيويسـت      
دةكات رَيككةوتن بكةن لةسةر ضؤنيةتي دابةش كردني سةرؤكايةتي ثَينج ليذنةي ثةرلةمان، كة بةداخـةوة  

سةرؤكي فراكسيؤنةكانةوة، كاك ئومَيد خؤشناو بؤ دواجار ئاطادارتان دةكةينةوة، كة نةكةوتين  بةهؤي رَيك
، كـة دوو ليذنـةيان   ةرؤكايةتي ثَيـنج ليذنـةي ثةرلـةمان   رَيككةوتن بكةن لةسةر ضؤنيةتي دابةش كردنـي سـ  

دوو زؤر طرنطن و ئانني، بةتايبةتي ئـةوةي كؤمسـيؤن، ضـونكة ئَيمـة خؤمامنـان ثابةنـد كـردووة لـة مـاوةي          
نةبذَيردراوة، تكايـة تـا رؤذي دووشـةممةي داهـاتوو     ت بكةين، بةاَلم سةرؤكايةتي هةَلمانطدا كؤمسيؤن دروس

خؤتــان ســاغ بكةنــةوة لةســةر ضــؤنيةتي دابــةش كردنــي يــةكاليي كردنــةوةي ســةرؤكايةتيةكةي، ئةطــةرنا    
ستا بةِرَيز كاك ابوبكر هةَلةدني دانيشتين هةر ثَينج ليذنةكة ساز دةكةين سةرؤكايةتيةكانيان هةَلبذَيرن، ئَي

سةرؤكي شاندي ثةرلةماني كوردستان بؤ بةدواداضووني بارودؤخي كؤباني بفةرمووَيت بـةو ثـرؤذة بِريـارو    
 ة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، فةرموو.تةونَيبةالغةي كة ئامادة كراوة بيخوَي

 )ابوبكر هةَلةدني(: بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل
 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز س

 بِريار
يةكةم/ ثةرلةماني كوردستان ثاَلثشيت دةكات لة ئريادةي طةلي رؤذئاواي كوردستان لة هةر شَيوازَيكي خؤ 

 بةِرَيوةبردندا بَيت، ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة فةرمي مامةَلةي لةطةَلدا بكات.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( ئةندام لةطةَلداية، 79نة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل بِرطةي يةكةمي بِريارةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )دةخيةي
زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةزر بكاتةوة؟ كةس نيية لةطةَليدا نةبَيت، كةواتة ثةسند كرا، بةَلَي 

 فةرموو.
 )ابوبكر هةَلةدني(: بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
دووةم/ ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةثَيي تواناي دارايي خؤي هاوكاري ثَيويست ثَيشكةش بة 

 رؤذئاواي كوردستان بكات.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ية، زؤر سوثاس، كَي ( ئةندام لةطةَلدا83دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
 لةطةَلدا نيية دةسيت بةزر بكاتةوة؟ كةس نيية لةطةَليدا نةبَيت، كةواتة ثةسند كرا، بةَلَي فةرموو.

 )ابوبكر هةَلةدني(: بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بكةن. سَييةم/ ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةقي ئةم بِريارة جَي بةجَي

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( ئةندام لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي 81دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
 لةطةَلدا نيية دةسيت بةزر بكاتةوة؟ كةس نيية لةطةَليدا نةبَيت، كةواتة ثةسند كرا، بةَلَي فةرموو.

 )ابوبكر هةَلةدني(: ر عبداهللبةِرَيز ابوبكر عم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ضوارةم/ كار بة هيض دةق و بِريارَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم بِريارة بَيت.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة، زؤر سوثاس، كَي ( ئةندام لةطةَلداي82دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
 لةطةَلدا نيية دةسيت بةزر بكاتةوة؟ كةس نيية لةطةَليدا نةبَيت، كةواتة ثةسند كرا، بةَلَي فةرموو.

 )ابوبكر هةَلةدني(: بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
جَي بةجَي  داوردستان(ثَينجةم/ ئةم بِريارة لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي )وةقائيعي ك

 دةكرَيت.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( ئةندام لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي 83دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
 رموو.لةطةَلدا نيية دةسيت بةزر بكاتةوة؟ كةس نيية لةطةَليدا نةبَيت، كةواتة ثةسند كرا، بةَلَي فة

 
 
 
 
 

 )ابوبكر هةَلةدني(: بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هؤكارة ثَيويستةكان

لة ثَيناو زياتر ثشتيواني كردني بةرخوداني طةلي كوردستان لة رؤذئاوا و هاوكاري كردني لة بةدي هَيناني 
 يةنة سياسييةكاني ئةم بِريارة دةرضووَيندرا.مافة رةواكانيان و ثاَلثشيت كردني يةك ريزي نَيوان هَيزو ال
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( ئةندام لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي 87دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
 يرا، زؤر سوثاس بؤ ئَيوةلةطةَلدا نيية دةسيت بةزر بكاتةوة؟ كةس نيية لةطةَليدا نةبَيت، كةواتة ثةسند ك

ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةماني كوردستان، ثريؤزبايي لة طةلي كوردستان دةكةين بة بؤنةي دةرضووني ئةم 
بِريارة لة ثةرلةماني كوردستان، ثريؤزبايي لة طةلي خؤرئاواي كوردستان دةكةين بةبؤنةي دةرضووني ئةم 

دةستخؤشي لة بةرخوداني قةرةماناني طةلي كوردستان دةكةين بِريارة، جارَيكي تر لة ثةرلةماني كوردستان 
 لة كؤبانَي، ئَيستا بةِرَيز كاك ابوبكر بفةرموو بؤ خوَيندنةوةي بةالغي ثةرلةماني كوردستان لةم بارةيةوة.

 )ابوبكر هةَلةدني(: بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :( خاَل لةخؤ دةطرَيت9بةالغةكة )

 بةالغي ثةرلةماني كوردستان
يةكةم/ ثةرلةماني كوردستان و فةرمانطةي ثةيوةندييةكاني دةرةوةي حكومةتي هةرَيم و سةرجةم 
نوَينةرايةتيةكاني حكومةتي هةرَيم لة واَلتان لة رَيطةي رةوةندي كوردستاني و ثةرلةمانتاراني كورد لة 

 هاتين واَلتان بؤ كؤبانَي. ئةوروثا هةوَلةكانيان ضِرتر بكةنةوة بؤ بةدةمةوة
دووةم/ هةرَيمي كوردستان هةموو هةوَلَيك بدات تاكو دةوَلةتي توركيا رَيطا بكاتةوة بؤ طةيشتين هَيزي 

 ثَيشمةرطة بؤ كؤبانَي.
سَييةم/ ثَيويستة سةرجةم ثارت و اليةنة سياسيية كوردستانييةكان يةك ريزي و هاوهةَلوَيسيت نَيوانيان 

وون لة سترياتيجي نةتةوةيي و نيشتمانيي هَيَلي سوور بَيت، ضونكة يةك ريزنان زامين بثارَيزن و دةرض
 سةركةوتن و بةدةمةوة هاتين كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتيية.

ضوارةم/ نارةزايةتيةكان بؤ ثشتطريي كردن لة كؤبانَي ثَيويستة بة شَيوازي ئاشتيانة ئةجنام بدرَيت و دوور 
 بَيت لة بانطةشةي حزبي.

َينجةم/ هاوثةنانيةتي نَيودةوَلةتي دذي داعش هاوكاري طةلي رؤذئاوا و ثَيشمةرطة لة باشووري كوردستان ث
لة رووي ضةك و كةرةستةي سةربازي و لؤجيسيت بكات، كة بة نوَينةرايةتي دنيا شةِري تريؤريستاني 

 داعش دةكات.
وكاري و يارمةتيية مرؤييةكانيان بطةيةننة شةشةم/ نةتةوة يةكطرتووةكان و رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان ها

 ئاوارةكاني خؤرئاواي كوردستان.
حةوتةم/ داواكاري رَيكخراوة خَيرخوازةكاني هةرَيمي كوردستان هاوكاري ئاوارةكاني رؤذئاواي كوردستان 

 بكةن.
ؤ هةشتةم/ داواكارين لة حكومةتي فيدراَلي عَيراق بةشَيوةيةكي فةرمي دان بنَيت بة شَيوازي خ

 بةِرَيوةبردني طةلي رؤذئاواي كوردستان.
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نؤيةم/ داواكارين كة دةوَلةتاني هاوثةنان ناوضةي دذة فِرين لة رؤذئاواي كوردستان دروست بكات بؤ رَيطة 
 طرتن لة كؤمةَل كوذي.

ثةرلةماني كوردستان سوثاسـي هـةموو ئـةو دةوَلـةت و هَيـزو اليـةن و رَيكخـراوة خَيرخوازييانـةي نـاوةوةو          
 ةوةي هةرَيم دةكات، كة هاوكاري طةلي خؤرئاوا بة طشيت و كؤبانَييان كردووة بة تايبةتي.دةر

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( ئةندام لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي 85دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
ةس نيية لةطةَليدا نةبَيت، كةواتة ثةسند كرا، بةَلَي كاك باثري لةطةَلدا نيية دةسيت بةزر بكاتةوة؟ ك

 فةرموو.

 بةِرَيز باثري كامال سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( تَيكِرايي ئةنداماني ثةرلةمان دةسـتيان  87( دةضووة )79لة ذماردني دةنطةكاندا من تَيبينيةكم هةبوو، لة )

من نازامن لة ذماردنةكان ثَيمواية هةَلةيةكي تَيدا هةية ثَيداضوونةوةي  بةرز دةكردةوة، كةس نةبوو بَلَي نا،
( بـوو، جـا   85( بـوو، هةنـدَيكي )  79( بوو، هةنـدَيكي ) 87( بوو، هةندَيكي )82( بوو، )81بؤ بكرَيت، هةندَيكي )

 بؤ بكرَيت.ئةوة تةناقوزَيكي زؤر هةية لة ذمارةكة، بؤية داوا دةكةم دوايي تةماشاي بكةن ثَيداضوونةوةي 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان فةرموو.
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سـتيان  بةِرَيز كاك باثري ئَيمة لَيرةوة زياتر ئةندامان دةبيـنني، بةشـَيك لـة ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةِرَيز دة      

(ةكة دةستيان بـةرز  87ة لة )بةرز نةكردؤتةوة، ثَيويست ناكات ناويان بَينم، ئَيستاش كة دوو ناو نةقص بوو
بؤوة، لةبةر ئةوة دةست بةرز كردنةوةو نةكردنةوة هةية، جـا لـةو كاتـة ئاطـاي لـة خـؤ نييـة دةسـيت         نةكرد

ة ئـةوة بابـةتَيكي تـرة، طـرنط ئةوةيـة      بةرز نةكردؤتةوة، يان قةناعةتي ثَي نيية، دةسـيت بـةرز نةكردؤتـةو   
ئَيمة لَيرة هةوَلمانداوة وردةكار بني لة ذماردني دةنطةكانداو بة دَلنياييشةوة ئةم جؤرة بذاردنةي كة ئَيمـة  
دةيبذَيرين لة هؤَلدا بذاردنَيكي ئةم سةردةمة نيية، مةفروزة بـذاردنَيكي ئـةليكرتؤني هـةبَيت، بـةاَلم ئَيمـة      

ة ضاو ريز بة ريز ثَييدا دةِرؤين، وا بِروات ئةطةر ساَلَيكي تـر مبَيـنني ضاويشـمان زةعيـف     لَيرةدا بة ثةجنة ب
 دةبَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــار          ــةي ك ــري بةرنام ــةكاني ت ــةمِرؤ، خاَل ــتين ئ ــايي دانيش ــة كؤت ــَيوةية هاتين ــةم ش ــةِرَيزان ب ــوثاس، ب زؤر س
 اني داهاتوو، زؤر سوثاس بؤ ئَيوة.هةَلدةطرين بؤ دانيشتنةك
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 د. يوسف حممد صادق                    فر ابراهيم ئَيمينكي           جع                فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - كوردستان         عَيراق                   – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 ( 6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\10\21رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 21/10/2014 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   21/10/2014رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11ر )كاتذمَي  
بــةِرَيز جعفــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســف حممــد صــادقســةرؤكايةتي 
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، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي6، دانيشتين ذمـارة ) ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيز جَيطري سةرؤك 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   (ي6ا دانيشـتين ذمـارةي )  ديـ بِريار ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي    ،عَيـراق  –ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي    11ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبـذاردن لـة كـات )   وةمي طرَيداني دوخولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 21/10/2014شةممة رَيكةوتي 
دةنطدان لةسةر زياد كردني ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةرلـةماني كوردسـتان تايبـةت بـة ثـاآلوتين ئةنـداماني       -1

 ئةجنومةني كؤمسياران.
 –ني ناوي ئةندامي ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوة بـة ثَيـِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان      ثةسند كرد-2

 عَيراق.
طفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذة بِريـاري هـةمواري ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان، بـةثَيي ماددةكـاني         -3
 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75، 74، 72)
 (2تين خؤثيشــاندان، بــةثَيي خــاَلي )مي ياســاي رَيكخســلةســةر ثــرؤذة ياســاي هــةمواري يةكــة  طفتوطــؤكردن-4

 ي هةمواركراو.2005(ي ساَلي 1بِرطةي يةكةم/ ماددةي دةيةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة )
ردستان بة ئامادةبووني بـةِرَيز وةزيـري ثـةروةردة،    طفتوطؤكردن لةسةر طرفتةكاني ثةروةردة لة هةرَيمي كو-5

ــاددةى )   ــةكى م ــة ي ــةثَيي بِرط ــتان   53ب ــةمانى كوردس ــاوخؤى ثةرل ــةيِرةوى ن ــة ث ــارة ) ( ل ــاَلى 1ذم ى 1992(ى س
 هةمواركراو.

( و 72ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى كوردستان بةثَيي ماددةكانى ) 6
 ى هةمواركراو.1992(ى ساَلى 1ذمارة ) ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان75( و )74)
( ثِرؤذة ياسا و بِريار كة لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانى 11ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ) 7

(ى ساَلى 1ذمارة ) ثةرلةمانى كوردستان ي( لة ثةيِرةوى ناوخؤ71كوردستان ثَيشكةش كراون بةثَيي ماددةى )
 ى هةمواركراو.1992

 
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسف حممد صادق/ بةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي ذم ــاَلي 1ي ن ــةمواركراويي 1992(ي س  ه

ئاسـايي   (ي6ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دربِريـا  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي    ،عَيراق –ثةرلةماني كوردستان 
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي    11ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبـذاردن لـة كـات )   طرَيداني دووةمي خولي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 21/10/2014شةممة رَيكةوتي 
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اآلوتين ئةنـداماني  دةنطدان لةسةر زياد كردني ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةرلـةماني كوردسـتان تايبـةت بـة ثـ     -1
 ئةجنومةني كؤمسياران.

 –ثةسند كردني ناوي ئةندامي ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوة بـة ثَيـِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان      -2
 عَيراق.

طفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذة بِريـاري هـةمواري ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان، بـةثَيي ماددةكـاني         -3
 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )( لة ثةيِر75، 74، 72)
 (2تين خؤثيشــاندان، بــةثَيي خــاَلي )مي ياســاي رَيكخســلةســةر ثــرؤذة ياســاي هــةمواري يةكــة  طفتوطــؤكردن-4

 ي هةمواركراو.2005(ي ساَلي 1بِرطةي يةكةم/ ماددةي دةيةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة )
طفتوطؤكردن لةسةر طرفتةكاني ثةروةردة لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبووني بـةِرَيز وةزيـري ثـةروةردة،    -5

ــاددةى )    ــة يــةكى م ــةثَيي بِرط ــة ثــة 53ب ــةمانى كوردســتان   ( ل ــاوخؤى ثةرل ــارة )يِرةوى ن ى 1992(ى ســاَلى 1ذم
 هةمواركراو.

( و 72رَيمى كوردستان بةثَيي ماددةكانى )سةر ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةـ طفتوطؤكردن لة 6
 ى هةمواركراو.1992(ى ساَلى 1ذمارة ) ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان75( و )74)
( ثِرؤذة ياسا و بِريار كة لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانى 11ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ) 7

(ى ساَلى 1ذمارة ) ثةرلةمانى كوردستان ي( لة ثةيِرةوى ناوخؤ71كوردستان ثَيشكةش كراون بةثَيي ماددةى )
 ى هةمواركراو.1992

ى ثَيشووى ثةرلةمان ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى ئامادةنةبوواني دانيشتن
 خبوَينَيتةوة.

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

(ى ياسايي لة بةروارى 5بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان لة دانيشتنى ذمارة )
 مؤَلةت ثَيدراو بوون يان بةبَي مؤَلةت ئامادةنةبوون، بةم شَيوةيةى خوارةوةية: 15/10/2014
ـ دَلشاد  4، مؤَلةت، عثمانال ـ مج 3ـ ئارى حممد عبدالرحيم ـ مؤَلةت،  2ـ ادريس علي اسالم ـ مؤَلةت،  1)

عمر -7ـ زؤزان صادق سعيد ـ مؤَلةت،  6حسن ـ ئامادةنةبووة،  مصطفىدلَير -5شعبان عبدالغفار ـ مؤَلةت، 
ـ يعقوب  10ـ مؤَلةت،  مصطفى خضرـ مةردان  9ـ حممد صادق سعيد ـ مؤَلةت،  8صاحل عمر ـ مؤَلةت، 

 طورطيس ياقو ـ مؤَلةت(
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حمم

ئَيستا داوا لة بةِرَيز جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان دةكةين كة ناوى س بؤ بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، سوثا
 يذنةكانى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة.ئامادةنةبوواني ل

 / جَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان:ئيمَينكيبةِرَيز د. جعفر ابراهيم 
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةم شَيوةيةى خـوارةوة   19/10/2014يارة كؤبوونةوةى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان لة رؤذى يةكشةممة د

بــووة: ليذنــةى داكــؤكي كــردن لــة مــايف ئــافرةت بــةِرَيز رابــوون توفيــق معــروف ـ مؤَلــةت و، كؤبوونــةوةيان     
ةتى و منــداَل و خَيــزان  ئةجنامــداوة، ليذنــةى ياســايي بــةِرَيز طــؤران ئــازاد ـ مؤَلــةت، ليذنــةى كؤمةآليــ            

( ليذنــةى قا  حممـد، فــريوز   ةكؤبوونـةوةيان ئةجنامـداوة ئــةم سـَي بــةِرَيزة مؤَلـةت بــوون )امنـة زكـرى، جنــا      
ئــةوقاف و كاروبــارى ئــاينى كؤبوونــةوةيان ئةجنامــداوة ئــةم ســَي بــةِرَيزة مؤَلــةت بــوون ) هــةورامان حةمــة  

ــاو     ــةى ن ــريف( ليذن ــد ش ــس حمم ــل، ان ــوان امساعي ــريف، د. ج ــةكان  ش ــة خؤجيي ــايش و ئةجنومةن خؤ و ئاس
كؤبوونةوةيان ئةجنامداوة ئةم سَي بةِرَيزة مؤَلةت بوون )عبداللة حاجى حممـود، سـعيد حممـد سـعيد، بـرزؤ      
جميد( سـةرداني كؤبانَييـان كـردووة، ليذنـةى كشـتوكاَل و ئاذةَلـدارى و ئـاودَيرى و بةنـداوةكان ديـارة طشـت           

تا تَيبينيةك بؤ ئَيمة هـاتووة بـةِرَيز )ئـاواز جةنطى(ئامادةنـةبووة، ليذنـةى      ئةندامان ئامادةبوونة تةنيا ئَيس
(ى 20كاروبارى تةندروسيت و ذينطة كؤبوونةوةكة ئةجنام نةدراوة، دواخراوة بؤ رؤذى دووشةممة رَيكةوتى )

ى ةفتــةهمــانط و، دواتــر ئــةوة دةخوَيندرَيتــةوة، ليذنــةى ئاوةدانكردنــةوةو نيشــتةجَيكردن دواخــراوة بــؤ    
داهـاتوو بـةثَيي بِريـارى خؤيـان، ليذنـةى ثـةروةردة و خوَينـدني بـاآل و توَيذينـةوةى زانسـيت كؤبوونةوةكــة           
ئةجنام نةدراوة، لةبةرئةوة ليذنة سةرقاَل بوون بةئةجنامداني وؤرك شـؤثَيك سـةبارةت بـة هـةردوو ثـِرؤذة      

دواخـراوة بـؤ حةفتـةى     تةى نةزاهـة ياساي ثةروةردة و خوَيندن و، ثِرؤذة ياساي وةزارةتى ثـةروةردة، ليذنـ  
داهاتوو، ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى و وةبةرهَينان كؤبوونةوةكةيان ئةجنام نـةدراوة بـةهؤى ئـةوةى    
بةشَيك لة ئةندامانى ليذنـةى دارايـي لةطـةَل وةزيـرى سـامانة سروشـتييةكان لـة كؤبوونـةوة دابـوون، بؤيـة           

(ى مـانط  20، ئةو ليذنانةى كة كؤبوونـةوةيان لـة )  23/10/2014ممة اخراوة بؤ رؤذى ضوارشةوكؤبوونةوةكة د
ئةجنامداوة، ليذنةى كاروبارى كؤمةَلى مـةدةنى، )ثـةروا علـي حممـد ـ مؤَلـةت، حممـد علـي ياسـني ـ مؤَلـةت،            

، بـةآلم نـةزانراوة هؤكـارى نةهاتنةكـة ضـي بـووة؟ ليذنـةى وةرزش و الوان )د.        (حممد سعدالدين ـ نةهاتووة 
امحد مسؤ ـ مؤَلةت( ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسـايد و زينـدانيانى سياسـي     ابراهيم 

كؤبوونةوةكة ئةجنامدراوة طشت ئةندامان ئامادةبوونة، ليذنةى كاروبارى تةندروسيت و ذينطة كؤبوونةوةكة 
ريم صـمد عبـدى ـ مؤَلـةت     دواخراوة و، دواتر ئةجنامدراوةو طشـت ئةنـدامان ئامادةبوونـة، تـةنيا بـةِرَيز )مـ      

بووة( ليذنةى كاروبارى تةندروسيت و ذينطة كؤبوونةوةكة ئةجنامـدراوة و، كؤبوونةوةكـة تايبـةت بـووة بـة      
ــة    ــتييةكان كؤبوونةوةكـ ــاوة سروشـ ــازى و وزة و سةرضـ ــة، ليذنـــةى ثيشةسـ ــةرؤكايةتى ليذنةكـ دةســـتةى سـ

مؤَلـةت( ليذنـةى ئاسـةوار و خزمـةتطوزاري     ئةجنامدراوة )د. عزت صابر ـ مؤَلةت، يروانت نيسان ماركؤس ـ   
شـارواني و طواسـتنةوة و طةيانـدن و طةشـت طـوزار، كؤبوونةوةكـة ئةجنامـدراوة )د. سـرا  امحـد ـ مؤَلــةت(            
ليذنةى رؤشنبريى و راطةياندن و هونةر كؤبوونةوةكة ئةجنامدراوة طشـت ئةنـدامان ئامـادةى كؤبوونةوةكـة     

ايف بةكاربــةر كؤبوونةوةكــة ئةجنامــدراوة طشــت ئةنــدامان ئامــادةى  بــوون، ليذنــةى بازرطــاني و ثاراســتنى مــ 
 داوة كؤنووسةكان هاوثَيضن، سوثاس.كؤبوونةوةكة بوون، ئةو ليذنانةى كؤبوونةوةيان ئةجنام نة
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
تَيرى ثةرلةمان دةكةين كة سوثاس بؤ بةِرَيز جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكر

 ى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة، فةرموو.ثوختةيةك لة كؤنووسي ثَيشوو
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
حسن( كة ناومان بة غايب خوَيندةوة لة كؤبوونةوةى رابوردوو  مصطفىسةبارةت بة ئامادةنةبوونى )دلَير 

ى كؤبوونةوة ئامادةبوو، بةآلم بةهؤى شةهيدبوونى يةكَيك لة خزمةكاني هؤَلي كؤبوونةوةى سةرةتا
بةجَيهَيشت بةمةبةسيت بةشداريكردن لة ثرسةى ئةو شةهيدة كة خزمي بوو، ثَيش ئةوةى كة فؤرمي 

وةيةى بةم شَي 15/10/2014( لة بةروارى 5واذووكردني ئةندامان دابةش بكرَيت، ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 ةوة بوو:خوار

 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
 ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى ئامادةنةبوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.2
ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى ئامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان لةاليةن بـةِرَيز  3

 طريى سةرؤكي ثةرلةمانةوة.جَي
 ـ خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى  ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة. 4
ـ ثةسندكردني طفتوطؤكردن لة سـةر راثـؤرتي شـاندى ثةرلـةمانى كوردسـتان سـةبارةت بـة سـةردانيان بـؤ          5

 كؤبانَي  و ثةسةندكردني دوو بِريار لةو بارةيةوة. 
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صا

رهاتنى بةِرَيز زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، لة دةسثَيكي دانيشتنى ئةمِرؤمان دةمةوَى بةخَي
)د. ثشتيوان( بكةين بؤ ثةرلةمانى كوردستان لةطةَل وةفدى ياوةرى، هةروةها وةزيرى ثةروةردة 

زؤر  ،ومةتى هةرَيم دةكةين مامؤستا )مولود(بةخَيرهاتنى بةِرَيز وةزيرى كاروبارى ثةرلةمان لة حك
سوثاس بؤ بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة كة ئةم دةستثَيشخةرييةى كرد، خؤى ئامادةى دانيشتنى ثةرلةمان 
دةبَي بؤ قسةكردن لة سةر ئةو طرفتانةى كة ئَيستا لة سيستمي ثةروةردة هةن، بةتايبةتى بة هؤى ئةو 

روويانداوة و، هيوادارين لة ماوةى داهاتوو هةم ئةو ثِرؤسةية لةاليةن رووداوانةى كة لة ماوةى رابوردوو 
ثةرلةمانةوة ئةكتيظ بكرَى بة بانطهَيشتكردني وةزيرةكان و، هةم لةاليةن بةِرَيزان وةزيراني حكومةتى 

يان هةر  ،هةرَيمى كوردستانيشةوة هةركاتَيك ثَيويستيان بوو روونكردنةوة بدةن بة ثةرلةمانى كوردستان
كاتَيك روونكردنةوة بدةن بة خةَلكى كوردستان لة رَيطةى ثةرلةمانى كوردستانةوة ئامادةى دانيشتنةكانى 
ثةرلةمان بن و، روونكردنةوةى ثَيويست بدةن و، وةآلمي ثرسيارةكانى ئةندامان بدةنةوة، دوو نوقتةى 

 اميمان هةية؟ فةرموو خاتوو شرين.نيز
 :رمضان بةِرَيز شرين حسين
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 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
(ى، ضونكى ب راسيت ئاريشَي 5(ى بضَيت بِرطا )3( و، بِرطة )3(ى بَيتة بِرطا )5ثَيشنيار دةكةم بِرطا )

 ثةروةردَي زؤرن، هةرضةندة زوو بَينة ضارةسةر كرن دَى باشرت بن بؤ قوتابيان، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو ظيان.
 ةِرَيز ظيان عباس عمر:ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةزى ثشتةظاني ئةو ثَيشنيارة دكةم.ئ

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. ابراهيم، 

 بةِرَيز د.ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هةر هةمان ثشتطريى.
 ن:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

 فةرموو د. جوان، 
 بةِرَيز د. جوان امساعيل عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
فةقةرةى سَييةم و ضوارةم دووبارة كرايتةوة، واتا ثِرؤذةكان  ،هةمان تَيبينيم هةية، لة فةقةرةى حةفتةم

ارةم ( فةقةرة نةك يانزة فةقةرة، ضونكة دووبارةية سَييةم و ضو10خوَيندنةوةى يةكةمى دةبَيتة )
 .(10دووبارةكرايتةوة، هةَلةى لَي كراية، واتا خوَيندمنان دةبَيتة )

 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثِرؤذةى جياية، فةرموو د. جوان. با بَيينة سةر ئةوة باسي دةكةين، ئةوة دوو
 بةِرَيز د. جوان امساعيل عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ن ساَلة.رةية و هةماضونكة هةمان ذما

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةوة ياساي سزاداني عَيراقية، بةآلم داواى هةمواركردني ماددةى جياواز لة ياساكة كراوة بة دوو ثِرؤذة،

  فةرموو خاتوو امنة.
 بةِرَيز امنة زكرى سعيد:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خاندن بؤ غياب بوونَى، ئةظة دةمَيكي داية كو مة سةرةدانا كؤبانَي كرى و،  ئةظة دوو جارا ناظى من هاتة

هةروةسا ظَي جارَى ذى ئةمَي ضووين كةمثةكي بؤ ئاوارةَيي رؤذئاظاَيي كوردستاني داناي ئةز وةسا تَيت 
 طةهةم كو مادام ئيزنا دةستا سةرؤكايةتيا بووينة نا ضَيبَيت ئةز غايب بهَيمة حسَيب كرن، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( 5بة مؤَلةت خوَيندرايتةوة ثَيم وابَي، ئَيستا ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطةوة داواى ئةوة كرا كة بِرطةى )

 (يةم 3بكرَى بة بِرطةى سَييةمى دانيشتنى ئةمِرؤمان، كَي لةطةَل ئةوةية؟ داواكة وابوو ببَيتة بِرطةى )
 :رمضانحسين  بةِرَيز شرين

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ، هةرضةندة بِرطةى يةكةم و دووةم.(5ببَيتة ) (يش3)و،  (3)( ببَيتة بِرطةى 5بِرطةى )

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
دانة ثَيشنيارةكة بةم شَيوةية بوو و، ثَيم وابوو ثَيشنيارَيكى باشيشة، ضونكة بِرطةى يةكةم و دووةم دةنط

لةسةر ئةندامانى ثةرلةمان، زؤر بة ئاساني تَيوةثةِرَى، بؤية ثَيم واية ثَيشنيارَيكى باشة، راى من واية 
( بكرَى بة 5دةخيةينة دةنطةوة، بِرطةى ) ،يةعين وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان نةك وةكو سةرؤكي ثةرلةمان

( كةس لةطةَل 86داية با دةست بةرزكاتةوة؟ ) لة بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤمان كَي لةطةَل (3)بِرطةى 
داية، كَي لةطةَل نيية؟ كةس نيية لةطةَل نةبَي، كةواتة ثةسةند كرا، دةضينة سةر خاَلي يةكةم لة 
بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان كة بريتيية لة دةنطدان لة سةر زيادكردني ئةندامانى ليذنةى كاتى ثةرلةمانى 

ثَيشنيارَيكمان بؤ هاتووة كة لةاليةن  ،ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسيارانكوردستان تايبةت بة ثاآلوتين 
ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان لة فِراكسيؤنةكانى توركمان و كلد و ئاشوورى و ئةرمةن واذوو كراوة و، 

سةر كردووة، داواى ئةوة دةكةن كة هةردوو يؤني ترى ثةرلةمانيش واذوويان لةهةروةها سةرؤكي فِراكس
َيزان )يعقوب طورطيس ياقو و، بةِرَيز ئايدن معروف سليم( زياد بكرَين بؤ ليذنةى كاتى ثةرلةمانى بةِر

 ،كوردستان تايبةت بة ثاآلوتين ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسياران، بؤية هةر يةكةيان دةخةينة دةنطةوة
ن تايبةت بة ثاآلوتين بةِرَيز )يعقوب طورطيس ياقو( زياد بكةين بؤ ليذنةى كاتى ثةرلةمانى كوردستا

 ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسياران، فةرموو ابو كاروان، نوقتةى نيزاميية؟
 بةِرَيز عبدالرمحن فارس )ابوكاروان(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة لة كؤبوونةوةى ثَيشوودا دةنطدرا لة سةر ئةندامانى ئةجنومةنى  نوقتةى نيزاميية و روونكرنةوةشة،

خرا، ئَيستا هةستتان كى زؤرى ثةرلةمانتارانةوة بةِرَيبة كةم و كوِريةكى طةورة و ناِرةزايةتييةكؤمسياران، 
كرد فيعلةن ئةمة كةم و كوِريةكة ثَيويسيت بة ضارةسةركردنة و، ئَيمة لةطةَلي داين، دةستتان خؤش، بةآلم 

ى ثَينض اليةنى سياسييةوة لةوة خراثرت ئةوةية تا ئَيستا ليذنةكة دروست نةبووة ئيشى نةبووة، بةناو
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تةنانةت ناوى ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسياران بآلو دةكرَيتةوة، ئةوة كارَيكى زؤر خراثة و، خؤَل كردنة 
ضاوى جةماوةرةوة، تكاية ئةو جؤرة كارانة با دووبارة نةبَيتةوة، بؤ سومعةتى ثةرلةمان زؤر خراثة، بة 

 سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي

من داوا لة ليذنةكة دةكةم بةِراستى ئةمِرؤ دانيشتنى خؤيان ساز بكةن، سةرؤكايةتى ليذنةكة دابنَين، 
ضونكة ئَيمة لة ياساي كؤمسيؤني باآلى هةَلبذاردنةكانى كوردستان بةثَيي بِرطةيةك لة ياساكة بِريار دراوة 

وست بكرَى، بؤية ثَيويستة بةزووترين كات (رؤذدا ئةو كؤمسيؤنة ثَيويست دةكات در90كة لة ماوةى )
ليذنةكة دةست بةكار بَي، هاوِرام لةطةَل ثةرلةمانتارى بةِرَيز )ابو كاروان( كة ثَيويست دةكات دةست و برد 

  ثِرؤسةية بكرَى، فةرموو د. شوان. لةو
 باوةمري )د. شوان قةآلدزةيي(: مصطفىبةِرَيز عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضوونةوة لة ثةيِرةوى دووةم لة دانيشتنى ئةمِرؤ كة باس لة ناوى ئةندامانى ليذنةى كاتى بؤ ثَيدابِرطةى 

 ناوخؤ دةكات......
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ين، فةرموو د. شوانَلي يةكةمى بةرنامةى كارى ئةمِرؤبةِرَيز د. شوان، لة سةر خا
 . شوان قةآلدزةيي(:باوةمري )د مصطفىبةِرَيز عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َينراوة، ناوةكانى ئةم ليذنةية ثَيك ه 16/6/2014هةر نوقتةى نيزاميية، بة ئيمزاى بةِرَيزتان لة .....

 بآلوكراوةتةوة.........
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك شوان.ة سةر خاَلي دوو، فةرمو دوايي باسي دةكةين با بِرؤين
 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة سةر ئةوةى بامسان كرد كة ليذنةكة بكرَيتة تاك، ضونكة ليذنة دائيمةن بة تاك ثَيك دَي، بؤية ئةطةر 

( لة دووةكة بكرَيتة سَي، ئةوة حيزبةكانى تريش كة ئةوان لةوانةية هةست بة شتةك بكةن، 11بكرَيتة )
 (، سوثاس.11ك لةوانيش دابنرَى، ببَيتة )نوَينةرَي

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
جارَى ئَيستا ئَيمة دوو ناومان لةبةردةم داية، دةنطداني لةسةر دةكةين، ئةطةر ثَيشنيارى تريش هةبوو 

( بيَب بة ئةندامى ئةوكاتة دةتوانني رةضاوى بكةين، كَي لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيز )يعقوب طورطيس ياقو
ليذنةى كاتى ثةرلةمانى كوردستان تايبةت بة ثاآلوتين ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسياران، با دةست 
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( كةس لةطةَل داية، كَي لةطةَل نيية؟ كةواتة ثةسةند كرا، كَي لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيز 84بةرزكاتةوة؟ )
لةمانى كوردستان تايبةت بة ثاآلوتين ئةندامانى )ئايدن معروف سليم( بيَب بة ئةندامى ليذنةى كاتى ثةر

( كةس لةطةَل داية، كَي لةطةَل نيية؟ كةواتة ثةسةند 85ئةجنومةنى كؤمسياران، با دةست بةرزكاتةوة؟ )
كرا، ثَيرؤزباييان لَي دةكةين، بةآلم وةكو بامسان كرد ثَيويست دةكات ئةم ليذنةية هةر ئةمِرؤ دانيشنت 

دةستةى سةرؤكايةتييةكةى و، بة دانانى بةرنامةى خؤى بؤ دةست كردن بة كارةكانى بكات بؤ هةَلبذاردنى 
ةتَيك بؤ شَيوازى كاركردنيةكةى كة كؤمةَلَيك شتمان يوةرطرتين سيظي و دابةشكردنى فؤِرم و دانانى ئالي

بة ليذنةى ني بيدةين لةاليةن رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنييةوة لةم بوارة بةدةست طةيشتووة، دةتوان
دةضينة سةر خاَلي دووةم لة بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤمان كة بريتيية لة  ثةيوةنديدار.

ثةسةندكردني ناوى ئةندامانى ليذنةى كاتي بؤ ثَيداضوونةوة بة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ 
انيشتين ثةرلةماندا دةنطى لة سةر عَيراق، وةكو بةِرَيز )د. شوان( باسي كرد لة رابوردوو ئةم ثرسة لة د

دراوة كة ئةو ليذنة كاتيية دروست بكرَى بؤ هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤ، بةآلم بؤ وةرطرتنى شةرعيةتى 
زياترى ئةم ليذنة كاتييةى ثةرلةمان و، بؤ ئةوةى ئةم ليذنةية كارةكانى تةواو كرد، راستةوخؤ 

تةوخؤ دةست بكةين بة طفتوطؤكردني لة ناو هؤَلي راثؤرتةكةيان بَيننة ناو هؤَلى ثةرلةمان و، راس
ثةرلةمان، بؤية ناوى ئةندامانى ئةو ليذنةيةش كة ئَيستا لةبةر دةستمان داية، دةخةينة دةنطدانةوة بؤ 
ثةسةند كردني، ناوى ئةندامانى ليذنةكة بةم شَيوةية بةِرَيزان   فرست سؤيف علي ـ قارةمان قادر فتاح ـ 

ـ ابوبكر توفيق  فائق زوانة زكرى سعيد ـ ظةمان فيصل سليم ـ بةهار حممود فتاح ـ رَيطةشة دارا جالل ـ ام
باوةمري )د. شوان  مصطفىعمر  -عمر عبداللة ـ سؤران عمر سعيد ـ منى نيب نادر ـ وحيدة ياقو هرمز 

 .زفةرموو د. رَيواقةآلدزةيي( ـ عبدالرمحن فارس عبدالرمحن )ابوكاروان([ 
 فائق حسني: بةِرَيز د. رَيواز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ناوم )رَيواز فائق حسني(ة نةك تؤفيق، 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
راسيت دةكةينةوة خاتوو )رَيواز فائق حسني(، كَي لةطةَل ئةوةية كة ئةندامانى ليذنةى كاتي بؤ 

( بةِرَيزة ثَيك هاتيَب كة ناومان خوَيندةوة 13تان لةم )ثَيداضوونةوة بة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردس
( كةس لةطةَل داية، كَي لةطةَل نيية؟ كةواتة ثةسةند كرا، ئَيستا دةضينة سةر 87با دةست بةرزكاتةوة؟ )

خاَلي سَييةم لة بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤمان كة بريتيية لة طفتوطؤكردن لة سةر طرفتةكانى 
( 53ماددة ) يةكةميَيمى كوردستان بة ئامادةبوونى بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة بةثَيي بِرطة ثةروةردة لة هةر

، بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ى هةمواركراو1992( ساَلي 1ارة )لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذم
 فةرموو.

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
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 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل
ئةندام ثةرلةمانى بةِرَيز )ثةروا علي( داوا دةكات ببَيت بة ئةندام لة ليذنةى هةميشةيي ثةرلةمانى 

 كوردستان، ليذنةى ثةيوةندييةكان و كاروبارى رةوةندى كوردستانى، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نيية، بةآلم زيادكردني ئةندامانى ليذنةكانى هةرضةندة ئةمة لة ئةجنداى كؤبوونةوةى ئةمِرؤمان 
ثةرلةمان ثِيويستى بة دةنطداني ئةندامانى ثةرلةمانة، بؤية ئةو ثَيشنيارةش دةخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَل 

ثةيوةندييةكان و كاروبارى رةوةندى كوردستانى با  ةروا علي بيَب بة ئةندامي ليذنةىئةوةية كة خاتوو ث
( كةس لةطةَل داية، كَي لةطةَل نيية؟ كةس نيية لةطةَل نةبَي، كةواتة ثةسةند كرا، 82دةست بةرزكاتةوة؟ )
)د. ثشتيوان صادق( وةزيرى ثةروةردةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين با  ئَيستا داوا لة بةِرَيز

ان، بفةرمووَى بؤ ثَيشكةشكردني راثؤرتي خؤى سةبارةت بة طرفتةكانى ثةروةردة لة هةرَيمي كوردست
 .نوقتةى نيزامي هةية؟ فةرموو كاك طؤران

 بةِرَيز طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر تةوزتاتَيكمان بدةييَت شَيوازى دانيشتنةكة با بَلَيني ئةندامان ضةند ثرسيار دةكةن؟ ضؤن ثرسيار 
 وون بَي، سوثاس.دةكةن؟ لة سةر راثؤرتةكةية لة سةر كؤى ئةوةية، بؤ ئةوةى بةرضاومان ر

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
كة وةزير ئامادةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان دةبَي لة سةر داواى خؤى روونكردنةوةى خؤى دةدات سةبارةت 
بةو طرفتانةى كة هةن، ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان دةتوانن ثرسيارى ئاِراستة بكةن، ئةويش دوايي 

استةوخؤ وةآلمي ثرسيارةكان بداتةوة يان هةر ثرسيارَيكيش كة ئَيستا زانيارى لة سةر نةبَي دةتوانَي ر
 (15ثَيويسيت بة وةآلمي تر هةبَي دةتوانَي لة دواتردا وةآلم بداتةوة لة ماوةى ) ،ثَيويسيت بة كات هةبَي

دةتوانَي ثرس و راوَيذ بة رؤذدا وةآلمى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان بداتةوة، هةَلبةت جةنابي وةزير 
راوَيذكارةكانى خؤى و ستايف خؤى لة وةزارةتةكةى بكات بؤ هةر ثرسيارَيك كة ئاِراستةى دةكرَى، وةكو 

رؤذدا وةآلمى  (15بامسان كرد دةتوانَي راستةوخؤ وةآلم بداتةوة لة دانيشتنى ئةمِرؤ و، يان لة ماوةى )
 موو كاك ئارى.ردستان بداتةوة، فةرئةندامانى ثةرلةمانى كو

 بةِرَيز ئارى حممد )ئارى هةرسني( :
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ،من ثرسيارَيكم هةية لةوانةية بضَيتة قاَليب نوقتةى نيزامييةوة، خؤى ثرسيارةكةم ئةوةية ئايا دةكرَيت
وردستاندا يان بَلَيني عورفة يان قانونيية بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤ كة لة هةر دانيشتنَيكى ثةرلةمانى ك

ئةطةر ئةندام ئارةزوويةكى هةبوو بؤ بةشدارى كردن لة ليذنةيةكى تردا بةبَي ئةوةى لة بةرنامةى كار 
 َيكي تةبيعيية يان خود نا؟ سوثاس.دابَي، ئايا شت
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
تةى سةرؤكايةتى كرابوو، ئَيستا الى ئةو داواكاريية ثَيشرت لة كؤبوونةوةكانى ثَيشووشدا ئاِراستةى دةس

بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمانة، ئةو داواى كرد كة ئةو بابةتة خبةينة دةنطدانةوة، بؤية بةو شَيوةية بوو 
 .داواكاريةكة هي ثَيشرت بوو، لةالى دةستةى سةرؤكايةتى بوو، فةرموو كاك ظةمان

 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ي( كة ئَيوة داواى ئةوةتان كردووة كة جةنابي وةزير53ثَيي ئةو بِرطةيةى لة ثةيِرةوى ناوخؤ ماددةى )بة
ثةروةردة ئامادة بَيت، بةهيض شَيوةيةك ئاماذة بةوة نةدراوة كة ثرسيار لة جةنابي وةزير دةكرَينت، كةواتة 

ةوةيان نيية ثرسيار ئاِراستةى وةزير ئةطةر بةثَيي ئةم ماددةية بَينت ئةندامانى ثةرلةمان سةالحياتي ئ
بَي ربكةن، ئَيمة طفتوطؤى وةزعَيك دةكةين داواى موناقةشةى دةكةين، جةنابي وةزيريش دةتوانَي بةشدا

لة ناو ئةو ئاِراستةى بكةين، بةآلم  يلةطةَلمان، ئةطةر ئَيمة شتَيكمان هةبوو دةتوانني دواى ئةوة ثرسيار
 كؤبوونةوةية ناكرَيت.

 د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز 
هيض رَيطريةك نيية، بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤ لةو كاتةى كة بةِرَيز وةزير ئامادةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان 
دةبَي، ثرسيار ئاِراستةى وةزير بكرَى سةبارةت بةهةر بابةتَيك كة ئةندامانى ثةرلةمان لة ضوارضَيوةى 

مادام هيض  )األصل يف األشياء اإلباح(طريةك نيية لة ثرسياركردن، خؤى هيض رَي ،بةرنامةى كار النةدا
تةى بكرَى، دةتوانرَى ثرسيارى ئاِراستة بكرَى، اسرَيطريةك نيية لة كاتي ئامادةبوونى وةزير ثرسيار ئاِر

ا رؤذد (15بةآلم وةزير سةر ثشكة لةوةى راستةوخؤ وةآلمي ثرسيارةكان دةداتةوة يان دواتر لة ماوةى )
 نيزامي تر هةية، فةرموو كاك علي. وةآلمي ثرسيارةكان دةداتةوة، دوو نوقتةى

 
 
 

 بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر ئةو نوقتة نيزامييةى كة من ومت ئةوةى كاك ظةمان وتى راستة، بةآلم ناَلَي نابَي ثةرلةمانتاريش 
 وتوويةتى دةبَي ثرسيار بكةى، سوثاس.يار نةكةى نةوتوويةتى دةبَي ثرسثرسيار بكا، بةآلم نة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 فةرموو كاك ظةمان.

 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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سيار كردن، سةبارةت بة ثرسيار كردن ثةيِرةوى ناوخؤ ضةند ماددةيةكي تايبةتيان تةرخان كردووة بؤ ثر
ةوة دةست ثَي دةكات، لةبةرئةوة ئَيمة سةاَلحياتي ئةوةمان نيية ثرسيار بكةين، (61ش لة ماددةى )ئةوة

 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
ن   ة( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان، دةَلَي، هةر ئةندامَيك ثرسيار بك62بةِرَيز كاك ظةمان ماددةى )

ةكي لة رَيطةى سةرؤكي ثةرلةمانةوة ئاِراستةى دةسةآلتي جَيبةجَيكردني بكات، بؤية نووسراو بَيت يان زار
هيض تةقيدَيك نيية لةم بوارةيةوة و، دةتوانرَي ثرسيار ئاِراستةى بةِرَيز وةزير بكرَى، بةآلم ئةويش 

ثَيم وابَي بةِرَيز رؤذدا وةآلمي ثرسيارةكان دةداتةوة و،  (15دةتوانَي ئَيستا وةآلم بداتةوة يان لة ماوةى )
وةزيرى ثةروةردة خؤى ئامادةية وةآلمي ثرسيارةكانى ثةرلةمانتاران بداتةوة، فةرموو بةِرَيز وةزيرى 

 ست بكة بة خوَيندنةوةى راثؤرتةكة.ثةروةردة دة

 بةِرَيز د. ثشتيوان صادق/ وةزيرى ثةروةردة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ويية كة بةِرَيزتان قبوَلتان كرد ئَيمة لة خزمةت ثةرلةمانى كوردستان ئةمِرؤ بؤ ئَيمة رؤذَيكى زؤر مَيذو
ميوان بني و، دةمةوَى ئةو راستيةش باس بكةم كة بةِرَيز سةرؤكي حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة يةكةم 

كة زةروريية وةزيرةكانى حكومةتى هةرَيمى  ،كؤبوونةوةى ئةجنومةنى وةزيران بؤ ئَيمة باسي كرد
بةردةوام لة ثةيوةندى دابن لةطةَل ثةرلةماني كوردستان كة نوَينةرى خةَلكي كوردستانن، بؤ كوردستان 

ئةوةى روونكردنةوة لة سةر هةموو بابةتةكان بدةن كة ثَيويست بَي و، لةبةرئةوةى ثةروةردة خةمى 
ى راستةوخؤ هةموومان دةزانني هيض كةسَيك نيية لة كوردستان ثةيوةندييةك و، هةموو خةَلكي كوردستانة

يان ناراستةوخؤى لةطةَل ثةروةردة نةبي، بؤية ثَيم واية ئَيمة لة هةموو كاتَيك زياتر ئةمِرؤ ثَيويستمان بة 
ثشتطريى ثةرلةمانى كوردستان هةية، بؤ ئةوةى ثةروةردة لة هةرَيمى كوردستان زياتر بةرةو ثَيشةوة بضَي، 

ثؤرتي يةكةم لة سةر رةوشي ثةروةردةية بة شَيوةيةكى ئةو بابةتةى كة حازرمان كردووة، دوو راثؤرتة، را
طشيت، راثؤرتي دووةميش لة سةر بارودؤخي ثارَيزطاى دهؤكة كة بةهؤى ئةو وةزعةى ئَيستا هةية، تةبيعي 

لة كابينةكانى رابوردووى حكومةتى هةرَيمي كوردستان  ،هةموومان دةزانني كة لة قؤناغي رابوردوودا
اوة لة هةرَيمى كوردستان، بةآلم ثَيويستى بة زياتر لة ئايندة بة طرنطي دان طرنطيةكى بة ثةروةردة د

هةية، لةبةر ئةوةى ثِرؤسةى ثةروةردة بةردةوامة و، طرفتيشي زؤرة لة حةقيقةتدا و، وةزارةتى ثةروةردة 
رى الى هةمووان ئاشكراية كة طةورةترين وةزارةتى حكومةتى هةرَيمي كوردستانة، طةورةترين خزمةتطوزا

( هةزار مامؤستامان هةية و، 119تةقديم دةكات، ئةطةر تةماشا بكةين لةو خشتةية بةكورتي نزيكةى )
( هةزارة تةبيعي هَيشتا ئيلساي نوَي 600نزيكةى مليؤنةك و حةوت سةد هةزار قوتابيمان هةية، ئةو )

هةزار بيناى  (7ةى )نةكراية بةنيسبةت ئةو قوتابيانةى ضوونةتة ثؤلي يةكي سةرةتايي، هةروةها نزيك
هةزارة تةنيا مامؤستاية،  (119 ) تةبيعي ئةو ذمارة زؤرة ئةطةر تةماشا بكةين ئةو، دنطامان هةيةنخوَي
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مليؤنَيك (  1700000 ) هةزاريش فةرمانبةر و كارطوزارمان هةية، كةواتة (55تا  50 ) بةاَلم لةوانةية حدودي
لةوانة تةنيا دايك و باوكي حيساب بكةي، كةواتة ئةكاتة و حةفت سةد هةزار خوَيندكار، ئةطةر هةر يةك 

تةواوي كؤمةَلطةي كوردستان، بؤية ئةَلَيني ثةروةردة خةمي هةموومانة، ئةو ئامارةي بة نيسبةت ذينطةي 
ثةروةردة هةية، طةورةترين طرفتمان قوتاخبانةي دوو دةوامي، سَي دةوامي ية، هةركاتَي توانيمان 

بة دةست هَيناوة بؤ ئةوةي  ترين سةركةوتنمانرةينة يةك دةوامي، كةواتة طةوقوتاخبانةي خؤمان بكة
ة بضَيتة ئاستَيكي بةرزتر، ئةطةر سةيري ئةو جةدوةلة بكةي ديارة خوَيندطةي يةك دةوامي زياتر درثةروة

و  ة،(124)  دوو هةزارة، سَي دةوامي زؤر كةمة (2000هةزارة، دوو دةوامي زياتر لة ) ( ضوار4000)  لة
( 383(ة، خوَيندنطةي لة قوِر و كابينة دروست كرابَي ئةوة زياتر لة طوندة، ) 452خوَيندنطةي بة كرَيمان )

ية، بةاَلم ئةم ساَل ِرةغمي ئةوةي باري دارايي زؤر خراثة، هةوَل ئةدةين ئةو قوِرانة نةمَييَن، بة كابينة 
ان هةية طؤِراني بةسةر دا دَيت، ئةو طرفتانةي بؤيان ضارةسةر بكةين، ئَيستا ثرؤذة ياسايةكيش لة ثةرلةم

نوقتةية، يةكةميان ذَيرخاني ثةروةردةي هةرَيمة،  (14) ئَيستا هةيتمان و ثرؤذة ضيية بؤ ضارةسةر كردني؟
(هةزار قوتابي  100تا ) ( 70بَيطومان سااَلنة بةثَيي ِراثؤرتَيك كة دةزطاي )ِرةندي( ئةمريكي ئامادةي ئةكات )

بؤ ئةوةي موباشةرة لة قوتاخبانة بكات، بؤية طةورةترين طرفت  ،ندنطة ناوي خؤي ئةنووسَينوَي بؤ خوَي
ذَيرخانة، كة بريتيية لة زياد بووني قوتابي، كةواتة ثَيويستمان بة بيناية هةية، بة ميالك هةية، 

ئةطةر تاقيطةي مةبةستمان لة مامؤستاية نةك فةرمانبةر، موشكيلةي تاقيطة هةية، هةر ثرؤطرامَيكي نوَي 
يت خوَيندن بةرز بكةيةوة، ناتواني ئيبدا( لة يةوة ناتواني كواليباش نةبَي واتة لة ِرووي ثراكتيز

ردنةوة، يان هةر ناوةندةكاني خوَيندن زياد بكةي، بةشَيوةي طشيت هؤَلمان كةمة، جا هؤَلي مؤسيقا، تاقي ك
حةلي ئةكةين، بةاَلم ديسان ثةيوةندي بة باري  سةبر لةمان كةمة، ئَيستا خةريكني سةبرحهؤَلَيكي تر، ِر

ديسان بة نيسبةت تةكنةلؤجيا لة قوتاخبانةكان نةمانتوانيوة سوودي  ،و انةوة هةيةدارايي هةرَيمي كوردست
ئةو بينايانةي كة هةية ئَيستا ثَيويسيت بة نؤذةن ي % 50لَي وةرطرين، جطة لة شتة نوَييةكان، بةاَلم 

ئةوةي زؤربةيان تَيكضوونة، ديسان كةموكوِري تر هةية، وةكو سارد كةرةوة و كردنةوة هةية، لةبةر 
بوون هةندَيكيان بة ثَيي ياسايةكة، بة ثَيي ئيتيفاقي موستةمسري نكةرةوة، لة ثرؤذةكاني نيشتةجَيفَي

كيان لةطةَل وةبةرهَين ئةبَي حةزانة و مةكتةب دروست بكات، بةاَلم هةندَيكيان دروستيان نةكردية، هةندَي
دوو هةزار  (2000)دروستيان كردية، بة كرَي داويانة بة ئةهلي، ثَيشنيار ضيية؟ ثَيويستمان بة نزيكةي 

قوتاخبانة هةية، بؤ ئةوةي ذينطةيةكي لةبار بؤ قوتابياني خؤمان دروست بكةين، لةبةر   ذَيرخان باش بَي 
دةوام ( 12-30)بةياني تا (  8)ئَيستا قوتابي لة كوالَييت بةرز ئةبَيتةوة؟ ئةوكات سةعاتي دةوام زياتر ئةبَي، 

دةوام بكات، زياتر ئيهتيمام بة بابةتي ثراكتيكيش بدةين (  4و  3)ئةكات، بةاَلم ئةوكات ئةتوانني تا سةعات 
ئَيستا لةطةَل ئيستيسمار و لةطةَل دةزطا ثةيوةنديدارةكان خةريكي ئةوةين ئةو ثرؤذة و،  لة قوتاخبانةكان

نةي نيشتةجَي بوون كة قوتاخبانةيان دروست نةكردووة ئيجباريان بكةين بة ثَيي ياسا دةست ئيستيسماريا
خاَلَيكي تر كة ثةيوةندي بة  ي بة كرَيي داوة لَيي وةرطرينةوة.بكةن بة دروست كردني قوتاخبانة، و ئةوة
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ردني وةزارةت تةواو ذَيرخانةوة هةية، لة هةوَلي ئةوة داين كة لة دوو ساَلي داهاتوو بة ئةليكرتؤني ك
يت خوَيندنةوة هةية، مةوزوعي ِراهَيناني مامؤستاية، تا بة كوالي بكةين، نوقتةي دووةم كة ثةيوةندي

تةدرييب مامؤستا ضِر و ثِر و بة سيستةم نةبَي، ئَيمة ناكرَي بَلَيني خوَيندن لة كوردستان ثَيش ئةكةوَي، لة 
ةمان هةية لةطةَل زانكؤكاني هةرَيمي كوردستان، لة كؤلَيذي ِرووي زانسيت و ئةكادنيةوة، ئَيستا بةرنام

بنيات مامؤستاياني ئَيمة كة دبلؤميان هةية ئةضن بؤ ئةوةي بةكالؤريؤس وةرطرن، خاَلي دووةم، ثةنانطاي 
 ( مامؤستا بضَيت و4000دةست بةكار ئةبَي، ئةطةر نةجاحةت بَينني، سااَلنة )  ثةرةثَيدامنان هةية، ئةمساَل

ساَل خوَيندن خبوَييَن و دواي ئةوة بة ئيمتيازاتي بةكالؤريؤس حيسابي بؤ ئةكرَي، و ئاسيت مةشق ثَي  (2)
كردن بة نيسبةت ئةو مامؤستايانة وةكو مامؤستاي سةركردة ئةبن، ئَيستاش لة زؤر بواري تر لةطةَل 

بؤ  ،ن، ئةوة ثيشنيارةكانةيةو لةطةَل زانكؤكان خةريكني ئيهتيمام بة بابةتي مةشق ئةد (يتيش كاونسَلبِر)
بؤ ئةوةي لة ساَلاني ئايندة  ،ئةوةي وةقت زؤر نةكوذين بة نيسبةت مةشق كة تةوةري ئةساسي ئَيمةية

مةشق بة سيستةم بكةين لة وةزارةتي ثةروةردة، خاَلي سَييةم كة خاَلي الوازي ئَيمةية مةوزوعي 
ني ئاسيت خوَيندن و ئةداي مامؤستا و ياريية، ئةزانن كة سةرثةرشتياري هةَلسةنطاندتسةرثةرش

قوتاخبانةكان ئةكات، بةرنامةمان ئةوةي لة كاتَيكي نزيك سةرثةرشتياري ئيستيقاللي خؤي هةبَي، و 
ثرؤذةي خؤي هةبَي، و تةدرييب موشريفةكان بةردةوام بَيت، ئةوةي ثَيشنيارة، خاَلي ضوارةم ئيدارةي 

ناوةندةكاني خوَيندن بة تايبةتي ناوةندةكاني قوتاخبانة زؤر زؤر  قوتاخبانةكانة يان ئيدارةي ثةروةردةكانة،
طرنطة المةركةزيةتي هةبَي، ثَيمان واية ثةروةردة هةر سياسةتَيكي هةبَي، حكومةتي هةرَيم هةر 
سياسةتَيكي هةبَي، ئةطةر ئيدارةيةكي باشي نةبَي لة قوتاخبانةكان، ئةطةر مودير يان موديرةيةكي باشي 

برةو بة ِرةوشي ثةروةردة لة هةرَيمي كوردستان بدةين، بؤ ئةو ة قائيدي ثةروةردةن، ناتوانني نكنةبَي، ضو
مةبةستةش دةستمان كردووة بة ِراهَيناني ئيداراتي قوتاخبانةكاني خؤمان لةسةر خولي كارطَيري و زانسيت 

ةيةكمان ثَيكهَيناوة، لة و ئاييت، بةاَلم لةطةَل ئةوةش ئَيمة وةكو وةزارةت لةو خوالنةي ئَيستا   ليذن
كؤنطرةش ئةو بنةمايانة دائةنَيني كة كَي ئةبَيتة بةِرَيوةبةري قوتاخبانة، كَي ئةبَيتة بةِرَيوةبةري 
ثةروةردةي قةزايةكان، ثةنانطاكان، بؤ ئةوةي بةِرَيوةبةري قوتاخبانة و ئةو بةِرَيوةبةرةي كة باسم كرد، و 

 تي داناني هةندَي بةِرَيوةبةري قوتاخبانةكان هةبَي، بؤ ئةوةيلة تةداخوالزؤرتان لةوانةية طلةييتان 
بتوانني حةدَيك بؤ ئةوة دابنَيني، و بتوانني ئةو قائيدة ثةروةردةيانة دابنَيني كة لة ئاسيت ثَيشكةوتنةكان 
بن كة متوحي ئَيمةية لة هةرَيمي كوردستان، خاَلي ثَينجةم، كةمي كاتي دةوامة، يةكَي لة ِرةخنةكاني 
موتابعيين ثةروةردة لة هةرَيمي كوردستان كةمي كاتي دةوامة، عوتلة زؤرة، يةكَي لة ئةسبابةكاني كةمي 
دةوام مةوزوعي دوو دةوامي، سَي دةوامي ية، خاَلَيكي تر، ئةو جةذنةي ِرؤيشت يةك هةفتة لة هةرَيمي 

طةكان، بةاَلم بؤ خوَيندنطاكان كوردستان عوتلة بوو، ئاسايية يةك هةفتة بؤ خةَلكي كوردستان و بؤ فةرمان
( 4يان  3) ئاسايي نيية، بؤية هةوَل ئةدةين و لةطةَل ئةجنومةني وةزيرانيش قسةمان كردووة، جةذنةكة

ِرؤذ ئةمَييَن، با ئةوةندة دةوامي خوَيندنطاكان هةبَي  (3يان 2 ) ِرؤذة ئةوة با عوتلة بَي، بةاَلم لة هةفتةكة
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هةجي خؤي لةو ساَلةي دياري كردية تةواو بكات، ئَيستا تةقوني ديراسي بؤ ئةوةي مامؤستا بتوانَي مةن
( ِرؤذة، جطة لة 172ئَيمة كة مامؤستاياني بةرَيز لةطةَلمان هاتوونة و ئةزانن، تةقوني ديراسيمان )

 ( ِرؤذ، كةواتة بة ثَيي ستانداردي جيهاني ئاستَيكي باشة،192ئيمتيلانةكان، ئةطةر حيساب بكةي ئةكاتة )
ِرؤذة كةم ئةكاتةوة، مامؤستا ناتوانَي مةنهة  تةواو بكات، خاَلَيكي تر كة  (192بةاَلم بةو عوتاَلنة ئةو)

طرفيت ئَيمةية بَي سةروبةري ية لة ميالكا، ئَيمة مامؤستاي ثسثؤِرمان كةمة، زانكؤكانيش كةم طرنطي بة 
لة ناوضة دوورةكان طرفيت مامؤستامان بواري زاسنيت ئةدةن، مامؤستاي كؤمةاَليةتي زؤرترة لة ثسثؤِر، 

( ساَل لةوَي ئةبَيت دواي ئةوةي حةقي خؤيةتي داواي طواستنةوة ئةكات، و 5( يان )4هةيةـ مامؤستا ئةضَي) 
خاَلي سَييةم لة طرفتةكان موشكيلةي مؤَلةتة، ئةو ِرؤذة لةطةَل وةزارةتي تةندروسيت و وةزارةتي كاروباري 

هةزار مامؤستا بة بةردةوام لة مؤَلةتة، مؤَلةتي خوَيندن،  (10) رد، ئَيستا نزيكةيكؤمةَلايةتي دانيشتنمان ك
ال ثشتم دَيشَي َلدايكايةتي، بة ليذنةكاني ثزيشكيمان وت مةعقول نيية يةكَيك هيض موشكيلةي نيية، وة

ةسي تَيداية، يةكيان ك (5) ناتوامن دةرس بَلَيمةوة، ئيجازةي ثَي ئةدةن، يان مؤَلةتي بةخَيو كردن، لة ماَلَيك
مامؤستاية، ضوارةكةي تريش ئةتوانن بنب بة بةخَيوكةر، وةزارةتي كاروباري كؤمةَلايةتي مووضةي ثَي 

س ئةوةي مامؤستاية ئيجازةي ثَي ئةدةن بؤ بةخَيوكردن، ئومَيدةوارين لة تةعديل كردني هةندَي ةبدات، ب
اَليةتي، و مؤَلةتي دايكايةتي لة يةك، دوو فةقةرة لةو ياسايانة، بةتايبةتي هي وةزارةتي كاروباري كؤمة

ثَيويستمان بة تةعديلة، بةرَيزتان هاوكارمان بن، خاَلي حةوتةم، هةَلسةنطاندن، الي ئَيمة الوازة بةراسيت، 
( 4(، ) 3بةرنامةي ئَيمة ئةوةية لة ئايندة فؤرممان هةبَي بؤ تةقيم كردني مةكتةبي باش و خراث، نةك) 

ني لة شارةكان ئةوانة مةكتةبي منوونةين، ئَيستا مةكتةبي منوونةيي لة كوردستان نةماوة، مةكتةب دابنَي
بةاَلم منوونةيي ئةوةية ئةمساَل كام مةكتةب ئةتوانَي بة ثَيي هةندَي خاَل ئةتوانَي ببَيتة منوونةيي؟ لة 

اي منوونةيي، ئيدارةي ِرووي كوالَييت خوَيندن، ئيلتيزامي مامؤستا، ئيدارة، ثاك و خاوَيين، مامؤست
منوونةيي، ئةوانة لةمةودوا سااَلنة هةَلوةبذَيرين، هةشتةم، ياسا، ئَيستا لة ثةرلةمان ثرؤذة ياساي نوَيي 
وةزارةتي ثةوةردة هةية، ئةو ثرؤذة كؤنة لةبةر ئةوةي ماوةيةكي زؤرة تةشريع كراوة، بؤية بؤ ئَيمة زؤر 

ةكةن ثةرلةمان هاوكارمان بَي، و ليذنةي ثةروةردة و فَيركردن لة طرنكة، ئةو ثرؤذة ياساية نوَيية ئومَيد ئ
هةرَيمي كوردستان بةراسيت زؤر بة جدي دةسيت كردووة بة ديراسة كردني ئةو ياساية، دوَينَيش 

ركشؤثيان هةبوو، بة تةواو كردني ئةو ياساية طؤِرانطاري باش لة هةيكةليةتي وةزارةت، لة مؤدَيرن ؤو
كردنةوةي دةستةاَلتي وةزارةت دروست ئةبَي، بةوةش زياتر ئةتوانني خزمةتي ثةروةردة  كردني ياساكة، لة

بكةين، خاَلي نؤ، كؤنطرةي ثةروةردةيي، بِريارمان داوة سااَلنة كؤنطرةي ثةروةردةيي ئةجنام بدةين، لة 
بةتي وةزارةتي (ةوة كؤنطرةي ثةروةردةيي نةكراوة، سااَلنة ئاسايية طؤِرانكاري لة زؤر با 2007ساَلي) 

ثةروةردة بكري، لةبةر ئةوةي طؤِرانكاريةكاني دونيا خَيران، تؤش ئةبَي بةخَيرايي لةطةَلي بِرؤي، بؤ ئةوةي 
ناكرَي هةموو ساَل ياسا بطؤِري، لة ِرَيطةي كؤنطرةي ثةروةردةييةوة ئةكرَي زؤر شت بطؤِرين، ئَيستا دوا 

جطة لة ليذنةي  ،طرةي ثةروةردةيي ئةجنام بدةين وبِريارمان ئةوةية لة مانطي كانووني دووةم كؤن
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ثةروةردة هةموو بةرَيزاني تر ئةتوانن لةسةر تةوةرةكان ثَيشنيار و ثرؤذةي خؤيان بؤمان بنَيرن، 
سوثاسيان ئةكةين، خاَلي دةيةم، ئةزموونةكان، خوَيندني قوتابي و ضارةنووسي قوتابي بؤ ئةزموونةكانة، 

ئةزموونةكانيش لَيرةية، يةك لة تةوةرةكاني كؤنطرة ئةزموونةكانة، بةرَيز بةِرَيوةبةري طشيت 
ثَيداضوونةوة بة تةعليمات و بِريارةكاني ئةزموونةكانة، بةاَلم ئَيستا لةبةر ئةو بارودؤخة، و لةبةر 
بةرذةوةندي طشيت قوتابي ذمارةيةك بِريارمان دا، يةكَي لةوانة هةوَل ئةدةين، الي بةرَيز سةرؤكي 

يش بامسان كرد، هةوَل ئةدةين خولي سَييةم بكةينةوة بؤ ئةو خوَيندكارانةي نةيانتوانيوة ثةرلةمان
و خةَلكَيك ثَيشمةرطة بووة نةيتوانيوة  شنطالبةشداري تاقي كردنةوةكان بكةن، بة تايبةتي خةَلكي 

نزيكةي  ( ش ئةمساَل تاقي كردنةوةمان تاخري كرد12بةشداري تاقي كردنةوة بكات، بة نيسبةت ثؤلي )
(ساَل لة ثؤلَيك بَي و  2مانطَيك، و ئةمساَل بة ساَلي نةكةوتن هةذمار ئةكرَي، يةعين يةكَيك ئةطةر) 

كةوتيَب، حةقي خؤي قانوني كة بضَيتة مةسائي، بةاَلم لةبةر ئةوةي بة ساَلي نةكةوتن حيساب ئةكرَي، 
ي ئامادةيي هةَلبذاردن  (12)ة ثرسياري ثؤلي ك ةبؤية لة هةمان شوَين ئةمَينَيتةوة، و ئةمساَل بِريارمان داو

%( لةبةر  ؟ بؤ ئةوةي قوتابي دوور بكةوَيتةوة لة لةبةر كردن، و هةندَي جار طلةيي ئةكرا كة 100بَي )
(كرا  12و  9غةدري لَيكراية لة تةسليلي دةفتةر، و هةندَي ئاسانكاري تر، ئةمساَل تاقي كردنةوة بؤ ثؤلي) 

تريش، بؤ  (4) قةِرار، و (5)( دةرةجة دراوة، 9)كَيرظ( مان نا، مةسةلةن بؤ ثؤلي نؤ ) كة بة شَيوةيةكي طشيت
(ي هَيناوة، كة ئيكمال بووة، ئةويش هاوكاري  38(ئيعالمنان نةكردووة، ئةوةي هةتا حدودي)  12ثؤلي) 

ان، زةِروورية كة كراوة، خاَلي يازدة، بة نيسةبةت ثرؤطرام، لةبةر ئةوةي بامسان كرد طؤِرانكاريةكان خَير
ثرؤطرامةكانيش بةردةوام لة طؤِرانكاري بن، زؤرجار باس ئةكرَي ضؤن ئةبَي ئةمساَل ئةو ماددةية زياد 
كراوة، زؤر ئاسايية، لة بريكاري، لة فيزيا، مةوزوعَيك دَيتة ثَيش، ئةو هاوكَيشةية بؤ ساَلي ئايندة زياد 

عن لة وةزارةتي ثةروةردة ئةدرَي، ِرةغمي ئةو بكةي، بة نيسبةت ضاث كردني كيتابةكان زؤرجار تة
موباَلةغانةي ئةكرا، بةاَلم ئَيمة ئاليةتَيكمان داناوة كة ئيرت ضاث كردني كتَيب بة شَيوةي شةفاف بَي، و 
ئةوانةي ماوةيةكي زؤرة لةطةَل وةزارةتي ثةروةردة ئَيشَيكي باشيان كردووة بؤ ضاث كردني كتَيب، بةاَلم 

ةوانة عةقد ناكةين، بة شَيوةيةكي تر ضاثيان ئةكةين، ئةوة بؤ زانياري بةرَيزتان، زياتر ماوةيةك لةطةَل ئ
عينواني كتَيبمان هةية لة وةزارةتي ثةروةردة، جطة لةوةي مةسةلةن فيزيا هةية، بة كوردي  (1000)لة 

بكةين،  سؤراني، باديين، بة ئينطليزي، توركماني، سرياني، بة عةرةبي، ئةبَي بة هةموويان ضاثي
ئيشكاليةتي زؤري ئةداية مةوزوعي ضاث، خاَلي دوازدةهةم، توَيذينةوة و ديراسات، بة شَيوةكي طشيت زياتر 

( ماستةر و دكتؤرامان هةية لة وةزارةتي ثةروةردة، بةاَلم وةكو ثَيويست سوودمان لَييان 1000لة )
تا ليذنةمان داناوة لة هةموو قةزاكاني وةرنةطرتووة، بةرنامةمان هةية كة ئةو هةَلطري بِروانامانة ئَيس

كوردستان يةكةي توَيذينةوة، يان يةكةي تدريب سووديان لَي وةرطرين، خاَلي سَيزدةهةم، بة نيسبةت 
كردن لة رخوَيندني ئةهلي، ئَيمة سياسةمتان واية ئةبَي هاني كةرتي تايبةت بدةين بؤ خوَيندن و فَي

ش دا ئةزانني كةموكوِري لةو كةرتة هةية، بؤية ئَيمة طرفتمان الوازي هةرَيمي كوردستان، بةاَلم لةطةَل ئةوة
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و نةشارةزايي موشريفةكانة لة موتابةعة كردني قوتاخبانة ئةهلييةكان، و بةشَيك لة قوتاخبانة ئةهلييةكان 
ئاسيت زانستيان الوازة، و بةشَيك لةو قوتاخبانانة بيناية و ذينطةي ثةروةردةيي طوجناويان نيية، و 
ذمارةيةك لةو قوتاخبانانة لة بينايةي حكومي دةوام ئةكةن، ثَيشنيار ضيية؟ ئَيستا ليذنةيةكي بااَلمان 
ثَيكهَيناوة، مامؤستا )زياد(يش لَيرةية، بؤ ثَيداضوونةوة بة يةكة، يةكة بةو قوتاخبانة و ثةنانطا ئةهلييانة، 

، نرخي خوَيندن، و ئاطاداري طشت قوتاخبانة ؤطرامي خوَيندن، ئاسيت زانسيت مامؤستالة ِرووي بيناية، ثر
ئةهلييةكامنان كردؤتةوة بة ِرةمسي كة ئةبَي بؤ ساَلي ئايندةي خوَيندن لة قوتاخبانةكاني ئَيمة دةربضن، بة 
ثَيضةوانة داواي ياساييان لةسةر تؤمار ئةكةين، خاَلي ضواردة و كؤتايي، خوَيندني ثيشةيية، ئةزانن خةَلك 

ي، دوايي زانكؤ، ئَيمة بةرنامةمان ئةوةية خوَيندني ثيشةيي ِرةبيت بازاِر بكةين، ئايا ضمان ئةضَيتة ئامادةي
ثَيويستة لة بازاِري كوردستان؟ خوَيندني ثيشةيي بةوةوة دةست ثَي بكةين، بةاَلم لَيرة ثَيويستمان بة 

ر كرديية ئَيستا، دورست كردني موجةمةعاتي ثيشةيي هةية بة ستانداردي جيهاني، ديزاينةكامنان حاز
تةنيا لةسةر ئةوةي ماوة باري دارايي هةرَيمي كوردستان باش بَيت، ئةو كؤمةَلطة ثيشةييانة دروست 

%( ئةو خوَيندكارانةي ئةضنة ئامادةيي كةمرت ئةبَيتةوة، بازاِري 30% تا 20ئةكةين، ئةوكاتي ِرَيذةي )
ةسةتي، ئةوة بة طشيت، بةشي دووةمي لةي ثَي بكرَي بة نيسبةت كاديري ووكوردستانيش ئةكرَي جو

كةر كورترة لةسةر ثارَيزطاي دهؤكة، بة نيسبةت ئاوارة و ثةنابةران، يةكَي لة كَيشة  ةِراثؤرتةكةمان
ني دراوسَي، طةورةكاني وةزارةتي ثةروةردة ئةو خاَلةية، لة ماوةي ِرابردوو زؤر لة ثةنابةراني واَلتا

ي عَيراق و ئةو ِرووداوانةي دوايي هَيرشي تريؤريستان لةسةر هةرَيمي ؤذئاوا و ئةوانةبةتايبةتي كورداني ر
كوردستان، كةواتة دوو جؤرة، يةكيان ئاوارةكاني ناوخؤي عَيراق  و هةرَيم، ئةوةي تريش ثةنابةراني 

ؤذئاوا توانيتمان لةو ؤ قوتابياني ئاوارةي كوردستاني رواَلتاني دراوسَي، بة نيسبةت مةرحةلةي يةكةم ب
ثانة خوَيندنطة دابني بكةين، و مامؤستا و ثَيداويسيت خوَيندن، طرفيت ئَيستا ئةو ِرووداوانةيان كة لة كةم

مانطي ئاب دروست بوو لة هةرَيمي كوردستان، بة نيسبةت ئاوارةكاني ناوخؤ، ميشكيلةكة هاتين ئةو ذمارة 
نيشتةجَي كراون، واي كردووة زؤرةي ئاوارةكانة، بة تايبةتي كة لة قوتاخبانةكاني ثارَيزطاي دهؤك 

قوتابياني ثارَيزطاي دهؤك بَيبةش بن لة خوَيندن، ئةوةش كاريطةري ِراستةوخؤي لةسةر هاوواَلتياني 
دهؤك كردووة، دووةم، تَيكضووني ذَيرخاني قوتاخبانةكان، لة هةندَي شوَين بةخؤم بينيم بة ِرتلةي 

ة سةر، خاَلي سَييةم، دابِراني قوتابياني ئاوارةي هاتوو، قوتاخبانة ضَيشتيان ضاك ئةكرد، ئيدي ئةوةشي هات
و دةشيت نةينةوا مامؤستا  شنطالنةي اكةيين ئةو كةمثانة دروست بوو، ئةوكات ئةتوانني بؤ ئةو ئاوار

دابني بكةين، و ثِرؤطرامي خوَيندن دابني بكةين، بة ثَيي ئةو ئامارانةي ئَيستا هةية، ثَيشرت لة هةموو 
ئاوارةكان لةو قوتاخبانانة  يئاوارة هةبوو، بةاَلم ئَيستا لةو سَي قةزاية بة دةرجةي ئةساس قوتاخبانةكان

نيشتةجَي بوونة، بؤ زانياري بةرَيزتان، كة ئةو ئاوارانة هاتنة ئةو قةزايانة، ئَيمة هاوَلمان دا ئاوارةكان 
دةم ئةو خةيارة بووين ئايا ِرؤحي نة قوتاخبانةكان، بؤ ئةوةي بينايةي خؤمان بثارَيزين، بةاَلم لةبةرةيةن

ئاواِرةكان طرنطرتة، يان بيناي قوتاخبانةكان؟ حكومةت ناضار بوو ئةو ئاوارانة داخيلي ئةو قوتاخبانانة 
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بؤ ئةوةي ذيانيان ثارَيزراو بَي، موديري ئَيمة و مامؤستاكان لةو ِرؤذةي مامؤستاكان ضوونةتة  ،بكات
اموليان كردووة، يةك، بؤ ئةوةي ئاطايان لة ئاوارةكان بَي، دوو، بؤ قوتاخبانةكان وةكو موديري كةمث تةع

ئةوةي كةمرتين مومتةلةكاتي حكومةت زةرةري ثَي بطات، ئَيستا لة قةزاي دهؤك كة دوو ثةروةردةي لَيية، 
، لة (137)(، و لة قةزاي زاخؤ 99(بيناي ئَيمة ئاوارةي تَيداية، لة قةزاي مسيَل ) 165ِرؤذهةاَلت و ِرؤذئاوا،) 

( قةزاية، بةاَلم بؤ زانياري 3( هةزار هي ئةو )235) ئةسَلدا ذمارةي ئةو قوتابيانةي قوتاخبانةكان بريتيية لة
بةرَيزتان ئةو بارانةي ئةو ِرؤذة باري، واي كرد ذمارةيةكي زؤري ئاوارةكان بطةِرَينةوة ئةو قوتاخبانانةي كة 

ايبةتي، لةبةر ئةوةي حةمجي بارانةكة التان مةعلوم بوو، ئةو ضؤَليان كردبوو ثَيشرت، لة قةزاكاني تر بة ت
( 26قوتابيانةي ئَيستا لةناو مةكتةبةكاني ئَيمةن ناتوانني هيضيان بؤ بكةين تا نةضنة كةمثةكان، ئةوان) 

(كةس،  500(عائيلةي تَيداية، بةاَلم مةمجوعي ئةفرادةكان ئةكاتة ) 69هةزار قوتابينة، مةكتةب هةية )
(هةزار قوتابي ئَيستا لة مةكتةبةكاني ئَيمةية، ثَيشنيارمان بؤ ضارةسةر كردن، وةكو وةزارةتي  26 بةاَلم)

(نيدايةكمان لَيدا بؤ ثةرلةماني كوردستان و هةموو ِرَيكخراوة بيانييةكان،  8ثةروةردة لة سةرةتاي مانطي )
تة نةكرَي لة دروست كردني ئومةمي موتةحيدة، قونسَلةكان، داوامان كرد ئةطةر ضارةسةري ئةو بابة

كةمث و طواستنةوةي ئاوارةكان ئةوة مندااَلني كوردستان لة ثارَيزطاي دهؤك زؤريان بَي بةش ئةبن لة 
خوَيندن، كاريطةري ِراستةوخؤي لةسةر خَيزانةكاني دهؤك ئةبَي، ئَيستا زؤر عائيلة تةلةفؤن ئةكات ئةَلَي 

( ي ئامادةيي، 12بةش بَيت لة خوَيندن؟ بة نيسبةت ثؤلي) من طوناهم ضيية، منداَلم طوناهي ضيية بَي 
وام بن لة خوَيندن، ردة( بة12ئَيستا شوَينمان دابني كردووة لة هةموو ثارَيزطاي دهؤك تةقريبةن كة ثؤلي )

بةاَلم طرفتةكة لة ثؤلةكاني ترة، ئَيستا حكومةتي هةرَيمي كوردستان خةريكي دروست كردني كةمثة بؤ 
ثارَيزطاي دهؤك، تةسةوِر ئةكرَي ئةطةر زروفةكة ئاسايي و سروشيت بَيت باران تةئسريي لَي  ئاوارةكان لة

 ؤذةن كردنيان، بةاَلم ئةطةر هاتودةوام لةو قوتاخبانانة دةست ثَي بكاتةوة دواي ن (12)نةكات، بؤ مانطي 
وةزيريش لةطةَلي  نةتوانرا كةمث دروست بكرَي، بة سةرؤكايةتي بةرَيز سةرؤكي حكومةت، و ذمارةيةك

ضووينة دهؤك، ئةولةويةتي ئَيمة لة ثارَيزطاي دهؤك كة لةطةَل بةرَيز سةرؤكي حكومةت و جَيطر و 
ذمارةك وةزيري تر ضووين ئةوة بوو كة بة زووترين كات قوتاخبانةكان ضؤَل بكرَي، واتة حكومةتي 

انةي ِروويان كردؤتة هةرَيمي كوردستان، هةرَيمي كوردستان لة ئةولةويةتي ئيشةكاني داية، بةاَلم ئةو ئاوار
واي ئةوةي ئةو كةمثانة دروست ئةكرَي، رجيي ئريادةي حكومةتي هةرَيمة، دو ئةو بارودؤخة لة خا

قوتاخبانةكان نؤذةن ئةكرَيتةوة، ئةكرَي قةرةبووي هةندَي لةو خوَيندنة بكةينةوة، لة وةرزي يةكةم، يان 
ر كرا لة عوتلةي هاوين، ئَيمة ئامادةين لة عوتلةي هاوين بؤيان لة ثشووي بةهار كة درَيذة، يان ئةطة

بكةينةوة، بةاَلم ئةطةر نةمانتواني تا مانطي يةك قوتاخبانةكان ضؤَل بكةين، ئةوكات وةرزَيكي خوَيندن بة 
تةواوي لة دةست قوتابيان ئةِروات، بؤية ئةبَي ئةوكات بِريار بدةين كة   ئةكةين، ئةوةش ديراسةي 

ئةوَي، هةرضةند لَيرة ثَيشنيارَيكي بضووك هةية كة وةرزي دووةم بة يةكةميش حيساب بكرَي،  زياتري
هةر كاتَيك ئةو  ئَيمة ئامادةين شنطالهةركاتَي ئةو ئاوارانةش ضوونة كةمثةكان بة تايبةتي ئةوانةي 
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انى خوَيندنيان بؤ ئاوارانةش ضوونة كةمثةكان بةتايبةتى ئةوانةى شنطال، ئَيمة ئامادةين ثَيداويستييةك
دابني بكةين، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان: بةثَيويستى دةزامن لَيرة زؤر سوثاسي خةَلكى دهؤك بكةم كة 
بةراستى ئةو ماوةية خؤِراطر بوون لةوةى كة منداَلةكانيان نةضوونة خوَيندن، تةحةموليان كرد بؤ ئةوةى 

 هاوكارى ئةو ئاوارانة بكةن و،   زؤر سوثاس.
 د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز

زؤر سوثاس، بـؤ بـةِرَيز وةزيـرى ثـةروةردة، فـةرموو جـةنابت دةتـوانى لةشـوَينى خـؤت دابنيشـى، بـةِرَيزان            
طـؤ كردنـى ِراثـؤرتى وةزيـرى ثـةروةردة، دواتـر       رةيةكتان ناوتـان نووسـيوة بـؤ طفتو   ئةندامانى ثةرلةمان ذما

طؤ بكةن لةسةر ِراثؤرتى بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة ت، ئَيوة دةتوانن طفتوزافة بكرَيدةتوانرَيت ناوى تريش ئي
دنـةوةكانى  ئاطـاداربن كـة نـة ِروون كر    نو هةرثرسيارَيكيشتان هةية دةتوانن لة بةِرَيزيان بكةن، بـةاَلم ئـةوا  

ةيكـةن  طـؤى كـة بـةِرَيزتان دةكـةن، نـة ثرسـيارَيكيش كـة ئـةمِرؤ لـةم دانيشـتنة دا د          جةنابتان، نة ئةو طفتو
خؤ تايبةمتةندة بـة  (ى ثةيِرةوى ناو7رو ثرساندن بة ثَيي ثةيِرةوى ناوخؤ، كة بةشى )دةضَيتة بوارى ثرسيا

طؤدا دةبَيت، واتـة هـةركاتَيك   ( تةنها لة ضوار ضَيوةى طفتو70) ( بؤ ماددةى61ثرسيارو ثرساندن لة ماددةى )
ةى ثـةيِرةوى نـاوخؤ و لـةو بةشـةى ثـةيِروى      بكـةن لةضـوار ضـَيو   ئةطةر بتانـةوَيت ثرسـيارَيكى لـةم بابةتـة     

ئـةوا دةبَيـت دواتـر بةشـَيوةى ثرسـيار ئاراسـتةى وةزيـرى         ،خؤ كـة تايبةمتةنـدة بـة ثرسـيار و ثرسـاندن     ناو
طـؤ كردنـةوة نـةك    بكةن، بةاَلم دةضـَيتة بـوارى طفتو  ثةيوةنديدار بكرَيت، ئةمِرؤ بةِرَيزتان دةتوانن ثرسيار 

ــةثَيي    ــاندن ب ــرس و ثرس ــوارى ث ــان       ب ــةر ناوةك ــةنابت ئةط ــرَيت، ج ــان بنووس ــا ناوةك ــؤ، ب ــاو خ ــةيِرةوى ن ث
 بيخوَينيتةوة ئةوةى كة نووسراوة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:    
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شـةى ثـةروةردة لـة هـةرَيمى كوردسـتان      طـؤ كـردن لةسـةر كيَ   ام ثةرلةمانة بةِرَيزانة بؤ طفتوثَيشرت ئةم ئةند
ناويان الى ئَيمة تؤمار كردووة، )امنة زكرى، شَيركؤ حةمة امـني، علـى حةمـة صـاحل، شـرين حسـنى، ثـةرى        

، ضاا صاحل، ظةمان  فيصل، سهام عمر، على هالؤ، ظيـان عبـاس، مدينـة ايـوب، طةشـة دارا، عبـدالرمحن علـى ر       
وان دةروَيـش، كــةذاَل هـادى، ادريـس علــى، وحيـدة يـاقو، مــةرِ     سـوهراب ميكائيـل، شـكرية امساعيــل، بـةهزاد     

 طةآلَلى، ئارى هةرسني، شَيركؤ جودت، عزت صابر، حيات جميد(، كةرتى يةك دةست ثَيدةكةين لَيرةوة،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوقتةى نيزامى خاتوون ئَيظار فةرموو.
 بةِرَيز ئَيظار ابراهيم:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س
 ن، ئةوة جارى سَييةم و ضوارةميشة.هةموو جارَيك لةو اليةوة دةست ثَيدةكات

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةِرَيز ئَيظار خان، ئَيمة هةوَلدةدةين هاوسةنطى لة نَيوان هةموو فراكسيؤنةكاندا بثارَيزين.
 بةِرَيز ئَيظار ابراهيم:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى
دوايـش قسـةكان هـةموو دوو بـارة      ،جارَى وا هةية ئَيمة بؤ دووةم ِرؤذيش بة بةرمان ناكةوَيت قسـة بكـةين  

 دةبَيتةوة.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيز ئَيظار خان، ئةطـةر ئَيـوة سـةرنج بـدةن ئةنـدامَيكى ثةرلـةمان لـةم كةرتـة، ئةنـدامَيكى ثةرلـةمان لـة            
كةرتةكةى ئَيوة، ئةندامَيكى ثةرلةمان لةكةرتَيكى تر قسة دةكات و بةم شَيوةية دةطةِرَيتةوة، يةعنى كـةرت  
بة كةرت طفتو طؤ ناكرَيت، كةرت بة كةرت ثرسيار ناكرَيت، بةَلكو هةوَلدةدةين تةوازون ِرابطرين لـة نَيـوان   

زون ِرادةطرين، لةنَيوان نَير و مَيش جارى وا كةرتة جياوازةكان و تةنانةت لة نَيوان ثَيش و دواش هةر تةوا
 هةية تةوازون ِرادةطرين.

 بةِرَيز ئَيظار ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هيوادارم عةدالةتي هةبَيت.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك فخرالدين فةرموو.
 ةمان:    بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرل

ــؤ       ــني نييــة، ب ــة نووس ــةوةى كــة ناوةكــان ب ــةر ئ ــةمان روون كردنــةوةي دا لةس ــةرؤكى ثةرل ــةِرَيز س ديــارة ب
بةِرنامةيةك كةبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانيش ئيشارةتى ناوةكان دةكات بـؤ طفتـو طـؤ كـردن، بةهـةر حـاَل لـة        

كـاك  عثماان،  ئايـدن معـروف، ماجـد     كةرتى ضوارةوة دةست ثَيدةكةين ئةم جارة، )دكتؤر شوان، ابو كـاروان، 
حممد، مامؤستا غريب(، كةرتى سَي )بـةهار عبـدالرمحن، بَيسـتوون فـائق، خـاتوو ئَيظـار، انـور قـادر، جنيبـة          

عمـر عينايـةت، كـةنعان جنـم     عثماان،  ثةروا على، دكتؤرة بةهار، مامؤستا حسن، حممود عمر، مـنرية  لطيف، 
دكتـؤر ابـراهيم، كـاك بــةيار، كـاك بشـار مشـري، كـاك حتســني        الـدين، عمـر صـاحل(، كـةرتى دوو )كــاك مجـال،      

دؤَلةمةِرى، دكتؤر سرا ، كاك عباس غزا ، خـاتوو جنـات، دكتـؤر فرسـت صـؤفى، كـاك فرحـان جـوهر، كـاك          
 فريوز خان، خاتوون شيالن، كةرتى يةك )مريم صمد، ئاواز جةنطى،... ظم كبري، نا

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك فةرهاد نوقتةى نيزاميت هةية؟، فةرموو.

 بةِرَيز فةرهاد حةمة صاحل)فةرهاد سةنطاوى(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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داد ثةروةرانـةترين   كم هةيـة، بةراسـتى لَيـرة بـة حيسـاب     من حةز دةكـةم هـةم نـاوم بنووسـن هـةم قسـةية      
ووسن ِرةنطة ئةوة شتَيكى نا ِرةوابَيت هـةموو  شوَينة لة كوردستان، ئةو برادةرانةى كة لة ثَيشةوة ناويان نان

 ثَيكةوة لَيرة ناو بنووسني باشرتة لةوةى ِرؤذَيك ثَيشرت يان ضةند ِرؤذَيك ئةوة نا ِرةواية،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نـدامى ثةرلـةمان   ئةوة بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤية بةِرَيز كاك فةرهاد سةنطاوى، بة ثَيـي ثـةيِرةوى نـاوخؤ ئة   
 دةتوانَيت ثَيشرت ناوى خؤى بنووسَيت الى سكرتَيرى ثةرلةمان.

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

)سةركةوت سةرحةد، سعيد مةسيفى، قادر ئؤمتان، ِرَيواز فائق، كاك صاحل فقـَى، خـاتوو تـةالر،       فـةرهاد     
 سةنطاوى(.

 ِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة
 كاك طؤران فةرموو.

 بةِرَيز طؤران ئازاد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة خوَيندنةوةى ئةو ناوانةى كة ثَيشرت ناويان نووسيبوو برادةران طوتيان ناوى مـن نةخوَيندرايـةو، ئةطـةر    
يـة دووةم كـةس نـاوم نووسـيوة، بـؤ هـةر ضـوار        يةكةم كةس ناوم نة نووسيبَيت الى كاك فخـر الـدين، ثَيموا  

 ساَليش ناوم نووسيوة !.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بؤ ضوار ساأل نابَيت، بةآلم بؤ ئةو بابةتةى كـة ئَيسـتا ئـةمِرؤ لةبـةر دةسـتمانة طفتـو طـؤ دةكـةين، بـةِرَيزان          
ةطـةَل ِرةضـاوكردنى ِرَيزبةنـدى ثَيشـكةش كردنيـان      ( داواكارى موَلةتى قسـةكردنةكان ل 2( خا  )55ماددةى )

توماردةكرَيت و لة ثَيدانى موَلةتيشدا ِرةضاوى ئةم ِرَيزبةنديية دةكرَيت، بؤية ئاسـايية ئةنـدامى ثةرلـةمان    
ثَيشرت داواى ئةوة بكات كة ناوى بنووسرَيت بؤ قسةكردن، ذمارةيـةكى زؤر لـة ئةنـدامانى ثةرلـةمان ناويـان      

ــيوة، ) ــةر ِروون        ( 67نووس ــورتى ه ــة ك ــتة زؤر ب ــة ثَيويس ــةكردن، بؤي ــؤ قس ــيبوو ب ــؤى نووس ــاوى خ ــةس ن ك
كردنةوةيةكتان هةية، هةر ثرسيارَيكتان هةية ئاراستةى وةزيرى بكةن و، ئةطةر نا بة دووِرؤذ تةواو نـابني  

 لةم طفتو طؤية، بةِرَيز دكتؤر سرا  فةرموو.
 بةِرَيز د. سرا  امحد:

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
( كـةس بَيـت تةصـةور ناكـةم ئـةمِرؤ لَيـى خـةآلس بـني و لَيـي دةربـازبني، ئـةو            67بةطوَيرةى نـاو نووسـني )  

بابةتانــةى ئةنــدامانى ثةرلــةمانيش باســي لَيــوة دةكــةن، طرنطــة جــةنابي وةزيــر دكتــؤر ثشــتيوان حــزورى    
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يانيش تةشـريف بَينَيـت و   هةبَيت، ثَيم باشة ئةطةر ئةمِرؤ تةواو نةبووين جةنابتان داواى لَي بكـةن كـة بـة   
 ئامادةبَيت بؤ؟، لةبةر طرنطى بابةتةكة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 با دةست ثَي بكةين بة طفتو طؤ، كاك عمر فةرموو.

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ِرةوى ناوخؤش بة ثرسيار هاتووة بةِراي من تةنها يةك تَيبينيم هةية لةسةر وشةى ثرسيار، كة بة ثَيي ثةي
َلةية دةبَيت بوترَيـت ثـرس، ضـونكة ثرسـيار لةسـةر وةزنـى جؤتيـار، كرَيكـارة، ئـةو كةسـةى           رسيار هةمن ث

ثرسيار دةكات، ثرسيار، يةعنى خاوةن ثرسةكةية لةبةر ئةوة من داوا دةكةم ئةوة بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة 
ة، لةناو ثةرلةمانيش خةَلكى ثسثؤرهةية ئةم وشةية بة هةَلـة ِرويشـتووة   لَيرةية بسثؤرى حةمتةن لةطةَلداي

 لةبِرى ثرسيار بوترَيت ثرس، ثرسيار ئةو كةسةية كة ثرسيارةكة دةكات نةك ثرسةكة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزت لة ليذنةى ثةيِرةو نةماوى وانيية؟
 ت:بةِرَيز عمر عيناية

 نة من نةماوم لة ليذنةى ثةيِرةو.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةوا ئةندامانى ليذنةى ثةيِرةو دةتوانن ئةو تَيبينيـةى بـةِرَيز عمـر عينايـةت ِرةضـاوبكةن و، لـة هـةموارى        
 ثةيِرةوى ناوخؤدا جَيي بكةنةوة،

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 سوثاس.زؤر 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيزت، ئَيستا دةست دةكةين بة طفتو طؤ كردن، خاتوو امنة فةرموو.
 

 بةِرَيز امنة زكرى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة يـا طشـتى   دةستثَيكَى خبَيرهاتنا جةنابَى وةزيرى و شاندَى دطةلـدا دكـم، جـةنابَى وةزيـرى باسـَى ثالنـا خـو       
دةربارةى ثةروةردَى كر، ئـةز دَى لسـةر خـاال يـان ذى ناحيـا ثـةروةردَى لسـةر ثارَيزطـةها دهـؤكَى راوةسـتم،           

دةستثَيكر و حكومةتا هةرَيما كوردستانَى بـارى نـة ئاسـايي ل ثارَيزطـةها      10/9ددةمةكَيدا زةنطا خواندنَى ل 
ــرت ذ )  ــد و، ث ــؤكَى ِراطةهان ــؤكىَ 700ده ــت ده ــاو ( قوتاخبانَي ــةر   ائ ــَى ذب ــة، ل عَيراق ــتةجَي بووين ــدا نيش رة تَي
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بارودؤخَى ئةمنى و ذبةر بارودؤخَى هةى هةيظةكَى خواندن ثاشخست، َ  هةرَيم وةكو يةكةيةكا ئيدارى كو 
بـوو، سياسـةتا ثـةروةردَى سياسـةتةكا      ئةظ بِريـارة بـؤ هـةولَيرو سـلَيماني    بِريارا دةستثَيكرنا خواندنَى تةنها 

ى ئاليية، بةَ  جةنابَي وةزيرى هؤن دزانن ِرةوشا دةروونى يا قوتابيا، ِرةوشـا مالباتـا قوتابيـا    طشتيية و هةم
( قوتاخبانـة  1639ئةظرؤكة د ثارَيزطةها دهؤكَي دا دِرةوشةكا زؤر نا جـَيطري و نـا سـةقامطري دايـة، ل دهـؤكَى )     

ئةظرؤكـة ل ثارَيزطـةها دهـؤكَى ئـاوارة     ( قوتابى ل دهؤكَى َيت هةين، ئةو ئاظـاهيَين كـو   465,126َيت هةين و )
ة ل ديظ ِرَيـذا قوتاخبانـا،   ( قوتاخبانة ئةظةذى ذمارةيةكا زؤر زَيدةي790( ئاظاهي نة كو دبنة )391تَيدا هةين )

ت تَيدا هةين ئةظة ذبلي هندَى كو قوتابيَين ثارَيزطةها ( قوتابى ي245,272ل، زاخؤ، كو )ن دهؤك، سَيمَيقةزاي
( قوتابي نة و 47860قةزا نووكة بَي بةهرن ذ خاندنَى، قوتابَيني شنطال و تلكَيفَى ذى كو ) دهؤكَى ل هةرسَي

( قوتابي ئةظرؤكـة ذ خانـدنَى بـَي بـةهرن، بِريـارةك هاتـة دةرخسـنت قوتابيَيـت         293,132هةمى ثَيكظة دبنة )
ابةشكرنا ئاوارا نة بتنـَى  (آ ئامادةيي كو دَى دةست خباندنَى كن هةتا نووكة ل قةزا زاخؤ، يةعنى هةتا د12)

لسةر هةرَيمَى نة عةدالةتييةك تَيدا هةبوو دناظ خؤيا دهؤكَى ذى نـة عةدالةتييـةك تَيـدا هـةبوو، ئةظرؤكـة      
ن كو ئةظرؤكة دةست خباندنَى خباندنَى نةكرية ئةو قوتاخبانةي قةزا زاخؤ هةتا، يةعنى قوتابيَين وان دةست

ت َى خوة بدةيَي ضوار، ثَينج ثؤل يت ظاالكرين و َيت دى ئاوارةيبةر (، هةر ئامادةييةك ئةطةر12كرين ثؤال )
تَيدا هةين، ذينطةها خواندنَى بظـى ِرةنطـى يـا ئامـادة نينـة، يـةعنى قوتـابى ضـاوا دَى شـَينت د ضـوار ثَيـنج            

دا، ت تَيـدا و، طريـا زارووكـا دهَيـت و، نةخؤشـيَيت تيَـ      خوينت و ذ اليةكَى ديظة ئاوارةيـ  ثؤالظة خواندنا خوة
ظايرؤسَى هةى و، مةدبةخ د قوتاخباناظة بنت، يةعنى وةزعَى ثةروةردَى د وان قوتاخبانَيـت كـو خانـدن تَيـدا     

( قوتابيَيــت هــةين، باشــة مــن 1,000,760( قوتاخبانــةَيت هـةين و ) 6734دةسـتثَيكرى يــا نالــةبارة، ل هــةرَيمَى ) 
( ئاظـاهى ذمارةيـا قوتابيَيـت كـو ئةظرؤكـة زةرةر      390( قوتاخبانة كو ئاوارةَيت تَيدا و دبنـة ) 790ئاماذة ثَيدا )

%( 17,73بةيا هةرَيمَى حيساب بكـةى ) س( نة، ئةطةر توو بَيي ئةظَى ذمارَى لسةر ني293,132مةندن ذ خاندنَى )
قوتابى ئةظرؤكة د هةرَيما كوردستانَيدا زةرةر مةندن كو تةنها بةشـَى ذ ثارَيزطـةها دهـؤكَى يـة، ل هـةرَيمَى      

ثَيــدا سياســةتا ثــةروةردَى سياســةتةكا طشــتطرية، جــةنابَى وةزيــرى يــَي بــوو مــن باســَى كــؤنطرَى   مــن ئامــاذة
ثةروةردةيي دكةت، ثالنا وان بؤ كؤنطرَى ثةروةردةيي دَى ضبت؟، خَيرة ئةظ هـةمى ِروويدانـة ل ثارَيزطـةها    

ِرووينشـتنَيت بلـةز   دهؤكَى دورست بوون و حالةتةكَى نة ئاسايي دورسـت بـوو،   كـؤنفرانس،   كـؤنطرة،       
لســةر ثارَيزطــةها دهــؤكَى هاتينــة ئةجنامــدان؟،   ثــالن هةيــة؟، ثالنــا بــةِرَيز جــةنابَى وةزيــرى يــا طرَيدايــة  
بدوماهي ئينانا كةمثا ظة، ئةطةر كةمث خالس نةبوون، ئامارا لبةر دةستَى من ذ ثارَيزطةها دهؤكَى ئينجازا 

، 20/10، 15/10،  10/10)كـو ئامـاذة ثَيـداى طةلـةك ذوان دظَيـت      بدوماهى ئينانا كةمثا دنؤش كةر نيـنن، ئـةوا   
و هةتا نووكـة ئـةظ كةمثـة تـةمام بوونـا وان بـةرةظ خـالس بـوونَى ظـة           (21/10 )، خالس بن، ئةظرؤكة(25/10

نينة، يـةعنى د ِرةوشـةكَيدا بـوو مـن يـَي بـاس ل ثـةروةردَى دكـةن كـو ثارَيزطـةها دهـؤكَى د حالةتـةكَي نـة              
ؤذيك و مةنتقةك قةبيل دكةت دوو هةيظا يان ذى، ضونكة من ئاماذة ثَيدا مادةم ثالنا وةزارةتَى ئاسايدا،   ل

(َى دَى دةسـت  1/12يا طرَيداية ب كةمثا ظة هةتا ئاوارة دةر دكةظن، كى دبَيذت ثرت نا ظةكَيشـت، كـى دبَيـذت )   
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ل بةراهييا ثارَيزطةها دهؤكَى بـت،   خباندنَى هَيتة كرن؟، يةعنى ل هةولَير و سلَيمانيَي دوو هةيظا خواندنَى
طونةها قوتابيَي ثارَيزطةها دهؤكَى ضيية؟، هني يَي بـاس ل هنـدَى دكـةن كـو ل وةرزَى هـاظينَى دَى تـةعويز       
بوو خواندنا قوتابَين ثارَيزطةها دهؤكَى هَيتة كرن، باشة ذينطـةها قوتاخبانـا يـا بةرهةظـة بـوو هنـدَى كـو ل        

ت خبوَينــت، سـثلَيت هةيــة، كــارةب هةيــة، ثَيداويسـتيَيت خوانــدنَى بــؤ هــاظينَى   وةرزَى هـاظينَى قوتــابى بشــيَ 
بةرهةظ كرينة؟، ئةظة ذ اليةكَى ديرت ظة ئـةو قوتـابي َيـت كـو تاقيكرنَيـت وزارى كـةن باشـة ديسـان طونـةها          

و  قوتابي َيت دهـؤكَى ضـيية، ضـاوا دَى شـَينت ئـةو وةختـَى كـو ذ وى ضـووى دوو هـةيظا ثارَيزطـةها هـةولَير           
سلَيمانيَي لبةراهييا وى، فـةترا خـوة يـا تاقيكرنـا دَى ضـاوا تةعويزكـةتن، يـةعنى ضـاوا تاقيكرنَيـت وان دَى          

ن وةزارةتـَى بـؤ دةربـازبوون    بَى وةزيرى هةى، ثالنَيـت توكمـة يـ   وةكى ئَيك بن؟، ثرسيارةكادى من يا ذ جةنا
تــَى خــوةدا خــالس نــةبوون ديســان ذظــَى قــةيرانا ثــةروةردةيي ل دهــؤكَى ضــنة؟، ئةطــةر هــاتو كــةمث دوةخ 

ضارةسةريَيت هةوة ضنة؟، جةنابَى وةزيرى د ثالنا خوةدا ئاماذة دا هندَى دَى خوة طرن هةتا بـزانن كـةمث   
تة خوارَى و دَى ِرووينشتنا ينَى ذ نوى وةزارةتا ثةروةردَى روودَى خالس بن، ئةطةر كةمث خالس نةبوون د

دةسـت ثَيبكـةت و    10/9بـةرةظ كيظـة ضـت؟، مةعقولـة خوانـدن ل       كةتن و مةصريَى قوتابي َيـت دهـؤكَى دىَ  
خوانـدن دةسـت ثَينةكـةت ذ     1/12هَيشتا ثالنا وةزارةتَى يا طرَيداية ب كةمثا ظة، مةعقولة ثشـتى كـو بـزانن    

نوى ثالنا خوة دانن، من دظَيت، يةعنى بروونى، بوازحى بؤمة وةك ثةرلةمانتار يا دياربنت ثالنـا وةزارةتـَى   
بـؤ   كةمث خـالس نـةبوون دَى   بـن؟، ئايـا مـاددَين دةستنيشـان كـرى بـؤ سـاآل خوانـدنَى ل هـةرَيمىَ            ئةطةر

ن دهـؤكَى دَى ضـاوا هَيتـة قـةرةبوو كـرن؟، تاقيكرنَيـت وزارى ئـةو تاقيكرنَيـت وان، يـةعنى دةمـَى           قوتابي ي
ى لسـةر، قوتـابى هـةتا    تاقيكرنا ئةظة هاظييَن بـةردةوام بـوو، بـةس ديسـان قـةرةبووكرنا ئـةو وةختـَى قوتـاب        

ــابى        ــةظ و ِرؤذ قوت ــة ش ــةى، مةعقول ــَي ه ــَى ي ــةجاَ  وةرطرتن ــةدةكَى م ــةتا ح ــرت، ه ــَيت وةربط ــةدةكَى دش ح
ــةرؤكَى         ــةنابَى س ــا ج ــيارةكَى بِرَيك ــرت، ثرس ــاددا وةربط ــةبنت و م ــةك ن ــَين ظةدان ــيض به ــةى ه ــةجبوور بك م

زيعا ئاوارةيانـدا نـة هاوسـةنطييةك هـةبوو،     ثةرلةمانى ئاراستةى وةزيرَى كاروبارَى ثةرلةمانى دكـةم، د تـةو  
هةمى ئاوارة تةوزيع بوون ثرتياوان ذمارةيةكا هـةرة زؤر يـا ئـاوارا لسـةر ثارَيزطـةها دهـؤكَى تـةوزيع بـوون،         
يةعنى ثرسيارا مـن ئـةوة بـوو ثالنـا حكومـةتَى يـا رَيكخسـتى نـةبوو بـؤ هنـدَى كـو ئـةظ حالـةتَى ئةظرؤكـة               

ها دهـؤكَى دا هـةي، ئةظرؤكـة نـة تـةنها ئـاوارة زةرةرمةنـدن هـةمى مالبـاتَين          حالةتَى نة ئاسايي ل ثارَيزطـة 
دهــؤكَى و هــةمى قوتــابي َيــن دهــؤكَى ذى ثــَي زةرةرمةنــدن، بؤضــى هاوســةنطى نــةبوو د دابةشــكرنَيدا؟، ل    
 ثارَيزطةها دهؤكَى خبوة داذى نة هاوسةنطى يا هةى ئةظرؤكة زةغتا مةزن يا لسةر دهؤكَى و زاخؤ و سَيمَيلَى

هةى، يةعنى خَيرة بؤضى ئـةو دابةشـكرنا وان ئةطـةر لسـةر قـةزا ئامَيـدي يـَي و، شـَيخان و، ئـاكرَى وان ذى          
هاتبا كرن ئةظ زةغتة هؤسـا لسـةر سـَي قـةزا بتنـَى نـة دراوةسـتيا و خوانـدن بظـى ِرةنطـى نـة دبـوو، بـةِرَيز              

ن وةزارةتــا ثــةروةردَى ذ اليــَي هى يــ( ئاظــا150ن لبــةر دةســتَى مــة )جــةنابَى وةزيــرَى ثــةروةردَى ئــةو ئامــارَي
( قوتاخبانــةذى ذاليــَي 20ثـارتيَين سياســي و دام و دةزطـةهَين غــةيرى ثــةروةردَى دةسـت بســةردا طرتيـة و، )    

قوتاخبانَيت ئةهلى ظة بكار دهَين و لطؤِر ياسايَي ئـةم هـةمى دزانـن قوتاخبانَيـت ئـةهلى ثَيتظييـة ئـةو خبـوة         
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( 2227ة د دةمةكَيداية كـو ئـةو ئامارَيـت جـةنابَى وةزيـرى دانـة ديـاركرن )       ئاظاهيان بؤ خوة دابني بكةن ئةظ
ت د ( قوتاخبانةذى ي452هندَى ذى كو )( قوتاخبانة سَي دةوامى نة و ئاماذة دا 124قوتاخبانة دوو دةوامى نة، )

ةسـتَى ثـارتيَين   كرَيدا، ئةظ ذمارةيا ئاظاهييـا ذمارةيـةكا زؤر يـا زَيدةيـة، ثالنـا وان ضـيية كـو ظـان ئاظاهيـا ذد         
سياسي و دام دةزطةهَين غةيرى ثةروةردَى دةربينن ب تايبةتى ئةوَين كو دذَير دةسـتَى قوتاخبانَيـت ئـةهلى    
دا؟، ثرسيارةكا دى من يا هةى قورسـيا وةزنـَى ثـةرتووكان هةرضـةندة دِروينشـتنةكَيدا مـن ئـةظ ثرسـيارة ذ         

ةر هنــدَى ديســان دَى ظـَى ثرســيارَى ئاراســتةى  جـةنابَى وةزيــرى كـر، َ  مــن بةرســظا دورسـت وةرنــةطرت ذبـ    
جةنابَى وى كةم، قورسيا وةزنَى ثةرتووكان، يةعنى ئةو ثةرتووكَين هاتينة دورست كرن بشَيوازةكَى تايبةت 
هاتينة دورست كرن ذ كاغةزةكَى هاتينة دورست كرن كو كَيشا ثـةرتووكا طةلـةك يـا طرانـة ب تايبـةتى ئـةو       

سـاَلى نةشـَينت جانتةيـةكا ضـوار      7،6َيكرنَى لسـةر سـاخلةميا وان دكـةت، زاِرووكـب     قوتابي َيت بنةِرةتى كـارت 
كيلؤ، ثَينج كيلؤ ِراكةتن ئةظة كارتَيكرنَى لسةر سـاخلةميا زاِرووكـى دكـةتن، ثالنـا وان ضـيية بـؤ هنـدَى كـو         

ئةظـة دياردةيـةكا   كَيشا ثةرتووكان كَيم بيت؟، ثرسيارةكادى من يا هةى دةربارةى واز هَينان ذ خواندنَى كـو  
( قوتابى َين ذ خواندنَى هاتينة دابِرين، سـاآل  11,596) 2011 -2010مةترسيدارة، لطؤِر ئةو ئامارَيت هةين ل ساآل 

( قوتابى َيـن هاتينـة دابـِرين و، سـاآل     13,805) 2013 -2012( قوتابى َين هاتينة دابِراندن، ساآل 14,109) 2012 -2011
َين هاتينة دابِراندن كو ئةظةذى ذمارةيةكا زؤر زَيدةية، ثالنا وةزارةتَى بؤ هندَى،  ( قوتابى11,057) 2014 -2013

ــان ذ       ــاردا واز هَين ــؤن لســةر دي ــيية و   ديظض ــةرَيمَى، ثالنــا وان ض ــا هــةى ل ه ــى ي ــدنا ئيلزام ضــونكة خوان
 خواندنَى هةية؟، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ز دكتؤر شَيركؤ، تكاية روون كردنةوةكانتان، ِرةئيةكانتان، ثرسيارةكانتان كورت بكةنـةوة،  زؤر سوثاس، بةِرَي

 ضونكة وةكو بامسان كرد ذمارةيةكى زؤرى ئةندامانى ثةرلةمان ناويان نووسيوة، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةكامن دوو شـت دةَلـَيم يـةكَيكيان ئـةوةى كـة كـاك )عمـر( وتـى ثشـتطريى          ثَيش ئـةوةى دةسـت بكـةم بـة قسـ     

لةراستيدا تةواوة هةربؤ منوونة وشةى ثرسيار بةكاردَيت لةبارةى ئةو كةسةى كة ثرسـيار دةكـات،    ،لَيدةكةم
بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان: من دةمةوَيت يةك شتى تريش بَلَيم لةراسـتيدا سـةبارةت بـةو نووسـراوانةى كـة      

( نووسـراومان  213مة بةتايبـةتى لـة نووسـينطةى سـلَيمانييةوة دةينَيـرين بـؤ ثةرلـةمان، ئَيمـة تـا ئَيسـتا )          ئَي
 ( نووسراويان وةآلمى دةزطاكانى حكومةمتان وةرطرتؤتةوة، بؤية من ثَيشيياز دةكةم...48ناردووة تةنها )

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةنديدار نيية بة تةوةرى طفتو طؤ كردنى ئَيستامان، بـةِرَيزتان دواتـر دةتـوانن ئـةم     دكتؤر شَيركؤ ئةوة ثةيو

بابةتة لةطةَل دةستةى سةرؤكايةتى باس بكةن و، خؤشت ئاطادارى كة هةندَيك ِرَينمايي تايبةمتان لةم بوارة 
 دا ئامادةكردووة، لةنزيكرتين دةرفةتدا دةنَيرين بؤ نووسينطةكانى ثةرلةمان، فةرموو.
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 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بة نيسبةت ئةو ثرسيارانةى كة ِروون كردنةوةى مـن بـؤ بـةِرَيز وةزيـرى ثـةروةردة و ئـةو هاوِرَييانـةى كـة         
لةطةَل ئامادةن، يةكَيك لةو ثرسيارانة كةزؤر ِروو بـةِروو دةبَيتـةوة و ضـةند جـاريش بـة بـةِرَيزى وتوومـة،        

ئةوة يةكَيك لةو ترسانةى كة لـةالى   ،( طرَيبةستة6000امةزراندنى طرَيبةست كة بةنيازن ئةو )مةسوةلةى د
دةرضووةكان هةية بـةدةردى سـاآلنى ِرابـردوو بربَيـت لةِرَيطـةى دةسـتَيوةردانةوة، لةِرَيطـةى كـارى ال بـةالوة،          

ر بكــات و،   بةِرَيوةبــةرى جــا   سةرثةرشــتيا ،لةراســتيدا عةدالــةتى تَيــدا نــةثارَيزرَيت بةشــَيوةى ميزاجــى 
ثةروةردة بكات و،   ثارت و اليةنة سياسييةكان بكةن و،   ئةشخاس بكةن، ئةوة يةكَيكة لـةو خاآلنـةى كـة    
لةراستيدا ثَيويستة كؤمةَلَيك ميكانيزمى زؤر طوجنـاوى بـؤ دابنرَيـت بـةوةى كـة ئـةو ثـةِرى ِروونـى و، ئـةو          

تاخبانــةكان ِرةضــاو بكرَيــت نــةك ِرازى كردنــى ئــةم الو ئــةوال، ثــةِرى عةدالــةت و، ئــةو ثــةِرى ثَيداويســتى قو
خاَلَيكى تر داواكارى وةكو ثرسيار ئةمساَل بةساَلى نةكةوتن هةذمار كراوة، بؤية ئةو خوَيندكارانـةى كـة لـة    

( منرةيــة بيــان طرَيتــةوة، واتــة ئةطــةر مابوونــةوة ئــةوة 3( دةوام دةكــةن ئــةو )12لــة ثــؤ  ) 2015 -2014ســاَلى 
بَيت كة بة كةوتوو بؤيان هـةذمار بكرَيـت، خـاَلَيكى تـر كـة لةراسـتيدا زؤر بـاس دةكرَيـت، ئةمـة بـابَلَيني           نة

ئـةوة ئَيسـتا    ،( مامؤستاي ثارَيزطاى سلَيمانني كة هَيناومـة 200واذووى كة ثَيشرتيش هَيناومة ئةمة واذووى )
ك خاَليـان نووسـيوة زؤر بـة خَيرايـي     كـة كؤمـةَليَ   ،من هةمووى تةسليمى بةِرَيز وةزيرى ثـةروةردةى دةكـةم  

ــراى         ــة تَيك ــةكان ل ــةرة حيزبي ــى بةِرَيوةب ــة، البردن ــوةلةى مووض ــة مةس ــاندنةوة ب ــاو خش ــةوة، ض دةخيوَينم
فةرمانطةكانى وةزارةتى ثةروةردةو قوتاخبانةكان و دانانى كةسانى شياو بةشَيوةى ئةوةى كة تاقيكردنةوةى 

و ضةند سـاَل ياريـدةدةر بَيـت و، ئـةوةى كـة ثَيموابَيـت لـة سـاآلنى         كردبَيت و ضةند ساَل ئةزموونى هةبَيت 
ِرابــردوو لــة كــؤنطرةى ثةروةردةيــدا بِريــارى داوة، بــةآلم بــةهيض شــَيوةيةك لــة دوور و نزيكــةوة جَيبــةجَى   
ــة         ــدنطاش ب ــةرى خوين ــدةدةرى بةِرَيوةب ــتا ياري ــة ئَيس ــةوة ك ــؤ دةهَينم ــةتان ب ــان منوون ــن دةي ــت و، م ناكرَي

زبــي دا دةنرَيــت، هــةر لــةم هــةولَيرةوة، بــؤ دهــؤك، بــؤ ســلَيمانى، بــؤ ئيــدارةى طــةرميان، بــؤ  تةزكييــةى حي
ئيدارةى ِراثةِرين و مةسوومل لة هةموو ئةو قسانةى خؤم، حةزدةكةى يةكة بة يةكة نـاوى مةكتةبـةكانيش   

ِراو سـةرجنى ثسـثؤران   ثَيتان دةَلَيم، لة طؤِرينى ثرؤطِرامةكانى خوَيندن و بِريارة ثةروةردةييةكانـدا طرنطـة   
وةربطريَيــت، شــكؤ بــؤ مامؤســتا بطَيِرَيتــةوة، هــةوَلى بةرزكردنــةوةى ئاســتى زانســتى و هوشــيارى و رووحــى  
نيشتمانثةروةرى بدرَيت، البردنى بِريارى نةضوونى مامؤسـتا بـؤ بةِرَيوةبةرايةتييـةكانى ثـةروةردة لـةكارى      

ــةمر   ــة ئـ ــوديرى تةربييـ ــدَيك مـ ــة هةنـ ــتدا، هةَلبةتـ ــاو   ثَيويسـ ــَيتة نـ ــت بضـ ــتا نابَيـ ــردووة مامؤسـ يان دةركـ
ــتاكان و    ــوان مامؤسـ ــتةنطييةكانى نَيـ ــةكان و ئاسـ ــتنى جياوازييـ ــةوة، نةهَيشـ ــةتي ثةروةردةكانـ بةِرَيوةبةرايـ
بةِريوةبةران و سةرثةرشتياران لة بوارةكاندا، ثَيكهَينانى ليذنةيةكى ثسثؤر و بـَى اليـةن بـؤ طـوآ طـرتن لـة       

استةو خؤ هةوَلدان بؤ ضارةسةر كردنيان بـة ثَيـي ياسـاو رَيسـاكان، ثةلـةكردن لـة       كَيشةكانى مامؤستايان و ر
( مامؤسـتاى  200دابني كردنى مووضةى مامؤستايان كة مافَيكى زؤر ِرةوا و شةرعى خؤيانة و ئةمة ئيمزاى )
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ى زيـاتر  لةطةَلداية و لة ثَيش جةذنيش ذمارةيةكى زؤرى تر هةمان ئـةم داواكاريانـةيان هَينـا كـة ذمارةيـةك     
واذووى مامؤســـتا بـــةِرَيزةكانى لةطةَلـــدا بـــوو، يـــةعنى ئـــةو مةســـوةلةى دةســـتَيوةردانة لةراســـتيدا بؤتـــة   

( و، 1992( و، )1991( زؤر خةتـةر بـووة لـة سـاآلنى )    2009مؤتةكةيةكى زؤر طةورة بةتةحديد لـة دواى سـاَلى )  
 ( زؤر زياترة.1994( و، )1993)

تايانةى كــة هــةَلطرى بِروانامــةى ماســتةر و دكتــؤران و لــة وةزارةتــى  خــاَلَيكى تــر، تايبةتــة بــة ئــةو مامؤســ 
ئةوانة بة ثَيى ياسايةك كة لة ثةرلةمانى كوردستانةوة دةرضووة، ئةو كةسانةى كـة   ،ثةروةردة دةوام دةكةن

لة دةرةوةى وةزارةتى خوَيندنى باَلا هـةَلطرى بِروانامـةى ماسـتةر و دكتـؤران، بؤيـان هةيـة ثلـةى زانسـتيان         
ةبَى، بةَلام هةتا ئَيستا ئةجنومةنى وةزيران رَينمايى ثَي دةرنةكردووة، هـةر بـةو هؤيـةوة ذمارةيـةكى زؤر     ه

لةو بةِرَيزانةى كـة لـة وةزارةتـى ثـةروةردةن و هـةَلطرانى بِروانامـةى ماسـتةر و دكتـؤران، هـةم لـة ثَيـدانى            
ناوةكـةش بـَى بـةش بـوون و ئةمانـة لـة       نازناوى زانستى بَي بةش بـوون، كةواتـة لـة ثَيـدانى ئيمتيـازاتى ناز     

بةردةم دوو ئةطةردان، يان رَيطةيان ثَيبدرَيت بِرؤن بؤ وةزارةتى خوَيندنى باَلا و توَيذينـةوةى زانسـتى، يـان    
لة راستيدا ثَيويستة ئةو ياسايانةى كة دةرضووة لة هةرَيمى كوردستان هةم نازناوةكـةيان ثَيبـدرَيت و هـةم    

ــان، ئة  ــاف و ئيمتيازاتي ــني        م ــةبارةى تةحس ــةوةى ل ــر، ئ ــاَلَيكى ت ــر، خ ــةى ت ــةو داواكارييان ــة ل ــةش يةكَيك م
موعةدةلةوة ئةوةى كة بِريار دراوة ئـةو خوَيندكارانـةى كـة لـة سـاَلى ئاينـدة تاقيكردنـةوة دةكـةن، داوايـان          

ا كـردووة كــة جؤرَيــك لـة ئارةزوومةنــدى هــةبَيت  لــةوةى كـة ئــةو وانانــة هةَلبـذَيرن كــة تاقيكردنــةوة تَيــد    
هـةم   ،دةكةنةوة، خاَلَيكى تر، لةسةر مةسةلةى طواستنةوةى مامؤستايانة كة ديسـان هـةم ميزاجـى شةخسـى    

ى مامؤستايان داوة، ئةوة بـؤ  وةكو خؤرتكة لة مةسةلةى طواستنةوة و دانان و ئاَلؤطؤِر ،دةستَيوةردانى حزبى
شـوَينى تـر، ثـَيش تـر بةَلَيننامـةيان       منوونة هةندَيك مامؤستاى بةِرَيز كة لة ضؤمان يان مَيرطةسؤر يان لـة 

دواتر بطوَيزرَينةوة بؤ كؤيـة يـان نـاو هـةولَير، بـةَلام زيـاتر لـةو         ،لَيوةرطرتوون كة ماوةى سَى ساَل لةوَى بن
ــان، رةخنةيــةكى زؤر هةيــة لــة       اعااضا ماوةيــة تَيثــةِريوة و تــا ئَيســتا نةطوَيزراونةتــةوة بــؤ شــوَينى خؤي

هاتؤتـةوة، يـةعنى تـةنها    رانةى كة ثةَلث وةردةطـرن لـةو ئةجنامـةى كـة بؤيـان       ثةَلث[ واتة ئةو خوَيندكا
[ كـة ثـؤلَيكى   12ئةمة داوا دةكةن بة تايبةتى ثؤ    ،رةكانى سةر بةرطةكة سةير دةكرَيت و هيضى تر ومن

 ضارةنووسسازة، ضارةنووسى خوَيندكارةكةى ثَيـوة بةسـرتاوةتةوة، تكـا دةكـةن و مـن داوادةكـةم و ثشـتيواني       
يةعنى ئةمة لة  ،داواكةيان دةكةم كة ثَيويستة وردبينى و ثشكنني سةر لة نوَى بؤ دةفتةرةكانيان بكرَيتةوة

[م بؤ هاتووة يان يـةكَيك دةَلـَى مـن بـة     32[ بووم  82حاَلةت دةرضووة، يةكَيك ثَيم دةَلَى من بة تةماى  
طةَل ئةم طرفتانة هةَلسـؤكةوت دةكـةين،   [ بؤم هاتؤتةوة، بة راستى رؤذانة ئَيمة لة40[ بووم  92تةماى  

لةسةر مةسةلةى ضاثخانة و ئةو قسةو باسانةى كـة هةيـة لةسـةر ئـةو طةندةَليانـةى كـة تَيـدا دةكـرَين مـن          
دةثرسم بة راسـتى كـةرتى تايبـةت يـةعنى دامـةزراوةى رونـاكبريى ضـاثخانةى خـؤى هةيـة، بـؤ حكومـةتى            

يةعنى ئةمة رةنطـة دةبوايـة لـة وةزارةتـةكانى ثَيشـوو و لـة       هةرَيمى كوردستان ضاثخانة بؤ خؤى دانانَيت؟ 
كابينةكانى ثَيشوو لة بـِرى ئـةوةى طرَيبةسـت لةطـةَل ئـةو كؤمثانيانـة دةكـةن، بـة راسـتى ئةمـة سـادةترين            
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ئةركة كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان خؤى ضاثخانة دابنَيت، من تَيناطةم بؤ حكومةت ناتوانَيت ضاثخانة 
اوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان يةكَيكة لةو طرفتانةى كة رؤذانـة رووبـةروومان دةبَيتـةوة،    دابنَيت؟ دؤخى خ

خـــاوةن ثَيداويســـتى تايبـــةت ثَيويســـتة هـــةر لـــة طواســـتنةوةى تـــا نـــاو مةكتةبةكـــة بـــة راســـتى بـــري لـــة  
ــوارى         ــتا، ب ــة ئَيس ــردوو   ل ــة راب ــة   ل ــى وةزارةت ــة ثالن ــتى ل ــة طش ــةوة، ب ــان بكرَيت ــةركردنى دؤخي ضارةس
ثةروةردةية و زياتر طرنطى بة فَيركردنةكة نيية، ئةويش بة دونيايةك قةيرانةوة، بةَلَى منـيش ثشـتيوانى   
دةكةم كة زؤر ثَيويستة ئةو بينايانةى كة لة اليةن ثارت و رَيكخراوى سياسى و لة اليةن ئةو شوَينانةى كـة  

ــةكى زؤر جو      ــتى بازرطانيي ــة راس ــة ب ــة ئةم ــةهلني ك ــةى ئ ــاو خوَيندنط ــة ن ــةرَيمى   ب ــةَلكى ه ــةر خ ــة بةس ان
كوردستانةوة، ضؤَل بكرَيت و لَييان بسةندرَيتةوة و بدرَيتةوة بة حكومةتى هةرَيم و وةزارةتى ثـةروةردة و  
ئةم بِريارة هةية، باوِر دةكةن هةرضى كابينة لة رابردوودا هةية لةسةرؤكايةتى هةرَيمةوة بؤ سـةرؤكايةتى  

نانة ضـؤَل بكرَيـت رَيطـرى ضـيية؟ بـؤ خـةَلكى هـةرَيمى كوردسـتان         حكومةت هةمووى بِريارى داوة ئةم شوَي
روونى بكةنةوة، بـة بـِرواى مـن ثَيشـنيار دةكـةم هـةر حزبَيـك، هـةر ثارتَيـك، هـةر موئةسةسـةيةكى بـةناو             
ئةهلى، بيناكانى حكومةتى ضؤَل نةكرد، سةرضاوةى دارايى لَيى بربن بةقةدةر ئةو ثارةيـةى كـة ضـؤتة ئـةو     

ةلةى خوَيندنى ئةهلى ديسان دةَلَيمةوة ئةمة يةكَيكة لـةو راثؤرتانـةى كـة طةيشـتؤتة دةسـت      بينايةوة، مةس
نووسينطةى سلَيمانى، دةيدةمة جـةنابى وةزيـر و ئةمـة كةسـَيك كـراوة كـة نوَينةرايـةتى دايكـان و باوكـانى          

يـةعنى لـة    [ سـاَل لـة ئـةوروثا بـووة نـاوى خـؤى نووسـيوة،       16خوَيندطا ئةهلييةكانى سـلَيمانى كـة خـؤى     
[دؤالر دةكةوَيت لة خوَيندنطاى ئةهليدا، نازامن ئةمـة لـة كـوَيى عالـةم هةيـة      40راستيدا خوَيندكار رؤذى  

ــاى   40خوَينـــدكارَيك رؤذى   ــاونراوة  بريتانيـ ــوَينَيك نـ [ دؤالرى بكـــةوَى لـــة خوَينـــدنطاى ئـــةهلى دا، شـ
ةســى تَيدايــة، يــةكَيكيان يؤنانييــة، [ ك3نَيودةوَلــةتى[ بــة ثَيــى ئــةوةى مــن بةدواداضــوومن بــؤ كــردووة   

ــةريتانياى         ــة ب ــة، ئةمةي ــةَلكى بةريتانياي ــةى خ ــوردة و خَيزانةك ــؤى ك ــةكَيكيان خ ــة و ي ــةكَيكيان هينديي ي
نَيودةوَلةتى؟ من دَلنيام بؤ هةموو هةرَيمى كوردسـتان ئـةوةى كـة نـاونراوة خوَينـدنطاى ئـةهلى، بةداخـةوة        

ردســتان زؤر بــة جــوان ســةير كردنــى ئــةوى دى بؤتــة كلتــوورَيكى وانني لــة هــةرَيمى كوئــةم جــؤرة لــة تَيــِر
كوشندة، خةَلك هةية خـؤى بةرَيوةبـةرى ثةنانطايـةكى ئةهلييـة، خَيزانةكـةى بةرَيوةبـةرى خوَيندطايـةكى        
ئةهليية و رةوزةيةكى ئةهليشيان هةية، ئةمةش لةسةر ئةو بابةتانة، لةسةر ئيـدارةى راثـةِرين و طـةرميان    

ــاريكراوى  ــة دي ــةن  ب ــةروةردةيى دةك ــدانى ث ــةنانطاى ثةرةثَي ــةوةى ث ــَي   ،داواى كردن ــريى ل ــوادارم ب ــةوة هي ئ
بكرَيتةوة بؤيـان، بةشـَيكى زؤر لـةو مامؤسـتايانةى لـة كؤلَيـذى ثـةروةردةى بنيـاتى ئَيـواران دةخـوَينن، داوا           

دةيـدةن بؤيـان   دةكةن بة هؤى قةيرانى دارايى و خراثى ئةمساَلى هـةرَيمى كوردسـتانةوة ئـةو ثارةيـةى كـة      
بكرَيت بة ئةقسات، بة راستى مـافى خؤيانـة لةبـةر ئـةوةى ثـةنانطاى ثةرةثَيـدانى ثـةروةردةيى كـة ئَيسـتا          
كراوةتةوة هةم بة دوو سـاَل بـةكالؤريؤس دةدات بـة خـةَلك و بـَى بةرامبـةر، رةنطـة دواتـر ئةمانـة نـاتوانن           

[ ساَل دةخوَينن و هةم بـة ثـارةش دةخـوينن، و    4ماستةر خبوَينن، بةَلام لة كولَيذى بنيات دةخوَينن هةم  
[ سـاَل بةكالؤريؤسـى دةداتـَى بـة بـَى ثـارة و بـةَلام خـةَلك لةسـةر          2خؤى حكومةت خـةَلك دةنَيرَيـت بـة     
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[ ساَل خبوَينَيت بة ثارة، ئةمة دةبىَ جؤرَيك لة هاوسةنطى تَيدا بَيت لة راستيدا،  بةشَيكى 4حسابى خؤى  
ى طرفتيان لةطةَل حانووتةكانيان هةية كة زؤر طرانة و بةشَيكى تـر لـة لـة راسـتيدا     زؤرى ئةو خوَيندطايانة

بة تايبةتى لة ئيدارةى راثةِرين كة بةشَيك لة خوَيندنطاكان تازة كراونةتةوة ئةمساَل وةكو ثَيويسـت رتلـة   
ة راسـتيدا لـة   و كورسى دانيشتنيان نيية، خاَلَيكى تر ئةوةية ئـةوةى كـة ثةيوةسـتة بـة دؤخـى دهؤكـةوة، لـ       

ــةكان،      ــةزراوة ئةمنيي ــةت دام ــتان بةتايب ــةرَيمى كوردس ــةى ه ــةم دامةزراوان ــة ئ ــةوة طرنطيش ــت ئةمان تةنيش
وةزارةتى ثَيشمةرطة، سةرؤكايةتى هةرَيم، سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران، بريَيك لـة  ثالنـى ئـازادكردنى    

بنةِرةتييةكةيـة بـة بـِرواى مـن، و ديسـان        ئةو ناوضانة بكرَيتةوة دةضنةوة شةنطاَل، ئةمة ضارةسةرة هـةرة 
مةوة دةستَيوةردانى حزبى لةبةر ئةوةى زؤرم ثَيـدةوترَيت لـة راسـتيدا بووةتـة خؤركـةى ثـةروةردة و       يلَيدة

خوَينـدنى باَلـا، يـةعنى لــة هـيض سـةردةمَيكدا رةوا نييــة موعـاونى مـوديرى مةكتــةب بـة تةزكيـةى حزبــى          
ئةمةى كردلة سلكى ثةروةردة دوور خبرَيتةوة و توندرين سزا بـدرَيت و  داوا دةكةم هةركةسَيك  ،دابنرَيت و

 ئةو كةسةى كة لة ثشتةوةى بوو تؤندرين سزا بدرَي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس،  خاتوو وحيدة فةرموو نوقتةى نيزاميت هةية؟
 بةِرَيز وةحيدة ياقو هرمز:

 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
ــة بلــةز بهَيتــة       ــة ل ويــرَى قــةيرانا نووك ــرى ثــةروةردَى ئامادةي ــة فرســةتة جــةنابَى وةزي ــذم نووك ئــةز دبَي
ضارةسةركرن خوَينـدنا ثارَيزطـةهَى دهـؤكَى يـة، ئـةز بَيـذم باشـرتة ئـةو خالَيـت ثةيوةنديـدار ب ثارَيزطـةها            

نَى، ضونكى هةتا نووكة دةوام نةهاتية كرن و دهؤكَى بَيتة ثَيش ئةو خالَيت دى ب طشتى ل هةرَيما كوردستا
 ب خودَى طةلةك يةعنى قةيرانةكا زؤرة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةمة نوقتةى نيزامى نيية وةحيدة خان، ئةوة جةنابت روونكردنةوة دةدةى، ئةطةر نـاوى خـؤت دةنووسـى    

 انى قسة بكةى، كاك على فةرموو.ةتوناوى خؤت بنووسة، ناوى خؤت نووسيوة، دوايى د
 

 بةِرَيز على حةمة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من هاتنى وةزيرةكان بؤ ثةرلةمان بة خاَلَيكى ئيجابى و زؤر بـاش دةزامن و ثَيشـوازى لَيدةكـةين، ثشـتيوانى     
بارةى ناكةمةوة، تةواوى بؤضوونةكانى بةِرَيز  د. شَيركؤ[ دةكةم كة زؤربةى وت، من ئةوانةى كة وت دوو

لة ئازارةكانى ثارَيزطاى دهؤك تَيدةطـةين و  ئامينـة زكـرى[ زؤر بـة روونـى باسـى كـرد ئَيمـة نامانـةوَيت          
بةَلام دهؤك مبانةوَيت و نةمانةوَيت لة هةموو ثارَيزطاكانى تـرى   ،ئةوةى ئةو باسى كرد دووبارةى بكةينةوة

ــتة ثالنَيكــ   ــانى، ثَيويس ــاتر بووةتــة قورب ــتان زي ــةر    كوردس ــمة س ــت، دةض ــَى بكرَي ــة ج ــَى ب ــؤ ج ــةتى ب ى تايب
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سـةرجنةكامن، ثَيويسـتة لةسـةر وةزارةتــى ثـةروةردة و وةزارةتـى خوَينـدنى باَلــا ثَيكـةوة تـةقونى خوَينــدن         
دابنَين، واتة بَلَيني ساَلانة رؤذةكانى ثشووى خؤيان ديارى بكةن و بِريارَيكى ئةجنومةنى وةزيران دةربكرَيت 

تـةنيا ئيلتيـزام بـةو     ،نةكةن بةو ثشووانةى كة لة ئةجنوومـةنى وةزيـران رادةطةيـةنرَيت و   ئةمانة ئيلتيزام 
تةقونة بكةن كة بؤ خوَيندن دادةنرَيت، ضونكة ئةوةى بـةِرَيز وةزيـرى ثـةروةردة باسـى كـرد تةنانـةت لـة        

ن و ئةمــة خوَينــدنى باَلــا ثشــووكان زؤر زيــاتر دةبــن، زؤرجــار خوَينــدكاران بــة ويســتى خؤيــان ثشــوو دةكــة
كاريطةرى نةرَينى كردووة، واتة تةقويم دادةنرَيـت تـةقونى خوَينـدن، ئةجنومـةنى وةزيـران ئـةم تةقونـة        

ئةطــةر بكرَيــت تةندروســتيش بَيــت بــةم   ،ثةســةند بكــات و هــةردوو وةزارةتــى ثــةروةردة و خوَينــدنى باَلــا 
كة جةذن دةبَيت بـة   ،امةى حكومةتتةقونة ثشووةكانيان ديارى بكةى و ئيلتيزام نةكرَيت بةو تةقونة ع

هةفتةيةك جارى واية دو هةفتة ثشوو وةردةطريَيت، خاَلَيكى ديكـة ئـةوةى تَيبينـى دةكرَيـت لـةكاتى دةسـت       
بةكاربوونى هةر وةزيرَيك ضةند رَينماييةكى نوَى دةردةكات كة بةشى زؤرى هةرة رَينماييـةكان دةبينرَيـت   

ــى بةشــَيك لــة خوَيند  كارةكانــة، زةرةرَيكــى تــرى ئةمــة ضــيية؟ سيســتةمى خوَينــدنطاى   بــؤ رازى كردنــى دَل
بنةِرةتى و ئامادةييـةكان كـة لـة دواهـةمني كـؤنطرةى ثـةروةردةيى دةرضـووة و سـةرؤكى حكومـةت واذووى          
لةسةر كردووة، بة هؤى زؤر دةركردنى ئةم رَينماييانةوة زؤربةى بةندةكانى كؤنطرةى ثـةروةردةيى ئـةوةى   

يى دا جَيكراوةتةوة هةَلدةوةشَيتةوة يان ثَيشَيل دةكرَيـت، لةكاتَيكـدا تـةنيا كـؤنطرة و     لة كؤنطرةى ثةروةردة
كؤنفرانسةكان دةتوانن ئاَلؤطؤِر لةو بةندانةدا بكةن كة لة كؤنطرةى ثةروةردةيى دا ثةسةند كراوة، خـاَلَيكى  

يـةك ثَيشـووتر راوَيـذ بـة     ديكة كةزؤر طرنطة، ثَيويستة وةزارةتى ثةروةردة لة كـاتى دةركردنـى هـةر رَينماي   
 10كةسى شارةزاو ثسثؤر بكات، من سةرجنتان بؤ خاَلَيك رادةكَيشم لـة بِريـارى هـةذماركردنى منـرةى ثـؤ       

[ بؤ ثؤ  11و  10[ بِريارةكة دةرضووة، واتة منرةى  2009 -2008[ لة ساَلى  12[ى ئامادةيى بؤ ثؤ   11و
ئةم بِريارة دةرضووة، بةَلام جَى بة جـَى نـةكراوة ئةطـةر ئـةو     [ 2009-2008[ هةذمار بكرَيت لة ساَلى  12 

بِريارة خراثة ئةو كات ديراسة كرا لة كؤنطرةى ثةروةردةيى؟ يان دواتـر لـةو ناوةندانـةى تـر ديراسـة كـرا؟       
ئةطةر ديراسة كرا بؤ جَى بة جَى ناكرَيت؟ ئةم رَينمايية خَيرايانة دةردةكرَيت ساَل بة ساَل هةَلوةشـانةوةى  

ة ذَير   كاريطةرييـةك دايـة؟ ئةمـة ثَيويسـتى بـة روونكردنةوةيـة، ضـةند سـاَلَيكة لـة هـةرَيمى كوردسـتان            ل
راستة ئـةوةى كـة ئَيمـة     ،ثرؤطرامةكانى خوَيندن طؤِرانكارى بةردةواميان بةسةردا دَيت لة رووى بابةتييةوة

خؤمان ئامـادة كـردووة بـؤ هـاتنى     لة مامؤستايانى ثسثؤرمان ثرسيوة لة ضةند رؤذى رابردوودا بة تايبةتى 
وةزيرى ثةروةردة دةَلَين بةهَيزن طؤِرانكارييةكان، بةَلام كَيشةى سةرةكى وةرطَيـران و ثَيداضـوونةوةكانيانة،   
واتة ئةوان كَيشةيان هةية لة سةر زؤر ضةمك بة تايبةتى لة بابةتة عيلمييـةكان  فيزيـا و كيميـا و ..[ و    

ة زووترين كات ثَيداضوونةوةى بؤ بكرَيـت بـؤ ضـاثكردنَيكى خؤمـاَلى، ئـةوةى      ثَيداضوونةوةيان، كة دةبَيت ب
[ ضـاث ئَيسـتاش ضـةندين هةَلـة و كـةم و كـورتى لـة ثرؤطرامةكانـدا هةيـة، ئةمـة جطـة            4كراوة لة دواى  

ؤى هةَلـةى تةبعـةوة   لةوةى ئَيمة كَيشةيةكى طةورةى ترى ضامثان هةية ثَيشووتر بؤ زانيارى بةِريزتان بة ه
ليؤن دؤالر هةروا بة فَيِرؤ ضووة و ئيستيفادة لةو كتَيبة نةبينرا، واتة كتَيبَيك ثيش ئةوةى [ م25شرت  ثَي
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[ 25تةبع بكرَيت ثَيداضـوونةوةى وردى بـؤ بكرَيـت و لَيكؤَلينـةوةى دةقيقـى لةبارةيـةوة بكرَيـت نـةوةك          
يسـتيفادةى لـَي نـةبينرَيت،    بكرَيـت و ئ مليؤن دؤالر يان هةر بِرَيكى تر ئةطةر مليؤنَيك دؤالريش بَيت تةبع 

 د. شَيركؤ[ باسى كـرد حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان مـن ثـَيم وا نييـة توانـاى ئـةوةى          ىطة لةوةئةمة ج
لة كاتَيكدا ئَيستا ضةند ضاثخانةى هةية   وةزارةتـى كشـتوكاَل يـان     ،نةبَيت ضاثخانةيةكى زؤر باش دابنَيت

ــاثخانان   ــةم ض ــوود ل ــر، س ــةكانى ت ــاثخانة    وةزارةت ــجيعى ض ــةن تةش ــةش ناك ــةر ئةم ــةر ه ــت و ئةط ة وةربطرَي
ناوخؤييةكان بكةن با ئةو ثارةية نةضَيت بؤ لوبنان و دةرةوةى وَلات، خاَليكى ديكة كة  د. شَيركؤ[ باسـى  

ئةوةيـة بـةِرَيز وةزيـرى ثـةروةردة مـن سـةرجنت        ،كرد، بةَلام دةمةوَى بة بِرطةيةكى ياسايى ثشتيوانى بكةم
دَلنيام لةمن باشرت زانياريت هةية، لة طةرميانـةوة بـؤ زاخـؤ دانـانى بةرَيوةبـةرى ثـةروةردةكان و       رادةكَيشم 

موعاونى ثةروةردةكان، ئةمانـة كاريطـةرى تـةواو تـةواوى حزبيـان لةسـةرة، دَلنيابـة جطـة لـةوةى كـة داواى           
 ؟لـة سـةد وايـة يـان نـا      دةِرؤن بة دواى كةس و كاريشيان دةطةِرَين بزانن ئةمة سةد ،تةزكيةى حزبى دةكةن

رؤذانــة دةيــان حاَلــةتى وا روودةكاتــة ئَيمــة كــة ئَيمــة بــة راســتى جــةنابتان بــةو ثــةِرى حاَلةتــدا ئاطادارتــان  
دةكةينةوة، ئةطةر نا ئيرت رةنطة ئةو خةَلكانةش كة تواناى ئةوةيان هةية ببنة بةرَيوةبـةر بـة ثَيـى بةنـدى     

ئامادةييـةكان ثَيويسـتة دانـانى بةرَيوةبـةر و ياريـدةدةرةكان      [ سيستةمى خوَينـدنطاى بنـةِرةتى و   16و  15 
%[، بـةَلام ئـةو   60دواى بوونى ضةند مةرجَيك بَيـت لـة رَيطـةى تاقيكردنـةوة هةَلبـذَيرن بـة كـؤمنرةى لـة         

بةندة تا ئَيستا جَى بة جَى نةكراوة، بؤية داوا لة بةِرَيزتان دةكـةم ئـةم بةنـدة جـَى بـة جـَى بكرَيـت و ئـةو         
دائةنرَيت، هةيوةيةك بن كة كةسَيكى تر تةئسرييان َ  نـةكات كـة قـةرار لةسـةر نومرةكـة دةدةن      هةيوةش 

يان كَي شايةنى بةرَيوةبةرة يان كَى شايانى بريكارة؟ هيوادارم جارَيكى تر ئَيمة ئةو رةخنةيـة لـة وةزارةتـى    
ة، ضـونكة زةختَيكـى زؤر لةسـةر    ثةروةردة نةطرين جارَيكى ديكة بَيينةوة بَلَيني ئةو كَيشةية ضارةسةر بـوو 

ئَيمةية، ئَيمةش ناضارين ئةو زةختة زؤرةى كة لةسةرمانة هةمان زةخت خبةينة سةر وةزيـرى ثـةروةردةى   
بــةِرَيز، بــة هــؤى  ئــةوةى كــة ثرؤطرامــةكانى خوَينــدن طؤِرانكــارى بةســةردا هــاتووة، ثَيويســتة مامؤســتاى     

مامؤسـتايانةى كـة ئَيسـتا ئـةم وانانـة دةَلَينـةوة ئاشـناييةكى        راهَينراو هةبَيت، ئَيستا بةشى هةرة زؤرى ئةو 
تــةواويان نييــة، لةبــةر ئــةوةى ثرؤطرامــةكانى خوَينــدن طــؤِرانى خَيرايــان بةســةردا دَيــت، واتــة دةبَيــت بــة  
بةردةوامى لة ثشووى هاويندا خو  بةهَيز كردن بـؤ مامؤسـتايان بكرَيتـةوة نـة وةك ئـةو خوالنـةى كـة لـة         

ماوةى يةك يان دوو رؤذ يان هةفتةيةك كة هيض سوودَيكى ئةوتؤى بؤيـان   ،ستايان دةكرَيتةوةدةوام بؤ مامؤ
نابَيت و ثَيويستة كؤمةَلَيك مامؤستا بة تايبةتى ئةوانةى كـة رؤَليـان بينيـوة لـة داِرشـنت يـان ئامـادةكردنى        

ت لـة وتنـةوةى وانـة بـة     ثرؤطرامى خوَيندن بؤ هةر قؤناغَيكى خوَيندن بَيت، ئةوانـة خؤيـان رؤَليـان هـةبيَ    
كؤمةَلَيك مامؤستا، خاَلَيكى تر سةرثةرسشتيكردنى مامؤستايان لة اليةن سةرثةرشـتيارانةوة زؤر زؤر الوازة  
و ئةو تةقيمة بة هيض شَيوةيةك ناتوانرَيت ثشتى ثَي ببةسرتَيت، ضونكة بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة من خؤم 

من هةر مامؤستا بوون، زؤر هاوِرَيشمان هةية مامؤستان و ئاطادارن، مامؤستا بووم بةشَيكى تريش لة هاوِرَييا
لة ساَلَيكدا موشريف  سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى[ دوو جار دَيت و ئةو دوو جارةش زؤربةى جار ناهَيتة 
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 ؤذوورةكان و هؤَلةكانى خوَيندنةوة و تةقيمةكة تةقيمَيكى زؤر الوازة من سةرجنت بؤ خاَلَيك رادةكَيشم، بِر
ثرسيار بكة بزانة لة سةدا ضةندى مامؤستا بة هؤى تةقيمى ثةروةردةوة جةيد يان جةيـد جيـدةنى نييـة،    
هةموو ئةوةندةية، ئةى بؤ ئاستى خوَينـدن لـة خوارةوةيـة؟ بؤيـة ثَيويسـتة ثَيداضـوونةوةيةكى جيـدى بـؤ         

مؤستايانةوة هةيـة كـةمى   سيستةمى خوَيندنى ثةروةردةيى بكرَيت، خاَلَيكى تر كة ثةيوةندى بة ميالكى ما
ثَيويســتة ئَيــوة بتــوانن لةطــةَل  ،ميالكــى مامؤســتايان لــة كــاتى خؤيــدا طرفتَيكــى طــةورةى دروســت كــردووة 

ئةجنومةنى وةزيران تايبةمتةندى بدرَيت بة وةزارةتى ثـةروةردة ثـَيش دةسـتثَيكردنى سـاَلى خوَينـدن ئـةو       
ةِرَيز  د. شـَيركؤ[ باسـى كـرد ئَيمـة رؤذانـة ضـةندين       ميالكانة جَيطةيان بكرَيتةوة و دامبةزرَين، ئةوةى بـ 

مامؤســتا بــة تايبــةتى ئةوانــةى بــوارة ثســثؤريةكان ثةيوةنــدنان ثَيــوة دةكــةن هــةموويان ترســيان لــة           
دامةزرانــدنى ئــةو شــةش هــةزار كةســةية بــة طــرَى بةســت، ترســيان هةيــة لــة ثــةروةردةكان و لــة رَيطــةى     

ــيَ  ن بةشــى زؤرى ئةمانــة لــة ســةر ئةساســى حيزبــى دامــةزراون هــيض   بةرَيوةبةركانــةوة، ضــونكة ئــةوان دةَل
طرةنتييةك نيية هةمان ئةساس ديـارى نـةكرَيت بـؤ ئـةو مامؤسـتايانةى كـة بـةو شـَيوةية بـة طـرَي بةسـت            
دادةمةزرَين كة ثَيويسـتة ئَيـوة ميكـانيزمَيكى روونـرت و طوجنـاوتر و شـياوتر و دَلنيـاتر بـدةن بةوانـةى كـة           

ضوارضَيوةى ئةو طرَى بةستة دامبةزرَين و عةدالةتَيكى باشى تَيدا رةضاو بكرَيت، خاَلَيكى  ضاويان لةوةية لة
%[سـةدا سـةد   100[ى ئامـادةيى لـة    12تر ئةوةية بةِرَيزت ئَيستاش طوتـت تاقيكردنـةوةكان بـة تايبـةتى      

راوَيــذمان دةكرَيــت بــة هةَلبــذاردن، بةشــَيكى زؤرى ئةوانــةى كــة ثســثؤرى بــوارى ثــةروةردةين و ئَيمــة          
ثَيكردوون،دةَلَين هةست دةكةين ئةمة ديراسةى تةواوى بؤ نةكراوة و ئةم جؤرة تاقيكردنـةوة بـؤ هـةرَيمى    
كوردستان رةنطة نةطوجنَيت، لة هةندَى وَلاتدا راستة لةبةر ئةوةى سيستةمَيكى رَيك و ثَيـك و شـياو هةيـة،    

طة لة غـةش و فَيـَل كـردن دةطريَيـت، بـةَلام لةبـةر       هؤَلةكانى تاقيكردنةوة بة تايبةتى كؤنرتؤل دةكرَين و رَي
ئةوةى دؤخى كوردسـتان و هؤَلـةكانى تاقيكردنـةوةكان دَلنيـام خؤشـت لـة مـن باشـرت دةزانـى و ميكـانيزمى           
خوَيندنى خوَيندكار لة كوردستان لةمن باشرت دةزانى، من دَلنيات دةكةم هةَلبذاردن، راستة سةحدان طرفتى 

ةى بةدواوةية، بةَلام ئةم هةَلبذاردنة ناتوانَيت بكرَيت بة ثَيـوةر بـؤ هةَلسـةنطاندنى    هةية موالحةزةى تةلةب
ئاستى تواناى زانستى، ضونكة ئةطةر هةَلبذاردنةكة تةنيا  أ و ب   و د[ بَيت ثَى وتنةوة و كؤثيكردنـةوة  

ى بداتـةوة و ئةمـة   و قؤثَي كردن زؤر ئاسانرت دةبَيت لةوةى كة ثرسيارَيكى عيلمـى حـةل بكـات و وةَلامةكـة    
جطة لةوةى كة هةر لة ئَيستاوة بةشَيك لة قوتابى تةشجيع دةبَى بةوةى كة ثشت بة خوَيندن نةبةسـتَيت و  
هةر بةهةِرةمةكى وةَلام بداتةوة، ضونكة دةَلَى لة هةِرةمةكى ئةطةر من هةمووشى لَيبـدةم ئةطـةرى ئةوةيـة    

م ببةسـتم و دةربضـم، واتـة مـن داواتـان لَيدةكـةم       %[يش ثشت بة خؤ25%[ راست بَيت، بةَلكو لة  25لة  
لةمة خةَلكى ثسثؤر بَينن، ثَيداضوونةوةى بؤ بكةن، راستة ئةمة لة دونيا هةية تةئكيدى دةكةمـةوة، بـةَلام   
بيطوجنَينن لةطةَل دؤخى سايكؤلؤذيا و بريكردنةوةى خوَيندكارى خةَلكى كوردستان، خاَلَيكى تر ئةوةية كـة  

[ى بنةِرةتيش نةماوة ئةمةش ديسانةوة واى لَيهاتووة ئةوانةى مامؤستان 12م كة لة ثؤ   بؤ بةِريزت دةَلَي
لة هؤَلةكانى خوَيندن بـة ئَيمـة دةَلـَين بةشـَيكى زؤرى خوَينـدكاران بـة بـَى ئـةوةى سـةير كـةن، خوَينـدكار            
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ئـةو خوَينـدكارة    [خولةك وةَلامى هةموو هةَلبذاردنةكانى داوةتـةوة ئةمـة نيشـانةى ئةوةيـة    10هةبوو بة  
ثاَلى داوةتةوة و ثشت بة خؤى نابةستَيت، هيوادارم هةموو ئةمانـة رؤَلـى باشـرت ببيـنن، خـاَلَيكى تـر رةنطـة        
تةواو بوو بَيـت هيـوادارم لـة ئَيسـتاوة بـؤ سـاَلى كؤتـايى خوَينـدن ئيشـى لةسـةر بكرَيـت ئةوةيـة هؤَلـةكانى              

[ى ئامـادةيى، مـن ثَيشـنيار دةكـةم بـة شـَيوةيةك       12  تاقيكردنةوةى كؤتايى بةكالؤرى بةتايبةتى لـة ثـؤَلى  
دابنرَيتةوة ئةوانةى كة خوَيندكارى ئَيوارانن بةسةر سةرجةم ناوةندةكانى تر يان قوتاخبانةكانى تر دابةش 
بكرَين، ضونكة هةموو خوَيندكارةكانى ئَيواران كة دةزانني بة هؤى تةمةن و بارؤدؤخى ذيـان تايبةمتةنـدى   

ل كردنـةوة و رةنطـة بـة    رةنطـة لـة رووى كـؤنرتؤ    ،طةر هةموويان لة قوتاخبانةيةك دابنـرَين ئة ،خؤيان هةية
وانةوتنةوة كاريطةرى نـةرَينى هـةبَيت، هـةَلطرانى بِروانامـةى دكتـؤرا و ماسـتةر لـة وةزارةتـى          هؤى نةزيهى

لة كاتَيكدا لـة خـؤَلى    ،ثةروةردة طلةيى ئةوة دةكةن هةمان ماف و ئيمتيازاتى وةزارةتةكانى تريان ثَينادرَيت
ثَيشووى ثةرلةمان ثةسةند كراوة، ئةوةى كة بةِرَيزيشت وتت من دةمةوَى بة تةركيزى زياترةوة ثَيت بَلَيم، 

[ ثَيويســتة وةبةرهَينــةر لــة ضــوار ضــَيوةى ثرؤذةكــةدا هــةموو  2006بــة ثَيــى ياســاى وةبــةرهَينانى ســاَلى  
ؤ قوتاخبانـة و نةخؤشـخانة و باخضـةى سـاوايان و بـؤ      خزمةتطوزارييةكان لةسةر شانى خـؤى بَيـت، ئةمـة بـ    

مزطــةوت و بــؤ هــةمووى دروســتة، بــةَلام بةشــى هــةرة زؤرى نــةيان كــردووة ئةمــة جطــة لــةوةى ســاَلانة لــة  
 ثَيشــوو، زؤر باشــرت دةزانــن كــة لــة نــاو بودحــةى طشــتى ثــارة بــؤ  و بودجــةى طشــتى ثةرلــةمانتارةكانى خــ
ـت لة ضوارضَيوةى ئةو ثرؤذانةى كة كـةرتى تايبـةتن و وةبةرهَينـةر    دروستكردنى قوتاخبانة تةرخان دةكرَي

خؤى كردوويةتى، لة كاتَيكدا ئةمة نا قانونيية و دةبَى ئةو وةبةرهَينةرة خـؤى كارةكـة بكـات، دةيكـات يـان      
و يان دةيكات دةيدات بة خوَيندنطايةكى ئةهلى بة كرَى و بةشَيكيشيان كردوويانة، واتة دةبَى هةمو ؟نايكات

ئةو خزمةتطوزارييانـة كـة دةكةونـة ضوارضـَيوةى ثـرؤذةى وةبـةرهَينان و يةكـةى نيشـتةجَى بوونـةكان بـة           
تايبةتى موستةمسري خؤى بكات، ئةو تةقريرة تةندروستييانةى كة هةر بؤ وةزارةتةكةى جةنابتان نيية بؤ 

  بـؤ مؤَلـةت بَيـت يـان      وةزارةتةكانى تريشة بةداخةوة ئةو ثزيشكانةى كة تةقريرى تةندروستى دةنووسن
تةنانةت بؤ وةزارةتى كاروبارى كؤمةَلايةتى بَيت هيض تةركيزَيكى تَيدا نيية دةتوانني بَلَيني بةشـَيكى زؤرى  
بةرَيكردنة، هيوادارين ئةوةى ئَيوة ثةيوةندى بة خؤتانةوة هةية لةطةَل وةزارةتى تةندرؤستى كؤنتـاكتَيكى  

ستييةكان دةقيق بن لةطةَل واقيعدا كؤببنـةوة، خـاَلَيكى تـر كـة زؤر     وبؤ ئةوةى تةقريرة تةندر ،باشرت بكةن
طرنطة و زؤريش طرفتة ئةوةية كة بةشى زؤرى باخضةى ساوايان و قوتاخبانةكانيش بة ويستى خؤيان نـرخ  
لةسةر خوَينـدن دادةنـَين، ئـةو دةَلـَى بـةريتانى ئـةو دةَلـَى سـويدى، ئـةو دةَلـَى ئـةَلمانى، هةريةكـة نرخَيـك              

بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة من ثَيشنيار دةكةم بـؤ منوونـة    ،نَين و ئةمة كَيشةى بؤ خةَلك دروست كردووةدادة
لة باخضةى سـاوايان يـةك ثرؤطرامـى ديـاريكراوى خوَينـدن دابنـَين و يـةك تايبةمتةنـدى بـؤ ئـةو شـوَينانة            

هـةولَيردا بـؤ منوونـة شـوَين      دابنَين كة خوَيندكاران تَيدا دةخوَينن و يةك نرخيش دابنَين، يـةعنى مـن لـة   
شوَين هةيـة مليؤنَيـك و هةشتسـةد     ،و ياريكراو مانطانة هةشتسةد هةزارةهةية كؤى ساَلانةى وةربطرى بة د

هةزارة، يةعنى دةبَيت جياوازى نَيوان ئةم دوو شوَينانة ضى بَيت؟ بـِرؤ بزانـة ثرؤطرامـةكانيان لَيكؤَلينـةوة     
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ــةن و ــةك ثرؤطرا   ،بك ــةم ي ــنيار دةك ــو       ثَيش ــاوايانيش وةك ــةى س ــةر باخض ــرخ، ئةط ــةك ن ــة ي ــدن ب ــى خوَين م
مـن ثـَيم وايـة خـاَلَيكى زؤر باشـة، مـن ثرسـيار لـة          ،قوتاخبانةكانى َ  بَيت و حكومةت خؤى بةرَيوةى ببـات 

بةرَيزتان دةكةم ئَيوة ثالنتان ضيية بـؤ وةرطرتنـةوةى ئـةو خوَيندنطايانـةى   بارةطـاى حزبـى تَيدايـة يـان         
خبانة ئةهلييةكان يان خةَلك وةكو شةخس ئيستيغال  كردووة؟ ناكرَيت تؤ ثَيويسـتت بـة دوو   دراوة بة قوتا

[ خوَينـدطاى حكومةتـة ئةطـةر هةَلـةم بـؤم راسـت بكـةرةوة،        120بـؤ  100هةزار بَيت بـة ثَيـى زانيـارى مـن      
ةمة لة هةر كوَى يةعنى ناكرَيت تؤ خؤت ثَيويستت بة قؤتاخبانةية، قؤتاخبانةكةشت الى خةَلكداية، ئينجا ئ

بَيت، هيوادارم بة قانونَيك رَيكى خبةنةوة، خاَلَيكى تر كة سـاَلانة هـةبووة ئةوةيـة كـة لـة ثـارةى حكومـةتى        
هةرَيمى كوردستان ثارة تةرخان كراوة بؤ دروست كردنى بيناى قوتاخانةى ئةهلى، بـؤ منوونـة قوتاخبانـةى    

[ قوتاخبانـةى تـر درؤسـت    25[ مليـار دينـارة    30[ مليار دينـارى بـؤ تـةرخان كـراوة بـةم       30شويفات  
[ ئةوةنـدةى ئـةو قوتاخبانةيـة ثـارةى تَيـدا وةرطـرياوة و هـةر        25دةكرَيت و هةر قوتاخبانةيةك نَيزيكـةى   

ئةمة نيية، ساَلانة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثارةش دةدات بة هةندَى لـة قوتاخبانـةكان وةكـو بودجـة و     
رخى خوَيندن لةم قوتاخبانانة هةر طرانن، بة ديوَيكى تـر حكومـةت قوتاخبانـةى    مةسروفاتيان، لة كاتَيكدا ن

[ وةرةقة يان زياتر بدات، 50يان  40بؤ دروست بكاتن و ثارةشى بؤ تةرخان بكات و هةر خوَيندكارَيكيش  
ى ثةروةردة ئةمة بة راستى دةتوانن ثَيناسةى بكةين بةوةى كة بة فَيِرؤدانانى دارايى طشتيية، بةِرَيز وةزير

نة لة مامؤستايان بة شَيوةيةك لة شَيوةكان زؤرةملَييـةكى تَيدايـة ضـؤنة زؤرة    وتاوةكو ئَيستا وةرطرتنى ئابو
ملَييةكة؟ راستة دةتوانى بَلَيى نةيدةم و ئينكارى بكـةى، بـةَلام بةرَيوةبـةرى قوتاخبانـة لـة كـاتى وةرطرتنـى        

بؤ منوونة دةَلَيت ئةطةر كؤمةَلَيك ئيمتيازات هات تؤ لَيى مووضةكة مامؤستا بة كؤمةَلَيك شت دةترسَينَيت، 
ى بـَى بةشـى و   بَيبةشى، ئةطةر خانوو دروست كرا بـؤ ماموسـتا تـؤ لَيـى بـَي بةشـى، ئةطـةر ئـةرز درا تـؤ ليَـ          

نت نيية و ئةمةش بة انسى بوون بة بةرَيوةبةر و موعاوطة لةوةى دةيرتسَينَى بةوةى شلةهةموو ئةمانة، ج
شَيوةكان حاَلةتَيكى بة زؤرةملَيية، لة كاتَيكدا خؤت لةمن باشرت دةزانى ئةندام بـوون لـة  هـةر     شَيوةيةك لة

سةنديكا و رَيكخراوَيكدا حاَلةتَيكى ئيختياريية، من ثَيشنيار دةكـةم بـؤ بـةِرَيزتان ئَيسـتا حكومـةتى هـةرَيم       
ات، هـةر وةزارةتَيـك كؤمـةَلَيك    ثرؤذةيةكى لةبةر دةسـت دايـة، ثَيداضـوونةوة بـة ميالكـى وةزارةتـةكان دةكـ       

خــةَلكى هةيــة كــة دةوام ناكــةن و تــةنيا مووضــة وةردةطــرن، بــؤ منوونــة وةزارةتــى ثيشةســازى و بازرطــانى   
[ة، وةزارةتى ... ئةوةندةيـة، ئَيـوة ثَيشـنيار    7000بؤ  6000[ة، وةزارةتى دارايى نَيزيكةى  2000نَيزيكةى  

َيت مووضةكانيان برِبدرَيت، بةَلام ئةوانةى كـة دةكرَيـت بـنب بـة     بكةن تازة ئةمانة مووضة خؤرن و ناتواندر
ةى ومامؤستا بة ثَيى بِروانامةكانيان بةو ثَييةى وةزارةتى ثـةروةردة ثَيويسـتى بـة مامؤسـتاية، لـة ضوارضـيَ      

مــن دَلنيــام بةشــَيكى زؤرى ئــةوان لــة رووى   ،وةزارةتــى ثــةروةردة وةربطريَيــن و جَيطــةيان بــؤ بكرَينــةوة و  
ونييةوة ئاسوودة دةبـن كـة ئـةو مووضـةى وةردةطـرن بـَى بةرامبـةر نييـة و مامؤسـتان، هيـوادارم وةك           دةرو

خؤتان ثَيشنيارى بكةن ئةو ليذنةى كة ثَيكدةهَينرَيت بؤ ثَيداضوونةوة بة ميالكـى سـةرجةم وةزارةتـةكان،    
ان زيادةِرةوييــةكى زؤر بــةِرَيز وةزيــرى ثــةروةردة لــة بةشــَيكى زؤرى قوتاخبانــةكان بــة تايبــةتى لــة طونــدةك
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كراوة، ئةوةى كة بؤ وةزارةتةكانى تر ومتان دةوام ناكةن و مووضة وةردةطرن و لة هةولَير ثَيـى دةَلـَيني بـن    
ديوار لة وةزارةتى ثةروةردةش هةية بة تايبةتى لة بةشَيك لة طوندةكان، مـن مامؤسـتا ثَيـى ومت كـة خـؤى      

[ خزمـةتطوزارة هيضـيان   15[ خزمةتطوزارمان هةية لةم  15  [ مامؤستاين و2بةرَيوةبةرة دةَلَى ئَيمة  
[هةزار دةدةن كة يةكَيكي تريان طرتووة بة كرَى لة جياتيان دةوام 10دةوام ناكةن و هةريةكَيكيان مانطى  

بكات و خزمةتطوزارى قوتاخبانةكةية، من ناَلَيم مووضةى برِبة، بةَلام عةداَلةتَيك ثـةيرةو بكـةن كـة ئةمانـة     
ةش بكرَينةوة لةسـةر قوتاخبانـةكان يـان هـةر خـاَلَيكى تـر، بـؤ ئـةوةى جَيطايـان بكرَيتـةوة، تـةداخو               داب

تةنانـةت مـن دَلنيـات دةكـةم      ،ةيـ حزبى هةر ئةمة نيية، من بة بةَلطة و بـة واقيـع  و نـاوى قوتاخبانةشـم ال    
كة حةقَيكى شةرعى خؤيـةتى  كاتَيك كة مامؤستا ناِرةزايى دةِربريوة بةوةى كة مووضةكةى درةنط دةدرَيت 

و ذيانى لةسةر ئةو مووضةيةية، لة بارةطـا حزبيةكانـةوة تةلـةفؤنى بـؤ دةكرَيـت و تةهديـد دةكرَيـت نـاوى         
ضووةتة كؤميتة يـان رَيكخـراو يـان ناوضـة و لـة كاتَيكـدا قانقامييـةت تـةداخول دةكـات لةمـة، ئةطـةر ئـةو             

وةردةى كـردووة ئَيـوة خؤتـان قانونتـان هةيـة، ياسـاتان       مامؤستاية دةزانن موخاليفة و سةرثَيضى ياساى ثةر
ثــَيش ئــةوةي ئَيمــة قســة بكــةين يــاخود مامؤســتاكان، خؤتــان قســة بكــةن، دةبــَي بــةِرَيزتان رؤَلَيكــي  ، هةيــة

طرنطتان هةبَيت لةوةي كة رَيطة نةدةن حيزب يان رَيكخراو يان شـخص يـان هـةر كةسـَيك بَيـت تـةدةخولي       
ان مةســوولن، ســوثاس، هيــوادارم ئــةوةي كــة طــرنطرتة و ئــاخري خــاَلم ئةوةيــة  ســلكي ثــةروةردة بكــات، خؤتــ

ثالن كات دياري بكـةن بـؤ    (date line)بةشَيكي طرفتةكان لة ثالنةكاندا دةستتان  خستةسةري، هيوادارم 
 ئةوةي كةي ئةم طرفتانة جَيبةجَي دةكةين، ضونكة ئَيمة ئةزموونَيكي تاَلمان هةية لةطةَل ئـةوةي كـة ثـالن   

قؤناغ بة قؤنـاغ دابـةش نـةكراوة،     (step by step)دانراو، لةبةر ئةوةي كات نةبووة و بةرنامة نةبووة و 
نةضؤتة بواري جَيبةجَي كردنةوة، سوثاس بؤ طوَيطرتنتان، هيـوادارم سـةرجنةكامن بـة هةنـد وةربطـرن، زؤر      

 سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَي

ة خاَلَيكي نيزاميمان هةية وةريدةطرين، دوايي بةردةوام دةبني لةسةر طفتوطؤكامنان، بةِرَيز كاك ظةمان ديار
 فةرموو.

 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بؤ هيض ئةندام ثةرلةمانَيك نيية قسةكاني خؤي ئاراستةي وةزير يان هـةر  1( فةقةرة )56بة ثَيي ماددةي )
ةندَيكي ئةجنومةني وةزيران بكاتن، ئةطةر قسةيةك هةبَيت، ئةطةر ثرسياريش بَيت ئةوة هةر بة ثَيـي  كارم

( دةبَي ئاراستةي سةرؤكي ثةرلةماني بكات، سةرؤكي ثةرلـةمان ئاراسـتةي وةزيـر يـان وةزارةتـي      62ماددةي )
 بكات، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بييةكةت راستة، ثةسةندة، بةِرَيز كاك طؤران ئازاد فةرموو.تَي
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 بةِرَيز طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة سةرةتادا بةخَيرهاتين بةِرَيز وةزيري ثـةروةردة و وةفـدي يـاوةري دةكـةين، هـةروةها دةسـت خؤشـي لـة         
وةرطرت، ثشتيواني سةد لة سةدي قسةكاني  موالحةزة و روونكردنةوةكان دةكةين كة بةشَيكي وةاَلمةكامنان

ئامينــة خــان دةكــةم لةســةر رةوشــي خوَينــدن لــة ثارَيزطــاي دهــؤك، هــةروةها بةشــَيك لــة قسةكانيشــم كــرا، 
هةوَلدةدةم قسةكان دووبارة نةكةمةوة و بة كورتي سةرجنةكامن خبةمة روو، يةكةم خاَل كـة دةمـةوَي باسـي    

ندن و ثةنانطاي ئةهلي، ديارة ئةوانة كة تةقديم دةكةن موافةقةيةكي بكةم بريتيية لة مؤَلةت دان بة خوَي
مةبدئييان بؤ دةكةن و هةَلدةسنت ئةم ثةنانطا و خوَيندنطايانة بـة وةرطـرتين قوتـابي و خوَينـدكار، بـةاَلم      

امـي  (يـة ئَيمـة بـاس دةكـةين خوَينـدكار دةو     21/10ئةوةي كة ئَيمة بةدوا داضوومنان كردووة و تا ئَيسـتا كـة )  
تَيدا دةكـات، بينايـان طرتـووة، بينـا دروسـت كـراوة، مامؤسـتايان دةمةزرانـدووة، بـةاَلم تـا ئَيسـتا مةسـةلةي             
مؤَلةتدانةكة، شَيوازي مؤَلةتدانةكة با بَلَيني وةردةكاري زؤري تَيداية، رؤتينيياتي زؤري تَيداية، بـة تايبـةت   

هةموو ئـةو رؤتينيـات و ئـةو ئيشـةي كـة دةكـرَي       لة وةزارةت ئةوةي من لة ئاخري جار بيستوومة لةسةروي 
ة مـن ثرسـيارةكامن بـؤ    ئَيمـة ثَيمـان طـةيو    ليذنةيةكي ديكةش دروسـتكراية لـة وةزارةت كـة كـةمَيك ئـةوةي     

وةرطرتن و روونكردنةوة دةكةم ميزا  رؤَلي تَيدا دةبييَن، من سةد لة سةد ثشتيواني لة وةزارةت دةكـةم لـة   
ئةم خوَيندطايانة لةسـةر كـوالييت، بـةاَلم دةبـَي لـة بريمـان بـَي ئَيسـتاكة ئـاخري          مةسةلةي ثَيداني مؤَلةت بؤ 

رةئي طوتراوة با بةشَيك لةو خوَيندنطايانة ئةوةنةي تةَلةبةيان وةرطرتووة و ئيجازةي نيهائيان بـؤ نـةكراوة   
راوة، ضـؤن تـازة   با ئيزنيان بدةن، باشة ئةمانة مةكتةب هةية سةد خوَيندكاري تَيدايـة، مامؤسـتا دامـةزرَين   

دةَلَيي ئيزنيان بدة، دةبَي ئةم ئاليةتة ئةوانةي كة ئَيستا خوَيندكار دةوامي تَيـدا دةكـات دةبـَي بـة سـةريعي      
ئيجازةيــان ثــَي بــدرَيت، هــةروةها بــؤ ســااَلني داهــاتووش لــة وةرزي هاوينــدا ئــةم خوَيندطايانــةي يــان ئــةو    

بكرَيــت، نــةك لــة ئَيســتادا ئةمــة يــةك، دوو: لةطــةَل   ثةنانطايانــةي كــة دةكرَينــةوة طرفتةكــةيان ضارةســةر 
هاوِرَييــامن كــاك ســعيديش ســةرداني بــةِرَيزمتان كــرد و ثةيوةنــدنان بــة كــاك امحــد طــةل و بةِرَيوةبــةري     
ثالندانامنان كرد لةسةر كردنةوةي خوَيندطةي تايبةت بة ثَيشمةرطة، ديارة ئَيستا خؤشبةختانة بـة دةسـت   

بةت كراوةتـةوة  لـة هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ ثَيشـمةرطة، ثَيشـمةرطةي كوردسـتان         خؤشييةوة خوَيندطةي تاي
تَييدا دةوام دةكةن، بةاَلم ئةمة بؤ كاتَيك بووة تةنها ثَيشمةرطة واجييب هةبووة، ئَيستا هـةرَيمي كوردسـتان   

ثؤليسـي نـةوت   كة لة شةِرة ثَيشمةرطة لة واجيبة، بةرطري و فرياكةوتن لة واجيبة، زَيِرةظاني و ئاسـايش و  
و طاز، يةعين كؤمةَلَيك لة شةرتةكاني تري وةزارةتي ناوخؤ لة واجـينب، هـةروةها ئـةوةي كـة هةيـة ئَيمـة       
داوامشان كرد خوَيندنطاي تايبةت بة وةزارةتي ناوخؤ و ثَيشمةرطة، يـةعين ئـةوانيش وةرطرَيـت، هَيزةكـاني     

( 15( رؤذ )10ت، ضونكة ئةمانة هةية وةجبـةيان ) ناوخؤش وةربطرَيت و رَينماييةكي تايبةت بؤ ئةوانة هةبَي
( رؤذ ئةمانـة  21رؤذ لة واجينب، ئةطةر بة رَينمايي خوَيندني ئَيوارانيـان لةسـةر تـةتبيق بكـرَينت لـة دواي )     

تووشي فةسَل دةبن، هةروةها ئةوةي ئاخري جار كة من ئاطام لَيية طواية لـة ئةجنومـةني وةزارةت بـة نيـازن     
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بة ثَيي موتابةعةي من، ئةطةر بكرَي ثةلةي لَي بكةن، ضونكة ثَيشـمةرطة و هَيزةكـاني    قةراري لةسةر بدةن
ناوخؤ دةواميان وا دةِروات و تاوةكو ئَيستا بِريارةكةش لةالي بةِرَيزتانةوة دةرنةضووة، هاوِرَييـامن زؤر بـاش   

لـة طرفتـةكاني بـةِرَيزتان    باسي رَيكخستنةوةي ميالكيان كرد و جةنابيشت جوان ئاماذةتان ثَيدا كة يـةكَيك  
بريتيية لة رَيكخستنةوةي ميالك، ئةوةي ئَيمة بةدوا داضوومنان بؤ كـردووة لـةناو شـار تـةزةخومي مـيالك      
هةية، نةقصي ميالك نيية، زيـاتر بةِرَيزيشـت ئامـاذةت ثَيـدا لـة دةوروبـةر نةقصـي ميالكمـان هةيـة، واتـة           

ةناو شـار تةنانـةت ثَيموايـة لـة هةنـدَيك خوَينـدطا بةشـي        بةتايبةت لة شوَينة دوورة دةستةكان، ئةطةر نـا لـ  
(يـة لـة حيسـةي خؤيـان تـةواو بكـةن،       15( بـة ) 21( بـة ) 24زؤري مامؤستايةكان ناتوانن حيسةي خؤيان كـة ) 

مـن نـازامن ئةمـة بـة كـوَي       ،بؤية طرفتةكة لةوَيندةرة، ثَيشنيارَيك هةبوو كاتي خؤي لة وةزارةتي ثـةروةردة 
و بةدوا داضوونةي كة لة سنووري بةِرَيوةبةرايـةتي ثـةروةردةي كؤيـة ئةطـةر بـؤت بـاس       طةيشت، بة ثَيي ئة

( كيلـؤ مـةتر لـة    5بكةم، كراوة، ئَيمة لةو طوندانةي كة لة نَيوان طونـدَيك و طونـدَيكي تـر تـةنها كـةمرت لـة )      
نطا هةيـة مـن   يةكرتي دوورن و ئةو خوَيندنطايانة تـةنها يـةك مامؤسـتا بـؤ دوو مامؤسـتايان هةيـة، خوَينـد       

( خوَينــدكاري هةيــة بــة ثَيــنج  25( خوَينــدكاري هةيــة، دوو مامؤســتاي هةيــة، خوَينــدنطا هةيــة ) 11دةزامن )
مةرحةلةوة يةك مامؤستاي هةية، من دةثرسم ئاسيت خوَيندني ئةو مةكتةبة دةبـَي ضـي بـَي مامؤسـتايةك     

ضــي وانــةي زانســيت هةيــة لــةم     )كــوردي و عــةرةبي و ئيطليــزي و بريكــاري كيميــا و فيزيــا( نــازامن هةر      
خوَيندنطاية بيداتةوة، دةبَي نةفسيةتي ئةو خوَيندكارة ضي بـَي، بـةس يـةك دةموضـاوي مامؤسـتا ببينَيـت،       

( 5( كيلؤ مةتر بـؤ ) 4كةواتة ئةمة طرفتَيكي طةورةية بؤ ثةروةردة، ثَيشنيارةكة ئةوةبوو ئةو طوندانةي كة )
ةكرتي دوورن لَيك بدرَين، بةاَلم لَيك بدرَين و دةبَي خوَيندكارةكان ( كيلؤ مةتر لة ي5كيلؤ مةتر ئةو ثةِري )

تةسليمي قةدةر نةكرَين لةسةر شـةقام دةسـت لـة سـةيارة رابطـرن و ثارةيـان بـؤ سـةرف دةكـرَي يـان بؤيـان            
نــاكرَي، ســةيارةيان بــؤ بطريَيــت هاتوضــؤيان ثــَي بكــةن، بــةس لــةو بــةدوا داضــوونةي كــة بةِرَيوةبةرايــةتي     

( 35( خوَيندنطا داخبرَيت لة بةرامبةردا داخستين ئةم با بَلـَيني ) 35ةي كؤية كردوويةتي دةتوانرَي )ثةروةرد
خوَيندنطاية نزيكةي )هةشت سةد مليؤن دينار( بةس بؤ حكومةت دةطةِرَيتـةوة، ئـةو بَيجطةلـة ثـارةي ئـةو      

َي كـة لـة موقابيلـدا ئـةو     دةو ي( خوَيندنطايـة بكـةن ضـةندي ديكـةيان ثـارة     35موشريفانةي كة ئةطةر ئةو )
( مليؤن دةبَينت، زؤر كةمرتة لةو ثارةيةي 90ثارةيةي كة دانراوة بؤ طرتين سةيارة بؤ خوَيندكارةكان تةنها )

( ثاسةوان و با بَلَيني كـارطوزار  107( كارمةند لة مامؤستا )207كة سةرف دةكرَي و جطةلةوة لةوةدا نزيكةي )
طةلة بةرزكردنةوةي ئاسيت ئةو خوَيندنطاية كـة لـة بـري مامؤسـتايةك     دةطةِرَيتةوة بؤ ميالكي حكومةت، ج

( مامؤستاي دةبَيت، ثَيمواية ئةمة حةلَيكي طوجناو و ثةلةشة بؤ بةِرَيزتان، هةم ثارةي تَي ناضَيت، هةم 6، 5)
يـدا  ميالكتان حةل دةكات، هةم ئاسيت ئـةو خوَيندطايانـةش بـةرز دةكاتـةوة كـةوا ئَيسـتا خوَينـدكارةكان  تيَ       

دةخوَينن و طرفتيان هةية  لةوةي يةك مامؤستا هةموو وانةكان دةَلَينةوة، خاَلَيكي تر كاتي خؤي كؤمةَلَيك 
( مانطي ئةو كاتة ثَيويست بوو بوون بة مامؤستا، ئةمانة با بَلَيني صـناعة  6مامؤستا هةبوو كة بة دةورةي )

كاتَيكدا بة هانـاي حكومةتـةوة هـات كـة ثَيويسـت       و تيجارةيان تةواو كردووة كة ئةمانة جَيطاي رَيزن كة لة
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بوون، بـةاَلم ئَيسـتا كؤليـذي بنيـات كراوةتـةوة لـة هـةموو شـارةكان، هـةروةها زؤربةشـيان ئَيـوارانن، بؤضـي             
ئةمانة ئيجبار ناكرَين بضن ئةم كؤليذانة تةواو بكةن؟ هةم بؤ بةرزكردنةوةي ئاسيت خؤيان، هةم بؤ سـوود  

خوَيندنطايةكان ، من ثَيم باشـة ئةمانـة بـري بكرَيتـةوة بـة ئيجبـاري بنَيردرَينـةوة بـؤ         بينني لة توانايان لة 
وةك طومت بةشَيك لة خوَيندنطاكان مةسةلةي حيسةي مامؤستا تَيدا تةواو نابَيت، بةاَلم  تةواوكردني كؤليذ،

مان مامؤستا كة ( حيسةي هةية لة موخصةصات لةطةَل هة24هيض فةرقَيك نيية لة نَيوان مامؤستايةك كة )
( حيسةي هةية، باَلَيني زؤر جار لة زانكؤ يان لة هةنـدَيك شـوَين ئـةم حاَلةتـة هـةبووة      10لةو خوَيندنطاية )

كةوا ئةو مامؤسـتايةي ميالكـي تـةواو نـةكات حيسـةي كـاميلي وةرنـةدةطرت، يـةعين موخصةصـاتي كاميـل           
نَيوان مامؤستايةك كة حيسةي ثَي تـةواو نـابَي   وةرناطريت، ثَيمواية ئةطةر ئةم حاَلةتة جياوزيةك بكرَي لة 

لةطةَل مامؤستايةك كة حيسةي تةواوكردووة، هةم مةجبورة لة خوَيندنطةي تر بَي يان لة شوَيين تر بَي لة 
وانــةي تــريش بــَي ئــةم مامؤســتاية حيســةي خــؤي تــةواو بكــات و مامؤســتايةكاني تــر ئامــادةبن بضــن بــؤ      

بةاَلم ناضن، لة مةسةلةي ئةو ثارةيةي كة دةيدرَييَت ئةوةي ميالكي تةواو خوَيندنطةي تر كة ثَيويستييانة، 
دةكات و ئةوةي تةواوي ناكات، بةِرَيزيشتان ئاماذةتان ثَيدا طرفتَيكي طةورة هةية، يةعين هيالكيةكي طةورة 

رماَلـة و  بؤ مامؤستاي زانسيت و مامؤستاي زمانةواني هةية لـة خوَينـدنطاكان، بـةاَلم هـيض جياوزيـةك لـة دة      
موخصةصات لة نَيوان ئةو مامؤستايانة و لة نَيوان مامؤستاكاني تردا نيية، ئةمانة هةم لة رووي ختـورةت،  
هةم لة رووي هيالكةتي، هةم لـة رووي مةسـووليةتي نيسـبةي نـةجاحيان، مةسـووليةتيان زؤر قورسـة، كـة        

ؤستايةتيان هةيـة هـيض كاتَيـك بـري     هيض جياوزييةك نيية واي كردووة ئةو كةسانةي متوحيان بوون بة مام
ــة         ــةم ل ــةدةبي و ئ ــواري ئ ــتايةكي ب ــزم مامؤس ــةَل رَي ــةوةي لةط ــةر ئ ــيت، لةب ــذي زانس ــنة كؤلي ــةوة بض نةكةن
موخصةصات و ختورة يـةك ئاسـنت، بؤيـة ثَيويسـت بـةم هيالكةتيـة ناكـات، ئةمـةش ثَيويسـتة جؤرَيـك لـة            

ةي خوَيندنتان كرد كة موشكيلةتان هةيـة، ديـارة ئَيـوة    تايبةمتةنديان ثَي بدرَي و رَيكبخرَيتةوة، باسي رتل
بة ثَيي عةقدَيك كة كردووتانة لةطةَل كؤمثانيايةك ئةمساَل نيسبةيةكي زؤرتان لةمانة بـؤ دروسـت كـراوة،    
بةاَلم هةر خؤتان بة شةفةوي ئةطةر هةَلة نـةمب بـة بةِرَيوةبةرايـةتي ثـةروةردةكانتان طوتيـة ئـةم رتالنـة        

كة لةطةَل ئةو كوالييت و مواسةفاتة ناطوجنَيت كة لةطةَل )ثرؤثؤزةل(ةكـةي ئَيـوةدا هـةبووة،    وةرنةطرن، ضون
دةستتان خؤش بؤ ئةم موتابةعةية، بةاَلم بة منوونة لة كؤية وةريان طرتووة و دابةشييان كردووة، لة رانية 

( هـةزاريان بـؤ هـاتووة    14نَيـت، ) بابَلَيني حةوزي بتوَين و ثشدةر تا ئَيستا خوَيندكار كورسي لة ماَلـةوة دةهيَ 
طرن وةريان نةطرتووة، دةبـَي ئـةم ثرسـة يـةكال بكرَيتـةوة، وةري بطـرن، يـان وةري نـةطرن، ئةطـةر وةري نـا          

( هـةزار تـا   14بةاَلم نابَيت خوَينـدنطاكان بـَي رتلـة بـن كـة )     حةلي سةريع ضيية؟ ئةطةر وةريدةطرن ضؤن؟ 
زيعاتي، بــة ثَيــي رَينمــايي جــةنابتان وانــةي خصوصــي و تايبــةت   ئَيســتا لةوَينــدةر رَيطــة نــةدراوة بــة تــةو  

مةمنووعة، يةعين ئةوةي كـة دةطوترَيتـةوة، بـةاَلم لـة مـن باشـرت دةزانـن زؤر ئـةو وانةيـة بـة تايبـةتي لـة             
ثارَيزطاكان، هةروةها ئةمة واي كردووة دةرةجـة زؤر دَيـت، بـةاَلم ئاسـيت زانسـيت كةمـة، يـةعين ثَيموانييـة         

ــةس ــتا ك ــدكار )   ئَيس ــةي خوَين ــة دةرةج ــات ك ــةوة بك ــةي ئ ــذي  99( و )102( و )101موناقةش ــة كؤلي ــة ل ( ئةوان
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( باس بكات، ديارة دةرةجة زؤر دَيـت، بـةس ئاسـيت زانسـيت كةمـة، بةشـَيكي       95ثزيشكي وةردةطريَيت، نابَي )
ية ئاسـانة، مامؤسـتا   طةورة ثةيوةستة بةو وانة تايبةتييانة، ئةطةر ئيجرائات و بةدوا داضوون بكرَيت، ثَيموا

يةك كار هةَلبذَيريت، يان بِرؤ لة تايبةت وانة بَلَيوة و وانةي خصوصـي دةَلَييـةوة قازاجنـت زيـاترة، يـان لـة       
حكومي كة مادام بة ثَيي تةعيلماتي ئَيوة قةدةغةكراوة، ثَيمواية ضوار ساَلة يةك كارطوزار و يـةك حـةرةس   

ةوة ثةيوةست نيية بة بةِرَيزتانةوة لةطةَل وةزيري دارايي بـةدوا  لة خوَيندنطاكان دانةمةزراوة، ئةطةر ضي ئ
داضوون دةكةين، ئةوانةي كة خانةنشني دةبن و ياخود دةمـرن بـة ثَيـي ئـةوة دةبوايـة خـةَلكيان لـة شـوَين         

ي تـر  دابنرَيتةوة و دةسةاَلتةكان بة ئَيوة و تةربيةكان بدرَيت، بةاَلم ناهَيَلن شـوَينيان ثِربكرَيتـةوة، طرفتَيكـ   
كة ثَيمواية زؤر جةوهةري و طرنطة ئةطةر طرنطي ثَي بدرَيت مةسةلةي خوَيندني زماني كورديـة لـة شـاري    
كةركووك، كة بة دةست خؤشييةوة بةِرَيوةبةرايةتيةكي ثةروةردةتان هةية لةوَي، بةاَلم بةشَيك لةم حـةوزة  

يةية، ئةمانة لة رووي تةربيةوة سـةر بـة   كة ناحيةي شوانة تا ئَيستا لةسةر بةِرَيوةبةرايةتي ثةروةردةي كؤ
كةركووكن، لة رووي مامؤستا و ميالك و ئيشرافةوة سةر بـة كؤيـةن، خةَلكةكـةي خـةَلكي شـوانة، لـة رووي       
ئيشرافةوة سةر بة كؤيةية، ضةند جار ئَيمة بةدواداضوومنان كردووة ئومَيدةوارم يةك لة دةرئـةجنامي ئـةو   

ةِرَيزتان دةيكةين ئينتـاجي هـةبَي، ئـةوةبَيت بةِرَيوةبةرايـةتي كـةركووك      كؤبوونةوةيةي ئةمِرؤ كة لةطةَل ب
( مامؤســتايةي كــة لةســةر بةِرَيوةبةرايــةتي ثــةروةردةي  200خوَينــدني وانــةي كــوردي ناضــار بكرَيــت ئــةو ) 

كؤيةية وةريان بطرَيتةوة، ئةوةي خةَلكي مةنتيقةي شوانة كـة بةشـَيكيان ثـرتؤ دؤالرن، بةشـَيكيان عةقـدن،      
وازرَينةوة بة ميالك بـؤ سـةر ئـةوَي، ئـةوةي تـر بدرَيتـةوة بـة بةِرَيوةبةرايـةتي كؤيـة و خؤيـان ئيشـرايف            بط

بكةن، موشريف هةيـة دةضـَيتة خوَيندنطايـةك ضـوار مامؤسـتاي لَييـة، لـة ثـِر دةبـييَن دوو مامؤسـتاي نـوَي            
ةسةر كةركووكن، ئةو ئاطـاي لـة   هاتووة، يان دوو مامؤستا رؤيشتووة، لةبةر ئةوةي عةقد هةية، ثرتؤ دؤالر ل

دامةزراندن و ناردني مـيالك نييـة، كـةركووك دةينَيرَيـت، ئـةميش لةوَينـدةري ئيشـرايف دةكـات، بةشـَيكيان          
ــةو )     ــتة ئ ــة ثَيويس ــةوَي، بؤي ــنة ئ ــةن دةض ــتاي كؤي ــة   200مامؤس ــةَلكي مةنتيقةكةي ــةوةي خ ــتاية ئ ( مامؤس

َيتةوة بة كةركووك، هةروةها ئةوةي مامؤستاي سـنووري  مبَينَيتةوة و بة ئيشراف و بة هةموو شتَيكةوة بدر
قةزاي كؤيةية بَيتةوة سةر ئةوَي بؤ ئةوةي يةك ئيشراف و يةك ثةروةردة هةبَيت و ئـةم طرفتـة ضارةسـةر    
بكرَيت، خالَيكي تـر كـة ثَيموايـة موخصةصـات لـة وةزارةتـي ثـةروةردة يـةك جـؤرة موخصةصـاتة، ئـةوةي            

بةِرَيوةبةري دةرةوةي شار، ئةوةي ثَيشةيي، ئةوةي موشريف، هةمووي برَيتيية  بةِرَيوةبةري ناو شار، ئةوةي
( خوَينـدكاري هةيـة، فـةرقي هةيـة     1000%(، كـة زةرورة مامؤسـتايةك، مـةعاون موديرَيـك لـة شـاردا )      25لة )

يةت، لةطةَل يةكَيكدا كة لة الدَييةكة، يةعين دةبـَي تؤزَيـك لةمانـة جيـاوازي بكرَيـت بـؤ وةرطـرتين مةسـوول        
خاَلَيكي تر كة ئةطةر ئَيمة هاوكارتان بني لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي ضارةسـةري بكـةين برَيتييـة لـةوةي كـة         
كةســَيك بــة نووســةر دادةمــةزرَي لــة خوَينــدنطا يــةك مووضــةي هةيــة، ئةطــةر ئــةو كةســة بــة نووســةر، بــة 

لةوَي حةفتـةي دوو رؤذ دةوام دةكـات،   موةزةف لة ديواني بةِرَيوةبةرايةتي ثةروةردة دامبةزرَيت، لة كاتَيكدا 
سَي رؤذ دةوام دةكات، ثشووي هةية، وةرزي هاوينـةي هةيـة سـَي مانطةكـة، لـة كاتَيكـدا لـة بةِرَيوةبةرايـةتي         
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ثةروةردة هيض ئةو حاَلةتانةي نيية دةبَي بةردةوام دةوام بكات و ئةوةي لة خوَيندنطايةكةية ئةوةي لةطـةَل  
ةية، دةبَيــت جياوازيــةك لــة نَيــوان ئــةو فةرمانبــةرة هــةبَيت كــة لــة نــاو   ديــواني ثةروةردةيــة يــةك مووضــ

خوَيندنطاكــة دةوام دةكــات لةطــةَل ئــةو فةرمانبــةرةي كــة لــة ديــواني بةِرَيوةبةرايــةتي ثــةروةردةكان دةوام   
دةكةن، بؤية طرفيت طةورةي بةِرَيوةبةري ثةروةدةكان ئةوةية فةرمانبةريان بؤ نايةت، لةسةر ضـاث كردنـي   

( ساَل هةية لة هـةرَيمي كوردسـتان،   7( ساَل بؤ )6َيب باسيان كرد هاوِرَييامن، ثةنانطاي وةرزشي نزيكةي )كت
هةروةها ثَيمواية لة هةموو ثارَيزطاكان و زؤربةي قةزا و ناحيـةكانيش هةيـة، ئةطـةر هةَلـة نـةمب لةوانةيـة       

ة هـيض كاتَيـك ثالنـي وةزارةتـي ثـةروةردةم      ( ثةنانطا هةبَيت، تا ئَيستا و لة ضـوار سـاَلي رابـردووش ئَيمـ    9)
نةبينيوة بؤ كردنةوةي بيناي يةك ثةنانطا، ئةطـةر ئـةم ثةنانطايانـة زيـادن بـري لـة داخسـتنيان بكةنـةوة،         

( ساَلدا ضةندين خوَيندنطا دروست كراوة، بةاَلم 7ئةطةر زةرورن و ئيدامةيان هةية تاوةكو ئَيستا لة ماوةي )
رَيزطا نةبووة بة خاوةن دروست كردني يةك بيناي ثةنانطاي وةرزشي، هةروةها بـة  يةك قةزا و ناحية و ثا

سوثاسيشةوة ئةوةي ئةركي ئَيمةبوو، ئَيوة بة ئَيمةتان سثارد ياسـاي ثشـووة فةرميـةكان ئـةركي ثةرلـةماني      
حـةزةم  كوردستانة و ياساي وةزارةتي ثـةروةردةش ئَيمـة كـاري لةسـةر دةكـةين، ئَيمـة ئاطـادارين ئـاخري موال        

( كـة ضـةند كةسـَيك    1/9/2014ئةوةية كة مةسةلةي دامةزراندن نيية، بةاَلم نووسـراوَيك الي مـن هةيـة لـة )    
دامةزراوة بؤ بةِرَيوةبةرايةتي ثةروةردةي هةولَير، يـةك دانـةش بـؤ بةِرَيوةبةرايـةتي ثـةروةردةي طـةرميان       

َي دةدةم ئةطةر كرا روونكردنةوةيـةك بـدةي،   ( كيتابةكة دةرضووة لة وةزارةتي دارايي، وَينةكةت ث1/9/2014)
ضونكة طرفيت بؤ هةندَيك لـة بةِرَيوةبةرايـةتي ثـةروةردةكان دروسـت كـردووة، زؤر بةالمـةوة طرنطـة قسـة         
لةسةر ثةروةردة و خوَيندنطاي خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان بكـةين، كـة مـن ثَيموايـة ئةمـة ئيهمـالرتين       

ةها تةنها ثَيمواية ئةو دايك و باوكانةي كة منداَلَيكي كةم ئةنداميان هةيـة و  توَيذن كة ئيهمال كراون، هةرو
خاوةن ثَيداويسيت تايبةتيان هةية لةم موعاناتانة دةطةن، ئةطـةر نـا ثَيموانييـة ئةطـةر هةَلـة نـةمب، يـةعين        

ي لـة ليذنـةي   بةرثرس و وةزيرة بةِرَيزةكان لةم موعاناتـة طةيشـتنب، بـةاَلم هـاوِرَيم طةشـة خـان بـةو ثَييـة        
 كؤمةاَليةتيية وردتر قسةي لةسةر دةكات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو شرين حسين فةرموو.

 رمضان:بةِرَيز شرين حسين 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دة و شـاندَي دطةلـدا   بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلـةمان، لـة دةسـت ثَيكـَي بـةخَيرهاتنا جـةنابَي وةزيـري ثـةروةر        
دةكةم، هَيظيدارم ئةظِرؤ سينطَي وي بةر فرةبينت، ضـونكة ئاريشـة و طلـةيي و طازنـدةي ثـةروةردة زؤرن بـة       
تايبةتي لة باذَيرَي زاخؤكا دةالل و قةزايا سَيمَيل و سةنتةرَي دهـؤكَي، بـة راسـيت ثَيويسـتة هـةتنا جـةنابَي       

ؤيا ثةرلةماني بة تايبةت با بة باردؤخي ثارَيزطةها دهؤكَيظـة،  وةزير ئةظِرؤ بؤ ثةرلةماني و رينيشتنا ئةظِر
ضونكة بة راسيت رينيشتنا قوتابيان لـة مـاَل و بورينـا وةخـيت كارةسـاتةكا مةزنـة، بـاردؤخَي نوكـة و هاتنـا          
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َيرَي ئاواران و ظةكرنا دةرطةهَي قوتاخبانة بؤ ئاواران كار تَيكرندنةكا زؤر لة قوتابيَين مة هاتنة كرن، لة ثاذ
( قوتاخبانـة ئـاوارة تَيـد ئاكـةجني بوونـة، بـة راسـيت جَيهـَي         137( ئاظاهيَين قوتاخبانة هةنـة، هـةر )  137زاخؤ )

داخَيية كو لة هةر دةسثَيكي دةرطةهَي قوتاخبانة هاتة ظةكرن بؤ ئاوارة، ثَيتظيية بة ديلةكي دي هـةبا ذبلـي   
بَيت كو ئاوارة قةستا وان كرية يان ذي هةر بـاذَيرَيكي  قوتاخبانة، ضونكة لة هةمي دونيايَي هةر واَلتةكَي هة

هةبيت ئاوارة قةستا وان كرية بة زيرتين دةم بؤ وان كةمث دَينة دروست كرن بة هةمي ثَيداويسـتيظة، بـَي   
كو كار تَيكرنَي لةسةر ذيانا خةَلكي يا رؤذانة بكـةن يـا وي بـاذَيري يـان وي واَلتـي، ثرسـيارا مـن ذ جـةنابَي         

يةك: ئةظ قوتاخبانة دة كةنطي دةهَينة ظـاال كـرن؟ ئةطـةر نةهاتـة ظـاال كـرن هـةوة   ثـالن هةنـة؟          وةزيري، 
ئةظة بؤ ماوةي سَي هةيظانة كةمث بة دوماهي نةهاتينة، ئةطةر دروست كار بكةن بـة ديتنـا مـن لـة مـاوةي      

ئـةم هـةمي دةزانـني    سَي هةَيظادا عيمارة دةهَينة ئاظـاكرن، نـةكو دَي كـةمث دَينـة دروسـت كـرن، دوو: وةك       
ذمارةيةكا زؤر يا ئـاواران دَي كـاوالن نيشـتةجَي بوونـة دطـةل هاتنـا سـةرمايَي و وةرزَي زظسـتانَي هةوةيـةن          
بةِرَيز   ثَينطاظ هاظَيتينة بؤ نةهيالنة ظة طواسـتنا وان ئـاواران ذ كـام ال بـؤ نـاظ ئـاواهيَين قوتاخبانـة؟ سـَي:         

تةكَيـدايا ثارَيزطـةها هـةولَير و سـلَيماني   ئاريشـة نينـة دطـةل        (؟ لـة وةخ 12هةوة   ثـالن هةيـة بـؤ ثـؤال )    
(، ئاريشـة بـتيَن لـة ثارَيزطـةها دهؤكَييـة، ثارَيزطـةها دهـؤكَي ذي بـتيَن بـاذَيرَي          12وةرزي خواندنَي بؤ ثؤال )

 زاخؤ و قةزاي سَيمَيل و سةنتةرَي دهؤكَيية، وةكو ئةم هةمي دةزنني ئـةزمووني وةزاري دةظَيـت لـة وةخـيتَ    
( زؤر تـةئخريبي لـة   12خؤ بهَينة كرن، ضوار: ئةطةر هـاتوو قوتـابيَين مـةيَين قؤنـاغَين دي جطةلـة قؤناغـا )      

( دةست ثَيكر هةوة   ثالنةك هةية بؤ زَيدة 12دةست ثَيكرنا دةوامَي، واتة دةواما وان لة دةست ثَيكا مانطا )
ا هني ئامادةنة ذينطةها قوتاخبانة خؤش بكةن لة كرنا ماوةي وةرزَي وان يا خواندنَي لة دوماهييا ساَلَي؟ ئاي

وةرزَي هــاظييَن كــو قوتــابي نــا رةحــةت نــةبيت؟ ئةظــة دةربــارةي ئاريشــةيَي لــة بــاذَيرَي زاخــؤ و ســَيمَيل و    
سةنتةرَي دهـؤكَي، سـةبارةت بـة ئاسـيَت خوانـدنَي لـة هـةرَيما كوردسـتانَي بـة طشـيت بـة داخـةوة لـة ئاسـيَت               

اسيَت نزمبييَن داية ساَل ديـظ سـاَلَي، ضـونكة بـة ديتنـا مـن ئـةظ سيسـتةمَي سـويدي          ثَيتظيدا نينة، هةر لة ئ
ناطوجنَيــت دطــةل كؤمةَلطــةها مــة، دروســتاهي وةكــي خــؤي ناهَيتــة جَيبــةجَي كــرن بــة تايبــةتي قؤنــاغَين     

طران،  سةرةتايي، زارؤكَين مة هةمي تووشي فةقةراتا بينة ذبةر طرانييا جانيَت وان و وان ثةرتوكَين ستري و
بة رؤذانة دطةل خؤ دةبةن و دةهينن، ذ اليةكي ديظة ئةظة بؤ ماوةي سَي سااَلنة رَيـذةيا دةرضـووَي يـا ثـؤال     

( ئامادةيي لة نزمبييَن داية لة ثارَيزطةها دهؤكَي ئةظةش دزةظرينت بؤ نةبينا زمانةكي ستاندارد، بؤ زاَل 12)
ــرت   ــاديين، باش ــؤراني لةســةر زاراوةي ب ــدا ) كرنــا زاراوةي س ــة ســااَل بؤري ــةر )2014( و )2013ين بةَلطــة ل ( 10( ه

سةركةفتيَين ئَيكَي لةسةر هةرَيما كوردستانَي ذ ثارَيزطةها هةولَير و سلَيمانيَي بني هيض سـةركةفتييةك لـة   
( كةسـاندا، مـا   طونـةها قوتـابيَين مـة هةيـة بـنب بـة قوربـانيَين          10ثارَيزطةها دهؤكَي نةبينت لة ناظ ئـةو ) 

ي سؤراني، هَيظيا من ئةوة ئةظ بابةتة بةرضاظ بَيتة وةرطرتن هةتا زمانةكي ستاندارد هاتيية ثةسةند زاراوة
كرن كو دَي مة ئاريشةيَين زمـاني نـةبن، مـن ضـةند ثَيشـنياريك ذي هةنـة هَيظيـدارم جـةنابَي وةزيـري بـة           

جةنابَي وةزيري ظـة، تةبعـةن   سينطةكي بةرفرة وةربطرَينت، يةك ذ وان ثَيداضوونةوةيةك بَيتة كرن ذ اليَي 
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ئةظة يةك ثَيشنياري وي بـني لـة دةسـت ثَيكـَي هاتـة بـةحس كـرن لةسـةر سيسـتةمي كـارطَيريَي وةزارةتـَي،            
ئةطةر ئةم بةرَيخؤ بدةييَن سيسـتةمَي كـارطَيريَي وةزارةتـَي وةكـي هةرةمةكَييـة، دةسـةاَلت بـتيَن لـة دةسـيَت          

من ثَيضةك وان دةسةاَلتا بينيتة خارَي و بدةت بة رَيظةبةرَين  جةنابَي وةزيريدا حةسرينة، ئةطةر بة ديتنا
طشتيَين هةر سَي ثارَيزطـةها، ضـونكة هـةر ثارَيزطايـةك تايبةمتةنـديا خؤيـا هـةي، واتـة وةزعـَي ثارَيزطـةها           
دهؤكي جياوازة دطةل وةزعي ثارَيطةها هةولَير و سلَيمانيَي، دووةم: هـةر رَيظةبةريـةكا طشـيت بـؤردَي خؤيـا      

يبةت هةبت كة ثَيك بهَيت ذ خـةَلكَي مةنتةقـةي، ئـيش و كـارَي وي بـؤردَي ذي ضـاظدَيري و ديـظ ضـوون         تا
بيت لةسةر هةمي قوتاخبانةيةن سةر وَي رَيظةبةريَي ظة، بؤ منوونة هةَلسةنطاندنا كـواليتيَي بـة شـَيوةيةكي    

ي، ضونكة هةندةك قوتاخبانة و ثراكتيكي و دابةش كرنا مامؤستايان لةسةر قوتاخبان لة ديظ ثسثؤر و ثَيتظ
هةندةك ذمارا مامؤستا زؤرة بةتال رينشيتنية و لة هةندةك قوتاخبانة ذي ئةزمةيا مامؤستايانة يان ذي لة 
هةندةك قوتاخبانة مامؤستايَي مَيذوويَي بابةتَي فيزيـا دبَيـذيت، سـَي: زَيـدة كرنـا دامةزرانـدنا مامؤسـتايَين        

نناسي لةهةر قوتاخبانةيةكي لـة سةرانسـةري هـةرَيما كوردسـتانَي، ضـوار:      خودان ثسثؤرَيت ذَينطةهة و دةرو
ــؤ و         ــة زانك ــان ل ــا قوتابي ــؤ وةرطرتن ــاال ب ــدني ب ــةروةردة و خوَين ــا ث ــةرا وةزارةت ــةبيت دناظب ــةنطي ه هةماه
ــثؤريا        ــة ثس ــيت ب ــؤ ثَيويس ــةروةردة ب ــا ث ــا وةزارت ــااَلنا ثالن ــة س ــة زانكؤكــان، وات ــةتي ل ــة تايب ثةنانطــةهان ب

تايان دطةل ثالنا زانكؤيان بؤ وةرطرتنا قوتابيـان ثَيشةكةشـي وةزارةتـا خوانـدنا بـاال بكرَيـت، ضـونكة        مامؤس
ذمارةيا وةرطرتنـا قوتابيـان لـة ثشـكَي زانسـيت زؤر كـةمرتة ذ وةرطرتنـا قوتابيـان لـة ثشـكَين ئـةدةبي، واتـة             

ي لة ثشكَين ئةدةبي دَينـة وةرطـرتن،   ( قوتاب80( قوتابي لة ثشكَين زانسيت بَينة وةرطرتن )40سااَلنة ئةطةر )
ثَينج: طرنطيدان و ئةكتيظ كرنا خوَيندنا ثيشةيي، ضونكة بة راسيت زؤر الوازة هةر يا هاتيـة ئيهمـال كـرن    
لة هةرَيما كوردستانَي، شـةش: كـؤنرتؤل كرنـا نرخـَي خوانـدنَي لـة خواندطةهـة و باخضـةيَين زارؤكـان يـَين           

 ة خواندنيََ، زؤر سوثاس. ئةهلي، بة راسيت بيتة بازرطاني ب
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةري صاحل فةرموو.
 بةِرَيز ثةري صاحل محيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ساَل وةك مامؤستا و ياريـدةدةر و بةِرَيوةبـةر لـة    31رةنطة زياتر قسةكاني من ثَيشنيار بَيت، لةبةر ئةوةي )
تـا ئَيسـتاش هةنـدَي كَيشـة هـةر وةكـو خـؤي ماوةتـةوة، رةنطـة كةمَيكيشـي            ،ئيشم كـردووة  بواري ثةروةردة

ضارةسةري بؤ كرابَيت، ثَيشةكي لة باخضـةي سـاوايان دةسـت ثـَي دةكـةم، باخضـةي سـاوايان واي لـَي بكرَيـت          
م مندااَلنة لة ية كة ئةنيمضة ئيلزامي بَيت، ضونكة بارودؤخي ئَيستاي كوردستان و واَلتةكةمان ثَيويسيت ثَي

ارةزا بنب، منداَلي خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و بةشي ثـةروةردةي تايبـةت لـة وةزارةتـي ثـةروةردة      زوو وة ش
بايةخي زياتري ثَي بدرَيت، دةبَي كةساني ثسثؤر بؤ ئيدارةي ئةو باشـانة دابنـرَي نـةك خزمـي ئـةم و ئـةو،       

ــاواياني     ــةي س ــوواني باخض ــدني دةرض ــة دامةزران ــدان ب ــات بايةخ ــذي بني ــدَي    ،كؤلَي ــوَيين هةن ــوانن ش ــا بت ت
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مامؤستاي بَي توانا بطرنةوة، بايةخـدان بـة طرووثـي شـارةزاياني ثـةروةردةيي لـةناو وةزارةتـي ثـةروةردة و         
طوَي طرتن لة راو بؤضـوون و ثِرؤذةكانيـان، ضـونكة طـرَي كـوَيرةي باخضـةي سـاوايان و ضارةسـةرةكة لـةالي          

ة نــاو سياســةتي دةوَلةتــةوة بــة بةرنامــة يــاري و ضــاثةمةني و هؤيــةكاني ئةوانــة، باخضــةي ســاوايان خبرَيتــ
فَيركردنيان بؤ دابني بكرَي و دةوامي باخضةي ساوايان درَيذ بكرَيتةوة تا دايكان و باوكـان تـا كؤتـايي دةوام    

وامةكة بة دَلنياييةوة ئيش و كاري خؤيان بكةن، دةتوانرَي ئةمة لة رَيي خةفارةوة ضارةسةر بكرَي، نةك دة
زؤر درَيذ بكرَيتةوة لةاليةن هةموويانةوة، زؤربةي خـةَلك ناضـار نـةبن منـداَليان ببةنـة باخضـةي سـاوياني        
ئةهلي، ضونكة هةموو كةس ئةو توانايةي نيية، كاتي ئةوة هاتووة لة دانـاني سةرثةرشـتيار و بةِرَيوةبـةر و    

ةنسـوبيةت بـةالوة بنـرَي و ثسـثؤري و     ياريدةدةر و دادةكاني باخضـةي سـاوايان حيـزب و مةحسـوبيةت و م    
لَيهــاتوويي كةســةكان ئيشــي ثــَي بكرَيـــت، بايةخــدان بــة كردنــةوةي ثــِر ئاســت و بــةردةوام بــؤ مامؤســتايان،  
خولةكان بةردةوام بن، تةنها كلَيشة نةبَي و بؤ ئةوة نةبَي بةِرَيوةبـةراني خولةكـة تـةنها طريفـان ثـِر بكـةن،       

ةنطة خةمي هةموومان بَيت لة سةرةتاييةوة هةموومان زؤرمـان حـةز لـة    وانةي وةرزش و هونةر كة ئةوة ر
وانةي وةرزش بووة، بةاَلم بة ثَيي ثَيويست نةبووة، وانةي وةرزش دةكـرَي لـةناو ليسـيت وانـةكان بهَينرَيتـة      

ة ( خولـةك لـ  20دةرةوة، بةيانيان لة بةِرَيوةبةرةوة تا بةردةسـتةكان، خوَينـدكارةكان هـةموويان بـؤ مـاوةي )     
ضــوار دةورةي خوَينــدنطاكان هةروةلةيــةكي بكــةن، هــةم دةبَيتــة كــةلتورَيكيش بــؤ ئــةو طةِرةكــةي كــة ئــةو   
ــةتي         ــتاي باب ــةوة، مامؤس ــةموومان دةرةوَيت ــي ه ــة وةرزش كردن ــةرمةمان ل ــةو ش ــة، ئ ــةي تَيداي خوَيندنطاي

لـة نزيكـةوة ئاطـادار     وةرزشيش بكرَيتة دةستةراسيت بةِرَيوةبةر لة خوَيندنطاكان، لةبةر ئـةوةي كـة خؤمـان   
بووينة بةسةر منداَلةكاني خؤمشاندا هاتووة زؤر ئةزيةتي منداَلـةكان لـة كـاتي ثشـووةكان دةدرَيـت، ئةوانـة       
بةو مامؤستايةنةي وةرزش رابسثَيردرَيت، ئاطاداري ثشووةكان بن، داواي زؤربةي خةَلك لة هـةولَير و كؤيـة   

ئيدارةي خوَيندنطاكان نةكةن كة وةك شـَيوةيةكي ديكتاتؤريـةتي   ئةوةية بةِرَيوةبةرةكان لة ضوار ساَل زياتر 
(ي سـةرةتايي زؤر قـورس   5طرتووة، ماوة نةدرَي، هةَلبـذاردنيش بـةو شـتة بكرَيـت، بابـةتي بريكـاري ثـؤلي )       

كراوة، ثرسيارةكانيش زؤرة، مامؤستا ثَي راناطات ئةو ثرسيارانة حةل بكات، ئةطةر حةليشي نةكات دايـك و  
بؤ ئةوةي بؤيـان حـةل بكرَيـت، زؤر جـار طوَيمـان لـَي بـووة كـة          ،َلةكان سةرداني ماَلةكةي دةكةنباوكي مندا

ليذنةي ثَيداضوونةوةي كتَيبةكان لة خؤيان لة ئةندامةكان زؤر جـار طوَيمـان لـَي بـووة لـة نزيكـةوة كـة بـة         
دا بكــرَي، لةبــةر دةســيت ئةنقةســت هةنــدَيك هةَلــة ضــاك ناكةنــةوة بــؤ ئــةوةي زوو زوو ثَيداضــوونةوةي ثَيــ

َلـةكان بـن بـِر ناكـةن، ضـونكة      ئـةوةي ثـارةي تَيـدا سـةرف دةكـرَي و بةشـي ئـةواني تَيدايـة، لةبـةر ئـةوة هة          
كة جةستةي ميللةت بة كةوضك لة كفن بكرَي لةبةر بَيزاري، دةبَي ضارةسةر بكرَيت ئـةوة، ثشـتطريي   خةري

َيتـةوة لةاليــةن تةلةبـةوة ضــيرت غـةدري لــَي    ئـةو ثَيشــنيارةي كـاك د.شــَيركؤ دةكـةم شــكؤ بـؤ مامؤســتا بطةرِ    
ــدي       ــدي و دواناوةن ــةرةتايي و ناوةن ــتاياني س ــةي مامؤس ــةروةها مووض ــؤر، ه ــَيوازي جؤراوج ــة ش ــةكرَيت ب ن
سيستةمي طواستنةوةي ئةو مامؤستايانة لة دةرةوةي شارن خَيزاندارن ثَيداضوونةوةي وردتريان بؤ بكرَيت، 

 زؤر سوثاس.
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 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد ص

 كاك ظةمان فيصل فةرموو.
 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز بةتيَن دَي بةحسَي وي بةشي كةم ئةوَي كو طرَيداي بة ثارَيزطةها دهؤكَيظة، ديارة هـةر وةكـي ئةظِرؤكـة    
دطــةل داعشــدا، ئةظِرؤكــة ثارَيزطــةها  هــةرَيما كوردســتانَي و نوَينةرايــةتيا هــةمي خــةَلكي دكــةتن لــة شــةِرَي

دهؤكَي بة طشيت و قـةزا زاخـؤ بـة تايبـةتي نوَينةرايـةتيا هـةمي عَيراقـَي و كوردسـتانَي دكـةت، داَلـدةدان و           
وةرطرتنا ئاوارةياندا، ئان كو سةرباري وي سةرةدةريا دطةل ثارَيزطةها دهؤكَيدا هاتة كرنـَي سـاَلَيت بورييـدا    

ا خواندنَي يان ذي لة ديظ يا ثَيتظي خاسيت نةبينت ئةظِرؤكـة ثارَيزطـةها دهـؤكَي    كو بي ئةطةرا ئاسيت نزمي
تووشي ئان ذي ئالودةي كَيشةيةكا ديرت بينت ئةو ذي كَيشةيا بة ئَيـك جـاري راوةسـتاندنا خوانـدنَي ئـان ذي      

ةظِرؤكـة هـيض   دةست ثَي نةكرنا وةرزَي نوَي ئان ذي سااَل نوَي يـا خوانـدنَي، لـة هـةمي نةخؤشـرت ئـةوة كـو ئ       
موئةشريةك بةرةظ هةندَي ظة نينة كة كةنطي دَي دةوام لة ثةرَيزطةها دهـؤكَي و قـةزا زاخـؤ و قـةزايَين دي     
دةست ثَيكةتن، سةرة راي هةندَي كو ئةز دزامن كو ئةظة طونةهة وةزارةتا ثةروةردَي نينـة، بؤضـي؟ ضـونكة    

بينايةتَيت وان بَينة ظاال كرني و ئةو دةوامَي تَيدا  وةزارةتا ثةروةردَي هيض ئيمتينا( دطةل هةندَيدا نةكرية
نةكةن، ذبةر هةندَي ئةظ ئيلتزامة ئان ذي ئةظ ئةركة دكةظيتة سـةر ملـَي هةنـدةكَين ديـرت ذي يـةكيش وان      
كو ثةرلةمانَي كورستانَيية، دظَينت ئةظِرؤكة ثةرلةمانَي كوردستانَي لة كؤمبينا ئةظِرؤكةدا هةندةك راسثاردة 

ياران ئاراستةي حكومةتَي بكةتن بؤ هةندَي هةر ضي زي بينت هَيشتا درةنطة كو دةوام لة ثارَيزطةها و ثَيشن
هَيشـتا درةنطـة كـو دةوام لـة ثارَيزطـا دهـؤكَى بةشـَيوةيةكى         دهؤكَي بة شَيوةيةكي فةرمي دةست ثَي بكةتن.

، بـةش  هَى ذى بَيتـة ديـارى كـرن   ثارَيزطـا  فةرمى دةست ثَيبةكةتن و ضارةنظيسَى هةزارةها قوتابيا لـة ئـةظىَ  
بةحاَ  خؤ ئةذى هةندةك ثَيشنيارا ئَيخم ديـار كـرن ئـان ذ ئَيخمـة بـةر سـينطا ثةرلـةمانى كـو ئَيكـى ذ وان          

( ديـارة ئـةم دزانـني ئـان ذ ئـةم      الضارورات تبايا اواذورات   ثَيشنيارا ئةوا ديظ قاعيدةيةكا شةرعى بَيذتن )
، ئـةو ئـاوارَى دنـاظ قوتاخبانـادا لـوان       ت ملَى خؤ بدت بن ئةظى باريهةشَيدشَيت بَيذين وةزارةتا ئاوقاف ذى د

جيهــا بدةينــةتن ئــةوَى كــو وةزارةتــا ئــةوقافَى هــةين ئــان نوذةنكــةت ئــان ثَيتظــى ثَينةهــةى ئــان ذ قؤناغــا    
 ، ثَيشنيارةكا ديرت ئـةوا كـو حكومـةتا   رمى ظان قوتاخبانا دةستثَيبةكةتندروستكردنَى دا بؤ هةندَى دةواما فة

هةرَيما كوردستانَى يان ذى ئةو وةزارةتَين تايبةمتةندن ب ئاوارةيا ظة ئـةظان ئاوارةيـةن دنـاظ قوتاخبانـةدا ل     
ثارَيزطةها دهؤكَى طشتى ظة طوَيزهنت بؤ ثارَيزطةهَين ديرتَيـن سـلَيمانى و هـةولَيرَى بـؤ هةنـدَى كـو قوتـابى        

شنارا سَى ذى ئةوة   كو ضاظدَيرييةكا يا ضـِرو ثـِر   ، ثيَِما خؤ بكةن ل ئةظان قوتاخبانةيةبشَين دةست ب دةوا
ذ الى ليذنةيـةكا تايبةمتةنــديا ثةرلــةمانيا بَيتــة كــرن ل ســةر زوو دروســتكردنا كــةمثا بــؤ هةنــدَى كــو ئــةظ  

، دطةل هةندَيدا مة دظَيت ئامـاذة دشـتةكى دى بـدةم سـةرؤكا ثةرلـةمانى      وارةيا بَينة ظةطوهاسنت بؤ كةمثائا
ان هاتو بارى نائاسايي هاتبتة ِراطةهاندنَى ل ثارَيزطةها دهؤكَى كةواتة هينطَى تةعليق ي ئةو ذى ئةوة ئةطةر
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، نائاسايي نةهاتبتة ِراطةهاندنَى ، ذبةر هةندَى ئةز داخازا دكةم كو بارَيتذ وةقفا هةمى حقوقَيت مةيت بى
نـةهاتبت ِراطةهانـدن ، ئةطـةر     (ى8( بِرطـا ) 10ضونكة ئةظة تنَى دةسةاَلتا سةرؤكَى هةرَيَمي ية ديـظ مـاددة )  

 ، سوثاس.ندن ذى بَيتة ِراطرنهاتبتة ِراطةها
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، كاك على هالؤ فةرموو.زؤرسوثاس، خاتوو سهام عمر لَيرة نيية
 :بةِرَيز على على هالؤ

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
، تنَى من دظَيـت سـةرجنا هـةظااَلو خـةلكى كوردسـتانَى      وبارة بكةمفنت طؤتن من ناظَيت دوبرادةر طةلةك ئاخا
هـةزار قوتـابى    (80000)، بتايبةتى ل باذَيرَى زاخؤ كـو  كو ئةظرؤكة ل ثارَيزطةها دهؤكَى بؤ ظَى خاَ  ِراكَيشم

، قــةزا زاخــؤ سـابت ئــةز دَى زاخــؤ بنموونـة دةيــنم  ، واتــة ئةطــةر ِرةوش هؤتَيـدا، ئَيــك قوتــابى ذى نـاخوَينن  
دَى ، واتـة بانـدؤرا وَى نـةبتنَى ئـةظ سـااَل بـؤ سـاَ  بَيـت ذى         بـةهربن  ( هةزار قوتابى ذ خوانـدنَى بـيَ  80000)

را وَى و دووش دةرحـةق  ، ئـو بـت كَيشـةيةكا طةلـةك مـةزن كـو سـاناهى ئةمـةش بـن بانـدؤ          طةلةك زَيدة بت
وارةيَي كـــو ل باشـــوورَى ئـــةو ئـــا %(63(هـــةرزار ئاوارةيـــةت هةيـــة واتـــة )820000، ل دهـــؤكَى )دةرناكـــةظني

ل ثارَيزطةها دهؤكَى ، ئو ذوانا ذى بةهرا ثرت قةزا زاخؤ ، بؤ هةندَى مى كوردستانَى دذين يهةرَي ،كوردستانَى
، ئةم هةست بكةين ئةمنيا وةاَلتةكيدا هةمى هاظ سـؤزو هـاظ   بة مافَى هاوواَلتى بوونَى بكةينكو ئةم هةست 

ن هةرَيمى كوردستانَينة ل هـةر  وارةيَي خوشك و براين مة ئاوارةيظ ئادةردين دطةل ئَيك و دوو ثَيويستة ئة
، ثَيويسـتبى وةزيـرَى ثـةروةردة بـؤ     دهؤكَى وةكو ئَيك بَين دابةشـكرن  سَى ثارَيزطةهَين سلَيمانى و هةظلَير و

ا هةندَى ديسا كو ئةم هةست بوَى هاوسؤزيَى بكةين ئةطةر وةكـو سـيمبول بـؤ ِرؤذةكـَى يـان بـؤ هةفتيـةكا بـ        
تبا كرن بؤ ضارةسةريا ظـَى  خواندن سةرا سةريا هةرَيمَى هاتبا ِراطرتن داكو ثرت طظاشنت ل سةر حكومةتَى ها

، ئةظ ضارةسةريا كو نووكة دَيت دينت بؤ ضَيكرنا كةمثا ئةو خيظةتَى دَين ظةدان بؤ منوونة سَى ذوانَي كَيشَى
( ذ كار تَيدا نةهاتيـة كـرن ئةطـةر    5هةندةك ذوان )% ،ديار نيية كةينَى دَين تةمام بن ل باذَيرَى زاخؤ جارَى

، بـؤ نؤذةنكرنـا قـةتاخبانا ذى ديسـا   ثالنـَي ثـَيش       ةمخينَى دكةم هةيظةك يان زَيدةتردوماهى ذ بَين ئةز ت
( 55000جَينـا )  ضاظ و بلةز ئةز نابينني كو كـار ل سـةر هاتبـت كـرن ، ئـةظ ضـادرطةهَى هـاتنَى ئـةظَين زاخـؤ         

( هةزار ديسا بَي جهـوار دةمَيـنن ئـان    125000( هةزارن واتا )18000، ئاوارةيا زاخؤ زَيدةتر )هةزار كةسَى هةنة
، ئةظة كَيشـةيةك طةلـةك مةزنـة ثَيويسـت بـوو وةزارةتـا       خبانَى باذَيرَى زاخؤ ظااَل نابن( ذ قوتا80، % 70كو )%

، ضـونكى  داتـة ظـى بـةر بابـةتى    رت بةرَى خؤ بثةروةردَى زَيدةتر كار ل سةر بكات حكومةتا كوردستانَى طرنط
كَيشةيةكا طةلةك مةزنة نة كَيشا خوارن و ظةخوارنَى بابةتةكى ئاوا كَيشة دطةل عةقل و زانني و  ثاشـةِرؤذ  

، نةبتنَى ئةظ كَيشا خواندنَى و ئاوارةيا كـو وةك ثَيويسـت ل   لةتَى مةو وةاَلتَى مةلستةقبةَ  زارؤك و ميوو م
بَيـت ئـةرك و    و لظَى ثارَيزطاهَى حكومةت طةلـةك خـةم سـارة وةكـو ثَيويسـت     زاخؤ نينة ئةم تَي تينة دةر ك

، بـؤ منوونـة هـةتا نووكـة ذ لـيرتَى بـةنزينَى ثـِرا نييـة بةنزينخانـة ثارَيزطـةها دهـؤكَى            واجباتَى خؤ نارابـت 
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( كــو حكومــةت بِريــارةك دةركردبــوو ثَيويســت بــوو ثَيطرييــا بِريــارا خــؤ بكــاتن مــةخابن هــةتا نووكــة  1200)
نةكرينـة ، ثَيشـنيارَيت مـن ئةطـةر هةنـدةك ذ وان دووبـارةش بـن ئةظةيـة بـؤ هةنـدَي كـو ئـةظ كَيشـة هــات              

مـارة ئاكنجَيـت وَى   بنةِرةت دابَيت ضارةسةركرن ثَيويستة ئاوارة لسةر هةرسَى ثارَيزطةهان يةكسانى لـديظ ذ 
ظَيــرَى دذيــن ضــيية؟ حــةتا نووكــة ، نــزامن ِرؤَلــَى عَيراقــَى ذ بــؤ دابينكرنــا ئــةظ ئــاوارةين ل  بــَين دابةشــكرن

كو ئـةظ   حكومةتا عرياقَى   كريية ثَيويستة طظاشتنةكا زَيدةتر سةر حكومةتا عَيراقَى بَيتة كرن بؤ هةندَى
، ثالنـةك  هةر نووكـة ئامادةكـارى بَيتـة كـرن     ، داخازا من ذ جةنابى وةزير ئةظةيةكَيشة بَيتة ضارةسةر كرن

ضـةند  ئةطـةر هـاتو هةنـدةك قوتاخبانـة د ضـةند حةفتيـةك بَيـت يـان         هةبن بـؤ نؤذةنكرنـا ظـان قوتاخبانـة     
 ، طةلةك سوثاس.هةيظيت بَيت بَينة ظاال كرن

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، خاتوو ظيان عباس فةرموو.

 بةِرَيز ظيان عباس عمر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َيز وةزيرَى ثةروةردةو شاندَى دطةل دا دكةم ، ثِرَيكـا جـةنابَى وى ضـةندين    ئةذى دةستثَيكا بةخَيرهاتنا بةِر
ثرسيار ئاِراستةى بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة دكةين هَيظى دارين ب سينطةكا بةر فرة وةربطرَيـت ذبـةر كـو ل    

جـةنابَى  ثارَيزطةها دهؤكَى زةغتةكا زؤر سةر مة هةي و ئةم ذ نوَينـةرَى ميللةتينـة ئةظِرؤكـة د ثَيشكةشـى     
، جةنابى وة دزانينت كو خاندن و ساخلةمى ذ مافَى سروشتى هـةمى خةلكينـة لظَيـرَى هةركـة     ةينهةوَى دك
، بؤضـى وا  بوونة، قوتابيا ثارَيزطةها دهؤكَى ذ ظى مافَى بَي بةهرثةروةردة و خاندنَى بةتنَى بكةينبةحسَى 

رَيزطـةها دهـؤكَى بَينـة بَيبةشـكرن؟ بؤضـى فشـار       بِرياردا سااَلنيا خاندنَى دةست ثَيبةكات؟ بؤضى قوتابيـا ثا 
نةخستنة سةر حكومةتَى و اليةنى ثةيوةنديدار؟ وةك هاظكارَى من كـاك علـى هـالؤ ذ ديـار كـرى كـو ئـاوارة        

، داكو زةغت ذى سةر ثارَيزطةها دهؤكَى كةم بباو ذبةر كو هاتنا ئـاوارة  هةرسَى ثارَيزطا بَينة دابةشكرن سةر
ا ةوة يةت ماهَى هةشـت بـوو ، ِراسـتة ئـةم ذ دطـةل تةينـة جـةنابى وةزيـرى كـو ِروحـ          وةكو زانن قورس هاتن

، بةس با بَلَين هةر سَى ثارَيزطةها ئةظ ضةندة هاتبـا باَلظكـرن تـاكو زةغـت     ثةنابةرا طرنطرتة ذ هةر تشتةكى
فـةقري   كـَين خـةَلكى  ، خاندنطةهَى تايبةت دةوام َ  تَيتة كرن تنَى زارؤلسةر ثارَيزطةها دهؤكَى نةباية بتةنَى

، بةِرَيز جةنابى وةزيرى نيسبةت ثؤلَين بَيذم نةهى هةرضـةندة بـى كؤنرتؤَلـة    و كةمدةرامةت زةرةر مةندن
، ثَيـزانن ئـةجنامَى كـؤنرِتؤَلى دَينـة ديـاريكرن ظَيـرَى ضارةنظيسـا ظـَى         حمةليبينت بـةس بـؤ ثـؤال دوازدةيـىَ    وا 

، ئةز ثَيشنيار دكةم بؤ ئةو ساَلة يان كؤنرتؤَلةكى تايبةت ينتكو كؤرسةكى خوَيندنَى ظَى بض قوتابيا   دبينت
وردسـتانَى ل هـةميا بَيتـة    لة ثارَيزطا دهؤكَى بؤ ثؤال دوانزة بَيتة دانان يان ذ  سااَلنيا خاندنَى لة هـةرَيمَى ك 

انى ، داكو هةمى قوتابى وةك يةك بَينة حيساب كرن نينة لة جيهانَى هةمى   جيهـان مافَيـت يةكسـ   ِراطرتن
، نينــة تنــَى دهــؤكَى تةحــةموَ  وى بــارَى طــران بكــات و قوتابيــا   ر هــةمى خــةَلكَى نةهَيتــة دابةشــكرن لســة

، جةنابَى تة ئيشارةتدا كو طةلةك غـةدر ل قوتابيـا تَيتـة    تنَى زةرةرمةندبن ذظَى ضةندَيم ثارَيزطةها دهؤكَى
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تايبـةتى ثـؤَ  دوانـزةى بنـةِرةتى زاراظـا      كرن ذبةر كـو وةختـَى تةسـليلَيدا قوتابيـانى ثارَيزطـةها دهـؤكَى بة      
ك نظيسني ثَيشكةشى مـة هاتينـة   بادينى نظيسن طةلةك جارا ذى طةلةك طةلةك ئيعرتاز بؤمة هاتينة ، طةلة

مى بــَي بةرهــةم و بــَى مــةفا ، وان ذ ئــيعرتاز ثَيشكةشــى كــؤنرِتؤَلى كرينــة دَى ئــةظ ئــيعرتازة هــةمى هــة كــرن
( 41( ِرؤذ ئةظـة ) 190نـدَى ضـةوا هةوَلـدةدةن ذمـارة ِرؤذَى دةوامـَى بكةنـة )      ، بةِرَيز جةنابى وةزيرى هبووينة

يظَيت ريـة كـو دةمـَى مـةها ذ هـة     ، ئةرَى هةوة هزرا بارَى دةروونيا قوتابيـا كيَ ِرؤذ ذ قوتابيَين دهؤكَى ضوون
 ، ئةرَى بة   شَيوة دَيتة كرن؟......هاوينَيدا دةوام بَيتة كرن

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ 
 ئةوة باس كرا خاتوو ظيان.

 :بةِرَيز ظيان عباس عمر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ن ظةدان بينت ثارَيزطـةكا ذى تنـَى   بؤ هةندَى كو دوو ثارَيزطةها دي ، بةس ذينطةها ضةندي بةرهةظبيتبةَلَى
 دةوام بَيتة كرن؟ طةلةكى سوثاس.

 ةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل
ووبــارة مةكةنــةوة سوثاســتان  ، قســةى ئةنــدامانى ثةرلــةمانى ثــَيش خؤتــان د زؤر ســوثاس، تكايــة بــةِرَيزان 

، ئـةو  تانةى كةلة ناوضةكانى خؤتـان هةيـة  ، ئةزانني ئَيوةش هةمووتان خؤتان حازركردووة ئةو طرفدةكةين
تان ثةيوةنديدارة بة مةنهـة   طرفتانةى كة ثةيوةنديدارة بة سيستةمى ثةروةردة لة ئاستى هةرَيمى كوردس

، ئةنـدامَيكى  ؤتان حازركردووة قسةى لةسةر بكةن، بةاَلم كة هةظاَلَيكى ئَيوة، هاورَييةكى  ئَيـوة هةمووتان خ
ثةرلةمان ثَيش ئَيوة باسى كرد ئةتوانن ثشتطريى ِراى ئةنـدامى ثةرلـةمانى ثـَيش خؤتـان بكـةن بـؤ ئـةوةى        

 ، خاتوو مدينة ايوب فةرموو. ِرَيوةبةرينطؤكان بةبتوانني بة زووترين كات طفتو
 
 

 :بةِرَيز مدينة ايوب امحد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

، سـةنتةرا دهـؤكَى بييـة ذ هـةمى ئالياظـة       بةرضاظ ئاوارا داخيلى قةزا زاخؤ، سـَيمَيل  ئةم هةمى دزانن ِرَيذةكا
دا مـة بـة فـةرمى    ة تـا هـةتا ظـَى طاظيَـ    ، سـةنتةرا دهـؤكَى بييـ   ل قوتابيَين قةزا زاخؤ ، سيمَيل زاراوةكا مةزن

، ئـةظ  ا كـةمثان ظااَلكرنـا قوتاخبانـا ذى   ، هةروةسا خةم سارى ذ الية هاتيية كرن بؤ ضـَيكرن دةست ثَينةكريية
، ثَيشـنيار دكـةم كـو    ، سـةنتةرا دهـؤكَى كرييـة    رتَيكرن لسـةر قوتابيـان قـةزا زاخـؤ، سـيميَ     بارودؤخا تنَى كـا 

، ضـةندين  مالبني طةلةك زةرةر طةهشتا وانة ظةكرن ضونكة ئةو قوتابيَين ئَيك ، دةوَى سَى بهَيتةوةرزَى سَى
، ديسان نةطةيشتينة ئةزموونا خؤ نةكرينة قوتاخبانا ضوونة ناظَى خؤ نةديتينة بووينة ئةطةرى هةندَيك و

ِرؤذَيـت  ، كـةنطَى دووماهيكَيـت و   رن كـةنطَى قوتاخبانـة دَينـة ظـةكرن    دَى كةنطَى دروستى ِرؤذ بَى تةحديد كـ 
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، وةزيــرى ثــةروةردة بةحســَى لــة دةوامــا  بارةت ِراثــؤرتَى وةزيــرى ثــةروةردة بهَينــة ظــةدانان كةنطَينــة؟ ســة 
ــو دَى طةلــ   ــر ك ــة ك ــةعات ) قوتاخبان ــو س ــة12-8ةك دةط ــارودؤغَى بة ( دةوام كةم ــةر وى ب ــَىح، لس ــةو  س باخض

ــتةمَى تةكنــةلؤجى دكــةت  ــتةمَى ئــة سيس ــَى سيس ــؤروروثى دكــةت، بةحس ــت ِراث ــارودؤخَى ، دظَي ــرت ب ظــة ت ث
، سيمَيلَى ظة طرَيدايبا ، هةروةسا ِرايؤرتـا وةزيـرَى ثـةروةردة هـيض شـَيوةيةكى      طرَيدايظة رةوشا قوتابيا زاخؤ

ــةمى         ــَين ه ــراث نةش ــة خ ــابوورى ظ ــت ذ الى ئ ــت خَيزانيَي ــارَين وانَي ــةوَين ب ــةكر ئ ــا ن ــوان قوتابي ــَى ل بةحس
جــل و بــةرط و ثــةرتووك و جانتــا و مةلزةمــة ئــةو      ثَيداويســتيَين زارؤكَيــت خــؤ جَيبةجَيبكــةن وةكــو     

، ديسان وةزيـرى ثـةروةردة دظَيـت ثِرؤطرامـةكا جـدى هـةبا بـةرى        كا كةتيتة سةر ملَيت وان خَيزانابارطرانيا
ــا  ــت ثَيكردب ــا دةس ــرن    قوتاخبان ــا ك ــا هاتب ــؤ وان قوتابي ــارةك ب ــةرَيمَى    ض ــةرَى ه ــةران س ــدا ل س ــك دةم ، دئَي

، زيان و مفاهيم بؤ هـةمى قوتابيـان بـا    و دئَيك كاتدا هاتبانا قةثاتكرن ا ظةكرنكوردستانَى دئَيك كاتدا هاتب
، زؤريـا  مَيل و زاخـؤ و سـةنتةرا دهـؤكَى بـا    ل سةران سةرَى هةرَيمَى كوردستانَى نةبتنَى بؤ قةتابيا قـةزا سـي  

دةواما خـؤ بـة    دروستىطرنطا عةدالةتةك هاتبا كرن بؤ دابةشكرنا ظَى ضةندَى لسةر ظان قوتابيا كو قوتابي 
ئـةزموونَى  ، ( دوماهيك ظَيت3/1رَيخستى كو ل )، ديسان وةزيرى ثةروةردة سااَلنامة خاندنَى دةفةرمى بكاتن

، هَيشـتا قوتاخبانـا لـوَيرَى دةسـت     ثارَيزطـةها دهـؤكَى ذ دهَيتـة كـرن     ، ئايا ئةظ قةرارة لدووةم دوماهيك بَين
 ثَينةكريية ، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق

 ، خاتوو طةشة دارا فةرموو.زؤر سوثاس
 :بةِرَيز طةشة درارا حةفيد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

، ديــارة كَيشــةكانى ئةوةنــدة زؤرن يــرى ثــةروةردة ئةكــةين لةطــةَل شــاندي يــاوةرى بــةخَيرهاتنى بــةِرَيز وةز
، وةكـو ئـةوةى   خنـةو ثَيشـنيارةكان وةربطـرىَ   ة ِرةوةزارةتى ثةروةردة بؤية هيوادارين بة سينطَيكى فراوانـةو 

ـــ   اريبني بـــؤ بيســـتوومشانة طـــوَيطرة لةخـــةَلك بـــة هيـــواي ئـــةوةين كـــة ئَيمـــةش وةكـــو ثةرلـــةمانتار هاوك
ةتـى  ، بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة لة هةموو واَلتَيكدا ثرؤسةى فَيركردن ئةركى وةزارضارةسةركردنى كَيشةكان

، وةزارةتــى  وَينــدن بــؤ هــةمووامنان هــةَلطرتووة    تان درومشــى خ ، ئَيمــة لــة هــةرَيمى كوردســ    ثةروةردةيــة
 َى، بةثَيى كؤمةَلاوةن ثَيداويستى تايبةت كردؤتةوةثةروةردةش بةِرَيوبةرايةتييةكى تايبةتى بةخوَيندنى خ

، بـةثَيى ئـةو   ةن ثَيداويسـتى تايبـةت  ، ياسـاي مـاف و ئيمتيـازات خـاو    ا لةوةش ياساي وةزارةتى ثـةروةردة ياس
ن لـة  ثَيويستة مندااَلنى خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت بـَي بـةش نـةكريَ       ،انة و جاِرنامةى مافى مرؤظبةَلطةنام

ــذة وةكــو ثَيويســت اليــان    ثرؤســةى ثــةروةردة و خوَينــدن  ، بــةاَلم دةبيــنني لــة مةيــدانى ثراكتيكــا ئــةم توَي
يا ئَيـوة بةرنامـةتان ضـيية بـؤ     ، ئاَيت لة شوَينَيك بؤ شوَينَيكى ترلَينةكراوةتةوةو وةرناطريَين جياوازى ئةكر

، بةتن بـة خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت    ئةمة؟ لة هةرَيمى كوردستان ضةند ثةنانطاو قوتاخبانةيةك هةية تاي
ةتى كار ، ئةمانة سةر بة وةزارنابينايان ، ئاوات بؤ بريكؤاَلن ، ِرووناكى بؤوانة ثةنانطاى هيوا بؤ نابيستانلة
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ــةتني  ــارى كؤمةاَلي ــةى كؤمةاَليــ    ، بةو كاروب ــو ليذن ــة وةك ــتى ئَيم ــردووة  ِراس ــان ك ــوومنان بؤي ، ةتى بةدواداض
، ركـردن ئـةركى وةزارةتـى ثةروةردةيـة    سةردامنان كردوون كَيشـةو طرفتيـان زؤرة ، ثرؤسـةى ثـةروةردةو فيَ    

ــةو      ــة طرفـــت لـــة جَيبةجَينـــةكردنى ئـ ــارى كؤمةاَليـــةتني كـــة بؤتـ ــةوةزارةتى كاروبـ بـــةاَلم ئةمـــة ســـةر بـ
، ضـونكة ئـةوان   ى كة هةيانة لةمةسةلةى مـيالك، مامؤسـتا، مةنهـة ، ديـاريكردنى مةنهةجـدا     يانةثَيداويست

، ئايـا وةزارةتـى ثـةروةردة كـةى     يان هةيـة لـة تةحديـدكردنى مةنهـةجا    ثَيداويستى تايبةتن خسوسيةتى خؤ
رَينـة سـةر   ديارة ثَيشـرتيش هـةوَلَيكى وا درا ئـةم ثةنانطايانـة خب     ،خؤى دةكاتة خاوةنيان؟ بةهيواى ئةوةين

بـةاَلم ئـةوةى    ،بؤ ئةوةى بـة ِراسـتةوخؤ ضارةسـةرى كَيشـةو كـةم و كوِريـةكانيان بكـا و        ،وةزارةتى ثةروةردة
طرنطة لَيرةيا ئةم ستافانةى كة لةم ثةنانطايانةدان بةستاف و بـة ميالكـةوة نـةقل بكرَينـة سـةر وةزارةتـى       

، يةكَى لةو كَيشـانةى تـر كـة    ئةوَى ئةو ثةنانطايانة تايبةتى ، ضونكة ئةوان ِراهَينراون و مامةَلةىثةروةردة
ئَيستا نازامن ثةنانطايةكى بةريتانية بؤ تـةعادولكردنى   ،ئةوةى جةنابت باست كرد ،مامؤستاكانيان بَيبةشن

، نني شةهادةى بةكالؤريؤس كة مامؤستاكانى ئةمان بَي بةش ئةبن لة كاتَيكدا كةسةر بة وةزارةتى ثةروةردة
، لةطـةَل ثرؤسـةى ثـةروةردةيا بـِروات    ستة ئاسـتى خوَينـدن لـة خوَيندنطةكةيانـدا وةكـو ثَيويسـت       بؤية ثَيوي

يــةكَى لــةو طرفتانــةى تــر كــة هةيانــة مامؤســتا و ِراهَينــةر و سةرثةريشــتيارة ، ئايــا بةرنامــةتان ضــيية كــة  
بـؤ ثـةروةردةى تايبـةت     ( هةزار مامؤستا بة طرَيبةست دادةمةزرَينن؟ ئايـا 6000لةكاتَيكدا باستان لةوة كرد )

 ،هاتنة ثَيشـةوة  دابةرنامةتان هةية؟ ئةضمة سةر تةوةرَيكى تر ئةويش لةسةر ئةو طؤِرانكاريانةى لةو دوايي
ــؤك؟ د      ــة ده ــاواى لَيهــاتووة ل ــؤ ئ ــةروةردة ب ــةى ث ــة ثِرؤس ــةم ك ــامن ئةك ــةموو هاوِرَيك ــتيوانى ه ــن ثش ــوو م ةب

وايــة لــةنَيوان هــةموو شــارةكان كــة نــاكِرَى منــااَلنى ، دةبووايــة هاوســةنطى هةبوبةرمانةيـةكى تــر هةبووايــة 
، بـةاَلم يـةك لـةو طرفتانـةى تـريش كـة هةيـة لـة         بـةش بوونايـة لـة ثِرؤسـةى ثـةروةردة     ثارَيزطاى دهؤك بَي

، لـة ضـةند ناوضـةيةكى تـر ئـاوارةبوون     ئةجنامى ئةو طؤِراكاريانةى كة ِروويدا لة شنطال و زومار و تلكَيف و 
شـَيكيان  دن هةَلكةنران، ئةم منااَلنة بةون مناَلةكانيش بةهةمان شَيوة لة ثِرؤسةى خوَينخَيزانةكان ئاوارةبو

، يةعنى فرسـةتيان بـؤ نةِرةخسـا بـةهؤى ئـةو      كيان دةورى دووةميان نةداوةتةوةيان ئةو خوَيندكارانة بةشَي
ــةوتو  ــى ك ــة تَي ــة )ونوةزعــةى ك ــة ِرَيــ 16/8، ل ــتَيكم ل ــةرؤكايةتى ثةرلة ي( ياداش ــةِرَيز س ــتةى ب ــةوة ئاِراس مان

بكـرَى، بـةاَلم وةاَلمـم    بؤ ئةوةى كة ضارةسةرَيك بؤ خو  دووةمـى ئـةو خوَينـدكارة ئاوارانـة      ،جةنابتان كرد
، ئَيســتاش مــانطَيط زيــاترة ثِرؤســةى خوَينــدن لــة هــةرَيم دةســتى ثَيكــردووة منــااَلنى خَيزانــة    وةرنــةطرت

، ذمارةيـةكى زؤر لـةو   ثِرؤسـةى ثـةروةردةو فَيركـردن    ن لـة ئاوارةكان بةهةمان شَيوةى منااَلنى دهؤك بَيبةش
ــاواى ك   ــةورؤز لــة ِرؤذئ ــة كــةمثى ن ــتةجَين مندااَلنــةى شــةنطال ل ــةو كةمثانــةدا نيش ، ئــةوةى كــة وردســتان ل

، وتاخبانةيةكيشيان بؤ كردوونةتـةوة ، قةداية( منداَل لةو كةمث1500ئامارَيكمان بةدةست طةيشتووة نزيكةى )
و كؤمةَلَى شتيان هةيـة كـة ِرةنطـة وةكـو ثَيويسـت       يةفتى كتَيب و دةفتةر و قرتاسيةبةاَلم ئةوةى طرفتة طر
، بـةاَلم وةكـو ثَيويسـت نييـة و بـةهاناى ئـةو       ةو ئيدارةيـة ئةطـةر ضـى خزمـةتكراون    نةيانتوانى بَى لـةوَى ئـ  

اســى ، امنــة خــان ببةرثرســبكات يمندااَلنــةوة ثَيويســتة وةزارةتــى ثــةروةردةى حكومــةتى هــةرَيم خــؤى ليـَـ 
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ئاماريَِكى كرد ئةو منااَلنةى كة وازيان لة خوَيندن هَيناوة ، بةِراستى ئةمة دياردةيةكى زؤر مةترسيدارة كة 
منــداَل وازى لــة خوَينــدن هَينــاوة، ئةمــة تــةنها    (50585بــةثَيي ِراطةينــدراوى خؤتــان وةزارةتــى ثــةروةردة ) 

بـة تونـدو   هيـوادارين قـانونى تـةعليمى زؤر     ، ئةى ئةوانةى هةر نةضوونةتة بـةر خوَينـدن؟ بؤيـة   وازهَينان
، امانى ثةرلةمانى كوردستان كرديـان ، ناضمةوة سةر هةندَى ثرسيار كة بةِرَيزان ئةندتؤَلى جَيبةجَى بكريَِت

، ديارة خَيزانـة كوردييـةكان لـة ناوضـة     دةرةوةى هةرَيمبةاَلم خوَيندنى كوردى لة ناوضة كوردستانييةكانى 
بضــنة بــةر ثِرؤســةى ر ئــةوةى زؤر تينــووى كوردايــةتى و ئــةوةن كــة منداَلــةكانيان  لةبــة ،كوردســتانييةكان

، كردنـةوةى  ةهةيـة لةمةسـةلةى بينـاى قوتاخبانـة    ، بـةاَلم لةوناوضـانةش طرفتـى زؤر طةور   خوَيندنى كـوردى 
 ،ننقوتاخبانة ، ميالك ئةمانة كة يةكَيك لة كَيشة هةرة سةرةكيةكانيش ئةوةية كة ثِرؤطرامى ئَيمـة ئـةخويَ  

، ئايا وةكو وةزارةتى ثةروةردة ضؤن ئةم دا جَيبةجَى ئةكةنايان بةسةردبةاَلم سيستةمى تاقيكردنةوةى بةغ
كَيشةية ضارةسةر ئةكةن؟ لةكاتَيكدا كة بؤتة هؤى دابةزاندنى ئاستى دةرةجـةيان نـاَلَيم ئاسـتى عيلمييـان ،     

، لَيرة خوَيندنى كـوردى لـة   ش وةرنةطريَيننى حكومةتى هةرَيميكة بؤتة هؤى ئةوةى لة زانكؤ و ثةنانطةكا
، بِريارتـان داوة بـؤ   بةِرَيزتان ضارةسةرى بكةنناوضة كوردستانييةكان لة ثاشةكشةداية بة هيواى ئةوةى كة 

واتـة وةاَلمـى ِراسـت خوَينـدكار هـةَلى بـذَيرَى كـة ئةمـة          ،طؤِرينى سيستةمى تاقيكردنةوةكان بة هةَلبـذاردن 
، بةاَلم ئايا زمينةتان بؤ خؤش كردووة بؤ طؤِرينى ثِرؤطـرام  يةو دةستتان خؤشبَىى سةردةمييانةسيستةمَيك

 و شَيوازى وانة وتنةوة؟ زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، خاتوو سهام عمر فةرموو.زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سهام عمر قادر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
، ِرةوشا خاندنَى ةوشا قوتابيا ثارَيزطةها دهؤكَى، ِرن جةنابى وةزير ثَيشكةش كرينةرَيسةبارةت هةردوو تةو

بةِراستى هةردوو ِراثؤرتا دياِرؤك تايبةت ِرةوشا خاندَى ديارة طةلةك طرفت هةين لَي حةز كةم دةست ثَيكَى 
، ئـةز نـابينم بَيـذين    وكـة زطـةها دهـؤكَى زؤر ئـاَلؤزة نو   ئاماذة بهةندىَ  بكةم كو ِرةوشـا قوتابَيـت مـة لـة ثاريَ    

ئينجــازةك بــؤ هــةرَيمَى كوردســتانَى دوو ثارَيزطــا دةوام بكــةن و ثارَيزطةهــةكا ثــِر هــةمى شــةلةل و خةلــةل  
ــةندة بةرثرســيارةتيية ئــةظَى ناكةظي    ــةبينت ئةظــة هــةنَي ذي هةرض ــت  ثِرؤســة خانــدنَى تَيداه تــة ســةر ملَي

َى وةزيرى ثةروةردة خوب خودانَى قوتابيان دانينت خوب ، لَي ئةز بَيذم ثَي تظيية جةنابوةزارةتا ثةروةردَى
حمامية قوتابيا داي بةتايبةت لة ثارَيزطةها دهؤكَى ئةطةر ضارةسةريا قوتابيا ثارَيزطةها دهـؤكَى هاتـة كـرن    

، ذبـةر هةنـدَى ذى دانيشـتنا مـة ل ليذنـة ثـةروةردةدا كـو        ئاوارةين ذى ثالنئةكيد ثالن هةبينت بؤ قوتابى 
زيرا ثةروةردةيَى ئامادةبوو مـة داخـاز ذ كـرد كـو   ثـالن هةيـة ئةطـةر كـةمث نةهَينـة دوماهيـك           بةِرَيز وة

ئينان داخازى وى ئةظة بوو مة   ثالنَى دى نينة ئايا هةوة   ثالن هةية كا هني بؤ مة بَيذن ذبةر هةنـدَى  
ــة ل ثاريَ       ــذم م ــةم و بَي ــةروةردة بك ــرَى ث ــتةى وةزي ــةدا ئاِراس ــةم ئةظرؤك ــةز حةزك ــؤكَى ذى  ذى ئ ــةها ده زط
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طةهانديية ئيدارا ثارَيزطـةها دهـؤكَى كـو فيعلـةن مـة بـةديال لظـَى ضـةندة هـةنَيت هـةين طةلـةك ثسـثؤر و             
ــةكى           ــا بةديل ــؤ ديتن ــة ب ــةل م ــة دط ــدار بووين ــؤكَى ذى بةش ــةها ده ــة ؤرا ثارَيزط ــتا و خ ــارةزا و مامؤس ش

ي عـةرز كـرد ئَيكـيش كـو وان ئـةظ      ضارةسةريا بـؤ ظـَى كَيشـا هـةنَى ذبـةر هةنـدَى مـة طةلـةك ذى ضارةسـةر         
ئاوارانة بضنة قةلعا نزاركَى ل ثارَيزطةها دهؤكَى ضةندَين مةخازنا دائرية خالينة ضن دةم و دةست جـَي بـؤ   

كَى هةنـدةك ثَيـزانني   بَيتة دابني كرن ئةظ ئاوارا تايبةت ئةظة قوتاخباناظة ضنة ئةظان جَيت هةنَى ديسان وة
ةر بارَيـت  % هاتينـة ئةجنامـدان و ذبـ   80َين حكومةتا هـةرَيمَى ئاظـاهى حـةتا    ، ضةندين ثِرَؤذةيطةهشتينة مة

% ئةظة مسؤطةرى بؤمةية هاتني هاتبنـة ئـةجنام دان كةواتـة    80، كةواتة ئةطةر ِرَيذةي دارايي هاتينة ِراطرتن
ى هةنة جَيهَى ذيانَى دَيلَى هةبينت ،   جداي هةية ئةطةر بضنة ظان جهَى ب طشتى كو هةر سةر ظة حكومةت

يــان قوتاخبانةظــةبن؟ ضــونكة بةرذةوةنــدة دةخــوازينت هةنــدَى كــو ئــةظ قوتابَيــت مــة بضــنة قوتاخبانــا خــؤ   
ئةظرؤكـة و وةكـو    بةردةوامى بدةنة خاندنا خؤ ثرؤسـةيا خانـدنَى ، سـةرةِراى وان كَيشـةو طرفتـا و قـةيرانا      

ن وةرة ئةظان طرفتـا هـةتا دَى   يية سةر م، ثةروةردة لسةر ئاستَى هةرَيمَى تَيدا ئةظ كَيشة هةنيذيا هاتبنيات
رت لَيكــةتن و ثالنــا ثــةروةردَى حــةتا ضــوار ســااَل بهــَينت و هةرضــةندة ضــةندين ظــان ضــار ســااَل ضــووى    قــول

، ذبةر هةندَى ئـةز داخـازا دكـةم    خةلةال مةزن هةبينت ناطةهيتة مةبةستا خؤ بينت ئةظ ثالنا هةنى ذى دَى
ةنة كـو  ، هةروةسـا ئـةو ذيـك دطـةل خَوشـلالَ     ةندة هةنَى بكاتة خودانخو لظَى ضجةنابى وةزيرى ثةروةردة 

ةنَى بطةهيننـة ئةجنومـةنى   جةنابَى وةزيرَى هةرَيمَى بؤ كاروبارَى ثةرلةمانَى ظَيرة ئامادةية ئـةظ ضـةندة هـ   
، ئـةظ ثـالن و ئـةظ ثـةنطاظَى     خؤبكةنة خودانَى ظـَى قةزيـة هـةنىَ   ، ئةجنومةنى وةزيران ب هةمى ظة وةزيران

هنـدة تنـَى ئةظـةش     ، نة لة ئاستَى هةندَينة كو ئـةم بَيـذين   ذ من ظة نة لة ئاسيَت ثَيتظينةَيتينة هاظَينتهاظ
ل مـن وةرة   ، بةَلكو ثرت ذ تَينت ضنكى ديظ ئامار و زانيارى طةهشتينة مة ئةظة هاتيية كرنحكومةتَى تَينت

ن لـَي نَيرينـةكا باشـرت بـؤ     خـازي دكـةي  ، ذبـةر هةنـدَى ذى ئـةم وةكـو ثةرلـةمانتار دا     خةم ساريية تَيـدا هـةى  
، ئةظــة ســةِرةراى ئــةوى ضــةندةهةنَى ئــةز ثشــتةظانيا لــة ئاخافتنَيــت امنــة خــانَى دكــةم هةروةســا    هــةبينت

دين ئاخافتنَيت دكتؤر شَيركؤ حةمـة امـني و كـاك علـى محـة صـاحل و هةروةسـا كـاك طـؤران ئـازاد دَى ضـةن           
نكى ئـةزيا ئامـادة   و بةِرَيزَين دى ئةز نزامن   هاتة طـوتن ضـ  ، دكتؤرة شرين كبابةت و طرفنت ثةروةردَى داو

، ديسان من دظَينت سةر هةندةك طرفنت قوتاخبانةو مامؤستا ئامـاذة بةهةنـدةك خـااَل بـدةم و     نةبووم لظَيرَى
ئةمانةت ئـةظ طـرفنت طةهيشـتينة مـة نووكـة عـةرزى جـةنابى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانَى دكـةم بـة حـزورى             

 وةردَى كو بة رِ َيطا سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةظ ثرسيار و طرفتَيـت هةنـة يـان تَيبينيـت    جةنابى وةزيرى ثةر
، بؤمنوونة مامؤستا سنوورا ثارَيزطةها دهـؤكَى ثـارةى ئيفادَيـت كـؤنرتؤَلَى     هةنَى دطةهنة وةزيرَيت ثةروةردة

ها سـلَيمانى و ئيـدارة   ، خـوال دووَى هةرضـةندة ثارَيزطـة   ينة ئى ثـؤال دوازدةيـَى خـوال ئَيـك    وةزارى وةرنةطرت
طةرميان يَيت وةرطرتينة ثارات خؤ َ  ئةظة نةوةرطرتينة نزيكةى )دووسةدو ثَينجا و حـةوت( مامؤسـتاَينة   

نة و هَيشتا بـؤ نةهاتييـة   ئةظ مامؤستايت لسةر حسَيبا خؤيَى ضوينة ئوتَيال هةروةسا مةسرةفا هاتوضؤ كري
تيَى موافةقـة بـؤ ئةمـة ئينـاى َ  سـيولةنييةو ئةظـة ئـةم        ، ِرَيظةبةريا طشتى ثةروةردة دهؤكـا طـو  خةرجكرن
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نابينني ئةظة مامؤستا لظَى ضةندة ذى خؤ بطرينت بؤضى بؤ ثارَيزطةهةكى هةية؟ بؤ ئيدارةيةكى هةية؟ بؤ 
ثارَيزطةها دهؤكَى نينـة؟ ديسـان ئـةز ثَيشـنيارةكا دى هاتيـة بةردةسـتَى مـن و وةكـو طرفتـة ل ديـظ ياسـاى            

( نوَينـةرَى يـةكَيتيَى مامؤسـتايَى كوردسـتانَى ثَيتظيـة      20( مـاددة ) 5َي كوردستانَى بةشَى )يةكَيتية مامؤستاي
، َ  بِريـار ئةظرؤكـة هاتييـة دان كـو نوَينـةرَى      ظةكؤليندا سةركَيشةَين ثـةروةردىَ ئةندام بينت دهةمى ليذنة 

، ئةم دبيـنني  ئةظان ليذنة هةنَىاتيية الدانيش ئَيكَيتيا مامؤستا حةقنينة بهَينت طةل ظان ليذنة نووكةيَى ه
كو ئَيكَيتيا مامؤستايَى نوَينةرايةتيية مامؤسـتايَى دكـاتن لسـةر ئاسـتَى هـةر ثارَيزطاهـةكَى ثَيتظييـة ئـةوذى         
نوَينةر هةبينت و ئةز حةزدكةم بةِرَيز وةزيرى ثةروةردَى ديظ ضوونَى بؤ ظَى ضـةندةهةنَى بكـةتن و لَيظـة    

، ئةظة ئةركَى ئَيكَيتيـا  مؤستايَى ئةظ ضةندةهةنَى ناضبينتياسايَي ئَيكَيتيا ما بن ذى ظَى بِريارَى ضونكة ديظ
الى  مامؤســتاية ثَيتظييــة ئــةو ظــى ئــةركى ِرابــن و ئــةو دَى ضــاظدَيربن ســةر ضارةســةركرنا ئــةظان كَيشــةش  

ييـة هـزرَى   ، ديسان سةبارةت بة دامةزراندنا مامؤستا كو دَي طرَيبةست دهَينة دامةزراندن ثَيتظثةروةردَيظة
، هةروةسا بؤضى ئةز ظى ضةندها هةنَيت ثارَيزطةها دهؤكَى زَيدةتر بينت لوَى ضةندَى بهَيتة كرن كو ِرَيذةيا

، ذبةر هةندَى ذى ثَيتظيية وةزارةتا ثةروةردة يا قوتابى ئاوارة ذى ضارةسةركةينبيذم ضونكى ئةم دَى كَيشة
ئةوة هةنَى بال بةرضـاظ بهَيتـةوةرطرتن بـةرى كـو ئـةظ       زةرورة ضةندَى بكةتن ثَيتظى ثرت ميالكى هةبينت و

، هةروةسـا كَيشـةيةكا دى هةيـة زَيـدةتر ذ     ثارَيزطةهَين هةرَيما كوردستانَىِرَيذة تةنَى بهَينة دابةشكرن سةر 
سةد مامؤستاية ظةدطرينت ئةو ذى بِريارةكى لسةر ئاستَى ثةروةردة طشتيا دهؤكيا هاتةدان كو ل ثارَيزطـةها  

، ؤذهــةالت بضــيتة ثــةروةردة ِرؤذئاظــا نابيــت مامؤســتايَى هــةَلطرى بِروانامــة دبلــؤمَى ذ ثــةروةردا رِ  دهــؤكَى 
بنظيسن و ديظ ضـوون بـؤ   بةروظاذى دروستة ذ ِرؤذئاظا بضيتة ِرؤذهةالت حةز دكةم ئةظة لدةظ خؤ تَيبينية 

تر ئاظاهى لَي ثةيدادبن و ِرَيذةيا ، ديسان سةرةِراى وَى ضةندَى كو سنوورَى ثةروةردا ِرؤذئاظا زَيدةبهَيتة كرن
، هةروةســا ئــةظ هاوكَيشــة هاظســةنطى بــؤ هــةبينت قوتابيــان و دانيشــتيا ثــرت  لَيتــَينت و ئةظــة ذى ثَيتظييــة   

كَيشةيةكا دى هةي حةزكةم ديظ ضـوون بـؤ بهَيتـة كـرن ثـارَى ِرَيكـَى بؤمنوونـة مامؤسـتا ذ بـاذَيرَى بضـيتة           
، ئةظ مامؤسـتايَي هةنـة كرَييـا سـةيارَى نزيكـى      ينار بؤ تَينة خةرجكرن( هةزار د60000طوندةكى دةوام بكا )

ددةتن، كةواتة مامؤستا ذ بةريكا خؤ حةقَى رَيكى ددةتن هةر ضـةندة ئـةظ خـةر      ( هةزار دينار ثرت110000)
كرنــة ل ســةر وةزارةتــا ثــةروةردَى دكــةظينت، مــة ضــةندين كَيشــة و طرفتَيــت دى يَيــت هــةين بــةَ  ب            

كَيشـَيت   ة كؤ جةنابَى وةزيرَى ثةروةردَى يَى هةظكارة دطةل ليـذنا ثةرلـةمانى، ئـةم دَى طةلـةك    خوشلاالنةظ
دى هــَيلني، ضــونكى مــة دانيشــنت دطــةل ئَيــك دا يَيــت هــةين خوشــلاليظة كــا ضــةوا ئــةظرو مــة ثَيشــوازى ل  

 كةين. جةنابَى وى كرية ئةوى ذى ثَيشوازيا مَيهظانداريا مة ل ليذنَى يا كرى ئةم سوثاسيَى د
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كاك عبدالرمحن فةرموو.
 رضا:بةرَيز عبدالرمحن علي 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ثشــتيواني لةســةرجةم ئــةو    ،ســةرةتا بــةخَير هــاتين جــةنابي وةزيــري ثــةروةردةو هاوِرَييــاني دةكــةم و       
قسةكان حةز ناكةم دووبارةي بكةمـةوة   ،ؤ مسَيليان كردهاورَييانةم ئةكةم كة باسي طرفتةكاني دهؤك و زاخ

 مــن هيــوادارم كــار بــةو  ،ئــةوةي كــة ثَيويســتة بيَلَيمــةوة وةزارةتــي ثــةروةدة بــؤ خــؤي رؤذمَيرَيكــي دانــاوة   
%( 100لةرَيي راطةياندنةكانةوة داوا لـة قوتاخبانـةكان بكـات كـة ثةيوةسـت بـن لـة )        ،رؤذمَيرةي خؤي بكات و

ئةطةر ثشيوييةك دروست بوو هيض عيالقةي بةثةروةردةكانةوة  ،خؤيان دياريان كردووةبةو رؤذمَيرةي كة 
 ثَيكي سـاَلي نـوَيي خوَينـدن كـة لـة     نـدن وفَيـر كردنـةوة نـةبَيت، دةسـت     نةبوو ياخود بة بواري ثرؤسةي خوَي

 وية من خؤم تَيبينيم هةية لةسةر ئةمة لةبةر ضةند خاَلَيك . (10/9)
ةزانني لةهةرَيمي كوردستاندا هَيشتا ثلةي طةرما بةرزة وة زؤرينةي هةرة وةهةموومان ئ (10/9)لة  .1

نابَيـــت تـــا  تثبياااتزؤري قوتاخبانـــةو خوَينـــدنطاكان ئـــامَيري فَينكـــةرةوةيان نييـــة وة دةوامـــيش 
وة ئيمتيلـاني  ( 9/9)ماوةيةكي ثَي ئةضـَيت، ئةمـة جطـة لـةوةي كـة ماوةيـةكي ثـَي ئةضـَيت وة كـة         

(وة تـؤ ئيمتيلانـت تـةواو بـَي     9/9ت يـةعين نـاكرَي، لـةدونيا نـةبووة لـة)      وةرزي دووةم تةواو ئةبَي
(دةوام ببَيتةوة، دةرةجة ضؤن ئةدةيتة قوتابي وة كؤمـةَلَيك طرفـت دروسـت دةبـَي لـةو       10/9وةلة) 

(بةشــَيكي زؤري مةنهــةجي يــاخود ثرؤطرامــي خوَينــدن تــةواو   15/4جطــة لــةوةي كــة لــة)  حاَلةتــة
دةيان منوونةم هةية كـة حاَلـةتي وا هةيـة، بؤيـة باشـرتين      م لة كارةكةيام ، ئةمة من بةخؤدةكرَيت

اشـرتين كـات و   (رةنطـة ب 1/10كات بة بِرواي من وةزارةت خؤي بريي لَي بكاتةوة بـؤ سـاَلاني ئاينـدة)    
 .طوجناوترين كات بَي

جةنابت باست ئَيمة بةثَيي ئةو ئامارةي  ،لةرَيكخستين ميالكاتا بةرَيزان جةنابي وةزيري ثةروةردة .2
كــرد مليَؤنَيــك و حةوســةت هــةزار قوتــابي و خوَينــدكارمان هةيــة كــة ئةطــةر دابةشــي كــةين           

( قوتـابي  15(قوتـابي يـاخود )  14سـتايةك ) ؤ(هةزار مامَوستامان هةيـة ثَيموابَيـت هـةر مام   119بةسةر)
دابـةش   خسـتين ميالكاتـا هةيـة وة خـراب    َيموابَيت كَيشة لة مةسـةلةي رَيك دةكةوَيت كة ئةمة ثبةر

هـةم بـة ثَيـي ناوضـةكان، يـةعين مـن دةيـان منوونـةم          ،ستايان هةم بـةثَيي ميالكـات و  ؤكردني مام
رةنطــة ثَيــنج مامَوســتاي ئينطليــزي تَيــدا بَيــت وة، رةنطــة قوتاخبانةكــةي    اليةكــة قوتاخبانــة هةيــة

ةروةردةيية ستايةكي  ئينطليزي تَيدا نةبَيت كة ئةمة زياتر كاري سةرثةرشتياراني ثؤتةنيشيت مام
يةكَيك لة طرفتةكاني تر ئةوةية رةنطة لة شـارة طةورةكانـدا بـة تايبـةت لةهـةولَيرو سـلَيماني و       ، و

دهؤك كة كَيشةي كةمي ميالك لة خوَيندنطاو قوتاخبانةكاندا نةبَيت ئةم كَيشةية زياتر يان، قةزاو 
بؤ وةزيري ثةروةردة ئةطةر ناحية و شوَينة دوورة دةستةكاني طرتؤتةوة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم 

ــةم دةرماَلــ        ــتا ئ ــة مامَوس ــة كةئةدرَيت ــوطرايف هةي ــةكي ج ــة دةرماَلةي ــت، ئَيم ــد وةريبطرَي ــة هةن ة ب
يست هةزار، ناحية برَيكي تـر و  جوطرافيية، لةراستيدا بة ثَيي ناوضة دياريكراوة بؤ منوونة قةزا ب

ان قةزايةك رةنطة سـَي كيلـؤ مـةتر لـة     هةزار دانراوة، يةعين ناكرَيت ناحيةيةك ي( 60) دَيكانيشال
( 150) مةركةزي حمافةزةوة دوور نـةبَيت كـة هـةمان دةرماَلـةي ثـَي بـدرَيت و، مامَوسـتايةكيش كـة        
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ثَي بدرَي، لةبـةر ئـةوة دةكرَيـت     يكيلؤ مةتر لة مةركةزي حمافةزةكةوة دوور بَيت هةمان دةرماَلة
بكرَيـت   ، بري كيلؤ مةتر يا رَيذةي كيلؤ مةترةي جوطرافيا حيساب بؤ كيلؤ مةتر بكرَيتبؤ دةرماَل

دةسـتةكان ضارةسـةر    ،بة قياسي، كة ئةمة ثَيم وا بَيت بِرَيك لة كَيشةي مامَوستاياني ناوضة دوورة
شتَيكي كة تايبةتـة مةنهـة  و طؤرانكاريـةكان ديـارة بـة داخـةوة ئـةَلَيم مامؤسـتا زؤر جـار           ،دةكات

دَيـت، بـؤ منوونــة    دائـة وانانـةي كـة طؤِرانكاريــان بةسـةر    بــةت بةتاي ،ئامـادة ناكرَيـت بـؤ بابةتـةكان    
خولَيـك دةبينَيـت بـةم     ،عةرةبي ثـؤلي نؤمـان هةيـة  كـة مامؤسـتا تـةنها حةفتةيـةكي بـؤ دانـراوة         

كـة بـة حةفتةيـة     ،انكـاري تَيـدا كـراوة   حةفتةية دةبَيت شارةزا بكرَي لةو مةنهةجة تازةيـة كـة طؤرِ  
ثؤلي يةكي بنةِرةتي  يو بَي وانَيت ئةوة بكات، ياخود كوردي ئةلفثَيم وانيية هيض مامَوستايةك بت

انكـاري لـة ثيتـةكاني ئـةلف وبـَي      ئةمـةش بـؤ خـؤي طرفتـة وة طؤرِ     ،ئةميش ثَينج رؤذي بؤ دانراوة
ئيـدارةي ئامادةييـةكان بةتـةواوي     ،ئةمةش بؤ خؤي كَيشةيةكي ترة هيـوادارم بـة هةنـد وةربطـرييَ    

ةند هؤكارَيك سيستةمي خوَيندةكة وة منرة حيساب كردن بؤ ثـؤلي دة  سةريان لَي شَيواية لةبةر ض
 ،و يازدة مةسةلةي عبور، مةسةلةي سجلي قةيدي عام، بة داخةوة واي لَيهـاتووة طرييـان خـواردووة   

بَي قةتاخبانة يا خوَيندنطا هةية منرةي لة تؤماري منرةكاندا دانةناوة، لةبةر  طةَلهةتا ئَيستاشي لة
هةية، بؤ منوونة قوتابيةكي ثؤلي يـازدة، يـا ثـؤلي دة لـة كيميـا كـةوتووة بـة عبـور         ئةوةي كَيشةي 

ضؤتة ثؤلي دوانزة لة ثؤلي دوانزة دةرضووة، بةَلام كة دةرضووة نابَيت بضـَيتة جاميعـة يـان زانكـؤ     
يان ثةنانطاكان لةبةر ئةوةي عبورَيكي هةية لـة ثـؤلي دة، يـاخود يـازدة بؤيـة دةكـرَي عيالجَيكـي        

 .     كة شيت لةو جؤرة بةراسيت ناكرَيتبكرَي  ئةمة

ــة بِروانَيــت         .3 ــةنابي وةزيــر بــة طرنطييــةوة لةم ــالَيكي تــر ثــَيم خؤشــة ج ئــةويش مةســةلةي   ،خ
( سـاَلة  18ديارة ئةوةندةي من ئاطادار مب وة بةحوكمي ئـةوةي نزيكـي )   ،طواستنةوةي مامؤستاياناية

دةكرَيت، بة تايبـةتي ناوضـة دوورة    دامامؤستايانزؤرترين طةندةَلي و نا عةدالةتي لة طواستنةوةي 
ــةك شــت بــة منوونــة دةهَينمــةوة   ،دةســتةكان ــي    ،مــن تــةنها ي ــازامن لــة   ياســايةكي وةزارةت مــن ن

دواي ئـةوةي مؤَلـةتي منـاَل بوونةكــةي     سـتايةكي ئـافرةت  ؤكـراوة ئةطـةر مام   ثـةروةردة ئـةوة بـاس   
 ئيدارةي قوتاخبانةكةيان سةر ثشك كردووة يعين ،تةواو بوو دوور خبرَيتةوة لة مةكتةبةكةي خؤي

خبانةيـةكي ديكــة، بـري لــةوة نةكراوةتـةوة ئــةم    ِريتــةوة يـان نــةقلي ئةكـةي بــؤ قوتا  لـةوةي وةريوةط 
مامؤستا بةرَيزة، رةنطة خانوويةكي طرتيَب لة نزيك قوتاخبانةكةي خؤي تؤ بـة   ياسـايةك كاتَيـك    

ــاَلي دوو     ــؤي س ــةي خ ــة قوتاخبانةك ــا ب ــدي دةك ــةي    ثةيوةن ــةي رةوان ــؤ قوتاخبانةك ــةوة ب ــة هات ةم ك
دونيـايَي كَيشـةو طرفـت     ،طةِرةطَيكي دةكةي كة رةنطة دةيان كيلؤ مةتر لة ماَلةكةي خـؤي دوور بـيَ  
 .بؤ ئةم مامَوستاية دروست بَي، بؤية دةكرَيت بة وردي بري لةوة بكرَيتةوة

َوسـتايةك مؤَلـةتي دايكايـةتي    شتَيكي تـر كـة ثـَيم خؤشـة باسـي بكـةم ئـةويش ئةوةيـة كاتَيـك كـة مام           
ي ئةكاتـةوة، دةضـن ئـةم سـاَلةي كـة      ئـةو مامَوسـتاية ثـرِ    لة كاتَيكدا كة فـؤرمي طواسـتنةوة   وةرئةطرَيت
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مؤَلةتي دايكايةتي وةرطرتووة بة خزمةت بؤي هةذمار ناكةن، كة ئةمة طرفتـةكي طةورةيـة، ئةطـةر بـة     
، ئةطــةر نيشــة بــؤ مووضــةي ار ناكرَيــتلــة فؤرمةكــةيا بــؤي هــةذمخزمــةت بــؤي هــةذمار ئــةكرَيت بــؤ 

يـان يـةك طـرفيت ديكـة لـة       ،ئةدةييَت، كَيشةكة لةوة داية دةكرَيت بة وردةكاريةوة قسةي لةسةر بكرَيت
ثةروةردةكان بة تايبـةت ثـةروةردةي ناوضـةي قـةزاو ناحيـةكان بـة خواسـيت خؤيـان          ،طواستنةوة هةية

َيك بووة ضوار، يةعين جاري وا هةية ناحية شـةش  ساَل  سَي خاَل يان دياري كردووة، دَي هةية ساَليخاَل
بةراسـيت لةبـةر ئـةوة ئـةكرَيت حيسـابي       ،خاَل بووة ئَيستا بوويتة دوو خاَل، ئةمة هيض ثَيوةرَيك نييـة 

كيلؤ مةترو دووري ناوضـةكة بكرَيـت، نـةك ثـةروةردةكان بـة خواسـيت خؤيـان رةقـةم دابنـَين بـؤ ئـةو            
 ،ي قوتاخبانة بنةِرةتيةكان كة بريتية لة سَي بازطة لـة يـةك بـؤ نـؤ هةيـة     شتَيكي تر سيستةم ،حاَلةتانة

كاري ثَيبكرَيــت يــان هةَلبوةشــَيندرَيتةوة، ضــونكة زؤرَيــك لــة سيســتةمة بــة بــِرواي مــن يــان تــةواو ئــةم
قوتاخبانةكان ئَيستا لة يةكةوة بؤ نـؤن وة زؤرَيكـي تـريش لةوانـة يـةك بـؤ شـةش زائيـدةن حـةوت بـؤ           

وةزارةتي ثةروةردة، جةنابي وةزير، ئةمة يةكاليي بكةنةوة، ضونكة ئةوةندةي من ديقةمت نؤية، تكاية 
داوة رةنطة زؤر قوتاخبانة كة  بؤ خؤيان بة دَلي هةندَيك ثةروةردة و بةرَيوةبةري ثةروةردة نيية بضن 

نؤيـة   بيكةن لة يةك بؤ نؤ هةندَيكي تريش هةر لةطةَل ئةوة دا هةية بؤ شةش هةندَيكيش حـةوت بـؤ  
هَينمةوة ديارة ساَلاني ثَيش ئَيستا من ، من يةك منوونة ئةداناني بةرَيوةبةر باسيان كرد ئةو هاورَييانة

تـاقي كردنـةوة بةرَيوةبـةرو يـاخود ياريـدةدةري بةرَيوةبـةرةكان دابنـَين، لـة          ،ا بـووم دخؤم لـة كارةكةيـ  
ئَيسـتا ضـاوةِرَين بيكـةن بـة      ،هَينـاوة  كة تاقيكردنةوة كراوة كة مامؤستا بةرزترين دةرةجةيدا سلَيماني

مــةعاون نــةك بةرَيوةبــةر كامةشــي كــةمرتين منــرةي هَينــاوة ئَيســتا بةرَيوةبــةري بةشــي قوتاخبانةيــة،   
 .  ورةيةئةوةش بؤ خؤي كَيشةيةكي طة

َيكي تــر كؤمــةَلَيك مامؤســتا، كــة ثَيشــرت  بِروانامــةي دبلؤميــان هــةبووة لــة دةرةوةي ثســثؤري خؤيــان     خــاَل
نامةي بةكالؤريؤسيان لة ئَيستادا بة دةست هَيناوة، ئةمانةش كة ثَيشرت هيض رَينماييـةك نـةبوو رَيطـري    بِروا

( مامؤستاية، بؤيـة داوا دةكـةم جـةنابي وةزيـر حـةلَيكي ئةمانـة       150هةبَي لة حاَلةتي ئةمانة، كة ذمارةيان )
كـراوة، هـةر لـةو جـؤرة كةسـانة كـة       (مامؤستا عةرقةلـة دروسـت   150بكا، ضونكة ئةو مامؤستايانة ديارة بؤ )

ثسـثؤريةكانيان علـوم سياسـية يااقتصـاد يـا ذمَيرياريـة ئَيسـتا تيايـةتي مـوديري ثةروةردةيـة، بةرَيوةبـةري            
ثةروةردةية، شتَيك كة بةراسيت جَيـي داخـة ئـةوةي كـة لةئَيسـتادا كـةمرتين طرنطـي ثـَي ئـةدرَيت دوو سـَي           

ةر ساَلاني رابردوو الي هةر قوتاخبانةو خوَيندنطايةك طوزةرمان ئَيمة ئةط ،وانةي وةرزش و سروود وهونةرة
بكرداية طوَيمان بة سرووي ئةي رةقيب و خواية وةتةن ئاوا كةي ئةزرنطايةوة، بةَلام بة داخةوة لة ئَيسـتادا  

َيك دةوترَيتةوة، وة ثَيموابَيت ثةروةردة بؤ خؤي جؤر داةو سروودانة لة خوَيندنطاو قوتاخبانةكانئكةمرتين 
ئــةكرَيت وانــةي ســروود هــيض سةرثةرشــتيارَيكي بــؤ   ،لــة كــةم تةرخــةمي هةيــة بــة طوَينــةدان بــةم وانانــة  

دانةنرَيت با شةرثةرشتياري هونةر يان وةرزش ببَيتة سةرثةرشتياي سـرووديش لةطـةَليا، ضـونكة دَلنياتـان     
 ،َلام كةمرتين كاري لةسةر كـراوة ئةكةم كؤمةَلَيك ثةرتووكي سروودمان داوة بة قوتاخبانةو خوَيندنطاكان، بة
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 داجةنابي وةزيري ثةروةردة ثَيم خؤش بوو ئاماذة بةوة بكا، كـة ئايـا رَيـذةي نةخوَينـدةواري لـة كوردسـتان      
ــةندة؟ ــة برِ  ض ــا ك ــة برِ وة ئاي ــة ب ــان داوة، كردووتان ــةوةكاني ) يارت ــاقي كردن ــار ت ــة) 12ي ــادةيي ل %( 100(ي ئام

اليةني ين استيدا نازامن جةنابتان ئةوةتان كردووة، ثَيويستة رةئي زؤرترهةَلبذاردن بَيت، من ثَيم باشة لة ر
بذاردن وة ثسثؤري بوارةكةتان وةربطرتاية، ضونكة لة راستيدا بة جؤرَيك لة جؤرةكان خراثي تيا هةية هةَل

خؤمان ئةو تةجروبانةمان بةسةردا تَيثـةِريوة، مـن دوايـن شـت كـة مبـةوَي باسـي بكـةم ئـةويش مةسـةلةي           
ثَيشـنيارم ئةوةيـة بـؤ دروسـت كردنـي       ،جةنابي وةزير وانةي تايبةت وة خولي بةهَيز كردن ،نةي تايبةتةوا

ليذنةيــةك لــة بةرَيوةبةرايــةتي ثةروةردةكانــدا هــةبَيت، بــؤ ئــةوةي ئــةو مامؤســتايانةي كــة وانــةي تايبــةت  
ابـةتَيك كـة جؤرَيـك بـار طرانـي      دياري كردني نرخ بَيت بؤ هـةر ب دةَلَينةوة ئةركي ليذنةكة ضي بَيت؟ يةكةميان 

بَلـَي   دةرةوة وانةي تايبةت بـةو قوتـابي   لةراستيدا بؤ قوتابي دروست نةكات. دووةم مامؤستا بؤي نةبَي لةراستيدا لة
دةرامـةت ئةوانـةي كـة    ة ئةكةم بؤ ئـةوةي خوَينـدكاري كةم  كة خؤي لة قوتاخبانة دةرسي ثَي ئةَلَي وة ثَيشنياري ئةو

استيدا طرنطي تةواو بدرَي بة تي ظيةكان كة وةزارةتي ثةروةردة طرنطي بـة تـي ظـي ثـةروةردةيي     توَيذي هةذارن لة ر
هاوكاري و هةماهةنطي بكات، بؤ ئةوةي ضةند بةشَيك لـة    ابدات وة لةطةَل ضةند كةناَلَيكي ناوخؤيي لة شارةكاندا ب

كةم دةرامةت بَي بـةش نـةبَيت لـة وانـةي      بواري ثةروةردة تةرخان بكةن و بؤ ئةوةي خوَيندكاري ؤبةرنامةكانيان ب
تةلةفزيؤنـة ثةروةردةييـة    مامؤستا بة ئةزموونةكان، ثَيويستة طشت مامؤستا بة ئةزموونـةكان هـان بـدرَين كـة لـةو     

هةموو وانةكانيان بَلَينةوة و بيكةنة بةرنامة بؤ خوَينـدكاران ثـةخش بكرَيـت بةمـةش خوَينـدكاران بـة طشـيت لَيـي         
ةكؤتاييدا ثشتطريي راو بؤ ضـووني هاورَييـامن كـاك د. شـَيركؤ و كـاك عـةلي حةمـة صـاحل و كـاك          سوود مةند دةبن ل

طؤران ئازاد و ئامنة خان و ئةو برادةرانة دةكةم بة تايبةت ئةوانةي كة بؤ خؤيان لةوبوارو شوَينة شارةزا لة طرفيت 
بـؤ ثارَيزطـاي دهـؤك لـة ئَيسـتادا بكرَيـت       هةر ضـييةك ئـةكرَيت   كار ئةكةن، ثةروةردةن لة سنووري ثارَيزطاي دهؤكا 

  رةنطة لة هةموو ناوضةكاندا سةركةوتوو بَيت، زؤر سوثاس.

 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان بةرَيز د. جعفر ابراهيم ئيمَي
طفتوطؤكــان بـةردةوام دةبـن، بـةَلام بــؤ     ،سـوثاس بـؤ بـةرَيز عبـدالرمحن علــي، ديـارة زؤر بـةرَيزي تـر مـاون        

 ةكة دةوةستَينينةوة وة يةك سةعات ثشوو وةردةطرين.  ماوةيةك دانيشتن
 دانيشتين دووةم

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دانيشتنةكةمان بة ناوى طةَلى كوردستانةوة دةست ثَى ئةكةينةوة، خوَلى ضوراةمى هةَلبذارتن سـاَلى يةكـةم   
ام ئةبني لة سـةر خـاَلى سـَييةم لـة بةرنامـةى كـارى       بةردةو 21/10/2014رؤذى دانيشنت  (6)دانيشتنى ذمارةى 

بـة ئامـادة    ،كردن لة سةر طرفتـةكانى ثـةروةردة لـة هـةرَيمى كوردسـتان      ؤطوئةمِرؤمان كة برييت ية لة طفت
لــة ثــةيِرةوى نــاخؤى ثةرلــةمانى   (53)بــة ثَيــى برطــةى يــةكى مــاددةى   ،بــوونى بــةرَيز وةزيــرى ثــةروةردة 

مـار  ؤئةضينةوة سةر ئةو بةرَيزانةى كـة نـاوى خؤيـان ت    ،ى هةموار كراو 1992 ساَلى (ي 1)كوردستان ذمارةى 
كردووة بؤ قسة كردن، بةرَيز كاك سهراب ميكائيل، بةَلام تكاية زؤر بة كورتى، ضونكة ئةمة طلـةيى هـةموو   

 َين زؤربــةىئةنــدامانى ثةرلةمانــة، مــن ســةيرم لَييــة ئةنــدامانى ثةرلــةمان طلــةيى لــة يــةكرتى ئةكــةن ئــةلَ  
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ثَيويست ئةكات تـةنها ليذنـةى تايبةمتةنـد قسـة بكـات، بـةَلام هـةر ئةوةنـدة كـة طلـةيى            ،قسةكان دووبارةية
ئةكةن خؤشى بة هةمان شَيوة رةفتار ئةكا، بؤية داواتان َ  ئةكةين قسةكانتان كورت بكـةن، ثرسـيارةكانتان   

ترين كات وبؤ ئةوةى بتوانني بة زوزؤر بة كورتى بكةن، قسةى ئةندامانى ثَيش خؤتان دووبارة مةكةنةوة، 
 ة، خاتوو شكرية امساعيل فةرموو. يتا بطةيةنني، كاك سهراب ثَيم وابَى لَيرة نيؤطفتوطؤ بة ك

 : بةرَيز شكرية امساعيل
  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان

مى وةزيـرى ثـةروةردة و شـاندى يـاوةرى دةكـةين، بـة راسـتى ئـةو هـةنطاوة          لـة سـةرةتا بـة خَيرهـاتنى طـةر     
ــا،   ية، مــن وةكــو ئةنــدامي هــةنطاوَيكى زؤر ضــاكة و جَيطــاى دةستخؤشــي  ليذنــةى ثــةروةردة و خوينــدنى باَل

ثاَلثشتى تةواوى قسةكانى دكتؤر شَيركو حةمة امني و هةروةها كاك على حةمة صاحل و امنـة خـان و سـهام    
دا لـة وَلاتـانى جيهانـدا    خان دةكةم، قسةكانى تـرم دووبـارة ناكةمـةوة، بـةرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان لـة كاتَيكـ        

ناسة كردنةوةى بارة ثَيوكاتَيك كَيشةكان قوَل دةبنةوة سةرةتاى يةكةمى هةنطاوى ضاكسازى بريتى ية لة دو
ــةرجةم بابةتــةكان، ــةروةردة  س ــى ث ــة وةزارةت ــر ثَيناســةكان    يبؤي ــارَيكى ت ــتة ج ــتان ثَيويس ــةرَيمى كوردس ه

ضـيية؟ مامؤسـتا ضـيية؟ قوتـابى ضـيية؟ بةرَيوةبـةر        َيذَيتةوة، ثةروةردة ضية، حكومةت ضـيية؟ حـزب  دابِر
ووةمـم ديـارة ئَيمـة ماوةيـةك     ضيية و ثةيوةندى و كارى ئةمانة بة تةنها و لة طةَل يـةكرتى ضـيية؟ خـاَلى د   

كؤمـةَلَيك لـة خـةَلكى دةظـةرى بـةردةرةش هـاتن بـؤ سـةردانى          ندنى باآلبةر ليذنةى ثةروةردة و خوَيلةمةو
، %(95)ر ئيمزايان هَينا و طلةيى ئةوةيان دةكرد كة دةظةرةكةى ئـةوان زيـاتر لـة    هةشت هةزا ،ليذنةكةمان و

دراوة و ئةمـةش  نبةَلام بة زؤرى خوَيندنيان بة زمانى بادينى بة سةردا سـةثيَ  ،خةَلكى ئةوَيندةرَى سؤرانني
بةر ئـةوةى  اخبانة، لةينةوة لة قوتزؤرَيك لة منداَلةكامنان بة ناضارى دةطَيِر ،وت لة سةر ئَيمة قورسة ودةيان

جَى ى ئـةوان جَيبـة  داواكـاري ناتوانن لَيى تَيبطةن و فَير بن، بؤية مـن داوا لـة وةزيـرى ثـةروةردة دةكـةم كـة       
كة بة بؤضوونى من مافى خؤيانة، خاَلَيكى تر دةتـوامن بَلـَيم بـة شـَيوةيةكى طشـتى دةتـوامن بَلـَيم لـة          ،بكةن

ى تةندروست و دروست بؤ قوتابيان دابني نـةكراوة، بؤيـة لَيـرة    قوتاخبانةكانى هةرَيمى كوردستان ذينطةيةك
مــن داوا لــة وةزيــرى ثــةروةردة دةكــةم كــة لــة بودجــةى ئةمســاَل ثَيــداطريى زؤر لــة ســةر ئــةوة بكــات كــة      

بؤ ئةوةى بتـوانَى ذينطةيـةكى    ،بودجةيةكى زياتر لة ساَلانى رابردوو بؤ وةزارةتى ثةروةردة تةرخان بكرَيت
هةروةها ثةلة  ،وست بؤ سةرجةم قوتاخبانةكان دابني بكات و لة هةمان كاتيشدا ثَيداطريى وتةندروست و در

بكات لة سةر ئةوةى كة سةرجةم قوتاخبانةكانى وةزراةتـى ثـةروةردة بـة طشـتى سيسـتةمى ئـةلكرتؤنيان بـؤ        
ن و لـة ثشـتى   دابني بكات بؤ ئةو بارة قورسةى كة رؤذانة قوتابيةكامنان لـة ثشـت و لـة كـوَل خؤيـانى دةكـة      

بارَيكة زؤر قورسة لة ثشتى ئةوان، خاَلَيكى تر سـةربارةت بـة وانـةى     ،خؤيانى هةَلدةدةن و دةضن و دَينةوة
ئاين بة داخةوة كة وةكو لة قوتاخبانةكانةوة دةتوامن بَلـَيم بـة وانةيـةكى الوةكـى هـةذمار كـراوة و لـة ثـؤ          

 2007منرةى بؤ هةذمار دةكرَيـت و لـة   ( 20)بى تةنها شةشةمى ئامادةيى بووة بة ثاشكؤى وانةى زمانى عةرة
طؤى خراون و هيض رَيذةيةكيشى بؤ ديارى ناكرَيت لـة  زانستة ئيسالمييةكان ثشت ييشةوة سةرجةم دةرضوو
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مـرؤظ هـةر بـة رَيطـاى ئايينـةوة فَيـرى        ،دامةزراندندا، من زؤر بة ثَيويستى دةزامن كة بة راستى وانةى ئاين
رةوشتى جوان و فَيرة ئاكارى جوان دةبَيت و لة هةمان كاتدا فَيرة زمانيش دةبَى، بؤية بـة   فَيرة ،باَلاو ثاين

ثَيويســتى دةزامن وةزارةتــى ثــةروةردة رَيذةيــةكى ديــارى كــراو دابنَيــت ســاَلانة لــة بــؤ دةرضــووانى زانســتة     
نـةوة كـة دةرضـووى    ئيسالمييةكان و هةر لة يةكى بنـةِرةتى تـا شةشـى ئامـادةيى كةسـانَيك وانـةى ئـاين بَليَ       

زانســتة ئيســالمييةكان بــن، خــاَلَيكى تــر ديــارة لــة وَلاتــانى دونيــا بابــةتى ثرؤطرامــةكانى خوَينــدن بابــةت    
تةواوكةرى يةكرتين، بةَلام ئَيمة لـة كوردسـتاندا خـاوةن فةلسـةفةيةكى روونـى ثـةروةردةيى نـني، لـة رووى         

َيـك نةضـوونَيك لـة نَيـوان ئةمانـةدا بـةدى دةكـرَى،        نةتةوةى و ئاينى و كلتورييةوة، بـةَلكو دذايةتييـةك و ل  
بكـرَى   ئةمة دةتـوانرَى ضارةسـةر   ،ديارة ئةمةش بة لَيك جياكردنةوةى ثرؤطرام لة ثةرتووك جيا بكرَيتةوة

درَين جياكانى دونيا ئَيمة ثةرتووكمان بؤ دةهَينرَيت و ثةرتووكةكان كة وةردةطَيِرو لة زؤريش لة وَلاتة جيا
سةرةراى ئةوة لة زؤرَيك لةو ثةرتووكانة تةرجومةكةيان بـة راسـتى  بـة شـَيوةيةكى      ،كوردىبؤ سةر زمانى 

َيك قورسة لة سةر قوتابى و لة هةمان كاتيشدا لة طةَل كلتور و ئاينى ئَيمة ناطوجنَى، خاَلَيكى زتؤ ،باش نيية
هـةر بابـةتَيك، بـؤ هـةر     تر من بة ثَيويسـتى دةزامن ثَيداضـوونةوة بـة ثرؤطرامـةكانى خوَينـدن بكرَيـت بـؤ        

ر ديارى بكرَيت و كؤنفرانيسيان بؤ ببةستَيت تا لـة داهـاتوودا بتـوانرَى    ؤبابةتَيكى خوَيندن ليذنةيةكى ثسث
ثرؤطرامى خوَيندن بة خؤماَلى بكـرَى، خـاَلَيكى تـر ديـارة لـة خوَيندنطـة ئةهلييـةكان لـة كوردسـتاندا نـرخ           

 ةوة داية، بؤية من بة ثَيويستى دةزامن. ديارى كراوة ساَل بة ساَل رووى لة بةرزبوون
 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باس كرا ئةمة خاتوو شكرية، ضةند جار باس كرا. 
 بةرَيز شكرية امساعيل : 

بةَ ، حةز دةكةم يةك خاَلى جيا ئاماذةى ثَى بكةم، ديـارة لـة طـةَل بـارى هـةرَيمى كوردسـتان بطوجنَينـدرَى،        
ة هةندَيك قوتاخبانةمان هةية بو منوونة لة شارى هـةولَير هةيـة ئَيسـتا نرخةكـةى ئـةو سـاَل بـؤ يـةكى         ئَيم

وةرةقة، بؤ ئاطاداريتان، دوا خاَلم ئةويش ئةوةية ديارة لة هـةموو وَلاتـانى دونيـا    ( 120)بنةِرةتى طةيشتووتة 
اتـــانى دةرةوة، دوو ســـَى قؤنـــاغ َيك هةيـــة، ئَيمـــة كاتَيـــك زؤر لـــة خَيزانـــةكان كـــة دةضـــن بـــؤ وَلدراســـتاند

ى جيهـانيش ئةوةيـة   دراَيكى جيهانى كـار ناكـةين سـتاند   درابةر ئةوة ئَيمة بة ستاند، لةدةيانطةِرَينةوة دواوة
كاتذمَير خويندن ئةجنام بدرَيت، بةَلام لة هةرَيمى كوردسـتاندا   (800)رؤذ دةوام بكرَى و (200)كة لة ساَلَيك 

 طرتنتان.   كاتذمَير خوَيندن هةية، زؤر سوثاس بؤ طوَي (500)ى هةية ورؤذ دةوامى رمس (172)تةنها 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك على هالؤ نوقتةى نيزاميت هةبوو؟ فةرموو. 
 : بةرَيز على على هالؤ

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
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هجـةكانى تـر زاراوةى زمـانى كـوردين دةبـَى ديقـةتى ئـةم        باس لة زمانى بادينى كرا بـادينى و سـؤرانى و لة  
بابةتانة بدةين زؤر حةساسن لة ناو هؤَلى ثةرلةمان لةهجةيـةك بـة زمـان بناسـَينني، ئومَيـدةوارم رةضـاوى       

 ئةم شتانة بكرَيت، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بةهزاد دةروَيش فةرموو. 
 زاد دةروَيش: بةرَيز بةه

 بةرَيز سةروكى ثةرلةمان. 
خَيرهاتنا هةر دوو وةزيرَين بةرَيز دكةين دطةَل ستافَى دطةَلدا، راستى من ثَيشنيارةكا هةى بةرَيز سةرؤكى 

دةقـا، نـيظ    (27) ثةرلةمانى كو ئـةم سـثَيدَى وةختـَى دهـَين موداخـةال دكـةين ئـةم طـةرمني، نةفـةرى هـةى          
بَيية درةنط وةخت ثةلة بكةت، ظَيجا حةس دكةم ئالييةتـةك بَيتـة دانـان بـة      وةختَى ،تَى دَى ئاخظيتاعةس

 ثَيى ثةيِرةوَى ناوخؤ ئةظة دووبارة نةبَيت. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كردن لـة  ئَيمـة بـةردةوام ئـةبني لـة سـةر كـار      ئةوة ئةبَى ليذنةى ثةيِرةوى ناخؤ ئةو ئالييةتة دابنَى، ئَيسـتا  
 ستا. ثةيِرةوةى ناوخؤى ئَي

 بةرَيز بةهزاد دةروَيش: 
بةَ ، تَيبينيةكا طرنط، جةنابَى وةزير بةحسَى ثالنا خؤ كر مة حةس دكر ب راسـتى ثالنـا سـرتاتيجي ديـار     

ثاشى ثالنا ساَلانة و سةعات تَيدا با هةر  ،بة تايبةتى بؤ ضار ساَلا كة ئةظة سَى مانطة حكومةت ثَيك هاتووة
بةحس كربا وةخت تَيدا ديار با، نيسبةت ئةو خاَلَيت بةحسَى وةزعَى دهـؤكَى هاتيـة كـرن ثشـتطرييا     خاَلةكا 

وان هةمى بةرَيزان دكةين كة موداخةلة كر ب راستى كو خاَلةكا زؤر يا طرنطة، يـا دى زؤر خاَلَيـت جـةنابَى    
تَى ثرت شوَينا كـةليما ثَيشـنيار   وةزير بةحس كر هةر دا بَيذَيت ئةم ثَيشنيار دكةين، يةعنى مةفروزة وةزارة

ناعـةتا مـن ب تايبـةتى بـؤ     ةبِريارَيت وازحرت هةبانة، هةرضةندة هةندَيك بِريار هةبني بةس كَيم بني، ب ق
لـة  تـال يـا هـةى، باشـة ئةطـةر رت     تى رتلة، حةتا نووكة كَيماسـيا ر منوونة هندةك ئاريشة هةبني وةكى طو

ارَى، دَى ضةوا دةواما خؤ كةتن؟ ئةظة خاَلةك بي، تةرميما قوتاخبانا كو نَيتة خكَيم بن قوتابى دَى كريَى روو
سـاَلا هاتيـة ئاظـا كـرن رؤذةكـَى ذى       (34)نـة  وجارةكا دى بَينة تةرميم كرن، مةدرةسا هةي ئـةز دزامن يـا منو  

س نةهاتية تةرميم كرن، ئةولةويةت بَيتة دان بؤ ظان مةدرةسا كو هاتة بةحس كرن، ئاريشةكا دى كو بـةح 
 (30)تةلةبـة يـَين تَيـدا ناحيـا زانسـتى ئيلتيمالـة        (50تـا   40د ئَيك ثؤل دا ئيلتميالة نَيزيكي ) نةهاتة كرن

مامؤسـتا ئـةوة كـة     تةلةبة زَيدةتر بن ئةو ئيشـكالة دَى ضـَيكةتن، نيسـبةت طؤِرينـا مـةناهجا خاَلـةكا طـرنط       
وي نةهَيتـة كـرن، ضـونكى تةكليفـةكَى     وويـى ب ز ئةصَل ئـةوة طؤِرينـا مـةناهجا زو   ، تةبعةن باسى طؤِرين كر

ساَل بـةس ئةطـةر زةرورى سـاَلانة ثَيـدظى بـى موحلـةق بَينـة         (20)ساَل، (  15)زؤرة، مةنهة  دهَيتة دانان بؤ 
ضَيكرن وةك موحلةقةك بؤ ئةم مةنهةجة فى سةبيل تـةكاليف زؤرتـر نـةبن، مةسـةال دى يـا طـرنط بـةرَيز        
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مـة طـوتَى    ،مة بةحس كـر  ،مة جةلةسة كر سةر مةسةال ئاوارا (25/8)بةرى دوو هةيظا  سةرؤكى ثةرلةمانَى
مـة طـوت دظَيـت بَينـة ضارةسـةر كـرن ئـةظ         ،دوو ئاريشَى ثَيشظة كو وةرزَى زستانَى ية و مةسةال خاندنطـةها 

قوتـابى مـةحرومن ئَيـك ذ     (272)هـةزار و  (245)كةمثا زوي بَينة ئاظـا كـرن، يـةعنى كـو بـةحس هاتـة كـرن        
ب راسـتى جـدى ئـةظ     ة كو وةكى طوتى زوي بة دوا داضوون نةبيـة مـة حـةس كـر ثةرلـةمانىَ     سةبةبا ئةظةي

ــةكا دى بــؤ جــةنابَى وةزيــرَى      كــارة هةنــد وةرطرتبــا دطــةل اليــةنَين ثةيوةنديــدار و جــَى بــة جــَى كــار، خاَل
رَيما كوردسـتانَى  ساَلا وةختَى وةزعَى دارايى نة يَى باش يَى هـة (  20)ثةروةردَى ثَيشان وةختَى بَيذين ثَيشى 

ثرت ثشتطَيريا رَيكخراوَيت نـيظ دةولـةتى بـؤ دهاتـة كـرن وةكـى يونَيسـف و ئـةظ مونـةزةمَيت هـةى، ئايـا ب            
تايبةتى حاَلةتَى نووكة ئةظ داواكارية هةبية؟ ئايا ثالن هةى بؤ ظَى ضةندَى؟ كو ئةظة ذى خاَلةكا طرنط بى، 

( وان ئةظة طةلـةك جـارا دهَيتـة تـةئخري كـرن حـةتا       ورالصد ة صشاهدة خاَلةكا دى كو مةسةالى تةعديال )
ئةظرؤ ناظ هؤَلا ثةرلةمانى بني ضةند خودان باوةِرنامةى دكتؤرا ثةيوةندى ب مـة كريـة كـو دبَيـذيت ئةظـة      

بةَلام ناهَيتة تةعديل كرن اليَى وةزارةتا ثةروةردَى ظة، يا دى مةسـةال   ،ضةند هةيظا مة بِرواناما خؤ ئيناية
يـا وةزارةتـا ثـةروةردَى دةرضـووة كـو ئـةظان       (  2014/ 3/6)يـارةك  ان بؤ خويندنا باَلا تايبةتى بِرنةقل كرنا و

ماف يَى هةى خودانَى ماستةر و دكتؤرا نةقل بنـة خوينـدنا باَلـا كـو ئـةظَى ل سـةر وةزارةتـا ثـةروةردَى ظـة          
بؤ هندةكا دهَيتة جَى بة جَى كرن  تايبةتى دبوارَى ياسايَى و كشتؤكاَلَى و شةريعة و راطةهاندن، بةَلام ديارة

نا وان بؤ هندةكاش ناهَيتة جَى بة جَى كرن ئةو ذى وةدكةت كو حةتا خوَينـدنى باَلـا هنـدةكَيت دى ل شـويَ    
دةرسا بَيذن و ئةظ شاهدة نةبن، خاَلةكا دى ئةز تةئكيدَى َ  دكةمةظة هةر كابينةكا تةواو بى، يةعنى شـول  

نة حةتا هةمى بوارادا مـة بةحسـَى مةنهـةجَى كـر بـؤ منوونـة طةنـدةليا        وول سةر كابينا ضووى بكةت بؤ من
ما  ثَيشى دوو ساَلا وا بزامن مةسةلةى ضاثةمةنى مةنهة  باسةك هاتة كرن ديعايـةت عـام باسـةك هـةبوو،     
وةزارةتا ثةروةردة ئةظة ذى ئةم حةس دكةين كا   َ  هـات خاسـةتةن ئـةو شـةريكا جيوثرودَيسـك بـةحس       

يا دى تةئكيدَى ئاخفتنا دكتؤر شَيركؤ و كاك علـى   ؟ئةجنامَيت وَى ئةم حةس دكةين كا   َ  هاتهاتة كرن 
هزار عةقدا، يا دى خاَلةكا زؤرا طرنط راسـتى تـةدةخوال    16حةمة صاحل و ئةظان برادةرا دكةين مةسةال وان 

كوردسـتانَى كـو تـةدةخوال     يـا حكومـةتا هـةرَيما    هةشـيتَ حزبى كو ئَيك ئةم بَيذين شيعارَيت حيزبى كابينـا  
حيزبي نةهَيتة كرن، ئةظة منوونة ل بـةر ضـاظن ب تايبـةتى مـوديرا، يـةعنى ئيسـتيالمةك بـؤ مـن هاتييـة          
ضةند نامةى هاتيية يةعنى خودان ئةظ ثرسةنة حةتا منوونةكَى لَيرة بينم ئةطةر روخسةت بيت، كـابرايَى  

ئَيســتا ئــةو بــووة مــودير ئــةو هــةر لــة جــَى خــؤ    هــةى مامؤســتا بــة تةلــةبَى وى ل ئَيكــى ئيبتيــدائى بــوو   
 تةبعةن ظَى قؤناغَى مةفروزة زويرتين وةخت بَيتة ضارةسةر كرن، زؤر سوثاس.  ،مامؤستاية

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو كةذاَل هادى فةرموو. 
 : بةرَيز كةذاَل هادى

  .بةرَيز سةروكى ثةرلةمان
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ئةوةى كة مامؤستايان طرفتى زؤريان هةية و ئةركى زؤر لة سةر شانى مامؤستاية، بةَلام هةندَى لـة   لة طةَل
طرفتةكانى كاتيية و هةندَيكيان تةراكوماتى ضةند ساَلةي رابردوويـة كـة وةزارةتـى ثـةروةردة خةمسـاردانة      

ى دةرماَلـةى ثيشـةيى و   لة طةَل طرفتـى مامؤسـتايانى كـردووة، وةك كـةمى مووضـةى مامؤسـتايان و نـةبوون       
كَيشــةى  :يان لــة طــةَل حكومــةتى ناوةنــد، دوو نــةبوونى دةرماَلــةى ترســناكى و هاوتــا نــةكردنى مووضــةكان 

فتـى زؤريـان   زيك قوتاخبانة و   لة ناو قوتاخبانة كة بؤ مامؤستايانى ئافرةت كـة طر نةبوونى دايانطة   لة ن
دن و دةستخؤشــى بــؤ مامؤســتايان و لــة رووى    : كــةمى رَيــز لَينــان و بــاس كــر    بــؤ دروســت دةبَيــت، ســىَ   

رؤذ  (190)مةعنةوييةوة، ضةند سةرنج و ثرسيارم هةية لة راثؤرتةكةى بةرَيز وةزيـرى ثـةروةردة بـاس لـة     
رؤذانى دةوامى رةمسى قوتاخبانةكان دةكات، بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان دةوامـى زيـاد بـة بينـاى     زياتر كردنى 

 سـةردةميانة بـؤ قوتابيـان    باش بؤ مامؤسـتا و ثَيداويسـت و كـةل و ثـة      باش و مامؤستاى باش و طوزةرانى
بـةر كــةمى  ادةييـان تـةواو كـردووة، بـةَلام لة    جَى دةكرَيـت، ذمارةيـةكى زؤرى قوتابيـانى قؤنـاغى ئام    جـَى بـة  

منرةيان كة لة ئاستى ثَيويست نيية بوونةتة كضانى ماَل و كـوِرانى مـاَل، ئايـا ضارةنووسـى ئـةم ذمـارة زؤرى       
ضيية؟ رَيطة ضارة بؤ ئةوان ضيية؟ بؤ دةرضووى زانستة ئيسالمييةكان ثشتطريى لـة شـكرية خـان     انقوتابي

نةيةك لة ناو قوتاخبانةكان ؤدةكةم كة باسى كرد، بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لة كاتى بوونى هةر ئاهةنط و ب
هيــوادارين ئــةم  ؟،ادة دةبــن، رؤذى جلــى كــوردى خَيــرة رَيكخــراو و ناوضــة حيزبيــةكان ئامــ آلوةك رؤذى ئــا

 ةت لة سةر ئةساسى خزمـةت و توانـا،  دياردةية نةمَينَى، ئاواتة خوازين لة بةرَيوةبةر و ياريدةدةرةكان خزم
ن كــة رةكــانى وةزارةتــى ثــةروةردة نــاجيطرييانــةك ئينتيمــاى حيزبــى، بِر ،لَيهــاتوويى مامؤســتا ثَيــوةر بَيــت

دروست دةكات، تةئكيد لة سةر قسـةكانى كـاك علـى حةمـة صـاحل      ئةمةش دَلةراوكَى بؤ مامؤستا و قوتابيان 
دةكةم شَيوازى هةَلبذاردنى ديراسةى زياتر بكرَيت، تةئكيد لة سةر  قسةكانى سهام خان و امنة خان دةكـةم  

ضــــؤى مامؤســــتايان و بةرَيوةبــــةرى وهاتو هــــؤك، بــــةرَيز ســــةرؤكى ثةرلــــةمان كرَيــــي بــــؤ ثارَيزطــــاى د
ى، تاقيكردنةوةكانى كؤتايى جياوازة، خو  يةكةم بِرى ثارةكة كـةمرتة لـة خـو     تاقيكردنةوةكانى نيشتماني

نـدنى  دووةم لة طةَل ئةوةش مامؤستايانى خو  يةكـةم ئـةركيان زيـاترة لـة مامؤسـتايانى خـو  دووةم، خويَ      
كةم ضوار رسى يةؤخَيرا خؤى لة خؤى دا كارَيكى باشة، بةَلام كةمى مامؤستايان جارى وا هةبووة تةنها لة ك

ندنى خَيرا طؤِراوة، دوا قسةم تةئكيد لة سةر قسةكانى جار مامؤستاى بابةتى زانستى لة قوتاخبانةكانى خوَي
تيان هةيـة و دواتـر دةطوازرَينـةوة    ة مامؤستايان كة موَلـةتى دايكايـة  مامؤستا عبدالرمحن دةكةم سةبارةت ب

 زتان. بَى ئةوةى مامؤستاكة خؤى ئاطادار بَى و، سوثاس بؤ بةرَي
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيز مامؤستا ادريس على فةرموو. 
 : بةرَيز ادريس على

 بةرَيز سةروكى ثةرلةمان.
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رَيـز بـؤ    ب خريهاتنا بةرَيز هةر دوو وةزيرا دكـةم و شـاندَى دطـةل وانـا، دةسـت ثَيكـَى سـةرؤكَى ثةرلـةمانىَ        
ةمانى و طوتن و قةسَيت وان كرى هةر ذ دةستثَيكا ظَى جةلةسَى و حـةتا نووكـة، بـةَ     هةمى ئةندامَين ثةرل

ئةظرؤكة ثةرلةمانتارَين كوردستانَى هةمى دَى راوةسنت لسةر رةوشـا خانـدنَى    يا ذمنظة سةرؤكَى ثةرلةمانَى
را، ضونكى وةكـى ئـةم   ل قةزا زاخؤ هةروةسا سَيمَيلَى و دطةَل قةزا دهوكَى كو ضارةيةكَى ببينن بؤ ظان دةظة

ذ برسَى نينة، ئةظرؤكـة بابـةت    ئاطايدبَيذن يَيت ئاريشةكَى طةلةك مةزن داية، َ  وةك هاتية طوتن يَى تَير 
طةلةك مةزنرتة ذ ئاريشةيا كو رَيظةبةرَى قوتاخبانةيةكَى يان ذ مامؤستا يان ذ نةسريا قوتاخبانَى يـان ذ ئـةظ   

نى بـةحس َ  كـرى ب رَيزظـة دَى بَيـذم، ئةظرؤكـة كـو ل دةظـةرا زاخـؤ         ئاخفنت و طوتنَين ئةندامَين ثةرلةما
قوتــابى بــةس ل قــةزا زاخــؤ ( 600)زار و ةهــ (82)قوتــابى ذ كــوِر و كضــان بــَى خانــدنن،  (600) زار وةهــ (82)

زَيدةبارى سَيمَيلَى هةروةسا ل قةزا دهوكَى كـو ئـةو ذى ذبـةر ئـاوارَين كـو ثةيـدا بـى نةخامسـة هـةميان كـو           
هـزار ئـاوارة ل    (180)يـان   (170)ة ثَيدا كو دةظةرا زاخؤ زَيدةترة ذ هـةمى دةظـةرَين دى حـةتا نيزيكـى     ئيشار

ةر قوتاخبانــة هــةميان تــةنها قوناخبانــةك بتنــَى ئــةو ذى دةظــةرا زاخــؤ ثةيدانــة و هاتيــة دابــةش كــرن ل ســ
جهــَى ســةرفةرازيَى كــو  واناوةنــديا ئــةوقافا ئيســالمى زاخــؤ ئــةو بتنــَى يــا بةتالــة و بــى جهــَى هنــدَى ذى    د

ئةزموونَين دةورَين دوويَى يَيت ثةروةردَى تَيدا هاتينـة كرنـَى و هةروةسـا ئـةو دةظـةرَيت ئـاوارة ذى ديسـان        
ضوون ئيمتلانَيت خو دظَيرَى دا كرن، بةَ  ل ظَيرَى دَى بَيذن الزمة ضارةيةك بهَيت دينت بؤ ظى بابةتى نـة  

خوةيـة و الزمـة    مثا، بةَ  ئاظا كرنا كةمثا تشتةكَى ثَيويستة ئةو ل جهَىتةنها بَيتة طرَيدانَى ب ئاظا كرنا كة
ت بَيـت كرنـَى لسـةر هـةمى     غـ ظـة زة  كرنَى نةخامسة ذ اليَى دةستا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى عةجةلة َ  بَيتة

ل  كة تةعيناتية ب دامةزراندنَى ظة اليةكَى كو ئةظ ئاريشة بَيتة ضارةسةر كرنَى، خاَلةكا ديرت ئةو ذ طرَيداي
شـاغل بـةس    (140) شاغال يَيت هةين، نيزيكى (900) ثةروةردا زاخؤ وةكو ثَيزانني طةهشتينة مة كو نيزيكى

تةنها ل قؤناغا ئامادةيى و يَيت دى ذى هةمى ل قؤناغا بنةِرةتيية، حسَيب بؤ زاخؤ الزمة بَيتة كرنَى وةكـو  
امةزراندنَى و تـةعيناتَى ظـة كـو ئةظـة ذى ئاريشـةيةكا      د ،حسَيبا موحافةزةيةكَى نة حسَيبا قةزايةكا بضويك

 ،مةزنـة، وةكـو ديســا بـؤ مــاوَى شـةش هةيظــة ثـةروةردا زاخــؤ طلـة و طازنــدة يَيـت هــةين بِروانامـة َ  نيــنن        
َى كو بضنة بؤ كـوليَى، ئـةو بِروانامةيـة كـو ئةظرؤكـة ثَيويسـتة ئـةم         (12)بِروانامة يَيت كو قؤناغا ئامادةيى 

وةرطرتن يان قةبولكرنا جاميعة و كوليَيت مة يَيت كوردستانَى، طازندةيـةكا مـةزن دكـةن كـو      يَين دةرطةهَى
بِروانامة مة نينن، حةتا بؤ قؤناغا بنةِرةتى ذ ثؤال نةهَى بضيتة بو دةهَى، ديسا بِروانامة نينن هـةر دبَيـذن   

تا ئةظرؤكـة ذى داى نةبيـة،   ذى ثةيوةنديَى ئةم يَين دكةين دطةَل دهوكَى دبَيـذن ئـةظرؤ يـان ذى سـوبة حـة     
خاَلا دوناهيَى كو سةر راوةسنت ئةو ذى وةكو ثَيشنيارةكَى دَى دةمة جـةنابَى هـةوة كـو ئـةم حـةس دكـةين       
ثةروةردا مة يا زاخؤ كو بينايةتَى وَى يَى بضويكة ئةم حةس دكةين قسمَى يان بةشَى ئيشرافَى بَيتة جياواز 

كَى خاص بَيتة دانان تايبةت ب ئيشرافَى كو ببيتـة جهـَى بـةرفرةهيَى    كرنَى يان ذى ذَيظةكرنَى يان بينايةتة
 ةك دةظةرَين دى، زؤر سوثاس. َى تةنطة وةكى قةزا دهوكَى و طةلبينايةتةكَى طةلةك

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ياقو فةرموو.  وحيدةزؤر سوثاس، خاتوو 
 : ياقو بةرَيز وحيدة

  رلةمان.بةرَيز سةرؤكى ثة
دةستخؤشيَى ل هةر دوو بةرَيزان، هةر دوو وةزيران و شاندَى دطةَل دا دكةين، طةلـةك تشـت هاتنـة طـوتن و     
ب شَيوةيةكَى طشتى ثشتطريى ل ئةظان هةظاَلان دكةم بةحسا خاندنا ب تايبةت ل ثارَيزطةها دهـوكَى و قـةزا   

َيزانينـا ئـةز دبَيـذم ئةجنومـةنَى وةزيـران ب      زاخؤ و سَيمَيلَى هاتة كـرن ئـةز دووبـارة ناكـةم، بـةس دويـف ث      
تايبةت كاك نَيضريظان بارزانى ليذنةيةكَى تايبةت دروست كرية بؤ دويف ضوونا خانـدنا ثارَيزطـةها دهـوكَى    
و وةسا ديارة ذى خاندن سةبةب ئةطةرَى كةمثا نةهاتينة دروست كرن حةتا نووكة، ضـونكى ضارةسـةرى ب   

يرتين وةخت دا ئاوارة بضنة ناظ ظان كـةمثا دا تةلةبـة ذى دةسـت ب خانـدنَى     ظان كةمثا دَى هَيتة كرن ب زو
بَيتة كرن، هيظيا من ئةوة جةنابَى وةزيـرَى ثـةروةردَى ذى ئـةز دزامن كـو ئةندامـة ل ظـَى ليـذنَى بـؤ دويـف          

دا  ضوونَى ثَيشنيارا من ئةوة كو ئةندامةك دى هةر دطةل ظَى ليذنَى بيت هةر نةفسى موحافزا دهوكَى بيت
ضى تةئخري بينة حةتا نووكة دا ب زويرتين وةخت بَينة دروست ؤبشَيت نيزيك دويف ضوونا ظان كةمثا كا ب

ذى خانـدن   ة ئةطةر هات و حةتا ئَيكَى يـازدة كرن، وةسا ديارة ذى وةكو ثةروةردا زاخؤ كو ثَيشنيارا وان ئةو
 ةال ادريـس يـا انـس   ذى ثشـتطريى كـاك مـ    ئةطةر دةست ثَيكر دَى شَين عيالجا وةزعى بَيتة كـرن، يـا دوويـىَ   

دكةم كو باوةِرنامة ب تايبةت ل قةزا زاخؤ نينن ئَيك جار، ئةطةر باوةِرنامة ذى شَيوازى نوى هاتنة دروست 
كرن ذ اليَى وةزارةتا ثةروةردَى ئةطةر مابن ذى شَيوازَى كةظن يَيت هةين باوةِرنامة، ئةظـة ذى طةلـةك جـارا    

ظةطوهاســتنَى ذ زاخــؤ بــؤ هــةولَيرَى ضــوونة قوتاخبانــا ئــةظ باوةِرنامــة نةهاتيــة  كــة تةلةبــة يَيــت هــاتنيونو
 ،تةلةبـة ذى نةهاتينـة وةرطـرتن ل قوتاخبـانىَ     ،وةرطرتنَى، طوتى ئةظ باوةِرنامة يا كةظنة و ناهَيتة وةرطرتن

يَيـت مةسـيلى،   هيظيا من ئةوة ئةطةر باوةِرنامَيت كةظن ذى بَينة وةرطرتن، نيسبةتا هندةك ئـاوارا تايبـةت   
يـةعنى   ،ئةغلةبى يَيت مةسيلى نةضوونة قوتاخبانـا، يَيـت ضـووينة مالَيـت مرؤظَيـت خـؤ تايبـةت ل طونـدا        

دةرظةى زاخؤ، ئةظة ئةطةر وةزارةتـا ثـةروةردَى، تكايـة هيظـى يـة بَينـة وةرطـرتن هـةر نةفسـى قوتاخبانَيـت           
ةزارةتـا ثـةروةردَى هـةبيت دا بشـَين     طوندان، ضـونكى مـةجال هةيـة بَينـة وةرطـرتن ئةطـةر رةزامةنـدى ذ و       

بةردةوامى بؤ قوتاخبانة و ئةظـة ذى دَى بـارَى ثـةروةردَى سـظك بكـةتن ل ظَيـرَى، بـؤ ئاظـارة ذى ئـةز دبَيـذم           
ئةطةر رَيظةبةريةكا تايبةت بؤ دةشتا نةينةوا يان ميسل ب شَيوةيةكَى كاتى ئةطةر هـةولَيرَى بَيتـة دانـان دا    

هةروةسـا ذى   ،ة بَيتـة كـرن دا ب سـاناهى تـر بيـت بـؤ وةزارةتـا ثـةروةردَى ذى و        ضارةسةريا قوتابيَيت ئـاوار 
نيسبةتا مةسيليا بةس عينكاوة ئةز دبَيذم هندةك قوتاخبانة ئاوارَيت مةسيلى تَيظةنة ئةو ذى ئةز دبَيـذم  

نـدنَى يـَى   ب ساناهى بَينة ظاَلة كرن ئةظ قوتاخبانَى هـةنَى، تشـتةك دى ذى مامؤسـتا يـا فـةرة ذى سـاَلناما خا      
ئةز  (6/1)ئةزموونَيت وةرزَى ئَيكَى دةست ثَى كةت، هةر (3/1) دةركةفتى ذ وةزارةتا ثةروةردَى يَيت دبَيذيت

دبَيذم عوتلةيـة هةروةسـا جـةذنا ئةرمةنيانـة تَيـدا، ئةطـةر نظيسـينةك ذ ثـةروةردا طشـتى ل دهـوكَى هـاتى            
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، ئةز دبَيذم طةلةك تةئسريا خـؤ  (8/1) موونة بَينةرةوانة كرن بؤ وةزارةتا ثةروةردَى كو رةزامةندى ئةظ ئةز
 دا ئةظ ئةزموونة بَينة كرن، زؤر سوثاس.  (8/1)نينة ببيتة 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، مامؤستا مةروان طةَلاَلى فةرموو. 
 : حسني امساعيل )مةروان طةَلاَلى( بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ة سةرةتا بة خَيرهاتنى هةر دوو براى بةرَيزم هةر دوو وةزيـر و شـاندى ياوةريـان دةكـةم، زؤر بـة كـورتى       ل

ثَيم خؤشة ئيشارةت بة ضةند خاَلَيك بكةم، يةكةميان كة ثَيويسـتة وةزارةتـى ثـةروةردة ثالنَيكـى تايبـةتى      
ثارَيزطـاى دهـؤك، دوو:   رةى هةبَى بؤ دهؤك و ثشتطريى لة طشت قسةكانى خـاتوو امنـة زكـرى دةكـةم دةربـا     

ثةروةردةى ئاينى لة خوَيندنطةكامناندا هيض ِرؤَلَيكى بؤ نةهَيشرتاوةتةوة، بؤ ثةروةردةكردنى تاكـةكانى ئـةم   
ثرسـيارَيكة بـؤ جـةنابى وةزيـر، دووةم ثرسـيارم بـةِرَيز        ئاين خراوةتة وانـةى كؤتـايي، بـؤ؟    طةلةمان، وانةى

حزب لة سيستةمى ثةروةردة و فَيركردن، ثرسيارى سَييةمم ئايا  بةرنامة ضيية بؤ دوورخستنةوةى دةستى
دانانى بةِرَيوةبةرى قوتاخبانةكان لةسةر ئةساسى حزبى بوون لةو كابينةى بةِرَيزيشت بـةردةوام دةبـَي، يـان    
بةرنامةت هةية لةسةر ئةساسى ثسثؤِرى طؤِرانكارى لة بةِرَيوةبةرةكان بكـةين، ثرسـيارَيكى تـر هؤكارةكـانى     

ــة؟         ال ــةم هؤكاران ــتنى ئ ــؤ نةهَيش ــيية ب ــت ض ــةوة، ثالن ــى دةطةِرَينيت ــدطاكان بؤض ــة خوَين ــةروةردة ل وازى ث
ثرســيارَيكى تــر تــا ضــةند ئــةو طؤِرانكاريــة يــةك لــةدواى يةكانــةى لــة مةنهــةجى ثــةروةردةى خزمــةتى بــة  

مةزرانـدن لـةنَيو ئـةو    ثرؤسةى خوَيندن كردووة لة هةرَيمدا، ثرسيارَيكى تر بؤ تا ئَيستا كةمرتين ِرَيـذةى دا 
ــووى ك   ــة دةرض ــووانةية، ك ــردةوة،       ودةرض ــة ك ــةوة بكرَيت ــوادارم ئ ــة هي ــر ك ــيارَيكى ت ــةريعةن، ثرس ــذى ش لَي

طةِرانةوةى ِرَيزى مةعنةوى مامؤستايان لـة هـةموو قؤنـاغ و مةرحةلةكانـدا، كؤتـايي ثرسياريشـم ثشـتطريى        
بَلـَين ناوضـة كوردسـتانيةكانى دةرةوةى     ثرسيارةكةى طةشة خان دةكةم، كة دةربارةى مةنهـةجى خوَينـدنى  

تـةواو دةكـةن لـة كؤليـذو مةعهـةدةكان وةرنـاطريَين، ئـةوة         12هةرَيم، كة بةكوردى دةخوَينن، بةاَلم كة ثـؤ   
 موشكيلةيةكى طةورةيةو، سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. شَيركؤ.
 :مصطفى بةِرَيز د. شَيركؤ جودت

 بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةم تةوةرةى كة ئَيستا عةرزى دةكةم، ديارة لـة ِروانطـةى ثرؤسـةى ثـةروةردة ئينجـا فَيركـردن، ئـةوةى كـة         
جةختى لةسةر دةكةمةوة بةوةى كة كات زؤر نةبةم، بوعدة ثةروةردةكةيةتى، كة بـة بـِرواى ئَيمـة مرؤظـى     

ى، مرؤظى هةرَيمى كوردستان ئةطةر ناوى بنَيني ئةمنى بةشـةرنان، لةبـةر مةترسـيةكى طةورةدايـة،     راقعَي
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ئةم وةزارةتة بةٍري زة كة ئةمنى بةشةرنان بؤ بطَيرَيتـةوة، ِراسـتة بـة سـَي، ضـوار سـاَل نايطَيِرَيتـةوة، بـةاَلم         
دةكرَيت بؤ بنيادنانةوةى زاتى ئينسان دةبَي ئةو ثرسيارة ئاراستةى وةزارةتى ثةروةردة بكةين، كة ئايا ضى 

لة هةرَيمى كوردستان، منوونة دةهَينمةوة بة ديراسةيةك لة زانكؤى هارظةرد لة ئةمريكا، زانكـؤى هارظـةرد   
ى مةنهـةجى بـؤ بـوارى    (%85)دواى ئةوةى كة توَيذينةوةيةكى تر لةناو تةلةبةكان خؤيان بؤى دةركةوت لـة  

ى بيناسـازى و ثـةروةردةكردنى نـاخى مرؤظـةكان دانـاوة، زانكـؤى هارظـةرد        ى بـؤ بـوار  (%15 )علمى داناوة، لة
ساَل شةشةم باشرتين جامعة لة عالـةم ئـيعرتاف    (25)ساَلى رابردوودا لة هةَلةداية،  (25)ئيعرتافى كرد كة لة 

 ، ى مةنهـة (%85)دةكات كة لة هةَلة داية، ضـونكة دةبووايـة نيسـبةكان بـة عةكسـةوة بووايـة، دةبووايـة لـة         
ئةوةى كة ئَيمة تةنها عامل دروست  ثرؤطرام، بؤ دروستكردنى ئينسانةكة بوواية لةِرووى ئينسانيةوة بؤ؟ بؤ

نةكةين، عاملى ناتةواو لةِرووى ئينسانيةكةوة دروست نةكةين، بـةَلكو ئينسـان دروسـت بكـةين ئينجـا عـاليم       
لةوساوة باسى دةكةين ديوارى ضييةو،  بَي، ئينسانى عاليم دروست بكةين، ئَيمة بةداخةوة ثرؤسةى تةعليم

نوقسانى ضـيية، رتلـةى ضـييةو، تةختـةى ضـؤنة، ثَيداويسـتيةكانى و دةسـت تَيـوةردانى حزبـى و ...هتـد،           
ئةمة هةمووى وةكو ئةوة واية بة بِرواي من كة ئَيمة بينايةك دروست دةكةين، ئةم بيناية بؤِرى و كارةبا و 

م خؤمان نازانني ئةسَلةن ئةم بيناية بؤضى دروست دةكةين، هةويـةى  ئاوو تةختةو دارى باس دةكةين، بةاَل
( 2018)ئةم بيناية بؤضيية؟، من ئةم داواكاريـة ئاراسـتةى جـةنابى وةزيـر دةكـةم، ئايـا بةرضـاوى ِروونـة لـة          

اَلة دةمانطةيةنَيتة كوَى، لةِرووى بنياتنانةوةى تاكى هةرَيمى كوردستان، بنياتنانةوة ئةو تاكةى كة دةيـان سـ  
ــةِرَيزان و، بة      ــزانن ب ــةم ب ــَي، حةزدةك ــة دةرووخ ــردراوة ك ــاتةكان نَي ــةثَيى ديراس ــة  ب ــى ئَيم ــاتى عيلم ديراس

عايرى عيلمــى، دةبــَي ة، كةســايةتيمان، نامخــان مشــةوةهة، ئَيمــة كةســانى نائاســاين بــةثَيى مــشةخســيةمتان
جةنابى وةزير روئيةى ( 2018) ئايا لةبونيات بندرَيت، نةوةكانى داهاتوو بةتايبةتى ئَيرة بونيات بنرَيتةوة، 

وازتة، بؤية ثَيشنياردةكةم كؤتايي قسةكامن بةوة دةهَينم، سرتاتيجَيكى نيشتمانى درَيذخايةن، سرتاتيجَيكى 
ــرتاتيجى          ــة س ــة ئةم ــتاندا ك ــةرَيمى كوردس ــة ه ــواز ل ــاك، فَيرخ ــةوةى ت ــؤ بنياتنان ــةن ب ــتمانى درَيذخاي نيش

ئـةوةى وةزيـرى دوو    سـاَل، بؤيـة نـاوى دةنـَيم سـرتاتيجى نيشـتمانى، بـؤ        (10) ثةروةدةيية، نابَي كةمرتبَي لة
كابينةى تر تةنها بتوانَي تةعديالتى تَيدا بكات، نةك بيطؤِرَيت، ئةم ثرؤسةى بنياتنانةوةى مرؤظة بَيطومان 

م، ا دةكــةبــان و ئاوةدانكردنــةوةى ذَيرخــانى ئابووريــة، لةبةرئــةوة تكــةورةترة لــة بنياتنانــةوةى ِرَيطاوزؤر طــ
نيشـتمانى و هةرضـؤنَيك بـووة، بـة هـةموومان داوا بكـةين ئةجنومــةنى        جـةنابى وةزيـر تةبـةنى سـرتاتيجي    

وةزيران ثةسةندى بكات، سرتاتيجَيكى نيشـتمانى درَيذخايـةن بـؤ بـوارى ثـةروةردة و بونياتنانـةوةى مـرؤظ،        
يَلـَيم، تةلةبـةى عـةرةب زؤر ِرووى    بةكورتى ضةند داواكارييةكيان لَي كردووين كة زؤر طرينطـة بـة خـاَل دة   

كردووةتة هةرَيمى كوردستان، بةغداد ثَيويستة لةسةر بودجةى خؤى قوتاخبانةيان بؤ بكاتـةوة، خزمـةتيان   
بكات لة هةرَيمى كوردستان، تةنها ئةوة يادى جةنابى وةزير دةهَينمةوة تـةنها ئةوانـةن كـة داوا بكرَيـت لـة      

مـةتى تةلةبـة عةرةبـةكان و ئاوارةكـانى ئَيـرة، كـة ئَيسـتا ئـةركن بةسـةر          بةغدا ئةو ثارانة بنَيرَيت، كـة خز 
ــراوة،       ــَي ك ــةرفيعيان ث ــايي ت ــَيوازى ناياس ــة بةش ــت ك ــة بكرَي ــوونةوة بةوان ــةوة، ثَيداض ــى ثةروةردةش وةزارةت
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طةيشتووةتة مةناسب و ثؤسيت زؤر حةساس، زؤرَيك لةو خةَلكةى كة خزمـةتى تـةواو كـردووة لـة دةرةوةى     
كاتى ئةوةيان هاتووة كة نةقل بكرَينةوة بؤ ناوشارةكان، ثَيداضوونةوةى بكرَيت، ئـةو مافـةيان بـؤ    شارةكان، 

بطَيِرَيتةوة، باسى دةست تَيوةردانى حزبى كـرا دووبـارةى ناكةمـةوة، بـةاَلم دةمَينَيتـةوة تـةعليمى ميهـةنى،        
ــةبيَ    ــةنها دةروازة ن ــَيم ت ــوامن بَل ــةيي دةت ــةنى و ثيش ــى ميه ــةمِرؤ فَيركردن ــة  ئ ــةو دةروازانــةى ك ، يةكَيكــة ل

ِرزطارمان دةكات و دةمان بات بؤئةوةى كة لةمةودوا ثشت نةبةستني بة تةعيناتى حكومى، كة ئةوة كارَيكى 
زؤر زؤر مةترسيدارة حكومةت هةتا هةتايَي ئةوها خةَلك تةعني بكات، مةخرةجى ئيقتصادى و عيلمى بـؤ  

و ثيشــةيية، تكــا دةكــةم خوتةيــةكى ســرتاتيجى لةاليــةن  ئــةو مةوزوعــة بــةهَيزكردنى تــةعليماتى ميهــةنى  
وةزارةتةوة بطات بة ئَيمة بـؤ خوَينـدنى ثيشـةيي، كـة ضـؤن وةكـو جـةنابى فـةرمووى دةيانـةوَى يـةكنطريى           
بكةنةوة لةطةَل بازاِرى كار و خواستى بازاِر، تكاية خوتةيةكى سرتاتيجيمان لةو بوارةوة ثَي بطـات، بؤئـةوةى   

بكةين، لة كؤتاييدا هيوادارين كة وةزارةت نةخشة ِرَيطايةك، خوتةيةكى ئةم سـَي سـاَلةى   بتوانني موتابةعة 
 داهاتوومان بداتَي، بؤئةوةى كة ئَيمة بتوانني موتابةعةى بكةين ، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. عزت.

 بةِرَيز د. عزت صابر امساعيل:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرل

بةخَيرهاتنى ئة دوو وةزيرة بةِرَيزةو بةِرَيوةبةرة طشتيةكان دةكـةم، قسـةكامن بـةوة دةسـت ثـَي دةكـةم، كـة        
ى ئامادةيي، بةداخةوة لةو ثَينج ساَلةى رابردوودا كةمى كردووة، ئةم كةم ( 12) ِرَيذةى دةرضوون لة قؤناغى

دؤالر نزيكـةي   (700)خوَينـدكارَيك لـة سـاَلَيكدا    بوونة ئةطةر اليةنى داراييةكةى لَيك بدةمـةوة بةنزيكـةيي   
تَيضوويةتى، هيودارم وةزراةتى ثةروةردة ئـةم مةسـةلةية بـة هةنـد وةربطرَيـت، مانـةوةى خوَينـدكارَيك بـؤ         
ساَلَيك، هةروا ساناو سادة نيية، ِراستة بةشَيكى زؤرى خوَيندكار شةنسَيك بةخؤى دةدات كة ئةزانَيت منرةى 

ئةوةى سـاَلي دووةمـى لـة قؤنـاغى      ر كةسَيك دةورى دووةمى هةية ناضَيتة ئيمتلانةوة بؤكةم دةهَينَيت، هة
دؤالرة ئةوة ئةوةية كة حكومةت بؤ يةك خوَيندكارى سةرف دةكات لة سـاَلَيكدا،   (700)ى ئامادةيي، ئةو (12)

ا خوَيندوويـةتى،  دؤالرى خـةر  دةكـات لـة ِرؤَلةكةيانـدا كـة لـةو سـاَلةد       ( 700)بَي لـةوةش ئـةو خَيزانـة دوو    
كةواتة ئةوة خةرجيةكى زؤر زؤرة لة طريفانى خَيزانةكان و طريفانةكانى حكومةتى، بةاَلم وةزيرى ثَيشووى 
ثةروةردة بةِراستى لة موقابةلةيةكدا بينيم وتى زؤر ئاسايية خوَينـدكار مبَينَيتـةوة، ئةطـةر اليـةنى دارايـي      

ِرَيـذةى دةرضـوون لـة ثـؤ  شةشـى ئةوكاتـة ئامـادةيي، يـاخود         لَيك بدةمةوة زؤر نائاسايية، ساَلى هةشـتاكان  
زؤر زياتر بوو لة ساَلي دوو هةزارةكان، بؤية ئةوة زؤر طرينطة لة ِرووى ياساو ِرَيسـاى  ( 12) ئَيستا ثَيى دةَلَين

ِرَينماييةوة وةزارةتى ثـةروةردة كـار بـةوة بكـات، تةشـجيعى خوَينـدكار بكـات سـاَلَيك زيـاتر لـة ثـؤ  شـةش             
ةمَينَيتةوة بة هةر بيانوويةك، ئةمةش بةوة دةكرَيت خوَيندكار ئَيستا دةزانَيت ساَلةكان ئاستى وةرطرتنـى  ن

خوَيندكار و ئةو منرةيةى كة ثَيى وةردةطريَيت جياوازى زؤر تَيدا ِروودةدات لةنَيوان ساَلَيك و ساَلَيكى تـردا،  
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مةنى خؤى دةدات بةهيواى ئةوةى شانسَيكى باشرتى بؤية تةزحية بةو ثارةية دةدات، تةزحية بة ساَلَيكى تة
هةبَي، كوليةيةكى باشـرت وةري بطرَيـت، بؤيـة ئَيمـة لـة ِرَيطـاى سيسـتةمةوة بـةهيواين وةزارةتـى ثـةروةردة           
ضارةسةرى بؤ بدؤزَيتةوة، خاَلَيكى تر ثَيشنيار دةكةم بة هةموو شَيوةيةك قةدةغة بكرَيت و لةسةر دةسـتى  

بَي كتَييب خوَيندن بؤ خوَيندكار ئيرت لة دةرةوةى واَلت ضاث نةكرَيت، بة سةدان هـةزار   ئةم وةزيرة بةِرَيزة
دؤالر سااَلنة دةدرَيت بة ضاث كردن و هيض تةبريرَيكيش نيية، يان حكومةت خؤى ضاثخانة دابـيَن يـان بـة    

واَلتةكـةمان دةبـَي، لـة    كةرتى تايبةت لةناوخؤيان هةلي تايبةت، هة  كار دةدؤزَيتةوة، قازاجنى بؤ ئـابوورى  
ثؤ  ضوارى سةرةتاييدا ياخود با بَلَيني ثؤ  ضوارةم خوَيندكارَيك دوو كتَيبى ئينطليزى دةدةنَى، كتَيبَيكيان 
خوَيندنى ِرؤذانةية، كتَيبَيكيشيان ِراهَينانى ِرؤذانةية، ئةو خوَيندكارة دةتوانَي ئةو دوو كتَيبةى بـؤ بكـةيت   

هةمان كتَيب بـؤ وةرزَيكـى تـر، زؤر باشرتيشـة ِراهَينـان و خوَيندنةكـةى لـة يـةك         بة يةك كتَيب بؤ وةرزَيك 
كتَيب دابَي، ئةوكاتة قورسايي نيوةى كتَيبةكة ياخود قورسايي ئةو كتَيبانةى كة لة جانتاكةيـةتى دةبـَي بـة    

لـة   ئـةوةى ئـةو   نيوة، كـة بةِراسـتى امنـة زكـرى زؤر بةباشـى باسـى  كـرد، ئةمـةش هـةر ثشـتيوانييةكة بـؤ           
ئةوةى ماوة بَلَيم لة زؤر واَلتى دونيا كرَيى خوَيندنى ئةهلى لةسةر بنةماى هةاَلوسانى نرخ سااَلنة ِراستيية، 

ساَلى رابردوودا، نرخى ئةوسا لةطةَل ( 5) ديارى دةكرَيت، ضةند خوَيندنطايةك بة منوونة بَينمةوة لة ماوةى
ئةمة نابَي لة هيض ئابووريةك، لة هـيض واَلتَيـك، لـة هـيض     % زيادى كردووة، كة 100نرخى ئَيستا بةِرَيذةى لة 

وةزارةتَيك ِرَيطاى ثَي بـدات، مـن بةدواداضـوومن كـردووة لـة مـوديرى مةكتةبةكـة دةثرسـم دةَلـَي وةزارةتـى           
ثةروةردة ئيمزاى بؤ كـردووم، ِرَيـى ثَيـداوم هيـوادارم ئـةو خةتايـةى نةخةنـة سـةر وةزارةت، زؤر بـة وردى          

بيَب بة بِريار، ئةمة دةيَلَيم بؤ زانكؤ ئةهلييةكانيش تـةواوة، نـاكرَي و نـابَي بـةبَي ياسـا و       ديراسةى بكةن و
 (5000 ) بةبَي بنةما نرخ زياد بكرَي، ديراسةى وردتر كـراوة، خوَينـدكارَيك لـة ِرةوزةيةكـدا بـة   ثَيوةرَيـك      

انطـة، لةبةرئـةوة داواكـارم لـة بـةرَيز      دؤالر، كة دةَلَيني لة مـاوةى سـاَلَيكدا، سـاَلَيك نييـة لـة ِراسـتى شـةش م       
لة خوَيندنطا ئةهلييةكان بكـا بنـةماو    وةزيرى ثةروةردة زؤر بة وردى ديراسةى نرخى خوَيندن لة دايةنطا،

 ِرَيسا و ياسايةكى بؤ دابنَين، ضونكة ثارةيةكى زؤر زؤر قازانج دةكات، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ات فةرموو.خاتوو حي
 بةِرَيز حيات جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ــرى       ــةِرَيز وةزي ــؤ ب ــنياردةكةم ب ــةم، ثَيش ــةى دةك ــاندة بةِرَيزةك ــةروةردةو ش ــرى ث ــةِرَيز وةزي ــةخَيرهاتنى ب ب
ثةروةردة، لةم زروفة نةخوازراوةى ئَيسـتادا بؤئـةوةى ضـي تـر خوَينـدن لـة ثارَيزطـاى دهـؤك دوانةكـةوَيت،          

كةى دوو مانط تَي دةثةِرَيت، بةسةركردنةوةى دةوامى رةمسى خوَيندنطا لة قوتاخبانة ئةهلييـةكان  ئةوة نزي
نةك هةر لة ئَيستادا ناتوانني ئـةو ئاوارانـة لـة قوتاخبانةكانـدا بطوَيزينـةوة، بـةَلكو دواي دةرضوونيشـى لـةو         

شـنياردةكةم كـة هةماهـةنطى هـةبَي     قوتاخبانانة، ئةو قوتاخبانانة ثَيويستى بة نؤذةنكردنةوة هةية، بؤيـة ثيَ 
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لةنَيوان وةزارةتى ثةروةردةو وةزارةتى ئةوقاف، كة لة هةموو كوردستاندا و لة هةموو شـارو شارؤضـكةكاندا   
مزطةوتَيكى زؤرى لَيية، ئَيمة دةتوانني سوود لةو مزطةوتانة وةربطـرين بـؤ ئةمـة مةبةسـتة، تاجَيطـاى ئـةو       

ينةوة، كة مزطةوتةكان هةم شوَينَيكة، هةم خَيرة، هةم ئينسانيشةو ِرَيطاش ئاوارانة لةو شوَينة ثريؤزانة بكة
ناطرَيت لة يةكتاثةرستى موسوَلمانان، ديار بوو براى بةِرَيزم كاك دكتؤر عـزت باسـى ضـاثةمةنييةكانى زؤر    

لـة  بة باشى كرد ئةوة نوقتةيةكة زؤر بة طرينطى نووسيومةو هةمووى باس كرد دووبارةى ناكةمةوة، جطة 
مةســةلةيةكى تــر هةيــة كــة  ،كَيشـةى بينــاو زؤرى قوتــابى لــة قوتاخبانــةكانى هةرَيمــدا بةشـَيوةيةكى طشــتى  

ثةيوةندى بة تاكى قوتابيانةوة هةية، ئـةويش مةسـةلةى تةندروسـتيية، كـة زؤر ئيهمـال كـراوة بةداخـةوة،        
قوتابيـان ئـاوى لـَي دةخؤنـةوة كـة      ئةو تانكيية ئاوانةى كة لة قوتاخبانةكاندا هةية سـااَلنة ثـاك ناكرَينـةوة،    

ئةمــة ِراســتةوخؤ تةئســريى ســلبى تةندروســتى هةيــة لةســةر قوتابيــان، بؤيــة ثَيشــنياردةكةم لــة وةزارةتــى   
ثةروةردةو وةزارةتى تةندروستى هةماهةنطيان هةبَي بؤ ئةم مةسةلةيةو بؤ مةسةلةى حانوت و كافرتياكان، 

ــةِرَيز وة    ــةى ب ــة راثؤرتةك ــر وةك ل ــةكى ت ــاراكردنى      نوقتةي ــى ك ــدا باس ــة تَيي ــةبوو، ك ــةروةردةدا ه ــرى ث زي
ئةجنومةنى دايكان و باوكانى كرد، دةتـوانن بـةِرَيزيان ئـةو خاَلـة ِروون بكةنـةوة مةبةسـت لـةم ئةجنومةنـة         
ضيية، خاَلَيكى تر بةنيسبةت بِريارَيكى وةزارةتى ثةروةردة بؤ ئةو قوتابيانةى كة لة قوتاخبانة ئةهلييةكان 

َيكى تــر بطةِرَينــةوة قوتاخبانــة حكوميــةكان، لَيــرةدا دةثرســم ئةطــةر كةســَيك منداَلةكــةى لــة    نــاتوانن جــار
قوتاخبانةيةكى ئةهلى بَيت و لة داهاتوودا نةتوانَيت بينَيرَيتةوة بؤ ئةو قوتاخبانةية، بـةهؤى لـة دةسـتدانى    

، ئةبَي ضارةسةر ضي بـَي بـؤ   كارةكةيةوة بَي ياخود تاجرَيكةوة ئيفالس دةكات يان بة هةر هؤكارَيكى تر بَي
ئةم مةبةستة، ئايا ِرةواية منداَلةكانيان لة خوَيندن دةربهَينن و دووركةونةوة لة خوَيندن كة لـة خوَينـدنطا   
ــارة         ــةو بِري ــةى ئ ــةروةردة موراجةع ــى ث ــة وةزارةت ــنياردةكةم ك ــة ثَيش ــةطريَين؟، بؤي ــدا وةرن حكوميةكانيش

ئةم مةبةستة، خاَلَيكى تر ناسيستةمى سيعر و مةنهةجى جيـاواز لـة   بكاتةوةو ئةلتةرناتيظَيكى تر دابيَن بؤ 
قوتاخبانة ئةهلييةكاندا كة لة قوتاخبانةيةك بؤ قوتاخبانةيةكى تر ئةم سيعرة جياوازة و ، هـةر قوتاخبانـةو   
بة ئيشتيهاى خؤى سيعر و مةبلةغَيك تةحديد دةكات، كة سااَلنة ئةم سيعرانة لة هةَلكشانداية ئةمـة جطـة   

جيــاوازى مةنهــةجى ئــةم قوتاخبانةيــة، ئــةوةى ئَيمــة ديراســةمان كــرد بــَي، زؤر لــةم قوتاخبانانــة زيــاتر    لــة
تةعليمني نةك تةربةوين، كة زةرورة ثَيضةوانةكةى بَي، تةربـةوى بـَي ئينجـا تـةعليمى، ثَيشـنياردةكةم كـة       

 ميكانيزمَيكى طوجناو دابنَين بؤ ئةم قوتاخبانةيةو، سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف

 مامؤستا هةورامان فةرموو.
 بةِرَيز هةورامان حةمة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا بةخَيرهاتنى هـةردوو وةزيـرى بـةِرَيز و شـاندى ياوةريـان دةكـةين، ديـارة لـة راثؤرتةكـةدا جـةنابى           
ن دةَلَيم ئةطةر هةر ئةو ثَيشنيارانةى كـة خـؤى   وةزير  بؤ خؤى ئاماذةى زؤر بة كَيشةكان كرد، لةِراستيدا م
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باسى كرد ئَيمة موتابةعةيان بكةين و كارى لةسةر بكةين، ثَيم واية زؤربةى لة كَيشةكان ضارةسةر دةكرَي، 
بؤية ثَيشنياردةكةم كة ئةو راثؤرتة ئةطةر نوسخةى بة هةموومان بـدرَي، بؤئـةوةى دواجـار بةدواداضـوونى     

كة ئةمةوَى وةكو ثرسيار ئاراستةى جةنابى وةزيـري بكـةم ئةوةيـة، ئةمـة نامةيةكـة       بؤ بكةين، يةكةم خاَل
بـؤ سـةرجةم بةِرَيوةبةرايةتييـةكان هـاتووة،      (4/3/2014) لـة بـةروارى   (42، 62)ئةم نامة فةرمييـة بـة ذمـارة    

ماَل، شـارباذَيِر،  ثةروةردة، رؤذهةاَلت، رؤذئاوا، هةَلةجبةى شةهيد، ثشتدةر، رانية، ثَينجوَين، دوكـان، ضةمضـة  
شارةزوور، سةيد سادق، دةربةنـدخيان، قـةرةداغ، كـة تَييـدا دةَلَيـت بـةِرَيزتان ئاطـادار دةكـةين كـة لةمـةودوا           
بةهيض شَيوةيةك بِروانامةى زانستة ئيسالمييةكامنان بؤ مةنَيرن، بة مةبةستى طؤِرينى ناونيشـان و ِرَيـذةى   

ؤ ناكرَيت،  بة ئيمزاى ثةروين امني امحد بةِرَيوةبةرى طشـتى بـة   دةرماَلة، لةبةرئةوةى لة وةزارةت كاريان ب
وةكالةت، ئايا جةنابى وةزيـر ئاطـاى لـةوة هةيـة؟ ئةطـةر ئاطـاى لَييـةتى بـةَلكو وةاَلمَيكمـان بداتـةوة بـزانني            

بـة ئيمـزاى بـةِرَيز كـاك      (2009و  2008)لةبةرضى ئيشيان بؤ ناكرَيت، ئةمةش كتابَيكى ترة كة بؤ خوَيندنى 
نَيضريظان بارزانى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران كـراوة، كـة تَييـدا موافةقـة كـراوة بـؤ ثةنانطايـةك بـةناوى         
ثةنانطاى ئةزهةر لة كوردستاندا فةرعى لة هةولَير، بـة رةمسـى و بـة فـةرمى دامـةزراوة، بـةاَلم بةداخـةوة        

ة بةشـَيوةيةكى فـةرمى مؤَلـةتيان    وةفديان هاتة الى ئَيمة شـةكواى ئـةوةيان هـةبوو، كـة تـاوةكو ئَيسـتاش كـ       
ثَيدراوة، بةاَلم بةداخةوة تاوةكو ئَيستا ئةوانةى كة لةوَى دةردةضن، ديارة ثةنانطاكة ثةنانطا نييـة، بـةَلكو   
ئةعداديةى ئيسالميية، بةس ناوى ثةنانطاية بةثَيى ئةو سيستةمةى كة ئةزهةر هةيةتى، بةاَلم بةداخـةوة  

و كاتَيك كة تةخةرو  دةكةن لة هيض شوَينَيك وةرناطريَين ئايا بؤ؟ سةبارةت بة هيض حيسابَيكيان بؤ ناكرَي 
كة ديارة زةي موةحةد كاكَلةكةى ئةوةيـة لـة ِرةنطـدا وةكـو يـةك بـَي، نـةك         ة،ثرسيارى سَييةم زةى موةحةد

ــان       ــو ئاطاداري ــةكان وةك ــة مةكتةب ــة زؤر ل ــلَيمانى ل ــة س ــةاَلم ل ــةى، ب ــؤرى دوورينةك ــةكةى، ج ــؤرى قوماش  ج
كردينةوة قوتابيانى كض ئيجبار دةكرَين بةوةى كة دةبَي ثـانتؤل و تـةنورةى تةسـك و بـَي شـةرعيان لةبـةر       
دابــَي، ئايــا لةسةرضــى، ئــةم ئيجباريــة لةســةر ضــيية؟ لــة كاتَيكــدا كــة ئيــدعاى دنوكراســيةت دةكــرَي لــة      

َيشـنياردةكةم بـةوةى كـة    كوردستاندا، ثرسيارى ضوارةم سةبارةت بة ماددةى ئـاين زؤرى لةسـةر وتـرا، مـن ث    
هؤكارةكـةى ئةوةيــة لــة ِراسـتيدا ئةوانــةى كــة مـاددةى ئــاين دةَلَينــةوة دةرضـووى عــةرةبني، ئيختصاصــيان،     
ثسثؤريان لة زمانى عةرةبيدا هةية نةك لة ئاينيان هةبَي، لةبةرئةوة ثَيشنيارى ئـةوة دةكـةم كـة وةزارةتـى     

ة دةرضـوويان هةيـة، بةِراسـتى تـاوةكو ئَيسـتا ضـةندين       ئةوقاف كؤمةَلَيك مةعاهيد و ثـةنانطاى زؤرى هةيـ  
وةجبة تةخةروجيان كردووة هيض حيسابَيكيان بؤ ناكرَي، ئةطةر لة وانةكة لة ثسـثؤرى خؤيـان دامبـةزرَين،    
 بةَلكو لةو ِرَيذةية ديارة لةو ماوةية ِراطةيةنرا، كة بة عةقد دادةمةزرَين ِرَيذةيةك بؤ ئةوانـة دابنـدرَين، بـؤ   

ةعني بكرَين بة عةقد دةرسى ئاين بَلَينةوة، ضونكة بةِراسـتى مامؤسـتاى وا هةيـة كـة ثسـثؤرى لـة       ئةوةى ت
زمانى عةرةبيدا هةية جـارى وا فاتيلةشـى لةبـةر نييـة بـة تـةواوةتى و دةرسـى ئـاين دةَلَيتـةوة، ثرسـيارى           

ة قورئـانى ثريؤزيـان   ثَينجةم بةرنامةى جةنابتان ضيية سةبارةت بة ثاراستنى ئةو كتَيب و ثرؤطرامانةى كـ 
تَيداية، كة بةداخةوة زؤرجار فِرَي دةدرَيتة زبَلدانةكانةوة، شةشةم سةرجةم بةِرَيوةبةرةكان لةسةر بنـةماى  
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تةزكيــةى حزبــى دامــةزراون قســةيةكى لةســةر كــرا، بــةاَلم ثرســيارةكةى مــن ئةوةيــة كــة منوونةيــةكى بــؤ   
ةى حزبى داندراون، بةبَي ئيمتلان و كةفائة، جةنابيشت ( مودير لة ِرانية بة تةزكي15دةهَينمةوة، ئةمساَل )

 (15)لَيكؤَلينـةوةت كرديـة، بـةاَلم هـيض نةتيجةيــةك نـةبوو، هـيض طؤِرانكاريـةك نــةبوو، ئايـا بـؤ؟ نـاوى ئــةو           
مامؤســتايةمشان لةاليــة، ســةبارةت بــة كَيشــةى مامؤســتا و تــةعينات بــة منوونــة مامؤســتايةكى زؤر كــة لــة   

وة دةضن بؤ سةيد صادق و ثَينجوين بؤ منوونة، ئةمة بووةتة هؤى سلَيمانى و هةَلةجبة سلَيمانى و هةَلةجبة
كَيشةى ميالكيان هةبَي، دةرضوويةكى زؤريش لة ثَينجوَين و سةيدصادق دانامةزرَين، خاَلى هةشتةم، بؤضى 

و دكتـؤرا، بـة   مؤَلةتى خوَيندن نادرَيت بةو مامؤستايانةى كة ثسثؤرى شـةريعةتن و بـؤ خوَينـدنى ماسـتةر     
بيانووى ئةوةى ئةو ثسثؤريانةتان ثَيويست نيية، لةكاتَيكدا ئةوان  وانةكانى عـةرةبى و ئـاينيش دةَلَينـةوة،    

انعة( بؤ خوَينـدن لـة ثَينجـوَين و زاخـؤوة     ممثرسيارى نؤيةم: بؤضى مامؤستايةك بؤ الرى نةبوونَيك )عدم 
قـةزاكان يـان بةِرَيوةبـةرة طشـتييةكان بؤيـان بكـةن و ئـةو        دةبَي بَيتةوة هةولَير، ئةى بؤ دةسةاَلت نادةن بة 

رؤتيناتة نةمَييَن بؤ ئاسانكارى؟، خاَلب دةيةم: كؤمةَلَيك مامؤسـتا هةيـة كـة هـةَلطرى بِروانامـةى ماسـتةر و       
بااَل  خوَيندنى خزمةتى ياسايشيان تةواو كـردووة، كـاتَي:    ي خوَيندنيدكتؤران بؤ نةقليان ناكةن بؤ وةزارةت

اواتان لَي دةكةن كة مؤلةتيان ثَي بدرَيت بؤ خوَيندنى دكتؤرا، بؤ منوونة دةَلَين ثَيويستمان بة ثسثؤرى كة د
ئـةوةى   ئةى بؤ نـةقليان ناكـةى بـؤ وةزارةتـى تـةعليم عـا ، بـؤ        ،شةريعة نيية، ئةطةر ثَيويستتان ثَيى نيية

 لةوَى مومارةسةى ثسثؤريةكةى خؤيان بكةن، سوثاس.
 

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف

 مامؤستا غريب فةرموو.
 حةمة: مصطفىبةِرَيز غريب 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هةَلةبةت ثرسيارةكامن بة نووسني ئاراستةى وةزير دةكةم، بؤئةوةى كات بطَيِرمةوة، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ابوبكر فةرموو.
 وبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:بةِرَيز اب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤربةى قسةكامن كرا، قسةكامن لة ضوار خاَلدا كورت دةكةمةوة، ثرسيارى يةكةمم لـة بـةِرَيز وةزيـر بؤضـى     
كتَيبةكانى خوَيندن لة هاويندا ضاث ناكرَي؟ هةموو ساَلَيك ئةم طرفتة دووبارة دةبَيتةوة، بةردةوام دةكرَيت 

تى زؤرى كتَيبمان هةية بؤ خوَيندكاران، دووةم: مامؤستايةكى زؤر هةيـة كـة مـن ناوةكانيشـم لةاليـة      و طرف
ئةمة ثامشاوةى دوو ئيدارةيية ئةوانة مةعاشى مامؤستايةتى وةردةطرن، بةاَلم دةوامى مامؤسـتايةتى ناكـةن   

ةييان هةيــة فــةراغ و و ئيشــى تــر دةكــةن، وةزارةت ضــى دةكــات لةوكةســانة؟ ئةوانــة ئةطــةر توانــاو شايســت  
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بؤشاييةكانى ثةروةردةيان ثَي ثِر بكرَيتةوة، يـاخود بـة مامؤسـتايي نـةمَينن، سـَييةم: دةربـارةى هاوسـةنطى        
ــراوة     ــةنتةر كـ ــة سـ ــابى بـ ــتا قوتـ ــة ئَيسـ ــتا، كـ ــابى و مامؤسـ ــةنَيوان قوتـ ــتيارة   ،لـ ــةن سةرثةرشـ ــةم لةاليـ هـ

و باوكـان، هـةموو فشـارةكة لةسـةر مامؤسـتاية       هةم لةاليةن قوتابى، هةم لةاليةن دايـك  ،ثةروةردةييةكان و
دةبَي ئةو هاوسةنطيية بطَيِردرَيتةوة بـؤ مامؤسـتا، شـكؤى مامؤسـتا وةكـو بـرادةران باسـيان كـرد ئايـا ثالنـى           

هةشــت  (7/ 25)وةزارةت لــةو بارةيــةوة ضــيية؟ خــاَلى ضــوارةم: كَيشــةى قوتابيــانى ســنوورى بــةردةِرةش لــة 
ةى ثةرلةمانـةوة طةيةنراوةتـة وةزارةت، كــة ئةوانـة داواى طـؤِرينى ثرؤطرامــى     هـةزار ئيمـزا لـة ِرَيطــاى ليذنـ    

خوَيندن دةكةن لة شَيوازى بادينيـةوة بـؤ سـؤرانى، النـى كـةم ئةطـةر ئـةوةش نـةطؤِرَيت ئيختيـار بـدةن بـة            
ــدكارةكان ــةوة          ،خوَين ــوَينن، ب ــةوة خب ــة ب ــان بةدَليان ــةيرتة ي ــدا موس ــَيوةزاريان تَي ــام ش ــان ك ــةوةى خؤي بؤئ

اقيكردنةوة ئـةجنام بـدةن، ئـاخري خاَليشـم لةسـةر مةسـةلةى دةسـت تَيـوةردانى حزبيـة، ثشـتطريى لـة ِراى            ت
زؤربـةى بـرادةران دةكـةم، هيـوادارم كـة جـةنابى وةزيـر ثَيشـرت بةرثرسـَيكى حزبـى بـووة ئَيسـتا بةرثرســى             

انَي، سنوورَيك بؤ ئةم حكوميية، بؤ خؤى باش لة موعانات و زةرةرو زيانةكانى دةست تَيوةردانى حزبى دةز
دياردةيــة دابنَيــت، ئَيمــة لةطــةَل ئــةو موديرانــةمان نييــة كــة حــزبني و كةفائــةتيان هةيــة، بــةاَلم ضــى لــةو  
بةِرَيوةبةرانة دةكةن كـة تـةنها لةسـةر بنـةماو ثَيـوةرى حزبـى بـوون دانـدراون، ئةوانـة نـةك بـارن بةسـةر             

كةن، دةرسيان بؤ دةخةنة ئاخري، جياوازى دةكةن لـة  قوتاخبانةكان، ئيهانة بة مامؤستاي غةيرى حزبيش دة
 كةفائةت و شوكر و تةقدير و هةموو شتةكانى تر، ئومَيدةوارين ئةم دؤخة كؤتايي ثَي بهَيندرَيت، سوثاس.

 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك شَيخ شامؤ فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز شامؤ شَيخؤ نعمؤ:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرل

بةخَيربَين هةردوو ِرَيزدارى وةزيرو  شـاندَي دطةلـدا، طةلـةك ثرسـيارَيت مـن بةرسـيظة مـن لـةناو راثؤرتـة          
جةنابَي وةزيردا هاتن، ِراى خوشك و براية ئةندام ثةرلةمان ئةو دةردو داخوازيـةى نـاظ رةوشـا ثـةروةردةدا     

ثرسيارةكا من هةبوو جةنابي وةزيـر باسـى    ئانينة زمان، ئةز ثشتةظانيا لة بريوبؤضوونى ئةوان دةكةم، تيَن
ضــةند سيســى يــان خوالســى بــؤ قؤنــاغى ســَي و دووَى نــازامن شةشــَي دَي ضــةند سيســَي هــةبَي يــان ئــةو ذى  
ئـةزموونا بكــةن، ِراسـتة قؤناغــا ئامــادةيي دةسـت ثَيكريــة، ضـونكة دوو حالــةى هــةي، خوَينـدنا خــؤ دةســت      

ة ثارَيزطا دهؤكَي، ثَيشوازيا قوتابيَين ئامادةيني ئاوار ذى كةن، بـؤ  ثَيكريا لةسةر ئاستى هةندَيك ئامادةيني ل
منوونة لةسةر ئاستى ثةروةردة سَيمَيلَي ئامادةية ياخانكَي وةكـو ئامادةيـةكى منوونـة دهَيتـة حيسـاب كـرن،       
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قوتابي ثَيشوازى كرنا، لة ظان قوتابية نة خةرجيَين جل و بـةرطَين زةي موةحـةد هةنـة بكـرن نـة ذى ئـةو       
قوتابيَين خاندنا عةرةبى قةستا ضارَى دهوكَى دكةن خةرجيَين ضون و هاتنَى ذى نينن، ئةظان ل دور شيانا 
ئةطةر جةنابَى وةزير عيالجةكَى بكةت باشة، صةد ذ صةد ئـةز ثشـتةظانيا هـزرا دكتـؤر شـَيركَو دكـةم ئاظـا        

ذيـانَى و هـةظ قـةبول كرنـَى يـا ئـاينى و       كرنا كةسايةتيا وَلات ثارَيزى ذ نفشَى تازة و ضـاندنا طيـانَى ثَيكظـة    
( دةسـت كةفتـةكَى ديرَوكـى بـوو     96نةتةوةيى يا ساخلةم ل وَلاتَى مة ذ ثةروةردَى دةست ثَى دكةت، ل ساَلا )

خوندنا عةرةبي قةستا شاري ةزارةتا ثةروةردَى وةرطرت، كوردَين ئَيزدى رةزامةندى ل هةرَيما كوردستانَى و
و هاتنني ذ نينن، ئةظان ل طؤِر شيانا ئةطةر جةنابَى وةزير عيالجةك ل ظـَى  دهؤكي دكةن، خةرجني ضوون 

% ئةز ثشتةظانيا هزرا دكتؤر شَيركو دكةم ئاظا كرنا كةسايةتيا وَلات ثارَيزى ذ نفشَى 100رةوشَى بكةت باشة، 
وَلــاتَى مــة ذ  تـازة و ضــاندنا طيــانَى ثَيكظــة ذيـانَى و هــةظ قــةبوولكرنَى يــا ئــاينى و نةتـةوةيى يــا ســاخلةم ل   

َى دةسـتكةفتةكَى ديروكـى بـوو بـؤ كـوردَين ئَيـزدى رةزامةنـدى ل         (96)ثةروةردَى دةست ثَى دكةت، ل سـاَلا  
حكومةتا هةرَيما كوردستانَى وةزارةتا ثةروةردَى وةرطرت و ذ هنطى وةرة راستييا فةلسةفا ئوال خو و زمانَى 

وةزير ثسـثورةك يـان ذى موديرعامـةك سـةر ئاسـتَى       خو يَى شرين و ماكَيت خوينن ثَيشنيار دكةم جةنابَى
وةزارَى هةبيت ذ بؤ ثرت خةمالندنا وَى ثةيرةو و ثروطرامى و تةنقيح كرنـا وى و ئةطـةر شـنطال و شـَيخان     

 موشرف بَينة دامةزراندن ئةز بَيذم وَى باشرت بة، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِرَيز كاك فةرهاد سةنطاوي.زؤر سوثاس، بة
 بةِرَيز فةرهاد حةمة صاحل )سةنطاوي(:

بةِرَيزان ئةم كاتةتان باش، بة خَيرهاتين مَيوانة بةِرَيزةكان دةكـةم، لـة ِراسـيت دا مـن منوونةيـةكي بضـووك       
ان دةهَينمةوة، لة ئةوروثا ئيمتيلانَيكي زؤر سةخت هةية بؤ خوَيندكاران، هةتا زؤربةي وآلتـة ئةوروثييـةك  

لةو ئيمتيلانة دةرناضـن، زؤرتـر فينلةندييـةكان و كؤرييـةكان دةردةضـن، كاتَيـك كـة ثرسـياريان لـَي كـردن           
بؤضي واية؟ وتيان لةالي ئَيمة مامؤستاي سةرةتايي نابَي لة ماستةر كةمرتي هـةبَي، بةرزكردنـةوةي ئاسـيت    

بؤ ئةوةي مامؤستا بتوانَي بة باشـي   ،مامؤستا بةِرَيزةكان لةطةَل مووضةي مامؤستا، ئةوة شتَيكي زؤر طرنطة
و بة دَلخؤشـي دةرسـةكةي بَلـَي، بابـةتَيكي تـر لـة كوردسـتان بةداخـةوة هةنـدَي مامؤسـتا هةيـة خوَينـدكار             
ــةوَي       ــردووة، ل ــؤزَي يــةعين ِراب ــَيش، ت ــةو ث ــةك لةم ــَي ومت ماوةي ــةبَيكيان ث ــلَيماني مةكت ــة س ــَييَن، ل دةرترس

ةبـات لـة مةكتةبةكـةوة، لةبـةردةمي مةكتةبةكـة قةبرسـتانَيك هةيـة        مامؤستايةك هةية بـةيانيان منـاآلن د  
ثَييان دةَلَي سةيري بكةن ئَيوة موستةقبةل هةمووتان دةضنة ئـةوَي، لـةوَي دةمـرن، بةِراسـيت ئـةوة يـةعين       
زؤر خةتةرة تؤ لةم هؤَلة ثَينج دةقة باسي مشك و مار و قةبر بكة شةو هةموو خـةوي ثـَي دةبـييَن، ئينجـا     

َلَيكي بةســتة زمــان، مةســةلةيةكي تــر هةيــة كــة زؤر طرنطــة زمــاني ئينطليزييــة، ئَيمــة ثَيويســتة   نــةك منــا
طرنطييةكي زؤر زؤر بة زماني ئينطليزي بدةين، تةنانةت هةوَل بدةين لة داهاتوودا بكرَي بة زماني فةرمي 

شـكةوتن، ئـةوة زؤر   كوردستان، ضونكة زماني زانسـت و طةيانـدني نةتةوةكةمانـة بـة هـةوارة بـةرزةكاني ثيَ      
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طولةنييةكان لة ِراسيت دا ضي دروست دةكـات؟  موهيمة، مةكتةبي وآلتان لة هةرَيم يةعين ضي؟ قوتاخبانةي 
خوَيندكاري ئةو قوتاخبانانةتان بؤ دَينم ِرازي نابَي يةك كـةس نـاوي توركيـا و ئـةردؤغان ببـا،   ميللـةتَيك       

يللةتَيكي تر كة مةبةسـتة بيهـَييَن و منـاآلني ميللةتةكـةي     هةية بضَي قوتاخبانةي ميللةتَيكي تر، ئةفكاري م
خؤي خباتة ذَير دةسيت ئةو ثةروةردانة، بة تايبةتي شةرقي ئةوسةت، وآلتاني شةرقي ئةوسـةت و داطريكـةر   
و كؤنةثةرسيت ناوضةكة خَير و خؤشيان دةوَي بؤ ئَيمة، ئَيمـة جـوان ثـةروةردة دةكـةن؟ ئـةوة شـتَيكي زؤر       

نيية ميللةتةكةي خؤي ئاوا خباتة بةردةسـيت خـةَلك، مةسـةلةيةكي تـر كـة زؤر طرنطـة،        سةيرة، هيض كةس
ئةوةيـة كـة هـةموومان بامسـان كـرد، بـةآلم مـن لـة ِروويـةكي تـرةوة باسـي دةكـةم، ثـةروةردةي حيزبـي لــة               

كاري مةكتةبةكان دا كة زؤر خراثة، بضووكرتين حيزب مامؤستايةكي هةبَي لة مةكتةبَيك دا هةوَل دةدا ئةف
ئةو حيزبة يان ئةو مامؤستاية لةوَي بآلو بكاتةوة، لة ِراسيت دا ئةوة كارةساتة، قسة زؤر بوو لةبـةر ئـةوةي   

 هةموو كرا، سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو شيالن جعفر. زؤر سوثاس،
 بةِرَيز شيالن جعفر علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هةردوو وةزيراني بةِرَيز دةكةم، هةروةها شاندي ياوةريان، وَيِراي دةستخؤشيمان لة وةزارةتـي  بةخَير هاتين

تةسةل بوو، كة ثةجنـة خرابـووة سـةر    ةكةيان، كة ِراثؤرتَيكي زؤر تَيروثةروةردة بؤ ثَيشكةش كردني ِراثؤرت
ةردة سـةبارةت بـةوةي كـة    هةموو كَيشة و طرفتةكاني خوَيندن، هةروةها دةستخؤشيشمان لة وةزارةتي ثـةرو 

بة هؤي ئةو بارودؤخة نةخوازراوةي كة بةسةر ئَيمةي ميللةتي كوردا لـةم ضـةند مانطـةي ِرابـردوودا هـات،      
كة ئاسانكاريان بـؤ قوتابيـاني ثـؤلي شةشـي ئامـادةيي كـرد، بـةِرَيزان، مـن ناضـمةوة سـةري، ضـونكة زؤر لـة             

ةآلم من ثشتطريي لة بؤضووني براي بةِرَيز كاك علي حةمة برادةران و خوشكة بةِرَيزةكان ئاماذةيان ثَيدا، ب
سةبارةت بة خوَيندني ئةهلي كة ثَيويستة وةزارةتي ثةروةردة ئةم كَيشةية بة  ،صاحل و دكتؤر شريين دةكةم

هةند وةربطرَي، هةروةها ثشـتطريي لـة طةشـة خـان دةكـةم سـةبارةت بـة ثَيداويسـيت و كَيشـة و طرفتـةكاني           
خاوةن ثَيداويسـتة تايبةتـةكان، كـة منـيش بـة هـةمان شـَيوة ثشـتطريي دةكـةم، هـةروةها            بةردةم خوَيندني

( منرة لة ثؤلي ضواري 10( منرة، كة )20ثرسيارَيكيش لة بةِرَيز وةزيري ثةروةردة دةكةم سةبارةت بة كؤي )
وةزارةتـي ثـةروةردة    ( منرةي تر لة ثَينجي ئامادةيي، ئةوة لة ذَير دةسيت مامؤستاية، داوا لـة 10ئامادةيي و )

دةكةم كة ثالنَيكي تؤكمة دابنَيت، ضونكة ناكرَيت بيست دةرةجة لة ذَير دةسيت مامؤستا بَيت، بة ئارةزووي 
خؤي ئةم مامؤستاية ئةم دةرةجانة بدا بة هةندَي قوتابي كة لة ذَير دةسيت مامؤستاية، شةشي ئامـادةييش  

ــؤي )    ــة ك ــرَي ل ــةكان دةك ــة ئيمتيلان ــة، 80ك ــدني     ( دةرةج ــة دامةزران ــةبارةت ب ــة س ــر ئةوةي ــيارَيكي ت ثرس
مامؤستايان كة وةزارةتي ثةروةردة ثَيويسيت بـة دامةزرانـدني مامؤسـتا هةيـة، بـة عةقـد ئـةم مامؤسـتايانة         

و  2011و  2010و  2009ئةمساَل دادةمةزرَييَن، بؤية تكا دةكةم كة ِرةضاوي سـاآلني ِرابـردوو بكـا، واتـا سـاآلني )     
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، ثارَيزطـاي  بكـا  ة ئةو مامؤسـتايانة دانةمـةزراون، بـة تايبـةتيش ِرةضـاوي سـنووري هةَلةجبـة       ( ك2013و  2012
ســلَيماني بَلــَيني بــة طشــيت لةطــةَل طــةرميان دا بكــات، هــةروةها ثرســيارَيكي تــر هــةر بــة هــةمان شــَيوة لــة    

ةكان ثرســياري بــةِرَيزيان، ســةبارةت بــة قؤنــاغي ئــةو ئةســويلةي قوتابيــان، واتــا لــة ئيمتيلانــات دا ئةســويل 
ــة،       ــتةمةكة عالةميي ــة سيس ــة هةي ــةح و غةَلةتــة ك ــة ئــةم ص ــني ك ــيت ئَيمــة دةزان ــة، بةِراس ــذاردن هةي هةَلب
سيستةمَيك هةية كة هةيـة، بـةآلم لـة وآلتـي ئَيمـة ئـةم صـةح و هةَلةيـة ثَيمـوابَي زؤر بـاش نييـة، قوتـابي             

كـردووة، مانـدوو بـووة، هـيالك بـووة،      دةتوانَي غةشي تيا بكات، ئاسيت زيرةكي قوتابييةكةي تر كـة سـةعي   
 ئةو ِرةضاو نةكرَي، بؤية من هةر ئةوةندةم هةبوو، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةِرَيز د. جوان. زؤر سوثاس،

 بةِرَيز د. جوان إمساعيل عزيز:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةتي ثةرلــةمان، ثَيشــنيار دةكــةم لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤ ئةطــةر ئــةو  بــةِرَيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان، ســةرؤكاي
ذنةي موختةص طفتوطؤي بكـات، ضـونكة لـة ثةرلـةماني     َيني، كة وةزيرةكي موختةص دَي ليفةقةرةيةي دان

دةوَلةتةكاني ثَيشكةوتوو لَيذنةي موختـةص ثرسـيار لـة وةزيـري موختـةص دةكـات، ئةطـةر برادةرةكـانيش         
ــيا  ــةبوو، ثرس ــوئاليان ه ــة      س ــَي، ب ــاتر ب ــوودي زي ــةتا س ــةص ه ــةي موخت ــة لَيذن ــوانن بيدةن ــةبوو دةت ريان ه

 ثةروةردة دةكةم لةطةَل وةفدةكةي. خَيرهاتين وةزيري
بةِراسيت ثَيم خؤشة نوقتةيةكي زؤر ئيجابيية كة وةزيري ثةروةردة لةسةر داواكاري خؤي بَيتة ثةرلةمان،  

لةسـةر داواكـاري    ذنـةي ثـةروةردة و خوَينـدني بـاآل،    د لـة لي ةصةروفةي لةطةَل ئَيمة كربةِرَيزيان هةر ئةو ت
ذنة، ثالني وةزارةتي ثةروةردةي بؤمان ِروون كردةوة، زؤر شت بؤمان ِروون نةبوو بؤمـاني  خؤي هاتة ناو لي

ِروون كــردةوة، جَيطــاي تةقــدير و سوثاســة، بــة نيســبةت خــاَلي يةكــةم كــة دةمــةوَي باســي بكــةم/ وةزيــري   
بـة قوتاخبانـةكان ثاشـي ئـةو     ةَلكان هةية ناويان نووسيية، كتابةكةش لةالمة، بة ناو و ثةروةردة جةنابت خ

اهلل ثَيت دةدةم، سزاي سياسي، ئةو كةسانةي كـة لةبـةر جيـاوازي ِراو بؤضـوونيان سـزا       إنشاءكردنةي طفتوطؤ
اوةتةوة، تكا لة جةنابت دراون، بةِرَيوةبةر بوونة ئَيستا كراونةتة مامؤستا، هةموو ئيمتيازاتَيكيان لَي وةرطري

ــيان وةرطرتــووة بطةِرَينــةوة شــوَيين خ     ــةو كةســانةي كــة ســزاي سياس ــان بــة هــةموو  دةكــةين داواكــاري ئ ؤي
 ئيمتيازاتةكانةوة.

خالَيكي ترم هةية كة مامؤستا موعانـاتي ئـةوةمان هةيـة كـة مامؤسـتا بـووين لـة زانكـؤ و لـة ثـةروةردةش،           
هةرَيمي كوردستان ساَل بة ساَل دَيتة خوارَي، لةبةر ئةوةي تةعليمات خيربةمان هةبوو كة ئاسيت زانسيت لة 

و قـةوانينمان بةِراسـيت زؤر زؤر تةسـهيالتي تَيدايـة، قوتـابي لـة هةشـت دةرس دةكـةوَي ئيمتيلـاني دةوري          
، ( ساَلي ِرابردوو عبـور سـَي مـاددة بـوو    30دووةم دةداتةوة، وامشان كرد ئَيمةي مامؤستا حماوةلةمان كرد لة )

لة ساَلي حةفتاكان و هةشتاكان كرا دوو، دوايي كردمان بة يةك، ئَيستا دةطةِرَيينةوة ثاش، دةيكةينةوة دوو، 
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طةِراندمانةوة بةس لة جاميعةي نةبَي، بةآلم لـة ئيعدادييـةش عبـوور هـةبَي، ئيمتيلـاني نيشـتماني جـاران        
َيستا لة ضةند ماددةي راسـيب لـؤت هةيـة و    ئةطةر هاتباية بةكؤلؤرييةي، داخل باي، بة سَي ماددة دةهاتي، ئ

رسوبيش نيية، قةراري موساعةدةي جاران ثَينج دةرةجة بوو، بةداخةوة لة جاميعةي خوَيندني باآلطةيشتة 
( 5( دةرةجــة دةداتــة تةَلةبــةي هــةتا نيســبةي نــةجاحي زيــاد بكــات، لــة ثــةروةردة )13مةجليســي كوليةكــة )

 دةرةجة كرا. (10ةجة، )( دةر10دةرةجة بوو، بووة )
ِراستة بارودؤخي كوردستان وا دةخوازَي يارمةتيان بدةن، بةآلم لةسةر حيسابي ئاسـيت زانسـيت نـةبَي، يـان      

اليةني عيلمي نـةبَي، ئـةوة دةبَيتـة كلتورَيـك، دوايـي واي لـَي دَي ئةطـةر ئـةو تةسـهيالتةي نـةدةن خـةتابار            
اي وةزارةتيشـمان لـَي دةطـرن، دةبـَي بطةِرَيينـةوة ئاسـيت       دةبني، ِرَيطا و دةرطاي ثةرلةمامنان لَي دةطرن، دةرط

زانسيت بةرز بكةينةوة، بة تةعليماتي نوَي، تؤزَيك توند بني، ئَيستا ئةو تةَلةبانة من دائيمةن ئةو قسةيةي 
( سـاَلة وا دةزانـَي ئةطـةر مامؤسـتا يارمـةتي نـةدا،       18( سـاَلة، ) 22( سـاَلة، ) 20دةكةم، ئايندةي خـؤي نـابييَن، )  

ةطةر وةزارةت يارمةتي نةدا ئةوة كَيشـةيةكي زؤر طةورةيـة، خـةتابارين، بـةآلم ئَيمـة طةيشـتينة ئاسـتَيكي        ئ
(مان هةية ئايندةي تةَلةبة دةبني، ئةوانة تةخةرو  دةكةن سبةي، دووسـبةي ئـةوةل   نضوجفيكري طةورة، )

ةرمان، خؤزطـة ئـةو مامؤسـتاية    طلةيي لة ئَيمة دةكةن، دةَلَين خؤزطة تةعليماتةكة تؤزَيك قورس بواية لةسـ 
تؤزَيك توند بواية هةتا تةَلةبةي بامشان لَي دةرضووبا، زانسيت بامشان وةرطرتبا، لةبةر ئةوةي ناِرؤم ئـةوةي  
خاَلَيك برادةران باسيان كرد بة نيسبةت تةعينةوة، )بالفعل( تةزكييةي حيزبي دةست ثَيكرد، دووكـةَل بـَي   

( هـةزار  6 نار(، ئَيستا دةسيت ثَيكردووة، واستة و واسـتةكاري كـة زانيـان )   ئاطر نابَي )ال يوجد دخان من غري
عةقد تةعني دةبَي، هيوادارم كـة بـةَلَيين دا وةزيـري ثـةروةردة لـة لَيذنـةي ثـةروةردة و خوَينـدني بـاآل كـة           

ة ( خةَلك تةعني دةكةن، ثةيِرةويش دادةنَيني بؤ ساآلني ثـَيش وةخـت ئـةوةي دةرضـوونة، لـ     CVضيرت بة )
(وة لة ماَلةوة دانيشتوون، ِرةضاوي ئةوانة بكرَي، خوَيندن بة زماني باديناني و سؤراني با برادةران بة 2009)

هةَلة لة يةك تَينةطـةين، زمـاني بادينـاني لةسـةر سـةرم، زمـاني سـؤراني لةسـةر سـةرم، بـةآلم ئَيسـتا باسـي             
بــةآلم لــة قــاليب زانســيت باســي دةكــةين،  دةكـةين لــة قــاليب سياســي دةدةن، ئَيمــة لــة قــاليب سياســي نــادةين، 

خةَلكاني بةردةِرةش هةزار تةوقيعمان بؤ هاتووة موحازيرةكانيان لة هةولَيرةوة دةِروات بة زمـاني سـؤراني   
دةخوَينن، يةعين ئةوةي لةهجةي سؤراني، هةتا مامؤستاكانيشيان سؤرانيية، بةآلم دةرسةكة بة بادينانييـة،  

ثةست بـن، حماوةلـةي   اسيت زانسيت قوتابييةكان بكات، واي كردووة ئةوانة زؤر واي كردووة تةئسري لةسةر ئ
 نةقليش دةكةن.

( هةزار تةوقيعم بـؤ هـاتووة لـة بـةردةِرةش دةيانـةوَي، مـن لةطـةَل        8وا ئَيستا مةسةجم بؤ هاتووة تةبعةن )
ني سـؤراني بكرَيتـةوة،   ئةوةم لة هةولَيريش مةكتةب بكرَيتةوة بة زماني باديناني، لة بةردةِرةشيش بة زما

هيض كَيشة نيية، ئةطةر قةزييةكةش سياسي ية، ئةوة ِرَيطر نيية دةتوانني ئةوةش حةل بكةين، خاَلَيكي تر 
ذنةيـةك هةيـة موتابةعـةي مةكتةبـةكاني ئـةهلي      كرد، دةستخؤشي لـةوة دةكـةم كـة لي    جةنابي وةزير باسي

ئةو مةكتةبانة و كيتابةكانيشي لـة دةرةوة ثَيـت    دةكات، نةك بةس نرخ كاك وةزيري ثةروةردة، بةَلكو جلي
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دةَلَي لة فآلن دوكان بة نرخَيكي زؤر بةرز دةفرؤشرَيتة هاووآلتيان، خةرجيي كوليـةي شـةريعة ئـةوة باسـي     
 بةآلم هةَلة بة هةَلة حةل نابَي. ناكةم،

وليـةي شـةريعة   ثرسيم وةزيري ثـةروةردة نـةبوو، مةسـوولَيكي تـر بـوو لـة ثـةروةردة ومت/ بـؤ خـةرجيي ك          
تةعني ناكرَي، ئةي ئةو كوليةمان بؤ داناوة؟ وتي/ دكتؤرة خؤ بةس ئةوة نيية، عيلمي ئيجتيماعيش هةية، 
خةرجيي عيلمي ئيجتيما( و خةرجيي عيلمـي نةفسـيش هةيـة، ئةوانـةش تـةعني نـابن، باشـة ئـةو كوليانـة          

تانة دةكةينةوة، باسي ضاثخانة كرا، زةنبيان ضيية؟ كة سوقي عةمةل نةبوو ئةدي ئَيمة بؤ ئةو ئيختيصاصا
 ن دةكةم، كة باسي ضاثخانةيان كرد.دةستخؤشي لة بةِرَيز كاك شَيركؤ حةمة ئةمني و مامؤستا طؤرا

%( 10مـن موقابةلةكـةي وةزيـري ثـةروةردةم بـيين لـة ِرووداو، وتـي/ ضـاثخانة لـة هـةرَيمي كوردسـتان لـة )             
ثخانةي كوردستان هاتة ثةرلـةمان سـةعاتَيك لةطـةَلي دانيشـتم     دةكرَي، ئةطةر هةَلة نةمب، بةآلم سةرؤكي ضا

%( يش نةدراوةتة ئَيمة، من ئةطةر هةبَي نةبَي، ئةطةر كةم بَي يان نـةبَي، تةشـجيعي صـناعةي    0طوتي/ لة )
ــجيعي       ــاري نــةمَييَن، تةش ــةين كــة بَيك ــجيعي ئــةوة بك ــمار بكــةين، تةش ــةين، تةشــجيعي ئيستيس وةتــةني بك

 يةني ئابووريشمان بةرز دةبَيتةوة.ين الضاثخانةي خؤمان بكة
( 1/7/2014بة نيسبةت شةهادةي ماجستَير و دكتؤرا زؤر لةسةري ناِرؤم، بةآلم ئَيستا كتابَيكم بؤ هاتووة لة ) 

كة لة دارايـي هـاتووة، ئـةو كةسـانةي كـة ماجسـتَير و دكتـؤرا لـة وةزارةتـي ئـةوقاف، لـة ثالنـدانان غـةيري              
ان، ثلةيان ئةطةر ماجستَيريان هَيناوة راتيب ئيسـميان دةبـَل دةبـَي، ئَيسـتا دارايـي      وةزارةي تةعليمي هينايتي

( 5( وة ئةوانة لة مووضةيان بـرِبَي، باشـة ئةوانـة زةنبيـان ضـية؟ )     1/7داوا لة وةزارةتي ثةروةردة دةكات لة )
اجسـتَير و دكتـؤرا لـة    ساَلة تةخةروجيان كردووة، ماجستَير و دكتؤرايان هَيناوة، كة ئَيمة تةشجيع بكةين م

هةموو وةزارةتَيك هةبَي نةك بةس وةزارةتـي تـةعليم، مـن ئـةوةي تَيدةطـةم ضـونكة لـة وةزارةتـي تـةعليم          
بووم، ئيلتيمالة كَيشـةيةك هـةبَي لـة بـةيين وةزارةتـي ثـةروةردة و وةزارةتـي ئـةوقاف و ثالنـدانان لةطـةَل           

كـة بـؤ وةزارةتـي تـةعليم، بـةآلم   هةَلـةي تَيدايـة        وةزارةتي تةعليم عالي، ضونكة ئةلقابي عيلمي ئيمتيازَي
ئةطةر ئةو ئيمتيازة بدرَيتة وةزارةتي ئـةوقاف، بدرَيتـة وةزارةتـي ثالنـدانان، بدرَيتـة وةزارةتـي ثـةروةردة،        
بةآلم كَيشةيةكي تريش هةية دةَلَي كو بَلَيني، ضونكة ئةلقابي عيلمي دةَلَي مودةريس موساعيد، مـودةريس،  

، دةبا بيكةينة مودةريس تةربةوي، مودةريس علوم ئيسالميية، ئـةوةش حـةل دةبـَي،    أستاذد، موساعي أستاذ
  لة ثَيشكةوتين وةزارةتةكاني تر.بؤ ِرَيطر بني

بة نيسبةت زانستةكان، ثشتطريي كاك طؤران دةكـةم )بالفعـل( يـةعين ئـةوةي ئيختيصـاص بـَي دةزانـي مـن          
بَي، كيميا و فيزيـا دةرس بـدا؟ لـة قؤنـاغي حـةفت و هةشـت و        أحياءضي دةَلَيم، مةعقولة يةكَيك خةرجيي 

نؤ، مةعقولة ئةوةي تؤ خةرجيي كيميا بَي ئةحيا و فيزيـا بـدات؟ ئـةي كـوا دةوري ئيختيصـاص؟ ئـةي ئـةو        
كوليانة؟ ئةو قسمانة بؤ دةكةمةوة كة من بَلَيم دةرسي زانستةكان يةك مامؤستا هةر سَي دةرسـي بَلَيتـةوة؟   

%( ثشــتطريي د. 100يزيــا، ئــةوة هةَلةيــةكي زؤر طةورةيــة دةربــارةي ئيختيصاصــي دةكــرَي، )ئـةحيا، كيميــا، ف 
شَيركؤ جةودةت دةكةم بة نيسبةت ئةوةي كة لةسةر ناوي دةَلَي/ وةزارةتي ثةروةردة و فَيركردن، كة دةَلـَي  
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ليـب، بـةس   (، يـةعين ثـةروةردةي شةخصـييةتةكي ِرةوا بكـةي بـؤ تا     بناء شخصية الطالبثةروةردة يةعين )
عيلم نيية، وا فَيربكةين تةَلةبة ضؤن مةكتةبي خؤش بوَي؟ واي لَي بكةين تةَلةبةمان كو ئيهتيمام بة ثاكي 

(ي زيـاد بكـةين، ئـةوةش    إنتمااء (ي زيـاد بكـةين، )  والءماَلةوة دةدا ئةوها ئيهتيمام بة ثاكي مةكتةبي بدات، )
 ي مامؤستا دةوةسيَت، زؤر سوثاس.لةسةر ئيدارةي مةكتةب دةوةسيَت، لةسةر ئسلوبي تةربةو

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةِرَيز كاك حممد سعدالدين، نوقتةي نيزامي هةية ثَيشوةخت، خاتوو شرين فةرموو. زؤر سوثاس،

 :رمضانبةِرَيز شرين حسين 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دكتؤرة جوان دكةم، نة ِرةخنةية، بةس بؤ ِراست ظة كرن تا  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني داخازا ليبووردنَي ل
لة ثرؤتؤكؤليدا دروست بي ظنووسي، مة دوو زمان نينة زماني سؤراني و باديين، مة يةك زماني هـةي، دوو  

 زاراظة هةي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مد.بةَلَي باسكراوة، فةرموو كاك حم زؤر سوثاس،
 بةِرَيز حممد سعدالدين أنور:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشةكي دةستخؤشي لة ِراثؤرتةكةي بةِرَيز وةزيري ثةروةردة دةكةين و ئامادةبوونيان و شاندةكةي ياوةري، 
نامةوَيت قسةكان دووبارة بكةمةوة، ضونكة ئةو شتانةي كة لَيـرة وةكـو خـاَل نووسـيبووم لةاليـةن بـةِرَيزان       

زكـري ئامـاذةي ثَيكـرا، منـيش ِرام لةطـةَل ئةوانـة، بـةآلم خوَينـدني توركمـاني دوو، سـَي            آمنةصابر و  عزت
تَيبينـــيم هـــةبوو، حـــةزم كـــرد لَيـــرة باســـي بكـــةم، لـــة قوتاخبانـــةكان هـــةروةك دةزانـــن ئـــةوة دةربـــارةي  

َيمي كوردســتان بةِرَيوةبةرايــةتي مــةناهج و ثرؤطرامــة، بــةطوَيرةي ثرؤطــرام و مــةناهجي خوَينــدن لــة هــةر 
 ووي شارستانييةتي كوردستاني هةية.مَيذووي كورد و مَيذ

ثَيشنياز دةكةين وةكو اليةنة توركمانييةكان لة كتَييب مَيذووي كـورد و شارسـتانييةتي كوردسـتان بةشـَيك      
ذوو و يان فةصلَيك هةبَيت بؤ ثَيكهاتة نةتةوةييةكاني هةرَيمي كوردستان،  بؤ ئةوةي ئةوانيش لة كتَييب مَي

شارستانييةتي كوردستاني وةكو بةشَيكي كوردستان باسي مَيذوو و كةلتوري ئةوانيش بكات وةكو توركمان و 
ئاشوورييةكان، بؤ ئةوةي ببَيتة منوونةيةك بؤ ناوضةكاني تر لـة عـرياق، كـة لَيـرة ثَيكـةوة ذيـاون، بـؤ        و كلد

هــةرَيمي كوردســتان و مــايف ثَيكهاتــةكان، ئــةوةي ببَيتــة هانــدةرَيك بــؤ ثَيشخســتين ثرؤســةي دنــوكراتي لــة 
خاَلَيكي تريش هةية دةربارةي مامؤستاياني وانةكاني زانسيت وةكو كيميـا و فيزيـا، لـة ثـاش ِراثـةِرين، دواي      
تةشكيل كردني يةكةم كابينةي حكومةتي هـةرَيم، لـة هـةولَير و كفـري قوتاخبانـةي توركمـاني كراوةتـةوة،        

امادةييـةكان بـة زمـاني تـوركي التـيين دةخـوَينن، ئـةو مامؤسـتايانةي كـة لـة           ئةو قوتاخبانانة بـة تايبـةتي ئ  
بةشــةكاني كيميــا و فيزيــا و وانــةكاني زانســيت تــر تةخــةرو  دةكــةن لــة كوليــةكاني جاميعــةكاني هــةرَيمي  
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 كوردستان تةخةرو  دةكةن، بة زماني كوردييان خوَيندووة، ناتوانن كيميا و فيزيا و وانـة زانسـتييةكان بـة   
 اني توركي بَلَينةوة.زم

بــةآلم لــة ئامادةييــةكان دةرســةكان بــة زمــاني تــوركي دةخوَينــدرَيت، واتــا ئــةو مةنهةجانــةي كــة لةاليــةن    
وةزارةتي تةربية بؤ ئـةو قوتاخبانـة تـةرخان كـراوة وةكـو مـايف خؤيـان بـة زمـاني تـوركي يـان توركمانييـة،             

َيمي كوردسـتان تةخـةرو  دةكـةن، نـاتوانن ئـةو      مامؤستاي كيميـا و فيزيـا و ئـةواني تـر لـة جاميعـاتي هـةر       
ــاني،           ــةني توركم ــدَيك الي ــاتووة هةن ــةوة، واي لَيه ــوركي بَلَين ــة ت ــك ب ــك و ثَي ــَيوةيةكي ِرَي ــة ش ــة ب مةنهةج
موئةسةســاتي توركمــاني دةوراتــي تةقويــة دةكاتــةوة، يــاخود دةوراتــي زمــاني تــوركي بــؤ كيميــا و فيزيــا لــة  

بيكات، ئَيمةش ثَيشنياز دةكةين بـؤ ئـةوةي لةبـةر ئـةوةي ئـةو قوتاخبانانـة       وآلتاني توركيا و وآلتاني توركي 
 ةتي ثةروةردةي هةرَيمي كوردستانن.سةر بة وةزار

بؤ ئةوةي هةرَيمي كوردستان وةكـو قوتاخبانـةي خـؤي لـة هـةرَيمي كوردسـتان دا، بـؤ ئـةوةي ثشـتطريي لـة            
مؤسـتايان كـة دةورة دةكرَيتـةوة بـؤ مامؤسـتايان      قوتاخبانة توركمانييةكان بكـات، لـة بنكـةي ثَيطةيانـدني ما    

ئَيــرة، بةشــَيك بكرَيتــةوة بــؤ وانــة زانســتييةكاني زمــاني تــوركي، كةســاني ثســثؤر لــة دةرةوةي وآلت بَيننــة  
 عةمةلييةكة لَيرة بكرَيت.

 وةزارةتي ثةروةردة خؤي بؤ ئامادةيية توركمانييةكان مامؤستاي كيميا و فيزيـاي بـة زمـاني تـوركي ئامـادة     
بكات، نةك بضن لـة دةرةوةي وآلت ئـةو شـتة بكـةن، كـة واي لـَي دَيـت هةنـدَيك جـار اليـةني ديكـة ئيتيهـام             
دةكرَي بةوةي كة تةداخولي كاروباري قوتاخبانةكان دةكات، ئةوة لةاليـةك ئـةو كَيشـانة ضارةسـةر دةكرَيـت،      

كانـة بـة بةرثرسـيارَيتييةكةي    لةاليةك وةكو وةزارةتي ثـةروةردة كـة وةزارةتـي ثـةروةردةي هـةموو ثَيكهاتة     
 خؤي هةَلدةستَيت، زؤر سوثاستان دةكةين.

 
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مامؤستا عمر صاحل. زؤر سوثاس،
 بةِرَيز عمر صاحل عمر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َي ثةرلـةمانتار دكـةم، باسـي وةزعـي     ثَينج خاَل كورتي ثَيشكةش كةم، ئةز ثشتطرييا وا هـةميا خوشـك و بـرا   

دهؤكي كري، ِراستيا طةلةك جارا موتةئةخريين، ثةرلةمان تايبةت بؤ ئةم بابةتـة، دوو هـةيظ، دوو مـانط ذ    
ظَيرَى وةزعي ديراسةتي خوَيندني ضوونة و ئَيستا ثةرلةمان هَيشتا باش ئةظى وةزعى نزانيت ئةز ثَيشـنيار  

لةمانى دويف ضونا وان كةمثان بكةتن، هوسا يا طةهشتية من يةعنى خو و ئيقرتاحا ليذنةيةكَى دكةم ذ ثةر
كا طةندة  ل ظَيرَى ذى دا دهَيتة كرن سةر ظى وةزعى وان ئاوارا ظى وةزعى ميللـةتى نيسـبةكا طةلـةك طةلـة    

 كَيم يا هاتية جَى بة جَى كرن.
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ز نـزامن   بـةديلَيت ديـرت    ثةرلةمان ليذنةكَى تةشكيل كةت دويـف ضـوونةكَى بـؤ ظـان كـةمثان، ضـونكى ئـة        
هندةك بةدائَيل مة دروينشتنةكَى دا دطةَل ئةجنومةنَى ثارَيزطةها دهوكَى كـر هنـدةك بـةدائيل يَيـت هـةين      

( ئامـادةيى دَى عـيال    12%( كا دَى طريت و )20%( يان )10هؤلَيت ئاهةنطا، قةلعا نزاركَى، بةس ئيلتيمالة كا )
ى هــةر كــةمثن و ل دويــف ظــَى ســرتاتيجةتا ئــةمريكا و خوتــة و كــةت يــان نــة، ذبــةر هنــدَى هــةر ضارةســةر

ئيلتيمالة ئةظ سوحبةتة سَى ساَلَين دى ذى درَيذ ببيت، ذبـةر هنـدَى ئـةز حـةس دكـةم ثةرلـةمان ب جـدى        
موزوعَى كةمثا دويف ضـوونةكَى بـؤ بكـةت و هوسـا يـَى طةهشـتية مـن كـو يـَى دايـةف هنـدةك رَيكخراوَيـت             

 تةحقيقَى ية ئةظة خاَلا ئَيكَى. يَى بؤ من هاتة بةس موحتاجَى خةيرى مة( ئةلوةسةف هوسا
ــةوزوعَى        ــؤ م ــةيات، ب ــكا ح ــةروان، خويش ــةيداى م ــةم س ــةرَيزا دك ــرا ب ــةمى ب ــتطرييا وان ه ــَى ثش ــا دووي خاَل

ثةروةردَى، حيكمةتةكا صينى يا هةى دبَيذن باوكةك و منداَلةك ل طةل ئَيك بوون ئـةوى منـداَلى جةريـدة    
ى جةريدة دِراندى باوكى خؤ عَيجز كر طوتَى ئةظَى جةريدَى دروست كة ضو زوي هات دروسـت  دِراند، وةخت

كر وةختَى دروست كرى طوت تة ضةوا زويكا دروست كر نةخشا جيهانَى ل سةر بوو؟ نةخشا جيهانَى ذى نة 
بـةس سـةرَى   تشتةكَى ب ساناهية منداَلةك دروست بكةت، طوتى بابَى خـؤ سـةرَى ئينسـانةكَى اليـَى دى بـوو      

كـةم كـو ئةطـةر مـة     ئينسانى من دروست كر جيهان هةمى دروست بوو، ثشتطرييا دكتؤر شـَيركو جـةودةت د  
 ئينسان دروست كر.

ــاتى خــرَى قةيرانــة،       ــابن وةزارةتــا ثــةروةردَى ئــةظ نــاظَى شــرين يــَى ل ســةر، بــةس ثــةروةردة ل ظــى وةَل
بؤ ئينرتنَيتَى، بؤ فيس بوكَى ئةظ ئَيشَيت نةفسى يَيت  فةلتةرَيت عالةمَى دا هةى، دةولةتاندا هةى، ظَى طاظَى

زَيدة دبن ل ظى وةَلاتى دا، ئـةظ ئاسـتَى نـزم يـَى سـةركةفتنَى يـَى نـةجاحَى ثَيويسـتى راوسـتيانَى يـة دويـف            
ضوونَى ية ئةم موحتاجني جارَى بةرى هنطَى مةسةلةن بـؤ منوونـة شـةريعة ضـةند يـا ثَيـدظى يـة كوليـةكا         

، ئةظة ليذنا ئةوقافَى ذى يا حـازرة ئةطـةر تـو بـةرَى خـؤ بـدةيَى ئـةوَيت ئاسـتَى وانـا ظَيـت           شةريعَى هةبينت
ثةروةردا خةَلكى دكةن مزطـةفتا ضـةند يـا فـةرة ئةطـةر خـةرجيَى بةكالؤريؤسـَى بيـت و فةهمـةكا جـوان يـا            

تـةروفَى دكـةن   ئيعتيدال يا دروست، هندةك جارا  ابن حكومـةتَين مـة اليـةكَى ظـة دذايـةتيا ئريهـابَى و تة      
بـةس ذ رةخــةكَى ديظــة مةدارســَيت هـةين بــؤ تةشــةدودَى و مودةرســَين نــة يَيـت رةمســى يَيــت هــةين مــة(    

ــةتيةت و ئيعتيـــ    ــةت و وةسـ ــةكالؤريؤس و عيلميـ ــةريعة و بـ ــا شـ ــةف كوليـ ــة دا ل زئةلوةسـ ــاتَى مـ ال ل وةَلـ
ركةفتنَى ئينيـت و دَى نـاجح   ثارَيزطةهةكَى دا شتى ثارَيزطةها دهوكَى نينـة، ئةظـة دَى ضـةوا ثـةروةردة سـة     

بيت، خاَلا سيَى ئةم زوى ثَينطاظا دهاظَيـذين قـةفزا، مةسـةلةن دَى ضـني سـوئَيدَى تـةجريبا سـوئَيدَى ئيـنني         
( خةواتر دضوو تةجريبة يابانَى ديراسة دكرن ثاش دوناهَيكَى تةراجو( الشقري بةرناجمةك هةبوو )أمحد 

ش كـةفتى، تـو جـارَى سـةحكة دةولـةتَيت دةوروبـةرَيت خـؤ يـَى         كر ضو تةجريبَيت دةولةتَيت نيزيكَيت ثـيَ 
سةركةفتى، ئةز سَى ساَلا ل ئوردون بووم من بةرَى خو دايَى طةلـةك ناحيـا تـةعليمَى دا ثـَيش كـةفت بـوون       
منوزةجَين حكومى و ئةهلى هةبوون حةتا ل موستةشفايا دا حةتا ل مةدرةسا دا ئةم سةحكةينة تةجربَيت 

ظني نيزيك واقعَى مة بيت نـة مـةوزوعَى ئـةفكارَى وانـا بيـنني هـةر ئـةفكارَيت مـة بـن و          نيزيك دَى سةركة
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مامؤستايَيت مة بن و شاهدَيت مة بن بةس تةجريبا يا هوسانَى بيت نة قةفزةكا هوسانَى بيـت تـو بينـى ل    
 رَى تةتبيق نابيت و تةنفيز نابيت.ظَي

ارةها قوتابى هةنة هةر جهةكى تةعني نابيـت، قـةبيل   خاَلا ضارَى طةلةك تةلةبة تةلةفونَيت مة دكةن هةز 
نابيت نة ل كوليَى و نة ل مةعهةدَى ئةظة نزامن ل   وةَلاتـةكَى ل دونيـايَى هةيـة؟ هـةزراةها قوتـابى هةنـة       

( ئامادةينة هةر جهةكَى قةبيل نةبووينة نة كولية و نة مةعهـةد، ئـةرَى مةسـريَى    12خةرجيَيت شةشَى يان )
ةم ذ جةنابَى وةزيرى كا دَى   بينت؟ مةوزوعَى طةلةك ئةنداما تةئكيـد ل سـةر مـةوزوعَى    وان ثرسيارَى دك

حزبايةتيَى كر ئةز ب خؤ فةترةكَى مامؤستا بووم، قوتابى يَى هاتى بَيذيتة من ذ ثوَ  دةركةظة، خَيرة؟ دَى 
واهلل هـةمى مامؤسـتايَين    ئيجتيماعا حيزبى ل ظَى ثوَ  من يا هةى، من طـوتَى واللـة ئـةز رَيكـَى نـادةم، طـوت      

بةرى تة رَيكـَين داى ئيجتيماعـا خـؤ يـا حيزبـى ل ثـوَ  دكـةن، يـةعنى ب ظـى رةنطـى بـينت، يـان مـةزوعَى              
ئينتيخابــات يــةعنى يــَى وةَ  هــاتى دةرةجــةكَى ئينتيخاباتــا مةشــروعَى ديراســةتَى يــَى فاشــل كــرى الزمــة    

ئينتيخاباتا ل ناظ قوتابيان دا طةلةك كارةسات يَيـت  ئينتيخابات بهَينة تةحريم كرن يَيت حزبى و حةفلَيت 
هةين بهَينة ضارةسةر كرن ناظ قوتابياندا ب دةهان، ئاخر ثرسيارا من مة مامؤستا يَيت هةين ذبـةر سـزايَى   
سياســى دكتــؤرا يــا هــةى ل ئيعــداديَى دةوامــَى دكــةت  ــابن، ئــةرَى دَى ضارةســةريا وان   بيــت ثشــتى ئــةظ 

 وان و هةمى ثَيكظة ضاكسازيَى دةعوةت كةن؟ سوثاس حكومةتا يا بنكة فرا
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو فريوز، لَيرة نيية؟، باشة خاتوو تةالر فةرموو.
 لطيف:بةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضـةند ثرسـيارَيكم هةيـة،     ثَيشةكى زؤر بةخَيرهاتنى هةردوو وةزير وشاندى ياوةريان دةكةين، سـةرةتا مـن  

يــةك لةوانــة، يــةكَيك لــة كَيشــةكانى بةِرَيوبةرايــةتى طشــتييةكان لــة ثارَيزطاكانــدا نــةبوونى ســةآلحيةت و    
ــةوة      ــؤ ئ ــة ب ــةكى هةي ــةروةردة   بةرنامةي ــرى ث ــةِرَيز وةزي ــا ب ــةآلتة، ئاي ــةَلَى   ى دةس ــاتوودا كؤم ــة داه ــة ل ك

ــتييةك   ــؤ بةِرَيوبةرايةتييــة طش ــؤربؤتةوة ب ــةآلحيةت ش ــاني س ــوانن كارئاس ــا بت ــرَى  يان، ت ــاتوودا بك ــة داه ةك ل
 يستمى ثةروةردة لة ثارَيزطاكاندا.س
ثرسيارى دووةمم لةسةر خوَيندنى طةورة ساَلة، دةستيان خؤش بَى و كارَيكى زؤر باشـة، بـةآلم لـة ئَيسـتادا      

بـة تايبـةتى ضـوار و    ة لة شارؤضكةكاندا بةِراستى طةورةترين كَيشة دروست بووة، ئةو مةكتةبانـة ناكرَينـةو  
 ثَينج و شةش.

بؤية لة ئَيستادا داواكارين كة وةزيـرى ثـةروةردة كـة دةَلـَين لـة وةزارةتـةوة ِرَيطـةيان ثـَى نـادرَى داواكـارين            
ئـةوانيش لـة   كارئاسانى بكـرَى بـؤ ئـةو شارؤضكانة،ــ يـاخود ضـييان هةيـة لـة بةرنامـةدا هـةتاوةكو بتـوانن            

 خوَيندن بَى بةش نةبن.



 348 

ســَييةم/ ئايــا   بةرنامةيــةكيان هةيــة بــؤ توَيــذةرى كؤمةآليــةتى لــة مةكتةبةكانــدا؟ كــة خؤتــان  ثرســيارى 
دةزانن ِرَيذةيةكى زؤر لة توَيذةرى كؤمةآليةتى هةيـة و لـة خوَيندطةكانـدا، بـةآلم تـاوةكو ئَيسـتا سيسـتمَيك        

كار و توَيذةرةكة ِرَيك خبات كة نيية ئةو ثةيوةنديية لة نَيوان بةِرَيوبةر وهةروةها توَيذةرةكة ياخود خوَيند
 ئةمة طرفتَيكى زؤرى لة خوَيندطةكاندا دروست كردووة، لة كاتَيك دا توَيذةرة كؤمةآليةتييـةكان طرنطيـةكى  

 زؤر زؤريان هةية لة خوَيندطاكان.
ن باسى قوتاخبانة ئةهلييةكان كرا، من تةنها يةك ئيزافةم هةية، باسـى بينـا و ئةوانـة كـرا، بـةآلم طـرنطرتي       

بؤ ئـةوةى كـة ئَيمـة بـة تايبـةتى كـة لـة بةرنامـةى كـارى ئـةمِرؤ قسـة             ،شت ئةوةية كة بةدواداضوون هةبَى
ةكان، ئةو خوَيندطايانة وايان كردووة كة لة ئَيستادا زمانى دايـك كـة زمـانى    يكردن بوو لةسةر زمانة فةرمي

سـة كـردن لةوانةيـة بتـوانن، بـةآلم لـة       كوردية، ئةو خوَيندكارانة زمانى خؤيان لةبري بضـَيتةوة، ِراسـتة لـة ق   
نووسيندا زؤر زؤر الوازن، هةموو تةركيزَيكيان لةسةر ئةو زمانةية كة لة خوَيندطاكةية، ئيرت ئايا ئينطليزى 
بَى، توركى بَى، فةرةنسى بَى، بؤية زؤر زؤر طرنطة وةزارةتى ثةروةردة لـة كـاتى ضـاودَيرى كردنـدا زؤر زؤر     

انى دايك لةو خوَيندطايانةدا، بؤ ئةوةى لة داهاتوودا كَيشة و طرفتمان بؤ دروسـت  تةئكيد بكاتةوة لةسةر زم
نةبَى، بةشى دووةميان واى َ  هاتووة لةم خوَيندطايانة بة ِراستى ئةوةندةى كةلتورى ئةو وآلتة خوَيندطةى 

كةيــة بــؤ لــة هــةرَيمى كوردســتان دانــاوة، موهتــةم نــني بــة كــةلتورى وآلتــى خؤمــان، ئةمــةش طرفتَيكــى دي  
داهاتووى هـةرَيمى كوردسـتان، باسـى مامؤسـتاى تايبـةت كـرا كـة ئـةميش تـةنها يـةك ئيزافـةم بـؤى هةيـة،              
ئةويش زؤرجار هةية بةهؤى نةبوونى َ  ثرسينةوة لةاليةن وةزارةتةوة، واى كردووة مةلزةمـة، مةلزةمـةى   

خوَيندكارانة طرفتيان بـؤ دروسـت   ئةو مةلزةمانةشيان ثَى نةبَى ئةو  وتايبةت هةية بةخؤشيان ئةطةر هاتو
كـة ئةمـة زؤرجـار هةيـة ئـةَلَى خؤيشــى وةزارةت       ،دةكـات لـةِرووى دةرةجـةوة، لـةِرووى ثرسـينةوةى زؤرةوة     

ئاطادارة لة بوونى ئةومةلزةمانة كة لة بازاِردا دةفرؤشرَيتةوة، ئةمةش كارَيكة ثَيضةوانةى ياساية، جيـاوازى  
ساوايان دا هةندَى لة باحسة ئيجتماعيـةكانيان، باحسـةى دةروونـى، يـان     دةرماَلةكان، بؤ منوونة لة باخضةى 

معاونى توبيمان هةية كة لـةو باخضـانةدا كـار دةكـةن، جيـاوازى دةرماَلـة هةيـة، لـةكاتَيك دا ئـةمان لةسـةر           
 وةزارةتى ثةروةردةن، هؤكارى ئةو جياوازيانة ضيية لة دةرماَلةكاندا كـة ثَيويسـتة ئةوانـة هـان بـدرَين لـةو      

شوَينة، ضونكة خزمةتَيكى زياد لة ثَيويست دةكةن بةتايبـةتى بـؤ باخضـةى سـاوايان كـة ئةمـة كـارَيكى زؤر        
 يستة ئيهتمامى زياترى ثَى بدرَيت.زؤر طرنطة و ثَيو

( 6) دةست خؤشيان َ  دةكةم لةسةر خو  سَييةمةكة، ئـةوة خؤيـان لةبةرنامـةيان هـاتووة، مـن باسـى ئـةو        
حةز دةكةم ِروونكردنةوةى وردترمان بداتَى لةسةر شَيوازى ئةو دامةزراندنة، ئايا بة  هةزار تةعينة دةكةم،

طرَيبةستة؟ هةندَى جار لة ئَيستاوة كؤمةَلَيك بَى متمانةيى كة لةو شَيوازى طرَيبةسـتة هةيـة، لةبةرئـةوةى    
وةزارةتـى ثـةروةردة،   لة ثَيشووتردا طرَيبةست هةندَيك هةية بة موحازر ياخود بة طرَيبةست دامةزراون لة 

بةآلم بةهؤى دواكةوتنى مووضةكانيانةوة ياخود جياوازى دةرماَلةكانيانةوة واى كردووة هيض دَلخؤش نـةبن  
هـةزار دامةزراندنـةى بآلوكردووةتـةوة، بـةآلم     ( 6 ) بةو دامةزراندنةى كة ئَيستا لة وةزارةتى ثةروةردة ئـةو 
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ى دامةزراندنةكــةى ئايــا حيســةى ناوضــة دابِرَينراوةكــانى ثَيويســت دةكــات لَيــرةوة ميكانيزمةكــةى و شــَيواز
تَيداية ياخود نا؟ ئةو ميكانيزمة ضيية كة ئةو مامؤستايانةى هةرَيمى كوردستان كة لةسةر حيسةى ناوضة 
دابِرَينراوةكــان دادةمــةزرَين لةطــةَل سيســتمى ثــةروةردةى هــةرَيمى كوردســتاندا جــارَيكى ديكــة بةيةكــةوة    

ةها ثشتطريى قسةكانى خاتوو امنة دةكةم لةسـةر ئاوارةكـانى دهـؤك، ثشـتطريى قسـةكانى      طرَيداتةوة؟، هةرو
كاك على حةمة صاحل دةكةم لةسةر خشتةى ثشوو و ضاثخانةكان و هةورةها هةَلبذاردن، بـؤ ئـةوةى هـةمان    
 سيستمى سويدنان بؤ دروست نةبَى ئةوة كـة كَيشـةيةكى زؤرى دروسـت كـردووة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا،       

هةروةها ثشتطريى لة كاك طؤران دةكةم لةسةر ئـةوةى كـة خـاوةن ثَيداويسـتى تايبةتـةكان كـة ئةمـةش واى        
كردووة بةِراستى بة يةك جياوازى مامةَلة كردن لةطـةَل ئةوانـدا لـة خوَينـدطاكان دا بوونةتـة هؤكارَيـك بـؤ        

ــةيان ل   ةطــةَل دا بكــةين هــةتاوةكو ببنــة  ئــةوةى دابــِراون لــة خوَيندطــة، هيــوادارم بةشــَيوازَيكى ديكــة مامةَل
ــةدا، زؤر زؤر       ــةو خوَيندطايان ــةكان ل ــتيية تايبةت ــاوةن ثَيداويس ــؤ خ ــدن ب ــةواوكردنى خوَين ــؤ ت ــدةرَيك ب هان

 سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.ناظم  بةِرَيز كاك

 كبري حممد: ناظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى هــةردوو وةزيــرة بــةِرَيزةكان و شــاندى ياوةريــان دةكــةين، تةمــةنامان دةكــرد كــة ئــةمِرؤ         بــةخَيرهاتن
دانيشتنةكة تايبةت با لةسةر ِرةوشى خوَينـدانى ئةمسـاَلى ثارَيزطـاى دهـؤك، بـةآلم بـة حةقيقـةت ئةوةنـدة         

تطريى لـة هـةموو   بابةت ورووذَينرا خةم و طريانى قوتابيانى ثارَيزطاى دهؤكيان لةبري ئَيمـةيان بـردةوة، ثشـ   
ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة ِرةوشى خوَيندنى ئةمساَلى ثارَيزطاى دهؤك بة خة ؤريةوة باسيان كرد، دةربـارةى  
ئةم ِرةوشةش ثرسيار لـة بـةِرَيز جـةنابى وةزيـر دةكـةين كـة زووتـرين ضارةسـةر ضـيية؟ ئةطـةر ضارةسـةر            

ةى كـة لـةناو قوتاخبانـةكان دانـة، وابـزامن زؤر      نةكرا بـةديل ضـيية؟ ثَيشـنيار دةكـةم دةربـارةى ئـةو ئاوارانـ       
برادةرانيش باسيان كرد كة ئةم ئاوارانة دابةش بكرَين بةسةر ثارَيزطاكانى هـةرَيمى كوردسـتاندا، ثشـتطريى    
لة قسةكانى ئةو بةِرَيزانة دةكـةم كـة دةربـارةى ضـاث كردنـى ثةرتووكـةكان كـة بـة ثَيـى زانيارييـةكان ئـةو            

َيمى كوردسـتان  هـةن زؤربـةيان لــة دةرةوةى هـةرَيمى كوردسـتان ضـاث دةكــرَين،       ثةرتووكانـةى كـة لـة هــةر   
لةوانةية ئةوة بة طوذمةيةكى زياتر كة لةناو هةرَيمى كوردستان ضاث بكرَيت، تـةكليف لةسـةر حكومـةمتان    

زطاى دةكات لةو سات و كاتةدا، ثشتطريى لة قسةكانى سهام خان دةكةين دةربارةى ئةو مامؤستايانةى لة ثارَي
( مامؤستاية تا ئَيستا ئيفاديان وةرنةطرتووة دةربارةى خو  يةكةم و دووةمى خو  257دهؤك كة ذمارةيان )

( كة وةزارةت بِريارى دابوو ثَييان بدات، بةآلم تا ئَيستا بؤيان خةر  نةكراوة، ثرسيارَيكى 2014( ى ساَلى )12)
لـة بةِرَيوبةرايةتييـةكى وةكـو ثـةروةردةى ئـاكرَى،       منوونـة  ترمان هةية دةربـارةى ميالكـى مامؤسـتايان، بـؤ    

كةئــةو مامؤســتايانةى بؤيــان دَى و دامــةزراون، زؤربــةيان يــان لــةناو ســةنتةرى ثارَيزطــاى دهــؤكن يــان لــة     
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ثارَيزطاى هةولَيرن، كاتَى كة بؤ ميالكى ثةروةردة دَين هةر لة مانطى يةكةم و دووةمةوة دةست بة واستة و 
ؤ ئـةوةى خـؤى نـةقَل بكاتـةوة بـؤ شـوَينى نيشـتةجَى بوونةكـةى ئـةوةش ئةشـكالَيك و           ب ،واستةكارى دةكات

طرفتَيكة بؤ ثةروةردةى ئةم ناوضةية، جـا ئَيمـة وةكـو ثـةروةردةى ئـاكرَى مةسـةلة بـؤ منوونـة ئامارَيكمـان          
ئةطــةر لــة كــاتى دامةزرانــدن ئــةم دةرضــووانة   ،دةرضــووى ئــةو دةظــةرة هةيــة ( 1000 ) هةيــة كــة ذمارةيــان

لةبةرضــاو بطريَيــت، ئــةو طريوطرفتــة ضارةســةر دةكرَيــت، خــاَلَيكى تــر ئــةوة بــوو لةســةر بِريــارى وةزارةتــى   
ثةروةردة يةعنى بة دةمج كردنى قوتاخبانةى ضةند طوندَيك ثَيكةوة بـؤ منوونـة قوتاخبانـةكانى سـَى طونـد      

يةكان و خوَيندكاران ئةوة بوو كـة  ثَيكةوة دةمج دةكران، كاتَى كة دةمج دةكرا، بةآلم بةديلى ئةوة بؤ قوتابي
ثارةيان بؤ سةرف بكرَى يـان بـؤ بـةكرَي طرتنـى سـةيارةكانيان تـا ئَيسـتاش ئـةوةش جـَى بـةجَى نـةكراوة و            

 بووةتة طرفتَيك بؤ ئةم قوتابيانة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظاآل نوقتةى نيزامى؟ فةرموو.

 فريد ابراهيم:بةِرَيز د.ظاآل 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةهــةر جةلســةيةك كــة تايبــةت دةكــرَى بــة ِروونكردنــةوة، ِروونكردنــةوةكان لةســةر داواى بــةِرَيز وةزيــرى   
مةعنى دةبَيت، تكا دةكةم كة نيتاق و ئيتارى موناقةشةكان بةو شَيوةية بَى، لة ِراثؤرتةكةى بةِرَيز وةزيـرى  

ةكى هةبوو، دوو خاَلـة سـةرةكييةكة دابـةش كرابـوو بـؤ ضـةند خـاَلَيكى الوةكـى،         ثةروةردةدا دوو خاَلى سةر
بؤيــة ثَيويســتة ئيتــارى موناقةشــة كــردن و ِروونكردنــةوة و ثرســيار كــردنيش ئةطــةر هــةبَيت لــةو ئيتــارة   
دةرنةضَيت، دةسةآلت بؤ بةِرَيزتانة كة ضؤن دووبارة كردنةوةكان ِرادةطرن، بـة هـةمان شـَيوةش دةزانـن كـة      
موناقةشةكان لةو ئيتارة دةرنةضَى، ضونكة ئةوةى كة طفتوطؤى لةسةر دةكرَيت و ئةوةى تةرح كرا لةاليـةن  

ةوة تـا طةيشـتة ئـةمِرؤ مةعـةل عــيلم      (1992)ئةنـدامانى ثةرلـةمان طرفتـةكانى تةربيـة بـوو هـةر لــة سـاَلى        
 ئيتارى موناقةشةكان ديار بوو لة ِراثؤرتةكة هاتبوو، سوثاستان دةكةم.

 
 ِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

لة ضوارضَيوةى طرفتةكانى ثةروةردةدا ئةو بابةتانة باس دةكرا لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة، بةَلَى خؤى 
باشــرت وايــة كــة تــةركيز خبرَيتــة ســةرى ئَيســتا، ئــةو طرفتانــةى كــة ئَيســتا هــةن لــة هــةرَيمى كوردســتان و     

 ةناَلَينَى، بةِرَيز كاك عمر عينايةت فةرموو.ةوة ديثةروةردة بة دةستي

 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا بةخَيرهاتنى هـةردوو بـةِرَيز د.مولـود بـاوةمراد و د.ثشـتيوان و  شـاندى ياوةريـان دةكـةم، زؤربـةى          
وةزيـر لـة ِرَيطـةى جةنابتانـةوة     قسةكان كرا، من ئةوةى زؤر بة كورتى قسةى لةسةر دةكةم، نازامن جـةنابى  
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ــووانى           ــةوةى دةرض ــةم كردن ــؤ ك ــردووة ب ــييان ك ــاآل ض ــدنى ب ــى خوَين ــةَل وةزارةت ــةم، لةط ــيارى َ  دةك ثرس
كؤليجةكانى زانستة مرؤظايةتيةكان و كؤمةآليةتى و وَيذةييةكان، لةبةرئـةوةى ذمارةيـةكى زؤر ماوةتـةوة و    

بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة ثالنى هةبَى خوَيندن لة ماَلةكانةوة  ئايا ثالنى ضيية بؤ دامةزراندنيان؟ هيواردارم
جارَيكى ديكة بطوازَيتةوة بؤ نـاو بيناكـان، ضـونكة وانـةى خسوسـى واى كـردووة ئَيسـتا بينـاى خوَينـدطاكان          
وانةى تيا ناوترَى تةنها بؤ ئيسثاتى وجود بـة تايبـةتى لـةناو ثارَيزطاكانـدا، هيـوادارين لةسـةر دةسـتى ئـةو         

بكات لـةم وآلتـة، ضـونكة ناعةدالةتييـةكى زؤرى تيايـة، خـةَلكى هـةذار نـاتوانَى          انَى وانةى خسوسى بنرِببتو
وانةى خسوسى ببَى، كةواتة لَيرة ناعةدالةتى هةية، خوَيندنطا ئةهلييةكان لةطـةَل ئـةوةى كـة زؤربـةيان لـة      

ديا لة سلَيمانى، بةآلم ساَل بة ساَل  بيناى حكومى دان بة تايبةتى و بؤ منوونة دةيهَينمةوة سةآلحةدين و مي
ثارة لةسةر خوَيندكار زياد دةكات، خوَيندن بة زمانى عـةرةبى لـة قؤناغـةكانى يـةك و دووى بنـةِرةتى زؤر      
طرانة، بـةِراى مـن يـةعنى بـؤ شـةش، بـةِراى مـن لةبـةركردنى ئـةو هـةموو هةَلبةسـتة عةرةبيـة كؤنـة زؤر              

موراجةعــة بكرَيتــةوة و ســنوورَيك بــؤ ئةمــة دابنــَيني، خوَينــدنى ثَيويســت نييــة ودةكرَيــت جــارَيكى ديكــة 
مَيذووى عةرةبةكان زؤر زياد لة ثَيويست طرنطـى ثَيـدراوة لـة كاتَيـك دا لـة هـةموو دونيـادا كـةس مَيـذووى          
كورد ناخوَينَى، بةآلم لة وآلتـى ئَيمـة مَيـذووى هـةموو دونيـا دةخـوَينني و كـةس مَيـذووى ئَيمـة نـاخوَينَى،           

رم لة ِرَيى جةنابتةوة ثرسيار لة جةنابى وةزير بكـةم   ثالنَيكـى هةيـة بـؤ ئـةم مةسـةلةية؟ ِرَيـذةى        هيوادا
( بابةتى 12% (كةمرتة،  ثالنى ضية بؤ زياد كردنى ثةرتووكى ثؤَلى )30دةرضوون لة قوتاخبانة ئامادةييةكان)

ِرة، بةآلم لة كؤاتيى هةموو بةشـةكاندا  ( الثة69( الثةِرة بووة ضاث كراوة و كراوة بة )132،  2012ئاين ضاثى) 
ثرسيارة كؤنةكان كة ثَيش دةستكارى كردن تيايدا ماوةتةوة، ئايا ئةم هةَلةيـة ضـؤن بةسـةرياندا تـَى ثـةِرى      
كردووة؟، تكا دةكةم جارَيكى ديكة ئيعادةى بكةنةوة و ثارةيةكى زؤرى تَيضووة هةمان ئةو ثرسـيارة كؤنانـة   

َيندنى ئَيوارانى كضان ئةمة ثرسيارة و بؤ من هاتووة لة شـارةكاندا بـة تايبـةتى    دووبارة بؤتةوة، دةوامى خو
ى ئَيوارةيـــة و زؤر درةنطـــة لـــةِرووى ( 8بـــؤ  4 ) ئَيـــواران لـــة ســـةعات ،لـــة ســـنوورى ثارَيزطـــاى هةَلةجبـــة 

ت بيكـات  كؤمةآليةتيةوة هةندَى سلبياتى َ  كةوتووةتةوة بَلـَيني ِرةنطدانـةوةى نـةرَينى هةيـة، ئةطـةر بكريَـ      
ى ئَيوارة جةنابى وةزير زؤر باشرتة، بةِرَيوبةرايةتى طشتى هةية بةناوى بةِرَيوبةرايةتى طشـتى  ( 6بؤ  2 )بة

بيناسـازى لــة وةزارةتــى ثـةروةردة، مــن هيــوادارم جـةنابى وةزيــر زؤر طرنطــى بـدات بــةوة بةشــى ديــزاين و     
اراستةيةك براوة كة بيناكـانى ثـةروةردة لةاليـةن    ئةوانةى َ  بكاتةوة، با ئةو بةِرَيوبةرايةتيية طشتيية بة ئ

ئـةوة ثسـثؤرايةتى خؤيانـة و )اهـل     ثارَيزطاوة دةستى تَيخرا بة تايبةتى لة ثارَيزطاى سلَيمانى من ثَيم باشة 
مكة ادري بشعابها( خؤيان باشرت دةزانن ضييان ثَيويستة طرنطى بدات بـة بةِرَيوبةرايـةتى بيناسـازى خؤيـان     

ــان و ثَيد ــرت       بيناكـ ــر ثَيشـ ــةنابى وةزيـ ــازامن جـ ــا نـ ــة ثارَيزطـ ــة بووةتـ ــَين، هةَلةجبـ ــاد بنـ ــتيةكان بونيـ اويسـ
بةِرَيوبةرايةتى طشتى ثةروةردة هةبووة لة هةَلةجبة،   هةنطاوَيكى ناوة لةو ِرؤذةوة تا ئَيستا بؤ ئةوةى ئـةو  

ــةوة   ــدووى بكاتـ ــةوةو زينـ ــة بطةِرَينَيتـ ــةروةردةى هةَلةجبـ ــتييةى ثـ ــة طشـ ــؤر بةِرَيوبةرايةتييـ ــة مَيرطةسـ ، لـ
ــةند      ؤخ ــانى ض ــةوَى ه ــةروةدةى ئ ــةِرَيوةرى ث ــردووة، ب ــاندانيان ك ــان خؤثيش ــداوة، قوتابي ــاندانَيك ِرووي ثيش
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( بريندار هةية، ئايا جةنابى وةزيـر ئاطـادارى ئـةم بابةتةيـة؟     10كةسَيكى داوة بة سةيارة تَييان كةوتووة و )
ةزيـر ثَيموايـة ئـةمرى كـردووة ئةمسـاَل سـاَلى عـدم        (ى بنـةِرةتى، جـةنابى و  7ضةند قوتابى هةية لة ثؤَلى )

يـةعنى ثـار لـة خوَينـدنى      ؟رسوبة، بةآلم سَى ساَل كةوتوون و بؤ ساَلى ضـوارةم ئايـا بؤيـان هةيـة مبَيننـةوة     
ــة           ــةيانيان؟ مةكتةب ــدنى ب ــة خوَين ــةن، ل ــاَليش دةوام بك ــة لةمس ــان هةي ــة بؤي ــا ئةمان ــوون، ئاي ــةيانيان ب ب

ناعةدالةتييةكى زؤرى تَيداية ئايا كة تـؤ دةَلَيـى مةكتـةبى منوونـةيى ئةوانـةى      منوونةييةكان هةست دةكةم 
ديكة نا منوونةييم جـةنابى وةزيـر؟ ئةمانـة نـا منوونـةين ئةطـةر نـا منوونـةين كةواتـة بـَى ئومَيـدى لـةالى             

ان خةَلك دروست دةبَى و ناعةدالةتى دروست بَيت ناكرَيت هةموو مةكتةبةكان منوونـةيى بـن، يـان هـةمووي    
بةيةك ضاو سةير بكةين، هيوادارم هةموو مةكتةبةكان بة يةك ضاو سةير بكرَين زؤر سوثاس بؤ سـةرؤكى  
ثةرلةمان و جةنابى وةزير كة ِراثؤرتةكةى ئَيمةيان زؤر بةدَل بوو ثشـتطريى لـة قسـةكانى بـةِرَيز د.شـَيركؤ      

صاحل و بةِرَيز طؤران ئازاد دةكةم حةمة امني، خاتوو امنة زكرى، د.شَيركؤ جودت، د.جوان، كاك على حةمة 
 و، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا ماجد فةرموو.

 توفيق: عثمانبةِرَيز ماجد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش بةخَيرهاتنى هةردوو بةِرَيز وةزيرى كاروبـارى ثةرلـةمان و وةزيـرى ثـةروةردة و وةفـدة ياوةرةكـةى       

ةكــةم، بةِراســتى مــن لةســةر قوتاخبانــة ئةهلييــةكان دوو الثــةِرةم نووســيوة، بــةآلم لةبةرئــةوةى زؤر باســى د
لةسةر كراو و وةقت بةش ناكات، تةنها بة سَى دَير سَى ثرسيار دةكـةم، يةكـةم/ بؤضـى خـةَلك حـةز دةكـات       

يــا حكومــةت نــاتوانَى ئاســتى منـاَلى خــؤى لــة قوتاخبانــة تايبةتــةكان يــان منوونةييـةكان دابنَيــت؟ دووةم/ ئا  
قوتاخبانـــةكان بطةيةنَيتـــة ئاســـتى قوتاخبانـــة ئةهلييـــةكان؟ ســـَييةم/ ئايـــا ثَيتـــان وانييـــة كـــة قوتاخبانـــة   
منوونةييــةكان جؤرَيكــة لــة جؤرةكــانى فــةرق و جيــاوازى كــردن لــةنَيوان قوتــابى بنةماَلــةى هــةذار و كــةم    

سةبارةت بة سيستمى هةَلبذاردن لـة تـاقى كردنـةوةكان    دةرامةت و مناَلةكانى بةرثرسان و دةوَلةمةندةكان؟ 
هةرضةندة هةندَى بـرادةر ئاماذةيـان ثَيـى كـرد، منـيش ثشـتيوانى لـة هاوِرَيكـامن دةكـةم، ضـونكة لةوانةيـة            
تَيكةَل بوونَيك دروست ببَيت لةنَيوان قوتـابى زيـرةك و ئةوانـةى تـر بةشـَيوةيةكى تـر لةوانةيـة نـةتوانرَى         

اقى كردنةوةكان بكرَيت، لةوانةية وةآلمةكان، ِرةد بكرَيتةوة بؤ يةكرت كـة ئـةوةش جؤرَيـك    كؤنرتؤَلى هؤَلى ت
لة ناعةدالةتى دروست دةكات و لة هةمان كاتدا مستةواى عيلمى دوا دةكةوَيت بـة تايبـةتى لـة قؤناغـةكانى     

وى ثَيكهاتـــة زانكــؤدا، ثشــتطريى لــة ِراى بــراى بـــةِرَيزم كــاك حممــد دةكــةم، ســـةبارةت بــة دانــانى مَيــذو          
نةتةوةييةكان لة مةنهةجةكانى خوَيندن، ضونكة وابزامن ئةوة مافَيكى ِرةواى خؤمانة، ثَيويستة ضـؤن بـاس   
لة مَيذووى كورد و خةباتى طة  كورد دةكرَيت بة هةمان شَيوة بـاس لـة تـاريخ و كلتـورى ثَيكهاتـةكانى تـر       

َيز جــةنابى وةزيــر ِرَيطــة دراوة بــة كردنــةوةى بكرَيــت لــة مةنهةجــةكان، لــةو ضــةند ســاَلةى ِرابــردوودا بــةِر
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ضةندين ثةنانطاى ئةهلى لة بوارى جؤرارو جؤر بـة تايبـةتى ثـةنانطاكانى كؤمثيوتـةر ئايـا ثَيتـان وانييـة        
ــذةكان       ــؤن لــة كؤلي ــادة كــردووة؟ ئايــا ض ــةو ثةنانطايانــة ئام ثالنَيكــى ثَيويســتمان هةيــة بــؤ دةرضــووانى ئ

ة يـ ةيـةك دانـراوة لـة زانكؤكـان بـؤ قبـوَل كردنـى ئـةو دةرضـووانة؟ ئايـا ثَيتـان واني           وةردةطريَين؟ ئايـا   ِرَيذ 
جَيطةى ئةو هةموو قوتابيية دةبَيتةوة لة دامةزراندنيان لة فةرمانطة و دةزطاكانى حكومةت؟ مـن ثَيموايـة   

كؤمثيوتـةر  كة هةموو تاكَيكى كوردستان ثَيويستة شارةزايى هةبَيت لـة بـوارى كؤمثيؤتـةر، ئـةمِرؤ زانسـتى      
يةكَيكة لة ئةولةوياتى ذيان، بةآلم خؤ دةكرَيت ئةو زانياريانة بة ضـةند خـولَيكى كؤمثيوتـةر فَيـر بكرَيـت،      
دةتوانرَيــت ئــةم زانســتة زيــاتر بايــةخى ثــَى بــدرَيت لــة هــةموو قوتاخبانــةكان، نــةوةكو ثــةنانطاى تايبــةت   

ان بـةو ثةنانطايانـة بـة وردى ديراسـةت بكـرَى و      بكرَيتةوة بؤ كؤمثيوتةر، بؤية ثَيمواية ثَيويستة ئيجـازةد 
 زؤر سوثاستان دةكةم.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةو شَيوةية كؤتايى دةهَينني بة دانيشتنى ئةمِرؤ، طفتوطؤكامنـان هةَلـدةطرين   
 شتنى ثةرلةمان، نوقتةى نيزامى كاك حتسني فةرموو.( دةست دةكةينةوة بة داني10بؤ سبةينَى، كاتذمَير )

 بةِرَيز حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ــة داواى َ  بو ــةو        وب ــةت ئ ــر عيناي ــاك عم ــةِرَيزم ك ــراى ب ــبةت ب ــة نيس ــةك ب ــةس ِروونكردنةوةي ــةوة، ب ردن

ى وا ِرووي نــةداوة لــة مةعلوماتــةى لةســةر مَيرطةســؤر بــؤى هــاتبوو تةســةور دةكــةم هةَلةيــة، ضــونكة شــت  
 مَيرطةسؤر.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى بةَلَى، كاك سهراب نوقتةى نيزامى فةرموو.

 بةِرَيز سهراب ميكايل حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ناظَى من نظيسى بوو، نةخاند؟.

 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، سوثاس بؤ ئَيوة، كاك عمر فةرموو.بؤ بةيانى
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
من لةطةَل ِرَيزم بؤ مامؤستا حتسني، جـةنابى وةزيـر ثَيويسـتة خـؤى وةآلم بداتـةوة نـةك مامؤسـتا حتسـني،         

 سوثاس.
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