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  (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 22/10/2014 رَيكةوتي شةممةضوار 

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  22/10/2014رَيكةوتي  شةممةضوار  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 10كاتذمَير )  
بــةِرَيج فر ــر ابــراهيي مَيمينكــي  بــة مامــادةبوونيثةرلــةمان و  ســةرؤكي  يوســحم دمــد صــادقســةرؤكايةتي 

ــري ســةرؤ  و    ــةِرَيج فَيط ــادر ب ــدين د ــةمانســكرتَيري  فخرال ــارة )   دانيثةرل ــايي  (ي7شــتين ذم خــولي ناماس
 ( ي خؤي بةست.2014  ساَلي )ضوارةمي
 بةرنامةي كار:

ــةثَيي حوكمــةك  ــة )ب ــةي 20(ي مــاددة )1اني بِرط ــة ث ــاوخؤي ذمــارة ) ةوِر( ل ي 1992(ي هــةمواركراوي ســاَلي  1ي ن
خــولي  (ي7ا دانيشــتين ذمــارةي )ي دبِريــار ثةرلــةمانعَيــراق  دةســتةي ســةرؤكايةتي  -ثةرلــةماني كوردســتان 

(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )
 بةم شَيوةية بَيت: دا 22/10/2014رَيكةوتي 

ـ بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردني طرفتةكانى ثةروةردة لة هةرَيمى كوردستان بة مامادةبوونى بةِرَيج 1
 (1)( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة 53(ى ماددةى )1ةردة بةثَيي بِرطةى )وةزيرى ثةرو

 (ى هةمواركراو.1992ساَلي )
ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي رَيكخستنى خؤثيشاندان بةثَيي خاَلي دووةم 2

 هةمواركراو.  (2005ساَلى ) (ي1)ى كوردستان ذمارة بِرطةى يةكةم ماددةى دةيةمى ياساي سةرؤكايةتى هةرَيم
ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بةثَيي ماددةكانى 3
 (ى هةمواركراو.1992( ساَلي )1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )75( و )74( و )72)
( و 72سةر ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكانى )ـ ط توطؤكردن لة  4
 (ى هةمواركراو.1992( ساَلي )1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )75( و )74)
انى ـ خوَيندنةوةى يةكةمى يانجة ثِرؤذة بِريار و ياسا كة لةاليةن ذمارةى ياسايي مةندامانى ثةرلةم 5

( ساَلي 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )71كوردستان ثَيشكةشكراوة بةثَيي ماددةى )
 (ى هةمواركراو.1992)
ـ دةنطدان لة سةر رةزامةندى ثةرلةمانى كوردستان لة سةر بِريارى بةِرَيج سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بؤ   6

(يـةم لـة   11ان بؤ كؤبانَي لة رؤذماواى كوردستان بـةثَيي بِرطـةى )  ناردنى هَيجى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردست
ــة ياســاي ســةرؤكايةتى هــةرَيمى كوردســتان ذمــارة )   10مــاددةى ) ــة  2005( ســاَلى )1(يــةم ل (ى هــةمواركراو  ب

 مامادةبوونى بةِرَيج وةزيرى ثَيشمةرطة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم دمد صادق/ بةِرَيج 

 ةبان.بةناوي خواي طةورةو ميهر
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(  7دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة  خولي ضوارةمي هةَلبذاردن  ساَلي يةكةم  دانيشتين ذمارة )
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 20  بةرنامةى كار  بةثَيي حوكمةكانى بِرطة يةكي ماددةى )22/10/2014رؤذى دانيشنت 

(ى هةمواركراو  دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا 1992) ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  ذَمارِة يةكي ساَلي
(ى 10(ى خولي طرَيداني ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان  لة كاتذمَير )7كاتي دانيشَتيِن ذمارة )

 َيوةية بَيت.رى دانيشتنةكة بةم ش( بَيت و بةرنامةى كا22/10/2014ثَيش نيوةِرؤى رؤذى ضوارشةممة  رَيكةوتى )
ـ بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردني طرفتةكانى ثةروةردة لة هةرَيمى كوردستان بة مامادةبوونى بةِرَيج 1

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة يةكي 53(ى ماددةى )1وةزيرى ثةروةردة بةثَيي بِرطةى )
 (ى هةمواركراو.1992ساَلي )

ِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي رَيكخستنى خؤثيشاندان بةثَيي خاَلي دووةم ـ ط توطؤكردن لة سةر ث2
(ى 2005بِرطةى يةكةم ماددةى دةيةمى ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ذمارة يةكي ساَلى )

 هةمواركراو. 
ي ماددةكانى ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بةثَي3
 (ى هةمواركراو.1992( ساَلي )1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )75( و )74( و )72)
( و 72ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكانى ) 4
 (ى هةمواركراو.1992( ساَلي )1رة )( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذما75( و )74)
ـ خوَيندنةوةى يةكةمى يانجة ثِرؤذة بِريار و ياسا كة لةاليةن ذمارةى ياسايي مةندامانى ثةرلةمانى  5

( ساَلي 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )71كوردستان ثَيشكةشكراوة بةثَيي ماددةى )
 (ى هةمواركراو.1992)
لة سةر رةزامةندى ثةرلةمانى كوردستان لة سةر بِريارى بةِرَيج سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بؤ ـ دةنطدان  6

(يةم لة 11ناردنى هَيجى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستان بؤ كؤبانَي لة رؤذماواى كوردستان بةثَيي بِرطةى )
(ى هةمواركراو  بة 2005( ساَلى )1(يةم لة ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ذمارة )10ماددةى )

 موو كا  علي نودتةى نيجاميية.مامادةبوونى بةِرَيج وةزيرى ثَيشمةرطة. فةر
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مَيمة ثَيشنيار دةكةين بِرطةى شةشةم مةطةر بهَينرَيتة ثَيشةوة  واتا دواى ط توطؤكردن لة سةر ليذنةى 

دةكةين دانيشتنةكة درةنط بكةوَى و  مةم بابةتة بابةتَيكي هةنووكةيي و ثةروةردة  ضونكة تةسةور 
 ضارةنوسسازة بةسةر هةموو ميللةتى كورد  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو منرية خان.

 علي: عثمانبةِرَيج منرية 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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 دةكةم  ثشتطريى دسةكانى كا  علي حةمة صاحل
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  شوان.
 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثشتطريى دسةكانى كا  علي حةمة صاحل دةكةم 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  علي.

 بةِرَيج علي علي هالؤ:
 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

(ى ببت خاَلة مَيكَي ذ بةر كو خةَلكي كوردستانَى ضاظةِرَيي ثةرلةمانى 6مةز ثَيشنيار دكةم خاَلة )
 كوردستانَينة 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .ناظمفةرموو كا  

 كبري دمد: ناظمبةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ي حةمة صاحل دةكةم منيش ثشتطريى دسةكانى كا  عل
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. ابراهيي.
 بةِرَيج د. ابراهيي امحد مسؤ:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 دسةكانى كا  علي حةمة صاحل دةكةم.منيش ثشتطريى 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .ةفةرموو خاتوو حيا

 
 

 ة جميد دادر:بةِرَيج حيا
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 طريى دسةكانى كا  علي هالؤ دةكةم.منيش ثشت
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 فةرموو كا  دلَير.
 حسن: مصطفىبةِرَيج دلَير 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
 بَيتة ثَيشةوة.مةوةى مةو بِرطةية منيش ثشتطريى دسةكانى كا  علي حةمة صاحل دةكةم  بؤ 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 وو كا  ساالر.فةرم

 بةِرَيج ساالر دمود مراد:
 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

بةَلَي مةم بابةتة  بابةتَيكي طرنطة ثَيويستة بةزوويي هةر مةمِرؤ ثةرلةمانى كوردستان ط توطؤى لة سةر 
ة سةرةوة  بةآلم مَيمة بريمان نةضَي  مَيستا لةناو ط توطؤكردنى مةم بكا لة بِرطةى شةشةمةوة بهَينرَيت

بابةتةين  دةكرَى لة شةشةمةوة بهَينرَيتة دووةم  بةثَيي ثةيِرةويش مَيمة لة نيوةى رَيطاين  مةم مةسةلةى 
ن ثةروةردةش فةنابي وةزيرى ثةروةردةو  ستايف وةزارةت لَيرةن  بةآلم هةوَل بدةين بةزوويي ط توطؤكا

بؤ مةوةى  تةواو بَي  سةعاتَيكى تر  دوو سةعاتي تر  دواى نيوةِرؤ بِرطةى شةشةم بهَينرَيتة بِرطةى دووةم
 بتوانني دةست بةكاربني.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  فةرهاد.

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(:
 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

يش ثشتطريى دسةى مةو برادةرانة دةكةم  ديارة دةبَي بَيتة بِرطةى دووةم  بةآلم بؤضي خؤتان نةتان من
 خستة بِرطةى دووةم مةم هةموو نودتةى نيجامييةى تَي بكةوَى؟

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دةكةم مَيستا  فةرموو شيالن خان. بةَلَي  باس

 لي:بةِرَيج شيالن فر ر ع
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتطريى دسةكانى كا  ساالر دةكةم  فيرلةن دسةكانى زؤر تةواوة  ضونكة لة دوَييَن وة فةنابي 
 زير لة ميش و كارةكانيمان كردووة.وة

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةتَيك لة ط توطؤدا بوو ثَيويست دةكات تةواو بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤ هةر با

بكرَى و  مةو كات بِرؤينة سةر ط توطؤكردن لة سةر بابةتَيكى تر  لة ناو هؤَلي ثةرلةمان ناكرَيت مةندامي 
ثةرلةمان بة تةلةفؤن دسة بكا  ضةند فار ديقةمتان داوة لة ناو هؤَلي ثةرلةمان تةلةفؤن دةكرَي  بؤية 
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ابةتة تةواو بكةين  بةآلم مةوة وةستاوةتة سةر مَيوة  مةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان ثَيويست دةكات مةم ب
دوَييَن دسةو باسَيكى زؤر لة سةر طرفتةكانى ثةروةردة كراوة  تكاية دسةكانتان با مةمِرؤ دووبارة نةبَي  

ي باسي بكةن  مةو بابةتانةى كة طرنطن ثةيوةنديدارة بة مَيستاى طرفتةكانى ثةروةردة  زؤر بة كورت
ثرسيارةكانتان ضي هةية لة بةِرَيج وةزيرى ثةروةردة و ستايف ياوةرى بكةن  بؤ مةوةى بة زوويي ط توطؤ لة 
سةر بِرطةى يةكةم تةواو بكةين  مةم بابةتة ثَيويستى بةوة هةية بةِرَيج وةزيرى ثَيشمةرطةش لَيرة مامادة 

وتووين كة كاتذمَير ية  مةو لة هؤَلي ثةرلةمان مامادةبَي  بَي  بؤية مَيمة لةطةَل وةزيرى ثَيشمةرطة رَيككة
بؤ مةوةى ط توطؤ لة سةر مةو بابةتة بكةين  مةم بابةتة وةكو مَيوة باستان كرد يةكَيكة لة هةرة ثرسة 
طرنطةكان بؤ مةمِرؤى كوردستان  ثرسَيكى نيشتيمانيية بؤ يةكةم فار ثةرلةمانى كوردستان كؤبوونةوة 

طؤ دةكا لة سةر ناردني هَيج بؤ ثشتيواني كردني برا و خوشكامنان لة يةكَيك لة ثارضةكانى ساز دةكا ط تو
( سةعات بةسةر ناردني مةو ثَيشنيارةى 24ترى كوردستان  بؤية بابةتَيكي طرنطة نةمانهَيشت تةنانةت )

رةوة  بؤيةش لة بِرطةى سةرؤكايةتى هةرَيي بؤ ثةرلةمانى كوردستان تَيثةِرَى  هَيناومانةتة ناو بةرنامةى كا
شةشةم دانراوة  ضونكة ميش و كارى رؤتيين سةرؤكايةتى ثةرلةمان و شَيوازى رَيكخستنى بةرنامةى كار 
بةم شَيوةية كة بابةتةكانى ماون ط توطؤى لة سةر بكةن  ثَيويست دةكات لة بةرنامةى كار بَي مةو بابةتةى 

ار  بةآلم بة دةنطدانى مةندامانى ثةرلةمان ثَيش و ثاش كة ميجافة دةبَي دةِرواتة خوارةوةى بةرنامةى ك
دةكرَى  بؤية مةوة لة دةسةآلتى دةستةى سةرؤكايةتى نيية  لة دةسةآلتى ثةرلةمانة ثَيش و ثاش لة 
بةرنامةى كار بكرَي  داواتان لَي دةكةم مةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان تكاية دسةكانى هاوِرَيكانتان كة دوَييَن 

ة طرفتةكانى ثةروةردة كرديان دووبارةى مةكةنةوة  بةشَيوةيةكى زؤر كورت و ثوخت سةبارةت ب
ثةيامةكانتان بنَيرن هةر ثرسيارَيكتان هةية لة بةِرَيج وةزيرى ثةروةردةى بكةن  بؤ مةوةى بة زوويي 

ؤ كؤمةَلَيك بتوانني ط توطؤ لة سةر مةو بابةتة تةواو بكةين و  بة دَلنيايشةوة وةزيرى ثةروةردة هةر مةمِر
روونكردنةوة لة سةر ثرسيارةكانى مَيوة  لة سةر مةو بابةتانةى مَيوة باستان كرد لة دوَييَن و لة مةمِرؤش 
كة باسي دةكةن هةندَيك وةآلمى هةية و  بةهةمان شَيوة بِرياريان داوة كة لة ماوةيةكى نجيكدا مةو 

وةآلمى مةندامانى ثةرلةمانى كوردستان بدةنةوة   ثرسيارانةشي مةمِرؤ ناتوانن وةآلمي بدةنةوة بة نووسني
مَيستا دةست دةكةينةوة بة ط توطؤكردن  مَيستا داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى 

 مامادةنةبوواني دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة  فةرموو كا  مومَيد نودتةى نيجاميية؟
 
 

 )مومَيد خؤشناو(:بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن 
 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان



 12 

فةنابتان باستان لةوة كرد  ثَيشنيارى سةرؤكايةتى هةرَيمة  مةوة ثَيشنيارى سةرؤكايةتى هةرَيي نيية  
(يةم  نامةى سةرؤكي هةرَيمة كة بة رةزامةندى ثةرلةمانى كوردستان 11(يةم بِرطةى )10بةثَيي ماددةى )

 جةكانى باشوورى كوردستان جبوولَييَن  سوثاس. سةرؤكي هةرَيي دةتوانَي هَي
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيج سةرؤكي هةرَيي بةشَيوةى تةلةفؤني ثةيوةندى بة مَيمةوة كردووة لة رؤذى يةكشةممةوة ماطادارى 
يوةندية تةلةفؤنية داواى لة تةفاصيلي مةو بابةتةين  بةآلم مَيستا سةرؤكايةتى هةرَيي مستينادةن بؤ مةو ثة

مَيمة كردووة كة ثةرلةمانى كوردستان رةزامةندى لة سةر مةو بابةتة دةربرِبَى  بةَلَي مةوة يةكَيكة لة 
سةالحيةتةكانى سةرؤكي هةرَيي  بة ثَيي ياساي سةرؤكايةتى هةرَيي كة دواى رةزامةندى ثةرلةمان هَيج 

ة دراوة  فةرموو بةِرَيج امةى كاريش سةيرى بكةى ماماذة بةورةوانةى دةرةوة بكات  بؤية مةطةر لة بةرن
 سكرتَير.

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(ى ياسايي لة بةروارى 6بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان  ناوى مةندامانى ثةرلةمان لة دانيشتنى ذمارة )
 دراو بوون يان بةبَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى خوارةوةية:( مؤَلةت ثَي21/10/2014)
ـ  4ـ خلحم امحد مرروف  مؤَلةت   3ـ مؤَلةت   لطيفـ فودت فرفيس  2ـ انس دمد شريحم ـ مؤَلةت   1)

ـ يروانت نيسان  7ـ دمد علي ياسني ـ مؤَلةت   6زؤزان صادق سريد ـ مؤَلةت  دارةمان دادر فتاح ـ مؤَلةت  
 ماركؤس ـ مؤَلةت(

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  مَيستا داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ثوختةية  لة 

 وى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة فةرموو.كؤنووسي ثَيشو
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
 (بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو  21/10/2014( لة بةروارى )6ثوختةى دانيشتنى ذمارة )

 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
 ـ خوَيندنةوةى ناوى مةندامانى ثةرلةمانى مامادةنةبوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.2
اوى مةندامانى ثةرلةمانى مامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان لةاليةن بةِرَيج ـ خوَيندنةوةى ن3

 فَيطريى سةرؤكي ثةرلةمانةوة.
 ـ خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى  ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة. 4
 . (ى بةرنامةى كار بؤ خاَلي سَييةم و  بة ثَيضةوانةوة5ـ ماَلوطؤِركردني خاَلي )5
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ـ دةنطدان لة سةر زيادكردني مةندامانى ليذنةى كاتى ثةرلةمانى كوردستان تايبةت بة ثاآلوتنى مةندامانى 6
 مةجنومةنى كؤمسياران.

ـ ثةسةندكردني ناوى مةندامانى ليذنةى كاتى بؤ ثَيداضوونةوة بة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى  7
 كوردستان. 

وةردة لة هةرَيمى كوردستان بة مامادةبوونى بةِرَيج وةزيرى ـ ط توطؤكردن لة سةر طرفتةكانى ثةر 8
 ثةروةردة و  بابةتةكة دواخرا بؤ دانيشتنى مةمِرؤ.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كةينةوة  فةرموو خاتوو ثةروا علي.سوثاس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  دةست بة ط توطؤكامنان دة

 حةمة: بةِرَيج ثةروا علي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيجةكان و شاندى ياوةريان دةكةين  لة راستيدا فةلسةفةى ثةروةردة لة 
فةلسةفةى دةوَلةتةوة هةَل دةدوَلَي  مايا شووناسي فةلسةفةى ثةروةردةى مَيمة لة كوردستان ضيية و لة 

تى ثَي بدةن  لةو راثؤرتةى كة راثؤرتي بةِرَيج وةزيرى ثةروةردة دسةى كوَي داية؟ مةطةر بةِرَيجيان ميشارة
لة سةر كرد  يةكَيك لة خاَلة طرنطةكانى بةِراسيت ثِرؤسةى ثةروةردة بؤ خؤى بريتيية لة طرنطيدان بة تا  

لة و  دروستكردن و ثةروةردة كردنى فَيركار  كةواتة هةموو بوارةكانى تر كة ثَيداويستيية ماددةيةكان 
خجمةت ثَيداويستيية مرؤييةكةدا يان لة خجمةت كارةكتةرة سةرةكييةكةن كة مةويش بريتية لة فَيركار  
بةآلم بةداخةوة مةوة غايب بوو  واتة هةموو كَيشةو طرنطى و كةم و كورتيةكان لة دوو بةشةكةى تردا 

فَيركارة مةوة غايب بوو  نازامن  بوون لة ستاف و ثَيداويستية ماددةيةكاندا  بةآلم مةساسةكة كة كارةكتةرى
تا ضةند بةِرَيجيان طرنطى بةو بوارة دةدةن؟ ية  حاَلةت هةية بةداخةوة لة سيستةمى ثةروةردة كة 
مةويش مةوةية دةستةواذةية  هةية من لةوَيوة دةست ثَي دةكةم كة لةاليةن خوَيندكارانةوة بةتايبةتى 

تاييدا كة دوتاخبانة تةواو دةبَي  دةوامي دوتاخبانة دةَلَين لةاليةن خوَيدكاراني بنةِرةتى زؤربةى لة كؤ
بةربووين  مايا شيكردنةوةيةكى سايكؤلؤذى بؤ مةم دةستةواذةية بكة بةربووين بة ماناى ضي؟ واتا كة 
يةكَيك لة كةم و كوِريةكانى بةِرَيجتان ميشارةتيان ثَيدا كةم و كورى لة بيناية  بيناى دوتاخبانةكانى مَيمة 

اخةوة دةتوانني بَلَيني هاوشَيوةى سجنةكانة  بؤية زؤربةى زؤرى دوتاخبانةكان مةطةر بطةِرَينةوة بةد
سةيريان بكةين كة من بؤ خؤم بةدواداضوومن بؤ كردووة و  شتي لة سةر نووسيوة زؤرترينيان سةير 

بةتايبةتى كؤنةكان دةكةين ريجَى ثةجنةرةى ورد بة تةلبةن هةمووى تةنراوة و  زؤرَيك لة دوتاخبانةكان 
رةنطى ديوارةكانيان زةردة  بةشَيوةية  لة شَيوةكان سةير دةكةين لَيكضونَيك هةية لة بةيين مةو و 
سجنةكاندا و  لة هةمان كاتيشدا حاَلةتَيكى تر هةية مةويش مةوةية كة بةداخةوة زؤربةى دةرطاى 

تة دةرةوة دةَلَين بةربووين  هةموو شتةكان دوتاخبانةكان ية  د لي طةورةى ثَيوةية  كةواتة دوتابي كة بَي
كارى كردؤتة سةر مةوةى كة دوتابي بة شَيوازَيك مَيمة بةداخةوة سيستةمى ثةروةردة لة وآلتى مَيمةدا تا 
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راددةيةكى زؤر سةركوتكةرة وة  لةوةى كة تاكَيكى داهَينةر و خولقَينةر دروست بكا  يةعنى مازاد نيية  
كة لة ماَلةوة لة مومةسةسةى ماَلةوة وةرى دةطرَى لةاليةن دايك و باوكييةوة  هةموو توند و تيذييةكان

لةطةَل رَيجى زؤرم سةير دةكةى لة دوتاخبانة لةاليةن ضةندين مامؤستاوة مةو توندوتيذيانة بةرامبةرى 
ةكانى دةكرَيت هةست بة مازادى ناكات  ية  حاَلةتى تر هةية مةويش مةوةية رةنط بوونة لة ناو دوتاخبان

مَيمة كة مةمة كاريطةرى زؤرى هةية  من زؤر بةكورتي خاَلةكان دةَلَيي  مةطةر نا دسةم زؤرة لة سةر مةو 
بابةتة بةِراسيت بةداخةوة  ية  حاَلةتى تر هةية مةويش مةوةية كة مةسةلةى ثالني سرتاتيذى تا ضةند 

مان لة دوا رؤذدا مةطةين بة ضى و  كاريطةرى مةو ثالنة هةية بؤ مةوةى كة مَيمة ماماجنى ثةروةردةيي
ضيمان دةوَيت و  تا ضةن دةتوانني لة ماوةى مةو ضوار ساَلةى دةست بةكاربوونى بةِرَيجتاندا ضةندَيك لةو 
خااَلنة بة مامانج بطات  مايا ثالن هةية بؤ مةوة؟ بة راى من مةو كابينةية ناتوانَي هةموو مةو كةم و 

رَيك لةمانة ةكة دانراون ضارةسةرى بكا  دةكرَى بةِرَيجتان ضةند تةوكوِريانة و  هةموو مةو ثالنةى 
ةوةى بةشَيك لةم كةم و كوِريانة انهةَلبذَيرن و  بكرَيتة بةرنامةى كارى وةزارةتى ثةروةردة كة بؤ بنياتن

بَيت  نة  هةمووى بة كاَل و كورتي كة بةداخةوة زؤر فار وةزيرة بةِرَيجةكان كة دَين ثالني وةزيرى 
ثَيشوو هةميشة رةفج دةكرَى و سةر لة نوَى ثالن دادةنرَيتةوة  هيوادارم بةِرَيجتان مةوة بةهةند وةربطرن  
ية  حاَلةتى تر هةية كة مةويش مةوةية بوونى توَيذةراني كؤمةآليةتى و دةرووني لة دوتاخبانةكاندا 

ةزار دوتاخبانة هةية  بةآلم بة هةمووى ( ه6رؤلَََيكى زؤر طرنط دةبينن  مَيمة دةزانني كة زياد لة نجيكةى )
( هةزاريان توَيذةرى كؤمةآليةتى و دةروونى تَيدا نيية  لةطةَل مةوةى كة ذمارةيةكى زؤر لة 5نجيكةى )

توَيذةراني كؤمةآليةتى و دةرووني دواى مةوةى كة كؤليذ تةواو دةكةن دانامةزَين  بة مةرفَيك يةكَيك لةو 
َى  بةآلم مةو كاتةى كة توَيذةراني كؤمةآليةتى دانرا  ثَيويستة كة خاَلانةى ميشيان لة سةر بكر

سةرثةرشتيارييةكى سةربةخؤيان هةبَي بؤ مةوةى كة هةَلسةنطاندنيان بؤ بكا و  ثَيويستة مامةَلةيةكى 
ةى وايان لةطةَلدا بكرَى كة مةوان رؤَليان هةبَي لة بنياتنانى سيستةمى ثةروةردة هةر هيض نةبَي لةو شوَينان

كة هةية مةوة فطة لةوةى كة بةداخةوة لة هةندَيك حاَلةتدا تةنانةت بؤيان نيية مةطةر ضةند ساَليش 
بَيت لة ناو دوتاخبانةكاندا بن لة رووى ميدارييةوة يةعين ثؤستَيك وةربطرن  مةوة مةطةر بكرَى بة 

بة خَيرايي تةعيناتيان بؤ بكرَى   %(يان بتوانرَى لة ناو دوتاخبانةكاندا25بنةماية  كة داواكارييةكيان لة )
حاَلةتَيكى تر هةية كة مةويش مةوةية سةبارةت بة ثةميانطاكان  بةتايبةتى ثةميانطاى هونةرة فوانةكان  
مَيمة دةزانني كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان و  زؤرَيك لة وةزارةتةكان طرنطي بةوة دةدةن يان ثالنيان 

نةر بة طشيت  بةآلم سةير دةكةين زؤرَيك لة ثةميانطاكان بة تةواوةتى هةية كة طرنطي بدرَى بة بوارى هو
كَيشةيةكي زؤريان هةية لة كؤمةَلَيك شتدا  بووني ثةميانطاكان لة هةيكةلي تةنجميي وةزارةتدا زؤر ونة  
ثةميانطاكان لة ثارَيجطاكاندا مةوان خؤيان راستةوخؤ بة وةزارةتةوة بةندن لة رَيطةى فةرمانطةى 

انطاكان يان بةشَيكيان هةية  بةآلم لة هةندَى شتدا ثةيوةسنت بة بةِرَيوبةرايةتى ثةروةردةى ثةمي
شارةكانةوة  لةبةرمةوة مةوة حاَلةتَيكى دروست كردووة كة دورسي يان بؤتة ماستةنطَيك لة بةردةم ميش و 
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ي كار طوزارَيك دابنَينن كارةكانيان فطة لةوةى يةعنى مةطةر بيانةوَى تةنانةت لةطةَل رَيج و خؤشةويستي
دةبَي ضةندين ثِرؤسةى ثَيشكةشكردن بكرَيت  مةطةر بكرَيت مةو دةسةآلتانة كارى لة سةر بكرَى  لة هةمان 
كاتدا مةسةلةى ثةميانطاى هونةرة فوانةكان بة طشيت هةموو مةو ثةميانطايانة مةوة حاَلةتَيكة كة طرنطة 

هونةرمةنديش نةبَيت هةر هيض نةبَي هونةر دؤست بَي   ستايف مةو ثةميانطايانة كةسَيك بن  مةطةر
لةبةرمةوةى كة مةطةر لة بوارَيكى تةنيا ميدارى سرفدا بَي  بةِراسيت بةداخةوة زؤريان هةية تَيناطةن لة 
بوارى هونةر و  بة ميكانجمَيكي زؤر فياواز مامةَلة دةكةن كة مةوة ثَيويستى بة مامةَلةيةكى تايبةت 

ةو كَيشانةى كة مةوان هةيانة  مةسةلةى بودفة كة مةفروزة بودفةيةكى باشرت ديارى بكرَى هةية  لة ناو م
بؤ مةوان لةبةر مةوةى كة ثَيداويسيت هونةرى زؤرة بؤ مةوان و  ثَيداويستيية ماددييةكان بة طشيت  كةواتة 

رَيك لةو بةِرَيجانةى مةو كارَيك لة سيستةمي ثةميانطاكاندا بكرَيت و  حاَلةتَيك هةية مةويش مةوةية كة زؤ
خوَيندكارانةى كة تةخةروج دةكةن فارَى سيستةمى دامةزراندن بة داخةوة و  مَيمة دسةمان لة سةر كرد 
زؤرَيك لةو بةِرَيجانة لة سةر مةوةى كة وانةى هونةر طرنطي ثَي بدرَى و  رؤَلَيكي تايبةتى خؤى هةبَي  

ستايانة دةرفةتى خوَيندن بؤ مةوان لة كؤلَيذى هونةر كة بؤ طروثَيك لةو هونةرمةندانة هةن يان لةو مامؤ
خؤى كؤليذَيكى تازةية بةداخةوة يةعين مةو دةرفةتةيان ثَي نادرَى  داوايان لَي دةكرَى بضنة مَيواران كة 
كؤليذى بنةِرةتية  بةآلم مةمة سوودى نيية بؤ مةوان  ضونكة مةوان ميختيساسني  لةبةرمةوة مةطةر مةو 

يان بؤ برةخسَي سوثاستان دةكةين  ية  حاَلةتى تر هةية كة مةويش مةوةية سةبارةت بة دهؤ  دةرفةتة
كة يةكَيكة لة حاَلةتة تايبةتةكان من لةطةَل هةموو مةو ثةرلةمانتارة بةِرَيجانةم كة سةبارةت بة دهؤ  

دوتاخبانة هةية و   ( هةزار6دسةيان كرد  بةآلم مَيمة مةطةر سةرنج بدةين دةبينني لةطةَل مةوةى كة )
( مجطةوت هةية  راستة مجطةوت ماَلي خواية  بةآلم 5800مةوةندة كةسةن و  لة هةمان كاتدا نجيكةى )

دةكرَى مةو مجطةوتة من لةطةَل مةوةدام بةكار بهَينرَى بؤ ماوارةكان كة بةداخةوة مَيمة ثالمنان هةميشة 
مَيستا وةزارةتى مةودافيش خؤشبةختانة لةطةَل مةو  (وة مةوة بكراية 9دواى مةوةية كة دةكرا لة مانطى )

( 20حاَلةتةدان  سةبارةت بة كةمئةندامان لةطةَل مةوةى كة بةِرَيجان ميشارةتيان َثيدا  بةس مةوةى كة )
هةزار دوتاخبانة هةية  مةطةر حيساب بؤ مةوة بكرَى  هيض نةبَي ثَيداويسيت لة رووى بيناوة ضا  بكرَي  

ش مةوةية كة لةطةَل مةمةدا تةمةن نةبَيتة هؤكار بةتايبةت بؤ مامؤستاى بنةِرةتي كة دواين خاَل مةوي
ببَيت يان فةرمانبةر بؤ تةدديي كردن  بةداخةوة وةزارةتى ثةروةردةى مَيمة لةوة دةضَي لة خجمةت ضني 

شوَينانةى تر  وتوَيذَيكى هاووآلتي هةذارةكاندا بَيت  ضونكة وةكو هةموو بوارةكانى ترى نةخؤشخانةو مةو
لةبةرمةوةى كة ضينة دةوَلةمةندةكان لة دوتاخبانة تايبةتيةكانن كة ذينطةيةكى لةبارتريان هةية  هيوادارم 

 مةمة بةهةند وةربطريَى و  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  فرحان.
 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةوَل دةدةم هةندَيك خاَل هةنة بة كورتي باسيان بكةم طرفتةكان زؤر بوون و زؤربةى هةظاآلمنان 
باسيان لَي كرد  بةآلم مةو خاآلنةى من دةمةوَى بة كورتي باسي بكةم  فياوازى دوتاخبانة مةهلي و 

ر ضةندة فةنابي وةزير حكومييةكان بةتايبةتى منوونةييةكان  هةندَيك منوونةيي ماون تا مَيستاش  هة
دوَييَن وتي منوونةييمان نةهَيشتووة  بةآلم تاكو مَيستا مَيمة لة سؤرانني دةزانني دوتاخبانةى منوونةيي ماوة 
كة مةمة حاَلةتَيكى سايكؤلؤذى زؤر خراثى دروست كردووة بة هؤى فياوازى كردن لة نَيوان دوتابيةكان  

حكومييةكان بؤ دوتاخبانة مةهلييةكان  من سةرداني  خاَلي دووةم: بردني مامؤستاى دوتاخبانة
بةِرَيوبةرةكامن كرد وتي مامؤستاى باش هةية لَيرة دةيبةن بؤ دوتاخبانةى مةهلي  هةم مووضة لة حكومةت 
وةردةطرى و  هةم لةوَيش بة تةنسيب دادةنرَيتةوة مةمة ثار هةبوو نازامن مةم ساَل فةنابي وةزير 

ةش يان نا؟ بةِراسيت مةمة شتَيكى زؤر نا مةعقولة مامؤستا باشةكان لَي دةطرن لة هَيشتوويةتى مةم حاَلةت
دوتاخبانة حكومييةكان هةر مووضةى خؤشي دةدرَيتى و دةضي لةوَيش بة تةنسيب دادةنرَيتةوة  خاَلي 

اندنى سَييةم: هةَلسةنطاندنى مامؤستايان بة ض فؤرَيكة؟ مايا تاكو مَيستا سيستةمَيك هةية بؤ هةَلسةنط
مامؤستا لة دوتاخبانة بنةِرةتييةكان؟ ضونكة مةمة زؤر زؤر طرنطة  مةطةر ليذنةيةكة  سيستةمَيكة  هةر 
نةوعَيك دابنرَى بؤ مةوةى مامؤستا هةَلبسةنطيدرَينت  ضونكة زؤر فار بة هؤى بَي مستةوايي يان زؤر فار 

دةبَيتة هؤى دواكةوتنى دوتابيةكان لة  بة هؤى ماست نجمي مامؤستا يان هةندَيك طري و طرفتةكان  مةمةش
دوتاخبانةكاندا  خاَلي ضوارةم: هةرضةندة ية   دوو هةظاَل باسيان كرد بةِراسيت نازامن كَي بوو  مةسةلةى 
ضاثكردني كتَيب  بةآلم من بةرثرسي ضاثخانةكانى كوردستان هاتؤتة الى مَيمة ثِرؤذة ياسايةكيش هةية 

كة بةَلَي ضاثخانةكانى كوردستان دةتوانن مةم كتَيبانة ضاث بكةن و هيض مةو وةعدى داوة باسي كردووة 
بؤ  رسي ضاثخانةكانى كوردستانيش دابنيشمةطةر فةنابي وةزير لةطةَل بةرث كَيشةيةكيشيان نابَيت  بؤية

 باس بكاتن مايا توانست و كوالَييت مةوان ضؤنة؟ هةرضةندة مةو لةطةَل مةمة خؤشي لةطةَليان دابنيشني
َيمة باسي كردووة كة بةَلَي مةو توانايةيان هةية  و مةو كوالَيتةشيان هةية وةكو مةوةي لة دةرةوة ضاث م

مةكرَي  بؤية مةمة بطةِرَيندرَيتةوة بؤ كوردستان  هةم هةلي كار  هةم سةرمايةكة لة ناوخؤ بةكاربَيتةوة  
كراوة  مةبَي طرنطي ثَي بدرَي  لةبةر موختةبةري بةشي عيلميةكان نازامن بؤ لة بةشة زانسيةكان ميهمال 

مةوةي موختةبةر كؤَلةطةي بةشي زانستيية  وةكو ثَيويست لة دوتاخبانةكان طرنطي ثَي نادرَي  خاَلي 
شةشةم  ثةميانطاكان  خوشكة ثةروا باسي كرد  بةاَلم بؤ مةوةي باسي بكةم بة دةديق تر  باسي مةوةيان بؤ 

مول بكةن  تا مَيستا ثةميانطاي وةرزش  يض ياساية  نيية ضؤن تةعاميانطا هكردووين كة لة هةندَي ثة
( ميش مةكةن  كَيشةي زؤريان هةية  تا مَيستا ماليةتَيكي 77كؤمثيوتةر  مامؤستايان  بة سيستةمي ساَلي) 

 دانوني بؤ نةدؤزراوةتةوة  هةرضةندة ثرؤذة ياساية  حازرة  بةاَلم وةزارةتي ثةروةردة ثَيويستة ثةلة بكات
لةناردني مةو ثرؤذة ياساية بؤ مةوةي مةو ثةميانطايانة ِرَيكبخرَينةوة  زةمحةتي مةنهةج يةكَيكة لة 
كَيشةكان  لةطةَل مامؤستاية  باسي كرد كة وانةي بريكاري مامؤستا خؤي نازاني لة دوتاخبانة 



 17 

بؤ مةنَيرن  يةعين بنةِرةتييةكان حةل بكات  طومت مةي ضارة ضيية؟ وتي مةوان كتَيبَيكي تري حةملان 
ثةروةردة كتَييب حةلي بؤ ناردووة  زؤر فار مةم كتَييب حةلة لة بازاِر دةست مةكةوَيت بة داخةوة  
مامؤستا خؤي نازانَي بريكاري حةل بكات  كتَيبَيكي حةليان بؤ ناردووة لةسةر مةوة ثيشاني دوتابي و 

خةَلك لة بازاِر  من بة ضاوي خؤم ديومة  نازامن  خوَيندكارةكان بدات  بةاَلم مةو كتَيبَيكة كةوتؤتة دةست
وةزير تا ضةند موعالةفةي مةو كيََشانةي كردووة؟ مةسةلةي دهؤ   هةموو برادةران باسيان كرد  بؤ 
مةوةي ثشتطريي هةبَي  بةراسيت لة دهؤ  حاَلةتَيكي سايكؤلؤذي خراث هةم لة نَيوان خَيجانةكان و هةم 

ثَيويسيت بة ضارةسةر هةية  مةم ضارةسةرة وةزارةتي ثةروةردة لةطةَل دوتابيةكان دروست كردووة  
مةجنومةني وةزيران خؤيان مةبَي بري لة ضارةسةرَيكي طوجناو بكةنةوة كة ضيرت موعاناتي مةو دوتابيانة 
لةوة زياتر درَيذة نةكَيشَي  ثيشنيارَيكي هةية بؤ وةزارةتي ثةروةردة كة بةرَيج وةزيريش لَيرةية  

ةوةي ثةرتووكخانة  لة دةرةوة مةبيين دوتاخبانةكان هةمووي ثةرتووكخانةي لَيية  بؤ مةوةي دوتابي كردن
بيخوَينَيتةوة  لةبةر مةوةي بَي خوَيندنةوةي دةرةكي دوتابي و مامؤستاش ناتوانَي بطاتة ماستَيكي واي 

ارةي حانووتةكان كة مةبَي بةدوا خوَيندةواري بتوانَي لة ماسيت كؤمةَلطة دا بَيت  بؤية زؤرفار ثَيويستة ث
داضووني بؤ بكرَي مةبَي بدرَي بة كتَيب  ثةرتووكخانة بكرَيتةوة لة دوتاخبانةكان مةوة طرنطة  ثَيشنيارَيكي 
تر  ثةروةردةي ليرِباَل و دميوكرات  وانةي مايف مرؤظ خبوَيندرَيت  سةرةتاكاني دميوكراتيةت بة دوتابيان 

خوَيندنَيكي ليرِباَل و دميوكرات بة دوتابيان بطوترَيتةوة  بؤ مةوةي ضيرت تاكي ماشنا بكرَي  بؤية طرنطة 
 توندوتيذ لة موستةدبةل بةهةرم نَيت  نةبَيتة هؤي مةوةي توندوتيذي لة كؤمةَلطة ثةيدا بيَب  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد
 فةرموو كا   صاحل.

 بةرَيج  صاحل فقي:
 ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤكي 

بةخَيرهاتين بـةرَيج وةزيـري ثـةروةردة و شـاندي بـةرَيجي مةكـةم  شـةش خـاَلي هةيـة  خـاَلي يـة   بـةرَيج             
ــةي         ــةو دوتابيان ــؤ م ــةدةين خــولي ســَييةم ب ــةوةدا هــةوَل م ــة ِراثؤرتةكــةي مامــاذةي ب ــةروةردة ل ــري ث وةزي

كارانـةش بطرَيتـةوة كـة بةشـداري     نةيانتوانيةوة بةشداري تاديكردنةوة بكـةن  ثَيشـنيار مةكـةم مـةو خوَيند    
ــجي  ةتاديكرنــةوةيان كــردووة  بــةاَلم ســةركةوتوو نــةبوون  خــاَلي دوو  بةرنامةيــ     دابنــرَي بــؤ مــةوةي هَي

ثَيشمةرطة و هَيجةكاني ناوخؤ خوَينديان نةفةوتَي  ضونكة بة هـؤي فةنطـةوة نـاتوانن درَيـذة بـة خوَينـدن       
ي لة حكومةت مةكةم بؤ مةو شةش هةزار طرَيبةستة  بـةاَلم تـا   بدةن  يان مامادة بن  خاَلي سَي  دةست خؤش

مَيستا ماوةي سَي هةفتةية بِريار دراوة  بةاَلم بةِرَيوةبةرايةتيية ثةروةردةييةكان تـا مَيسـتا يـة  ِرَينماييـان     
ت بـؤ  ثَي نةطةيشتووة  بؤية ثرؤسةكة زؤر بة هَيواشي مةِروات  و مَيستا ثَيويست بوو زؤر بـة خَيرايـي بـِروا   

مةوةي خوَيندن ضيرت دوا نةكـةوَي  خـاَلي ضـوار  لـة ِرابـردوو دةرضـووي مامادةيـة ثيشـةييةكان بـة هاوتـاي           
شةش حيسابي بؤ مةكرا  بةاَلم ماوةي ضةند ساَلَيكة بة هاوتاي شةش نني  ثَيشنيار مةكةم لة بةرنامةي كـار  
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بةرنامةية  بـؤ ميرـترياز دابنـرَي  مـةويش     هةبَي لة مايندة مةوانيش بتوانن هاوتاي شةش بن  خاَلي ثَينج  
كؤكردنةوةي منرةكانة  مةطةر خوَيندكارةكة بةراسيت وةاَلمي دابَيتةوة  بةاَلم بـة هةَلـة سـةح درابـَي  مـةوان      
تةنيا منرةكان كؤ مةكةنةوة  خاَلي شةش  مةو بينايانةي دروسـت كـراون بـؤ دوتاخبانـة بةشـَيكي زؤر كـةمي       

 بريَيكي لَي بكاتةوة و تةواويان بكات  سوثاس. ماوة تةواو بيَب  حكومةت
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد

 سوثاس  فةرموو كا  فرست.
 بةرَيج د.فرست صؤيف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةوةي مةمانةويست باسـي بكـةين زؤربـةي هاوِرَيكامنـان باسـيان كـرد  تـةنيا ضـةند خاَلَيـك مـاوة تةمكيـدي            

ة  ثاَلثشيت هةموو مةو كةسانة مةكةم باسي دؤخي دهؤكيان كـرد  بؤيـة ثَيويسـتة بـة ثةلـة      لةسةر مةكةينةو
ضارةسةر بكرَي مةو دؤخة  مةوةي تر زؤر طرنطة و ثَيشرتيش لة ِراثؤرتَيـك باسـي كـرد  وزارةتـي ثـةروةردة      

خؤثيشـاندان   لةم دؤخة دووةم وةزارةت بَي مووضة وةرطـرَي  ضـونكة نـاكرَي مامؤسـتايان بَينـة سـةرفادة و      
بكةن  و ثرؤسةي خوَيندنيش بةردةوام بَي  تةمسريي سـيليب مـةكات  خـاَلَيكي تـر سـةبارةت بـة ميمتي ـاني        
خارجيي  ذمارةيةكي زؤر دوتـابي لـة دـةزا و ناحيـةكانن  مـةبَي بَينـة هـةولَير  مةطـةر طوجنـاو بـَي لـة ِرووي            

منوونـة دةزايـةكي وةكـو سـؤران كـة كؤمـةَلَيك       عيلميةوة ثَيشنيار مةكةم هـةر لـة دـةزاكاني خؤيـان بـَي  بـؤ       
دةزاي تري بةسةر وةية  )مَيرطةسـؤر  ضـؤمان  ِرةوانـدز(  مةوانـة لـةوَي ميمتي ـاني خؤيـان بـدةن  ضـونكة          

( مامؤستا ياداشتَيكيان بؤ مَيمة نـاردووة  باسـي فؤرَيـك لـة فيـاوازي مةكـةن  لـة        70طرانة بَينة هةولَير  و )
( هـةزارة  بؤيـة داوا لـة    43مـةطرن مةوانـةي لـة مورادةبـة و كـؤنرِتؤَل بـوون  لَيـرة )       ( هـةزار وةر 83سلَيماني )

( هةزار بَي  فارَيكي تر 83بةرَيج وةزير مةكةين مةم فياوازيية نةمَييَن  هةولَير و دهؤكيش وةكو سلَيماني )
ب  مـةوةي مـن الم   لة ِراثؤرتَيك كة بامسان كرد  باسي هةندَي مةِرداممان كـرد  مةسـةلةي ضـاث كردنـي كتيَـ     

( مليؤن دؤالر  مـةوةي  495تة )( ساَل مةكا11( مليؤن دؤالر مةضَيتة ضاث كردني كتَيب  كة بة )45بوو سااَلنة )
( مليؤن دؤالر ضاثخانةي زؤر ثَيشكةوتوو لة كوردسـتان دابنـرَي  و دةرفـةتي كـار     50وتراوة مةتوانرَي بة )ثَي

%( لَيـرة ضـاث مـةكرَي     1كي زؤر كرَيكار كار لَي بكةن  و ثَيي واية )بؤ خةَلكي مَيرة دروست بكرَي  و ذمارةية
مةطةر كةمرتيش نةبَي  مةوةي تر وةكـو باسـي كـرد ثاَلثشـيت هاوِرَيكـامن مةكـةم بـة تايبـةتي دكتـؤرة فـوان            
هيوادارم هاتين فةنابي وةزير سةرةتايةكي باش بَي بتوانني لة داهاتووش زياتر لةسةر ِرةوشي ثـةروةردة و  

 فَيركردن بتوانني دسة بكةين  و بةخَيرهاتين مةكةين  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-صادقدمد يوسحم د.بةرَيج 

 سوثاس  فةرموو كا  سهراب.
 

 بةرَيج سهراب مكاميل:
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هنــدة  مــن دوو خــال هــةبوون  يــا مَيكــَي ثَيشــنيار و ثرســيار بــوون  ل ســةر ثــةروةردَي طشــيت  خــااَل دووَي 

ثرســيار بــوون ل ســةر ثــةروةردا مامَيــديَي  خــااَل مَيكــَي طةلــة  هــةظاَلَين بــةرَيج ماخــافنت ل ســةر هــةبوون    
يا ةدوةزيرَيـت دكـةم  ل سـنوورَيت ثـةروةر    دووبارة ناكـةم  ثرسـيار ل سـةر ثـةروةردا مامَيـديَي ل فـةنابَيت       
ينايـةت دوتاخبانـا  مـة سـةردانة ِرَيظةبـةريا      مامَيديَي طةلة  ثَيتظي دوتاخبانةيا  يةعين ماظـا كرنـا هنـدة  ب   

( ساَلة داخازا دكةن بـؤ ماظـا كرنـا وان دوتاخبانـة حتـا نووكـة بةرسـظي نةبوويـة  بـؤ          3ثةروةردَي كر  مةظة )
منوونة  ل سرييَي و شَيالدزَي كَيمرتين ِرَيذا ماظا كرنا دوتاخبانا تَيدا هةي  مَيك مامـادةيي ل شـَيالدزَي هةيـة     

( دوتابي ل دظَي ماظاهي هةنة  يةعين سةرانسةرَيت شَيالدزَي هةمي ظَيت مامادةيي هـةي  هةطـةر   1100ثرت ذ )
( دةوامي لظَيـت دةظـةرَي ِريـدداتن  ثرسـيارا مـن مةظةيـة بؤضـي حتـا نووكـة          3مةظ ماريشا ضارةسةر نةبيت )

ــةروة        ــَي ث ــة  ل وةزارةت ــااَل دووَي  لذن ــة؟ خ ــديَي نةبووي ــةروةردا مامَي ــؤ ث ــذ ذ ب ( 3رديَي ســةردانة )بةرس
( 3دوتاخبانة كر بوو  مامادةيَي شيالدزَي  و مَيرستكَي  و دادشَي  ضونكي هندة  مَيج ز كورسي كـةتينا ظـَي )  

دوتاخبانــة  و ِرَيطــا ل دوتابيــا طرتــي  دوتــابي نةشــَين دةركــةظن  و دوو مامؤســتا نةشــني ِرابضــنة ذوورةظــة     
َي بكةت  مةظ كورسي هينابوون دا ثرؤذَي خاندنَي مة فاميرا ثَيكةظة  مةو ليذنة هات ديظضوونةكي بؤ بابةت

بةِرَيظــة بضــينت  بــةس ديــارة ديــذ مواســةفاتَي نةبوونــة  حتــا نووكــة ِرَيــت نــةدايَي كــو وان مَيــج و كورســي  
بةكاربينن  داخازَيت فةنابَي وةزيرَيت دكةين  مةظ بابةتَي ب زووترين دةم ضارةسةر بكةت  دا مـةظ ماريشـة   

( دوتاخبانا نةمينَينت  خـااَل سـَي  و بـة كورتيـا دوا ثرسـيارا دكـةم  ظـةكرنا خـوال بـؤ مامؤسـتا ل           3)ظان هةر 
( كيلـؤمَيرتا  50  40سةنتةرَي مامَيـدَيي داوا دكـةم بـؤ فَيربوونـا مةنهـةفَين نـوَي  يـةعين هنـدة  مامؤسـتا )         

وةزيرَي مةظةية  ِراستة بِريارة  داية ِرَيطةَييةت بِرن حتا دضنة دةزايةت مامَيديَي  ثرسيارا من ذ فةنابَيت 
 2كو ثارَي رَي بؤ ظان مامؤستا نةهَيتة سةِرف كرن؟ مةطةر وسا بيت  مةز ثرسيارَيت دكةم كو ضـاوا دبـينت )  

( مةظيا فارةكي مراشَي ظةرطرن؟ و هةطـةر ب ظـان شـكلَي نـةبينت  هَيظـي دكـةم مـةظ ماريشـا ضارةسـةر          3مان 
ستايةن شةهيد و مةن ال كـرَي هةيـة  تشـتةكي تايبـةت بـؤ وان هةيـة مـان نـا؟         ببينت  خااَل ضارَي  مةو مامؤ

يةعين هةطةر مَيكي بابَي وي شةهيد بينت وةخيت دامةزرينن موراعاتَي وَيت دكةن كو فَيهَيت دامةرزراندن 
و ل نجيك ماَلا خو بيت مان نا؟ بؤ منوونـة مامؤسـتايةكي ناظَيـت )دَلخـاز شـَيخ خومـار(ة ثةيظةنـدي كـةت كـ         

( سـاَلة  4%(ة  مةظـة ) 85بابَي وي شةهيدة  دوو برايَي من مةن ال كرينة  دايكا وي مرةوةدة  نسبا مرةودَيت )
ضوويتة دةظةرا بـةرواريا  طونـدةكي خانكَييـة  ضـةند فـارا داخـاز كرييـة كـو بَيتـة  ظةطاسـنت  حتـا نووكـة             

( هةيظا مان ساَلةكي ناميَي ل ظَيـرَي  6ا )ِرَيطةت نةداية  و ب ماخافتنا وي بةَلطةيةت هةي كو هندة  مامؤست
هاتيا ظةطاسنت  ضونكو وان واستة هةبووية  خااَل دوماهيا  داخازا فةنبَيت وةزيرَي دكـةم ل دةمـةكي نجيـك    
سةردانةكي ثةروةردا مامَيديَي بكةت  و مةظ دوتاخبانَين سةر ثـةروةردا مامـاديَي دا ل نجيـك ثَيشـنيارَيت وان     

 بجانيت  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-َيج د.يوسحم دمد صادقبةر
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 سوثاس  فةرموو كا  مايدن.
 بةرَيج مايدن مرروف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشةكي بـةخَيرهاتين وةزيـري ثـةروةردة و شـاندي يـاوةري مةكـةم  و دةسـت خؤشـي لـة ِراثـؤرتي وةزيـري            

م  بــووني دوتاخبانــةي توركمــاني و ثــةروةردة مةكــةم  مةمــةوَي باســي ثــةروةردة و خوَينــدني توركمــان بكــة 
سرياني لة هةرَيي ماناي ثَيكةوة ذيان و طرنطي دانـة بـة نةتـةوةكاني تـر  و مـايف ثَيكهاتةكانيشـة بـة زمـاني         
خؤيان خبوَينن  مةبَي ميهتيمامي ثَيويسيت ثَي بدرَي  دوتاخبانة توركمانيةكان لة هةرَيي زؤر طرفتيان هةية  

( 13 )ون  و بـةرَيج وةزيـري ثـةروةردةش لـة نجيكـةوة ماطـادارة  لـة ِرووي ذمـارةوة        و تا مَيستا ضارةسةر نةكرا
( كةسـة   1850( لـة سـلَيماني هةيـة  و ذمـارةي دوتابيـاني توركمـان )      1( لة ك ري  و )2دوتاخبانة لة هةولَير  )

ــة  و بي        ــا و كيمياي ــتاي فيجي ــةمي مامؤس ــةكان  و ك ــؤ دوتاخبان ــة ب ــتنةوةي دوتابيان ــةكان طواس ــةي طرفت ناي
دوتاخبانةكان زؤر كؤنة  تا مَيستا هيض بينايةكي نوَي نةدراوة بة دوتاخبانـة توركمانييـةكان  و ضـاث كردنـي     
كتَييب توركماني زؤر كةمة  مةوةش طرفتة بؤ دوتاخبانةكان  دوتاخبانةكان دابةش كراوة بةسـةر فوطرافيـاي   

ة ثِراكتيــك ميهتيمــام بــة دوتاخبانــة    كــؤني هــةولَير كــة مةمــةش طرفتَيكــي طةورةيــة بــؤ دوتابيــان  و لــ        
توركمانييةكان نادرَي بة شَيوةي فدي  ثرسيار مةوةية تا مَيستا بؤ ضارةسةر نةكراون؟ بـؤ هـيض طؤِرانكـاري    

ر مةكةين  لة دوتاخبانة توركمانييةكان نةكراوة؟ ثالن ضيية بؤ دوتاخبانة توركماني و سريانييةكان؟ ثَيشنيا
فوطرايف دوتاخبانـةكان بكـرَي  بـة تايبـةتي لـة هـةولَير  دوتاخبانـة ثَيويسـيت بـة           وَيينية   فَيطؤِركَي بة ش

مامؤستا هةية  مةبَي دوتاخبانة توركمانيةكانيش لـة دامةزرانـدني مامؤسـتا بةشـي خـؤي هـةبَي  خوَينـدني        
ندن بؤ زماني توركي ببَيتة وانةيةكي ميختياري لة هةموو دوتاخبانةكاني هةرَيي  دابني كردني كورسي خوَي

دوتابي دةرضووي دوتاخبانة توركمانيةكان لة كؤليذي ماداب لة بةشي توركي  لـة بةِرَيوةبةرايـةتي ديراسـةي    
    اتوركماني لة وةزارةتي ثةروةردة مةكتيذ بكرَي  لـة كؤتـايي ثشـتطريي دسـةكاني كـا  دمـد و كـا  مـال مـ         

 نيةكان دا  سوثاس.فيد مةكةم كة دةربارةي مَيذووي مةدةبي لة دوتاخبانة توركما
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج يوسحم دمد صادق

 سوثاس  فةرموو خاتوو منرية.
 عثمان:بةرَيج منرية 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين بةرَيج وةزير و وةفدي ياوةري مةكةم  مةمةوَي لةوة دةست ثَي بكـةم  بِريـاري هـةذمار كردنـي     

( حيساب مةكرا  بةاَلم مةمساَل كراوة بة ميختياري  12ني ِرابردوو بؤ ثؤلي )( لة سااَل11  10منرةكاني دؤناغي )
خوَيندكارو دوتابي خؤي سةرثشكة  مايا مةم بِريارةي وةزارةتي ثةروةردة بؤ سااَلني ماينـدة بـةردةوام مـةبَي    
 يــان نــا؟ لةســةر مةســةلةي ضــاث كردنــي مةنهــةج ثشــتطريي دســةكاني دكتــؤر عيــجت مةكــةم ســةبارةت بــةو 
خوَيندنطايانةي خاوةن ثَيداويسيت تَيداية  مةمةوَي دسة لةسةر مةوة بكةم  ديارة لـة وةزارةتـي ثـةروةردة و    
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هةموو بةِرَيوةبةرايةتييةكان ية  هؤبة هةية مـةويش تايبـةت مـةبَيت بـة خوَينـدني خـاوةن ثَيداويسـتيية        
بـةِرَيوةبردني كاروبـاري خـاوةن     تايبةتةكان  بؤ منوونة لـة شـاري سـلَيماني تـةنيا يـة  موشـريحم هةيـة بـؤ        

ثَيداويستيية تايبةتيةكان لة هةموو مةو دوتاخبانانةي لة شاري سلَيماني هةية  مةوةش نيشانةي مةوةية كة 
وةزارةتي ثةروةردة باري دةرووني خاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكاني لةبـةر ضـاو نـةطرتووة  و بـة ثَيـي مـةو         

عهةدي ِرووناكي بؤ نابينايان و مةعهدي هيوا بؤ نابيستان كة سةر بة سةردانة مةيدانيةي كردوومانة بؤ مة
وةزارةتـي كـار و كاروبــاري كؤمةَلايةتييـة  بــةاَلم لـةو مةعهــةدة هـةمان مــةو مةنهةفـة مةخوَينــدرَي كـة لــة        
وةزارةتي ثةروةردة هةية  مَيمة خؤمان مةوةمان بيين  ثشتطوَي خسنت هةية لة وةزارةتي ثةروةردة بؤ مـةو  

عهةدانــة  كــة يــةكَيكن لــةو توَيذانــةي لــة كوردســتان لــة هــةموو بوارَيــك ثشــتطوَي خــراون  لــة ناويشــيان  مة
وةزارةتي ثةروةردة مةو مةعاهدانةي ثشتطوَي خستووة  ثشتطريي دسةكاني كا  طؤران مازاد مةكةم لة باسي 

َيداويسـتييةكي تايبـةتي   مةسةلةي خاون ثَيداويسيت تايبـةتي كـرد  ديـارة مـةو كةسـةي لـة ماَلـةوة خـاوان ث        
نيية  يان خؤي خاوةن ثَيداويسيت تايبةت نةبَي مةوة هَيندة هةست بة كَيشـةي خـاوةن ثَيداويسـيت تايبـةت     
ناكات  لةبةر مةوة داوا لة بةرَيج وةزيري ثةروةردة مةكةين بة فدي هةوَل بـدات كَيشـةكانيان لـة وةزارةتـي     

اني ســةرداني طونــدي )حةيــدةر بــة ( م كــرد لــة نجيكــي  ثــةروةردة ضارةســةر بكــات  لــة ســةردانَيكي مةيــد
ماخجةلةر  مةم خوَيندنطاية تةنانةت سيافي حةوشةكةشي نيية  لةطةَل ِرَيـجم بـؤ هـؤَلي ثةرلـةمان  مـاذةَلي      
طوندةكة مةضَيتة ناو خوَيندنطاكةوة  هيـوادارم بـةرَيج وةزيـري ثـةروةردة بةدواداضـووني بـؤ بكـات  لةسـةر         

مامؤستايان بـةرَيج وةزيـري ثـةروةردة ميشـارةتي بـةوة دا طواسـتنةوةي مامؤسـتايان         مةسةلةي طواستنةوةي
دواي مةوةي كاتَيكي ياساييان بؤ دانراوة كة لة دةرةوةي شارن  دوايي مةهَينرَينـةوة بـؤ نـاو شـارةكان  بـةاَلم      

وة  بـة واسـيتة   بةَلطةمان لةبةر دةستة مامؤستا هةية ية  ِرؤذيش دةوامي نـةكردووة دواي مـةوةي دامـةزرا   
طةِراوةتة ناو شار  ثشتطريي دسةكاني دكتؤرة شريين و امينة خان و كا  طؤران و دكتؤر شَيركؤ حةمة امني 
و بةرَيج كا  مةال مةروان مةكـةم  و داواكارييـة  هـاتبوو بـؤ نووسـينطةي ثةرلـةمان  دوَيـيَن بـةرَيج دكتـؤر          

بدةمـةوة  كؤمـةَلَيك خوَينـدكارن  داواي مـةوة مةكـةن      ميشارةتي ثَيـدا  مةمـةوَي فـارَيكي تـر ميشـارةتي ثـَي       
ــةو بِريارانــةي مةمســاَل وةزارةتــي ثــةروةردة دةري كــردووة كــة فَيطــةي دةســت خؤشــية        مةطــةر بــةثَيي م
دؤخةكـةي لةبــةر ضــاو طرتـووة  داوا مةكــةن مــةو خوَيندكارانــةي لـة يــة  وانــة كـةوتوون بؤيــان بكــرَي بــة     

اديكردنــةوة بدةنــةوة بــؤ مــةوةي منرةكانيــان بــةرز بكةنــةوة  ثشــتطريي مارةزومةندانــة  وانةيــةكي تــريش ت
تةواوي دسةكاني كا  صاحل فةدَي مةكةم كة خولي سَييةم هةوَل بدرَي مةطةر وةزارةتي ثـةروةردة لـة ِرووي   

 زانستيةوة.......
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيج د.يوسحم دمد صادق/ 

َي مـةمِرؤ يـةكَي لـة بِرطـة سـةرةكيةكاني دانيشـتين مـةمِرؤمان        باس كرا  سوثاس  بةرَيجان مةوةتان بري نةضـ 
برييت مةبَي لة دسة كردن لةسةر ِرةزامةندي دةِربِريين ثةرلةماني كوردستان لةسةر داواي بـةرَيج سـةرؤكي   
هةرَيي بؤ ناردني هَيجي ثَيشمةرطة بؤ كؤبـانَي  بؤيـة تكـا مةكـةم دسـةكاني خؤتـان كـورت بكةنـةوة  دسـةي          
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دووبارة مةكةنةوة  بـؤ مـةوةي مـةو ط توطؤيـة بـة تـةواوي كؤتـايي ثـَي بَيـنني  مَيـوةش دسـةي             ثَيش خؤتان
خؤتان بكةن  وةزيري ثةروةردةش ِروون كردنةوةي خـؤي بـدات  فـةرموو كـا  مـاري هةرسـني  لَيـرة نييـة          

 خاتوو نةفات دمد.
 دمد:جناة بةرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
فةنابَيت وةزيرَيت دكةم  و مَيكةم وةزيرة ل سةر داخازيا خؤ بَيتة ثةرلةمان  دةست ثَيكي دةست خؤشيَي ل

تا ِروون كرنا ل سةر وةزارتا خؤ بداتن  بةس ِروون كرنَي وي ل سةر بارَيجطاهَيت دهؤكَي بوون نة  طشتطري 
َيظةبةريا دوتاخبانة ( ي مامادةيي نووكة دخينن  ِراستة  بةس ِر12بَيت  هةروةسا ماماذة ثَيداي كو دوتابيَين )

( ذوور دابني بكةن  ل وان ذوور دوتابيان خبينن دطةل ماوارةكان  مايا  3ـ  2ناضار بينة ل هةر دوتاخبانةكي )
اليةني دةروونيةت دوتابيا بةرضاوظ طرياية؟ هةروةسا فةنابَيت وةزيرَي ماماذة ثَيدا مةطةر مـةم خـالس بـن    

( كارَيـت وان دومـاهي بـينت  ثرسـيار مةوةيـة      15/11مةو بشَيت ل ) ( دةوام دةست ثَي كةت  كو ل ديذ1/12ل) 
(هةطةر خالس بن دةوام دَيتة كرن كو يومَين مةركي نؤذةن كردنا دوتاخبانَيت ظةى  1/12مايا ظَي بةروارَي ل) 

طرتــي  ثالنَيــت يــؤمَييَن تــةن يج غَيــر موباشــرة  هــةمان ثــالن كــو كــةمثَيت دروســت كرنــة  هــةم ثــالن كــو   
هةيظـةكَى   ,كي زؤر دخاينينت  كو ل ديـذ ميجراماتَيـت وان بـةلك   انَيت ثَي نؤؤذةن كرن  مةظةش ماظةدوتاخب

( كـو  unذى نويذةن كرن بدوماهى نةهَينت لةوما ثَيتظى بؤ وةزارةتا ثةروةردَى دهةوَلَين فدى دابـا دطـةل )  
رين ميجرامات تَيدابن  هةردوو ِرَيك هةر لدةستثَيكَى ثيالنا خوة بِرَيكا تةن يج موباشر مةجنام دابا كو كَيي ت

( كَيي تـر دكـةتن    un( تةنها ِرَيكا تةن يج موباشر مةوة كو مةر  و بةرثرسيارييةتيا )unذى دانونينة بؤ )
( مـةجنام ددةن دبتـة مـةر  و    N.G.Oضونكة دوو سَي فهَين كو مةو خبوة راستةوخؤ مةجنام ددةن بِرَيكـا ) 

ا ثَيشنييار دكـةم كـو لـديذ بِريـارا وةزارةتـا ثـةروةردَى دوتـابيَين ثـؤال         ( يا  هةرةوةسN.G.Oمةسئوليةتا )
( مامادةيي مةطةر ل خؤال مَيكَى دةربضن سَي منرة لسةر تَيكرايَي دوو ماهييـا سـاَلَى بـؤ دَيتـة زَيـدةكرن و      12)

رة بـوو كـرن و   مةطةر ل خؤال دووَى دةربضن مَيك منرة لسةر تَيكرايَي منرةَيت وان دَيتة زَيـدةكرن  ذبـةر دـة   
موراعات كرنا اليةنَى دةروونيَي دوتابيَين ثارَيجطةها دهؤكَى مةوَين كو ل خؤال مَيكَى دةربضن ثَيشنييار دكي 

( منـرة  هةروةسـا بـؤ    3( منـرة لسـةر تَيكرايـَي وان و مـةوَين ل خـؤال دووَى دةربضـن بـؤ بكةنـة )        5بؤ بكةنة )
ن ثارَيجطــةها دهــؤكَى نةكةظنــة دمونافةســَيدا و  هةروةســا  وةرطرتنــا دوتابيــان ل زانكــؤَين دهــؤكَى دوتــابييَ 

ثَيشنييار دكي خؤال سَي ذى بـؤ دوتـابيَين ثارَيجطـةها دهـؤكَى هـةبت  دةربـارةى دامةزرانـدنا مامؤسـتايا كـو          
( مامؤسـتا بشــَيوَى طرَيبةسـت بَينــة دامةزرانـدن مايـا ثيظــةرَين وة ضـنة لســةر دابةشـكرنا ظــَى       6000بِريـارة ) 

ةر ثارَيجطــةها ددةمةكَيــدا كــو ل ســاَلَين بــورى نــا يةكســانيية  هــةبوو دشــَيوَى دامةزراندنَيــدا ل  ذمــارَى لســ
ثارَيجطــةها دهــؤكَى؟  نووكــة دهــؤ  د حالــةتَى ناماســايداية ثَيتظييــة حيســاب بــؤ بَيتــة كــرن تايبــةت دــةزا    

و لـديذ تـةعليماتَين    مامَيدييَي كو مةو مامؤسـتاَين وان هـةمى طونـدان كـو ثـرت بـؤ ثارَيجطـةها دهـؤَى دضـن         
( سـاآل دَى هَينـة ظةطوهاسـنت  مةطـةر بَينـة ظةطوهاسـنت ثرتيـاوان        5( ساآل يان ذى )3وةزارةتا ثةروةردَى ذى )
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دوتاخبانا دَى شاغر مينت ذبةر هندَى دظَيت حيساب بؤ بَيتة كرن  مايـا ثيالنـا وة ضـيية بـؤ يةكسـانيبوونا؟      
بت مامؤستا ِرؤذَى مَيك حيسـا بَيـذينت يـان ذى زؤربـةيا ميالكـَى      ميالكَى طشت دوتاخبانا دوتاخبانة هةية ضد

( حيسـا دبَيـذيت واتـة    5هةفتيَي دوو ِرؤذا دضنة دةوامَى و دهةمان دةمدا دوتاخبانة هةية مامؤستا ِرؤذانـة ) 
ــك بهَينظــةدان ذى نينــة  هةروةســا ثشــتةظانيا       ــذينت كــو مَي ــت هــةفتيَي هــةمى حيســا دبَي هــةر شــةش ِرؤذَي

ا دكتؤر )فرست(ى دكةم بؤ هندَى مووضَى مامؤسـتايان ذى بَينـة ل ديـذ وةزارةتـا ثَيشـمةرطةى و       ثَيشنييار
هةروةسا ثشتةظانيا ثرسيارَيت كا  )سوهراب موكاميل(ى دكةم كو مـن ذى هـةمان ثرسـيارَيت هـةين  بـةس      

 من نةظَيت دووبارة بكةم  زؤر سوثاس.
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤر سوثاس  خاتوون رَيواز فةرموو.ز
 بةِرَيج د.رَيواز فامق:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةخَيرهاتنى طةرمى بةِرَيج وةزيرى ثةروةردة و شاندى هاوِرَيي دةكةم  سوثاس بؤ دةسـت ثَيشـخةرييةكةى    

ثةرلــةمانتاران  بــةِرَيجيان ســةردانى ليذنةكــةمانى كــرد بةشــَيكى زؤرى مــةو ثرســيارانةى كةمَيســتا بــةِرَيجان 
ماراستةيان كـرد بةشـَيكى زؤرى لَيمـان كـرد لـةكاتى خـؤى هيـوادارم وةاَلمـى بـؤ هـةمووان ثَيبَيـت بةدـةدةر             
ميمكان  ضةند خاَلَيكي هةية بة كورتى باسيان دةكةم يةكةم ثشتطريى تـةواوى مـةو ثةرلـةمانتارة بةِرَيجانـة     

كومةت ضارةسةرى بةثةلةى ثَيبَيت بؤ ضارةسةر دةكةم كةلةسةر دؤخى دهؤ  دسةيان كردووة  هيوادارم ح
كردنى مةو كَيشةيةى كة مَيستا لة دؤخى ثةروةردة و ثرؤسةى ثةروةردة لـة دهـؤ  دا هةيـة  سـةبارةت بـة      
كؤمةَلناســان و دةروونناســان كــة ياداشــتَيكيان الى مَيمةيــة  ثشــتطريى لــة مامؤســتا )ثــةروا( و هــةموو مــةو     

ــة دةكــةم كةلةســةر مةمــ   ــؤ     بةِرَيجان ــت ب ــةروةردة ضارةســةرَيكى ثَيبَي ــى ث ــوادارم وةزارةت ة دســةيان كــرد هي
ِرةوانــةوةى بةشــَيك لــة نيطةرانييــةكانى مــةوان  ســةبارةت بــة هــةَلطرانى بِروانامــةى دكتــؤرا و ماســتةر لــة    
وةزارةتةكــةى بــةِرَيجيان كــا  )هــةورامان(  دوَينــَى دســةى كــرد مــن ثشــتطريى دةكــةم و هيــوادارم مــةوانيش 

مةوةيان ثَيبدرَيت كة مومارةسةى ميختيساسي خؤيان بةشَيوةية  بكةن كةلةطةَل بِروا نامةكـةيان   دةرفةتي
بَيتةوة و لةطةَل مةو فياوازيية بَيتةوة كةلة نَيوان بِروانامةكـةى مـةوان و بِروانامـةى هاوِرَيكانيانـدا هةيـة       

ةيـةكيان هَينـاوة كـة دةتـوانن فيـاواز      واتة فرسةتى مةوةيان بدرَيتَى كة تةمةتوع بكـةن بـةوةى كـة بِروانام   
لةكةَسيك كة هةَلطرى بِروانامةيةكى بؤ منوونة بةكالوريؤسة خجمةت بكةن  سةبارةت بة خوَيندنى سؤرانى 
و بادينى خوَيندكارانى مازيج لة بةردةرةشدا داوا دةكةن بة سؤرانى بيخوَينن و مازيجامنان لـة خوَينـدكارانى   

دينى بيخوَينن  من دةزامن ثةيوةندى بةوة هةية كة مةو دوو شارة هةريةكـةيان  مَيرطةسؤر داوا دةكةن بة با
سةربة دوو ثارَيجطان كة فيـاوازن لـة شـَيوةزاردا بَيطؤمـان مةوانـةى كـة داوا دةكـةن كـة خـةَلكى بـةردةرةش           

وة سةربة دهؤكن و مَيرطة سؤر سـةربة هـةولَيرة هيـوادارم مةسـةلةى خوَينـدنى مـةوان لـة ِرووى شـَيوةزارة        
بكرَيت بة ميختيارى مةطةر ميمكان هةيـة  ثرسـيارَيكى تـرم سـةبارةت بـة مةسـةلةى تةحسـينى موعةدةلـة          
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ضاككردنى موعةدةل مايا مةمة تةنها بؤ مةو خوَيندكارانةية كة لـة تـةواوى دةرسـةكان دةرضـؤن و دةتـوانن      
ووة بــؤى هةيــة هــةموو  تاديكردنــةوة بكةنــةوة يــان بــؤ خوَيندكارَيكيشــة بــؤ منوونــة لــة دوو دةرس دةرضــ   

تاديكردنةوةكان بكاتةوة؟  سةبارةت بة دوتاخبانة و ضـاثكردنى كتَيـب ثشـتيوانى لـة )دكتـؤر عـجت( و كـا         
)فرحان( و كا  )على حةمة صاحل( و كا  )دكتؤر فرست( دةكةم  سةبارةت بة كردنةوةى خـؤ  سـَييةم بـؤ    

ؤ داواكارم كة وةزارةت مةمة بة فدى وةربطرَيت خؤشةويستامنان لة هَيجةكانى ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخ
 بكةنةوة و  زؤر سوثاس. ةوةو دةرفةتى مةوةيان بداتَى كة بتوانن تاديكردن

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج دكتؤرة رَيواز  كا  عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجا :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

رهاتنى وةزيرى ثـةروةردة و وةفـدى هاوِرَيكـانى دةكـةم  مؤمَيـدةوارين مةمـة ببَيتـة دياردةيـة  ثـَيش          بةخَي
مةوةى مَيمة بانطهَيشتى وةزيرةكان بكةين وةزيرةكاني تـر هـةر طـريو طرفتَيكيـان هـةبوو راسـتةوخؤ بـَين و        

نابى وةزيـر مـن يةكسـةر    ثَيكةوة دسة بكةين بؤ ضارةسةر كردنى  سةبارةت بة و بـاس كردنـةى بـةِرَيج فـة    
دةضمة سـةر خـاَلى دووةم كـة هـةر هـةموو هاوكـارامن كـة باسـي ثـةروةردةى دهـؤ  دةكـةن ثَيويسـتيان بـة              
ضارةسةرَيك هةية  مةطةر ميجازة هةبَيت مَيمـة ثَيشـنييارَيك دةكـةين كـة ِرةنطـة عةمـةلي بـَينت فـا نـازامن          

ان دةزانـني طشـتطرية  بـة دةسـتييةوة هـةموو      ضؤن دةضَيتة بوارى فَيبةفَي كردنـةوة  بـةوةى كـة هـةمووم    
ــة  وةكــو            ــتان دا ي ــة كوردس ــارةكانى تــريش ل ــتان و ش ــاوارةى كوردس ــاَلَي و ذمارةيــة  م ــتا دةن ــؤ  مَيس ده
هاوكاريية  و بةهاناوة ضوونى حةمجى زةختى مـاوارة لـة دهـؤ  و دوتـابى و خوَينـدكاران دةرس خبـوَينن       

و دهؤ   هةر ناحيية و دةزاية  ضةند دوتاخبانةيـة  فَيطـاى مـةو     ثَيشنييار دةكةم هةر ثارَيجطاى هةولَير
ماوارانةش لة ثاَل مةوانى تر بكةنةوة بؤ مةوةى بضَيتة بوارى عةمةلييةوة و هةندَيك دوتاخبانة لةوَى ضـؤَل  
بنب و هـةردوو سـن ى دوتابيـانى مـاوارة لـةوَى دةخـوَينن و هـى دهـؤكيش بضـن خبـوَينن و  بـةِرَيج وةزيـرى             

ردة باسي مـةو شـوَينة سـةكةنيانةى كـرد كـة ثَيويسـت بـوو دوتاخبانـة بكـةن يـان نـةيان كـردووة يـان              ثةروة
بةكرَييان داوة ض وةكـو نـاَلَيي وةكـو فةرميـة  بـةآلم وةكـو تةشـويقَيك يـةكَيكيش دوتاخبانةيـة  لـة مةسـتؤ            

ةرشـتييان بكـاتن و مـةو    بطرَيت مـةو ماوارانـةى لـة دهـؤ  لـة نـاو دوتاخبانـةدان مـةو ماوارانـة بَينـَينت سةرث          
دوتاخبانة ضؤأل بيَب و مـةو دوتابيانـةى مـاوارة دَينـة ناحييـةكانى تـر لـةوَى دةرس دةخـوَينن  سـةبارةت بـة           
ماستى خوَيندن زؤرتر باسى مةوة دةكةن كـة ماسـتى خوَينـدن لـةزانكؤكامنان ضـوونة  بـةآلم دةبَيـت بـجانني         

طـى ثَيبـدرَيت لـة باخضـةى سـاوايان بـؤ مـةوةى  ضـونكة         دؤناغى ثَيش زانكؤ دؤناغى فَيركردنـة دةبَيـت طرن  
مةوانةى دةخـوَينن لـة زانكـؤ دةتـوانن دوتابيـان خؤيـان بةدوايـدا بطـةِرَين  هةربؤيـة ثَيويسـتة طرنطييـةكى            
تايبةتى لةبوارى نةتةوةيي  كة بةِرَيج كا  )عبدالرمحن( باسي كرد بة وةرزش و موسـيقا و هؤنـةر بـدرَيت    

ؤ مةوةى مرؤظَيكى نةتـةوةيي نيشـتمانيى ثـةروةردة بكـةين  كـة بـةالى مَيمـة مةوةيـة         لة باخضةى ساوايان ب
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لةوَيدا زياتر كةمرت دةبَيت  بابةتَيكى تر كة بةراستى تةنها دوَينَى بـةِرَيج دكتـؤر )شـَيركؤ( بةسـةريدا ضـوو      
ة مـةم بةشـانة  بـةآلم    دوتاخبانة ثيشةييةكانة كة هةَلى كار بدؤزَيتةوة لة دونيادا زيرةكرتين دوتابيان دةضـن 

بةداخةوة لةالى مَيمة بـة ثَيضـةوانةية  مـةم دوتاخبانانـة مةطـةر مـةكتيذ بكـرَين فـا ض بكرَينـة ثـةميانطا ض           
دوتاخبانةبن فَيـري بكـرَين مـةو شـتانةى كةتَيـدا دةخوَينرَيـت ميكانيكـة  بةناييـة  نـةفاِرة  شـتَيكة لةطـةَل            

كةرتى تايبةت ِرؤذَيك دابنَين هةرية  لةشوَينَيك ميش بكاتن  خوَيندنى مةطةر تاديطاش نةبَينت دةتوانن لة
لةدواى مةوةى خؤى دةضَيتة ناو كار و ِرةنطة بؤ خؤشى كار ثةيداببَيت و سةر طةردان نـةبَيت و زؤر ضـاكرت   
دةبَيت  بةتةمكيد ثشتيوانى مةو برايانـة دةكـةم كـة باسـي ضـاثخانةيان كـرد بةهـةر شـَيوةية  بـَينت مَيمـة           

 انى خؤمان لةناو خؤدا ضاث بكةين    زؤر سوثاس.كتَيبةك
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  دمود فةرموو.

 بةِرَيج دمود عمر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انى بَيطؤمــان وة  دةزانــن مــةوة ضــةند فارَيكــة بةكؤمــةَل كضــان و كــوِرانى دةرضــووى زانكــؤ و ثــةميانطاك     
طةرميان بةتايبةت لة هةردوو شارى كةالر و ك رييةوة سةرةدانى مَيرة دةكةن  هةم هاتوونةتة ثةرلـةمان و  
هةم نوَينةريشيان سةردانى وةزيرى ثةروةردة و فـةنابى وةزيريـان كـردووة  بَيطؤمـان مـةم سـةرةدانانة بـؤ        

نج سـاَلة ديراسـةى تـةواو كـردووة و     دامةزراندن بووة  ضونكة بؤ خؤتان دةزانـن لةناويانـدا هةيـة ضـوار ثيَـ     
تاوةكو مَيستا دانةمةزراوة بـة تايبـةت لـةم زروفـة سـةختة بـَي مـيش و كـارةش دا  مايـا كـؤمَينتى مَيـوة يـان             
دَلخؤشى مَيوة بؤ مةو خوَيندكارانة ضيية؟  خاَلَيكى تـر لـة كوردسـتاندا بةشـة كؤمةآليةتييـةكان واتةبةشـى       

راندن  يةعنى مةبةستي مةوةية وةكو بةشة علمييةكانى فيجيْا  و  كيميْا  مةدةبى شانسى زؤر كةمة بؤ دامةز
و  مةحيْا  نيية مايا ضارةسةر بؤ مةو طرفتة ضيية لةالى مَيوة؟  ضونكة ناكرَيت تؤ بةشـة كؤمةآليةتييـةكان   

َيتـةوة و  تةواو بكةيت و بَي ميش و كار دانيشيت مةطةر واية يان هةَلبطريَى يان فرسـةتَيكى باشـى بـؤ بدؤزر   
ِرةضاوى مةوةش بكرَيت  خاَلَيكى تر هةر لةسةر طةرميان فياوازى دةرضـووانى طـةرميان  لةطـةَل شـارةكانى     
سلَيمانى  هةولَير  دهؤ  كة موحافةزةن لَيـرة شانسـي مـيش كـردن يـان هـة  كـار كةمـة  ضـونكة بةراسـيت           

ةكاندا هةية و كؤمةَلَى خـةَلكيان تَيـدا فـَي    كةرتى تايبةت لةوَى نيية  مةو مؤأل و بازاِرانةى كةلة شارة طةور
دةبَيتةوة بةداخةوة لة كةالر و  ك رى و  دةربةندخيان و مةو شوَينانة مةوة نيية  بؤية بةراسـيت هـةق وايـة    

( كةسة كة دةرارة دامبةزرَين داواكارين حيسةي 6000ِرةضاوى مةوة بكرَيت و مةو حيسانةى كة دانراوة مةو )
ِرةضاو بكرَيت  خاَلَيكي تر سةبارةت بة دةستَيوةردانى حيجبي من تةنيا ية  منوونةتان  طةرميان بةزيادةوة

بؤ دةطَيِرم لة دةستَيوةردانى حيجبي لةو ِرؤذانةى ِرابـردووا مامؤسـتاية  تةلـةفؤنى بـؤ مـن كـرد و دوايـش        
بؤ مةوةى بضَيت لة  بدون رواتب( بكاتتةلةفؤنى بؤ مةو كا  )ساالر( كرد بوو باسي لةوة كرد كة ميجازةى )

دةرةوة خبوَينَى موديرةكةى ثَيوتبوو تو باشة بِرؤ بةديلَيكي بؤ بَينة  بةديلةكةى بؤ هَينابوو وتـى وآل مةمـة   
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طؤِرانة و هةر وةريشى ناطرم لةبةر مةوة هةر خؤشي بةسـايةى سـةرى طؤِرانيشـدا نايـةت مـيال دةبـَى بضـيت        
كى وازحى دةستَيوةردانى حيجبيية و هيوادارم مةوة نةمَينَيت  بةديلَيكى ترم بؤ بَينى  مةمة خؤى منوونةية

مةبةستي مةوةية بؤ داهاتوو مةوةى كة تةعني نةكرَيت زياتر بـةهؤى دةسـتَيوةردانى حيجبـي و تةزكييـةى     
لةثشـت نــةبَيت بةسـيظى و مــةوة لةبـةر ضــاو بطريَيـت بةِرةضــاوكردنى فؤرمَيـك كــة تايبـةت بَيــت بـة ســاَلى        

ا لةذَير راستةو خؤى ستافى وةزيرى ثةروةردة بَيـت  سـةبارةت بـة ديراسـةى يـان باشـرت       خجمةت و  هةروةه
بَلَيني سيستةمى سويدى مةو سيستةمة سويديية كة لةوَى ثيادة دةكرَيت و لَيرة ثيادة دةكرَيت فـةردى زؤر  

ةآلم لَيـرة مـةوة   ( ساَل فارَيك سيستةمى ثةروةردة دةطؤِرَيت هـةر لـة بنةرةتـةوة  بـ    10زؤرة  لةسويددا هةر )
نابينرَيت  خاَلَيكى تر كة هيوادارم ميرادة نـةزةرى تَيـدا بكرَيـت خـاَلَيكى تـر كـة بـة ثَيويسـتى دةزامن دسـة          
لةسةرى بكةم مةكتةبة مةهلييةكانة كة بةضاوى خؤم بينيومة يةكَيك لةو مةكتةبـة مةهلييانـةى كـة لَيـرة     

ى مةكتـــةبي )ميـــديا(م كـــردووة هـــةر لـــة هةيـــة بـــؤ منوونـــة مةكتـــةبي )ميـــديا( مـــن بـــؤ خـــؤم ســـةردان 
ثرسطةكةيانةوة تا ثؤلةكان و تا موديرةكة زؤر بةدةطمةن دياردةى زمانى كوردى تَيدا دةبينرا  واتـة زمـانى   
عةرةبي بة شَيوةية  زاَلة هةست ناكةى كة لة ثايتةختى هةرَيمى كوردستانى  هةر لة كؤبوونةوةى دايكـان  

لــة هــةموو شــتةكان زؤر بةســرفى مــةو مةكتةبــة ديراســةي عــةرةبي تَيــدا  و باوكانــدا  هةرلــة ثؤلــةكان  هةر
ة هيض مايةى دَلخؤشي نيية  هيوادارين وةزارةتى ثـةروةردة  بـةِرَيج   ورديدةوترَيتةوة هةست ناكةى بةوةى ك

 فةنابى وةزيرى ثةروةردة لة نجيكةوة موشرفةكانى مةوَى ماطادار بكاتةوة لةوة  زؤر سوثاس.
 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 زؤر سوثاس  كا  ابو كاروان فةرموو.
 (:رس )ابو كاروانبةِرَيج عبدالرمحن فا

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منـيش لـةالى خؤمـةوة بـةخَيرهاتنى بـةِرَيج وةزيــرى ثـةروةردة و شـاندى يـاوةرى دةكـةم  دةسـت خؤشــيان           

ــةوةى روون كرد    ــؤ م ــان ب ــؤ مامــادة بووني ــةمانتاران  بةشــَيكى زؤر    لَيدةكــةم ب ــة ثةرل ــوارة بدةن ــةو ب ــةوة ل ن
ثةيامةكةى من طةيشتووة تةنيا ضةند خاَلَيكي هةية ثشتطريى لة دسةكانى كـا  )دمـود( دةكـةم دةربـارةى     

%( كتَيـب لـة طـةرميان بةسـةر دوتاخبانـةكان دابـةش       50دوتابيانى طةرميان بةميجافةى مـةوةى تـاكو مَيسـتا )   
ية و نـازانيني بؤضـى مـةم دواكةوتنـة تاكـةى؟  خـاَلَيكى تـرم هةيـة بةشـَيك لـة           كراوة مةمـةش هؤكـارى ضـي   

دوتاخبانةكانى كضان تاكو مَيستا بةزؤر  سةرثؤش فـةرز دةكةنـة سـةر دوتابيـان  مةمـةش ثَيضـةوانةى مـافى        
ةسةر مرؤظة  بةِرَيج وةزيرى ثةروةردة ثالن و بِريارى ضيية لةو ِرووةوة؟  خاَلَيكى تريش دةمةوَيت دسةى ل

بكةم مةوةية  منيش عةينى ثشتطريى لة كا  )هةورامان( دةكةم ناكرَيت بةزؤرى فليان ثَيي ببةستني تاكو 
زرانيان بَيت  بةآلم بؤضى دةبَيت بةزؤر شتيش بثؤشـن  خـاَلَيكى تـر هةيـة لةسـلَيمانى بِريـار دراوة لةيـة         

وانى تــر يــان بةشــي وَيــذةيي  مةمــةش دوتاخبانــةدا يــان بةشــي زانســيت تَيــدا بَيــت لــة شــةش و  ثَيــنج و مــة 
طرفتَيكى زؤرى بؤ دوتابيان دورست كردووة مةمةش وا دةكات لة طةِرةكَيكة وة بـؤ طـةِرةكَيكى تـر لـةم بـارو      
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دؤخة خرابة بة تةكسي و سةيارة بِرؤن بةشَيكيش هةر وازى هَيناوة لة دوتاخبانـة  هيـوادارم بـةِرَيج وةزيـر     
 بؤمةوةى ضارةسةرى بؤ دابنرَيت و  زؤر سوثاس.بةرنامةية  و ثالنَيكى هةبَيت 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  مامؤستا حسن فةرموو.

 بةِرَيج حسن صاحل دمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كـة   وة دسةى زؤر دةكرَيت لةسةر ثـةروةردةو فَيركـردن بةتةمكيـد ثـةروةردة يةكَيكـة لـةو كايانـةى       لةدوَينَي
كؤمةَلطاى لةسةر بنيات دةنرَيت  بؤية من ثَيشنيار دةكـةم لةسـةرووى هـةموو مةوانـةوة هـةمووى مةوانـةى       
باس كراون ثةيوةندى بة ذيانى مامؤستاوة هةية  ذيـانى مامؤسـتا بـاش بكرَيـت مامؤسـتا ناضـارى كـارى تـر         

ِراثؤرتةكةى بةِرَيج وةزيريشدا باس  نةبَيت  من ثَيمواية ثرؤسةى ثةروةردة زؤر ثَيشدةكةوَيت لة كاتَيكدا لة
%( دانيشـتوانى  40%( بـؤ ) 30لة ِرَيذةية  كراوة لة دوتابى بؤ مامؤستا من ثَيمواية بـة تـةدرييب دةكاتـة لـة )    

هــةرَيمى كوردســتان لــةناو ثرؤســةى خوَيندنــدا ض وة  مامؤســتا  ض وة  دوتــابى  ض وة  فةرمانبــةر و كــار 
دةكــةم هةَلســةنطاندن زؤر باســي لَيــوة كــرا كــة زؤر فــار ميجافييــة و  طــوزار  مــن بــةكورتى باســي خاَلــةكان

ناكرَيت  زؤر فار مامؤستا فارى واية وة  دةَلـَيي كـارى تـر دةكـات ِرةنطـة كـارى دووةمـى لةاليـةوة طـرنطرت          
بَيــت  زؤر فــار لةبــةر مــةوةى بــِرى مووضــةكةى بــةش ناكــات لــةو كاتــةدا نةخؤشــييةكة  ســةر مَيشــييةكة     

رةزوى خؤى دَيت وةكو بؤى لة بؤسةدا بَيت مَيدى هةَلسانطاندنةكة لةسةر ماسيت مةوة دةكات موشريحم بة ما
ــي ي           ــان و مةس ــةى توركم ــةو برايان ــؤ م ــةم ب ــنييار دةك ــن ثَيش ــة  م ــة و زؤر خراث ــةوة زؤر ميجافيي ــة م ك

مة تا مَيسـتا  ثشتيوانيان دةكةم لةناو ثرؤسةي خوَيندندا بةشَيك لة فا لة هينى مَيذووة ضيية بؤ مةوةى مَي
لة كوردستان نـازانني ضـةند توركمـان  ضـةند مةسـي ي لـة هـةرَيمى كوردسـتان دا هـةن  نـازانني كلتوريـان            
ضــوونة  ثَيشــنييار دةكــةم ذيــان و طــوزةرانى  يــةعنى مــةوانيش بضــَينة نــاو هــةتا ماينــةكانيش  ماينــةكانى    

زاييان هـةبَيت لـة داهـاتوودا  هةَلـةكانى     لةكوردستانيشن بؤ مةوةى مَيمة خةَلكى كوردستان اليةنى كةم شارة
ضاث و تَيضوونى زؤر باس كرا من تةنيا منوونةية  دَينمةوة يةكَيك لة مامؤستا بةِرَيجةكانى دةظةرى مَيمـة  

( هةَلةى ِرَيجمانى ِرَينووسي زمانةوانى تَيدا دؤزيوةتـةوة   800رةخنةى لة كتَييب كوردى ثؤ  شةش طرتووة )
( 800ةى لةاليةن وةزارةتةوة ثَيي طةيشتووة مةم كتَيبة ضاث كراوةتـةوة و زيـاتر لـة )   دواى مةوةى سوثاسنام

هةَلةى تَيدا بووة  يةعنى دواى مةوةى ضـاث كراوةتـةوة  ثرسـيارةكةى مـن مةوةيـة مايـا ميجرامـاتى وةزارةت        
م ميجرامـاتى  ضيية؟ مةوة ناكرَيت مَيمة هةر باسي هةَلة بكةين و باسـي مـةو هـةموو تَيضـؤنانة بكـةين  بـةآل      

ــيية بــؤ مــةو مةبةســتة؟  دةســتَيوةردانى حيجبــي زؤر بــاس كــرا مــن تــةنها مةوةنــدة دةَلــَيي            وةزارةت ض
ــةو       ــدنطا و دوتاخبان ــةناو حــةرةمى خوين ــة ل ــةوةميان ك ــة لةســةر ســرتاتيجى نةت مةترســييةكى زؤر طةورةي

منوونةم هةيـة  بـةآلم لةبـةر    زانكؤكاندا حيجب تةدةخوالتى هةبَيت  طواستنةوةى مامؤستا زؤر باس كرا من 
خاترى كؤبانآ زؤر باسي ناكةم  ثار دوتاخبانة ميستيالم كراوة هةر ثـاريش دَلوثـةى كـردووة  بـةِرَيج وةزيـر      
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لــةو بارةيــةوة دةَلَيــت ضــى؟  خراثــي مةنهــةج و طؤِرينــةوةى مــن ثَيموايــة مةنهــةج كــة بــؤ خــؤم مامؤســتاى 
نهةفَيكى زؤر سقةتة  من ثَيمواية مةوةى كـة كـا  )عمـر    كؤمةآليةتي بووم بةراستى مةنهةفى بنةرةتى مة

عينايةت( باسي كرد مةوةندةى كـة مَيـذووى شـوَينى ديكـة بـاس دةكرَيـت مَيـذووى وآلتـى خؤمـان  كلتـورى           
وآلتى خؤمان زؤر بة خراثي باس لة مَيذووى خؤمان دةكات  دورسي كؤَلى دوتابي )امينة زكرى( باسي كرد  

يب كوردى ثؤلي يةكةم دةبةيي مةوةندةية  يةعنى مةو تةَلةبانةى كةلة ثؤلي يةكةم بةراسيت بةتايبةتي كتَي
دَينةوة ثشتييان مازارى هةية من نازامن كتَييب واش هـةن دوو فـارة  بريكـارى دوو بريكارييـة  دوو زانسـتة       

َيكـدا بـؤ دوتـابي    مةوانة هةق واية وةزارةت بري لةوة بكاتةوة  بؤ بنـةِرةتى مـن ثَيموايـة شـةش وانـة لـة ِرؤذ      
بنةِرةتى زؤرة مةطةر وةزارةت ضاوَيك بةوةدا خبشَينَيتةوة  ضونكة بةراسيت شةش وانة بؤ دوتـابي بنـةِرةتى   
لة ِرؤذَيكدا زؤرة  من ثَيشنييارَيك دةكةم بؤ بةِرَيج وةزير مةطةر مةمة طوجناو بَيت ثشووى وةرزى يةكةم لة 

دوتابي نـة مامؤسـتا سـوود لـةو ثشـووة وةر ناطرَيـت  مةطـةر مـةو         دةستثَيدةكات من ثَيمواية نة 23/3بؤ  11/3
بَيـت مـن تةصـةور دةكـةم ض مامؤسـتا  ض دوتـابي بتوانَيـت مسـتي ادة لـةو           1/4يـةوة بـؤ    19/3ثشووة هةر لة 

ثشووة بكات  زؤرَيك لة دسةكان كراون من دووبارةيان ناكةمةوة تةنيا مةوةندة دةَلَيي ثشتيوانى هةموو مةو 
دةكةم كة خرانة ِروو مةطةر لةو ضوار ساَلةدا بـةِرَيج وةزيـرى ثـةروةردة و  وةزارةتـى ثـةروةردة لـة        ِرةميانة

%( مةم بؤ ضـوونانة  مـةم دسـانةى مـةم ثةرلةمانتارانـة و مـةوانى خؤشـييان لـة ِراثؤرتةكـةدا هـاتووة لـة            30)
ارةت دةكــةم كـة بةراســيت  %( فَيبـةفَى بكرَيــت مـن لــة مَيسـتادا دةســت خؤشـي لــة وةزارةت و سـتايف وةز     30)

كارَيكى باشييان كردووة و  سوثاسيان دةكةين كة دوو ِرؤذة لة طةَلمان نيشانةى طرنطيدانة بةو ثرؤسـةية و   
دسةكامن ضيرت درَيذ ناكةمةوة لةبةر خاترى كؤبانَى لةبةر مةوةى بةراسيت كؤبانَى   مةسةلةيةكى طرنطة و  

 سوثاس.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤ

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  مارى هرسني فةرموو.
 (:رى هةرسنيمابةِرَيج مارى دمد )

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةخَيرهاتنى بةِرَيج وةزيرى ثةروةردة و شاندى ياوةرى دةكةم ثَيش هةر شتَيك  بؤ مةوةى نةضمة نـاو مـةو   

َلــَيي لةســةر وةزيــرى ســةركةوتوو  وةزيــرى     شــتانةى كــة وتراوةتــةوة حةزدةكــةم بةرســتةية  شــتَيك ب     
ــةو كةســةى كــة تــا ســةر مَيســقان دذى طةندةَلييــة        ــة كؤمةَلطايــةكى دميــوكرات دا بريتييــة ل ســةركةوتوو ل
بِروايةكى زؤر بة دوةتى هةية بـةِري ورم و ضاكسـازى لـة سـةنتةرةكةى خؤيـدا  لـة وةزارةتةكـةى خؤيـدا و          

ى ض مةم وةزارةتة بةِرَيجة و  ض وةزارةتةكانى تر كة حيساب بؤ مةندام هيوادارين هةندَيك لةو بةِرَيوةبةرانة
ثةرلةمان ناكات مـاوا ضـاو لـة وةزيرَيكـى وا بكـةن و هـيض نـةبَيت فـةوابي تةلـةفوونى مـةو ثةرلةمانتارانـة            
ــةى       ــة بــجامن ميجانيي بدةنــةوة  مــن ثرســيارةكامن زؤر كــورت و زؤر بــةخَيرايي دةكــةم  يةكــةم: حــةزم لَيي

تى ثـةروةردة ضـةندة؟  دوو: لةسـةدا ضـةندى مـةم ميجانييـة سـةرف دةكرَيـت بـؤ )بنـْا (  يـةعنى بـؤ             وةزارة
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دوتاخبانة؟  دووةم لةسةر سيستةمى سويدييةكة دسةكرا خؤى لة راستيدا موهيي مـةوة نييـة تـؤ  شـَيررَيك     
يـةعنى خانووةكـة    هةية بة فارسي دةَلَيت )خانة از ثاية بند ويران است  خوافة در ثى نقش ديـوار اسـت(   

لة بناغةوة وَيرانة  بـةس سـاحيب خانووةكـة خـةريكى بؤيـان كردنـى ديوارةكانـة  مةسـةلةى مـةوةى كـؤثي           
كردنى سيستةمَيكى سويدى لةوَيوة ميسترياد كردنى بؤ كوردستان هيض لة مةوزوع ناطؤِرَيت مةطـةر تـؤ مـةو    

و ثـَيش  يـةعنى بةكورتييةكـةى مةسـةلةي      بيئةيةى كة تةَلةبةى سويدى تَيدايـة مـةوةى نـةطؤِريبَيت لـةوة    
ــةوة مةصــَلةن        ــة بؤضــوونى مــن م ــى سيســتةم ب ــةليكرتؤنى كردن ــة م بيئــةى دوتاخبانةكانةكــة  مةســةلةى ب
مةولــةوييات نييــة  بؤضــى مــن ميجــازةم بــؤ خــؤم هةيــة لةســةر مــةوة دســة دةكــةم لةبــةر مــةوةى مــن خــؤم  

( ساَل  يةعنى شتَيكى َ  دةزامن 8ةندا بووم بؤ ماوةى )لة وآلتى هؤَل 12بؤ  7مامؤستاى بريكارى بووم لة ثؤ  
مةسةلةى بة مةليكرتؤنى كردنى سيستةم تؤ دةبَيت زؤر شيت ترت كردبَيت بةس مةمـةو مابَيـت بـؤ مـةوةى     
فريــاي وآلتــانى تــر بكــةويت ميجــا مةمــةيان دةكــةيت  مَيســتا مَيمــة زؤر شــيت تــر هةيــة يةكــةم شــت كــة بــؤ  

و طوزةرانى مامؤستاية  دووةم بيئةى خوَيندن  يةعنى نـةبوونى سـَي دةوامـى لـةو      كوردستان ثَيويستة حاَل
بابةتة  بؤية من مةوة بة بةردَيكى زل دةزامن كةهةَلطرتنى نيشانةى نة هاوَيشتنة  مةسـةلةيةكى تـر دةورى   
ى حيجبايةتى بـاس كـرا مـن ناضـمة حيجبايـةتى  بـةآلم ضـةمكَيكى تـرى بـاس دةكـةم مـن لـة بـةِرَيج وةزيـر              

ثةروةردة دةثرسي مايا هةتاكةى ِرَيكخراوةكانى دوتابيـان و  خوَينـدكاران و مةمانـةى كـة بَلـَين درَيـذكراوةى       
حيجبني دةوريان هةية لة دةرضوونى خةَلك دا  دةوريان هةية لة دةسةآلتى مودير دا  لةهى مامؤسـتا دا لـة   

و  و طةرميانيش مةوة تةمكيدم مةوة هةيـة   هةرسَي ثارَيجطاى سلَيمانى و  هةولَير و  دهؤ  مةطةر لة كةرك
فا بؤية هةتا مةم رَيكخراوانة دةسـتيان هـةبَيت مـةعناى مةوةيـة لـة هةميةنـةو لـة بـةرزى بـةِرَيج وةزيـرى           
مةعنى  وةزيرى ثـةروةردة و  مومةسةسـةكةى كـةم دةكاتـةوة  فـا مةبةسـتي لـةو رَيكخراوانـةش لـة ثَيشـدا           

ن لــة حيجبةكــةى خؤمــةوة  مةســةلةيةكى تــر مةســةلةى مةكتةبــة مةبةســتي مــةو رَيكخراوانةيــة كــة نــجيك
[ بةشـى دةسـةَلاتدار و بـَى دةسـةَلات  فـةدري و      2مةهلييةكان  بة راستى مةم تةدسيي كردنةى كؤمةَلطا بة ]

ــَين كولتــوور      ــى دةَل هــةذار  مةمــة خةتــةرَيكى زؤر طةورةيــة  شــتَيك دروســت دةكــات كــة مــةو غةربيانــة ثَي
نامؤيى كةلتوورى دروست دةكات  مةعقول نيية باوكَيـك لةبـةر مـةوةى دةوَلةمةنـدة و     مةليناسيون  يةعنى 

وةزعى ماَلى باشة  دةتوانَيت مناَلةكـةى بنَيرَيـت بـؤ مةكتـةبَيك كـة بيئةكـةى مةوةنـدة باشـة داهاتووةكـةى          
ةنـدة زيـرة    تةدريبةن مسؤطةر كراوة  بةس لةوانةية مناَلى كرَيكارَيك سةد مةوةنـدةى منـاَلى مـةو دةوَلةم   

بَيت بةس مةو مةفالةى بؤ نارةخسَيت  بؤية مومَيدةوارم وةزيرى ثةروةردة سـنوورَيك بـؤ مةمـة دابنَيـت و     
رَيطةش بدرَيت بة مناَلى فةدري كة زةكاوةتَيكى تايبةتيان هةية و خوا مـةو زةكاوةتـةى ثـَى داون  مـةفاليان     

ى خوَينـدنى ثيشـةيى كـرا بـؤ مَيـوةى بـةِرَيج بـاس        هةبَيت لةو مةكتةبانة خبوَينن  مةسةلةيةكى تر  من باس
%[ مةو دوتابيانةى كة شةشى سةرةتايى بةفىَ دَيلَين دةضنة 60دةكةم لة وَلاتَيكى وةكو هؤَلةندا زياتر لة ]

%[ دوتــابى هؤَلةنــدى دةضــنة بةشــى ثيشــةيى  مانــاى وايــة زؤرينــةى خــةَلكى هؤَلةنــدا  60حــةوت  لــةوَى ]
بات  بةداخةوة لة وَلاتى مَيمة وةكو مةوةى بَلَيني مةو هةموو ذمارةيةى ماستةر و خةَلكى ثيشةيى بةرَيوة دة
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دكتؤراى هةية مةطةر بةمة بواية مَيستا دةبَيت مونافةسةى يابامنان كردبا  كة وا نيية  مةسةلةيةكى تر كـة  
ةمــة وةكــو مةســةلةى مــةو مامؤســتايانةى كــة لــة دةرةوةى دةوامــى خؤيــان دةرس دةَلَينــةوة بــؤ دوتــابى  م   

مامؤستاى بازرطانى لَيهاتووة  تةنانةت واى لَيهاتووة مةو زانيارييانةى كة ثَيويستة مامؤسـتا بيداتـة دوتـابى    
لة شةشى سانةوى نايدات بؤ؟ هةَلى دةطرَيت و ثَيى دةَلَيت مةطةر دةتةوَى شت بجانى يا وةرة بة كرَيي بطرة 

بكــِرة كــة خــؤم دامنــاوة  مامؤســتاية  كــة كارمةنــدى بــؤ مــةوةى دةرســت ثــَى بَلــَيي يــان مــةو مةلجةمةيــةى 
حكومةت بَيـت مةركَيتى مةو زانيارييانة بطةينَيت و خؤى مانـدوو بكـات و مـارةق لـة نـاو ضـةوانى بَيـت بـؤ         
دوتابى  مامؤستاى باش مةو مامؤستايةية كة دوتابى بة مناَلى خؤى بجانَيت  مةوةى كة خـؤى دةزانـَى حـةز    

ــة     دةكــات مــةواني تــريش بــجا  ــة دةرةوةى مةكتــةب تيجــارةت بــة زانســتةكةى بكــات كــة مةمــة ل نن  نــة  ل
مةخالدياتى ثةروةردةيى زؤر دوورة  نودتةى مةخري  مةسةلةى كَيشةى بَيكارى مامؤستا لة هةندَيك بـواردا   
مةمة لة هةموو دونيـادا هةيـة لـة وَلـاتَيكى وةكـو هوَلةنـدا مةوةنـدةى مـن بـجامن لـة سـوَيد ذمارةيـةكى زؤر             

امؤستاى توَيذينةوةى كؤمةَلايةتى و فةلسسةفة و مَيذوو بَى ميشن  بـةَلام مامؤسـتاى بريكـارى بـة حـةياتى      م
بَى ميش نابَيت  ضونكة ذمارةى مةو كةسانةى لة ثـؤ  شـةش تـةواو دةبـن و دةضـن بريكـارى دةخـوَينن زؤر        

يت هــةبَيت بــؤ مــةنتيقى كــةمن  ضــونكة دةرســَيكى لةوانةيــة تــوزَى وشــك بَيــت و دةبَيــت حــةزَيكى تايبــةت 
 بريكارى  مينجا دةضى خبوَينى  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس  كا  دادر مؤمتان لَيرة نيية  كا  سريد مصي ى فةرموو.زؤر سو
 بةِرَيج سريد دمد سريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة بةِرَيجةكةى دةكةم  دةستخؤشى لـة وةزيـر و شـاندةكة دةكـةم     ثَيشةكى بةخَيرهاتنى وةزيرى بةِرَيج و شاند
بوون بـؤ ضارةسـةرى كَيشـةكان و زؤر بـةخَير     بوو و لةسةر داواى خؤشيان هاتبؤ مةو راثؤرتةى مامادةى كرد

بَين  يةكةم  مةو ثرسةى كة هةمة بؤ فـةنابى وةزيـر لـة اليـةن سـةرؤكى ثةرلـةمان وانـةى كؤمثيؤتـةر بـة          
مَيستا تةنيا لة ضـةند دوتاخبانةيـة  نـةبَيت  لةاليـةن وةزارةت تـا ضـةند مامادةكـارى بـؤ          ثراكتيكى نيية تا

ــت ]      ــة موشــريحم دةبَي ــةر  ك ــؤ كؤمثيؤت ــانى موشــريحم ب ــراوة؟ مــةرفى دان ــةى   15ك ــةَلام وان ــت  ب [ســاَل بَي
يةم    سَيدانانى موشريحم بؤ مةم وانةيةكؤمثيوتةر تازةية ثَيويستة ثَيداضوونةوة بؤ مةم مةرفة بكرَيت لة 

[ى مَيـوارة  4و  3بةِرَيج وةزيـر مامـاذةى بـةوةدا كـة دوتاخبانـةكان مةطـةر زيـاد بكـرَين دةوام بـؤ كاتـذمَير ]          
دةبَيت مايا هةمان مووضةى مَيستا دةوامةكةى زياد دةكات بؤ مامؤستا يان شَيوازَيكى ترى بؤ مامادة كردووة 

[ سـاَل تـةوا   4تاخبانـةكان بةرَيوةبـةرى مَيـواران كـة ]    َيك دةبَيت؟ لة دوسبؤ ثَيدانى مووضة؟ لةسةر ض مةسا
دةبَيت الدةبرَيت لة بنةِرةتى و مامادةيى و مةمةش تةنيا لة هةولَير بووة  نةمجانيوة لـة سـلَيمانى و دهـو     
بووبَى  مةمة تا ضـةند و ضـؤنة؟ ثَينجـةم  ثَيويسـتة مـةو مامؤسـتايانةى كـة لـة شـوَينى دوور طةِراونةتـةوة           

ةيان زياد بكرَيت و دامةزراندنيش بةثَيى ثَيويستى دوتاخبانة و سـنوورةكة بَيـت  بـؤ مـةوةى     مةرفى دةرماَل
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ضى تر مـةو طرفتـةمان بـؤ دروسـت نـةبَيت  شةشـةم  تـا ضـةند كـار بـؤ مـةوة كـراوة لـة اليـةن وةزارةت كـة                
ان هةية نـة   موشريحم و بةِرَيوةبةرةكان بة ميستي قادى خؤيان دابنرَيت بةو مةرفةى كة لة وةزارةت بؤي

بـةردةرةش داواكـارم فـَى    لةسةر مةوةى حجبى  حةوتةم  هةندَى شوَين زاراوةيان بةحس كـردووة كـة وةكـو    
فَى بكرَيت  خةَلكةكـة زؤر ثـةرؤش بـووة و لـة بةردةرةشـيش لـةو خؤثَيشـاندانةى كـة كرديـان داواكـارى           بة

ساَلانة بِريار و رَينماييةكان دةطـوِرَين    َيشةى خوَيندنى دةرةكى بةردةوامة سةرةتاييان مةوةبوو  هةشتةم  ك
بؤية طرنطة وةزارةت بطةيةتة ية  فؤر بِريار بؤ مةوةى ساَلانة خوَيندكاران لة دَلةراوكَى نـةفاتيان بَيـت و   
هةندَى خوَيندكاران لة تاديكردنةوةى دةرةكيان داوة و دةرنةضوون دةيانةوَى بطةِرَينـةوة و لـة دوتاخبانـةى    

ن  بــةَلام وةزارةت رَيطــة نــادات  بؤيــة طرنطــة لــة ثَينــاو درَيــذة ثَيــدان بــة خوَينــدن رَيطــةيان  مَيــواران خبــوَين
ثَيبدةن  ثشـتيوانى لـة دسـةكانى ]كـا  عبـدالرمحن  د. شـَيركؤ   طةشـةخان و امنـة خـان و كـا  طـؤران و            

ست بوو بة شوكرية خان[ دةكةم و ]د. فرست[ بؤ رَيجبةندى مووضةكة  سةبارةت بة كَيشةى دهؤ  ثَيوي
راستى وةزارةتى ثالندانان مامادة بواية يان بانطهَيشت بكرَيت لةبةر مةوةى مـةم ثرسـة ثَيويسـتى بـة مـةوة       
زؤر باس لة مجطةوت و دوتاخبانةكانيش كرا ثَيويستة نة  هةر مةمة  مةو مةزرةعة و خانوو زيادانـةى كـة   

ة لــة شــارةكانيش زؤرن و مــةو شــوَينة     بــةرثرس و ســةرمايةدارانيش هةيانــة مَيســتا و مــةو شــوَينانة كــ       
مةساي انةى كة مةمِرؤ لـة دةسـةَلاتى حكومـةت يـان كـةرتى تايبـةت طرتـووة مةمانـةش بـةكار بهَينـرَين بـؤ            

 مةوةى مةو لَيقةوماو و ماوارانة و فَييان بكرَيتةوة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو.زؤر سوثاس  كا  د. سراج فةر
 بةِرَيج د. سراج امحد محدامني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دةستثَيك  بةخَيرهاتنى وةزيرى بةِرَيج و شاندى ياوةرى دةكةم داوا لة وةزيرى بةِريج دةكـةم مـةوةى مَيسـتا    
بامسانكرد يان مةوةى باسى دةكةم لة مةجنامى سةردانى مةيدانيمان بووة  بؤية مةوةى باسـى دةكـةم بؤمـان    

ركةوتووة  سةرةتا ثاَلثشتى لةوانة دةكةم كة باسى دوتاخبانة  مةهلييةكانيان كرد بة راستى مةوةى وتيـان  دة
هةر هةمووى واية  لةوانةية بةشَيكيشـيان هـةر بـاس نـةكرا بَيـت بـة تايبـةتى لـة ماسـتى الوازى خوَينـدنى           

ؤ مـةوةى زيـاتر ثَيداضـونةوة بـؤ     خوَيندنطا مةهلييةكان  حةق واية فةنابى وةزيـر ميكانيجمَيـك دابنَيـت  بـ    
ــة رووى ميشــرافةوة       ــا ل بةرزكردنــةوةى ماســتيان بكــات  دووةمــني  تايبــةت بــة دوتاخبانــة مةهلييــةكان  ماي
بةِرَيجيان ضؤن موشرفةكانيان هانـداوة بـؤ مـةوةى موتابةعـة و ضـاودَيرى زياتريـان بكرَيـت؟ لةبـةر مـةوةى          

ة و مةطةر هةندَى فار موشـري ى ثـةروةردةيى سـةردانيان    موشري ةكان وة  ثَيويست رؤَلى خؤيان نةبينيو
بكــات يــان وةكــو ثَيويســت ميشــى خــؤى ناكــات يــان مــةوان بايــةخيان ثــَي نــادةن  بــة راســتى لــة دوتاخبانــة     

[ فار هةَلسةنطاندن دةكرَيت و موتابةعةيـةكى ضـِر و ثـر[    5تا  4حكومييةكان دةبينني ساَلانة زياتر لة ]
لة دوتاخبانة حكومييةكان هةية لة شوَينةكانى تـر و مةهلييـةكان نييـة  مـن ثرسـيار      دةكرَيت  بةَلام مةوةى 
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دةكـةم لــة فــةنابى وةزيــر  مايــا وةزارةت ثالنــى ضــيية بـؤ دوو دةوامــى و ســَى دةوامــى كــة لــة راثؤرتةكــةى   
هةنـدَى  بةِرَيجيدا هاتبوو؟ كة بة خؤى باسى كرد من لة كاتى سةردامن بؤ هةنـدَى دوتاخبانـةى نـاو هـةولَير     

[ تةلةبة لة ية  رؤذدا بة 1900[ هةتا ]1800[ دةوامى لة ية  رؤذدا زياتر لة ]2دوتاخبانة هةبووة بة ]
[ شةفت دةواميان كردووة  مايا ض دةوامَيك دةكرَى؟ ض خوَيندنَيك دةكرَيت؟ لـة رووى تةندروسـتييةوة    2]

ةوة و غــةوغا و ميجعافييــةوة لــة بــؤ لــة رووى هؤلــةوة  لــة رووى ثــا  و تةميجييــةوة  لــة رووى فةجناَلييــ
خؤيان و دةور و ثشتيان  بة راستى ثَيداضوونةوة هةية  حةق واية حكومةت ثالنى تايبةتى هةبَيت  و مةو 
ثارة زؤرةى بؤ هةندَى شوَين سةرف دةكريت كة فَيى خؤى ناطرَيت حةق واية بؤ ثةروةردة و مةو شوَينانة 

ندَى دوتاخبانة مامؤستاى ثسثؤر وانة ناَلَينةوة و بـة ميختيساسـى تـر    خةرج بكرَيت  ثرسيارم مةوةية  لة هة
ثِر دةكرَيتةوة و لة هةندَى وانة واى لَيهاتووة هةر ميهمال بكرَيت و خؤرى مـاوا بَيـت وة  وانـةى مـاين  مـن      

هـاتووة  واى لَي زانيومة لة هةندَى دوتاخبانة مامؤستاى تر وانةى ماين دةَلَينةوة كة ثسثؤرى خـؤى نييـة يـان   
نـةر يـان وةرزش يـان بـة كـارى تـةفرىى بـةرَى دةكرَيـت و بـة راسـتى مةمـةش فَيطـةى             لة فياتى ماين  هو

هةَلوَيستة  لة كاتَيكدا كة ري ـؤرم كـراوة لـة مةنهـةفى مـاين لـة مةكتةبـةكان  بوويتـة باسـى خؤشةويسـتى           
اينى هةر تَيدا نـةماوة  سـةرةراى   نيشتمان و دراوسَى و يةكرَيجى و برايةتى و تةبايى  و لة زؤر شت دةدى م

مةوةى كة باسى مةو شتة نيشتمانى و يةكِرَيجى دةكرَيت لةطةَل مةمةشـدا بـة راسـتى دةرسـى مـاين فَيطـةى       
داخة كة رؤَلى خؤى نادرَيتَى وةكو ثَيويسـت  مةطـةر رؤَلـى خـؤى بـدرَيتى لةوانةيـة كاريطةرييـةكى مـةرَينى         

ثرسيار دةكةم مايا سيستةمى مةزموونةكان كـة بـرادةران باسـيان     لةسةر خودى دوتابييةكان ببينيت  ثاشان
كرد  بةَلام بؤ بريهَينانةوة مةطةر بَيـت و مـةو هةَلبذاردنـة ضارةسـةر نـةكرَيت دوتابييـةكامنان بضـنة زانكـؤ         
دارشنت و تةعبرييان زؤر الواز و زةعيحم دةبَيت  ثرسيارى تر  لة هةولَير ية  مامادةيى خوَيندنى ميسالمى 

ةية دةرضووانى مةو مامادةيية بةِرَيج فـةنابى وةزيـر  فـةنابت دةبَيـت عيلمـت هـةبَيت كـة دةبَيت]سـيد         ه
%[يان تةنيا لة كؤلَيذى شـةريرة وةردةطـرَين مـةو مامادةييـة تايبةتـة بـة       10الرارفني[ بى لةو  مةوزوعة ]

%[ 60% تــا 50وايــة ]%[ لــة كؤلَيــذى شــةريرة وةربطريَيــت؟ خــؤ دةب 10وةزارةتةكــةى فــةنابت بــؤ تــةنيا ] 
%[ لـة  70% بـؤ  60وةربطريابان  ضونكة مةوان شياون و مامادةن و مـةوان مـةهلن لـة بـؤ شـةريرة  دةبيـنني ]      

عيلمى و مةدةبى وةردةطريَى كة مةوانيش حةز ناكةن بضنة شةريرة و بة حةزى خؤيان نييـة كـة ثَيويسـتة    
وَيندنى مامادةيى ميسالمى وةربطرن  ثرسيارى تـر  لةطةَل خوَيندنى باَلا كؤنتا  هةبيت بتوانن دوتابيانى خ

ــةهلى          ــةكى م ــيض زانكؤي ــة ه ــةى فــةنابت ل ــة وةزارةتةك ــة ســةر ب ــةم مامادةيي ــانى م ــة ض ياســاية  دوتابي ب
وةرناطريَين؟ مةطةر نومرةشيان زيـاد بَيـت هـيض زانكؤيـةكى مـةهلى وةَلـامى سـةالميام نادةنـةوة  بـة راسـتى           

ــى   مــةوانيش هاووَلاتينــة مافيــان هةيــ  ة لــة زانكــؤ مةهلييــةكان وةربطريَيــن  مــةوةش فَيــى هةَلوةســتة و فَي
ثَيشنيارة  ثَيشنيار دةكةم بـؤ فـةنابى وةزيـر كـة ميرـادة تـةوزيَ بكرَيتـةوة لـةو خجمكةتطوزاريانـةى كـةوا           
 2تايبةتن بة وةزارةتى ثةروةردة  لةبةر مةوةى هةندَى دوتاخبانة كة دروست دةكرَين نـوَى و تـازة نـة بـة ]    

[ خجمـةتطوزارى هةيـة  حـةدى    30هـةتا   20[ خجمةتطوزار كار دةكةن و دوتاخبانة هةيـة زيـاتر لـة ]   3ن يا
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ميرادة نةزةرى هةيـة و ميرـادة لـة تةوزيرـةكان بكرَيتـةوة  و ثَيشـنيارى تـرم دةربـارةى طـؤِرينى مةنهـةج و           
و كتَيب بِريارى طـؤِرينى  كتَيب  بة راستى دةبَيت فةنابى وةزير ميشى لةسةر بكات لةوكاتةوةى كة مةنهةج 

دةدرَيت  دةبَيت مامؤستاى ماددةش دةورةى بؤ ببينرَيت باسـى نـةدل و طواسـتنةوةش وابـجامن بـاس كـراوة        
لةو كاتةى كة مامؤستا دةضيت بؤ دةرةوةى شار و شوَينة دوورة دةسـتةكان بةَلَيننامـةى َ  وةردةطريَيـت كـة     

تةوة شوَينى خؤيان  بةَلام دواتر داوا دةكرَيت كة بةديل ثةيدا [ساَل دواى مةمة بطةِرَي5[ ساَل يان ]7بؤ ]
بكات و بةديليش زةمحةتة لةبةر مةوة لَيرةدا مامؤستا تووشـى مةلـةل و بـَى تادـةتى و بَيـجارى دةبَيـت كـة        
كاردانةوةى خراثـى لةسـةر خـودى دوتـابى دةبَيـت  كـة بـة راسـتى هـةر مامؤسـتاية  كـة لـةو كاتانـةى كـة               

لَيوةردةطريَيت لة كاتى خؤى كة تةواو بـوو مؤتؤمـاتيكى بطةِرَيتـةوة مـةو شـوَينةى كـة لـة كـاتى         بةَلَيننامةى 
خــؤى بةَلَينامــةى ثَيـــداوة  دةربــارةى هةندةســةى دابةشـــكردنى فــؤطرافى دوتابيــان لـــة هةنــدَى شـــوَين        

ة لــةم [ طــةِرة  بةيةكــةو4بــؤ  3نادادثــةروةرى هةيــة لــةناو شــار و شارؤضــكةكان  هةنــدَى ناوضــة هةيــة ] 
[ مةكتةبى شةوى تَيدايـة  هةنـدَيك   3بؤ  2هةولَيرة مةكتةبى شةوى تَيدا نيية و هةندَى ناوضةش هةية ]

طةِرةكى نوَى هةية وةكو هريان ستى و الوان ستى مةمانة بـة راسـتى مـةوانيش تـا مَيسـتا مامـادةيى كـوِران و        
هةبَيت بـؤ مـةوةى مـةم ناوضـانةى كـة       كضانى تَيدا نيية خؤ حةق واية دابةشكردنى فوطرافى دادثةروةرانة

نوَى دروست كراون وةكو طةِرة  خـةَلك تَيـدا دةذيـت  دةربـارةى كتَيـب باسـى كَيشـةى كتَيـب كـرا لـة رووى           
كوالَيتى و مةوةى لة دةرةوةى وَلات دةكرَيت  بـةَلام مةمـة فيرلـةن مـن ثاَلثشـتى لـة هـةموو مـةو برادةرانـةم          

ةيـة لـةو كاتـةى كتَيـب ضـاث دةكرَيـت ناطاتـة دةسـتى دوتـابى لـة كـاتى            دةكةم  بةَلام فةوهةرى ميشةكة مةو
خؤى  بةهةر شَيوازَيك ضاث دةكرَيت مةوة ضاث كرا كوالَيتى خراثة  بة ثارةى زؤر  لة دةرةوةى وَلات  بـةَلام  

ة [ دةطاتة دةسـتيان  بـ  12ض كاتَيك دةطات؟ من زانيومة و لة مامؤستا و بةرَيوةبةرم ثرسيوة كة لة مانطى ]
راستى مةمةش كَيشةية و لة كؤتاييدا داوا لة فةنابى وةزير دةكةم لةسةر دسةكانى مامؤستا ]هـةورامان و  
مامؤستا ابو كاروان[ مةطةر شتى وا هةية لةضـك بـة خـورتى  مـن داوا دةكـةم بـؤ راسـتييةكان ليذنةيـةكى         

وة فـارى وا هةيـة مامؤسـتا بـة     ثسثؤر دابنرَيـت و مـةوةى مـةو بابةتانـة يـةكال بكرَينـةوة  مـن طـوَيي َ  بـو         
خورتى لةضك دادةنَيت يان مامؤستا بة خورتى تـةعليق لـة لةضـك دةدات  بـة راسـتى لـة رَينمـايى وةزارةت        
دوتابى مازادة لةضك دةكات يان نا؟ داوا لة فةنابى وةزيـر دةكـةم مـةو رَينماييانـة لـة شـَيوازى ثؤشـني مـةو         

 شتة يةكاليى بكات  زؤر سوثاس.
 وسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

 زؤر سوثاس  خاتوو جنيبة فةرموو.
 
 
 

 امحد:لطيف بةِرَيج جنيبة 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بة كَيشةكانى ثةروةردة ثَيي وابَيت راثؤرتةكةى فةنابى وةزير زؤربـةى كَيشـةكانى بـاس كردبـوو      

ة لةســةر مــةو كَيشــانة دةكــةن زؤر لةمــة زيــاترة كــة لــة   بــةَلام لــة دوَينــَى وة كــة مةنــدامانى ثةرلــةمان دســ 
راثؤرتةكــة هــاتووة  بــةَلام زؤرَيــك لــةو كَيشــانة هةنووكةييــة و ثَيويســتى بــة ضارةســةرى بةثةلــة هةيــة و    
هةندَيكيان ثَيويستى بة ثالنى كورت خايةن و درَيذخايةن هةية  زؤربةى ثَيشنيارةكانيش باس كران  بؤيـة  

و مةنــدام ثةرلةمانــة بةِرَيجانــة دةكــةم كــة باســيان لــة كَيشــةى ثــةروةردة كــرد لــة  مــن ثشــتطريى لــة راى مــة
 ثارَيجطاى دهو  كة مةمة ضارةسةرى بة ثةلةى دةوَيت و ثَيويستة وةزارةتى ثـةروةردة لـة خـةمى خوَينـدن    

سـةكانى ]كـةذاَل خـان و مامؤسـتا مـةروان[ دةكـةم سـةبارةت بـة مـاف و          بَيت لةم دةظةرة و ثشتطريى لـة د 
يمتيازاتى مامؤستا لة رووى ماددى و مةعنةوييةوة  كة لة ماست و مةركى ماندووبوونى مةو توَيذةدا نييـة  م

و ثَيويستة شكؤ بؤ مةو مامؤستايانة بطةرَيندرَيتةوة لة هةموو بوارَيـك  ثشـتطريى لـة دسـةكان ]د. شـَيركؤ      
نـان بـة دةسـتَيوةردانى حجبـى لـة      حةمة امني و مامؤستا مةروان[ دةكةم بة تايبةتى دةربـارةى كؤتـايى هيَ  

ــتايان و ســةرفةم        ــةوة و طواســتنةوةى مامؤس ــة بةرزكردن ــدن و ثل ــة دامةزران ــةر ل ــةروةردة  ه ــى ث وةزارةت
بوارةكانى تر   ثشتطريى لة دسةكانى ]شـكرية خـان و مامؤسـتا مـةروان و د. فـوان و د. سـراج و مامؤسـتا        

َخـراوة لـة ثرؤطرامـى خوَينـدن و زؤر بـة دوور و       عمر[ دةكةم سةبارةت بة وانـةى مـاين كـة زؤر ثشـتطوى    
درَيــذى باســيان َ  كــرد مــن ناضــمة ســةرى  ثشــتطريى لــة دســةكانى ]كــا  عبــدالرمحن و مــارى هةرســني[  

[ كَيشــةية بــة راســتى رووبــةرووى 2ســةبارةت بــة خوَينــدنى مــةهلى و وانــةى تايبــةت دةكــةم كــة مةمــة ] 
ــتنةوةى    ــةروةها طواسـ ــةوة و هـ ــدكار بووةتـ ــة    خوَينـ ــتة مةمانـ ــةتى  ثَيويسـ ــةتى دايكايـ ــتا دواى مؤَلـ مامؤسـ

ثَيداضــوونةوةى بــؤ بكرَيــت  كَيشــةيةكى تــرى ثــةروةردة كــة بــاس كــرا ســةبارةت بــة خوَينــدن لــة ناوضــة     
دابِراوةكان و ناوضةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي  باسى ثرؤطرامى خوَيندن و كَيشةى خوَيندكار كرا  بةَلام 

[ هــةزار مامؤســتا ســةر بــة ميــدارةى  20تا دةكــةم لــةو ناوضــانة كــة نَيجيكــةى ] مــن باســى كَيشــةى مامؤســ
ــازاتى         ــاف و ميمتي ــدَى م ــة هةن ــد و ل ــةكانى حكومــةتى ناوةن ــاف و ميمتيازات ــة هــةموو م ــةَلام ل هــةرَيمن  ب
حكومةتى هةرَيي بَى بةشن  وةكو سول ةى عةدار و ثَيـدانى زةوى و تةنانـةت تـاثؤى خـانوو كـة بـة ناويـان        

ت و مةمانة طرفتة و ثَيويستة هاوكارى مامؤستا بكرَيت لةو بوارانة  سةبارةت بة ثرؤطرامـى خوَينـدن   ناكرَي
باس كرا كة ثَيداضوونةوةى بؤ بكرَيت  هةندَى بابةت كة طرنطة لة ثرؤطرامى خوَيندندا ماماذةى ثَيدرا كـة  

ى و هاتوضـؤ مةمانـة ثَيويسـت    من مةمةى بؤ زياد دةكـةم كـة بابـةتى ياساناسـى  تةندروسـتى  ذينطـة ثـارَيج       
ــة بنةِرةتييــةوة لةســةر مــةم بابةتانــة زانيــارى هــةبَيت و دامةزرانــدني ]     [ 6000دةكــات خوَينــدكار هــةر ل

مامؤستاش بة طرَى بةست باس كرا  هيوادارين كة بـة شـَيوةية  بَيـت كَيشـةى هةنـدَى لـة دانةمـةزراوةكان        
دة لــة ثةرلــةمانى كوردســتان ماطــادار بكرَيتــةوة يــا  ضارةســةر بكــات و مــن ثَيشــنيار دةكــةم ليذنــةى ثــةروةر 

 هةماهةنط بكرَيت لةو دامةزراندنة و ماطادار بَيت و ثَيشنيارةكانى ترم باس كراوة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 زؤر سوثاس  كا  د. شوان فةرموو.
 :(شوان دةَلادزةيى)باوةمري  مصطفىبةِرَيج عمر 

 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة
سةرةتا بة خَير هاتنى طةرمى وةزيرى ثةروةردة و شـاندى يـاوةرى دةكـةم لةوانةيـة مـاخري كةسـيش   كـة        
دسة دةكةم  يةكةم  مةوةى بةِرَيج ]خاتوو ثةروا على[ باسـى كـرد دامةزرانـدنى توَيـذةرانى كؤمةَلايـةتى و      

[ دوتاخبانـة مـةو   1700دوتاخبانـةى هةيـة  بـةَلام بـؤ ]     [هـةزار 5دةروونناسى مَيستا لة كوردستان نَيجيكى ]
[دوتاخبانـة هةيـة كـة توَيـذةرى كؤمةَلايـةتى و دةروونـى تَيـدا دانةمـةزراوة          3300توَيذةرانة دامةزراون و ]

كوردستان بة وَلاتى مةن ال و كيميابـاران و شـةهيدان و طـؤِرى بـة كؤمـةَل و بـَى سـةر و شـوَين بةناوبانطـة           
ةوادانة و منداَلانةى لة مةرحةلةكانـدا دةوام دةكـةن ثَيويسـتيان بـةوة هةيـة بينـا بكـرَين و        هةموو مةو خان

مارام بكرَين بؤ مـةوةى كـة هـةم خوَينـدكارَيكى سـةركةوتوو و ماراميـان َ  دةربضـيت كـة سـوود بـة خـؤى و            
كـة دادةمـةزرَين   [هـةزار مامؤسـتايةى   6كؤمةَلطاكةى بطةيةنَيت  بؤية داوا لة فةنابى وةزيـر دةكـةم لـةو ]   

موراعاتى مةوانة بكرَيت بؤ مةوةى مـةو دوتاخبانانـةى توَيـذةرى كؤمةَلايـةتى و دةروونـى تَيـدا دانةمـةزراوة        
دامبــةزرَينن  خــاَلى ســَي يــةم  مةوةيــة كــة بــاس كرايــة دةورى خــو  ســَي يــةم بــؤ دوتابيــانى  ثــؤ  شــةش     

ام دراوة و مةوانـةش رَيــذةيان كةمـة  ضــونكة   تاديكردنـةوةى خــو  سـَييةميان بكرَيتــةوة لـةعَيراديش مــةجن   
مةمانة زياتر دوتابيانى دةرةكني كة مةبةستيان زؤر مةوة نيية دةرةفةي زؤر بةرز بَينن  تةنيا مةبةستيان 
مةوةية بروانامةى شةشى ماماةيى يان هةبَيت  مامؤستايانى مَيرطةسؤر و ضؤمان و رةواندوز و مةو دةظـةرة  

[ساَل  لةوانةية 5[ ساَل و مَيستا كراوة بة ]4[ ساَل مبَينن و ثاشان كرا بة ]3ر بوو ]دةَلَين كة مَيمة بِريا
[هـةزار دينـارة لـة    40مة ماوةية زؤر بَيت  مَينجا مةوانة طرفتى تريشـيان هةيـة دةَلـَين مي ادةكـانى مَيمـة ]     
[ هـةزار دينـارة    80]كاتى ثشكنينى دةفتةرةكانى شةشةمى مامادةيى  بةَلام هيى سنوورى سلَيمانى رؤذانـة  

مينجا هةم مي ادةكانى سنوورى دهؤ  و دةورى يةكةم و دووةم تا مَيستا ثَييان نةدراوة  مةطةر بكرَيـت مـةو   
بابةتة ضارةسةر بكرَيت بؤ ساَلَيكى تر هةر كاتَيك مامؤستايانى ثشكنةر ميشـةكانى خؤيـان تـةواو كـرد مـةو      

  دوتابيـانى دةرةكـى لـة سـنوورى راثـةِرين و ثشـدةر دةورى       بِرة ثارةيـةى بؤيـان تـةرخان كـراوة بيانـدرَيتىَ     
[ 2[ دوتابى دةرةكـني و هـةموو سـاَل بـؤ ميمتي ـانى تةمهيـدى و كؤتـايى دةيـان بةنـة سـلَيمانى و ]          500]

بةرَيوةبةرايةتى ثةروةردة هةية لة سنوورى دةَلادزَى و لة رانية  بؤضى مةوان تووشى مةو زةمحةتة بكـرَين  
ةى رانية يان لة دةالدزَى مةو ميمتي انةيان بؤ نةكرَيت؟ ماواركانى دهو  مةوةى كة باس و هةر لة ثةروةرد

[ دةوام دةسـتى ثَينـةكرد وا باشـرتة    1/11كرا ثشتيوانى لة هـةموو مـةو بةِرَيجانـة دةكـةم  بـةَلام مةطـةر تـا ]       
[ى بنـةِرةتى   9][ى مامـادةيى و  12وةزارةت بِريارى تايبةت دةربكـات كـة ثرسـيارى تايبـةت هـةبَيت بـؤ ]      

 يةكةمى هةموو كؤلَيذةكان و زانكؤكانى كوردستان مَيستا دانامةزرَين وةكو ساَلةكانى ثَيشوو.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةمة ثةيوةندى بة وةزارةتى ثةروةردةوة نيية دكتؤر.
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 بةِرَيج د. سراج امحد محدامني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[مامؤستاية موراعـاتَيكى مةمانـة بكـات و    6000زراندنيا مةبةستي مةوةية وةزارةتى ثةروةردة لةو ]لة دامة
مةفجةلييةتَيكيان هةبَيت  بؤ مةوةى نامومَيد نةبن كة ساَلان لة زانكؤ دةكرانة موعيـد و مَيسـتا دانامـةزرَين     

ةتى هـةرَيمى كوردسـتان لـة    [ كةسةى خوَينـدكارانى طـةرميان لـة سـاَلى رابـردوو سـةرؤكى حكومـ       131مةو ]
سلَيمانى تا رادةية  بةَلَينَيكى ثَيداون  بؤية مَيسـتا دَيـن داكـؤكى دةكـةن لةسـةر مافـةكانيان و مـةويش لـةو         

[كةسة كة موراعاتَيكيان بكرَيت باشة  سياسةتى وةزارةت بؤ دورخسـتنةوةى كابوسـى حـجب لـة نـاو      6000]
ك دوتاخبانةية  لة شـوَينَيك خوَيندنطايـة  لةشـوَينَيك بونياتـة  و     خوَيندندا  مَيستا مةمة كارةساتة لة شوَينَي

[ اليةنـة  5لة شوَينَيك بونيادة  لة شوَينَيك خوَيندكارة  و لة شوَينَيك دوتابيية  دةكرَيت ضؤن لَيـرة مـةو ]  
ة ميت اق لةسةر شت دةكةن و لةسةر مةمةش ميت اق بكرَيت  بؤ منوونة  لة سةرتاسةرى كوردستان دوتاخبان

بَيــت  بــةَلام لــة ماســتى خوَينــدكاران خوَينــدكار بَيــت  لــةو مةرحةلةيــةى كــة كــا  ثشــتيوان ثَيشــةواى مــةم  
وةزارةتةيــة مــةو كَيشــانة كؤتــايى ثــَي بهَينرَيــت لــة كــؤنطرةى ثــةروةردةيى دا  بــوونى تةلــةظيجيؤنَيكى           

يلمة كؤريانة كة خةَلك لةسةر ثةروةردةيى طرنطة  بؤ مةوةى منداَل لةسةر ثةروةردة رابهَينرَيت نة  مةو ف
شــةِرة يشــَير رابهَينرَيــت  لةســةر مــةوةى كــة كولتوورَيكــة هــيض ثةيوةنــدى بــة كؤمــةَلطاى مَيمــة نييــة  كــة 
بةداخةوة زؤربةى كةنالة فةزاييةكان وايان كردووة وةكو مةوة واية كة مينسان لة كؤريا بـذيت  طرنطـى دان   

  كة بةداخةوة هةندَيك لةو برايانة باسيان كرد  وةكو مةوة وايـة  بة مَيذووى ميسالم  نة  مَيذووى عةرةبى
مَيمة لة كؤمةَلطاية  بذين كة كؤمةَلطاكة ثَيضـةوانةى عةديـدةى خـؤى هـةنطاو بنَيـت  مـةو مَيذوويـةى كـة         
مَيستاش هةية كة باسى مَيذووى خولةفاى راشدين دةكـات مَيذوويةكـة بـة هةسـتى شـؤفَينى نووسـراوة  بـة        

سى مـةو مةسـ ابانة دةكـات كـة لـة كـاتى خـؤى شـةِرى فارسـيان كـردووة  بـؤ مـةوةى عةدلييـةتى              تايبةتى با
عةرةبى رابهَينرَيـت كـة مـةو شـةِرة شـةِرَيكى درَيـذ خايةنـة  دةيـان مةسـ ابةى تـر هةيـة فابـانى كـوردى و              

ت لةطـةَل  سوهةيبى رؤمى هةية  سةملانى فارسى هةية  بـيال  حةبةشـى هةيـة  مـةو مَيـذووة تَيكـةَل نـةكريَ       
مَيذوويةكى شؤفَينَيتى كـة بـة عةدلييـةتى عـةرةبى نووسـرابَيت  بابـةتى مـاينيش تـا مَيسـتا نـة موشـري ى            
تايبةتى هةية نة لة دوتاخبانةكانيش ميهتيمـامى ثَيـدةدرَيت  نـة لـة ميمتي انةكانيشـدا طرنطـى ثَيـدةدرَيت         

ةَلطايـةكى موسـَلماندا ميمتي ـانى مـاين     [ى لةسـةرة  لـة كؤم  20زياتر لة هةموو وانةكان بةس مـةو وانةيـة]  
[ى لةسةر بَيت  مةمة ضـؤن واناكـات خـةَلكانَيك دروسـت ببَيـت و بَلـَين مـةم حكومةتـة بـة راسـتى بـة            20]

[ساَلة وانةى ماين 13ماراستةيةكى خراث ميش دةكات  مامؤستا مومَيد لة خؤرماَل تةلةفؤنى بؤ كردم وتى ]
بجانَيت من ضي دةَلَيمةوة  كَي دةَلَيت مةو مامؤستاية بة ماراسـتةية   ووة وة تا مَيستا موشريحم نةهاتدةَلَيمة

مـــةو دوتابيانـــة ثـــةروةردة ناكـــات كـــة بـــةرةو ماراســـتةية  بَيـــت كـــة مَيســـتا خؤمـــان دذي دةوســـتينةوة   
%( لـة  10دانةمةزراندني دوتابياني كؤليذي شةريرة  مةوةي د.سراج باسـي كـرد كـة لـة مـةهلي وةرنـاطريَين  )      

ةكان وةردةطريَين  مةوة كارةساتة  مةوة بة ماشكرا بةراسيت بةطذ داضوونةوةي ماينة بؤ مةوةي كةوا لة كؤليذ



 37 

شــوَينةكاندا رؤَليــان نــةبَيت  دةيــان مجطــةوت هةيــة مَيســتا وتــار بَيذةكــةي دةرضــووي هــيض شــوَينَيك نييــة   
ن  مةســةلةي مووضــةي فةرمانبــةريش نييــة  بؤضــي دةرضــووي شــةريرةكان بــة رةمســي لــةوَي دانامــةزرَين  

مامؤستايان  مووضةي مامؤستايان كة مَيستا دوا وةزارةت دةدرَيـت بةراسـيت مـةوة ميهانـة و سـووكايةتي ثـَي       
كردنة بـة وةزارةت و مامؤسـتايان و بـة توَيـذي مامؤسـتايان  فَيـي خؤيـةتي خبرَيتـة وةزارةتـي سـَييةمةوة            

ذة دةوام نييــة  خةبـةرَيكي وا بـاَلو بؤتــةوة كـة بــةِرَيج    ( رؤ4  3بيسـتوويانة مَيسـتا لــة سـنووري دـةاَلدزَي )    
وةزيري ثةروةردة دةيةوَي سجايان بدات  لةو دؤناغةدا سجاداني مامؤسـتايان مـةوان لـة كاتَيكـدا سـةريان بـؤ       
مووضة نةوي نةكردووة  بةاَلم كة مَيستا دةخرَينة دواهةمني وةزارةتةوة  طريفانيان بةتاَلة مانـدةطرن مـةوة   

ة سـةردانيان بكرَيـت لــة نجَيكـةوة  نـة  ســجا بـدرَين  مومَيـد دةكـةم مــةو بِريـارة راسـتيش نــةبَيت           ثَيويسـت 
موخصةصاتي هاتوضؤي مامؤستايان  مامؤستاية  دوور بَيـت لـة سـنووري شـارةكان يـاخود نجَيـك بـَي هـةر         

راق و مَيرانة لةطـةَل  وةكو يةكة  بؤ منوونة مامؤستاية  لة شَييَن دةوام دةكات كة لةسةر سنووري نَيوان عَي
ــةوةش      ــة  مـ ــاتيان هةيـ ــة  موخصةصـ ــات يـ ــة  دةوام دةكـ ــدَيكي نجيـــك دةزايـ ــة طونـ ــة لـ ــتاية  كـ مامؤسـ
ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَيت  ماستةر و دكتؤرايةكي زؤر هةية لة ميالكي وةزارةتي ثـةروةردة  بـةاَلم نازنـاوي    

  موخصةصـاتيان لةطـةَل مامؤسـتاياني زانكـؤ     زانستييان ثَي نةدراوة  مةوةش واي كردووة كةوا ميمتيازاتيـان 
فياوازي هةبَيت  بِرياري ثةرلةمان  بِرياري حكومةت هةية كة ثَيويستة مةوانة هةمان ميمتيازاتيان هةبَيت 
كة لة زانكؤكان دةوام دةكةن  مةسةلةي يةكخستين فل و بةر   دةطوجنَي لة ثؤلي يةكي بنةِرةتي تـا ثـؤلي   

بــةر  بَيـت  لـة دوتاخبانـةي مـةهلي بَيــت  لـة دوتاخبانـةي تايبـةتي بَيـت  لــة         شةشـي بنـةِرةتي يـة  فـل و     
دوتاخبانةي حكومي بَيـت  بـؤ منوونـة ثـؤلي شـةش تـا ثـؤلي نـؤ  ثـؤلي نـؤ تـا ثـؤلي دوانـجة  مةوانـة بـةرطي                
ــةوةي         ــت  م ــر بَي ــي ت ــةلتووري واَلتَيك ــةوةي ك ــةي رةنطدان ــة  هــةر كةســةو بةرطةك ــةتييان هــةبَيت  ن تايب

مؤتيجم و كـةم مةنـدامانيش طرنطيـةكي زياتريـان ثـَي بـدرَيت  مامؤسـتاي تايبـةتييان بـؤ دابـني            تووشبواني
 بكرَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  انور دادر فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سـةي خوَينـدن و ثـةروةردة لـةم هةرَيمـة بـة دةسـت تـةداخولي حيجبـي           من لةوة دةست ثَي دةكةم كـة ثِرؤ 
تةزكييةي حيجبي  واسيتة و واسيتةكاري  وَيرانة  ناَلة ناَليةتي  كةم و كوِري و طرفتةكاني ثةروةردة هةندة 

ني زؤرة نازامن لة كوَييةوة دةست ثَي بكةم  من سةرةراي ثشتطرييي بؤ دسةكاني بةِرَيجان د.شَيركؤ حةمة ام
( 15و ثةروا خـان  مـن دسـةكامن لـة ضـةند خاَلَيكـدا دةخةمـة روو  يةكـةم: لـة سـنووري ثـةروةردةي رانيـة )            

خوَيندنطا كراوةتةوة لة ناو رانية و ضـواردورنة و حافيـاوة  بةِرَيوةبـةرةكانيان بـة تةزكييـةي حيجبـي  بـة        
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بة ميمتي ان لةبةر ضاو نـةطرياوة  لـة    ثشتيواني حيجبي دانراون  ثَيوةري ياسايي و رَينمايي وة  لَيهاتوويي
 ( لة سيستةمي خوَيندنطا بنةِرةتي و مامادةييةكان تاديكردنةوة ثَيوةرة....16  15كاتَيكدا بة ثَيي بةندي )

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةوة باسكرا كا  انور.
 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
َي  بةاَلم لة ميشارةتيان بة وردي باسيان نةكرد  تةنها خاَل كة باسي بكةم  وا بـجامن لةاليـةن وةزارةتـةوة    بةَل

بةِرَيوةبةري ثةروةردةي رانية بانط كراوة  بةس تا مَيستا نةتيجةي نيية  خاَلي دووةم: لة رانية ثـةميانطاي  
َيندكارانـةي مـةو ثةميانطايـةيان تـةواو كـردووة      مةَلبةندي مامؤستايان هةبوو مَيسـتا نـةماوة  بـةاَلم مـةو خو    

( سـاَلة ديـار نييـة  دةكـرَي     10(ةيـان مـةو )  32(يان هةموويان دامةزراون  بـةاَلم ضارةنووسـي مـةو )   32فطةلة )
مةمانة هةر وا بَي ضارةنووس مبَيننةوة  خاَلي سَييةم: دةرماَلةي خؤ تةرخان كردن لـة وةزارةتـي ثـةروةردة    

%(ي مووضـةي بنـةِرةتي خـةرج دةكرَيـت  بـةاَلم لـة ثارَيجطـاي هـةولَير و         50سلَيماني لة ) هةية  لة ثارَيجطاي
%( خةرج دةكرَيت  مةمةش فياوازية لة هةمان وةزارةتدا  خاَلي ضوارةم: لة ثةروةردةي رانية 100دهؤ  لة )

كنينيان بــؤ ( تةختــة دانــراوة كاتَيــك ليذنــةكاني وةزارةتــي ثــةروةردة ثشــ  4000مــةوةي بــة مــن طةيشــتووة ) 
كردوون بة ثَيـي مـةو مةرفانـةي مـةوان دةيانـةوَيت و ثَيويسـتة هـةبن لـة ثشـكنني دةرنةضـوونة بـة هـؤي             
سةرما و طةرما مةو تةختانة كةَلكيان نـةماوة  تَيكضـوونة  لـة كاتَيكـدا خوَينـدنطاكاني رانيـة و دةوروبـةري         

ةية  مايا وةزارةت ثالني ضيية بـؤ مةمـة؟   مةبةستي سنووري ثةروةردةي رانيةية  زؤر ثَيويستييان بة تةخت
ضونكة مةمة طرفتَيكي طةورةية  خاَلي ثَينجةم: لة ماوةي رابردوودا بة هةر هؤكارَيك بَي ض سياسي و شةِري 
ناوخؤ  ض رؤيشنت بـؤ هانـدةران يـان هـةر هؤكـارَيكي تـر زؤرَيـك لـة كارمةنـداني حكومـةت و لـة وةزارةتـي             

و مامؤســتاكان دابــِراون و مَيســتا دةيانــةوَيت بطةِرَينــةوة ســةر كارةكــاني   ثــةروةردةش مةمــة زؤرة  كارمةنــد
خؤيان  مايا ثالني حكومةت ياخود وةزارةتـي ثـةروةردة بـؤ مةمـة ضـيية؟ ثَيويسـتة ضارةنووسـي مةمانـةش         
ي بريي لَي بكرَيتةوة و هةروا نةمَينَيتةوة  خاَلي شةشةم: دوا دسةم مةوةية لة هةموو دامودةزطا شةرعيةكان

مةم هةرَيمة  ثةرلةمان  حكومةت  دةسةاَلتي دادوةري  تا كؤتايي بة تةداخولي حيجبـي و تةزكيـةي حيجبـي    
ــة       ــواري دامودةزطاكــاني مــةم هةرَيمــة و ب ــدرَيت  تــا عةدليــةتي هةَلواســيين وَينــةي ســةركردة بــة دي نةهَيَل

نــدن و ثــةروةردة لةمــة باشــرت بةرضــاوي مامؤســتا و خوَيندكارانــةوة بــة ديوارةكانــةوة بَيــت  ثِرؤســةي خوَي
 نابَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  حتسني فةرموو.
 

 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مـةو  سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيج وةزيري ثةروةردة و شـاندي يـاوةري دةكـةم  دةسـت خؤشـي لـَي دةكـةم بـؤ         
دةست ثَيشخةريية  من بـة كـورتي ضـةند خـاَلَيكي هةيـة دةخيةمـة روو  يـةكَيك لةوانـة مةوةيـة لـة وةتـةي            

(ي 3  2  1(ي بنـةِرةتي بـة دةرضـوو حيسـاب دةكـرَين  واتـة كـةوتن نييـة لـة ثـؤلي )          3  2  1دوتابياني ثـؤلي ) 
بؤ دروست دةبَيت  ثَيشنيار دةكةم  ( و بةسةرةوة ماستيان نجمة و طرفتيان4بنةِرةتي  لة دؤناغةكاني ثؤلي )

هةر لة ثؤلي يـةكي بنـةِرةتي كـةوتن هـةبَيت بـؤ مـةوةي ماسـيت دوتـابي باشـرت بَيـت  فـةنابي وةزيـر باسـي              
هةَلبذاردني كـرد لـة تاديكرنـةوةكان  ديـارة مةويشـيان دةبَيتـة طرفتَيـك بـؤ دوتابيـان  لةبـةر مـةوةي تـةنها             

نيوة بة نيوة  واتة نيوةي ثرسيارةكان هةَلبذاردن بَيت و نيوةكةي تر ميختيار دةكرَيت  واتة مةطةر بكرَيتة 
بة وةاَلمدانةوةي بة نووسني بَيت بؤ دوتابي باشرتة  زؤر فار لة كاتي تاديكردنةوةكان دوتابي طلةيي هةيـة  

منرةكان لةوةي كة منرةي كةم دراوةتَي يةكَيك لة وانةكان  كة ميرترياز دةنووسَي تةنها مةوةي بؤ دةكةن كة 
كؤ بكةنةوة  واتة دةناعةتي بؤ دروست ناكةن كة حةدي خؤي هةر مةوةندة بووة  مومَيد دةكـةم كـارَيكي وا   
بكةن دةناعةت بؤ دوتابي دروست بكرَي كة حةدي هةر مةوةندةية  ياخود مةطةر حةدي خوراوة حةدي بـؤ  

ةبَيت لة طوند بن  مةمةشيان غةدرَيكـة لـة   ( ساَل د3بطرِيدرَيتةوة  مةو مامؤستايانةي كة دادةمةزرَين ديارة )
طوندةكان دةكرَيت  ضونكة دةبنة شوَيين مةوةي مامؤستا ثَي بطات  دواي مةوةي كة ثـَي دةطـات مـايف مـةوةي     
هةيــة بطةِرَيتــةوة بــؤ نَيــو شــارةكان  مــن ثَيشــنيار دةكــةم لــة دامةزرانــدن رةضــاوي مــةوة بكرَيــت مةوانــةي   

  يان بـة ثَيـي ثَيويسـيت دوتاخبانةكـة و لـة سـنووري خؤيـان دامبـةزرَينرَين          دادةمةزرَين خةَلكي ناوضةكةبن
نة  لة شوَيناني تر بؤيان بنَيردرَيت  تةنانةت لةو دوتاخبانانةي لةناو شاريشن دوتاخبانـة هةيـة مامؤسـتاي    

َلَينن  مةوةندة زؤرة كة شوَين نييـة لَيـي دابنيشـن  هةنـدَيك دوتاخبانـةش بةدةسـت بـَي مامؤسـتاييةوة دةنـا         
خةَلكَيكي زؤر لةسـةر ميالكـي وةزارةتـي ثـةروةردة مووضـة وةردةطـرَي و دةوام ناكـةن  ثـَيي باشـة وةزارةت          
ليذنةية  ثَيك بَينَيت بؤ بةدواداضووني مةم كَيشةية  سةرثةرشيت كردن لة ثةروةردة  ثَيشنيار دةكةم سةر 

وةبةرةكان  بتوانن ضاودَيريةكي فيرلي بكةن لة بة ثةروةردة نةبَيت بؤ مةوةي نةكةونة ذَير كاريطةري بةِرَي
( نؤذةن كردنـةوة ثارةكـةي لَيـك    3  2دوتاخبانةكان  بينايةي دوتاخبانةكان سااَلنة نؤذةن دةكرَيتةوة  مةطةر )

بدرَيت لةوانةية دوتاخبانةيةكي نوَيي ثـَي دروسـت بكرَيـت  زؤربـةي نـؤذةن كردنـةوةكانيش لـة كـاتي دةوام         
مةمــةش مةطــةر بكــرَي لــة هاوينــدا بَيــت باشــرتة  منــيش لةطــةَل مــةوةدام كــة وةزارةتــي   كردنــي دوتابيانــة  

 ثةروةردة تةلةفجيؤنَيكي سةربةخؤي هةبَيت بؤ ثةروةردة لةطةَل ضاثخانة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو مريي صمد فةرموو.
 
 

 بةِرَيج مريي صمد عبدي:
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 ي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤك

بةِرَيجان مةنداماني ثةرلةمان  سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيج وةزيري ثةروةردة و شاندي ياوةري دةكةم  دةست 
ــردن  هــةروةها           ــدن و فَيرك ــدةكاني خوَين ــارة ناوةن ــةم  بــةِرَيجان دي ــخةريةي دةك ــت ثَيش ــةو دةس ــي ل خؤش

ك هؤشـياري ضـاال  و بـة بةرهـةم  بؤيـة      ثةروةردةيةكي باش و تةندروست مةرفَيكي سةرةكيية بؤ كؤمةَلَي
ثَيويستة سَيكتةري ثةروةردة و فَيركردن لة مةولياتي كارةكاني حكومةت و ثةرلةمان بَيت  طرنطـي زيـاتري   
ثَي بدةن  بةِرَيجان ديارة رةوشي ثةروةردةي واَلتةكةمان بة طشيت لة ماستَيكي مامناوةنـد دايـة  وة  بـةِرَيج    

ثَيدا لة راثؤرتةكةيدا كة كةم و كوِريش هةية  من تةنها دةمةوَي ضـةند ثرسـيار    وةزيري ثةروةردة ماماذةي
و ثَيشنيارَيك ماراستةي بةِرَيج وةزيري ثةروةردة بكـةم لةسـةر مـةو كـةم و كوِريانـةي كـة لـة ناوضـةكان بـة          

ن سـةرداني  تايبةتي لة دةست كةم و كوِري و طري و طرفيت ثةروةردةوة رووبةروومان دةبَيتةوة  ياخود خؤما
مةو شوَينانةمان كردووة  لة سـةردان و بةسـةركرنةوةكامنان دركمـان ثـَي كـردووة  يةكـةم: زؤر لـة بـةِرَيجان         
باسي بينايةيان كرد  بةاَلم بةراسيت من دةمةوَي مةوة بَلَيي هةتا ساَلي ثاريش لة دةظـةري ثشـدةر و بتـوَين     

دا هـةبووة  مَيسـتاش لـة سـنوورةكةي مَيمـة بـة دةيـان        دةظةري راثةِرين خوَيندنطا هةبووة ضوار دةوامـي تيَـ  
خوَيندنطا هةية كة سَي دةوامي تَيدا هةيـة  ثـةميانطاي وةرزشـي و ثـةميانطاي كؤمثيوتـةرمان هةيـة تـاوةكو        
مَيستا مةوانة بينايةيان نيية  لة خوَيندنطا سةرةتاييةكان دةوام دةكةن  كا  انور باسـي مـةوةي كـرد لةسـةر     

سيت رىلة  ماوةي ضوار ساَلة رىلة نيية  نةهاتووة بـؤ سـنووري ثـةروةردةي راثـةِرين  مـن      نةبووني ثَيداوي
( رىلةي دروست كردووة  بـةاَلم لـة   5000تةميدي دسةكةي كا  انور دةكةم كة لةسةر مةوةي كؤمثانياية  )

نةضـووة  مـةوةي   مواسةفاتي تةندةر دةرنةضووة و لةطـةَل مةوةشـدا تـاوةكو مَيسـتا رىلـة بـؤ خوَينـدنطاكان        
ضووة  مَيجةكة ضووة  بةاَلم بؤ مانط و نيوَيك دةبَي مةو خوَيندطايانة كورسيان نيية  يةعين خوَيندكارةكان 
بةشــي زؤريــان لــة ماَلــةوة كورســيان بــردووة يــاخود خَيرخــواز هــةبووة كورســي بــردووة بــؤ خوَينــدنطاكان   

نييــة  مامؤســتا بــةو مووضــة كةمــةي خــؤي و بــةو خــاَلَيكي تــر لــة زؤر خوَينــدنطاكان كــارطوزار و ثاســةوان 
دةيرانة داراييةي هةية لة مووضةكةي خؤي و لة طريفاني خؤي كـارطوزاري بـة كـرَي طرتـووة  هـةروةها بـؤ       
دوو ساَل دةِروات بةشَيك لة خوَيندنطا دوورة دةستةكان تَيكةاَلو كراونةوة  مةوانةي طونـدةكان بـة تايبـةتي     

( خوَينــدنطا تَيكــةاَلوي يــة  كراوةتــةوة  مــةو خوَيندكارانــة هاتوضــؤ  3( بــؤ )2ان )( خوَينــدنطا  يــ4( بــؤ )3)
دةكةن  بِريار وابوو كة كرَيي سـةيارة و مةسـروفاتي مـةو خوَيندكارانـة بطةِرَينرَيتـةوة  بـةاَلم نـة ثـار و نـة          

نـدنطاكان زؤر بـة   مةمساَل هيض بِريارَيكيان بؤ نةدراوة و بؤشيان سةرف نةكراوةتـةوة  مـةو بينـا تـازةي خويَ    
ــة        ــؤ منوونــة خَيرخــواز هةي ــة  مَيمــة ضــووينة  ســةردامنان كــردووة  ب كــةمي ثَيويســيت و كةلوثــةليان هةي

( ثؤلي كردؤتـةوة لةسـةر مـةركي خـؤي  مـن لَيـرةوة دةسـت خؤشـيان لـَي دةكـةم  فـوانرتين            14خوَيندنطاي )
روةردة نــةيتوانيوة وةكــو ثَيويســت  بينايــةي دروســت كــردووة  بــةاَلم بةداخــةوة ثــةروةردة و وةزارةتــي ثــة  

ثَيداويستيةكاني بؤ دابني بكات  نة  هةر مةوة بة تايبةتي بينا تازةكان هةموويان كةم و كـوِري ميـدارييان   
زؤر كةمة  بة تايبةت مةوةي كة زؤر طرفتة بة نيسبةت مةوانةوة مةحاويلةية  ضونكة هـةر بينايـةكي تـازة    
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( مليؤن دينارة كة مةوة لة دةسةاَلتي ثةروةردةدا نيية مـةو  36ة بايي )مةحاويلةيةكي دةوَيت  ية  مةحاويل
( سـاَلة ثـةميانطاي مامؤسـتايان    6مةحاويلةيان بؤ بكرَيت  كا  انور باسي دةرضوواني ثـةميانطاي كـرد  مـةو )   

ية ( دةرضووي ثةميانطامان هة35( بؤ )30داخراوة  بةاَلم منيش تةميدي دسةكةي كا  انور دةكةم بةراسيت )
نة ثةروةردة و وةزارةت فؤرميان دةداتَي بـؤ مـةوةي فـؤرم ثِربكةنـةوة دامبـةزرَين  نـة دةشـتوانن درَيـذة بـة          
خوَيندن بدةن  بؤية من داوا لة بةِرَيج وةزيري ثةروةردة دةكـةم بـؤ مـةوةي دةرطايـة  بـؤ مـةو دةرضـووانة        

انةش مَيمة لة كؤليذي راثةِرين دةرضـووي  بكرَيتةوة و رَيطا ضارةيةكيان بؤ بدؤزَيتةوة  هةروةها فطةلة لةو
( 5فةلسةفةمان هةية تاوةكو مَيستا مةوانة نة دادةمةزرَين  نـة فؤرميـان ثـَي دةدرَيـت  مـةوانيش زيـاتر لـة )       

ساَلة لة هيض شوَينَيك وةرناطريَين  مةو كؤمةَلطايانةي كة دةكرَيتةوة  كؤمـةَلطاي نيشـتةفَي بـوون  بةراسـيت     
دنيان هةية لة هةر كؤمةَلطاية  كة دةكرَيتةوة هيض بينايةي خوَيندنطاي تَيـدا نييـة   مةوانيش طرفيت خوَين

( مليؤن دينار تةرخان كرا بؤ سـةيارةي  300( )2013و مةوانة لة كابينةكان وانة دةَلَينةوة  لة بودفةي ساَلي )
ؤ دابــني نــةكردوون  كــرَي بــؤ ثــةروةردةي رانيــة  بــةاَلم تــاوةكو مَيســتا وةزارةتــي دارايــي مــةو بودفةيــةي بــ 

سةيارةيان بؤ نةكِردراوة  بؤية مةوةندةي كرَي لة خياللي مةو ساَلةدا دةتوامن بَلَيي نيوةي مـةو ثـارة سـةرف    
كراوة بؤ بة كرَي طرتين سةيارة  بؤية داوا لة بةِرَيج وةزيري ثةروةردة دةكـةم بةدواداضـوون بكـات بـؤ مـةو      

ي لــة راي ســةرفةم مــةو هةظااَلنــة بكــةم كــة لةســةر دؤخــي   كَيشــةية  مــن لــة كؤتاييــدا دةمــةوَيت ثشــتطري  
ثةروةردةي ثارَيجطـاي دهـؤ  دسـةيان كـردووة  هيـوادارم بـةِرَيج وةزيـري ثـةروةردة ثالنَيكـي ضـِروثِري بـة            
ثةلةي هةبَيت بؤ مةو سنوورة  هةروةها شتَيك كة زؤر بةالمةوة طـرنط بـوو بةراسـيت كـا  طـؤران و طةشـة       

كي زؤريان طوت و زؤر بة وردي دةسةيان لةسـةر خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتييـةكان     خان و تةالر خان بةشَي
كرد دووبارةي ناكةمةوة  بةاَلم دةمةوَي منوونةيةكي زينـدوو بهَينمـةوة لةسـةر منـداَلَيكي خـؤم كـة خـاوةن        

يبةت نـةبووة بـؤ   ( ساَل دوا كةوتووة لة هاوِرَييةكاني  لةبةر مةوةي خوَيندنطايةكي تا6ثَيداويسيت تايبةتة  )
مةو ضينة  لةطةَل رَيجي زؤرم بؤ مامؤستايةكان  لةبةر مةوةي هيض بِريارَيك و فةرمانَيكي تايبـةت نييـة بـؤ    
مةو خوَيندكارانة  يان خوَيندنطايةكي تايبةت نيية مامؤستا ناضارة مامةَلةي وةكو كةسـَيكي ماسـايي لةطـةَل    

ردة لة داهاتوودا بةرنامةي فدي و تايبـةتي هـةبَيت بـؤ مـةو     بكات  بؤية من هيوادارم بةِرَيج وةزيري ثةروة
ضني و توَيذة  بةشَيك لة بةِرَيجان ثرسياريان لةسةر مةو بِريارةي بةِرَيج وةزيـري ثـةروةردة كـرد دةربـارةي     

( مامؤسـتا بـة طـرَي بةسـت  ثرسـياري مـن لـة بـةِرَيجيان مةوةيـة مَيمـة بةدواداضـوومنان            6000دامةزراندني )
اوةكو مَيستا بةِرَيوةبةرايةتييةكاني ثةروةردة نووسراوي فةرمييان بؤ نةضووة لةسةر مـةو بِريـارة    كردووة ت

ثرسيارَيك هةر لةسةر مةو بِريارة مةوةية مايا مةم بِريارة بة ثَيوةر دةبَي؟ تا دادثةروةري بـة دي بَيـت  مايـا    
طريي بــؤ وتــةي مــةم بــةِرَيجة دووبــارة بــة ثَيــي ثَيويســيت ثةروةردةيــة؟ لــة كؤتاييــدا دووبــارة دةمــةوَي ثشــت 

( خوَينــدكارةي دــةزاي 8000ني ســةبارةت بــة داواكــاري واذووي مــةو )ةبكةمــةوة بــةِرَيج كــا  ابــوبكر هةَلــةد 
( مامـادةيي مةوانـةي كـة منـرةي     6بةردةرةش  بةِرَيج خاتوو كةذاَل ثرسياري كرد سـةبارةت بـة دةرضـوواني )   

َيندن بدةن  هةروةها ثشتطريي لة دسةكاني بةِرَيج كـا  فـةرهاد و كـا     كةميان هَيناوة ناتوانن درَيذة بة خو
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ماري هةرسني دةكةم سةبارةت بة ثةروةردةي حيجبي و رَيكخراوة خوَيندكاري و دوتابيةكاني نـاو زانكؤكـان   
( سـاَل مـازادي مَيمـة لـة     23و ثةيوةندييةكان  سةبارةت بة مةنهةفي خوَينـدن كـة بةداخـةوة دةيَلـَيي دواي )    

ةنهةفي خوَيندن باس لة مَيذووي عةرةب دةكةين  زؤر رووداو و مَيذووي طرنطمان بةالناوة و ثشـت طـوَي   م
خستووة بؤ مةوة ثشتطريي لة راي كا  عمـر عينايـةت دةكـةم  ثشـتطريي لـة ثَيشـنيارةكةي بـةِرَيج مامؤسـتا         

لة مةنهةفي خوَيندن  مافد دةكةم لةسةر مةنهةفي خوَيندن لةبري مةوةي باس لة مَيذووي عةرةب بكرَي
با مَيذووي ثَيكهاتة فياوازةكان خبوَينني  هةروةها ثشـتطريي لـة ثَيشـنيارةكةي بـةِرَيج د.فرسـت دةكـةم مـةو        
خوَيندكارانةي تاديكردنةوةي دةرةكيان هةية لة دةزا و ناحيةكان  مةوانة سااَلنة دةبَي بضن لـة ثارَيجطاكـان   

ِرَيج وةزيري ثةروةردة دةكةم كة بِريارَيك دةربكات بؤ مةوانةي دـةزا  تاديكردنةوة بكةن  بؤية من داوا لة بة
 و ناحيةكان  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــؤ كَيشــةي مــةو )    ــت بةدواداضــوونت كــرد ب ــراهيي  ثَيموابَي ــةَلَي   32بــةِرَيج د.اب ( دةرضــووةي ثــةميانطاكان  ب
 فةرموو.

 د مسؤ:بةِرَيج د.ابراهيي امح
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةراسيت مةم دةست خؤشيَي لة وةزيرَي ثةروةردَي دكةين كو مامادة بووي  طرنطة  يةعين وةكي بَيذن طويَي 
خؤ بدةتة مة  طةلةكيش ظان حاَلـةتا هاظَيـت هـةظاَلَيت مـةيَي مةنـدام ثةرلـةمان طـوتني  ديـارة يـان خةبـةر           

دينة  طةلةكيش ظان تشتا دناظبةرا ليذنةيا ثةروةردة و خوَيندني بااَل و درةنطي طةيشتيَي وان  زوي نةطةهان
بةِرَيج وةزيرَي ثةروةردَيدا هاتنة ضارةسةر كرن  بة نيسبةت ظان هةظااَلن  ظان دوتابيَين مة مةظَي دةرضوون 

ــواز خــان مي ســامية  ضــيَ  131و نةهاتينــة دامةزرانــدن دوو حاَلــةت هةبووينــة )  كري (  ثشــيت خوشــكة د.رَي
هةندةكَي ديرت ذي هةبووينـة  لـة كـؤي طشـيت دوو سـةد و تشـتة  بووينـة لـة زمـين وانـدا ذي مـةظَيت مـةم             
بَيذين لة راثةِرين  مةم دطةل بـةِرَيج وةزيـرَي ثـةروةردَي و دطـةل بةِرَيوةبـةري طشـيت ديوانـا وةزارةتـَي مـة          

تو مـةو ثلـةي دامةزرانـدنَي هاتنـة     رينيشتنة  كر  مةو وةكي بَيذن سَي نيذ وةعد داينـة مـة كـو مةطـةر هـا     
دانـان مـةو بـة دةريـش تـةعليماتا ضـارةيةكَي بـؤ بكـات و كرنطـي ثـرت بدةنـة وان ذي مـةظَيت كـو لـة اليـَيش                
زانستيظة كو تةخةروج كرنـي بَيتـة كـرن  مـةز بَيـذم مـةو حاَلةتـة هاتيـة ضارةسـةر كـرن دناظبـةرا ليذنـةيا             

 هةر بؤ ماطاداري  زؤر سوثاس.ثةروةردَي و بةِرَيج وةزيرَي ثةروةردَيدا 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  بشار مشري فةرموو.
 
 

 بةِرَيج بشار مشري امساعيل:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشةكي بةخَيرهاتين فةنابي وةزيري ثةروةردة و شاندي ياوةري دةكةم  بة حةديقـةت سـةرداني فـةنابي    
ر خواسـيت خـؤي فَيطـةي دةسـت خؤشـي و دَلخؤشـية  هيـوادارين وةزيرةكـاني تـري حكومـةتي           وةزير لةسـة 

هةرَيي بة هةمان شَيوة سةرداني ثةرلةمان بكةن  بةِرَيجان هةموومان كؤكني لةسةر مةوةي كَيشةي خوَيندن 
باسـي لَيـوة    و راوةستاندني لة ثارَيجطاي دهؤ  لة هةموو كَيشة و بابةتي تـر طـرنطرتة كـة لـةم كـات و سـاتة      

بكةين  بةاَلم من سةرداني فانـابي وةزيـري ثـةروةردة بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان دةدؤزمـةوة بـؤ طةيانـدني          
ثةيامي دوتابياني دةزاي بةردةرةش و هةندَيك ناوضة لة دةزاي شَيخان  سةبارةت بة خوَيندن بة ديـالَيكيت  

ن كة سةر بة ثارَيجطاي دهؤكن  لة ثـاَل مـةوةي   باديين لة دةزاي بةردةرةش و هةندَيك شوَين لة دةزاي شَيخا
شَيوازي باديين زؤر دةوَلةمةندة لـة رووي مةدةبـةوة و مليؤنـةها كـورد بـةو شـَيوةزارة دسـة دةكـةن و مَيمـة          

( 1991هةموومان شـانازي ثـَي دةكـةين  لـة باشـووري كوردسـتانيش لـة ثارَيجطـاي دهـؤ  ثـاش سـةرهةَلداني )           
يــة  كــة ضــي لــة هــةمان كاتــدا هــةزارن دوتــابي هــةن لــة دــةزاي بــةردةرةش و خوَينـدن بــة شــَيوةزاري بادين 

هةندَيك ناوضة لة سنووري دةزاي شَيخان شَيوةزاري سؤرانيان طةرةكة و هةست بة نَيطةراني دةكةن كاتَيـك  
شــَيوةزاري بادينيــان لةســةر فــةرزكراوة  مةمــةش بــة هــؤي مــةوةي مــةم ناوضــةية ناوضــةيةكي خــاوةن            

يةتي لة رووي كةلتووريةوة  لة رووي كؤمةاَليةتييةوة  ديـالَيكيت تايبـةتي خـؤي هةيـة كـة      تايبةمتةندي خؤ
نجيكرتة لة شَيوةزاري سؤراني  خوَيندن لةم ناوضانة بة شـَيوةزاري بـاديين كاريطةريـةكي زؤر نةطةتيظانـةي     

طـةورةي كوردسـتان   هةية  سةبر سةبر الواز بوون و دواتر لة ناوضووني كـةلتووري بـاو بـاثرياني دـةومَيكي     
لـةم ناوضــةية  خوشــك و برايــاني بـةِرَيج  بــةِرَيج د.فــوان خــان و بـراي بــةِرَيجم ابــوبكر هةَلــةدني و خــاتوو    

( ميمجاي دوتابياني سنووري دةزاي بةردةرةشيان كرد  بةاَلم من دةَلَيي 8000شكرية باسيان لة كؤكردنةوةي )
ةكاني دـةزاي بـةردةردةش و بنـاري ضـياي مـةدلوب هةيـة        ( دوتابي نيشتةفَيي ناوض60000مَيستا زياتر لة )

%(يـان  100هةموويانيش دسـةكردن بـة شـَيوةزاري بادينيـان لةاليـةوة زؤر دورسـة  مةمـة لـة كاتَيكدايـة كـة )          
شــَيوةزاري ســؤرانييان طةرةكــة  هــةروةها مــةو كاريطةريــة نةطةتيظانــةي بــةردةوام بــوون بــة خوَينــدن بــة     

ةية بــةم هؤيانةيــة  يةكــةم: زؤربــةي مامؤســتاياني دوتابيــةكان خــةَلكي مــةو   شــَيوةزاري بــاديين لــةم ناوضــ 
ناوضةيةن و وانة وتنةوةيان بة باديين لةاليانةوة زؤر دورسة و ماسان نيية  دووةم: زماني دايك زؤر طرنطة 

بةاَلم لةو لة ذياني تا  و رؤَلَيكي سةرةكيشي هةية لة ثَيطةياندني تاكي مةكتيذ و بنيات نةر لة دوا رؤذدا  
ناوضةية دوتابيان رؤذ لـة دواي رؤذ فَيـري شـَيوةزارَيكي فيـاوازتر دةبـن لـة زمـاني دايـك  منـداَل لـة ثـؤلي            
يةكةمةوة  لة سةرةتاييةوة تووشي شؤ  دةبنةوة كاتَيك لة ثرَيكةوة شَيوةزارَيكي فياواز لة شَيوةزاري دايك 

ةو دةظةرة بةرةو الواز دةضَيت   بـوون تـةنها بـةرةو الواز    فَير دةكرَين  خاَلَيكى تر ماستى زانستى دوتابيان ل
بوونة   تةنها مةبةستى دوتابى مةوةية منرة زياتر بةدةست بَينَيت بَى مةوةى هيض لة بابةتـةكان تَيبطـةن     

% فياوازة لةطةَل ثـةروةردةى ماَلـةوة   دوتـابى لةسـةرةتاوة ثَيويسـتة لـة       100ِرةوشى ثةروةردة لةو ناوضةية 
وة ضؤن دسةبكات مةواش لة دوتاخبانةكان فَيربكرَيت   بؤ مةم كَيشةية حةديقةت نة  تةنها لة كـةرتى  ماَلة
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ــدن هةيــة لــةم ناوضــةية   بــةَلكو لــة زؤربــةى دامريةكــانى ســنوورى دــةزاى بــةردةِرةش نووســينى            خوَين
بادينييـة   مةترسـى    كتابةكانيان   موخاتةبةكانيان هةنـدَيكيان بـة شـَيوة زارى سـؤرانيية   هةنـدَيكيان بـة      

مةوةمان مةوةية بادينييةكة فَيرنةبني و زمانى خؤيان لة بريبكـةين   بؤيـة دةَلـَيي يـةكَيك لـة بنـةماكانى       
مازادى تاكة كةسى لة كوردستان مةوةية بة شـَيوةزارَيك خبوَينَيـت كـة خـؤى طةرةكيـةتى نـة  فيـاواز بَيـت         

َيكى فـدى لـةو   ا لةفةنابى بةِرَيجت دةكةين ماوِرزير داولةطةَل خواست و ثَيويستييةكانى خؤى   فةنابى وة
مةسةلةية بدرَيتةوة   خواسـت و هيـواى سـةدان كـةس فـةرامؤش نـةكرَينت   هيـوادارم مـةم بابةتـة نةبيتـة           
هيواى دَلطرانى هيض اليةنَيك و هيض لةبرادةرةكان   ضونكة حةديقةت دةبينن خؤثيشاندان مةجنامـدةدرَيت  

لةسةر تؤِرى كؤمةاَليةتييةكان   ِرَيكخراوةكان ثَيى هةَلدةسنت كـة زؤربـةى هـةرة زؤريـان       ِراثرسى دةكرَيت 
نةتيجةكة دةردةضَيت دةخـوازن بـة زمـانى   شـَيوةزارى سـؤرانى خبـوَينن   بابـةتَيكى زؤر طـرنط دةمـةوَيت          

دةخرَيتـةوة   فةنابى وةزير تةركيج لةسةر دسةكةمان بكات مةوةية كة مامؤسـتا لـةكاتى دامةزرانـدنى دوور   
لة شوَينى نيشتةفَيبوونى   بؤ منوونة مامؤستا هةية شوَينى نيشتةفَيبوونى لةسةنتةرى ثارَيجطاى دهؤكـة  

(ة 2:30( دَيـت و بـؤ طةِرانـةوة )   2:30لة دوتاخبانةية  تةعني دةبيت لة سنوورى ناحيةي كةَلة  كة ِرؤذانة )
ــوادارين مةمــ    5كــة نجيكــةى )  ــاتى دةضــَيت   هي ــة ك ــةر ضــاو بطريَيــ ســةعات( ل ــدى  ة لةب ــةكاتى دامةزران ت ل

   زؤر سوثاس.مامؤستايان
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بة فةنابت دةدةم    دكتؤر ابراهيي ناوت نووسراوة دوايى كة هاتينةوة ِرَيؤر سوثاس  خاتوو مَيظار ابراهييز
   خاتوو مَيظار فةرموو.دسةى خؤت بكةى

 :ابراهيي حسنيبةِرَيج مَيظار 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنَيكى طةرمى وةزيرى ثةروةردة دةكةين لةطةَل وةفدى ياوةرى   تـةواوى دسـةكانى دكتـؤر شـَيركؤ     
ــذةرانى         ــة توَي ــةت   ســةبارةت ب ــر عيناي ــا  عم ــدرالرمحن و ك ــةروةها مامؤســتا عب ــةم ه ــة امــني دةك حةم

كـردووة   مـن ميجافـةم لةسـةر دسـةكانى خـاتوو ثـةروا مةوةيـة         كؤمةاَليةتى كة خاتوو ثةروا دسـةى لةسـةر   
بةداخةوة زؤرَيك لةو توَيذةرانةى كؤمةاَليةتى كة دادةمـةزرَين كـةم مـةزموونن مةطـةر وةزارةتـى ثـةروةردة       

نة يدةورةيان بؤ بكاتةوة مةوا شتَيكى باش دةبَيت   سةبارةت بة ثارَيجطاى دهؤ  ثشتيوانى تةواوى خاتوو ام
اتوو طةشة دارار دةكةم   ديارة يةكَيك لة مةكتةبـةكان لـة شـارى هـةولَير دواناوةنـدى توانايـة كـة        زكرى   خ

يةكَيكة لة مةكتةبة منوونةييةكان هةتاكو مَيستا بةتايبةتى مةو خوَيندكارانةى كة لةدةرةوةى واَلت دَينةوة 
يية   مةطـةر بكـرَينت مـاددةى كـوردى     تاكو مَيستا ماددةى كوردييان نيية   تةنها هةموو ماددةكانيان مينطليج

هةبَى   شتَيكى باشة   بةِرَيج فةنابى وةزيرى ثةروةردة فةرمووى مةكتةبى منوونةيى نةماوة لـة هـةولَير     
من دةمةوَى وةاَلممان بداتةوة مةطةر مةكتةبى منوونةى نةماوة مةى بؤ خوَيندكار بة بةرزترين دةرةفة لة 
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َين؟ كةواتة دةبَى هاوتةريب بَينت   هيض فياوازيية  نةبَينت لـةنَيوانيان    مةكتةبة منوونةييةكان وةردةطري
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
   كا  يروانت نيسان فةرموو.زؤر سوثاس

 :بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يلــةكى كامــل َ  بــةرةظ  ة فةلســة  مشــتةرة  بــا ضــونكة ف ِراســتى ماريشــا مــة دهــؤكَى ل هةنــدَى مــةزنرت  
 ..خاندنَى

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 مةوة دوو فةلسةية مةمة لةسةر مةوة.....

  :بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اوة دَيـت   مـةز هةنـدة  مامـار     نة بـةس بـؤ دهـؤكَى   بـؤ هـةمى كوردسـتان هـةمى مشـكيال مـة لـة مامؤسـت           
ــابينن   فــةنابى وةزيــرى ثــةروةردة       ــةر ضــاظ يــةعنى دَى كاريســا ذَى ضــَينب هةنكــة بةرضــاظ ن دةهَينمــة ب

( هـةتا  15/9خَيرهاتنا تةدكةم دطةَل شاندَى لطـةل   بةغـدا بِريارةكـا بةسـيت دا زةحـحم كرنـا دةوامـَى هـةتا )        
مةو هةيظة هـةمى هاتبادانـان ض موشـيكلة هـةبوو مـا دا ض بيـت       ( هةتا نةكةظيتة مةشاكيال دا   مةرَى 15/10)

( رؤذَيـت دؤمـاهيكَى ذى نـةدكرة ض موشـكيال   موشـكيال      15مةو موشكيال مـةيا دهـؤكَى حـةل نـةدبوو؟ وان )    
ــةن )     ــَين كوردســتانَى تةدريب ــاوارَين مــة ي ــذم م ــة بَي %( و و 17%(َى دهــؤكَين و ســلَيمانيَى)  60نووكــة دَى بؤت

% فاشـل ببـوو   هـةمى ل مَيـك     64َى ية مةطةر دويـحم ظـَى بيـت تـةعليي ل دهـؤكَى تةدريبـةن        %(19مةربيلَى)
زؤنةكن مةظـة موشـكيلةكا مـةزن ضـَيبوون سـَى دـةزايا دهـؤ  و زاخـؤ و سـَيمَيلَى و مـةم ذ بـري نةكـةين مـة              

درةس هةبوون و ( مة61( دوتاخبانة ل شنطال هةبوون تابرَى ثةروةردا مةنة هةوةسا ل تلكَي َى )168نَيجيكى )
ل زوممار ذى مةهةبوون   تابرى دةزا سَيمَيلَى مةو هةمى زمنى مةدرةسَيت مةنة مـة ب دةسـتَين خـو يَيـت     

( بةس نووكة هةتا مـةظرؤ دهـؤكَى مةطـةر    1/10%( نةدرسنت ل )53.9ماظا كرى   عةدةدَى مةدرةسا تةدريبةن )
مةدرةسـا   13( مةدرةسـا  214داكرن   ل سَيمَيلَى ل )مةدرةسة دةوام تَي 30مةدرةسا  280دةزا بَيذم ل دهؤكَى ل 

 ( مةدرةسـةنة  29(مةدرسـا ) 61( مةدرةسة تنَى   ل تلكَي َى )6( مةدرةسا )176دةوام تَيدا هاتة كرن   ل زاخؤ )
  تةَلةبــة مــةظَى هاتنــة َيــرَى ســةحكةن بةنســبةت مــة تةَلةبــة  مــةرَى ظل شــنطاَ  خــؤ مةدرةســة  نةهاتييــة

( تةَلةبة ل سيمَيلَينة 8200  )( هةزار تةَلةبة تنَى دهؤكَينة13تَيدا دكةن تةدريبةن نووكة ) دةوامكرن داوامَى
  شةنطاَ  مة ض تةَلةبة دةوامـَى نامَينـة كـرن   تـو سـةحكَى      (هةزارن7000ل زاخؤنة   تلكَيحم ) ( تةَلةبة7230)

  زةرةرة تةَلةبـة كةمكـةين   ج كةين( تنَى مة عيال700ل كةين )نيسبةيا مةظ عةمةليية هةيظةكة مة تَيدا شو
( 23538( زةرةرَى كةمكةين   بؤ زانينى ذ مةمجوعا تةَلةبَى ظـَى نوكـة دةوام كـةن ذ )   4.7ذ مةدرةسا بشياين )



 46 

  ثيضـةكَى  (ثؤلَينة   سوثاسي ظة دوانـجة ثـؤ  12  خِر مةرحةلة )( تةَلةبة ذ وان نة مةرحةلَينة12000تةَلةبة )
مـةرَى مـةويرت دى ضـاوابَى مسـتةدبة  وانـا؟ هةظرَوكـة فـةنابَى وةزيـرى ل            بـةس بةرضاظ هاتيـة وةرطـرتن  

  مةرَى مةظ تةدومية بـةس بـؤ دهـؤ  و هـةولَير و سـلَيمانيية؟      ةدوميةكا دةرخستيية سااَل ديراسىِرؤذنامة ت
  مـةظ  كة مةو سةر دهؤكَى نايةتـة ضـَيكرن    ضونمان بنى كؤمَينتة  تيدا بنظيسابامان دهؤ  ميستبرادة تَيدا 

  مشـكيلةكا ديـش مـة هـةي     شـتي مـةوى ديكـة   ذ سةر ماوارة مة دظَيت طةلة  ذ عةرز كةم بةس مـةز نةطةهي 
( ثـار كـة فـةنابى    6/1  فـةذنا مةرمـةنى )  مةنييـة ب ميرتبـار لسـةر مةرمةنيمـة    مةزن تَيدا يا مةدرةسـة مةر 

( 2/1  )(3/1زةح ـت كـةين ذ )  نووكة نةشَى    مةرَىر هات بؤ دانان ثاشيا مة زةححم كردكتؤر عيسمةتى بِريا
   سوثاس.(ة6/1مة مةرمةنيا ) ( ضونكة فةذنا8/1زةححم بيت بؤ )

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.

 :بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وةفدة ياوةرةكةى دةكـةم   ديـارة دسـةكردن لةسـةر ثـةروةردة زؤرةو       سةرةتا بةخَيرهاتنى فةنابى وةزير و
  دةاللـةت  مةطةر دةاللةت لة هةر شتَيك بكا كَيشةكانيش زؤرن   مةوةش مةطةر بطةِرَيتةوة بؤ هةرشتَيك يان

  دةستخؤشى لة بـةِرَيج وةزيـر دةكـةم    سَيكتةرى ثةروةردة   بةرفرةوانى لة طرنطى سَيكتةرةكة مةكا   طرنطى
  لة ِراثؤرتةكانى فةنابيانةوة دةست ثَيئةكةم بـة خؤشـ اَلييةوة   اثؤرتى تَيروتةسة  مامادةكردبووة دوو ِرك

  مةمــةى كــة ن و ضارةســةرةكانيش ديــاريكرا بــوون لــة ِراثؤرتةكةيــةوة كَيشــةكان و زؤربــةى زؤرى كَيشــةكا  
ية هةيـة وة مةمـةش   شـة فةنابت دياريـت كـردووة بريتييـة لـة حةديقـةت   مـةم حةديقةتـة هةيـة مـةم كيَ         

َ   بةاَلم مةم حةديقةتة ثَيويسضارةسةرةكةيةتى   تةرفومـةكردنى مـةم   تى بة تةرفومةكردن هةية بؤ واديـ
  خوتــةى ميـدارى و فـةنى   خوتـةى زةمـةنى كـة مةمـة لــة       ة بـؤ وادـَ ثَيويسـتى بـة خوتـة هةيـة      حةديقةتـ 

نى لةطـةَل ختـةى زةمـةنى زؤر زؤر لـة       بوونى خوتـةى ميـدارى و فـة   ثؤرتةكةى فةنابتا كةم بةدى مةكراِرا
كَيشةكان ضارةسةر مةكا   لةبةر مةوةى يةكةمني شت ميستقرار دةدا بة بِريارةكـانى وةزيـرى ثـةروةردة كـة     

  ثَيمواية لة نةبوونى خوتـةيا بـووة    من ميستقراريةتةمان هةست ثَيكردووة لةوةو ثَيش مَيمة مةو نةبوونى
  ضـةند ثَيشـنيارةكي هةيـة يةكـةميان شـان بةشـانى دابينكردنـى        ارةكانـة ميستقرار هةبووة لـة بِري  نةبوونى

باحيسـى ميجتمـاعى لـة دوتاخبانـةكانا ثَيموايـة بـوونى ياريـدةدةرى ثجيشـكيش لـة دوتاخبانـةو لـة باخضــةى            
  بةاَلم مةم ياريـدةدةرة ثجيشـكيانة   يهتيمام دان بة اليةنى تةندروستىساوايان و لة داينطةكانا ثَيويستة بؤ م

ودتةيةكى طـرنط هةيـة كـة دَينـة سـةر وةزارةتـى ثـةروةردةو لـة خوَينـدنطاكان و باخضـةى سـاوايان مـيش             ن
دةكةن زؤر طرنطة بة هةموو ميمتيازاتى وةزارةتى تةندروسييةوة بَين   كَيشةية  هةبوو لةوةى كـة ضـةند   

ةزارةتــى ثــةروةردة   بــةاَلم كــة هاتبوونــة ســةر وياريــدةدةرى ثجيشــكى بــؤ دانــرا بــوو  باخضــةيةكى ســاوايان
ــاتى ختورةكانيــان بِرابــوو   ــةدى مــةوان     موخةسةس ــةش ميج افَيكــة بــة ح ــةوةى كــة لــة    مةم   ســةبارةت ب
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( مامادةيي ببَى 12%( مى )100ِراثؤرتةكةى بةِرَيجتان هاتبوو ميقرتاحَيك هةية بؤ مةوةى كة مةزموونةكان لة )
نةوةى بـؤ  بؤيـة داوا لةبـةِرَيجتان مةكـةم ثَيداضـوو      َى مةم بِريارة سلبياتى خـؤى هةيـة    ثَيمواببة هةَلبذاردن

  ضونكة مَيستا زةمينةى مَيمة مامادة نييـة بـؤ مـةوة   سـةبارةت بـة خوَيندنطـة مةهلييـةكان ثَيشـنيار         بكرَى
  كانى كا  دكتؤر شَيركؤ حةمة امني  دكتؤر شـَيركؤ فـودت    ثشتيوانى دسةةكةم كؤنرِتؤَلَيكى زياتر بكرَينم

ت دةكةم ضةند ياداشتَيكيش هاتووة بة كورتى ماماذةيان بـؤ دةكـةم   يةكـةم و دواى سـاَلى     كا  عمر عيناية
ــدى مامؤســتايان داخــراوة ( ثــةميانط2007) ــةو دةرضــووانة هــةن مةطــةر    اى مةَلبةن   مَيســتا مةمجوعةيــة  ل

بِريـار بـدرَيت     دووةم و مةطـةر  َى بـؤ شـوَينة دوورةكـان هـيض نـةبىَ     مةتوانرَى دامبةزرَين ميست ادةيان لَيبكر
  تايبةتةكان لَييـان وةربطريَيتـةوة  وانةى تايبةت نةمَينَى ثَيويستة مةو مؤَلةتانةى دراوة بة ثةميانطاى وانةى 

تايبـةت دةَلَيتـةوة كـة مةمـة     بؤ ماطادارى بةِرَيجتان سةرثةرشتيار يان شارةزا هةية لة شارى سـلَيمانى وانـةى   
كـةن  ر ضـةند كةسـَيكيان لـة كؤلَيـذى هونـةر وةرطـرياون داوا مة        مامؤستاى هونةر يان دةرضـووى هونـة  نابَى

  هيـوادرام بـة ِرَيـج    َينـادرَى كـة مةمـة حـةدَيكى خؤيانـة       مؤَلـةتى خوَينـدنيان ث  مؤَلةتى خوَيندنيان ثَيبدرَى
  لة مةخريا ثرسيارَيكي هةية هةولَير و دهؤ  تا مَيستا ثارةى ثشـكنني  ير مةم داواية بة هةند وةربطريَىوةز
   سوثاس.دراوة  هيوادارم وةاَلممان بداتةوة  زؤر سوثاسى مةكةماتة ) تةسَلي اتى دةفتةر( نةو

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
   بةِرَيج دكتؤر ابراهيي فةرموو.زؤر سوثاس

 :بةِرَيج د. ابراهيي امحد مسؤ
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
  بةِراستى هاتناوا شكاندنا حافجَيكى نةفسى بـوو ل  اندى هاتنا دطةل دةكةمةروةردةو شخبَيرهاتنا وةزيرَى ث

  فهـَى  دان كـو ثةرلـةمان فهـَى مرارةزةيـةو      كو خةَلكَيكى مة هاتبووة هاننَيذ بةرا ثةرلةمان و حكومةتَيدا
بـاش    بـة هاتنـا وةزيـرى مـةو هةماهةنطييـةكى        بةَلكو ثـةيظا هةماهـةنطى نـةبوو   شةِريية لةطةَل حكومةتَى

  ذبـةر ضـونكى طـةلَيك    بؤ بةرذةوةنديية طشتى خةَلكَى مةهلل دناظ بةرا ثةرلةمانى و حكومةتَيدا بت ذ ءانشا
( سـراتا ظـة   4  دوَى ِرووينشتنامة يا خَيندنى باآل كو بـؤ مـاو) )  ذ اليَى وةزيرى ظة هاتبووة دانانثرسَيت مة 

ــة ذى مــةز داخازةكــآ ذ ســةرؤكايةتيا ثةر    ــآ داخــآ ي ــدام   كَيشــا و فه ــةمانى دكــةم و هــةمى هــةظاَلَيت مةن ل
ثةرلةمان وةختَى دةمَى ماريشـةيةكا طرَيـداى ثـةروةردَى و خوَينـدنا باآلظـة هـةبت بـال وان ماريشـةين ثَيظـة          
طرَيداى بطةهينتة ليذنا ثةروةردَى و خوَيندنا باآل داكو مـةم ديـذ ضـوونَى بـؤ بكـةين و بةرسـظَى ذ مـة وةر        

ؤ هندَى هاتينة دانان هةر ماريشةيةكا طرَيداى وَى ليذنَى هةبت بطـةهينتَى و  بطرن  ضونكة مةظ ليذنة يت ب
مةو ليذنة ثَيداضوونَى بكةت و بةرسظَى بينت و بطةهينتة وى مةندام ثةرلةمانى ِرةنطة طةلة  بار سـظكيَي  

ى دكةين مةظـة  بؤ ظان ِرووينشتنَيت بظى ِرةنطةى دَينة دانان مةظَيت كو وةزير دظَيت بَيتة ثةرلةمانى و هيظ
بتـة كاروانــةكَى ديـرت لــديذ وى بــةِريجى دا داكـو مــةو وةزيـرَى بَيــت هــةميان ظيانـا هنــدَى هـةبت كــو بَينــة       

تـا ظـَى    1992ثةرلةمانى و روون كرنا بدةن  براسيت ذ بةر ضونكى مةظ ماريشَيت هةظاآل طؤتني ماريشـَين سـاآل   
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ى دانـا بـةر  بـةس مـةز هيظيـدارم ب سـينطةكَى بـةر        طاظآ دانانة بةر سينطَى وةزيرى بار طرانييةكا مـةزن ذ 
فرةه وةر بطرت و بشَيت لديذ ظان ماريشا بضت ماريشَين ثَيش كابينا شةش هاتينة بـةر سـينطَى وى ِرةنطـة    
دورساتييةكَى بَيختَى هةر ظياناوى بؤ ضارةسةر كرنا ماريشا ِرةنطة باشية  تَيدا بت  هةمى ماريشَين هاتينة 

مهمم و  ةستَيت هةميان خؤش َ  ماريشا ذ هةميان مـةزنرت و هةنووكـةيي وةكـى دبَيـذن )    طؤتن فوان بوون د
(سـاآل ضـارة   4ماريشا دهؤكَى ية  ماريشا دهؤكَى ذ هةمى ماريشَيت ديرت  ماريشَيت ديرت مـةظَين ) األهم(،)األهم( 

اريشَى  ماريشا دهؤكَى نةبوينة   ِرةنطة ب دوو هةيظَين دى ضارةسةر بنب يان ساَلة  دى ذى بضتة سةر وَى م
يـا خـؤ دظـى بابـةتَي مةظرؤكـةدا بـةرنامَى ثةرلـةمانى مـةوة بـؤ           أهمم( ( مـة ) مهم و أهمم واألهمم  مة يا هةى )

ثارَيجطةها دهؤكَى ض بَيتة كرن دوو ضارةسةرى هةبوون مَيك يان مةظ خةَلكة زظري بان سةر فهَيت خـؤ كـو   
)حتصيل حاصل( ة هندة  تشت مالوزى و طريؤ طرفت تَيدابن ِرةنط ل سرتاتيجيا تازة يا شةِرَى تريؤرَى ِرةنط

ماوارةَيت ل دهؤكَى هةين ماوارة خبَير و سةرضاظا سةر سةرَى مة و هةمى خجمةت و هةمى ظيانامـة بـؤ وان   
ماوارةيا   َ  ماوةرة ل دوتاخبانا حاَ  حازر نةيا ِرةواية ذبةر ض؟  ذبةر ضونكى دا مـةظ ثرؤسـة و مـةظ طازنـدة     

نة كرن بؤ ضى هةولَير بؤضى سلَيمانى و بؤضـى دهـؤ   مـةز دوو تشـتا دكـةم ضـونكة كلـيال ضارةسـةر         نةمَي
كرنا ماوارا كـةمثن  كـةمذ ذى سـَى حالـةتن )يونسسـَيحم( و  كـةمثَين حكومـةتا هـةرَيمَى يـة  كـةمثَين يـاكو            

ظة ذى يت هاتينة ثَيش و  دبَيذن هندة  ذاليَي حكومةتا عَيرادَى ظة ليذنا مهجر و مهافرين و  ليذنا نازحا 
كةمثَيت ثةرلةمانى ذى بؤينة  كةمثَيت ثةرلةمانى ضونكى دةستنيشان كرينة ل طؤِرةى وَى نيسبا هةى مـة  
ض ميشكال و ض مةو لسةر نينة نةخامسة مةوا طرَيداى ذ اليَي كؤبانَى ظة  َ  مة ماريشـا هنـدَى يـا هـةى ديـذ      

مـةعقول نينـة هنـدة  كـةمذ مةظـة بـةرى دوو هـةيظا بِريـارا         ضوونة  لسةر ظان كةمثا بَيتة كرن  ضونكة 
( ِرؤذ بةســن بــؤ ظــان كــةمثا مــةز داخــازَى ذ ســةرؤكاتيا ثةرلــةمانَى  45دانانــاوَى هاتيــة دان مةظــة طؤتــة مــة )

كوردستانَى دكةم ليذنةيةكا ض هةظ ثشـك دطـةل حكومـةتا هـةرَيمَى يـان ليذنةيـةكا سـةربةخؤ و بلـةز ديـذ          
ةت  ضــونكة بَيهنــا نــة عةدالــةتيَي و بَيهنــا هنــدة  ثرســيارَيت هاتينــة مازرانــدن ل    ضــوونا ظــان كــةمثا بكــ 

ى مـةظ  شةدامَيت كوردستانَى و دهؤكَى مةم هيظى دكةين كو مةو ليذنة بضن دا بؤ مة بةرسظا بينت كـا بؤضـ  
وزىـة     ب سستيظة دضن  خاَلةكا ديرت كو من دظيـا تةوزىـةكَى بـدةم مـةظ تة    كةمثة ب الواز بوون ظة دضن

ذى نة ِرةميا منة   ِرةميا ليذنا ثةروةردةو خوَيندنا باآلو هةظاَلَيت مة يت ليذنَى ذى ين ل ظَيرَي هةين كو ب 
( بوون وةكو هةظاَلةكَى دووهى طؤتى و ِرةنطة وةكـو  9000ميمجايا هةميا بدةمَى مةو ماريشا بةردةِرةش هاتى )

انى ديار كرى كو بةِرةف ماسؤَين هندة  ذمارَيـت ديـرت َيـت    مةظرؤكة ذى بةِرَيج كا  )بشار( مةندامَى ثةرلةم
( كةسن هةمى سنوورَى دةظةرَى بن كو براسيت مة ليذنا ثةروةردَى و خَيندنى باآل 6000مةترسيداردا مانكو )

بظَى بِريارَى مةم دةر ضوو بوون وةكو ديتنا مة  ديتنا مة دوتابي يَي مازادة بؤ خوة ب ض زاراظ خبوينت ض ب 
  لة مَيرطةسـؤر ذى  كة بؤ سنوورَى ثارَيجطةها دهؤكَىاجنى   ض ب سؤرانى مةو حالةتة روويدا بوو هنطَى كرم
  ذبةر هةنـدَى مـةم مـةظ بابةتـة     ا هاتبوونة ثةرلةمانَى خوال بةرى( بةلكو هةتا شَيست هةزار ميمج16000نة )

َيدا كو دراسا ظى وةزعى بكةين ذ الى مةوسا بةرذةوةند زانى   دطةل وةزيرى ثةروةردة كةتينة دانوستاندنةك
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ةر كةسـة  بـة زاراوة خـؤ    ميداريظة دوو ثارَيجطةهَى لَيك فودانـة مـةظ سـنوورة  مـةم داخـوازَى كـةين كـو هـ        
( مــاَل ذى ل هــةظلَيرَى بَيــذن مــة دةظــَينت مــةم بــادينى 100  مــةم داخــوازى ذ دكــةين مةطــةر هــاتو )خبوَينَيــت

بَيذينت مةم دظَيت بادينى خبـوَيين ِرَيطـرى نـةبت بـؤ خانـدن و ظـةكردنا وان       ( ماَل سلَيمانى 100خبوَينن يان )
  دومــاهى ذ فــدا وةختــى نــةبن و ضــونكى بــةر هةنــدَى ظــى ِرةنطــَى هاتــة كــرن دوتاخبانــة بــؤ وان زاراوة   ذ

مةيا ثةيامةكا دي طرنطا لبةر سينطا مةية كو مةم بَيذينة )االهي( مةوزوعَى بةرطري كردنا كوردستانَييةو نا
بةِراسـتى بـة تَيـرو تةسـة        مةز ثاَلثشتياكة تةمام تةمامة ذ ماخافتنَى دكتؤرة ِرَيوازَى دكـةم كـو   َييةسةرؤك
  ظيـة دكـةم علـى هـالؤ  دكتـؤرة شـرين  امينـة زكـرى          مةز تةمامى ثشتطرييية هةظاال خؤيَى خـؤش ت باسيكر

  هيظيـدارم زووتـرين   اَل ثةرلـةمانى نة هـؤ ظةمان و هةمى هةظالَيت خةما دهؤكَى مةظرؤكة هةلطرتني و ميناي
سـلَيمانيا بكةظنـة   وةخت دوتاخبانة دهؤكَى بَينة ضؤلكرن و دوتابيا مة مل بة ملَى دوتابيا مـة لـة هـةولَيرو    

   زؤر سوثاس.داتا خوَيندنَى
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   بةِرَيج كا  دادر مؤمتان فةرموو.زؤر سوثاس
 :ج دادر مؤمتان رسولبةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وطرفتـةكانى    ديـارة دوو ِرؤذة لةسـةر طري  ثـةروةردةو شـاندة ياوةرةكـةى دةكـةم    بةخَيرهاتنى بةِريج وةزيرى 

  بـةاَلم مـن   مةزراندن زؤر دسةى لـةوبارةوة كـرا    من مةوةندة بةكورتى سةبارةت بةداثةروةردة زؤر دسةكرا
يشـةيي لةسـةر بنـةماى ثَيويسـتى     اندنى مةم فارة فا بة طرَيبةست بَيت يان بـة هةم ثَيشنيار دةكةم دامةزر

  ى )شـواغر( لةسـةر مـةو بنةمايـة بـىَ       نـة  لةسـةر بنـةماى لةبـةر ضـاوطرتنى دانيشـتوان واتـة ثَيويسـت        بَي
دانى بـؤ كـض و كـوِرى شـةهي     20بؤ دةرضووةكان بَيت % 50ثَيشنيارَيكي هةية بؤ مةو مةبةستة ثَيي باشة لة %

بـؤ خجمـةت طـوزارو     10بؤ ثةميانطايةكانى مامؤسـتايان و هونـةر و كؤمثيتـةر بَيـت   %     20سةنطةر بَى و   % 
  مةطـةر بـةم شـَيوةية بَيـت مةوانـةى مـةو برادةرانـة        ني مةوانةى كارى ثاسةوانى دةكـةن  بـؤ مـةوان بَيـت    بَلَي

بة تةمكيد طرفتى دةرضووانى ثـةميانطاى   باسيان كرد كا  مةنوةر و مةريةم خان و كؤمةَلَيك برادةرى ديكة
( مامؤسـتا مةمـة   40مامؤستايان هةية هةر لة سنوورةكانى سـنوورى بتـوَين و ثشـدةر لـة دةظـةرى ِراثـةرين )      

  خـاَلَيكى ديكـة مـن لـة     ةردا   مةمـةش لةبـةر ضـاو دةطريَيـت    طرفتيةتى و بةردةواميش وَيَلة بـةدواى ضارةسـ  
  دةظـةرى  ردانى دةظـةرى بتـوَين و ثشـدةر بكـا    ةكةم بؤ فةنابى وةزيـر كـة سـة   ِرَيطاى بةِرَيجتانةوة ثَيشنيار د

ِراثــةِرين ِراســتة طريوطرفــت و كــةم و كوِرييــةكانى ثِرؤســةى ثــةروةردة و فَيركــردن لةســةر ماســتى هــةرَيمى 
ةمان كاتــدا ناوضــةيةكى  كوردســتان بوونيــان هةيــة   بــةاَلم مــةوَى ضــونكة ناوضــةيةكى ســنووريية لةهــ        

  دةتــوامن بَلــَيي لــة ثــةراوَيجى ناوضــةكانى ديكةدايــة   ثةيوةســت بــة دابينكردنــى وةســاميلةكانى  بةرفراوانــة
خوَينــدن ثِرؤطرامةكــة هةيــة وةكــو تيــؤرى  بــةاَلم وةســاميلةكان دابــني نــةكراون بــؤ ثراكتيجةكردنــى مــةو     

ركــردن   لةســةر ثِرؤطرامــة تيؤرييــة ثَيويســتة ثةلــة بكرَيــت لــة دابينكردنــى وةســاميلةكانى ثــةروةردةو فيَ  
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مةسةلةى دروستكردنى بينا تازةكان زوو دسةى لةبارةوة كرا من ثشتطريى دةكةم بة تةمكيد هةر لة ثشدةر 
  لةسـةر  وستكراوة بـةاَلم ثَيداويسـتى نييـة   و بتوَين زياتر لة بيست و دسور خوَيندنطا هةية كة بيناي بؤ در

نى هةموو مةمانة بـرادةران باسـيانكرد مـن ثاَلثشـتى       يةعنى بوونى كابينةو نةبوونى بينايةكةم و كوِريةكا
( خوَينـدكارةى  8000دةكةم   من ثشتيوانى لة دسةكانى كا  بشار دةكةم كة بؤ مةوةى دةرفـةت بـدرَى بـةو )   

كة واذؤيان كؤكردؤتةوة بؤ مةو مةبةستةى بتوانن بةزاراوةى سؤرانى خبوَينن   لةهةمان كاتدا ثشتيوانى لة 
فرسةت و هةموو مةو برادةرانة دةكةم كة باسيان لةوة كرد كة تاديكردنةوةى دةرةكـى   دسةكانى كا  دكتؤر

  ثَيويســتة دةرفــةت بــدرَى بــة دــةزاكان كــة تاديكردنــةوى  كــةزى ثارَيجطاكــان مــةجنام نــةدرَيتتــةنها لــة مةر
بتـوَين هةيـةو     دةر ودةرةكيان تَيدا مةجنام بدرَى مةمة يةكَيكة لةو طرفتانةى كة دةيَلَيمةوة لة دةظـةرى ثشـ  

  من لةسـةر مةسـةلةى تَيكـةاَلوكردن و دةجمكردنـى لَيكـدانى دوتاخبانـةكان زؤر باسـكرا تـةنها         بةردةواميشة
 ية  دسة دةكةم لةو بارةيةوة......

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو ثةيام باسى كرد.....

 :بةِرَيج دادر مؤمتان رسول
( بكــرَى ثةيوةســت اسممنثءاء  ببــوورة تــةنها دةَلــَيي ثَيويســتة مــةو بابةتــة ) ؤكةكــةى ناكــةمَى باســى ناوةِربــةَل

بةاَلم     ِراستة هةموومان ماطادارى بارودؤخة داراييةكةينبودفة سةرفكردنى ثارةكة دووساَلةكراوةتةوة بة 
اسـتيدا ثَيويسـتة     مـى عَيـراديش ديـار نييـة بؤيـة لـة رِ      تنى بودفةى كوردستان بؤ ثةرلةمانضارةنووسى ها

   زؤر سوثاس.( بكرَى)اسنثءاء
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   بةِرَيج كا  بةيار فةرموو.زؤر سوثاس
 :سريدطاهر بةِرَيج بةيار 

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
   زؤر سوثاس.ناخافتنى من هاتة كر  مةين بؤ هاتنا بؤ هؤاَل ثةرلةمانىدةسخؤشى لة فةنابى وةزيرى دةك

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
   بةِرَيج خاتوو بةهار فةرموو.زؤر سوثاس

 :بةِرَيج بةهار عبدالرمحن دمد
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

بــةِرَيج وةزيــرى ثــةروةردة لــة ِراثؤرتةكةيــدا هــيض   ةند خاَلَيــك دةخةمــة ِروو  يةكــةم:بؤضــوونةكامن لــة ضــ
  هـةروةها لـة ثالنـى حكومـةتى هـةرَيي كـة وةزارةتـى        فةلسـةفةى ثِرؤسـةى ثـةروةردة نـةدا     بـة ماماذةيةكى 

  ديــارة مةمــةش رد بــة فةلســةفةى ثــةروةردة نــةدراوة ( دايِرشــتووة هــيض ماماذةيــةكى و2020ثالنــدانان تــا )
سـة بـؤ   و مةساماماذةية بؤ مةوةى كة تا مَيستا ثةروةردة خاوةن فةلسةفةيةكى ديار و ماشكرا نيية كـة بنـةما  
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  لـــة كاتَيكـــدا هـــةمووان طلـــةيي لـــة نـــةوةى نـــوَى مةكـــةين كـــة لـــة ماســـتى  ثَيطةيانـــدنى نـــةوةى داهـــاتوو
  بؤية هيوادارم لة خو  هةشتا بةِرَيجيان بتـوانن هاوكـارى   طةشةثَيدانى مةم هةرَيمةدا نيية بةرثرسياريةتى

ــةن   فةلســةفةية     ــةروةردةيا بك ــانى ث ــة بوارةك ــد ل ــؤ    خــةَلكى تايبةمتةن ــةما ب ــة بن ــا ببَيت ــذن ت كى ورد داِرَي
دووةم سـةبارةت بـة كَيشـة و ماسـتةنطةكانى رةطـةزى مـَى و هـة  خوَينـدن لـة           ثَيطةياندنى نةوةى داهاتوو 

بةردةمياندا ماشكةراية كة تا مَيستا مامارةكان لة سةر ماستى فيهان لة كؤن رانسـة نَيـو دةوَلةتييـةكان بـاس     
مايا لة هةرَيمى كوردسـتاندا مـةم طرفتـة لـة ض ماسـتداية؟ مايـا مامـارَيكى ورد         لةو كَيشة و ماستةنطة مةكةن 

هةية؟ مةطةر لة ماستَيكى خراب داية ثَيويستى بة ضارةسةري باشيش هةية بكرَيتة مايةى شانازى  ضـونكة  
نة لـة  مةزانني يةكَيك لة فاكتةر و بنةماكانى دميوكراسى طةشة ثَيدا بايةخدانة بةو رةطةزة كـة خؤشـبةختا  

ــَيني رَيذةكــة لــة    %  مةمــة خــاَلَيكى طرنطــة هيــوادارين  49% و رةطــةزى نَيــر لــة  51ماســتى باَلايــة مــةتوانني بَل
 162ثةروةردةش وابَى  سيَيةم سةبارةت بة طونـدة دوورة دةسـتةكان كـة تـا مَيسـتا لـة هـةرَيمي كوردسـتان دا         

مةوانـة؟ اليـةني كـةم مةسـةلةن ثـان  يـان        طوند دوتاخبانةي تيا نييـة  مايـا هـيض ضارةسـةرَيك دانـراوة بـؤ      
هؤكاري طواستنةوةيان بؤ دابني كرابَي؟ خاَلي ضـوارةم/ ضـةند كَيشـةيةكي هةنووكـةيي كـة مـافَيكي سـادةي        
دوتابيانة  كة تا مَيستا نيية و ثَيويسيت بة ضارةسةري زؤر خَيرا هةية  ضونكة بةِراسيت دةتـوامن بَلـَيي مـةم    

ثَيويسـيت بـة ضارةسـةر هةيـة  مةطـةر ثَيمـان بَلـَي بـة مـاوةي سـاَل تـا كـةي مـةوة              كَيشةية زؤري خاياندووة  
دةتوانرَي ضارةسـةر بكـرَي؟ كَيشـةي دوو دةوامـى و سـَي دةوامـى و دـةرةباَلكي ثؤلـةكان  سيسـتةمي سـارد و           
طةرمي كة مةوة سَي كَيشـةي زؤر هةنووكـةين  مـةخري خـاَل و ثَينجـةم خـاَل كـة باسـي دةكـةم ثشـتطريي لـة            

 ةموو مةو هاوِرَييانة دةكةم كة ماماذةيان بة ضارةسةر كردني خوَيندن دا لة ثارَيجطاي دهؤ   زؤر سوثاس.ه
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج د. سروود  فةرموو.
 بةِرَيج سرود سليي ميت:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
روةردة و وةفدي ياوةري دةكةين  دةمةوَي سةرجني وةزير ِرابكَيشي بؤ دوو سةرةتا بةخَير هاتين وةزيري ثة

خاَلي طرنط و بةكورتي  خاَلي يةكةم/ لة عةنكاوة ضوار دوتاخبانة هةية كة خوَيندنيان بة عةرةبييـة  واتـا   
ــة دةرةوةي ســنووري     الدراسمما البربيمما) (  مــةم ضــوار دوتاخبانــة تــةرخان كــراوة بــؤ مــةو دوتابيانــةى كــة ل

هةرَيمةوة هاتوون  بـةآلم هـةتا دوتابييـة  لـةوَي خبـوَييَن يـة  مـةرج هةيـة مـةوةش كـة دةبـَي كةسـوكاري             
(  بـةآلم زؤر خَيـجان هةيـة    عربم  الومميما  دوتابي تةعةهود بنووسن و بَلـَين كـة نةتـةوةيان عةرةبـة  يـان )     

يـان لـة موصـل هـاتووة       عةرةب نني  بـؤ منوونـة خَيجانَيـك هةيـة بـة نةتـةوة كلـدو ماشـووريية  لـة بةغـدا          
ــؤ مــةوةش ناضــار دةبــن بنووســن كــة        ــةم دوتاخبانانــة خبــوَينن  ب ــان كضــةكةيان ل مــةفبوورن كوِرةكــةيان ي
نةتةوةيان عةرةبة  يةعين بة بـةالش و حـةالش  دةكـةن بـة عـةرةب  نـازامن وةزارةتـي تةربيـة بـؤ تةمكيـد           

فة؟ خـالَي دووةم/ لةسـةر خوَينـدني سـرياني     دةكات لةسةر مةم بابةتة؟ مايا بةديلي ديكة نيية بؤ مةم مةر
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ية  بةِراسيت دوو موشـكيلةيان هةيـة كـة هـةموو سـاَلَيك دووبـارة دةبَيتـةوة  موشـكيلةي يةكـةم/ مـةناهجي           
ديراسي هةموو ساَلَيك زؤر درةنط دةطاتة دةسيت دوتابيان  بـة موعـةدةليش ميرتيماديـان لةسـةر مةالزمـة       

ةوةي دوتابيان لة دهـؤ  هـةموو سـاَلَيك كَيشـةيان هةيـة لةسـةري  لـة        خاَلي دووةم/ موخةصةصاتي طواستن
 كؤتاييدا ثشتطريي دسةكاني برادةران دةكةم كة لةسةر دؤخي دهؤ  دسةيان كرد  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج كا  أيوب عبداهلل  فةرموو.

 بةِرَيج أيوب عبداهلل إمساعيل:
 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

لةسةر دواكةوتين ثرؤسةي خوَيندن لـة دهـؤ   ثَيشـنيار دةكـةم بـةِرَيج وةزيـري ثـةروةردة هةَلمـةتَيك داوا         
بكات لة كوردستان  هةم وةزارةتةكاني حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و هـةم هـةردوو ثارَيجطـاي هـةولَير و        

آلبة و بة تيمي كارةبا  بؤ مةوةي ثةلة بكرَي لة دروسـت  سلَيماني بةشداري تَيدا بكةن بة مالةتي شؤظَل و طة
كردني كةمثةكان  بؤ مةوةي ثرؤسةي خوَيندن ضيديكة دوا نةكةوَي  لةسةر دروسـت كردنـي خوَينـدنطاكان    
ســاآلني ِرابــردوو بينــاي مةكتةبــةكان لةاليــةن ضــةند وةزارةتَيكــةوة دروســت دةكــرا  هةنــدَيك فــاريش           

تةب لةاليةن كةسايةتييةكانةوة وةردةطريا  كة مةوة ببوو بة هؤي مةوةي كة ِرةزامةندي دروست كردني مةك
مةكتةب لة زؤر شوَين دروست بكرَي كة ثَيويست نيية  لةو شوَينانةي كة ثَيويستيشة دروست نةكرَي  بؤية 

ين ثَيشنيار دةكةم كة تةنها وةزارةتي ثةروةردة بِريار لة دروست كردنـي مةكتـةب و لـة ديـاري كردنـي شـويَ      
مةكتةبةكان بدات  خاَلَيكي تر/ بةِرَيج وةزيري ثةروةردة لة باسي بةِرَيوةبةري مةكتةبـةكان دا واي ثَيناسـة   
كرد كة بةِرَيوةبةري دوتاخبانةكان دايدي ثةروةردةيني  بةآلم بةِرَيجيان باسي مـةو بنةمايانـةيان نـةكرد كـة     

مَيمةي ثةرلةمانتار مةو بنةمايانـة بـجانني  ضـونكة    دايدي ثةروةردةيي لةسةر دياري دةكرَي  بؤية ثَيويستة 
زؤر فار سـكاآلي مامؤسـتايان ِرووبـةِروومان دةبَيتـةوة  بـؤ مـةوةي ِرةوايـي و نـاِرةوايي سـكاآلكانيان بـجانني            
ــَيني ثؤلــةكاني يــة  و دووي     بةدواداضــوونيان بــؤ بكــةين  لةســةر دورســي كتَيبــةكاني دؤناغــةكاني  يــان بَل

را  من ثَيشنيار دةكةم تا ضارةسةري بنةِرةتي بؤ دةدؤزرَيتةوة  ِرؤذانة هـةر ضـوار دةرس   بنةِرةتي كة باس ك
ــة يــة  ِرؤذدا كــة هــةر       كــة بريكــاري و كــوردي و مينطليــجي و زؤرفــار زانســت بةيةكــةوة دةخوَينــدرَيت  ل

ــؤي دوِرســي فانتا       ــة ه ــة دةبَيت ــة  ك ــةرَيكي هةي ــةر ماددةيةكيشــيان دةفت ــَينب و ه ــةكَيكيان دوو كت ــان و ي ك
كتَيبةكانيان  ثَيشنيار دةكةم لة ِرؤذَيك دا دوو دةرس لةو دةرسانة خبوَيندرَيت  مةطـةر كَيشـةي تـةواوبووني    
مةنهةفةكةش هةية  مةوة دوو بريكاري خبوَييَن  يان دوو كوردي خبوَييَن مـةو ِرؤذة  مـةوفا دةرسـةكاني تـر     

تر ثشـتطريي لـة كـا  مـاري هةرسـني دةكـةم لةسـةر        ماين و هونةر و وةرزش و مةوانة تةواو بكرَي  خاَلَيكي 
تةداخولي ِرَيكخراوةكاني دوتابيان و خوَيندكاران و مةوانة  كة بةداخةوة مَيستاش لـة زؤر لـة خوَينـدنطاكان    
و بة تايبةتي لة زانكؤكاني كوردستان ذووري تايبةت بة خؤيان هةية  كاتي مةوة هاتووة كؤتايي بةو دياردة 

رَي لة كوردستان دا  لة كؤتاييدا باس لةوة دةكةم كة لة ثـؤلي دوانـجة بـة تايبـةتي لـة زمـاني       ناِرةواية بهَيند
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عةرةبي لة بةشي مةدةبي عةرةبي دا دونياية  مـةدةب و فـةن و ذيـاني شـاعريي عـةرةبي هةيـة  كـة دةبـَي         
ر كردنـي مـةو   خوَيندكار هةمووي لةبةر بكات  تةنها بيست منرةشي لةسةرة  تكاية ثةلـة بكـرَي لـة ضارةسـة    

 حاَلةتةش  زؤر سوثاس. 
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  مجال مورتكة  فةرموو.
 مؤرتكة: عثمانبةِرَيج مجال 

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ابـةت هةيـة باسـي دةكـةم  سـةرةتا بـة رَيـج و        هةرضةندة زؤر دسة كرا  بةس بة دةناعةتي خـؤم هةنـدَيك ب  
تةدديرة بة خَيرهاتنى بةرَيج وةزيرى ثةروةردة و وةفدى ياوةرى دةكةم  ديـارة هاتنيـان فَيطـةى تةدـديرة     
مومَيدةوارم كة وا هةموو وةزيرةكان بةردةوام بةم شَيوةية نـاوة نـاوة سـةردامنان بكـةن بـؤ مـةوةى بتـوانني        

كؤريـةكان و ثَيويسـتيةكان بةيةكـةوة رَيطـة ضـارةيان بـؤ بدوزينـةوة  برايـانى          باشرت لة طرفتـةكان و كـةم و  
بةرَيج  هةظاَلانى مةندام ثةرلةمان  بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان  بـةرَيج وةزيـرى ثـةروةردة دوتاخبانـة دةتـوامن      

  و تايبـةتى  بَلَيي ماَلى مةطةر يةكةم نةبَيت دووةمى هةموو تـاكَيكى كؤمةَلطايـة لـة سـةر رووى مـةم زةمينـة      
مَيمةش وةكو نةتةوةى كورد بة راستى لة دَير زةمانـةوة بـة هـؤى زةبـر و زةنـط و دابـةش بـوون و زوَلـي و         
زوردارى دةستةَلاتدارانى رابردوو نةتةوةى مَيمة لة رووى زانست و فَير كردن بـة راسـتى نـةوةكانى نوَيمـان     

وةردة ضةندى بكرَى و زياتر طرنطى ثـَى بـدةى   دواكةوتوون  بؤية من زؤر بة طرنطى دةزامن بة نيسبةت ثةر
هةر ضةندة ناتوامن بلَيي بيخةينة سةر خاَلى س ر كة هيض نةكراية  هةوَل نةدراية  مامؤستا بـةرَيجةكامنان   
وةزارةت  هةموو مةو دَلسوزانةى ثةروةردة كارَييان نةكردووة  بةَلام ثَيويستة باشرت بكرَى بؤ مةوةى بتوانني 

بري و باوةِر و بـة هَيـجى نةتـةوةيى و نيشـتمانيى بـؤ ماينـدةى نةتةوةكـةمان دروسـت بكـةين           نةوةيةكى بة 
ناوضةى مَيمة كةوتووتة مةودرَيكى فوطرافى عةلةساس كة مةوة بة هةزاران يان دةتـوانن بَلـَين بـة سـةدان     

هةَلسـوكةوت يـان بـة    ساَلة دوذمنانى مَيمة هةوَلييان داوة زياتر ثةروةردةييان تةركيج بكـرَى بـؤ مـةوةى بـة     
خوو رةوشت و ثةروةردة بكرَين بة مَيذوويةكى رةشى زوَلي و زورى كةوا تاكى كؤمـةَلطاى مَيمـة هةسـت بـة     
بوونى خؤى نةكاتن وةكو سةركردةيةكى مايندة بـؤ نةتةوةكـةى خـؤى دروسـت نـةبَينت  بؤيـة مـن تةدـدير         

رووى ثَيويسـتى فَيـر كـردن و بـة تايبـةتى       دةكةم بؤ مـةوةى كـة مامؤسـتا بـةرَيجةكامنان لـة رووى ذيـان  لـة       
مامؤسـتايانى ســةرةتايى ماسـتيان لــة ماســتى مامؤسـتاى زانكــو نـجمرت نــةبَى  ضــونكة سـةركردةى ماينــدة لــة      
ــت  بــةَلام لــة دوتاخبانــة زيــاتر ضــاوى       دوتاخبانــةوة دروســت دةبــَينت  راســتة لــة خَيجانــدا ثــةروةردة دةكرَي

سةرةتا ثَيويستة مامؤستايان ماستى بذَيوى ذيانيان بةرز بكرَى بؤ مةوةى  هةَلدةهَينرَى  بؤية من داوا دةكةم
ضاويان لة هيض شتَيك نةبَيت  اليةكى تر طرنطة مةوةى كة مَيمة لة سةر مةساسـَيكى زانسـتى و بةرنامـة بـؤ     

سـةر   دارَيذراو وةكو بةرَيج وةزيرى ثةروةردة طوتى ساَلانة كونطرة دةبةسنت بـؤ مـةوةى باشـرت ديراسـةى لـة     
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طــري و طرفــت و هــةنطاوةكان بكــةين  مةمــة زؤر طرنطــة بــؤ مــةوةى بتــوانني هــةم لــة رووى مةنهةفــةوة كــة  
هةظاَلان باسيان كرد و هةم لة سةر ماستى ثةروةردةيى بؤ طري و طرفتةكان بة تايبةتى دوتاخبانةكان من بـة  

ة ماَلى دووةم بة شَيوازَيك بَيـت كـةوا   تةدديرةوة دةبيني ثَيويستة دوتاخبانة زؤر بايةخى ثَى بدرَى و بكرَيت
دوتابى بة تايبةتى سةرةتايى هةست بةوة بكاتن كةوا شوينَيكى رَيك و ثَيك و باشي هةية تَييدا دامبةزرَيت  
مامؤســتا دَلسوزةكانيشــمان كــة زيــاتر طرنطــى بــة مــةركى ســةر شــانى خؤيــان بــدةن لــة بــةر مــةوةى وةكــو      

روستكةرى مايندةى نةتةوةكةمانن  باسى تةدةخوالتى حيجبـى كـرا  مـن    ثَيشمةرطةيةكى مازا بونيانتنةر و د
بة تةدديرةوة دةَلَيي مةوا باطراوةندَيكى لةمذَينة هةية  ثَيش راثةرين و من مةوانةى كة هةست ثـَى دةكـةم   
لة دؤناغةكانى حةفتايةكانةوة زياتر بة هاتنى دةستةَلاتى بةعس بة تايبةتيش لة ثـاش نةكسـةى شوِرةشـى    

ــةي ــتةمى          م ــَيوازى سيس ــوكةوت و ش ــَيوازى هةَلس ــةر ش ــة س ــك ل ــووم طؤِرانَي ــابى ب ــن دوت ــةى م ــةو كات لول  م
ثةروةردةيى كرا و زياتر بة رَيرةوى نةتةوةيى و نيشتمانيى و زياتر بةرةو شَيوازَيكة بريو باوةرَيك كةوا لـة  

ة داوا دةكـةم بـا هـةموومان    روانطةى  سياسةت و لة روانطةى زياتر مةنهةفى بةعس دابدرَيت  بؤية من لَير
هةوَل دةين  هةمومان بامسان كرد كة مةو زاهريةية نةهَيَلني دوور خبةنةوة بـا بِريـار بـدةين لـة دةسـتةَلاتى      
وةزير كة مةودرَيكى سياسيية و هةر خؤيةتى و لة هةموو ليستَيك دا وةزير دةست نيشان بكـاتن  بـةَلام بـا    

ن هــيض بةرَيوةبــةرَيك  هــيض بةرثرســَيك لــة ســةر مةساســى حجبــى   بــَين لــة خــوار وةزارةتــةوة بِريــار بــدةي 
دانةمةزرَيت و لة سةر مةساسى كةفامةت  توانايى  دَلسوزى ثاكى و بتوانن بؤ مةوةى مايندةيةكى بـة هَيـج و   
وشيار و دَلسؤز بـؤ نةتةوةكـةمان دروسـت بكـةين  بابةتـةكان طـوتران نامـةوَى تـةمخري كـةم لـة بـةر مـةوةى             

كراينة  بابةتى ناوضةى دهؤ  كة زؤر طرنطة بابةتى دووةم بوو  بة راستى مـن نامـةوَى زؤر    زؤربةيان باس
تةفصيل بدةم لة بةر مةوةى مةو دسةى كة مةمِرؤ مَيمة نةتوانني ضارةسةرى ثارَيجطةية  بكةين  برادةران 

ةَلكانَيكى زؤرمان هةية هةندَيك ثَيشنياريان لة بابةت كردن  ثَيشنيارَيك دةكةم هةرضةندة تةمخرية مَيمة خ
سوودمةند بووينة لة كوردستان  مةمة حةملةيةكى نيشتمانيى نةتةوةيى دةوَيـنت  ثَيشـنيار دةكـةم هـةموو     
خاوةن سوودمةندةكانى كوردستان هةَلمةتَيكى طةورة بكةن بؤ مـةوةى شـوَين بـؤ مـاوارة خوشةويسـتةكامنان      

لــة ســةر مــاَل و حــاَلى خؤيــان مــةمِرؤ خةلــةلَيك هةيــة كــة لَييــان دــةوماوة  بــراى مَيمــةن  دةربــةدةر بوينــة 
هاتوونةتة ناو دوتاخبانـة بـة تايبـةتى لـة سـنوورى ثارَيجطـةى دهـؤ  كـةوا هـةن خـةَلكى ثارَيجطـةى دهـؤ              
دوتابيامنــان مــةحروم بووينــة و هــةم مــةوانيش دوتابينــة و لــة شــوَينى بــاب و باثريانيــان لــة ذَيــر دةســتى    

ةم ماوارة بووينة  بؤية من داوا دةكـةم كـة مـن يـان وةكـو بَلـَين مؤردوطاكانيـان        دِرةندةترين رَيكخراوى سةرد
شوَينى تايبةتيان بة ثةلة بؤ دروست بكرَى و هاوكـار بـن كـة بـة راسـتى بـة ثَيـى مـةوةى تةدـدير دةكـةين            
ــة       ــات ثــَى كرابايــة دوتابيــةكامنان بــةو شــَيوةية ل ــة رووى ميمكاني حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان مةطــةر ل
ديراسةتدا دوا بكةون داوا دةكةم لة بةرَيج وةزيرى ثةروةردة و هةم لة سةرؤكايةتى هةرَيي لة سةروكايةتى 
ثةرلةمان كةوا بتوانني حةملةيةكى نيشتمانيى بكةين لة هةموو مةو كةسانةى كة توانايـان هةيـة هاوكـارى    

منـيش دةمـةوَى باسـَيكى بكـةم  بـة      بكةن لةو بابةتةى  بابةتى تر دوتاخبانة مةهلييةكان كـة زؤر بـاس كـرا    
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راستى دوتاخبانةى مةهلى شـتَيكى سـةردةميانةية و لـة سـةر هـةموو ماسـتى دونيـادا هةيـة  بـةَلام لـة رووى           
طرنطى و زياتر ميهتيمام دان بة مةنهةفى ديراسى كة دةتوامن بَلَيي فةردى زؤرة و نةتيجةكةشى مةوةية كة 

دةردةضينت  بؤية من داوا دةكـةم كـة    12ي انى بة تايبةتى لة ثوَلى زؤربةى دوتابيةكامنان لة نةتيجةى ميمت
بةرَيج وةزيرى ثةروةردة و هةموو هةظاَلانى كة لة بةشةكانى موختةس  زياتر ديراسةت و زةغـت بكـةن بـؤ    
مــةوةى مــةو بابةتــة طرنطــى ثــَى بــدرَيت و مــةم ماســتةش بــةرز بكرَيتــةوة و لــة اليــةكى تــريش نةتيجــةى     

   هةظاَلان باسيان كرد مـن داوا دةكـةم شـةرت نييـة هـةمووى مةوانـةى دؤنـاغى        12و ثوَلى  9ى دوتابيانى ثوَل
سَييةم مـةوةى لـة دةرسـَيك مايتـةوة مةطـةر مـةفالَيكى تَيـدا هـةبَيت ضارةسـةرى بكـات زؤر شـتَيكى ضـاكة              

ــة راســتى         ــةوة ب ــة دةلَين ــة وان ــتايانى ك ــةوةى مامؤس ــا كردن ــوون  في ــةن زؤر ب ــةكان تةدريب ــةوةش بابةت م
زاهريةيةكة دروست بووة  حةدى خؤيةتى كة مامؤستا وانة دةَلَيتةوة  بـةَلام بـة راى مـن فيـا بكرَينـةوة لـة       
دوتاخبانــةكان كــةوا لــة بــةر مــةوةى تةمســريات لــة ســةر نةفســيةتى دوتــابى و شــَيوازةكانى دةبــَينت  نــازامن    

زانكـؤى ثـةروةردةيش بكرَيتـةوة بـؤ     دةطوجنَى يان نـة مةطـةر بكـرَى ضـؤن مَيمـة زانكـؤى ثجيشـكيمان هةيـة         
مةوةى بتوانني باشرت مةنهةفى ثةروةردةيى  مايندةيى و نةتةوةيى ديارى دةكاتن  مةوة زؤر طرنطة  بة رَيج 
و تةدديرةوة  مامادة بوونى سوثاسى خؤيان دةكةم و شاندَى ياوةريان دةكةم لة طـةَل و مَيـوةى خوشةويسـت    

 و  زؤر سوثاس. 
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم د

 زؤر سوثاس  كا  ساالر دمود فةرموو. 
 : بةرَيج ساالر دمود

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان.
سـاَلمان لـة    22بةرَيجان مةندامانى ثةرلةمان  بة خَيرهاتنى فةنابى وةزير و وةفدة ياوةرةكةى مةكةم مَيمـة  

سـاَلى تـر مَيمـة     22ن تَيثةِراند  بةو  ميكـانيجم بـة   بوونى وةزارةتى ثةروةردة و حكومةتى هةرَيمى كوردستا
ناتوانني بَلَيني سيستةمى ثةروةردة و مةم وةزارةتة بتوانَى ببَيتة بنةماية  و طؤرانكاِرييةكى فةوهةرى لة 
كومةَلطاى مَيمةدا بةرثا بكات  دةليلةن بؤ مةم دسةيةم مةبةستي مةوةية بَلَيي هةندَيك لة وةَلاتان كة تـةواو  

 48رخان و سةرخانيان دامةروخَى وةكو وَلـاتَيكى وة  مـةَلمانيا لـة دواى حـةربى عالـةمى دووةم لـة سـاَلى        ذَي
  تةماشاى بكةين مةبَيتة يةكَيك لة وةَلاتة طةورةكان لة سةر ماسـتى ثَيشـة سـازى  مـابوورى و زؤر     90ةوة بؤ 

نى ثةرلـةمانى مـةَلمانيا و وةزارةتـى    بوارى تر بةر لة دوو سـاَل لـة طـةَل وةزيـرى ثَيشـووى ثـةروةردة سـةردا       
خارفى مةَلمانيامان كرد ثرسيارمان لـةوة بـوو ضـؤن مـةَلمانيا لـةو فةترةيـة بـؤ مـةم دؤناغـة طةيشـتة مـةم            
ماستة؟ وتى ثةروةردة بؤ بنـةماى طةشـة كردنـى مَيمـة و ثـةروةردةى مـةدةنى باشـرتين يارمةتيـدةرمان بـؤ          

ؤسايد و كاولكاريية بطاتة مةو مةَلمانياية مَيستا لة ماستى ملمالنـَى  مةَلمانيا لة دواى مةو هةموو برين و فين
هةرة وَلاتة ثَيشكةتووةكانى دونيايـة  بؤيـة بـؤ مَيمـة طرنطـة لَيـرةوة لـة طـةَل مـةم تيمـة بـةرَيجة كـة مَيسـتا              

تــوانني ســاَلى تــر كــة ماوِرمــان دايــة بَلــَيني بــةَلَى مَيمــة دة 22ميــوانن لــة ثةرلــةمانى كوردســتان كــار بكــةين 
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ثةروةردة بكةينة بنةما و هةرَيمةكةمان هةالتى مةوةى تَيداية بـة راسـتى طةشـة كـردن بـة خؤيـةوة بينـى         
مةوةى لة سةر مَيمةية لة ثةرلةمانى كوردستان مةو طرفتانـةى وةزيـرى ثـةروةردة ثَيشكةشـى كـردن ببَيتـة       

رى ثـةروةردة ميهتيمـامَيكى زؤر   هةطبةى كار كردمنان لة نـاو بودفـةى طشـتى هـةرَيمى كوردسـتاندا سـَيكتة      
زيــاترى ثــَى بــدرَى و مــن رام وايــة لــة كوردســتانةوة ثةرلــةمانى كوردســتان لــة دةورة تةشــريريةكةى خــؤى  
تةدسريى نةكردووة واتة مَيسـتا كـة ثـةروةردة لـة كوردسـتاندا و وةزارةتـى ثـةروةردة فراغـى ياسـايى نييـة            

كردنـى ياسـاكان هةيـة  دةبـوو خـودى وةزيـرى ثـةروةردة         ضونكة ياساكان دةركراون و طرفت لة فَى بة فَى
ــةر         ــة س ــةوةى مةكةوَيت ــتييةكانى م ــةوة و ثَيداويس ــرت روون بكات ــةى دا باش ــاو راثؤرتةك ــة ن ــة ل ــةو طرفتان م
ثةرلةمانى كوردستان وردتر خبستايةتة روو كة من سةر لة بةر دةست خؤشـى لـة راثؤرتةكـةى مةكـةم  كـار      

كة لة اليةن مةجنومةنى وةزيرانةوة دةرضـووة تايبـةت بـة دةسـتةى      2013اَلى س 3كردن بة ثةيرةوى ذمارةى 
ــة         ــك ك ــى ميكانيجمَي ــة ثَي ــة ب ــى بةرَيوةبةرةكان ــارى كردن ــى دي ــةوةدا مةبةســت لَي ــةهرةداران ل ضــاودَيرى ب
ثةرلةمانتاران طلةييان كرد هيوادارين وةزارةتى ثةروةردة كار بةو ثـةيِرةوة بكـات بـؤ مـةوةى مـةو طرفتـةى       

ياساى مةجنومةنى طشـتى راذة لـة هـةرَيمى كوردسـتان تايبـةت       2011ساَلى  7مَينَيت  بة ثَيى ياساى ذمارةى نة
بة دامةزراندن  مةو ثَيوةرانةى تايبةتن  ثةيوةسنت بة دامةزراندن و دامةزرادنةوة واتة طةِرانةوة  وةزارةتى 

اوكاريان مةبني بة فؤرَيك كة مةجنومةنة ثةروةردة كارى لة سةر بكات و مَيمةش لة ثةرلةمانى كوردستان ه
خؤفَييةكان و كارطَيِريةكان و ناوضة و دةظةرةكان لة سةر بنةماية  هاوكار بني  كة لة طةَل بة دى هَينانى 
هاوسةنطى نَيوان ثارَيجطاكاندا ناكؤ  نةبَى بة ثَيـى هـةمان ياسـا بةخشـينى نازنـاوى زانسـتى بـؤ هـةَلطرانى         

كتؤرا لة وةزارةتى ثةروةردة وة  دامةزراوةية  لـة دةرةوةى دامةزانـدنى خوَينـدنى    بِروانامةى ماستةر و د
باَلا كـة خجمـةت مةكـةن  و لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان مامـاذةى زؤر ثـَى كـرا بـةو طرفتانـة و مـةو كَيشـانة و              

ةت زؤر ضةندين طرفتى لةو بابةتة هاتؤتة الى مَيمة  خودى فةنابى وةزير  خودى ستافى مةجنومةنى وةزار
طرنطة داكؤكى لةوة بكةن مةوانةى هةَلطرى بِروانامةى ماستةر و دكتؤران هةَل نةدةن بضنة دامةزراوةيةكى 
تر  مةوةى ثةيوةندى بة دابني كردنى ميمتيازةتةكانيان لةوة هةية بؤ هاوشَيوةكانيان لـة وةزارةتـةكانى تـر    

زيرة كة ثسثورى هةية لة طـةَل مـةوانى تـر لـة     بة تايبةت وةزارةتى خويندنى باَلا  مةركى خودى فةنابى وة
رووى بِروانامةوة مةم مةسةلة بة هةند وةربطرَى بؤ مةوةى لة مايندةى نيجيـك دا لـة سـةر مـةو ثَلانـةى كـة       

سـاَلى داهـاتوو بكـةين ببيـنني لَيشـاوى بروانامـة باَلاكـان روو لـة          10ساَلى داهاتوو بكةين يـان   22مَيمة باسى 
ةردة و سَيكتةرةكانى ثةروةردة بَيـت نـة  لـة وَى هـةَلبَين  بـةرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان         وةرزارةتةكانى ثةرو

بةرَيجان مةنـدامانى ثةرلـةمان لـة نـاو سيسـتةمى ثـةروةردة و ثرؤطرامـةكانى خوَيندنـدا مةسـةلةيةكى زؤر          
وةزارةت   فةوهةرى هةية  كاتى مةوى هاتووة بة وردى ماماذةى ثَى بكرَى و دةرفةتيشة خبرَيتة بـةر دةسـت  

حورمةت طرتنى ماينةكان لة ناو سيستةمى ثةروةردة وة  بةشَيك لة بـةدى هَينـانى دادثـةروةرى لـة بـري و      
ــة بــة تةدــديرةوة شــؤَينى       ــاينى ثــريؤزى ميســالم  فكــرى ســايدى مــةم موفتةمرةي بــاوةرى فياوازةكانــدا  م

بـري و باوةِرةكـانى تـريش حةدـة      شايستةى خؤى لة سيستةمى ثةروةردة كراوةتـةوة  بـةَلام مـاين و مـاينجا و    
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شوَينى شايستةى خؤيان بدرَيتَى  بينا كردنى مرؤظى كوردستانى و طوجناندنى لة طةَل ثـةروةردةى مـةدةنى   
و تةمنينةى بةشةرى و مرؤيى مةمة يةكَيكة لة توثى مةو ثرسانةى كة هةميشة يةكَيكة لة شوَين ميرجـابى  

ثـــةروةردة و تةمنيـــة  كـــة ســـةيرى سيســـتةمةكان و ســـةيرى  رَيكخراوةكـــانى نَيـــو دةوَلـــةتى تايبـــةت بـــة  
ثرؤطرامةكان و فةلسةفةى خويندنى مَيمة مةكةن مةطةر مةم بنةمايانة شؤِر ببَيتةوة مةوا مايندةى مَيمة بة 
نةزةرى ميرتبارتر وةرمةطرن  خاَلى فةوهةرى مةيبةستمةوة بة ثرسى دامةزراندنةوة  هاندانى كارى هـةرة  

ةزراوةكانى وةزارةت بؤ مةوةى رةنطدانةوةى لة سةر كؤى كؤمةَل دا هـةبَى  رةنطدانـةوة بـة    وةزير لة ناو دام
سةر سياسةتةوة هةبَيت لة كوردستاندا  ثَيكةوة كار كردن و بة مـةبادمى يـة  رَيـجى  كـارى هـةرة وةزيـر و       

نــة لــة بــةر مــةم خاَلــة لــة ناويشــةوة مةســةلةى كــارى خؤبةخشــى مــةمِرؤ لــة كوردســتاندا دةبيــنني بــؤ منوو
بةرةكانى شةر كؤمةَلَيك خـةَلك بـؤ ثشـتيوانى بـة خؤبةخشـى رؤيشـتوون خـاوةنى بِروانامـةن و دةرضـووى          
زانكؤ ثةميانطاكانن و لة ناو رَيكخراوةكانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى ضـةندين طروثـى كـارى خؤبةخشـى دروسـت        

نــة يـةكَيك لــة ثَيوةرةكـان بــؤ   بـووة بــؤ هاوكـارى كردنــى ماوارةكـان و كــؤ كردنـةوى كومــة  ...   مةمانـة بب     
دامةزرانــدن لــة ماينــدةدا  لــةناو دامودةزطاكــانى دةوَلــةت  هةنــدَيك كَيشــةى ثــؤليس و ثَيشــمةرطة هةيــة لــة  
بةرةكانى فةنطةوة كة خوَيندكارن  هيوادارين وةزيرى بةِرَيجى ثةروةردة مةم مةسةلة بة هةند وةربطرَيت  

ــا هــةبَي بــؤ    مــةم طرفتانــة ماراســتةى ليذنــةى ثــةروةردة و   ثةرلــةمانتارانيش كــراوة  بةرنامــةى فــديتان ب
طَيِرانةوةى بيناكانى سةر بة وةزارةتى ثةروةردة  مةوةى الى حـجب بـوو باسـكرا  هةنـدَي بيناتـان هةيـة الى       
دامودةزطاكانى ترى دةوَلةتة  بؤ منوونـة لـة دـةزاى كـةالر سـَي بينـاى وةزارةتـى ثـةروةردة لـةالى وةزارةتـى           

اَلية  مةطةر مةو بينايانة بطَيِردرَيتـةوة  بـة دَلنياييـةو ثَيتـان دةَلـَيني بـؤ منوونـة لـة دةزايـةكى          خوَيندنى با
طةورةى وةكو كةالر خوَيندنى سَي دةوامـى نـامَييَن  هـةروةها مـةو دةزايـة ثَيويسـتى بةوةيـة ثةروةردةكـةى         

ــةو بؤضــوونا     ــاوا  ثشــتطريى هــةموو م ـــة دوو بةشــةوة  رؤذهــةاَلت و رؤذم ــة خــيال    بكرَيت نة دةكــةين كــة ل
وةزارةتةكةى فةنابى وةزيرةوة سةبارةت بة ثارَيجطاى دهـؤ  مامـاذةى ثَيكـرا  مـن دةمـةوَى لَيـرة دسـةية         
بكـةم ســةبارةت بــة ثارَيجطــاى دهــؤ   لــة خـو  ثَيشــوودا ضــةندفارَيك وةفــدى ثةرلــةمان ِرؤيشــتينة مــةوَى   

حكومةت بؤ ثَيويستيية طشتييةكانى ثارَيجطاى دهـؤ  و  خةَلكى فيافيامان دةبينى  لة ِرووى ماوةِردانةوةى 
دةزاى زاخؤ ماماذةيان بةوة دةكرد  كة سـلَيمانى وةكـو ثايتـةخت تةماشـا دةكرَيـت  هـةولَير وة  ثايتـةخت        
تةماشا دةكرَي  بةاَلم دهؤ  وةكو شارَيك يـان وةكـو ثارَيجطـا تةماشـا دةكـرَي  واتـة خؤيـان بـة دةرةفـة سـَي           

ارين لــة خــيال  مــةم مي نةتــةى ِرووى كردووةتــة مــةم دةظــةرة بتوانــدرَيت لــة هــةموو    مةبيننــةوة  هيــواد
ماستةكاندا تةعويجى فدى مةو ثارَيجطا فوانة بكرَيــتةوة  مؤَلـةتى بـَي مووضـة بـدرَيت بـة فةرمانبـةران و        

جمةتـة هةيـة    مامؤستايانى سةر بة وةزارةتى ثةروةردة  لةكاتَيكدا لة هةندَي شوَين و ماستدا زيادةى مـةو خ 
(ى دةرةكى لة دةزاى ثشتدةرو بَيتوَين داوا دةكةن ميمتي انـةكانيان لـة   12خوَيندكارى دؤناغى ) 300نجيكةى 

شوَينى خؤيان لـة رانيـة مـةجنام بـدرَي  ضـونكة لـة سـااَلنى رابـردوو لـةوَى كردوويانـة  مَيسـتا بـارطرانى بـؤ              
ن هــةموو مةوانــة ببَيتــة تَيشــووى كــارى فــدى دروســت كــردوون  كؤمــةَلَيك طرفتــى وردتــر هةيــة  هيــوداري 
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وةزارةتى ثةروةردة  وةزيرى ثةروةردة دَلنياين دةتوانَي سةركةوتوو بَي  مةطةر بةجمؤرة تا دوا دؤناغـةكانى  
كــاركردنى وةزارةتــى ثــةروةردة دةســتى لةطــةَل ثةرلــةمانتاران هــةبَي  مةمــة ِراســتة وة  دةســت ثَيشــخةرى  

كوردســتان  بــةاَلم مــةم هــةموو خااَلنــة خراوةتــة بةردةســتى  بةرثرســياريةتى بكةوَيتــة بــةردةم ثةرلــةمانى 
 طةورةترى دةخاتة مةستؤ  سوثاس.

 نكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:ميبةِرَيج د. فر ر ابراهيي مَي

 فةرموو كا  سةركةوت.
 بةِرَيج سةركةوت سةرحةد خلي ة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وةزيـر و وةفـدى يـاوةرى دةكـةين  ثرؤطرامـةكانى خوَينـدن و ضـاث كردنيــان         بـةخَيرهاتنى بـةِرَيج فـةنابى   

خةرفيةكى زؤرى بردووة لة رابردوودا  طلةييةكى زؤر بووة لةسةر بةفريٍِؤدانى ثـارة  بـةهؤى كـةم و كـوِرى     
كـرَي؟   زمانةوانى  ناتةواوى زيادو كةم  مايا توانراوة لة رابردوودا مةمة كة هةبووة لة داهاتوودا ضارةسـةر ب 

ــذةى         ــةو ِرَي ــدةكان  م ــة طون ــةكان ل ــى دوتاخبان ــة دةمــج كردن ــة ب ــى ثــةروةردة هةي ــارَيكى وةزارةت ــارة بِري دي
( دوتـابى كـةمرت نـةبَي  مـةو ِرَيذةيـة زؤرة بـؤ دوتابيـان  بةشـَيكى زؤرى         15خوَيندكاران دةبَيت دوتابيان لة )

دوتابيانـةش كـة هـاتوون تـا مَيسـتا كرَيـى       بؤتة هؤى مةوةى طوندةكان ضؤَل بن هاتوونةتة خـوارَى يـان مـةو    
هاتوضــؤكانيان بــؤ ســةرف نــةكراوة  داواكــارم لــة وةزارةت ضــاو خشــانةوةية  بــة ِرَيــذةى دوتابيانــدا بكــات    
لةبةرمــةوةى بةشــَيكى دوتابيــان كــة دَينــة خــوارةوة طونــدةكان ضــؤَل دةبــن  كول ةيــةكى زؤريــش دراوة بــة   

ندا هةيـة مَيسـتا بـة ضـؤَلى ماوةتـةوة  ديـارة كَيشـةى ماوارةكـان لـة          خوَيندنطاو دوتاخبانةى كة لـة سـنوورةكا  
راثؤرتةكةدا باسكرا  هةرضةندة كة باسكراوة وابجامن بِرَيك ثـارة لةاليـةن حكومـةتى ناوةنـدى و حكومـةتى      
ــات بــؤ            ــاش تــة ني بك ــةروةردة بودفةيــةكى ب ــى ث ــان  داوادةكــةم وةزارةت ــاتووة بــؤ ثارَيجطاك ــى ه عرياد

بــؤ مةبةســتى مــيش و كارةكــانى خوَينــدنكاران و دوتابيــان  ثَيداويســتييةكانى دوتابيــان لــة    وةزارةتةكــةى  
سنوورةكانى خؤيان  لة هةموو دةزاو ناحيةكاندا ِرَيذةيةكى بةرضاو هةية ماوارةن لة سنوورةكاندا  لة بوارى 

د ثَيويســت دةكــات مامؤســتاياندا ديــارة طواســتنةوةى مامؤســتايان هةرضــةند باســكرا  بــةِرَيجان باســيان كــر   
ضاوخشاندنةوةية  بكرَي  بؤمةوةى زؤربـةى زؤرى مامؤسـتايان بةشـَيكى دوور لـة شـوَينى نيشـتةفَيبوونى       

ــة   ــاد ل ــان زي ــت         8خؤي ــةو كَيشــانة بكرَي ــات ضارةســةرى م ــوون  ثَيويســت دةك ــةو ســنوورانة ب ــَي ل ســاَل دةب
ــَيكى زؤرى داوا     ــةكان بةش ــةزاو ناحي ــةروةردةكانى د ــةرى  ث ــة    بةِرَيوةب ــدرَيت ب ــة ب ــةو المةركةزي ــةن م دةك

بةِرَيوةبــةرى ثــةروةردة  دةســت كــراوة بــن زيــاتر نــة  بطةِرَينــةوة بــؤ رؤتينــات  بــؤ مةرفــة طشــتيةكان       
داوادةكــةين لــة وةزارةت كــار ماســانى بكــات بــؤ ضارةســةركردنى مــةو كَيشــانةيان  لةســةر موشــري ةكانيش     

دةَلَيـت بـة كارةكـانى خؤيـان هةَلناسـنت  داواكـارين لـة         داوايةكى زؤرى بةشَيكى ثةروةردةكان وةكو ثَيويسـت 
ــري ةكان           ــوونى موش ــردن و بةدواداض ــاودَيرى ك ــؤ ض ــةبَي ب ــةن وةزارةت ه ــة  لةالي ــر ليذنةي ــةِرَيج وةزي ب
ليذنةيــةكيان بــؤ دابــيَن  طرينطــى بــدرَيت بــة خــوو  ِراهَينــان بــؤ هؤشــياركردنةوةى ماســتى مامؤســتايان و   
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دةدةرةكان لـة سـنوورةكانى خؤيـان  بـةِرَيجان ديـارة شـَيوازى بةكرَيـدانى فرؤشـطاكان         بةِرَيوةبةرةكانى و ياري
( مليؤن دينار  كة مةمةش ثارةكـةى خوَينـدنكاران   30خراثة  زؤرفار نرخى بة كردار طةيشتووةتة زياد لة )

فطـة  دةيدات  ضونكة نرخـى خوَينـدن و شـتومةكةكانى زؤر زيـاد كـردووةو بـة بيـانووى كرَيـى زؤر  مةمـة          
لةوةى كوالَيتى خواردنةكان خراثة  بؤية طرينطة وةزارةت ميكانيجمَيكى طوجناو بدؤزَيتةوة بؤ بـة كرَيـدانى   
فرؤشــطاكان  ضــونكة ثةيوةنــدى بــة تةندروســتى مــابوورى خوَيندكارانــةوة هةيــة  ديــارة بــةِرَيجان بةطشــتى   

كبري و  ناظمو مامؤستا عبدالرمحن و  باسيان كرد من ثشتيواني لة ِراي زؤريان دةكةم بةتايبةت كا  طؤران
   زؤر سوثاسيان دةكةم.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي ميمَينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 مَيستا ية  بةِرَيج ماوة  بةِرَيج حافى كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كنران جني الدين )حافى كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةريَ و طرينط  يةكةم: داوادةكـةم مـةو بابةتانـةى كـة بـةِرَيج وةزيـر مامـاذةى         بةِرَيجان ضةند خاَلَيكى زؤر
ــةمان            ــدام ثةرل ــو مةن ــة وةك ــةال بوواي ــخةيةكمان ل ــةكي نوس ــت ي ــةر بكرَي ــان  مةط ــة بينيم ــة شاش ــداوة ل ثَي
لةبةردةستمان بوواية  بؤمةوةى لة نجيكةوة موتابةعةى فَيبةفَي كردنى مةو ثالن و مـةو هةطاوانـة بكـةين    

ة لةو ثالنةية كة منايشى كرد بوو لةالمان بَي  ثَيش مةوةى بِرؤن  دووةم: داوادةكةم لة بـةِرَيج وةزيـر يـان    ك
هةر كةسَيك كة ثةيوةندة بةو بابةتةوة سةردانى مةو دوتاخبانة بكةن  كة لة دةرةوةى دةشتى هةولَيرى ثَي 

بـؤ ثاككردنــةوةى دوتاخبانـةكان  تةحــةدا   %(ى فةراشــَيكى تَيـدا نييــة  80دةوترَيـت  هـيض دوتاخبانةيــة  لـة )   
دةكةم هةرية  لة مَيمة بِرؤينة ناو دوتاخبانةيـة  و بَيينـة دةرةوة وة  مـةوة وايـة ضـووبيتة نـاو صـناعة         
سةيارةمان ثا  كردبَي بجانة ضيمان لَي دَيـت  من بةش بة حاَلى خؤم مناَلى خؤم دةركردووة لة دوتاخبانـة   

  وتوومة بة مةكتةبةكة  بة مودير دةَلـَيي بـؤ فةراشـتان نييـة  دةَلَيـت لةطـةَل        لةبةرمةوة تووشى رةبؤ بووة
( 2موديرى ثةروةردةى دةشتى هةولَير دسة بكة  لةطةَل ثةروةردةى دةشتى هةولَير دسـةم كـردووة دةَلَيـت )   

ى دامـاوى  ساَليش دةبَي ية  نةفةرمان بؤ تةعني نةكراوة  لة حاَلةتَيك مةطةر تـةعينيش بكرَيـت  فةراشـَيك   
ميختيارى بة تةمةن ية  مةكتةب ضؤن ثا  بكاتةوة  داوادةكةم لة بةِرَيج وةزير خؤى سةردانى مةكتةبَيك 
بكات  مةو مةكتةبةى كة بةِرَيج كا  نَيضريظان سةرؤ  وةزيران كة خؤى مي تتاحى مةو مةكتةبةى كرد  كة 

منوونة مةيَلَيي بضَيت بجانى مـةو مةكتةبـة   مةكتةبَيكى منوونةيي بوو هةركةسَيك بضَيت سةردانى بكات  بؤ 
لة ض ماستَيكداية  لةبةر تـؤزو خـؤَل و زبـَل ناتوانيـت بضـَيتة ذوورةوة  بابـةتَيكى تـر كـة مـن وةكـو ثرسـيار            
دةيَلَيي ض ماليةتَيك ثَيشنياردةكات فةنابى وةزير بةوةى دةست تَيوةردانى حجبى نةمَينَيت؟ هـةموو طلـةيي   

هيض ماليـةتَيك هـةتا مـةم سـاتةوة ثَيشـنيار نـةكراوة بـؤ نةهَيشـتنى بـة حجبـى كردنـى            لةوة دةكرَيت  بةاَلم 
موديرى دوتاخبانةكان  ثرسيارَيكى تر دةربارةى مةوةى مَيمة هةموومان دةزانني هةتا ثَينجى ميبتـدامى يـان   

بـةاَلم لـة    ثَينجى سةرةتايي ثةروةردة نيية بةو مةعناية  يةعنى لـة ثَينجـى سـةرةتايي بـؤ خـوارةوة هةيـة       
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سةرةوة لة شةشى ميبتداميةوة شتَيك نيية ناوى ثةروةردة بَي  هةمووى تةعليمة  ضؤن تةعليي عا  هةيـة   
بة ِرةمى من ناوى وةزارةتةكة بطؤِرَيت بةوةى كة تـةعليمى بنـةِرةتى بـَي باشـرتة لـةوةى كـة ثـةروةردة بـَي          

ةى مـاينى ميشـارةت ثـَي نادرَيـت  زةعـي رتين      ضونكة هيض ثةروةرة نةماوة  بة دةليلى مةوةى يـة  ثـةروةرد  
وانة خةَلكيش دينى زةعيحم دةبَي  مةسئول دينى زةعيحم دةبَي  مودير دينى زةعيحم دةبَي  لةبةرمةوةى لـة  
بنةِرةتةوة دين نةما لة مةكتةبةكة بة هةموو دينةكانـةوة  هـيض مامـاذةى ثـَي نادرَيـت  مـن تـةماننا دةكـةم         

نــةوَى ضارةســةر بكــرَي دةبــَي دةرســى ديــن بطةِرَيتــةوة بةاليــةنى كــةم ببَيتــة   دةســتَيك نــةبَي و  مةطــةر مبا
دةرسَيكى مةساسى  طرينطى ثَي بدرَيت  من لةطةَل وةزيرى ثَيشووتر داوام كرد ومت بؤضى خةرجيى شةريرة 
ــيض     ــةن  يــــةعنى هــ ــةوان داواى ناكــ ــةروةردةكان مــ ــة ثــ ــةوةى بةِرَيوةبةرايةتيــ ــتا  لةبةرمــ ــة مامؤســ نابنــ

بةرايةتيية  داواى مامؤستاى ماينى ناكات  بؤية هةرضى خةرجيى شةريرةية ماوةتـةوة  خـاَلَيكى تـر    بةِرَيوة
( دةديقـة  45( دةديقـة  ) 40دةرسي حيسة  مةو مامؤستايانةى حيسة دةَلَينةو ية  دةرسَيك  ية  سةعاتَيك )

 4( هـةزار دينـار  بةِراسـتى    4ة )زياتر مةو مامؤستاية لة سةفَيك دةمَينَيتةوة دةرس مةَلَيتـةوة  مَيسـتا بووةتـ   
( 5هةزار دينار بؤ مامؤسـتاية  مةطـةر بـةراوردى بكـةى لةطـةَل فةحسـى يـة  دكتـؤر  فةحسـى دكتؤرَيـك )          

( هةزار دينار 4( دةدة دةرس دةَلَيتةوة )45(  )40هةزار دينار وةردةطرَيت  مامؤستاية  ) 25دةدة ناخايةنَيت 
كـردووة مةطـةر مبانـةوَي مامؤسـتا تةشـجيَ بـَي  هيـوادارم فـةنابى         وةردةطرَيت  يةعنى مةوة تةمسريى زؤر 

وةزير خةمى لَي خبواو زياد بكرَيت  مةعاشى مامؤستا تا مَيستا كة بةِراستى لـةو ماسـتةدا نييـة  كـا  سـاالر      
ميشارةتى بة شتَيكى زؤر فوان دا هةموو واَلتان مةطةر ثَيشةكةوتوو بَينت بةهؤى ثةروةردةوة ثَيشكةوتووة  
ثةروةردةش ثَيش ناكةوَيت تا مستةواى مةعيشى مامؤستا باش نةبَي  ثؤ  شةش كـة مَيسـتاكة لـةم سـاَلةوة     
دةبَيتــة سيســتةمى هةَلبــذاردن  سيســتةمى هةَلبــذاردن مــن ضــوومة نــاو هةنــدَي تةلةبــة دةســتيان كــرد بــة  

ذاردن  بؤ؟ لةبةرمةوةى لةناو ثَيكةنني و ضةَلة ِرَيجان  ومت ضيية دَلتان خؤشة وتيان بوو بة سيستةمى هةَلب
ثؤ  ميمت ان تةلةبةى زيرة  و تةمةَل وةكـو يـةكى لـَي دَيـت  ضـونكة زؤر بـة ماسـانى دؤثيـة دةكـرَي  مـن           
نازامن ض ماليةتَيك هةية بؤ حةلكردنى مةو بابةتة  ضونكة بةِراستى تةلةبةى زؤر سابتة و مةو سيسـتةمةى  

ى و سياسـيية مـن داوا دةكـةم لـة فـةنابى وةزيـر عبـور بـؤ         ثَي خؤش نيية  لةبةر مةو بارودؤخـة عةسـكةر  
دةرسى ية  و دوو دابيَن  مةوانةى كة ماونةتةوة  من خؤم باوةِر بكةن مةم بةيانية لةطـةَل كضـَيكى دامـاوى    
باوكى شةهيدى ثَيشمةرطة بووة  لة دةورى زومار شةهيد بووة  خاَلَيكى شةهيد بـووة  حاَلـةتَيكى نةفسـى و    

ى دروســت بــووة لــةم كوردســتانة زؤر تةمســريى لــة تةلةبــة كــردووة  هيــوادارم بتــوانن مــةو  مانــدووى سياســ
تةلةبانةى كة لة دةرس ماوةتةوة مةمساَل يان بة عبور يان بة ميمت انَيكى تريان ثَي بداتةوة  ضونكة كـاتى  

يـةوة  مـةوة شـتَيكى    خؤى ثار بوو يان ثَيرار بوو يةغدا مةوةى كرد بؤ مةو تةلةبانة ميمت انى سـَييةميان دا 
باش بوو  خاَلَيكى تر دةرسى تايبةت مةو مامؤستايةى كة دةرسى تايبةت دةَلَيتةوة  بةو تةلةبانة دةَلـَين كـة   

% 100مــن مامؤســتام دةرس بــة تةلةبةيــة  دةَلــَيي  مــةوة زؤر طرينطــة الى تةلةبةكــة بووةتــة هــؤى مــةوةى   
ةى كـة ثرسـيار دادةنـَين هـةر مةوانـةن دةرسـى تايبـةت        دَينَيتةوة مـةوة حاَلـةتَيك  ضـونكة مـةو مامؤسـتايان     
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دةَلَينةوة بةو تةَلةبة مةَلَين مةوة خبوَينة  هةروةكو يةعنى شتَيكى دياريكراو بة تةلةبة دةوترَيت  هيوادارم 
( تةَلةبـة  15  10فةنابى وةزير حةلَيك لةوة بكات كة فطة لـةوةى تـةنها مةمسـاَل بـة عةمـة  بَلـَيي زيـاترة )       

نيان بؤ من كردووة  مامؤستا مةو ثرسيارانة دةكِرين حةرامة يان حةاَلَلة لةِرووى شةرعةوة؟ ثرسيار تةلةفؤ
مةفرؤشرَيت سةرةسااَلن  مةوة تامَيستا ضارةسةر نةكراوة بةِراستى مةمة بـةهؤى طرفتَيكـة هيـوادارم خـةمى     

َيـجم مـن دةسـدم مـاينى مةسـي ى      لَي خبورَيت  كؤتا دسةم مةوةية هةندَي دوتاخبانةى مـةهلى هـةن لةطـةَل رِ   
ــة       ــت تةبشــريى  هةنــدَي اليــةن هةيــة دةرســى تةبشــريى ل ــى دةوترَي نييــة  دةســدم اليةنةكــةى تــرة كــة ثَي

 مةكتةبةكان دةَلَينةوة  هيوادارم بةدواداضوونى بؤ بكةن  سوثاس.
 بةِرَيج د. فر ر ابراهيي ميمَينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

هات لةاليةن ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكان  دووبارة سوثاس بـؤ هـةموو مـةو تَيبينيانـة      ديارة ط توطؤكان كؤتايي 
ثرســيار و ســةرنج و بريوِراتــان  مَيســتا دةرفــةت دةدةيــن بــة بــةِرَيج وةزيــرى ثــةروةردة  بؤمــةوةى وةاَلمــى     

ثرسيارانة دواتر بة هةندَيك لةو ثرسيارانةو ِراو تَيبينيةكانى مَيوة بداتةوة  هةَلبةت دةكرَينت هةندَيك لةو 
 رؤذدا  فةرموو. 15نووسني بؤمةو بنَيرين لة ماوةى 

 بةِرَيج د. ثشتيوان دمد صادق/ وةزيرى ثةروةردة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤر ثــَي خؤشــ اَل بــووم كــة مــةو هــةموو ثرســيار و ثَيشــنيار و ســةرنج و تنَيبينيانــة ماراســتةى مَيمــة كــرا  
( ثَيشنيار  بؤية 400( ثرسيار زياتر بدات  )400زؤرن  يةعنى لةوانةية خؤى لة ) تةبيرى ثرسيارةكان طةلة 

وةكو بةِرَيج كا  فر ر باسى كرد بةَلَينتان ثَي دةدةين  كة لةماوةيةكى زؤر كورت هةموو سةرنج و تَيبينى 
وردبينـةوة  لـة    و ثَيشنيارةكانتان وةاَلم دةدةينةوة  هةرضةندة مةطـةر لـة راثؤرتةكـةى وةزارةتـى ثـةروةردة     

( خاَلدا تةواوى كَيشةكانى وةزارةتى ثةروةردةمان بة سةراحةت باس كـرد بـوو  ثَيشـنيارمان كـرد لـة بـؤ       14)
فَيبةفَي كردنيان  بةِرَيجان باسيان كرد مايا كـات دانـةنراوة  بـؤ كـات دانـةنراوة بـة ض ماليـةتَيك؟ بَيطومـان         

( سـاَل  3تةمـةنى خؤمـان بـوو لـةو وةزارةتـة  لـة خـيال  )        مةبةستمان لةو ضوار ساَلةى يان لةو سـَي سـاَلةى  
( ساَلة  يةعنى ضوارةم ساَلى كابينةكـة دَيينـةوة خجمـةتتان دةَلـَيني مـةو بةرنامـةى كـة        3ثَيشى كؤتاي مةو )

(ى فَيبةفَي كراوة  مةوةندة هةنطاوةمان هاويشتووة  100بامسان كرد بوو  لة هةر تةوةرةية   مةوةندة لة )
( ســاَل بــَي  فطــة لــةوةى لــة كــات ثَيويســتى بــة 10دَيك لــةو تةوةرانــة لةوانةيــة ثَيويســتى بــة )ضــونكة هةنــ

ميمكانيــةتى دارايــي هةيــة  ثَيويســتى بــة ثةرلــةمان هةيــة  ثَيويســتى بــة ِراطةيانــدن هةيــة  ثَيويســتى بــة     
ش لَيـرة بـا    وةزارةتةكانى تر هةية  بةنيسبةت دهؤ  لة يةكةمةوة دةست ثَي دةكةم  خؤزطـة )امنـة( خـاني   

ضونكة وابجامن مةو يةكةم كةس بوو مةوةى سةر دهؤكى باس كرد  من بةخؤم شةخسي و  هةموو وةزارةتى 
ثةروةردةش خؤمان بة خةخمؤر و دَلسـؤزى دهـؤ  دةزانـني  وافبـى دانونيمانـة  وافـيب مةخالديمانـة  كـة         

ية بةِراستى زؤر مازارمـان دةدات   خةمى هةموو بةشَيكى كوردستامنان بَي  مةو وةزعةى بةسةر دهؤ  دا هات
كة ماوارةكانى شـنطال هـاتن بةِراسـتى  مـةوةل فـار مـةنرمان كـرد بَينـة نـاو دوتاخبانـةكان  بـةاَلم دوايـة لـة              
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دةستمان دةرضوو هـاتن  ثرسـيارةكة مـةوة بـووة  روحـى مـةوان يـان مةدرةسـةكان؟  كـة هاتيشـن لـة مـةوةل             
ــت  بــةاَلم هــةموو مةنــدامانى   رؤذةوة مَيمــة هــةوَلى فــدى خؤمانــدا  بؤمــةو  ةى دوتاخبانــةكامنان ضــؤَل بكرَي

بةِرَيجى ثةرلةمان دةزانن دابينكردنى شوَين بؤ ماوارةكان ميشى وةزارةتى ثةروةردة نيية  مَيمة بانطةوازمان 
كرد بؤ هةموو دونيا  لة مانطى هةشتةوة كة مةطةر تا مانطى نؤ مةو بابةتة ضارةسةر نةكرَي زؤر ماسةوارى 

ــَيي بــةِرَيج ســةرؤكى حكومــةت  برادةرانــى تــر زؤر هــةوَليان دا  بــةالَ   ســل م مــةم بى دةبــَي  بةدَلنياييــةوة دةَل
كارةساتة لة ميمكانيـةتى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بةِراسـتى زؤر بـة دوور بـوو  مـةوةى كـة بـرادةران           

نةوةستا؟  ثرسيارةكة مةوةيـة مايـا   تةوفيهى مَيمةيان كرد دةَلَيي بؤ لة شارةكانى ترى كوردستان خوَيندن ِرا
هةموو كوردستامنان تووشى مةوة كردبا كة منداَل نةخوَينَى  مايا مةطةر بِريارمان دابا مانطَيك خوَينـدن دوا  
بكــةوَيت لــة كوردســتان  ضــي لــة مةســةلةكة دةطؤِرَيــت  مةطــةر وةزعــى دهــؤ  بــة دوو مــانط مبــان زانيبــا    

خوَيندمنان لة هةموو كوردستان تةمخري دةكـرد  هةرضـةندة سـلبياتي    ضارةسةر دةكرَي  بَيطومان دوو مانط 
( هـةزار دابـِراوة  كةواتـة    240زؤر زؤر زياتر دةبوو  مَيمة مليؤنَيك و حةوت سـةد هـةزار دوتابيمـان هةيـة  )    

( دوتاخبانـة مـاوارةى تَيدايـة  مَيمـة لـة      400( هةزار دوتاخبانةمان هةيـة  نجيكـةى )  7يةعنى مةطةر تةماشاى )
( دةزا مةو موشكيلةى هةية  بؤية بةردةوامى 4  3( دةزامان هةية  تةدريبةن )9  8سنوورى دهؤ  زياتر لة )

خوَيندن زؤر ميست ادةى  زياترة لةوةى كة هةدةفى تريؤريستانيش مـةوة بـوو كـة كوردسـتان تاريـك بكـةن        
ان دةكرد  كـة ضـراى زانسـت    بةداخستنى دةوامى دوتاخبانةكان لة كوردستان تةحقيقى هةدةفى تريؤريستامن

بكوذَيتةوة  كة مةوةش وابجامن مةو مندااَلنةى دهؤكيش دبوَلى ناكةن كة مَيستا لة خوَيندن دابـِراون  ثالنـى   
مَيمة ضيية كة كةمثةكان دروست دةكرَيت يةكسةر دةست بـة نؤذةنكردنـةوة دةكـةين و ثرؤسـةى خوَينـدن      

ميمت انـات دةضـَيتة دهـؤ  ض ثَيويسـت بـَي بـؤ خجمـةتى         دةست ثَي دةكات  بةنيسبةت ميمت انـات ليذنـةى  
مندااَلنى دهؤ  مَيمة بِريارى لَي دةدةيـن و تـةرةدودى لـَي ناكـةين  مةطـةر تـا مـانطى يـة  نـةتوانرا وةرزى          
يةكةم تةواو بكرَي  وةرزى دووةميان بؤ بة دوو كؤرس حيسـاب دةكـةين  ضـةند نيجامَيكـى تـر هةيـة وةكـو        

طةَلة خؤى بيباتة ساَلى دواتر  يةعنى مةمجوعة  ِرَي و شوَين هةية تا مانطى يـة    تةمحيل يان تةلةبة لة
( خوَينـدن دةسـت ثـَي دةكـات   باسـى تـةدويي كـرا  ضـؤن تـةدويي          12بةاَلم دَلنيام كة لـة بيدايـةتى مـانطى )   
ى  تةختيتى ( دةزاى دهؤ   تؤ كة داعيدة عامة ميشى خؤت دةكة4  3دادةنرَي  بةاَلم وةزعيش مةوهاية لة )

خؤت دادةنَيى  ثالنى خؤت دادةنَيي لة بؤ هةموو هةرَيي  ميستسنامةن مةو شـوَينةى مةشـاكيلى هةيـة دواى    
مةوة ميستسنا لة بؤى دةدةى  بةاَلم ناكرَيت تةدويي دانةنَي مةطـةر لـة شـوَينَيك موشـكيلةت هـةبوو  ديسـان       

وةكـو حكومـةتى كوردسـتان  لـة خـارجيى مَيمةشـة        دةيَلَيمةوة مةوةى ِروويداية لة خـارجيى مـريادةى مَيمةيـة   
وةكو وةزارةتى ثةوةردة  خؤمـان بـة ثـارَيجةر و داكؤكيكـةرى هـةموو دوتابيـانى كوردسـتان بةتايبـةتى مـةو          
مندااَلنةى مَيستا لة دهؤ  مةحروم بووينة  بةِرَيجان باسى ذَيرخان كرا بةشَيوةيةكى طشـتى  مَيمـةش وةكـو    

كةين هةموو دوتاخبانةكامنان ثَينج نةمجـةيي بـن  مَيمـةش حةزدةكـةين هـةموو      وةزارةتى ثةروةردة حةزدة
هؤيةكانى فَيركـردن دابـني بكرَيـت  مَيمـةش حةزدةكـةين باشـرتين ذينطـة لـة بـؤ منـداَلى كوردسـتان دابـني             
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 ( سـاَلى موشـكيلةى ثـةروةردةتان كرديـة  زؤر    22بكةين  بةاَلم مةوة حةزة واديَ شتَيكى ترة  فيرلةن باسى )
( مانطـة دةسـت بـةكار بووينـة  مـةو      3سوثاس  بةاَلم بةِرَيجتان دةزانن مَيمة وةكو خجمةتكارى مةو ميللةتـة ) 

( مانطة بة كاملى هةمووى مةشـاكيل بـوو  بـةَلَينتان ثـَي     3( رؤذى عوتلة بوو  مةو )20( مانطة تةدريبةن )3)
ة لــة غــةيرى مــةوةى كــة ثــةروةردة دةدةيـن كــة مــةوة ضــارة بكرَيــت لةخجمةتــداين  هــيض هـةدةفَيكمان نييــ  

بطةيةنينة دؤناغَيكى باشرت  بةاَلم بةو ماناية نيية ثةروةردة لة هةرَيمى كوردسـتان كاولـة  سـ رة  باشـرتين     
كاديرى حكومى لة وةزارةتى ثةروةردة هةية  ماستى خوَيندنى هةرَيمى كوردستان لةسةرةوةى مامناوةندية 

متومحــان مةوةيــة كــة مَيمــة زؤر بــةرةو باشــرت بكــةين  مةطــةر لــة شــوَينَيك  %( يــة  بــةاَلم 80%(   )90نــاَلَيي )
خةلــةلَيكتان ديــت ِرةفاتــان لــَي دةكــةم تــةعميمي مةكــةن لةســةر هــةموو ثرؤســةى ثــةروةردة لــة هــةرَيمى  
كوردســتان  ثَيــرَي لــةناو هــةولَير لةطــةِرةكَيكى شــةعبى ســةردانى خوَيندنطايــةكي كــرد لــة ثــا  و خــاوَينى   

ةوَلةمةندةكانيش نـةبوو  مةكتـةبى منوونـةيش نـةبوو  مةكتـةبَيكى زؤر خـاوَين  مامؤسـتاى زؤر        مةنتيقة د
(كة مانط و نيوَيكة دةواميان كردووة مةطةر بة سافى حيسـاب بكـةى  ومت كـَي دةزانـى نـاوى       1دَلسؤز  ثؤ  )

  هةندَيكيان هاتن %(ى دةستى خؤى بَلند كرد وتيان مَيمة دةزانني ناوى خؤمان بنووسني80خؤى بنووسى  )
ناوى خؤيان نووسى  باسى هةندَيك مةساميلى ثةروةردةيي كرا بةتايبةتى كـا  د. شـَيركؤ سوثاسـى دةكـةم      

( ةوة مةو وةزارةتة دامةزراية  مةطةر فةلسةفةو ِروميـاى  93تةبيرى وةزارةتى ثةروةردة فةلسةفةى هةية لة )
ة؟  فةلسةفةى مَيمة وةكـو وةزارةتـى ثـةروةردة ضـةدى     نةبَي مةى وةزارةتى ثةروةردة ضى كردية  ضةند ساَل

تــةوةرى ســةرةكى مَيمــة خجمــةتكردنى دوتابييــة  خجمــةتكردنى خوَينــدكارة مــةوة مي ــوةرى مةساســيمانة  
فةلسةفةى مَيمة بريتيية لةوةى كة منداَلى كوردستان خجمةت بكةين  بة زانست ومةعري ة  واى لَي بكةين 

يةتى لـة بـؤ دروسـت بـَي  واى لـَي بكـةين كـة بـِرواى بـة مافـةكانى مـرؤظ و بـة             بِرواى  بةخؤى هةبَي  نةفس
تةسامح و بة دميوكراتى و هةستى نيشتمانى و  بِرواى بة خا  و نيشتمانى خـؤى هـةبَي  مـةوة فةلسـةفةى     
ــة دوتاخبانةيــة  مامؤســتاية  مــةداى خــؤى فَيبــةفَي نــةكات        ــة وةزارةتــى ثــةروةردة  مةطــةر ل مَيمةيــة ل

( هــةزار دوتاخبانــة خراثــة  مــةوة بــؤ ثــؤ  دةيــةمى مامــادةيي  7ك خــراث بــَي مــةعناى مةوةنييــة )مةكتــةبَي
فينؤسايدى طة  كوردستان  تةعبري لـة هـةموو مةمسـاتى ميللـةتى كوردسـتان دةكـات  مَيمـة خـةريكني بـة          

هةر ماستَيك  لة  فليميش  بة ديكؤمَينت بؤمةوةى باشرت تةفاعول لةطةَل عةدَل و زةينى تةلةبة بكات  لة بؤ
بؤ هةر بازنةيـة  هةنـدَي فليمـى ديكؤمَينتـارى كـورت كـة تةلةبـة بتـوانَي هـةزمى بكـات  دروسـتى بكـةين             

(   privacyلةسةر تةمريخ و نيشتمانى  مةوة ثؤ  ضوارةمى بنـةِرةتى فَيربـوون دةربـارةى تايبةمتةنـدى )    
و باوكـت دةطـري  سـةعات ضـةندى شـةو       ضؤن خسوسيةت دةثارَيجى  ضؤن مي رتامى برادةرت دةطري  دايك

تةلةفؤن ناكةى  سةعات ضةندى شةو لة دةرطاى مااَلن نادةى  ضؤن ثـا  و خـاوَين ى دوتاخبانـة دةثـارَيجى؟     
مةوة بؤ ثؤ  شةشةمى بنةِرةتى فَيربوون دةربارةى دةسةاَلت  سوَلتةى تةشريرى ضـيية  سـوَلتةى تـةن يجى    

مةوة مافى مـرؤظ بـؤ ثـؤ  ثَينجـةمى بنةِرةتيـة هةرضـةندة بـؤ خـؤم          ضيية؟  هةموو مةساميلةكانى تَيداية 
موالحةزةم هةية مافى مرؤظ  بؤ خؤى مافةكانى مرؤظة  مةوة هةموو ضةمكةكانى مافى مرؤظـى تَيدايـة لـة    
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حةدى ذيان  لـة مافـة مةدةنييـةكان  مافـة سياسـييةكان  مافـة مابووريـةكان  مافـة كؤمةاَليةتييـةكان  مافـة           
كان  بةثَيى مةو ديكؤمَينتة دةوريانـةى كـة هةيـة  مـةوة بـؤ ثـؤ  ثَينجـةمى بنـةِرةتى فَيربـوون          رؤشنبرييية

( مسمململيادةربــارةى دادوةرى  يةكســانى  عةدالــةت   مــةوة فَيربــوون دةربــارةي بةرثرســيارَييت يــةعين )       
(responsibility( )accountability     لةوةدا هةية  يـةعين شـت زؤرة  بـةآلم دةزانـي ضـؤنة؟ )   يـةعين

مةوة لة هةزار عينواني كتامبان زيـاتر هةيـة  هـةر هـةزار و دسـور عينـوان لـة خجمـةت فـةنابتان دا مَيمـة           
دةينَيرين  بؤ مةوةي مةعلوماتي تةواوتان لةسةر وةزارةتي ثةروةردة هـةبَي  تـةبيري بةِراسـيت كـةنجة  لـة      

دووبـارة زؤر سـوثاس  تـةبيري دةربـارةي     مةعلومامتان لةسةر ثَيشنيار و ِرةميـةكاني فـةنابتامنان وةرطـرت     
مــةوزووعي رىلــة  ثرؤســةي ثــةروةردة بةردةوامــة  موســتةمري مةشــاكيلي هةيــة  موســتةمري مةشاكيليشــي  
دةبَي  لة هـةموو دونيـاش مةشـاكيلي زؤرة  بـةآلم ميمكانييـةتي دارايـي كـة بودفـة دَيتـة مَيـرة  داواتـان لـَي             

% بودفةي مَيمة تةشـكيلي  95ر ميرتيبار وةربطرن  بةِرَيجان مَيستا دةكةم وةزعي وةزارةتي ثةروةردة بة نةزة
هـةزار  ) 700  (% بودفةي ميستيماري ية  يةعين بةِراسيت مةو ثارة زؤر زؤر كةمة  مليؤنَيـك و 5و مةعاشة  

 تةَلةبة مبانةوَي  نةمانةوَي مةشاكيليش دةبـَي  كـةم و كـوِريش دةبـَي  دةربـارةي وةزنـي كتـاب  بـةِرَيجان لـة         
ثةرلةماني كوردستان زؤر باسيان كرد  مَيستا مةو كتابانةي ثؤلي يةكي بنةِرةتي كة هةية دوو بةشـة  بـةآلم   
لة مايندة داوةلة دةكةين بيكةين بة سَي  ضوار بةش  فطة لةوةش كة لة بريمـان نةضـَي نـاكرَي بـؤ منـاَلي      

وةرةدـةي تةَلةبـةي ميبتيـدامي تؤزَيـك      ميبتيدامي مـةو وةرةدانـة دابنـَيني كـة زوو دةدِرَي  يـةعين عادةتـةن      
دوِرسرتة  بؤ مةوةي بتوانَي دافةزةي لةسةر بكات  مةشق و ِراهَينامنان باس كرد لـة بةرنامـةكاني خؤيـان    
مةوة زياتر تةمكيدي لةسةر دةكةينةوة  بة نيسبةت بريكاري مةسةلةن ثؤلي ثَينج وةكو منوونة  بـاس كـرا   

وة  بـؤ مـةوةي تةَلةبـةش مَيشـكي خـؤي بـةكار بـَييَن زيـاتر  بـة تايبـةتي           كة هةموو ثرسيارةكان حةل نةكرا
تةَلةبةي زيرة  بتوانَي مةو ثرسيارانة حةل بكات  داناني ثرؤطرام هةمووي خوبـةرا دايـدةنَين  ثرسـي زؤر    
 اليةن دةكرَي  مَيستا مَيمة خةرَيكي مـةوةين لةمـةودوا بـؤ دانـاني ثرؤطرامـي خوَينـدن لَيذنـةي ثـةروةردة و        
فَيركردنيش بكةينة شةريكي خؤمان لة وةزارةتي ثةروةردة  بة نيسبةت ضاثخانة زؤر باس كرا  من كـة لـة   
دةرةوةي وةزارةت عةينةن ِرةميي هةبوو  كة هامتة ناو وةزارةت موتةمكيد بن لةوةي ضاثخانةكاني هـةرَيمي  

رة كــة تةنــدةرين دةكــرَي  % يــش كتابــةكاني وةزارةتــي ثــةروةردة ضــاث بكــةن  مــةوفا 5كوردســتان نــاتوانن 
لَيذنةي ثةروةردة حةز دةكةين بةشدار بَي  بجانَي كة ضـاثخانةكاني خؤمـان توانايـان ضـةندة؟ مَيسـتا مَيمـة       
وةكو وةزارةتي ثةروةردة ثَيشنيارمان كرد بؤ مةجنومةني وةزيران  وةزارةتي خوَيندني باآلش مَيستا بـؤردي  

ي بـؤ ثـةروةردة و فَيركـردن لـة هـةرَيمي كوردسـتان ثَيـك دَي         سياسةتي  سرتاتيجييةتي سياسةتي نيشتماني
سةرؤ  وةزيران  فَيطري  وةزارةتي ثةروةردة  وةزارةتي خوَيندني باآل  بةِرَيج سةرؤكي ليذنةي ثةروةردة و 
فَيركردن لة ثةرلةماني كوردستان  لةوانةية وةزيري ثالندانان  وةزيري داراييش لةطةَل دا بَي  بة نيسـبةت  

%ي لةسةر دةكـةين  بـؤ مـةوةي كـةمي بكـةين  نـاَلَيني       100ةي خصوصي و مةلجةمة  بَيطومان مَيمة ميشي وان
بنرِبي بكةين  بة نيسبةت ماينةكان و ماين باس كرا مةداريسي ديين و مةعاهدي ميسالمي  مةوانة هةمووي 
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رةغمـي مـةو زرووفـةي كـة     مينشالآل مَيمة ميشي باشي لةسةر دةكةين  دابةش كردنـي كتَيـب مَيسـتا حاليـةن     
ــةوةش دا      ــةَل م ــةآلم لةط ــاهرية  ب ــات  زروويف د ــاتووة و  95بةســةر هــةرَيمي كوردســتان دا ه ــةكان ه %ي كتَيب

طةيشتووة  مَيذووي كوردستان  بـةِرَيجان زؤر طرنطـي ثـَي درايـة  كتابـةكاني مَيـذوو دةبوايـة بيهيـني لةطـةَل          
ــذووي خــةَلكي تــر بــةو نةوعــة نةمايــة    مــةوةي فــاران هــةبووة  بــةآلم لةطــةَل مــةوةش دا    خــؤم  بــةآلم مَي

ثَيداضوونةوةي زياتري لةسةر دةكةين  مةشقي مامؤستا طرنطرتين مي وةري مَيمة بوو لـة ِراثؤرتةكـةش دا    
مةوة خةريكني بة سيسـتةمي دةكـةين  مةشـق بـة نيسـبةت مَيمـة بـؤ بةرزبوونـةوةي كـوالييت خوَينـدن لـة            

مةسةلة ميدارييةكان زؤر باسي داناني مودير و دةسيت حيجب و مةوانـة   هةموو شتَيك طرنطرتة  بة نيسبةت
كرا  مَيمة دةبَي واديري خؤماني هةرَيمي كوردستان بجانني لـة كـوَي طةيشـتينة كـوَي  بَيطومـان مـن نـاتوامن        

ــة   ــَيي ب ــةبيري         72بَل ــةكانني ت ــةري حيجب ــةموومان نوَين ــة ه ــةوة  مَيم ــةم دةبَيت ــةالنة ك ــةو مةس ــةعات م س
ينةتة مَيرة  هةموومان باكطراوندمان هةية لة مةساميلةكان  بـةآلم بـة دانـاني ثَيـوةر بـؤ بةِرَيوةبـةري       هاتوو

ــي        ــة  هــةر دةســيت حيجب ــةري ثــةميانطاكان  ن ــةري ثــةروةردةي دــةزاكان  بةِرَيوةب دوتاخبانــةكان  بةِرَيوةب
َينتان ثَي دةدةين كة ميش بكةين بؤ عيالداتي ميجتيماعيش كةم دةبَيتةوة لة داناني مةو بةِرَيوةبةرانة  بةَل

مةوةي مةو بابةتانة زؤر زؤر كةم ببَيتـةوة  مـةعناي مـةوة نييـة بةِرَيوةبـةرةكاني مَيمـة هـةموويان خـراثن          
( خـراث بـوو  مـةعناي مـةوة نييـة هـةمووي حيجبييـة و        300  500(   مةطـةر ) 7000ديسان دةَلَيمةوة مةطـةر ) 

  مَيمــة بــة خؤمــان تــةخويل كراينــة كــة زةغــت لــة كــةس دبــووَل  هــةمووي خراثــة و هــةمووي تةداخوالتــة
كةسيش تـةداخوالتي مـيش و كـاري وةزارةتـي ثـةروةردة نـةكات  بـةِرَيجان طـةورةترين موشـكيلةي          نةكةين  

ــة         ــةكات ل ــةروةردة ن ــي ث ــة وةزارةت ــة واســتة ل ــةس نيي ــان ناشــارمةوة  ك ــةروةردة واســتةية لَيت ــي ث وةزارةت
هةموو كةسـَيك تـةداخولي وةزارةتـي ثـةروةردة بـؤ واسـتة دةكـات  مَيسـتا مـةو          كوردستان  نة  هةر حيجب  

%ي بـة حـةدي خـؤي دةِروا     95% يش ميشةكان بة واستة نةِرؤيشتووة  5دوو  سَي مانطةي مَيمة لةوَيندةرين  
لــة تةنــةدوالتي مامؤســتا  مةطــةر بــةِرَيجتان لــة هــةر شــوَينَيك ديتتــان مامؤســتاية  بــة واســتة نــةدل كــرا    
مامؤستاية  لة تةنيشيت واستةي نيية نةدل نةكراية  زؤر بـة سوثاسـةوة ماطادارمـان بكةنـةوة  بـةخؤيان      
ماطادارين  يةعين خةريكني كة ماليةتي تةواو بؤ مـةوة دابنـَيني كـة تةنـةدوالتي مامؤسـتا ضـؤن بـَي  لةبـةر         

امؤسـتاي سـةرةتاييمان زؤرة    ضي؟ مَيمة بة خؤمان باسي ناتةنجميي ميالكمـان كـردووة  موشـكيلةي مَيمـة م    
مامؤستاي ثسثؤرميان كةمة  لةطةَل زانكؤ دسةمان كردووة كة بةشـة زانسـتييةكان زيـاتر وةربطرَيـت زانكـؤ       
بؤ مةوةي مةوان زياتر بَينةوة ببنة مامؤستا  دةَلَين فآلن كةس وةرناطريَي  يان دانامـةزرَي فـآلن دادةمـجرَي     

ردة ثَيويسـيت بـة كـَي بـَي مـةوة دادةمـةزرَييَن  مةسـةلةن مةطـةر مـن          مةوزووعةكة لةوةيـة وةزارةتـي ثـةروة   
مامؤستاي فيجيام بوَي بؤ مامؤستاي شـةريرة دامبـةزرَيني  مةطـةر مامؤسـتاي شـةريرةم بـوَي بـؤ مامؤسـتاي         
مةسةلةن كيميا دامبةزرَيني  دامةزراندنةكان لةسةر مةساسي مةو ثَيداويستييانة دةبَي  ميتميئنانتان دةكـةم  

ر زؤر بـة شــةفايف و بـة ِرَيــك و ثَيكـي دةبــَي  ثـَيش مــةوةي ناوةكـان مــيرالن بكـةين دةخيةينــة بةردةســيت       زؤ
ليذنـةي ثــةروةردة و فَيركــردن  دةَلــَيني مةوةنــدة هـةزار كةســة تةدــدميي كــردووة  ثَيويســتييةكان مةوةيــة    
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حـةزةي هـةبوو ثـَيش    فةرموون حةز دةكةن  تةبيري لة وَيـب سـايتيش مـيرالن دةكـةين  هـةر كةسـَيك موال      
مةوةي كة دةراري نيهامي لَي بدةين  بؤ مـةوةي بـةِرَيجتان مومتـةمني بـن كـة مـةوة بـة شـةفايف دةكـرَي  مـةو           
تةَلةبانةي طةرميان كة باستان كرد  يةعين هةندَيك شت هةية با مَيمة بة عاتي ي تةماشـا نةكـةين  ثَيشـرت    

كةكة فةدري بوو  يان ِرازي بكةين لة خؤمـان  بـةآلم مَيسـتا    مَيمة خةَلكمان دادةمةزراند لةبةر مةوةي كة خةَل
مَيمة خةَلكةكة دادةمةزرَينني كة ضمان ثَيويستة  مةو بةِرَيج و خؤشةويستانةي طـةرميان هاتنـة مَيـرة  دوو    

كةسن  ثَييان دةَلَيي كاكة بة ثَيي مةو شروتانةي كة  121ِرؤذ لة ثَيش مةجنومةني وةزيران و ثةرلةمان بوون 
هةية داخيل دةبن  مةطةر غةدرتان لَي كرا يان مةطةر ناعةداَلةتي كرا حةدتان هـةبَي  ثرسـتان ثـَي دةكـةين     

كةسة بة بَي شرووت دامبةزرَي  مـةوة كـا     121مينجا ناوةكان ميرالن دةكةين  مةوان دةَلَين/ ميلال دةبَي مةو 
يشـتوومة  كاكـة بـة شـرووت دةبـَي  بـة حـةق        دكتؤر شَيركؤ لةوَي بوو  دوو سةعاتي تةواو من لةطـةَليان دان 

دةبَي  بة عةداَلةت دةبَي  مةطةر ية  كةس بة ناحةق تةعني بوو كاكة وةرنة سةر تةلةفجيؤن بَلَين وةزيري 
ثةروةردة دةبَي ميستيقالة بـدات  دةَلـَين نـا مـيلال دةبـَي مَيمـة بـة بـَي شـرووت دامبـةزرَيني  مـةوة سـَي ِرؤذة             

دةبَي؟ مينجا مةطـةر وابـَي ثَييـان دةَلـَيي سـَي ِرؤذ لَيـرة بـن دوو هـةزار كةسـي تـر دَي            لَيرةن  مَي باشة ضؤن
حةفتةية  لَيرة دةمَييَن  ثاش مةوة خةَلكَيكي تر دَي مانطَيك لَيرة دةبَي  يةعين مةطةر واي لَيهات تةعينات 

ار مامؤسـتامان هـةبَي  زؤر   هـةز  120بةو فؤرة بَي  شـكؤي مامؤسـتا ثـارَيجراوة  ثـارَيجراويش دةبَيـت  مةطـةر       
( تةفســري سمممءماســايي يــة مانطانــةش دوو  ســَي موشــكيلةش ِروو بــدات  بــةآلم دوو حاَلــةت بجانــة زؤرفــار )  

دةكرَي  مامؤستاية  لة ِرةواندوز خوا عةفوي بكـات كـوذرا لةسـةر حاديسـةية   لـة ِرؤذنامةيـةكي هـةولَير        
ةلـةفؤمن لةطـةَل صـوحوفييةكة كـرد  باشـة تـؤ بـة ض        نووسرابوو تةَلةبةية  مامؤستايةكي كوشت  بةخؤم ت

حةدَيك دةنووسي تةَلةبة مامؤستاي كوشت؟ مةطةر دةليلـت هةيـة دة ناوةكـةمان بـدَي  يةكسـةر يـةعين لـة        
مةوةل لةحجةي تةحقيق بة خؤم لةطةَل تـةحقيق و ماسـايش و نـازامن ض موتابةعةكـةم كـرد كـة لـة دهـؤ          

ني درذالـة كـة تةَلةبةكـة لَييـدابوو  لةطـةَل حـاكي  شـورتة تـةداخوملان         بووين تا مةخريي  مامؤستاية  لة كا
كردووة تا تةَلةبةكة طرياوة  فةذنيش هةر لة ذوورةوة بوو  تةداخولي مةحكةمةيان كرد بةس بؤ مـةوةي  
تةَلةبةكة بة كةفالةت  يةعين مةخسةدم بة نيسبةت مامؤستا مَيمة خؤمان بـة ثـارَيجةر و دي اعكـةري مـايف     

ستا و شكؤي مامؤستا دةزانني  بة نيسبةت ميمتي انات مةوة مـةوزووعَيكي مةصـرييية  لةبـةر ض مَيمـة     مامؤ
دةرارمان دا ثؤلي دوانجة بة هةَلبذاردن بَي  فارَي مةوةي باس دةكرَي كة دؤثية ماسـانة مـةوة هـيض مةصـَلي     

ــةِرةتي دةكاتــة ســَيي متةو      ــؤي بن ــة  ثــؤلي ن ــة تةفرووبــةمان هةي %ي 100ةســتةي دــةديي   نييــة  بــؤ منوون
% تَيناثةِرَي  وابجامن لـة كؤششـةكة   40%ة دةت لة 100ميمتي اني نيشتيماني هةَلبذاردنة  نيسبةي نةفاح لةو 

% كـةمرت نييـة  تةماشـا بكـة  دواي مـةوة ِرَيـج دادةنـرَي لـة         80%ي لةسـةرة  لـة   50لة ميمتي اني ثَيشـرتي كـة   
فـةردي هةيـة  دوايـي     C  لةطةَل Bهةية لةطةَل  فةردي A( ثرسياري A-B-C  )(A-B-C-Dداعةكان )

%ي هةَلبذاردنــة  بــانكي ثرســيارمان هةيــة  دةوَلةمةنــدتري دةكــةين  50هــةر ثــؤلي دوانــجة بــة خــؤي مَيســتا 
 Bِراســتة يــان  Aثرســياري وا دادةنــَيني  وا تةسةلســولةكان دةطــؤِرين  مــةوةي ثرسياريشــي دانايــة نــةزاني   
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شرت دةبَي  مةفالي دؤثية كةمرت دةبَي  مةو هـةموو ثـارة و مةصـروفاتةي كـة     ِراستة  مةفالي بريكردنةوة با
مَيستا باسي دةكةين حةدي مي ادي ميمتي ان نةدراية  نازامن ضي  ساآلنة وابجامن ثَيـنج مليـار كـةمرت نييـة      

كيلةي مةو كاتي مـةو ثَيـنج مليـارة يةكسـةر دةبَيتـة ثَيـنج سـةد مليؤنَيـك  وةَلـال كـةمرتيش لةوانةيـة  موشـ            
مةوةي كة باس دةكةن سؤراني و باديين  مَيستا مةو ساَل ثؤلي دوانجة لة مةنتيقةي بادينان دةبَيتـة بـاديين    
مامؤستاي سلَيماني ناتوانَي دةفتةري مةوان تةص يح بكات  بةوةي هةموو موشكيلةكة حةل دةبـَي تـةبيري    

(A-B-C-D  يــان كاميــان ِراســتة  غةَلةتــة  بــة خــؤي دةزانــَي و ه )  ةَليدةبــذَيرَي  هــةموو خــةَلك دةضــَيتة
مةعدادية  مَيمة باسي ثيشةييمان كرد  لـة دانـاني ثيشـةيي وةكـو نيجامـي مينسـيابي دـةديي دةطةِرَينينـةوة         

% بضـَيتة ثيشـةيي  ِرةبـيت دةكـةين لةطـةَل بـازاِري       30% تا 20هةموو كةس نةضَيتة مةعدادية  بةاليةني كةم 
( 5(  )4مليارة تـةممني بكـرَي  )   500مليار دينار هةية  مةطةر مةو  500ر بة كار  مةوةش ديسان ثَيويسيت زيات

كؤمــةَلطاي ثيشــةيي زؤر طــةورة لــة كوردســتان بــة ثَيــي ثَيداويســيت بــازاِري كــار بــة ثرؤطرامَيكــي مــؤدَيرن    
دةتوانني دروست بكةين  نةتيجةكةشي دةبينينةوة  مةوةي ساَلي )عدم رسوب(  مةوةي تةحسيين موعةدةل  
مةوةي سَي منرةكة  مةوانة هةمووي مَيمة ديراسة دةكـةين  خةبـةري بةِرَيجيشـتان دةدةينـةوة  بـة نيسـبةت       
ــة خجمــةت فــةنابتان باســي مــةهليمان كــرد  ومتــان مــةوة كــةم و        ــةِرَيجان مَيمــة ل ــاس كــرا  ب مــةهلي زؤر ب

ــة  )   ــةهلي يـ ــةميانطاكاني مـ ــة و ثـ ــةكاني دوتاخبانـ ــمان3( )2( )1كوِرييـ ــة   (  ثَيشنياريشـ ــتا مَيمـ ــيية؟ مَيسـ ضـ
لَيذنةيةكمان داناوة  ثَيداضوونةوة دةكات  ميجازةيان ِراطرتووة  كا  طؤران مازاد بوو وابجامن باسـي مـةوةي   
كرد كة هةية خانووي طرتووة  تةَلةبةش نازامن نـاوي نووسـيوة  وةري طرتـووة لـة دةوام  ضـؤن دةبـَي دةوام       

هةر مةصَلةن مةوة حةدي موحاسةبة كردني هةية  بةآلم كـؤنطرة  بكات مةطةر هَيشتا ميجازةي وةرنةطرتيَب  
تةوةرَيكي سـةرةكي خوَينـدني مـةهلي يـة  ثَيداضـوونةوةي تـةواويان بـؤ دةكـةين  دانونَيـك هةيـة تـةنجميي            
خوَيندني مةهلي لة هةرَيمي كوردستان دةكات  لةو ثةرلةمانة خؤشةويستةي خؤمان دةرضووة  بة ثَيي مةو 

يري بازاِري مازاد دةكات  كة تةشجيري ديتاعي خان دةكات ميستيسمار بكات  بةآلم لةسـةر  دانونة كة تةشج
مَيمةيــة مورادةبــةي كــوالييت خوَينــدن و مــةو شــرووتانة بكــةين  يــان مــةو ِرَينماييانــة بكــةين كــة هةيــة       

ن دةكـةين   موتةمكيد بن لةوةي كة مَيمة ثَيداضوونةوةي تـةواو بـة خوَينـدني مـةهلي لـة هـةرَيمي كوردسـتا       
( دؤالر بـَي  سـاآلنة دةكاتـة    40( دؤالر ِرادةوةسيَت  من بِروا ناكةم ِرؤذَي )40نازامن باسي مةوة كرا كة ِرؤذانة )

ثارةيةكي زؤر  يةعين بةو سيررة خةياَليية هةبَي  زماني كوردي لة دوتاخبانة مةهلييةكان مةطةر ناويان لـة  
فَيبةفَيي بكةن  مَيمة بامسان كرد  ميشرافمان لةسةر دوتاخبانة  خؤيان نابَي مينتةرناشناَليش وافيبة دةبَي

مةهلييةكان الوازة  بؤية ِرامـانطرتووة  بـة هـةمووي دا دةضـينةوة  وابـجامن كـا  مـاري بـوو باسـي بودفـة و           
مــةوةي وةزارةتــي ثــةروةردةي كــرد  مــةوةش دواي مــةوة وةآلم دةدةينــةوة  تــةبيري مَيمــة تــةنيا مووضــةي     

ةروةردة  زؤرفــار كــة زةغــت دةكــةين مووضــةي مَيمــة بــة ثــَيش بكــةوَي وةزيــري دارايــي دةَلــَي  وةزارةتــي ثــ
مووضةي دوانجة وةزارةت دةدةم  لةطةَل ثَينج  شةش مومةسةسة )دةستة(  هةمووي ناكاتة سةد مليار  بةآلم 

لـة مةوانـةي تـر      ( مليار دينار مووضـةي مامؤسـتا و فةرمانبةريـةتي  بَيجطـة    157تةنيا وةزارةتي ثةروةردة )
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بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  مةنداماني ثةرلةمان  من زؤرم ثَي خؤش بـوو لـة خجمـةتتان يـة  يـة  وةآلمـي       
ورد و درشيت ثرسـيارةكان بدةمـةوة  بـةآلم ديـارة كـات نـة  بـة نيسـبةت مَيمـةوة  بـة نيسـبةت بةرنامـة و             

بــةآلم لــة ماوةيــةكي زؤر نجيــك ســيدييةكة  زةرووريــاتي ثةرلــةمان ِرَيطــا نــادا وةآلمــي هــةمووتان بدةينــةوة 
تــةبيري لــة ثةرلــةمان وةردةطــرين  هــةموو ثرســيارةكانتان وةآلم دةدةينــةوة  زؤر زؤر ســوثاس بــؤ هــةموو   
ــة         ــنيارةكانتان  ل ــة ثَيش ــة  ل ــةوةي ي ــابن ل ــرد  دَلني ــتي ادةمان ك ــنيار و بؤضــوونةكانتان  زؤر زؤر ميس ثَيش

ثَي دةدةين  مومَيدةوارين مَيوةش لة شوَيين خؤتان بتـوانن هاوكـاري   بؤضوونةكانتان ميهمال ناكةين  طرنطي 
تــةواومان بكــةن  بــؤ مــةوةي ثةروةردةيــةكي ثَيشــكةوتوو  ثةروةردةيــةكي بــاش لــة هــةرَيمي كوردســتان كــة  

 خجمةتي مايندةي كؤمةَلطاي مَيمةي تَيدابَي بَيتة كايةوة  زؤر سوثاس.
 ةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرل

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج د. ثشتيوان صادق  وةزيري ثةروةردةي هـةرَيمي كوردسـتان  زؤر سـوثاس بـؤ مَيـوةش      
مةنداماني ثةرلـةماني كوردسـتان كـة لـة مـاوةي دوو ِرؤذدا وتووَيـذي طـةرم و طـوِر و تَيـر و تةسـةلتان كـرد            

تا بةِرَيجان وةزيـري ثـةروةردة و سـتايف    لةسةر كَيشة و طريوطرفتةكاني ثةروةردة لة هةرَيمي كوردستان  مَيس
ياوةري سةرثشكن لةوةي كة لة ناو هـؤَلي ثةرلـةمان مبَيننـةوة  لـة خجمـةتيانني  يـان هـةر كارَيكيـان هةيـة          
دةتوانن تةشريحم بةرن  زؤر سوثاس بؤ مَيوة  خواحافيجتان بـَي  بـة خَيرهـاتين بـةِرَيج وةزيـري ثَيشـمةرطة       

  بةِرَيجان لة سةرةتاي دانيشـتين مـةمِرؤ ضـةند مةنـدام ثةرلـةمانَيك داواي      دةكةين بؤ ثةرلةماني كوردستان
مةوةيان كـرد كـة بِرطـةي شةشـةم لـة بةرنامـةي كـاري دانيشـتين مـةمِرؤمان بهَينينـة ثَيشـةوة  بيكـةين بـة              
 بِرطةي دووةم لة بةرنامةي كاري دانيشنت  مَيستاش دةخيةينـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطـةَل مةوةيـة كـة بِرطـةي       
شةشــةم لــة بةرنامــةي كــاري دانيشــتين مــةمِرؤ بكــةين بــة بِرطــةي دووةم؟ كــَي لةطةَليــةتي بــا دةســت بــةرز  

( كةس لةطةَليةتي  كَي لةطةَلي نيية؟ كةس نيية لةطةَلي نةبَي  كةواتة ثةسةند كرا  واتا مَيستا 89بكاتةوة؟ )
يت ية لة دةنطـدان لةسـةر ِرةزامةنـدي    دةست دةكةين بة بِرطةي دووةم لة دانيشتين كاري مةمِرؤمان  كة بري

ثةرلةماني كوردستان لةسةر داواكاري بةِرَيج سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان  بـؤ نـاردني هَيـجي ثَيشـمةرطةي        
(يـةم لـة ياسـاي    10(يةم لة ماددةي )11هةرَيمي كوردستان بؤ كؤبانَي لة ِرؤذماواي كوردستان  بة ثَيي بِرطةي )

(ي هـةمواركراو  بـة مامـادةبووني بـةِرَيج وةزيـري      2005(ي سـاَلي ) 1ي ذمـارة ) سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان
ثَيشمةرطة  بة هةمان شَيوة بة خَيرهاتين بةِرَيج وةزيري هةرَيي بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين  مةنـداماني  

مَيمة كـردووة   بةِرَيجي ثةرلةمان داواكارييةكي مةوةمان بة دةست طةيشتووة  ذمارةي ياسايي مَيوة داوايان لة
كة وتووَيذ كردن لةسةر بِريـاري ثةرلـةمان سـةبارةت بـة نـاردني هَيـجي ثَيشـمةرطة بـؤ كؤبـانَي بـة شـَيوةي            
داخراو بَي  بةآلم مةطةر بِرياريشتان لةسةر مـةوة دا  دواتـر دةنطـدان لةسـةر بِريـاري ثةرلـةمان بـة شـَيوةي         

ةية ط توطؤ كردن  تـةنها ط توطـؤ كـردن لةسـةر بِريـاري      ماشكرا دةبَي لة ناو هؤَلي ثةرلةمان  كَي لةطةَل مةو
( كـةس لةطةَليـةتي    68ناردني هَيجي ثَيشمةرطة بؤ كؤبانَي لة ِرؤذماواي كوردستان بة شَيوةي نهـَيين بَيـت؟ )  

كَي لةطةَلي نييـة؟ كـةس نييـة لةطـةَلي نـةبَي  كةواتـة ثةسـةند كـرا  كـا  مـاري نودتـةي نيجامـي  فـةرموو               
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دانيشتنةكة نهَيين دةبَي  داوا لة بةِرَيجان دةكةين كةوا هؤَلي ثةرلـةمان بـةفَي بـَيَلن  فـةرموو     كةواتة مَيستا 
 كا  ماري.

 بةِرَيج ماري دمد هةرسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 10( مـاددةي ) 2005(ي ساَلي )1زؤر سوثاس  وةلآلهي بة ثشت بةسنت بة دانوني سةرؤكايةتي هةرَيي ذمارة )
( هــةروةكو بــةِرَيج ســةرؤكي ثةرلـةمان مامــاذةي ثــَي كــرد  مةسـةلةي مَيوانــداري بــةِرَيج وةزيــري   11بِرطـةي ) 

ثَيشمةرطة  مةوزووعةكة ِرةزامةنـدي دةربِرينـة لةسـةر نـاردني هَيـجي ثَيشـمةرطة بـؤ كؤبـانَي  كـة لةاليـةن           
 ...........سةرؤكايةتي هةرَيمةوة داوا كراوة  بةآلم من حةز دةكةم مةوة بَلَيي يةعين.....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيجان  مَيستا بِريارةكة دةخوَينمةوة  بؤ مةوةي بِرطة بة بِرطة دةنطي لةسةر بدةين:

(ي ساَلي 1ارة )(ي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذم56( لة ماددةي )1)ثاَلثشت بة حوكمي بِرطة )
(ي 10( لة ماددة )11ي هةموار كراو و  لةسةر داواي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و بةثَيي بِرطةي )1ِ992

ي هةموار كراو  ثةرلةماني كوردستان لة 2005(ي ساَلي 1ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة )
 مةم بِريارةيدا: 22/10/2014(ي رؤذي 7دانيشتين ذمارة )

 ةم/ رةزامةندي دةربِرين لةسةر ناردني هَيجي ثَيشمةرطةي هةرَيمي كوردستان بؤ كؤبانَي.يةك
كَي لةطةَل مةم بِرطةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ مةوة تةحصيل حاصلة  دوايي دةتوانني وشةي بةرطريشي بؤ 

 ميجافة بكةين  كَيشةيةكي مةوتؤ نيية  بةكؤي دةنط ثةسند كرا  زؤر سوثاس.
ر وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطةو اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثَيويستة حوكمةكاني مةم بِريارة دووةم/ لةسة

 فَي بةفَي بكةن.
 كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا.

فَي بةفَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي  22/10/2014سَييةم/ مةم بِريارة لة رؤذي دةرضوونيةوة لة 
 يري كوردستان( باَلو دةكرَيتةوة.)وةدام

 كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا.
 هؤيةكاني دةرضوواندن

( لة ياساي سةرؤكايةتي 10( لة ماددةي )11واي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  بةثَيي بِرطةي )الةسةر د
ةثَيي مةو دةسةاَلتةي ثَييدراوة بؤ فوواَلندني ي هةموار كراو و  ب2005(ي ساَلي 1هةرَيمي كوردستان ذمارة )

هَيجةكاني ثَيشمةرطة بؤ دةرةوةي هةرَيمي كوردستان بة رةزامةندي ثةرلةماني كوردستان و بؤ مةبةسيت 
ثاراستين ماسايشي نةتةوةيي لة مةترسييةكاني تريؤر بةتايبةت كردةكاني رَيكخراوي تريؤريسيت ناسراو بة 

اق و هةرَيمي كوردستان بةشَيكن لة هاوثةمياني نَيودةوَلةتي بؤ بةرةنطار داعش و بةو ثَييةي عَير
 15/10/2014( لة 4بوونةوةي تريؤرو وة  بةشَيك لة ثَيداويستييةكاني بِرياري ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 مةم بِريارة دةرضووَيندرا.
يارةكةش دةخيةينة دةنطدانةوة  كَي كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا  كؤي بِر

لةطةَل كؤي بِريارةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةنط ثةسند كرا  فةرموون دةديقةية  وةستان بؤ 
طياني ثاكي شةهيداني هةرَيمي كوردستان و شةهيداني كؤبانَي  دةديقةية  بةبَي دةنطي وةستان بؤ طياني 

 ةرَيمي كوردستان.ثاكي شةهيداني كؤبانَي و شةهيداني ه
ثريؤزبايي لة طةلي كوردستان دةكةين  وةكو فةنابتان ماماذةتان ثَيدا مةمِرؤ بةِراسيت ساتة وةختَيكي 
مَيذوويية  وةضةرخانَيكي طرنطة لة مَيذووي نةتةوةكةمان وة  بةِرَيج وةزيري هةرَيي بؤ كاروباري 

نداماني تر ماماذةيان ثَيدا  فاران بِرياري ناردني ثةرلةمان و مةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان كا  طؤران و مة
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هَيج دةدرا بؤ سةر هةرَيمي كوردستان  بؤ سةر كورد  بةاَلم بؤ يةكةم فارة كورد بؤ ثشتيواني كردن لة 
ثارضةيةكي تر لة هةرَيمي كوردستان بة سةرفةم نةتةوةكانييةوة  طةلي كوردستان بة سةرفةم 

ردن لة طةلي كورد  لة يةكَيك لة ثارضةكاني تر بِرياري ناردني هَيج دةدات  ثَيكهاتةكانييةوة بؤ ثشتطريي ك
بؤية لَيرةوة فارَيكي تر ثريؤزبايي لة خؤمان و لة سةرفةم خةَلكي كوردستان دةكةين  زؤر زؤر سوثاسي 
خؤِراطري هةموو مةو دارةمانانة دةكةين كة لة بةرةكاني فةنطدان  هةر لة دةرةتةثةو فةلةوالوة بؤ 
شنطال  بؤ كؤبانَيي مازيج  كةوا بؤ نجيكةي مانطَيكة شةِرظاناني يةثةطةو يةثةذة مةو دارةمانانة بةرطري لة 
خاكي ثريؤزي كوردستان دةكةن  سوثاسي شةوخنووني هةموويان دةكةين  دةسيت ماندوبوونيان دةطوشني و  

بةِرَيجتان  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج  مينشامةلاَل هةرَيمي كوردستان هةر سةركةوتوو دةبَيت  زؤر سوثاس بؤ
وةزيري ثَيشمةرطة كة مامادة بوو لة دانيشتين ثةرلةمان  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج وةزيري هةرَيي بؤ 
كاروباري ثةرلةمان كة مامادة بوو لة دانيشتنةكةمان  مةم بِرطةيةي بةرنامةي كار تةواو بوو بةِرَيجتان 

بةرن مةطةر كارَيكي ترتان هةية  زؤر سوثاس  فةرموو بةِرَيج وةزيري دةتوانن مبَيننةوة  دةتوانن تةشريحم 
 سةيد دادر. مصطفىثَيشمةرطةي هةرَيمي كوردستان كا  

 يد دادر/ وةزيري ثَيشمةرطة:س مصطفى بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي كة داتان  مةم بِريارة زؤر بة طةرمي دةستخؤشي و ثريؤزبايتان لَي دةكةم بؤ مةو بِريارة طرنطة مَيذوويية
بةالي مَيمةوة دوو طرنطي مَيذوويي هةية  يةكَيكيان/ مةوةية كة مَيمة وةكو باستان كرد بؤ يةكةم فارة 
هَيج دةنَيرين بؤ بةشَيكي تري نيشتمانةكةي خؤمان  بؤ بةهاناي بةشَيكي تري نةتةوةكةي خؤمان و بؤ 

نيشتماني و نةتةوايةتي هةية  طرنطي دووةمي/ مةوةية  هاوواَلتيان و خةَلكي خؤمان  كة مةمة طرنطيةكي
كة لة رووي دميوكراتيةوة مةمة طرنطة  كة مةم ثرسة هَينرايةوة ثةرلةماني كوردستان و رةزامةندي 
ثةرلةماني كوردستاني لةسةر وةرطريا  بؤية هةر لَيرةوة ثريؤزبايي لة كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان بة طشيت 

اسييةكان دةكةم  ثريؤزبايي لة ثَيشمةرطة دارةمانةكانيش دةكةم  هةرضةندة مةركَيكي و هةموو اليةنة سي
تريان كةوتة سةر شان  بةاَلم ثَيشمةرطة دارةمانةكاني كوردستان  هَيجةكاني ماسايشي ناوخؤ وةكو ضؤن لةم 

وذمنانة بوونةتةوة  ماوة دوورو درَيذة توانيويانة بةرطة بطرن  بةو ثةري ورة بةرزييةوة رووبةِرووي مةم د
هيوادارم بة سةركةوتوويي مةم مةركةشيان تَي بثةِرَينن و  هةر لَيرةشةوة سةري رَيجو وةفا بؤ طياني ثاكي 
شةهيدة نةمرةكان دادةنوَيني  هيواي ضا  بوونةوة بؤ بريندارةكان دةخوازم كة لة ماوةي مةم ضةند 

يد بوون  لة كؤتاييدا فارَيكي تر ثريؤزبايي لة مانطةي شةِر دذي تريؤري داعشدا بريندار بوون و شةه
هةمووتان دةكةم و هةر سةركةوتوو بن  هيوادارين مَيمةش بتوانني لة ماسيت مةم مةركةدا بني و بةو ثةِر 
ي دَلسؤزييةوة بتوانني مةم مةركةي كة كةوتؤتة سةر شامنان  ياخود خستؤتانة سةر شامنان فَي بةفَيي 

 بكةين  زؤر سوثاس.
 َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
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ط توطؤ كردن لةسةر زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج وةزيري ثَيشمةرطة  بةِرَيجان  خاَلي سَييةمي بةرنامةي كار/ 
ثرؤذة ياساى ِرَيكخستنى خؤثيشاندان دواخبرَيت بؤ سةرةتاى وةرزى طرَيدانى تةشريرى داهاتوو و دواتر بة 

بكرَى  مةم داوايةى فراكسيؤنةكان دةخةينة دةنطةوة  كَى لةطةَل مةوةية كة  بَى دةستكارى كردن ثةسةند
خاَلى سَييةم لة بةرنامةى كارى دانيشتنى مةمِرؤمان دواخبرَيت  بؤ سةرةتاى وةرزى طرَيدانى ياسادانانى 

كةس  9كةس لةطةَليةتى  كَى لةطةَلى نيية؟  58داهاتووى ثةرلةمانى كوردستان با دةست بةرز بكاتةوة؟ 
لة بةرنامةى كارى  6لةطةَلى نيية  كةواتة ثةسةند كرا  ثَيشنيارَيكى تر هةية بؤ ثَيشخستنى بِرطةى 

ثرؤذة ياسا و بِريار  كة لةاليةن ذمارةى  11دانيشتنى مةمِرؤمان كة بريتيية لة خوَيندنةوةى يةكةمى 
لة ثةيِرةوى ناوخؤى  71دةى ياسايى مةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش كراون بة ثَيى ماد

  كَى لةطةَل مةو ثَيشنيارةية كة مةو بِرطةية ثَيش 1992ى هةموار كراوى ساَلى 1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة 
كةس لةطةَليةتى  كَى لةطةَل نيية؟ كةس نيية  كةواتة ثةسةند كرا  بؤية داوا لة سةرؤكايةتى  73خبةين؟ 

 ؤ بؤ خوَيندنةوةى يةكةمى مةو ثرؤذة ياسايانة   د.ظاآل فةرموو.ليذنةى ياسايى دةكةين بَينة سةر سةك
 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان  بةِرَيج ثةرلـةمانتار مامؤسـتا ابـوبكر دةسـت دةكـات بـة خوَيندنـةوةى ثـرؤذة         
 مةندامى ليذنةى ياسايى با بةِرَيجيان ب ةرموون.ياسايةكان لةطةَل بةِرَيج ظةمان فيصل وةكو دوو 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َيـك هـاتووة   ى دةستةى طشتى دةستثاكى هـةرَيي كـة ث   2011ى ساَلى  11ثرؤذة ياساى هةموار كردنةوةى ذمارة 
ماددة  هةروةها هؤيةكانى دةرضوواندن كة لةاليةن ذمارةى ياسايى مةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشـكةش   20لة 

/مومَيـد حةمـة علـى     3/لينـا عجريـا بهـرام     2/عمـر صـاحل كؤضـةر     1كراوة  كة مةوةش ناو و واذووةكانيانـة ) 
دمـد    لطيمف /تةالر 8/ فرست صؤفى  7  امحد لطيف/جنيبة 6  مصطفى/ انور دادر 5/مين نبى دهوةضى  4
/شـوان شـَيخ امحـد( داواكـارين لـة بـةِرَيجتان مـةم ثـرؤذة ياسـاية ماراسـتةى ليذنـة            10/خلحم امحد مرروف  9

 ثةيوةندارةكان بكةن.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وبارى ياسايى و ليذنـةى دةسـتثاكى   مةم ثرؤذة ياساية ماراستةى سةرفةم مةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى كار
 ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت  كا  ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مـاددة و هؤيـةكانى دةرضـوواندن      39ثرؤذةى ياساي ضاودَيرى و هاريكارى كؤمةآليةتى كة ثَيـك هـاتووة لـة    

ى مةنــدامانى ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوة  كــة لــة خــوارةوة ناوةكانيــان هــاتووة و  لةاليــةن ذمــارةى ياســاي
/ دمـد صـادق   4/مومَيـد عبـدالرمحن    3/ بَيطـةرد دَلشـاد شـكراهلل     2/ طةشة دارا ح يد  1واذوويان كردووة  )

/سـاالر  10/عمر صاحل كؤضـةر   9/ حافى كاروان  8على   عثمان/منرية 7/ حسن صاحل  6/ سؤران عمر 5سريد 
/ حسـني امساعيـل حسـني    15/ ايـدن مرـروف    14/ بـرزؤ جميـد    13/ ثـةروا علـى    12/ بَيستون فامق  11دمود  

/ كـةذاَل هـادى   19/ ثـةرى صـاحل محيـد     17امحـد    لطيمف / جنيبـة  16/ شكرية امساعيـل   15)مةروان طةآلَلى(  
/ 24حسـن    مصمطفى / دلَيـر  23 / سـريد دمـد سـريد    22/ ماواز فـةنطى برهـان    21/ حيات جميد  20  خضر

/ زانـا  28/ مـريي صـمد عبـدى     27/ صـاحل فقـى دمـد امـني      26/ دـادر مؤمتـان رسـول     25عباس فتاح صاحل  
/ لينـا  33/ ِرَيـواز فـامق    32/خلـحم امحـد مرـروف     31/ سـةركةوت سـةرحةد    30/ طؤران مازاد  29عبدالرمحن  
/ سـهراب  38/يرقـوب طـورطيس    37/ كمـال يةَلـدا    36  / فودت فرفيس35/ سهام عمر دادر  34عجريا بهرام  

/ 43/ عبداهلل حافى دمود  42/يروانت نيسان 41/ بةهار رمحن  40حةمة خان   مصطفى/ غريب 39ِرَيكانى  
/ شـَيركؤ  47/ دمـود حـافى صـاحل     46/ ِرؤزا دمـود   45/ مارى هةرسـني   44عبدالرمحن فارس عبدالرمحن  

/فـريؤز  52  رضا/ عبدالرمحن على 51/ د.شوان دةآلدزةيى  50/ عجت صابر  49  يفلط/ تةالر 48حةمة امني  
/ عادل عجيج  داواكارين لـة بـةِرَيجتان مـةم ثـرؤذة     55/ عمر عينايةت حةمة  54/ شيالن فر ر على  53  طه

 ياساية ماراستةى ليذنة ثةيوةندارةكان بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثـرؤذة ياســاية ماراسـتةى طشــت مةنـدامانى ثةرلـةمان و ليذنــةى كاروبـارى ياســايى و ليذنـةى دارايــى و       مـةم  
 كاروبارى مابوورى وليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و خَيجان دةكرَيت  كا  ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثرؤذة ياساى........ .
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نودتةى نيجامى هةبوو؟ د.ِرَيواز فةرموو.
 

 بةِرَيج د.ِرَيواز فامق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةو ثرؤذةية من خوَيندوومةتةوة و يةكَيكيش بـووم لةوانـةى كـة لـة نووسـيندا ماطـام لَيـى بـووة  بةشـَيكى          
ةواوى ثرؤذةكة تايبةتة بةمةسةلةى هاريكارى بـؤ تـةعليي  يـةعنى سؤشـياَل لـة      تةواوى  يةعنى فةسَلَيكى ت

 مةفا  تةعليي دا  لةبةرمةوةى داواكارم ماراستةى ليذنةكةى مَيمةش بكرَيت.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 الر.زؤر باشة  ماراستةى ليذنةى ثةروةدةو خوَيندنى باآلش دةكرَى  فةرموو خاتوو تة
 دمد:لطيف بةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةِراستى مةم ثرؤذةية ثةيوةندارة بةزؤربةى ليذنةكانةوة  من ثـَيي باشـة زؤربـةى ليذنـةكان مـةم ثرؤذةيـة       
ياساية بؤ منوونة هى ذنان ومافى مرؤظ و ليذنةى تةندروسـتى و مـن ثـَيي باشـة هـةموو ليذنـةكان  مةمانـة        

ؤذة ياسـايةيان ثـَى بـدرَيت هـةتاوةكو مـةوانيش سـةرنج و ِراثـؤرتى خؤيانيـان هـةبَى  زؤر          هـةمووى مـةم ثـر   
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر باشة  خؤى كَيشة مةوةية ماراستةى ضةند ليذنة بكرَى مةوةنـدة ميشـى نووسـينى ِراثؤرتةكـةى دورسـرت      
 دةبَى  فةرموو خاتوو تةالر.

 دمد:لطيف تةالر  بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِراستة واية  بةآلم زؤربةيان ثشكيان بةردةكـةوَى  مةطـةر تةندروسـتى و ذنـان و مـافى مـرؤظ لةطـةَل مةوانـة         
 هةبَى زؤر باشرتة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

اى مـةدةنى و تةندروسـتى و ذنـان و مـافى     زؤر باشة  ماراسـتةى مـةو ليذنانـةى ثةرلـةمان وليذنـةى كؤمـةَلط      
 مرؤظى ثةرلةمانى كوردستانيشى دةكةين  كا  ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كة لةاليةن ذمارةى يااسى مةنـدامانى   1969ى ساَلى  111ثرؤذة ياساى هةمواركردنةوةى سجادانى عريادى ذمارة 
ــة خــوارةوة ناوةكانيــان هــاتووة  )تــةالر    ثة / طةشــة دارا 2دمــد  لطيممف رلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوة  كــة ل

/ ثةرى صاحل 7/مَيظار ابراهيي حسني  6/ مريي صمد عبدى  5/ مدينة ايوب  4/ ماواز محيد حسني  3ح يد 
هـاتووة لـة ثَيـنج مـاددة و      / كـةذاَل هـادى( كـة ثَيـك    10/ دَلشاد شربان غ ار  9/ ماواز شَيخ فةنطى  8محيد  

 هؤكارةكانى دةرضوواندن  داواكارين لة بةِرَيجتان ماراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةو ثرؤذة ياساية ماراستةى ليذنـةكانى كاروبـارى ياسـايى و ليذنـةى بـةرطرى ولـة مـافى مـافرةت و ليذنـةى          
 اروبارى ماينى لة ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت  كا  ابوبكر فةرموو.مةوداف و ك

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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مـاددة و بـة    5كة ثَيك هاتووة لة  1969ى ساَلى  111ثِرؤذة ياساى هةموار كردنى ياساى سجادانى عريادى ذمارة 
ةن ذمارةى ياسايى مةندامانى ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوة  كـة لـة خـوارةوة       بَى هؤكانى دةرضوواندن لةالي

 مصمطفى / عمـر  4/ سؤران عمـر  3/فخرالدين دادر  2/ شكرية امساعيل شَيخانى  1ناو و واذووكانيان هاتووة )
منى  /9/ مةروان طةآلَلى  8  لطيف/ جنيبة 7/ حافى كاروان  6/ هةورامان طةضَينةيى  5د.شوان دةآلدزةيى  

/ بَيسـتون فـامق(  داواكـارين لـة     12رسـول    مصمطفى / فـامق  11/ بـةهار عبـدالرمحن دمـد     10نبى دهوةضـى   
 بةِرَيجتان  مةم ثرؤذة ياسايةش ماراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو تةالر نودتةى نيجاميت هةبوو؟.

 دمد:لطيف تةالر بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

واهلل مةطةر هةردوو ثرؤذةكـة بَلـَيني سـَييةم و ضـوارةم مةطـةر ماراسـتةى ليذنـةى كؤمةآليـةتى و خَيـجانيش          
 بكرَى  لةبةرمةوةى ضةندين بِرطةى تياية ثةيوةندارة بة خَيجانةوة  لةطةَل رَيجدا  سوثاس.

 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ث

زؤر ضاكة  سوثاس  مةم ثـرؤذة ياسـاية ماراسـتةى ليذنـةى كاروبـارى ياسـايى و بـةرطرى لـة مـافى مـافرةت و           
كاروبارى كؤمةآليةتى و خَيجان و هةروةها ليذنةى مةوداف و كاروبارى مـاينى دةكـرَى  مَيظـار خـان نودتـةى      

 نيجامى؟ فةرموو.
 بةِرَيج مَيظار ابراهيي حسني:

 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكى
ــة مــافى       ــجامن ليذنــةى داكــؤكى كــردن ل ــجامن طؤِرانكــارى بةســةرداهاتووة  واب هــةتاوةكو مَيســتا نةســةكة واب
مافرةتان  زؤربةى ثةرلةمان و ميرالم هةمووى باسى مةوة دةكةن ليذنةى بةرطرى لةمافى مافرةتان طـؤِراوة   

 ؤكى كردن لة مافةكانى مافرةتانة.مَيستا ليذنةى بةرطرى لة مافى مافرةتان نةماوة  ليذنةى داك
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة تَيبينيةكةت وةرطريا  ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى مافرةت  سوثاس  كا  ابوبكر فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مـاددة لةطـةَل    9ياساى بةِرةنطاربوونةوةى لةش رؤشـى كـة ثَيـك هـاتووة لـة       ثرؤذة ياساى هةموار كردنةوةى
هؤكارى دةرضوواندن  كة لةاليةن ذمارةى ياسايى مةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة كة لة خوارةوة ناو و 

/ 5  / مدينـة ايـوب  4/ ماواز محيد حسني  3/ طةشة دارا ح يد  2دمد   لطيف/ تةالر 1واذووكانيان هاتووة )
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/ كةذاَل 9  مصطفى/ شكرية امساعيل 8امحد   لطيف/ جنيبة 7/ مريي صمد عبدى  6فوان امساعيل عجيج  
/ ماواز شَيخ فةنطى( داواكـارين لـة بـةِرَيجتان مـةم ثـرؤذة ياسـايةش       11/ مَيظار ابراهيي حسني  10هادى فقَى  

 ماراستةى ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةن.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق

مــةم ثــرؤذة ياســايةش ماراســتةى ليذنــةى ياســايى و ليذنــةى داكــؤكى لــة مــافى مــافرةت  ليذنــةى مــةوداف و  
 كاروبارى ماينى و طشت مةندامانى ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت  كا  ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مـاددة لةطــةَل هؤكـارى دةرضــوواندن     13ياســاى بةرةنطاربوونـةوةى لةش رؤشــى كـة ثَيــك هـاتووة لــة    ثـرؤذة  
لةاليــةن ذمــارةى ياســايى مةنــدامانى ثةرلــةمان ثَيشــكةش كــراوة كــة بــريتني لــةم بةِرَيجانــةى خــوارةوة كــة  

/ حســني 4 / مــريي صــمد عبــدى 3دمــد  لطيممف/ تــةالر 2/ ســهراب ميكاميــل ِرَيكــانى 1واذوويــان كــردووة )
 لطيمف / جنيبـة  8/ عبـاس فتـاح صـاحل     7/ مـاواز فـةنطى    6/ عادل عجيج شكر  5امساعيل )مةروان طةآلَلى(  

/ 13/ شـَيركؤ فـودت    12/ سـؤران عمـر    11/هةورامان حةمة شـةريحم   10  مصطفى/ شكرية امساعيل 9امحد  
ثــرؤذة ياسـايةش ماراســتةى ليذنــة  / ايــدن مرــروف( داواكـارين لــة بـةِرَيجتان مــةم   14فخرالـدين دــادر عـارف    

 ثةيوةندارةكان بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَى  مةم ثرؤذة ياساية ماراستةى ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنـةى داكـؤكى لـة مـافى مـافرةت و ليذنـةى       
 دةكرَيت  مَيظار خان فةرموو. مةوداف و كاروبارى ماينى ثةرلةمان و طشت مةندامانى ثةرلةمانى كوردستان

 بةِرَيج مَيظار ابراهيي حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماراستةى ليذنةى تةندروستى وماراستةى ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتيش دةكرَى.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  ليذنةى تةندروستى و ليذنةى خَيـجان  ماراستةى هةردوو ليذنةى ثةيوةندارى ثةرلةمانى كوردستان دةكرَى
 و كاروبارى كؤمةآليةتى  مامؤستا فةرموو.

 
 

 بةِرَيج كنران جني الدين )حافى كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ببورة سةرؤكى ثةرلـةمان  ليذنـةى نـاوخؤش  ضـونكة مـةو ثابةنـدة بـة فـَى بـةفَى كردنـى مـةو بِريـارةوة              
 .مةكرَى تةوفيهى مةويش بكرَى

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةَلَى  د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماراستة كردنى ثرؤذة ياساكان بؤ مةو هةموو ليذنةية لةية  كاتدا دورسيةكى زؤر بؤ مَيمة دروسـت دةكـات   
مةو ميمجاييانةمان بؤ كؤناكرَيتةوة و بةِرَيجانى ليذنـةكان دَيـن لـة    وةكو ليذنةى ياسايى  ضونكة دواتر مَيمة 

ليذنةى ياسايى ِرةمى خؤيان دةدةن و دوايى دةِرؤن و دةبَى مَيمة وَيَل بني بةدواياندا و لَييان بثارَيينـةوة تـا   
 ميمجايةكمان بؤ بكةن  بؤية موراعاتى مةوة بكرَى.

 ان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

ِراستة تَيبينيةكى دروستة  بؤية دواتر بة ِراوَيذ لةطةَل ليذنةى ياسايى ماراستةى ليذنةكانى تريشى دةكةين 
 كة ثةيوةندارة  كا  ظةمان فةرموو.

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انَى  كـو ذ اليـَى ذمـارا ياسـايى هـةر      دوو ثرؤذة ياسا مَيك ثاكَيض هاتنة بناظا لَيبوردنا طشـتى هـةرَيما كوردسـت   
ثرؤذة  ذ وان ذمارا ياسايا مةنداما ظة هاتية ثَيشكةش كرن دطةل هؤكارَى دةكرنـا مـةظَى ثـرؤذة ياسـايَى كـو      

/حـافى  4/دمـود حـافى عمـر     3/ شـكرية امساعيـل    2/ د.شوان دـةآلدزةيى  1ثرؤذةيةكى دةست ثَي دكاتن )
/ عـجت  9/ مَيظـار ابـراهيي    8/ دمـد سـردالدين    7مشـري امساعيـل    / بشـار  6/ سريد دمـد سـريد    5كاروان  
ماددة خؤ دطريـت دطـةل    12/ فوان امساعيل(  ثرؤذَى دوويَى هةمان ثاكَيضة و هةمان عنوانية  كو 10صابر  

  لطيمف /جنيبـة  3/ شـكرية امساعيـل    2/سـؤران عمـر    1هؤكارَى دةكرنا مةظَى ثرؤذةيَى  كو دةست ثَي دكاتن )
/كـةذاَل  9/سـهام عمـر    8/حـافى كـاروان    7/فخرالدين دـادر   6/حسني امساعيل  5مان حةمة شريحم  /هةورا4

/شَيركؤ فـةودت( داخـازا ذ فـةنابَى وة دكـةين كـو ِرةوانةيـةن       12  عثمان/منرية 11/فوان امساعيل  10هادى  
 ليذنةيةن ثةيوةنديدار بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةو دوو ثرؤذة ياساية ماراستةى ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنـةى نـاوخؤ و ماسـايش و مةجنومـةنى      بةَلَى
 خؤفَييةكان و ليذنةى مافى مرؤظى ثةرلةمانى كوردستان كرا  كا  ظةمان فةرموو.

 
 

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هاتيـة   2009ساآل  3ياسايَى ثارَيجطةهَى هةرَيما كوردستانَى ذمارة  ثرؤذةيةكا ديش بناظَى هةمواركرنا مَيكَى يا
ماددة ثَيك دَيت دطـةل هؤكـارَى دةركرنـا مـةظَى ياسـايَى        5ثَيشكةش كرن  ذ اليَى ذمارا ياساييا مةنداما كو ذ 

  فىمصمط /فـامق  5  عثممان /مـنرية  4/مَيظـار ابـراهيي    3/دارةمـان دـادر    2/بـةهار دمـود    1دةست ثَى دكـاتن ) 
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ــى  6 ــى  11/رؤزة دمــود  10/بــرزؤ جميــد  9/ايــوب عبــداهلل  8/ِرابــوون توفيــق  7/عبــدالرمحن عل /ثــةروا عل
/عمـر  17/فـوان امساعيـل    16/شـَيركؤ حةمـة امـني     15/مومَيد حةمـة علـى    14/انور دادر  13/زول ا دمود  12

ــج   18عينايــةت   ــد   20/فرحــان فــوهر  19/عــادل عجي ــات جمي ــراهيي امحــد مســؤ   22 طممه/فــريؤز 21/حي / اب
 /فخرالدين دادر( داخازَى دكةين كو مةظَى ثرؤذَى ذى ثَيشكةشى ليذنةيةن ثةيوةنديدار بكةين.23

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مــةم ثــرؤذة ياســايةش ماراســتةى ليذنــةكانى كاروبــارى ياســايى و ليذنــةى نــاوخؤ و ماســايش و مةجنومةنــة    
 رفةم مةندامانى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين  كا  ظةمان فةرموو.خؤفَييةكان و سة

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 14شـرعى( )ِرَيثَيـدراوى شـةرعى( كـو ثَيـك دَيـت ذ        مأذونثرؤةيا ياسايةكى دى هاتية ثَيشكةش كرن بناظَى )
/حــافى كــاروان  2/ســراج شــَيخ امحــد  1دكــات ذ )مــاددا دطــةل هؤكــارَين دةركرنــا مــةظَى ثــرؤذَى دةســت ثــَي 

/علـى حةمـة صـاحل     9/شـَيركؤ فـودت    8/سؤران عمـر   7/مةردان خدر  5/دَلشاد شربان  4/مومَيد خؤشناو  3
/ فخرالـدين  15/ظـاآل فريـد    14/فـوان امساعيـل    13/انـس دمـد شـريحم     12/ ثةرى صـاحل   11/بَيستون فامق  10

 ين كو مةظَى ثرؤذَي ذى ِرةوانةيَى ليذنةيةن ثةيوةندار بكةن.دادر( داخازا ذ فةنابَى وة دكة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نى و ليذنـةى  يمةم ثرؤذةية ياسايةش ماراستةى ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنةى مةوداف و كاروبـارى مـاي  
 ةمانى كوردستان  كا  ظةمان فةرموو.داكؤكى لة مافى مافرةت دةكرَيت  هةروةها سةرفةم مةندامانى ثةرل

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددةيـا   54( كو ذ الوانمن االساسى جلمبيا اهلالل االمحر الكمردسنانىثرؤذةيةكا دى هاتية ثَيشكةش كرنَى  )
/سـريد مةصـي ى    2واز فـامق   /ِريَـ 1ثَيك دَيت  دطةل هؤكارَين دةركرنا مـةظَى ثـرؤذةى  دةسـت ثـَى دكـاتن ذ )     

/زول ــا دمــود  8/ســهراب ميكاميــل  7/كــةذاَل هــادى  6/شــيالن فر ــر  5/ســاالر دمــود  4/دــادر مؤمتــان  3
/صــاحل فقــَى  14/بَيطــةرد دَلشــاد  13/بــاثري كامــةال  12/مــةردان خــدر  11/عــةباس غــجا   10/فرســت صــؤفى  9
اخــازا ذ فــةنابَى وة دكــةين كــو مــةظَى ثــرؤذَى ذى  / فخرالــدين دــادر( د17/خلــحم امحــد  16/عــجت صــابر  15

 ِرةوانةى ليجانَين ثةيوةنديدار بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــدامانى          ــت مةن ــةدةنى و طش ــةى م ــانى كؤمةَلط ــةى ِرَيكخراوةك ــايى و ليذن ــارى ياس ــةى كاروب ــتةى ليذن ماراس
 ثةرلةمانى كوردستان دةكةم  كا  ظةمان فةرموو.

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ماددةيا ثَيك دَيت  5الرراق( كو ذ  _زاخو فى ادليي كوردستان  اسنحداث حمافظامةخري ثرؤذة بِريار بناظَى )
/وحيـدة  3/مَيظار ابراهيي  2/ظةمان فيصل  1دطةل هؤكارَين دةركرنا مةظَى ثرؤذة بِريارا  دةست ثَى دكةتن ) 

/شـرين  10/مدينـة ايـوب    9/عبـداهلل فاسـي    8/زياد حسـني   7/صاحل بشار  6/عادل عجيج  5/منى نبى  4يادو  
/بشــار مشــري  16/طــؤران مــازاد  15/علــى هــالؤ  14/ســؤران عمــر  13/مــةردان خــدر  12/ظيــان عبــاس  11حســنى  

وة دكـةين كـو     /ادريـس علـى( داخـازا ذ فـةنابىَ    20/شـوان شـَيخ امحـد     19/فرحـان فـوهر    18/عمر صاحل  17
 مةظَى ثرؤذة بِريارَى ذى ِرةوانةى ليجانَين ثةيوةنديدار بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كا  ظةمان مةخريةن ماواتةكةت هاتةدى  مةم ثرؤذة ياسايةش ماراستةى هةردوو ليذنةى كاروبارى ياسايى و 
ن و طشت مةندامانى ثةرلةمانى كوردسـتان دةكـرَى  كـا     ليذنةى ناوخؤ و ماسايش و مةجنومةنى خؤفَييةكا

 ظةمان فةرموو.

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

واهلل سةرؤكى ثةرلةمان هةرضةندة نودتةت نيجاميش نييـة  بـةس مـةم دظـَينت يـةعنى بِراسـتى بشـَيوةيةكا        
تى و ثشـتةظاني كـرن ظـَى ثرؤذةيـا بِريـارَى دا  زؤر      فةرمى سوثاسَى فةنابَى تة وسةرؤكايةتيَى بكـةم  ثاَلثشـ  

 سوثاس بؤ وان.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هَيشــتا ديــار نييــة ثاَلثشــتى َ  دةكــةين يــان نــا؟  زؤر ســوثاس بــؤ مةنــدامانى ليذنــةى ياســايى ثةرلــةمانى      
بـةِرَيجان مةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان     كوردستان  فةرموون دةتوانن بطةِرَينةوة بؤ شوَينةكانى خؤتـان   

بةم شَيوةية هاتينة كؤتايى دانيشتنى مةمِرؤمان بِرطةكانى ترى بةرنامةى كار هةَلدةطرين بؤ دانيشتنةكانى 
 ترمان  زؤر سوثاس بؤ مَيوة.

 
 د. يوسحم دمد صادق          فخرالدين دادر                               فر ر ابراهيي مَيمينكي                         

 سكرتَيري ثةرلةماني                        فَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي 8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\10\28رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 28/10/2014 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   28/10/2014رَيكـةوتي   شـةممة سَي رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بــةِرَيج فر ــر ابــراهيي مَيمينكــي  بــة مامــادةبوونيثةرلــةمان و  ســةرؤكي  يوســحم دمــد صــادقســةرؤكايةتي 
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سـاَلي    ضـوارةمي خـولي   (ي8  دانيشتين ذمـارة ) ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين دادربةِرَيج فَيطري سةرؤ  و  
 ي خؤي بةست.( 2014)

 بةرنامةي كار:
ــةثَيي حوكمــةك  ــة )ب ــةي 20(ي مــاددة )1اني بِرط ــة ث ــاوخؤي ذمــارة ) ةوِر( ل ي 1992(ي هــةمواركراوي ســاَلي  1ي ن

خـولي   (ي8ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي     عَيـراق  –ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة   11هةَلبذاردن لة كات ) طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي

 بةم شَيوةية بَيت: دا 28/10/2014رَيكةوتي 
ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بةثَيي ماددةكانى 1
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1( لة ثةريِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )75( و )74( و )72)
( و 72ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى كوردستان  بةثَيي ماددةكانى )2
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1( لة ثةريِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )75( و )74)
 
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم دمد صادق/ بةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان  دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة  خولي ضوارةمي 

(  بةرنامةى كار  بةثَيي 28/10/2014) (  رؤذى دانيشنت8هةَلبذاردن  ساَلي يةكةم  دانيشتين ذمارة )
(ى 1ةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )( لة ثةيِر20حوكمةكانى بِرطة يةكي ماددةى )

(ى خولي 8(ى هةمواركراو  دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )1992ساَلي)
(ى ثَيش نيوةِرؤى رؤذى 11طرَيداني ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان  لة كاتذمَير )

 ( بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت  28/10/2014ى )سَيشةممة  رَيكةوت
ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بةثَيي ماددةكانى 1
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1( لة ثةريِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )75( و )74( و )72)
( و 72ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى كوردستان  بةثَيي ماددةكانى )2
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1( لة ثةريِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )75( و )74)

ادميياى كورد دةكةين بؤ لة دةسثَيكى دانيشتنةكة بةخَيرهاتنى بةِرَيج )د. نورى تاَلةبانى( سةرؤكى مةك
دانيشتنى مةمِرؤى ثةرلةمانى كوردستان داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى مامادةنةبووانى 

 دانيشتنى ثَيشوو خبوَينَيتةوة فةرموو 
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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(ى ماسايي 7دةى ميهرةبان   ناوى مةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )بةناوى خواى طةورةو بةخشن
ـ انس 1(  مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى خوارةوةية  )22/10/2014لة بةروارى )

عبداخلالق  طهوز ـ فري4ـ ظيان عباس عمر ـ مؤَلةت  3ـ زؤزان صادق سريد ـ مؤَلةت  2دمد شريحم ـ مؤَلةت  
 ـ دمد علي ياسني ـ  مؤَلةت(5ـ مؤَلةت  

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس  داوا لة بةِرَيج فَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان دةكةين كة ناوى مامادةنةبووانى ليذنةكانى 

 ثةرلةمان خبوَينَيتةوة  فةرموو 
 طريى سةرؤكي ثةرلةمان:/ فَيميمَينكيبةِرَيج د. فر ر ابراهيي 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( كؤبوونةوةيان مةجنامدا بةم شَيوةيةى خوارةوةية  ليذنةى 26/10/2014ليذنةكان رؤذى يةكةشةممة )
ين طشت يماوادانكردنةوةو نيشتةفَيكردن بةِرَيج ) شيالن فر ر ـ مؤَلةت( ليذنةى مةوداف و كاروبارى ماي

نةوة بوونة  ليذنةى كشتوكاَل و ماذةَلدارى و ماودَيرى و بةنداوةكان ديارة سَي مةندامان مامةدةى كؤبوو
بةِرَيج مؤَلةت بوونة )بشار مشري  مؤَلةت  ماواز فةنطى  مؤَلةت  عباس غجالي ـ مؤَلةت( ليذنةى كاروبارى 

واخراوة بؤ تةندروسيت و ذينطة دواخراوة بؤ رؤذى دووشةممة  ليذنةى كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان د
رؤذى دووشةممة  ليذنةى ثةروةردة و خوَيندني باآل و توَيذينةوةى زانسيت دواخراوة بؤ رؤذى دووشةممة  

( لة 77ليذنةى دارايي و كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان  ديارة ليذنة بة ثَيويستيان زانيوة بة نووسراوى )
اوة  لةمةودوا كؤبوونةوةكان خؤيان رؤذاني دووشةمة ( كة بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان هاوثَيض كر26/10/2014)

(ى بةياني مةجنام دةدةن  ديارة بةِرَيج )شَيركؤ فودت( ماطادار نةكرابوو بؤ كؤبوونةوةى 9كاتذمَير )
( و  مةوةش تؤمار كراوة  بة غايب لة دةلةم نادرَينت  ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و 22/10/2014)

(ى مانط رؤذى دووشةممة  ليذنةى ناوخؤ و 27يندانياني سياسي دواخراوة بؤ )دوربانياني فينؤسايد و ز
ماسايش و مةجنومةنة خؤفييةكان دواخراوة بؤ رؤذى دووشةممة  ليذنةى داكؤكي كردن لة مايف مافرةت بة 
هؤى سةفةرَيكى كوت و ثِر كة هاتة ثَيشةوة مةندامانى ليذنةكة بؤ شارى سلَيمانى سةفةريان كردبوو بة 
مةبةسيت بةدواداضوونى مةو سَي مافرةتةى زينداني بوون و  مانيان طرتبوو لة خواردن  كؤبوونةوةكةى 
ليذنة مةجنام نةدرا بةو هؤيةوة  ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطةى مةدةنى بة ثَيويستيان نةزانيوة كؤبوونةوةكة 

مةوةى مَيستا خوَيندمةوة   مةجنام بدةن و دواخراوة  تةبيري مةمة كؤبوونةوةكانى رؤذى دووشةممةنة
ليذنةى وةرزش و الوان كؤبوونةوةكةيان مةجنام نةداوة  لةبةرمةوةى مةندامانى ليذنة سةرداني ثارَيجطاى 
سلَيمانيان كردبوو بةمةبةسيت بةدواداضوونى كَيشةكانى وةرزش و الوان لةوَى  ليذنةى ثَيشمةرطة و و 

ي سياسي كؤبوونةوةكة مةجنامدراوة  تةنها بةِرَيج )عبداللة شةهيدان و دوربانياني فينؤسايد و زيندانيان
دمود دمد( مؤَلةت بووة  مةمةى دووشةمة  ليذنةى كاروبارى تةندروسيت و ذينطة كؤبوونةوةكةيان 
مةجنام نةداوة  تةنها بةِرَيج )د. شرين حسين( مؤَلةت بووة  ليذنةى دةست ثاكي كؤبوونةوةكة مةجنامدراوة  
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نى طشت مةندامانى ليذنة  ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان كؤبوونةوةكة بة مامادةبوو
مةجنامدراوة و  دوو بةِرَيج )علي حةمة صاحل و د. عجت صابر( مامادةنةبوونة  ليذنةى ماسةوار و 

اوة  خجمةتطوزارييةكانى شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار كؤبوونةوةكة مةجنام نةدر
لةبةر سةرداني مةندامان بؤ دةآلى هةولَير و  بةِرَيوبةرايةتى شوَينةوارى هةولَير  ليذنةى دارايي و 
كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان كؤبوونةوةكة مةجنامدراوة بة مامادةبوونى طشت مةندامان تةنها بةِرَيج )د. 

 بةكاربةر كؤبوونةوةكة مةجنامدراوة بة شرين حسين( مؤَلةت بووة   ليذنةى بازرطاني و ثاراستين مايف
مامادةبوونى طشت مةندامان تةنها بةِرَيج )ظةمان فيصل سليي( مؤَلةت بووة و  بةِرَيجان )د. ظاآل فريد و 
زول ا دمود( مامادة نةبوونة لةبةرمةوةى كؤبوونةوةى تريان هةبووة  بة غايب لة دةلةم نادرَين  ليذنةى 

ةنة خؤفييةكان كؤبوونةوةكة مةجنامدراوة بة مامادةبوونى طشت مةندامان ناوخؤ و ماسايش و مةجنوم
كبري( مؤَلةت بووةن بةهؤى شةهيدبوونى براكةيةوة  كة سةرة خؤشي لة بةِرَيجيان  ناظمتةنها بةِرَيج )

دةكةين  ليذنةى مافةكانى مرؤظ كؤبوونةوةكة دواخراوة بؤ حةفتةى مايندة  ليذنةى كؤمةآليةتى و منداَل 
و ماواز فةنطى و سرود سليي(  طهخَيجان كؤبوونةوةكة مةجنامدراوة و  بةِرَيجان )كةذاَل هادى و فريؤز  و

مؤَلةت بوونة  ليذنةى رؤشنبريى و راطةياندن و هونةر بةهؤى مؤَلةتى مةندامانى ليذنة كؤبوونةوةكة 
ثةروةردة و خوَيندني باآل و دواخراوة بؤ رؤذى سَيشةممة و  كؤبوونةوةكة مةمِرؤ مةجنامدراوة  ليذنةى 

و زؤزان صادق( مؤَلةت بوونة   خضرتوَيذينةوةى زانسيت كؤبوونةوةكة  مةجنامدراوة  دوو بةِرَيج )مةردان 
ديارة دوو ليذنة كة كؤبوونةوةكةيان دواخرابوو مةمِرؤ مةجناميانداوة  ليذنةى رؤشنبريى و راطةياندن و 

امادةى كؤبوونةوة نةبوون )زانا عبدالرحن و ظيان عباس( مؤَلةت هونةر وةكو بامسان كرد  دوو بةِرَيج م
بوونة  ليذنةى دارايي و كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان  كؤبووةنةوةكةيان مةمِرؤ مةجنامداوة دوو بةِرَيج 

 مامادةى كؤبوونةوة نةبوون)علي حةمة صاحل و شرين حسين( مؤَلةت بوونة 
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤ

زؤر سوثاس  داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة كورتةية  لة كؤنووسي ثةرلةمان خبوَينَيتةوة 
 فةرموو 

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 وة بوو بةم شَيوةيةى خوارة 22/10/2014( لة بةروارى 7ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة   1
ـ خوَيندنةوةى ناوى مةندامانى ثةرلةمانى مامادةنةبوو  هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو  2

 لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.
َيمى كوردستان بة مامـادةبوونى بـةِرَيج   ـ ثةسةندكردنى ط توطؤكردن لة سةر طرفتةكانى ثةروةردة لة هةر  3

 وةزيرى ثةروةردة. 
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ـ دةنطدان لة سةر رةزامةندى ثةرلةمانى كوردستان لة سةر داواى بةِرَيج سـةرؤكي هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ       4
ناردنى هَيجى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردسـتان بـؤ كؤبـانَي لـة رؤذمـاواى كوردسـتان بـة مامـادةبوونى بـةِرَيج          

 شمةرطة.وةزيرى ثَي
ـ ط توطـؤكردن لـة ســةر ثـِرؤذة ياسـاي هـةموارى يةكـةمى ياســاي ريكخسـتين خؤثيشـاندان بـة دةنطــداني             5

 مةندامانى ثةرلةمان دواخرا بؤ سةرةتاى خولي طرَيداني ثةرلةمانى كوردستان.
 ( ثِرؤذة ياسا و بِريار.11ـ خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ) 6

 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةر
 زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  فةرموو د. عجت نودتةى نيجاميت هةية؟ 

 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيج فَيطريى سةرؤكي ثةرلةمان خوَينديةوة كة دوو بةِرَيج لة ليذنةى سامانة سرؤشتييةكان دوَييَن 
( كؤبوونةوة بووة  بةندةش يةكَيك بووة لةوانة كة لةطةَل 12نن دوَييَن سةعات )مامادةنةبوون  خؤتان دةزا

بةِرَيج سةرؤكايةتى ثةرلةمان سةرداني ديوانى ضاودَيرى داراييمان كردووة  بؤية مةطةر بة غايب حيساب 
 كراوم غيابةكةم بسِرنةوة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 وسراوة  فةرموو بة مؤَلةت نو

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة مةبةسيت زياتر رَيكخستنةوةى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان  دوو داواكارميان لةبةر 
ةِرَيج )عمر صاحل دةست داية  تكاية رةزامةندى ب ةرموو بؤ دةنطدان لة سةرى  يةكةم: ثةرلةمانتارى ب

عمر( لة ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان بووة دةست لةكاركَيشانةوةى ثَيشكةشكردووة  
دةيةوَى بضَيتة ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان  تكاية رةزامةنديتان لة سةر خستنة دةنطدانى )عمر صاحل عمر( 

 بؤ ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان 
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد

دةست لةكاركَيشانةوةكةى ثَيشكةشي دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كردووة  ثةسةند كراوة ثَيشرت و  
مَيستا تةنها دةنطدان لة سةر مةوة دةكةين كة بةِرَيج)عمر صاحل عمر( بضَيتة ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان  

( كةس 81بضَيتة ليذنةى كاروبارى ثةرلةماني كوردستان؟ )كَي لةطةَل مةوةية كة بةِرَيج )عمر صاحل عمر( 
 ( كةس لةطةَل نيية  كةواتة ثةسةند كرا 1لةطةَل داية  كَي لةطةَل نيية؟ )

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.



 87 

ن دةست لة كاركَيشانةوةى هةروةها بةِرَيج )كةذاَل هادى فةدَي( لة ليذنةى كاروبارى ثةرلةما
ثَيشكةشكردووة  دةيةوَى بضَيتة ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان  تكاية رةزامةندى 
 ب ةرموو بؤ دةنطدان لة سةرى بةِرَيج)كةذاَل هادى فةدَي( مةندام ثةرلةمانى ناوبراو  بؤ ليذنةى دياريكراو.

 ان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم
دةخيةينة دةنطةوة  كَي لةطةَل مةوةية كة بةِرَيج )كةذاَل هادى فةدَي(  بيَب بة مةندام لة ليذنةى كاروبارى 

( كةس لةطةَل داية  كَي لةطةَل 78كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان كَي لةطةَل داية با دةست بةرزكاتةوة؟ )
ِرَيجان مَيستا دةست دةكةين بة بةرنامةى كارى نيية؟ كةس نيية لةطةَلدا نةبَي  كةواتة ثةسةند كرا  بة

مةمِرؤمان كة بِرطةى يةكةمي بريتيية لة ط توطؤكردني لة سةر ثِرؤذة بِريارى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤى 
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  75( و )74( و )72ثةرلةمانى كوردستان بةثَيي ماددةكانى )

 ى هةمواركراو  فةرموو كا  مارى نودتةى نيجاميت هةية؟(1992(ى ساَلي)1ذمارة )
 بةِرَيج مارى دمد )مارى هةرسني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مَيمة لة ليذنةى ثَيشمةرطة داواكاريةكمان داوةتة دةست فةنابتان كة مةمِرؤ ليذنةى ثَيشمةرطة بة 

شةهيد بووة مَيمة داوامان كردووة لة كبري( كة  ناظمشَيوةيةكى فةرمي سةرداني ثرسةكةى براي كا  )
( و نيو هؤَلي كؤبوونةوة بةفَي دَيَلني لةبةرمةوةى ذمارةكةمان زؤرة  بؤ 30/11فةنابتان كة لة سةعات )

 مةوةى تةشويشَيك دروست نةبَي حةزمان كرد فةنابت ميشارةيةكت بةوة دابا  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي دووبارة راطةياندنى ثرسةو سةرةخؤشي خؤمان بة كؤضي دوايي شةهيدى دارةمان بةراى بةِرَيج سةرةِرا
كبري( و  سةرفةم مةو شةهيدانةى كة لة ماوةى رابردوو لة بةرةكانى فةنط شةهيد بوون و   ناظمكا  )

( 1030ذايي )هيواى ضا  بوونةوةى خَيرا بؤ سةرفةم بريندارةكانى شةِرى دذى تريؤر كة مَيستا بة درَي
كيلؤمةتر لة هةرَيمى كوردستان فةنطى دذ بةوان هةية و  سةرةِراي دووبارةكردنةوةى دةست خؤشيمان لة 
دارةمانيةتي لة هَيجى ثَيشمةرطة و  سةرفةم شةِرظانان لة دةرةتةثة و فةلةوالوة بؤ كؤبانَي و  دةست 

تي دياريكراو مَيوة دةتوانن هؤَلي ثةرلةمان خؤشي لَيكردنيان داواكاريةكةى مَيوة ثةسةند كراوة و  لة كا
بةفَي بَيَلن  سةبارةت بة بِرطةى يةكةم لة بةرنامةى كارى مةمِرؤمان ثَيشنيارَيك هةية لةاليةن 
سةرؤكايةتى ليذنةى ياسايي ثةرلةمانى كوردستان كة داواى مةوة دةكةن كة مةو هةموارةى ثةيِرةوى ناوخؤ 

كة دروست كراوة بؤ هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤ  بؤية داوايان لَي دةكةين  بسثَيردرَيت بةو ليذنة كاتييةى
بةِرَيج سةرؤكي ليذنةى ياسايي روونكردنةوةى خؤي بدات سةرؤكي ليذنةى هةموارى ثةيِرةويش 

 روونكردنةوةى خؤي بدات  دواى روونكردنةوةكانى مةوان مةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطةوة  فةرموو
 يد ابراهيي:بةِرَيج د. ظاآل فر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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مَيمة لة ليذنةى ياسايي ثَيشنيار دةكةين مةو بابةتانةى كة ثةيوةنديدارن بة ثَيداضوونةوة بة ثةيِرةوى 
ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  لةبةرمةوةى ليذنةيةكى كاتي تايبةمتةند ثَيكهاتووة بؤ ثَيداضوونة بةو 

ن هةرضي ثةيوةنديدار بَي بة ثةيِرةوى ناوخؤ بسثَيردرَينت بةو ليذنةية و  ثةيِرةوة  بؤية ثَيشنيار دةكةي
 مةو ليذنةيةش بةشَيوةيةكى تؤكمة ميشةكانى خؤى فَيبةفَي بكات  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج د. فرست  سةرؤكى كاتي هةموارى ثةيِرةو دسةيةكت هةية لةم بوارة؟ فةرموو

 ةِرَيج د. فرست صؤيف علي:ب
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيي واية مةو ثَيشنيارةى بةِرَيج سةرؤكي ليذنةى ياسايي ثَيشكةشي كرد ثَيشنيارَيكى بةفَيية و  بؤ مةوةى 
باشرت بتوانني ديراسةى بكةين  مَيمةش ثَيمان باشة مةو بِرطةية بةتةواوى تةمجيل بكرَى و  مَيمة لة ناو 

 ناوخؤ فَيطاي بؤ بكةينةوة  ثةيِرةوى
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةكَيك لةو هةموارانةى كة زؤر زةروور بوو بةثَيي مةو هةموارةى كة مَيستا لةبةر دةستتان داية  مةسةلةى 
ؤكايةتى  دياريكردني خولةكانى طرَيدانة كة تا مَيستا بوويتة يةكَيك لة كَيشةكانى مَيمة لة دةستةى سةر

( كة ساَل رؤذى سوَيند خواردني مةندامانى 6/11/2014مةطةر مةو بابةتة تةمجيل بيَب مةوة مَيمة لة )
ثةرلةمانة  لةوة بةدوا لة بةرنامةى كارى دانيشنت دةنووسني ساَلي دووةم و  خولي طرَيداني يةكةم تا 

ؤ ضارةسةركردنى مةو بابةتةى كة مةوكاتةى ليذنةى هةموارى ثةيِرةو رَيكارَيكي ياسايي و طوجناو ب
ثةيوةنديدارة بة رَيكخستنى خولي طرَيدانةكانى ساَلةكانى هةَلبذاردني ثةرلةمانى كوردستان بةتةواوةتى 
رَيك دةخا  بةو شَيوةية موعالةفةى دةكةين تا خولي طرَيدانةكان رَيك دةخرَيتةوة  مَيستا مةو ثَيشنيارة 

تة حازر كراوة لةاليةن ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان بؤ دةخةينة دةنطةوة كة كؤى مةو راثؤر
هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤ بسثَيردرَيت بة ليذنةى كاتى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كَي لةطةَل 

( كةس لةطةَل داية  كَي لةطةَل نيية؟ كةس نيية لةطةَل نةبَي  كةواتة ثةسةند كرا  مَيستا دةِرؤينة 83داية؟ )
سةر بِرطةى دووةم لة بةرنامةى كارى دانيشتنى مةمِرؤمان كة بريتية لة )ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة 

( لة ثةريِرةوى 75( و )74( و )72ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى كوردستان  بةثَيي ماددةكانى )
داوا لة سةرؤكايةتى ليذنة (ى هةمواركراو(. بؤ مةمة 1992(ى ساَلي)1ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

ثةيوةنديدارةكانى مةم ثِرؤذة ياساية دةكةين كة بَينة سةر سةكؤى تايبةت بؤ دةستثَيكردن بة 
ط توطؤكردنى بابةتى ثةيوةنديدار بة ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى كوردستان  كة بريتني 

ندني باآل و توَيذينةوةى زانسيت و ليذنةى لةم ليذنانة  ليذنةى ياسايي و ليذنةى ثةروةردة و خوَي
رؤشنبريى و راطةياندن و هونةر سةرؤكايةتيةكةيان با ب ةرموَى بؤ مَيرة  بةِرَيجان مَيستا دةست دةكةين بة 

( 74( و )72ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى كوردستان  بةثَيي ماددةكانى )
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(ى هةمواركراو  لة دةست ثَيكدا 1992(ى ساَلي)1وى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةريِرة75و )
 بةِرَيج )د. نورى تاَلةباني( سةرؤكي مةكادميياى كوردي مةطةر وتةيةكي هةية با ب ةرمووَى 

 بةِرَيج د. نورى تاَلةباني/ سةرؤكي مةكادميياى كوردى:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مادةبوومن مةمِرؤ لة هؤَلي ثةرلةماندا كة ثَيشرتيش لَيرة دابووم  بؤ مةوةى مةطةر خؤش اَلي بة ما

ثرسيارَيك يان روونكردنةوةية  ثَيويستى كرد  بتوامن وةآلمي مَيوةى بةِرَيج بدةمةوة  سةبارةت بةو ثِرؤذة 
روستكردنى مةكادميياى دانونةى كة مةمِرؤ تاوتوَيي دةكةن  ثَيي باشة بة دوو وشةش بَي ماماذة بة شَيوةي د

كوردى و كارو مةركةكانى سةرشانى روون بكةمةوة  مةكادميياى كوردى درَيذة ثَي دراوى كؤِرى زانيارى 
( بةناوى كؤِرى 1997(ى ساَلى )12( لة بةغدا دامةزرا  دواتر بةثَيي دانونى ذمارة )1970كوردة كة لة ساَلى )

ضةند فارَيكى تر هةموار كراوةتةوة و ناوى طؤِراوة بؤ زانيارى كوردستان دامةزرايةوة  مةو دانونة 
(  بةثَيي ماددةى يةكةمى مةو دانونة مةكادميياى 2007(ى ساَلي )5مةكادميياى كوردى بةثَيي دانونى ذمارة )

(ى رَيكةوتى 1740كوردى لة رووى كارطَيِرييةوة سةر بة مةجنومةنى وةزيرانة  بة بِريارى ذمارة )
ومةنى وةزيران دامةزراوة  ثَيويست ناكات لَيرةدا ماماذة بة ماماجنةكانى مةكادميياى (ى مةجن12/7/2007)

كوردى بكةم  سةبارةت بةو ثِرؤذة دانونة ضةند ساَلَيك لةمةوبةر لةاليةن مةجنومةنى وةزيرانةوة داوامان 
را بوو بؤ لَيكرا كة نوَينةرى خؤمان بنَيرين بؤ بةشدارى كردن لة مةو ليذنةيةي كة لةوَى دامةز

تةماشاكردنةوةى مةو ثِرؤذة دانونة  نوَينةرى مةكادمييا لةوَى مامادةبوو  لةوَى بِريار درابوو كةوا مةو 
كؤمسيؤنة راستة مةركَيكي زؤرى هةية  بةآلم بةشي زؤرى مةركةكانى وةكو لةو ثِرؤذةيةدا هاتوونة  مةركي 

يكةدا بةتايبةتى وةزارةتى خوَيندني باآل و مةكادميياى كورديية  لةطةَل مةركي ضةند وةزارةتَيكي د
وةزارةتى ثةروةردة و وةزارةتي رؤشنبريى  مَيمةش مةو ثِرؤذة دانونةمان خستة بةردةمى مةجنومةنى 
مةكادميياوة كة باآلترين دةسةآلتة لةو دةزطا زانستييةدا زؤر بة روونى راو بؤضوونى خؤى لة سةر نووسي 

ى كةوا لةوَيدا ثَيشنيازكراون راى خؤمان دياري كردووة  دةتوانن تةماشاى و لة سةر هةر يةكة لةو ماددانة
بكةن و مةطةر ثَيويستيشى كرد مامادةم لة خجمةتتان بؤ روونكردنةوةى هةر ثرسيارَيك كة ماِرستةى من 

 دةكرَى  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةرؤكي مةكادميياى كوردى  مَيستا دةست بة وتوَيذةكةمان دةكةين  سوثاس بؤ بةِرَيج )د. نورى تاَلةباني(
داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين كة مةسَلي ثِرؤذة ياساكة و  راثؤرتي ليذنةى هاوبةش  راثؤرتي 

 هاوبةشي ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة سةر ثِرؤذة ياساكة خبوَيننةوة  فةرموو 
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيج د. بةهار مةسَلي ثِرؤذةكة دةخاتة روو 
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. بةهار 

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثِرؤذة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق 
 

 م بةشى يةكة 
 ثَيناسةو و زاراوةكان            

 (:1ماددةى )
 مةبةست لةم زاراوانةى لةم ياسايةدا بةكارهاتوون مةمانةن:

 عَيراق.-يةكةم: هةرَيي: هةرَيمى كوردستان
دووةم: زمانة فةرمييةكان: مةو زمانانةية كة بةثَيى دةستورى هةميشةيى عَيراق دان بة فـةرمى بوونيانـدا   

 نراوة.
 مسيؤن: كؤمسيؤني زمانة فةرمييةكان.سَييةم: كؤ

 
 
 
 
 

 بةشى دووةم 
 بنةماو ماماجنةكان

 
 

 (:2ماددةى )
 زمانى كوردى و زمانى عةرةبى دوو زمانى فةرمني لةسةرانسةرى عَيراددا  بة هةرَيمى كوردستانيشةوة.

 
 (:3ماددةى )
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كمـانى و سـريانى و مةرمـةنى( لـة     لة هةرَيمى كوردستاندا زمانى ثَيكهاتةكانى ترى عَيـراق  زمانـةكانى ) تور  
 يةكةى كاررطَيِرى خؤيان و لةو حاَلةتاندا كة ثَيويستة  لة ثاَل زمانى كورديدا فةرمني.

 
 (:4ماددةى )

ماماجنى مةم ياساية ضةسثاندن و بةكردةيى كردنى فةرمييـةتى زمـانى كوردييـة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا و       
 ى لةطةَل زمانة فةرمييةكانى ديكةى عَيرادى فيدراَلدا.ِرَيكخستنى مةو فةرميةتييةية لة ثةيوةند

 (:5ماددةى )
حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان لةبــةر رؤشــنايي ماسايشــي نةتــةوةييمان سياســةتَيكى روون و ثتــةوى زمــان   
دادةِرَيذَى و ثةيِرةو دةكات  هةرضةندة مةم سياسةتة لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق بةِرَيوة دةضَي  بةآلم لة  
ثيًَناو ثةرةثَيدان و ثَيش خستين زمان و كلتورى كوردى هةماهةنطى لةطةَل ثارضةكانى ديكةى كوردسـتان و  

 رةوةندى كوردى لة دةرةوةي وآلتيش دةكات.                                           
 بةشى سَييةم                                                   

 دطاكانزمانى ياسا و دا
 

 (:6ماددةى )
 هةموو ثِرؤذة ياساية  لة هةرَيمى كوردستاندا بة زمانى كوردى مامادة و ثةسةند دةكرَيت.

 
 

 (:7ماددةى )
 لَيذنةكانى داِرشتنى ياسا ثَيويستة ثسثوِرى زمانةوانييان تَيدا بَيت.

 (:8ماددةى )
يارةكـان بـة هـةردوو زمـانى كـوردى و      لة رؤذنامةى فةرمى حكومةتى هةرَيمى كوردسـتاندا دةدـى ياسـا و برِ   

 عةرةبى باَلودةكرَيتةوة  لة حاَلةتى طومان لة شيكردنةوةدا نووسراوى كوردى ياساكان سةرضاوةية.
 (:9ماددةى )

 لة دةرضوونى هةر ياسايةكدا ماماذة بة زمانة فةرمييةكان و اليةنى فَيبةفَيكردنى ياساكة دةكرَيت. 
 (:10ماددةى )
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 نة دادوةرييةكان بة بِريارى دادطاكانيشةوة بة زمانى كوردى بةِرَيوة دةضن و دةنووسرَين.هةموو رَي و شوَي
 (:11ماددةى )

لة حاَلةتَيكدا كة اليـةنَيكى داواكـارى ياسـايي عـةرةب زمـان بَيـت يـان سـةر يـةكَيك لـة ثَيكهاتـةكانى ديكـةى             
مةو زمانةش لة رَي و شـوَينة دادوةريـةكان    عَيراق بَيت يان لة هةر حاَلةتَيكي ديكةي ثَيويستدا بةكارهَينانى

 و بِريارى دادطاكاندا رَيطة ثَيدراوة  بةمةرفَيك وةرطَيِر بؤ زمانى كوردى دابني بكرَيت.
 
 

 بةشى ضوارةم 
 زمانى دام و دةزطاكانى حكومةت و دامةزراوةكانى ديكة

 
 

 (:12ماددةى )
ةرمانطة و دامةزراوةكانى سـةرؤكايةتى هـةرَيي   زمانى كوردى  زمانى ماخاوتن و نووسينى فةرمى سةرفةم ف

 و حكومةتى هةرَيي و ثةرلةمانى كوردستان و دةسةآلتي دادوةريية.
 

 (:13ماددةى )
زمانى ثةيوةنـدى و نامـةكارى لـة نَيـوان حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و حكومـةتى فيـدراَل و هةرَيمـةكانى           

لةطـةَل دامـةزراوة بيانييـةكان دةكـرَى  لةطـةَل زمـانى        ديكةى عرياق  زمانى كوردى و عةرةبية  بـؤ ثةيوةنـدى  
 كوردى و عةرةبي زمانى اليةنَيكى ديكةش بةكاربَيت.

 
 (:14ماددةى )

ِرَيكةوتنــة دوو دــؤَلي يــان ضــةند دؤَلييــةكانى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان لةطــةَل اليةنــةكانى دةرةوةى   
 يةنةكةى ديكة بَيت.هةرَيمى كوردستان  ثَيويستة بة زمانى كوردى و زمانى ال

 
 (:15ماددةى )

لــة دامةزرانــدن و طواســتنةوةى هةميشــةيى و كــاتى فةرمانبــةران و كارمةنــدان  بةرزكردنــةوةى ثلــةكانيان  
زانينى زمانى كوردى وة  يةكَيك لة ثَيوةرة سةرةكييةكان بةكاردةهَينرَيت  بـةاَلم مةطـةر مـةو كةسـة كـورد      
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ثَيويستة ماوةيةكى بؤ ديـارى بكرَيـت  بـؤ مـةوةى فَيـرى زمـانى كـوردى        نةبوو ياخود كوردى نةزانَيت  مةوا 
 بَيت.

 
 (:16ماددةى )

يةكــةم: تــابلؤى ســةرفةم فةرمانطــة حكومييــةكان دةبَيــت بــة زمــانى كــوردى و عــةرةبى بَيــت  بةمــةرفَيك   
 نووسينة كوردييةكة دةركةوتووتر بَيت.

ى واَلتـــان و ِرَيكخـــراوة بيانييـــةكان لـــة هـــةرَيمى دووةم: تـــابلؤى نووســـينطة و نوَينةرايـــةتى و كونســـةَلطةر
 كوردستاندا دةبَيت بة زمانى كوردى و عةرةبى و زمانى اليةنةكةى ديكة بَيت.

 
 (:17ماددةى )

هــةر دام و دةزطايــةكى حكــومى و نــاحكومى عَيرادــى و بيــانى كــة مامةَلــةى لةطــةَل هاوواَلتيــانى هةرَيمــدا    
 وةكانيدا ِرةضاوى زمانى كورديش بكات.هةبَيت  ثَيويستة لة فؤرم و نووسرا

 
 (:18ماددةى )

تابلؤى سةر شةدامةكان و دةستنيشانكردنى شـوَين و دةظـةرةكان بـة زمـانى كـوردى و عـةرةبى و مينطليـجى        
 دةبن  بة مةرفَيك نووسينة كوردييةكة دةركةوتووتر بَيت. 

 
 
 

 بةشى ثَينجةم 
 زمانى خوَيندن

 
 (:19ماددةى )

 ِرؤسةى ثةروةردة و فَيركردندا  زمانى فةرميية لة هةرَيمى كوردستاندا.زمانى كوردى لة ث
 

 (:20ماددةى )
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يةكةم: خوَيندن بة زمانةكانى )عةرةبي و توركماني و سريانى و مةرمةنى( لة دوتاخبانة حكومييةكانـدا لـة   
 ذَير ضاودَيرى وةزارةتى ثةروةردةدا دةبَيت.
دوتاخبانـة مةهليةكانـدا لـة ذَيـر ضـاودَيرى وةزارةتـى ثـةروةردةدا         دووةم: خوَيندن بـة زمانـة بيانييـةكان لـة    

 دةبَيت.
سَييةم: هةموو باخضةى ساوايان و دوتاخبانةو ثةميانطا و كؤلَيذَيكى ثةروةردةى مةهلي و كةرتي تايبةت لة 

دة سةريةتى خوَيندنى بةشةوانةى زمانى كوردي بة ثَيي ثِرةنسيثةكانى وةزارةتي ثةروةردة لة ريجى ماد
خوَيندراوة سةثَينراوةكانى بَيت  بةثَيضةوانةوة دوتابيةكان بؤيان نيية لة زانكؤ و ثةميانطةكانى هةرَيمى 

  كوردستان وةربطريَين.
 (:                                             21ماددةى )

ى زانستة مرؤييةكان لة هةموو دؤناغةكانى خوَيندنى زانكؤ و ثةميانطا حكومى و مةهلييةكان بةتايبةت
دوتابي بة زمانى كوردى دةخوَينَيت و وةآلمي ثرسيارى تاديكردنةوةكان دةداتةوة  زمانةكانى ديكةش رَيطة 

 ثَيدراون  بةمةرفَيك زمانى كوردى زماني يةكةمى خوَيندن بَيت.
 (:22ماددةى )

ثسيؤرى بةشةكان زمانةكانى لة دؤناغةكانى خوَيندني زانكؤ و ثةميانطا حكومى و مةهلييةكاندا بةثَيي 
 ديكة رَيطة ثَيدراون  بةمةرفَيك ماددةيةكى تايبةت بة كوردؤلؤفيان هةبَيت.                                         

 
 (:23ماددةى )

 خوَيندن بة خةتي )بِرايل( بؤ خاوةن ثَيداويستة تايبةتةكان بة زمانى كوردى دابني بكرَيت.
 
 

 بةشي شةشةم                                            
 زمانى كارو بازرطاني                                      

 
 (:24ماددةى )

هةر دةزطايـةكى خجمـةتطوزارى كـةرتي تايبـةت كـة مامةَلـةى لةطـةَل هاووآلتيانـدا هـةبَيت ثَيويسـتة زمـانى            
ى عَيـراق يـان زمـانَيكي بيـاني بـةثَيي ثَيويسـيت       كوردى بةكار بهَينَيت  بةكارهَينانى زمـانَيكي ديكـةى فـةرم   

 خجمةتطوزارييةكةى و زمانى بةكاربةران مازادة.
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 (:25ماددةى )

ثَيويستة تابلؤى سةر سـةرفةم نووسـينطة و فرؤشـطاو ضَيشـتخانة و موتَيـل و شـوَينة خجمةتطوزارييـةكانى        
ة زمانى ثَيكهاتةكانى ديكةى عَيراق يان كةرتي تايبةت بة زمانى كوردى بَيت  دةشَيي لة ثاَل زمانى كوردى ب

بة زمـانى ديكـةى بيـانى بنووسـرَيت بةمـةرفَيك نووسـينة كوردييةكـة دةركـةوتووتر بَيـت  بةثَيضـةوانةوة           
 .مؤَلةتى كردنةوةيان ثَي نادرَيت.

 :26ماددةي 
نة سـةرةكييةكان  بؤ دامةزراندن يان طرَيبةست لة هةر شوَينَيك  ثَيويستة زماني كوردي وةكو يةكَيك لة زما

 بَيت.
 :27ماددةي 

لة ثةيوةندى زارةكييى و نووسراوى نيَوان خاوةنكارى كةةرىى ىايةةةو و كارنةندةكانيةدا ة رةَريَةةسةيةةةوة        
 زنانى كوردى رةكاردةهيَنريَت  دةكريَت زنانيَكى ىريش لةَةلَ زنانى كوردى رةكاررهيَنريَت.

 :28ماددةي 
كاردؤزينةوة لة هةريَمى كوردسةاندا رة زنانى كوردى و هةر زنانيَكى ىرى ثيَويست  ثيَويسةة هةنوو ئاَادارييةكى

 راَلوركريَةةوة.
 

 :29ماددةي 
ثيَويسةة هةنوو شةونةك و كةل و ثةل و كااليةك كة لة هةريَم رةرهةم دةهيَنريَت  رة زنانى كوردى ةويَراى زنانى 

ةو رةخةة  و ئاسةانكارى رةا هةاوردةكردنى ئةةو      ديكة  لةسةري رنووسةريَت  ككونةةو لةة سياسةةىى نوَلة     
رةرهةنانةى لة دةرةوةى هةريَم و دةرةوةى عيَراق رةرهةم دةهيَنريَن  دةريَت نةرجى نووس  رةة زنةانى كةوردى    
لةسةر رةرهةنةكان وةك يةكيَك لة ثيَوةرةكانى نوَلةو و ئاسانكارييةكان رةكارريَنيَت  ئةنة نووسينى سةر رِيَنمايى 

 يَنان وكةىةَلاَى سةرجةم رةرهةنةكان رةىايةةىى داو ودةرنانيش دةَريَةةوة.رةكاره
 :30ماددةي 

ثيَويسةة فارنى داواكارى و ثارةدان و ثارة وةرَرىن لةَةلَ هةنوو دةزَايةكى خزنةىطوزاريي رازرَانى و ثسولة 
 كى ريانى لة ثاَليدا رِيَطةثيَدراوة.و زةرف ... هةد رة زنانى كوردى رن  رةكارهيَنانى زنانى عةرةرى   يان زنانيَ

 :31ماددةي 
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هةنوو جارة رِيَكالم و رانطةشةيةك لة هةريَمى كوردسةاندا دةريَت رة زنةانى كةوردى ريَةت  رةةاَلم رةةكارهيَنانى      
 زنانى ثيَكهاىةكانى ديكةى عيَراق  يان زنانيَكى ريانى لة ثاَليدا رِيَطةثيَدراوة.

 :32ماددةي 
 و ناوةندة كلةوريية ريانييةكان لة هةريَمى كوردسةاندا   رايان هةية زنانى كوردى رةكاررهيَنن.            رِؤذنانة و نيديا

 بةشى حةوتةم                                                      
 زمانى ثيَكهاتة نةتةوةييةكان

 :33ماددةي 
نةكةى سةر رة ثيَكهاىةيةكى نةىةوةيى جيةاواز لةة كةوردرن     لة هةر يةكةيةكى كارَيَرِيدا  كة زؤرينةي دانيةةووا

رايان هةية رة ِراثرسييةكى خاجييى زنانى خايان لةة ثةالَ زنةانى كورديةدا ركةةن رةة زنةانى فةةرنيي كارورةارى          
 ناوخاييان. 
 :34ماددةي 

كونةةىي هةةريَمي   دةريَت دانةةزراوةكاني ئةةم جةارة ثيَكهاىانةة لةة ثةيوةندييةةكانيان لةَةةلَ دانودةزَاكةاني ك        
 كوردسةاندا  زناني كوردي رةكار ريَنن.

 -0 بةشى هةشتةم                                                 
 كؤمسيؤني زمانة فةرمييةكان:                                                    

 :35ماددةي 
ني سياســةتي زمانــةواني لــة هــةرَيمي كوردســتان   لــة ثَينــاو فــَي بــةفَي كردنــي مــةم ياســاية و بــةِرَيوةبرد  

 كؤمسيؤنَيك بة ناوي كؤمسيؤني زمانة فةرمييةكان دادةمةزرَي.
 :36ماددةي 

ــة          ــارطَيِري هةي ــةت و ك ــة  بودفــةي تايب ــةربةخؤيي دارايي ــةوي و س ــايةتي مةعن ــيؤن خــاوةني كةس كؤمس
 دةستةاَلتي طرتنةبةري هةموو ِرَيكارَيكي ياسايي هةية.

 
 :37ماددةي 

( ثسثؤري بواري زمان و ياسا و كارطَيِري كة خؤيان بؤ مةم مةركة تةرخان مةكـةن ثَيكـدَيت    9كؤمسيؤن لة )
( ســاَل ديــاري 4مةنــداماني كؤمســيؤن لةاليــةن مةجنومــةني وةزيــران يــان ثةرلــةماني كوردســتان بــؤ مــاوةي )

 ة مةندام لة كؤمسيؤن مةمانةن:مةكرَين  مةكرَي ماوةكةيان فارَيك نوَي بكرَيتةوة  مةرفةكاني بوون ب
 ( ساَل كةمرت نةبَي.35تةمةنيان لة ) 1
 ( ساَل لة بواري خؤي خجمةتي كردبَي.10بة الي كةم ) -2
 بِروانانةي زانكؤيي هةبَيت. -3
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 :38ماددةي 
كؤمسيؤن دةستةاَلتي ثةسند كردني ثةيِرةوي ناوخؤ و هةموو ِرَينماييـةكي هةيـة كـة بـؤ بـةفَي طةيانـدني       

ــاركردن و      مةركــ ــةتي ك ــاركردن و لَيســةندنةوةي مؤَل ــةتي ك ــداني مؤَل ــؤ مةبةســيت ثَي ــَي  ب ةكاني ثَيويســت ب
 داخسنت  ليذنةية  لة نوَينةراني كؤمسيؤن و مةكادميياي كوردي و ثارَيجطا و شارةواني ثَيك دةهَينرَي.

 :39ماددةي 
 ثَيك دَيت:كؤمسيؤن لة دوو بةشي ليذنةي زمان و ليذنةي بةدواداضوون و ثشكنني 

ليذنةي زمان بة هةماهـةنطي لةطـةَل مـةكادميياي كـوردي لـة بـواري بـة كـوردي كردنـي زاراوة كـارطَيري و            1
ثســثؤريةكان يارمــةتي دةزطــا حكــومي و ناحكومييــةكان مــةدات  ثــاش ثةســند كــردن لــة ِرؤذنامــةي فــةرمي  

 باَلويان مةكاتةوة.
ؤمــار كردنــي ســكااَلي هاوواَلتيــان  يــان بــة دةســت   ليذنــةي ثشــكنني و بــةدوا داضــوون لةســةر بنــةماي ت   -2

ثَيشخةري خؤي ثشكنةركاني مةنَيرَيتة سةر مةو دامةزراو و ناوةندانةي كة ِرةفتاريـان لةطـةَل ياسـاي زمانـة     
 فةرميةكاني هةرَيمي كوردستان ناتةباية.

 :40ماددةي 
َيت و زماني كوردي نـةزانَي  لـة   هةر كؤمثانيا و دةزطايةكي خجمةتطوزاري كةرتي تايبةت كة كارمةندي هةب
 ذَير ضاودَيري كؤمسيؤن ثالن بؤ باش كردني باري زماني كوردي دادةنَيت.

 :41ماددةي 
كؤميسيؤن بة هةماهةنطي لةطةَل مةكادميياي كوردي بؤ ناونان و ناوبردني شوَين و دةظـةرةكان لـة هـةرَيمي    

 بكات.كوردستان ثَيشنياز مةداتة حكومةت بؤ مةوةي فَي بةفَيي 
 :42ماددةي 

كؤميسيؤن هةموو ساَلَيك ِراثؤرتَيكي ضِر و ثِر لةسةر باري زماني كوردي لـةبواري طشـيت و حكـومي مةداتـة     
 ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ مةوةي بة ثَيي ثَيويست بِرياري لةسةر بدرَي.

 
 

 بةشى هةشتةم
 سزاكان

 
 :43ماددةي 

 
 م ياساية ركاو  رةر ئةم سزايانةى خوارةوة دةكةويَت:ئةوةى سةرثيَضى كوكمةكانى ئة
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:ئةَةر رةرثرسياري سةرثيَضيةكة كةسيَكي نةعنةوي كةرىي َةيت روو  كانسيان لة رِيَةي هاشةداريدانةوة   يةكةم
سةرجني دانةزراوة ككونيةكة را سةرثيَضيةكة رِائةكيَةيَ  ئةَةر ثاش ىيَثةرِ رووني ئةو نةاوةي كانسةيان ديةاري    

دانةزراوة َةةييةكة لةسةر سةرثيَضييةكة رةردوام رةوو  ئةةوة كانيسةيان ئةةىوانيَ هاشةداريدانةكة لةة       ئةكاو 
 رِؤذنانة و نيدياكان راَلو ركاىةوة.

: ئةَةر سةرثيَضيكار فةرنانةةري كةرىي َةيت روو نةك دانةزراوةكة  وةكو كةسيَكي نةعنةوي و لة كاىي دووةم
ةرثيَضيةي كرد  ئةوة رة نووس  ئاَادار ئةكريَةةوة را ئةةوةي لةة ناوةيةةكي    جيَ رةجيَ كردني وةزيفةكةي ئةو س

دياري كراو دا سةرثيَضيةكةي رِاست ركاىةوة  ئةَةر لةسةر سةرثيَضيةكةي رةردةوام روو لةة رِيَطةةي رةةرزىرين    
ي دةوَلةو لةة هةةريَمي   رةرثرسي دانةزراوةكةيةوة سزاي ئينزيةاىي ئةخريَةة سةر رة ثيَي ياساي رِيَكاري فةرنانةةران

 كوردسةان.
:ئةَةر سةرثيَضيكار كةسي سروشيت ريَ يان نةعنةوي  سةر رة كةرىي ىايةةو يان دانةزراوةيةةكي ككةوني   سيَيةم

دةرةوةي هةريَمي كوردسةان يان رياني ريَت  هاشداري ثيَ ئةدريَ ىا لةناوةي دياري كراو سةرثيَضيةكةي رِاست 
و ئةوة رة غرانةيةك سزا ئةدريَ كة ناريَ لة ئةوةندة دينار كةنرت ريَ و لة ئةوةندة زيةاىر  ركاىةوة  ئةَةر ثارةند نةرو

ريَ لة كاَلةىيَك كة ئةو رِيَكارانة نةرنة هاي رِاست كردنةوةي سةرثيَضةيةكة ئةةوة كانسةيان رةاي هةيةة داواي      
 ياسايي لةسةر اليةني ثيَةيَلكار ىانار ركاو.

 :ضوارةم
 .روونةوةي سةرثيَضي غةرانة دوو ئةوةندة ئةكريَ لة كاَلةىي دوورارة 1
ئةَةر اليةني سةرثيَضيكار كةرىي ىايةةو روو و رةردةوام روو لةسةر سةرثيَضي  ئةوة شةويَنةكة رةا ناوةيةةك     -2

 دائةخريَ.
:ئةَةر كةسيَكي سروشيت يان نةعنةوي رة زارةكةي يةان رةة نووسة  يةان رةة هةةر شةيَوازيَك ِريَطةة لةة           ثيَنجةم
ارهيَناني زنانة فةرنيةكان و زناني ثيَكهاىةكاني ىري عيَراق رطريَت  ئةوة ئةريَ رة رةند كةردن و غةرانةة سةزا    رةك

ردريَ  رة نةرجيَك سزاي رةند كردن لة نانطيَك كةنرت نةريَ  و لة سيَ نانط زيةاىر نةةريَ  غةرانةكةةش ديةاري     
 ريَ.نةكراوة  ئةوةندة دينار كةنرت نةريَ  ئةوةندةش زياىر نة

 
 بةشى دةيةم

 ماددة دوماهييةكان
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 (:44ماددةى )
ثيَوييسةة لةسةر ئةجنونةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان فةرنانةكان يان كوكمةكانى ئةم ياسةاية جةىَ رةةجىَ    

 ركةن.
 

 (:45ماددةى )
 ى ئةم ياسايةدا ناكاك رن.كار رة هيض دةقيَكى ياسايى  يان ررِياريَك ناكريَت كة لةَةلَ فةرنانةكان يان كوكمةكان

 
 (:46ماددةى )

دواي ئةوةي ررِياري كانسياني زنانة فةرنييةكان دةرئةضيت  ئةم ياساية لة رؤذي رآلوكردنةوةي لةة رؤذنانةةي   
 فةرنى  ةوةقايعي كوردسةان  جيَ رةجىَ دةكريَت.

 
 هؤيةكاني دانانى ئةم ياسايية

 
 ي كانارى عيَراقى فيةدرالَ   كةة شةان    2005ةةيى ساَلي ةلةرةر رِؤشنايى ناددةى ضوارةنى دةسةوورى هةني

رةشاني عةرةري داني رة فةرني رووني زناني كوردي ناوة لةسةرانسةري عيَراق  و داني رة زنانةكاني ثيَكهاىةكاني 
 ديكةش دانةوة  لةرةر نةرووني ياسايةكي ىايةةو وةك ياسا َةلي دةوَلةو و هةريَمي زنانة فةرنييةكان لة رةواري 
سياسةىي زناني دا  رة ثيَويست زانرا ياسايةكي لةم ضةشنة وةكو سةرضاوةي سياسيةىي زنةاني ثةسةند ركةريَ  و    

 خبريَةة كار  راية ئةم ياساية ىةشريع كرا.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

 سوثاس  كا  ساالر نودتةي نيجاميية؟ فةرموو.
 

 بةرَيج ساالر دمود:
 ي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤك

مــن تــةنيا ثَيشــنيارَيكي هةيــة  دةســت خؤشــي لــة ليذنــةي ثةيوةنديــدار مةكــةم كــة ثرؤذةكــةيان زؤر باشــرت 
كردووة لة ِراثؤرتي هاوبةشي خؤيان  بؤية من بةر لةوةي مةسَلي ثرؤذة ياسايةكة خبوَيندرابايةوة  ثَيي باش 

اثؤرتةكـة بكرَيتـة بنـةما بـؤ ط توطـؤ كـردن        بوو مةو بابةتـة كـة ثةيوةنـدي بـةو ثـرؤذة ياسـايةوة هةيـة  رِ       
ضونكة زؤر باشرت كراوة  بة تايبةتي مةسةلةي زمان ثةوةندي بة مافةوة هةية  و ياساي نَيودةوَلةتي زماني 
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نةتةوةكاني دابني كردووة  لة ِراثؤرتةكة هةندَي بابةت هةية لة مةسَلي ياساكة تايبةت بة زماني توركمـاني  
ــةني هــ   ــرياني و مةرم ــة      و س ــةين نةخرَيت ــةوة بك ــةتي م ــةبَي ِريراي ــة م ــةلة هةي ــدَي مةس ةبوو الدراوة  هةن

دةنطدانةوة  مايف زماني نةتةوةكاني كوردستان بة دةنطدان يـةكاليي نةكرَيتـةوة  بسـةملَيندرَي  لةبـةر مـةوة      
تـر لـة   وةكو يـةكَيك لةوانـةي واذووم لةسـةر ثـرؤذة ياسـاكة هةيـة  و هـةوَل دراوة مـايف زمـاني نةتـةوةكاني           

ثرؤذة ياساكة ِرةضاو بكرَي  و لة ِراثؤرتةكةش ِرةضاو كراوة  بةاَلم هةندَي كورت كراوةتةوة  ثَيي باشة مـةوة  
بكرَيتة بنةما دواتر ماددةكان مونادةشة بكـةين  واتـة ِراثـؤرتي ليذنـةي هاوبـةش بكرَيتـة بنـةما بـؤ كـورت          

 كردنةوة ط توطؤكانيش  سوثاس.
 رؤكي ثةرلةمان:سة-بةرَيج دمد يوسحم صادق

سوثاس  ثَيي وابَي خؤشيان ثَيشنيارَيكي لةو شَيوةيان هةية  بةاَلم بة ثَيي ثـةيِرةو ثَيويسـتة مةسـَلي ثـرؤذة     
ياساكةش خبوَيندرَيتةوة  دوايي ِراثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان  مةطةر ثيشـنيار هـةبوو ِراثـؤرتي هاوبـةش     

دةنطدان  بؤ مةوةي مةو كات بنةماي ط توطؤ كردن ِراثؤرتـة   يان ليذنةية  بكرَيتة بنةما  مةوةش مةخةينة
 هاوبةشةكة مةبَيت  مَيستا داوا لة ليذنةكان مةكةين ِراثؤرتي هاوبةشيش خبوَيننةوة  فةرموو.

 بةرَيج د.ظااَل فريد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 عَيراق.-مي كوردستانبابةت/ِراثؤرتي هاوبةش سةبارةت بة ثرؤذة ياساي زمانة فةرميةكان لة هةرَي
ليَذنةى كارورارى ياسايى و رؤشنةريى و رِاَةياندن و هونةر و ثةروةردة و خويَندنى راال و ىويَذينةوةى زانسةى     

  ي زاينةى كاروونةةوةى ئةجنانةدا رةا     14/10/2014ي رِةزرةر ى كوردى رةرانةةررةة ة 22رِؤذى ةسىَ شةممة 
كة لةاليةن  ةذنارةي ياسايي ئةندانانى (  فةرمييةكان لة هةريَمى كوردستان زمانةىاوىوىَ كردنى  ثرِؤذة ياساى  ة

  لةة  رِؤذى  ضوارشةةممة     4   ةوة ثيَةكةش كراوة   دواى خويَندنةوةى يةكةنى لة دانيةةنى ذنارة ة ثةرلةنان
َةيةةنة ئةةم   رِةوانةى ليَذنةكان كراوة.دواى َفةوَاكردن و ىاوىوىَ كردن  ليَذنةكان 2014/ 14/5رةروارى

 ئةجنانانةى خوارةوة:
 2014ياساى ذمارة )     ( ى سالَى 

 زمانة فةرمييةكان لة هةريَمى كوردستان
 
 

 بةشى يةكةم 
 ثيَناسةو و زاراوةكان 
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 (:1ماددةى )

 
 نةرةست لةم زاراوانةى لةم ياسايةدا رةكارهاىوون ئةنانةن:

 عيَراق.-هةريَم: هةريَمى كوردسةان يةكةم:
 نانة فةرنييةكان: ئةو زنانانةية كة رةثيَى دةسةورى هةنيةةيى عيَراق دان رة فةرنى روونياندا نراوة.ز دووةم:

 
 بةشى دووةم 

 بنةماو ئاماجنةكان
 (:2ماددةى )

زنانى كوردى و زنانى عةرةرى دوو زنانى فةرن  لةسةرانسةرى عيَراقدا   لة هةريَمى كوردسةاندا زنانى كوردى 
 زنانى سةرةكى ية.

 (:3ماددةى )
لة هةريَمى كوردسةاندا زنانى ثيَكهاىةكانىة ىوركمانى و سريانى و ئةرنةنى  لة يةكةى رةرِيَوةرةرايةةىى خايةان و   

 لةو كاَلةىاندا كة ثيَويسةة  لة ثالَ زنانى كورديدا فةرن .
 (:4ماددةى )

لة هةريَمى كوردسةان و  رِيَكخسةةنى  ئاناجنى ئةم ياساية ضةسثاندن و رةكردةيى كردنى فةرنييةىى زنانى كورديية 
 ئةو فةرنيةىيية لة ثةيوةندى لةَةلَ زنانة فةرنييةكانى ديكةى عيَراقى فيدراَلدا.

 
 

 بةشى سيَيةم 
 زمانى ياسا و دادطاكان

 
 (:5ماددةى )

 هةنوو ثرِؤذة ياسايةك لة هةريَمى كوردسةاندا رة زنانى كوردى ئانادة و ثةسةند دةكريَت.
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 (:6ماددةى )
 ليَذنةكانى دارِشةنى ياسا ثيَويسةة ثسثورِى زنانةوانى شارةزاي لة روارى ياساييدا هةريَت.

 
 (:7ماددةى )

دةقى ياسا و ررِيارةكان لة رِؤذنانةى فةرنى لة هةريَمى كوردسةان رة زنانى كةوردى و عةةرةرى راَلودةكريَنةةوة     
 دةقة كوردييةكة سةرضاوة و رنةناية.

 
 (:8ماددةى )
 هةنوو رِيَوشويَنة دادوةرييةكان رة ررِيارى دادَاكانيةةوة   رة زنانى كوردى رةرِيَوةدةضن و دةنووسريَن. يةكةم:
 : ئةَةر اليةنيَكى داواكة زنانى كوردى نةزانيَت  ثيَويسةة دادَا وةرَيَريَكى را دار  ركاو.دووةم
 
 

 بةشى ضوارةم 
 يكةزمانى دام و دةزطاكانى حكومةت و دامةزراوةكانى د

 
 

 (:9ماددةى )
زنانى كوردى  زنةانى ئاخةاوىن و نووسةينى فةةرنى سةةرجةم دانةةزراوة دةسةةورى و فةرنانطةةكانى هةةريَمى          

 كوردسةانة.
 

 (:10ماددةى )
زنانى نووس  و ثةيوةندى لة نيَوان ككونةىى هةريَمى كوردسةان و ككونةىى فيدرالَ و هةريَمةكانى ىرى عرياقدا   

ةريية. را ثةيوةندى لةَةلَ دانةزراوة ريانييةكان دةكرىَ  زنانى كوردى و زنةانى اليةةنيَكى ىةر    زنانى كوردى و عةر
 رةكارريَت.

 
 (:11ماددةى )
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رِيَكةوىنةكانى ككونةىى هةريَمى كوردسةان لةَةلَ اليةنة دةركييةكانةدا  ثيَويسةةة رةة زنةانى كةوردى و زنةانى       
 اليةنةكةى ىر ريَت.

 
 (:12ماددةى )
ندن و َواسةنةوةى هةنيةةيى و كاىى فةرنانةةران و كارنةندان  زانينى زنانى كوردى وةك يةكيَك لة لة دانةزرا

ثيَوةرة سةرةكييةكان رةكاردةهيَنريَت  رةاَلم ئةَةر ئةو كةسة كورد نةروو ياخود كوردى نةزانيَت  ئةةوا ثيَويسةةة   
 ناوةيةكى را ديارى ركريَت  را ئةوةى فيَرى زنانى كوردى ريَت.

 
 

 (:13ماددةى )
ىارلاى سةرجةم دانةزراوة وفةرنانطة ككونييةكان رة زنانى كوردى و عةرةرى دةريَت   رةنةرجيَك  يةكةم:

 نووسينة كوردييةكة لة رةشى سةرةوةى ىارلاكة ريَت.
دسةةاندا  ىارلاى نووسينطة و نويَنةرايةىى و كونسةَلطةرى واَلىان و رِيَكخراوة ريانييةكان لة هةريَمى كور دووةم:

 رة زنانى كوردى و عةرةرى و زنانى اليةنةكةى ىر دةريَت.
 

 (:14ماددةى )
هةر دام و دةزَايةكى ككونى و ناككونى عيَراقى و ريانى كة نانةَلةةى لةَةةلَ هاووالىيةانى هةريَمةدا هةةريَت       

 ثيَويسةة لة فارم و نووسراوةكانياندا رِةضاوى زنانى كورديش ركةن.
 
 

 (:15ماددةى )
رلاى رِيَنمايى شةقانةكان و دةسةنيةانكردنى شويَن و دةظةرةكان رةة زنةانى كةوردى و عةةرةرى و ئينطليةزى      ىا

 دةرن  رة نةرجيَك نووسينة كوردييةكة لة رةشى سةرةوةى ىارلاكاندا ريَت.
 بةشى ثيَنجةم 
 زمانى خويَندن
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 (:16ماددةى )
 فةرنيية لة هةريَمى كوردسةاندا. زنانى كوردى لة ثرِؤسةى ثةروةردة و فيَركردندا  زنانى

 
 بةشى شةشةم 

 زمانى كار و بازرطانى
 (:17ماددةى )

هةنوو دةزَايةكى خزنةىطوزاريي كةرىى ىايةةو  ثيَويسةة زنانى كوردى رةكاررهيَنيَت  رةكارهيَنانى زنانى عةرةرى 
 .يان زنانى ريانى رةثيَى ثيَويسةى خزنةىطوزارى و زنانى رةكارهيَنةران ئازادة

 
 (:18ماددةى )

را دانةزراندن  يان كاركردن رة رِيَكةوىن لة هةر شويَن و كاريَكدا  ئةوانةةى زنةانى كةوردى دةزانةن دةرفةةىى      
 وةرَرىنيان زياىر دةريَت.

 
 (:19ماددةى )

لة ثةيوةندى زارةكيى و نووسراوى نيَوان خاوةنكارى كةةرىى ىايةةةو و كارنةندةكانيةدا ة رةَريَةةسةيةةةوة        
 انى كوردى رةكاردةهيَنريَت  دةكريَت زنانيَكى ىريش لةَةلَ زنانى كوردى رةكاررهيَنريَت.زن
 

 (:20ماددةى )
ثيَويسةة هةنوو ئاَادارييةكى كاردؤزينةوة لة هةريَمى كوردسةاندا رة زنانى كوردى و هةر زنانيَكى ىرى ثيَويست 

 راَلوركريَةةوة.
 

 (:21ماددةى )
كةل و ثةل و كااليةك كة لة هةريَم رةرهةم دةهيَنريَت  رة زنانى كوردى ةويَرِاى زنانى ثيَويسةة هةنوو شةونةك و 

ديكة  لةسةري رنووسةريَت  ككونةةو لةة سياسةةىى نوَلةةو رةخةة  و ئاسةانكارى رةا هةاوردةكردنى ئةةو           
ة زنةانى كةوردى   رةرهةنانةى لة دةرةوةى هةريَم و دةرةوةى عيَراق رةرهةم دةهيَنريَن  دةريَت نةرجى نووس  رة 
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لةسةر رةرهةنةكان وةك يةكيَك لة ثيَوةرةكانى نوَلةو و ئاسانكارييةكان رةكارريَنيَت  ئةنة نووسينى سةر رِيَنمايى 
 رةكارهيَنان وكةىةَلاكى سةرجةم رةرهةنةكان رةىايةةىى داو ودةرنانيش دةَريَةةوة.

 
 (:22ماددةى )

رَةرىن لةَةةلَ هةةنوو دةزَايةةكى خزنةةىطوزاريي رازرَةانى و       ثيَويسةة فارنى داواكارى و ثارةدان و ثةارة وة 
ثسوولة و زةرف ... هةد رة زنانى كوردى رن  رةةكارهيَنانى زنةانى عةةرةرى   يةان زنةانيَكى ريةانى لةة ثاَليةدا         

 رِيَطةثيَدراوة.
 

 (:23ماددةى )
دى ريَةت  رةةاَلم رةةكارهيَنانى    هةنوو جارة رِيَكالم و رانطةشةيةك لة هةريَمى كوردسةاندا دةريَت رة زنةانى كةور  

 زنانى ثيَكهاىةكانى ديكةى عيَراق  يان زنانيَكى ريانى لة ثاَليدا رِيَطةثيَدراوة.
 

 (:24ماددةى )
 رِؤذنانة و نيديا و ناوةندة كلةوريية ريانييةكان لة هةريَمى كوردسةاندا   رايان هةية زنانى كوردى رةكاررهيَنن.

 
 
 
 
 
 
 

 بةشى حةوتةم 
 يَكهاتة نةتةوةييةكانزمانى ث

 
 (:25ماددةى )
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لة هةر يةكةيةكى رةرِيَوةرردندا  كة ضرِى دانيةةووانةكةى سةر رة ثيَكهاىةيةكى نةىةةوةيى جيةاواز لةة كةوردرن      
رايان هةية رة ِراثرسييةكى خاجييى زنانى خايان لةة ثةالَ زنةانى كورديةدا ركةةن رةة زنةانى فةةرنيي كارورةارى          

 ناوخاييان. 
 

 (:62ماددةى )
دةريَت دانةةزراوةكاني ئةةم جةارة ثيَكهاىانةة لةة ثةيوةندييةةكانيان لةَةةلَ دانودةزَاكةاني ككونةةىي هةةريَمي           

 كوردسةاندا  زناني كوردي رةكار ريَنن.
 بةشى هةشتةم 

 سزاكان
 

 (:27ماددةى )
 ئةوةى سةرثيَضى كوكمةكانى ئةم ياساية ركاو  رةر ئةم سزايانةى خوارةوة دةكةويَت:

 سزاكانى رةرزةفةةكردني رة سةردا جىَ رةجىَ دةكريَت ئةَةر هاىو فةرنانةةر روو. :يةكةم
  رِؤذدا سةرثيَضةيةكة رِاسةت   15: ئةَةر سةرثيَضيكار فةرنانةةر نةريَت ئاَادار دةكريَةةوة كة لة نةاوةى ة دووةم

  50سزا دةدريَةت كةة لةة ة   ركاىةوة  ئةَةر لةسةر سةرثيَضييةكةى رةردةوام روو  را هةر رِؤذيَك رة غةرانةيةك 
 هةزار دينار كةنرت نةريَت .

 : هةنوو زةرةرنةنديَك نايف جووالندني داواي هةية لة كاىي سةرثيَضيكردني كوكمةكاني ئةم ياساية.سيَ يةم
 
 
 
 
 

 بةشى نؤيةم 
 ماددة دوماهييةكان

 
 (:28ماددةى )
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 دميياى كوردى ية.ئةركى رةدواداضوونى جيَةةجىَ كردنى ئةم ياساية لة ئةسةاى ئةكا
 

 
 (:29ماددةى )

 ثيَوييسةة لةسةر ئةجنوونةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان  كوكمةكانى ئةم ياساية جىَ رةجىَ ركةن.
 

 (:30ماددةى )
 كار رة هيض دةقيَكى ياسايى  يان ررِياريَك ناكريَت كة لةَةلَ كوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكاك رن.

 (:31ماددةى )
 اية لة رؤذي رآلوكردنةوةي لة رؤذنانةي فةرنى  ةوةقايعي كوردسةان  جيَ رةجىَ دةكريَت.ئةم ياس

 هؤيةكاني دانانى ئةم ياسايية

 
لةرةر رِؤشنايى ناددةى ضوارةنى دةسةوورى هةنيةةيى كانارى عيَراقةى فيةدرالَ   كةة زنانةة فةرنييةةكانى لةة       

 روونى ياسايةكى ىايةةو  ئةم ياساية دانرا. سةرانسةرى عيَراقدا دياريكردووة وة لةرةر ثيَويسةى
بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  مةمة ثوختةي ِراثؤرتي هاوبةش بوو  بةاَلم بـةرَيجتان ماطـادار مةكةينـةوة كـة لـة      
ــووة بــة شــَيوةيةكي       ــَي وةرطرت ــةو ِراثؤرتــة ضــةند نووســراوَيكي ِرةمسيمــان هــةبووة كــةَلكمان ل نووســيين م

ســراوة بــوو كــة لةاليــةن ســةرؤكايةتي ثةرلةمانــةوة ماراســتةمان كــرا  لةاليــةن  ِراســتةوخؤ  يةكــةم  مــةو نوو
يــةكَييت مــةديب و نووســةراني ســريان  و دووةم  نووســراوَيكي تــري ســةرؤكايةتي ثةرلةمانــة كــة ماراســتةي  
ي ليذنةي ِرؤشنبريي و ِراطةياندن و هونةر كراوة  بريتيية لة تَيبينيةكاني مةكادميياي كـوردي لةسـةر مةسـلَ   

ثرؤذةكة  و ليذنة لة كاتي خؤيدا كؤبوونةوةي هاوبةشي مةجنامداوة و مةو ِراثؤرتـةي نووسـيةوة  بؤيـة داوا    
 لة بةرَيجتان مةكةين كة ِراثؤرتةكة بكةن بة مةسَل و دةنطداني لةسةر بكرَي  سوثاس.

 
 

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
لةطـةَل مةوةيـة كـة ِراثـؤرتي هاوبةشـي ليذنـةي ثةيوةنديـدارةكاني         سوثاس  مَيستا مةخيةينـة دةنطـةوة  كـيَ   

ثةرلةمان سةبارةت بـة ثـرؤذة ياسـاي زمانـة فةرمييـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتاني عَيـراق بكرَيتـة بنـةماي            
( كةسـي لةطةَلـة  كَيـي لةطـةَل نييـة  كـةس نييـة  كةواتـة ثةسـند كـرا            61ط توطؤ با دةست بةرز بكاتـةوة؟ ) 
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ة بة ماددة بيخوَينةوة بؤ مةوةي بيخةينة ط توطـؤوة  بـةاَلم بـةرَيجان مـادام ِراثـؤرتي هاوبـةش       فةرموو مادد
كراية بنةما  بؤية مةوانةي واذوويان لةسةر ِراثؤرتةكة كردووة بَي هـيض تةحـةفوزَيك باشـرت وايـة هةردسـة      

 دتةي نيجاميية؟ نةكةن  ضونكة واذوويان لةسةر ِراثؤرتة هاوبةشةكة كردووة  فةرموو كا  عادل نو
 بةرَيج عادل عجيج:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةَلَي منيش ميمجام كردووة لةسةر ِراثؤرتةكة  بةاَلم لَيرة خةلةلَيكي سياغة هةية لة ماددةي شةش ......

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
   فرست؟ فةرموو.دَيينة سةر مةوة  فةرموو ماددة بة ماددة  نودتةي نيجاميية كا

 بةرَيج د.فرست صؤيف:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دوو خاَل هةيـة  يـةكَيك وةكـو مةمانـةتَيك ثـَيي وايـة فَيطـةي خؤيـةتي و هـةدي خـؤييت  كؤمـةَلَيك بـةرَيج             
مةسلي ثرؤذةكةيان مامادة كردووة  داوا لة بةرَيج ليذنةي ثةيوةنديـدار مةكـةم ناويـان خبوَيننـةوة لـة هـؤَلي       

ةمان  كا  تاريق فامباز  تـا مـةخري  مةطـةر ثَييـان بـاش بـَي  ضـونكة مانـدوو بـوون  دواتـر مةنـداماني            ثةرل
ثةرلةمان واذوويان كردووة  دووةم  دةست خؤشي لة هةرسَي ليذنةي ثةيوةنديدار مةكةم بـؤ مامـادة كردنـي    

ش بوو لةبةر مةوةي هةيكةليةتي مةو ِراثؤرتة  مةوةي من مةمةوَي ماماذةي ثَي بدةم مةوةية  ثَيي واية وا با
%( وةكـو خـؤي ماوةتـةوة  بؤيـة واباشـة بـؤ داهـاتوو كـة ِراثـؤرت          85% بـؤ  80اوة  و )مةساسي ثرؤذةكة نـةطؤرِ 

مامــادة مــةكرَي  بــؤ منوونــة مــاددةي يةكــةم  بطــوترَي مــاددةي يةكــةم موالحــةزةمان هةيــة  يــان بــةو شــَيوة  
ن هةموو ثرؤذة مةسَليةكة البات و ثرؤذةيةكي نوَي مامـادة بكـات    دامانِرشتةوة  يان هيض تَيبينيمان نيية  يا

لة مةسَل ميشي مامادة كردني ِراثؤرت مةوة نيية  مةوةية ماددة بة ماددة بة مةسَلي ثرؤذةكة بضَي  و تَيبيين 
 خؤي لةسةر بدات  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سةري هةية؟ سوثاس  ليذنةي ياسايي دسةتان لة

 
 بةرَيج د.بةهار دمود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ناوي مةو كةسانةي كة ثَيشكةشيان كردووة  ياني مـةو مةندامـة بةرَيجانـةي تةبـةني ياسـاكةيان      
كردووة  مةوة لـة خوَيندنـةوةي يةكـةم مةخوَيندرَيتـةوة ناوةكانيـان  سـةبارةت بـة ناوهَينـاني مةوانـةي كـة           

ــان        مةســَلي  ــك نــةبووة ناوي ــة هــيض عورفَي ــة ل ــة ثــةيِرةو و ن ــة ل ــة ن ــَيي واي ثرؤذةكــةيان مامــادة كــردووة  ث
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خبوَيندرَيتةوة  مةطةر مةشكرَي هيض ِرَيطري نيية  لةمةودوا ناوةكانيان خبوَينينةوة  سةبارةت بة مةوةي كـة  
يدايـة  بـةاَلم كـة ِراثؤرتـة     لةطةَل ِراثؤرتةكة مةسـَلةكةش  تَيبينيةكـةي بـةرَيج دكتـؤر فرسـت لـة شـوَيين خؤ       

مةكةين بة مةساس  لةبةر مةوةية سـوودمان تـةنيا لـة مةسـَلي ثرؤذةكـة وةرنـةطرتووة  سـوودمان لـة ضـةند          
شتَيكي تر وةرطرتووة  وةكو بةرَيج سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماماذةي ثَيدا  و سَي ليذنة كؤبووينةتةوة  تةنيا 

سة داوا مةكةين  و بينامـةن لةسـةر دةنطـدان  لةسـةر ِرةزامةنـدي      ليذنةي ياسايي نةبووة  و لةسةر مةو مةسا
 بةرَيجان مةنداماني ثةرلةمان مَيمة مةو ِراثؤرتة مةكةينة مةساس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  فةرموو دكتؤرة فوان.

 بةرَيج د.فوان امساعيل:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

خوَيندني بااَل  سوثاسي مةكادميياي كوردي مةكةم  بةراسيت تيبينيةكانيان زؤر لـة   ثاش ليذنةي ثةروةردة و
فَيــي خــؤي بــوو  كــة ط توطؤمــان كــرد لةطــةَل ليذنــةي ياســا و ليذنــةي ِرؤشــنبريي و ِراطةيانــدن و ليذنــةي  

وي مـةوةيان  خوَيندني بااَل  هةرسَي ليذنة زؤر ميستي ادةمان لة ِرةمي بؤضووني مةكادمييامان كرد  و ِرةضا
كرد  و بةخَيرهاتين مامؤستا نوري تاَلةباني مةكةم  مامؤستاي من بوو لة كؤليذي بـةِرَيوةبردن و مـابووري    

 دانون تيجاري ثَيمان دةدا  زؤر سوثاسي مةكةم.
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 فةرموو خاتوو سوهام.

 بةرَيج سهام عمر:
 رلةمان.بةرَيج سةرؤكي ثة

مةز حةز دكةم ليذنا ياسايي تةوزىَي باشرت بدات ل سةر مةظ ِراثؤرتَيـت هاظبـةش دَينـة دروسـت كـرن  مـةظ       
مةندامَيت كو ميمجا دكةتن  و دووبارة حةز دكـةم تـةوزىَي بـدةن  ضـونكي مةطـةر نةظيسـينت مـةز تَيبينيـا         

؟ مـةز حـةز دكـةم ليـذنا ياسـايي ِروون      هةي  مةوَي حةق نينة بئاخظينت  مايا دَي حةسي بيـت مةظـة يـان نـا    
 كرنَي بدات.

 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 بةَلَي باش  فةرموو كا  زانا.

 بةرَيج زانا عبدالرمحن:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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اسـي  ثشتيواني لة تَيبينيةكةي بةرَيج دكتؤر فرست مةكةم  تَيبينيةكاني مةكادميياي كوردي هةر لةسةر مةس
ثرؤذةكة هاتووة  بؤية طرنطة مةوانةي ماندوو مةبن و ثرؤذة بؤ ثةرلةمان مامـادة مةكـةن بكرَيتـة عورفَيـك     
لَيرة ناويان بَيت  وةكو ِرَيجَيـك لـة مانـدووبوونيان  ضـونكة هـةموومان لةسـةر مةسـَلي ثرؤذةكـة تَيبينيمـان          

ةتي ثةرلةماني هةر لةسةر مةسَلي ثرؤذةكة نووسيوة  و اليةنةكاني تريش كة تَيبينيان ناردووة بة سةرؤكاي
بووة  بؤية بؤ تةشجيَ كردني خةَلك  مةوانةي لة دةرةوةي ثةرلةمانن كاتَي ثرؤذة مامادة مةكـةن  مةوةنـدة   
 مافةيان هةبَي لة نَيو ثةرلةماني كوردستان ناويان بَيت  بؤ مةوةي ماندووبوونيان بة فرِيؤ نةِروات  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:/ صادق بةرَيج د.يوسحم دمد
 سوثاس  فةرموو دكتؤر ابراهيي.

 بةرَيج د.ابراهيي امحد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ل راسيت ل مةجنامَي دانوستانةكا دير و درَيذ ل هةرسَي ليذنةيا هاتية كرن  هةر مةندامي ثةرلةمانةكي دبـا  
حةتا بةريظي وةخيت ذي  دةناعةتا مـة بـاش    هةرسَي ليذنا دا هةي  دةرطةهَي ليذنا ياسايي بؤ ظةكريي بوو 

بوو مةندامَيت هةرسَي ليذنا  ض موالحةزا نـةدةن  ضـونكي ليـذنا ياسـايي دةرطـةهَي خـؤ ظـةكريي بـوو بضـن          
ِرةميَي خؤ ل سةر بدةن  هةكة ماددةيةكي نة توازيح باية  داخاز ذ ليذنا ياسايي كر با تـةوزىاوَي  ضـونكي   

رسَي ليذنا مةندامَيت ليذنَي مةظَيت ميمجا كري بَي تةحةفوز مونادةشَي نةكـةن   مة لظَيرَي ميتي ادا كري هة
مةظَي تةحةفوز مونادةشة كرين تةحديد كةن  ل بـةر هةنـدَي ذي ليـذنا ياسـايي دةرطـةهَي خـؤ ظـةكري بـؤ         
َي ثرؤذة ياسا ل طةل تةعديال خال بة خال مةمَي ضووينة ظَيرَي  فا هةطةر هـةر هةظاَلـة  نةضـووبتة ظَيـر    

 يان بؤي نةخةم بووية  مةظ نة طوناها ليذنا ياسايية  طوناها ويية  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

فةرموو دكتؤرة ظااَل مَيستا دةرفةت مةدةمة بةرَيجت  مَيمةش لة دةستةي سةرؤكايةتي مةو ثَيشـنيارةمان ثـَي   
لةماني كوردسـتان مةكـةن  هـيال  مـةبن بـةو ثرؤذانـةي كـة        طوجناوة كة مةو كةسانةي ثرؤذة ماِراستةي ثةر

ــداماني       ــة ِرَيطــةي ذمــارةي ياســايي مةن ــةماني مةكــةن  يــان ل مامــادةي مةكــةن و ماراســتةي ليذنــةكاني ثةرل
ثةرلةمانةوة ثرؤذةكانيان ثَيشكةشي ثةرلةمان مةكةن  ناوةكانيان خبوَيندرَيتةوة  هيض طرفتَيك نييـة  مـةوة   

 لةوة  لةوَي ماماذةي ثَي مةكرَي  فةرموو دكتؤرة ظااَل.مةِرواتة ثرؤتؤكؤ
 بةرَيج د.ظااَل فريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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( مةنـدامي ثةرلةمانـة لةطـةَل    10بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان تـةنيا ذمـارةي ياسـايي كـة )    
  خوَيندنــةوةي نــاوي مــةو كةش بــة ثةرلــةماني كوردســتان بكــةن شــحكومــةت مــةتوانن ثــرؤذةي ياســايي ثيَ 

كةسانةي كة ثرؤذة ياسا ثَيشكةش مةكةن  يـان يارمـةتي دةرن  مـةوة دةسـتةي سـةرؤكايةتي مـايف خؤيـةتي         
( مةندام ثةرلةمان  لة خولي مَيستا  خولي بةكاربةر  يـان  10ناتوانني هني بكةين  بةاَلم بة ثَيي ثةيِرةو يان )
ــاوخؤ    ــةيِرةوي ن ــت  ث ــةوة دَي ــةن حكومةت ــايي و       لةالي ــرؤذة ياس ــة نيســبةت ث ــة ب ــةي تَيداي ــةو خاَل ــةنيا م ت

 خوَيندنةوةي ناوي مةندامان  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج يوسحم دمد صادق

راستة  سوثاس  تَيبينيتان هةية لةسةر مةو بةرَيجانةي لة ليذنةكان واذوو لةسةر ِراثؤرتي هاوبـةش مةكـةن   
 مايف دسة كردنيان هةية يان نا؟ 

 َيج د.ظاال فريد:بةر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نةن لة ناوخؤ تايبةت بةو بابةتة نيية  بةاَلم عورف واية كة مةوةي واذووي كردووة بَي تةحـةفوز  مانـاي   
 مةوةية كة لةسةر هةموو بِرطة و ماددةكان ِرةزامةندي داوة  بؤية ِرَيطةي مونادةشة كردني نيية.

 
 ؤكي ثةرلةمان:سةر/ بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

سوثاس  داوا لة بـةرَيجتان مةكـةين نـاوي مامادةكـاراني مةسـَلي ثرؤذةكـة خبوَيننـةوة كـة لـة ِرَيطـةي ذمـارةي            
 ياسايي مةنداماني ثةرلةمان ثرؤذةكةيان ثَيشكةشي ثةلةماني كوردستان كردووة.

 بةرَيج د.بةهار دمود:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــراق هــاتووة  مــةم    بــةو ثَييــةي بــة مةســَلي ثــرؤذة   ياســاي زمانــة فةرمييــةكان لــة هــةرَيمي كوردســتاني عَي
بةرَيجانةي خوارةوة مةركي مةمادة كردني مةو ثرؤذةيان طرتؤتة مةستؤ  ثارَيجةر بةرَيج تارق فامباز  بةرَيج 
و  دكتؤر ماسؤ عبداهلل زادة  ياساناس دكتؤر عمر دمد كريي  زماننـاس دكتـؤر نـةرميان عمـر عبـدهلل خؤشـنا      

 زمانناس.
 

 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
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ــدةكاني        ــة تايبةمتةن ــةن ليذن ــة مــاددة ثرؤذةكــة بــةو شــَيوةي كــة لةالي ــةرموون مــاددة ب ســوثاس  مَيتســا ف
ثةرلةماني كوردستانةوة مامادة كـراوة لـة ِراثـؤرتي هاوبةشـيان خبوَيننـةوة بـؤ مـةوةي بيخةينـة ط توطـؤوة           

 فةرموون.
 ظااَل فريد: .بةرَيج د

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشى يةكةم 

 ثيَناسةو و زاراوةكان 
 

 (:1ماددةى )
 نةرةست لةم زاراوانةى لةم ياسايةدا رةكارهاىوون ئةنانةن:

 عيَراق.-هةريَم: هةريَمى كوردسةان يةكةم:
 زنانة فةرنييةكان: ئةو زنانانةية كة رةثيَى دةسةورى هةنيةةيى عيَراق دووةم:

 سةرؤكي ثةرلةمان:-َيج د.يوسحم دمد صادقبةر
دةســت مةكــةين بــة ط توطــؤ كــردن لةســةر مــاددةي يةكــةم  كــَي دســةي لةســةر هةيــة؟ دوو بــةرَيج ناويــان     

 نووسيوة  )د.سراج  د.شَيركؤ حةمة امني(  بؤ ض ماددةية  ناوتان نووسيوة؟ فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةرَيج د.شَيركؤ محة امني:

 رلةمان.بةرَيج سةرؤكي ثة
 بؤ كؤى ثِرؤذةكة  بةس لةمةياندا دسةم نيية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( نووسيوة؟12بةِرَيجت تةنيا تةحةفوزاتت لةسةر ماددةى )
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 ( و مةوانى تر.12نة  نووسيومة ضةند ماددةية  لةوانة ماددةي )
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صاد

 باشة  سوثاس  دكتؤر سراج فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 منيش بؤ كؤى ثِرؤذةكة  بةآلم لة هةندَيكياندا دسةم نيية  بةآلم لةوانةية لة زؤربةياندا دسةم هةبَينت.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ناويان بنووسني  بةِرَيج كا  فخرالدين فةرموو.بةَلَى  باشة  با
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 )دكتؤر فرست صؤفى  بةهجاد دةروَيش  يروانيت نيسان  كا  عباس غجا (.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج دكتؤر فرست فةرموو.
 َيج د.فرست صؤفى:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيش تَيبينيي لةسةر مةو ماددةية ية  ِروون كردنةوةى بضوو  دةدةم  من دةزامن ثِرؤذة ضوون ثَيشكةش 
دةكرَيت  بةآلم مةوةى من داوام كرد تةنيا سوثاسنامة بوو كة ضؤن بةخَيرهاتنى بةِرَيج دكتؤر )نورى 

وةش سوثاسَيكى مةوانة بكرَيت حاَلةتَيكى زؤر ماسايية  لةسةر مةصَلى تاَلةباني(ت كرد  بةهةمان شَي
ثِرؤذةكة مةطةر سةيرى بكةين بة بةِراورد لةطةَل مَيرة و لةوَى لة تةعري ةكانان تةعري ى كؤمسيؤن 
كراوة  بةِرَيجان هةرسَي ليذنةى ثةيوةنديدار كؤمسيؤنيان هةَلطرتووة بةو ثَييةى نةماوة  يةعنى هيض 

ةية  نةماوة يةكسةر تةحويلى مةكادميياي كوردى كراوة بؤ فَيبةفَي كردنى يان ضاودَيرى فَيبةفَي هةيئ
كردنى  بةآلم لَيرة هةر لة بيدايةتةوة دةمةوَيت دسة بكةم مةويش مةوةية مَيمة مايا ياساى زمانى كوردى 

ياي كوردى موتةخةسيسة بة دةنووسني يان ياساى زمانة فةرمييةكان دةنووسني  مَيمة دةزانني كة مةكادمي
زمانى كوردى هةروةكو ضؤن مةطةر سةيريكةى لة ياساى زمانة فةرمييةكانى عَيراديشدا بابَلَيني ِرةضاوى 
مةوة كراوة  كؤمسيؤنَيكى تايبةت دانراوة بؤ فَيبةفَي كردنى مةم ياساية لةبةر ضى؟  لةبةر مةوةى تةنيا 

ةمةمان باس كردووة شان بةشانى زمانى كوردى زمانى عةرةبى  زمانى عةرةبي نةبووة  مَيستا مَيمةش كة م
زمانى سريانى  مةرمةنى  توركمانى هةموو مةوانةى تَيداية  بؤية بة تةصةورى من مةوانةى كة لة مةصَلى 
ثِرؤذةكة مامادةيان كردووة لة فَيطاى خؤيدا بووة كة فيهةتَيكى مةعنى تر هةبَيت  يةعنى مةكادميياى 

ويدا بَيت  لةناو مةو كؤمسيؤنةدا بَيت  بةآلم شانبةشانى مةكادميايى كوردى فيهةتى تريش كورديش لة نا
هةبن بؤ فَيبةفَي كردنى مةم ياساية  بؤية من ديسان دةطةِرَيمةوة بؤ مةوة كة لةتةعري ى ياساكةدا وا 

َ  دةنَيني تةعريحم  باشة فا ناوى كؤمسيؤنى َ  بنَيني  ماسايية  ليذنةى باآلى َ  دةنَيني هةر شتَيكى
بكرَيت  لةبةر مةوةى مَيمة تةنيا زمانى كوردى لَيرة رَيك ناخةين  ياساي زمانى كوردميان نيية  ياساي 

( لة دةستوورى عَيرادى و  ثَيمواية طوجناوترة دةستةية  4زمانة فةرمييةكامنان هةية بة ثَيي ماددةى )
كبَيت  مةطةر كاتى خؤى كة طةيشتني لةوَى باسي دةكةم بَيت و لَيرةش تةعريحم بكرَيت لة بيدايةتةوة ثَي

مةوانةى كة مةندامن لةو كؤمسيؤنةن يان لةو دةستة باآليةن بؤ فَيبةفَي كردنى مةو ياساية  من ثَيمواية 
باشرتة لةوةى مَيمة وا تةصةور بكةين  مَيستا لة بيدايةتةوة كة دةضني تةصةورَيكى وا دورست دةكةين 
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( لة دةستوورى 4ي زمانى كوردى دةنووسني نة  ياساي زمانة فةرمييةكان بةثَيي ماددةى )مَيمة تةنيا ياسا
 عَيرادى.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس  بةِرَيج كا  بةهجاد فةرموو. 

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَي باشة سَييةم ميجافة بت  زمانَى كوردى بَيتة ثَيناسة كرن  ماددا مَيكَى كو دبَيذيت يةكةم و دووةم من
وة  بؤ مةعلومات بؤ هةمى ماددا كو تَيدا بنظَيسني هةموو لةهجةية  دةطرَيتةوة وة  لةهجةى سؤرانى و 

 لةهجةى كرماجنى  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو.زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  يروانيت فة
 بةِرَيج يروانت نيسان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(م زمانة فةرمييةكان مةو زمانةن كة بة ثَيي دةستوورى هةميشةى عَيراق  زومنَى دةستوورَى 2ماددا )

 اللغا األم الرتكمانيا و السريانيا و أألرمءيا(،( راست طؤتيية )4(  ماددا ذمارة )4عَيرادَى ماددةى ذمارة )
رابيبا )اللغا الرتكمانيا واللغا السريانيا لغنان رمسينان اخريان يف المحدات (  4َى ماددا ذمارة )بةس زومن

  بةحسا مةرمةنيا نةكرية ل وَيرَى و  تشتةكَى دى ذى نة األداريا اليت تشكلن فيها الكثافا السكانيا(
ناظدا  مةو زمانَى فةرمى ل سةالحياتَيت حةسري حكومةتا عَيرادي ية مةم دةستوورَى عَيرادى دانينة د

كوردستانَى ضيية مةوى بكةنة تَيدا  هةميشةى عَيراق دةربَيخن ذ دةستوورى زمانة فةرمييةكان لة 
ضونكة نة زومنَى  كوردستان مةوانة كوردى  عةرةبي  توركمانى  سريانى  مةرمةنى لةطةَل هةمى  يةعنى

 يا من مةو تَيدا نةبت.سةالحياتَيت حةسري عَيرادَي نة ميال دطةلبت  ب ِرةم
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  كا  عمر نودتةى نيجاميت هةبوو؟  فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( دةكةين  لةسةر ماددةكانى 1فةنابت ماددةكةت خستة بوارى ط تو طؤ كردن  مَيمة دسة لةسةر ماددةى )

 ناكةين.تر 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى راستة  كا  يروانت لةسةر ماددةى ية  دسةت كرد يان لةسةر...؟
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 بةِرَيج يروانت نيسان:
 ماددةى يةكةم  بةس دووةم.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كردةوة  باسي ماددةى ية  دةكةين  بةِرَيج 4ةى )( دسةى كردووة و ميستيشهادى بة مادد1لةسةر ماددةى )
 كا  عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجا :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةم ياساية لة خاَلى دووةم مةو زمانةى كة بة ثَيي دةستوورى هةميشةى عَيراق دانيَثداناوة مةمة شتَيكى 

ضةندة بةداخةوة تا مَيستا دةستوورى هةرَيمى باشة  بةآلم مةمة شاملى هةرَيمى كوردستان دةكاتن هةر
كوردستامنان نيية  ِرةشنووسي هةية  ثَيي باشة مةو زمانة فةرميانةى كة لة هةرَيمى كوردستان هةن بؤ 
مةوةى دوايي تووش نةبني كة عورفن يان دانيان ثَيدراوة يان مَيستا هةن بؤ مةوةى بَيجطة لة زمانى كوردى 

لة كوردستان مةطةر ميشارةتَيكى ثَيبدرَيت كة ض عورف بَيت  ض  مةو بَيت  زمانى ترى نةتةوةيي هةن
 ليذنةى ياسايي فَيطاى بؤ بكاتةوة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  مَيستا مةطةر ليذنة ثةيوةنديدارةكان دسةيةكيان هةية لةسةر ِراي مةندامانى ثةرلةمان 
 (م با ب ةرموون؟1ة ماددةى )سةبارةت ب

 بةِرَيج د.ظاآل فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كاتَيك كةلة تةعري ي زمانة فةرمييةكان دةَلَيني مةو زمانةية كةبة ثَيي دةستوورى هةميشةى عَيراق دان 
ةَلَي زمانى ( لة دةستوورى هةميشةى عَيراق د4بة فةرمي بوونيان دانراوة  مةطةر بطةِرَيينةوة بؤ ماددةى )

كوردى و  زمانى عةرةبي دوو زمانى سةرةكني و  لة هةمان كاتدا هةموو عَيراديية  مايف مةوةى هةية كة 
تةعليي بكات بةزمانى دايك وةكو توركمانى  سريانى  مةرمةنى لة مومةسةساتى تةعليمى  بؤية هةر كاتَيك 

( دان نراوة  بةفةرمي 4(ة و  لة ماددةى )4)كة ميشارةت بؤ دةستوورى عَيرادى دةكةين مةبةستمان ماددةى 
 بوونى زمانى كوردى و  زمانى عةرةبي و  لة هةمان كاتدا زمانى توركمانى و  سريانى و  مةرمةنى  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
دنى باآل  ليذنةى زؤر سوثاس  ليذنةكانى تر هيض روون كردنةوةيةكتان هةية ليذنةى ثةروةردة و  خوَين

 ِرؤشنبريى و  ِراطةياندن و  هؤنةر؟  نيتانة؟  بةِرَيج دكتؤر ابراهيي  بةِرَيج كا  زانا  كا  فرحان فةرموو.
 
 

 بةِرَيج فرحان فوهر:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
م سةرؤكى ثةرلةمان تَيبينيةكة هةر مةوةية كة بة ثَيي دةستوورى عَيراق  لة دةستوورى عَيراديش مة

مافةى داوة بة هةموو ثَيكهاتةو نةتةوةيةكانى تر لة عَيراق دا  بؤية مةبةست لة كورت كردنةوةى مةو 
 ثَيناسةية وةكو لة ثَيناسةكةى مةوةى عَيراق دا نةهاتووة كة ميشارةت بة دةستوور دراوة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
َيشنييارةى كة كرا بةهؤى كة ثَيناسةي كؤمسيؤن زياد بكرَيتةوة بؤ ماددةى زؤر سوثاس  سةبارةت بةو ث

 (م  بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.1)
 بةِرَيج د.بةهار دمود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من بؤ فةواب دانةوةى مةو ثَيشنييارة ثَيشنييار بؤ بةِرَيجتان دةكةم كة داوا لة بةِرَيج دكتؤر )نورى 

 ى( بكرَيت روون كردنةوة بدات كة مايا مةكادمييا دةتوانَيت مةو مةركة بطرَيتة مةستوو يان نة؟تاَلةبان
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى بةِرَيج كا  فرحان فةرموو.
 بةِرَيج فرحان فوهر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ؤشنبريى و ليذنة هاوبةشةكةش مةوةمان كردووة كة مَيمة زؤر لة كؤبوونةوةكةى خؤيان وةكو ليذنةى ِر

زياد كردنى دةستةيةكى تر لة كوردستان دا بؤ مةم مةبةستة ِرةنطة ببَيتة هؤى بارطرانييةكى زياتر و  
اليةنى تر مةكادمييا مولجةمة و مةركى سةرةكى و ميختيساسيةتى لة ِرووى زمان و لةهجةو هةموو بابةتَيك 

زمانى فةرمى لة بابةتى لةهجةكانيشدا  بؤية مةم مةركةمان خستؤتة مةستؤى  دا  مةرج نيية هةر لة
مةكادميياي كوردى كة خؤشيان ثَييان باش بووة كة بةِرَيج نورى تاَلةبانيش لَيرةية و لةسةر داواى خؤشيان 

يان وةكو بووة  مَيمة ثَيمان باش بووة مةم دةستةية زياد نةكرَينت لةبةر مةوةى دةكرَيتة دوو دةستة ميش
 ية  دةبَينت و ِرةنطة ميشةكان باشرتيش بةِرَيوة بضن مةطةر لة مةستؤى مةكادمييا بَينت  زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  دوو نودتةى نيجامى هةية  كا  عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ج سةرؤكى ثةرلةمان  من نودتةى نيجاميي نةبوو تةنيا ويستي بِرطةى دووةم زمانة ببوورة بةِرَي

 فةرمييةكان مةطةر بوار هةية 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ناوى خؤت نةنووسيبوو كا  عمر  ببوورة  بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث
وةاَل من هةر ثشتيوانى لة كا  )فرحان( دةكةم  لة راستيدا ناكرَيت بؤ هةموو ميشَيك دةزطاية  زياد 

 بكرَيت و  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى دكتؤر فرست فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤيف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سيؤنةى زياد دةكرَيت مووضةى بؤ برِبدرَيتةوة و خةَلكى بؤ مةوة بهَينرَيت  مَيمة مَيمة ناَلَيني مةو كؤم

دةَلَيني هةندَيك شت هةية ميشي تةن يجيية لةوانة ثةيوةستة بة مةسةلةى ديترة هةَلواسني و مةمانة  
بكات  مَيمة مةمة بة مةكادميياي كوردى ناكرَيت  مةمة ثَيويستى بة كؤمسيؤنَيكى باآل هةية بةدوادا ضوون 

ثَيشنييارمان كردووة كَينب لةوانةية ية  كةس ية  دينار لةسةر حكومةت زياد ناكات كؤمسيؤنَيكة  
يةعنى ميشى فَيبةفَي كردن و ضاودَيرى فَيبةفَي كردنى مةو ياسايةية و  هةروةها مةطةر بطةِرَييةوة بؤ 

كادميياى كورديشى داناوة لةبةر ضى؟  مةو ياسايةش كة لة بةغدا دةرضووة شانبةشانى مةمجةعى عيلمى مة
لةبةر مةوةى مةمة بةس زمانى عةرةبي نةبووة  لَيرةش هةر بة هةمان شَيوة  بؤية مةطةر كةسَيكى 
ثسثؤرى توركمان  سريان مةمةشي لةطةَلدا بَيت ماناى واية  يةعنى ياسايةكة بؤ زمانة فةرمييةكان وةكو 

 خؤى فَيبةفَي دةكات.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دم

 دةست خؤش  كا  ساالر فةرموو.
 

 بةِرَيج ساالر دمود:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةراستيدا بؤ مةم بابةتانة هةدة ِرةمي ليذنةى مةعنى بةنةزةرى ميرتيبار وةربطرَيت بةتايبةتى دواى 
بؤ مةصَلى ثِرؤذةكة ثَيمان واية  مةوةش مَيمة بة ميجماعى دةنط ِراثؤرتةكةمان كردة بنةما  طةِرانةوة

مةسةلةكة ماَلَوز دةكات  بة ميجماع دةنطى لةسةر درا كة مةوة بكرَيتة بنةما مةطةر ية  كةسيش 
ثَيشنييارى مةو مةسةلةى كؤمسيؤنى كردووة بةِرةمي من كي ايةت نيية بؤ مةوةى فارَيكى تر ط تو طؤى 

ا بطةِرَينةوة بؤ مةصَلى ثِرؤذةكة هةم كات زؤر دةخايةنَيت لةسةر بكةين  مةطةر وابَي و لة هةر ماددةية  د
 هةم ناتوانني مةوةشي مةبةستة و ليذنةكان ثَيي ماندوو بوون بطةينة مامانج.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ثَيي زؤر سوثاس  سةبارةت بةوةى كة ِرَيبدةين بة مةندامان ط تو طؤ بكةن لةسةر ثِرؤذة ياساكة بة 
ِراثؤرتي هاوبةش و تةنانةت هةر ثَيشنييارَيكى تريش كة لة دةرةوةى مةصَلى ثِرؤذة ياساكةش بَيت 
مةندامى ثةرلةمان مايف مةوةى هةية  كا  )ساالر( مافى خؤيةتى بيخاتة ِروو  بةاَلم بة دَلنياييةوة بة ِراي 

ةردةطرَيت  مَيستا داوا لة بةِرَيج دكتؤر )نورى مةندامانى ثةرلةمان مةو بابةتة ية  ال دةكرَيتةوة كة كام ِرا و
 تاَلةبانى( دةكةين كة روون كردنةوةيةكى هةية لةو بوارةدا ثَيشكةشى بكات.

 بةِرَيج د.نورى تاَلةبانى/ سةرؤكى مةكادميياى كوردى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وة نارديان بؤ مةكادميياي كوردى لةراستيدا كاتَيك مةم ثِرؤذة دانونة كة لةاليةن مةجنومةنى وةزيرانة
ثاشرتيش بةشدارميان كرد لةو ضةشنةدا  مَيمة لةوَيدا ثَيشنييازى مةوةمان كرد كة بةشي زؤرى مةو 
مةركانةى لةسةر مةم كؤمسيؤنةية مةكادميياى كوردى دةتوانَيت فَيبةفَييان بكات  بةآلم بة مةرفَيك 

ن لةطةَل بؤضوونةكانى كا  )فرحان(م زؤرى و بؤردى لة هةندَيك دةسةآلتى دارايي زياترى ثَيبدرَيت  م
وآلتى مَيمةدا بؤتة هؤى مةوةى كةوا كارةكان تَيك بضن لةفياتى مةوةى رَيك خبرَين  لةكاتى خؤشيدا لة 
اليةن مةجنومةنى وةزيرانةوة دوو ثِرؤذة دانون يةكَيكيان تايبةت بة مةكادميياي زمانى توركمانى و  

زمانى سريانى نارديان بؤ مةكادمييا مَيمة تاوتوَيمان كرد و ثشتطرييشمان لة  يةكَيكيش تايبةت بة
دامةزراندنى دوو مةكادميياي توركمانى و  سريانى كرد لة هةرَيمى كوردستان دا  ضونكة مةكادميياي كوردى 

ريانى  مةم تايبةتة بةزمانى كوردى  دةبَيت مةكادميياي تايبةتيش هةبَيت بةزمانى توركمانى و  بةزمانى س
سَي مةكادميياية دةتوانَيت ثَيكةوة كار بكات بؤ فَيبةفَي كردنى مةو مةركانةى كةوا لةسةر شانى داية  
مةوةى كة لةم دانونة دا ماماذةى بؤ كراوة  بةآلم بةو مةرفةى كة ومت دةسةآلتى دارايي زياتر بة 

ةو مةركانةية دةتوانرَيت بةهاوكارى مةكادميياي كوردى بدرَيت  مةركةكانى مةكادميياي كوردى هةمان م
كردن لةطةَل وةزارةتةكانى ديكة بةتايبةتى وةزارةتى ثةروةردة و  وةزارةتى ِرؤشنبريى و  وةزارةتى 
خوَيندنى باآل و  لةطةَل وةزارةتى شارةوانى  بةتايبةتى مةوةى ثةيوةندى بة تابلَوكانةوة هةية  مةركى 

رَيت مةو كارة اكانة مةطةر مةوان هاوكارى مةكادمييا بكةن دةتوانسةرةكى وةزارةتى شارةواني و ثارَيجط
رووةشةوة تا مَيستا دوو فار كؤبوونةوةى فراوان كراوة خةَلكانَيكى زؤر بةشداريان لةو دوو بكرَيت و  لةم 

 كؤبوونةوةيةدا كردووة بؤ مامادةكردنى ثِرؤذة دانونَيك سةبارةت بة تابلَوكان لة هةرَيمى كوردستان دا 
 مةوةى كة تايبةتن بة تابلَوى ِرةمسى و  مةوةى كة تايبةتن بة تابلَو تايبةتييةكانةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
(م  1زؤر سوثاس  ثَيشنييارَيكى تر كرا سةبارةت بةوةى كة ثَيناسةي زمانى كوردى زياد بكرَيت لة ماددةى )

ة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان لةسةر ثِرؤذة ياساكة؟  بةِريج دكتؤرة هيض روون كردنةوةيةكتان هةية ليذن
 فوان فةرموو.

 بةِرَيج د.فوان امساعيل:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةس لةسةر ِرةمي كا  )فرست(ى  بةراسيت ِرةمي واردة  ضونكة مَيمة لة ليذنةش مةو تةرحةمان هةبوو  

مةعنى دانَيني هةتا بةرَيك و ثَيكى ميشةكة بِروات و  زمانة  يةعنى كؤمسيؤنَيك دانَيني يان فيهةتَيكى
فةرمييةكان هةمووى بطرَيتةوة  بةآلم طةيشتينة مةو دةناعةتةى كة مةكادميياى كوردى دةتوانَيت مةو ِرؤَلة 

 بطَيرَيت  بةآلم بة مةرفَيك سةالحياتى مةكادمييا زياد بكرَيت وةكو مامؤستا طؤتى.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص

 لةسةر مةو ثَيشنييارة هيض روون كردنةوةية  هةية؟
 د.بةهار دمود:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثَيمان واية كة زمانى كوردى تةحسيَل حاسَلة كة هةموو لةهجةكان دةطرَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةِرَيج كا  فرحان فةرموو
 بةِرَيج فرحان فوهر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ِرةمي مَيمةش ثَيويست ناكاتن  ثشتطريى لة ِرةمي دكتؤرة )بةهار( دةكةين لةبةر مةوةى ديارة تةحسيَل 

 حاسَلة  ثَيويست ناكات  زمانى كوردى هةموو لةهجةكان دةطرَيتةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج دكتؤرة فوان فةرموو.سوثاس  
 

 بةِرَيج د.فوان امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كة دةَلَى زمانى كوردى يةعنى هةردوو زاراوة دةطرَيتةوة  املظممن و املبروف(، نةفسي ِرةميي هةية  ضونكة )
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

(م مةبةست لةوانةى لةم ياسايةدا بةكار هاتوون مةمانةن  يةكةم: 1ةى )مَيستا دةخةينة دةنطةوة  مادد
عَيراق  دووةم: زمانة فةرمييةكان  مةو زمانانةية كة بة ثَيي دةستوورى هةميشةى  -هةرَيمى كوردستان 

 عَيراق دان بة فةرمي بوونيان دانراوة  مةمة دةخةينة دةنطةوة دواى مةو ثَيشنييارانةى كة كراون بؤ زياد
(م بةم شَيوةيةى كة خوَينرايةوة 1كردن  مةوانيش دةخةينة دةنطةوة  كَى لةطةَل مةوةية كة ماددةى )

 دةنطى لةسةر بدرَي و ثةسةند بكرَيت؟  بةَلَى فةرموو كا  ابراهيي.
 بةِرَيج د.ابراهيي امحد:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ن كة بة ثَيي دةستوورى هةميشةيي عَيراق و ياسا (م زمانة فةرمييةكان مةو زمانانة2(م خاَلى )1ماددةي )

 بةركارةكانى هةرَيي بة فةرمى دانيان ثَيدانراوة  مةطةر مةو خاَلة زياد بكرَيت  لةبةشي دووةم مةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ت؟  بادةست بةرز بكاتةوة  (م بةو شَيوةيةى كة خوَينرايةوة ثةسةند بكرَي1كَى لةطةَل مةوةية كة ماددةى )
( كةس لةطةَلى نيية  كةواتة ثةسةند كرا  كَى لةطةَل مةوةية 1( كةس لة طةَليةتى  كَى لةطةَلى نيية؟  )55)

( 3كة بة بِرطةي ثَيناسةي كؤمسيؤن بؤ ماددةكة زياد بكرَيت؟ كَى لةطةَليةتى؟ با دةست بةرز بكاتةوة  )
( كةس لةطةَلى نيية  كةواتة ثةسةند نةكرا  كَى لةطةَل مةوةية كة 29)كةس لةطةَليةتى  كَى لةطةَلى نيية؟  

( كةس 2بة بِرطةي ثَيناسةي زمانى كوردى بؤ مةم ماددةية زباد بكرَيت؟ با دةست بةرزبكاتةوة  )
(  2( كةس لةطةَلى نيية  كةواتة ثةسةند نةكرا  دةضينة سةر ماددةى )34لةطةَليةتى  كَى لةطةَلى نيية؟  )

 ون.فةرمو
 بةِرَيج د.ظاآل فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( زمانى كوردى و زمانى عةرةبي دوو زمانى فةرمني لة 2بةشي دووةم بنةماو ماماجنةكان ماددةى )

 سةرانسةرى عَيراق دا  لةهةرَيمى كوردستان دا زمانى كوردى زمانى سةرةكي ية.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دسةي هةية لةسةر مةم ماددةية؟  )بةِرَيج كا  عمر عينايةت  بةِرَيج كا  مجال مؤرتكة  بةِرَيج كا  كَى 
 ساالر  بةِرَيج كا  فةرهاد  بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ حةمة امني(  فةرموو دكتؤر شَيركؤ.

 
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دابِرَيذرَيتةوة  ضوارةم: ماماجنى مةم ياساية  مةبةستي لة بةشي دوةم بنةماو من لةطةَل مةوةم بةم شَيوةية 
 (م نازامن مةطةر 4ماماجنةكان ماددةى )

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (م.2(م نا ماددةى )4ماددةى )
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 دةستي بؤ مةوة بةرزكردةوة  هيضي نيية  سوثاس.
 َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 سوثاس  بةِرَيج كا  عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( فار زمان بةكار هاتووة  يةعنى مةمة كؤرت بكرَيتةوة بَلَيني  بة ثَيي 5( وشةية )12رستةيةكة تةدريبةن )

نة  زمانى كوردى و عةرةبي  يةعنى عةرةبييةكة ثَيويستة دستوورى عَيرادى زمانى عةرةبي و كورديية  
لة ثَيشةوة بَيت لة يةكةم فاردا  بة ثَيي دةستوور ثَيويستة بوترَيت زمانى عةرةبي و  زمانى كوردى دوو 
زمانى فةرمني لة عَيراق دا ميرت سةرانسةرةكةى ناوَيت  لة هةرَيمى كوردستان دا زمانى كوردى زمانى 

 نَيكيان لةوَى البةن  سوثاس.سةرةكي ية  زما
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  مجال فةرموو.
 ))مجال مؤرتكة((: عثمانبةِرَيج مجال 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ى من لةطةَل دسةكةى كا  )عمر( دام  بةس ية  بابةت كةليمةى مةخريى كة دةَلَيت زمانى كوردى زمان

 سةرةكى لةباتى زمانى سةرةكى بكرَيتة زمانى فةرمى.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  ساالر فةرموو.
 بةِرَيج ساالر دمود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
عَيراق دا  مةم بابةتةى كة ثةيوةستة بة فةرمي بوونى زمانى كوردى و عةرةبى لة دةستوورى هةميشةيي

مةمة بِراوةتةوة و  ياساكانى هةرَيمى كوردستان و عَيراديش دةبَيت لةسةر مةو بنةماية دةربكرَيت  بةآلم 
تايبةمتةندييةتى هةرَيمةكان  سةآلحييةتى هةرَيمةكانة كارى لةسةر بكات بةتايبةتى زمانةكانيش  مَيمة 

بة ثلةى يةكةم و زمانةكانى ترى توركمانى و  بريمان نةضَيت لة مَيذووى دوور و نجيك دا زمانى كوردى 
سريانى و  مةرمةنيش بةر لَيشاوى تةعريب كةوتوون  بؤية لة مَيستا دا مةم هةوآلنة بةشَيكة لة طَيِرانةوةى 
ميرتيبار و دةرفةت دان بةوةى كة مةم زمانانة ببووذَينةوة و  مةبادمي دميوكراسي و مةبادمي حقودى 

(م هةية لة هةرميى كوردستان دا زمانى 2ةَلَيت  بؤية مةوةى ثةيوةندى بة بِرطةى )مينسانيش مةوةمان ثَي د
كوردى زمانى سةرةكى ية  داواكارم بنووسرَيت لة هةرَيمى كوردستان و ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى 

مانى و  هةرَيي زمانى كوردى زمانى سةرةكى ية  هةروةها بِرطةيةكيش ميجافة بكرَيت بؤ زمانةكانى تورك
سريانى و  مةرمةنى بة ثَيي ِرةضاو طرتين تايبةمتةندييةكانى خؤيان  واتة مةم ماددةية بكرَيت بة دوو 
بِرطة  من تةدديرى طةورةم هةية بؤ زمانى عةرةبى  بة تايبةتى زمانى دورمانى ثريؤزة مةمة دابيلى 

َيطةى زمانى عةرةبييةوة و لة رَِِيطةى مونادةشة كردن نيية  بةآلم لة مَيذووى دوورو نجيكى مَيمة دا لة ِر
سيستةمةكانةوة هةوَلدراوة مةو زمانانةى لة ناوضةكةدا هةن بسِرَيتةوة يان مةحو بكرَيت يان بة عةرةبي 
بكرَين  لةبةر مةوة مةم ياساية بؤ طَيِرانةوةى مةو ميرتيبارانة زؤر طرنطة و يةكَيك لة مةهامى مةم 
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و  فارَيكى تر تةمكيد دةكةمةوة ِرةضاو كردنى تايبةمتةندييةتى زمانى  ياسايانةش ثَيويسة مةوة بَيت 
ناَلَيي كةمة نةتةوةكان  دةَلَيي ثَيكهاتةكانى تر دةبَيت ِرةنطدانةوةى تايبةتى هةبَيت لة ناو مةم ياساية و  

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  فةرهاد فةرموو
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ))فةرهاد سةنطاوى((:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مَيمة وةكو هةرَيي دةتوانني لة ِرووى مةسةلةى دةستووري عَيرادةوة كة زمانى مينطليجى بكةين بة يةكَيك 

دستان  لة زمانة ِرةسيمةكان لة كوردستان  ثَيمواية مةوة سةر كةوتنَيكى طةورة دةبَيت بؤ خةَلكى كور
ضونكة لَوذيك لة ثشتى ثةرلةمانةوة مةوةية ثةرلةمان كارى ثَيشخستنى كؤمةَلطا كةيةتى  بؤ مةوةى كة 
كؤمةَلطا كةمان ثَيش بكةوَيت مَيمة  ثَيويستة زؤر طرنطى بة زمانى مينطليجى بدةين و  زمانى مينطليجى لة 

  ضونكة مةوة زمانى زانست و  تةكنةلَوذيا و  هةرَيمدا ية كَيك لة زمانة ِرةمسيةكان بَي و كارى بؤ بكرَيت
حةزارةت و  هةموو مةو شتانةية  مةمة ية   دوو: من تةبرةن ثَيي خؤشة ِرؤذَيك خةَلكى كوردستان 
مةوةندة ثَيش بكةوَيت كة ثةرلةمانى كوردستان و  حكومةتى كوردستان هةمووى برييت بَيت لة برايانى 

ةن و  مةو عةرةبانةى كة لَيرة دةذين  خةَلكى كوردستان مةوان كلد و  ماشوور و  توركمان و  مةرم
هةَلبذَيرَى  زؤر ماسايية  يةعنى مةوة مةبةستي مةوةية ماوا تَيي نةطةن كة لة مونادةشة كةمان مةبةستي 
شتَيكى تر بَيت  مةسةلةن لة مةوروثا فولةكةكان زمانى خؤيان بةكار دَينن لة مةكتةب  بطرة هةتا لة 

دةتوانن بةكارى بَينن  بةآلم دوايي بؤ خجمةتى مناَلةكانى خؤيان  ضونكة خؤ تؤ دوايي ناتوانى  سةرةتايش
بةشي هةية هةزاران ستايف هةية  بؤ  20 30زانكؤ بكةيتةوة بؤ منوونة بؤ ثَيكهاتةكان  زانكؤية  ِرةنطة 

ك مناآلن دةطةنة زانكؤ هةر لة مةوةى كة لة وآلتَيكدا كة زمانى زؤر نةبَيت بةتايبةتى لة موستةدبةلدا كاتَي
سةرةتاوة مةوانة ثَيي دةوترَيت زمانى كلتورى  يةعنى لة مةكتةبيش بةكاردَيت وةكو زمانى خاسيش 
بةكاردَيت بؤ خؤيان  بةآلم كاتَيك كة دةطاتة زانكؤ و ثةميانطاكان خؤ ناكرَيت بةو زمانة زانكؤ و ثةميانطا 

ولةكةكان كة ذمارةشيان زؤرة لة مةوروثا زؤر فار لة هةندَي بكرَيتةوة بؤ خجمةتى خؤيان تةنانةت فو
مةرحةلة بة زمانى خؤيان دةخوَينن مةويش وةكو دةرسي زمان نة  وةكو فيجيْا  و  كيميْا  و  مةحيْا و  
مةو بابةتانة  مةمة من تةفروبةى مةوروثاية كة باسي دةكةم كة منوونةى دميوكراسي و مةوانةشن  تةمكيد 

 مانى مينطليجى مَيمة ثَيش دةخات  سوثاس.دةكةمةوة ز
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  ِراى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر مةو ثَيشنييارانةى خرانة ِروو  فةرموون.
 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
و مةوا مَيستا ليذنة ثةيوةنديدارةكان سياغةى دةكةينةوة مةوةى ثةيوةندى بة سياغة و زمانةوانييةوة هةبو

و وشةى زمان لةكوَى بة زياد هاتووة لةوَى هةَلدةطريَينت و  مةوةشي كة ثةيوةندى بة ناوضة 
كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيمةوة هةية زياد بكرَينت  زياد كردنى كَيشةيةكى ياسايي بةدواوة 

ةبةر مةوةى هةردوو زمانةكة دوو زمانى فةرمني بة ثَيي دةستوورى عَيرادى  نيية بةهيض شَيوةية  ل
دةتوانني بَلَيني لة هةرَيمى كوردستان دا و لة ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيميش كة 

وانني بَلَيني مَيستا تا ِرادةية  بة شَيوةيةكى دي اكتؤ هةمووى لةذَير كونرِتؤَلى هَيجةكانى ثَيشمةرطةدان  دةت
زمانَيكى    سةرةكي ية  بةآلم مةوةى كة ثةيوةندى بة زمانى توركمان و ثَيكهاتةكانى تر هةبوو كة 
ثَيشنييار كرا زياد بكرَيت بؤ مةو ماددةية مَيمة نةمان ويست وةكو ِرَيجلَينانَيك بؤ مةوان وةكو فةدةرة 

كردووة كة دةَلَيني لة هةرَيمى كوردستان دا زمانى  ( حة  مةو كَيشةيةمان3زيادى بكةين  بةآلم لة ماددةى )
ثَيكهاتةكانى توركمان و  سريان و  مةرمةن لة يةكةي بةِرَيوةبةرايةتى خؤيان و لةو حاَلةتانةدا كة ثَيويستة 

 لة ثاَل زمانى كوردى دا زمانى فةرمني  بؤية بة ماددةية  حة  مةوةمان كردووة  سوثاس.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صاد

 زؤر سوثاس  بةَلَى ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل  بةِرَيج دكتؤرة فوان فةرموو.
 بةِرَيج د.فوان امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
عَيراق  مةعنا باسي هةرَيي دةكةين يةكةم  -ثِرؤذة ياساكة ناوى زمانة فةرمييةكانة لة هةرَيمى كوردستان 

اللغا البربيا واللغا هةدى خؤمانة كة كورد و  راستة مةوةى لة دةستوورى عَيراق دا نووسراوة )فار  واتة 
مَيمة مَيستا باسي هةرَيي دةكةين زؤر ميرتياديية بةالمانةوة مةطةر الكمرديا هما لغنان رمسينان للبراق(، 

مانى دايكمانة و زمانى   يةعنى يةكةم فار زمانى خؤمان باس بكةين كة زاللغا الكمرديا(بَلَيني )
مةغلةبيةية  ثشتطريى ِرةمي كا  )ساالر( دةكةم كة دكتؤرا )ظاآل( وةآلمى دايةوة لةطةَليامن ناوضة دابِراوةكان 
باس بكرَيت لة فةدةرةكةى و  بةنيسبةت توركمان و  سريان و  برادةرانى توركمان و  سريان و  مةرمةنى لة 

ان كردووة و  يةعنى ِرةميشمان وةرطرت و مافيشيان دراوة لةو فةدةرةكانى ديكة بةراسيت هةموو بامس
 فةدةراتانة و  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  فرحان فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج فرحان فوهر:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيمى منيش ثشتطريى ِرةميةكةى كا  )ساالر( دةكةم ناوض

كوردستانى تَيدا بَيت زؤر باشة لةبةر مةوةى هةموو عَيراق دةطرَيتةوة كيشة نابَيت لة ِرووى ياسايي و 
 دةستووريشةوة  بؤية ثَيمان باشة مةمة زياد بكرَينت  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

طةر بَلَيني دوو زمانى فةرمى لة سةرانسةرى عَيراق دا  لة كوردستانى عَيراق دا زمانى زؤر سوثاس  باشة مة
كوردى زمانى سةرةكي ية مةوةى كة ثَيشرت موعالةفةمان كردووة لة ياساكانى تر  وا نيية؟  ليذنةى ياسايي 

 فةرموون.
 بةِرَيج د.بةهار دمود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ؤ داِرشتنةوةى مةو ماددةية مينجا دةخيةينة دةنطدانةوة  سوثاس.مةطةر كامتان بدةيَى ب

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس  دكتؤرة بةهار فةرموو.
بةس ثَيي خؤش بوو كة ثَيشنييارَيكى ترمان ماراستة كرا فةوابي بدةينةوة زمانى مينطليجى ببَيت بة 

 نا دةستووريية مَيمة ناتوانني لةم دانونةدا فَيي بكةينةوة.زمانَيكى ِرةمسي مةوة شتَيكى 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس  بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ فودت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةرَيمى كوردستانى عَيراق لةو  ثشتيوانى لة بؤضوونةكةى فةنابت دةكةم كة ويستي مةوة بَلَيي كة بَلَيني

( دا باس لة زمانة سةرةكي يةكان دةكات لةِرووى زمانةوانييةوة بة 2بِرطةيةدا و  هةروةها لة بِرطةى )
 يةكةوة بلكَينرَي باشرت و فوانرتة لةبةر مةوةى ية  وشةية  زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

فةرموون بةس  ذنة ثةيوةنديدارةكان سياغةى دةكةنةوة بؤ مةوةى بيخةينة دةنطةوة.زؤر سوثاس  مَيستا لي
ثَيش مةوةى بيخوَيننةوة  با مةو ثَيشنيارةى ]كا  فةرهاد[ كة خؤى لَيرة نيية بيخةينة دةنطدانةوة  

داية؟ زيادكردنى زمانى مينطليجى وةكو زمانى فةرمى لة هةرَيمى كوردستان دةخةينة دةنطةوة  كَى لةطةَل
 ةى نيجامى هةية  د. بةهار فةرموو.نودت
 

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 مةوة نادةستووريية  ناخرَيتة دةنطدانةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عمر فةرموو 
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دسةكةى ]د. بةهار[ دةكةم  بة ثَيى دةستوورى عَيراق تةنها زمانى كـوردى و عـةرةبى فةرمييـة    ثشتطريى 
 و ناكرَيـت زمانى مينطلَيجى لة ثاَلى دا بَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نووسراوة تةنها؟ نووسراوة تةنها؟
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 ة؟سةرؤكى ثةرلةمان بيخوَينمةو
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بيخوَينةوة  تكاية.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة       ــة عَيرادــدا  مــافى ســةرفةم عَيرادييــةكان ثــارَيجراوة ل زمــانى عــةرةبى و كــوردى دوو زمــانى فــةرمني ل
نى و سـريانى لـة دةزطاكـانى فَيركردنـى دةوَلةتـدا بـة       فَيركردنى رؤَلةكانيان بة زمانى دايكيان  وة  توركمـا 

ثَيى ياسا ثةروةردةييةكان يان بة هـةر زمـانَيكى دى كـة لـة دةزطاكـانى فَيركردنـى تايبةتـدا  مـةوةى كـة لـة           
سةرةوة فةختى لةسةر كراوة زمانى عةرةبى و كوردى دوو زمانى فةرمني  وازحة بة ذمـارة نـاوى بـردووة     

 زؤر سوثاس.
 .يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د

ليذنةى ياسايى  دةخيةينة دةنطةوة  لةبةر مـةوةى نـةوتراوة تـةنها مـةو دوو زمانـة  دوو زمـانى فـةرمني لـة         
 عَيراق  كَى لةطةَلداية؟
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 [.2راوة يةعنى تؤ دةَلَيى ]كة ذمارة وترا لة كورديدا  بة واتاى مةمةية كة ديارى ك
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى فةرمووو كا  زانا 
 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ديارة لة هةرَيمى كوردستان  مَيمة مةو ثـرؤذة ياسـاية بـؤ هـةرَيمى كوردسـتانة و دةناعـةمت وايـة دةتـوانني          

[ مةمــة 1[ كَيشــةمان هةيــة كــة طةِراوينةتــةوة بــؤ دةســتوور  مةطــةر لــة مــاددةى ]   1ة مــاددةى ]مَيمــة لــ
 ضارةسةر بكةين دةتوانني لَيرة مةوة ميجافة بكةين بؤ مةوةى زمانى مينطليجيش  زمانى سةرةكي بَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 مر فةرموو [ دةنطى لةسةر درا  بةَلَى كا  ع1ماددةى ]

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من بة عةرةبييةكةى دةخيوَينةمةوة كة مةفا  هيضى تَيدا نـةبيت  دةَلـَى ]اللكـة الرربيـة و اللكـة الكرديـة       
 هما اللكتان الرمسيتان للرراق[  كة ]هما[ تَيدا هاتووة ميرت مةفا  تَيدا نامَينَيت 

 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم
 تةواوة  د. فرست فةرموو 

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش هاوِرام كة ناكرَى مةيسةلةيةكى وا خبرَيتة دةنطدانةوة  شتَيكيش دةمةوَى ميجافة بكةم مَيسـتا بؤمـان   
َلنيـايى هةيـة كـة لـة نوسـخةى عـةرةبى لـة        دةرضوو لة نوسخةى كوردى و عةرةبى لة دةستوورى عَيرادـى د 

مةســَلةكةى مةرمةنيشــى تَيدايــة لــة زمــانى فةرميــدا  بؤيــة مَيســتا مَيمــة دةكــرَى لــة دوايــى كــة دَيينــة ســةر  
خوَيندنى فةرمى مةوة بة زمانى كوردى و عةرةبيية  بةَلام دةكرَيت خوَيندن لـة خوَينـدنطا تايبةتـةكان بـة     

طرييةكى تَيدا نيية  بةَلام كة زمانى فةرمى دةستوور تةحديدى كردووة كـة  زمانى مينطليجى بَيت و هيض رَي
 مةمانة زمانى فةرمني بيخةية دةنطدانةوة  موخال ى مةو دةستوورةية. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .بةَلَى  د. شَيركؤ حةمة امني فةرموو

 
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى 
بــةس مــةوةى تريــان كــة لةخوَينــدنطاكان لــة ياســاى زمــانى وةزارةتــى ثــةروةردة تَيدايــة و مةمــة لــة ياســاى   

 وةزارةت ضارةسةر كراوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. د. شَيركؤ فودت
 مصطفى:بةِرَيج د. شَيركؤ فودت 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نى فةرمى واتة مةو زمانةى مامةَلةى فـةرمى ثـَى دةكرَيـت  كةواتـة فـةواز و ثاسـثؤرت و هـةموو        بةَلَى  زما

مةوانة و  تةبيرةتى هةية و زمانى فةرمى هةروا ماسان نيية  لةبةر مةوة تةميدى راى ]د. بـةهار[ دةكـةم   
تيجاماتى طةورةيـة  لةوةى كة مةمة موخالي ةى دستوورة بة نةسةكةوة وازحة و ميلتيجاماتى دةستوورى  ميل

 لةسةر دةوَلةت و لةسةر هةرَيمى كوردستان و بؤية موخال ةى دةستوورة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

[ بـة تايبـةتى دةدـة عةرةبييةكـةى زؤر وازحـة      4ثَيي واية روون بوويةوة مَيستا  بة دَلنياييـةوة مـاددةى ]  
للكتـان الرمسيتـان للرـراق[ كةواتـة نـاتوانني هـيض زمـانَيكى تـر زيـاد          ]اللكة الرربية و اللكة الكرديـة همـا ا  

بكةين و ناخرَيتة دةنطدانةةوة  ثَيضةوانةى ثَيِرةوة  دوايى ثَيى بَلَين  مَيستا بةم شَيوةية كة رَيك كـةوتوون   
 ليذنة ثةيوةنديدارةكان تكاية بيخوَينةوة  بؤ مةوةى دةنطى لةسةر بدةين.

 ود فتاح:بةِرَيج د. بةهار دم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[  كوردى و عةرةبى دوو زمانى فةرمني لة سةرانسةرى عَيراددا  كةواتة لة كوردستانى عَيراددا 2ماددةى ]
 زمانى كوردى سةرةكيية. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يية لةطةَلدا نـةبَيت  كةواتـة ثةسـةند كـرا      [ كةس لةطةَلداية  كَى لةطةَلدا نية؟ كةس ن57كَى لةطةَلداية؟ ]

 كا  صاحل نودتةى نيجاميت هةبوو؟
 بةِرَيج صاحل فةدَى امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةرضةند تازة دةنطى لةسةر درا  بةَلام مَيمة لة خاَلى يةكةمدا ثَيناسةى هةرَيمى كوردستامنان كرد  كةواتـة  
نَيتـةوة  دةبوايـة يـان كوردسـتان ثَيناســة بكرايـة يـان مـةو ثَيناســةية        هـيض واتايـة  بـؤ مـةم ثَيناســةية ناميَ    

 نةكرابا.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
تةعاروزَيك نيية لة بةينى مةوةى كة ثَيناسةى هةرَيمى كوردستان كراوة و دوايى لَيرة باس لـة كوردسـتانى   

انى تـر باسـى هـةرَيمى كوردسـتان كـراوة لـة ماددةكـانى تـر          عَيراق كراوة تةعاروز نيية  ضونكة لة شوَينةك
 [ 3بةَلَى فةرموون ماددةى ]

 
 

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[  لــة هــةرَيمى كوردســتاندا زمــانى ثَيكهاتــةكانى توركمــانى و ســريانى و مةرمــةنى لــة يةكــةى   3مــاددةى ]

 حاَلةتانةى كة ثَيويستة  لة ثاَل زمانى كوردى دا فةرمني. بةرَيوةبةرايةتييةكانى خؤيان لةو
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كَى هةية لةسةر مةم ماددةية دسة  بكات با ناوى بنووسني؟ كا  عادل نودتةى نيجاميت هةية؟ باشـة نـاوت   
 بنووسة  ميمجات كردووة؟

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:
 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثة

[  كوردستانى عَيرادمان زياد كرد لة هـةرَيمى كوردسـتان  لَيـرةش ديسـان بـة ثَيـى       2ببورة  كة لةماددةى ]
[ لة كةركوو  و لـةو سـنوورانة توركمـان و مةوانـة هةيـة  دةبَيـت ديسـان لَيـرة دةسـتكارى          140ماددةكانى ]

 هةرَيمى كوردستان بكةين.
 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةر

 باشة  كا  صاحل فةرموو 
 بةِرَيج صاحل فةدَى امحد: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش هةر هةمان تَيبينيي هةبوو بؤ هةرَيمى كوردستان  فطة لةوة مةوةى لة يةكة بةرَيوةبةرايةتييةكانى 

رةى هـةرَيي؟ مـةم   خؤيان لةو حاَلةتة  مةوة ميشكال دروست ناكةت لةناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدا
 دوو تَيبينيةم هةبوو  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  عباس فةرموو 

 بةِرَيج عباس غةزا  مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[يش باسي كرد كة دةستوورى هةرَيمى كوردستان  كة ياساية  بَيت بؤ مـةوةى بتـوانني و بـؤ    1لة ماددةى]
[  بكرَيتـة فةدـةرةى ]ب[ و فةدـةرةى ]ج[يـش زيـاد بكرَيـت        3كاريش نةبَيت ثَيي باشـة مـاددةى ]  فيا

ضونكة دةَلَين دةستوورى نيية  لةبةر مةوةى زمانى مينطليجى لة ماستى فيهانى زمانى ثةيوةندى و زانستة  
 س.طرنطى و بايةخ لة هةرَيمى كوردستان ثَى بدرَيت و ميشارةتى ثَيبدرَيت  زؤر سوثا

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  كا  مومَيد فةرموو.

 
 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[  لة مةسةلةى تابلؤكاندا زمـانى مينطليـجى   15من بؤ مةوةى ثَيشوو كة رَيطةت نةدا دسة بكةم لة ماددةى ]

كوردى و عةرةبى ثَيويستة زمـانى مينطلَيـجيش بنووسـرَيت  بؤيـة مةطـةر       ماماذةى ثَيكراوة كة لة ثاَل زمانى
نادةستوورى بَيت ثَيي واية لةمةش تووشى خةلةل دةبـني  بؤيـة هـةر مامـاذة ثَيكردنـى لـة ماددةكـاني تـردا         

[ لـة هـةرَيمى كوردسـتان زمـانى ثَيكهاتـةكانى      3تةسةور ناكةم ميشكالَيكمان بؤ دروست بكات  لة مـاددةى ] 
مانى و سريانى و مةرمةنى لة يةكةى بةرَيوةبةرايةتى خؤيـان و لـةو حاَلةتانـةدا كـة ثَيويسـتة لـة ثـاَل        تورك

زمانى كورديدا فةرمني  لةبةر مةوةى ثرؤذةكة زياتر بؤ طةشةثَيدانى زمـانى كـوردى و زمـانى ثَيكهاتـةكانى     
ر وشـةيةكى عةرةبيـة و لـة    تريشة  لةو حاَلةتـةدا بطوِرَيـت بـؤ لـة دؤخـى ثَيويسـتدا  بؤيـة ]حـال[ةش هـة         

 زمانةكةمان ثَيويستى بة ثا  كردنةوة هةية  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  سـةبارةت بـة تَيبينـى فـةنابت  فيـاوازى هةيـة لـة نَيـوان زمـانى فـةرمى و هةنـدَيك حاَلـةتى             
ن  زمانى فةرمى كة بؤ منوونة  هةر زمانَيكـت زيـاد كـرد    تايبةت كة لةهةندَى شوَين زمانةكانى تر بةكار بَي

بؤ زمانى فةرمى ثَيويستة هةموو موراسالتَيك و هةموو مةو بابةتانةى كة هةن يـان ياسـاكان بـةو زمانـةش     
 بَلاو بكرَينةوة  بؤية فياوازيية  هةية لةم رووةوة  كا  سرود فةرموو 

 بةِرَيج سروود سليي متى:
 مان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلة

[ خاَلي هةية  يةكةم  ثَيشنيارم هةية ]اللكة املندامية[ ميجافة بكرَيت و ببيتة توركمانى و سـريانى و  2] 
مةرمةنى و مندامى  مندامييةكان لة رووى مَيذووييـةوة دانيشـتوانى باشـوورى عَيـرادن و لةبـةر بـارودؤخى       

مَيستا لة هـةرَيمى كوردسـتان نيشـتةفَين و     نامارامى و ناماسايى ذمارةيةكى زؤر هاتنة هةرَيمى كوردستان و
بنكةى رؤشـنبريى يـان هةيـة و شـوَينى نوَيـذيان هةيـة كـة ثَيـدةَلَين مةنـدة  بـة ثَيويسـتى دةزامن لـة رووى             
مةعنةوييةوة ناوى زمانةكةيان كة ]اللكة املندامية[ية بنووسرَيت لةطةل زمانةكانى توركمانى و سريانى و 

ونكردنةوةم دةوَيت لة ليذنةى ياسـايى  كـة دةَلـَين لـةو حاَلةتانـةى كـة ثَيويسـتة         مةرمةنى  خاَلى دووةم  رو
 لَيرةدا مةبةستتان ضيية لةو بابةتة؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  عمر فةرموو 

 بةِرَيج عمر عينايت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

زمانةوانيية  ثَيي خؤشة بةم شَيوةية بَيـت  لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا زمـانى       من تةنها سةرجنةكةم سةرجنى 
ثَيكهاتةكانى توركمانى و سريانى و مةرمةنى لة يةكـة بةرَيوةبةرايةتييـةكانى خؤيـان و لـة كـاتى ثَيويسـتدا       
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ستا دةنَيرمة لةطةَل زمانى كورديدا فةرمني  ]لةثاَل[ وشةيةكى طوجناو نيية ال بربَيت  بةم شَيوةية بَيت مَي
 خجمةت ليذنةى ياسايى و دةتوانن سوودى َ  وةرطرن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  كا  فةماَل فةرموو 

 كارةسوَل ]مجال مؤرتكة[: عثمانبةِرَيج مجال 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كهاتـةكانى توركمـان و سـريانى و مةرمـةنى لـة      [ كة دةَلَيت  لة هـةرَيمى كوردسـتان زمـانى ثيَ   3لة بةندى ]
يةكةى بةرَيوةبةرايةتييةكانى خؤيان  ثَيي وايـة بكرَيتـة خؤيانـدا  لـةو حاَلةتـةدا ثَيويسـتة مةمـة البربَيـت          
بنووسرَيت زمانى فةرمني لة ثاَل زمانى كوردى  و سيكةكةى باشرت بَيت و لَيرةدا بةردةوامة و رووداو نييـة  

 راى من بةم سيكةية بَيت. لةو حاَلةتةدا  بة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  د. سراج فةرموو 
 بةِرَيج د. سراج امحد محدامني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش هةر مةوةى ]كا  سروود[ باسى كرد  لةو حاَلةتانـةى كـة ثَيويسـنت كامانـةن مـةو حاَلةتانـة؟ حـةز        

[ ثَيموايـة لـةم   25ايى تةوزىَيك بدات  و ثاشان مةطةر بطةرَيينةوة بـؤ مـاددةى ]  دةكةم مةطةر ليذنةى ياس
ماددةية باسى راثرسى دةكات  بؤ مةوةى كة مةوان بتوانن زمانى خؤيان بةكار بَينن لةو ناوضانةى كة مةوان 

 3ة نَيوان مـاددةى ] تَيدا زؤرينةن  بةَلام لَيرة باسى مةو راثرسيية ناكات  من دةثرسي مايا تةنادوزَيك نية ل
[ كــة لــةوَى باســى راثرســى دةكــات و لَيــرة باســى راثرســى ناكــات و حــةز دةكــةم تــةوزىَيك بــدات  زؤر  5و 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان لةسةر راى مةندامانى ثةرلةمان  فةرموون ليذنةى ياسايى  
 د. ظاَلا فريد ابراهيي: بةِرَيج

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ ميشارةتى ثَيكراوة بة نيسبةت زمانى ثَيكهاتةكان لة دةستوورى عَيرادى وةرطرياوة لة 3مةوةى لةماددةى ]

[يش هـةر لـة هـةمان مـاددةدا  كـة ميشـارةت دةكـات بـة توركمـانى و          4[ و هةروةها فةدةرةى]4ماددةى ]
[ تـةركيجى لةسـةر ثَيكهاتـةكانى توركمـان و سـريانى و مةرمةنييـة لـة        4ةدةرى ]سريانى و مةرمةنى  لة ف

[يشـدا بـة هـةمان شـَيوة دةَلـَى زمـانى توركمـانى و        4[ ببوورة  لة فةدةرةى ]1[ لة فةدةرى ]4ماددةى ]
سريانى دوو زمانى رةمسني لة وةحداتى ميدارى خؤيانـدا  كاتَيـك كـة كةسـافةى سـوكانى هةيـة  بؤيـة مَيمـة         

[ لة دةستوورى هةميشةيى عَيراددا كردووة كاتَيـك كـة   4[ و فةدةرةى ]1تينادمان لةسةر فةدةرةى ]ميس
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تةحديدى مةو ثَيكهاتانةمان كردووة لة ناو كةوانةدا  لةو حاَلةتانةى كـة ثَيويسـتة كـة باسـكرا  مةبةسـتمان      
ثَيكــردووة  ضــونكة لــةوَى مــةو راثرســييةية كــة مــةجنام دةدرَيــت و لــة مادةيــةكى ســةربةخؤ دا مَيشــارةمتان  

دةَلَيني زمانى ثَيكهاتةكانى دةبَيتة زمانى فةرمى لة كاتَيكدا كة راثرسى دةكرَيت بـؤ مةجنامـدانى مـةم كـارة      
بؤية دةَلَيني لةو حاَلةتةدا كة ثَيويستة مةبةستمان مةوةية كة كاتَيـك مـةوان بـة ثَيويسـتى دةزانـن راثرسـى       

و بةرَيوةبةرايـةتى خؤيـان  دواى مةجنامـدانى راثرسـييةكة زمانةكـةيان      مةجنام بدرَيت لـة يةكـةى كـارطَيرى    
 دةبَيتة زمانى فةرمى لةثاَل زماى كورديدا  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  ليذنةى رؤشنبريى فةرموو 

 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ا[ شةرحى كرد حاَلةتة ثَيويستةكة  ثَيويست ناكات  بةَلام من لةسةر مةوةى ]كا  مومَيد[ مةوةى ]د. ظاَل
كة باسى تابلؤكان و دوو زمانى فةرمى كرد ضارةسةر كراوة  بةوةى كة لة هةر تابلؤكان لة ريكـالم مـةم دوو   

يكالمـى و شـوَينَيكى تـر    زمانة دةنووسرَيت كة فةرمينة و لةهةر حاَلةتَيكى تر كة ثَيويست بكات لة كـارى ر 
دةكرَيت بة زمانَيكى تر بنووسرَيت  بؤية رَيطر نيية بةوةى كة تابلؤيـة  مينطليـجى يـان  بـةَلام دوو زمـانى      
فــةرمى كــوردى و عــةرةبى بنووســرَيت و مــةرفى ســةرةكي كوردييــة لــة هــةرَيي كــة لــة ســةرةوةى تابلؤكــة  

 بنووسرَيت  زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ س

 ليذنةى ثةروةدة و خوَيندنى باَلا و توَيذينةوةى زانستى فةرموو 
 بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وا بجامن مةوةى هةَلة نة  وتيان زمانى مينطليجى بةكار بَينني  بةَلام مةمة لة هـةرَيمى كورسـتان كـة كـورد     

توركمـان و سـريان و مةرمـةنى  و مـافى مةوانـة ثـَيش زمـانى مينطليجييةكةيـة و          لةطةَل كَى دةذين؟ لةطـةلَ 
[ خبوَينى لة ماددةكانى ديكةش  11و  10زمانى مينطليجى زؤر مافى دراوةتَى لة بِرطةكانى ديكة كة برطةى ]

بـدةينَى   هةموو دةَلَين زمانى ديكة  كةواتة هةر زمانَيكى ديكـة هـةبَيت مينطليجييةكةيـة  دةتـوانني حـةدى      
 زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باسى زمانى مةندامى كـرا  وةَلامتـان دايـةوة  باشـة  داِرشـتنةوةى بـؤ دةكـةن  مـاواز خـان نودتـةى نيجاميـت            
 هةبوو؟
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 بةِرَيج ماواز فةنطى بورهان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لَيرةيـة  ثـَيي وايـة مةطـةر مـةويش روونكردنةوةيـة  لةسـةر مـةم         لةبةر مةوةى كا  ]د. نـورى تاَلـةبانى[   
بابةتة بدات بة ثَيى شارةزايى و هةم ماوةيةكى زؤر لة دةرةوةى وَلات ذياوة و هةم بة ثَيـى ثسـثؤرى خـؤى     
مةطةر بةرضاو روونييةكمان بداتَى لةسةر مةم بابةتة  مةو زمانانة لةم وَلاتانـة ضـؤن ضارةسـةر كـراوة؟ زؤر     

 ى دةكةين.سوثاس
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةر         ــةرموو مةطـ ــةوة  فـ ــان بكـ ــةبوو ماطادارمـ ــةكت هـ ــةركاتَيك روونكردنةوةيـ ــةبانى هـ ــورى تاَلـ ــا  د. نـ كـ
 روونكردنةوةت هةية لةسةر مةم ماددةية 

 بةِرَيج د. نورى تاَلةبانى ]سةرؤكى مةكادميياى كوردى[:
هةرَيمى كوردسـتاندا زمـانى ثَيكهاتـةكانى توركمـانى و سـريانى  مـةوة لـة         [ نووسراوة لة3لةسةر ماددةى ]

رووى زمانةوانييةوة راست نيية  لة سةرةتادا كة بـاس كـراوة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا زمـانى ثَيكهاتـةكانى        
ن  ترى عَيراق  زمانةكانى توركمانى وسريانى  ضونكة مَيمة باس لة زمان دةكةين نة  لـة زمـانى ثَيكهاتـةكا   

لةم حاَلةتةدا دةبَى بَلَيني لة هـةرَيمى كوردسـتان زامنـى ثَيكهاتـةكانى توركمـان و سـريان و مةرمـةن كـة لـة          
يةكة بةرَيوةبةرايةتييةكانى خؤياندا لةو حاَلةتانـةى كـة ثَيويسـتة  دةكرَيـت بكـرَين بـة زمـانى فـةرمى  لـة          

 زمانى كورديدا  مةمة بؤضوونى منة.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/

 باشة  ليذنة ثةيوةنديدارةكان داِرشتنةوة دةكةن بؤ ماددةكة؟ خاتوو امنة فةرموو نودتةى نيجاميت هةية؟
 بةِرَيج امنة زكرى سريد: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
و [ يـَى ل مـةو حالةتانـةى كـة ثَيويسـتة  تشـتةكىَ طةلـةكىَ زَيدةيـة و مةسـبابَيت كـ          2ب رةميا من مـاددَى ] 

[َى بةحسـَى  25بةِرَيج ]د. ظاَلا خان[َى ذى ميناى يا مودنيَ نيية  ضـونكة مةطـةر تـو سـةحكةية مـاددَى ]     
هندَى دكةت كو ب راثرسييةكَى مـةو رَيظةبـةريَيت كـو دانيشـتيَيت مـةو ثَيكهاتـة تَيـدا بـن دَى مَيـك ال كـةن           

و ميدارَى بهَيتة خاندن  رةميـا مـن ]لـة     بابةتَى  بؤ هندَى كو زمانَى فةرمى و زمانَى خاندنَى ل ظَى دةظةرَى
مةو حاَلةتانةى كة ثَيويستة[ مةظة كَيي كرنا زمانَى نةتةوةيي يَي ديرتة  ضـونكة يـا وازحـة ب راثرسـى دَى     

 هَيتة مَيك اليى كرن.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة زؤر سوثاس  د. فرست نودتةى نيواميت هةية؟
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 د. فرست صؤفى على: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[  لـة  4مةطةر مةو ماددةية ببةستينةوة بةو ماددةيةى كة باسكرا سةبارةت بة راثرسى  مَيستا من برطةى ]
اللغمما الرتكمانيمما و اللغمما   السممريانيا لغنممان رمسينممان [ى دةســتوورى عَيرادــى دةخوَينمــةوة ] 4مــاددةى ]

[  لةوَى باسى كةسافةى سوكانى كـراوة  مةطـةر   ا اليت تشكلن فيها الكثافا السكانيااخرى فى واحلدات االداري
بَيني رةبتى راثرسى بكةين من دامنابوو مادةم رةبت تان كرد بةيةكـةوة  مةطـةر مبانـةوَيت لـةوَى عيالفـى      

ناكرَيـت   بكةين  هةم دةبَيت لةوَى بكةينة كةسافةى سوكانى و هةم لةو حاَلةتةى كـة زؤرينـةن  ضـونكة تـؤ    
كة دةستوور حةدى داوة بة كةسافةى سوكانى تؤ بَيى دةيدى كةى بة راثرسييةوة  مةم حةدـةى ثـَي بـدةى     
بؤ منوونة مةطةر عةنكاوة وةربطرين يةعنى مةعلومة كة لةوَى زؤرينـةيان مةسـي ينة لـةوَى ثَيويسـتى بـة      

مــوفرةدةى لــة دةســتوور هــاتووة  راثرســى نييــة  كةواتــة دةســتور باشــرت ضارةســةرى كــردوة  ثَيموايــة مــةو   
زؤرينةى دانيشتوان ثَيك بهَينن لةوَى زمانى فةرمى با زمانى توركمانى بَيت بؤ منوونـة  لـة تةلةع ـةر يـان     

 عةنكاوة يان هةر شوَينَيكى تر. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر باشة  ليذنةى ياسايى فةرموون.
 تاح:بةِرَيج د. بةهار دمود ف

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مَيمة كة مةو برطةى لةو حاَلةتانةى كة ثَيويستة كة هَينامانة ناو مةو ماددةيةوة  بة مةبةستى زيـاتر زامـن   
كردنى مافى ثَيكهاتةكان بوو  لةبةر مةوةى كة مَيمة دةَلـَيني لـة يةكـةى بةرَيوةبةرايـةتى خؤيـان  واتـة لـةو        

يدارين  بةَلام لة هةندَى كات هةيـة مـةوان رةميسـى وةحـدةى ميـدارى نـني        شوَينانةى كة رةميس وةحدةى م
بةَلام ثَيويست دةكات كة زمانةكةيان زمانَيكى فـةرمى بيـت  هَينـانى مـةم موسـتةلةحة و برطةيـة بـؤ مَيـرة         

 لةسةر مةساسى مةوة بوو كة زياتر زامنى مافى ثَيكهاتةكان بكات.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثة

تَيبينى يةكى تريش  كةسافةى سوكانى بة مانـاى زؤرينـةى دانيشـتوان نايـةت تةنانـةت لـةو شـوَينانةى كـة         
ذمارةيةكى دانيشتوانى تَيداية مةطةر زؤرينةش نةبن لةو شوَينانةش بة ثَيى دةستوورى عَيراق زمـانى مـةو   

يان ينةش نـةبن ثَيويسـت دةكـات زمانةكـة    ثَيكهاتةيةى كة لةوَى بة رَيذةيةكى زؤر هةية تةنانةت مةطةر زؤر
 فةرمى بَيت  كا  زانا فةرموو.

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةبوونى لة حاَلةتى ثَيويستدا لَيرة لةفَيى خؤيةتى  ضـونكة مَيمـة هـةر مَيسـتا لـة هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ         
ارة بووة بؤ كوردستان  مةم حاَلةتة ثَيويستة  ضونكة زؤر فار لةو منوونة توركمانى زؤر و خةَلكَيكى زؤر ماو
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شوَينانةى كة نيشتةفَين زمانةكةيان كارى لةسةر بكرَيت و بكرَيتـة زمـانى فـةرمى لـة ثـاَل زمـانى كـوردى         
بؤية دؤخى فؤراوفؤر دروست دةبَيت ثَيي واية مةمة لة بةرذةوةندى ثَيكهاتةكانى ترة  مةطةر مةمـة لـةناو   

 ماددةية مبَينَيت لة حاَلةتى ثَيويستدا  زؤر سوثاس. مةم
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .خاتوو امنة فةرموو
 بةِرَيج امنة زكرى سريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ان و ياسا بؤ هندَى ية كو ثةسةند يان فةرمى كرنا زمانَى كوردى ثاَل ظان زمانـا  زمـانَى سـريانى يـان توركمـ     

مةرمةن و هةر نةتةوةكا ديرت كو دطةل مة دذينت  وةختَى تؤ دبَيذى مةظ زمانـة ذى ل ثـاَل زمـانىَ كوردييـة     
زمانةكَى رةمسيية  دَى بؤضى حاَلةتَى ثَيويست بؤ مينى؟ تـؤ خبـؤ ميررتافـَى ثَيدكـةى دـانونَى ديـار دكـةى ل        

و سـريانى و مةرمـةنى زمانَيـت رمسينـة  يـةعنى      هةرَيما كوردستانَى دا ثاَل زمانَى كوردى زمـانَى توركمـانى   
 دانون خبؤ يا ظةدبَيذيت  بؤضى دبَيذى ل حاَلةتَى ثَيويست دا زمانَى فةرميية؟

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  يروانت فةرموو.

 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خان[ دكةم  مةظ حاَلةتة سةرَى مـة هـات ل ثَيشـخابري و طونـدةكَى دى  مـةم ل      مةز تةميكيدا خؤشكا ]امنة 
بةغدا هاتني مة دظيا سريانى خبوينن ميسرار كر كو عـةرةبى بيـت  مـةو زمـانَى مـة ل وَيـرَى دظيـا سـريانى         

 نـة  خبوينني  راستة زمانَى سريانى كَيمن ل ثَيشخابريَى  لةوما مةز ثشتطريييا خؤشكا خؤ ]امنة[ دكةم بال
 بؤ كارَى ثَيويست بيت بؤ كارَى فةرمى بيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  مومَيد فةرموو 
 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثشتيوانى لة دسةكانى ]د. بةهار[ دةكةم لة دؤخى ثَيويست يان حاَلةتى ثَيويستدا بة دميوكراتيانة تر 
ةزامن و زةمينةى باشرتة بـؤ بـةكارهَيانى زمـانى ثَيكهاتـةكانى تـر لـةو شـوَينانةى كـة زؤرينـةى دانيشـتوان           د

مةوان نني  لةو شوَينانةى كة مةوان بةرَيوةبةرايةتى خؤيان نيية  دةتوانرَيت بة دؤخى ثَيويست دابنرَيت و 
 زمانى مةوانيش بةكار بهَينرَيت.

 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤ
 بةِرَيج كا  عمر عينايةت فةرموو. زؤر سوثاس 
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 بةِرَيج د. عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة ثَيى ثَيِرةوى ناوخؤ نابَيت لةسـةر بابـةتَيك يـة  كـةس دوو فـار دسـة بكـات  كةسـى وا هةيـة سـَى فـار            
 ناضَيت.دسةى كردووة  مةطةر بةم شَيوةية بروات هةر هيضمان لةبةر 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 راستة  كا  فرحان فةرموو.

 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

]كا  زانا[ حاَلةتة ثَيويستةكةى شةرح كرد  حاَلةتى ثَيويست لة دازاجنى خؤيانة  نازامن ]كا  يروانـت[  
َيد[ باسى كرد لة دازاجنى خؤيانة  دةَلَى لةو وةحدانةى كـة ميـدارةى   ضؤن مةم حاَلةتة البربَيت؟ ]كا  موم

خؤيانة  بةرَيوةى دةبن و مةو حاَلةتانةى كة ثَيويستة  بؤ منوونة كةسافةى سوكانى يان لـة شـوَينَيك مـاوارة    
زاجنى دةبن يان داوا دةكةن يةكةى ميدارةى خؤيان نيية لةو حاَلةتةشدا ثَيويستة مةمة بكرَيت  مةمة لـة دـا  

 خؤيانة ناكرَيت   زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. فوان.
 بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش لة طةَل ]كا  فرحان[ دا مـة  بـة راسـتى كـة دةَلَيـى لـة حاَلـةتى ثَيويسـت دا بـةو مانايةيـة كـة لـة             

 اية  مافةكانى ثَيكهاتةكانى زياتر رووندةكاتةوة و مافيان دةداتَى و لة دازاجنى مةوانة.مرونةى ثَيويستد
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةمة بة دةنطدان يةكال دةكةنةوة  بة دةنطدانى مةندامانى ثةرلةمان يـةكاليى دةكةينـةوة  بـةِرَيج د. نـورى     
م بابةتة؟ ماددةكة بة ثَيى مةو سياغةى كة داتانِرشـتووة بيخوَيننـةوة   فةنابت هيض رايةكت هةية لةسةر مة

 بؤ مةوةى بيخةينة دةنطدانةوة  د. فرست ميجاافةيةكت هةية؟
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َيكهاتـةكانى  سياغةيةكي كردووة بؤتان دةخوَينمةوة مةطةر ثَيتان باش بوو  ]لة هةرَيمى كوردستان زمانى ث
توركمان و سريانى و مةرمةن لة ثاَل زمـانى كـوردى زمـانى فـةرمني  كةضـِرى دانيشـتوانى مـةو ثَيكهاتانـةى         

 تَيداية[  رَيك لةطةَل دةستووريش دةطوجنَيت و لةم حاَلةتانةش دةردةضني.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تبوو و ليذنة ثةيوةنديدارةكان دايانِرشتبوو بيخوَيننةوة. زؤر باشة  مةو سياغةى كة مَيوة داتانِرش
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 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[ دا لة زمانى ثَيكهاتة نةتةوةييةكاندا هاتووة  مةوةيـة كـة بةشـَيكى    25مةوةى كة ثَيشنيار كرا لة ماددةى ]
بَيت لةسةر مةم بابةتة  يةكسةر كة طةِرايةوة بةشَيوةيةكى تايبةتة بؤ خؤيان لة هةر شوَينَيك تةوزىَيك نة

موباشر بؤ بةشى حةوتةم  كة بة نـاوى زمـانى ثَيكهاتـة نةتةوةييةكانـدا هـاتووة  هـةموو هـةر نةدسـَيك لـة          
ــةوَى موعالةفــة كــراوة  بؤيــة ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان بــةم شــَيوةية مــاددةى ]     [ 3ماددةيةكــدا هــةبَيت ل

كوردستانى عَيرادـدا زمـانى ثَيكهاتـةكانى تـرى توركمـان و سـريان و مةرمـةن لـة يةكـةى          دادةرَيذنةوة  ]لة 
 بةرَيوةبةرايةتى خؤياندا  لة كاتى ثَيويستدا لةثاَل كورديدا فةرمني[.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  عمر فةرموو 

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةى كــارطَيرى هةيــة  مــن تَيناطــةم يةكــةى بةرَيوةبةرايــةتى هــةر نييــة لــة زمــانى كورديــدا  لــة حاَلــةتى يةكــ
ثَيويستدا بكرَيت بة لة كاتى ثَيويستدا  مةوةم ناردووة بؤ مةو بةِرَيجانة يـان دةبَيـت وةَلاممـان بدةنـةوة يـان      

 بَلَين نابَيت مةمة  يان كة بؤيان دةنَيرين بة هةندى وةربطرن.
 ِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي:بة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةوةى كة لـة يةكـةى كـارطَيرى خؤيـان كردوومانـة بـة يةكـةى بةرَيوةبةرايـةتى خؤيـان  لةسـةر ثَيشـنيارى            
مةكادميياى كوردى بووة  مةوان ثَييان واية دةبَيت بةرَيوةبةرايةتى لـة شـوَينى كـارطَيِرى بـةكار بهَينـرَينت و      

 ةتةشدا كة ثَيويستة دةكرَيت بَلَيني لةو دؤخةدا كة ثَيويستة وةكو مةوةى كة ثَيشنيار كرا.لةو حاَل
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة وةحيدة خان فةرموو.
 بةِرَيج وحيدة يادو هرمج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ارَى ثَيويست يـةعنى مةطـةر مـةو دانيشـتوو دةعـوا      مةز دبَيذم ثَيويست باشرتة  ضونكو دا نةبيتة ميجبارى  ك
كرن ب سريانى خبوينن دَى خوينن مةطةر ثَيويست نةبوو دَى بيتة ميجبارى  مةو فهَى زؤرينةى ثَيكهاتـة ل  
وَيرَى بن دَى بيتة ميجبارى لسةر وان بةلكو هندةكا نةظَيت  وةكى من طوت نازح يَين هةى خةَلكَى مةنتـةدا  

سـريانى نـةظَيت خبـوينن  بـةلكو مةظـة ببيتـة نةوعـةكَى دميودراتييـةتَى  بـؤ زمـانَى            ]بةغدا و ميسلة[ ب
حـةدَى وان يـىَ هـةى خبـوينن سـريانى مةطـةر نـة  نـة  ظَيجـا مةطـةر كـارَى ثَيويسـت تَيـدا بيـت باشـرتة  زؤر                

 سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ؤ مةوةى خبةينة دةنطدانةوة زؤر سوثاسن  تكاية فارَيكى تر خبوينن ب

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

]لة كوردستانى عَيراددا زمانى ثَيكهاتةكانى ترى توركمان و سريان و مةرمةن لة يةكـةى بةرَيوةبةرايـةتى    
 خؤياندا  لة كاتى ثَيويستدا لةثاَل زمانى كورديدا فةرمني[.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم دمد
[كـةس لةطةَلـدا نييـة     2[كـةس لةطةَلدايـة  كـَى لةطةَلـدا نييـة؟ ]     47كَى لةطةَلداية با دةست بةرز بكات؟ ]

 كةواتة ثةسةند كرا  كا  فةرهاد نودتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو 
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــة دةســ  ــة ]  مَيم ــة ل ــة ك ــاو       100ةَلامتان نيي ــة ن ــةرةب هاتبَيت ــاتى ع ــدَيك دَيه ــة هةن ــردوودا رةنط ــاَلى راب [س

كوردستانةوة  مةوانة مَيستا لةطةَل كورد طوجناون و هيض كَيشةيةكيان نيية  مَيستا لـة ناوضـةكانى خانـةدني    
نارؤينـةوة مةطـةر   و مةوانة شتى وا هةيـة يـان مـةو عةرةبانـةى لـة كـةركوو  هـةن ديـارة هةنـدَيكيان هـةر           

بةهةرضــى هينَيــك بَيــت  بؤيــة مَيمــة زؤر فــار نــاوى عةرةبــةكان  راســتة مَيســتا زمــانى عــةرةبى هــاتووة و   
 كوردى...

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 [ ماماذةى ثَيدراوة كا  فةرهاد  زمانى عةرةبى زمانى رةمسيية لة هةرَيمى كوردستان.2لة ماددةى ]

 ج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةيانى مةطةر حكومةتى عَيرادى نةما و ثارضة ثارضة بوو مةوكاتة ضييان َ  دةكةى؟
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زمانى رةمسني. [ لَيرة تةسبيت كراوة كة زمانى عةرةبى لة ثاَل زمانى كوردى2هةر لة ماددةى ]

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دةزامن مةطةر عَيراق و كوردستان بةيةكةوة نةمان مةو دةستوورة نامَينَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ك نيية  ياساكانى هـةرَيمى كوردسـتان   مةمة تةسبيت كراوة بة ياساية  لة هةرَيمى كوردستان و هيض طرفتَي
بةركارن و تةنانةت مةطةر مَيمة لة عَيـراديش نـةمينني مـةوا زمـانى  عـةرةبى هـةر زمـانى فةرمييـة هـةتا          
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[  كـا  مافـد نودتـةى نيجاميـت     4طؤِرانكارى بةسةردا دَيت  سوثاس بؤ فةنابت  مَيستا دةضينة مـاددةى ] 
 هةية؟

 بةِرَيج مافد عثمان توفيق:
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

ببوورن ية  تَيبينيي هةبوو  ]د. ظاَلـا[ بـة شـَيوةية  خوَيندييـةوة وا بـجامن هةَلةيـةكى ميمالمـى تَيدايـة         
 مةمة دةبَيت راسـت بكرَيتـةوة لـة هـةرَيمى كوردسـتان دا زمـانى ثَيكهاتـةكانى تـرى توركمـان نابَيـت  زمـانى           

كاني تري توركمان  ضونكة مَيمـة ثَيكهاتةينـة  ثَيكهاتـةكاني تـري     ثَيكهاتةكاني توركمان  نابَيت بَلَيي ثَيكهاتة
 توركمان  يةعين مةمة دةبَيتة شتَيكي تر  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مامؤستا مافد  مةوة لة ناو كةوانة داية ثَيكهاتةكاني )توركمان  سريان  مةرمةن(  باشة  تكاية ماددةي ضوار 
 وَيننةوة.خب

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي ضوار: ماماجني مةم ياساية ضةسثاندن و بة كردةيي كردنـي فةرميـةتي زمـاني كورديـة لـة هـةرَيمي       
 كوردستان و  رَيكخستين مةو فةرميةتيية لة ثةيوةندي لةطةَل زمانة فةرمييةكاني ديكةي عَيرادي فيدراَلدا.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةي هةية لةسةر مةم ماددةية؟ كا  مومَيد فةرموو.
 بةِرَيج مومَيد حةمة علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةَلبةتة زمان بةدةر لةوةي كة مامرازيان هؤكاري بنياتناني لَيك تَيطةيشـنت و ثَيطةيشـتين مرؤظـة  لـة ثـاَل      
وة  مةوةي كة دةطوترَيت ماَلي بووني مرؤظيشة  لَيرةدا هةر خجمةت و ضاكةكارية  لة زيـاتر  مةوةدا زمان 

كردن و فراوانكردني زماني كـوردي كـة مـةجنام دةدرَيـت دةبَيتـة هـؤي ثتـةوكردن و نؤذةنكردنـةوةي مـاَلي          
فَيبـةفَيكردني  بووني نةتةوةيي و نيشتيمانيي مرؤظي مَيمة  مةم ثِرؤذةيـة دةرضـوواندني لـة ثةرلـةمان و     

لةاليةن دامودةزطا ثةيوةنديدارةكان زةمينةي تةشـةنةكردن و بةرفةسـتةبووني زمانةكـةمان دةِرةخسـَييَن      
ــت        ــد بوونــةوةي كةســايةتي نةتةوايــةتي و كةســايةتي و طةوهــةري زمــاني كــوردي دةبَي ــي طرنطــي بَلن رؤَل

ةيـة كـة بـة شـَيوةيةكي دميوكراتيانـة و      اليةنَيكي تري مةم ثِرؤذةية كـة بـةالي منـةوة سـةرنج راكَيشـة  مةو     
رَيجطرتين زماني ثَيكهاتةكاني تري بة بنةما طرتووة  ماددةي ضوارةم: ماماجني مةم ياساية ضةسـثاندن و بـة   
كردةيي كردني فةرميةتي زماني كورديية لة هةرَيمي كوردسـتان و رَيكخسـتين مـةو فةرميةتيـة  لَيـرة مـةو       

و) فةرميةتيية(  لة ثةيوةندي لةطةَل  مةو لة ثةيوةندي لةطةَل هةندَيك فةرمييةتية )ي(يةكي نودسانة  مة
لة رووي زمانةوانييةوة هةَلبةت بة راي من نةطوجناوة  بؤية دةكرَيت بطؤِرَي يان لة ثةيوةندي البربَيت  يان 
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  بـةو شـَيوةيةي   مةوةتا لةطةَل البربَيت  بكرَيتة لة ثةيوةند بة زمانة فةرميةكاني ديكةي عَيرادي فيدراَلةوة
 لَي بكرَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  مجال مؤرتكة فةرموو.
 )مجال مؤرتكة(:عثمان بةِرَيج مجال 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اني كورديـة  ماددةي ضوارةم كة دةَلَيت )ماماجني مةم ياساية ضةسثاندن و بة كردةيي كردني فةرمييةتي زمـ 
لة هـةرَيمي كوردسـتان و  رَيكخسـتين مـةو فةرمييةتيـة لـة ثةيوةنـدي لةطـةَل زمانـة فةرمييـةكاني ديكـةي            
عَيرادي فيدراَلدا  بة راي من زمانةكاني ديكةي عَيراق ديار نيية  ية  زمانة عةربية مةوي تـريش كورديـة   

مـن بنووسـرَيت لةطـةَل زمـاني عـةرةبي لـة        لة كوردستان و لة عَيراق بة فةرمي ناسـَيندراون  بؤيـة بـة راي   
 عَيراددا  يةعين سياغةكةي كورتر بكرَيتةوة  وازحرت بَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  ابوبكر هةَلةدني فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيمواية مةم ماددةية زيادة  يةعين مةو ماماجنانة لة ماددةي دووةم و سَييةمدا هاتؤتة دي  هـةروةها لـة   من 
هؤكاري دةرضوواندنيشدا باس لة بنةما و ماماجنةكان دةكات  لةبةر مـةوة ثَيشـنياري البردنـي مـةو ماددةيـة      

 دةكةم  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِرَيج كا  دمد فةرموو.بة
 بةِرَيج دمد سردالدين انور:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةرضةندة لة ماددةكاني ديكة باسي زمانةكاني ثَيكهاتـةكان كـراوة  بـةاَلم لـة ماماجنةكـة لةبـةر مـةوةي مـةم         
يان كـرد كـة   ماددةية شةرحي ماماجني مةم ياساية دةكات  هةروةها  لةبةر مةوةي برادةرةكانيش باسـي مـةوة  

مةمة ياساي زمانة فةرمييةكانة  مةخصون نييـة بـة زمـاني كـوردي  ثَيويسـتة رسـتةية  ميجافـة بكرَيـت          
ماماجني مةم ياساية ضةسثاندن و بة كردةيي كردني فةرمييـةتي زمـاني كورديـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان و        

بــة كارهَينــاني زمــاني ثَيكهاتــة رَيكخســتين مــةو فةرمييةتيــة لةطــةَل مــةوة مــةوةش بنووســرَيت رَيكخســتين  
نةتةوايةتييةكاني هةرَيي  ضونكة لَيرة تـةنها رَيكخسـتين  يـةعين بـة رةمسـي كردنـي زمـاني كـوردي نييـة           

 رَيكخستين بة كارهَيناني زماني ثَيكهاتةكاني توركمان و كلد و ماشووري و سريان(يش هةية  زؤر سوثاس.
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 مان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 بةِرَيج كا  رابوون فةرموو.
 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

خاَلي يةكةم: ثشتطريي لة بؤضوونةكةي بةِرَيج ابوبكر هةَلةدني دةكةم  مةو بةندة ثَيويسـت ناكـات هـةبَيت     
ثَيشـنيار دةكـةم كـة مـن      زيادةية  لة مةسبابي موفيبة باس دةكرَي مةو ياساية  بؤضي هةيـة  خـاَلي دووةم:  

دَلنيام نيةتي ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكاني هؤَلةكة هةمووي هةر مةوةية لةو ياسايةدا بؤضـووني بـرا مةسـي ي    
و توركمانةكان بة فدي وةربطريي بؤ مةوةي دوافار ياساكة بـة فؤرَيـك دةربضـَيت كـة مـةوان ثَيـي رازيـنب         

 زؤر سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤك

 بةِرَيج خاتوو امنة زكري فةرموو.
 بةِرَيج امنة زكري سريد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةز ذي لةطةَل بةِرَيج كا  ابوبكر هةَلةدني و كا  رابوون هاظ رةميمة  بـةس مةطـةر هـاتو مـةظ مـاددة وةكـي       
يَف بكارهَينانا زمانَي تايبـةت ذ اليـَي   خؤي ما ثَيشنيار دكةم ماددةيةكي دي بَيهتة زيدة كرن  بؤ دابينكرنا ما

 ثَيكهاتَين ديرت لة كوردستانَيظة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  انور فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َيوةي طشيت لةسةر زؤربةي ماددة و بِرطةكان لة كؤبوونةوةي ليذنة هاوبةشةكان ديارة من تَيبينيةكةم بة ش
هةية  بةاَلم لةم ماددةيةدا زياتر باسي دةكةم  ديارة ماددةي ضوار لة دةستووري عَيراددا لـة بِرطـةي يةكـةم    
زماني كوردي و زماني عةرةبي بة زماني فةرمي داناون  لـة بِرطـةي ضوارةميشـدا زمانـةكاني تـر لـةو يةكـة        

داني ثَيناون كـة زؤربـة دانيشـتووانةكةي ثَيـك دةهَيـنن  لَيـرةدا مـةوةي مةبةسـتمة          كارطَيِريانةي بة فةرمي
مةوةية مةو ثـِرؤذة ياسـايةي مَيسـتا مَيمـة لـة ثةرلـةمان ط توطـؤي لةسـةر دةكـةين بـة كردةيـي كردنـي  بـة              

ةكانـدا  فةرمي بووني زماني كوردية لة هةرَيمي كوردستاندا  بؤية ثَيويسـت ناكـات لـة زؤربـةي بِرطـة و مادد     
دةبيــني كــة زمــاني عــةرةبي دووبــارة كراوةتــةوة  ضــونكة لــة مــاددةي يةكــةمي مــةم ثِرؤذةيــةش مامــاذة بــة  
دةستووري عَيراق كراوة  لةوَي بِراوةتةوة  هةر ضةندة دةستووري عَيرادي بة درَيذايي مَيـذوو بـؤ سـةركوت    

 ام......كردن و ثَيشَيلكردني مافةكاني كورد بة كارهَينراوة  مَيستاش دَلني
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي  كا  انور  ماددةي ضوار باسي دةستووري عَيرادي تَيدا نيية لَيرةدا  لة مـاددةي ضـوار باسـي دةسـتوور     
 نةكراوة.

 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة  بةَلَي  سةرؤكي ثةرلةمان  بؤية من ثَيمواية كة كاتَيـك  هةر كؤي ثِرؤذةكة لةسةر دةستووري عَيراق هاتوو
 ثَيطةي عةرةب لة بةغدا بةهَيج بَيت ية  وشةي كوردي لة دةستووري عَيراددا نامَينَيت  الي دةدةن......

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

انـة باسـيان كـرد  مةطـةر الي دةبـةين الي      تكاية لةسةر ماددةي ضوار ضيت هةية بيَلَي؟ وةكو مةو بـرا بةِرَيج 
 بةرين  مةطةر ميجافةت هةية ميجافةي بكةين  مةطةر ضي بة كةَلك نايةت دةستكاري بكةين.

 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يت دروسـت  ية  شيت ديكةم ماوة  بؤ مةم ثِرؤذة ياساية و بؤ زؤربةي ثِرؤذة ياساكانيش كة من ثَيمواية طرف
كردووة بؤشايي دةستوورية  بؤية من ثَيي باشة كة بة زووترين كات ثةلـة بكرَيـت بـؤ طَيِرانـةوةي ثـِرؤذةي      
دةستووري هةرَيمي كوردستان بؤ ثةرلةمان  بـة شـَيوازَيك طؤِرانكـاري تَيـدابكرَي و هةمواربكرَيتـةوة كـة لـة        

 انيي بَيت  زؤر سوثاس.بةرذةوةندي هةموو خةَلكي كوردستان و دةستووريةتي نيشتيم
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.سروود فةرموو.
 

 بةِرَيج د.سروود سليي ميت:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دسةكامن هاتنة طوتن  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةري فةرموو.
 :بةِرَيج ثةري صاحل محيد

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتطريي لة دسةكاني كا  ابوبكر هةَلةدني دةكةم  مةطةر ماوةش فـاريجة زؤر دووبـارة دةبَيتـةوة لـة     
 نووسراوةكامنان  هةروةها مامارازي لَيكدةر و فاريجة لة ثاَل ية  نابَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   د.شَيركؤ فةرموو.بةِرَيج كا
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 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان مةنداماني ثةرلةمان  ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية خبوَيندرَيتةوة )ماماجني مةم ياسـاية لـة هـةرَيمي    
و راست ترة كوردستاندا بة كردةيي كردني فةرميةتي زماني كوردية(  وشةي بة كردةيي كردن ثةسةند تر 

 بةسةر يةكةوة بنووسرَيت  لةبةر مةوةي ية  وشةية  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كا  دكتؤر فـةنابت دةبيـني  بـةاَلم بـا راي مةنـدامان تـةواو ببَيـت  دوايـي دةرفـةت بـة فـةنابت دةدةم كـة             
خسـتيانة روو ثَيشـكةش بكـةي  بـةِرَيج كـا        روونكردنةوة لةسةر كؤي مةو رايانةي مةنداماني ثةرلةمان كة

 عمر عينايةت فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتطريي لة دسةكاني كـا  ابـوبكر هةَلـةدني و كـا  رابـوون دةكـةم  كـة مةمـة يةكَيكـة لـة هؤكارةكـاني            
ييش ثَيان باشـة مبَينَيتـةوة  ثَيمخؤشـة مةطـةر بـة      دةرضوواندني مةم ياساية  مةطةر بةِرَيجان لة ليذنةي ياسا

وردي بةم شـَيوةية بينووسـنةوة )مامـانج لـةم ياسـاية ضةسـثاندن و بـة كردةيـي كردنـي زمـاني كورديـة لـة             
 كوردستاني عَيراق و  ثةيوةندي لةطةَل زماني عةرةبي و ثَيكهاتةكاني ديكة لة كوردستان(  زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ 

 بةِرَيج كا  عباس فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ياساكة بة خؤي ياساي زمانة فةرمييةكانة  من مةم ماددةية لَيـرة بـة زيـاد دةزامن و ثشـتطريي لـةو رةميانـة       
 اوة  زؤر سوثاس.دةكةم كة مةو ماددةية نةمَينَيت  ضونكة لة شوَيين تر ميشارةتي ثَيدر

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.نوري تالةباني فةرموو.
 بةِرَيج د.نوري تالةباني/ سةرؤكي مةكادميياي كوردي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ادةيـة و  ببوورن  ناضارم كة فاروبار موداخةلةم هةبَيت  منيش لةطةَل مةو برادةرانةم كةوا مةم ماددةيـة زي 
ثَيويست ناكات  مةطةر دةتانةوَي بَيخةنة فَيطاية  مةوة لة هؤيةكاني دةرضـوواندن كـة هؤكـاري دةركردنـي     

 مةو ياسايةية  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راي ليذنة ثةيوةنديدارةكان  فةرموو ليذنةي ياسايي.
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 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سة

دواي تـــاوتوَيكردن لةطـــةَل ليذنـــة ثةيوةنديـــدارةكان  هـــةموو ليذنـــةكان ثةســـةنديانة كـــة مـــةو ماددةيـــة   
 هةَلبطريَيت  مةو راية ثةسةند دةكةين  تكاية بيخةرة دةنطدانةوة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةطةَل مةوةداية كـة مـاددةي ضـوارةم البربَيـت لـة ثـِرؤذة ياسـاكة؟         بةِرَيجان مَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة  كَي
( كةس لةطةَلداية كة البربَيـت  زؤر سـوثاس  كـَي لةطـةَل دانييـة  تكايـة دةسـت        53تكاية دةست بةرزكاتةوة  )

( كةس لةطةَل دانييـة  زؤر سـوثاس  كةواتـة بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـةندكرا  بـةَلَي  فـةرموو         5بةرزكاتةوة  )
 ةي ثَينج خبوَينةوة.مادد

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي سَييةم
 زماني ياسا و دادطاكان

 ماددةي ثَينج: هةموو ثِرؤذة ياساية  لة هةرَيمي كورستاندا بة زماني كوردي مامادة و ثةسةند دةكرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةيـة لةسـةر مـةم ماددةيـة؟ ناوةكـان )كـا  د.شـَيركؤ حةمـة امـني  مامؤسـتا انـس  كـا  ابـوبكر               كَي دسةي
 هةَلةدني  كا  ظةمان  مامؤستا مافد  د.فرست  كا  صاحل فقَي(  فةرموو د.شَيركؤ.

 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لــة رووي رَينووســة  هــةموو ثــِرؤذة ياســاية  دةبــَي      بــةِرَيجان مةنــداماني ثةرلــةمان  مــةوةي مــن تــةنها      
فاريجةيةكي هةبَيت  لة هةرَيمي كوردسـتاندا ديسـان دةبـَي فاريجةيـة  هـةبَيت  لـة زمـاني كـوردي مامـادة و          
ثةسةند دةكرَيت  هةر وةكو تَيبينييةكي طشتيش ثَيش هةموو مامرازَيكي ثةيوةندي ثَيويستة لة رَينووسـدا  

بةتايبةتي باس لةسةر فةرمييةتي زماني كورديش دةكةين  دةستتان خؤش بَيت  زؤر فاريجة هةبَيت  مةمة 
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا انس فةرموو.
 بةِرَيج انس دمد شريحم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ار لةطةَل ياسا  هةروةسا من ثَيي باشـة  هةموو ثِرؤذة ياساية  لة وَيرَي بِريارةكيش مةطةر ميجافة بينت  بِري
( 7نة بةس بة زمانَي كوردي بينت  زمانَي عةرةبيش لةطةَل بينت  ضونكة هةر لة نةفسي ثِرؤذةيدا ماددةي )
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هـةر ديســان ميشــارةت كريــة كــو كوردسـتان بــة زمــاني كــوردي و عــةرةبي بـاَلو دةكاتــةوة  مــادام بــة زمــاني    
دةبَي ثةسةندكرنا ويش بة زمـانَي عـةرةبي هـةر لَيـرة ثةسـةند ببـينت         عةرةبيش ثِرؤذة ياسا باَلو دةبينت

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  ابوبكر هةَلةدني فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداللة ) عمر هةَلةدني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثِرؤذة ياسا و ثِرؤذة بِريارَيك لة هةرَيمي كوردستاندا بة زماني كوردي ماددةكة مةوهاي لَي بكرَيت ) هةموو 

 (يش ناوي بِرياريش هاتووة  زؤر سوثاس.7مامادة و ثةسةند دةكرَيت(  لةبةر مةوةي لة ماددةي )
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  ظةمان فةرموو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيج

بةشَيك لة دسةكاني من كرا  كة منيش دةمويست هةموو ثِرؤذة ياسا و بِريار و سيستةم و رَينمايي  يـةعين  
 مةنجمية و تةعليماتيش ميجافة بكرَيت كة بةثَيي زماني كوردي دابِرَيذرَين  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 افد فةرموو.بةِرَيج مامؤستا م
 توفيق:عثمان بةِرَيج مافد 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش هاوِرام لةطةَل راي بةِرَيج مامؤستا انس  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.فرست فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي ثَيشووتر  بةاَلم مةطةر مةوهاش مبَينَيتةوة بةس ثةسةندكردن مبَينَيـت  ضـونكة   من هاوِرام لةطةَل رايةكان
مامادةكردن مةفال دةدات لةوةي كة مامادةي بكةي ميرتيادية  بةاَلم ثةسةندكردن با بة زماني كوردي بَيت  

 مةطةر بةو شَيوةيةش بَيت مامادةكردن هةَلبطريَيت  زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق

 كا  صاحل فقَي فةرموو.
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 بةِرَيج صاحل فقَي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منـيش تَيبينـيي لةسـةر مـةوةبوو  يــة : بِريـار و سيسـتةم و رَينمـايي كــة كـا  ظـةمان مامـاذةي ثَيــدا  دوو:           
 هةرَيمةكة البربَي هةر كوردستان مبَينَيتةوة  زؤر سوثاس.

 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص

 خاتوو طةشة فةرموو.
 بةِرَيج طةشة دارا فالل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

واللة من هةر موالحةزةم لةسةر مةوةية مَيمة لة زماني كوردي ياسـادا الوازيـن  وةكـو ثَيويسـت نـني  مةطـةر       
ةدا  ثِرؤذةكـة بـة طشـيت خـؤي     زاراوةيةكي كوردي ياسايي نةبَيت وشةكة خبرَيتة كةوانةيةكـةوة لـةو ثِرؤذانـ   

زؤر تةواوة كة دةبَي بة كوردي مامادة بكرَيت  بةاَلم لة كاتي نةبووني زاراوةيةكي ياسايي لة كورديدا زمـاني  
 عةرةبي دةبَي لة ثاَليدا لة كةوانةدا بةكار بهَينرَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ني هيض روونكردنةوةيةكت هةية؟ كا  عمر ناوت نةنووسي بوو  بةاَلم فةرموو.بةِرَيج د.نوري تالةبا
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة راي من وشةي هةمووةكة البربَيت  يةعين هةموو ثَيويست ناكات  ثـِرؤذة ياسـا و بِريارةكـان لـة هـةرَيمي      
 رَي  زؤر سوثاس.كوردستاندا بة زماني كوردي دةردةضووَيند
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راي ليذنة ثةيوةنديدارةكان سةبارةت بة راي مةنداماني ثةرلةمان  فةرموون.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اِرشـتنةوةي ماددةكانـدا    بةشَيكي زؤر لة ثَيشنيارةكان لوغـةوي بـوون مـةوةيان ضارةسـةر دةكـرَي لـة كـاتي د       
هةروةها مةو ثَيشنيارةي كـرا لةاليـةن سـَي بـةِرَيجةوة بـؤ زيـادكردني ياسـا و بِريـار و مةنجميـة و تـةعليمات           

 مةويشيان بة ثةسةند دةزانني و لة كاتي سياغةكردنةوة فَيطاي دةكةينةوة  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.بةهار فةرموو.
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 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةســةلةي ياســا و بِريــار مــةوة ثةســةندة بــؤ مــةوةي كــة بِريــار ميجافــة بكــرَي  بــةاَلم مةســةلةي سيســتةم و  
رَينمايي كـة لةطـةَل مةوةشـدام فَيطـاي بـؤ بكرَيتـةوة  بـةس لَيـرةدا دةَلـَي ثةسـةند دةكرَيـت  مةطـةر وشـةي              

مبَينَيتةوة سيستةم و رَينمايي ناطرَيتةوة  ضونكة مةوانـة هـةموو فـارَي ثةسـةند ناكرَيـت       ثةسةند دةكرَيت
 سيستةم و رَينمايي  راستةوخؤ دةردةكرَيت  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ووة فار بة فار بةِرَيجان دواي مةوةي ط توطؤ تةواو دةبَيت نابَي كةس دسة بكات  راستة  موخالةفةمان كرد
رَيمانداوة دسةتان كردووة  بةاَلم تكاية سةرجني مةوة بدةن لة دواي داخستين دةرطاي ط توطـؤكردن  مةطـةر   
نودتةي نيجاميتان هةية فةرموون  بـةاَلم مةطـةر رايـةكي ترتـان هةيـة مـةوة دةبـوو لـة كـاتي خؤيـدا باسـي            

 بكةن  مامؤستا عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر صاحل عمر:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

من ذي لةبةر مةو مةوزوعَيت زمانَي عةرةبي  ليذنـةي ياسـايي تـةوزىَي خـؤ لةسـةر نـةدا  زمـانَي عـةرةبي         
 زةرورة لة ثةسةندكردني  وةكي مامؤستا انس طوتي مةوة ذي بَيتة دةنطدان  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 اسايي بيخوَيننةوة بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.بةَلَي  فةرموون ليذنةي ي

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي ثَينج: ثِرؤذة ياسا و بِريار و ثةيِرةو و رَينماييةكان لة هةرَيمي كوردستاندا بة زماني كوردي مامـادة  
 دةكرَين و دةردةكرَين.

 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سة

( كـةس لةطةَلدايـة  زؤر   59بةِرَيجان مَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلداية؟ تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة  )   
( لةطةَل دانيية  زؤر سـوثاس  كةواتـة بـة زؤرينـةي     2سوثاس  كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة  )

 ة.دةنط ثةسةندكرا  تكاية ماددةي شةش خبوَيننةو
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي شةش: ليذنةكاني داِرشتين ياسا ثَيويستة ثسثؤري زمانةواني شارةزاي لة بواري ياساييدا هةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي بةشداري لة ط توطؤ دةكات؟ بةِرَيج كا  صاحل فةرموو.
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 ج صاحل فقَي امحد:بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــادة  البربَيـــت  دوو: مةطـــةر  6بـــةِرَيجان مةنـــداماني ثةرلـــةمان  مـــن ثَيموايـــة مـــةم مـــاددةي )   (ة  يـــة : زيـ
دةمَينَيتةوةش مةوة بةم شَيوازةي مَيستا كة هةية ثسثؤري زمانةواني شارةزا لة بواري ياسا مةمة لة كاتَيكدا 

ياسايي بَيـت  هـةم زمانـةوانيش بَيـت  ثَيموايـة بـؤ مةمـة ثَيويسـتة ليذنةكـة سـوود لـة             دةبَيتة كةسَيك هةم
راوَيذكاري ثةرلةمان ببينَيت  هةروةها لةاليةكي تـريش مةطـةر ثَيداويسـتييةكاني مـاددةي ثَينجةمـة مةمـة       

 ت  زؤر سوثاس.تةنها ثِرؤذة بِريار ناطرَيتةوة  سيستةم و رَينمايي و مةوانةشة  بؤية ثَيويست بةوة ناكا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  مجال مؤرتكة فةرموو.
 :كارسول )مجال مؤرتكة(عثمان بةِرَيج مجال 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 منــيش لةطــةَل مــةو ِرةمييــةدام كــة مــةو ماددةيــة زيــادة   ضــونكة وازىــة داِرشــتنى ياســا كةســانى ثســثؤر     
و كةســـانى شـــارةزا لـــة بـــوارى زمانـــةوانى بـــن   مةطـــةر بشـــمينَيتةوة بـــةو شـــَيوةية بـــة ِرةمـــى مـــن بـــة    
ــةوانى          ــثؤرى زمانـ ــتة ثسـ ــا ثَيويسـ ــتنى ياسـ ــةكانى دارِِاشـ ــَي لَيذنـ ــة دةَلـ ــةوة   كـ ــةرى دابِرَيذرَيتـ موختةسـ

ياســـايي و  شـــارةزاى لـــة بـــوارى ياســـايدا تيـــا هـــةبَيت   بـــة ِراى مـــن ليذنـــةكانى داِرشـــتنى ياســـا ثســـثؤرى
 زمانةوانى بن   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس   بةِرَيج مامؤستا مةِروان طةاَلَلى فةرموو.

 :بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةاَلَلى(
 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج سة

ــة نـــ       ــةو ماددةيـ ــدام مـ ــراى بةِرَيجمـ ــةردوو بـ ــى هـ ــةَل ِرةمـ ــيش لةطـ ــاوةش   منـ ــةر مـ ــةاَلم مةطـ ةمَينَينت   بـ
 ليذنةكان بكرَينة ليذنة   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. عثمانزؤر سوثاس   بةِريج مافد 

 توفيق:عثمان بةِرَيج مافد 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة ياســا بنووســرَى   بةرِ     ــة ل ــةو ماددةي ــابَى م ــة ياســايي نييــة     منــيش لةطــةَل مــةوةدام ن ــةو ماددةي اســتى م
 دةبَى هةَلبطريَينت   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  حتسني دؤَلةمةِرى فةرموو.
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 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد )حتسني دؤَلةمةِرى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــا ني    ــى ياسـ ــدا ميختيساسـ ــة زمنةوانيـ ــا   دواى       لـ ــوارى ياسـ ــة بـ ــةوانى لـ ــثؤِرى زمانـ ــوترَى ثسـ ــة بطـ ــة كـ يـ
ــووا         ــة دةب ــة كةوات ــريش هةي ــةكانى ت ــة   زمان ــوردى نيي ــانى ك ــة زم ــةنها ل ــةوةش شــارةزايي و ثســثؤِرى ت م
ميشــارةتى ثَيبــدرِى ثســثؤِرى زمــانى كــوردى بــن   مـــن ثــَيي باشــة بــةم فــؤرة دابِرَيــذرَيت ) ثَيويســـتة            

 ؤِرى زمانى كورديان تَيدابَيت(   سوثاس.ليذنةكانى داِرشتنى ياسا ثسث
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  مومَيد حةمة على فةرموو.
 :بةِرَيج مومَيد حةمة على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــاكانى يــ        ــةورةترين كَيشــةى ياس ــةوة ط ــد كردن ــؤ تةمكي ــةبَى ب ــةوة ه ــتة م ــةِراى مــن ثَيوبس ــانى ب ان بِريارةك
ــَيوةية           ــةو ش ــن ب ــة م ــة   بؤي ــارةزاى زمانةوانيي ــةبوونى ش ــان ن ــةوانى ي ــةى زمان ــَيي كَيش ــةتوامن بَل ــة م مَيم
ــتة          ــادا ثَيويسـ ــتنى ياسـ ــةكانى داِرشـ ــة ليذنـ ــرَى ) لـ ــَيوةيةي لَيبكـ ــةم شـ ــان بـ ــةوة يـ ــة دادةِرَيذمـ ــةو دةدـ مـ

داي بـــؤ زيـــاد بكـــرَى( يـــان بـــةم  ثســـثؤِرى زمانـــةوانى شـــارةزا لـــة بـــوارى ياســـاييدا هـــةبَى واتـــة )لةطـــةَل
شـــَيوةية ) ثَيويســـتة ثســـثؤِرى زمانـــةوانى شـــارةزا لـــة بـــوارى ياســـاييدا لـــة ليذنـــةكانى داِرشـــتنى ياســـادا   

 هةبَى(   سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   كا  بةهجاد فةرموو.
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش:
 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم

مــةظ دةدــة طةلــة  وازح نينــة بةِراســتى كــة دةبَيــذينت )ليذنــةكانى داِرشــتنى ياســا ثَيويســتة ثســثؤِرى            
ــةم        ــةوة   هـ ــةواني دةطرَيتـ ــةم زمانـ ــةن هـ ــةوة فيرلـ ــةبيت( مـ ــاييدا هـ ــوارى ياسـ ــة بـ ــارةزا لـ ــةوانى شـ زمانـ

ــدا ثَيويســـ        ــا و بِريارةكانـ ــِرؤذة ياسـ ــتنى ثـ ــة داِرشـ ــت ) لـ ــةوهاى لَيبَيـ ــة مـ ــَيي باشـ ــاش ثـ ــثؤِرى ياسـ تة ثسـ
 زمانةوانى ِرةضاو بكرَيت(   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج مامؤستا حسن صاحل فةرموو.

 :بةِرَيج حسن صاحل دمد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةية         ــةر ووش ــةاَلم ه ــةين   ب ــوردى دةك ــانى ك ــةين و زم ــةرمى دةك ــةزمانى ف ــاس ل ــوردى هةرضــةندة ب كى ك
نييــة مـــةوة بــة خـــؤى )حتصــيل حاصـــل(ة مـــةوة   مــن ثَيشـــنيار دةكــةم نـــةمَينَى مةطــةر مـــا ليذنـــةكان       
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ــاييدا          ــةبوارى ياس ــارةزاييان ل ــةوانى و ش ــثؤِرى زمان ــتة ثس ــا )ثَيويس ــتنى ياس ــةى داِرش ــة   ليذن ــة ليذن ببَيت
ــو      ــة بــ ــارةزاييان لــ ــة )شــ ــارةزاكةش بكرَيتــ ــت   شــ ــةوة )و(ى دةوَيــ ــةعنى مــ ــةبَيت(   يــ ــاييدا هــ ارى ياســ

 هةبَيت( نة  شارةزاى لةبوارى ياساييدا هةبَيت   سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  عمر عينايةت فةرموو.
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وِرَييــان دةكــةم يــةعنى مةمــة ) حتصــيل     بــةِراى مــن مــةم يــة  ماددةيــة ثَيويســت نييــة   ثشــتطريى ها       
 حاصل(ةو ثَيويست بةم ماددةية ناكات   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. مصطفىزؤر سوثاس   بةِرَيج مامؤستا غةريب 

 :حةمة مصطفىبةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةى ثيَ    ــةو ماددةي ــةوةى م ــة مان ــن ِرام واي ــو      م ــة( وةك ــة )ليذن ــت ب ــةكان( بكرَي ــةاَلم وشــةى )ليذن ويســتة   ب
اعممممادة كــــا  مــــةال مــــةِروان باســــى كــــرد   وشــــةى داِرشــــنت بكرَيــــت بــــة داِرشــــتنةوة ضــــونكة مــــةوة )

(يــة نــة  ســياغةكردن   ياســايةكة دةرضــووة فــارَيكى تــر ميرــادة ســياغة دةكرَيتــةوة   وشــةى           صمميا ا
 شنت(   سوثاس.)داِرشتنةوة( تةرفومةى مةوةية نة  )داِر

 
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤر نورى تاَلةبانى ِرايةكى هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج د. نورى تاَلةبانى / سةرؤكى مةكادمياى كوردى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ويســـتش ناكـــا مـــاددةى لـــةو فـــؤرة  منـــيش لةطـــةَل مـــةو بؤضـــوونةدام كـــةوا مـــةم ماددةيـــة زيادةيـــة   ثيَ 

خبرَيتـــة نـــاو دانونـــةوة   مَيمـــة ثَيشـــنيازى مـــةوةمان كردبـــوو كـــة مـــةكادمياي كـــوردى مامادةيـــة بـــؤ           
ــةية      ــاتو كَيشـ ــدا   دةكرَيـــت مةطـــةر هـ ــةى دانونيـ ــارى كردنـــى ثةرلـــةمان بةتايبـــةتى لةطـــةَل ليذنـ هاوكـ

ن ثِرؤذةكــة بومــان بنَيــرن يــان     دروســت بــوو   دووريــش نــني لَيــرةوة دةتــوانني هاوكــارى يــةكرت بكــةي         
ــا      ــت ناكـ ــيل حاصـــل(ة ثَيويسـ ــتنةوة   مـــةوة )حتصـ ــؤ داِرشـ ــان دةكـــةين بـ يـــةكَيمان دَيـــني لَيـــرة هاوكاريتـ

 كةوا ماددةيةكى لةو فؤرة لةناو وةكو دةَلَين صولبى دانون دا هةبَيت   زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ذنة ثةيوةنديدارةكان سةبارةت بة ِراى مةندامانى ثةرلةمان.زؤر سوثاس   ِراى لي
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 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مَيمـــة وةكـــو ليذنـــةى ياســـايي ديـــارة بـــة طرينطمـــان زانيـــوة كـــة ليذنـــةى داِرشـــتنى ياســـا )ثَيويســـتى بـــة 
ــة د      ــةبَيت(   ك ــوراى ياســاييدا ه ــة ب ــةوانى شــارةزا ل ــة    ثســثؤِرى زمان ــادا مَيم ــوارى ياس ــة ب ــارةزا ل ــَين: )ش ةَل

ــة          ــةم ل ــت و ه ــايي بَي ــةم ياس ــة ه ــة( ك ــورى تاَلةبانيي ــؤر ن ــةِرَيج دكت ــثؤِرى وة  ب ــانى ثس مةبةســتمان كةس
ِرووى زمانـــةوانيش ثســـثؤِربَيت   ضـــونكة مـــةوةى مةمـــة ثَيويســـتيمان ثَييـــة لـــة ليذنـــةى ياســـايي تـــةنها   

كـــة زمـــانى ياســـا زمـــانَيكى تايبـــةت بـــةخؤى هةيـــة    زمانـــةوان نييـــة   لةبـــةر مـــةوةى خؤتـــان دةزانـــن  
زؤربـــةى مـــةو مونادةشـــانة كـــة دةكـــرَينت لـــةناو فةلســـةكانى ثةرلـــةمانى كوردســـتان زيـــاترى مةســـةلةى 
ــةى           ــةو ِراي ــاوة   م ــةمان هَين ــةو ماددةي ــةوة م ــةو زةرورةت ــوردى ل ــانى ك ــة زم ــتنيتى ب ــة و داِرش زمانةوانيي

ة مـــةوان داوايـــان كردبـــوو كـــة مَيمـــة وةكـــو ثةرلـــةمانى       بـــةِرَيج دكتـــؤر نـــورى تاَلـــةبانى زؤر ثةســـند    
ــتمان         ــوردى ثاَلثشـ ــةكادمياى كـ ــة مـ ــةوة كـ ــاى بكةينـ ــدا فَيطـ ــة ماددةيةكـ ــاخود لـ ــارى   يـ ــتان هاوكـ كوردسـ
بـــَينت لـــة مةســـةلةى داِرشـــتنةوةى زمانةوانيـــدا   ديـــارة مـــةوة نةضةســـثا لـــةو ط توطؤيانـــةى لـــة نَيـــوان   

ــةو     ــةر م ــة مةط ــدرا   بؤي ــةكان مةجنام ــة       ليذن ــة ل ــني ك ــى دةزان ــة بةباش ــةَلبطريَينت مَيم ــة لَيــرةش ه ماددةي
ــةو          ــؤ م ــةتى ب ــاتن بةتايب ــن بك ــة زام ــةو ماف ــة م ــةبَينت ك ــة  ه ــاوخؤدا ماددةي ــةيِرةوى ن ثَيداضــوونةوةى ث

 ليذنانةى كة ميش لةسةر داِرشتنى ياسا دةكةن و بة تايبةتيش ليذنةى ياسايي   سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي 

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  فرحان فةرموو.
 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مَيمـــةش وةكـــو ليذنـــةى ِرؤشـــنبريى ثَيمانوايـــة مـــةو ماددةيـــة هـــةَلبطريَينت   تـــةنها لـــة ثـــةيِرةودا مةطـــةر 
ميلــجام بكرَيـــت   ِراوَيـــذكارى  لــة ثَيداضـــوونةوةكاندا لــة ثَيداضـــوونةوةى ثـــةيِرةوى نــاوخؤى ثةرلةمانـــدا    

 زمانةوانى بؤ ليذنةى ياسايي دابنرَينت لَيرةدا زيادة   زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤرة فوان فةرموو.
 :بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
   دةتوانرَى لة ثةيِرةوى ناوخؤ مةوة ضارةسةر بكرَينت   سوثاس. منيش هةمان بؤ ضوومن هةية

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــةوة          ــةر ماي ــربَى؟ مةط ــة الب ــةم ماددةي ــة م ــةوة ك ــة دةنط ــةوة مةخةين ــتا ســةرةتا م ــة مَيس زؤر ســوثاس   بؤي

ــة      ــدامانى ثةرلـ ــى ِراى مةنـ ــة ثَيـ ــذرَى بـ ــر دامةِرَيـ ــَيوةيةكى تـ ــى بةشـ ــؤ   دوايـ ــرد بـ ــنياريان كـ ــة ثَيشـ مان كـ
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ــربَى؟ )      ــة الب ــةم ماددةي ــة م ــة ك ــةَل مةوةي ــَى لةط ــربَى      44داِرشــتنةوةى   ك ــة الب ــة ك ــةَل مةوةي ــدام لةط ( مةن
( مةنــدام لةطــةَل مةوةيـــة كــة مبَينَيتــةوة   كةواتــة ثةســـةندكرا      7كــَى لةطــةَل مةوةيــة كـــة مبَينَيتــةوة؟ )    

ــاددةى ) ــاددةى ) 7البـــربَى   مـ ــة مـ ــاددةى    (5( كـــة دةبَيتـ ــة مـ ــان البـــردووة دةبَيتـ ــتادا دوو ماددةمـ لـــة مَيسـ
 ( مَيستا.5)

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــاددةى ) ــانى        7مـ ــة زمـ ــتان بـ ــةرَيمى كوردسـ ــة هـ ــةرمى لـ ــةى فـ ــة ِرؤذنامـ ــان لـ ــا و بِريارةكـ ــى ياسـ ( و دةدـ
 ة و بنةماية.كوردى و عةرةبى باَلودةكرَينةوة   دةدة كوردييةكة سةرضاو

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَى دسةى هةية لةسةر مةم ماددةية؟ بةِرَيج كا  دمد سردالدين فةرموو.

 :بةِرَيج دمد سردالدين انور
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كــوردى  ( كــة تةعــديل كــرا هاتينــة ســةر مــةوةى كــة ياســا و بِريــار و ثــةيِرةو بــةزمانى          5لــة مــاددةى ) 
ــينت   خــؤى مةطــةر           ــة فــةرمى دةربض ــراية لةِرؤذنامــة ب ــرة ميرــادةكردنى وة نووس ــَينت؟ بؤيــة لَي دةردةض
ِرؤذنامةكــــة كــــوردى بــــوو بــــة كــــوردى دةردةضــــَينت يــــة    دووةمــــيش مةطــــةر هــــةرَيمى كوردســــتان  

َيى ِرؤذنامـــةى فـــةرمى بـــة زمـــانى توركمـــانى و ســـريانى دةرهَينـــا و بـــة ثَيويســـتى زانـــى   مـــةوكات بـــةث  
ــة         ــَينت   بؤي ــد دةب ــايانة بنووســرَين تةدي ــةو ياس ــانى و ســريانيش م ــانى توركم ــت زم ــاية ناتوانرَي ــةو ياس م

 يةعنى مةطةر مةوة ِرةضاوبكرَينت   زؤرباش دةبينت   سوثاستان دةكةين.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .زؤر سوثاس   بةِرَيج مامؤستا مةِروان طةاَلَلى فةرموو
 :بةِرَيج حسني امساعيل حسني)مةروان طةاَلَلى(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مـــةو دةدـــة كوردييـــة كـــة لـــة مـــاخريدا هـــاتووة نووســـراوة دةدـــة كوردييةكـــة سةرضـــاوة و بنةمايـــة   بـــة 
ــا           ــدةطرَينت   ياس ــا هةَل ــوردى زؤر مان ــةليماتى ك ــةوةى ك ــةر م ــربَينت   لةب ــةمَينَينت   الب ــةوة ن ــن م ــى م ِرةم

ــَي ــتا بؤمنوونـــة كَيشـــةيةكمان بـــؤ دروســـت بـــوو لـــة مةســـةلةى    دةبـ ــةَلبطرَينت   مَيسـ ــا هـ نت كـــةمرتين مانـ
زمـــانى فـــةرمى طةِراينـــةوة بـــؤ دةدـــة عةرةبييةكـــةى   مـــةو حـــةمسى خيالفةكـــةى كـــرد   بـــةِرةمى مـــن   
مـــــةوة زيـــــادة نةنووســـــرَينت مةطـــــةر بشنووســـــرَينت بطةِرَينـــــةوة ســـــةر دةدـــــة عةرةبييةكـــــةى كـــــة   

 كو بَلَيى حةمسى مةوةكةى دةكاتن   دةستاخنؤش بَينت.كةليماتةكانى وة
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  صاحل فةدَى فةرموو.
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 :بةِرَيج صاحل فةدَى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بِريارانــــةى  ( مــــةو ماددةيــــة مــــن ثــــَيي باشــــة بكرَيتــــة دوو فةدــــةِرة )ا   ب( مــــةو ياســــا و 7مــــاددةى )
تايبـــةتن بـــة ثَيكهاتـــةكان لةطـــةَل زمـــانى كـــوردى و عـــةرةبى بـــة زمـــانى خؤيـــان بـــاَلو بكرَينـــةوة              

 سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  مجال مؤرتكة فةرموو.
 :كارسولعثمان بةِرَيج مجال 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــاددةى ) ــة7م ــوردى          ( ك ــةزمانى ك ــتان ب ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةرمى ل ــةى ف ــة ِرؤذنام ــان ل ــا و بِريارةك ــى ياس ــَى دةد دةَل

و عـــةرةبى باَلودةكرَينـــةوة   دةدـــة كوردييةكـــةى سةرضـــاوة و بنةمايـــة   بـــةِراى مـــن بـــةو شـــَيوةية ســـياغة           
عــــةرةبى  بكرَيتــــةوة ) دةدــــى ياســــا و يــــان ياســــا و بِريارةكــــان لــــة هــــةرَيمى كوردســــتان بــــةزمانى كــــوردى و  

ــيان          ــةظااَلن باس ــو ه ــة وةك ــار هةي ــدَى ف ــن هةن ــةِراى م ــة( ب ــة سةرضــاوة و بنةماي ــة كوردييةك ــةوة دةد باَلودةكرَين
كــرد زؤرفــار هةيــة مَيمــة لــة مةســاميلى زمانــةوانى دةطةِرَيينــةوة ســةر دةدــة مةســَليية عةرةبييةكــةى لةبــةر             

انييــةى كــة كراينــة هَيشــتا نــةمانتوانيوة بــة      مــةوةى تةدريبــةن دةتــوانني بَلــَيني وةكــو مــةو ميستشــهادة زمانةو      
 تةواوةتى لة ِرووى زمانةوانييةوة دةديق ِراى خؤمان دةربرِبين   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  ابوبكر هةَلةدنى فةرموو.

 :بةِرَيج ابوبكر عمر عبدهلل )ابو بكر هةَلةدنى(
 ةرؤكى ثةرلةمان.ِريَِج سبة

ــا          ــان   ثرســى ياس ــة دادطاك ــاوازة ل ــان   ياســا في ــانى ياســا و دادطاك لةســةرةوة نووســراوة بةشــى ســَييةم زم
ــوردى            ــانى كـ ــة زمـ ــرَين بـ ــان دةردةكـ ــا و بِريارةكـ ــة ياسـ ــردووة كـ ــةرمان كـ ــةم ضارةسـ ــاددةى يةكـ ــة مـ لـ

ــةكان       ــةموو اليةن ــةروةها ه ــات و ه ــى ميجرام ــتدا باس ــاددة هةش ــة م ــانيش ل ــةر   دادطاك ــردووة   لةب ــرى ك ى ت
 مةوة من مةم ماددةية بة زياد دةزامن كة هةر البربَيت   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. عثمانزؤر سوثاس   بةِرَيج مامؤستا مافد 

 :توفيق عثمانبةِرَيج مافد 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةنادوزة ل    ــاددة حــةوت ت ــة م ــن ثَيمواي ــة       م ــة مَيم ــنج ك ــةمادةى ثَي ــةوةى ل ــةر م ــنج   لةب ــاددةى ثَي ــةَل م ةط
ــايةكان زؤر     ــَى   لةبــــةر مــــةوةمان بــــوو كــــة باَلوكردنــــةوةى ياســ ومتــــان دةبــــَى عةرةبيشــــى لةطــــةَل بــ
ــى             ــَيني دةد ــة دةَل ــة مَيم ــتا ك ــرة مَيس ــادا   لَي ــةعناى ن ــةبَى م ــةرةبى ن ــة ع ــة ب ــايي هةي ــتةَلةحاتى ياس موس
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ــة ِرؤذن  ــان لـ ــا و بِريارةكـ ــةوة       ياسـ ــةرةبى باَلودةكرَيتـ ــوردى و عـ ــانى كـ ــة زمـ ــتان بـ ــةرمى كوردسـ ــةى فـ امـ
ــةوَى         ــة عــةرةبى؟ ضــؤن ل ــةوة ب ــاَلوي دةكةي ــرة ضــؤن ب ــة   باشــة لَي دةدــة كوردييةكــة سةرضــاوة و بنةماي
بـــة كـــوردى دةرى دةكـــةى؟ مةطـــةرنا خـــؤ دةبـــَى ِراســـتبكرَيتةوة بكـــرَى بـــة لـــة هـــةرَيمى كوردســـتان بـــة  

ــَيت و  ــوردى دةردةضـ ــانى كـ ــةنادوز      زمـ ــا تـ ــةن دةنـ ــةوهاى لَيبكـ ــَى مـ ــت دةبـ ــة دةكرَيـ ــةرةبى تةرفومـ بةعـ
 دةبَى   زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  مومَيد حةمة على فةرموو.

 بةِرَيج مومَيد حةمة على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

( البـــرا  ثرســـيارةكة مةوةيـــة مايـــا مـــةم ثـــِرؤذة 5مـــاددةى )ســـةرةتا بـــةو ثرســـيارة دةســـت ثَيدةكـــةم كـــة 
 ياساية تةنها بؤ ثةرلةمانى كوردستانة؟  

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 (ال نةبراوة تةعديل كرا.5ماددةى )

 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
  بــــةاَلم رلــــةمان دةرى دةكــــاة ياســــا تــــةنها ثة  تــــةنها ثــــِرؤذة ياســــا و بِريارةكــــان ِراســــتة ثــــِرؤذباشــــة

ــؤ           ــةنها ب ــينةكانادا ت ــة نووس ــةوَى ل ــريَى وادةردةك ــةر ضــاو بط ــَى لةب ــة دةب ــة مةم ــا   بؤي ــار دةردةك ــةتيش بِري حكوم
ــى ياســا و بِريارةكــان لــة ِرؤذنامــةى             ــَى   ســةبارةت بــةو ماددةيــة )دةد ــةمانى كوردســتان مــةم ياســاية دانراب ثةرل

يـــة زيادةيـــة )ِرؤذنامـــةى فـــةرمى هـــةرَيمى كوردســـتان بـــة زمـــانى   فـــةرمى لـــة هـــةرَيمى كوردســـتان( مـــةو )لـــة( 
كـــوردى و عـــةرةبى باَلودةكرَينـــةوة دةدـــة كوردييةكـــة سةرضـــاوةو بنةمايـــة( هةَلبـــةت مـــن لةطةَليـــدام ثَيويســـتة  
ــت          ــةهَيج بكرَي ــانى ياســاييةوة ب ــة ِرووى زم ــوردى ل ــاكو مَيســتا زمــانى ك ــة ت ــةوةى ك ــة ثاســاوى م ــابَى ب ــةوة ن مبَينَيت

ى كــــة بــــة بنــــةما نــــةطريَيت   مــــةم ثِرؤذةيــــة خــــؤى ســــةرةتايةكة بــــؤ بةبنــــةماطرتن و طةشــــةثَيدانى   مــــةوة
زمانةكـــةى مَيمــــة   بؤيـــة لــــةو ِرووةوة ثســـثؤِرةكان دةبــــَى بريبكةنــــةوة مةوانـــةى كــــة لـــة بــــوارى زمانــــةوانى      
ــةمو        ــة هــ ــوردى لــ ــانى كــ ــثاندنى زمــ ــةبَى ضةســ ــثَينني   بــ ــةمان بضةســ ــانى كوردييةكــ ــاوةكو زمــ ــارةزان تــ و شــ

ثَيموايـــــة مَيمـــــة زمانةكـــــةمان تووشـــــى خةلـــــةل دةبَيـــــت    ة بةتايبـــــةتى لـــــة ِرووى ياســـــاييةوة ِرووةكانـــــةو
 بةرنامةيان بؤ طةشةثَيدانى زمانةكة ثَيمواية بة بةرنامةيةكى فدى هةنطاوى نابَى   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  حافى كاروان
 :بةِرَيج كنران جني الدين امحد )حافى كاروان(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( بكرَى بة ية   سوثاس.8   7ثَيي باشة ماددة )
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
باشــــة   ســــوثاس   مَيســــتا ِراى ليذنــــة ثةيوةنديــــدارةكان لةســــةر ِراى مةنــــدامانى ثةرلــــةمان   ليذنــــةى  

 ِرؤشةنبريى كا  زانا فةرموو.
 :بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبدهلل

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ديـــارة مـــةو ماددةيـــة ماددةيـــةكى زؤر زؤر طرنطـــة   ثَيموايـــة يـــان ياســـاكة لـــةناو مـــةو ماددةيةدايـــة كـــة   

ــة زؤرفــار كَيشــةمان لةطــةَل مــةوة هةيــة كــة طرفتَيكمــان لــة ياســا بــؤ دروســت دةبــَى بطةِريَ            ينــةوة مَيم
كامـــة سةرضـــاوة بنةمايـــة   لةبـــةر مـــةوة وةكـــو مـــةوةى كـــا  مومَيـــد باســـى كـــرد نـــاكرَى بـــة بيـــانووى    
مـــةوةى كـــة زمـــانى كـــوردى هـــةذارة مَيمـــة دةســـت بـــةردارى مـــةوة بـــني كـــة دةدـــة كوردييةكـــة بكةينـــة   
سةضـــاوة و بنـــةما بـــؤ ياســـاكامنان لـــة هـــةرَيمى كوردســـتان   بؤيـــة زؤر طرنطـــة مـــةو ماددةيـــة بضةســـثَي   
ــَى          ــاوة بـ ــة سةرضـ ــة كوردييةكـ ــرا دةدـ ــة كـ ــة  كـ ــةر ط توطؤيـ ــةو دوا هـ ــةوةى لةمـ ــؤ مـ ــاكة بـ ــةناو ياسـ لـ
ضـــونكة كؤمـــةاَلنى خـــةَلكى كوردســـتان نةوةيـــةكى نـــوَيي ثَيطةيشـــتووة كـــة زمـــانى تـــر نـــازانَى   ِراســـتى  
ــة       ــاكان لـ ــةماى ياسـ ــاكان   بنـ ــاوةى ياسـ ــَى  سةرضـ ــَى   بجانـ ــا بـ ــارةزاى ياسـ ــة شـ ــة كـ ــةوة هةيـ ــتى بـ ثَيويسـ
كوردســتان لــة كــوَين؟ بؤيــة مــةو ماددةيــة ماددةيــةكى طرنطــة بــة بــِرواى مــن ِرؤحــى مــةم ياســايةية               

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  فرحان فوهر فةرموو.
 :بةِرَيج فرحان فوهر دادر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــوو   بةِراســتى مَيســتا مَيمــة هاتووينــة زمــانى كــوردى بةفــةرمى بكــةين     منــيش هــةمان ِرةمــى كــا  ز  ــا ب ان
ــةبَى سةرضــاوة و بنةمايــة مةســَلةكةية   كةواتــة مَيمــة            ــة هــةرَيمى كوردســتان   مةطــةر مةمــةى تَيــدا ن ل
هيضـــمان بـــة هـــيض نـــةكرد   يـــةعنى نـــاوةِرؤكى ياســـاكة هـــةمووى بةتاَلدةكةيـــةوة لـــةو دوو وشـــةية           

ــةين   يـــ  ــةر اليببـ ــدرَيتَى        مةطـ ــجى بـ ــرَى   هَيـ ــة بكـ ــان تةدوييـ ــة زمـ ــة هاتووينـ ــةوة مَيمـ ــةر مـ ةعنى لةبـ
ــوردى            ــانى ك ــة زم ــة ل ــةوة فط ــةموو ِروويةك ــة ه ــةم ل ــةوة   ه ــة ِرووى مةعنةويي ــةوة ل ــؤ بطةِرَيت ــكؤى ب ش
ــان            ــَينت ي ــَلى ب ــر مةس ــخةيةكى ت ــةر نوس ــةر ه ــداتن مةط ــك ِرووب ــةر خيالفاتَي ــَى ه ــةو سةرضــاوة ب ــَى م دةب

ــاكر   ــت نــ ــةوة بَيــ ــةوةى زؤر زةرورة        مــ ــة مانــ ــاكرَى   بؤيــ ــاكرَينت و نــ ــةفَي نــ ــاية فَيبــ ــةم ياســ َينت مــ
 ثشتطريى ِرايةكةى كا  زانا دةكةم و كا  مومَيديش   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.
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 :بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكى

وَيــــِراى ثشــــتطرييي بــــؤ ِرةمييةكــــة كــــا  فــــةرحان و كــــا  زانــــا مةمــــةوَى ِروونكردنةوةيــــة  لةســــةر   
ــاددةى )     ــةنَيوان مـ ــة لـ ــةنادوز هةيـ ــان تـ ــدامانى ثةرلـــةمان وتيـ ــةِرَيجَيك لةمةنـ ــةند بـ ــة ضـ ( 7مةوةبـــدةم كـ

اســـا يـــاخود تـــا ( يـــاخود مةمـــة ثَيويســت ناكـــا   مةمـــةوَى مــةوة ِروون بكةمـــةوة كـــة دانــانى ي   5مــاددةى ) 
ــت بــة ياســا بــة ضــةند مــةراحيلَيك تَيثــةِر دةبــَى   مــةوةى كــة لــة مــاددةى )      ( 5مــةو كاتــةى ياســاية  دةبَي

ــة      ــاوازة لـــ ــةوة فيـــ ــةى باَلوكردنـــ ــندكردنة   مةرحةلـــ ــادةكردن و ثةســـ ــةى مامـــ ــدةكرَى مةرحةلـــ باســـ
مةرحةلــــــةى مامــــــادةكردن و ثةســــــندكردن   بؤيــــــة لَيــــــرة مــــــةو ماددةيــــــةش ثَيويســــــتة و هــــــيض  

 ( دوو مةرحةلةى فياوازن لة دانانى ياسا   سوثاس.5ةنادوزَيكيشى تَيدانيية لةطةَل ماددةى )ت
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤرسوثاس   بةِرَيج دكتؤر نورى تاَلةبانى فةرموو.
 :بةِرَيج نورى تاَلةبانى /سةرؤكى مةكادمياي كوردى

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(ز لةاليـــةن مـــةم ثةرلةمانـــة ثةســـةندكراوة 1999اددةيـــة لـــة دـــانونَيكى ثَيشـــرت هـــاتووة لـــة ســـاَلى ) مـــةم م

ــامَ        ــةناوى )ودــ ــتان بــ ــةرَيمى كوردســ ــة هــ ــةرمى لــ ــةى فــ ــة ِرؤذنامــ ــةوة لــ ــانونى باَلوكردنــ ــةناوى دــ بــ
ــةرؤكى     ــةتا فــــةرمانى ســ ــك   هــــيض ِرَينماييــــة  هــ ــاتووة هــــيض دانونَيــ ــةدا هــ ــتان( لــــةو دانونــ كوردســ

َيبــــةفَي ناكرَيــــت تــــاكو لــــة ِرؤذنامــــةى رةمســــى ودــــامرى كوردســــتان باَلونةكرَيتــــةوة     هــــةرَيميش ف
(ز كـــارى ثَيـــدةكرَيت   بؤيـــة مـــةمن وامـــةزامن 1999كةواتـــة مـــةوةى مَيـــوة باســـى لَيـــوة مةكـــةن لـــة ســـاَلى )

ــراوة   باســى مــةوة كــرا كــة زمــانى كوردميــان              ــةوة وةكــو دةَلَيــت تةحســيل حاســَلة ثَيشــرتيش باســى ك م
ــة م ــاَلى )    نييـ ــةوة سـ ــؤ مةطَيِرمـ ــةكتان بـ ــوورن نوكتةيـ ــدةن ببـ ــام بـ ــةر ِرَيطـ ــةى  2007ةطـ ــدامانى ليذنـ ( مةنـ

ــةوَى           ــن ل ــوو م ــةت ب ــة ســةرؤكى حكوم ــةو كات ــا  نَيضــريظان م ــؤ الى ك ــووين ضــووين ب ــانط كراب ــانونى ب د
داوام لَيكــرد هــةتا مــةو كاتــة بةداخــةوة مــةَلَيي لــة مةجنومــةنى وةزيــران ثــِرؤذةى دانونــةكان هــةر بــة            
زمــــانى عــــةرةبى مامــــادة دةكــــرا فاروبــــاريش بــــة زمــــانى كــــوردى   مــــن داوام لَيكــــرد ومت تكادةكــــةم  
ــة     ــانى عـــةرةبى و كـــوردى مامادةبكـــةن   وةزيرَيـــك لـ ــِرؤذةى دانونـــةكانتان بـــة هـــةردوو زمـ لةمـــةودوا ثـ
ــؤ           ــةر ت ــى مةط ــةوة وت ــى داي ــةو وةاَلم ــة   م ــان نيي ــانونى كوردمي ــانى د ــة زم ــى مَيم ــتبوو وت ــةو دانيش  الى م

 نايجانى خةَلكى تر هةية بيجانن   سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةى         ــة ِرؤذنامـ ــةوة لـ ــاي باَلوكردنـ ــن ياسـ ــةوة مـ ــتا مـ ــةبانى مَيسـ ــورى تاَلـ ــؤر نـ ــةِرَيج دكتـ ــوثاس   بـ زؤر سـ
ِرةمســـى بـــؤ  رةمسيـــدا لةبـــةر دةســـتي دايـــة مـــاددةى يةكـــةم وةزارةتـــى داد دةرضـــوواندنى ِرؤذنامةيـــةكى 

ــوترَى           ــى دةط ــوردى ثَي ــةرةبى و ك ــانى ع ــةردوو زم ــة ه ــرَى ب ــة مةســتؤ دةط ــراق ل ــتانى عَي ــةرَيمى كوردس ه
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ــةما      ــاوة و بنــ ــادة كــــة دةدــــة كوردييةكــــة بــــة سةرضــ ــرةدا تــــةنها مــــةوة زيــ ــتان(   لَيــ ــامَ كوردســ )ودــ
اوة   ليذنـــةى وةردةطـــريَى   كةواتـــة دةدـــة كوردييةكـــة بـــة بنـــةما وةردةطـــريَى   مـــةلَيرةدا مـــةوة زيـــادكر   

 ياسايي ِرايةكى ترتان هةية؟ فةرموو.
 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 مَيمة ثَيمان باشة وةكو خؤى خبرَيتة دةنطدانةوة   سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة   بةِرَيج دكتؤرة فوان فةرموو.
 مساعيل عجيج: بةِرَيج د. فوان ا

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 منيش هةمان ِرةميي هةية دكتؤر.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة   وةكو خؤى مةخيةينةوة دةنطةوة   بيخوَينةوة بؤمةوةى بيخةينة دةنطةوة.

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
ــاددةى) ــة رِ   7م ــان ل ــا و بِريارةك ــى ياس ــوردى      ( و دةد ــةزمانى ك ــتان ب ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةرمى ل ــةى ف ؤذنام

 و عةرةبى باَلودةكرَينةوة   دةدة كوردييةكة سةرضاوة و بنةماية.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

ــةتى ؟ )  ــَى لةطةَليـ ــة؟ )   49كـ ــةَلى نييـ ــَى لةطـ ــةتى   كـ ــدام لةطةَليـ ــة   4( مةنـ ــة كةواتـ ــةَلى نييـ ــدام لةطـ ( مةنـ
 (.6( كة دةبَيتة ماددة )8  ماددةى )ثةسةندكرا 

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (و8ماددةى)
ــةِرَيوة        ــوردى بـ ــانى كـ ــة زمـ ــةوة بـ ــارى دادطاكانيشـ ــة بِريـ ــةكان بـ ــوَينة دادوةرييـ ــةموو ِرَي و شـ ــةم: هـ يةكـ

 دةضن و دةنووسرَين.
 انَيت ثَيويستة دادطا وةرطَيِرَيكى بؤدابني بكات.دووةم: مةطةر اليةنَيكى داواكار زمانى كوردى نةز

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ســـوثاس   كـــَى دســـةى هةيـــة لةســـةر مـــةم ماددةيـــة بانـــاوى بنووســـني   نودتـــةى نيجامـــى هةيـــة؟ كـــا    

 عمر عينايةت فةرموو.
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 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( لة مَيستاوة.7(مان  البرد كةواتة مةبَى ببَيتة ماددةى )4َيمة ماددةى )ثَيمواية م
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( ضونكة دوومادةمان البردووة.6نا مةبَيتة ماددةى )
 بةِرَيج عمر عينايةت:

ـــ 6يــــةعنى مــــةبَى مــــاددة ) ة لةســــةر ( خبوَينرَيتــــةوة   يــــةعنى دةنــــط لةســــةر ماددةكــــة دةدةيــــن دسـ
 ماددةكةية   رةدةمةكةى ناطؤِرَى؟

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ناوةِرؤكةكـــةى دةخوَينينـــةوة مينجـــا دةنـــط لةســـةر ماددةكـــة دةدةيـــن كـــا  عمـــر   لةبـــةر مـــةوة مَيســـتا  

ــان  6( لَيــــرة كــــة بووةتــــة مــــاددةى ) 8مــــن باسيشــــي كــــرد ومت مــــاددةى )  ( لةبــــةر مــــةوةى دوو مادةمــ
 دووة   بةِرَيج مامؤستا انس فةرموو.حةزفكر

 :بةِرَيج انس دمد شريحم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــو             ــةوة ك ــةوذى م ــن م ــار ب ــة دي ــةت م ــة دادطاي ــارا ل ــة  ف ــةين   طةل ــة ه ــةيا م ــدة  ماريش ــةت هةن حةديق
ــةت          ــتا كوليـ ــا تامَيسـ ــة   هةروةسـ ــةمى عةرةبينـ ــانونى هـ ــةيَى دـ ــادرى مـ ــانونى   مةسـ ــى دـ ــدةرَى مـ مةسـ

ــانونَى ل ــة      دــ ــوردى نةبووينــ ــةى كــ ــة تةرفومــ ــةناهجَيت وان ب عةرةبينــ ــتانَى مــ ــةرَى كوردســ سةرانســ
ــة خانــدنَى   ديســان مةحيكةمةيــةت            ــؤ دــانونَى هــةمى ب عــةرةبى دَين ــةتا ظــَى طــاظَى   مــةناهجَيت خ ه
مـــة لـــة كوردســـتانَى وان لةسةرانســـةرى عريادـــَى هـــةموو يـــةكن يـــةعنى نةفســـى دوةتـــة ميلجامـــى ل          

ــار   ــةن هوســـاية   ذبـــةر        بةســـرا مةطـــةر بِريـ ــةن يجبت   يـــان دهـــؤكيش عةينـ ة  دةركـــات ل دهـــؤكَى تـ
هةنــدَى مةطــةر مــةم وى حــةدَى بدةينــة حاكمــا كــو نــة ميلجامــَي بــت ميختيــارى بــينت ل دادطاهــا وةختــى       
بِريــارة  دةربَيخــَين يــان بنظيســن بــة زمــانى عــةرةبى بــينت يــان كــوردى بــينت وةكــى مَيــك بــينت نــةبيتا      

ــا  ــوردى   ديسـ ــةنها كـ ــةلَيك     تـ ــَى طـ ــريا ن وسـ ــة ل دامـ ــةتى مةحكةمـ ــرَى داى بابـ ــةر طـ ــارا هـ ــة  فـ ن ذ طةلـ
فـــارا طازانـــدة تَيتـــة كـــرن ســـةر ناظَيـــت عةرةبييـــة مرةكـــةب وةختـــَى ب مـــيمال كـــوردى بَيتـــة نظيســـني   
ــينت            ــةب ب ــاوى مورةك ــةر ن ــدالرمحن مةط ــاهلل   عب ــي ب ــة مرتص ــدهلل ي ــامَينينت عوبي ــا ن ــارا فَيط ــة  ف طةل

ــابَى وي  ــاوَى وي و بـ ــة        نـ ــا لـ ــى فَيطـ ــوردى بنظيسـ ــيمالى كـ ــة مـ ــن بـ ــوردى بـ ــة كـ ــةر بـ ــاثريَى وى مةطـ و بـ
ــاوى          ــت ن ــة عــةرةبى ب ــيمال ب ــةويش م ــابنت   مةطــةر م ــت هــةتا فَيط ــةرة  ب ــى دةفت ــت دةب ن وســى وى ناب
ــينت           ــجامن ثــرت دَييــة عةمــةلي ب ــارى كةســةكة بــينت واب ــة ميختي ــت ب ــة عــةرةبى ب ــة ب عــةرةبى ميماليةك

 زؤر سوثاس.
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 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. 
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  تةحسني دؤَلةمةِرى فةرموو.

 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد )حتسني دؤَلةمةِرى(
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

ــة         ــرَى   كةوات ــةِرَيوة ناضــَى دادةن ــو شــوَين ب ــتنة   ِرَي ــةوانى و داِرش ــة ِرووى زمان ــةنها ل ــن ت ــةى م تَيبينيةك
هـــةموو ِرَى و شـــوَينة دادوةرييـــةكان بـــة بِريـــارى دادطاكانيشـــةوة بـــة زمـــانى كـــوردى دادةنـــرَين و   دةبـــَى

 دةنووسرَين نة  بة ِرَيوةدةضن   سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس   بةِرَيج كا  عمر عينايةت فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 ن:بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما

مـــــن ثَيموايـــــة وشـــــةى هـــــةموو )ِرَي و شـــــوَينةكة( البربَيـــــت بنووســـــرَى )ســـــةرةدةرى و ِرَيكـــــارة         
دادوةرييـــــةكان(   )ســـــةرةدةرى( يـــــةعنى )موعامـــــةالت( وشـــــةيةكة ثَيموايـــــة لـــــة زاراوةى كرمـــــاجنى  
ســةروو هــاتووة وشــةيةكى زؤر فوانــة لــة بــرى موعامــةالت دَيــت   مةطــةر بكــرَى ســوودى لَيــوةربطرن            

 دةكةم. سوثاستان
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  ِرابوون مرروف فةرموو.
 :بةِرَيج ِرابوون توفيق مرروف
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 من دسةم نيية زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس   كا  مومَيد حةمة على فةرموو.

  :بةِرَيج مومَيد حةمة على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مـــن تـــةنها مةوةنـــدة لةطـــةَل مـــةوةم كـــة ماددةكـــة وة  خـــؤى مبَينَيتـــةوة   تـــةواوى ثِرؤذةكـــة دةتـــوامن    
بَلــــيي مةمــــة بةشــــَيك لــــة بةرفةســــتة بــــوون و فَيبــــةفَيكردنى تــــةواوى ثِرؤذةكةيــــة بؤيــــة نــــاكرَى  

 اَل.طؤِرانكارى يان زمانَيكى ترى خبرَيتة ث
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ِراى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر ِراى مةندامانى ثةرلةمان   كا  فرحان فةرموو.
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 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انةوانييـــةوة )ِرَي و  مَيمـــة لةطـــةَل مـــةوة دايـــن وةكـــو خـــؤى مبَينَيتـــةوة   مةطـــةر تـــةنها لـــة ِرووى زم         
 شوَين( بكرَيتة )ِرَيكار( مةطةر نا وةكو خؤى مبَينَيتةوة لةطةَل مةوة داين   زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر ســـوثاس   ِراى هــــةمووتان وايـــة؟ بؤيــــة مةطــــةر ســـياغةيةكتان هةيــــة بيخوَيننـــةوة تــــا بيخةينــــة     

 ةو خوَيندنى بااَل كةسيان لَيرة نني   فةرموو بيخوَيننةوة.دةنطةوة   ليذنةى ثةروةرد
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( و8ماددةى)
يةكــةم: هــةموو ِرَيكــارة دادوةرييــةكان بــة بِريــارى دادطاكانيشــةوة   بــةزمانى كــوردى بــةِرَيوة دةضــن و           

 دةنووسرَين.
 كار زمانى كوردى نةزانَيت ثَيويستة دادطا وةرطَيرَيكى بؤ دابني بكات.دووةم: مةطةر اليةنَيكى داوا

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــةوة   )         ــت بةرزكاتـ ــا دةسـ ــةوة؟ بـ ــَيوةية خوَيندرايـ ــةو شـ ــة بـ ــة كـ ــةو ماددةيـ ــةَل مـ ــَى لةطـ ــدام 55كـ ( مةنـ

ــة       ــةبَى كةوات ــةَلى ن ــة لةط ــةس نيي ــةَلى نيية؟ك ــَى لةط ــةتى   ك ــاددةى ) لةطةَلي ــةندكرا   م ــة  9ثةس ــة بؤت ( ك
 (.7ماددةى )

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةشى ضوارةم : زمانى دام و دةزطاكانى حكومةت و دامةزراوةكانى ديكة.
ــاددةى) ــتوورى و    9مـ ــةزراوة دةسـ ــةرفةم دامـ ــةرمى سـ ــينى فـ ــاوتن و نووسـ ــانى ماخـ ــوردى زمـ ــانى كـ (و زمـ

 ى هةرَيمى كوردستانة.فةرمانطةكان
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسةيةكى هةية لةسةر مةم ماددةية؟ بةِرَيج دكتؤر فرسةت صؤفى فةرموو.
 :بةِرَيج د. فرسةت صؤفى على

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــاددةى )   ــةم مـ ــنيار دةكـ ــؤى       9ثَيشـ ــو خـ ــةم وةكـ ــةى يةكـ ــة   بِرطـ ــة دوو بِرطـ ــة  ( بكرَيتـ ــةى دووةم كـ بِرطـ

ــةكانى          ــة فةرميي ــاى زمان ــة ياس ــةم ل ــةكراوة   ه ــايةش باســى لَين ــةو ياس ــؤى م ــة ك ــة و ل ــة زؤر طرنط ثَيمواي
ــانى         ــةين   زمـ ــبيتى بكـ ــرة تةسـ ــة لَيـ ــةش طرنطـ ــاتووة مَيمـ ــراديش هـ ــتوورى عَيـ ــة دةسـ ــةم لـ ــراق   هـ عَيـ

   سوثاس. كوردى لةسةر دراو و ثةساثؤرت و ثوول شان يةشانى زمانى عةرةبى دةنووسرَيت
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة سوثاس   بةِرَيج كا  ِرابوون مرروف فةرموو.

 :بةِرَيج ِرابوون توفيق مرروف
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــدا            ــة بنةِرةت ــاكة ل ــةن ياس ــدة   تةبر ــةو بةن ــةتيش ل ــةو بةتايب ــةر ياساكةش ــام لةس ــة ع ــةرجنةكةم ب ــن س م
ــنت و ث  ــؤ ثَيشخسـ ــةعنى      بـ ــدا يـ ــتنةوةى بةندةكانـ ــة داِرشـ ــوادارم لـ ــةاَلم هيـ ــة   بـ ــانى كوردييـ ــتنى زمـ اراسـ

دؤخَيـــك نــــةخولقَينى كـــة تةعةســــوب بضــــَيتة نـــاو بةنــــدةكانى ياســــاكةوة   مـــن بؤخــــؤم كابرايــــةكي     
ــةو          ــةى مـ ــة زؤربـ ــوةرطرتن لـ ــةَلك لَيـ ــؤ كـ ــة بـ ــةكى باشـ ــَي تةفروبةيـ ــةوريثيي ثـ ــةى مـ ــةعنى تةفروبـ يـ

 َيرة دةيكةين بة ياسا لة بةريتانيا نةماوة   زؤر سوثاس.شتانةى كة مَيستا  مَيمة ل
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  دمد سردالدين فةرموو.
 :بةِرَيج دمد سردالدين انور
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ين فـةرمي سـةرفةم دامةزراوةكانـة     لةو ماددةية وشةية  هةية يةعين زيادة زمـاني كـوردي زمـاني نووسـي    
ماوها بَينت  مةطةر بلـَيني زمـاني ماخـاوتن و نووسـيين فةرمييـة  يـةعين  موةزةفـة  و مـوديرة  نـابَي بـة           
توركماني دسة بكةن  يان دةدةغة دةكرَيتنت  ضونكة نووسراوة زماني ماخافنت و نووسـيين فـةرمي  يـةعين    

وي ديكـة بـة زمـاني خـؤي دسـة بكـات بةراسـيت  دةبـَي بـةس بـة           بةرةمسي نابَي كلدو ماشوورية  لةطةَل مة
 كوردي دسة بكات. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ماخافتين فةرمي  نة  هةموو ماخاوتنَيك.

 دمد سردالدين انور:بةِرَيج 
ةلــَين نــابَي بــة ماخــاوتين فــةرمي  يــةعين ميجــازة وةرطــرتن  بــؤ منوونــة يــان موديرَيــك لةطــةل موديرَيــك د

توركماني دسةي بكةي  مةوة بة رةمسي ياساكراوة دةلَي ميال دةبَي بة كوردي دسة بكرَينت  يةعين نووسـيين  
نووسراوةكان دةكرَي مةسةلةن  مَيمةش ثشتطريي مةوة دةكةين زماني كوردي زماني نووسيين فةرمي بينت  

شـةفةهي دةبـينت لةبـةر مـةوة مةبةسـتي مـةوة       بةس مةو ماخاوتنة بة شَيوةي دسة كردن دةكرَيـت  يـةعين   
 بوو  سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 كا  حتسني فةرموو.
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 :بةرَيج حتسني امساعيل امحد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لـة  منيش ثَيي باشة برطةية  زياد بكرَيـت  بـةو شـَيوةية لـةو شـوَينانةي زؤربـةي هـةرة زؤري دانيشـتواني         
 يةكَيك لة ثَيكهاتةكاني ترة  لة ثاَل زماني كوردي زماني خؤيان بةكاربَينن سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  عمر فةرموو.
 بةرَيج عمر عينايةت حةمة:
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان 

رةيـة وةكـو شـارةزايي زؤريشـمان     من سةرةتا مةمةوَي سةرجنَي بدةم لةم وشةي ماددة فـةنابي مـوديريش ليَ  
هةية د. ظاال خان د. فرسةت يةعين ماددة  بؤ نةكةينة بةند يةعين ماددة بةند لةسةر بابةتةكـةش زمـاني   
كــوردي زمــاني ماخــاوتن و نووســيين فةرمييةكــة البــدرَي و ثشــتطريي دســةكةي د. فرســةتيش دةكــةم كــة     

 برطةيةكي بؤ زياد بكرَي  َلةطةل رَيجم .
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.

 كا  سروود فةرموو.
 بةرَيج سروود سليي ميت:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وشةي ماخاوتن ميبتيهـادي  زؤري تَيدايـة مي تيمالـة كَيشـة و مةسـةلة بؤمـان دروسـت بكـاتن بةراسـيت  بـة           
 ثشتطريي دسةكاني كا  دمد دةكةم  كة البدرَي  سوثاس.

 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 كا  ظةمان فةرموو.
 بةرَيج ظةمان فيصل سليي :
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .

بَيجطة لة مومةسةساتي رةمسي هةندَيك دةزطاي عورفيشمان هةية  وةكو مةحجاب و مونةزةماتي كؤمةَلطةي 
ي باشـة  مةطـةر برطةيـة  زيـاد     مةدةني  مةوانةش كؤمةَلَيك تةعليمات و مةنشورات و مةوانة دةردةكةن ثـيَ 

ــةدةني          ــةي م ــةزةماتي كؤمةَلط ــةَل مون ــتان لةط ــييةكاني كوردس ــة سياس ــةحجاب و كؤمةَل ــةعين م ــرَينت ي بك
 مةوانةش مةو مةنشوراتة  مةو شتانة دةردةكةن بة زماني كوردي بَينت سوثاس . 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  حسن فةرموو.
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 ن صاحل دمد:بةرَيج حس
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دسةكامن زؤربـةيان كـران  تـةنها يـة  شـت هـةرَيمي كوردسـتان مـادام لـة مـاددةي يةكةمـدا ثَيناسـة كـراوة               
 هةربَلَيي فةرمانطةكاني هةرَيي نازامن بؤ هةرَيمي كوردستان هَيندة دووبارة دةبَيتةوة؟ بةَلَي  سوثاس. 

 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سة

 كا  علي فةرموو.
 بةرَيج علي علي هالؤ:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
مــةز ثَيشــنيار دكــةم كــو ل ظَيــرَى بنظَيســن زمــانَى كــوردى زمــانَى فةرمييــة ل هــةرَيما كوردســتانَى يــان ذى    

ارَيت دى ذى باشوورَى كوردستانَى  مَيدى ثَيويست ناكةت مةظ دامةزراوة ل فةرمانطا  ضـونكى هنـدة  ثَيشـني   
هاتن ثَيش مةحجابَيت كومةَلطةهَيت مةدةنينـة طةَلـة  دام و دةزطاهَيـت دينـة  ظَيجـا مةطـةر زمـانَى فـةرمى         

 بينت ل هةرَيمَى مَيدى ثَيويست ب ض تةعريحم و ض مةوَين تايبةت ناكةت  سوثاس 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راي مةنداماني ثةرلةمان . راي لَيذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  د.نوري تالةباني فةرموو.
 بةرَيج د.نوري تالةباني /سةرؤكي  مةكادميياي كوردي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دين منيش لةطةل مـةو بـؤ ضـوونةم ماخـاوتن  وشـةي ماخـافنت البـربَي  بـةَلكو لـة هـةرَيمي كوردسـتان ضـةن            

نةتةوةي ديكة هةية  ثَيويست ناكا كةوا مَيمةش مةبَي زؤر زؤر كراوة بني  بؤ مةو بابةتانـة وشـةي ماخـافنت    
 ثَيويستة البربَيت بة بؤ ضووني من سوثاس.   

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نودتةي نيجامي هةية؟ حافي فةرموو .
 ن (:بةرَيج كنران جني الدين )حافي كاروا

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
لةسةر دسةي د. فرسةت  مةو بةندة زياد بكرَي  مةو برطـة زيـاد بكـرَي  لـة دةسـتووري عرياديـدا هةروايـة         

 يةعين هاتووة  بةَلام مَيمة نة دراو دةرمةكةين .
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةمة نودتةي نيجامي نيية.
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 الدين )حافي كاروان (: بةرَيج كنران جني
ببوورة  مةَلَيي نةوة  موخالةفةي دةستوور بَي  يةعين  مَيمة مةوة لَيرة دةربكةين  نة دراو دةر مةكةين  نة 
 ثاسثؤرت دةر مةكةين  مَيمة ضَون مةتوانني فةرمان لَيرة دةركةين؟ كة شتةكة لة دةست مَيمة نيية سوثاس.

 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ث
 خاتوو د.ظاَلا فةرموو .
 :بةرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان بؤ مةو ثَيشـنيارانةي  كـة كـران مَيمـةش لَيذنـة هاوبةشـةكان هـةَلطرتين ماخـاوتن         
ةيوةنـدي بـةو ثَيشـنيارة    ثةسةند دةكةين  وةكو مةوةي بةرَيج د. نوريش ميشارةتي ثَيدا  بةَلام مـةوةي كـة ث  

بــوو زمــاني كــوردي شانبةشــاني زمــاني عــةرةبي لةســةر ثاســةثؤرت و ثــوول و دراو بنووســرَيت  مــةوةيان      
دةستووري عرياديش ميشارةتي ثَيـداوة لةهـةمان كاتيشـدا ياسـاية  كـة تايبةتـة بـة لوغـاتي  رةمسـي ذمـارة           

مةوة كردؤتةوة ثَيي واية مةوة كارانـةش لـة   (ة كة دةرضووة مةويشيان هةرتةمكيدي لةسةر 2014(ي سالي )7)
 ميختساسي حكومةتي ميت اديداية و لةوَي نةسي لةسةر كراوة  بؤية ثَيويست ناكا لَيرة ماماذةي ثَي بكةين. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
ارة مـاوة  بـةَلَي نودتةيـةكي    وا بجامن لَيرة كراوة  مَيستا لةسةر فواز بة زماني كورديش نووسراوة  لةسـةر ثـ  

 كا  ظةمان فةرموو. نيجامي هةية.
 بةرَيج ظةمان فيصل ابراهيي :

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
( برطـةي دوو  4ديارة مةو سةنةدي دانوني مَيمة دةسـتووري هةميشـةيي عريادـة  مةطـةر تةماشـاي مـاددةي )      

 مـةو شـتانةي ياسـاي زمـان بـة خؤيانـةوة دةطـرن        (  يـةعين طبما بكةين خالي )ب(  ضي دةَليَََنت )التكلي واملخا
و  طبما دةبَي مةمانةي تَيدا بَي  يةعين ضةند فةدةرةيةكي داناوة )ا تا ه(ي هي دووةمي داناوة )التكلي واملخا

 التربري(  يةعين ماخاوتن  دةبَي لةناودابَي  سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  فةرحان فةرموو.َيت مةوةي تؤ طةيشت  واية سوثاس  د. شَيركؤ ثَيي واب
 بةرَيج فرحان فوهر دادر:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دسةكامنان د. ظاَلا كردي  هةمووي هةردووكمان هاوبةش بووين لةوة رميمان ية  بوو  زؤر سوثاس . 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ني باَلا  هيض رايةكتان هةية؟ليذنةي ثةروةردةو خوَيند
 د. فوان امساعيل:بةِرَيج 
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 بةس رةمي د. ظاالية سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 كا  عمر فةرموو.
 بةرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .

مـةوة نييـة لَيطـةرَيي موزةفَيـك      مببوورة تةنها من دةلَيي ماخاوتن مةبةسيت كؤبوونةوةي رةمسية مةبةسـتي 
لَيرة دسة بكا. وة لة دةستووري عرياديشدا هـاتووة  ثشـتطريي دسـةكاني كـا  ظـةمان مةكـةم بةراسـيت مـةبَي         

 ماخاوتنةكة مبَييَن. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 راي خؤت وت كا  دمد.
 بةِرَيج دمد سردالدين:

 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ي  لـة وَينـدةر ماخـاوتن بـةوةي     الممرراء( لة دةستوري عريادي هاتية  ماخاوتن لة) جملس النـواب( و )جملـس    

دةبينت تةماشـاي ماددةكـةي بـة فـواني خبينتـةوة تـا مـةخري  ضـونكة لَيـرة مةوةكـة تـةوزيح نةكرايـة هـةر              
تن لـة دامريةكـةي  مـةو    مةوةندةية لةوانةية يةكَيك نـةفات ثةرسـت بـينت يـان حـةز بكـا فتنـة دروسـت بكـا         

نودتةية ميستكالل دةكا  مةمة لةبةر مةوةي مَيستا مونادةشةي ياسـا ناكـا لـة داهـاتووي هـةرَيمي كوردسـتان       
 مونادةشةي  مةو ياساية دةكةين  سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

يما كمللما الءمماجم و لما الممرراء واوماكم و       المنكلم واملااطبما و النبمب  يف اتماالت الرمس    ماددةي ضوار )
كـا  رابـوون   تـةنها جملـس نـواب و حوكمـةت نييـة        زؤر فراوانـة بـةس  املؤمترات الرمسيا بَاي ممن اللغمن (   

 فةرموو.
 بةرَيج رابوون توفيق مرروف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نودتـةي نيجامـي ثَيشـَيَل كردنـي      داواي لَيبووردن مةكةم  مةطةر سةرجنةكةم نودتـةي نيجامـي بـةو مـةعناي    

نةتةوةو ثَيكهاتةكان لة دةستووري عريادي و وثَيضةوانةي ياساكاني كوردستان بَي و  مةو بنةمانـةي كـة    مايف
خةريكني كوردستاني لةسةر دادةمـةزرَينني  بـةَلام كـَي دبـوول دةكـا ذنـي خـامنَيكي عـةنكاوة يـان خـامنَيكي           

َي رَيي ثَي نةدةي بة توركماني يان بة مةسـي ي يـان بـة زمانةكـةي خـؤي      هةولَيري بَيتة دادطا كوردي نةزان
 دسةي بكا  مَيمةش لةطةَل مةوةين  سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
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 خاتوو تةالر فةرموو.
 دمد: لطيفبةرَيج تةالر 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
جراوة  لَيرةيـة نـابَي ثَيضـةوانةي دةسـتووري عَيـراق هةميشـةي       لة ماددةكـاني ثَيشـوو مافـةكاني مـةوان ثـاريَ     

عَيــراق بــَي دووَ بَلــَيني دســةو ط توطــؤ كردنــة لةســةر كؤبوونــةوةكان  منــيش ثشــتطريي كــا  عمــر دةكــةم   
بةراسيت مةبَي وشةي ماخافتنةكة مبَييَن لةو ماددةية  ضونكة ماماذةش ثـَي مـةكرَي دامـةزراوة دةسـتووري و     

 هةرَيمي كوردستان  سوثاس.  فةرمانطةكانى
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  زانا فةرموو.
 بةرَيج زانا عبدالرمحن عبداللة:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
راسيت من رام مةوة بوو كة ماخاوتن البربَي  بةَلام ية  شت بري مةخةمةوة مةسـةلةي مـايف نةتـةوةكاني تـر     

ان طرنطة  بةَلام بريتان نةضَي لةناو زانكؤكان بةشَيكي زؤري مناَلةكاني مَيمة بة عةرةبي لة هةرَيمي كوردست
كة تَييناطةن  بؤية مايف مندالةكامنان بةر ضاو بَي  كاتَيك باسي ماخاوتن مةكـةين   دةرسةكانيان ثَي دةطوتري

انيش حـةدي خؤيانـة كـة بـة     باسي تةعليي دةكةين  دةبَي ماطامان لةوة بَي نةوةكان وة طةجنـةكاني كوردسـت  
 كوردي دسةيان لةطةل بكرَي وانةيان ثَي بطوترَي سوثاس . 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةخيةينة دةنطةوة ثَيي وابَيت رؤشن بوويةوة هةردووال مةوانةي بؤ ضوونيان واية ماخاوتن البربَي بؤ ضوونةكةي 

نةشي كة داواكارن  كة ماخاوتن مبَينَيتةوة بؤضوونةكانيان روون كردةوة بؤية خؤيان  بة باشي روون كردةوة  مةوا
دةخيةينة دةنطةوة ثَيش مةوةي كة كؤي ماددةكة خبةينة دةنطةوة  كَي لةطةَل مةوةية  كة وشةي ماخاوتن لة ماددةي 

س لةطةَلي نية كةواتة ( كة33( كةس لةطةَليةتي كَي لةطةلي نيية؟ )22حةوت البربَي؟ كَي لةطةليةتي؟ بةَلَي )
 ثةسةند نةكرا ميستا كؤي ماددةكة بيخوَيننةوة بؤ مةوةي بيخةينة دةنطةوة. 

 د. ظاال فريد ابراهيي:بةِرَيج 
ماددةي نؤ زماني كوردي زماني ماخاوتن و نووسيين فةرمي سةرفةم دامةزراوة دةستووري و فةرمانطةكاني 

 هةرَيمي كوردستانة . 
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص

( كةس لةطةلي نييـة   12( كةس لةطةَليةتي. كَي لةطةَلي نيية؟ )44كَي لةطةَليايةتي با دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
 كةواتة ثةسةند كرا.

 
 

 د. ظاال فريد ابراهيي:بةِرَيج 
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اَل و ( زماني نووسني و ثةيوةندي نَيوان حكومةتي هةرَيمي كوردستان و حكومةتي فيدر10ماددةي )
هةرَيمةكاني تري عرياددا   زماني كوردي و زماني عةرةبيية  بؤ ثةيوةندي لةطةَل دامةزراوة بيانييةكان 

 دةكرَيت زماني كوردي و زماني اليةنَيكي تر بةكاربَيت .
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 ية؟د. سراج نودتةي نيجاميت هة كَي دسةي هةية لةسةر مةم ماددةية؟

 بةرَيج د. سراج شَيخ امحد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةراسيت لةو ماددةيةي تازة كة ثَيشرت دةنطمان لةسةر دا فةنابت دةبواية زياتر هةَلوةسةتةت لةسةر كردبا 
 ط توطؤي لةسةر كرابا بة شَيوازة  دابرَيذرابا  مةوةي كا  دمد باسي كرد فيرلةن واية بة شَيوازة  باس كرا با.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

مةو ماددةية دةنطي لةسةر درا مونادةشة ناكرَيتةوة بةرَيج د. سراج هةموو  مةوانةي كة ناويان نووسيبوو دسةيان 
كرد دواتر زياد لةوةش  مةوانةشي كة ناويان نةنووسي بوو بؤ روونكردنةوة زياتر دسةيان لةسةري كرد بؤية 

نكردنةوةي زياتر لةسةري بدةم  مةو روونكردنةوةيةش كةثَيشرتي يان لَيرةية مةبةسيت ماخاوتين دةمةوَي روو
رةمسي نيية مةبةسيت ماخاوتين رةمسية  هةموو ماخاوتن و دسة كردن و نووسراوَيكي رةمسية  بؤية مَيستا دَيينة 

 كا  صاحل فةرموو.(  8( كة بؤتة ماددةي )10سةر ط توطؤ كردن لةسةر  مةو ماددةية ماددةي )
 بةرَيج صاحل فقي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
 حكومةتي فيدراَل و ثارَيجطاكاني تري بؤ زياد بكرَي سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان 

 كا  ظةمان فةرموو.
 بةرَيج ظةمان فيصل سليي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كؤتايي فةدةرةكة  ثةيوةندي لةطةَل دامةزراوة بيانييةكان دةكرَي   ية  تَيبيين زؤر بضووكي هةية  لة
 يةعين مةو مةفالي هَيشتيية  مةفروزة وافب با   يةعين )جيب( نة  )جيوز( نازامن  مةو ضؤنة؟ سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

ةموو ماددةكان راستة  لة هةر شوَينة  ية  تَيبيين كة لة ماددةي ثَيشووشدا وترا و ثَيي وابَي بؤ ه
هةرَيمي كوردستان هاتبوو  بكرَيتة هةرَيي  ضونكة لة سةرةتاوة ثَيناسة كراوة كا  حسن مةطةر دسةكةت 

 كا  سروود فةرموو. لةسةر مةوةية
 
 

 بةرَيج سروود سليي ميت:
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 وثاس.( دةمج بكرَيت  زؤر س9-8ثَيشنيار دةكةم ماددةي )

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كا  حسن فةرموو.
 بةرَيج حسن صاحل دمد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وة َلَلا من هةر ثَيشنيارم لةسةر مةوةية نووسراوة زماني اليةنَيكي تر بةكاربَيت  اليةنَيكي تر من ثَيي واية 
 امبةرتة نة  َلايةنَيكي تر  هةر لةسةر وشةكةية  سوثاس .بيكةية اليةنةكةي تر  مةواليةنةي كة لة بةر

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 راي ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر راي مةنداماني ثةرلةمان.
 بةِرَيج د. ظاال فريد ابراهيي: 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .

بوون لة كاتي دارشتنةوةي  كـة دةيدةينـة دةنطـدان  بـؤ      مةو ثَيشنيارانةي كة كران زياتر ثَيشنياري لوغةوي
 كؤتايي دايدةرَيذينةوة و رَيكي دةخةينةوة.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان 

 كا  عمر فةرموو. زؤر باشة كا  عمري عينايةتيش ثيي وابَيت دسةي هةية.
 بةرَيج عمر عينايةت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
رز كردبوويةوة ثَيي وابَيت كا  فخرالدين ماطاي لَينةبوو زماني كوردي و زمانَيكي دي  يةعين من دةستي بة

 ترةكة َلابربَي بكرَيتة دي.
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان 

 هةرز مانَيكي تر 
 بةرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ة .يةعين هةر سةرجنةكةم لةسةر دي كةي
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  فرحان فةرموو.
 
 

 :دادربةرَيج فرحان فوهر 
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 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
تَيبينيةكةي كا  ظةمان فوانة راستة دةكرَي دةبَي يان ثَيويستة و لةطةَل َلايةنةكةي تر  و نة  اليةنةكي تر رةنطـة  

َيكي تِر بينت َلايةنةكةي تر نة  َلايةنةكي تر واي لَيبكـرَي وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة     َلَيرة رةنطة هةَلةي تابيرة يان شت
 مةوي تر زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 خاتوو فوان فةرموو.نوري هيض سةرجنَيكت هةية فةنابت  بةرَيج د. 

 د. فوان امساعيل عجيج: بةرَيج
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــري دووةم ثةيوةنــدي لةطــةَل دامــةزراوة بيانييــةكان دةكــرَي بيل يرــل منــيش لةطــةَل رةمــي كــا       مــةوة دَي
 ظةمانيمة بكرَيتة ثَيويستة زماني كوردي بي  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو د. رَيواز فةرموو.
 بةرَيج د. رَيواز فامق حسني:
 . بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

دسة زؤر لةسةر زماني اليةنَيكي تر يان اليةنةكةي تر مةكرَي  بة تةسةوري من ميختياري بَي بؤ حكومـةت  ضـونكة   
بؤ منوونة رةنطة لةو كاتة مينطليـجي بـةكار بـَييَن  لـة كاتَيكـا كـة تـةعامول  لةطـةَل وَلاتَيـك مـةكا  رةنطـة زمانةكـةي             

ةي تر رةنطة دورس بَي  لةبةرمةوةي كة مةَلَي اليةنةكي تـر رةنطـة   دورس بَي  يةعين زماني فيرلي و رةمسي اليةنةك
حكومةتي مينطليجي يان فةرةنسي بـةكاري بـَييَن  بـةَلام تـؤ مةسـةلةن لةطـةَل بةنطالديشـا تـةعامول دةكـةي  لةطـةَل           

 بكا . هيندؤراسا  تةعامول دةكةي  رةنطة تؤزَي طران بَي  يةعين اليةنةكةي تر  بة تةحديد ميشكاليةت دروست
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةي مةطةر بلَيني  بؤ ثةيوةندي لةطةَل دامةزراوة بيانييةكان  دةبَيـت زمـاني كـوردي و هـةر زمـانَيكي تـري       
ثَيويست بةكاربَيت  ثَيويستة يان بَلَيني بؤ مةوةي ثَيويستة دوو فار دووبارة نةبَيتةوة زماني كوردي و هةر 

 ؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.ي تري ثَيويست بةكاربَيت دةبَيت  تكاية بيخوَيننةوة بزمانَيك
   :بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي

( زماني نووسـني و ثةيوةنـدي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و حكومـةتي فيـدراَل و هةرَيمـةكاني تـري          10ماددةي )
دامةزراوة بيانييةكان دةبَيـت زمـاني كـوردي  و هـةر زمـانَيكي       عرياق زماني كوردي و عةرةبية  بؤ ثةيوةندي لةطةَل

 تري ثَيويست بةكاربَيت . 
 
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
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( كةس لةطةَليةتي . كَي لةطةَل نيية؟ كةس نيية لةطةَلي نـةبَي  كةواتـة ثةسـةند كـرا      50كَي لةطةَليايةتي؟ )
( مةطةِرَيينةوة بؤ تةواو كردني ط توطؤي مةم ثرؤذة ياسـاية  4ةطرين كاتذمَير )بةرَيجان مَيستا ثشووية  ةرم

 سوثاس. 

 

 

 دانيشتين دووةم
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

دانيشتنةكةمان بة ناوى طةَلى كوردستانةوة دةست ثَى مةكةينةوة  بةردةوامني ط تطو كردن لة سـةر ثـرؤذة   
( لة ثـةيِرةوى نـاوخؤى   75( و )74( و )72ان لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ماددةكانى )ياساى زمانة فةرميةك

( نـؤ لـة ثـرؤذة    9( ى هةموار كراو  لة مادةى يازدةيني كة مةبَيتة مادةى )1992ثةرلةمان ذمارةى ية  ساَلى )
 ردنةوة. ياساكة  فةرموون ليذنةى ياسايى تكاية مادةكة خبوَينةوة بؤ مةوةى بيخةينة ط توطؤ ك

 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( يانجدة : رَيكةوتنةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة طةَل اليةنة دةرةكييةكاندا ثَيويستة بة 11مادةي  )
 زمانى كوردى و زمانى اليةنةكةى تر بَيت. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ة سةر مةم مادةية؟ بةرَيج كا  ظةمان فيصل فةرموو. كَى دسة هةية ل
 بةرَيج ظةمان فيصل : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
واهلل مةو تَيبينى يانةمان هةية لة سةر مةو مادةية بةس لة طـةَل مـةو فةدةرةيـة رَيكةوتنـةكانى حكومـةتى      

شـان بكـرَين بـة مونـةزةمات و دوةل     هةرَيمى كوردستان لة طةَل اليةنة دةرةكييةكان  مةو اليةنانة دةسـت ني 
 موخرا  يةعنى نةبَينت هةر مةو اليةنانة روون نني  زؤر سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  حتسني دوَلةمةِرى فةرموو. 

 بةرَيج حتسني امساعيل : 
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيج 

ــان كـــراوة لـــة   رَيكةوتنـــةكان  ديـــارة رَيكةوتنـــةكان بـــة نووســـينة  كةواتـــة رَيكةوتنـــة   ضـــونكة باســـى زمـ
 نووسراوييةكانى حكومةتى هةرَيي لة كؤتاييشدا لة فياتى اليةنةكى تر ببَيت بة اليةنى بةرامبةر  سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  بةرَيج دكتؤر ثةرى صاحل فةرموو. 

 ثةرى صاحل :  بةرَيج د.
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
ــة زؤرى        ــةوة ثَيويســتة ب ــدا م ــة دةرةكييةكان ــةَل اليةن ــة ط ــةكانى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان ل رَيكةوتن
دةخيةينة ثةرةطرافى بةشى دووةم  ثَيويستة لة سةرةتا بَيـت  ثَيويسـتة رَيكةوتنـةكانى حكومـةتى هـةرَيمى      

كاندا بة زمانى كوردى و زمانى اليةنةكةى دى يان وة  برادةران باسـيان  كوردستان لة طةَل اليةنة دةرةكيية
كرد اليةنى بةرامبةر بَيت  مةو ترة روون كرايةتةوة لة ياسا و رَيساكانى زمانى كوردى  تر ثلـةى بـةراوردة    
ار يةعنى لو فةرق  فوانرت  طضكةتر مةو دى ية راسترتة  بـة زؤريـش لَيـرة مـةو لـة نووسـينةكان تـرى بـة كـ         

 دَينن تكاية مةطةر تَيبينى بكةن  سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 سوثاس  بةرَيج حافى كاروان فةرموو. 
 بةرَيج كنران جني الدين )حافى كاروان( : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
زمانى اليةنةكانى تر بـَى  مـَى   مةوةى خةتى مةخريى لة طةَل دامةزراوة بيانييةكان دةكرَيت زمانى كوردى و 

باشة مةطةر لة طةَل كوردى عةرةبيةكةشى بؤ ميجافة بكرَى  ضونكة هةندَى عقودةكةى تؤ لة طـةَل شـةريكة   
مةفنةبييةكة بة كوردى و مينطليجى بـة تـةنيا  فـا حكومـةتى عَيرادـى مةيـةوَى مةطـةر بـة عـةرةبيش بـَى           

( دة هـةر يـة  مةطرَيتـةوة     10( يـانجدةش لـة طـةَل )   11ةى )عقودةكان  لةوة مةضَى باش بَى  بةس هةمان مـاد 
 وابجامن بيكةن بة ية  لةوةضَى باشرت و ماسانرت بَيت  زؤر سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةَ   زؤر سوثاس  كا  صاحل فقَى فةرموو. 

 بةرَيج صاحل فقَى : 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةيوةندييــة رةمسييةكانيشــى بــؤ ميجافــة بكــرَى باشــرتة  ثةيوةندييــة رةمسييــةكان و لــة بــِرى    رَيكــةوتن و ث
 اليةنةكى ترى هةر زمانَيكى تر بَيت  زؤر سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ؤرة ظاَلا. زؤر سوثاس  راى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة سةر راى مةندامانى ثةرلةمان  بةَلَى فةرموو دكت

 : بةرَيج د. ظاَلا فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

زؤرى تَيبينيةكان  تَيبينى لوغةوى بوون  اليةنى بةرامبةر ثةسةندة لة سياغة كردنةوةى   دايدةرَيذينةوة  
و مةوةى كة دكتؤرة ثـةرى ميشـارةتى ثَيـدا ثةسـةندة لـة سـياغة دايدةرَيذينـةوة  مـةوةى كـة بـةرَيج مةنـدام            

لةمان اليةنى ثَيدا اليةنةكى ديكة بطاتة بة زمانى عةرةبيش بنووسرَيت كة مَيمة دةَلَين زمـانَيكى دَيكـة   ثةر
مةو رَيكةوتنانة مةطةر لة طةَل وَلاتَيكى عةرةبى بَيت و لة طةَل  بة هةر زمانَيكى ديكةوة واتة لة ثاَل زمـانى  
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ت  لَيرانـة كـة دةَلـَيني اليةنـةكى ديكـة لةوانةيـة       كوردى زمانى عةرةبى و زمانى مينطيليجى ديكة كَيشة نابَي
زمانةكة زمانى عةرةبى بَى و لةوانةشةوة زمانى مينطليجى بَى و لةوانةية هةر زمانَيكى ديكةى ترى فةرمى 
بَى  بؤية بة موتَلةدى هاتووة مةوةيان نابَيتة بةربةست  و رَيكةوتنةكانى حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتانيش   

ةرةكيةكاندا لَيرانة هةر بة موتَلةدى هاتووة و مةبةسـتمان مةوةيـة كـة زؤرى رَيكةوتنـةكان     لة طةَل اليةنة د
 بطرَيتةوة ض لة بوارى ميقتيصادى دا بَيت و ض لة بوارى كلتورى دا بَيت و لة بوارةكانى تريش. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 حان. بةَلَى سوثاس  ليذنةكانى تر فةرموو كا  فر

 : بةرَيج فرحان فوهر
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

 مَيمةش هاو راين لة طةَل بةرَيج سةرؤكى ليذنةى ياسايى. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 بةَ   سوثاس  ليذنةى ثةروةردة و خويندنى باَلا فةرموو. 
 : ان امساعيلبةرَيج د. فو

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 
ــة هــةرَيمى       رة ــات ل ــةتى حكومــةت بيك ــت  هــةر ميتي ادي ــةكان نووســراو بَي ــَى رَيكةوتن ــت دةب ميةكــةم دةَلَي

كوردستان دةبى مووةسةق بَيت  يةعنى مةصَلةن دةبَيـت نووسـراو بَيـت  ثَيويسـت ناكـات بَلـَى نووسـراوةكان        
 رَيكةوتنةكان دةبَى نووسراو بَيت  سوثاس. 

 ثةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي
 سوثاس  بؤية مةطةر سياغةى مةكةنةوة  سياغةى بكةنةوة بؤ مةوةى بيخةينة دةنطةوة. 

 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( يانجدة : ثَيويستة رَيكةوتنةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة طةَل اليةنة دةرةكييةكاندا  بة 11مادةى )
 ى اليةنى بةرامبةر بَيت. زمانى كوردى و زمان

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
( كةس لة طةَلَييةتى  كَى لة طةَلى نيية؟ كةس نيية لـة طـةَلى نـةبَى  كةواتـة ثةسـةند      59كَى لة طةَلَييةتى؟ )

 ( دة  فةرموو. 10كرا  ماددةى )
 
 
 

 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 
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  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
(  لــة دامةزرانــدن و طواســتنةوةى هةميشــةيى و كـــاتى     10( يــة كــة دةبَيتــة مـــاددةى )   12َى  مــاددةى ) بــةلَ 

فةرمانبةران و كارمةندان  زانينى زمانى كوردى وة  يةكَيك لة ثَيـوةرة سـةرةكييةكان بـة كـار دةهَينرَيـت       
يـةكى بـؤ ديـارى بكرَيـت بـؤ      بةَلام مةطةر مةو كةسة كورد نةبوو يا خود كوردى نةزانَيت مةوا ثَيويستة ماوة

 مةوةى فَيرى زمانى كوردى بَيت. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كَى دسةى هةية لة سةر مةم ماددةية؟ با ناوةكان بنووسني  خاتوو بَيطةرد فةرموو. 
 بةرَيج بَيطةرد دَلشاد: 

  .بةرَيج سةروكى ثةرلةمان
مةزاندن و طواسـتنةوةى هةميشـةيى و كـاتى فةرمانبـةران و كارمةنـدان  لـة       ( دوانجدةدا  لة دا12لة ماددةى )

راستى دا فةرمانبةران و كارمةندان تةدريبةن يةعنى ية  مانان  بوضى مـةم دوو وشـةية لـة يـة  رسـتةدا      
بة كـار دةهَينرَيـت كـة هـةمان مانـا دةدةن؟ و فطـة لـةوةش دةَلَيـت زانينـى زمـانى كـوردى وة  يـةكَيك لـة              

سةرةكييةكان بة كار دةهَينردرَيت  بةَلام مةطةر مةو كةسـة كـورد نـةبوو يـا خـود كـوردي نـةزانرَيت         ثَيوةرة
مةوا ثَيويستة ماوةيةكى بؤ ديارى بكرَيت بؤ مةوةى فَيرى زمانى كوردى ببيـت  بـة رةميـى مـن لَيـرةدا مـةو       

ووى ثاراســتنى مــافى مةرفــة  مةرفَيكــة كــة لــة بنةِرةتــدا بــؤ خــؤى فــَى بــة فــَى كردنــى طِرانــة  و لــة ر    
مرؤظيشةوة بة راستى ماستةنطَيكى طةورةية  تو زوَلي بةرامبةر بةو كةسـة دةكـةى كـة دادةمـةزرَيت  دوايـى      
مةوةى كة دادةمةزرَيت تؤ بة ض ميكانيجمَيك دةزانـى كـة فَيـرى زمـانى كـوردى بـووة و مـةو ثَيوةرانـةى كـة          

نةبوو تؤ مةفروزة فارَيكى ديكـة  دامةزراندنةكـةى    فَيرى زمانى كورديان كردووة ضى بوونة  و مةطةر فَير
يان طواستنةوةكةى دووبارة هةَلبوةشَينييةوة لة بةر مةوة  بـةَلام مةطـةر مـةو مةرفـة بـة راى مـن البـربَى و        

 فةرمانبةران و كارمةندان تةنيا يةكَيكيان بة كار بهَينرَيت تةواوة  سوثاستان دةكةم. 
 ؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةر

 زؤر سوثاس  خاتوو امنة زكري فةرموو. 
 بةرَيج امنة زكرى : 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
مةز ذى بةشةكى ماخ تنَيت بَيطةرد خانَى تةمييد دكةم  مةظة دذى ثرةنسيثَين مافَين مرؤظينة  ب تايبـةتى  

ثـةروةردَى و خوَينـدنا باَلـادا  كَيشـةكا      ذى مةز تَيدطةهي كو دانانا ظى ماددةى ذ ض هاتية  ب تايبةتى كةرتَى
هــةرة زؤر مــة يــا هــةى ب تايبــةت مــةو مامؤســتايَين دهَينــة دامةزرانــدن و مــةوَين زمــانَى كــوردى نــةزانن    
بةشةكَى زَيدة يَى دوتابى و طةجنَين وةَلاتَى مة تووشى موشكيال بووين د مةوزوعَى نةزانينا يان ذى شـارةزا  

دزمانَى كوردى دا  َ  ظَى ثرةنسيثَى يان ظَى رةهاميَى كـو دظـَى مـاددَى دا هـاتى مـةز      نةبوونا مامؤستايَين وان 
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دطةل هندَى نيني مةطةر هندة  يان تايبةمتةندييان بدةينَى يان ذى طؤِرانكارييةكَى ل سـةر دا بكـةين  زؤر   
 سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 مةروان طةَلاَلى فةرموو. زؤر سوثاس  بةرَيج مامؤستا 

 : حسني امساعيل )مةروان طةَلاَلى( بةرَيج
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

 من مةو ماددةية بة زياد دةزامن و داوا دةكةم كة البربَيت و دةستتان خؤش بَيت. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  يروانت نيسان فةرموو. 
 رَيج يروانت نيسان : بة

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دكـةت مةطـةر مةنتيقـة هـةمى مةسـي ى بـن  خـةرجيَى كوردسـتانَى بيـت مةكيـد دَى مـاددَى            تءاقض راستى 

كوردى دهَيتة خاندن ذ مةرحةال مَيكةم  خؤ مةطةر مَيك حيسـة ذى بيـت  يـةعنى مةكيـد دَى زانيـت  بـةس       
ة دمــةدليمَى دا بــةَلكى مريــارةكَى هوســا هــةبيت  و مــةز ذى تةمييــدا  مةطــةر ذ خــارفَى مــةدليمَى بيــت  بَيتــ

 مامؤستا مةروانى دكةم مةظ فةدةرة طةلة  زَيدةية مةو بؤ خؤ دهَيتة تةتبيق كرن ذى  زؤر سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 بةَلَى  سوثاس  بةرَيج كا  رابوون مرروف فةرموو. 
 توفيق :  بةرَيج رابوون

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ثَيشةوة ثَيي واية مةو ماددة زيادةية  ثَيشنيار دةكةم لة ياساكة دا بهَينرَيتة دةرةوة  بةَلام مةطـةر دةنطـى   
بؤ نةدرا بهَينرَيتة دةرةوة دةسـتكارى بكرَيـت بـة فؤرَيـك سـةرةجنى بـرا ثةرلـةمانتارةكان بـةوة ِرادةكَيشـي          

كوو  بَيتــةوة ســةر كوردســتان  مــةو مةنتيقانــةى تــر بةشــى تؤركمــان بَينــةوة ســةر يــةعنى دةمانــةوَى كــةر
كوردستان  هةندَى مةنتيقة هةية عةرةبة  يةعنى تو بةو خةَلكـة بَلـَى تـؤ بـؤ مـةوةى ميشـت دةسـت كـةوَى         

 دةبَى فَيرى كوردى بى  يةعنى ضؤن سةرجنى خةَلكى رابكَيشني؟ زؤر سوثاس. 
 سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/

 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  على على هالؤ فةرموو. 
 بةرَيج على هالؤ : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
ــة دامةزرانــدن و        مــن ثشــتطريى دســةكانى كــا  رابــوون دةكــةم  منــيش ثــَيي باشــة مــةم ماددةيــة مةطــةر ل

واتـة مةوانـةى كـة دانيشـتووانى      طواستنةوةى هةميشةيى و كاتى فةرمانبةران و كارمةندان هـى كوردسـتان   
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كوردستانن وةكو برادةران باسيان كـرد زؤربـةيان زمـانى كـوردى دةزانـن مةطـةر نةشـجانن مةمـة دذى مـافى          
مرؤظة  لة دامةزراندن ثةيوةست بكرَيت بة زانينى زمانى كوردى  ميرت بؤ فَيربـوونى زمـانى كـوردى رَيطـاى     

انى هانى خويشك و براكامنان بدةين كـة فَيـرى زمـانى كـوردى     تر هةية دةتوانني بة شَيوازى ترى زؤر مينس
 بن  زؤر سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  سريد مصي ى فةرموو. 

 بةرَيج سريد دمد : 
  .بةرَيج سةروكى ثةرلةمان

كـة زيـادة لـو هـةَلطرتن  بـةَلام مةطـةر هـةَليش        ( دوانـجدة مـةوةى   12بةرَيجان مةندامانى ثةرلـةمان  مـاددةى )  
نةطريَى مةوةى كة بَيطةرد خان طوتى  ناكرَيت دوو شانسى هةبَيت مةطةر زمانى كوردى نةزانَيت كة دامةزرا 

( هةذدة دا دةرفـةت بـة مةوانـة بـدرَيت     18دوايى فَير نةبوو البدرَينت بؤية مةطةر دايةزرَيندرا لة ماددةى )
ــوردى مــ   ــانى ك ــة زم ــاددةى ) ك ــة م ــدن و طواســتنةوةى    18ةزانن ل ــةر دامةزران ــة مةط ــت  بؤي ( هــةذدة وا دةَلَي

هةميشةيى و كاتى فةرمانبةران و كارمةندان زانينى زمانى كوردى وةكو يةكَيك لة ثَيوةرة سةرةكييةكان بة 
زمـانى كـوردى   كار بهَينرَيت  بةَلام مةطةر مةو كةسـة كـورد نـةبوو مـةوا ثَيويسـتة لـة كـاتى دامةزرانـدنى دا         

بجانيت  ثَيويستة ثَيشرت نةزاني يان دامبةزرَينة يان ناكرَى دامبـةزرَينَى و زمانةكـةى نـةزانى و دوايـي دةرى     
 بكات  زؤر سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  بةرَيج دكتؤر سراج فةرموو؟ 

 : د. سراج شَيخ امحدبةرَيج 
  .ةرلةمانبةرَيج سةرؤكى ث

مةو ماددةية زةرورة هةبى  ناكرَى البدرَيت  لة بةر مةوةى مةورؤكة لةو رؤذطارة زؤر لـةو كةسـانة هـةن كـة     
دَينة هةرَيمى كوردستان  ثَيويستييان بة دامةزراندن هةية يان داوا مةكةن  مـةبَى زمـانى كـوردى بـجانن بـو      

ةم كة بنووسرَيت مـةو كةسـانة ناطرَيتـةوة كـة لـة      رايى كردنى ميش و كارةكانى خؤيان  فا من ثَيشنيار دةك
ثَيكهاتةكانى ناوةوةى هةرَيمن  ضـونكة مـةوان كـوردى مـةزانن  بـا حةسـر بكرَيـت لـة سـةر مةوانـةى كـة لـة             
دةرةوةى وَلات دَين وةكو نيثا  و هندى و مةسةلةن مةوانةى كة غةيرى زمانى خؤمانن  مةوان مةبَى زمانى 

وةم باس مةكرَينت مةبَيت ماوةيةكى بؤ ديار بكرَيت  موددةى زةمةنى مةو ماوةية كوردى بة ضاكى بجانن  دو
مةبَى تةحديد بكرَى لة شةش مانط بة راى من  بة شةش مانط وةكو حةدى مـةعال تَيثـةِر نـةكات  ضـونكة     
 هةندَى كةس هةنة مةطةر وا بة موتلـةدى مبَينَيتـةوة لةوانةيـة هةنـدَى كـةس هةيـة حـةز نـةكاتن مةسـَلةن         
خؤى فَيرى كوردى بكاتن  دةَلـَى فَيـر نـا  و لةوانةيـة موماتةَلـة و موراوةغـةى  تَيـدا بكـاتن  فـا مـةفروزة           
موددةيةكى بؤ ديارى بكرَينت لة شةش مانط تَيثةِر نةكاتن و لة بيدايةتيش كة باس مةكاتن دةَلَينت بة كـار  
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ج بطريَى  بة مةرج بطريَى مةو مةرفانةى كـةوا  دةهَيندرَيت  تةبرةن بة كار دةهَينرَى وا ناكات دةبَى بة مةر
دَين داواى طواستنةوة و تةعيني مةكةن مةرفـة مـةبَى زمـانَى كـوردى بجانـَى نـة  وةكـو نووسـراية بـة كـار           

 بهَينرَيت  سوثاس. 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  مومَيد حةمة على فةرموو. 

 مَيد حةمة على: بةرَيج مو
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

من لة طةَل مةوةم مةو ماددةية مبَينَيتةوة  بـةَلام هةنـدَيك طؤِرانكـارى تَيـدا بكـرَى  ثـَيي وانيـة وة  زانينـى         
زمانى كوردى يةكَيك لة ثَيوةرة سةرةكييةكان بة كار دةهَينرَى  باسـى مـةرفى نـةكردووة  وة  يـةكَيك لـة      

نها ثَيوةريش بـَى و فطـة لـةوةش كـة مـةرفيش نييـة بـةَلكو ثَيـوةرة  بـةَلام مةطـةر مـةو            ثَيوةرةكان نة  تة
كةسة كورد نةبوو يا خود كوردى نةزانَى مةوة ثَيويستة ماوةيةكى بؤ ديارى بكرَيت بؤ مةوةى فَيرى زمـانى  

حكومــةت  كــوردى بــَي  دةتــوانن مةمــة بطــؤِرن بــؤ مــةوةى هَيــواش بكرَيتــةوة  لــة ماوةيــةكى ديــارى كــراودا   
زةمينةى فَيركردنى زمانَى كوردى بؤ برةخسَينَى   وة  ضؤن لـة وَلاتـانى مـةوروثا هةيـة كوضـبةر مةضـيتة       
مةوَى  خـؤَلى زمـانى بـؤ مةكرَيتـةوة  بـا زؤر دورسـى نةكـةين لـة سـةر خؤمـان و ثَيشـَيلكارى مـافى مـرؤظ و              

رة زمـانى كـوردى زمـانى رةمسييـة      هةموو لة طةَل ضةسثاندنى مـافى مرؤظـداين  بـةَلام واديرـة  هةيـة ميَـ      
دانيشتوانى هةرة فراوانى كوردستان كـوردن  بـؤ ماسـانكاريش يـةعنى هـةر كةسـَيك لـة دةرةوةى كوردسـتان         
دَيتة مةم وَلاتة باشرت واية فَيرى زمانةكة ببَيت  فا مةطةر حكومةت و اليـةنى ثةيوةنديـدار ميلـجام بكرَيـت     

ةو كةسـانة برةخسـَينَيت مةمـة دةتوانَيـت دةدةكـة باشـرت بكـات و        بؤ مـةوةى كـة دةرفـةتى فَيـر بـوون بـؤ مـ       
ماسانكارى باشرتيش بؤ مةوةكةسانةى كة دَينة مةم وَلاتة بكات  مةمة هيض دذايةتييـةكى وة  مـافى مرؤظـى    

 تَيدا نيية  سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
   بةرَيج دكتؤر شَيركؤ حةمة امني فةرموو. زؤر سوثاس  خاتوو وحيدة يادو؟ لَيرة  نيية

 بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةرَيجان مةندامانى ثةرلةمان  من لة طةَل مةوةم كـة ماددةكـة مبَينَيتـةوة  مةطـةر هةنـدَيك دةسـتكارى تَيـدا        
زانن  و هةروةها مـن لـة طـةَل مـةوةم     بكرَيت وةكو كا  مومَيد وتى  يا خود دةستكارى تر كة بة طؤجناوى مة

لة راستى دا دامةزراندن و ثلة بةرز كردنةوة مةوةشى بؤ زياد بكرَى  و لة راستى دا بة هيض فؤرَيك نابيني 
مةمة دذى بنـةماكانى مـافى مـرؤظ بـَى  مـن هـةر ثرسـيارَيك لـةو هاوِرَييانـة مةكـةم كـة خؤيـان مـةوروثايان              

َيندنيان لةوَى تةواو كردووى  هيض كةسَيك هةية لة مةوروثا ميشى دةسـت  بينيوة و لة مةوروثا ذياون يا خو
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كةوَى مةطةر فَيرى زمانى مةو وَلاتة نةبَيت؟ يةعنى لة راستى دا خؤ ناكرَى مَيمة لةوةي كة بنةماكانى مافى 
 مرؤظى دانـاوة لـةوان باشـرت تَيبطـةين  بؤيـة بـة داخـةوة مـن لـة مةوانـةى ثَيشـووتريش هةسـتي مـةكرد بـة              
فؤرَيك زمانى كوردى هةذارة  الوازة  نـةخَير بـة راسـتى بةداخـةوة دامـةزراوةكانى هـةرَيمى كوردسـتان بـة         
زانكؤكامنانةوة بـة مةكادمييشـةوة بـة طشـتى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان سياسـةتى زمـانى نييـة  ثالنـى            

وةكو زمـانى كـوردى كـة ضـوار      زمانى نيية  مةطينا هيض لؤفكَيكى زمانى رَيطا بةوة نادات زمانَيكى زةنطينى
ديالَيكتى هةية كة دنياية  شَيوةزارى هةية  من دَلنيام مةطةر بَيت و سياسـةتَيكى زمـانى طؤجنـاو  ثالنَيكـى     
زمــانى طؤجنــاو هــةبَى مــةوة دةتــوانني فةرهــةنطَيكى نةتــةوةيى زؤر بــاش بةرهــةم بَيــنني لــة هــةرَيمى            

ؤم مــةطرم لــةوةى ســاَلانَيك لــة ماســتى ثَيويســتدا   كوردســتاندا  مــن ثــَيش لــة هــةموو كــةس رةخنــة لــة خــ   
نةبووبَيتي  لة راستى دا هةم زمانى كوردى زمـانَيكى زةنطينـة هـةم رَينووسـةكةى رَينووسـَيكى فوانـة  مـن        

( بـة )ش( دةخوَينرَيتـةوة لـة    shمةطةر سةرتان نةمَيشَيني  تو سةيرى زمانى مينطليجى كـة  لـة شـوَينَيكدا )   
)ش( دةخوَينرَيتةوة لة زمانَيكى تردا فـؤرَيكى تـرة  لـة شـوَينَيكدا مةمـة لـة سـةرةتاوة        ( بة tioشوَينَيكدا )

واية لة ناوةراستة  لة زمانى كوردي دا كوا شتى وا هةية لة رَينووسةكة؟ بة بِرواى من يةكَيك لـة رَينووسـة   
مةمة بؤ مةوانةية كة لة فوانةكان رَينووسى زمانى كوردية  مةوة زمانَيكى زؤر زةنطني و دةوَلةمةنديشة  و 

دةرةوةى كوردستانةوة دَين بؤ كوردستان  بؤ منوونة لة كؤمثانيا زةبةلةحةكانى كوردستان خةَلك هةيـة لـة   
دةرةوةى كوردستاندا هاتووة  من دَلنيام نَيوةى تواناى مةندازييةرةكانى مَيمةيان نيية  بـةَلام دوو بةرامبـةر   

ش نيية فَيرى زمانى كوردى بَى  يةعنى دةكرَيت حكومةت ماوةيـةكى  بة مةو مووضة وةرمةطِرَيت و ماماددة
بؤ ديارى بكات  شةش مانط خوَلى بؤ بكاتـةوة  هـةر بـؤ زانيـارى مـةو بةرَيجانـةى مـن كـاتى خـؤى لَيـرة لـة            
بةشى كوردى بووم لة زانكؤى صةالحةددين  كؤمةَلَيكمان هةبوو عةرةب بوون بـة فيـا لـة مَيمـة دةرسـييان      

و كتَيبةكانيش لة مَيمة فياواز بوون  بة رةمحةت بـَى كاميـل بةصـري كتَيبـةكانى بـؤ دانـابوون         مةخوَيينن 
زمانى كوردى بؤ دةسـتثَيكةران  لـة بـةر مـةوة دةطـؤجنَى يـةعنى حكومـةت مةطـةر ثالنـى زمـانى  سياسـةتى            

 زمانى هةبَى دةتوانَيت مةم كارانة زؤر بة رَيك و ثَيكى مةجنام بدات و سوثاس. 
 َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِر

 زؤر سوثاس  بةرَيج دكتؤر فرست صؤفى فةرموو. 
 بةرَيج د. فرست صؤفى: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
( دوانجدة ثَيي واية هةَلة تَيطةيشنت هةية  لة بةر مةوةى بـة ثَيـى دـانونى خدمـةى     12سةبارةت بة ماددةى )

ةزراندنى ديارى كردووة  دةبَى مواتن بَى يةكةم فار  يةعنى مواتن نةبَى مةدةنى زؤر بة وازحى شروتى دام
دانامةزرَى  واتة دةبَى عَيرادى بَى يةعنى  لة بةر مةوةى بيـانى و مةوانـةى لـة دةسـت نـةدات لـةو نةصـةى         
مةطةر مةبةستتان بيانيية  بيـانى تَيـدا نييـة شـروتى دى هاتووتـة خـوارةوة  بؤيـة بـة تةصـةورى مـن مـةو            

ةسةلةية دامةزراندن و طواسـتنةوة و ثلـة بـةرز كـردن مةوانـة هـيض رةبتـى بـة مةسـةلةى زمانـةوة نييـة             م



 177 

هاوِرام لة طةَل مةو بةرَيجانةى طوتوويانة مـةو ماددةيـة بـة تـةواوى لَيـرة زيـادة  دةكـرَى و هـةَلى دةطـرين و          
زراندن و مةمانة هةمووى لة هيض كَيشةش بؤ ياساكة دروست ناكات  ديسان تةمكيدى دةكةمةوة شروتى دامة

 دانونى خدمةى مةدةنى هاتووة  يةعنى لَيرة مَيمة زيادةية لةو مةسةلةية باس دةكةين و  زؤر سوثاس. 
 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  صاحل فقَى فةرموو. 

 بةرَيج صاحل فقَى : 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ــيَ  ــن ث ــاوى ناوضــة           م ــايةكى ديكــةش ِرةض ــاية و هــةر ياس ــةم ياس ــاتى دةركردنــى م ــتة لــة ك ي وايــة ثَيويس
كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هـةرَيمى كوردسـتان بكـةين  بـةردةوام لـة ثـةيام و وتارةكـانى مَيمـة بـؤ          

نةضـَى مَيمـة لـة     ناوضة كوردستانييةكان مةوةية كة مافى مـةو نةتـةوة و ثَيكهاتانـة ثـارَيجراوة  لـة برييـان      
دؤناغى داهاتوودا ثَيويستمان بة راثرسني و بة ري رانـدؤم و دةنطـى مةوانـة هةيـة  بؤيـة مَيمـة مةطـةر مـةم         
ياساية و كؤمةَلَيك ياساى تريش كة ِرةضاوى بةرذةوةندى مةوانة نةكةين لة دوافار مةوانيش لـة دذى مَيمـة   

ؤيـة مـن ثَيشـنيار مةكـةم مـةو ماددةيـة البربدرَيـت  دوو        دةنطى خؤيان مةدةن و مامادة نني بؤ نـاو هـةرَيي  ب  
مةطةر مةو ماددةية مةمَينَيتةوة ِرةضاوى ناوضة كوردستانييةكانى ميدارةى دةرةوةى هةرَيي بة فيا بكرَيت  

 زؤر سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  ظةمان فيصل فةرموو. 
 ةمان فيصل : بةرَيج ظ

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لة هةموو وَلاتانى دونيا ثَيش مةوةى دةست بة كار بى مةوان شروتَيك دادةنَين  شروتى ميمتي انة بؤ زمانى 
مةوانة  كةواتة من ثَيي باشة مةو فةدةرةى يةكةم هيض خيالفي لة سةر نيية  بـةَلام فةدـةرى دووةم مةطـةر    

خود كوردى نةزانَى وةرنـةطريَيت مـيال لـة ميمتي ـانى زمـانى كـوردى دةربضـَيت و        مةو كةسة كورد نةبوو يا 
 تةواو  سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  عمر عينايةت فةرموو. 

 بةرَيج عمر عينايةت : 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ِرَييـان بـاس لـةوة مةكـةن فَيربـوونى زمـانى كـوردى الدان بـَى لـة          من ثَيي سةيرة بـة راسـتى هةنـدَى لـة هاو    
مافةكانى مرؤظ  لة كاتَيدا لة هةموو وَلاتةكانى دونيادا دا فَيرى زمانى مـةو وَلاتـة نـةبى مـافى مـةوةت نييـة       
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ميشيش بكةى  ميشى رةشيش بكةى لةو وَلاتة  ثَيي سةيرة فَيربوونى زمانى كوردى لة كوردستانى خؤمانـدا  
الدان و ليشاندنى مافةكانى مرؤظ بَى  مةمة بة راستى راييةكى زؤر سةيرة من لةم داعةية مـةى بيسـتي    بة 

 لة بةر مةوة من ثَيي باشة مةو ماددةية مبَينَيت  ثشتطريى لة دكتؤر سراج دةكةم. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

باس مةكرَيت و مةخِرَيتة روو سةير نيية  هةموو مةندامانى تكاية كا  عمر  هيض راية  كة لة ثةرلةماندا 
ثةرلــةمان راى خؤيــان مــةَلَين  فةنابيشــت راى خــؤت مــةَلَيى  بــا رَيــج لــة راى يــةكرت بطــرين لــة نــاو هــؤَلى     

 ثةرلةمان. 
 : بةرَيج عمر عينايةت

ى من ثَيي سـةيرة بَليـَى تـؤ    من رَيجييان َ  مةطرم بةَلام بةالمةوة سةيرة  بة الى منةوة سةيرة دكتؤر  يةعن
فَيـرى زمـانى كـوردى بـى مةمـة الدانـة لـة مافـةكانى مـرؤظ  مةمـة شـتى وا نةبيسـتوومة لـة دونيـا  لـة بــةر                
مةوةثشتطريى لة دسةكانى دكتؤر سراج مةكةم  ثشتطريى لة دسـةكانى كـا  مومَيـد مةكـةم  و دكتـؤر شـَيركؤ       

يسـتة و داوا مةكـةم مبَينَيتـةوة و بـةم شـَيوةيةى َ  بكـرَى و       مةكةم  مةوة مةطةر مةم ماددةية مبَينَيتةوة ثَيو
مَيستاش مةمة دةدةكةيةتى و بؤ بةرَيجتانى دةخوَينمةوة لة كاتى دامةزراندن و طواستنةوةى كارمةندان لـة  
دام و دةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستاندا زانينـى زمـانى كـوردى ثَيـوةرَيكى سـةرةكى دةبَيـت  مةطـةر        

وةنديدار كوردى نةزانيت ثَيويستة لة ماوةى شةش مانطدا فَيرى زمـانى كـوردى بَيـت  سوثاسـتان     كةسى ثةي
 مةكةم. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  خاتوو بَيطةرد فةرموو نودتةى نيجاميت هةية؟ 

 بةرَيج بَيطةرد دَلشاد : 
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان 
ة كة دسة لة سةر دسةى من كرا  مـن روون كردنةوةيـةكى بضـووكي هةيـة  مةطـةر ميجـازة       ببورة لة بةر مةو

 بدات سةرؤكى ثةرلةمان. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

دسة لة سةر دسةى تو نةكرا خؤ  راى زؤر لة مةندامان وا بوو  مَيستا كا  رابوونيش مةَلَى ثَيضةوانةى مافى 
 مرؤظة. 

 : بَيطةرد دَلشاد بةرَيج
بةَلَى دةزامن  دسةكانى من بة هةَلة خوَينرايةوة  مةبةستي لةوة بووة كة مةوةى كة من باسي كردووة دةَلَيي 
رستةكة البربَيت  و رستةى يةكةم دةبَيتة مةوةى كـة ثشـتيوانَيكى موتلـةدى فَيربـوونى زمـانى كورديـة لـةو        

ى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتاندا  نـة  مـةوةى كـة وةهـا        كةسانةى كـة دادةمـةزرَينن لـة نـاو فةرمانطـةكان     
 تةفسريى بؤ بكرَيت. 
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 باشة  كا  على هالؤ فةرموو. 

 : بةرَيج على على هالؤ
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ل مـةوروثا بيانينـة فـةرزة     من بتنَى تَيبينية  يا هةى  برادةرا طةلة  بةحسـَى مـةوروثا كـر  فـارَى مـةوىَ     
ــاتى بــن دا بهــَين دامةزرانــدن يــان كــارةكَى ببيــنن  بــةس كوردســتانَى  مةظــة خــةَلكَى      فَيــرى زمــانى وى وةَل
كوردستانَينة  نة منةتة مةم دَى ل وان كةين كو مةو بَينة دامةزراندن يان كارةكَى بو وان بكةين  هيظيـدارم  

 هةظاَل ظَى فياوازيَى بكةن. 
 د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج

 سوثاس  دسةى خؤتان دووبارة مةكةنةوة  راى خؤتان طوتووة  كا  رابوون نودتةى نيجامي؟ فةرموو. 
 : بةرَيج رابوون توفيق

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ووة  من بـؤ خـؤم   مةو دسانة هةموو دةبنة ثروتوكؤل  دوايى تاريخ مةَلَيت ثةرلةمانتارةكانى مَيمة ضييان وت

( يانجدة ساَل لة بةريتانيا بووم لة مةكادمييةكانى بةريتانيا بووم خاَلى يةكةم فَيربوونى زمانى مينطليجى 11)
لة بةريتانيا مةرفى كار نيية مـةوا خـاَلى يةكـةم  و تـازة زؤر زؤر تازةيـة بـؤ مـةوةى ببيـت بـة مـةواتن لـة            

و نـا  بـووة بـة مـةرج مـةويش هةنـدَيك مونـةزةماتى مـافى         مةوروثا زمان لة هةندَى وَلات مةويش لـة هـةمو  
مرؤظ ثَييان واية ثَيضةوانةى مافى مرؤظة مـةوةى كـة تـؤ كةسـَيك بكـةى بـة مـةواتن فَيـرى زمـان بَيـت  بـة            

 راستى هيوادارم كةسَيك كة شارةزاى مةوروثا نةبَيت با دسةى لة سةر نةكةن  زؤر سوثاس. 
 ثةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي

 بةرَيج كا  ايدن مرروف فةرموو. 
 : بةرَيج ايدن مرروف سليي
  .بةرَيج سةروكى ثةرلةمان

( دة  لةو ماددةية هةندَيك تةعةسوبى تَيداية  ثَيويستة طؤِرانكارى تَيدا بكرَيت لة بةر مةوةى 10لة ماددةى )
كة دةلةق بوون لة فَير بوونى زمانى كـوردى  مَيستا هةندَى برادةران و ثةرلةمانتارة بةرَيجةكان باسيان كرد 

كة لة سةر مةساسى دامةزراندن و تةعني  مَيمة كة وةكو فَيرى زمانى كوردى بوون كة نة تةعينيش بـوون   
لة بةر مةوةى من تةميدى كا  رابوونيش مةكةم  تةمييدى كا  مـةروانيش مةكـةم  تةميـدى دكتـؤر فرسـت      

 َلبطريَيت و زؤر سوثاس. صؤفيش مةكةم  مةو ماددةية زيادة هة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  ابوبكر هةَلةدنى فةرموو. 
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 : ج ابوبكر عمر )ابوبكر هةَلةدنى(بةرَي
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بكرَيـت  مـةوةى كـة    منيش داواى البردنى مةو ماددةية مةكةم  بةَلام مةطـةر مايـةوة دةدةكـةم بـةم شـَيوةية      
كوردى مةزانَى مةوة )حتصيل حاصل(ة  ثَيويست ناكات بيكاتة مةرفى دامةزراندن  دووةم فَير بوونى زمـان  
لة هةرَيمى كوردستاندا لة اليةكـةوة مافـة  لـة اليةكـةوة مةركـة  ضـونكة كةسـَيك كـة كـوردى نـةزانَيت مـةو            

ويش مةطةيـةنَى بؤيـة مامـار َ  بكرَيـت لـة سـةر       هاووَلاتى كة مورافرـةى مـةو مـةكات و راسـتى زيـان بـة مـة       
ســةرفةم دةزطــاى حكــومى و ناحكومييــةكان ثَيويســتة كارمةنــدةكانيان كــة زمــانى كــوردى نــازانن كؤرســى   
تايبةت بة فَيربـوونى زمـانى كـوردى ببيـنن  مودةشـى بـؤ ديـارى نـةكرَى وةكـو ضـؤن شـاهدةى كومثيوتـةر             

 ديش وةربطرَى  زؤر سوثاس. وةردةطريَى  شاهدةى فَيربوونى زمانى كور
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  خاتوو وحيدة يادو فةرموو. 

 : بةرَيج وحيدة يادو
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةس من ثَيي وايـة كةسـَى كـورد نـةبوو  يـةعنى مـةظ كةليمةيـة و وشـةية زيـادة دبَيـذيت  يـا خـود كـوردى              
ضونكى طةلة  كوردن نةبةس ثَيكهاتَين كوردى نـجانن  يـةعنى طةلـة  نوكـة يـَين هـاتني        نةزانيت تةمامة 

مةسةلةن خةَلكَى ميسل و بةغدا مةو بؤ خؤ كوردة  بةس كوردى نجانيت  ظَيجا مةو كـةليما كـوردى نجانيـت    
ن  بةس مةو مةز بَيذم زَيدةية  مةطةر كوردى نةزانيت تةمامة  يةعنى طةلة  خةَلك يَين هةين كوردى نجان

 كورد نةبوو مةظ كةليمةية ثيضةكَى يا طرانة  زؤر سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 فةرموو. عثمان زؤر سوثاس  بةرَيج كا  مافد 
 : عثمانبةرَيج مافد 

  .بةرَيج سةروكى ثةرلةمان
ان و بـرادةرة مةسـي يةكان  حـةز دةكـةم     ببورة مةطةر هندةكَيي نووسيوة  لة بةر مةوة ثَيكهاتـةكانى توركمـ  

مةو ياساية ياساي زمانـة  بة تةواوى بطةيينة فةنابتان   هةندَيك دةرفةمتان ثَى بدةن بؤ مةوةى راى خؤمان
فةرمييةكانة لة هةرَيمى كوردستان  مَيمة باسى مةوة ناكةين كة خـةَلكى بيـانى مةطـةر بَيـت بـؤ كوردسـتان        

لَيوة كرد ضؤن دةبَي؟  مَيمة باسى ياساى زمانة فةرمييـةكانى نـاو كوردسـتان     وةكو هةندَي لة برايان باسيان
دةكةين  دواى مةوة ناَلَيني خةَلك با فَيرى زمانى كوردى نةبَي  بةَلكو وةكو وحيدة خان ماماذةى ثَي كرد  لة 

مامادة دةكـةين بـؤ   بِرطةكة نووسراية دةبَيت كورد بَي  يةعنى مةطةر كورد نةبَي دانةمةزرَيت  مَيمة خؤمان 
ــتان          ــانى كوردس ــة دابِراوةك ــارو شارؤضــكةكان و ناوض ــةموو ش ــةوةى ه ــة بؤم ــن ك ــةوَل دةدةي ــدؤم  ه ري ران
بطةِرَينةوة سةر هةرَيمى كوردستان  بةاَلم بةداخةوة مَيمة هةست دةكـةين كـة مَيمـة خؤمـان لـة ثةرلـةمانى       
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ى كوردستان داوا دةكةين  تكا دةكـةين دووبـارة   كوردستان مةو هةوَلة دةدةين  مَيمة وةكو نةتةوةكانى هةرَيم
كة لة هةندَيك بابةتى نةتةوةيي مةفاملان ثَي بدرَيت كة ِروونى بكةينـةوة  بـة وردى ِراوبؤضـوونى خؤمـان     
بدةين  خؤ ياسا دةركردن مةوةنية مَيمة لة هؤَلى ثةرلةمان دسةى لةسةر بكةين  بةشَيوةيةكى عـاتي ى يـان   

بكـةين  بـةَلكو مـةو ياسـايانة دةخرَينـة بـةردةم خـةَلكى كوردسـتان  دةخرَينـة           بة تةعةسوب دسـةى لةسـةر  
بةردةم ثسثؤران و شارةزايان  رةخنـةمان لـَي دةطريَيـت دواتـر  زؤر بِرطـة هـةن ثَيويسـت ناكـات لـة ياسـاكان           

؟ مةطـةر  ببَيتة ماددةى ياسايي  بؤمةوةى ميست جازى نةتةوةكانى ترى ثَي بكرَيت  بةيانى كَي بةرثرس دةبَي
توركمانةكانى كةركوو  يان تةلةع ةر يانى دوزخوورماتوو دةنطيان بؤ خستنةوةى شارى كةركوو  نةدا بؤ 
سةر كوردستان  كَي لةوة بةرثرسيار دةبَي مةطةر برايانى ماشوورى و مةسي ييةكان دةنطيان نةدا  مَيمـة لـة   

ثرؤسةية دةكةين  هيض ثَيويست ناكات بضـني  ثةرلةمان بةوشَيوةية مةو ماددة ياسايانة خؤمان دذايةتى لةو 
لــةناو ط توطؤيــة  كــة بةرذةوةنــدى طــة  كوردســتان نــةبَي  هــةر بــؤ منوونــةش مــةو ماددةيــة مةســةلةى      
دامةزراندن و طواستنةوةى فةرمانبةران ض عيالدةى بةوة نيية كة لةو ياساية ببَيتـة مـاددة  مـن ثـَيي وايـة      

ظ دةكرَيت بةِراستى  مادام مَيمة تاكو مَيستا لة زانكمؤكان  ثةميانطاكان مةوة تةنها تةحةدايةكة  لة مافى مرؤ
وانـــةى فَيركـــردن بـــة تـــةواوى نةكراوةتـــة كـــوردي  مةســـاديرةكان هـــةمووى بـــة كـــوردي نييـــة  زؤربـــةى 
مةساديرةكامنان بة عةرةبيية  غةدرة مَيمة مافى دوتابيية دةرضـووةكانى ثَيشـَيَل بكـةين لـةوةى لـة هـةرَيي       

 ان دامبةزرَين  سوثاس.كوردست
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو منى فةرموو.
 بةِرَيج منى نبى نادر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةسةرةتا ثشتطريى مةو بةِرَيجانة دةكـةم  مةطـةر هـاتو بـةِرَيج ثةرلـةمانتارةكان كـة دةنطيـان ثَيـدرا لةاليـةن          

ستا مـةروان مـةو مـاددةي هـةَلبطريَيت مَيمـةش لةطـةَل مةوةداينـة مـةو ماددةيـة          ثَيشنيارةكةى  لةاليةن مامؤ
نةمَينَينت  ضونكة مـةوة زيادةيـة لـةناو مـةو ياسـايةدا بضةسـثَيت  بـةاَلم مةطـةر هـاتو دةنطـى ثـَي نـةدرا كـة              
 ماددةكــة وةكــو خــؤى مــاوة  لــة ســةرةتاوة مَيمــة بــةو شــَيوةيةى دارشــتنى بــةباش دةزانــني  دامةزرانــدن و    
طواســـتنةوةى هةميشـــةيي و كـــاتى فةرمانبـــةران هـــةورةكو بَيطـــةرد خـــان مامـــاذةى ثَيكـــرد كارمةنـــدان     
فةرمانبــةران وةكــو يةكــة  يــةكَيكيان دةبــَي بــةكار بهــَييَن  زانينــى زمــانى  كــوردى وة  يــةكَيك لــة ثَيــوةرة   

مةطةر هـاتو زمـانى كـوردى    سةرةكييةكان بةكاردةهَيندرَيت  واتة لَيرة مةوة مودةيةد دةكةين مةو كةسانةى 
نــةزانى يــاخود كــورد نــةبوو  مــةوة دةبَيـــتة ثَيشــَيَلى مــافى مــرؤظ و بةتايبــةتى زةرةرمةنــدى ثَيكهاتــة            
نةتةوةييةكانى توركمان  كلدان  سـريان  ماشـوورى  مَيمـة ضـةندةها مانطـة بؤمـاوةى سـاَلَيك زيـاترة خـةبات          

ميدارةى هةرَيمى كوردستان بؤ سةر هةرَيمى كوردستان   دةكةين بؤ طةِرانةوةى ناوضة دابِراوةكانى دةرةوةى
مَيمة مةطـةر لَيـرةوة وةكـو ثةرلـةمانتارَيكى توركمـان  كلـدان  سـريان و ماشـوورين مةطـةر هـاتو نـةمانتوانى            
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زمانى خؤمان لة ياساي زمانة فةرميةكاندا بضةسثَينني  بةشَيوةيةكى رَيك و ثَيك مَيمة ناتوانني بـةيانى لـة   
لةوَى كاريطةرميان هـةبَي  بؤمـةوةى مـةوانيش ِرؤَليـان هـةبَينت لـة طةِرانـةوةى بـؤ سـةر هـةرميى            ري راندؤم

كوردستان  مةوة بةثَيويست دةزامن  بةاَلم مةطةر مةو كةسة كورد نةبوو يان كوردى نةزانَيت  مةوة ثَيويسـتة  
ة لة دانونى خدمـةى مـةدةنى   ماوةيةكى بؤ ديارى بكرَيت  لَيرةدا ثشتطريى لة د. فرسةت صؤفى دةكةم  مةو

فَيطري بـووة  ثَيويسـت ناكـات لَيـرة هـةبَي  لـة كؤتاييـدا ثشـتطريى بـةِرَيج كـا  رابـوون و امنـة خـان و كـا                
يروانت و كا  على هالؤ و كا  سريد دمد و دكتؤر سرياج و د. فرست و كا  ايدن و كا  مافـد و وحيـدة   

 خان دةكةم  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/

 ِراى ليذنة تايبةمتةندةكان لةسةر ِراى مةندام ثةرلةمانةكان  بةَلَى دكتؤرة ِرَيواز فةرموو.
 بةِرَيج د. ِرَيواز فامق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بــة لةبــةر ضــاوطرتنى ضــةند تَيبينيــة   كــة بــةِرَيجان مةنــدامانى ثةرلــةمان خســتيانة ِروو  ســةبارةت بــة     
لةى كاتى طةِرانةوةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيي  هةروةها مةسةلةى مةوةى مةو كةسـة  مةسة

كورد نةبوو لةِراستيدا مَيمةش مَيستا تَيبينيةكمان لةال دروست بوو  مَيمة مةمانةوَى مةطةر ماددةكة مايـةوة  
تى فةرمانبـةران و كارمةنـدانى   سياغةكةى بةمشَيوةية بَي  لة دامةزرانـدن و طواسـتنةوةى هةميشـةيي و كـا    

هةرَيمى كوردستاندا زانينـى زمـانى كـوردي يـةكَيك لـة ثَيـوةرة سـةرةكييةكان دةبـَي  بـةاَلم مةطـةر كةسـَيك            
كــوردى نــةزانَي  مــةوة ثَيويســتة بــؤ فَيربــوونى زمــانى كــوردى حكومــةتى هــةرَيي زةمينــةى طوجنــاوى بــؤ      

 برةخسَينَى.
 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي 

 د. ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مـاددة ثَيـك دَيـت  بـة تـةنها دةرهَينـانى مـةو         31ديارة تةفسريكردنى نةسـَيك لـة نيتـادى دانونَيكـدا  كـة لـة       
داميمـةن لـة ميتـارى     ماددةية  تةفسريكردنى بةوشَيوةية بةهيض شَيوةية  طوجناو نييـة  لةبةرمـةوة تةفسـري   

عامى ياساكةدا دةكرَي  دةنطمان لةسةر ضةند ماددةيةكدا لة ثَيشةكى فةلسـةكةمان  زمـانى كوردميـان كـرد     
بة زمانى فةرمى لة دامودةزطاكان  زمانى كوردميان كرد بة زمانى ياسادانان  زمانى كوردميان كرد بة زمانى 

لةسةر دراوة  هؤى ياخود بابَلَيني ماماجنى ياساكة بريتييـة  رةمسى لة دادطاكان  هةمووى مةو ماددانة دةنطى 
لة ضةسثاندنى زمانى كوردى وةكو زمـانَيكى سـةرةكى لـة هـةرَيمى كوردسـتان يـان لـة كوردسـتانى عريادـدا           
كاتَي: كة كةسَيك داواى دامةزراندن دةكات يان داواى طواستنةوةى هةميشةيي و كاتى دةكات ض فةرمانبةر و 

َيــرة فياوازيشــى هةيــة لــةِرووى ياســاييةوة  مةطــةر مــةو كةســة زمــانى كــوردى نــةزانَيت ضــؤن  ض كارمةنــد ل
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دةتوانَي لـة دادطاكانـدا دامبـةزرَيت و مـةحكام دةربكـات  كـار بـة زمـانى كـوردي بكـات  ضـؤنة دةتوانيــَت لـة              
ةوة خاَلَيكيان  خاَلى دامودةزطافةرمييةكانى تر دامبةرزَيت   كة لةماددةكانى ثَيشووتر دةنطمان لةسةر داوة م

( بةهيض شَيوةية  ثةيوةندى بة ثَيكهاتةكانةوة نييـة   12دووةم مةو دامةزراندن و طواستنةوةية لة ماددةى )
لةبةرمةوةى ثَيكهاتةكان بةشَيكى سةرةكني لة هةرَيمى كوردسـتان  زمـانى كـوردي دةزانـن تـاكو مَيسـتا هـيض        

مةسةلةى ياسايي خدمـةى مـةدةنى كـة باسـكرا  ثَيويسـتة مـةو        كَيشةيةكيان لة بوارى دامةزراندندا نةبووة 
كةسة مواتن بَي  مينجا دادةمةزرَي  بةَلَي ِراسـتة ثَيويسـتة مـةو كةسـة مـواتن بـَي مينجـا دادةمـةزرَي  بـةاَلم          
مةرج نيية مةو كةسةهةَلطرى فنسيةى مةسَلى واَلتةكةى تؤ بَي  كةسةكة بيانيية مَيمة دـانونى فنسـيةمان   

لة عرياق بيانيية دواى تَيثةربوونى ماوةيـة  دةتـوانَى ببَيتـة مـواتن  دةتـوانَي كـارى دامةزرانـدن         هةية دَي
بكات  واتـة دامبـةزرَيت لـة فةرمانطـة رةمسييـةكان  لـة دامودةزطـا دةسـتووريةكان  مـةو كةسـة مةطـةر زمـان             

فـةكانى مـرؤظيش نييـة  ديـارة     نةزانَينت ضؤن دادةمةزرَيـت لةو شوَينانة  بؤية مـةو ماددةيـة ثَيضـةوانةى ما   
مةو ماددةو ميتي اديةكان كة ثةيوةندى بة مافى مرؤظةوة هـةبَي  ثةيوةنـدى بـة مـايف ثَيكهاتـة فياوازةكـان       
هةبَي لة بةردةست داية  مةطةر بةِرَيجان ماددةكةم بؤ بدؤزنةوة  مةو ماددةيةى كة لَيرة هاتووة ثَيضـةوانةى  

 ام ميتي اديةى نَيودةوَلةتى كة باس لة مافةكانى مرؤظ دةكاتن  سوثاس.كام بِرطةية؟  كام ماددةيةية؟  لةك
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  فرحان فةرموو.
 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انةى ياساكةشـيان دانـاوة   بةشَيك لة دسةكامن دكتؤرة ظااَل كردى  بةاَلم بؤمةوةى وازح بَينت مةو ماددةية  مةو
مودارنةى كردووة لةطةَل مافةكانى مرؤظ  لةطةَل واَلتانى تـر  مةمـة بنةمايـةكى سـةرةكيية لـة واَلتـانى زؤر       
ثَيشكةوتوو  زؤر دميوكراتى كة مَيمة لةضاو مةوان لةسةرةتاى مةلحم و بَيي دميوكراتيداينـة  نـة ثَيضـةوانةى    

  مـةوة بـؤ بةرزكردنـةوةى روحيـةتى نةتةوةيةكـة كةسـَيك دَيـت        دميوكراتية  نـة ثَيضـةوانةى مـافى مرؤظـة    
دادةمةزرَيت  سبةى لَيرة دةبَيتة دادوةر  دةبَيتة مةندام ثةرلةمان  ماوةيـة  تَيدةثـةِرَينت  ثَيويسـتة زمـانى     
كوردى بجانَينت  لةِرَيى زمانى كـوردى تـارخيى  مـةو نةتةوةيـة دةخوَينَيتـةوة  مةطـةر شـارةزاى نـا  نـةبَيت           
شارةزاى خانى نةبَي  تارخيى مةو ميللةتة نةخوَينَيتةوة  ضؤن مةو طرَي دةروونيانةى كة لـة كـورد دا هةيـة    
هةندة ساَلَيكة كة دةبينى لة مةترةمَيكدا شاطردَيك بة عةرةبى دسة بكات  مَيمة هةموو دةضني بة عةرةبى 

دةسـتى نةتةوةيةكـةوة هةيـة  كـة     دسةدةكةين  مةمانة هـةموو ثةيوةنـدى بـة طرَيـي دةروونـي و طرَيـي بـن        
سااَلنَيكة مَيمة خؤمان بة كةم دةزانني لةبةرامبةر نةتةوةكانى تـر  بـا ثَيكهاتـةكان تَيـك نـةدةين  ثَيكهاتـةى       
توركمان  مةسي ى ماشوورى هةرشتَيك لَيرة داةنيشَي مةوانـة مـواتنى كوردسـتانن  كوردسـتانينة ثةيوةنـدى      

كةوة هةية لـة واَلتَيكـى تـر دَي  ثاياوةيـةكى تـر دَي داواى دامةزرانـدن       بةوانةوة نيية  ثةيوةندى بة كةسَي
دةكات  ثؤست وةردةطرَيت وةكو ضؤن مَيستا مَيمـة لـة دةرةوة مةنـدام ثةرلـةمامنان هةيـة  لـة مـةوروثا و لـة         
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شوَيـنةكانى تر  مةوانة بـؤ زانينـى سـةدافةى مـةو ميللةتةيـة  بؤمـةوةى دميـوكراتى نةسـيجى مـةو ميللةتـة           
بكاتن  بؤمةوةى تارخيى مةو ميللةتة بجانَينت  مةوة بـةهيض شـَيوةية  ثَيضـةوانةى مـةوة نيية ضـونكة دَيتـة       
سةر مة و خاطة دةذَينت  دَي لة ميمتيازاتى مةو واَلتةى تؤ سوودمةند دةبَينت  ضؤن لةو واَلتى تؤ سوودمةند 

بة هةند وةرناطرَي  شيررى تـؤ نـازانَى  مـةدةبى    دةبَي  دةبيتة بةرثرس  دةبَيـة مواتنى تؤ  بةاَلم تارخيى تؤ 
تؤ نازانَى  مةمانة تكاية با لَيتان تَيك نةضَينت  بةناوى دميوكراتى و مافى مرؤظةوة مةو ميللةتة ضـي ديكـة   
طرَيى دةروونى بـؤ زيـاد نةكـةين  مَيمـة هـةموومان طرَيـى دةروونيمـان هةيةبةرامبـةر بـة خـؤ كـةم زانـني              

يةكى تارخيى زؤر دوور و درَيذن  ضؤن شكؤ بـؤ زمـانى كـوردى و بـؤ نةتـةوةى كـورد       مةمانة هةموو مةسةلة
بطَيِرينةوة  مةمة طرينطة  مةم ياساية ماماجنى مةوةية  ماماجنى نةهَيشتنى مةو طرَي دةروونيانةيـة  خـؤ بـة    

 سوثاس. كةم زانينى كوردة بةرامبةر خةَلكى تر  مةمة نةشؤظينيةتة  مةمة نةثَيضةوانةى مافى مرؤظة 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةى ثةروةردة د. فوان فةرموو.
 بةِرَي. د. فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

%( لةطةَل مةو ماددةيةمة  مةو ماددةية بامسـان كـرد لـة ليذنـة  ثَيكهاتـةكانى توركمـان و سـريانى و        100من )
ن  باسى مةوةمان كرد ومتان بةهيض شَيوةية  عيالدةى بة مَيوةوة نيية  بـةَلكو بـةو   مةرمةنى لةطةَلمان بوو

ــورد دةكــةن             ــةى ك ــتان مونافةس ــةرَيمى كوردس ــة ه ــتان  كــة دَين ــى كوردس ــارجيى ميقليم ــة خ ــانةية ل كةس
مونافةسةى برادةركانى مَيمـة دةكـةن  بـةَلكو مـةو كةسـانةى خـارجيى ميقليمـى كوردسـتان كـورد نينـة  زؤر           

عقولة يةعنى مةولةويةتى  مةفجةليةتى ثَيطةى خؤت  مكـةونى خـؤت مـةويش كـوردة  وابـجامن بـرادةران       مة
ية  لةوانة وتى مةطةر خارجيى نةديتية  بـةاَلم مَيمـة زؤرمـان خارجييمـان ديتيـةو خوَينديتيشـمان لةسـةر        

 سوثاس. مةوةى خارجيى  داميمةن دةرةفة دةدرَيتة مواتنى يةكةم  يةعنى مةو مافى خؤيةتى 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( نودتـة  2ثشتطريى لة ِراى بةِرَيجان لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةم  سةبارةت بة نودتةية    ويستي بـة ) 
ةرزركردنةوة وترا  كة ثلة بةرزكردنةوةى بؤ زيـاد بكـرَي  مةسـةلةى    ِروونكردنةوة بدةم  سةبارةت بة ثلة ب

بةرزكردنةوة لة دانونى ميداريا  لة دانونى خدمةى عامة  لـة دـانونى مينجبـاتى مـؤزةفى دةولـة رَيكخـراوة        
دن ناكرَيت مَيمة لَيرة ثلة بةرزكردنةوة بكةين بة ثَيوةرَيك بؤ مةو بابةتة  دووةميان: سةبارةت بة دامةزران

ــةوة         ــةَلَى م ــة ب ــاتووة  خدمــةى مةدةنيي ــانونى خدمــةى عامــة ه ــة د ــدن ل ــة شــروتةكانى دامةزران كــة طواي
دامةزراندنى طشتيية مـةوة لةاليـة   مَيمـة لَيرانـة دامةزرانـدنى هةميشـةيي و كاتيشـمان وتـووة  لةاليـةكى          
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مى كوردستاندا دةريدةكةين  ترةوة مَيمة مةو ياساية لةضوارضَيوةى عرياددا دةرناكةين  لةضوارضَيوةى هةرَي
بؤية مةو شروتانة كة دةَلَي دةبَي مواتنى عرياق مَيمـة مةبةسـتمان مةوةيـة كـة مـةو مواتنانـةى لـة دةرةوةى        

 هةرَيي دَين مونافةسةى مةوانةى هةرَيي نةكةن  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  زانا فةرموو.
 ن عبداهلل:بةِرَيج زانا عبدالرمح

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة زمان طرينطة  مةو بابةتةش ط توطؤى زؤرى بةدواى خؤيدا هَينـا  ِراسـتيةكةى بـوون بـة فةرمانبـةرى      
دةوَلةت لة هةر شوَينَيكى دونيا ثَيويستة تؤ زمانى دةوَلةتةكـة  زمـانى فـةرمى مـةو واَلتـة بجانـى  بؤمـةوةى        

رمانبةرةكانى هاوِرَيت  ضؤن لةطةَل مورافرـةكان كـة دَينـة نـاو فةرمانطةكـة       ضؤن مامةَلة دةكةى لةطةَل فة
مَيمة مَيستا بؤ خؤمان موشكيلةيةكمان هةية لة سنوورى كةالر و ك ـرى  بةشـَيكى زؤرى هاوواَلتيـانى مـةوَي     

مـةو   كة دسةيان كردووة كَيشةيان هةيـة  هـاوواَلتى لـةوَى كـة دامـةزراون زمـانى كـوردي نـازانن  مـةى مـافى          
هاوواَلتية كوردة مورافيرانـةى كـة رؤذانـة دةضـن بـؤ اليـان مـةوان لَييـان تَيناطـةن  مـافى مـةوان لةكوَييـة؟             
لةبةرمــةوة بةِراســتى كــاتَي كــة دةبــي بــة مــؤزةفى دةولــة  ثَيويســتة تــؤ فةرمانبــةرى حكومــةتى هــةرَيمى      

نى  لَيرة بة موتلةديش نةهاتووة  كوردستانى  ثَيويستة زمانى كوردى  زمانى رةمسى هةرَيمى كوردستان بجا
مةطةر نةيجانَي دانامةزرَي  مةوةى كة لَيرة هةية دةَلَيت مةطـةر هـاتو نـةيجانى خـو  بـؤ بكرَيتـةوة  مـودةى        
ــةتى       بــدرَييَت بؤمــةوةى فَيــر بــَي  هةرضــى ســةبارةت بــة خوشــك و براكانــة لــة ثَيكهاتــةكانى تــر مــةوة حاَل

هةيـة كـة دةَلـَي لـة هـةرَيمى كوردسـتان توركمـان  سـريانى  مةرمـةن           ميستسنايان هةية  هةر لَيرة ياسـاية  
مةوان يةكةى بةِرَيوةبةرايةتى خؤيان هةية  حالةتى ميستتسنايان هةيـة مـن ثـَيي وايـة بـة هـيض شـَيوةية          
مةوة يو   مةوان ناكات  ضونكة بة حالةتى ميستسنا بؤ مةوان داندراوة  مةسةلةيةكى تر هةية كة دةَلَيـت  

وةندى بة كؤمثانياكانةوة هةية  باسى مافى مرؤظ كرا  ثَيي خؤشة لةسةر مةوةش بَيينة دةنط   يـةعنى  ثةي
دنياية  كؤمثانياى نةوت و مةعمة  ضيمةنتؤ  هةية  بة هةزاران كةسـيان هَينـاوة لـة دةرةوة  لَيـرة مَيمـة      

ــاط     ــازانني وةرين ــجى ن ــانى مينطلي ــةوةى زم ــة زؤرباشــة  لةبةرم ــةوَى    موهةنديســمان هةي ــات ل ــار بك ــا ك رن ت
لةبةرمةوةى زمان نازانَى نايةَلن لة كَيَلطة نةوتييةكان كاربكات  مةى بؤ باشة بؤ لةسةر مةوان بـَي دةنطـني؟    
مةطةر مةوة ثةيوةندى بة مافى مرؤظةوة هةية  مةسةلةى زمان شتَيكى بنةِرةتيية  كؤمثانياية  هاتووة لـة  

ناكات كة زمانى مـةو نـةزامن و بضـي مـيش بكـةم لـةوَي  لةبةرمـةوة         واَلتةكةى من ميش دةكات  لة من دبوَل
ثَيي واية حاَلةتةكة تةعةسوبى تَيدا نيية  يـةعنى ياسـاى نَيودةوَلـةتى وايـة  هـيض تةعةسـوبَيك لـة ياسـاكة         
نابيني  بؤية بؤمةوةى شتةكةش نـةِروات تةعةسـوبى دـةومى تَيدايـة  حاَلـةتَيكى زؤر ماسـايية مةوانـةى كـة         

ووى هةرَيمى كوردستانن ميستسنايان بؤ كراوة  طرينطيشـة مـةوةى كـة دادةمـةزرَيت زمانةكـة بجانـَى        دانيشت
 سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مَيستا تةدريبةن دوو ِرةمـى هةيـة لـةناو ثةرلـةمان  ِرايـةكيان ثَيـى وايـة كـة ثَيويسـت دةكـات مـةو ماددةيـة             
ِراى دووةم ثَيـى وايـة مبَينَيتـةوة  بـةاَلم هـةموار بكـرَي  بـةِرَيجانى مةنـدامانى ليذنـة           البربَيت بة تـةواوةتى  

ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان بةِروونى ِراى خؤيان باسكرد  تةنهاى دوو كةسى تر وةردةطرين بؤ مةوانةى كة 
تر ِراى خؤيـان ِروون  داواى مةوة دةكـةن  كـة ماددةكـة هـةر لـة بنةِرةتـةوة البربَيـت  بؤمـةوةى مـةوانيش زيـا          

بكةنةوة  بةاَلم مةو بةِرَيجانة وةردةطرين كة دسةيان نةكردووة  كا  حتسني تؤ لةطةَل مـةوةى كـة البربَيـت     
 يان مبَينَيتةوة؟ فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
طام بـدةى  مةوانـةى كـة دانيشـتووى هـةرَيمى      مةطةر ِرَيطام بدةى منيش ِرةمى خؤم بدةم  بةكورتى مةطةر ِرَي

كوردستانن  ماف و مةركيان هةية  بةِرةمى من زمان نةبَيتـة مـةرج بـؤ دامةزرانـدن  ضـونكة ذيـانى خـةَلكى       
( بِرطـة  بِرطـةى أ: بـؤ دامةزرانـدن  طواسـتنةوةى      3ثَيـوة بةنـدة  مـن دةَلـَيي واى لَيبكرَيـت يـةعنى بكرَيتـة )       

وزار و كارمةندان رةضاوى مةوة بكرَيت  كة ثَيويسـتة خـةَلكى رةسـةنى هـةرَيي     هةميشةيي و كاتى  خجمةتط
بن   بؤ دامةزراندنى مةو خةَلكانةى كة خةَلكى هةرَيي نني  زانينى زمـانى كـوردى مـةرج بَيـت و بةشـَيوةى      

ن فَيـرة  طرَيبةست بن  ج: دةكرَيت لةسةر فةرمانطةكان فةرز بكرَيت كة مةوانةى دادةمةزرَين و كوردى نازان
 زمانى كوردى بكرَين  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  كمال فةرموو.
 بةِرَيج كمال يلدا مةردوز:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

با مَيمة سةبةب نةبني بـةهؤى فةلسـةفةى كوردسـتانى تَيـك بـدةين  لةسـةر مـافى مـرؤظ باسـكراوة وابـجامن           
شت لة مافى مـرؤظ تـةتبيق دةكـةن  بـةس لـة تـةعينات و لـة دامةزرانـدن تـةتبيقى           دوة  مةوروثى هةموو

ناكــةن  ضــونكة تــا مَيســتا نةمبيســتوة مةطــةر خــةرجيى مــةو دةوَلةتــة نــةبَي تــةعني لــة دةوامــريى مــةوروثى  
نةكراوة  ميلال شتى خةدةمى زؤر بةسيتى ثَي دراوة  مةوةش بةرامبةر مـافى مـرؤظ غـةدرَيكى زؤر طـةورةى     

زانني  كة مَيمة خةَلكى كوردستانني  عجةمتان هةية بة كوردى و بة زمانى كـوردى زؤريـش  ضـونكة لَيـرة     دة
نووسراية كة مةو كةسـةى كـورد نـةبَينت  يـةعنى مـةوانى تـر كـةس يـو  ناكـات  كـا  زانـاش دةَلـَي مـةوة              

بكرَيـت و مـةوةى تـةعني بـَي      ميستسنا نيية  مةمة عةت مان ثةيا ناكرَيـن كة مةمة لَيرة بني و عةت مان ثَي
يان تةعني نةبَي  مَيمة دةمانةوَى مةو وشة البدرَينت مةطةر مةو ماددةية مبَينَينت  مةطةرنا مـةمن ثشـتطريى   
)امنــة( خــان دةكــةم  )بَيطــةرد( خــان  كــا  )يروانــت(  مامؤســتا )رابــوون(  مامؤســتا )علــى(  )د. فرســت(      

 و ماددةية  سوثاس.مامؤستا )حتسني( دةكةم  بؤ هةَلطرتنى مة
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا مافد فةرموو.
 توفيق: عثمانبةِرَيج مافد 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةوةم كــرد  بةِراســتى مــن ديســان دووبــارةى دةكةمــةوة يــةعنى مَيمــة ياســايةكان        ببــورن مةطــةر نــةخيَت م
ة باسى مةوة ناكةين كة دةَلَين تةعةسوب  تةعةسومبان لةسةر نةتةوةى بةشَيوةيةكى عات ى دادةِرَيذين  مَيم

كــورد نييــة  بــةَلكو مَيمــة لةوانةيــة كورديةكــةى مــن زؤر باشــرت بــَي لــة زؤربــةى مــةو بةِرَيجانــةى كــة لَيــرة   
دانيشتوون  لةبةرمةوةى زؤر لة ميدارة ميشي كردووة  بةاَلم مةخسةدمان مةوةنيية كة فَيرة كوردى نـةبني   
هةموومان دةزانني مةو كةسانةى كة لة دامودةزطا حكومييةكان  لـة دةزطـا ناحكومييـةكان كاردةكـةن دةبـَي      
كـوردي بــجانن  مَيمــة لةطــةَل مـةوةداين  ِراســتة هةنــدَي بــرادةران بــاس لـةو دةكــةن دةَلــَين نةتــةوى خؤمــان    

ــةن نةتــةوةى كور     دســتانني  نةتةوةيــةكى هــةرَيمى كوردســتان  خــؤ كــةس خَيرمــان ثــَي ناكــات  مَيمــة فيرل
رةميسني  مةو ماددةي دكتؤرة بةهار ماماذةى بةوة كرد  هةر بةخؤى مةوماددةيـةش ماددةيةكـة لـة مـاددةى     
دــانونى ميــدارى مــةوة  يــةعنى بــؤ هاتووةتــة نــاو زمانــة فةرمييــةكان  نــازامن؟  دوايــَي مَيمــة يــة  كؤمــةَل    

ةوة  ية  كؤمةَل دكتؤرمان هةية لـة نةخؤشـخانةكان   مامؤستاى زانكؤمان هةية  بة عةرةبى وانةكان دةَلَيين
عةرةبن  هاتوونة لَيرة موعالةفة خةَلك دةكةن  مةطـةر وابـَي مةوانـةش دةربكـةين مـادام وايـة كـةس لَيـرة         

 نةمَييَن  خةالس خواحافيجيان بَي.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو ماواز خان.
 طى:بةِرَيج ماواز شَيخ فةن

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مـن ثــَيي وايـة ســومى تـةفاهومَيك هةيــة لـةو ماددةيــة  لـة دامةزرانــدن و طواسـتنةوةى هةميشــةيى و كــاتى       
فةرمانبةران و كارمةندان  كة دةطاتة مةو بِرطةيةى كة دةَلَيت  بةاَلم مةطةر مةو كةسة كورد نةبوو  من ثَيي 

ــةو كةســة    ــةاَلم مةطــةر م ــة  ب ــة بكرَيت ــر      واي ــةكانى ت ــةوةى ثَيكهات ــةبوو  بؤم خــةَلكى هــةرَيمى كوردســتان ن
نيطةرانييان ال دروست نةبَيت  ضونكة بةهيض شَيوةية  هيض يةكَيك لـة مَيمـة مةبةسـتمان مةوةنييـة  مـةو      
ثَيكهاتانة بةشَيكن لة نةسيجى هةرَيمى كوردستان  بةشَيكن لة مَيمة  مَيمة بةشَيكني لةوان  يةعنى مةوامنان 

سنا نةكردووة مةو بِرطةية بةهيض شـَيوةية  مـةوان ناطرَيتـةوة  هيـوادارم نيطـةران نـةبن لـةوة  بـةاَلم         ميست
مةطةر مةو كةسة خةَلكى هـةرَيمى كوردسـتان نـةبوو  بؤمـةوةى ضارةسـةرى مـةو كَيشـةية بكـةين  بةِراسـتى          

مانــةوَى مــةوان نيطــةران زؤرم ثـَي ناخؤشــة مــةو بةِرَيجانـة نيطــةران بــن  ضـونكة مَيمــة بــةهيض شـَيوةية  نا    
 بكةين  مةوان بةشَيكن لة نةسيجى هةرَيمى كوردستان  هيوادارم لَيمان دَلطران نةبن  سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كةواتة مَيستا دوو ِرا هةية  ِرايةكيان داواى مةوة دةكات كة كؤى ماددةكة البربَيت  ِراى دووةميان داواى مـةوة 
دةكات كة مةطةر مبَينَيتةوة هةموار بكرَيت  مَيستا فـارَي مـةوة دةخةينـة دةنطـةوة  كـة كـَي لةطـةَل مةوةيـة         

كةس لةطةَلى  14كةس لةطةَل مةوةية كة كؤى ماددةكة البربَيت  كَي لةطةَلى نيية؟  37كؤى ماددةكة البربَيت؟ 
   نودتةى نيجامى هةية خاتوو منرية فةرموو.11نيية  كةواتة ثةسةند كرا  كؤى ماددةكة الدةبرَيت  ماددةى 

 توفيق: عثمانبةِرَيج منرية 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة كاتَيك كة مونادةشةى ماددةية  دةكرَيت  مَيوة حةدـة وةكـو سـةرؤكايةتى لةوكاتـة ميجرامـةت بكـةن        
نَيتةوة ياخود تةعديلى تَيدا بكرَيت  كة دةزانن دوو ِرةمى فياواز هةية  ِراية  دةَلَيت وةكو مةو ماددةية مبَي

دةديقةية مةندامانى ثةرلةمان مونادةشة لةسةر مةو ماددةية دةكةن  لة كؤتايشدا  25يةعنى مَيمة زياتر لة 
بِريار دةدةين دَيينـة سـةر مـةوةى مـةو ماددةيـة البـدرَيت  حةدـة هـةر لةسـةرةتاوة بةرلـةوةى مونادةشـةى            

مبَينَيتـةوة يــان نةمَينَيتــةوة؟  كاتَيـك كــة دةنــط بـة مانــةوةى درا مينجــا     لةسـةر بكــةين  مايـا مــةو ماددةيــة  
 موتادةشة بكرَي  بةِراستى مَيمة لة كةيةوة مونادةشةى مةوة دةكةين لة كؤتايشدا الدةبرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يوةنــدى بــة ط توطــؤى مةنــدامانى  خــاتوو مــنرية البردنــى ماددةيــة  يــان مانــةوةى بــة هــةموار كــراوى ثة   
ثةرلةمانةوة هةية  مـةوة ط توطـؤى مةنـدامانى ثةرلـةمان وا دةكـات كـة مـةجنامى دةنطدانةكـة بـة ض اليـة            
دةكةوَيتــةوة  مايــا البربَيــت ماددةكــة يــان مبَينَيتــةوة تةعــديل بكرَيــت؟  بؤيــة ثَيويســت دةكــات مةنــدامانى    

تة دةنطدانةوة  بؤية دةبَي ط توطؤ بكرَيـت ثـَيش البـردن يـان     ثةرلةمان ط توطؤى لةسةر بكةن  مةوفا خبرَي
 هَيشتنةوةى  كا  عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خؤى باشرت بـوو لةسـةر ماددةكـة  دةنـط بـدرَيت  لةسـةر مـةوةى مبَينَيتـةوة  نـة  مـةوةى البربَيـت  دووةم:            
ية سَي فار دسةى كرد لةسـةر مـةم بابةتـة  مةمـةش دذى ثـةيِرةوى ناوخؤيـة        فةنابت ِرَيطاتدا كةسى وا هة

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةنها ية  كةس دسةكانى خؤى دووبارة كردةوة  كة بريتى بوو لـة مامؤسـتا مافـد  لةبةرمـةوةى مـةو دذى      
ا كـة مةوانـة فـارَيكى تـر ِراى خؤيـان دةربـرِبن  فـةرموون        مةوة بوو كة مةو ماددةية مبَينَيتـةوة  ِرَيمـان ثَيـد   

 ( خبوَينةوة.11ماددةى )
 

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 :11ماددةى/ 

يةكةم: تابلؤى سةرفةم دامةزراو فةرمانطة حكومييةكان بة زمانى كـوردى و عـةرةبى دةبـَي  بـة مـةرفَيك      
 بةشى سةرةوةى تابلؤكة بَي. نووسينة كورديةكان لة

ــةرَيمى        ــة ه ــةكان ل ــراوة بيانيي ــان و رَيكخ ــوَلطةرى و واَلت ــةتى و كونس ــينطةو نوَينةراي ــابلؤى نووس دووةم: ت
 كوردستاندا بة زمانى كوردى و عةرةبى و زمانى اليةنةكةى تر دةبَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ماددةية؟ با ناوى خؤى بنووسَي  كا  رابوون فةرموو.كَي ط توطؤى هةية لةسةر مةم 
 بةِرَيج رابوون  توفيق مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من لةطةَل مةوةم سياغةى يةكةم لة ماددةكة بكرَيتةوة  بةفؤريك كة ِرَي بدات بة  زمانى تر لة ثاَل زمـانى  
ــجى ثَيو   ــدرَيت  زؤرفــار مينطلي ــدا بةكاربهَين ــوردى و عةرةبي ــاوةو ضــِرى    ك ــؤ عنك ــةش ب ــةو ناوةندان يســتة ل

ــةوانيش        ــانى مـ ــةوةى زمـ ــدةن  بؤمـ ــي يةكانيش بـ ــان و مةسـ ــة توركمـ ــة  ِرَي بـ ــان هةيـ ــتوان توركمـ دانيشـ
 بةكاربهَيندرَيت  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. سراج فةرموو.
 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وا دةكةم خاَلى يةكةم وا بنووسرَيتةوة  نووسـينة كورديـةكان كـة لـة بةشـى سـةرةوةى تابلؤكـة بـَي  بـةاَلم          دا
طةورةتر خؤى نيشان بدات  يةعنى هى كورديةكة طـةورةتر خـؤى نيشـان بـدات لـةوةى لـة عةرةبيةكـة  لـة         

ةب نـةبن  ضـؤن عـةرةبى    بةشى دووةم باسى تابلؤ دةكرَيـنت  ميجاب ناكاتن لـة كونسـوَلطةريةكة مةطـةر عـةر    
لةسةر بنووسرَينت  با تةنها كوردى بَي و لةطةَل زمـانى اليةنةكـةى ديكـة  ميجـاب ناكـات عـةرةبى هـةبَي لـة         

 شوَينةكانى تر  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  يروانت فةرموو.

 

 

 

 

 
 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس:
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 ن.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما
هةردوو دروستة بةس فةدةرةى سَييةم مةو دةزطاى لةسةر نةتةوةيةكى ديكى بن  لةسةر تابلؤكة بة زمـانى  
مةو نةتةوةية بَي  وةكى مَيمة سريانى بَي  وةكى مَيمة بة مةرمةنيش بنووسَي  كوردى و مةرمةنى بنووسـن   

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو.كا  عباس فةرم
 بةِرَيج عباس غجا  مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة            ــةكَيك ل ــتيارين  ي ــى طةش ــو واَلتَيك ــة وةك ــةاَلم مَيم ــة  ب ــانى كوردي ــةكان زم ــة فةرميي ــةوة زمان ــانج ل مام
طةشتيارةكان دةبَي تةشويق بكرَين  بؤ هاتنيان  ثَيويستة لةسةر تابلؤكامنان بة زمـانى تـرى نَيـو نةتـةوةيي     

 مينطليجية لةسةر تابلؤكامنان بَيَلن بنووسني  سوثاس.كة مةويش 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دمد فةرموو.
 بةِرَيج دمد سردالدين انور:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى مـةو بةِرَيجانـة دةكـةم لةسـةر زمـانى نووسـينةكة  لةسـةرفةم فةرمانطـة حكومييـةكان بـة زمـانى            
ــد و       كــو ــدَيك فةرمانطــة و دةزطــا هةيــة ســةر بــة توركمــان و كل ــة هةن ــَي شــتيكى تةبيرييــة  بــةاَلم ل ردي ب

( تـا مَيسـتا بـة    1992ماشوورييةكان  شتَيك هةية دةمـةوَي لَيـرة  مـةو تَيبينيـة بَلـَيي  حكومـةتى هـةرَيي لـة )        
يـنني ثَيويسـتة هـةوَل بـدةين     فيرلى زؤر شت هةية بؤ توركمان و ماشووريةكانى كردية  مَيمة كة ياسا دةردة

مةو شتانةى كة بؤمان كراوة باشرت بكرَينت  نة  مةوةى كة بؤمان كراوة لة تةن يج  لـة هـةرَيمى كوردسـتان    
ــة       كــة مــةو مافــةى ثَيمــان دراوة لــة ياســاكة نــةكرَينت  لةبةرمــةوةى مَيســتا هةيــة بــةخؤى بــوونى هةيــة  ل

طةى حكومى هةية سةر بة حكومـةتى هةرَيمـة  بـة زمـانى     دامودةزطاكانى حكومةت زؤر دةزطاو  زؤر فةرمان
توركى نووسراية لةطةَل زمانى كوردى يـان بـة زمـانى نووسـراية  بؤيـة مةطـةر مَيمـة مـةوة ميجافـة نةكـةين           

ضونكة مةوة دةبَيتـة ياسـا  لةبـةر    دةبَيتة ياسا  دةبَيت مةوان بطؤِرنةوة  توركمانى و سريانيةكةى بطؤِرنةوة  
تةيةش ميجافــة بكــرَي  مــةو فةرمانطــة و دةزطــا ناحكومييانــةي كــة ســةر بــة ثَيكهاتــة          مــةوةي مــةو ِرســ  

نةتةوةييةكانن بة زماني خؤيان بنووسن لة ثاَل زماني كوردي  يةعين زماني سةرةكي كوردييـة  بـةآلم مـةو    
نييةكاني فةرمانطة و مةو دةزطايانة بة زماني خؤيان بنووسن  زؤر شتَيكي باشة لَيرة باسي ناوضـة كوردسـتا  

تــر دةكرَيــت  بــةآلم لــة هــةرَيمي كوردســتان توركمــان مَيســتا مــايف هةيــة لــة ثــةروةردة  لــة ِرؤشــنبريي  لــة     
ثةرلةمان  لة حكومةت  لة مومةسةساتي موفتةمةعي مةدةني  توركمان لة هـةرَيمي كوردسـتان خـؤي مـايف     

ــَين مــيال    ناوضــةكاني ديكــة  يــةعين مــةوة  هةيــة  يــةعين لةبــةر خــاتري توركمانــةكاني هــةرَيي ناكــةن  دةَل
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بةشَيوةيةكي طشيت ثَيويستة بكـةين  هـةرَيمي كوردسـتان ثَيويسـتة ِرَيـج لـة مـايف ثَيكهاتـةكان بطرَيـت  نـة            
بةس لةبةر خاتري ناوضةية  لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستان  ضونكة مَيستا بة فيرلي هةية  يـةعين مَيمـة   

كــةين لةبـةر خــاتري ناوضــةيةكي تــر  بــة طشــيت مافــةكاني  بـؤ غــةدر لــة مــةزمووني دميوكراســي خؤمــان دة 
 توركمان و كلدو ماشور ثَيويستة بثارَيجين  سوثاستان دةكةين.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  أنور دادر  فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج أنور دادر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 وةم تةنها زماني كوردي بَي  زماني عةرةبي البدرَيت  سوثاس.منيش لةطةَل مة
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  خاتوو منى نيب  فةرموو.
 بةِرَيج منى نيب نادر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة بةِرَيج كا  رابوون و كا  دمد سردالدين دةكةم  سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس  ِراي ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر ِراي مةنداماني ثةرلةمان سةبارةت بةم ماددةية  فةرموون.

 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي/ ليذنةي ياسايي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وةيشي كة ثةيوةنـدي بـة زمانـة فةرمييـةكاني تـر      (دا هاتووة تةنها دوو بِرطةية  مة13مةوةي كة لة ماددةي )
هةية لة هةرَيمي كوردستان  يان لة كوردستاني عـرياق كـة لـة دةسـتووري عريادـي دا فـَيطري بـووة  مـاددةي         

(ةم باس لة زماني ثَيكهاتة نةتةوةييةكان دةكات  لة هةر يةكةيةكي بةِرَيوةبردن دا كـة ضـِري   7( بةشي )25)
ثَيكهاتةيــةكي نةتــةوةيي فيــاواز لــة كــورد بــوون  بؤيــان هةيــة بــة ِراثرســييةكي  دانيشــتووانةكةي ســةر بــة 

خؤفَيي زماني خؤيان لة ثاَل زماني كوردي دا بكةن بة زماني فةرمي كاروباري ناوخؤييان  لَيرةدا كاروباري 
تابلؤية  يان ناوخؤيي بة شَيوةيةكي موتَلةق هاتووة  واتا لة ثاَل زماني كوردي و هةر زمانَيكي تر مةسةلةي 

( هـاتووة  يـاني ثَيويسـت بـة     25هةر بابةتَيكي تر  مةوان دةتوانن بة زمـاني خؤيـان بينووسـن  لـة مـاددةي )     
(  لةبةر مةوةي مةو مافة مافَيكي سابتة  هةر كة لـة ِرَيطـاي ِراثرسـي بـوو بـة      13تيكرار ناكاتةوة لة ماددةي )

ةِرَيوةدةبـةن  فـا مةسـةلةي تـابلؤ نووسـينة يـان هـةر        زماني فةرمي  بة زماني فةرمي خؤيان كاروبارةكان ب
 بابةتَيكي تر  هةمووي لةو خاَلةدا فَيطاي بؤتةوة.

 
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 سوثاس  ليذنةي ِرؤشنبريي.
 بةِرَيج فرحان فوهر دادر/ ليذنةي ِرؤشنبريي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ني دةكرَينت لةسةر تابلؤكان  كةس كَيشـةي لةطـةَل مـةوةدا نييـة مـةم زمانـة بـة        باس لة زمانةكي تري نووس

ثَيي دةستووري عرياق زماني كـوردي و عـةرةبي دوو زمـاني ِرةمسـني  دةبـَي مـةوة مولجةمـة لـة هـةرَيي  لـة           
و  عرياق مةم دوو زمانة بكرَينت  بةآلم بـة مينطليـجيش بنووسـرَي كـة تـا مَيسـتا نووسـراوة  هـيض كَيشـةية          

تةعاروزَيكي لةطةَل مةوة نيية كة نةنووسـرَيت  بؤيـة ثَيويسـت ناكـات لَيـرة هـيض ميشـارةتَيكي ثـَي بـدرَيت           
مةسةلةي ثَيكهاتةكانيش بة ماددةيةكي تر موعالةفة كراوة لةو شوَينةي كة كةسافةي سوكانيان زؤرة  يـان  

ن و موعامـةالتي ناوخؤيـان بـة زمـاني     مةو وةحداتي ميداريةي تابيري خؤيانة  مةوانة هـةمووي دامريةكانيـا  
 فةرمي تةعامولي لةطةَل دةكرَيت  بؤية مَيرة هيض تةعاروزَيك لةطةَل حقودي مةوانيش ناكات  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج د. فوان  فةرموو.

 بةِرَيج د.فوان إمساعيل عجيج:
 لةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثةر

( كة دةَلَي بة زماني كوردي و عةرةبي  ِرةمية  هةبوو بة زمـاني مينطليـجي  ِرةميـةكيش    13وابجامن ماددةي )
هةبوو بة زماني توركي و مةوانة  بة مـن نـاَلَين ديترةكـة ضـةندي لـَي دَي؟ ضـي لـَي دَي؟ تابلؤيةكـة ضـةند          

  مـاددةي مـةوةي بـة زمـاني مينطليـجي بـَي        طةورة دةبَي تا هةموو مةوانة بطرَيتةوة؟ يةعين مـةعقول نييـة  
(  لـة  13( فَيي كراوةتةوة  عةيين طلةييةكةي لـة مـاددةي )  15(  وابجامن بة شَيوةية  لة ماددةي )13ماددةي )
 ( مةطةر بيخوَينني لةوَيش فَيي كراوةتةوة  زؤر سوثاس.25ماددةي )

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 َلَي كا  يروانت  فةرموو.زؤر سوثاس  بة

 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةعين مَيك دوتاخبانا يَيتة سةر خؤ مةرمـةنيي  لـة طونـدي هةوريسـكي يـة  يـةعين نةوعـةكي دميـودراتيَي         
ةموو زياترة  دوتاخبانةي هةوريسك بة مةرمةنيش دةنووسَي دوتاخبانـةي هةوريسـك  دةصـدمان مةوةيـة  هـ     
 ناحيةكة نة مةرمةنيية  ية  دوتاخبانةي مةرمةني هةية  دةصدم مةو دميودراتيية هةبَي  زؤر سوثاس.

 

 

 

 
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيي:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ميرادةي صياغةي مةو ماددةية دةكةينةوة  بةوةي كة ثَيداويسيت  ياخود داواكاري هـةموويان تَييـدا فَيطـاي    

 تةوة.بكرَي
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج د.شَيركؤ فودت نودتةي نيجامي هةية  فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ فودت:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر سوثاس  وةلآل نيقاشَي لَيرة دروست بـووة لةسـةر مـةوةي كـة نيصـابي دـانوني ثَيويسـتة بـؤ مانـةوة لـة           

ي ثةرلةمان  يان تةنها بة ثَيي ثةيِرةوي نـاوخؤ تـةنها بـؤ مي تيتـاحي فةلسـة ثَيويسـتة؟ مةطـةر دواتـر         هؤَل
نيصابي دانوني دةرنةكرد  يان ذمارةكة كةم بووةوة  دوو ِرةمي دروسـت بـووة  ِرةميـةكيان دةَلـَي دةكـرَي بـة       

ابَي  لةبـةر مـةوةي بـؤ بِريـاردان و     عةدةدَيكي كةمرت لة نيصاب ميدارةي فةلسةكة بكرَي  ِرةميةكيش دةَلَي ن
بؤ دةنطدان كاريطةري دةبَيت  فا تكاية سةرؤكايةتي ثةرلـةمان مـةوةمان بـؤ يـةكاليي بكةنـةوة  بـؤ مـةوةي        

 نوَيذةكامنان دوا نةكةوَي.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مـان لـة لَيذنـةي ياسـايي بَيـت  ِرةمـي مـةوان        مَيمة خؤمان ِرةميةكمان هةية  بةس دةمانـةوَي لـة ثَيشـرتدا طويَ   
 ضيية؟ دكتؤرة نيصاب بؤ دةنطدان ثَيويستة يان نا؟ 

 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــت  بــؤ        لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤ زؤر بــة وازىــي هــاتووة  بــؤ مينريقــادي فةلســة ثَيويســتة نيصــاب تــةواو بَي
 تةية  يةعين وازىة.دةنطدانيش مةغلةبيةي بةسي

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةَلَي واية  بؤ دةنطدان بة مةغلةبيةي بةسيتة يةكال دةبَيتةوة  بة زؤرينةي سادة يةكال دةبَيتةوة  بةآلم بـؤ  

ت  دةنطدان ثَيويستمان بة نيصاب هةية  لة كـاتي دةنطـدان ثَيويسـت دةكـات نيصـاب هـةبَي  كـا  د. فةرسـة        
 فةرموو.

 بةِرَيج د. فرست صؤيف علي: 
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج 
مةو فةلسةية فةلسةي دةنطدانة  لة هةر ثَيـنج دةدـة فارَيـك مَيمـة دةنـط دةدةيـن  بؤيـة فةلسـةي دسـة           

كردن نيية  هةر ضةندة بةو نةصةي كـة مَيسـتا لَيـرة هةيـة  لـة مةوةَلـةوة تـا كؤتـايي  مةطـةر بكـرَي ضـاكي            
(  طرميـان مـةو دسـةيةش    56يي  مةطةر نا لة مةوةلةوة تـا كؤتـايي دةبـَي نيصـاب لـة ذوورةوة بـَي )      بكةين دوا

ِراستة مةطةر با بَلَيني لة كاتي مينريقادةكة بَي  بـةآلم مَيمـة دةنطـدامنان هةيـة  ضـةند دةدـة فارَيـك دةنـط         
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ة ذوورةوة نــةبَي نيصــاب ( لــ56( كــةس لــة ذوورةوة بَيــت  )56دةدةيــن  مــةعناي وايــة ثَيويســتمان بةوةيــة ) 
 دروست نيية.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ( كةس هةية  بةَلَي كا  عمر عينايةت  فةرموو.56بةَلَي واية  كةواتة لة كاتي دةنطان ثَيويستمان بة )

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

  كؤبوونةوةي ثةرلةمان ياسايي نابَيت تةنها بة مامادةبووني زؤرينةي مةندامان لة ثةيِرةوي ناوخؤدا هاتووة
نةبَيت  ثةرلةمان برياِرةكاني بة زؤرينةي مامادةبووان  يةعين مـةرج نييـة  دواي مـةوة فةلسـةكة كرايـةوة      

ةماناتي ( كةســة تَيثــةِرَيين  لــة هــةموو ثةرلــ 50( كةســيش مبَينَيتــةوة  تــؤ دةتــواني بــة زؤرينــةي مــةو ) 50)
حـازر بـَي لـة نـاو داعـةي       1زاميـدةن   50دونياش دا واية  مةوة نيية بَلَيي كاكة ثَيويستة بة بـةردةوامي مـةو   

ثةرلةمان  مةوةش نابَي هيض بؤ مَيـوة تـةحقيق نـابَي  دةيشـيبيين فةلسـاتي تـريش دَيتـة بـةردةممان  مـةو          
 21كةسيشي لَي بَي   40رينةي مامادةبووان  كاتَي زؤرينةية بؤ مَيمة دروست نابَي  لةبةر مةوة بة ِرةمي من زؤ

 كةس دةنطي دا دةتوانني مةو دةرارة تَيثةِرَينني  سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيج كا  عمر دةدي مةو ماددةية هَيندة موتَلةدة  بةو شَيوةية بَيت تةنانةت ط توكؤش لة نـاو ثةرلـةمان   
( وانيية؟ كؤبوونةوةي ثةرلةمان ياسايي نابَيـت تـةنها   4ة  مةطةر زؤرينة مامادة نةبن  ماددةي )دا فاميج نيي

بة مامـادةبووني زؤرينـةي مةنـداماني نـةبَيت  نـاَلَي سـةرةتا  نـاَلَي مينريقـاد  دةَلـَي كؤبوونـةوةي ثةرلـةمان             
 وون  فةرموو.يةعين كؤي كؤبوونةوةكة ياسايي نابَي مةطةر زؤرينة لَيرة نةبن  كا  راب

 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيطةيشــتين مــن بــؤ ثــةيِرةوي نــاوخؤ مةوةيــة كــة دةســت ثَيكردنــي كؤبوونةوةكــة ثَيويســيت بــة زؤرينــةي    
( كةسـةكة  بـةآلم دوايـي دةنطدانـةكان بـة زؤرينـةي حـجوور        111مةنداماني ثةرلةمانة  مةندامان يـةعين لـة )  

بةآلم سةرجنت بؤ مةوة ِرادةكَيشي مةطةر مةوةي مَيستا كة تـؤ ثَيشـنياري دةكـةي سـابت بـَي  هـةموو       دةكرَي  
( كةس لة ذوورةوةية  هةموو 60دانيشتنةكاني ثةرلةمان مةترسي بؤ دروست دةبَي  ضونكة بَينة بةرضاوت )

بــة ماطادارييــةوة لةحجةيــة  شــةش كــةس دةتــوانن كؤبوونةوةكــةت ثــَي هةَلبوةشــَيننةوة  بؤيــة هيــوادارم    
 موتابةعةي مةو وةزعة بكةن  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
بة شَيوةيةكي عوريف مةم ماددةية لة ثةرلةماني كوردستان وا ثـةيِرةو كـراوة كـة بـؤ كـاتي دةسـت ثَيكردنـي        

تان كـراوة  سـةيري ثرؤتؤكؤَلـةكاني    دانيشنت و بؤ كاتي دةنطدان ِرةضاوي نيصابي ياسايي ثةرلةماني كوردسـ 



 195 

ثَيشووشي كردووة  مةو كاتةي نيصاب هـةبوو دةنطـدان كـراوة  كـة نيصـاب نـةبووبَي دةنطـدانَيك كـة كرابـَي          
 هةَلوةشَينراوةتةوة  كا  صاحل فةدَي  فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فةدَي دمد أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة زاميد ية  نةبَيت نـاكرَي  بةَلطةشـي بـؤ مـةوة مةوةيـة كـة ضـةندين        كؤبوونةوة و ط توطؤ كردنيش بة نيو
فار فراكسيؤنَيك يان كَيشةية  دروست دةبَيت  بةشَيك لة مامادةبووان دةضنة دةرةوة  هؤَلي كؤبوونةوةكان 

وانن فَي دَيَلن  مةطةر نيوة زاميد ية  كةمرت مايةوة مةو كؤبوونةوةية درَيذةي ثَي نادرَي  لةبةر مـةوةي نـات  
كؤبوونةوةكة بكةن  كةواتة لة كاتي ط تؤطـؤكردن و لـة كـاتي دةنطـدانيش ثَيويسـيت بـة نيـوة زاميـد يةكـة           

 بةَلطةشي مةوةية بةو شَيوةية كؤبوونةوةكة ضؤَل كرا  كؤتايي ثَي هاتووة. 
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  كا  د. فرست فةرموو.
 ست صؤيف علي: بةِرَيج د. فر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر دةمةوَي ماطادارتان بكةين  مَيمة مةو لَيذنةي ثةيِرةوي نـاوخؤ مـةم مةسـةلةيةمان موعالةفـة كـردووة       
يةعين نيصامبان تةنها بؤ مينريقاد دانـاوة  كـة كؤبوونـةوة دةسـيت ثَيكـرد  مـيرت لـةوَيوة هـيض ثَيوةرَيـك بـؤ           

نــةي كــة بــاس كــرا لــة ثةرلــةماني دونيــادا  لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤ زؤر بــة وازىــي نيصــاب  مــةوة مــةو حاَلةتا
نووسيويانة  مينريقاد زةرورة  ميرت ثاش مةوة ضةند لة ذوورةوة مبَينَيتةوة كؤبوونةوة بةِرَيوةدةضَيت  ِرَيك 

 مَيمةش لة ثةيِرةوي ناوخؤي خؤمان دا وامان لَي كردووة.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤ

 زكري  فةرموو. آمءابةَلَي  خاتوو 
 زكري: آمءابةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
خو دة دةدـَي يـَي ثـةيِرةوي نـاوخؤدايَي ديـارة عـوريف ثةرلـةماني ذ هـةريا واسـاني بويـة  زؤرينـة دظَيـت بـؤ              

كرن  وة ترسـا هـةظاآل بةحسـَين     بِرياردانا حازر بن  وة مةطةر نيصابي وي كامل نةبينت  نابَي دةنطدان بَيتة
د دكةن كو طةلة  فار دةبَيتة سةبةبا هةندَي مةطةر شةش كةس كةم بـينت  هـةمي فـارا سـاتي بِريـاردانَي      
مةظة دهةندَي ضارةسةر كـو فةلةسـَيت بِريـاردانَي  فةلةسـةيةت ط توطـؤكرنَي  فـودا ببـينت  ثةرلـةماناتي         

ان كريت رووذَي فةلةسـَيت بِريـاردانَي فيـاوازة دطـةل يَيـت      عالةمي ذي مةو ثةرلةمانَيت كومة سةرةداني و
ط توطؤكرنَي  ذ بةر هةندَي هةموو مةو ِرؤذَيت كو دةنطدانن هةي ثةرلةمانتار دزانَي  مةظة دَي تة ثةيِرةوي 

 ناوخؤدا مةم عيالفي وَي بكةين و دَيتا من نووكة بطؤظَي دَينت نيسبةيا كامل دبي هةبينت.
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 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم 
 فةرموو خاتوو تةالر.

 دمد دادر: لطيفبةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِراسيت مَيمة دسةمان لةسةر مةوة نيية لة داهاتوودا لة ثةيِرةو ضـؤن هـةموار دةكرَيتـةوة؟ ضـؤن دةكـرَي؟      
ش هةمواركردنةوة زؤر بة وازحي و بة موتَلةدي ضؤن تةنجيي دةكرَي؟ بةآلم لة مَيستا لة ثةيِرةوي مَيستا ثَي

هاتووة  مةو نيصابة ثَيويستمان ثَيية لة سـةرةتاي كؤبوونةوةكـة تـا كؤتـايي  بؤيـة زةرورة نيصـابي دـانوني        
 تةواو بَي  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ة بةو شَيوةي كة داتان ِرشتووة.ِراستة  زؤر سوثاس  فةرموون تكاية ماددةكة خبوَيننةو

 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ليذنة هاوبةشةكان لةسةر داِرشتنةوةي ِرَيككةوتوون لةسةر بةم شَيوةيةي خوارةوة:
يةكــةم: تــابلؤي ســةرفةم دامــةزراوة و فةرمانطــة حكومييــةكان بــة زمــاني كــوردي و عــةرةبي دةبَيــت  بــة   

وكردني زماني ثَيكهاتةكاني تر لةو شـوَينانةي كـة ضـِري دانيشـتووانةكةي ثَيـك دَينَيـت  بـة مـةرفَيك         ِرةضا
 نووسينة كوردييةكة لة بةشي سةرةوةي تابلؤكة بَيت.

دووةم: تــابلؤي نووســينطة و نوَينةرايــةتي و كونســوَلطةري وآلتــان و ِرَيكخــراوة بيانييــةكان لــة هــةرَيمي         
 ردي و عةرةبي و زماني اليةنةكةي ديكة دةبَيت.كوردستان دا بة زماني كو

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( فياوازة  لة دةدة كوردييةكةدا دةَلـَي  4بةِرَيجان لة ثةيِرةوي ناوخؤ دةدي كوردي و عةرةبييةكةي ماددةي )

ثةرلةمان ياسايي نابَيت تةنها بة ( / كؤبوونةوةي 4كؤبوونةوة ثَيويسيت بة زؤرينةي مامادةبووانة  ماددةي )
مامــادةبووني زؤرينــةي مةندامــةكاني نــةبَيت  لَيــرةدا كةواتــة كــؤي هــةموو كؤبوونةوةكــةي بةســتؤتةوة بــة  
مامادةبووني زؤرينةي مةندام  بةآلم لة دةدة عةرةبييةكـةدا كـة مَيسـتا بـةِرَيج كـا  عمـر عينايـةت ثَيشـاني         

 لَيرةدا كردوويةتي بة مينريقاد. ان قانمنيا(ال يكمن إنبواد الربملداين  دةَلَي/ )
 دمد:  لطيف بةِرَيج تةالر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 مادام لةسةر زمانة فةرمييةكانة لةسةر زمانة كوردييةكة ميش دةكةين.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةواو بوون؟ فةرموون بيخوَيننةوة تكاية.ميرت لةمِرؤوة زمانة كوردييةكة بةركارة كا  عمر  باشة  ت
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 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 13ماددةي )
يةكةم: تابلؤي سةرفةم دامةزراوة و فةرمانطة حكومييةكان زماني كوردي و عـةرةبي لـة خـؤ دةطرَيـت  بـة      

 دييةكة لة بةشي سةرةوةي تابلؤكة بَيت.ِرةضاوكردني زماني ثَيكهاتةكاني تر  بة مةرفَيك نووسينة كور
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي  بِرطةي دووةم.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دووةم: تــابلؤي نووســينطة و نوَينةرايــةتي و كونســوَلطةري وآلتــان و ِرَيكخــراوة بيانييــةكان لــة هــةرَيمي         
سـتان دا بــة زمــاني كــوردي و عـةرةبي و زمــاني اليةنةكــةي ديكــة دةبَيـت. بــة مــةرفَي زمــاني كــوردي    كورد

 دةركةوتووتر بَي.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةَلَي لة بةشي سةرةوة دةبَيت  يةعين ميرت تةواو  باشة مةو تَيبينيـةش ِرةضـاو دةكـةين  دةركـةوتووتر بـَي       
طــةَل مــةو ماددةيــة بــةو شــَيوةي كــة خوَينرايــةوة؟ مــةوةش ِرةضــاو دةكــرَي كــة زمــاني كــوردي   باشــة كــَي لة

( كةس لةطةَليةتي  كَي لةطةَلي نييـة؟ كـةس نييـة لةطـةَلي نـةبَيت       56بةرضاوتر بَي  يان دةركةوتووتر بَي  )
 كةواتة ثةسند كرا  ماددةي دواي مةو.

 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 ( 14ماددةي )

هةر دامودةزطايةكي حكومي و ناحكومي عريادي و بياني كة مامةَلةي لةطةَل هاووآلتيـاني هـةرَيي دا هـةبَي     
 ثَيويستة لة فؤرم و نووسراوةكانيان دا ِرةضاوي زماني كورديش بكةن.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دَي.كَي دسةي هةية لةسةر مةم ماددةية؟ فةرموو كا  صاحل فة

 بةِرَيج صاحل فةدَي دمد أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيشنيار دةكةم يان لةطـةَل مـةم ماددةيـة فَيـي بكرَيتـةوة  يـان بـة ماددةيـةكي فيـا بـاس لـة سـاَلنامةي             
ــة          ــوردي بنووســرَي ل ــة ســاَلي ك ــَيني ب ــوردي  بَل ــاني ك ــة زم ــانط و ســاَلةكة ب ــة ِرؤذ و م ــرَي  ك ــورديش بك ك

 ا  يان بة ماددةيةكي فياواز.نووسراوةكةد
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  د. سراج  فةرموو.
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 بةِرَيج د. سراج أمحد محد أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة كؤتايي ماددةكـة باسـي مـةوة دةكـات دةَلـَي ِرةضـاوي زمـاني كـوردي بكـرَي  ثَيشـووش باسـي )ثَيويسـتة(ي             
تــةبيري )ثَيويســتة( فــةرزة  بــةآلم )ِرةضــاوكردن( فــةرز ناكرَيــت لةســةري  بــةِراي مــن ِرةضــاوكردن  دةكــات  

البدرَي  وا بنووسرَيت زماني كورديش لةسةر هةبَي  يةعين حةصر بكرَي و فةرز بكرَي  نة  بة موراعـات   
عاتيش دوو شـيت لـة يـة     ضونكة لَيرة باسي موراعات دةكات  ثَيشرت باسي ثَيويستة دةكات  ثَيويستة و مورا

فياوازن  ثَيويستة فةرزة  بةآلم موراعات فةرزي تَيدا نيية  بة ِراي من ِرةضـاوكردن البـدرَي  بـةَلكو حةسـي     
 بكرَي  باسي زماني كوردي بكرَي كة لةسةري دا هةبَيت  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ت  فةرموو.زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  عمر عيناية

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وةَلال ثشتطريي دسةكةي د. سراج دةكةم  كة بنووسرَي لـة فـؤرم و نووسـراوةكانيان دا زمـاني كـوردي بـةكار       
 بهَينرَي.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج كا  حافي كاروان  فةرموو.

 كنران جني الدين )حافي كاروان(: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــدين(م هــةبوو  بــةآلم هــةر مــةوةي ســةرةتا بنووســرَيت ثَيويســتة هــةر دام و       هــةر ِرةميةكــةي )د. ســراج ال
 دةزطايةكي حكومي  ِرةضاوةكة البدرَي و ثَيويستييةكةش )تةحصيل حاصلي( مةخريةكةيةتي.

 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سة
 زؤر سوثاس  بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة أمني  فةرموو.

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان منيش ثشتطريي لـةو ِرايانـة دةكـةم  لةطةَليشـي دا مةطـةر مـةو وشـةي دام و دةزطـا بةسـةر يةكـةوة           
 يةكةوة بنووسرَيت  سوثاس. بنووسرَي  هةر دامودةزطايةكي  مةو وشةية بةسةر

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  ِراي ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر ِراي مةندامان.
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 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بـــةو شـــَيوةية ماددةكـــة  ثَيشـــنيارةكةي بـــةِرَيج )د. ســـراج الـــدين( دبووَلـــة لةاليـــةن ليذنـــةي هاوبةشـــةوة 
دادةِرَيذينةوة )هةر دام و دةزطايةكي حكومي و ناحكومي عريادي و بياني كـة مامةَلـةي لةطـةَل هاووآلتيـاني     

 هةرَيي هةبَي  ثَيويستة لة فؤرم و نووسراوةكاني دا زماني كوردي بةكار بهَينَيت(.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةنــدامانى ثةرلــةمان مــةمِرؤ فــارَيكى تــر ليســتى مامادةنــةبووامنان هَينايــةوة نــاو هــؤَلى  بــةِرَيجانسـوثاس   
ثةرلةمان بؤ مـةوةى دوضـارى مـةم كَيشـةية نةبينـةوة  لةمـةوال لـة كـاتى دانيشـتنةكانى ثةرلةمانـدا ضـةند            

ثابةنـد بـن بـة     فارَيك ليستى مامادةنةبووان دهَينينةوة ناوهؤَلى ثةرلةمان بؤ مةوةى مةنـدامانى ثةرلـةمان  
كؤبوونةوةكان و دانيشتنةكانى ثةرلةمان  بـةو شـَيوةية نـةبَيت كـة لـة سـةرةتاى دانيشـتنةكان مامـادة بـن و          

 ميمجاى خؤيان بكةن و دواي ميمجا كردن ثةرلةمان بةفَى بهَيَلن  د.سراج فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةوةى دوو فار و سَى فار مةوة نةسوِرَيت هةر لة ثـَيش كؤتـايى فةلسـةكة ليسـتةكة     ثَيشنيارَيك دةكةم بؤ 
 دابنَين واضاكرتة  نة  لة نيو سةعاتى مةوةَلى  مةوها ضاكرتة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كة خبوَيننةوة بؤ مةوةى بةخوا لة ضةند كاتَيكى فياواز بَى باشرتة ثَيموابَى  مَيستا نصاب هةية  تكاية ماددة
 بيخةينة دةنطدان  د.ظاآل فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاال فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( هــةر دامودةزطايــةكى حكــومى و نــاحكومى عريادـى و بيــانى كــة مامةَلــةى لةطــةَل هاووآلتيــانى  14مـاددةى ) 
 ى كوردى بةكاربهَينَيت.هةرَيمدا هةبَيت ثَيويستة لة فؤرم و نووسراوةكانى دا زمان

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـةس لةطةَليـةتى  كـَى لةطـةَلى نييـة؟ كـةس        55كَى لةطةَل مةو ماددةيةية بةو شَيوةيةى كـة خوَينرايـةوة؟    
 د.ظاآل فةرموو. 15نيية لةطةَلى نةبَى  كةواتة ثةسةند كرا  ماددةى 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 ةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب

 12كة دةكاتة  ماددةى/  15ماددةى/ 
 12ماددةى/ 
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تــابلؤى ِرَينمــايى شــةدامةكان و دةســت نيشــان كردنــى شــوَين و دةظــةرةكان بــة زمــانى كــوردى وعــةرةبى و    
مينطليجى دةبن  بةمةرفَيك نووسينة كورديـةكان لةبةشـى سـةرةوةى تابلؤيةكـة دابَيـت و )دةركـةتووتريش       

 جافة دةكرَى بؤى.بَيت( مي
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسةى هةية لةسةر مةم ماددةية؟ كا  حافى كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كنران جني الدين )حافى كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ستا بامسان لة تابلؤى سةيارةكان ثَيي باشة مةطةر ميجافةية  بكرَى ليذنةى ياسايى ماطايان َ  بَى  مَيمة تا مَي

نــةكردووة  تةســةور دةكــةم لَيــرة فَيــى ببَيتــةوة  لــةوة دةضــَى شــتَيكى بــاش بــَى  تــا مَيســتا هــةولَير هــةر      
)اربيل(ةو  سلَيمانى هةر بة عةرةبى دةنووسرَى و كوردى تيـا نييـة  مةطـةر فَيـى دةبَيتـةوة تةمـةنا دةكـةم        

 فَيى بكةنةوة لَيرة.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم د

 كا  ِرابوون فةرموو.

 بةِرَيج ِرابوون  توفيق مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةو تابلؤيانةى كة بة هةرسَى زمـانى عـةرةبى و مينطليـجى و كـوردى دةنووسـرَين  داِرشـتنى مـةم بةنـدة وا         

وارةوة  بؤناوةِراسـت و بـؤ خـوارةوة     هاتووة كة مةو سَى نووسينة بةسـةر يةكـةوة دةكـرَين لةسـةرةوة بـؤ خـ      
بةآلم بةالى كةمةوة مَيستا من دوو فؤرمى ترم هةية بؤ منوونة لةمةتارى هةولَير بة كـوردى دةسـتة ِراسـت    
نووسراوة كة بضَيت ثَيش ضـوونة ذوورةوة بـؤ نـاو مـةتار  مينجـا بـة عـةرةبى و مينطليـجى نووسـراوة  واتـة           

مينطليجى نووسراوة  مةوة فؤرمَيكى ترة  فؤرمَيكى تر هةية كة مةو  دةستة ِراست مينجا لة ضةث عةرةبى و
سَييانة بةِريج دةنووسرَين  كةواتة لةو فؤرمةى دووةم كةدةَلَيي ِراست دةبَيتة كوردى و مةوةى تريش مينجـا  
ــة       ــةوةى مةتارةكــة مينطليــجى مــةوفا عةرةبيــة  ســَييانةكةى تــريش كــوردى ل عــةرةبى و مينطليــجى يــان م

 ست بَى باشرت ديارة  هيوادارم ليذنةى ياسايى  موعالةفةى مةو كَيشةية بكةن  زؤر سوثاس.ناوةِرا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سروود فةرموو.

 بةِرَيج سروود سليي متى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ة  ثَيك هاتةكان بؤيان هةية بة زمانى ثَيشنيارَيكي هةية كة مةو فةدةرةية ميجافة بكرَى لةسةر مةو فوملةي

 (.فى مءاطق تماجدهمخؤيان لةسةر تابلؤى ِرَينمايى شةدامةكان بنووسن )
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة  كا  حتسني فةرموو.

 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
طـة  بِرطـةى يةكـةم وةكوخـؤى بَيـت  بِرطـةى دووةم لةطـةَل ِرةمـى بـراى          ثَيي باشـة ماددةكـة بكرَيتـة سـَى برِ    

ــةكان تابلؤكانيــان بــةكوردى بنووســرَيت  )ج(يــش ِرةضــاوى زمــانى      بــةِرَيجم كــا  حــافى كــاروامن  مؤتؤمبيل
 ثَيكهاتةكان بكرَى لةو شوَينانةى كة مةوان زؤرينةن  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 صاحل فةرموو. كا 

 بةِرَيج صاحل فقَى :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثَيمواية زؤر تابلؤ هةية  بـؤ مـةوةى خؤمـان بـةدوورطرين  نـاوى هةمووشـى نـاهَينرَى  تـابلؤى ِرَينمـايى          
شةدامةكان و هةر تابلؤيةكى ترى تَى بكرَى  هةر تابلؤية  هةمووى دةطرَيتةوة و طشـتطرية  بـؤ زمانةكـةش    

ةى حةسر نةبَى كوردى و عةرةبى و هةر زمـانَيكى تـر بـَى  لةطـةَل مـةوةى كـة د.ظـاآل مامـاذةى ثَييـدا          بؤ مةو
 دةركةوتوو تر بَى  كة نةنووسراوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةرى فةرموو.

 بةِرَيج ثةرى صاحل محيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةتا دةطاتة كؤتايى ِرستةكة لة بةشى سةرةوةى تابلؤكان دابَيت و مةوة زؤر طرنطة  الرميان لة هةمووى نيية

مةوةى ماسةوارةكان نةماوة ناوة مةسَلةكان بة تايبةتى سةر ِرَيطـاى كؤيـة وهـةولَير  ِرةضـاوى اليـةنى ميتنـى       
ــة تايبــةتى طونــدةكان ضــؤن ناوةكــةى       ــة  ناوةكــة بكــرَى ونــةطؤِردرَى  واتــة خــةَلكى شــوَينةكان ب ــنن ل دةهَي

مينطليجيةكةش هةر وابنووسرَى  بؤ منوونة طوندى ماريان كراوةتـة )ماريانـة(  تةكـةور كراوةتـة )تةكـةول(       
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  د.فرست فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــني     ــا  حتس ــةى ك ــة ِرايةك ــتطريى ل ــابلؤى        ثش ــؤ ت ــرَى ب ــاد بك ــة زي ــةم  بِرطةيةك ــاروان دةك ــافى ك ــا  ح و ك

 مؤتؤمبيلةكان كة بةزمانى كوردى بنووسرَى.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا غريب فةرموو.

 حةمة: مصطفىبةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وَينانةى كةمة نةتةوايةتى ترى تَيداية بة زمانى مةوانيش من ثشتيوانى ِراى مةو بةِرَيجانة دةكةم كة لةو ش

 بنووسرَى  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  انور فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كانى ديكة لة ثـاَل زمـانى   لة ماددةى يةكةم لة دةستوور نازامن باسى زمانةكان بِراوةتةوة  بةس هةموو بِرطة

كوردى  زمانةكانى دى بةردةوام دووبارة بؤتةوة  وةكو مرؤظ و سَيبةرى َ  هاتووة  ثَيمواية ثَيويسـت ناكـات    
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِراى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر ِراى مةندامانى ثةرلةمان ضيية؟ د.بةهار فةرموو.

 ِرَيج د.بةهار دمود فتاح:بة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بة تابلؤى مؤتؤمبيلةكان ِرايةكى بةفَيية  مَيمة وةريـدةطرين بـة فةدةرةيـةكى فيـا  سـةبارةت بـة       
زيادكردنى فةدةرةى هةر تابلؤيةكى تر  مةوا لَيرة ناتوانني مةوة زياد بكةين  ضونكة مَيمة لَيرة بةس باسـى  

دةكةين  باسى تابلؤى دامةزراوة حكوميةكامنان كردووة بة فيا  باسى زمـانى بازرطـانى دةكـةين    شةدامةكان 
بــة فيــا  بؤيــة مةمــة تايبةتــة بــة شــةدامةكان لَيــرة مــةوة زيــاد نــاكرَى  ســةبارةت بــة زيــاد كردنــى بِرطــةى   

ةكان زيـاد بكـةين  مـةى    ثَيكهاتةكان  لةِراستى دا من تَى ناطةم مةطةر لة هةموو شوَينةكان  مةسةلةى ثَيكهاتـ 
دةورى ضــى دةبــَى لَيــرة كـة داماننــاوة و وتوومانــة لةهــةر يةكةيـةكى بــةِرَيوةبردن دا كــة ضــِرى    25مـاددةى  

دانيشـتوانةكةى سـةر بـة ثَيكهاتةيـةكى بنـةِرةتى فيـاواز بـن  بؤيـان هةيـة بةِراثرسـيةكى خـؤفَييى زمـانى             
وبارى ناوخؤييـان  يـةعنى مـةم ماددةيـة بـؤ هـةموو       خؤيان لة ثاَل زمانى كوردى بكةن بة زمانى فةرمى كار

كؤى ياسايةكةية  بؤ كؤى ياسايةكةية  يةعنى لةهةر شوَينَيك دا مَيمة دةَلـَيني زمـانى كـوردى فةرمييـة  كـة      
( دةَلَى لةهةر شوَينَيك دا مةوان ضِرى دانيشتوان ثَيك دَينن  فةرمييـة  كةواتـة هـةموو مـةو     25مةو ماددةى )
كة زمانى كوردى لة ماددةكانى تردا ثَييدراوة  لةو شوَينانةية كة مةوان ضِرى دانيشتوان ثَيك ميمتيازاتانةى 

يان مةو بةشـةى   25دَينن ثَيى دةدرَى  بؤية زياد كردنى ثَيكهاتةكان لة هةموو شوَينَيك دا يان دةبَى ماددةى 



 203 

نَيك دا ثَيكهاتـةكان دووبـارة ببنـةوة و    كة بة ثَيكهاتةكاندا بة تةواوةتى هةَلبطريَيت يان نابَى لة هةموو شـويَ 
 لةطةَل ِرَيجى تةواوم بؤيان  مةسةلةكة ياسايي صرفة  هيض شتَيكى تر نيية  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ايدن فةرموو.

 بةِرَيج ايدن سليي مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ايى شةدامةكان و دةست نيشان كردنى شوَين و دةظةرةكان بة زمانى كوردى و ( دا تابلؤى ِرَينم15لة ماددةى )

عةرةبى و مينطليجى دةبن  لَيرةدا ثَيشنيار دةكةم مةوةى ميجافة بكرَى  لةو  ناوضانةدا كة زؤرينةى ثَيكهاتـة  
كهاتــة نةتةوةييــةكانى ديكــة ثَيــك دَيــنن لــة ثــاَل زمــانى كــوردى و عــةرةبى دا ثَيويســتة بــة زمــانى مــةو ثيَ   

بنووسرَيت  ميسال لةوةش كة مةوة دةتوانرَى ميشى لةسةر بكرَى  لةبةرمةوةى مَيستا لة كةركوو  بة ضـوار  
 زمان دةنووسرَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةى تةوزىَيك لةسةر مةغلةبيـةى حجورةكـة بـدةم  مَيسـتا لةطـةَل برادةرانـى بةغـدا دسـةم         مةطةر ميجازة بد

كرد  ما بةم شَيوةيةية  مةغلةبيةى مةعجا كة بـةيانى دَيـن مـةوة ناويـان دةنووسـرَى  مةغلةبيـةى حـجور بـؤ         
ة بؤ مـةوةى  مةوة مةغلةبيةى حجور 1+  45منوونة بةيانى نةوةد كةس حازر بووة  مةغلةبيةى حجور دةكاتة 

لةمةودوا ِرؤشنرت بَى لةبةرضاوى هةموو مةندامانى ثةرلةمان و بةِرَيجيشت  مةغلةبيةى مـةعجا  كـة بـةيانى    
كةمسان هاتبوو بؤ مةوةى فةلسةكة بةردةوام بَى و بؤ  90كةسني كة بةيانى هاتني مَيمة  111بؤ منوونة مَيمة 

حـازر بووبـووين    90ةسةر ثرؤذة بـَى  دةبـَى مَيمـة مةطـةر     ط توطؤ هةرضةندة بَى  مةبَى  بةآلم بؤ بِرياردان ل
  ما بةو شَيوةية دةبَى  سةبارةت بةم بابةتةش بـةِرةمى مـن مـاوا    1+45هةميشة دةرارةكامنان تَى بثةِرَينني بة 

بــَى باشــرتة  تــابلؤى نــاو و ِرَينمــايى شــةدام و طــةِرة  و شــارو دةظــةرةكان بــة زمــانى كــوردى و عــةرةبى و     
 ةبن و بةمةرفَيك نووسينة كورديةكة لةبةشى سةرةوةى تابلؤكاندا بَيت و ديارتر بَى. مينطليجى د

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس  د.ِرَيواز فةرموو.
 
 
 
 

 بةِرَيج د.ِرَيواز فامق حسني:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مـانى بـةِرَيجان ثَيكهاتـةكانى كوردسـتان  لةِراسـتى دا      سةبارةت بةوة  من لةسةر ية  مةسةلة دسـة دةكـةم  ز  

( مـان  25مَيمة لة كؤبوونةوةى هةر سَى ليذنـة بةِرَيجةكـة كـة هـةموومان بةيةكـةوة دانيشـتبووين مـاددةى )       
بؤية دانا بؤ مةوةى ماددةيةكى موتَلةق بَى  لـة هـةموو شـوَينَيك دا كـة زمـانى كـوردى حـجورى هةيـة بؤيـة          

بة تةواوةتى بؤ بةِرَيجان دانراوة بؤ مةوةى لة هةموو ميمتيازَيك كة زمانى كـوردى   ية  بةش و ية  فةسَل
لةهةر شوَينَيك هةيةتى مةوان مةو ميمتيازة وةربطرن  بريمة مونادةشةيةكى زؤر زؤر كرا سـةبارةت بـةوةى   

و  بكـات  مَيمة ضى بكةين بؤ مةوةى لة هةموو ممورى مةحة  خؤيان  يةعنى كاروبارى ناوخؤى خؤيان ي
بريمة من بؤ خؤم بووم كة ثَيشنيارى مةوةم كـرد بيكـةن بـة زمـانى فـةرمى كاروبـارى ناوخؤييـان  هةرمـةو         
كاتة ومتان مةفروزة لة كؤبوونةوةكةى ثةرلةمان بؤ مـةوةى زةمانـةت بـدرَي بـة حـةدى مـةوان و ثاراسـتنى        

ية لة تـابلؤى فةرمانطـة حكومييـةكان     زمانةكةيان بة تةفسيَلى باس لةوة بكرَى كة كاروبارى ناوخؤيى بريت
بريتية لة تابلؤى شةدامةكان  بريتيية لةهةر شتَيك كة مَيمـة لَيـرة بـؤ كوردميـان دانـاوة بـؤ مةوانيشـة  فـا         
مةمة دانانى زمانى ثَيكهاتةكان بة فةدةرة لة هةموو شوَينَيك دا ضةندَيك دـازاجنى هةيـة  مةوةنـدة زةرةرى    

   طرميان  لةهةر شوَينَيك دا وفودى هةبوو كةواتة حةدةكةيان دةدةمَى  هةية  ضؤن؟ مةطةر من موفةسري
بة ثَيضةوانةوة مةفهومى ثَيضةوانةكة مةوةية  لةهةر شوَينَيك دا باسى ثَيكهاتةكان بة دةق نةكرابوو كةواتة 

دةيـةكى  ( بكـةى ماد 25حةدةكةيان نادةمَى و زةمانةتةكة كـةمرت دةبَيتـةوة  بـةآلم مةطـةر سـةيرى مـاددةى )      
موتَلةدة  لة هةموو شوَينَيك دا  يةعنى لة هةموو مةو ميمتيازاتانةى كة زمـانى كـوردى هةيـةتى  لةهـةموو     
مةو شوَينانةى كة مةغلةبية تيايدا كوردة  مةوان لة هةموو مةو شوَينانةى كة كةسافةى سـوكانى بـةِرَيجيانى   

  لةبةرمةوة تكا دةكةم كةس بة حةساسيةت وةرى لَيية  مةوان هةموو مةو ميمتيازاتانة بؤ زمانةكةيان هةية
نةطرَى  مةوان ضاوى مَيمةن و ثَيكهاتةى ِرةسةنن لَيـرة  يـةعنى دووبـارة كردنـةوةى مـةم فةدةرةيـة يـةعنى        
كَيشةم هةية لةوةى زمانى خوَيندن عةينةن كَيشة دروسـت دةبـَى  لـة زمـانى مومةسةسـاتى كـةرتى  دتـاعى        

( مـان بـة موتَلـةدى َ  وةربطـرن كـة مـةمان       25  مـةوان مةطـةر مـاددةى )   خاس عةينةن كَيشـة دروسـت دةبـىَ   
هةموو حةدةكانى كوردى و زمانى كورديان هةية  مةشتوانني سياغةكةى هـةموار بكةينـةوة بـةو شـَيوةيةى     

 كة لةبةرذةوةندى زمانةكةى مةوان بَى و   زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤشنبريى؟ كا  فرحان فةرموو.ليذنةى ِر

 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة مةسةلةى ثَيكهاتةكان تةواو هاوِراين لةطةَل هةظاآلمنان لةليذنة ثةيوةنـدارةكان و د.ِرَيـواز بةتـةواوى شـى     

رضـى هاتـة نـاوى    كردةوة  كة مَيمة موعالةفةى مـةوةمان كـردووة  لةبةرمـةوةى مةطـةر فةدـةرة فةدـةرة هة      
دوايى ِرةضاوى ثَيكهاتةكان  مةمة دةبيتة زمانَيكى تر لةسةرتاسةرى هةرَيي  يةعنى كَيشـةيةكى ياساييشـمان   
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بؤ دروست دةبَى  بؤيـة موعالةفـة كـراوة لـةو فةدةرةيـة بـة هـةموو شـَيوةية  لـةو شـوَينةى مـةوان تَييـدا             
ميست تاية  دةتوانن زمانى خؤيان بكةنة فـةرمى   دةخوازن حاَلةتَيك ثَيويست دةكات وضِرى دانيشتوانة  بة

و هةرضى ثَيويستة مرامةلةى ِرةمسيان لةطةَل دةكـرَى ولـة ثـاَل زمـانى كـوردى دا  مةمـة موعالةفـة كـراوة          
مةوةى كة لةطةَل مةوةداين كة فةدةرة ية  بؤ مؤتؤمبيل زيـاد بكـرَى لةطـةَل مـةوة داينـة و ثَيمـان باشـة و         

 زؤر سوثاس.
 .يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د

( ضى ميجافةيةكتان هةية؟ لةسـةر كـؤى مـةو بابةتانـةى كـة لـةم ماددانـةى        25بؤ مافى ثَيكهاتةكان ماددةى )
يــش هــاتوون  دوايــى ميجافــةى بكــةن  ســبةينَى لــة   25ثَيشــووتريش هــاتوون  لــةم ماددانــةى ثــَيش مــاددةى  

دةكــةين  مــةو كــات ضــى ميجافةيــةكتان هةيــة   25ى مــاددةى دانيشــتنى داهــاتوو كــة ســبةينَى كــة مونادةشــة 
دةتوانني خبةينة نـاو ثـرؤذة ياسـايةكةوة  بـةآلم مـةو تَيبينيـةى ليذنـة ثةيوةنـدارةكان دروسـتة  كـة نـاكرَى            
ماددةيـةكى تايبــةت هـةبَى بــة ثَيكهاتــةكان  بـةآلم لــة هـةموو ماددةكــانى تــريش نـاوى ثَيكهاتــةكان دووبــارة      

 فةرموو. ببَيتةوة  د.سروود

 بةِرَيج سرود سليي متى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( كـة دةَلـَى )كةضـِرى دانيشـتوانةكةى سـةر بـة ثَيكهاتةكـةى... ( مـةو         25مةطةر بَى ولةسةر مةنتق  ماددةى )

شتة لةهيض شوَينَيك لة هةرَيمى كوردستان تةتبيق ناكرَى  مةمة لة هيض شوَينَيك كةسافةى سوكانيمان نيـة  
 لوم بَى لة بؤ هةمووتان.با مةع

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضؤن؟ مَيستا بؤ منوونة لة كةركوو  كةسـافةيةكى سـوكانى توركمـان هةيـة  لـة هـةولَير كةسـافةى سـوكانى         
توركمان هةية و كةسـافةى سـوكانى مةسـي يش هةيـة  يـةعنى بـؤ مـةوة زؤرينـة نييـة  كةسـافةى سـوكانى            

بةَلكو مةوةيـة كـة ذمارةيـةكى بةرضـاوى مـةو ثَيكهاتةيـة لـةو شـوَينة هـةبَى   مَيسـتا ماددةكـة             زؤرينة نيية 
خبوَيننةوة بةو شَيوةيةى كة داتان ِرشتووةتةوة  باشة  ثَيشـنيارَيك هـةبوو كـة تـابلؤى مؤتؤمبيلـةكانيش بـة       

كـة سـياغةى مـةخريى    كوردى بنووسـرَى  كـَى لةطةَليـةتى كـة مـةوة زيـاد بكـرَى بـؤ ماددةكـة؟ ثـَيش مـةوةى            
كةس لةطةَليةتى  كَى لةطةَلى نيية؟ كـةس نييـة لةطـةَلى نـةبَى  كةواتـة ثةسـةند كـرا  كـؤى          47خبةينةِروو؟ 

 ماددةكة خبوَيننةوة تكاية؟ د.ظاآل فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 15ماددةى/ 
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يشـان كردنـى شـوَين و دةظـةرةكان بـة زمـانى كـوردى و عـةرةبى و         يةكةم/ تـابلؤى ِرَينمـايى شـةدامةكان و ن   
مينطليجى دةبن  بةمةرفَيك نووسينةكة كورديةكة لة بةشـى سـةرةوةى تابلؤيةكـة دابَيـت و دةركـةوتوو تـر       

 بَى.
 دووةم/ ثَيويستة تابلؤى مؤتؤمبيلةكان بة زمانى كوردى بنووسرَين.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس  1( كـةس لةطةَليـةتى  كـَى لةطـةَلى نييـة؟ )     59كَى لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةيةى كة خوَينرايـةوة؟ ) 
 10:30لةطةَلى نيية  كةواتة ثةسةند كرا  بةِرَيجان دانيشتنى مـةمرؤمان كؤتـايى ثـَى دَيـنني  سـبةى كاتـذمَير       

يــة  دةدــة  لةبةرمــةوةى ســَى ليذنــةى دانيشــتنةكةمان دةســت ثــَى دةكةينــةوة  تَيبينــى مــةوة بكــةن تكايــة 
هةميشةيى ثةرلةمانى كوردستان دروست كراوة و تا مَيستا سةرؤكايةتيةكةيان هةَلنةبذَيردراوة  بؤية سبةى 
دواى تةواو بوونى دانيشتنى ثةرلةمان مةو ليذنانة كؤبوونـةوةى خؤيـان دةكـةن و سـةرؤكى تةمـةن دةسـت       

نةكان دةطةنـة ِرَيككـةوتن  بةشـَيوةى تةمـةن سـةرؤكايةتيةكةيان      بةكار دةبـَى و تـا مـةو كاتـةى كـة فراكسـيؤ      
 دةست نيشان دةكرَى  سوثاس بؤ مَيوة.

 
 
 
    
 

    
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسحم دمد صادق                    فر ر ابراهيي مَيمينكي                           فخرالدين دادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      فَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – انكوردست
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 (ي 9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\10\29رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (9دانيشتين ذمارة ) ثرؤتؤكؤلي
 29/10/2014 رَيكةوتي شةممةضوار 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  29/10/2014رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 30 10كاتذمَير )  
بـةِرَيج فر ـر ابـراهيي مَيمينكـي      بـة مامـادةبووني  ثةرلـةمان و   سـةرؤكي   يوسحم دمد صادقبة سةرؤكايةتي 
  سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي9  دانيشـتين ذمـارة )  ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين دادربةِرَيج و  فَيطري سةرؤ  

 ( ي خؤي بةست.2014)
 بةرنامةي كار:

ــةثَيي حوكمــةك  ــة )ب ــةي 20(ي مــاددة )1اني بِرط ــة ث ــاوخؤي ذمــارة ) ةوِر( ل ي 1992(ي هــةمواركراوي ســاَلي  1ي ن
خــولي  (ي9ا دانيشــتين ذمــارةي )ي دبِريــار ثةرلــةمان عَيــراق  دةســتةي ســةرؤكايةتي -ثةرلــةماني كوردســتان 

(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي ضـوار    30 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن لـة كـات )    
 بةم شَيوةية بَيت: دا 29/10/2014شةممة رَيكةوتي 

لـة هـةرَيمى كوردسـتان  بـةثَيي     ـ بةردةوام بوون لة سـةر ط توطـؤكردنى ثـِرؤذة ياسـاي زمانـة فةرمييـةكان       1
ــانى ) ــارة )  75( و )74( و )72ماددةكـ ــتان ذمـ ــةمانى كوردسـ ــاوخؤى ثةرلـ ــةريِرةوى نـ ــاَلي)1(ى ثـ (ى 1992(ى سـ
 هةمواركراو 

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

(  رؤذى 9ردن  ساَلي يةكةم  دانيشتين ذمارة )بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة  خولي ضوارةمي هةَلبذا
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 20(ى ماددةى )1(  بةرنامةى كار  بةثَيي حوكمةكانى بِرطة )29/10/2014دانيشنت )

(ى هةمواركراو  دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان 1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )
(ى خولي طرَيداني ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان  9ارة )بِرياريدا كاتي دانيشتين ذم

( بَيت و بةرنامةى كارى 29/10/2014(ى ثَيش نيوةِرؤ  رؤذى ضوارشةممة  رَيكةوتى )30/10لة كاتذمَير )
 دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت  

ييةكان لة هةرَيمى كوردستان  بةثَيي ـ بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردنى ثِرؤذة ياساي زمانة فةرم1
(ى 1992(ى ساَلي)1(ى ثةريِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )75( و )74( و )72ماددةكانى )

هةمواركراو  بةآلم لة بةراييدا  داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى مامادةنةبووانى 
 شتنى ثَيشوو خبوَينَيتةوة فةرموو.داني
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 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(ى ماسايي 8بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان  ناوى مةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )
خوارةوةية  لة (  مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى 28/10/2014لة بةروارى )

ـ زؤزان صادق ـ 3ـ بَيستوون فامق ـ مؤَلةت  2ـ مَيظار ابراهيي حسني ـ مؤَلةت  1كؤبوونةوةى يةكةميدا )
ـ دمود 7ـ دمد علي ياسني ـ مامادةنةبووة  6ـ ظيان عباس ـ  مؤَلةت 5ـ شرين حسين ـ مؤَلةت  4مؤَلةت  

( 4كبريـ مؤَلةت(  لة كؤبوونةوةى دووةم لة كاتذمَير ) مناظـ 9ـ مريي صمد ـ مؤَلةت  8عمر ـ مامادةنةبووة  
بؤ كاتذمَير شةش و دة دةديقةى مَيوارة  مةم مةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت 

ـ دلَير 2ـ مارى دمد )مارى هةرسني(ـ مؤَلةت  1مامادةنةبوون  ناوةكانيان بةم شَيوةيةى خوارةوةية: )
ـ 6ـ دادر مؤمتان ـ مؤَلةت  5ـ دمد صادق ـ مؤَلةت  4ـ بةهار عبدالرمحن ـ مؤَلةت  3مؤَلةت   مصطفى م

ـ باثري كامةال ـ 9ـ عبدالرمحن فارس ـ مؤَلةت  8ـ هةورامان حةمة شريحم ـ مؤَلةت  7دمود عمر ـ مؤَلةت  
ـ سؤران عمر 13شاد شربان ـ مؤَلةت  ـ دَل12ـ يرقوب طورطيس ـ مؤَلةت  11ـ عبداللة دمود ـ مؤَلةت  10مؤَلةت  

ـ مَيظار ابراهيي حسني ـ مؤَلةت  16ـ مومَيد عبدالرمحن ـ مامادةنةبووة  15ـ مؤَلةت   طاهرـ بةيار 14ـ مؤَلةت  
ـ  عثمانـ مجال 20ـ بَيستوون فامق ـ مؤَلةت  19ـ بشار مشري ـ مامادةنةبووة  18ـ بةهجاد دةروَيش ـ مؤَلةت  17

ـ رؤزا دمود ـ 23ـ خلحم امحد ـ مامادةنةبووة  22ـ فودت فرفيس ـ مامادةنةبووة  21ة  مامادةنةبوو
ـ 27ـ صاحل بشارـ مؤَلةت  26ـ سهراب ميكاميل ـ مامادةنةبووة  25ـ زؤزان صادق ـ مؤَلةت  24مامادةنةبووة  

ـ 30دزةيي(ـ مؤَلةت  )د. شوان دةآل مصطفىـ عمر 29ـ عجت صابر ـ مامادةنةبووة  28ظيان عباس ـ مؤَلةت  
ـ دمد علي ياسني ـ 32ـ مؤَلةت   طهـ فريوز 31فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى( مامادةنةبووة  

ـ هَيظا حافي ـ 36كبريـ مؤَلةت   ناظم ـ35ـ مريي صمد ـ مؤَلةت  34مؤَلةت  خضر، ـ مةردان 33مامادةنةبووة  
 ـ ماواز محيد ـ مؤَلةت(38ـ يرقوب طورطيس ـ مامادةنةبووة  37مؤَلةت  

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس  مَيستا داوا لة بةِرَيجيان دةكةين كة  ثوختةية  لة كؤنووسي دانيشتنى دوَييَن خبوَينَيتةوة  

 بةآلم نودتةى نيجاميمان هةية؟ فةرموو هيظا خان
 بةِرَيج هيظا حافي مريخان:

 مان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلة
ببوورة  ناوى دمد علي بة مامادةنةبوو خوَيندراوةتةوة  من حةفتةى رابوردوو ميجازةى مةوم تةدديي 

 كرد  هةم بؤ فِراكسيؤن هةم بؤ سكرتاريةتى ثةرلةمان 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةرهاد.مةوةش دةكات  فةرموو كا  ف دوايي سةيرى دةكةين  بةِرَيج سكرتَيرضَيكى
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 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دوَييَن نووسينَيكي داية فةنابت و مينجا رؤيشتي  ومت من مةِرؤم 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راستة كا  فةرهاد مؤَلةتى وةرطرت  فةرموو كا  عمر 
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

داوا دةكةم ذمارةى مامادةبووان ماشكرا بكرَيت  بؤ مةوةى بِرياردان لة سةر ثِرؤذة ياساكان ثشيت ثَي 
 ببةستني  ذمارةى مامادةبووى مَيستا كةى فةلسةكة دةكةين 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
رلةمانى كوردستان مامادةبووني سةرةتا  ثَيويست نيية بؤ مَيمة تةدديقمان لةو مةوزووعة كرد  بؤ ثة

ذماردني دةنطةكان لة داهاتوودا زؤرينةى مةوانةى كة لة بةيانى مامادةبوون ثَيويست بَي  بؤ بِرياردان لة 
ثةرلةمانى كوردستان  بةَلكو لة دانيشتنى ثةرلةمان تا بة مَيستا واية كة لة سةرةتاوة ثَيويست دةكات نيوة 

د ية  مامادةبن  بةآلم داوا لة بةِرَيج سكرتَير دةكةين كة مةوة تةسبيت بكا نيوة زاميد ية  مامادةية لة زامي
كؤبوونةوةى مةمِرؤ و  دواتر لة كاتي دةنطداندا ثَيويست دةكات نيوةى مةوانةى كة بةشدارن لة 

 ة  فةرموو كا  دمود كؤبوونةوةكةدا كة دةبَي نيوة زاميد ية  بن دةنط بدةن لة سةر ثِرؤذة ياساك
 بةِرَيج دمود عمر صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش دوَييَن مامادةبووم  بةآلم دوايي لةطةَل ليذنةى ثَيشمةرطة بؤ ثرسة رؤيشتي كةضي بة مامادةنةبوو 
 ناوم خوَيندرايةوة  مؤَلةت بووم 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ؤَلةت ناوت خوَيندرايةوة  هةردووكتان بة مؤَلةت خوَيندرانةوة و  بة مامادةنةبووش ثَيي وابَي بة م

خوَيندرانةوة  لةوانةية ميشكالَيك دروست بووبَي  داوا لة بةِرَيجيان دةكةين كة  ثوختةية  لة كؤنووسي 
 دانيشتنى دوَييَن خبوَيننةوة 

 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

( كةس  بة دةستةى 84ذمارةى مامادةبووانى هؤَلى دانيشتنى مةمِرؤى ثةرلةمانى كوردستان بريتية لة )
(  بةم شَيوةيةى خوارةوة 28/10/2014( لة بةروارى )8سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة  ثوختةى دانيشتنى ذمارة )

 بوو 
 رؤكي ثةرلةمانةوة  ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سة 1
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 ـ خوَيندنةوةى ناوى مةندامانى ثةرلةمان مامادةنةبوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة. 2
ـ خوَيندنةوةى ناوى مةندامانى ثةرلةمانى مامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان  لةاليةن بةِرَيج 3

 فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 
 تنى ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.ـ خوَيندنةوةى ثوختةى دانيش4
ـ ط توطؤكردن لـة سـةر ثـِرؤذة بِريـارى هـةموارى ثـةيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان بـة دةنطـداني            5

 مةندامانى ثةرلةمان سثَيرا بة ليذنةى ثَيداضوونةوةى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.
ة فةرمييـةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان بـة مامـادةبوونى بـةِرَيج        ـ ط توطؤكردن لـة سـةر ثـِرؤذة ياسـاي زمانـ     6

 سةرؤكي مةكادميياى كوردى )د. نورى تاَلةباني(. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  مةمِرؤش لة دةسثَيكي دانيشتنةكةمان بةخَيرهاتنى بةِرَيج سةرؤكي مةكادميياى كوردى )د. 
ةين  كة بةشدار دةبَيت لة ط توطؤكاني مةمِرؤماندا  مَيستا دةست دةكةين بة نورى تاَلةباني(دةك

ط توطؤكردن لة سةر بةرنامةى كارى مةمِرؤمان بةتايبةتى بِرطةى ية  فةرموو خاتوو بةهار نودتةى 
 نيجاميت هةية؟

 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن دمد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةيةكي ماِراستةى سةرؤكايةتى كردووة كة تايبةتة بة مامادةسازى ثَيش من دوو حةفتة لةمةوبةر بريؤك
وةخت بارو طوزةراني هَيجى ثَيشمةرطة ثَيش هاتنى وةرزى سةرما و سؤَلة  مةطةر مةفامل بدةن مةمِرؤ 

 بريؤكةكة خبةمة روو  بؤ مةوةى ضيرت تةمخري نةبَيت 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ى زؤر بريؤكة لةالى بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمانة لة كؤتايي دانيشتنةكةدا مةطةر دةرفةت هةبوو ذمارةيةك
 بريؤكةكانيش دةخرَينة روو  فةرموو كا  مارى 

 بةِرَيج مارى دمد )مارى هةرسني(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثشتيواني دةكةم لةو بؤضوونةى خوشكي بةِرَيجم بةهارخان 
 وسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

مَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين  سةبارةت بة ثِرؤذة ياساي زمانة 
فةرمييةكان كة بَينة سةر سةكؤ بؤ دةست ثَيكردن بة ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساكة  فةرموون 

ندن و هونةر و ليذنةى ثةروةردةو خوَيندني باآل و ليذنةى ياسايي و ليذنةى رؤشنبريى و راطةيا
توَيذينةوةى زانسيت  بةِرَيجان مةمِرؤ كة وتو وَيذ دةكةين سةبارةت بة ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمى 
كوردستان  راثؤرتَيك لة يةكَيك لة طؤظارة بةناوبانطة زانستيةكان لة بوارى زمان بآلوبؤتةوة كة طؤظارى )ال 
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(ى خؤيدا  باسي لة ليسيت كاريطةرترين زمانةكاني فيهان كردووة و  335دانس لَيموندا( لة ذمارةى )فِرانس 
ثلةبةندى زمانة كاريطةريةكانى فيهانى كردووة  خؤشبةختانة زمانى كوردى لةطةَل مةوةى كة بةداخةوة 

دروست بكا لة ريجى تا مَيستا نةتةوةى كورد لة هيض يةكَيك لة ثارضةكان نةيتوانيوة دةوَلةتى خؤى 
(مني زمانى كاريطةرى فيهانة  بؤية زؤر طرنطة وا بكةين زمانة نةتةوةكةى خؤمان و  هةموو زمانى 31)

ثَيكهاتةكانى ترى هةرَيمى كوردستان زياتر ببووذَيتةوة و  زياتر كاريطةر بن لة ماسيت فيهاندا  مةمةوَى 
ى نةتةوةكانى دةوروبةرمان و  هةندَيك لة نةتةوةكانى مةوةتان ثَي بَلَيي كة مةو ذمارةية نجيكة لة ذمارة

دةورووبةرمان كة من نامةوَى ناو بَلَيي  زمانةكانيان لة دواى زمانى كوردييةوةية  بؤية مةمة موذدةيةكى 
دَلخؤشكةرة هامنان دةدات  زياتر و زياتر هةوَلي بةهَيجكردنى زمانةكةمان بدةين  بؤية مَيستا دةست 

و وَيذكردن لة سةر مةو ثِرؤذة ياسايةى لة بةردةممان داية بؤ زمانة فةرمييةكان لة دةكةينةوة بة وت
(دا وةستاين  13هةرَيمى كوردستان  ثَيي وابَيت طةيشتينة بةشي ثَينجةم  زمانى خوَيندن كة لة ماددةى )

 ( خبوَينةوة بؤ مةوةى بيخةينة ط توطؤوة 13فةرموون ماددةى )
 اهيي:بةِرَيج د. ظااَل فريد ابر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشى ثَينجةم
 زمانى خوَيندن

 
 (:13ماددةى )

 زمانى كوردى لة ثرؤسةي ثةروةردة و فَيركردندا زمانى فةرميية لة هةرَيمى كوردستاندا. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا  دمد كَي دسةى هةية لة سةر مةو ماددةية؟ با ناوى بنووسني  فةرموو ك
 بةِرَيج دمد سردالدين انور:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةم ماددةيةدا لة هةرَيمى كوردستان لة ثةيِرةوى ناوخؤى وةزارةتى ثةروةردة  زمانى توركماني و زماني 
سريانيش هةية لة هةرَيمي كوردستان  ضةندةها دوتاخبانةى توركماني و سريانيش هةية  مةوة كاريطةرى 

مةوان نابَينت  بؤية ثَيشنياز دةكةين كة ماماذة بةوةش بكرَينت كة بةِرَيوبةرايةتي طشيت خوَيندنى لة سةر 
توركمانى و سريانيش هةية  دوتاخبانةشيان هةية  يةعنى ماماذة بةوةش بكرَى فطة لةو دوتاخبانةى كة بة 

ة  ياخود رةضاوى مةو زمانى توركمانى و سريانى خوَيندن و ثِرؤسةى فَيركردنيان تَيدا بةردةوام
فةر موو كا  مومَيد دوتاخبانانة بكرَيت كة بة توركماني و سريانى خوَيندنيان تَيدا دةكرَيت  سوثاس.

 حةمة علي.
 بةِرَيج مومَيد حةمة علي:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تةوة كة باس و (  ثَيويستة لَيرة فةخت لة سةر مةوة بكرَي13( كة بوويتة ماددةى )16سةبارةت بة ماددةى )

لَيكؤَلينةوةى زانكؤكان  مةكادمييا و ناوةندة رؤشنبريييةكان بة زمانى كوردى بنووسرَى  مَيمة طةلَيك كةم 
سةرضاوةين  لة رووى سةرضاوةي زانسيت و مةعري يةوة مَيجطار خراثني  ديارة مةو دسةية بؤ مةوة نيية 

تةوةكةمان  كةلتورى نةتةوةكةمان يان هةر باس و كة ثَيمان وابَي نابَي بة زمانةكانى تر مَيذووى نة
لَيكؤَلينةوةيةكى زانسيت كة طرنطى خؤى هةية بؤ ماشنا كردنى نةتةوةكانى تر  دةربارةى هةموو رةهةندة 
فياوازةكانى ميللةتةكةمان بنووسرَي  نةخَير  مةمانةش ثَيويستة بسثَيرَين بة دام و دةزطاى تايبةتى  بةآلم 

ةوة زانستيةكانى زانكؤكان ثَيويستة لة هةموو بةشةكاندا بة زمانى كوردي بنووسرَين  هةموو لَيكؤَلين
ضونكة بريكردنةوةو نووسني بة زمانى كوردى يان بة هةر زمانَيكى تر هةم ثَيشمةرفة و  هةم بنضينةية 

طةر هةر بؤ طةشة و فراوان بوون و دةوَلةمةند بوونى مةو زمانة  بؤية منوونةيةكى زؤر زؤر سادة  مة
يةكَيك  هةر لَيكؤَلةرَيك  هةر نووسةرَيك مَيستا لة مينتةرنَيت بة دواى سةرضاوةى كورديدا بطةِرَى  دةتوامن 
بَلَيي لةو رووةوة كةم سةرضاوةترين زمامنان هةية  مةوة فَيطةى دَلخؤشيية كة لة رووى بةهَيجى زمانةوة  

رووى ثتةوى زمانةوة  مَيمة زمانةكةمان ثتةوة بةبَي هيض  لة رووى ناوةرؤكةوة  لة رووى رَيجمانييةوة و  لة 
عونسوريةتَيكى نةتةوةيي  بةَلكو بةشَيوةى زانسيت مةمة ثَيش مةو طؤظارةش دةتوامن بَلَيي لة سةدةكانى 
رابوردوودا رؤذهةآلت ناسةكان ماماذةيان بة طرنطي و ثاكي و خاوَيين و ثاكذى زمانى كوردي كردووة  ديارة 

ر لة هةر مةسةلةيةكى ثَي هةَلدان و فوو تَيكردن  بةَلكو بة واديري مةوةى كة زمانى كورديية  مةمة دوو
مةمة سةربارى مةوةى كة لة رووى سياسييةوة مَيمة دؤخَيكي خراثي سياسيمان هةبووة خاوةنى دةوَلةتى 

ان وة  مةرفَيك خؤمان نةبووينة  كة دةوَلةت لةالى زؤر برييارةكان  لةالى زؤر لة سياسيية طةورةك
دادةنرَيت بؤ طةشةكردن  بةتايبةتى بؤ طةشةكردنى زمان  بؤية لَيرة ثَيويستة ماماذة بةوة بكرَى كة 

( هةموو مافَيكى لةو رووةوة بة هةموو 25دةوترَى زمانى فةرمى  دوَينَيش مةمة روونكرايةوة  ماددةى )
مةدا نيية  بةآلم زمانى لَيكؤَلينةوة الية  داوة  بؤية لة رووى دميوكراتييةوة هيض كَيشةية  لة

زانستييةكان  مةطةر بةِرَيجان لة ليذنةى ياسايي و  لة ليذنةكانى تريش بري لةوة بكةنةوة ضؤن لَيرة فَيي 
بكرَيتةوة  بؤ مةوةى هةموو مةو لَيكؤَلةرانة بؤ مةوةى مينسانى كورد  نووسةرى كورد  لَيكؤَلةرى كورد لة 

دميييةكانى كورددا بة كوردى بري بكةنةوة  بة كوردى بنووسن  مةمة ثَيش تةواوى زانكؤكان و مةكا
 مةرفَيكة بنضينةيةكى زؤر زؤر سةرةكيية بؤ طةشةكردني زمانةكةمان  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. فرست.

 
 

 بةِرَيج د. فرست صؤيف علي:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دةكةم خاَلَيكى تر زياد بكرَى لة سةر مةو ماددةية  واتة ببَيتة خاَلي دووةم مةوةى مَيستا  ثَيشنيار

دةخيوَينمةوة  دةكرَيت دوتاخبانة لة هةموو دؤناغةكان بة زمانى )كوردى و عةرةبي و توركمانى و سرياني 
َي ديكة  بة دامةزراوة و مةرمةنى( لة دامةزراوة زانستيية حكومييةكان بكرَيتةوة  يان بة هةر زمانَيك

تايبةتييةكانيشةوة )أهلي( بةثَيي رَي و شوَيين ثةروةردةيي  وابجامن فكرةكةش وازحة  مَيمة لةالى تةنها 
مةو ثةيامةماندا زمانى كوردى بووة زمانى فةرمي لة خوَيندن  بةآلم لَيرة هةم زمانى ثَيكهاتةكانى تر 

حكومى فيا دةكةينةوة  ضونكة تؤ ناتواني رَيطة بطرى كة  دةكةين هةم خوَيندني مةهلي لةطةَل خوَيندني
 دوتاخبانةية  بة زمانى مينطليجى بَي  بةآلم بةثَيي رَى و شوَيين ثةروةردةيي  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  ساالر 
 بةِرَيج ساالر دمود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

م ماددةية لة راستيدا من دوو موالحةزةم هةية  مةوةى ثةيوةندي بة زمانى فةرميية لة سةبارةت بة
هةرَيمي كوردستاندا  مادام لة ماددةكانى ثَيشوو مَيمة بؤ فَي كردنةوةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى 

نديدارةوة بطؤِرَى  هةرَيي كوردستانى عَيرادمان بةكار هَينا  لَيرةش مةو سياغة لة رَيطةى ليذنةى ثةيوة
تةسةور دةكةم كارَيكى باش بَي  ثرسيارَيكي لة ليذنةى ثةيوةنديدار هةية  زمانى كوردى لة ثرؤسةي 
ثةروةردة و فَيركردندا مةطةر بوترَى ثةروةردة و خوَيندن فياوازيةكة ضيية  ضونكة مةسةلةى تةعليي 

ياكان وةكو زانسيت زمانةوانى دةخوَيندرَى  بؤ بابةتَيكى عيلمي بةحسة و  لة ناو تةعليميشدا زمانة فيا ف
 مةوةى مةم مةسةلةية ديقةتى زياترى تَيدا بكرَى  سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  علي 

 بةِرَيج علي علي هالؤ:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيار منَيت هةى مةطةر بَين فَيه كرن  ية : مةز ثَيشنيار دكةم د طةل ظى ماددةيا يان فهةكى دى دوو 
هاريكةر طةل كوردَى بةشَي وين كوردستانَى ب تايبةتى كوردستانا باكوور و  رؤذهةآلت  مةظرَوكة كو 
ثَيشمةرطةى كوردستانَى ل هاوارا بةشَيك  ثارضةكة ديا كوردستانَى دضت  لة وآلتَي خةَلكي ماليَي فةرهةنطي 

انيدا ثَيشرت مةظ شؤِرشة و مةظ هاريكاريية هاتية كرن  ل ديظي ثِرؤذة ياساييدا مةز و رؤشنبريى و زمانةو
نابيني كو ميشارةت ب هةندَى هاتيَب دان  ل وآلتَي هةرة ثَيشكةظتى و دميودرات ذى بَيذن وآلتَي مةوروثي 

بو دكةن كو فَيرى ( بةريتانى ل وآلتةكى دي لة فهة كي دى بن هةميي هاريكاريا 10(هؤَلةندى  )10مةطةر )
زمانى خؤ بن  ميدى مةظة مةركى حكومةتة كوردستانيا  مةركى مةية كو د ماليَي زمانةوانيدا مةم د هةوارا 
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خوشك و برايَي خؤ ل ثارضَي ديا كوردستانى بكةين بؤ خورتكرنا طيان و هةست و هجرا نةتةوةيي كارَيكى 
ظةى كوردستانَى دذين ل مةوروثا و وآلتَين دي ( هةزار كورد دةر100ثريؤز و طةلة  طرنطة  دوو: ب )

دونيايَي مو ثِرانيا زارؤَيَي وان ذ خاندن و نووسينا زمانَي كوردي بَي بةهرةن  ذ بةر هةندَى ثَيويستة دظَى 
ثِرؤذة ياساييدا ماددةية  بَيتة زَيدة كرن بؤ ظةكرنا دوتاخبانَين كوردى بؤ فَيركردنا زمانَى كوردى بؤ 

مةظة دَى هاريكاريا طةلة  باش بَيت كو ذ كلتور و مَيذوو و سةروةرَيي خؤ دوور نةكةظن   زارؤَين وان 
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو منرية 

 علي: عثمانبةِرَيج منرية 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة دةَلَي: زمانى كوردى لة ثرؤسةي ثةروةردة و ( من ثَيشنيار دةكةم ك13( كة دةكاتة ماددةى )16ماددةى )
فَيركردندا  ليذنة ثةيوةنديدارةكان فَيطةى خوَيندني باآلشي تَيدا بكةنةوة  ضونكة بةِراسيت مَيستا بةشَيك 
لة خوَيندكارانى زانكؤ بةتايبةتى لة زانكؤ مةهليةكاندا طرفتيان هةية  كاتَيك مامؤستاكةى بة زمانةكي 

دةَلَيتةوة ثَييان  يةعنى مةمانة تووشي طرفت بوون زؤر فار مامؤستاكة داوا لة  غةيرى كوردى وانا
خوَيندكارةكانى دةكا كة بؤ منوونة فَيرى زمانى عةرةبي بن  بةآلم مامؤستا مامادة نيية خؤي فَيرى زمانى 

نَي مةو ماددةية كة كوردى بكا  لة كاتَيكدا خوَيندكارةكان عةرةبي نازانن  لةبةرمةوة مةمة بةشَيكة كة ناتوا
خوَيندكار بةشَيوةيةكى باش وةريبطرَيت لة رووى زانستييةوة بؤية من ثَيشنيار دةكةم خوَيندني باآلشي 

 تَيدا فَي بكرَيتةوة  سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو مامؤستا مافد 
 توفيق:عثمان بةِرَيج مافد 

 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
منيش تةميدى دسةكانى بةِرَيجان )كا  سردالدين و د. فرست و كا  ساالر( دةكةم و  ثَيي باشة مةمةش 
خبرَيتة سةر فوملةكة  كة بةو شَيوةي بَيت: زمانى كوردى لة ثرؤسةي ثةروةردة و فَيركردندا زمانى 

كة تايبةتن بة نةتةوةكانى تر  فةرميية لة هةرَيمى كوردستاندا  فطة لةو زانكؤ و ثةميانطا و دوتاخبانانةى 
 ثِرؤسةكة بة زمانى خؤيان دةبَيت  سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شَيركؤ.فةرموو كا  د. 
 

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وابجامن لة كاتى وتو وَيذى  خؤى مةم ماددةية لة دةدي با بَلَيني مةسَلي ثِرؤذةكة زؤر فراوانة  بةس

ليذنةكاندا لةبةرمةوةى هةم ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل هةية و  هةم ياساي ثةروةردة هةية لة ناو 
مةوانة هةموو كَيشةى زمان ضارةسةر كراوة  بؤية لَيرة هةر وا دانراوةتةوة  بةآلم بؤ مةوةى تؤزَيك روونرت 

َى  ضونكة مَيستا بةم شَيوةية تةنها تايبةتة بة وةزارةتى ثةروةردة و  بَي  دةكرَى دةستكاريةكى ماددةكة بكر
تةنها تايبةتة بة خوَيندنى حكوميش مينجا مةطةر دةستكاريةكي بكرَى بؤ منوونة خوَيندنى مةهلي واتا 
 خوَيندنطا نا حكومييةكانى وةزارةتى ثةروةردة و  خوَيندني باآلش بطرَيتةوة بة بؤضوونى من بنووسرَى لة
ثِرؤسةى با بَلَيني ثةروةردة و خوَيندن لة هةرَيمى كوردستاندا لة دةمةزراوةكاندا  مينجا دةمةزراوةكان لة 

 باخضةى ساوايانةوة دةطرَيتةوة تا دةطاتة زانكؤ  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  ظةمان 
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي 
 ماخافتنَى من هاتنة كرن ذالَيي كا  مومَيد و منرية خان و مافد بازرطان ثشتةظانى لَي دكةم  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  فةرهاد 

 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ن مةطةر كات نيية  بؤ مةوةى نةيَلَيي تَيبينيةكامن بَلَيي يا

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 لة سةر مةو ماددةية ضيت هةية فةرموو 
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بَلَي ضي  سوثاستان دةكةم ماخر هةمووى موتةداخيلة هةموو شتةكان ثَيكةوةية  فارى وا هةية ثياو نازنَي 

مةطةر مةفال هةبَي بيَلَيي  ضونكة من حةزم لة درَيذ دادِرى نيية  بةكورتي دةيَلَيي  زمانى كوردى لة 
ثرؤسةي ثةروةردة و فَيركردندا من لة هةموو برادةراني توركمان و كلد و ماشوور زياتر حةز دةكةم و  

ياتر  بةآلم ية  شت هةية  مَيستا هةر كةسَيك بضَيتة هةر زياتر ثشتيواني هةموو شتَيكيامن لة خؤشيان ز
وآلتَيكى مةفنةبي يةكةم شت مةكتةبي زمانى بؤ دادةنَين تؤ دةبَي زمانى مةو وآلتة فَيربي  ضونكة خؤ تؤ 

تووش دةبَي  دةبَيتة دِرة دِر و  )سمء تفاهم(تبةردةوام موتةرفيمَيكت لةطةَل دانانَين  لة دوكانَي تؤ كة 
لة تةيارة  لة سةيارة  لة هةموو شوَينَيكى دونيا  بؤية هةر كةسَيك لة هةر وآلتَيك بذى دةبَي زمانى شةِر 
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فةرمي مةو وآلتة فَير بَي  ضؤن دةضَي بؤ دكتؤر؟ ضؤن دةضَي بؤ دامرية؟ ضؤن دةضَي بؤ موعامةالت؟ 
ةر شوَينَيك بَي دةبَي زمانى رؤذانة تووشي كَيشة دةبَي  مةمة شتَيكى دةولي و عالةمى و مينسانيية  لة ه

رةمسي مةو وآلتة فَير بَي  مةمة ثةيوةندى بة رةطةز ثةرستيةوة نيية  ثةيوةندى بة هيضةوة نيية  وآلتانى 
مةوروثي دونياية  ثارة سةرف دةكةن لة مةكتةبةكاندا بؤ مةوةى مةفنةبيةكان فَيرى مةو زمانة بن  مَيمة 

لة سةر مةو مةسةلةية كة زمانى رةمسي مةو وآلتةمان نةزانيوة  خؤمان دةيان فار تووشي كَيشة بووين 
يةعنى مةمة ثةيوةندى نيية بةوةوة  دوايي من دوَييَن شتَيكي باس كرد تَيطةيشتنَيكى تةواو بؤى نةبوو  
من داوا دةكةم هةظاآلن  برادةراني ثةرلةمان مَيمة هةوَلَيك بدةين زمانى مينطليجى بيَب بة زمانى رةمسي لة 

وردستان  ضونكة مَيمة روو دةكةينة عيلي و مةعري ةت و تةكنةلؤفيا و دونيا  ميللةتةكةمان دةردةكةين ك
لة فةهالةت  مةمة ثةيوةندى بةوةوة نيية من ثَيي خؤشة يان يةكَيكى ديكة ثَيي ناخؤشة  مةمة ية   

تةتريك كراوى كوردستان تكاتان لَي دةكةم زؤر بة وردى بري لةو مةسةلة بكةنةوة  ناوى تةعريب كراو  
سةدان ساَلة شار و دَيهات و شاخةكانى مَيمة تةعريب و تةتريك دةكرَي  مَيمة دوو فؤر ناوى تةتريك و 
تةعريبمان هةية  يةكَيكيان لة رووى سياسي و نَيو دةوَلةتييةوة كراوة  يةعنى مةسةلةن عومسانييةكان 

ويستة بيخةينةوة سةر زمانى خؤمان  دووةم: ناوَيكي تر لَيرة بوون بة مارةزوو ناويان طؤِريوة  مةمة ثَي
هةية بَلَين ضي كوردَيكة ناوى )رحيي(ة بوو بة رةحيماوة  مةمة ناطؤِرين  بةآلم ناوَيك بة عةمدةن كراوة  

 ماخر ومت با بابةتةكامن بَلَيي

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
فَيي ببَيتةوة  هةركاتَيك هاتينة سةر مةو بابةتانةى كة ثةيوةندييان  مةزانى مةوة رةنطة لة ماددةكانى تر

( كة باسي زمانى كوردى  13بةو دسانةى فةنابتةوة هةية دةتواني باسي بكةى  بةآلم مَيستا لة ماددةى )
 ثِرؤسةى ثةروةردة و فَيركردنة   فةرموو 
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(:

 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي
زمانى كوردى  زمانى مينطليجى ثَيويستة ببَيتة زمانى فةرمي خةَلكى كوردستان مةو كةسةى ميللةتةكةى 

 خؤى و نيشتمانةكةى خؤى خؤش دةوَى  سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو مامؤستا عبدالرمحن.
 رضا:بةِرَيج عبدالرمحن علي 

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي 
دسةكانى من هاوِرَيي كا  مومَيد و د. شَيركؤ و منرية خان ماماذةيان بةوة كرد  تةمكيد لةوة دةكةمةوة كة 
سةنتةرةكانى توَيذينةوة بةِراسيت طرنطى بة زمانى كوردى بدرَيت  تةنانةت نامةى ماستةر و دكتؤراكانيش 

ن لة مَيستادا مةو بابةتةية و  من ثشتيواني بة زمانى كوردى بنووسرَى  ضونكة يةكَيك لة كَيشةكامنا
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دسةكةى كا  فةرهاد سةنطاوى دةكةم كة طرنطى تةواو بة زمانى مينطليجى بدرَيت هاوشانى زمانى كوردى 
 لة كوردستاندا  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو مامؤستا غريب 

 حةمة: مصطفىبةِرَيج غريب 
 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سةر

بةناوى خواى طةورةى بةخشندةى ميهرةبان  من سةرجني بةِرَيجتان وةكو دةستةى سةرؤكايةتى و  ليذنةى 
ياسايي و سةرفةم مةندامانى ثةرلةمان بؤ بابةتَيكى طرنط را دةكَيشي  مةطةر مؤَلةمت بدةى دوو دةديقة  

 ةرمةوة مؤَلةمت بدة  طرنطة بةِراسيت هةر لة سةر مةو ماددةية  بةس ماددةكة تَي دةثةِرَيت  لةب

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 لة سةر زمانى كوردى  ثِرؤسةى ثةروةردة و فَيركردنة؟ فةرموو مامؤستا غريب 

 حةمة:مصطفى بةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةية تَي دةثةِرَي كاتةكة مةطةر مؤَلةمت  مةمة مةطةر لة ماددةيةكدا فَيي نةكةينةوة هةر لة ثَيشى مةم
بدةى دوو دةديقة زياتر كامت ناوَيت  مَيمة باسي نووسراوى دادطا و دةدي ياسا و بِريار و فةرماني كارطَيرى 
و تةعني و عقود و شيت زؤرمان كرد  كة هةمووى بة ماددة فَيطةى كرايةوة  بابةتَيكي تر هةية كة دةبَي 

ان بكرَى  كة مةويش ثَيناسي بارى كةسَييت و مؤَلةتنامةى شوفَيريية لة هيض ماددةيةكى بؤ تةرخ
 ماددةيةكى تردا فَيطةى نةكراوةتةوة 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
دوَييَن باس كرا  بةآلم دةنطى مةندامانى ثةرلةمانى نةهَينا  مةو ماددةية مةسَلةن هةر البرا لة ثِرؤذة 

 ةرموو مامؤستا غريب ياساكة  ف
 حةمة:مصطفى بةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةآلم مَيمة ثاسثؤرتةكامنان بة كوردى لَيي نووسراوة  بةآلم تةسكةرة و مةوةش مؤَلةت نامةى شوفَيرى 
هةردووكيان بةعةرةبي نووسراوة مَيمة لة ناو كوردستانداين و مةمةش تَي دةثةِرَي بةسةرمان  مةطةر 

 ان ميرت تَي دةثةِرَي لة دةستمان.ماددةيةكى بؤ تةرخان نةكةين فةنابي سةرؤكي ثةرلةم
 
 
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةثَيي دةستورى عَيراق و  بةثَيي ياساي زمانة فةرمييةكان لة عَيراق مةو بةَلطةنامة رةمسيانة هةمووى 
لة سةر بَي  بؤية مةطةر تةنانةت لة ياساي زمانة فةرمييةكانى دةبَي زمانى كوردى و زمانى عةرةبي 

 هةرَيمي كوردستان مةوةش نةنووسرَيت هيض كَيشة و طرفتَيك دروست نابَي  فةرموو مامؤستا غريب 
 حةمة: مصطفىبةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةطةَل د. ظاآل دسةمان لة سةر كرد  بةآلم سةيرى مةوَيشمان كرد  مةم بابةتةى تَيدا نةهاتووة  مةوة 

 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  دادر 

 بةِرَيج دادر مؤمتان رسول )دادر رةزطةيي(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةثَيي  ثشتطريى هةموو مةو رايانة دةكةم كة رةضاوى مايف ثَيكهاتة نةتةوةييةكانى ديكةش بكرَى  وابجامن
ياساى ثةروةردة و فَيركردن  يةعين مولجةمن بةوةى كة بة زمانى كوردى و عةرةبيش خبوَينن  بةآلم 
رةضاوى مافةكانيان بكرَى لة ثِرؤسةى ثةروةردة و فَيركردن  ثَيشنيار دةكةم كة زمانى فةرمي بَي  نة  

خوَيندني باآلش  لة راستيدا مةو تةنها لة هةرَيمي كوردستانى عَيراق و  لة ثِرؤسةى خوَيندنى كةرتي 
برادةرانةى ماماذةيان ثَيكرد من ثشتطريى دةكةم  ضونكة زانكؤ هةية دةرفةت بة خوَيندكار دةدات بة 
زمانى عةرةبي و بة زمانى مينطليجى وةآلم بداتةوة  بةآلم دةرفةتى ثَي نادات بة زمانى كوردي بنووسَي يان 

 يسيت زمانى مينطليجى  سوثاس.وةآلمي ثرسيار بداتةوة  لةطةَل ثَيو

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  سريد 
 بةِرَيج سريد دمد سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيواني دسةكاني كا  فةرهاد سةنطاوى و كا  ساالر و مامؤستا عبدالرمحن دةكةم و  لة شَيوازى 
ةى ثةرورةدة و فَيركردندا زمانى فةرميية لة كوردستاندا  يةعين نووسينةكةش زمانى كوردى لة ثِرؤس

 هةرَيمةكة نةمَينَينت  كوردستانى باشوور بنووسرَينت  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. سراج.

 
 

 بةِرَيج سراج امحد محد امني:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ندنى حةسر كردووة لة سةر زمانى كوردى  لة كاتَيكدا كة ثَيكهاتةى ديكةش لةم ماددةية ثِرؤسةى خوَي

هةن لة كوردستان  بة راى من زمانى كوردي دةكرَي بكرَيتة زمانى مةساس و فةرمي خوَيندن  بةآلم لة ثاَل 
رفَي بة مة زمانى كورديشدا زمانةكانى ترى بنووسرَى وة  )توركمانى  سريانى  مةرمةنى( بةثَيي ثَيويست 

فَيربووني زماني كوردي تَيدا لةو شوَينانة ميلجامي بكرَي  ناكرَي بة نيودَيِر بابةتي زماني كوردي لة 
ياسايةكي ماوا ثرؤسةي خوَيندني كؤتايي ثَي هَيناوة  لةم واَلتة بة دةيان دوتاخبانةي توركماني و سرياني و 

َيدا ناخوَيندرَي  مةكرَي ثرؤسةي خوَيندني عةرةبي هةن كة لةو دوتاخبانانة هةيانة ية  وشةي كوردي ت
مةوان بنرِب بكرَي؟ بةاَلم مةكرَي لةسةريان فةرز بكرَي مةوانيش فَيري زماني كوردي بكرَين وةكو لة ياساي 

الغا الرتكمان والسريان واالرمن لغا النبليم يف ( كة مةَلَي )فرل 5وةزارةتي ثةروةردة هاتووة لة ماددةي )
جبل ( ثَيش مةو ماددةية باس مةكات ) 4لة ماددةي )شكل الءاطو  فيها كثافا سكانيا(، و املءناطق اليت ي

مةكرَي تيكهةَلكَيش بكرَي  فةماعةتي ياسايي مةوة ِرَيكبَيخةن  اللغا الكرديا لغا الدراسا يف مجع مراحلها(، 
 سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج يوسحم دمد صادق
 فةرموو كا  عمر عينايةت.

 ةرَيج عمر عينايةت:ب
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي لة دسةكاني بةرَيج فةرهاد سةنطاوي مةكةم دةربارةي نـابَي هـيض كةسـَيك لـةم واَلتـة كارمةنـد بـَي        
مةطةر زماني كوردي نةزانَي  دووةم  زماني مينطليجي زؤر طرنطة مةبَي طرنطي ثَي بدرَي  ثشتطريي دسةكاني 

مومَيـد حةمـة علـي  مامؤسـتا عومسـان  مـونرية خـان  و بـةرَيج دكتـؤر سـرياج دةكـةم            مامؤستا غةريب  كا  
 دةربارةي مةوةي وتي ثَيويستة لة هةموو دوتاخبانةكان زماني كوردي خبوَيندرَي  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 رموو دكتؤرة فوان  فةرموو مونا خان.سوثاس  وةاَلمي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بؤ مةنداماني ثةرلةمان  فة

 بةرَيج منى نيب:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ســوثاس  ثشــتطريي كــا  دمــد و دكتــؤر فرســت و كــا  ســاالر و كــا  مافيــد و كــا  دــادر و دكتــؤر ســرياج   
 مةكةين  مَيمة مةمانةوَي شتةكي ِروون بكةينةوة  ضونكة مةضَيتة ثرؤتؤكؤل  مَيمـة دذايـةتي زمـاني كـوردي    

( ساَلة بةردةوامة بة زماني توركماني و كلداني و ماشووري  مايا مـةمِرؤ  22ناكةين  بةاَلم ثرؤسةي خوَيندن )
دانيشتني ياسا دةرمةكةين  بة ياسا مةَلَيني ناتوانني ضيرت زماني توركماني يان كلدان و ماشوور لـة ثرؤسـةي   

ي زمـاني كـوردي زمـاني سـةرةكيية  لـة هـةموو       فَيركردن بَي؟ دواتـر لـة دوتاخبانـة توركمانـةكان بـة تايبـةت      
وانةية  زماني كوردي مةخوَينيتةوة  دوو فةصَل هةية  بةشَيك زماني كوردي و توركمانيية  خوَيندنةكاني 
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تر هةموو زماني توركمانيية  ية  زماني كورديية  واتة زماني كـوردي هةيـة  دواتـر نـاَلَيني زمـاني كـوردي       
ان و ثَيكهاتةكاني تر هةموويان بة كوردي دسة مةكـةن  و ِرَيـج لـة زمـاني كـورديش      نةمَييَن  ثَيي واية توركم

مةطرين  ضونكة زمانَيكة لة ماسـيت واَلت ناسـراوة  بـةاَلم زؤربـةي ثةرلـةمانتاراني بـةرَيج وا هةسـت مةكـةن         
كةضـةندين  مَيمة دذايةتي زماني كوردي مةكةين  نةخَير  مَيمـة داوا مةكـةين ثرؤسـةي خوَينـدن تـا مـةمِرؤ       

دوتاخبانةمان هةيـة  باخضـةي سـاوايامنان هةيـة  وةكـو ثَيكهاتـةي توركمـان بـةردةوام بـن لةسـةر خوَينـدني            
خؤيان  بةاَلم بةو مةرفةي زماني كورديش مةبي بجانن  ضؤن مَيستا بةِرَيوةبةرايةتي طشتيمان هةية عايدي 

 ةت بَي  سوثاس.تةركمانةكانة  بةو شَيوةية بةردةوام بَي  زماني كوردي بنةِر
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

 فةرموو كا  كمال يةَلدا.
 بةرَيج كمال يلدا:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تكممن دراسما باللغما البربيما والرتكمانيما والسمريانيا        ( نووسـراية ) 20 -19لة نوسخةي عةرةبي لة مـاددةي ) 

و ثشـتطريي دسـةكاني كـا  فـةرهاد مةكـةم كـة        ف ورارة الرتبيما(، واالرمءيا يف املدارس احلكمميا حتم  ارمرا  
دوتاخبانةيةكي خاس بكـرَي بـؤ فَيركردنـي مةوانـةي مةفنـةبني  يـان لـة كوردسـتان مـيش مةكـةن مةوانـةي            
ميقامــةيان هةيــة  و ميجبــاري بَيــت  و ثشــتطريي دســةكاني كــا  دمــد و دكتــؤر فرســت و مامؤســتا علــي و  

 ر و دكتؤر سرياج مةكةم  سوثاس.مامؤستا مافد و كا  ساال
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

 سوثاس  فةرموو دكتؤرة فوان.
 بةرَيج فوان امساعيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت ثرسياري كا  ساالر  مةوةي ثةيوةندي بة ثةروةردة و خوَينـدن هةيـة وةاَلمـي مةدةمـةوة  وتـي      

ة و فَيركردن ضيية؟ بةراسيت فةردي مةوةندةي نيية  بةاَلم ياسـايةكمان هةيـة ثَيـي    فةرق مابةيين ثةروةرد
مةَلَيني ياساي ثةروةردة  كة وتت ثةروةردة هةمووي مةطرَيتةوة  خوَيندن و فَيركردن  بةس بوويتة عـورف  

ن فَيركردنـة   مةَلَين ثةروةردة و خوَيندن  باشرتة بوتري ثةروةردة  ضونكة ية  لة مةهامي ثةرةوةردة كرد
واتـة حـةدي ثَيكهاتـةكاني تـر     اللغا الكرديا يف اقلميم كردسمنان لغما الرتبيما والنبلميم(،      ثرسيارَيكي تر وتي )

بدةين  برادةراني خؤمان بامسـان كـرد  ومتـان مـةوان بووينـة خـوَين و طؤشـتمان  مـةتوانني دوو بِرطـة زيـاد           
تكممن الدراسما باللغما البربيما والرتكمانيما       ةلَي )بكةين  وةكو كا  كمال وتي لة نوسخةي عةرةبي هةيـة  مـ  

مةتوانني بَلَيني مـةو ثَيكهاتانـة مـازادن بـة ض     والسريانيا واالرمءيا يف املدارس احلكمميا حت  ورارة الرتبيا(، 
( مةَلَي كة خوشكة منرية باسي كرد لة زانكؤ بة زمـاني  21زمانَيك خبوَينن  مةو بِرطةية زياد بكةين  بِرطةي )

( 21ردي   لة ديراسةتةن مينساني  مةبَي وابَي راستة  ضونكة دةبي زمـاني دايـك خبوَينـدرَي  لـة مـاددةي )     كو
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هةية بة زماني عةرةبي  مةتوانني مةو بِرطةيةش زياد بكةين  بةاَلم بة نيسبةت مةوةي بة زماني مينطليجي 
( مـةَلَي ) بـة دوو زمـان  زمانـة     4دةي )خبوَينن  مةوة ناتوانني بة طوَيرةي دةستوور  ضونكة لة فةدةرةي مـاد 

فةرمييةكان كوردي و عةرةبي(  ناتوانني بيكةينة مينطليجي  بةاَلم خةتةوات هةيـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان     
تةشجيري مةوة مةكات زمانَيكي فيهاني بجاني  و بة تايبةت لة خوَيندن و ثةروةردة شةرتَيكي مةساسية بَي 

ستةر و دكتؤرا خبوَيين مةطةر زماني مينطليجي نةزاني  مةتوانني مةو شروتانة كةفامةي مينطليجي ناتوانَي ما
 زياد بكةين تا بتوانني زماني مينطليجي بضةسثَينني  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  فةرموو كا  عادل.

 بةرَيج عادل عجيج:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

و ثةرلةمانتارانــة  و بــؤ زةمــاني ثَيكهاتــةكان  مــةوةمان برينةضــَي لــة ثةرلــةمانَيك  ســةبارةت بــة وةاَلمــي مــة
كؤبووينةتةوة ناوي ثةرلةماني كوردستانة  و زماني فةرمي لة عَيراق زماني كوردي و عةرةبية  بـؤ مـةوةي   

ةكان كـة مـةَلَي   ( حةدي تةواو دراوة بة هةموو ثَيكهاتـ 25زماني ثَيكهاتةكان و خوَيندنيان بكرَي  لة ماددةي )
)لة هةر يةكةيةكى بةِرَيوةبردندا  كة ضِرى دانيشـتووانةكةى سـةر بـة ثَيكهاتـة نةتةوةييـةكاني ديكـة بـن(         
واتة سةر بة ثَيكهاتةي تر بن  بؤيان هةية بة ِراثرسيةكي خؤفَيي زماني خؤيان لة ثاَل زماني كوردي بكةن 

ة تَينةطةين كة زماني سـرياني نابَيتـة زمـاني فـةرمي لـة      بة زماني فةرمي كاروباري خؤيان  با مَيمة بة هةَل
هةموو هةرَيمي كوردستان  زماني سرياني بة منوونة مةبَيتة زماني فـةرمي لـة ثـاَل زمـاني كـوردي  يـةعين       
زماني كوردي تا دوا خاَلي سنوور زماني فةرميية  زمانةكاني تر لةو شـوَينانةي ضـِري دانيشـتوانيان زيـاترة     

كوردي زماني فةرميةن سةبارةت بةوةي خوَيندني بااَلش فيا بكرَيتةوة لة ناو  بة بِرواي مـن   لة ثاَل زماني
كة مةَلَيي ثةروةردة و فَيركرن  مرؤظ تا دواين هةناسة ثَيويسيت بة فَيكردنة  ثـَيي وايـة فَيكـردن فةزايـةكي     

 طةورةي خوَيندني بااَلش مةطرَيتةوة بة ماستةر و دكتؤراشةوة  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-ج د.يوسحم دمد صادقبةرَي

 سوثاس  فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 بةرَيج د.ظااَل فريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديــارة ليذنــةكان تــةنيا ِروون كردنــةوة مــةدةين لةســةر ثييشــنياري مةنــداماني ثةرلــةمان  دوايــي لــة نَيــوان  

( 13و ثَيشـنيارانةي ثَيشـكةش مـةكرَي  مـاددةي )    خؤمان ِرَيك مةكةوين لةسةر وةرطرتين يان وةرنةطرتين مـة 
)زماني كوردي لة ثرؤسةي ثةروةردة و فَيكردن زماني فةرمييـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان(  مـةو مـاددةي بـة        
شَيوةيةكي مةوتؤ موتَلةق هاتووة  لةبةر مةوةي ياسـاكة ياسـايةكي طشـتيية  و ضـةند ياسـايةكي تـر بـةدواي        

ةند ثـةيِرةو بـة دواي خؤيـان دَيـنن  و مـةوانيش ضـةند ِرَينماييـة  بـة دواي         خؤي دَييَن  و ياساكاني تـر ضـ  
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خؤيان دَينن  واتة كاتَي مةَلَيني ثرؤسةي ثةروةردة و فَيركـرن بـة شـَيوةيةكي مـةوتؤ موتَلـةق هـاتووة  هـةم        
 فَيركــرن بطرَيتــةوة  هــةم خوَينــدن بطرَيتــةوة  هــةردوو وةزارةتــي تةربييــة و وةزارةتــي تــةعليمي عــاليش   
مةطرَيتةوة  مينجا كة دَيينة سةر ياساي وةزارةتي تةعليمي عالي و ياساي وةزارةتي ثةروةردة  مةوانة حةلي 
كَيشةكةيان كردووة  لة ِرووي زمـاني ثَيكهاتـةكان لـة اليـة   و زمـاني كـورديش لـة اليـةكي تـر  بـؤ منوونـة            

(يـش  4بة فـةرمي دانـاوة  لـة مـاددةي )     ( دا زماني كوردي5مةطةر وةزارةتي ثةروةردة وةرطرين  لة ماددةي )
(يـش بـاس لـة كردنـةوةي دوتاخبانـةكان مـةكات كـة سـةر بـة          5زماني كوردي بة ميلجامي داناوة  لة ماددةي )

ثَيكهاتةكاني ترة  و ِرَيطةي ثَيداوة  كة مةطةرَييةوة سةر دانوني خوَيندني بااَل  بة هةمان شـَيوة حـةلي مـةو    
ــة خ   ــان ل ــردووة  بؤخؤم ــااَل و      كَيشــةي ك ــدني ب ــي خوَين ــة وةزارةت ــاتووة ل ــاب ه ــووين  و كيت ــااَل ب ــدني ب وَين

فاميرةكانةوة بةوةي كة مةحباسةكان لة زماني كوردي بنووسرَي  نة  هـةر بـة زمـاني كـوردي  بـةَلكو مـةو       
بةحسانةي كة مةشنووسرَين ثةيوةنديدار بَي  و خجمـةت بكـات بـةو كَيشـانةي كـة كـورد ثَييـةوة دةنـاَلَييَن          

تــة مــةو وردة كاريانــة مةضــنة نــاو ياســاي وةزارةتــةكان كــة كــاري خؤيانــة  بــةاَلم مَيمــة ماددةكــةمان بــة     وا
شَيوةيةكي موتَلةق هَيناوة  و كة باس لة فةرمي بوون مةكةين مةبةست مةوة نيية مةكتةبَيكي سرياني يان 

مةوةيـة دةرسـَيكي ميلجامـي     توركماني هةموو وانةكانيان بة زماني كوردي بَي  فةرمي بووني زمـاني كـوردي  
بة زماني كوردي هةبَي لة هةموو دوتاخبانةكان بة مةهلي بة تايبةتيش  مةوةش ثةيوةندي بة موستةَلةحي 
فَيركــردن و ثــةروةردةوة هةيــة  مــةوة ثــَيي باشــة بــةرَيج دكتــؤر نــوري تاَلــةباني مةطــةر يــةكاليي بكاتــةوة    

لَيرة بـة شـَيوةيةكي شـامل تـر مـةو  ماددةيـة دابِرَيذينـةوة          فياوازي ضيية لة نَيوانيان؟ بؤ مةوةي بتوانني
 سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
سوثاس  با مةنداماني ليذنةكان دسةكاني خؤيان بكةن  دةرفـةت بـة بـةرَيج د.نـوري تاَلـةبانيش مـةدةين كـة        

 ابراهيي فةرموو.تَيبيين خؤي لةسةر كؤي ط توطؤكان خباتة ِروو  بةرَيج دكتؤر 
 بةرَيج ابراهيي امحد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مَيمةش هةندَي موالحةزامتان هةية  بة مةشورةت لةطةَل دكتؤرة ِرَيواز ِرَيطة بة مةو مةدةم مةو تةوزىاتانة 

 بدات  ضونكة من نةخؤشي.
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد

 .فةرموو
 
 
 

 بةرَيج د.ِرَيواز فامق:



 225 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مَيمة ِروون كردنةوة لةسةر مةو تَيبينيانةي مةنداماني ثةرلةمان مةدةين كة ثةيوةنديان بة ليذنةكةمانةوة 
هةية  سةبارةت بة ِرةضاو كردني ثَيكهاتةكان  تةمكيد لةسةر مةوة مةكةينةوة كة ثَيويست ناكات لـة هـةموو   

مي بـووني زمـاني كـوردي مـةكرَي ديسـانةوة زمـاني مـةو ثَيكهاتانـة         دةدَيكي مةم ياساية كة دسة لةسـةر فـةر  
(  هـةم لةبـةر مـةوةي تةمكيـد مةكةمـةوة كـة لـة هـةردوو         25دسةي لةسةر بكرَيتةوة  هـةم لةبـةر مـاددةي )   

ياساي خوَيندني بااَل و ياساي ثـةروةردة مةمـة بـة شـَيوةكي بـاش ضارةسـةر كـراوة  مـةوةش بـريي مةنـدامان           
ِرابــردوو زمــاني عــةرةبي زمــاني فــةرمي خوَينــدن بــووة  بــةاَلم دةيــان و بطــرة ســةدان    مةخةمــةوة كــة لــة 

خوَيندنطاي كوردي لة هةرَيمي كوردستان هةبوو  كةسـيش ِرَيطـر نـةبوو  موتَلةديـةتي مـةو مـاددة بـؤ مـةوة         
ة هـةرَيمي  نيية بَلَي تةنيا زمناني كوردي زماني فةرميية  واي نـةوتووة  ماددةكـة مـةَلَي زمـاني فةرمييـة لـ      

كوردستان بؤ ثرؤسـةي خوَينـدن و فَيركـردن  واتـة مـةكرَي زمـاني تـر هـةبَي  خـؤ مةطـةر بيوتبايـة زمـاني             
كوردي لة ثرؤسةي ثةروةردة و خوَيندن  يان لة ثرؤسةي ثةروةردة و فَيركردن تةنيا زمانـة  مـةوكات بـوار    

كو ليذنةي خؤمـان لةطـةَل مـةوة نـني لـة      بؤ هيض زمانَيكي تر نةمةمايةوة  لةبةر مةوة بة هيض شَيوةية  وة
هةموو ماددةية  ثةيوةندي بة زمانةوة هةبَي ديسان ماددةيةكي تايبةت دابنَيني  ضونكة بةشـَيكي تايبـةت   
بة ثَيكهاتةكان هةية  سـةبارةت بـة دسـة كـردن لةسـةر فيـاوازي نَيـوان فَيكـردن و ثـةروةردة  لـة ِراسـيت دا            

ةرَيج نوري تاَلةباني ِرةميمان ثَي بـدات  بـةاَلم لةطـةَل مـةوةين خوَينـدني      مَيمةش هةمان ِرةميمان هةية كة ب
بااَلش بة نةزةري ميريتبار وةرطريَي  و بة شكلَيك ماددةكة دابِرَيذين مةوانيش بطرَيتـةوة  دسـة زؤر لةسـةر    

ةطـةَل ميلـجام   مةوة كرا كة هةموو حبوسي زانكؤكان بة زماني كوردي بَي  ميلجامي بكرَي  مَيمة وةكـو ليذنـة ل  
نني  بةاَلم لةطةَل مةوةين زةمينة سازي بكرَي بؤ مةوةي توَيذينةوةكان بؤ زماني كوردي وةربطرِيدِرَيـن  يـان   
لة دةزطاكاني بَلاو كردنةوةي هةرَيمي كوردستان باَلو نةكرَينةوة تا وةرنةطَيرنة سـةر زمـاني كـوردي  بـةاَلم     

لة هـةرَيمي كوردسـتان بـةوةي مـةبَي حبوسـةكان بـة زمـاني         ميلجام كردني هةموو ميختيساس و ثسثؤريةكان
كوردي بَي  مـةوة لةطـةَل سـرتاتيجي وةزارةتـي خوَينـدني باَلـا نـاطوجني  مَيمـة مَيسـتا كؤبوونـةوةمان لةطـةَل            

( ساَلة مةوةية كـة زمـاني تةحسـيل عيلمـي ثـةرة ثـَي بـدةن         4كردوون  مةوان يةكَي لة ثالنةكانيان بؤ مةو )
 مينطليجية  لةبةر مةوةي بوعدَيكي عالةميية  سوثاس. مةويش زماني

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  فةرموو كا  شَيخ شامؤ نودتةي نيجاميية؟

 بةرَيج شامؤ شَيخؤ:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

زمـانَي كـوردي دا    نودتة نيجامي نينة ببوورن  موالحةزة  هةنة مةطةر فةنابت ميجن بدةنة من هةر دناظ 
سةرفرازيَي بؤ مة  و زمانَي مة ذي و زماني دييَن مة ذي زماني كوردية  وةكو كةونةكي ِرةسـةنَي كـوردي  و   
ثَيشنيارَي ب التييَن كرنَي ديـيَن مـة هـةي ض ل روسـيايَي  ض لـة مـةوروثايَي  مـة دظيـا ب شـَيوازةكي فـةرمي           
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مةية ديين  ضونكة زمـانَي كورديـة  و دطـةل زمـانَي كـوردي      ِرةزامةندي هةبي ل سةر التينا كرنا ثرؤطرامَي 
 ضؤتة بواري مةزموونَيدا دناظ خوندنَي  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد
 بةرَيج دكتؤر نوري تاَلةباني فةرموو بؤ ِروون كردنةوةكانت.

 :سةرؤكي مةكادميياي كوردي/ بةرَيج د.نوري تاَلةباني
 لةمان.بةرَيج سةرؤكي ثةر

داِرشتين مةو ماددةية وةكو بةرَيجان لةو سَي ليذنة ِروونيان كردةوة  بة شَيوةيةكي طشيت داِرَيذراوة  باس لة 
زماني كوردي لة ثرؤسةي ثـةروةردة و فَيركـردن دةكـات  فَيركـردنيش وةرطَيـِراوي دةدـا و دةدـي تةعليمـة          

ركردني خوَيندني بااَلدا  ضونكة لةبـةر مـةوةي لـة    مةتوانني بَلَيني زماني كوردي لة ثرؤسةي ثةروةردة و فَي
زؤر شوَين لة نـاو زانكؤكـاني هـةرَيمي كوردسـتان تـا مَيسـتاش بابةتـةكان بـة زمـاني كـوردي نانووسـرَينةوة             
تةمكيد لةسةر مـةوة مةكةينـةوة مـةبَي لةمـةودوا بـة كـوردي بـَي  زمـاني فةرمييـة لـة هـةرَيي  هـةتا زانكـؤ              

ة تا ثَييان مةكرَي بابةتَيك ثةيوةندي بة زمان و كلتووري كوردي هةبَي مـةبَي زمـاني   بيانيةكانيش  لةو ِروو
كوردي سةرةكي بـَي  لـةو بـاوةِرةم بـووني مـةو ماددةيـة هـيض فـؤرة ميشـكالة  بـؤ زمـاني ثَيكهاتـةكاني تـر              

زارةتــي دروســت ناكــات  ضــونكة وةكــو بــةرَيجان ماماذةيــان بــؤ كــرد  لــة هــةموو وةزارةتــةكان بــة تايبــةتي وة
 ثةروةردة و خوَيندني بااَل دا كة ماماذةي بؤ كراوة  ناكرَي لة هةموو شوَينَيك دووبارةي بكةينةوة  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد
 سوثاس  دوو نةدتةي نيجامي هةية  دكتؤر عبداهلل فةرموو.

 بةرَيج عبداهلل فاسي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ةرهاد سةنطاوي دةكةم كو زمانَي مينطليجي ببيتة زمانةكي فةرميي ل كوردستانَي  سوثاس.ثشتطرييا كا  ف
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد

 فةرموو زول ا خان.
 بةرَيج زوَل ا دمود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ردة  كة خوَيندني مامـادةيي  مةنداماني ثةرلةمان بة هةَلةدا نةضن لة فياوازي نَيوان خوَيندني بااَل و ثةروة

تةواو مةكةين  لة سةرتاسةري كوردستان ية  مةنهةفة  كةواتة كَيشـةمان نـابَي  هـةر بـة زمـاني كوردييـة        
( مةنهـةفي فيـاوازة    20( كؤلَيـذي تَيـدابَي  كةواتـة )   20بةاَلم كة دَيينة سةر خوَيندني بـااَل  لـة زانكؤيـة  )   

دي خبوَينني  ناكرَي لة كؤليذي عةرةبي بة كوردي دسة بكرَي  كةواتـة  ناكرَي لة كؤلَيذة ثجيشكيةكان بة كور
 وةزارةتي ثةروةردة مةتوانَي ياساية  دابيَن هةر كؤليذَيك بة ثَيي خؤي ياساي بؤ دابنرَي.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد
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ودتـةي نيجامـي نـةبوو     مةوة نودتةي نيجامي نةبوو  مـةوةي بـةرَيج كـا  )شـامؤ و كـا  عبداللـة( ش هـةر ن       
ِرةمية  مةتانتواني لة كاتي ناو نووسني بؤ ط توطـؤ كـردن نـاوي خؤتـان تؤمـار كردبايـة  كـا  زيـاد نودتـةي          

 نيجاميية؟
 بةرَيج زياد حسني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بؤضوونةكي هةمة  داخاز دةكةم زماني كـوردي و مينطليـجي ل  ثةرؤسـا ثـةروةردي ببيتـة زمـاني كـوردي و       

 مينطليجي  ببيتة زمانَي ِرةمسي.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد

 باشة سوثاس  كا  ماري فةرموو.
( كةسـي تـر  حـةز مةكـةم بَلـَيي سـابيقةن وةكـو        2مةوةي منيش نودتةي نيجامي نيية  مادام ِرَيطـةت دا بـة )  

ــةو دوو تَيرمــة  مةســةلةي ثــةروةردة و فَيركــردن  مةطــ     ةر مودــابيلي ســةير بكــةي  مامؤســتاية  لةســةر م
)رةيجينط ماث مان مةفوكةيشن(  مةسةلةي ثةروةردة مةوةيـة كـة مناَلـةكامنان فَيـري مـةوة مةكـةين ميشـي        
باش بكةن و ميشي خراث نةكةن  بة ِرةوشت بـن  ِرَيـج لـة خـةَلكي بطـرن  مـةوة اليـةني ثةروةردةيـة  بـةاَلم          

بذَيري بؤ طواستنةوةي زانيـاري لـة عـةدلي ثسـثؤِرَيكةوة     اليةني فَيركردن ميتؤدة  مةو مسلوبةية كة هةَليئة
 بؤ تةَلةبةكاني  ميرت لة مةكتةبةوة تا زانكؤ  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد
ليذنة ثةيوةنديدارةكان ماددةكان دابِرَيذنةوة  داتانِرشتةوة؟ مامادةية؟ بةرَيجان مةنداماني ثةرلةمان تَيبيين 

زؤر دسة مةكةن ثَيكـةوة  مةطـةر دسـةتان هةيـة ثَيكـةوة بـا ضـارةطَيك دانيشـتنةكة هـةَلطرين           مةوة مةكةين 
دسةكاني خؤتان بكةن  دةسـت مةكةينـةوة بـة ط توطؤكـان  مةطـةرنا بـةم شـَيوةية لَيـك تَيناطـةين بةراسـيت            

 فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 بةرَيج د.ظااَل فريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شَيوةية داِرَيذراوةتةوة )زمانى كوردى لة ثةروةردة و ثرؤسةي فَيركردن و خوَيندن زمـانى   ( بةم13ماددةي )

 فةرميية لة كوردستاني عَيراددا(
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد

 لة كوردستان بووة كوردستاني عَيراق  هةر مةوة؟ دكتؤر شَيركؤ نودتةي نيجاميية؟ 
 
 
 

 بةرَيج د.شريكؤ محة امني:
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
فَيركــردن بكــةن بــة خوَينــدن كَيشــةكة ضارةســةر مــةبَي  مةطــةر يارمةتيشــي بــدةي هــةر زؤر بــة خَيرايــي     
)فَيركردن كردةيةكة ثَيويستة بةرامبةرةكةت فَيرت بكات  مةوةش دؤناغي وةزارةتي ثةروةردة مةطرَيتةوة ( 

كيش هـةبَي فَيـرت بكـات  و بةردةسـت تـرين كتَيـب لـةو        فَير بوون مةوةية خؤت فَير مةبي بَي مةوةي كةسَي
بوارة كتَيبَيكي بةرَيج )د.كريي شةريحم(ة  و كؤمةَلَيك نةزةرياتي لةسةرة  و مةتوانن هةر كةسـَيك ثَيويسـيت   

 ثَي بَي سةيري بكات  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج د.يوسحم دمد

 سوثاس  دكتؤر ميرباهيي فةرموو.
 ي امحد:بةرَيج د.ابراهي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن نــةظيا مــاَلؤزي بكةتــة هؤَلَيــدا  مةطــةرنا دانوســتاندنَيت مــَي البــةال مومةســر بــوون كــو فَيركــردن ببيتــة  
خوَيندن  بس مة سةح كري مةسارَي هؤَلَي و ِرةميا ثرتيا ليـذنَيت مـةوة بـوو مبينَيـت وةكـي خـؤ  و ثةسـندا        

 ِرةميا دكتؤر شَيركؤ دكةم  سثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج دكتؤر يوسحم دمد

 فةرموو ليذنةي ياسايي  ليذنةي ِرؤشنبريي  مةطةر ِروون كردنةوةتان هةية بيَلَين.
 بةرَيج عادل عجيج:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 من لةطةَل دسةكاني دكتؤر شَيركؤم.

 بةرَيج د.بةهار دممود:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 اني دكتؤر شَيركؤم.منيش لةطةَل دسةك
 سةرؤكي ثةرلةمان:/ بةرَيج دكتؤر يوسحم دمد

 بةرَيج دكتؤر نوري مةطةر سةرجنَيكت هةية؟ فةرموو.
 بةرَيج د.نوري تاَلةباني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تــةنيا مــن باســي مــةوة دةكــةم كــة وةزارةتَيكمــان هةيــة بــةناوى وةزارةتــى خوَينــدنى بــاآلوة  لــةوَى دةَلَيــت    

ةتى فَيركردن  لـةوَى باسـي فَيركـردن دةكرَيـت  ضـؤن وةزارةتـى ثـةروةردة هةيـة وةزارةتـى خوَينـدنى           وةزار
باآلش هةية بـاس لـة فَيركـردن دةكـات  مَيمـة كَيشـةكةمان مةوةيـة كـةوا لةضـوار ضـَيوةى مـةو وةزارةتـة لـة              

َيت بةزمانى كـوردى نييـة    زانكؤكامنان زؤر فار بابةتى ماستةر و دكتؤرا يان توَيذينةوةى ديكة مامادة دةكر
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ــنةوة             ــة بنووس ــةو بابةتان ــوردى م ــانى ك ــة زم ــة ب ــةين ك ــاريان بك ــوَينانةدا  ناض ــةو ش ــةوَيت ل ــة دةمان مَيم
 مةبةستةكة زياتر مةوةية با خوَيندنيش و با فَيركردنيشى لة طةَلدا بَيت  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 موو.زؤر سوثاس  كا  زانا فةر

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديــارة ِرةميةكــةى دكتــؤر )شــَيركؤ( زؤر تــةواوة و ِرةميةكــةى دكتــؤر )نــورى(ش تــةواوة  بــةآلم مَيمــة دةبَيــت 
لةمةسةلةى خوَيندن فةدةرةيةكى تـر زيـاد بكـةين  فةدةرةكـة مةوةيـة توَيذينـةوةى زانسـيت خوَينـدكارانى         

مةكادميياكان مةرفة بة زمانى كوردى بَيت  يـةعنى لةطـةَل مةمـة يـة  فةدـةرةى تـر زيـاد         زانكؤ و ناوةندة
بكةين  ضونكة مةوة كَيشةيةكى زؤر طةوةرةية مةسةلةى توَيذينةوة لة زانكـؤ و ناوةنـدة مةكادمييـةكان  كـة     

 ةكات  سوثاس.بة كوردى بَيت لةبةر مةوةى مةطةر مةم ماددةية ببَيتة دوو فةدةرة حة  مةو بابةتةية د
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج دكتؤرة ظاآل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( زمانى كوردى لـة ثـةروةردة و ثرؤسـةى فَيركـردن و خوَينـدن زمـانى فةرمييـة لـة كوردسـتانى          13ماددةى )
 عَيراددا.

 كى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي ميمين
( كـةس لةطةَلـة  مـةوةى لةطـةَلى نييـة؟ كـةس نييـة؟        58مةوةى لة طةَلداية با دةستى خـؤى بـةرز بكاتـةوة  )   

 بةزؤرينةى دةنط ثةسةند كرا  خاَلى نيجاميت هةية؟ فةرموو كا  فةرهاد.
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ))فةرهاد سةنطاوى((:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مَيمــة شــوَينةكةمان بــؤ مةوةيــة  دةَلــَيني كــوردى و مينطليــجى زمــانى فــةرمى بــن لــة ثرؤســةى ثــةروةردة و   

 خوَيندندا  كة مَيوة مةوة دابِرَيذنةوة مَيمة لة دوايي دا لة كوَيدا دايبنَين؟
 بةِرَيج فر ر ابراهيي ميمينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 

لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةطـرين  بـةهار خـان فـةرموو روون كردنـةوة      مةوة ثَيشنييارَيكى ترة  مَيسا طوَى 
 بدةن لةسةر مةوة.
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 بةِرَيج د.بةهار دمود:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مَيمة دوَينَى بامسان لةوة كـرد كـة مَيمـة هـةموومان دةزانـني كـة زمـانى مينطليـجى زمـانى عيلمـة  زمـانَيكى            
بةآلم بامسان لةوة كرد كة مَيمـة لـة ياسـايةكدا نـاتوانني فَيطـةى بكةينـةوة و       عالةميية زةِرورة فَير بوونى  

بيكةين بة زمانى فةرمى لة كاتَيكدا كة دةستوورةكة ِرَيطـات ثَينـادا مـةوة شـتَيكى نـا دةسـتووريية مةمـةمان        
ي روون كــردةوة  ســةبارةت بــةو خوَيندنطايانــةى كــة هــةن بــة زمــانى مينطليــجى دةخــوَينن  مــةوة لــة ياســا   

 وةزارةتى ثةروةردة ضارةسةر كراوة  يةعنى ِرَيطا ثَيدراوة كة بة مينطليجى بيخوَينرَين.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي ميمينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ مةو روون كردنةوة  دكتؤرة فوان فةرموو.

 بةِرَيج د.فوان امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ية  بةراستى دةستوور ِرَيطا نادات مةمة ية  و  دوو: من لة طـةَل كـا  )فـةرهاد(م     منيش هةمان تَيبينيي هة
زؤر ثَيي خؤشة كة لة فاميرة زمانى مينطليجى بة ِرةمسى بكرَيت  بةآلم تؤ هةتا مةو زمانة دةكةية ِرةمسـى  

بيكةينـة   دةوَيـت  هـيض لةوانـةمان نةكردييـة هـةتا ِرةمسـةن      منطلبمات(ى  مةمجوعة  ثَيداويستى دةوَيـت  ) 
لة مايندةدا مةو شتة دةكرَيت  بةآلم حاَلى حازر ناتوانني بةو مي تيافةى  بةو انشاء اهلل( زمانى مينطليجى  )

نةى مَيستا لة زانكؤكاندا هةية  لـة دوتاخبانةكانـدا هةيـة زمانةكـة بكةينـة فـةرمى مةمـة        منطلبات(هةموو )
  يــةعنى مــةوةى دكتــؤرا دةخــوَينَى يــان ماســتةر يــة   دوو: دَلنيــات دةكــةم مةمــة لــة ميختيساســاتى عيلمــى

دةخوَينَى يانيش لة كولييةى توبـة يـان لـة هةندةسـةية بـةزمانى مينطليـجى دةخـوَينَى  هـةتا لـة ديراسـاتى           
مينسانى مَيستا كةفايةى عيلمى مةتَلؤبة  سةرضاوةكان ميرتيماديان لةسةر دةكةن  سةرضاوة عةرةبيةكـةمان  

مةصـادرى  مبظمم(ى  عةرةبيةكان لة زمانى دايك دَيت كـة زمـانى مينطليجيـة  )   تةر  كرد  ضونكة سةرضاوة 
عةرةبي لة مةصادرى مينطليجييةوة وةر دةطريَيت  وة لة ماستةر و دكتؤراش لة ديراساتى مينسـانى فـةخت   

 لةسةر مةوةمان كردووة بة زمانى مينطليجى خبوَينرَين  زؤر سوثاس.
 سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيج فر ر ابراهيي ميمينكى/فَيطرى

ســوثاس بــؤ دكتــؤرة فــوان بــؤ مــةو روون كردنةوةيــة  مَيســتا طــوَى لــة دكتــؤر ابــراهيي دةطــرين روون            
 كردنةوةية  بدات سةبارةت بةوةى كة ضؤن مةوة ضارةسةر بكرَيت  فةرموو.

 بةِرَيج د.ابراهيي امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ا  و دانونا ثةروةردَى  بـال مـةو دنـاظ وان دانونـادا وى مـةوزوعى      مة دوو دانون َيت هةين  دانونا تةعليي ع
 ضارةسةر بكةن  سوثاس.
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 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 سوثاس بؤ دكتؤر ابراهيي بؤ مةو روون كرنةوةية  بةِرَيج كا  زانا فةرموو.

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة مةو ماددةية ثةسةندكرا  بةس بة بِرواى من وةكو دكتؤر )نوري(ش ماماذةى ثَي كـرد  مـةو فةدةرةيـة    
هَيشتا تَير نيية  مَيمة مةسةلةى توَيذينةوة بابةتَيكى زؤر طرنطة لة زانكؤكان كـة بةشـَيكن لـة ثَيشـكةوتنى     

نى زانكـؤ و ناوةنـدة مةكادمييـةكان تـا     هةرَيمى كوردستان و وآلتانى دونيـاش لةسـةر توَيذينـةوةى ناوةنـدةكا    
مَيستا مةمة لة هةرَيمى كوردستان بةزمانى كوردى نيية  لةبـةر مـةوة طرنطـة فةدةرةيـة  هـةبَيت بـة فيـا        
لةبةرطرنطى مةو مةسةلةية فَيـي بكرَيتـةوة  كـة مـةرج دابنـَى توَيذنـةوةى خوَينـدكارانى زانكـؤ و ناوةنـدة          

كة مةمـة هـةم زمـان دةوَلةمةنـد دةكـات هـةم خوَيندكارةكـةش مةطـةر          مةكادمييةكان بة زمانى كوردى بَيت 
سةرضاوةكةى مينطليجى و عةرةبيش بَيت هةوَلدةدات وةرى بطَيِرَيتة سةر كوردى  لـة ِرووى زمانةوانيشـةوة   
بؤ خويندكارةكة سوودى هةية  من ثَيمواية مةو فةدةرةيةى كـة نووسـيومانة مـةوة ناطرَيتـةوة لةبـةر مـةوة       

مةسةلةى توَيذينةوة لة زانكؤ و ناوةندة مةكادمييةكاندا بة فةدةرةيةكى فيا بَيـت هـةر لةطـةَل مـةم     دةبَيت 
 ماددةية  مةوة ثَيشنيارة.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
ثـَي   سوثاس بؤ بـةِرَيج كـا  زانـا  دكتـؤرة فـوان روون كردنةوةيـة  بـدةن لةسـةر مـةوة بـؤ مـةوةى كؤتـايي            

 بَينني.
 بةِرَيج د.فوان امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ض زمانَيك بنووسـرَيت   خم ة باحث لبلم ( بةَلَى مَيستا لة وةزارةتى تةعليي عالي لة هةموو كولَيذةكان )

ى دةوَيت بة كوردى بنووسرَيت  دةيةوَيت بة عةرةبي بنووسرَيت  دةيةوَيت بة مينطليجى بنووسـرَيت  يـةعن  
 مةوة لةسةرى دةِروات وةزارةتى تةعليمي.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 (.14سوثاس بؤ روون كردنةوةى دكتؤرة فوان  مَيستا دَيينة سةر ماددةى )
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 بةِرَيج د.ظاآل فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 شةشةمبةشي                                       
 ( زمانى كار و بازرطانى14ماددةى )                          

( هــةموو دةزطايــةكى خجمــةت طــوزارى كــةرتى تايبــةت ثَيويســتة زمــانى كــوردى بــةكار بهَيــنن  14مــاددةى ) 
بةكارهَينانى زمانى عةرةبي يان زمانى بيـانى بـة ثَيـي ثَيويسـتى خجمـةت طـوزارى و زمـانى بةكارهَينـةران         

 مازادة.
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

( بـةِرَيج  11مةوةى دةيانةوَيت مونادةشة لةسةر مةم ماددةية بكةن با دةسـيت خؤيـان بـةرز بكةنـةوة  ديـارة )     
 دةيانةوَيت دسة بكةن  بةِرَيج كا  صاحل فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فةدَى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

  ِرةنطة دامةزراوةكة طوجناوتر بَيت بؤ مةوةى ميلتيجامةكةى بةهَيجتر بَيت مـةوة ثَيويسـتة   هةموو دةزطاية
 بكرَيت  دةبَيت باشرتة.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 سوثاس بؤ بةِرَيج صاحل فةدَى  بةِرَيج كا  ساالر فةرموو.

 بةِرَيج ساالر دمود:
 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر

مةم ماددةية ماددةيةكى طرنطة لةراستيدا ثَيويستة زمانى كوردى لةو بابةتانةى كة ثةيوةنـدى بـة خجمـةت    
طوزارى كةرتى تايبةتةوة هةية بةكار بهَينرَي  بةآلم ثَيويست ناكـات بـةكارهَينانى زمـانى عـةرةبي فـارَيكى      

ار بهَينرَيت يان زمانى بيانى بةثَيي ثَيويستى تر ميجافة بكرَيتةوة  هةر بوترَيت ثَيويستة زمانى كوردى بةك
خجمةت طوزارى  زمانة عةرةبيةكة البدرَيت  ضونكة مـةو تةمكيـد كردنـةوة و دووبـارة كردنـةوة و هاوشـان       
كردنـى زمـانى عــةرةبي لةطـةَل زمــانى كورديـدا بةثَيويســت نازانرَيـت  ناضــينة سـةر مــةو سـةرةتايانةى كــة        

ةرةبي لة كوردستاندا  يةعنى شؤِر بؤتةوة بةويست بَيت يان نـةخوازراوبَيت  بامسان كرد لةراستيدا زمانى ع
بؤ هةموو ماَلَيك و بؤ هةموو سَيكتةرَيكى ذيـانى مـةم وآلتـة  بؤيـة مَيمـة لَيـرة مةبةسـت لـة رؤحـى ياسـاكة           

ةطةر تةوزيحم كردنى زمانى كورديية  بؤية زياتر تةركيجةكة لةسةر زمانى كوردى بَيت و لة بةرامبةريشدا م
ثَيويسـت بكــات زمانــةكانى بَيطانــة يــان بيــانى لـة ثَيويســيت خجمــةت طوزارييــةكانى كــةرتى تايبةتــدا بــةكار   
بهَينرَي  بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةم مـةو دةسـتةواذةية البـدرَيت بـةكارهَينانى زمـانى عـةرةبي  هـةربوترَيت           

بـةكار بهَيـنن يـان زمـانى بيـانى       هةموو دةزطايةكى خجمةت طوزارى كةرتى تايبةت ثَيويستة زمـانى كـوردى  
 بةثَيي ثَيويستى خجمةت طوزارى و زمانى بةكارهَينةران مازادة  سوثاس.
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 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 سوثاس بؤ بةِرَيج كا  ساالر دمود  بةِرَيج كا  عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجا :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــت          مــن ــادانان دةبَي ــَيك ياس ــةر بةش ــة ه ــَيي  مَيم ــةكامن طشــت لةســةر بةشــى شةشــةمدا بَل ــةوَيت تبيني دةم
ــت لةبــةر مــةوةى ِرةنطــة مــن بــة شــَيوةيةكى تــر و       بةشــَيوةيةكى كــورت بــَينت و ماددةكــانيش كــورت تربَي

يســت ناكــات هةميشــةش دةطةِرَيينــةوة خــاَلى صــ ر مةطــةر باســي ثَيكهاتــةكان و زمانــةكانى تــر دةكــةين ثَيو
مةوةندة دووبارة و تةمكيدى لَي بكةيةنةوة كة مةوة خؤى طؤمانَيك دورسـت دةكـات لةبـةر مـةوةى مـن بـةو       

هـةموو دةزطاكـانى كـةرتى تايبـةت ثَيويسـتة زمـانى        -( أ(14شَيوةية ثَيشنيار دةكةم  بةشي شةشةم مـاددةى ) 
ةوانـةى كـوردى دةزانـن دةرفـةتي زياتريـان      بؤ دامةزراندن و كار كردن لة هـةرَيي م  -كوردى بةكار بَينن. ب(

ــت. ج( ــوردى بــةكار          -دةبَي ــانى ك ــدانى  زم ــةت و كارمةن ــاوةنى كــةرتى تايب ــوان خ ــةكانى نَي ــة ثةيوةنديي ل
دةهَينرَيت  د( هةموو ماطاداريية  و كار دؤزينةوة لة بازرطانيدا ِرَيكالميش ثَيويستة  ِرَيكالم لة هةرَيي بـة  

 سوثاس.زمانى كوردى دةبَينت  زؤر 
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بؤ بةِرَيج عباس غجا   مةوةى باست كرد زياتر ثةيوةستة بـة سـياغةوة  ضـونكة لـة بةشـي شةشـةم       
 ضةند ماددةيةكى تريش ماون  بةِرَيج كا  ابو بكر فةرموو.

 بةِرَيج ابو بكر عمر ))ابو بكر هةَلةدنى((:
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج 

منيش بة فؤرَيك لة فؤرةكان ثشتطريى لة بةِرَيج كا  )عباس غجا ( دةكـةم  هةسـت دةكـةم مـةم ياسـاية و      
نـةبَيت  بؤيـة مـن مـةم بةشـة  بةشـي        مطلمجم(لة ياساكانى تريشدا ماددةى زؤر و درَيذ كردنةوةى ياساكان )

( مبَينَيتـةوة بـةم شـَيوةية سـياغةم     24( و )21ةى )( تـةنيا مـادد  21( وة تا كـو مـاددةى )  17شةشةم لة ماددةى )
كردؤتةوة  كة هةموو ِرَي و شـوَينةكانى دةزطاكـانى خجمـةت طـوزارى بازرطـانى كـةرتى تايبـةت و طشـتى لـة          
دامةزراندن و  طرَيبةست كردن و  ماطـادارى و كـار دؤزينـةوة و  نووسـراوةكان و  ثةيوةندييـةكان  ِريكـالم و       

 نى كوردى بةكار بهَينرَيت و بةكارهَينانى زمانى تر لةطةَليدا ِرَيثَيدراوة.بانطةشة ثَيويستة زما
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بؤ بةِرَيج ابـو بكـر هةَلـةدنى  دةتـوانى مـةوةى نووسـيوتة بيـدةى بـة ليذنةكـة  بـةِرَيج كـا  حتسـني             
 فةرموو.
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 )حتسني دؤَلةمةِرى((:بةِرَيج حتسني امساعيل )
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ال بربَيت ببَيتة بِرطةية  لةو ماددةية  واتة 21من ثَيي باشة مةو ماددةية بكرَيتة سَي بِرطة  واتة ماددةى )
أ( وةكو خؤى مبَينَيت  ب( زؤربةى دوكان و ماركَيت و ضَيشتخانة و بازاِر بـة طشـيت تـا مَيسـتاش تابلؤكانيـان      

ية ميلجام بكرَينت كة بة كوردى بَيت  واتة ب( بةم فؤرة بَيت ثَيويستة تابلؤى سةر دوكان و ماركَيـت  عةرةب
( بكرَيتـة بِرطـةى )ج( لـةو    21و ضَيشتخانة و بازاِر بة طشيت بـة كـوردى بنووسـرَيت  ج( وةكـو ومت مـاددةى )     

 ( نةمَينَيت  سوثاس.21ماددةية و ماددةى )
 نكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ميبةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بؤ بةِرَيج حتسني دؤَلةمةِرى  دةتوانى مـةوةى كـة نووسـيوتة بيـدةى بـة ليذنـةى ياسـايي بـؤ مـةوةى          
 ليذنةكان ثَيكةوة سوودى َ  ببينن  بةِرَيج كا  عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( يـة  دةكرَيـت  مـاوا سـياغة     14دةكةم  دسةكةمان مَيسـتا لةسـةر مـاددةى )   ( 14من تةنيا دسة لةسةر ماددةى )
بكرَيتةوة ثَيويستة طشت كؤمثانيا و دامةزراوةكانى كةرتى تايبةت ثابةند بن بة بةكارهَينانى زمانى كوردى 

 و  ثشتطريى لة دسةكانى كا  )ساالر( دةكةم و  زؤر سوثاس.
 ةرؤكى ثةرلةمان:مينكى/فَيطرى سبةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 سوثاس بؤ بةِرَيج عمر عينايةت  بةِرَيج فامق فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج فامق 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنييارةكةى منيش هةر بؤ كـورت كردنـةوةى ماددةكةيـة بـةم شـَيوةية و ثشـتطريى كـا  )سـاالر( دةكـةم           

زمانى بيانى تةنيا ماواى لَي بكرَيت بةكارهَينانى  بةآلم مةوةى كة نووسراوة بةكارهَينانى زمانى عةرةبي يان
 هةر زمانَيكى تر بة ثَيي ثَيويست مازادة و بةو شَيوة ماددةكة كورت دةكرَيتةوة  زؤر سوثاس.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د.فر ر ابراهيي مَي
 بةِرَيج كا  مؤمَيد فةرموو.مصطفى، سوثاس بؤ بةِرَيج فامق 

 مؤمَيد حةمة على:بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة زمــانى عــةرةبي ثَيموايــة تــةنيا مةســةلةيةكى دةســتوورى نييــة  بــةَلكو       مــةو زؤر فــةخت كردنةوةيــة ل
ثةيوةندى بة كَيشةيةكى دةرووني نةتةوةيشةوة هةية  بؤيـة لـةو ِرووةوة مـن ثشـتيوانى  ال بردنـى دةكـةم        

 ينايةت( و كا  )فامق( دةكةم.ثشتيوانى كا  )ساالر( و كا  )عمر ع
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 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 سوثاس بؤ بةِرَيج مؤمَيد حةمة على  بةِرَيج كا  بةهجاد فةرموو.

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ر( كو مةظ ماددة ببيتة مَيك ماددة  بةآلم وآل منيش هةر ثشتطرييا وان بةِرَيجا دكةم تايبةتى مامؤستا )ابو بك
ببيتة )أ  ب  ج( و ل ماخري كو هةر بِرطةيـة  بَيتـة طـؤتن دؤمـاهييَي كـو دبَيـذيت ثَيويسـتة زمـانَى كـوردى          
بةكار بهَينرَيت و هةر زمانةكى تـر بـة ثَيـي ثَيويسـتى خجمـةت طـوزارى و زمـانى بـةكارهَينانى مـازادة  زؤر          

 سوثاس.
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:هيي مَيبةِرَيج فر ر ابرا

 سوثاس بؤ بةِرَيج بةهجاد دةروَيش  بةِرَيج كا  كمال فةرموو.
 بةِرَيج كمال يلدا:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتطريى لة ثَيشنيارى مامؤستا )ابو بكر( دةكةم بؤ مةوةى ببَيتة ية  ماددة  بؤ مـةوةش بطةِرَيينـةوة سـةر    

تسنبمل لغا الكمرديا وأنها حرة يف اسنبمال لغا الرمسيا البراقيما أخمرة أو لغما    َيت )مةصلييةى عةرةبي دةَل
 لة باتى بةكارهَينانى زمانى عةرةبي بَيت  يةعنى زمانى عةرةبي البدرَينت  سوثاس.أجءبيا(، 

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 كا  دمود فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيج كمال يلدا  بةِرَيج 

 بةِرَيج دمود عمر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِراى من هةموو دةزطايةكى خجمةت طوزارى و كةرتى تايبةت ثَيويسـتة زمـانى كـوردى و لـة ثاَليـدا زمـانى       
مينطليــجى و بــةس  ثيشــتيوانى لــة ِراى زؤرَيــك لــة بــرادةرامن دةكــةم  مينجــا وا باشــة حكومــةت و دةزطــاي     

ار خؤيان ناو و مةدرةس و نووسينى تابلؤ و شوَينة طشتييةكامنان حكومةت بة ليذنةيـة  ديـارى   ثةيوةنديد
بكرَيـت وةكــو مــةوةى لـة مــةوروثا هةيــة  مَيسـتا لــة مــةوروثا تـؤ مةطــةر بتــةوَى كؤمثانيايـةكى بضــوو  يــان      

مـةت بـؤ خؤيـان    دوكانَيك يان هةر مةحةالتَيك بكةيتةوة تؤ ثَيشنياردةكةى و دةى دةيتة  حكومـةت و حكو 
ناوت بؤ ديارى دةكةن  بةثَيي ويستى تؤ نيية  تؤ ناو بنَيي فآلن و فآلن و مةوة  بؤية وا ثَيويسـتة  وا باشـة   
بؤ تةركيج كردن لةسةر مةوة ليذنةى تايبةت و دةزطاي تايبةت لة ثةروةردةوة مةو مةرفةعة ناوةكة ديارى 

 بكات و بة كوردى و بة مينطليجى بَيت  زؤر سوثاس.
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بؤ بةِرَيج دمود عمر  مَيستا طوَى لة ِرةمي ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةطرين  لة ليذنةى ثـةروةردة و  
 خوَيندنى باآل دةست ثَيدةكةينةوة  دكتؤرة فوان فةرموو.
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 بةِرَيج د.فوان امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من لةطةَل رةمي برادةران كا  )عمـر( و كـا  )مؤمَيـد( و كـا  )سـاالر(م  تبينيـةكان زؤر لـة فَيـي خؤيـةتى          
 دةستيان خؤش بَيت.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
ةيـةكى تـر    زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج دكتؤرة فوان  بةِرَيجيكى تر ماوة با مةو تـةواو بكـةين مينجـا دَيينـة ليذن    

 دكتؤر شَيركؤ فودت فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ فودت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ديــارة مــةم ثَيناســةية ضــةند دةســتةواذةيةكى مابووريشــي تَيدايــة  بؤيــة دةبَيــت تؤزَيــك بــة ديقــةت وردى    

مةبةسـتمان لـةم    كةينةوة  مةسةلةى دةزطا مةطةر بكرَيت بة دامةزراوةكان زؤر باشرتة  ضـونكة ديـارة مَيمـة   
ماددةية مةوةية كة بةدةر لة كةرتى طشتى  كة دةَلَيني كةرتى تايبةت مَيمة رَيكخراوى كؤمةَلطاى مةدةنيمان 

هةيـة لـة غـةيرى كـةرتى     تمر   هةية  مَيمة ضةندين رَيكخراوى نَيو دةوَلةتيمان هةية  ضةندين مومةسةساتى
ــَيني هــةموو   طشــتى لــة هــةرَيمى كوردســتاندا كــار دةكــةن لةبــةر مــةوة     مــن ثَيشــنيارى مــةوة دةكــةم كــة بَل

دامــةزراوةكانى فطــة لــة كــةرتى طشــتى  كــة مــةوة كــةرتى تايبــةت و رَيكخراوةكــانى كؤمــةَلطاى مــةدةنيش     
دةطرَيتةوة  يةعنى لة بةينى دوو كةوانة )كة دةَلَيني فطة لة كـةرتى طشـتى لـة بـةينى دوو كةوانـة كـةرتى       

مــةدةنى( مينجــا مــةوى تــر ماســايي بَيتــةوة ثَيويســتة زمــانى كــوردى      تايبــةت و رَيكخراوةكــانى كؤمــةَلطاى 
بةكاربهَينرَيت  بةكارهَينانى زمـانى عةرةبيةكـة البـدةين يةكسـةر بَيينـة سـةر بـةكارهَينانى زمـانى بيـانى           
كاتَيك كة باس لة خجمةت طوزارييةكان دةكرَيت مةرج نيية مةو دةزطاية تةنيا خةدةمى بَيت  دةزطـا هةيـة   

يةداريية  دةزطا هةية ميستيسماريية  خاصةتةن مَيمة باسي كةرتى تايبةتيشمان كردووة لةبـةر مـةوة   سةرما
مةرج نيية ميال خةدةمى بَيت  لةبةر مةوة بَلَيني بةثَيي ثَيويسـتى ضـاالكييةكانى مـةو دامةزراوةيـة مـازادة       

ا  واتة سيكةكة  سيكةى نيهامي بـةو  ميرت زمانى بةكارهَينةران نةكةين بة مةرفَيك لة زمانى بةكارهَينةراند
شَيوةيةى لَي بَيت )هـةموو دامـةزراوةكانى فطـة لـة كـةرتى طشـتى لـة بـةينى دوو كةوانـة )كـةرتى تايبـةت            
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى ثَيويستة زمانى كـوردى بـةكاربهَينَيت  بـةكارهَينانى زمـانى بيـانى بـةثَيي       

 دة(  سوثاس.ضاالكييةكانى مةو دامةزراوةية مازا
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بؤ بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فودت  دةتوانى مةو ثَيشنيارةى كة نووسيوتة بيـدةى بـة ليذنـةى ياسـايي       
 ليذنةى ِرؤشنبريى  بةِرَيج كا  فرحان فةرموو.
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 بةِرَيج فرحان فوهر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مة ثشـتطريى لـة ِرةميةكـةى كـا  )عمـر عينايـةت( و كـا  )سـاالر( دةكـةين  مـةوةى كـا  شـَيركؤ دةَلـَينت              مَي
كؤمةَلطاى مةدةنى ناضَيتة بابةتى بازرطانييةوة  كؤمةَلطاى مةدةنى ضاالكييةكى مينسانى غـةير رحبييـة بـة    

بكرَيتـةوة بـةِرةمي مَيمـة  تـةنيا     هيض شَيوةية  ناضَيتة بابةتى بازرطانييةوة مةمـة ناكرَيـت لَيـرةدا شـوَينى     
مةوة دةمَينَيتةوة كة طوتت كؤمثانيا و لَيرة دامةزراوة خجمةت طوزارييةكانى كةرتى تايبةت ثَيويست ناكات 
بَلَيي مةوانةى كةرتى طشتني مةوانة بَينَيت لةبةر مةوةى تةحديد بازرطانيية و  تةحديـديش كـراوة كـةرتى    

ة كـة لةسـةر دسـةى كـا  )عمـر( مـةوةى كـة سـياغةكةى كـراوة وةكـو كـا             تايبةتة و  كؤمثانياشى رَيكخـراو 
 )ساالر( طوتى ثةسةندة الى مَيمة و  زؤر سوثاس.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 سوثاس بؤ بةِرَيج فرحان فوهر  ليذنةى ِرؤشنبريى  بةِرَيج دكتؤرة رَيواز فةرموو.

 :بةِرَيج د.رَيواز فامق
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةوة          ــة ليذنةك ــةبَيت ب ــداريش ن ــة زؤر ثةيوةندي ــة  تَيبينيةكــةم ِرةنط ــيي هةي ــة  تَيبين لةراســتيدا مــن ي
دسةكردن لةسةر بةكارهَينانى زمانى بيانى لة مَيستادا ِرةنطة فؤرَيك لة فةدةل دورست بكـات اليـةنى كـةم    

ى تر يان مةسـةلةن عـةرةبي مةمانـة  مَيمـة لـة فيـاتى مـةوةى لـةم         ِرةنطة بةِرَيجان توركمانةكان بَلَيني مةوان
هةموو فةدةلة دةربضني بةم شـَيوةيةى َ  بكرَيـت )بـةكارهَينانى زمـانى ديكـة بـةثَيي ثَيويسـتى ضـاالكى و         
زمــانى بةكارهَينــةران مــازادة( خؤمــان لــة فــةدة  بيــانى و نابيــانى دوور بطــرين  يــةعنى مــةفالي تَيدايــة  

ميرــادةى ســياغةو دةمــج كردنــى ماددةكــان لةطــةَل ليذنــةى ياســايي دســةمان كــردووة منــيش    ســةبارةت بــة
 بةهةمان شَيوة لةطةَل دةمج كردنى بةعجَيك لةو ماددانةم  بةآلم هةمووى لةية  ماددةدا نة  زؤر سوثاس.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
ةميةى بةِرَيج دكتـؤرة رَيـواز فـامق  لـة ليذنـةى ياسـايي فـةرموو دكتـؤرة         سوثاس بؤ مةو روون كردنةوةيةو ِر

 ظاآل.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( وةكو خؤى مبَينَيتـةوة  بـةآلم مـةو ماددانـةى كـة بـة دواي مـةودا        14ليذنة هاوبةشةكان بِريارياندا ماددةى )

ــاددةى )  ــة م ــت  ك ــة دةمــج  18 19 20دَي ــو ) ( مةوان ــةآلم وةك ــرَين  ب ــاددةى )مبممدأ( بك ــى  14م ــةَل وةرطرتن ( لةط
ثَيشـنيارةكان لةبــةر مــةوةى زؤربـةى ثَيشــنيارةكان بــةفَي بـوون دايدةِرَيذينــةوة مــةو ماددةيـة ثَيمــان باشــة     

 بدرَيتة دةنطدان مينجا كار بكةين لةسةر دةمج كردنى مةو سَي ماددةيةى كة بة دواى مةودا دَينت.
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 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:راهيي مَيبةِرَيج فر ر اب
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج دكتؤرة ظاآل سةرؤكى ليذنـةى ياسـايي  خـاَلَيكى نيجامـى هةيـة فـةرموو بـةِرَيج خـاتوو         

 شيالن.
 بةِرَيج شيالن فر ر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(ش  ضونكة مةويش هةر ثةيوةستة بة هةمان ماددةكانى 23دةكرَيت لةطةَل دةمج كردنى ماددةكان ماددةى )

 ثَيشوو ترةوة  مةويش دةمج بكرَيت.
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 سوثاس بؤ مةو ِرةمية  بةِرَيج خاتوو ثةروا خاَلى نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 ثةروا على: بةِرَيج

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بـة دةمـج كردنـى ماددةكـان زؤر فـار بـةِرَيجان ميشـارةت بـةوة دةدةن كـة ليذنـةكان بِرياريانـداوة            
لةسةر مةوةى كة ماددةكان دةمـج بكرَيــت بةمـةرفَيك هَيشـتا هةنـدَيكيان نةضـؤتة دةنطدانـةوة  كـة خـؤى          

 مانى ثةرلةمانةوة بِريار لةسةر مةوة بدرَيت و  زؤر سوثاس.ثَيويستة لة ِرَيطةى دةنطدانى مةندا
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 سوثاس بؤ بةِرَيج ثةروا على  بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ فودت:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ةيشــتيت  مــن نــةموت رَيكخراوةكــانى كؤمــةَلطاى مــةدةنى  ديــارة كــا  )فرحــان( بــة تــةواوةتى لــةمن تَينةط 

بازرطانني  مـن ومت لَيـرةدا دةبَيـت بـاس لـةوة بكـةين كـة فطـة لـة كـةرتى طشـتى تـةنيا كؤمثانيـا و كـةرتى               
ــة        ــةم ماددةي ــة  م ــةتيمان هةي ــة  رَيكخــراوى نَيودةوَل ــة  رَيكخــراوى كؤمــةَلطاى مــةدةنيمان هةي ــةت نيي تايب

عيالج بكات بة تةصةورى من  كة دةبَيت موشكيلةى زمان حةل بكةين بؤ مـةوان   دةيةوَيت مةو ميشكاليةتة
لة بةرمةوة رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى و  كةرتى تايبةت و  كؤمثانياكان دةبَيت لةم ماددةيةدا فَييـان  

 بَيتةوة  سوثاس.
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
ج دكتؤر شَيركؤ فودت بؤ مةو روون كردنةوةية  بةِرَيج كـا  دكتـؤر نـورى تاَلـةبانى مةطـةر      سوثاس بؤ بةِرَي

ِرةميةكت هةبَى لةم بارةيةوة؟  ِرةميت نيية  سوثاسي فةنابت دةكةين  مَيستا دةرفةت بة ليذنةكان دةدةيـن  
تانـــة؟ مَيســـتا ليذنـــة ثةيوةنديـــدارةكان كاتَيكيـــان ثَيـــدةدةين بـــؤ مـــةوةى دووبـــارة ســـياغة بكـــةن  كردوو  

 دةخيوَيننةوة؟  خاَلي نيجاميت هةية بةِرَيج خاتوو طةشة؟ فةرموو.
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 بةِرَيج طةشة دارا:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

دكتؤرة ظاآل ثَيشنيارَيكى كرد كة ماددةكان ية  خبرَين  فارَى دةبَيت مةوة خبرَيتة دةنطدانةوة كة ماددةكـان  
 ية  خبرَين يان نا .

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:براهيي مَيبةِرَيج فر ر ا
 بةِرَيج خاتوو ظاآل فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( بةدةسـتكاريةوة وةكـو خــؤى   14مَيمـة ليذنـة هاوبةشـةكان تـةنيا ثَيشـنيارى مـةوةمان كـردووة كـة مـاددةى )         
( كة بة دوايدا دَيت مةو 18 19 20مانى ثةرلةمان ماددةى )مبَينَيتةوة دوا فار لةسةر ثَيشنيارى بةِرَيجان مةندا

ماددانــة دةمــج بكــرَين ثَيكــةوة  بــةآلم مــةو ثَيشــنيارةى كــةهى مةنــدامانى ثةرلةمانــة دةدرَيتــة دةنطــدان و    
بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان ية  الي دةكةنةوة مايا بكرَيت بة ية  ماددة ياخؤد نـا؟  مةمـة تـةنيا تةميـد     

( بـةو شـَيوةية   14َيشنيارةكة لةبةر مـةوةى بِريـاردان بـؤ بـةِرَيجان مةنـدامانى ثةرلةمانـة  مـاددةى )       بووة بؤ ث
ليذنة هاوبةشةكان دايان ِرشتووة و زؤربةى ثَيشنيارةكان بةفَي بوون و وةرطرياون  ثَيويستة طشت كؤمثانيا 

زمــانى بيــانى بــةثَيي ثَيويســتى و دامــةزراوةكانى كــةرتى تايبــةت زمــانى كــوردى بــةكاربَينن  بــةكارهَينانى  
 خجمةتطوزارى و زمانى بةكارهَينةران مازادة.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
( كةس لةطـةَلى  1( كةس لةطةَليةتى  كَى لةطةَلى نيية؟  )50مةوةى لةطةَليةتى با دةسيت خؤى بةرزبكاتةوة؟ )

 دوو خاَلى نيجاميمان هةية  بةِرَيج كا  فةرهاد فةرموو.نيية  بةزؤرينةى دةنط ثةسةند كرا  
 بةِرَيج فةرهاد سةنطاوي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 وشةى )دةبَيت( لةطةَل )ثَيويستة( فةردى هةية  )دةبَيت( بة دوةترة  ميلجام ترة. 

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 واتر سوودى َ  ببينن  سوثاس  بةِرَيج كا  حتسني فةرموو.مةوة بؤ سياغة دةتوانن د

 بةِرَيج حتسني امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مؤتؤماتيكى نامَينَيت  ضـونكة هاوشـَيوةى   18( و مةوانى تر كرا كة دةمج بكرَين  ماددةى )18باسي ماددةى )
 (ية كة ال براوة  سوثاس.12ماددةى )
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 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:يي مَيبةِرَيج فر ر ابراه
( دةتوانن ِرةمي خؤتان لةسةر بدةن  بةِرَيج مةال أنس 18سوثاس بؤ مةو روون كردنةوةية  دوايي لة ماددةى )

 فةرموو.
 بةِرَيج أنس دمد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تَى بـؤ مـة دورسـت ناكـةت ذبلـي      هةرضةندة دةنط لسةر هاتة دان  بةَ  ل ظَيرَى لةفجا بيانى مةرَى ميشكالية

زمانَى كوردى مةعنا دظَى فةدةرةيَي دا ذبلـي زمـانَى كـوردى هـةمى زمانَيـت دى بيـانى نـة  مةعـةلريلي مـة          
توركمانى يا هةى  سريانى يا هةى  مةظَيت دى نا حيسابنب بيـانى  ضـونكة هـةر خـةلكَى مةنتـةدَى خبوةنـة        

 ونى ضاوا دَى هَيتة حةل كرن  زؤر سوثاس.مةز نجامن كا مةظ ميشكالية اليَي ليذنا دان
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 سوثاس بؤ ِرةميا بةِرَيج مةال انس دؤسكى  دكتؤرة بةهار روون كردنةوةت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار دمود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
درا  بةس بؤ عيالج كردنى مةوةى كـة بـةِرَيج كـا  )أنـس( فـةرمووى      هةرضةندة مةم ماددةية دةنطى لةسةر 

(  يةعنى هـةمووى هـةر ض ميمتيازَيـك مَيمـة لـة هـةموو نـاو        25( مان هةية  ماددةى )25مةوة مَيمة ماددةى )
( دةيـدا بـة زمانـةكانى ثَيكهاتـةكانى تـريش  بـةس مـةم        25ياساكة بامسان كردووة بؤ زمانى كوردى ماددةى )

تايبةتة بة  يةعنى كةدةَلَيني زمـانى مةفنـةبي مةبةسـتمان لـة زمـانى مةوانةيـة كـة لـة ثَيكهاتـةى          ماددةية 
 كوردستاندا نني.
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بؤ روون كردنةوةى دكتؤرة بةهار  بةراستيش مةو وشةية راستة  وشةى بيانى ثَيشـرتيش بـاس كـرا    
اذةى ثَيكرا  دكتؤرة )ِرَيواز(يش باسي َ  كرد  بةآلم بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا  بؤية مونادةشة بوو  مام

 (  كا  ساالر نودتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.15ناكرَيت  مَيستا دةضينة سةر ماددةى )
 بةِرَيج ساالر دمود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بطةِرَيينةوة سةر مةو ماددةية  بةآلم مدام ميشكا  دةسـتوورى هةيـة و   راستة بة ثَيي ثةيِرةو مَيمة ناتوانني 

تَيِروانينةكةش لة اليةن ثةرلةمانتارانةوة عةرز كرا بة تايبةتى لة ِرَيطةى نوَينةرى ليذنـةى ثـةروةردةوة و   
ض دكتؤر )أنس(يش ماماذةى ثَيكرد  دةكرَيت لـة سـياغة كردنـةوة زمـانى بيـانى بطـؤِرن بـة زمـانى ديكـة هـي          

 ميشكالَيك نيية.
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 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
سوثاس بؤ مةو روون كردنةوةية  دةكرَينت لة سياغة كردندا ضارةيةكى بؤ ثةيدا بكةن دةنطى لةسـةر دراوة  

 (   دكتؤرة ظاآل فةرموو.15بضنة ماددةى )
 بةِرَيج د.ظاآل فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وةى كة ثَيشنيار كرا لةاليةن بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان سَي بةِرَيج لة مةندامانى ثةرلةمان ثَيشنياريان مة

( و 22( لةطةَل ماددةى )20(ية و ماددةى )16( كة )19( و ماددةى )15( كة دةبَيتة ماددةى )18كرد كة ماددةى )
  لة يـة  مـاددة دا كـؤ بكرَينـةوة  مةطـةر خبرَيتـة       ( دةمج بكرَينت  واتة هةموويان بكرَين بة ية  ماددة23)

 دةنطدانةوة بؤ مةوةى مَيمةش سياغة بكةينةوة  دةمج كردنةكان.
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

نودتةى نيجاميمان هية با مةو نودتة نيجاميانة وةربطرين مينجا دةخيةينة دةنطدانةوة  بةِرَيج كـا  حتسـني   
 فةرموو.

 بةِرَيج حتسني امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( يـة  مـاددةن  مـاددةى    12( و ماددةى )18( فياية لةوانةى تر  ماددةى )18دووبارةى دةكةمةوة كة ماددةى )
 ( نةما بؤ مةوةى فةِرز نةكرَيت لة دامةزراندن كة دةبَيت زمانى كوردى بجانَيت.12)

 نكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ميبةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 داواى روون كردنةوة لة ليذنةى ياسايي دةكةين فةرموون.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( بؤ دامةزراندن و كار كردن بة عةدد لـة كـار و بازرطـانى  واتـة لـة      15مةوةى كة لَيرةدا هاتووة  لة ماددةى )
ة لَيـرةدا زمـانى كـوردى زيـاتر دةرفـةت دةدةيـن بةوانـةى كـة زمـانى كـوردى           كؤمثانيا تايبةتةكان  بؤية مَيم

دةزانن بؤ مةوةى مةو كؤمثانيانة مي تيكار نةكةن كارةكان بـةو كارمةنـدانى كـة خؤيـان دةيانـةوَيت  بـةلكو       
 زياتر دةرفةتى كار بِرةخسَينني بؤ كارمةندانى نـاوخؤ  هـةدةف لَيـرة لـة دانـانى مـةو ماددةيـة لـةو فةصـَلة         

 بيجات مةوةية كة دةرفةتى كار بؤ هاونيشتمانيان و هاووآلتيانى خؤمان بِرةخسَينني.
 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بـؤ روون كردنـةوةى بـةِرَيج دكتـؤرة ظـاآل  سـةرؤكى ليذنـةى ياسـايي  نودتـةى نيجاميـت هةيـة كـا              
 كةنران؟ فةرموو.
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 ي الدين ))حافي كاروان((:بةِرَيج كنران جن
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ببوورة خاَلى نيجاميي نيية  بةس ويستي دةرفةت بدةن بة ليذنةي ياسايي بؤ مـةوةى سـياغةية  بكـةن بـؤ     
 رَيكخسنت يان يةكخستنى مةو ضوار خاَلة مةطةر بكرَيت.

 مينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
( مـاددةى مامـاذةى ثَيكـراوة    5لةسةر بدرَيت مينجا داواى سياغةيان لَي دةكةين  مةوةى لةطةَلة مةو) با دةنطى

( دةمج بكرَين لة ية  ماددة دا با دةسيت خؤيان بةرز بكةنةوة مةوى لةطـةَل دةجمـة   دةمـج    18 19 20 22 23)
روونكردنــةوةت بكةنــةوة.  رةى( مــاددة   ليذنــةى ياســايي دووبــارة مــةوةى داواتــان كــردووة دووبــا5كردنــى )

 هةية؟ بةَلَى فةرموون  كا  عادل روونكردنةوةى هةية؟
 بةِرَيج عادل عجيج شكر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[مان البرد كة حةق بـة هـةموو هاووَلاتييـةكى كوردسـتان دةدات لـةو دامةزراوانـة       12مَيمة ثَيشرت ماددةى ]

يان لة كةرتى حكومى كة بضَيت دامبةزرَيت و مةولةوييةت بـؤ مـةوة   يان لةو شوَينانة يان لة كةرتى تايبةت 
بَيت كة خةَلكى هـةرَيمى كوردسـتانة و كـوردى بجانَيـت  مَيمـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان مةمـة ثَيضـةوانةكةى           
راستة بةِرَيجان  كة كؤمثانيايةكى مينطليجى دَيت  مةوةى مينطليجييةكةى باشرت بَيـت لـة كوردييةكـةى هـة      

ردن بؤ مةو زياتر رةخساوة  لةبةر مةوة مـن ثـَيي وايـة مـةو ماددةيـة مبَينَيتـةوة و دةمـج نـةكرَيت  بـؤ          كارك
 [مان بةسةر نةيَيت  زؤر سوثاس.12مةوةى وةكوو ماددةى ]

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
مان هةية لة ليذنةى رؤشنبريى و ليذنةى سوثاس بؤ روونكردنةوةى كا  عادل  ديارة روونكردنةوةيةكى تر

 ثةروةردة و خوَيندنى باَلا  فةرموو د.فوان 
 بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 دووبارةى ناكةمةوة  هةمان راى كا  عادمل هةية  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 ونكردنةوةى د. فوان  ليذنةى ياسايى باسى دةجمتان نةكردووة؟سوثاس بؤ رو

 بةِرَيج د. ظاال فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مَيمة وةكو ليذنةى ياسايى لةطةَل دةجمكردنةكـةدا نـني  مـةو هـةموو ماددةيـة ثَيكـةوة دةمـج بكـةين  بـةَلام          
 غةى بكةينةوة.مةطةر دةنطى مةندامانيش لةسةر بدرَيت دةتوانني سيا
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 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
[  مونادشـةكة بـا تـةواو بكـةين  لـة سـَى كـةس زيـاتر داواى دةجميـان          15مَيستا دَيينـة مونادشـةى مـاددةى]   

[ كـةس لةطةَلدايـة    23كردبوو با بيخةينة دةنطدانةوة  مـةوةى لةطـةَل دةجمـة بـا دةسـتى بـةرز بكاتـةوة  ]       
[ 24[ كــةس لةطةَلدايــة  ]23[ كــةس لةطةَلـدا نييــة و ] 23ةوةى لةطةَلــدا نييــة دةسـتى بةرزبكاتــةوة  ] مـ 

كةس لةطةَل دةجمداية   منيش لةطةَل دةمج نيمة  ضونكة ]وحيدة خان[ ثَيشرت مامادةى بابةتةكة نةبوو  
 روونكردنةوةية  لةليذنةى ياسايى لةم حاَلةتةدا 

 ي:بةِرَيج د. ظاال فريد ابراهي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةنطى سةرؤ  يةكاليى دةكاتةوة  دةنطى بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان لَيـرة بـة دوو دةنـط هـةذمار دةكرَيـت         
 بؤية دةمج ناكرَيت.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاَلَيكى نيجامى مان هةية  كا  ساالر فةرموو 

 ود مراد:بةِرَيج ساالر دم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةم حاَلةتةدا  لةبةر مةوةى لة مةسَلى ثرؤذةكة ماددةكان فياكراونةتةوة  كةواتة دةمـج نـاكرَين هـةر وةكـو     
 ]د. ظاَلا[ ماماذةى ثَيدا دةنطى سةرؤ  بة دوو دةنط هةذمار دةكرَيت.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 [ هاتووة  فةرموون ماددةكة خبوَينةوة.18[ كة لَيرةدا بة ماددةى ]15تا دَيينة سةر ماددةى ]مَيس

 بةِرَيج د. ظاال فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:15( دةبَيتة ماددةي )18ماددةى )
دى دةزانـن دةرفـةتى   بؤ دامةزراندن  يان كاركردن بة رَيكةوتن لة هةر شوَين و كارَيكدا  مةوانةى زمانى كور

 وةرطرتنيان زياتر دةبَيت .
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةوانةى دةيانةوَيت مونادشةى مةو ماددةية بكةن؟
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف /سكرتَيرى ثةرلةمان: 

ى دوو ]د. سراج  كا  حتسـني[  كةرتى ية  ]ساالر دمود  صاحل فةدَى  ماواز فةنطى  مريي صمد[ كةرت
كةرتى سَى ]مومَيد حةمة  ثةروا عة   زول ا دمود  عمـر عينايـةت  د. شـَيركؤ  شـَيركؤ فـودت[ كـةرتى       

 ضوار ]د. شوان دةَلادزةيى  عبداهلل دمود  يروانت نيسان  د. سروود[.
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 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
[ كة لَيرة بة مـاددةى  15ج سكرتَيرى ثةرلةمان  دةست بة ط توطؤ دةكةين لةسةر ماددةى ]سوثاس بؤ بةِرَي

 [ هاتووة  كا  ساالر فةرموو 18]
 بةِرَيج ساالر دمود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةر سةبارةت بةم ماددةية  من فؤرَيك لة توندى لة داِرشتنةوةيدا دةبينمةوة  دةبَيت واديرى كوردسـتان لةبـ  
ضاو بطريَيت  مَيمة كؤمةَلطايةكى فرة نةتةوة  فرة ماين  فرة مةزهـةبني  مـةم بابةتـة ثةيوةنـدى بـة زمـانى       
فةرمى هةية مَيمة تةتةرودمان كردووة بـؤ كؤمـةَلَيك سـَيكتةر  كـة شـوَينى مـةم ياسـاية نييـة  بـة تايبـةتى           

ار هةيـة لـة كوردسـتان و دةتوانَيـت     مةوةى ثةيوةندى بة مةسةلةى كار و كار بـؤ دوزينـةوة هةيـة  ياسـاى كـ     
ضارةســةرى بكــات و مــةوةى ثةيوةنــدى بــة دامةزرانــدن و خجمةتــةوة هةيــة دةكرَيــت لــة ياســاى خجمــةتى    
مةدةنى يان ياساى ِراذة ضارةسةر بكرَيت  بؤية مةم بابةتة ثَيي واية ميج افى بة حـةدى ثَيكهاتـةكانى تـرى    

ر مبانـةوَيت زمـانى كـوردى  بـة فـةرمَيتى كردنـى ببةينـة        كوردستان  فارَيكى تـر ناضـينةوة سـةرى و مةطـة    
ماستى كولتوور و مةدةب و رؤشنبريى و فكر و زمانى دةوَلةت  دةكرَيت لة زؤر بـوارى تـر كـار لةسـةر مةمـة      
بكةين نة  بة سةثاندن  مَيمة لة بريمان نةضَيت هةنـدَيك فـار لـة رَيطـةى بِرطةيـةكى ياسـاييةوة نـاتوانني        

ةى بـة حـةدى مـةو زمانـةى كـراوة وةربطريَيتـةوة  لةبـةر مـةوة مـن لةطـةَل  مـةوةم بـةم             حةدى مةو ميج افـ 
سياغةتة دابِرَيذَيتةوة تةنيا زمانى كوردى  هةر ضؤن زمانى كوردستانييان لةبةر ضاو دةطريَيـت لةبـةر ضـاو    

ني[ لـة دسـةكانى   بطريَيت  بةَلام تةنيا زمانى كوردى نةبَيت يان مةسَلةن مةو ماددةية البربَيت  ]كـا  حتسـ  
[ هاوشَيوةى مةم موحتةواية بوو  الدرا  بؤية من مةمة بة شتَيكى 12ثَيشوويدا ماماذةى بةوة كرد ماددةى ]

زيادة دةزامن و ميجافةية  ناخاتة سةر بة فةرمى كردنى ثرؤسةى زمـانى كـوردى لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا       
 زؤر سوثاس.

 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى س
 سوثاس كا  ساالر  كا  سرود فةرموو 

 بةِرَيج سرود سليي متى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى لة دسةكانى ]كا  حتسني و كا  ساالر[ دةكةم كة مةم ماددةية بـة يـةكجارى ميلكـا بكرَيـت  زؤر     
 سوثاس.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس  زول ا خان فةرموو. زؤر
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 بةِرَيج زول ا دمود عبداللة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيي وايـة مـةم سـيكةية زؤر تـةواوة و غـةدرَيكى زؤر طـةورةمان لةخـةَلكى هـةرَيمى كوردسـتان كـرد بـة            
ــاددةى ]  ــى مـ ــة       12البردنـ ــة روو ناكاتـ ــةَلك خةريكـ ــخانةكان  خـ ــة نةخؤشـ ــةين لـ ــةير بكـ ــة  كةسـ [  مَيمـ

نةخؤشخانةكان  لةبةر مةوةى كة دكتؤرةكان عةرةبةن نـة مـةو لـة نةخؤشـةكان تَيـدطات و نـة نـةخؤش لـة         
دكتؤر تَيدةطات  كة سةيرى زانكؤ و ثةميانطاكامنان بكةى ضةندين ثسثؤرمان هةية كة ماستةر و دكتؤرايـان  

يستي ادةى ية  نودتةى َ  هةية دانامةزرَين بةَلام ضةندين مامؤستاى عةرةب هاتووة كة ضةندين دوتابى م
ناكات  لة كةرتى تايبةتيش بة هةمان شَيوة دةبَيت  ثَيي واية بة عةدد دامةزراندن يان لةمةودا وةكو خـؤى  
ــجم هةيــة بؤيــان كــة لــة      مبَينَيتــةوة هــةم رَيــذةى بَيكــارى كــةم دةكةينــةوة و هــةم كةمــة نةتةوةييــةكان رَي

وويان كوردى دةزانن و ثَيويستة هةر كةسَيك لة هـةر وَلـاتَيكى   كوردستاندان  مةو برادةرانةى كة لَيرةن هةم
 فيهان نيشتةفَى بَيت دةبَى زمانى مةو وَلاتة بجانيت.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  د. سراج فةرموو  
 بةِرَيج د. سراج امحد حةمةدامني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةية مةبةستى زياتر  مةوانةى كة لة دةرةوةى هةرَيمن زمانى كوردى نـازانن  بـة راسـتى لـة مـاددةى      مةم ماد

[دا دةرفةتى زياتر دراوةتة مةوانـةى كـة زمـانى كـوردى دةزانـن و دسـةى ثَيدةكـةن  بـةَلام مـةوانى تـر           18]
و شوَينَيكيان لةم ماددةية بؤ دةرفةتيان ثَينادرَيت  بة راى من دةبواية ليذنةى تايبةت هةوَلى زياتر بداباية 

مةو كةسانة بدؤزيبايةتةوة كـة زمـانى كـوردى نـازانن  بـةَلام لـة هـةمان كاتـدا زانـا و شـارةزا و بليمـةتن لـة             
بوارَيكى تايبةتدا  لة سَيكتةرَيك لة سَيكتةرةكان خجمةتَيكى بةرضاو بة  ثسثؤرى خؤيـان و خـةَلكى خؤمـان    

انَيت لةم شوَينانة كـار بكـات بـؤ منوونـة  بـة دةيـان كؤمثانيـا و كارطـةى         دةكةن  لةوانةية خةَلكى مَيمة نةتو
زةبةالح لة كوردستان كار دةكةن ثسـثؤرى بيانيـان بـؤ هـاتووة و عةدـديان لةطـةَل كـردووة و وةكـوو شـارةزا          
كارى بؤ دةكـةن  بـة دةيـان زانكـؤى مـةهلى مامؤسـتاى عـةرةب و بيـانى تيايانـدا وانـة دةَلَينـةوة  بـة دةيـان              

ةندازيار و ثجيشك و بريمةند لةم وَلاتـة بـة طـرَى بةسـت كـار دةكـةن يـة  وشـةى كـورديش نـازانن  بـةَلام            م
كارَيكى بةرضاو ثَيشكةش دةكةن و خجمةتَيكى زؤرى وَلات دةكةن  دةكرَيت مةوانة بةِرَى بكرَين؟ بؤ منوونة 

%[يـةش   50رة نييـة و لـةو ]  %[ى خةَلكى ناو شارى دؤبةى خـةَلكى مـةو شـا   50شارى دؤبةى دةهَينمةوة  ]
%[ى عــةرةبى نــازانن  زؤرتــرين خجمــةتيش بــة خــا  و خــةَلكى مــةوَى دةكــةن  لَيــرةدا حةدــة ليذنــةى  5]

ياسايى لةطةَل رَيجم بؤ هةوَل و ماندووبوونيان  بةَلام دةبَيت بةهةر فؤرَيك بَيت مةفالَيك بؤ مـةو كةسـانة   
كى تايبةتدا مةطةر بَيت و كورديش نـةزانن  بـةَلام لةوانةيـة    بَيَلنةوةكة شارةزا و بليمةت و ثسثؤرن لة بوارَي
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لة بوارَيك لة بوارةكان خجمةتى خةَلكى خؤمان بكةن تايبةت لةو رؤذطارةدا ثَيويستيمان بـة بونيادنانـةوةى   
 وَلاتة لة زؤربةى بوارة فيا فياكاندا  دةستتان خؤش  زؤر سوثاس.

 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سة
 زؤر سوثاس  كا  صاَلح فةرموو  

 بةِرَيج ساحل فةدَى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيي واية بة رةضاوكردنى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي و رةضاوكردنى هةندَيك لة 
و تةفسيلى زؤر هةَلـدةطرَيت   ثسثؤرييةكان مةم ماددةية لةسةر مةمرى واديَ ناتوانرَيت فَى بة فَى بكرَيت

 و ثَيشنيار دةكةم مةم ماددةية البربَيت و نةمَينَيت.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 .زؤر سوثاس  كا  عمر فةرموو
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ت كار بكات مةطةر زمانى مةو وَلاتة نةزانَيت  لة ماددةكةشـدا  بةِراى من هيض كةسَيك لة هيض وَلاتَيك ناتوانَي
روون نيية دامةزراندنةكة مةبةستى كةرتى تايبةت و طشتيية يان كةرتى تايبةتة  ضونكة وازح نيية لة ناو 
ماددةكة  بؤية باشرتة هةر كةسَيك لةم وَلاتة كار بكات ثَيويستة زمانى كوردى بجانَيـت و مةوانـةى كـة بـاس     

دةكةن دكتؤر لة فنوبةوة هاتووة و لَيرة كار دةكات  مةوانـة لةبـةر ضـاوى خـةَلكى كـورد نةهاتوونةتـة       لةمة
مَيرة  مةوانة نازىن لة وَلاتى خؤيان شوَينيان نةبؤتةوة هاتوونةتة مَيرة و لَيـرةش سـةربارى مـةوةى فَيـرى     

ةر مـةوة مـن ثـَيي باشـة بـةم      زمانى كوردى نـابن لـة هةنـدَى شـوَين ميهانـةى دوتـابى كـورديش دةكـةن  لةبـ         
شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة  بةِرَيجان بؤيان دةنَيرم لة خجمةت ليذنةى ياسايى و ليذنة تايبةتةكانى  كاركردن بة 
شَيوةى دامةزراندن يان طرَى بةست لـة كـةرتى تايبـةت و طشـتى دةرفـةتى زيـاتر بـةو كةسـانة دةدرَيـت كـة           

 شارةزان لة زمانى كورديدا  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس مةطةر زةمحةت نةبَيت مةوةى نووسيوتة بينَيرة بؤ ليذنةى ياسايى  كا  تةحسني فةرموو 
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نَيت واى لَيبكرَيـت بـؤ دامةزرانـدن يـان كـار      من دووبارةى دةكةمةوة كة مةم ماددةية نةمَينَيت و مةطةر مبَي

كـردن بــة رَيكــةوتن لــة هــةر شــوَينَيك و كارَيكــدا مةوانــةى خــةَلكى رةســةنى كوردســتانى عَيــرادن دةرفــةتى  
 وةرطرتنيان زياتر دةبَيت  زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  كا  يروانت فةرموو 

 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةز دبَيذم مةوا عامال  ياسايا ميستسمارَى دَى دةرمَيخيت مةطةر شةريكةكا موستةمسري بهَيتة مَيرة مةمريكى 
%[ موهةندس بيت  ض ميلتيجام لسةر موهةندسى ناكةت بَيذيَى وةرة مةرمةنى يان كـوردى  50بيت مةطةر ]

فَيرة ظى شؤ  بى  يان مةعمةلةكا مينتاج بيت ميلجام ناكةى لسةرَى  دانونا ميستيسمار يـا هـةى    خبوينة يان
دبَيذيت هندة عاملَيت تة يَيت مةنتةدَى بن و دانونا عةمةل و زةمان ميجتيماعى دَى تة مولجةم بكـة لسـةر   

ةكَى ل عـةردةكَى بينيـت ض   ظى تشتى  و ب رةميا من مَيك كؤمثانيايةكَى ظةكةت و مولجةم بيت و ثرؤفيسـؤر 
فاران ناهَيت فَيرى زمانَى مةرمةنى يان زمانةكَى دى بيت وةكى خؤ  ضونكى مةز مةرمةنيمة دبَيـذم  مةظـة   
نة دطةَل هندَى ية و مةز دطةَل هندَى مة بهَيتة راكرن و ض خجمةتا مللةتَى مة ناكةت  ضونكو تؤ عاملَى دى 

 ثرؤفيسؤر يان هةر دةرةفةيةكا علمى بيت  سوثاس.فةرز ناكةى بَيت و  مةوَى موحتاج وة  
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  كا  عبداهلل فةرموو 
 بةِرَيج عبداهلل دمود دمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة  مـن لةطـةَل مـةوةدام    بة بؤضوونى من لةبـةر مـةوةى دةرفـةتى تَيدايـة و ]ميلجام[يشـى تَيـدا بَيـت باشـرت        
ماددةكـان بكــرَين بـة يــة  و مةطـةر نــةكرَين بـة يــة  نـاوةرؤكى مــةم ماددةيـةش مبَينَيتــةوة وةكـو  خــؤى         
ميلجامى تَيدا نيية لة ثَيشةوة دةَلَيت خؤى  لة ثاشةوة دةَلَيت دةرفةت  دةبَيت ثَيويسـتييةكى لةطةَلـدا بَيـت     

 ةزراندن  زؤر سوثاس.دةبَيت بؤ دامةزراندن نا  ثَيويستة بؤ دام
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  ماواز خان فةرموو 
 بةِرَيج ماواز فةنطى برهان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[  زمانى كوردى زمانى سةرةكى و فةرمييـة  12من ثَيي واية لةم ماددةيةدا فياوازى هةية لةطةَل ماددةى ]
رَيمى كوردستان  بؤية ثَيمواية لة فَى بة فَى كردنى مةم ماددةيـة دةرفـةتى يةكسـان دةرةخسـَيت بـؤ      لة هة

دةرضــووانى زانكــؤ و ثةميانطــةكانى هــةرَيمى كوردســتان و هــة  كاريــان بــؤ برةخســَيت و ثشــتيوانى ]كــا   
بـة راسـتى خـةَلكى     حتسني و زول ا خان[ دةكةم  زؤر فار لة زانكؤ و ثةميانطةكان و لة نةخؤشـخانةكانيش 

هةرَيمى كوردستان تووشى طرفت دةبنةوة  لةبـةر مـةوةى مةوانـةى لـةوَى كاردةكـةن زمـانى كـوردى نـازانن          
كةواتــة ثَيويســتى بــةوة هةيــة وةرطَيِرَيــك لةطــةَل خــؤى ببــات مةطــةر نةخؤشــَيكى مَيمــة بضــَيتة  مــةو            
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انن  بؤية ثشتطريى لة دسةكانى مةوان نةخؤشخانانةى كة زؤربةى هةرة زؤرى كارمةندانى زمانى كوردى ناز
 دةكةم  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  كا  مومَيد فةرموو 

 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكان مـةوةى ثةيوةنـدى بــة   مـن لـةوة دةسـت ثَيدةكـةم  مـادةم مـةم ياسـاية بـؤ زمانـة  ثَيويسـتة هـةمو كَيشـ            
زمانةوة هةية لَيرة ضارةسةر بكرَيت  با روون بَيت مَيمـة مـةو ياسـاية بـؤ مـةوة نييـة و مـةو ماددةيـةش بـؤ          
مةوة نةوتراوة كة دةبَيت مةم خةَلكانة بنب بة كورد  دةَلَيت كوردى بجانن   هةروةكو ضـؤن هـةر يـةكَيك لـة     

ى وَلاتانى كردبَيت  من خوَينـدمن لـة وَلاتـانى تـر كـردووة  يـة        مَيمة بؤ ميش و كار و ذيانى خؤيان سةردان
ساَل زمانى مةو وَلاتةم خوَيندووة  مينجا رَيطةم ثَيدراوة بضمة زانكؤكانيان خبوَيني  مةمـة زؤر زؤر ماسـايية    

ن بـةو  لَيرة ناَلَيت دةبَيت مةمانة بنب بة كـورد  بؤيـة هـيض عونسـوريةتَيكى تَيـدا نييـة  بؤضـى لَيكدانـةوةكا        
مادارةمـان ببــات كــة تووشــى ميشــكاملان بكــات  بــة راى مـن مــةو ماددةيــة ميكجــار طرنطــة و دةكرَيــت شــتَيكى   
ديكةشى بؤى زياد بكرَيت  بؤ دامةزراندن يـان كـار كـردن بـة رَيكـةوتن لـة هـةر شـوَين و كارَيكـدا مةوانـةى           

ةكـارى مـةو مانايانـةى كـة لـة ثشـتى       زمانى كوردى دةزانن دةرفةتى وةرطرتنيان زياتر بَيت  حةز دةكةم ورد
زمانةوة هةية ثَيويستة تةماشا بكرَيت  دةَلَيـت دةرفـةتى زيـاترى هـةبَيت  ناَلَيـت تـةنها دةرفـةت بـؤ مـةوان          
بَيت  مةمة زؤر فياوازة  دةرفةتى زياتريان هةبَيت  بـةَلام مةطـةر مـةو كةسـانةى كـة كـوردى دةزانـن تـةواو         

ش هةيـة  ناَلَيـت تـةنها دةرفـةت بـؤ مةوانـة  بؤيـة زؤر ماسـايية تؤزَيـك          بوون  بَيطومـان دةرفـةت بـؤ مـةواني    
وردةكارى زياتر و ضِربوونةوةى زياتر لة تَيطةيشنت لة وشةكان  مةوةى كـة بـؤى زيـاد دةكرَيـت مةمـة بَيـت        
مةوانـةش كـة نـازانن و لـة ماددةيـةكى تـريش مـةو ثَيشـنيارةم كـرد بـة داخـةوة البـرا  مةوانـةى كـة نـازانن                

ةتى فَيربوونى زمانى كوردى لة اليةن حكومةتةوة بؤى برةخسـَينرَيت  مةمـة ضـؤن رَيكـى دةخـةن لـة       دةرف
ليذنةى ياسايى بؤ خؤتان مازادن  حةز دةكةم مةمةش بَلَيي مَيمة لةسةر هةنـدَى دسـة كـة منوونـةى وَلاتـانى      

ةورةى مَيمـة مةوةيـة  مَيمـة    تر دةهَينينةوة دانيشتووانيان و مـةو كؤضـبةرانةى لـةوَين  بـةَلام كَيشـةيةكى طـ      
نةتةوةيةكى بَى دةوَلةتني  نة  هةر بوونَيكى مةعنةوى زمان و كلتوور و هةموو رةهةندةكانى ترى  بةَلكو 
زؤربةى فار و لة مَيستاش بوونى فيجيكى مَيمةش لةبةردةم هةِرةشةداية  بؤية مـةو وَلاتانـةى كـة  خـاوةنى     

فياوازة  مةسةلةن وَلـاتى مـةَلمانيا كؤضـبةرى مَيكجـار زؤرى تَيدايـة       كيان و دةوَلةتى دانثَيدانراوى خؤيانن 
بةَلام وَلاتى مةَلمانياية و  دانثَيدانراوة و زمانةكةشى زمانى رةمسيية و لةوَى كار بكةى و خبـوَينى ثَيويسـتة   

وةكـو خـؤى    زمان فَير بى  بؤية لةم روويةوة با ماسايى بَيـت هـيض خةلـةلَيكى تَيـدا نييـة و لةطـةَل مـةوةدام       
 مبَينَيت و مةو بِرطةيةى بؤى زياد بكرَيت  زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  كا  د. شَيركؤ فةرموو 

 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ فودت 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بابةتَيكى مابوورى مـةرفَيكى زمانـةوانى دادةنـَيني كـة      باس لة دامةزراندنة و بابةتَيكى مابووريية  مَيمة لة
لَيرةدا نايةكسانى لة دةرفةتى بةدةستهَينانى كار دروسـت دةكـةين بةدةسـتى خؤمـان كـة مةمـة ثَيضـةوانةى        
بنةماكانى مافى مرؤظة وةكو ثَيشرت باس كرا  لة بِرى مةوةى كة زمانى كوردى حةسر بكةين كـة بـة بـِرواى    

مة تةسـبيت ناكرَيـت كـة مةوانـةى بـة دواى هـة  كـار دةطـةِرَين ميلجاميـان بكـةين كـة            من زمانى كوردى بة
دةبَيت زمانى كوردى بجانن  بةَلكو بَلَيني دانيشتووانة رةسةنةكانى هةرَيمى كوردستان  مةوانـةى كـة سـاكنى    

ى كـوردى   مةسَليى هةرَيمى كوردستانن هة  يةكسانيان هةبَيت نة  مـةوةى كـة حةسـريان بكـةين بـة زمـان      
دةتوانني بَلَيني مةم مةرفة حةسر بكةين بؤ مةوانةى كة بيانني و لة دةرةوةى هةرَيمى كوردسـتانةوة دَيـن   
بؤ دامةزراندن ثَيويست بكات فَيـرى زمـانى كـوردى بـن  بـةَلام بـؤ توركمانَيـك يـان كةسـَيكى تـر كـة زمـانى             

رطـرتن لـة هـة  كـاردا بـؤ خـاوةن زمـانى        غةيرى كوردى هةية مَيمة بة ض حةدَيك مةولةويات بـدةين بـؤ وة  
كوردى و ثرسيارَيكى تر  بةرامبةر بة الَلةكان مةوانةى كةزمان بةكار ناهَينن مةوانـةش بةشـةر نـني نابَيـت     
هة  كاريان دةست كةوَيت  هى وايان هةية زؤر بة توانـا و عةبقةرييـة كـة بـة زمـانى َلاَلـةكان فَيـر بـووة و         

دةبَيت زماني كوردى بـةكار بهَينَيـت بـؤ مـةوةى بضـَيت هـة  كـارَيكى دةسـت          مةمة ضؤن ميلجامى دةكةى كة
كةوَيت؟ لةبةر مةوةى لة ضةند بنةمايةكدا تةعاروز دةكات  بؤيـة بـة بـِرواى مـن ثشـتيوانى لـة راى ]كـا         

 ساالر و كا  حتسني[ دةكةم  مةم بِرطةية ثَيويستة البربَيت.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى 
 زؤر سوثاس  مريي خان فةرموو 

 بةِرَيج مريي صمد عبدى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 هاوِرام لةطةَل ثَيشنيارى بةِرَيج ]مومَيد حةمة عة [ و ثشتيوانى لة دسةكةى دةكةم.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاسن ثةروا خان فةرموو 
 بةِرَيج ثةروا على حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 من دسةكامن كرا  زؤر سوثاس  ثشتطريى لة ]كا  عمر عينايةت و كا  مومَيد حةمة على[ دةكةم.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  د. شوان فةرموو.
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 ادزةيى[:باوةمري ]د. شوان دةَلمصطفى بةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة ثَيويستة مةوانةى كة زمـانى كـوردى دةزانـن دةرفـةتى زياتريـان بـؤ برةخسـَيت كـة دامبـةزرَين  بـةَلام           
يةكَيك لةهةمان كاتدا زمانى كوردى دةزانَيت  بةَلام بةرامبةرةكةى بيانيية مةرفةكان بؤ مةو دامةزراندنـة  

ى بكرَيت  مةطةر مةمةى بؤى زياد بكرَيت لة كاتَيك كـة مةرفـةكانيان يةكسـان    لةو دةزطاية لةودا زياتر بةد
 بوون  مةوةى كة زمانى كوردى بجانَيت مةفجةلييةتى زياترة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  د. شَيركؤ فةرموو 

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج

لة كاتى وتووَيذ لة ليذنةكاندا  زؤر باسى مةم بابةتة كرا  تكام واية بة هيض شَيويةية  وا لَيكنةدرَيتةوة كة 
مةمة رةطةزثةرستى و مةو بابةتانة دةيهَينَيتة ماراوة  داوا دةكةم لـة ليذنـةى ياسـايى روونكردنـةوةى زيـاتر      

ان تؤمار بكرَيت كة ثةيوةندى بةمـةوة نييـة بـة هـيض شـَيوةية  و      بدةن  بؤ مةوةى لة ثرؤتؤكؤليشدا دسةك
بة دَلنياييةوة مةبةست لةو كةسانةية كة لةدةرةوةى عَيراق يـان هـةرَيمى كوردسـتان بـة اليـةنى كـةم دَيـن        
كَيرِبكــَى دةكــةن لةطــةَل مةوانــةى لــةناو هــةرَيمى كوردســتاندا دانيشــتوانى رةســةنن  مــةو كــات مــن بــؤ خــؤم 

نا كة كؤمثانيا هةية كةسى هَيناوة دوو مةوةندى كةسَيكى ناو كوردسـتانى دةداتـَى و مـن دَلنيـام     منوونةم هَي
كةسةكةى نـاو كوردسـتان زؤر باشـرت دةتوانَيـت ميشـةكةى بـؤ بـةرَيوة ببـات  مَيمـة رؤذانـة مامةَلـة دةكـةين             

هَينان لة كاتى خؤى دانـراوة  لةطةَل كَيشةى هة  كار لة هةرَيمى كوردستاندا  هةم مةو ياسايةى كة بؤ وةبةر
لة هةرَيمى كوردستان زؤر خراثة  ديارى نةكردووة لةوةى كة ضةند ثَيويستة مةو كؤمثانيانة دةستى كـارى  
ناوخؤيى بةكار بَينن  هةم زؤر مةرج و دةيد و ديودى تر كة كؤمثانياكان خؤيان دايانناوة  بؤيـة مةمـة بـة    

رةوةى هـةرَيمى كوردسـتانةوة دَيـن كَيرِبكـَى لةطـةَل مـةو كةسـانة        دَلنيايى ثةيوةستة بةو كةسـانةى كـة لـةدة   
دةكةن ض كورد بن ض غةيرة كورد بن  بـةَلام دانيشـتوانى رةسـةنى هـةرَيمى كوردسـتانن لـة مةسـةلةى هـة          
كاردا  هيض مةوة نيية بَلَيى هةموو مةوانةى كة كوردن  يان دةبَيـت بـنب بـة كـورد  يـان مةطـةر يـة  دسـةى         

د ميشى بؤ نةدؤزرَيتةوة مافى مةوةى نةبَيت لةم وَلاتة بذيت و بة هيض شَيوةية  شـتى وانييـة   كوردى نةكر
و مةساسةن بؤ مةوةية لة شوَينَيك كـة دةرفـةتى هـةبوو كـة كةسـَيكى دانيشـتوانى مَيـرة لةطـةَل دانيشـتووى          

ت نـةكرَيت بةسـةريدا    دةرةوة لة ية  ماستدا بن بطرة مةوةى مَيرة باشرتيش بوو  مةوةى دةرةوة مةفجةليية
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 نيجامى هةبوو  فةرموو كا  فةرهاد.زؤر سوثاس  ية  نودتةى 
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 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اس[ رةطةزثةرسـتيية  بـؤ مـةوةى مةمةشـى ثَيـوة      مةمة دةكرَيـت بـةو ديـوة تةفسـري بكرَيـت كـة ]علـى اسـ        
نةبَيت  بؤ دامةزراندن يان كاركردن بة رَيكةوتن لة هـةر شـوَين و كارَيـك دا دةبَيـت زمـانى كـوردى بجانَيـت        
ميرت مةمة دةرفةتةكة زياترة  كة تؤ وتـت دةبَيـت زمـانى كـوردى بجانيـت هـةموو كَيشـةكة حـةل دةكـات لـة           

[ مليؤنن  هاوَلـاتى كوردسـتان   40دى هةية هةموو ناضارن مينطلَيجى بجانن  ][ مليؤن مَيرلةن40مةمريكا ]
هةر ثَيكهاتةية  بَيت ثَيويستة كوردى بجانَيت مةمة لةبةر خاترى كورد و رةطةزثةرستى نييـة  بـؤ مـةوةى    

 دوور بى لة شةِر و دِرة و زمانةكة بجانَى  زؤر سوثاس. 
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى س

كا  فةرهاد مةمة نودتةى نيجامى نةبوو  روونكردنةوة بوو  زؤر سوثاس  دوو بةِرَيجمان ماون بـةِرَيج بـاثري   
 .فةرموو

 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يارى باسـى ناكـةم    مَيمة مةو ياساية كة دةردةكةين لة كؤى ياساكة سةرنج و تَيبينيي هةية كة لةبـةر هةسـت  
بةَلام مةوةى كة ثةيوةندة بةو ماددةية ض بة شَيوةى رَينووسةكة ض بة شَيوةى ديالَيكتةكـةوة ديـارى بكـةين     
بةَلام مةوةى كة طرنطة من لَيرة باسى دةكةين مةم ماددةيةية  مَيمة كة ياسا دادةِرَيذين بؤ رَيكخستنى ذيانى 

َلايـةتى  لَيـرةدا ثةيوةنـدى تَيكةَلكَيشـَيك هةيـة لـةم ياسـايةدا كـة         خةَلكة لة رووى مابوورى و سياسى و كؤمة
ثةيوةندى بة رةهةندى مابوورييةوة هةيـة  مَيمـة ثَيشـرت ياسـاى وةبـةرهَينامنان هـةبووة كـة مـةوة تـةعاروز          
دةكات لةطةَل ياساى وةبـةرهَينان  لـة اليـةكى تـر لـة ماددةيـةكى ثَيشـووتردا بامسـان لـةوة كـردووة كـة مـةو             

ية نة  بؤ هةرَيمى كوردستان  بؤ كوردستانى عَيرادة  شوَينَيك دةطرَيتةوة كة ناوضـةكانى كـةركوو  و   ياسا
دةشتى موسَل و مةوانةش دةطرَيتةوة كة ثَيكهاتةى ترى تَيداية  ماناى مةوة نييـة كـة ثَيكهاتـةكانى تـر رةت     

ةســةر ضةســثاندنى بــة فــةرمى  دةكاتــةوة  بــةَلام بــوون و نــةبوونى مــةم ماددةيــة هــيض كاريطــةرى نابَيــت ل  
ناساندنى زمانى كوردى  من ثَيي واية مةطةر تةماشاى واديرى مةمِرؤى كوردستان بكةين ض مةو كرَيكارانةى 
لة ماَلةكان  زؤربةى هـةر يـةكَيكمان لـة ماَلـةوة كرَيكـارَيكى هةيـة كـة زمـانى كـوردى نازانَيـت  بـة تايبـةتى             

مةندى تَيداية خةَلكى خؤمان كارى تَيـدا ناكـةن  رَيطـريش لةمـة     كةرتى تةندروستى و شارةوانى كة زؤر كار
بكةين و بيكةينة فةرمى  مةمة بة دروستى نازامن  لة اليةكى تر زؤر لة برادةران باسى مةوةدةكـةن خؤمـان   
ــاتى مــةمريكا يــان هؤَلةنــدا يــان فةرةنســا  مــةوة واديرةكــةمان لــة يــة  فيــاوازة لــة رووى      دةثَيــوين بــة وَل

تى و مابوورى و سياسى  مةطةر لة رووى مابوورييةوة بة تايبـةتى كـة رةهةنـدَيكى مـابوورى هةيـة       كؤمةَلاية
مَيمة ثَيويستمان بة ثسـثؤر هةيـة مـةو ثسـثؤرة ضـؤن لةسـةرى مةمـة دةكـةين؟ كـة لـة ماينـدةدا لـة كـةرتى              

يستمان بة شارةزايى ثيشةسازميان بة تايبةتى شارةزاى مةوتؤمان نيية هةر كارطةية  بَينينة كوردستان ثَيو
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هةية  مةمة ضؤن بتوانني لةسةرى بكةينة فةرز  دةبَيت زمانى كوردى بجانَيـت؟ بؤيـة لـةم سـؤنطةوة و لـةم      
روانطـةوة نامـةوَيت وردةكــارى زيـاتر بــدةم هةرضـةندة دةتـوامن وردةكــارى زيـاتريش بــدةم و بضـينة نــاوى         

ةكى نيية لةسةر بة فةرمى ناساندنى زمانى كوردى  ثَيشنيار دةكةم مةم ماددةية هةَلبطريَيت هيض كاريطةريي
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاسن كا  مةروان فةرموو 

 بةِرَيج حسني امساعيل حسني ]مةِروان طةَلاَلى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

م ماددةية البضَيت و مةطةر مبَينيتيش ثَيشـنيار دةكـةم مـةوهاى    من رام لةطةَل مةو برادةرانةية كة دةَلَين مة
َ  بَيت  بؤ دامةزراندن يان كار كردن بة رَيكةوتن لة هةر شوَين و كارَيكدا مةطةر لة ثسثؤرى وةكو ية  بن  

 طرنطى بةوة بدرَيتـ كة زمانى كوردى دةزانَيت  زؤر سوثاس.
 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةر

زؤر سوثاس  رايةكى تـر بـة نووسـني بـؤ مَيمـة هـاتووة لـة الى ]كـا  دَلشـاد شـربان[ و دةيدةينـة ليذنـةى             
 ياسايى و سوثاس بؤ مةم راية  مَيستاش روونكردنةوة لة اليةن د. بةهار 

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بكـةم  هةنـدَى ثرسـيار كـرا كـة مةمـة وازح نييـة بـؤ كـةرتى تايبةتـة يـان             دةمةوَيت سةرةتا ماماذة بؤ مةوة
كةرتى طشتيية؟ مةمة بؤ كةرتى تايبةتة  ضـونكة مةمـة لـة بةشـَيكدا هـاتووة كـة زمـانى كـار و بازرطانييـة           
سةبارةت بةوةى باسى دانونى خدمةى مةدةنى  خدمـةى مـةدةنى يـو  مةمـة ناكـات  ضـونكة مةمـة هيـى         

[ هَيـى كـةرتى طشـتى بـوو  مَيمـة ثَيمـان وايـة البردنـى مـةم ماددةيـة مةطـةر            12ة و ماددةى ]كةرتى تايبةت
وفودى مةم ماددةية وا لَيكبدرَيتةوة ميج اف بَيت بة حةدى ضةند كةسَيك  مةوا البردنةكةى ميج افـة بـة   

يــة بــة زةروور حــةدى هــةموو هاووَلاتيــانى كوردســتان بــة هــةموو ثَيكهاتةكانييــةوة  بؤيــة مَيمــة مــةم ماددة 
دةزانني كة مبَينَيتةوة مينجا مَيمة لةم ماددةيةدا فةرزمان نةكردووة كة هيض كةسَيك زمانى كوردى بجانَيـت  
و دةرفةتيشمان دانةخستووة بؤ مةوانةى ثسثؤرن و لة ثلةيـةكى زانسـتى بـةرزدان  ضـونكة مَيمـة وتوومانـة       

ر دةبَيــت  واتــة مةطــةر تــؤ دوو كةســت هــةبَيت مةوانــةى زمــانى كــوردى دةزانــن دةرفــةتى وةرطرتنيــان زيــات
يةكَيكيان ثلةى شارةزايى و ثسثؤرييةكةى زياتر بَيت هةرضةندة زمانى كورديش نازانَيت رَيطـةى ثَيـدةدةى   
ــؤ          ــة ت ــةوة  مةوكات ــة هــةموو مةرفةكان ــات هــةبن ل ــؤ دوو كةســى هاوت ــة ت ــك ك ــةَلام كاتَي ــات  ب كــةميش بك

دةزانَيـت  نـازامن ض ميج افَيـك هةيـة كـة تـؤ مةفجةلييـةت بدةيـة         مةفجةلييةت دةدةية مـةو كةسـةى كـوردى    
هاووَلاتييةكى كوردستانى خؤت بة هـةموو ثَيكهاتةيةكـةوة  ضـونكة مَيمـة نـةمان وتـووة كـورد بَيـت  بـةَلكو          
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وتوومانة كوردى بجانَيت  دَلنيام هةموو ثَيكهاتة خوشةويستةكانى نـاو هـةرَيمى كوردسـتان كـوردى دةزانـن       
 مة بوونى مةم ماددةية بة زةروور دةزانني  زؤر سوثاس.بؤية مَي

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ روونكردنةوةكةت  د. رَيواز روونكردنةوةى هةبوو 

 بةِرَيج د. رَيواز فامق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة شـَيوةيةكى طشـتى هؤكارةكـةى مةوةيـة كـة نيطةرانييـةكى زؤر       بَيطومان دانانى مةم دةدة لة ناو ياساكةدا 
زؤر لة الى دةستى كارى هةرَيمى كوردستان هةية سةبارةت بةوةى كة لة توانا و لة ثسثؤرى وةكـو كةسـَيكن   
كة لة دةرةوةى كوردستانةوة دَيت  بةَلام لـةكاتى ميشـكردندا  مـيش بـة مـةوان ناكرَيـت و مـيش بـة كةسـَيك          

ة دةرةوةى كوردستان دَيت  هةندَيك فار مةو دةستى كارةى كة لة دةرةوة دَيت دةستَيكى كارى دةكرَيت كة ل
هةرزانة  مةمة بؤ رَيطةطرتن بووة لةمـة  دةمـةوَيت روونكردنـةوةيك لةسـةر مةمـة بـدةم  كاتَيـك دةوترَيـت         

لة هةموو شتَيك وةكـو  دةرفةتى وةرطرتنيان زياتر دةبَيت  كةواتة ثلةكة ثلةى بةراوردة  مةوة كةسة مةطةر 
ية  بوون ثَيوةرَيك دانراوة وةكو مةم دةدة ثَيوةرى سةربارة  واتة مةطةر دوو كةس لة هةموو شتَيك وةكوو 
ية  بن زانينى زمانى كوردى بة ثَيوةرى سةربار دادةنرَيت  واتـة مـةو كاتـة مـةو كورديجانـة وةردةطرَيـت و       

ار[يش روونيكردةوة  دسةر زؤر لةسـةر مةمـة كـرا  مـةم دةدـة      مةوةى تر وةرناطريَيت  وةكو بةِرَيج ]د. بةه
شوَينى خؤيةتى يان نا؟ مَيمة ياساى نةوت و غاز مان هةية و ياساى وةبـةرهَينان و ياسـاى كاريشـمان هةيـة      
لة هةرسَيك لةمانة بة نةس زياتر لة ياساى نةوت و غاز و ياسـاى وةبـةرهَينان بـة دةق دانـراوة كـة دةبَيـت       

ت بدرَيت بة كرَيكارى مةحة   بةَلام دانةنراوة كة ثَيوةرةكة ضـيية؟ بـؤ مـةوةى مةفجةلييـةت بـؤ      مةفجةَليية
كرَيكـارى نـاوخؤيى بَيـت  مةمـة هـاتووة فــةخت كردنةوةيـة لةسـةر مةبـدةمى بايةخـدان بـة كــارثَيكردن و           

دييـة  لةبـةر مـةوة    ثَيدانى هة  كارى ناوخؤيى و ثَيـوةرى مةفجةلييـةت ثَيدانةكـة تـةنيا زانينـى زمـانى كور      
]كــا  د. ابــراهيي[يش لَيــرة نييــة  بــةَلام مــةو رؤذةى كــة لــة ليذنةكــة مامــادة بــووين ثَيــداطرميان لةســةر  
مانةوةى مةم دةدة كردووة لة مونتةلةدى كؤبوونةوةمان ليذنةكان دةتوامن بَلَيي مَيسـتاش لـة روانطـةى مـةو     

َيندنـةوةمان بـؤ دةدةكـة  لةطـةَل مانـةوةى دةدةكـة       ماماجنةيةى كة لة ثشت دانانى مةم ماددةية هةيـة و خو 
 دةكةين وةكو خؤى لةطةَل مةو دةستكارييانةى كة كران  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ روونكردنةوةكةت  كا  عادل فةرموو 

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

و لةوَى هةندَيك دسة دةكرَيت لةسةر ثَيكهاتةكان و كةمة نةتةوةييةكان  ثَيي خؤشة دسةى دَلـى رةنطـة   لَيرة
زؤربةى فراكسيؤنةكان بكةم كة مَيمة ميللـةتَيكني وةكـو ميللـةتى كـورد سـةدان سـاَلة سـتةممان لَيـدةكرَيت          
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ثَيكهاتةكان دةكةن كة فؤرَيك لـة   لةبةر مةوة دَلنيا بن كة مَيمة بؤية هةر هةموويان بةو زمانة دسة لةطةَل
نةرم و نيانى تَيداية  دواى مةمة دَلنياتان دةكةينةوة كة وَلاتَيـك  نةتةوةيـة  كـة  سـتةمى لَيكرابَيـت دـةت       
ســتةم ناكاتــةوة  غــةدرى لَيكرابَيــت  غــةدر ناكاتــةوة  زؤَلمــى لَيكرابَيــت  زؤَلــي ناكاتــةوة  مَيمــة لــة هــةرَيمى  

وَلـاتَيكيش رَيسـاو ياسـاى خـؤى هةيـة و مةطـةر بـة شـَيوةيةكى دـانونى تـر دسـة             كوردستاندا دةذين  هةموو
[ى دةستوورى عَيرادى زمانى كـوردى و عـةرةبى دوو زمـانى    4بكةين بة ثَيى دةستوورى عَيرادى ماددةى ]

كوردسـتاندا دةذيـن  هـةموو واَلتَيكـيش رَيسـاو      فةرمني لة سةرانسـةرى عَيرادـدا و مَيمـةش كـة لـة هـةرَيمى       
(ي دةسـتووري عَيرادـي   4ساي خؤي هةية  مةطةر بة شَيوةيةكي ياسايي تر دسـة بكـةين بـة ثَيـي مـاددةي )     يا

زماني كوردي و عةرةبي دوو زماني فةرمني لة سةرانسةري عَيراددا  مَيمةش كة لة هةرَيمي كوردسـتان كـة   
سـتة لـة كوردسـتاني عَيرادـدا     مةو سَي ثارَيجطاية ثةرلةمانَيكمان هةية بة ناوي ثةرلـةماني كوردسـتانةوة  را  

كةمينةكان هةن )سرياني  توركمان  مةسي ي  صايئة( هةية  هةروةها مَيجدي كة كوردي رةسةنن  بؤية مـن  
لَيرةوة دسةي دَلي زؤرةكيان دةكةم  مَيمة ستةممان لَيكرابَيت  سـتةم ناكةينـةوة  لةبـةر مـةوة لةطـةَل رَيـجي       

اســي مةوانــة ناكــات كــة موراعــات بكــةن  ضــونكة بــة ياســا مــايف    زؤرم لَيــرةوة ثَيويســت بــة موزايــةداتي سي 
( هــةموو حــةق و حقــودَيكي ثَيكهاتــةكان 25ثَيكهاتــةكان رَيكخــراوة  هــةر لــةم ياسايةشــدا بــة ثَيــي مــاددةي )

رَيكخراوة  هةندَي بةِرَيج دةَلَين مـةم ماددةيـة البربَيـت  مـن لَيـرةوة وةكـو بِريـاردةري ليذنـةي رؤشـنبريي و          
ــَيي كــة زؤرينــةي واَلت و مةملةكــةتي مَيمــة هــةمووي فــةدري و نــةدارن  مةطــةر مــةم     راطةيانــد ن ثَييــان دةَل

هةذارانة سامانَيكيان هةبَيت كة بةياني مةم ياساية ضةسثَيندرا بؤ مةوةي بـةرطرييان لـَي بكـات  بـؤ مـةوةي      
يتةوة  دةتـةوَي مـةم ياسـاية    كة دامبةزرَين زمانةكةيانة  بةِرَيجت لَيرة دَيي حـةدي زمانةكةشـيان لـَي دةسـةن    

البربَي  مةي باشة هةر كورد نةيوتووة تا ماَل وةستابَي مجطةوت حةرامة  سةبارةت بـة روونكردنـةوةي كـا     
د.شَيركؤ فةودت كة باس لة زماني اَلَلـةكان دةكـات  لةوةشـدا ثَيموابَيـت لـة وةزارةتـي ثـةروةردةدا مةمـةش         

اون  هةروةها زماني اَلَلةكان مةوة خواي طةورة بةسـةري هَينـاون    ضارةسةركراوة كة زماني ميشارةيان بؤ دان
مةوة طوناحي هةرَيمي كوردستان و كوردي تَيـدا نييـة  مـةوانيش بـةو زمانـةي خؤيـان دةتـوانن دامبـةزرَين          
 بينيومانة لة هةموو كةناَلةكاندا بة زماني ميشارةت دسة دةكةن  بةاَلم بة بِرواي من ثَيي باشة مةو ماددةية
مبَينَيتةوة وةكو خؤي  هةروةها واش بَي مةوةي كة لة هةرَيمي كوردستاندا زماني كـوردي دةزانـَي و هـةموو    
مةو بةِرَيجانةش مَيستا لة ثَيكهاتةكان لَيرةن  ثَيموابَيت هةر هةموويان بة زماني كوردي دسة دةكةن  يةعين 

رلةماني كوردستانة  هيض بةِرَيجَيكي مةسي ي هيض بةِرَيجَيكي توركمان بة توركماني دسةي نةكردووة لةم ثة
بة زماني مةسي ي دسةي نةكردووة  لةبـةر مـةوة لـة هـةموو هـةرَيمَيكيش و لـة هـةموو واَلتَيكـيش ياسـا و          
رَيساي خؤي هةية  بؤية من ثَيمواية مةم ياساية مبَينَيتةوة كة حةدَيكي طةورة دةدات بة هةذار و نـةداراني  

 نها سامانيان زمانةكةيانة كة زماني كوردية  زؤر سوثاس.هةرَيمي كوردستان كة تة
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 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بؤ روونكردنةوةي كا  عادل لة ليذنةي رؤشنبريي  دوو نودتةي نيجاميمان هةية  هةردووكيان 
 تا مافد فةرموو.وةردةطرين  دواتر ط توطؤكان بةردةوام دةكةين  بةِرَيج مامؤس

 توفيق:عثمان  بةِرَيج مافد
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةبةر مةوةي من سةرؤكي ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مافةكاني بةكاربةرم  ثَيمواية دةبواية مةو ثِرؤذة 
ا ياساية بؤ ليذنةي مَيمةش رةوانة بكراية بؤ مةوةي ط توطؤيةكي تَيروتةسةملان لةسةر بكردبا  هةروةه
راوَيذمان بكردبا لةطةَل ثسثؤِراني بازرطاني  مَيستا لةطةَل رَيجم بؤ راي هةموو برادةران هةر كةسَيك رايةكي 
فياواز دةدات  ية  تةميدي دةكات  ية  ثَيضةوانة رةمي دةدات  مَيمة دوَييَن بة نيسبةت دامةزراندن 

وةيان كرد مةو بِرطةيةمان هةَلطرت لة بِرطةية  هةبوو سوثاس بؤ هةموو مةو برادةرانةي كة تةميدي مة
ياساكةدا  مةو بِرطةيةي كة مَيستا هاتووة بؤ دامةزراندني رَيكةوتن  عةدد  هةمان شَيوةية  من مَيستا كة 
هامت بؤ ذوورةوة تةعليقي لةسةر دسةي هةندَيك برادةر هةية  كة هامت بؤ ذوورةوة باسي لَيدانةكةي 

 وةم كرد طومت كةواتة مامؤستاياني زانكؤ يان دكتؤرةكان......دوَينَييان دةكرد كة من باسي مة
 

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 مةوة دةرضوونة لة بابةت  تةركيج لةسةر نودتةي نيجامي بكةن.
 توفيق:عثمان بةِرَيج مافد 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ر مةوةي دةمةوَي تةوزىَيك بدةم مةطةر يارمةتيي بدةي  من ماخر لةسةر دسةكةي من دسة كرا  لةبة
بةحسي توركمان ناكةم  واز لة توركمان بَينة  مَيمة هةموومان كوردي دةزانني  دوَينَيش مةوةم باس كرد  
باشة مةو كةسانةي مةو خةَلكانةي كة مَيستا مةو ثسثؤِر و دكتؤر و مامؤستايانةي لةو زانكؤيانة كة لَيرةنة 

 نة هةموويان عةرةبن و كورديش نازانن  ضؤن مةمانة عةدد دةكةن؟ زؤر سوثاس.مةوا
 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 بةِرَيج ساالر دمود نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج ساالر دمود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يذنةي ثةيوةنديدار كة بؤ هةر ياساية  كة ليذنةي ثةيوةنديدار من تةديي و دةست خؤشيي هةية بؤ ل
دةضَيتة سةر سةكؤي ليذنةكان ماندوو دةبن  بةاَلم لة راستيدا ثَيويستة مةركي ليذنةي ثةيوةنديدار 
وةرطرتين راي ثةرلةمانتاران بَيت  هةروةها ديراسةكردني بَيت بةبَي تةعليق  ضونكة اليةق نيية بؤ هيض 

ليذنةي بةِرَيج تةعليق لة بؤضووني هيض يةكَيك لة ثةرلةمانتاران بدات  مةمة موخالي ي  مةندامَيكي
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ثةيِرةوي ناوخؤية  خاَلي يةكةم: هةر مةندامَيكي بةِرَيج لة ليذنةكة دةيةوَي رةمي شةخصي خؤي بَلَي باشرت 
ةم بؤضوونة تةعبرية لة واية بة ثَيي عورف يان بضَيتةوة سةر كورسي خؤي يان بضَيتةوة سةر سةكؤ بَلَي م

بؤضووني خؤم  خالي دووةم: فارَيكي تر تةمكيد دةكةمةوة دسةكاني من تةعليق نيية لةسةر بؤضووني 
هيض بةِرَيجيك بؤ مةوةي مَيمة بتوانني راي خؤمان بَلَيني و ليذنةش راي مةنداماني ثةرلةمان وةكو خؤي 

وشةيةكي دَيجةوةن  دةستةواذةيةكي دَيجةوةن زؤرفار  وةربطرَيت  تةفسريي نا اليةدي بؤ نةكات لة راستيدا 
لة هةموو اليةكةوة دةوترَيتةوة دةستةواذةي موزايةدة  كة نة شوَيين هةية  نة رَيي هةية  نة دةطوجنَيت  
بة تايبةتي لة ساتة وةختَيكي وة  مَيستا و لة ماددةيةكي لةم فؤرةشدا  خاَلَيكي تر دةمةوَي ماماذةي ثَي 

ةستوورة بة بنةماي دةستووري  بة بنةماي ياسايي  بة بنةماي نيجام و ثةيِرةو  مةم شوَينة بكةم ثشت م
شوَيين تةشريرة  ثةرلةماني كوردستانة  دةتةوَي بؤضوونَيكي خؤت يان ليذنةكةت مودةومياتي دةستووري 

و بةو دةستةواذانة   و دانوني بؤ ثَيدا بكة  ثشت ببةستة بة بنةماي دةستووري و دانوني و ثةيِرةو و نيجام
نة  ثةندي ثَيشنيان  لةوانةية هةندَيك ثةندي ثَيشينان بةسةرضووبَي  هةروةها لة شوَيين خؤيدا فَيطاي 
خؤي نةطرَيت  دسةكاني من وةاَلم نيية بؤ بؤضووني هيض كةسَيك  بة تايبةتي براي بةِرَيجم كا  عادل 

 ةوةي روونكردنةوة بدةين  زؤر سوثاس.عجيج كة دَلنيام بةو مةبةستةي نةبووة  تةنها بؤ م
 

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 مةوة روونكردنةوة بوو  بةراسيت نودتةي نيجامي نةبوو  نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو كا  باثري.
 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة مةسةلةي زماني كوردي بجانرَي دةكرَي لة دانوني ميقامة مةطةر نةبَيت بة مةوةي كة باس دةكرَي ل
تةعليمات فَيبةفَي دةكرَيت  حةلي مةوة دةكات  نة  مةوةي كة مةوةي ميقامةي كوردستاني هةبَيت 

 دةكرَيت فَيرة كوردي ببَيت  مينجا ميقامةكةي بدرَييَت  زؤر سوثاس.
 طري سةرؤكي ثةرلةمان:مينكي/ فَيبةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 نودتةي نيجاميت هةية كا  يروانت؟ فةرموو.
 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةز تةميدا كا  )ساالر دمود(ي دكةم  راسيت كةس موزايةدةيا بة كوردستانَي سةر مة ثَيكهاتةيا نةكةن  

ستانينة و تةعاتوفَيت طةل مة بكةن  هةر كة تةعاتوف مةم خؤ كوردستانينة  كةس نةبَيذيتة مة هني كورد
بيت دةرطةه ظةكرينة  وي تةعاتوفَيدا درةطة وة كر ضيية  مةم خؤ خةَلكَي وَيرَيينة  مةم خؤ لة ظَيرَي 
خوداين  بابَي مة لة ظَيرَي خوداين  مة موشارةكة عةمةال سياسي دكةين  كةسيش تةعاتويَف دطةل مة 

 تةعاتوف دطةل مة كةن بة كَيماسي خؤ دبينني  زؤر سوثاس.نةكات  ضونكة وةخيَت 
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 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 مةظة ذي نودتةي نيجامي نةبوو  كا  دمد سردالدين فةرموو.
 بةِرَيج دمد سردالدين انور:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةرَيمي كوردستان بؤ كوردستاني عَيراق  ضونكة مةطةر لة  لة ماددةكةدا ياساكة وابجامن طوِردراوة لة
هةرَيمي كوردستان بَينت دسةي بةِرَيجيان تةواوة  يةعين هةموومان كوردي دةزانني  بةس مةطةر بوويتة 
كوردستاني عَيراق وا دةكةين هةموو ناوضةي كوردستانيش بطرَيتةوة  ناوضةيةكي وةكو مامرلي  ياخود 

وةكو عةيازية لةالي تةلةع ةر  مةطةر مةوة لة سنووري هةرَيمي كوردستانة  مةوان  وةكو بةشري  ياخود
 توركمانن و زؤربةيان كورديش نازانن  لةبةر مةوة دةَلَيني مةطةر مَيمة......

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 مةوة نودتةي نيجامي نيية كا  دمد. 
 لدين انور:بةِرَيج دمد سردا

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ماخر لة ماددةكة دةَلَي كوردستاني عَيراق  ناَلَي هةرَيمي كوردستان  مةطةر هةرَيمي كوردستانة مَيمة 
هاوِراين لةطةَليان  بةالًَم مةطةر كوردستاني عَيرادة و دةَلَيني مةو هاوواَلتيانةي كة نيشتةفَيي كوردستانن و 

ينة مةم ماددةية دةيانطرَيتةوة ثَيويستة رةضاوي مةوان بكةين  ضونكة هاوواَلتي هاوواَلتي كوردستان
كوردستاني هةية لةوانةية كوردي نازانَينت لةو ناوضانةية كة تاوةكو مَيستا لة نَيو سيستةمي ثةروةردة و 

 فَيركردني كوردستان نةبووينة  زؤر سوثاس.
 ي ثةرلةمان:مينكي/ فَيطري سةرؤكبةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 مةوة لة سياغة ضارةسةري دةيكةن  نودتةيةكي تري نيجامي هةية؟ بةِرَيج د.سراج فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج امحد محدامني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةوةي من نودتةي نيجامي نيية  بةاَلم راست كردنةوةيةكي ميمالمية  داواي لَيبووردن دةكةم  رَيكةوتن 
 ة كاركردن بة رَيكةوتن  كاركردن بة طرَيبةست دةبَينت  زؤر سوثاس.نابَي  نووسراو

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

لة بواري سياغة دةتوانن بة نووسني بيدةنة ليذنةي ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكان  سوثاستان دةكةين  
 ان فوهر لة ليذنةي رؤشنبريي فةرموو.بةَلَي  روونكردنةوةيةكي تر بةِرَيج كا  فرح
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 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مَيمة وةكو ليذنةي رؤشنبريي و لةطةَل ليذنة ثةيوةنديدارةكاني تر حةدي مَيمةية كة مةو خااَلنةي كة لة 
بؤية مةم روونكردنةوانةي  ليذنةمان هَيشتؤتةوة لَيرةش بةرطري لَي بكةين و روونكردنةوةي زياتر بدةين 

مَيمة و بةرطريكردن لةم خااَلنةي كة هةية مةوةية يةكَيك لة حةدةكاني خؤمانة  نة  رةمي خؤمان فةرز 
بكةين  لةبةر مةوةي مَيمة بةرطرميان كردووة كة مةمة بهَيَلينةوة زياتر روونكردنةوة بؤ مةنداماني 

ؤ مةوةي دةنط بة دةست بَينني كة مةوةي مةبةستمانة ثةرلةمان دةدةين  يةعين لؤبية  دروست دةكةين ب
مبَينَيتةوة  بؤية مةطةر لةو ضوارضَيوةية حيساب بكرَي  نة  لةوةي كة مَيمة رةمي خؤمان دةسةثَينني  
سةبارةت بةوةي ماماجني مةم ياساية ضيية؟ ماماجني مةم ياساية مةوةية زماني كوردي بة فةرمي بكات لة 

مةمة فياوازة لةطةَل دانوني عةمةل و خدمةي ميلجامي  نازامن مةو ياسايانةي كة  هةرَيمي كوردستاندا 
تايبةتة بة وةزارةتةكان و رَينماييةكان دةردةكةن بؤ رَيكخستين كار لة نَيوان كرَيكار و ميشةكةي خؤيدا  

هةرَيمَيك كة مةمة ياسايةكي طشتيية بؤ بة رةمسي كردني زماني فةرميية بؤ بناغةداناني نةتةوةيةكة لة 
ثَيي دةَلَين كوردستان  مةوة بة هيض شَيوةية  تةعسوبَيك و تشتَيكي تري تَيدا نيية  لةبةر مةوةي 
ثَيكهاتةكاني كوردستان هةموويان هةزاران ساَلة لةطةَل يةكدان و زماني كوردي دةزانن  بؤية هةر كاتَيك كة 

يةكسةر نةضَيتةوة سةر مةوةي كة مةها مةدي  مَيمة بردمانةوة سةر مةوةي دةبَي زماني كوردي بجانَي 
مةطةر مةسي ية  نةيجانَي؟ مةدي مةطةر توركمانَيك نةيجانَي؟ مةمة بؤ مةوة نيية  مةمة بؤ مةوةية مةطةر 
هاتو بةنطالديشيية  هات خؤتان دةزانن كؤمثانياكان بازرطاني دةكةن  بؤ بازرطاني كردن مةوان 

ةرزانرتين شَيوة دةست بكةوَي  كةواتة بةنطالديشيية  دةهَينن خؤشتان هةوَلدةدةن مةيدي عاميلةيان بة ه
دةزانن خةَلكي ماوارة لة واَلتَيكدا بة هةر نرخَيك بَيت كار دةكاتن  بةنطالديشيية  لة دةرةوة دةهَينَيت بة 

ةوةش ( دؤالر ميش دةكاتن  بةاَلم كوردَيكي كوردستاني يان هةر هاوواَلتيةكي كوردستان و لة دةر200)
خؤتان دةزانن تا مرؤظ ماوارة بَيت هةرزانرت ميش دةكات  بةاَلم لة واَلتي خؤي ناتوانَي بةو نرخة ميش 
بكات  نرخي كةسَيكة كة لَيرة ماوارةبووة يان لة دةرةوة هاتووة بةنطالديشيية   يان نيثاليية   يان 

( دؤالري خؤي 200مثانيا دةضَيت ناضار )هنديية   يان ثاكستانية   مةمة زياتر بؤ مةوانةية  بؤ منوونة كؤ
دةداتة بةنطالديشيية  و ميش دةكات  كوردة بةستةزمانةكة كة خةَلكي مةو واَلتةية خةباتي بؤ مةو واَلتة 

( دؤالر ميش ناكات  كؤمثانياكة زةق و 200( دؤالر دةكات بة )300كردووة  هاوواَلتي مةو واَلتةية مةو داواي )
ةمة ميش دةكات و كابرا كوردةكة بَي كار دةبَيت  كوردستانييةكة بَي كار دةبَيت  زةق لةبةر ضاوي مةو م

مَيمة مةبةستمان مةوةية  دواتر خاَلَيكي طرنطرت بازرطاني هيضي كةمرت نيية لة بواري كلتوور و مةدةبدا  
بكرَيتةوة  كا  ساالر باسي كرد كة ضؤن دةبَي لة بارةي كلتوور  مةوة دةبَي لة بارةي كلتووري بةرز 

بازرطاني زؤر طرنطة  ثيشةسازي زؤر طرنطة  زراعةت طرنطة  مةطةر ياسايةكةمان نةضَيتة مةو 
فومطانةشةوة لة رووي بازرطاني  لة رووي ياسايي  لة رووي خوَيندن  نابَيتة زماني فةرمي  بؤية بازرطاني 
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َلكي كوردستان زياتر بدؤزرَيتةوة  كردن زؤر طرنطة  ضةسةثاندني مةم مةرفانة بؤ مةوةية هةلي كار بؤ خة
كؤمثانياكان ميجبار بكرَين بةوةي كة مةيدي عاميلة لة كوردستان دةستيان بكةوَيت  هةر بؤ منوونة نة  
مَيستا  مَيستا كؤمثانيايةكي بياني لَيرة هةية  دوَييَن كرَيكار و شؤفَيرَيكيان دةويست  حةرةسةكيان دةويست  

يجي دةزانَيت  يةعين لَيرةداية كؤمثانيا لة واَلتي خؤمانة داوا دةكات زماني دةَلَي مةرَي زماني مينطل
مينطليجي بجانَيت  نة  زماني كوردي  يةعين بؤ مةوةي بة هةَلة لَيك نةطةين  بؤ مةوةي بة هيض شَيوةية  

ثَيكهاتانة بةالي تةعسوب و مةمانةدا نةضَيتةوة  ميج اف نيية بة حةدي هيض ثَيكهاتةيةكي كوردستان  مةم 
ميدي خةَلكي كوردستانن  هةموو مافَيكي هةية مةوةي كة هةر كوردستانية  هةيةتي  بؤية مةطةر مةم 

(  بةراسيت مةم ياساية ناوةِرؤكي بةتاَل 12ياساية البضَينت  مةطةر مةم دةدةش البضَينت وةكو دةدي ماددةي )
ووني زماني كوردي لة هةرَيمي كوردستان بضَينت  دةبَيتةوة  ناتوانَي تةن يج بكرَيت  يةعين بةرةو فةرمي ب

بة تايبةتي لة بواري بازرطاني و مابووريدا زؤر طرنطة زماني كوردي رةضاو بكرَيت  مةمة ناكاتة مةوةي كة 
( البراوة 12ميج اف بَي وةكو طومت بة حةدي مةواني تر  بةاَلم خاَلَيكي تر لَيرةدا لةبةر مةوةي لة ماددةي )

َيبينيةكةم دةربرِبم  راستة  كا  د.سراج باسي كردووة تَيبينيةكي بؤ مَيمة ناردووة لة فَيي من ناضارم ت
( 12خؤيةتي  بةاَلم مةوةي زماني كوردي نةزانَيت ض تاوانَيكي هةية  راستة دةبَي لة خاَلَيكدا لة ماددةي )

بكاتةوة  فَيرة زماني كوردي البرا  مةطةر نا لةوَيدا بوو حكومةت مولجةمة بؤ خةَلكي بياني دوتاخبانة 
بكاتن  وة  ضؤن مَيستا بةِرَيجت بضيت بؤ مةوروثا لة هةر واَلتَيك داوا بكةي حكومةت يةكسةر دةتباتة بةر 
خوَيندن لةسةر حيسابي خؤي  ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لَيرةدا مولجةم بكرَي بةوةى مةوةي 

ي هةية بؤ مةوةي كاري دةست بكةوَيت  فيرلةن دةبَي مةو بيةوَيت زماني كوردي فَير بَي و رةغبةت
دةرفةتةي هةبَيت حكومةتي هةرَيمي كوردستان مولجةم بكرَيت هةر كةسَيك كة بيانيية لةو واَلتة فَيري 

(ي 12زماني كوردي بكات بَي بةرامبةر و بة خؤِرايي دوتاخبانةي بؤ بكاتةوة  بةاَلم لةبةر مةوةي ماددةي )
َلطريا  بة دةنطدان البرا  ثَيويستة لَيرةدا حكومةت ميلجام بكرَي خةَلكي بياني كة لةو واَلتةنة تَييدابوو هة

فَيرة زماني كوردي بكرَين  مةدي كابرا ض تاواني نيية فَيرة زماني كوردي نةبَينت  ضؤن فَير ببَيت؟ رةنطة 
لَيرةدا من لةبةر مةوة دي اع لةوة دةكةم   بة ميختيالت فَير نةبَيت  فَيريش بَيت فَيرة رَيجمان نابَينت  بؤية

( البرا و تَييدابوو  لَيرة بَيتةوة حكومةت مولجةم  بكرَي بؤ خةَلكي 12ضونكة لةبةر مةوةي لة ماددةي )
بياني  ضونكة مةوة يةكَيكة لة بةندةكاني مايف مرؤظ  يةكَيكة لة حةدي هةر هاوواَلتيية  كة لةو واَلتة 

 يَن و بضَيتة دوتاخبانة فَير ببَيت  زؤر سوثاس.زماني مةو واَلتة خبوَي
 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

سوثاس بؤ بةِرَيج فرحان فوهر بؤ مةو روونكردنةوةية  هةرضةندة زؤر درَيذبوو  مَيستا داوا لة بةِرَيج 
 (  بةَلَي  فةرموو.18ةبارةت بة ماددةي )د.نوري تالةباني دةكةين مةطةر رةميةكي لةم بارةيةوة هةبَيت س
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 بةِرَيج د.نوري تالةباني/ سةرؤكي مةكادميياي كوردي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من بةراسيت لةطةَل مانةوةي مةو ماددةيةدام  هةروةها داِرشتنَيكيشي نارد بؤ فةنابي سةرؤكي ليذنةي 
ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكان باسي مةوةي كرد كة وشةي  ياسايي  تةنها لَيرة شتَيكي تر دةَلَيي يةكَيك لة

رَيكةوتن هاتووة لَيرةدا هةَلةية  ثَيشنياري كرد وشةي طرَيبةست بةكاربَيت  بة ثَيضةوانةوة طرَيبةست 
هةَلةية  وةرطَيِراوي دةداودةدي عةددة  كورد هةرطيج نةيوتووة لةطةَل فاَلن كةسدا طرَيبةستَيكي كرد  

وتوومة  وشةي رَيكةوتن لة رووي ياساييشةوة لة عةدديش فراوانرتة  عةدد دةضَيتة ناو طوتوويةتي رَيكة
ميتي ادةوة كة رَيكةوتنة  بةاَلم رَيكةوتن ناضَيتة ناو عةددةوة  لةبةر مةوة تكا دةكةم كةوا لةمةودوا وشةي 

ة بة هةَلة فيطاي رَيكةوتن بةكاربَينت لة فياتي وشةي طرَيبةست كة ضةند ساَلَيكة مةو وشةية خةريك
خؤي لةناو زماني كوردي دةكاتةوة  لَيرةدا زؤر بةراسيت هاتووة دامةزراندن يان كاركردن بة رَيكةوتن لة 

 هةر شوَين و كارَيكدا دةرفةتي زياتر بةو كةسانة دةدرَي كة زماني كوردي دةزانن  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي ميمينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

َيستا ط توطؤ بة تَيروتةسةلي لةسةر مةم ماددةية كرا  دةرفةت بة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةدةين بة م
تايبةتي ليذنةي ياسايي بؤ مةوةي مةو داِرشتنةي ثَيشنيارةكان كة هاتوونة بة شَيوازَيكي وا دابِرَيذن بؤ 

خيةينة دةنطدانةوة  مؤتؤماتيكي مةوةي مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة  بةِرَيجان مَيستا هةردوو ثَيشنيارةكة دة
كة لةطةَلن زياتر بوونة  مةوةي كة داوايان كردووة مةو ماددةية مبَينَيتةوة  تةبيري ذمارةية  لة 

( كةس داوايان كردووة مةم ماددةية نةمَينَيتةوة  لَيرةدا مةوةي داوايان 5ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكان زياتر لة )
يديان لةسةر مانةوة كردووة  يةكةم فار مةوة دةخةينة دةنطدانةوة  مةطةر مةوة كردووة مبَينَيتةوة تةمك

بة دةنطي مَيوة يةكاليي بووة  مةوة مةوةي تر ناخيةينة دةنطدانةوة  لةبةر مةوة فاري يةكةم مةوة 
داوتان دةخةينة دةنطدانةوة  مينجا سياغةكة بؤ مَيوة دةخوَينرَيتةوة  مةو سياغةي ثَيشنيارةكان كة مَيوة 

كردووة  مةوةي لةطةَلة مةو ماددةية مبَينَيت لةطةَل مةوةي كة ليذنةي ياسايي بة هاوكاري لةطةَل ليذنة 
ثةيوةنديدارةكان دووبارة سياغةي دةكةنةوة مةوة دةخةينة دةنطدانةوة  نودتةي نيجاميت هةية كا  عمر 

 عينايةت؟ فةرموو. 
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي 

مةطةر بكرَيت سياغةكةمان بؤ خبوَيننةوة بؤ مةوةي هةموو بةِرَيجان مةنداماني ثةرلةمان بجانن ضؤن دةنط 
 بة مانةوةي دةدةن  سوثاس.

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

  ضونكة ناكرَيت بةو شَيوازةية خؤي دةبَيت خبرَيتة دةنطدانةوة  وةكو مةبدمَيك دةبَي خبرَيتة دةنطدانةوة
 مبَينَيتةوة  نودتةي نيجاميت هةية كا  كمال؟ فةرموو.
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 بةِرَيج كمال يلدا مردوز:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 لة ثَيشنيارةكان كام خاَل زياتر دةنطي هَيناوة مةوة بة ثَيش بَيخة بؤ دةنطدان  سوثاس.
 كي ثةرلةمان:مينكي/ فَيطري سةرؤبةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

مةوةي كة لةطةَل بوون مةو ماددةية مبَينَيت زؤربةي هةرة زؤري مةو بةِرَيجانةي كة دسةيان كردووة لةطةَل 
( ثةرلةمانتار داوايان كرد مةو ماددةية نةمَينَيت  لةبةر مةوة مةوةي داوايان كردووة 5مةوةبوون مبَينَيت  )

ن مَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل مةوةداية مةو ماددةية مبَينَيت مةوة دةخةينة دةنطدانةوة  بةِرَيجا
( كةس لةطةَل مةوةداية 49مبَينَيتةوة؟دواتر سياغةكةش بؤ مَيوة دةخوَينينةوة  تكاية دةست بةرزكاتةوة  )

  ( كةس لةطةَلدانيية  زؤر سوثاس5مبَينَيتةوة  زؤر سوثاس  كَي لةطةَلدانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة  )
كةواتة بةزؤرينةي دةنط ماددةكة دةمَينَيتةوة  دووبارة سياغة دةكرَي و دادةِرَيذرَيتةوة  مَيستا دةرفةت بة 
ليذنةي ياسايي دةدةين داِرشتنَيكي نوَي بؤ مةو ماددةية بكةن  دواتر دةخيةينة دةنطدانةوة  بةِرَيجان مَيستا 

 فةرموون ليذنةي ياسايي.ثَيشنيارةكة دةخوَيندرَيتةوة بة داِرشتنَيكي نوَي  
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:15( كة دةبَيت بة ماددةي )18ماددةى )

بؤ دامةزراندن  يان كاركردن بة طرَيبةست لة هةر شوَين و كارَيكدا  مةوانةى زمانى كوردى دةزانن دةرفةتى 
 ثؤِري و تايبةمتةندي كاركردن لة سَيكتةرة فيافياكاندا.وةرطرتنيان زياتر دةبَيت بة رةضاو كردني ثس

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

 نودتةي نيجاميت هةية كا  حتسني؟ فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

داواكراوة  ديسان رةضاوي ثَيكهاتةكان  ناكرَي خبرَيتة دةنطدانةوة  مةم سياغة مةو سياغةية نيية كة
 نةكراوة  زماني كوردي بجانَيت يان خةَلكي كوردستان بَيت  يةكَيك لةوانة  سوثاس.

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

اوة  لةبةر خؤي مونادةشةكراوة مةو ثَيشنيارانة كة مَيستا مةو سياغةية لةسةر مةساسي ثَيشنياري مَيوة كر
مةوة ناخرَيتة مونادةشةوة فارَيكي تر  تةنها تَيبينيةكي بةِرَيج د.نوري تالةباني هةية لةسةر مةسةلةي 
وشةي )طرَيبةست(  مةوةش دوايي لة سياغةدا ضا  دةكرَي و طرفتَيكي مةوها نيية  وشةيةكة دةطؤِرَيت يان 

دةخيةينة دةنطدانةوة مةو ثَيشنيارةي مَيستا بةِرَيج  وةكو خؤي دةمَينَيت  لةبةر مةوة بةو شَيوازة كة هاتووة
( كةس لةطةَلداية  52د.ظااَل سةرؤكي ليذنةي ياسايي خوَينديةوة  كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة  )
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زؤر سوثاس  كَي لةطةَلدانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة  كةس نيية  كةواتة مةو ماددةية ثةسةندكرا  
 ( فةرموو بيخوَيننةوة.16كة دةبَيتة ماددةي )( 19ماددةي )

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:16( دةبَيتة ماددةي )19ماددةى )

لة ثةيوةندى زارةكي و نووسراوي نَيوان خاوةنكاري كةرتي تايبةت و كارمةندةكانيدا )بةطرَيبةستيشةوة(  
   دةكرَيت زماني تريش لةطةَل زماني كوردي بةكاربهَيندرَيت.زمانى كوردى بةكار دةهَيندرَيت

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مَيستا كَي ط توطؤ لةسةر مةم ماددةية دةكات با ناوةكانيان بنووسرَيت؟ )صاحل فقَي  عباس غجالي  بةهجاد 

  عمر عينايةت  دمد سردالدين(  بةِرَيج دةروَيش  حافي كاروان  مامؤستا ابوبكر هةَلةدني  د.ثةري صاحل
 كا  صاحل فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فقَي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةم ماددةية ثةيوةندي نَيوان خاوةنكاري كةرتي تايبةت و كارمةندةكاني رَيكخستووة  بةاَلم هيض 
 زؤر سوثاس.  ماماذةيةكي بة ثةيوةندي نَيوان كارمةندةكان لة نَيوان خؤياندا نةداوة 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  عباس غجا  فةرموو.

 :بةِرَيج عباس غجا  مريخان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

فارَيكى تريش بةخَيرهاتنى بةِرَيج دكتؤر نورى تاَلةبانى دةكةين مـةوة دوو ِرؤذة لةطـةَلمان مانـدوو بـووة       
وا هةست دةكةم مةم ماددةيـة لـة بةشـى ضـوارةم زمـانى دام و دةزطاكـانى حكومـةت و دامـةزراوةكانى          مةمن

 ديكة لة ماددةكانى تر ضارةسةرى كراوة لةبةر مةوة بة ثَيويستى نازامن   سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   كا  بةهجاد فةرموو.
 :َيشبةِرَيج بةهجاد دةرو

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دوو تَيبينــيي هةيــة   مَيــك و هــةردوو دةَلــَى كــةرتى تايبــةت كارمةندةكانيــدا بــة طرَيبةســتةوة زيــادة لَيــرة  
ضــونكى كارمةنــد   كــة دةَلَيــى كارمةنــد دوو فــؤرة )هةميشــةيية   كاتييــة( خــؤى هــةردووكى دةطرَيتــةوة   

دوو و زمانى كـوردى لـةو ِرسـتةى دووةم دووفـار هاتييـة   مـةوةش       ثَيويست ناكا طرَيبةست مةوة البربَينت   
ثَيويست ناكاتن ثَيويستى بة سيكةيةكى ترة كة بةو شـَيوازةبيت ) لـة ثةيوةنـدى زارةكـى نووسـراوى نَيـوان       
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خاوةن كـارى كـةرتى تايبـةت و كارمةندةكانيـدا دةبَيـت زمـانى كـوردى بـةكاربهَينرَيت   لـة ثاَليـدا دةكرَيـت            
 تريش بةكار بهَينرَيت(   زؤر سوثاس.زمانةكي 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  حافى كاروان فةرموو.

 :بةِرَيج كنران جني الدين امحد )حافى كاروان(
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى مَيستا كة بوو كة دةنطمـان لةسـةريدا   مةو ثَيشنيارةى كا  ابوبكر وابجامن الى ليذنةى دارايية ماعةدا مةوة
( دةتوانن بيكةن بة ية  بةو شَيوازةى كة هةيـة لةاليـةن     19 20 22 23( مةوةندةى لَي دةربكرَى )15ماددةى )

مةطةر دكتؤرة ظااَل سةيركا )ماطادارى و كاردؤزينةوة و نووسراوةكان و ثةيوةندييةكان   ِريكـالم و بانطةشـة(   
 ى بةكاربهَينرَيت   بةكارهَينانى زمانى تر لَيرةدا بةكارهَينراوة   زؤر سوثاس.ثَيويستة زمانى كورد

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  ابوبكر هةَلةدنى فةرموو.

 
 :بةِرَيج ابوبكر عمر عبدهلل )ابوبكر هةَلةدنى(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 زؤر سوثاس. دسةكانى من كران  

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤرة ثةرى صاحل فةرموو.

 :بةِرَيج د. ثةرى صاحل محيد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكانى منيش كران   سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يةت فةرموو.زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  عمر عينا
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش دسةكامن كران   زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس   بةِرَيج كا  دمد سردالدين فةرموو.
 

 :بةِرَيج دمد سردالدين انور
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نى دسـةكردن   يـةعنى لـة ثةيوةنـدى نووسـراوى نَيـوان خـاوةن كـةرتى تايبـةت            لة ثةيوةندى زارةكى يةع

ثةيوةندى زارةكى   ميتيساَل   ثةيوةندى زارةكى يةعنى دسـةكردن   مةمـة كـو دةزانـني خـاوةن كـار لةطـةَل        
كارمةندةكةى كو دسةى دةكاتن؟ لة كَى دسةى دةكاتن؟ ض دةَلَين؟ يةعنى مةوة عيالدةى بـة فـةرمى كردنـى    

مانى كوردى نيية   ضونكة دوو كةس لةطةَل ية  بـة ض زمانَيـك دسـةى لةطـةَل يـة  بكـةن مـةوان مـازادن         ز
 لةوةى بة مينطليجى دسان دةكةن   بة كوردى ياخود بة توركى   سوثاستان دةكةين.  

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كتان هةية بؤ ِراى مةندامانى ثةرلةمان؟زؤر سوثاس   ليذنة ثةيوةنديدارةكان هيض وةاَلمَي

 فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةشَيكى زؤر لة ثَيشنيارةكان ثةسند دةكةين   بؤية مةطةر ماوةمان بدةنَى مةو ماددةية دادةِرَيذينةوة مينجا 
 دةخيةينة دةنطدان.

 
 مان:بةِرَيج سةرؤكى ثةرلة

( و ثَيويستة لة ثةيوةندى نَيوان خاوةنكار و كارمةندةكانيدا )بة طرَيبةستيشةوة( زمانى كوردى 16ماددةى )
 بةكاربهَينريَِت   دةكرَيت لة ثاَليدا زمانَيكى تريش بةكار بهَينرَيت.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( مةنــدام 53َيوةية كـة مَيســتا خوَينرايـةوة؟ كـِى لةطةَليـةتى؟ )    زؤر باشـة   كـَى لةطـةَل مـةوة ماددةيــة بـةو شـ      

 لةطةَليةتى   كَى لةطةَلى نيية؟ كةس نيية لةطةَ  نةبَى   كةواتة ثةسةندكرا.
 (:17( كةدةبَيت بة ماددةى )20ماددةى )

كى تـرى  ثَيويستة هةموو ماطادارييةكى كاردؤزينةوة لة هةرَيمى كوردسـتاندا بـةزمانى كـوردى و هـةر زمـانيَ     
 ثَيويست باَلوبكرَيتةوة.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَى ط توطؤ دةكات لةسةر مةو ماددةية؟ بةِرَيج دكتؤر شوان دةاَلدزةيي فةرموو.

 باوةمري)شوان دةاَلدزةيي(:مصطفى بةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوة   مــةو )كــار دؤزينــةوة( هــةر البربَيــت هــةموو ماطادارييــة    ثَيويســتة هــةموو ماطادارييــةكى كــار دؤزينــ
ضونكة شةرت نيية هةموو ماطاداريية  بؤ كار دؤزينةوة بَيت   بةو شَيوةية )ثَيويستة هـةموو ماطادارييـة    
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لة هةرَيمى كوردستاندا بةزمانى كوردى بَيت و دةكرَيت بـةثَيى ثَيويسـت بـةزمانى تـريش باَلوبكرَيتـةوة(        
 س.سوثا

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. مصطفىزؤر سوثاس   بةِرَيج كا  فامق 

 رسول:مصطفى بةِرَيج فامق 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبةارةت بة وشةى هةرَيمى كوردستان   ديسانةوة تووشـى مـةو طرفتـة بووينـةوة لـة كوردسـتانى عَيرادـدا        
شــان مـةوةى لــة مــةخريدا )بةهــةر زمــانَيكى تـرى ثَيويســت( بكــرَى بــةوةى )مةطــةر   مـةو هةرَيمــة البــربَى   ثا 
 ثَيويستى كرد(   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  صاحل فةدَى فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فةدَى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

البربَيت )دةبَيتى( بؤ زياد بكرَيت )هةموو ماطادارييةكى كـار دؤزينـةوة    هةردوو وشةى )ثَيويستةو   هةرَيي(
لــة كوردســتان بــةزمانى كــوردى دةبَيــت(   مــةو بةشــةى دووةمــى )دةتوانرَيــت بــة ثَيــي ثَيويســت زمــانى تــر  

 بةكاربهَينرَيت(   سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 امساعيل فةرموو. زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  حتسني
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد )حتسني دؤَلةمةِرى(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:
( زؤر لَيك نجيكن   ثَيي باشة بكرَيتة سَى بِرطةى ية  ماددة   لةطةَل بةِرَيج كـا   20 23 24هةر سَى ماددةى )

   سوثاس. فامقي لة فياتى هةرَيمى كوردستان   كوردستانى عَيراق بةكاربهَينرَيت
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  بةهجاد فةرموو.

 :بةِرَيج بةهجاد دةروَيش
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(   ضونكى ية  وشة بتةنَى فـةردا   تةماشـا   17 20( يةكبطريتةظة كة دةكاتة ماددة )20 23مةز دبيني ماددة )

( بةس تةنيا مةوةكى ميجافة بكةين   يـةعنى بَيـذين هـةموو )ماطادارييـةكى كـار      23طةل ) (20بكةين ماددة )
دؤزينةوة( بةو فؤرةى لَيبَيت )هةموو فؤرة ِريكالم و بانطةشةية ( ماطاداريية  كار دؤزينـةوة دةبَيـت بـة    

 زمانى كوردي بَيت   لةثاَليدا دةكرَيت زمانةكى تر بةكاربهَينرَيت   سوثاس.
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 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  عمر عينايةت فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من دوو سةرجني هةية   وشةى ثاَل وشةيةكى نا ِرَيجمانيية بَلَيني   نـا مةدةبييـة لـة كورديـا   لـة بِرطةكـةى       
لة ماددةكة   مةكرَيت خؤمانيـان لَيبثـارَيجين   وشـةى )تـر( هـةروةها وشـةى        ثَيشووش ِرؤيشت بة سةرماندا

تريش دةبى )دى( بةكار بهَينن   مةطةر بكرَيتيش بةم شَيوةية هةمووةكة البربَيت )ماطـادارى كـار دؤزينـةوة    
 لة هةرَيمدا بة زمانى كوردى دةبَيت و هاوكات مةكرَيت بةزمانَيكى ديش بَيت(   سوثاس.

 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 
 باشة سوثاس   دوايى )ديش( ماناى ترى دةبَيت   بةِرَيج كا  حافى كاروان فةرموو.

 
 :بةِرَيج كنران جني الدين امحد )حافى كاروان(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
اطـادارى زؤر نـجيكن لـة يـة        هةمان ِرةمى كا  بةهجادم هةية   بةاَلم بةو شَيوازة بَيت   ضونكة ِريكالم و م

(دا هةمان شنت مةوةندة فةردةى نيية )هةموو ماطادارى و ِريكالم و بانطةشةية ( 23يةعنى لةطةَل ماددةى )
 مةو كار دؤزينةوةى لةسةر البضَيت )كوردستانى عَيراق بة زمانى كوردى بَيت( بكرَيت بة ية    سوثاس.

 ةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرل
باشة سوثاس   ِراى ليذنة ثةيوةنديـدارةكان لةسـةر ِراى مةنـدامانى ثةرلـةمان   بـةَلَى بـةِرَيج دكتـؤرة بـةهار         

 فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سـةبارةت   مةوةى كة سةبارةت بة هةرَيمى كوردستان   بةَلَى الى مةبةين مةيكةين بة )كوردستانى عَيـراق(   
بة دةمج كردنةكةش بةَلَى مةو دوو ماددةية زؤر لةيةكةوة نـجيكن بـةس مـةوة دةبـَى بـة دةنطـدان يـةكاليى        
بكرَيتةوة   سةبارةت بةوةى كة بؤ ضى )مةَلَيني ماطادارى كار دؤزينةوة(؟ خؤى مةمـة مةطـةر باشـرت سـةيرى     

نـاوى كـار دؤزينـةوةمان هَينـاوة   ثَيموايـة      بةشةكة بكةن ناوى زمانى كار و بازرطانيية   بؤيـة لةبـةر مـةوة    
تَيبينيةكان هةر مةوةندة بـوون سـةبارةت بـة تَيبينييـة زمانةوانـةكانيش ثَيـى وةردةطـرين   بـةَلَى ِراسـتة            

 سوثاس.
 
 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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وردستان بكـةين بـة كوردسـتانى    زؤر سوثاس   ية  تَيبينيي هةية سةبارةت بة مةوةى كة هةموو هةرَيمى ك
عَيراق   ثَيموابَيت ناتوانني دام و دةزطاكانى كة لةدةرةوةى هةرَيمى كوردستانن هـةموو فارَيـك مولجةميـان    
بكــةين بــةو دانونانــةى كــة لــة هــةرَيمى كوردســتان هــةن   مولجةميــان بكــةين بــةو ماددانــةى لــة ياســاكانى   

دةسةاَلتى هةرَيمى كوردستان لةوَيش هةبَى   بةاَلم با كارَيـك  ثةرلةمانى كوردستان هةن   بؤية حةزدةكةين 
نةكةين   ماددةية  نةنووسني   بِرطةية  لة ياساكامنان نةبَى دوايى فَيبةفَى نـةكرَى   ضـونكة فَيبـةفَى    
نةكردنى ماددةكانى ياساكانى ثةرلةمانيش ديسانةوة عةيبة مةبَى بؤ مَيمة   بؤية مةطةر مةو تَيبينيةش بـة  

 زةرى ميرتبار وةرطرن خراث نيية   كا  فرحان فةرموو.نة
 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تَيبينييةكةى فةنابت لة فَيطاى خؤيةتى بةِراستى لة هةموو ماددةكـان نـاكرَينت )كوردسـتانى عَيراق(بَيـت     
وة مةرج نيية لة ناوضةكانى دةرةوةى ميدارةى بةتايبةتى لة بوارى ماطادارى و ِرَيكالم باَلوكردنةوة لةبةر مة

هــةرَيمى كوردســتان كــار بــةم دةدــة بكــرَينت و ناشــتوانن كــارى ثَيبكــةن   مةمــة لةاليــة    لــة اليــةكى تــر    
تَيبينيةكانى تر   دكتؤرة بةهار باسى كرد مةسةلة بازرطانيية   لةبةر هةندَى كار دؤزينةوةيـةو مـةوةى تـر    

ةى كــا  صــاحل فــةدَى باشــة كــة مةطــةر ثَيويســتى كــرد   هــةر زمــانَيكى تــر كــة  ســياغةى زمانةوانييــة   مــةو
 ثَيويستى كرد مةوهاى لَيدةكةينةوة   زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤرة فوان فةرموو.

 :بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 نييةكامن دكتؤرة بةهار وتى   زؤر سوثاس.تَيبي
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس   تَيبيين ترتان نيية؟ بةِرَيج دكتؤر نورى تاَلةبانى مةطةر تَيبينييةكت هةية؟ فةرموو.
 :بةِرَيج د. نورى تاَلةبانى / سةرؤكى مةكادمياي كوردى

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةَل بؤضوونةكةى فةنابتي   سوثاس.لةط

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( كــة مَيســتا بوونةتــة 23( لةطــةَل )20زؤر ســوثاس   مَيســتا مةطــةر ِرَيكــى مةخةنــةوة   فــةرموون   مــاددةى ) 

دوو ماددةيـة   ( مةخةينة دةنطةوة   داواكرا دةمج بكـرَين   كـَى لةطـةَل مةوةيـة مـةو     20( ماددةى )17ماددةى )
( مةندام لةطةَليةتى   كَى لةطةَلى نيية؟ ية  مةنـدام لةطـةَلى نييـة   كةواتـة ثةسـةندكرا        53دةمج بكرَى؟ )



 268 

ــةوة   مــاددةى )   ــة دابِرَيذن ــة مَيســتا ماددةك ــة   20(   )17بؤي ــةوةى بيخةين ــؤ م ــةوة ب ــدرَين و دابِرَيذرَيت ( لَيكب
 دةنطةوة   فةرموون.
 :تاحبةِرَيج د. بةهار دمود ف

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( دةجممـان كـردووة     20( كـة دةكاتـة مـاددةى )   23(   لةطـةَل مـاددةى )  17( و كة دةكاتة مـاددةى ) 20ماددةى )

)ثَيويستة هةموو فؤرة رَيكالم و بانطةشةو ماطادارييةكى كار دؤزينةوة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا بـة زمـانى      
 ني ديش بةكار بهَيندرَيت(.كوردى بَيت  دةكرَيت لةطةَليدا زما

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تَيبينيت هةية كا  حافى كاروان؟ فةرموو.

 بةِرَيج كنران جني الدين امحد )حافى كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سـر مـةبَى   بـةاَلم    مةوة حةسر مةبَى   مةو رَيكالم و بانطةشـةية حةسـر مـةبَى لـة كـار دؤزينـةوة   مـةوة حة       
 مةطةر كار دؤزينةوةكةى البةى هةمووى مةطرَيتةوة   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس   كا  على فةرموو.

 :بةِرَيج على حةمة صاحل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وة مانـاى تـريش مةبةخشـَى      خؤى )ديكة(ية   )دى( نيية   ضونكة كة مـةَلَيى )ديـش( بةتـةنيا فيـاي كـةرة     
 بةاَلم )ديكةش( مةوة ِرَيجمانة   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةوة تؤ خةرفى ديكةت بري هاتةوة؟ من زمانـةوان نـيي   بـةاَلم ثَيموايـة زؤر زؤر ماسـايية لـة زمانـدا هـةر         

واوة   لة زمانى عةرةبيش تةواوة   )تر( ِراستة وشةية  ضةند ماناية  بدات   لة زمانى مينطليجى مةمة تة
بؤ ثلةى بةراورد بةكاردَيت لة زمانى كورديدا   بةاَلم بةهةمان شَيوة بؤ )ديش( بةكاردةهَينرَيت لة هةنـدَى  

 ناوضةى هةرَيمى كوردستان   بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ تَيبينيت هةبوو؟ بةَلَى فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ فودت 

 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة
ببوورة   بة داواى لَيبووردنةوة من ثشتيوانى لةوةى كا  حافى كاروان دةكةم   بؤ ِروونكردنـةوةى مـةوةش   
من وامجانى بةِرَيج كا  دكتؤر نورى تاَلةبانى لَيرةماوة   نةمجانى لةوَى نةماوة مةوان مةكادمييان كة بـةثَيى  

( كؤمةَلَى مةركيان خراوةتـة سةرشـان يـةكَيك لةوانـة مةسـةلةى بـةرةو       2007مةم ياسا هةمواركراوةى ساَلى )
فةرمييةت   ياخود بةرةو دروستكردنى ستاندار لة هةرَيمى كوردستاندا ِرةمييةكيان هةية كة لـة ِرَينووسـى   
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ــَيكى 2010يـــةكطرتوو خســـتوويانةتة ِروو   كتَيبَيكـــة   كتَيبةكـــة لـــة ســـاَلى )  ( كؤن رانســـى بـــةرةو ِرَينووسـ
طرتووى كوردى   لةبةر مةوةى )تر( بؤ بةراورد لة زمانى كورديدا بةكاردَيت مةوان ثَيشـنيازيان كـردووة   يةك

كة بؤ منوونة )دى( بةكار بَيت )دى( بـة واتـا زمـانَيكى تـر   شـوَينَيكى تـر   واتـا )دى( بـة واتـاى ذمـارة دَى           
تاى ذمارة دَى   بةاَلم مةوان وا تةفسرييان هةرضى )تر(ة ِراستة لة هةندَى شَيوة زارةكانى زمانى كوردى بة وا

بؤ كردووة كة )تر( بؤ بـةراورد بـةكار بهَينرَيـت   مـةوان بـة ثَيـى مـةم ياسـايةش مـةبَى شـتةكانيان ثـةيِرةو            
 بكرَيت   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 شَيوةى كة مَيستا داتان ِرشتؤتةوة. سوثاس   تةواو بوون داتان ِرشتةوة    تكاية بيخوَيننةوة بةو

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:17ماددةي )
ثَيويستة هةموو فؤرة رَيكالم و بانطةشةو ماطادارييةكى كارو بازرطـاني لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا بـة زمـانى       

  كوردى بَيت  دةكرَيت لةطةَليدا زماني ديش بةكار بهَيندرَيت.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  فامق نودتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 :رسول مصطفىبةِرَيج فامق 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ماددةى يةكةمدا كاتَيك كة ثَيناسةكان دةكرَيت بؤ مةر  سـوو  كردنـى ماددةكـان   كورتكردنةوةيـةتى       
 كة وتت هةرَيي تةواو ميرت.

 ةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب
باسى هةرَيمى كوردستان مةكةيت لة هةمووياندا ثَيويستة ِرَيكبخرَيتةوة   تةواو ِراست مةكـةيت   لـة ضـةند    

 ماددةيةكى تريش مةوة هةبووة مةوة ثَيويست دةكات ضا  بكرَى   دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ فودت 

 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
ثَيدةضى هـةر ِراهـاتبني بَلـَيني )ديـش( مةطـةرنا خـؤى ثَيويسـت ناكـا زمـانى )دى(   بـةكاربهَينريت تـةواو              

 سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة مةتوانرَى باشة   سوثاس   كَى لةطةَل مةو ماددةية بةو شَيشوةيةي خوَيندرايةوة؟ دوايي لة ِرووى داِرشتنةو
( مةندام لةطةَليةتى   كَى لة طةَلى نيية؟ كـةس نييـة لةطـةَلى نـةبَى       66دةستكارى بكرَى   كَى لةطةَليةتى؟ )

 كةواتة ثةسةندكرا   ماددةى دواى مةو.
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 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 ن.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما

كااَليـة  كـة لـة هـةرَيي بةرهـةم دةهَينـدرَيت بـة        ( و ثَيويستة هةموو شتومة  و كةل و ثةل و 18ماددةى )
زمانى كوردى وَيِراي زمانى ديكة لةسةرى بنووسرَيت   حكومةت لة سياسةتى مؤَلةت بةخشني و ماسـانكارى  
بؤ هاوردةكردنى مةو بةرهةمانةى لةدةرةوةى هةرَيي و لةدةرةوةى عَيراق بةرهـةم دةهَينرَيـت بـَى مـةرفى     

سةر بةهةمـةكان وة  يـةكَيك لـة ثَيوةرةكـانى مؤَلـةت و ماسـانكارييةكان بـةكار        نووسني بة زمانى كوردى لة
بَينَيت   هةمان نووسينى سةر ِرَينمايي و بةكارهَينان و كةتةلؤكى سـةرفةم بةرهةمـةكان بةتايبـةتى داو و    

 دةرمانيش دةطرَيتةوة.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ماواز فةنطى فةرموو. ماددةية؟ با ناوى خؤى بنووسَى.كَى دسةى هةية لةسةر مةم 
 :بةِرَيج ماواز فةنطى بورهان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ِراستيدا من ثَيمواية مةمة خاَلَيكى زؤر زؤر طرنطة   بةتايبةتى نووسني بـةزمانى كـوردى لةسـةر هـةموو     
ردنى بـة دوتـو كـراو يـان ثاكـةت كـراو نـازامن ض        مةو خواردنانـةى كـة دَيتـة هـةرَيمى كوردسـتان   مـةو خـوا       

زاراوةية  بـةكاربَيني   بةِراسـتى زؤر زؤر طرنطـة   ضـونكة زؤرفـار دةبَيتـة هؤكـارى مـةوةى لةبـةر مـةوةى           
بةزمانى كوردى لةسةرى نةنووسراوة خةَلكانَيك كة مةم خواردةمةنيانة بةكار دةهَينن ِرةنطة شياو نةبَى بؤ 

بؤ مناَل شياو نةبَى   بةاَلم منااَلن بةكارى دةهَينن و دةخيؤن ياخود مةو كةسانةى كة تةمةنَيك   بةتايبةتى 
نةخؤشيان لةطةَلة   مةطةر نةزانَى لةسةر ثاكةتةكة ضى نووسراوةو بةزمانةكةى خؤى نةنووسرابَيت   تَيـي  

د ماددةيـةكيان  ناطا   مةمانة زياتر مةو نةخؤشيانةى بةتايبةتى نةخؤشى شةكرةو مةو نةخؤشـانة كـة ضـةن   
لَي دةدةغةكراوة نابَى بيخؤن زؤرفار بةكاري دَينن   هةروةها لة ِرَينماييةكانى ترى مةوادى مةليكرِتؤنى كة 
دَيتة هةرَيمى كوردستان بةِراستى زؤرفار كَيشة دروست دةكات   ضونكة بؤ منوونـة مـةو مةوادانـةى كـة لـة      

وة خةَلكى هةرَيمى كوردستان لة زمانى توركي ناطـا   لةبـةر   واَلتى توركيا دَيت بة زمانى توركى لَيى نووسرا
مةوة دةبَيتة هؤكـارى مـةوةى نـةتوانى بـة دروسـتى مـةوة بـةكاربَينى   لةبـةر مـةوة مـن تةمكيـد دةكةمـةوة             
لةسةر مةوةى كة مةوة دةبَى يةكَى بَى لةو مةرفانةى كة هةرشتَيك دَيتة نـاو هـةرَيمى كوردسـتان بـةزمانى     

 بنووسرَى   زؤر سوثاس.كوردى لةسةرى 
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  عباس غجا  فةرموو.
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 :بةِرَيج عباس غجا  مريخان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة ثـَيي  لة ِراستيدا مةم ماددةية بةخؤى دووبةشة   بةشَيكى بةرهةم هَينانـة   بةشـَيكى هـاوردة   لةبـةر مـةو     
باشة بكرَى بة دوو فةدـةرة )ا   ب(   ا و هـةموو كـةل و ثـةل و كااَليـة  كـة لةهـةرَيي بةرهـةم دةهَينرَيـت          
بةكوردى لةسةرى بنووسرَيت   ب و هةموو هاوردةكان بؤ هةرَيي فا بة هةموو فؤرةكانييةوة ِرَينمـايي بـة   

 زمانى كوردى لةسةر بَيت   سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/

 زؤر سوثاس   خاتوو شكرية امساعيل فةرموو.
 :مصطفى بةِرَيج شكرية امساعيل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من هاوِرام لةطةَل بةِرَيج كا  عباس غجا    دووةم شت كة دةمةوَى باسى بكةم بةِراستى مةو ياسايانة كة لـة  

ستاش كة دةردةضَى لة زؤر شوَينةوة ِرةخنـةى زؤرى لَيـدةطريَى   ثةرلةمانى كوردستان لة سااَلنى ِرابردوو   مَي
لة ِرووى زمانةوانييةوة   فا بؤية تكا لة فةنابت دةكةم لَيذنةية  ثَيك بَيت كة لة دوو كةس كةمرت نـةبَى  
ثسؤِرى زمانـةوانى بـن   كـاتَى ياسـاية  دةردةضـَى مةطـةر هـةر لـة هـؤَلى ثةرلـةمانيش دةربضـن هـةم كـاتى              

ؤ دةطةِرَيننةوة و فارَيكى تريش بةسةرى دابضنةوة   زؤر فار هةية مةو ياسـايانةى كـة دةردةضـن    زؤرمان ب
شتى زؤر ضاكن   بةاَلم لةبةر مةوةى لة ِرووى زمانـةوانى كـةم و كورتيـان هةيـة خـةَلك لـةدةرةوة ِرةخنـةى        

 زؤرى لَيدةطرَى   زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 عثمانر سوثاس   بةِرَيج مامؤستا مافد زؤ
 توفيق: عثمانبةِرَيج مافد 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ببوورن   هةرضةندة لـةوةو ثَيشـرتيش باسـي كـرد دةبووايـة مـةو ثـِرؤذة ياسـاية بهاتبايـة بـؤ مَيمـةش وةكـو             

هةيـة ثةيوةنـدى بـة     لَيذنةى بازرطانى و مافـةكانى بـةكار بـةر   لةبـةر مـةوةى هةشـت مـاددة ياسـايي لَيـرة         
ــةتى          ــةوان ديراس ــايية م ــاددة ياس ــة  م ــةلةن ي ــةروةردة مةس ــةى ث ــةاَلم لَيذن ــة   ب ــةوة هةي ــةى مَيم لَيذنةك
ثِرؤذةكةيان كردووة   بؤ مةوةى زياتر زانيارميان هةبا لةطةَل ثسثؤِران ثةيوةندميان كردبا   بةنيسبةت مـةو  

ان ماماذةيان ثَيكرد زؤر طرنطة بة تايبةتى لةسةر خواردن ماددةية من ثَيمواية مةوة ماددةيةكى وةكو بةِرَيج
و لةسةر دةرمانـةكان ثـَيش كاتـذمَيرَيك ثـَيش مَيسـتا ثةيوةنـديي كـرد بـة بةرثرسـانى كـوالَيتى كـؤنرِتؤَل و            
بةرثرسانى مةوانـةى كـة سـةردانى بـا بَلـَيني بةرثرسـانى دةرماخنانـةكان دةكـةن   بـؤ مـةوةى بـجانني بـة ض             

ن بةتايبةتى مةو دةرمانانةى كة لة دةرةوةى هةرَيي دَين بؤ كوردستان   مةوان ثَييان وابـوو  فؤرَيك مةسةلة
كة هةندَى دةرمان دَين بؤ كوردستان تةنها بة عةرةبى   بة مينطليـجى لةسـةرى نووسـراوة و بـة كـوردى نـة       
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  بؤيـة ثَيويسـت دةكـات     نووسراوة   مةو كؤمثانيانة ماوا ميتي اديان كردووة لةطـةَل كؤمثانيـا سـةرةكييةكان   
لةوانةية ِرَييان ثَينةدرَيت لة بةغدا   لة حكومةتى مةركةزى بة زمانى كوردى بنووسرَيت يـان زؤر زةختـى   
لةسةر ناكةن لةناو كةتةلؤكةكة مةو شتة هةبَيت   ثَيمواية مةوة ِراست بكرَيتةوة بةو شَيوةية باشرت دةبَيـت  

ةكارهَينان و هةموو زانيارييةكانى مـةو كـةل و ثـةل و كااَليانـةى كـة لـة       )ثَيويستة ثَيكهاتةو ِرَينماييةكانى ب
 هةرَيي بةرهةم دةهَينرَين يان هاوردة دةكرَين ميجافةى لةسةر بكرَى   ِرَيكبخرَيت(   زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ حةمة امني فةرموو.

 :َيج د. شَيركؤ حةمة امنيبةِر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خؤى مةكرَى تؤزَى كورترى بكةينةوة هةمان ماناشى هةبَى )ثَيويستة هةموو ية  و كااَل و دةرمانَيـك كـة   
لة هةرَيي و دةرةوةى هةرَيميش واتا مةوانةى كة لةناو هةرَيي بةرهةم دَيـن مـةوةى لـة دةرةوةى هـةرَيميش     

تة بــة كــوردى لةســةرى بنووســرَيت( يــاخود بــا بَلــَيني لــة تةنيشــت زمانةكــةى تــرةوة زمــانى  دَيــت   ثَيويســ
كورديشـى لةطةَلــدا بــةكاربَيت   مةمــةش وةكــو مــةرفَيكى مؤَلــةت و ماســانكارى بــةكار بهَينرَيــت مةمــة هــةم  

 كورترة   هةم ماناكةشى تةواوة   سوثاستان دةكةم.
 ةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤر سراج فةرموو.
 :بةِرَيج د. سراج امحد حةمةدامني

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تةبيرى من ثَيشنيار دةكةم لة بؤ ليذنةى ثةيوةنديدار مةوة بكرَيتة دوو فةدةِرة   فةدةِرةى يةكـةم تايبـةت   

ــت     ــة هــةرَيمى كوردســتان بةرهــةم دَي ــَينت بــةو يةكانــةى كــةوا ل ــةو    ب ــَينت ب   فةدــةرةى دووةم تايبــةت ب
يةكانةى كة هاوردة دةكرَين بؤ ناو كوردستان مةوها فوانرت و ِرَيك و ثَيكرتة   تايبةت بة  بةشـى دووةمـى   
ــوة ديــارةو      ماددةكــة كــة بــاس لــة هَينــان و هــاوردةكردنى كااَلكــانى دةرةوة مــةكاتن بــةِراى مــن ســةختى ثَي

ديارة   ضونكة مةرج نيية هـةر بازرطانَيـك كااَليـة  دَينـينت بـةخؤى       شةرتةكى تةعجيجى زؤر دورسى ثَيوة
وةكيلى حةسرى بينت بـة كـةي ى خـؤى نووسـني لةسـةر مـةو شـتانة فـةرزبكاتن   ضـونكة هةنـدَى ماركـاتى            
عالةميمان هةية ماركة هةية نة  زمانى كـوردى نانووسـَينت بـةَلكو زمـانى تـوركى و فارسـى و زمانـةكانيى        

رةبيشى لةسةرى نانووسينت   كةواتة مةم شـةرتة زؤر دورسـة خـةَلكى كوردسـتان مـةحروم      ديكةش هةتا عة
دةكا لة زؤر كااَل كـةوا مـةمِرؤ زؤر ثَيويسـتمانةو خـةَلك لةوانةيـة تَيـدا زةرةرمةنـدبى   بؤمنوونـة هةنـدَيك          

حةسـر دةكـةى    مةوادى مينشامى لة ميسثانياي دَى   لة مةوروثاى دَينت مـةتوو ضـى لَيدةكـةى مـيال لةسـةرى     
كارتؤنةكةى بة كوردى بنووسـي زؤر زةمحةتـة   بـؤنى فةرةنسـى   دوماشـى مينطليـجى   يـةعنى ثَيـدا وةرة         
خوارَى مةوانة زؤر زةمحةتة بتوانرَى لةسةريان فةرزبكةى مةوانة شةريكاتى عيمالدى عالةمينة   لةوانةيـة  
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اتـةوة بتـوانَى هـةر واَلتَيـك بـة زمـانى مـةو        لة بؤ تافريةكى مة ميش و كارةكانى خؤى مةوةنـدة َ  كـةم نةك  
واَلتة لةسةرى بنووسَينت   فا بؤية من داوادةكـةم ثَيداضـوونةوة بكـرَينت لةبـةر مـةوةى خـةَلكى كوردسـتان        

 مةحروم دةكرَينت لة زؤربةى مةو كااَليانةى خةَلك ثَييان زةرورة   زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر سوثاس   كا  صاحل فةدَى فةرموو.زؤ
 :بةِرَيج صاحل فةدَى امحد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وشةى هةموو البربَى مةوةى لة ثَيشوو طشتطريتر نةبَى باشرتة لةو بةشةى دووةمدا دةبَيت مةرفى نووسـني  

كـردةوة دووبـةش   لةوَيش ميلجامى زياتر دروست دةكاتن   هةموو دسةكامن كرا مةمنيش هةر تةمكيدم لةوة 
 بَي   نةرمييةكى تاِرادةية  لةبةر وةزعةكة تَيدابَيت باشرتة   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس   بةِرَيج كا  صاحل بشار فةرموو.

 :بةِرَيج صاحل بشار صاحل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

%( كوردسـتانَى تَيـدا سـةرفكرن   مـي دى     80%( هـةتا ) 5بن )مةز دبيني مةو كةل و ثة  داخيلى كوردستانَى د
%( زياتر سةرف نابَى لة كوردستانَى دضنة مريانـَى   دضـنة   5دضنة مريانَى وةكو طةلة  تشتا منوونة فطةرة )

بةغدا مةز دبيني مةطةر نووسينا كوردى ل سةرا بدةى طةلة  زيانا مةزن ل بازرطانـا كوردسـتانَى دكـةظنت      
 وورييا كوردستانَى   دطةل بينن تشتَى ثَيش ضاظ ببينن   سوثاس.هةروسا ماب

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس   كا  حافى كاروان فةرموو.

 :بةِرَيج كنران جني الدين امحد )حافى كاروان(
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةية زؤر كورت بكرَيتةوة   مةو دسةى دكتؤر سـرياج  هةر مةو دسةى كا  دكتؤر شَيركؤ بوو   بةاَلم بةو سياغ
فَيى سةرجنة   مَيمة لةوة مةضَى نةتوانني مةوانةى لة دةرةوة شت بَيت بة كوردى بيكـةين   بـةاَلم واَلتـانى    
تر هيض شت داخيل ناكرَى ميال مةبَى بـةزمانى واَلتـى خـؤى نووسـرابَيت   لـة فةرةنسـا   لـة مـةَلمانيا مةمـة          

ى بةزمانى دايـك مـةبَى بنووسـرَى   بـةس مةوةنـدة كـورت بكرَيتـةوة مـةمن وا موختةسـةرم          مةرفة بةِراست
كردووة ) هةموو شتومة  و كةل ثةل و كااَلية  و دةرمانَيـك لـة هـةرَيي و دةرةوةى هـةرَيي بةرهـةم دَيـت       

 ثَيويستة نووسينى زمانى كوردى لةسةر بَيت(   سوثاس.
 ةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ث

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  مومَيد حةمة على فةرموو.
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 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من لةطةَل مانةوةى ناوةِرؤكةكةيي ثشتيوانى لة بةِرَيجان خاتوو ماواز فةنطى و كا  عباس غـجا  و شـكرية   
 خان و دكتؤر شَيركؤ حةمة امني مةكةم   سوثاس.

 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 
 زؤر سوثاس   كا  على حةمة صاحل فةرموو.

 :بةِرَيج على حةمة صاحل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة ِرووى           ــؤ ل ــتة ت ــةى خــوارةوة و ِراس ــةم خااَلن ــةر م ــت لةب ــة البربَي ــةو ماددةي ــؤى م ــةوةدام ك ــةَل م ــن لةط م
ةاَلم لـة ِرووى كوالَيتيـةوة   لـة ِرووى فـؤر و فـؤرى      زمانةوانييةوة خجمةت بـة زمانةكـةى خـؤت دةكـةى بـ     

كااَلكانةوة زةرةرى طةورة مةكةى   دَلنيابة لةوةى كة مةو ماركة طةورانةى كـة بـة كةمييـةكى زؤر كااَليـةكى     
دياريكراو دروست مةكةن بة هـيض شـَيوةية  مامـادةى تَيدانييـة بـؤ ذمارةيـةكى ديـارى كـراو لـة دانيشـتوان           

ى زؤر كةم بةو زمانةى تؤ بنووسَى   مةمة وامـةكا مـةو كااَلنـةى كـة كوالَيتيـةكى زؤر باشـيان       ياخود بؤ بِرَيك
هةية نةيةنة واَلتةكةى تؤوة   لة اليةكي ديكةوة تةشجيرى خـةَلك مـةكا بـِرؤن لـة مـةو شـةريكة سـينيانةى        

سةيارة يةعنى بـؤ   تةدليد مةكةن بةَلى زؤربةماسانى ضيت مةوَى بؤت دةنووسَى   مةمة فطة لةوةى مةوادى
هةموو فيهان دروست دةكرَى ضؤن بةكوردى لَيى مةنووسـَى   مةمـة فطـة لـةوةى ضـةندين كةرسـتةى تـرى        
مينشامى هةية بة هيض شَيوةية  ِرَيطةى ثَينادرَى   بؤية من دَلنيام مةم ماددةية فَيبةفَي بكرَيـت وامـةكات   

ةيةنة كوردستانةوة   تةشـجيرى بازرطـان بكـةى كـااَلى     كااَل ماركةكان وة مةوانةى كوالَيتى زؤرباشيان هةية ن
 سينى و خراث بهَينَى   سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس   خاتوو زول ا دمود فةرموو.

 :بةِرَيج زول ا دمود عبدهلل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةطةَل مةوةدام دةتوانني بيكةين بةدوو بةشـةوة مـةم    من ثشتيطرى دسةكانى كا  على حةمة صاحل دةكةم  
كااَلنةى كةلـةدةرةوة دَيـن فيـاوازن لةوانـةى نـاوةوة   بيكـةين بـة مـةرج مـةو كااَليانـةى كـةل و ثـةل   مـةو              
خواردةمةنى و دةرمانةش كة لة كوردستان دروست دةكرَيت مةرفة تةنها زمانى كوردى لةسةر بَيـت   هـةم   

دةمةنى   هةم لة ِرووى دةرمانةوة مةمة كة عةدـد دةكـةين لةطـةَل كؤمثانيايـة  بـؤ      لة هةندَى فؤرى خوار
شـةريكةى برانـدمان هةيـة لـة كوردسـتاندا دةتـوانى بيكـةى بـة مـةرج مـةو            100ساَلَيك دةيبةستني نجيكـةى  

 وةزارةتـى تةندروسـتى هـةرَيمى كوردسـتان عةدـدى لـة طـةَل مـةكات         كانةى كة لَيرة وةكالةتيان هةيـة  شةري
 ثَيويستة مةو دةرمانةى لة بةر مةوةى بؤ ضةند ساَلَيكة زمانى كوردى لة سةر بَيت  زؤر سوثاس. 
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  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَى  زؤر سوثاس  مَيستا وةَلامى مَيوة ضيية ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة سةر مـةو دسـانةى كـة كـران؟ بـةَلَى      
 كا  فرحان فةرموو. 

 رَيج فرحان فوهر: بة
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

مَيمة وةكو ليذنةى رؤشنبريى مةم ياساية  مةم بةندة يان مةم ماددةية زؤر بـة زةرور مـةزانني مانـةوةى  لـة     
بةر مةوةى بة ثَيى مةم ماددةية يان مةم بةندة وا دةكرَينت كة زمانى كوردى بة تةواوى بضيتة رَيجى زمانة 

ِرؤ مةطةر مَيمة مةم خوتةمان هاوَيشت دوايى  دةبَيتة زمانى زانست و طـؤطَليش وا دةكـات   عالةمييةكان  مةم
كة مَيستا خةريكن لة فيهاندا حةتا سايتة طةورةكانيش بة زمانى كـوردى دةنووسـن وةكـو فـةنابت مـةمِرؤ      

ة زمــانَيكى (  هاتيــة زمــانى كــوردى بووةتــ31خوَينتـةوة كــة لــةو طؤظــارة بــاس كــراوة بــة رَيجبةنـدى ذمــارة )  
عالةمى  مةطةر مَيمة مةوة فَى بة فـَى بكـةين شـةريكةكان مـولجوم بكـةين يـان مـةو عةددانـةى كـة ميلـجام           
مةكةن  مةطـةر ميلجاميـان بكـةن بـؤ تَيـدا بـَى مـةم شـةريكانة دوو هـة  كـارى سـَى  ضـار هـة  كـارى دةسـت                

ش بَيكـار نـابن لـةم شـةريكانة تـةعيني      دةكةوَى  دوو  سَى كوردى زمانجان لة مـةوروثا و ماشـوورى و مةوانـة   
مةبن  يةعنى مةمة لة الية  هة  كار بؤ خةَلكى كـورد زمـان دةرةخسـَينَينت و لـة اليـةكى تـريش زمانةكـة        
مةضيتة رَيجى زمانة عالةمييةكان و ماستى بةرز مةبَيتةوة  و مةبَيتة زمانى زانست و مةبَيتـة زمانَيـك شـان    

ةمة زؤر زؤر طرنطة بؤ خةَلكى كوردستان  بؤية مَيمة بةرطرى لـة مانـةوةى   بة شانى زمانة فيهانييةكان و م
مةمة مةكةين لة فؤرى سياغةوة دةكرَى دسةى َ  بكرَى و سياغة بكرَى  بةَلام مانـةوةى زؤر زؤر ثَيويسـتة    

 زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر ضاكة  سوثاس  فةرموو كا  عادل. 
 بةرَيج عادل عجيج : 

  .بةرَيج سورؤكى ثةرلةمان
واهلل دسةكامن كا  فرحان كردى  بةَلَى بة ثَيوبستى مةزانني مةم ماددةية لـةم ياسـايةدا مبَينَيتـةوة  لـة بـةر      
مةوةى مةكرَى لة رَيى مةو شت و مةكانةوة با بَلَيني مةطةر دا و دةرمان بَى يان خواردنى دتوو و مةمانى بَى 

زمانى كوردى باشرت بَلاو ببَيتةوة لة هةموو فيهاندا  و مَيمـة نـاَلَيني مةمـة طشـتطري بـَى بـؤ مةشـياى        مةكرَى 
سةيارة يـان مـةوةيان بـؤ بيـت؟ نـا  مةمـة لـة هـةموو دونيـادا كـاتَى يابـان مةشـياى سـةيارة دروسـت مـةكات                 

مـةَلَيني طـرَى بةسـت لـة طـةَل       تةوزيرى مةكات بة هـيض زمـانَيكى ديكـة لَيـى نانووسـَيت  بـةَلام مَيمـة كاتَيـك        
شــةريكةية  بكــرَى  مــةكرَى دوو ثســثؤرى زمانــةوانى مــةو شــةريكةية هــةم بــؤ كوردةكــةش باشــرتة لــةوَى     
ــة        ــجى و ب ــة مينطيلي ــة عــةرةبى و ب ــة ب ــان هةي ــوانن ضــةند دةرم ــت دامبــةزرَيت و شــةريكةكان دةت دةتوانَي

َل مـةو زمانانــةى تـر  و مةطـةر بكـرَى وشــةى     زمانـةكانى دى  بـا مَيمـةش بتـوانني زمــانى كـوردى خبةينـة ثـا       
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هــةموو  كــا  صــاحل فقــَى وشــةى هــةموو البربَيــت طشــتطري نــةكرَى بــؤ هــةموو ميســتريادَيكى بَيتــة هــةرَيمى  
 كوردستان  زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةرَيج دكتؤرة ظاَلا فةرموو. 
 :  بةرَيج د. ظاَلا فريد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة زؤربةى مةو ثَيشنيارانةى لة اليةن بةرَيجان مةندامانى ثةرلةمانةوة كرا بة ثةسةندى دةزانني و مَيمة 
ثَيشنيارةكةى بةرَيج عباس غجا  دةبول دةكةين كة لة اليةن زؤربةى مةندامانى ثةرلةمانةوة ثةسـةند كـرا   

كة بكةين بة فةدةرةى ية   و فةدةرةى دوو  لة فةدةرةى ية  بـاس لـة   بؤ مةوةى كة دابةشى بكةين ماددة
هةموو كةل و ثةل و كاَلاية  بكةين كة لة هةرَيي بةرهةم دةهَينرَيت و بيكةين بة ميلجامى كـة بـة كـوردى    
لة سةرى بنووسرَى  بةَلام لة فةدةرةى دوو دا باس لة هاوردةكان دةكةين  حوكمةكةى دةكةين بة فيـاوازى   

تة دةكرَيت بة زمانى كوردى لة سةرى بنووسرَيت  وفوبى نةبَى  مةطةر كرا دـةدةر مـةلئيمكان بـة زمـانى     وا
كوردى لة سةرى بنووسرَيت بؤ مةوةى ماركةكانى ديكةش بَى بةش نةكرَيت لة هاوردةكردنيان بـؤ هـةرَيمى   

 كوردستان  سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس  رَيكى خبةين و سياغةى بكةين و دابرَيذنةوة بؤ مةوةى بيخةينة دةنطةوة  فةرموو كا  زانا. باشة سوث
 : بةرَيج زانا عبدالرمحن

  .بةرَيج سةروكى ثةرلةمان
ديارة راى بةشَيك لة ثةرلةمانتاران بة تايبةتى راى على حةمة صاحل لة فَيى خؤيةتى  مـةو مةترسـيية لـة    

وة كة دَيتة نـاو وَلاتةكـة شـةريكةكة مـولجةم مـةكات كـة دةزطايـة  دروسـت بكـات           هةندَى وَلات وا حةل كرا
وةرطَيرانى بكات لةزطةية  َ  بدات  لة دةرمان لة هةندَى كةل و ثةل كة براندن شـةريكةكة نـاتوانَى خـؤى    

نَيتـة نـاو   وةِرطريانـى بـؤ بكـات  تـؤش ثَيويسـتة كـة دَيتـة وَلاتةكـة مـةو كؤمثانيـة مـةو بازرطانييـة كـة دةيهيَ             
هةرَيمى كوردستان مةفروزة بة شَيوةى لةزطة بة وةرطَيِران ثَيكهاتةكـةى بنووسـرَى  شـَيوازةكةى بنووسـَى و     
بيـدا لــةو كـةل و ثةلــةى كـة دةيهَينيتــة هـةرَيمى كوردســتان  ثـَيي وايــة مـةويش فــؤرة ضارةسـةرة بــؤ مــةو        

رهةمةكـةى ناضـار بكـةين كـة بـة زمـانى       مةرحةالنةى كـة ثَيويسـنت و مَيمـة نـاتوانني كؤمثانياكـةى يـان بة      
كوردى لة سةرى بنووسَيت بة تايبةتى لة دةرمان لةوة دةرضَى سَى خةتى َ  مةدةن و مةو بـةيانى و مَيـوارة   
و نيوةرؤ كة نازانَى ضوونة راستى دةبَى هةندَى وردةكارى تَيدا بَى كةسةكى مـةخوَينى بجانـى مـةو دةرمانـة     

خبورَى؟ كاتةكةى ضةندة؟ يةعنى واز لةو سَى  ضـوار خةتـة بَيـنني  ثـَيي     بؤ ضى باشة؟ ضؤن مةخؤى؟ كةى 
واية هةر مةوة بؤ خؤى دةستكةوتَيكى طرنطة بؤ هوشيارى خةَلكيش نة  مةوةى زمانى  راستة زمانى مَيمـة  
ال مةضَيتة زمانةكانى تر  بةَلام هؤشيارى خةَلكيش طرنطة  يةعنى لةوانةية مَيمة تـا مَيسـتا نـةزانني كؤكـاكؤ    
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خبؤينةوة ضى تَيداية  ثَيكهاتةكةى ضيية  يةعنى بة رةنطى دتووةكانى فيا مةكةينـةوة و ضـى باشـة و ضـى     
خرابــة؟ بؤيــة طرنطــة مةطــةر نــةتوانني كؤمثانياكــانيش مــولجةم بكــةين اليــةنى كــةم بازرطانــةكانى خؤمــان  

ةلةكانى بة زمـانى كـوردى   مولجةم بكةين كة فؤرَيك لة لةزطةى  تايبةتى دروست بكةين بيدةن بو كةل و ث
 و زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  بةرَيجان تةنها سةرةنج لةوة بدةن كـة لـةم بابةتانـةى بـةرَيجتان باسـى مةكـةين ثةيوةنـدى بـة         
بازارَيكت هةبَى كة فوولةى بازرطانييةوة هةية لة سةر ماستى نيودةوَلةتى  مةطةر بازارَيكى طةورةت هةبَى  

كؤمثانياكان بة ثَيويستى بجانن ماستةكانى مةم بازاِرة فَى بة فـَى بكـةن بـة دَلنياييـةوة هـةموو مـةرفَيكى       
دةتوانَى بسةثَينَى  بةَلام كاتَيك كة بازاِرةكة بضووكة و خؤى بةرهةمى مةوتوت نيية لة ناوخؤيـا بـو مـةوةى    

دَلنياييةوة ناتوانَى مةو مةرفانةى كـة هةيـة بـة سـةر كؤمثانيـة       لة ناو بازاِرةكةى دةرفةتةكانت كةمرتن بة
زةبةلةحةكانى بسةثَينَى  بة سةر كؤمثانيا طـةورةكانى بسـةثَينى  ناضـار مـةبى مةطـةر مـةرفت دانـابوو بـة         
ثَيى ياسا  ناضار مةبى ثةنا بةريتة بةر مةو كؤمثانيانةى كة رةنطة كواليتيةكةى نجمرت بيت  بؤية ثَيويسـت  

ت بـارى نـاوخؤى هـةرَيمى كوردسـتان و مـابوورى هـةرَيمى كوردسـتان و بـازاِرى هـةرَيمى كوردسـتانيش           مةكا
ِرةضـاو بكـةين لــة دةركردنـى مـةم ياســانةى كـة ثةيوةنـدى بــة زمـان و ثةيوةنـدى بــة بازرطانيشـةوة هةيــة           

 فةرموو ماواز خان. 
 : بةرَيج ماواز شَيخ فةنطى
 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان.

لةوة كـرد لـة سـةر خـواردن  بـة راسـتى زؤر زؤر طرنطـة  مـن لـة دةرةوةى وَلـات ذيـاوم  ضـةند              من كة باسي
مةوادَيك هةية كة لة ناو خواردن مةوادى حافيجة زياد دةكرَيت بؤ خواردن كارَيطةرى دةبـَى لـة سـةر منـوى     

ضةند مـةوادَيك هةيـة    مينسان  لة سةر تةندروستى مينسان بة تايبةتى منداَل  بؤ منوونة لة وَلاتى بريتانيا
بــة رَينمــايى دةيدةنــة دوتاخبانــة و باغضــةى ســاوايان كــة مةوانــة نــابَى بــة هــيض فؤرَيــك لــة نــاو خــواردنى   
منداَلاندا هةبَى  مَيمة مةطةر نةزانني مةو خورادنةى كة دَى لـة نـاو دووتـوو و موعةلـةب كـة دَيتـة وَلاتـانى        

ببني كة مايا مةو مةوادانة زياد كراوة يان زياد نةكراية؟ ضـون  مَيمة نةزانني بيخوَينيةوة تَيى بطةين  حاَلى 
دةتوانني رَيطرى لةوة بكةين كة منداَلةكامنان بة كارى بينن و بيخؤن؟ خاَلَيكى تر كة دةمـةوَى باسـى بكـةم    
بةشـَيكى زؤر لـةو مةوادانـةى ميجافــة دةكرَيـت دةبَيتـة هــؤى مـةوةى منـداَل زؤر فوَلــة فـؤل دةكـات نــازامن          

ة ض ضوار ضَيوةية   فوَلة فوَل دةكات لة الى مَيمة ثَيى دةَلـَين هـارو هـافى  بـة راسـتى مـةوة هـيض        بيخةم
طوناحى منداَلةكة نيية  كة دايك و باو  مةضيت مةو خواردنانةى بؤ دةكرَى بة تايبـةتى مـةو خواردنانـةى    

بيخوا  دةبَيتة هؤى مـةوةى مـةو    منداَل كة دَيتة هةرَيمى كوردستان بةشى زؤرى بة كةَلكى مةوة نايَى منداَل
منداَلةى بة بَيى هةست بكات  لة بةر مةوةى رَيذةى شةكر و مةوادى تر زؤرى تَيداية كارَيطـةرى دةبَيـت لـة    
سةر منداَلةكان  بؤية من ثَيداطرى لة سةر مةوة دةكةم زؤر زؤر طرنطة ثَيداطرى بكةين لة سـةر مـةوةى كـة    
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سـني  بـؤ مـةوةى خـةَلكى هـةرَيمى كوردسـتان تَيـى بطـا و بتـوانَى بـة           خواردنةكان بة كوردى لة سـةرى بنوو 
 شَيوةيةكى دروست بة كارى بَينَى لة هةرَيمةكة و  زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  دكتؤرة ظاَلا فةرموو. 
 : بةرَيج د. ظاَلا فريد

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان.
ِرطةى يةكـةم : ثَيويسـتة هـةموو شـتومة  و كـةل و ثـةل و كاَلايـة  كـة لـة هـةرَيي بةرهـةم            ( ب18ماددةى )

دةهَينرَيت رَينمايى بة زمانى كوردى لة سةرى بنووسرَيت  دووةم : دةزطا ثةيوةنديـدارةكان كؤمثانييـةكانى   
 ةكةن. هاوردة كردنى خواردن و دةرمان بة وةرطَيرانى رَينماييةكان بؤ زمانى كوردى ثابةند د

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس  3( كةس لة طةَلَييةتى  كَى لة طـةَلَى نييـة؟ )  61كَى لة طةَل ماددةكةية كة بةو شَيوةية خوَينرايةوة؟ )
( كةس لة طةَلَى نيية؟ كـا   4لة طةَلَى نيية كةواتة ثةسةند كرا  تؤش لة طةَلَى نى كا  بشار؟ لة طةَلَى نى؟ )

 دكتؤر سراج فةرموو  تةبرةن مونادشة كرا تازة دةنطى لة سةر درا  مونادشة ناكرَيت. 
 : بةرَيج سراج شَيخ امحد

  .بةرَيج سةروكى ثةرلةمان
مونادشة نيية  بةس دةمةوَى ية  تةوزىَيكى بدةم  بـة راسـتى تةبيرـةتَيكى سـليب زؤرى لـة سـةر دروسـت        

انةى كـة لـة دةرَى دَيـن دةبَيتـة داضـاخ و داضـاخكارى  واى َ  دَيـنت        دةبَيت لة بةر مةوةى لةمةو دوا مةو كاَل
مةو مةوادةى هةمووى دوو دات و سَى دات مةبَينت  مةوةى مةوادى كوردى نيية ماركاتى عالةميية  بـة دزى  
مةفروشرَى لـة بازاِرةكـانى خؤمـان  تووشـى مةزمـةكى مـاَلى زؤرمـان مـةكات و بـة راسـتى كـارَيكى زؤر بـاش             

 ت. نابَي
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى زؤر سوثاس  ماددةى نوزدة. 
 : بةرَيج د. ظاَلا فريد

  .بةرَيج سةروكى ثةرلةمان
ــارة وةرطـــرتن لـــة طـــةَل هـــةموو دةزطايـــةكى    19مـــاددةى ) ــارى و ثـــارة دان و ثـ ( : ثَيويســـتة فـــؤرمى داواكـ

ى تر  بة زمانى كوردى بن  بة كار هَينانى زمانى عـةرةبى يـان   خجمةتطوزارى  بازرطانى  سيولة و زةرف و ه
 زمانَيكى بيانى لة ثاَلى دا رَيطة ثَيدراوة. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسةى هةية لة سةر مةم ماددةية؟ با ناوةكانيان بنووسرين  دكتؤر شَيركؤ حةمة امني فةرموو. 
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 : كؤ حةمة امنيد. دكتؤر شَيربةرَيج 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةموو فارَى بة كارهَينانةوةى مـةو زمـانى عـةرةبى يـةى لـة طـةَلى دا  مـن تـةنها سـةرةجني لـة سـةر مـةوة             
هةبوو  يةعنى مَيستا خؤ بة ثَيى دةستورى عَيراديش زمانى كوردى و زمانى عـةرةبى  دوو زمـانى فـةرمني    

كوَى لة بةسرة لة ناصريية  نازامن لة ديوانيية لة كوَيى ية  تابلؤشـى بـة    لة سةرانسةرى عَيراددا  بةَلام لة
كوردى نووسيوة؟ لة بةر مةوة هةموو فارَى مةو فةخت كردنةوةية تؤزَيـك سـةرجني لـة سـةر مـةوة بـوو و       

 سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  خاتوو ماواز فةنطى فةرموو. 
 

 : ج ماواز شَيخ فةنطىبةرَي
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

تةنيا لةم ماددةية هةموو وة  خؤى مبَينَيتةوة  مـن تـةنيا داوا دةكـةم كـة زمـانى عـةرةبى َ  دةربهَينرَيـت        
بكرَيتة زمانى كوردى و هةر زمانَيكى ترى بيانى  يةعنى زمانى عةرةبى ثَيويست ناكات لَيرةدا بنووسـرَيت   

 زؤر سوثاس. 
  ِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  عباس غجا  فةرموو. 
 بةرَيج عباس غجا  : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ماددة تا كورتر بَيت وابجامن باشرتة  دووبارةى تَيدا نةبَى  مةو ماددةيـة ثـَيي باشـة وا بـَى  ثَيويسـتة هـةموو       

 ارى دةهَينن بة كوردى بَيت  زؤر سوثاس. فؤرم و نووسراوَى كة بة ك
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باش  سوثاس  بةرَيج كا  مومَيد حةمة على فةرموو. 
 : بةرَيج مومَيد حةمة على

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
انى زمـانى بيـانى لـة ثـاَلى دا     من لة طةَل مةوةم  تةبرةن زمانة عةرةبيةكة البربَيت بةم شَيوةية : بة كارهَين

 رَيطة ثَيدراوة  زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  خاتوو مريي صمد فةرموو. 
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 بةرَيج مريي صمد : 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

ةَلـَى بـةر لـة هـةر زمـانَيكى      لَيرة بةشَيك لة بةرَيجان باسيان كرد  مةوة منيش لة طةَل راى بةرَيجياندام كة د
( كة عةرةبيةكةى البرا مةوةشـيان  17ديكة مةطةر ثَيويست بكات زمانى عةرةبى البربَيت بة شَيوةى ماددةى )
 البرَيت  بكرَيت بة هةر زمانَيكى ديكة مةطةر ثَيويست بكات  سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لى فةرموو. زؤر سوثاس  خاتوو ثةروا ع
 بةرَيج ثةروا على: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
 منيش هةر هةمان سةرجني هةبوو  دسةكامن كرا  زؤر سوثاس. 

 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  خاتوو شكرية امساعيل فةرموو. 
 : بةرَيج شكرية امساعيل

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لَيرة سةترى يةكـةم وشـةى ثـارةى دوو فـار دووبـارة كردؤتـةوة ى هـى دووةميـان زيـادة  بـةو           من ثَيي واية 

شَيوازةى َ  بَيت : ثَيويستة فؤرمى داواكارى و ثارةدان و وةرطـرتن  ثـارةى دووةم دووبـارة و زيـادة  لَيـرةش      
 واوَيك كةمة  لة طةَل هةموو دةزطايةكى خجمةتطوزارى و بازرطانى  زؤر سوثاس. 

  َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 زؤر سوثاس  كا  على حةمة صاحل فةرموو. 
 : بةرَيج على حةمة صاحل

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية دابِرَيذَيتةوة  ثَيويستة فؤرمى داواكارى ثارةدان و وةرطرتن لة طـةَل هـةموو   

تايبةت بة زمانى كوردى بن  بة كار هَينانى زمانى ديكة رَيطة ثَيـدراوة  زؤر  دامةزراوةيةكى كةرتى طشتى و 
 سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  وةَلامى ليذنةكانى ثةرلةمان بؤ راى مةندامان  بةرَيج دكتؤرة ظاَلا فةرموو. 
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 : بةرَيج د. ظاَلا فريد
 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

تَيكِراى ثَيشنيارةكان ثَيشنيارى لوغةوى بوون  بؤية بةو شَيوةية دايدةِرَيذينةوة ماددةكة : ثَيويستة فـؤرمى  
داواكارى و ثارةدان و وةرطرتن لة طةَل هةموو دةزطايةكى خجمةتطوزارى و بازرطانى و ثسولة و زةرف و هـى  

 ى دا رَيطة ثَيدراوة. تر بة زمانى كوردى بن  بة كار هَينانى زمانى ديكة لة ثاَل
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لة طةلَييةتى  كَى لـة طـةَلَى نييـة؟    68زؤر باشة  كَى لة طةَل ماددةكةية بةو شَيوة كة خؤَيندرايةوة؟ )
ى بيسـت   كةس نيية لة طةَلَى نةبَى كةواتة ثةسةند كرا  ية  ماددة ماوة لةم بةشة  تةواوى مةكـةين مـاددة  

(  فـةرموو  20( مةبَيتـة مـاددةى )  24(  مـاددةى ) 17( دةمج كرا  لَيكـدرا لـة طـةَل مـاددةى )    23تةبرةن ماددةى )
 ( خبوَينةرةوة. 20بيخوَينةوة بؤ مةوةى ط توطؤى لة سةر بكةين  تكاية دكتؤرة ظاَلا ماددةى )

 : بةرَيج د. ظاَلا فريد
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 و كلتورة بيانييةكان لة هةرَيمى كوردستاندا بؤيان هةية زمانى كوردى بة كار بهَينن. رؤذنامة و ميديا 

 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسةى هةية لة سةر مةم ماددةية؟ بةرَيج كا  زانا عبدالرمحن فةرموو. 
 : بةرَيج زانا عبدالرمحن

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
ى ط توطؤ كردنى مةم ثرؤذة ياسايةدا بةشـَيك لـة هونةرمةنـدان و رؤشـنبريان ثةيوةنـدييان لـة       ديارة لة كات

طةَل ليذنةكةمان كـرد  راى ليذنـةى رؤشـنبريى وايـة كـة بةشـَيكى تـر زيـاد بكرَيـت بـؤ مـةم ثـرؤذة ياسـاية               
داوا مةكـةين   مةويش تايبةت بَيت زمان فةرهةنط و رؤشنبريى بؤى بؤ رَيكخسـتنى هةنـدَيك بِرطـة و مـاددة    

موَلةمتان بدرَيتَى  لة طةَل ليذنةى ياسايى و بةرَيجةكانى تر ماددةكانى ناو مةم فةصَلة رَيك خبـةين  ضـونكة   
مةوةش بابةتَيكى طرنطة  مةسةلةى زمان لة كارى هونةرى و لـة سـينةما و لـة نـاو رؤذنامـة  بؤيـة ثَيشـنيار        

 رَيك خبةين و  زؤر سوثاس. مةكةين مةطةر موَلةمتان بدرَيتَى بؤ مةوةى مةوة 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة  زؤر سوثاس  نودتةى نيجاميت هةية مامؤستا عبدالرمحن؟ فةرموو. 
 : رضابةرَيج عبدالرمحن على 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
عبـدالرمحن دام  ضـونكة مةطـةر     %( لة طةَل مةو ثَيشـنيارةى كـا  زانـا   100مةندامانى ثةرلةمانى بةرَيج  من )

سةيرى كةين  مَيمة ياسايةكة لة راستيدا وتووَيـذى لـة سـةر مةكـةين  كـة تايبةتـة بـة زمانـة فةرمييةكانـة           
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مةوةى كة غيابة  بوونى نيية تَيداية باسى فةرهةنط و راطةياندن و رؤشـنبريية كـة طـة  كـورد بـة راسـتى       
 ية من ثَيشنيارى مةو بؤضوونة دةكةم و لة طةَلى دام  سوثاس. زمانى كوردى لةم بوارة زؤر كؤَلةوارة  بؤ

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة  فةرموو دكتؤرة رَيواز. 
 : بةرَيج د. رَيواز فامق

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
مـةم ماددةيـة نييـة     مةم ماددةية كة خؤَينمانةوة و مةبَى مونادشةى بكةين  من هةست دةكةم مةمة شـوَينى 

لة راستى دا  لة بةر مةوة ثَيشنيار مةكةم مةو فرسةتة  يةعنى ثشتيوانيةكةم بدرَيتـة فـةنابيان بـؤ مـةوةى     
 مةو ماددةيةش بةرنة مةو فةصَلةى لة زمان و فةرهةنط و رؤشنبريية  زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةكةمان هةَلئةطرين بـؤ كاتـذمَير ضـوار و نيـو  ثشـوويَيكيش وةرمـةطرين  و مـةو        زؤر سوثاس  باشة  دانيشت
 كات بابةتةكة مامادة مةبَى  ماددةكانى تر مامادة مةبن بؤ ط تؤطو كردن  سوثاس. 
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 دانيشتين دووةم
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 انيشتنةكة دةست ثَيدةكةينةوة و بةردةوام دةبني  فةرموو كا  رابوون.بةخَير بَينةوة  بةناوي طةلةوة د
 

 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةندةكة كة دةَلَيت رؤذنامةو ميدياو ناوةندة بيانييةكان لة هةرَيمى كوردستان  بؤيان هةيـة زمـانى كـوردى    
ةغة بوو بَي ثَيش مةو بةندة  ثَيش مةم ثـرؤذة ياسـاية  مـةوة ميجـازة     بةكاربهَينن  وا داِرَيذراوة كة مةوة دةد

دةداتة مةوان  ِرَي دةدات بة مـةوان كـة مـيرت لةمـةودوا مافيـان هةيـة  مـةو داِرشـتنةم ثـَي بـاش نييـة  بؤيـة             
كات  ثَيشنيار دةكةم لةفياتى بؤيان هةية بَلَين ثَيويستة  كة دةكرَيتة ثَيويستة هةندَيك خةلةلةكة ضارة دة

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 نودتةى نيجامى هةية؟  فةرموو د. بةهار.

 
 

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( لـة راثؤرتـة مةسـَليةكة  مَيمـة كردوومانـة بـة فةسـَلَيك  بؤيـة ثـَيي باشـة مـةوة            24( كة دةكاتة )20ماددةى )
نةكةين  يةكسةر مةو فةسَلةى كة لةفياتى مةو ماددةية دامان ناوة بةوة دةست ثَي بكـةين  مـةوة   مونادةشة 

 هةَلدةطرين دةيكةينة مةو فةسَلة  مةطةر  بدرَيتة دةنطدانةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 مَيستا ماددةكة ماوة لةناو فةسَلةكة يان نا؟.

 فتاح:بةِرَيج د. بةهار دمود 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةو ماددةيــة خبةيتــة دةنطــدان بؤمــةوةى يةكســةر فةســَلةكة        ــةناوة فةســَلةكة  نــةمانى م ماددةكــة نــةماوة ل
 مونادةشة بكةين  لةناو فةسَلةكة مةمةش فَيطاى بووةتةوة بةشَيوةيةكى تر.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيتان باشة بكرَيت؟  ضونكة مَيوة ناوتان نووسيوة بؤ ط توطؤكردن  فةرموو.مةوانةى نةيان نووسيوة ث
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 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطريى مةو ماددةية دةكةين كة ماددةكة نةمَييَن لة دواتر مونادةشةى لةسةر بكرَي.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وسراوة بؤ ط توطؤكردن  بةاَلم ليذنةكان داواى مةوة دةكةن كة مةو ماددةيـة هـةَلبطريَيت  دواتـر    باشة ناو نو
لة ضوارضَيوةى فةسَلَيكى تردا موعالةفة بكـرَي  دةخيةينـة دةنطـةوة  كـَي لةطـةَل مةوةيـة كـة مـةو ماددةيـة          

( كة بوو بـة مـاددةى   24اددةى )( كةس لةطةَلييةتى  كَي لةطةَلآ نيية؟ كةس نيية  كةواتة م53هةَلبطريَيت؟ )
 ( البرا  فةرموون دةضنة سةر فةسَلة تازةكة يان بةشى حةوتةم  فةرموو.20)

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةشى حةوتةم 
 زماني فةرهةنط و رؤشنبريي 

 (:20ةي )مةو بةشةية كة زياد دةكرَيت بؤ ياساكة  ماددةي ميجايف دةبَيتة مادد

يةكةم/ ميدياو ناوةندي كلتوري لة هةرَيي بة زماني كوردي دةبَيـت  لـةكاتي ثَيويسـتدا زمـاني ديكـة بـةكار       
 دةهَيندرَيت.

 دووةم/ ثَيكهاتةكاني ديكةي هةرَيي بؤيان هةية بة زماني خؤيان ميديايان هةبَيت.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
اتووة  لةو دوو بِرطةيـة ثَيكهـاتووة  كـَي دسـةيةكى هةيـة لةسـةر مـةو ماددةيـة بـةو دوو          لةو دوو بةشة ثَيكه

 بِرطةية؟ مةجمارةش بيخوَينَيتةوة  ضونكة لةبةر دةستيان نيية د. ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةشى حةوةتةم
 (21(  ماددةى )20اددة ثَيك دَيت  ماددةى )زماني فةرهةنط و رؤشنبريي  لة دوو م

 ( لة دوو بِرطة ثَيكدَيت:20ماددةي )

يةكةم/ ميدياو ناوةندي كلتوري لة هةرَيي بة زماني كوردي دةبَيـت  لـةكاتي ثَيويسـتدا زمـاني ديكـة بـةكار       
 دةهَيندرَيت.

 َيت.دووةم/ ثَيكهاتةكاني ديكةي هةرَيي بؤيان هةية بة زماني خؤيان ميديايان هةب
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كَي وتووَيذى هةية  كَي ط توطؤ دةكات؟ با ناوى بنووسني  كةس نيية ط توطؤى هةبَي لةسةر مـةو ماددةيـة    

 كا  فةرهاد دسةت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )سةنطاوى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

رؤشنبريان فوابيان ناردووة كة باسى مةوان بكةى و بابةتةكـةى مـةوان  بـةاَلم زمـان      من زؤرم ثَي خؤشة كة
ميمِرؤ لة دونيا مةوةندة طةشةى كردووة  يةعنى بؤ منوونة مَيستا كابرايةكى مينطليجى ماسايي ناتوانَيت لـة  

كانى ذيان زؤر طةشةى زمانى سةربازى تَيبطات  ناتوانَيت لة زمانى مابوورى تَيبطات  لةبةرمةوة هةموو بةشة
كــردووة  الى مَيمــة خؤمــان و طةلةكــةمان و زمانةكــةمان طةشــةى نــةكردووة  بؤيــة هةســت بــةوة ناكــةين     

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ليذنةى ياسايي تكاية ماددةكة خبوَينةوة  بؤمةوةى بيخةينة دةنطةوة  د. ظااَل فةرموو.
 ِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:بة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:20ماددةي )

يةكةم/ ميدياو ناوةندي كلتوري لة هةرَيي بة زمـاني كـوردي دةبَيـت  لـةكاتي ثَيويسـت زمـاني ديكـة بـةكار         
 دةهَيندرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ش خبوَينَيتةوة  فةرموو.كَي لةطةَلييةتى؟ باشة  با بِرطةى دووةمي

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دووةم/ ثَيكهاتةكاني ديكةي هةرَيي بؤيان هةية بة زماني خؤيان ميديايان هةبَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لةطةَلييـةتى  كـَي لةطـةَلى نييـة؟ كـةس نييـة       ( كةس 61كَي لةطةَل ماددةكة بةوشَيوةيةى كة خوَيندرايةوة؟ )

 لةطةَلى نةبَي  كةواتة ثةسةند كرا  فةرموو.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:21ماددةي )

يةكــةم/ لــةكاتي مةجنامــداني هــةر ضــاالكييةكي هونــةري و كلتــوري بيــاني لــة هةرَيمــدا دةبَيــت ثؤســتةرو     
 ةكة كوردي تَيدا بَيت لة ثاَل زمانة بيانييةكة.ثِروثاطةندةي كار
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دووةم/ هةر كارَيكي هونةري و كلتوري كة لة هةرَيي بةرهةم دةهَينـدرَيت يـان منـايش دةكرَيـت دةبَيـت بـة       
 كوردي بَيت  يان وةِرطَيِراني كوردي هةبَيت.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 داوات لَي دةكةم فارَيكى تر بيخوَينيتةوة  فةرموو.لةبةر دةستييان نيية  دكتؤرة 
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:21دةبَيتة ماددةي )

يةكــةم/ لــةكاتي مةجنامــداني هــةر ضــاالكييةكي هونــةري و كلتــوري بيــاني لــة هةرَيمــدا دةبَيــت ثؤســتةرو     
 اَل زمانة بيانييةكة.ثِروثاطةندةي كارةكة كوردي تَيدا بَيت لة ث

دووةم/ هةر كارَيكي هونةري و كلتوري كة لة هةرَيي بةرهةم دةهَينـدرَيت يـان منـايش دةكرَيـت دةبَيـت بـة       
 كوردي بَيت  يان وةِرطَيِراني كوردي هةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا .كَي ط توطؤى هةية لةسةر مةو ماددةية؟ فةرموو كا  عباس غج
 بةِرَيج عباس غجا  مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِراستة مةو هةموو ماددانة دةتوانرا بة بؤضوونى من بة ياساش رَيكخراوة  بةاَلم هـةر كـارَيكى نـوَي بةرهـةم     
دةهَيندرَينت  ثَيويستة بة كوردى بَيت و ذَيرنووسيشى هةبَي  بـةاَلم دةكـرَينت دؤبالذيشـى هـةبَي بـة زمـانى       

وردى مةمةشى لةطةَل بَي  مادام بةسةر زمانة خاَلَيكمان لة هةموو ماددةكان تةماشـام كـردووة  كـة لـةناوى     ك
دابَي  لةناوى دانةبووة نازامن لة كوَي فَيطـاى دةبَيتـةوة؟  مَيمـة باسـى زمـان دةكـةين  ِرَينووسـى زمـان بـاس          

ن شـَيخ شـامؤش باسـي كـرد  مَيمـة مـةو       ناكةين  دروستة لة هةرَيمى كوردستان بةو حروفةى مَيستا دةنووسـ 
زمانــة ديــاري بكــةين بــة ض ِرَينووســَيك  فــؤرى هــةرَيمى كوردســتان بــة حروفــى عــةرةبى دةنووســَي  بــةاَلم 
كورديش كة زمامنـان هاوبةشـة  زؤربـةى مـةدةبياتى مَيمـة بـة حروفـى التينييـة  ثـَيي باشـة بِرطةيـة  يـان             

نى كوردى بة حروفـى التينـى و عـةرةبى دةبـَي  ضـونكة مةوانـةى       ماددةيةكى بؤ زياد بكرَينت  ِرَينووسى زما
 بيانةوَى فَير بنب  ِرةنطة بة حروفى التينى زووتر فَيرى كوردى بنب تاكو عةرةبى.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  رابوون فةرموو.

 بةِريج رابوون توفيق مرروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةشَي: لة دسةكانى كا  عباس غجا  دةكةم  مةو دسةكانى من كرد  سوثاس. ثشتطرية لة



 287 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  مومَيد فةرموو.

 
 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكان بـة كـوردى بـَي     من تةنها سةرجني لةسةر خاَلى يةكةم هةيـة  لـةكاتى مةجنامـدانى ضـاالكى  ثروثاطةنـد     
ضاالكييةكان بة كوردى نابَي؟  يةعنى مةوة ثرسيارَيكة بؤ ليذنةى ياسـايية  ضـونكة لـة ماددةكـةى تـردا كـة       
دةنطــى لةســةر درا  ميــدياو ناوةنــدى كــوردى ِروون نةكراوةتــةوة لــة هــةرَيمى كوردســتان  لــةوةش ثرســيارم  

كة لةو ماددةيةدا هات بوو رؤذنامةو ميـدياو ناوةنـدة   هةبوو مايا ميديا فيهانييةكان دةطرَيتةوة يان مةوةى 
كلتورييــة بيانييــةكان  مَيمــة مــةو ماددةيــةمان البــرد  مايــا مــةوةى دةنطــى لةســةر درا  مــةوةش دةطرَيتــةوة؟  

 مةوةش تةنها ثؤستةر و ثروثاطةندةية  مايا خودى ضاالكييةكة زمانة كورديةكةى تَيدا نابَي؟  سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد

 د. شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ فودت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة بِرطةى يةكةمدا لة ثاَل هونةرى كةلتورى هاتووة  بةاَلم لة بِرطةى دووةمدا نـةهاتووة  مةطـةر لـة بِرطـةى     
 دووةمدا بتوانني مةوةش ميجافة بكةين هونةرى و كةلتورى  سوثاس.

 ج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 كا  دمد فةرموو.
 بةِرَيج دمد سردالدين انور:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وتى زمانى بيانى بكرَيتة زمانى ديكة  مي تمالة زمانى عـةرةبى  زمـانى مةحـةليش بـَينت  لـةفياتى زمانـة       
 بيانييةكة  لةثاَل زمانى كوردى زمانى ديكة بن  سوثاس.

 ِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 د. سروود فةرموو.
 بةِرَيج سروود سليي متى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 هةمان دسةى كا  دمدم هةية  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  زانا فةرموو. وةاَلمى مةندامانى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ِراى مةندامانى ثةرلةمان ضيية؟
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 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديـارة بةشـَيك لــة تَيبينيـةكان فَيطـاى خــؤى بـوو  ثلـةى ذَيرنــووس لـةوَى دةسـتكارى بكــةين و بيكـةين بــة          
لةكة وةِرطرِيانى كوردى هةبَي  وابجامن مةوة هةم دؤبالذةكةش و هةم ذَيرنووسةكةش  يةعنى هةردوو مةسـة 

ِروون دةكاتةوة  وابجامن مةو تَيبينيية بؤمةوةى لةِرووى زمانةوانييـة بـوو  مـةوةى كـة دكتـؤر شـَيركؤ باسـى        
 كرد تةواوة )كلتورى( بؤ ميجافة دةكةين.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نــةوة بــا بيخةينــة زمــانى بيــانى بكرَيــت بــة زمــانى ديكــة  هــيض ســةرجنَيكى ترتــان هةيــة؟ فــةرموو بيخويَ  
 دةنطةوة.

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:21ماددةي )

يةكةم/ لةكاتي مةجنامداني هةر ضاالكييةكي هونةري و كلتوري بياني لة هةرَيمـدا دةبَيـت  دةبـَي ثؤسـتةرو     
 ثِروثاطةندةي كارةكة كوردي تَيدا بَيت لة ثاَل زمانة بيانييةكة.

ةم/ هةر كارَيكي هونةري و كلتووري كة لة هةرَيي بةرهةم دةهَيندرَيت يان منـايش دةكرَيـت دةبَيـت بـة     دوو
 كوردي بَيت  يان وةِرطَيِراني كوردي هةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس  7ةطـةَلى نييـة؟ )  ( كةس لةطةَلييةتى  كَي ل56كَي لةطةَل ماددةكةية بةوشَيوةيةى كة خوَيندرايةوة؟ )
 لةطةَلى نيية  كةواتة ثةسةند كرا  فةرموو.

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةشي هةشتةم

 زمانى ثَيكهاتة نةتةوةييةكان
 (:22ماددةي )

ديكةى فيـاواز  لة هةر يةكةيةكى بةِرَيوةبردندا  كة ضِرى دانيشتووانةكةى سةر بة ثَيكهاتة نةتةوةييةكاني 
لة كورد بن  بؤيان هةية بة ِراثرسييةكى خـؤفَيي زمـانى خؤيـان لـة ثـاَل زمـانى كورديـدا بكـةن بـة زمـاني           

 فةرمي كاروبارى ناوخؤييان. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةى هةية لةسةر مةو ماددةية؟ خاتوو طةشة فةرموو.
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 بةِرَيج طةشة دارا فالل:
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

( كــة دةَلَيــت )لــة ســهةر يةكةيــةكى بةِرَيوةبردنــدا  كــة ضــِرى دانيشــتووانةكةى(  ضــِرى زؤر  25لــة مــاددةى )
مةتاتيية يةعنى هـيض ِرَيذةيـةكى بـؤ ديـاري نـةكراوة  كةواتـة بؤمـةوةى مـةوة نةبَيتـة ماسـتةنط لةبـةردةم            

ةيـة كـة خجمـةت بـة ثَيكهاتـةكان بكـات  بؤيـة ثـَيي         فَيبةفَي كردنى ماددةكة  ضونكة نيةتى موشـةريَ مةو 
 باشة بطوترَيت بةشَيكى ديار سةر بة ثَيكهاتةيةكى نةتةوةي فياواز لة كورد بن  وشةى ِراثرسيش البربَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حتسني فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةبةرمةوةى مافى ثَيكهاتةكان هةمووى لةم خاَلةدا كؤكراوةتـةوة  مةطـةر دةوَلةمةنـدتر بكرَيـت باشـرتة  مـن       
ثَيي باشة بةم داِرشتنة بَي  لةو شوَينانةى كة ثَيويستة ثَيكهاتةكان بؤيان هةية لةثاَل زمانى كـوردى  زمـانى   

 سوثاس.خؤيان بةكاربهَينَى بؤ خوَيندن و ماخاوتن و بةِرَيوةبردن  
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 رضا:بةِرَيج عبدالرمحن على 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش هةمان تَيبينـى طةشـة خـامن هةيـة  وشـةى ضـِرى ِرةنطـة شـتَيكى زيـادبَي لـةوَي  لـة هـةر يةكةيـةكى              
ة باشرت بَي  دواتـريش ثـَيي وانييـة ثَيويسـت بـة ِراثرسـى بكـات  وشـةى         كارطَيِرى دابَي  ِرةنطة بةِرَيوةبردنةك

 ِراثرسيش بة شتَيكى زياد دةزامن  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ايدن فةرموو.
 بةِرَيج ايدن سليي مرروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ضِرى دانيشتووانى سةر بة ثَيكهاتةيةكى نةتةوةيي فيـاواز   ( هةريةكةيةكى بةِرَيوةبردندا كة25لة ماددةى )
لة كـورد بـن  سـةربة ثَيكهاتـةى نةتـةوةيي فيـاواز لـة كـوردبن( مـةوة البربَيـت  ببَيتـة )سـةر بـة ثَيكهاتـةى               
نةتةوةيي( يةعنى تةحديد بكرَيت مةو نةتةوةية كَينة لـةو ماددةيـةدا  هـةروةها مـن تةميـدى طةشـة خـان        

 اتيشدا تةميدى كا  حتسينيش دةكةم  سوثاس.دةكةم  لةهةمان ك
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بةهجاد فةرموو.
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 بةِرَيج بةهجاد دةرويش دةرويش:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةز دطةل وان ِرةميةما كة راثرسى نةمَييَن  راثِرسى خؤفَيى  وشةى ثاَل ببَيتة دطةل  زمـانَي خؤيـان دطـةل    
 زمانَى كورديدا  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. فرست فةرموو.
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةميانــة دةكــةم  كــة ِراثرســى نــةمَييَن  لةبةرمــةوةى لــة دةســتووريش هــةر حــةدَيكى   منــيش ثاَلثشــتى مــةو ِر
ارةم لـةماددةى ضـوار لـة دةسـتوورى عريادـى دةَلـَي زمـانى توركمـانى و         موكتةسةبة بؤيان  بؤ منوونة لة ضو

سريانى دوو زمانى رةمسني لةو يةكة ميداريانـةى كـة كةسـافةى سـوكاني دانيشـتوانيان تَيدايـة  مانـاى وايـة         
لةوَي ثةيوةستى نةكردية بة ِراثرسى  بؤية ِراثرسي هةَلبطريَيت  مةو حةدة موكتةسةبةى كة خؤيان بةثَيى 

 ستوور هةيانة لةم دانونة ميقرار بكرَيت  سوثاس.دة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو مريي فةرموو.
 بةِرَيج مريي صمد عبدى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ي ديارة هاوِرام لةطةَل ِرايةكةى بةِرَيج طةشة خان و بةِرَيج كا  ايدن  لة هـةر يةكةيـةكى بةِرَيوةبردنـدا ضـرِ    
دانيشتوانةكةى البربَيت  ثَيكهاتةى نةتةوةكان دياري بكرَيت نة  مةو فياواز لة كـورد بوونـة مـةويش هـةر     
 البربَيت  لةبِرى مةوةى ناوى نةتةوةكان بنووسرَيت  من هةر لةطةَل مةوةم مةو ِراثرسيةش البربَيت  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو.خاتوو شكرية فة
 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيي واية فاريجةى يةكةم زيادة  لةم بِرطةيةش ضارةسةرى شتَيك نـةكراوة  مـةويش مةوةيـة هةنـدَيكجار     
مةوةية لة ية  شوَيندا دوو ثَيكهاتةى فياوازى تَيدا هةية  بؤ منوونة توركمان و مةسي ى تَيـدا هةيـة  لـةم    

 َلةتة ثَيي باشة لةم بِرطةية ضارةسةري بؤ بدؤزرَيتةوة  سوثاس.حا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو وحيدة فةرموو.
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 بةِرَيج وحيدة يادو هرمج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ك دى مـةز  مةزيش ثشتطريى طةشة خان و كا  حتسني و مامؤستا بةهجاد و د. فرست دةكةم  بةس ثَيشنيارَي
بَيذم لة ماددةى سَي مةطةر تو بةرى خؤدةى يَي حةل كرى  بةس تشتةكى زَيدة لة يةكةى بةِرَيوةبةرايةتى  
ضونكة مةمة يةكة نينة بةِرَيوةبةرياتيية بةتايبةت بة ثَيكهاتةى سريانى يان توركمانى  يـةعنى موتةشـابه   

 ةمج بيَب.هةية  مةطةر ببَيتة مَيك ذى مةز بَيذم تةمامة  مةطةر د
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  مةردان فةرموو.
 :مصطفى بةِرَيج مةردان خدر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش تةميدى مةو ِرةمية دةكةم  كة مةجنامدانى راثرسي كة زيـادة  بـةثَيى ِراثرسـي مـةو مافـةيان هـةبَيت        
 سوثاس.

 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤ

 كا  يرقوب فةرموو.
 

 بةِرَيج يرقوب طورطيس يادو:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ مَيمة باشة نةتةوةيي بَيتة دياركرن مةوة ية   دوو: مةز ثشتطريى دكةم لة طةشة خـان و كـا  حتسـني و    
 كا  ايدن و كا  بةهجاد و د. فرست و خوشكة مريي و وحيدة خان و كا  مردان  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. سروود فةرموو.
 بةِرَيج د. سروود سليي متى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةمان دسةى دوَينَيي هةية  كة دةَلَيت ضِرى دانيشتووانةكةى سةر بة ثَيكهاتةية    مةو شـتة لةسـةر مـةوة    
دةبَيت مةعتةَل لـة بؤمـان  دةمانـةوَى مـةو فةدةرةيـة       لةهيض شوَينَيك تةتبيق نابَي  مةوة سبةى  دووسبةى

 البربَيت و ثشتطريى لةدسةكانى كا  يرقوب و كا  بةهجاد و كا  حتسني و طةشة خان دةكةم.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عمر نودتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.
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 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثة

اللغما النمركمانيما واللغما السمريانيا لغنمان رمسينمَان اخريمان يف المحمدات         بةثَيى دةستوورى عريادى دةلَيت )
(  بةِرةمى من مةوة دابنـدرَيت مـيرت هـيض كَيشـةيةكى دانونيمـان بـؤ       االداريا النى يشكلمن فيها كثافا سكانيا

 دروست نابَي  تةرفومة بكرَي بة كوردى.
 حم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

 ضِرى دانيشتووان مةبةستى كةسافةى سوكانيةكةية.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 لةمةشدا نودسانَيكى تَيداية  دةبوواية بةزؤرى ضِرى. اكثريا سكانيا(خؤى )
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .كا  يروانت فةرموو
 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤسى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِراست بَيـذَينت كـا  عمـر  بـةس لـوَيرَي مةرمـةني تَيدانييـة  بـةس نظيسـية لوغـةى توركمـانى و سـريانى و             
 مةرمةنى.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دمد فةرموو.
 بةِرَيج دمد سردالدين انور:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج س

لةبؤ مةو مونادةششةتانة ثشتطريى ِراى بةِرَيج كا  عمر دةكةم  لة دةستور هاتووة باسى ِراثرسيش ناكرَينت  
( ضارةسةر كرايـة  ثـةورةردةى توركمـانى تـةنها     25بةاَلم لة خاَلى ثةروةردة لَيرة طوترا كة مةوة لة ماددةى )

توركمانى بَينت  بؤ منوونة لة هةولَير زمانى فةرمى توركمـانى  لةو وةحدة ميداريانة نيية كة زمانى فةرمى 
نيية  بةاَلم ثةروةردةى توركمانى و رؤشنبريى هةية  بؤية ثَيويستة لةطةَل مةو فةدةرةية مةوة بنووسرَينت  
تاوةكو لـة ياسـا بـَي  ثَيكهاتـة نةتةوةييـةكان بـةزمانى خؤيـان مـافى ثـةروةردةو خوَينـدنيان هةيـة  يـةعنى             

نيية زمانى فـةرمى بـَي  يـان كةسـافةى سـوكانى بـَي  بـؤ منوونـة لـة ك ـرى  لـة سـلَيمانيش توركمـان               شةرت
 كةسافةى سوكانى نيية  بةاَلم مةكتةبيان هةية  دةطؤِرَى مةم ياساية دذى يةكرت نةبن  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
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 بةِرَيج منى نبى نادر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا ثشتطريى خاتوو طةشة خان دةكةم  كا  حتسـني و كـا  ايـدن و كـا  بـةهجاد و د. فرسـت و وحيـدة        
خان و كا  مةردان و كا  دمد و كا  عمر عينايةت دةكةم  بةاَلم سةبارةت بة ِراثرسييةكى خؤفَيى مةوة 

اتــةكان بةشــَيكى تايبــةتييان بــؤ دانــدراوة  مــةوة تــةنها   البــدرَينت  لــة هــةمان كاتــدا ِراســتة لــة زمــانى ثَيكه  
ثَيكهاتةكانة  بةاَلم ماماذةى ثَي نةكراوة ض لـة ثرؤسـةى خوَينـدن  ض لـة ماخاوتنـدا  بؤيـة ثَيشـنيارَيكى كـا          
حتسني ثَيشـنيار دةكـةم مةمـة كَيشـةكة ضارةسـةر دةكـات  لـة ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان داوا دةكـةم  لـة كـا              

 شنيارة داوا بكةن  كة بتوانن بةطوَيرةى ياسا دايرِبَيذين  سوثاس.حتسني مةو ثَي
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ودى ثَيكهاتـةكامنان كـردووة    ( زةمانـةتى حقـ  25مَيمة لة مونادةشـةى هـةمو بِرطةيةكـدا ومتـان لـة مـاددةى )      
لةبةرمةوة من لةطةَل دَيِري يةكةمدام تافياواز لة كورد بن  لـةدواى مـةوة بَلـَيني زمـانى ثَيكهاتةكـة دةبَيتـة       
زمانى فةرمى بـؤ هـةموو حوكمـةكانى مـةو ياسـاية  لـة هـةموو شـتةكانى كـة فيامـان كردووةتـةوة هـةموو             

 مةوانة بطرَيتةوة.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صا

 وةاَلمى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ِراى مةندامانى ثةرلةمان  فةرموو د. ظااَل.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديــارة زؤرى ثَيشــنيارةكان بــةفَين  بــةاَلم مــةوةى كــة ثةيوةنــدى هــةبوو بــة ضــِرى دانيشــتووان مــةوة ضــِر)  
وسـتةلةحَيكة  كةسـافةى سـوكانيةكة  بؤيـة ضــِرى دانيشـتووان دةبـَي مبَينَيتـةوة كـة سـةر بــة          دانيشـتووان م 

ثَيكهاتةيةكى نةتةوةيي فياوازبن لة كورد  باس لة خوَيندن و ماخاوتن و بةِرَيةوبردن كرا  لَيرانة مَيمة كـة  
موو مــةو كاروبارانــة وتومانــة بــة زمــانى فــةرمى كاروبــارى نــاوخؤيي لَيــرة بــة موتَلــةدى هــاتووة  واتــة هــة  

دةطرَيتةوة  بةاَلم مةطةر زياديش بكرَين تةحديدى مةو كارانة بكرَيت كة بة زمانى خؤيان بـنب بـة فـةرمى     
مةوةشــيان دةتــوانني ثَيشــنيارى بــةِرَيج كــا  ابــوبكر هةَلــةدنى وةربطــرين  داواكــرا كــارطَيِرى لــةفَيطاى            

ردنةوةيةمانـدا  مـةكادميياى كـوردى بـةِرَيوةبردن لـةفَيطاى      بةِرَيوةبردن بةكاربهَينَيت  دوَينـَيش مـةو ِروونك  
كــارطَيِرى بةكاردةهَينــدرَيت و ثَيــى وايــة بــةفَي تــرة بؤبــةكارهَينان  مةطــةر ماوةمــان بــدةنَى مــةو ماددةيــة  
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دابِرَيذينــةوة  هــةَلطرتنى ِراثرســيش ضــةند مةنــدام ثةرلــةمانَيك ثَيشــنيارى كــرد  مةطــةر بيخةيــة دةنطــدان  
 بؤ هةَلطرتنى.بةِرَيجتان 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس لةطةَلييـةتى  كـَي لةطـةَلى نييـة؟      65باشة كَي لةطةَل مةوةية ِراثرسي لةوَى البربَيـت  لـةو ماددةيـة؟ )   
كةس نيية لةطةَلى نةبَي كةواتة ثةسةند كرا  مَيستا فةرموون مةو ماددةيـة دابِرَيذنـةوة بؤمـةوةى بيخةينـة     

 ةنطةوة.د
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةشي هةشتةم

 زمانى ثَيكهاتة نةتةوةييةكان
 (:22ماددةي )

لة هةر يةكةيةكى بةِرَيوةبردندا  كة ضِرى دانيشتووانةكةى سةر بة ثَيكهاتة نةتةوةييةكاني ديكة بن زمانى 
 ي فةرمي بؤ خوَيندن  ماخاوتن  كاروباري كارطَيِري و ناوخؤييان.خؤيان لة ثاَل زمانى كورديدا دةبَيتة زمان
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس  2( كةس لةطةَلييةتى  كَي لةطـةَلى نييـة؟ )  55كَي لةطةَل ماددةكةية بةوشَيوةيةى كة خوَيندرايةوة؟ )
 لةطةَلى نيية  كةواتة ثةسةند كرا  فةرموو ماددةكةى تر.

 
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:23ماددةي )

دةبَيت دامةزراوةكاني مةم فؤرة ثَيكهاتانة لة ثةيوةندييةكانيان لةطـةَل دامودةزطاكـاني حكومـةتي هـةرَيمي     
 كوردستاندا  زماني كوردي بةكار بَينن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةيـة لةسـةر مـةو ماددةيـة؟ كـةس نييـة دسـةى هـةبَي لةسـةر مـةو ماددةيـة  كةواتـة دةخيةينـة              كَي دسـةى  
( كةس لةطةَلييةتى  كَي لةطـةَلى نييـة؟ كـةس نييـة لةطـةَلى نـةبَي        54دةنطةوة  كَي لةطةَل مةو ماددةيةية؟ )

 كةواتة ثةسةند كرا  فةرموو.
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 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث

 بةشى نؤيةم

 سجاكان
 (:24ماددةي )

 مةوةى سةرثَيضى حوكمةكانى مةم ياساية بكات  بةر مةم سجايانةى خوارةوة دةكةوَيت:
 يةكةم: سجاكانى بةرزةفتةكردني بةسةردا فَى بةفَى دةكرَيت مةطةر هاتو فةرمانبةر بوو.

( ِرؤذدا سةرثَيضــيةكة 15وة كــة لــة مــاوةى )دووةم: مةطــةر سةرثَيضــيكار فةرمانبــةر نــةبَيت ماطــادار دةكرَيتــة
ِراست بكاتةوة  مةطةر لةسةر سةرثَيضييةكةى بةردةوام بوو  بؤ هةر ِرؤذَيك بة غةرامةية  سجا دةدرَيت كة 

 ( هةزار دينار زياتر نةبَيت.100( هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة )50لة )
هةيــة لــة كــاتي سةرثَيضــيكردني حوكمــةكاني مــةم  ســَي يــةم: هــةموو زةرةرمةنــدَيك مــايف فواَلنــدني داواي  

 ياساية.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةى هةية لةسةر مةو ماددةية؟ فةرموو كا  عمر.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( رؤذدا 15ة  كــــة لــــةماوةى )بِرطــــةى دووةم مةطــــةر سةرثَيضــــيكار فةرمانبــــةر نــــةبَي ماطــــادار دةكرَيـــــةو
ــك بــة غةرامــة        ــؤ هــةر ِرؤذَي ــةردةوام بــوو ب ــة سةرثَيضــيةكةى ب سةرثَيضــييةكةى ِراســت بكاتــةوة  مةطــةر ل

( هةزار دينار كةمرت نةبَي لة ِرؤذى ماطادار كردنةوة  يةعنى نازانني لة كةيةوة ةسـت  50سجادةدرَيت  كة لة )
ستثَيكردنى غةرامةكة دياري بكرَيت  وشـةى غةرامـةش مةطـةر    ثَي دةكات مةو غةرامةية  ثَيويستة ِرؤذى دة

 بكرَيتة كوردى باشرتة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر ضاكة  سوثاس  خاتوو مةدينة  فةرموو.

 بةِرَيج مدينة أيوب أمحد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نيار دكةم ظَي شَيوةي بيت )مةطـةر فةرمانبـةر نـةبيت    ل مادةيَي دووةم سَي فارا سةرثَيضي هاتية كرن  ثَيش
( 50( ِرؤذدا مةطـةر بـةردةوام بـوو  وة هـةر ِرؤذة  غةرامـة سـجا بـدرَيت لـة )        15بَيتة ماطادار كرن لة ماوةي )

( هةزار دينار زَيدة تر نةبيت  ضونكة دـانوني عقوبـات تَيـدا ذي داميمـةن حـد      100هةزار كةمرت نةبيت  لة )
 تَيدا دَيتة تةحديد كرن  سوثاس.  ألدنىاو حد  األقصى
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  دمد سردالدين  فةرموو.

 بةِرَيج دمد سردالدين أنور:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ر سةرثَيضـي كـرد  لـة    ( هةزار دينـار  نـازانني مةبةسـيت ضـيية لـةوة؟ بـؤ منوونـة يـةكجا        50بؤ هةر ِرؤذَيك )
( هـةزار  مةسـةلةن شـتةكة    50( هةزار سجا دةدات  نووسـراوة بـؤ هـةر ِرؤذَيـك )    50نووسراوَيك هةَلةي كرد  )
 بةردةوامي نيية  سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ديــدارةكان لةســةر ِراي زؤر ســوثاس  ِروونكردنــةوةي مَيــوة بــةِرَيجان مةنــداماني ثةرلــةمان لــة ليذنــة ثةيوةن 
 مةنداماني ثةرلةمان  فةرموون.

 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةوةي كة ثةيوةندي بة حةدي مةدنا و حةدي مةعالي غةرامةكة هةبوو ثَيي وةردةطرين بةو ثَيشنيارة  لـة  
( هـةزار دينارمـان دانـاوة  مةطـةر     50ِرؤذَيـك )  كاتي صياغة كردنةوة دايدةِرَيذينةوة  بةآلم لَيرة كـة بـؤ هـةر   

هاتو بةردةوامي هةبوو سةرثَيضي كردنةكة  مةطةر هاتو بةردةوامي هةبوو  واتا لة ِرؤذي ماطادار كردنـةوةي  
مةطةر سةرثَيضييةكةي هةَلطرت مةوا تةنها بةو مةبلةغة غةرامة دةكرَي  بةآلم مةطةر بةردةوام بوو رةغمي 

 بؤ هةر ِرؤذَيك مةو مةبلةغة غةرامة دةكرَيت.ماطادار كردنةوةي  
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس  فةرموون صـياغةي بكةنـةوة  دايرِبَيذنـةوة بـؤ مـةوةي بيخةينـة دةنطـةوة  بـةآلم ثَيموابَيـت لةطـةَل           
( ِرؤذةكـة  15 بكاتـةوة  لـة دواي )  ( ِرؤذ مؤَلـةتي دةدرَيـيَت ِراسـيت   15ماطادار كردنةوةي لَيرة سجا نادرَي  بةَلكو )

 ( هةزار دينار سجا دةدرَي  بةَلَي فةرموو بةِرَيج د. ظاآل.50مةو كات بؤ هةر ِرؤذَيك )
 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 24ماددةي )
 ت:مةوةي سةرثَيضي حوكمةكاني مةم ياساية بكات بةر مةم سجايانةي خوارةوة دةكةوَي

 يةكةم: سجاكاني بةرزةفتة كردني بةسةر دا فَيبةفَي دةكرَي مةطةر هاتو فةرمانبةر بوو.
( ِرؤذدا سةرثَيضـييةكة  15دووةم: مةطةر سةرثَيضيكار فةرمانبـةر نـةبَيت ماطـادار دةكرَيتـةوة كـة لـة مـاوةي )       
رامةية  سجا دةدرَيت كـة  ِراست بكاتةوة  مةطةر لةسةر سةرثَيضييةكةي بةردةوام بوو بؤ هةر ِرؤذَيك بة غة

 ( هةزار دينار زياتر نةبَيت.100( هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة )50لة )
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  عمر تَيبينيت هةبوو  فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة نــاو دةوســَي  غةرامةكــة هــةر هــةبَي بنووســن لةبــةردةمي تاوانــة واتــا لــة بــري غةرامةكــة بَلــَين تاوانــة  لــ
 غةرامة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي  د. بةهار  فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار دمود فةتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤيـة غةرامةكـة باشـرتة  مـةفهومرتة      كةليمةي تاوان تةنها موخالةفة ناطرَيتةوة كة عقوبةكـةي غةرامةيـة    
 ِراستة عةرةبيية  بةآلم كةليمةيةكي كوردميان نيية لة بةرامبةري دا.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 د. شَيركؤ حةمة أمني  فةرموو.

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نـةي ثَيوةيـة  يـةعين كةسـَيك تـاوانَيكي كـردووة لـة بةرامبـةر مـةوة شـتَيك           ناَلَيني تـاوان  تاوانـة  مـةو بجويَ   
وةردةطـرَي  مببــوورن مــةم وشــةية بــةكار دَيــني  وةكــو ضـؤن دةَلَيــي ســةرانة  يــةعين لةســةر هــةمان وةزنــة    

 مببوورن كة مةم وشةيةم بةكار هَيناوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نيجامي؟ فةرموو. كا  مةردان نودتةي
 

 مصطفى:بةِرَيج مةردان خدر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 لة فياتي وشةي )غةرامة( وشةي )ثَي بذاردن( بةكار دةهَينرَيت مَيستا لةالي خؤمان.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وردميـان بـؤ دؤزرايـةوة مـةوة تَيـي      مةوة تةعويجة )ثَي بذاردن(  با )غةرامة( بَيت  دوايي مةطةر وشـةيةكي ك 
دةكةين لة صياغةوة مـةوة موشـكيلةيةكي مـةوتؤ نييـة  ماددةكـة بـةو شـَيوةي كـة خوَيندرايـةوة دةخيةينـة           

 دةنطةوة  كَي لةطةَليةتي؟.
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 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةية لة كـاتي سةرثَيضـيكردني حوكمـةكاني مـةم      بِرطةي سَييةم: هةموو زةرةمةندَيك مايف فوآلندني داواي
 ياساية. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
كةس لةطةَليةتي  كَي لةطةَلي نيية؟ كةس نييـة لةطـةَلي نـةبَي  كةواتـة      65كَي لةطةَليةتي؟ لةطةَل ماددةكة؟ 

 ثةسةند كرا  فةرموون ماددةكةي تر.
 

 ي:بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي دةيةم
 (25ماددةي )

 مةركي بةدواداضووني فَيبةفَي كردني مةم ياساية لة مةستؤي مةكادميياي كوردي ية.
لةسةر مةم ماددةية ثَيشنيار زؤرة  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  بةآلم ثَيشنياري مةندامان وةرطريا  دوافـاريش  

 بؤ داِرشتنةوةي. داواي كات لة بةِرَيجت دةكةين
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي  كَي دسةي هةية لةسةر مةم ماددةية با دةست بةرز بكاتـةوة بـؤ مـةوةي نـاوي بنووسـرَي  بـةِرَيج كـا         
 صاحل فقَي  فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فقَي: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي مةكادميياي كوردي بَي  لة ثاَل مـةوة اليةنـة ثةيوةنديـدارةكانيش بـة     مةم مةركة بة تةنها ناكرَي لة مةستؤ
طشيت بطرَيتةوة  نـاوي هـيض اليـةنَيك نـةهَينرَي  لةبـةر مـةوةي هـةر بةشـَيكي ثةيوةنـدي بـة وةزارةتَيـك و            

 اليةنَيكةوة هةية.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 و.بةَلَي سوثاس  كا  ظةمان فيصل   فةرمو

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

سةبارةت بةو فةدةرةية هيضي لةسةر نيية  بةآلم مةوةي مـن ثَيشـنيار دةكـةم تـةنيا فَيطـةي لـة مـةحكامي        
 خيتامي دةبَيت  مةطةر بكرَيت  ثَيشنيارةكانيش دةخةمة ِروو:



 299 

( هاتووة كة مومتةمـةرات بـةو زمانـة    4دةي )يةكةم: مةوةية كة هةر لة دةستووري هةميشةيي عرياديش ماد
 فةرمييانانة بن  كة طرَيداني كؤِر و كؤبوونةوة  مةوة شتَيكي زؤر طرنطة.

دووةم: هانداني كـؤِر و كؤبوونـةوة بـؤ ثَيشخسـتين زمـاني كـوردي لـة ثـاَل مـةوة ديـاري و خـةآلت ثَيشـكةش             
نـي زمـاني كـوردي  مـةوةي زؤر طرنطـة      بكرَين بةو كةسانةي كة دةست ثَيشخةري دةكـةن لةسـةر نةشـر كرد   

بةالمةوة دامةزراندني دةستةيةكي تةرفةمةية بؤ زماني كوردي  ضونكة مَيستا لة بازاِري كوردستان دا هةر 
كةسَيك بؤ خؤي تةرفومة دةكاتن  مةوة شتَيكي فوان نيية  خجمةت بة زماني كـوردي ناكـات  لةبـةر مـةوة     

 مة دامبةزرَينن  زؤر سوثاس.من ثَيشنيار دةكةم دةستةية  بؤ تةرفو
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة أمني  فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة أمني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيجان مةنداماني ثةرلةمان.

اساية لـة مةسـتؤي مـةكادميياي كـوردي يـة  مـةوة       لة ِراسيت دا مةركي بةدواداضوون و فَيبةفَي كردني مةم ي
كوردييةكة ثَيويستة بةسةر يةكةوة بنووسرَي  مةوة لة ِرووي ِرَينووسةوة  بةآلم لة ِرووةكةي ترييةوة مةمة 

عـرياق   –( ياسـاي هـةمواركردني يةكـةمي ياسـاي كـؤِري زانيـاري كوردسـتان        2007(ي سـاَلي ) 39ياساي ذمارة )
(وة نـاونراوة مـةكادميياي كـوردي  لَيـرةدا هةشـت مـةركي بـؤ        2007( كة لة بةرواري )1997(ي ساَلي )12ذمارة )

مــةكادميياي كــوردي دةستنيشــان كــردووة  مــةكادميياي كــورديش بــة ثَيــي مــةم ياســاية دةلكَينرَيــت بــة            
سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيرانـةوة  دسـةكةي مـن لةسـةر مةوةيـة كـة هـةموو مةوانةشـي كـة بـةِرَيج كـا             

ن باسي كرد لة ناو مةو مةركانةدا هةية  هةر بؤ منوونة ثاراستين ِرةسـةنايةتي زمـاني كـوردي و طةشـة     ظةما
ثَيكردن و ثةرةثَيداني  كاركردن لة ثَيناو طةيشنت بة زمانَيكي كوردي فةرمي يةكطرتوو بة سوود وةرطـرتن  

زمانـةواني  ببـوورن مةطـةر بـة      لة وشة و زاراوةي هـةموو شـَيوةكان  طرنطيـدان بـة لَيكؤَلينـةوةي زانسـيت و      
خَيرايي مةوة بَلَيي  طرنطيدان بة وةرطَيران لة زماني كوردييةوة بؤ زمـانَيكي تـر و بـة ثَيضـةوانةوة  دسـةي      
مةساسي مةوةية مةطةر مةكادَيمياي كوردي نةيتواني وةكو ضؤن بةِراسيت نةيتوانيوة مةم مةركانة فَيبـةفَي  

ةفَي بكـات  ثَيويسـتة بـة بـِرواي مـن لَيـرةدا ماوةيـة  ديـاري بكـرَي           بكات  نةيشـتواني مـةم مةركـةش فَيبـ    
ماوةية  دياري بكرَي كة لة دواي مةوة ضؤن مامةَلةي لةطةَلدا بكرَي  ياخود مَيستاكة مايا من مةم ثرسيارةم 

ةين؟ يـان  بؤ بةِرَيجان لة ليذنةي ياسايي ية  مايا مةكادميياي كوردي كَي ضاودَيري بكات؟ مَيمة ضاودَيري دةك
مةجنومــةني وةزيــران؟ ضــؤنة؟ بــؤ مــةوةي بةِراســيت هــةم مــن بــؤ خــؤم طرنطــة بةالمــةوة زؤر مــةم هةشــت    
ماماجنــةي كــة بــؤي ديــاري كــراوة  هــةم مــةم ياســايةش كــة دةخرَيتــة مةســتؤي و فَيبــةفَيي بكــات  مةطــةر   

اني ضـيية؟ ضـيية كـة مـةو     نةيتواني فَيبةفَيي بكات بانطي بكـةين لَيـرة  بؤمـان ِروون بكاتـةوة  ِرَيطرييـةك     
 ناتوانَي ياساكة فَيبةفَي بكات  سوثاس.
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  عباس غجالي  فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ش زياد بكرَي  بةآلم لة خاَلَيكي ثَيشرتيش طومت لة ماددةي مةوةندةدا لة ثاَل مةكادمييا اليةني ثةيوةنديداري
من شتَيك هةست دةكةم كةمة لَيرة  مةسةلةي ِرَينووسة  مَيمة مةم زمانة بة ض شـَيوةية  بنووسـينةوة  بـة    
ياسا دياري نةكراوة  مَيمةي كورد لة باشوور و ِرؤذهةآلت بة حروويف عةرةبي دةنووسني  بةآلم لة بـاكوور و  

يف التيين دةنووسن  حروويف التينيش بؤ تَيكةَل كردن لةطةَل خـةَلكاني دةرةوة  بـة تايبـةتي    ِرؤذماوا بة حرو
مةوانةي حـروويف التـيين  مينطليـجي و مةوانـة بـةكار دَيـنن  زؤر مةساسـة ثـَيي باشـة  ضـونكة هـيض فَيطـاي             

 عةرةبي و التيين.نةماوة  فةدةرةيةكي تر زياد بكرَي  ِرَينووسي زماني كوردي بة هةردوو شَيوة بَيت  
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  ساالر دمود  فةرموو.
 بةِرَيج ساالر دمود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بَيطومان مةم بِرطةية كـة كـاري بةدواداضـووني فَيبـةفَي كردنـي مـةم ياسـايةية  دةتـوامن بَلـَيي بةشـَيك لـة            
ــةفَي         ِروحــ ــتان فَيب ــة كوردس ــك ل ــا و بِريارَي ــةر ياس ــي ه ــة دةركردن ــةت ل ــَييَن  حيكم ــك دةه ــاكة ثَي ي ياس

كردنييةتي  لة هةموو فَيطايةكيش  عوددةي طةورة لة كوردستان دا مةوةية  ياساكان وةكو خـؤي فَيبـةفَي   
وةكـو خـؤي لـة مـةو      ناكرَين  هةندَي فار مـةركَيك دةسـثَيردرَي بـة فيهـةتَيك  مَيمـة نـاتوانني مؤفـةق بـني        

فيهاتــةي كــة دةستنيشــان دةكــرَي  تةصــةوري شةخصــي خــؤم دةستنيشــان كردنــي مــةكادميياي كــوردي بــؤ   
بةدواداضووني فَيبةفَي كردني دتةواي مةم ياسا طرنطة لة فَيطةي خـؤي دا نـةبووة لـة مةسـاس دا  بؤيـة      

ت بؤ كاري مةكادميياي خؤي كة بةشَيك من واي دةبيني دةبَي مةو ثرسيارة بكةين  مايا كَي بةدواداضوون بكا
لة مةهامي مةم ياسايةي لة ياساكةي خـؤي دا ثـَي سـثَيردراوة؟ مـةوة يـة   دوو/ ِرام وايـة دةبـَي فيهـةتَيك         
بةدواداضوون بؤ فَيبةفَي كردني مةم ياساية بكات كة دـودرةتي بِريـاردان و دـودرةتي ميجرامـاتي ثَيويسـيت      

وةزيرانة  يان بة ديقةترت بَلـَيي لـة نـاو مةجنومـةني وةزيـران لـة دةزطـاي         هةبَي  كة مةويش يان مةجنومةني
فَيبةفَي كردن وةزارةتي ِرؤشنبريي ية  بؤية من ثَيشنيار دةكـةم لـة فيـاتي مـةكادميياي كـوردي وةزارةتـي       
ن ِرؤشنبريي بة كار بهَيندرَي  خؤ دةبوو بؤ مونادةشة كردني مـةم ثـرؤذة ياسـاية دةسـةآلتي فَيبـةفَي كـرد      

يــان وةزيــري ِرؤشــنبريي يــان وةزيــري ثــةروةردة و خوَينــدني بــاآل و مــةو فيهاتــةي مــةعنني لــة نــاو مــةم     
ط توطؤية حجووريان هةبواية  من ثرسيارَيك لة لَيذنةي مةعين دةكةم  مايا بؤ ط توطـؤكردني ِراثؤرتةكـة و   

ــةو وة     ــة دةســةآلتةكاني فَيبــةفَي كــردن ل زارةتانــةي كــة مــةعنني  نووســينةوةي ِراثؤرتةكــة هــيض يــةكَي ل
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مةشوةرةتان ثَي كردوون؟ يان لةطةَلتان حجووريان هـةبووة؟ يـان هـةر ميرتيمـاد كراوةتـة سـةر مـةكادميياي        
 كوردي؟ سوثاستان دةكةم؟ 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  علي هالؤ  فةرموو.

 بةِرَيج علي علي هالؤ:
 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سةر

مةز ثشتةظانيا طوتنَين كا  عباس غجالي دكةم  ب ديتنا من طةلة  باشرتة دظيا سـايدا مـةظيش ديـاري كـرن     
 كو ب كارهينانا ثيتَين التيين طةلة  باشة  ذ بةر سَي هؤكارا:

ي و زانسـيت  مَيك: كوردَين باكوور و ِرؤذماظا ثيتَين التيين ب كـار دَيـنن  مةظـة دبَيـت مـةو بةرهـةمَين مـةدةب       
نظَيسييَن كو لة باشوور دةردكةظن  بساناييا خبوينن و ميستي ادة ذ ببيـنن  ضـةند سـةد هـةزار كـوردن كـو ذ       
دةرةوةي كوردستانَين كو وآلتي مةوروثي دذين زارؤكي وان حةمي سانايي فَيـري حـةرفيت التـيين دبـن  دَي     

زمان حةرفَيت التـيين تةكنـةلؤذي و زانسـتا     فَيري زماني كوردي و خوَيندن و نووسينا كوردي بن  هةروةسا
ظي سةردةميدا لة حةمي فيهان ب كار دَيت  مةمةش ماسانكاريية كو ِرَيخؤشكةرة   كو بة سانايي تر دطـةل  

 ثَيشكةفتنَين تةكنةلؤذي و زانسيت بضني و سووديش لَي ببينني  طةلة  سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس  بةِرَيج كا  مومَيد حةمة علي  فةرموو.زؤر سو
 بةِرَيج مومَيد حةمة علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من سةرجنةكةم مةوةية مةركي بةدواداضووني فَيبةفَي كردني مةم ياساية لة مةسـتؤي مـةكادميياي كـوردي    
ــةوة هةلَ      ــةِراي مــن م ــة  ب ــة مةركــةكاني ثةرلةمانداي ــةوة ل ــةركي بةدواداضــوون م ــة  م ــة ِرووي  ي ــة هــةر ل ةي

ياساييشةوة  بةدواداضووني فَيبةفَي كردن  مَيمة مةركةكةي خؤمان بةخشـيوة بـة مـةكادميياي كـوردي  لـة      
ِراسيت دا ثةرلةمان مةركي بةدواداضووني فَيبـةفي كردنـي ياسـاكاني خـؤي هةيـة  مـةوة مـةركي ثةرلـةمان         

اية  يان ماسايي تر وايـة كـة فَيبـةفَي كردنـي     خؤيةتي نة  مةو مةركة ببةخشَي بة مةكادميياية   ِراسرت و
ياساكة بة دةزطايةكي تر  وةكو ضؤن منوونةية  دَينمةوة  ياساي بة دةستهَيناني زانيارميـان هةيـة كـة تـاكو     
مَيستا فَيبةفَي نةكراوة  لة ياساكة دةستةي مافةكاني مرؤظ بةرثرسيارَييت مةوةي خراوةتـة مةسـتؤ  ديـارة    

مةجنومةني وةزيران ياساكة فَيبةفَي بكةن  ِرَينمايي بؤ دةربكةن  بؤية هـةر خـودي    بة هةماهةنطي لةطةَل
مةو وشةية بةِراي من هةَلةية لةوَيدا بةكار هاتووة  دةكرَي فَيبةفَي كردني ياساكة لة مةستؤي مـةكادميياي  

نبريي يـة يـان هـةر    كوردي و اليةني ثةيوةنديدار لة دةسةآلتي فَيبةفَي كردن بَي  فا مةوة وةزارةتـي ِرؤشـ  
 اليةنَيكي ترة  سوثاس.
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج د. فرست صؤيف  فةرموو.

 بةِرَيج د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة هاتةوة بـؤ مـةوةي   لة دانيشتين يةكةميش ثَيشنيارَيكي بةو شَيوةمان كرد  بةآلم مَيستا باش بوو دةرفةتةك
باشرت ِرووني بكةينةوة  بةِرَيج د. نوري تاَلةباني كة مامادة بوو لَيرة طوتي مةطةر يارمةتي داراييمـان بـدرَي    
مَيمة دةتوانني مةم ياساية فَيبةفَي بكةين  مةطةر يارمةتي داراييان نةدرا كةواتة ناتوانن فَيبةفَيي بكةن  

ثةيوةسـتة بـةوةي كـة ديترـةي دوكـانَيكي تيجـاري  عةالمـةتَيكي تيجـاري          هةندَيك شيت تَيداية مةم ياساية 
مةوة وةزارةتي شارةواني دةتوانَي تةحديدي بكات  بؤ منوونة هةندَيكي تَيداية ثةيوةستة بة مرور  مـرور و  
وةزارةتـي نـاوخؤ دةتـوانَي فَيبـةفَيي بكـات  هةنــدَيكي وةزارةتـي ِرؤشـنبريي يـة  يـةعين مـةركي فَيبــةفَي           

دني مةم ياساية دةكةوَيتة مةستؤي زياتر لةاليةنَيك  يةعين مـةكادميياي كـوردي فوزمَيكـة لـة فَيبـةفَي      كر
كردني مةو ياساية  بؤية ثَيشنيار دةكةم بؤ مةوةي مةو ياساية ياسايةكي طرنطة بة مردووي لة دايـك نـةبَي    

باشيان هةية لةوةي  مةجنومةنَيكيان هاوشَيوةي ياساي زمانة فةرمييةكاني عرياق كة من ثَيي واية نةصَيكي 
هةية  ديسان تةمكيد دةكةمةوة مَيمةش مةجنومةمنان هةبَي  هةر بؤ ماطاداري بةِرَيجتان مـن سـةيري ياسـاي    
زمــاني ضــةند وآلتَيكيشــي كــرد  يــةعين تــةحويلي ضــةند اليــةنَيكي كــردووة  بؤيــة مــن ثَيشــنيارةكةم بــةم    

( بـةم شـَيوةية بنووسـرَيتةوة  مـةركي فَيبـةفَي كردنـي       28دةي )شَيوةيةي خوارةوةية  يةعين لةفياتي مـاد 
 مةم ياساية دةكةوَيتة مةستؤي مةجنومةني باآلي زمانة فةرمييةكان  كة ثَيك دَيت لةم اليةنانةي خوارةوة:

 نوَينةري مةجنومةني وةزيران. -1

 نوَينةري وةزارةتي ناوخؤ. -2

 نوَينةري وةزارةتي ِرؤشنبريي. -3

 رةواني.نوَينةري وةزارةتي شا -4

 مةكادميياي كوردي. -5

 سَي زمانناس و شارةزا لة هةر ية  لة ثَيكهاتةكاني توركمان و سريان و مةرمةن. -6

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  مةردان خدر  فةرموو.
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 :مصطفىبةِرَيج مةردان خدر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بينــيي هــةبوو  مــةركي بةدواداضــووني ياســاكة مــةركي ثةرلةمانــة  دووةمــيش ثشــتطريي    منــيش هــةمان تَي

ثَيشنياري د. فرست دةكةم  كـة مةجنومـةنَيك ثَيـك بهَينرَيـت لـةو اليةنانـةي كـة باسـي كـرد  بـؤ فَيبـةفَي            
 كردني مةم ياساية  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ت جميد  فةرموو.زؤر سوثاس  خاتوو حيا

 بةِرَيج حيات جميد دادر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي بةِرَيج د. فرست صـؤيف دةكـةم  مـةو بةدواداضـوونةش البـربَي  ثشـتطريي لـة كـا          
 مومَيد حةمة علي و كا  مةردان خدر دةكةم.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِرَيج د. شوان  فةرموو.زؤر سوثاس  بة
 

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

وةَلال مةوةي من نودتةيةكي نيجاميية  مةوةي سةير دةكةم مةو ثرؤذة ياساية لة سةرةتاوة تا دةطاتـة مَيسـتا   
دي  بــةآلم زمــاني ثرؤتؤكــؤلي نووســني بؤشــاييةكي طــةورةي تَيدايــة  كــة نــةمانتواينوة  دةَلــَيني زمــاني كــور

بةياني لة ثةرلةماني كوردستان  لة حكومةتي هةرَيي نامةيـة  ماراسـتةي ميتي ـادي مـةوروثي دةكـةن  بـة       
كرماجني سةروو دةنووسرَيت يان خواروو؟ خاَلَيكي تر  مةسةلةي مةو لةهجانة  كرماجني سةرووة  خوارووة  

ست بوو لة شـوَينَيك دا ماماذةيـان ثـَي بكرابـا و ثَيناسـةش كرابانايـة  لـة        زازايي ية  شَيوةزارةكاني ترة  ثَيوي
كوَي دسةيان ثَي دةكرَي؟ خاَلَيكي تـر مةسـةلةي التـيين  مـن ثَيموايـة يـةعين ميسـارة كردنـي بـةكارهَيناني          
 حرويف التيين لة كوردستاني باشوور  وةكو مةوةية كاتي خؤي مةتاتور  يةكةم شـيت كـة هاتـة سـةر كـار لـة      
توركيا حرويف عةرةبي و هةتا توركيشي طؤِري بؤ حرويف التيين  مةوة بةِراسيت دوورخستنةوةية لة لوغةتي 
دورمان  كة لوغةتي دورمان بةِراسيت لوغةتي عةرةبة شؤظَيين و بةدةوييةكان نييـة  يـةعين مـةوة بـؤ مَيمـة      

ــرة بــة   بــاش نييــة  بــؤ خــؤي عةالمــةتي ميســتي هام دةكةوَيتــة ســةر بابةتــةكان  لة    بــةر مــةوة ثَيويســتة لَي
ِراستةوخؤ باس بكرَي  زماني ستاندارد ضيية؟ مَيمة كامة دةكةينة زماني ستاندارد؟ خؤ نـاكرَي مَيمـة دواي   

( ساَل هةر ثينة ثةِرؤي بكةين  هةر خؤي لَي بةدوور بطرَين  نةوَيرين خـؤي لـَي بـدةين  بـة ماشـكرا لـة       22)
  ض شتَيك لة خجمةتي دةزيةي مَيمةداية بـا مـةوة يـةكاليي بكةينـةوة      ثةرلةماني كوردستان با بِريار بدةين
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ناكرَي كةسَيك مةو ثرؤذةية خبوَينَيتةوة لة سةرةتاوة تا دةطاتة كؤتايي  بةآلم نـةزانَي زمـاني نووسـيين مـةم     
 ثرؤذة ياساية ضيية؟ 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 نيجاميت هةية؟ فةرموو.باشة سوثاس  كا  علي نودتةي 

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

غةَلةتَي زؤر دووبارة دةبَيتةوة  مـةم حروفـةي لـة كوردسـتان دا بـةكار دَيـت عـةرةبي نييـة  حـرويف مـارامي           
 كورديية.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 رموو.بةَلَي باشة سوثاس  مامؤستا مةِروان  فة
 بةِرَيج حسني إمساعيل حسني )مةِروان طةآلَلي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلال وةكو ِروونكردنةوية  مةطةر ميجازة هةبَي  كةم دسة دةكةم و ثَيشي خؤش نيية دسة بكةم لـة شـتَيك   

ةي كـورد لةبـةر   دا ميجاب نةكات  زؤر لة خوشك و برايان بؤ مةوةي كة نةبَيتة ِرةد  دةناعةمت وا نييـة مَيمـ  
مةوةي دوا كةوتووين ضونكة بة كوردي دةنووسني  زماني كوردي زمانَيكي ثاآلوتة بَيت  دوور بَي لـة زمـاني   
عةرةبي  دوور بَي لة زماني فارسي  دوور بَي لة مينطليجي  دوور بَي لة هةموو زمانَيكي تر  خـاوةن كلتـوري   

بـةِرَيجة و خوشـكة بةِرَيجانـةم كـة ثَيشـنيار دةكـةن         خؤمان بني  خاوةن نووسيين خؤمان بني  من مـةو بـرا  
مةطةر دةزانن مَيمةي ميللةتي كورد لةبةر مةوةي دواكةوتووين  ضـونكة حةرفـةكامنان كـة دةنووسـني و بـة      
هي عةرةبي دةضن  مةطةر بيانكةينة التيين يان بيكةينة مينطليجي دةطةينة مـةو كؤمةَلطـة و موفتةمةعـة    

وتوون با مَيستا ناوي خواي لَي بينني  بةآلم بةِراسيت ثَيي خؤشة مَيمة ضؤن داكؤكي مةوروثيانةي كة ثَيشكة
لةســـةر مـــةوة دةكـــةين كـــة ميللـــةتي مَيمـــة فَيـــري زمـــاني مينطليـــجي بـــَي زةروورة  فَيـــري زمـــاني وآلتـــة 

ريامنـان  مةوروثييةكان بَي زةروورة  مةوالترة كة ميللـةتَيكي موسـوَلمانني و خـاوةن هةويةيـةكني  بـاب و باث     
موســوَلمانن مَيمــة مــةو زمانــةي كــة زمــاني عةرةبييــة  وةكــو مامؤســتا ميشــارةي ثَيكــرد  نــة  شــؤظَيين يــة   

(  شانازي ثَيوة دةكةين كة فَيري بني  عليه السالمعةرةبةكان  زوباني دورمان و سوننةتي ثَيكةمبةري خوا )
مــاني كــوردي يــة  حــرويف التينــيش بــةآلم مةفجةلييــةت و مةولةوييــةتيش بــة زمــاني خؤمــان دةدةيــن كــة ز 

بةِرَيجان  سةرؤكي ثةرلةمان  تةحةدا دةكـةم لـة كوردسـتاني مَيمـة خوَينـدةوارةكامنان زؤر نـايجانن  دايـك و        
باوكامنان كة خوَيندةوارن سةريان لَي دةرناضَي  با هةر حيسابي منداَلةكامنان نةكـةين  منداَلـةكامنان فَيـري    

با حيسـابي مـةوة بكـةين مـةو خوَيندةوارانـةي  مـةو دايـك و باوكانـةي لةبـةر          زمان و حرويف التيين بكةين  
فــانوس و دةنــديل فَيــري خوَينــدةواري بــوون  فَيريــانكردووين  ذيــان و كــةلتوري مــةوان يف صــ ر نةكــةين   

 دةستتان خؤش بَيت.
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 وو.زؤر سوثاس  خاتوو شكرية إمساعيل  فةرم

 :مصطفىبةِرَيج شكرية إمساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــي كــوردي بــة بؤضــووني مــن دةاللــةت دةكاتــة ســةر كلتــور و ِرةســةنايةتي كــورد       لــة ِراســيت دا مــةلحم و بَي
دووركةوتنةوة لة مةلحم و بَيي كورد دووركةوتنةوةية لة ِرةسةنايةتي و لة كلتوري كورد  بؤيـة بةِراسـيت لـة    

ش دا مةطةر مَيمة ميسارةي حرويف التيين بكةين  ماناي مةوةية لة كلتور و ِرةسـةنايةتي خؤمـان   هةمان كاتي
دوور دةكةوينةوة  مةوة لةالية   لةاليةكي تريشةوة نةوةكةي خؤمان  نـةوةي داهاتوومـان لـة دورمـان و لـة      

و لــة كلتــووري كــورد فــةرموودةكاني ثَيكةمبــةر و لــة ثيتــةكاني كــوردي دوور دةكةينــةوة  لــة ِرةســةنايةتي  
دووريان دةخةينةوة  لةاليةكي تريشةوة وةكو مامؤستا مةِروان ماماذةي ثَي كرد  مةو فيلةي كة ثَيش مَيمة 
خوَيندةوارن تازة زؤر زةمحةتـة فَيـري حـرويف التـيين بـن  بؤيـة بةِراسـيت مَيمـة دةكةوينـة هةَلةيـةكي زؤر           

 وة  زؤر سوثاس.طةورة مةطةر لة مةلحم و بَيي كوردي دوور بكةوينة
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  تةبرةن مَيستا باسي ِرَينووس نييـة  مـةم ماددةيـة بـاس لـة ضـؤنييةتي فَيبـةفَي كردنـي مـةم          
ياســاية دةكــات  بــةآلم ثَيشــنياري مــةوة كــرا كــة مــاددةي تــري بــؤ زيــاد بكــرَي  مــةم ماددةيــة فــارَي هَيشــتا   

ووَيذ  بؤ مةوةي زياد بكرَي تـا دسـةي لةسـةر بكـةين  بـةآلم لةبـةر مـةوةي كـة بـاس كـرا مـةو            نةخراوةتة وت
وتووَيذةشـي لةسـةر كـرا  ط توطؤكـةي مَيمـة لةسـةر مةوةيـة كـة كـَي بةدواداضـوون بـؤ ضـؤنيةتي فَيبـةفَي              

يوةنديـدارةكان  كردني مةم ياساية بكات؟ مايا تةنها مةكادميياي كوردي بَي؟ يان حكومةت بَي؟ يان اليةنـة ثة 
بــَي؟ يــان مــةوةي كــة بــاس كــرا مةجنومــةنَيك دروســت بكــرَي  ِراي ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان ســةبارةت بــةو    

 تَيبنييانةي كة لةاليةن مةنداماني ثةرلةمانةوة خرانة ِروو  فةرموو د. ظاآل.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة ِروو بة نةزةري ميرتيبار وةردةطريَين  بةآلم كامتـان دةوَي بـؤ داِرشـتنةوةي مـةو     مةو ثَيشنيارانةي كة خران
 ماددةية  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر باشة  فةرموون دايرِبَيذنةوة  كا  عمر  فةرموو.
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 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ك بؤ ليذنةي ياسايي  مةطةر بكرَي مةركي بةدواداضووني فَيبةفَي كردني مةم ياساية لة مةسـتؤي  ثَيشنيارَي
مةكادميياي كوردي ية  بة هةماهةنطي لةطـةَل اليـةني ثةيوةنديـدار  مـيرت وةزارةتـةكان دةطرَيتـةوة  هـةموو        

 وةزارةتةكان دةطرَيتةوة  اليةنة ثةيوةنديدارةكان.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق

 بةَلَي باش  زؤر سوثاس كا  عمر  كا  ظةمان  فةرموو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( ية  خبرَين.29( و )28منيش ثَيشنيار دةكةم بؤ مةم مةبةستة ماددةي )
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. سوثاس  نودتةي نيجاميت هةية؟
 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةَلَي  بةآلم تاوةكو ميجازةمان دةدةي مَيستا نودتة نيجامييةكةمان باس بكةين.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةيِرةو بَي. لةسةر ضيية نودتة نيجامييةكةت؟ نيجامي بَي دةبَي لةسةر ث

 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:
 بةَلَي لةسةر ثةيِرةوة.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي فةرموو.

 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( مةندام ثةرلةمان لةسةر كَيشةي بةنجين و طرانبووني نرخـي  30) ديارة مَيمة ماوةية  لةمةو ثَيش زياد لة
بةنجين  كة بةِراسيت كَيشـةيةكي طةورةيـة و دـةيرانَيكي طةورةيـة لـة كوردسـتان دا  ياداشـتَيكمان تةسـليمي         
بةِرَيجتان كرد  تاكو مَيسـتا هـةر نـةمانجاني مـةو ياداشـتة ضـي لَيهـات؟ هـيض فـوابَيكي نـةبوو  لـة ِراسـيت دا             

ابي سـةرؤكي ثةرلـةمان  مَيمـة هـةموومان نوَينـةري مـةو خةَلكـة ِرةش و ِرووتـةين  نوَينـةري ميللـةتي           فةن
كوردين  نوَينةري طةلني  تاكو مَيستاش نةمبيين لةم ثةرلةمانةي كوردسـتان دا خـةَلك يـةعين لـة ِراسـيت دا      

(وة بـوو  500بـةنجين لـة )   مةوةي حافةتي خةَلكة و ثَيويسيت خةَلكة بة فيددي دسةي لةسةر بكرَي  نرخي
( هيض هةَلوَيسـتمان نـةبوو  ضارةسـةري كَيشـةي     900(وة بوو بة )800(  هيض هةَلوَيستمان نةبوو  لة )800بة )
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بةنجين نةكرا مةطةر ببوورة سةرؤكي ثةرلةمان با دسةكاني خؤم بكةم  عةرزت كةم با دسةكاني خؤم بكـةم  
 مينجا وةآلمي بدةنةوة....

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم د
ماخر مةوة تةنها مةوةي نيجامـي بـوو كـة مَيـوة ياداشـتتان تةسـليمي مَيمـة كـردووة  داواي مـةوة دةكـةي كـة            

 دةرةجنامي ياداشتةكةي خؤتان بجاني.
 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:

 بةَلَي  دةرةجنامةكةمان نةزاني.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد 

( نووسـراو ماراسـتةي مةجنومـةني    3( ياداشيت مَيوة هاتؤتة بةردةسيت مَيمة  بـة ) 3باشة مامؤستا هةورامان  )
وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتامنان كــردووة  نووســراوةكان مــاون  لــة كاروبــاري ثةرلــةمان دةتــواني بيبــيين     

( ياداشـتة كـة   3جنومةني وةزيران داوايـان لـَي كـردين مـةو )    فارَيكي تر بة يارمةتي خؤت  فارَيكي تر لة مة
يةكَيكيان بؤ بانط كردني وةزيري سامانة سروشتييةكانة بؤ بةردةم ثةرلةمان  يـةكَيكيان بـؤ بـانط كردنـي     
مةجنومةني هةرَيمي نةوت و غاز بوو بؤ بةردةم ثةرلةمان  يةكَيكيان بؤ بانط كردني مةجنومـةني هـةرَيمي   

و بـؤ بـةردةم ليذنـةي وزة و سةرضـاوة سروشـتييةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان  مةجنومـةني         نةوت و غاز بـو 
وةزيران داوايان لَي كردين كة يةكَيك لةو نووسراوانة فَيبـةفَي دةكـةن مـةوان  بـةِرَيج وةزيـري هـةرَيي بـؤ        

رمـان ماراسـتة   كاروباري ثةرلةمان داواي مةوةي لَي كردين كة نووسـراوةكان تةوحيـد بكـرَي  نووسـراوَيكي ت    
كــردوون بــؤ مــةوةي مةجنومــةني هــةرَيمي نــةوت و غــاز بَيتــة بــةردةم ثةرلــةماني كوردســتان  ثَيمــوابَي لــة   
حةفتةي داهـاتوو يـان دواي مـةوة  مـةم حةفتةيـة بةتـةما بـووين بيانهَينينـة ثةرلـةماني كوردسـتان  بـةآلم            

نـةبوون  لـة دةرةوةي وآلت بـوون  بؤيـة      لةبةر مةوةي سَي مةندامي مةجنومةنةكة لة ناو هةرَيمي كوردستان
مةو حةفتةية نةمانتواني مةوة تةرتيب بكةين  بةآلم لة دانيشتنةكاني داهاتووي ثةرلةماني كوردستان مةوة 

 ِرَيك دةخةين. 
 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر مةوةية زؤر تةمخري بوو بة حةديقةت  مةو ميللةتةي كة دةنطـي  من لة ِراسيت دا نودتة نيجامييةكةم 

بــة مَيمــة داوة و مَيمــةي هَيناوةتــة نــاو هــؤَلي مــةم ثةرلةمانــة طلــةييمان لــَي دةكــةن هــةموويان  طلــةيي لــة    
ر هةموومان دةكةن  لةو ثةِري ميسالمييةوة بؤ مةو ثةِري علمانييةوة طلةييمان لَي دةكات  دةَلَي مَيـوة لةسـة  
 ِرةش و ِرووت و دووتي خةَلك و بةنجين و مةو هةموو دةيرانةي كة دروست بووة  نايَينة فواب لةسةري.
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
باشة مامؤستا هةورامان  وةآلمي دايتةوة  مةوةي كة ثةيوةندي بة بةرنامةي كارةوة هةبوو وةآلمي دايتـةوة   

كة فةنابت باسي دةكةي ثةيوةندي بة بةرنامةي كـاري مةمِرؤمانـةوة نييـة  بـا بضـينةوة       تكاية ميرت مةوةي
 سةر بةرنامةي كاري مةمِرؤمان  كا  علي  فةرموو.

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ا مـابووري  من حةز دةكةم ِراست كردنةوةيـة  بكـةم  مَيمـة تـةنيا بـةنجين طرفتَيكـي طةورةيـة  بـةآلم مَيسـت         
كوردستان لة دؤناغَيكداية  يان ِروو دةكةينة بةغداوة وةضةرخاني طةورة ِروو دةدات  هيض ماناية  نـامَييَن  
تؤ بؤ مةوةي ثةرلةمان نةزانَي مـةو دؤخـة بـةرةو كـوَي دةِروا؟ يـةعين مةبةسـتةكة كـة دةَلـَين مةجنومـةني          

 كان دةطرَيتةوة.باآلي نةوت و غاز  دةيراني دارايي  مووضة  هةموو طرفتة
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثرسي وزة لة هةرَيمي كوردستان بانطمان كردوون بؤ ثةرلةماني كوردستان  لة ماوةي داهاتوو دَينة بـةردةم  
 ثةرلةماني كوردستان  بةِرَيج كا  مومَيد خؤشناو  فةرموو.

 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سةر

نودتة نيجامييةكة تايبةتة بة مَيوة   دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان  دةرفـةت دةدةن بابـةتي ال بـةال بَيتـة      
ناو كارةكانةوة  مةوة يةكةم فاريش نيية  فاري ديكة تيكرار بؤتةوة  بؤية من داواكارم مةم دسانةي بـةِرَيج  

 تا.مامؤستا مةال هةورامان مةسةلةي  مببوورة مامؤس
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تكاية مامؤستا هةورامان لة فَيطاي خؤتةوة دسةي مةكة.
 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كةس موزايةدة نةكا  خةَلكي كوردستان دةنطي بة هةموو اليةنـةكان داوة  ثَيويسـت ناكـات مامؤسـتا تـةنطاو      

  هَيشتا نازاني من ض دةَلَيي؟ مامؤسـتا حـةزم لَييـة طـوَيي لـَي بطـري  بـةِرَيج سـةرؤكي ثةرلـةمان  كـاري           بَيت
فةنابتة مةندامي ثةرلةمان بؤي نيية بَيتة ناو  مامؤستا كةس باسـي طةنـدةَلي نـةكردووة  هـةموومان دذي     

ــةوة دةكــا     ت ِرةش و ِرووت  خــةَلكي طةنــدةَلني  ِرةفامــةن بــا دســةي خــؤم بكــةم  مامؤســتا دوو فــار بــاس ل
 كوردستان نة ِرةشة  نة ِرووتة  خةَلكي كوردستان هةذارة  خةَلكي كوردستان ثَيويستة..
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
(  بـة  25تكاية با كؤتايي بةم بابةتة بَينني  دةطةِرَيينةوة سةر بةرنامةي كارمان كة بـرييت يـة لـة مـاددةي )    

تي تكاية بَي دةنطي  مامؤستا هةورامان بؤ دوافار ماطادارت دةكةمـةوة لـة فَيـي خؤتـةوة دسـة مةكـة        يارمة
 فةرموو د. ظاآل ماددةكة خبوَينةوة  فةرموو.

 بةِرَيج د. ظاآل فريد إبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــووَل كــرد  بــة دةســ     ــةِرَيج د. فرســتيان دب ــدارةكان ثَيشــنياري ب تكارييةكي ســادةوة كــة بــة  ليذنــة ثةيوةندي
 جيان بوو  مةوةش دةدي ماددةكةية.ِرةزامةندي بةِرَي

مةركى فَى بةفَى كردنى مةم ياساية دةكةوَيتـة مةسـتؤى ليذنةيـةكى بـاآل كـة بـة مةجنومـةنى        : 25ماددةى/ 
 وةزيرانةوة ثةيوةست دةكرَى  ثَيك دَيت لةم اليةنانةى خوارةوة: 

 .يةكةم: نوَينةرى وةزارةتى ناوخؤ
 دووةم: نوَينةرى وةزارةتى ِرؤشنبريى.
 سَييةم: نوَينةرى وةزارةتى ثةروةردة.

 ضوارةم: نوَينةرى وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزار.
 ثَينجةم: مةكادميياى كوردى.

 شةشةم: نوَينةرى ثَيكهاتة نةتةوايةتيةكان.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةو شَيوةيةى كة خوَينرايةوة  بةَلَى كا  ابوبكر فةرموو.كَى لةطةَل ماددةكةية ب
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدةنى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مَيمة بةشَيكمان تةرخان كردووة بؤ دادطاكان  لةبةرمةوة دةبَى نوَينةرى مةجنومةنى دادوةريشـى تَيـدابَى بـة    

 ِراى من.
 

 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةر

 ثَيموابَى مةو ماددةية البرا  خاتوو شيالن فةرموو.

 بةِرَيج شيالن فر ر على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش هاوِرام لةطةَل مامؤستا ابوبكر  ضونكة مةبَى نوَينةرى دادطاكـانى تيـابَى زاميـدةن نوَينـةرى وةزارةتـى      
 زانستيةكانةوة هةية. خوَيندنى باآلش  ضونكة ثةيوةندى بة توَيذينةوة
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو تةالر فةرموو.

 دمد:لطيف بةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش ثشتطريى دسةكانى كا  ابوبكر دةكةم ثَيويستة نوَينةرَيكى دادوةرى تيا بَى.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َينةرى مةجنومةنى دادوةرى  لة كاتَيك دا سةر بة مةجنومـةنى وةزيرانـة  مةبـدةمى فةسـَلى سـوَلتات ِرَيطـة       نو
 بةوة نادات  وةزارةتى عةدل  بةَلَى  كا  عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ستة كةسَيك ميشى بؤ بكات  مةكادمييا دةتوانَى مةمة كارَيكى ميجراميية  لة مةيدانا فَى بةفَى دةكرَى  ثَيوي
مةو كارة بكات بة هةماهةنطى لةطةَل دامودةزطا و وةزارةتةكانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان  لةبةرمـةوة     
مةطةر كةسَيك نةبَى ليدةر و داميدى مـةو مةسـةلةية بـَى  نـاكرَى  كـة بـوو لـة ليذنـة  دةبـَى فـارَيكى ديكـة            

رَيتةوة  دةبَى مـةكادميياى كـوردى مـةوكارة فـَى بـةفَى بكـات بـة هةماهـةنطى لةطـةَل          ليذنةى بؤ ثَيك بهَيند
ثارَيجطار و وةزارةتةكانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان  بـةم شـَيوةية نـةبَى فـَى بـةفَى نـاكرَى  دةبووايـة           

بووايـة  خبراية دةنطدانةوة  منيش ثَيشنيارَيكي هةبوو وةكو مةوةى فةنابى كا  د.فرسـت مـةوةى منـيش دة   
 بة هةند وةرطرياية بةداخةوة ليذنةى ياسايى بةهةنديان وةرنةطرتووة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  صاحل فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فقَى امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يــة  مةمــة طشــتطرية ثَيموايــة مةمــة نــة  تــةنها ثةيوةنــدى بــةو ضــوار  ثَيــنج وةزارةتــةى ناويــان هَينــاوة هة 
ثةيوةندى بة سةرفةم وةزارةتةكانةوة هةية  بؤية هةر بة هةماهـةنطى مـةركى بةدواداضـوونةكة سـةرفةم     
اليةنة ثةيوةندارةكان بطرَيتةوة  مةو ماددةيةى دوايى وة  خـؤى مبَينـَى كـة مةجنومـةنى وةزيـران واليةنـة       

ــةم ماددة   ــة مـ ــَى بـــةفَى بكـــةن  واتـ ــةى فـ ــة  ثةيوةنـــدارةكان حوكمةكـ ــةَل اليةنـ ــة هةماهـــةنطى لةطـ يـــة بـ
ثةيوةندارةكانــة يــان وةزارةتــة ثةيوةنــدارةكان يــام دةســتةكان  لةبةرمــةوةى طشــتطرية هــةمووى دةطرَيتــةوة  
مةطةر ناو بهَيندرَى ناوى سةرفةم وةزارةت و دةستةكان بهَينـدرَى  فطـة لـةوة مةمـة ثةيوةنـدى بـة كـةرتى        

 تايبةتيشةوة هةية.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد 

 بةِرَيج فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان فةرموو.
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 بةِرَيج د.فر ر ابراهيي ميمينكى )فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ مةوةى لة ضارةسةرَيك بطةِرَيني مـةو ثَيشـنيارة هـةمووى باسـكراوة  هـةموويان كؤبكرَينـةوة  واباشـة كـة         
ةجنومـةنى وةزيـران بـة هةماهـةنطى لةطـةَل مـةكادميياى كـوردى و اليةنـة ثةيوةنـدارةكان          ثَيويستة لةسةر م

 حوكمةكانى مةم ياساية فَى بةفَى بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لَيـك بـدرَين؟ بـةو     26و  25هةردوو ماددةكةش دةمج دةكرَى  باشة  سوثاس  كَى لةطةَل مةوةيـة كـة مـاددةى    
كـةس لةطةَليـةتى  كـَى لةطـةَلى نييـة؟ كـةس        70ةيةى كة خوَينرايةوة ثةسةند بكـرَى  كـَى لةطةَليـةتى؟    شَيو

 نيية لةطةَلى نةبَى  كةواتة ثةسةند كرا  د.ظاآل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طاوى  بةم فؤرة داواى زياد كردنى ماددةية  بـؤ  ثَيشنيارَيك هاتووة لةاليةن ثةرلةمانتار بةِرَيج فةرهاد سةن
ياسايةكة دةكات  ناوى هةر ناوضةية  كـة بةمةبةسـتى سياسـى و طـؤِرينى دميوطرافيـا طـؤِرابَى  دةبـَى نـاوى         

 كوردى بؤ دابندرَيتةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 امان نيية  د.ظاآل فةرموو.مةطةر فارَيكى تر بيخوَينيتةوة  ضونكة لةبةردةست مةند

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــؤ         ــوردى ب ــاوى ك ــَى ن ــؤِرابَى  دةب ــا ط ــؤِرينى دميوطرافي ــة بةمةبةســتى سياســى و ط ــاوى هــةر ناوضــةية  ك ن
 دابندرَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   عمر نودتةى نيجامى؟ فةرموو.كَى دسةى هةية لةسةر ماددةكة؟ كا
 

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيويستة خبرَيتة دةنطدانةوة مايا زياد دةكرَى يان زياد ناكرَى  دواى مةوة ط توطؤ لةسةر ماددةكة بكرَى.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  مةو كاتة مةطةر بة ثةسةند زانرا زياد بكرَى  ماددةكة ط توطـؤى لةسـةر   نا  نا دةبَى ط توطؤى لةسةر بكرَى
 بكرَى  فةرموو.
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 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مايا مةندامانى ثةرلةمان دبوَل دةكةن مةوة زياد بكرَى بؤ مةم ياساية يـان نـا؟  مةطـةر دبـوَل كـرا مـةو كاتـة        
 مةطةر دبوَل نةكرا  فا ميرت بؤ خؤمان هيال  بكةين. ط توطؤى لةسةر دةكةين 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فا كة دبوَل كرا مةو كاتة ط توطؤى لةسةر ناكرَى  كا  طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران مازاد دمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دنـى هـةر ماددةيـة   مةمـة مةبـدةمَيك نييـة خبرَيتـة        مافى مةندامى ثةرلةمانة ثَيشـنيار بكـات بـؤ زيـاد كر    
دةنطــةوة  بؤضــوونةكةى بــةِرَيجت تــةواوة  شــةرح دةكــرَى  زةرورة زيــاد بكــرَى  دواى شــةرحةكة مــةو كاتــة    

 دةخرَيتة دةنطةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ساالر فةرموو.

 بةِرَيج ساالر دمود مراد:
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكى

لةِراستى دا مةم بريؤكةية  بريؤكةيةكى طرنطة  مَيمة مةسَلى ياسـايةكةمان بـؤ مةوةيـة  مـةويش ناحةديانـةى      
بة حةدى زمانة فةرمييةكان كراوة لة كوردستاندا بطَيِردرَيتةوة  خؤتان دةزانـن لـة مَيـذووى دوور و نجيـك     

ــاوة ِرةســةن    ــذوودا  ثرؤســةى طــؤِرينى ن ــة دةورانــى مَي ــداوة  مــةم ياســايةش   دا  ل ــةم نيشــتمانة ِرووي ةكانى م
دةرفةتَيكة بؤ طةِرانةوةى مةو مافانة  لةماوةى ِرابردوودا ضةند بِريارَيك دراون لة ناوضة كوردسـتانييةكانى  
دةرةوةى هةرَيي و لة عرياديش دا بؤ طةِرانةوةى ناوة مةسَليةكان بؤ منوونة كة كةركوو  هاتةوة سةر نـاوى  

ــةممني   ــة ناوضــة كَيشــة لةســةرةكان و هــةم لةناوضــة        خــؤى كــة ت ــريش هــةم ل ــاى ت ــدَى فَيط ــة هةن ــوو ل ب
ــةوة        ــة كوردســتاندا ماونةت ــةران ل ــذووى داطريك ــةى مَي ــةو لَيشــاوة داطريكردن ــةعاتى م كوردســتانييةكان تةب

كـو  حةدَيكى مةشروعة مَيستا مةم بابةتة جبوَلَينرَى  بؤية من ثشتيوانى مـةم دةدـة ثَيشـنياركراوة دةكـةم وة    
 خؤى  مةطةر بةَلطةشتان ويست بؤ ضةند ناوَيك وةكو طؤِرينى دميوطرافيا دةتوانني بيخةينة بةردةستتان.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  كا  مومَيد فةرموو.

 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شـنيارةكةى بـةِرَيج فـةرهاد سـةنطاوى مـن ثـَيي باشـة ميجافـةى مـةوةش بكـرَى            وَيِراى ثشتيوانى كردن لة ثَي
ضةند ساَلَيك بةر لة مَيستا شةثؤَلَيكى ناوطؤِرين هةبوو  مةطةر ناويش نةكرَيتة ميجبـارى مَيسـتا تـةنها ِرَيطـا     
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نـةدرَى بـة نـاوى     بدرَيت ناوى كوردى بَيت  بةآلم دةتوانرَى ِرَيطا بطريَى لـةوةى كـة نـاوى كـوردى ِرَيطـاى ثـىَ      
 ديكة و بة شَيوازى ديكة طؤِرانكارى بةسةردابَيت  ثشتيوانى لة ثَيشنيارةكة دةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  فامق فةرموو.

 رسول: مصطفى بةِرَيج فامق
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وة بـة نـاوى كـوردى  بـةَلكو كؤمـةَلَيك شـوَينى طشـتى        نة  هةر مةوانةى كة ناوةكةيان طؤِردراوة  بطؤِردرَينـة 
تازة لة طةِرة  و لة شةدام كة دروست كراون و ناوَيكيان َ  نراوة كة بة تايبـةتى مـؤركى سـةردةمى ِرذَيمـى     

 بةعسى لةناوضوويان ثَيوةية و مةو ناوانةش بطؤِردرَين بة كوردى.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس  كا  دمد فةرموو.زؤر سو

 بةِرَيج دمد سردالدين انور:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكامن كرا   سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  كا  حافى كاروان فةرموو.

 بةِرَيج كنران جني الدين )حافى كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تةوة  بؤ كوَى بطةِرَيتةوة؟ يةعنى ثَيشنيارى كـا  علـى بـوو بـةس خـؤى دسـة ناكـا مـن لـة          كة دةَلَيني بطةِرَي

فياتى مةو دسة دةكـةم  يـةعنى بـؤ كـوَى بطةِرَيتـةوة؟ هـى كـةى؟ ض نـاوَيكى كـؤنرت هةيـة لـة مةسـَلى هةيـة              
 مةسةلةن لة نووسينَيك دا و لة ض دةمَيك؟.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َلَى مةو ثَيشنيارةى مةو كردوويةتى  بطةِرَيتةوة بؤ ناوة مةسَلية كورديةكة  لة دةدةكة بـةو شـَيوةيةية كـة    بة
 ناوى كوردي بؤ بطةِرَيتةوة  ناوى كوردى بؤ دابندرَيتةوة  د.سراج فةرموو.

 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةم و ثَيشنيارةكى ثاَلثشتى دةكةم  بةآلم وا ضـاكة بنووسـرَى مـةو    دةست خؤشى لة بريؤكةى كا  فةرهاد دةك
شوَينانةى كة ناوى طؤِردراوة ثَيشرت ناوى كوردى هةبووة  بطةِرَيتةوة سةر ناوة ِرةسةنةكةى خـؤى  هةنـدَيك   
شوَينيش كة حكومةت ميست داسى كردووة  يةعنى ثَيشرت ناوى كوردى نـةبووة  نـوَى نـاوى بـؤ دانـاوة  مـةو       

 نةش ناوى نوَيى كوردى بؤ دابندرَى  سوثاس.ناوا
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِراستة  كا  طؤران فةرموو.

 بةِرَيج طؤران مازاد دمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكانى من كا  ساالر و د.سراج كرديان  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس  كا  ابوبكر فةرموو.زؤر سوث

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدنى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةكةم/ مَيمة لة حكومةتة دوماهيةكان داين و طةيشتووينةتة سةر فَى بةفَى كردنـى مـةم ياسـاية  دووةم/    
ياســى و ميــدارى مــةم بابةتــة هــيض ثةيوةنــدى بــة زمانــة فةرمييةكانــةوة نييــة  ثَيويســتى بــة بِريــارَيكى س  

حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةية  بؤ طَيِرانةوةى ناوى هةموو مةو شوَينانة بـؤ نـاوة كورديـة كؤنـةكانيان      
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو منى فةرموو.

 بةِرَيج منى بنى نارد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى بة تةواوى تاوةكو مَيستا بؤمـان ِروون نةبووةتـةوة  مايـا مـةو ناوضـانةى      ثَيشنيارةكةى كا  فةرهاد سةنطاو
 كة لة دةرةوةى ميدارةى هةرَيمى كوردستانن  ياخود لةهةرَيمى كوردستانة؟.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظاآل فارَيكى تر ثَيشنيارةكة خبوَينةوة؟ فةرموو.
 

 ي:بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نــاوى هــةر ناوضــةية  كــة بــة مةبةســتى سياســى و طــؤِرينى دميوطرافيــا طــؤِرابَى دةبَيــت نــاوى كــوردى بــؤ    
 دابندرَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو منى فةرموو.
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 بةِرَيج منى نبى نادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وضــانةى كــة طــؤِراوة  ثَيشــان زمــانى كــوردى بــوو مَيســتا زمــانى عةرةبيــة  مَيمــةش لةطــةَل   ســةبارةت مــةو نا

مةوةداين و هاوِراين كة بطةِرَيتةوة سةر زمـانى كـوردى  بـةآلم ِرةضـاوى زمـانى توركمـانيش بكرَيـت  كـة لـة          
ة مـةو ناوضـةية   هةندَيك شوَينان  هةندَيك ناوضة دانيشتوانى زؤرينةى توركمانن مةوانيش مافيان هةبَى  ك

 بة توركمانى بنووسرَيت  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. ثةرى فةرموو.

 بةِرَيج د.ثةرى صاحل دمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتيوانى لة دسةى زؤرينةيان دةكةم  دسةكانى من كرا.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وثاس  د.ابراهيي فةرموو.زؤر س

 بةِرَيج د.ابراهيي امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطرييا ثَيشنيارا كا  فةرهاد سةنطاوى دكةم و ماخافتنَيت منيش داى كا  سـاالر دمـود و هـةظاآلن هـاتن     
 كرن  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا مةروان فةرموو.

 ةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةروان طةآلَلى(:ب
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى لةو ثَيشنيارة دةكةم  بةآلم شاملرت بكرَيت  بؤ منوونة تايبةت نةبَى بة ناوضةكان  فـادة و ثـار  و   
و مةوانـة   شوَينةكانيش كة ناوى خةَلكى ديكةمان َ  ناون  مةوانيش بطؤِرين وةكو فرانسؤ مـيرتان و دـةزافى  

 هةمانة الى ببةين  ناوى كورَيكى شؤِرشطَيِرى مةو وآلتةى َ  بنَيني  دةستتان خؤش بَى.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  كمال فةرموو.

 بةِرَيج كمال يلدا مردوز:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دمييش هةبَيت  ضونكة يةعنى مةطةر ناوةكة نازامن تةغريى دميوغرافى لة وةختى بةعس كراية يان هى دة
بطةِرَيتةوة مةسَلى خـؤى وابـجامن باشـرتة لـةوةى كـة بَلـَين نـاوة كورديةكـة بَيـت  ميرتياديـة  يـةعنى دهـؤ              
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وةختى خـؤى نؤهـةدرة بـوو  يـةعنى دةطةِرَيتـةوة نؤهـةدرة؟  يـان مـةربيل مـةرباميلؤ بـوو خـؤ ناطةِرَيتـةوة             
 مةرباميلؤ؟ سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.

بةِرَيجان كةمَيك ط توطؤمان ماوة تكاية بَى دةنطى بثارَيجن  مارامى هؤَلةكة بثارَيجن بـا ط توطؤكامنـان تـةواو    
 بكةين  كا  على فةرموو.

 بةِرَيج على حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثرسـيارةكة مةوةيـة بطةِرَيتـةوة بـؤ كـةى و ض نـاوَى        واهلل ثَيشنيارةكةى من مـةو كـات لـة ط توطؤكـةدا كـردى     
ميجافــة بكــرَى؟  ضــونكة هةنــدَيكى تةمرخيةكــةى ديــار نييــة  بــؤ منوونــة دوشــتةثة دةكرَيتــةوة بــة ضــى؟      

 مةسةلةن دةرةهةجنري دةكرَيتةوة بة ضى؟ ياخود ضؤن دةكرَى؟ سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عادل فةرموو.

 بةِرَيج عادل عجيج شكر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
واهلل تةدريبةن مةو ِرةميةى كا  على بوو  كؤمةَلَيك ناو هةية ثَيمواية تةمرخيةكةى دةطةِرَيتةوة بؤ زةمةنى 
عومسانيةكان  بة منوونة دةرةدان  دةرةناو  دجلـةر  مةمانـة هـةمووى نـاوى تـوركني  مةمـة مةسـَلةكةى ضـى         

وة؟ يةعنى ثَيمواية مةم حاَلةتـة حاَلـةتَيكى زؤر مةوةيـة  يـةعنى دةبـَى لةسـةرى بوةسـتني و        بووة؟ ضؤن بو
 هةَلوةستةى لةسةر بكةين  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  شوان فةرموو.

 باوةمري )د.شوان دةآلدزةيى(: مصطفىبةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيارةكةى بةِرَيج فةنابى سةنطاوى دةكةين  لةبةرمةوةية بؤ ثَيداضـوونةوةى سياسـةتى بـة     ثشتيوانى لة

 عةرةب كردن لة كوردستاندا  مةو فا ض ناوى شوَين بَى ياخود هةر شتَيكى تر بَى  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو تةالر فةرموو.

 د:دم لطيف بةِرَيج تةالر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى كا  فةرهاد دةكةم و دسةكامن لةاليةن كا  مومَيد و كـا  سـاالر كـرا  زؤر    

 سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ِرابوون فةرموو.

 بةِرَيج ِرابوون توفيق مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
َيمة طةيشتينة كؤتاييةكانى ياسـايةكة  مَيسـتا مةطـةر مـةو بةنـدة دابنـَيني لةوانةيـة ببَيتـة مـةوةى          يةكةم/ م

ثةيِرةوى ناوخؤ ثَيشَيل بكةين  واتة بةنـدَيك دابنـَيني لةثَيشـةوةى مـةو ياسـايةى كـة ثةسـةندمان كـردووة          
َيجَيكــى زؤر زؤرم بــؤ  دووةم/ عينــوانى مــةم ياســاية زمانــة فةرمييةكانــة لــة هــةرَيمى كوردســتان  مــن رِ        

ثَيشنيارةكةى ثةرلةمانتارى بةِرَيج كا  فةرهاد سةنطاوى هةية  بريؤكةيـةكى زؤر باشـة  بـةآلم كـَى دةتـوانَى      
من ميقناع بكات مـةو بريؤكةيـة هـيض ثةيوةنديـةكى بـةم ياسـايةوة هةيـة  هـيض ثةيوةنديـةكى ثَيـوة نييـة             

 سةنطاوى و  زؤر سوثاس.لةطةَل ِرَيجَيكى زؤرم بؤ بريؤكةكةى كا  فةرهاد 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  مومَيد فةرموو.

 بةِرَيج مومَيد حةمة على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــان         ــؤِرينى ناوةك ــةعنى ط ــة  ي ــيارةكة مةوةي ــةآلم ثرس ــاد  ب ــا  فره ــةى ك ــؤ بريؤكةك ــتيوانيي ب ســةربارى ثش

بـؤ فارسـى  مةمـة دةتـوامن بَلـَيي ِرةضـةَلةكَيكى مَيـذوويى هةيـة  مايـا          لةكورديةوة بؤ عةرةبى و بؤ توركى و 
ثَيويســت بــةوة دةكــات مَيمــة بطةِرَيينــةوة بــؤ مــةو ســةردةمة مَيذووييــة؟  مةســةلةن دةوَلــةتى عومســانى و   

كـة   1514دةوَلةتى سةفةوى  مةم دوو هَيجة مةطةر بؤ منوونة مةطةر بؤ نودتةيةكى مَيذوويى بطةِرَيينـةوة بـؤ   
ةرةتاى شةِرى ضاَلدَيران و سةرةتاى دابةش كردنى كوردستانة  مايا مةمـة بكةينـة سـةرةتا يـاخود هـةر لـة       س

بنضينةوة لة دواى هاتنى سوثاى عةرةبى ـ ميسالمى بؤ كوردستان و بؤ ناوضةكة  مةمة بكةينـة سـةرةتا بـؤ     
 انى كوردستان داطريكراون؟.طؤِرينى هةموو مةو ناوة تازانةى كة بةسةر شوَينةكانى كوردستان و ناوضةك

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  باثري فةرموو.
 
 

 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان  من ثشتطريى لـة بريؤكةكـة دةكـةم  بـةآلم ثـَيي باشـة ثةلـة لـةوة نةكـةين  بـة           

َيشنيارى بكةين  مةو ثرؤذة بِريارة تَيروتةسةل دةبَى  بريوبؤضوونى فياواز من طوَيبيسـت  ثرؤذة بِريارَيك ث
بووم  لةسةر مةوةى لة ض مَيذووية  مَيمة دةستى ثَى بكةين  بؤيـة بـة باشـرتى دةزامن كـة مَيمـة بـة ثـرؤذة        

ة لةِرووى فوغرافيـةوة و  بِريارَيك دةكرَيت ليذنةى ياسايى هاوكار بَيت و مةوانةى كة زياتر شارةزاييان هةي
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لــةِرووى مَيذووييــةوة هاوكــار بــن  مَيمــة ثــرؤذة بِريارَيكتــان تةدــديي بكــةين  ضــونكة مــةوة طرفتــى تــرى َ  
دةكةوَيتةوة  ية / مةوة شوَينى خؤشى نيية  من ثشتطريى لة كا  ابوبكر و كا  ِرابوون دةكةم كـة طوتيـان   

ية داين  مومكينة فـَيطري نـةبَى  بـة بِريـارَيكى سياسـى  مـةوة       شوَينى خؤى نيية  لة دوا ماددةكانى مةو ياسا
زياتر ض دةزطاى فَى بةفَى كردن بَى  ض مَيمة بة ثرؤذة بِريارَيك تةدـدميى بكـةين و مـاوا ط توطـؤى لةسـةر      

 بكةين  بة ثةسةند ترى دةزامن  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  د.فرست فةرموو.

 َيج د.فرست صؤفى على:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةطةر تةسبيت بوو من ثَيي باشة بةو شَيوةية بَيت كة اليةن ِرذَيمى ثَيشوو  بؤ مةوةى لـةوة دةرضـني كـةى    
دةطِرَيتةوة و كةى ناطِرَيتةوة؟  ديارة ِرذَيمى ثَيشووش مةبةست ِرذَيمى بةعسـة كـة بـة سياسـةتى تـةعريبى      

يـدةى خـؤ مَيمـة ناطةِرَيينـةوة سـةردةمى دوشـتةثة و سـةردةمى دةرةهـةجنري و مةوانـة           كردووة  بةو تةحد
ناوةكةو بووةتة كوردى و هةموومان شانازى ثَيوة دةكةين  تةبيرية مةوة  بةس لةسـةردةمى ِرذَيمـى ثَيشـوو    

 كة كةركووكى كردة تةمميي  كةركوو  هةر كةركووكة و تةواو  سوثاس.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صاد

 كا  سؤران فةرموو.

 بةِرَيج سؤران عمر سريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
حمى  من ثَيمواية مةو مةسةلةية لةِرابردوو دا هةنـدَيك طـةِرة  و ناوضـة نـاونراوة  بـؤ منوونـة حـى صـدام          

كانـة طؤِرانكـارى بةسـةردا      دور االمن  شارةوانييةكان هةموو مةو ناوانةى طؤِريـوة و نـاوى مـةو طةِرة   الشرطا
هاتووة  ناوى شـوَين لـة نـاوى زمانـة فةرمييةكانـدا مـن ثَيموايـة طرفتَيكـى تـارخيى و فـةدةلَيكى زؤر مـاَلؤز            

 ماددةيةكى دانونى لَيرة دروست دةكات  بؤية لةطةَلى دانيي.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و.دوو نودتة نيجامى هةية  كا  عمر فةرمو

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةِرَيجت مةو بريؤكةيةى منت ِرةت كردةوة  كة من ومت با دةنط لةسةر مةوة بدةين مايا مةم ماددةية ميجافة 
بكرَى يان نا  بةس من تَى نةطةيشتي بة ثَيى ض ماددةية  بوو كة مـةوةى مـن ِرةت كرايـةوة  مـن ثشـتطريى      

جانة دةكـةم مةمـة بةِراسـتى مـةو بابةتـة ط توطـؤى زؤر لةسـةر كـرا و زؤر دةخايـةنَى  لـةم ياسـاية            مةو بةِرَي
هَيشتا ناتوانني فَيطةى بكةينةوة  كاتى مةوة نية مَيسـتا دةسـت بـؤ مـةو بابةتـة بـةرين  ثـَيي باشـة يـان بـة           
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سـةر بكـةين  لةوانةيـة    ثرؤذة ياساية  بريؤكةية  خبرَيتـةِروو و دسـةى زؤرى لةسـةر بكـرَى و ط توطـؤى لة     
بطةِرَيتةوة بؤ زةمانى عومسانى  وةكو بةِرَيجان باسـى دةكـةن هةنـدَى شـوَين هةيـة  مَيسـتا دةرةهـةجنري الى        
هةمووان زؤر تةبيريية و دةرةهةجنرييشة و هيض مةشكالَيكيشى نيية و شارَيكى كوردية و توركمانى تيا بـَى  

زياتر مةبةستمان مـةو شـوَينانةية كـة ِرذَيمـى بـةعس ناوةكـةى       و كوردى تيا بَى هيض كَيشةية  نيية  مَيمة 
طؤِريوة بة تايبةتى لة ناوضة كورديةكانى دةرةوةى دةسةآلتى هةرَيي مةو شتة هةيـة  مَيسـتا مَيمـة نـاتوانني     
لَيرة مةو كارة بكةين  لةبةرمـةوة مـن ثـَيي باشـة و هـةم وةآلمـى مـةوة بدةيتـةوة بـةِرَيجت بـة ض ماددةيـة             

ن ِرةت كرايةوة؟ بؤ مةو بابةتةش ثشتطريى بةِرَيج كا  ِرابـوون و  بـةِرَيج كـا  سـؤران عمـر و مـةو       مةوةى م
 بةِرَيجانةى ديكة دةكةم كة وتيان با مَيستا دةست بؤ مةو بابةتة نةبةين  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يِرةوى نـاوخؤ مـةوةى ِرَيـك نةخسـتووة كـة مةنـدامَيكى       بةِرَيج كـا  عمـر عينايـةت  هـيض ماددةيـة  لـة ثـة       
ثةرلةمان ثَيشنيارى ماددةيةكى كرد خبرَيتة دةنطةوة كة مايا ميجافة دةكـرَى يـان خبرَيتـة ط توطـؤوة؟  هـةر      
مـةمِرؤ كـةمَيك ثـَيش مَيســتا دوو مـاددةى تـر ميجافـة كــرا بـؤ ياسـايةكة نـةمان خســتة دةنطـةوة بـؤ مــةوةى            

ذةكان  بةآلم ماددةكان خوَينرايةوة و وتووَيذى لةسةر كرا و دةنطيشى لةسةر درا  هـيض  ميجافةى بكةين وتوَي
ــةمان ثــَيش مــةوةى      ماددةيــةكى ثــةيِرةومان نييــة داواى مــةوةمان َ  بكــات كــة ثَيشــنيارى مةنــدامانى ثةرل

شنيار بكـات   ط توطؤى لةسةر بكرَى خبرَيتة دةنطةوة  بؤية مةندامى ثةرلةمانى كوردستان مافى خؤيةتى ثَي
مـافى خؤيــةتى ثَيشنيارةكانيشــى لـةبارةى مــةو ياســايانةى كـة مونادةشــة دةكــرَي لـة ثةرلــةمانى كوردســتان     
ط توطؤى لةسةر بكرَى  هةروةكو ضؤن هةندَيك لة مةندامانى ثةرلةمان  مةو بابةتةيان خستةِروو كة لة ناو 

كـرَى بـة ِرَينووسـى زمـانى كـوردى  هةنـدَى لـة        ثرؤذة ياسايةكة فَيى مةوة بكرَيتةوة كة ِرَينووسـى التينـى ب  
 مةندامانى ثةرلةمانيش ط توطؤيان لةسةر مةمة كرد  مةم بابةتةش بة هةمان شَيوةية  كا  عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
َلَيى كة ضارةسةرى مةو بابةت ثَيشنيار دةكةم بؤ بةِرَيجت كة بؤ ليذنةى هةمواركردنةوةى ثةيِرةوى ناوخؤ ب

 بكةن  بؤ مةوةى لةمةودوا مةم كَيشةيةمان نةبَى.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر ضــاكة  زؤر بابةتــة هــةن لــة ثــةيِرةوى نــاوخؤ بــة تــةواوةتى ضارةســةر نــةكراون كــة ثَيويســت دةكــات     
 ضارةسةر بكرَين  كا  ساالر فةرموو.
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 ر دمود مراد:بةِرَيج ساال

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةِراستى دا مَيمة نامانةوَى بطةِرَيينةوة بؤ فجورى تارخيى زؤر كؤن  مَيمة دةطةِرَيينةوة بـؤ مـةو سياسـةتةى    
كة ميج افى بة حةدى زمان كردووة لة طؤِرينى ناوى شوَينةكان  مةطةر بةَلطةش لةسةر مـةوة بـَى كـة مَيمـة     

ى بريؤكةكة لَيرة نيية  دي اعةن بؤ بريؤكةكة ليذنـةى بـةِرَيج وةريـان طـرت  ضـةندين      بامسان كرد كة خاوةن
 ثةرلةمانتاريش ثشتيوانيان كرد  بة عةكسةوة مَيمة بؤ منوونة تةنها منوونةية  دةهَينمةوة  ...... .

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ونكردنةوةية  بةَلَى  ضونكة تؤ دةرفةتت وةرطرت  فةرموو.كا  ساالر مةمة نودتةى نيجامى نية  مةمة ِرو
 بةِرَيج ساالر دمود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةرفةمت بدة مةطةر دسةكةم تـةواو بكـةم سـةرؤكى ثةرلـةمان  شارؤضـكةيةكى وةكـو سـةعديية لـة بنـةمادا          
ة داوادةكـةين بـؤ منوونـة نـاوَيكى لـةو      ناوى خجرةواتة  لةسةردةمى عومسانييةكان مةو نـاوةى لَينـراوة  مَيمـ   

بابةتة بطةِرَيتةوة سةر مةو مةسَلة  نةطؤِرَى بؤ منوونة باسى دةرةهةجنري يان دةرةدان يان شوَينَيكى تر كرا  
بؤية مةطةر مةنتقى بَى ناوى ريكالم و كةلوثـةل و شـتومة  و فـادة و كؤمثانيـا و تـابلؤى كونسـوَلخانةكان       

شـار و شارؤضـكة و شـوَينةكانيش بطـؤِردرَى  مَيمـة مـةوةمان تـةفاوز كـرد  دةكـرَى           بطؤِردرَى تةبيريـة نـاوى  
 خبرَيتة دةنطدانةوة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  على نودتةى نيجامى؟ فةرموو.

 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيي دةربكـةين؟ ضـونكة مَيسـتا ميست سـارمان     مَيمة دةتوانني دةرار بؤ ناوضة 

كرد هةموو ناوضةكانى سلَيمانى و هةولَير طؤِراون  بؤ منوونة دادسية لة سلَيمانى طؤِراوة  دور االمن طؤِراوة  
نــة حــى شــورتة و حــى صــدام لــة هــةولَير طــؤِردراوة و هــةمووى كــراوة بــة كــوردى  دةتــوانني مــةو مةنتيقا  

 دةربكةين شتَيكى ترة  ناتوانني  كوردستان هةمووى طؤِراوة و هةرَيمى كوردستان و ثَيويست ناكات.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  با ِراى ليذنة ثةيوةندارةكان لةسةر مةم بابةتة وةربطرين  ليذنةى ياسايى بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
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 دمود فتاح: بةِرَيج د.بةهار

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ مةم ثَيشنيارة وةكو ليذنة سةآلحيةتى مةوةمان نية دبوَلى بكةين  ديارة دبوَل كردن بؤ مةندامانى بةِرَيج 
ــةِرَيجيش ديــارة دوو بةشــة       ــة ِروميــاى مةنــدامانى ب دةطةِرَيتــةوة  تــةنيا مَيمــة ثَيشــنيارةكةمان خســتةِروو ل

ةن و بةشَيكيشيان تةميدى ناكةن  بؤية مةطةر بةِرَيجت بيخةيتة دةنطدانـةوة بـجانني   بةشَيكيان تةميدى دةك
 مةم ماددةية زياد بكرَى يان نا؟.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة  كا  فرحان فةرموو.

 بةِرَيج فرحان فوهر دادر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ى بؤ مَيرة شتَيكى نةطوجناوة لةطةَل مةم ثـرؤذة ياسـاية  مـةوةى كـا  ابـوبكر      ثَيمواية مةم ماددةية هَينانةوة

باسى كرد تةميدى دةكةم  شتَيكى سياسـيية و بـة بِريـارَيكى سياسـى دةزطـا خؤفَييـةكان دةتـوانن تـةن يجى         
بكةن و تةن يجيشيان كردووة  لة هةموو كوردستاندا كا  على حةمة صاحل باسى كـرد  بؤيـة مـن ثشـتطريى     

ِرةمى بةِرَيجان كا  ِرابوون و كا  ابوبكر و كا  كـاثري كامـةال و كـا  علـى حةمـة صـاحل و كـا  سـؤران و          لة
كا  عمر عينايةت و هةموو مةو بةِرَيجانةى تر دةكـةم كـة ناوةكـامن لـةبري نينـة و تةميـديان كـرد كـة مـةم          

دارةكان دةتـوانن  فـَى بـةفَى ى    ثرؤذةية نةيةتة ناو مةوة  لةبةرمـةوة بابـةتَيكى سياسـيية و دةزطـا ثةيوةنـ     
 بكةن  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  باثري نودتة نيجاميية؟ ِراى خؤتت طوت  فةرموو.

 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

انة بيانيانةى كة دريي ستى و طرين باشة مَيمة باس لةوة دةكةين زمانى بيانى  مةى عةرةبى و مةى مةو زم
 الند و نازامن مةوانة لةكوَى دةبن؟.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 30مَيستا دواى مةو ط توطؤيةى كة كرا  كَى لةطـةَل مةوةيـة مـةو ماددةيـة زيـاد بكـرَى بـؤ ثـرؤذة ياسـايةكة؟          
نيية  كةواتة ثةسةند نـةكرا  بضـينة سـةر ماددةيـةكى      كةس لةطةَلى 36كةس لةطةَليةتى  كَى لةطةَلى نيية؟ 

 تر  ماواز خان فةرموو.

 بةِرَيج ماواز شَيخ فةنطى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثَيمواية ذمارةكة ماوا نةبوو  بؤية داوا دةكةم بذمَيردرَيتةوة فارَيكى تر  زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جان لةبةرمةوةى طومـان لةسـةر دةنطـةكان هةيـة  لةبةرمـةوة دواتـر لـة وَينـةكان سـةيرى دةكةينـةوة و           بةِرَي
 فارَيكى تر دايبذَيرينةوة  بابةتَيك لة ثةرلةمان دووفار ناخرَيتة دةنطةوة  هاوِرَى ابو كاروان فةرموو.

 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )ابوكاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ن مةنــدامانى ثةرلــةمان  لةســةر ذمــاردنى دةنطــةكان مــن مــةو تَيبينيــةم هةيــة  دوو ســبةى كــة لــة    بــةِرَيجا
 ثرؤتؤكؤَل حيساب كرا  غةَلةت بوو ضؤن تةعامو  لةطةَل دةكرَى؟  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نيشتنى داهاتوو كـة هاتينـةوة بـاس لـةوة     سوثاس بؤ فةنابت  زؤر زؤر سروشتيية مةطةر هةَلة كرابوو لة دا
 دةكةين كة مةو ذماردنة هةَلة بوو دوايى ضارةسةرى دةكةين  كارَيكى ماسانة  كا  باثري فةرموو.

 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة مةطـةر هـاتوو بَلـَيني    هةمان ثرسيارى كا  ابوكاروان  بةآلم ِروونكردنةوة بؤ مةوةى فةنابت بجانى كة مَيم
بــةالى مــةوة دابــوو ماددةكــة دبــوَل بكــرَى  ديســان دةبــَى ط توطــؤى لةســةر بكةينــةوة  مــةو ماددةيــة  دةبــَى   

 ياسايةكةش خراية دةنطدانةوة ثَيويستى بة هةموار دةبَى  ..... .
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ط توطؤى لةسةر كرا  تةواو بووة  فةرموو
 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــَى بضــَيتة         ــةو دةمــة دةب ــوَلى بكــةين  م ــاوةكو دب ــةكراوة؟  ت ــةوة دارشــتنةوةكةى ن ــَى م ــوَل دةب ــا  ضــؤن دب ن
 هةموارةوة  بؤية مَيستا ضاكرتة يةكال بكرَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ماددةكةمان خستة ط توطؤوة و ط توطؤى لةسـةر كـرا  مـةو كـات دةنطـدانى لةسـةر كـراوة         بةِرَيج كا  باثري  
كـة دةنـط بـؤ مـةو     ثةرلـةمان لةطـةَل مـةوة بـووبَينت      بؤية مةطةر دوايى وا دةرضوو كة زؤرينـةى مةنـدامانى  

 ماددةية درا بَيت  مةوة بة دَلنياييةوة دةتوانني راسيت بكةينةوة  كا  رابوون فةرموو.
 ج رابوون توفيق مرروف:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةيِرةوي ناوخؤ زؤر بة وازىي ماماذةي كردووة كة بابةتَيك دوو فار ناخرَيتة دةنطدانةوة  ثَيشنيار دةكةم 
بؤ دةستةي سةرؤكايةتي دةسةاَلتةكاني كة ثةيِرةوي ناوخؤ ثَيي داون بةكاري بَيـنن و بـةردةوام بـن لةسـةر     

 ثرؤذة ياساكة  زؤر سوثاس.تةواو كردني 
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 بةِرَيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( مةنـدام لـة هؤَلدايـة بـة     76سةبارةت بةو دةنطدانةي كة لةسةر مةو ماددةية  زيادةية دسـةي لةسـةر كـرا )   

( مةندام ثةرلةمان هةرطيج 6( دةنطة  )6ةتييةوة  فةردي نَيوان بةَلَي و نةخَيري دةنطةكة )دةستةي سةرؤكاي
( كةسدا دوو مةندامي ثةرلةماني بةِرَيج فَيطـرو سـكرتَيري ثةرلـةمان بـذمَيرن شـةش دةنـط فـةردي        76لة )

دةكـة زؤرة بـؤ   نابَيت  مةطةر دةنطَيك فةردي ببَيت ضاوت لةسةر نةبوو بَيت يان نـا بـةس شـةش دةنـط فةر    
 دوا فاريش وَينةكان و ثرؤتؤكؤَل راسيت مةوة باس دةكةن.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموون ماددةكاني تر خبوَيننةوة بؤ مةوةي دةنطي لةسةر بدةين.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 :(26( دةبَيتة ماددةي )30ماددةي )

 كار بة هيض دةدَيكى ياسايى  يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانى مةم ياسايةدا ناكؤ  بن.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس  64دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل مةو ماددةية بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
 َلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ كةس نيية  كةواتة ثةسند كرا.لةطةَليةتي  كَي لةطة
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:27( دةبَيتة ماددةي )31ماددةي )
 مةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمى )وةدايري كوردستان( فَي بةفَى دةكرَيت.

 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد ص

( كـةس  67دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل مةو ماددةية بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
 وة؟ كةس نيية  كةواتة ثةسند كرا.لةطةَليةتي  كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتة

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ةكاني داناني مةم ياسايةهؤي
لةبةر ِرؤشنايى ماددةى ضوارةمى دةستوورى هةميشةيى كؤمارى عَيرادى فيدراَل  كة زمانة فةرمييةكانى لة 

 سةرانسةرى عَيراددا دياريكردووةو  لةبةر ثَيويستى بوونى ياسايةكى تايبةت  مةم ياساية دانرا.
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 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ط توطؤ دةكات لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن؟ بةِرَيج دكتؤر سراج فةرموو. كَي
 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيشنياز دةكةم مةمةي بؤ زياد بكرَيت بةو شَيوازةي لَي بَيـت  دواي مـةوةي كـة نووسـيتيان دواي مـةوان      

ايك و رَيجطرتين زياتر لة سةرفةم ثَيكهاتةكاني كوردستاني  بؤ )بؤ زياتر ثَيشخسنت و بايةخدان بة زماني د
 دووَل كردنةوةي ثَيكةوة ذيان لة هةرَيمي كوردستان  مةم ياساية دةرضووَينرا(  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج دكتؤر فرست صؤيف فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية بَيت: )لةبةر ِرؤشنايى ماددةى ضوارةمى دةستوورى عَيرادـى فيـدراَل  لـة ثَينـاو     
رَيكخستين زمانة فةرمييةكان لة هةرَيمي كوردستان لة بوارةكاني ياسايي و دادطةريي و حكومي و خوَينـدن  

 وَينرا(  سوثاس.و بازرطاني و فةرهةنطي  مةم ياساية دةرضو
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كا  بةهجاد دةروَيش فةرموو.
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ا ثـَي  مةظ ياسا دوو خاال ظة طرَي دايـي  مَيـك/ زمانَيـت فةرمييـة  دوو/ تايبةمةنـديا زمـانَي كورديـا  بـةردةم        

باشة بَيذين )لةبـةر ثَيويسـيت و طرنطيـدان بـة زمـاني كـوردي لـة هـةموو بوارةكانـداو  فـةرامؤش نـةكردني            
زمانة فةرمييةكان كة لة ماددةي ضوارةمي دةستووري هةميشـةيي كؤمـاري عَيرادـي فيدراَلـدا هـاتووة  مـةم       

 ياساية دانرا(  سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  خاتوو منى نةبي فةرموو.
 بةِرَيج منى نيب نادر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 من تةميدي ثَيشنياري بةِرَيج دكتؤر سراج دةكةم  مةو ثَيشنيارة بدرَيتة دةنطدان  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  خاتوو زول ا دمود فةرموو.
 



 325 

 َيج زول ا دمود عبداهلل:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيش ثةسند كردني ياساكة دةستي بةرز كردةوة لة ماخري خاَلدا فةنابتان ماطادار نـةبوون  ثَيشـنيازَيكي   

 هةية مايا دةكرَيت مَيستا باس بكرَيت  يان نا؟ ضونكة لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن نيية.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صاد

 ضوواندن دسة دةكةين خاتوو زول ا.مَيستا تةنها لةسةر هؤيةكاني دةر
 بةِرَيج زول ا دمود عبداهلل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 باشة  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةو رةميانـةي كـة لـة اليـةن مةنـداماني      سوثاس  وةاَلمي مَيوة ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان سـةبارةت بـ  
 ثةرلةمانةوة خراية روو  فةرموون صياغةي بكةنةوة.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشــنياري بــةِرَيج دكتــؤر ســراج بــةم شــَيوةية دــةبوَل كــرا  لةاليــةن ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان بــةم شــَيوةية    

 داِرَيذرايةوة:

 انانى مةم ياساييةهؤيةكاني د
لةبةر ِرؤشنايى ماددةى ضـوارةمى دةسـتوورى هةميشـةيى كؤمـارى عَيرادـى فيـدراَل بـؤ زيـاتر ثَيشخسـنت و          
بايةخدان بة زماني دايك و رَيجطرتين زيـاتر لـة سـةرفةم ثَيكهاتـةكاني كوردسـتان لةسـةر بنـةماي ثَيكـةوة         

 .ذياني ماشتييانة لة هةرَيمي كوردستان  مةم ياساية دانرا
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَلدايـة بـةو شـَيوةيةي كـة خوَيندرايـةوة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟         
( كةس لةطةَليةتي  كَي لةطةَليدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ كةس نيية لةطةَليدا نةبَيت  كةواتة ثةسـند  66)

 كرا.
لة ثةيِرةوي ناوخؤ نةهاتووة كة كؤي بِريار  يان كؤي ياسا خبرَيتة دةنطدانةوة  بةاَلم بةشَيوةيةكي  بةِرَيجان 

عوريف مةوة كراوة لة خولي ثَيشوو  لة خولةكاني ثَيشوو  لة هةموو خولةكاني ثَيشوو مـةوة كـراوةو  تـا مـةم     
اسـاكانيش دةخةينـة دةنطدانـةوة  كـَي     بابةتة لةاليةن ليذنةي هةمواري ثةيِرةوةوة يةكال دةكرَيتةوة كـؤي ي 

لةطةَل كؤي ياساكةية بةو شَيوةيةي كة ثَيشرت خوَيندرايةوةو دةنطي لةسةر دراوة بة كؤي ماددةكاني دةسيت 
( كةس لةطةَليـةتي  زؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ كـةس نييـة           68بةرز بكاتةوة؟ )

را  ثريؤزبـايي لـة خـةَلكي كوردسـتان دةكـةين بةبؤنـةي دةرضـووني مـةم         لةطةَليدا نةبَيت  كةواتة ثةسـند كـ  



 326 

ياساية  لةِراستيدا دةرضووني ياسايةكي لـةم شـَيوةية هيضـي كـةمرت نييـة لـةو طرفتـة رؤذانـةي كـة خـةَلكي           
هةرَيمي كوردستان بة دةستييةوة دةناَلَينن و  باس كردني لة ثةرلةماني كوردسـتان ضـةندة طرنطـة ثةسـند     

سايةكي لةم شَيوةية كة ثةيوةندي بة رابردوو و بة مَيستاو بة داهاتووي طةلي كوردستانةوة هةية  كردني يا
بة هةمان شَيوة طرنطة ثاراستين زمان  ثاراستين كلتوور هيضـي كـةمرت نييـة لـة بـواري مـابووري  لـة بـواري         

هـؤي زيـاتر بـةرةو ثَيشـوو      سياسي لة هةرَيمي كوردستان  بؤية هيوادارين ثةسند كردني مةم ياسـاية ببَيتـة  
ضووني زماني كوردي و زماني ثَيكهاتةكاني تري هةرَيمي كوردستانيش  كة مَيسـتا لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا     
ــاراوتر            ــَيوةيةكي ث ــتان بةش ــةماني كوردس ــاكاني ثةرل ــة ياس ــن ك ــةوَل دةدةي ــاتوو ه ــاوةي داه ــة م ــن  ل دةذي

ديانةتر بنووسرَين و باَلو بكرَينةوة  بـة هـةمان شـَيوة    بةشَيوةيةكي باشرت  بة رَينووسَيكي يةكطرتوويي كور
هيوادارين ثةسند كردني مةم ياساية ببَيتة هؤي هانداني وةزارةتي ثةروةردةو وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكاني   
تـر  بــؤ مــةوةي بــة سيسـتةمي خوَيندنــدا بضــنةوة  بــة مةنهةفةكانـدا بِرؤنــةوة  بــؤ مــةوةي ثةرتووكــةكاني    

نطاكامنان بةشَيوةيةكي زؤر باشرت  بة زمـانَيكي زؤر ثـاراوتر سـةر لـةنوَي دابِرَيذرَينـةوةو      خوَيندن لة خوَيند
 خبرَيتة بةردةم خوَيندكاران و دوتابياني خؤشةويسيت كوردستان.

بةِرَيجان  ذمارةيةكي زؤر بريؤكة لةبةردةستمانة  ثَيتـان باشـة مَيسـتا مـةو بريؤكانـة خبرَيتـة روو  دةخيةينـة        
( كةس لةطةَل مةوةية كة 4كَي لةطةَل مةوةية كة بريؤكةكان خبرَيتة روو دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ) دةنطدانةوة 

بريؤكةكان مَيستا خبرَيتة روو  كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ كةواتـة ثةسـند نـةكرا بريؤكـةكان لـة      
ــةمِرؤ  زؤر  دانيشــتنةكاني داهــاتوو دةخرَيتــة روو  زؤر ســوثاس بــةم شــَيوةية هاتينــة كؤتــ     ايي دانيشــتين م

 سوثاس.
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسحم دمد صادق                    فر ر ابراهيي مَيمينكي                           فخرالدين دادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      فَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - كوردستان                عَيراق            – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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  (10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 10/11/2014 رَيكةوتي شةممةدوو 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   10/11/2014رَيكـةوتي   شةممةدوو  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بــةِرَيج فر ــر ابــراهيي مَيمينكــي  بــة مامــادةبوونيثةرلــةمان و  ســةرؤكي  يوســحم دمــد صــادقســةرؤكايةتي 

  سـاَلي  ارةميضـو خـولي   (ي10  دانيشتين ذمارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين دادربةِرَيج فَيطري سةرؤ  و  
 ( ي خؤي بةست.2014)

 بةرنامةي كار:
ــةثَيي حوكمــةك  ــة )ب ــةي 20(ي مــاددة )1اني بِرط ــة ث ــاوخؤي ذمــارة ) ةوِر( ل ي 1992(ي هــةمواركراوي ســاَلي  1ي ن

خـولي   (ي10ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق  دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي دووشـةممة    11يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )طرَيداني دووةمي  ساَلي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 10/11/2014رَيكةوتي 
ط توطؤ كردن لةسةر راثؤرتى هاوبةشى هةردوو ليذنةى دارايى و كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان  -1

ــتييةكان ســةبارةت     ــةى ثيشةســازى و وزة و سةرضــاوة سروش ــى ثشــكى هــةرَيمى     و ليذن بــة طرفت
عَيــراق لــة بودفــةى طشــتى عَيرادــى فيــدراَل و راســثاردةى ثةرلــةمانى كوردســتان بــؤ   - كوردســتان

لـة   (54)لـة مـاددةى   (2)ى بِرطـةى  (1)عَيـراق بـة ثَيـى خـاَلى     -وةفدى دانوستانى هـةرَيمى كوردسـتان  
 (.1992)ى ى هةمواركراوى ساَل(1)ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة 

ط توطــؤ كــردن ســةبارةت بــة سياســةتى وزةى هــةرَيمى كوردســتان بــة مامــادةبوونى مةجنومــةنى       -2
لـة ثَيـِرةوى    (54)لـة مـاددةى   (2)لـة بِرطـةى    (2)هةرَيمى بؤ كاروبارى نـةوت و غـاز بـة ثَيـى خـاَلى      

 (.1992)ى هةموار كراوى ساَلى (1)ناوخؤى ثةرلةمان ذمارة 

ــةو ثــ    -3 ــةوةى يةكــةمى م ــةر داواى ذمــارةى ياســايى      خوَيندن ــةى خــوارةوة لةس رؤذة ياســا و بِرياران
ى هـةمواركراوى  (1)لة ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ذمـارة  ( 71)مةندامانى ثةرلةمان بة ثَيى ماددةى 

 عَيراق .–ثةرلةمانى كوردستان  (1992)ساَلى 

ى سـاَلى  (10)تى ذمارة ثرؤذة ياساى هةمواركراوى وةزارةتى خوَيندنى باَلا و و توَيذينةوى زانس - أ
ى هـةموار كـراوى سـاَلى    (1)لـة ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان ذمـارة      (71)بة ثَيى مـاددةى  ( 2008)
(1992.) 

لة ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلـةمان ذمـارة   ( 71)ثرؤذة بِريارى ستايشى فةرمانبةران بة ثَيى ماددةى  - ب
 (1992)ى هةمواركراوى ساَلى ( 1)

 
 



 330 

 :ثةرلةمانسةرؤكي دق/ د. يوسحم دمد صابةِرَيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

  (10)بة ناوى طة  كوردستانةوة دةست ثَيدةكةين  خو  ضوارةمى هةَلبذاردن  ساَلى دووةم  دانيشتنى ذمارة 
لـة ثَيـِرةوةى نـاوخؤى     (20)ى ماددةى (1)بةرنامةى كار بة ثَيى حوكمةكانى بِرطة  10/11/2014رؤذى دانيشنت 

ــةمان ــراق ذمــارة -ى كوردســتانثةرل ــةمانى  (1992)ى ســاَلى (1)عَي ى هــةمواركراو  دةســتةى ســةرؤكايةتى ثةرل
ى خــو  طــرَى دانــى ســاَلى دووةم لــة خــو  هةَلبــذاردنى   (10)كوردســتان بِريــارى دا كــاتى دانيشــتنى ذمــارة  

ــذمَير    ــة كات ــةمان  ل ــةوتى   (11)ضــوارةمى ثةرل ــوةرؤى رؤذى دووشــةممة رَيك ــَيش ني ــت و (10/11/2014)ى ث بَي
بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شـَيوةية بَيـت  يةكـةم: ط توطـؤ كـردن لةسـةر راثـؤرتى هاوبةشـى هـةردوو          
ليذنةى دارايى و كاروبارى مـابوورى و وةبـةرهَينان و ليذنـةى ثيشةسـازى و وزة و سةرضـاوة سروشـتييةكان       

ى عَيرادـى فيـدراَل و راسـثاردةى    عَيـراق لـة بودفـةى طشـت     - سةبارةت بة طرفتى ثشكى هـةرَيمى كوردسـتان  
لـة  (2)ى بِرطـةى  (1)عَيـراق بـة ثَيـى خـاَلى     -ثةرلةمانى كوردستان بؤ وةفـدى دانوسـتانى هـةرَيمى كوردسـتان    

  دووةم  (1992)ى هــةمواركراوى ســاَلى (1)لــة ثَيــِرةوى نــاوخؤى ثةرلــةمانى كوردســتان  ذمــارة   (54)مــاددةى 
ةرَيمى كوردسـتان بـة مامـادةبوونى مةجنومـةنى هـةرَيمى بـؤ       ط توطؤ كردن سـةبارةت بـة سياسـةتى وزةى هـ    

لة ثَيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان ذمـارة     (54)لة ماددةى (2)لة بِرطةى  (2)كاروبارى نةوت و غاز بة ثَيى خاَلى 
  ســَييةم خوَيندنــةوةى يةكــةمى مــةو ثــرؤذة ياســا و بِريارانــةى خــوارةوة  (1992)ى هــةموار كــراوى ســاَلى (1)

لة ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلـةمان ذمـارة   ( 71)ى ذمارةى ياسايى مةندامانى ثةرلةمان بة ثَيى ماددةى لةسةر داوا
ثــرؤذة ياســاى هــةمواركراوى وةزارةتــى  -1عَيــراق  –ثةرلــةمانى كوردســتان  (1992)ى هــةمواركراوى ســاَلى (1)

لـة ثَيـِرةوى نـاوخؤى    (71)دةى بـة ثَيـى مـاد   ( 2008)ى سـاَلى  (10)خوَيندنى باَلا و و توَيذينةوى زانستى ذمارة 
ثرؤذة بِريارى ستايشـى فةرمانبـةران بـة ثَيـى مـاددةى       -2  (1992)ى هةموار كراوى ساَلى (1)ثةرلةمان ذمارة 

سـةرةتا بـة خَيرهـاتنى بـةِرَيج      ( 1992)ى هـةمواركراوى سـاَلى   ( 1)لة ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ذمـارة  ( 71)
ــةين     ســةرؤكى حكومــةت و فَيطــرى ســةرؤكى حك   ــى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان دةك ومــةت و وةزيران

هةروةها بةخَيرهاتنى ستافى ياوةرى دةكةين بؤ ثةرلةمانى كوردستان بـؤ بةشـدارى كـردن لـة ط توطؤكـانى      
لـة ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان  لةبـةر مـةوةى مَيسـتا          (23)مةمِرؤمان  بةِرَيجان بة ثَيى ماددةى 

ثةرلةمان لَيرة نيية  دةبَيـت سـكرتَيرَيك هةَلبـذَيرين بـؤ دانيشـتنى مـةمِرؤمان  بؤيـة مـن          بةِرَيج سكرتَيرى
سةرؤكى ليذنةى ياسايى ثةرلـةمان تـا سـكرتَير مامـادة دةبَيـت لَيـرة مامـادة بَيـت و          (د. ظاَلا)ثَيشنيار دةكةم 

ببَيت بة سكرتَير  (د. ظاَلا فريد)كارى سكرتَير راثةِرَينَيت و مةمةش دةخرَيتة دةنطدانةوة  كَى مامادةية كة 
كةس لة طةَلدايـة  كـَى لةطةَلـدا نييـة؟ كـةس نييـة لةطةَلـدا نـةبَيت  كةواتـة           ( 86)تا سكرتَير مامادة دةبَيت؟ 

ثةسةند كرا  فةرموو ]د. ظاال[ بؤ مَيرة  بؤ راثةِراندنى كارةكانى سكرتَيرى ثةرلةمان  مَيستا داوا لة بةِرَيج 
دةكــةين نــاوى مةنــدامانى مامــادة نــةبووى دانيشــتنى ثَيشــووى ثةرلــةمانى كوردســتان  ســكرتَيرى ثةرلــةمان 

 خبوَينَيتةوة  
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 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي )سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

ن بـة  مؤَلـةت ثَيـدراون يـا   ( 29/10/2014)ى رؤذى (9)ناوى مةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتنى ماسايى ذمارة 
مؤَلـةت     كارةسـول   عثممان مؤَلـةت  فـةمال   /بَى مؤَلةت مامادة نةبوون  بةيانييةكةى  بَيستون فـامق دمـد   

  سـهراب مكاميـل دمد]مؤَلـةت[  زؤزان صـادق     مؤَلـةت  حسـن  مصمطفى خلحم امحد مرروف مؤَلـةت  دلَيـر   
جت صــابر ]مؤَلــةت[  عــرمضممانســريد]مؤَلةت[  ســةركةوت ســةرحةد خلي ة]مؤَلــةت[  شــرين حســنى  

ــةيرؤز   ــةت[  فـ ــني]مؤَلةت[     طمممهامساعيل]مؤَلـ ــى ياسـ ــد علـ ــةت[  دمـ ــبري  نممماظمعبداخلالق]مؤَلـ كـ
[ى ماســـايى كـــة لـــة رؤذى 9دمد]مؤَلـــةت[  نـــاوى مةنـــدامانى ثةرلـــةمان كـــة لـــة دانيشـــتنى ذمـــارة ]  

مــد  [ مؤَلــةت ثَيــدراون يــان بــة بــَى مؤَلــةت مامادةنــةبوون مَيوارةكــةى  بَيســتون فــامق د          29/10/2014]
 مصمممطفىكارةســـول ]مؤَلـــةت[  خلـــحم امحـــد مرـــروف ]مؤَلـــةت[  دلَيـــر  عثممممان]مؤَلـــةت[  فـــةمال 

ــةت[  زؤزان صــادق ســريد]مؤَلةت[  ســةركةوت ســةرحةد      ــل دمد]مؤَل حســن]مؤَلةت[  ســهراب مكامي
عبـداخلالق   طا]مؤَلةت[  عجت صابر امساعيل]مؤَلةت[  فةيرؤز رمضانخلي ة]مؤَلةت[  شرين حسنى 

كبري دمد]مؤَلةت[  ادريـس علـى اسـالم]مؤَلةت[  انـس      ناظمدمد على ياسني]مؤَلةت[   ]مؤَلةت[ 
دمــد شــريحم]مؤَلةت[  امنــة زكــرى ســريد]مؤَلةت[  مــارى دمــد عبدالرحيي]مؤَلــةت[  بــرزؤ جميــد   
ــني        ــاد حســ ــةت[  زيــ ــاحل دمد]مؤَلــ ــن صــ ــةت[  حســ ــى حةمة]مؤَلــ ــةروا علــ ــةت[  ثــ عبداهلل]مؤَلــ

ــا  ــةت[  ظيـ ــب    عبدالكريي]مؤَلـ ــةت[  غريـ ــاحل عمر]مؤَلـ ــر صـ ــةت[  عمـ ــاس عمر]مؤَلـ  مصمممطفىن عبـ
 عثمممممانتوفيق]مؤَلــــةت[  دمــــود عمــــر صــــاحل]مؤَلةت[  مــــنرية  عثمممممانحةمة]مؤَلــــةت[  مافــــد 

 على]مؤَلةت[.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نـاوى مامادةنـةبووانى ليذنـةكانى    زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  مَيستا داوا لة بةِرَيجى دةكـةين  
 ثةرلةمان خبوَينَيتةوة.
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[  يةكـةم: ليذنـةى ماوةدانكردنـةوة و    9/11/2014كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان لـة رؤذى يـة  شـةممة ]   
انى مامادةى كؤبوونةوةكـة بـوون  ليذنـةى    نيشتةفَى كردن  كؤبوونةوةى خؤى مةجنامداوة و طشت مةندامةك

[ كؤبوونةوةى خؤى مةجنام داوة و سـَى لـة مةندامـةكانى مؤَلـةت     9/11/2014مةوداف و كاروبارى مايينى لة ]
بوون]لينــا عجريــا بــةهرام  د. فــوان امساعيــل عجيــج  انــس دمــد شــريحم[  ليذنــةى مافــةكانى مــرؤظ لــة   

  زؤزان  عثممماندوو لــة مةندامــةكانى مؤَلــةت بــوون ]مــنرية [ كؤبوونــةوةى خــؤى مةجنامــداوة 9/11/2014]
[ كؤبوونـةوةى خـؤى مةجنامـداوة و دوو لـة مةندامـةكانى      9/11/2014صادق[  ليذنةى كاروبارى ياسايى لة ]
[ كؤبوونةوةى 9/11/2014دمد[ ليذنةى وةرزش والوان لة ] لطيفمؤَلةت بوون]شوان امحد نرمان  تةالر 
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لة مةندامةكانى مؤَلةت بوو ]ابراهيي امحد مسؤ[  ليذنةى كشتو كاَل و ماذةَلدارى  خؤى مةجنامداوة و ية 
[ كؤبوونةوةى خؤى مةجنامـداوة و دوو لـة مةندامـةكانى مؤَلـةت بوون]حسـن صـاحل دمـد         9/11/2014لة ]

ةوةى [ كؤبوونـ 9/11/2014فةرهاد سةنطاوى[ ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باَل و توَيذينةوةى زانستى لة ]
خؤى مةجنامداوة و دوو لة مةندامةكانى مؤَلةت بوون ]د. فوان امساعيل عجيج   زؤزان صادق سريد[ مةو 

[ كؤبوونةوةيان مةجنام نةداوة  ليذنةى كاروبـارى تةندروسـتى و ذينطـة دواخـراوة     9/11/2014ليذنانةى كة ]
لة مافةكانى مافرةت كؤبوونـةوةى   [ى دواى نيوةِرؤ  ليذنةى داكؤكى كردن3بؤ رؤذى دووشةممة كاتذمَير ]

مةجنام نةداوة  ليذنةى كاروبارى كؤمةَلايةتى و منداَل و خَيـجان كؤبوونـةوى مـةجنام نـةداوة  لةبـةر مـةوةى       
ــة      ــايش و مةجنومةنـ ــاوخؤ و ماسـ ــةى نـ ــتان  ليذنـ ــةمانى كوردسـ ــتنى ثةرلـ ــةمان رؤذى دانيشـ ــة هـ دةكةوَيتـ

[  ليذنــةى كاروبــارى ثَيشـــةرطة و   10/11/2014ارى ]خوفَيييــةكان  دواخــراوة بــؤ رؤذى دووشــةممة بــةرو     
ــارس        ــدالرمحن فـ ــةنها ]عبـ ــداوة و تـ ــؤى مةجنامـ ــةوةى خـ ــايد  كؤبوونـ ــانى فينؤسـ ــةهيدان و دوربانيـ شـ
عبدالرمحن[ مؤَلةت بـووة  ببـوورن ليذنـةى كاروبـارى ثَيشـةرطة و شـةهيدان و دوربانيـانى فينؤسـايد لـة          

[ كؤبوونةوةى مةجنامـداوة لـة   10/11/2014رى تةندروستى لة ][ى مانط مةجنامى نةداوة  ليذنةى كاروبا9]
[ى داوى نيــوةرؤ  ليذنـةى نــاوخؤ و ماسـايش و مةجنومةنــة خوفَيييـةكان كؤبوونــةوةى خــؤى    3كاتـذمَير ] 

كبري دمد[ مؤَلةت بووة بة هؤى ثرسة  ليذنةى رؤشنبريى و راطةياندن و هونةر  ناظممةجنامداوة تةنها ]
وةى خؤى مةجنامداوة  تةنيا ]ظيان عباس[ مؤَلةت بووة  ليذنةى نةزاهة لـة هـةمان   لةهةمان رؤذ كؤبوونة

ــةوار و         ــةى ماســ ــادةبوون  ليذنــ ــةكان مامــ ــت مةندامــ ــةجنام داوة و طشــ ــؤى مــ ــةوى خــ ــةوت كؤبوونــ رَيكــ
خجمةتطوزارييــةكانى شــارةوانى و طواســتنةوة و طةيانــدن و طةشــت و طــوزار ثــَيش كؤبوونــةوةى ثةرلــةمان   

مةجنامداوةو مامادةبوونيان نةطةيشتووة  ليذنةى كاروبارى ثَيشةرطةو شةهيدان و دوربانيانى كؤبوونةوةيان 
ــة ]    ــى ل ــدانيانى سياس ــايد و زين ــان     10/11/2014فينؤس ــةوةى خؤي ــةمان كؤبوون ــةوةى ثةرل ــَيش كؤبوون [ ث

ــة        ــووة  م ــةت ب ــدالرمحن[ مؤَل ــارس عب ــدالرمحن ف ــةنيا ]عب ــتووة  ت ــان طةيش ــداوة و مامادةبووني و مةجنام
[ كؤبوونــةوةيان مــةجنام نــةداوة  ليذنــةى كاروبــارى كؤمةَلايــةتى و منــداَل و   10/11/204ليذنانــةى كــة لــة ]

خَيجان كؤبوونةوى مةجنام نةداوة  لةبةر مـةوةى دةكةوَيتـة هـةمان رؤذى دانيشـتنى ثةرلـةمانى كوردسـتان        
ةداوة  لةبـةر مـةوةى دةكةوَيتـة    ليذنـةى دارايـى و مـابوورى و كاروبـارى وةبـةرهَينان كؤبوونـةوةى مـةجنام نـ        

هـــةمان رؤذى دانيشـــتنى ثةرلـــةمانى كوردســـتان  ليذنـــةى ثيشةســـازى و وزة و سةرضـــاوة سروشـــتييةكان  
كؤبوونةوةى مةجنام نةداوة  لةبةر مةوةى دةكةوَيتة هةمان رؤذى دانيشتنى ثةرلـةمانى كوردسـتان  ليذنـةى    

مةجنام نةداوة  لةبةر مـةوةى دةكةوَيتـة هـةمان رؤذى     بازرطانى و ثاراستنى مافةكانى بةكاربةر كؤبوونةوةى
 دانيشتنى ثةرلةمانى كوردستان  ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطاى مةدةنى  كؤبوونةوةى مةجنام نةداوة.

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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  لـة كؤنووسـى دانيشـتنى    زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  داوا لـة بـةِرَيجيان دةكـةين ثؤختةيـة    
 ثَيشووى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة  

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةسـت ثَيكردنـى دانيشـنت     -1[ بةم شَيوةية بووة  29/10/2014[ لة بةروارى ]9ثوختةى دانيشتنى ذمارة ]
امانى ثةرلــةمان مةوانــةى مامــادة نــةبوون و خوَيندنــةوةى نــاوى مةنــد -2لــة اليــةن ســةرؤكى ثةرلةمانــةوة  

ــةمان          ــةن ســكرتَيرى ثةرل ــوو لــة الي ــةى دانيشــتنى ثَيش ــةروةها خوَيندنــةوةى ثوخت ثةســةندكردنى  -3ه
 ثرؤذةياساى زمان لة اليةن ثةرلةمانى كوردستان.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
َيجان ياداشـتَيكمان ثَيطةيشـتووة لـة اليـةن حـةوت سـةرؤ        زؤر سوثاس بؤ بـةِرَيج سـكرتَيرى ثةرلـةمان  بـةرِ    

[ى بةرنامــةى كــارى دانيشــتنى مــةمِرؤمان    2و  1فراكســيؤنةوة ميمــجا كــراوة  داوا دةكــةن كــة برطــةى ]     
[ى دانيشـتنى مـةمِرؤمان   2و  1ليكبدرَيت  بؤية مةمة دةخةينـة دةنطـةوة  كـَى لةطـةَل مةوةيـة بِرطـةكانى ]      

[كـةس لةطةَلـدا نييـة     4[ كـةس لةطةَلدايـة  كـَى لةطةَلـدا نييـة؟]     79ز بكاتـةوة  ] لَيكبدرَيـت با دةست بـةر 
ــؤ         ــة ب ــردووة ك ــةوةيان ك ــةم حــةوت فراكســيؤنة  داواى م ــةم ياداشــتةدا م ــةِرَيجان ل ــرا  ب ــة ثةســةند ك كةوات
 رَيكخستنى دانيشتنةكةى مةمِرؤ و رَيكخستنى ط توطؤكان مةندامانى فراكسيؤنةكان لة هـةر دوو ليذنـةكانى  
دارايى و مابوورى و وةبةرهَينان و هةروةها ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان و نوَينةرى 
مةو فراكسيؤنانةى كة مةنداميان نيية لةم دوو ليذنةية دسة بكةن  مةوةى كة بَلاوكرايـةوة كـة طوايـة مَيمـة     

ــادةين  بــ     ــدامان ن ــة مةن ــةمِرؤ دانيشــتنةكة وا لَيدةكــةين كــة رَيطــة ب ــةو ياداشــتةمان   م ــة  م ةو شــَيوةية نيي
ماراستةكراوة كة مَيستا دةخيةينة بةردةست فةنابتان خؤتان دةنطى لةسةر دةدةن  مَيوة دةزانن لة ماوةكانى 
رابــردووش ضــةندين فــار لــةناو هــؤَلى ثةرلــةمان داواى مــةوةتان لــة مَيمــة كــردووة كــة هــةوَلى رَيكخســتنى  

ت ديــارى بكــةين  بــةَلام مَيمــة مــةوةمان نــةكردووة لةبــةر مــةوةى   ط توطؤكــانى نــاو ثةرلــةمان بــدةين و كــا 
سةالحيةتى مَيمة نيية بة ثَيى ثَيِرةوى نـاوخؤ  و فـارى يةكـةميش نييـة كـة مَيـوةى مةنـدامانى ثةرلـةمان         
داواى مةوة بكةن كة ليذنةى ثةيوةنديدار لة بابةتَيكى دياريكراو دسة بكةن  مةطةر بة بريتان بَيت لة كـاتى  

دن لة ناردنى هَيجى ثَيشمةرطة بؤ كَوبانى ديسان داوايةكى لةم شَيوةيةتان كرد كة خستمانة دةنطةوة دسةكر
و لة اليةن خؤتانةوة ثةسةند كرا  مةوةى كة باسكراوة كة طواية هةر فارَيك حكومةت يان وةزيرةكان دَينة 

ة مَيـوة خؤتـان بريتانـة وةزيـرى     مَيرة  مَيمة ط توطؤكان سنووردار دةكةين و مةمةش ديسـان وا نييـة  ضـونك   
[ 70[ سـةعات لـة نـاو هـؤَلى ثةرلـةمان ط توطـؤ بـوو و زيـاتر لـة ]         8سامانة سروشتييةكان هاتة مَيـرة  ]  

[ مةنـدام ثةرلـةمان لـة    60مةندامى ثةرلةمان دسةى كرد  وةزيرى ثةروةردة هاتـة ثةرلـةمان و زيـاتر لـة ]    
وة نيية  ثةيوةندى بة خؤتان و فراكسـيؤنةكانةوة هةيـة    [ رؤذدا دسةيان كرد  بؤية ثةيوةندى بة مَيمة2]
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ثيموابَى داواكارى لة ناو خؤتان هةية بؤ زياتر رَيكخستنى ط توطؤكان  لة ليذنـةى ثَيـِرةويش ديسـان رةنطـة     
 [ نودتةى نيجامى هةية فةرموو مَيظار خان 2بة هةمان شَيوة هةوَلى ضارةسةركردنى مةم طرفتة بدرَيت  ]

 ار ابراهيي حسني:بةِرَيج مَيظ
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة       ــة بةرنامــةى كــار  ط توطــؤ كــردن ســةبارةت بــة سياســةتى وزةى هــةرَيمى كوردســتان ب تــةوةرى دووةم ل
مامادةبوونى  مايا مَيمة ثَيشرت هةم فراكسيؤنى يةكطرتوو و هةم بجوتنةوةى طؤِران و ضـةند ثةرلـةمانتارَيك   

راوة و مةمــة ثَيضـةوانةى ثَيــِرةوى ناوخؤيــة و بــة مَيواندارييــة  هيــوادارم  لةسـةر داواى مــةوان بانطهَيشــت كــ 
بؤمان روونبكةيةوة  دسةيةكى تريشي هةية مةطةر مةو ثاسةوانانةى يـاوةرى سـةرؤكى حكومـةت و وةزيـرة     

مةطةر بةِرَيجةكانن هؤَلى ثةرلةمان بة فَى بَيلَيي  وا بجامن مَيرة فَيى مومتةميننة و فَيى هيض شتَيك نيية  
 بكرَيت بضن لةسةرةوة دابنيشَين شتَيكى باشة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةِرَيج مَيظار خان مةطةر بةرنامةى كارت خوَيندبَيتةوة بةهيض شَيوةية  باسى مَيواندارى تَيدا نيية. بةِرَيج مَيظار 

 ابراهيي حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دةبَيت بَلَييت لةسةر بانطهَيشتى ثةرلةمانتاران. بة مامادةبوون 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تؤ مةو مادةيةت خوَيندؤتةوة كة لة بةرنامةى كاردا ماماذة ثَيـدراوة؟ ثـةيِرةوى نـاوخؤت خوَيندوتـةوة؟ تـؤ      
وة مـةو ماددةيةيـة كـة لةسـةر     مةو ماددةيةت خوَيندؤتةوة؟ تكايـة ماددةكـة خبوَينـةرةوة  وةَلـامى مـن مـةدة      

داواى مةنــدامانى ثةرلــةمان  وةزيــرى ثةيوةنديــدار يــان ســةرؤكى حكومــةت و فَيطــرى ســةرؤكى حكومــةت  
مامادةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان دةبن ماددةكة خؤى مةمةية  بؤية باشرت بوو تؤ لة ثَيشان ماددةكة خبوَينى 

كة لَيرةن كامَيراوانةكانن  تكاية مَيوةش كة رةمسى خؤتـان  ثاشان نودتةى نيجامى بطرى  ثَيموابَيت مةوانةى 
تــةواو كــرد بضــنة دةرةوةى هــؤَلى ثةرلــةمان  ثــَيي وابَيــت تــةنها ســكرتَيرَيكى بــةِرَيج ســةرؤكى حكومــةت و   
سكرتَيرَيكى مَيمة تـةنها لَيرةيـة  كـة مـةوانيش ديسـان داوايـان لَيدةكـةين بضـنة دةرةوةى هؤَلةكـة  فـةرموو           

 هؤَلةكة  كا  عمر فةرموو  بضنة دةروةى
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من بووم كة باسي كرد  من نةم وتووة وةزيرةكان من وتوومـة كاتَيـك سـةرؤكى حكومـةت بَيتـة مَيـرة رَيطـة        
بـدةى كـة    نادرَيت بة مةندامانى ثةرلةمان كة وة  ثَيويست دسـة بكـةن  مـن داوا لـة بـةِرَيجت دةكـةم رَيطـة       

هةموو مةنـدامانى ثةرلـةمان مـةوةى دةيـةوَيت ط توطـؤ لةطـةَل بـةِرَيج سـةرؤكى حكومـةت و فَيطرةكـةى و           
وةزيرة بةِرَيجةكان بكات  مةو كةسةى كة مـةو دسـةى كـردووة  مـن شـةو لـة رووداو مـةم دسـةيةم كـرد  مـن           
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يرةكـامن بـاس نـةكردووة  زؤر    نةموتووة وةزيرة بـةِرَيجةكان  تـةنها سـةرؤكى حكومـةمت بـاس كـردووة و وةز      
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  فةرموو كا  طؤران.

 بةِرَيج طؤِران مازاد حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لــة نةتيجــة دســة دةكــةين يــان دســة ناكــةين مةنــدامانى ثةرلــةمان خؤيــان بــة دةنطــدان مــةم ثرســة يــةكال    
َلام ثَيويســتة مةمــة راســت بكةمــةوة فــةنابت شــتةكةت وا تــةرح كــردووة كــة مــةوةى وابــَى     دةكةنــةوة  بــة

فراكسيؤنةكان ضووبنة هؤَلَيك دانيشتبَين  رَيكةوتن كرابَيت كة ضؤن دسة بكةن مةم رَيكةوتنة بـة حـجورى   
 وثاس.دةستةى سةرؤكايةتى و خؤتان بووة لةبةر مةوة نابَيتـ خؤتان لة مةسئولييةت بدزنةوة  زؤر س

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مَيمة خؤمان لة بةرثرسيارةتى نادزينةوة  بةَلام مةمـة ياداشـتى  حـةوت فراكسـيؤنة كـة ميمجايـان كـردووة         
نامةوَيت ناوى فراكسيؤنةكان خبوَينمـةوة  بـةَلام مةمـة مـةوفودة الى مَيمـة و مـةوان داوايـان كـردووة و بـة          

 انى ثةرلةمان مةم ثرسة يةكال دةبَيتةوة  خاتوو بةهار فةرموو دةنطدانى مةندام
 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن دمد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هيض بِرطةيةكى ثَيِرةوى ناوخؤ تا مَيستا ماماذةى بةمة نةداوة كة مةم ميتي ادةى كة مَيستا بؤتة عورفَيك لة 

شـن و خؤيـان ميتي ـاق دةكـةن  ثةرلـةمانتار دسـة نـةكات  بـة         ناو ثةرلةمان  سةرؤكى فراكسـيؤنةكان دادةني 
راسـتى مةمــة عــورفَيكى زؤر خراثــة هاتووتــة مــةم خولــةى ثةرلــةمان  فــاران لــة مةكتــةب سياســييةكان لــة  
دؤناغةكانى ثَيشوو بِريار دةدرا و يةكال دةكرانةوة و لة داعةى ثةرلةمان دةنطى بـؤ مـةدرا  مَيسـتا سـةرؤكى     

ــ ــة  مةجنومــةنى نــةوت و غــاز     فراكســيؤنةكان  بؤي ة مَيمــة نوَينــةرى خــةَلكني مَيمــةش دســةى خؤمــان هةي
ثةيوةندييان بة كَيشةى خةَلكةوة هةية  هةموو رؤذَيك نايَينة ثةرلةمان و دةمانةوَيت كَيشةى خةَلك بةوان 

 بطةيةنني  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هيض اليةندارية  لَيرة بكةم مةمة داواكارى مَيوةية و خؤتان يةكاليى دةكةنةوة   زؤر سوثاس   من نامةوَيت
بةَلام دسةكردنى نوَينةرانى مَيوة لة ليذنةكانى ثةرلةمان لةطةَل عورفى ثةرلةمانى بة تـةواوةتى طوجنـاوة و   

تةسـن لـة   تةنانةت لـة زؤرَيـك لـة ثةرلةمانـةكانى دونيـا بـؤ كـورت كردنـةوةى كـات مـةو كةسـانةى كـة موخ            
بوارةكانى ديارى كراو دسة دةكةن  نة  مةوةى كة  خؤشتان يـةكاليى دةكةنـةوة  هـةردوو شـَيوازةكة هةيـة      
دةتواندرَيت دسة بكرَيت تا ضةند دسة دةكرَيت دسة بكرَيـت و دةتوانـدرَيت خـةَلكانى مـةعنى دسـة بكـةن        

 كا  انور فةرموو 
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 :مصطفىبةِرَيج انور دادر 
 مان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلة

بة ثَيى ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان  ثةرلةمانتار مازادة لة دسة كردن  مةو ياداشتة مـن وة  ثةرلـةمانتارَيك   
هيض ماطادارى نيمة  مةو بابةتةى مةمِرؤ بابةتَيكى زؤر طرنطة ثةيوةندى بة ذيـانى خةَلكـةوة هةيـة  مةطـةر     

لـة هـؤَلى ثةرلـةمان دابنيشـي كـة لةسـةر        رَيطرى لـة ثةرلـةمانتاران بكرَيـت مـن شةخسـى خـؤم مامـادة نـيي        
 بابةتَيكى طرنط نةتوامن دسة بكةم  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كا  مومَيد.

 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن حسن]مومَيد خؤشناو[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

دوَينــَى فراكســيؤنةكان كــة كــؤ بووينةتــةوة دةســتةى        خةريكــة بابةتةكــة بــة الِرَيــدا دةبردرَيــت  مَيمــة     
سةرؤكايةتى بةشدار بوو لة ثَيناو رَيكخستنى كارةكان و زياتر زةبت كردن  داواى هةموو فراكسيؤنةكانة كة 

[سةعاتى  مةمة مةجنامةكةى بوو  نة كةس رَيطرة و نة دةستةى سـةرؤكايةتى  6مونادشة كرا و ط توطؤى ]
اكسيؤنةكان دةتـوانني رَيطـرى بكـةين  لـة ثَينـاو رَيكخسـتنى  كـة هـةردوو ليذنـةى          و نة مَيمةش سةرؤكى فر

ثةيوةنديدار لة ثَيناو رَيكخستنى كؤبوونةوةكة و طةيشتنى مةسَيجةكة بـووة  نـة كةسـَيك داواى كردبَيـت و     
دسـة  كةسَيك رةتى كردبَيتةوة  طةيشتينة مـةم رَيكةوتنـة ضـةند رَيطايـة  لـة ثَيشـي بـووة هـةموو كةسـَيك          

دةكات حةدى خؤيةتى و كةس ناتوانَيت مةم مافة لة مةندامى ثةرلةمان بستَينَيتةوة  بةَلام تكاية بة الِرَيـدا  
نةبردرَيت  نةداواى اليةنَيك بووة بة تـةنيا و نـة داواى دةسـتةى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان بـووة  هـةموومان        

ى فراكسيؤنةكةى بةشـدارى رَيكـةوتنَيك دةكـات    بووينة  دةبَيت مةندامَيك لة فراكسيؤنَيك كة كاتَيك سةرؤك
ثَيوة ثابةند بَيتـ  مةطةر نـا  مـةو فراكسـيؤنةكة و مـةو مةندامـة لـة فراكسـيؤنةكةى خؤيـدا مـةو رَيطايـة لـة            
سةرؤكى فراكسيؤنةكةى بطرَيت  نة  سةرؤكى فراكسيؤنةكةى لة رَيكةوتنَيك بةشدار بَيت  لة فةلسةدا بـة  

 وثاسالِرَيدا بربدرَيت  زؤر س
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  ماري.
 بةِرَيج مارى دمد عبدالرحيي ]مارى هةرسني[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
خؤى نؤرةى من بوو  بةس نؤرةى منت دا بة ]كا  مومَيد[  ديارة مةوةى لة ثَيشةوة بَيت مةفجةلييةتَيكى 

 ةية.ه
 

 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص
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 سةرؤكى فراكسيؤنتانة.
 بةِرَيج مارى دمد عبدالرحيي ]مارى هةرسني[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دةى ضى دةكات  مَيمةش مةندامى ثةرلةمانني  دوو بابةت هةبوو  يةكةم لة وَلـاتى مَيمـة خةريكـة عورفَيـك     

لة كوردستان   كة مةويش مةسةلةى تةوافودـة   دروست دةبَيت كة بة راستى خجمةت دةكات بة دميوكراسى 
بــة بــريى بــةِرَيج ســةرؤكى ثةرلــةمانى دةيهَينمــةوة كــة تةنانــةت بــوونى بــةِرَيجيان بــة ســةرؤكى ثةرلــةمان   
ميتي ادَيكى سياسى بووة  شتَيكى عةفاييب نيية كة لة هةندىَ حاَلةتى تايبةتدا لةناو فراكسـيؤنةكاندا  بـؤ   

و كارةكان ميت ادَيك هةبَيت  بةَلام ية  تَيبينى ترم هةيـة لةسـةر هـاتنى بـةِرَيج     باشرت بةرَيوةبةردنى ميش 
سةرؤكى حكومةت و شاندى ياوةرى  خؤى لة راستيدا مةم بابةتةى كة خراوةتة بةرنامةكةوة  مةمـة دسـةى   
زؤر هةَلدةطرَيت  حةديقـةتى مـةمر مةمةيـة  مةمـةش لةوانةيـة مةحـدود كردنـى ميجـازةى دسـةكردن بـةو           

ِرَيجانةى كة مةندامى ثةرلةمانن وةَلامى تَيركةرةوة نةبَيت بـؤ هـيض يـةكَيك لـة مَيمـة  بـةَلام مـن سـةيرم         بة
لةوة دَيت لة حاَلةتَيك كة هةرَيمى كوردسـتان لـة شـةِرداية  يـةعنى حكومـةت و هـةموو دام و دةزطاكـان لـة         

ةيةكى ثةلـة و مـيش بـةرَيوةبردن    مينجارَيكى تايبةتى دان  سةيرة هاتنى بـةِرَيج سـةرؤ  حكومـةت بـة شـَيو     
هيض خجمةتَيك دةكات بة تَيطةيشتنى مَيمة لة حكومةت و خةَلكي كوردستان لـة كابينةكـة بـؤ مـةم بابةتـة       

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

دوو ال بـةرطريتان لـة   مةجنامى كؤبوونةوةكان مةم ثرسة يةكال دةكاتةوة ثَيي وابَيت دسةكان تَير بوون  هـةر 
بريوبؤضوونةكانى خؤتان كرد مـةم ثرسـة بـة دةنطـدان يـةكال دةكةينـةوة  تةنانـةت مةطـةر مـةم داواكارييـة           
رةزامةندى ثةرلةمانى بةدةست هَينا كة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دسة بكةن مانَ نيية لةبةردةم مـةوةى كـة   

سَيك يـان دوو كةسـى تـريش لـةم فراكسـيؤنانة دسـة       فراكسيؤنة طةورةكان رَيك بكةون لةناو خؤياندا كة كة
بكةن لة ثةرلةمان  بؤية مةم داواكاريية دةخيةينـة دةنطـةوة كـة هـةردوو ليذنـةى تايبةمتةنـدى ثةرلـةمانى        
كوردســتان ]ليذنــةى دارايــى و كاروبــارى مــابوورى و وةبــةرهَينان  ليذنــةى ثيشةســازى و وزة و سةرضــاوة    

و ليذنةية كة نوَينةرى فراكسيؤنة فياوازةكـانى ثةرلـةمانى كوردسـتانن     سروشتييةكان[ مةندامانى مةم دو
لةطـةَل مـةو فراكســيؤنانةى كـة مةنـداميان نييــة لـةم دوو ليذنةيـة  هــةر يـةكَيكيان يـة  كــةس دسـة بكــات          
دةخةينة دةنطـةوة كـَى لةطةَلدايـة؟ كـَى لةطـةَل مةوةيـة كـة مةنـدامانى فراكسـيؤنة فياوازةكـان لـة هـةردوو             

دارايى و كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان  ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان[  ]ليذنةى
ــةم            ــة ل ــداميان نيي ــة مةن ــيؤنانةى ك ــةو فراكس ــةش م ــة لةم ــةمِرؤ  فط ــانى م ــة ط توطؤك ــةن ل ــدارى بك بةش

ةطةَلدا نيية؟ [كةس لةطةَلداية  كَى ل65فراكسيؤنانة هةر يةكَيكيان ية  كةس دسة بكات  كَى لةطةَلداية؟ ]
[كةس لةطةَلـدا نييـة  كةواتـة ثةسـةند كـرا  بـة هـةمان شـَيوة ياداشـتَيكمان لـة اليـةن ذمـارةى ياسـايى              15]
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[ى لة ثَيِرةوى ناوخؤى 9مةندامانى ثةرلةمان بة دةست طةيشتووة كة داواى مةمة دةكةن بة ثَيى ماددةى ]
 اميت هةية؟ثةرلةمان دانيشتنةكة بكرَيتة نهَينى  كا  عمر نودتةى نيج

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةطــةَل رَيــجم بــؤ راى مــةم بةِرَيجانــة و مَيوانــةكانيش  بــةم شــَيوةية بَيــت مَيمــة هــةتا مــاوين نــاتوانني يــة   
ثرسياريش ماراستةى سةرؤكى حكومةت بكةين و بة داواى لَيبؤردنةوة من هؤَلةكة فَيـدَيلي  لةبـةر مـةوةى    

 توامن ثرسيار بكةم و بةرطرى لة هاوِرَيكامن دةكةم  زؤر سوثاس.نا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  ذمارة ياسايى مةندامانى ثةرلةمان داواى مةوةيان كردووة كة دانيشتنةكة بكرَيتـة نهَينـى و بـة    
طدانـةوة  كـا  رابـوون نودتـةى نيجاميـت      [ لـة ثَيـرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان دةخيةينـة دةن     9ثَيى مـاددةى ] 

 هةية؟
 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مَيمة لة دانيشـتنةكة باسـى مـةوةمان كـرد  دوو بابـةت هةيـة  دوو وشـة بـةكاردةهَينرَيت لـة دانيشـتنةكانى           

  و يةكَيكيان مةوةية بكرَيـت  ثةرلةمان كة فةردييان هةية  يةكَيكيان مةوةية ثةخش نةكرَيت بة راستةوخؤ
بة نهَينى  مةطةر بكرَيت بة نهَينى يةعنى دؤكيؤمَينت ناكرَيت خراثة  بةَلام ثةخش نةكرَيت بة راستةوخؤ 
يــةعنى تةلةظيجيؤنــةكان رادةطريَيــن  هيــوادارم وشــةى ثــةخش نــةكردن بــةكار بهَينرَيــت نــة  نهَينــى  زؤر   

 سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي

 ياداشتةكة واية داواى نهَينى يان كردوة  مةوة ديسان دةنطدان يةكاليى دةكاتةوة  كا  فةرهاد فةرموو 
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وق واى لَيبكـات  لة ماوةى رابردوودا مؤثؤزيسيؤن خوا عةفووى كرد  مةطةر دميؤكراسيش واى لَيبَيت و تةواف

 مةوا منيش دةضمة دةرةوة  زؤر سوثاس 
 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:

 ثَيش مةوةى مؤثؤزسيؤن خوا عةفووى بكات ]كا  فةرهاد[ خوا عةفووى كردبوو.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مــةم ثرســانة يــةكال دةكاتــةوة   باشــة   كــا  رابــوون ثَيويســت بــة وةَلامدانــةوة ناكــات  دةنطــدانى ثةرلــةمان  
 ثةيوةندى بةهيض اليةنَيكةوة نيية  خاتوو امنة فةرموو 

 بةِرَيج امنة زكرى سريد:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ داخازيية  ذاليَى سةرؤكَى دةستةيا ناوضَين كوردستانى يَين دةرظـةى ميـدارا هـةرَيمَى يـا     30/10/2014لة ]

رة دةستةيا سةرؤكايةتيَى ماطةهدار دكةت بؤ هندة  تشـتَيت ثةيوةسـت   هاتيية كرن و مةظة بؤ ضةندين فا
 يَيت هةى كو ثَيدظيية ثةرلةمان ماطةهدار بيت و هةتا نووكة نةكةفتيية بةرنامَى كارَى دا  مةطةر ض نة؟

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
  بة زووترين كات دةكةونة بةرنامةى كار  كا  مومَيد فةرموو

 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن حسن]مومَيد خؤشناو[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتيوانى لة دسةكانى ]كا  رابوون[ دةكةم  مةوةى داواكـراوة دانيشـتنةكة راسـتةوخؤ نـةبَيت لـة رَيطـةى       
تـةنها  تةلةظيجيؤنةوة مةطةر نا  دانيشتنةكة نهَينى نةبَيت و ثرؤتؤكؤل و ديكؤمَينتـةكان وةكـو خـؤى بَيـت      

مةوةية كة داواكراوة راستةوخؤ نةبَيت لةو بابةتانةى كة ثةيوةسـنت بةمـة لـة تةلـةظيجيؤن نـةبَيت  دووةم       
ديسان تةمكيد لةسةر بابةتى يةكةم دةكةمةوة  فراكسيؤنةكان رَيكةتنمان كردووة مـةم بابةتانـة لَيـرة وةكـو     

ــيؤنة لـــ    ــةم فراكسـ ــدامى مـ ــايية مةنـ ــة روو  زؤر ماسـ ــدة دةخرَينـ ــة  موزايـ ــؤى لـ ــةيانى خـ ــةوةى بـ ة كؤبوونـ
فراكســـيؤنةكةى خـــؤى مـــةم وةَلامـــةى وةربطرتبـــا و وةرى طرتـــووة  كـــةس لـــة كـــةمسان دَلســـؤزتر نـــني و   
نيشتمانثةروةرتر نني و هةموومان كوِرى مةو خاكـةين  بؤيـة دةبَيـت لـة فراكسـيؤنةكانى خؤيـان لـةوَى كـة         

 رَيكةوتن كراوة وةَلام وةربطرن  زؤر سوثاس.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس  كا  ظةمان فةرموو 
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

داوا كردنى هةر شتَيك دةبَيت ميستيناد لةسةر ثَيِرةوى نـاوخؤ بكرَيـت مـةو داوايـةى كـة لـة اليـةن ذمـارةى         
[ى ثَيِرةوى نـاوخؤ كردييـة كـة لـة     9لةسةر ماددةى ] ياسايى مةندامانى ثةرلةمانةوة هاتوون  ميستيناديان

كؤتايى فةدةرةكةدا دةَلَيت بة زؤرينةى مامادةبووان بكرَيتة نهَينى  كةواتة مةندامانى ثةرلةمان داوا دةكةن  
بةَلام مالييةتى نهَينى كردن سةالحييةتى سةرؤكى ثةرلةمانة بة حةز و مـارةزووى مةنـدامانى ثةرلةمانـةوة    

 ر سوثاس.نابَيت  زؤ
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  فرست.
 

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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مةطةر مةسةلةى ثةخش كردن مةسةلةى تةكنيكيية ثَيويست بـة دةنطـدان ناكـات  فـةنابت وةكـو سـةرؤكى       
مةسـةلةى بـة نهَينـى كردنـى دانيشـتنةكةية  مَيمـة        ثةرلةمان دةتوانى يةكاليى بكةيةوة  مةطةر مةسةلةش 

[دا هـاتووة  بؤيـة   9نيمانة دةنطدان لةسةر ثةخش  تةنها لةسةر نهَينى و ماشكرا  كة مةمةش لـة مـاددةى ]  
ثشتطريى لة دسةكانى ]كا  ظةمان[ دةكةم  مةطةر نهَينية ثشتطريى لةسةر نهَينى دةنطدان بكرَيت  مةطـةر  

و سةرؤكايةتى دةتوانن لـة رووى تةكنيكييـةوة رَيكـى خبـةن و نيـو سـةعات ثاشـى        مةسةلة ثةخشة مَيوة وةك
 دسة كردن  ثةخشى دةكةن مةمة ناخرَيتة دةنطدان  ضونكة لة ثَيِرةوى ناوخؤ دا نيية  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  د. رَيواز فةرموو 

 :بةِرَيج د. رَيواز فامق حسني
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

لةو كؤبوونةوةيةى كة هةردوو ليذنةى ]دارايى و كاروبارى مـابوورى و وةبـةرهَينان  ليذنـةى ثيشةسـازى و     
وزة و سةرضاوة سروشـتييةكان[ مـةجناممان دا  مـن يـةكَيك بـووم لـةو ثةرلةمانتارانـةى كـة داوام كـرد كـة           

و مـةو مامادةبوونانـةى فـارانى تـرى بـةِرَيجان مةنـدامانى       دانيشتنةكانى ثةرلـةمان نةتيجـةى هـةبَيت و وةكـ    
دةسةَلاتى تةن يجى نةبَيت  دانيشتنةكةى ثةرلةمان رَيكبخرَيت  بةو مانايةى كة ثرسيارى مونتيج بكةين و 
وةَلامى مونتيجمان ثَى بطات  و مَيستاش لةطةَل مـةوةدام ميسـتيناد بـة ياسـاى دةسـتكةوتنى زانيـارى  كـة لـة         

اس لةوة دةكات لة ميستيسناكان  مةطةر كةشحم كردنى زانيارى كاريطةرى هـةبَيت لةسـةر رةوتـى    وةرةدةكة ب
موفاوزات نابَيت ماشكرا بكرَيت  لـةم مونتةلةدـةوة داوا دةكـةم  بؤضـوونى بـةِرَيجان لـة دةسـةَلاتى تـةن يجى         

موفاوزات هةيـة؟ مةطـةر    وةربطرى مايا مةو زانيارييانةى بةِرَيجيان ثَيشكةش دةكةن كاريطةرى لةسةر رةوتى
هةيةتى ميستيناد دةكةينة سـةر ياسـاى دةسـتكةوتنى زانيـارى و مةطـةر نييـةتى بـا ماشـكرا بَيـت و ثـةخش           

 بكرَيت و هةموو خةَلك بيبينَيت  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مـةو ثةيامـةى طةياندؤتـة مَيمـة  حـةز       دوَينَى حكومةت لة رَيطةى وةزيـرى هـةرَيي بـؤ كاروبـارى ثةرلـةمان     
 دةكةم خؤى باس بكات فةرموو بةِرَيج وةزيرى هةرَيي بؤ كاروبارى ثةرلةمان.

 مولود مراد دى الدين]وةزيرى هةرَيي بؤ كاروبارى ثةرلةمان[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

ــةَل        ــةِرَيجتان لةط ــةوةى ب ــة كؤبوون ــةت ل ــةتى حكوم ــة نوَينةراي ــَى ب ــدة دوَين ــيؤنةكان و  بةن ســةرؤ  فراكس
نوَينةرايةنى هةردوو ليذنة بةشدارميان كرد  بة مامادةبوونى سكرتَيرى مةجنومةنى وةزيران كة لةوَى بـاس  
كرا  بةِرَيج سةرؤكى حكومةت داواى كردووة هةردوو راثؤرتةكة  هةم راثؤرتى داريى و هةم راثؤرتى سامانة 

ريطةرى هةية لةسةر دانوستاندنةكانةوة ثـةخش كردنـى دةبَيتـة    سرؤشتييةكان  بِرَيك لة زانيارى تَيداية كا
دؤكؤمَينتى مامادة  مةمة مةناعاتى نيية خةَلك و خؤشك و برايـانى بـةِرَيجى ثةرلـةمانتار لـة دةرةوة ضـؤن      
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مامةَلة لةطةَل رووداوةكة دةكةن و ضؤن لةطةَل ميدياكان دسة دةكةن مةمـة كَيشـة نييـة  كَيشـة مةوةيـة كـة       
 دؤكيؤمَينت لةبةر دةستدا نةبَيت و مَيمة مَيستا خةريكى ط توطؤ كردنني  سوثاس. مةمة وةكو

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
[ لـة ثَيـِرةوى   9مَيستا مَيمة مةو ياداشتةى لةبةر دةستمان داية داواى مةوةى دةكةن كـة بـة ثَيـى مـاددةى ]    

نى و هةندَيك لـة مةنـدامان داواى مـةوةيان كـرد كؤبوونةوةكـة      ناوخؤى ثةرلةمان  كؤبوونةوةكة بكرَيتة نهَي
نةكرَيتة نهَينى و تةنيا ثةخش نـةكرَيت  لـة ثَيشـدا لـةم ياداشـتة هـاتووة بـة واذووى مةنـدامانى ثةرلـةمان          
دةخيةينة دةنطدانةوة  مةطةر دةنطى  هَينـا دانيشـتنةكة  دةبيتـة نهَينـى و مةطـةر دةنطـى نـةهَينا مـةو كـات          

 مةو مةندامانةى كة دةَلَين ثةخش نةكرَيت  كا  مارى نودتةى نيجاميت هةية؟ داواكارى
 بةِرَيج مارى دمد عبدالرحيي]مارى هةرسني[: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 وا بجامن  تةنيا ية  كةس داواى خاَلى دووةمى كرد كة بَلَيني فةنابت نيازت وابَيت خبرَيتة دةنطدانةوة 

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد
 كا  ظةمان تةمكيدى كردةوة لةسةر مةمة.
 بةِرَيج مارى دمد عبدالرحيي]مارى هةرسني[: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نةخَير  بؤ دسةكةى سةرؤكى فراكسيؤنى طؤِران دةَلَيي تةنيا ية  كةس ثشتيوانى كرد بكرَيتة دؤكيؤمَينـت  

 َيت خبرَيتة دةنطدانةوة  زؤر سوثاس.و دوو كةسى تر نةبوون  بؤية ناكر
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نهَينى  دةخةينة دةنطدانةوة  هةموو مةنـدامانى ثةرلـةمان مـافى مـةوةى هةيـة شـتَيك داوا بكرَيـت خبرَيتـة         
ية نييــة  كــا  دةنطدانــةوة  ســةرؤكى ثةرلــةمان بِريــار دةدات  نــا  بــةثَيى ثَيــِرةو هــيض بابــةتَيك لــةم شــَيوة  

 مومَيديش ثشتطريى لةم بابةتة كرد كا  مومَيد 
 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن حسن]مومَيد خؤشناو[: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــةوةى     ــة كؤبوونـ ــَى لـ ــةوَيت  مَيمـــةش دوَينـ ــة   ســـةرؤكايةتى حكومـــةت نايانـ ــةكة لةوةدايـ بابةتةكـــة  كَيشـ

ةســةلة راســتةوخؤيةكةية ســةالحييةتى فةنابتانــة وةكــو   فراكســيؤنةكان باســى مــةوةمان كــردووة تــةنيا م  
ســةرؤكى ثةرلــةمان كؤبوونــةوة نهَينــى نــةبَيت و ديكؤمَينــت بكــرَينت  تــةنيا مةوةيــة  بِريــار بــدة ثةخشــى   
راستةوخؤ نةبَيت  سةالحيياتى فةنابتـة  دوَينـَيش موفـاوزاتى لةسـةر كـراوة و رازيبووينـة لةسـةرى و كـة         

 ةتى فةنابتة. رازيبوونة تةواو  سةالحيي
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  مامؤستا مةروان فةرموو 
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 بةِرَيج حسني امساعيل حسني)مةِروان طةَلاَلى(:  
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

 دةكةم  سوثاس.(كا  رابوون)منيش ثشتطريى هةمان راى بةِرَيج 
 ن:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

 فةرموو كا  د.عجت.
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 
مةطةر ثةخشةكة بَلـاو نةكرَيتـةوة و نهَينـيش نـةبَيت  بـؤ مَيمـةى ثةرلـةمانتار زؤر طرنطـة بـة دؤكيؤمَينـت           

ت و منـيش  دةكرَى  ببَيت  وة  سةرضاوةى زانيارى سبةنيَى هـةموو ثةرلـةمانتارةكان سـوودى َ  وةرمـةطريَ    
 ثشتيوانى دةكةم كة نهَينى نةبَيت و تةنيا ثةخش نةكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس  راى حكومةت وةردةطرين كة مايا بةِرَيج سةرؤكى وةزيران دانيشتنةكة بة تةواوةتى بكرَيتة نهَينـى  

 ة ضيية؟ فةرموو يان تةنيا ثةخش نةكرَيت و بكرَيتة دؤكيؤمَينت؟ راى مَيو
 بةِرَيج نَيضريظان ادريس بارزانى )سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان(: 

بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان  بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان  من حةز دةكةم بة ناوى حكومةتةوة مةو هؤكارةى 
مةمةيـة كَيشـةكة  مَيمـة     كة مَيمة بؤ داوامان كردووة؟ من ميشارةت دةدةمة دسةكانى ]رَيوازخاٍن كة بجةبت

مةوة نيية دةمانةوَيت شتَيك بة نهَينـى مبَينَيـت و ثـةخش نـةكرَيت  مَيمـة دةمانـةوَيت راسـتةوخؤ ثـةخش         
نــةكريت و مةبةستيشــمان لــةم مةســةلةية ضــيية؟ مــةو زانيارييانــةى كــة مــةمِرؤ مَيمــة دةخيةينــة بــةردةم   

وفــاوزات و ط توطــؤ و دانوســتاندنةكانى مَيمــة ثةرلــةمانى كوردســتان مةطــةرى زؤرة كاريطــةرى لــة شــَيوةى م
هةبَيت لةطةَل بةغدا و اليةنةكانى تر  مَيمة كؤمـةَلَيك نـاوى كؤمثانيـا و ذمـارة حيسـاب دَيـنني  باسـى مـةو         
بانقانة دةكةين كة مةم ثارةى تَيدا بووة  كة كؤمةَلَيك زانيارى زؤر طرنطة و مةو زانيارييـة نهَينييـة مةطـةر    

ةى راستةوخؤ  لةوانةية اليةنى تر لة موفاوزات لةطةَل مَيمة بة شَيوةيةكى تر ميسـتي ادةى  دةربضَيت بةشَيو
[ دسـةية  كـرا لـة شـوَينَيك كـة دةَلَيـت حكومـةتى        2013َ  بكات  منوونةيةكتان بؤ دَيني  مَيمـة لـة سـاَلى ]   

وةيةكى فـةرمى مَيمـة   [هةزار بةرميل نةوت مينتـاج دةكـات  مـةو وةختـة  بـةَلام بـة شـيَ       400هةرَيي مَيستا ]
[هــةزار  مــةوةيان بةســةر مَيمــة كــرد بــة مــاَل  ضــونكة لــة 400مــةوةمان بــؤ بةغــداد نــةناردبوو كــة مَيمــة ]

راطةياندن دةرضوو كة تةسرىَيكى وا دراوة مةمةيان بؤ مَيمة بوو بة ماَل  مَيمـة لـة ثةرؤشـيمان بـؤ مـةوةى      
َل بةغـداد  مَيمـة مـةوةمان داوا كـردووة  مَيمـة داوا      كاريطـةرى نـةكات لةسـةر شـَيوةى دانؤسـتانى مَيمـة لةطـة       

ناكةين نهَينى بَيت  مَيمـة داوا دةكـةين ثةخشـى موباشـر نـةبَيت و بـة ثَيضـةوانةوة زؤر زؤر طرنطـة كـة لـة           
ثةرلةمان وة  دؤكيؤمَينت مبَينَيتةوة  بةَلام بة تةمكيد ثةخشى موباشـر كاريطـةرى لـة دانوسـتاندنى مَيمـة      

 س.دةكات  زؤر سوثا
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس  بةِرَيجان لة سـةالحييةتى مَيمةيـة كـة مـةم دانيشـتنة بـة شـَيوةى ثةخشـى راسـتةوخؤ خبةينـة           
دةنطدانةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان  مةطةر دةنطى نةهَينا مةو كات مةو واذوويانـةى طةيشـتوونةتة دةسـتى    

كـةين  ضـونكة بـة ثَيـى ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمان دةبَيـت هـةموو دانيشـتنَيكى           مَيمة بؤ نهَينى كـردن دةي 
ثةرلةمان راستةوخؤ بطوازرَيتةوة  بؤية كَى  لةطـةَل مةمةدايـة كـة ثـةخش بـة شـَيوةى راسـتةوخؤ نـةبَيت؟         

جان لـة  [كةس لةطةَلدا نيية  كةواتة ثةسةند كرا  داوا لة بةِرَي7[كةس لةطةَلداية  كَى لةطةَلدا نيية؟ ]63]
ــةكانى        ــة كةناَل ــنن  داوا ل ــايى ثَيبَي ــتنةكة كؤت ــةين ثةخشــى راســتةوخؤى دانيش ــةمان دةك ــدنى ثةرل راطةيان
راطةياندن دةكةين و داوا لة نوَينـةرى كةنالـةكانى راطةيانـدن دةكـةين  كـة هـوَلى ثةرلـةمان بـة فـَى بـَيَلن            

ن كة تةوةرى يةكةم بريتيية لة ط توطؤ كةواتة ثةخشةكة راطريا دةست دةكةين بة بةرنامةى كارى مةمِرؤما
كــردن لةســةر راثــؤرتى هاوبةشــى هــةر دوو ليذنــةى دارايــى و كاروبــارى مــابوورى و وةبــةرهَينان  ليذنــةى    
-ثيشةســازى و وزة و سةرضــاوة سروشــتييةكان ســةبارةت بــة طرفتــى ثشــكى حكومــةتى هــةرميَى كوردســتان 

ردةكانى ثةرلةمان لـةم بارةيـةوة  هـةروةها ط توطـؤكردن     عَيراق  لة بودفةى طشتى عَيرادى فيدراَل و راسثا
لةسةر سياسةتى وزةى هةرَيمى كوردستان بةمامادةبوونى مةجنومةنى هةرَيمى بؤ كاروبارى نةوت و غاز بـة  

[ لة ثَيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان سـاَلى     54[ى بِرطةى دووةم لة ماددةى ]2و 1ثَيى خاَلةكانى ]
   نودتةى نيجامى هةية د. شَيركؤ؟ فةرموو [ هةمواركراو1992]

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني: 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

مــن ثَيشــنيار دةكــةم مــةو ثةرلةمانتارانــةى بــوارى دســةركردنيان بــؤ نارةخســَيت بــة نووســراو ثرســيارةكان  
َلامـةكان بداتـةوة بـة ثَيـى     [ رؤذدا وة15ثَيشكةش بكةن و مةجنومةنى هةرَيميش مولجةم دةبَيت لة ماوةى ]

 ثَيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دواكارييةكـةت ثةســةندة  دةتــوانن هــةر ثرســيارَيكى مَيــوة لــة اليــةن نوَينةرةكانتانــةوة نــةكرا  بــة نووســني  
َيمى نةوت و غاز بيكةن  ماراستةى سةرؤكى حكومت و فَيطرى سةرؤكى حكومةت و مةندامانى ليذنةى هةر

داوا لة دةستةى سةرؤكايةتى هةردوو ليذنةى دارايى و كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان  ليذنةى ثيشةسازى 
و وزة و سةرضـاوة سروشـتييةكان دةكـةين بَينــة سـةر مونةسـة بـؤ خوَيندنــةوةى راثؤرتةكـةيان  ثثهـةر بــؤ         

ن لة ناو هؤَلي ثةرلةمان  هيض ثاسـةوانَيك لـةو كاتـةدا لـة     بووني ثاسةوا روونكردنةوةى فةنابتان  بةِرَيجان 
نـاو هـؤَلي ثةرلـةمان نـةبوو تـةنها راوَيـذكاراني سـةرؤكي حكومـةت و وةزيرةكـان لَيـرة بـوون كـة مــةوانيش             

 هؤَلةكةيان بةفَيهَيشت  فةرموو د. عجت 
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ووشي دةيراني دارايي هاتووة  فةنطَيكي ناِرةوا بةرؤكي هةرَيمي كوردستانى طرتووة  هةرَيمي كوردستان ت
(ةوة بودفةى بؤ هةرَيمي كوردستان نةناردووة  مَيمة دةزانني 2014حكومةتى بةغدا لة سةرةتاى ساَلي )

ببَيت  مةوةى %(ى كؤى داهاتةكةى برِبدرَيت كارَيكى دورسة لةو دةيرانة دةربازى 90% بؤ 85هةرَيمَيك لة )
طرنطة بؤ مَيمةى ثةرلةمانتاران و خةَلكي كوردستان مةوةية كة َمةجنومةنى هةرَيمي نةوت و غاز  و 
سةرؤكايةتى حكومةتى هةرَيمي كوردستان بةرضاومان روون بكةن و زانيارميان بدةنَي  مةوةى ثرسيارى 

ةت بةوةى كة كةى لة تواناى حكومةتى مَيمةى ثةرلةمانتار و خةَلكي كوردستانة وةآلممان بداتةوة  سةبار
هةرَيمي كوردستاندا هةية مةم دةيرانة سوو  بكات؟ ضارةسةرى بكات؟ مةطةر بةغدا هاوكارمان نةبوو 
لةطةَل بةغدا رَيكنةكةوتني  ثَيمان بَلَيني دواكةوتنى مووضة و ثَيشينة و سول ة وة  خؤى لَيدَيتةوة لة ض 

داواى خةَلكة  بؤمةوةى لة راستيدا دةسةآلتي ياسادانان و دةسةآلتي  ماوةيةكدا؟ مةمة ثرسيارى خةَلكة و
فَيبةفَيكردن مةر  و مةهامي خؤيان وة  ثَيويست بجانن  راستة دةسةآلتي ميمجاكردني طرَيبةسيت 
ناوخؤيي و نَيو دةوَلةتى دةسةآلتى فَيبةفَيكردنة  بةآلم لة هةمان كاتدا مةوةش راستة كة مَيمةى 

ؤ مةوةى بةدواداضوون بكةين  بؤ مةوةى مةركي ثةرلةمانتارى خؤمان بةفَي بطةيةنني  ثةرلةمانتار ب
طرنطة وَينةية  لةو طرَيبةستة لةبةردةستمان بَي بؤ مةوةى بجانني مايا حكومةتى هةرَيي وة  مةوةى لة 

رة بيكات  لة طرَيبةستةكة هاتووة كارةكاني فَيبةفَي دةكات؟ مةمة ماليةتى رةدابةية كة كارى ثةرلةمانتا
راستيدا ليذنةى دارايي و ليذنةى سامانة سروشتييةكان لة ثةرلةمانى كوردستان راثؤرتَيكى كورتيان 
مامادةكردووة سةبارةت بة كَيشةى بودفة لةطةَل حكومةتى عَيرادي  واديارة بة دَلنياييةوة حكومةتى 

شةكان ضني  بةآلم وة  مةركي ثةرلةمانتارى  هةرَيي  وةزارةتى دارايي وردتر لة مَيمة ماطادارى مةوةن كة كَي
وة  مةركي مةو ليذنانة بةشَيوةيةكي كورت و ثوخت من لةطةَل براى بةِرَيجم كا  )د. شَيركؤ( سةرؤكي 
ليذنةى سامانة سروشتييةكان لة ثةرلةمان هةوَل دةدةين بة كورتي بؤ ثةرلةمانى بةِرَيج و  بؤ سةرؤكايةتى 

ةين  سايدى يةكةم ثَيشةكييةكة بريتيية لةوةى بودفة ضيية؟ لة ساَلَيكدا ضؤن ثةرلةمان ميشارةتى ثَي بد
مامادة دةكرَى؟ كارى ضيية؟ هةوَل دةدا بذَيوى بؤ ذياني خةَلك دابني بكات  بريتيية لة بةيانى مالي ياخود 

كورد لة  لة ورةدةيةكى ماليية بة دراو و داهات كارى حكومةت ديارى دةكات لة ماوةى ساَلةكةدا  ثشكي
(ةوة  2014بودفةى عَيراددا  لة راستيدا مةوةى مَيمة ميشارةتى ثَي دةدةين مةمة تةنها ثةيوةست نية  بة )

(  هةرَيمى كوردستان موعاناتى هةبووة 2014(ةوة تا )2004(وة و  دواتر لة )2003مةمة كَيشةيةكة لة ساَل )
( تريلؤن دينارة  ثشكي هةرَيي 174نجيكةى ) لةطةَل حكومةتى عَيرادي لة بةغدا  بودفةى طشتى عَيراق

( تريلؤن دينارة  كة دواى مةوةى خةرفي سةروةرى و خةرفي فةرمانِرةوايى لَي دةردةكرَيت 20نجيكةى )
%(  مةمة كَيشةى 5 11( تريلؤني بكةى دةكاتة )174( تريلؤنة دابةشي )20بةمةش بودفةى طشيت هةرَيي مةو)
( خةملَينرابوو 2014%(ى نةدراوةتَي بؤ )17ةَل بةغداد كة هةرطيج لة )طةورةى هةرَيمي كوردستانة لةط

%(ى بةردةكةوت لة دوايي ثالنَيكي تر دانرا بؤ مةوةى خةرفي نةفةداتي عةسكةرى حكومةتى عَيرادي 11)
%(يش  مةطةر بةغدا 8 10%( دةبَي بة )11(تريلؤن  كةواتة بودفةكة لة )185ثِر بكرَيتةوة بة ثارة بوو بة )
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%( مةم دابةشكارية ض بؤ بودفةى عَيراق و ض بؤ ثشكي هةرَيمي 17%( نة  )8 10ةموو ثارةكةى بناردباية )ه
( تريلؤن 32( تريلؤن دينار داهاتةكةى بوو  )140كوردستان  هةرطيج فَيبةفَي نةكرا مةم ساَل  بة نجيكةى )

( لةاليةن 7/8/2014ق لة بةروارى )كورت هَينانى بودفة بوو  بةآلم دواى طةِرانةوةى بودفةى طشيت عَيرا
مةجنومةنى نوَينةرانةوة بؤ مةجنومةنى وةزيران طؤِرانكارى تَيدا كرا  خةرفي سةربازى وآلتي عَيراق 

)بيان مال ( بةشَيوةيةكى تةواو لة خؤ بطرَيت  بةم خشتةيةى خوارةوة: بةِرَيجان مةمة ثَيي دةوترَى 
وويةتى بؤ سةرؤكايةتى مةجنومةنى وةزيران لة عَيراق دةَلَي حاَلي وةرةدةيةكة وةزارةتى دارايي عَيراق نارد

داهاتى ثارة و داهاتى وآلت بةم شَيوةية: مةمة دواين طؤِرانكارى بوو لة ثِرؤذةكة و  بؤ بةِرَيجتامن باسكرد  
 ( تريلؤنة  لةاليةكى ترةوة80( تريلؤنة  كورت هَينانى )105( تريلؤنة  كؤى داهات )185كؤى خةرفي )

( بريتيية 31/8/2014( هةتا وةكو )1/1/2014خةرفي و داهاتى راستةدينةى حكومةتى عَيرادي لة بةروارى )
(  كؤى 1/9/2014(تريلؤن بووة هةتا )72لةم خشتةية بة بةِرَيجتانى نيشان دةدةم  كؤى داهاتى عَيراق )

ن بووة  مةم ثارةية لة ( تريلؤ2تريلؤن بووة  كؤى مةو ثارةيةى كة ماوةتةوة ) ( 69خةرفييةكةى )
دادةنرَيت  )ديظةلوب من فان مؤف عَيراق( صندودي طةشةى عَيراق  كةواتة تا ( D, F, A)    صندودي

(تريلؤني لة بانقةكةدا هةبووة  لة هةمان كاتدا وةزارةتى دارايي عَيراق كورتةى 2( عَيراق )1/9/2014)
( بةم 31/12/2014( بؤ )1/9/2014ماوة دايِرشتووة لة )بودفةى ثالن داِرَيذراوى ضوار مانطى مةم ساَلةى كة 

شَيوةيةى خوارةوة مامادةى كردووة  بةبَي مةوةى هيض ماماذةية  بدا بة هةرَيمى كوردستان  بةبَي مةوةى 
بَلَيت هةرَيمى كوردستان بةشة بودفةى هةية الى من  ثالني بودفةكةى بةم شَيوةية بووة كؤى داهاتةكةى 

( تريلؤنة  كؤى خةرفييةكانى كة سةريف كردووة  مةوةى 33ى بؤ مةم ضوار مانطة )كة خةمالندوويةت
( مليارى داناوة بؤ حةشدي شةعيب بؤ بةدر و سةدر  خةرفي 198سةرنج راكَيشة بةِرَيجان مةمةية  )

( تريلؤن دينارى خةرج كردووة بؤ كِريين ضة  و 6بةرطرى كة بؤى تةرخان نةكراوة لة بودفةدا )
( مليار دينارى تةرخان كردووة بؤ هَيجى ناوخؤى عَيرادي  بة كؤى 1761بؤ فةيشي عَيرادي  ) تةدةمةنى
(دا مةو ثارةيةى خةرج كردووة  مةطةر تؤزَيك 2014( تريلؤن دينارى كة بؤى دانةنراوة لة )8مةمة )

( 9بؤ  8دي )( تريلؤنة  حكومةتى عَيرا20شارةزاييت لة مابووري هةية ثَيي بَلَيي بودفةى كوردستان )
( تريلؤني كة ماوة كورت هَينانى بودفةى 10تريلؤني داوة بؤ ضة  و فبةخانة و بؤ فةيشى عَيرادي  )

( تريلؤنةى بةثَيي ياساو دةستور مايف كوردستانة وةريبطرَى 20وآلتي عَيرادي ثَي ثِر كردؤتةوة  كةواتة مةو )
ك نةماوة بةناوى بودفةى هةرَيمى كوردستان حكومةتى عَيرادي خةرفي كردووة بؤ بابي تر  كةواتة شتَي

كة بةغدا داينابَيت و بؤ مَيمةى بنَيرَى  بؤ زياتر روونكردنةوة وةزارةتى دارايي عَيراق ضةند ثَيشنيارَيكى 
بؤ مةجنومةنى وةزيراني عَيراق كردووة سةبارةت بة ضؤنَييت ثِركردنةوةى كورت هَينانى بودفةكةى  

كوردستان بةشَيكة لة عَيراق لة راستيدا  دةرز لة صندودي دراوى نَيو دةوَلةتى  ضونكة تا مَيستا هةرَيمى
بكات  دةركردنى سةنداتي خةزَينة لة بانكى رةشيد و رافيدَين  دةرزكردن لة صندودي بةخَيوكردن  

يش  هةمواركردنةوةى مةو ياسايانةى كة داهاتى وآلت زياد دةكات  بةهَيواى مةوةى كة ثةرلةمانى كوردستان
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مرؤظ بة باش بَلَي باش و  بة خراث بَلَي خراث  سوود ببينني لةو ثالنانةى كة وآلتان بؤ زيادكردنى 
داهاتيان و  بؤ كةمكردنةوةى خةرفي دةتوانن سوودى لَي ببينن  بانكى ناوةندى سةنداتى خةزَينة 

شَيكى بؤ حكومةتى ( لة راستيدا مةمة بة2015(بةشَيكي دواخبرَى بؤ )2014دةربكات خةرفييةكانى )
هةرَيميش دةبَي سوودى لَي ببينرَى  دواخستين فَيبةفَيكردني هةندَيك ثِرؤذة ياسا كة ميمجاى لة سةر 
كراوة وة  ضاككردني مووضةى فةرمانبةران وة  ثَيداني ثارةى خوَيندكاراني سةرةتايي كةم كردنةوةى 

دةرز بة حكومةت لةاليةن بانكةوة  مةوةى  ( مليار دؤالر3خةرفي بةرطرى و طواستنةوة  ثَيداني بِرى )
لَيرة فَيي باسة مةوةية راستة حكومةتى عَيرادي ثارةى مةوةى هةيةتي مةمساَل هةمووى خةرج كردووة  
بةشي كوردستانى نةداوة  بةآلم شتَيكيان هةية ثَيي دةوترَى صندودي خانةنشيين  لة صندودي خانةنشيين 

دؤالر لةم صندودة بة دةرز بدات بة حكومةت بؤ مةوةى حكومةت كة ثارةى بِريارة مليارَيك يان دوو مليار 
هةبوو بيداتةوة سوودةكةشي بدات  بةهيواى مةوةى حكومةتى هةرَيي و سةرؤكايةتى ثةرلةمانيش مةم 
ثِرؤذة ياسايانة ثةسند بكةن بطاتة مةوةى كة مةطةر بودفةكةشت كةمي هَينا صندوق هةبَي  بانك هةبَي 

(ةوة هةتا 1/1/2014ةدا مةم دةيرانة دارايية بةخَيراتر تَيثةِرَينن  هةرَيمي كوردستان مةطةر لة )لةم هةرَيم
( دؤالريشي ب رؤشتباية كة مَيستا 90( هةزار بةرميليشي هةناردة بكردباية  بة )400( رؤذى )31/12/2014)

( تريلؤنة  20 مَيمة لة بةغدا )( تريلؤن دينارى دةكرد  بة ياسا مايف15هةرزانرتة لةوة  كؤى مةو ثارةية )
( تريلؤن دينارتان فرؤشتووة  مةوة 15مةطةر نيةت ثاكي حكومةتى عةبادى بيسةملاندباية  دةيطوت بايى )

( تريلؤن دينار وة  سول ة  مةوةشي نةكرد لة راسيت من لَيتان ناشارمةوة )حيدر عبادى( سةرؤكي 5)
َيش مةوةى بيَب بة سةرؤكي مةجنومةنى وةزيران بِريارى بِريين ليذنةى دارايي بووة لة ثةرلةمانى عَيرادي ث

مووضة كة ماليكي ميمجاى كردووة ثالن دانةرةكةى عةبادى بووة  من لةطةَل ليذنةى مالي عَيرادي دسةم 
( 10كردووة  مةو بةِرَيجانةى كة مةندامي حيجبةكانى مَيمةن لةو ليذنةية مةو حةديقةتةيان ثَي وتني  تا )

ش مَيستا تؤزَيك طةشبني بووماية  مَيستا طةشبني نيي لةبةرمةوةى كة ذمارة و داتا و بةيانات هاتة رؤذ ثَي
بةردةستت دةتواني شيكارى بؤ بكةى تةحليلي بكةى لة راستيدا  بةآلم مةوة مةعناى مةوة نيية هةرَيمي 

يرانة بافة زؤرةكةى كوردستان تةنها ثشت بة نةوت ببةستني  مةعناى مةوة نيية بةشي طةورةى مةم دة
خةَلك بيدات  فةرمانبةر بيدات  دةبَي سياسةتى باج ضا  بكرَيت  دةبَيت كؤمثانياش باج بدات  دةبَي 
بةشَيكى مةم دةيرانة مةوانيش بةشدار بن تيادا لة راستيدا  طرفتةكانى ثشكى كورد لة بودفةى عَيراق  

%( بودفةى خؤى 17وردستان مايف هةية لة )زيادبوونى خةرفي سةروةري و فةرمانِرةوايي  هةرَيمى ك
بدرَيتَى  بةآلم حكومةتى عَيراق هةموو فارَى خةرفي سةروةري زؤر دةكات بؤ مةوةى بةشة بودفةى 

( تريلؤن دينار دانراوة بؤ خةرفي سةروةري كة 47( مةو ثالنةى دانراوة )2014كورد كةم بكات لة ساَلي )
ارَيك مةم بودفة دةبةية دادةنَين هةمووى خةرج ناكةن  مةوةى %(هةموو عَيراق  هةموو ف28دةكاتة لة)

كورد   (D, F, A)خةرج دةكةن و  مةوةى دةمينَيتةوة دةضَيتة بانكى ناوةندى عَيرادي  صندودي
%(ى كورد هةية لةوةى بانكى ناوةندى عَيراددا  مةمة ليسيت مةو 17ميستي ادةى لَي ناكات  كة مايف لة )
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( بابة با مةمةش بَلَيني هةرَيمى كوردستانيش وة  44سةروةرى ثَي دةوترَيت  )خةرفييانةية  خةرفي 
(وة تا 2003ثَيويست سوودى لةو خةرفيية سةروةرية نةبينيوة  بؤ منوونة لة فةدةرةيةكدا دةَلَي: لة )

اخؤوة ( هةرَيمى كوردستان من حةديقةتةن نازامن رَيطريةكان ضي بوون كة نةكراوة  هَيَلي ماسن لة ز2014)
(دا  بؤ هَيَلي 2014بؤ خانةدني دةمانتواني بة خةرفي سةروةرى بيكةين  ضونكة ثارةى بؤ دانراوة تةنها لة )

%(ى مَيمة ببات بؤ خؤى بؤ مةوةى هَيَلَي ماسن 17ماسن نيو مليار دؤالرى بؤ تةرخان كراوة  مةطةر بةغدا )
ية بؤ مةوةى هَيَلَي ماسنى دروست بكردباية  %( مةواني بربدبا83دروست بكات  با هةرَيمي كوردستانيش )

بةنداوى طةورةى سرتاتيذى لة هةرَيمى كوردستان ضى دروست بكةى بة خةرفى سةروةرى 
دةكرَيت ضةندةها بابةت كة دةيتوانى حكومةتى هةرَيمي كوردستان سوودى لَي ببييَن  وة  ثَيويست لة 

(دا لة خةرفي سةروةرى 174( تريلؤن لة كؤى مةو )47) راستيدا سوودمان لَي نةبينيوة  كةواتة كؤى ثارةكة
%(ى سوودمان لَي بينيوة باديةكةى ترى بؤ بةغدا طةِرايتةوة لة 4% بؤ 3% بؤ 2ضووة  ثَيي وانيية لة )

راستيدا  خةرفي فةرمانِرةوايي بريتيية لةو خةرفييةى بؤ بةِرَيوةبردنى وآلتي عَيراق دانراوة بابةكانى 
خؤراكي مانطانة  خةرفي هةَلبذاردن  خةرفي وزةى كارةبا  خةرفي سكاآل  كِريين طةمن  بريتني لة فؤِرمي

( تريليؤن 2( تريليؤن بووة  بةشي كورد )12(  )2014و فؤى فووتياران  دةستةى حةج و عومرة  بؤ عَيراق )
مةو ثارةيةى بؤ  بووة  لةو سَي ضوار ساَلةى رابوردوودا زؤر طرنط بوو بؤ حكومةتى هةرَيي ضةند دةيتواني

خؤى وةريبطرَى  سايلؤى ثَي دروست كردباية  طةمني ثَي بكِريباية  يةعين مةوانة مةمجوعةية  خاَلن  
دةمانتواني مةو ثارةية كاش وةرطرين زياتر سوودى هةبوو وة  لةوةى نامان دةنَى  ثارةى هةَلبذاردمنان 

ا نامان دةنَي  كة مةوةش زةرةرَيكي ثَي طةياندووين  نادةنَى  ثارةى كِريين سووتةمةنى بؤ وَيستطةكانى كارةب
لة راستيدا مةم راثؤرتة بريتيية لة دوو بةش  بةشَيكي ليذنةى دارايي لة ثةرلةمان و بةشَيكى تريشى 
ليذنةى سامانة سروشتييةكان مامادةى كردووة  مَيستاش كات دةدةم بة براى بةِرَيجم كا  )د.شَيركؤ( بؤ 

 تايي راثؤرتةكة  سوثاس.تةواوكردنى بةشي كؤ
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. شَيركؤ.
 :مصطفىبةِرَيج د.شَيركؤ فودت 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان مةمةى كة بةشي دووةمة لة راثؤرتي هاوبةشي ليذنةى ثيشةسازى و 

بة هاوبةشي لةطةَل ليذنةى دارارايي و مابوورى و وةبةرهَينان لة وزة و سةرضاوة سروشتييةكان كة 
ثةرلةمانى كوردستاندا مامادةمان كردووة  تةعبرية لة راى مةم بةشةى كة دةخيوَينمةوة و  بةشةكةى 
ثَيشرتيش كة )د. عجت( خوَينديةوة تةعبرية لة راى هاوبةشي هةردوو ليذنة كة ط توطؤمان كردووة  

رنج لة سةر ضةند ماددةيةكى ثِرؤذة ياساي بودفةى عَيراق كة ديارة مةو ماددانة تةوةرى دووةم سة
كاريطةرى هةية لة سةر خوَيندنةوةمان بؤ مايندة  ضةند ماددةيةكى ثِرؤذة ياساي بودفة هةية كة 
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انى ثةيوةندى بة هةرَيمى كوردستانةوة هةية  بةشَيك لةو ماددانة بةفَيبةفَيبوون زياني دةبَيت بؤ سةر ذي
هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستان يةكةميان: هةرضةندة لة ماددةى يةكةم لة بِرطةى )ب( تةنها مةوة هاتووة 

( هةزار بةرميل 400( هةزار بةرميل نةوت هةناردة دةكات و لةو بِرةش )400( مليؤن و )3كة عَيراق رؤذانة )
ت  لةم بِرطةيةدا هيض ماماذةية  بؤ مةوة لةاليةن هةرَيمى كوردستانةوة دابني دةكرَيت و هةناردة دةكرَي

نيية كة هةرَيمى كوردستان لة مةطةرى نةناردني مةو بِرةدا لَيثَيضينةوةى لَي بكرَيت  سجاى دارايي بدرَيت  
(مدا هاتووة  وةزارةتى دارايي عَيراق بِرى مةو زيانانة ديارى دةكات كة 4( لة بِرطةى )10بةآلم لة ماددةى )
ي يان ثارَيجطاكانن  لة دابني نةكردنى مةو نةوت و غازةى بؤيان ديارى كراوة وةزارةتى هؤكارةكةى هةرَي

نةوتى عَيرادي بِرى زيانةكة ديارى دةكات و لة مةجنومةنى وةزيراني عَيراق دةخياتة روو بؤ مةوةى بِريارى 
ن هةبوو لة سةرى ثرسةكة ثَيويستى لةبارةيةوة بدرَيت و  مةطةر حكومةتى هةرَيي يان ثارَيجطاكة ناِرةزاييا

دةطوازرَيتةوة بؤ دادطاى فيدِرالي بة مةبةسيت ية  اليي كردنةوة  لة خوَيندنةوةمان بؤ مةو ماددةية لةوة 
تَيدةطةين مةطةر حكومةتى هةرَيي هةر طرفتَيكي هةبوو لةطةَل حكومةتى ناوةنددا يان هةر كَيشةية  

اكانى وةبةرهَينانى نةوتدا هةبوو مةم طرفتانةش بوون لةناوخؤدا دروست بوو يان طرفت لةطةَل كؤمثاني
( هةزار بةرميل نةوت لة رَيطاى حكومةتى 400بةهؤى مةوةى حكومةتى هةرَيي نةتوانَي رؤذانة )

ناوةنديةوة هةناردةى دةرةوة بكات  مةوا لة بودفةى طشيت كوردستان دةبِردرَيت لة كاتَيكدا تاوةكو مَيستا 
شتؤتة مةو ماستةى مةم بِرة هةناردة بكات  بةمةش مةطةر هةرَيمى كوردستان هةرَيمي كوردستان نةطةي

( هةزار بةرميل نةوتة بةشَيوةى رؤذانة دابني نةكات  حكومةتى 400بةهؤى هةر ناكؤكييةوة بَيت مةو )
ت ناوةندى بةشة بودفةى هةرَيمى كوردستان برَبَيت  ديارة مةمة لةو ثِرؤذة ياسايةية كة ثَيشرت دةيانويس

كة لة رَيطةى مةجنومةنى نوَينةراني عَيرادةوة ثةسةند بكرَى  بؤية مةطةر كَيشةى بودفة لة نَيوان عَيراق 
و كوردستان لة سةر هةناردةكردنى نةوتدابَي ثَيشنيار دةكةين هةرَيمى كوردستان سةرفةم نةوتى بةرهةم 

ى بؤِرى و بة ماطادارى حكومةتى ناوةندى هاتوو فطة لةوةى بؤ ثَيداويستى ناوخؤ بةكارى دةهَينَيت لة رَيطا
ب رؤشَيت و عَيراق بةشة بودفةى هةرَيمي كوردستان بنَيرَيت  تةوزيَ لة سةر مةمة مةوةية كة مَيمة 
مةبةستمانة كة مةسةلةى شةفافيةت وابجامن مامادةباشي هةموو اليةكى لة سةرة كة مامادةين بؤ شةفافيةت 

بِريارداني هةناردةكرني نةوت ثَيويستة بة دةسيت حكومةتى هةرَيمي  لةطةَل بةغدا  بةآلم كؤنرِتؤَل و
(دا خاَلي دووةم: بِرطةى )ب( هاتووة: ثاش وردبني كردني لةاليةن ديوانى 10كوردستان بَي  لة ماددةى )

ضاودَيرى دارايي عَيراق بةهةماهةنطي لةاليةن ديوانى ضاودَيرى دارايي هةرَيمى كوردستان داهاتةكانى 
( لة 2013( تا )2004ؤ لة نَيوان هةرَيمي كوردستان و حكومةتى ناوةنديدا تةسوية دةكرَيت لة ساَلي )ناوخ

(  لة خاَلي دووةمى هةمان ماددةدا هاتووة: مةطةر هةرَيمى 15/10/2014ماوةيةكى دياريكراودا كة نةطاتة )
نةطةِراندةوة بؤ خةزَينةى طشيت  كوردستان داهاتة فيدِرالييةكان كة لة هةرَيمى كوردستان وةدةست هاتوون

فيدِراَل  مةوة حكومةتى فيدِرالي بة مةندازةى مةو بِرة ثارةية كة وةدةست هاتووة لة بودفةى هةرَيمى 
كوردستان دةبِرَيت  ديارة مةمة نيةت و بةرنامةى حكومةتى فيدِراَل بوو لة بةغدا كة دةيويست ثةسةندى 
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ا مةم ماددةية بةشَيوةى فياواز هاتووة و مةطةر مةمساَليش مةم بكات  هةرضةندة لة ساآلني رابوردووشد
ماددةية فَيبةفَي نةكرَيت لة ساآلني مايندةدا لة ياساي بودفةدا فَيطةى دةكرَيتةوة لة هةموو ساتَيكدا 
دابيلي فَيبةفَيكردنة  بؤية دةبَيت مةم دؤسيةية ية  ال بكرَيتةوة و  ية  اليي بونةوةكةش بة زيان بؤ 

كى كوردستان نةشكَيتةوة  لة ساآلني ثَيشووتريشدا بة بِري فياواز داهاتى هةرَيمى كوردستان خةَل
طةِراوةتةوة بؤ حكومةتى ناوةندى  بةآلم حكومةتى ناوةندى ثَيي واية مةمةى داهاتى فيرلي هةرَيمى 

طشتييةوةو بؤ  كوردستان نيية  ناكرَيت داهاتى راستةدينةى هةرَيمي كوردستان نةخرابَيتة ناو بودفةى
هةر مةبةستَيك بةكار هاتبَيت  دواتر لة حكومةتى ناوةنديةوة لة بودفةى طشيت كوردستان برِبَيت و  

(م لة خاَلي سَييةمدا هاتووة: هةر كاتَيك 10خةَلكي كوردستان بكرَينة دورباني  سَييةم: لة ماددةى )
ة هؤكارى رَيطريكردنى لة بةكارهَينانى حكومةتى هةرَيي يان ثارَيجطاية  ببَيتة هؤى زيان طةياندن ب

مامسان )فةزا( و  يان رازى نةبوون بة راكَيشاني كَيبالتى زةوى بؤ خجمةتطوزارى و مةنتةرنَيت و طةياندنى 
فيدِراَلي و فيهاني رَيطةثَيدراو لةاليةن حكومةتى عَيراق بؤ بةرذةوةندى كؤمثانياكانى مامَيرى مؤبايل و 

َيت بة بِرى مةو زيانانةى كة دةدرَيت ثارة لة ثشكى هةرَيي و  يان ثارَيجطا كةم خجمةتطوزارى و مةنتةرن
دةكرَيتةوة لة ثَيداني مؤَلةت دةست كةوت لة ميجازةو رسوومى كؤمثانياي تةلةفؤني مؤبايل وةدةست دَيت  

و زةرةرة ديارى وةزارةتى دارايي مةو بِرة ثارةية دةبِرَيت دواى مةوةى وةزارةتى ثةيوةندى عَيراق بِرى مة
دةكات دةخياتة بةردةم مةجنومةنى وةزيران بؤ وةرطرتين بِريارى طوجناو لة كاتي بوونى ناِرةزايي لةاليةن 
حكومةتى هةرَيي ياخود ثارَيجطا لة سةر بِريارى مةجنومةنى وةزيرانى فيدِراَل مةو ثرسة رةوانةى دادطاى 

مةم ماددانة بؤية دةخةينة روو بؤ مةوةى كة بجانني بةغدا  فيدِراَل دةكرَيت بؤ ية  ال كردنةوةى  بةِرَيجان
بةتةماى ضي بووة  بؤية خستوومانةتة روو و  دسةيان لة سةر كردووة  مةم هةنطاوة مةطةرى مةوةى لَي 
دةكرَيت كة زيان بة بودفةى هةرَيمى كوردستان بطةيةنَيت  ضونكة مَيستا زؤرينةى هةرة زؤرى 

ةرتة لة دةست كؤمثانياي كةرتي تايبةتة  ضونكة مةطةر مةم داهاتة نةطةِرَيتةوة خجمةتطوزارييةكانى مةم ك
حكومةتى ناوةندى ناكرَيت لة بودفةى هةرَيمى كوردستان برِبَيت  يان مةطةر رَيطرية  بكرَي لة ثَيناو 

كؤمثانيا بةرذةوةندى كؤمثانيايةكى كةرتي تايبةت ناكرَيت خةَلكى كوردستان سجا بدرَيت  بؤية ثَيويستة 
(م 9بدرَيتة دادطا  كؤمثانيا سجا بدرَيت نة  لة بودفةى هةرَيمى كوردستان برِبَيت  ضوارةم: لة ماددةى )

(دا هاتووة: بةِرَيكةوتنَيك لة نَيوان مةجنومةنى وةزيراني عَيراق و مةجنومةنى وةزيراني هةرَيمى 5بِرطةى )
ان ثَيشمةرطة لة دابينكردنى مووضة و ضة  و كوردستان خةرفي هَيجةكانى ثاسةوانى هةرَيمى كوردست

ثَيداويستييةكانى لةاليةن حكومةتى ناوةندييةوة خةرج دةكرَيت بة مةرفَيك لةطةَل دةستورى عَيراددا 
(ةوة مةم بابةتة بة شَيوازى فياواز لة ياساي بودفةدا هاتووة و فَيبةفَي نةكراوة  2007بطوجنَيت  لة ساَلي )

( تريليؤن دينارى خةرفي هَيجى 10ش حكومةتى ناوةند تاوةكو مَيستا زياتر لة )بةثَيي خةمآلندنةكاني
ثَيشمةرطةى نةداوة و  ثَي دةضَي زياترش بَي  كؤمةَلَيك هةنطاو طرنطة بؤ فَيبةفَيبوونى مةم ماددةية  

ةى يةكةم: حكومةتى هةرَيمى كوردستان هَيجى ثَيشمةرطة بكاتة هَيجَيكى نيشتيمانى رَيكخراو و ذمار



 350 

دروسيت ثَيشمةرطة دياريكراو بَيت و  ثَيداني ثلة و ثؤست لة سةر بنةماى لَيهاتوويي بَيت و  الدانة نا 
ماسايي و نا ياساييةكان نةهَيَلدرَيت  دووةم: مةطةر حكومةتى هةرَيي هَيجى ثَيشمةرطةى كردة هَيجَيكى 

ا ياساييةكان نةهَيَلدران كار بكرَيت بؤ مةو رَيكخراوى نيشتيمانى و ذمارةيان دياريكراو بوو كارة ياسايي و ن
مافانةى ديكةى هَيجى ثَيشمةرطة كة لة ساآلني رابوردوودا الى حكومةتى ناوةندى بووة و نةيداوةتة 

%(ية  بودفةى وةزارةتى بةرطرى عَيرادة  17حكومةتى هةرَيي باشرتين ضارةسةر بؤ مةو وةرطرتنى لة )
ةى باس بكةين كة مةم كةم و كورتيانةى كة هةية مةطةر هةية لة ثِرؤذة لَيرةدا فَيي خؤيةتى مةم تَيبيني

( ثةسةند ناكرَيت  بةآلم 2014(و ساآلني دواتر دووبارة ببنةوة  ضونكة مَيمة دةزانني بودفةى ساَلى )2015)
ةم: مةمة رةمسي سياسةتى حكومةتى عَيرادي دةكات  بؤية دةبَيت لة مَيستاوة مامادةكارى بؤ بكةين  ثَينج

(مى ثِرؤذة بودفةى عَيراددا هاتووة ضاوثَيداخشاندنةوة بكرَيت بة بةشة بودفةى هةرَيي و 11لة ماددةى )
(  ترس هةية لة مةطةرى مةجنام نةداني 2015ثارَيجطاكاندا بةثَيي مةجنامي سةرذمَيرى بؤ ساَلى )

%( كةم دةبَيتةوة  بؤية 6 12ؤ )سةرذمَيريدا ثةنا بؤ بةشة خؤرا  بربَيت بةمةش ثشكي هةرَيمي كوردستان ب
( 23ثَيشنيارى الداني مةم ماددةية دةكةين تاوةكو سةرذمَيرى مةجنام دةدرَيت  شةشةم: بةثَيي ماددةى )

ثِرؤذة ياساي بودفةى عَيراق سةرفةم مايف كؤمثانيا نةوتيية بيانييةكان كة لة هةرَيمى كوردستاندا كار 
هةرَيمى كوردستاندا فَيطريكراوة  لة كاتَيكدا ثَيويستة وة  مةو %(ى ثشكى 17دةكةن لة ضوارضَيوةى لة )

كؤمثانيا نةوتيانةى لة عَيراق كار دةكةن لة ضوارضَيوةى خةرفيية سةروةرييةكاندا فَيطةى بكرَيتةوة  
( لة دةستورى 106واتا مَيستا ساآلنة وة  ثَيويست فَيبةفَي ناكرَيت  حةوتةم: فَيبةفَيكردنى ماددةى )

ى كة ثةيوةستة بة دامةزراندني دةستةى دابةشكردني داهاتة فيدِراَلييةكان بة هةماهةنطى لةطةَل عَيراد
هةرَيمى كوردستان كة تاوةكو مَيستا دانةمةزراوة  مةمةش طرفتة بؤ هةرَيمي كوردستان  هةشتةم: لة برى 

ى بنَيردرَيت يان مانطي ( فار بَيت لة ساَلَيكدا بة شَيوةى وةرز36مةوةى بةشي هةرَيمى كوردستان بة )
فارَيك يان بة وةفبةى روون و ماشكرا بَيت  نؤيةم: ثشكى هةرَيمى كوردستان وة  فةسَلَيك لة فةسَلةكانى 
بودفةى عَيراق نةبَيت بةَلكو وة  ثاشكؤية  ثشكى هةرَيي دياري بكرَيت و دابةشكردنى خةرفييةكانى 

( لة دةستورى عَيرادى دةسةآلتي 121ةثَيي ماددةى )بةكاربردن و وةبةرهَينان و وردةكارييةكانى تر ب
( هةزار و 4( مليؤن و )3هةرَيمى كوردستانة  دةيةم: كؤى طشيت ذمارةى فةرمانبةراني عَيراق لة مَيستادا )

( 939( هةزار و )679( فةرمانبةرة و لةم ذمارةيةش  ذمارةى فةرمانبةراني هةرَيمي كوردستان )369)
%(ى هةموو فةرمانبةراني عَيراق ثَيك 6 22رةى فةرمانبةراني هةرَيمي كوردستان )فةرمانبةرة  بةمةش ذما

%( ضؤن بةو رَيذةية دةتوانرَيت 6 11دَينَيت لة كاتَيكدا ثشكى هةرَيمى كوردستان لة بودفةى عَيراق )
واز لة %(ى فةرمانبةراني عَيراق دابني بكرَيت؟ مةمة فطة لةوةى هةرَيمى كوردستان فيا6 2ثَيداويسيت )

( هةزار مووضة خؤرى ترى هةية  عَيراق بِريارى زيادكردنى مووضةى 720فةرمانبةران نجيكةى )
خانةنشيين بةطشتيدا  مةمساَليش عَيراق بةنيازى بِرياردانة لة سةر زيادكردني مووضةى فةرمانبةران  

كوردستان دةتوانَيت بةو  بةآلم تاوةكو مَيستا لَيكوَلينةوةى لة بارةى مةوة نةكردووة كة مايا هةرَيمى
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رَيذةيةو بةو ذمارة زؤرةى فةرمانبةر و خانةنشني مةو مووضةى فةرمانبةرانةى زياد بكات  يانجةهةم: 
دياريكردني ميكانجمَيكي بةهَيج بؤ كارابوونى بةشداريكردني نوَينةرى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة 

انيجمة بةثَيي ثَيويست نةبووة و  ثَيش وةخت دسةى داِرشتين بودفةى عَيراق  ضونكة تا مَيستا مةو ميك
ثَيويست بوارنةدراوة بؤ مةوةى كة دسةى ثَيويست بكرَيت لة داِرشتنى بودفةى عَيراق  دوانجةهةم: سوود 
وةرطرتن لة دراوى يةدةطى دةوَلةتى عَيرادى بؤ هةرَيمى كوردستان لة كاتي ثَيويستدا وة  سةنداتي 

( مليار دؤالر يةدةطي نةختينةية و  مَيمة بةهيض 73مةركةزى عَيراق خاوةنى ) خةزَينة كة مَيستا بانكى
شَيوةية  يةدةطمان نيية  ثَيشنيارةكان  يةكةم: هةوَل بدرَيت سةرفةمى مةو ثَيشنيارانةى لة راثؤرتي 

نا  طرفتةكانى ثشكى هةرَيمى كوردستان لة بةشة بودفةى عَيراددا ديارى كرابوو فَيبةفَي بكرَيت مةطةر
ثةنا بؤ مةم خاآلنة بربَيت  واتامةوةى كة ثَيشرت بامسان كرد لة تةوسيات  هةوَل بدرَيت مةوة فَيبةفَي 
بكرَيت وةكو راسثاردة و  مةطةر نا مةم مةَلتةرناتيظانة ناضار دةبني كة بَلَيني بطريَيتةبةر وةكو راسثاردة 

%(ى بةشة بودفةى عَيراق بكات  واتا ثَيش 17باسي لَيوة بكةين  يةكةم: هةرَيمى كوردستان داواى لة )
دةرهَينانى خةرفي سةروةري و فةرمانِرةوايي  دووةم: هةرَيمى كوردستان سةرفةمى نةوتى بةرهةم 
هاتووى فطة لةوةى كة بؤ ثَيداويستى ناوخؤيي بةكاردَيت لة رَيطةى بؤِرييةوة بة ماطادارى حكومةتى 

دى ماطادارى بِرى بةرهةم هاتووى نرخي فرؤشراوى نةوتى ناوةندى بي رؤشَيت  واتا حكومةتى ناوةن
كوردستان بَيت  سَييةم: ثَيويستة لة ماوةى دوو حةفتةدا حكومةتى هةرَيمى كوردستان دوايني سةرجنى لة 
سةر كؤمثانياي كوردستان بؤ بازاِركردنى نةوت و صندودي داهاتى نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان 

وردستان بكات و  مةوةية كة مةم كؤبوونةوةى لة سةر سازكرا  دووةم: مةطةر ثَيشكةش بة ثةرلةمانى ك
(ى ساَلي 5راسثاردةكانى ثةرلةمان سةرى نةطرت مةوة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةثَيي ياساي ذمارة )

 ( بؤ وةرطرتنى مافة داراييةكانى هةرَيي و دابينكردني بودفةى هةرَيمي كوردستان راستةوخؤ نةوتى2013)
 هةرَيمي كوردستان ب رؤشَيت و بودفةى كوردستان دابني بكات  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس  بؤ هةردوو ليذنةى دارايي و كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان وةهةروةها ليذنةى وزة و 

شكردنى راثؤرتةكةيان  مَيستا ثيشةسازى سةرضاوة سروشتييةكانى ثةرلةمانى كوردستان بؤ ثَيشكة
بةِرَيجتان دةتوانن بطةِرَينةوة بؤ شوَينةكانى خؤتان  مَيستا داوا لة بةِرَيجان سةرؤكي حكومةت و فَيطرى 
سةرؤكي حكومةت و وةزيرة بةِرَيجةكان دةكةين كة بَينة سةر منةصة بؤ دةسثَيكردن بة ط توطؤكانى بةشي 

 فةنابي سةرؤكي حكومةت با ب ةرموَى بؤ ثَيشكةشكردنى وتةكةى  دووةمى دانيشتنةكة  مَيستا بةِرَيج 
 / سةرؤكي حكومةتى هةرَيمي كوردستان:مصطفىبةِرَيج نَيجريظان ادريس 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثَيش هةموو شتَيك حةديقةت دةمةوَى لةطةَل رَيج و سوثاس و دةست خؤشي بؤ مةم دوو تةدريرةى كة 

درايةوة لة هةردوو ليذنةكة حةديقةت مةعلوماتى زؤر زؤر باشي تَيدا بوو و  مةو مةمِرؤ لَيرة خوَين
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تةوصيات و ثَيشنيار و مةوانةى كة كرابوون بةشَيوةيةكى طشيت زؤر باش بوون دةست خؤشيان لَي دةكةين  
كانى بَلَيني من مةوة نيية بَلَيي وتارم هةبَي  حةز دةكةم مَيوةى بةِرَيج ماطادار بكةين لة ماخر ثَيشهاتة

دانوستاندنى مَيمة لةطةَل بةغدا  من با لةوةوة دةست ثَيبكةم تةبرةن دسةكان نامةوَى تيكرار بكرَيتةوة  
ضونكة حةديقةت مةو سةبةبانةى كة بوون بةهؤى مةوةى كة بودفةى هةرَيمى كوردستان برِبدرَيت يان 

روونى هةموو شتةكان باسكرا  هؤيةكةى كةم بكرَيتةوة لةو تةدريرةى كة مةمِرؤ ثَيشكةش كرا زؤر بة 
ضيية هةر لة دةست ثَيكردن  ضؤن مةو كارة كرا  من نامةوَى بةِراسيت بطةِرَيمةوة سةر مةو مةردامانة  
بطةِرَيمةوة سةر مةو دسانةى كة كرا  بةآلم هةر بة كورتي دةَلَيي كَيشةى مَيمة لةطةَل بةغدا بيجةبت 

ةميشةيي عَيرادة  مةو دةستورةى كة خةَلكى عَيراق دةنطى بؤ داوة  مةسةلةى فَيبةفَيكردنى دةستورى ه
حكومةتى عَيراق ثابةندي فَيبةفَيكردنى مةو دةستورة نيية  سةرضاوةى كَيشةكانى مَيمة لَيرةوة دةست 
ثَي دةكات  دةست ثَيكردنى كَيشةكانى مَيمة لة مةسةلةى كؤنرِتؤَلكردنة كا  )د. عجت( ميشارةتى بةوةدا 

ساَل ساَل خةرفي سياديان زياد دةكرد  تةبرةن بة زيادكردنى خةرفي سيادى بودفةى هةرَيمي  مةوان
%( وةربطرين 17كوردستان ساَل بة ساَل كةمرت دةبؤوة مةوةى كة ثيشانيش درا لة فياتى مةوةى مَيمة لة )

مَيمة هيض شتَيك  %( مةوةى مَيمة وةرى دةطرين  لة مةساري ي سيادى11واديري ثيشان درا و مةوةية لة )
وةرناطرين  لة مةساري ي حاكيمة زؤر بة كةم مةوةى مَيستا وةرمان طرتووة  مةها مةمانةن كَيشةى مَيمة 

(ةوة هةستمان بةوة كردووة كة بةغدا دةيةوَى وردة وردة  2006ـ  2005لةطةَل بةغدا و  مَيمة مةوة لة ساَل )
بكاتن  مةو بِرطانةى كة خوَيندرايةوة مةوةى كة لة دانونى ساَل بة ساَل كَيشة بؤ هةرَيمى كوردستان زياد 

( فَيطريكرابوو هي عَيراق  مةوانة هةموو مَيمة ناومان نابوو دانونى عقوبات لة سةر 2013بودفةى ساَلي )
هةرَيمي كوردستان مةوة دانونى بودفة نيية  هةمووى مةطةر هةرَيمي كوردستان لة مةنتةرنَيت و لة 

دةطاتة شيت تر  مةطةر مةمة نةكات واى بةسةر دَينني لة هيض سيستةمَيكى فيدِرالي لة  ظايبةرَيك هةتا
دونيا مةمة نيية  سيستةمي فيدِرالي لة هةموو وآلتانى دونيا مين ةيةكة دةدرَيت با بَلَيني مةو دةظةرةى 

بةداخةوة مَيمة لة  فيدِراليية  ثةرلةمانى خؤى هةية  ميجانييةى خؤى دروست دةكاتن و  فَيبةفَي دةكاتن 
عَيراق مةمةمان نةبووة  مةوةى مَيمة لة هةرَيمي كوردستان لة بوارى نةوت و غاز كردوومانة 

(ى ساَلي 5( ياساي بةدةست هَينانى مافة داراييةكانى ذماة )2007(ى ساَلي )22فَيبةفَيكردنى ياساي ذمارة )
مى كوردستان مةمةمان فَيبةفَيكردووة  (ى ثةرلةمانى كوردستانة  مَيمة وةكو حكومةتى هةرَي2013)

بةداخةوة حكومةتى عَيراق من فارَيكي تر لةم ثةرلةمانة باسي كرد  بةآلم بةس بؤ مةوةى بريتان 
بَينمةوة  مَيمة كة حكومةت لة بةغدا ميجانيةى هةرَيمى كوردستانى بِري بة حةديقةت مَيمة نةومتان 

ةكردبوو  مةوان ميجانيةى مَيمةيان بِرى ثَيش مةوةى دانوساندن نةناردبوو بؤ دةروة  مَيمة هيض شتَيكمان ن
لةطةَل مَيمة بكةن  ثَيش مةوةى م اوةزات لةطةَل مَيمة بكةن بِريارى خؤيان دابوو من ثَيشرتيش ثَيي وتن 
كة مةوان وتيان مَيمة بة مةمرى سةرؤ  وةزيران مةو ميشةمان كردووة  مَيمة تَي نةدةطةيشتني  بودفةيان 

يوة دواى مةوة هاتن م اوةزات لةطةَل مَيمة بكةن  كةواتة كَيشةى طةورة لة سةر مةسةلةى كؤنرِتؤَلكردنة بِر
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بيجةبت واية كؤنرِتؤَلةكة لة دةست كَيية؟ مةسةلةى نةوتة مَيمة كَيشةمان لة سةر مةسةلةى شةفافيةت 
رى فرؤشنت و تةندةر و باركردن و نيية  كَيشةى مَيمة لة سةر مةوة نيية كة بةغدا ماطادارى هةموو وردةكا

بة ض شةريكةية  دةفرؤشرَى و نرخ و مةمانة هةمووى مَيمة موشكيلةمان نيية  بَيينة سةر وةزعي مَيستا 
مَيمة دواى مةوةى كة كابينةكةى بةِرَيج سةرؤ  وةزيران عةبادى تةشكيل كرا  مَيمة كؤبوونةوةيةكمان كرد 

بِريارى مةوةماندا بةشدار بني لة حكومةتى عةبادى  مَيمة مةو هةموو اليةنة سياسييةكانى كوردستان 
( مانط فِرسةت بدةينة بةِرَيج سةرؤ  3كؤبوونةوةيةمان لة سلَيمانى كرد و  بِريارى مةوةماندا مَيمة )

وةزيران عةبادى بؤ مةوةى مةو كَيشانةى كة هةية لةطةَل هةرَيي ضارةسةر بكرَيت  مَيستاش من دةَلَيي مَيمة 
هةرَيمى كوردستان بةو هيوايةين كة كَيشةكانى مَيمة لةطةَل بةغدا ضارةسةر بيَب مةولةويةتى يةكةمى لة 

مَيمة وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان حةلي كَيشةكامنانة لةطةَل بةغدا لة سةر مةساسَيكي واديَ بينانة 
ية  بةآلم بةداخةوة مةوةى هةتا هةَلس و كةوت لةطةَل هةرَيمى كوردستان بكرَيت  مةسَلةحةتى مَيمة مةوة

مَيستا لة بةغدا دةيبينني مةسةلة عةدليةتَيكة كة دةيةوَى هةموو شتَيك رةبت بكات بةوةى سةروةرى 
عَيرادة  يةكطرتوويي عَيرادة  ية  ثارضةيي عَيرادة  كة بة حةديقةت وا نيية  لة زؤر وآلتانى دونيادا و  

ن دةتوانن نةوت ب رؤشن  هيض ثةيوةندى بة حكومةتيشةوة هةتا ياساي مَيمةش شةريكاتى نةوت خؤيا
نيية و  لة دونيا مةمة هةية  بةداخةوة مةوان لةو مةسةلةيةدا هةرضي هةية يةكسةر رةبيت دةكةن بة 
مةسلةى سيادةى عَيراق  مَيمة بةشدارميان كرد لة حكومةتى بةِرَيج عةبادى و  داوامان كرد كة كَيشةكانى 

فةنابي سةرؤ  وةزيران لة بةيانى وةسيقةى ميتي ادي سياسي كة ثَيي دةوترَى بةينى مَيمة حةل بكاتن  
كوتلةكان لة ثةرلةمانى عَيراددا كة خوَيندييةوة  من تةنها ميشارةت دةدةم  تةبرةن مةطةر عةرةبييةكةم 

 باش نةبَيت كا  دكتؤر تؤ يارمةتيي بدة 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو كا  علي.فةر
 بةِرَيج د. علي سندى/ وةزيرى ثالندانان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
)وثيوا األتفاق السياس  ب  الكنل السياسيا املشاركا يف حكمما المحدة بة ميجازةتان مةوة تةبيري 

( 20كانة  )مةمة ِرؤذي ثَيش سوَيند خواردنة كة ميمجا كراوة  و لةنَيوان مةترافة ( 7/9/2014) ( المطءيا
متهيدا حلل اخلالفات عالوا ب  احلكمما االحتاديا وحكمما ( كة توديَ كراوة مةَلَي )17ماددةية  ماددةي )

اقليم كردسنان يف ملف  املمارنا الباما و تصدير الءفط تلنزم احلكمما االحتاديا من جهنها فمرا املصادقا 
ا حلاسب اقليم كمردسنان، و تلنزم حكمما اقليم على تشكيلنها اجلديدة يف  لا الءماجم باطالق سلف

كردسنان من جهنها ايظن مبباررتها بنسليم كميات الءفط املءنج من حومل كمردسنان لنصديرها عرب ورارة 
 الءفط االحتاديا السوف الزمين لشهر واحد(.

 سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان:-بةرَيج نَيضريظان بارزاني
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ي نــاردني وةفــدي هــةرَيي بــؤ بةغــدا مةســةلة نييــة  ميلتيجامَيكــة مومــةمي موتةحيــدة داي بــة   مةمــةوَي مــةوة بَلــَي 
مةمريكا  خؤشي خوَينديةوة كة سول ةية  مةنَيرَي بؤ هةرَيمي كوردستان  تا مَيسـتا فـَي بـةفَي نـةكراوة  بيـانووي      

وةاَل وةزيـري ماليـةمان نييـة  وةزيـري      ثَيشرت مةوة بوو كورد بةشدار نيية  لةبةر مةوة نازامن لةطةَل كَي دسـة بكـةم   
ــيض          ــةوان ه ــا مَيســتا بةداخــةوة م ــةاَلم ت ــؤ بةغــدا  ب ــةوة  ضــوون ب ــانيش طةِران ــرة كوردةك ــةوة  وةزي ــةش طةِراي مالي
ميلتيجامَيك بؤ ناردني سول ةية  بؤ هةرَيمي كوردستان فَي بةفَي نةكراوة  خؤم شةخسـي بـةردةوام لةسـةر هـَيَلي     

خؤي وةكو سةرؤ  وةزيران  لةطةَل اليةنـةكاني تـري ثةيوةنديـدار بـةو مةسـةلة  مـةمريكا        لةطةَل شةخسي عةبادي 
مومةمي موتةحيدة  هةموو الية   بؤ مةوةي مةوة فَي بةفَي بكرَي  هةرَيمي كوردستان لـةوة تـَي مـةطات موشـكيلة     

ةسـةر مـةوةي بـة هـيض شـَيوةية       نيية مةتوانني ميتي اق بكةين  مةفالي ميتي اديش هةية  بةاَلم ثَيداطريي مةوان ل
مَيمة سول ةية  نانَيرين بؤ هةرَيمي كوردستان  مةوة كَيشةية  نيشـانةي نةفسـي مـةو نةهجةيـة كـة ثَيشـرت ثـةيِرةو        
كراوة لةاليةن سـةرؤ  وةزيـران مـاليكي  و بةداخـةوة لـة اليـةن مـةو سـةرؤ  وةزيرانـةش بـة نـةوعَيكي تـر  كَيشـة              

مةكـةين لـة بةغـدا  مـةوان مـاخري دسـةيان مـةوة بـوو كـة دكتـؤر عـادل عبداملهـدي وةكـو              لَيرةية  مَيمة ضاوةِرَيي ضي 
وةزيري نةوت بة ضةند ثَيشنيازَيكةوة دَيت بؤ هةرَيمي كوردستان بؤ مةوةي دسةمان لةطةَل بكـات  ضـاوةِرَيي هـاتين    

سـتان ض بِريارَيـك مـةدةن؟ بـةاَلم     بةرَيجيان مةكةين  نامانةوَي ثةلة بكةين  بةِراسيت هَيجة سياسـةكاني هـةرَيمي كورد  
مةطةر زةخيت بةغدا و مسلوبي بةغدا لةطةَل هةرَيي هةر بةو شَيوةية بَيت  بة تةمكيد هَيَجة سياسـييةكاني هـةرَيمي   
كوردستان  ثةرلةماني كوردستان  حكومةتي هةرَيمي كوردستان  مةبَي مةوكات دابينشن و بِريارَيكي يةكاليي كةرةوة 

هةر بةو شَيوةية بةردةوام بني  لةاليةكي تر مةطةر سةيري بكةين  لة ِرووي عةمةليي  و واديريـةوة   بدةن  ناتوانني
مةتوانني بطةينة حةل لةطةل بةغدا  بؤ؟ لة ِرووي عةمةليةوة بةغدا ناتوانَي هيض نـةوتَيك هـةناردةي دةرةوة بكـات    

رَيمي كوردسـتان دا تَيثـةِرَي  مَيمـة هـةر دواي     بةبَي هةرَيمي كوردستان لة هةموو مةنتيقـةي شـيمالي  مـةبَي بـة هـة     
مةوةي داعش هات بؤ موسَل  مَيمة ذَيرخاني ناردني نةومتان بؤ دةرةوة فَي بةفَي كـردووة  مةطـةر هاوكـاري بةغـدا     
هةبَي  مةتوانني نةوتي هةرَيمي كوردستان بنَيرينـة دةرةوة  و مـةتوانني نـةوتي كـةركوو  و مـةو شـوَينانةي هةيـة         

لة ِرَيطةي هةرَيمةوة هةناردةي بازاِرةكاني دةرةوة بكةين  مـةوةي بـة نيسـبةت مَيمـة موهيمـة دوو نودتةيـة        مةويش 
يةكةم مةسةلةي كونرِتؤلي نةوتة  سياسةتي حكومةتي هةرَيي مةوةية بة هيض شَيوةية  مةسةلةي كـؤنرِتؤلي نـةوت   

ةكرتي بكةين  مامادةين لة ثرؤسـةكة لةطـةَلمان بـن     فارَيكي تر نادةينة دةست بةغدا  مامادةين بؤ مةوةي هاوكاري ي
لة مةسةلةي شةفافيةت  تةندةر  ثارة  هةمووي  بةاَلم كؤتِرؤل فـارَيكي تـر بدةينـةوة بةغـدا كَيشـةيةكي طـةورة بـؤ        

%( ي حةديقي مةكةين  مةوةي لة تةدريري مَيـوة هـات    17هةرَيمي كوردستان دروست مةكات  دووةم  مَيمة داواي لة )
ة حةدي هةرَيمي كوردستانة  تا مَيستا لة شةِرين لةطةَلياندا  لة بةرطرين نة  لة شةِر  ضـونكة سياسـيةتي مَيمـة    مةو

دةت شةِر نةبووة  هةتا لةطةَل داعشيش  داعـيش ثـةالماري مَيمـة داوة  مَيمـةش بـةرطري مةكـةين  تـا مَيسـتا نـة بـؤ           
ري نـةكردووين  مـةمِرؤ لـة هـةرَيمي كوردسـتان مليؤنَيـك و       ثَيشمةرطة  نة بؤ هةرَيمي كوردستان  بةغدا هيض هاوكـا 

ثَينج سةد هةزار ماوارة هةية  و باري طرانيش لةسةر موحافةزةي دهؤكة  بةاَلم مةبينني يارمةتي لةاليـةن بةغـداوة   
تـا  وةكو ثَيويست بؤ مةو مةسةلة نيية  لة شةِرين لةطةَل داعـش  مـةو شـةِرة موسـروفاتي هةيـة  ميجانييـةي مـةوَي         

مَيستا بةغدا يارمةتي مَيمةي نةداوة  مةوانة بارطراني زؤرن بؤ هةرَيي لة هـةموو ِروويـة   لةبـةر مـةوة مَيمـة داواي      
%( ي حــةديقي مةكــةين  مــةوةي مــةو بةرَيجانــة لــةو تــةدريرة نيشــانيان دا  مــةوةي مــايف مَيمةيــة  ضــونكة هَيــجي  17)

سيســتةمَيكي بــةرطري لــة عَيــراق  و ميســثاتيش بــوو كــة بــةو   ثَيشــمةرطةي كوردســتان ثَيويســتة ببَيتــة بةشــَيك لــة
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( يةوة  سةرؤ  وةزيراني عَيـراق نةيهَيشـتووة كـة هَيجةكـاني ثَيشـمةرطة فيشـةكَيكيش لـة        2003شَيوةية  مةبواية لة )
رَيمي دةرةوة بكِرن  تةبليكي هةموو واَلتاني دونيايان كردبوو كة بة هيض شَيوةية  بؤتان نيية سـيالح ب ِرؤشـنة هـة   

ــة هــةرَيمي كوردســتان  و بــةرطري       كوردســتان  مــةوانيش يارمــةتي مَيمــةيان نــةدا  مــةو وةزعــة دروســت نــةدةبوو ل
باشــرتيش مــةكرا  كؤمــةَلَيك ثرســيار دَيتــة ثَيشــةوة بــؤ ثةرلــةمانتاران  و نةدتــةي دووةم مةوةيــة هــاتين ثارةكــة بــة  

ثرؤسةكة لةطةَل مَيمـة بـن  بـةاَلم ثَيويسـتة ثـارةي حيسـةي       شَيوةيةكي ِراستوخؤ  مَيمة مةَلَيني نةوت مةفرؤشني  لة 
%( حةديقي بدرَي ِراسـتةوخؤ  مـةوةش داوا مةكـةين  نـة  مـةوةي بـةو سيسـتةمةي مـةوان هةيانـة  هـةر           17هةرَيي )

 وةخَيتك تووِرة بوون لَيمان بِريار بدةن كَيبَلي تةلـةفؤنَيكيش بكـةن بـة موشـكلية و بودفـةمان بـرِبن  كةواتـة مَيمـة        
مةبَي ميكانيجمَيك بدؤزينةوة مةو شتانة دووبارة نةبَيتةوة  دواي مةو هةموو موشكيلةيةي مَيمة هةمانـة  دواي مـةو   
هةموو زةريبةي مَيمة داومانة  لةوة تَيئةطـةم هـاوواَلتي و حكومـةت و مودـاوليين مَيمـة بةراسـيت زؤر تةحـةموليان        

عاش دابــني بكــات  بــةاَلم تــاخري  مَيســتاش مــةبينني تــاخري  كــردووة  حكومــةتي هــةرَيي كــةم و زؤر توانيويــةتي مــة 
ــة مــةعاش دابــني بكــةين  مةمانــةوَي بطةينــة حــةلَيك مةســةلةي مــةعاش دان و ِرؤذانــة فــاَلن وةزارت           توانيومان
وةرمةطرَي  مةبَي كؤتايي ثَي بَيت  ناكرَي دانـي مووضـة ببَيتـة كَيشـة  مـةبَي بطةينـة حـةل  بـة سوثاسـةوة تـا مَيسـتا            

واَلتياني كوردستان تةحةمولي مةو وةزعـةيان كـردووة  موداولـةكان  هةنـدَي داتامـان هةيـة كـة وةزيـري سـامانة          هاو
سروشتييةكان و وةزيري دارايي هةردووكيان مةمِرؤ لَيرةن مةخيةينة بةرضاوي مَيوةي بةرَيج  مةمانـةوَي ماطـادار بـن    

فرؤشـتوومانة؟ لـة ض بانقَيـك مـةم ثارةيـة هـةَلطرياوة؟       لةوةي ضةند نةومتان فرؤشتووة؟ ثارةةكةي ضـةندة؟ بـة كـَي    
ضؤن دَيتةوة بؤ هةرَيي؟ ضونكة سومالي زؤر هةَلئةطرَي  باس لةوة مةكرَي توركيا ثارةي مَيمةي بَلؤ  كردووة  تـةنيا  

و  %( ميجازة مةدات  مةوة مةسَلي نيية  باس لـةوة مـةكرَي مـةو نةوتـةي مةفرؤشـني سـةرطةردانة لـة نـاو ماوةكـان         17)
كةس نايكِرَي  مةوةش مةسَلي نيية  بة عةكسةوة ِرةغبةتي زؤر هةيـة لةسـةر نـةوتي هـةرَيي  بـاس لـةوة مـةكرَي بـة         
علـوج مـةوة مةكـةين  مـةوةش راسـت نييـة  شــةريكاتي زؤر طـةورة لـة دةرةوة مـةو نةوتـةي  كةواتـة مَيمـة ثَيشــبيين             

مـةو ثرسـيارانةن كـة ثـَيي وايـة مـةو ثةرلةمانـة بـةرَيجة         خؤمان كة لة مايندة مةتوانني ضةند نةوت بنَيرين  مةوانة 
مــةبَي ماطــادار بــَي  هــةردوو بــةرَيجان وةزيــري ســامانة سروشــتييةكان و وةزيــري دارايــي مــةو خااَلنــة هــةمووي بــة     
شَيوةيةكي طشيت ِروون مةكةنةوة  و مةوةي كة لة تةدريري مَيوةش هـاتبوو دوو مةسـةلة بـوو  مـةو دانونـةي راسـتة       

كا  دكتؤر شَيركؤ ميشارةتي ثَيدا  ياساي سندودي داهاتي نةوتييةكان و كؤمثانياي كوردستان بؤ بازاِر كردن  مةوةي 
هةردوو ثـرؤذة ياسـاي سـندودي داهاتـة نةوتييـةكان و كؤمثانيـاي كوردسـتان بـؤ دؤزينـةوة و بةرهـةمهَيناني نـةوت            

زيــران بِريــاري لةســةر مــةدةين و مــةينَيرين بــؤ  تــةواو كــراون مــةو دوو ياســاية  ِرؤذي ضوارشــةم لــة مةجنومــةني وة 
ثةرلةماني كوردسـتان  و مـةو ياسـايةي كـة باسـتان كـرد مـةوةي ثَيـي مـةَلَين دروسـت كردنـي شـةريكةي )كؤمـؤ( بـؤ               
بةبازاِر كردني نةوت  مةويش بةم زوانـة مـةوةي خؤتـان داواتـان كـرد بـةم زوانـة تـةواوي مةكـةين  و مـةينَيرين بـؤ            

ان بؤ ثةسند  كردن  وةكو ماطاداريشن ياساي وةرطرتين دةرزيش مَيستا لة ثةرلةماني كوردسـتانة   ثةرلةماني كوردست
بةهيواي ثةسند كردني  هةر ويسـتي دسـةكامن لـةو ضوارضـَيوةية بَيـت  مَيسـتاش مةطـةر بـةرَيج سـةرؤكي ثةرلـةمان           

ةناردة كردني نةوت و كةميةي نـةوت  ميجازة بدات هةظااَلمن  مةوانةي لةطةَل من هاتوون بة وردي باسي ضؤنيةتي ه
 و هةموو مةو تةفاسيالنة بؤ مَيوة ِروون بكةنةوة  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-َيج د.يوسحم دمدبةر
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سوثاس بـؤ بـةرَيج سـةرؤكي حكومـةت  داوا لـة بـةرَيج وةزيـري دارايـي مةكـةين ب ـةرموَي بـؤ بـاس كردنـي              
 كَيشةكاني هةرَيي و بةغدا لة ِرووي داراييةوة.

 وةزيري دارايي:-بةرَيج ِرَيباز محالن
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر مةو ِراثؤرتةي ليذنـةي دارايـي و ليذنـةي نـةوت و غـاز لـة ثةرلـةماني كوردسـتان مامادةيـان كردبـوو           
دةست خؤشيان لَي مةكةم  مَيمةش وةكو وةزارتي دارايي لةسةر هـةمان مـةو مةسـةلةية ِراثـؤرتَيكي كـورت و      

امادة كردووة  دوو شت هةية مةمِرؤ مةخيةينة بةردةم بـةرَيجتان  بةشـَيكيان لةسـةر مـةو بةيانـة      ثوختمان م
مالييةية كة وزارةتي دارايي عَيراق مامادةي كردووة بؤ ثةرلـةماني عَيـراق و وابـجامن خوَينـدراوةش  مـةوان      

( 2014يةي مامادة كرابوو بؤ )مةيانةوَي واديري دارايي مةمِرؤي عَيراق ثةسند بكةن  و لة فياتي مةو بودفة
مــةو بةيانــة مالييــة فــَي بــةفَي مــةكرَي و ثةســند مــةكرَي  مــةو بةيانــة مالييــةش واديرــي دارايــي عَيرادــة  
ثةسندي مةكةن  لةسةر مةو مةسةلةية كؤمةَلَيك تَيبنيمان هةية وةكو تةواوكاريية   يان وةكو بةشَيك لةو 

ستان مامادةي كردبوو  راسيت طرفيت ثشـكي حكومـةتي هـةرَيي لـة     ِراثؤرتةي ليذنةي دارايي ثةرلةماني كورد
بودفةي عَيراق  ية   لةكاتي بةرز كردنةوةي مةو ِراثؤرتة كة هاوثَيضة ثَيويست بوو نونَينةري حكومـةتي  
هةرَيي  ببورن  مةو ِراثؤرتة بةر ِرةمسي ماراسـتةي ثةرلـةماني كوردسـتامنان كـردووة بـؤ مـةوةي لـة ِرَيطـةي         

ة بة فةنابتان بطات  مةو ِراثؤرتة ماليـةي حكومـةتي عَيـراق مامـادةي كـردووة لـة وةزارةتـي داريـي         مةوانةو
عَيرادةوة  ماراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمامنان كـردووة  بؤيـة مـةوة هاوثَيضـة كـة باسـي مةكـةم  مـةبَي مـةو          

نـةري حكومـةتي هـةرَيي مةنـدام     ِراثؤرتة الي بةرَيجتان هةبَي  و مةو ِراثؤرتة كة هاوثَيضة ثَيويست بـوو نويَ 
بَي بؤ ِرةضاو كردني خةرفييةكاني حكومةتي هةرَيي  دووةم  تَيبيين مةوة كراوة كة خةرفييةكاني هةشت 

( ترليؤنةي ِرةوانةي حكومةتي هـةرَيي كـراوة بـؤ    1( ترليؤن دينارة بةو )65( كة )2014مانطي يةكةمي ساَلي )
( ترليـؤن دينـار بـة    72( خـةرفي خـةمَلَينراوة بـة )   31/12تا  1/9م لة )(  بةاَل2014( ي )2  1مووضة لة مانطي )

(  لةطـةَل هاوكـاري   4( بـؤ ثلـة )  10ِرةضاو كردني طشت ماوارة و شةهيداني تريؤر و زيادةي مووضةي لـة ثلـة )  
( 1999( ترليـؤن دينـار بـوو  )   171دوتابي سةرةتايي  بةاَلم لة كوردستان خةمَلَينراوي ِرةشنووسي عَيـراق كـة )  

نؤزدة ترليؤن و نؤ سةد  و نؤوةد و نؤ مليار دينار بؤ كوردستان دياري كراوة  و مَيستاش ثـاش زيـاد بـووني    
( ترليؤن بؤ كوردسـتان دانـراوة  و نووسـراوة مـةكرَي     16( ترؤليؤن  تةنيا )185( ترليؤن بؤتة )171بودفة لة )

( مليؤن و نيو مـاوارة لـة كوردسـتان    1زياتر لة ) طؤِرانكاري لةسةر بكرَي  بؤية ثَيشنيار مةوةية لةبةر مةوةي
( ثشكَيكي تايبـةت دابنـرَي بـة مةبةسـيت     2015(  و بؤ ساَلي نوَيي )2014( مانطي كؤتايي )4هةية بؤ بودفةي )

ِرايي كردني كاروبار و ثَيداويستييةكانيان  خـاَلي سـَي  مامـاذة بـة ِراثـؤرتي دارايـي حكومـةتي ناوةنـد دةكـا           
( ســةبارةت بــة دةســتةاَلت دان بــة 2014( لــة )301ت بــة بِريــاري مةجنومــةني وةزيــران ذمــارة ) هــاتووة ثاَلثشــ

سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيراني حكومةتي ناوةنـد  يـان مـةو كةسـةي دةسـتةاَلتي ثـَي مـةدات بـؤ ثَيـداني          
و كِريين ضـة  و  ثَيشينةكان بة زياتر لة ِرَيذةي ية  لةسةر دوانجة بؤ مةبةسيت بةرةنطار بوونةوةي تريؤر 
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تةدةمةني  بؤية ثَيويست بوو مةو ثَيشـينةيةش بدرَيتـة حكومـةتي هـةرَيي بـؤ هـةمان مةبةسـيت سـةرةوة          
( ي 110مــةوةش ثاَلثشــت بــة هــةمان بِريــار كــة لــة حكةمــةتي ناوةنــد فــَي بــةفَي مــةكرَي  بــةثَيي مــاددةي ) 

( ي 114اوةنـدة  بـةاَلم بـةثَيي مـاددةي )    دةستوور  مامادة كردني سياسةتي دارايي لـة دةسـتةَلاتي حكومـةتي ن   
دةستوور مةبَي نوَينةري حكومةتي هةرَيي بةشدار بَي بـؤ دانـاني ثالنـي عَيـراق لةطةَليشـي دانـاني بودفـة         
ثَينجةم  لة ياساي بودفةي سااَلنةي حكومةتي ناوةند هاتووة هـةموو داهـاتي خاَلـة سـنووريةكان بـة طشـيت       

رَيجطاكـان  بـةَلام لـة اليـةن حكومـةتي ناوةنـد و وةزارةتـي دارايـي هـةموو          مةكرَيتة خـةرفي ثةرةثَيـداني ثا  
ــؤ       ــان  و ســااَلنة ِرَينمــايي ثــَي دةرمــةكات  و بةشــَيكي كــةمي مةطةِرَيتــةوة ب داهاتةكــة مةطةِرَيتــةوة بــؤ خؤي
حكومةتي هةرَيي  شةشةم  كة خةرفييةكاني حكومةتي فيدراَل دامةنرَي و ثةسـند مـةكرَي  دواتـر هةنـدَي     

ةرفي بــؤ وةزارةتــةكاني فيــدراَل خــةرج مــةكرَي  بــة بِريـاري مةجنومــةني وةزيــران  بــَي زيــاد كردنــي بــؤ  خـ 
حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان  واتــة مةبوايــة مــةو خةرفيانــة لــة بودفــةي تةواوكــةر بوايــة  بــؤ مــةوةي     

ة لـة خـةرفي سـيادي    حكومةتي هةرَيمي تَيدا بواية  حةوتةم  بؤ بةرضاو ِرووني بةرَيجتان هةندَي ثِرؤذة ك
ثارةي بؤ تةرخان كراوة هيض سوودَيكي بؤ حكومةتي هةرَيي نيية  ضونكة ثِرؤذةكان لة باشـووري عَيـراق و   
حكومةتي ناوةند خةرج مةكرَي وةكو سكةي حةديد و مةشاريري سـدود و نـةفري عـام  هةشـتةم  ثَيويسـتة      

ويسـتة لـة ضوارضـَيوةي بودفـةي تـةرخان      بودفةي وةزارةتي بةرطري لة خـةرفي سـيادي نـةبَي  بـةَلكو ثيَ    
كراوي وةزارةتةكان بَي  لةبةر مةوةي تا مَيستا وةزارةتي ثَيشمةرطة هيضي بؤ خةرج نةكراوة  و لة ِرَيذةي لة 

%( كةم مةكاتةوة  حكومةتي هةرَيي لة بانكي ناوةنـدي عَيـراق نوَينـةري هـةبَي  بـؤ ضـاودَيري كـردن لـة         17)
اضووني داهات  دةيةم  هةموو ساَلَيك ثشكي حكومةتي هةرَيي بـؤ بةرهـةمهَيناني   )دي. مَيحم.ماي( بؤ بةدوا د

( هـةزار بـةرميل   400( بِري )2013نةوت دياري مةكرَي لة بودفةي سااَلنة بَي هيض بنةماية   وة  بؤ ساَلي )
 دةرمـةهَينرَي  ِرؤذانة سةثَيندرابوو بةرهةم بهَيندرَي  يانجة  سااَلنة بودفةي ثيرتؤ دؤالر لة بودفـةي طشـيت  

بؤ دابةش كردن بةسةر ناوضة بةرهةم هَينةرةكاني نةوت بؤ ثـةرة ثَيـداني ثارَيجطاكـان  بـةاَلم بـؤ هـةرَيمي       
كوردستان مةو ثشكة دياري نةكراوة  دوانجة  هةنـدَي خـةرفي هةيـة لـة بودفـةي سـيادي وةكـو مةفليسـي         

ي مـالي و هةيئـةي نةزاهـة كـة كـار لةسـةر       مةمين وةتةني و فيهازي موخابةراتي وةتـةني و ديـواني ِرادابـة   
دةستةبةر كردني ماسايش بؤ حكومةتي ناوةند مةكةن  هةمان دةزطا لة حكومةتي هةرَيي هةية  هيضيان لة 

% ي هةرَيي مةو خةرفيانة دابـني مـةكرَي  بؤيـة ثَيويسـتة     17بودحةي سيادي بؤ تةرخان ناكرَي و لة ثشكي 
وةند نةخرَيتة بودحةي سياديةوة  ضونكة لة بةشة بودفةي هةرَيي خةرفي مةو دةزطايانة لة حكومةتي نا

( ي ياسـاي  3( ي بِرطـة ) 10كةم مةبَيتةوة  و دةزطاكاني هةرَيميش لَيي سوودمةند نابن  سيانجة  لة مـاددةي ) 
( هــاتووة كــة وةزارةتــي دارايــي حكومــةتي هــةرَيي ثابةنــدة بــة  2014بودفــةي حكومــةتي عَيــراق بــؤ ســاَلي )

هــةر زةرةرَيــك كــة ِروومــةدات بــة وةزارةتــي دارايــي حكومــةتي عَيــراق  وةكــو فــةزامي فــةويي و     بــذاردني 
خةدماتي ميتيسااَلت ومينتةرنَييت ميتي ادي و عالةميش  واتة لة ثشكي حكومةتي هةرَيي مـةبِردرَي  بـةاَلم   

مـةبَي لةاليـةن دادطـاي    ثَيويستة هةر كَيشة و طرفتَيك لة نَيوان حكومةتي ناوةند و حكومةتي هةرَيي هةبَي 
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فيدراَليةوة يةكاليي بكرَيتةوة  ضواردة  ثَيشنيار مةكةين لة ناو خةرفيةكاني سيادي حكومـةتي ناوةنـد لـة    
ذَير ناونيشاني دةرةبووي زيان لَيكةوتوواني ِرذَيمي ثَيشوو بةو بِرةي كة دياري مةكرَي لةاليـةن ليذنةيـةكي   

دنـي ذَيرخـاني مـابووري حكومـةتي هـةرَيي  وةكـو كيميابـاراني        ثَيكهينراو بؤ مـةم مةبةسـتة بـؤ دروسـت كر    
هةَلةجبة  و ناوضة مةن ال كراوةكان  وةكو دةربووي واَلتي كوةيت  مةوة بوو لةسةر مـةو بةيانـة مالييـة كـة     
حكومةتي عَيراق ثةسندي مةكات  و ِراثـؤرتَيكيش حـازرة وةكـو وةزارةتـي دارايـي لةسـةر مـةو وةزعـةي كـة          

ة هــةرَيي لــة ِرووي داراييــةوة  مةطــةر ســةرؤكي ثةرلــةمان ِرووخســةتي دا مامــادةي مةكــةين   مَيســتا هةيــة لــ
 سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد
ــري ســامانة         ــؤر ماشــيت هــةوارمي وةزي ــةرَيج دكت ــابووري  مَيســتا ب ــي و م ــري داراي ــةرَيج وةزي ــؤ ب ســوثاس ب

ةتةكـةي لةسـةر بـارودؤخي وزة لـة هـةرَيمي كوردسـتان        سروشتييةكان با ب ةرموَي بؤ ثَيشكةش كردني باب
 فةرموو.

 وةزيري سامانة سروشتييةكان:/ بةرَيج د. ماشيت هةورامي
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

حةز مةكةم سوثاسي مةو بةرَيجانة بكةم كة بةشداري بكةن لة مةو ِراثؤرتة  بةراسيت تةفاسيلةكةي مةطوجنا 
( سـاَلي ِرابـردوو  هيـواردام لـةم ِريجنتةرةشـةي مـن هةنـدَي سـوود         9نـة لـة )  لةطةَل مـةو كَيشـانةي كـة ديوما   

وةرطرين  كة ميجافةية بؤ هةموومان  بةَلكو بتوانني كَيشةكان ِروون بكةينةوة  لة كوَي دةسيت ثَي كـرد؟ لـة   
 ناحيةي عةمةليةوة كَيشةي سـةرةكي لـة مةسـ اكانةوة دةسـتيان ثـَي كـرد  حـةز مةكـةم لـةوَيوة دةسـت ثـيَ           
بكةم  باسي مةوانة مةكةم ثةيوةندي بة نةوت و غازةوة هةية  بؤ مـةوةي بـجانني و بـةراورد بكـةين لةطـةَل      
بةغــدا كــة ضــةندي تةصــديري كــردووة. و ضــةندي تةســ ية كــردووة  و مَيمــة ضــيمان كــردووة؟ توانامــان    

مةِروات  داهاتيان لـة   ضةندة؟ داهامتان بؤ كَي ِرؤيشتووة؟ ضؤن تةسرريي نةوت كراوة؟ ناديالتي نةوت ضؤن
كوَيية؟ تةكالي ي مةو ثرؤسةية ضةندة؟ لة ذمارةكاني عَيرادةوة دةست ثَي مةكةم  تةدريري خؤيان لةسـةر  

( مــةبينني لــة فنــوب ضــةند 9( ةوة تــا مــانطي )2014ســاييت وةزارةتــي نــةوت بــاَلو كراوةتــةوة  مانطانــة لــة )
هاتوو وةستا  ِرؤذانـة لـة عـامودي دووةم كـة مةكاتـة       ( داعش4بةرميل دةرضووة  كةركوو  لة دواي مانطي )

( مليـار  67( دوو مليؤن و ضوار سةد و حةفتا هةزار ِرؤذانة  و موعادةلةكانيشـي ديـارة كـة )   2470تةدريبةن )
( ميلـؤن  3( لة موازانـة دايـان نـاوة كـة مـةبَي )     1دؤالرة  مةوةي فَيطةي سةرجنة لة ثالني خؤيان لة ماددةي )

( هـةزاري  400( هةزار بةرميل كةمة  كةس عقوبةي مةمة نادات؟ بة دَلي خؤي )530كةواتة )تةصدير بكات  
داناوة بَي مةوةي بثرسَي مايا توانامان هةية يان نا؟ بةاَلم هةزار عقوبةي  لة هةموو خاَلةكاني تر داناوة بـؤ  

ونكة لـة كـةركوو  نــةماوة    مـةوةي موازةنـةمان لـَي كـةم بكاتــةوة يـان بيـرِبَي  مـةتوانني بَلـَيني بةشــَيكي ضـ         
مةوةشي بة عةداَلةت نيشان داوة  مةطةر داعش نةبواية كةركوو  هةر شةشي دةهَينا مانطانـة وةكـو مـةوةي    

( هةزار بةرميل كةمرتة مَيستا  دووبارة با بَلَيني مـةم سـَي مانطـةي    400موتبةع بوو لة ثَيشدا  هةتا بةوةش )
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 كـاتيش  مـةو  هةيـةتي   كة ذمارةية ماخري  ( مليؤن مانطانة76ةوة كة )داهاتوو بةرزترين ذمارة مةنريَي بؤ دةر

 خؤي  مينتافي بة خؤي  موازةنةي بة نةبووة ميلتيجاماتي خؤي عَيراق كةواتة هةية  كةموكوِري هةزار (380)

 دةرمانهَيناوة نةوت وةزارةتي ساييت لة مةمةش كوردستان  لة فطة ناوخؤ بؤ بكةم مةحةلي ميستيهالكي باسي

ــارة  ــة دووب ــا ةوة (1) مــانطي ل ــاَلو داتاكــة (9) مــانطي ت ــراق ميجمــالي مينتــافي كراوةتــةوة  ب ــة عَي  عــامودي ل

 (628) (1) مـانطي  تةسـ يةي  كـرد   باسـي  ذمـارةي  مةو مودابيلي ديارة  تةصديري ضةث  دةستة لة دووةمةوةية
 لــة مةســووتَييَن بــةرميل هــةزار (200) تــا (100) عَيــراق حكومــةتي هــةروةها و ( 566) (2) مــانطي بــووة  هــةزار

 طشــيت كــؤي كةواتــة مةيســووتَييَن  تةســدير  بــؤ بينَيــرَي مــةوةي لــةفياتي مةســ ا  وةكــو كارةبــا  مةحــةتاتي

 داعـش  هـاتين  ثـَيش  كـة  مانطـةي  (5  4) مـةو  موعـةدةلي  هةزارة  (762) عَيراق لة ناوخؤ بؤ نةوت بةكارهَيناني

 خـوارةوة  لـة  ذمارةكـان  كوردسـتان   هةرَيمي مايف سةر بَيينة مةطةر فا نة ِرؤذا بةرميلة هةزار (718) تةدريبةن

 %17 مةطـةر  ةيـة   (718) عَيـراق  موعـةدةلي  داعـش  ثـَيش  ثَيـنج  تـا  يـة   مـانطي  بـؤ  مةَلَي كة كردووة موداِرةنةم
 مةكاتـة  عَيـراق  هـةموو  موعـةدةلي  كـة  مـةوة   سـةر  بيخةينـة  هةية حةدمان هةزار (150) مَيمة بكةين حيسابي

 %20 مةدـةل  عـةل  مـةبيَ  فيايـة   كوردستان تةدديري شاخاويةكانة  ناوضة كة كراوة باس زؤرفار بةاَلم ( 868)
 و حـةق  بـيَ  مودابيـل   بـيَ  بَيـنني   بةكاري ناوخؤ بؤ كة هةية بةرميلمان هةزار  (180) حةدي مَيمة كةواتة بَي 

 ثةرلـةمان   و حكومـةت  بةرامبـةر  بةرثرسـني   بيكـةين  شـةفايف  بة مةبَي راستة بةاَلم بةغدا  بةرامبةر حيساب

 يـة   مـةهَيينَ  بـةكاري  عَيراق كة بةرميلة هةزار (700) مةو بةغدا  بؤ بيطةِرَينينةوة نيية داهاتَيك مةوة بةاَلم

 نـةوت  وةزارةتـي  ضوارضـَيوةي  لـة  هـةموو  وةربطـرين   لـيَ  سـوودي  %17 تا عَيراق خةزَينةي ناطةِرَيتةوة دؤالري

 دؤالرة  سـيَ  تـا  دوو يان ية  عَيراق بادي لة ثااَلوتن سيرري كات هةمان لة مةكات  ثَي ةشاريريم مةمَينَيتةوة 

 ضـونكة  لةسةرة  زؤرمان كول ةيةكي مَيمة زؤرة  تادةيان طةورةن  كراون  دورست كؤنةوة لة مةس اكان ضونكة

 كرد ثَي دةسيت كة مةوة وبو سةرةكي كَيشةي وةرنةطرتؤتةوة  خؤي حةدي هَيشتان كردوويةتي  خاس دةتاعي

 و (2005) بـؤ  مةطةِرَيتـةوة  هةمانـة  كة مةس اية دوو مةم حيكايةتي سةرةتاوة  لة شةهرستاني دكتؤر بةرامبةر
 ضةند لة بكرَينةوة بضوو  مةس ايةكي ضةند دا بِرياري مةو بوو  نةوت وةزيري علوم( )حبر دكتؤر كة (2006)

 هـةزار  (20) تةدريبـةن  مينتافيـان  تادـةي  كـة  مةسـ ا  دوو كوردسـتان  لـة  و كةركوو  و موسَل زمين لة شارَيك

 كرد هاوارمان زؤر بوو  ديجاين لةسةر مةشروعةكة هَيشتان وةستان  ساَل (4) تا (3) دواي مةوكات  بوو بةرميل

 دكتــؤر مــاخريي بكــةين  كَيشــةية مــةو ضارةســةري مَيمــة كــات مــةو كــة بــوو ثَيــنج يــان بــوو ضــوار كابينــةي لــة

 مـةو  بيكـةن   خؤتـان  مـادام  هةيـة  ثةلـةتان  مَيـوة  نـاكرا   ثَيمان كاتة لةو مَيمة بيكةن  خؤتان طوتي تانيشةهرس

 سـةرف  دؤالر مليؤن (30) تةدريبةن كرد  ديراسةمان طرت  وةرمان بووين مةفبور بِري  تةمويلةكةشيان كاتة

 دا بِريـاري  غـاز  و نـةوت  مةجنومـةني  هـةبوو   شـارةزاييمان  نة هةبوو  داهامتان نة مةوكات مةس اكان  لة كراوة
 بكـةن   تـةمويلي  بةشـةرتيَ  لةسـةري  بـن  بـةردةوام  عَيراق حكومةتي لةطةَل بوونة بةشدار كؤمثانيايانةي مةو

 نةوتةكـة  حكومـةت  كة لةطةَليان كرد عةددَيكمان و بوو  زياتر تادةكةمان هات  بؤ تازةمان مةعايري كاتة مةو

ــةدات  ــةاَلم م ــااَلوتن ســيرري ب ــةدات  ث ــةبَي مةوســا وةرطرتــةوة  كول ــةي كــة م ــوة  بــة م  كول ــةي هَيشــتان ني
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 بـةرز  تادـةيان  مَيسـتا  مةسـ اية  دوو مـةو  مينجـا  مـةوكات   مةدةين ثارةكة نيوةي وةرطرياوة كة وةرنةطرتؤتةوة 

 مَيمة لةطةَل عةدالةت بة مايا عَيراق  سةر بَيينة با هةزار  (35) تر مةوةي يةكيان  هةزار (85) بة بوون بؤتةوة 

 كوردسـتان   لـة  كـراوة  تةسـ ية  بـةرميل  مةوةنـدة  (2013) تـا  ةوة (2003) لـة  تةسـ ية؟  لةناحيةي كردووة ميشي

 داوة مان (71) لةوة ِرابردوو  ساَلةي (10) مةو بؤ بووة بةرميل مليؤن (272) كوردستان هةموو لة مَيمة مينتافي

 (3)   (2) نـةوت  شـةريكاتي  نـةهاتووة   ثـارةش  هـيض  مبـةالَ  بكـةين   حـةل  مةشـاكيل  مـةوةي  مودابيلي سؤمؤ بة
 شــةريكاتي بــؤ كــرد تــةرخان مليؤمنــان (70) نــةنارد  هيضــيان بــوون  بــةردةوام هــات  بــؤ بضــووكيان ســول ةي

 كـة  سايف كةواتة كول ة  بؤ طةِراوةتةوة ثارةية مةو مَيمة  وةكو فرؤشتيان مةحةلي تادةي بة مةوانيش مونتيج 

 و طـةورةكان  مةسـ ا  لـة  بـووة  بـةرميل  مليـؤن  (131) هَينـاوة   بةكارمان خؤمان كة تةس ية  بؤ هَيناوة بةكارمان
 دا (2010) لـة  تةبرـةن  موشـتةدات   مَيمـة   بـؤ  نـاردووة  مليـؤني  (108) فـةترة  هـةمان  لـة  عَيـراديش  بضووكةكان 
 تـؤ  مـةوة  وةكو بِري  مةيمَي موشتةداتي هَيواش هَيواش  (2010) دواي تةواوي  بة البرد ِرةشي نةوتي يةكةجمار

 وةزعـي  بتـوانني  مـةوةي  بـؤ  بكـةين   مةسـ اكان  تـةتويري  كـرد  داوةلـةمان  مَيمـةش  هةيـة   خـؤت  موشتةداتي

 بـجانني  بـا  ساَلة  (10) مةو لة بةرميلة مليؤن (239) وةريطرتووة كوردستان مةوةي كةواتة بكةين  دابني داخيلي

 زمــين مــن   (2013) تــا ةوة (2004) لــة مةحةلييــة يســتيهالكيم فةدوةلــة مــةم عَيــراق؟ لةطــةَل مــةطوجنَي ضــؤن

 (337) مةبوايـة  مَيمـة  بـيَ  %17 مةطـةر  مةكـةي  سـةيري  كـة  كرد  باسي كة ذمارةية مةو يولي يةعين كوردستان 
 مةكاتة هَيناوة بةرهةمان خؤمان مةوةي ة  (108) ناردوويةتي عَيراق زمين من بهاتابياية  بؤ بةرميلمان مليؤن

 مةوانة بةاَلم بةرميل  مليؤن (100) تةدريبةن مَيمةية دةرزاري عَيراق واتة ية  (239) مَيمة ميستيهالكي  (337)

 مةكـةم   تةسـ يةي  مـن  بكـةي   عَيرادـي  تةسـليمي  مـةبيَ  مونتيجة نةوتي مةو مةَلَي و حيجةت بة كرد مةوةيان

 تةسـليي  كةواتـة  مـةكات   بةشـت  كـة  رنمـةنيَ  مـةوة  تـةنيا  نـانَيرن   مةوةندةش تةبرةن مةنَيرم  بؤ موشتةداتت

 مـةبيَ  مةكـةم   ثـيَ  ميرـتريايف  مينجـا  بكـةي  مَيمـةي  تةسـليمي  مـةبيَ  و كرد  ثَي دةسيت مةس اوة لة نةوت بووني

 و بكـةين  تةسـ ية  هةية بؤمان نةدةكرد بةوة ميرتريايف مةينَيرَيتةوة  خؤي دَلي بة مةوكات بةرضاوي  بيخةنة
 عقـودي  بـة  نـةكات  ميرتريافـيش  بَيتـو  مةطةر زياتر  نة  كةمرتة مليؤن (100) كةواتة وةرطرين  خؤمان حةدي

 مَيمـة   لةسـةر  داخيلـي  تةسـ يةي  بة بكات حيسابي نةوتييةكان كؤمثانيا بة داومانة مةوةي هةتا مَيمة  نةوتي

 مَيمـة  كةواتة ( 349) مودابيل مليؤنة  (109) نةوتييةكان كؤمثانيا بة داومانة زمين من كردوومانة مَيمة مةوةي

 بكـةين   حيسـاب  مـةويرت  مةطـةر  دؤالر مليـار  (10) يان (4) مةكاتة مَيمةية  دةرزاري مليؤن (40) لةوَيش هَيشتان

 كــةس مةيكــةن  خؤيــان مةوانــة مةكــةين  ميســتيهال  زؤر بــةكاردَينني  نــةوت زؤر مَيمــة مةكــةن هــاوار مــةوان

 مـةوة  سـةيري  كـة  سـالَ  بـة  سـالَ  كـردووة؟  ةراكوميتـ  ضـؤن  عيجـجة  مـةو  تـر   نـةوعَيكي  بـة  ناكـات   بؤ حيسابي

ــةين  ــة مةك ــا (2004) ل ــتا ت ــةكة مَيس ــتا نةدس ــَي دةســيت مَيس ــردووة ث ــة ك ــةوة  خةريك ــةر مةطةِرَيت ــو مةط  بَيت

 طاثـةي  مـةو  مـةوةي  بـؤ  بـةكارهَيناوة  زياترمـان  مَيمـة  ِرابـردوو  سـاَلي  (2) ِراستة بكةين  حيساب شةريكةكانيش

 بـةفَيي  فـيَ  و خؤمانـة  مـايف  وتوومانـة  كوردسـتان  ميسـتيهالكي  بكةينـةوة   كـةمي  ؤنمليـ  (100) لة بوو هةمان

 (120) مةســ اية دوو مــةو ومت وةكـو  دَيــت؟ بةسـةر  ضــي داهــاتي كـردووة   ثــَي دةسـتمان  و كردوومانــة مةكـةين  
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 (200) بـؤ  (180) مةكاتـة  مةحـةلي   ديتـاعي  بـؤ  ثَيويسـتة  تريشـمان  بـةرميلي  هـةزار  (80) تةدريبـةن  و هةزارة 
 بةشَيك فاروبار بضوو   مةس ايةكي ضةند بؤ يان مةس اكة  دوو بؤ مةكةين دابني نةوتة مةو بةرميل  هةزار

 ثرؤســةية مــةو داهــاتي شــتانة  مــةو و تانكــةر بــة مــةكِرين ثــَي موشــتةداتي كــة دةرةوة مةبةينــة نةوتةكــة لــة

 مــةو كول ــةي دَيــت؟ بةســةر ضــي يــةثارة مــةو تــة ينني  مةوانــة مانطانــة  دؤالرة مليــؤن (270) تةدريبــةن

 مـةو  مةمـة  مانطانـة   مليؤنـة  (400) عاميدات سايف مليؤنة  (58) تةدريبةن ثااَلوتن  نةدَل  تةس يية  عةمةليية 

 بةرميلَيك بؤ بَي كةمرت نةختَيك داهاتةكةي لةوانةية ِراستة مةكات  ثَي خؤي ميشي نةوت وةزارةتي كة ثارةية

 مـةو  مَيمـةش  مـةمَييَن   خـؤي  الي نـةوت  وةزارةتـي  ثـارةي  حةديقةتـةن  بـةاَلم  ات مـةك  طـةورةتر  مةشاريري يان

 ضـاوتان  لةبـةر  بـيَ  ِروون مـةوة  مةبَي كارةبا  بؤ طازوايل بؤ بةكارهَيناوة هةموومان موختةسةر و كورت ثارةية

 دابـيين  َيمـةب  كوردسـتان  موازةنـةي  حةديقييـة   كول ـةي  مـةوة  موازةنةيـة   لـة  دةسـتوورة   لة نة كول ةية مةو

 ضـةند  خؤتـة  كـةي ي  طازوايـل  مـةَليَ  مـةوكات  نادرَيـت   ِرَيطـة  مةوة عَيراق لةطةَل ميتي اق بطةينة مةطةر بكات 

 سـ رة   ثرؤسـةكة  عاميدات سايف بؤ كةواتة سيادي  بكرَيتة مةبَي يان خؤت  هي تؤش خؤم هي من مةسووتَيين؟

 عاميدامتان بكةن  سةيري عةدد بة عةدةد مانط  بة مانط ساَل  بة ساَل كة هةية تةواومان دؤكيؤمَينيت بةاَلم

 بـجانني  مـةوةي  بـؤ    داهـاتوو  سـاَلي  بـؤ  مةمـةويَ  كـردووة   ثـيَ  دةسـت  مَيسـتاوة  لـة  مةوةم تةسدير؟ بؤ ضةندة

 مـةو  تـةوةدوعي  دانـاوة   حـةدلمان  بـة  حةدل ةوة (11) مانطي لة ناكرَي  ثَي هيضمان خؤمان؟ مةكرَي ثَي ضيمان

 دةرةوة بضـَيتة  بةرميل هةزار (360) كرد  باسي كة تةس ية لة بةرميل هةزار (360) بطةينة كة يةهة مانطةمان

 (300) لـة  بووة  بةرميل هةزار (320) دوَييَن كة هات بؤ مةوةم خةبةري بةيانيية مةو حةديقةتةن فرؤشنت  بؤ
 اليـةن  لـة  مـن  بـة  دراوة تةدديرانـةي  ومـة  ثَيي بة و   (450) مةطةينة مينشامةللة داهاتوو مانطي بؤ تَيثةِريووة 

 لة دهؤ  بلؤكي لة مةكرَي ميجافة بةرميل هةزار (300) كة مينتافيان كردني ميجافة بؤ نةوتةوة كؤمثانياكاني

 كؤتـايي  بـؤ  مـةِروات  (850) بةرةو داهاتوو ساَلي سةرةتاي لة بةرمل هةزار (600) بؤ (500) مةطةينة ية   مانطي

 لةبـةر  كـةوتووين  دوا مانط (3) ( 2) ضونكة داناوة مةوةم بةاَلم ثَيشوو  لة كردووة َيكمانمليؤن باسي مَيمة ساَل

 بـة  نـةختَيك  نـةدراوةتَي   ثارةشـيان  بكةنـةوة   كؤ خؤيان مةبَي هاتنةوة  تا دةرةوة  ضوونة شةريكةكان داعش 

 عةمودي داهاتي كةمرت هةندَي يان بكةين  حيسابي دؤالر (80) بة مةطةر مينتافة  مةوة بةاَلم مةِرؤن  هَيواشي

 (800) بطاتـة  (11) مانطي يان مةكةين تةوةدوع (9) مانطي بؤ مةسةلةن دراوة  نيشان دؤالر مةالين بة كة نيهامي
( دةِرؤيـن لـة   850.000( بةِرميل لةسـةرةتاى سـاَلى داهـاتوودا و  بـةرةو )    556.000مَيمة دةيطةيةنينة )  (860) تا

مليؤنَيكمـان كـردووة ثَيشـوو  بـةآلم مةمـةم دانـاوة ضـونكة مَيمـة دوو  سـَي مـانط           كؤتايي ساَل  وةلـةو باسـي   
ــةوة       ــان كؤبكةن ــت خؤي ــة ذوورةوة و دةبَي ــان ضــوونة دةرةوة و هاتن ــةر داعــش و  كؤمثانياك دواكــةوتني لةب

دةِرؤن  دووبارة  ثارةشيان نةدراوةتَى و لة بةرمةوة كول ةيان وةرنةطرتووة  نةختَيك بـا بَلـَيني بـة هَيواشـي     
( دؤالر حيسـاب بكـةين يـان نـةختَيك كـةمرت داهاتةكـةى مـةو        80بةآلم مةوة مينتافةكةية  مةطةر مةمة بة )

( 11( مَيمة تـةوةدوع دةكـةين مـانطى )   9كة بة مةالين دؤالر ثيشاندراوة  مةسةلةن بؤ مانطى ) عممد نهائيا()
وات تـا كؤتـايي سـاَل  تةبرـةن مةمـة داهــاتى      ( دةِر2( دةكاتـة مليارَيـك و بــةرةو )  860(مليـؤن بَيـت يـان )   800)
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( زؤر بَيـت نـةختَيك بـؤ كوردسـتان  ضـونكة نةوتةكـةمان       80( دؤالرة لةوانةيـة ) 80ميجماليية مةساسةكةى )
( دؤالر  عَيـراق بـِروا ناكـةم نـةوت ب رؤشـَي       82نةختَيك دورسرتة و نةوتى برنت مَيستا هاتؤتة تةدريبةن )

( دؤالرة هى مَيمة نةختَيك لةوانةية كـةمرت دةرضـَيت  بـةآلم بـا بَلـَيني مـةو       78.75هى عَيراق تةدريبةن بة )
ذمارانــة وةربطــرين كــة مةســاس مــايف شــةريكةكامنان تــةرخان كــردووة  تــة ني كــردووة لَيــرة و  نــاتوانني   

ان بةردةوام بني ثارةيان بدةينَى مةطينا مينتاج ناكةن  مـةوة حـةدل بةحـةدل دامـان نـاوة بـة ثَيـي عةدـدةك        
تة يني كردووة كة مـةمجوعى كـو  تةدريبـةن ثَيشـامناندا بـة بـةرميل مةويشـمان كـردووة بـة دؤالر بـة           

مــةوة هــى )حيسما بمما المدوالر(   ( دؤالر بـؤ بــةرميلَيك  كةواتـة مــةو عــةمودةى كـة دةَلَيــت    80عـةينى ذمــارة ) 
َيمة موفاوةزاتَيكمـان كـردووة   شةريكةكانة  مةطةر مةو هةوَلة بدةين بةشةريكةكان شتَيكة يان وةكو مةوةى م

%( يــان بــدةينَى فــارَى سوثاســتان دةكــةين بــؤ ســَى  ضــوار  مــانطى ِرابــردوو    100وتوومانــة مَيمــة نــاتوانني ) 
%( لةالى خؤمان مبَينَيتـةوة بـؤ   50%(  )25هيوادارين كةمرت ِرازى بنب  كةواتة مَيمة تةوةدوع دةكةين مَيستا )

%( 100ةآلم بؤ سَي  ضوار  ثَينج  مانطى تـر تـةوةدوع مةوةيـة كـة مَيمـة )     مةوةى هاوكارى موازةنةمان بكات  ب
مـةو  صمايف البائمدات(   وةر بطـرين لـةوَى )  صمايف البائمدات(   مافى خؤيان فَي بـة فـَي دةكـةين  مينجـا مةطـةر )     

ر ( دؤال80مةطـةر بـة )   2014دواى تارخيةكة مةوة داهاتةكةى مَيمةية بؤ مانطانة مةسةلةن بؤ سـاَلى   عةمودةى
( مليؤن دؤالرمان ثَيدةطات  مةوة مودـابيلي مليارَيـك و سـةد لـة     660حيساب بكةين دواى كول ةى شةريكات )
كةمرتة لةوة بـة دؤالر هـةذمار دةكـةم      2013(مان حيساب كرد  2014موازةنة مةطةر ثَياندا  مةطةر موازةنةى )

( مليـؤن دةِروا  200.000000( تـا ) 150.000) مةويش وا بـجامن نجيكـةى   هةية صايف البائدات اوميا(مشانبةآلم )
بؤ ساَلى داهاتوو  بةآلم مَيستا نةختَيك كةم كودةكةينةوة لةبةر مةوة خةَلك ثَيي ناكرَيت تةعويجةكة بـدات   

( مليؤنـة بـؤ   434( يان )400مةطةر مةوةش خبةينة سةر مةمة مةوةى كة مودابيلي موازةنة نةدسمان ضةندة )
( مودـابيلي موازةنـةى   2( مـانطى ) 1(  مَيمة كـة طةيشـتينة مـانطى )   111( و دةبَيتة )289)مانطى ثَيشوو دةبَيتة 

%( بوايـة دةبوايـة   17خؤمان داهامتان دةبَيت  مةوة بة ثَيـي مـةو حيسـاباتانة  بـةآلم مةطـةر هةديقةتـةن لـة )       
ةبامسان كــرد كــة ( مــان بــؤ بهاتبايــة  كةواتــة مــةو غــةدرة كــ  740( مليارَيــك )100مَيمــة لــةباتى مليارَيــك و ) 

( مليؤن خةسارةت دةكةين مانطانة كة 640( تا )600بةِرَيجتان لة تةدريرةكةش باستان كرد مَيمة تةدريبةن )
بةغدا الى خؤى دةيهَيَلَيتةوة  تةبرةن مةوة موبيراتة  داهاتة  بةآلم كول ةش هةية  ضونكة مَيمـة ثارةيـةكى   

ة نـةومتان فرؤشـتووة كـة دةبـَي لـة ماينـدةدا نةوتةكـةيان        زؤرمان وةرطرتووة لة كؤمثانياكان مودةدميـةن كـ  
يـة كـة نةوتةكـة دةفرؤشـني داهـات نايـةت  ضـونكة ثارةمـان وةرطرتـووة           املبيبمات املصمبوا(   بدةينَى مـةوة ) 

بةآلم مَيسـتا خـةريكني ثـارةى تـريش وةردةطـرين مودةدميـة        ( مان داوة مةسةلةن 9( و )8موعاشي مانطى )
مـةو داهاتةيــة بـة حيسـابي مَيمــة مةطـةر بـة داهــات حيسـابي بكــةين        ات املسمنوبليا( املبيبمممـةو عةمودةيـة )  

( 100( دةطاتـة مليارَيـك و )  939( دةطاتـة ) 11( دةبَيـت بـؤ مـانطى )   911كةنةدد بةدةستة  مةو صـافى نةددةكـة )  
ت دةبَيـت  مودابلي موازةنة دةبَيت مةو كاتة  وة لةو مةو هـةموو داهـات نـةبووة  بـةآلم مـةو ثارةمـان بةدةسـ       

لةِرَيطاى موسبةدةن فرؤشتنى نةوت يان دةرزكردن مودـابيلي دابـني كردنـى نـةوت موسـتةدبةلةن  كةواتـة       
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(  دواى مـةو نةدسـمان   161(  )189(  )10( بـؤ مـانطى )  284مةطةر مَيمة سـةيرى مـةوة بكـةين )    ي()النقص الشهر
( كـة موازةنـةى   100دةكات بة مليارَيـك و )  دةبَيت  يان نامَينَيت؟ تةبرةن مةو هةمووة فةرزدةكات  مودارةنة

(ش وابَى كَى دةزانَى؟ نازامن مةم ذمارةية دةر دةضَيت يان كةمرت دةر دةضـَيت؟ مـةوة شـتَيكى تـرة  كـة      2015)
( مَيمـة مودابيـل   2015بؤ كؤتايي سـاَلى )  الءوص( يان )الفائز املرتاك (بةو شَيوةية بةردةوام بني بؤ كؤتايي )

( يـان سـَى   800تةرخانى كردووة نـة مـةوةى موسـتةهةدني  مَيمـة تةدريبـةن دوو مليـار و )       مةو موازةنة مةو
%( هـةديقى  بـةآلم بـؤ    17%( نـة  ) 15%( و )14مليار ميجافةمان بؤ دَيـت  كـة دةمـان طةيةنَيتـةوة تةدريبـةن )     

فاوةزات بةدةست %( تَيدةثةِرَيت مةوةش دةست كةوتَيكى طةورةية بؤ مو17( من موتةمةكيدم لة )2016ساَلى )
( higy plane( دا دةسـيت ثَيكـرد بـؤ )   5مَيمةية  بةِرَيجان مةو ثِرؤذةيةى كة كردوومانـة مَيمـة لـة مـانطى )    

حيســابَيكمان كردؤتــةوة بــةناوى هةرَيمــةوة  بــةِرَيج ســةرؤكى حكومــةت  فَيطــري بــةِرَيج وةزيــرى دارايــي     
بانكـةكان  مـةو نةوتـةى كةفرؤشـتوومانة تـا       ميتي ادمان كردووة لـة طـةلَ   (skin seriesهةموومان وةكو )

( مليـؤن يـؤرو  مـةوةى كـة تـةحويل      33( لة مةنقةرة لةطةَل )halk bank( مليؤن دؤالر ضؤتة )665مَيستا )
( مليـؤن  616كرايةوة بؤ حيسابي وةزارةتى سامانة سرؤشتييةكان لةِرَيطاى وةزارةتةوة بـؤ وةزارةتـى دارايـي )   

ن وةكو فةنابي سةرؤكى حكومةتيش ماماذةى ثَيدا  مَيمة هـيض ميتي ادَيكمـان   دؤالرة كة طةيشتؤتة كوردستا
%( مان بَيت هةموو داهات لةذَير دةسيت خؤمانداية دةتوانني هةمووى بةكاربَينني  مَيمة 17نيية فةدةت لة )

( U.N)%( دةسـتكارى ناكـةين لةبـةر مـةوةى     5ية  شتمان بِريارداوة ميتي ادمان كردووة لةطـةَل )توركيـا( )  
بةرامةبةر بة )كوَيت(  وتوومانة مةوة حيسابَيكى تايبةت بة فَيي دةهَيَلني  بـةآلم باديةكـةى مـايف خؤمانـة     
صةرفى دةكةين بـؤ كول ـة يـان بـؤ داهـاتى خؤمـان بَيتـةوة كوردسـتان تةصـةروف الى حكومـةتى هـةرَيمى            

م ثرؤســةية  كةواتــة وةكــو كوردســتان بــةبَى تــةدةخول نــة لــة حكومــةتى )تــوركى( نــة لــة بانــك لةســةر مــة 
( هاتؤتة كوردستان زؤربةى يؤرؤةكةش هاتؤةتة كوردستان  تةبرـةن مـةوة بةشـَيك    65( كة )616دةبينني لة )

( مليؤنـة مـةوة بـة موباشـر هاتؤتـة بـؤ       465لة داهاتةكةية بةشي ثارةى مودةدميةكةية وةرمان طرتبـوو كـة )  
ــان كــرد    مَيمــة  (halk bankووة نةضــؤتة ثرؤســةكةى )بــانكى كوردســتان لةاليــةن مةوانــةى كــة دابيني

ــت  ضــونكة مةوانــة مودةدميــةن ثارةيانــدا و حــةزيان كــرد موباشــر       بِريارمانــدا كــة بــة موباشــر بؤمــان بَي
ثارةكةمان بدةنةوة مةوة لة ِرَيطاى )مةَلمانيا(وة هاتووة  كة شةريكةى با بَلـَيني بانكَيكـة كـة حيسـابي هةيـة      

يكييةن تةحويلى حيسابي وةزارةتى سامانة سرؤشتييةكانى كـردووة لةوَيشـةوة   ضؤتة مةوَى و لةوَى مؤتؤمات
لــة ثرؤســةى دابــني كردنــى موازةنــة  بودفــة بــؤ فةرمانبــةران  وةزيــرى دارايــي توانيويــةتى زؤربــةى            

( هى 1072بةكاربَينَيت  مةوة مةو ثرؤسةيةية لةو تارخيانةى كة وةرطرياوة لة حيسابي بانكةكة كة حيسابي )
 halkى مَيمةية لة هةولَير مةوة وةرطـرياوة  مـةو نةوتـةش كـة فرؤشـتوومانة ومت بةشـَيكى ضـووتة )       دؤالر

bank( كة )مليؤن دؤالر بؤ بةشَيكى تريش لة ِرَيطاى ثرؤسـةى تانكةرةكانـةوة بـووة  دَيمـة سـةرمةوة      665 )
ِريومانـة هـةموومان   ( مليؤنة كة صافى عاميدات بووة ميجافةتـةن لـة موشـتةداتى مةونةوتـةى كـة ك     255كة )

( كاشيشى هةبووة  مةو كاشةش بـة مؤتؤماتيكييـةن هاتؤتـة حيسـابي     250صةرف نةكردووة بؤ مووشتةدات )
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(K.R.B           ى وةزارةت لة كوردسـتان و  هـةروةها مـةو نةوتـةى كـة فرؤشـتوومانة ماعـةدا مـةو ثارةيـةى كـة)
بةشي لةوَيش موباشـر هاتؤتـةوة    (  يةعنى تةدريبةن سَى797( تةدريبةن مليارَيك و )halk bankضؤتة )

( كــةوة  مــةوة بِريــارى خؤمــان بــووة و  halk bankبــؤ حيســابي وةزارةت لــة هــةولَير نــة  لــة ِرَيطــاى )  
ــك بــووة لةطــةأل )  ــك بــووة لةطــةَل كؤمثانياكــان كــة دابينيــان كــردووة   halk bankميتي ادَي ( و ميتي ادَي

دستان و زؤتر دةطةيشتة مَيرة لةبةر مةوة مَيمة ثةرلـةمان  ماسانرتبوو بؤ مةوان موباشري ثارة بنَيرين بؤ كور
 halkبووة لةبةر مةوة مةو ثرؤسةية وابووة  كةواتة حةسري نيية بؤ مَيمة بةتةواوى هةر دةبَيت بضينة )

bank         مةفاملان هةية موباشري لَيرة وةردةطـرين لةوَييـةوة بؤمـان بَيـت مـةوة مـافى خؤمانـة و بـةكارمان  )
( مليؤن بـةرميل نـةومتان فرؤشـتووة بـة فيهـان بـة       21تة مولةخةسي ثارةكة مَيمة تةدريبةن )هَيناوة  كةوا

( مليـؤنيش لـة حـةدَلى تـةق تـةق و  شـَيخان  نـاردووة بـة تانكـةر مـةوةش           12بؤِرييةوة ِرؤيشتووة  نجيكةى )
مليؤنيشـمان بـؤ   ( 255ضؤتة )مينْا  مَيرسني( بؤ تةبادو  موشـتةدات مةبدةمييـةن  بـةآلم لـةو ثرؤسـةيةدا )     

( مليـؤن دؤالر بـووة  مـةو ثارةيـةش     886طةِراوةتةوة كة داهاتى مةو دوو ثرؤسـةية تةدريبـةن دوو مليـار و )   
( تةن موشتةدامتان كِريوة زؤربةى طازوايل و  بـةنجين و   708.000ضؤن بةكارهَينراوة؟ تةبادو  موشتةدات )
( 288ن دؤالرة كول ةى نةدَليشى بَيتة سـةر تةرديبـةن )  ( مليؤ774كة دةطاتة مليارَيك )ليرت(  كة كول ةكةى )

ــك  مةمــة بةشــَيك لةوةيــة كــة ماعــةدا لــة ثرؤســةى       مليــؤن دؤالر بــووة مــةوةش دةطاتــة تةدريبــةن مليارَي
مةص اكانى داخَلى كة باسـي كـرد طازوايلةكـة دةكـِرين و دةيبـةين بـؤ كارةبـا  مةمـةش تةكميلةكةيـةتى كـة           

ان بةنجين يان نـةوتى سـثي حالييـةن دةكـِرين و طازوايـل ميجافـة دةهَيـنني بـؤ         ثَيويستمان بووة بؤ مةوةى ي
( مليؤن بووة لةو ثارةيةش مَيمة كول ـةى  100هاووآلتيان  كةواتة نةددةكة مةوةى كة ماوةتةوة دوو مليار و )

  كـة  ( مليؤمنان بووة بة موستةهةداتى موداولني مةوةى كـة مـونتيجن لةطـةَل ناديلةكـة كـة باسـي كـرد       400)
(ى ميجافيشـمان دـةرز   700.000( بووة لة هـةمان كاتـدا مَيمـة )   700.000بؤ هةرَيي مليارَيك و ) صايف البائدات()

كردووة  نة  دةرز ثارةمان وةرطرتووة مودابيل دابني كردنى نةوت موستةدبةلةن  كةواتـة تةدريبـةن دوو   
بـةكارهَينراوة بـؤ دابـني كردنـى مووضـة بـؤ       مليار و نيو داهامتان بؤ هاتووة لةم ثرؤسةيةى )توركيا(وة كـة  

فةرمانبةران  تةبرةن هةر مةوة نةبووة ثرؤسةكة مَيمة لة داهاتى ناوخؤ بةتايبةتى دـةرز لـة كؤمثانياكـانى    
مةوانةى كة تافرن تةدريبةن مليار و نيوَيكمان دةرز كردووة وةعدمان داوة موشتةدامتان هةبَيت بيدةينَى 

ة يان نةوتيان دةدةينَى لة ناوخؤ مةوة هَيشتا ماوة لةالى مَيمة مةمةش تةدريبةن يان نةوت دةنَيرينة دةرةو
دةطاتة ضوار مليار و  ميجافةتةن لةوةش مةو طازوايلةى كة بؤمان دَيت لة ناوخؤ كِريومانـة لـةو كؤمثانيانـة    

اَل ثارةمـان نـةداوة   كة ديمةتى تةدريبةن مليارَيك دؤالرة  مَيمة عادةتةن دةمان كِرى ثارةكةمان دةدا مةم سـ 
مةويش بوو بة دةرز لةسةرمان  وةعدمان داوة دوايي ثارةيان دةدةينَى  كةواتة مةو داهاتةى لـةباتى مـةوةى   
سةرفى كةين لة كِرينى سووتةمةنييةكة  مةويشمان خستؤتة خةزينةوة بؤ مةوةى مووضـةى فةرمانبـةرانى   

وة و توانيومانـة بةشـانازييةوة دةَلـَيي  ضـونكة مَيمـة      ( مليـار بـو  5ثَيبدرَي  كةواتـة داهـاتى وةزارةتةكـةمان )   
لةص رةوة دةستمان ثَيكرد و بةثةلة دةستمان ثَيكرد  ضونكة موفافةمة بوو كة موازةنةكةمان بِرا يةكسـةر  
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(مان دةست ثَيكـرد و مينجـا طةيشـتؤتة    50.000ضووينة ثرؤسةكة و دةستمان كرد بة تةصدير و سةرةتا بة )
لـةو توانايـةوة لةطـةأل ضـةند داهـاتَيكى      انشماء اهلل(،  ةرة و باشي دةِروات بؤ ساَلى داهـاتوو ) (  بةآلم ب300.000)

( مليــؤن لــة بابةتــةكانى تــر توانيومانــة مــايف فةرمانبــةران بــدةين  كةواتــة  200( مليــؤن و )100نــاوخؤ كــة )
بـووة دةتـوانني بـةِرَيوةى     خؤمان نةشكاند بةرامبةر )بةغدا( توانيمان دي اعَيك بكةين  بةآلم مَيستا ماسانرت

دةكـةين نـة  لةسـةر تـةنازو      انشماء اهلل( ئينفماق   ببةين مةطةر ميت ادمـان نـةكرد لةطـةأل )بةغـدا(  بـةآلم )     
%( هـةدى خؤمانـة نـةوت    17مافةكانى خؤمان  بةآلم مةوانيش ثرؤسةكة ببينن كة مةمة هةدى خؤمانـة لـة )  

بَيشَيني  بةآلم ضةند تةفاصيل هةية )للتصدير والش ن   ب رؤشني بةشةفافيةت بةَلَى  من نامةوَيت سةرتان
مةمة لة عةمودى يةكةم ناوى باخريةكانة لةو تارخيةى كة بار كراوة لةوَى تةفصيَلى دةوَى ( عدد من اجلهات

(  ضونكة باخريةكان فياوازن 300.000( تا مليؤنَيك تا )500.000كة ضةند بةرميل هةر فار باركراوة بةينى )
( تـريش تةدريبـةن   15( بـاخريةش دةبَيـت و )  15وكة  هةية وةسةتة  هةية طةورةية تةدريبةن لة )هةية بضو

ــةى )   30) ــة ميجماليةك ــةآلم ب ــتووة  ب ــاخرية ِرؤيش ــةوت ضــؤن     21( ب ــووة  باشــة ن ــةوت ب ــةرميلى ن ــؤن ب ( ملي
 دةَلـَين  دةفرؤشرَيت؟ نةوت دةفرؤشرَيت لة بـازاِر عةدـد ميشـارةت دةدات بـة مـةرافيَ و مومةشـةرات ثَيـي       

(Index(  )Index  مةوانةى كة سؤمؤ بةكارى دَييَن  مَيمة بةكارى دَينن  خةَلكى تر بةكارى دَينن  دةَلـَين )
(west texas enter mediate     ــة (فــؤرَيكى نةوتــة وةكــو باســكَيتَيكة مواصــةفاتَيكى تايبــةتى هةي

تة ينى سيرر دةكات  يةعنى سيرر ( مةوةش ميريارَيكى ترة كة A.S.C.I نةوعَيكى تر هةية كة دةَلَين )
( حةدلَيكة Brent( خؤى )Brentضؤن حيساب دةكرَيت؟  سَييةم: نةوتَيكى خةفيحم هةية كة ثَيي دةَلَين )

(  دووةم brentلة )بريتانيا( هةر فؤرة نـةوتَيك هـةبَيت وةكـو ميريـارَيكى دورسـت كـردووة ثَيـي دةَلـَين )        
( يـان  discountو ميريارة ضةندة  ميريارةكة هةَلدةبـذَيرى مـن )  مةوة دةكةى بة ميريار دةَلَيي سيررى مة

(  ضـونكة كـوالَيتى مَيمـة خـرابرتة     discountميجافة لـة تـؤ وةردةطـرم  تةبرـةن بـة نيسـبةت مَيمـة مـةوة )        
%( هـةر  3( يـة  كةواتـة تـؤ مـةو بةرميلـةى كـة دةفرؤشـى  )       3( تـا ) 02.8بةتايبةتى كربيتمـان زؤرة نجيكـةى )  

َيت مةوة حيسابي بؤ بكرَيت  مةوةش كة نةوتةكة فيادةكاتةوة لـة كربيتةكـة كول ـةى هةيـة     نةوت نيية دةب
دةبَيت مةو كول ةشى نةختَيك هاوكارى بكةيت  ميريار دادةنَى كة  مواصـةفاتةكة ضـؤنة و مةطـةر هـاتو لـة      

ى بَينيتـة  كاتى باركردندا مواصةفاتةكة نةطوجنا لةطةَل عةددةكة دةبَيت مـةوةش تةعـديل بكـةى سـيررةكة    
خوار يان بةرزى بكةى مةوة ثرؤسةى بابَلَين عةددة  فةترةى زةمةنى بؤ تةسبيتى سيرر  سيرر مـةوة نييـة   
كة بارى كردو بَلَيي سيررةكة مةوةندةية  نة ثرؤسة هةية دةَلَيـت لـةكام ِرؤذةوة دةسـت ثَيـدةكات مـةو ِرؤذة      

َيمةوة تةسليي كردنـة  ضـونكة هـيض موداولَيـك     بارم كردووة يان مةو ِرؤذة كةتةسليمى دةكةى بة نيسبةت م
نةهاتووة باخريةى خؤى بَينَيت  مَيمـة باخريةكامنـان ميجـار كـردووة  كةواتـة موَلكيـةتى نةوتةكـة بةدةسـت         
هةرَيمة  داواى َ  بووردن دةكةم  نةختَيك وةختى ترم هةية  ضونكة مةم ثرؤسةية هيوادارم كة شـَيوازَيكى  

(  يــةعنى )املكــان املقصــود( destinationمــة تــا وةكــو نةوتةكــة نــة طةيةنينــة ) ميجافــة بــدةم  كةواتــة مَي
موَلكيـةتى مَيمةيــة مــةو حيســابي بـؤ ناكــات الى مــةوة كــة طةيشــتة شـوَينةكة دةَلَيــت باشــة طةيشــت  كاتَيــك    
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( 15طةيشتينة ميتي اق خؤى نةوت وا دةفرؤشرَيت ضؤن سيرر حيساب دةكةى؟ مةو ِرؤذة نيية دةَلَيى دواى )
( ِرؤذ موعةدةل يان هةردووكيان  ميتي اق هةية لةسةر فةترةيـة  ثـَيش طةيانـدنى    15ِرؤذ موعةدةل ثَيش )

( ميتي ـاق  15( )15( ِرؤذة يـان ) 30( ِرؤذ )30كاروانةكة عادةتةن دوو مانط ثَيشـةوة  دوو مـانط ثاشـةوة يـان )    
فتــة بــَى يــان هةفتةيــة  بَيــت  دةكــةين  مــةوةى كــة دةكِرَيــت مــافى خؤيــةتى فةترةيــة  لــةوة كــة دوو هة  

هةَلبذَيرَى بؤ حيساب كردنى كول ةكـة  مـةوة بـؤ ماطاداريتـان مـاوا حيسـاب دةكرَيـت  بةداخـةوة بةنيسـبةت          
( يــةوة دةســتى ثَيكــرد زؤربــةى نةوتةكــةمان كةوتؤتــة 10  9  8مَيمــةوة  ضــونكة زؤربــةى ثرؤســةكةمان لــة )

ةبةرضـاو وةربطـرن  بـةآلم مـةوةى كـة مَيسـتا دةفرؤشـني        ( كة سيرر دابـةزى  دةبَيـت مـةوةش ل   12  11مانطى )
مةطةر سيرر بةرزبَيتةوة ثـارةى زؤرتـر وةردةطـرين لـة سـيررةكةى حـا   ثرؤسـةى فرؤشـتنى نـةوت وايـة            
بؤضى واية؟  ضونكة تؤ باخريةكة تا نةطاتة مةص ايةكى بة مـيش مـةو سـوودى َ  وةر ناطرَيـت  دةَلَيـت مـن       

( دؤالرة و دةبَيـت موشـتةدات كـةمرت ب رؤشـي  لةبـةر مـةوة       80بةآلم مَيسـتا سـيرر )  ( دؤالر  100كِريومة بة )
هةردوو ال دةثارَيجَيت مةوةى كة دةفرؤشرَيت و مةوةى دةكِرَيت  كةس نايةوَيت موفازةفة بـة سـيرر بكـات     

( بـؤ  I.W.Tبةِرَيجان مةمة وةكـو مودارةنـة مـةو ميريارانـة مةسـةلةن مـةوة مودارةنـةى )برنـت(ة لةطـةَل )         
 شةش  حةوت ساَل تةدريبةن عةينى شت دؤالرَيك مةوال دووالرَيـك مـةوال  دوو سـاَلى ِرابـردوو كرايـةوة بـؤ      

(supply demande  بةشَيك لة مةص اكان مةص اى برنت تازة دورست بووة  كةمة لة بازاِر  مامادةيـة  )
( كةمييةكـة زؤرة مـةوة   طمنمسم ثارةى ميجافة بدات بةشـَيكى بـة نـةوتى دـورس مـيش دةكـات يـان نـةوتى )        

دةبَيت دايبةزَينَى  مةسةلةن بؤ مةم ساَل مودارةنةى مةو سَى ميريارةوة بووة وةكو دةبينني لة كؤتايي سـاَل  
( دةسـتمان ثَيكـرد مـةو وةختـة مـةعايرةكان نجيـك بـوون بـؤ         5 6تةدريبةن نجيك بوونةوة مَيمة لة مـانطى ) 

  سـَى  دؤالرَيكيـان فةردـة  مـةو نةوتـةى كـة فرؤشـتوومانة لـة         مَيستا تةدريبةن بؤ ضةند دؤالرَيكى كةم دوو
ِرَيطاى شاحيناتةوة مَيستا من بة ثةلة ثَيوة دةضي  ناوى موشتةريةكة نة نووسراوة  داواى لَي بووردن دةكةم 
بة ثَيي عةدد بؤمان نيية باسـي بكـةين  يـةعنى تووشـي مةشـاكلى دانونيمـان دةكـات  بـةآلم تـاريخ لةوَييـة           

ان هةية مةطةر كةسَيك دةيـةوَيت بجانَيـت ضـةند تـةن بـووة؟ بةضـةند فرؤشـراوة؟ عاميداتةكـةى         موشتةرمي
ضةند بووة؟ عةينى شت نـةوتى تـةق تـةق بـة ضـةند فرؤشـراوة ؟ مةمـة مـةوةى شـاحيناتةكانة  تةفاصـيل           

شـَيك  هةمووية داميمةى شاحينات هةمووى لةوَى دامان نـاوة  مةمـة بـؤ تـةبادو  موشـتةدات كردوومانـة بة      
لةو داهاتة يان مةو نةوتة بةرامبـةر ديمةتةكـة بةرامبـةر موشـتةدات كـراوة  كةواتـة مَيمـة تةدريبـةن مـةو          
تارخيانة لةو شةريكانة مةم موشتةداتةمان كِريوة مةسةلةن لةم شةريكانة )فَيت فَيَلت(مـان كِريـوة  )فَيـت    

زوايلة كة ديجَلى ثَي دةَلَين كِريومانـة بـؤ   فَيَلت( خؤى نةوتى سثي ية بؤ نةوتى سثي كِريومانة  مةمة هى طا
( مليـؤن بـووة    139( مليؤنة  هى مةوى تر )244(ى كارةبا  كةوةكو دةبينني كول ةى كو  تةدريبةن )حمطات)

( مليؤمنـان بـؤ هاتؤتـةوة    255( مليؤن بووة لةو فةترةية ميجافةتـةن لـةوة )صـايف الرامـدات( )    60هى بةنجين )
مـةوة تـةبادو  موشـتةداتةكانة  لـة كؤتاييـدا سوثاسـتان دةكـةم  مةطـةر روخسـةمت          وةكو باسي كرد  تةبرةن 

بدةيَي بة دوو كةليمة كؤتايي ثَيدَيني  واديارة روونة بؤ هةموومان وةكو فةنابي سةرؤكى حكومـةت باسـي   
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لةسـةرمان  كرد كة كَيشةى مَيمة لة دةستوورةوة دةستى ثَيكردووة  بةآلم بةراستى لة ثاآلوتنةوة بؤ بـة مـاَل   
موازةنــةمان بَيــت و مــافى تلوائيمما( %( حــةديقى و )%( )17و دةبَيــت ميجافةتــةن لةوانــةى كــة بامســان كــرد ) 

%( موفاوةزامتان هةبَيت بؤ بـةكارهَينانى نـةوت   17/20فرؤشتنمان هةبَيت دةبَيت لةبريمان نةضَيتةوة مَيمة )
هةر مـةو وةختـة دةبَيتـةوة مـاَل لـة سـةرمان         بؤ ناوخؤ مودابيل بيجةبت مةوةى كة عَيراق دةينارد  مةطينا

موازةنةمان ثَيي دةبِرَيت دووبارة  دةبَيت ميرترياف بةوة بكات كة مَيمة مافى خؤمانـة مـةو نيسـبةية بـةكار     
بَينني مةوة ميجافةيةكة كة وابجامن ميشارةمت ثَينةدابوو  تةبرةن ثَيويستة ِرَيـك بكـةوين لةسـةر مـةو كـةمو      

شوو هيوادارم  بةآلم بـا مةمسـاأل تـةواو بكـةين  يـة  شـتى تـر ميشـارةمت ثَينـةداوة مـافى           كوِريةى ساآلنى ثَي
( 3(  ضـونكة ) 11.5(  )11.8( موازةنـة لةبـةر مـةوة )   2014%( بَيـت و لـة )  17شةريكاتى نةوت نابَيت لة حيسـةى ) 

ةر مـةوة ميجافةبكـةى   (  مينجـا مةطـ  10.4(  )10.3ترليؤنى دانابؤ بؤ شةريكةكانى نةوت مةطةر مـةوة البـدةيت )  
( كةم دةبَيتةوة نة  زياد دةبَيت مةوة شتَيكى ترة  مـن  10مَيستا دايناوة بؤ دي اع مةويش بكةوَيتة سةر لة )

ثَيشــنيارَيكى تــرم هةيــة لةوانةيــة هــةموو كَيشــةكان حــةل بكــات مةطــةر )بةغــدا( مامادةبَيــت لةطــةَل مَيمــة   
نـة  بـا ميتي ـاق نةكـةين لةسـةر ثـارة  بـا ميتي ـاق بكـةين          ميتي اق بكات  با ميتي ـاق نةكـةين لةسـةر موازة   

%(ى نــةوت لــة بةرميلةكانــةوة  مَيمــة ضــى ثَيدةكــةين لــة مةصــ ا بــةكارى دَيــنني  دةيي رؤشــني   17لةســةر )
دةخيوين  بة بةالش تةوزيرى دةكةين  دةيِرذَينني  بة بةالش دةيدةين بة توركيا وةكو خةَلك باسـي دةكـات    

مَيمـة بةرثرسـني بةرامبــةر بـة ثةرلــةمانى خؤمـان  موازةنـةى خؤمــان بـةِرَيطاى مــةو       مـةوة هـةدى خؤمانــة   
( يةكةى خؤى ضي ثَيدةكات بيكات هةق و 83بةرميالنةوة دادةنَيني لة داهاتى ناوخؤ و تةصدير  با عَيراق )

ةل حيساب دةكةين فار و بار  بةآلم سوودى مةوة ضيية؟ كَيشةى مةصـ ا حـةل دةبَيـت؟ كَيشـةى نـاوخؤ حـ      
دةبَيت؟ كَيشةى ثَيشمةرطة حةل دةبَيت؟  ضونكة كَيشةى سـيادى و دةسـةاَلت هـةمووى حـةل دةبَيـت  مَيمـة       
مةطةر حةلَيكى باشرت و عةدالـةت و ماسـانى بتوانَيـت حيسـاب بكـةين ضـةند بـةرميل مينتافـة لـة موازةنـة           

مةوة تةكميلةى ثارةت بؤت  دادةنَيني؟ كوردستان تؤ هةدت مةوةية مةوةندة تةصدير بكةى  مةطةر نيتة من
%( تةفاوزت كرد يان وةكو هةر ذمارةية  كة ميتي ادى لةسةر دةكةين 17دةنَيرم تا دةبَيت  مةطةر هاتو لة )

( مينتـافى مَيمـة   2016( لة بةغدا  لةوانةيـة بـؤ )  83دةَلَى مةو وةختة دةبَيت بادييةكةى بنَيرى بؤ نيسبةت )
َ دةكــةين  موشـكيلةمان نييــة  مــن ومت بـؤ بــري كردنــةوة لةوانةيــة   %( بَيـت  باشــة  بــة عةدالـةت تــةوزي  20)

موشكيلةكةمان نةختَيك ماسانرت بَيت بةتايبةتى كـة عَيـراق مَيسـتا دةبينَيـت مَيمـة توانـاى تةصـديرمان بـؤ         
 ساَلى داهاتوو وةكو دةَلَيني بة )حتصيل حاصل( موازةنةى خؤمان لةوانةية بتوانني دابني بكةين  )انشْا  اهلل(
دةتوانني مةو وةختة مةو زةغتةى كة لةسةر مَيمةية بؤ موازةنة و بِرين و مةوة سةرناكةوَيت مةم ساَليش و 

( 300.000ساَلَيكى تر  هةروةها كارتَيكى تر بةدةستمانةوةية كة فةنابي سةرؤكى حكومةت ميشـارةتى ثَيـدا )  
ةوة  مةوة مَيمة دةتوانني مَيستا بةكار بَيـنني  بةرميل نةوت راوةستاوة لةوَى بةبَي تةعاونى مَيمة ناِرواتة دةر

وابجامن مَيستا هينةكة طـؤِرا  خةتـة سـؤرةكان لـةم الون نـة  لـةوالوة  )انشـْا  اهلل( دةتـوانني لـة موفاوةزاتـدا           
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سوودى َ  وةربطرين و  دووبـارة وابـجامن مةمـة طوجنـاوة لةطـةَل ثَيشـنيارةكانى بـةِرَيجتان و هـةر تةكميلـةى          
 نا من بِرواناكةم ميجافة بضَيتة سةرى و  زؤر سوثاس.دةكات  مةطي

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج وةزيرى سامانة سرؤشتييةكان  مَيستا دةرطاى ط تو طؤ دةكةينةوة  مةو بةِرَيجانةى كة ناويان 

 بؤ ط تو طؤ كردن  بةِرَيج كا  على فةرموو.لَيرة تؤمار كراوة لة هةردوو ليذنةكة ناويان دةخوَينينةوة 
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةخَيرهاتنى وةفدى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين  مَيمة مةم فؤرة دانيشنت و    ط تو طؤيانة بة 

طؤيانة مونتيج بَيت   هةنطاوَيكى طرنط دةزانني بؤ خجمةتكردنى خةَلكى كوردستان  بةمةرفَيك مةم ط تو
سوود لة سةرنج و ثَيشنيارى ثةرلةمانتارةكان وةربطريَيت كة نوَينةرايةتى خةَلكى كوردستان دةكةن  
مةمةى كة لَيرة بةندة بةيانَيكة بة هاوكارى هةموو هاوِرَييامن لة فراكسيؤنى طؤِران كة مَيمة نوَينةرايةتى 

ة لة فراكسيؤنى طؤِران ِرةمسى سياسةتى بجووتنةوةى طؤِران مةو فراكسيؤنة دةكةين و لةهةمان كاتدا مَيم
دةكةين  بؤية لَيرة بة ِراشكاوى سةرجنةكانى خؤمان  رةخنةكانى خؤمان  ثشتيوانييةكانى خؤمان  لة كوَيي 
سياسةتى نةوتداية؟ روون دةكةينةوة  مَيمة ضؤن دةتوانني ثشتيوانى سياسةتى نةوتى حكومةتى هةرَيمى 

ين؟  بؤية ضي رةخنةكان بَيت كة رةخنةى فدى و بنياتنةرن ضى سةرنج و ثَيشنيارةكان كوردستان بكة
بَيت هةمووى لةم ضوار ضَيوةيةدا ِرووندةكةمةوة  سةرةتا من دَلنيام بةِرَيجتان لة حكومةتى هةرَيمى 

ش دَلنيا دةبن كوردستان بةوردى مةطةر مةم بةياناتانةى وةزارةتى مالييةى عَيراديان خوَيندبَيتةوة زؤر با
دا ثارة نيية حكومةتى عَيراق بيدات بة كوردستان  ِرةنطة ثارة هةبَيت  بةآلم  2014لةوةى كة لة ساَلى 

( ترليؤن دينارى 21دا ) 2012مةوةى مةو خؤى فَيطريى كردووة بةتايبةتى لة ضوار مانطى كؤتايي ساَلى 
َيمى كوردستان  مةمة دةبَيت المان وازح بَيت  داناوة خةرفى بكات  هيض بِرة ثارةية  نيية بيدات بة هةر

واتة مَيستا مي تيمالة هةرا طةورةكة مةوةية كة ثارة نةبَيت بؤ هةرَيمى كوردستان  هةرَيمى كوردستان 
مَيستا لة دؤناغَيكى طرنطداية و ثَيويستى بة بِريارَيكى ديراسة كراو هةية  ثاش ورد بوونةوة لة سياسةتى 

مة ثَيمان واية تا ِرادةيةكيش بةرضاو ِروونى بةوةى كة حكومةتى عَيراق هيض حكومةتى عَيراق مَي
مامادةكارييةكى مةوتؤى نيية بؤ ناردنى بةشة بودفةى هةرَيمى كوردستان  تةنانةت لةو ثارةش كة 
 تةرخان كراوة بؤ مةوةى لةم ساَلدا وةكو بةياناتى ما  لة ثةرلةمانى عَيراق لة مايندةدا ثةسةند بكرَيت
هيض بِرَيك تةرخان نةكراوة  مةطةر مةمة لة ثةرلةمانى عَيراددا ثةسةند بكرَيت واتة بة دانون ديارى 

دا ثارة بدرَيت بة هةرَيمى كوردستان  مةمة دةبَيت بةرضاومان ِروون بَيت  مةطةر  2014دةكرَيت كةنابَيت لة 
( ش هةمان شت 2016و  ) 2015وة ِرةنطة  2013   2012   2011   2010عَيراق ببينني كة  2014ثرؤذة بودفةى 

تَيدا دووبارة ببَيتةوة  تةنيا ِرةدةمةكان دةطؤِرَيت  مَيمة تَيدةطةين لة سياسةتى ما  حكومةتى عَيراق 
دانراوة  2014بةرامبةر بة هةرَيمى كوردستان  بةِرَيجان: دَلنيابن لةوةى كة مةطةر مةو ثرؤذةى مَيستا لة 

( هةمان شت بَيت ثةسةند بكرَيت  2015ة ثةسةند ناكرَيت  بةآلم ِرةنطة ساَلى )مةطةر ثةسةند بكرَيت ك
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بِرينى بةشة بودفةى هةرَيمى كوردستان بة ياسايي دةكرَيت  واتة تؤ ناَلَييت بةغدا غةدرى َ  كردووم  
ةِرَيطاى ( بةرميل نةوت ل400.000ضونكة بة ثَيي كؤمةَلَيك ماددة بؤ منوونة دةبَيت هةرَيمى كوردستان )

شةريكةى سؤمؤ وة بنَيرَيت  ضونكة مةوة لة ماددةيةكدا حةصرى كردووة لةِرَيطاى شةريكةى سؤمؤ وة 
بينَيرَيت مةطةر نةى نارد بة مةندازةيةكةوة لة مةجنومةنى وةزيران بِريارى َ  دةدرَيت بةشى هةرَيي 

%( خؤى ميستي قادى كؤمثانياكان 17ان لة )برِبدرَيت  لة ماددةيةكى ديكةدا دةَلَين ثَيويستة هةرَيمى كوردست
( مليار 2( مليار دؤالر ِرؤيشت  لَيرة )14( مليار دؤالر بؤ مةوة )3( مليار دؤالر يان )2بدات مةطةر مةمةش )

دؤالريش دةِروات  مةمة لةوةى كة لة ِرابردوودا بؤ مَيستا مةوةى بابةتى داهاتى خاَلة سنوورييةكان مةطةر 
(يةوة بؤ مَيستا تةحقيقات بكرَيت مةطةر مَيمة ثارةمان كةوتؤتة 2003بةفَى بكات كة لة )مةو ماددةية فَي 

الى مةويش وةرطرَيتةوة مةمة كَيشةى فةزا لة اليةكى ترةوة طرفتَيكة كة تةنيا كَيبآلتى مةنتةرنَيت و 
ة  بؤ هةرَيمى موبايل نيية  بةَلكو كؤنرِتؤل كردنى فِرؤكةشة مةم كَيشةمان بينى لة مةطةرى هاتنى ض

كوردستان كة ِرَيطايان نةدا  واتة مَيمة مَيستا لة هيض شتَيكدا لةطةَل حكومةتى عَيراديدا كؤ  نني لةو ثَينج 
( كة مةوان دةَلَين بة تةوافوق بَيت  ثَيشمةرطة كة مةوان دةَلَين 140طرفتة سةرةكييةى كة هةمانة ماددةى )

ة ياساى بودفةدا دةَلَيت حكومةتى عَيراق ميستيردادى هةية بة ثَيي دةستوور هةموو ساَلَيك لة ثِرؤذ
بةِرَيكةوتنَيك لة نَيوان سةرؤكى مةجنومةنى وةزيرانى هةرَيي و سةرؤكى مةجنومةنى وةزيرانى عَيراق 
ثارةى ثَيشمةرطة بدات بة مةرفَيك لة طةَل دةستووردا بطوجنَيت  موبةريرةكةى مةوةية لة طةَل دةستووردا 

واتة مَيمة خؤمان بةوة خةريك نةكةين و ماددةية  نيية كة حكومةتى عَيراق بةشة بودفةى  نا طوجنَيت 
هةرَيمى كوردستان بينَيرَيت  سةربارى مةمةش مَيمة ثَيمان واية وةكو دوايةمني نياز ثاكى مةطةر 

فةت بؤ دةرفةتَيك بؤ دانوستاندن ماوة كة هيوادارم سةرؤكى حكومةت دواتر ِروونى بكاتةوة مايا دةر
دانوستاندن ماوة يان نةماوة؟ ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان مامادةيةكى تةواوى هةبَيت بؤ مةوةى 
دانوستاندنةكانى تَيدا بكات  حكومةتى هةرَيمى كوردستان داواى بةشة بودفةى هةرَيمى كوردستان دةكات 

دةِرؤن و دانوستاندن دةكةن  داواى بةشة  بة خةرفييةكانى ثَيشمةرطةشةوة  مَيمة داوا دةكةين مَيوة مةطةر
بؤدفةى هةرَيمى كوردستان بكةن بة خةرفييةكانى ثَيشمةرطةو تةواوى مةو مافانةى هةرَيمى كوردستان 
كة لة راثؤرتى ليذنة هاوبةشةكةدا هاتووة  لة هةمان كاتدا حكومةتى هةرَيمى كوردستان مامادةيي تةواوى 

ومةتى عَيرادى  كة ماطاداريان دةكاتةوة لة كؤى داهاتى نةوتى هةرَيمى تَيدا بَيت و دَلنيايي بداتة حك
كوردستان  مةطةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان بَي مؤمَيد بوو لةوةى كة حكومةتى عَيراق بةشة بودفةى 
هةرَيمى كوردستان بنَيرَيت مةوا ثَيويستة طرةنتى تةواو بداتة خةَلكى هةرَيمى كوردستان كة بة ثشت 

بة فرؤشتنى نةوتى هةرَيمى كوردستان و داهاتى ناوخؤ دةتوانرَيت مووضة و خةرفى  بةسنت
دامةزراوةكانى هةرَيمى كوردستان دابني بكات  مَيمة لة فراكسيؤنى طؤِران داوا دةكةين و لَيرةشةوة تةمكيد 

يةكَيكة لةو داوانةى دةكةينةوة بؤ مةوةى بةَلَينَيكى دةديقمان بدةنَى  مةمة يةكَيكة لةو مةرفانةى يا خؤد 
يا خؤد يةكَيكة لةو خواستانةى كة مَيمة هةمانة لة فراكسيؤنى طؤِران كة تةمسيلى سياسةتى بجووتنةوةى 
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طؤِران دةكةين لة ثةرلةماندا  وادةية  ديارى بكرَيت بؤ مةوةى دوايةمني سةرجنى حكومةتى هةرَيمى 
تان بؤ بازاِر كردنى نةوت  كة مَيمة ثَيمان واية كوردستان لةسةر سندودى داهاتى نةوت  كؤمثانياى كوردس

لةم مةرحةلةدا ثَيش كؤمثانياى كوردستانة بؤ دؤزينةوة و طةِران و بةرهةمهَينانى نةوت وادةيةكي ديارى 
كراومان بدةنَى  دوايةمني سةرنج تةنيا مةمة نة دانونةكةش بة زووترين كات لة ثةرلةمان تةشكيل 

شدا مةجنومةنى هةم سندوق و هةم كؤمثانياكة ثَيك بَيت  من بةِرَيج سةرؤكى بكرَيت و لة زووترين كاتي
حكومةت و سةرفةم وةزيرة بةِرَيجةكان دَلنيا دةكةمةوة هاوآلتيانى هةرَيمى كوردستان كاتَيك كة زانيان 

ةدام  مةو نةوتةى كة بةرهةم دَيت كؤى ثارةكة بةكار دةهَينرَيت بؤ دابني كردنى مووضة  ِرَيطاو بان  ش
دوتاخبانة  بنكةى تةندروستى  هاوآلتيان نة  رةخنة لة ثرؤسةى نةوت ناطرن  بةَلكو مامادةن خوَينى 
خؤشيان لة ثَيناويدا بةخت بكةن  مَيمة ثَيمان واية بةدورست كردنى مةم دوو دامةزراوةية كؤمثانيايةكمان 

وردستان دةفرؤشن  ثارةكةى دَيتة هةبَيت ثةرلةمان متمانةى ثَيبدا بة مةندامةكاني مةمانة نةوتى ك
سندودَيكةوة كة ثةرلةمان متمانةى بة مةندامةكانى داوة  مةمانة بةياناتى مانطانةيان دةبَيت يا خؤد 
هةفتانةيان دةبَيت  بة خةَلكى كوردستان دةَلَين ضةند نةوت  فرؤشراو  ضةندى بةرهةم هاتووة  ضةندى 

نييةكى بةهَيجة من ثَيمواية مةطةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان طازوايل و بةنجين فرؤشراوة  مةمة ثشتيوا
دةست بؤ مةمة ببات هيض اليةنَيك يا خؤد هيض كةسَيك نا مَينَيتةوة دذايةتى سياسةتى نةوت بكات  بةآلم 
مَيمة لَيرةوة بةِرَيجتان دَلنيا دةكةينةوة لةوةى كة لة مةطةرى دورست نةكردنى بةتايبةتى سندوق و 

ناوبراو كة ومت و  دواتر هةردوو كؤمثانياكةى تر كة مةمة داواكاريةكى زياد نيية داواكاريةكة لة  كؤمثانياى
دا هاتووة فَي بة فَي نةكرَيت زؤر دورسة بتوانرَيت  2007ضوار ضَيوةى ياساي نةوت و غازى ساَلى 

ة داواتان َ  دةكةين مةمِرؤ ثشتيوانى سياسةتى نةوتى بكرَيت  مةمة بؤ مةوةى الى بةِرَيجتان روون بَيت  بؤي
ثَيمان بَلَين كةى دةتانةوَيت مةم سندوق و كؤمثانياية دورست بكةن بةراستى دةتانةوَيت ياساى نةوت و غاز 
فَي بةفَي بكةن و مةو ثرسة ببَيتةوة بة دامةزراوةيي؟  خاَلَيكى تر كة من لة ِرةدةمةكانى بةِرَيج دكتؤر 

ستى بِرى بةرهةمى نةوت و لةطةَل مةم راثؤرتةى بةِرَيجيان كة لة مانطى )ماشتى( كة بةيانى كرد لةسةر ما
رادةسيت مَيمةى كرد هةندَيك تةنادوزات هةية  مايا كامةيان راسنت و بؤضى مةمة  2014حوزةيرانى 

ِروويداوة؟ بؤ منوونة مةطةر مةوةى كة لة بةردةسيت مندايةو لة حكومةمت وةرطرتووة  مَيمة دةبوو لة 
( مليؤن دؤالر بَيت  ماستى بةرهةم هَينانيش ديارى كراوة  12وكتؤبةردا داهاتى نةومتان مليارَيك و )مانطى م

( مليؤنة 158( مليؤن و بةشي بةَلَيندةر )410سةربارى مةمة ميستي قاداتى دانةوةى تَيضووى كؤمثانياكان )
( مليؤن دؤالر 12نكة مليارَيك و )( مليؤن دؤالر داهامتان هةبوو  ضو12ديارى كراوة  مينجا مليارَيك و )

دةتوانرَيت مووضةى فةرمانبةران دابني بكات و هةم خةرفى تةشكيليش ثَيي دابني بكات  ِرةنطة 
طرفتَيكمان لة ثرؤذةكانى بةَلَيندةرايةتى هةبواية  هؤكارى ضيية؟ مةمة راثؤرتى بةِرَيجيانة لة مانطى 

ةسةلةن بؤ منوونة لة مانطى نوظَيمبةردا دةطاتة مليارَيك و كة لة بةِرَيجتان وةرم طرت م 2014حوزةيرانى 
( مليؤن داهاتى فيرلي  مةطةر مَيمة مليارَيك و 142( دةطاتة مليارَيك و )12( مليؤن دؤالر لة مانطى )310)
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( مليؤن دؤالريش داهاتى ناوخؤمان هةبواية بة 200( مليؤن داهاتى فيرليمان هةبَيت و نجيكةى )342)
زياتر دةبوو لةو بِرة ثارةى كة لة عَيرادةوة دةهات  ضونكة مةمة بةوردةكاريشةوة لة الثةِرةى  تةمكيد زؤر

يةكةم و دووةمدا ديارى كراوة  هةر كَيَلطةية  ضةندَيكة؟ مَيمة لة طةَل ثةرلةمانتار كا  )دارةمان(دا بؤ 
ةم دَينَيت مةوةى مَيمة لة ( بةرميل بةره140.000منوونة بةدوادا ضوومنان كرد بؤ كَيَلطةى تةق تةق )

( بكة دةكاتة 30( دؤالر بكة و لَيكدانى )60( كة لَيكدانى )140.000خةَلكةكةمان وةرطرت كةلةوَى كار دةكةن )
%( فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان 33( مليؤن دؤالر  واتة مَيمة لة تةق تةق دةتوانني مووضةى )250)

ديسان تةمكيد دةكةمةوة بؤ باشرت بةِرَيوةبردنى دؤسيةى نةوت و دابني بكةين سةرةراى مةوانى تر  بؤية 
دورست كردنى ثشتطريى هةم مَيمة وة  فراكسيؤنى طؤِران و هةم خةَلكى كوردستان تةمكيد لةسةر مةم 

 خاآلنة دةكةينةوة كة مَيوة ميشي لةسةر بكةن: 
 و كؤمثانيا ثةيوةستيةكان. يةكةم: بةدامةزراوةيي كردنى ثرسي نةوت و دورست كردنى سندوق و هةمو

دووةم: فرؤشتنى كؤى نةوتى خاوى هةرَيمى كوردستان لةِرووى بؤِرييةوة بَيت فطة لةوةى بؤ ثَيداويستى 
ناوخؤ بةكاردَيت  واتة دةبَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثالنَيكى تؤكمةى هةبَيت  كؤتايي هَينان بَيت 

ةِرَيطاى تانكةرةوة بؤ دةرةوة لةرَيطاى بؤِرييةوة بَيت و فطة بةفرؤشتنى نةوتى خاوى هةرَيمى كوردستان ل
 لةوةى كة بؤ ثَيداويستى ناوخؤ بةكارى دَينَيت. 

سَييةم: كؤتايي بةكارى ثاآلوطة بَى موَلةتةكان بَينَيت و بري لةوة بكرَيتةوة بةكؤى سةرمايةى سةرفةم 
فطة لةوةى زيانى ذينطةيي  زيان لةِرَيطا و ثاآلوطةكان ضةند ثاآلوطةيةكى هاوضةرخ دورست بكرَيت  مةمة 

بان  يةعنى زيانيان لة زؤر شتى مةم وآلتة داوة  بؤية مَيمة نامانةوَيت مةوانيش نان بِراو بكرَين  بةآلم بري 
 لةوة بكرَيتةوة بة سةرمايةى هةموويان ضةند ثاآلوطةيةكى هاوضةرخ دورست بكرَيت. 

كانى طةرميان و ثشكنني و بةرهةم هَينانى نةوتةوة ذمارةية  ضوارةم: بةهؤى كارى كؤمثانيا نةوتيية
خةَلك و كؤمثانيا بةشَيوةى نا ياسايي لةسةر حيسابي خةَلكى كوردستان بوون بة خاوةنى سةدان مليؤن 
دؤالر دواتريش كؤى مةم ثارةية لة داهاتى نةوتى هةرَيمى كوردستان وة  مايف كؤمثانياكان وةردةطرَيتةوة  

زيرى سامانة سرؤشتييةكان من سةرجنى تؤ بؤ مةوة ِرادةكَيشي  من نازامن بةِرَيجتان لة نجيكةوة بةِرَيج وة
ماطادارن يان نا؟ ضى كؤمثانيا وةسيةتةكان بَيت ضى كؤمثانياكانى تر بَيت  بؤ منوونة مؤتؤمبيَلَيك تؤ 

( دؤالر 3500نطانة  مةوان )( دؤالر وةردةطرَيت ما1000مةطةر لة بازاِردا بةكرَى بطرى بؤ ثاآلوتطةية  )
( مؤتؤمبيَل بؤ دادةنرَيت 10دةدةنة مؤتؤمبيَلَيك  مةمة مؤتؤمبيَل لة هةموو كةس وةرناطرن خةَلكَيك هةية )

( مؤتؤمبيَلى بؤدادةنرَيت و خةَلَيكيش هةية هيضى بؤ دانانرَيت  واتة كَيربكَى ناكةن 15و خةَلكَيك هةية )
ةكةم دةَلَين كاكة تؤ هةدت ضيية خؤ ثارةى تؤ نيية مةسةلةن دةَلَين من كة لةطةَل خةَلكةكة دسةية  د

هى مةمريكييةكانة  هى ِرووسةكانة دةَلَيي كاكة دوايي دينار بةدينار لة حكومةت وةردةطرَيت  من دَلنياتان 
كة  دةكةمةوة ميستي قادى كؤمثانياكان بةشَيكى بؤية زؤرة بةم شَيوةية  بةشَيكيان كؤمثانياكان مةوانةى

نَيوانطريى دةكةن و سةيارة و شتيان بؤ دة دؤزنةوة و ثارةيةكى زؤر دةبةن بةشَيكى تر خةَلكى تر بةدوادا 
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( 4000( دؤالر بيطريت  بة )1000ضوون بكة مؤتؤمبيَل هةية من تةمكيد دةكةمةوة دةتوانيت لة بازاِردا بة )
دةطرَيت؟ من دَلنيات دةكةمةوة مةمة بؤ ِرازى دؤالر دةيطرَيت مةمة لة ماخريدا كؤى مةم ثارةش لة كوَى وةر

كردنى خةَلكى مةنتيقةكان نيية كةمرتينى خةَلكى مةنتيقةكان لَيي موستةفيدن  بةَلكو ضةند كةسَيكن 
ميستيكال  مةمةيان كردووة  مَيمة بةدوادا ضوومنان كردووة خةَلك دةناسني بةهؤى مةم كارانةوة لة 

ثارةيةكى مَيجطار زؤر  مةمةش ديسانةوة بة هةدةردانَيكة  هيوادارم مةمة  ماوةيةكى كةمدا بووة بة خاوةنى
كونرِتؤَل بكةن  بة دانون كونرِتؤَلى دةكةن  بة تةعليمات كونرِتؤَل دةكةن  ضونكة لة ماخريدا زةرةر لة ثارةى 

 هةرَيمى كوردستان دةدات. 
تةوة  مَيمة بة هيض شَيوةية  وة  ثَينجةم: داواكارين دةستى حيجب لةكؤى ثرؤسةى نةوت دوور خبرَي

خؤمان وة  فراكسيؤنى طؤِران ِرازينني بجووتنةوةى طؤِران هيض بةرثرسَيكى مةم بجووتنةوةية داواى ية  
دينار لة ثارةى نةوت بكات  ِرازيش نني هيض كؤمثانيايةكى خجمةت طؤزارى هةبَيت لةطةَل كؤمثانياكانى 

ِرازيش نني هيض مةسئولَيكى طؤِران  هيض كؤمثانيايةكى مةمنى دورست  طةِران و ثشكنني دا ِرَيك بكةوَيت و 
بكات بؤ مةوةى بةناوى كؤمثانياى مةمنييةوة ثارةيةكى مَيجطار زؤرى دةست بكةوَيت  بؤية كة بؤ خؤمان 
ِرازى نني بة تةمكيد دسةى فديشمان دةبَيت لةسةر مةو كةسانةى كة مةم كارة دةكةن  من دَلنياتان 

بةناوى كؤمثانياى خةدةمى و بةناوى كؤمثانياى مةمنييةوة مةطةر حيجبيش نةبَيت وةكو حيجب  دةكةمةوة
 ضةندين مةسئو  طةورةى حيجبي بوون بة خاوةنى دةيان مليؤن دؤالر لةسةر حيسابي خةَلكى كوردستان. 

ثَيويستة  شةشةم: بةدةر لةو ذمارة ديارى كراوةى نةوت كؤمثانياكان كة لة بوارى نةوتدا كاردةكةن
من سةرةجني بةِرَيجت و هاوِرَييامن لة   حكومةتى هةرَيمى كوردستان زةمينةيةكى كَيربكَى خبوَلقَينَيت

ليذنةي ثيشةسازي و وزة رادةكَيشي كة شايةدي بؤ مةمة دةدةن كة كؤمثانيا هاتووة بؤ منوونة لة بواري 
( دؤالر بؤ حكومةتي 11ورَيت  من دةتوامن بة )( دؤالر نةوت دةثاَلَي17ثااَلوتندا  طوتوويةتي مَيستا بة )

هةرَيمي كوردستاني بثاَلَيوم  بةاَلم رَيطةم ثَي نادرَيت  ياخود رَيطة نادرَيت  ياخود دةرفةمت بؤ ناخوَلقَييَن  
ياخود كار ماسانيي بؤ ناكرَيت  مَيمة داوا دةكةين حةلي مةمة ماسانة  رةنطة بةِرَيج د.ماشيت هةورامي بَلَي 

ناتوامن هةموو مةو نةوتانة بكِرمةوة  هةموو مةم بةنجينانة بكِرمةوة  ثَيي سةرف ناكرَيت  فةلسةفةي من 
كَيرِبكَي دةخوَلقَينني نةوت بدة بة هةموو كؤمثانياكان كَي دةتوانَي بة كةمرتين نرخ بيثاَلَيوَيت بؤ 

ؤ دةرةوة بي رؤشَيت  مةمة بابةتَيكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان؟ سةرضاوم  كَي نةيتوانَي؟ با خوَي بيبات ب
فدية من دَلنيام هةريةكة لة برادةران دسة بكةن رةنطة ناوي ضةند كؤمثانيايةكيان لةالبَي دةَلَين مَيمة مامادةين 
ثااَلوطة دابنَيني  مةسةلةن مةوةي دوكان و شوَيين تر كة دةرفةمتان ثَي نادرَيت  ديسان تةمكيد لةوة دةكةمةوة 

ورامي رووني كردةوة مةطةر ثَيداضوونةوة بةو دوو عةددة بكرَيت  ثةرلةمانتار رؤزة خان هةرخؤي د.ماشيت هة
ثَيشرت لةو ثااَلوطانة كاري كردووة  مَيمة بةدواداضوومنان كردووة دةَلَين تَيضووني بةرميلَيك نةوت مةو خؤي لةوَي 

( دؤالر لة حكومةت وةردطريَيت  17رة  بةاَلم )( دؤال7كاري كردووة  من نةم كردووة  خةَلكي بينيووة  نجيكةي )
( بكة بجانة دازاجني 365( كةِرةتي )10( بكة  )10( هةزار كةِرةتي )120( هةزار بةرميل  )120بريكةرةوة هةموو رؤذَيك )

مةم دوو كؤمثانياية لة ساَلَيك ضةند دةبَيت  من ديسانةوة تةمكيد دةكةمةوة مةو خؤي لةوَي كاري كردووة 
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ديسي بينيوة و خةَلكي عةمةلي بينيوة  دةرفةت هةية ثيداضوونةوة بةمة بكرَيت  خاَلي شةشةم: تاوةكو موهةن
زانياريشي مَيستا دةخيةمة روو لةالي خةَلكي كوردستانيش بة داخةوة بة داضاخ  مَيستا الي من و هةندَي

ة رادةكَيشي بة ثَيي راثؤرتي بردني نةوت بووني هةية  لَيرةدا تةنها سةرةجني بةِرَيجتان بؤ دوو منوون
كؤمثانياي نةوتي باكوور كة لة كةركوو  كار دةكات لةم رؤذانةي دواييدا لة سنووري ثارَيجطاي كةركوو  

( بةرميل دةثاَلَيورَيت  واتة 29732( بةرميل نةوت بةرهةم دَيت  لة ناو كةركووكدا )151700مَيستا رؤذانة )
اي كةركوو  ثرسياري لةسةرة  لة رَيطةي حكومةتي هةرَيمةوة دةِرواتة ( بةرميل لة سنووري ثارَيجط121000)

دةرةوة دةفرؤشرَيت  يان غازةكةي دةردةهَينرَيت و نةوتةكةي تري دةخرَيتة ذَير خا   مايا مةمة لة رووي 
زانستييةوة مةنتيقة؟ من تةبرةن مةوة خةريكي بةدواداضوون بووم  تةبرةن مةمة نووسراوي كؤمثانياي 

مةرحةلة ي باكوورة مةمة دةسةملَينَيت  من لةطةَل برادةرَيكدا دةيطوت مةطةر بشخرَيتةوة ذَير خا  لةم نةوت
مةنتيق نيية لةو دةيرانةي لة كةركوو  هةية  لة كوردستان هةية  تؤ نةوتَيكي خاو لةبةردةمانةو ثارة بكات و 

%( مةو نةوتة لة مايندةدا دةربَينيتةوة  30 لة )بي رؤشي  بِرؤي بيخةيتة ذَير خا   كة خستةوة ذَير خا  ناتوانني
مةمة ضيمان ثَي دةطةيةنَي  منوونةي دووةم بةِرَيجان رؤذانة نجيكةي دةيان هةزار ليرت لة ثَيكهاتةكاني نةوت لة 
سنووري طوندي بةرميجةي سةر بة ناحيةي سيدةكان و نجيك دةزاي مَيرطةسؤر  واتة دوايةمني خاَلي سنووري 

وردستان دةبرَيتة توركيا  ثاشان دةبرَيتة طوندةكاني ماوان و دَيطذةنَي و كةونة و كورت كة سةر بة هةرَيمي ك
ناحيةي رووبارؤكي دةزاي شةمجيناني توركياية  مةم كارة لة كاتَيكدا دةكرَيت كة هيض مةرزَيكي فةرمي و نافةرمي 

ي بؤ مةو خةَلكة دةكرَيت  مةوانةي كة مةم كارة لةو سنوورةدا نيية  بة هاوكاري بةرثرسي بااَلي حيجبي ماسانكار
دةكةن لة كوردستانةوة سةرةتا ثَيش بازطةي سارداو كة سةر بة دةزاي مَيرطةسؤرة دةضنة رَيطةي كونةمار و بة ناو 
كونةطوندةوة تَي دةثةِرن و تاوةكو دووردةكةونةوة لة بازطةكان  دواتر ال دةدةن بؤ ناوضةي مةيدانؤكان و كاران  

اتر ثَيش مةوةي بطةنة بازطةي طؤضار ال دةدةن و لة رَيطاي تايبةتي خؤياندا دةِرؤن تاوةكو دةطةنة بةرميضة  دو
لةوَيش خةَلكانَيك ضاوةِروان دةكةن ثاشان بة دوو شَيواز ثَيكهاتةي نةوت كة رةوانةي توركيا دةكرَيت  شَيوازي 

وزةكة بة بؤٍري دةضَيتة مةو ديوي توركياوة  شَيوازي يةكةميان مةوةي كة ثَييانة دةخيةنة ناو حةوزَيكةوة حة
دووةميان لة رَيطةي موزةخةوة راستةوخؤ دةينَيرَيت  مايا حكومةتي هةرَيي ماطاداري لةمة هةية؟ مةطةر ماطاداري 

ان مةمةية خؤ مةم مةرزة دوةلي نيية  بؤ لةم رَيطةوة دةنَيردَيتة دةرةوةي كوردستان؟ واتة مَيستا خةَلكي كوردست
فطةلةوةي رؤذانة خؤتان ثرسيارتان لة سةدان تةنكةر لَي دةكرَيت  طومانيان لةوة هةية كة نةوتي كوردستان دةبَي 
دَلنيايي بدةنةوة من مةو دوو منوونةم خستةروو  هيوادارم وةاَلمي تر مةطةر بطةِرَيني رةنطة منوونةي تريش 

َيت  بؤية داواتان لَي دةكةين دَلنيامان بكةنةوة لةو ثرسيارة  هةبَيت  كة هيوادارم نةبَيت هةر مةو دوو منوونةية ب
هاتين مَيوة دةرفةتَيكة بؤ مةوةي كؤمةَلَيك ثرسياري خةَلك بكةم لة ضوار ثرسياردا كورمت كردؤتةوة كة من دَلنيام 

خةرفيةكاني  ثرسياري زؤربةي هاوِرَييةكانيشمة  يةكةم: طةرةنيت تةواو هةية بؤ دابينكردني ثارةي ثَيويست بؤ
هةرَيمي كوردستان يان نا؟ دووةم: بة ثَيي داتاكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةيراني دارايي بةرةو 
ضارةسةربوون دةِروات  مايا لةطةَل ضارةسةربووني مةم دةيرانة نرخي بةنجين دادةبةزَينرَي ياخود نا؟ ضونكة 

يرانةكة ثَيداضوونةوة بة نرخي بةنجين بكةن كة مَيمة ثَيشرت بةَلَينَيك هةبوو كة لةطةَل ضارةسةربووني دة
ثشتيواني هةرزانكردني نرخي بةنجين دةكةين  سَييةم: هؤكاري دروست بووني طرفيت غازي مااَلن ضيية؟ زانياري 
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و دسةش هةية طواية وةكو مةوةي ثَيشرت طومتان بؤ دةرةوةي هةرَيي مةو غازة دةبرَي  مةمة تا ضةند راستة؟ 
وةرزي زستان نجيك بؤتةوة مَيستا ثالني حكومةت بؤ دابينكردني نةوت بةسةر هاوواَلتياندا ضيية؟ مايا ضوارةم: 

هةموويان سوودمةند دةبن يان نا؟ ثَينجةم: كة زؤر طرنطة بةالمانةوة مةوةية كة خؤتان ليذنةتان دروستكردووة بؤ 
ثاردين زانياريةكاني لةالي مَيمة و زانياريةكاني ضاودَيري كردن مَيمة لة ثةرلةمان و سةرؤكايةتي ثةرلةمان رايس

لةالي مَيوةش دةيسةملَييَن كة هةندَيك كةس من ناَلَيي كَين  مةسئولن يان مةسئول نني  بةاَلم لة سنوورةكاني 
 هةرَيمي كوردستانةوة مامةَلةيان لةطةَل )داعش(دا كردووة  دةمانةوَي خةَلكي كوردستان دَلنيا بكةنةوة لة هةر ثلة
و ثؤسيت حيجبَيكدا بَيت بةراسيت دةبَي دادطايي بكرَين  ضونكة مةمة ية  ثَيناسةيان هةية مةويش خيانةتي 
نيشتييمانيية  بؤية مَيمة لةالي خؤمان بةراسيت مَيمة لةوة خؤش نابني و داوا دةكةين مَيوة هةم خةَلكي كوردستان 

ي مابووريةكي سةربةخؤ دةكةين  بةاَلم ضةند ثَيشنيارَيكمان و هةم مَيمة دَلنيا بكةنةوة  مَيمة وةكو خؤمان ثشتطري
هةية بؤ مةمة  يةكةم: حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثالني سااَلنةي بةرهةمهَينان و فرؤشتين نةوتي كوردستان 

%(ة  ضونة؟ ضونكة وةكو طومت 90%  100مامادة بكات  مةطةري دةديق بووني ثالنةكةش دياري بكات  مايا مةمة )
شرت بةِرَيج د.ماشيت هةورامي هةندَيك رةدةمي دا بة مَيمة  مَيستاش  هةندَيك رةدةممان لَي وةرطرت  ميرت لةبةر ثَي

)داعش(ة يان لةبةر هؤكارَيكي ترة رةدةمةكان دةديق نةبوون  سَييةم: بةرنامةيةكي تؤكمة و شةفاف دابنرَيت بؤ 
باج و رسومات بة شةفايف مةم داهاتة خبرَيتة بةردةم  كؤكردنةوةي داهاتي ناوخؤ بة خاَلي سنووري و سةرفةم

ثةرلةمان و ضاودَيري دارايي لَيكؤَلينةوةي لة بارةوة بكات  ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثَيداضوونةوة بة 
ناكةن و مووضة وةردةطرن كة ثَييان دةطوترَيت بن  سيستةمي مووضة و خانةنشيين بكات و مةوانةي دةوام

يان خبرَينة سةر كار  يان فةسةَل بكرَين  مةوانةي زياتر لة ية  مووضةيان هةية تةنها ية   ديوار 
%(ي 10مووضةيان بؤ بهَيدَلدرَيتةوة  من سةرةجنتان دياسانةوة بؤ خاَليك رادةكَيشي بةِرَيجت لة بةغداوة لة )

ي فةرمانبةراني عَيرادية  %(23بودفةت بؤ دَيت  بةاَلم مووضةي فةرمانبةراني هةرَيمي كوردستان لة )
%( دابني بكةي؟ ناتواني؟ يةعين من مةطةر بيخةمة بةردةست 23%( دةتواني ثَيداويسيت لة )10ضؤن بة لة )

ديوار تَيداية  من ية  بةشَيك لةم وةزارةتانة كة من هةموويامن دياري كردووة ذمارةيةكي يةكجار زؤر بن 
ي كشتوكاَل )ضواردة هةزار و نؤ سةد و حةوت( فةرمانبةري هةية بةشَيكي منوونة بؤ بةِرَيجتان دةهَينمةوة وةزارةت

( مليارة  بةِرَيج سةرؤكي 228دةوام ناكات كة من لة بةِرَيوةبةرايةتييةكان بة عةينة بينيوومة  خةرفي مانطَيكَي )
طاو دةنَيي ثةرلةمان  مَيمة دسة لةسةر مابووريةكي سةربةخؤ دةكةين كة بةرةو مابووريةكي سةوبةخؤ هةن

ثَيويستة كؤمةَلَيك هةنطاوي تر بنَيي  من دَلنيا دةمبةوة لةوةي و خةَلكي كوردستانيش دَلنياية لةوةي بةم شَيوة 
بةِرَيوةبردنةي كة لة رابردوودا هةبووة بةبَي ديراسة دادةمةزرَي  بةبَي ديراسة خةَلك خانةنشني كردن  ساَلي 

زياد بكات ناتواني بةِرَيوةبردنَيكي فياوزتر ثَيشكةش بة خةَلكي  خجمةتي نةبَيت  ثارةي نةوت هةرضةندَيك
كوردستان بكةي  ضوارةم: بري لةوة بكرَيتةوة ثالن دابنرَيت بؤ مةو بودفةيةي كوردستان كة ثشت بة نةوت 
دةبةستَيت بكرَيت بة بودفةيةكي فرة سةرضاوة  واتة ناكرَيت مَيمة تةنها ثشت بة نةوت ببةستني و سوود لة 
سَيكتةرةكاني تر وةرنةطرين  تةمكيد دةكةمةوة خةرفي وةزارةتي كشتوكاَل نة  لة داهاتي وةزارةتةكةي زياترة لة 

( مليار ديناريان 228داهاتي هةموو فوتيارانيش زياترة  هةموو فوتياري كوردستان كؤكةرةوة بجانة لةم ساَلة )
ثَينجةم: كؤتايي هَينان بة دؤرخكاري لة بواري ( مليار دينارة  228دةستكةتووة و خةرفي مةم وةزارةتة )
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بةَلَيندةرايةتي وةبةرهَينان  مةويش بة داِرشتنةوةي ثالني سرتاتيجي و ضةسثاندني بنةماكاني كَيربكَي لة 
ثَيداضوونةوةي ثِرؤذة  شةشةم: حكومةتي هةرَيمي كوردستان من نازامن كَيشةي لةطةَل دروست كردني سةندوددا 

شةكةمان ضيية؟ مةسةلةن سةندودي خانةنشينيمان نيية  سةندودي عةدارمان نيية  سةندودي هةية  ياخود كَي
زةوامجان نيية  سةندودي كشتوكاَلمان نيية  سةندودي ثَيشةسازميان نيية  لة سةرووي هةموويانةوة سةندودي 

ثارةيةكي طةورةيان تَيدابواية داهاتي نةوتيشمان نيية  مةم سةندودانة مةطةر مَيستا هةبووناية هةر يةكةيان بِرة 
لةم دةرفةتة ياخود لةم دؤناغة خجمةتَيكي يةكجار طةورةيان بة خةَلكي كوردستان دةكرد  حةوتةم: من حةزدةكةم 
مةمة بة نةزةري ميرتيبار وةرطرن  تاوةكو مَيستا نجيكةي )مليارَيك و دووسةد مليؤن( دؤالر حكومةتي هةرَيمي 

بة كؤمثانياكاني كةرتي تايبةت  من لةطةَل تةشجيردام لة بواري كةرتي تايبةتدا   كوردستان وة  دةرز داويةتي
بةالًَم بةشَيك لةم دةرزانة بة فاميدةي لة سةدا س ر دراوة  لة كاتَيكدا هةموو كؤمثانيايةكيش نابَيت  هةروةها 

ترين كاتدا مةو كؤمثانيايانةي كة بةشَيكيان وادةي ياساييان تةواوبووة و نةيانداوةتةوة  داواكارين لَيتان لة زوو
دةرزيان الية و نةيانداوةتةوة بدرَيتةوة  ضونكة )مليارَيك و دووسةد مليؤن( دؤالر دةتوانَي مووضةي مانطَيكي 

%(ي مانطَيكي تريشي ثَيدابني بكرَيت  هةشتةم: ثَيداضوونةوة بة طرَيبةسيت كِريين تةزووي كارةبا 50تةواو و لة )
اَلنة مَيمة )ية  مليار( دؤالري هةرَيمي كوردستان دةدرَي بة كِريين تةزووي كارةبا كة مةمة بِرة بكرَيت  ضونكة سا

ثارةيةكي يةكجار طةورةية  مةطةر ثَيداضوونةوة بةمةدا بكرَيت من دَلنيام دؤخَيكي باشرت دةخوَلقَينَيت  هةروةها 
تييةكان من كامت زؤر طرت ثَيداضوونةوةية  دواهةمني سةرةجنيشي مةوةية كة هيوادارم وةزارةتي سامانة سروش

(دا  زؤر ماددةي مةو ياساية تاوةكو مَيستا فَيبةفَي نةكراوة  من دةرفةمت 2007بكات بة ياساي نةوت و غازي ساَلي )
نيية لَيرةدا بيخوَينمةوة  بةاَلم لةبةر مةوةي زؤر كات نةطرم بةشَيكي زؤري مةم ماددانة فَيبةفَي نةكراوة  لة 

دا مَيمة لةطةَل مابووريةكي سةربةخؤين وةكو بريكردنةوة و هةستَيكي نةتةوةيي  لةطةَل شةفافيةتي بة مةخري
دامةزراوةكردن  دابينكردني طوزةرانَيكي باشرتين وة  هةستَيكي دميوكراتي و مةدةني كة هاوتاية لةطةَل بنةماكاني 

دةضةسثَيندرَيت  ديسانةوة تةمكيد دةكةمةوة  كؤمةَلطةي مةدةنيدا  مةمةش بة دامةزراوةييكردني ثرسي نةوت
خواسيت مَيمة بؤ ثشتيوواني كردني ثرسي نةوت دروست كردني سةندودي داهاتي نةوت و كؤمثانياكاني كوردستانة 

 بؤ بة بازاِركردني نةوت  حةزدةكةم لةم دانيشتنةدا دَلنيامان بكةنةوة و وادةيةكمان ثَي بَلَين  زؤر سوثاس.
 حم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

ــدةطرين  ثشــووية  وةردةطــرين  كاتــذمَير )   ت دةكةينــةوة بــة ( دةســ3بــةِرَيجان مَيســتا دانيشــتنةكةمان هةَل
                     دانيشتنةكةمان.  

 دووةمدانيشتين 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كا  دَلشاد فةرموو.
 شاد شربان عبدالك ار:بةِرَيج دَل

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيجان مةنداماني ثةرلةمان  بةِرَيجان سـةرؤ  و فَيطـر و مةنـداماني مةجنومـةني بـااَلي نـةوت غـاز  وةكـو         

(  بـة مـريادةي خـةَلكي كوردسـتان كـة      15/10/2005ديارة بة ثةسةندكردني دةستووري هةميشةيي عَيراق لة )
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وةي عَيرادَيكي فيـدراَلي دميوكراتيـدا و لةسـةر بنـةماي مـةم دةسـتوورة كـار بكـةين بـؤ          بِرياريدا لة ضوارضَي
دامةزراندني واَلتَيك كة تَييدا هةموو خةَلكي عَيراق بة مافة مابووري و كؤمةاَليـةتي و ياسـايي و كـةلتوري    

ــي تةفروبــةي مَيمــة لةطــةَل دةســةاَلتةكاني دواي مــةو وادة     ــةاَلم بــة ثَي يــة دةرضــوو كــة  خؤيــان شــادبنب  ب
فيدراَليةت و سيستةمي المةركةزي لة حوكمراني عَيراددا بة ثَيي دةستوور تةنها شـتَيكي تيـوري بـووة  لـة     
بواري كردةييدا هانطاوي زؤر فدي بة دوايدا نةبووة و رووداوةكاني مةم دواييةي عَيـراق ماماذةيـةكي روون   

سـتا لـة عَيـراق لـة مارادايـة  هـةنطاوي بـِريين يـة          و ماشكرابوون بؤ شكسيت مةم فؤرة بةِرَيوةبردنة كـة ميَ 
(  ثـَيش مـةوةي   19/1/2014لةسةر دوازدةي بةشة بودفةي هةرَيمي كوردستان لةاليةن بةغداوة لـة بـةرواري )  

هةرَيمي كوردستان دةست بة بازاِركردني نةوتي خؤي بكات لة سةرةتاي مانطي ماياري مةم ساَلةوة برٍِِيارَيكي 
هةموو بنةماو ماددةكاني دةستووري عَيرادي بووة  كة بة هيض شَيوةية  بِريين بودفةي  سياسي و دوور لة

حكومةتي هةرَيمي كوردستان ياسايي نابيت  ضونكة تةنانةت مةطةر حكومةت و ثةرلةماني فيدراَليش ياسـا  
فيـدراَلي دةبـن     و بِريار دةربكةن بة بِريين بودفة و مووضة  مةم بِريار و ياسـايانة ثَيضـةوانةي دةسـتووري   

هـةر ياســا و بِريــارَيكيش كــة ثَيضــةوانةي دةســتوورة بــة ياســا و بِريــاري باتــَل دادةنــرَين بــة ثَيــي مةبــدةمي  
(ي دةسـتووري عَيراديـدا هـاتووة  مَيمـة لـة فراكسـيؤني زةرد سياسـةتي نـةوتي         13عةلويةت كة لة مـاددةي ) 

دةزانـني بـؤ طةلةكـةمان وةكـو وةاَلمدانـةوةي       هةرَيمي كوردستان بة سةروةريةكي نيشـتيمانيي و نةتـةوةيي  
مــةم تةهديــدي بــِريين بةشــة بودفــةي هــةرَيمي كوردســتان لةاليــةن حكومــةتي عَيراديــةوة  هــةروةها بــة    
فاكتــةرَيكي هــةرة طــرنط دةزانــني لــة رووي ديبلؤماســي و مــابووري و مةمنييــةوة كــة ســَيكتةرَيك بــووة بــؤ  

ي واَلتــاني مــةوروثي و زَلهَيجةكــاني فيهــان وةكــو زامنَيــك بــؤ   فَيطريكردنــي بةرذةوةنــدي مــابووري و سياســ 
ثاراستين ماسايشي هةرَيمي كوردستان لـة هـةر هةرةشـة و شـااَلوَيكي دوذمنكـاري و تريوريسـيت  هةرضـةندة        
دؤزينــةوة و دةرهَينــان و ثــااَلوتين نــةوت و بــة بــازاِركردني بةرهــةمي نــةوت لــة بــازاِري نــاوخؤ و دةرةوةدا  

تازةية بؤ هةرَيمي كوردستان بة بةراورد بة عَيراق و زؤر واَلتاني تر  بؤية بة دَلنياييةوة مـةم  ثِرؤسةيةكي 
ثِرؤسـةية بـَي كــةم كـورتي نابَيـت  تــاوةكو مَيسـتا رةنطــة نـةيتوانَي بَيـت ثَيداويســتية داراييـةكاني هــةرَيمي         

نَي ببَيتـة سةرضـاوةيكي سـةرةكي لـة     كوردستان ثَيي دابني بكرَيت  بةاَلم لة هةمان كاتدا سةملاندي كة دةتـوا 
دابينكردنــي مووضــةي فةرمانبــةراني هــةرَيمي كوردســتان كــة رةنطــة مةمــة هــةنطاوَيكي ســةرةتايي بــَي بــو   
نةهَيشتين كَيشـة داراييـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان لـة مايندةيـةكي زؤر نجيكـدا  مَيمـة لـة فراكسـيؤني زةرد           

ــة     ــام ل ــةفافيةتي ت ــةبووني ش ــةَل ه ــاوِراين لةط ــي     ه ــةني ماسايش ــة رةضــاوكردني الي ــةدا  ب ــَيكتةرة طرنط م س
نيشتيمانيي هةرَيمي كوردستان لةم بـواردا  مامـادةبووني مةجنومـةني بـااَلي نـةوت و غـاز لـة ثةرلـةمان بـؤ          
فاري سَييةم  بة مامادةبووني بةردةوامي مةنداماني مـةم مةجنومةنـة لـة ثةرلـةمان و مـاَلوطؤِركردني داتـا و       

يست لةسةر مةم سَيكتةرة ماماذةيةكي ديارة بؤ دروست كردني مةو متمانةيةي كـة زؤر دسـةي   ثَيجانيين ثَيو
هةَلطرتبوو لة بةيين حكومةت و ثةرلةمان و خةَلكي كوردستانةوة  بـةِرَيجان مَيمـة لـة فراكسـيؤني زةرد لـة      

ــو      ــؤ ضارةســةركردني كَيشــةكاني نَي ــةماني كوردســتان ثشــتيواني هــةر هــةوَلَيك دةكــةين ب ان هــةرَيمي ثةرل
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ــدا لـــة رَيطـــةي ديالؤطـــةوة بـــة مـــةرفَيك تـــةنازول نـــةكرَيت لـــة مافـــة      ــتان و حكومـــةتي فيدراَليـ كوردسـ
%(ي 17دةستوورةيةكاني هةرَيمي كوردستاندا بؤ وةرطرتين موستةحةداتي دارايي هةرَيمي كوردستان كة لة )

ةر هةرَيمي كوردستاندا سةثَيندراوة بودفةي عَيرادية  سةرةِراي مةو مابلودة مابووريةي كة لة بةغداوة لةس
كة بؤتة هؤي دروست بووني دةيرانَيكي مابووري و دارايي و ماسةوارةكاني بةدي دةكرَين  بةاَلم لة مةجنامي 
تَيطةيشتين كؤمـةاَلني خـةَلكي كوردسـتان لـةو سياسـةتةي كـة لـة بةغـداوة دذيـان مةجنامـداوة كـارتَيكردني            

ست نةكردووة  سةرةِراي مةم دةيرانة ثَيطةي هةرَيمي كوردستان هـةم لـة   طةورةي لةسةر مريادةي مةوان درو
رووي مؤراَل و هةم لة رووي زيادكردني بةرهمي نةوت لة طةشةداية و بةهَيجة  بة ثَيضةوانةوة كـة فَيطـةي   

رت (دا دـولَ 2015داخة مَيستا عَيراق رووبـة رووي دـةيرانَيكي مـابووري و دارايـي بؤتـةوة كـة رةنطـة لـة سـاَلي )         
( ثَيداويسـتييةكاني خـةَلكي عَيـراق و    2014ببَيتةوة  ضونكة بة ثَيي ثِرؤذة ياساي بودفةي عَيراق لة سـاَلي ) 

تَيضـووةكان زؤر زيـاترن لـةو داهاتـةي كـة عَيـراق ثـَيش بـيين بـؤ كـردووة كـة ثَيويسـتة عَيـراق رؤذانـة بـؤ                
( دؤالر هةناردةي 90ر( بةرميل بة نرخي )ثِركردنةوةي مةم تَيضووانة نجيكةي )سَي ملَيون و ضوارسةد هةزا

دةرةوة بكات  مةمة لة كاتَيكداية كة حكومةتي عَيرادي لة مَيستادا توانـاي زيـاتري نييـة لـة هـةناردةكردني      
( دؤالر لة رؤذَيكـدا  عَيـراق رؤذانـة بـة     80( دؤالر بؤ )78)دوو مليؤن و ضوارسةد هةزار( بةرميل بة نرخي )

ل نةوت عةفجي هةناردةكردني نةوتي هةية  مةمة دةبَيتة هـؤي كـةم كردنـةوةي    بِري )ية  مليؤن( بةرمي
%(ي كؤي ميجانيةي عَيرادي فطةلة لة تَيضووي لة ناكاوي شـةِري تـريؤر و لـة تَيضـووي لةشـكري  كـة       25لة )

مـة  دةبَيت حكومةتي ناوةندي بري لة ضارةسةرَيك بكاتةوة بؤ رزطاربووني عَيراق لةم دةيرانة  بـة ديـدي ميَ  
دةبَيت حكومةتي ناوةندي سةرداني هةرَيمي كوردستان بكات  سوود لة سياسةتي نةوتي هةرَيمي كوردستان 
و بةرهةمةكةي وةربطرَيت بؤ ثِركردنةوةي مـةو عـةفجةي كـة لـة هـةناردةكردني نـةوتي عَيرادـدا دروسـت         

كومةتي ناوةندي نةطةيشـتينة  بووة  مينجا بؤ مةم مةبةستة مَيمة ثَيشنيار دةكةين كة مةطةر هاتو لةطةَل ح
ــارة )        ــاي ذم ــةفَيكردني ياس ــة فَيب ــتطريي ل ــةوة ثش ــَي ثَيك ــةوة دةب ــةوتنَيك م ــيض رَيك ــاَلي )5ه (ي 2013(ي س

ثةرلــةماني كوردســتان بكــةين بــؤ وةرطــرتين موســتةحةداتي دارايــي هــةرَيي كــة بريتيــة لــة ســةربةخؤيي    
ثَيشــنيارانة دةخةينــة روو  يــة : ثَيشــنيار   مــابووري هــةرَيمي كوردســتان  مَيمــة لــة فراكســيؤني زةرد مــةم  

دةيكةين بة رَيكـةوتنَيكي سياسـي لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتاندا ميكانيجمَيـك دابِرَيـذين لةطـةَل حكومـةتي          
هةرَيي بؤ دروست بووني متمانةي زيـاتر و بـاوةِري لـة نَيـوان حكومـةت و ثةرلـةمان لـة سـَيكتةري نةوتـدا          

  دوو: داوا دةكةين ثِرؤذة ياسـاي كؤمثانيـاي )كيثكـؤ( و سـةندودي داهـاتي      دوور لة هةر موزادةيةكي سياسي
نةوت  ثِرؤذة ياساي فلـجي و الفلجيـةكان لـة كـاتَيكي نجيكـدا بطةنـة ثةرلـةمان  سـَي: ثَيداضـوونةوة بـة ثَيـي            
ميمكانيــات لةســةر نرخــي بــةنجين و كَيشــةي غــازي مــااَلن بكرَيــت كــة بةراســيت لــةم بارودؤخــةي مَيســتاي    

دستاندا دورساييةكي طةورةي دارايي لةسةر خةَلكي كوردستاندا دروست كردووة  ضوار: دادطايي كردن و كور
بة سجاطةياندني مةو هةموو كةسانةي كة دةستييان هةبووة لة بازرطاني كردن لةطةَل دةوَلةتي ميسالمي بة 

ســتان  ثَيــنج: خةماَلنــدني (ي هــةرَيمي كورد2006(ي ســاَلي )3نــاوي داعــش بــة ثَيــي ياســاي تــريؤري ذمــارة )
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( دؤالر بؤ هةر بةرميلَيك لةبةر دابةزيين نرخي 60( بؤ)50بودفةي هةرَيمي كوردستان بة نرخي لة نَيوان )
بةرميلي نةوت و زيادبووني تَيضـووي دةرهَينـان و دـازاجني كؤمثانياكـان  هـةروةها لـة كـاتي ماسـايي بـووني          

رة بؤ مةوةي ثارةي زيادةي فرؤشتين نةوت وةكو يةدة  نرخي فيهاني بةرميلي نةوت مةم نرخة موشةفي
بةكار بَيت  هةروةها داهاتي نةوت نةبَيت بة سةرضاوةيةكي سةرةكي ياخود تةنها سةرضاوة بؤ دابينكردنـي  
بودفة لة مايندةدا  شةش: ديـاركردني وادةيـة  بـؤ ضارةسـةركردني دـةيراني دارايـي بـة ثشـت بةسـنت بـة           

وردسـتان و داهـاتووي نـةوتي هـةرَيي و داهـاتي نـاوخؤ  لـة كؤتاييـدا يـة   دوو          بةرهةمي نةوتي هـةرَيمي ك 
طلةييي لة وةزيري دارايي هةية كة دةبَيت ثابةندي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان بَي  يةكةم: بـة  

يارم ( رؤذ كؤمـةَلَيك ثرسـ  42( ثـَيش ) 28/9/2014ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان لـة بـةرواري )    
ماراستةي وةزيري دارايي و مابووري كردووة كـة وةاَلمدانـةوةي مـةم ثرسـيارانة دةبنـة بةرضـاو روونييـةكي        

(  بـةاَلم بةداخـةوة كـة دةبوايـة لـة مـاوةي       2014باش بؤ ثةرلةمان لةسةر كؤي داهات و خةرفيةكاني سـاَلي ) 
ةست مَيمة كـة بةداخـةوة تـاوةكو مَيسـتا     ( رؤذ لةو كاتةي لة ثةرلةمان دةرضووة وةاَلمةكة بطةيشتبواية د15)

(ي بودفـةي  2015بةدةستمان نةطةيشتووة  دووةم: وةزارةتـي دارايـي كـةم تةرخـةم بـووة لـة دانـاني ثالنـي )        
(ي ثـةيِرةوي نـاوخؤي   79هةرَيمي كوردستان كـة هـيض موبـةِريِرَيك نييـة بـؤ دواخسـتين  بـة ثَيـي مـاددةي )         

ي تشـريين يةكـةمي مةمسـاَل مـةم ثِرؤذةيـة لـة ثةرلـةمان بوايــة         ثةرلـةماني كوردسـتان دةبوايـة لـة سـةرةتا     
 يانيش روونكردنةوةيةكي فةرمي هةبواية لةاليةن بةِرَيجيانةوة لةسةر مةم بابةتة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.عجت فةرموو.
 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 .مانبةِرَيج سةرؤكي ثةرلة
بـةِرَيجان مةنـداماني ثةرلــةمان  ثالنـي ماخــاوتين مـةمِرؤي دسـةكردن لةســةر مـةو بنمايــةبوو كـة بــةِرَيجتان        
ميشارةتتان ثَيدا  بؤية ثَيشنيار و ثرسيارةكان مةوةي كة ثةيوةستة بة اليةني دارايي بة مـن سـثَيردراوة لـة    

ةطـةَل ثرسـياري ثةرلـةمانتارة بـةِرَيجةكاني     فراكسيؤني سةوز  مةوةي خواست و ثرسيار و داواكاري خةَلكـة ل 
فراكسيؤن  بةشي مةوةي كة ثةيوةستة بة ثِرؤسةي نةوتةوة مةوة بؤ هاوِرَيي د.رَيـواز فَيـدَيَلي  لـة راسـتيدا     
بة ثَيي مةو شارةزايية كةمةي كة لة بـواري دارايـي هةمانـة حكومـةتي هـةرَيي دةتوانَيـت مانطانـة بـة بـِري          

بـة ضـةكي بـانكي مامةَلـة بكـات و بةشـَيك لـةم دةيرانـة ضارةسـةر بكـات  وةزارةتـي            )دووسةد مليؤن( دؤالر 
دارايي بةشَيكي كردووة  بةاَلم نودسـانة  لةبـةر يـة  سـةبةب  ضـةكي بـانكي دةدةن بـة بةَلَينـدةران لةسـةر          
  بنةماي مةوةي كة ثـارة هـةبوو بيانـدةنَي  هـةر مـةم ضـةكة حكومـةتي هـةرَيي خـؤي لَييـان وةرناطرَيتـةوة           

مةمِرؤ مةوة داواكاري بةَلَيندةران بوو لة كوردستان داوايان لَي دةكردين  يةعين بةم ماليةتة وة  مةوةي كة 
ميشارةمت ثَيدا  راستة بانكي ناوةندي سةنةداتي خةزَينة دةردةكات لة هةرَيمي كوردستان كاري ثَي ناكرَيـت   

َلَيندةر بة بـِري )دووسـةد( بـؤ )سـَي سـةد مليـؤن(       بةاَلم بانكةكاني حكومةتي هةرَيي كة ضةكيان داوة بة بة
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دؤالرة  مةمة ثةيوةستة بة هاوبةشـي لـة نَيـوان وةزارةتـي سـامانة سروشـتييةكان لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي           
ضــةكَيك وةزارةتــي دارايــي مةمــة ضــةكي حكومةتــة و بــانكي حكومةتــة دةيــدةي بــة بةَلَينــدةر  ثَيويســتة      

ش مةم ضةكة وةرطرَي لة فياتي ثارة  كةواتة بةَلَينـدةرَيك )ثـةجنا مليـؤن(    وةزارةتي سامانة سروشتييةكاني
دؤالري دةدةييَت ثِرؤذةي بؤ حكومةت كردووة بة ضة  بيدةرَي ثارةي مةدةرَي مةم ضـةكة  مـةم بةَلَينـدةرة    

بكـرَي  بـةم    با مايف هةبَي بضَي ضيمةنتؤي ثَي بكِرَي  نةوتي ثَي بكِرَي  سووتةمةني ثَي بكِرَي  بةنجيين ثـيَ 
مــاَلوطؤِرة دةتــوانني مانطانــة )دووســةد مليــؤن( دؤالر مامةَلــةي بازرطــاني لــة هــةرَيمي كوردســتاندا بكــةين و 
ثارةش بة كار نـةهَينني  عةمةليةتةكـة لَيـرة نةدسـة  مـةوة دةتـوانني مـن دةزامن لـة سـةرةتاي مةزمةكـةوة           

بةَلَيندةر بؤ ثِرؤذةي وةبةرهَينان  دةتواني ثارةي )دووسةد مليؤن( دؤالر بة نجيكةي مانطانة دانرا بدرَي بة 
ــي       كاشــيان نــةدةييَت بــة بــِري )دووســةد مليــؤن( دؤالر مابووريةكــةت ثــَيش خبــةي  كَيشــةي دــةيراني داراي
ضارةسةر بكةي  بؤية هيوادارم بة تةنسيق لةطـةَل وةزيـري دارايـي  لةطـةَل وةزيـري سـامانة سروشـتييةكان        

  مةم كارة لة هةموو دونيادا بةم فـؤرة دةكـرَي  لةبـةر مـةوة هيـوادارم مـةوة بـة        مةم ثِرؤسةية خبةنةوة كار
نةزةري ميرتيبار وةربطرن  مَيمة بتوانني بايي )دووسةد مليؤن( دؤالر مانطانة مامةَلـةي بازرطـاني بكـةين و    

ة راسـثاردةكان و  ثارةيان نةدةييَن مةوة بةشَيك لة مةزمةكةمان ضارةسةركرد  لة ماوةكاني ثَيشوودا يةكَيك ل
ثالنةكان مةوةي لة ثةرلةمان خوَيندمانةوة وة  راثؤرتَيك هَيجي ثَيشمةرطةي كوردستان  سـةرؤكي هـةرَيي   
دةست خؤشي لَي دةكةم بِريارَيكي ثةسةندكردووة كـة بِريـاري راسـثاردةي ثةرلـةمان بـوو مووضـةيان وةكـو        

ري دةوَي  دـةيراني داراييمـان هةيـة  بـةاَلم     مووضـةي هَيـجي نـاوخؤ لـَي بكرَيـت  راسـتة مةمـة ثارةيـةكي زؤ        
حةلةكةشيمان هةية هةوَلـدةدين لـة حةفتـةي داهـاتوودا ثـِرؤذة بِريارَيـك بدةينـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان           
ثَيشمةرطة بؤ مةم دؤناغةي مَيستا كةمرتين مووضة )حةوت سةد هةزار( ديناري بدةنَي  ديراسةمان كردووة 

مليـؤن( دؤالري دةوَي  ثارةيـةكي كةمـة لـة ضـاو مـةو خجمةتـة زؤرةي كـة         مانطي )شةش مليؤن( بؤ )حةوت 
ثَيشكةش بـة ثَيشـمةرطةي دةكـةين  هيـوادارين سـةرؤكي حكومـةت و مَيوانـة بـةِرَيجةكان مـةوة بـة نـةزةري            
ميرتيبار وةرطرن كة خجمةتَيكي زؤر بة ثَيشمةرطة دةكات بة ثارةيةكي كةم خجمةتَيكي زؤر تـا مـةو كاتـةي    

ني دارايي ضارةسةر دةبَي بؤ مةوةي مووضةي ثَيشمةرطة هاوتاي مووضةي هَيجةكـاني نـاوخؤ بَيـت     كة دةيرا
كةواتــة مةمـــة ثالنَيكــي خَيرايـــة خةرفيــةكي كـــةمي دةوَيـــت خجمــةتَيكي زؤر دةكـــات  لــة راســـتيدا لـــة      

شـمةرطة  راثؤرتةكةشدا ميشارةمتان ثَيـدا هيـوادارين حكومـةتي هـةرَيي بـة فـدي ذمـارة و ثلـة و ثؤسـيت ثيَ         
رَيكبخاتةوة بؤ مةوةي حكومةتي بةغدا مةو حيجةيةي بةدةستةوة نةمَينَيت بَلَي ذمـارةي ثَيشـمةرطة زؤرة    
بؤية مَيمة ثارة نادةين  فةخت لةوة دةكةمةوة وةزارةتـي دارايـي دـةرزي داوة بـة كؤمثانياكـان مَيسـتا كـاتي        

كبخـات كـة لةسـةريانة بـؤ مـةوةي وةكـو داهـات        مةوة هاتووة لَييان وةربطرَيتـةوة  كـة بـِري مـةو سـوودانة ريَ     
دةسيت بكةوَيت بؤ مةوةي بانكةكان بكةوَيتةوة كار مةوةي كة دراوة بة كؤمثانياكاني كةرتي تايبةت  خـةَلك  
زؤر ضاوةِرَيي مةوةية لة داهاتوويةكي نجيكدا لة راستيدا مَيمة ثِرؤذةيـة  ثَيشـكةش بـة ثةرلـةمان دةكـةين      

كومــةت مــةويش مةوةيــة كـة مــابووري كوردســتان دةبــَي ثَيشــينةكاني بطةِرَيتــةوة  هيـوادارين بــة هاوكــاري ح 
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شوَيين خؤي  دةبَي مووضة لةم دواكةوتنة كؤتايي ثَي بَيت  ثـالن هةيـة دةتـوانني فَيبـةفَيي بكـةين  بؤيـة       
ونيـادا  بةِرَيجان سةرؤكي حكومةت و فَيطري سةرؤكي حكومةت و وةزيرة بةِرَيجةكان لَيرةن  لة زؤر واَلتي د

(دا هيـوادارم وةزارةتـي دارايـي لـة     2015دةرز حكومةت نايدات  كؤمثانيا و بـانكي مـةهلي دةيـدات  لـة سـاَلي )     
بةرنامةي كاري خؤيدا دايبيَن  ضونكة بةِرَيجت شتَيك خةَلكت فَير كرد  شتَيك موفتةمةع لةسـةري راهـات    

سـة  بؤيـة فاميدةكـةي بـا حكومـةت بيـدا        شتَيك شةش سـاَل  حـةوت سـاَل بـةردةوام بـوو لـة ثـِر بيـرِبي دور        
دةرزةكان كةرتي تايبةت و بانكي مةهلي بيدات  زؤر كةم دةكةوَيت كول ةكةي  ثَيشينةكان دةكةونـةوة سـةر   
كاري خؤيان  لة زؤر شوَيين دونيادا بةم فؤرةية  هيـوادارم وةزارةتـي دارايـيش مـةوة بـة نـةزةري ميرتيبـار        

لة سول ة بكةنـةوة بـؤ بةَلَينـدةران  لةاليـة  بـري لـة مووضـةي ثَيشـمةرطة          وةربطرَيت  كةواتة لةالية  بري 
لةاليةكي تر بري لة مووضةي فةرمانبةران  مةمةي بؤ بةِرَيجتاني باس دةكةم هيض دورس نيية مةجنامـداني   

 بةاَلم ثَيويسيت بة هاوكاري ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمة  زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ س

 بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ فةودةت:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان  مامادةبوواني خؤشةويسـت  مةمـةي كـة مَيسـتا عـةرزي دةكـةين بـة نـاوي فراكسـيؤني يـةكطرتووي           
ة سياسـةتي نـةوت و   ميسالمي كوردستانةوة عةرزي دةكةين  بؤية لة دوتـوَيي ضـةند ثرسـيارَيكي تايبـةت بـ     

طازي هةرَيمي كوردستان و ضةند خاَلَيكي داراييشي تَيداية  يةكةم: سـةبارةت بـةوة دةسـت ثَيدةكـةم كـة لـة       
سةرةتاي كؤبوونةوةكةدا براي بـةِرَيجمان كـا  فـةرهاد سـةنطاوي دسـةيةكي كـرد بةرامبـةر بـة مؤثؤزسـيؤن          

كاتـة ثـةخش راسـتةوخؤبوو  مينجـا مةطـةر وايـة       ثَيشنيار دةكةم لـة ثرؤتؤكـؤل بسـِرَيتةوة  ضـونكة تـا مـةو       
ثَيويستة فراكسيؤني يةكَييت روونكردنةوةية  بدات لةسةر مةوة  ضونكة ميهانةبوو بة مؤثؤزسيؤني فاران  
لةبةر مةوة فَيي دبول كردن نيية لةاليةن مَيمةوة بةراسيت  دةبَي روونكردنةوةية  بدةن داوا دةكـةين بـؤ   

ةت بة راثؤرتي وةزارةتي سامانة سروشتييةكان كة لـةم دواييـةدا خرايـة روو مـةم     مةو دسةية  دووةم: سةبار
تَيبينيانة عةرز دةكةين  لة راثؤرتةكةدا هـاتووة كرؤكـي تَيبينيـةكان مةوةيـة كـة مـةردامي نـاو راثؤرتةكـة          

ردووة مينجا بؤية هيوادارم كة مةم ثرسيارانةي كة مةمِرؤ دةيكةين هةر وةكو ضؤن نوسخةمان ثَيشـكةش كـ  
بــة فــةنابي ســةرؤكي حكومــةت و فــةنابي فَيطــري ســةرؤكي حكومــةت و وةزيــري ســامانة سروشــتييةكان  
نوسخةي مةم ثرسيارانةي مَيمة لةبـةر دةسـيت فةنابتاندايـة  بؤيـة هيـوادارين كـة وةاَلمـان دةسـت بكـةوَي           

ــرة لــة هــؤَلي ثةرلةمانــدا وةاَلمــان دةســت بكــةوَي زؤر باشــرتة      ضــونكة تَيبينيــةكان مةطــةر مــومكني بــَي لَي
ثَيشـــرتيش باســـكراوة  بـــةاَلم هةنـــدَيكي تازةيـــة  مـــةو ذمارانـــةي لـــة دوايـــني راثـــؤرتي وةزارةتـــي ســـامانة 
سروشتييةكاندا هاتووة باس لةوة دةكات  بؤ منوونة دةَلَي رَيذةي رؤيشتين رؤذانة هَيَلي بؤِري نةوتي خـاوي  

( هـةزار بـةرميل   300رؤذانـةوة لـة مابـدا بـؤ نجيكـةي )      ( هـةزار بـةرميل نـةوتي   185كوردستان بؤ توركيا لة )
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%(ة 60نةوتي رؤذانة لة حةفتةي يةكةمي تشريين دووةمدا زيادي كردووة  مةم زيادبوونةش بة رَيـذةي لـة )  
( هـةزار  300( رَيـذةي هـةناردةي نـةوتي رؤذانـة )    2014(ي سـاَلي ) 8لة ضوار مانطي ثَيشوودا  واتـة لـة مـانطي )   

(ةوة نجيكةي 2014بة ثَيي هةمان راثؤرت كؤي هةناردةكراو بريتية لة كانوني دووةمي ) بةرميل نةوت بووة 
( مليؤن بةرميل نةوت لة هةرَيمي كوردستانةوة هةناردةكراوة  مةطةر بَيت و تةنها تا كؤتـايي تشـريين   34.5)

دووةمـةوة تـا    يةكةم هـةذمار بكـةين واز لـةو ضـةند رؤذةي مـانطي تشـريين دووةم بَيـنني  واتـة لـة كـانوني          
كؤتايي تشريين يةكةم بِري هةناردةكراو بةم شـَيوةيةي الي خـوارة بـووة  لـة كـانوني دووةمـةوة تـا كؤتـايي         

( هـةزار بـةرميل نـةوت رؤذانـة     185( رؤذ  بـة ثَيـي راثـؤرتي وةزارةت رؤذانـة )    212مانطي تةموز كة دةكاتـة ) 
ي هةناردةكراو بة حةوت مانط يةكسانة بـة بـِري   هةناردةكراوة  مةطةر هاوكَيشةكة بةكار بَينني كة كؤي بِر

هةناردةي رؤذانة زةربي كؤي رؤذانةي رؤذةكاني مةو ماوةية  لة مانطي ية  تاوةكو مانطي حـةوت يةكسـانة   
( بــةرميل نــةوت  39220000( رؤذي بكــةي دةكاتــة )212( هــةزار بــةرميل نــةوت لــة رؤذَيكـدا زةربــي ) 185بـة ) 

انة سروشتييةكان مةم رةدةمانةمان بـؤ راسـت بكاتـةوة  مةطـةر هةَلـةبني  لـة       هيوادارم فةنابي وةزيري سام
( رؤذ بـة ثَيـي راثـؤرتي وةزارةت     92سةرةتاي مانطي مابةوة تاوةكو كؤتـايي مـانطي تشـريين يةكـةم دةكاتـة )     

 ( هةزار بةرميل نةوت هـةناردةكراوة مةمـة بـة ثَيـي مـةردام و ذمـارةي راثـؤرتي وةزارةت  كـؤي        300رؤذانة )
( هـةزار  300بِري هةناردةكراو بـؤ سـَي مـانط يةكسـانة بـة بـِري هـةناردةكراو زةربـي كـؤي رؤذةكـان  واتـة )           

( بـةرميل نـةوت  كـؤي ثوختـةي هـةناردةكراو بـؤ       27600000( رؤذي بكةي دةكاتة )92بةرميل نةوت زةربي )
بةرميل نـةوت  بـة ثَيـي مـةو     ( 66820000( كة دةكاتة )27600000+  39220000( يةكسانة بة )2014( مانطي )10)

ــِري          ــةدا ب ــةو ماوةي ــة ل ــامانة سروشــتييةكان طواي ــي س ــةوةي وةزارةت ــاتووة م ــةدا ه ــة راثؤرتةك ــةي ل ذمارةي
( بةرميل نةوت هـةناردةكراوة  بـةاَلم لـة راسـتيدا مـةم ذمارةيـة بـة ثَيـي مـةو حيسـابةي كـة كـرا             34500000)

وةي كة مَيمة حيسامبان كردووة و لة نَيوان مةوةي كة كةمرتة وة  لةوةي كة دةرضوو  فةردةكة لة نَيوان مة
( بـةرميل نـةوت فـةردي    33320000(  )34500000( كـةم ) 66820000وةزارةت ميرالني كردووة لـة راثؤرتةكـةدا )  

هةية  مينجا بؤية داواي راست كردنةوة دةكةين  داواي روونكردنةوة دةكةين بؤ مةوةي بجانني راسـتييةكان  
ةم: بة ثَيي هةمان راثؤرت كؤي مةو ثارةي وةرطرياوة بريتية لة )دوو مليار و هةشت سةد و لة كوَيداية؟ دوو

حةفتا هةزار( دؤالر مةمة بـة رةمسـي مـيرالن كـراوة لـة راثؤرتةكـةي وةزارةتـدا  كـؤي بـةهاي مـةو نةوتـةي            
ار دؤالر بـة نةدـدي   ( مليـ 2.1( مليار دؤالرة كة لـةو بـِرة )  2.87هةناردةكراوة بة نةددي و بة شَيوةي عةيين )

( مليؤن دؤالر بة شَيوةيةكي عةيين وةرطرياوة لة بـِري مـاَلوطؤِري بةرهةمـةكان  مةمـة دةدـي      775وةرطرياوة  )
راثؤرتةكةي وةزارةتي سامانة سروشتييةكانة  طرنط مةوة نيية بة ض شَيوةية  وةرطرياوة  ثَيويستة بـجانني  

ا؟ بة ماناي مةوةي مةطةر كؤي داهاتي بةدةست هاتوو يةكسـان  كؤي مةو ثارةيةي كة وةرطرياوة  تةواوة يان ن
( 2.100.000000بَي بة داهاتي نةختينة زاميدةن داهاتي تر مـةوة كـؤي داهـاتي بةدةسـت هـاتوو يةكسـانة بـة )       

( دؤالر لةطـةَل مـةو رةدةمـةي كـة     5.000000( كـة لَيـرةدا )  2.875.000000( كـة يةكسـانة بـة )   775.000000كؤي )
( مليؤن دؤالر فةرق لة كوَييـة؟ سـَييةم:   5راثؤرتةكةدا ميرالني كردووة فياوازي هةية  كةوابَي ) وةزارةت لة
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يـةكَيكي تـر لـة هـةنطاوة كرداريـة ذمَيريارييـة سـةيرةكان كـة تَيبينيمـان كـردووة بةراسـيت مةوةيـة كـة لــة              
نـةوتي فرؤشـراو هـةمان    كاتَيكدا وةزيري سامانة سروشـتييةكان لـة راطةياندنةكانـةوة مـةوةي راطةيانـد كـة       

نرخي فيهاني هةية  بةاَلم كاتَيك كة حيسابي مةو بِرةي كة فرؤشراوة و دابةشي دةكةين بةسةر مةو بِرةي 
( دؤالر نرخـي بـةرميلَيك حيسـاب    100كة بةرهةمهَينراوة بؤمـان دةردةكـةوَيت كـة لـة بـِري مـةوةي كـة بـة )        

ــةَلكو )  ــت  ب ــة كاتَيــ  83كرابَي ــراوة مةم ــاب ك ــي ) ( دؤالر حيس ــة دابةش ــِري   34.500.000ك ك ــةر ب ــةي بةس ( دةك
هةناردةكراودا  ضةند ثرسيارَيك عـةرز دةكـةم سـةبارةت بـة سياسـةتي نـةوت و غـازي هـةرَيمي كوردسـتان           
هةوَلــدةدةم تــةواوكاري دســةي مــةو بةِرَيجانــة  لــة ثةرلــةمانتارةكان كــة دســةيان كــرد لــة فراكســيؤنة           

ةي نةكةمةوة  دووةم: بؤ فةخت كردنةوة لةوةي كـة مَيمـة ثشـتيواني    فياوازةكان  يةكةم: بؤ مةوةي دووبار
لة هةموو مةو داواكاريانةي كة لة فراكسيؤنةكاني تريش كرا  ضونكة بة رةواي دةزانني و هةمان بؤضـووني  
مَيمةشة  ثالن كاتَيك فياوازيةكي زؤري دةبَي لةطةَل واديردا ثَيويسيت بة تـةبريرة  ثَيويسـيت بـة تةفسـرية      

ةفسريي وةزيري سامانة سروشتييةكان ثَيمان دةَلَي شةِري )داعش( واي لَيكردين ثالمنان بـؤ وةبـةرهَيناني   ت
( 2014( هةزار بةرميلة فياوازبَي  مَيمة لـة مـانطي ضـواري سـاَلي )    300نةوت لةطةَل واديري حاَلدا كة مةمِرؤ )

(دا بة مَيمة طـوترا بـة فـةرمي كـة لـة      2014ي )(  لة مانطي ضوار2016ثالني وةزارةمتان وةرطرت تاوةكو ساَلي )
( هـةزار بــةرميل مينتــاج دةكـرَي  يــةعين مــةوة داتاكـة مــةوفودة و )كــا     402(  )2014مـانطي شةشــي ســاَلي ) 

علي(ش باسي كرد  دةتوانني بؤي بطةِرَيينةوة لـة مـانطي ضـواردا بـة مَيمـة دةطـوترَي كـة لـة مـانطي شةشـدا           
( هــةزار بــةرميل 300ج دةكــرَي  مَيســتا لــة مــانطي يــازدةداين دةطــوترَي ) ( هــةزار بــةرميل نــةوت مينتــا402)

بةرهةم دةهَينرَيت  باشـة  تةسـرىي فـةرميمان هةيـة لـة بـةِرَيج وةزيـري سـامانة سروشـتييةكان لـة كـاتي            
شةِري )داعش(دا دةَلَي بة هيض شَيوةية  بةرهـةمي نـةوتيمان تةمسـريي لـَي نـةكراوة بـة هـؤي مـةم شـةِري          

ة  تةسرىي فةرمي مةوها دةَلَي  مَيستاش موبةِريري فياوازيةكي زؤر لة نَيوان ثالنـي وةزارةت و  )داعش(ةو
لة نَيوان واديري حاَلدا هةية و ثَيويسيت بـة روونكردنـةوة هةيـة  دوو: سياسـةتي حكومـةتي هـةرَيي ضـيية        

ــةوةمان       ــة مـ ــةوة؟ مَيمـ ــةوتي غازيـ ــةي نـ ــة رووي مامةَلـ ــران لـ ــي مَيـ ــة واَلتـ ــةر بـ ــتووة و داواي بةرامبـ بيسـ
روونكردنـةوةي لةسـةر دةكــةين كـة مَيــران مـةرفي بــة )بـةِرَيج عــةبادي( داوة بـةوةي كــة مـةوةي هــةرَيمي        

( سـاَلة  مةطـةر لةطـةَل    50كوردستان كردوويةتي لةطـةَل توركيـا بـة راكَيشـاني بـؤٍري نـةوت بـة ثرؤتؤكـؤلي )        
مايـا مةمـة راسـتة؟ مايـا مَيـران فشـاري مـةوها        مَيراندا نـةكرَي )بـةِرَيج عـةبادي( تـؤش مووضـةيان مـةدةرَي        

ــؤ          ــان ضــيية ب ــةردةوامي توركيات ــةتي ب ــة زةمان ــا؟ وات ــؤ توركي ــةديلتان ضــيية ب ــَي: سياســةتي ب ــات؟ س دةك
( ساَليةكةي نَيوامنان؟ مايا توركيا مي تيمالَيـك نييـة لـة هـةر لةحجةيةكـدا      50فَيبةفَيكردني رَيكةوتننامة )
نَيوامنان كاتَيك مَيمةش لةطةَل بةغدادا مةوة حاَلمان بَيت؟ ضوار: سةبارةت بة ثاشطةزبَيتةوة لةو رَيكةتنةي 

شـةفافيةت  مايــا لـة بةرنامةتانــدا هةيـة ســةندودي نـةوت و غــازي هـةرَيي دامبــةزرَيت؟ مـةوة بامســان كــرد        
ــِرؤذة        ــة ضوارشــةممةدا ث ــاز و كؤمثانياكــان ل ثَيموايــة فةنابيشــتان باســتان كــرد كــة ســةندودي نــةوت و ط
ياساكانيان دةطاتة دةستمان مةوة شتَيكي باشة  ثَينج: سياسـةتي ثاراسـتين سـاماني خؤماَليتـان ضـؤنة؟ واتـة       
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ــة         ــة ك ــاداري مةوةي ــة وردي ماط ــَيي ب ــوامن بَل ــةورامي دةت ــيت ه ــةِرَيجان فــةنابي د.ماش ــة  (Drilling)ب و ل
مـةو مةنتيقةيـةي تَيدايـة     حةفرياتي نةوتدا بةرد كةشحم دةكـرَي  مـةو بـةردة كـؤدي مـةعادن و كانجاكـاني       

سيلرةي مةو بةردة شتَيكي زؤر طرانبةهاية  بة ثَيي مةو بةدواداضوونانةي كـة مَيمـة كردوومانـة لـة هـةموو      
واَلتَيكدا دةبَي مـةو بةردانـة لـة سـةندودَيكدا  لـة مةخجةنَيكـدا كـؤ بكرَيتـةوة  مايـا مـةو بةردانـةي لـة بـرية              

ون لةاليةن كؤمثانياكانةوة؟ مايا لة هةرَيمي كوردستاندا شوَينَيكيان نةوتةكاني هةرَيمي كوردستان دةرهَينرا
هةية؟ ضونكة مةوة كؤد و مةسراري مةعادن و كانجاكاني هةموو مةو ناوضانةي تَيداية  مَيمـة هـةواَلمان ثـَي    

ةمة تا ضةند طةيشتووة كة نَيردراوة بؤ مةوروثا  بؤ واَلتاني كةنداو  لة ناو هةرَيمي كوردستاندا نيية  مايا م
راستة؟ كَيشةي كؤمثانياي )دانا غاز( لة بةرذةوةندي مةوان لةاليةن مةحكةمـةي بةريتانييـةوة كؤتـايي ثـَي     
هات  مةحكةمةي بةريتاني بِرياريدا كة لة بةرذةوةندي مةوان دابَيت  حكومـةتي هـةرَيميش بـِري يةكـةمي     

دةبـَي بدرَيتـةوة بـة كؤمثانيـاي      ةعويجةي كة دةرةبووةكاني داوةتةوة لة كؤي زياتر تةدديري دةكرَي مةو ت
( مليؤن دؤالري تةدديركراوة  كـَي لَيـي بةرثرسـيارة؟ بـؤ مةمـة روويـدا؟ حكومـةت        300)دانا غاز( زياتر لة )

ثالني ضيية بؤ دانةوةي مةو بِرة زؤرةي دةرةبوو بؤ كؤمثانيـاي )دانـا غـاز(؟ لـة كاتَيكـدا لـة سـاييت فـةرمي         
( مليار دؤالر كؤمثانيـاي )دانـا غـاز( دـةرزارة  مـةي      4.8يةكان راتان طةياندووة كة )وةزارةتي سامانة سروشتي

بؤضي مَيستا رَيتان ثَيداون بةرهةم ب رؤشن؟ حةوت: سياسةتي ذينطة ثارَيجيتان ضيية بة تايبةت بةرامبةر 
ي بةَلَيندرا كـة  بة داخستين ثااَلوطة نا ياساييةكاني هةرَيمي كوردستان؟ هةروةها بة ضي طةيشت دواي مةوة

( داخبرَين؟ بؤ زانياري بةِرَيجتان دوَييَن ثااَلوطةيةكي نَيوان دووبج و دوشتةثة سووتاوة 2014تا كؤتايي ساَلي )
  مةمة ضةند فارَيك تةمكيدة لةسةر كراوةتةوة مَيمة مةو ثااَلوطة ناياسـاييانة  و سَي تانكةريشي سووتاندووة

ى باشـة بهَيَلدرَيتـةوة   مـةوةى كـة نـا باشـة البـربَى   مايـا مةسـريى مـةو           ميجراماتيان بةرامبةر بكـرَى   مـةوة  
ثااَلوطانة طةيشتووة بة ضى؟ بةرنامـةى دابينكردنـى خواسـتى نـاوخؤ لـة نـةوتى سـثى ضـؤنة؟ واتـة ثَيشـرت           

َيسـتا  (ى مـةم سـاَلدا بـؤ هاوواَلتيـان دابـني دةكـرَى   بـةاَلم تـا م        10بةَلَينمان ثَيدرا كة نةوتى سثى لة مـانطى ) 
 دابني نةكراوة   هؤكارةكةى ضيية؟ كةى دابني دةكرَى؟ 

سياسةتى بةرةنطاربوونةوةى دابةزينى نرخى نةوت ضيية؟ واتا مايا ضؤن حيسابتان بؤ دابـةزينى نرخـى    -9
(؟ واتـا تـا ضـةند    2015نةوتى فيهانى كردووة لة دابينكردنـى مووضـةى هـةرَيي؟ ثـَيش بينيتـان ضـيية بـؤ )       

( دؤالر دةكـرَى بـؤ بـةرميلَيك لـة بيدايـةتى      70َيـى مـةو دراسـاتانةى كـة هةيـة تـةوةدوعى )      دادةبةزَيت بـة ث 
 (دا .2015)
مايا سياسةتى دةرز كردن دةطرنة بةر؟ يان طرياوةتة بةر؟ وة مةرفةكانى دةرزدةرةكان ضني؟ ديارة مةو  -10

 ثِرؤذةياسايةش كة تةسليمى ثةرلةمان كراوة فَيى خؤيةتى لةو بوارةدا.
ــة         -11 ــةركوو  و ناوضـ ــة و كـ ــني زالـ ــةرى عـ ــةكانى دةوروبـ ــةوتى كَيَلطـ ــةناردةكردنى نـ ــةو هـ ــا بةرنامـ مايـ

دابِرَينراوةكانتان هةية؟ واتا مَيستا مَيمة مةو هةوااَلنةى ثَيمان دةطا دةَلَى مَيستا مةنَيردرَى   واتا مَيستا مةِروا 
   لَيى مةِروا   مايا مةوة بِريارى لةسةر دراوة؟
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هــةناردةكردنى طــازى سروشــتيتان هةيــة؟ ضــى بــؤ كــراوة ؟ مايــا بــؤِرى غــازى سروشــتى             سياســةتى -12
 دروستكراوة؟ تةواو بووة؟ طةيشتووة بة ضى؟ 

سياسةتى توانا سازى و طةشةثَيدان بةدةستى كارى خؤماَلى لة كؤمثانيـا نةوتييـةكان ضـيية؟ مـةوةى بـة       -13
زؤر زؤر طرنطـة سـكااَليةكى زؤرمـان ثَيـدةطا لةسـةر مـةوة         مَيمة طةيشتووة كة ِرَيطةوتنَيك   مةمة بـةِرَيجان  

مةَلَى طواية ِرَيكةوتنَيك لة نَيوان وةزارةتى سامانة سروشـتييةكان و ماسـايش و كؤمثانيـا نةوتييـةكان هةيـة      
كة هةر كةسَيك بة حةق بَيت يان بة ناحةق ماسايش تَيبينى لةسةر دابنَيت مـةوة نـة  هـةر وةرناطريَيـت       

ةردةكرَيت لةو كؤمثانياية طةرضى ضةندين ساَل وة  منوونـةترين كةسـى مـةو كؤمثانيايـةش كـارى      بةَلكو د
كردبَيــت مةمــةش ديســان طةِراينــةوة بــؤ ســجادانى سياســى   بــةِرَيجان شــاهيدمان هةيــة   بةَلطــةمان هةيــة     

هةية دةرمةكرَين لة هةركاتَيك ويستتان دةتوانني بةرةو ِرووى اليةنى ثةيوةنديدارى بكةينةوة   خةَلكانَيك 
كؤمثانيا نةوتييةكان   خةَلكانَيك هةية سجا مةدرَين كة بةدواى هؤكار مةطةِرَين عيلةتةكـةى مـةَلَى ميتي ـاق    

 كراوة ماسايش ثَيى وتووين كة دبوَل ناكرَى؟
رسـتانى  سياسةتى بةرةنطار بوونةوةتان بؤ طةندةَلى ضؤنة؟ واتا مةوانةى مامةَلةى بازرطانيان لةطةَل تريؤ -14

داعشدا كردووة ضيان لَيكرا؟ دواين دةرةجنامى لَيكؤَلينةوةكان طةيشت بةضى؟ مـن زؤر تةكيـد لةسـةر مـةوة     
ــةوةتا        ــةم مةوزوعــة مــةوزوعَيكى زؤر هةســتيارة   م ــةِرَيج فــةنابى ســةرؤكى حكومــةت م دةكةمــةوة كــة ب

كــرَى مــةم ناوانــةى كــة لــة     ِراطةيانــدن ناوةكانيشــى باَلوكردؤتــةوة   مَيمــة مةمةانــةوَى تــةحقيق لــةوة ب      
ِراطةياندنةكاندا باَلو كراوةتـةوة   بيجةبـت لـة سـايتى )ضـاوى طـةل( ناوةكـان باَلوكراوةتـةوة كـة مامةَلـةيان           

 لةطةَل داعش كردووة بة بازرطانى بة بِرى بة كةمييةتةكةوة مةطةر مةتانةوَى مةخيةينة خجمةتتان.
  دواى مـةوةى كـة دوومـانط لـةوةو ثـَيش بِريـاردرا لـة         سةبارةت بة سياسـةتى لَيثرسـينةوةو شـةفافيةت    -15

كؤبوونـةوةى هاوبةشـى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان و ســةرؤكايةتى حكومـةتى هةرَيمـدا كـة لةمـةو دوا ديــوانى         
ضاودَيرى دارايي وردبينى لة داهاتوو خةرفى سامانة سروشتييةكان بكات   بةِرَيجان مـةو فوهـدة زة ـةى    

اتاو ِرةدةمة طةورانةى كة مامادةكرا بوو بةِراستى من وةكـو خـؤم   وةكـو سـةرؤكى     كة مامادةكرا بوو   مةو د
ليذنة   وةكو ثةرلةمانتار من كاتَيك بِروام ثَي مةبَى كاتَيك ديوانى ضاودَيرى دارايي مةم هةريَِمى كوردستانة 

طةيشـتينة حـةلَيك   ثةسةندى بكات   من ناتوامن مةم هةموو وردةكاريية بضـي تـةدديق بكـةم   بؤيـة مَيسـتا      
لةطةَل بةِرَيجان كة لة هينةكة   هيوادارين مةو ماليةتـة بـؤ تةدوييـةى ديـوانى ضـاودَيرى دارايـي بَيتـة دى          
بــةرةو كؤتــايي مةضــي باســى كَيشــةى غــاز و بــةنجين كــرا دووبــارةى ناكةمــةوة   كــوالَيتى و فــؤرى بــةنجين  

دستان زؤر زؤر خراثة تاكـةى مةمـة بـةردةوام مـةبَيت؟     بةِرَيجان اليةزال لة زؤربةى شوَينةكانى هةرَيمى كور
ناهاوسةنطيية  هةية بةِرَيجان لة دابةشكردنى سووتةمةنيدا بؤ منوونة ثارَيجطـاى دهـؤ  تـا مـةم لةحجةيـة      
مةطةر تةوزيرات بة ثَيى ذمارةى دانيشتوان بَى ثارَيجطـاى دهـؤ  حيسـةى زؤر كـةمرتة لـةو ِرَيذةيـةى وةكـو        

ةيــة لــة هــةرَيمى كوردســتان   دةمَيكــة مــةو ثرســيارانةمان كــردووة وةاَلممــان دةســت   ذمــارةى دانيشــتوان ه
ــةثَيى         ــى دانيشــتوانةكةى   ب ــة ثَي ــر ب ــةكانى ت ــةموو ثارَيجطاي ــة ه ــاى دهــؤ  ل ــةوة   بؤضــى ثارَيجط ناكةوَيت
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مةعايرةكان كـةمرتى بةردةكـةوَى؟ مـاخر شـتي ثرسـيارَيكة كـة بـة نووسـراوى ِرةمسـى بـة ميمـجاى وةزيـرى             
 مانة سروشتييةكان لةبةر دةستداية كة بة بِرى سةد مليَؤن ليرت نةوت كِراوة لة كؤمثانياييسا

(Iraq oil) ( دينار كِراوة   مةمة لة كاتَيكدا لة بازاِرةكاندا هةر لة دهؤ  بة 1200مةم سةد مليؤن ليرتة بة )
نار لة كاتَيكدا لـة بـازاِردا لـة هـةمان     ( دي1200بكِرين بة ) (Iraq oil) (و شتَيكة؟ مَيمة بؤ لة كؤمثانيا 800)

( دينارة ؟ بؤ غازيش بـة هـةمان شـَيوةية   مـاخر ثرسـيارم كـة عـةرزى        800بازاِرى هةرَيمى كوردستاندا بة )
فــةنابتان مةكــةم ســةبارةت بــة هــى بةَلَيندةرانــة   مــةو بةَلَيندةرانــة بةِراســتى داواى مــةوة دةكــةن كــة مــةو 

ــةلب   ــؤ حـ ــةكةيان بـ ــةو ضـ ــكيلةى مـ ــة     موشـ ــة ضـ ــة بـ ــة كردنـ ــةو مامةَلـ ــة مـ ــةن كـ ــةوة دةكـ كرَى   داواى مـ
ضارةســةركردنَيكى مــةعقولبَى لــة نَيوانيانــدا ضارةســةرى مــةوة بكــرَى   مينجــا مــةو ثرســيارةى كــة بؤضــى    
مومجة  داهاتى باسكراو لة بانقَيكى حكومى دانانرَيت؟ بؤضى لة بانقى مـةهلى دامـةنرَيت؟ مـاخري ثرسـيار     

وركيـا ضـةند سـوودمةند دةبـَى لـةو مةوزوعـة؟ لـةم مامةَلـةى بـةينى مَيمـةو توركيـا              باس لةوة نـةكراوة ت 
 توركيا ضةند سوودمةند دةبَي؟ زؤر سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
زؤر ســوثاس   بــةِرَيجان مَيســتا تةدريبــةن ضــوار فِراكســيؤنى ثةرلــةمان ِراى فِراكســيؤنةكانيان باســكرد           

مانى ليذنةكان لةم ضوار فِراكسيؤنة ِراى فراكسيؤنةكانيان باسكرد   بةَلَى مةزامن مةنـدامانى ليذنـةكان   مةندا
مــاون   بــةاَلم تكايــة مــيرت بــة كــورتى مــةو بةِرَيجانــةى تــر كــة دســة مةكــةن دســةكانتان كــورت بكةنــةوة كــة  

 عبدهلل حافى دمود فةرموو. بةرنامةى كار ماومانة   كاتيشمان زؤر كةم بةدةستةوةماوة   بةِرَيج كا 
 
 
 

 :بةِرَيج عبدهلل دمود دمد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هاتنى سةرؤكايةتى وةفدى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة بؤضوونى من لةم كاتةدا لة فَيطاى خؤيدا بـوو  
مــةمِرؤى   دةستخؤشــى لــة ِراثــؤرتى ليذنــةى دارايــي مةكــةين كــة زؤر بــة وردى باســى لــة طريوطرفتــةكانى    

كوردستان كردووة   ِروونكردنـةوةو سـةرجنى بـاش درا هـةم لـة اليـةن وةفـدى حكومـةتى كوردسـتان   هـةم           
لةاليــةن ثةرلــةمانتاران   ديــارة ِرةوشــى سياســى كوردســتان و هــةناردةكردنى نــةوت و ثشــتيوانى سياســى و  

ــة هــةنا      ــار ل ــة هــةل و مــةرفَيكى ثَيشــووترا بِري ــة كــاتَيكى   ل ردةكردنى نــةوت درا لةطــةَل  دــانونى مَيمــة ل
فشارةكانى حكومةتى عَيراق هةم لةسةرةتا و هةم لة مَيستادا   هاتنى داعش و فوواَلندنى هَيجى ثَيشمةرطة 
مةمانــةش بؤخؤيــان بــة شــَيوازَيك لــة شــَيوازةكان كاريطــةريان لةســةر مــابوورى هــةرَيمى كوردســتان هةيــة    

كوردسـتان   بةشـى زؤرى هةوَلـةكان بـؤ ِراطرتنـى ثِرؤســةى       بةتايبـةتى هـاتنى ماوارةيـةكى زؤر بـؤ هـةرَيمى     
ــة هــةرَيمى كوردســتان مةمانــة      سياســى و دميوكراســى بــؤ لةمثــةر دانــان لةبــةردةم ثِرؤســةى دميوكراســى ل
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هةموويان لةطةَل زؤرَيـك لـة ِراو سـةرجنى تـرى بـرادةران كـة بـووة مايـةى طريوطرفتـى دارايـي لـة هـةرَيمى             
سةرنج و ثَيشنيارَيكي هةية   بوار نـةدان بـةناوى مةجنومـةنى وةزيـران لـةكات و       كوردستان   من ضةند ِراو

ساتَيكى طوجناوة نةبَيت كة باس لةبوارى دارايي هةرَيمى كوردستان بكرَيت كة سةرةجنام لة وتةكانى بـةِرَيج  
كة لة كاتَيكى  سةرؤكى مةجنومةنى وةزيران باسى لَيوة كرد ببَيتة مايةى طريوطرفت لة هةرَيمى كوردستان  

وادا دســة بكرَيــت كــة طريوطرفــت و ثَيشــهاتى مــابوورى نةيةتــة ثــَيش بــؤ هــةرَيمى كوردســتان   مايــا دادطــاى  
فيدِراَلى عَيراق ض ِرؤَلَيكى هةية لة يةكاليى كردنةوةى طرفتةكان؟ تا مَيستا كاريطـةرى هـةبووة لةسـةر مـةو     

هــةرَيمى كوردســتان كــراوة؟ هيوايــة  مــاوة وةكــو    ثَيشــلكاريية دةســتووريانةى كــة لــة عَيرادــدا بةرامبــةر  
ثرسيارَيك بؤ سةرؤكى مةجنومةنى وةزيران نة ثضِراندنى ثةيوةندى مَيمة لةطـةَل حكومـةتى عَيرادـى؟ مـةو     
هةوَلــة دبلؤماســييانة باســكرا بةِرَيجيشــيان باســيان كردهــةم مــةوروثا   هــةم مــةمريكا مــن ثَيشــنيار دةكــةم    

ــى    ــالمى مَيرانيش ــورى ميس ــةر        مجه ــةريان لةس ــَيوازةكان كاريط ــة ش ــَيوازَيك ل ــة ش ــونكة ب ــةر   ض ــة س خبرَيت
حكومةتةكةى مَيستاى عةبادى هةية   مايا ديراسة كراوة بة وردى وةكو برادةران باسيان كـرد؟ مانـةوةو نـة    
ثضِراندنى لةطةَل حكومةتى عَيرادى لة داهاتوودا كة طرفتى دارايي نةيةتـة ثـَيش بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان        
ضونكة وةكو دةبينني هاوواَلتيـانى كوردسـتان مَيسـتا كاريطـةرى زؤرى دةروونيـان لـة ِرووى مابوورييـةوة لـة         
ســةرة تةمــةنا مةكــةين دراســة كرابــَى بــؤ مــةوةى لــة ماينــدةدا بــة بِريــاردان لــة مانــةوةو ثضــِراندنى لةطــةَل  

امانة سروشــتييةكان ثَيشــرت حكومــةتى عَيرادــى لةبــةر ذةوةنــدى طــة  كوردســتان بــَى   بــةِرَيج وةزيــرى ســ  
كَيشةى دارايي هةرَيمى كوردستان ضارةسةر دةبَيت تةمةنا مةكةين بـة لةبـةر    6/2014ِرايطةياند كةلة مانطى 

ضاوطرتنى ثِرؤسةى سياسى و دميوكراسى لة عَيراق   هةرَيمى كوردستان   هاتنى داعش مةوانة لةبـةر ضـاو   
بةدواوة بةو داتايةى بـةِرَيجيان باسـيان كـرد لـة ماينـدةدا بتـوانني       مةطريَيت   بةس تةمةنا مةكةين لة مَيستا 

لةو كات و زةمةنةدا طرفتةكان ضارةسةر بكرَى   ثرسيارَيكى تريش بؤ بةِرَيج وةزيرى سامانة سروشتييةكان 
وةكو باسكرا من تةكيدى لَي مةكةمةوة طرفتى دابةزينى نرخى نةوت لة مايندةدا كاريطةرى لةسةر مابوورى 

 رَيمى كوردستان دةبَيت؟ زؤر سوثاس.هة
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس   خاتوو هيظا حافى لَيرة نيية   خاتوو ِرؤزا دمود فةرموو.
 :عثمانبةِرَيج ِرؤزا دمود 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تان يةكَيكـة لـة بـوارة طرنطـةكانى كـارى      من لةسةر باسى يةكةم باس لة دانوستانا   لةبةر مـةوةى كـة دانوسـ   

سياسى مةوة وةكو فةنابى سةرؤكى حكومةت باسى كرد كة بة سةعاتَيك و دوو سةعات نابَى مةوة ضةندين 
دانيشتنى مةوَى   بةراورد بـةو دوربـانى و بـةو شؤِرشـةى كـراوة لةثَيشـوو يـةعنى مـةتوامن بَلـَيي  ةلـةو لـة            

ة دانوســتانةكاندا   بؤيــة ثالنــى تؤكمــة تــر   بةرنامــةى ضــِر و ثِرتــر  مــاوةى ِرابــردووا شكســتمان هَينــاوة لــ 
ثَيويستة بضن بؤ دانوستان   سةبارةت بةوةى كة وةزيرى سامانة سروشتييةكان كة باسكرا داهاتى نةوت كة 
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مةفرؤشرَى ديسان مةضـَيتةوة وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان   بؤضـى ناضـَيتةوة سـةر وةزارةتـى دارايـي؟          
ــةوةى      ضــونكة كــ  ــةر م ــا مةوةيــة كــة ب رؤشــَى دوايــي نةوتةكــة لةب ــى ســامانة سروشــتييةكان ت ارى وةزارةت

داهاتةكةى مةبَى بضَيتةوة وةزارةتى دارايي دواتر كول ةى مـةو وةزارةتـة   مينجـا مـةو تَيضـووانةى تـرى  بـؤ        
ران لـة اليـةن   فيا بكرَيتةوة   سةبارةت بة سياسةتى  نةوت كة وةكو باسكرا من دسـةكانى تـرم هـةمووى كـ    

بةِرَيجانــةوة   تــةنها مةوةنــدة مــةَلَيي كــة بةطشــتى لةســةر مــةوة داهــاتى نــةوت و مــةو داهاتــةى كــة هــةبووة  
بةشَيكى زؤر زؤرى كة وازحة و ديارة هةم خةَلكيشـى لـَي ماطـادار نـةبووة   بةشـَيكى زؤرى بةهـةدةر ضـوو          

 رَيت   سوثاس.نةتوانراوة ذَيرخانى مابوورى كوردستانى ثَى دةوَلةمةندبك
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس   خاتوو هيظا حافى فةرموو.
 بةِرَيج هيظا حافى مريخان:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

بةخَيرهاتنةكى طةرمى مةجنومةنى نةوت و غاز مةكةين   بةتايبةتى بةِرَيج سةرؤكى حكومةتى هـةرَيي كـة   
ا لةسـةر بابـةتَيكى زؤر طـرنط لةثةرلـةمانى كوردسـتان مامـادةيي هةيـة   بـة ثَيويسـتى          لةم كاتة هةستيارةد

مةزانني مةم ضةند خاَلةى خوارةوة بيخةينة بةردةستى بةِرَيجتان: يةكةم و بة نةفةداتى سيادي و حاكيمـة  
م مـةوةى كـة   % كؤى بودفـةى طشـتى عَيـراق   بـةالَ    27كة ساَل بة ساَل لة زيادبوونداية كة مَيستا طةيشتووتة 

فَيطاى سةرجنة مةوةية كة بودفةى سيادى بـة هـيض شـَيوةية  بةشـى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان لَيـى         
نادرَيت   بؤية ثَيمان باشة كةوةفدى دانوستانكارى هةرَيمى كوردستان كة دةضـَيتة بةغـدا بـؤ ط توطـؤكردن     

ادى ثَيناسة بكةن بؤ منوونة كـة دةَلَيـى   لةسةر بودفةى يةكة بة يةكةى خاَل و بةندةكانى ناو نةفةداتى سي
نةفـةداتى دةســتةى مـافى مــرؤظ بةشـَيوةيةكى ِراســتةوخؤى دةسـتةى مــافى مرؤظـى هــةرَيمى كوردســتانيش      
دةطرَيتةوة   يان كة دةَلَين نةفةداتى مةجنومةنى نوَينةران لةهةمان كاتـدا ثشـكى ثةرلـةمانى كوردسـتانيش     

ؤ مةجنومــةنى نوَينــةران دةنَيــردرَينت   بــةم شــَيوةية بــؤ هــةموو   دةطرَيتــةوة   لــة نةفــةداتى ســيادى كــة بــ 
بةندةكانى ديكةش كة نةفةداتى سـياديان بـؤ تـةرخان دةكـرَينت لـة ثـَيش هـةموويان نةفـةداتى سـيادى بـؤ           

 هَيجى ثَيشمةرطةى كوردستان.
َيمى كوردسـتان  دووةم: مةطةر نةتوانرا ثشكى هةرَيي لة نةفةداتى سيادى ديـارى بكـةين مـةوا وا باشـة هـةر      

ــرَينت كــة ثشــكى هــةرَيمى كوردشــتان        ــةوة بك ــةر  ا : فــةخت لةســةر م ــة ب ــةكؤى 17دوو هــةنطاو بطرَيت % ل
بوودفةى طشتى عرياق دابَيت   ثَيش فياكردنةوةى نةفةداتى سيادى حاكيمة هـةروة  لـة ِراثؤرتةكـةيان    

ــَيوةيةكى بة     ــة ش ــيادى ب ــةداتى س ــدات نةف ــوو   ب : هةوَلب ــاذة ثَيكراب ــتا   مام ــة مَيس ــةوة   ك رضــاو كةمبكرَيت
% زياتر نـةبَيت كـة مةمـةش بارطرانييـةكى مَيجطـار زؤرة لةسـةر طـة         15% واتة لة ِرَيذةى 27ماماذةمان ثَيدا 

عرياق بةتايبةتى هةرَيمى كوردستان   سَييةم: فةخت لةسةر مةوة بكةين كاتَيك كة نةفةداتى حاكيمة بـِرة  
خان دةكا لة بةندَيكى دياريكراويـدا بـؤ منوونـة لـة بـوارى كارةبـا نابَيـت        ثارةية  بؤ هةرَيمى كوردستان تةر
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حكومــةتى عــرياق مــافى مونادةلــةى مــةو ثارةيــة بــؤ ســَيكتةرَيكى ديكــةى هــةبَيت   دةبَيــت مــةم ثارةيــة بــؤ 
 هةرَيمى كوردستان بطةرَيتةوة. 

سـةرةكييةكانى بـرييت بـَى لـة      ضوارةم: ثَيمان باشة وةفدى دانوستانكارى كوردستان يـةكَيك لـة خاَلـة هـةرة    
دةرةبووكردنى طة  كوردستان لة مةجنامى مةو تاوانانةى كة ِرذَيمى ثَيشوو دةرهةدى كردووين لة مةن ال و 
كيمياباران و خاثوور كردنى طوندةكان و ِراطواستنى بةزؤر   هةر وة  ضؤن عرياق دةرةبووى كوَيـت دةكـات   

ثِرةنسيثةكانى ياساي نَيودةوَلةتى دةسةاَلتى مَيسـتاى عـرياق ثابةنـد     % بةهةمان شَيوةش بة ثَيى5بة ِرَيذةي 
 بَيت بة دةرزى طة  كوردستان.

ثَينجةم: خاَلَيكى ديكة كة بة طرنطى دةزانني لَيرة باسي بكةن هاتنى مـةو ِرَيـذة زؤرة ماوارةيـة بـؤ هـةرَيمى      
كى زؤريــان لــة شــارةكانى عــرياق كوردســتان كــة نجيكــةى دوو مليــؤن كــةس دةبــَينت   لــةم ِرَيذةيــةش بةشــيَ  

هاتوونةتــة نــاو هــةرَيمى كوردســتان   بؤيــة بــة ثَيويســتى دةزانــني حكومــةتى عَيــراق بةشــى ســةدان هــةزار 
هاوواَلتى عريادى بنَيرَيتة هةرَيمى كوردستان   بةِراستى بؤ مَيمة فَيطاى ثرسـيار و سـةرنج و سةرسـوِرمانة    

  بـةاَلم  وسَل كة لة ذَيـر دةسـتى داعـش دانـة    انبةران بنَيرَيتة مكة حكومةتى عرياق مامادةية مووضةى فةرم
   زؤر سوثاس.هةرَيمى كوردستان ِرةوانة بكرَيتمامادة نيية ية  دينار بؤ 

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
   دكتؤرة ِرَيواز فةرموو.سوثاسزؤر 

 بةِرَيج د. ِرَيواز فامق حسني
 ان:بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم

كان   شـاندةكةى    فـَيطريى سـةرؤكى حكومـةت   وةزيـرة بـةِرَيجة     رهاتنى بـةِرَيجان سـةرؤكى حكومـةت   بةخَي
  دوو سـةرنج بَلـَيي كـة ِرةنطـة     دسةى تةخةسوسى بكةم مةمةوَى يـة     سةرةتا ثَيش مةوةىهاوِرَييان دةكةم

  ان بـة شـةريكَيكى سـرتاتيذى   ةوز خؤمـ هةردووكيان سةرجنى سياسى بن   يةكةميان مَيمة لة فِراكسـيؤنى سـ  
حجبةكةمان بة شةريكَيكى سرتاتيذى سياسةتى نةوتى هةرَيمى كوردستان دةزانني   بةرثرسني لة شكسـت و  

   خاوةن سـةروةرييةكانى ثِرؤسـةى نـةو   كةم و كورتييةكانى   خؤيان بة خاوةن بةختةوةرى مـةزانني   بـة  
ستا بؤية مـةو دسـةية دةكـةم مَيمـة مَيسـتا لـة دؤنـاغَيكى        سياسةتى نةوت لة هةرَيمى كوردستان مةزانني   مَي

ــَيتة دةرةوة       ــياريةتيةكانى بض ــةر ثرس ــةس لةب ــابَى ك ــن   ن ــةرةوة داي ــرنط و يةكالك زؤر موفســةَلى و زؤر ط
ــة         ــان لـ ــةموو هاوِرَييامنـ ــان   هـ ــتةكانى ترمـ ــان   دؤسـ ــانى ترمـ ــريش   هاوِرَيكـ ــةريكةكانى تـ ــوادارم شـ هيـ

مــة ســةركةوتوو نــةبووين بــة ثَيشــنياريةكانيان وابكــةن سياســةتى حكومــةتى فِراكسـيؤنةكانى تــر مةطــةر ميَ 
هةرَيمى كوردستان لة كـةرتى نةوتـدا سـةركةوتوو بـَى   كـةم و كورتييـةكانى ثِربكرَيتـةوة   دووو مةمـةوَى         
سةرجنى بةِرَيجتان بؤ خاَلَيكى تر ِرابكَيشي مةويش مةوةية دةست ثَيشـخةرى هـةردوو ليذنـةى ثيشةسـازى و     

زة و سةرضاوة سروشتييةكان لةطةَل دارايي و مابوورى و وةبةرهَينان بؤ مامادةكردنى يان بـة مامـادةبوونى   و
بةِرَيجان لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان   لة مةجنومةنى هةرَيمى بـؤ مامـادةكردنى وةرةدةيـةكى هاوبـةش     
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ةفدةكـةى هـةرَيمى كوردسـتان كـة     بووة بؤ دانوستان   ماماجنى سةرةكيمان بووة لـة فِراكسـيؤنى سـةوز كـة و    
مةضَيتة دانوستان وةفدَيك بَى كة ثشت مةستووربَى لة ِرووى سياسييةوة بة ِرةمي و بؤضـوونة فياوازةكـانى   
ناو ثةرلةمانى كوردستان   بةِرَيجان مَيمة هةميشة تةمكيد لةسةر مةوة دةكةينةوة كـة دةمانـةوَى سياسـةتى    

كى سةركةوت و بَى   كـةم و كـوِرى و كـةم و كورتييـةكانى ضارةسـةر      نةوت لة هةرَيمى كوردستاندا سياسةتَي
بكرَى   بؤ مةو مةبةستة   بؤ مةوةى مَيمة ثشتيوانى ِراستةدينةى سياسةتى نةوتى هةرَيمى كوردسـتان بـني   

 ضةند سةرجنَيكمان هةية هةندَيكيان لة شَيوةى ثرسيارة   هةندَيكيشيان ِرةنطة لة شَيوةى تةعقيبابَى:
: بةدامةزراوةكردنى كةرتى نةوت لة هةرَيمى كوردسـتان بـؤ مَيمـة لـة فِراكسـيؤنى سـةوز لةهـةرة لـة         يةكةم

ــة كــ   ــة ل ــابوورى هــةرَيمى كوردســتاندا ثَيشــينةترين ماماجنةكامنان ــةو   ةرتى م ــة خؤشــبةختييةوة م ــة ب   بؤي
  ى داهاتـةكانى نـةوت  ذة ياسـاي سـندود  شةِرةفةمان ثَي بِرا كة كـةمَيك ثَيشـرت لـة هاوِرَيكامنـان هـةردوو ثـِرؤ      
  لـة خـو  ثَيشـووش ثَيشـكةش كـرا بـوو      كؤمثانياي )كؤث كؤث( ثَيشكةشى ثةرلةمانى كوردستان بكـةين كـة   

رَيمى بــةاَلم مَيمــة لــة خــو  ضــوار مــةو دةستثَيشــخةرييةمان كــرد   بةخؤشــ اَلييةوة مَيســتا حكومــةتى هــة  
مةوةية كـة ِرؤذى ضوارشـةمة مةطـةر ثِرؤذةكـان       زانياريي هةبَى و داواكاريشي كوردستان مةوةنةى من بجامن

مامادةن خبرَينة دةنطدان   بنَيردرَين بؤ ثةرلةمانى كوردستان بـؤ مـةوةى مَيمـة دةسـةاَلتةكانى كـاركردن لـة       
  ضـيرت كؤمثانيايـة    ةى كة لةناو ياساي نةوتدا هـاتوون كةرتى نةوتدا دابةش بكةين بةسةر مةو دامةزراوان

  مـةوةى كـة لـة بـِرى بـاج وةريـدةطرين      % وةربطـرَى  20ثانياية  هةبَى بؤ مةوةى لـة  هةبَى بؤ فرؤشنت   كؤم
كؤمثانياية  هةبَى بؤ دؤزينةوةو بةدوا طةِران بؤ مةوةى شةراكةت بكاو مونافةسة بكا   سندودَيكيش هةبَى 

ةرلـةمانتارانيش  بؤ مةوةى ميرت بة شةفافانة داهاتةكانى تيادا كؤبكرَيتةوة   ميرت مةركى مَيمـةى ضـاودَيرى ث  
كةمَيك سووكرت بكـا   مـةم كةرتـة ِرَيـِرةوى خـؤى بطـرَى لـة ِرووى دامةزراوةييـةوة   خـاَلَيكى تـر بـؤ مـةوةى             
خواسـتى ثةرلـةمانتاران   ثةرلــةمان بَيتـة دى لـة ثشــتطريى كردنـى تـةواوةتى ثِرؤســةى نـةوت لـة هــةرَيمى         

بة وردترين زانيارى كـة ثةيوةنـدى بـةم كةرتـةوة      كوردستان   مَيمة ثَيويستيمان بةوةية دةوَلةمةندبكرَيني
هةبَى   دةبَى بجانني لة هةموو كةناَلةكانى مةم كةرتةدا ضى مةطوزةرَى   بـة منوونـة مَيمـة حـةدى مـةوةمان      

( سـاَلةيى كـة كـراوة لةطـةَل توركيـا ضـيية؟       50هةية بجانني نـاوةِرؤكى مـةو طرَيبةسـتة   مـةو ثِرؤتؤكؤلـةى )     
طــؤِرانى هاوكَيشــة سياســييةكان و نةخشــةى ناوضــةكة ض كاريطةريــةكى لةســةر مــةو     طرَينتييــةكانى ضــني؟

ِرَيكةوتنة مةبَى   مايا ناكرَى كؤثييةكى مةو طرَيبةسـتة الى ثةرلـةمانتاران بـَى؟ ثَيـداطريى مَيمـة مةوةيـة لـة        
وردسـتان مـافى   فِراكسيؤنى سةوز كة ميرت هةرضى ِرَيكةوتنَيكة ضارةنووسازى لةم شَيوةية كـرا ثةرلـةمانى ك  

  بـةِرَيجان مَيمـة لـة ليذنـةى ثيشةسـازى و      نةى ثَيبدرَى نة  تةنها ماطـادارى ميقرار ثَيكردنى مةو ِرَيكةوتناما
وزة و ســامانة سروشــتييةكان بــةختى مــةوةمان هــةبوو كــة ِرةنطــة فيــا لــة هاوِرَيكامنــان هةنــدَى زانيارميــان 

بـة ثـالن و ثَيشـبينيةكانى بـةِرَيجان لـة وةزارةتـى سـامانة        دةستكةوتبَى   لةناويان مةم ِراثؤرتة كـة تايبةتـة   
باَلوكراوةتةوة فَيى داخة بةرهةمى وادرى  7/11سروشتييةكان بؤ بةرهةم و بؤ داهات   راطةيندراوَيكيش لة 

( ماسـتى شكسـتةكةى يـان بـا     11لةطةَل مةو ثالنةى كة ثَيشرت دانراوة لة هةندَى شوَيندا بؤ منوونة لـةمانطى ) 
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%   بؤ منوونة لة ثالنةكةدا هاتووة لة تشرينى دووةمدا بةرهةمى 63 وَيكنةهَينانةوةكةى طةيشتؤتة لة بَلَيني
  بــةاَلم لــةِرووى واديرييــةوة مَيمــة مَيســتا وةكــو لــة   (هــةزار بــةرميل نــةوت ِرؤذانــة 790000نــةوت مةبَيتــة )

ذةى كورتهَينانى ثالنةكة بـة نيسـبةى   ( هةزار بةرميلمان هةية   كةواتة ِرَي300000ِراطةيةنراوةكةدا هاتووة )
%ية كة مةمة لة ِراستيدا فَيطاى نيطةرانيية هةرضـةندة مةمـة بؤخـؤى ثالنـة   مـةوةى لةبـةر دةسـتى        63لة 

( دؤالر خةملَينراوة   مـن مـةو ثرسـيارة مةكـةم مـاخؤ بؤضـى       100نرخى نةوت بة ) 2016مَيمةية تاكو كؤتايي 
ينى و يـان تةسـةوراتى مـةوى نـةكردووة كـة تَيكِراييـة  دابنـَى لـةوة         وةزارةتى سامانة سروشتييةكان ثَيشـب 

كةمرت سةبةبةكةى ضيية؟ يان مةو ِرووداوانةى كة ِروويانداوة موتةدةوع نةبوون؟ يـان لـةناو ثَيشـبينيةكان    
نةبوون؟ لة ِراثؤرتى ثَيشبينى كردنى بةرهةما دوورو درَيذ باس لة بةرهةمى كَيَلطةكانى كةركوو  نةكراوة 
  بةاَلم مَيستا بةبةرهةمى مةو كَيَلطانةشةوة مَيمة بِرى بةرهةمةكةمان مةو بِرةية كـة مـةمن باسـي كـرد كـة      
لةطــةَل ثالنةكــةيا نايةتــةوة   بؤيــة مَيمــةى ثةرلــةمانتاران مةمانــةوَى فؤرَيــك لةمتمانــة وةربطــرين   مــةو    

ك تـر لـة وادـَ كـة هيـوادارم لـة ماينـدةيا        نيطةرانيانةمان بِرةوَيننةوة بة ثَيدانى ثالنى كةمَيك ورتـر   نجيـ  
ــة        ــةيرانَيكى تاد ــة د ــتا ل ــر لةهــةرَيمى كوردســتان مَيس ــةتَيكى ت ــةكى زؤر ســةركةوتووبَى   باب ــة تاِرادةي مةم
تِروتَينداية )ماَلى سثيش بؤ ِرؤذى ِرةشة(   ثَيشبينى ناكرَى هـةرَيمى كوردسـتان ِرووبـةِرووى دؤخَيكـى لـةم      

ة   تةسـةور نـاكرَى   ثرسـيارةكةى مـن مةوةيـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان         دؤخة دةيراناوى تر ببَيتـةو 
خاوةنى ثَيـنج مليـؤن دؤالر بةخشـيش و ثـارةى بـؤ نـةس بـووة كؤمثانياكـانى نـةوت يـةعنى لـة مةرحةلـة             
 فياوازةكانى طرَيبةستدا وةرطرياوة   من مةزامن بايى مةوة زانياريي هةية   بةشَيكى بؤ ثِرؤذةكانى ِرَيطاوبـان 
  زانكؤكان   ثِرؤذةى سرتاتيذى طرنط بةكار هاتوون   هةروةها بِرَيك لةو ثارةيةش دراوة بة كةرتى تايبـةت  
  بةاَلم لةم ِرووةوة ضةند ثرسيارَيكى وردم هةية   مَيستا ضةندَيك لةو ثارةيـة مـاوة؟ وردةكـارى مـةوةى كـة      

بة ِراثـؤرت بطـا بةدةسـتى ثةرلـةمانتاران   خـؤ      خةرج كراوة ضيية؟ دةزامن لَيرة باس ناكرَى بةاَلم هيوادارم 
ــك لــةو ثارةيــة مــاوة بؤضــى بــؤ ثــِرؤذة طرنطــةكان و حةيةوييــةكانى وة  ثاككردنــةوةى مــاوى      مةطــةر بِرَي
خواردنةوةى شارةكان و ثَيداويستى نةخؤشخانةو خوَيندنطاكان خةرج ناكرَى   هةندَى لة مةركى حكومةتى 

تةوة؟ مةسةلةيةكى تر كةمةمةش بؤ من طرنطة لةبةر مةوةى ثةيوةنـدى  هةرَيمى كوردستانى ثَى كةم ناكرَي
ــا        ــا طرنطــةكان   كؤمثاني ــة طرَيبةســتكردن لةطــةَل كؤمثاني ــة   ل ــة ســومرةتى هــةرَيمى كوردســتانةوة هةي ب
نَيودةوَلةتييةكانى بوارى كارى نةوتى مَيستا لة هةندَى لةو ناوضانةى كة كؤمثانياكـانى نـةوت كارىثشـكنني    

اداطــةِرانى تَيــدا مةكــةن فؤرَيــك لــة كَيشــةو بةريةككــةوتن لــةنَيوان كؤمثانيــا و خــةَلكى ناوضــةكةدا   و بةدو
دروست بـووة   بـؤ منوونـة وةزارةتـى سامانةسروشـتييةكان طرَيبةسـتى لةطـةَل كؤمثانيـاى طـاز ثـِرؤم ميمـجا            

 global geophisical)كردووة بؤ مةوةى لـة )ناحيـةي مةيـدان و بنـارى بـةمؤ( لـة ِرَيطـاى كؤمثانيـاى         

service)  لة كةرتى هةَلةجبة(two disaous block)   ( طونـدى ناوضـةكة بكـةن    48كارى ثشـكنني لـة )
كة من خؤم خةَلكى مـةو طوندانـةم   بـةاَلم مَيسـتا بةريكةوتنـةكى ِراسـتةوخؤ لـة نَيـوان خـةَلكى ناوضـةكةو           

هانييـةكانيش لـةو ِرووةوة ِراثؤرتيـان    كارمةندانى كؤمثانيايةكـةدا هةيـة و بةداخـةوة هةنـدَى لـة ميـديا في      
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باَلوكردؤتةوة من بؤخؤم ِراثؤرتةكةم بينيـوة   راوَيـذكارانى ليذنةكـةمان ليذنـةى سةرضـاوة سروشـتييةكان       
بةدواداضــوونى فــدييان بــؤ مةمــة كــردووة ثرســيارةكةم لَيــرة بــة دةديقــى مةوةيــة مايــا وةزارةتــى ســامانة    

ؤخانـةدا دةكـات؟ مايـا تيمـى تايبـةت بـة دانوسـتان و ضارةسـةرى         سروشتييةكان ضؤن مامةَلـة لةطـةَل مـةم د   
ــارى            ــة ك ــةزانن ك ــيارن   م ــتا وش ــةكان مَيس ــةَلكى ناوض ــة خ ــةت ك ــة؟ بةتايب ــان هةي ــةو فؤرةت ــةكانى ل كَيش
كؤمثانياكانى نةوت واتا ثاوانكردنى دةيـان دؤمن زةوى   بـؤ مؤفيسـى سـتاف و ثاسـةوان   بـري لَيـدان   بـؤِرى         

نةى مةمنى   كؤطا   فِرَيدانى ثاياوة   ِرَيطاوبان بؤ كؤمثانياكان   هةَلكةندنى زةوى تَيكدانى ِراكَيشان   ثشتَي
ِرَيطاوبانى طونـدةكان و بـان و باخضـةكانيان   ثيسـكردنى ذينطـة   دووكـةَل   ذاوةذاو   تـا دوايـي   حكومـةت          

يانـةكان دـةرةبووى شايسـتة    سياسةت و ميكانيجمى بـؤ دَلنيـايي بةخشـني بـة طونـد نشـينةكان بـةوةى لـة ز        
وةردةطرنةوة   سةرضاوةى ماوةكانيـان ثـارَيجراو دةبَيـت و ذينطةكـةيان بـة فؤرَيـك تَيـك ناضـَيت كـة دواتـر           
ــة ناوياســايةكةدا مةمانــة بــةدةق هــاتوون   بــةاَلم داواكــارم وةزارةتــى ســامانة      نةناســرَيتةوة   مــن مــةزامن ل

ةنـد بكـا   ضـونكة يـةكَيك لـةو مةسـةالنةى كـة لـةوَى بـاس          سروشتييةكان ستافى خـؤى لـةو ِرووةوة دةوَلةم  
دةكرَى غيابى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان و حكومةتة لة دروستكردنى لة فؤرَيك لة زمانى تَيطةيشـنت  
لــة نَيــوان طونــد نشــينةكان لةطــةَل كؤمثانياكــان   مــن بؤخــؤم خــةَلكى مــةو طوندانــةم   بــةِرَيجان مَيمــة لــة    

% ثـارة بـةناوى كؤمثانيـا    20ةبةسـتمانة لـة بـِرى مـةوةى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان        فِراكسيؤنى سةوز م
نيشتمانى وةربطـرَى كـة دروسـتمان نـةكردووة مَيمـة مـةو كؤمثانيايـة دروسـت بكـةين لَيـرة مةندفامـةكانى            

كـةين    هةَلبذَيردرَين بؤمةوةى دوافار مَيمـة نـةتوانني وةكـو ثةرلـةمانتاران دسـة لةسـةر مـةو بـِرة ثارانـة ب         
ســةرجنَيكى تــرم هــةمان ثرســيارى مامــادةبوونى ثَيشــرتى بــةِرَيج وةزيــرى ســامانة سروشــتييةكان دووبــارة     
مةكةمةوة   سةبارةت بة ِراطرتنى بةاَلنس لةنَيوان طرَيبةستةكانى ثشكنني و بةرهـةمهَينان و طةشـةثَيدان     

ربردنى نــاوخؤيى بــؤ هــةرَيمى  لةطــةَل كــار كــردن بــؤ دابينكردنــى طشــت فؤرةكــانى ســووتةمةنى بــؤ بــةكا   
كوردسـتان بـة نرخَيــك كـة لةطــةَل دؤخـى مــابوورى خـةَلكى هــةرَيمى كوردسـتاندا بطوجنَيــت   لـة بــةنجين          

كــة لَيــرة مامــادةبوون تــا مَيســتا ض  4/6/2014طازوايــل   نــةوتى ســثى و غــازى مــااَلن   مةثرســي بــةِرَيجتان لــة 
وطـة؟ بـؤ مةجنامـدانى طرَيبةسـت؟ بـؤ دابينكردنـى باشـرتى        هةنطاوَيكى عةمـة  نـراوة بـؤ دروسـتكردنى ثاالًََ    

ثَيداويســتييةكانى خــةَلكى كوردســتان؟ مــن دةستخؤشــى لــة بــةِرَيج وةزيــرى ســامانة سروشــتييةكان دةكــةم   
سةبارةت بة ثالن و سرتاتيذى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بةثَيى مةم زانيارييانةى مـةمِرؤ خسـتية ِروو   

ى هةموومانة   بةاَلم ية  ثرسيارم هةية لةو ِرووةوة   مايا حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان    فَيطاى ميهتيمام
لةكاتى فَيبةفَى نةكردنى مةو سرتاتيذ و ثالنة بةديل و مةلتـةرناتيظى بـؤ مـةو مةسـةلةية ضـيية؟ بـةديل       

ة ضـووينة حاَلـةتَيك   ضيية مةو ثالانةى بةِرَيجتان عةرزتان كرد مَيمة مةزانني لة حاَلةتى نادسةوة وردة ورد
كة ضووينة حاَلةتى زاميد وةفاميجمان هةبوو مةطةر مةمة نةكرا؟ مَيمة لة فِراكسيؤنى سـةوز ثِرؤذةياسـامان   

ضوارشـةمة هـةردوو    انشماءهلل درافتمان بؤ كؤمثانيـاي )كؤمـؤ( مامادةيـة هيـوادارم بـة دةستخؤشـييةوة ضـؤن        
ختَى كؤمؤيان بؤ ناردن هـةر بةدةستخؤشـييةوة زوو   ثِرؤذة ياساي )سندوق و كؤث كؤث(مان بؤ مةنَيرن وة
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بؤمان بنَيرن وةكو هةنطاوَيكى تةشريرى فيرلى بؤ مةوةى ثشتيوانى لة سةربةخؤبوونى هةرَيمى كوردسـتان  
بكةين   بة بري بـةِرَيجتانى دةخيمـةوة كـة ماخريفـار مَيمـة لةطـةَلتان دانيشـتني ومتـان مَيمـة لـة فِراكسـيؤنى            

ى كـا  دكتـؤر عيجةتـدا نامانـةوَى سـازش بكـرَى   هـاو هةظاَلـةكامن لـة فِراكسـيؤنةكانى           سةوز لةطـةَل فـةناب  
تريش حكومةتى هةرَيمى كوردستان وةفدى دانوستانكار سـازش بكـا لةسـةر هـةنطاوةكانى سـةربةخؤكردنى      

 هللانشماء مابوورى لة هةرَيمى كوردستان   ضونكة خةَلكى كوردسـتان بافـة زؤرةكـةى داوة كـةمَيكى تـر مـاوة       
 تةحةمو  مةكةين   سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس   بةِرَيج مامؤستا مةِروان فةرموو.

 :بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةروان طةاَلَلى(
 بةِريج سةرؤكى ثةرلةمان.

  زؤر بـةكورتى مَيمـة وةكـو    بةخَيرهاتنى بةِريجان سةرؤكى حكومةت و فَيطر و وةزيـرة بـةِرَيجةكان دةكـةم    
فِراكســيؤنى كؤمــةَلى ميســالمى ضــةند ثرســيارَيك ماِراســتةى بــةِرَيج ســةرؤكى حكومــةت و وةزيــرى ســامانة   
سروشتييةكان دةكةين   ثرسياري يةكةمان كة ثرسيارَيكى سياسيية ماِراستةى سـةرؤكى حكومـةتى دةكـةين    

ِر مةو هةَلوَيستانةى عرياق بةرامبةر بـة هـةرَيمى   كة مةويش طرنطة مةودي ى مَيستاى مةمريكا بجانني لةمة
كوردســـتان   مايـــا مـــةمريكا لةســـةر مـــةودي ى ثَيشـــينةى خـــؤى مـــاوة؟ يـــان مـــةوةتا طؤِرانكـــارى بةســـةر    
مةودي ةكةيدا هاتووة؟ فا مةطةر ثَييـان بَلَيـى ماطايـان لَيرةبـَى   باشـة   ثرسـيارى يةكـةم دووبـارة كةمـةوة          

ةودي ى مةمةريكا طرنطة بجانني   مايا لةسةر سياسةتى خؤى مـاوة بةرامبـةر   باشة بؤ سةرؤكى حكومةت   م
عرياق و هـةرَيمى كوردسـتان؟ يـان طؤِرانكـاري بةسـةر سياسـةتةكةيداهاتووة لةطـةَل شـةِرى داعـش؟ ضـونكة           
مةودي ةكةى ثَيشى ِروون و ماشكرا بوو بؤ هةموواليةكمان كة بة هيض شَيوةية  لةطةَل مةوةى دانةبوو كـة  

ةرَيمى كوردســتان بةشــدار نــةبَينت لــة حكومةتةكــةى عــةبادى   بــةاَلم ثــاش مــةو وةعــد و بــَي بةَلَينانــةى هــ
حكومةتةكةى بةغدا بةرامبةر بة هـةرَيمى كوردسـتان مـةودي ى مـةمريكا وةكـو خؤيـةتى؟ يـان طؤِرانكـارى         

و دةســتى دةســتى بةســةرداهاتووة؟ ثرســيارى دووةمــان ِرازى نــةبوونى بةرثرســانى هــةرَيمى كوردســتان بــة  
ثَيكردنة و ضوونة ذَيربارى مةركَيكى دورس لة داهاتوو؟ ثرسيارى سَييةمان كَيشةى بةنجين طوترا دوومانط 
بةِرَيج وةزيرى سامانة سروشتييةكان وةكو تةفروبةية  لة هؤَلى ثةرلةمان ميشاِرةتى بةوةدا كة دوومـانط  

َى مانط و ضوار مانطيش ِرؤيي مايا ثالنى ضيية بؤ بةنجين سيررةكةى بةرز دةبَيتةوة مةوة بؤ تةدريبةن س
ــةمان          ــيارَيكى ديك ــر؟ ثرس ــة خــوارةوة فــارَيكى ت ــيررةكةى دَينيت ــةوةتا س ــان م ــت؟ ي ــرانرت دةبَي ــاتوو ط داه
هؤكارةكانى كَيشةى غاز ضيية لة هةرَيمى كوردستان؟ هيوادارين لَيتانى ببيستني   ثرسيارَيكى ديكةم مَيمـة  

رى بةشــة بودفــةى هــةرَيمى كوردســتان بكــةين؟ مــةو ثرســيارة لــة بــراى بــةِرَيجم  ضــؤن دةتــوانني دةســتةبة
وةزيرى دارايي دةكةم باسى بودفةى بةغـداى بـؤ كـردين   بـةاَلم ميشـارةى بـة شـَيوازى دةسـتةبةر كـردن و          
دابينكردنــى بودفــةى هــةرَيمى كوردســتانى بــؤ بــاس نــةكردين   هيــوادرام وةاَلممــان بداتــةوة   ثرســيارى     
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و كؤتايي لة ثرسيارةكان   دوو ثَيشنيارم بؤ ضارةسةر هةية وةكـو فِراكسـيؤنى كؤمـةَلى ميسـالمى        حةوتةم
مــةو داتايانــةى بــةِرَيج وةزيــرى ســامانة سروشــتييةكان فَيــى دَلخؤشــني وة دةستخؤشــى لَيدةكــةين   بــةاَلم    

تـايي و كؤتـايي هَينـان بـةو     ثرسيارَيك الى مَيمةو الى خةَلكى هةرَيمى كوردستان زؤر مةبةستة دوا واداو كؤ
دةيرانــة داراييــةي هــةرَيمى كوردســتان كــةى دةبَيــت؟ دوو ثَيشنياريشــمان هةيــة بــؤ ضارةســةركردنى مــةو    
دةيرانةى كة تَيى كـةوتووين   ثَيشـنيارَيك بـؤ حكومـةتى بـةِرَيجى خؤمـان   ثَيشـنيارَيكيش بـؤ ثةرلـةمانى          

نيارمان بؤ حكومةتى هةرَيي مةوةية كة بة فـدى ضـاو   كوردستان كة خؤمان مةندامني لةو ثةرلةمانة   ثَيش
   12000   10000خبشَينَيتةوة بةو وةزارةتانـةى كـة مـةمِرؤ لـة ِراطةياندنـةكان طـوَى بيسـتى بـوون كـة باسـى )          

( كةمرت و زؤرتر دةكرَى بن ديوار هةية   مةطةر مةو بن ديوارانة ِراستةدينةنةو حةديقةتَيكـة هـةموو   14000
ــَيي دةخلَيكــى زؤر و ثارةيــةكى زؤر بــؤ    وةزارةتــةكانيش مــن نــاوى هــيض وةزارةتَيــك نــايني مــةوا مــةتوامن بَل

هةرَيمى كوردستان دةطةِرَيتةوة و دةتوانني دةرةبووى زؤر شـتى ثَيبكةينـةوة   ثَيشنياريشـي بـؤ ثةرلـةمانى      
كوردسـتان زؤر   كوردستان بؤ هةموواليـةكمان و سـةرفةم فِراكسـيؤنةكان   مـةوةى كـة بةِراسـتى ثةرلـةمانى       

بةفدى ثِرؤذة بِريارَيك لـةو ثةرلةمانـة دةربضـَينت بـؤ ثَيـدا ضـوونةوةى مووضـة بااَلكـان هـةر لـة سـةرؤكى            
هةرَيمةوة لة بةرَيج سةرؤكى هةرَيي و سةرؤكى حكومةتةوة   وةزيرة بةِرَيجةكان   ثةرلةمانتارة بـةِرَيجةكان  

ن كـة ثارةيـةكى زؤر وةردةطـرين هـةموو اليـةكمان   مـةو         ثَيداضوونةوة بكرَينت بـؤ خانةنشـينة ثلـة بااَلكـا    
ثَيداضوونةوةية دةناعـةمت وايـة دَلـى خـةَلكيش خـؤش دةكـاتن   كةلَينَيكيشـى ثَيـدةطرين   والسـالم علـيكي           

 وبركاتة.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس   بةِرَيج كا  على هالؤ فةرموو.
 

 :لؤبةِرَيج على على ها
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةو تشتة من دظَيت كو ميشـارة ثَيبكـةم كَيشـا مـة لطـةل عريادـَى   وةكـو ديـارة ذماخـافتنَى بـةِرَيج سـةرؤكَى            
حكومــةتَى و وةزيــرَين بــةِرَيج مــةظ مــةجنامَى هــةتا نووكــة مــةديتني كَيشــا مــة لطــةل عَيرادــة نــة  كَيشــة  

مانن   مةطةر عـرياق عةديليـةت و نيةتـةكا ثـا  هـةبا طةلـة  ب       دةستوورى و دانونى وة مةسةلةيةت مةردا
سانايي دضةن كؤم بينا   ضةند ليذنةى ثسـثؤر مـةظ كَيشـة ب سـانايي دهاتـة ضارةسـةركرن   بـةس ديـارة ل         
عريادَى عةدليةتةكا مةركةزى لسةر مينكارا كوردا   لجروفةكَى طةلة  تةنطـدا كـو كوردسـتانَى مَيخسـتى ذَيـر      

( هةزار ماوارة ل كوردستانَيدا هةين 1500000ابوورى وةكى هةظااَل ذ ميشارةت ثَيكرى كو زَيدةتر )دورثَيذةكا م
  دوذمين تريؤريستى داعش كو هَيِرشَين بـؤ سـةر مةمنييـةتا عـرياق و كوردسـتانَى دكـا ديسـا دطـةل زروفـَى          

ظِرؤ ثَيظـةتر ذ طـةل عريادـَى    بةرتةنطةدا عـرياق مامادةنينـة ثَينطاظَيـك بَيتـة ثـَيش   ديتنـا مـن مةطـةر ذ مـة         
بطةهينة هةندة  مةجناما ذى نةتيجةيةكا باش نابـت بـؤ بةرذةوةنـديا خـةلكَى كوردسـتانَى   يـا ثـاش مـةوة         
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مةطةر حكومةتا هةرَيمَى كوردستانَى بشَيت مووضة و بودفةى خةَلكَى كوردستانَى دابني بكات مةطةر وةكـو  
عريادَى تَيت   طةلة  باشرتة كو مةم بةرةو سةربةخؤيي مابوورى ثَيويستيش نةبت كةمرت بت ذ وَى ِرَيذا كو 

بضني نة  تةسليمى عَيرادَى بني وةكى طةَ  فارى دى مةم تووشى كارةسات و مةشاكيلى طةلة  مةزن بـني  
  ضونكى كَيشا مة د طةل عريادَى كَيشا عةدليةت و مَيذوو و مينكارا مة دكةت و مة دةبوَل ناكات   بةس بـؤ  

كو مةم بشَين خجمةتا خةَلكى بكةين دظَيت ل كوردستانَى سياسـةتةكا شـةفافرت هـةبت   كَيشـةى مـة       هةندَى
دطةَل عريادَى مةطةر ضارةسةر بن يان نة بةس دناظ خـؤدا مـة طةلـة  كَيشـةيةت مـةزنَيت هـةين   نـةبوونا        

مـن مـةو كَيشـةين مـةيت      عةدالةتا ميجتماعى   نةبوونا سياسةتةكا شةفاف مةظة يةت بينة ِرَيطـر   ب ديتنـا  
باشوورَى كوردستانَى ذبلى مةظ كَيشا كو نووكة ذ عَيرادـَي و داعـش بـؤ مـة ثةيـدا بينـة كَيشـَيت ناظخؤينـة           
مةطةر مةم بشَين بِرَيكَين دورست ب ميدارةيـةكا سـةردةميانة   ب سيسـتةمةكَى سـاخلةم و مـودَيرن كَيشـَين       

دَى طـةهني دؤنـاغَين طةلـة  باشـرت   ضـونكة تةحـةديات ل       خوةين ناظخؤيى ضارةسةر بكةين بَيطومان مـةم  
ِرؤذ هةالتا ناظني و عَيرادَى طةلةكن مةطةر دناظ خوةدا مـةم خـودان سيسـتةمةكَى سـةركةفتى و مَيكطرتـى و      
خودان طؤتارةكا سياسيا هةظطرتى نةبني طةلـة  بجةمحةتـة مـةم ذ دةرهـةق دةربكـةظني   دكتـؤر )شـَيركؤ(        

هــؤكَى كــر مــن دظَيــت مــةز ثشــتةظانيا ماخ تنَيــت وى بكــي و بَيــذم فــةنابَى وةزيــرَى   بةحســَي ثارَيجطــةها د
ــَى          ــةم هةســت بب ــةها دهــؤكَى م ــنن ل ثارَيجط ــةم دبي ــو م ــةوا ك ــؤر )ماشــتى( م ــا  دكت ســامانَيت سرؤشــتى ك

ل كـرن    عةدالةتييةكَى دكني و ل ظَيرَى مافَى مرؤظ و مافَى هاوةآلتى بوونَى يَي ظَى ثارَيجطةهَى دَيتـة ثَيشـيَ  
( ماوارةذى تَيدانة بتنَى 200.000( كةسن و زَيدةتر ذ )200.000ضونكة ل باذَيِرةكَى وةكى زاخؤ كو ن وسا وَى )

( دينارا تةوزيَ دكةن   مةو ذى ثِرانيـا فـارا   900سَي يان ضوار بانجينخانة َيت هةين كو ليرتة  بانجينَى ب )
( مـةوذى طةلـة  فـارا    900اخؤ دووبانجينخانـة َيـت هـةين ب )   بانجين تَيدا نينة يان ذى دناظبةرا دهؤكَى و ز

طرتينــة   دوو: بةشــَي طــازوايلَى مــةوا كــو ل ثارَيجطــةهَين ديــَين هــةرَيما كوردســتانَى دَيتــة دان كــو بــؤ هــةر   
( ليرتا وةردطرن و بَي بةشن   مةز هيظيـدارم  400( ليرتن   ديسان ل وَيرَى خةَلكَى دهؤكَى )800سةيارةيةكَى )

اسي دظى زروفيدا هةتا حةدةكَى عةدالةت بَيتة ِرةضاوكرن داكو مةم هـةمى هةسـت بكـةين مـةم خـةَلكَى      كَيم
مَيك وةآلتينة   مَيـدى بـَي عةدالـةتى كـَيمرت ببـت   مـةم شـتى دى طةلـة  مـاين بـةس ديـارة وةخـت كَيمـة                

 طةلة  سوثاس.
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ابت كا  على هالؤ  كا  يروانت نيسان فةرموو. زؤر سوثاس بؤ فةن
 : بةرَيج يروانت نيسان

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
خبَيرهاتنا فةنابَى سةرؤكَى حكومةتَى دكةم دطةَل شاندَى دطةل  خبَير بَين  مةز ب ناظَي فراكسيؤنا كلد و 

ة سةربةخؤيا خو هةبيت  ضونكى سِريان و ماشوور و مةرمةنييا  راستى مةم دطةل سةربةخؤيا مابوورينة  م
(  وةكى مومامةرةكة 2014هندة  مةعيار يَين هةين مةم ل دويحم دضني  وةكى ميجانيا عَيرادَى  بؤدفا يا )
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ل سةر كوردستانَى  دويحم ماددا رةدةم نةه فةدةرا ثَينج  و ماددا دةه ذى فةدةرا دوو  سَى  ضار  يا ذ 
 صايَى دكةت مةطةر خةلةلة  كةفتَى دَى فروداتا زانني  مةظة هةميان طرنطرت ماددا يازدةية بةحسَى مَي

(  وةختَى مة كرين  23/8نيسبةت ميجانيا عَيرادَى  بةس من دظَيت بَيذم ل ظَيرَى مةو ماخر ميجتيماعا مة )
دكتؤر وةزيرَى سامانة سروشتييةكان هةر هندة  داتا دانةمة  يةعنى مةو ظيسل مةو ناديلَيت ضووين 

حةتا نووكة ذى  1/9( مليؤن بةرميل بوون  ذ 12(  ثانجدة شاحينة بوون  تةدريبةن )30/8تا )( حة22/5)
( ناديلة الزم بضن  يةعنى سَيجدة مليؤن 14تةدريبةن و ل دويحم مَيك مةوا مودتةرح  حةتا مةظرؤكة )
عةرز كرى سةر ( مليؤن با  بةس مةوا وةكى 24بةرميل  يةعنى كؤيَى وان حةتا نووكة الزمة بيست و ضار )

( بيست و مَيك مليؤن و شةشصةد و سَيجدة هجارن  يةعنى مة ل ظَيرَى دا تةدريبةن 000/613/21داتاشوويَى )
%(  يةعنى نيسبا مة 9سَى مليؤن خةلةل يا هةى  مةو ذى تشتةكَى باشة نة خرابة  ضونكى نيسبة خوتة )

يةعنى ل ظَيرَى سوال بؤ وةزيرَى ثالن دانانَى %( ثالنا وةزارةتا سامانَين سروشتييةكان دروست دضيت  90)
( كوردستانَى سةر بدانني؟ مةظةية 2015دهَيت  مةرَى مةم دَى شَين ل سةر ظَى ثالنةكا دروست مةم بودفا )

%( تنَى خةلك يا كةفتيَى دويحم رةدةمَيت مة بو ميجانية  بةس مة موشكيلةكا دى يا 10مةز دبَيذم  ضونكى )
سح فيولوفى ل دهؤكَى ية  راستى مةم نووكة ل هيظى كو مةم كؤمثانيان بدانني ل هةى يا موةزفَيت مة

كوردستانَى خةَلكى مة تَيدا شول كةت  موةزفَين مة تَيدا شول كةن  راستى دهؤكَى بةس هندة  شةخص 
بتنَى موةزفَين فيولوفى دضنة دطةل شةريكاتان شول دكةن  تةبرةن مةظة ل طةرميان و سلَيمانيَى و 

ربيل ذى هةى  يَى بةس مي تيكار يا بؤ ضَى بووى سَى ساَلَين وان يَين خالس بووين ميجازة  فارةكا دى مة
ناظةكَى دى يَين بؤ داناين كا ض ناظ بؤ داناية  و دضنة دطةل شةريكا شول دكةن هةر ثارَى دى ب وان بؤ 

َين لةغو كةن يان مةو ذى كار بكةن دا خدمة  ظَيجا مةظة داخازيا مةية بؤ فةنابَى هةوة  دظَين يان سَى ساَل
 ميستي ادة ذ خربا طازَى بكةن ل ظَيرَى ل ثرؤسةَى  و سوثاسيا وة دكةم و دةست خؤشيَى ل هةوة دكةم. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةرَيج كا  ايدن مرروف فةرموو. 
 بةرَيج ايدن سليي : 

 ان.بةرَيج سةرؤكى ثةرلةم
سةرةتا بة خَيرهاتنى سةرؤكى حكومةت و فَيطرى سةرؤكى حكومةت و وةزيرة بةرَيجةكان دةكةين  
هةروةها دةستخؤشى لة راثؤرتى هاوبةشى هةر دوو ليذنةى دارايى و كاروبارى مابوورى و ليذنةى 

ةسةل و بة ثَيشةسازى وزة و سةرضاوة سروشتييةكان دةكةين  كة هةر دوو راثؤرتةكى  زؤر بة تَير و ت
وردى باسى طرفتةكانى دارايى و سةرضاوةى سامانة سروشتييةكان كردووة  مَيمة دةمانةوَى راى خؤمان 

( مةيلو  8وةكو اليةنة توركمانةكان لة ثةرلةمانى كوردستاندا لة سةر مةم كَيشةية بيخةينة روو  لة )
عةبادى دا كة حكومةتى عةبادى  (  مةجنومةنى نوينةرانى عَيراق متمانةى بة حكومةتى حةيدةر2014)

بةَلَينى دا كة داواكارييةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة ثَيى دةستورى عَيراق فَى بة فَى بكات  
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بةَلام مةوةى ماشكراية كة تا كو مَيستا هيض هةنطاوَيكى فدى و بة كردار نةنراوة لة اليةن دةسةَلاتى ناوةند 
رمانبةرانيش نةنَيردراوة  لَيرةدا ثَيويستة سةركردايةتى سياسى بؤ مةم ثرسة  تةنانةت مووضةى فة

كوردستان و حكومةتى هةرَيي و طشت اليةنة سياسى و ثَيكهاتةكان و طوشار بيخةنة سةر نةتةوة 
يةكطرتووةكان و مةمةريكا و كؤمةَلطاى نيودةوَلةتى بؤ مةوةى دَلنيا بني لةوةى كة حكومةتى عةبادى 

ازى حوكي و ثةيِرةو ناكات و راستطؤية لة بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكان لة نَيوان هةمان سياسةت و شَيو
بةغدا و هةولَيردا  هةروةها مَيمة وةكو كؤتلةى خؤمان ثشتطريى سياسةتى حكومةتى هةرَيي دةكةن بؤ 
ثشتطريى كردنى بنةماى سةربةخؤيى مابوورى هةرَيمى كوردستان بة تايبةتى بة شَيوةية  يا خود 

يجمَيك فَيطري بكات كة ضى تر دةسةَلاتى ناوةند نةتوانن وةكو كاتى فشار هةر كات بيةوَيت بةشى ميكان
بودفةى هةرَيي بربَيت  هةروةها ثشتيوانى لة هةرَيي و هةوَلةكانى هةرَيي دةكةين بؤ ضارةسةركردنى 

لة دؤناغة ط تؤطوكةيان كَيشةى ميدارة و ميداريةكانى نَيوان هةولَير و بةغداية ثَيويستيشى دةزانني كة 
بةردةوام بن  لة هةموو طرنطرتيش ثارَيجطارى كردن لة ية  هةَلوَيست و لة ية  رَيجى اليةنةكان  بةَلام 
مةوة و مَيمة هةموو هاوَلاتيانى كوردستان نيطةران دةكات راو و بؤضوونى هةَلوَيستى فياوازى بةشَيك لة 

ن كة اليةنى هةرَيمى كوردستانيش بةشَيكن لةم طرفتانة  كة هةندَيك لة ط توطؤى ميديةكان باس لةوة دكة
بوونةتة كؤسذ لة بةردةم ناردنى بودفةى هةرَيي  ثرسيارةكةمان لَيرةدا مةوةية مايا راستةش مَيمة وةكو 

 هةرَيي بةشَيكني لةم طرفتة؟ زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فامق فةرموو. زؤر سوثاس  بةرَيج كا  
 : مصطفى بةرَيج فامق 

 ثةرلةمان. بةرَيج سةرؤكى
بةرَيجان مةندامانى مةجنومةنى نةوت و غاز  ديارة كا  على ثَيشرت را و سةرةجنى مَيمةى بة طشتى طةياند  
ى بةَلام بة خاَلَيكى كورتةوة ماماذةى ثَيى مةدةم  ديارة مةزموونى مَيمة مةزموونى ساَلانى رابردووى مَيمة

دةرخستووة  بئ مَيمة مةم بابةتة تازة نيية  كَيشة و ناكؤكى مَيمة لة سةر بودفةى مةركةزى لة بازنةيةكى 
داخراو دابوو  تةنها بةوة مَيمة رزطارمان دةبَيت كة بةرةو مابووريةكى سةربةخؤ هةنطاو بنَين  بةو 

وت  كَيشةكة لة سةر ية  مةرفةى كة باس كرا  بة سيستماتيكى كردن و دامةزراوة كردنى ثرسى نة
%( ية  بةَلام مَيمة بة ربةيةكى مةيثَيوين و مةركةزيش بة ربةية  مةيثَيوَى  17رَيذةية كة ثَيى مةَلَين لة )

%(ى حةديقى خؤمان مةكةين  و هةر كاتَيك مَيمة مةو كاتةى مةزموونى 17ديارة مَيمة داواى ميستي قادى )
%( 17ةى مَيمة لة رَيطاى مابوورى سةربةخؤى خؤمان نةبَى ناتوانني )رابردوو مةوةى دةرخستووة  تا مةو كات

حةديقى بة دةست بَينني  بؤية ثَيويستة هةنطاو بةرةو مةوة بنَينني  ثَيي واية هةنطاوةكانيش زؤر 
ضوونةتة ثَيشةوة  ية  ثَيشنيارى ترم هةية مةطةر طةرةنتى  هةية فيرلةن مةو ثالنانةى مَيمة بؤ 

هةرَيي دامانناوة  طةرةنتى مةوةية مةم سياسةتة مةضَيتة ثَيش  هيض طرفتَيكمان نابَيت   سياسةتى نةوتى
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من ثَيي واية وةفدى دانوستاندكارى مَيمة ثَيش مةرفى هةبَى بؤ دان وستاندن بةوةى كة حكومةتى 
نانةت بةو عَيرادى سول ةية  بنَيرَى مةمة ثَيش مةرفى دانو ستاندن بَى  ضونكة بة هةموو مريارةكان تة

خةمَلاندنانةى كة خؤشى كردوويةتى هَيشتا مةو دةرزارى مَيمةية  اليةنى كةم سيل ةية  بنَيرَى مةوة 
ثَيش مةرفى دانوستاندنة  سةبارةت بة سياسةتى ناوخؤيى لة سةر مةسةلةى نةوت كة بةنجين  غاز و 

اَلةوة خةَلكمان زؤر ماندوو بوون كة نةوت دةطِرَيتةوة  سةبارةت بة بةنجين ديارة مَيمة لة سةرةتايى لةم س
لة دةيرانَيكى زؤر دورس دابوون  ثَيي وابوو كة مَيمة لة فةترةى رابردووش دوو مانطمان دانا كة كاتى مةوة 
هاتووة اليةنى كةم ثَيداضوونةوةية  بة نرخى بةنجيندا بكرَيت  نرخى بةنجين دابطريَى  مةمة ية   

دا تَيثةِر بووين  من مومَيد دةكةم مةو دةيرانة دووبارة نةبَيتةوة  دووةم دةيرانى غازيش كة تازة ثَي
ضونكة حاَلةتةكة تةنها حةمجى دةيرانةكة مةو حاَلاتانة بوو كة تةنها تةكنيكى بَى بةَلكو بازرطانانيش 
دؤستيانةوة كة مومَيد دةكةم سةرفةم مةو سنوورانة كونرتول بكرَين لة بةر مةوةى لة رووى تريشةوة بة 
بازرطانى كراوة  فطة لة نةوت و غاز  سةبارةت بة نةوت مَيمة ثَيشرتيش لة طةَل وةزارةتى سامانة 
سروشتييةكان بامسان كردووة  نةوت ثاَلثشتَيكى زؤر طةورةية بؤ كةم كردنةوةى مةو لؤدة زؤرةى كة لة 

دةضَيت  ثَيي واية مةطةر  سةر كارةباية  مةو بارطرانيية كة لة سةر كارةباية كة مةسرةفَيكى زؤر زؤرى تَى
بة شَيوةيةكى رَيك و ثَيك بة مونةزةمى بة شَيوةيةكى دةورى نةوت لة كاتى خؤى دا  سووتةمةنى كة لة 
زستاندا بة كار دَيت بطاتة دةستى هاووَلاتيان  ثَيي واية بارَيكى زؤر طران لة سةر كارةبا ال دةضَى  سةرةراى 

( سةعات بَى  لةو الشةوة تَيضوونَيكى زؤرى لة سةر كارةبا الدةبةين  24مةوةى سيستةمى كارةبا مةتوانَى )
مةوةى كة دةزانني بة طازاميل ميش دةكةن هَيشتا نةكراوة بة غازى سروشتى و هةر لَيرةشدا مةو ثرسيارة 
ة دةكةم  مةو هةنطاوانةى كة دةرار بوو بنِرَيت بؤ مودي يكةيشنة  لة مَيجطةكانى كارةبادا بؤ مةوةى كة ب

غازى سروشتى ميش بكةن وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بة كوى طةيشتوو لةو ثالنةدا؟ سةبارةت  بة 
ثَيشمةرطة  ديارة مةركة دورسةكة لة حاَلةتى ميستادا لة سةر شانى ثَيشمةرطةية كة بؤتة ثارَيجةرى مَيمة  

ِرى بةرهةم هَينانى نةوت ثَيش بؤية من ثَيشنيار دةكةم مةو هةنطاوانةى كة ضووتة ثَيش و زياد كردنى ب
هةموو شتَيك مةو بِريارةى ثةرلةمان فَى بة فَى بكرَيت كة مووضةى ثَيشمةرطة هاوتاى مووضةى 
هَيجةكانى ماسايش و ناوخؤ بكرَيت و لة سول ةى عةداريش لَييان خؤش بَيت  ثرؤذة ياساى خانةنشينى كة 

ةوة دةكةم كة بة زووترين كات خبرَيتة كارنامةى بةرَيج كا  مةَلا مةروان ثَيشنيارى كرد ثشتطريى ل
ثةرلةمانةوة  رَيطاوبانةكان  مَيمة ثَيشرتيش لة كؤبوونةوة لة طةَل وةزارةتى سامانة سروشتييةكان باسى 
مةوةمان كردووة  رَيطاوبانةكانى مَيمة فَيطاى باخريةيان طرتوتةوة  فَيطاى شةمةندةفريان طرتوتةوة  

طرتؤتةوة  بة تايبةتى نةوت كارَيطةرييةكى زؤرى هةية بؤ خراب بوونى  فَيطاى بورى نةوتييان
رَيطاوبانةكان و دوربانيةكانى رَيطاوبان  هيضَيك كةمرت نيية  بةَلكو زياتر  دوربانيةكانى بةرةكانى فةنط 

ت لة بة داخةوة  بؤية مَيمة ثَيمان باشة و ثَيشنيار دةكةين بة زووترين كات ثةلة بكرَيت لةوةى كة نةو
رَيطةى ثايثالينةوة نة  هةر مةوةى دةرةوة بةَلكة لة رَيطةى ناوخؤش دابني بكرَى  بؤ مةوةى مةو بارة 
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دورسةى لة سةر رَيطاوبانةكان البةين و هاووَلاتيةكان كة زؤريش زةرةرمةند بوون  مَيمة لة كؤبوونةوةى 
ةكان كة مةو ثرسةمان باس كرد بؤ مانطى شةش دا لة بةرَيج سةرؤكى حكومةت و وةزيرى سامانة سروشتيي

دةرةبووكردنةوةيان و بةَلَينيان دا كة بة فدى بري لةو مةوزوعة بكةنةوة و دةرةبوويان بكةن  بؤية من 
لَيرةوة برييان دةهَينمةوة  ثرسيارَيكى تر بؤ بةرَيج وةزيرى سامانة سروشتييةكان حةتا مَيستا لة 

لة كاتَيكدا مَيمة مةَلَين بةنجينى بَيجيمان نةماوة  مةم ناوة بؤ بةنجينخانةكان نووسراوة بةنجينى بَيجى  
لةوَى ماوة؟ لة بةنجينخانةكة نووسراوة بَيجى  سةبارةت بة بةَلَيندةران  مةو بةَلَيندةرانةى كة ثرؤذةكانيان 

ن دؤالر بوو  ( ثَيج صةد و دوو مليؤ502لة سةر بودفةى ثرتو دوَلارة  ديارة ثَيشرت لة بانكَيكدا دانرا بوو  )
ديارة لة بةر دةيرانى دارايية مةم ثارةية لةوَى دةرهات و حكومةت ضؤن سةرفى كردووية؟ بةَلام 
بةَلَيندةرانى تووشى تةنطةذةيةكى زؤر طةورة كردووة  هةم ثرؤذةكانى راطرتووة  و هةم بة تةواوى 

شنرَيت بة ضارةسةركردنيان   سةغلةتى كردوون كة بة راستى مةطةر وا بَيت ثَيويستة ضاوى ثَيدا خبَي
( دينار حكومةت خؤى مةفروشَيتةوة  بةَلام لة هةندَيك كؤمثانيا 850ثرسيارَيكى ترمان هةية  طازاميل بة )

( مةيكِرنةوة  نازامن مةوة ثَيويستى بة وةَلام هةية؟ ثرسيارَيكى تر بة ضى ياسا و 1250بة ناشةرعى بة )
مثانياى دةيوان مةجنامى مةدا؟ لة كؤرومؤر بؤ شار و شارؤضكة و ماَلان  رَينمايَيك طواستنةوةى غاز تةنها كؤ

ثرسيارَيكى تر كة ماخر ثرسيارمة  مايا مَيستا هةموو مةندامانى مةجنومةنى باَلاى هةرَيمى نةوت و غاز 
 ماطادارى بِرياردةرى داهاتى نةوتن؟ زؤر سوثاس. 

 
 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( شةش بةرَيج ماون دسة بكةن  بةَلام سةرؤكى حكومةت و فَيطرى سةرؤكى حكومةت 6ؤر سوثاس  ديارة )ز
مةوعيدى ثَيش وةختيان هةية  بؤية مَيستا مةو بابةتانةى كة ثةيوةندى بة بةرَيجيانةوة هةية مةيانةوَى 

بدةنةوة  بؤ مةوةى دواتر مةو  وَلاميان بدةنةوة  داوا لة بةرَيجيان مةكةين وةَلامى مةندامانى ثةرلةمانة
بةرَيجانةش دسة مةكةن و وةزيرة ثةيوةنديدارةكانيش وةَلامى مةندام ثةرلةمانةكانى مةدةنةوة  فةرموون 

 بةرَيج سةرؤكى حكومةت  دكتؤر شَيركؤ نودتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو. 
 : بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
دامانى ثةرلةمان  بة ثَيى مةو دةنطدانةى كة كرا  دانيشتنةكة كرا بة با بَلَين ثةخشى بةرَيجان  مةن

راستةخؤ نةبَى  هةر بؤية ثَيويستة )سيدى( مةم دانيشتنةش بة راستى بة هيض ميدياية  نةدرَيت  ضونكة 
ك دةرمةكةون مةطةر )سيدى( يةكة بدرَى بة هةر ميدياية  دواتر هةمان مةوةية كة يةعنى كؤمةَلَيك خةَل

بة مةعنا مةوانى تر دسةيان نةكردووة  بؤية من داوا مةكةم )سيدى( يةكة نةدرَين بة هيض كةسَيك و 
(  65هةروةها  ببورة كا  دكتؤر  ثَيويستيشة مةصليش واية بة ثَيى مةم ثةيِرةوة بة ثَيى ماددةى )
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رى ثةرلةمانتاران بداتةوة  من لة دةسةَلاتى فَى بة فَى كردن لة ماوةى ثانجدة رؤذدا وةَلامى ثرسيا
(ةوة ثرسيارم ناردووة بؤ بةرَيج وةزيرى سامانة سروشتييةكان  بؤ سةروكايةتى مةجنؤمةنى وةزيران  17/7)

بؤ وزارةتةكانى تر  تا مَيستا وةَلاممان وةرنةطرتوتةوة  تكا مةكةم مةم ثرسيارانةش بة دةردى ثرسيارةكانى 
 تر نةضَيت  زؤر سوثاس. 

  ج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

زؤر سوثاس بؤ فةنابت  مةم بابةتة لَيطةِرين دواتر وتووَيذ لة سةر مةم بابةتة مةكةين  بةرَيج سةرؤكى 
 حكومةت با ب ةرموو.

 : ان ادريس بارزانى/ سةرؤكى حكومةتبةرَيج نَيضريظ
و سةرنج و ثَيشنيارانةى كة مةمرؤ باس  تةبرةن حةديقةت مةو تَيبينى  سةرؤكى ثةرلةمان  زؤر سوثاس

كرا  مةو ثرسيارانةى كة كران هةمووشيان فَيى بايةخن  تةبيرى بة راستى ثَيي واية موسوَلى ثةرلةمانيش 
هةر بةو شَيوةية ثرسيار ماراستةى حكومةتى هةرَيي دةكرَى  و هةر وةكو كا  شَيركؤ باسى كرد لة ماوةى 

وةَلامى ثرسيارى مةو ثةرلةمانتارانة بداتةوة  مَيمة مةمِرؤ لةم خةلةلة  ثانجدة رؤذدا ثَيويستة حكومةت
تَيطةيشتووين  ضونكة من بة حسابى خؤم زؤربةى مةو ثرسيارانةى كة بؤ مَيمة هاتووة وةَلاممان داوةتةوة  
بةَلام ديارة مةو موتابةعةية الى خؤمان وةكو ثَيويست نيية  من مةو وةعدةتان دةدةمى هيض لةو 

سيارانةى كة خؤيتانةوة دةينَيِرن بؤ مَيمة نة  تةنها مةوانةى كة دةينَيِرن بؤ سةرؤكايةتى مةجنومةنى ثر
وةزيران مَيمة هةوَل دةدةين هةردووكمان بة زوويى وةَلامتان بدةينةوة كة حةتا مَيستاش هةر بةو شَيوةية 

دوا هةوَل دةدةين ميكانيجمَيكى وا كردوومانة  هةر وامان كردووة  بةَلام وةزارةتةكانيش مَيمة لةمةو 
دابنَين كة دَلنيا بني مةو ثرسيارانةى كة لة اليةن ثةرلةمانتارةكانةوة دةكرَى  وةزارةتةكان  وةزيرةكان لة 
مةوداى دانونى خؤى دا وةَلامى هةموو مةو ثرسيارانة بداتةوة  تةصةور دةكةم هةر مةوةش باشرتة  ضونكة 

ةسةيش دا هةر وةَلامَيكتان بدةينةوة بةو شَيوةية بة فةرمى نابَيت حةديقةت  من ثَيي واية مَيمة لةم فةل
يةعنى ثَيويست بةوة دةكات بة نووسني مةو وَلامةنة بدةيتةوة مةو ثرسيارةمان بؤ بَى و مَيمة لة ماوةى 

كة  ياسايى خؤمان كة هةمانة وةَلامى هةموو مةو ثرسيارنة بدةينةوة  بةَلام هةندَيك موالحةزة هةية
مومكينة ثَيويست بةوة دةكات  مةطةر لةم دةرفةتة كورتة مَيمة مةوعدَيكمان هةبوو لة طةَل كا  دوباد 
بضينة شوَينَيك  دوامان خست حةتا وامان كرد كة لة مةتار بيانبينن  بةَلام ثَيويست دةكاتن كة مَيمة بضني 

مةوةية  مةوةى كة ثةيوةندى بة مةردام و بؤ بينينى مةوان  من بة موختةصةرى مةوةى كة دةمةوَى بيَلَيي 
شتةكانةوة هةية كا  رَيباز لة طةَل كا  دكتؤر ماشتى هةندَيك روونكدرنةوة دةدةن كة من تكام واية  داوا 
دةكةم بة نووسني ديسانةوة بؤمان بَينت بؤ مةوةى مَيمة مةوةى بكةن  سياسةتى حكومةتى هةرَيمى 

َيي لة ثرسيارى مةوة دا لة طةَل مَيرانن مَيمة مةوةى كة باس دةكرَيت و كوردستان من هةر دةمةوَى مةوة بَل
لة مَيران بة شَيوةية دسة لة طةَل عيبادى كراوة مةوة هيض مةصل و مةساسى بؤ نيية  مَيمة مةوةمان 
نةبيستووة بة هيض شَيوية   سياسةتى مَيمة مةوةية  مَيمة هةوَل بدةين تةبيرى مَيران وةزعى تايبةتى 
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ى هةية لة بةر مةسةلةى مةو حةسارةى كة لة سةر مَيران هةية  حةديقةت مَيمة كة دةتوانني لة طةَل خؤ
مَيران بيكةين بة بةراورد مةوةى كة دةتوانني لة طةَل توركيا بيكةين مي تيمالة كةمرت بَى  بةَلام سياسةتى 

ةى خؤمان  لة مةسةلةى نةوت و غاز لة مَيمة وةكو هةرَيمى كوردستان مةوةية باَلانسَيكمان هةبَيت لة عيالد
طةَل مَيران و زؤر بة فديش هةوَلمان داوة كة مةم كارة بكةين  حةتا مَيستا ضةندين وةفدى مَيرانى 
هاتوونة الى مَيمة  كا  دكتؤر ماشتى سةردانى تارانى كردووة  وةفدى وةزارةت سةردانى تارانى كردووة  

ةفدَيكى ترى هةرَيمى كوردستان سةردانى مَيران بكاتن  سياسةتى مَيمة مي تيمالة لةم نَيجيكانة ديسانةوة و
مةسةلةى باَلانسة لة طةَل مةم وَلاتانة  حدودَيكى دوور و درَيذمان لة طةَل مَيران هةية  بة سوثاسةوة دةَلَيي 

دةوام دةبني  يارمةتى مَيمةيان داوة  مَيران يارمةتى مَيمةى داوة  و مَيمة وةكو هةرَيمى كوردستانيش بةر
بابةتى مةو ميتي ادةى كة مَيمة لة طةَل توركيا كردوومانة  مَيمة دةتوانني شتَيكى تر بكةين لة فياتى 
مةوةى مةندام ثةرلةمانَيك وةكو بَلَيى نوسخةية  لةو ميتي ادةى هةبَيت دةتوانني سةرؤ  فراكسيؤنةكان 

ادةى كة لة طةَل توركيا كردوومانة  مَيمة بؤتان دةعوةت بكةين  لة كؤبوونةوةيةكدا مَيمة نةصى مةو ميتي 
شةرح كةين  هيض موشكيلةية  من لة سةر مةوة نابيني  و ثَيي واية بةعةكسةوة باشة بؤ مةوةى مَيوةش 
ماطادار بن  ضيمان كردووة لة طةَل توركيا؟ مةسةلةى زةمانةت حةديقةت يةعنى مَيمة دةبَى لةم 

كةين  مةوةى كة طةَل توركيا كردوومانة كارَيكى زؤر سةركةوتوومان مةسةلةيةدا تؤزَيك بة مةوة دسة ب
كردووة  مةطةر مةوةمان نةكردبا مَيستا دةبواية هةرضى بةغدا بة مَيمة بَلَى مَيمة مةوة فَى بة فَى بكةين  
و بة سوثاسيشةوة توركيا يارمةتى مَيمةى داية  مةمة مةعناى مةوةش نيية كة مَيمة  من عةرزم كردن 

عنى بة فدى دةمةوَى ثَيتان بَلَيي مةولةوييةتى يةكةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان حة  مةو ية
كَيشةية لة طةَل بةغدا  يةعنى حةز دةكةم وةكو سياسةتى هةرَيمى كوردستان مَيمة مةم ميشانةمان كة 

انةوَى لة طةَل بةغدا كردووة لة طةَل توركيا بؤ مةوة نةبووة مَيمة ميهتيمام بة بةغدا نةدةين  مَيمة دةم
بطةينة ميتي اق  و ثَيشتان دةَلَيي هةر فورسةتَيك بؤ طةيشنت بة ميتي اق لة طةَل بةغدا هةيَى  مَيمة ية  
دةديقةش ثشت طويَى ناخةين  بةَلام دةمانةوَى ميتي ادة  بَى لة سةر مةساسة  بَى كة مةو مَي رتامة  

ا بَى  بةرَيجان مةسةلةى مةوةى كا  فامق بوو ثَيي واية دوواليةنة بَى  دووةميش لة سةر وادرى مَيست
ميشارةتى ثَيدا خؤ مةوةى زةريبةى مَيمة  مَيوةش باستان كرد  زةريبةى مَيمة داماوة ضى تر دةبَى بينني  
نؤ مانطة مةوةى ثَيكراوة دذى حكومةتى هةرَيمى كوردستان  دذى خةَلكى كوردستان كردوويةتى  لة بةر 

ستا بةغدا مةوى كة مةبةستة دةبَيت هةَلسؤكةوت لة طةَل مةمرى وادرى مَيستاى هةرَيمى مةوة مَيمة مَي
كوردستاندا بكاتن  مةمرى وادَ مةوةية كة مَيستا مَيمة لة هةرَيمى كوردستان هةمانة  شتَيكة كة مةطةر 

كرد  بة دَلنياييةوة مةوان تةعامو  لة طةَل بكةن من ثَيي واية دةطةينة حةل  مةو دوو ياساية كة بامسان 
رؤذى ضوارشةممة  سوثاسيش بؤ مَيوة كة باستان كرد لة فراكسيؤنى سةوز مةوةتان كردووة  بةَلَى مَيمة 
دةينَيِرين بؤ ثةرلةمان  و بة تةمكيد مةوانةى تريش كة ثَيويستة بؤ دروست كردنى كؤمؤ مَيمة مةوانيش 

تا رؤذةكةى ثَيتان بَلَيي  بةَلام دَلنياتان دةكةمةوة مَيوة بة زووترين كات  حةز دةكةم يةعنى من ناتوامن مَيس
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باسى سَى دانونتان كرد  ياساتان كرد  فلجى و ال فلجى  و كؤمؤش  مومكينة مَيوة طلةيى مةوة بكةن  ضونكة 
لة كؤبوونةوةى مةخرييشمان كة ثَيكةوة دانيشتني باس لةوة كرا مَيمة حةتا نيهايةتى مانطى دة  نؤ  بةَلَى 

ؤ دةبواية راى خؤمان بدةين  نةمان كردووة  مَيمة مةو طلةييةى مَيوةمان دةبولة  بةس من يةعنى ثَيتان ن
دةَلَيي مَيمة وةكة بةرنامةى كارى خؤمان بة زووترين كات مَيمة هةوَل دةدةين مةو كَيشةية ضارةسةر 

مةية بَلَيي تيجارةت كردن لة طةَل بكةين و بينَيِرين  مةوانةى كة باسى مةوةتان كرد  من دةمةوَى بةو كةلي
داعش خيانةتَيكى نيشتيمانيية بة هةموو مةعنايةوة  و مةمة هةموو اليةكمان موتةفةدني لة سةر مةمة  
مَيمة ليذنةيةكى زؤر  تةبرةن مةوةى كة لة سايتةكان دةطوترَى حةديقةت مَيمة تةعامول لة طةَل مةو 

كرَى  ناو دةنووسرَى  مةوة ماسانرتين شتة كة دةتوانرَى بكرَيت بة مةسةلةية ناكةين  لة سايتةكان ناو دةردة
تايبةتى )ماشا اهلل( لةم وَلاتةى مَيمة بةو هةموو ميديايةى كة هةمانة مةوة كارَيكى زؤر زؤر ماسانة  مةوةى 
ة كة من دةمةوَى تةمكيد كةم حكومةتى هةرَيمى كوردستان ليذنةيةكى باَلاى بة دوا ضوونى دروست كردوو

بؤ مةم مةسةلةية  ليذنةكة كارى كردووة مَيمة بةيانى كؤبوونةوةى دووةمان لة طةَل مةم ليذنةية هةية لة 
سةرؤكايةتى مىنجومةنى وةزيران  مةوةى كة موهيمة مَيوةى بةرَيج بجانن  مَيمة زؤر بة فدى بة دوايدا 

تار  وةكو ثةرلةمانى كوردستان  مةو ضونني و من هيوادارم لة رَيطاى بة دواداضوونى خؤتان وةكو ثةرلةمان
مةعلوماتانةى كة دَيتة بةر دةستتان ماطادارى مَيمة بكةن  بِريارى حكومةتى هةرَيمى كوردستان مةوةية كة 
هةَلسوكةوتى فدى لة طةَل مةو مةلةفة دةكات  بة تةمكيديش لة اليةن دادطاوة دةبَى ية  ال بكرَيت  و 

سةلةية  من زؤر موتةفقي لة سةر مةوةى مةو مةردامانةى كة مَيمة مةوانةى كة دةستيان هةية لةو مة
بامسان كرد مةمِرؤ مةو شتانةى كة دامان  ثَيويست بةوة دةكات ضاودَيرى دارايى بَلَين بة دواداضوونى بؤ 
بكات  بجانة مةو شتانةى مَيمة راسنت و مةمة ثَيشنيارَيكى زؤر بة فَيية  من لة طةَل دةستةى ضاودَيرى 

رايى دسة دةكةم  تةبرةن سةر بة ثةرلةمانى كوردستانة  بةَلام مَيمة دسةيان لة طةَل دةكةين  و داواشيان دا
َ  دةكةين كة بةدواداضوون بكةن بؤ هةموو مةو مةردام و مةو شتانةى كة مَيمة لَيرة بامسان كردووة  رؤَلى 

ا نابينني كة حةديقةت دادطاى فيدراَلى عَيراق دادطاى فيدراَلى عَيراق لةم مةسةلةيةدا  مَيمة هةتا مَيستا و
رؤَلَيكى هةية  بة عةكسةوة مَيمة مَيستا بة تةماى شتَيكى ترين  مةويش مةوةية مَيمة بة تةماين لة اليةن 
هةندَيك موةزةفني بَلَين ثارَيجطاى سلَيمانى  هةولَير  دهؤ   سكاَلايةكى ياسايى تؤمار بكةين لة سةر 

بؤ مةسةلةى بِرينى مووضة  ضونكة بةس تةصةور بكةن ثَيي واية لة مةندامانى حكومةتى فيدراَلى 
ثةرلةمان باسي مةوةى كرد حةتا مَيستا مةوان مووضةى داعش دةدةن  بةَلام موضةى هةرَيمى كوردستان  

ةر مةوان كارمةندانى هةرَيمى كوردستان حةتا مَيستا مةوان نادةين  مَيمة بة تةماين يا بَلَين شكايةتَيك لة س
تةسجيل بكةين لةو روويةوة  بة نيسبةت هيواى حةل لة طةَل بةغدا  لة طةَل فةنابى سةرؤ  وةزيران 
عبادى  مَيمة لة رؤذى يةكةميشةوة مةطةر بةشدارميان لة حكومةت نةكردبا دةيان طوت واهلل كورد 

دى  مةمة موشكيلة كوردة  عةردةلةية  عةردةلةية بؤ مالكى  عةردةلةية بؤ فةع ةرى  عةردةلةية بؤ عبا
يةعنى مَيمة لةو كاتةى دا كة دوستانى مَيمة بة تايبةتى مةمريكا داواى لة مَيمة كرد بؤ مةوةى بةشدارى 
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بكةين  مَيمة ثَيمان وابوو بةشدارى كردنى مَيمة لةو حكومةتة زؤر باشرتة لةوةى كة بةشدارى نةكةين  لة 
نةبوو بؤ حة  موشكيلةكان  بةَلام من ثَيي واية دةرارَيكى زؤر طةَل مةوةى دا كة مومكينة هيواى زؤرمان 

راستمان دا  بؤ مةوةى بضني و بةشدارى بكةين  مةوةى راستى بَى مةو هةنطاوانةى حةتا مَيستا سةرؤ  
وةزيران عبادى ناويةتى  هيض ية  لةو هةنطاوانةى مةوة نني مَيمة دَلمان خؤش بَى كة دةيةوَى كَيشةكة 

  بةَلام مَيمة دةبَيت  ضونكة خؤى نوَيية  كابينةيةكى نويَى هةية  وةزيرى نةوتى نويَى هةية  حةَل بكات
خؤى سةرؤ  وةزيرانى نوَيية  من ثَيي واية لة اليةن مَيمةوة دةبَى فورسةتى زياترى ثَيى بدرَيت بةم دانو 

ةوةى كة مَيمة دةبَيت وةكو بَلَين ستاندنة لة طةَل بةغدا  بؤ مةوةى بطةينة حةلَيك  مةوةى كة باستان كرد ل
ثَيش مةرمجان هةبَيت  مَيمة حةتا مةوةيان نةطووتوة  مَيمة باسى ثَيش مةرفيش ناكةين  مَيمة دةَلَين 
كاكة حةدى خؤمانة  مةوةى كة كا  فاميق باسى كرد  بةَلَى سولةفةيةكمان بؤ بنَيِرة  سولةفةية  بؤ 

ت نارد مةوةى كة خؤت  مَيستا دكتؤر على لَيرة خوَينديةوة دوايى هةرَيمى كوردستان بنَيِرة كة سول ةكة
مَيمة دةست دةكةين بةوةى دانو ستاندنيان لة طةَل بكةين و بطةينة حةلَيك  حةلَيك كة لة خجمةتى 
هةرَيمى كوردستان و لة خجمةتى عَيراديشدا بَيت  بةَلام زةمانةت هةبَيت  هيض زةمانةتَيك نيية  بةَلام 

تةمكيد حةتا مةخري نودتةش لة طةَل سةرؤ  وةزير يان عبادى مةوةى كة ثَيمان بكرَى بؤ حة   مَيمة بة
موشكيلة دةِرؤين  مَيمة ضاوةِرَيى مةوةين كة وةزيرى نةوتى عَيراق سةردانى هةرَيمى كوردستان بكات  بؤ 

ارةى وردةكارى مةو مةوةى مَيمة بجانني ثَيشنيازيان بؤ حةل ضيية  مةوةى كة باس كرا لة مةسةلةى ث
شتةى كة ثَيى دةطوترا شرينى  مَيمة ثَيى دةَلَين ذَيرخانى مابوورى  مةو ثارةى كة وةطرياوة  ضؤن وةرمان 
طرتووة؟ هةموو لةو تةدريرانةى ثَيشرت لة ثةرلةمانى كوردستاندا هاتووة  مَيمة بامسان كردووة  مَيمة 

تةفاصيلةمان هةموويان نووسيون  ثارة ضؤن صةرف  مةطةر بة فدى بة دواضوونى بؤ بكةين  مَيمة مةو
كراوة؟ بة ض شَيوةية  وةرمان طرتووة. و  من ديسانةوة دةَلَيي مةطةر لةو روويةوة كَيشةية  هةية يان 
دةتانةوَى روونكردنةوةى زياترتان لة سةر مةو مةسةلةية يَى بدرَى بة تةمكيد يةعنى دَلنيا بن حكومةتى 

مة حازرين  مَيمة ثَيي وابوو مةوةى لة سةرمان بووة فَى بة فَيمان كردووة  مينجا هةرَيمى كوردستان مَي
مةطةر فَى بة فَيمان نةكردووة كا  على دةتوانن داواى بكةن  بةس دَلنيا بن مَيمة هةوَلى شاردنةوةى 

بةو ثةرى شتمان نةداوة  دَلنياتان دةكةمةوة مَيمة مةومان نةكردووة كة دةمانةوَى شتَيك بشارينةوة  
شةفافييةت هةوَلمان داوة لة طةَل ثةرلةمان كار بكةين و مةطةر لةو مةفالةدا شتى تر هةية دةبَى مَيمة 
بؤمان بنووسني بةسةرضاو مَيوة ثَيمان بَلَين مَيمة دَى كةين  مةود ى مةمريكا  مامؤستا نازامن مةبةستى 

َيمى كوردستان؟ نةوت؟ خؤى مةمريكا فةنابت لة سةر مةسةلةى داعش بوو يان لة سةر مةسةلةى هةر
تةرةفَيك كة لة طةَل مَيمة بةشدار بووة لةو مةسةلةيةدا  مَيمة مةو شتانةمان هةمووى بة مةمريكا طوتووة  
مةوانيش زؤر بة فدى لة سةر خةتن لة طةَل عَيراق و دةَلَين حةدى خؤتانة  مةوةى كة بة مَيمة دةلَين 

ى موممةمى موتةحيدة هةموو مةوانة بة مَيمة دةَلَين مةوةى مَيوة دةَلَين مةمريكيةكان  بةريتانيا نوَينةر
راستة و زةغتَيكيش هةية لة سةر سةرؤ  وةزيران بؤ ناردنى سول ةية   تةبيرى مَيمة لة مَيوة تَي دةطةين 
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ستى كة عَيراق موشكيلةى ثارةى هةية و فيرلةن مةوةى كة لة تةدريرى ثَيي واية كا  على هاتبوو  بة را
ثارةى مَيمةيان خواردوويانة  فيرلةن خواردوة  عَيراق تةسبيتى كردووة شانجدة ترليؤن دينار دةرزدارى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستانة  مةمة تةسبيت كراوة  من خؤم وام دسةم لة طةَل سةرؤ  وةزيران عبادى 

مَيوة ية  مليار و دوصةدمان بؤ كرد  طومت باشة مةطةر تؤ سول ةيةكمان بؤ بنَيِرى خؤ ض زةرةرَيك هةية؟ 
دةنَيِرن  مَيمة موفاوزات دةست ثَيى دةكةين دوايى مةوةى كة بؤ هةرَيمى كوردستانى دةنَيِرن  ية  ترليؤن 
و دوصةد  مَيمة يان دةطةينة ميتي اق يان ناطةين  مةطةر طةيشتينة ميتي اق خؤ مةوة زؤر باشة  مةطةر نا 

دةرزارن  يةعنى مةطةر ية  ترليؤن و دوصةدتان نارد يةعنى تةدريبةن خؤ مَيوة شانجدة ترليؤنى مَيمة 
نَيجيكةى ضواردة تلرييون و هةشت صةد هةر بؤتان دةمَينَيت  ض كَيشةية  هةية لةوة؟ موهيي عةدلييةتة 
نايانةوَى حةل ببَى  مةودوفى مةمةريكا  لة سةر مةسةلةى ناردنى نةوت من عةرزم كردن  مَيمة هيض 

مان نيية كة بَلَى واهلل طريا بَى  يةعنى مَيمة دوو باخريةمان كَيشةى هةبوو  مةوةى يةكةميان ضوو باخريةيةك
بؤ مةغريب  مةوةى تريان مةوةى مةمريكا بوو  مةوانةى تر فرؤشراون  يةعنى فرؤشراون  سياسةتى 

سياسةتى مَيوة دةكةين   مةمريكا حةتا مَيستا مَيمة ناتوانني بة عةلةنى بة مَيمةيان طوتووبَى ثشتطريى لة
بةَلام مةود يشيان لة ضاو فارانى طؤِراوة  يةعنى مةو توندييةى كة ثَيشرت هةيان بووة حةديقةت مَيستا 

كا  رَيباز  كا  ماشيت نييانة  من ثَيي واية هةر مةوةية كة من دةبواية طوتبام مةوةى تريان برادةران 
هيوادارم مةطةر ثرسيارَيك هةية وةَلام نةدراوةتةوة  بة دسةي لةسةر دةكةن  وةَلام دةدةنةوة بةس من 

نووسني بؤمان بنَيرن بةسةرضاو  وةَلام دةدةينةوة  وة مامادةشني لةبةردةم ثةرلةمان بؤ هةموو ثرسيارَيك  
ميشارةت بة سيرري بةنجين درا  مايا مةم سيررة كةم دةكرَيتةوة  من دةتوامن مةوة بَلَيي بةداخةوة  مَيمة 

نني سيرري بةنجين لةم وةزعةي مَيستاي مَيمة كةمي بكةينةوة ثَيمان ناكرَي مةسةلة مَيمة زؤر حةز ناتوا
دةكةين  زؤرلةوة كةمرتيش بَي بة حةديقةت  مةو وةزعةي مَيستا مَيمة هةمانة  مَيمة ناتوانني سيرري 

ةدةي تريش لةطةَل كا  بةنجين كةم كةينةوة لةمةي كة مَيستا هةية  نازامن مَيمة دةتوانني حةتا دة د
دوباد َلَيرة دابنيشني دواي مةوة مةطةر كا  دوباد لةسةر دةرزةكة ميجازة هةية سةرؤكي ثةرلةمان  مةويش 

 دسةية  بكات. 
 بةرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :

يةكتان زؤر سوثاس بؤ سةرؤكي حكومةت هةرَيي بةَلَي فَيطريي سةرؤكي حكومةت ب ةرموو مةطةر دسة
 هةية فةرموو.

 :تالةباني/ فَيطريي سةرؤكي حكومةتبةرَيج دوباد 
زؤر سوثاس بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  ثةرلةمانتاراني بةرَيج ثرسيارَيك كرا سةبارةت بة دةرز وة   

بةرَيجتان ماطادارن لة كؤبوونةوةي ثَيشووي مةجنومةني وةزيران رةشنووسي ياساي وةرطرتين دةرز ثةسةند 
ةو بِرياري لةسةر دراوة و مَيستا ضاوةرَيي مةم ثةرلةمانة ثريؤزةين بؤ مةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراو

بكات تاكو مينشامةللة ثةسةندي بكةن وببَيتة دانون  كة مةمة ثةسةند كرا مةمة ضوارضَيوةيةكي ياساييمان 
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دةوَلةتي وةربطرين  وة مةم دةرزة مةداتَي بؤ مةوةي مَيمة بتوانني وةكو هةرَيمي كوردستان دةرزي نَيو 
تةفاسيلي دةرزةكة واتة دةرز بة دةرز دةكةوَيت  وة لةناو ياساكةدا كة نامةوَي ثَيش خؤم كةوم  لة 
ياساكةدا دةسةَلات  مةدرَيت بة مةجنومةني وةزيران ماليةتي موفاوةزات دابنَيت بؤ مةوةي ط توطؤ بكا لةطةَل 

ةفاسيلي دةرزةكة  ضؤنة؟ فايدةكةي ضةندة؟ كةي  مةدرَيتةوة ؟ ضؤن اليةنة  ثةيوةنديدارةكان لةسةر ت
مةدرَيتةوة؟ مةو تةفاسيالنة  ثرسيارَيكي تريش كرا سةبارةت بةوةي  مايا حكومةتي عرياق مولجةم دةبَي 
بةو دةرزة يان نا؟  يةعين هيض ميلتيجامَيك ناخرَيتة سةر حكومةتي فيدِراَل بةثَيي مةو ياسايةي كة 

ةكةي لةاليةن مةجنومةني وةزيران بِرياري لةسةر دراوة  بؤية هيوادارين مةم ثرؤذة ياساية بة رةشنووس
هةند وةربطريَيت وة خبرَيتة بةرنامةي كاري مةم ثةرلةمانة بةرَيجةو بؤ هةرفؤرة ثرسيارَيك يان 

كةمان  بةرنامةكةمان مةعلوماتَيك يان زانياريية  كة ثَيويستان ثيَي بَيت دةربارةي  مةم ياساية يان نيةتة
و بؤضوونةكامنان  مَيمة مامادةين هةم بةندةي موخليصتانني لةطةَل مةو ستافةي ميش و كاري كردووة 
لةطةَل بةرَيج وةزيري دارايي و سكرتَيري مةجنومةني وةزيران مامادةين ثرسيارةكانتان  وةَلام بدةينةوة 

 لةكاتي خؤي و لةكاتي ثَيويست  زؤر سوثاس. 
 :يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةماند. بةرَيج 

زؤر سوثاس بؤ فَيطريي سةرؤكي حكومةت بؤ مةوةي طلةييمان لَي نةكةن مةم دةرفةتة كةمةي كة ماوة 
 ثَيش مةوةي  كة رَيستَيك وةربطرين بةرَيج كا  شوان دةَلادزةيي و كا  باثري دسةيةكيان هةية ب ةرموو .

 :ةرلةمانيوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثبةرَيج د. 
 كا  د. شوان فةرموو.

 باوةمري )د. شوان دةَلادزةيي(: مصطفىبةر َيج د. عمر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان سةرةتا بةخَير هاتين بةرَيج سةرؤكي 
ة طوماني تيا نيية بةرَيكردني حكومةت و بةرَيج فَيطري سةرؤكي حكومةت و شاندة ياوةرةكةي دةكةين  و

نةوتي هةرَيمي كوردستان لة رَيي بؤِريةوة دةست كةوتَيكي طةورةو مَيذوويية  بؤ هةرَيمي كوردستان و بؤ 
حكومةتي مَيستاي هةرَيمي كوردستان مةوةي كةوا دمةوَي ماماذةي ثَي بكةم بةرَيج وةزيري سامانة 

( فةرمووي كة لة مانطي شةش دةيراني 1ش لة مانطي )(ي7( وة لة مانطي )1سروشتييةكان لة مانطي )
( يش بةهةمان شَيوة وتي دواي 7-7سووتةمةني و دةيراني دارايي كؤتايي ثَيدَيت  بةَلام وةكو خؤي مايةوة )

دوو مانطي تر مةم سيرري بةنجينة دةهَينينة خوارةوة  بةَلام بةرَيج وةزيري سامانة سروشتييةكان لةطةل 
رؤذانة زياد دةكا  مانطانة زياد دةكا  رَيذةي ناردنة دةرةوةي و بة هةمان شَيوة رؤيشتين  مةوةشدا كة نةوت

لة حافي مؤمةران ثَينجوينيشة و هةر بةردةوامة  بةَلام رؤذ بةرؤذ دواكةوتين مووضةو وةستاني بازاِرو 
مَيمة بؤية نرخي  وةستاني سول ةكان هةر بةردةوامة  خاَلَيكي تر بةرَيج وةزيري دارايي فارَيك ووتي

بةنجين زياد دةكةين بؤ مةوةي مووضة لة كاتي خؤيدا بدةين  بةَلام سيرري بةنجين بةرز بوويةوة  بةَلام 
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مووضةكة بةهةمان شَيوة هةر دوا دةكةوَيت  راستة مَيستا كَيشةو مةشاكيل هةية  مةم هةموو فارة 
ِرَيية لة داهاتي نةوت هةموو ماَلَيك بِرَيكي بؤ ثةمياندانة بة خةَلك  خةَلك نا مومَيد دةبَيت خةَلك ضاوة

( هةزار بدرَيت خانةوادةي شةهيدان و مةن الةكان 150.000بضَيت خانةوادةي شةهيدان بةَلَينَيكيان ثَيدراوة )
ثَييان بدرَيت يان وةعديان ثَي بدرَيت كةوا فَيبةفَي دةبَيت يان فَيبةفَي نابَيت  خاَلَيكي تر بازرطاني 

از مةوانةي لة كةركوو  يان لة هةرشوَينَيكي تر بازرطانيان كردووة لةطةَل داعشدا  يةعين بؤضي نةوت و ط
سجا نادرَين بؤضي مةمة زؤر دوادةكةوَيت مايا كةسَيك هةية لة بةرَيج سةرؤكي حكومةتا بة دةسةَلاتر 

 بَيت؟  يان لة سنووري ناخؤشة بَلَين سلَيمانيش.
 رؤكي ثةرلةمان :بةرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سة

 د. شوان مةمة باسكرا مةم بابةتة. 
 باوةمري )د. شوان دةَلادزةيي(:مصطفى بةرَيج د. عمر 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ماخر مةزامن باسكرا فةنابي سةرؤكي حكومةت  هيض نةتيجةية  نيية يان كا  دوباد كة لَيرةية  بؤضي 

ياكاندا باسدةكرَي  يةكال ناكرَيتةوة شتَيك لةوة خةتةرتر مةم مةلةفة بؤ هةر رؤذانة باس دةكرَي لة ميد
هةية كةسَيك بيةوَي هةرةشة لة كوردستان بكا  كوردستان داطري بكا  نةوتي لَي  بيكري تيجارةتي لةطةَل 

َيكي تر مةو لَيدوانةي لة \بكةي  بةَلام وةكو بةرزةكي بانان بة حةزةرةوة باسي ناوةكانيان بكِرَيت  خاَل
ي ساَلي تازة دةيراني دارايي ضارةسةر دةكرَيت مايا مةمة دسةيةكي خؤشي سياسيانةية؟ يان سةرةتا

هةروةكو فارةكاني تر مةم دةيرانة بةبَي ضارةسةر دةمَينَيتةوة؟ ثرسي ناردنة دةرةوةي نةوت  نةوت لة 
ةكرَيت  بةهةمان شَيوة ( بةرميل رةوانةي وَلاتي مَيران د100.000كةركووكةوة بة ثَيي زانيارييةكان رؤذانة )

غازيش رةوانة دةكرَيت  مايا حكومةتي هةرَيمي كوردستان ماطادارة؟ مةو ثارةي داهاتة مةضَيتة كوَيوة؟ 
هةَلوَيسيت مةمريكا هةميشة مةوة بووة كةوا  وا حةز دةكا هةرَيمي كوردستان لة بةغداوة بؤ ووَلاتاني 

هةر بةردةوامة؟ هةرضةند بةرَيج فةنابي سةرؤكي حكومةت  بنَيرَيت  مايا مةم هةَلوَيستة بة هةمان شَيوة
وةَلامي مةوةي دايةوة  بةراي بةرَيجتان كَيشةي نَيوان بةغداو هةرَيي  مَيمة هةست دةكةين لة هةرَيمي 
كوردستان حكومةتيش زياتر  يةعين وةكو بلَيي بة مةزموون و تةفروبة طةيشتؤنة مةوةي حكومةتي 

ك نةماوة بؤ ط تووطؤ كردن لةطةَليدا  بؤية هةوَلبدةين كَيشةكان لة كوردستان  بةغدا مةفال و دةرفةتَي
دةيراني دارايي  كَيشةي دارايي بؤخؤمان ضارةسةري بكةين ثَيويستيمان بةوان نةبَيت  لةوانةية مةوةش 

كة  حةلي فةزري و حةلي ضارةسةري كؤتايي بَيت  هةَلوَيسيت وَلاتاني ناوضةكة زؤر باس لةوة دةكرَيت
ضؤن نةوت لة رَيي توركياوة مةنَيردرَيتة وَلاتي تر  فشار مةخاتة سةر وَلاتي تر دةبَي بة هةمان شَيوة 
لةطةل مةويشا هةمان موعامةلةو هةمان هةَلسوكةوت بكرَي  بؤية واي كردووة دةيراني دارايي نَيوان 

كرَيت  مايا مةو دةرزانة زياتر كَيشةي بةغداو هةرَيي ضارةسةر نةكرَيت  مةو دةرزانةي كة لة دةرةوة داوا دة
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دارايي بؤ مَيمة دروست ناكات؟ زؤر فار هةبووة وَلاتان دةرزيان كردووة مةو دةرزة لةوانةية ية  لة 
 ماماجنة بة كؤيلة كردني مريادةي ميللةتان بَي  مريادةي مَيمة بَيت  مَيمة هةوَلدةين متمانة زياتر بة....     

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :بةرَيج د. يوسحم دمد 
دوايي لةسةر ياساي دةرزةكة دسة بكرَي لة ثةرلةمان  مةو كاتة مةتوانني زؤر بة تةفسيل لةسةر دةرز  

 بوةستني. 
 باوةمري )د. شوان دةَلادزةيي(: مصطفى بةرَيج د. عمر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ندةي ثَيشوو ثَيمان واية  تا مَيستا هيض بةَلَي مةسةلةي ط توطؤ كردني لةطةَل حكومةتي بةغدا مةو شا

نةتيجةيةكي ديار نيية دةتوانني بلَيني شكسيت هَيناية  بؤضي حكومةتي هةرَيمي كوردستان مةو ثَينج 
اليةنةي كة مَيستا لة هةموو شتَيكدا دةستيان هةية  بؤضي ثةرلةمان ناكةنة  مةرفةع؟  يان بؤضي مةو 

تن بؤضي هيض ثرس و رايان ثَي ناكرَيت؟  لة ط تووطؤكان لة مشورةت اليةنانةي تر كة لة دةرةوةي حكومة
كردن ض كاتَيك بة دةدةر مَيستا هةستيارة ثَيويستمان بة كؤ دةنطي و ية  هةَلوَيسيت هةرَيمي كوردستان 
هةية  كؤمثانياي طرووثي كار لة كةوةرطؤسك  ياخود لة بازيانيش باس لةوة دةكرَيت كة زياتر طرنطي بة 

كاري  بة فةرمانبةري بياني دةدةن  لة كاتَيكدا فةرمانبةري خؤمان هةية دانامةزرَيت وة زؤر فاري كرَي
واش هةية ثَيويسيت تةزكييةي حيجبي هةية  بؤضي مةي مةو ثاَلَيوطانة بؤ هةموو خةلََك نةبَي لة رووي 

َيك لة كةورطؤسك و لة تةعينات و لةرووي شتةكاني تريشةوة؟ ميجا باس لة زيادكرني ثاَلاوطة كرا يةك
بازيان بؤضي نةبوو بة سَييةم؟ ثاَلاوطاية  زياد ناكرَيت مةو ثاالوطة مةهليانة بؤضي بة رةمسي داناخرَين؟  

( وَيستطةي كارةباي دهؤ  كراوةتةوة  بؤضي غازي بؤ دابني 2011ياخود مةو ثرسارانةش هةية ساَلي )
ةبَيتة هؤي ثيس بووني ذينطةي مةو شارة  بؤضي غازي ناكرَيت بة ديجل ميش دةكات مةويش يةكَيكة كة د

بؤ دابني ناكرَيت    خاَلَيكي تر مَيستا نةوت و غاز دابني نةكراوة بؤ هةموو هاووَلاتياني كوردستان مةمة وا 
دةكا لة مايندةيةكي نجيكدا كَيشةيةكي طةورة بؤ كارةباي هةرَيمي كوردستان دروست ببَيت  ميمة لة الي 

شتطريي لة سياسةتي ناردنة دةرةوةي نةوت دةكةين لة هةرَيمي كوردستان  مةوة بةراسيت خؤمانةوة ث
يةكَيكة لة بة طشتدا ضوونةوةي مةو ثيَلانانةي كة لة بةغداوة ياخود لة هةر شوَينَيكي تر بةرامبةر 

نيشتيمانيانةية   هةرَيمي كوردستان دةكرَيت  مةمة بةراسيت هةَلوَيستَيكي زؤر مَيذوويانةية  هةَلوَيستَيكي
( بؤ سةرةتاي سةري ساَلي تازة 9( )9بؤ6بةَلام ثَيويستة ضيرت هاووَلاتيان ضاوةرَي نةكةن لة مانطي )

هيوادارين هةموو خةَلكي كوردستان سوودمةند بَي لة نةوتةكةو كَيشةي دارايي لة رَيي نةوتةوة كؤتايي ثَي 
 كي ثةرلةمان :بَيت  زؤر سوثاس. بةرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤ

( خوولة  دانيشتنةكةمان هةَلئةطرين دوايي لة )كا  15زؤر سوثاس بؤ ماموستا د. شوان بؤ ماوةي )
 باثري(ةوة دةست ثَي دةكةين  زؤر سوثاس.

 دانيشتين سَييةم
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 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:  بةِرَيج

 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان.
دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة  خو  ضوارةمى هةَلبذاردن  ساَلى دووةم  بةناوى طة  كوردستانةوة 

  بةردةوام دةبني لة ط توطؤكردن لةسةر تةوةرى يةكةمى 10/11/2014(  ِرؤذى دانيشنت 10دانيشتنى ذمارة )
و دانيشتنى مةمِرؤمان  كة بريتيية لة ط توطؤكردن لةسةر راثؤرتى هاوبةشى هةردوو ليذنةى دارايي 

كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان و ليذنةى ثيشةسازى و وزةو سةرضاوة سروشتييةكان سةبارةت بة طرفتى 
ثشكى هةرَيمى كوردستان لة بودفةى طشتى عريادى فيدِرال و راسثاردةى ثةرلةمانى كوردستان لةو 

ةى هةرَيمى كوردستان  بارةيةوة  دووةم: واتة هةر لة تةوةرى يةكةم ط توطؤكردن سةبارةت بة سياسةتى وز
بة مامادةبوونى مةجنومةنى هةرَيمى بؤ كاروبارى نةوت و غاز  بةثَيى خاَلةكانى ية  و دوو لة بِرطةى 

ى 1992(  لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة يةكى ذهةمواركراوى ساَلى 54دووةم لة ماددةى )
  باثري دةكةين كة سةرنج و بريوبؤضونةكانى خؤى خباتة عرياق  داوا لة بةِرَيج كا _ثةرلةمانى كوردستان

 ِروو  فةرموو.
 بةِرَيج باثري كامال سليمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

فةنابت هةمووفار ض لةناوةِراستى دسةكانت دابَي  ض بة مةبةست بَي مَيمة دةخةيتة دواى مةوةى كة 
( دةديقة  40كةس  هةر يةكَيك نيوسةعات ) 3كسيؤنَيك ناعةدالةتيةكى خراثت كرد  لة ِرَيطادان لة هةر فرا

( دةديقة دسةى كرد  دواكات بؤ مَيمةت بةفَيهَيشت  بؤية من دسة ناكةم  سوثاس دةنا 25( دةديقة  )20)
سةرنج و تَيبينى زؤرم هةية  بؤمةوةش دسة ناكةم بؤمةوةى مةوة دووبارة نةبَيتةوة  مومَيد دةكةم فةنابت 

 ةيتةوة  سوثاس.مةوة دووبارة نةك
 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:  بةِرَيج

فةنابت مةوة لةبةرضاو بطرة  كة فةنابت ية  كورسيت هةية لة ثةرلةمانى كوردستان  فاركسيؤنةكانى تر 
كورسى هةية  بؤية فةنابت دةرفةتى خؤت وةردةطرى و  24كورسى هةية  هةيةتى  38هةيانة 

 ت وةردةطرن  بةَلَى فةرموو.فراكسيؤنةكانى تريش دةرفة
 بةِرَيج باثري كامال سليمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ثةيِرةوى ناوخؤ نةهاتووة دسة كردن بؤ مةندامانى ثةرلةمان ثَيوانة بَي  بة ثَيوانةى كورسي  لة 
نَيك يةكَيك ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستانيش نةهاتووة بةرَيكةوتنةكانيش مةوة بوو هةر فراكسيؤ

( كةس لة ية  فراكسيؤن دسةى كردبا  مةوة موبةرير نيية 3دسة بكات  مةوانى تر تيكرارى كردباوة نة  )
 فةنابى سةرؤكى ثةرلةمان.
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 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:  بةِرَيج

ةو دسانةى كة بة بةِرَيجان دسةكان زؤربةيان كرا  مةطةر دسةكان دووبارةى تَيدا نةبَي باشرتة  زؤربةى م
ثَيويست بوون و سةرنج و تَيبينى بوون  لةاليةن مةندامانى ثةرلةمانةوة باسكرا  مَيوةش فةرموون هةر 

 سةرنج و تَيبينييةكى زياترتان هةية  فةرموون.
 بةِرَيج مدينة ايوب امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تانَى لةسةر بكرَيت  بؤ ضارةسةركرنا مةو طرينطرتين مةو سرتاتيجييةى مةو حكومةتةى هةرَيمى كوردس
طرفتانة  بايةخدان بة سةرضاوةى داهاتى ناوخؤ فؤراوفؤرى كوردستانة  نة  تةنها دةرهَينانى نةوت  
بةَلكو طرينطيدان بة بابةتةكانى كشتوكاَل و ثيشةسازى بةتايبةتى لةِرَيطاى رَيكخستنةوةى بافةكان  

شتيدا  بةردةوام بوون لةسةر هةنطاوةكانى حكومةت بؤ ضاكسازى لة كةمكردنةوةى زَيدةِرؤيي لة خةرفى ط
سيستةمى تةندروستى بةشَيوةى ية  لة خجمةتى نةخؤشى تايبةتى  لة خةَلكى هةذار و كةمدةرامةت  
طرينطيدان زياتر بة بوارى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل هةتا نووكة هةنطاوةكى طةورة ثَيوةية  هةوَلدان بؤ 

ِرؤَ  بانكةكان لة ثَيدانى دةرزى خانووبةرةو كشتوكاَل و ثيشةسازى  ِرَي نةدان بة بةشدارى كاراكردنى 
( دةستورَي عريادَي دانانى 110هةرَيمي لة داِرشتنى سياسةتى دارايي و دانانى بودفةى عرياق  لة ديحم ماددة )

( لة هةمان دةستوردا 114ماددةى ) سياسةتى دارايي لة دةسةاَلتى حكومةتى فيدِرال  بةاَلم لة بِرطةى ضوارةم
هاتووة  دانانى سياسةتى طةشةثَيدان و ثالندانانى طشتى بؤ هةموو عرياق و دةسةاَلتى هاوبةش لةنَيوان 
حكومةتى فيدراَل و حكومةتى هةرَيمدا  بَيطومان دانانى بودفة بةدةر نيية لة سياسةتى طةشةثَيدان و 

( تريليؤن و سةد و ية  مليار و نؤسةد 10( )2013بودفةى ساَلة )ثالندانان  سةبارةت بة خةرفى حاكيمة  
( خةرفى حاكيمة 2014( بَي  لة ساَلى )7.3و ثةجناو ضوار مليؤ ن دينار ِرَيذةى كؤى بودفةى عريادَي )

%( 17( مليؤن دينار  بةكؤى ياساي بودفةى طشتى عرياق دةبَيت )528( مليار و )558( تريليؤن و )19طةيشتة )
حاكيمة بؤ هةرَيمَى كوردستانَي تةرخان بكرَيت  هةروةسا خةرفى داواكانى ناكؤكى و مولكدارانى  خةرفى

  مزارع ، رعايا اجنماعيا نزاعات مملكيا، نفوات البواريا، نفوات اننياابات ،عدد سكانى، عملنةفةدة و  
ةرضةندة مةو خاَلة لة هيض شَيوةيةكى مةوة نةهاتيتة خةرج كردن  دةربارةى ثلةكانى دامةزراندنى ه

بةرذةوةندى هَيجة كار دةبَيتةهؤى كةمكردنةوةى دياردةى بَيكارى  بةاَلم سااَلنة تَيبينى دةكرَيت كة 
ذمارةية  زياتر دامةزراندن هةية  ثَيشنيار دةكةم لة ساَلى دووةم مةرفى دامةزراندن لةسةر بنةماى 

 يةكسانى و ياسايي و زانستى بَي  سوثاس.
 . يوسحم دمد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:د  بةِرَيج

 كا  صاحل فةرموو.
 بةِرَيج صاحل بشار صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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 ماخافتنة من هاتة كرن  ذ الية  كا  على هالؤو كا  دَلشادى و رَيواز خان و كا  فامق   سوثاس.
 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:  بةِرَيج

 خاتوو شرين فةرموو.
 رمضان:ِرَيج شرين حسنى بة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنا ليذنةى بااَلى هةرَيمى نةوت و غاز دةكةم  مَيمة مةوِرؤ ثَيويستمان بة كةمرتين دسةو زؤرترين 
( ساَلة لة 5بةرهةممان هةية  بؤية دسةكانى خؤم كورت دةكةم  حكومةتى هةرَيمى كوردستان ماوةى )

ى سةربةخؤى مابوورية و وا خةريكة بةدةستى دةهَييَن  بة بِرواى من تاوةكو هةرَيمى هةوَلى بةدةستهَينان
كوردستان لةِرووى مابووريةوة سةربةخؤ نةبَي  ناتوانَيت لة شةِرى بةغدا براوة بَي  بةاَلم مةم ثَينشيارةى 

ةوة ض فؤرة كة هةية بة ماطادارى حكومةتى ناوةندى نةوت ب رؤشَيت  واتة ثَيويستة ِروون بكرَيت
ماطادارية ؟ مايا مَيمة دةَلَيني مةوةندة نةومتان فرؤشتووة؟ يان لةِرَيطاى سؤمؤوة  بةبِرواى من مةو 
ماطادارية هةر ضؤنَيك بَيت مةوة سياسةتى نةوتى هةرَيي دةخاتة دةستى بةغداوة  بؤية ثَيشنياردةكةم 

%( 17دياريكراو سااَلنة لة بودفةى فيدِرال )لةبِرى مةوة بنووسرَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة بةهاى 
%(ى زياتر بووة مةوة زيادةكةى بؤ حكومةتى فيدرِِال 17نةوتةكةى خؤى ب رؤشَيت  كة لة ِرَيذةى )

بطةِرَيتةوة  بة ثَيضةوانةشةوة تا مةوكاتةى سةر ذمَيرى طشتى لة عرياق مةجنام دةدرَيت  مةمةش دواي 
ييةكان و مةو خةرفييانةى كة دةكةونة خانةى خةرفة سياديةكان وة  لَيدةركردنى مافى كؤمثانياى بيان

خةرفى هَيجةكانى ثَيشمةرطة   دووةم: ثَيشنياردةكةم بؤمةوةى بةرضاو ِروونى بؤ ثةرلةمانى كوردستان و 
هةروةها سبةى هيض بيانوويةكيش بؤ بةغدا نةبَينت  ثةرلةمانى كوردستان ليذنةية  ثَيك بَينَيت بة 

طةَل ديوانى ضاودَيرى دارايي هةرَيمى كوردستان  بؤ هةذمار كردنى و دياريكردنى مةو داهاتة هاوبةش لة
( بةدةست هاتووة وة  لة ياساي بودفةى 2013تا  204فيدِراليةى بؤ هةرَيمى كوردستان لة ماوةى سااَلنى )

هةية  مةويش لة عرياق هاتووة  سَييةم : سةبارةت بة فؤرمى خؤرا  مةويش كة بودفةيةكى زةبةالحى 
خةرفى سيادى مةذمار دةكرَيت لة بةغداوة  دةكرَيت مةطةر لةفياتى حيسةى خؤرا  كة لة بةغداوة 
دةنَيردرَيت بؤ هةرَيمى كوردستان ثارة بنَيردرَيت لةفياتى مةو فؤرمة خؤراكة  وةكو ثَيجانيني وةرمطرتووة 

ةتى ثالندانانى خؤمان بوو  بةاَلم مةو ثَيشنيارة كة ثَيشرت ثَيشنيارى حكومةتى خؤمان بوو  ثَيشنيارى وةزار
برديانة تةدبيقيان كرد لةسةر شارى نةفةف  مةطةر مةو ثَيشنيارة تةدبيقيان كردبا لةسةر هةرَيمى 
كوردستان  ضونكة سياسةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و بارودؤخ و وةزعى مةمنى هةرَيمى كوردستان 

َيشنيارة لةفياتى خؤرا   ثارة بنَيردرَيت بؤ خةَلك  ثَيي باشة باسى لةوةوة طوجناوتر بوو  كة مةم ث
مةوزوعَيكى تر بكةم  بة فرسةمت بينى كة كا  على سندى لَيرةية  لةسةر هَيَلى هةذارى تةبرةن مةو 
هةفتةيةى ثَيشرت بةشداريي كرد لة وؤر  شؤثَيك  سةبارةت بة كةمكردنى هةذارى لة عرياق و  لة هةرَيمى 

(ةوة ثَيشنياريان كرد بوو  كة 2007تانةوة  وابجامن حكومةتى مَيمة  وةزارةتى ثالندانانى مَيمة لة )كوردس
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ية  هَيَلى هةذارى نيشتمانى هةبَي لةسةرانسةرى عرياق  يةعنى هَيَلى هةذارى كوردستانيش لةطةَل هَيَلى 
هةبَي  هَيَلى هةذارى لة سةرانسةرى هةذارى عريادةوة بَي  ثَيشنياردةكةم مةطةر هَيَلى هةذارى فياوازمان 

( ثارَيجطاكةى ترى عرياق باشرت دةبَي  مةطةر مةو بودفةيةى تةرخان 15كوردستان فياواز بَي لةطةَل هةر )
بكرَينت بؤ سرتاتيجييةى كةمكردنى هةذارى لةالى حكومةتى ناوةندةوة  مةطةر لة خةرفييةكانى سيادى 

مةطةر بة يارمةتى بانكى نَيودةوَلةتيش بَي ض لة مين ةية  بَي  يان بة  بَي لَيرة هةرَيمى كوردستان دةبَيت 
دةرز بَي  مةو دةرزةش لةسةر خةرفييةكانى سيادى بكرَيت  ديسان هةرَيمى كوردستان زةرةرةمةند 
دةبَينت  بؤية من بةباشى دةزامن مةطةر هَيَلى هةذارى لة هةرَيمى كوردستان فيا بكرَيت دطةل هَيَلى 

بةغداوة لة خةمالندنى بودفةى هةرَيمى كوردستانةوة  بودفةيةكى بؤ تةرخان بكرَيت و دياري هةذارى 
بكرَيت  ثشتطريى كا  شَيركؤ دةكةم بؤ هةندَيك بؤ سيدى ض بؤ ِراطةهاندنة  مةظ سيدية دانيشتنة مةمِرؤ 

 بؤض ِراطةهاندنة دَيتة دةست مةوان  سوثاس.
 ثةرلةمان:د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكى   بةِرَيج

مةو بةِرَيجانةى بةشداريان كرد ناوةكانيان تةواو بوو  سوثاس بؤ مَيوة مةندامانى بةِرَيج  مَيستا داوا لة 
وةزيرة ثةيوةنديدارةكان دةكةين  با وةزيرى دارايي ب ةرموَيت  مةطةر هةر ِروونكردنةوةيةكى هةية لةسةر 

 و.ثَينشيار و ثرسيارةكانى مةندامانى ثةرلةمان  فةرمو
 بةِرَيج رَيبازحةمالن/ وةزيرى دارايي و مابوورى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤر سوثاس بؤ ِراو و سةرجنةكانى مةندامانى بةِرَيج  من دوو شتي هةية  يةكَيكيان وةاَلمى هةندَيك لةو 
 مى كوردستان.ثرسيارانةى كة مةو بةِرَيجانة كرديان  بةشَيكيشى مةو راثؤرتةية لةسةر وةزعى دارايي هةرَي

 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:  بةِرَيج

بؤ بة راثؤرتةكة دةست ثَي ناكةى؟ تكاية بةس بةكورتى  دوايي وةاَلمى مةندامانى بةِرَيج بدةيتةوة  
 فةرموو.

 بةِرَيج رَيباز حةمالن/ وةزيرى دارايي و مابوورى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يي راثؤرتَيكمان مامادة كردووة لةسةر دةيرانى دارايي هةرَيمى كوردستان  مةو مَي  وةكو وةزارةتى دارا

واديرةى كة مَيستا هةرَيمى كوردستانى تَيداية  هيوادارم وةكو ِروونكردنةوةية  وابَي هةم بؤ بةردةم 
ةتى فةنابتان و هةم وةاَلمَيك بَي بؤ هةندَيك لة ثرسيارةكان  ِروونكردنةوةية  لةسةر بودفةى حكوم

هةرَيمى كوردستان و كَيشة داراييةكان  بودفةى هةرَيمى كوردستان ية : بةشى هةرَيي بةطوَيرةى ياساي 
( 735( مليار و )406( تريليؤن و )14( بة بِرى )2013بودفةى طشتى ميتي ادى كؤمارى عرياق بؤ ساَلى دارايي )

َيطاى ثَي نةدراوة  بة بةشداريكردن و مليؤن دينار دياريكراوة  بةاَلم حكومةتى هةرَيمى كوردستان ِر
ِراوَيذكردن لة داِرشتنى سياسةتى دارايي حكومةتى عريادى فيدرال و  تةنانةت ِرؤَلى نيية لة مامادةكردن و 
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دياريكردنى بةشة بودفةكةى خؤى و  مةو بِرة نةوتةى كة دياري دةكرَيت  بؤ هةناردةكردن لة هةرَيمى 
كردنى بودفةى سااَلنة لةاليةن ثةرلةمانى كوردستان بؤ حكومةتى هةرَيي  كوردستان  دوو: لةكاتى ثةسةند

( 564( تريليؤن و )1( )2011بة بِرى كورتهَينانةوة ثةسةند دةكرَي   كة بةمشَيوةيةى الى خوارةوة ساَلى )
نار عجج ( مليؤن دي847( مليار و )44( تريليؤن و )2( )2012( مليؤن دينار عجج هةبووة  ساَلى)966مليار و )

( مليؤن دينار عجج هةبووة  تا كؤتايي مانطى 900( مليار و )684( تريليؤن و )1( )2013هةبووة  ساَلى )
( مليار دنيار نجيكةي عجج هةية  سَي: حكومةتى عريادى فيدِرال تاكو مَيستا 200( تريليؤن و )8) 10/2014

( تريليؤن دينار  10ة بِرةكةى دةطاتة )خةرفييةكانى هَيجى ثَيشمةرطةى كوردستانى دابني نةكردووة  ك
( لة ياساى اصول احملاسبة الرامة( لةسةر 4(  بةثَيى ماددةى )2004(ى ساَلى )95ضوار: بةثَيى ياساى ذمارة)

لةسةر  1( ثةسةند بكرَيت  مانطة ِرَيذةى )2014حكومةتى عريادى فيدِرال ثَيويست بوو  تاكو بودفةى ساَلى )
( 200( تريليؤن و )1( بؤ هةرَيمى كوردستان بنَيرَيت  كة مانطانة دةكاتة )2013ى )(ى تةرخانكراوى ساَل12

( بؤ هةرَيي نَيردراون تةنها بؤ 2014مليار دينار  ثَينج: تاكو مَيستا بةشَيك لةو ثارانةى لة بةغداوة بؤ ساَلى )
( تريليؤن 1ان  كة دةكاتة )( هاتووةتة هةرَيمى كوردست2014مووضة بؤ مانطى كانونى دووةم  شوباتى ساَلى )

( مليار دينار  شةش: لةدواى دروست بوونى كَيشةى هَيرشى تريؤريستان بؤ سةر خاكى هةرَيمى 114و )
( 167( بريتيية لة )2014(ى )8كوردستان  داهاتى ناوخؤيى هةرَيمى كوردستان كةمى كردووة  كة لة مانطى )

( 47( مليؤن دينار داهاتى كارةبا بووة  )968( مليار و )38: )مليار دينار  كة بةمشَيوةيةى الى خوارةوة بووة
( مليؤن دينار داهاتى بافةكان بووة  745( مليار و )12( مليار دينار داهاتى طومرطةكان بووة  )267مليار و )

ى ( مليؤن دينار داهاتى وةزارةتةكانى تر بووة واتة رسوماتى وةزارةتةكان  حةوت: شَيواز130( مليار و )68)
خةرفكردنى تيكِراي مانطانة و  مووضةو بودفةى بةكاربردن و بودفةى وةبةرهَينان دواى كةمكردنةوةى 

( مليار دينارى ثَيويستة بؤ هةموو مانطَيك  850مووضة ) -1خةرفييةكان بةمشَيوةيةى الى خوارةوة بة  
( مليارة  واتة كؤى 114جطاكان )( مليارة  بودفةى وةبةرهَينان و ثةرةثَيدانى ثارَي256بودفةى بةكاربردن )

( مليار دينارة  بةِرَيجان مةوةى خاَلى شةش كة ماماذةم ثَيدا بةنيسبةت مةو 220( تريليؤن و )1طشتى )
داهاتةوة  داهاتى ناوخؤية فطة لة نةوت  هةشت: خةرفى مانطانةى دامودةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى 

( مليؤن دينار دواى كةمكردنى بةمشَيوةيةى 70( مليار و )209كوردستان لةسةر بودفةى ماسايي كة دةطاتة )
الى خوارةوة بوو: يةعنى حةزدةكةم بؤ بةرضاوى بةِرَيجتان بةردةوام لة هةرَيمى كوردستان باسى كَيشةى 
مووضة دةكةن  لة هةرَيمى كوردستان مَيمة وةكو وةزارةتى دارايي و وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان 

وضةمان نيية  كَيشةيةكى ترمانى هةية كة شان بةشانى مووضة دوِرساييةكى طةورةى تةنها كَيشةى مو
( 65لةسةر يةعنى بةِرَيوةبردنى حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةية  ثَيشينةى مانطانةى فةرمانطةكان )

ةى فةرمانطة ( مليار دينارة  كرَيي خانوو و مةو بينايان1( ))االعمال االضافيامليار دينارة  كارى سةرةرايى 
( مليؤن دينارة  500( مليار و )2( مليؤن دينارة  كرَيى موتومبَيل )750( مليارو )2حكومييةكانى تَيداية )

( 3خواردنى نةخؤشخانةكان و بةنديةكان لة وةزارةتى تةندروستى و ناوخؤو كاروكاروبارى كؤمةاَليةتى )
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( مليار دينارة  خاوَينكردنةوةى 11ؤضكةكان )( مليؤن دينارة  خاوَينكردنةوةى شار و شار250مليار و )
( مليؤن دينارة  كِرينى دةرمان و ثَيداويستى 300( مليار و )4نةخؤشخانةو بااَلخانة و فرؤكةخانةكان )

( مليؤن دينارة  بةخشينى مانطانةى كؤمةَلةو سةنتةر و ناوةندى وةرزشى و 550( مليار و )8ثجيشكى )
( مليؤن دينارة  بةخشينى 600( مليار و )2كة مَيستا سةرف دةكرَيت )%( 50هونةريةكان بة ِرَيذةى )

( مليؤن دينارة  كِرينى 500مانطانةى نةخؤشخانةكانى سووتان و سةنتةرى دَل  و نةخؤشخانةكانى تاالسيما )
ى ( و مةجنومةن80( و يةكةى )70( مليؤن دينارة ثَيشينةى وةزارةتى ثَيشمةرطةو يةكةى )80كارةبا مانطانة )

( مليار 25ماسايش و دةزطاى ماسايش و سووتةمةنى و مةرزاق و ضاككردنةوةى مامَيرةكان و موتومبَيل )
( مليؤن دينارة  130( مليار و )3دينارة  خةرفى تواناسازى دوتابيان لة وةزارةتى خوَيندنى بااَل )

( مليؤن دينارة  كؤى طشتى 890و )( مليار 1ضاككردنةوةى ثردو ِرَيطاوبان لةاليةن وةزارةتى ماوةدانكردنةوة )
( مليؤن دينارة  يةعنى مةوة بؤ مةعلوماتتان كة مَيمة هةموو مانطَيك مةوة مةسةرفانة 70( مليار و )209)

فطة لة بودفةكة بةردةوام باس دةكرَيت  خاَلآ نؤ: فطة لةو خةرفييانةى سةرةوة هةندَى خةرفى كة بة 
( مليار و 6( مليؤن دينار بؤ ضاثكردنى ثةرتوو   بِرى )133مليار و ) (2بةكؤى طشتى داوا دةكرَين  كة بِرى )

( 463( مليار و )2( مليؤن دينار بؤ خةرفى مةزموونةكان بؤ وةزارةتى ثةروةردة خةرج كراوة  بِرى )200)
ِرى مليؤن دينار بؤ ضاككردنةوةى هَيلةكانى كارةبا بؤ وةزارةتى كارةبا سةرف كراوة  بؤ لةمةودوا مانطانة ب

( مليؤن دينار بؤ كرَيى وانةوتنةوة هةروة  ثَيشبينى زياد بوونى كرَيى بينا و 250( مليار و )3)
( 1باَلةخانةكانى تايبةت بة بةشة ناوخؤييةكانى زانكؤ و ثةميانطةكان دةكرَيت  دة: تاكو مَيستا بِرى )

نة الى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ( مليار دينار شايستةبووى كؤمثانياكان و بةَلَيندةرةكا650تريليؤن و )
( مليار دينار شايستةى خةرفييةكانى بودفةى ماسايي وة  250كة نةدراوة  يانجدة: تاكو مَيستا بِرى )

كِرينى دةرمان و كرَيى وانةبَيذى و فياوازى مووضةى فةرمانبةران و خةرفييةكانى ترة لةو ضوارضَيوةية 
كة مَيستا لةسةر مَيمة دةرزة دةبَي بيدةينةوة  مةم دةرزة بةماناى كة خةرج نةكراوة  يةعنى مةو دةرزانةن 

مةوةنا دةرزمان كردووة  بة ماناى مةوة كة دةرزدارين  لةبةرمةوةى مةوانة لةسةرمانة بيدةينةوة  بةاَلم 
: دةرزةكانى 12بةهؤى مةو وةزعة داراييةى هةرَيمى كوردستان تَيكةوتووة  نامنتوانيوة بيدةينةوة  

تى هةرَيمى كوردستان  وةزارةتى دارايى و مابوورى كة كراوة لةاليةن لقى بانكى ناوةندى هةولَير و حكومة
سلَيمانى و لةطةَل ثارةى بانكى بازرطانةكان بةمشَيوةيةى الى خوارةوةية  بةِرَيجان مةم دةرزانة كة 

ثرؤذةى سرتاتيجى كراوة لة حكومةت داويةتى دوو فؤرة  فؤرَيكيان هةندَيك لة كؤمثانيايةكان بؤ هةندَي 
هةرَيمى كوردستان  بة فةرمانى مةجنومةنى وةزيرانةوة مةو دةرزانة وةرطرياوة نة  وةزارةتى دارايى  مةو 
دةرزانةى كة هةندَيك لة دةرزةكانى تريش كة حكومةت نةيداوة  بانكةكان داويانة بة فايدةى رةمسى 

( 4ناحكومييةكان لةالى لقى بانكى ناوةندى هةولَير )خؤيان و ستاندارى خؤيان  ثارةى بانكة مةهليية 
( مليؤن دينارة  ثارةى بانكة مةهليية ناحكومييةكان لةالى لقى بانكى ناوةندى هةرَيي لة 777تريليؤن و )
( مليار دينارة  توخوا ببوورن مةو 565( تريليؤن و )7( مليؤن دينارة  كؤكةى )788( تريليؤن و )2سلَيمانى )
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ان مةوةى يةكةم و دووةم هةَلةيةكى تَيداية  مةوة بة هةَلة خوَيندمةوة  ثارةى بانكة مةهليية ذمارةى تري
( 2( مليؤن دينارة  مةوةى تريشيان )777( تريليؤن و )4ناحكومييةكان لةالى لقى بانكى ناوةندى هةولَير )

نار  ثارةى بانكة بازرطانيةكان ( مليار دي565( تريليؤن و )7( مليار دينارة  كؤكةى دةكاتة )788تريليؤن و )
بةكارهَينراوة   بةكارهَينراو يةعنى مةو ثارانةن لة بانكةكان ميداع كراوة  ثارةى خةَلكة  كة بةكارهَينراوة 

( 12( مليار دينارة  كؤى طشتى )900( تريليؤن و )4يةعنى رةسيدةكةى ماوة  تةنها نةددةكةى بةكرَيدراوة )
ر لة بانكةكاندا بةكارهَينراوة  كة مةم ماوةيةى كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ( مليار دينا465تريليؤن و )

: دةرزةكانى حكومةتى هةرَيي كة دراوة بة هاوواَلتيان و 13رؤذانة بةِرَيوة دةبات بةمشَيوازة بووة  
اَل و وَيستطةكانى كارةبا  دةرزةكانى بابةتةكان بةمشَيوةيةية  شَيوازةكانى خانووبةرةو دةرزى كشتوك

( 3ثيشةسازى و طةشتوطوزار و نيشتةفَي كردن لةاليةن بانكة بازرطانيةكان كة دراوةتة هاوواَلتيان )
( تريليؤن بوو  بةاَلم مةوانةى هاتووةوة مَيستا مةوانةى 4( مليار دينارة  تةبرةن  مةوة )246تريليؤن و )

ؤريةكان مةمانة  دةرزى نةددى كة بة حكومةت الى خةَلكة  يةعنى خةَلك دةرزارى مَيمةية لة بانكة ثسث
( مليار دينارة  دةرزى دراو بة 701%( لةاليةن بانكة بازرطانيةكانةوة دراوة بة هاوواَلتيان )11سوودى )

( مليار دينارة  واتة كؤى طشتى مةو ثارانةى 137وَيستطةكانى كارةبا لةاليةن وةزارةتى دارايي و مابوورييةوة )
: بة بِريارَيك لةاليةن 14( مليار دينارة  84( تريليؤن و )4و بانكةكان داومانة )مَيمة وةكو حكومةت  وةك

سةرؤكى حكومةتى عريادى فيدِرالةوة  بةبَي هيض بة بِريارَيك لةاليةن سةرؤكى حكومةتنى عريادى 
فيدِرالةوة  بةبَي هيض بنةمايةكى دةستورى و ياسايي بِريارى دا بة بِرينى بةشة بودفةى حكومةتى 

ةرَيمى كوردستان  لةبةرمةوةى حكومةتى عريادى فيدِرال باوةِرى نيية بة دانثَيدانان بة مافة ه
دةستوريةكانى هةرَيي و   ثةرةنسيثى فيدِراليةت و هاوبةشى كردن لة بِريارى دةسةاَلت و دابةشكردنى 

انة سروشتييةكةى سامان و ماماجنيان طةِرانةوةية بؤ كؤنرِتؤلكردنةوةى هةرَيي و بةِرَيةوبردنى سام
بةشَيوةيةكى مةركةزى  حكومةتى هةرَيي لةوباريةوة دةستكةوتى طةورةى بةدى هَيناوة مامادةى هيض 
سازشَيك نيية لةسةر مةو دةستةكةوتانة  بؤية سياسةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ دانانى ثالن بة 

(ةوة مةم ِرَيكارانةى خوارةوةى 2014ساَلى ) مةبةستى رووبةِرووبوونةوةى كَيشةى دارايي هةرَيي  لة سةرةتاى
دةركردنى فةرمانى  -1طرتة بةر  دواى مةوةى كة بةشة بودفةى هةرَيمى كوردستان لةاليةن بةغداوة بِرا: 

( بؤ دةستطرتنةوة لة خةرفييةكان و رَيكخستنةوةو زيادكردنى 11/2/2014( لة بةروارى )18ذمارة )
%(  بودفة لة بِرةكانى ية  و ثَيداويستيةكان و 30ياردرا لة )بِر -2داهاتةكانى ناوخؤى هةرَيي  
%( بودفة لة بِرطةكانى بةخشني و خةرفييةكانى 50خةرفكردنى ِرَيذةى ) -3ضاككردنةوة خةرج بكرَيت. 

ثَيدانى مةولةويةت بة  -5ِراطرتنى خةرفكردنى بةخشينى مانطانةى حجبةكان   -4تر خةرج بكرَيـت  
و بةردةوام بوونى ثَيشكةش كردنى خجمةتطوزارية طشتييةكان وة  ماوو كارةبا و دابينكردنى مووضة

ِراطرتنى بانطةوازكردنى ثرؤذةى  -6تةندروستى و ماسايش و خوَيندن و زانكؤكان و ثاككردنةوةى شارةكان  
ان كة ِراطرتنى خةرفكردنى داهاتى ناوخؤى هةندَيك لة وةزارةتةك -7نوَي و خةرفيية ناثَيويستييةكان. 
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ثَيشرت بؤ خؤيان خةرفييان دةكرد  داهاتةكانى كارةبا و ناوخؤو شارةوانى و تةندروستى  طةِرانةوةى بؤ 
ِراطرتنى كاركردن بة دةسةاَلتة المةركةزيةكانى ثارَيجطاو يةكة  -8خةزَينةى وةزراةتى دارايي و مابوورى  

اوةكانى دابينكردنى ثارةى ثَيويست بؤ ميداريةكان تاكو ماسايي بوونةوةى بارى دارايي هةرَيي  سةرض
خةرفييةكانى مووضةو خةرفييةكانى تر  ية : مةو بِرة ثارانةى لة مةجنامى كةمكردنةوةى 

داهاتى ناوخؤى دامودةزطاكانى حكومةتى  -2خةرفييةكان و رَيكخستنةوةى داهاتى ناوخؤ فةراهةم كراوة  
نى حكومةت و بانكة مةهلييةكان و دابينكردنى سيولةى ثشتيوانى بانكة بازرطانييةكا -3هةرَيمى كوردستان 

نةددى بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان  سةرةِراى ثشتيوانى هةندَيك لة بازرطانةكان و وةبةرهَينةران و 
 -4كؤمثانياى بيانى و خؤماَلييةكان  خاَلى سَييةم مةوةية كة ثَيشرت بة وردى باسي كرد  بة فةدوةلةكة  

نةوت و غاز لة هةرَيمى كوردستان و ثشتيوانى سامانة سروشتييةكان  بؤ دابينكردنى  داهاتى ثرؤسةكانى
( مةجنومةنى نةوت و غاز بِرياريدا كة مانطانة وةزارةتى 7مووضةى فةرمانبةران  تةبرةن مَيمة لة مانطى )

ان مانطانة سامانة سروشتييةكان  لةبةرمةوةى داهاتى ناوخؤ زؤر زؤر كةم بووةتةوة  سامانة سروشتييةك
( مليار دينار بدات بة وةزارةتى دارايي  تةنها بؤ دابينكردنى مووضة  مةوةى كة داهاتى تريش هةية  850)

مةو ثارانةى لة وةزارةتى دارايي هةية تةنها بؤ تةشكيلى بةكار بَي  كَيشةى دروست بوونى هَيِرشى 
طاربوونةوةى هَيِرشى تريؤريستان و بؤ بةرةن -1تريؤريستان بؤ سةر سنوورةكانى هةرَيمى كوردستان 

 -2ثاراستنى هةرَيمى كوردستان  خةرفييةكانى تر دروست بوو لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان  
( مليار دؤالر بؤ بِريارى مةجنومةنى هةرَيمى بؤ كاروبارى نةوت و طاز بؤ وةزارةتى 70تةرخانكردنى بِرى )

نجيكةى  -3َيجةكانى ثَيشمةرطةو هَيجةكانى ماسايش و ناوخؤ  ثَيشمةرطة  بة مةبةستى داثؤشينى خةرفي ه
( هةزار ماوارة ِروويان كردووةتة ناو هةرَيمى كوردستان  كة مةم حاَلةتةش ثَيويستى بة 500( مليؤن و )1)

( هةزار دؤالر بة 500( مليؤن و )36تاكو مَيستا بِري ) -4خةرفيية  دةبَي  بؤ يارمةتيدانى ماوارةكان  
ى مةجنومةنى هةرَيمى بؤ كاروبارى نةوت و طاز لة ثرؤسةى فرؤشتنى نةوت  خةرفكراوة بؤ بِريار

دابينكردنى شوَينى حةوانةوةو خواردن و ثَيداويستى رؤذانة و ثَيداويستى ثجيشكى و خجمةتطوزارى بؤ 
نى هةرَيمى بؤ ( مليؤن دؤالر كة هةر بة هةمان شَيوة لةسةر بِريارى مةجنومة10ماوارةكان  لةم مانطةشدا )

كارةبا و نةوت و غاز بؤ ماوارةكان دابني دةكرَيت  بةشى زؤريشى مةو مةسرةفانة كردوومانة لة ثارَيجطاى 
دهؤ  كردمانة  لة بيدايةت كة ذمارةيةكى زؤر خةَلك ِرووى لةو ثارَيجطاية كردووة لة ماوارةكانى شنطال و 

مةو بِريارةماندا  بؤمةوةى كة بتوانني بةدةم زومار  كة كَيشةيةكى طةورةى نايةوة  بؤية بةثةلة 
ماوارةكانةوة بضني  مةمة واديرى وةزارةتى دارايية  واديرى دةيرانى دارايية لة هةرَيمى كوردستان  هيوادارم 
ِروونكردنةوةي بوو بَي بؤ بةِرَيجتان  من بة ميجازةى سةرؤكى ثةرلةمان مةو ثرسيارانةى ماراستةم كراوة  

بدةمةوة  دةربارةى ثرسيارَيك كة بةِرَيج كا  دَلشاد شربان كردى لةسةر مةوةى كة وةاَلمى  دةمةوَى فوابى
ثرسيارةكةيان نةدراوةتةوة  تةبرةن مَيمة هةر ثرسيارَيك دَيتة وةزارةتى دارايي  ثَيي واية لة مةوةليةوة 

رسيارةكان وةاَلم ضةندينجار سوثامسان لةاليةن ثةرلةمانةوة بؤ هاتووة  لةسةرمةوةى كة زؤربةى ث
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دةدةينةوة  بةاَلم مةم ثرسيارانة كة دَيت رٍِاستةوخؤ رةبتى نيية بة وةزيرى دارايي  بؤية ماراستةى 
بةِرَيوةبةرايةتة طشتييةكان يان مةو بةِرَيوةبةرايةتيية دةكرَي كة مةعنني  ثَيي واية مةوة حةدى خؤتة مةو 

بةِرَيجتاندا  دةَلَي مةطةر وةاَلمى ثرسيارةكةمان نةدةنةوة  طلةيية بكةى  بةاَلم خاَلَيكى تر لة كتابةكةى 
مةوة مامادةبن لة دانيشتنَيكى تةرخانكراو  مةوة مةمِرؤ مامادة بووين  ثَيي واية شتَيكمان فواب دايةوة  
بةنيسبةت مةوةى كة ثرسيارةكانى فةنابيشت كا  دَلشاد دوو بةشة  بةشَيكيان ثةيوةندى بة نةوتةوة 

نى ثةيوةندى بة وةزارةتةكةى مَيمةوة نيية  تؤ باسى داهاتى ناوخؤ بَي فطة لة وةزارةتى نةوت هةية  يةع
مةوة بامسان كرد  داهاتى فرؤشتنى نةوت بة بؤِرى  بة تانكةرةوة ثةيوةندى بة فةنابى كا  دكتؤر ماشيت 

ن دابني نةكردووة  ما2015هةية  فةنابت باست كرد كة مَيمة كةمتةرخةمني لة ماستى مةوةى كة بودفةى 
( ثةسةند نةكراوة  دواى مةوة هةرَيمى 2014مَيمة كةمتةرخةم نني دَلنيابة  بةاَلم خؤى فارَي بودفةى )

كوردستان طرفتى داهاتى هةية  كَيشةى هةية لةطةَل بةغدا   تؤ ضؤن دةتوانى خةريكى مةوة بَي  بةاَلم 
دى وةكو وةزيرى ثالندانان خةريكى مةوةين كة مةوة دوو هةفتةش دةبَي لةطةَل فةنابى كا  د. على سن

(  ضةند كؤبوونةوةيةكيشمان كردووة لةسةر مةو مةسةلةية  لةطةَل بةِرَيج دكتؤر 2015ضي بكةين بؤ )
نبى لة ثةيوةنديداين  مَيستا مةو لة بةغدا كراوة بة سةرؤكى ليذنةية   بؤمةوةى كة لة ماوةى دوو  فاضل

( دابني بكات  بؤية بةردةوام لة تةنسيق داين  كة مةوان 2015ى بودفةى )هةفتةى داهاتوودا ثرؤذة ياسا
ميشيان كرد مَيمةش شان بة شانى مةوان ميش بكةين  دَلنيابن كة كةمتةرخةم نةبووين  من سوثاسى 
فةنابت دةكةم  بةنيسبةت كا  د. عجت لةسةر مةوةى ضةكى بانكةكان كة بؤ بةَلَيندةرايةتى  بةنيسبةت 

براءة مَيمة هةموو تةعامولَيكمان لةطةَل كردوون  بة فةرمان بؤمان ناردوون  ضونكة لةوَى )زةريبةوة 
بؤ بكةن  بةاَلم بةنيسبةت دةوامريةكانى ترى وةزارةتةكانةوة دسةكانى فةنابت ِراستة  ثَيويستة  الذما(

مةو ضةكةش لة  حكومةت وا بكات مةو ضةكانة كارى ثَي بكرَيت لة هةموو دةوامريةكانى حكومةت  خؤى
مةسَل مةوةية  مةسَلةن نةدد نة  لة بانكةكاندا نةماوة  لة بازاِرةكانى هةرَيمى كوردستانيش نةماوة  مةطةر 

( مليؤن دؤالر خبةينة بازاِرةوة بَلَيني بيطؤِرنةوة نيية  كَيشةى 100مَيمة وةكو وةزارةتى دارايي مةمِرؤ )
ندا  لة بازاِرةكانيش نةماوة  مةسَلةن مَيستا زؤرتر ميرتبار طةورة دروست بووة نة  نةدد نة  لة بانكةكا

لةسةر بةغداية  بةنيسبةت مةوة ديراسة دةكةين لةسةر ثَيدانى  هةر دةربارةى كا  د. عجت  لةسةرمةوةى 
دةرزةكان كة دةرز وةرطرينةوة مةوة ليذنةيةكمان ثَيكهَيناوة  ليذنةكة مةوانةى كة لة بانك ثارةكانى داوة 

%(ى فايدة وةردةطريَيت مةوة ضووةتة سةر سيستةمى خؤى  مانطانة مةو 11ستةمى مةوةى كة لة )بة سي
خةَلكانة بةثَيى مةو فايدانةى خؤيان ثارةكة دةهَيننةوة   مةوانةى كة فةرمانى مةجنومةنى وةزيران ضةند 

ن كردوون بة دوو كؤمثانياية  ثارةيان بؤ هةندَي ثرؤذة بؤ سةرفكرا و مودةكةى بةسةرضووة  ثؤلينما
بةش  مةطةر دةيرانى دارايي سةبةبة لةوةى كة بؤضى دةرزةكةى نةهَيناوةتةوة  مي تيمالة بة ليذنةية   

( كةسيمان ثَيكهَيناوة  مةطةر ثرؤذةكة سرتاتيجى بَي حةدى خؤى بَي بؤى درَيذ دةكةينةوة  7ليذنةيةكى )
ين  بةثَيى دانون مةو موَلكةى كة كردوويانة بة مةطةر نا مةوانةى تر هةمووى ميجراماتى لةطةَلدا دةكة
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زةمان دةخيةينة رةهنةوة  بةنيسبةت دسةكانى مةوةى دكتؤر عجت من  سوثاسى دةكةم لةطةَليدام  ثَيي واية 
دكتؤر شَيركؤ فودت لةسةر بةَلَيندةران مةوةية ضةكةكةمان كة وةختى خؤمان بؤمان كردوون لةسةر 

ي يان لة ثةرلةمان كردووة  تةكلي يان لة سةرؤكايةتى مةجنومةنى وةزيران دسةى خؤيان بووة  خؤيان تةكل
كردووة  كة مةو ضةكانةيان بؤ بكةين  وتيانة مَيمة فارَي ِرايناكَيشني  لةبةرمةوةى مَيمة دةتوانني لةنَيوان 

%( نيية  100)وات  بةاَلم خؤ مةوة حةلَيكى لة يةكدا مداوةلةى ثَي بكةين  مةداسةى ثَي بكةين ميشيان بِر
بةاَلم عيالدةى وةكو ومتان بة نةددةوة هةية  مَيمة دةرزاريانني بةزووترين كات لة مةجنومةنى هةرَيمى بؤ 
نةوت و غاز بِريارَيك دةركراوة  كة لةاليةن كا  دكتؤر ماشتى لة داهاتووةيةكى نجيكدا مينشامةَلاَل هةوَل 

ةلةى بةَلَيندةران و ثرؤذةكان لةطةَل د. على تةختيتَيك دةدةين ثارةية  دابني بكةين  تةنها بؤ مةو مةس
دابنَيني لةسةر مةو مةسةلةية ضؤن بَي  ثرسيارَيك كرا لةاليةن دكتؤر شَيركؤ لةسةر بؤضى داهاتى نةوت 
لةو بانكة مةهليية  يةكَيك لة طرفتة طةورةكان مةوةية بانكةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان سي ةتَيكى 

بؤية مةو ثارانةى مَيمةش كة مَيستا لة داهاتى مةو باخريانة كة دةفرؤشرَيت لةوةى لة بانكى دةو  نيية  
دةوليةوة دةطةِرَيـتةوة بؤ كوردستان  بؤية بانكة مةهلييةكان سي ةتَيكى دةوليان هةبووة لةِرووى مةوان 

وةزارةتى دارايي مةو  دةطةِرَيتةوة  بانكة حكومييةكان مةو سي ةتةيان نيية  دواتر مَيمة بة فةرمانى
ثارةيةى كة دةطةِرَيـتةوة بانكة مةهلييةكة  مةوبةشةى كة دابينكراوة بؤ مووضة مَيمة تةسةروفى ثَيوة 

( مةوة فوابةكةمان بوو  2015دةكةين وةكو وةزارةتى دارايي  كا  مةروان ثرسيارَيكى كرد لةسةر بودفةى )
ة  مةسةلةى مةو بن ديوارةية كة باس دةكرَيت لةناو بةنيسبةت مةوةى باسى مةسةلةيةكى زؤر طرينط هةي

دامريةكانى حكومةتدا  لةناو وةزارةتةكاندا هةية  مةجنومةنى وةزيران و وةزارةتى دارايي ليذنةيةكمان 
ثَيكهَيناوة  كة وةزارةتى دارايي راسثَيردراوة  مَيمة مووضةى فةرمانبةران و هةموو مووضة خؤرَيكى 

ةين بة سيستةمى بانكى  لةمةودوا لة بانك مووضة وةربطرن  لة مةسناى مةوةشدا هةرَيمى كوردستان دةك
كة تةدديق دةكرَي و كؤدَيك دادةنرَيت بؤ هةموو مووضة خؤرَيك  مةو بن ديوار و مةو كَيشانةى كة خةَلكى 

ةين  وةهمى هةية دةدؤزرَيتةوة  دةستيشمان ثَيكردووة  سةرةتاش بة مةجنومةنى وةزيران دةست ثَي دةك
بةنيسبةت مةوةى مووضةى ثَيشمةرطةو هَيجةكانى كا  فةرهاد باسى كرد  هَيجةكانى ماسايشى ناوخؤ ية  
بطرَي بة ياسا دةكرَي  لةم كاتة ناتوامن فوابَيك لةسةر مةوة بدةينةوة  بةنيسبةت مةوةى سول ةى عةدار 

بى سةرؤكى حكومةتيش ماطادارة  هةرضى مةع و بكرَين  مَيمة بِريارَيكمان داوة لة وةزارةتى دارايى و فةنا
   ةوة شةهيدى دةستى تريؤرة  هةموو لة سول ةى زةواج و عةدار و هةر هةمووى مةع ومان كردووة1/6لة 

بةآلم مةوةي كة سول ةي عةدار كة هةموو ثَيشمةرطة بَيتةوة  بةِراسيت لةطةَل ِرَيجم  خؤ هةموو 
طرَي بة ناوي ثَيشمةرطةوة شةرت نيية هةمووي لة شةِردا ثَيشمةرطةي كوردستان مةوةي كة مووضة وةردة

بَي  بؤية لةم كاتة ثؤلني كردني مةوة دوِرسة  تؤ بتواني ضةندي لة شةِري لةطةَل داعش داية  ضةندي لة 
شةِردا نيية؟ تؤ بتواني لةية  فياي بكةيتةوة و هةموويان مةع وو بكةي  لةبةر مةوة مةوة ديراسةتَيكي 

بةآلم دةرارمان داوة بؤ مةوةي شةهيدان بضَيتة بواري فَيبةفَي كردنةوة  مةوانةي شةهيدي  وردتري دةوَي 
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(وة لة هةموو سول ةكان عةفوو كراون  بة نيسبةت كا  د. شوان وتي من وتوومة 1/6دةسيت تريؤرن  لة )
اهاتي نةوت بةنجين بؤية طرانة لة كاتي خؤي مووضة  عةفوو ببوورة من وام نةوتووة  من وتوومة لة د

مووضة دابني دةكةين  بؤية بَيجطة لة مووضة من باش دسةكةي خؤم برية  وتوومة بة داهاتي نةوت ثارةي 
مَيستاي مووضة صةرف دةكةين  لةو كاتةش دا دورساييةكي تر هاتؤتة سةر شامنان  مةسةلةي ماوارةكان و 

كي زؤر لةو دةعمة ناتوانرَي بكرَي بؤ مةسةلةي هَيجي ثَيشمةرطةية كة لة شةِرداية  بؤية مَيستا بةشَي
بةنجين  بةآلم نةموتووة لة كاتي خؤي دا مةو مووضةية دةدةين بة فةرمانبةران  ببوورة  بة نيسبةت 

( كَيشةي دارايي حةل دةبَي  شيت وانيية  بة 2015مةوةي مةو لَيدوانانةي كة طواية وتراوة لة سةرةتاي ساَلي )
اني زياتري نةوت و بة فرؤشتين زياتري نةوت وردة وردة كَيشة داراييةكاني فرؤشتين نةوت  بة بةرهةمهَين

هةرَيمي كوردستان حةل دةبَي  مةطينا مةطةر مَيستا حاليةن لةطةَل بةغداش ِرَيك بكةوينةوة  هةموو 
( 11ميجانييةكةش بنَيرَي  بةم كاتة يةكسةر هةموو كَيشة داراييةكان حةل نابَي  مةوة دةيرانَيكة مَيمة )

مانطة لةو دةيرانةداين  ضؤن يةكسةر بة دوو مانط حةل دةكرَي؟ من ثَيمواية بةشَيكي زؤري سومالةكامن 
 فةواب دايةوة  سوثاستان دةكةم  لة وةختي طرتن  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يـري ثالنـدانان  مةطـةر دسـةيةكت هةيـة؟      زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج وةزيري دارايي  بـةِرَيج د. علـي سـندي وةز   
 فةرموو.

 بةِرَيج د. علي سندي/ وةزيري ثالندانان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وابجامن هةر ية  ثرسيار هةية  ضونكة ثرسيارَيكي تر هةبوو لةسةر ضؤنيةتي تةمويل كردني مةشاريَ لة 
َيج وةزيري دارايي تيشكي خستة سةر كؤي طشيت ثةيوةندي با بَلَيني بة داهاتي نةوت و مةوانة  وابجامن بةِر

وةزعةكة  مةولةويياتةكان وازحن  هيوادارين لة موستةدبةل دا مةو مةصدةرة ببَيتة  با بَلَيني داهاتي نةوت 
ببَيتة مةصدةري تةمويلي مةشاريريش  بةس سَي ثرسياري بةِرَيج شرين حوسين  كة لةسةر ماسيت هةذاري 

هةذاري  كة مايا مَيمة بؤضي بة ية  مةعيار ميشةكة دياس دةكةين لةطةَل و لةسةر تةعري ي خةتي 
شوَينةكاني تري عرياق؟ ماسيت هةذاري هةتا ثَيشي مةم مةحداسانةي كة لة هةرَيمي كوردستان  با بَلَيني لة 

%(  مةم ذمارةيةش هي مةس َيكي 3.7(وة مةطةر دةست ثَي بكةين  طةيشتبووة )9/6مانطي شةشةوة  لة )
عرياق و هةرَيمي كوردستان كة بة هةماهةنطي لةطةَل بانكي نَيودةوَلةتي و ِرَيكخراوةكاني سةر بة نةتةوة 

 Iraqi householdيةكطرتووةكان مةجنام دةدرَين  كة ثَيي دةَلَين مةس ي مي ساس )

socioeconomic surveyي كة(  كة مةوة با بَلَيني مةرفةعي هةموو مةوةكانة  لةوَيدا دواي مةوة 
(validation دةكرَي  يةعين تةدديق دةكرَين نةتاميجةكان و مةوةكان  لةوَيدا دةركةوتووة كة عرياق  با )

%(ة  مةو ِرةدةمة مَيمة دروسيت ناكةين  مةو ِرةدةمة 3.7بَلَيني هةرَيمي كوردستان ِرَيذةي هةذارييةكةي )
ضَيت هةتا تةحليل دةكرَيت  هةتا نةتيجةي مةو مةس ةية كة مةس ةكة نجيكةي هةشت مانطي ثَي دة
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( كة 2012( كرابوو  لةو كاتةوة بؤ )2007ِرةدةمةكان تةسبيت دةكرَي  مةس ي ثَيشووتر لة ساَلي )
( بآلوبووةوة با بَلَيني  مَيستاش مَيمة لةسةر مةوة دةضني  ضونكة مةطةر تةغريَيكيش 2013نةتاميجةكاني لة )

كردني ماوارة و نازحني مةوانةي كة هاتوون  كة مةوان مي تيمالة بووبَينت  بَيجطة لة مةسةلةي هةذمار 
موعادةلةكة بة شَيوازَيك بطؤِرن  مةطةر نا ِرةدةمةكة فةردَيكي مةوتؤ ناكات لة خياللي مودةتَيكي زةمةني 

( تةدريبةن نجيكي 2012( بؤ )2007كورت دا  مةو ِرةدةمةش تةعري ةكةي كة دادةنرَيت  تةبرةن لة بةيين )
خط ( مَيمة ميصرارمان كرد كة مةو ذمارةي كة وةكو )2012وة بووةتةوة  )مَ الرلي( مَيمة لة ثَيوةري )ني

( دادةنرا  دوو تةعريحم هةية  تةعري ةكي عالةمي هةية  تةعري َيكي خط الفور( تةعري ي )الفور
(nationalهةية هي هةر وآلتَيك  هي عالةمييةكة با بَلَيني دؤالرَيكة  بؤ ية  ك ) ةس  بؤ ية  ِرؤذ  بةآلم

هي عرياق حةمتةن تؤزَيك زياتر بوو ثَيشرت  مَيمة داوامان كرد كة زياتريش بكرَيت بؤ مةم فارة  ضونكة 
ثَيوةرةكان مَيمة تةبيري حكومةت ضةند متوحي زياتر بَي  دةبَي مةو ثَيوةرة بةرزتر بكات  بةآلم لة 

ابت لةسةر مةوة بوو كة مَيمة بؤضي خةتي فةدر لة حدودي موعقوليةت و وادريش دا بَيت  سومالي فةن
هةرَيمي كوردستان فودا ناكينةوة لة شوَينةكاني تري عرياق؟ لةبةر مةوةي مةوة دوو سَي فانيب هةية  
فانبَيكيان مةوةية كة مةوزووعةكة زؤر تةعقيد دةبَيت  فانبَيكي سياسي تَيدا هةية  كة مي تيمالة سومي 

  فانيب عةمةلييةكةي مةوةية كة مةساسي داناني خةتتةكة مَيستا لة حكومةتي ميستي ادةي لَي بكرَيت
عرياق لةم ساآلنةدا بة تةنسيقَيكي كامل لةطةَل فيهاتي نَيودةوَلةتي دادةنرَيت  يةعين حكومةتي عرياق 

لةبةر دةتوانَي مةو مةوزووعة )تسيس( بكات بؤ منوونة  خةتتةكة زؤر نجم دابنَيت  بَلَيت هةذاري نيية  
مةوة بؤ مةوةي كة ِرَيطري بكرَيت لة بة سياسةت كردني ذمارةكان  مةو فيهاتة نَيودةوَلةتييانة موداخةلة 

( هةزار دينارة بؤ ية  كةس بؤ 105دةكةن  تةعري ي مةم فارةش كة بؤ هةموو عرياق كرابوو  نجيكةي )
رة  يةعين هةر كةسَيك لةو حدودة ( هةزار دينا500( كةس بَيت  )5مانطَيك  يةعين مةطةر عاميلةية  )

كةمرت داهاتي هةبَيت  مةوة دةضَيتة ذَير خةتي فةدرةوة  ضؤنيةتي ضارةسةر كردني لة ناو بودفةدا بة 
%(ي خةَلكي هةرَيمي كوردستان لة بن خةتي فةدر دان  3.7حةدةت بةو شَيوازة نيية كة مَيمة بَلَيني )

زار دينارةوة  مةوانة كَيشةيان حةل دةبَيت  مةفهومةكة بةو ( هة500مةوانة مةطةر بيانطةينينة سةروو )
شكلة نيية  هةرضةندة وةساميل دةبَي لة زؤر الوة مةم كَيشةية حةل بكرَيت  ضونكة مةو مةبلةغةي كة 

(  Education( بابةتي سةرةكي دانراوة  خواردنة  فل و بةرطة  سةكةنة  تةربيةية )5دانراوة بؤ )
دةمات شيت تريش دةطرَيتةوة  وةكو نةدل و مواصةالت و مةوانة  مةم ضارةسةر زاميدةن خةدةمات  خة

كردني يان بنرِب كردني هةذاري تةنها بة تةوزيري ثارة نيية  يةعين مةوة لة هيض شوَينَيكي عالةم شيت وا 
تة نيية  فوزمَيكي مةوةية  بةآلم فوزمَيكي تري مةوةية كة تةممني بكرَيت كة مةوانة دةستيان دةطا

مةدرةسة  دةستيان دةطاتة خةستةخانة  دةستيان دةطاتة كؤمةَلَيك خةدةمات هةية كة دةبَي مةزموون 
بكرَي  لة دةورةي ثَيشووتري ثةرلةمان دا مَيمة كارَيكي مةوةمان كرد بة تايبةتي لةطةَل بةِرَيجان مةنداماني 

كرد  كؤمةَلَيكي زؤر وؤر  شؤث و ثةرلةمان  ضونكة مَيمة وةكو مةوةي كة بةِرَيج شرين حوسين باسي 
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سيمينار و دةورات و شت لة وةزارةتي ثالندانان هةية  كة مَيمة حةز دةكةين كة مةنداماني ثةرلةمان 
بةشدار بن  ض مةوانةي لة ناو هةرَيمن ض مةوانةي لة دةرةوةي هةرَيمن  بؤ مةوةي كة يةكةم شت ماطادار 

نةكان  لة ناو تةشريرات و فةلةساتي ِرؤذانةي ثةرلةمان دا بن  بةآلم دووةميش بتوانن لة ناو دةواني
فَييان بكةنةوة  مةوةي كة بة ِرةنطاربوونةوةي هةذاري لة ناو بودفةدا  ثرؤذة ياساي بودفة  بةو شكلة 

( بؤ شتَيكي موعةيةن  مةطةر مةخصةد امليزانيا املمجها(  )امليزانيا املمجهاِرةنط دةداتةوة كة ثَيي دةَلَين )
وةية كة بنرِبي هةذاري بكرَي  لة ناو ميجانيية بابَيك نايَيت بَلَيني ثارة بدةنة هةذاران و تةواو  هةر مة

مةوةندة نيية  دةبَيت ميجانييةكة هةمووي تةصميمةكةي بةو شَيوازة بَيت كة مةو خةَلكة  مةطةر 
وة موراعات بكات  مةوة ( ِرةطةزي نَير و مَي و مةequalityميجانييةكة موةفةه بَيت بؤ مةوةي كة )

(مان حازر كرد  2015دةبَيت موةفةه بَيت بةو شَيوازة  لةبةر مةوة مَيمة كة ثرؤذة ياساي بودفةي ساَلي )
كة نَيردرا بؤ مَيرة  دةتوانني زياتر تةنسيق لةسةر مةوة بكةين كة ضؤن بابةتي هةذاري ِرةنطدانةوةي 

 س.هةبَيت لة ناو ثرؤذة ياساي بودفةكة  زؤر سوثا
 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج وةزيري ثالندانان  مَيستا با بةِرَيج وةزيري سامانة سروشتييةكان ب ةرمَي بؤ وةآلمي 

 ثرسيارةكان.
 بةِرَيج نَيضريظان ادريس بارزاني/ سةرؤكي حكومةت:

 ارتان بكردبا مَيمة دةبا هةتا بةياني دانيشتباين.هةر باش بوو ية  ثرسيار بوو  خؤ مةطةر زياتر ثرسي
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضوار مانطة خؤي حازر كردووة بةِرَيج سةرؤكي حكومةت  وةزيري ثالندانان ضوار مانطة خؤي حازر 
 كردووة وةآلمي ثرسيارةكان بداتةوة  بةَلَي فةرموو.

 زيري سامانة سروشتييةكان:بةِرَيج د. ماشيت هةورامي/ وة
بةشَيكي بووة بة دووبارة  بةشَيكي ثرسياري كؤنة  بةشَيكي وابجامن باسي كرد  هيوادارم بتوامن هةمووي 
وةآلم بدةمةوة  مةطةر نةكرا  يان مةطةر شتَيكي لةبري ضوو داواكارم كة بة نووسني بؤمان بنَيرن  حةز 

نةي سامانة سروشتييةكانةوة بَي  تاوةكو وةآلمةكان بة ِرَيك و دةكةم بة نووسني بَي مَيمة لة ِرَيطاي ليذ
ثَيكي بَيتةوة التان  بةآلم هيوادارم كة بةشَيوةيةكي طشيت هةموو وةآلمةكان بدةمةوة لَيرة بة شَيوةيةكي 
عام باسي دةكةم  حةز دةكةم لة دورسةكانةوة دةست ثَي دةكةم  دَيمة خوارةوة  مَيمة باسي تةداريرمان 

( مليار لةوَيوة  كول ة هةمووي طةورةية  بةآلم من حةز دةكةم باسي مَيمة مةو 5( مليار لَيرةوة  )10) كرد 
ثَينج  شةش  حةوت مانطة  نؤ مانطة كة موازةنةي مَيمة نةما وةكو حكومةت سةيري خؤمان كردووة  

ثارة بدات و دوو  كةمي حكومةت  شةرت مةو مةشاكيالنةي مَيمة ضؤن حةل دةكرَي؟ مةطةر هاتو عرياق
داتيش بيدات  بةو شَيوةيةي كة سياسةتي حكومةتة يان وةكو ثةرلةمانة  يان ميدارةي هةرَيمي كوردستان 
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ناكرَيت  دةبَي طؤِرانكاري بكرَيت  بة بَي طؤِرانكاري كردن مَيمة تووشي هةموو دةيرانَيكي دارايي دةبني  
شةي سةرةكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دووانة  مةوانة هةتا دوو مليؤن بةرميليشمان هةبَي ِرؤذانة  كَي

طةورةكانن  مةوةي كة ثَيي دةَلَين با بَلَيني بن ديوار  كول ةيةكي زؤرة لةسةر حكومةت  كةس ناوَيرَي  يان 
هةر تادةتي نيية  يان بة ثَيويسيت نةزانيوة كة سةيري بكات  كاتي هاتووة كة مَيمة بة صةراحةت سةيري 

زارةتي دارايي دةستيان ثَي كردووة  دةست خؤشيان لَي دةكةين  هيوادارم ثشتطريي ثةرلةماني بكةين  وة
لةسةر بَي  ضونكة مةوة ضارةسةر نةكةين مَيمة نةفامتان نابَي  شَيوةيةكي طةندةَليية مةوةش  ناكرَي 

مَيمة لةطةَل بةغدا  با  بةردةوام بَي بةو شَيوةية  مةوة خبةرة فانبَيك  دووةم/ با بَيينةوة سةر موازةنةي
( 100( ثةسند كراوة  مليارَيك و )2014بَلَيني هيض كَيشةمان نيية  بةياني ثارةكةمان بؤ دَيت  موازةنةي )

مليؤن دؤالر دةكات مانطانة  مةوة دةتريية  لةوة زياتر بؤت نيية ثارة صةرف بكةي  داهاتي ناوخؤت زمين 
يادة بَي دةبَي بينَيريتةوة بؤ بةغدا  مةوة مةوةية مةطةر مةوةية  نةفةداتت زمين مةوةية  هةرضي ز

%(كة  بةآلم مةوةية 17دةمانةوَي بة عةدالةت لةطةَل بةغدا ميش بكةين  ِراستة فياوازي مةوة هةية لةطةَل )
حاليةن  بِرييان مةطةر نةيانرِبي  ضي دةبَيت؟ دةبواية مَيمة لة ضوارضَيوةي مةو ثارةية بذين  باشة  با 

ةنة سةر مةوةي تةحليلي مةوة بكةين  مايا حكومةت دةتوانَي ميشي خؤي بةِرَيوة بةرَي بةو موازةنة؟ بَيي
( 700( مليار مانطانة  )850كول ةي فةرمانبةران هةشت مليار و ضوار سةدة  من بة دؤالر دسة دةكةم  مةوة )
بؤ كارةبا حةز دةكةن يان  مليؤن دؤالرة  زةربي دوازدةي بكة هةشت و ضوار سةدة  كول ةي سووتةمةني

( مليارة  فةدةت بؤ سووتةمةني  كول ةي تةشكيلي وةكو فةنابي 3حةز ناكةن  طازمان هةية يان نيمانة )
وةزير ميشارةتي ثَي دا هةشتاو شتَيكة مانطانة  مةويش مليارَيكة  مةوة ضوار  داهاتي كارةبا تةدريبةن 

ين فةرمانبةران و كارةبا تؤ كول ةت دوانجة و ضوار سةدة  %(يش نيية  كةواتة بةي1ص رة مودابيل مةوة  )
مةوةي لة عريادةوة بؤت دَيت سيانجة و دوو سةدة  هةشت سةد دةمَينَيتةوة  مايا بة هةشت سةدةوة دةتواني 
ميدارةي مةم هةرَيمة بكةي؟ تةشكيلي و ميستيسماري و مةوانة  بةخوا ناكرَي  دةبَي ضارةسةري 

بنةِرةتييةوة  مينجا مَيمة باسي دةعي دةكةين لةاليةكةوة  مةوةمان ثَي دةكرَي هةردووكيان بكةي لة 
دةتةوَي كول ة ميجافة بكةي؟ تؤ سةيري خؤت بكة؟ سةيري خؤمان بكةين  مايا مَيمة دةتوانني وآلت  مةم 

ان بكة  شوَينة ببةين بةِرَيوة؟ بؤ كوَي دةِرؤين؟ ضؤن دةتوانني بطةينة نةتيجةية ؟ سيرري بةنجين هةرز
مةوة هةرزان بكة  خةَلكي تر تةعني بكة  ثارةي ثَيشمةرطة زياد بكة  ناكرَي  مةطةر من مةو ضوار مليارة 
كول ةيةي سةرمان بيكةين بة ية   ِراستة سيان ميجافةم بؤ دةبَي  بةآلم دةعمي دةوَي  بِرياري دورسي 

بيَلَيي لَيرة  ثةرلةمان  داواي لَي بووردن  دةوَي  دةبَي ثشتيواني ثةرلةماني هةبَي  دووةم خاَل دةمةوَي
دةكةم حةز دةكةم بةم شَيوةية بيَلَيي  ميشي ثةرلةمان هةر سةرثةرشيت نيية  هاوكاريية بؤ داِرشتين 
سياسةتي حكومةت  مَيوةش بةشَيكن لة هةَلبذاردن و لة حكومةت  دةبَي لة وادرييةكةدا دةست ثَي بكةين  

اكاري بكات  داوا و داواكاري  مَيوة بؤ داواكاري نةهاتوون  داواكاري دةبَي لةسةر مةوة نيية كة ثةرلةمان داو
مةساسَيك بَي كة توانا هةية فَيبةفَيي بكات  مةطةر توانا نيية ضؤن فَيبةفَيي بكةين؟ خؤ مَيمة 
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تي حكومةتَيكي سةربةخؤش نني تا دةرزي زؤر بكةين؟ فا لةبةر مةوة مةساسي داِرشتين موازةنةي حكومة
هةرَيي لة ناحييةي ياساييةوة بة هةموو دةوانيين دةولي بؤي نيية عةفج دانَي لة موازةنة  ضونكة تؤ 
عةفج دادةنَيي مةطةر داهاتَيكي ترت هةبَي ثِري بكةيتةوة  حكومةتي هةرَيمي كوردستان داهاتي تري نيية  

 12كا ساَل دواي ساَل  مَيستا باسي لةبةر مةوة دةبَي تةفاوزي داهاتي خؤي نةكات  دةرز دابيَن و عةفج ب
(  مَيمة 850تريليؤمنان كرد  باشة مةوة لة كوَي دا دةطةِرَيتةوة؟ ناطةِرَيتةوة  مةوة هي دووةم  فطة لة )

تةبرةن تووشي سةدمةية  بووين لة ماوةي سَي مانط دا  يةكةم/ سَي  ضوار مانط مَيمة تةوةدوعي بِريين 
(  بطةينة شوَينَيك بتوانني مةو مونادةشةية 2015مَيمة ثالمنان داناوة بؤ )بودفةي كوردستامنان نةدةكرد  

بكةين لةطةَل بةغدا  دةَلَيني مَيمة بةرةو تواناي خؤمان دةِرؤين  مةطةر تؤ بة عةداَلةت ميشمان لةطةَل 
بِرياري  نةكةي  مَيمةش هةنطاوي تازة دةنَيني بؤ سةربةخؤيي ميقتيصادي خؤمان  مةوان بؤ ساَلَي ثَيشرت

خؤيان دا موازةنةي مَيمة نةنَيرن  مَيمة يةكسةر تووشي مةوة بووين كة بووة كَيشةيةكي دارايي طةورة بؤ 
هةموومان  دووةم/ تةبرةن تووشي شةِري داعش بووين لة هةمان كات دا  سَييةم/ تووشي مليؤنَيك و نيو 

اآل  طةورة  توركيا مَيستا ناتوانَي زؤر ميش ماوارةكان بووين  مةوة دوِرسرتين مةركة بؤ هةر حكومةتَيكي ب
( مليار 850بكات بةو مليؤن و نيوة  مَيمة تووشي مةو هةمووة ببووين ماشةَلال توانيمان مةدةلةن مبَينني  )

كةم نيية بؤ وةزارةتَيك كة ضوار مانطة نةوتي خستؤتة بازاِرةوة بة ِرةمسي  توانيومانة دةرز بكةين  
دةرةوة  نةوت ب رؤشني  ِراستة ماسان نةبووة لة ثَيشةوة  بةآلم من مَيستا دةَلَيي دةرزي ناوخؤ  دةرزي 

(light at the end of tunnel) هينةكة دةبيني  دةبيني بؤ ضةند مانطَيكي تر  تا نيوةي ساَلي  
نة  من ميمامن بة داهاتووة مينشاَلال  مةطةر من ما  لَيرة  مَيمة و مةو ثةرلةمانة با بَلَيي طةيشتينة مةو شوَي

%(يش كةمرت بَي  20خؤمان هةية  ميمامن بة ذمارةمان هةية  هةر دةطةينة نةتيجة  من دةَلَيي مةطةر )
سةربةخؤيي خؤت باشرتة لةوةي سواَل بكةين لة بةغدا هةموو فارَي موازةنةكةمان بكات  دةبَي بري لةوة 

ؤمان بدةين  شةِري خؤمان بَي لةسةر مةوة بكةينةوة كة مَيمة بتوانني بة حوريةتي خؤمان بِرياري خ
نةوة  لةوان بثاِرَيينةوة بؤ مةوةي موازةنةمان بؤ بنَيرن  بةو مالياتانةي كة مَيستا هةية  بةَلَي مَيمة دةبَي 
هةوَل بدةين بة ِرَيككةوتن بطةينة مةو نةتيجةية  ثرسيارَيك كرا لةسةر بِريارةكاني بةِرَيجتان كة دةستتان 

  بؤ بة ماطاداري بةغدا نةوت بنَيرينة دةرةوة؟ مَيمة لةطةَل مةوةدايةن  مَيمة دةَلَيني مةطةر ثَي كردووة
ِراثؤرتي مَيمة دةخوَيننةوة  هةموو ِرؤذ لة فيهان  مةكتةبةكةيان لةوَي ية دةيبينن  بةآلم ِراستة مةو 

  ءي حكومةت بِرياري داوة نةثرسيارة كرا مةطةر مايا مةبةستمان مةوةية بة سؤمؤي بدةين  وابجامن سةرؤك
بؤ شةفافيةت  بةَلَي  بؤ ماطاداري  بةَلَي  بؤ ِراثؤرت  بةَلَي  بؤ ماشكراكردني داهاتةكة  بةَلَي  بةآلم بؤ 
كؤنرِتؤَل  نةخَير  مةوة سياسةتي هةرَيمي كوردستانة  فا لةبةر مةوة هيوادارم لة ِراثؤرتةكةي بةِرَيجيشتان 

ووزي تَيدا نةبَي كة دةردةضَي بؤ دةرةوة  نة  دوايي بةكار بَيت دذي خؤمان  باسي مةوة ِروون بَي  هةتا غم
ثَينج مليارة كؤنةكة كرا دووبارة  ثرسيارةكة لة شوَيين خؤيةتي  بةَلَي لة سةرةتاي ساَلةوة بة ثَيي 

بوو لةو حيسابة كة ِراثؤرتةكةي مَيمة كة الي بةِرَيجتانة  وابجامن كا  مامانج لَيرةية  نجيكةي مليارَيك ما
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صةرف نةكرابوو  بةآلم بةداخةوة مةو مليارة و مليارةكاني تريش كة مَيمة لة حيسابي بانكي منارة 
داماننابوو  وةزارةتي دارايي خةتي سووري بةكاري هَيناوة  وةكو هي هاووآلتيان  هي مَيمةشي بةكار هَيناوة  

بؤ هيض مةشاريري تازة  مَيستا مةوةش ضووةتة سةر  مينجا لةبةر مةوة مَيمة نةمانتواني تةرخاني بكةين
حيسابي مةعاشات  بةَلَي بؤ مةعاشات صةرف كرابوو  هةموو داهاتةكاني تازة و كؤنيش كة بِرابوو  مةوةش 

( تريليؤنة نيوةي 12( مليارةية كة بةِرَيجي ميشارةتي ثَيدا  لةبةر مةوة من وابجامن مةو )12لة زمين مةو )
ة  بةآلم نيوةي وةكو بَلَيني بةيين دوو وةزارةتة مَيمة دةتوانني مةوة بكةين بة داهات بؤ دةرزاري مَيمةي

وةزارةت و نةفامتان دةبَي  بةآلم حةديقةتةن شةش  حةوت مليار دةرزارين مَيمة  يةعين صايف صايف  با 
كةكان  فَيبةفَي بَيمة سةر شتة عاممةكانيش كة بةشَيكيان وابجامن دسةم لةسةر كردبوو  ثاآلوطة بضوو

(  وابجامن ميشارةمتان بةوة دا  ياساكان دوانيان مامادةن  ضوارشةممة تةواو دةبن  فلجي 2007كردني ياساي )
(َي نةبَي  ضوارشةممة سمء تفاهمو الفلجي  كؤمؤش ميشي لةسةر دةكةين  بةآلم من حةز دةكةم بؤ مةوةي )

  مةطةر هاتو موالحةزاتي لةسةر نةبوو مةو ِرؤذة يان مةو ِرؤذةية مَيمة دةيبةين بؤ مةجنومةني وةزيران
ِرؤذي دواي مةوة دَيت  بةآلم مةطةر موالحةزاتي لةسةر بَي  دةضَيتةوة صياغة لةوانةية ضةند ِرؤذَي 
خبايةنَي  فا لةبةر مةوة هيوادارم بؤ مةوةي دوايي نةَلَين وتتان ضوارشةممة و نةتاننارد؟ مةوة مي تيماالتة  

ة لة مةجنومةني وةزيران كؤبوونةوةكة نازانني وةزيرة لةوانةية موالحةزةي هةبَي  بضني ضونكة مَيم
ديراسةي بكةينةوة  ميشارةت درا لة ميدارةي مةو كؤمثانيا لَيرة بِرياري لةسةر دةدرَي  مةوة وافيبَيكي 

دةمةوَي مةو  ( هاتووة  من لة بريمة زؤر زؤر مونادةشةمان كرد  من22ياسايي ية  لة ياساي ذمارة )
كؤمثانيا سةربةخؤ بَي لةم وةزارةتة  لة وةزارةتَيكي تر  ميدارةي خؤي هةبَي  حةدي مالي هةبَي  بِريارداني 
هةبَي  بةَلَي دةبةسيَت بة مةجنومةني نةوت و غازةوة  بةآلم ميدارةي سةربةخؤي هةبَي لة وةزارةتةوة  

  سياسةتي مَيمة ِروونة  مةوةي كة دَي مةص ا دابيَن سياسةتي مَيمة بؤ دامةزراندني مةص ا  مةص اي تازة
هاوكاري دةكةين  وابجامن بةِرَيج كا  علي حةمة صاحل  برادةرَيكي تر هاتبوون بؤ الي من  خةَلك  مةوةمان 

( دؤالر دةدةين بة مةص اي تازة؟ نةخَير  ضونكة مَيمة ثَيويستمان بة 17ِروون كردؤتةوة  بةآلم مايا )
ة بيكِرين  دةمانةوَي خةَلك بة سةربةخؤيي بيخا  موفازةفة لةسةر مةوة بَي  نةوت بة موشتةدات نيي

سيرري بازاِر بكِرَي  نةخيَت تةنجيالتي دةدةييَن  ديراسةي ميقتيصادي خؤي وا ثَي دةطرَي  مَيمة دةعمي 
مة وةردةطرَي دةضَي دةكةين  بةآلم مايا مَيمة مؤَلةت دةدةين بة بَي ط توطؤ؟ نةخَير  بؤ؟ بةرنامةكةي مَي

بةكاري دةهَييَن و دةضَي دةي رؤشَي  مَيمة مةوةمان ديوة  لةبةر مةوة مَيمة مةو كؤمثانيايةي فيددي نةبَي  
( موفاوز هاتووة بؤ 150ثارةي نةبَي  تةممينات دانةنَي بة هيض شَيوةية  لةطةَليان دانانيشني  ضونكة من )

وفاوةزاتي مةوةو  دوايي دةركةوَي يارميان لةطةَل دةكات  داواي الم  وةختي نيية  وةخت بسووتَينني بؤ م
لَيبووردن دةكةم مةم شتانة  بةَلَي ثَيويستيمان بة مةص ا هةية  بةَلَي مَيمة هاوكاري دةكةين  دوو  سَي 
كةسي فيددي هةن  ط توطؤمان هةية  مةطةر ثَييان بكرَي مَيمة سياسةتي مَيمةية كة ثاآلوتن لة كوردستان 

ياد بكةين  ضونكة مةشاكيل حةل دةكات  هةروةها مَيمة با بَلَيني بؤ ميش كردن  بؤ ثةرةثَيدان و هةموو ز
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( 7( دؤالر كرا  من مةوةي كة دةزامن لة مةص اكاني فيهاني )7( دؤالر و )17مةو شتانة بؤ مَيمة باشة  باسي )
  بةآلم مةوةي كول ةي تةشكيلي فياية لة (ية10( تا )7(يش نيية  تةدريبةن )7دؤالر كول ةي تةشكيلي ية  )

كول ةي ميستيسماري كة ميجافةية  تؤ مةص اية  دادةنَيي مليارَيك صةرف بكةي  دةبَي لة ماوةي ثَينج 
(مان دانابوو  Modelساَل دا بؤت بطةِرَيتةوة  يان لة حةوت ساَل دا بؤت بطةِرَيتةوة  مَيمة وةخيت خؤي )

َيك صةرف بكةين  مةو مةص ايةش بةرةو مليارَي دةِروات يان تةفاوزي حيسامبان كردبوو مةطةر مليار
كردووة  دةبَي مةو كول ةية وةرطريتةوة زاميدةن تةشكيلي  مَيمة ضيمان وتووة؟ كة طةيشتيتة مةو وةختة 

(  كة تةشكيلي و رحبةكةت دةداتةوة مةو وةختة  مَيمة مةوةش 8( يان بة )7(وة دةبَي بة )17ثارةكة لة )
(ي ميقتيصادي  بةِرَيجان بةشَيكتان لة ميقتيصاد دا ميش دةكةن لَيرة  rate of returnو دةَلَين )وةك

%( تَينةثةِرَي  فا لةبةر مةو مةساسة مةو نرخة دانراوة  18%( تا )15تةدريبةن حيسامبان كردووة لة )
آلم موالحةزةي مةوة هةبوو سووتةمةني بة شَيوةيةكي عام بؤ ناوخؤ  من نامةوَي مةو دةرطاية بكةمةوة  بة

كة يان كةم هةية  يان عةدالةت نيية لة دابةشكردن  مَيمة سةيري مةوة بكةين دهؤ  ِراستة  ضونكة مَيستا 
بووة بة دوو دات  دةبَي حةلي بؤ بدؤزينةوة  بةآلم بؤ غاز مَيمة كَيشةمان نيية  وةخيت خؤي كة عرياق 

( دةخةينة بازاِرةوة  من نازامن موشكيلةكة ضيية؟ موشكيلة 900(  )850( تةن بوو  مَيستا مَيمة )600دةينارد )
( تةن دةضَي بؤ سلَيماني  تةدريبةن 500(  )400مَيمة شتَيكمان كةشحم كردووة  لة سلَيماني تةدريبةن )

نيوةيةتي  بةشَيكي لة كةركووكةوة دَي  بةشي مَيمةش وةردةطرَي  هةر لة مةوةي دانا غازَيك دةردةضَي  
%(  بووة بة 150( تةني بة ِرةمي من زؤرترة  )150ي سلَيماني تةفاوزة لة ثَيويستييةكان  تةدريبةن )مةوة

تيجارةت و دةيبةنة دةرةوة  دةيدةزن  ببوورن مةو زمانة بةكار دةهَيني  مينجا واي لَيهاتووة مَيستا لة دهؤ  
اي ِرةشي كردؤتةوة  مَيمة بِريارَيكمان دا و هةولَيريشةوة دةضَيتة سلَيماني بؤ مةوةي بِرواتة دةرةوة  دةرط

دوَييَن كة تةوزيرةكة دةخةينةوة سةر مةساسي  بنةماي مةوةي كة ثَيش مةوة كرابوو  مةو وةختة مةوةي 
كة هةمانة بةش دةكات  بةشي ماوارةكانيش دةكات  بةآلم مةطةر ِرَيطة بدرَي بضَي بؤ مَيران بة هةرزان  هيض 

دووةم/ دابةش كردن و كةمكردنةوةي سيرر هةر حةل نيية  با بَيمة سةر  بةش ناكات  مةوة يةكةم 
هينةكةي  خةَلك دةرطا دةكاتةوة بؤ مةم مةسةالنة  مَيستا مَيمة فِرنةكان  هي نان و سةموون و مةوانة  يان 

ةي (  باشة مةي بؤضي نةوتي سثي دةدةييَت؟ دافج دواي دافج نامL.P.Gبة كارةبا ميش دةكات  يان بة )
بؤ دةكات و نةوتي سثي دةداتَي  نةوتي سثي بؤ؟ دةي رؤشَي  يةعين مةو دةيرانةي مَيمةي تياية  من 
مةفرووزة نةوتيش بدةم هةتا وةكو مةطةر بةكاريشي نةهَينن  بي رؤشَي؟ باآلخانةكان هيض شوَينَيكي نيية 

تةوة بةو مقاولةي كة نةوتةكة كة نةوتي سثي تيا بةكار بهَييَن  كارتي هةية  دةضَي نةوتةكة دةفرؤشَي
نةدل دةكات  هةر وةريشي ناطرَي  كؤبؤنةكةي لَي دةستَييَن  بة نيو دات نةوتةكة دةبا و دةيهَييَن 

(  مةوة بازاِري ِرةشة  ناكرَي مةم شَيوة  ميسلوبي دةعي هةر خؤمان 1200دةي رؤشَيتةوة بة من بة )
ي ِرةش هةية  هةر بةردةوامة  وةكو بيستوومانة كة داعش ( بازاِرطاملازةرةرمةندين  حةل نيية لةوةدا  )

( دؤالر 10نةوت دةفرؤشَي  هةموو كةسَيك دذيةتي  بةآلم مةطةر دوذبنَيك بدؤزَيتةوة  ضونكة بة )
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(  100(  دةيبا بؤ )50(  دةي رؤشَي بة )40(  مةوي تر دةي رؤشَي بة )20دةي رؤشَي  فآلنة كةس دةيكِرَي بة )
يوةستَييَن  بةرثرس دَيتة ناوي  مةسئول دَيتة ناوي  مةو شتانة  خؤي بازاِري ِرةشة كةس ناتوانَي ب

موشكيلةكة دروست دةكات  مَيمة لة داهاتوودا هيوادارم بِريارَيك بدةين لة مؤدَيَلَيكي باشرت  عةدالةترت  كة 
ان هةية بؤ غازي مةم كَيشةية بةخؤمان حةل بكةين  ميشارةت درا غازي سروشيت  بةَلَي مَيمة ثالمن

سروشيت  سةروو دوو ساَلي دةوَي بؤ مةوةي بطةينة غازي سروشيت  تةبرةن مةويش بةالش نيية  كول ةي 
مةدةلةن مليارَيك  مليار و نيوَيك  بةآلم لة سيرةي كةم دةبَيتةوة  بةآلم مليارَي  مليار و نيوَي دواي مةوةش 

ية   مَي هةر دةبَي داهاتَيكت هةبَي  كة بطوجنَي لةو مليارَيك تةوليدت هةية  تؤ دوو مليار كول ةت هة
كول انة  ناكرَي حكومةت دةوام بَي لة دوو مليار   سَي مليار  ضوار مليار كول ة لةسةر كارةبا دابةشي بكات 
بة بَي  داهات  ميشارةت درا كة مةحكةمة براوةتةوة  من نامةوَي باسي بكةم  لة ناحيةي دانونييةوة ثَيي 

دسة نةكةم لةسةري  هةر مةوةندة دةَلَيي ِراست نيية  ِراسيت الي مَيمةية  ميمامنان بة خؤمان هةية  وتراوة 
خةريكي ميش كردنني  مَيمة مةجنومةني باآلي نةوت و غاز ميجراماتي خؤشي بكات لةسةر كؤمثانياكة  

ؤ ضةمضةماَل ضونكة تةفاوزي حدودي كاتةكةي كردووة  حةوت ساَل تَيثةِريوة هيضي نةكردووة ب
مةسةلةن  مَيمة ثَيويستمان بة غازةكةية  لةوانةية خؤمان بضينة ناو حةدلةكانةوة  ميشةكان بكةين لة 
باتي شةريكةكة  بةو شَيوةية نةفامتان دةبَي لةو كؤمثانياية  لة ميشة ناياساييةكاني  تةبرةن باسي داعش 

نةوتي كةركوو   داهاتةكةي مَيمة مايا ماطادارين؟ ناكةم  فةنابي سةرؤ  ميشارةتي ثَي دا  ميشارةت درا بة 
بةِرَيجان كةركوو  خارجيي كؤنرِتؤَلي هةرَيمي كوردستانة  مَيمة بة هيض شَيوةية  ماطادار نني  بةشدار نني 

( هةزار 30لةوة  مَيمةش تةداريرمان بؤ دَيت كة نةوت مينتاج كراوة  مَيمةش دةزانني ثاآلوتن تةدريبةن )
(ي ديار نيية  فارو بار حاشاي لَي دةكةن  فاروبار دةَلَين حةدلمان كردووة  مةوة لة ذَير 120بةرميلة  )

تةحقيقداية و كؤنرِتؤَل داية  مةو ليذنةة تةحقيقيةي بامسان كرد هاوبةشيشة  وابجامن دافجيشي تياية  
دا بةشدار بَي لَيرة  بة هةموومان دةمانةوَي مةوة بوةستَينني  مةعناي مةوة نيية يةعين كةس لة حكومةت 

ِرةمسي يةعين مَيمة بةشدار نني لةوة  ثرسيار كرا مايا لة عةينجالة مينتامجان هةية؟ نةخَير نيمانة  مايا 
( هةزار تواناي هةية  مايف 100( تا )50دةمانةوَي بيكةين؟ بةَلَي  ثالمنان هةية كة بضينة مةوَي  تةدريبةن )

( مةطةر بيخوَيننةوة دووبارة بةِرَيجان  مايف خؤمانة لة هةر شوَييَن 5ارة )خؤمانة  مَيمة بة ثَيي ياساي ذم
هةر ضيمان دةست بكةوَي مةو ثارةي عرياق دةرزاري مَيمةية وةريطرينةوة  بةآلم نةوتي كؤنة  نةوتي 

ثَيي تازةية  نةوتي كةركووكة  نةوتي عرياق خؤيةتي  لة دةرةوة وةري دةطرين  لة ناوةوة  مايف خؤمانة بة 
ياسا مةو شةِرة بكةين و وةريطرينةوة  بةآلم مةو بِريارةم نةداوة نة لة كةركوو   نة لة عةينجالة هَيشتا  
عةينجالة لةوانةية ماسانرت بَي  بةآلم تا مَيستا شةِري تياية  هَيشتا مةو هةنطاوةمان نةناوة كة بضني بؤ 

بة ناحيةي عةمةلي نةضووينةتة ناو عةينجالة  مةوَي  نةخيَت ف وصات و شت هةية ِراستة  بةآلم هَيشتا
تةفاهوم لة بةيين تةداريري ثَيشووي مَيمة و تةداريري مةمِرؤ هةية  مَيمة  ءخؤي  وابجامن نةخيَت سو

( مانطة ثارةي كؤمثانيا 9مةمِرؤ ويستمان وادري بني  مةمري وادري مةو ضيية؟ مَيمة تةدريبةن )
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د  تةبرةن كؤمثانياكانيش مةطةر داهاتيان نةبَي ناتوانن نةوتةكامنان نةداوة  وةكو باسي كر
(investment بكةن  مةوة بةشَيك لة سةبةبةكان  دووةم/ داعشة  داعش تةمسريي نةكردؤتة سةر )

مينتافي سَي حةدلةكة كة هةمانة  ِراستة  بةآلم مةو حةدالنةي كة مةفرووزة بَين نةخيَت تةمسريي لةسةر 
ةكان سةحبيان كرد لةسةر حدودي دهؤ  و مةوانة  كة دوو  سَي لةو حةدالنة مةوان كرد  ضونكة شةريك

لةسةر مةو حدودةن  لة مةنتيقةي شَيخان و مةو شوَينانة  ِراستة لة تةدتةق و تةودي بةرةو ميجافة ضوو  
وةش بةآلم مةوانةي كة مةفرووز بوو مَيستا مينتافيان هةبَي  مةوة بوو بة مينتاج بؤ ساَلي داهاتوو  مة

بةشي دووةمة  بةشي سَييةم خيالفات لةوانةية لةوة بَي من لةم تةدريرةي ثَيشوو باسي داهاتي طشتيي 
دةكرد  كول ةي تيا نةبوو  كول ةي ثاآلوتن و مةوانة و كِريين سووتةمةنييةكة  داخلي و خارجيي و 

ةطةَل بةِرَيجان ليذنةي نةوت تةصديري مةوة لة زميين داهاتةكةية  وابجامن مةوةية  بةآلم من حةز دةكةم ل
و غاز دانيشي  مةو تةدريرةي كة هةمانة  مةمِرؤ ثَيشكةيان كردووة بة ِرةمسي بؤ ثةرلةمان  من ميمامن 
بةوة هةية  مةواني تريش لةوانةية دسةي ميرالم بووبَيت فاروبار  هيض تةنادووزَيك نيية مةو دسةيةي 

  بةرامبةر مةو تةدريرةي مةمِرؤ خوَيندمةوة  عةيين كردوومانة حةفتةي ِرابردوو لةو مومتةمةرة
ذمارةكانة  مينجا مةطةر حيسابي بكةي  مةم ذمارة بيبةي مةمال  تةدسيمي بكةي  زةربي بكةي  عةيين 
ذمارة دةردةضَي  من حةز دةكةم لةطةَل بةِرَيج كا  شَيركؤ دانيشي  كة ِرووني بكةمةوة مةوةي كة وتوومانة 

(ي presentationمانة عةيين ذمارةكانة  فا لةوانةية تةفسريَيكي هةبَي  شتَيك  بة )لةوَي  لَيرة وتوو
(PowerPoint ناتوانني هةموو شتَيك ثَيشان بدةين  لةبةر مةوة ناكرَي هةر ذمارةية  و دوو ذمارة )

كردووة لةم وةرطري حيسابيان بكةي  كة بَلَيي مةوة فياوازة لةوة  وا نيية  ضونكة مَيمة هينمان تَيكةَل 
ِراثؤرتةش دا  كِريين سووتةمةنيشي تياية لَيرة  بةِرَيجَيك  وابجامن كا  شةعبان بوو وتي نةوت نةبَيتة 
سةرضاوةي تةواو بؤ داهات  مينشامةَلال  مةوة طةورةترين خةلةلة بؤ مَيمة  بةآلم مَيستا سةرضاوةي يةكةمة  

( ساَل بيكةين  10نيوةي بكات  مَيمة هيوادارم بة )دةتةر بيست ساَل مةوفا طةيشتة مةو مةرحةلةيةي كة 
بةآلم بةياني نابَيت  داهاتي مَيمة داهاتي ترمان نيية  هيض تةدةدومي نةكردووة  نة زراعة  نة 

(tourism نة صناعة كة نيجامي زةرييب  مةي داهاتةكةي بادييةكةي لة كوَي دةهَيين؟ هيوادارم داهاتي  )
  هيوادارم لة زمين ياساي سندوودي داهات ميشارةمتان داوة بة دروستكردني نةوت و غاز بةرز ببَيتةوة

( بَي بؤ موستةدبةل  بيَب بة investmentسندوودي موستةدبةلي  هيوادارم داهاتَيك بضَيتة مةوَيوة  )
مةصدةرَيك بؤ دابني كردني داهاتي مةسةلةن ساآلني داهاتوو  بؤ مةوةي ميرتيماد لةسةر نةوت و غاز با 

%( موستةدبةلةن  تاوةكو تةتةور دةكات وآلتةكةمان  ميشارة درا كة 50%(  )75بَلَيني كةم بَيت  با بَلَيني )
كارمةندان فاروبار ناهَيَلني مَيمة ميش بكةن لة ماباري نةوت  ماسايش تةدةخول دةكات  مةم شتانة  يا 

ل لة ميشي ماسايش ناكةين  ميشي مَيمة مةبةستَيكي سياسي يان نا  بةِرَيجان مَيمة وةكو وةزارةت تةدةخو
نيية  كؤمثانياكانيش بةو شَيوةية ميش دةكةن  بة ثَيي ثرؤسةي خؤيان  كة دةيانةوَي خةَلك تةعني بكةن  
سي ظييةكة دةنَيرن بؤ الي مَيمة  مَيمةش مةفبوورين  مةفرووزة لةسةرمان وةزارةتي ناوخؤ و ماسايش 
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%(  99مةم شةخصة كَيشةي هةية لةسةر؟ زؤربةي وةختةكان با بَلَيني ) ماطادار بكرَين  مايا تةعني كردني
كةس دةردةضَي دةَلَين مةوة  سةبةبةكةش نادةن بة مَيمة  ضونكة مَيمة ثَيويست نيية بجانني   2فاروبار ض  

مةوةي مةطةر شةخصَيك هةية تةعني نةكراوة  مةبةستَيكي سياسيية  بةخوا من يةكةم كةس دة  كة 
( كراوة  شتَيكي لةسةرة  مَيمة تةدةخول ناكةين  securityلةسةر بكةم  بةآلم مةطةر لةسةر ) دي اعي

بةآلم مةو فيهةتانةي مةعنني دةتوانن تةدةخول بكةن  حةدي خؤيانة  بؤ داهاتةكة دةضَيتة حيسابي 
ةسةر بكةم  مَيمة بانكي كوردستان؟ بةِرَيج وةزيري دارايي بةشَي لة وةآلمةكةي دا  من دةمةوَي ميجافةي ل

بة عةمدي بِريارمان دا  هةموو حيسابةكان نةدل بكةين بؤ مةو بانكة  ضونكة سيولة نةمابوو  فةدةت مةو 
بانكة نةيدةهَيشت ثارةكةي مَيمة صةرف بكرَيت  بة نةددي مبَينَيتةوة  مةطينا مةوة نةبواية هةتا مَيستا 

ؤمان بثارَيجين لةو سيوولةيةي كة بازاِر نةماوة  سيولةكةمان نةبوو  بِرياري عةمدي بوو بؤ مةوةي خ
مةطينا نةيان دةتواني مراشةكان بدةين  ِراستة موستةدبةلةن دةبَي لة ذَير حيسابَيكي حكومي باين  بةآلم 
ياساي با بَلَيني سندوودي كوردستان مةوة حةل دةكا بؤمان مينشامةآل سةروو مانطَيكي تر  كة بِرياري لةسةر 

( كرا  كة نةخيَت كَيشة هةية لةوَي ِراستة كَيشةكةش طةورةية  خةَلك Gazpromشةريكةي )درا  باسي 
بةشَيكي لةوانةية حةدي هةبَي  بةآلم بةشَيكي بةِراسيت شةِر فرؤشتنة بة شةريكةكة  لةسةر مةوةي دةوَي 

ميشمان لةسةر  لَيي  مةوةي دةوَي  دةبَي هةر من ميش بكةم  كةسي تر ميش ناكات  يةعين خراثة  مَيمة
كردووة  هيوادارين بيوةستَينني  هةتا بجانن كا  دوباد ميشي لةسةر كردووة  كا  علي حةمة صاحل ميشي 
لةسةر كردووة  خؤم ميشي لةسةر كردووة  دوو كةس ضوونة مةحكةمة  بردوويانة بؤ مةحكةمة  مةمري 

َين؟ بةآلم لةسةر خةتن لةسةر (يان لةسةر دةرضووة  نةطرياون  علوفن نازامن لة كوإلواء الوبض)
(Gazprom  ناهَيَلن  منيش علوفي بةكار هَينا بؤ دوو فار  ناهَيَلن كؤمثانياكة ميش بكات بة تةلةفؤن )

مَي باشة مَيمة حكومةتني؟ ماسايشني؟ ضني؟ بةِراسيت مةطةر نةتوانني دوو كةس بطرين  كؤمثانيايةكي 
بؤ هةَلةجبة  ثَيش مةوةي نةوت بدؤزَيتةوة  بؤ دةعمي بونيةي  ( مليؤن دؤالري هَيناوة100وةستاندووة كة )

تةحيت هةَلةجبة  بةِرَيجان من ماطادارم  منيش خةَلكي تةوَيَلة و هةَلةجبةم  بة شانازييةوة من فةخرم بةوة 
كردووة مةو كؤمثانياية بَي لةوَي ميش بكات  مةعقولة دوو  سَي كةس  ثَينج كةس بضن مةو كؤمثانياية بة 

ةِرةشة بوةستَينن؟ دةبَي مةم شتانة ِرَيطا نةدةين  عةينةن خؤ هةر مةوَي نيية  لة شَيخان حةفتةية   ه
دوو حةفتة لةمةوثَيش شتَيكي وا ِروويدا  مةفبوور بووم ماخريةكةي تةلةفؤمن بؤ سةرؤكي حكومةت كرد  

راية طرياوة مَيستا  طرياوة تا كا  كةريي لة دةرةوة بوو  نةمانتواني مةو موشكيلةية حةل بكةين  مةو كاب
دؤسيةي بؤ دةضَي و دةضَيتة مةحكةمة  بجانني ضي بةسةر دَيت  دةبَي منوونة دابنَين بؤ مةوةي خةَلك 
فَير بيَب كة بة عةداَلةت ميش بكات  نابَي مَيمة هةِرةشة بكةينة سةر مةوانةي دةمانةوَي  دةسيت مةوة 

ة موستةدبةلي مَيمةن  ناكرَي بةو شَيوةية تةعاموليان لةطةَل مةبِرة كة بة خَيوت دةكات  مةو شةريكان
( ميتي ادمان كردووة  بانكي K.I.B(  )K.I.Bبكةين  مايا بانكةكان عموولة وةردةطرن؟ بانكي توركي و )

%( و مةوانة نيية  بضووكة  1مةفنةبي نةخيَت عموولة وةردةطرَي  بةآلم مةوة شتَيكي بةسيتة  يةعين لة )
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ل كردن و مةو شتانة  يةعين نايةتة  حيسابات بة ذمارةيةكي طةورة  باسي تانكةر كرا  مَيمة لة تةحوي
هةموو تانكةرةكامنان فرؤشراوة  خؤمان نةدلمان كردووة  دوو تانكةر وةستابوون  و وةستاني مةو دوو 

ؤ مةغريب مَيمة دواي تانكةرة بِرياري خؤمان بووة  باخريةكان دةَلَيي   ببوورة باخريةكان مةوةي كة ضوو ب
مةوة ميشي خؤمان كرد  نةدلمان كرد بؤ شوَينَيكي تر  باخريةكة دووبارة هاتؤتةوة  نةوتي تري برد بؤ 
شوَيين تر  ثارةكةيان وةرطرتووة  هيض نةماوة  لةوَي ضؤتة تةكساس  من دةمةوَي دوو شت ِروون 

مةمريكي بةشدار نيية لةم بِريارة  مةمة  بكةمةوة لَيرة  ميشي حكومةتي مةمريكي لةوة نيية  حكومةتي
شتَيكي بِرياري مةحكةمةية  يةكَي ضووة شكاتي كردووة لةوَي  مةحكةمة سةيري مةوة دةكات  بةيين دوو 
تةرةفة  حكومةت ناتوانَي تةدةخولي لةسةر بكات  حكومةت دروسيت نةكردووة  بةآلم من دةزامن سياسةتي 

يان وةكو حةزي نةدةكرد مَيمة بة فيا ميش بكةين  وةلةو طؤِراوة  حكومةتي مةمريكا نةخيَت دذ بوون 
مَيستا  بةآلم مةم ميشةيان نةكردووة  دَلنيابن مةوة ميشي حكومةت نةبووة  بة ثَيي مامؤذطاري لةطةَل 
دامات  حةق لةطةَل مَيمةية  مَيمة موتةمكيدين دةيبةينةوة  بةآلم وةختةكة  موهيي ثارةكةيان 

مَيمة ثارةي باخريةكةمان وةرطرتووة  بة دةست خؤمانة كةي مبانةوَي بيجوولَينني  بةآلم وةرطرتووة  
تةسليي نةكراوة  ثارةكةمان وةرطرتووة  تةسليي نةكراوة بؤ فيهةي مةعين كة مةدصودة  لةبةر مةوة 

شتَيكي  ( بوو 98( بوو  )100مَيستاش نازانني كول ةكةي ضةند دةبَيت  وةخيت خؤي فرؤشتمان نجيكةي )
( دةرضَي  ضونكة تا تةسليمي دةكةي  مةو وةختة سيرر حيسابة كة تةسليمت 70وابوو  مَيستا لةوانةية )

كردو لة ماوةي فةترةيةكدا حيسابي  وةكو باسي كرد لة هينةكان  بةآلم مةوة موهيي نيية  ضونكة لةوانةية 
مةو مةحكةمة بِرياري تازة دةردةضَي  سةروو  ( تا مَيمة تةسليمي دةكةين  مَيمة لةوانةية دواي100بطاتةوة )

بيهَينينةوة بؤ شوَينَيكى تر  بةآلم مَيمة نةومتان حةفتةيةكي تر  لةوانةية بِريار بدةين اليبةين لةوَي  
لةسةر بةحر نيية و لة هةموو شوَينةكان فرؤشتوومانة و موشتةريةكانيشمان باشن و بةرةو باشى دةِروات 

ةيان بؤ دةكرَيتةوة لة وآلتانى طةورةوة  بةِرَيجان هيوادارم توانى   زؤربةى وةآلمةكان و إنشاهلل دةرطاى تاز
بدةمةوة  بةآلم دووبارةى دةكةمةوة مةطةر هيض هةية  لةِرَيطةى كا  شَيركؤ و ليذنةكةى كا  شَيركؤ 

 بؤمان بنَيرن  مَيمة دووبارة وةآلمتان دةدةينةوة  زؤر سوثاس.
 صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَيج د.يوسحم دمد 

 زؤر سوثاس بؤ د.ماشتى وةزيرى سامانة سروشتييةكان  بةِرَيج سةرؤكى حكومةت فةرموو.
 بةِرَيج نَيضريظان ميدريس بارزانى/ سةرؤكى حكومةت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
موايـــة مــن ثَيموايــة مـــةوةى كــة كــا  د.ماشـــتى ثَيشــنيارى كـــرد  دةمــةوَى دووثــاتى مـــةوة بكةمــةوة  ثيَ        

ــى ســامانة        ــة  لةطــةَل وةزارةت ــةمان هةي ــة ثةرل كؤبوونةوةيــة  لةطــةَل ليذنــةى نــةوت و غــاز مــةوةى كــة ل
سروشتييةكان لة هةفتةي داهـاتوو زؤر ثَيويسـتة  كـا  ماشـتى كؤبوونةوةيـةكتان ثَيويسـتة لةطـةَل ليذنـةى         

خيالفَيـك  شـتَيك دةبيـني لـة     وزةى ثةرلةمان  ضونكة هةم بؤ مةوةى دسة بكرَى لةسةر مـةوة  مَيسـتا مَيمـة    
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مةردامــةكان مومكينــة دســةيان هةيــة  دووةم/ مــةوةى كــا  شــَيركؤ و مــةوان باســيان كــرد  كــة خــةَلكانَيك    
ماسايش دةرى كـردوون يـان بةهـةر سـةبةبَيكى سياسـى  بـة حةديقـةت مـةوة مـن دةمـةوَى وةكـو سياسـةتى             

  دذى مـةوةين  مـن دةتـوامن وةكـو حكومـةت بـة       حكومةت من لَيرةوة ثَيتان بَلَيي مَيمة بة هـةموو شـَيوةية  
شَيوةية  مةو دسةية بكةم  لةبةرمةوة من هيوادارم بة يارمةتى مَيوة مَيمة بتوانني حةدَيك بـؤ مـةو شـتانة    
دابنَيني  بة مةعلوماتى دةديق لةاليـةن مَيـوةوة دَيـت  دووةم/ مـن لـةم فةلسـةية بـؤم دةركـةوت خةلـةلَيك          

كو حكومةت لةسةر مةسةلةى وةآلمدانةوةى مةو ثرسيارانةى كـة لـة ثةرلةمانـةوة    هةية لةاليةن مَيمةوة  وة
بؤمان دَيت  بةَلَى ثرسيار دَيت  من تةمكيدم مَيمة هى كا  دوباد هى بةندة لة هةموو كؤبوونـةوةكان مـةوة   

كـة تـَى   بووة كة ثَيويسـتة وةآلمـى ثرسـيارةكان لـة وادةى دـانونى خـؤى بدرَيتـةوة  مَيمـة مَيسـتا لـة خةلةلة          
طةيشتني  من حةز دةكةم دَلنياتان بكةمةوة مَيمة مةم خةلةلة عالج دةكةين  بة تةمكيـد مومكينـة هةنـدَى    
ثرسياريشتان ماوة كة وةآلم نةدراوةتـةوة  يـان مَيـوة وةآلمـى ثَيويسـتتان وةرنـةطرتووة  مـن داوا دةكـةم بـة          

ة وةآلم بدةينةوة و باشرتين حةليش مةوةيـة  نووسني ديسانةوة مةو ثرسيارانةمان بؤ بَيت و  بؤ مةوةى مَيم
كة وةزيـرى خؤمـان كـة لـة ثةرلةمانـة ثرسـيارةكان تةسـليمى مـةو بكـرَى  مـةويش لـة ِرَيطـةى خؤيـةوة بـؤ               
وةزيرةكان بينَيرَى و وةآلمةكانى حازر بكات و بة زووترين كات لـةماوةى خـؤى موتابةعـةى بكـات و بطاتـة      

ــةِرَيجةكان  م   ــةمانتارة ب ــتى ثةرل ــة      دةس ــةَل اليةن ــت لةط ــةكيش بجةب ــان كؤبوونةوةي ــؤ ماطاداريت ــةر ب ــة ه َيم
سياسييةكان و حجبةكان دةكةين لة هةرَيمى كوردستان بة تايبةتى مةوانةى كة لة حكومةت بةشـدارن و لـة   
ثةرلةمانيشن  بؤ مةوةى مَيمـة مـةم شـتانةى كـة ثَيويسـتة بـة نيسـبةت مةسـةلةى نـةوت و سياسـةتى مَيمـة            

تانةى كة هةتا مَيستا مَيمة كردوومانة لةطةَل مةو اليةنةنانةش باس بكةين  مَيمـة هةرضـى   وردةكارى مةو ش
لةســةر مــةم بابةتــة ِرابوةســتني بــةِرةمى مــن كةمــة و ثَيويســتة  ضــونكة مةمــة مةســةلةيةكى زؤ طرنطــة و    
ــة       مةســةلةيةكى نيشــتمانيية  سياســةتى يــة  حــجب نييــة و سياســةتى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتانة ب

َيوةيةكى طشتى و مةو اليةنانةى كة بةشدارن لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان  لةبةرمةوة مَيمة ثَيشنيازى ش
مَيوة و ثرسى مَيوةو بةدواداضوونى مَيوة بةِراستيمة مَيمة زؤر بة بةرز دةينـرخَينني و ثَيمـان وايـة يـةكجار     

دات بـؤ مـةوةى مَيمـةش بتـوانني مـةو      زةرورية  يـةعنى مـةو بةدواداضـوونةى مَيـوة بـؤ شـتةكان يارمـةتى دة       
 كةموكوِريانةى كة هةية لة حكومةتةوة  لة ميشةكامنانةوة بتوانني فَى بةفَى يان بكةين  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةِرَيج مامؤستا مولود  وةزيرى هةرَيي بؤ كاروبارى ثةرلةمان فةرموو.
 ن/وةزيرى هةرَيي:بةِرَيج مولود دى الدي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ى ســاَلى 1( ى ثــةيِرةوى نـاوخؤ ذمــارة  26مـن تــةنها دوو دسـةم هــةبوو لـةم بارةيــةوة  بـة طــوَيرةى مـاددةى )     

( ةوة واتة لة نجيكى كؤتايى لة كـاتى هةَلبذاردنـةكانى خـو  ضـوارةمدا  داِرَيـذراوة  مَيمـة       9/9( كة لة )2006)
( ى مةجنومــةنى وةزيرانــة كــة ثةيوةيســتة بــة   7ةمان هةيــة كــة ثــةيِرةوى ذمــارة ) مــةم ثــةيِرةوى ناوخؤيــ 
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ثؤستةكةى من يان فةرمانةطةى من  ِرَيك نةسةكةيتان بؤ دةخوَينمةوة و تةواو ية  دَيرة )وةرطرتنـى مـةو   
 ثرسيارانةى كة مةندامى ثةرلةمان ماراستةى سةرؤ  و فَيطر و مةنـدامانى مةجنومـةنى دةكـةن ناردنـةوةى     
وةآلمةكةيان بؤ ثةرلةمان( بيجةبت دروست وةكو مةوةى كة سةرؤكى حكومةت فةرمووى  بيجةبت وا  بـةآلم  
تا مَيستا عورفى سااَلنى ِرابردوو وابووة  مةم ثرسيارانة طةيشتووةتة ناو مةجنومةنى وةزيـران و بةِرَيوبـةرى   

كـان و ثاشـان بَيتـةوة بـؤ الى خـؤى و      طشتى سةرؤكى ديوان مةو بةرثرس بووة لةوةى كة بينَيرَى بؤ وةزيرة
ــى          ــبةت داواكردن ــة نيس ــةِرَينني  ب ــاهلل ِرادةث ــة انش ــةو مةوزوع ــة م ــتا مَيم ــةِرَيجتان  مَيس ــة الى ب ــان بطات ثاش
مامادةبوون و بةشدارى كردن لـة مامـادةبوون مـةوة زؤر و كـةمى مـةركى مَيمـة نييـة  مـةوةتا نةسـةكةت بـؤ           

ة وةآلمدانةوةى ثرسيارةكانى مةندامانى ثةرلـةمان لـة دانيشـتنةكانى    خبوَينمةوة ) بةشدارى كردنى وةزير ل
دا  واتــة لــة دانيشــتنةكان بــؤ خســتنةِرووى هةَلوَيســتى  بــةآلم مَيمــة مــةوةش هــةر دةكــةين  فــةنابتان هــةر  
ا وةزيرَيكتان بوَى و لةهةر سةعاتَيكدا بَى مَيمة دسةى لةطةَل دةكةين  هـةر بـؤ ماطـادارى بـةِرَيجتان تـا مَيسـت      

(ثرسيار لـة هـةموو خولةكـة    212( ثرسيارى ماراستةى حكومةت كردووة  لة خو  ِرابردوودا )337ثةرلةمان )
( 212( ثرسيار ماراستة كراوة  لة خولةكـةى ِرابـردوو تةدريبـةن )   337( ثرسيار ماراستة كراوة  تا مَيستا )212)

وة بـة سـةرؤكى حكومـةت و بةنـدة كـة      ( ثرسـيارى ثةيوةسـت بـو   15شتَيكى ماواية  لة كؤى مـةم ثرسـيارانة )  
كةمان بة ية  وةفبة تةسليي كردووة و فوابةكانيان لـة   15هاوكارى بةِرَيجيان بوو لة فواب دانةوةدا  هةر 
ــةمان  مَيســتا )  ( ثرســيارى لةبةردةســتة  بــؤ مــةعلوماتى نــاو ثرســيارةكان    13خجمــةت فةنابتانــة الى ثةرل

كة وةآلممان بدةنةوة  مةوةى كـة ثرسـيارةكانتان دوا دةكـةوَى لـة      ثرسيارمان لة وةزيرة مةعنيةكان كردووة
( ِرؤذدا بةِراستى بةشَيكى ثةيوةندى بةوةوة هةية كة ثرسيارةكان كلكـة ثرسـيارى زؤريـان هةيـة  فـارى      15)

(ثرسـيارى هةيـة    16ثرسـيارى تيايـة  لـة يـة  وةرةدـةى بـةِرَيجتان )       16و ....  4و 3و  2و  1واهةية ثرسيارى 
فةرعى هةية  مةطةر وةزير دابنيشَى فوابى مةمانة بداتةوة بة دَلنياييةوة هى بةِرَيجيشتان هةية و هـى  (16)

 ليذنةى تريش هةية  لة نةتيجة دةبَيتة نووسةرى زؤر باش لة تةواو بوونى خولةكة و سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

بــؤ كاروبـارى ثةرلــةمان  بــةِرَيج فَيطـرى ســةرؤكى حكومــةت هــيض   زؤر سـوثاس بــؤ بــةِرَيج وةزيـرى هــةرَيي   
وتةيةكتان هةية فةنايتان؟ زؤر سوثاس بؤ بةِرَيجتان  سـةرؤكى حكومـةت و فَيطـرى سـةرؤكى حكومـةت و      
ــان        ــوانن تةشــريحم بةرنــةوة شــوَينةكانى خؤت ــة ليذنــةى نــةوت و غــاز  فــةنابتان دةت ــةِرَيج ل مةنــدامانى ب

كــةم مــاوة و تــةواوى دةكــةين و دانيشــتنةكة هةَلــدةطرين  كــا  مومَيــد خؤشــناو  بةرنامــةى كارمــان شــتَيكى
 فةرموو.

 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ســةعاتة ط توطــؤ دةربــارةى بابــةتَيكى هــةرة هةســتيارى 8ببــوورة مةطــةر نودتــةى نيجامــى نــةبوو  مَيمــة )
ةجناميشــى َ  دةكــرَى  مَيمــة لــة ثةرلــةمانى كوردســتان كَيشــةمان لةطــةَل    كؤمــةَلطا دةكــةين و ضــاوةِروانى م 
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حكومةتى خؤمان نيية  واتة مةو تةوةرةى كةباسى لَيوةكران  ثةرلةمانى كوردستان يان هةرَيمى كوردسـتان  
كَيشةى لةطةَل بةغدا هةية  مـةو كؤبوونـةوة نـاكرَى بـَى مـةجنام بَيـت  داواكـارين كـة ثةرلـةمانى كوردسـتان           
هةَلوَيستى ِرةمسى خؤى مةمِرؤ بة نامةيةكى ناِرةزايى ماراستةى حكومةتى عريادى و مةجنومةنى نوَينةرانى 
عريادى بكات كة هاتن وةفدى مةجنومةنى نوَينةرانى عريادـى دَيـت تـا مَيسـتاكة لـة دسـة زيـاتر طـوَى بيسـت          

ت بـووة  هـةموو اليةنـةكان باسـى     نةبووينة  بؤية دةكرَى مةجنامةكةى وابَيـت  مةطـةر مـةو متمانةيـة دروسـ     
مــةوةمان كــرد ثشــتطريى سياســةتى نــةوتى دةكــةين  داواى شــةفافيةت دةكــةين  بــةآلم هةَلوَيســتَيكى ِروونــى  

 ثةرلةمانى كوردستانيش ثَيويستة مةمِرؤ دةربرِبدرَي و  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  على فةرموو.
 ةمة صاحل:بةِرَيج على ح

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مَيمة لة ِراثؤرتى دوو ليذنةكة نووسـيومانة ثَيشـنيار  مـةو كاتـة بـةم تةفسـيَلة مـةم ثَيشـنيارةمان نووسـى و          
ــةو           ــة م ــةمان  وات ــارى ثةرل ــة بِري ــَى ب ــان بب ــة ِراســثاردة  ي ــَى ب ــان بب ــةم ثَيشــنيارة ي ــوو م ويســتةكةمان واب

ِراسثاردةية  يان بِريارَيك دةنطى لةسةر بدرَى لة ثةرلةمانةوة  بؤ مـةوةى   ثَيشنيارانةى كة كرابوون بنب بة
ــى         ــرى داراي ــةِرَيج وةزي ــة ب ــةى ك ــةو دوو ِراثؤرت ــاَل دةرنةضــني  دووةم/ مــن داوا دةكــةم م ــة ت ــة دةســتى ب ب
 خوَينديةوة  لةطةَل مةو ِراثؤرتةى وةزيرى سامانة سروشـتييةكاندا  يـةعنى مـةو رةدةمانـة بـؤ مَيمـة زةبـت       
نــةكران  بــة كاغــةز مبــان دةنــَى بــؤ مــةوةى ديراســةى بكــةين و بــة دواداضــوونى بــؤ بكــةين  مــةم فرســتة      
دةدؤزمةوة سةرؤكى حكومةت هيوادارم بة تةركيجةوة طـوَيى َ  بـَى  ضـونكة مـةوة زةختَيكـى طةورةيـة  زؤر       

ا سجاى سياسى ماوة مرـاونى  بَى تادةتى كردووين و زؤر مازارى داوين  بةداخةوة تاوةكو مَيستا لة كوردستاند
 مةكتةب دانانرَى لةبةرمةوةى طؤِرانة  سةد منوونةمان الية  هيوادارم......... .

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

باشة  سوثاس  نودتةى نيجامى نيية كا  على لة دةرفةتَيكى تر دةتوانى مةوة باس بكةى  بةِرَيج د. شـَيركؤ  
 فةرموو.

 
 َيج د.شَيركؤ حةمة امني:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
منيش هةر مةوة دةَلَيي ثَيويستة بة بِريارَيك  و بة شتَيك خؤ ناكرَى كؤبوونةوةكة هةروا كؤتايى ثَى بَيت و 
ضةند فارَيكيش بةِرَيجان وتيان ثرسيارةكامنان بة نووسراو بؤ بَينن  مَيمة خؤمان هـةموومان بـة نووسـراو    

ــود        تةســليمما ــا  مول ــةِرَيج ك ــة ِرَيطــةى ب ــة نووســراو ل ــريش ب ــا ثَيويســت دةكــات فــارَيكى ت ن كــردووة  ماي
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باوةمرادةوة بينَيرينةوة  ياخود مةو نووسراوانة كافيـة بـؤ مـةوةى وةآلمـةكامنان دةسـت بكةوَيتـةوة  ضـةند        
 ستا.فارَيك وتيان بؤمان بنَيرن بة نووسراو مَى مَيمة بة نووسراو تةسليممان كردوون مَي

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

باشــة  مــةوةى كــة بــة نووســراو تةســليي كرابــَى  بــة تةمكيــد وةآلم دةدرَيتــةوة  بــةِرَيج ســةرؤكى حكومــةت    
 فةرموو.

 
 

 بةِرَيج نَيضريظان ادريس بارزانى/ سةرؤكى حكومةت:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وَلة مةوةى كة باسيان كرد  من مةو طلةيية خؤم باسي كرد طومت لَيرة هةر مةوةندة بوو  من مةو طلةييةم دب
من مةوة تـَى طةيشـتي كـة مةسـةلةى وةآلمدانـةوةى ثرسـيارةكان وةكـو ثَيويسـت نـةبووة  مَيمـة بـة تةمكيـد             
لةسةر مـةم بابةتـة ِرادةوةسـتني  لـة مةجنومـةنى وةزيـرانيش دسـةى لةسـةر دةكـةين  ِرؤذى ضـوار شـةممة             

 دادةنَينني بؤ مةوةى مةو وةآلمانة لة كاتى ثَيويستى خؤى بطاتة مةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان. ماليةتَيكيش
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

ســـةبارةت بـــة كـــؤثى كردنـــى  مـــةو ِراثؤرتانـــةى لةاليـــةن بـــةِرَيجان وةزيـــرى دارايـــى و وةزيـــرى ســـامانة    
ةند كراوة و مةو ِراثؤرتانة بة زووترين كات دةطاتة ثةرلةمان بؤ سروشتييةكان ثَيشكةش كران  مةوةش ثةس

مــةوةى بةســةر مةنــدامانى ثةرلــةمان دا دابةشــكرَى  ســةبارةت بــة ِراســثاردةى مــةم كؤبوونةوةيــةش مَيســتا    
دةتوانني بيخةينة دةنطةوة مةو ِراثؤرتة كة لةاليةن هةردوو ليذنةوة مامادة كرا  بة ميجافةى مةو سـةرنج و  

ؤضـــوونانةى كـــة لةاليـــةن ثةرلةمانتارانـــةوة خرانـــةِروو  بـــة ميجافـــةى مـــةوة ثةســـةند بكـــرَى لـــةم    بريوب
كؤبوونةوةية  دواتر بؤ حكومةت بنَيردرَى بؤ مةوةى سوودى َ  وةربطريَى  مةطةر ثَيتان باش بـَى دةخيةينـة   

ةمان  كـا  علـى سـندى    دةنطةوة و ثةسةند كردنى مةو ِراثؤرتة و بة دةستكارى كردنى ِراى مةندامانى ثةرلـ 
 فةرموو.

 بةِرَيج د.على سندى/ وةزيرى ثالندانان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِراثؤرتى يةكةم كة زؤر بة ِرَيك و ثَيكى مامادةكرابوو  كؤمةَلَيك تةوسياتى تَيداية  بـؤ مةسـةلةى م ـاوةزات     
ة  مَيمـة لـة مةسـناى دسـةكردن و     تةركيجى لةسةر ميجانيةى عريادة و شَيوازى تةعامول كردنـى لةطـةَل مـةو   

مةوانة لةوةوة دةرضووين  يـةعنى مةطـةر مـةو كؤمَينتانـة  بـة تةسـةورى مـن هـةروةكو ثَيشـنيارَيك مةطـةر           
تةركيج بكرَيتة سةر مةو ِراثؤرتة  فيرلةن مةو ِراثؤرتة مةوةية كة سوودى دةبَيت  وةكو دةعمَيك دةبَيت بـؤ  

  هةروةها تةحديـد كردنـى شـتةكان  مةطـةر نـا ِراسـتة مَيمـة زؤر        فهودى حكومةت لة فةوالتى م اوةزات دا
شتى ترمان باس كرد مةمِرؤ  يةعنى لة شتى تةفاسيَلى نةوتةوة هةتا شتى تر  بةآلم مةطةر ميختيسارةن بؤ 
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وةدت بَيت كة نةتيجةيةكى هةبَيت  كة سـوودى هـةبَى بـؤ كارةكـانى حكومـةت  تـةركيج بكرَيتـة سـةر مـةو          
 دةستكاريةكى بضووكةوة  سوثاس. ِراثؤرتة و بة

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

وون نودتـةى نيجاميـت هةيـة؟    سـوثاس كـَى لةطـةَل مةوةيـة كـة ِراثـؤرتى هاوبةشـى هـةردوو  بـةَلَى كـا  ِرابـ           
 فةرموو.

 بةِرَيج ِرابووت توفيق مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــةكيا   ــة  ي ــةمانى كوردســتان     دوو ســةرجنى بضــووكي هةي ــة ثةرل ــد تةبرــةن ل ــةو ثَيشــنيارةى كــا  مومَي ن/ م

نوَينةرايةتى خةَلكى كوردستان دةكةين  سةبارةت بةو كَيشانةى هةمانة لةطةَل حكومةت لة بةغـدا تةبرـةن   
تةســةورم وايــة هــةموو هَيــجة سياســييةكان هــاوِراين  بؤيــة مــةو بةشــة مةطــةر بــةيانَيك  ِراطةيانــدنَيك لــة     

ة دةردةضـــَيت لـــةو خاَلـــةيان هاوبةشـــني  بةشـــةكةى تـــر مـــةوةى ثةيوةنـــدى بـــة ثةرلـــةمانى   ثةرلةمانـــةو
كوردستانةوة هةية وة  فيهةتى موراديب لةسةر حكومـةت  تةبرـةن كةواتـة مَيمـة كؤمـةَلَيك ثَيشـنيارمان       

بكرَيتـةوة   مةمِرؤ ثَيشكةش كردووة  هيوادارم لةو ِراطةياندنةدا مةطةر دةردةكرَى مةو ثَيشـنيارة فَييـان بـؤ    
واتة مةو ثَيشنيارانةى كة لة ثةرلةمانى كوردستان خراونةتـة ِروو بـؤ حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان  وة       
موحلةق بؤ مـةم سـةرجنة مةوةيـة كـة ِراثـؤرتى ليذنـة ثةيوةنـدارةكان ضـةند ثَيشـنيارَيكى تَيدايـة  ثَيموايـة            

ا بة ِراسثاردة يان بة دةرار مةوة بِريارى لةسـةر  واباشة مةو ثَيشنيارانةى مةخري دةنطيان لةسةر بدرَى  مينج
 بدةين كة دةنطى بؤ بدةين و ثةسةندى بكةين  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

هةر مةو ِراثؤرتة دةنطى لةسـةر دةدةيـن و ثةسـةندى دةكـةين  بـةزيادكردنى مـةو تَيبينيانـةى كـة لةاليـةن          
خرانةِروو  هةندَى تَيبينى دروست و زياتر بؤ مةو ِراثؤرتة هةبوو  داوا لـة هـةردوو    مةندامانى ثةرلةمانةوة

ليذنــة دةكــةين بــة زووتــرين كــات مــةو تَيبينيانــةى كــة هةتانــة و خؤتــانيش باســتان كــرد لــة ضوارضــَيوةى  
 ِراثؤرتةكة فَيى بكرَيتةوة  بؤ مةوةى ماِراستةى حكومةتى بكةين  كا  مومَيد فةرموو.

 مومَيد عبدالرمحن خؤشناو:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةو ِراثؤرتة كؤمةَلَيك ثَيشنيارى تَيداية مايا وةكو ِراسثاردة دةخرَيتةِروو يـان مـةوةتا دةبَيتـة بِريـار  مةطـةر      

 بِريارة ِرَيكارى ديكةى ثَيويستة  مةطةر ِراسثاردةشة دبوَل كردنةكةى شَيوازَيكى ترى هةية  سوثاس.
 ج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَي

مــةوةى مَيســتا هةيــة وةكــو ِراســثاردةى ِراثؤرتةكــة دبــوَل دةكرَيــت  دوايــى مةطــةر ثَيويســتى بــة بِريــار بــوو   
مةندامانى ثةرلةمان دةتوانن داواى مةوةش بكـةن كـة بِريـاريش لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان دةربضـَى  بـةِرَيج         

 كت هةبوو؟ فةرموو.مامؤستا مولود باوةمراد دسةية
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 بةِرَيج مولود دى الدين )وةزيرى هةرَيي بؤ كاروبارى ثةرلةمان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةطةر دةنط لةسةر هةموو ِراثؤرتةكة بدرَى  ثَيموايـة ِراثؤرتةكـة تـةدريرى مـانطَيكى تـرى بةسـةر دةضـآ         

كـة تةسـبيت نـةكراوة      2014سـاى بودفـةى   ( واتـة يا 2014بِرطة و ماماذةكانيش و ذمارةكانيش هةمووى هـى ) 
كةواتة من لةطةَل مةوةم كة ثَيشـنيارةكانى خبرَيتـة دةنطـدان بـةو دةسـكاريانةى كـةوا بِريارتـان لةسـةر داو          

 سوثاس.
 )سةرؤكى ثةرلةمان(:/بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق

 كا  على فةرموو.

 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( خاَلـدا خـؤى   5كة هـةمووى ثَيويسـت ناكـات خبرَيتـة دةنطدانـةوة  مـةردام  تـةنها ثَيشـنيارةكان لـة )         ِراثؤرتة

( خاَلة مـن ثَيشـنيار دةكـةم بكـرَى بـة بِريـارى ثةرلـةمانى  زؤر طـرنطرتة مةمـة  يـةعنى           5دةبينَيتةوة  مةم )
انـة لـة كؤبوونـةوةى مـةمِرؤى     ( خاَلـة و مةخوَينرَيتـةوة و مةمـة بِريـارى ثةرلةم    5ديارة بـؤ خـةَلك ماسـانة )   

 ثةرلةمانى كوردستاندا  ميرت زؤر زؤر يا بةِراسثاردة يان بِريار خؤتان باشرت دةزانن كاميان دةردةكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

هـيض  دةزانى بة ِراسثاردة دةرى بكـةين مةطـةر ثَيتـان بـاش بـوو دوايـى دةتـوانني بيكـةن بـة بِريـار  يـةعنى            
 طرفتَيك لةوة نيية  تةالر خان فةرموو.

 دمد:لطيف بةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةمِرؤ كؤمةَلَيك ثَيشنيار كرا  لةطةَليشى دا كؤمةَلَيك ثَيشنيار بة شـةفةهى كـراوة  مةطـةر ماوةيـةكى زيـاتر      

و ثِرؤذة بِريار دةربضـَى كاتةكـةى   بدرَيت بة هةردوو ليذنةى مةعنى هةردووكيان تةوحيد بكرَى  دوايى وةك
 زياتر و بِريارةكةى حكومةت يةكال بَيتةوة و  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةِرَيج د.ِرَيواز فةرموو.

 بةِرَيج د.ِرَيواز فامق حسني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
و دووةمـى بةرنامـةى كارةكـة مـةم مةشـكاليةتةى دروسـت        من هةست دةكةم تَيكةَل كردنـى هـةردوو تـةوةرى يةكـةم    

كردووة  بؤ؟ ضـونكة مةطـةر دوو تةوةرةكـةمان تَيكـةَل نةكردايـة و تـةنها تـةوةرى يةكـةم كـة بامسـان لـة مةسـةلةى             
َى ِراسثاردةكانى مَيمة بؤ وةفدى دانوستانكار بكرداية  بة تةسةورى مَيمة نابَى مةمة لة شكَلى بِريار دةرى بكةين  دةبـ 

لة شكَلى ِراسثاردة بَى  ضونكة كة بوو بة بِريار ميرت مرونةتى تيا نامَينَى  وةفدةكـةى حكومـةت دةسـت كـراوة نـابَى       
بؤية مةم دوو شتة ثرسى وزة و ثرسى وةفـدة دانوسـتانكارةكة دوو  شـتى فيـاوازن  مـةوةى وزة لـة شـكلى ثرسـياردا         
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ةشـَيكى مـاوة وةرى بطـرين دواتـر مَيمـة ِرةمـى خؤمـان دةَلـَيني         ثرسيارمان كـردو بةشـَيكيمان وةكـو وةآلم وةرطـرت  ب    
لةسةر مـةوةى مايـا دانيشـتنةكة مـونتج بـووة يـان نـا سـةبارةت بـة ثرسـى وزة؟  بـةآلم سـةبارةت بـة ثرسـى وةفـدى                
ة دانوستانكار ثَيشنيارةكانى هةردوو ِراثؤرتةكة لةطةَل هةر ميجافية  كة ثَيويست دةكـات و بؤضـوونى ثةرلةمانتارانـ   

و لة شكَلى ِراسثاردةش بَى بؤ مةوةى دةستى وةفدة دانوستانكارةكة تا ِرادةيـةكى زؤر كـراوة بـَى و مرونـةتى تيـا بـَى        
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  د.فرست فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست صؤفى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مــة مــةم ِراثؤرتــةى ليذنــةى دارايــى لةطــةَل ليذنــةى ســامانة سروشــتييةكان   ســةبارةت بــةوةى كــة مَيســتا ميَ 

ثَيشكةشى كـرد بيخةينـة دةنطـدان  مةطـةر ِراثؤرتةكـة خبةينـة دةنطدانـةوة و دواتـر دةسـكارى بكـرَى مةمـة            
ناطوجنَى يان دةبَى مةوةى مَيستا كة هةية و بةوةى كة هةية بيخةينة دةنطدانةوة و دةسكارى نةكرَى  مةطةر 

ة نيازن دةسكارى بكةن و تَيبينى و موالحةزاتى مةنـدامانى بـةِرَيجى ثةرلـةمان كـة دايـان ميجافـةى بكةنـة        ب
سةرى تةمجيلى بكةن با ميجافة بكرَى مةو كاتة كة هاتةوة مةنـدامانى ثةرلـةمان بيبيـنن مـةو كـات بيخةنـة       

وانـة بةشـَيكيان ثةيوةنـديان بـة     دةنطدانةوة  مةمة ية   خـاَلى دووةم/ سـةبارةت بـة بِريـار مـن ثَيموايـة مة      
مةسةلةى م اوةزاتى مةم بةِرَيجانةوة هةية كة دةضنة بةغدا  مةمة ناكرَى بِرياريان بؤ دةربكةين م ـاوةزات  
يــةعنى ضــى؟ دانوســتاندن  دةبــَى دةســتيان كــراوة بــَى  بؤيــة مــةرج نييــة مَيســتا مَيمــة لــةم كؤبوونةوةيــة     

كـةموكوِرى هةيـة  مَيمـة هـاتووين ط توطـؤ بكـةين و زانيارميـان        دةرضووين بةم شَيوةيةى دةرضووين مانـاى  
وةرطرتووة و بةِرَيجان لة حكومةت لةسةر نةوت و لةسةر دارايى شتيان ثَيـداين  مَيمـةش تَيبينـى خؤمانـدا      
ماناى واية مَيمة دةستكةومتان هةبووة  بؤية مةطةر بة ِراسثاردة و بة بِريار دةرنةضوو ماناى مةوة نيية كـة  

رلةمان كةموكوِرى هةبووة  بؤية ِراثؤرتةكة َ  طةِرين با ليذنةى موختةس بضيت و دةوَلةمةندى بكـات و  ثة
 بيهَيننةوة ثةرلةمان و دةكرَى مةو كات وةكو ِراسثاردة بيدةينة حكومةت و  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس  كا  د.ابراهيي فةرموو.

 َيج د.ابراهيي امحد مسؤ:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةز خبؤ دطةل هةندَى دامة بةيانةكى كو بتةنَى دةربكةظَيت و تةسويت لسةر ض تشتى نةهَيتـة كـرن  ذ بـةر    
دوو سةبةبَيت ِرةميسى  مَيك/ مةظ دوو تةدريرة  وةكـو دبَيـذن حاَلةتـةكا موسـتةعجيل هاتينـة كـرن ذ اليـَى        

ةنـدام ثةرلـةمان موتـةَليَ نةبووينـة تةفاسـيَلَيت وَى ظـة  لـةوِرا الزمـة نـة  بةسـةر دوو           ديش نابا  هةمى م
ليذنة  بةَلكو هةمى مةندام ثةرلةمان و زؤربةى فراكسيؤنَيت خؤ فارةكا دى ثَيدا بضنةظةوة ل ناو ِراثـؤرتَي  

هـةرَيمَى باشـرت دَى   دا و طةل وان موالحـةزَيت هاتينـة بـةر سـنطَى حكومـةتا هـةرَيمَى  فـةوابَيت حكومـةتا         
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تَيروتةسةل بن  ذ بةر هندَى مةز دطةل هةندَى دامة بتنَى مةظرؤكة بةيانة  دةركةظت بةرامبـةر حكومـةتا   
 مةركةزى و مةم ذى ناِرازى خؤ ديار كةين بةرامبةر ِرةفتارَيت وان دطةل مةداو  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو شرين فةرموو.

 رمضان:بةِرَيج شرين حسنى 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةز وةسا دبيني وةكى مةندامةكى ليذنةيا دارايى و مابوورى ِراثؤرتا هاوبةشيا ليذنا دارايى و مابوورى دطـةل  
ِراثؤرتا سامانَى سروشتى بتيََروتةسةل باسى مةم بابةتة كرية  طةر بكةظيتة دةنطدان باشرتة بَينت  سةبارةت 

خاَلَيكى تر ثشتطريى كا  مومَيد خؤشناو دةكـةم  مـةمِرؤ بـة بِريارَيـك دةربضـَيت و نـاِرةزايى ثةرلـةمانى        بة 
 كوردستان بؤ حكومةتى ناوةندى  زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  ساالر فةرموو.

 بةِرَيج ساالر دمود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( سـاَلة ناوةِرؤكةكـةى لـة هـؤَلى     5ى دا مةم ط توطؤيةى كة مـةمِرؤ لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان كـرا  تةدريبـةن )      لةِراست

ثةرلةماندا لةاليةن حكومةت و ليذنة مةعنيةكان و ثةرلةمان و حكومةتةوة بة شَيوةيةكى طشتى باس دةكـرَى  مـةو   
ةوة ثَيشــكةش كـرا هــيض شــتَيكى نـوَى نييــة  بــة   ِراثؤرتـةى لةاليــةن ليذنـةى دارايــى و ليذنــةى سـامانة سروشــتيةكان   

نيسبةت حكومةتةوة  بةشَيكى زانياريةكان الى حكومةتى هةرَيمى كوردستانيش هةن  بةشَيك لـةو زانياريانـةش كـة    
حكومةت ثَيشكةشى ثةرلةمانى كرد الى ليذنةكانى مةعنى هةن  بؤية ِراثؤرتةكة لةم دانيشتنةى ِراثؤرتى حكومـةت  

ــةمان  رِ  ــؤ ثةرل ــارة       ب ــة  ياســاى ذم ــة ياســامان هةي ــرا  مَيم ــاَلوطؤِر ك ــةت م ــؤ حكوم ــةمان ب ــؤرتى ثةرل ى شايســتة  5اث
( لةبةردةست حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان كـارى ثـَى بكـات      2007(ى ساَلى )22داراييةكان  ياساى نةوت و غاز ذمارة)

اهاتـة نةوتـةكان بـة زوويـى حكومـةت      مةو سَى ثرؤذةيةى كة مَيمة تةرمحان كرد  كؤمثانياى كوردستان و سندودى د
مامادةى بكات و بيهَينَيتة ثةرلةمان  تةسةورم واية مَيمة مةو بؤشايية ياساييانة ثـِر دةبَيتـةوة  مـةطينا مةطـةر مَيمـة      
تةنها بؤ تةرزية كردنى ِرَيى عام ِراسثاردةية  تةسويت بكرَى  ثَيمواية شتَيكى زيادةية  خؤى بـؤ خـؤى دانيشـتنةكة    

 بوو  بةرضاو ِروونى تياية و هةموو الية   بة مةركى خؤى هةسـتَى و حكومـةت ثةلـة بكـات لـة نـاردنى       موستةمسري
ثــرؤذة ياســاكان بــؤ مَيمــة كي ايةتَيكــة و مةوةشــى كــة بــةِرَيج ســةرؤكى حكومــةت ثَيشــنيارى كــرد هةفتــةى داهــاتوو   

مـةم دانيشـتنة و مـةو ثَيويسـتيانة كـؤ       ليذنةيةكى مةعنى لةطةَل وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بؤ تةكميلة كردنى
 ببنةوة و تةسةورم واية هةموو شتةكان كؤتايى ثَى دَينَى و سوثاستان دةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةِرَيج د.ماشتى فةرموو.



 436 

 بةِرَيج د.ماشتى هةورامى/وةزيرى سامانة سروشتييةكان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيارم هةية مةطـةر بكـرَى بـة بِريـار يـان ِراسـثاردة  خـاَلى دووةم ممـورى تيايـة  مـن ثَيشـنيارم            من ية  

مةوةية كؤتايى فوملةكة  بةآلم كؤنرتؤَلى فرؤشتنى نةوتى هةرَيي هةر بـة دةسـت حكومـةتى هـةرَيي خـؤى      
ــت  هــةتاوةكو ِروون بــَى كــة مَيمــة باســى دةورى حكومــةتى بةغــدا بــةس بــؤ شــةفافيةتة     و تــةداريرة و  بَي

ماطاداركردنة  مةطةر مةمةى تيا نةبَى وةكو مةندامَيكى ثةرلةمان ميشـارةتى ثَيـى كـرد  بـة نيسـبةت منـةوة       
مةمة غموزمان دةداتَى و كَيشةمان بؤ دروست دةكات  لةبةرمةوة مةو ميجافةيـةى ثَيويسـتة وةكـو تةكميلـةى     

 فوملةكة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

ثَيموابَى مَيستا ِرةميـة  هةيـة كـة ِراسـثاردةكان تَيروتةسـةل بكـرَين لةاليـةن مةنـدامانى ثةرلةمانـةوة  مـةو           
كاتةى ليذنةى مةعنى ِراثؤرتةكةى مةو دوو ليذنةيةى كة ِراثؤرتةكـةيان حـازر كـردووة ثياضـوونةوةيان بـؤ      

ن ثةسةندى بكةينةوة و ماراستةى ليذنةى كرد  ِراسثاردةكانيان مامادة كرد  دةتوانني لة ثةرلةمانى كوردستا
مةعنى بكةين  سةبارةت بة بةيانيش هيض شتَيك حازر نيية مَيستا هيض بةيانَيك حـازر نييـة تـا مَيسـتا كـة      
مَيمة دةرى بكةين  بةآلم لة مومتةمةرة سةحةفيةكةى مَيستا دةكرَى دةتوانني ماماذة بـةوة بـدةين و مامـاذة    

 هةرَيمى كوردستان هاتؤتة كايةوة  كا  على دسةيةكى ترت ماوة؟ فةرموو.بةو بارودؤخةش بدةين كة بؤ 

 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَيشنيارةكان بيخوَينةوة بجانة زؤربةى سةرجنةكانى تيا فَى كراوةتةوة يان نـا؟ دوو/ زؤر ثةرلـةمان داواى كـرد مـةو     

ردة و مـةمِرؤ دةربكـرَى  هيـوادارم بيخةيتـة دةنطدانـةوة  بـةآلم دةرفـةمتان ثـَى         ثَيشنيارةى ِراثؤرتةكة بكرَيتـة ِراسـثا  
 ( خاَلة.5بدةى فارَيكى تر بيخوَينينةوة بؤ مةوةى دَلنيا بنةوة برادةران لةوةى كة فَيطري كراوة يان نا؟ )

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كة .......  بةَلآ د.ظاآل فةرموو.باشة دةخيةمة دةنطةوة  كَى لةطةَل مةوةية 
 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بريى فـةنابتى دةخةمـةوة مةطـةر مَيسـتا مـةو ِراسـثاردانة خبرَيتـة دةنطدانـةوة فـارَيكى تـر نـاتوانرَى هـيض             

 ميجافةيةكى بؤ بكرَى لةِرووى دانونيةوة.
 لةمان(:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةر

 كا  ظةمان لة زووةوة دةستت بةرز كردووةتةوة فةرموو.

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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هةر هةنطاوَيك لةم ثةرلةمانة بهاوَيذرَيت ثَيضةوانةى مةم ثةيِرةوة بيت  مةوا مةو كاتة مةو هةنطاوة دـابيلى تةعنـة    
انة دةركةين مَيستا ميجراماتى بِرياردان لةو ثةيِرةوة بة وازحى ديـار كـراون   كةواتة مةطةر مَيمة بِريارَيك لةم ثةرلةم

دةبَى مةو هةنطاوة بهاوَيـذرَى ثـَيش مـةوةى بِريـار دةربضـَيت  مةطـةر بةشـَيوةي ِراسـثاردة دةريبكـةين مـن ثةسـةندى            
ارى بكـةين و  زؤر  دسةكانى د.فرسـت دةكـةم  دواى دةنطـدان لةسـةر ِراسـثاردة بـةهيض شـَيوةية  بؤمـان نييـة دةسـك          

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةِرَيج كا  ِرَيباز فةرموو.

 بةِرَيج ِرَيباز دمد/ وةزيرى دارايى و مابوورى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
فـةنابت  مَيمة لة وةفدى حكومةت مةو ِراثؤرتة كة تازة تةعديل كرابوو مَيمـة المـان نـةبوو  ثـَيي باشـة كـة       

نوسخةيةكمان بدةنَى بؤ مةوةى مَيمةش ِرةمى خؤمان بدةين  ثشتطريى مةو ِرةمية دةكةم  كة مَيستا تةسبيت 
 دةكرَى  ضونكة مةطةر تةسبيت بكرَى دوايى دةسكارى ناكرَى  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو بَيطةرد فةرموو.

 ةبانى:بةِرَيج بَيطةردَلشاد تاَل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــؤ         ــة ثَيويســنت ب ــةو ميكانيجمانــةى ك ــةَل حكومــةتى ناوةنــدى لةســةر م ــةماى دانوســتان كــردن لةط ــة بن مــن ثَيمواي
ضارةسةركردنى كَيشـةكان دانوسـتانة  مَيمـة مةطـةر بِريـار دةربكـةين يـان ِراسـثاردةية  دةربكـةين بيدةينـة وةفـدى            

ةية نةهَيَلينةوة بؤ مةوان كة دسةى لةسةر بكةن  من بة باشى دةزامن مَيسـتا تةسـويت   دانوستانكار  واتة شتَيك لةوان
 لةسةر مةم بابةتة نةكةين  بؤ مةوةى دةرطا واآل بَى لةبةردةم وةفدى دانوستانكار بؤ مةوةى بتوانن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

بـا تَيرتةسـةل بكـرَي بـة دروسـتى بَيتـة بةردةسـتمان مـةو كاتـة           باشة ِراسثاردة تةبيرية  بةآلم ِراسـثاردةكان 
 دةخيةينةِروو  بةِرَيج سةرؤكى حكومةت فةرموو.

 بةِرَيج نَيضريظان ادريس بارزانى/ سةرؤكى حكومةت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سـتا مَيمـة وادةى   هةر دةمةوَى ية  شت بَلَيي بؤ مةوةى كؤتايى بةو بابةتة بَينني  بةِرةمى من خؤى هةتا مَي

دةست ثَي كردنى دانوستان لةطـةَل بةغـدا ديـار نييـة  نـازانني و مـةعلوم نييـة بطةينـة ضـى؟ مـن ثَيموايـة            
باشرتين شت مةوةية مةطةر مةعلوم كرا كة كةى سةردانةكةمان دةسـت ثـَى دةكـةين و كـةى مـةم دانوسـتانة       

ثةرلـةمانتاريش لةطـةَل مَيمـة بـن بـؤ مـةو       دةست ثَى كرا؟  من ثَيموايـة حةديقـةت مـن ثـَيي باشـة هةنـدَى       
مةسةلةية  مةطـةر مةمـة دةسـتى ثَيكـرا مَيمـة ثـَيش مـةوةى بضـني بـؤ بةغـدا بـؤ دانوسـتاندن دَيـني لةطـةَل               
سةرؤكايةتى ثةرلةمان كؤدةبينةوة  يان مةو تةوسية و شتانةى كة هاتنة ثَيش مةوةى مَيمة بضني بؤ بةغدا 
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شَيوةيةش سةفةرى بةغدا دةكةين  ثَيموابَى مةوة باشرتة  مـوهيي مةوةيـة   لة مَيوة وةرى دةطرين و هةر بةو 
حكومةتى عرياق كة مَيمة دةست بة دانوستان دةكةين لةطةَليان لةوة تَى بطةن كة مَيمة ثاَلثشتى ثةرلةمانى 

 خؤمامنان هةية.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 سوثاس  كا  مومَيد فةرموو.

 مومَيد عبدالرمحن خؤشناو: بةِرَيج

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من فارَيكى ديكة تةركيج لةسةر مةو ثَيشنيارةى خؤم دةكةمةوة  ثةرلةمانى كوردستان نوَينةرى خةَلكى كوردسـتانة  

ة مَيسـتا  بة كؤنطرةيةكى ِرؤذنامةوانى  بة لَيدوانَيك بِرى مةو بابةتة ناشكَينَى  لـةماوةى ِرابـردوودا دوو مـانط بـةر لـ     
هَيج و اليةنة سياسييةكان بةشدارى حكومةتَيكيان كرد و ماوةيةكيان ديارى كرد  دوو مانط ِرؤيشتووة و ية  مانط 
ماوة  كةواتة مةمِرؤ ثةرلةمانى كوردسـتان تايبـةت بـة سياسـةتى نـةوت دسـة كـردن دةربـارةى شـةفافيةت و مةوانـة           

ر دةبـني و بـة ورديـش ضـاودَيرى كارةكـانى حكومـةت دةكـةين         اليةنَيكى ناوخؤيى خؤمانة و هـةموو كاتَيـك ضـاوديَ   
بةآلم تايبةت بة ِرَيطا داخراوةكانى كة حكومةتى عريادى طرتوويةتة بةر دووتت دةبِرَيت و بودفـةت دةبـِرَى و ِرَيطـا    

 َيكى نادات نةفتت بِروات  دةبـَى ثةرلـةمانى كوردسـتان كـة ثَيـك هـاتووة لـة تـةواوى اليةنـة سياسـييةكان بـة مـةود            
ِرةمسى كة ِرؤذانة مةوان مةو بابةتانةيان هةية لة ماستى حكومةت و لة ماستى ثةرلةمان و لة ماستى شةدام هةميش 
دسةى وا دةوروذَينن هةِرةشةية  بؤية مةمِرؤ ثَيويستة دواى هةشت سةعات ط توطؤ و كؤبوونـةوةى نَيـوان حكومـةت    

هةبَى لة بةيانَيكى ِرةمسى موخاتةبـةى شـةدامى عريادـى بكـات  زؤر     و ثةرلةمان  ثةرلةمانى كوردستان هةَلوَيستَيكى 
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

دةبَى ِرةشنووسةكة حازر بَى و هيض ِرةشنووسَيك لةبةردةستى مَيمة نيية تةسويتى لةسةر بكةين  بةالغَيكى 
بةالغيش دةربكـةين هـيض موشـكيلةيةكى تيـا نيـة  كـا        لةم شَيوةية حازرى بكةين بة دَلنياييةوة دةتوانني 

 ِرابوون دوا موداخةلة  فةرموو.

 بةِرَيج ِرابوون توفيق مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هيوادارم دوا موداخةلـة بـَى دكتـؤر مَيـوة خؤتـان بـة كارنامـةى مـةمرؤ دوو تـةوةر بـوو  بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان               

َيشةكانى نَيوان مَيمة وحكومةت بةشة بودفةى مَيمة لةوَييـة  بةشـى دووةم ثةيوةنـد بـوو     تةوةرَيكيان سةبارةت بة ك
بة كَيشةى نـةوت و غـاز لـة كوردسـتان وبؤيـة مـةم بةِرَيجانـة لَيـرة ميـوان بـوون  مَيمـة مةطـةر بـؤ منوونـة بـةيانَيك                

ا  يـةعنى مـةوةى دووةممـان    دةربكةين سةبارةت بة ثشـتيوانى مَيمـة و ميدانـةكردنى هةَلويسـتى حكومـةت لـة بةغـد       
وةكو الى ِرةمى طشتى وا دةكةوَيتةوة كة بَلَيى بةشـى دووةممـان ميهمـال كـردووة  بؤيـة مـن لةطـةَل مـةوةم و تـةركيج          
دةكةمــةوة لــة دســةى مــةو هاوِرَييانــةى كــة كرديــان  مــةم ثةلــة ثروزةيــةى ثــَى نــاوَى  مــةو هاوِرَييانــة موختةســن و   

بةمتةنـد كؤمـةَلَيك ِراسـثاردة يـان مةطـةر ِرَيككـةوتني دةيكةينـة بِريـار  مـن ثَيموايـة           تايبةمتةندن لـة ليذنـةكانى تاي  
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ِراسـثاردة بــؤ مــةم دؤخـة باشــرت دةبــَى  سـةبارةت بــة هــةردوو تةوةرةكـة حــازرى دةكــةين و دةنطـى بــؤ دةدةيــن  زؤر      
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

سةر تـةوةرى دووةمـى بةرنامـةى كـارى مـةمِرؤمان بريتيـة لـة خوَيندنـةوةى          سوثاس بؤ مَيوة  مَيستا دَيينة
يةكةمى دوو ثرؤذة ياسا و بِريار كة لةاليةن مةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش كراون  بـةآلم لـة   

َيـنج  هةمان كاتدا من دةمةوَى مةوة بة فةنابتان بَلـَيي كـة لـةو كاتـةى بةرنامـةى كـار مامـادةكرابوو ِرؤذى ث       
( ثـرؤذة ياسـايةكى ماراسـتةى    71شةممة دواى مةوةى كة بةرنامةى كار مامادة كرابوو  حكومةتيش بة ثَيـى مـاددةى )  

ثةرلةمان كردووة  دةخيةينة دةنطةوة كة مـةو ثـرؤذة ياسـايةش خوَيندنـةوةى يةكـةمى بـؤ بكرَيـت يـان نـا؟  مةطـةر           
ةينَى لةِرَيطةى سـندودةكانتانةوة ياسـايةكةتان ماِراسـتة    ثةسةندتان كرد خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكةين و هةر سب

دةكةين و بؤ مةوةى ماِراستةى ليذنة ثةيوةندارةكانى ثةرلةمانى كوردسـتانى بكـةين  كـَى لةطـةَل مةوةيـة كـة ثـرؤذة        
اوة  كة لةاليـةن حكومةتـةوة نَيـردر    )قانمن ااسنوطاجم االممال عن طريق االقرتاض فى اقليم كمردسنان البراق(ياساي 

( كـةس لةطةَليـةتى  كـَى لةطـةَلى     39( مَيستا خوَيندنـةوةى يةكـةمى بـؤ بكرَيـت كـَى لةطةَليـةتى؟ )      71بة ثَيى ماددةى )
( كةس لةطةَلى نيية  كةواتة ثةسةند كرا  من دةزامن دابـةش نـةكراوة بةسـةر مةنـدامانى ثةرلـةمان بـةِرَيج       9نيية؟ )

َيمة خؤمان دةسةآلتى مةوةمان هـةبوو كـة ِراسـتةوخؤ بيهَينينـة نـاو      د.فرست بؤية خستمانة دةنطدانةوة  مةطةر نا م
بةرنامةى كارةوة  ثةسةند كرا  بؤية مَيستا داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةين كة بَينة مَيـرة بـؤ خوَيندنـةوةى يةكـةمى     

 ت هةية؟ فةرموو.مةو ثرؤذة ياساو بِريارانةى كة لةبةردةم ثةرلةمانى كوردستانن  بةِرَيج د.فرست نودتةى نيجامي

 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(لـة ثـةيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان  ِرَيكخسـتنى بةرنامـةى كـارى هـةر           1(فةدـةرةى )  20بة ثَيى مـاددةى ) 

يران لةطةَل ثرؤذة دانيشتنَيك لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان و ثَي ِراطةياندنى مةندامةكان و مةندامانى مةجنومةنى وةز
ثَيشــنيارى ِراثــؤرتى بابــةتَيكى بــةالى كــةم بــةر لــة دوو ِرؤذ لــة كؤبوونــةوةى ثةرلــةمان  مــةوةى كــة فــةنابت مَيســتا 
خستتة دةنطدان ثَيمواية سابيقةيةكى باش نابَى لة داهاتوو هةر شتَيك بتانـةوَى هـةر مـةو كـات بيخةنـة دةنطـدان و       

مة سابيقةيةكى باش نييـة  بؤيـة مـن ثَيموايـة مـةوةى مَيسـتا خسـتتة دةنطـدان         بيخةنة بةرنامةى كار و بةِراستى مة
لةوةى كة مةم ثرؤذة ياساية يةكسةر خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَيت بة بَى مةوةى لةناو سةندودةكامنان بَى  ثـَيش  

تةى كردمـان  زؤر  مـةو مودةيـةى لـة ثـةيِرةو ديـارى كـراوة ثَيموايـة موخـال ى ثـةيِرةوى نـاوخؤ بـووة و مـةو تةسـوي             
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

زؤر سوثاس  تةبرةن سةرؤكايةتى حكومةت مةو ثرؤذة ياسايةى ناردووة خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكرَيت  
ط توطؤى لةسةر ناكرَى تةنها خوَيندنةوةى يةكـةمى بـؤ دةكـرَى  مـةمِرؤ خبرَيتـة سـةندودى مةندامانـةوة و        

ينَيش خبرَيتة سةندودى مةندامان زؤر فةردَيك ناكات  بؤية مةوةى فةنابت باسى دةكةى سـةبارةت بـة   سبة
ِراثؤرتى ليذنةكان تةواو ِراسنت  سةبارةت بةو بابةتانةى كة ط توطؤى لةسةر دةكرَى تةواو ِراستة  بـةآلم بـؤ   
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بــةِرَيجان مةنــدامانى ليذنــةى  خوَيندنـةوةى يةكــةم ثَيموانييــة مةشــكالَيكى طــةورة دروســت بكــات  فــةرموون 
 ياسايى  د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بــة ثَيــى بةرنامــةى كــار كــة بــؤ دانيشــتنى مــةمِرؤى ثةرلــةمان دانــراوة  مــةم ثــرؤذة ياســا و بِريارانــة خوَيندنــةوةى   

 يةكةميان بؤ دةكرَيت:
كةمى ياساى وةزارةتى خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى  مةم ثـرؤذة ياسـاية لـة    يةكةم/ ثرؤذة ياساى هةموارى ية

ضوار ماددة ثَيك هاتووة لةطـةَل هؤكارةكـانى دةرضـوواندن كـة لةاليـةن ذمـارةى ياسـايى لـة مةنـدامانى ثةرلةمانـةوة           
/ دمـود حـافى    4ارةمـان دـادر    / د3/شـكرية امساعيـل    2/طؤران مازاد  1ثَيشكةش كراوة مةمة ناوةكانى بةِرَيجيانة  )

/ 11/سـهام عمـر    10/ بـةهجاد دةروَيـش    9/ كةذاَل هادى  8/ شوان دةآلدزةيى  7/ باثري كامةال  6/ مومَيد حةمة على  5
/ سـريد  17/ مـريي صـمد    16/ بَيسـتون فـامق    15/ عبـدالرمحن علـى    14صـاحل فقـَى     13/عباس فتـاح   12  لطيفجنيبة 

/ علـى هـالؤ    23/ فرحـان فـوهر    22/ سؤران عمـر   21/ حافى كاروان  20/ مةردان خدر  19امق  / ِرَيواز ف18مصي ى  
/ 29/ عبـداهلل حـافى دمـود     28/ سـاالر دمـود    27/ مومَيـد عبـدالرمحن    26/ زياد حسني  25/ شوان شَيخ امحد  24

/ فخرالـدين  34ةورامان طةضـَينةيى   / هـ 33/ خلحم امحد  32/ شَيركؤ حةمة امني  31/ دادر مؤمتان  30  مصطفىدلَير 
 دادر(  داوا لة بةِرَيجتان دةكةم مةم ثرؤذة ياساية ماراستةى ليذنة ثةيوةندارةكان بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

مةم ثرؤذة ياساية ماراستةى طشت مةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان و ليذنـةى كاروبـارى ياسـايى و ليذنـةى        
 ةردة و خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى دةكرَيت  شكرية خان فةرموو.ثةرو

 بةِرَيج شكرية امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 حةق واية بةِراستى ثةخشةكة دةست ثَى بكاتةوة  لةبةرمةوةى هيض شتَيكى نهَينى نةما.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 وة تا فارَيكى تر مةو ميجراماتانة دةست ثَى بكةينةوة  ليذنةى ياسايى فةرموون.شتَيكى وامان نةما
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( بِرطـة و هؤكارةكـانى دةرضـوواندن ثَيكهـاتووة     5دووةم ثرؤذة بِريارى ستايشى فةرمانبةرانة  مةم ثرؤذة بِريـارة لـة )  

/عبـدالرمحن علـى    1ايى مةنـدامانى ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوة  مةمـة نـاوى بةِرَيجيانـة )       كة لةاليةن ذمـارةى ياسـ  
/دمـود حـافى   8  عثممان / مـنرية  7/ ثـةروا علـى    6/عادل عجيـج   5/ حسن صاحل  4/ دارةمان دادر  3/ِرؤزة دمود  2

/ حـافى  14/ عمـر صـاحل    13ودت  / شَيركؤ فـ 12/ شَيركؤ حةمة امني  11/ برزؤ جميد  10/ مومَيد حةمة على  9عمر  
/ ســاالر 20/ شــيالن فر ــر  19  مصممطفى/غريــب 18/ انــور دــادر  17/ فرســت صــؤفى  16  مصممطفى/ فــامق 15كــاروان  
/ حسـني  26/ ثـةرى صـاحل    25/ منـى دهوةضـى    24/شـوان شـَيخ امحـد     23  لطيف/ تةالر 22/ ماواز فةنطى  21دمود  

/ ايـوب  32  لطيمف / جنيبـة  31/ شـكرية امساعيـل    30/ زول ـا دمـود    29عمـر   / سـؤران  28  طماهر /بةيار 27امساعيل  
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/ 38/ زانـا عبـدالرمحن    37/ سهام عمـر   36/ مريي صمد  35/ مَيظار ابراهيي  34/ هةورامان حةمة شريحم  33عبداهلل  
بـةِرَيجتان دةكـةم مـةم     / عبداهلل حافى دمود( داوا لـة 41/ فةرهاد سةنطاوى  40/ باثري كامةال  39عبدالرمحن فارس  

 ثرؤذة بِريارة ماراستةى ليذنةى ثةيوةندارةكان بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

مةم ثرؤذة ياسايةش ماراستةى طشت مةندامانى ثةرلةمانى كوردستان و ليذنةى كاروبارى ياسـايى ثةرلـةمان   
 دةكةين  ليذنةى ياسايى فةرموو.

 مود فتاح:بةِرَيج د.بةهار د

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
اسممنوطاجم االممممال عممن طريممق االقممرتاض فممى اقلمميم  ثــرؤذة ياســاى ســَييةم بريتيــة لــة ثــرؤذة ياســاي دــانون) 

(مـاددة و هؤكارةكـانى دةرضـوواندن ثَيكهـاتووة كـة لةاليـةن       12مـةم ثـرؤذة ياسـاية لـة )     البراق( _كمردسنان 
( تشـرينى  19( لـة ِرؤذى ) 6وة ثةسةند كـراوة لـة دانيشـتنى ذمـارة)    مةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانة

( ماراستةى ثةرلةمان كراوة  داوا لة بةِرَيجتان دةكـةين مـةم ثـرؤذة ياسـايةش ماراسـتةى ليذنـة       2014يةكةمى)
 ثةيوةندارةكان بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

ــداما     ــت مةن ــتةى طش ــايةش ماراس ــرؤذة ياس ــةم ث ــابوورى و     م ــارى م ــى و كاروب ــةى داراي ــةمان و ليذن نى ثةرل
 وةبةرهَينان و ليذنةى ياسايى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين  د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 مةوة كؤى مةو ثرؤذة ياسا و بِريارانة بوو كة لة بةرنامةى كارى مةمِرؤدا هةبوو.
 د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(: بةِرَيج

زؤر سوثاس بؤ مةندامانى ليذنةى ياسايى  فةرموون بطةِرَينةوة شوَينةكانى خؤتان  بةِرَيجان داوا لـة هـةموو   
فراكسيؤنةكان دةكةين كـة هـةر سـةرنج و تَيبينيـةكتان هةيـة لةسـةر مـةو ِراثؤرتـةى كـة هـةردوو ليذنـةى            

كردبوو بـؤ مـاوةي هةفتةيـة  بيطةيةننـة ليذنةكـة بـؤ مـةوةى سـةرنج و          تايبةمتةندى ثةرلةمان مامادةيان
 تَيبينيةكانتان ِرةضاو بكرَى لة مامادة كردنةوةى ِراثؤرتةكة  مامؤستا هةورامان نودتةى نيجاميت هةية؟

 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

رةكــة  مةطــةر بكــرَى بنَيــردرَى بــؤ ليذنــةى مــةودافيش  واهلل ثــَيي بــاش بــوو مــةو ثــرؤذة ياســايةى دــةرزى ثا 
 لةبةرمةوةى لةِرووى شةرعيشةوة دسةى لةسةر بكرَى  ضونكة دةرز كردن بة تايبةت كة سووى تياية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:
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ودافى تيــا بــوو بــةَلَى ســةيرى ثــِرؤذة ياســايةكة دةكــةين مةطــةر لــة بابــةتَيكى ثةيوةنديــدار بةليذنــةى مــة    
ماراستةى ليذنةكةى دةكةين  باشة  سوثاس  بةِرَيجان بةم شَيوةية دانيشتنةكةمان كؤتايى هات  زؤر سـوثاس  

         بؤ هةموو الية .
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