
 1 

  عَيراق -هةرَيمي كوردستان 
 عَيراق -كوردستان  ثةرلةماني

 
 

 

 ثرؤتؤكؤلةكان
101 

 

  سةدو يةك بةرطي – 2014اَلي/ س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019/ ساَلي يةكةم ضاثي                             



 2 

 
 عَيراق -كوردستان  ثةرلةمانيني لة بآلوكراوةكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عَيراق -كوردستان  ثةرلةماني(ي 2014)كتَيب: ثرؤتؤكؤلةكاني ساَلي ناوي

 101بةرطي: 
 2019ضاثي يةكةم: 

 250ترياذ: 
 َيداضوونةوة: ث

 نةخشةسازي: سنوبر صابر حسن
 ذمارةي سثاردني بة كتَيبخانةي نيشتمانيي هةرَيمي كوردستان: 

 



 3 

 ريستثَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5 ل 19/11/2014 شةممةضوار –هةَلبذاردن  ضوارةمي ( خولي11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )   

  103 ل 25/11/2014شةممة  سَي –هةَلبذاردن  ضوارةمي ( خولي12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )  

  195 ل 26/11/2014شةممة ضوار  –هةَلبذاردن  ضوارةمي ( خولي13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

  295 ل 3/12/2014شةممة ضوار  –هةَلبذاردن  ضوارةمي ( خولي14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

 
 

 
 
 
 
 

 (ي 11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\11\19رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 7 

  (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 19/11/2014 رَيكةوتي شةممةضوار 

بـة  عَيـراق   -كوردستان  ثةرلةماني  19/11/2014رَيكةوتي  شةممةضوار  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 10كاتذمَير )  
بــةِرَيج فر ــر ابــراهيي مَيمينكــي  بــة مامــادةبوونيثةرلــةمان و  ســةرؤكي  يوســحم دمــد صــادقســةرؤكايةتي 

  سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي11نيشتين ذمـارة )   داثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج فَيطري سةرؤك 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

لي خــو (ي11ا دانيشــتين ذمــارةي )ي دبِريــار ثةرلـةمان عَيــراق  دةســتةي ســةرؤكايةتي  -ثةرلـةماني كوردســتان  
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 بةم شَيوةية بَيت: دا 19/11/2014رَيكةوتي 
ـ قسة كردن لة سةر دؤخي ناوضة كوردستانيية فَيناكؤكةكان  بة مامادةبوونى سةرؤكي دةستةى طشيت 1

 رةوةى ميدارةى هةرَيي. ناوضة كوردستانييةكانى دة
ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى دةست ثاكي لة هةرَيمي 2

(ى ثةيِرةوى ناوخؤى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2011(ى ساَلى )3كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )
 ركراو.(ى هةموا1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71ـ خوَيندنةوةى يةكةمى مةم دوو ثِرؤذة ياسايةى خوارةوة بةثَيي ماددةى )3
 (ى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  1992(ى هةمواركراوى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

 ـ العراق( )قانون أستقطاب األموال عن طريق األقرتاض يف إقليم كوردستانـ ثِرؤذة ياساي 1
(ى سـاَلي  4عَيـراق  ذمـارة )  ــ ثـِرؤذة ياسـاي هـةموارى يةكـةمى ياسـاي وةبـةرهَينان لـة هـةرَيمي كوردسـتان ـ             2
(2006.) 

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

دن  ساَلي دووةم  دانيشتين دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة  خولي ضوارةمي هةَلبذار
( لة 20(ى ماددةى )1(  بةرنامةى كار  بةثَيي حوكمةكانى بِرطة )19/11/2014(  رؤذى دانيشنت )11ذمارة )

(ى هةمواركراو  دةستةى 1992(ى ساَلي)1ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )
(ى خولي طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي 11ارة )سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذم

( 19/11/2014(ى ثَيش نيوةِرؤ  رؤذى ضوارشةممة  رَيكةوتى )10هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان  لة كاتذمَير )
 بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت  
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مادةبوونى سةرؤكي دةستةى طشيت ـ قسة كردن لة سةر دؤخي ناوضة كوردستانيية فَيناكؤكةكان  بة ما1
 ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي. 

ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى دةست ثاكي لة هةرَيمي 2
خؤى (ى ثةيِرةوى ناو75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2011(ى ساَلى )3كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71ـ خوَيندنةوةى يةكةمى مةم دوو ثِرؤذة ياسايةى خوارةوة بةثَيي ماددةى )3
 (ى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  1992(ى هةمواركراوى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

 ون أستقطاب األموال عن طريق األقرتاض يف إقليم كوردستان ـ العراق()قانـ ثِرؤذة ياساي 1
(ى ساَلي 4ـ ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )2
رد  ( كؤضي دوايي كفؤاد(  بةِرَيجان لة ضةند رؤذى رابوردوو سَييةم سةرؤك ثةرلةمان بةِرَيج )د.كمال 2006)

( و  هةموو شةهيداني رَيطاى رزطارى كوردستان  فةرموو فؤادبؤ شاد بوونى روحي بةِرَيج )د.كمال 
( كةسايةتيةكى ديارى بوارى فؤاددةقيقةيةك وةستان بة ثَيوة  زؤر سوثاس  بةِرَيجان  بةِرَيج )د.كمال 

ؤَلَيكي بةرضاوى بينيوة لة ون سياسي و رؤشنبريى و مةكادميي و رؤذنامةطةرى بووة لة هةرَيمي كوردستان ر
نةبوونى مةرشي ي رؤذنامةوانى كوردي بةتايبةتى لة دؤزينةوةو يةكخستنى ذمارةكانى رؤذنامةى دايك  

( بة مةندامي خولي يةكةمى ثةرلةمانى كوردستان هةَلبذَيردراوة و  1992رؤذنامةى كوردستان  لة ساَلي )
( لة 1994( مةندامةى ثةرلةمانى كوردستان كة لة ساَلي )59) بؤتة سةرؤكي فراكسيؤني سةوز يةكَيك بوو لةو

هؤَلي ثةناطريى لة تةالرى ثةرلةمان مانطرتنيان لة دذى شةِرى ناوخؤ راطةياند  هةميشة بةوة بةناوبانط 
بووة كة هةَلوَيستةكانى ميانِرةون و  دذ بة شةِرى ناوخؤ و دوو بةرةكي بووة لة هةرَيمي كوردستان  لة 

( بة سةرؤكي ثةرلةمانى كوردستان خولي طواستنةوة هةَلبذَيردرا  لة 2005بؤ  2002َلةكانى نَيوان )ماوةى سا
سةردةمى مةودا بؤ يةكةم فار ثِرؤذةى دةستورى هةرَيمي كوردستان لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة 

يي عَيراقيش ثةسةند كرا  بة هةمان شَيوة هةر لة سةردةمي مةودا ثِرؤذةيةك بؤ دةستورى هةميشة
ثةسةند كرا  ثَيش مةوةى كة دةسةآلتي ثَيشووى عَيراق لة ناو بضَي  لَيرةوة ثرسة و سةرة خؤشي خؤمان 
بة خؤمان و خانةوادةكةى و  بةهةمان شَيوة بة فراكسيؤني سةوز رادةطةيةنني كة بةِرَيجيان يةكةم 

دوو ذمارةيةكي بةرضاو لة هَيجى سةرؤكي فراكسيؤني سةوز بووة  بةهةمان شَيوة لة ضةند رؤذى رابور
ثَيشمةرطةى كوردستان لة بةرةكانى شةِر لة فةلةوالوة بؤ ناوضةى رةبيرة شةهيد بوون يان بريندار بوون 
بةهةمان شَيوة ثرسةو سةرةخؤشي خؤمان بة بنةماَلةى هةموو شةهيدةكانى ثَيشمةرطة لة سةنطةرةكانى 

هيواى زوو ضاك بوونةوةش بؤ بريندارةكان دةخوازين  مَيستا بةرطرى لة هةرَيمي كوردستان دةردةبِرين و  
 نى دانيشتنى ثَيشوو خبوَينَيتةوة.داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى مامادةنةبووا

 
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(ى 10بان  ناوى مةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرة

(  مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى 10/11/2014ماسايي لة بةروارى )
ـ بةهار 2ـ مامادةنةبووة   مصطفىـ انور قادر 1خوارةوةية:دانيشتنى يةكةم: بةياني بةم شَيوةية: )

ـ زؤزان 5ـ فودت فرفيس ـ مؤَلةت  4ـ فوان امساعيل عجيج ـ مؤَلةت  3مادةنةبووة  عبدالرمحن دمد ـ ما
ـ 9ـ صاحل فةقَي ـ مامادةنةبووة  8ـ سؤران عمر ـ مؤَلةت  7ـ سةهراب ميكاميل ـ مؤَلةت  6صادق ـ  مؤَلةت  

ـ كةذاَل هادى ـ  12ة  ـ عمر عينايةت ـ مامادةنةبوو 11ـ عبدالرمحن فارس ـ مؤَلةت   10طةشة دارا ـ مؤَلةت  
كبريـ مؤَلةت(  دانيشتنى دووةم مَيوارة  ناظمـ  15ـ منى نبى ـ مؤَلةت   14ـ لينا عجريا ـ مؤَلةت   13مؤَلةت  

ـ  مصطفىـ انور قادر 1مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى خوارةوةية:  )
ـ  عثمانـ مجال 4ـ بةهار عبدالرمحن ـ مامادةنةبووة  3ادةنةبووة  ـ مَيظار ابراهيي ـ مام2مامادةنةبووة  

ـ سةهراب 8ـ زؤزان صادق ـ مؤَلةت  7ـ فودت فرفيس ـ مؤَلةت  6ـ فوان امساعيل ـ مؤَلةت  5مؤَلةت  
شة ـ طة12ـ صاحل فةقَي ـ مامادةنةبووة  11ـ سؤران عمر ـ مؤَلةت  10ـ سراج امحد ـ مؤَلةت  9ميكاميل ـ مؤَلةت  

ـ عمر عينايةت ـ 15ـ عبدالرمحن فارس ـ مؤَلةت  14ـ طؤران مازاد ـ مامادةنةبووة  13دارا ـ مؤَلةت  
ـ قادر مؤمتان ـ مامادةنةبووة   17ـ فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى( ـ مامادةنةبووة  16مامادةنةبووة  

 كبريـ مؤَلةت(  ناظم ـ21نيب ـ مؤَلةت   ـ منى20ـ لينا عجريا ـ مؤَلةت  19ـ كةذاَل هادى ـ مؤَلةت  18
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  مَيستا داوا لة بةِرَيج فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان دةكةين كة 
 ناوى مامادةنةبوواني ليذنةكانى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة 

 َيمنيكي/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.فر ر ابراهيي م
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ليذنة 19( ليذنةية  لةوانة )22لة كؤى طشيت ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان كة )
(ى مانط مةجنام بدرَين بةم شَيوةيةى خوارة: 17( و )16هةيكةليةتيان تةواوة  كة كؤبوونةوةكان دةبووا لة )

( مانط كؤبوونةوةيان مةجنامداوة بةم شَيوةية: ليذنةى داكؤكي كردن لة مايف مافرةت  16)( ليذنة لة 3)
ـ خلحم امحد  1تةنيا كةذاَل هادى ـ مؤَلةت بووة  ليذنةى كشتوكاَل و ماذةَلدارى و ماودَيرى و بةنداوةكان 

ين: د. فوان امساعيل ـ بشار مشري امساعيل ـ مؤَلةت  ليذنةى مةوقاف و كاروبارى ماي2مرروف ـ مؤَلةت  
(ى مانط 17( ليذنة كؤبوونةوةيان دواخستووة بؤ رؤذى دواتر )8ـ لينا عجريا ـ مؤَلةت  )2عجيج ـ مؤَلةت  

( ليذنة كؤبوونةوة مةجنام بدةن  لةوانة 16ليذنةكان بةم شَيوازة كؤبوونةوةيان مةجنامداوة  ديارة دةبوو )
مؤَلةت  ليذنةى وةرزش و الوان لةبةر مةوةى بابةت نةبووة ى ـ مصطفـ انور قادر 1ليذنةى كاروبارى ياسايي 

ـ عمر صاحل عمر ـ مؤَلةت بووة  1كؤبوونةوةيان دواخستووة بؤ حةفتةى داهاتوو  ليذنةى دةست ثاكي 
ليذنةى ماسةوار و خجمةتطوزارييةكانى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار كؤبوونةوةكة 
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ـ هيظا حافي مريخان 1بةهؤى كةمي دؤسيةكان  ليذنةى بازرطاني و ثاراستنى مايف بةكاربةر مةجنام نةدراوة 
ـ زؤزان 3ـ بَيستوون فامق ـ مؤَلةت  2ـ سةهراب ميكاميل ـ مؤَلةت  1ـ مؤَلةت بووة  ليذنةى مافةكانى مرؤظ 

بووة  ليذنةى  صادق ـ مؤَلةت  ليذنةى رؤشنبريى و راطةياندن و هونةر حيات جميد قادر ـ مؤَلةت
ـ ماواز فةنطى ـ مؤَلةت  ليذنةى كاروبارى 2ـ سروود سليي ـ مؤَلةت  1كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان 

تةندروسيت و ذينطة  طشت مةندامان مامادةى كؤبوونةوةكة بوونة  ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و 
ني( ـ مؤَلةت  عبدالرمحن فارس )ابو قوربانياني فينؤسايد و زيندانياني سياسي  مارى دمد )مارى هةرس

كاروان( ـ مؤَلةت  ليذنةى ثيشةسازى وزة و سةرضاوة سروشتييةكان دَلشاد شربان ـ مؤَلةت  صاحل بشار ـ 
ـ مؤَلةت  ليذنةى ناوخؤ و ماسايش و مةجنومةنة خؤفةييةكان  طشت مةندامان  مصطفىمؤَلةت   فامق 

يي و كاروبارى مابوورى و وةبةرهَينان  سؤران عمر ـ مؤَلةت  مامادةى كؤبوونةوةكة بوونة  ليذنةى دارا
مدينة ايوب ـ مامادةنةبووة  دَلشاد شربان ـ مامادةنةبووة  ليذنةى كؤمةَلطةى مةدةني ديارة كؤبوونةوةكةيان 

 (ى18كبريـ مؤَلةت و  كؤبوونةوةى تر لة ) ناظم(ى مانط مةجنامداوة  دمد سردالدين ـ مامادةنةبووة 11لة )
مانط مةجنامدراوة بة مامادةبوونى مةوانةى ماطادار كراون ليذنةى ثةروةردة و خوَيندني باآل و توَيذينةوةى 
زانسيت د. فوان امساعيل عجيج ـ مؤَلةت  زؤزان صادق ـ مؤَلةت  ليذنةى دارايي و كاروبارى مابوورى و 

دمود ـ مامادةنةبووة  مدينة ايوب ـ  (ى مانط كؤبوونةوةيةكى تريان مةجنامداوة رؤزا18وةبةرهَينان لة )
(ى مانط كؤبوونةوةيان 18مؤَلةت  سؤران عمر ـ مؤَلةت  ليذنةى كؤمةَلطةى مةدةنى وةكو باسي كرد لة )

مةجنامدا بة مامالدةبوونى مةو بةِرَيجانةى ماطاداركراون  مةو ليذنانةى كؤبوونةوةيان مةجنامداوة 
يذنةى كاروبارى ياسايي بةشَيوةيةكي بةردةوام كؤبوونةوةكان مةجنام كؤنووسةكةيان هاوثَيضة ناردوويانة  ل

( ليذنةكة دةبواية رؤذى يةكشةممة و دووشةممة و سَيشةممة كؤبوونةوةكان مةجنام 19دةدةن لة كؤى )
( ليذنةكةى تر بةهؤى نةبوونى بابةت و بةرنامة 3( ليذنة كؤبوونةوةكةيان مةجنام داوة  )16بدةن  تةنها )

 وةها نةبوونى دةرفةت نةتوانرا كؤبوونةوةكان مةجنام بدةن  سوثاس و  هةر
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  بؤ بةِرَيج فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان  مَيستا داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة 
 ة.ى ثَيشووى ثةرلةمان خبوَينَيتةوثوختةيةك لة كارى دانيشتن

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

 (  بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو 10/11/2014( لة بةروارى )10ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 يةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة.ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةال 1
كرتَيرى ثةرلةمان  بةدةنطدان لةاليةن مةندامانى ثةرلةمان ـ دانانى بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي بة س2

 بةشَيوةى كاتي تا مامادةبوونةوةى سكرتَيرى ثةرلةمان.



 11 

ـ خوَيندنةوةى ناوى مةندامانى ثةرلةمان مامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان هةروةها  3
 ثةرلةمانةوة. خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن بةِرَيج سكرتَيرى

 ـ دةمج كردني خاَلي يةكةم و دووةمى بةرنامةى كار. 4
ـ ثةسةندكردنى ط توطركردن لة سةر راثـؤرتي هاوبةشـي هـةردوو ليذنـةى دارايـي و كاروبـارى مـابوورى و        5

ــةرَيمي        ــى ثشــكي ه ــة طرفت ــةى ثيشةســازى وزة و  سةرضــاوة سروشــتييةكان ســةبارةت ب ــةرهَينان ليذن وةب
ةى طشيت عَيراقي فيدِراَل  و راسثاردةى ثةرلـةمانى كوردسـتان بـؤ وةفـدى دانوسـتاندنى      كوردستان لة بودف

هةرَيمي كوردسـتان بـة مامـادةبوونى بـةِرَيجان سـةرؤكي حكومـةت و فَيطـرى سـةرؤكي حكومـةت و وةفـدى           
ياوةرى  هةروةها ط توطـؤكردن سـةبارةت بـة وزةى هـةرَيمي كوردسـتان بـة مامـادةبوونى مةجنومـةنى بـاآلى          

 هةرَيمي بؤ كاروبارى نةوت و غاز.
 ( ثِرؤذة ياسا و بِريار لةاليةن ليذنةى ياساييةوة.3ـ خوَيندنةوةى يةكةمى )6

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس  بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان ياداشتَيكمان بةدةست طةيشتووة 

مارةى ياسايي مةندامانى ثةرلةمان لة سةر يةكَيك لةو ثِرؤذة ياسايانةى كة لة دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن ذ
خوَيندنةوةمان بؤ كرد  كة ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي خوَيندنى باآلى هةرَيمي كوردستانة  

ن كردووة كة بةشَيوةيةكى ( مةندامة  داوايا25تيايدا مةو ذمارانةى لة مةندامانى ثةرلةمان كة ذمارةيان )
بةثةلة بِروانرَيتة مةو ثِرؤذة ياسايةى كة خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كرا  لة ثةرلةمان لةبةرمةوةى كة 

( قوتابي كؤلَيذةكاني ثجيشكي زانكؤ حكومييةكانى هةولَير و سلَيمانى و دهؤك مانيان 2000نجيكةى )
 ةى ميستيرجالي ثَي بدرَى بؤ مةوةى بِرؤنةوة هؤَلةكانى طرتووة و  داواى مةوة دةكةن مةو ثِرؤذة ياساية سي

خوَيندن مَيستا ذمارةيةك لة خوَيندكاراني كؤليذى ثجيشكيش لَيرة مامادةن لة هؤَلي ثةرلةمان 
بةخَيرهاتنيان دةكةين لةطةَل ذمارةيةك لة خوَيندكاراني ثةميانطاى تةكنيكي هةولَير كة دووبارة 

  مةمة لةبةر مةوةى ثةيوةنديدارة بة بةرنامةى كارى دانيشتنى رابوردوومان بةخَيرهاتين مةوانيش دةكةين
و  ثةرلةمان سةالحيةتي مةوةى هةية كة هةر بابةتَيك سي ةى ميستيرجالي ثَي بدات  بؤية مةمة دةخةينة 
دةنطةوة  كَي لةطةَل مةوةية كة ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل و 

 فةرموو د.ظاآل. ذينةوةى زانسيت سي ةى ميستيرجالي ثَي بدرَي  نوقتةى نيجامي هةية؟توَي
 
 
 
 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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لةاليةن بةِرَيجتانةوة كيتامبان بؤ كرابوو و  ليذنةى ياسايي ميشي لة سةر ثِرؤذة ياساكة كردووة بة 
  مَيستا ميشي لة سةر كراوة  كيتابةكة تةحويل كراوة بؤ فيهةتي مةعين سي ةتَيكي ميستيرجال  واتا

 خوَيندنةوةى يةكةميشي بؤ كراوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بة سي ةي ميستيرجال نووسراومان نةكردووة بؤ ليذنةكان  بةآلم راستة ليذنةى ياسايي نووسراوى 
وةى لة ماوةى حةفتةيةك حكومةت وةآلم بداتةوة لة سةر مةو ثِرؤذة ماِراستةى حكومةت كردووة بؤ مة

 ى لة سةر بدات  فةرموو كاك ظةمان.ياساية راى خؤ
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةربارى ثشتطريى كردمن لة قسةكانى بةِرَيج د.ظاآل  سي ةتى ميستيرجال لةو حاَلةتةية كة خوَيندنةوةى 
م بؤ ثِرؤذةك كة كرا  داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان بؤ مةوةى كةضى زووترة راثؤرتي خؤيان لة سةر يةكة

بنووسن  مَيستا مَيمة وةكو ليذنةى ياسايي مةو حازرييةمان كردووة  راثؤرت لة سةر دوو نووسني تةواو 
 سوثاس. بووة  مةوةى ماوة تةواو بَيت و دَيينة ناو هؤَل و  ميشةكة تةواو دةبَيت 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو شكرية.

 مصطفى:بةِرَيجشكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( مةندام 25مَيمة وةكو ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل كة مةو داواكاريةمان ثَيشكةش كردووة و  )
مةوةى حاَلةتةكة بةثةلةية بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤش كة دةكرَى ثةرلةمان واذوومان لة سةر كردووة  لةبةر 

( مةندام 25لة حاَلةتى بةثةلة سةرؤكايةتى ثةرلةمان مةمة خباتة دةنطدان و  داواكارى واذووى )
 ثةرلةمانيش بةهةند وةربطريَى  بؤية تكايةمةمة خبرَيتة دةنطدان سي ةتى ميستيرجاىل ثَي بدرَى  سوثاس.

 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم
 فةرموو كاك مةردان.

 خضر مصطفى: بةِرَيجش مةردان
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةِراى ثشتطرييا ماخافتنا د. ظاآل  تةمكيد كةم وةكو ليذنا ثةروةردة و خوَيندنا باآل و توَيذينةوةى زانسيت 
هةندَى نووكة مادام ليذنا ياسايي راثؤرتا خؤ  مةذى كؤبوونةوةمان كر و راثؤرتا ليذنةيَي حازرا  ذ بةر

حازر كريا و ليذنا ثةروةردة و خوَيندني باآلش راثؤرت حازر كريا يةعين نووكا دةسةآلتا سةرؤكايةتيا 
تة ب ديتنا من ل ثةرلةمانَييا بَيخيتة بةرنامةى كار يان نةيةخيتة بةرنامةى كار ذ بةر هةندَى مةظ ياداش

 فهَي خؤ دا نيية.
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 َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 فةرموو د.فرست.

 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( هاتووة لةاليةن هةردوو ليذنةوة راثؤرتَيكى هاوبةش بةرز دةكرَيتةوة ثاش 4( بِرطةى )71بةثَيي ماددةى )
( رؤذ لة رَيكةوتى هاتنى بؤ هةردوو ليذنة  تةنها 10داِرشتنةوة لةاليةن ليذنةى كاروبارى ياسايي لة ماوةى )

( رؤذ ثَيشكةش 5مةطةر داوايان لَي بكرَيت بةشَيوةيةكى بةثةلة تَيِروانيين بؤ بكةن مةوسا لة ماوةى )
دةكرَيت  واتا بةثَيي مةو نةصة هيض شتَيكمان نية كة بَلَيني مةو مةسةلةية بدرَيتة دةنطدان  سي ةتي 

و مةوزووعة بةثةلةية مَيوة وةكو دةستةى سةرؤكايةتى بة هةماهةنطى لةطةَل مةو ميستيرجال مةطةر مة
دوو ليذنةى كة مَيستا ثةيوةنديدارة ليذنةى ياسايي و ليذنةى ثةروةردة دةتوانن تةنسيق بكةن  مادام مةم 

انى بابةتةكة رَيكار و مامادةكاريانةش كراوة لةاليةن ليذنة تايبةمتةندةكان  ميرت ثَيي واية خستنة دةنطد
 ثَيويست ناكات  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( لة ثةيِرةوى ناوخؤ ثةرلةمان 73بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان مَيمة روانيمانة مةم ثرسة  لة ماددةى )

يرتماداتي زَيدةطي و هاتووة: ثةرلةمان بةشَيوةى بةثةلة دةِروانَيتة ثِرؤذة و بِريارى تايبةت بة بودفة و م
ذمَيرةى كؤتايي و بؤى هةية بِريار بدات كةوا هةر بابةتَيكي تر بةثةلةية  كةواتة ثةرلةمان بؤى هةية هةر 
بابةتَيكي تر بةثةلةية مَيمة مةطةر سةالحيةتي خؤمان بواية لة دةستةى سةرؤكايةتى بؤ حةل كردنى مةو 

ذة ثجيشكييةكان بة رةزامةندى ثةرلةمان يان بة طرفتةى كة ثةيوةنديدارة بة خوَيندكاراني كؤلَي
رةزامةندى نةبوونى ثةرلةمان هةر داواى مةوةمان دةكرد كة سي ةى ميستيرجالي ثَي بدرَى  بؤ مةوةى 
مةوانة بِرؤنةوة هؤَلةكانى خوَيندن  ضونكة مةطةر لة ماوةيةكى نجيكدا نةتوانن نةضنةوة هؤَلةكانى 

َين لة خوَيندن  بؤية بؤ حةل كردني كَيشةى مةوةى كة مةوان بطةِرَينةوة خوَيندن لةوة مةضَي فةسَل بكر
هؤَلةكانى خوَيندن و  ثةرلةماني كوردستانيش بة هاوكارى لةطةَل دةسةآلتي فَيبةفَيكردن بِروانَيتة مةو 

ة ثِرؤذة ياسايةى كة ثَيشكةش كراوة سةبارةت بة هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل  بؤي
مةمة سةالحيةتى ثةرلةمانة  سةالحيةتى دةستةى سةرؤكايةتي  و  سةالحيةتى سةرؤك نيية  مةمةمان 

 لة سةر بكةين  فةرموو كاك سؤران. هَيناوةتة ناو ثةرلةمان بؤ مةوةى دةنطداني
 
 
 

 بةِرَيج سؤران عمر سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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( هيض 72( تاكو )71ياسايةك بؤ ليذنةى تايبةمتةند لة ماددةى ) ماِراستةكردني ثِرؤذة هةموارَيك يان ثِرؤذة
ماماذةيةكي تَيدا نيية كة مةو راثؤرتة ماِراستةى مةجنومةنى وةزيران بكرَى  هيوادارم ماِراستةكردني بؤ 
ضوونى ليذنةى ياسايي كة ليذنةى مةعنى بريتيية لة ليذنةى ثةروةردةو خوَيندني باآل  بؤ مةوة نةبَي كة 

ةكة تَي بثةِرَي و  باشيش دةزانني تَيثةِر بوونى دةوام نةكردنى كؤليذى ثجيشكى ض تةمسريَيكي لة سةر كات
قةبوَل نةكردني شةهادةكة هةية و  مةوة ثةرلةمانة دةبَي بِريار بدات زانكؤيةك لة ذَير ضةترى خوَيندني 

ي نةداوةتةوة  بؤية هةست دةكةم باآل نةبَيت  نةك مةجنومةنى وةزيران كة بؤ خؤى فيهةى مةعنيية وةآلم
 مةمة تةمخري بوون دروست دةكات  مةطةر مةجنومةنى وةزيران وةآلم بداتةوة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لة راستيدا مةوةى كة ليذنةى ياسايي كردوويانة شتَيكي مسوليية  مَيمة تةعديل لة ياساي وةزارةتَيك 

يةنى يةكةم ثَيويست دةكات راى مةجنومةنى وةزيران و  راى وةزارةتى ثةيوةنديدار دةكةين  بؤية ال
وةربطريَى لة سةر مةو بابةتة ثةرلةمان خؤى بِريار دةدات كة خؤى دةبةستَيتةوة بة راى فهةى 

 ثةيوةنديدارةوة يان نا؟ بةآلم ثَيويست دةكات رايان وةربطريَى  فةرموو د.رَيواز 
 فامق حسني:بةِرَيج د.رَيواز 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(ى 73مةو ياداشتةى لةبةر دةسيت بةِرَيجتان داية بة دةق ماماذة دراوة بةوةى كة بة طوَيرةى ماددةى )

ثةيِرةوى ناوخؤ ثةرلةمانتارن داوا دةكةن سي ةى ميستيرجالي ثَي بدرَى و  مةمة لة سةر داواى بة تةنها 
لة دةرةوةش ثرسيارمان كردووة و  راوَيذمان كردووة لةطةَل بةِرَيجان لة  مةندامانى ثةرلةمان نيية  مَيمة

كؤلَيذةكانى ثجيشكى  دةَلَين مةطةر ماوةيةكي زياتر مةم خوَيندكارانة مان بطرن و نةضنة هؤَلةكانى 
يف لةبةرمةوةى كؤِرساتةكانيان ثَي تةواو ناكرَى ميرتريا(W,H,O)خوَيندن مةم ساَلي خوَيندنيان لةاليةن 

ثَي ناكرَى  لة سةر مةو بنةماية مَيمة داواى سي ةى ميستيرجاليمان كردووة  ضونكة فارى وا هةية رةنطة 
ليذنة تايبةمتةندةكان راثؤرتي خؤيان بنووسن  بةآلم خوَيندنةوةى دووةمى ياساكة و ط توطؤ لة سةر 

ةتى نيية  بةَلكو خؤتان وتتان لة كردنى نةخرَيتة بةرنامةى كار و  لة سةالحيةتى بةِرَيج دةستةى سةرؤكاي
سةالحيةتى ثةرلةمانى كوردستانة مةم سي ةتة بداتة ثِرؤذة ياسايةك  بؤية داوا لة بةِرَيجت دةكةم مةو 

 ياداشتة خبةيتة دةنطدانةوة  بؤ مةوةى ثةرلةمانتاران بِريارى خؤيان لة بارةيةوة بدةن  سوثاس.
 ن:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

 فةرموو تةالر.
 
 

 دمد:لطيف بةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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مَيمة مةو داواكارية لةاليةن ذمارةى ياسايي مةندام ثةرلةمانةكانةوة ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
تا كراوة  بؤية ياسايية دةتواني بيخةيتة دةنطدانةوة  سةبارةت بة راثؤرتي ليذنةكانيش هةتاوةكو مَيس

راثؤرتةكان مامادة نيية و  مَيمة وةكو ليذنةى ياسايي تةنها نووسراو ماِراستةى مةجنومةنى وةزيران كرا  بؤ 
داواى روونكردنةوة كراوة؟ بؤية ثَيويست دةكات بة سورةتَيكى ميستيرجال مةو راثؤرتانة لةاليةن 

اثؤرتةكانيان مامادة بَي  بؤ مةوةى كة سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة داوا لة ليذنة مةعنيةكان بكرَى بؤ مةوةى ر
 مةمساَل خوَيندنيان بة فرِيؤ نةضَي  بؤية داواكاريةكة ياسايية  سوثاس 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 موو د.بةهار.فةر

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ستيرجال خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كرا و  ليذنةى ثةروةردة و راستة مةم ثِرؤذة ياساية بة شَيوةيةكى مي
خوَيندني باآلش مةوةندةى ماطام لَييَب خةريكي مامادةكردني راثؤرتن  بةآلم مَيمة تةنها نووسراوَيكمان 
مامادةكردووة  بؤية دةنطدان لة سةر مةم راثؤرتة من بة ثَيويستى دةزامن لةبةرمةوةى كة مَيمة ضةندةها 

ترمان لةالية لة ليذنةى ياسايي كة ماِرستةكردنةكيان بة تةمرخيَيكي ثَيش ماِرستةكردنى مةم ثِرؤذةى 
تةمرخيةية  بؤية خاوةني مةو ثِرؤذانةش مةطةر دةنطى لة سةر نةدرَى  حةقي خؤيانة ميرتريازمان لَي 

َيش مةوانةى كة بة مَيذوو بطرن  بؤية دةبَي بة دةنطدان ثةرلةمان بِريار بدا كة مةم ثِرؤذة ياساية خبرَيتة ث
 ثَيش مةوان ماِراستةمان كراوة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د.شَيركؤ.

 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة ثةيِرةوى 73( ثةرلةمانتارى لة سةرة هةر بةثَيي ماددةى )25مامادةكردني مةو ياداشتة كة واذووى )
ناوخؤ كة دةَلَي ثةرلةمان بِريار دةدات  مادام ثةرلةمان بِريار دةدات  بِرياردانيش هةموومان دةزانني بة 
دةنطدانة و  مانطرتين مةو بةِرَيجانةش ثَي دةنَيتة حةفتةى شةشةمينةوة و  مةمةش بةِراسيت مةطةر 

نامةكةيان دروست دةكات و لة سةر مايندةى بةردةوام بَيت نيشانةيةكي ثرسيارى طةورة لة سةر بِروا
زانسيت ثجيشكي لةم وآلتة دروست دةكات  بؤية كارةكة كارَيكى ياسايية بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤشدا هةر لةو 

 ضوارضَيوة واذوومان كردووة  تكاية بيدةنة دةنطدان  سوثاس.
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ةينة دةنطةوة  كَي لةطةَل مةوةية كة بة شَيوةى ثةلة  سي ةى ميستيرجال راثؤرتي ليذنة كةواتة مَيستا دةخي
ثةيوةنديدارةكان لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل و توَيذينةوةى 

كةس نيية لةطةَلدا ( كةس لةطةَل داية  كَي لةطةَلدا نيية؟ 73زانسيت مامادة بكرَى با دةست بةرزكاتةوة؟ )
نةبَي  كةواتة ثةسةند كرا  بةشَيوةى بةثةلة ليذنة ثةيوةنديدارةكان راثورتي خؤيان مامادة دةكةن لة سةر 

 ية؟ فةرموو كاك رابوون.مةو ثِرؤذة ياساية  نوقتةى نيجامي هة
 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
رةن مةمِرؤ مةو بابةتة فديية  من ثَيشنيار دةكةم سةرؤكايةتى مادةم نوَينةرى قوتابيةكان لَي

فراكسيؤنةكان لةطةَل مةو قوتابيانة ط توطؤ بكةين كارَيك بدؤزنةوة بة تةنسيق لةطةَل زانكؤكةيان دةست 
 بة خوَيندن بكةنةوة  هيوادارين خوَيندنةكةيان لة كيس نةضَي  سوثاس. 

 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةر

مَيمة بة هاوكارى ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل لةطةَليان دانيشتووين بِريارة لة دواى دةرضوونى مةم 
بؤية داوايان لَي مةكةين كة  بِريارةى مةمِرؤ لة ثةرلةمانى كوردستان مةوان بطةنةوة هؤَلةكانى خوَيندن 

تان بة مةركي خؤي لة ِرووي ياسادانانةوة ميرت بضنةوة هؤَلةكاني خوَيندن  ضونكة ثةرلةماني كوردس
 هةَلئةسيَت سةبارةت بة ثرؤذة ياساكةيان  فةرموو كاك علي حةمة صاحل.

 بةرَيج علي حةمة صاحل:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر لة ضوارضَيوةي بة ثةلة  لة دانيشتين ثَيشوو قسة لةسةر مةوة كرا لـة زووتـرين كـات ياداشـتَيك مامـادة      
وةفدي دانوستانكار كـة مةضـن بـؤ بةغـدا  وةفـدي دانوسـتانكار سـةرةتاي دةرضـووة كـة مةضـَي بـؤ            بكرَي بؤ 

ــوادارم            ــةكراوة  هي ــَي ن ــار ب ــرؤذة بِري ــان ث ــَي ي ــنيار ب ــرؤذةي ثَيش ــي ض ث ــادة كردن ــيض مام ــةاَلم ه ــدا  ب بةغ
 ميكانيجمَيكي ِروون و دةقيقي خَيرا بؤ مةوة دياري بكةن  سوثاس.

 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص
كاك )علي( ثَيي وابَي ليذنةي مَيوة  ليذنةي دارايـي و ليذنـةي وزة و سـامانة سروشـتييةكا اني ِراسـثاردووة      
كة بة زووترين كات ِراسثاردةي خؤتان حاز بكةن  بؤية مَيمة ضاوةِرَيي مـةوة مةكـةين مَيـوة بـة زوويـن كـات       

 ثاردةكان لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسند بكرَي  فةرموو خاتوو سوهام.ِراثؤرتي خؤتان بَيننةوة  بؤ مةوةي ِراس
 
 
 
 

 :قادر بةرَيج سهام عمر
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةراِراي ثشتطرييا ماخافتنا كاك ِرابوونَي كةم  ديسان ثرسيارةكيش ذ ليـذنا ياسـايي دكـةم  مايـا مـةو ِرةوانـة       

ي مـةظ كارتَيكرنـا خـؤ هـةبَي مةطـةر مـةو بةرسـظَي نـةدةن         كرنا بؤ مةجنومةنا وةزيران بؤ ماوةي حةفتةيـةك 
 دةستكاري بكةن و مةظ ِراثؤرتَي لَي بةرسظ بكةن؟

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةو بابةتة تةمسـري ناكـات  ليذنـةكان كـاري خؤيـان مةكـةن  بـةاَلم ِراي حكومـةتيش وةرمـةطرن لةسـةر مـةو            

 نايةت.ثرسة  فةرموو كاك عومةر عي
 :حةمة سريد بةرَيج عمر عينايةت

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دوو خاَلي ثةيِرةوم هةية  هيوادارم بة وردي طوَيي لَي بطرن  يةكةم لة ماددةي ضـوار لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي     

ةي مَيمـة  مةوة يةكَيكـة لـةو خااَلنـ   حبضور اغلبية اعضاءه(، ثةرلةمان مةَلَي )اليكون انرقاد الربملان قانونيا اال 
بايكؤتي فةلسةي ثَيشوومان كرد  بةاَلم لة ناو قاعة حازر بووين  و ثَيويستة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ثـَيش    
مةوةي فةلسة دةست ثَي بكات ذمارةي مةندامان بذمَيرَي  بؤ مةوةي تةمكيد بَي لة نيسابي مةنـدامان  مَيمـة   

تووة كةسَيك بايكؤتي فةلسةي ثةرلةمان بكات بة لة مينريقادي فةلسة مامادة بووين  و لة ثةيِرةويش نةها
غياب دابنرَي  لة ناو ثةرلـةمان بـووين  مينريقـادي فةلسـة بـة هـؤي مَيمـةوة كـراوة  داخيلـي مـةو قاعةيـة            
بووين  و لةبةر سةرثَيضي كردني دةستةي سةرؤكايةتي  بؤ  وونة يةكيان مةَلَي )دةمـج كردنـي دوو خـاَل(      

لكـ  عضـو   ( )64هـاتووة مَيـوة دوو خاَلتـان دةمـج كـردووة؟ خـاَلي دووةم لـة مـاددةي )        لة كوَيي مةم ثةيِرةوة 
توجه سوال الشفهي متى اراد وليس لرايس ان يق  اكثر من ثالثة اسئلة ميكن توزيعها على اجللسـة، و لـيس   

ء ان يتقـبا  ( دقـائق، و لـه ان عـبا تاكتفـا    10لغري وسائ  ان يشرتك يف املناقشة وليس له يتكلم لـه اكثـر مـن )   
لـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي    تاسوال خطي و لسلطة تنفزية ان توجب فورا، او تورجع جواته اىل جلنة تعليـق(،  

( 3( دةقــة كــةمرت قســةي كــردووة؟ و كــَي ) 10مةثرســي لــة فةلســةي ِرابــردوو كــة بايكؤمتــان كــردووة كــَي )  
ج دكتــؤر ثشـتيوانيش كـة وةزيــري   ثرسـياري كـةمرت ماِراسـتةي بــةرَيجت كـردووة؟ و بـؤ مامــادة بـووني بـةريَ       

( ثرسيار زيـاتري كـرد    3( دةقة قسةي كرد  و هةبوو لة )10ثةروةردة بوو بة هةمان شَيوة هةبوو زياتر لة )
( بِرطـةي )ب( هـةركاتَي سـةرؤكي    64لةبةر مةوة دةستةي سةرؤكايةتي ثَيويستة لةمةودوا بة ثَيـي مـاددةي )  

ةر وةزيرَيك هةركاتَي هـات بـة ثَيـي مـةو بِرطةيـة ثـرس ماِراسـتةي        مةجنومةني وةزيران هاتة مةو هؤَلة  و ه
بةرَيجي بكرَي  و نةك هةر كةس بـة ويسـيت خـؤي نيـو سـةعات قسـة بكـات  بـةاَلم هةنـدَيكي تـر مـةحروم            
بكةن  سوثاس  لةبةر مـةوةي مَيمـة لَيـرة بـووين  مةطـةر بـة نـاِرةوا بـة نـةهاتوومان دامـةنَين  مـةوة ويسـيت             

م مامـادة بـووين  لـة مينريقـادي فةلسـة لَيـرة بـووين  مةطـةر ستةميشـمان لـَي مةكـةن دةسـتان             خؤتانة  بةاَل
 خؤش بَي.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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( ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ثَيناسـةي دانيشـتين ثةرلـةماني كـردووة  حـةز      1بةرَيج كاك عمر  ماددةي )
ي  طوَيمــان لـة بــةرَيجت طـرت  تــؤش طوَيمـان لــَي بطـرة بــؤ مـةوةي وةاَلمــي      مةكـةم بـةرَيجت بطةِرَيتــةوة سـةر   

بةرَيجت بدةينةوة  دانيشنت كؤي طشيت مةو كؤبوونةوانةية كة لة ِرؤذةكـة مةبةسـرتَي  واتـة مـةرج نييـة لـة       
ةمان سةرةتاي كؤبوونةوة لَيرةبي  بةاَلم لة دواتريين كؤبوونةوة لَيرة نةبي بة مامادة بوو لة فةلسةي ثةرلـ 

هــةذمار بكرَيــي  كةواتــة بــةرَيجت كــة مةنــدامي ثةرلــةماني مــةبَي بــةثَيي ثــةيِرةو لــة دانيشــتين ثةرلــةمان   
مامادةبي  و دانيشتنيش كؤي مةو كؤبوونةوانةية كة لة ثةرلةمان سـاز مـةكرَي  سـةبارةت بـةوةي كـة باسـت       

مـادة بـوون بـرييت بـوو لـة ط توطـؤ       كرد  لة ِراسيت مةو ماددةي كة مةجنومةني هةرَيمي نةوت و غاز ثَيـي ما 
(  مَيمـة لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤ بـةثَيي      64كردن  مةطةر بةثَيي مةو ماددةي كة بةرَيجت باسي مةكةي مـاددةي ) 

( 3( ثرســيار  واتــة )3مــةو ماددةيــة مةجنومــةني هــةرَيمي نــةوت و غازمــان بــانط بكردايــة  مــةوة فطــة لــة )
( مةنــدامي ثةرلــةمان بؤمــان نــةبوو هــيض ثرســيارَيكي تــري  3( ثرســياري )3ثرســيار لــة يــةك مةنــدام يــان )

مةنداماني ثةرلةمان وةرطرين  ضونكة ماددةكة وازحية مةوة بةرَيجت خوَيندتةوة  مةَلَي )سةرؤك بؤي نييـة  
( ثرسيار وةرطرَي كة بتوانرَي بةسةر دانيشتنةكةش دابـةش  بكـرَي(  و لةوكاتـةي مـةو كةسـةي      3زياتر لة )

( دةقـة زيـاتر  قسـة نـةكات  بؤيـة مـةوة ثةيوةنديـدارة بـة مةسـةلةي          10ويست مةكات لـة ) ثرسيار مةكات ثَي
ثرسيار و ثرساندن كة لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ِرَيكخراوة  مةو ماددةي مَيمة دانيشتين ثَيشوومان ثَي 

  و بةرَيجيشت باسـي  ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان54بةِرَيوة برد  ماددةي ط توطؤ كردن بوو كة ماددةي )
مةوةت كرد بة ض حةقَيك مَيمة دوو بِرطةي دانيشتنمان دةمج كردووة؟ بـة دةنطـداني مةنـداماني ثةرلـةمان     
دةجممان كرد  مةنداماني ثةرلةمان دةنطيان لةسةر مةوة داوة  خـؤ بـةخؤ دةجممـان نـةكرد  بؤيـة زؤرينـةي       

ةوةي ِرايةكي ترت هةبَي  دةنطت بةوة نةداوة  بـةَلام  مةنداماني ثةرلةمان دةجميان كرد  بةرَيجيشت مازادي ل
 زؤرينةي مةنداماني ثةرلةمان دةنطيان بةوة داوة.

 بةرَيج عمر عينايةت:
 ببورة  قسةم ماوة.....

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 قسةكاني خؤتت كرد  مةتواني ميرترياز بطري  فةرموو خاتوو حةيات.

 :قادر يدبةرَيج حيات جم
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لــة كارنامــةي مــةمِرؤي ثةرلــةماني كوردســتان لــة فةقــةرةي يةكــةم قســة كــردن لةســةر دؤخــي ناوضــة فــَي 
ناكؤكةكان  لة كاتَيكـدا بـة بِريـاري سـةرؤكي هـةرَيي مـةو ناوضـانة بـة ناوضـةي دةرةوةي ميـدارةي هـةرَيمي            

َي ناكؤكةكان لـة مةفنـداي كـار هـاتووة  داواكـارم فـارَيكي تـر        كوردستان ناوبرا  بةاَلم لة ميستا بة ناوضة ف
 ورد تر بن لة داِرشتين كار  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:



 19 

بةرَيج خـاتوو حـةيات  فـارَيكي تـريش باسـي مـةو ثرسـةمان كـرد  بـاس كردنـي ناوضـة كوردسـتانيية فـَي              
تة بـة ثَيـي بِريارَيـك لـة سـةرؤكايةتي هـةرَيي  و تةنانـةت ِراسـت         ناكؤكةكان مةسةلةيةكي دةسـتوورية  ِراسـ  

كردنةوةيةكيش لة ياسايةكي هةرَيمي كوردستان هاتووة كة ناوي مةو ناوضـانة بـة ناوضـة كوردسـتانيةكاني     
دةرةوةي ميدارةي هةرَيي هاتووة  بة تايبةتي لة ِراست كردنةوة يان لة هةمواري يةكـةمي ياسـاي دةسـتةكة     

ةوة مةسةلةيةكي سياسية كة لَيرة بةو شَيوة ناوي مةبةين  ثَيمـان وايـة كـة كـاتي مـةوة هـاتووة مـةو        بةاَلم م
ناوضانة بة كوردستاني بجانني  لة دةرةوةي ميدارةي هةرَيمي نةزانني  بـةَلكو ناوضـةي فـَي نـاكؤكن  مَيسـتا      

رةوةي ميدارةي هةرَيي نةبَي  فةرموو ِرةنطة ميدارةي هةرَيمي تَيدابَي  و ميدارةي هةرَيميش لةوَي بَي  لة دة
 دكتؤر شَيركؤ.

 :مصطفى بةرَيج د. شَيركؤ فودت
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

خاَلي يةكةم سةبارت بةوةي مَيمة فاري ثَيشـوو لـة كؤبوونـةوة داخراوةكـة ِرَيككـةوتني لةسـةر مـةوةي مـةو         
و بـَي  و نةضـَيتة مـير م  لةسـةر داواي     كؤبوونةوة ثةخش نـةكرَي  داخـراو بـَي  نهـيين نـةبَي  بـةاَلم داخـرا       

حكومةت كة زانياري تايبةت هةية  بةاَلم دوَييَن بينيمان كة لة كـةناَلَيكي ِراطةياندنـةوة ثـةخش كـرا  كـاتَي      
ثرسيارمان كرد مةمِرؤ  وتيان دوو ِرؤذ دواي كؤبوونةوةكة بِريار دراوة بدرَي بة كةناَلةكان  مةوةش خؤي لة 

مةو ميتي اقةية كة فاري ثَيشوو كردمان  هيوادارين ِروون كردنـةوةي ثَيويسـت لةسـةر     خؤي دا ثَيضةوانةي
 مةو ثرسة بدرَي سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سةبارةت بةو ثرسةي بةرَيجت باست كرد  لة راسـيت هـةر مـةو ِرؤذةش لـة كؤبوونـةوةي ثةرلـةمان دواكـاري        

ةكة ثةخش بكرَي  مةو بابةتانةي لةاليةن حكومةتةوة بة زانياري وا دامةنرَين كة مةوة هةبوو كة كؤبوونةو
ثةخش نةكرَي  البربَي لَييةوة  مةوةي تر ثةخش بكرَي  ضونكة ِراطةياندني ثةرلةمان سةرجني مَيمةيان بـؤ  

اوة ثةخشـي  مةوة ِراكَيشا دةنط لةسـةر نهـَيين بـووني كؤبوونةوةكـة نـةدراوة  بـةَلكو دةنـط لةسـةر مـةوة در         
ِراستوخؤ ِرابطريَي  لة راسيت  دا ثَيمان وابـوو كـة دةنطمـان لةسـةر مـةوة داوة ثـةخش نـةكرَي  بؤيـة تـا دوو          
ِرؤذيـش مــةو داواكاريانــةي كــة مــةكران لةاليــةن مةنـداماني ثةرلةمانــةوة بــؤ ثــةخش كردنــي هــيض هينمــان   

هاتـة بةردةسـتمان و سـةيرمان كـرد  بـة       نةكرد  بة دةمييةوة نةضووين  بةاَلم كـاتَي ثرؤتؤكـؤلي ثةرلـةمان   
ِروون و وازحيي هاتووة كة مَيستا بؤ بةرَيجتاني مةخوَينمةوة  ثَيي وابَي مـةوة بؤتـة فَيـي ثرسـيار لـة اليـةن       
بةشَيكي زؤر لة مةنداماني ثةرلةمان  بةاَلم مَيستا بؤتاني مةخوَينمةوة  و سةرجنتان بؤ مـةوة ِرامةكَيشـي كـة    

ر ضـي داوة؟ بـةرَيجان  ياداشـتَيك بـة دةسـت مَيمـة طةيشـتبوو لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي            مَيوة دةنطتان لةسة
مةنداماني ثةرلةمان بؤ مةوةي كؤبوونةوةكة بكرَي بة نهَيين  بةاَلم بةشَيك لـة مَيـوة داواي كـرد نـةكرَي بـة      

ر داواي سـةرؤكي  نهَيين  بةَلكو ثةخشي ِراسـتةوخؤ ِرابطـريَي  و ِراطـرتين ثةخشـي ِراسـتوخؤش ديسـان لةسـة       
حكومةت بـوو  سـةرةِراي ذمـارةي ياسـايي مةنـداماني ثةرلـةمان  بؤيـة لةسـةر داواي بةشـَيك لـة مةنـداماني            
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ثةرلةمان نهَيين بـووني كؤبوونةوةكـةمان نةخسـتة دةنطدانـةوة  و ثرؤتؤكـؤلي ثةرلـةمانيش مـاوة مـةتوانن         
وون و وازحيي لة ثرؤتؤكـؤلي ثةرلـةمان   سةيري بكةنةوة  ِراي حكومةمتان وةرطرت  سةرؤكي حكومةت بة ِر

هةيــة بــاس لــةوة مــةكات مــةَلَي مــةوة نييــة مبانــةوة شــتَيك بــة نهــَيين مبَينَيتــةوة و ثــةخش نــةكرَي  مَيمــة   
مةمانةوَي راستةوخؤ ثةخش نةكرَي  باسـي مـةوةش مـةكات بؤضـي؟ دواتـر مـةوةي خسـتوومانةتة دةنطـدان         

يـة مـةو دانيشـتنة بـة شـَيوةي ثةخشـي ِراسـتةوخؤ خبةينـة         حةز مةكةم سةرنج بدةن  لـة سـةالحيةتي مَيمة  
دةنطدانةوة بؤ ثةرلةماني كوردستان  مةطةر دةنطي نةهَينا مةوكات مةو واذوويانةي طةيشتؤتة دةسـيت مَيمـة   
بــؤ نهــَيين كردنــي دانيشــتنةكة مةخيةينــة دةنطدانــةوة  ضــونكة بــةثَيي ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةمان مــةبَي 

ثةرلةمان راستةوخؤ بطوازرَيتةوة  بؤية كَي لةطةَل مةوةية ثةخش بة شَيوةي راسـتوخؤ  هةموو دانيشتنَيكي 
ــةبَي؟ ) ــة؟ )  63ن ــَي لةطــةَل دا نيي ــة  ك ــة    7( كــةس لةطةَل ــةوةي ثرؤتؤكــؤل هات ــة  دواي م ( كــةس لةطــةَل نيي

ن ومتـان  بةردةسيت مَيمة  ِراطةياندني ثةرلةما ان بانط كرد  لةطةَل سةرؤكايةتي حكومةتيش قسةمان كـرد 
ضي بةالي مَيوة طرنطة  زانياريـةك ِرةنطـة تةمسـريي لةسـةر ِرةوتـي ط توطؤكـان هـةبَي  و كاريطـةري لةسـةر          
دانيشنةكاني مَيوة لةطةَل عَيراق هةبَي ثَيمان بَلَين بؤ مةوةي لة دانيشتنةكة اليبةرين  مةوان باسي مةوةيان 

رامي( بةالي مةوان طرنطة ثةخش نةكرَي  بؤية مةو كرد تةنيا ثرَيجينتةيشنةكةي بةرَيج )دكتؤر ماشيت هةو
ثرَيجَيشــتةينة دةرهَينــرا لةاليــةن ِراطةيانــدني ثةرلةمانــةوة  و ِراطةيانــدني ثةرلــةما ان ِراســثارد كــة دواي   
مؤنتاذ كردني دانيشتنةكة بةو شَيوةية هـةموو دانيشـتنةكة نـةك لـة كةناَلـةكاني ِراطةيانـدن بَلـاو بكاتـةوة          

نيية بة تةنيا كردبَيتمان لةو خولة  لة خولةكاني ثَيشووش ضةندفار دانيشـنت بـَي راسـتةوخؤ    مةوة كارَيك 
ثةخش كرايـة  بـةاَلم لـة هـةمان كـات دانيشـتةكة دوايـي بـة مؤنتـاذ كـراوي بةسـةر كةناَلـةكاني ِراطةيانـدن              

دةوة كـة مايـا   ثةخش كراوة  و تةمكيديشي كردةوة  مةمشةويش زؤر تةمكيـدم لـة ِراطةيانـدني ثةرلـةمان كـر     
بةسةر هةموو كةناَلةكاني ِراطةياندن دا دابةشيان كردووة يان نا؟ ِراطةياندني ثةرلةمان تةمكيـديان كـردةوة   
بؤ مَيمة كة بةسةر هةمووان بَ ويان كردؤتةوة  ثَيي وابَي يةك  دوو طلةيي هةبوو لـة اليـةن فراكسـيؤنةكان    

بةاَلم ديسان تةمكيد لةوةش مةكةينةوة مةو كةناَلانـةش ثَييـان    كة كةناَلَيك يان دوو كةناَل ثَيي نةطةيشتيَب 
ــيَن نييــة  ِرؤذي ثَيــنج شــةمة بــووة  بؤيــة لــة ِرؤذي ثَيــنج شــةمةوة      طةيشــتووة يــان نــا؟ مــةمِرؤ نييــة  دوَي

 كةناَلةكاني ِراطةياندن هةموويان دانيشتنةكةيان ال بووة.
 :مصطفى بةرَيج د.شَيركؤ فودت

مابوو لةسةر  مَيمـة لـة مامـادة كردنـي ِراثـؤرتي هاوبةشـي ليذنـةي ثيشةسـازي و وزة و          ببورة   خاَلَيكي ترم
سةرضاوة سروشتييةكان لةطةَل هيين دارايي و مابووري و وةبةرهَينان لة كؤبوونةوةي ِرابردوو داوا كـرا كـة   

يين و موالحـةزاتي  فراكسيؤنةكان تَيبيين و موالحةزاتي خؤيا ان  بـدةنَي  و بـةرَيجت داوات لـَي كـردن تَيبـ     
خؤيا ان بدةنَي تا ِراثؤرتةكة مامادة بكةين  غةيري فراكسـيؤني يـةكطرتوو هـيض فراكسـيؤنَيكي تـر هيضـي       
نــةناردووة  و مَيمــة ضــاوةِرواني مــةوانني  بؤيــة مــةبَي بــةرَيجت دووبــارةي بكةيتــةوة داواكــة  بــؤ مــةوةي تــا   

 ةرَيجت مةكةين  هةرضيمان دةست كةوتيَب.كؤبوونةوةي داهاتوو دواين ِراثؤرتي خؤمان تةسليمي ب
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةرَيج دكتؤر شَيركؤ سةرؤكي ليذنةي وزة و ثيشةسازي و سةرضاوة سروشتييةكان  كة فراكسـيؤنةكان هـيض   

ووترين كات ِراثـؤرتي  ياداشتَيكيان نةداوة بة مَيوة  كةواتة سةرجنيان نيية لةسةر ِراثؤرتي مَيوة  خؤتان بة ز
خؤتــان ثوخــت بكةنــةوة  ِراســثاردةكان مامــادة بكــةن  و حــةق بــوو لــة دانيشــتين مــةمِرؤ هــةبَي بــؤ مــةوةي   
بيخةينة دةنطةوة  بةاَلم مَيستاش كَيشة نيية  بؤ دانيشتين داهـاتووي ثةرلـةمان  مامـادةي بكـةن بـؤ مـةوةي       

رةيةكي زؤر نوقتةي نيجامي هةية  بةرنامـةي كـاري   بيخةينةوة بةردةم مةنداماني ثةرلةمان  بةداخةوة ذما
دانيشتين مـةمِرؤاان دوا مـةخات  بؤيـة تكـا مةكـةم هـةر نوقتةيـةكي نيجامـي هةيـة بـا نيجامـي بـَي  و بـة              

 كورتيش  فةرموو كاك سؤران عومةر.
 :سريدبةرَيج سؤران عمر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ناوخؤ مةَلَي )دانيشتنةكاني ثةرلةمان بة ماشكرايي مـةبن و  ( ثةيِرةو9هةر سةبارةت بةو ثرسة لة ماددة )

مةكرَي لةسةر داواكاري سةرؤك  يان يةك لةسةر ضواري ذمارةي مةندامةكاني كةمرت نةبَي و بة ِرةزامةنـدي  
ثةرلــةمان و بــة زؤرينــةي مامــادةبوواني ببَيتــة نهــَيين  فــارَيكي تــر داواي ِروون كردنــةوة مةكــةم  بــةرَيجت  

( مةندام دةنطي داوة بؤ ِراطرتين ثةخشي ِراستةخؤ  بة ض مافَيك كة نهَيين نيية تـةفهيجةي  63وي )مةفةرمو
مةوزوعةكة مـةكرَي؟ ثريجَينتيشـنةكةي بـةرَيج )دكتـؤر ماشـيت( دةرمـةهَينرَي و نـادرَي بـة مـير م  ضـونكة           

 س.دةنط نةدراوة بؤ نهَيين بوون  بؤية ثَيي واية مةبَي مةوةش ثةخش بكرَي  سوثا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةرَيج كاك سؤران عومةر لةسةر داواي حكومةت و بةثَيي ياساي بةدةستهَيناني مـايف زانيـاري كـة ريسـثةِري     
كردووة  مةو مةسةالنةي ثةيوةنديان لة دانوستانةكاني هةرَيي و بةغدا هةية ِريسـثةِرة لـةوةي كـة زانيـاري     

اني ِراطةياندن  لةسةر داواي حكومةت بوو  بةثَيي مةو ياساية مةو بِرطةية لـة دانيشـتنةكة   بدرَي بة كةناَلةك
 دةرهاتووة  فةرموو دكتؤرة ظااَل.

 :ابراهيي بةرَيج د.ظااَل فريد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةزارةتي مةو ِراثؤرتةي كة ليذنةي ياسايي نووسيويةتي سةبارةت بة ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي و
( مةوة نووسراو نيية  بـةَلكو ِراثؤرتـة  لةبـةر    2008( ي ساَلي )10خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت ذمارة )

مـةوةي لةاليــةن دوو مةنــدامي ليذنــةي ياســاييةوة بــة نووســراو نــاوي هــات  ِراثــؤرتَيكي ليذنــةي ياســايية  و  
وة  و بـة سـي ةتي ميسـتيرجال ِرةوانـةي بـةرَيجتان      لةاليةن هةموو مةنداماني ليذنةي ياسـاييةوة توقيـك كـرا   

كراوة  و بةرَيجيشتان وابجامن كارتان لةسةري كردووة و ناردووتانـة بـؤ حكومـةت  واتـة مـةو بابةتـة كاتَيـك        
مةدرَيتــة ميســتيرجال كــة ِراثــؤرتي لةســةر نةنووســرابَي  ثــَيش مــةوةي بــةرَيجتان بيدةنــة دةنطــدان ليذنــةي 

وَينــةري قوتابيــان لَيرةيــة بــؤ مــةوةي بيــجانن  ثــَيش مــةوةي مــةو بابةتــة بدرَيتــة ياســايي ثــَيي خؤشــة كــة ن
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دةنطدان بة ذمارةي ياسـايي مةنـداماني ثةرلـةمان  ليذنـةي ياسـايي كـاري خـؤي لةسـةر كـردووة  و ليذنـةي           
نـاو   ياسايي ِراثؤرتي مامادة كردووة و ناردوويةتي  لة هةمان كات هيض بابةتَيك يان ماددةيـةك نييـة كـة لـة    

ثـةيِرةوي نــاوخؤ مــايف مـةوةمان لــَي بســتَينَيتةوة كــة لةسـةر هــةمواري ثــرؤذة ياسـايةك يــان لةســةر ثــرؤذة     
 ياسايةك مَيمة موالحةزاتي فيهةتي مةعين وةرطرين  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ِراي اليةني ثةيوةنديـدارتان وةرطرتـووة    سوثاس  مَيوة كارَيكي موسوليتان مةجنامداوة لة ليذنةي ياسايي كة 

و داواشتان كردووة لة مـاوةي هةفتةيـةك ِراي خؤيـان بـدةن  بـةاَلم بـؤ كؤتـايي هَينـان بـةو طرفتـةي مَيسـتا            
خوَيندكاراني كؤلَيذة ثجيشـكييةكان ثَيـوةي مـةناَلَينن  نايةنـة نـاو هؤَلـةكاني خوَينـدن  و بـؤ مـةوةي مـةوان           

ــةكاني خوَي نــدن  و ثةرلــةمانيش بــة كــاري خــؤي لــة بــواري ياســادانان هةســيَت  بؤيــة مــةو    بِرؤنــة نــاو هؤَل
 ِراثؤرتةي تر مامادة كراوة  و مَيستا خراية دةنطداني مةنداماني ثةرلةمان  خاتوو بةهار فةرموو.

 :دمد بةرَيج بةهار عبدالرمحن
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكة  ديـارة لـة دوو بِرطـةي ثَيـك هـاتووة  قسـة كـردن        سةبارةت بة خاَلي يةكـةمي بةرنامـةي كـاري دانيشـتن    
لةطةَل مامادة بووني سةرؤك  لة مامادة بووني سةرؤكي دةستةوة دةست ثَي مةكةم  ديارة بـةرَيجيان لةاليـةن   
ثةرلةمانتاراني خولي ضوارةم دةنطي ثَي نةدراوة  مايا بةرَيجيان يةكَيكي تـر دةسـت بـةكار مـةبَي  مايـا مَيمـة       

؟ يـان لـة ِرووي ياسـاييةوة كـة مَيمـة دةنطمـان ثـَي        َيجيان ط توطـؤ مةكـةين هـيض بةرهـةمي مـةبيَ     لةطةَل بـةر 
نةداوة  بؤضي سةرؤكي دةستةي نوَي مةوكاتة بوواية باشرت نةبوو؟ سةبارةت بة قسة كـردن نـازامن مامـاجني    

مةكـةين؟ قسـة    كؤبوونةوةكة نازانني  قسة كردن يـةعين ضـي؟ مايـا ط توطـؤ مةكـةين؟ بِريـار مـةدةين؟ ضـي        
 كردن لةسةر ضي؟ و دؤخي ناوضة كوردستانييةكان لة ض ِرووَيكةوة؟....

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
خاتو بةهار  با بَيينة سةر بِرطةي يةكةم  بيخوَينينةوة  مةوكات بـةرَيجت مـةتوانَي سـةرنج و تَيبـيين خـؤت      

 وينة سةر بةرنامةي كار  كاك قادر فةرموو.لةسةر بِرطةي يةكةم بدةي  هيََشتان نةضو
 :رسول بةرَيج قادر مؤمتان

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لة قسةكاني كاك عومةر عينايةت مةكةم  مَيمة مةو ضـةند ثةرلـةمانتارة مـةو رِةؤذة كـة بايكؤمتـان      

ووردار كـرا  مَيمـةش مـايف    كرد هؤكاري بايكؤتةكة مةوة بوو كة كؤبوونةوة داخراو بوو  مايف قسـة كـردن سـن   
خؤمانة لة كاتَيكدا دةنطمان بة داخراوي كؤبوونةوةكة و سنووردار كردني مايف قسة كـردن نـةداوة  مـةوةش    
لةسةر داواي حكومةت بووة  دواتر تَيناطةم مةطةر داخراو بووة بـؤ مةعلوماتـةكان دزة مةكـةن؟ دواتـر مـةو      

ان  هةرضـةندة هـيض لـةو مةعلوماتانـةي كـة مَيمـة دواتـر لـة         مةعلوماتانة هةموويان دراون بة ِراطةياندنـةك 
برادةران ثرسيمان و لة كؤنطرة ِرؤذنامة نووسيةكة بيستمان هةموو مـةو مةعلوماتانـة بـوون كـة ثَيشـرت لـة       
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ضاو ثَيكةوتنةكان بَ و كرابوونـةوة  لـة هـةمان كـات لـة ِراثـؤرتي دارايـي وةزارةتـي سـامانة سةروشـتييةكان           
تَيكي مـةوة نـةبوو  تـةنيا حكومـةت تـةكلي ي لـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كردبـوو            هاتبوو  هيض ش

مَيوةش بة تةوافوق لةطةَل سةرؤكي فراكسيؤنةكان كردتان بة داخـراو  مـايف قسـة كردنتـان سـنووردار كـرد        
اذوومــان مـةوةش كــاك عمــر مـةَلَي  زؤر راســتة  دواتــر مَيمـة لــة مةعةســكةرَيكي سـةربازي نــني  مامــادةين  و    

كردووة  مايف خؤمان مومارةسة كردووة بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ  كةضي دواتر عقوبةتان داويـن  لـة كاتَيكـدا    
مَيمة مومارةسةي مـايف خؤمـان كـرد  لةطـةَل كؤبوونـةوةي داخـرا و سـنوودار كردنـي قسـة كـردن نـةبووين             

ان بــَ و كراوةتــةوة  دواتــر مَيمــة لــة ســةرةراي مــةوة مــةبينني لــة كــةناَلَيكي ديــاري كــراو هــةموو زانياريــةك 
ِراطةياندن ثرسيارمان كردووة مةَلَين مةوة لةسةر داواي مَيمـة نـةبووة  بـةَلكو بـة نووسـراوي فـةرمي بـةرَيج        

 سةرؤكي ثةرلةمان بووة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةنطــداني مةنــداماني ثةرلةمان...تكايــة   مَيمــة ِروو ــان كــردةوة  وومتــان كؤبوونــةوة داخــراو نــةبووة  بــة   
بَيدةنط بة  ِروو ان كردةوة كـة كؤبوونةوةكـة داخـراو نـةبووة  بـة دةنطـداني مةنـداماني ثةرلـةمان بـووة           
تةنيا ثةخشي ِراستةوخؤ ِراطرياوة  دواي مةوةي لة ثرؤتؤكؤَل مةوةمان زاني  مةوكات بؤ هـةموو كةناَلـةكاني   

َي مـن داوام لـة ِراطةيانـدني ثةرلـةمان كـردووة بـؤ هـةموو كةناَلـةكاني ِراطةيانـدني          ِراطةياندن نَيردراوة  بةَل
ــة قســةكاني مــن         ــارة ل ــؤ دي ــا  ت ــةرموو كــاك زان ــدراوة  ف ــاري كــراويش نةنَي ــةناَلي دي ــؤ يــةك ك ــرَي  و ب بنَي

وة تَينةطةيشــيت  دووفــار  ســَيجار مــةوة ِروون بكةمــةوة  لــة كؤبوونــةوةي ثَيشــوو دةنــط بــؤ مــةوةي نــةدرا    
كؤبوونةوةكة نهَيين بَي  مةو ياداشتة نةخراية دةنطدانةوة  بةَلكو مةوة خراية دةنطدانةوة كة كؤبوونةوةكـة  

 بة شَيوةي ِراستةخؤ ثةخش نةكرَي  فةرموو كاك زانا.
 :عبداهلل بةرَيج زانا عبدالرمحن

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكان  مَيمة وةكو ليذنةي ِرؤشنبريي و ِراطةياندن  مـن  راسيت تَيبيين و ِرةخنةم هةية سةبارةت بة كاري ليذن

وةكو فَيطري سةرؤكي ليذنةكة هةست مةكةم سـةرؤكايةتي ليذنةكـةي مَيمـةي ثـةراوَيج خسـتووة  مـةوة بـؤ        
فاري شةشةمة وةفـد دَيتـة ثةرلـةماني كوردسـتان  ِرؤشـنبريان و نووسـةراني سـلَيماني هـاتوون ماطامـان لـَي           

ــة م  ــةبووة  خــةَلك دَيت ــةَلي      ن ــةمان لةط ــةمريكا هــاتووة ســةرؤكي ثةرل ــرة  موقــةقي ســةقايف  قونســولي م َي
دانيشتووة  لة كاتَيكدا ليذنةي تايبةت هةية لة نَيو ثةرلةمان  دوو  سَي فار سةرؤكايةتي ثةرلـةمان لةطـةَل   

يتـةوة   خةَلك دانيشتووة لةسـةر سـروودي مـةي ِرةقيـب مَيمـة ماطـادار نـةكراوين  مةمـةوَي بؤمـان ِروون بكة         
مةطــةر ســةرؤكايةتي مةيــةوَي بــة نهــَيين مــيش بكــات و زانيارييــةكان لــة مَيمــة وةكــو ليذنــةي مــةعين لــةم    
ثةرلةمانة بشارَيتةوة  با ليذنةي ِرؤشنبريي ثةرلةماني كوردستان هةَلبوةشَيتةوة كة مَيمة ماطامان لـة ديـدار   

ة لَيرةوة بـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان     و كؤبوونةوةكان نةبَي كة مَيمة مةعنني بؤ مةو كاروبارة  بؤي
مةَلَيي  مةطةر مةو ثـةراوَيج خسـتنة بـةردةوام بـَي  مامـادة نـيي لـةو ليذنةيـة ي  لـةو ليذنةيـة مةكشـَيمةوة             
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ناكرَي ِراوَيذكاري ثةرلةماني كوردستان لة فياتي ليذنة لةطةَل خةَلك كؤببَيـتةوة و هةَلسوكةوت بكات  ثَيي 
َيكي ثةرلــةمان شــيت لــةو شــَيوةية نــةبووة  بؤيــة تكــا مةكــةم مةزيــةمتان مــةدةن  مةطــةر وايــة لــة هــيض خــول

ليذنةكة زةِروور نيية هةر مةمِرؤ دةنطي لةسةر بدةن و هةَلي بوةشَيننةوة  مةطةر طرنطيشة با ماطامـان لـةو   
اكرَي لـة دةمـي   كؤبوونةوانة بَي كة سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل خةَلكي ِرؤشنبري و موسـةقةف مـةيكات  نـ   

مةوانةوة بجانني لةطةَل سةرؤكايةتي كؤبوونةتةوة  لة ِرَيطةي ِراطةياندنـةوة بـجانني لـة نَيـو ثةرلـةمان ضـي       
 مةطوزةرَي  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
اوَيج نـةخراوة   ثَيي وابَي ليذنةي ِرؤشنبريي و ِراطةياندن بـة هـيض شـَيوةيةك لـة ثةرلـةماني كوردسـتان ثـةر       

ضةندين فار مةو بابةتانةي ثةيوةنديدار بووة بة مَيوة  مَيوة خؤتان مامادة بوون  و تةنانةت ِرااانسثاردن  
و خؤشتان كارتان لةسةر كردووة  لةسةر ثايتةخيت ِرؤشنبريي سلَيماني  ضـةندين هـةنطاوي باشـتان نـاوة  و     

ن خوَيندنةوةي بؤ كرا و دةنطي لةسةر درا  ثرؤذة ياسايةك يةكَي لةو ياسايانةشي كة لة ثةرلةماني كوردستا
ــذكار         ــةَل ِراوَي ــت لةط ــةي خــةَلك دَي ــةرَيجت باســي مةك ــةوةي ب ــة ِرؤشــنبرييةوة هــةبوو  م ــدي ب ــوو ثةيوةن ب
كؤمةبَيتةوة  لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي كؤمةبَيتةوة  مةوة ثةيوةنديدارة بةوانةي خؤيان دَين  داوا مةكةن 

طةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان كؤببنةوة  يان داوا مةكةن لةطـةَل ِراوَيـذكاران كـؤ ببنـةوة  هـاتوون      بؤ  وونة لة
ــرة منــيش نــةمجانيوة مــةوةي بــةرَيجت باســي مةكــةي موقــةقي ســةقايف وي يــةتي يــةكطرتووةكاني      بــؤ مَي

داواي  مـــةمريكا  مةوعيـــديان لةطـــةَل ِراوَيـــذكارةكان هـــةبووة  وةكـــو ضـــؤن هةنـــدَي فـــار  مـــةوان خؤيـــان  
كؤبوونةوةيان لةطةَل مةوان كـردووة  ِرةنطـة فـاري واش هـةبَي كؤبوونـةوة لةطـةَل بـةرَيجتان بكـةن  لةطـةَل          

 ليذنةي ِرؤشنبريي بكةن  لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش  هيض كَيشة نيية  كاك بةهجاد فةرموو.
 :دةروَيش بةرَيج بةهجاد دةروَيش

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
حم ثــةيِرةوَى نــاظخؤ مةظــة هــةيظ و نيظــة ســةرؤكايةتيا ثةرلــةمانى و طشــت مةنــدام ثةرلــةمان  براســتى لــدي

ثَيشَيلكارييةكا هاتيةكرن براسـتى مـن دظَيـت سـةرجنا وة بـؤ ظـَى خـاَلَى راكَيشـي كـو مـةو ذى مةظةيـة لـديحم             
ةم بـةر لـة سـاَلى    ( يةكةم: دبَيذيت لة سةرةتاى مـانطى تشـرينى يةكـ   79ثةيِرةوَى نافخؤ فةص  نةهَى ماددا )

دارايي بودفة دةطاتة ثةرلـةمان  راسـتة قةيرانـةكا دارايـي هـةي ل عَيراقـَى  ل كوردسـتانَى  بـةآلم مـةوة لـة           
ثةيِرةوى ناوخؤدا نووسراوة و ماددةيةكى ثةيِرةوى ناوخؤية ذبةر هندَى مةسئوليةتى هـةرة طـرنط لةسـةر    

ثةرلـةمانى و مةجنومـةنَى وةزيـران و وةزارةتـى     مةم ثةرلةمانةيـة  كـة مـةم بودفـة بـةزووترين كـات بطاتـة        
دارايي بةتايبةتى خةم ندنَى بكةن بؤ بودفَى مةمة خاَلةك  خاَلى دووةم: بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان: لديحم 

( مةنـدام بؤيـان هةيـة داوا    10( خاآل دوَى دبَيذينت هةر )54ثةيِرةوَى ناظخؤ دووةم كارنامةى ثةرلةمان ماددا )
بابةتى طشتى خبرَيتة بةرنامةى ثةرلةمان  مَيمة دوو ياداشت دمـاوَى ِرابـردودا مةظـة بـةرى      بكةن ط تو طؤى

( واذووى مةنـدام  37مانطةكَي ية تةقريبةن دوو ياداشتمان داوة يةك بؤ سةرؤكايةتيا ثةرلةمان و يةكَيكيان )
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بارةت بـة ثارَيجطـا كردنـى    سـة  22/9/1990( 11ثةرلةمانةكان لةسةرة  كة سةبارةت بةدوادا ضوون بؤ بِريـارى ) 
%( مةنــدامانى ثةرلــةمان داوةتــة ســةرؤكايةتى 50ضــةند شــارةك لــة كوردســتان  هــةروةها ياداشــتةك زيــاتر )

ثةرلةمان كة ط تو طؤ بكرَيت لة دانيشتنَيكى ثةرلةماندا لةسةر مةم بابةتة كة مةم هةرسَي ناوضةية بكرَين 
مَيسـتا وةآلم نييـة و هـةقى خؤمانـةش بـة ثَيـي مـةو ماددةيـة          بة ثارَيجطا )سـؤران و  هةَلبجـة و  مـاكرَى( تـا    

 بةراستى ط تو طؤ بكرَيت و ببَيتة ماددةيةك  يةعنى مةو قةزيية لة بةرنامةى كاردا دابنرَيت  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ورامان فةرموو.زؤر سوثاس  سةرجنةكانت بةنةزةرى ميرتيبار وةردةطرين  مامؤستا هة
 بةِرَيج د.هةورامان حةمة  شةريحم ))هةورامان طةضَينةيي((:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وآلهى لةراستيدا من لةو ط تو طؤيةى كة لة بةينى فةنابت و كاك )عمر( دا ِرويدا وا حاَلى بـووم هيـوادارم   

 ...وةكو بَلَيي حاَلى بوونةكةى من بةو فؤرة نةبَيت  وا حاَلى بووم كة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج مامؤستا هةورامان فةنابت ناتوانى سةرنج بدةى لةسةر هيض مةندامَيكى ثةرلةمانى كوردستان.
 بةِرَيج د.هةورامان حةمة شةريحم ))هةورامان طةضَينةيي((:

ى ثةرلــةمان لةبـةر هؤكارَيـك كــة   باشـة  سـةرجنى خــؤم دةدةم  مـن ثَيموايـة غيابــدانى كةسـانَيك و مةنـدمان      
ــة        ــة  ضــونكة مَيم ــدرَين مةمــة ســابيقةيةكى بةراســتى خراث ــاب ب ــايكؤت دةكــةن غي ــةمان ب دانيشــتنى ثةرل
ثةرلةمانى عَيراقيشـمان هةيـة ثةرلـةمانتارة كوردةكـان لـةوَى بـايكؤتى زؤرَيـك لـة فةلسـةكان دةكـةن  مايـا            

ــدرَين؟ يــةعنى حــةز دةكــةم بةســ     ــاب ب ــةوَيش غي ــت ل ــا مةطــةر فةلســةيةكى   دةكرَي ــت ماي ةراحةتةن بوترَي
 ثةرلةمان بايكؤت بكرَيت  مةو ثةرلةمانتارة بةغاميب لة قةَلةم دةدرَيت يان نا؟  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

م مةطـةر  بةرَيج مامؤستا )هةورامان( مةندامى ثةرلةمان مازادة كةلة دانيشتنى ثةرلةمان مامادة نةبَيت  بـةآل 
دانيشنت نيصـابي ياسـايي خـؤى وةرطرتـووة مـةوا مامـادة نـةبوو  بـة مامـادة نـةبوون حيسـابة  بـةآلم مةطـةر              
نيصابي ياسايي نةبوو مةوكاتة مةوا دانيشنت هةر مةجنام نادرَيت  بـةَلَى بـايكؤتيش هـةر مامـادة نـةبوون لـة       

 كة بةشدار نةبَيت  خاتوو امنة فةرموو. دانيشتنى ثةرلةمان  مةندامى ثةرلةمان بؤى هةية  مازادة لةوةى
 
 
 

 :سريد بةِرَيج امنة زكرى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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تةفسريا هةوة دةربارةى ماددا مَيكَى ذ بةرنامَى كارى  ثةرلةمان مومةسةسةكا تةشـريري يـة و هـةر تشـتةكَى     
 شَيليا ياسايَي بكةتن...هةظدذى ياسايَي بيت نابينت سةرؤكايةتيا ثةرلةمانى لديحم تةفسريا سياسي ثَي

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خاتوو )امنة( با بَيينة سةر بِرطةى يةك بيخوَينينةوة مةوكاتة فةنابيشت سةرجنى خؤت بدة  بِرطةى يةك  
 هَيشتا نةهاتووينةتة سةر بِرطةى يةك  خاتوو شرين فةرموو.

 :رمضان بةِرَيج شريين حسنى
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج سةر

خــاآل مَيكــَى د دانيشــتنا ِرابــردوودا ذمارةيــةك لــة ثةرلــةمانتاران ثَيشــنياريان كــر كــة ســيدى دانيشــتنةكةش  
نةكةظيتة دةستَى ِراطةهاندنَى من خؤم يةكَيك لةوان بووم و وابجامن دكتؤر )شَيركؤ حةمة امني(ش يـةكَيك  

داوا دةكةم هـيض فيـاوازى نـةبينت و هـةر ثَيشـنيارَيك       لةو بةِرَيجانة بوون و مةواني تريش نازامن كَي بوون 
لةسةر ذمارةيةكى مةندامانى ثةرلةمان بكرَينت بكةوَيتة دةنطدانةوة  خاَلى دووةم: هيوادارم فةنابَى تة يـَي  
بةِرَيج داخازَى ذ مةظَين ل سةرى ِرؤينشتينة خوارَى بكةت بطةِرن هؤَلَيت خواندنَي ظة  ضونكة ثةرلـةمان ب  

خوة ِرابي و هيظيدارم ِرَيجطرتنَى ل ثرؤسةيا خوانـدنَى بطـرن  ضـونكة فهـَي وان هـؤآل خوانـدنَى يـة         مةركَى
 نةك هؤآل ثةرلةمانيية و  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر ســـوثاس  وابـــجامن روون كردنـــةوةمان دا لةســـةر مـــةوةى كـــة فـــةنابت باســـي دةكـــةى نـــةمان خســـتة  
انةوة  ضونكة ثَيمان وابوو كة مةوةمان خستة دةنطدانةوة كـة ثـةخش نـةكرَيت  بـةآلم لـة ثرؤتؤكـؤَل       دةنطد

دوايــي كــة ســةيرى دانيشــتنةكةمان كــردةوة ثةخشــي راســتةوخؤ خراوةتــة دةنطدانــةوة مةطــةر نــا خــؤ مــةو 
ــة         ــت داواى مَيم ــةوةش ثَيموابَي ــةبارةت ب ــةوة  س ــة دةنط ــوانرا خبرَيت ــوةش دةت ــةى مَي ســةرؤكايةتى داواكاري

ثةرلةمان  داواى ليذنةى ثةروةردة و خوَينـدنى بـاآل  داواى مةنـدامانى ثةرلـةمان مةوةيـة كـة خوَينـدكارانى        
كولَيذة ثجيشكييةكان بطةِرَينةوة هؤَلةكانى خوَيندن بؤ مةوةى دةسـت بـة دةوامـى خؤيـان بكةنـةوة  خـاتوو       

 ظيان فةرموو.
 :عمر بةِرَيج ظيان عباس
 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثة

لــديحم مــةتيكَيتَين ِرؤذنامــةظانى دةمــَى تــؤ بِريــارَي ددةى كــو تشــتةك نةهَيتــة ثةخشــكرن دظَيــت ديظــدا ذى  
نةهَيتة ثةخشكرن  يـةعنى دةم تةحديـد نةكريـة كـو دوو ِرؤذا بهَيتـة راوةسـتاندن و ثشـتى هينطـَى بهَيتـة          

 ثةخشكرن  سوثاس.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر سوثاس  ثَيموابَي وةآلمي دايةوة  بةِرَيج كاك خلحم فةرموو.زؤ
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 :مرروف بةِرَيج خلحم امحد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من هةوَلمدا لة وةآلمى فةنابت بؤ هةندَى لة ثةرلةمانتاران قسةكانى خؤم نةكةم  بةآلم كـورتى دةكةمـةوة   
ةخش نـةكردنى دانيشـتنى ثَيشـوو مَيمـة و     لة ثرسـيارَيك  ضـونكة وةآلمةكـةيي وةرنـةطرت  سـةبارةت بـة ثـ       

فةنابتان ماطادارن هةر بابةتَيك لة ثةرلةمانى كوردستان دةنطـى لةسـةر بـدرَيت دةبَيتـة بِريـار كـة بـوو بـة         
بِريار  يةعنى ناكرَيت مارةزومةندانـة و مةسـةلةن بةويسـت يـان لةسـةر داواكـارى ِراطةياندنـةكان بِريارةكـة         

فةلسةفةى ثشت يان هؤكارى سةرةكى لة ثشـت ثـةخش نةكردنةكـة مـةوة بـؤ      بشكَينرَيت و ثةخش بكرَيت  
بوو ثاراستين سةالمةتى ثةيوةندييةكا ان و وةظدى دانوستاندكار و موفاوز كة دةضَيتة بةغدا دةطةِرَيتـةوة  
ــةرؤكايةتى          ــةت و س ــةرؤكى حكوم ــةِرَيج س ــةر داواى ب ــةبَيت و لةس ــت ن ــؤ دورس ــكيلةيان ب ــةوةى موش ــؤ م ب

ةزيــران بــوو  مايــا لــة اليــةن حكومةتــةوة مَيمــة هــيض داواكارييــةكمان بةدةســت طةيشــت تــاكو  مةجنومــةنى و
لةماوةى هةفتةيةك لةدواى دانيشتنةكةى مَيمة ماسايية مةو بابةتانة ثةخش بكرَيت يان ثـةخش نـةكرَيت؟   

ت ماسـايية   خؤ مةطةر داواكارييةكى وامان بةدةست طةيشتبَيت و بهاتبايـة ثةرلـةمان و دةنطـى لةسـةر بـدريَ     
لةبةرمةوة من ثَيشنيار دةكةم بؤ مايندة و دانيشتنةكانى مايندة يان هيض دانيشتنَيك نةكرَيت بةنهَينى  يان 
 كة دةكرَيت بةنهَينى ناكرَيت مارةزومةندانة دواتر بِريارةكةى مةندامانى ثةرلةمان و بةِرَيجتان بشكَينرَيت.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس  ثَيموابَيت وةآلمي دايةوة و  مةوةى كة لة ثرؤتؤكؤَلدا هاتووة سةبارةت بةو ثرسـة خوَيندمـةوة   
 بةِرَيج كاك )خلحم(  مامؤستا عبدالرحن فةرموو.

 :رضا بةِرَيج عبدالرمحن علي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تنةكة نةهَيين بَيت مَيمة ميلتيجامان كرد من تَيبينيةكي هةية لةراستيدا حكومةت كة لَيرة داواى كرد دانيش
بة قسةكةوة  بةَلَى ثةخشـةكة راسـتةوخؤ نـةبَيت  بـةآلم هـةر دواى دانيشـتنةكة بةداخـةوة لةكؤنطرةيـةكى         
ِرؤذنامة نووسيدا سةرؤك حكومةت و فَيطرةكةى سةرفةم مةو زانياريانةى كة لَيرة بة درَيذى باسيان كـرد  

كورتى باسيان ىَل كردو هةمان زانيارى  يةعنى يـةك شـتى مـةوة نـةبوو لَيـرة      لة كؤنطرة ِرؤذنامةوانييةكة بة
باس بكرَيت و لةوَى باس نةكرَيتـةوة  بؤيـة دةكرَيـت كـة حكومـةت داواى مـةوة دةكـات راسـتةوخؤ ثـةخش          
نةكرَيت دةبَيت لة راستيدا ميلتيجام بةوةش بكرَيت لة كؤنطرة ِرؤذنامةوانييةكـة مةوانـةى كـة وتـران لـةوَى      

 ووبارة نةكرَينةوة و ماشكرا نةكرَينةوة  سوثاس.د
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  بةِرَيج كاك ابو كاروان فةرموو.
 بةِرَيج عبدالرمحن فارس ))ابو كاروان((:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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بةراستى بةرنامةى كار هةية هةق نيية من ثَيمواية بةِرَيجتان بوارتان داوة زؤر بابةتى فياواز باس بكرَيت 
 لةبةرنامةى كار دةربضَيت  هيوادارم ثةيوةست بني بة بةرنامةى كارةوة و     زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  ثَيموابَيت هةندَيك ثرسيار دورست ببوو لة اليةن مةندامانى ثةرلةمان كة هةقى خؤيانة وةآلم
 وةربطرن  كاك ظةمان فةرموو.

 :سليي بةِرَيج ظةمان فيصل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة فةلسةى ثَيشوو مَيمة ميستينادمان لةسةر ماددةيةكى ثةيِرةوى ناوخؤ كرد  مَيمـة داوامـان لـة فـةنابتان     
م بة ياساي ذمارة كرد بؤ مةوةى نةكةوينة هةَلةى قانونييةوة مةم فةلسة بكرَيتة نةهَينى  ضونكة مَيمة هة

( و هةم بة ثةيِرةوى ناوخؤ نووسراوة نةهَينى فةلسة نـة نووسـراوة ِراطرتنـى ثـةخش  بـةآلم مـن نـازامن        1)
يةعنى مةو ماددةية لةكؤيي ثةيِرةوةكةية كة نووسيوة دةبَيت ثـةخش ِرابطريَيـنت؟  يـةعنى مـةوة خـؤى لـة       

مةوةشـدا ثةرلـةمان بِريـارَيكى دا كةواتـة هـةر       خؤيدا موخالةفةى ثةيِرةوى ناوخؤ و مـةو ياسـايةية  لةطـةلَ   
بِريارَيك يان ياسايةك تؤ ثَيضةوانةى ميش بكةى  مةوة خؤى لةخؤيدا موخالةفةيةكى قانونيية  مَيمة ومتان 
مةسةلةن تةمسري لة موفاوةزات دةكاتن شةرت نيية مةو تةمسري لة موفاوةزاتى نَيوان مَيمة و بةغدادا بكـات   

ةكو كؤمةَلطاى كوردستانى موفاوةزات لةطةَل عَيراقدا دةكةين مةى مَيستا مةو بآلوكردنـةوة  مَيمة مةسةلةن و
تةمسـريى لةســةر يــةكطرتن و يــةكِرَيجى كؤمــةَلطاى كــوردى كـردووة و  بــؤ مــةوةى فــارَيكى تــر مــةم ميشــانة   

 دووبارة نةبنةوة و  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

س  ثَيموابَيت وةآلمـي دايةتـةوة و مـةو الثةِرةيـةى كـة دةنطـدانى  تةبرـةن ثرؤتؤكـؤَل دةدةن بـة          بةَلَى  سوثا
هــةمووتان  بــةآلم مــةو الثــةِرةى كــة ثةيوةنديــدارة بــة دةنطــدان لةســةر مــةو بِريــارةى ثَيشــووى ثةرلــةمان    

اتةوة  مامؤستا مافد هةوَلدةدةم هةر مةمِرؤ بةسةرتاندا دابةش بكرَيت بؤ مةوةى وةآلمى ثرسيارةكانتان بد
 فةرموو.
 :تؤفيق عثمانبةِرَيج مافد 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 وابجامن سةعاتَيك زياترة مَيمة دةستمان...
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـردن  بةِرَيجان مَيستا دةضينة سةر بةرنامةى كارى دانيشتنى مةمِرؤمان  كة خاَلى يةكةمى بريتيية لة قسة 
ــادةبوونى ســةرؤكى دةســتةى طشــتى ناوضــة         ــة مام ــةكان ب لةســةر دؤخــى ناوضــة كوردســتانيية فــَي ناكؤك
كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هـةرَيي  تةبرـةن بـةِرَيجيان  خـاتوو )بـةهار( بـؤ مـةوةى ثَيشـرت وةآلمـى          

جيان كة تا مَيستا سـةرؤكى مـةو   هةندَيك لة ثرسيارةكانى بةِرَيج و مةندامانى ترى ثةرلةمان بدةينةوة  بةِرَي
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دةســتةيةن ثَيموابَيــت لــة دواى مــةم دانيشــتنة ِرةنطــة مــيرت ميســتيقالة بكــات لــة ســةرؤكايةتى دةســتةكة و    
سةرؤكى نوَيي دةستةكة دةسـت بـةكاربَيت  مَيسـتا مـادام هـةر خؤيـان سـةرؤكى دةسـتةن و بـة ثَيـي ياسـايي            

راثـؤِرت بـدةن بـة ثةرلـةمانى كوردسـتان و داوايـان        ( مـانط فارَيـك  6دةستةكةش ثَيويسـت دةكـات هـةموو )   
كردووة  لةسةر داواى خؤيـان ثـَيش مـةوةى كؤتـايي بـة كارةكانيانـةوة بَيـنن بـَين لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان            

ــةماوةى )    ــان ل ــار و ضــاالكييةكانى خؤي ــةك لةســةر ك ــةمانى    9كورتةي ــؤ ثةرل ــة ِروو ب ــردوو خبةن ــاَلى ِراب ( س
شتنةش ثَيموابَيت مـةوةى كـة فـةنابت باسـت كـرد لـة ميسـتيقالةى بـةِرَيجيان و         كوردستان و  دواى مةم داني

دةست بةكاربوونى بةرَيجَيكى تر لةسةرؤكى دةسـتةكة مـةجنام دةدرَيـت  خاتوو)امنـة( سـةبارةت بـةو ثرسـة        
 فةنابت دةتوانى قسةى خؤت بكةى  )بةهار خان( هيض شتَيكت ما بوو؟

 :دمد بةِرَيج بةهار عبدالرمحن
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

ديارة قسةكامن تةواو نةكردبوو كة بةِرَيجت فـةرمووت سـةبارةت بـة سـةرجنةكةى تـر كـة قسـةكردن لةسـةر         
دؤخى ناوضة كوردستانييةكانة  ديارة وشةى قسةكردن فؤرَيك لة ناوازحى تَيداية و  هةروةها مةم بِرطةيـة  

سةر ضى مةو ناوضانة دةكـةين بؤعـدى مـةمنى  ميـدارى      ماماجنى مةم خاَلة ديارى نةكراوة مايا مَيمة قسة لة
مابوورى  يا خؤد كَيشةيةكى موحةدةد هةية يان ضيية مـةو ماماجنـةى كـة مَيمـة مـةم خاَلـةمان بـؤ دانـاوة؟          

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

ة و راثؤرتةكةش هاتؤتة سندوقتانةوة بةِرَيجيان راثؤرتَيكى بؤ حازر كردووة راثؤرتةكةى خؤى دةخوَينَيتةو
( نةى كة مامادةى كردووة هاتؤتة سندوقى مةندامانى ثةرلةمانةوة  دواى مـةوةى كـة   presentationمةو )

بةِرَيجيان بابةتةكةى ثَيشكةش كرد دةرطاى ط تو طؤ  دةكرَيتةوة بـؤ مـةوةى مةنـدامانى بـةِرَيجى ثةرلـةمان       
 خاتوو امنة فةرموو.

 :سريد زكرىبةِرَيج امنة 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لطــؤِر بِرطــا مَيكــَى كــو فــةنابَي هــةوة مامــاذة دا دؤخــَي ناوضــَين كوردســتانى َيــن فهــَين نــاكؤك  ثةرلــةمان     
مومةسةسةيةكا تةشريرى يـة و هـةر تشـتةكَى هةظـدذ بيـت لطـةل ياسـايَي بـديتنا مـن نـابينت سـةرؤكايةتيا            

شَيليا ياسـايَي بكـةت  ياسـايةك ياهـةى ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى دةنطـَى        ثةرلةمانى لطؤِر تةفسريَيت سياسي ثَي
ثَيداى مةطةر نووكة هةر فؤرة طؤِرانكارييةك بسةر هندَيـدا هاتييـة كـو مـةظ ناظـة بهَيتـة طهـؤرين ثَيتظييـة         

سـاية يـا   ثةرلةمانتارَين بةِرَيج وى ثِرؤذةى تةقديي بكةن و راستظةكرنا ناظَى وَى بَيتة كرن  ىَل هندى مـةظ يا 
ناقس بينت ثةرلةمانَى كوردستانَى دظَينت ثَيطرييَي بوَى ياسايَي كو وان خبؤ دةرَيخسـتى ِرَيـجَى ل وَى ياسـايَي    
بطريت  ذبةر هندَى مةظة تةفسريَيت سياسي هةَلناطريت مةطةر مة قةناعةت هةبيت مةظ ناظـة ناطوجنيـت ب   
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يـا ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى ذى دنـاظ ثرؤتؤكؤَلَيـت      ياسايَي تةعديل بكةن  بةس هندى مةظ ياساية هـةبينت دظ 
 خؤدا دناظ بةرنامَى خؤدا مةوا كو بِريار لسةر هاتيية دان ثَيطرييَي ثَي بكةت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نطـةى  سوثاس بؤ بةِرَيجتان  لةراستيدا ياساي دةستةكة هةموار كراوة و دةستةكة ناوةكـةى طـؤِراوة لـة فةرما   
ناوضة كوردستانيية دابِراوةكان ثَيموابَيت بةِرَيج دكتـؤر )دمـد( مةطـةر راسـيت بكةيتـةوة مةطـةر هةَلـة ي         
ناوةكةى طؤِرا بـؤ ناوضـة كوردسـتانييةكانى دةرةوةى ميـدارةى هـةرَيي  مَيسـتا بـووة بـة وةزارةتـى كاروبـارى           

طؤِراوة  بةآلم مـةوةى كـة ثةيوةنـديارة بـة      ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيمى كوردستان  ياساكة ناوى دةستةكةى
ناوى مةو ناوضانة ناوَيكى موحةدةد لة ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيي ياسا بـؤى ديـارى نـةكراوة  بـةآلم هـةم      
مةو ناوة طوجناوة و بةكار هاتووة لة ثةرلةمان و لة اليةن دةزطاكانى ترى هةرَيمى كوردستان و هـةم ناوضـة   

ــتانيية فــَي ناكؤكــ   ــدا طوجنــاوة     كوردس ــةيي عَيراقيش ــةَل دةســتوورى هةميش ةكانيش طوجنــاوة  ضــونكة لةط
بةتايبةتى كة مَيستا دؤخَيكى تازة لةو ناوضـانةدا هةيـة  بؤيـة ناونـانى بـةو شـَيوةية ثَيموانييـة كـارَيكى نـا          

 ياسايي و كارَيكى نا دةستوورى بَيت  بةِرَيج كاك طؤِران فةرموو.
 :دمد بةِرَيج طؤِران مازاد

 ةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب
هــةر بــؤ راســت كردنــةوة  نــاوى ناوضــةكان طــؤِراون نــةك نــاوى دةســتةكة  يــةعنى بــة ياســا لــة ثةرلــةمانى   

 كوردستان.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ن بـؤ  ( ياساي دةستةى طشـتى هـةرَيمى كوردسـتا   2010( ساَلى )2مةوةى كة مَيستا لةبةر دةستمة ياساي ذمارة )
مةو ناوضانةى ناكؤكييان لةسةرة  دوايي بة تةعديلَيك ناوى دةسـتةكة هـةموار كـراوة و كـراوة بـة دةسـتةى       
طشتى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي  دكتـؤر )دمـد( لـةوة دةضـَيت خـؤى دوايـي روون       

 كردنةوة بدات لةسةر مةم ثرسة  بةِرَيج كاك ساالر فةرموو.
 :مراد ردمودبةِرَيج ساال

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةراستيدا مةم دةستةواذةية بابةتَيكى زؤر فةوهةرى نيية  بةآلم مَيمة لةثةرلةمانى كوردسـتان يـان دةبَيـت    

هاتووة يان مـةوةتا   املتنازع عليها(( بة ناوضة كَيشة لةسةرةكان )140ثشت ببةستني بة دةستوور كة ماددةى )
بِريـارى سـةرؤكايةتى هـةرَيي كـة دةَلَيـت ناوضـة كوردسـتانييةكانى دةرةوةى هـةرَيي           مَيمة بِريارمـان هةيـة  

ثةرلــةمانى كوردســتان دةبَيــت مــولجةم بَيــت بــة يــةكَيك لــةو دوانــة مــةطينا ناكرَيــت مَيمــةش خؤمـــان             
دةستةواذةيةكى تر ميجافة خبةينة سةر مةو دةستةواذةية  من ثَيمواية مةسـةلةيةكى زؤر فةوهـةرى نييـة     

 ةآلم دةكرَيت لة داهاتوودا موعالةفة بكرَيت يان هةر لةم فةلسةيةدا موعالةفة بكرَيت.ب
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 دةكرَيت موعالةفة بكرَيت و تةوحيدى مةو بابةتةش بكرَيت  بةِرَيج كاك علي فةرموو.
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مَيستا مةو بِريارةى سةرؤكايةتى هةرَيي مـان هةيـة  كـة ناوضـة كوردسـتانييةكانى دةرةوةى ميـدارةى       راستة 

هةرَيمى كوردستان  بةآلم مةم بِريارةى بةِرَيج سةرؤكايةتى هـةرَيي ثـَيش واقرَيـك بـوو كـة لـةم دواييـة مـةم         
يدارةى هةرَيميشنني بةو ثَييـةى  واقيرة طؤِرانى بةسةردا هات  مَيستا مةم ناوضانة كوردستانني لةدةرةوةى م

كة سوثاي عَيراق لةوَى نيية  ثَيشمةرطة لةوَى حجورى هةية  مةطةر مَيمة يةعنى من هيوادارم بة بِريارَيـك  
بَيت يان بـة خوَيندنةوةيـةكى قـانونى بَيـت مةمـة تةسـبيت بكـةين  ضـونكة مـةم واقيرـة طـؤِرانى بةسـةردا             

تانييةكان و مةوانةى كة ثشـتطريى كوردسـتاني بـوونى مـةو ناوضـانة      هاتووة  من دَلنيام هةموو هَيجة كوردس
دةكةن تةشجيرى مةوةش دةكةن كة ميدارةكةيان مَيستا لةطةَل هةرَيمة و مةمة بةردةوام بَيت  كـة ميدارةكـة   
كةوتؤتة دةستى مَيمة خؤشـبةختانة بةهـةر واقرَيـك بَيـت بـاش نييـة مةمـة ديسـانةوة تةمسيـة بكةينـةوة            

يام ِرةنطة بِريارى ثَيويست تر هةم لة سـةرؤكايةتى هـةرَيي و هـةم لـة ثةرلـةمان دةر بكرَيتـةوة        ضونكة دَلن
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو كاك مؤمَيد.
 بةِرَيج مؤمَيد خؤشناو:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ثَيي مةو ياساية ناوى خؤى هةية  مـةوةى مةبةسـتة    ميشكال لةوةى نيية ناوى دةستةكة ضيية  دةستةكة

قسة دةربارةيةوة بكةين مةو بِريارةى سةرؤكايةتى هةرَيمة كة بِريار دراوة بـؤ ناوضـة كوردسـتانييةكان كـة     
لة دةرةوةى ميدارةى هةرَيمن مـةو نـاو و موفرةدانـة بةكارنـةين  كـة لـة دةسـتوورى عَيراقيشـدا هـاتووة لـة           

نيشةوة قسةى دةربارةوة دةكرَيت تةنيا مةو بوعدة سياسي و تارخيى و نيشتمانييةى هةية  اليةن عَيراقيةكا
كة دةَلَيت ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيمى كوردستان  واتة ناوضةى كوردسـتانني  بـةآلم   

ارى بكات دةربـارةى مـةو   لةناو ميدارةى هةرَيمى كوردستاندا نني  ناكرَيت بَيت ثةرلةمانى كوردستان ثَيشَيلك
بِريارة كة لة هةمان كاتيشدا مَيمة داوا لة مَيديا  لة خةَلك دةكـةين مـةو نـاوة بـةكار بَيـنن كـة مةغجايـةكى        

 سياسيي هةية  ديسان دةَلَيي تارخيى و نيشتمانيية و  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة دَينني  با بةِرَيج دكتؤر )دمد احسان( سةرؤكى دةستةى طشـتى ناوضـة   زؤر سوثاس  كؤتايي بةو ط تو طؤي
 كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي ب ةرموَيت بؤ خوَيندنةوةى راثؤرتةكةى.

 
 بةِرَيج د.دمد احسان )سةرؤكى دةستةى طشتى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي(:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةِرَيجان مةندامى دةستةى سةرؤكايةتى  خؤشك و برا بـةِرَيجةكان  بةراسـتى زؤر بـرادةران ثرسـياريان كـرد      ب

كة بؤ مةم دانيشتنةى مةمِرؤ هةقيقةت غةرةزَيكى زؤر ميرتيـادى هـةبوو لةسـةر داخـوازى مـن بـوو لةطـةَل        
هـةقي خـةَلكى كوردسـتانة    برادةرانى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ثَيمان خؤش بـوو لةبـةر خـةَلكى كوردسـتان و     

بجانني كا مَيمة لة ضى قوناغداين ضى كراوة تا مةمِرؤ؟ تا كو زياتر لةبةر مـةمِرؤ وةزعـى ناوضـةكة طـؤِراوة     
مَيمة لة قؤناغَيكى تـر دايـن ياسـاكة لـة طؤِرينـة زيـاتر موحتافيمـان بـة هـةما هـةنطى لـةنَيوان ثةرلـةمان              

ةر مةم كَيشةية لةبةر مةوةى هةقي خـةَلكى كوردسـتانة  واتـة    دةورَيكى فاعيل تر و مةكتيحم تر هةبَيت لةس
مَيوة هةمووتان نوَينةرى خةَلكى كوردستانن  هةدةفَيكى تر تاكو قازانج لة هةَلةكانى ثَيشرت بكةين و هـةقى  
خةَلكة بجانني كا ضى كراوة  مةو نوقتانةى كة بـاس بكـةم مـةمِرؤ لَيـرة هةقيقـةت ثَيشـةكى مـن دةمـةوَيت         

ةو خةَلكة بكةم كة لةطةَل منيان كار كردووة يان ثَيكةوة كارمان كردووة و بةتايبةت مةوانةى كة سوثاسي م
( و عثمـان ( وةكـو خؤشـكة )نـةرمني    140لة دةستة لةطةَلمان كاريان كردووة  مةوانةى كة لـة ليذنـةى بـاآلى )   

كـة مَيمـة باسـي ناوضـة      كاك )ابو بكر( و لة فةترةى ماخريى دكتؤر )صـاحب(  مـن ثـَيي خؤشـة بـجانني مايـا      
دابراوةكان دةكةين مةمِرؤ باسي ضى دةكةين  مَيمة زؤر كةس لة كوردستان هةقيقةت مَيمـة زؤر فـار باسـي    
موستةلةحات و رةقةم و مةو داتانةمان نيية  مةمِرؤ ويستي ضةند رةقةمَيك بيخةمة بةر دةستى مَيـوة  كـة   

مـةم تارخيـة    19/3( كيلؤمةتر مورةبةعة  كوردستان لـة  437,509دَيي باسي مةساحةتى عَيراق دةكةي مةمِرؤ )
( مـةم رةقةمانـة بـا    140زؤر طرنطة ثَيويستة ثةرلةمانتاران مةوانـةى كـة موهتـةمن هـةموومان بـة مـاددةى )      

( كيلؤمةتر مورةبةعة  حـةمجى ناوضـة كوردسـتانييةكانى دةرةوةى ميـدارةى هـةرَيي      50,328لةبري نةكةين )
%( لة خاكى كوردستان فـاران لـة دةسـتوور ثَيـي دةطـؤت      48ةبةعة  يةعنى زياتر لة )( كيلؤمةتر مور450,50)
مَيمة  كوردستان زؤر موستةلةمحان بةكارهَيناوة مةم كَيشة لة حكومةتيش هةية تـا   مناطق متنازع عليها()

ان يــان مَيسـتا زؤربـةى دام و دةزطاكـانى حكومــةتيش فارَيـك نووسـراو دةنَيرَيـت بــة نـاوى ناوضـة دابِراوةكـ         
ناوضة كوردستانييةكان  ناوضة فَي ناكؤكةكان مةمة دةليلـى تةخـةبوتى سياسـيية لـةناو كوردسـتان لةسـةر       
مــةم مةوزوعــة مةمــة فَيطــاي رةخنةيــة بــؤ هــةموو فَيطايــةك هةقيقــةت لــة منــةوة بــؤ دام و دةزطاكــانى      

ردراوة لــة دام و حكومــةت  مــن نووســيني هةيــة لــة ثةرلــةمان هــةرفارَيك بــة نووســراوَيك شــت بــؤ مــن نَيــ
دةزطاكانى ثَيشوو تا مَيستا مَيوة مةو شتةتان بؤ من نة ناردووة بةو شكلة  داواى لَي بـووردن دةكـةم  مـةمِرؤ    
مـةو فَيطايانــةى ناوضــة كوردسـتانييةكانى دةرةوةى ميــدارةى هــةرَيي كـة لــة ذَيــر كـؤنرِتؤَلى داعــش دان بــة     

مورةبةعـة  يـةعنى فَيطـاي شـةِرة و خـةَلكَيكى زؤريـش لةسـةر        ( كيلؤمةتر 10,482سةنتيمةتر ثَيتان دةَلَيي )
مةم كَيشةية مةمِرؤ خوَينى ِرشـتووة  مةسـاحةتةكان مةوانـةى مةطـةر ويسـتتان هـةموو هـةر فَيطايـةك كـام          
فَيطــا ضــةند بةدةســتى داعشــة و  ضــةند بةدةســتى مَيمةيــة  مــةمِرؤ ضــةند رزطــار كــراوة و  ضــةند رزطــار    

ةفة دةبينن  مَيمة كـةدَيني باسـي ناوضـة كوردسـتانييةكان دةكـةين ثَيويسـتة قـةت        نةكراوة؟ لةطةَل مةم مةل
( دةكةى دوو مـاددةى قـانونى ميـدارةى دةورة كـة ثَيويسـتة باسـي       140( كة باسى ماددةى )140لةبري نةكةين )
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ميحسـا      تطبيـع( ( دةكةين باسي سَي قؤناغة مةساسييةكان دةكةين  باسـي ) 58( بكةين  كة باسي )53( و )58)
( قانونى ميدارةى دةوَلةت كـة هاتؤتـة هـةردوو    53( دةكةين  ماددةى )53  ميستي تا   دةكةين  باسي ماددةى )

( و 58( دةَلَيت قانونى ميـدارةى دةوَلـةت هـةموو ميلةايـة مـا عـةدا )      143ماددة كة لة دةستوورةوة لة ماددةى )
( 53( لـة برييـان نةضـَيت )   53( دةكـةن ) 58ةسـةر ) ( مةمةش هةقيقةت ثَيويستة زؤر لةبرادةران تةمكيد ل53)

( وة تا مَيستا ضى 2005( مايا حكومةتى ميتيحادى لة دواى )58( و )53كليلى حةل كردنى حدودى ميداريية  )
كــردووة  مَيمــة ضــيمان كــردووة  مةطــةر طونــةهبارين خةتاكــة لــة الى خؤمانــة  مةطــةر ميشــَيكى باشيشــمان   

تان كردوويـةتى و مةطــةر هةَلةيـةكمان كردبَيـت مَيمـة تةحـةموىل هةَلةكــة      كردبَيـت هـةموو خـةَلكى كوردسـ    
  تطبيع األوضاع يف كركوك(ليذنةيةك دامةزرا ) 2005(ى 15دةكةين  لة حكومةتى عةالوى بة مةمرى ديوانى)

باســي ناوضــة كوردســتانييةكانى هــةمووى ثَيكــةوة نــةكرد  مــةم ليذنةيــة يــةك كؤبوونــةوةى نــةكرد  يــةك    
نةنيشت و يةك ديناريشى تةرخان نةكرد  مَيمة دونيامان هةذاند كـة لةطـةَليان دانيشـتني  هـيض     فاريش  دا

( هــيض شــتَيكى 58شـتَيك نــةكرا ثاشــان حكومــةتى فةع ـةرى لــة مةســاميلى فَيبــة فـَي كردنــى فةقــةرةى )   
َينايـةوة نـاو   ( بـة هـةموو شـكلَيكى ه   53( و )58ِروونةدا بؤتة دةستوور  لة دةستوورة وة دةستوور فةقةراتى )

يلغى قانون ادارة البولة املرحلة اإلنتقالية وملحـق عنـب   ( دةَلَى ]143(و  لة ماددةى )140دةستوور لة ماددةى )
( وتى 22لة بةرنامةى حكومةتى ماليكى ) ([58( واملادة )53قياا حكومة جبيبة تاستثناء ما ورد يف الفقرة )

ــة فــَي دةكــةين 140مــاددةى ) ــة و ]3و تــةتبيك و] ( فَيب ــة    3[ مةرحةل ــى ل ــا  وت ــؤ دان ــاى ب ــارخيى في [ ت
 ئيسـنثيتتا [ 15/11/2007[ تـةواو دةبَيـت  لـة ]   31/7/2007لـة ]  ئيحسـاء [ تةتبيك تةواو بَيت  29/3/2007]

[ زمانةكةى طـؤِرى  وتـى   22/12/2010تةوا دةبَيت  لة فةقةرةى دووةم  لة بةرنامةفى حكومةتى مالكى لة ]
على الدستور[  زمانةكـة مةطـةر سـةيرى بكـةن و مةوانـةى عـةرةبى دةزانـن         حفاظفَى بة فَيى دةكةين  ]

زؤر زمانةك رةكيكرت و بَى فةعليرت دةبَيت  بةَلام تةشكيل نـةبوو مَيمـة ليذنةيـةك هاتـة تةشـكيل كـردن لـة        
بابةكر  كاكـةِرةش[   عثمان،[ من نوَينةرى هةرَيمى كوردستان بووم لةطةَل خوشكة ]نةرمني 2006ساَلى ]

كةركووكةوة كارمان كردووة لةسةر مةو ليذنةية كة يةكةم فار ]هاشي شبلى[ كـة ثيـاوَيكى زؤر بـةِرَيج    لة 
و خواناس و حةقناس بوو  ثَيويستة حةقيقةت خةَلكى كوردستان قةت لةبريى نةكةين و ]راميد فةهمى[ 

رَيجم بـؤ هةيـة  مَيمـة     ثياوَيكى زؤر قانونى و ياساناس بوو  ]هادى عامرى[يش ثياوَيكة زؤر كارى كردووة
ــة ]    ــووين ل ــة ب ــةى    2011هــةر ســَي ســةرؤكى ليذن ــارة طرنط ــةو ك ــة ل ــةوةمان كرديي [ةوة  كؤمــةَلَيك كؤبوون

و  ئيحسـاء ليذنةكةمان ض بوون؟ كة بتوانني قوناغى يةكةم فَى بـة فـَى بكـةين  خؤمـان مامـادة بكـةين بـؤ        
ارة؟ حةقيقةت حكومةت ثارةيةكى تةرخان كرد مايا مةم كارةمان كرد يان نا؟ضى مان كرد لةم ك ئيستيفتاء،

[ بيليـؤن دؤالرى  تـةرخان كردييـة بـؤ     1,3[مليؤن  يـةعنى بيماحـدود ]  286[  يةك مليار و ]2012تاكو ]
مةم ليذنة  مايا كَى قازاجنى كردووة لةم ثارانة؟ مةطةر بَيى سةيرى مةو رةقةمانة بكةى ضةند وافد و ضةند 

[هةشــتاو ســَى هـةزار و نــة  ســةد و  83926كــؤى طشــتى موِرةحةلـةكان ]  موِرةحـةل تــةعويجى وةرطرتييـة؟  
[سَيجدة هجار بيست و ثَينج وافد كة ثارةى خـؤى وةرطرتييـة و خـةَلكَيكى زؤر مـاوة     1325بيست و شةش  ]
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كة وةرينةطرتيية لةبةر كـةم بـوونى ثـارة لـة دابـني كردنـى ميجانيـة و راوةسـتاندنى كـارى دةسـتة و كـارى            
كارانةى كة كردمان تةعويجمان دا بةخةَلكَيك كـة مـةوى موِرةحةلـة بطةِرَيتـةوة و مـةوةى كـة       ليذنةكة  مةو 

[ عقــودى زيراعــى ميلةامــان كــردووة لــة 7576وافــدة دةربضــَيت و ثاشــان كَيشــةى عــةرز  مَيمــة نَيجيكــةى ] 
و كـارَيكى   [كـة كـارَيكى زؤر زؤرى دةوَيـت   الثـورة كةركووك  ثرؤذةى قانونى ميلةايى ]قرارات جملس قيادة 

زؤر وردبينى دةوَيت و قةراراتى ليذنةى شئونيشمان  مةوانيش كارى خؤمان كـرد و خسـتمانة بةردةسـتى و    
قةرارةكان الى خؤمانة و عقودةكان بة سةالحييةتى خؤمان بوو و توانيمـان ميلةـاى بكـةن  بـةَلام قـةراراتى      

مَيستا نـةيكردووة  بـةَلام واقـك حـاَل مـةرز        [ ثَيويستة بضيتة ثةرلةمانى عَيراق كة تاالثورة]جملس قيادة 
[يةك مليؤن و دووسةدو ثةجنا هةزار دؤنـةم عـةرز مـةمِرؤ    000/250/1خاك  مةوانةى كة كشتوكاَل دةكةن ]

بة دةستى برادةرانى توركمان و كوردةكانن لـة ناوضـة دابِراوةكـان  ميسـتية ىل دةكـةن كـةتا مَيسـتا مةلـةفى         
عقودةكانيـان تــازة نـةكردووة و مةوانـةى مولكييــة سـاف نــةبووة لةبـةر مــةوة       قـانونى تـةواويان نــةكردووة   

زؤرفـار بـرادةران باسـى دةسـتةى مونازةعـاتى مولكيــة و شـتى وا دةكـةن و حةقيقـةت مةمانـة دوو بابــةتى          
فيـاوازن  عقـود فيـاوازة  كَيشـةى مـةرز فيـاوازة و كَيشـةى موَلكيـةتى خـانوو فيـاوازة  مةطـةر سـةير مــةم             

[ كـة هـةموومان نـاردووة بـة     الثـورة [ةوة ميلةـاى هـاتووة لـة ]جملـس قيـادة      2009كةين كـة لـة ]  كيتابة ب
[ ويستيان حكومةت 2011و مةفلسى شؤراى دةولةت  لة ساَلى ] وزراء[ميمجاى ]رامد فهمى[ بؤ ]جملس 

تـة مةلـةفَيكى   كارةكان بطوِرَيت فارَيكى تر  مةو شتانةى كة كردوومانة داولة بكات رَيطـرى ىَل بكـات و كةو  
ــؤ        ــؤ حــةلكردنى كَيشــةى سياســى  مَيمــة ض كارمــان كــرد ب ــاتر كــة مةغةلييــةتى قــانونى طــرت ب سياســى زي
خؤمامادةكردن بؤ سةرذمَيرى؟ مَيمة كة باسى سـةرذمَيرى دةكـةين ثَيمخؤشـة بـرادةران لـة كوردسـتان و لـة        

[  سـةرذمَيرى  140د بة مـاددةى ] ثةرلةمان بؤيان روون بَيت كة باسى سةرذمَير دةكةين  سةرذمَيرى ثابةن
طشتى عَيراق نيية  تةحجير كردنى سجلى ناخبة  مايا كَى بةشدار دةبَيت و كَى حةقى بةشـدارى هةيـة لـةم    
سةرذمَيريية  بؤ مةو كارة كة دةبَيت بكةين مَيمة لـة ليذنةكـة هـةموومان ميت اقمـان كـرد لةطـةَل ]جملـس        

[ لـة هـةموو فَيطايـةك كـة تـةواومان كـرد لـة        57ج تى ][  سـ 57كـة ببَيتـة مةساسـى ميحسـامى ]     وزراء[
[ سـجل   شـَيخان   104[ سجل   باشـيك ] 102[سجل و لة حةمدانية ]90[ سجل و لة زوممار ]74شنطاَل ]

[ سـجل   124[سجل  سـةالحةددين و خورمـاتوو ]  1170[ سجل   كةركووك لةطةل قةزا و ناحييةكان ]114]
ــة  ]  ــلَيمان ب ــامرىل ] 55س ــجل و م ــجل تةكانى ]   [61[ س ــةموو س ــجل  ه ــرد   57س ــؤ ك ــان ب [ دةى ترينم

ثرؤطرامَيكمان بؤ دانا كة بتوانني مةمِرؤ مةطةر بـاثريى لـة كةركووكـة و كوِرةكـةى لـة شـوَينَيكى تـرة  تـاكو         
بتوانى مةثدةيت بكةى و بة يةك كليك خؤ حازركردنى تةواوت هـةبَيت بـؤ سـةرذمَيرى و مـةو داتايانـة لـة       

ثليت داتاكة  حكومةتى عَيراق زؤر ويستى شةِر بكـات و زؤر تؤمـةتبارى مَيمـةيان كـردن     المان هةية بة كوم
ومتان مةمة مةرشيحم و داتايةكى نةتةوةيية و بةكةس نابيت و مـوَلكى خـةَلكى كوردسـتانة تـاكو ماسـارةكان      

ــنن بتــوانني كــارى لةســةر بكــةين  هاتينــة ســةر بابــةتى حــدودى ميــدارى  بــة راســتى مَيمــة لــة ثــ       َيش مبَي
[ةوة ليذنةيةكمان دامةزراند لة كاتى هةموو طوِرانكارى حـدودى ميـدارى كـة لـة     11[ةوة لة مانطى ]2007]
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[لة عَيرق كراوة  نوقتةيةكى تر هةية ثَيي خؤشـة ديـار بَيـت الى هةنـدَى بـرادةران كـة زؤر       2003تا  1968]
دارى تـةواو بَيـت ضةمضـةماَل لـة     فار مَيمة بة نةفةسَيكى كورت سةير دةكةين  دةَليني: مةطـةر حـدودى ميـ   

سلَيمانى دادةبةزَيت دةضَيتة سةر كةركووك  مةم فَيطاية بؤ فَيطايةكى تـر دةضـَيت  حةقيقـةت لةبةرمـةوة     
ــرةدا دةورى مــاددةى ]  ــرة بــجانني  53نافــةهمَيكى تــةواوى هةيــة  لَي [ خــاَلى ]ا و ب[ هةيــة  ثَيويســتة لَي

[ لـة سـةر   19/3/2003ر كيلؤمةتر ضوارطوشة دةكةين لـة ] [هةزا50سنوورى هةرَيمى كوردستان كة باسى ]
[ خاَلى ]ا و ب[  دةستور ميررتافى كـردووة مـةو حـدودةى لـة ثـَيش تةقـةى يةكـةمى        53بنةماى مادةى ]

شةِر   مةو حدودةى كة لة كوردستانة فَيطـاى نيـجال لةسـةر نييـة  لةبـةر مـةوة لـة دةسـتور دةتوانرَيـت لـة           
نةوا  لة هةولَير  لة دهـوك و لـة سـلَيمانى سـنورى كوردسـتان مةوةيـة  فـةنابى        سةالحةددين و ديالة لة نةي

سةرؤك كؤمار لةسـةر مةساسـى راثـؤرتى خؤمـان حةقيقـةت زؤر مةشـروعة قـةرارَيكى نـارد بـؤ ثةرلـةمانى           
عَيراق كة مةشروعة قةرارةكةى فَى بة فَى بكةن و تـةغرياتى حـدودى و ميـدارى بطةِرَيتـةوة وةكـو خـؤى        

تا مَيستا قـةرارى يةكـةمى بـؤى كـرد و تـا مَيسـتا بـؤى نـةكردووة و ثَيويسـتة وةكـو كوردسـتان زةغـت             بةَلام 
لةسةر مة وبابةتة بكـةين تـاكو فـارَيكى تـر بطةينـة ط توطـؤ  مةطـةر مـةو فَيطايانـةى كـة مـاون بـة خـوَين              

ى داعــش  يــةعنى [ هــةزار كيلؤمــةتر مــةمِرؤ مــاوة لــة دةســت10نةطةِرَينــةوة ســةر كوردســتان  كــة دةَلــَيي ]
فةناباتان دةزانن مةبستي ضيية حةقيقةت  ثاشان مةو كارةى كة خؤمان عةينى كات حازرمان كـرد لةطـةَل   
ــانونى     موفـــاوزاتى هةَلبـــذاردن دانيشـــتني لـــة بةغـــداد  ثـــرؤذةى ياســـاى قـــانونى ميســـتي تاممان دانـــا و قـ

سـيارةكان ضـى بـن؟ مةشـروعة     ميستي تاميش كَى حةقى بةشدارى كردنى هةيـة و لةسـةر ض بنةمايـةك؟ ثر   
ياساكةاان مامادة كرد بؤ برادةرانى ثةرلةمان و دانيشتني لةطةَل موفاوزيةى هةَلبذاردن  مةو كاتة فةنابى 
سةرؤكى حكومةتى فيدراَل  تةداخوىل مةم بابةتةى كرد و زانى مةمة كَيشةية  هةمان كارى خؤيـان كـردووة   

ان راوةسـتَيت  كـة حـةنان فـةت وى مةطـةر سـةيرى مـةم لينكـة         و بة تةواوى بةرةو ثَيش ضووينة با ميشـةك 
بكةى كة دةَلَيت مـن مـةو كَيشـةيةم راوةسـتاند  كـة بـة راسـتى هـيض ميشـةكةى نةراوةسـتاند و حكومـةت و            
سةرؤكى حكومةتى مةوكات كة ويستى مةم بابةتة حةل نةبيت و نةطاتة هيض قوناغَيك و نـة حـةل كردنـى    

ؤ من يةكَيك لة هؤكارة طرنطةكانى بروزى داعش بووة و خةسارةتى عَيـراق بـووة    مةو كَيشةية لةو كاتةدا ب
[ 140يةكَيك لة هؤكارة طرنطةكانى مةم كَيشةية مـةوة بـوو كةتـةعتيلى نـة فـَى بـة فـَى كردنـى مـاددةى ]         

بووة  مةمة لوقمةكـة لـةوَى دةسـتى ثَيكـرد و تةمـةنناش دةكـةم رؤذَيـك مةوانـةى كـة ميراقـةى دةسـتوريان            
دووة و رَيطربووينة يان رَيخؤشكةر بووينـة بـؤ مـةو كارةسـاتى مـةمِرؤ كـة خـةَلكى كوردسـتان و عَيراقـى          كر

تَيداية بطةنة ميجرامى عادل و حةقى خؤيان  ثاشان لة ثَيشةوة ضييان كـرد ثـَيي خؤشـة مـةم نوقتةيـة زؤر      
ن هةيــة  ويســتيان  تــةركيجى لةســةر بكــةم مــن نامــةوَى زؤر كاتتــان ببــةم و بــة تةمكيــد زؤر ثرســيارتا        

مورةحلينةكانى خةَلكَيك كة تةرحيل كراوة بـة هؤكـارى سياسـى لـة هـةموو عَيراقـةوة مـةاول بَيـت بـةم          
ماددةية  لة هةموو عَيراقةوة ثَيويستة  مـةم نوقتـة سـةبةبَيكى مةساسـيية كـة ويسـتي قةسـة بكـةم لةطـةَل          

ة كةبـةيانى زوو هةسـتاوة بـؤ تةقـدميى     ثةرلةمان مةم نوقتةية بووة تاكو خةَلكَيك  مـن خـةمى مـةو كضـةم    
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موعام ت و ضووةتة دامـريةى ن ـوس و ضـووةتة بيتاقـةى تـةموينى  مناَلـةكانى خـؤى بـة فـَى هَيشـتووة و           
[هةزار موعامةلةمان كؤكردةوة و بة يةك بِريار  كة مةم بِريارة زةرةرى بؤ كوردستان كةمرت نيية لة 600]

ن  بة راست  وتى هةموو ثارَيجطاكـانى عَيـراق لةسـةر ثَيشـنيارَيكى     زةرةرى مووضةنةدان بة خةَلكى كوردستا
]حةنان فةت وى[ مةاول بَيت بةم ماددةية  ]حةنان فـةت وى[ كتـابَيكى بـؤى كـرد كـة لـة وةسـةت و        
ــاتى وةكــو كــةركووك هةيــة  ومتــان تــةنها مــةو ناوضــةية و بابةتــة موتــةنازل عةليهايــة  هةيــة      فنــوب حاَل

[ تةحديدى ناوضةى موتةنازةل عةلةيها مان كرد  لةبـةر  140ط هةية مَيمة لة ماددة ]نوقتةيةكى زؤر طرن
ــة مةرحةلــةى دةســتور خؤيــان ىَل ِرا كــرد       مــةو ســةبةبة سياســييةكانى كوردســتان خؤيــان ىَل ِرا دةكــرد و ل

ل هــةموويان ثَيكــةوة نــةيانتوتانى بطةنــة ميت ــاق كــة بتــوانني باســى كــام ناوضــةن  مةوانــةى كــة موتــةناز    
عةلةيهني؟ مَيمة هـةموومان دةستنيشـانكرد لةبـةر بيتاقـةى تـةموين نـةقل دةبَيــت و سـجلى ن وسةكةشـى          
نةقل دةكةين لةطةَل ميجرامات و زةوابتةكانى  مةو ناوضانة هةموومان تةحديد كرد لة بةدرة و فةسـانةوة  

حصلت موافقة رئيس الوزراء ] تاكو شنطال  دةطةرَيمةوة سةر مةم كيتابة  مةطةر بَيى سةيرى بكةى  دةَلَيت
على مشـول كافـة للحـافى فـى الوسـجل و اجلنـوب، املشـاتهة ا ـافى فـى منطقـة الكركـوك اوـارة اىل مـا وردى              

[  مَيمة ومتان كاكة مةطـةر وةسـةت و   ok[  ]مرفقة 140مبطالعة د، حنان فتالوى عضو جلنة تشكي  املادة 
ستان هةمووى بطرَيت  هةموو عَيراق بطرَيت  يان وةسـةت و  فنوب مةاول بَيت ثَيويستة مةم بِريارة كورد

فنوبيش نةطرَيت  يان كوردستانيش وةكو وةست و فنوب بَيـت  مَيمـةش موِرةحـةملان هةيـة لـة كوردسـتان       
تووشى دةربةدةرى و تةرحيل بـووة  بـةَلام خـارفى ناوضـة كوردسـتانييةكانى دةرةوةيـة  ومتـان ليذنةيـةك         

م كتابة يةكةم فار  وتيان مةطةر سةيرى بكةن لةبةر مةوة مَيوة دةبَيت ثارةكة بدةن دابنَين مةم ليذنةية بة
[ لـة  140ومتان مةم ثارةية ثارةكةى خؤمانة مةوةى كة مَيوة دةيدةن  ثارةى فَى بـة فـَى كردنـى مـاددةى ]    

%[ 17ن ]م وزراءنةفةقاتى سياديية لة ميجانيةى مةكتةبى رةميس وزراية و لة ميجانيةى مةكتةبى رميس 
حةقى كوردستامن هةية  بؤ وا بكةين؟ ويستيان كةيسى وةقـت بطـؤِرن و ضـووينة مةحكةمـة و ميستيشـار و      
قـانونى  وتيـان كاكــة مةجنومـةنى وةزيرانــى ميتحـادى حـةقتان نييــة مَيـوة ثَيويســتة بيـدةن  مــةخريةن زؤر        

مـةو داتايانـةى كـة بةشـداريان     ميلحامحان كرد و ومتان هةموو كةسَيك لةسةر مةمة بةشـدار دةبَيـت لةسـةر    
[هــةزار عاميلــة لــة  250[هــةزار عاميلــة لــة هــةولَير و ] 130كــردووة و تةقــدميى موعامةلــةيان كــردووة ] 

[ هةزار عاميلة لة دهوك  مةمة رةقةمة  هـةر عاميلةيـةك زوبارةيـةكى واى تـةواو كـردووة      139سلَيمانى و ]
[ مَيمة مةم داتايانـة هـةموومان ثَيكـةوة دةسـتةى     140كة تاكو ميسبات بكات مةاولة بة زةوابتى ماددةى ]

طشتى ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي بة راستى سوثاسـى مةوانـة دةكـةم مـةوةى     
قانونى بَيـت و مـةوةى مـودير عامـة  مـةوةى موستةشـارة  هـةموومان ثَيكـةوة ضـووين كـارى دى تَينرتميـان            

مةساسى سةرةكى كة ثةرلةمان و حكومةت مةم داتايانةى بردوونةتـة بةغـدا بـؤ     كردووة  مةم داتاية بوويتة
قانونى مةوةى موتةزةريرمان كرد  ثاشان ض بؤمان دةرضوو لة دواى شةِرَيك لةطـةَل مةحكةمـةى ميتحـادى؟    
كَيشةم هةبوو لةطةَل مةحكةمةى ميتحادى و ضووين و حةقيقةت ثشتطريى تـةواومان نـةبوو لـة كوردسـتان     
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ر مةم بابةتة  حةساس بوو  لةو كاتـة دةنطويـةك لـة عَيـراق بـؤ مةحكةمـةى ميتحـادى هـةبوو  بؤمـان          لةسة
[ مةطةر تني دولة رئيس وزراء اىل احملافظاى ارتي ، دهوك، سليمانية، مل تشهب عملية تهجريدةرضوو وتى ]

]مل [  2010سـاَلى] سةيرى مةم كيتابة بكةن بة وزوحى مةمة ميمجاى مودير مةكتةبى رةميس وزةراية لـة  
تشهب عملياى تهجري كما انها مل تذ مناطق متنازع عليها،اذا فى انها غري مشمولة تصرف والتعويزاى و كذالك 

دةَلَيت  كوردستان هيض تةرحيل و تةرفيرى تَيدا  وزراء[ يةعنى مةم كيتابة وازحة كة رميس حافى املثلية
ى مةحكةمةى ميتحادى فارَيكى تر  مـن باسـى تةفاسـيلى    نةبووة  ضووين حةىل كَيشةكةمان بردة بةر دةست

دكةمةى ميتحـادى ناكـةم تـاكو تـةعن لـة بـةِرَيجم هةيـة هةنـدَيكيان رةفيقـى مـنن  بـةَلام لـة مـةوق يان و              
ضوونة بارَيك كـة بـة راسـتى بَيتـة قـازى  بـة راسـتى تةحـةموىل مةسـئولييةت بكـات و ببيتـة  قـازى لـةوَى              

برادةرانى كورديش مةوانةى لةسةر كوردسـتان مةحسـوبن  بِريارةكانيـان وايـان     نةمديت  ]مما يف[ هةندَى 
[ هةزار خَيجان تا مَيستا 650ىَل كرد وتى مةمة شتَيكى ميداريية لة نَيوان تؤ و سةرؤك وةزيران  بةَلام من ]

ةمـة  مينتيجار دةكةن تاكو رؤذَيك كةسَيك بة من نةَليت حةقيقـةت ]دمـد احسـان[ كةمتةرخـةم بـووة  م     
حةقى خةَلكة  ثَيويستة وازح بَيت و فَيطايةش نـةمَينَيت لـةم كوردسـتانة لـة ناحيـةى قانونيـةوة ثريؤزتـر        
بَيت تـاكو بَيخمـة بةردةسـتى فـةنابتان  مةطـةر بـَيي سـةيرى مـةو سـثَيلة بكـةين و داواى ثارةمـان كـرد بـؤ              

ةكةوتووة دةستمان و ثارةمان نيية [ةوة هيض شتَيك ن2013[  تةبرةن لة ]2015و  2014و  2013مةوانةى لة ]
بؤ مةم فَيطايانةن مةطةر حةزتان لَي بَيت من راثؤرمت بؤ مَيوة ناردووة و راثؤرتـةكانيش بـؤ مَيـوة  دةنَيـرم     
مةطةر ويستان بجانن تةفاسيلى سنوورى ميدارى كـة بـجانن لةبـةر مـةوةى هةنـدَيك فَيطـا هةيـة حةققيـةت         

ت  تةفاسيلةكان من مةوةتان بؤ عـةرز دةكـةم تـاكؤ بـجانن ضـى بـووة و       خةَلكَيك دوور نيية مةوةى  بؤ نةبَي
[ 4حةمجةكان ضى طؤِراوة؟ و راثؤرتَيكيش فـارَيكى تـر دووبـارة دةكـةم و لـة خـوىل ثَيشـينى مَيـوة هـةر ]         

مانط فارَيك راثؤرمت دةنارد بؤ ثةرلةمان و بةداخةوة نة رؤذَيـك ثةرلـةمانتارَيك وتـى راثؤرتةكـةى ميـوةم      
ت طةيشت و نة وتى دةستتان خؤشبَيت و نةكةس وتـى ماَلتـان وَيـران بَيـت  مةبةدةنــ  مةطـةر بـَيني        بة دةس

سةيرى مةمـة بكـةين تةفاسـيلةكان هـةموو لـة المـان هةيـة لـة حـدودى ميـدارى كـة ض ثَيويسـتة بيكـات؟ و              
ردسـتانييةكانى  حةمجةكةى كام فَيطا  لةبةر مةوةى مةمِرؤ شةِرى داعش زؤر خةَلكى ثَيكاند كـة ثارضـة كو  

دةرةوةى هةرَيي كة مَيمة باسى دةكةين تةفاسيلةكانى دةقيقمان بة دةستى خةَلك طةيشتووة  مَيمة لة فكرى 
لؤكاليجمى زؤر تةنطةوة دةرضووين  ويذنَيكى طةورةترمان بؤ دةرضوو  مةوةى كة من بة راستى ثَيي خؤشـة  

ي و كةسَيكى تر دَيتة فَيطاى من  تةمـةننا دةكـةم   بَيخمة بةردةستتان  يةكةم شت من لة فَيطاى خؤم نامَين
ثةرلةمان زؤر ثاَلثشتى مةم دةستةية بَيت و لة دةستةكة قانونى موناقشاتى زؤرمان كرد لة خوىل ثَيشـرت لـة   
سةر قانونة  كة دور نيية خةَلكَيك حةزى لة ريبـاتى ]دمـد احسـان[ نـةبَيت  قـانونى وامـان دةركـرد بـة         

شةلةل  حةقيقةت مَيوة دةزانن هةموو دام و دةزطاكـانى حكومـةت دةتـوانن مةشـاريك     سةقةت  قانونَيكى بة 
لةم فَيطايانة كار بكةن و دةستةى خؤمان  تةنها دةستة سةالحييةتى نيية و ثةرت و بَلاوى هةية لة قـانون  

[ كـةس هةيـة  مةمـة لةبـةر مةمـة  مـةمِرؤ كـة        50[ دةزطـا هةيـة  ]  50[ ليذنة هةيـة  ] 50و حكومةت  ]
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دةضى لةناوضة كوردستانييةكان سةير دةكةى هةست دةكةى هيض شتَيك نةكراوة  كاتَيك دَيى سةيرى ثارةو 
رةقةمةكان دةكةى حةقيقةت شتَيكى خةياَليية  مةوةى كـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان كردوويـةتى  لـة       

ميرتيبــارى مــةم  [ةوة ثــارةى تة ييــةكانى يــةك دينــارى ســةرف نــةكرد و2005بةغــداد مــةم ناوضــانة لــة ]
ناوضانةى نةكردووة و لة طةورةترين بةرثرسانى عَيراقي بيستووة دةَلَيت من خةَلكي لةم ناوضانة نييـة بـؤ   
ــةم ناوضــانة         ــني دذتــان تــاكو بتــوامن  مــةمِرؤ قؤنــاغَيكى تــر هــاتووة ل شــتى بــؤ بكــةم  بــةَلام بــة كــارى دَي

انى كوردسـتان و شـةهيدبوونى خـةَلكى زؤرةوة    بؤضوونةكةى من مةوةية لةو شوَينانةى كة بة خوَينى طةجن
وةردةطريت ثَيويستة بؤضوونَيكى ترمان هةبَيت  نةخيةينـة قـالبى ميجافـةوة فـارَيكى تـر  مالييةتةكـةمان       
مةوة بَيت بضني تةنها مةو ناوضـانة تةسـ ية بَيـت بـة ميسـتي تامى تـةوافوق تـا كارةكـة بَيتـة مـةجنام دان و           

نةبن و داخازييةكى تر دةكةم لة ثةرلةمان  مةم بابةتة نةضَيتة موزايداتى حجبى هةَلةكانى ثَيشوو دووبارة 
و مةو ناوضانة نةكةينة موزايداتى حجبى و يـةكَيك لـة كَيشـةكا ان مـةوة بـوو  مـةو فَيطايـة وا دةكـات مـن          

نـيش  ناضمة مةو فَيطاية كار بكةم لةبةر حجبى خؤمةوة  مةو فَيطاية ثريؤزى خؤى هةيـة  بؤضـوونةكةى م  
مةوةية مةو كَيشةى مةو ناوضانة حةل نةبَيت و سـةقامطريى نـة بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان و نـة بـؤ عَيـراق و         
ناوضةكة نابَيت  زؤر ماستةنط و رَيطرى و مروقامتان هـةبوو  لةبـةر فـةوزاى سياسـى لـة حكومـةتى عَيـراق        

ر مـةم ناوضـانة و تةمـةننا    حكومةتى عَيراقى هاوكار نةبوو  خيتابى سياسـى كـوردى موةحـةد نـةبوو لةسـة     
دةكةم خيتابى سايسى موةحةدمان هـةبَيت لةسـةر مـةم ناوضـةية  ناوضـة كوردسـتانييةكان  كوردسـتانني و        
موَلكى كةس نني  من ثَيش مةوةى دةست بةم مةلةفة بكةم قذَيكى سثى لة سةرم نةبوو  سةلرةكةى منيش 

[ نةخؤشى خراث بووم  يةكَيك لة 100ليات و ][ ساَل تووشى شةش عةمة8وانةبوو بِروا بكةن  لة دواى ]
هؤكارةكانيش مةوة بوو  تةمةنا دةكةم مَيمة زيـاتر رابوةسـتني لةسـةر مـةم مةسـةلةية و مـةو مةسـةلةيةش        
كةمرت نيية لة مةسـةلةكانى تـر كـة باسـى دةكـةين  مَيمـة تـا مَيسـتا لـة كوردسـتان سـوللةمى مةسـبةقيامتان             

قياتة مةلـةفَيكى طرنطـة؟ مـةم مةلةفـة نةبَيتـة تةزحييـةى مةلـةفَيكى تـر و         خةلةىل تَيداية  مايا مةم مةسبة
هةموو مةلةفةكان ثَيكةوة رةبت كراوة و مةطةر غةلةتَى كرابَيت  غةلةتييةكان من تةحةموىل تَيدا دةكةم و 
ــت ســةركةوتنى حكومــةتى خؤمانــة  ســةركةوتنى طــةىل كوردســتانة هــةمووى      ــدا بَي مةطــةر ســةركةوتنى تَي

  مةو خةَلكةى  بؤ مَيذوو دةَلَيي كةس بةقةدةر فةنابى سةرؤكى هةرَيمى كوردسـتان تةفاسـيلى مـةو    ثَيكةوة
مةلةفــةى ال نــةبوو و موتابرــةى نــةكردبوو  لــة تــارخيى خــؤم مةلــةفَيكى طــرنطرت لــةم مةلةفــةم نــةديوة و    

َلكانــةى كــة سوثاســى مــةو خةَلكــة دةكــةين كــة زؤر يارمــةتى مَيمــةيان دا و خــوا غــةفر بكــات لــة مــةو خة     
 موزايداتى سياسيان كردووة لةطةَل مَيمة  زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/ فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةِرَيج ]د. دمد احسان[ سةرؤكى دةستةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى 
يد راثؤرتَيكى وا طرنط و سرتاتيذى قسة و هةرَيمى كوردستان بؤ ثَيشكةش كردنى مةم راثؤرتة  بة تةمك
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باسى زؤر لةسةر لَيدةكرَيت و مَيوةى بةِرَيج ثرسيارتان دةبَيت لةسةر مةم بابةتة  وَيِراى دةست خؤشى بؤ 
بةرَيجيان  دةرطاى ط توطؤ دةكةينةوة لةسةر ناوةرؤكى مةم راثؤرتة و مةوانةى دةيانةوَيت ثرسيار بكةن يان 

 اوى خؤيان بنووسن  فةرموون  موداخلةيان هةبَيت ن
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان:

كةرتى يةكةم ناوةكان نووسراون  ]طةشة دارا  قادر مؤمتان  مريي صمد  سريد مةصي ى  صاَلح فةقَى  
   شامؤطه  رَيواز فايق  ماواز فةنطى[ كةرتى دووةم  ]مارى هةرسني  امنة زكرى  فةيرؤز لطيفتةالر 

مةو ناوانةي ناويان تؤمار كراوة بؤ ط توطؤ )مامؤستا ابوبكر   شَيخؤ  عباس غةزاىل[  كةرتى سَييةم
هةَلةدني  موميد حةمة علي  شكرية امساعيل  انور قادر  كةذاَل هادي  د.ثةري  د.بةهار  مامؤستا حسن 

مامؤستا لطيف، ي  جنيبة صاحل  عبدالرمحن علي  كنران جني الدين )حافي كاروان(  كاك عمر  ثةروا عل
  عبدالرمحن فارس )ابوكاروان(  كاك عبداللة  د.شوان  كاك باثري كامةال  د.سروود سليي(  مصطفىغريب 

بةِرَيجان  ثَيشرتيش مةم ناوانة لةالي مَيمة تؤماركراوبوون )د.شَيركؤ حةمة امني  بَيستوون فامق  فرست 
ؤرتكة  حةيات جميد  ظيان عباس  شوان شَيخ امحد(  مةو صؤيف  بةهجاد دةروَيش  د.سراج امحد  مجال م

 ناوانة ثَيشرت ناويان تؤماركرابوون  بةم شَيوةية بة رَيجبةندي دةِرواتة خوارةوة  سوثاس.
 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

نيجاميمــان هةيــة؟ كــاك عمــر  بــةِرَيجان  ثــَيش مــةوةي دةســت بــة ط توطــؤ و ثرســياركردن بكــةين  خــاَلَيكي 
 عينايةت فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكةي هةمووماندا هـةبَيت  مـن دوو   (box)ثَيويستة مةم راثؤرتةي بةِرَيج وةزيري ناوضة دابِرَينِراوةكان لة 
 ة  سوثاس.ةك(box)ةكةم كردووة  دوَييَن و مةمِرؤش نةبووة لة (box)فار سةرداني 

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

كراوة  دابةش كراوة  مَيستا تةمكيدي لَي دةكةينةوة  يةعين بة هـةموو   (copy)بة ثَيي زانياري من ثَيشرت 
( 15)ثةرلةمانتاران بدرَيت  بةِرَيجان  من وا دةبيني هـةموومان ثَيويسـتيمان بـة ثشـووَيك هةيـة  بـؤ مـاوةي        

( كــةس نــاوي خــؤي تؤمــاركردووة  داوايــان  43دةقــة ثشــووَيكي كــورت وةردةطــرين و دةطةِرَيينــةوة  مَيســتا ) 
 كردووة قسة بكةن.

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بة ناوي ثةخشةندةو ميهرةبان  بـة نـاوي طـةلي كوردسـتان  دانيشـتنةكةمان دةسـت ثـَي دةكةينـةوة  خـولي          
(  بـةِرَيجان لـةو كاتـةي    19/11/2014(  رؤذي دانيشـنت ) 11هةَلبذاردن  سـاَلي دووةم  دانيشـتين ذمـارة )    ضوارةمي
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مَيمة لة دانيشتين ثةرلةمان بووين بة داخةوة كردةوةيةكي تريؤريسيت لة شاري هةولَير مةجنامدرا  لَيـرةوة  
دةوة تريؤريسـتية  هيـواي زوو   ثرسة و سةرةخؤشي خؤمان رادةطةيةنني بؤ كةس و كاري شةهيداني مةو كر

ضاك بوونـةوة بـؤ برينـدارةكان دةخـوازين  مـةم كـردةوة تريؤريسـتييانة بـةردةوام هـةوَلي تريؤريسـتانة بـؤ            
تَيكداني مةمن و ماسايشي هةرَيمي كوردستان  ضةندين فار و لة ضـةندين كـاتي فيـاوازدا هـةوَلي تَيكـداني      

ةوَليان ثووضةَل كراونةتةوة  بةاَلم بة دَلنياييةوة مـةم هةوَلـة   مارامي هةرَيمي كوردستانيان داوة  ضةندين ه
ترسنؤكانة مريادةي هةرَيمي كوردستان بؤ ذيانَيكي مارام و خؤشطوزةران  بؤ ثَيكـةوة ذيـان لةطـةَل سـةرفةم     
ثَيكهاتــة فياوازةكــاني تــري نــاو هــةرَيمي كوردســتان و دةرةوةي هــةرَيمي كوردســتان لــةق ناكــةن  هــةرَيمي   

ان بـة مريادةيـةكي ثؤاَليينـةوة خـةَلكي هــةرَيمي كوردسـتان و هَيـجي ثَيشـمةرطةي قارةمـان و هَيــجة         كوردسـت 
مةمنييةكان بة مريادةيةكي ثؤاَليينةوة رووبةرووي مـةم طرووثـة تريؤريسـتيانة دةبنـةوة  مـن ثَيمخؤشـة لـة        

ةسـتني  مَيسـتا دةسـت    دةستثَيكي مةم كؤبوونةوةية وةستان بؤ طيـاني ثـاكي شـةهيداني مـةم تةقينةوةيـة بو     
دةكةين بة ط توطؤ لةسةر دؤخي ناوضة كوردستانيية فَي ناكؤكةكان  كة ذمارةيةك لة مةنداماني ثةرلةمان 
ناويان نووسراوة بؤ مةم مةبةستة  بةِرَيج )د.شـَيركؤ حةمـة امـني( نـاوي نووسـراوة  يةكـةم نـاو نووسـراوة          

ردووة كـة بـةِرَيج )بَيسـتون فـامق( خبرَيتـة شـوَيين  مـةو        بةاَلم خؤي ياداشـتَيكي بـؤ مَيمـة نووسـيوة داواي كـ     
 دةِرواتة شوَييَن  بؤية بةِرَيج بَيستوون فامق با ب ةرموَي بؤ قسةكردن.

 بةِرَيج بَيستوون فامق دمد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

حســان ســةرؤكي بــةِرَيجان مةنــداماني ثةرلــةمان  زؤر ســوثاس بــؤ د.شــَيركؤ  بــةخَيرهاتين )بــةِرَيج د.دمــد ا
دةستةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيي دةكةين  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  من ثَيش مةوةي قسة 
لةسةر دؤخي ناوضة كوردستانييةكان و راثؤرتةكةي )بـةِرَيج د.دمـد احسـان( بكـةم  دةمـةوَي قسـة لةسـةر        

ثةرلـةمان و فراكسـيؤن و سـةرؤكايةتي     بابةتَيك بكةم كة ثةيوةنـدي بـة خؤمانـةوة هةيـة وةكـو مةنـداماني      
ثةرلــةماني كوردســتان  مَيمــة لــة مــاوةي ضــةند مــانطي رابــردوودا ضــةند بِرطةيــةك لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي   
كوردســـتا ان هـــةمواركردةوة  يـــةكَيك لـــةو بِرطـــة طرنطانـــة كـــة بـــة كـــؤي دةنطـــي مةنـــدامان و تـــةواوي    

ذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيي بـوو  فراكسيؤنةكان هةمواركرايةوة  مةسةلةي زيادكردني لي
لة ثةرلةماني كوردسـتان  بـة داخـةوة مـاوةي ضـةند مانطَيكـة مـةو ليذنةيـة كـة بِريـاربوو سـةرؤكايةتي بـؤ             
دروست بكرَيت تا مَيسـتا سـةرؤكايةتي بـؤ دروسـت نـةكراوة  دةمـي طلـةييي ماراسـتةي هـةردوو فراكسـيؤني           

ة تا مَيستا مةوان نةطةيشتوونةتة رَيكةوتن بؤ ديـاري كردنـي كةسـَيك  يـاخود     بةِرَيج سةوز و زةرد دةكةم  ك
كَيرِبكَييانة لةسةر مةوةي كةسَيك لة نَيوان خؤياندا دياري بكةن بؤ سةرؤكايةتي مةو ليذنةية  بؤيـة طرنطـة   

لةم كاتةدا  ضيرت دواكةوتين هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي مةو ليذنةية دوا نةكةوَيت  مةم ليذنة طرنطة
ثَيويستة بؤ ثةرلةمان و بؤ ثرسي مةو ناوضانة  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  دةبَي دان بـةو راسـتية دايبنـَيني    
كة لةسةر ماسيت عَيراق و بة شَيوةيةكي طشيت لة نَيو اليةنةكاني عَيراق و بة كورد و ثَيكهاتةكاني تريشةوة 
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هَينــاوة بــؤ طةيشــنت بــة ضارةســةر لــة ضوارضــَيوةي  هــةموومان طةيشــتووينةتة بنبةســت  يــاخود شكســتمان
(دا تايبةمتةندي دراوة بة ناوضة كوردستانييةكان و مـةو ناوضـة   140دةستووردا  كة لة ضوارضَيوةي ماددةي )

ــي         ــةكي دةســتووريدا فَي ــة ضوارضــَيوةي ماددةي ــةروةها ل ــاكؤك  ه ــة ناوضــةي فــَي ن كوردســتانيانة كراوةت
%(ي قؤناغي يةكةمي مةو مـاددة دةسـتوورية   20ي رابردوودا تةنها نجيكةي لة )( ساَل11كراوةتةوة  لة ماوةي )

( دؤمن زةوي كـورد تـا   1,250,000فَيبةفَي كراوة  بؤ  وونة تةنها لة سنووري ثارَيجطاي كـةركووك نجيكـةي )  
ة فَيبـةفَي  ( سـاَلةدا تـةواوي مـةو ماددةيـ    11مَيستا نةطةِراوةتةوة بؤ خاوةنةكانيان كة دةبوو لة ماوةي مـةو ) 

بكراية  هةروةها دةبَي مةوةش بجانني كـة بـة هةَلثةسـَيردراوي هَيشـتنةوةي ناسـنامة و ضارةنووسـي خـاكي        
كوردستان و خةَلكي كوردستان بة كةركووك و تةواوي ناوضةكانةوة لـة بةرذةوةنـدي هـةرَيمي كوردسـتان و     

ماسيت تايبةت كـةركووك و ناوضـةكاني تـر    خةَلكي مةو ناوضانةشدا نيية بة تةواوي ثَيكهاتةكانيةوة  لةسةر 
و ميدارةداني كةركووك و مةو دؤخة تايبةتةي كة لةو ناوضانةدا هةيـة  هـةم دؤخـي ملم نـَي  هـةم دؤخـي       
ميــدارةدان  هــةم دؤخــي حيجبايــةتي  مــن دةمــةوَي ســةرةجني بــةِرَيج ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان و مةنــداماني   

تـاوةكو مَيسـتا بـة تايبـةت لـة كـةركووك كـة تـةركيجي زياترمـان           ثةرلةمان بؤ مةوة رابكَيشي كة بة داخةوة
لةسةريةتي ملم نَييةكي سةخت  دؤخَيكـي خراثـي نـاكؤكي لـة نَيـوان اليةنـة سياسـييةكاندا هةيـة  تـا كـار           
دةطاتة مةوةي كة هةندَي فار تومةتي مةوةتؤ بؤ يةك هةَلدةبةسنت يان قسةي مةوةتؤ لةسةر يـةك دةكـةن    

ة  من  وونةيةك بطَيِرمـةوة مـاوةي رابـردوو قاميـةقامي قـةزاي ناوةنـدي كـةركووك دةَلـَي         بة داخةوة خراث
( هةزار ماوارةي عةرةب كة لة مَيسـتادا لـة كـةركووك نيشـتةفَين و عـةرةبن و مـاوارةي       60( بؤ )50نجيكةي )

راوة  خـؤ مةطـةر   ناوضةكاني ترن هاتوونةتة مةوَي لةاليـةن ثارَيجطـاري كةركووكـةوة كـارتي زانياريـان ثـَي د      
مةمة راست بَي مةمة بابةتَيكي زؤر ترسناكة  دةبَي لَيكؤَلينةوة لة ثارَيجطاري كةركووك بكرَيـت  خـؤ مةطـةر    
راست نيية دةبَي رَيطة بة قاميـةقامي كـةركووك و هـيض اليـةنَيكي تـريش نـةدرَي لةبـةر ملم نَيـي حيجبـي          

ةرلــةمان  لةســةر ماســيت مةحــةلي لــة ثارَيجطــاي  دةســت بــؤ مــةم فــؤرة تومةتانــة ببــةن  بــةِرَيج ســةرؤكي ث 
كةركووك و بةشَيك لة ناوضةكاني تردا بة هةمان شَيوة نةتوانراوة شةراكةتَيكي راسـتةقينة دروسـت بكـرَي    
لة ميدارةداني مةو ناوضانة و بةِرَيوةبردني ميدارةي ثارَيجطاي كةركووك و ناوضةكاني تردا  لة مَيستادا ضـي  

َيشــنيارَيك ماراســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان و دةســتةي ناوضــة كوردســتانييةكان   بكرَيــت باشــة؟ ضــةند ث 
دةكةين  لةسةر ماسيت نةتةوةي كورد طرنطة سازدان لةسةر يةك بةرنامة و ث ني سـرتاتيجي و يـةك وتـاري    
كوردي سةبارةت بة كةركووك و ناوضة كوردستانيية كَيشة لةسةرةكان بكرَي  هةروةها دؤسيةيةكي تايبـةت  
دروســت بكــرَي بــؤ مــةوةي مــةرك و بةرثرســياريةتي لــةو رووةوة دابــةش بكــرَي  ثَيويســتة ثارَيجطــار و           
مةجنومــةني ثارَيجطــاي كــةركووك هةماهــةنطي زياتريــان لةطــةَل حكومــةتي هــةرَيي و لةطــةَل ســةرؤكايةتي    

بنكةيةكي مةشـق و  هةرَيمي كوردستان هةبَي و بة هاوكاري وةزارةتي ثَيشمةرطة كار بكرَي بؤ دامةزراندني 
راوَيذكاري سةربازي مةمريكي و هاوثةميانان لة كةركووك بـة مامـاجني مسـؤطةركردني دَلنيـايي و ثاراسـتين      
ناوضةكة لة هةر هَيرش و ثةالمارَيك لة مَيستا و لـة مايندةشـدا  خـاَلَيكي تـري طـرنط كـة مايـةي نيطـةراني         
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كو مَيسـتا دةزطـاي نيشـتيمانيي نـني  تـاوةكو مَيسـتا       هةموومانة بة داخةوة دةزطا مةمنيةكاني كةركووك تاوة
سيستةمي دوو ميدارةيي بة هَيجةكـاني مـةمين لـة كـةركووك بـة تايبـةت بـة ماسايشـةوة ديـارة كـة مةمـةش            
ديسان كاردانةوةي خراثي لةسةر دؤخي ميدارةي مـةمين لـة كـةركووك و مـةو ناوضانةشـدا هةيـة  لـة رووي        

جمةت طوزاري حكومةتي هةرَيمي كوردستان وةك ثَيويست نةبووة بـة  خجمةت طوزارييةوةش  بة داخةوة خ
تايبةت لة كةركووك و ناوضةكاني تري كوردستان  رةنطة زؤر فـار فيـاوازيش كرابـَي لـة ناوضـةيةكةوة بـؤ       
ناوضةيةكي ديكة  ثَيويستة اليةنة كورديةكان لة بةغداش تةواوي توانـا و تاقـةي سياسـي و ميـداري خؤيـان      

لـة ثَينــاو طةيشـنت بـة رَيكــةوتنَيكي سياسـي بـؤ يـةك يي كردنــةوةي يـةك فـارةكي ســنووري          ضـِر بكةنـةوة  
كوردستان و ناسنامةي كةركووك و تةواوي مةو ناوضانة  دوايني قسةم  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلـةمان  بـةِرَيجان   

ــتاي دؤخـــي نا    ــَيني دةرفـــةتي مَيسـ ــاوي بنـ ــةي مةطـــةر نـ ــَي مـــةم دةرفةتـ ــة مةنـــداماني ثةرلـــةمان  دةبـ وضـ
كوردستانييةكان و كةركووك دةبَي مةم فرسةتة لـة دةسـت نـةدةين  رَيطـة نـةدةين فـارَيكي ديكـة ضـؤن لـة          

( مَيمة دةرفةتي باشرت و طرنطمان لة ثَيش بوو بـؤ مامةَلـةكردني تةندروسـت و طةِرانـةوةي مـةو      2003ساَلي )
دةرفةتة لـة دةسـت نـةدةين  رَيطـة      ناوضانة بة يةكجاري بؤ سةر هةرَيمي كوردستان  دةبَي مةم دؤخة و مةم

نةدةين فـارَيكي ديكـة مـةو ناوضـة كوردسـتانيانة لةمـة زيـاتر لـة كوردسـتان دوور بكةونـةوة  لةمـة زيـاتر             
 خاكةكةيان لة مَيمة دابرِبَي  لةمة زياتر خةَلكةكةيان لة مَيمة دابرِبَي  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د فةرموو.كاك مومَي
 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن )مومَيد خؤشناو(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنها بؤ راست كردنةوة  راستة طرفتَيك لة نَيوان فراكسيؤنةكان هةية بـؤ دابـةش كردنـي ليذنـةكان  بـةاَلم      
فراكسـيؤنةي كـة    تاكة هؤكار نيية لةوةي كة مَيمة نةمانتواني بَيت فراكسيؤنةكان و بة تايبةتيش مـةو دوو 

ناويان هات  مَيمة فارَيكي ديكة لَيرةوة فةخت لةسةر مةو داخوازيةي خؤمان دةكةينةوة وةكو فراكسـيؤني  
زةرد كة داوامان كردووة بة ثَيي ميستيحقاقي مينتيخابي ليذنـةكان دابـةش بكـرَينت  سـةرلةبةري ليذنـةكان      

كراوي نيية  بؤية ثَيمانوايـة بـة ثَيـي ميسـتيحقاق      دابةش بكرَيت  تةنها طرفت لةسةر مةو ليذنةية بة دياري
بة ثَيي )سانت ليطؤ( كة ثَيشرت رَيكةوتين دةربارةوة كراوة  هةروةها تاكة هؤكـاريش لـةو بابةتـةوة فـةخيت     
ــةو        ــةخَير  هــةموو فراكســيؤنةكان م ــة  ن ــةنها مَيمــة دوو فراكســيؤن طرفتمــان هةي ــةوة كــة ت لةســةر بكرَيت

ن ديسـانةكة دووبـارةي دةكةينـةوة  داواي مـةوة دةكـةين كـة بـة ثَيـي ميسـتيحقاق          طرفتةمان هةية  داواكـاري 
 ليذنةكان بةسةر فراكسيؤنةكان دابةش بكرَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بَيطةرد خان فةرموو.
 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد )بَيطةرد تالةباني(:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةر مةسةلةي مةو طرفتةي كة لةسةر مةو دوو ليذنةية ماماذةي ثَي دةدرَيت كة طواية لـة بـةيين مَيمـة و    لة
ــةييةكاني          ــة هةميش ــاَل ليذن ــة ث ــة ل ــةرةكي ك ــةي س ــَي ليذن ــارة س ــةوة  دي ــةك يي نابَيت ــيؤني زةرد ي فراكس

اوازةكانـدا تـاوةكو   ثةرلةماني كوردستان دروسـت كـراون  هـةر سـَي ليذنةكـة لـة بـةيين كـؤي فراكسـيؤنة في         
مَيستا يةك يي نةبؤتةوة  هيض ثةيوةنديةكي بةو دوو فراكسيؤنةوة نيية كة ناوي هَينرا  مَيمـةش بـةش بـة    
حاَلي خؤمان ثيمانواية نا عةدالةتيةك لة شَيوازي دابةشكردني ليذنةكاندا هةية  فراكسيؤن هةية زياتر لـة  

دةكــةين ســةر لــة نــوَي ليذنــةكان دابــةش بكرَينــةوة   حــةقي خــؤي ليذنــةي بةركــةوتووة  لةبــةر مــةوة داوا  
هةروةها من ثَيشنيار دةكةم لَيرةوة بةِرَيج ثارَيجطاري كةركووك بانطهَيشيت ثةرلةماني كوردسـتان بكـرَي بـؤ    
دانيشتنَيكي كراوة و لةبةردةمي راي طشيت خـةَلكي كوردسـتان لةسـةر كـؤي مـةو طرفـت و كَيشـانةي كـة لـة          

كووك هــةن  لةســةر مةســةلةي بــة قاضــاو بردنــي نــةوتيش كــة مــن دَلنيــام مــةوان  ســنووري ثارَيجطــاي كــةر
روونكردنةوةي تايبةتي خؤيان هةية  لةسةر هةموو طرفتـة ميدارييـةكانيش  مومَيـد دةكـةم مـةم داواكاريـة       

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

ماراستةي بكةن زؤر باشرتة لة رَيطـةي فراكسـيؤنةكةتانةوة  مـةو كاتـة كـاري       مةطةر مةو داواكارية بة رةمسي
 لةسةر دةكةين  بةِرَيج كاك رابوون فةرموو.

 ف:وفيق مررؤبةِرَيج رابوون ت
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

رَيكي سةبارةت بة ليذنةكان كة دابةشكرابوون  ثَيشرت بة )سانت ليطؤ( دابةش كراوة  من بؤ خؤم ثَيمواية كا
باش ناكةين مةطةر بة دابةشـكردنةكةي ثَيشـوو دابضـينةوة  ضـونكة مـةو ليذنانـة دةسـتيان بـةكار كـردووة           
مَيستا مةطةر دابةشكردنةكان بطؤِرين رةنطة كاريطةري خـراث خباتـة سـةر مـةدامي ليذنـةكان  سـةبارةت بـةو        

ةطةيشــتووينةتة ميتي ــاق  مــادام ليذنانــةي كــة دروستيشــمان كــردوون  مَيســتا وا ثَيدةضــَي فراكســيؤنةكان ن 
بِريـار   (C.V)فراكسيؤنةكان طريمان خواردووة  ثَيشنيار دةكةين سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ خـؤي بـة ثَيـي    

لةسةر سةرؤكايةتي مةو ليذنانة بدات  مَيمة رَيـج لـة ميختياراتـةكاني سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةطـرين  زؤر       
 سوثاس.

 
 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةر

بةِرَيجان  راستة  كَيشةي دابةشكردني سةرؤكايةتي سَي ليذنة بؤتـة طرفـت  مَيمـة لـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي       
بِريارمانــداوة كــة تــا مــةو كاتــةي فراكســيؤنةكان دةطةنــة ميتي ــاق  فــا ميتي ــاق لةســةر كــؤي ســةرؤكايةتي  

ــةر دةســتمانداية     ــؤ( لةب ــةوة  نيجامــي )ســانت ليط ــةكان دةكةن ــة شــَيوازي دابةشــكردني ســةرؤكايةتي   ليذن ل
ليذنةكان يان بؤ مةو سَي ليذنةية دةطةنة ميتي ـاق  سـةرؤكي )سـن( بـؤ ليذنـةكان كـة ثَيموابَيـت رَيكـارَيكي         
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دروستة بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤش مـةو كاتـةي كـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بـووني نـةبَيت سـةرؤكي )سـن(          
بؤ مـةو ليذنانـةش هـةمان رَيكـار دةطرينةبـةر  هـةروةها مةنـداماني         دانيشتنةكاني ثةرلةمان بةِرَيوة دةبات 

مــةو ســَي ليذنةيــة  ليذنــةي ناوضــة كوردســتانيةكاني دةرةوةي ميــدارةي هــةرَيي  ليذنــةي ثةيوةنديــةكان و   
كاروبــاري رةوةنــدي كوردســتاني  ليذنــةي كاروبــاري ثةرلــةمان  بانطهَيشــت كــراون بــؤ مــةوةي بــةياني رؤذي  

(ي نيوةِرؤ لة هؤَلي ليذنةي دةستوور  لة نهؤمي يةكـةمي  12( كاتذمَير )20/11/2014رَيكةوتي ))ثَينج شةممة( 
ثةرلةمان مامادةبن بة مةبةسيت دةسـت ثَيكـردن بـؤ مـةو ميجراماتـة  فراكسـيؤنةكان دواتـر دةتـوانن بطةنـة          

ن نةكــةوَيت  بؤيــة ميتي ـاقي خؤتــان لةسـةر ســةرؤكايةتيةكان  بــةاَلم مَيسـتا بــؤ مـةوةي مــةو ليذنانــة ثـةكيا     
سةرؤكي )سن( كؤبوونةوةكاني مةو ليذنانة بةِرَيوة دةبات  تا مةوةي فراكسيؤنةكان دةطةنة رَيكـةوتن  مةمـة   
يةك  دوو: مَيمة نووسينطةيةكمان كردؤتةوة لة كةركووك بؤ طرنطيداني زياتر بة ثارَيجطاي كةركووك و بـؤ  

ردستان  هةروةها بؤ مةوةي ببَيتـة ثردَيكـي ثةيوةنـدي    طةياندني دةنطي خةَلكي كةركووك بة ثةرلةماني كو
لة نَيوان ثةرلةماني كوردستان و ثارَيجطاي كةركووك  داوا لة بـةِرَيجاني مةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان و     
لة دانيشـتواني كـةركووك و ناوضـةكاني دةوروبـةري و لـة دانيشـتواني طـةرميان و ضةمضـةماَل دةكـةين كـة           

لةسةر مةوةي كة بة شَيوةيةكي دةوري مامادةبن لـة نووسـينطةي كـةركووك  هـةر رؤذة و      ثَيكةوة رَيكبكةون
يةكَيكيان لةوَي مامادةبن بؤ مةوةي طرفت و داخوازيةكاني هاوواَلتيانيان بطاتة دةست و لة رَيطةي مةوانـةوة  

 بطاتة ليذنةكاني ثةرلةمان  بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان مةنداماني ثةرلةمان  هةموومان دةزانـني مـةو ناوضـانة ضـةند طـرنطن بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان  بـة          
درَيذايي مَيذوو هةم لة رووي نةتةوايةتييةوة  هةم لة رووي خةباتي نيشتيمانييةوةش ضةندين قورباني و 

و هةموو شؤِرشةكاني كورد بة يةكَيك لـة رةمـج و سـيمبولةكاني    فيداكارييان بؤ دراوة  هةموو فواَلنةوةكان 
كــاري خؤيــان دايانــاوة  بؤيــة لــة راســتيدا مانــةوةي بــةم دؤخــةي مَيســتايةوة كــة نــةتوانراوة هــةم لــة رووة   
دةستووريةكةيةوة  هةم لـة رووي مامةَلةكردنـة دروسـتةكةيةوة مامةَلـةي لةطةَلـدا دةكـرَي  لـة راسـتيدا لـة          

د.دمــد احســان( وةكــو مــةوةي ضــةند ســاَلة مــةو مةلةفــةي لةاليــة كــة مَيســتا بؤمــان روون فَيــي خؤيــةتي )
بكاتــةوة  بؤضــي دؤخــي مــةو ناوضــانة بــةم دوخــةي مَيســتادا طةيشــتووة؟ مايــا بــة راي بــةِرَيجيان مَيســتاكة     

قسـةي  طوجناوترين كات نيية بؤ مةوةي كة راثرسي لـةو ناواضـانةدا بكرَيـت؟ خـاَلَيكي تـر كـة مـن دةمـةوَي         
(ي راثؤرتةكــةي بةِرَيجيانــدا هــاتووة مــةوةي كــة )حــةنان  9لةســةر بكــةم مــةو نووســراوةية كــة لــة الثــةِرة )  

( دروست كرد  مَيسـتاكة بـة   140فةت وي( كاتي خؤي كة طوتي من بووم رَيطريي بؤ فَيبةفَيكردني ماددةي )
بة تـةنها تـوانيبَييت مـةو كـارة بكـات       رووني لة مةشدا ديارة  من دةثرسي لة راستيدا مةطةر ثةرلةمانتارَيك 

ــت؟ مــةي باشــة كــَي لــة نوَينــةرةكاني كــورد        مــةي دةبــَي مــةركي نوَينــةرةكاني كــورد لــة بةغــدا ضــي بووبَي
بثرسَيتةوة لة هةموو ماستةكاندا  ض لة ماسيت تةن يجي كة لة بةغـدا بـوون  ض لـة ماسـيت تةشـريري و ياسـا       
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اطةم كَيية مةو فيهةتةي كة دةبَي لةم نوَينةرانةي كـورد بثرسـَيتةوة   دانانيشدا لة بةغدا بوون  واتة من تَين
بؤ دؤخي مةو ناوضانة بةم دؤخةي مَيستا طةيشت؟ لة كاتَيكدا ثارتة كوردييةكان كَيرِبكَييانة لةسـةر مـةوةي   
ضؤن كةركووك بكةن بة درواي كاركردن و ضوونة ناو فةماوةري خؤيانةوة  لة راستيدا بابةتَيكي تـر كـة   
زؤر باس دةكرَيت مةويش مةسةلةي فـؤري قاضاخضـيةتي نـةوت لةطـةَل طرووثـي تريؤريسـيت )داعـش( كـة         
مَيســتاكة كوردســتان بــة هــةموو ثَيوانــةكان يةكَيكــة لــة مةندامــةكاني بــةرةي دذة تــريؤر لــة فيهانــدا  كــة      

نةية تةَلخ دةكات  مةو وَينةيةكي فوانة  بةاَلم بة داخةوة مةو قسة و باسانة بة فؤرَيك لة فؤرةكان مةو وَي
وَينةية ناشرين دةكات  بؤية من داوا دةكةم هـةم ثةرلـةماني كوردسـتان  هـةم دةسـةاَلتي فَيبـةفَيكردن لـة        
هةرَيمي كوردستاندا زؤر بة زوويي مةو مةلةفة يةك يي بكةنةوة  يةعين راسـت و دروسـيت مـةم مةلةفةيـة     

َيتو مةمة فؤرَيكة لة ثِروثاطةندةش بؤ ناشـرين كردنـي   بؤ خةَلكي هةرَيمي كوردستان بةيان بكةن  مةطةر ب
سومرةي سياسي هةرَيمي كوردستان و هَيج قارةمانةكاني ثَيشمةرطة  مةوة لة راستيدا دةبَي لة ماسـتَيكدا لـة   
ميدياكانيش بثرسرَيتةوة بؤ مةوةندة رةواج بؤ مةمة دةدرَيتةوة  مةطةر ديوةكةي تريةتي راسـتة  بةراسـيت   

ي مَيـذووي لةسـةر دةسـةاَلتي فَيبةفَيكردنـة لـة سـةرؤكايةتي هةرَيمـةوة تـا خـوارةوة  هـةروةها           مـةو بـاَلَيك  
ثةرلةمانيش كة دةبَيت  بة تايبةت دةسةاَلتي فَيبةفَيكردن كة بة زوويي مةم دؤسيةية يـةك يي بكةنـةوة   

يسـان ثرسـيارَيكي تـر    و ضيرت مةم تةَلخية لـة وَينـةي كوردسـتاندا نـةهَيَلن  شـتَيكي تـر و ثـَيش دوا قسـةم د        
دووبارة دةكةمةوة كة لة )بةِرَيج د.دمد احسان( دةكةم  بؤضي دؤخـي مـةم ناوضـانة بـةم دؤخـةي مَيسـتادا       
طةيشتووة؟ مةطةر بهاتاية و ث نَيكـي تريؤريسـيت وةكـو )داعـش( نةبوايـة مَيسـتا ضارةنووسـي مـةو ناوضـانة          

(دا 42ةكو لـة راثؤرتةكـةي بةِرَيجيشـياندا لـة الثـةِرة )     بةرةو كوَي دةضوو؟ دواشتي مةوةية من ماطادارم هةر و
هاتووة كة مـةوان لـة مـاوةي رابـردوودا ضـوار راثؤرتيـان داوةتـة ثةرلـةمان  ثةرلـةمان وةاَلمـي نـةبووة  مـن             
ماطادارم و لة هاوِرَييةكاني خؤمان بة دياري كراوي مةبةستي فراكسيؤني طؤِرانة لة خـولي ثَيشـوو ثرسـيارم    

ة و قسةم لةطةَلياندا كردووة  مةمة بؤ وايـة دواي مـةوةي كـة مـةم راثؤرتـةم خوَينـدةوة  وتيـان        لَييان كردوو
مَيمة دووفار تا سَي فار بة ياداشت و بة زارةكي داومانةتة سةرؤكايةتي خولي ثَيشـوو  ثَيمـان طوتـوون كـة     

ثةرلةمانـةوة وتووَيـذي لةسـةر    ثَيويستة مةو راثؤرتانةي بةِرَيجيان بَينَيتـة نـاو بةرنامـةي كـار و نـاو هـؤَلي       
 بكرَي  بةاَلم سةرؤكايةتي ثَيشوو نةخيستؤتة بةرنامةي كار و وتووَيذي لةسةر نةكردووة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.فرست فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بكةم بة قسةكامن دةمةوَي وةكو خاَلَيكي ثةيِرةو ثشتطريي لة براي بةِرَيج )كاك عمر ثَيش مةوةي دةست ثَي 
( بِرطةي )ب(  من ثَيمواية مةم بِرطةية دةكرَي بـة تـةنها تايبـةت نييـة     64عينايةت( بكةم  مةويش ماددةي )

ةقـة ديـاري بكرَيـت    ( د10بة دانيشتنَيكي دياريكراو  بؤ مةم دانيشتنة و بؤ دانيشتنةكةي ثَيشوو تريش كـة ) 
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بة ثَيي مةم ثِرةنسيثانة  يةعين هيض رَيطريةكمان نيية مةطةر مةوةي )كاك عمر عينايـةت( طـوتي ميلتيـجام    
بةو بةندةوة بكةين  مةوةي تريان كـة بـةخَيرهاتين بـراي بـةِرَيجمان )كـاك د.دمـد احسـان( دةكـةين  مـةو          

 زؤر باشي تَيداية  تةمةنا دةكةين بؤ مةم خولـةي  راثؤرتانةي كة باسي كرد مَيستا هةمووي لةالي منن  شيت
ثةرلةمانيش مةم شَيوازة راثؤرتانة بةردةوام بن بؤ ماطاداربووني مَيمة و وةاَلمي بدرَيتةوة  بة ثَيـي مـاددةي   

( ضـةند  140( لة قانوني ميدارةي دةولة بؤ مةرحةلةي مينتيقالي كة بـووة فوزمَيـك  دواتـر لـة مـاددةي )     58)
لة مةرحةلةي يةكةم ثَيي دةطوترَي مةرحةلةي تةتبيك  مينجا دَيينة سـةر مةرحةلـةي ميحسـا    ضةمكَيك كة 

و ميستي تا هـاتوون  ضـةمكةكان دةخوَينمـةوة مينجـا دةيكةمـة ثرسـيار  مةمانـة هـةمووي لـة ضوارضـَيوةي           
سـتةم   مةرحةلةي يةكةمدان كة بريتيية لة ماساييكردنةوة  مةسـةلةي حـةلي نيجاعـاتي مولكيـة  البردنـي      

تةغريي وةزعي سوكاني  تةرحيل  نةيف  هيجرةي قةسري  تةوتيين مةفرادي غورةبا  بَي بةشـكردني خـةَلك   
لة كـاركردن  تةسـحيحي قةوميـة  موهـةفرين و موهـافرين  تـةعويجي عـادل  بـَي بةشـكردن لـة تـةوزيحم             

)جملس قيـادة  بِريارةكاني  هةَلوةشاندةنةوةي بِريارةكاني ثةيوةند بة تةسحيحي قةومية  هةَلوةشاندةنةوةي
  ليذنةي شئووني شيمال  تةالعوب بة حـدودي ميـداري  ثَيشكةشـكردني تةوسـيات لةاليـةن رةميسـي       الثورة(

مجهــوري  مةطــةر نةطةيشــتنة ميتي ــاق دروســت كردنــي تــةحكيمَيكي موحايــد  مةطــةر نــةيانتواني بطةنــة     
ةتي بَيتة ناو مةسـةلةكة و تـةحكيي بكـات     بكةن شةخصيةتَيكي مةرموقي نَيودةوَل (UN)ميتي اق داوا لة 

سةيربكة هةموو مةم ضةمكانة لة ضوارضـَيوةي يةكـةم ختـوةن  يةكـةم مةرحةلـة لـة مةرحةلـةي تـةتبيقي         
(  ثرسـيارةكة لَيــرةدا مةوةيـة توانيوومانــة لـة مانــةي كـة بــامسكرد لـة ســةدا ضـةندي لــة دواي       140مـاددةي ) 

( كؤتــايي 31/12/2007ني مــودةي قــانوني مــةو ماددةيــة كــة لــة )  تَيثــةِربووني ضــةند ســاَل بةســةر تــةواوبوو 
ثَيهاتووة فَيبةفَي بكةين  بؤية لةوانةية حةقي خؤمان بَي بَلَيني لـة دواي تَيثـةِربووني مـةو هـةموو سـاَلة       

(ةوة مايا هيض مومَيدَيك ماوة بؤ مـةوةي مَيمـة بطةينـة مةرحةلـةي دووةم كـة      2007مةبةستي لة دواي ساَلي )
ية لة مةرحةلةي ميحسا؟ دواتريش مةرحةلةي ميستي تا؟ يةعين بة شَيوازَيكي تر مةطةر ثرسـيارةكة  بريتي

( مةم ناوضانة بطةِرَينينةوة بؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان؟    140بكةين. مايا دةتوانني لة ضوارضَيوةي ماددةي )
ؤرفار رةفريى مةسئولييةت هةيـة  ( دةتوانرَى تةتبيق بكرَى؟ بؤية مَيمة دةزانني ز140يان مةسَلةن ماددةى )

(   مَيسـتا  2010(   دواتر لة ساَلى )22( لة فةقةِرةى )2006  رةميس وزةرا بةرنامةى حكومةتى خؤى لة ساَلى )
ــَين مَيمــة كــارى خؤمــان كــردووة     140لــةو بةرنامــةى حكومةتــة مةســةلةى مــاددةى )   ( هــاتووة   بــةاَلم دةَل

ان بؤ ديارى كردووة   مةوة اليةنى ديكةيـة فَيبـةفَيى ناكـا   لـةو الشـةوة      لَيذنةمان ثَيكهَيناوةو   ميجانييةم
بةِرَيج سةرؤك كؤمار تةوسياتى داوةتة ثةرلةمان   ثةرلةمان وةكو كاك دكتؤر باسى كرد خةواندوويـةتى تـا   
ــئوليةتةكى      ــئوليةتةكة مةسـ ــةعنى مةسـ ــتدةكةين يـ ــة هةسـ ــردووة   بؤيـ ــؤ كـ ــةمى بـ ــةى يةكـ ــتا قريامـ مَيسـ

ة   خــؤ دزينةوةيــةكى بــة مةنقةســت هةيــة   كةواتــة مــادام دواى تَيثــةِربوونى مــةم ســاَلة بــةم   هةموواليةكــ
شَيوةية خؤ دةبَى مَيستا مَيمة كة لةثةرلةمان دانيشتني   مةسئولييةتةكى طـةورةش لةسـةر شـانى مَيمةيـة       

هـةرَيي( باشـة ضـى    بة ثَيى قانون دةستةيةكمان هةية دةستةى )ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى 



 47 

ــة؟ مايــا مَيســتا مــةو دةرفةتــة هةيــة مَيمــة لةطــةَل عــرياق     140بكــةين؟ يــةعنى بــةديلى مــاددةى )  (مــان هةي
(؟ كة ثَيويستى بة تةعـديلى دةسـتوورة   يـان دةتـوانني واز     140ِرَيكبكةوين لةسةر بةديلَيكى تر بؤ ماددةى )

ــانون       ــَيني ق ــةر ب ــنني؟ يةكس ــر بَي ــةكانى ت ــةموو مةراحيل ــة ه ــتفتاءَيكى ل ــةَل عــرياق   )اس ــى لةط ( بةهاوبةش
( لةو مةنتيقانة بكةين يان ثرسيارَيكى ديكة مةوةية مَيمة دةتـوانني مـةو مةنتيقانـة    استفتاءبنووسينةوة؟ )

( دةرى 140مةسـَلةن تةفجيئــة بكــةين؟ بــؤ  وونــة مــن ســةيرى مــةو ِراثؤرتانــةم كــرد كــة ليذنــةى مــاددةى ) 
(   مةكتـةبى ميسـان هةيـة   بابـل     140مةكتةبى بةسرا هةية مـى مـاددةى )  كردووة   مةكتةبى زيقار هةية   

(   مايــا مَيمــة دةتــوانني  140هةيــة   يــةعنى هــةمووى بةســرتاوةتةوة بــة تــةتبيقى مــاددةى )   ، واســجلهةيــة 
( بكـةين؟ واتـا تـةنها كـةركووك و ناوضـةكانى ثَيـى دةوترَيـت ناوضـةكانى         140تةتبيقى تةفجيئةى مـاددةى ) 

دةرةوةى ميدارةى هةرَيي لةوَى ميش بكةين يان هةمووى بةيةكةوة دةبـى تـةواوبَى؟  كـة مـةمن     كوردستانى 
(   مـن  140ثَيمواية موستةحيلة هةمووى ثَيكةوة بكرَى   بؤية خـؤم شةخسـى زؤر بـَى مومَيـدم لـة مـاددةى )      

ِرَينينـةوة   مَيمـة   ( مـةم ناوضـانة بطة  140( سـاَليش لـة ضوارضـَيوةى مـاددةى )    100تةسةور ناكةم بتوانني بـة ) 
مَيســتا لــة زؤربــةى مةوناوضــانة وةكــو مــةمرى واقيــك لةبةردةســتى مَيمــةدان   وةكــو مَيســتا باســيش دةكــرَى  

( دةربكـةين و بـة مـةمرى    اسـتفتاء مامادةكاريشى بؤ كرابَى   مايا مَيمـة دةتـوانني لـةو ثةرلةمانـة قـانونَيكى )     
بطةِرَينينةوة كة مةوانةى ميشكالييةتى قانونى لةسـةربَى   ( بكةين و مةم ناوضانةاستفتاءواقيك بضني لةوَى )

(ى 58من دةزامن   بؤية مةدى بةديلى دى ضـيية؟ بـةديلى كؤمـةَلطاي نَيودةوَلـةتى وةكـو لـة نةسـى مـاددةى )        
( كـة  UN( كـة مَيسـتا ثـةنا ببةينـة بـةر )     140قانونى ميدارةى دةوَلةتيش هاتووة بؤتة فوزمَيك لة ماددةى )

   18(   )2008( لـة سـاَلى)  30  18(   )2007( لـة سـاَلى )  70 17َيك قةراراتى مةفلسى مـةمنى دةوىل ) بةثَيى كؤمةَل
(   دواتـريش يـةكَيك لـة مـةهامى بةعسـةى مومـةمى موتةحيـدة لـة عـرياق   مةسـةلةى           2009( لة سـاَلى ) 83

ى )متنـازل(   بـةاَلم مايـا    يارمةتى دانى عرياقييةكانة بؤ تةسوييةى مةو مةناتيقانةى مةوان ثَيدةَلَين مةناتق
( تـةدويل كـراوة     47مةطةر تةدويل كرا ضي بةسةر دَى؟ من ضةند  وونةيةكتان دةدةمَى قودس لـة سـاَلى )  

( سـاَل    18( سـاَل   كراكـاو )  19( سـاَل   دانـجيخ )  33( تا مَيستا بةبَى نةتيجةية   تريستة   تـةنجة ) 47لة ساَلى )
( ساَل هةموو مةو مةنتيقانة لةبـةر دةسـتى مـن    40( ساَل   سارت )10يت )( ساَل   دورطةى كر100شةنطةهاى )

( سـاَل كـةمرت نـةبووة   كؤمـةَلطاى     10دان تةدويل كراون   هةمو مةو مودانةيان بةسةر داضووة هيضـيان لـة )  
ــةتى    ( ســاَل مــةم 10  عوســبةت مومــةم نــةيان توانيــوة لــة ِرَيطــاى تــةدويل لــة كــةمرت لــة )    (UN)نَيودةوَل

نتيقانة يةك ى بكةنةوة   بؤية بةِراستى مةوةى كة دةمةوَى تةمكيدى لةسةر بكةمةوة مةوةية كة مَيسـتا  مة
ضى بكـةين؟ بةداخـةوة دةبـَى مةمـةش مامـاذة ثَيبـدةم ثاَلثشـتى ِراى مـةو هاوِرَييانـةم دةكـةم كـة ثـَيش مـن              

وةزعمان باش نيية   بةداخةوة قسةيان كرد كاك بَيستوون و كاك دكتؤر شَيركؤ مَيمة خؤاان لة كةركووك 
مام نَيى حيجبى زؤر بة تـؤخى لـةوَى هةيـة   نـةمانتوانيوة متمانةيـةكى بـاش لـة نـاو ثَيكهاتـةكانى مـةوَى           
ــر كــة دةمــةوَى باســى بكــةم مَيمــة ســةردانَيكى ثارَيجطــاى        ــة طةَلمانــدابن   خــاَلَيكى ت دروســت بكــةين كــة ل

لــدين ثارَيجطــارى كــةركووك كؤبووينــةوة و قســةمان كــرد     كــةركووكمان كــرد لةطــةَل بــةِرَيج دكتــؤر جنــي ا  
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( هـةزار  300000ثرسيارمان لَيكرد ضةند عةرةب هاتؤتة كةركووك؟ مَيمة ِرةقـةمَيكمان دا ثَيـى وايـة دةَلـَين )    
( هةزار زياتر نةهاتووة   مةطةر طرميان رةقةمةكةى مَيمة هةَلةبَى و 120000زياتر هاتووة؟ طوتى نةخَير لة )

( هـةزار ِرةقـةمَيكى زؤر مةترسـيدارة   مةطـةر بـؤ      120000( هـةزار   بـةاَلم )  120000ةقةمةش ِراست بَى )مةو ِر
شوَينَيكى تر تةبيري بَى بـةاَلم بـؤ كـةركووك زؤر مةترسـيدارة   دةشـبينن لـة سـايةى هـاتنى ثةرتـةوازةيى          

ةكَيكة لة نةتاميجى مةمـة   بؤيـة   عةرةب بةم شَيوازة ضيمان بةسةر دَى   مةوةى مةمِرؤ لة هةولَير ِروويدا ي
بةِراستى من مةترسى مةوةم هةية   لة خودى ِراثؤرتى بةِرَيجان لة ليذنةى دةستةى ناوضـة فـَى ناكؤكـةكان    
لةوَيش ماماذة بةوة دراوة كةبةشَيك لةو عةرةبانةى تةعويجيش وةردةطرن فارَيكى تر مةطةِرَينـةوة   بؤيـة   

انة خسوسييةتَيكى خؤيان هةية دةبـَى بـة هـةموو شـَيوةيةك ِرَيطـة لـة       من ثَيمواية كةركووك و مةو مةنتيق
هاتنى عةرةب لة ذَير هةر ناوَيك بَيت بطريَى   ضونكة طةِرانـةوةيان فـارَيكى تـر زؤر زؤر قورسـة   خـاَلَيكى      
تر كة دةمةوَى باسـى بكـةم بـة ِراسـتى مَيسـتا لةبـةر دةسـتمداية هـةموو مـةو قةرارانـةى مةفلسـى قيـادةى             

رة كة تامَيستا كاريـان ثَيـدةكرَى نـةك لـة ناوضـة كوردسـتانييةكان و لـة كـةركووك هـةر لـةو هةرَيمـةى            سةو
( هةزار قةرارى مةفلسي قيادةى سةورة كارى ثَيدةكرَى   كة بةِراستى مـةوة  3000خؤمان تا مَيستا زياتر لة )

مةنتيقانـة كـة لـة شـئوونى شـيمال      بؤ مَيمة كةم و كوِرييةكى زؤر طةورةية   بيجات مةم قةراراتانـة بـؤ مـةو    
مةوانةى مةفليسى قيادةى سـةورة كَيشـةى زؤر طـةورةن وة دةبـَى نوَينـةرانى مَيمـة لـة بةغـدا ميشـى فـدى           
لةسةر بكةن و مَيمةش لةم ثةرلةمانة ميشى فدى لةسةر مةو قةرارانة بكةين   فارَيكى تر دةستخؤشى لةو 

 اميانداون   سوثاس.كارانة دةكةين كة بةِرَيجان لةو دةستةية مةجن
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

( 54(   ماددةى )53(   ماددةى )64زؤر سوثاس   بةِرَيجان تةنها ِروونكردنةوةيةك لةسةر مةو بابةتى ماددةى )
بة مامادةبوونى سةرؤكى حكومةت   فَيطريى سةرؤكى حكومةت   وةزيرةكان لة ضةندين شـوَينى ثـةيِرةوى   

( باس لةوة دةكـا كـة مـةوان خؤيـان بـؤ خؤيـان دةتـوانن لـة دانيشـتنةكانى          53ناوخؤ ِرَيكخراوة   لة ماددةى )
( بِرطـةى  54ثةرلةمان مامادةبن هةر كاتَيك بيانةوَى لة هةر دانيشـتنَيكى ثةرلـةمان مامـادةبن   لـة مـاددةى )     

بؤ ط توطؤ لة ثةرلةمان بة مامـادةبوونى  ( باس لةوة دةكا هةرليذنةيةك داواى خستنة ِرووى بابةتَيك بكا 2)
( مةنـدامى ثةرلـةمان دةتـوانن    10( بـاس لـةوة دةكـا كـة )    2( هةر بِرطـةى ) 64وةزيرى ثةيوةنديدار   ماددةى )

داواى مامـادةبوونى وةزيــرى ثةيوةنديــدار بكــةن بــؤ ط توطـؤ لةســةر بابــةتَيكى ديــاريكراو   بةهــةمان شــَيوة   
توطؤكردن لةسةر ياسـاكان لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان   كـة ديسـانةوة لـةو        مةسةلةى ياساكانيشمان هةية   ط 

بابةتةش وةزيرة ثةيوةنديدارةكان مةتوانن لة ثةرلةمانى كوردستان مامادةبن   مةوةى كة ثةيوةنديدارة بـة  
( مةطةر مَيوة دةتانةوَى تةعميي كرَى بةسةر هةموو ط توطؤكان لة ناو ثةرلـةمان هـيض الرييـةك    64ماددةى )

نيية   بةاَلم مةوة سةبارةت بة ثرسيار و ثرساندن مةمةوَى دةقة عةرةبييةكةى خبوَينمةوة تاِرادةيـةك وازح  
لكـ  عضـوت توجيهـه سـوأل وـفهي متـى اراد و لـيس للـرئيس ان يقبـ  اكثـر مـن ثالثـة اسـئلة ميكـن               ترة ) 

تكلم اكثر من عشرة دقـائق، ولـه   توزيعها على اجللسة وليس لغري السائ  ان يشرتك يف املناقشة، وليس له ان ي
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عنب عبا افكتفاء ان يتقبا تسوأل خطي، و للسلطة التنفيذية ان جييب فورا او ان ترجـع جواتـه اىل اجللسـة    
واتـا لـة كـاتى ثرسـياركردن تـةنها يـةك كـةس بـؤي هةيـة بثرسـَى   تـةنها هـةر خؤشـى بـؤي هةيـة                التالية( 

ة بةشدارى لة وتووَيذةكةدا بكات   لـة سـَى ثرسـياريش زيـاتر     بةشدارى لة وتووَيذةكةدا بكاتن كةسى تر نيي
( دةقةش ناتوانَى زياتر قسةبكات   مةطـةر مَيـوة بةتايبـةتى بـةِرَيج دكتـؤر فرسـت       10ناتوانَى وةربطريَى   لة )

فةنابت كة سةرؤكى ليذنـةى ثَيداضـوونةوةى ثـةيِرةوى مةطـةر ثَيتـان باشـة دانـانى كـات بـؤ قسـةكردن لـة            
( كة باس لة ط توطؤ دةكا لةناو ثةرلةمان   يان سةبارةت بة 54نى ثةرلةمان سةبارةت بة ماددةى )وتووَيذةكا

ط توطؤكردن لةسةر ثِرؤذة ياساكان لةناو هؤَلى ثةرلـةمان مةمـة تـةعميي بكـرَى بةسـةر مـةوانيش مـةتوانن        
ــةعمي       ــةم ثرســة ت ــة م ــةن ك ــديي بك ــةرةحَيك تةق ــتوانن موقت ــةن   دةش ــة بك ــرَى بةســة مةم ــةموو ي بك ر ه

بكةين بةس تةنها يةك كةس    بةاَلم مَيمة مَيستا ناتوانني بؤ هةموو ط توطؤكانى ثةرلةمان داواط توطؤكاندا
( دةقةش قسةنةكا ناتوانني   ضونكة مةوة لة ماددةكانى ترى ثةيِرةودا ِرَيكخراوة   كاك 10  زياتر لة )قسةبكا

 عمر فةرموو.
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج 
مةطةر بةِرَيجت سةرنج بـدةى   مةنـدامانى بـةِرَيجى ثةرلـةمان سـةرنج بـدةن مـةوة تـةنها بـؤ ثرسـة   تـةنها            

  بؤ ط توطؤ نيية   مةطةر هاتـة سـةر مةسـةلةى ثـرس     ؤكى حكومةت و وةزيرة بةِرَيجةكانثرسكردن لة سةر
 مةبَى ثشت بةو ماددةية ببةستني   زؤر سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
ــة دانيشــتنى ثَيشــوو ســةرؤكى حكومــةت و فَيطرةكــةى و        ــَى ل ــةو ماددةيــةى دوَين ــة ِراســتة م ســوثاس   واي

( 2( بِرطـــةى )54مةنـــدامانى مةجنومـــةنى هـــةرَيمى نـــةوت و غـــازى ثـــَى بـــانطكرا بـــؤ ثةرلـــةمان مـــاددةى ) 
  ست بوو لة مةسةلةى ثرسيار كردنداسى دةكةى ِراكةمةسةلةى ط توطؤ بوو   بؤية مةوةى مةوى فةنابت با

 لة مةسةلةى ثرسة مةوة ِرةضاوى مةو ماددةية دةكرَى.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 ثرس ماِراستةى كراوة كةواتة مةبَى بةو ماددةية بَى   مادام ثرس ماِراستةى كراوة   سوثاس.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

   بةِرَيج كاك بةهجاد دةروَيش فةرموو.سوثاس 
 :دةروَيش بةِرَيج بةهجاد دةروَيش

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( مةم بينني باشرتين ضارةسةر مةظةية طشـت ثرسـني بَيتـة    140( سااَلن سةر ماددةى )7ثشتى سةرظة ضوونا )

رمَيخسـتيية لَيـرةش ثرسـيار بـؤ       بتايبـةتى ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى ياسـايةك دة    ؤ ظان ناوضةيَى تةنَىكرن ب
نا راثرسـى  سةرؤكايةتيية ثةرلةمانَى كو مةظ كؤمسيؤنة بَيتة ثَيك مينان كؤمسيؤنة بااَل سةربةخؤ هةَلبـذارد 
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  كو ديظدا وةكى بةِرَيجان دكتؤر فرسةتيش بةحس كرى ياسايةك بَيتة دانان ضةوانيا لة هةرَيما كوردستانَى
  ضونكى مةطةر مةم هةر مبينَيني و مينتيجار كةين نَى و طشت كوردستانَىدةظةرَيت هةِرابينا طشتثرسى وان 

ورد ِراستى دَى وةقت طةلةك مة دضيت و ناطةينة ماماجنَيـت خـؤ سـةرةكى وةك ميللـةتَى كـورد و نةتـةوة كـ       
مَيت   مةطةر مةم سةحكةينَى وةاَلتا فيهانَى فاراكا دى ماماذة ثَيكر مةظة هةرَيبةتايبةتى ل ظان ناوضة تةنَى

دنياَينة فيهانَينة دكةنة مةمرَى واقري طشتثرسيَى   وةكى كةتةلؤنيا حكومةتا ناوةندى ِرازيش نـابى بـةاَلم   
  مةم نابَيذينة بكةينـة موشـكي  هـةر    ( مةم دزانني11فةرميش بى هةيظا )طشت ثرسييةك كر هةرضةندة نا 

ارةى طشـت ثرسـى مةطـةر مـةجنام نـةبى ثاشـى       نووكة لطةَل حكومةتا ناظةندى   بةاَلم بضينة م اوةزاتا دةربـ 
مةم خؤ مةجنام بدةين و ِرَيطا ضارةيةك ببينينةوة تا بطةينة ظة قؤناغ بةنديية تَيثةِرَينني ضـونكى طةلـةك   
 وونةم هةي بةِراستى بؤ وونة مةطـةر سـةربةخؤ مـابوورى مـةظ ثَينطاظـة نةهاتبانـة هـةرَيمى كوردسـتانَى         

  لبـةر هةنـدَى طرنطيـا مـةظ     م بَيذين مةظ هاتيية دةسـت ثَيكـرن  ةجنامانة كو مةمةظِرؤ مةم نةطةهشتينة ظى م
%( زياترة   مـةظ ناوضـة تـةنَى ناحيـا     50ناوضة تةنَى ناحيا نةتةوةيي ِرَيذا كوردَى ل هةمى كَيمرتين ناوضة )

سا لـة ِرووى    هةروةستانا باشوور و كوردستانا عرياقى  كوردَيذووا كوردستانَى ثارضةكننيشتمانى كو ديظ م
سياسييةوة مةم بَيذين فوغرافيا وان ناوضة تةنَى كو مةم دزانني وةكى بـةِرَيج )دكتـؤر ميحسـانيش( مامـاذة     

%( ذ كوردستانا عرياقَى ثَيكظينن   لبـةر هةنـدَى زؤريـا طرنطـة مـةم ضـةند خاَلـةكا        55ثَيكر كو وان دزانينت )
و دةوروبـةر وةرنةطرتييـة     ظان نـةفتا كـةركووك   ضةهةتا ناحييةى مابووريش ظان ناوبينينة ثَيش ضاظ كو 

  بةاَلم خـةَلكَى كـةركووكَى خبـؤ هـةتا نووكـة مـةم       قى خِر سةر نةفتا كةركووكَى دذيت  خةَلكَى عريابةِراستى
  لبةر هةنـدَى ثَيشـنيارا   ين نةفت يا ل ظَى دةظةرَى دةرضيتبَيذين خجمةتا باش بؤ نةهاتيية كرن كو زؤرتر

  وةى ميدارةى هةرَيمَى كوردسـتانىَ ى بؤ طرينطدانَى زياتر بؤ ظان ناوضةين كوردستانيا دةرةمن مةظةنة ِراست
مَيك " ثَيك مينانة مةجنومةنَيكى سياسى و ميدارى بؤ ظان ناوضان   كـو يـةك هةَلوَيسـتى و يـةك طوتـارى ىَل      

طةهاندنَيـدا )دكتـؤريش(   دةربضينت ِراستى مةبةست لَيرة مةظةية مةظ مةجنومةنى سياسـى كـو مـةظ ِراسـتة ِرا    
  دوو " مةظ دةستة زَيـدةترين دةم كـو كـة وابـجامن ياسـايةك دةرضـووة       ذة ثَيكرد كو يا وازحةو ماشكرايةماما

ةو وةزارةتـةش    مـ رَيت ببيتـة وةزارةت مةجنومةنى وةزيران كو بَيتة ثةرلةمانَى ب زووتـرين دةم ثةسـةندبك  
( هـةيظا فـارَيكى كـو    6  هـةرنا يـةعنى هَيظـى بـني )    بَيتـة كـرن  ةكتيظ بكرَينت كارا تـر    مكارا بكرَيت ِراستى
  سَى " ثَيشنيارا مـن مةظةيـة مـةظ نةوتـة دَيتـة دةرمينـان       ةرلةمان بةَلكو كاراتر بَيتة كرنِراثؤرتةك بداتة ث

   خااَلثرت خجمةتةكا زياتر بؤ بَيتة كرنوان ناوضة ثرت بَيتة بةكارمينان بؤ خجمةتكرنا وان دةظةرا تا بشَين 
( 5دى مة ثرسيارة زياتر بؤ دكتـؤرة مـةوة مـةويش تةمكيـدَى دكـةم بـةهارخانَيش ذ بـةحس كـر كـة مةظـة )          

هةيظة حكومةتا هةرَيمَى كوردستانَى هاتيية ثَيك مينان مةفروزة مةظ دةستة ماَلوطؤر هاتبا كـرن و )اسـت م   
 زؤر سوثاس.  كو بةر ض تا نووكة تاخري بَى؟و تسليي( نجامن
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( 44َى )  ضـونكة بـةم شـَيوةية بـ    ان تكاية قسةكانتان كـورت بكةنـةوة    بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمزؤر سوثاس
   بةِرَيج دكتؤر سراج فةرموو.واو نابَى لةسةر مةم بابةتة  وتووَيذةكان تةمةندام ناوخؤيان نووسيوة
 :بةِرَيج د. سراج امحد محدامني

 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة
  حةقـةت لـة ِراثؤرتةكـةى كـارى     مانـدى نـةبوون بـؤ بـةِرَيج )دكتـؤر(     وَيِراى دةستخؤشى و تةمةن درَيذى بؤ 

( 140  بةاَلم تةبرةن يـةك لةكَيشـةكانى فَيبـةفَي نـةكردنى مـاددةى )     و دَلسؤزى و ثةرؤشى ثَيوة ديارة فدى
و قورس درا لة مةفليس قيـادةى سـةورة و ليذنـةى اـوىل     مةوةية كة كاتى خؤى هةندَى بِريارى زؤر توند 

ركووك و شــوَينةكانى تــرى اــال دةرضــوونة تايبــةت دةســت بةســةر داطرتنــى زةوي و موَلكــانى خــةَلكى كــة
كة بةناوى وةزارةتى زراعة   و خانةقني و مةمخوور و شوَينى تر  هةندَى شوَينى تر وةكو شنطال كوردستان

  ماليية تةبيرى فا بة شَيوةى طرَيبةست بةسـةر  شارةوانى  بةناوى ميدارة مةحةىل  بةناوى وةزارةتى كراون
  فــا ثرســيارى فةوهــةرى مةوةيــة مايــا لــة ِرابــردوو  دةى عــةرةب تةخشــان و ثةخشــان كرايــةخــةَلكى هــاور

لـة  ( طرَيبةستى كشتوكاَلى بة تةنها 5677ضيكراوة بؤ مةوةى مةو عةقدانة ميلةابكرَينةوة؟ تةبيرى نجيكةى )
  مايــا ض خــةَلكى عــةرةبى هــاوردة دابةشــكراوة( دؤمن بةســةر 1800000ســنوورى كــةركووك كــراوة كــة تَييــدا )

كراية؟ مةطةر شتةك كراية با باس بكرَى؟ مةطةر هيض نةكراية دكتؤر )سيد الرارفني( لةو بابةتة كة ضـةند  
كـة مـيش بكـرَى بـؤ مـةوةى مـةو        ساَلة ميشى كرديية بؤ داهاتوو مالييةت و ميكانجم ضـيية؟ ضـؤن بكـرَينت؟   

عةقدانــة ميلةابكرَينــةوة لةبــةر مــةوةى بةقــةرارى مــةفلس قيــادة ســةورة مــةو ميشــانةكراوةو هــةتا مَيســتا   
هةنطاوى ثراكتيكى مةطةر لةبؤ نةنراية ضـي بكـرَى بـؤ داهـاتوو؟ لةثاشـان ثرسـيارى دووةم مةوةيـة بـة ِراى         

شوَين كة واى لَيهاتووة كة ِرَيذةى كوردى يان تَيدا نـةماوة   بكرَى لة هةندَيك استفتاءفةنابيان ضؤن دةكرَى 
بكـرَينت بـَى مـةوةى تـةتبيك و مةوانـة ثَيشـرت بكـرَينت؟         ستفتاءيان زؤر بة الوازى تَيدا ماوة   مايا مةكرَينت ا

و ثَيكهاتـةى    تـةبيرى توركمـان   وك كراية تةنها كـوردى نةطرتيتـةوة  دووةم " مةو غةدرةى لة خةَلكى كةركو
ةدرَينت كـة مـةوان     مايا توركمانةكان هةندَى فار مينسان لة مةوقي ةكان وا نيشـان مـ  وركمانيشى طرتيتةوةت

ووكيان   مةوان لةطةَل كورديش هـةرد تة  لة زؤرفار مةوقي يان لةطةَل عةرةب هاو هةَلوَيسلةبةرةى عةرةبن
  برا توركمانةكان لةبةرةى كمانةكانكارنةكراوة بؤ مةوةى تور  بؤ هةتا مَيستا كوذراوى دةستى يةك دوذمنن

  مايا سِر ضيية بـؤ لةطـةَلوان هـاو هةَلوَيسـنت؟ عيلمـةن كَيشةكانيشـيان       وردبن بؤ زياتر لةبةرةى عةرةبدانك
  ثرسـيارَيكى تـرم مةوةيـة مـةو ِرؤذة سـليي فبـورى هـاتبووة        ية نةك لةطةَل عـةرةب لةطةَل كورد يةك كَيشة

نؤمن تالبستوور وكافة فقراته و يسشك  جلنـة خاةـة تتطبيـق املـادة      ثةرلةمانى كوردستان دةى طوت )حنن
رى بـؤ  مايا بةِرَيجيان لـةم بةَلَينـة كـة رةميسـى مـةفليس نـةوابى عرياقـي دابـووى كـا         ( يف جملس النواب( 140)

خؤشـى لَيدةكـةم مـن مةيكةمـة       بةِرَيجيان ض ماطاى لَيية؟ من مةوةى )دكتـؤر فرسـت( باسـي كـرد دةست    كراوة
  بـةاَلم دووبـارة مةطةِرَينــةوة   دةكـرَينت كـة تــةعويجيان وةرطرتييـة     مايـا ضـؤن ِرَيطـرى لــةو كةسـانة     رثرسـيا 

 كةركووك و فَينشني مةبنةوةو لةوَيندةر مةمَيننةوة؟ زؤر سوثاس.
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   خاتوو حيات جميد فةرموو.سوثاس

 :بةِرَيج حيات جميد قادر
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

  بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان دواى    ان( دةكةم بؤ ثةرلةمانى كوردستانبةخَيرهاتنى بةِرَيج )دكتؤر دمد احس
مةو هةموو شةهيدة نابَى بة هيض شَيوةيةك ِرازيبني بةغدا وةكو فارارن مامةَلة لةطةَل مةم ناوضـانة بكـات   

  بـةِرَيج سـةرؤكى   وة سةر ميدارةى هـةرَيمى كوردسـتان  ةِرَيينةو كار لةسةر مةو ناوضانة بكةين بؤ مةوةى بط
ثةرلةمان لة ِرووى قانونييةوة ثةرلةمانى كوردستان قودرةتى فةرزكردنى هيض بِريارَيكى نيية بةسـةر مـةم   

  تةمـةنا  متمانةى خـةَلكيان بةدةسـتهَيناوة   ناوضانةدا  ضونكة ثةرلةمان نوَينةرى خةَلكى مةو ناوضانةية كة
لــة خــوىل داهــاتووى ثةرلــةمانى كوردســتان كــةركووك و تــةواوى ناوضــة كوردســتانييةكانى دةرةوةى  مةكــةم 

  نوقتةيةكى تر هةية بةِرَيج سةرؤكى ثةرلـةمان  ن هةبَى لة ثةرلةمانى كوردستانداميدارةى هةرَيي نوَينةريا
ك لةوانـة قةزايـةكى     يـةكيَ وةرمطرتووة مةويش هةنـديك كَيشـةية  كة ِراستةوخؤ لة خةَلكى مةو مةنتيقةوة 

( مانطـة دابـِراوة لـة ثارَيجطـاى سـةاَلحةدين و كاروبارةكـانى مـةم قةزايـة         5وةكو دوزخورماتوو كـة نجيكـةى )  
بةِرَيوة ناضَى و كةركووك ناتوانَى مامةَلـةى فـةرمييان لةطةَلـدا بكـات و لةكاتَيكـدا وةكـو قةزايـةك سـةر بـة          

ةِرَيتـةوة سـةر ثارَيجطـاى    ة لـةو ناوةنـدةدا دوزخورمـاتوو بط     ثَيويسـت رَيجطاى كةركووكـة نـةك سـةاَلحةدين   ثا
  خاَلَيكى تر ناحيةى كةَلةك ضى سةر بة قـةزاى شـَيخان ثسـوولةى مازووقـة و ثسـوولةى نـةوتيان       كةركووك

نى كاتــدا ســةر بــة   لــة عــةيبَيبةشــن لــة ثســوولةى نــةوت و خــؤراكســةر بــة ثارَيجطــاى موســَلة لــة مَيســتادا 
ــةو مةســةلةية؟ كــة خــةَلكى مــةو ناوضــانة زؤربــةى خــةَلكى        مةثارَيجطــاى دهــؤكن لتــةرناتيظ ضــيية بــؤ م

  ثشـتطريى لـة بـراى بـةِرَيجم كـاك )دكتـؤر فرسـت        رن ثَيويسـتيان بـةو ثسـووالنة هةيـة    كةمدةرامةت و هـةذا 
ةرةبــة هاوردةكــان بــؤ شــارى صــؤفى( و كــؤى هاوكــارامن دةكــةم لةســةر مةســةلةى ِرَيطــة طــرتن لــة هــاتنى ع 

 سوثاس.  كةركووك
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   خاتوو ظيان عباس فةرموو.زؤر سوثاس
 :بةِرَيج ظيان عباس عمر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ميـدارةى هـةرَيمى كوردسـتانَى    مةذى بـةخَيرهاتنا بـةِرَيج سـةرؤكى دةسـتةى دةظـةرَين كوردسـتانى دةرةوةى       

( هةنـدةك خـاَل   58  مـاددة ) ةمة سَى خاال وةكى هـةوة ديـار كـرى   ميشارةت دةد   لة ِرَيطا فةنابَى وة دَىدكةم
  لة ديظ ثَيجانينَى مـن  بَيتة كرناملرحلني و املنفني و املهجرين و املهاجرين( هاتينة ديار كرن كو تةعويجة )

َيتـة قـةرةبوو   ثارضـةيةك عـةرد ب  (دة مليـَؤن دينـار و   10,000,000كو خَيجانا من مَيك ذ وانة هةر خَيجانـةك ) 
  نـجامن لـديظ زانيـارَى مـن كـو مـن ذ       ذمَى ثارةيَي هاتينـة قـةرةبوو كـرن     ذمارةك ذ وان خَيجانا تنَى طوكرن
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َيج طةلة  فارا كؤنكرينة ثِرؤسة ثارضا عةردى بةِرَيظة نةضـووينة هَيظـى دارم مةطـةر مـةزيا خةَلـةتبي بـةرِ      
ةيةكى نـة سـاغَلةم   ةرةبووكرنا ظـى خـةَلكى بةشـَيو     سـةرةِراى هةنـدَى كـو قـ    )دكتؤر دمد( بـؤم ديـار بكـاتن   

  وة دةليــل ســةر ظــَى ضــةندَى ذى زؤرفــاران ثشــتَى طؤِرينــا  بةِرَيظــة ضــووية  تنــَى حــرب بــووة ســةر وةرةقــىَ 
ناسنامةو ثسوولة خارنَى ماريشا بؤ خةَلكى لة بةرَيظة بردنا مرامةلة و وةرطرتنا طازَى و بةنجينا ثةيدابييـة  

ةنـدَيك مرـةويقات   فهَى قةرةبووكرنَى زةرةريا ديتـى   هةروةسـا ِراثؤرتـا فـةنابَى تـةدا ه       مان كة خةَلك ل 
ــةرَى هــةر ذ ســااَل ) هاتييــة ديــار كــرن  ــان    2008  م ( هــةتا نووكــة وة ض كــارَى فــدى نــةكريا بــؤ نةهَي نــة ظ

زكـةم    حةيذنـة هـةميت هاظكـار بـوون طـةل مَيـك      مرةويقاتة؟ تايبـةت فـةنابَى تـة ديـار كـر ذى كـو وةكـى ل       
(   ض سـةاَلحيات هةبووينـة كـو    140فةنابَى تة بؤمة دياربكات ض سةاَلحيات هةبووينـة؟ وةك ليذنـة مـاددة )   

( كؤنبـــوون ذوة 68ان )نةشـــياينة ظـــان مرـــةويقات ِراكـــةن؟ ديســـان ضـــونكا ذمارةكـــا بِريـــاران ذ تـــة نيشـــاد 
ط بووية؟ بؤ ضـى فشـار نةمَيخسـتيية      مان كو كارَى سةرظَى ضةندَى هاتيية كرن ىَل كارَى ض ِرةنمةجنامداينة

( مةظة فهَى ثرسيارا منة   ل دووماهييا ثشـتةظانييا ل  140سةر حكومةتَى فوداَين بةغدا؟ بؤ ضوونا ماددة )
   زؤر سوثاس.و )دكتؤر سراج( و )حةياتَى( دكةمهاظكاران خؤ )دكتؤر فرسةت( 
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 كتؤرة ِرَيواز فةرموو.  دزؤر سوثاس

 :بةِرَيج د. ِرَيواز فامق حسني
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج 

( بِرطـةى  7  ثرسيارى يةكةمي مةوةية بة طوَيرةى ماددةى )ةِرَيج )دكتؤر دمد احسان( مةكةمبةخَيرهاتنى ب
ــة ياســاي ذمــارة ) 3) ى هــةرَيي ( ياســاي دةســتةى طشــتى ناوضــة كوردســتانييةكانى دةرةوة  2010( ســاَلى )2( ل

(مانط فارَيك ِراثؤرت بؤ لة ِرَيطاى سةرؤكايةتى مةجنومةنى وةزيـران بـؤ ثةرلـةمان    4بةِرَيجتان دةبوو هةر )
  كة دةقى ماددةكة مةَلَى )ثَيويستة لةسـةر سـةرؤكى دةسـتة ِراثـؤرتَيكى دةورى هـةر ضـوار       نكوردستان بنَير

طاى مةجنومةنى وةزيران ثَيشكةشى ثةرلةمان بكا( مانط فارَيك سةبارةت بة مةرك و كارةكانى دةستة لة ِرَي
  يـــةكَيكى تريـــان ( هـــاتووة27/7/2011يـــةكَيكيان لـــة )  ت مَيســـتا لـــة ثةرلـــةمان وفـــودى هةيــة ســَى ِراثـــؤر 

  ســَيهةم  بــةِرَيجتان لــة يــةكَيك لــة بِرطــةكانى ثَيشــةكى ِراثــؤرتى   (26/3/2012(  يــةكَيكى تريــان )23/11/2011)
ــةى  ــةم ِراثؤرت ــةمانى      هــةروةها ل ــان بــةوة كــردووة كــة لةاليــةن ثةرل ــة ماماذةت مَيســتاش لةبــةردةمى مَيمةي

نى   بؤية من تةسةور دةكةم يةكَيك لة هؤكارةكانةهاتووةكوردستان و مةجنومةنى وةزيرانةوة تَيبينيتان بؤ 
ةقَيكـى ياسـايي     بةاَلم بةِرَيجتان مةبَى مـةو ِراسـتيية بـجانن كـة بـة طـوَيرةى د      نةناردنى ِراثؤرت مةمة بووبَى

(مانط فارَيك دةبَى ِراثؤرت بنَيرَيتـة ثةرلـةمانى   4ميلجامى بةِرَيج سةرؤكى دةستة كراوة بةوةى كة هةموو )
تةكـة بنووسـَى يـان      نةهاتووة لةوَى كة بَلَى وة دةبَى ثةرلـةمانى كوردسـتان تَيبينـى لةسـةر ِراثؤر    وردستانك

  بؤيــة ِراثــؤرتى تــرت  ؤ مــةوةى كــة وةاَلم نةدراويتةتــةوة ن بــ  كةواتــة موبــةِريراتى بــةِرَيجتا وةاَلم بداتــةوة
  دووهـةم  ثـَي دامـةزراوة مةمـة يةكـةم     نةناردووة بةِراسـتى موخالةفـةكردنى مـةو ياسـايةية كـة دةسـتةكةى      
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سةبارةت بة ضةند بِريارَيك قسة مةكةم من يةكَيك لةوانة مةو بِريارةية كة يـةعنى سـةربارى دةستخؤشـيي    
نتان بؤ ميلةاكردنةوةى قةراراتى مةفليسى قيادةى سةورة يةعنى دةورى بةِرَيجتان لةوةى بؤتان لة هةوَلةكا

كة تةوسية كراوة بؤ مةجنومةنى نوَينةران مةمة بكـا   هـةروةها دةستخؤشـيي بـؤ ميلةاكردنـةوةى قـةراراتى       
( 140دنى ماددةى )مةفليس شئونى شيمال كة ِرؤَلى بةِرَيجتان وة خةَلكانى ترى كورد لة ليذنةى فَيبةفَيكر

بةاَلم من ثرسـيارم هةيـة سـةبارةت بـة ضـةند مةسـةلةيةكى تـر  لـةناو يـةكَيك هـةر لـةو ِراثؤرتـةى لةبـةر              
( كـة  2010  كةواتة لة سـاَلى ) ي دةستةى طشتى وةكو ثَيويست نييةدةستى مَيمةية بةِرَيجتان نووسيوتانة ياسا

  ثرسـيارةكةى مـن مةوةيـة لـةماوةى مـةو      مـةم ياسـاية   مامةَلة مةكةن لةطـةلَ مةم ياساية دةرضووة بةِرَيجتان 
فةترةى كة بةِرَيجتان سةرؤكى دةستة بوون وة ياساكة بوونى هةبووة تامَيسـتا هـيض ثِرؤذةيـةكى هـةموارتان     
بؤ ثِركردنةوةى مةو بؤشايية ياسـاييانة داوة بـة مةجنومـةنى وةزيـران؟ يـان مايـا داواتـان لـة ثةرلـةمانتاران          

ــة مي   ــا ب ــردووة ت ــةر       ك ــر لةس ــيارَيكى ت ــةن؟ ثرس ــؤ مامادةبك ــةواركراوتان ب ــِرؤذةى ه ــةمانتاران ث ــجاى ثةرل م
موتالةعةيةكى )حنان فت وى( مةجنومةنى وةزيرانى حكومـةتى ناوةنـدى بِريـارى داوة بـؤ اـول ثَيكردنـى       

ــتان       ــةوةى بةِرَيجيش ــو م ــةركووك وةك ــَيوةى ك ــوور هاوش ــت و باش ــان ثَيــ   ناوةِراس ــةدا ماماذةت ــة ِراثؤرتةك   دال
ثرسيارةكة مةوةية لةكاتَيكدا )حنان فت وى( مةندامَيكى مـةو مةجنومـةن بـووة لةسـةر موتالةعةيـةكى مـةو       

  ثرسيارى من مةوةية لة بةِرَيجتان مَيوة وةكو نوَينةرى كورد لةو ليذنةيـة بـؤ نووسـراوَيك    يارة دراوةمةو بِر
نووسـيوة؟ كـة مَيـوةش داواتـان كردبـَى لةسـةرى       يان موتالةعةيةك يان بةَلطةيةكتان لـةناو ِراثؤرتةكـةدا نـة    

(مانطدا نجيكـةى مـةو   3بةدةنطهاتنب  لةسةر مافى هةولَير و سلَيمانى و دهؤك   لة كاتَيكدا لةماوة كةمرت لة )
  خــةَلكى كوردســتانةوة مامــادةكراوة ( و مةوةنــدة مامةَلــة لةاليــةن500ذمــارةى كــة خؤتــان ماماذةتــان ثَيــدا )

  ثرسـيارَيكى تـر لةوةاَلمَيكـدا حكومـةتى     يـارة مـةوان لَيـى بـَى مومَيـد بـوون      نى مـةو برِ بةداخةوة لةبةر بـوو 
ناوةندى هاتووة كة بؤية هةرَيمى كوردستان مةاول ناكرَى بة بـابَلَيني نةفـةقاتى فَيبـةفَيكردنى مـاددةى     

  نةفـةقاتى سـيادين  ( لـة  140مـاددةى ) %( مةبَى مةمة بكرَى طوايـة نةفـةقاتى   17( لةبةر مةوةى لة زمنى )140)
( هـاتووة يـان   140من مةو ثرسيارة مةكةم مايا فيرلةن لة زمنى نةفةقاتى سـياديية خةرفييـةكانى مـاددةى )   

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

   بةِرَيج كاك فةرهاد سةنطاوى فةرموو.زؤر سوثاس
 :ى(بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاو

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
  بةاَلم مـن هـةر مةوةنـدة مـةَلَيي سـةركردايةتى كـورد بةداخـةوة        ( لةِراستيدا زؤر وتراوة140دةى )لةسةر ماد

  بـةاَلم مـةوةى كـة بابـةتَيكى     كة بـؤ خـاكى ميلـجاس و لـؤرين بطـرين     هةموومانى كرد بة ثريةذنةكةى لينني 
  لـة خـاكى كوردسـتان وازلَينـاهَينني    سـةرؤكى هـةرَيي مـةَلَى يـةك بسـت      طرنطة مةمِرؤ لة كاتَيكدا كة بـةِرَيج  
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بةِرَيج كارطَيرى مةكتـةبى سياسـى مـةَلَى مـااَلى كوردسـتان لةسـةر حـةمرين دامـةنَيني  بـةاَلم ميََسـتا سـوثاى            
  ضؤن دةبَى دةستة وةستان دابنيشني مةى دواى مةوة ضى كى طرتنةوةى سةعديية و فةلةواليةعرياق خةري

 ةَل سوثاى عَيراق مةَلَين؟ سوثاس.لةط
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

سـت دةكةينـةوة بـة    ( دة3  كاتذمَير )هةَلدةطرين بؤماوةى كاتذمَيرَيك   بةِرَيجان دانيشتنةكةمانزؤر سوثاس
   فةرموون.دانيشتنى مةمِرؤ

 
                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 

 

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 .بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
ــةِرَيج ســكرتَيري         ــة ب ــةين ل ــةوة  داوا دةك ــَي دةكةين ــةلي كوردســتانةوة دةســت ث ــةناوي ط دانيشــتنةكةمان ب

مةنـدام مامـادةن كةواتـة نيصـابي ياسـايي هةييـة  بـةردةوام         60بضةسـثَينني    ثةرلةمان ذمارةي مامـادةبووان 
خـوىل ضـوارةمى هةَلبـذاردن  سـاَلى دووةم     نامةي كاري دانيشتين مةمِرؤمان  دةبني لةسةر خاَلي يةكةمي بةر
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   كـة بريتييـة لـة قسـةكردن لةسـةر دؤخـي ناوضـة       19/11/2014(ي ماسايي  رؤذى دانيشـنت  11دانيشتنى ذمارة )
كوردستانيية فَي ناكؤكـةكان  بـةمامادةبووني سـةرؤكي دةسـتةي طشـيت ناوضـة كوردسـتانييةكاني دةرةوةي        
ميدارةي هةرَيي  بةِرَيجان ذمارةيةكي زؤر ناو ماوة كة قسـة بكـةن  بؤيـة تكاتـان لـَي دةكـةين  زؤر بـةكورتي        

باشـة لَيـرة نييـة  كـاك ابـوبكر      قسةكاني خؤتان بكةن و ثةيامةكانتان بطةيةنن  كـاك ابـو كـاروان  فـةرموو.     
 هةَلةدني  فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل)هةَلةدني(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكةم: بةخَيرهاتين بةِرَيج دكتؤر دمد احسان دةكةم  من الريي نيية لةوةي كة بةِرَيجيان ثيـاوَيكي دَلسـؤز   
و زؤربةي ِراثؤرتةكاني تريش كةمرت باس لة بةشي خؤمان و خةخمؤر و ثرؤفيشناَل بووة  بةآلم مةم ِراثؤرتة

مةكات وةكـو هـةرَيمي كوردسـتان  وةكـو دةسـةآلت  مـةوةي كـة ثةيوةنـدي بـة كةمتةرخـةمي و كـةموكورتي            
خؤمانةوة هةية  من لَيي مةثرسي  مايا ثشكي مَيمة ضـةندة لـةم بابةتانـة؟  هةرضـةند مـةو لـة ِراثؤرتةكـةي        

  دةستةيةكي ماوا طرنط سةركردايةتي سياسي كورد كة مةسبةقيةت دياري نـةكات   ماماذةي بةم خاآلنة داوة
(وة تا مَيستا يةك كؤبوونةوةي حكومةتي بؤ كرابَيت  طوتاري كوردستاني يةك نةبَيت كة طوتاريش 2008لة )

هـةمووي  يةك نةبوو  مةو كاتة هةنطاوةكان مامادةكارييةكان  شوَين و ميجراماتةكان نةخشةو ث نةكان هـةر  
فياواز دةردةضن  مايا مةمة ِرةنطدانةوةي نةبووة لةسةر واقيري ثراكتيكي و عةمةلي بؤ مةو ناوضانة؟  كـة  

(ِراثؤرتي ناردووة بـؤ سـةرؤكايةتي    4( ساَلي ِرابردوودا بةِرَيجيان بةرثرسي مةو دةستةية بوون  )9لةماوةي )
ةكـان هاوكـاري نـةبوون  تةنانـةت لـة بوودفـةي       ثةرلةمان و حكومةت هيض وةآلمَيكي نةبووة؟  حاكمة كورد

(ملياريـان بـؤ كـردوون      50ملياريـان كـردووة  )   90وةك لة ِراثؤرتةكـةي خؤيـدا هـاتووة كـة داواي      2012ساَلي 
ساَلي ِرابردوودا مةم طلةييانةو  9ش فَيبةفَي نةكراوة  مةمة هةمووي لةماوةي 2011بةشيََكي بوودفةي ساَلي 

ساَلةدا ضةند فـاري تـر    9كي خؤمانة مايا ضي كراوة؟  يةعين بةِرَيجيان لةماوةي مةو طلةيي تر كة مةمة ثش
هاتووةتة بةردةم ثةرلةماني كوردستان و لةسةر دؤخي ناوضة فَي ناكؤكةكان ِراثؤرتي ثَيشـكةش كـردووة؟    

ية  تةنها قسة ضونكة لة وي يةتي بةرثرسيارَييت مةواندا كة مةمِرؤ هيض فةدوايةكي نابَيت مةم كؤبوونةوة
مةكةين هةموو اليةكمان  دووةم: من لةبـةرِةَيجتان دةثرسـي مايـا سـابيقةي لـةم فـؤرة هـةبووة  لةخولـةكاني         
ثَيشووتري ثةرلةمان؟  كة بةِرَيجت سـةرؤكي دةسـتةيةك بَيـت يـان وةزيرَيـك بَيـت لـةكؤتايي خولةكـة بَيـت          

ة هةبووة  يـان نـا؟  هـةروةها ثرسـيارَيكي تريشـي      ِراثؤرتَيك ثَيشكةش بكات و بِروات  مايا سابيقةي لةم فؤر
مةوةية  مايا لـةو ناوضـانة كـة ثَيكهاتـةكاني تـريش هـةن وةكـو توركمـان و مةسـيحيةكان  مَيمـة ضـةند دَلـي             
مةوا ان خؤش كردووة  ضةند هاوكارمان بوون بؤ مةم دةسـتةية  بـؤ داهـاتووش كـة هـةر هـةنطاوَيكي تـري        

ِراثؤرتةكةيدا هاتبوو  كة باس لةوة دةكات  ياساي دةستة  كةموكورتي تَيداية  عةمةلي بنَييني  دوو خاَل لة 
بؤ بةِرَيجيان ثِرؤذةي هةمواركردنةوةي ثَيشكةش نةكردووة  وةكو سةرؤكي دةستةكة  وة ثةيِرةوي نـاوخؤي  
 دةستةكةش كة كاري خؤيان بووة  مةوةشيان بؤ ضارةسةر نةكردووة  لةبـةر مـةوة مـن مةثرسـي دةسـتةيةك     
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كة بةِرَيج دكتؤر دمد احسـان مةمـة حـاَلي بووبَيـت  كـة خـؤي هـةم كـاديرَيكي ثـارتي بـووة هـةم سـةرؤكي             
حكومةت لة حجبةكةي مةو بووة  مةي مةوةي كة لةداهاتوودا دَيت بة حاَلَيكي ماواوة مةبَيت ضيمان بؤ بكات 

هيض دَلَيكي ثَيي خؤش نيية   لةناوضة فَي ناكؤكةكان هةرضةندة لة ثشكي حجبةكةي منة؟  لةبةر مةوة من
 زؤر سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كاك ماري هةرسني  فةرموو.
 بةِرَيج ماري دمد هةرسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اشــانةي كــة بــةخَيرهاتين بــةِرَيج دكتــؤر دمــد احســان دةكــةين  دةستخؤشــي لــَي مةكــةين بــؤ مــةو ميشــة ب   
كردوويةتي  خؤي لةرِةاستيدا مةو مينتيباعةي كة وةرمطـرت لـة قسـةكاني بـةِرَيجيان  حـةق بـوو ِراثؤرتةكـة        
تَيروتةسةل تر بَيت  بؤ مةوةي هةندَي لة قسةكاني من براي بةِرَيجم كاك بَيستوون و كـاك دكتـؤر شـَيركؤو    

ي كورت من قسةكامن كورت مةكةمةوة  فةنابي كاك فرسةت و مامؤستا ابوبكر كرديان  بؤية لةضةند خاَلَيك
باسي مةوةي كرد كـة ناتـةبايي حجبـة سياسـييةكان لةكوردسـتان  بةشـَيك بـووة لـة بـةرةو ثـَيش نةضـووني            
ميشةكان  مةمة زؤر بة ِراطوزاري و بةسةرثَيي باس كرا  مةوزووعَيكي زؤر حةسـاس و موهيمـة  ثةرلـةماني    

بجانَيت  بؤية مَيمة ثَيمان خؤشـة كـة فـةنابيان وردةكارميـان بـدةنَي        كوردستان ثَيويستة بةوردةكاري مةوة
يةعين من خؤم لة فراكسيؤني زةردم  مةطةر ثشكي ثارتي بةرمةكـةوَيت لةكـةموكورتي مَيمـة حـةز مةكـةين      
بجانني  مةوة مةوزوعي يةكةم  مةسةلةي دووةم زؤرمان حةز لَييية بجانني دةوري وآلتـاني دةورووبـةر يـان    

ــ ــان فيَ ووآلتـ ــووني يـ ــةرةوثَيش نةضـ ــان  لةبـ ــاددةي  اني فيهـ ــةكردني مـ ــاتر   140بـــةفَي نـ ــؤ زيـ ــيية؟  بـ ضـ
ِروونكردنةوةي قسةكامن ناوي هةندَي ووآلت دَيني  يةكَيك لةوانة سرودية  توركيا  مَيران  مةمريكا  يـةكَييت  

  لةماسيت ثَيويستدا بووة مةورووثا  مينجا ثرسيارةكة لةوةداية  مايا سياسةمتةداري كورد  سياسي كوردستاني
لةلؤبي كردن بؤ فرؤوشيت مةم قةزيية لةبازاري سياسيدا؟  واتة الي نةتةوة يةكطرتووةكان مةسةلةن بؤضي 
مةم هةموو نَيردراوةي نةتةوة يةكطرتووةكان هاتن بؤ كوردسـتان هـةر لـة دميسـتوراوة بيطـرة تـا ميَلطـرد و        

 سياسةتي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان  لـة لـؤبي كـردن لـة       مةوانة  مايا دةوري سياسييةكاني مَيمة يةعين
نةتــةوة يــةكطرتووةكان تاضــةند بــووة؟  مةطــةر مــةم لؤبيــة شكســيت هَينــاوة  مــةوة بــؤ هَيناويــةتي؟  مةطــةر  
خةَلكانَيك هةن كةمتةرخةم بوون اليةني ثةيوةنديدار كَين مةوانةي كة كةمتةرخةم بوون؟  بؤية ضـريؤكي  

دا تةواو نابَيت بةِراسيت  من بةبريي بةِرَيج دكتؤر دمـد احسـان دةهَينمـةوة  كـة لةسـاَلي      (لَيرة 140ماددةي )
ــةير بــوو          2008) ــا مــن زؤرم الس ــةلةية نووســيبوو  مةوس ــةر مــةم مةس ــت هَيَلرتمــان(ِراثؤرتَيكي لةس ()يؤس

زؤر اليـةني ثـراك    ( الثـةِرة بـوو  ثـَيي وت مـةم ِراثؤرتـة  ِراثـؤرتَيكي زؤر      56بةخؤيشيي وت ِراثؤرتةكةي لة) 
ماتيكي ثَيوةية  وةكو كةسَيك واية كة نةسيحةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكـات  بَلَيـت مـةو ثـارووةي     
هةَلتطرتووة لةدةسيت خؤت طةورةترة  مينجـا مـن مةمـةوَيت بـجامن عةفـةبا بـةِرَيجيان لـةو ضوارضـَيوةيةدا         
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َيكة زياتر لةوة مةضَيت لؤبيةك لةدةرةوةي كوردستان هةتا ضةند فوابي مةو ِراثؤرتةي ياوةتةوة  كة ِراثؤرت
كرابَيــت مةمــة ف رةيــةك بَيــت لــةنَيوانيان كــة مــةم كابرايــان ِراســثاردبَيت بــةناوي مــةم طرووثــةوة بيــدات   
بةطوَييي سياسييةكاني كوردا بَلَيت مةم قةزيية بةم ماراستةية مةضَيت لة مَيستادا و بيجانن  شـتَيكي تـر كـة    

سةر الوازي لؤبي  يةعين مَيمة هةست مةكةين كة بةِراسـيت مَيمـة لـة لـؤبي كـردن زةعـي ني        ديسان يةمةوة 
مَيمــة لــة لــؤبي كردنــدا كــة يةكَيكــة لــة شــتة طرنطــةكاني سياســةت لــؤبي كــردن بَيــت  هــةم لــة كؤمــةَلطاي     

بَلَيمـةوة    مةورووثادا لة لؤبي كردن زةعي ن  مةطةر لؤبي كورد موقاِرةنة بكةين  بةس مةمةوَيت يـةك خـالَ  
مةطةر موالحةزة بكةيت لةشارَيكي وةكو لةندةن  ثاريس  كؤبن هاطن  ضـوار تـا ثَيـنج سـةنتةري ِرؤشـنبريي      
هةية  هةريةكةي سةر بةحجبَيكة لةفياتي مةوةي يةك بطرَيت  مةمةش خةرَيكة دووبارة مةبَيـتةوةو ِرةنط 

ادارم مـةو وردةكارييـةكا ان بـؤ بـاس بكـات بـؤ       ـة  مينجـا هيـو    140مةداتةوة لةم كَيشة موهيمةدا كة ماددةي 
 مةوةي بجانني كَي خةتابارة لةمةدا  سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس  خاتوو طةشة  فةرموو.
 بةِرَيج طةشة دارا ف ل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
رة باشــةكاني دةكــةم  بــةآلم مانــاي مــةوة نييــة بــةخَيرهاتين دكتــؤر دمــد احســان دةكــةم  دةستخؤشــي لــةكا

 140كارةكاني فَيطاي ِرةخنة نية  ديارة بةِرَيجيان باسي لـة قؤناغـةكاني تـةتبيك و فَيبـةفَيكردني مـاددةي )     
( تـا  1/2012(كرد  بةآلم هةر لة ِراثؤرتي بةِرَيجيان كة ماماذةي ثَيكـردووة  مةثرسـي لةكاتَيكـدا كـة لـةمانطي )     

(هـةزار موعامةلـة   39(  دهـؤك ) 130( موعامةلة ثَيشـكةش كـراوة  هـةولَير )   2250لة سلَيماني) (3/2012مانطي )
ثَيشكةشكراوة  بةآلم لةكاتَيكدا مةو ضةكانةي كـة سـةرف كـراوة لـة سـنووري دهـؤك نجيكـي دوو مةوةنـدةي         

كـرد  كـة مـةو    شاري كةركووكة  لةكاتَيكدا  مةطةر بَلَيني تةقدميي موعامةالت فةنابت لة ليذنةكـةش باسـت   
ضةكانةي سةرف كراوة بةَلَي لةو سنوورةدا ِرةقةمةكة طةورةترة  زؤرترة  مايا بؤ واية؟  بةطشيت مةلةفةكان 

% قةرةبووةكان وةرطرياون  بؤ مةم تةمخري كردنـة ِرؤَلـي فـةنابت لـة سـةرفكردني مـةو       30كة تةواو بوون لة 
مـةو ثارانـة  لـة فَيبـةفَيكردني بِريـاري نيجاعـي        ثارانة ضي بووة؟  كة هةوَلي زياتر بدةن بـؤ سـةرفكردني  
هةزار بووة  مايا مَيستا وةكـو ثَيويسـت مَيـوة وةك     7مولكية  باسي مليؤن و ضةند دؤمن زةوي كرا  كاتَيك كة 

( مَيمة ثَيويسـتة فةرمانبـةراني مـةو ناوضـانة     140دةستةكة ضيتان كردووة؟  سةبارةت بة مةوةي كة ماددةي)
تةوة بؤ شارةكةي خؤي و لةسةر مي كي مةوَي تةسبيت بكرَيـت  مايـا تةقسـري لـةالي كَيـوة      هةريةكةو بطةِرَي

بووة؟  مَيوة هةوَلتان داوة  مةم تةقسرية لةاليةن حكومةتي هةرَيمةوة بووة بؤ وةرطـرتين مـةو مي كاتانـة؟     
هةيـة نةضـوونةتةوة    ياخود لةاليةن حكومةتي ناوةندةوة بـووة؟  لةكاتَيكـدا هـةزاران فةرمانبـةرو مامؤسـتا     

ــاددةي )        ــةي م ــردوو  ليذن ــاَلي ِراب ــةماوةي دوو س ــةس تةنســينب  ل ــةو ناوضــانة ب ــي م ــيض 140ســةر مي ك ( ه
كؤبوونةوةيةكيان نةكردووة  فةنابتان بؤ فةخت كردنةوة لةسةر كؤبوونةوةو كؤكردنةوةي مةندامان ضـي  
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ــو ثَيويســ       ــوو وةك ــةكاني ثَيش ــي خول ــةوةي بَلَي ــو م ــتة وةك ــووة؟  ِراس ــد   ب ــةِرَيجتيان بةهةن ــةكاني ب ت ِراثؤرت
ــةخولي دوو         ــةزانيت ل ــارة فــةنابت م ــةكردووة  دي ــان لةســةر ن ــت كاري ــو ثَيويس ــاخود وةك ــةطرتووة  ي وةرن

نـةما  هــةر مةرشي يشـي نــةما  كـة ثَيويســتة بةِراسـيت تــؤ و      140ليذنةيـةك هــةبوو  لـة خــولي سـَي ليذنــةي    
ةين  بـؤ مـةوةي بتـوانني لـةم ليذنـةي كـة تـازة دروسـت         مَيمةش بةدواداضوون بؤ مةرشي ي مةو ليذنةية بكـ 

بووةتةوة كاري لةسةر بكةين  بةآلم وةكو ضؤن بـةِرَيجتان مـةمِرؤ داواتـان كـردووة دانيشـنت بكرَيـت  ثَيشـرت        
داواي مةوةش بكةن كة ِرةنطة مةو كاتة باشـرتيش فَيطـاي بطرتايـة  بـةآلم فـةنابت مَيسـتا وادةي كـارت لـةو         

  ثَيي واية مةمة سوودَيكي مةوتؤي نابَيت بؤ كؤبوونةوةي مةمِرؤ  تةنها مةوة بَيت كة بؤ دةستةية كؤتاييةت
داهاتوو ضي بكةين  لةطةَل مةو بةرثرسة تازةيـةي كـة بـؤ دةسـتةكة ديـاري دةكرَيـت تـا بةرضـاو ِروونيمـان          

 هةبَيت  سوثاس.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 نة زكري  فةرموو.زؤر سوثاس  خاتوو امي
 بةِرَيج امنة زكري سريد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشَيك ثرسيارا من دكتؤر فرسةت سؤيف كرن  من ضةند ثرسيارةك هةنة سةر ماستَى عَيراقَى هةم ذ مـاليَى  

ذى  تةشريرى قةزامى و فيهةتَين تةن يجى دا كو مةو تاوانَين هةرَيما كوردستانَى و ناوضَين كوردستانى يـان 
( هاتية كرن  بؤ  وونة ذ ناحيا دةستوريظة و ذ اليةنا تةشريرى ظـة دةسـتورَى مـاددَى    140سنوورَين ماددَى )

( يا بؤ هاتية دانان  مةحكةما بَلند يا فينايا عَيراقى مةو مةحكةما تيابةت مةوا كو ب على حسن جميد 140)
َى تةرحيلَى خبؤ عَيراقَى يا دةركرىــ هةروةسـا   هااى كرى  دوَيرَى دا دان ب هندَى ددةن كو مةمرسلطان و 

تةرحيل بؤ خـؤ ذى يـا هاتيـة كـرن  يـةعنى بـةَلطَى قـاتك سـةر مةظـة بابـةتى مـة يـَين هـةين  نـوري مـالكى                
( ب طـوَيرةى  140يَى ماماذة ددةتة هنـدَى كـو ضارةسـةر كرنـا يـا مـاددَى )       22بةرنامَى كارى يَى خؤ دا فةقةرا 

م دان  مةوا كو ثرسيارا من  سَى فيهةتَيت عرياقى  سولتَيت عرياقى هةم تةشريرى دةستورى دَى هَيتة مةجنا
هةم قةزامى هةم ذى فَى بة فَى كرنَى  دان ب هندَى يا داى وةك حكومةتا هةرَيما كوردستانَى سـةر ماسـتَى   

بووية بؤ دروست نيظ دةوَلةتى  )حقوق االنسان(  فظاكَين مةدةنى هةوة ض ثَينطاظ هاظَيتينة؟ ث نا هةوة ض 
كرنـا فشـارَى ب تايبـةتى ل سـةر نةتـةوةيَين مَيكطرتـى؟ مايـا هـةوة سـكاال داينـة  نةداينـة؟ مةطـةر نةدتينــة             
سةبةبَى وَى ض بووينة؟ مةم هةمى دزانني كو عَيراق مةندامـة وان رَيكـةفتنَيت نـيظ دةوَلةتيـدا  عَيـراق نـة       

كرية  بةَلكو ثَيشَيلى وان رَيكةفتنا ذى يا كـرى  مـةز دزامن   بتنَى ثَيطريى مةو رَيكةفتنَيت نيظ دةوَلةتى دا نة
ذى كو طةهاندنا يان ثةيام و سكاال بؤ مةفلسا )حقـوق االنسـان( و فـةمريا طشـتى يـا نةتـةوةيَين مَيكطرتـى        
ثَيدظية دةوَلةتةك مةجنام بدةت  مايا هةوة وةك حكومةتا هـةرَيما كوردسـتانَى ب تايبـةت دةسـتةيا ناوضـَين      

نَى ذ دةرظةى ميدارا هةرَيمَى هةوة تةفكري تَيدا نةكر بوو يان بةرنامة هةوة نـةبوو كـة دةولةتـةكَى    كوردستا
قةناعةتةكَى بؤ دروسـت بكـةن؟ بـؤ  وونـة وةكـو دةوَلـةتا مـةفريقيا  يـان ذى بةرامبـةر تشـتةكَى وان رازى           
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تحـدة(  كـو عَيـراق يـا ثـَيطري      بكةن كة مةو سكاآل بطةهينة مةفلسا حقوق االنسان و فةمريا عام يـا )امـي امل  
( َى دةسـتورى  140نينة و سةرثَيضيا مةو ثةميانَين نيظ دةوَلةتى دكةت  ثرسيارا من يا سيَى  ل طؤر مـاددَى ) 

ــو )   ــدَى ك ــة هن ــاذة ددةت ــةرةف     31/12/2007مام ــةمى ب ــتي تا   ه ــةتبيك  ميحصــا  ميس ــة مةرحــةلَيت ت ( ثَيدظي
َى بـة فـَى كـرن  مـةو بـوو ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى شـةش هـةيظ          دومياهيكَى بضن  مةجنام نةبوو  نةهاتة فـ 

تةمديد كرن  مةظ ماددَى دةستورى يان يَى ياسايى عَيراق يا مولجةم كرى كو حةقَى خةَلكى و مةو تةعـداييا  
وان ناوضا هاتية كرن ضارةسةر بكةت  مانكو عَيراق ميلتيجام يا هةى بـؤ تـةحقيقا نـةتيجا  ىَل حـةتا نووكـة      

ــدارا هــةرَيما        نةهاتيــة ــَين دةرظــةيا مي ــةىَل ســةرؤكَى دةســتةيا ناوضــَين كوردســتانَى ي فــَى بــة فــَى كــرن  ب
كوردستانَى هاوةكَيشة نةبرة مةحكةما دةستورى؟ بوضى مةسئوليةتا عَيراقى بةرامبةر مةفهيجَيت عَيراقَى 

 هةوة وةك سكاآل ثَيش كَيش نةكرية؟ سوثاس. 
 ثةرلةمان: يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس  خاتوو بةهار عبدالرمحن  فةرموو.
 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن دمد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مَيمة مةمِرؤ قسة لةسةر ثرسَيك دةكةين  كة دةتوانني بَلـَيني هَينـدة سياسـيية  هَينـدة قـانوني نييـة        

ا قسة لةسةر ثرسَيك دةكةين كة ثرسـَيكي نةتـةوةيي   بةو ميرتيبارةي مةو هةنطاوانةي كة ناويةتي  هةروةه
و نيشتمانيية  كة بة ميتي ـاقي هـةموو اليـةك هـةر ثرسـَيكي نةتـةوةيي و نيشـتماني بوعـدي نةتـةوةيي و          
نيشتماني بَيت  دةبَيت ميتي اقي هةموو اليةنةكاني لةسةر بَيـت  كؤبوونـةوةي فـدي بـؤ بكرَيـت  مـن ثـَيي        

ان و سةرؤكي فراكسيؤنةكان بؤ هـاتين وةزيرَيـك كؤبوونـةوةي ثـَيش وةخـت      سةير بوو سةرؤكايةتي ثةرلةم
دةكةن  بؤ قسة كردن لةسةر كَيشةي نةوت و غاز كة هي رٍِؤذانةية كؤبوونةوة دةكةن و قسةي فدي لةسـةر  
دةكةن  بـةآلم هـيض كؤبوونةوةيـةكي ثـَيش وةخـت بـؤ ثرسـَيكي طرنطـي مـاوا ناكرَيـت  نـازامن فـةدواي مـةم              

ي ثةرلةمان ضي مةبَيت و ض بةرهةمَيكي دةبَيت  خاَلي دووةم كـة باسـي بكـةم  بـةثَيي بِريـارَيكي      كؤبوونةوة
(كةوتوونةتة دةست هَيجي ثَيشمةرطة ضؤَل نةكرَين  لـةو الشـةوة سـةرؤكي    9/6ثةرلةمان مةو ناوضانةي لة )

مـةم دؤخـةي هاتووةتـة مـاراوة     ( كؤتايي ثَي هـاتووة  مايـا   140هةرَيي هةر لةو كاتةدا ِراي طةياند كة ماددةي )
ــة قؤناغــةكاني ثَيشــوو دواي مــةو شــتانةش هــةمان ميكانيجمــة كــة       مــةو ميكانيجمانــةي كــة طرياوةتةبــةر ل
دةطريَيتة بةر؟  خاَلَيكي تر ديارة مةم ثرسة  بةراسيت كؤمـةَلَيك هؤكـاري بابـةتي و هةنـدَي هؤكـاري خـودي       

طةريية بابةتيةكان دةَلَيي مـةوة دةسـةآلتي خؤمـاني تَيـدا     ثةيوةستة بةناوخؤوة  كاريطةرييان هةية  من كاري
نيية  كة ِرَيطرن لةبةردةممانـدا  زيـاتر تـةركيج دةكةمـة سـةر خؤكـارة ناوخؤييـةكان وة زيـاتر سـةآلحيةتي          

( سـاَل  9بةِرَيج سةرؤكي دةستة  كة تا مَيستا بةرثرس بووة لةو مةلةفة لةهةرَيمي كوردستان  مايا لـةماوةي ) 
مةو قؤناغانةي كة دانراوة لة تةتبيك و لة ميحصاو لة ءميسـتي تا  كـة تـةنها دةتـوامن بَلـَيي خـاَلي       كاركردن  

( ساَل كة هيضي وا نةكرابَيت مَيمة دةتوانني 9يةكةم كة تةتبيرةكة قؤناغةكاني خؤي نةبِريوة مايا لةدواي )
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ةنــدة باســكردني كَيشــةكة  بــؤ لةمــةودوا ضــي بكــةين؟  بؤيــة ثَيويســيت بــة ميكــانيجم هةيــة نــةك هــةر مةو 
ماماذةيان بةوةداوة كة تةخةبووتي سياسي لةناوةكةي هةية  هةروةكو مـةوةي كؤمـةَلَيك نوقتـةي نيـجاميش     
ــؤ          ــةي ب ــةكرابَيت  م ــةبَيت  كارن ــةوتنَيك ن ــةي ِرَيكك ــا مَيســتا لةســةر ناوةك ــة ت ــا مَيم ــريا  ماي ــةوة ط لةســةر م

ي هَينــدة مــاَلؤزة ضــي بكــةين؟  فــةنابي لةســةرةتادا   ناوةِرؤكةكــةي كةكَيشــةيةكي هَينــدة قــورس و ثرســَيك 
مليؤن دينار و مةوةندة تةرخان كراوة بؤ ليذنةكان  بةآلم لةكؤتاييدا  186ماماذةي بةوةدا كة يةك تريليؤن و 

(هيض ثارةيةك تةرخان نةكراوة  نازامن بؤ بةم شَيوةية ماماذةي ثَيكرد  مايا 2005ماماذةي بةوةدا كة لةساَلي )
ـــةوة هــيض 2005رةي بــؤ ليذنــة تةخصــية كــراوة كــورتي تيايــة  مايــا مــةو ثارةيــة ضــؤنة  ضــؤن لــة   مــةو ثــا

تةخصية نةكراوة  لةسةرةتاشةوة مةو ماماذةيةي ثَيدا  ماماذةي بةوةدا كة يـةكَيك ِرَيطرييـةكان مةسـةلةي    
مــة فَيطــاي (ســاَلة درَيذخايةنــة  كــة مة 9داعــش بــووة  داعــش ضــةند مانطَيكــة هةيــة  مــةم كَيشــةية مــةوة)   

موالحةزةية  بؤية بةِراسيت هةنطاوةكا ان لةناو خؤيدا ثَيويسـيت بـة قسـة كردنـي فـدي هةيـة  بـة قسـةي         
هةموو اليةنةكانيش هةية  بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم ثةرلـةماني كوردسـتان يـان كؤبوونةوةيـةكي تايبـةت          

ةســتَيت لةســةر ماســيت ثةرلــةمان و بكــات  بــة مامــادةبووني اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان  يــان كؤن رانســَيك بب 
حكومةت و ِرَيكخراوةكان  بؤ مةوةي كة قسةي فدي لةسةر مةم مةسـةلةية بكرَيـت  ضـونكة مـن ثـَيي وايـة       

 مةم فةلسةية فةدوايةكي مةو تؤي نية  سوثاس.
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةرَيج شوان قةالدزةى فةرموو. 
 : )د. شوان قةالدزةى( مصطفىمر بةرَيج ع

  بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( يـانجدة سـاَلة تـا مَيسـتا   يـةعنى      11( مَيسـتا ) 2014هةَلبةتة مةو بابةتة زؤرى بة سةردا روويشتوة  مَيمة لـة ) 

  شتَيكى وا ديار نيية  نة خةَلكى ناوضة دابِراوةكان  نة خةَلكى كةركووك بة تايبةتى دَليان ثـَى خـؤش بَيـت   
بةرَيج دكتؤر مَيشى باشى كردووة  بة تايبةتى من دةست خؤشى ىَل دةكةم ثَيش مةوةى مَيش كردن لـة سـةر   

( لــة كةشــحم كــردن و دؤزينــةوةى فــةنازةى مةن اَلــةكان كــة لــة بيابــانى عةرعــةر كــاتى خــؤى   140مــاددةى )
  دةسةَلاتى كوردى ضـيية  شوفينييةكان لةوَى زيندة بة ضاَليان كردبوون  كةمرت خةمى قيادةى سياسى كورد

( هةر وةكو ذمارةكة ماوةتةوة؟ نة تةتبيك  نة ميحصا  نة ري راندؤم فَى بـة فـَى نـةكراوة     140كة ماددةى )
( كوتـايى ثـَى هـاتووة  بوضـى     31/7/2007وةكو كاك )دكتؤر فرست( باسى كرد لة ماددةكةش دا وا هاتووة لة )

هةبَى لة بةغـدا زؤر ثوسـتى طـةورة هةيـة  بـةَلام بؤضـى هـيض         كورد هيندة بَى دةسةَلات بوو؟ كة دةسةَلاتى
ــان         ــووة  ثارةي ــةوةى كــة ضــةكيان وةرطوت ــَى بةرثرســة ل ــر  عــةرةبى هــاوردة  ك ــةنا؟ خــاَلَيكى ت هــةنطاوى ن
وةرطرتووة؟ بةَلام لـة شـوَينةكةى خؤيـان ماونـةوة  لـة و مَيسـتاش مـةوفودن  مايـا هَيـجى ماسايشـى كـوردى            

ة فــَى كردنــى مــةوةيان؟ يــا خــود هَيجةكــانى نــاوخؤ كــة لــة كــةركووكن  باشــرتين  مةســئول نييــة لــة فــَى بــ
( يــةك دةنطــى خؤمــان 2003هةَلوَيســتى نةتــةوةيى يــا خــود نيشــتيمانى مــةوةى نــةبوو كــة مَيمــة لــة دواى )  
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ثاراستباية  مَيستا لة كةركووك ض شتَيك هةية دوو  دوو نةبَيت  هةر لة ماسايش  هةر لة ثةروةردة  هةر لـة  
مامؤستا  هةر لة ناو و نيشان  هةر لـة عةلـةم  لـة هـةموو شـتَيك  مَيمـة كةواتـة طلـةيى لـة خؤمـان بكـةين             
زؤربةى تةقصريةكة بؤ خؤمانة نةك بؤ مةوان  و بة تايبةتى لة كاتى هةَلبذاردةكان مةطةر هَيجَيكى دةرةكى 

كان ناتوانني ببينـة يـةك ليسـت  يـةكرتى     نةبَيت مَيمة لة شةِرى داخلى نَيجيك دةبينةوة  مَيمة لة هةَلبذاردة
تؤمةتبار دةكةين  شةرى مير مى مةوةندةية خاسةتةن لة كةركووك كة مينسـان  خـةَلكى كـورد هةسـت بـة      
شةرمةزارى دةكات  خاَلَيكى تر  مةو ثؤستى بةرثرسى طـةورة زؤر زؤر طرنطـة  بـؤ فـةنابى دكتـؤر وا باشـرت       

ان كاتـدا نوَينةرايـةتى هـةرَيميش بَيـت لـة بةغـدا  بةرثرسـى        نةبوو يةك ثؤسـتى هةبووايـة؟ نـةك لـة هـةم     
دةستةش بَيت  بؤية كة زياتر خؤى يةك ال كردباية بـؤ مـةو مَيشـة طرنطـةى  بؤضـى تـا مَيسـتا كـورد كـارتى          
سوورى نيشانى بةغدا نةداوة؟ كاتى خؤى هَيجةكانى دجيلة هاتنة كةركووك بة نيـازى داطريكردنـى و مـالكى    

( بيست و دوو ساَلة 22مةجنومةنى وةزيرانى بةست لةوَى  بةَلام تا مَيستا كورد نةيتوانية )هات كؤبوونةوةى 
تازة نووسينطةيةك لةوَى كراوةتةوة  كة مةو نووسينطة تا مَيستا بةرثرسى ديار نيية  تا مَيستا مةو ليذنةية 

ى كةمتـةر خـةمى و كـات    وةكو ناوضة كوردستانييةكان ثَيـك هَينـراوة سـةرؤكى ديـار نييـة  مةمانـة هـةموو       
بةِرَى كردنة  و مَيمةش بـة راسـتى هةسـتى نةتةوايـةتيمان زؤر زؤر الواز بـووة  مةوةنـدةى كـة حيجبايـةتى         
دةكةين مةوةندة هةنطاوةكا ان نةتةوةيى و نيشتيمانى نيية  مايا مةو دةستةية كة كـةركووك  بـة تايبـةتى    

ة كريستيانةكانة  لة ثَيكهاتةكانى تر؟ من ثَيشنيار دةكةم شوَينةكانى تريش كةفيلى تَيدا هةية لة توركمان ل
كة وا كورد بة خجمةت وا بكات كـة خـةَلكى كـةركووك داوا بكـات بطةِرَيتـةوة سـةر هـةرَيمى كوردسـتان  بـؤ          
مةوةى كة يةعنى بَلَيني لـةوَى كوردايـةتى بكرَيـت  خجمـةتى توركمانـةكان بكرَيـت  كريسـتيانةكان بكرَيـت          

َيـت  بـة شـَيوازَيك كـة وا خؤيـان داوا بكـةن بَينـةوة سـةر هـةرَيمى كوردسـتان  بـةَلام مَيسـتا             عةرةبةكان بكر
مةوةى كة مةوةندةى كة مةوادى رؤذانةى ذيانى خةَلك لة موسَل و تكريـت هةرزانـة مةوةنـدة لـة كـةركووك      

هـةرزانرت بـووة    هةرزان نيية  زؤر فارى وا من خةَلكيي بينيوة مـةَلَى لـة حـةىل زةمـانى رذَيمـى سـةدام شـت       
لــةوَى تــا بطاتــة شــتى تــر  مــةوة مانــاى مــةوة نييــة هــةرزانى هــةموو شــتَيك بَيــت  بــةَلام سياســةتى مَيمــة      
سياسةتَيكى نافح نةبوو لةوَى  دةورى ثةرلةمانى كوردستان ضيية؟ كة مَيمـة مـةزانني مَيسـتا ماشـتةواييةك     

ةوَى مةسـةلةن ثةرلـةمان ضـى بكـات لـة كـاتى       نيية  يةك رَيجى نيية  بؤضى ثةرلةمان هـةنطاو نانَيـت؟ مةتـ   
( بوون كـةوا تـا مَيسـتا هةَلوَيسـتيان ديـار      unمَيستادا بؤ مةو يةك رَيجيية؟ هةَلويستى مةمريكا  مةمريكا و )

( فــَى بــة فــَى بكرَيــت و كــةركووك و شــوَينةكانى تــر بطةِرَينــةوة ســةر  140نييــة كــةوا بيانــةوَيت مــاددةى )
ن بوون عةلةمى كوردستانيان بة مَيمة داطرتوون  عةلةمى خةَلكى تـرى مَيخسـتة   هةرَيمى كوردستان  مةوةيا

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

 فةرموو. طه زؤر سوثاس  خاتوو فريوز 
 : عبباخلالق طه بةرَيج فريوز
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  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
مد احسان( دكةم  خبَير بَيت سةرضاظا بؤ ثةرلةمانَى كوردستانَى  من دظَيت ب ثَيشةكى خَيرهاتنا دكتؤر )د

كـــورتى ضـــةند ثرســـيارةكا ماراســـتةى فـــةنابى وى بكـــةم  مَيـــك : تةنســـيق لـــة نَيـــوان دةســـتةى ناوضـــة    
كوردســتانيةكانى دةرةوةى هــةرَيي ضــيية؟ لــة طــةَل يــةكغ حكومــةتى بةغــداغ دوو حكومــةتى هــةرَيي  ســَى   

ووك  سةبارةت بة ماوارةكانى هاتوونةتة ناو مةو ناوضة  مايا مةمانة مةترسى نني بـؤ ماينـدة؟   ثارَيطاى كةرك
دوو : باشة كَى تةحةموىل اليةنى دارايى و خةرفى مةو هةموو ماوارانـة دةكـات؟ دوو  مايـا لـة سـةر بـةعجَى       

؟ ســَى : مايــا مــةم نةتــةوة يــةكطرتووةكانى نيودةوَلــةتى وةك دةســتة ثةيوةنــديتان ضــؤنة و ضــيتان كــردووة 
دةســتةية مؤفيســيان هةيــة لــة ناوضــة كوردســتانييةكانى دةرةوةى هــةرَيي؟ ضــوار : مايــا مَيــوة وةكــو دةســتة  

(؟ مةطةر هيواتان نةماوة مايا بةديل ضيية ثَيتان؟ و مةطةر 140هيواتان ماوة بة فَى بة فَى كردنى ماددةى )
ا كـةى ضـاوةِروان بـني؟ دوميـاهيكَى ثشـتطريى ماخ تنَيـت       ( ضارةسةر دةبَيت مَيمـة تـ  140ثَيتان واية ماددةى )

 دكتؤر فرستى و دكتؤر سرافى دكةم  زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةرَيج كاك قادر مؤمتان فةرموو. 
 : رسول بةرَيج قادر مؤمتان

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
  من ثرسيارَيكي هةية لة رَيطـةى فـةنابتان لـة كـاك دكتـؤر )دمـد( دةكـةم  لـة         بةشَيك لة قسةكا ان كران

راستيدا مَيمة لة وَلاتَيك دةذيـن كـة ياسـا و دةسـتور تَيـدا سـةروةر نييـة  بؤيـة ثابةنـد بـوون بـة نـاوةرؤكى             
ةيـة   دةستور بة ثَيى  يةعنى وةختَيك ثابةند بوونت هةية كة بةرذةوةندى هةبَيت  مينجـا ثابةنـد بـوون ه   

ــى         ــدى شــوظَينى دةســت وةردان ــة دي ــاَلؤزة فطــة ل ــةفَيكى م ــةو مةلةفــة مةل ــةو راســتيية دةزانــني  م مَيمــة م
هةرَيمايةتى و نَيودةوَلةتيش هةية  ث نى بةرَيجيان لة رابردوودا بؤ مةكتيحم كردنى مةو ثرؤسةية فـَى بـة   

( دا كـة لـة   5ة لـة كابينـةى ثَيـنج )   ( ضى بوو؟ ضى بووة لة رابردوودا ك140فَى كردنى قؤناغةكانى ماددةى )
( ثَينجةوة تا مَيستا لةو دؤسييةدا فةنابيان كارى كردووة  دةست 5راثؤرتةكةدا ماماذةى ثَيداوة لة كابينةى )

خؤشيش لة هةوَلةكانى دةكةين  ث نيان ضى بووة مةم دؤسيية مةكتي رت بَيت؟ يةعنى هةم لة سـةر ماسـتى   
ناوخؤ  وةكو هةظاَلانيش طوتيان مَيمـة هـيض مومَيـدمان نـةماوة بـة فـَى بـة        نيودةوَلةتى هةم لة سةر ماستى 

فَى كردنى مةو ماددةيةى دةستور  بةديل ضيية؟ نةك وةكو مةلتةرناتيظى ماددةكـة  ضـونكة مـةو ماددةيـة      
ماددةيةكى دةستورية  بة راى من مةطةر بري لة بةديلةكة بكةينةوة مةوا عَيراق قبوليةتى كة قسة لـة سـةر   
هةموار كردن بَيت  بةَلام ضى بكرَيت باشة؟ بؤ مةوةى هةر لةو دؤخة ضةق بة ستؤداية نةمَينَينةوة و  زؤر 

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

 زؤر سوثاس  كاك شَيخ شامؤ فةرموو. 
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 : نرمؤ بةرَيج شامؤ شَيخؤ
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

)دمد احسان(  راثؤرتـا وى روونكـرنَين م ـادار تَيـدا هـةبوون  قـةدةرا مـةوا بـوو          خبَير بَيت فةنابى دكتؤر
( ة  سـنورَى ثَيـنج قـةزا ظـةدطريت      140%( فظاك و فوطرافيا مة وةكـو كـوردَين مَيـجدى طرَيـدايى مـاددا )     90)

و دامــانَى  شــَيخان  تلكَيــحم  ســَيمَيلَى  زاخــو  شــنطال  مــةظ هــَي  ســرتاتيجى ســةردةمَى شوِرةشــَى ذى دةرطــة   
( َى ذى سَى هةَلبذارتَين سةر ماسـتَى عَيراقـَى و   140شوِرةشَى بوو و  تومت شوِرةشَى بوو  سةردةمَى شوةِرةشا )

ثارَيجطةها مؤسل و ري راندؤما دةستورَى عَيراقَى موكاوناتَيت ظَى دةظةرَى دةشتا مؤسل و رؤذماظـا و ضـيايَى   
باز كرنا وان مةجنامَين بؤ باش سةركردايةتيا سياسيا كوردستانَى  شنطاىَل فيلتةر و فاكتةرَى سةرةكى يَى دةر

%( طرَيدايى ظَى ماددَينة كارةساتا مة ذ هةمى ثَيكهاتيَين دى يَين كوردسـتانى مـةزنرتة   90مريؤ  ضونكى مةم )
ظ و هةر تشتةك مةعلومة ل بةرضاظَين وة  كا خةَلكَى مة مةطةر مليؤنـةك مـاوارة ذ ظـَى دةظـةرَى هـاتنب نـي      

مليؤن ذى ذ كوردَين ميجدينة  طونةها هةرة مـةزن دكةظيتـة سـةر ملـَى حكومـةتا عَيراقـَى  ضـونكة ذ مـاليَى         
ميدارى و دارايى ظة مةظ دةظةرة طرَيدايى ب مؤسـل و طرَيـدايى بةغدايـة  نـة ذ بـةرى روودانـَى و نـة ثشـتى         

ةوشــا خــةَلكَى مــة ب ظــى رةنطــى يــا روودانــَى ل ماســتَى ثَيويســت وافيــب رانةبوونــة  مــةظَى يــةكَى هَي يــة ر
ثةريشان بة  هنـدةك ديـنت و يـان ذى ثَيشـنيار و يـان ذى ثرسـيار مـن هةنـة  ض فـةنابَى دكتـؤر م ـايَى ذَى            
ببينة و مةز حةز دكةم سةرؤكاتيا ثةرلةمانى ذى فهَى ميهتيماما وان بيت  سـَى سـاَل تـَى هةنـة ضـةكَين دة      

اشــة مةطــةر ظــَى قؤنــاغَى دةرطةهــةك ظــةبا و مــةظ خــةَلكَى ثةريشــان  (َى راوةســتيانة ب140( مليــؤنى يــَين )10)
( مليـؤنى وةرطـرن  ذ دةظـةرَين زومـار شـنطال و زومـار و شـَيخان و مـةمخور         10ميستي ادة ذ ظَى ثرؤسَى دة )

( هـةزار خَيـجان مانـة     28( هـةزار خَيـجان هةنـة  )   26( مليـؤنيَى  هـةتا نووكـة )   10( خَيجان مـةاولن ب ) 54)
شنطال و دةشتا مؤسل ذ حكومةتا فيدراَل داخاز كرينة نوَينةارتيَين فةرمانةطـةهَين مـريى ل دهـؤكَى    ميدارا 

بَينة دامةزراندن ل ظَي رةوشا تةنطذةرا مريؤ خةَلكَى مة تَيدا  وة فنسـيا عَيراقـى  بـارَى شارسـتانى  هـاتن و      
ة يَى مـاوارة ىَل حـةتا نوكـة مـةجنام نيـنن       ضوون  دادطة   ذ بؤ مةشاندنا كاروبارَين طرَيدايى ذيانا خةَلكَى م

( هةيظـة  6( هـةزار كـةس و خَيـجان مةعاشـَى خـؤ يـَى ريرـاى يـَى ميجتيمـاعى شـنطال مةظـة شـةش )            5ثَينج )
( دة هةزار خانةنشينَين شنطال هةنة مةوَين كو بيتاقـة زةكيـة هـةى دكـارن     10مووضَيت خؤ نةوةرطرتينة  )

ن هةنة حةتا نوكـة نةكارينـة وةرطـرن  خؤيايـة مـال و مومتةلـةكاتَيت       مووضَين خؤ وةرطرن ىَل هةزار خَيجا
خةَلكَى مة هاتنة تاَلان كرن و هنـدةك خـةَلكَى دةظـةرَين تـةكلَيظَى ظةطةريانـة  تةلقوشـَى  تـةلكَيظَى  مةطـةر         

مـة و  هةر نوكة دةرطةهةكَى قةِرةبووكرنَى بؤ ظان خةَلكَى ظةطةرياى بَيتة ظـةكرن باشـة  كَيشـةيا قوتـابيَين     
مةحروم بوونا وان ذ خاندنَى سـةر ماسـتَى ثـةروةردَى و سـةر ماسـتَى خانـدنا بَلنـد كَيشـةيا هـةرة مةزنـة و           
هةوَل دان بَيتة كرن مةظ قوتابية ذ روويَى دارايى ظة ذى هاريكارييا وان بَيتة كرن مةز دبيني باشة  كةمثَين 

باشـوورَى عَيراقـَى و مـاوارةيَين هاتينـة كوردسـتانَى       ماواران مةطةر تو ثيظانةكَى ضَيكةى ناظبـةينا ماظـارةيَين  
حكومةتا عَيراقَى بؤ يَين باشوور كةل و ثـةل مانينـة و موتَيـل و موتَيـل كـرَى طرتينـة  ىَل هنـدةك ضـادرَين         
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خرابَين بَى مواصةفات بؤ ماوارةيَين مـة دابـني كرنـة و ذيـان تَيـدا بجةمحـةت ل ظـَى زظسـتانا سـار  ماظـاهيَى           
( هةزار 30 قةول بوو وةزارةتا كؤض و كؤضبةرا كةل و ثةال بينن حةتا نووكة مةجنام نينن  سى )خاندنَى نني
ــا      40حــةتا ضــل )  ــة مليؤن ــةهجانَى و تلكَيثظــَى حــةتا نووك ــاواران شــنطال و باشــيكَى و ب ــجانَين م ( هــةزار خَي

تانَى نيـنن  مـاوارةيَين   هاريكاريَى نةوةرطرتينة  نـة طـازا سـثى و نـة غـاز و مـةحروقات و ثَيداويسـتيَين زسـ        
شنطال كَيشا بلَيتَين ماهَين خارنَى نينن  ضونكة بةرى نووكة مةرزاقَى وان سةر ب دهـؤكَى ظـة بـوون دةظـةرا     
باشيكَى و بةهجانَى و تلكَيظَى و مةلقوش بَى مةرزاق و غاز و طاز و ثَيويستى يـَين ذيانَينـة  طـةلو  مـةجنامَين     

َيراقَى و ثارَيجطةها مؤسل  و مـةظ ثـرؤذَى ثـريوزَى ثَيشـمةرطَى قـةهرةمان ب      سَى هةَلبذارتنَين فةرمى يَين ع
خوينا خؤة ظان دةظةرا بست بست ذ داطريكةرا و داعش رزطار دكةت  تَيرا هندَى ناكةن مةظ دةظةرة ظةطـةِرن  

خـةَلكَى ظـَى    ( يا ماستةنطا مـاَلؤزا بؤيـة ضارةنظيسـةكَى رةشـىَ    140و مةسريَى وان نةمينت طرَيدايى ظَى ماددا )
ــاش ل ســةر        ــةجنامَين ب ــا عَيراقــَى ذى م ــةرخؤدان كــر و مــريؤ ل مازادي ــان و ب دةظــةرا دوهــى شوِرةشــَى قورب

 سكرتارييةتا كوردستانَى ظة مانينة نةخامسة ل هةَلبذارتنَين دةرباز بووى  زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د حةمة على فةرموو. زؤر سوثاس  بةرَيج كاك مومَي
  بةرَيج مومَيد حةمة على:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بةم ثرسة مـن بـة كـورتى ضـوار خـاَل بـاس دةكـةم  مـةوةى كـة هـةموومان دةيـجانني طرنطـى مـةو              
ناوضانةية كة طرنطيشى نييـة لـة رووى نيشـتيمانى و لـة رووى سياسـييةوة بـؤ مَيسـتا و ماينـدةى باشـوورى          

ن  بــةَلام مامةَلــة كردنــى نيشــتيمانيانةى دام و دةزطــاى لــة طــةَل مــةو ثرســة و دوور كردنــةوة لــة    كوردســتا
بةخشينى مؤرك و شوناسى حيجبيانة مةتوامن بَلَيي رؤَلَيكى بنضينةيى مةطَيِرَى لـة سـةركةوتنمان لـة ثَينـاو     

ةم مةمـة رووى لـة بـةرَيج    طةِرانةوةى مةو ناوضانة و ية كوردسـتان كردنـةوةيان بـة شـَيوةيةكى فـةرمى  دوو     
دكتؤرة  مةو رةوشة تازةى لة كوردستان و عَيراق و لةو ناوضـانة بـة تايبـةتى هاتوونـة مـاراوة تـا ضـةند بـة         

ي دةسـتوور بَيـت  ثرسـيارَيكي تـر مايـا تةسـليي كردنـةوةي ثرسـي         140واقيرى دةتوانَيت فَيطرةوةي ماددةي 
ييةكان نامانطةِرَينَيتةوة خاَلي سةرةتا؟  سَييةم: مايـا مـةو   ناوضة كوردستانييةكان بةماددة دةستووري و ياسا

كةموكورتية سياسييانةي كة لةِرابردوودا لةاليةن سياسييةكاني كـوردةوة خـوَلقَينراون  مـةو كةموكورتيانـة     
كامانةن مَيوة توانيوتانة مةو كةموكورتيانـة ديـاري بكـةن؟  بـؤ مـةوةي مامةَلـةكردني سياسـي لةمـةودوا بـؤ          

لةسةر مةو مةساسة دياري بكةن و فَيبةفَي بكةن؟  ض فؤرة مامةَلةيـةكي سياسـي تةندروسـت مَيـوة      مايندة
ثَيشنيار دةكةن لةِرووانيين مَيوةوة مامةَلةي هـةرَيمي كوردسـتان دةبَيــت ضـؤن بَيـت  لةطـةَل مـةو ناوضـانة          

وثـي ميليشـياى شـيري لـةو     ضوارةم: كَيشةي داعشمان هةية  هةموواليةك مةوة دةزانني  بةآلم ضـةندين طرو 
ناوضـانة  لةناوضــة كوردســتانيةكان مَيســتا مامادةييــان هةيــة  مايــا مةمانــة بــؤ ماينــدةي مــةو ناوضــانة نابنــة  
كَيشةي هةرة طةورة  لـةدواي ضارةسـةر بـووني كَيشـةي داعـش  يـان كؤتـايي هـاتين مـةو كَيشـةية ديسـانةوة            
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ةو هَيـجة ميليشـيايانةش نامانبَيـت  مـن ثـَيش مـةوةي       هةمان مةو طرفتانةي لةطةَل داعش هةمانة  لةطةَل مـ 
بَيينة مةم دانيشتنة  لةطةَل بةِرَيجَيكدا لة فةلةوال قسـةم كـرد تةنانـةت تـا مَيسـتاش ِرَيكـةوتن نـةكراوة بـؤ         
هَيِرش كردنة سةر فةلةوال مةوان مةرفي مةوةيان هةبووة  مةطةر يارمةتي دةريش بـن بـؤ هَيـِرش كردنـة     

م كة فةلةوال ِرزطـار كـرا ثَيويسـتة مـةوان واتـة هَيـجي ثَيشـمةرطة فةلـةوال ضـؤَل بكـةن            سةر فةلةوال  بةآل
هةمانــة هــةر لــة مَيســتاوة مةترســييةكانيان دةركــةوتووة  ثــَيي خؤشــة فــةخت لةســةر ثاراســتين ماسايشــي   

ةي كة ِروويان لـة  دانيشتوان بكةم  كة هةندَي لة هاوِرَييامن ماماذةيان ثَيكرد  ثةيوةست بةِرَيذةي مةو ماواران
هــةزار زيــاتر بــن مةوانــةي كــة ِروويــان   300هــةزار يــان  120كــةركووك و هــةرَيمي كوردســتان كــردووة  فــا  

لةناوضةكاني كةركووك كردووة  ثَيي خؤشة سةرجنتان بؤ ِراثؤرتي يةكَيك لة ِرؤذنامة متمانـة ثَيكراوةكـاني   
راوةتـةوة  لةطـةَل بـةِرَيج سـةرؤكي ثةرلـةمانيش باسـي       كوردستان ِرابكَيشي كة لةو هةفتانةي ِرابردوو بَلـاو ك 

كرد و لةطـةَل ضـةند هاوِرَييـةكي تـريش  بـةبِرواي مـن مةترسـييةكي طةورةيـة بـؤ سـةر ماينـدةي هـةرَيمي             
كوردستان  ديارة دةمةوَيت سةرةتا فةخت لةسـةر مـةوة بكةمـةوة هـاتين مـاوارة مةمـة حاَلـةتَيكي ماسـايية          

ن دةبَيـــت مامةَلةيــةكي مينســانيانة بَيــت  موتَلةقــةن لةطــةَل ماوارةكــان  بــةآلم   مامةَلــةي هــةرَيمي كوردســتا
ناكرَيت مةسةلةي ماسايشي نةتةوةيي لَيرةدا ناديدة بطريَيت  كة بةثَيي مةو ِرَيذةي مةوان بآلويان كردؤتةوة 

نسـاني لةاليـةك    %ي دانيشتواني هةرَيمي كوردسـتان عـةرةبن  مةمـة وةكـو ومت مامةَلـةي مي     19لة مَيستادا لة 
ــتان ثَيويســـتة     ــتواني هـــةرَيمي كوردسـ بـــةآلم ثاراســـتين ماسايشـــي نةتـــةوةيي وثاراســـتين ماسايشـــي دانيشـ
بةشَيوةيةكي مايندةيي بريي لَي بكرَيتـةوة  فـا مةمـة مةطـةر كؤبوونـةوةي تايبةتيشـي بـؤ تـةرخان بكرَيـت          

 بةبِرواي من مةسةلةيةكي ميجطار طرنطة  سوثاس.
  مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم د

 سوثاس  كاك باثري كامةال  لَيرة نيية  سروود سليي  فةرموو.
 بةِرَيج سروود سليي ميت:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيج )دكتؤر دمد احسان( دةكةم  سةبارةت بة ِراثؤرتةكـةي بـةِرَيجيان ديـارة دكتـؤر     

ثَيـنج ثرسـيارم هةيـة بـؤ      140راقيل زؤرة بةرامبةر بة فَيبةفَي كردني مـاددةي  زؤر موتةشاميمة  ديارة عة
فةنابيان  ثرسيارى يةكةم  بة تةصةورى دكتؤر دمد بة هاتنى سةرؤك وةزيرانى نوَى حيدر عبـادى هـيض   
 دةطؤِرَى لة فَى بة فَى كردنى مةم ماددة؟ ثرسيارى دووةم  مةطةر مةشاكيل بةرامبةر فَى بـة فـَى كردنـى   
مةم مـاددة زؤرة  هـيض هـةنطاوةَيكتان هـةبوو بـؤ مـةوةى مـةم مـاددة خبرَيتـة ذَيـر ميشـرافى كؤمـةَلطاى نَيـو              

(؟ ثرسيارى سَييةم  مايا وَلاتى دراوسَيمانة هيض رؤَلى ميجابى يـان سـلبيان هـةبوو بـؤ فـَى بـة       unدةوَلةتى )
يـجب و اليةنـة سياسـييةكانى كلـد و     فَى كردنى يان فَى بة فَى نةكردنى مةم ماددة؟ ثرسـيارى ضـوارةم  ح  

ماشوورى ية فةرمى لة مةجنومةنى وةزيرانى عَيراق داوايان كرد كـة دةشـتى نةينـةوا ببَيتـة ثارَيجطـا و مـةو       
 املبْد  (  مَيوة وةك دةستة راتان ضيية سةر مةم بابةتة؟ زؤر سوثاس.  حيثداواكاريية ثةسةند كراوة )من 
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  كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤ

 زؤر سوثاس  خاتوو شكرية امساعيل فةرموو. 
 : مصطفىبةرَيج شكرية امساعيل 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ــة ســَى خــاَل بكــةم  خــاَلى يةكــةمي         ــةَلام دةمــةوَى مامــاذة ب ــارةى ناكةمــةوة  ب زؤربــةى قســةكامن كــرا دووب

بـِرى مـةو ثارةيـة كـة لـة اليـةن حكومـةتى         ثرسيارَيكة بؤ بةرَيج )دكتؤر( دواى بة خَيرهاتن و دةستخؤشـى  
( تـةرخان كـراوة بـؤ سـاَلانى رابـردوو  ثارةكـة ضـةند بـووة  بِرةكـة          140فيدراَلى بؤ قةرةبوو كردنى ماددةى )

ضةند بووة؟ و بة سةر ضةند كةس دابةش كراوة؟ و ذمارةى مةو ضةكانةى كة بـة سـةر هاووَلاتيـان دابـةش     
ؤشة بة دةقيق بؤمان ديارى بكةى  خـاَلى دووةمـي  ديـارة نـاكؤكى نَيـوان      كراوة لة شارو شارؤضكةكان ثَيي خ

حيجبــة سياســييةكان لــة رابــردوودا زيــانى زؤرى طةياندؤتــة ثرؤســةى سياســى لــة هــةرَيمى كوردســتان  بــة   
بؤضوونى من ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان لة مَيستا و داهاتوو دةورى نَيوان طريى هةروةها ماشكرا كردنى 

يةكان بؤ خةَلكى هةرَيمى كوردستان روون بكاتةوة  خاَلى سيَيةم و كؤتـايى  ديـارة هـاتنى عةرةبـةكان     راستي
بؤ كةركووك بة ثَيـى زانيارةكـانى مَيمـة زؤربـةيان شـيرةن و ثـ ن دارَيـذراوة  بؤيـة مةمـة دياردةيـةكى زؤر           

ــةمان مةمــة بــ     ــت و  ترســناكة  ثَيويســتة حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان و هــةروةها ثةرل ــد وةربطرَي ة هةن
 ثَيويستة رَيطاشى ىَل بطرَيت و  زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةرَيج كاك عباس غجالي فةرموو. 
 : مريخانبةرَيج عباس غجاىل 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بابةتةكَى طرنط يَى هاتية مَيرة  هةنطاوَيت  خبَيرهاتنا بةرَيج )دكتؤر دمد احسان( دكةين كو مةظرؤكة سةر

( مـةوَى شـيابيت و   140وى وةك شاهدةك مةز ددةم مةسامَيلَيت وةكى مافَى مرؤظ و فينؤسايد و لة مـاددةى ) 
ب روحةكَى ريازى ذى وةكى بةرثرسةك قـةبول دكـةت  مةطـةر خةلةتيـةك هـةبن يَيـت بةرَيجينـة و مةطـةر         

دستانَى نة  ان شا اهلل مةظة دَى بيتة رةوشتةك بؤ هـةمى بةرثرسـَيت مـة     ضاكى ذى هةبيت يَين هةرَيما كور
دةست خؤشيَى ىَل دكـةين  خبَيـر بَيـت سةرضـاظا  سـةبارةت ب مـاوارا ثَيشـرتيش و ل بريؤكةيـةكى تـريش بـؤ           
كةركووك مةو بابةتة مة يَى ورذاندى  مةطةر عةرةبى هاوردة خةتةر بن مةظرؤ ماوارَيت عةرةب ض بةرنامـة  

ت  ض وةكى دى بيت  خةتةرةكن ل سةر كةركووكَى و دظَيت عي فةك بكرَينت و ضارةسـةر بكرَيـت نـةكو    بي
هةمان مةمة لة رَيى دميوكراسيةتَى ظـة دَى دورانـدى بـن  دَى مـةنتيقَيت كوردسـتانى ظـَى دةظـةرَى ذى مـةو         

خؤشــيَى يــة   كــةين  بــةس مــةوَى حــةتا نووكــة بــاس كرايــة  و مةدارةيــة و مــةم خركرينــة فهــَى دةست          
( كة ديكومَيننت و نةداينـة عَيراقـَى و مةظـة دةسـتةكةفتةكا طةورةيـة      1956مةخصوصةن مةو ميحصايا ساَلا )

( دكةن ل ظان مةنتيقانـة ببـى  فـا رةنطـة بـةرَيجييان زيـاتر مـةو ببيـت          unنيسبةت ب مةظة  بةس باسى )
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(unدطةل واقريةتَى تةعاموىَل دكةت  مةظرؤكة طؤرانا سةر وةزع )   ى دا هاتى  هَيجَيت ثَيشـمةرطا يـَين ل وان
دةظةرا  مومَيدةوارم بةم زوويانةش شةنطاليش دطةل هـةموو دةرد و كارةسـاتَين خـؤ طـردى بـن ب عينـوانَى       

( نووكـة  بـةلكى   unخَيجةكا دذة تريؤر ل هَيجةكا نَيو نةتةوةيى  هَيجَيـت مـة يَيـت ضـووينة وَيـرَى  مةطـةر )      
ظَى حاديسىَ  مةطةر هاتبا تةعامول دطةل كريا كو فَيشـا عَيراقـَى ل وَيـرَى بـووى      حةتا دوَينَى  حةتا ثَيشى 

بةس كو هَيجَيت مة يَيت ثَيشمةرطة ل وَيرَى بن  مةم ثارَيجطارى بكةن  دَى تةعاموىَل دطةل مةمرَى واقيـك دا  
ت قسَيت زَيدة بكةم كةت رةنطة هةنطاوةكا باش بيت بؤ مة  فارةكا دى ذى ثشتطرييا برادةران دكةم  نامةوَي

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

 فةرموو مريي خان.
 بةِرَيج مريي صمد عبدى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةِرَيجيان دوو كارى هةيـة  يةكـةم: سـةرؤكى دةسـتةية      بةخَيرهاتنى بةِرَيج )د. دمد احسان( دةكةم  ديارة ب
(  ديـــارة مـــن لةســـةر 140دووةم: نوَينةرايـــةتى هـــةرَيمى كوردســـتان ليذنـــةى فَيبـــةفَي كردنـــى مـــاددةى )

ــَي دةبــَي كــةوا       راثؤرتةكــةى بــةِرَيجيان ضــةند تَيبينــى و ثرســيارَيكي هةيــة  يةكــةميان ناوةنــاوة طوَيمــان ل
تةوة بؤ خاوةنـة مةسـَليةكانيان  زةويـة كشـتوكاَلييةكان لـة ناوضـة فَيناكؤكـةكان         كؤمةَلَيك زةوى طةرَينراوة

مايــا زةوى مــاوة بطةِرَينرَيتــةوة بــؤ خاوةنــةكانيان؟ ضــونكة مةوةنــدةى مــن ماطــادارم نووســينطةى هــةرَيمى    
ى كوردسـتان  وا تةســ يةى كـةل و ثةلــةكانيان دةكــات  بؤمـةوةى مــةو نووســينطة داخبرَيـت  دووةميــان بــةثيَ    

خشتةى بودفةى تةر خانكراوى سااَلنة بَي  لة راثؤرتةكةى بـةِرَيجيان مامـاذةى ثَيـداوة زؤرتـرين بـِرى ثـارة       
( هةزار دينـار   دواتـر كـةم    396( مليؤن و )805( مليار و )272( دراوة  بودفةكةى بريتيية لة )2009لةساَلى )

دنةوةو تةرخان نةكردنى بودفـةى ثَيويسـت بـؤ    بووةتةوة  مايا زؤر كةس ماوة ثارة وةربطرَيت؟  مايا كةمكر
مةوة ثةكى كارةكان و ميشةكان ناخات؟  سَييةميان وةك دةزانني بةِرَيجيان تا مـةم سـاتةوةختةش بةرثرسـى    
دةستةكة بوون  من لة بةِرَيجيان دةثرسي مايا دوا سـةردانتان بـؤ بةدواداضـوونى مـةو ناوضـانة لـة ض كـات و        

لةو دؤخةى مَيستادا لةو ناوضانة فةنط هةيـة  مايـا بـةِرَيجيان بـؤ لـة راثؤرتةكـة       ساتَيك دا بووة  بةتايبةت 
ماماذةى ثَينةداوة يان راثؤرتى تايبةتى مامادة كردووة لةسةر رةوشى مةو ناوضانة بؤ ثةرلةمانى كوردستان  

  مـن ثـَيي وايـة    ضوارةميان : بةربةستةكان: مةو بةربةستانةى كة راثؤرتةكةى بةِرَيجيان ماماذةى ثَيكـردووة 
مَيستاش ماوة بةدَلنياييةوة زياديش دةبَي  من ضةند ثَيشنيارَيكي هةية بؤ كةمكردنةوةى مةو بةربةسـتانة   
يةكةميان طرووثى كوردستانى لـة بةغـدا  سـةرؤكايةتى كؤمـار  سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان و هـةم حكومـةت و         

( مـانط فارَيـك لةسـةر    3نطة  مةطةر بكـرَي ) هةم بةربةستةكان  هةموويان هاوكار بن لةسةر مةو ثرسة طري
مةو  بابةتة كؤبوونةوة بكةن  بؤمةوةى قورسايي خؤيان بـةكاربهَينن  دوو: لـة راثؤرتةكـة هـاتووة نـةبوونى      
ــةمانى       ــدا  مــن ثَيشــنيار دةكــةم ثةرل ــة هةظااَلنيشــي ماماذةيــان ثَي ــة بةشــَيكى زؤر ل خيتــابى سياســى وةك ل
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ةرَيمى كوردسـتان سةرثةرشـتى مـةو كةيسـة بكـات و سـياغةى وتـارَيكى        كوردستان بة هاوكارى حكومـةتى هـ  
هاوبةش بكات  بؤمةوةى ببَيتـة طوتارَيكى كوردستانى بؤ مةو بةشة  ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان  
و دامودةزطاكــانى هــةرَيمى كوردســتان طرينطــى زيــاتر بــدةن بــة ماوةدانكردنــةوةى زيــاترى مــةو ناوضــانةو     

ةى ماســتى بــذَيوى ذيانيــان  ضــونكة بةداخـةوة زؤربــةى مــةو ناوضــانة بــارودؤخى داراييــان زؤر  بةرزكردنـةو 
ــةوة         ــةكانيان بدةن ــى ســةرفةم ثَينشــيار و داخوازي ــةرموطوِرى وةاَلم ــة ط ــةمان و حكومــةت ب ــة  ثةرل خراث

  دواخـاَلي مةوةيـة   بؤمةوةى كة بةِرَيجيان ماماذةى ثَيكردووة  كة كؤمةَلَيك زؤر بة كةمى طوَييان لَي دةطريَيت
( ةوة زةغتى خبرَيـتة سـةر بةغـدا    unمةو ناوضانةى لةبةر دةستتان داية لة رَيطاى مةمةريكا و واَلتانى تر )

 بؤمةوةى مةو ناوضانة بطةِرَينةوة سةر هةرَيي   سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك فرحان فةرموو.
 بةِرَيج فرحان فوهر قادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ضةند ثرسيارَيكي هةية بؤ بةِرَيج )د. دمد(  وَيِراى بةخَيرهاتنى بؤ ثةرلةمانى كوردسـتان  بـةاَلم بـةر    
لةوةى ثرسيارةكامن بكةم  دةمةوَي مةو طلةيية لة خؤمان بكـةين  لـةكاتى نووسـينةوةى دةسـتوور كـة مَيمـة       

ر ضةقؤ  كة ناومان لَيناوة مةنتيقـةى )متنـازل عليهـا(  هـيض     خاكى خؤمان بة دةستى خؤمان خستووةتة ذَي
ميللةتَيك  هيض كةسَيك  نةبووة لة دونيا خاكى خـؤى بكاتـة شـوَينَيكى كـة مـةو شـوَينةى نيجاعـى لةسـةرة          
ماناى واية مَيمة بةدةستى خؤمان خاكةكةمان داناوة  كة مـةو خاكـة هـى مَيمـة نييـةو هـى مـةوانيش نييـة          

نازةعــةمان لةســةرة و بــجانني ضــؤن ضارةســةرى دةكــةين  ثَيويســت بــوو مــةوة كــاتى خــؤى   هــةردووكيان مو
بةشــَيوةيةك لــة شــَيوةكان طوترابــا مــةو ناوضــانةى بةرفينؤســايد كةوتوونــة  كــة فينؤســايدى تَيــدا كــراوة   
 ضونكة لةبةرمةوةى تةعريب يان هةر ناوَيكى لـَي بنـَيني مةوانـة دةضـنة بـابى فةرميـةى فينؤسـايد  بؤيـة        
حةق بوو ضارةسةركردنَيكى هةبا لةو مةنتيقانة كـة كـاتى خـؤى لـة دةسـتوور مـةم غةَلةتيـةمان بةسـةر دا         
تَيثةِريوة  بؤية مةمِرؤ ِرةنطة يةك لةو ميشكاالنةى كة رووبةِروومان بووةتـةوة وا بـووبَينت  خؤاـان باسـى     

ارةســةرنةكردنى مــةو ماددةيــة  كـرد بــةِرَيج دكتــؤر )دمــد احسـان(  خؤمــان بةشــَيكني لــةو كَيشـةيةو لــة ض   
مــةويش كــاك )دمــد احســان( باســى كــرد كــة نــةبوونى وتــارَيكى يــةكطرتووى كــوردة  بةِراســتى مــةم وتــارة  

(  بؤ  وونة لة كؤنطرة 140كاريطةرييةكى زؤر طةورةى كردووةتة سةر ثرؤسةى فَيبةفَي نةبوونى ماددةى )
ــَيني كــةركووك بــة )  ــت  طةِرانــةوةى كــةركووك بــة )  %( ضار51رؤذنامةنووســيةكان دةَل %(يــش 51ةســةر ناكرَي

ضارةسةر ناكرَي  دةبَي حاَلةتَيكى تايبةتى ثَي بدةين  يةعنى مةو هةموو لَيدوانانةى بةرثرسانى كـورد بـةو   
شَيوةية بةِراستى طومان خستنة سةر ماددةكة خؤيةتى  بؤية نةبوونى مةو وتارانة دَلتةنطى و نيطةرانيةكى 

ة  طة واديكردووة خةَلكى تر بَيتـة سـةر خـةت و فَيبـةفَيى نةكـةن  بؤيـة مـن لةطـةَل         زؤرى دروست كردوو
ثَيشنيارى )بَيطةرد( خامن نازامن )بَيطةرد( خان بـوو كـة باسـى كـرد ثارَيجطـارى كـةركووك بَيتـة ثةرلـةمانى         
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ــةرِ   ــدات  مةطــةر ل ــت مَيمــة ثارَيجطــار بيَ  كوردســتان و ِروونكردنــةوة ب ــرةو  ووى ياســاييةوة دروســت بَي تــة مَي
ِروونكردنــةوة بؤمــان بــدات  لةبةرمــةوةى ِراســتة ثَيشــنيارى تــريش هــاتووة  بــةاَلم لــةِرووى ياســاييةكةيةوة  
دةكرَيت ثارَيجطار بـانطى مَيرانـة بكرَيـت  لةبةرمـةوةى سـي ةتى وةزيـرى نييـة  مةمـةش كَيشـةيةكى مةطـةر           

ة مَيــرة  لةبةرمــةوةى زؤرفــار لــة كــؤنطرة كَيشــةى ياســايي نــةبَي  لةطــةَل مــةوةم ثارَيجطــارى كــةركووك بَيـــت
% زاميـد  50رؤذنامةوانيةكاندا دةَلَيت دةبـَي كـةركووك حاَلـةتَيكى تايبـةتى بَيـت  دةَلـَي كـةركووك نـابَي بـة )         

يةك( تةعاموىل لةطةَل بكرَيت  لة مةنقةرة مةم مومتةمةرةى كردووة  لةشوَينةكانى تريش مةم تةسرحياتانة 
%( 51بكاتةوة مةبةستى ضيية لةوةى كة حاَلةتى تايبةتى بة كةركووك بدرَيت و بـة )  دةدات مايا دةبَي ِروون

ناطةِرَيتةوة سةر كوردستان  هيودارم برادةران مةمـة يـان بـة مةسـةلةيةكى سياسـى دانابـةنى و هةركةسـَيك        
)كـاك دمـد( خـؤى     ثارًيجطار بَي لةوة من مةو ثرسيارةم لَيى هةية نةك مةو ثارَيجطارة بةِرَيجةى مَيستا  مايـا 

طةشبينة بة فَيبةفَي بوونى مةو ماددةيةو تا ضةند حكومةتى فيدراىل لة بةغدا فديـةو نيـةتى هةيـة بـؤ     
فَيبةفَي كردنى مةو ماددةية  يان مةوانيش لةبةر كؤمةَلَيك هؤكار ناتوانن كَيشةكة فَيبـةفَي بكـةن  سـَي:    

مان بـؤ بَلَيـت  مايـا هـةردووكيان هـاو هةَلوَيسـنت؟       ثَيمان خؤشة )كاك دمد احسان( هةَلوَيسيت شيرةو سونة
يان يةكَيكيان باشرتة لةوى تر؟  ضوارةم: مةطةر مةو ناوضانة بدرَيتة دةست نةتةوة يةكطرتووةكان و خؤيان 
ضارةسةرَيكيان بؤ بدؤزنةوة  لةبةرمةوةى نةتةوة يةكطرتوةكان ثاشخانَيكى باشيان هةية لة ضارةسةركردنى 

ن حكومــةتى عرياقــى ِرازى نــابَي بةمشـَيوازة  )كــاك دمــد احســان( لــة راثؤرتةكــةى دةَلَيــت  مـةو كَيشــانة  يــا 
%(ى ناوضةكانى دابِراو لة دةستى داعش دان  مايا بوونى داعش لـةو ناوضـانة ض كَيشـةيةك بـؤ داهـاتووى      10)

ى دروستمان هةيـة   مةو ماددةية دروست دةكات؟ مةوةاان بؤ ِروون بكاتةوة  لةبارةى ثَيكهاتةكان سياسةتَيك
لة كـاك دمـد احسـان دةثرسـي مايـا مـةو سياسـةتةى مَيمـة ثـةيِرةومان كـرد بـوو دةربـارةى ثَيكهاتـةكان لـة               
كــةركووك و ناوضــةكانى تــر  مايــا سياســةتَيكى دروســت بــووة وامــان كــردووة ســؤزى مــةوان بــةالى خؤمانــدا 

كهاتةكان زؤر زؤر سةخاوةتيمان بَي  كَيشةمان ِرابكَيشني  بؤية من ثَيشنياردةكةم لة مةسةلةى ثؤستدا بة ثَي
نةبَي لـة ثؤسـت  هـةتا ثارَيجطـار و فَيطـر و هـةر ثؤسـتَيكى تـر بدرَيــة هـةر كةسـَيك و مـةو ثَيكهاتانـة  بـة               

( هةبَينت  مةطةر مةوان ضؤن مَيمة عرياق  عةرةب حازرة ثؤستى سـةرؤك  140مةرفَيك باوةِريان بة ماددةى )
م لةبةرمةوةى دةبَي عرياق يةكطرتوو بَينت  هةر عرياق بة عرياق مبَينَيتةوة  هـةموو  كؤمار بداتة كورد  بةاَل

عرياقى موةحـةد بـَينت كَيشـةمان ثَييـان نييـة  حةقـة مَيمـةش لـة كـةركووك كَيشـةمان نـةبَي مةحافـةزيش             
بـاوةِرى بـةو   توركمان بَي  عةرةب بَي  مةسيحى بَي بة هيض شَيوةيةك مةوة كَيشةمان نةبَي  طرينط مةوةيـة  

ماددةية هة بَينت  بؤية مَيمة زؤرفـار لـة ثؤسـتدان  خـةَلكى تـر قسـة دةكـةن  لةبةرمـةوةى ثؤسـت طـرينط           
نيية  طرينط مةوةية تؤ باوةِرت بةوة هةبَي مةم ناوضانة كوردستانني و بطةِرَينةوة سـةر ميـدارةى هـةرَيمى    

 كوردستان  سوثاس.
 مان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 كاك انور فةرموو.
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 :مصطفىبةِرَيج انور قادر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة راثؤرتى سةرؤكى دةستةى طشتى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيي  ِروونكردنةوةى باشى تَيدا 
و ( و مــةو ناوضــانة  ِرةمــى مــن وايــة كــاتى مــةو هــاتووة كــة بةفــدى كــار بكرَيــت    140بــوو لةســةر مــاددةى )

ثةرلةمانى كوردستان بِريارَيكى ضارةنووسـاز بـدات لةسـةر مـةو ناوضـانة  بـةحوكمى مـةوةى بةشـَيكى زؤرى         
ناوضــة كوردســتانييةكانى دةرةوةى هــةرَيي لــةذَير دةســتى ثَيشــمةرطة دايــةو مــازاد كــراوة  ثــَيي وايــة مَيســتا 

كى مــاوا طــرينط و ضارةنووســاز دةرفــةت طوجنــاو زةمينةلــةبارة  بؤمــةوةى ثةرلــةمانى كوردســتان بــة بِريــارَي
بداتةوة مةو ناوضانة بطةِرَيتةوة سـةر هـةرَيمى كوردسـتان  مـةم بابةتـة ثرسـَيكى نةتـةوةيي و نيشـتمانى و         
ضارةنووسازة  زؤر باس لةوة دةكرَيت كة ثةرلةمانى كوردستان لـةِرووى قانونيـةوة دةسـةاَلتى مـةوةى نييـة       

( بِرطةى دوو مةمةى يةك يي كردووةتةوة  كة 56دستان لة ماددةى )بةاَلم ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كور
ياردان لةسةر رَيكةوتـةكان و يـةك يي كردنـةوةى كَيشـة ضارةنووسـازةكانى طـةىل كوردسـتان  نـةى         دةَلَيت بِر

وتووة هةرَيمى كوردستان  طةىل كوردستانى عرياقى نووسـيوة  كـة هـةموو باشـوورى كوردسـتان دةطرَيتـةوة        
ــة        هــةر ثة ــةك ل ــة ذمارةي ــة دةرضــووة ب ــتانةوة ك ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــك ل ــة بِريارَي ــتان ب ــةمانى كوردس رل

( ديســان مةمــةى فــارَيكى تــر ِرَيطــرى قــانونى نةهَيشــتووةو  كــة دةَلَيــت ثةرلــةمان خــؤى دةبَيتــة 5/7/2005)
عـرياق    مةرفةعى سياسى و دةستوورى بؤ يةك يي كردنةوةى مةسـةلة ضارةنووسـازةكان طـةىل كوردسـتانى    

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

 مامؤستا غريب فةرموو.
 حةمة: مصطفى بةِرَيج غريب

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة مونتةلةقى مايةتى )وال تبخسون الناس اشياهي( هةوَلةكانى بةِرَيج )دكتؤر دمد احسان( دةنـرخَيني  كـة   
ةبةردةميان دابوون  كة ماستةنطةكان هةندَيكيان خـودى و نـاوخؤيي ببـوون    سةرةِراى مةو هةَلسةنطاندنةى ل

ــة        ــة ِروانطــةى راثؤرتةكــةى بةِرَيجيانــةوة دةثرســي ل ــةاَلم هــةر ل ــدَيك كــار كــراوة  ب مامــاذةى ثَيكــردن  هةن
( طةيانــدووة  دووفــار باســى كــرد 140موزايــةدةى سياســى زيــانى طــةورةى بــة بــةرةوثَيش ضــوونى مــاددةى )

ــةت  ــةِرَيجيان        تةنان ــة ب ــردووة  دةثرســي ك ــةيان دروســت ك ــة عةرقةل ــرد ك ــة ك ــاى مينتيقاميشــى لةوان دوع
لةوساتةوةختةى كة سةعات دةبذَيرَيت ضاوةِرَي دةكات  كـارى تـةواو بـيَب و كةسـيك لـةدواى مـةو بَيـت مـةو         

مان بيكـا بـؤ   ثؤستة بة مةستؤ بطرَيت  مَيستا بةِرَيجيان ضى بة ثَيويست دةزانَيـت  كـة حكومـةت يـان ثةرلـة     
ضارةسةرى مةو ناتةبايي و ملم نَيى كة لةو شارةدا زؤر تؤو بووتةوة  ثاشـان لـة بـةِرَيجيان دةثرسـي مةطـةر      

ــاددةى )      ــى م ــنب  ضارةنووس ــدا ب ــةرَيي و بةغ ــوان ه ــتانةكانى نَي ــةجنامى دانوس ــةكان ضــى  140م ( و فَيناكؤك
 رى و ِراثرسى تَيدا بكرَيت  سوثاس.بةسةردَيت؟ مايا مةوةندة كاركراوة لةو ناوضانة؟ كة سةرذمَي
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو كةذاَل فةرموو.
 بةِرَيج كةذاَل هادى فقَى:

 بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان.
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةستخؤشـى لـة بـةِرَيجيان     لةِرَيطاى بةِرَيجتانةوة دوو ثرسيار ماراستةى )دكتؤر دمد احسان( دةكةم  سةرةتا
ــةكردنى         ــة هاوكارين ــةر ل ــا  ه ــةكان دان ــةموو طرفت ــةر ه ــتى لةس ــةوردى دةس ــؤزانةو زؤر ب ــةم  زؤر دَلس دةك
حكومةتى ميتيحـادى هـةتا سـةرنةكةوتنى هةوَلـةكانى هـةرَيي فـا بـة هـةر هؤكارَيـك بَيـت  وةك بـةِرَيجيان            

ثرسـيارَيكى ماراسـتةى دةكـةم  بـةِرَيجيان بـؤ       دةَلَيت بـوونى ثاَلثشـتى و نـةبوونى ياسـايةكى ثوخـت  منـيش      
ــذوويى تؤمــار بكردبايــة بةرامبــةر مــةو ثرســة ضارةنووسســازة       دةســتى لةكارنةكَيشــايةوة؟  هةَلوَيســتى مَي
ثرسيارى دووةمي مايا ناوضةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي لة مَيستادا لـة ض قؤناغَيكدايـة؟ مايـا لـة قؤنـاغي      

 س.بَي مومَيدى داية؟  سوثا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك صاحل فةرموو.
 :دمدامني بةِرَيج صاحل فقَى

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا مةسةلةى ِرَيطاثَيدانى ماوارةكانى عةرةب بؤ كةركووك  مايـا مَيمـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان توانيمانـة       
اوةكو بــةِرَيج ثارَيجطــارى كــةركووك بتــوانَي ِرَيطــرى بكــات؟   ِرَيطــرى بكــةين لــة هــاتنى عةرةبــة ماوارةكــان تــ 

( 140لةكاتَيكـدا بــةثَيى دةسـتوورى عــرياق مـةو بةشــَيكة لـة عــرياق و ثَييـةوة مولجةمــة  مةسـةلةى مــاددةى )      
تةنهاى ثةيوةندى بةم بةِرَيجةوة نيية  ِرةنطة لة ميش و كارةكاندا ثةيةوةندى بة كؤى اليةنة سياسييةكان و 

َيكةوتن و تةوافوقانةوة هةية لة عرياق لةسةرى كراوة  بؤمةوةى كة هةمووان شارةزاى عرياقني  ِرةنطة مةو ِر
مةوةنــدةى بةدةســت هــاتيَب بؤيــة تةمكيــد دةكةمــةوة مــةم ليذنةيــة بةشــَيكة لــةو ميتي اقياتانــة  بةشــَيكى     

( 140مةسـةلةى مـاددةى )  ثةيوةندى بـةو رَيكةوتنـة سياسـانةوة هةيـة  كـة اليةنـة سياسـييةكان كردوويانـة          
ديارة وةك ثَيويست هةنطاو لةدواى هةنطاو  ِرةنطة لةماوةى مةو ضةند ساَلة بريى زيـاترى لـَي كردبايةتـةوة     
بــؤ  وونــة ماســايي كردنــةوة  مايــا كــام ماســايي كردنــةوة بــة ض ثَينســايةك يــان ناوضــةيةك ماســايي كــراوة    

ة هةمووى ِريجبةندييـة وةكـو زجنريَيـك بـةدوا يـةك دَيـت        ضاوةِروانى ناوضةيةكى تر بكات؟ بؤ مةم قؤناغان
مةطةر قؤناغي يةكةم تةواو نةبَي دةتوانَيت بضَيتة قؤناغى دووةم  دةبووايـة بـريى زيـاترى لَيكردبايـةوة بـؤ      
 وونة مةسةلةى سةرذمَيرى دةبوواية فؤِرمى خؤارك بةديلى بوواية  كة ِرةنطة مةوة بـة ماسـانى نـةتوانَيت    

بكــةيت  لةدوافاريشــدا مةسـةلةى ِراثرســى مَيمــة بــةردةوام لـة وتــارى ســةركردةكا انداو لــةناو    سـةرذمَيرى 
هةمووانيش باس لةوة دةكةين  كة دةست بةردارى بستَيك لة خاكى كوردستان نابني  بةاَلم كة راثرسـييةك  
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اثرسيدا دةيدؤِرينني  دةكرَيت بةثَيى قانون مَيمة دةست بةردارى بةشَيك لةو خاكةى خؤمان دةبني  كة لة ِر
ثَيويستة حيسابى زياترمان لةسةر مةوة بكردباية لةو ِراثرسـيية لةسـةر مةساسـى ثارَيجطـا طوجنـاوة  لةسـةر       
مةساسى قةزا يان ناحية ضؤن دةكرَيـت؟  لـة هـةموو حاَلةتةكانيشـدا ديـارة بةشـَيكى مـةو خاكـة ثـريؤزة لـة           

ى بـةو نووسـينطةوة هةيـة   مـن دةمـةوَى كـة قسـةى        دةست دةدةين  يةكَيك لـةو خااَلنـةى تـر كـة ثةيوةنـد     
لةسةر بكةم  بؤية مةو نووسينطةيةى كـةركووك نيشـانةى مةوةيـة كـة هـةموو مـةو ناوضـة كوردسـتانيانةى         

(ة  مــةو ماددةيــة تــةنها كــةركووك    140دةرةوةى ميــدارةى هــةرَيمى كوردســتان بةشــَيكن لــةو ماددةيــةى )     
ركووك كـراوة  بـةاَلم ديـارة كـةركووك طرينطـى خـؤى هةيـة  بؤيـة         ناطرَيـتةوة  كة زؤرترين قسة لةسـةر كـة  

زؤرترين باسى لَيدةكرَيت  هةر لةوَيشةوة دةستخؤشـى لـة ثةرلـةمان دةكـةين  بؤمـةوةى نووسـينطةيةكى لـة        
كةركووك كردووةتةوة  مةم نووسينطةيةو مةو دةستةيةو هةموو مةوانةشـى كـة ثةيوةنـدى بـةو ناوضـانةوة      

مبـان توانيبايـة  لـة داهاتووشـدا ثَيويسـتة كـارى لةسـةر بكـةين بـؤ  وونـة توركمـان لـة             هةبوو لة ِرابـردوو  
(ة  140طةِرانةوةى زةوى و زارةكانيـان زؤرتـرين وةك هاوشـَيوةى خؤمـان سـوودمةند بوونـةوة لـةو مـاددةى )        

ة هةســتى ( كــة تــةنها تايبــةت بــَي بــة كــورد  نــةمانتوانيو  140بــةاَلم بةداخــةوة وا دةردةكــةوَي مــةو مــاددة ) 
 نةتةوةكانى تر بةتايبةتى توركمانى بؤ ِرابكَيشني  بؤمةوةى كة داكؤكيكار بن  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك شوان فةرموو.
 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(  140ثرسة لة فَيبةفَي كردنى مـاددةى ) لةدةستورى هةميشةيي عرياق دةسةاَلتى راثةِراندن  ميتيحادى بةر
( ســاَلى 11نةخشــةِرَيطاى فَيبــةفَي كردنةكــةش ديــارة  كــة لــة ماســايي كردنــةوةو مامــار و ميســت تاية  لــة )    

رابردووش لةاليةن هةموو اليةكمان ِروون و ديارة  كة سونةى عةرةبى كاتى خؤى كـة تةفروبةيـةكى كـرد     
واَلتَيكى ميقليمى  بةاَلم ميستردادى نيية دان بـة مـافى ِرةواى خـاكى     وازى لة خاكى خؤى هَينا بةرامبةر بة

كوردستاندا بيَن  هيض هةنطاوَيكيشى نةناوة  بؤية مَيمـة وةكـو كـورد  وةكـو كوردسـتان تةفروبـةمان لةطـةَل        
عرياق هةية  ض لةطةَل سونةى عـةرةبى و بةودوايـةش لةطـةَل شـيرةش لـة عرياقـدا  هـةموو هـةنطاوةكانيان         

ةية كة مةو ماددةية فَيبةفَي نةكرَيـنت  بـةخَيرهاتنَيكى بـةِرَيج كـاك دكتـؤريش دةكـةم  ثرسيارَيكيشـي       مةو
لةويش هةية ض ماسؤيةك كاك دكتؤر دةيبينى لة بؤمةوةى مةو ماددةية ضارةسةرى ثـَي بكـرَي؟ هةرضـةندة    

(ى دةسـتور   67لـة مـاددةى )  ( و 50بةثَيى دةستوريش كة سةرؤك كؤمار ثارَيجةرى دةستورة  بةثَيآ ماددةى )
بؤية هةوَل بدرَيت مةو هةوَلـةى كـة كـاتى خـؤى درا بـوو فـدى تـر بكرَيــتةوة  هةوَلةكـة بـةردةوام بكـرَي             

( هـةنطاوى فيرلـى بـؤ بهاوَيـذرَي و     140بؤمةوةى لةوَى ِرا بتوانرَيت ميش لةسةر مةوةى بكرَيـت كـة مـاددةى )   
نامَينَيت  كة باس لة ميست تا   دةكرَيـت بـة تةسـةورى خؤشـي      فَيبةفَي بكرَي  كة دَلنياشي هيض هةنطاوَيك

مَيستا لة زؤربةى شوَينةكان مةطةر بة ميست تا   بَي مَيمـة خـاكى خؤمـان دةدؤِرَيـنني  بؤيـة تـا هـةنطاوةكانى        
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ثَيشــى ميســت تا   نــةكرَيت زةمحةتــة  بــةاَلم مــةوةى كــة فَيطــاى دَلخؤشــية كــة لــة ثةرلــةمانى كوردســتانيش  
لةسةر درا  كة بوويتة دي اكتؤ مةوةية كة هَيجى ثَيشمةرطةى كوردستان لة زؤربةى مـةو شـوَينانةية   بِريارى 

كة با بَلَيني كة نيجاعى لةسةر بووة  كة ناوى نراوة نيجال  كة خاكى كوردستان بـووة  بؤيـة ثةلـة بكـرَي بـة      
َيت بؤ طةِرانـةوةى مـةو شـوَينانة    تةوةقوعى من كة ياساي راثرسى دةربضوَيندرَيت و  ِراثرسيةكة مةجنام بدر

بةشَيوةيةكى ياسايي  ثةرلةمان ميشى خؤى كرديةو مةطةر مـةو هـةنطاوةش بهاوَيـذرَينت  بـة تةسـةورى مـن       
 لةِرووى ياساييةوة شتَيكى زؤر زؤر باش دةبَينت  بيكةينة مةمرى واقيرى و  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تؤرة بةهار.فةرموو دك

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بـةخَيرهاتنى بــةِرَيج )د. دمــد احســان( دةكــةين  دةســت خؤشـى لــَي دةكــةين بــؤ راثؤرتةكــةى  هةرضــةندة   
دةبوواية مَيستا بةثَيى ياساى دامةزراندنى دةستةكةيان ضةندةها راثؤرتى ثَيشكةش بـة ثةرلـةمان بكردايـة     

رحاَل مةو مَيستا لة كؤتايي موهيمةكةى داية  هيوادارين مةو كةسةى كة لة دواى مةو دَيت بةم وافبـة  بةهة
قانونييةى خؤي هةَلسَيت  بةردةوام بةشَيوةيةكى دةورى راثؤرت ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكات  بةشَيكى زؤر 

مةوة  سةرجنةكةم مةوةية يةكـةم  لة قسةكامن كرا  بؤية تَيبينيةكةم لة سةرجنَيك و دوو ثرسيار كورت دةكة
( لــةِرووى فَيبــةفَي 140راثؤرتةكــة ثَيــوةى ديــارةو بةداخــةوة لــة واقيريشــدا وايــة كــة مةســةلةى مــاددةى )  

كردنــةوة زؤر كــةم ضــووةتة ثــَيش  بــؤ مــةوةش هؤكــار زؤرن كــة طــرينطرتين هؤكارةكــانى يــان لــة ســةرةتاى  
( تـةحويل بكـرَي ثـَيش    58ك كة قبـوَل بكـات مـاددةى )   دروست بوونى مةو ماددةيةوة دةست ثَي دةكات  كاتَي

(يش فَيبةفَي كردنةكةى بةسرتايةوة بـة  140(  لة ماددةى )140فَيبةفَي كردنى تةحويل بكرَي بؤ ماددةى )
ِراثرســيةكى غــةير مةزموونــةوة  يــةعنى ِراثرســييةك كــة مســؤطةر نييــة  لــةو ِراثرسيةشــدا هــيض مَيشــَيك    

نة لةاليةن عةرةبـةكان و ثَيكهاتـةكانى تـرى مـةو ناوضـانة  تـا بتوانـدرَيت لـة         نةكراوة بؤ دروستكردنى متما
ِراثرسيةكةدا هيض نةبَي هاوكارمان بن  سةبارةت بة ثرسيارةكامن يةكةميان: بةشَيك لة عةمةليـةى تـةتبيك   
مةوةيــة كـــة دةبـــَي مـــةو بِريارانــةى مةفليســـى قيـــادةى ســـةورةو كــة ليذنـــةى شـــئونى شـــيمال داويـــةتى    

( 4( و )3( دوو بِريارى دةركردووةة  بِريارى ذمارة )140شَينرَيتةوة  ليذنةى فَيبةفَي كردنى ماددةى )هةَلبوة
بــة مةبةســتى هةَلوةشــانةوةى مــةو بِريارانــة  مــةم ليذنةيــة ســةالحيةتى مــةوةى هةيــة بِريارةكــانى ليذنــةى  

يــادةى ســةورة هةَلوةشــَينَيتةوة  شــئونى شــيمال هةَلوةشــَينَيتةوة  بــةاَلم ناتوانَيــت بِريارةكــانى مةفليســى ق 
ضونكة بِريارى مةفليسـى قيـادةى سـةورة هةنـدَيك ياسـايي تَيدايـة  بؤيـة ثَيويسـتى بـة قـةرارى ثةرلـةمان            
هةية  من ثرسيار لة بةِرَيجيان دةكةم مايا مةمة خراوةتة بةردةمى مةفليسى نواب  بؤمةوةى مـةو بِريارانـة   

مةوةية هةر خاَلَيكى عةمةلييةى تةتبيك بريتييـة لـة دووبـارة تـةوزيك     هةَلبوةشَينرَيـنةوة  ثرسيارَيكى ترم 
كردنةوةى نةخشةى ميدارةى مةو قةزاو ناحيانةى كة بة مةبةستى سياسـى لـة كـةركووك و مةحافـةزةكانى     
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تر دابِرَينراون  ثَيويستيان بة طةِرانةوة هةية بؤ شوَينة مةسَلةكانيان  بؤ مةم مةبةستة وةك لة راثؤرتةكةى 
ةِرَيجيانـةوة ديــارة كــة خؤاـان ماطامــان لَيــي بـووة  بــةِرَيج ســةرؤك كؤمـار مةوكاتــة مةشــروعى قــةرارَيكى     ب

ثَيشكةش كردووة  هةرضةندة لة مةشروعى قةرارةكة بة وازحى مةوةنيية كة بـؤ طَيِرانـةوةى مـةو شـوَينانة     
عى قةرارة ضى بةسـةر هـاتووة؟    بَي  بةاَلم مةخجاكةى مةوةية  ثرسيارةكةم مةوةية مايا مةسريى مةو مةشرو

خراوةتة بةردةم مةجنومةنى نوَينـةران  بؤمـةوةى كـارى لةسـةر بكرَيـت يـان ميهمـال كـراوة  لةكؤتايشـدا بـة           
بةِرَيجيان دةَلَيي ثَيمان خؤشة لـة راثؤرتةكـةدا بؤمـان دةسـت نيشـان بكـات  ضـونكة مـةو مَيسـتا لـة نوقتـةى            

( 140ا مَيستا مةطةر ةَيذةيةكى سةدى بؤ فَيبةفَي كردنـى مـاددةى )  كؤتايي موهيمةكةداية  بةِراى فةنابيان ت
 دابنَيني  ِرَيةذى ضةندى دةداتَى؟ سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ابو كاروان فةرموو.
 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )ابوكاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

)دكتــؤر دمــد احســان( دةكــةم  دةستخؤشــى لــة مانــدووبونى دةكــةم بــؤ الى خؤمــةوة منــيش بــةخَيرهاتنى 
كارةكةى  سةرةتا بةثرسيارَيك دةست ثَي دةكـةم بـةِرَيجى وتـى لـة كابينـةى ع ويـدا يةكـةمني ليذنـة يـةك          
كؤبوونةوة مةجنام نةدا  ثرسيارةكةم مةوةية كةمتةرخةم بةرثرسانى حكومةتى فيدِراَل يـان كةمتةرخـةمى   

ردســتانة  بةتايبــةتى لةكاتَيكــدا بــوو اليــةنى كوردســتانى لةوثــةِرى بــةهَيجبوون دا بــوو          بةرثرســانى كو
قةناعـةت و بـِرواي بـة فَيبـةفَي     ة ثَيشمةرطةيةكى كوردسـتانى بـوو    لةكاتَيكيشدا مةوكاتة سةرؤكى ليذنةك

ةبَيت لةسـةر  كردني مةو ماددةية و كوردستانييةتي كةركووك بوو  بارودؤخي نوَي بة طشيت ِرةنطدانةوةي د
(  مةوةش ثَيويسيت بة نةخشة ِرَيطايةك هةية كة ضةندين بوار بطرَيتةوة  باس 140كار كرد ان بؤ ماددةي )

( ناكرَي تةنها باس كردني كةركووك بَيت  بةَلكو سةرفةم ناوضةكاني ديكةش  هةروةكو 140كردني ماددةي )
لـةو ناوضـانة تـاوانَيكي طـةورة مـةجنام دراوة  بـة       كةركووك بايةخي زياتري ثَي بـدرَيت  مـةمِرؤ لـة هةنـدَي     

تايبةتي دةرهةق بة كوردي مَيجيدي  فطة لة كلدان و سريان و ماشوورييةكان و شةبةك  مةو تاوانةي كة دذ 
بة مَيجيدييةكان مةجنام دراوة  ثَيويستة لة كارةكاني دةسـتةي مـةو ناوضـة و نةخشـةي كـار كردنيـان ِرةنـط        

كة نةخشةيةكي فرياكةوتين سةرانسةري و بودفةي تايبةتي بؤ تةرخان بكرَي لةسـةر  بداتةوة  كار بكرَيت 
ماسيت عرياق دا  شايةني باسة فطة لة تاوانةكاني دذ بة مرؤظ  شاآلوةكاني دةوَلةتي خي فةت لـةو ناوضـانة    

مــةمِرؤ بــة بةشــَيكة لــة كــاري طؤِرانكــاري دميــوطرايف مــةو ناوضــانة و قةآلضــؤكردني كوردســتانييةكان  واتــا   
شَيوازَيكي عةمةلي طرفتةكاني مةو ناوضانة تةنها هةَلوَيسيت حكومةتي فيدراَل نيية  بـةَلكو دةوَلـةتي نـوَيي    
خي فةتي ميسـ مي كـة لةاليـةن ناوةنـدَيكي فراوانـي عةشـايةري ناوضـة سـوننة نشـينةكان ثشـتطرييان لـَي            

ي سياسـي هةيـة  بـة هـؤي بـووني ناوةنـدَيكي       دةكرَيت  بة نيسبةت كةركووكةوة  هةَلبةتـة تايبةمتةندييـةك  
فراواني توركمـان و عـةرةبي ِرةسـةن  ثَيشـنياري مـةوة دةكـةم  فطـة لـة كلـدو ماشـوور  حكومـةتي هـةرَيمي             
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كوردســتان ليذنةيــةكي هــةبَيت بــؤ دانوســتاندن لةطــةَل هَيــجة سياســييةكاني مــةو ثَيكهاتانــة  كــار بكــات بــؤ   
يان دا  كــة مافـةكانيان و شــَيوازي بةشــداري كردنيــان لــة حكومــةتي  طةيشـنت بــة ِرَيككــةوتين سياســي لةطــةلَ 

خؤفَيي كةركووك مسـؤطةر بكـرَي  بةشـداريان لـة ثةرلـةماني كوردسـتان بـة شـَيوازي كؤتـا دابـني بكرَيـت             
مــةوةش زةمينــة خــؤش دةكــات تةنانــةت بــؤ مةجنامــداني ِري رانــدؤم لةســةر ضارةنووســي مــةو ناوضــانة و    

ي  بةَلَي كة باسي كوركووك دةكةين هةموومان طرنطي كةركووك دةزانني  كةي ِرةوايـة  طةِرانةوةيان بؤ هةرَي
و ضؤن دةبَيت ملم نَيي حيجبي بة ِرؤذانة و بة شَيوازي نادروست بةم شَيوةية مةجنام بدرَيت؟ كةي ِرةواية 

ــة بــة ِرا      ــة كــةركووك دا بــووني هــةبَيت؟ لــةوةش خــةراثرت مةوةي ــَيي تــاكو مَيســتا دوو ماســايش ل شــكاوي بَل
ثةيوةنــدي ثارَيجطــاري كــةركووك لةطــةَل ســةرؤكايةتي هــةرَيي ثةيوةندييــةكي ماســايي نييــة  لــة كاتَيكــدا وا 
ثَيويست دةكات مةو ثةيوةنديية طرنطي زياتري ثـَي بـدرَيت  بـؤ مـةوةي بـة بةرنامةيـةكي فـراوان كـاري بـؤ          

َيت مةو ناوضانة بة شَيوازي دةستووري بكرَي  فةخت كردنةوة  فةخت كردن كة هةرَيمي كوردستان دةيةو
بؤ هةرَيي بطةِرَينَيتةوة  واتا لـة ِرَيطـاي ِراثرسـي  بريكردنـةوةي ورد لـة ضارةنووسـي هةنـدَي ناوضـة كـة لـة           
بواري ثَيكهاتةي فوطرايف ميمتيدادي عـةرةبي هةيـة  مةطـةر بـة تـةنها وةك قةزايـةك ِراثرسـي تيـا بكرَيـت           

وونة حةوجية كة زياتر مؤركي ثارَيجطاي صةالحةدديين ثَيوةية  بة ثَيضـةوانةي  عرياق هةَلدةبذَيرَيت  بؤ  
دووز كــة مؤركــة كوردســتانييةكةي ثَيــوة ديــارة  فــةرامؤش نــةكردني كوردســتاني بــووني مــةو ناوضــانة لــة   

ي و ِراطةياندن دا  بة فؤرَيك ِرووداوي ِرؤذانةي دذايةتي تريؤر مةوةمان لـة بـري نةباتـةوة كـة هـةموو ضـاالك      
كارمان بؤ دذايةتي تريؤر بةشَيكة لة ثاراستين كوردستاني بووني مةو ناوضانة بة شَيوازَيكي عةمةلي  مَيمـة  
فارَيكي تر بةشدارميان لة حكومةتي فيدراَل كرد  مـةم فارةيـان بـة بـَي ِرَيككـةوتن و مـةحجةري هاوبـةش         

ي فيـدراَل بـؤ دةستنيشـان كردنـي كـاتي      بؤية ثَيويستة لة هةموو كاتَيك زيـاتر فشـار خبةينـة سـةر حكومـةت     
(  مــةرج نييــة مــةو ِراثرســيية لةســةرفةم   140ِراثرســي لةســةر مــةو ناوضــانة  فَيبــةفَي كردنــي مــاددةي )  

ناوضةكان دا  لة يةك كاتدا مةجنام بدرَي  لة كؤتايي دا دةَلَيي ثَيويستة و لةوة زياتر مايةي قبوَلكردن نيية  
ن دةربـارةي مـةو ناوضـانة هةَلبـذاردني بـؤ نـةكراوة  بـؤ مـةوةي مةركـةكاني          تاكو مَيسـتا ليذنةكـةي ثةرلـةما   

فَيبةفَي بكات  لةطـةَل ِراي )بَيطـةرد( خـان دام بـؤ مـةوةي ثارَيجطـاري كـةركووك مامـادةي كؤبوونةوةيـةكي          
 ثةرلةمان بَي  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ي كاك أبو كاروان دةبَي بة سةرؤكي ليذنةكة مةطةر وابَي  بـةِرَيج مامؤسـتا حسـن    زؤر سوثاس  ثَيموابَي بةيان

 صاحل  مامؤستا هةورامان نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي فةتي ميس مي لة ناو ثةرلةماني كوردسـتان دا  لة ِراسيت دا ناوهَيناني تةنها طرووثَيك بة دةوَلةت و بة خ

فَيطةي نيطةراني ية  بؤية داوا دةكةم مةو قسانة لة ثرؤتؤكؤَل بسِرَيتةوة  ضونكة مةوانـة تـةنها طـرووثَيكن    
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كة بوونةتة مايةي بة ِراسيت مةوةي كة هةرضي موسوَلماني عالةمة هةر هةموويان ميحراج كردووة  مةوانة 
خي فةتيشـن  دةوَلـةتي ميسـ مي و خي فـةتي ميسـ مي مايـةي خؤشـي و خؤشـبةخيت و         نة دةوَلـةتن  نـة   

ماشيت و ماشتةوايي بووة  دةوَلةتي ميس مي دةوَلةتةكةي ثَيةةمبةرة )ص( كة يةهودي تيا بووة  فوولةكةي 
ذياون  كةس تيا بووة  نةصراني تيا بووة  موشريكي تيا بووة  مونافيقي تيا بووة  هةر هةمووشيان ثَيكةوة 

ثَيي نةوتوون بةري ضاوتان كلـي ثَيوةيـة  بـةآلم لـة دةوَلةتةكـةي مـةوان دا موسـوَلمانيش فَيطـاي نابَيتـةوة           
(يش فَيطاي نابَيتةوة  لةبةر مةوة بةِراسيت فَيطةي نيطةرانييـة كـة لـة ثـةنا طرووثَيكـي مـاوا       قارىء القرآن)

مةكان لة هـةموو دونيـا  بـدرَي لـة موسـتةلةحاتي      بةو ضةشنة بوونةتة مايةي قةباحةت بؤ ميس م و ميس 
 ميس مي  بدرَي لة خي فةتي ميس مي كة ثَيةةمبةري خوا )ص( بةردي بناغةكةي داناوة.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ِرَيكخـراون   زؤر سوثاس    ثةيامةكةت طةيشت مامؤستا   مةوة ِرَيكخراوَيكن  دةوَلةت نـني  كـاك أبـو كـاروان      

 دةوَلةت نني  فةرموو.
 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )أبو كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةمني شت حةق نيية مامؤستا وةآلم بداتةوة  بةِرَيجتان حةقي مةوةتان هةية وةآلم بدةنةوة  دووةمـني/  

تـةوة بـؤ خـةليج  لةبـةر مـةوة      داعش خؤي مير ني مةوةي كردووة دةوَلةتي خي فةي ميس ميية  لة موحي
حةق نيية وا بكات  لةبةر مةوة كةس نوَينةرايةتي مةوة ناكات  نـة داعـش دةيكـات  نـة كةسـي تـر دةيكـات         

 لةبةر مةوة حةق نيية مامؤستا وةآلم بداتةوة  ِرَيجم بؤي هةية.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

يشت بة ماناي مةوةية كة هةرَيمي كوردستان داني بةو خي فةتةدا ناوة  كاك أبو كاروان  مةم قسانةي فةناب
لة كاتَيك دا كة هةرَيمي كوردستان داني بةو دةوَلةتـة نـةناوة  دانـي بـةو خي فةتـةش نـةناوة  لـة هـةرَيمي         
؟ كوردستان مَيمة بة ِرَيكخراوَيكي تريؤريسيت دةزانني  كاك د. دمـد ححسـان  قسـةيةكت هةيـة لةسـةر مـةوة      

 )فيما يسمى( مَيمة ميرتريافمان بةوة نةكردووة  بةَلَي واية  ِراستة  مامؤستا غةريب  فةرموو.
 حةمة:مصطفى بةِرَيج غريب  

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 تةنها مةوةندة دةَلَيي تةواوي ثشتيواني بؤضوونةكةي مامؤستا هةورامان دةكةم.

 ن:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما
 باشة  سوثاس  مامؤستا حسن صاحل  فةرموو.

 بةِرَيج حسن صاحل دمد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ثَيش هةموو شتَيك دةستخؤشي لة سةرؤكايةتي ثةرلـةمان و لـة مةنـداماني ثةرلـةماني بـةِرَيجي مـةم خولـة        
كـة ميهتيمـامَيكي   دةكةم  كة بؤ يةكةم فار لـة كـةركووكي خؤشةويسـت نووسـينطةي ثةرلـةمان كراوةتـةوة        
%( ثشـتيواني  100طةورةية بةو شارة و قةزييةكةي  لة قسةيةكي كـاك )فرحـان(ةوة دةسـت ثـيض دةكـةم كـة )      

ــازادي خــاكي        ــة ســةرةتاي ثرؤســةي م دةكــةم  كــة بةِراســيت هةَلةيــةكي ســرتاتيذي طــةورةمان كــرد  مَيمــة ل
ة خبرَيتـة نـاو مامةَلـةي سياسـي و     كوردستا ان خستة موزايةدةوة  يةعين خاكي خؤمان بـوو  نـةدةكرا مـةو   

مابووري و هةر شتَيكي تر بَي  بؤية مةوة بةِرَيج سةرؤكي كؤماري عرياق بةِرَيج مام ف ل لة مورافةعةكـةي  
كاتَي لة مةفليس حوكي بوو  كوردستانييةتي مةو ناوضةيةي سةملاندووة  كوردستانييةتي مـةو ناوضـةيةش   

لة دواي يةكةكانيش هةر لةو ناوضةية  بؤية نةدةكرا مةوة خبرَيتة ناو لةمَيذة سةَلماوة بةوةي شؤِرشة يةك 
ضوارضَيوةي مةو ماددةيةوة  لة كؤتايي قسةكاني كاك )بَيستوون(يش مةسةلةي داعش مةمرَيكي واقيـك بـوو   

ــةتَيكي )  ( بــوو  بــؤمبَيكي تــةوقيت كــراو بــوو  نــاخؤش بــوو    طــارتءبةســةر كوردســتان داهــات  ِراســتة حاَل
ك شةهيد  فينؤسايد  كؤمةَلَيك كارةساتي زؤر خةفةتبار بةسةر ميللةتةكةمان دا هات  بةآلم دوافار كؤمةَلَي

وةك لة قورماني ثريؤزيش دا باس لةوة دةكرَي زؤر شـت كـة ثَيتـان ناخؤشـة دوافـار بـة بـاش بةسـةرتان دا         
لـة خـاكي كوردسـتان لـةو      دةشكَيتةوة  مةطةر ضي حاَلةتَيكي ناخؤشة  بـةآلم دوافـار توانيمـان بةشـَيكي زؤر    

(دا فَيـي كراوةتـةوة  بطةِرَيتـةوة نـاو باوةشـي هـةرَيمي كوردسـتان         140خاكةي كة لة ضوارضـَيوةي مـاددةي )  
( فَيبــةفَي كـراوة  كةواتـة مــن لَيـرةوة ثَيشــنيار    140سـةرؤكي هـةرَيميش باســي لـةوة كـردووة كــة مـاددةي )     

خاكي كوردستانة  ض الي مَيمة بَي كة خاوةني مةصلينة  ض (وة مةوة فَيبةفَي بكرابا  2003دةكةم  دةبوو لة )
( زووتر فَيبةفَي دةكرا مةطةر الي مَيمة با  دواتر لـة  140الي دوذمنةكا ان بَي  دواتر من ثَيمواية ماددةي )

(دا  لة ميستي تادا  لة هةموو مةو سَي قؤناغةدا كة فَيبـةفَي بكرابـا  مـن سـَي ثرسـيارم هةيـة        140ماددةي )
ةكامن هةمووي كران  ثرسياري يةكةم/ كاك )د. دمد ححسان( كة باس لةوة دةكات  هةتا مةوانةي لةسةر قس

ثشكي كورد بوون لة بةغدا لةو مةحكةمةيةي باسي كرد لةطةَل دوذمنةكا ان يـةك ِرةمـي بـوون  ثشـتطريي     
ــةم         ــة ثةرل ــي  ب ــةركردايةتي سياس ــة س ــةوةي ب ــؤر م ــا دكت ــةكردووة  ماي ــةِرَيجيانيان ن ــة  ب ــتان  ب اني كوردس

سةرؤكايةتي هةرَيي  بة حكومةت طةياندووة؟ مةطةر ثَيي طةياندوون  ميجراماتي مةوان ض بووة؟ مايـا مـةوان   
تةنها بؤ مةوةي لةسةر با بَلَيني ثشكي كورد مووضـةيةك وةرطـرن تـةواو  دةنـا مـةرامي دوذمنـان فَيبـةفَي        

مايــا مــةو دوو ميــدارةي كــة لــة كــةركووك هةيــة   بكــةن؟ مايــا وةآلمــي مــةوان ض بــووة؟ ثرســياري دووةمــي/   
(؟ وةآلمةكةي بةَلَي ية  بةآلم مـن بـؤ بـةِرَيج دكتـؤر  مةطـةر      140كاريطةري هةية لةسةر ثةككةوتين ماددةي )

هةيــةتي بــة ســةركردايةتي سياســي كــورد طــوتراوة تــا مَيســتا ميجرامــاتي وان ضــي بــووة بةرامبــةر مــةو دوو  
ةشَيك بووبن لة درَيذةدان بةو دوو ميدارةيي ية  مَيمة بؤ لؤمةي دوذمناني ميدارةية؟ خؤ مةطةر مةوانيش ب

خؤمان بكةين كة ماددةكة دوا دةخةن؟ ثرسياري سَييةمي/ من طومامن لة دَلسؤزي )د. دمد( نييـة  دَلنيـام   
(يـةكان بينيمـان كـة    TVلةوةي خؤي خودي خؤي زؤر بة دَلسؤزي كارةكةي مـةجنام داوة  هـةموواان لـة )   

ؤرفار موفازةفةي بة ذياني خؤي دةكـرد  كـة دةضـوو مَيسـك و ثروسـكي شـةهيداني كـوردي دةهَينايـةوة          ز
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بةآلم بؤ بةم دوايي ية كة وةك بؤ خؤي باسي كرد  مةمِرؤ يةعين كؤتايي بة تةمةني كاري مةو دَي  بؤ بـةم  
يت مـةم بـةِرَيجةي كـة لـة     دوايي ية مةم دةردة دَلةي خـؤي بـاس دةكـات لَيرانـة؟ مـن ثَيشـي بـاش بـوو بةِراسـ         

فَيطاي مةو دانراوة لَيرة بواية  بؤ مةوةي كـةم و كورتييـةكاني كـة لـة ِرابـردوودا هـةبووة  مـةو زانيبـاي لـة          
ثةرلةمانةوة  بؤ مةوةي دوافار تةنسيقَيكي باش لة نَيوان مَيمة و مةو هـةبا  هـةموو مـةو كـةم و كورتييانـة      

يارةكةي من مةوةية لـةو خاَلـةدا/ بـؤ بـة فورمةتـةوة نـةيتواني كـة        مةو توانيباي ثةندي لَي وةربطرَي  ثرس
كةم تةرخةميةكان دياري بكات؟ يـةعين كةمتةرخةميـةكاني كـة لـةو ماوةيـة ِروويـان داوة  مةطـةر حيجبـة          
مةطةر كةسة  مةطةر هةر كةسَيكة  بؤ نةيتواني كةمتةرخةميـةكان ديـاري بكـات؟ ضـونكة مَيمـة هـةتا وةكـو        

نــةكا ان دانــةنَيني  هــةتاوةكو كــةم تةرخةميــةكان نةدؤزينــةوة  نــاتوانني ضارةســةرَيكي دةســت لةســةر بري
ثَيشـنياري   لطيـف( فددي بدؤزَينةوة  ثرسياري ضوارةمي/ وةكـو ثَيشـنيارة كـة ثَيشـرت بـةِرَيج )حـاكي شـَيخ        
يةتي سياسي كورد  مةوةي كردووة  مايا ِرؤذَيك لة ِرؤذان بةِرَيجيان مةو ثَيشنيارةي خستؤتة بةردةم سةركردا

يان سةرؤكايةتي هةرَيي حكومةت و مةوانة كة باس لةوة دةكات لةطةَل حكومةتي عرياقيش كةم تةرخـةمي  
دةنوَييَن  بؤ مةوةي مةو ثارةية بـة دةفرةيـةك نـادا  مَيمـة حكومـةتي هـةرَيي كـة مـةو كـاتي وةزعـي دارايـي            

ات؟ ماددةكـة سـةريررت بكـات  دواتـر مـةوة لـة       حكومةتي هةرَيي زؤر باش بوو  بؤ نةيدةتواني مةم ميشـة بكـ  
حكومةتي عرياقي وةربطرَيتةوة  هةتا مةطةر وةريشي نةطرَيتةوة بةِراسيت بـؤ طةِرانـةوةي خـاكي كوردسـتان     
مَيمة دةبَي تةزحيية بة زؤر شت بدةين  ض فاي مةوةي كة ثارةمـان هـةبووة وةكـو حكومـةت  مَيسـتاش مـن       

يرانـة دارايـي يـة هةيـة  بـةآلم مةطـةر هةشـيَب حيجبـةكان بـايي مـةوة           بـةش بـة حـاَلي خـؤم طومـامن لـةم قة      
 دةوَلةمةندن كة بتوانن بةِراسيت مةوانة فَيبةفَي بكةن  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
   فةرموو.لطيفزؤر سوثاس  خاتوو تةالر 

 
 دمد: لطيفبةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منة خان و طةشة خانـةوة كـرا  سـَي ثرسـيارم هةيـة  ثرسـياري يةكـةم/ هؤكـاري         آزؤربةي قسةكامن لةاليةن 

الوازي ثةيوةندييـةكانيان لةطـةَل نوَينـةرة كوردةكـان لـة ثةرلـةمان و لـة حكومـةت  ضـونكة بةشـَيكي زؤري           
ي مـةو الوازي ثةيوةندييـة   قسةكاني كردي ثةيوةنديدار بوو بة ياسـاكان  هـةروةها بـة بِريارةكانـةوة  هؤكـار     

بؤضي دةطةِرَينَيتةوة؟ دووةم ثرسياريشي/ ثَيشـنياري يـاخود ِراسـثاردةيان بـؤ دةسـتةي داهـاتوو ضـيية؟ لـة         
( لـة كـاتي الوازي حكومـةتي عرياقـي دا نـةتوانرا فَيبـةفَي بكـرَي  بةشـَيكي         140كاتَيك دا مـةو لـة مـاددةي )   

تادا ضي بكرَي باشرتة؟ سَييةميان/ تا ضةند بةدواداضـوون كـراوة   فَيبةفَي بكرَي  مةي لة داهاتوودا  لة مَيس
لة ليذنةكان لةاليةن دةستةكةيانةوة بؤ مةوةي مةو ماوارة عةرةبانةي كة مَيستا دَينةوة  ياخود مةوانةي كـة  
سوودمةند بوون  فارَيكي تر لة ناوضة كوردستانييةكان فَيطري نةبنةوة و كَيشـةي داهاتوومـان بـؤ دروسـت     
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ــ ــةند         نةك ــة ض ــتان ب ــةماني كوردس ــةمِرؤ ثةرل ــة م ــة ك ــةم هةي ــاخود داواكاريي ــة  ي ــي هةي ةن  ثَيشنيارَيكيش
ِراسثاردةيةك لة كؤتايي كؤبوونةوةكان دةرضَي  ضةند ِراسثاردةيةك بؤ مةو وةفدةي كة دةضـَيتة بةغـدا  بـؤ    

 ان دا  دووةميشـيان/ ضـةند   ( وةك فشارَي بةكار بَينني لة م اوةزاتةكا140مةوةي كة مَيمة بتوانني ماددةي )
ثَيشنيار و ِراسثاردةيةكيشمان هةبَي بؤ دةستةي داهاتوو  بـؤ مـةوةي بتـوانني ثاَلثشـتيان بـني بـؤ فَيبـةفَي        

 ( لة داهاتوودا  زؤر سوثاس.140كردني ماددةي )
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   فةرموو.رضابةِرَيج مامؤستا عبدالرمحن علي 
 رضا:ةِرَيج عبدالرمحن علي ب

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا بةخَيرهاتين )د. دمد( دةكةم  من هةر ثَيي خؤشة لة قسةيةكي بةِرَيجييةوة دةسـت ثـَي بكـةم  كـة     
دةَلَيت )خيتـابي سياسـي كـورد يـةكطرتوو نـةبووة(  كارةسـاتةكة لـة ِراسـيت دا لَيرةدايـة كـة كـورد بـؤ خـؤي              

( بكـةين لـة كاربةدةسـتاني    140يةكطرتوو نةبَيت  مَيمة داواي فَيبةفَي كردنـي مـاددةي )   خاوةني خيتابَيكي
حكومةتي عرياق  من ثَيي خؤشة زؤرَيك لة هاوِرَيكامن قسةكانيان كرد دووبارةي نةكةمـةوة  لـةو ناوضـانةي    

طرفت هةية  يةكَيك كة ثَييان دةوترَيت ناوضةكاني دةرةوةي ميدارةي هةرَيمي كوردستان كؤمةَلَيك كَيشة و 
ــة         ــة ل ــؤ  وون ــةكرتي  ب ــؤ ي ــةوةي قســةي بةرثرســانة ب ــان نةخوَيندن ــةكردن ي ــة بةِراســيت حيســاب ن لةوان
ثارَيجطارةوة بؤ قاميقام  لة مةجنومةني موحافةزةوة بؤ ثارَيجطـار  هـةروةها سـةرؤكي مةجنومـةني ثارَيجطـاي      

مةندامي ثةرلةمان و تا مَيستا مةو شـوَينة وةكـو   كةركووك كة ثَيشرت درابووة كةسَيك مةو كةسة مَيستا بؤتة 
خؤي ماوة  مةوة ثِر نةكراوةتةوة  يةكَيكة لة طرفتةكان بؤ مةو شـوَينة بـؤ كـةركووك  دواتـر طؤِرانكـاري لـة       
ثؤستة ميدارييةكان دا شتَيكي مةحاَلة  كةسَيك كة دانـرا مـيرت لـةو كورسـيية فووَلـةي ثـَي نـاكرَي  مةحاَلـة         

َيبهـَيَلن  شـتَيك كـة زؤر طرنطـة بةالمـةوة كـاتي خـؤي مَيمـة لةطـةَل هةنـدَي هاوِرَييـامن لـة             شوَينةكةي ثَي ف
فراكسيؤني طؤِران سةردانَيكي )دوزخورماتوو(مان كرد لة ِراسيت دا  دوزخورماتوو بة ثَيي مـةو مامـارةي كـة    

مَيمـة سـةردانةكةمان وابـوو    ( تـا سـاَلَيك ثَيشـي مَيسـتا      2003مَيمة لة بةرثرساني مةو شارة وةرمان طرت  لة )
( خَيجان مةو شارةي ضؤَل كردبوو  كة ضؤَل كردنةكةشي بَي هؤ نةبووة  من تةنها دوو  سـَي  1500تةقريبةن )

هؤي سةرةكي باس دةكةم  يةكَيك لةوانة لةِراسيت دا شارةكة كةوتبووة نَيوان بةرداشي حكومـةتي هـةرَيي و   
ةني مـةو قةزايـة نـازانن  دوو/ ضـةندين كؤمثانيـاي نـةوت لـة        حكومةتي عرياقييةوة هيضيان خؤيان بة خاو

ِراســيت دا خــةريكي طــةِرانن بــؤ دؤزينــةوةي نــةوت و داطريكردنــي دةيــان دؤمن زةوي هاووآلتيــان  تةنانــةت    
خاوةني زةوييةكانيشيان لةسةر دانةمةزراندبوو و قةرةبووشـيان نةكردبوونـةوة  بطـرة عـةرةبيان هَينـابوو       

لــة فيـاتي كوردةكــان لـةوَي ميشـيان دةكــرد  مـةوة فطــة لـةوةي كـة خوَينــدن لـة شــاري         هاوردةيـان كردبـوو  
دوزخورماتوودا لة يةكةوة بؤ شةشي مامادةيي  لة سةرةتاييةوة بؤ مامـادةيي بـة زمـاني كوردييـة  بـةآلم لـة       

مـةوة   دواي مةوة ميرت هيض كوليةيةك نيية  زانكؤكاني كوردستانيش يةك قوتـابي دوزخورمـاتوو وةرنـاطرن    
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واي كردووة خةَلك  لة ِراسيت دا كوردةكان مةوَي فَيبهَيَلن  يةعين تؤ خوَيندنت ماوا بَيت  ذيان لةو شـارةش  
دا بةو شَيوازةية كة مَيمة ِرؤذانة دةيبينني  بؤية من ثشتطريي قسةكةي )بَيطةرد( خان دةكةم بؤ بانطهَيشـت  

دا بةِراســيت مةطــةر بكرَيــت بــةِرَيج قاميقــامي      كردنــي ثارَيجطــاري كــةركووك بــؤ مَيــرة  لةطــةَل مــةويش       
دوزخورماتووش بانط بكرَي  ضونكة زؤرترين طرفت لةو ناوضـةدا لـةوَي يـة  شـتَيك كـة ثـَيي خؤشـة باسـي         
بكةم و بةداخيشةوة كة دةيَلَيي مَيمـة لـة سـةردا ان بـؤ مـةو ناوضـانة مةوةنـدةي بـة ِروونـي كـة هةسـتمان            

نتيماي حيجبي بوون كرابوو  هَيندة كـار لةسـةر مينتيمـاي نةتـةوةيي بـوون      ثَيكردووة  هَيندة كار لةسةر مي
نةكرابوو  بؤية من ثَيشنيار دةكةم لةطةَل طؤِرانكارييةكاني مَيستاي هةرَيمي كوردسـتان دا كـة مـةو ناوضـانة     

تايي بـةو  هةمووي مَيستا طةِراونةتةوة بؤ هةرَيمي كوردستان  ذوورَيكي عةمةلياتي فراوان دياري بكرَيت  كؤ
قؤرغكارييةي لةو ناوضانةدا هةيـة بهَينرَيـت  يـةك شـت كـة ثَيويسـت دةكـات بيَلـَيي بةداخـةوة لـة مَيسـتادا            
كؤمةَلَيك بةرثرس لةو ناوضانة  لة ناوضةكاني ديالة تا دةطاتة ناوضةكاني ديكة كةوتوونةتة مـةوةي سـةدان   

ثؤ كردبَيـت  تاثؤيـةكي لـة دادطاكـاني مـةو      دؤمن  يةعين بةرثرس هةية ِرةنطة هةزار دؤ ي لةسةر خـؤي تـا  
ــت      شــارانةدا هَينابَيتــةوة كــة مَيســتا بووةتــة كَيشــة بــؤ هاووآلتيــاني طونــدةكاني الي خؤاــان  بؤيــة دةكرَي

 عي فَيكي مةم بابةتانة بكرَيت  سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.زؤر سوثاس  بةِرَيج كاك عبداهلل  
 بةِرَيج عبداهلل حافي دمود:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين بةِرَيج بةرثرسي دةستةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان دةكةين  ديارة 
هةندَي ثرسيار باس كران  وةك ِراثرسي و مةو قةيرانانةي كة لة ناوخؤي خؤمان لة هةرَيمي كوردستان  بة 

(  بــةآلم مــن ضــةند ثرســيارَيكي هةيــة  لــة دواي  140بــةتي لــة كــةركووك بؤتــة طريوطرفــت بــؤ مــاددةي )  تاي
ِرووداوةكاني مةو دوايي ية لـة سـةدا ضـةند ناوضـة كوردسـتانييةكاني دةرةوةي هـةرَيي هَيـجي ثَيشـمةرطةي         

لة كاتي خؤي دا هةندَي تَيضووة؟ ضةندي ماوة؟ مةوةي ماوة بةِراي بةِرَيجيان ضي بؤ بكرَي؟ ثرسيارَيكي تر 
ثارة صةرف كرا بؤ مةو ماَلة عةرةبانةي كة بة ثي ن هاتبوونة كةركووك  مايا نةتيجـةي ضـي بـوو؟ مةطـةر     
ــتةي طشــيت ناوضــة         ــانوني ســةرؤكي دةس ــِروانيين سياســي و ق ــةبَي  تَي ــةوة ه ــةو بارةي ــةك ل ِروونكردنةوةي

ي عرياق تَيِروانينيـان ضـي دةبَيـت  لـة مةطـةري      كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان مايا حكومةت
 (؟ زؤر سوثاس.140هةر طؤِرانكارييةك لةو ناوضانة بة تايبةتي بؤ ماددةي )

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  بةِرَيج كاك حافي كاروان  فةرموو.

 بةِرَيج كنران جني الدين )حافي كاروان(:
 ةرؤكي ثةرلةمان. ببوورة بةِرَيج س
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دوو  سَي نوقتةم هةية ثَيشي مةوةي ثرسيارةكامن ماراستة بكةم  دوو موالحةزةم هةية مةطةر لـَيي وةربطـرم   
سوثاستان دةكةم  يةكةم/ لةبةر مـةو بارودؤخـةي مـةمِرؤ بةتايبـةتي مـةو تةقينةوةيـة  مـن داوا دةكـةم لـة          

بوونةوةيةك كـرا لةبـةردةم ثةرلـةمان وا باشـة بضـنة      فةنابتان مةطةر خؤثيشاندانَيك و قةرةباَلةييةك  طرد
مةو بةرةوة  ضونكة ميجدحيامَيكي زؤر دروست دةبَي  خوا نةخواستة شتَيكي تر بقةومَي لَيرة  بـؤ مَيمـة نـا     
بةآلم بؤ مةو خةَلكةي مةوَي  هيوادارم ِرةضاوي مةو حاَلةتة بكةن  داوا دةكةم لة فـةنابتان هـةر بـة بؤنـةي     

ي مــةمِرؤ  دؤعــا بكــةين خــواي طــةورة كوذراوةكــان بــة شــةهيد قبــوَل بكــات  خــوا ســةبووري  مــةم تةقينــةوة
كةســوكارييان بداتــةوة  شــي ا بــؤ برينــدارةكان بنَيــرَي  داوا دةكــةم لــة كؤتــايي مــةم فةلســة فــةنابت وةك   

كـةمي  سةرؤكايةتي  لة نـاو ثةرلةمانـةوة بةياننامةيـةك  تـةوزحيَيك بـدةن بـؤ خـةَلكي كوردسـتان  خـاَلي ية         
ماراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة بؤ مايندة  ِروميةيةكي وازمحان هةبَي بؤ مايندةي مةو ماددةية  بؤ ناوضة 
كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان  مةويش بة فةلسةيةكي ثةرلةماني دةبَيت  بة حجووري مةو 

( يـان  طريـق َيمـة بتـوانني خةريتـةي )   وةزيرة تازةيةي كة دةست بةكار دةبـَي  يـةعين بـة مةعنايـةكي تـر م     
خةريتةي ِرَي نيشاني مةو وةزارةتة بدةين كة دروست دةبَي لة مايندةدا  مَيمةي ثةرلةمان ضـيمان دةوَي؟ ض  
ضارةسةرَيكمان هةية؟ ض ِرووميةيةكمان هةية بؤ ضارةسةركردني فَيبةفَي نةكردني مةو ماددةيـة  ضـونكة   

دةرضـَي  نـةك هـةر )د. دمـد ححسـان( دةسـيت خـؤش بـَي زؤر باشـي           لة ثةرلةمانةوة بة ِرةمي مـن شـتةكان  
كــردووة  بــةآلم ميشــي فــةردي  يــان بــة تــةنيايي مــةوة نةتيجةكــةي دةبــَي  بــةآلم مةطــةر ميشــةكة بــوو بــة     
ــة       ــةوة داوا دةكــةم ل ــَي  م ــاش دةب ــةمان سةرثةرشــيت كــرد  وا تــَي دةطــةم كــارَيكي زؤر ب مومةسةســي و ثةرل

يبةتي بؤ بطريَي  ِروميةيةكي وازمحـان هـةبَي  خـاَلَيكي تـر مةوةيـة ثرسـيارةكة بـؤ        ثةرلةمان فةلسةيةكي تا
فةنابي دكتؤرة  مَيمة ضؤن بتوانني مـةو هةلـةي كـة مَيسـتا دروسـت بـووة  يـةعين مـةو ناوضـانة مَيسـتا بـة            

ةين  دةست خؤمانةوةية وةكو كورد  مةم هةلة بقؤزينةوة بؤ مةوةي مةم ماددةية بة عةمـةلي فَيبـةفَي بكـ   
لة ِرووي عةمةلييةوة  ميرت مةو ماددةيـة كـاري لةسـةر نـةكرَي  لـة ِروويـةكي تـر  ثرسـيارَيكي تـر لـة ِرووي           
قانونييةوة مَيمة ضيمان بؤ بكرَي؟ ضونكة مـةو كَيشـةية دوو بابةتـة  كَيشـةيةكي سياسـيية و قانونييـة  لـة        

ةو دانيشتنةوة هةيئةتَيكي قانوني لة داماتي ِرووة قانونييةكةي مايا وا باش نيية مَيمة  بتوانني لة دواي م
مـةو هةيئةتـة مـةوان كـارة قانونييةكـةمان بـؤ مـةجنام بـدةن           طةورةي كوردستان و عرياقـيش ثَيـك بَيـنني؟   

يــةعنى مــةوان لــةِرووى قــانونى و لــةِرووى ياســاييةوة بــةدواى مــةو قةزيةيــةوة بــِرؤن  لــةِرَيى مةحكةمــةى   
ة بهَينن  من داوا دةكةم مةو كارة ميشى لةسةر بكـرَى  يـةك ثرسـيارى تـر      دةستووريةوة كؤتايى بةو ماددةي

فةنابى لة شوَينَيكى تر بة مَيمةى طوت لة دانيشتنَيك دا و وتراويشة مـةو قةزيةيـة  مَيمـة بـةِرَيج سـةرؤكى      
ن  كـة  كؤمار )بةِرَيج مام ف ل( خواى طةورة شي اى بدات  مالكى طلةيى لةو بوو بة نةس لـة دوو  سـَى شـويَ   

طلةييةكة دةيوت مةوةى لةسةر منة فَى بةفَيي كردووة  بةآلم مةوةى لةسةر دةستةى سـةرؤكايةتى كؤمـارة   
مةوان كارى خؤيان نةكردووة  مةم طلةيية كة ماراستةية و ماراستةى مَيمةشة وةكو كورد من داوا دةكةم مةو 

مةو سةرؤك كؤمارةى خؤمان بدةين كة كـوردة  طلةيية لةسةر ضيية؟ مايا مَيمة بتوانني لة مايندةدا يارمةتى 
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و مةو بتوانَى مةو كارةى كة ثَيشرت نةكراوة مـيرت لةبةرهـةر هؤكـارَيكى سياسـى بـَى يـان خـودى بَيـت  مَيمـة          
 نازانني مةو بَلَيني يارمةتى سةرؤكى عرياق بدةين ضى بؤ بكةين باشة  هةر مةوةندة سوثاستان دةكةم.

 رؤكى ثةرلةمان(:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سة
 خاتوو ماواز فةرموو.

 :اواز شَيخ فةنطىبةِرَيج م
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى )د.دمد احسان( دةكةم  بةخَير بَيى  لةِراستى دا من دةمةوَى زؤر بة كورتى قسة بكةم  يةك  
ابيان سـاآلنَيكى زؤر لـةو   دوو ثرسيارم هةية بؤ بـةِرَيجيان  يـةكَيك لـةو ثرسـيارانة بـة حـوكمى مـةوةى فـةن        

ــا مــةو ناوضــانانةى كــة طةِراونةتــةوة ســةر هــةرَيمى كوردســتان  ناوضــة فــَى        ــة كاريــان كــردووة  ماي مةفال
ناكؤكةكان وةكو ثَيويست خةَلكةكة طةِراوةتةوة بؤ ناوضةكة يـان نـا؟ حكومـةتى هـةرَيي يارمةتيـدةر بـووة؟       

بضـَيتةوة مـةوَى و فـَيطري ببـَى لـةو ناوضـانة  مـةوة        ثرؤذة و بةرنامةى باشى هـةبووة بـؤ مـةوةى خةَلكةكـة     
يةكَيك لة ثرسيارةكا ة  ثرسيارى دووةمي مةوةية كة مايا مةطةر ِراثرسى بكرَى لـةو واقرـةى مَيسـتا دا لـةو     
شوَينانةى كة ثَيكهاتةكانى تريش وةكو توركمان و مةسـيحيةكانيش لةوَيـدا دةذيـن  مايـا مَيمـة زةمـانى ضـى        

هاتانة بة طةِراندنةوةى مةوناوضانة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان  كة حقوقى مةوان مـةح وز  دةدةين بةو ثَيك
( ِرؤَلـى ضـى بـووة بــة    UNدةبـَى لـةو بـوارةدا ض كارَيـك كـراوة  يـةكَيكى تـر لـة ثرسـيارةكامن مةوةيـة مايـا )           

ــة نــةطؤِرينى هاوكَيشــةكةى مةبةســت     ــة ِراطرتنــى بــاآلنس ل ــةو ِرووداوانــةى دوايــى ل ي نــةطؤِرينى تايبــةتى ل
هاوكَيشةى ذمارةى كورد و هاتنى ماوارة بؤ مـةو ناوضـانة بـة تايبـةتى ناوضـة فـَى ناكؤكـةكان  يـةكَيك لـةو          
شوَينانة كةركووكة  مايا كةمثى تايبةت دروست كراوة بؤ كؤكردنةوةى مةو ماوارانة لةوَى بؤ مةوةى تةمسـري  

لةسةرة  مةوةي يةكَيكى تر بوو لة ثرسـيارةكامن    نةكاتة سةر طؤِرينى دميوطرافياى شارةكة كة خؤى كَيشةى
لة كؤتايى دا من هيـوادارم حكومـةتى هـةرَيي سياسـةتى مـةمرى واقيـك ثـةيِرةو بكـات لـة طـةَل ناوضـة فـَى             
ناكؤكةكان  مَيمة ضةند ناوضةيةكمان هةية كة مَيستا بة خوَين طةِراوةتةوة سةر هـةرَيمى كوردسـتان  دةبـَى    

هةبَى بؤ مةوةى فارَيكى تر مةو ناوضانة ضؤَل نةكرَين بة هيض شَيوةيةك و بةهةر حكومةت ث نَيكى باشى 
نرخَيك بَى  ضونكة طةِرانةوةى ناوضةكان بؤمان دةركةوت دواى ساآلنَيك لـة ط توطـؤى دوورودرَيـذ زؤر زؤر    

كـورد و بـؤ   كارَيكى مةستةمة مةوةية يةكَيك لة ثَيشنيارةكان  ثَيشنيارى دووةميشـي هـةم بـؤ سـةركردايةتى     
ــةن         ــة كــورد دةك ــة مَيســتا داكــؤكى ل ــةو دؤســتانةى ك ــار بكــةين  م ــةمانى كوردســتانيش مَيمــة ضــؤن ك ثةرل
هاوثةميانان  ِراى خؤمانيان ثـَى بطةيـةنني كـة دةبـَى مـةوانيش هاوشـانى مَيمـة داكـؤكى لـة طةِرانـةوةى مـةو            

كَيشـانة لـةناو عـرياق ضارةسـةر      ناوضانة بكةن بؤ سةر هةرَيمى كوردستان ضونكة دةركـةوتووة تـاوةكو مـةو   
نةكرَى  كَيشةى عرياق ضارةسةرى كؤتايى ثَى نايةت و دةبَى مةو ناوضانة ِرؤذَيك لـة ِرؤذان هـةر بطةِرَينـةوة    

 تا زووتر بَى باشرتة و  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:
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خـؤت لـةو كاتـةدا بيكـة  بـاش نييـة؟ كـاك عمـر         كاك ساالر نـاوت نووسـراوة بـؤ هـةر يةكسـةر لـة قسـةكانى        
 فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة         ــة خــ ىل زةمحةتكَيشــانى ل ــةم و ل ــد احســان( دةك ــةمان  مــن سوثاســى )د.دم ــدامانى ثةرل ــةِرَيجان مةن ب
تر مينتبـاعَيكى باشـى الى مـن    بيابانةكانى فنوب لة كاتى هَينانةوةى تةرمى شةهيدة بارزانيةكان مـةوة زيـا  

%( كارةكانيان فَى بةفَى كردبَى  من وا تةسةورم 100دروست كرد  بةآلم مةوة ناكاتة مةوةى كةوا بةِرَيجيان )
دةكــةم مــةو بــةِرَيجة لــةناو هاوكَيشــةيةكى زؤر ثَيضــى دا ميشــى كــردووة و هاوكَيشــةكة كاريطــةرى نــاوخؤيى  

وةها وآلتانى ضواردةوريش كاريطةريان لةسةر هـةبووة  لةبةرمـةوة   هةبووة وكاريطةرى دةرةكى هةبووة  هةر
من تةسةور دةكةم نةيتوانيوة وةكو ثَيويست مةركى سةرشانى بطةيةنَيتة مةجنام  من لة بةِرَيجيان دةثرسـي  
لة كاتَيك دا هةندَى اليةنى نةيارى كورد لة كةركووك  دةسةآلتى كوردى و حجبة كورديةكان بةوة تؤمـةتبار  

ةن كة عةالمةساس كورد دةيةوَى بة كورداندى كةركووك و دميوطرافياى كةركووك  بطؤِرن   ضـةند فـار   دةك
مةمةم من لة خ ىل تةلةفجيؤنةكان و ثرَيس كؤن رانسةكانةوة بيسـتووة  لـة حاَلةتَيكـدا مـن ثَيضـةوانةكةى      

َيمانى مـةذين بـة بنةضـة و    دةبيني كة هةزاران خَيجانى كةركووكى لةناو شارى هـةولَير و ضةمضـةماَل و سـل   
ِرةسةن و لة مةسَلدا خةَلكى كةركووكن  بـةآلم تـا مَيسـتا لةبةرمـةوةى لـة سـلَيمانى و هـةولَير و ضةمضـةماَل         
طوزةرانيان خؤشرتة و ترسى كةمرتة  بةآلم لة سلَيمانى مةذين تةنانةت بؤ دةنطدان دةضـنةوة كـةركووك كـة    

و خَيجانانة بدةن بؤ مةوةى بطةِرَينةوة كةركووك  و هةمووشـيان  بةِرَيجيان ضيان كردووة بؤ مةوةى هانى مة
خةَلكى هونةرمةند و بة توانا و خةَلكى موهةندس و دكتؤر و خـةَلكى ضـاكن  بؤضـى مةمانـة نـةيانتوانيوة      
كار بكةن لةسةر مةمة؟  لةناو كةركووك دا خةَلكى كةركووكن و لة مةسَلدا ِرةسةنايةتى خؤيان هةية  دووةم 

م بةرامبةر بة بةِرَيجيان مةوةية مَيمـة يـةعنى سـةرمان ىَل تَيـك ضـووة بـةِرَيج ثارَيجطـارى كـةركووك         ثرسيار
دةَلَى قاضاغى بة نةوتةوة نةكراوة  بةِرَيج بةرثرسَيكى بةِرَيجى سةربازى لةم ِرؤذانة وتى مةطةر قاضاغى بة 

م ثةرلةمانـة بـةِرَيجةكانى خؤمـان    نةوتةوة كرابَى لةطـةَل داعـش مـن كردوومـة  لةاليـةكى ديكةشـةوة مةنـدا       
دةَلَين بةَلطةمان هةية  من ثشتطريى لة قسةكةى بةِرَيج بَيطةرد خان دةكةم كة هةم قاميمقامى كـةركووك و  
هةم ثارَيجطارى كةركووك و قاميمقامى دوزخورماتوو و مةوةى ثةيوةندارة بة مةسةلةكةوة بَينـة ثةرلـةمان   

ونكة مةوان لة ناوضةكانى دةرةوةى دةسةآلتى هةرَيمى كوردسـتانن مةطـةر   مايا لةِرووى ياساييةوة فاميجة  ض
دةكرَى مةوانة بَينة ثةرلةمان و ثشتطريى لـة قسـةكانى بـةِرَيج بَيطـةر خـان دةكـةم  هةَلوَيسـتى بـةِرَيج كـاك          
)د.دمد احسان( و سةركردايةتى سياسى كورد ضى بـوو بةرامبـةر بـة )حنـان فـت وى( كـة طـوتى مـن بـةم          

فَى بةفَى بكرَى  مايـا لةطـةَل مـةوان ضـوونةوة دانيشـنت        140كانةم نةمهَيشتووة ضةندين ساَلة ماددةى نينؤ
فارَيكى ديكـة ط توطؤتـان لةطـةَل نـةكردوون و  دةسـتيان خسـتؤتة دةسـتتان؟ مـةو حجبـةى مـةوان لةطـةَلى            

َليان فـارَيكى تـر   دانيشتوون هةر مةو حجبةيـة كـة حنـان فـت وى تةمسـيلى دةكـات  بؤضـى ضـوونةوة لةطـة         
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دانيشنت؟  مايا بةِرَيجيان اليةنى كوردى بة خةمسارد نازانَى بةرامبةر نةطةِرانةوةى قةزاكانى ضةمضـةماَل و  
ك رى و دوزخورماتو بؤ سةر ثارَيجطاى كةركووك؟ مايا مةو عةرةبانـةى هَينراونةتـة كـةركووك قـةرةبوويان     

ةكانى خؤيـان؟  لةسـةدا ضـةنديان ماونةتـةوة؟ مايـا بـةِرَيج       وةرطرتووة؟ لةسةدا ضةنديان طةِراونةتةوة شوَين
( لةسةرةتاى داِرشـتنيةوة هةَلةيـةكى تيـا بـووة  لةبةرمـةوةى تةحديـد       140)د.احسان( هةست ناكات ماددةى )

( مةمــة ناكاتــة مـةوةى مــةم ماددةيــة ماددةيــةكى الواز بـَى؟ بــؤ نةنووســراوة لــة دواى   31/12/2007كـراوة بــة ) 
(فـَى بـةفَى نـةكرا مـةم بابةتانـةى كـة دةطرَيتـة بـةر نـازامن ضـؤن           2007ووسراوة مةطةر لة )ياسايةكةوة نةن

طرفتى بؤ بةِرَيجيان دروسـت كـردووة مـةو ياسـاية و ضـؤن ِرووبـةِرووى عةرةبـةكان بووةتـةوة لـةو ِرووةوة؟          
( مايـا هةسـت   140)ِرؤَلى مةمريكا و مَيران ضؤن دةبينَى بةِرَيجيان بةرامبـةر بـة فـَى بـةفَى كردنـى مـاددةى       

ناكات بةرثرسانى كورد لة بةغدا بة بَى فياوازى زياتر لة خـةمى ثـارة و ثؤسـت دابـوون كـةمرت لـة خـةمى        
طةِرانةوةى زةوى بوون؟ مايا مةترسى مةوة هةية لة دواى شـةِرى داعـش تووشـى شـةِرى شـيرةش بـني؟ مـن        

د.فرست صؤفى و كاك مارى هةرسـني و   ثشتطريى لة قسةكانى كاك بَيستوون فامق و د.شَيركؤ حةمة أمني و
 كاك فرحان فوهر و ابو كاروان دةكةم و   زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كاك باثري فةرموو.
 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كَيشـةيةى كـة لـة كـةركووك و ناوضـة       سةرةتا بـةخَيرهاتنى بـةِرَيج كـاك )د.دمـد( دةكـةم  مـن زيـاتر مـةو        
دابِروةكان هةية زياتر بة كَيشةيةكى سياسى دةزامن نةك مةو كَيشـة و طرفتانـةى كـة باسـى دةكـةن لـةِرووى       
ياساييةوة  كَيشةيةكى سياسيية  ِريشةيةكى مَيذوويى هةية  ِرةهةندَيكى نَيودةوَلـةتى و هـةرَيمى هةيـة  بـة     

دةيـجانني و بـة ثَيـى مـةو تةفروبةيـةى كـة هـةموومان لةطـةَل كـةركووك و          ثَيى مةو زانياريانةى كة مَيمـة  
ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيمى كوردسـتان هةمانـة و تةمسـرياتى نَيودةوَلـةتيش بـة تايبـةتى لـة        

(مــن ماطــادار بــووم كــة ناِراســتةوخؤ بةريتانييــةكان وةآلمَيكيشــة بــؤ كــاك )عمــر( بــؤ مــةوةى دةســتى   2005)
( بدؤزنـةوة بـؤ   140ةوة  بةريتانيبةكان و مةمريكييةكان هةوَلى مـةوةيان دةدا بـةديلَيك بـؤ مـاددةى )    بكةوَيت

( فَى بةفَى نةبَى  بؤية مَيمة نابَى هـةر بـاس لـةوة بكـةين وردةكـارى و ضـؤنيةتى فـَى        140مةوةى ماددةى )
ى )عـ وى و فر ـرى و   (  مةطـةر مـاوِر بدةينـةوة و خؤشـى باسـى كـرد لةسـةردةم       140بةفَى كردنى ماددةى)

مالكى( و دَلنياشي لةسةردةمى )حيدر عبادى(يش هيض ناكرَى  تةنها مةوةى كة كراوة لةو طؤِرانكاريانة و لة 
( مَيمـة ضـى بكـةين؟ مـن هـيض سـةرنج و       9/6طوِر مةو طؤِرانكاريانةى كة هاتؤتـة ثَيشـَى  بـة تايبـةتى دواى )    

نج وتَيبينيةكي لةسةر مةوانةى كة لة بةغداش بووة نييـة   تَيبينيةكي نيية لةسةر ِراثؤرتةكةى و هيض سةر
بــاس لــةوة بكــةم بــؤ مــةوة نــةكرا  بــاس لــةوة بكــةين ضــى بكــةين  مــةوةى ِرؤيشــتووة ببَيتــة مــةزموونَيك      
تةفروبةى ىَل وةربطرين بؤ داهاتوو بـؤ مـةوةى نةبَيتـة مـةوةى كـة هةريةكـةمان مـةوةى تـر تاوانبـار بكـات           
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ــةو   ــةوة خــةتاى م ــَيني م ــت        بَل ــةخَير هــةموومان مةطــةر ببَي ــا كــردى  ن ــةو دةزط ــوو م ــةو ب ــوو و خــةتاى م ب
كةموكوِرميان هةبووة  هةموومان كةم تةرخةم بووين  هةموومان بةشدار بووين  بةآلم مةوةى كة طرنطة بؤ 
 داهاتوو ضى بكةين؟  من ثَيمواية دةبَى نةخشة ِرَيطامـان هـةبَى بـؤ مـاوةى سـَى سـاَلى داهـاتووى ثةرلـةمانى        
كوردستان كة سَى ساَلمان لةبةردةمة  من بة سةرجنَيك كة هةمة لةسةر ثةرلةمانى كوردسـتان و حكومـةتى   
هةرَيمى كوردستان و لة ِرابردوو  لة خوىل دووةم لة كابينةى ثَينجةم وةزارةتَيكمان بؤ دانا تايبـةت بـوو بـة    

ــاددةى )   ــى م ــةفَى كردن ــة دةســتة   140فــَى ب ــةوة ب ــى كردمان ــةوة  دواي ــؤ    ( و م ــة دةســتةية ب ــتا ك ــؤ؟ مَيس   ب
دةيكةينةوة بة وةزارةت  مايا ثَيويست نةبوو؟ يـان بـؤ تـةوافوقاتى سياسـيية؟ كةواتـة مـةوة بـؤ تـةوافوقاتى         
سياسيية و زياتر بؤ ِرازى كردنى اليةنى و سياسى و سازانى نيشتمانى و سازانى سياسى و من نازامن  كةواتة 

ة هَيجة سياسـييةكان ثَيكـةوة تـةبا بـن هَينـدة بـؤ مـةوة نـةبووة كـة          هَيندةى خةم خواردن بووة بؤ مةوةى ك
فَى بةفَى بكرَى  مةطةر نا ناكرَى بة وةزارةت و لة وةزارةتيشةوة نـاكرَى بـة دةسـتة و فـارَيكى      140ماددةى 

ديكةش نايكةينةوة وةزارةت  مةوة سةرجنَيك  وةكو لة ِرابردوو هةبوو مَيستاش لة ضـةند ِرؤذى داهـاتوو بـة    
تةماين بيكةين بة وةزارةت  بةس ِرَيطاضارة ضيية؟ بةِراى من ِرَيكارى ياسـاييمان هةيـة  ِرَيكـارة ياسـاييةكان     
بةو شَيوةية بَى كة مَيمة دَلنيا بني كة بة تةماى مةوة نـةبني كـة لةطـةَل حـوكمِرانى مَيسـتاى بةغـدا و مـةو        

بةفَى بكـةين  مَيمـة كَيشـةى تريـان بـؤ دروسـت        ( فَى140طؤِرانكاريانةى كة مَيستاش بووة بتوانني ماددةى )
( مان لة بري ببةنةوة  بـؤ مـةوةى لـةبريمان بضـَيتةوة  يـةكَيك لةوانـة كَيشـةى        140بكةين بؤ مةوةى ماددةى )

مووضــة  بــؤ مــةوةى ِرَيكــارى ياســايى مةجنومةنــةكان هــةن  مةجنومــةنى ثارَيجطــاى كــةركووك و مةجنومــةنى  
ن قــةزاكانى دةكــرَى كؤبوونةوةيــةك بكــةن و داوايــةك ثَيشــكةش بكــةن كــة   ثارَيجطــاى كــةركووك و  زاميــدة

ــَيني كــوردن داوايــةك ثَيشــكةش بكــةن بــؤ هــةرَيمى       زؤرينــةيان خــةَلكى كوردســتان و كوردســتانني  يــان بَل
كوردستان كة بطةِرَينةوة سةر هةرَيمى كوردسـتان  سـةرؤكايةتى هـةرَيمى كوردسـتان و حكومـةتى هـةرَيمى       

داواية ثةسةند بكةن و بيدةن بة ثةرلةمانى كوردستان  ثةرلةمانى كوردستان دةكرَى بِريارى  كوردستان مةو
بـؤ بـدات  بــؤ مـةو بِريــارةش دةكـرَى ضـةند ِرَيكــارَيكى ياسـايى بطرَيتــة بـةر  مـةوة ياســاى ِراثرسـى بتــوانني          

ثةسةند بكرَى بؤ مـةوةى   دةربكةين بؤ مةو مةبةستة  لةاليةكى تر ياساى مافى ثَيكهاتةكانى تر  مةو ياساية
ثَيكهاتةكانى تريش قـازانج بكـةن كـة بَينـة مـةو بـةرةوة كـة مَيسـتا طومانيـان هةيـة لـةوةى كـة بطةِرَينـةوة              
ــةمانى       ــؤ مــةو مةبةســتةش ثــةيِرةوى نــاوخؤى ثةرل هــةرَيمى كوردســتان و مافــةكانيان مســؤطةر دةكــرَى  ب

رَيك سَى فَيطر دابندرَى و دوويان بـؤ ثَيكهاتـةكانى   كوردستانيش هةموار بكرَيتةوة و لةوَيدا لة فياتى فَيط
تر بَيت  لة هةمان كاتدا ياساى سةرؤكايةتى هةرَيي هةموار بكرَيتةوة و دوو يارمةتى دةر يان دوو يارمـةتى  
دةر بؤ سةرؤكى هةرَيي دابنَين لة ثَيكهاتةكانى تر بؤ مةوةى مافةكانيان زامن بكرَى  هةم مافـة ميداريـةكان   

فةكانيان لة دةستووردا  لة هةمان كاتيش دا مَيمة لةدواى مةو هةموار كردنةوة و لة دواى ِراثرسـى  و هةم ما
بِريارى مةوة بدةين كة مينتخاباتَيكى فوزمى بكرَيت هةم كة ثةيِرةوى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان ذمـارةي  

انيةكانى دةرةوةى كوردسـتان بـة   مةندامانى ثةرلةمان زياد بكرَى بة ثَيى ِرَيذةى دانيشتوانى ناوضة كوردسـت 



 87 

ثَيــى مــةوة مينتخابــاتَيكى فــوزمى بكــةين بــؤ مــةوةى مــةوانيش بةشــدار بــن لــة ثةرلــةمانى كوردســتان  مــن  
ثَيمواية مةوة لة سَى ساَلى داهاتوودا لةِرووى ياساييةوة دةكرَى مةو وردةكاريـة مـن دةتـوامن ثرؤذةيـةك يـان      

باسـى بكـةين  مـةوةى تـر كـة ِرَيكـارى ياسـايينة و طرفتـةكان         نةخشة ِرَيطايةك بنووسي مـةوة بةسةرضـيخى   
خؤمـان دةزانــني كــة هاوكــارن ض مَيرانــة و ض توركيايـة لــةِرووى سياســيةوة دةكــرَى و لــةِرووى دبلؤماســيةوة   
زةمانيـــان بـــدرَيتَى كـــة بةرذةوةنديـــةكانيان نـــةك لـــةق نـــابن  بةرفةســـتة تـــر دةبـــن  لةاليـــةكى تـــريش  

ةكان هةوَليان لةطةَل بدرَى كة عةرقةلةى سةرةكني بؤ طةِرانةوةى ناوضـة كَيشـة   مةمريكييةكان و بةريتانيي
لةسةرةكان  ديبلؤماسيةتى كوردى لةو هةوَلة دابـَى  ثَيموايـة بـةو دوو ِرَيطةيـة دةكـرَى نةخشـة ِرَيطايـةكمان        

بـةفَى بكـةن     ( بني بؤ فَى بةفَى كردن برايانى عةرةب بؤمان فـىَ 140هةبَى  مةطةر نا بة تةماى ماددةى )
 هةرطيجا و هةرطيج فَى بةفآ نابَى  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةِرَيج ثةروا على حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ان ثَيشـرت  سةرةتا بةخَيرهاتنى بةِرَيج )د.دمد( دةكةين  زؤرَيك لة قسةكانى من بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةم

ــاوةِر ناكــةم زؤر       ــة مــةخريةوة  ب ــادةم  هةرضــةندة  زؤر كةوتوومةت ــَي ن ــذةى ث ــان  لةبةرمــةوة زؤر درَي كردي
( بةِراســتى 140حةوســةَلة مــابَى بــؤ طــوَيطرتن  ســةرةتا دةمــةوَى لــةوةوة قســة بكــةم كــة عــومرى مــاددةى )    

َى كردنـى  بـةَلكو بـؤ مـةوةى كـة      عومرَيكى دِرَيذة بؤ فـَي بـةفَى كردنـى مـةو ياسـاية  نـةك هـةر فـَى بـةف         
كؤمةَلَيك هةنطاوى فدى نرابَى لةبوارى فَى بةفَى كردنى مةو ماددةية  كة بةداخةوة بـة بـِرواى مـن و بـة     
ثَيى ِراثؤرتةكةى بةِرَيجيشـتان لـة ماسـتَيكى نجمدايـة  دَلخؤشـكةر نييـة  يـةكَيك لـةو خاآلنـةى كـة دةمـةوَى            

ركى نوَينةرانى كورد لة بةغدا  وةزيرةكان و مةندام ثةرلةمانةكان قسةى لةسةر بكةم مةويش مةوةية كة مة
و مةو ثؤستانةى تر كة تييايدا بةشدار بوون  ثشكَيكى طةورةيان بةر دةكةوَى لة فَى بـةفَى نـةكردنى مـةم    
ماددةية و زؤرَيكى تريش لةو بِريارانةى كة بـة تايبـةت ثرسـةكانى كـة ِرةهةنـدى نيشـتمانى و نةتـةوةييان        

  مايا مَيمة وةك حكومةتى هةرَيمى كوردستانيش هةَلسةنطاندنَيكمان كردووة بؤ مةو بةِرَيجانةى كة لة هةية
ضةندين خولدا بةردةوام بةشداريان ثَى دةكةين لة بةغدا و لةو كاتةى كـة لةوثـةِرى بـةهَيجى كـورد دا يـان      

ثاشةكشةى كردووة  مايـا بةهـةمان    خاَلى بةهَيجى كورد لة حكومةتى بةغدا هةبوو كة مَيستا بةرةبةرة مةوة
سستى لة كاركردنى مةواندا دةِروات كـة ثَيموايـة مـةوان بةرثرسـياريةتى بةشـَيك لـة فـَى بـةفَى نـةكردنى          

( دةطرنة مةستؤ  فطة لة هؤكارةكانى تريش كة هةية  هيوادارم بةم شَيوازة هةر نةِروات  مَيمـة  140ماددةى )
وومان يـان لـةو كةموكوِريانـةى ثَيشـوومان وةرطـرين تـاوةكو بتـوانني        بؤ لةمةودوا سوود لـةو هةآلنـةى ثَيشـ   

ــؤبى و        ث نــى نــوَيى بــؤ دابنــَيني  يــةكَيك لــةو خاآلنــةى تــر كــة هــةمان بــوو كــةمى زانيــارى و ثســثؤرى ل
مةدظؤكةسى كة بؤ خؤى طرنطة لةم بابةتة و لة بابةتةكانى تريش دا  بؤ مةوةى بتـوانني سـةرجنى دةرةوةى   
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 كة نةمان كردووة  مايا هيض ث ن هةية بؤ مةوةى كة كار بكرَى لةسـةر مـةم بابةتـة يـان زيـاتر      بؤ ِرابكَيشني
بة تةوافوقاتى سياسى ثؤستةكان دابةش دةكرَى كة زانياريةكى مةوتؤ نةبَى لةو بوارانةدا كة بؤ خؤى مـةوة  

ناكرَى كَيشة هةنووكةييةكان زانستَيكى طرنطة لةم ثرسانةدا  خاَلَيك هةية كة مةويش مةوةية بة بِرواى من 
ضـونكة بـؤ خـؤى مةمـة ماددةيـةكى زؤر طرنطـة مةطـةر هةميشـة كَيشـةى           140ببنة ِرَيطر لةبـةردةم مـاددةى   

هةنووكةيى يان حاَلةتَيكى ميمَيرفنسى بَيتـة ثَيشـةوة و كاريطـةرى هـةبَى لةسـةر مـةم ماددةيـة واتـة مَيمـة          
آلتانةو لةزؤر لةم فـؤرة وآلتانـة مـةم حاَلةتانـة ِروودةدات      هيضمان نةكردووة  بةردةوام مةوة بؤ خؤى لةم و

ِرةنطــة مــةوة وةك كَيشــةى فةلةســتني و ميســراميلى ىَل بــَى كــة هةميشــة زةويــةك داطــري دةكــةن زةوى ثــَيش  
خؤيانى بري دةبرَيتةوة  مَيمةش بة هةمان شَيوة بة بَى فياوازى لة شَيوازةكةدا  ثَيشنيازةكانتان بؤ دةستةى 

( بةداخـةوة  140طةر بكرَى فةنابتان داى بنَين  ضـونكة مةوةنـدةى كـة مَيمـة تـَى طةيشـتني مـاددةى )       نوَى مة
زياتر وةك طومت كارَيكى مةوتؤى نةكردووة  مايا كةموكورتيةكان لة كوَى داية تاوةكو بةِرَيجتان بيدةنـة مـةو   

 بةِرَيجةى دواى خؤتان؟  سوثاس بؤ فةنابتان.
 سةرؤكى ثةرلةمان(:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق)

 كاك ساالر فةرموو.

 بةِرَيج ساالر دمود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةِراستى دا مةم بابةتة طرَيدراوى هاوكَيشةو هةَلوَيستى عرياقى و نَيودةوَلةتى و كوردستانيية  مةسةلةيةكى 
بةستينةوة  بؤية ثَيمواية دةبـَى  لةمَيذينةى فةوهةريية ناكرَى مَيمة تةنها بة مةسةلةى بةشَيك لة خاك بي

دوورتر لةم مةسةلةية بِروانني  من لةسةر سَى ماست قسة دةكةم  ماستَيكيان ثةيوةندى بة عرياقةوة هةيـة   
هةر قسـة كردنَيـك لةسـةر ناوضـة كوردسـتانييةكان ثَيويسـتمان بـة طةِرانةوةيـة بـؤ دةسـتوور  لـة ثَيشـةكى             

ميلتجام كردن بةم دةستوورة زامنى يةكطرتووى عرياقـة لـةِرووى    دةستوورى هةميشةيى عرياق دا هاتووة كة
طةل و خاك وسيادةوة  واتة مَيمة تَى دةطـةين مـةم ثرسـة بةشـَيكة لـة قةزيـةى طـةىل مَيمـة لـة عـرياق دا لـة            
مــةجنامى سياســةتى هةَلــةى حكومةتــة يــةك لــة دواى يةكــةكانى عــرياق و مةفنــداى ناوضــةيى واى كــردووة 

ن لةم وآلتةدا بةدى نةيةن  طةرضى لة دةستووريشـدا مامـاذةى ثَيكـرابن  بؤيـة مةطـةر بـة       هةميشة مافةكا ا
مةوا خؤش باوةِريةكى كاَل و كرضى زيـاتر هيضـى تـر نييـة  ديـارة بـة ثَيـى         140مومَيدةوة بِروانينة ماددةى 

وآلتـةدا لـة ماينـدة دا    ( ثةيوةندى مَيمـة لةطـةَل مـةم    1992(ى ساَلى )10بِريارى ثةرلةمانى كوردستان لةِرؤذى )
ِرَيكخرا لة ضوارضَيوةى سيستمى فيدراَلى دا  مةم بِريارةش واتة مةو بِريارةى ثةرلةمانى كوردستان بـة ثَيـى   

( ى دةستوورى هةميشةيى فَى كراوةتةوة كة هةموو بِريار و ياساكانى ثةرلةمانى كوردستان بة 141ماددةى )
ودةوَلةتى دا مةطةر بطةِرَيينةوة بؤ مَيذوو ثَيويستة بطةِرَيينةوة بـؤ  ميرتبارةوة تةماشا دةكرَين  لة ماستى نَي

( ى ثةمياننمانةى سيظةر  لة ديـارى كردنـى ضـارةنووس بـة سـنوور و  خـاكى       64و  63و  62هةر سَى بةندى )
كـة عوسـبةت    )عصـبة افمـم(،  (داواى مةنداميـةتى كـرد لـة    1932مَيمة و هةروةها كاتَيك كة عرياق لة سـاَلى ) 
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( خاَلى دا قبوَلى مةنداميةتى عرياقى كرد  بةآلم لـةناو بِرطـةكانى بةياننامةكـة    16ومةم لة بةياننامةيةكى )م
دا باس لة ميلتجاماتةكانى مةم وآلتة دةكات سةبارةت بة مافةكانى طةىل كـورد بـة تايبـةتيش لـةو شـوَينانةى      

ــدنى      ــة دواى دامةزران ــةروةها ل ــوردن  ه ــتوانةكةى ك ــةى دانيش ــة زؤرين ــةوة    ك ــةتى نةت ــراوى نَيودةوَل ِرَيكخ
و بِريارةكــانى و موعاهــةدةكانى ثةيوةســت كــرا بةمــةوة  واتــة    )عصــبة افمــم(،يــةكطرتووةكان تةدرجييــةن 

نةتــةوة يــةكطرتووةكان بــوو بــة وةريســى عوســبةت مومــةم  لــة بِرطــةى دووةمــى مــاددةى الميحــةى نةتــةوة  
كردووة كة عـرياق بـة ثَيـى عوسـبةتى مومـةم ِراسـتةوخؤ        يةكطرتووةكان دا ميلجامى وآلتانى مةندامى ديارى

دةبَيتة مةندام لة نةتةوة يةكطرتووةكان  مةو ميلتجاماتةى بؤ دةست نيشان كردووة  مةمـة فطـة لـة عةهـدة     
(  لة ماستى ناوخؤييدا وةكـو  1966نَيودةوَلةتييةكان بة تايبةتى هةردوو عةهدى مةدةنى و سياسى لة ساَلى )

مان لةِراستى دا لةو ساتة وةختة مَيذووييةدا ثَيويستة موبادةرة و دةست ثَيشـخةرى بكـات    كوردستان ثةرلة
كـــةركووك و مةجنومةنـــة  لَيـــرةوة ثَيويســـتة ثةرلةمانةكـــةمان بـــةهاوكارى لةطـــةَل مةجنومـــةنى ثارَيجطـــاى

ان  بـة ثشـت   لة قةزاو ناحيةكاني سةر بةو دةظةرانةي كة ثَيي دةوترَيت ناوضة كَيشة لةسةرةك خؤفَييةكان
و شوَينةكاني راثرسي مامادة بكرَي تا مةو كاتةش ثَيشنيار دةكـةين  ثةرلـةكاني    بةسنت بة واقيري مَيستا رَي

كوردستان كار بكات  ثةرلةماني كوردستان مةندامي ضاودَيري بـؤ مـةو ناوضـانة هـةبَي بـراي بـةرَيج )دمـد        
ن مةنـدامي ثةرلـةمان ثَيشكةشـي سـةرؤكايةتي     علي( مةندام ثةرلـةمان مـةمرؤ ثرؤذةيـةكي بـة واذووي دةيـا     

كردووة  سةبارةت بـة راثـؤرتي بـراي بـةرَيجمان )د. دمـد احسـان( كـة لَيـرة لـة ثةرلـةمانا خـؤش نيـة زؤر             
شايةتي  لةسةر هةوَل و فوهدةكاني لة رابردوودا بكرَي  كة لةراستيدا رؤَلي خؤي بينيوة  فوهدي كردووة  

يف باش لة كاديري بـاش  لـة ناوضـة فَيناكؤكـان هاوكـاري بـوون  مـن شـاهَيدي         كة بة تةنيا نا  كؤمةلَيك ستا
مةوةي بؤ مةدةم  كة لة خولي ثَيشووي ثةرلةمانا  بـة دريـذايي دوو سـاَل هـةموو فةسـَلَيك راثـؤرتَيكي تَيـرو        

بةردةسـت  تةسةل  بة داتا  مامار  وردةكاري  خي يف مَيمة  مةوان  ماراستةكاني كـاركردن بـَو ماينـدة خسـتية     
خولي ثَيشووي ثةرلةماني  كوردستان  بةَلام خولي ثَيشوو  ثَيشووتريش بة فدي كـاري لةسـةر مـةم كةيسـة     
نةكرد وةكو هاوكارم )طةشة خان( ماماذةي ثَيكرد  بةَلكو مةرشي ةكانيش هةر وونكران  هيوادارم مةم خولـة  

ي بكــةين وة رؤَلمــان هــةبَي لــة يــةك بــة فةلســةي راطــوزةر  لةســةر مــةم بابةتــة نةوةســيَت مَيمــة كــاري فــد
( يـاوةري بـةرَيج   2010الكردنةوةي  مةم مةسةلةية من ماماذة بـة مةسـةلةيةكي طـرنطرت دةكـةم كـة لـة سـاَلي)       

سةرؤك ثَيشووي ثةرلةماني كوردستان بووين )د. كمال كةركووكي ( بؤ بةشداريكردن لة كؤنطرةي دووةمـي  
  بــة ضــاودَيري ســةرؤكي ثةرلــةماني عَيــراق بــؤ ديــاريكردني   )هَيلســينك(ي لــة ثةرلــةماني عَيــراق بةســرتا 

ضارةنووسي شاري كةركووك و ناوضةكاني تري فَيي نيجال  سةرؤكي ثةرلةماني عَيراق مـةو كاتـة لـة ميـان     
رةوترينيان بوو )مةياد سامةرامي( كاتَيك هاتة سةر قسة كردن لةسةر مةم بابةتة  رازي نةبوون ثةرلـةماني  

ــةوةي     كوردســتان وتــةي هــ  ــةماني عَيراقــدا  دواي ميســرارَيكي زؤر و فشــار بــؤ م ــر ضــةتري ثةرل ــة ذَي ةبَي ل
موقاتةعةي كؤنطرةكة نةكةين مينجا رازي بوون  مينجا كة رازيش بوون تةيارَيكي زؤر سةرةكييان قبووليان 

  بؤيـة  نةبوو ووتاري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان و وةفدي ثةرلةماني كوردسـتان  بـة زمـاني كـوردي بـيَ     
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مةو عةقليةتة هةلنةساوة تا مَيستا لةناو ثةرلةماني عَيراق  لةناو حكومةتي ميتحـادي زالـة  وة بـة مةفنـدا     
نابيسـرتَي  مــةم مةســةلةية فَيبــةفَي بكــري   بؤيــة مَيمــة طـرنط مةوةيــة كــار بكــةين بــة ثشــت بةســنت بــة   

تة ثَيش دواي هةِرةشةكاني داعش كـار  داتاكاني دةستةي ناوضة فَيناكؤكةكان وة مةو واقيرةشي مةمِرؤ هاتؤ
لةســةر يةك كردنــةوةي مــةو ناوضــانة بكــةين وةكــو )دي اكتؤ(يــةك  مــن قســةكامن تــةواو بــوو  بــةس تــةنها  

 فةنابي سةرؤك ثةرلةمان  مةطةر ميجازةم بدةي دوو سةرجني هةية.
(و 140كةيسـي )  يةكَيكيان سةبارةت بةرؤَلي سةرؤك مام ف لـة لـة عَيـراق وة سـةبارةت بـةم كةيسـةش        .1

سةبارةت بة  يةك كردنةوةي دؤزي مةو ناوضانة  مام فةالل خؤي دةفةرموَي كة ضووني بؤ بةغـدا لـة   
ثَينــاو طةِرانــةوةي كــةركووك و لــة ثَينــاو قةزيــةي كــةركووك بــووة  وة ثــَيي وايــة  مــةو لــة هــةموومان   

ق نييـة لةهـةر ماَلؤزيـةكي    مةعنيرت بووة لةسةر مةو مةسـةلةية وة مَيـذوو شـايةتي مةوةيـة  بؤيـة حـة      
سياسيدا كاتَيك طرفتَيك دَيتة ثَيشةوة وتةي ماليكي بكرَيتة شاهَيد بؤ كةمتةرخةمييـةكان  هـةموومان   
باس لة كةمتةرخةمي دةكةين  مةطةر دؤستَيكي تر لة دؤستةكاني مَيمة لةسةر مةم بابةتة تةعين هـةر  

ية ماليكي شاهيدي وةربطريَيت  ضـونكة عوقـدةي   يةكَيك لةسةركردةكاني مَيمة بكا  لة راستيدا حةق ني
ــة          ــووة ب ــت وي( ب ــان ف ــةترينيان )حن ــة  وون ــاليكي و ك ــةي م ــاليكي حيجبةك ــةكان م ــةري كَيش فةوه

 ثَيشنياري  مةو ضوويتة ليذنةكة .

خاَلي دووةم مةوةي ثةيوةندي بة مةسةلةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيمـةوة هةيـة راسـتة     .2
سةلةية ناوةكي مةم طرفتة كةركووكة  بؤية مَيمة لة مةمرؤدا لة خي لـي مـةم دانيشـتنة    عومقي مةو مة

دانيشــتنةكةمان لةطــةَل فــةنابي ثارَيجطــاري كــةركووك كــرد كــة قســةكان زؤري لةســةر كــةركوك و          
حاديسةكاني ناو كةركووك بوو  مةو قبوَلي كردووة ثةرلةماني كوردستان مةطةر ِرةزامةندي ب ـةرمووَي  

ة ثةرلةماني كوردستان و هةموو رةمي و تَيِروانينـةكاني خـؤي لـةم بارةيـةوة مةخاتـة روو  ضـونكة       دَيت
ثَيي واية )جني الدين كريي ( خةَلكي كةركووك خؤي شايةتي بؤ مةدةن و رووداوةكان شايةتي بؤ مةدةن 

ــةلَ           ــان دةس ــا فياك ــتة في ــة ماس ــَيك ل ــيض كةس ــةركووك و ه ــؤ ك ــةكردووة ب ــةمي ن ــووة ك ــك ب اتة ثياوَي
ــةمان و        ــة   ثةرل ــةويش بانطهَيشــت بكرَيت ــوادارين  م ــةَلام هي ــة  ب ــوِري نيي ــَي كــةم وك طشــتيةكانيش  ب

 روونكردنةوةيةكمان بداتَي   سوثاس بؤ مَيوة. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو جنيبة فةرموو.
 امحد: لطيفبةرَيج جنيبة 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
سةكاني من لةاليةن كاك بَيستوون و د. فرسةت و كاك مةبو بةكر هةَلةدني و تةالر خانةوة كرا بةَلَي ق

 دووبارةيان ناكةمةوة  سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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يةكت هةية بيكةي؟ لَيرة زؤر سوثاس بؤ مَيوةي مةنداماني ثةرلةماني كوردستان  كاك سريد هيض قسة
 اك سريد فةرموو.كنةبووي  

 بةرَيج سريد دمد سريد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .

زؤر سوثاس زؤر  سوثاسي بةرَيج سةرؤكي ثةرلةماني و بةرَيج مةنداماني ثةرلةمان دةكةم زؤر بة خَير 
هاتين )د. دمد احسان ( دةكةين سةرؤكي دةستةي طشيت ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيي  ثَيي 

لةسةر مةو ثرسيارانة كة زؤر لة قسةكان كران  بةَلام مةوةي لة راثؤرتةكة دةمةوَي كة لة باش بوو  
مةجنامي دةست بةكاربووني لةو كارة تا ضةند توانييت  تا مةوكاتة لة مَيستادا رَيذةي دانيشتواناني كورد لة 

و مَيستا تا ضةندة؟ طؤِرانكاري ( تاك2003كةركووكا ضةندة مَيستا و رَيذةي فةرمانبةراني كورد لةثَيش ساَلي )
ثَي كراوة وةك رَيذةي دانيشتوان ساَل بة ساَل فةرمانبةراني عةرةب بة ثَيي رَيذةي دانيشتووان لة دواي 

( ضةندةو؟ وة ضةند دامةزراوة؟ بة ثَيي بة بةراورد  لةطةَل فةرمانبةراني كوردو توركمان و 2003ساَلي )
ي مةمين هةية؟ لة كةركووك توانيتيان مةوانة بة بةراورد  لةطةَل نةتةوةكاني تر  ضةند مةفسةري فيهاز

يةك دياري بكةن ضةندي كوردة ضةندي عةرةب و توركمان و نةتةوةكاني ترة؟ تا ضةند توانراوة زةوية 
( بةو الوة ضةند دؤمن طةِراوةتةوة؟ يان 2003كشتوكاليةكان بؤ خاوةنةكانيان لةو ةكاتانةي كة لة )

( مةو كةسانةي كة طيانيان لة 58لة ضوار ضَيوةي خاَلي سَييةمي بِرطةي يةكةمي ماددةي )نةطةراوةتةوة  
دةست داوة  لة مةجنامي دةربةدةر بوونيان بة تايبةتي لة كةركوك مَيستا بة تةمةنن يا نةماون يان 

مثانيا نةوتيةكان بةديلَيكي واقيري كةساني نجيكي مةوان  بة توانا  بةرة بةرة بة ثَيي ثي نَيكي طوجناو كؤ
تا مَيستا ذمارةيةكي مَيجطار كةم كارمةندي تَيداية  كة كورد بن بؤ مةوةي مةو كوردانة دايبمةزرَينن مةو 

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

ضة كوردستانييةكاني دةرةوةي مَيستا داوا لة بةرَيج )د. دمد احسان( دةكةين سةرؤكي دةستةي طشيت ناو
هةرَيي دةكةين كة ب ةرموون مةطةر وةَلامَيكي هةية لة ثرسيارةكاني مةندام ثةرلةمانةكان مةطةر 

 روونكردنةوةيةكي هةية  ب ةرمووَي .
 بةرَيج د. دمد احسان /سةرؤكي دةستةي طشيت ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيي :

ثةرلةمان: بةراسيت فةنابي سةرؤك زؤربةي مةو قسانةي كة لة دَلي  زؤر زؤر سوثاس بةرَيج سةرؤكي
برادةراني مةندام ثةرلةمان و هةريةكَيك هةندَي ثرسياري لة دَلي بَي با تةخةيول بكا مةو ثرسيارانة 
هةموو ثَيكةوة  لة يةك دَل خِر بوونة لة فةترةي مةم ساَلانة كة مةَلَيي مةمجوعةيةكي نوقات هةية 

تةركيج لةسةر بكةم ثَيش بَيمة الي هةر ثرسيارَيك يان بة كورتي فواب بدةمةوة  ظيان شتَيكةو ثَيويستة 
ذيان شتَيكي ترة  زؤر شت حةزمان لَيبوو بيكةين  بةَلام نةمانتواني بيكةين لة بةغدا و نةك ماناي مةوةية 

كَيكي تريش هةية دذي كوردى بة قوةت بوو ونةك سوثةرت هةوا بوو لة بةغدا تؤ بؤضوونَيكت هةية خةَل
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تؤ  هةية كاريش دذي تؤ مةكا و هةندَي فار مةتواني موافةق بي  هةندَي فار ناتواني موافةق بي  قوةتي 
كورد لة بةغدا نايةتة قياس كردن كة ضةند وةزيرت هةية؟ ضةند مةندام ثةرلةمانت هةية؟ قوةتي تؤ 

طلةيي لة كةسَيك ناكةم كة كةم خةم بووية لة فيرلي مةوة لةوَيية  خةَلكَيك هةية كةم خةم بووية من 
مةدامي خؤي لة بةغدا بةراسيت و بؤ تاريخ لة حةقيقةت  يةعين بة بؤ ضوونةكةي من مَيرة  يةعين تاكو 
حةقايق بَيتة دي زؤر خةَلك هةية نا وازحيةك لة مَيشكي خةَلكدا هةية لةسةر مةم بابةتة  عَيراق كة 

راق مةمِرؤ بة مةفهومي دةولةت   دةوَلةت نيية لةبةر دوو شيت توبةيسك مَيمة باس لة عرياق دةكةين عَي
لة سياسةت مةطةر شروري مواتةنة وَلاتَيك نةما وة مةنجومةي قيةمي مةخ قي سقوتي ثَيكرد  دةوَلةت 
مينهيار مةكات  مونةزةماتي تر دةرمةضَيت وةكو داعش و غةيري داعش مةم تةفروبة  مةم نةزةرية لةسةر 

بَيت  كة بَيني باسي مةو شتانةيان كرد يان نةيانكرد  يان كَي كةم خةمة؟ يان كَي كةم ) perfectاق)عَير
خةم نيية؟ وة كة مةنةهو وَلاتَيك هةبوو لة عَيراق كاري نةكرد نةيانويست بيكةن يان نةيانتواني وةَلامي 

ةكان و ثَيشنيارةكان لة بةغدا  من بكةن مةم كَيشةش مةسبةقي نةبوو بؤيان  من شتَيك فَير بوومية لة فواب
لة طةورةترين كةس لة عرياق شتَيكى لَي فَيربووم  فاران تةفكريم نةدةكرد  خةياَلي نةدةبوو  كابرايةك 
رةفلى دةولة بَي بةو زمانة قسة بكات  بة فارَيك لة خي فَيك لةطةَل بةينى من و مةو كَيشيةية  بة منى 

دةرضووم  من تةخةيول ناكةم رةفلى دةوَلةت بة من بَلَيت بِرؤ خةَلك وت  بِروابكة لة كؤبوونةوةكةدا 
بكوذةو حةق وةربطرة بةخؤت مةوةى ثَي نةيةتةكردن با بضَيت شهودةكانى خبوَينَيت  مةمة ماناى زؤر زؤر 
لة قسةكانى دةدات  قسةى برادةرانى ثةرلةمان  ضةند كةس طةِرايةوة  ضةند كةس دةطةِرَيت  مَيمة رةقةم 

( عالةم ضةكى 451( هةزار و )105داتامان هةية  مةوانةى كة تا مةمِرؤ ضةكةكانيان تةوزيك كرا بوو )و 
( عاميلة 508( هةزار و )22( عاميلة مةمة لة كةركووك  شنطال )500( هةزار و )12خؤيان وةرطرتيية )

ويش بةخيلةن سةرؤكي ( عاميلة تةقريبةن دووسةدو شتَيك مة800( هةزارو )22( و شتَيك )200تةقريبةن )
( ويسيت مةم كارة بؤ خؤي بكاتةوة وةكو مينجنَيك وةكو مةشينَيك تاكو خةَلك دةنط لؤ خؤي 140ليذنةي )

ثَيي كؤ بكات لة هةَلبذاردنةكةي عَيراقةوة مؤكةي  مَيمة ضمان كرد مةو خةَلكانةي كة مةطةِرَينةوة تةمةنا 
ثةرلةمانة لة دةرطا موبارةكةي ثةرلةمان كة مَيمة بَيني  مةكةم تةمةنا مةكةم لة خةَلكي كوردستان و لةو

مةم كَيشة نةكةينة كَيشةكي كوردو عةرةب لةبةر مةوة مةخريةن  مَيمة زةرةرمةند دةبني بِروابكة  
حةقيقةت مَيمة مادام لة ووَلاتَيكني مةمِرؤ تةركيج بكةيةنة سةر مينسانيةتي مينسان نةك عةرةب هةموو 

ش هةموو ثَيةةمبةرو ثاقذو خاوَينن  استة راللة  مَيمة لةم كَيشةية زةرةرمةند دةبني  مريهابني نة كوردي
بارزاني نةمر لة تارخيي خؤي هةمووي ثَيكةوة نةيهَيشت كَيشةكة بَيتة كَيشةيةكي كوردو عةرةب لةم وَلاتة 

مةمين خؤمان هةية مةطةر وابا دةمانطؤت طةورةترين زةرةرمةند دةبووين  خةَلك دَيتة مَيرة ميجراماتي 
لةطةَلي بكةين  خةَلكَيك هةية  عةرةب هةية كوردستان كةمرت نيية لةكةركووك بِرؤن هةرضي دةرطايةك 
هةية بكةنةوة عةرةبي لَيية ميجراماتي مةمين هةية بيكةن نةك هةموو خةَلك  بةَلام كة نةهاتين 

كتؤرةكان داوة  زةرةرَيكي زؤر لة مةصاقي زةرةرَيكي زؤري لة خةَلكي كوردستان داوة  زةرةرَيكي زؤري لة د
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ميقتصاد داوة خةلكَيكي زؤر مةحةالتي داخستية لةبةر ميجراماتي مةمنيةوة  مةمةش بؤضوونَيكي كة هيج 
فار ثَيويستة بةلًَانسَيك بكةي لة مابةيين رَيجطرتن لة مايف مرؤظ و مةساميلي مةمين نةك مةمنيةت هةموو 

يية مَيمة قسةيةك زؤر قايي بَيت لةبةر مةوة ناخؤشرتين رؤذة تووشي شتَيكة وةلةو مةمرؤ دوور ن
تةفجريَيكي مريهابي  زؤر دِرةندة بووينة لة هةرَيمي كوردستان  بةَلام ثَيويستة مَيمة دةنطي عةقل 
بةرزتربَي لة هةموو دةنطةكاني تر  كة خةَلكَيك لة كةركووك دةردةضَي  مةو كابرايةي لةوَي دةردةضَي  

ثيتاقةي تةموينةكةي نةقل مةكةم ن وسةكةي نةقل دةكا  حةقي بةشداربوووني دةنطداني نيية لة  مَيمة
مينتخابات لة ميست تال ض لَيبكةم مةطةر فارَيكي تر طةراوة خؤ من ناتوامن لة كةركووك  كة شارَيكة كوردي 

وة خةَلكي تري تياية  بة تَيداية  عةربي تياية  توركماني تياية  برا ماشووري تياية  كلداني تياية  
ميجراماتي من نايةتة كرن  مةطةر وا بَيت ميستا سةير بكة لة عوزَيميش خةَلكَيك راوةستاوة بة من دةَلَيت 
كورديش نابَيت بضَيتة بةغدا  مايا ثَيمان دَيتة كرن كورد نةضَيتة بةغدا؟ ميشةكةمان دةضَيتة سةرَي لةو 

ثَيويستة ثةرلةمان دةنطي عةقلي زؤر زؤر بةرزتر بَي لةم  الوو لةوال  مايا مةفهومة بة حةقيقةت
مةسامي نة  تاكو بتوانني حةلي كَيشةكاني وان بكةين  زوو مَيمة بامسان كرد لةسةر كيشةكاني كة مةَلَين 
من كة )حنان فت وي(  يةعين من نامةوَي ناوي مةويش لَيرة ناشرين كةم بة ناوَيكي وا بة حةقيقةت من 

( 24مجي مةنجومةيةكي دةولةت رةميس وزةرايةكي لة ثشت بووة  كة مةندام بوو نةبوويتةوة )مةوة بة رة
( سةعات لةطةَل سةرؤكي 24سةعات لةطةَل رةميس وزةرا بوو  مايا ضةند لة مةندامي ثةرلةمان لَيرة )

( 24)هةرَيمي كوردستانن؟ يان  لةطةَل سةرؤكي مةجنومةني وةزيراني حكومةتي هةرَيمي كوردستانن 
سةعات  مةو كاتة ماالتي تةن يجي كة مةَلَيني ناوي مةو ذنة نامةوَي بَيني  يةعين سةرؤكي مةجنومةني 
وةزيران بوو مةو كاتة  بَيجطة لةوة مَيمة ضمان كرد هةرضي ميجرامةتةكي كردبَي لة ثَيش تةسرحيةكاني 

ند؟ لة كام فَيطا؟ كَي بةشدار خؤيان من تةبيرةتَيكي هةية هةر كؤبونةوةيةك بكةم مةنووسي سةعات ضة
( ساَلة لة مينطلتةرا وا فَير بومية مةتوامن بة تؤ بَلَيي 27بوو؟ خةالصةكةي ضي بوو؟ لة ذيامن تا مَيستا )

هةموو كوتلةكانيى ثةرلةماني كوردستان يةكةم رؤذي مةم بِريارةيان كة دةرضوو  ضوومة ثةرلةمان  دةنطي 
ةغدا  هةموو وزةزيرةكاني كورديش لة بةغدا بة يةك يةك تةبيراتةكي هةموو رةميس كوتلةكاني كورد لة ب

تريشي هةبوو لة بةغدا بة حةياتي خؤم بةريدي بةرَيطاي رةمسي نانَيرم بةريد بة دةست مةدةم تاكو 
حةبلي تةهةروب كردن لة مةسئوليةت برِبم  كةسَيك بة من نةَلَي تؤ بةريدةكةت بة دةسيت من 

ِرؤم بة دةسيت خؤم بة مةنداماني ثةرلةمان  سةرؤكي كوتلةكان بة وةزيرةكان  بة نةطةيشتية  من خؤم مة
فَيطريي سةرؤك وةزيرانيشي داوة  مةوةي لة من بَيت مةسيجةك مةطةيةمن من  مةطةر موحتافي بةمن بَي 
مةطةر ت ةنطيش هةَلبطرم هةموو ضةكيش هةلبطرم مةمن موستةعيدم  مةمن هيض كَيشةيةكي نيية 

ضةند خةَلك مةطةرَيتةوة  خةَلك بة حةقيقةت مةمِرؤ رةقمَيكي زؤرخةَلك لة كةركوك هةية  وة لةسةري 
لة هةولَيريش خةلكَيكي تر هةية لة ناوضةو شارةكان  بةَلام مةمان بيتاقةي تةمويين موةقةت دروست 

كةسَيكي تر يان بؤ  كراوة  فَيطاكانيان ديارة وة كةي مةطةِرَينةوة  مةطةر قاميقام مونافةسةي هةية لةطةَل
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تةوةرَيكي حيجبي  بة حةقيقةت من خؤم قةت نايةمة مةو موستةواية بةو زمانةش قسة بكةم لةبةر 
قودسةتَيكي هةر دَلؤثَيكي خاكي كوردستان بؤم لة طةورةترين حيجبي كوردستان بؤ من طةورةترة مةم 

ان بةراسيت مةَلَيي من ناتوامن بةو كَيشةية الي من نيية  من ناضمة مةو موستةوايةش بةرامبةر ثةرلةم
زمانة  قسة بكةم مةوةش ناكةين زؤر باسي دةوري مةمريكي و حةلي مةم كَيشةية لة سةر سَي ماستة 
ماستَيكي داخيلي  وةتةني كة ثَيي دةَلَين عَيراقي  ماستَيكي نَيو ميقليمي  ماستَيكي نَيو دةوَلةتي مةكبةر 

)مومةم املوتةحيدة( ميشمان دةكرد )دميوستورا( دوو فار ضوويتة دةليليش بؤ مةوة كة مَيمة لةطةَل 
تةهران  دوو فار ضوويتة مةنقةرة  دوو فار ضوويتة  سوريا  لةطةَل مةو كاتة ضوويتة قةتةرو ضوويتة 

( مايا ض بكةين تةحديدي دةوريان بكةين  بةَلام هاتين 140سروديةش لةسةر فَيبةفَي كردني ماددةي )
يدة( بؤ مةم كَيشةية كة باسي كَيشةي نَيو دةولةتيمان كردية من تةخةسوسي مةوة زؤر كارم )مومةم املوتةح

كردية مةمة مةنقولةيةك دَينَيتة بريم كة هاتين )مومةم املوتةحيدة( نةهاتة ناو كَيشةكة كة كَيشةكة حةل 
تي )مومةم بكات كة يةكةم رؤذ )مومةم املوتةحيدة( هاتة دامةزراندن )ضَيرضل( قسةيةكي كرد و

املوتةحيدة(مان دانا تاوةكو دوورمان بكا لة فهةنةم نةمان بباتة بةهةشت  عةيين نةزةريةي مَيوةش مةطةر 
وامان نةكردبا لةم ثةرلةمانة موبارةكة مةو كاتةش كة هاتني من لةطةَل فةنابي )دميوستورا( هاتني باسي 

بوو لة بةغدا ويستيان نقومان بكةن وةزعمان  مةوةمان كرد غةرةزمان مةوة بوو لةبةر دةنطَيكي زؤر بةرز
زةعيحم بوو ويستيان نقومان بكةن بلَين مةوة تةواو بة حةقيقةت كة لة دانيشتنَيكيش لةطةل فةنابي 
سةرؤكي حكومةت زؤر فار ضووينة بةغداش لةطةَل نوَينةري مةمريكا لةطةَل كوتلةكاني تر مةمة غةرةزي 

ري هةبوو مةمة لة مةفنداي كاركردني مةواندا نةبوو  لة مريانيش مةساسي بووية  بةَلام بؤضونَيكي ت
حةقيقةت برادةران كة كاريان كرد بوو وةكو مةسةلةن مةوق يان ديار بوو لةسةر مةم كَيشةية ضؤن 
بؤضوونَيكي هةية؟ ضؤن مةم كَيشةية لة مةسبةقي هاتية حةلكردني نةبوو لة مةسبةقيةي حةلي مَيمةدا 

ش هةبوو زؤر كاري دةكرد  كة مةم كَيشةية بةراسيت مةم كَيشةية نةيةتة كردن وة ميشي خةلكَيكي تري
( ولةسةر 140حةليش نةبَيت  دَيي باسي ثَيشنيارةكان دةكةم  كة ماليكي مةو كارانةي دةكرد لةسةر ماددةي )

وةحيدي ناوضةكاني تري كوردستان تةسةرويف نةدةكرد وةكو رةميس وزةرا  تةسةرويف دةكرد وةكو شةخسي 
مةو كاتة وابوو كة  فةريدي مةم دةوَلةتة  دةوَلةت وةكي ماليكي يةعين عَيراق عَيراقيش وةكو ماليكية 

)اقرار( كردن  مةفلس وزةرا هيض قسةيةكي نةبوو تا مةمِرؤش نيجامي داخيلي لة عَيراقدا نةهاتية
اعتيبار(ةك لة قسةكةنيان مةفلس وزراش حةتا لةطةَل رَيجم بؤ هةموو برادةراني كوردي لةوَي هيض )

نةبوو كابرايةك دوور نيية ضايضيةكي خؤي زؤر زؤر دةنطي بةرزتر بوو لة دةنطي وةزيرَيكي كورد يان 
ناميب رةميس وزةرايةكي كورد مةوةي لة فَيطاي طشتنة نازامن زؤربةي برادةران زؤربةي بةغداي نةديتية 

لةطةَل حكومةتي ميتيحادي بجانن  كة ضؤنة؟ مةمِرؤ تةمةنا مةكةم بابِرؤن كاركردن لة بةغدا كاركردن  
مةويش نةفسي عةقليةتة ها  با مَيمة زؤر خؤمان مةوة نةكةين بَلَيني تةواو كَيشةكة رةبت نةكةين بة 
شةخة   لةطةَل هةموو رَيجم شةخة هةبووة بؤتة رةميس وةزةرا  بِروا بكة من زؤر شيت باشي لةطةَل 
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ثَيكةوة هةية فَيطةي رَيجو تةقديرة  بةَلام لة مةدامي حكومةت  وةاللةهي  هةية  زؤر زيكرةياتي خؤاان
( سالضي ثَيشرت لة هةشتاي والتي كاريسةكة خةراثرت بووة  نوقتةيةكي زؤر طرنطرت هةية 8من دةَلَيي )

يية دةمةوَي بؤي ميجافة بكةم كة لة هيتلةريان ثرسي مايا )مينةزايجَيشن( يان )فَيرمةنانَيشن( غةرةزت ض
لَيي؟ لة موسةلَينيان ثرسي مايا )ميتةلةزاينَيشن( تؤ ميللةت بيكةية ميتالي يان لة هينطاريةك كارةكةي 
ضية كارةكة خاكة  خاكي كوردستان بِروا بكةن فينؤسايد ماليةتَيك بوو بؤ دابني كردني سياسةتي 

زاَلة لة ناو موفتةمةل تا  تةعريب نةك تةعريب ماليةتَيك بوو بؤ سياسةتي فينؤسايد كة مةو عةقليةتة
مةمِرؤ زؤر خةَلكدا لة ناو حكومةتي ميتحاديش هةية لة حوكمي عي قاتي رؤذانة كة كارمان دةكرد قةت 
عةقليةتي نةهاتية طؤرين وة عةقليةتي دوور نيية عةقليةتي بةعسيةكي كؤني فاران فورمةتةكةي لةوة 

انَيكي نةرم و بة زمانَيكي خةرابرت يةكَيك لة باشرت بَي  كة بة سةراحةت قسةي دةكرد مةمان بة زم
خوشكةكان  كة طوتي هةروا بجامن داعش لة مةساميلةكاني سةر داعش و ناوضةكان من طومت يةكَيك لة 
سةبةبةكاني يةكَيك لة ننةتاميجةكاني فَيبةفَي كردني داعش يةكَيك بةرز بووني داعش بووية لةم 

بةغدا وة مةم ناوضانة نة يف مةمري وازح بووبا كة توانيمان  ناوضةية مةم كَيشانة حةل بووبا لةطةل
ميسراحةتَيكي  خجمةتطوزاريةكي تايبةت تةواو تةقدميي مةو خةلكة بكةين  حكومةتي ميتيحادي 
ميلتيجاماتي خؤي فَيبةفَي كردبا داعش بةرز نةدةبوو  بةَلام سياساتي حكومةت لةم ناوضانة ناوضة 

رَيي مةوانةي تايبةت كة نسبةي سونةي تَيدا زيادة  زؤر بة وزوحي مةَلَيي كوردستانيةكاني دةرةوةي هة
بؤتة موستةنقةعَيكي مريهاب  موستةنقةعَيكي ضةثةَلي خراثي مريهاب لةبةر مةوةي زؤربةيان لةوَي بوون 

( مةنجومةكةي تري مةوان لة داعش خةتةرترن  نةك 16مةوانةي كة لةطةَل مريهابي كار دةكةن )
( 140ان كةمرتة  عةيين ختورةت كة تيادا هةن بةرز بوون لةسةر فَيبةفَي نةكردني ماددةي )خةتةرياتي

مَيمة مةكتةمبان هةية  لة هةموو ناوضة كوردستانيةكان لة كةركووك  وةكو دةستة كار دةكةين لة 
ان يَونامي ( كة بؤ مةوة بوون وة مَيمة توانيم2007دةستةكة مةحكةمةي ميتحادي مَيوة ضيتان كرد كة لة )

( بدةين تاكو يؤنامي بَيتة ناو كارةكةو 1703بدةين لةسةر كار قةرارةكي مةفلس مةمن دةربضَي لةقةراري )
وشةكوااان تةقديي كرد لةسةر دكةمةي ميتحادي  مةحكةمةي ميتحادي برياريدا كة مةنةهو  ماددةكة 

تي ديكتاتؤريةتي بوو َلبدايةتي بروزي كؤتايي ثَي نةهاتيية و بةردةوام دةبَي لة كاري مةو كاتة بداية
دكتاتؤرَيك بوو لة وَلات لةو كاتةدا هاتة سةر مةساميلي عةرز حةقيقةت مَيمة مةَلَيني من مةَلَيي مليؤنَيك و 
دووسةدو ثةجنا هةزار عةرد بة دةسيت خةَلكي ناوضةكةية مةوةي كة موستةفيدة ساحَيب حةقي تَياية  

(ي خاكي 90ة مةزانن لة كوردستان بةرَيجان ثةرلةماني  كوردستان تا مَيستا )%بةَلام كَيشةكاني عةرد  مَيو
( وة تاوةكو مةمِرؤ نةمانتواني حةلي 91كوردستان  ناوضة كَيشة لةسةرةكان لة ناحيةي قانونيةوة لة )

ني بكةين لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان يان نة؟  مَيوة مةزانن لة يابان لة قيمةي تةتةور لة ث 
( ساَلي ثَي ضوو كة كَيشةكاني خاك لة يابان بَيتة تةتةوةر كردني كَيشةكاني حةل بَيت يان نا 7مارشال )

لةبةر تةعقيداتي قانوني زؤري تياية  كول ةي زؤري تياية  مةوةي موهيمة لةالمان مايا موستةفيدي يةكةم 
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ادةري كوردة برا كوردَيكة  برا لةو خاكة كَيية ؟ موستةفيدي يةكةم مةمرؤ لةم خاكة من دةلَيي بر
( هةزارو قسور عقودي زيراعيمان هةية لةم ناوضانة  بةَلام عةقدي 7توركمانَيكة  كة مةوانةي لةوَين لة )

زيراعي صةالحيةتي خؤمان بوو لةبةر ليذنةكةي خؤمان ليذنةي وزاري قانونيية لة مةجنومةني وةزيران 
توانيمان ميقراراتي ليذنةي شئوني شيمال حةقي خؤمان بوو  بوو مةو كاتةي كة مةكتيحم بوو فاعيلي بوو

كة ميلةامي بكةين  تةبرةن بؤضوونيشمان  بؤ هات لة دامريةي قانوني مايا قانوني لة رمييس وزةرا بَي مايف 
هةم كورديش لةطةَل مَيمة مةوانةي كة لةوَي بوون كة من ثَييان مةلَيي مي قانوني كة لةطةَليان كاريان 

اشيش دةزانن كة طوتيان حةقي خؤتان نيية بؤ مةم ميجراماتة منيش طومت  كاكة مةطةر حةقي دةكرد ب
خؤمان نيية مةو ميجراماتة هةبَي مةم عقودانة بريارةكاني ليذنةي شيمال هةلبوةشَينني مةعناي مةوةية تؤ 

كةيت وة هةموو ميررتافَيكي ثَيشي زياتريش لة حةقي خؤت ميرترياف بة حكومةتي سةدام حسني دة
(  بوو تؤ بلَيي مةفليس 2003مةفلس قيادة سةورة دةكةي مةمةش يةكَيك لة هةَلة طةورةكان لة ساَلي  )

قادة سةورة بة تةوقيتة لة ثةرلةمان مةعناي مةويش عةيين شةرعيةت هةية مَيمةش زؤر قةرارامتان هةية 
انية وازحي  حةلي بكةين  بةَلام مةوةي لة كوردستان تا مةمِرؤ لة قانونةكان هةية حةملان نةكردية نةمانتو

لةسة خؤمان مةشروعةكةمان كامل كردية ديراساتي هةموو قانونَيكمان كردية بةسانتيمةتر ضةند عةرد 
لة كةركووكا خةَلك تةوزيري  وةزارةي دي اعي يان وةزارةي نةوت يان وةزارةي مالية كؤبوونةوةمان كردية 

بةَلام ميلةامي قةرارةكة لةالي مَيمة نيية   مةو مةشروعةي بَيتة كرنلةطةَليان زؤر زؤر تا وةكو طةيشتة 
مةشروعةكة لة المانة لة مةفلس وزةرا دَيتة مةفلس دةولة مةطةرَينَيتةوة فارَيكي تر بؤ مةفليس 

 مي مَيمة دةكات  دووبارة مةضَيتوزرةرا مةفليس وزةرا مةيطةيةنَيتة  ثةرلةمان ثةرلةمان بة خَير هاتن
(ـةوة مةو مةشروعة لةوَيية تاكو مَيستا  خوَيندنةوةي 11دودي ميداري بةِراسيت مَيمة لة مانطي )لةسةر ح

يةكةمي بؤ هاتيتة كرن  ثَيويستة كوردستان يةكَيك ثَييان بَلَيت كة مَيمة مَيستا ناَلَيني دوور بَيت برادةراني 
ؤسيت وةربطرن لة بةغدا  ثَيي بَلَين كاكة كة مَيستا دَينة مَيرة هةولَيريان كرديتة قيبلة تاكو كورسي و ث

مَيمةش مةم ميشةمان تَيدا هةية  نةك تاخريي موفامةالت و كار لةطةَل مةم خةَلكة بكةين بَينة مَيرة 
لةسةر خوَيين شةهيداني خؤمان بضينة بةغدا بؤ ثؤست و ثايةو لة مةخريةن هيض كَيشةيةك نةيةتة حةل 

راثؤرتةكان بؤ ثةرلةمان  مَيمة تاكو مَيستا شةش راثؤرمتان ناردووة  لة كردن مةمة وةختةكة كة هاتية  بؤ 
(ش راثؤرتَيكمان ناردووة بؤ ثةرلةمان بة حةقيقةت  بةاَلم مةطةر حةزتان لَيية 2013(ي ساَلي )8مانطي )

 (تان نيية  دةزامن140هةموو مةرشي َيكي كة هةمة من ثَيي خؤشة دةزامن لة ثةرلةمان مةرشي ي ماددةي )
رَيطاكةش ضؤن دةرضووةو لة الي كَيية  بةاَلم من مانيري نيية مةو مةرشي ةي لةالم هةيةو مةوةي بؤتانيش 

(ـةوة كة هةموو 1794نةهاتووة مةرشي َيكي نةتةوايةتي زؤر ضاكتان ثَي بدةم  دةست ثَي بكةم لة )
سةنتةرو لة وةساميقي  خةريتةكاني لةالي منة تا مةمِرؤ كة كؤم كردؤتةوة لة كؤنطرَيس و لة كوَي

مينطليجي هةمووي مي خؤمي شةخصي خبةمة بةردةسيت ثةرلةمان  بة حةقيقةت كارَيك بكةم  زؤر 
برادةران وايان دةزاني من هاتيمة خواحافيجي بكةم و بَلَيي خواحافيج  من ثَيشمةرطة بووم بؤ هةميشة بة 
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تكاري مةو كابراية دةي كة هاوكاريي حةقيقةت دةزانن مةطةر لة كارةكةي خؤشي نةمَينَيي هةر خجمة
دةكات  لةبةر مةوةي مةم كَيشةو شتَيك لةالي من قودسيةتي بة قةدةر مةمة نيية  هيض شتَيكي تر لة كار 
ي  لة كار نةي دةتوامن و هاوكار دةي مةوةي ثَيي بَيتة كردن دةيكةم  من لة دواي ثَينج ساَليش لة مةن الي 

( تةرمي 96َيكي تر لة خي لي ميجازةي خؤم ضوومة لة ناو سةحرا فارَيكي تر )بارزانييةكاني يةكةم فار
ترم هَيناوةو بةردةوامي لة كارةكةم و لةبةر مةوةي غريةتةكةي من قةبوَلي نةكردية مةوة بكةم  حةقيقةت 

ا بكة مةمة شةرةفَيكي طةورةية كة مةم كارة بكةم لةبةردةمي خةَلكي كوردستان و هةر كةسَيك بَيت  بِرو
مةطةر خةَلك هةشت سةعات كار بكات  من دةَلَيي لة كوردستان ثَيويستة مَيمةي خةَلكي كوردستان لةم 

( سةعات كار بكةين  لةبةر مةوةي وامان لَيضووةو وا زوَلممان لَي كراوة  وا كةم خةم بووينة لة 18قؤناغة )
ةقي و تارخيي راثؤرتةكانتان ويست  دةتوامن كاري خؤمان قةت كةس نةَلَيت و كةس ناتوانَيت بَلَيت  مةطةر ر

 خبةمة بةردةستتان.
(ي لة نةفةقاتي سياديية  يان لة نةفةقاتي سيادي نيية؟ بِروا 140يةكَيك لة برادةران ثرسي مايا مةو ثارةي )

طا بكةن ثرسيارَيكي زؤر زؤر تةعةفوبة  يةعين ثَيويستة مَيمة لة ثةرلةمان بجانني هةر دينارَيك لة كام فَي
( لة نةفةقات لةسةر ميجانيةي مةكتةبي رةميس وزةراية  رةميس 140دَيت و ضؤن سةرف دةكرَيت  ثارةي )

%  100(يش لةسةر حكومةتي ميتيحادي بوو 140وزةراي عَيراقي مةسئووليةتي فَي بةفَي كردني ماددةي )
ان كردبا  هةتا مةطةر نةك لةسةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان بَيت  ثَيويست بوو مةوان فَي بةفَيي

نوَينةريشمان نةبواية  بةاَلم طومت كة دةوَلةت نةبوو  كة دةوَلةت نيية  مومَيديش نيية تةخةيومل ببَيتة 
 دةوَلةت  لةبةر مةوة هةندَيك ثَيشنيارةكاني تر هةن تةمةنا دةكةم موستةقر بَيت و كارَيكي وا بَيتة كردن.

ردستان بؤ ثارةي سةرف ناكات؟ مةم كَيشة نةك مةسةلةي لة نةفةقاتي سيادي حكومةتي هةرَيمي كو
ثارةية  مةسةلةي حةق و موستةحةقاتة  زؤريان ثرسيان خةَلك بؤ ناضَيتةوة؟ من دةَلَيي زؤربةي خةَلكي 
كةركووك هةيةو سنجار هةية  مةمخوور هةية نةطةِراوةتةوة  ثارةش هةية  خةَلكيش هةية لة كوردستاندا 

ةرطرتووة  بةاَلم نةطةِراوةتةوة فَيطاكةي خؤي  لةبةر مةوةي خةَلك هاتيية ثارةي لة كوردستان و
منداَلةكاني طةورة بوونةو خَيجاني قةبوَل ناكات  كارَيكي تري هةية خةَلكَيكي زؤر هةية ناتوانَيت  بةاَلم 

 وة.مةوةي ثَيمان باشة لة فَيطاي بضَيت دةنطي بدات و بةشداري ميستي تا بكات مةو كارةمان كردو
هةندَيك لة برادةران باسي زةوييان كرد  وابجامن خوشكة ظيان باسي كرد  خوشكة ظيان مَيمة راسيت دةَلَيني 

( مةتري ميش 250كة ثارةكة دةدةين  صاحَيب شيكةكة كة ثارةكةي وةرطرت ثَيويستة ثارضة زةوييةكي )
لة فاري ثَيشوو لة ترسي خؤي نةيتواني ( هةزار ثارضة بؤ مةقامي سنجار نارد 17ثَي بكات  مَيمة زياتر لة )

كار بكات و  قاميمقامي خانةقينمان نارد تا مةمِرؤ نةيتوانيوة ثارضةيةك زةوي دابةش بكات  بؤ 
كةركووكمان نارد نةيتوانيوة دابةشي بكةن  بؤ شَيخانيشمان نارد نةيانتوانيوة دابةشي بكةن  بؤ زانياريتان 

ناوةكان لةناوة  ليستةكة لةاليةتي  ثليتةكان لةاليةتي  ضةند منداَلي بِرياري مةجنومةني وةزيران هةيةو 
هةيةو رةقةمي بيتاقةي تةمويلةكةي ضيية  مةطةر نةيانكرد لةبةر مةوةي بووة ترسيان مةوةية كة طوتيان 
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مةطةر مَيمة وا بكةين دوور نيية مووسَل قةبوَل نةكات  يان ديالة قةبوَل نةكات دةضينة نةزاهة  بؤ 
ياريتان بِرياري مةجنومةني وةزيرانيشمان لةالية  بَيجطة لةوة مةو خةَلكةي لة كةركووك دةرضووة كة زان

( مةتر زةوي خؤي وةرطرتووة  ناصريية فَي بةفَيي 250ناومان ناوة وافد ضؤتة ناصريية  لة ناصريية )
ميسرارةمان كردووة بة كتاب  كردووة  بةاَلم مةو ناوضانة فَي بةفَييان نةكردووة  مةم قةزيية زؤربةي فار

و فارَيكيش ضووينة شنطال ثَيش شةِري داعش قاميمقامةكة بة مين طوت بة مانطَيك  من طومت كاكة من 
شةش مانطت دةدةمَي بة هةموو موقةدةساتَيك مةطةر تا شةش مانطي تر بوو هةر ض شتَيكت ويست بؤت 

ي دوور نيية بَيتة خوارَي بةرذةوةندي مةوةي تَيك دةكةم  نةيانكرد  لة خانةقني كارَيكي تريان هةية زةو
بضَيت  زةوي مةمةية  يان زةوي مةمة نيية  مةمةش لةوَي هةية  كة دةَلَيي نة تةوافوق  هةندَي شت هةية 
لة ميدارةت و لة سياسةت لةم واَلتة فورمةتي خؤي دةوَيت  من ناَلَيي ثياوةتي ضونكة زؤر ذمن ديوة  زؤر لة 

 ترتن  فورمةتي دةوَيت  دَلي دةوَيت تاكو كار بكات  خةَلكةكة نةيانكردووة.ثياو بة فورمة
بؤ راثؤرتةكان بامسان كرد  ثارضة زةوييةكان بامسان كرد  تةقاريرةكا ان باس كرد  عقودي زراعي بامسان 

سَيك لة كرد  لةسةر مةوقي ي توركمان حةقيقةت با لةبري نةكةين  بِروا بكةن هةندَي توركمامن بينيوة كة
مَيمة ناتوانَيت موزايدة لةسةر كوردستانيةتي مةوان بكات  هةندَيك كلداني و ماشووريشي ديوة كةسَيك لة 
مَيمة ناتوانَيت موزايدةي بكات  مةطةر لة مَيمة زياتر نةبن لة مَيمة كةمرت نني لةسةر مةو دةستانةي مةو 

توركمان  شيرة عوقدةي كوردستاني هةية  يةعين  ناوضانة  خةَلكَيكيشي ديوة واهلل هةندَيك برادةرم ديوة
دةترسَي لةناوي كوردستان  هةموو كوردستانيش ثَيي بدةيت  هةموو شتَيكيشي ثَي بةيت ناتوانَيت 
تةعامولي لةطةَل بكات  ضونكة عوقدةي هةية  عوقدةي نةفسي لةطةَل تؤ هةية  نازانَي خؤي ضيية  ون 

بيكةين و ض ثَيويستة بيكةين  بةِراسيت من دةَلَيي لةم قوناغة تاكو كردووة  مةمة هةية  مةو شتانةي كة 
زؤر درَيذ نةكةم طرنطرتين شت مةوةية مَيمة كار بكةين لةسةر قانونَيكي ميستي تا  قانونَيكي ميستي تا 

ة داتاي تةواومان هةية دةتوانني ثَيتان بَلَيني لةسةر ض مةساسَيك ميستي تا طرنطة؟ كَي موشارةكة بكات ل
ميستي تا؟ حدودي ميستي تايةكة كَين؟ ض ثرسيارَيك دةكرَيت لة ميستي تا؟ بةاَلم شتَيكي زؤر زؤر طرنط 
هةية لة مةساميلي ميستي تا كة زؤربةي برادةران باسيان كرد  حةقيقةت لةطةَل هةموو رَيجم بؤيان 

ن دةَلَيي وام كردو من ميرتريافي ميستي تا لة يةك اليةن نايةتة كردن  لة ميستي تا ناتواني بَلَيي واهلل م
كردو من وام كرد  وا نيية برا  تؤ كة ميستي تات كرد ثَيويستة شريكَيكت هةبَيت كة قةبوَل بكات  مَيمة 
تاكو مَيستا طَيمةكة تةواو نةبووةو هةوَل بدةين حكومةتَيكي تر هاتية لة بةغدا با مةوان بَين مةوزوعي 

بكةن  مةطةر هاتن زؤر زؤر باشة  مةطةر نةهاتن شريكَيكي نَيودةوَلةتي ميستي تا ثَيكةوة لةطةَل مَيمة 
ميقليمي بؤ خؤمان ثةيدا دةكةين لةسةر مةم كاتة  مةطةر مَيمة خؤمان بة تةنيا بكةين بِروا بكةن فارَيك 
 بة بريم دَي برادةران لة مةفليسي موحافةزةي كةركووك بِريارياندا بِرياري بَينة سةر كوردستان  طومت
كاكة مةمة نةكةن  كاكة بؤ خاتري خوا مةمة مةكةن  تؤ بِريار دةدةيت بَييتة سةر هةرَيمي كوردستان  
مةمِرؤ بة خؤتةوة نة كوردستان مةو فورمةتةي هةية كة كاري بكات ميرترياف بة تؤ بكات  نةك يةكَيكي 
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ارةكة مةكةن  زؤربةي برادةران موفتةمةعي نَيودةوَلةتيش هَيشتا ميستيردادي نيية قةبوَلي تؤ بكات  بِري
ثَييان خؤش نةبوو كة من قسةكةم كرد  بةاَلم بِريارةكة دةرضوو لة دواي مةوة دوو ساَلي بةسةر ضوو  
يةعين ضي؟ ثَيويستة كة مَيمة ميستي تايةك بكةين  ميستي تاي صوةري نايةتة كردن  تؤ لة شةِر مةطةر 

بةكار نةهَينا وةك سياسةت نيية  بةاَلم لة دواي مةم  تةقةت هةبَيت تةلويح بةقوةتت كردو قوةتةكةت
مةلةفة هةمووي ثَيكةوة بِروا بكةن من مةبةدةن رةشبني نيي  من زؤر طةشبيني لةطةَل مةو كارة  لةبةر 
مةوةي خةَلكَيك هةية خوَيين خؤي لةسةر داوة  مةو فَيطايانةي كة بة خوَين هاتيتة سةر كوردستان و 

ةَلك شةِري بؤ دةكات  ثَيويستة مَيمة قةت دةسيت لَي بةر نةةين  ثَيويستة طةشبني و مَيستاش بة رؤذانة خ
موتةفاميل بني  لة دواي هةر شةِرَيك بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان و مةنداماني ثةرلةمان كؤمةَلَيك مةجنام لَيي 

ي و تةوازوني قوة  ثةيدا دةبَيت  من كتابَيكي هةية لةسةر حةربي عالةمي يةكةم لةسةر سرياعاتي دةول
( مليؤن كةس دَيتة كوشنت  بةاَلم سَي ميمرباتؤِريةتي طةورة 15خوالصةكةي لة حةربي عالةمي يةكةم )

طةورة نيهايةتي ثَي دَيت  حةربي عالةمي دووةم مةمجوعةيةكي دةوَلةتي بضووك بضووك ثةيدا دةبَيت وا 
مةو حةربةي  1991ظيةتي دةرضوون لة دواي ساَلي ( دةوَلةت لة رةمحي ميتيحادي سؤ15دةَلَيت منداَلةكاني )

كة مَيمة مةمِرؤ لةسةر شةِرو شةِرَيكي بةردةوامة  بؤضوونةكةي من مةوةية بة هةموو مةقايسي عيلميةوة 
من دةَلَيي كةمرت نيية لة حةربي عالةمي يةكةم  حةربي عالةمي نَيودةوَلةتي  تةمامةن لة شةِرَيكي 

ي لةطةَل مةم شةِرة عسكةرييةن تةواو بوو زؤر طةشبيني و قؤناغي باشرتمان حةقيقةت دان  من موتةفاميل
هةية لة كوردستان زؤر زؤر سوثاس  مةوانةي ثرسيارةكاني تر مةطةر ويستيان من بة كتاب فوابي هةموو 

 ثرسيارةكان دةدةمةوة  فارَيكي تريش زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

اس بؤ بةِرَيج دكتؤر دةمةد ميحسان سةرؤكي دةستةي طشيت ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي زؤر سوث
ميدارةي هةرَيي  بةِرَيجان  ثَيشنيارَيك هةية بؤ مةوةي بِرطةي سَييةمي بةرنامةي كاري دانيشتين مةمِرؤمان 

َي بَينني  دةخيةمة دةنطدانةوة  لةطةَل بِرطةي دووةمدا ماَلوطؤِر ثَي بكةين و كؤبوونةوةكةي مةمِرؤ كؤتايي ث
كَي لةطةَل مةوةية بِرطةي سَييةمي بةرنامةي كاري دانيشتين مةمِرؤمان لةطةَل بِرطةي دووةم ماَلوطؤِر ثَي 

( كةس لةطةَليةتي  كَي لةطةَلدا نيية 58بكةين مَيستا بضينة سةر بِرطةي سَييةم دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
لةطةَلدا نةبي  كةواتة ثةسند كرا  مَيستا بةِرَيجان لة ليذنةي ياسايي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ كةس نيية 

ب ةرموون بؤ خوَيندنةوةي مةو دوو ثرؤذة ياساية  من لَيرةدا روون كردنةوةيةك دةدةم لةسةر مةوةي كة 
عامة قانون استقطاب افموال اللة دانيشتين ثَيشوو لةِراستيدا خوَيندنةوةي يةكةممان كرد بؤ ثرؤذة ياساي )

(  بةاَلم هةندَيك بريو بؤضووني ياسايي هةبوو  كة ثَييان العراق –عن طريق افقرتاض يف اقليم كوردستان 
وا بوو مةو خوَيندنةوةي يةكةم كة كردمان بؤ مةو ثرؤذة ياساية طرفيت قانوني تيا بوو  ضونكة بةثَيي 

لةمان و دواي مةوةي دابةش دةكرَيت لة ثةيِرةو ثَيويست بوو ثَيشرت دابةش بكرَيت بةسةر مةنداماني ثةر
بةرنامةي كاردا دابنرَيت و خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَيت  لةِراستيدا مَيمة لةو روانطةي كة ثَيمان وابوو 
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خوَيندنةوةي يةكةم رةنطة شكلي بَيت  بؤية مةوةمان خستة دةنطدانةوة  بةاَلم بؤ مةوةي هيض لةكةيةك 
ثةرلةماني كوردستان دروست دةبَيت  هيض لةكةيةكي ياسايي لةسةر نةبَيت  لةسةر ثرؤذة ياساكان كة لة 

بؤية فارَيكي تر خةوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكةين  هةر لَيرةوة دةمةوَيت باسي مةوةش بكةم كة فارَيكي 
ي تريش ياسايةكي تر  مةو ياسايةي كة مَيستا لةبةردةممانداية بؤ هةموار كردن  كة ياساي هةمواري يةكةم

دةستةي طشيت دةستثاكيية  مةويش فارَيكي تر خوَيندنةوةي بؤ كرا بوو  دةمةوَيت باس لةوة بكةم كة 
مةوةش بةهؤي مةوةوة بوو كة مةو ثرؤذة ياساية لةاليةن دةستةي طشيت دةستثاكييةوة هاتبوو  دوايي كة 

راستةوخؤ ماراستةي سةيرمان كرد بةثَيي ياساكةي دةستةكة مةوان مايف مةوةيان نيية ثرؤذة ياسا 
ثةرلةمان بكةن  بؤية دواي مةوةي كة ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمان واذوويان لةسةر كرد 
خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كرد  من حةزم كرد لة ثرؤتؤكؤل بضةسثَيت  بؤ مةوةي بجانرَيت بؤضي دوو 

لة ليذنةي ياسايي دةكةم ب ةرموون بؤ  فار خوَيندنةوةي يةكةم بؤ مةو ثرؤذة ياسايانة كراوة  مَيستا داوا
 خوَيندنةوةي مةو دوو ثرؤذة ياساية  فةرموون بؤ خوَيندنةوةي يةكةم  بةِرَيج دكتؤر فرسةت فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

خؤشي لة بةِرَيجتان و هةروةكو لة دانيشتين ثَيشوو من خاَلي ثةيِرةويي طرت  بةاَلم مَيستا دةمةوَيت دةست
دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكةم  ثَيمواية مةوة كارَيكي زؤر زؤر باشة و هيض كةموكوِرييةكي تَيدا 
نيية  مةطةر لة شوَينَيك خاَلَيكي ثةيِرةوي هةبوو ضاكي بكةينةوة  مةو كات طومت سابيقةيةكي خراثة  

اري ثةرلةمانيمان بةشَيوةيةكي ياسايي و باش بةِرَيوة مَيستا دةَلَيي سةرةتاييةكي زؤر باشة  بؤ مةوةي ك
 \بِروات  دةستخؤش.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج دكتؤرة ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ياردةري ليذنةي ياسايي دةكةم هةسنت بة خوَيندنةوةي داوا لة بةِرَيج فَيطري سةرؤكي ليذنةي ياسايي و بِر

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

 فةرموون.
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ذة ياساية   مةم ثرؤ2006(ي ساَلي 4ثرؤذة ياساي يةكةم/ ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي وةبةرهَينان ذمارة )
( ماددةو هؤكارةكاني دةرضوواندن ثَيكهاتووة  لةاليةن ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمانةوة 26لة )

 ثَيشكةش كراوة  كة مةمة ناوةكانيانة:
 عمر عينايةت حةمة.-1
 برزؤ جميد عبداهلل.-2
 رابوون توفيق مرروف.-3
 دمود حافي عمر. -4
 رسول. مصطفىفامق  -5
 .علي حةمة صاحل -6
 ايوب عبداهلل امساعيل. -7
 مومَيد حةمة علي. -8
 ثةري صاحل محيد. -9
 علي. عثمانمنرية  -10
 بةهار عبدالرمحن دمد. -11
 مَيظار ابراهيي حسني. -12
 بيستون فامق دمد. -13
 د.شَيركؤ حةمة مةمني. -14

 بكرَيت  زؤر سوثاس. داواكارم لة بةِرَيجتان مةم ثرؤذة ياساية ماراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةم ثرؤذة ياساية ماراستةي طشت مةنداماني ثةرلةماني كوردستان و ليذنةي دارايي و كاروباري مابووري 
 وةبةرهَينان و ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت.

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي ث
عَيراق  مةم  -ثرؤذة ياساي دووةم/ ثرؤذة ياساي راكَيشاني ماية لةِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستان 

( ماددةو هؤكارةكاني دةرضوواندن ثَيكهاتووة  لةاليةن مةجنومةني وةزيراني هةرَيمي 12ثرؤذة ياساية لة )
( ثةسند كراوةو ماراستةي 19/10/2014كةوتي )( رَي6كوردستان لة كؤبوونةوةي ماسايياندا لة ذمارة )

ثةرلةماني كوردستان كراوة  داوا لة بةِرَيجتان دةكةم مةم ثرؤذة ياسايةش ماراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان 
 بكرَيت  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ياسايي و ليذنةي دارايي و كاروباري مابووري  زؤر سوثاس  مةم ثرؤذة ياسايةش ماراستةي ليذنةي كاروباري
 وةبةرهَينان و ليذنةي مةوقاف و كاروباري مايين ثةرلةمان دةكرَيت و لةطةَل سةرفةم مةنداماني ثةرلةمان.

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 مةوة كؤي مةو ثرؤذة ياسايانة بوو لة بةرنامةي كاري مةمِرؤدا.
 َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

زؤر سوثاس  دةستتان خؤش بَيت  فةرموون بطةِرَينةوة شوَيين خؤتان  بةِرَيجان بةم شَيوةية دانيشتين 
مةمِرؤمان كؤتايي ثَي دَيت  ثَيش مةوة ثَيشنيارَيكمان بؤ بةِرَيجتان هةية  وا نجيكةي شةش مانط بةسةر كار 

كوردستان تَي دةثةِرَيت  بؤية داوا لة سةرفةم مةنداماني ثةرلةمان و سةرفةم كرد ان لة ثةرلةماني 
فراكسيؤنةكاني ثةرلةمان دةكةين كة هةر سةرنج و تَيبينيةكيان لةسةر مةداي كاري ثةرلةمان و كاري 
فراكسيؤنةكان و كاري ليذنةكان و كاري دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان  ثةيوةندي نَيوان مةنداماني 

لةمان و دةستةي سةرؤكايةتي  فَي بةفَي كردني ثةيِرةوي ناوخؤ  فَي بةفَي كردني مةو بةَلَينانةي ثةر
كة هةموو اليةكمان بة خةَلكمان داوة هةر سةرنج و تَيبينيةكتان هةية ثَيمان بطةيةنن  سوثاستان دةكةين 

كاري دانيشتين مةمِرؤمان  بةسةرمان بكةنةوة بة سةرنج و تَيبينيةكاني خؤتان  بةم شَيوةية بةرنامةي
 كؤتايي ثَي دَيت  سوثاس.

 
                                                                                                                                                                             

 د. يوسحم دمد صادق                    فر ر ابراهيي مَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      فَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

 عَيراق - كوردستان                           عَيراق – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 25/11/2014 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   25/11/2014رَيكـةوتي   شةممةسَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 30 10)كاتذمَير   
بـةِرَيج فر ـر ابـراهيي مَيمينكـي      بـة مامـادةبووني  ثةرلـةمان و   سـةرؤكي   يوسحم دمد صادقبة سةرؤكايةتي 
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  سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   ي(12  دانيشتين ذمارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج فَيطري سةرؤك 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   (ي12ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق  دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي    30 10ي  ساَلي يةكـةم لـة خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن لـة كـات )       طرَيداني دووةم

 بةم شَيوةية بَيت: دا 25/11/2014شةممة رَيكةوتي 
ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى دةست ثاكي لة هةرَيمي 1

(ى ثةيِرةوى ناوخؤى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2011(ى ساَلى )3كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71ـ خوَيندنةوةى يةكةمى مةم دوو ثِرؤذة ياسايةى خوارةوة بةثَيي ماددةى )2
 ى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  (1992(ى هةمواركراوى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

ـ ثِرؤذة ياساي كؤمثانياى كوردستان بؤ دؤزينةوةو بةرهةمهَينانى نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستان ـ 1
 عَيراق.

 ـ ثِرؤذة ياساي صندوقي داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق.2
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم دمد صادق/ بةِرَيج 

 ناوي خواي طةورةو ميهرةبان.بة
(  رؤذى 12بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة  خولي ضوارةمي هةَلبذاردن  ساَلي دووةم  دانيشتين ذمارة )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 20(ى ماددةى )1(  بةرنامةى كار  بةثَيي حوكمةكانى بِرطة )25/11/2014دانيشنت )
(ى هةمواركراو  دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان 1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )

(ى خولي طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان  12بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )
( بَيت و بةرنامةى كارى 25/11/2014لة كاتذمَير دة و نيوى ثَيش نيوةِرؤ  رؤذى سَيشةممة  رَيكةوتى )

 ةكة بةم شَيوةية بَيت  دانيشتن
ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى دةست ثاكي لة هةرَيمي 1

(ى ثةيِرةوى ناوخؤى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2011(ى ساَلى )3كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )
 ركراو.(ى هةموا1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71ـ خوَيندنةوةى يةكةمى مةم دوو ثِرؤذة ياسايةى خوارةوة بةثَيي ماددةى )2
 (ى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  1992(ى هةمواركراوى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

لة هةرَيمي كوردستان ـ ـ ثِرؤذة ياساي كؤمثانياى كوردستان بؤ دؤزينةوةو بةرهةمهَينانى نةوت و طاز 1
 عَيراق.
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ـ ثِرؤذة ياساي صندوقي داهاتةكانى نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق. بةِرَيجان لة دةسثَيكي مةم 2
(  رؤذى بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذى دذ بة 25/11/2014دانيشتنة دةمةوَى ماماذة بةوة بدةم كة مةمِرؤ )

راستيدا هةندَيك لة مةندامانى ثةرلةمان  بةتايبةتى خاتوو )ظيان عباس(  مافرةتان لة هةموو دونياية  لة
بريؤكةى هةبوو كة مةمِرؤ ثَيشكةشي بكات  بةآلم لةبةرمةوةى كة ليذنةى داكؤكي لة مايف مافرةت لة 
ثةرلةمانى كوردستان خةريكي رَيكخستنى بةرنامةى كؤبوونةوةيةكى ثةرلةمانن سةبارةت بة توندوتيذى 

افرةتان و بارودؤخي مافرةتان لة هةرَيمي كوردستان  بؤية دواى خست بؤ مةو كاتة  مَيمة لة كاتَيكدا دذ بة م
مةمِرؤ هاوشَيوةى هةموو فيهان بةثَيي مةو بةرنامةيةى كة نةتةوة يةكطرتووةكان دايناوة بؤ  

يادة دةكةينةوة كة  بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذى دذ بة مافرةتان لة سةرتاسةرى فيهان لة كاتَيكدا مةو
ذمارةيةكى زؤر لة ذنانى مَيمة لة مافرةتانى قارةماني مَيمة تا مَيستا لة زينداني طروثة تريؤريستةكانن و  

 بة خراثرتين شَيوة و دِراندانةترين شَيوة مامةَلةيان لة
رةى سَييةمة طةَلدا دةكرَى  تةنانةت كار طةيشتة مةوةى كة بةشَيوةيةكى نا مرؤظانة لةم سةردةمى هةزا

كِرين و فرؤشتنيان ثَيوة بكرَى  بؤية لَيرةوة سآلو بؤ يةك بة يةكيان دةنَيرين  سوثاسي خؤِراطرى و 
قارةمانةتيان دةكةين  ذنانى شنطال  ذنانى مَيجيديةكان بوونةتة مايكؤني خؤِراطرى ذنانى هةرَيمى 

هةرَيمى كوردستان بكةين بةتايبةتى  كوردستان  بةهةمان شَيوة لةم رؤذةدا دةبَي سوثاسي هةموو ذنانى
ذنانى ثَيشمةرطة مةو ذنانةى كة مَيردةكانيان شةهيدبوون لةبةرةكانى فةنط و  مَيستا قارةمانانة مةوانيش 
رووبةرووى مةو طرفتانة بوونةتةوة كة لة دواى مةم كارةساتانة بةسةريان هاتوون  لةم رؤذةدا ناكرَيت 

ة مامارى قوربانييةكان دذ بة ذنان لة هةرَيمي كوردستان لة هةَلكشانة مةمةش لة بري بكةين كة بة داخةو
و  لة دؤخَيكي زؤر مةترسيدار داية  ناتوانني مةو رؤذة لة ياد بكةين كة دونياى تَيدا بةشَيوةيةكى زؤر نا 

ا مَيستا مرؤظانة شةهيد بوون  ناتوانني مةو توندوتيذيانة فةرامؤش بكةين كة رؤذانة لة كؤمةَلطةى مَيمة ت
دذ بة ذنان دةكرَيت لة هةرَيمي كوردستان  لة ماوةى رابوردوو  لة خولةكانى ثَيشوو  ثةرلةمانى كوردستان 
هةوَلي داوة هةنطاو هةَلبطرَى بة ماِراستةى كةمكردنةوةى مازارى مافرةتان بة ماِراستةى كةمكردنةوةى 

ةرلةمانى كوردستان ثةسةند كراوة بؤ توندوتيذى دذى ذنان لة هةرَيمي كوردستان و  ياسايةك لة ث
بةرطرتن  لة توندوتيذى دذى ذنان  بةآلم ثَيي واية هَيشتا مةو ياساية نةيتوانيوة مةو مامارة ترسناكانةى 
كة لةم بوارةدا هةن كةميان بكاتةوة  بؤية مَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان خوَيندنةوةمان بؤ ضةند ياسايةك 

وعانات  توندوتيذيةكان دذ بة ذنان لة هةرَيمى كوردستان كةمرت و كةمرت كردووة  بة ماقارى مةوةى م
بكةينةوة و  هةوَلي هَينانة كايةي ذيانَيكة شةرةفمةندانة بؤ مةو مافرةتانة بهَينينة كايةوة كة رؤذانة 

يذنةى دةست و ثةجنة نةرم دةكةن لةطةَل مةو توندوتيذيانةى بةرامبةريان دةكرَي  لَيرةدا ناكرَي رؤَلي ل
كردن لة مايف مافرةتان لة ثةرلةمانى كوردستان ناديدة بطرين كة لة ماوةى رابوردوودا زؤر ضاالكانة  داكؤكي

هةوَليان داوة بةدواداضوون بكةن بؤ هةموو مةو كةيسانةى كة لةم بوارةدا بوونيان هةية و  مَيستاش 
بارةدا  هةَلبةت ذنانى ترى مةندامانى  خةريكي مامادةسازين بؤ كؤبوونةوةيةكي ثةرلةمانى كوردستان لةم
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ثةرلةمان هةر بةهةمان شَيوة و  بة هةمان ماِراستة كاريان لةم بوارةدا كردووة  مةمةش فَيطاى دةست 
خؤشيية بةتايبةتى مةو ذنانةى كة لة رَيطاى مامادةكردني ثِرؤذة ياساوة هةوَلي ضارةسةركردني طرفيت 

ن  مَيمةش مةمِرؤ لةطةَل فيهان يةك دةنطني كة ثَيويست دةكات مافرةتان دةدةن لة هةرَيمي كوردستا
هةموومان ثَيكةوة بةرطرى لة مايف مافرةتان بكةين و  هةوَلي كةمكردنةوةى مازارةكانيان و كةمكردنةوةى 
مةو توندوتيذيانة بدةين كة دةرهةقيان مةجنام دةدةرَي  بةآلم لة هةمان كاتدا سةربةرزين بؤ مةو ذنة 

نةى كة لة كؤبانَي رةمجى ذني سةدةى نوَييان هَيناية كايةوة كة رةمجى بةرةنطاربوونةوةى قارةمانا
توندوتيذى و طرووثة تريؤريستةكانن و  مةوان لة كؤبانَي بونةتة رةمج  بوونةتة هَيما  بوونةتة مايكؤن بؤ 

هةرَيمى كوردستانيان  خؤ راطرى ذني كورد  بؤية لَيرةوة سآلو بؤ مةوانيش دةنَيرين كة سةرى مافرةتانى
بةرزكردووة و  سةرى مَيمة هةموومانيان بةرزكردؤتةوة  لة دةسثَيكى مةو كؤبوونةوةية داواكاريةك هةية 
بؤ مةوةى ثَيش و ثاشَيك لة بةرنامةى كار مةجنام بدةين  بِرطةى دووةم لة بةرنامةى كار بهَينينة ثَيشةوة 

نةوةى دوو ثِرؤذة ياساية و  دوايي ليذنةكانى ثةرلةمان كارى بيخةينة شوَيين بِرطةى يةكةم  ضونكة خوَيند
لة سةر دةكةن  بؤية مةمة دةخةينة دةنطةوة  كَي لةطةَل مةوةية كة بِرطةى دووةم و يةكةمى بةرنامةى 

( كةس لةطةَلداية  كَي لةطةَلدا نيية؟ كةس نيية لةطةَل نةبَي  77كارى مةمِرؤ ثَيش و ثاش بكرَى؟ )
كرا  بةآلم ثَيش مةوةى دةست بكةين بة بةرنامةى كار داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان كةواتةثةسةند 

 دةكةين كة ناوى مامادةنةبووانى دانيشتنى ثَيشوو خبوَينَيتةوة 
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(ى 11وى مةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان  نا

(  مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى خوارةوةية: 19/11/2014ماسايي لة بةروارى )
لة كؤبوونةوةى يةكةمى مةو رؤذةدا )ابراهيي امحد مسؤ ـ مؤَلةت  مَيظار ابراهيي ـ مؤَلةت  بشار مشري ـ 

مؤَلةت  زؤزان صادق ـ مؤَلةت  حسني امساعي  ـ  ـ مؤَلةت  فوان امساعيل ـ مؤَلةت عثمان ال مؤَلةت  مج
سةهراب ميكاميل ـ مؤَلةت  عمر صاحل عمر ـ مؤَلةت  دمد صادق ـ مؤَلةت   مدينة ايوب ـ مؤَلةت  منى نبى 

( مَيوارة 19/11/2014بةروارى ) كبريـ مؤَلةت(  لة دانيشتنى دووةم لة ناظمـ مؤَلةت   عثمانـ مؤَلةت  منري 
مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى خوارةوةية:  )ابراهيي امحد مسؤ ـ مؤَلةت  

حسني  ـ مؤَلةت  فوان امساعيل ـ مؤَلةت عثمان مَيظار ابراهيي ـ مؤَلةت   بشار مشري ـ مؤَلةت  مجال 
َلةت  سةهراب ميكاميل ـ مؤَلةت  عمر صاحل عمر ـ مؤَلةت  دمد صادق مؤَلةت  زؤزان صادق ـ مؤامساعي  ـ 

كبريـ مؤَلةت  مايدن مرروف  ناظمـ مؤَلةت   عثمانـ مؤَلةت   مدينة ايوب ـ مؤَلةت  منى نبى ـ مؤَلةت  منري 
ـ ـ مامادةنةبووة  رؤزا دمود  مصطفىـ مؤَلةت  ثةرى صاحل ـ مؤَلةت  فودت فرفيس ـ مؤَلةت  دلَير 

 مامادةنةبووة  زول ا دمود ـ مؤَلةت  سراج امحد ـ مؤَلةت  سهام عمر ـ مؤَلةت  عادل عجيج ـ مؤَلةت(
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 تكاية ناوى مامادةنةبووانى ليذنةكانى ثةرلةمانيش خبوَيننةوة  
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج س
  بةم شَيوةيةى خوارةةوةية: ناوى 11/2014(/24( و)23مامادةنةبوواني ليذنةكانى ثةرلةمان لة بةروارى )

( سةركةوت 23/11/2014ليذنةكان  ليذنةى ناوخؤ و ماسايش و مةجنومةنة خؤفةييةكان كؤبوونةوة لة )
نةى مةوقاف و كاروبارى مايين بةهاوبةشي سةرحةد ـ مؤَلةت  ليذنةى داكؤكي كردن لة مافى مافرةت و ليذ
(  ليذنةى داكؤكي كردن لة مافى 23/11/2014كؤبوونةوةكةيان مةجنامداوة و طشت مةندامان مامادةبوونة لة )

( حسن صاحل ـ مؤَلةت بووة  ليذنةى كاروبارى ياسايي طشت مةندامان مامادةبوون لة 23/11/2014مافرةت لة )
ماساييان كردووة  ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني فينؤسايد و ( كؤبوونةوةى 24/11/2014)

( كؤبوونةوةيان كردووة  باثري كامةال ـ مؤَلةت بووة  ليذنةى بازرطاني و 24/11/2014زيندانياني سياسي لة )
بووة (  ضونكة سةرؤكي ليذنة مؤَلةت 24/11/2014ثاراستين مايف بةكاربةر كؤبوونةوةيان نةكردووة لة )

( كؤبوونةوةكةيان دواخستووة بؤ 24/11/2014بةشدارى كؤن راسَيكي كردووة  ليذنةى مافةكانى مرؤظ لة )
( كؤبوونةوةيان كردووة و طشت 24/11/2014(  ليذنةى كاروبارى تةندروسيت و ذينطة لة )27/11/2014)

ردن طشت مةندامان مامادةى مةندامان مامادةى كؤبوونةوةكة بوون  ليذنةى ماوةدانكردنةوةو نيشتةفَي ك
( 24/11/2014(  ليذنةى ثةروةردةو خوَيندني باآل و توَيذينةوةى زانسيت )24/11/2014كؤبوونةوةكة بوون لة )

ـ مؤَلةت  زؤزان صادق ـ مؤَلةت  ليذنةى ماسةوار و خجمةتطوزارييةكانى شارةواني و  خبرمةردان 
( ايوب عبداللة ـ مؤَلةت بووة  ليذنةى رؤشنبريى و 24/11/2014طواستنةوةو طةياندن و طةشت و طوزار )

( طشت مةندامان مامادةى كؤبوونةوةكة بوون  ليذنةى وةرزش و الوان لة 24/11/2014راطةياندن و هونةر لة )
( د. ابراهيي امحد ـ مؤَلةت  عادل عجيج ـ مؤَلةت  ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة 24/11/2014)

(  ليذنةى دارايي و كاروبارى 27/11/2014( كؤبوونةوةكةيان دواخستووة بؤ )24/11/2014سروشتييةكان لة )
( يروانت نيسان ـ مؤَلةت  ليذنةى كشتوكاَل و ماذةَلدارى و ماودَيرى و 24/11/2014مابوورى و وةبةرهَينان )

خَيجان لة  ( فةرهاد سةنطاوى ـ مؤَلةت  ليذنةى كؤمةآليةتى و منداَل و24/11/2014بةنداوةكان لة )
( كؤبوونةوةى مةجنام نةداوة 24/11/2014( امنة زكرى ـ مؤَلةت  ليذنةى دةست ثاكي نةزاهة لة )24/11/2014)

لةبةر زؤرى ميش و كارةكانى ثةرلةمان لةاليةن مةندامانى ليذنةكةوة  ليذنةى كؤمةاَلطاى مةدةنى لة 
ةرلةمان  كؤنووسي كؤبوونةوةكان هاوثَيضي مةم ( كؤبوونةوةى مةجنام نةداوة  بةِرَيج سةرؤكي ث24/11/2014)

 نووسراوةية 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوباس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان مَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كة ثوختةيةك لة كارى 
 دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة 

 / سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدين قادر عارف
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (  بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو 19/11/2014( لة بةروارى )11ثوختةى دانيشتنى ذمارة )

 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة   1
 سكرتَيرى ثةرلةمان.ـ خوَيندنةوةى ناوى مةندامانى ثةرلةمان مامادةنةبووى كؤبوونةوة لةاليةن 2
ـ خوَيندنةوةى ناوى مةندامانى ثةرلةمان مامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان لةاليةن بةِرَيج  3

 فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمانةوة.
 ـ خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمان. 4
وردستانيية فَي ناكؤكةكان بة مامادةبوونى سةرؤكي ـ ثةسةندكردنى ط توطركردن لة سةر دؤخي ناوضة ك5

 دةستةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي. 
 ـ ماَلوطؤِركردنى خاَلى دووةمى بةرنامةى كار لةطةَل خاَلي سَييةمى بةرنامةى كار و  بةثَيضةوانةوة.6
 ةوة ـ خوَيندنةوةى يةكةمى دوو ثِرؤذة ياسا لةاليةن ليذنةى ياسايي7

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوباس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  دةمةوَى لَيرةدا بةداواى لَيبوردنةوة ثَيشرتيش بةخَيرهاتنى 
بةِرَيج )د.امحد( بكةين سةرؤكي دةستةى طشيت دةستثاكي لة هةرَيمي كوردستان كة مةمِرؤ مامادةى 

بةشداريكردن لةو وتووَيذةى كة مةجنامي دةدةين سةبارةت بة هةموارى يةكةمى دانيشتنةكةمان بوو  بؤ 
ياساي طشيت دةستثاكي لة هةرَيمي كوردستان  مَيستا داوا لة سةرؤكايةتى ليذنةى ياسايي دةكةين كة بَينة 

 سةر منةصة بؤ خوَيندنةوةى يةكةمى مةو دوو ثِرؤذة ياساية  فةرموو كاك عادل نوقتةى نيجاميية؟
 ةِرَيج عادل عجيج شكر:ب

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَل  سةرنج و روونكردنةوةيةكى بضووكة  يةعين لةيةك رؤذدا و  لة يةك سةعاتدا كؤبوونةوةى دوو 
ليذنةمان هةبووة  من بةو ثَييةى لة ليذنةى رؤشنبريى و راطةياندن بِرياردةرى مةو ليذنةيةم مةفبوور 

ضارةسةرَيكى بكةن و مةوةى تر بكةم بة مؤَلةت  يةعين بةِراسيت مةوة مةطةر  بووم لةو ليذنةية مامادةي
 يان رَيكي خبةن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بؤ ضارةسةري مةم دؤخة ثَيي وابَي دانيشتنةكان بة ميتي اقي سةرؤكايةتى ثةرلةمان و سةرؤكايةتى 

 .فةرموو خاتوو ظيان مةوةى ضارةسةرى مةو طرفتةش ببَيت ليذنةكان كراوةتة دوو حةفتة فارَيك بؤ 
 بةِرَيج ظيان عباس عمر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ب راسيت من ثرت رةخنةكة هةى سةبارةت نة ب كار مينانا زاراظى باديين طةلةك فارا ماستةنط بوومة 

ض قانون نينن زاراظةك ب سةر ثةيدابن سةرؤكايةتيا ثةرلةمانى حةتا دطةل مةندامَي ثةرلةمانى  مادام 
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زاراظةك ب سةثينن ثرسيار ل ظَيرَى مةوةية بؤضي زاراظَى باديين نامَيتا ب كار مينان  ب  يةكساني بَيتة ب 
كار مينان فارةكَى بةرنامةى كارى باديين بيت فارَيك ب سؤراني بيت  ديسان ذى هةندةك فارا حةتا ياسا 

تة ب كار مينان د بَيتة دةليظة كو مةندامَي ثةرلةماني ذى فَيرى زاراظَى و بةياننامة ذى ب زاراظا باديين بَي
 باديين بن  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 فةرموو خاتوو شرين.

 رمضان:بةِرَيج شرين حسين 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

خؤ ل كؤبانَي ثةيوةندييا تةلةفؤني بؤ من  ثَيرَى ثَيشمةرطةيةكي قارةمان ذ كؤبانَي دطةل ضةند هةظالي
كر  مةوان سَي طازاندا طةهاندنا من  سَي خاَل طةهةندنا من كو مةوان طلة و طازاندا ل سةر هةبى من ذى ب 

 فةر ديت مةظِرؤ بَيذم. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ية  مةوة دةتواني لةطةَل ليذنةى ثَيشمةرطة خاتوو شرين  مةمة ثةيوةندي بة كؤبوونةوةى مةمِرؤمان ني
 فةرموو خاتوو شرين. باسي بكةى و  مةوان بةدواداضوونى بؤ دةكةن  مَيمةش ماطادارى دةبني 

 رمضان:بةِرَيج شرين حسين 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ندَيت وى بطةهيني  مة ل ظَيرَى دةنطى داى مةو بضَيتة كؤبانَي مةو وةعد داية مةز ل هؤآل ثةرلةمانَى طازا
مَيكش وانا مةو بَي كو وةزيرى ثَيشمةرطةى سؤز دابى سةرةدانا خَيجانَيت وان بكةت حةتا نووكة سةرةدانا 

 .خَيجانَيت وان نةكرينة
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةوةى بةدواداضوونى  خاتوو شرين  فةنابت دةتواني داواكاريةكةى مةوان بدةى بة ليذنةى ثَيشمةرطة بؤ

 بؤ بكةن  فةرموو د.شَيركؤ 
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ياداشتَيكمان دا بؤ مةوةى كة سي ةى بةثةلة بدرَى بة ثَرؤذة 73مَيمة لة حةفتةى ثَيشوو بةثَيي ماددةى )

يارة هةر نةخراية بةرنامةى كارةوة  يةك ياسايةى هةموارى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل  بةآلم مةوة د
خاَلي تريش لة هةموو وآلتَيكدا وةقايري فةرمي بة ض زمانَيك بآلوبَيتةوة مةو زمانة زمانى فةرميية  

 سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةن ليذنة سةبارةت بة ثِرؤذة ياساكة تا مَيستا راثؤرتةكةمان بةدةست نةطةيشتؤتةوة  لةالي

 فةرموو خاتوو سهام. ثةيوةنديدارةكانةوة  بؤية نةخراوةتة بةرنامةى كارةوة 
 بةِرَيج سهام عمر قادر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةز ثشتةظانية ماخافتنَى ظيان خاني دكةم هةر بؤ هةندَى مةندام ثةرلةمان بشَين مةو ذى ط توطؤَيي دطةل 

و ذى مة بطةهن دى باشرت بينت ثَيداضوونةوةيةكيش ذ الَيي مة دا بكةن وةكى مةم د ماخ ني مة
 سةرؤكايةتيا ثةرلةماني بوو ظى بابةتَى هةبينت 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةمة فَيطاى تَيروانني و فَيطاى خي فة و  مَيستا بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ شتَيكى ترى باسكرد  سةرجنى لَي 

ؤن دةتوانني مةو كارانة مةجنام بدةين  تا مَيستا موتتةبةل هةر مةوة بووة  كة بةرنامةى دةدةين بجانني ض
كارى دانيشنت لة ثةرلةمانى كوردستان بة زمانى كوردى بة زاراوةى سؤراني خوَيندراوةتةوة و  

موو كاك كؤنووسةكاني ثةرلةمانى هةر ماوا حازر دةكرَيت و  ثِرؤذة ياساكانيش هةر وا حازر دةكرَى  فةر
 سريد 

 بةِرَيج سريد دمد سريد )سريد مةسي ي(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيويست بوو ثَيش مةوةى دةست بة كؤبوونةوةكة بكرَي يان بكرَيتة بةرنامةى كار  ثريؤزبايي لة هةرَيمي 
كارى  كوردستان بكرابا بة بؤنةى مةو سةركةوتنةى فةلةوال و سةعدية و  سآلو رَيجيشمان بؤ كةس و

 شةهيدة سةربةرزةكان و  ضاكبوونةوةى بريندارةكان كة بؤ مةو سةركةوتنة خوَينيان بةخشي  سوثاس.
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لَيرةوة سآلو و رَيجمان هةية بؤ هةموو شةهيداني هةرَيمي كوردستان  لَيرة لة هةرَيمي كوردستان لة 

اسيت ثَيشمةرطة رؤَلَيكى قارةمانانةيان بيين لة رزطاركردني مةو ناوضانة  بةآلم فةلةوال و سةعدية كة بةِر
لة ثَيشووتريش نةمان كردة عورفَيك هةموو مةو ناوضانةى كة مازاد دةكرَين فارَيكى تر ثَيرؤزبايي بكةين  

  بؤية لَيرةوة ضونكة مازاد كرابوون ثَيشرت  وةكو رةبيرة و زوماريش مازادكرانةوة نةمان كردة عورفَيك
سآلو و رَيجمان هةية بؤ هةموو مةو ثَيشمةرطة قارةمانانةى كة لة سةنطةرةكانى بةرطرين هةر لة 
قةرةتةثة و فةلةوالةوة بؤ كؤبانَي كة قارةمانانة دي ال لة هةرَيمى كوردستان و كوردستان دةكةن  سآلو بؤ 

 بَيستوون  طياني ثاكي شةهيدانيش لة هةموو مةو شوَينانة  فةرموو كاك
 بةِرَيج بَيستوون فامق دمد:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( سةعات وتووَيذمان 8دانيشتنى مةمِرؤ درَيذكراوةى بةرنامةى كارى دانيشتنى حةفتةى رابوردوو  مَيمة )

كرد لة سةر دؤخي ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوة بة مامادةبوونى بةِرَيج سةرؤكي دةستةكةو دانيشتنةكة 
دةرمةجنامي ط توطؤكا اندا كؤتايي هات نةطةيشتينة هيض راسثاردةيةك  بِريارَيك  يةعنى دةرمةجنامي  لة

 ( سةعاتة قسةكردنة تةواو يان مَيمة قةرارة شتَيك لةو بارةيةوة بكةين  سوثاس.8بةو )
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بووة و  مةرفيش نيية هةموو كؤبوونةوةيةكى ثةرلةمان بة هيض راسثاردةيةك لة كؤبوونةوةى ثَيشوو نة
راسثاردة دةربضَي  ثةرلةمانى كوردستان ضاودَيرى مةجنام دةدات سةبارةت بة هةموو مةو دةزطايانةى كة لة 
ذَير ضاودَيرى خؤيانن يان سةر بة حكومةتن  بؤية دةطوجنَي دانيشنت ثِرؤسةى ضاودَيرى بَي  وتووَيذبَي 

دامانى ثةرلةمان و اليةنى ثةيوةنديدار  بةآلم بِريارمان داوة كة مةو وتووَيذة ماِراستةى لةاليةن مةن
بةرثرسي تازةى دةستةى طشيت ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ميدارةى هةرَيي بكرَى لة سةر داواى 

 فريوز  مةندامانى ثةرلةمان بؤ مةوةى سوودى لَي وةربطرَى لة كاتي كارى تازةيدا  فةرموو خاتوو
 عبداخلالق:طه بةِرَيج فريوز 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( بؤ 22/9/2014من ضةند ثرسيارَيك ماِراستةى ضةند وةزارةت كردوو لة رَيطاى سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى ظة )

ن و  نة  وونة وةزارةتا دارايي و وةزارةتا خوَيندني باآل و  حةتا مَيستا نة لة هؤَلي ثةرلةمان هاتينة خوَيند
 (ية  سوثاس.25/11/2014وةآلمي وةرطرتووة و  مةمِرؤ )

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
راستة  ذمارةيةكى زؤر لة ثةرسيار هةن كة تا مَيستا لة هؤَلي ثةرلةمان نةمان خوَيندؤتةوة بة هؤى مةوةى 

بةوة هةبووة كة كاتَيكي زياتر تةرخان كة ثةيوةنديدار بووين بة بابةتةكانى ثةرلةمان و ثَيويستمان 
بكةين بؤ وتووَيذةكانى ناو ثةرلةمان  بةآلم مةو ثرسيارانةى طةيشتبَيتة دةست مَيمة لة سةرؤكايةتى 
ثةرلةمان هةمووى ماِراستةى وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان كراوة و  ثَيي وابَي هةر ثرسيارَيكيش كة ماِراستةى 

وسخةيةكيش بؤ خؤتان دةطةِرَيتةوة كة ثرسيارةكةتان ماِراستة كراوة  وةزيرى ثةيوةنديدار دةكرَى ن
ِرَيطةي مةوةي ثيشانداوين كة ثرسيارَيك وةاَلم نةدرايةوة ضي بكةين؟ مةتواني تةمكيد  ثةيِرةوى ناوخؤش

لةسةر ثرسيارةكةت بكةيتةوة  يان بيطؤِري بؤ ثرساندن  بؤية بةرَيجت مةتواني ِرَيكارةكاني خؤت بطريتة 
 بةر لةم بوارة  كاك فةمال مؤرتكة فةرموو.

 مؤرتكة:عثمان  بةرَيج مجال 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة نيسبةت بةكارهَيناني لةهجـةي كـوردي كـة هةنـدَي لـة هـةظااَلن ورووذانـديان لةسـةر مـةوةي كـة زمـاني            
اسيت خؤي ض بة باديين  ض باديين  بةِراي من دةوَلةمةندي زماني كوردي لةوةية كة بتوانَي هةركةسَيك لة م
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سؤراني يان هةر لةهجةيةكي تـر قسـة بكـات شـتَيكي باشـة و زمـاني كـوردي دةوَلةمةنـدة  بؤيـة بـةِراي مـن            
ورووذاندني مةوة عاديية  هةر هةظاَلَيك بؤ  وونة سكرتَيري ثةرلةمان مةطةر خةَلكي ناوضةي بادينـان بـَي   

 سوثاس.با بة لةهجةي باديين قسة بكات  شتَيكي باشة  
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس  مَيستا دةست مةكةين بة خوَيندنةوةي يةكةم بؤ مـةو ثـرؤذة ياسـايانةي لةبـةر دةسـتمانة  فـةرموو       
 ليذنةي ياسايي.

 :ابراهيي بةرَيج د.ظااَل فريد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 وو ثرؤذة ياساكة مةكات  سوثاس.بةرَيج دكتؤرة بةهار خوَيندنةوةي يةكةم بؤ هةرد
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 :فتاح بةرَيج د.بةرهار دمود

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤذة ياساي يةكةم بريتيية لة ثرؤذة ياساي كؤمثانياي كوردستان بـؤ دؤزينـةوة و بةرهـةمهَيناني نـةوت و     

(ي 12( لــة )7وونــةوةي مةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتاني ذمـارة )     غـاز  مـةو ثـرؤذة ياسـاية لـة كؤب     
ثةسـند كـراوة و ماِراسـتةي ثةرلـةمان كـراوة  داوا لـة بـةرَيجتان مةكـةين مـةو ثـرؤذة            2014تشريين يةكـةمي  

 ( مـاددة ثَيكهـاتووة  بـَي هؤكـاري    15ياساية ماراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني بكةن  مةو ثـرؤذة ياسـاية لـة )   
 دةرضوواندن.

 
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــاوة      ــازي و وزة و سةرضـ ــةي ثيشةسـ ــةمان و ليذنـ ــداماني ثةرلـ ــت مةنـ ــتةي طشـ ــاية ماراسـ ــرؤذة ياسـ ــةو ثـ مـ
سروشتييةكان و ليذنةي مابووري و كاروباري وةبةرهَينان و ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةماني كوردسـتان  

 مةكرَي.
 :فتاح ةهار مةمحودبةرَيج د.ب

ثرؤذة ياساي دووةم بريتيية لة ثرؤذة ياساي سندووقي داهاتـةكاني نـةوت و طـاز  مـةو ثـرؤذة ياسـايةش لـة        
ــي هــةرَيمي      15) ــة كؤبوونــةوةي مةجنومــةني وةزيران ــَي هؤكارةكــاني دةرضــوواندن  و ل ــاتووة ب ( مــاددة ثَيكه

كراوة  ماراستةي ثةرلةمانيان كـردووة  داوا لـة   ثةسند  2014( ي تيشريين يةكةمي 12(ي )7كوردستان ذمارة )
 بةرَيجتان مةكةين ماراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني بكةن.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةو ثرؤذة ياساية ماراستةي طشت مةنداماني ثةرلةماني كوردستان و ليذنةي ثيشةسـازي و وزة و سةرضـاوة   

مابووري و وةبةرهَينان و ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلـةماني كوردسـتان مـةكرَي.    سروشتييةكان و ليذنةي 
ســوثاس  بــةرَيجان مةنــداماني ثةرلــةمان لةبــةر مــةوةي مــةو دوو ثــرؤذة ياســاية طرنطــي تايبــةتي هةيــة  و    
ثةيوةنديدارن بة بواري دمـةزراوةيي كردنـي كـةرتي نـةوت و غـاز لـة هـةرَيمي كوردسـتان  و هَينانةكايـةي          
شةفافيةتي زياتر لةو بوارة  بؤية بة ثَيويسيت مةزانني بة شـَيوةيةكي ثةلـة لةاليـةن ليذنـةكاني ثةرلـةماني      
كوردستانةوة تـاوتوَي بكـرَين و ِراثؤرتيـان لةسـةر حـازر بكـرَي  و مةمـة مةخةينـة دةنطدانـةوة  كـَي لةطـةَل            

( 80ر بكرَي لة ثةرلـةماني كوردسـتان؟ )  مةوةية مةو دوو ثرؤذة ياساية بةشَيوةي ثةلة ِراثؤرتيان لةسةر حاز
كةس لةطةَليةتي  كَي لةطةَل نيية؟ كةس نيية  كةواتة ثةسند كرا  بةرَيجان مةضينة سةر برطـةي دووةم لـة   
بةرنامةي كاري مةمِرؤ  بريتييـة لـة ط توطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةمواري يةكـةمي ياسـاي طشـيت            

( لة ثةيِرةوي 75  74  72بةثَيي ماددةكاني ) 2011( ي ساَلي 3ق  ذمارة )دةستثاكي لة هةرَيمي كوردستاني عَيرا
ي هـــةموار كـــراو  داوا لـــة ســـةرؤكايةتي ليذنـــة  1992( ي ســـاَلي 1نـــاوخؤي ثةرلـــةماني كوردســـتان ذمـــارة )

ثةيوةنددارةكان و ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي دةستثاكي لة ثةرلةماني كوردستان مةكـةين كـة بَينـة    
مةنةسة بـؤ دةسـتكردن بـة وتوَيـذ كـردن لةسـةر مـةو ثـرؤذة ياسـاية  فـةرموو دةقـي ثـرؤذة ياسـاكة و               سةر

 ِراثؤرتي ليذنةكان لةسةري خبوَيننةوة  فةرموو خاتوو نةفيبة.
 :امحب لطيفبةرَيج جنيبة 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يـة واباشـة مةطـةر ماراسـتةي ليذنـةي      مةو دوو ثرؤذة ياسايةي مَيستا خوَيندنةوةي يةكةميان بؤ كـرا ثـَيي وا  

 دةستثاكيش بكرَي.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثَيي وانيية هيض ثةيوةندي بة ليذنةي دةستثاكي هةبَي خاتوو نةفيبة  سوثاس  فةرموو.
 :ابراهيي بةرَيج د.ظااَل فريد

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤرتي ليذنـةي ياسـايي و سـةبارةت بـة هـةمواري يةكـةمي ياسـاي طشـيت         مةوةي لةبةر دةستة مةوةية كـة ِراثـ  

  و مـةو هـةموارةش كـة    2011( ي سـاَلي  3دةستةي يةكةمي دةستثاكي لة هةرَيمي كوردسـتاني عَيـراق ذمـارة )   
لةاليـةن ذمــارةي ياســايي مةنـداماني ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كـراوة  مــةو هــةموارةي ثَيشـكةش كــراوة وةكــو     

رتةكةش ماددة بة ماددة لةطةَلي مةِرؤين  با بةرَيج دكتؤرة بةهار ب ةرمووَي بـؤ خوَيندنـةوةي   مةسَل  و ِراثؤ
 مةسَلي هةموارةكة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو.
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 :فتاح بةرَيج د.بةهار دمود
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 3تثاكي لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمـارة ) ياساي هةمواري يةكةمي ياساي دةستةي طشيت يةكةمي دةس
 .2011ي ساَلي 

 ماددةي يةكةم:
هةر دوو بةندي خوارةوة بؤ ماددةي يةكةمي ياساي دةستة زياد مةكرَي و بة هةردوو ِرَيجبةندي حةوتـةم و  

 هةشتةم.
  234  233اددةكـاني ) حةوتةم: تاواني طةندةَلي مةبةست لَيي بريتيية لة هةر تاوانَيك لةو تاوانانةي كة لـة م 

دةقيـــان لةســـةر كـــراوة و  1969( ي ســـاَلي 111( ي ياســـاي ســـجاكاني ذمـــارة )296  293  290  276  275  272  271
ــدةِرؤيي      تاوانــةكاني ثَيشــَيلكار بــؤ مةركــةكاني وةزي ــةي طشــيت كــة بــريتني لــة بــةرتيل و ميختــي س و زَي

شووشـتنةوةي مايـةي تةطـةرة خسـتنة بـةر ِرَيـِرةوي        فةرمانبـةران لـة سـنووري وةزي ـةكانيان و تاوانـةكاني     
دادثةروةري و داَلدةدان  و بةردةست كردني مةو سامانةي دةرمةجنامي تـاوان يـان كـةتين طةنـدةَلني  و هـةر      

( ي ياسـاي سـجاكاني   135( ي مـاددةي ) 7  6  5تاوانَيك كة يةكَيك لة بارودؤخةكاني تووند كراوي بِرطـةكاني ) 
 واني دةستكةوتي ناِرةوا كة لةو ياساية دةقي لةسةر كراوة.لةخؤ طرتيَب  و تا

هةشــتةم: منداَلــة دواكــةوتووةكان بــريتني لــةو منداَلانــةي كــة ناكــامن و هاوســةرطرييان نةبةســتووة  و مــةو 
 منداَلانةي هاوسةرطرييان بةستووة كة لة ِرووي داراييةوة سةربةخؤ نني.

 ماددةي دووةم:
 مةكرَي و بةم شَيوةية مةخوَيندرَيتةوة: ماددةي دووةمي دةستة هةموار

بةثَيي مةو ياساية دةستةيةكي سةربةخؤ بة ناوي دةستةي طشيت دةستثاكي لة هةرَيمي كوردسـتاني عَيـراق   
دامةمــةزرَي  خــاوةني كةســايةتي مةعنــةويي و ســةربةخؤيي دارايــي و كارطَيِرييــةو  بودفــةي ســةربةخؤي   

 .هةية  ملكةضي ضاودَيري ثةرلةمان مةبَي
 ماددةي سَييةم:

 ماددةي سَييةمي ياساي دةستة هةموار مةكرَي و بةم شَيوةية مةخوَيندرَيتةوة:
 ماماجني مةو ياساية بريتيية لة:

 بةرةنطار بوونةوةي طةندةَلي و خؤثاراسنت  لَيي. 1
يثي ثاَلثشيت كردني ثرةنسيثةكاني دةستثاكي و شةفافيةت و لَي ثرسـينةوة و بةرفةسـتة كردنـي ثرةنسـ     -2

 سةروةري ياسا.
هةَلسةنطاندن و ِراستةكردنةوة و ثةرةثَيداني كار و ِرةفتاري وةزي ـةيي و سـتانداردةكاني ِراذةي طشـيت و     -3

 لة مةستؤ طرتين بةرثرسياريةتي و نةهَيشتين ِرؤتني.
 ماددةي ضوارةم:
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 ماددةي ضوارةم هةموار مةكرَي و بةم شَيوةية مةخوَيندرَيتةوة:
اساية و دةستةاَلتي دةستة بةسةر سـةرفةم كةسـةكاني هـةرَيي ثيـادة مـةكرَي  بةتايبـةتي       حوكمةكاني مةو ي

 مةم اليةنانةي خوارةوة:
ســةرؤكةكاني دةســتةاَلتي ياســادانان و فــَي بــةفَي كــردن و دادطــةري و مةندامــةكاني و مةوانــةي تيايانــدا   1

 كارمةندن.
لةطـةَل قـةوارةكاني كـةرتي طشـيت طرَيبةسـتيان       كةرتي تايبةت  بة تايبـةتي مـةو كـةس و كؤمثانيايانـةي     -2

 مةجنام داوة.
ِرَيكخســـتنة سياســـييةكان و ِرَيكخراوانـــي كؤمةَلطـــةي مـــةدةني و ِرَيكخـــراوة نـــاحكومي و نيشـــتيماني و    -3

ــدان و      ــةو شــتانةي ثةيوةســنت بــة ِرةوايــي سةرضــاوةكاني مايــة ثَي ــةكان و يانــةكان ل يةكَيتييــةكان و كؤمةَل
 تنةوةي ماية.بةدواكةوتين هَيش
 ماددةي ثَينجةم:

 ماددةي ثَينجةمي ياساي دةستة هةموار مةكرَي و بةم شَيوةية مةخوَيندرَيتةوة:
 دةستة كار مةكات لةسةر:

فَي بةفَي كردن و سةثاندني ياساكاني بةرةنطار بوونةوةي طةندةَلي و ستانداردةكاني ِراذةي طشيت بةثَيي  1
 دةستوور و ياسا بةركارةكان.

رطرتين هةواَلدان و زانياري و سكااَل لةسةر طةندةَلي بةسةرفةم مامرازةكان و لةسةرفةم سةرضاوةكان وة -2
و مامةَلة كردن لةطةَل سةرفةم مةو شتانةي ِرةتي مةكةنةوة  لة نَيوانيشيان هةواَلداني طةوفـة )االخبـارات   

 مة لة(.
َلةري سةر بـة دةسـتة  لـة ذَيـر سةرثةرشـيت دادوةرانـي       َلَيكؤَلينةوة لة تاوانةكاني طةندةَلي لة ِرَيطةي لَيكؤ -3

لَيكؤَلينةوة بةثَيي ياساي بنةماكاني دادطةريية سجاييةكان  و بةدوا داضوونيان و ثاراستين نهَيين ناسـنامةي  
 مةوانةي هاوكارن بةثَيي ياسا.

ِراندنــةوةي ســامان و طةِراندنـةوةي مةوانــةي تؤمــةتبارن بــة طةنــدةَلي كـة بــؤ دةرةوة ِرايــان كــردووة و طة   -4
 داهاتةكاني طةندةَلي كة بة قاضاو براونةتة دةرةوة  بة هةمانهةنطي و هاوكاري اليةني تايبةت.

هاوكاري نَيودةوَلةتي لة بواري ِرَيطة طرتن لة طةندةَلي و بَ وبوونةوةي  و ماَلوطؤِر كردني زانياري لةسةر  -5
 لة تاوانةكاني طةندةَلي سنوور بِر.طةندةَلي و لَيكؤَلينةوةي هاوبةش بة تايبةتي 

بَلـــاو كردنـــةوةي ِرؤشـــنبريي نيشـــتيماني بـــؤ طةشـــة ثَيـــداني ِرةوشـــتةكاني دةســـتثاكي و شـــةفافيةت و    -6
لَيثرسينةوة و ثابةند بوون بة ستانداردي ِراذةي طشيت و كارمةكات لةطةَل بةرثرساني تايبةمتةند لـة ثَينـاو   

 بؤ ثتةوكردني ضةمكي دةستثاكي طشيت. داناني ثرؤطرامي خوَيندني نيشتيماني
دةركردنــي ِرَينمــايي ِرَيســاكاني ِرةفتــاري وةزي ــي بــؤ ِروون كردنــةوةي ســتانداردةكاني ِراذةي طشــيت كــة     -7

ثَيويستة فةرمانبةراني هةرَيي ثَييةوة ثابةند بن وةكو مةرفَيكي دامةزرانـدن و بـةردةوام بـوون لـة ِراذة و     
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ند بوون ثَييةوة بة طوَيرةي ثَيويسيت لة ماوةيـةك بـؤ ماوةيـةكي تـر هـةموار      ضاودَيري كردني مةوداي ثابة
 مةكرَيت.

أ دةركردني ِرَينمايي دةرخستين مةستؤي دارايي بة ثابةند كردني فةرمانبـةراني هـةرَيي كـة لـةم ياسـاية       -8
منداَلــة  دةقيــان لةســةر كــراوة كــة بةرذةوةندييــة داراييــةكاني خؤيــان و بةرذةوةندييــةكاني هاوســةر و         

دواكةوتةكانيان ماشكرا بكةن  و لة ماوةيةك بؤ ماوةيةكي تر هةموار مةكرَي  بة طوَيرةي مةوةي دةسـتة بـة   
 طوجناوي مةبييَن بؤ دةستبةر كردني مةو مةبةستانةي لَيي ضاوةِرَي مةكرَي.

ةسـي داوا لَيكـرا   دةرخستين بةرذةوةنديية داراييةكان زانياري ورد لةخؤ مةطرَي دةربارةي مةو شتانةي ك -ب
و خاوةنيانة  لة نَيوانيشيان خانووبةرةي  طـوازراوة و داهـاتي دارايـي و رةسـيد لـة بانـك و ثشـك و سـةند و         

 مايف مةعنةوي لة ناوةوة و دةرةوةي هةرَيي خاوةنيانة.
 دةرخستين بةرذةوةنديية داراييةكان  هةريةك لة مانةي خوارةوة مةطرَيتةوة: -ج
 طرةكةي.سةرؤكي هةرَيي و فَي 1
 سةرؤكي ثةرلةمان و فَيطر و سكرتَير و مةندامةكان. -2
 سةرؤك وةزيران و فَيطرةكةي. -3
 وةزيرةكان و مةوانةي بة ثلةي وةزيرن و بريكاري وةزارةتةكان.-4
ــةرؤكي دةســـتةي طشـــيت دةســـتثاكي و فَيطرةكـــةي ســـةرفةم بةِرَيوةبـــةرة طشـــتيةكاني دةســـتة و         -5 سـ

 َلَيكؤَلةرةوةكاني.
 ةني ثلةتايبةتةكان و بريكار و ياريدةدةركانيان.خاو -6
 بةِرَيوبةرة طشيت و ياريدةدةرةكانيان. -7
 دادوةر و مةنداماني داواكاري طشيت و سةرثةرشتيارة دادوةرييةكان و لَيكؤَلةرةكان. -8
مةفســةراني ثاســةواني هــةرَيي و ماسايشــي نــاوخؤ لــة ثلــةي موقــةدةم بــةرة و ســةرةوة  مــةو مةفســةر و      -9

 موالزمانةي كاري لَيكؤَلينةوة مةكةن.
ثارَيجطار و سةرؤكي يةكة كارطَيريةكان  سةرؤك و مةنداماني مةجنومةنةكاني ثارَيجطا و قةزا و ناحيـة و   -10

 سةرؤكةكاني شارةواني و مةنداماني مةجنومةني شارةواني.
 و دةستة بة ثَيويسـيت بجانـَي   هةركةسَيك ثؤستَيكي مةدةني يان سةربازي هةبَي لةسةرةوة ناوي نةهاتيَب -11

 كة ِراثؤرتي دةرخستين دارايي بيطرَيتةوة بةثَيي ِرَينماييةك كة بؤ مةو مةبةستة دةرمةكرَي.
دةستة بؤي هةية ِراثـؤرتي دةرخسـتين مةسـتؤي دارايـي بـَ و بكاتـةوة و ِرَيطـة بـدات بـةوةي فـةماوةر و            -د

 ِراطةياندن سةيريان بكةن يان كؤثيان بكةن.
 م:نؤية
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دةستة بـؤي هةيـة فةرمانطـةي ثةيوةنديـدار ِراسـثَيرَي بـة دةسـت كَيشـانةوةي مـةو فةرمانبـةرةي ملكةضـي            
ي بـةركار لـة    1991( ي سـاَلي  14لَيكؤَلينةوةية بةثَيي ياساي بةرزةفتة كردنـي فةرمانبـةراني دةوَلـةت ذمـارة )    

 هةرَيي.
ــتاندارد      -2 ــة س ــيانةي ثةيوةســنت ب ــةو سةرثَيض ــة م ــؤي هةي ــةني   دةســتة ب ــةي الي ةكاني ِراذةي طشــيت ِرةوان

 ثةوةينديدار بكات  و بؤي هةية ِراسثاردةي لةطةَل هاوثَيض بكات بة طرتنبةري ِرَيكاري بةرزةفتةكاري.
أ دةســتة هاوكــاري ديــواني ضــاودَيري دارايــي هــةرَيي مــةكات بــؤ ضــاودَيري وةرطــرتن و خــةرج كردنــي       -10

ــة   ــردن ثَييانـ ــار كـ ــةرَيي و ِرةفتـ ــةكاني هـ ــةناو   مايـ ــؤرتي ناوبـ ــي ِراثـ ــةِرَيوةبردن و دةركردنـ ــةي بـ وة و ِرَيطـ
 دةربارةيانةوة.

ضاودَيرَي كردني ماسيت دةستثاكي و بِريار و كارة بةِرَيوةكراوةكان يان مـةو كارانـةي طرياونةتـة بـةر لـة       _ب
 كةرتي طشيت و دةركردني ِراثؤرتي طشيت ناوبةناو دةربارةيانةوة.

نةي ملكةضي ضاودَيريية لةسـةر داواي دسـتة و بـَي دواكـةوتن زانيـاري و ِروون      ثَيويستة لةسةر مةو الية -ج
كردنةوة و بةَلطة نامة بةوانـةي كـة نهَينَيشـن و هةرضـي بـَي ثلـةي نةدركانـدنيان ثَيشكةشـي دةسـت بكـات            

 لةطةَل هةرشتَيكي تر كة دةستة بؤ مةبةستةكاني ضاودَيرَي بة ثَيويسيت بجانَي و تَييان بِروانَي.
مةوةي سةرثَيضي حوكمةكاني بِرطةي سَيي مـةو بةنـدة بكـات مـةوة بـة بةنـد كـردن بـؤ ماوةيـةك كـة لـة             -د

( مليؤن دينار زياتر نةبَي يان بة يةك لةم دوو سجاية سجا 10شةش مانط زياتر نةبَي  و بة غةرامةيةك لة )
 مةدرَي.

 هةية بةثَيي بِرطةي ضواري مةو بةندة. دةستة دةستةاَلتي فوَلاندني سكاَلاي سجاكاري و بةدواداضووني  - 
 ثَيشنيار كردني مةو ياسانةي مةكةونة بواري خؤثاراسنت لة طةندةَلي يان بةرةنطار بوونةوي. -ز
دةستة بؤي هةية فةرمانطة و دةمـةزراوةكاني كـةرتي طشـيت ثابةنـد بكـات بـة بـَ و كردنـةوةي داتـا يـان            -ل

ةر هةر كاروبارَيك كة سةثاندني شةفافيةتي تَيدا بةثَيويست بجانَي زانياري يان بةَلطةنامةي دياري كراو لةس
 بةثَيي ضةند ميكانيجم و ِرَيسايةك كة دةستة دياري مةكات.

فَي بةفَي كردني ِرَي و شوَين بـؤ ِرَيطـةطرتن لـة تَيـوةط ني كـةرتي تايبـةت لـة طةنـدةَلي و ثتـةوكردني          -13
طـة طـرتن لـة نـاكؤكي و بةرذةوةندييـة تاتيبةتـةكان تيايانـدا        شةفافيةت لة قةوارةكاني كـةرتي تايبـةت و ِريَ  

 بةثَيي ِرَيكةوتنامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ بةرةنطاربوونةوةي طةندةَلي.
دةركردني ِرَينمايي ِرَيطةطرتن لة ناكؤكي بةرذةوةندييةكان لة هةرَيي و ضاودَيري ثابةند بوون ثَييةوة و  -14

 دني حوكمةكاني و دةركردني ِراثؤرتي ناوبةناو دةربارةيانةوة.دةستنيشان كردني سةرثَيضي كر
 دةستة بؤي هةية هةركارَيك بكات كة بؤ هَينانةكايةي ماماجنةكاني بة ثَيويست و طوجناوي ببييَن. -15

 ماددةي شةشةم:
 بةندي يةكةمي ماددةي شةشةمي ياساي دةستة هةموار مةكرَي و بةم شَيوةية مةخوَيندرَيتةوة:
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ةمان هةَلئةسيَت بة هةَلبذاردني سةرؤكي دةستة بة دةنطداني نهَيين و بة زؤرينـةي دوو لةسـةر سـَيي    ثةرل 1
ذمارةي مةنداماني ثةرلةمان لة نَيوان سَي كانديـد كـة مةجنومـةني دادطـةري لـة هـةرَيي كانديـديان مـةكات          

و لـة حاَلـةتي سـةرنةكةوتين    مةوةي هةَلئةبذَيردرَيت بة مةرسوومي هةرَيمي و بة ثلـةي وةزيـر دادةمـةزَي     
هيض كام لةم كانديدانة بة دوو لةسةر سَيي مةنداماني ثةرلةمان مةوا هةَلبذاردن لة نَيوان مةو دوو كانديدة 
دووبارة مةكرَيتةوة كة زؤرينةي دةنطةكانيان بـة دةسـت هَينـاوة  مـةوةي زؤرينـة بةدةسـت بهـَييَن مـةوة بـة          

 سةركةوتوو دامةنرَي.
 ماددةي حةوتةم:

هــةردوو بةنــدي ثَينجــةم و شةشــةمي مــاددةي حةوتــةم لــة ياســاي دةســتة هــةموار مــةكرَي و بــةم شــَيوةية   
 مةخوَيندرَيتةوة:

ثَينجةم: سةرؤك بة بِرياري ثةرلةمان و بة زؤرينةي دوو لةسةر سَيي لة يةكَي لةو حااَلتانـةي خـوارةوة لـة    
 ثؤسيت خؤي مةبةخشرَي.

ةربضَي بة توانبار كردني مةجنامداني تاوانَيكي بة مةنقةست يان كـةتنَيكي  مةطةربِريارَيكي دادطةري بنرِب د 1
 مابِرووبةر.

 مةطةر درَيةي يان كةمتةرخةمي طةورة لة مةجنامداني كار و مةركةكاني بسةملَينرَي. -2
 خراث بةكارهَيناني دةستةاَلتةكاني. -3

 شةشةم:
َينجةمي مةو ماددةية لةسةر ِراسـثاردةي ليذنةيـةكي   ( لة بِرطةي ث3  2بِرياري بةخشني لة هةردوو حاَلةتي )

لَيكؤَلينةوة دةرمةكرَي كة بة بِريـاري ثةرلـةمان و بـة زؤرينـةي دوو لةسـةر سـَي بـة سـةرؤكايةتي سـةرؤكي          
 دادطاي تةميجي هةرَيي و مةنداميةتي دوو لة ثَيشكةوتوو ترين مةنداماني دادطا ثَيكدةهَينرَي.

 ماددةي هةشتةم:
 ي ياساي دةستة هةموار مةكرَي و بةم شَيوةية مةخوَيندرَيتةوة:ماددةي دةيةم

 سةرؤك مةم دةستةَلاتانةي خوارةوة ثيادة مةكات:
بةِرَيوةبردن و ِراطريكردني كارةكاني دةستة و مسؤطةر كردني بةمةجنام طةياندني مةركةكاني لـة سـنووري    1

 ياسا بةو فؤرة هَينانة كايةي ماماجنةكاتي مسؤطةر مةكات.
 دةمةزراندن و بةرز كردنةوة و تةمديب كردني فةرمانبةراني دةستة. -2
أ دامةزراندني لَيكؤَلةر لة دةستة لةوانةي هةَلطري بِروانامةي بةكالؤريؤسن لة ياسـا بـةو مةرفـةي كـاري      -3

ط و لَيكؤَلينةوة مةجنام نةدةن تا دةرضوونيان لة خولَيك لة ثةميانطةي دادطةري هةرَيي بـؤ مـاوةي سـَي مـان    
دةقـي   1971( ي سـاَلي  23سوَيند خواردني مةو سوَيندةي لة ياساكاني بنةماي دادطايية سجاكارييةكاني ذمـارة ) 

 لةسةر كراوة لةبةردةم سةرؤكي دةستة.
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ــة          -ب ــةماكاني دادطةريي ــاي بن ــةثَيي ياس ــةبَي ب ــةريان م ــتةاَلتي لَيكؤَل ــةمان دةس ــتة ه ــةرةوةكاني دةس لَيكؤَل
ــةي مــةوانيان لةطــةَل مــةكرَي لــة ســةرفةم مــاف و ميمتيازاتــةكان ســةباري    ســجاكارييةكان  و هــةمان م امةَل

 دةرماَلةي تايبةت و ميمتيازاتي بةخشرا و بؤيان وةكو فةرمانبةراني دةستة.
كردنةوةى لقى دةستة لة ثارَيجطاو ميدارةكانى هةرَيي بةو مةرفةى هةر لقَيـك لـة اليـةن بةِرَيوةبـةرَيكى      -4

 ت كةوا بة اليةنى كةم هةَلطرى بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت.طشتى بةِرَيوة بربَي
دامةزراندنى مةكادمييايةك بؤ بةرةنطاربوونـةوةى طةنـدةَلى لـة ماسـيت بةِرَيوةبةرايةتيـدا لـة مةركـةكانى         -5

بوونياتنانى تواناكـان و راهَينـان و بآلوكردنـةوةى ضـةمكةكانى دةسـت ثـاكى و لَيثرسـينةوة و شـةفافيةت و         
 ةنطاربوونةوةى طةندةَلى لة مةستؤ بطرَيت.بةر

ثَيشكةش كردنى راثؤرتى ناو بة ناو بؤ ثةرلةمان هةر شةش مانط فارَيك يان هةر كاتَيك ثَيويست بكات  -6
ضاالكيةكانى دةستة و ثؤختةيةك لةسةر مةو كَيشانةى لَيكؤَلينـةوةيان لـَي كـراوة و مةوانـةى كـة ثـارَيجراون       

ةوانةى دادطا تايبةمتةندةكان كراون لة خؤ بطرَيت و  دةستة لـة ثَيطـةى مـةلكرتؤنى    يان داخراون  مةوانةى ِر
 خؤى بآلويان دةكاتةوة و دةخياتة بةر دةستى مامرازة فؤراو فؤرةكانى راطةياندن.

 ثَيشنيار كردنى بودفةى دةستة و رةزامةندى دةربِرين لةسةر خةرفييةكانى. -7
 ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة. دةركردنى مةو ِرَينماييانةى لةم -8
هةَلسان بة كار و مةركةكان و ثيادةكردنى مةو دةسةآلتانةى مةم ياساية يـان هـةر ياسـايةكى بـةركارى تـر       -9

 دةقيان لةسةر دةكات.
 ( ياساي دةستة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة: 11(  ماددةى )9ماددةى )

ة فَيطرَيكى دةبَيت بة مةر سوومَيكى هةرَيمى دادةمـةزرَيت ثـاش كانديـد كردنـى لـة      يةكةم: سةرؤكى دةست
اليةن سةرؤكةوة و بة ثلةى بريكارى وةزارةت دةبَيت و  لة كاتى مامادةنةبوونى سةرؤك بةهةر هؤيةك بَيت 

ثيــادة  فَيطــاى دةطرَيتــةوة و لــةو كاتةشــدا طشــت كــار و مةركــةكانى بــةِرَي دةكــات و طشــت دةسةآلتةكانيشــى 
 دةكات.

دووةم: سةرؤكى دةستة بؤى هةية هةندَيك دةسـةآلتةكانى تـةخويل بكـات بـؤ فَيطرةكـةى يـان بةِرَيوةبـةرة        
 طشتيةكان يان هةر يةكَيك لةوانةى خوار سةرؤكن.

سَييةم: فَيطري سـةرؤكى دةسـتة يـان هـةر يـةك لـة بةِرَيوةبـةرة طشـتييةكانى دةسـتة لـة ثؤسـتةكانيان بـة             
رَيمى دةبةخشرَين لةسةر راسثاردةى سةرؤكى دةستة كة ثاَلثشت بَيت بة كارى ليذنةيةكى مةرسوومَيكى هة

 لَيكؤَلينةوة كةوا سةرؤكى دةستة بؤ مةم مةبةستة ثَيكى دةهَينَيت.
بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان: داوا لة بةِرَيجتان دةكةم ِرَيطة بدةن بة بـةِرَيج )جنيبـة( خـان بِريـاردةرى ليذنـةى      

 تةواو كردنى خوَيندنةوةى ثِرؤذة ياساكة.نةزاهة بؤ 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى  زؤر سوثاس  فةرموو خاتوو جنيبة.
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 :امحب لطيفبةِرَيج جنيبة 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 تةوة:( ياساي دةستة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَيندرَي12( ماددةى )10ماددةى )
 دةستة ثَيك دَيت لة:

يةكةم: فةرمانطةى لَيكؤَلينةوةكان بةِرَيوةبةرَيكى طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات كـةوا بةاليـةنى كـةم هـةَلطرى        
( سـا   10بِروانامةى زانكؤي بةرايي بَيت لة ياسا و خاوةنى شارةزايي بَيت لة بـوارى ثسـثؤرى خـؤي كـة لـة )     

كردنى حاَلةتةكانى طةندةَلى و كؤكردنةوةى زانيارى دةربارةيـان بـة    كةمرت نةبَيت و هةَلدةستَيت بة ماشكرا
ثشت بةسنت بة دةزطا هؤنةرييةكان  وةرطرتنى هةواَلدان و زانيارى و سكاآلكانى طةنـدةَلى و لَيكؤَلينـةوة لـة    
تاوانــةكانى طةنــدةَلى و هاوكــارى كــردن لــة بــوارى ضــاودَيرى خــةرفكردن و وةرطــرتن و ِرةفتــار كــردن بــة    

ةكانى هــةرَيي و ِرَيطاكــانى بــةِرَيوةبردن و هَينانــةوةى مــةو تؤمةتبارانــةى بــؤ دةرةوة ِرايــان كــردووة و     مايــ
طةِرانةوةى مةو مايةو سامانانةى بؤ دةرةوة ِرفَينـدراون و مـاَلوطؤِركردنى زانيـارى و لَيكؤَلينـةوةى هاوبةشـي      

ة دةبةســرتَينةوة كــةوا بــة فــةرمانى ســةرؤكى نَيــو دةوَلــةتى و  ضــةند بةِرَيوةبةرايةتيــةكى لَيكؤَلينــةوة ثَيــو
 دةستة دةكرَينةوة لة هةر ثارَيجطايةك لة ثارَيجطاكانى هةرَيي.

ــةرَيكى طشــتى ســةرؤكايةتى دةكــات كــةوا بةاليــةنى كةمــةوة هــةَلطرى      دووةم: فةرمانطــةى ياســايي بةِرَيوةب
( سـا   10ارى ثسـثؤرى خـؤى كـة لـة )    بِروانامةى زانكؤي بةرايي بَيت لة ياسا و خاوةنى شارةزايي بَيت لة بـو 

 كةمرت نةبَيت وبةم مةركانةى خوارةوة هةَلدةستَيت:
ثَيشـكةش كردنــى بــريؤِرا و ِراوَيــذ لــة ثرســة ياسـاييةكان كــةوا دةخرَينــة بــةردةم دةســتة و  نوَينةرايــةتى    -1

ةرمى كةلـة  كردنى دةستة بؤى هةية لةو دةعوة يانةى بـؤى يـان لةسـةرى بـةرز دةكرَينـةوة بـة بريكـارى فـ        
 سةرؤكى دةستةوة دةركرا بَيت.

مورافةعــة كــردن لةبــةردةم دادطــا تايبةمتةنــدةكان لــةوةى ثةيوةســتة بــة تاوانــةكانى طةنــدةَلى يــان            -2
 ثَيداضوونةوةى رَيطاكانى تانة لَيدان دةربارةيانةوة.

 -4َيكهَينــاون.   نوَينةرايــةتى كردنــى دةســتة لــةو ليذنــةى لَيكؤلََينــةوة كــة لةســةر داواكــارى دةســتة ث           -3
مامــادةكردنى لَيكؤَلينـــةوة و توَيذينــةوةى ياســـايي تايبــةت بـــة ياســاكانى بةرةنطاربوونـــةوةى طةنـــدةَلى و     

 رَيككةوتنامة نَيو دةوَلةتييةكانى مةم بوارة.
 ثَيشكةش كردن و داواكردنى يارمةتى ياسايي نَيو دةوَلةتى ماَلوطؤِركراو. -5
 ار و كارةكانى كةرتى طشتى.ضاودَيرى لةسةر دةست ثاكى بِري-6
 دانانى ِرَينمايي ِرَيطةطرتن لة كن ناكؤكى بةرذةوةنديةكانى لة هةرَيمدا.-7
طرتنةبةرى رَيكار بؤ ضاودَيرى ماستى دةست ثاكى بِريار و كارةكانى كةرتى طشـتى و دةركردنـى راثـؤرتى     -8

 ناو بة ناو لةم بارةيةوة.
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طةواهيدةر و  هةواَلدةر و  قوربانيان و  شـارةزايان و  ثـةيِرةوةكانى    دانانى ثةيِرةوى تايبةت بة ثاراستنى -9
 هاندانى فةماوةر و  راطةياندن و  كؤمةَلطاى مةدةنى و  تؤمةتباران بؤ هاوكارى كردنى دةستة.

ــَييةم:        -10 ــةوةى. س ــدةَلى و بةرةنطاربوون ــتنى طةن ــوارى نةهَيش ــة ب ــا ل ــِرؤذة ياس ــنيار و ث ــادةكردنى ثَيش مام
 ى خؤ ثاراسنت و شةفافيةت:فةرمانطة

بةِرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كـةوا بةاليـةنى كـةم هـةَلطرى بِروانامـةى زانكـؤي بـةرايي بَيـت و         
( ساَل كةمرت نةبَيت و  مةم مةركانةى خـوارةوة لـة   10خاوةنى شارةزايي بَيت لة بوارى ثسثؤرى خؤي كة لة )

 مةستؤ دةطرَيت:
بةرذةوةندييــة داراييــةكان و مامةَلــة كــردن لةطــةَل مــةو زانياريانــةى تيايانــدا    وةرطرتنــى دةرخســتةكانى -1

ــة ثَيشــكةش كردنــى و      هــاتوون و طــةِران بــةدواى راســتييةكانى و بــةدوادا ضــوونى مةوانــةى دواكــةوتوون ل
ضاودَيرى كردنى زياد بوونى مايةى مةوانى داوا كـراون دةرخسـتةى بةرذةوةندييـة داراييـةكانيان ثَيشـكةش      

كةن و طرتنة بةرى رَيكارى ياساي دةرهةق دةسةملَينرَيت كةوا زياد بوونَيكى طةورة لة سامانى يـان سـامانى   ب
 هاوسةرى يان يةكَيك لة مناَلة دواكةوتةكانى بوونى هةية بة ثَيي حوكمةكانى مةم ياساية.

دن لة فَيبـة فـَي كردنـى    هاوكارى كردن لةطةَل رَيكخراوة نا حكومييةكان و كؤمةَلطاى مةدةنى و راطةيان -2
 رَي و شوَينى هاوبةش بؤ ِرَيطة طرتن لة طةندةَلى و بةرةنطاربوونةوةى.

 طةشة ثَيدان و ثَيشخستنى ثةيوةندييةكان لةطةَل مةو اليةنانةى هاوشَيوةن. -3
و  بــةِرَيوةبردنى ثرؤطرامــةكانى راهَينــان و مةجنامــدانى كــؤنطرة بــةهاوكارى وةزارةتــة تايبةمتةندييــةكان -4

 دامةزراوةكانى كةرتى تايبةت.
بآلوكردنةوةى ِرؤشنبريى دةست ثاكى و شةفافيةت و لَيثرسينةوة و ثابةندبوون بة ستانداردةكانى ِراذةى  -5

 طشتى.
هاوكارى كردن لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ دانانى ثرؤطرامى خوَيندنى نيشـتمانى بـؤ ثتـةوكردنى     -6

 وةى طةندةَلى.دةست ثاكى و بةرةنطاربوونة
دانانى ِرَينمايي ِرَيساكانى ِرةفتارى ثيشةيي و ضاودَيري كردنى ثابةند بـوون ثَييـةوة و فـةخت كردنـةوة      -7

 لةسةرى.
 دنانى ِرَينمايي دةرخستنى مةستؤى دارايي. -8
 .دانانى ثةيِرةو و ميكانيجم و ِرَيساى بآلوكردنةوةى زؤرة ملَيي داتاو زانيارى و بةَلطةنامةكان -9
دانان و فَيبـة فـَي كردنـى رَي و شـوَينى ِرَيطـة طـرتن لـة طةنـدةَلى و بةرةنطاربوونـةوةى و ثتـةوكردنى            -10

 شةفافيةت و ِرَيطة طرتن لة ناكؤكى بةرذةوةندييةكان لةكةرتى تايبةتدا.
و  بــةدوادا ضــوون و طــةِران بــةدواى راســتيةكاندا دةربــارةى نــاكؤكى بةرذةوةندييــةكان لةكــةرتى طشــتيدا  -11

 دةركردنى راثؤرتى ناو بة ناو دةربارةيانةوة.
 ضوارةم: فةرمانطةى كاروبارى كارطَيِرى و دارايي: 
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بةِرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كةوا بة اليةنى كةم هـةَلطرى بِروانامـةى زانكـؤيي بـةرايي بَيـت و      
بَيت و هةَلدةسـتَيت بـة مةركـةكانى    ( سا  كةمرت نـة 10خاوةن شارةزايي بَيت لة بوارى ثسثؤرى خؤى كة لة )

 بةِرَيوةبردنى سةرضاوة مرؤييةكان و دابني كردنى راهَينانى ثَيويست و بونياد نانى تواناكان.
ثَينجةم: بةِرَيوةبةرة طشتيةكان بة مةرسؤمَيكى هةرَيمى ثاش كانديد كردنيان لة اليـةن سـةرؤكى دةسـتةوة    

 دادةمةزرَين.
تة فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةر سةرؤكايةتى دةكـات كـة بـة اليـةنى     شةشةم: نووسينطةى سةرؤكى دةس

 كةم هةَلطرى بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت.
ــة مــاددةى )  11مــاددةى ) ــت و بــةم شــَيوةيةى خــوارةوة    13( بةنــدى يةكــةم ل ( ياســاى دةســتة هــةموار دةكرَي

 دةخوَيندرَيتةوة.
ةريان هةية بةو ثَييةى لة ياساى بنةماكانى دادطايية سجاكارييةكانى لَيكؤَلةرةكانى دةستة دةسةآلتى لَيكؤَل -1

بةركار لة هةرَيمـدا دةقيـان لةسـةر كـراوة و دةسـةآلتيان هةيـة بِرواننـة نووسـراوة بةَلطةنامـة فةرمييـةكان           
ــت و  ثَيويســت كــارى ضــوونة ذوورةوةيــان بــؤ      ــةى نةدركانــدنيان هةرضــييةك بَي بةوانــةى نةهَينيشــن و ثل

ى ثةيوةنديــدار لةطــةَل مــةو مامَيرانــةى سرؤشــتى كارةكانيــان ثَيويســتى دةكــات ماســان بكرَيــت و   فةرمانطــة
 ثاراستنيان دابني بكرَيت و نابَيت مةو مامَيرانةى ثةيوةسنت بة كارةكانيانةوة لَيان بسةندرَيتةوة.

دى سـَييةم و  ضـوارةم   (ى ياساي دةستة بة هةردوو ِرَيجبةن13( هةردوو بةندى دادَين بؤ ماددةى )12ماددةى )
 بةم شَيوةيةى خوارةوة زياد دةكرَين.

 سَييةم: 
دةستة بةبِريارى سةرؤكةكةى بؤى هةية هةواَلدان يان زانيارى يان سـكاآل بـةبَى مـةوةى بياةاتـة بـةردةم       -1

سـتة بـة   دادوةرى لَيكؤَلينةوة بثارَيجَيت مةطةر هَيما كردن بة بوونى تاوان لة خؤ نةطرَيت يان مةطةر الى دة
 طةِران و لَيكؤَلينةوةى بةرايي سةملَيندرا كةوا هةواَلدانةكة دورست نيية يان درؤية.

دادوةرى لَيكؤَلينةوة يان مةندامى داواكارى طشتى تايبةمتةند بؤى هةية داواى هةر دؤسيةيةكى ثـارَيجراو   -2
دةربارةيــةوة بــة ثَيــي   بكــات بــة ثَيــي يــةكى مــةم بةنــدة و طرتنةبــةرى مــةوةى كــة بــة طوجنــاوى دةزانَيــت   

 حوكمةكانى ياسا.
 ضوارةم:

مةوةى حوكي بدرَيت لةسةر تاوانَيكى طةندةَلى بة مةنقةست مةوة لَيهـاتوويي وةرطرتنـى وةزي ـةى طشـتى      -1
لـة دةسـت دةدات و كـةرتى طشـتى بـؤي نييـة وةك بةَلَينـدةر يـان هَينـةرى خجمـةتطوزارى يـان كـةل و ثـةل              

 طرَيبةستى لةطةَلدا بكات.
مةو فةرمانبةرةى حوكمى تاوانبار كردنى بة تاوانَيكى طةندةَلى بة مةنقةست دةدرَيت مةوا بـة طةيشـتنى    -2

 حوكمةكة بة ثلةى بنرِب دةست بةفَي بة دةركراو عةزل لة وةزي ةكةى دادةنرَيت.
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ة ( ياســاي دةســتة هــةموار دةكرَيــت و بــةم شــَيوةيةى خــوارةو  14بةنــدى دووةم: لــة مــاددةى ) (13مــاددةى )
 دةخوَيندرَيتةوة:

بةثَيي مةوةى لةسةرةوةدا هاتووة هةر زياد بوونَيكى طةورة لة ساماندا لة دواى وةرطرتنـى وةزي ـةى طشـتى    
يان راسثاردنى طشتى يان سي ةت يان لة سامانى هاوسةرى يان يـةكَيك لـةو مناَلـة دواكةوتـةكانى بَيتـة مـارا       

دةستة وةستان بَيت لة بؤ دةرخستنى بـةهؤكارَيكى شـياو مـةوا     كاتَيك لةطةَل داهاتة ِرةواكانيان نةطوجنَيت و
 بة ميستية ل دادةنرَيت.

 ( هةَلدةوةشَينرَيتةوة و مةوةى خوارةوة دَيتة فَيطاى: 15( ماددةى )14ماددةى )
هةركةسَيك بؤ خؤى يان بؤ غةيرى خؤى دةست كةوتَيكى نا ِرةواى دةست بكةوَيت مةوا بـة بةنـدكردن يـان    

( ساَل زياتر نةبَيت و بة غةرامةيةك يةكسان بَيت لة طةَل دةست كةوتة نا 7ردن بؤ ماوةيةك لة )زيندانى ك
 ِرةواكةى و دةست بةسةرداطرتنى مةو دةست كةوتةى سجا دةدرَيت.

 (ى ياساي دةستة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:17(  ماددةى )15ماددةى )
سجاكارى بةهؤى مردن نابَيتة ِرَيطر لةبةردةم طةِراندنةوةى دةست كةوتةكـة بـة حـوكمى     نةمانى دةعوةى -1

( ساَل لة ِرَيكةوتى مردنةكةو لة مايةى هاوسـةر و مناَلـة   3دادطاي تايبةمتةند لةسةر داواى دةستة لةماوةى )
 وةردةطرَيتةوة. دواكةوتةكانى بةطوَيرةى سوود و وةرطرتنى هةر يةكَيكيان لةو دةست كةوتة ناِرةواية

ثَيويستة لةسةر دادطاى تايبةمتةند لةبةرامبـةر مـةو هاوسـةر و مناَلـة دواكةوتانـةى سـووديان لـة دةسـت          -2
كةوتة نا ِرةواكة بينيوة بِريار بدات بة حوكمى طةِراندنةوةكة لة مايةى هةر يةكَيكيان بةو بِرةى سوودى ىَل 

 ديوة.
 هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:( ياساى دةستة 18(  ماددةى )16ماددةى )

بةشدار بـوون لـة تـاوانى دةسـتكةوتى نـا ِرةوا لـة سـجادان دةبؤردرَيـت مةطـةر هةَلسـا بـة ماطـادار كردنـةوةى              
دةستةآلتة تايبةمتةندةكان لة تاوانةكـة بـةر لـة ماشـكرا بـوونى يـان هاوكـار بـؤ لـة طـةِران و لَيكؤَلينـةوة لـة             

كردنى يان مةو مايانةى لَيوةوة دةست هاتوون ماشكرا بكات و بطةِرَيندرَينةوة و حوكمى مةو ماددةية ماشكرا 
 ثَيويست بوونى حوكمدانى لةسةر بة طةِراندنةوة ثَيشَيل ناكات.

 ( ياساى دةستة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:19(  ماددةى )17ماددةى )
كراوَيك بة ثَيشكةش كردنى ماشكرا كردنى بةرذةوةنديية داراييةكانى بة مةنقةست يةكَيك لةم  هةر داوا لَي

( مـانط زيـاتر نـةبَيت و بـة     3كردةوانةى خـوارةوة مـةجنام بـدات مـةوا بـة بةنـدكردن بـؤ ماوةيـةك كـة لـة )          
ان بة يـةكَيك لـةم دوو   ( مليؤن دينار زياتر نةبَيت ي100( مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة )3غةرامةيةك لة )

 سجاية سجا دةدرَيت:
( 3دواكةوتن لة ثَيشكةش كردنى راثؤرتى دةرخستةى بةرذةوةنديية داراييةكانى بؤ ماوةيةكى زيـاتر لـة )   -1

 مانط لةو ماوانةى لة اليةن دةستةوة ديارى كراون.
 .هَينانةوةى داتاى نا دورست لة راثؤرتى دةرخستةى بةرذةوةنديية داراييةكانى -2
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بازنة كردنى بةرذةوةندى يان مةو مايةى خاوةنيانة يان هى هاوسـةرةكةيةتى يـان هـى يـةكَيك لـة مناَلـة        -3
 دواكةوتةكانيةتى لة دةرخستنى بةرذةوةنديية داراييةكانى.

 ( دةبَيتة بةندى يةكةم و تيايدا و مةم بةندةى خوارةوةى بؤ  زياد دةكرَيت.21( دةقى ماددةى )18ماددةى )
مةجنومةنى دةستة بؤى هةية سةر مووضةى يـةك سـا  بداتـة مـةو فةرمانبةرانـةى هـةوَلى بةرضـاو        دووةم: 

دةبةخشن يان مةجنامى ماست بةرز بةدةست دَينن بة ثَيي ضةند ستانداردَيك كة مةجنومةن دايان دةنَيـت و  
 دةيان سةثَينَيت.

 م شَيوةيةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:(ى ياساي دةستة هةموار دةكرَيت و بة24( دةقى ماددةى )19ماددةى )
دةستة ثةيِرةوَيكى تايبةت بة ثاراسـتنى طةواهيـدةر و  هةواَلـدةر و  قوربـانى و  شـارةزايان دادةنرَيـت و         -1 

ثةيِرةوةى هاندانى فةماوةر و  راطةيانـدن و  كؤمـةَلطاى مـةدةنى و  تومـةتباران لـة هاوكـارى كـردن لةطـةَل         
 يل دةكرَيت بة دةسةآلتى فَيبة فَي كردن و خةرفكردن لةسةريدا.دةستةدا دادةنَيت و تةخو

سةرؤكى دةستة بؤى هةية ِرَينمايي ثَيويست بـؤ ماسـان فَيبـة فـَي كردنـى حوكمـةكانى مـةم ياسـاية دةر          -2
 بكات.

( هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةيةى خـوارةوة دةخوَيندرَيتـةوة: سـةرؤكى دةسـتة     25(  ماددةى )20ماددةى )
ى هةية بةِرَيوةبةرايةتى و بةش و هؤبةى دةستة بة طـوَيرةى ثَيداويسـتييةكانى كـار بَينَيتـة كايـةوة يـان       بؤ

 لَيكيان بدات يان هةَليان بوةشَينَيتةوة.
ــاددةى ) ــةوتى    21مـ ــةوة و لةِرَيكـ ــتان( بـــآلو دةكرَيتـ ــامك كوردسـ ــةرمى )وقـ ــة ِرؤذنامـــةى فـ ــاية لـ ــةم ياسـ ( مـ

 ت.بآلوكردنةوةى بة بةركار دادةنرَي
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  مَيستاش دةقى راثؤرتى هاوبةشى هةردوو ليذنةكة لةسةر ثِرؤذة ياساكة خبوَيننةوة.

 :ابراهيي  بةِرَيج د.ظاآل فريد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طشــتى دةســت ثــاكى لــة راثــؤرتى هاوبــةش ســةبارةت بــة ثــِرؤذة ياســاي هــةموارى يةكــةمى ياســاي دةســتةى  
( ليذنةى كاروبارى ياسايي و ليذنـةى دةسـت ثـاكى ِرؤذى    2011( ساَلى )3عَيراق ذمارةى ) -هةرَيمى كوردستان 

( زاينى كوبووةوة بؤ تاوتووَيي كردنى ثـِرؤذة ياسـاي   4/11/2014( كوردى بةرامبةر بة )2714( طةآل ِرَيجانى )13)
( 2011( سـاَلى ) 3عَيراق ذمارة ) –ثاكى لة هةرَيمى كوردستان  هةموارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى دةست

كة لة اليةن ذمارةى ياسـايي مةنـدامانى ثةرلـةمان ثَيشـكةش كرابـوو  خوَيندنـةوةى يةكـةمى لـة دانيشـتنى          
( بؤ كرابوو رةوانـةى ليذنةكـةمان كـراوة بـؤ ط تـو طـؤ كـردن و تـاو تـوَى          22/10/2014( لة بةروارى )7ذمارة )

 كان طةيشتنة مةم مةجنامانةى خوارةوة:كردن ليذنة
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ناونيشانى ثِرؤذةى هةموارى ياساكة هـةموار دةكرَيـت و بـةم شـَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة: ياسـاي هـةموارى         -1
 (.2011( ساَلى )3عَيراق ذمارة ) -يةكةمى ياساي دةستةى دةست ثاكى هةرَيمى كوردستان 

ر دةكرَيــت و بــةم شــَيوةية دةخوَيندرَيتــةوة: تــاوانى  ( لــة بةنــدى يةكــةم هــةموا 7بةنــدى يةكــةم: بِرطــةى )
( و  271( و  )234( و  )233طةندةَلى مةبةست لَيـي بريتيـة لةهـةر تاوانَيـك لـةو تاوانانـةى كةلـة ماددةكـانى )        

( دةقيـان لةسـةر   1969( سـاَلى ) 111( ياساي سجاكانى ذمـارة ) 296( و  )293( و  )290( و  )276( و  )275( و  )272)
و تاوانةكانى ثَيشَيلكار بؤ مةركةكانى وةزي ةى طشتى كة بريتني لة بةرتيل و ميختي س و زيـادةِروى   كراوة 

فةرمانبةران لة سنوورى وةزي ةكانيان و تاوانةكانى شووشتنةوةى مايةو داَلدةدان و بةردةسـت كردنـى مـةو    
ك لة بارودؤخـة تونـدكراوةكانى دةق   سامانانةى دةرةجنامى تاوان يان كةتنى طةندةَلني و  هةر تاوانَيك يةكَي

( لة ياساي رَيكخستنى دةرضـوو لـة مةجنومـةنى حـوكمى     135(ى ماددةى )7( و  )6( و  )5كراوة لة بِرطةكانى )
 (.2004( ساَلى )55هةَلوةشاوة ثاشكؤ بة فةرمانى دةسةآلتى ميئتي فى كاتى هةَلوةشاوةى ذمارة )

 ةمَينَيتةوة.بِرطةى هةشتةم لة بةندى يةكةم وةكو خؤى د
بةندى دووةم: وشـةى طشـتى ال دةبرَيـت و بـةم شـَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة  بـة ثَيـي مـةم ياسـاية دةسـتةيةك            

عَيــراق دادةمــةزرَي خــاوةن كةســايةتى مةعنــةوى و      -بــةناوى دةســتةى دةســتثاكى هــةرَيمى كوردســتان     
 ودَيرى ثةرلةمان دةبَيت.سةربةخؤى دارايي و كارطَيِريية و بودفةيةكى سةربةخؤى هةية ملكةضى ضا

 بةندى سَييةم: هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية.
 -1بةنـــدى ضـــوارةم: دووِراى لةســـةر هةيـــة ِراى يةكـــةم: حوكمـــةكانى مـــةم ياســـاية ثيـــادة دةبـــن بةســـةر:   
 سةرؤكةكانى دةسةآلتى ياسادانان  فَيبة فَي كردن  دادطةرى و  مةندامةكان و  مةوانةى تياياندا كارمةندن.

رتى تايبةت بةتايبةتيش مـةو كـةس و كؤمثانيانـةى لةطـةَل قـةوارةكانى كـةرتى طشـتيدا طرَيبةسـتيان         كة -2
 مةجنام داوة.

ــا حكومييــة نيشــتمانى و      -3 رَيكخســتنة سياســييةكان و  رَيكخراوةكــانى كؤمــةَلطاى مــةدةنى و  رَيكخــراوة ن
ى سةرضـاوةكانى مايـة ثَيـدان و فـؤرى     يةكَيتيةكان و كؤمةَلةكان و يانةكان لةو شتانةى ثةيوةسـنت بـةِرةواي  

 خةرفكردن و دواكةوتنى شووشتنى ماية:
ِراي دووةم: حوكمةكانى مةم ياسـاية ثيـادة دةكرَيـت بةسـةر هـةموو كةسـَيكى نـاو هـةرَيي و لةناويانـدا مـةم           

 اليةنانةى خوارةوة:
مةكان و مةوانـةى تيايانـدا   يةكةم: سةرؤكةكانى دةسةآلتى ياسادانان و  فَيبة فَي كردن و  دادطةرى و  مةندا

 كارمةندن.
دووةم: كــةرتى تايبــةت بـــة تايبــةتيش مـــةو كــةس و كؤمثانيانـــةى لةطــةَل قـــةوارةكانى كــةرتى طشـــتيدا       

 طرَيبةستيان مةجنامداوة.



 127 

سَييةم: رَيكخستنة سياسةتكار و  رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى و  رَيكخـراوة نـا حكـومى و  نيشـتمانى و     
كؤمةَلكان و يانةكان  لةو شتانةى ثةيوةسنت بةِرةوايةتى سةرضاوةكانى ماية ثَيدان و  فـؤرى  يةكَيتيةكان و 

 خةرفكردن و  دواكةوتنى شوشتنى ماية.
 بةندى ثَينجةم: هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

 بِرطةى يةكةم: وةكو خؤى دةمَينَيتةوة.

 بِرطةى دووةم: وةكو خؤى دةمَينَيتةوة.
 ِرطةىسَييةم: وةكو خؤى دةمَينَيتةوة.ب

 بِرطةى ضوارةم: وةكو خؤى دةمَينَيتةوة.
 بِرطةى ثَينجةم: هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

هاوكـــارى نَيودةوَلـــةتى لـــةبوارى ِرَيطـــةطرتن لـــة بةرةنطاربوونـــةوةى طةنـــدةَلى و بةرةنطاربوونـــةوةى و        
ةندةَلى و لَيكؤَلينةوةى هاوبةش بةتايبـةتى لـة تاوانـةكانى طةنـدةَلى سـنوور      ماَلؤطؤِركردنى زانيارى لةسةر ط

 بِر بةهاوكارى و هةماهةنطى اليةنة ثةيوةنديدارةكان.
شةشـــةم: وشـــةى ِرةوشـــت  مـــةخ قيات  دةبَيـــت بـــة وشـــةى ضـــةمكةكان  مـــةفاهيي و  بـــةم شـــَيوةية          

 دةخوَيندرَيتةوة:
َيدانى ضـةمكةكانى دةسـت ثـاكى  شـةفافيةت  لَيثرسـينةوة       بآلوكردنةوةى ِرؤشـنبريى نيشـتمانى بـؤ طةشـةث    

ثابةنــدبوون بــة ســتانداردةكانى ِراذةى طشــتى و  كاردةكــات لةطــةَل بةرثرســانى تايبةمتةنــد لــةثَيناو دانــانى  
 ثرؤطرامى خوَيندنى نيشتمانى بؤ ثتةوكردنى ضةمكى دةست ثاكى طشتى.

وشةى فةرمانبةرانى دةوَلةت دةكرَيتة راسـثَيدراوان بـة   وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  هةشتةم: يةكةم  : حةوتةم 
ــى     ــتؤى دارايـ ــتنى مةسـ ــايى دةرخسـ ــى رَينمـ ــةوة: دةركردنـ ــَيوةية دةخوَيندرَيتـ ــةم شـ ــتى و بـ خجمـــةتى طشـ
ثابةندكردنى راسثَيدراوان بة خجمةتى طشتى كة لـةم ياسـايةدا دةقيـان لةسـةر كـراوة  كـةوا بةرذةوةندييـة        

ندييةكانى هاوسةر و منداَلة دواكةوتووةكانيان ماشكرا بكةن و لة ماوةيةك بؤ داراييةكانى خؤيان و بةرذةوة
ماوةيةكى تـر هـةموار دةكرَيـت بـة طـوَيرةى مـةوةى دةسـتة بـة طوجنـاوى دةبينَيـت بـؤ دسـتةبةركرنى مـةو              

بـةم  مةبةستانةى ىَل ضاوةرَى دةكرَيت  دووةم و سَييةم وةكوو خؤى دمَينَيتةوة  ضوارةم  هةموار دةكرَيـت و  
شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة  دةستة بؤى هةية راثؤرتةكانى دةرخسـتنى مةسـتؤى دارايـى بَلـاو بكاتـةوة و رَيطـة       
بدات بةوةى فةماوةر و راطةياندن سةيريان بكةن يان كؤثى يان بكـةن  سـةبارةت بةوانـةى حـوكي دةدرَيـن      

سايةدا هـاتووة  نؤيـةم: وةكـو خـؤى     بة يةكَيك لةوتاوانةنةى كة لة بِرطةى حةوتةمى بةندى يةكةمى مةم يا
دةمَينَيتةوة  دةيةم: يةكةم  وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  دووةم  وةكـو خـؤى و سـَييةم  هـةموار دةكرَيـت و بـةم       
شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ثَيويستة لةسةر مةو اليةنةى ملكةضى ضـاودَيريية لةسـةر داواى دةسـتة و بـة بـَى      

و نووسراو و بةَلطةنامة بةوانةى كة نهَينيش بن هةر ضييةك بَيت ثلـةى   دواكةوتن زانيارى و روونكردنةوة
دركاندنييان ثَيشكةش دةستةيان بكات لةطةَل هـةر شـتَيكى تـر كـة دةسـتة بـؤ مةبةسـتةكانى ضـاودَيرى بـة          
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نـةوة   ثَيويستى بجانَيت تَيياندا بِروانَيت بة ثَيى ياسا كارا ثَيكراوةكان  ضوارةم و ثَينجةم وةكـو خـؤى دةمَين  
مةو دوو دَيِرةى كة هاتووة ديارة لة فَيطاى خؤى نيية و بة شَيوةيةكى زيادة نوسراوة  غةلةتى مةتبةعيية  

[: هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة  فـَى بـة فـَى     13[: وةكو خؤى دةمَيننةوة و ]12و  11]
ت لة طةندةَلى دا و ثتةو كردنى شـةفافييةت لـة   كردنى رَي وشوَين بؤ رَيطةطرتن لة تَيوةط نى كةرتى تايبة

ــو خــؤى         ــدا  ضــواردةم: وةك ــةكان تَيياي ــاكؤكى بةرذةوةنديي ــة ن ــةطرتن ل ــةت و رَيط ــةرتى تايب ــةوارةكانى ك ق
دةمَينَيتةوة  ثانجدةهةم: هةموار دةكرَيت و بـةم شـَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة  دةسـتة بـؤى هةيـة هـةر كارَيـك         

ارى بةرةنطاربوونــةوةو خؤثاراســاتن لــة طةنــدةَلى  بةنــدى شةشــةم  برطــةى  بكــات كــة زةروورى بَيــت لــة بــو
يةكــةم  دوو راى لةســةر هةيــة  راى يةكــةم وةكــو خــؤى دةمَينَيتــةوة  راى دووةم مةجنومــةنى دادطــةرى لــة    
هــةرَيي دةطؤِرَيــت بــؤ ليذنةيــةكى ثةرلــةمانى و بــةم شــَيوةية دةخوَيندرَيتــةوة  ثةرلــةمان هةَلدةســتَيت بــة  

اردنى سةرؤكى دةستة بة دةنطدانى نهَينى بة زؤرينةى دوو لة سـةر سـَيى ذمـارة مةندامـةكان لـة نَيـو       هةَلبذ
سَى كانديدا كةوا ليذنةيةكى ثةرلةمانى كانديديان دةكات و مةو كةسة كة هةَلدةبذَيردرَيت بة مةرسـومَيكى  

كانديدانة بة دوو لة سةر سـَيى   هةرَيمى بة ثلةى وةزير دادةنرَيت و لة حاَلةتى سةرنةكةوتنى هيض كام لةم
دةنطةكانى مةندامانى ثةرلةمان مةوا هةَلبذاردن لة نَيو مةو دوو كانديدة دووبـارة دةكرَيتـةوة كـة زؤرينـةى     
دةنطــةكانيان بــة دةســت هَينــاوة مــةوةى كــة زؤرينــة بةدةســت دةهَينَيــت بةســةركةوتوو دادةنريــت  بةنــدى   

و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة  ثةرلةمان بـؤى هةيـة ثرسـاندنى    حةوتةم  بِرطةى ثَينجةم هةموار دةكرَيت 
سةرؤكى دةستة بكات بة ثَيى رَيكارةكانى ثرساندنى وةزيرةكان  سـةرؤك بـةبِريارى ثةرلـةمان بـة زؤرينـةى      
دوو لة سةر سَى لة يةكَيك لةم حاَلةتانةى خوارةوة لة ثؤستى خؤى دةبةخشرَيت  يةكةم: مةطـةر بِريـارَيكى   

بنرِب دةربضَيت بة تاوانبار كردنى بة مةجنامدانى تـاوانَيكى بةمةنقةسـت يـان كـةتنَيكى مابرووبـةر        دادوةرى
دووةم: مةطــةر درَيةــى يــان كةمتةرخــةمى طــةورة لــة مةجنامــدانى كــار و مةركــةكانى بســةَلمَينرَيت  ســَييةم: 

بةندى هةشتةم  بِرطةى يةكةم  خراث بةكار هَينانى دةسةَلاتةكانى  بِرطةى شةشةم  وةكو خؤى دةمَينَيتةوة 
وةكــو خــوى دةمَينَيتــةوة  برطــةى دووةم هــةموار دةكرَيــت و بــةم شــَيوةية دةخوَيندرَيتــةوة   دامــةزرادن و   
بةرزكردنةوةى تةعديل كردنى فةرمانبةرانى دةستة بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكانة  برطةى سَييةم  أ: هةموار 

وة: دامةزراندنى لَيكؤَلةر لة دةستة بة هةماهةنطى لةطةَل مةجنومـةنى  دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتة
دادطةرى لةوانةى هةَلطرى بروانامةى بةكالؤريؤسن لة ياسا بةو مةرفـةى كـارى لَيكؤَلينـةوة مـةجنام نـةدةن      
تاكو دةرضوونيان لة خولَيك لة ثةميانطاى دادطةرى هـةرَيي بـؤ مـاوةى سـَى مـانط و سـوَيند خـواردنى  مـةو         

[ دةقـى لةسـةر كـراوة لـة     1971[ى سـاَلى ] 23وَيندةى لة ياساى بنةماكانى دادطاي سجاكارييةكانى ذمارة ]س
[ لـة بةنـدى   7و  5و  4[ لـة ياسـاكةدا  برطـةى ]   11بةردةم سةرؤكى دةستة  ب: الدةبرَيت دةبَيتة ماددةى ]

ى دووةم  لــة بةنــدى نؤيــةم هةشــتةم هةَلــدةطريَيت و دةبرَيتــة دةســةَلاتةكانى مةجنومــةنى دةســتة لــة بِرطــة 
[  شةشةم و هةشتةم وةكو خؤى دةمَيننةوة  بةنـدى نؤيـةم  بِرطـةى    8و7و6لةمةسَلى ياساكة بة خاَلةكانى ]

يةكةم لة بةندى نؤيةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: سةرؤكى دةستة فَيطرَيكـى دةبَيـت   
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ديـدكردنى لةاليـةن مةجنومـةنى دةسـتة بـة ثلـةى بريكـارى        بة مةرسؤمَيكى هةرَيمى دادةمـةزرَيت ثـاش كان  
وةزارةت و لـةكاتى مامادةنـةبوونى سـةرؤك بةهـةر مـةرفَيك بَيــت فَيطـاى دةطرَيتـةوة و لـة كاتيشـدا طشــت          
دةسةَلاتةكانى ثيادة دةكات  بِرطةى دووةم و سَييةم وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  بةندى دةيةم  هيض تَيبينييةكى 

دى يـازدة بِرطـةى يةكـةم وةكـو خـؤى دةمَينَيتـةوة و بِرطـةى دووةم زيـاد دةكرَيـت و بـةم           لةسـةر نييـة  بةنـ   
شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة  ليكؤَلةرةوةكانى دةستة هةمان دةسةَلاتةكانى لَيكوَلةرةوةيان دةبَيت بة ثَيى ياسـاى  

ــدا دةكرَيــت   لةســةر فــةم مــاف و   بنــةماكانى داطاييــة ســجاكارييةكان و هــةمان موعامةلــةي مــةوانيان لةطةَل
ميمتيجاتةكان سةربارى دةرماَلةى تايبةت و ميمتيازاتى بةخشراو بؤيان وةك فةرمانبـةرانى دةسـتة  بةنـدى    

[  21و  20و  19و  18و  17دوازدة و سَيجدة و ضواردة و ثانجدة هيض تَيبينيان لةسةر نيية  بةهةمان  شَيوة ]
ندن  بــؤ مســؤطةركردنى زيــاترى ســةربةخؤيى دةســتةى  هــيض تَيبينيــان لةســةر نييــة  هؤكارةكــانى دةرضــوا 

ــتان    ــةرَيمى كوردس ــتثاكى ه ــثاندن و      –دةس ــؤ ضةس ــةَلاتةكانى ب ــى دةس ــتطريى كردن ــاو ثش ــة ثَين ــراق و ل عَي
بةهَيجكردنى رَيكارةكانى و رَيطةطرتن لة طةندةَلى و بةرةنطاربوونةوة و بَلاو كردنـةوةى ضـةمكى دةسـتثاكى    

 لة دةزطاكانى كةرتى طشتى و تايبةت مةم ياساية داندرا  زؤر سوثاس.و شةفافييةت و لَيثرسينةوة 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مَيستا دةست دةكةين بـة ط توطـؤ لةسـةر ثـرؤذة ياسـاكة و راثـؤرتى ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان لةسـةر ثـرؤذة           
 ياساكة  بةرَيج د. شَيركؤ نوقتةى نيجاميت هةية؟

 َيركؤ حةمة امني:بةِرَيج د. ش
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نازامن نيجاميية يان نا؟ بةَلام تةسةور دةكةم نيجامـى بَيـت و مةطـةر واش نـةبَيت بـة دَلنيـايى لـة خجمـةتى         
[  كـة دةَلَيـت سـةرؤكى    72كارى ثةرلةمانتارى داية  من دةزامن فةنابت بة ثَيـى خـاَلى دووةم لـة مـاددةى ]    

ؤذة ثَيشنيازكراوةكة لةطةَل راثؤرتى ليذنةى تايبةمتةنـد و كاروبـارى ياسـايى لـة     ثةرلةمان خستنة رووى ثر
يةكةم دانيشتنى ثةرلةمان ثاش دابةشكردنى بةسةر مةندامةكان لـة مةسـتؤ دةطرَيـت  مَيسـتا يـةك سـةعاتة       

دةكرَيـت  مةو بةرَيجانة ثرؤذة ياساكة و راثؤرتيان خوَيندةوة  لة راستيدا فوملةكة فوملةيةكى السـتيكيية   
مةبةستى لة خستنة روو  دابةش كردن بَيت بةسةر هةموومان و مَيسـتاش كـة تةكنـةلؤفيا ثـَيش كـةوتووة      
دةكرَيت بة س يد لة ماوةى ثَينج خولةك هةموو ثيشان بدرَيت و بة بِرواى مـن مةمـة لـة خجمـةتى كـورت      

 كردنةوةى كات و خجمةتكردنى كارى ثةرلةمانتارى دةبَيت.
 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم

زؤر  سوثاس بةِرَيج د.شَيركؤ  تا مةو كاتةى ثَيِرةوى ناوخؤ هةموار دةكرَيت  مَيمة ناضارين ثابةنـدبني بـةو   
ثَيِرةوةى كة مَيستا لةبةردةستمانة و بة ثَيى مةو عورفةى لة ثةرلـةمان سـةبارةت بـة خوَيندنـةوةى ثـرؤذة      

ــةرى  ث   ــؤكردن لةس ــاكان و ط توط ــة        ياس ــةمان ك ــؤىل ثةرل ــة ثرؤتؤك ــةوةى بِروات ــؤ م ــَيوةية ب ــةم ش ــة ب َيمواي
دةنووســرَيتةوة مَيســتا  ثَيويســت دةكــات دةقــى ثــرؤذة ياســاكة خبوَينرَيتــةوة و راثــؤرتى ليذنــةكانى لةســةر   
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خبوَينرَيتةوة  مةطةر راثؤرتى ليذنةكان كراية بنةما مةو كاتة بة دةنطدان دةكرَيت بة بنةما و مةطـةر دةقـى   
ذة ياســـاكة كـــرا بـــة بنـــةما دوايـــى مـــاددة بـــة مـــاددة ثـــرؤذة ياســـاكة دةخوَيندرَيتـــةوة و راى ليذنـــة  ثـــرؤ

ثةيوةنديدارةكانى لةسةر دةوترَيت و دةكرَيتةوة بؤ ط توطؤ كردن  مةوةى كة فةنابت باسى كرد مةو  كاتـة  
لة كـردن لـة ط توطـؤ كـردن     دةتوانرَيت  لة هةموارى ثَيِرةوى ناوخؤدا سوود لةو ثَيشنيارة وةربطريَيت بؤ ثة

لةسةر ثرؤذة ياساكان  بؤية مَيستا ثرؤذة ياساكة  دةخةينة ط توطؤ لة اليةن مةنـدام ثةرلةمانـةكان  داوا لـة    
ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين كة ماددة بة ماددة ثرؤذة ياسـاكة خبوَيننـةوة و مـةو بِرطةيـةى لـة راثـؤرتى       

ة كــة خوَينرايــةوة خبوَينَيتــةوة  بـؤ مــةوةى دوايــى مةنــدامانى  هاوبـةش ليذنــةكانيش ســةبارةت بــةو ماددةيـ  
 ثةرلةمان ط توطؤى لةسةر بكةن  فةرموون 

 د. ظاَلا فريد ابراهيي:بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة خاَلى يةكةمدا ناونيشـانى ثـرؤذةى هـةموارى ياسـاكة هـةموار دةكرَيـت و بـةم شـَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة           
 [.2011[ى ساَلى ]3عَيراق ذمارة ] -رى يةكةمى ياساى دةستةى دةستثاكى هةرَيمى كوردستانياساى هةموا

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةمة لة مةسَلى ثرؤذة ياساى هةموارى يةكةم نةهاتووة  لة راثؤرتى ليذنةدا هاتووة  بؤية مةوةش دةخةينة 

كــة ناونيشــانى ثرؤذةكــة طؤِرانكــارى تَيــدا بكرَيــت؟ و ناونيشــانى ط توطــؤ  كــَى قســةى هةيــة لةســةر مــةوةى 
عَيـراق ذمـارة   -ثرؤذةكة وا لَيبكرَيت ياساى هةموارى يةكةمى ياساى دةستةى دةسـتثاكى هـةرَيمى كوردسـتان   

[  كَى قسةى لةسةر هةية؟ دةبَيتة ماددةى يةكةمى هةموارةكة  ضـةند بـةِرَيجَيك ناويـان    2011[ ساَلى ]3]
َيشرت  بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني  د. فرست صؤفى  بةهجاد دةروَيش مايا بؤ مةم ماددةيـة قسـة   نووسيوة ث

 دةكةن يان بؤ ماددةكانى دواتر؟
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 من بؤ مةم ماددةية قسةم نيية  بؤ ماددةكانى دواتر.

 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ث
 د. فرست بةهةمان شَيوة و كاك بةهجاد هةر لَيرة نيية  خاتوو سهام فةرموو 

 بةِرَيج سهام عمر قادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ناظ و نيشانَين مةظى ثرؤذة ياساى مةطةر ب ظى رةنطى بيت ياساى دةستةى دةسـتثاكى و بةرةنطاربوونـةوةى   
 َيشنيار دكةم ظى رةنطى بيت  سوثاس.طةندةَلى لة هةرَيمى كوردستان  مةز ث

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك فةرهاد فةرموو  
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 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى  [ تَيبينى بضووكي هةية و حةزيشي لة درَيذ دادةِربرين نييـة  سوثاسـتان دةكـةم مةطـةر كـامت بـرِ      2من ]
مـــن خـــؤم مةيرِبمـــةوة  وشـــةى مناَلـــة دواكـــةوتووةكان  قاســـرين كـــة بـــةكار هـــاتووة دواكـــةوتوو  يـــةعنى  

 موتةخةليحم.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةم ماددةية نيية  ماددةى يةكةم.
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل ]فةرهاد سةنطاوى[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ست خؤش.قسةم نيية  دة

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك مجال فةرموو 

 كارةسول ]مجال مؤرتكة[:عثمان بةِرَيج مجال 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تَيبينى من لةسةر مةوةية  كة لة ماددةى يةكةم دةَلَيت  بريتني لـة بـةرتيل و مـيخ س و زَيـدةِرؤيى و بـة       
 بكرَيت. راى من كةمتةرخةميش زياد

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةمةش لةسةر مةم ماددةية نيية  مَيستا تةنيا يةك ثَيشنيار هةبوو بؤ مةمـة  بـةِرَيج مامؤسـتا عبـدالرمحن     
 فةرموو 

 رضا:بةِرَيج عبدالرمحن على 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لـة مامـانج لـة دامةزرانـدن يـان دروسـت بـوونى مـةم          من ثشتطريى ثَيشنيارى ]خاتوو سهام[ دةكـةم  مَيمـة  
دةستةية  بؤ بةرةنطاربوونـةوةى طةنـدةَلى بـووة  دةكرَيـت ياسـاى دةسـتةى دةسـتثاكى و بةرةنطاربوونـةوةى         

 طةندةَلى  رةنطة مةوها طوجناوتر بَيت  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر ماددةي يةكةم  د. بهار فةرموو تةنها مةو ثَيشنيارة هةبوو  
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ثــرؤذة ياســايةكى تــر هةيــة لــة ثةرلــةمان خوَيندنــةوةى يةكــةمى بــؤ كــراوة بــة ناونيشــانى ثــرؤذة ياســاى    
ناو كؤبوونةوةى هاوبةشى ليذنـةكان بـةمامادةبوونى   بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى  مةم ثَيشنيارةى كة كرا لة 

بةِرَيج سةرؤكى دةستة  موناقشةى زؤرى لةسةر كرا  هةمان ثَيشنيار هةبوو كة مةو بِرطةيـة ميجافـة بكرَيـت    
بؤ ناونيشانةكة  بةَلام دوافار طةيشـتينة مـةو نةتيجةيـةى كـة مـةم دةسـتةية ثَيويسـتى بـة كؤمـةَلَيك ياسـا           

بةرةنطاربوونــةوةى طةنــدةَلى وةكــو ياســاى رَيطــرتن لــة شووشــتنةوةى مايــة  ]غســيل  هةيــة دةربكرَيــت بــؤ 
االموال[ و ضةند ياسايةكى تر  بؤية ومتان مـةم ياسـاى بةرةنطاربوونـةوةى طةنـدةَلى بـة فيـا بـة ياسـايةك         

ؤيـة  دةرى دةكةين و بةرفراوانى دةكةين  بؤمةوةى هةموو مةو تاوانانةى كة لة بةندى يةكةم باس كـراون  ب 
مةو رةمية مان لة كاتى دانيشتنةكة بِريار بوو بةرَيجت و مةندامانى ثةرلةمان   مَيمة بؤية مةم ثَيشنيارةمان 

 نةخستة ناو راثؤرتةكةمان  
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـاك عمـر   كةواتة دةمـج نـةكراوة  دوو ثـرؤذة ياسـاكة دةمـج نـةكراوة  مـةوى تـريش وةكـو خـؤى ماوتـةوة             
 نوقتةى نيجامى هةية؟
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من سةرجني لةسةر مةو ناوانةية كة ثَيش دةستثَيكردنى فةلسـةكة دةنووسـرَيت كـة دذى ثَيـِرةوة  بـة ثَيـى       

ا مـع مراعـاى   يتكلم العضو يف اجللسه تاذن من الرئيس، تسج  طلبـاى افذن يف الكـال  [  ]55ثَيِرةو مادةى ]
[ بة هيض شَيوةيةك نةهاتووة لةم ثَيِرةوة لة ثـَيش فةلسـة   الطلبيف  تسج  تقبميها و ترى يف اذن افسبقية

ناو تؤمار بكرَيت لةبةر مـةوة مةمـة ثَيويسـتة ريرايـةتى مـةوة بكـةن لـة نـاو قاعـة نـاو بنووسـرَيت و ثـَيش             
 فةلسة نابَيت ناو بنووسرَيت.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق
لةناو ثَيِرةو نةهاتووة كة دةبَيت لةناو فةلسة ناو بنووسرَيت  بؤية مةندامانى ثةرلةمان دةتـوانن تةتانـةت   

 ثَيش فةلسةش. ..
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 لة كوَيى ثَيرةودا هاتووة؟

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
اك عمر  فةنابت دةبَيت بة ميجنى سةرؤك قسة بكةى  ثَيويسـتيش ناكـات وةَلـامي بدةيـةوة  سـةيرى مـةم       ك

بابةتةش دةكةين  بةَلام هيض رَيطرييةك نيية لةسةر مةندامانى ثةرلةمان لة سةر هةر بابةتَيك ناوى خـؤى  
 بنووسَيت الى سكرتَيرى ثةرلةمان  كاك د. سراج فةرموو.

 خ امحد:بةِرَيج د. سراج شَي
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةوةى ثَيشنيار كرا بة راى من لة ماددةى سَييةم  لة يةكةم باس دةكات لة ماماجنةكانى مةو ياساية كة بـاس  
لةمة دةكات دةَلَيت  بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى و خؤثاراسنت لَيى  يةكَيك لة ماماجنةكانى بـاس كرابَيـت وا   

 ت لة ناونيشانةكة بطوترَيت  سوثاس.تةسةور دةكةم ميجاب بكا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلام لةبةر مةوةى مةندامَيكى ثةرلةمان ثَيشـنيارى كـردووة و يـةكَيكى تـريش ثشـتطريى كـردوة  دةخةينـة        
راى مةنـدامانى  دةنطدانةوة  لة سةرةتاوة مةسَلى ثرؤذةكة دةخةينة دةنطةوة  مةطةر دةنطى نةهَينا مةو كاتة 

 تريش رةضاو دةكةين امنة خان فةرموو 
 بةِرَيج امنة زكرى سريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 بؤ موناقشة كردن و دةنطدان لسةر هةر تشتةكَى باشة رةميا سةرؤكَى دةستَى ذى بهَيتة وةرطرتن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 مةمة بةِرَيج د. امحد؟ باشة  سوثاس  رات هةية لةسةر

 
 
 
 
 د. امحد انور/سةرؤكى دةستةى دةستثاكى: بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
خــؤى مةســَلى ثرؤذةكــةى مَيمــة دةســتةى طشــتى دةســتثاكيية  بــةَلام كــة برادةرانــى ليذنــة باســيان كــرد كــة   

ت  ض البردنـى طشـتييةكة   طشتيةكةى ال ببةين  دةستةى دةسـتثاكييةكة موختةسـةرتر بَيـت ض مةسـَلةكة بيَـ     
 بَيت  الى مَيمة شتَيكى ماسايية.

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

 بةِرَيج د. دمد على ياسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

امـادةبن ل دانيشـتناندا    [  ل ثَيرةوَى نـاوخؤى ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى دظَيـت زؤرينـةيا مةنـداما م      21خاال ]
ديتنا من مةم زؤرينة نينة لَيرة مةم مامادةينة و مةطةر هاتو بِرطةيةك خستة دةنطدانَى دا  وى دةميدا مـةم  

 دَى تووشى كَيشةى بني و مةطةر زؤرينة مامادة نةبيت دا ظَى فةلسَى تةمجيل بكةين.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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[ مةندام لـة  58يد لةوة دةكةين كة زؤرينةى مةندامان مامادةن  مةو كاتة دةخيةينة دةنطدان  ]مَيستا  تةمك 
 هؤَلن  كةواتة نيسامبان هةية  كاك مومَيد فةرموو.

 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َيمـــة لـــة كؤبوونـــةوة ســـةبارةت بـــةو ثَيشـــنيارة وةكـــو بـــةِرَيجان لـــة ليذنـــةى ياســـايى ماماذةيـــان ثَيكـــرد م 
هاوبةشةكةمان مةوةمان يةك  كردةوة كة مةم ياساية دةمج ناكةين  بؤية رازى بووين مـةو ناونيشـانة وةكـو    
خــؤى مبَينَيــت و دواتــر ميشلةســةر ياســاكة و فراوانكردنــى بكــةين و مةطــةر بِريــارى دةمــج كرد ــان بــدابا   

لة ناو مةم هةموارة دةبوو  بؤيـة دةجممـان نـةكرد كـة      بَيطومان ياساكة بة شَيوةيةكى تر دةبوو و بابةتى تر
 دواتر ياساى تر دةربكةين.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاسن د. فرست فةرموو 

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةوة  لــةكاتى دةســتكردن بــة [ لــة ثَيــرةوى نــاوخؤ  مةطــةر روخســةت بَيــت دةخيوَينمــ58بــة ثَيــى مــاددةى ]

خسـتنةرووى هــةر بةنـدَيك لــة بةنــدةكانى كارنامـة بــؤ ط توطــؤ مـةوا ســةرؤك داوا لــةو كةسـانة دةكــات كــة      
داواكارى قسة كردنن  ناوةكانى خؤيان تؤمار بكةن  مةوا مَيستا لة ناو قاعةن  مينجـا مةوانـةى تؤمـار كـراون     

واكارييةكـة قسـة دةكـةن  مانـاى وايـة لَيـرة زؤر زؤر وازحيـة         كة ثَيشرت تؤمار كراون بة طوَيرةى ثَيشينةى دا
مةمة وةكو وةَلامدانةوة نيية  بةَلام خاَلَيكى ثَيِرةويية بؤ براى بةِرَيجم ]كـاك عمـر[  خـاَلى دووةم مةوةيـة     
من ثَيشرت ناوم لة مةو بةرنامة كارةى كة ثَيشرت يةك ثـاكَيج بـوو لةطـةَل مـةوةى تؤمـار كردبـوو  دةمويسـت        

بارةت بة مةسةلةى ناوضة كوردسـتانييةكانى دةرةوة قسـة بكـةم  قسـةم كـرد  واتـة مَيسـتا مـن مةنـدامى          سة
ليذنةى نةزاهةم و تَيبينيكانى خؤم لةطةَل بةِرَيجان ليذنةى ياسايى تؤمار كردووة  بؤية مَيسـتا نةنووسـراوة   

 بؤ كؤبوونةوةى ثَيشرت نووسرابوو.
 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ث

زؤر سوثاس  مَيستا مةوة دةخةينـة دةنطدانـةوة  مـاددةى يةكـةم بـةم شـَيوةية بَيـت كـة ناونيشـانى ثـرؤذةى           
هةموارى ياسـاكة هـةموار بكرَيـت  بـةم شـَيوةية خبوَيندرَيتـةوة  ياسـاى هـةموارى يةكـةمى ياسـاى دةسـتةى            

لةطـةَل مةوةدايـة كـة ناونيشـانةكة      [  كـىَ 2011[ى سـاَلى ] 3عَيراق ذمارة ]–دةستثاكى هةرَيمى كوردستان 
( كـةس لةطةَلدايـة  زؤر سـوثاس  كـَي     30تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة  )    بةم شَيوةية طورانكارى بةسةردا بَيـت؟ 

( كـةس لةطةَلدانييـة  زؤر سـوثاس  كةواتـة بـة زؤرينـةي دةنـط        2لةطةَلدانيية؟ تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة  )   
 ةية؟ فةرموو.ثةسةندكرا  تةالرخان نوقتةي نيجاميت ه

 دمد: لطيفبةِرَيج تةالر 
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ببوورة  واللة هةَلة لَيك تَيطةيشـتنَيك هةيـة لـة شـَيوازي دةنطدانةكـة  ويسـتي مـةو كاتـة ثـَيش دةنطدانةكـة           

 روونكردنةوة بدةم  بةاَلم بةِرَيجت ماطادار نةبووي  زؤر سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثة

ببوورة  مَيمة باسي مةوةمان كرد كة مَيستا لةاليةن ليذنة ثةيوةنديدارةكانـةوة ثَيشـنياري مـةوة كرابـوو كـة      
ناونيشانةكة طؤِرانكاري بةسةردابَيت  ناونيشاني ياساكة  بكرَيتة ماددةي يةكةمي ثِرؤذة هةموارةكـة  مَيسـتا   

ســةر درا  دةضــينة ســةر مــاددةي دووةم كــة دةكاتــة لةاليــةن مةنــداماني ثةرلةمانــةوة بــة زؤرينــة دةنطــي لة
ماددةي يةكةمي مةسَلي ثِرؤذة ياسـاكة  تكايـة بيخوَيننـةوة  دوايـي مةوةشـي لـة راثـؤرتي هاوبةشـدا هـاتووة          

 بيخوَيننةوة بؤ مةوةي بيخةينة ط توطؤة.
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

خوارةوة بووة ماددةي يةكـةمي ياسـاي دةسـتة و زيـدة دةكـرَين بـة هـةردوو        ماددةي يةكةم: هةردوو بةندي 
 ريجبةندي )حةوتةم  هةشتةم(. 

  234  233حةوتةم: تاواني طةندةَلي  مةبةست لَيي برَيتيية لة هةر تاوانَيك لةو تاوانانةي كة لة ماددةكاني )
ــارة ) 296  293  290  276  275  272  271 ــجاكاني ذمـ ــاي سـ ــاَلي )(111(ي ياسـ ــراوة   1969ي سـ ــةر كـ ــان لةسـ ( دةقيـ

تاوانــةكاني ثَيشــَيلكار بــؤ مةركــةكاني وةزي ــةي طشــيت كــة بــريتيني لــة بــةرتيل و ميختــي س و زيــدةِرةوي  
فةرمانبــةران لــة ســنووري وةزي ــةكانيان  تاوانــةكاني شووشــتنةوةي مايــةو تةطةرةخســتنةبةر رَيــِرةوي         

سـامانانةي دةرمـةجنامي تـاوان يـان كـةتين طةنـدةَلني  هـةر         دادثةروةري و داَلدةدان  بةردةسـت كردنـي مـةو   
(ي ياسـاي  135(ي مـاددةي ) 7  6  5تاوانَيك كة يةكَيك لة بارودؤخة تووندكراوةكاني دةق كراو لة بِرطـةكاني ) 

 سجاكاني لة خؤ طرتبَيت و  تاواني دةست كةوتي ناٍرةوا لةم ياسايةدا دةقي لةسةر كراوة.
تةكان بريتيني لةو مندااَلنةي نا كامن و هاوسةرطرييان نةبةستووة  مةو مندااَلنـةي  هةشتةم: منداَلة دواكةو

 هاوسةرطرييان بةستووة كة لة رووي داراييةوة سةربةخؤ نني.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راثؤرتي ليذنةي هاوبةش د.ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

مةوةي لة راثؤرتي هاوبةشدا هاتووة بةندي يةكةم بِرطةي )حةوتةم( لة بةندي يةكةم هـةموار دةكرَيتـةوة    
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة.

  272  271  234  233تاواني طةندةَلي: مةبةست لَيي برَيتيية لة هةر تاوانَيك لةو تاوانانةي كة لة ماددةكاني )
ــارة )  296  293  290  276  275 ــجاكاني ذم ــاي س ــاَلي )111(ي ياس ــةكاني   1969(ي س ــراوة  تاوان ــةر ك ــان لةس ( دةقي
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ثَيشَيلكار بؤ مةركةكاني وةزي ةي طشيت كة بريتيني لة بةرتيل و ميختـي س و زيـدةِرةوي فةرمانبـةران لـة     
ــة      ــي م ــدةدان و بةردةســت كردن ــةو داَل ــةكاني شووشــتنةوةي ماي ــةكانيان  تاوان و ســامانانةي ســنووري وةزي 

دةرمةجنامي تاوان يان كةتين طةندةَلني  هةر تاوانَيـك يـةكَيك لـة بارودؤخـة توونـدكراوةكاني دةق كـراو لـة        
( لة ياساي رَيكخستين دةرضوو لة مةجنومةني حوكمي هةَلوةشـاوة  ثاشـكؤ   135(ي ماددةي )7  6  5بِرطةكاني )

 (.2004(ي ساَلي )55ة )بة فةرماني دةسةاَلتي ميتي يف كاتي هةَلوةشاوة ذمار
 بِرطةي هةشتةم: لة بةندي يةكةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيجان مَيستا كَي قسةي هةية لةسةر مةو ماددةية با ناوةكانيان بنووسرَي؟ بـةِرَيج كـاك فـةرهاد سـةنطاوي     
 فةرموو.

 اد سةنطاوي(:بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةره
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان مةنداماني ثةرلـةمان  مةمـة كـارَيكي زؤر دروسـتة كـة دةسـتةي دةسـتثاكي و نةزاهـة  بؤضـي مَيمـة           
دةستةي دةستثاكيمان هةية؟ ضونكة طةندةَليمان هةية  مةطةر نا دةستةي دةسـتثاكيمان ثَيويسـت نـةدةبوو     

ني دونيا دةستةي دةسـتثاكيان ثَيويسـت نييـة  كةواتـة مَيمـة ثَيشـرت ثَيويسـتة        مَيستا لة واَلتة ثَيشكةوتووةكا
بجانني طةندةَلي لة ضييةوة دَيت لَيرة ميشارةتي ثَي نةكراوة  مةطةر ضـي مـةو ذمارانـةش هـةموو ريجكـراوة      

ة هـةموو  ماددةي مةوةندة و مةوةندة  بةاَلم من طومامن نيية كة مةسَلي مةسةلةكة باس نةكراوة  طةندةَلي ل
دونيا  لة هةموو زةمان و مةكانَيكدا  طةندةَلي لة دةسةاَلتي موتَلةقةوة دَيـت  هـةر دةسـةاَلتَيك كـة موتَلـةق      
بوو طةندةَلي رووي تَي دةكات  مةطةر هةموو سةركردةكانيشي زؤر ثاك و رَيـك و ثَيـك بـن  لةبـةر مـةوة بـؤ       

َي بؤ بودفة كاتَيك كة تةواو بوو دةتـواني سـةنت بـة     وونة لة واَلتي مةملانيا )سةد مليار( يؤرؤ سةرف بكر
سةنيت بدؤزيتةوة  ضونكة دةسةاَلت شةفافة  هةر دةوَلةتَيك و هةر دةسةاَلتَيك دةزطـا و مومةسةسـاتي بـوو     
طةندةَلي رووي تَي ناكات  لة هةر شوَينَيكي دونياش طرنطرتين كةسي سةر زةمني بةرثرسـي مـةو دةزطايـة و    

طةر دةسةاَلتةكة موتَلةق بوو مـةوة طةنـدةَلي رووي تـَي دةكـات  لةبـةر مـةوة مَيمـة ثَيويسـتة         دةوَلةتة بَي  مة
تةركيج بكةينة سةر دةسةاَلتي شةفاف و دةسةاَلتي موتَلةق  مةمة زةمينة و مةحةكي طةندةَليية لة هـةموو  

ةروةها هـةر دةسـةاَلتَيك   سةر زةمني  هةر دةسةاَلتَيك مومةسةساتي بوو طةندةَلي ناتوانَي رووي تَي بكات  هـ 
موتَلةق بوو ثةيوةندي بة كةسَيك و بة اليةنَيكي موتَلةقةوة هةبوو مـةوا طةنـدةَلي رووي تـَي دةكـات  مـةوة      
زؤر طرينطــة مَيمــة تــةركيجي بكةينــة ســةر  دووةم: مةســةلةي زمانــةواني بــوو منــداَلي دواكةوتــة  يــةعين     

كـؤني كورديشـدا دةيـان طـوت رةسـيد بـؤ رةسـيدة نـةبووة          موتةخةليحم  بكرَي بة منداَلي نةطةييو  هةتا لة 
لةبةر مةوة وشةي نةطةييو راست ترة  مةطةر ضي بؤ ميوةش بةكار دَيت  بـةاَلم بـؤ مـؤرظيش ماسـايية  زؤر     

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةِرَيج كاك عباس فةرموو.
 بةِرَيج عباس فتاح صاحل:

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي 

ــةم        ــدارة ب ــاد بكــرَي  ضــونكة ثةيوةندي ــةو ضــوار ماددةيــةش زي ــة ثَيويســيت دةزامن م ــةو ماددةيــةدا مــن ب ل
 ( لة ياساي سجاكاني عَيراقي  زؤر سوثاس.341  329  316  304مةسةلةية ماددةي )

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 رضا:ج عبدالرمحن علي بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( باسـي مـةوة كـراوة كـة بـة طـرتن سـجا        235  233لة تاوانةكاني الدان لة رةوتي دادثةروةريدا لـة ماددةكـاني )  

( هةزار دينـار  مـن لـةوةدا مةطـةر ليذنـةي ياسـايي       225دةدرَي كة لة ساَلَيك زياتر نةبَي و بذاردنةكةشي لة )
 بدةن لةسةر مةو بِرةي كة دياريكراوة لة راستيدا  زؤر سوثاس.روونكرنةوةيةك 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك مجال مؤرتكة فةرموو.
 

 )مجال مؤرتكة(: عثمانبةِرَيج مجال 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة راي مـن كارمةنـد هةيـة يـان هـةر      بابةتةكاني كة وةكو بةرتيل و ميختي س و زيدةِرةوي فةرمانبـةران  بـ  
كاديرَيك دةبيين هيض ناكات تاواني نيية  بةاَلم مةطةر كـةم تةرخـةم بـوو لـة كارةكـةي بـة راي مـن مـةوةش         
ميشارةت ثَي بدرَيت ميجافة بكرَي كةم تةرخةميش بة يةكَيك لة تاوانةكان وةكو كةم تةرخةم لة مةسـةلةي  

 ر سوثاس.طةندةَلي ديار بكرَيت  شتَيكي ضاكة  زؤ
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

(ي ثـةيِرةوي نـاوخؤ بـدةن     55بةِرَيجان بؤ مةسةلةي ناو نووسني  بـؤ قسـةكردن  تكايـة سـةرةجني مـاددةي )     
 بيخوَيننةوة  بةِرَيج كاك قادر فةرموو.

 بةِرَيج قادر مؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــورتي ســةبارة   ــة ك ــة      مــن هــةر ب ــة ل ــةي ك ــةو ماددان ــة راســتيدا هــةموو م ــدةَلي  ل ــة ثَيناســةكردني طةن ت ب
(  مـن ثَيموايـة كـة راسـتة مةمـة بـؤ       111ضوارضَيوةي مةو ثَيناسةيةدا ريجكـراون كـة ياسـاي سـجاكاني ذمـارة )     

ن مةوةية كة مةم دةستةية بتوانَي رَي و شوَيين ثَيويسـت بطرَيتةبـةر  ثَيشـرت مةمـة نـةبووة  بـةاَلم لـة هـةما        
كاتدا هةموو مةو تاوانانةي وةكـو بـةرتيل و ميختـي س و زيـدةِرةوي  مَيمـة بينيومانـة كـة روويـان داوة لـة          
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رابردوودا  داواكاري طشتييش لةسةريان نةهاتؤتة سةر خةت  بؤية ثَيمباشة لة بِري مـةوةي كـة مَيمـة لَيـرة     
نةوة كة مةوة طرفت نيية  بةاَلم لة ماددة و لة مَيستادا هةر قانو ان هَيناوة بة دةقي قانوني تيكراري دةكةي

بِرطةكاني داهاتوو بتوانني دةسةاَلتةكاني مةو دةستةية و مةو رَي و شوَينانةي كة دةيطرَيتةبةر لة ثَيناو بـة  
ديهَيناني مةوةي كة لة ثَيناسةي طةندةَليدا هاتووة بة شَيوةيةك بَي كة مةطـةر فَيبـةفَي نـةكرَي ثةرلـةمان     

وةي بكات  يةعين بة مانايةكي تر راستة بةرثرسن لة بةردةم ثةرلةمان  بةاَلم مةمانة لـة كـاتي   لَي ثَيضوونة
سةرثَيضي كردنياندا دةستةكة بة مةركي خؤي هةَلسـيَت  ضـونكة دةسـتةكة لـة رابـردوودا وةك ثَيويسـت بـة        

 راي من بة مةركي خؤي هةَلنةستاوة  زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي 

 بةِرَيج كاك مومَيد فةرموو.
 بةِرَيج مومَيد حةمة علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيبينيةكــةي مــن تــةنها زمانةوانييــة مــةوةي كــة كورديةكةيــة  وا هــاتووة مةبةســت لَيــي بريتييــة لــة هــةر  
( دةقيـان لةسـةر   1969ي )(ي سـالَ 111تاوانَيك لةو تاوانانةي كة لة ماددةكاني مةوةندةي ياساي سجاداني ذمارة )

كراوة  بة باشرتي دةزامن بَلَيني دةق نووس كـراون لـة بـري دةقيـان لةسـةر كـراوة  تاوانـةكاني ثَيشـَيلكار بـؤ          
مةركــةكاني وةزي ــةي طشــتيي كــة بــريتيني لــة بــةرتيل و ميختــي س و زَيــدةِرةوي  مــةوةش هــةر لــة رووي  

ضـاك بكـرَي )ي(يـةكي تـري بـؤ زيـاد بكـرَي  لـة سـنووري          زمانةوانييةوة زَيدةِرةوي كة لة كورديةكـة دةبـَي   
وةزي ةكانيان و تاوانةكاني شووشتنةوةي مايةو داَلـدةدان و بةردةسـت كردنـي مـةو سـامانانةي دةرمـةجنامي       
تاوان يان كةتين طةندةَلني )وة( مةو )وة(ية فارَيكي ديكةش هةر بةِرَيجان زمانةوانةكانيش باسيان كرد كـة  

يية  )واو( دابنرَي  طةندةَلني و بةم شَيوةية دَيِرةكـةي دواي مـةو بطـؤِرَي مةطـةر بـة بـاش       مةو )وة(ية عةرةب
زانرا  هةر تاوانَيكيش كة يةكَيك لة بارودؤخة توندكراوةكاني دةق نووسكراوة  نةك دةق كراوة  بؤية مـةوة  

 لة رووي زمانةوانييةوة وا بة باشرتي دةزامن  زؤر سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد 

 بةِرَيج كاك دلَير ماوةتي فةرموو.
 )دلَير ماوةتي(:مصطفى بةِرَيج دلَير 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةسةر دَيِري ضوارةم قسة دةكةم  زَيدةِرةوي فةرمانبةران لة سنووري وةزي ـةكانيان  زَيـدةِرةوي و طـوَي    
وةي بؤ زيـاد بكـرَي  ضـونكة هـةر زَيـدةِرةوي نييـة  نةطةيانـدني        نةدان و نةطةياندني ثَيشَيلكاريةكانيش  مة

 ثَيشَيلكاريةكانيش لة سنووري وةزي ةكانيانة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني طوتووتة لةسةر ماددةي يةكةم دةتةوَي قسة بكةي؟ فةرموو.
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 امني:بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان مةنداماني ثةرلةمان  من لة راسـتيدا سـةرةتا وةكـو اليـةني زمانـةواني زؤر هةَلـةي تَيدايـة و هـيض         
قسة لةسةر مةوة ناكةم  ثشتيواني لة تةواوي قسةكاني )كـاك فـةرهاد سـةنطاوي( دةكـةم  بـة بـِرواي مـن لـة         

بة كورتي مةمة دةَلَيي كَيشة نة لة ياسا هةية  نة لة كةمي دامـةزراوة  هةرَيمي كوردستاندا بةراسيت كة زؤر 
ــؤ       ــة بـ ــة كـ ــةوة طرنطـ ــرَي مـ ــت دةكـ ــة ضـــؤن دروسـ ــةو مريادةيـ ــة  يـــةعين مـ ــةاَلم مريادةيـــةك نييـ هةيـــة  بـ
رووبةِرووبوونةوةي بة تايبةتي مةسةلةي طةندةَلي  هةروةها مةوةي لةم ياسايةدا لة راستيدا هيض نـةمبيين  

وَيندنةوةكةشــدا طــوَيي لــَي نــةبوو مةوةيــة كـة ضــؤن ضارةســةري مــةوة بكــةي كــة لــة هــةرَيمي  و لـة كــاتي خ 
كوردستاندا بةشَيكي طةورة لةو بابةتة تَيكةَلبووني بازرطاني و كاري سياسيية  فا مةم تَيكةَلكردنة لة نَيوان 

بكرَيتـةوة  هـةروةها بـة    بازرطاني و كاري سياسيية ثَيويستة زؤر بة رووني بة ماددةيةك لـةم ياسـاية فَيـي    
بِرواي من تا مةوةش نةكرَيت دةيان ياساي تر دةربكةن  دةيان دامةزراوة دروست بكات ناتوانَيت رووبةِرووي 
مةو دؤخة بَيتة  هةر بؤ  وونة خؤ مَيستاكة دادطا هةية  داواكاري طشتيي هةيـة  ديـواني ضـاودَيري دارايـي     

موو مةمانة دةكرَي رؤذَيك بانطيان بكةين بـؤ ثةرلـةمان  ببـوورن     هةية  دةستةي دةستثاكي هةية  بةاَلم هة
مةبةسـتي مةوةنييــة تـةداخول بكــةين لـة دةســةاَلتي فَيبةفَيكردنــدا  بـؤ مــةوةي فوملةكـةي مــن وانــةِروا       
دةكرَي مةمانة ثَيمان بَلَين تا مَيستاكة ضي كراوة بؤ رووبةِرووبوونةوةي طةنـدةَلي  بـؤ كةشـ كردني هـةموو     

م كورتيانةي كة لة هةرَيمي كوردستاندا هةية  لةسةر ثِرؤذةكة و لةسةر مةسَلي ياساكةش لة راستيدا مةو كة
( كـة مـن مَيسـتا لةبـةر دةسـتمداية       111( ذمـارة ) 1969مةوةي كة لة ماددةكاني ياساي سجاداني عَيراقي سـاَلي ) 

بة بِرواي من رةنطـة ثَيويسـيت بـة     مةو مادانة هةمووي ماددةي تووندة  مةطةر بَيتو مةوانة فَيبةفَي بكرَي
دامةزراوة و ياساي تريش نةبَيت  بةاَلم لة هةندَيكياندا وةكو تَيبيين هةندَيكيان سجاي تَيدانيية  بؤ  وونة 

(  يـةعين مـاوةي   293(  ياخود هةندَيك لة ماددةكان سجاكةي زؤر سووكة  بـؤ  وونـة مـاددةي )   233ماددةي )
ةر دةَلـَي زينـداني دةكـرَي بـةبَي مـةوةي مـاوةي زيندانييةكـةي ديـاري كرابَيـت           زيندانييةكةي تَيدانييـة  هـ  

هةروةها لة عمومياتيشدا لة راستيدا تَيكةاَلوييةكي روون هةية لة نَيوان مةركي دةستةي نةزاهـة و ديـواني   
ل ضـاودَيري دارايـي  هـةروةها تَيبينييــةكي تـر تايبـةت بـةم مةســةلةي شووشـتنةوةي مايـة  يـاخود )غةســي         

االموال( كة لة بةغدا ياساي بؤ دةرضووة هَيشتا قانوني مين ـازي لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا ثـَي دةرنةضـووة        
زؤر بة رووني دةبَي يان لَيرة ثَيناسة بكرَي )غةسيل االموال( ضيية؟ يان دةبَي مين ازي مةو قانونةي بةغدا 

ذنـةي هاوبةشـدا هةيـة  بـؤ  وونـة لـة مةسـَلي        بكرَيت  فياوازيةك لة نَيوان مةسـَلي ثِرؤذةكـة و راثـؤرتي لي   
(ي ياساي سجاكان لةخؤ دةطرَيت  لَيرة مةمـة ياسـاي سـجاكانة    135( ماددةى )7  6  5ثِرؤذةكة دةَلَي بِرطةكاني )

(ي ســجاداني 1969(ي ســاَلي )111( لــة ياســاي ذمــارة )135(ي تَيدانييــة  يــةعين مةمــة مــاددةي )7  6  5مــاددةي )
( مةوة ياساكةية  بةاَلم لة راثؤرتي هاوبةشي ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي   4  3  2  1ار خاَلة )عَيراقي  تةنها ضو

( لــة ياســاي رَيكخســتين دةرضــوو لــة مةجنومــةني حــوكمي  135(ي مــاددةي )7  6  5نةزاهــة دةَلــَي بِرطــةكاني )
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(  لة راستيدا مةمة 2004) (ي ساَلي55هةَلوةشاوةي ثاشكؤ بة فةرماني دةسةاَلتي ميتي يف هةَلوةشاوةي ذمارة )
ثَيويست بـوو هـاوثَيض بكرَيـت لةطـةَل مـةم ليذنةيـة  مـن لَيتـان ناشـارمةوة زؤر طـةِرام مةمـةم نةدؤزييـةوة              

(  يةعين مةم تةفاسيَل و مةم وردةكارية لة راستيدا دةبـوو  2004(ي ساَلي )55يةعين مةوةي كة ياساي ذمارة )
هةبوايـة  بؤيـة فـارَيكي تـريش دةَلَيمـةوة مـةوةي موعالةفـةكردني         مةم راثؤرتانة لةطةَل راثؤرتي هابةشدا

بازرطاني لةطةَل كاري سياسي كة مةمة خؤركةي هةرَيمي كوردستانة  هةروةها مةو ثَيناسة بَ وةي طةندةَلي 
كــة دةَلــَي بــةكارهَيناني ثؤســتة بــؤ بةرذةوةنــدي شةخصــي و تايبــةتي  يــةعين هــةموو مةمانــة دةبــَي فَيــي  

   هةموو مةمانة دةبَي موعالةفة بكرَيت  زؤر سوثاس.بكرَيتةوة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راي ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر قسةي مةنداماني ثةرلةمان  د.ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َيشنياركرا كة منداَلي دواكةوتة بكرَينت بة منداَلي نةطـةييو  مـةوة   مةوةي ثةيوةندي هةبَيت بة زمانةواني ث
فَيي دَيَلني بؤ زمانةوانةكاني مةنداماني ثةررلةمان  بةِرَيجان مةطةر رايـان لةسـةر بَيـت  مـةوةي ثةيوةنـدي      
 هةيـة بـة فةراميمـةكان زيـادكردني و كـةم كردنـي و ثَيشـنياركردني زيـادكردني فـةراميي  بـةِرَيجان  مـةوة           

  يـةعين لَيـرة لـة    جرميـة وف عقوتـة اف تـن (   مةحكومني مَيمة بة ثَيي مةبـدةمَيك لـة قـانوني عقوبـات )ال    
دةسةاَلتي ليذنةي نةزاهة نيية كة هةموارةكـةي ثَيشـكةش كـردووة لـةو مةبدةمـة دةربضـَينت  بؤيـة نةصـي         

مةكانيش بـة ثَيـي نـاو  ناويـان     كردووة هةندَيك لة فةراميمةكان بة ثَيي ماددة دانراوة  هةندَيك لة فةرامي
ــاددةي )      ــرَي م ــنيار دةك ــة ثَيش ــة ك ــؤ  وون ــاتووة  ب ــاددةي )  316ه ــت  م ــاد بكرَي ــة  316( زي ــدارة ب ( ثةيوةندي

ميختي س  ناوي ميختي س لةناو هةموارةكةدا هاتووة  بؤية مةو بابةتة بابةتَيكي ياسايية و مةحكومـة بـة   
ســت كــاري كردنــي كــارَيكي ماســان نييــة  بــؤ بةرثرســياريةتي    دةجرميــة وف عقوتــة اف تــن (مةبــدةمي )ال

ثةرلــةمان لــة فَيبــةفَي نــةكردني مــةوة  بــَي طومــان ثةرلــةمان دوو دةوري هةيــة  دةوري تةشــريري هةيــة  
دةوري رةقابيشي هةية  هـةروةها بةرثرسـة لـة بةدواداضـوون لـة فَيبـةفَي نـةكردني ياسـاكان  )د.شـَيركؤ(          

( تَييــدا نــةهاتووة لــة ياســاي ســجاداني  7  6  5( بِرطــةي )135ةوة كــة مــاددةي )تةمكيــدي لةســةر مــةوةي كــرد
عَيراقي  بةَلَي  تَييدا نـةهاتووة  بـةاَلم مَيمـةش ميشـارةمتان نـةكردووة بَلـَيني لـة ياسـاي سـجاداني عَيراقيـدا           

(ة  بـة  2004)(ة  تارخيي تةشريرةكةي 55هةية  مةمة لة ياسايةكي تايبةتدا هةية كة رةقةمي تةشريرةكةي )
 (،135)يعــبل قــانون العقوتــاى، اوفف: اضــافة مــايلي اىل نهايــة الفقــرة )تةعــديلي قــانوني عقوبــات نــاو دةبــرَي 

اساءة استعمال املركز العاا او الثقة املرتبطة ته مـن  ( مةوةي كة ميشارةمتان ثَيداوةو بِرطةي ثَينجة  )خامساف)
قبول تعض افمتيازاى املتالفة للمهـاا املنوطـة تـاملركز     اج  ا صول على مكسب وتصي أو عرض أو منح أو

العاا أو تالثقة املمنوحة ملن يشغ  هذا املركز وافسـاءة  قـوق افخـرين تصـفة رمسيـة أو  اولـة التسـبب يف        
 (.وقوع مث  هذه افساءاى واملتالفاى
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اىل د( مـن   24قسـاا الفرعيـة  )  إرتكاب خمالفة فيمـا يتعلـق تاألحكـاا املنصـوي عليهـا يف األ     بِرطةي شةشةمي )
القانون األساسي الـذت   مبوجبـه انشـاء املفوضـية املعنيـة تالنزاهـة العامـة أو ت ييـب مـن يرتكـب مثـ  هـذه             

 (.املتالفة أو يعيق  اوفى الكشف عنها
ساتعاف: خمالفـة اللـوائح التنظيميـة الصـادرة عـن املفوضـية املعنيـة تالنزاهـة الوطنيـة فصـوي الكشـف عـن             )

(  مةوة تَيكِراي مةو دةقانةن كة بةِرَيجيان داواي روون كردنةوةي لـة ليذنـةي ياسـايي كـردووة      املصاحل املالية
بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان لةسةر مةو ثَيشنيارانةي كة كرا  داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كة رَيطاش بة سـةرؤكي  

 ر مةو بابةتة  زؤر سوثاس.دةستةكة بدةن  مةطةر هةر روون كردنةوةيةكي هةبَيت لةسة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  فةرموو بةِرَيج سةرؤكي دةستةي دةستثاكي.
 بةِرَيجد.امحد انور/ سةرؤكي دةستةي دةستثاكي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كردنـةوةي مـةو ماددانـة  يـاخود      زؤر سوثاس  دكتؤرة ظااَل بةشَيكي روون كردنةوة  مَيمة ثَيمـانوا بـوو روون  

مةبةست ضيية لة موكافةحةي فةساد  يـةعين تـةعري ي فةرميـةي فةسـاد زؤر فـار دةَليـَين ضـيية  خـؤي         
فةرميةيـةك نييـة تاوانــةكاني طةندةَلييـة  كؤمــةَلَيك تـاوانن  ديـارة لــةو نةصـة بةِراســيت تـا رادةيــةكي زؤر        

بةغدا وةرطرتووةو  مةويرتيش مةو تةعدي تة بـوو كـة    سوودمان لة ياساي دةستةي دةستثاكي ميتيحادي لة
دكتؤرة ظـااَل خوَيندييـةوة  مـةوة لـةكاتي برميـةردا قـانوني عقوبـاتي تةعـديل كـردووة لـة قـانوني هةيئـةي             
نةزاهــة تةبرــةن هةيئــةي نةزاهــة كــاتي خــؤي بــة قــةراري ســوَلتةي ميتــي ف دامــةزراو قانونةكةشــي بــؤ      

  بـةاَلم  2011كي تـر دةرضـوو لـة ثةرلـةماني عَيـراق لـة خـولي دووةم لـة سـاَلي          دةرضووة  بةاَلم دواتر قـانونيَ 
ديســان لــةو قانونــة تازةيــةش مــةو مةحكامانــةي كــة برميــةر لــة قــانوني عقوبــات تةعــديلي كــردووة هــةر     
ماوةتــةوة  لةبــةر مــةوة بــةس دةمانــةوَي كاتَيــك قســة لةســةري دةكــةين مــةو ماددانــة بــة روونــي و وازحيــي  

فطــة لــةو تاوانانــةش كــة بــة نــاو ناويــان هــاتووة  مةســةلةن بةرتيلــةو ميختي ســةو تــةفاوزي    بكةينــةوة  
ــاتر مةبةســيت            ــةوةش زي ــات و ب ــةفاوز دةك ــؤي ت ــةاَلتي خ ــة دةس ــاد ل ــةر زي ــك فةرمانب ــةران كاتَي فةرمانب
 بةكارهَيناني ثَيطةي خؤيةتي بؤ خؤي  ياخود بؤ كةسَيكي تر و لةطـةَل فـةراميمي غةسـل مـةموال  غةسـلي     
مــةموال خؤشــتان دةزانــن لــة عَيــراق قانونَيــك هــةبوو ثَيموايــة مــةويش هــةر لــة زةمــاني برميــةر دةرضــوو   
قانونَيكي زؤر باشة  بةاَلم لة هةرَيمي كوردستان ميشي ثَي نةكراوة  مةطةر ميشي ثـَي نـةكرَيت  كـاتي خـؤي     

تانيش ثرؤذة ياسـاييةكي لـةم   مَيمة لةطةَل ليذنةي دةستةي دةستثاكي قسةمان كرد دةكرَيت هةرَيمي كوردس
بابةتةي هةبَيت  مةوة دةكرَيت دواتر مَيمة لةطةَل ليذنةكان  يان مَيـوة ضـؤن و بـة ض ماليـةتَيك ثَيتـان بـاش       
بوو  لةبةر مةوة مةبةستمان مةوةية ضةمكي قانونةكة روون بَيت و وازيح بَيت  دةقةكان تَيدا وازيـح بَيـت    

ــةنَيوا   ــةداخول ل ــة ت ــك ل ن دةســةاَلتةكاني دةســتثاكي بــؤ  وونــة لةطــةَل داواكــاري طشــيت و    كــة هــيض فؤرَي
فيهةتَيكي تر نةبَيت  بؤية مةوةندةي بؤمان كراوة بة تةمكيد هةوَلمانداوة روون و وازيح بَيت و  مةطةر بة 
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تةمكيد برادةران و مةنـداماني ثةرلـةماني بـةِرَيجيش موالحةزةيـةكيان هةيـة  بـةاَلم مَيمـة لـة زيـاد كردنـي           
راميي وةكو دكتؤرة ظـااَل طـوتي مةبـدةمي )ال فرميـة وال عقوبـة اال بـنة( مَيمـة نـاتوانني هـيض تاوانَيـك           فة

مةسةلةن بةِرَيجَيك طوتي ميهيمال و تةقصري راستة  تةقصري خؤي ثَيوةري خؤي هةية لة زؤربةي دامريةكان 
جيبـاتي مـوةزةيف دةوَلـة قسـة     مةسةلةن لة قانوني مةدةني هةيـةتي لـة شـوَيين تـر هةيـةتي  لـة قـانوني مين       

لةسةر مةو فةرمانبةرانة دةكات كة ميهمال و تةقصري دةكةن  مـةوة رَي و شـوَيين تـري تَيدايـة  بـةاَلم مَيمـة       
هــةوَلمان داوة مــةو تاوانانــةو تاوانــةكاني طةنــدةَلي وازيــح بكــةين  وازيــح كردنةكــةش بةِراســيت بــة هَينــاني 

ني خؤمان هةموو ماددةكان بنووسينةوة  بـةاَلم دةبَيتـة درَيـذ دادِري     ماددةكانة  بؤ تةقصرييش مَيمة دةتوان
مَيمــة قانونَيكمــان هةيــة قــانوني عقوبــاتي عَيراقــي  بــةس ميشــارةمتان بــة ذمــارةي ماددةكــان كــردووة  زؤر  

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

يخةينــة دةنطدانـةوة  كــاك عـةباس نوقتــةي نيجامــي   زؤر سـوثاس  مَيســتا ماددةكـة خبوَيننــةوة  بـؤ مــةوةي ب   
 هةبوو  فةرموو.

 
 

 بةِرَيج عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ضوار ماددةم ثَيشنيار كـرد  دكتـؤر وةاَلمـي نةدامـةوة  مـن بـؤ خـؤم دةقـي ماددةكـامن نةخوَينـدةوة  بـؤ            
ــةاَلم وةاَلمــ     ــارد  ب ــؤ فــةنابيي ن ــاتر نــةطرم  ب ــات زي ــةوةي ك ــَيي باشــة    م ــةكرد؟ ث ــادي ن ــؤ زي ي نةدامــةوة  ب

 بيخوَينَيتةوة بؤ مةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان رةمي لةسةر دةربرِبن  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس  بةِرَيج دكتؤرة ظااَل فةرموو.
 

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مي دايةوة طومت مةو فةراميمانة  يان مةو ماددانةي كة ميشارةتي ثَيداوة راستة بةنصوص  بـة رةقـةمي   وةاَل

( 316( دةكاتن  )316ماددة ناوي نةهاتووة  بةاَلم بة فةراميي ناوي هاتووة  بؤ  وونة مةو داواي زياد كردني )
روون كردنةوةمـدا لةسـةر مـةو بابةتـة      وةكو فةرميةي ميختي س ناوي هاتووة  بؤية دةبَيتة تيكرار  مـةوة  

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

 باشة  مَيستا ماددةكة خبوَيننةوة  بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.
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 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:1بةندي )
 ةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:( لة بةندي يةكةم هةموار دةكرَيت و ب7بِرطةي )

و  271و  234و  233تاواني طةندةَلي مةبةست لَيي بريتيية لة هةر تاوانَيك لةو تاوانانةي كـة لـة ماددةكـاني )   
ــارة ) 296و  293و  290و  276و  275و  272 ــجاكان ذمـ ــاي سـ ــاَلي 111(ي ياسـ ــراوةو   1969(ي سـ ــةر كـ ــان لةسـ دةقيـ

ي وةزي ـةي طشـيت  كـة بـريتيني لـة بـةرتيل و ميختـي س و زَيـدةِرؤيي         تاوانةكاني ثَيشَيلكاري بؤ مةركـةكان 
فةرمانبةران لة سنووري وةزي ةكانيان و تاوانةكاني شووشتنةوةي مايةو داَلدةدان و بةردةسـت كردنـي مـةو    
سامانانةي دةرمةجنامي تاوان  يان كةتين طةندةَلي و  هةر تاوانَيك يةكَيك لة باردؤخة توند كراوةكـاني دةق  

( لة ياساي رَيكخستين دةرضـوو لـة مةجنومـةني    135كراوة لة بِرطةكاني ثَينجةم  شةشةم  حةوتةمي ماددةي )
 .2004(ي ساَلي 55حوكمي هةَلوةشاوةي ثاشكؤ بة فةرماني دةسةاَلتي ميتي يف كاتي هةَلوةشاوة ذمارة )
ــةِريَ         ــة ب ــةوةو  داوا ل ــؤي دةمَينَيت ــو خ ــةم: وةك ــدي يةك ــة بةن ــتةم ل ــةي هةش ــةم   بِرط ــةهار دةك ــؤرة ب ج دكت

 بيخوَينَيتةوة.
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــة دواكــةوتووةكان بــريتيني لــةو مندااَلنــةي ناكــامن و هاوســةرطريييان نةبةســتووةو مــةو مندااَلنــةي      منداَل

 هاوسةرطريييان بةستووة كة لةِرووي داراييةوة سةربةخؤ نني.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم د

مَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة  كَي لةطةَل ماددةي دووةمي ثرؤذة ياساي هةموار كراوةكةية بـةو شـَيوةيةي كـة    
( كةس لةطةَلداية  كَي لةطةَلدا نيية  كَي دذيةتي دةسيت بـةرز  57مَيستا خوَيندرايةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )

   كةواتة ثةسند كرا  كاك فةرهاد نوقتةي نيجاميت هةبوو؟ فةرموو.( كةس لةطةَلدا نيية3بكاتةوة؟ )
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل)فةرهاد سةنطاوي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 كاكة طومتان نةطةيي خؤ لة خؤِرايي قسة ناكةين؟

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مانةواني و مةوانـة هةيـة  دوايـي لـة صـياغة ضـاك دةكرَيتـةوة         باشة  مةوانةي كة ثةيوةندي بة رَيجمان و ز
 مةوة هيض طرفتَيكي نيية  بةِرَيج كاك عومةر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بكرَيتة منداَلي ناكام باشرتة لة هةمووي  سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ماسايية  دوايي لة صياغة ضاك دةكرَيتةوة  بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.مةو شتانة 
 

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةرضةندة مةم ماددةية تازة دةنطي لةسةر دراوة  بةس ثَيي خؤشة مةو روون كردنةوة ياساية بدةم  بـةِرَيج  
ةوةي زؤرتري لةالية  ضونكة مـن خـؤم بـؤ مـةو بةنـدة قسـةم       سةرؤكي دةستةش دكتؤر مةمحةد روون كردن

لةطةَل فةنابيان كرد  منداَلـة دواكـةوتووةكان مةبةسـتمان لـة منداَلـة ناكامـةكان نييـة  قاصـر فيايـة  مـةم           
تةعبريةي كة مَيستا مَيمة بةكارمان هَينا  مةم تةعبرية تةعبريَيكـة لـة ياسـاي دةسـتةي نةزاهـةي عَيـراقيش       

وةو  ياساي دةستةي نةزاهةي مَيرةش بةكاريان هَيناوة بؤ حاَلةتَيك كة لة هـةرَيمي كوردسـتاندا   بةكار هَينرا
هةية  بؤ  وونة مةو مندااَلنةي هاوسةرطريييان بةستووةو لة رووي داراييةوة سةربةخؤ نني  مةمانة شةرت 

مـةم تـةعبرية فيايـة  كـة      نيية قاصر بن  شةرت نيية ناكام بن  بؤية كةليمةي ناكـام و ثـَي نةطـةيي لةطـةلَ    
 مَيمة بةكارمان هَيناوة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة  مةوانةي رةمي فياوازيان هةية لةسةر مةو دةستةواذةية دةتوانن دوايي بة نووسني رةمي خؤيان بدةن 
بـةِرَيجان  مَيسـتا دانيشـتةكةمان     بة ليذنـةي ياسـايي  بـؤ مـةوةي لـة كـاتي صـياغة كردنـةوة رةضـاو بكرَيـت           

 ( دةست دةكةينةوة بة دانيشتنةكةمان  سوثاس.2هةَلدةطرين بؤ ثشووييةك كاتذمَير )
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان.
ةوة دةسـت ثَيدةكـةين   خـوىل هةَلبـذاردنى     كؤبوونةوةى دووةمـى دانيشـتنةكةمان بـة نـاوى طـةىل كوردسـتان      

بــةردةوامني لةســةر تــةوةرى    25/11/2014(   ِرؤذى دانيشــنت 12ضــوارةم   ســاَلى دووةم   دانيشــتنى ذمــارة )   
دووةمى بةرنامةى كارى مةمِرؤمان كـة بريتييـة لـة ط توطـؤكردن لةسـةر ثـِرؤذة ياسـاي هـةموارى يةكـةمى          

( بـة ثَيـى ماددةكـانى    2011(ى سـاَلى ) 3مى كوردسـتان/عرياق ذمـارة )  ياساي دةستةى طشتى دةستثاكى لة هةرَي
(ى هةمواركراو   مَيسـتا  1992( ساَلى )1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )75( و )74( و )72)

ماددةى سـَيهةمى ثـِرؤذة ياسـاي هـةمواركراو   مـاددةى سـَيهةم " ضـونكة مـاددةى يةكـةم مةبَيتـة هـةموارى            
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ونيشانةكةى ثِرؤذة ياساكة   خاَلى يةكةم " لة ثِرؤذة ياسا هةمواركراوةكة نابَى ببـَى بـة مـاددةى يةكـةم       نا
 خاَل يةكةم   باشة كةواتة لةماددةى دووةمني فةرموو بيخوَيننةوة.

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة ) بـة ثَيـى مـةم ياسـاية دةسـتةيةك      بةندى دووةم : وشةى )طشتى( الدةبرَيت و ب
بة نـاوى دةسـتةى دةسـتثاكى هـةرَيمى كوردسـتان لـة عـرياق دادةمـةزرَيت   خـاوةن كةسـايةتى مةعنـةوي و            

 سةربةخؤي دارايي و كارطَيِريية و بودفةيةكى سةربةخؤى هةية ملكةضى ضاودَيرى ثةرلةمان دةبَيت(.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: يوسحم دمد بةِرَيج د.

كةس قسةى هةية لةسةر مةم ماددةية؟ شكور كةس نيية قسةى لةسةرى هةبَى   كاك عمـر   كـاك بـةهجاد      
 دكتؤر شوان   مامؤستا عومةر تةوزحيت هةية؟ فةرموو.

 بةِرَيج عمر صاحل عمر )عمر كؤضةر(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نونة مةوة تةعديلة   مةظ ثِرؤذةى ياساية ذى دةستخؤشى لـة دةسـتةى   بةس بؤ تةوزيح   مةوة نة ثِرؤذةى قا
نةزاهة مةكةين   ِراستى هةمى كةسانى ثسثؤِر بة كاملى دروست كريية   ضةندين دانيشـنت ذى لـة ليذنـةى    
نةزاهة ذى مة كريية   لبةر مةوة قسةناكةين لَيـرة مةنـدامانيش هـةمى مـةزانن شـاهيدن دكتـؤر فرسـةت و        

كاك مومَيد ضةندين دانيشنت و تَيبينييةكان دواى دانيشنت ذى لطةَل ياسايي ذى هةموو تاوتوَي كاك برزؤ و 
كريية   ثِرؤذةكة كاملة مةطـةر قسـة نـةبى ذى ميسـتيةراب نةكـةين   ضـونكة ثِرؤذةكـة كاملـة زؤر كةسـانى          

كـةس نـاطرين     ثسثؤِر نووسيية   مـةوزول قسـة بـؤ قسـةية مةطـةر بـؤ شـتَيكى طـرنط بـى تةبيريـةو ِرَي لة          
 سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 سوثاس   كاك عمر عينايةت فةرموو.

  :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تــةنها مةوةنــدةم ويســت بيَلــَيي )ملكةضــى ضــاودَيرى ثةرلــةمان دةبَيــت( ثةرلــةمان دةســتةيةكى بَلــَيني           
ةوشَيوةية نيية بتوانَى ضاودَيرى بكا   مايا ثةيوةنـدى مـةم لةطـةَل ضـاودَيرى دارايـي      هةيئةيةكى تةكنيكى ب

ضيية؟ نةدةكرا بَلَيي ضاودَيرى دارايي ضاودَيرى مةوانيش مةكا   من مةبةستي مةوةية كة ثةرلةمان ناتوانَى 
دى بةدواداضـوون بكـا     ستافَيكى تةكنيكى وايان هةبَى بضَى الثةِرةكانى مـةم دةسـتةية هةَلبداتـةوة و بـةوور    

لةبةر مةوة ثةرلةمان دةستةيةكى تةكنيكى بةو شَيوةية نيية   مةكرَي بيدا بةو دام و دةزطايانةى كة خـؤى  
 هةيةتى   سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
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  بةهـةمان شـَيوة    مةوة مةبةست لة ثِرؤسةى ضاودَيريية   وةكو ضؤن حكومةت لة ذَير ضاودَيرى ثةرلةمانة
مةم دةستةيةش مةكةوَيتة ذَير ضاودَيرى ثةرلةمان   ثةرلةمانتار مةتوانَى ثرسيارى ماِراسـتة بكـا   سـةرؤكى    
 دةستةكة بانط بكاتة ثةرلةمان بؤ ثرسينةوة   ثَيموابَى مةبةست مةوةية   بةِرَيج كاك قادر مؤمتان فةرموو.

 :بةِرَيج قادر مؤمتان رسول
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكى

مـــن ثَيموايـــة كـــة طرفتـــى بـــةردةم مـــةم دةســـتةية لـــة مومارةســـةكردنى دةســـةاَلتةكانى خؤيـــان لـــة           
ِرووبةِرووبوونــــةوةى   بةرةنطاربوونــــةوةى طةنــــدةَلى و ِرووبةروبوونــــةوةى مةلةفــــةكانى طةنـــــدةَلى و      

تى مةوانــدابووة   ِرةوانــةكردنى مــةو مةلةفانــة بــؤ دادطــا تايبةمتةندييــةكان كــة بــة ثَيــى قــانون لــة دةســةالَ  
نةبووة لة كةمى بودفة   لةوةى مةمة دةستةية بودفةى سـةربةخؤى خـؤى    ماستةنطى بةردةم مةمة برييت

نةبووة   ِراستة مةمة ميجابيياتى خؤى هةية   بةاَلم لة ِراستيدا تةنها بودفةى زؤر   بودفةى سةربةخؤ بؤ 
ر نةبَيتة هانـدانَيك بـؤ هةسـتانى دةسـتةكة بـة      مةم دةستةية قورسايي دروستكردن بؤ بودفةى طشتى مةطة

مةركةكانى خؤيان كة من ثَيمواية وةك ثَيويسـت نـةبووة مةمـة دةبَيتـة هـؤى بـار قورسـى لةسـةر بودفـةى          
طشتى لةوانةية لة خودى دةستةكةدا بةداواى لَيبووردنـةوة لـة هةنـدَيك حاَلةتـدا طةنـدةَلى دروسـت بـَى لـة         

ثاداشتكردنى كارمةندةكانى تَيدابَيت بؤ مةوةى مةو كارمةندانة مةوانـةى  خودى دةستةكةدا   ضونكة مةطةر 
كة ضاالكن لةوانةية مةو كاتة خؤ طةندةَل هةر دزينى ثارة نيية   كؤمةَلَيك شـتة فـةنابتان باشـرت دةزانـن       
بؤيــة مةطــةر تــةنها بــؤ مــةوةبَى مــن لةطةَليــدانيي هــةروةك خــؤى مبَينَيتــةوة لــة بودفــةى طشــتى مــةوةى      

 تةرخان بكرَى   سوثاس.بؤ
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤر شوان فةرموو.
 :باوةمري )د. شوان قةاَلدزةيي( مصطفىبةِرَيج د. عمر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةر بوترَيت ضـاودَيرى  من هةر لةسةر وشةى ملكةضى يةعنى وةكو بَلَيى فؤرَيكة لة ماستى بةندايةتى   مةط

ــت لةاليــةن ثةرلةمانــةوة ِرةنطــة باشــرت بــَى   ملكةضــى مةطــةر بكــرَى      و لَيثرســينةوةى وردى لةطــةَل دةكرَي
 وشةيةكى ترهةبَيت لة بةديليدا باشرتة   سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 باشة   سوثاس   بةِرَيج كاك بةهجاد فةرموو.

 :اد دةروَيشبةِرَيج بةهج
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِراستى سةر وَى خـاَلَى خـوال سـَييا ثةرلـةمانَى ضـةندين مةنـداما دةسـت لـةكار كَيشـاوة لـة ليـذنا دةسـتةى             
نةزاهة   مةويذ سةبةب مةظة بى مـةم ليذنةيـة   مـةم دةسـتةية ملكةضـى ضـاودَيرى ثةرلـةمان بيـت   مـةوة          
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مانط فارَيك سـةرؤكَى دةسـتة بَيتـة ثةرلـةمان   ِراثؤرتةكـةى خبـوَينَى        ميجافة بكرَينت ثَيي باشة هةر شةش
دوافار يةعنى ط توطؤ لةسةر بكرَيت و تةقيمى مةو دةسـتةية بكـات   ضـونكة مةسـةلةى طةنـدةَلى يـةعنى       
طشتطرية لة هةموو دةزطاكان هةية   بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمانَى خاَلةكا دى ذ هةية نازامن مةفال هةية لَيرة 

 ميجافة بكةم؟ 
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 يةعنى دةتةوَى بؤ مةم ماددةية ميجافة بَى؟
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش:

 نةخَير ميجافة بؤ طشت ثِرؤذةكة.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 باسى بكة بجانني لةكوَيدا فَيى مةبَيتةوة.
 روَيش:بةِرَيج بةهجاد دة

يةك لةو خااَلنة مةوةية حةزدةكةم ماددةك ميجافة بكرَى   ضونكى زؤر طرنطة بةِراسـتى مـةم ياسـاية بـةالى     
منــةوة   كــة بَلــَين ثَيويســتة مةجنومــةنى وةزيــران لةبةرنامــةى خؤيــدا لةهــةر كابينةيةكــدا طرنطــى بداتــة   

ران خـاَلَيكى سـرتاتيذى هـةبَى كـةخؤى     نةهَي نى طةندةَلى   يةعنى لةبةرنامةى كـاردا لـة مةجنومـةنى وةزيـ    
بـةخؤى مــيش لةســةر مــةم قةزييــة بكــا بةِراســتى مـةوة خاَلــةك   خــاَلَيكى تــر مــةز بَيــذم ضــةندين فؤرَيــت   
طةندةَلى هةيت لَيرة باس نةكرينة   بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمانَى ضةوا دَى فةوةكَين يان ماددةكةدى ميجافـة  

َلى هةى   بؤ  وونة ِريطا طـرتن لـة طةنـدةَليا ياسـايي   بـؤ  وونـة       بكةين مةسةلةن ضةندين فؤرَيت طةندة
هةنــدَيك فــارا مةســةلةن بةحســَى  وونةيــةكى بكــةين مةســةلة هــةنكَى بةحســَى عــاردا زيراعــى بكــةين      
ميت اكرنا وة لةسةر عةردَيت شارةوانى   ياسايةك هةيـة ِراسـتة ياسـاية بـةاَلم بـؤ هةنـدةك كةسـا فَيبىجـَى         

نـدةك كةسـا فَيبـةفَى نابيـت   طةندةَلييـةكى زؤريـش مـةو مةفالـةى دايـة   ضـونكة ِراسـتى            دبيت   بـؤ هة 
( قترـة دايـة خـودان    3مةسةلةى عةرزة و ميت اكرنة و مةسةلةى فَيطايا كة داواى تةعويج دةكـا مةسـةلةن )  

طةنـدةَلى   ( قات لةو سـررة بـى   مـةوش   10عةرزيًَكى زراعى لةوانةية لة فَيطايةك بدةى كة بؤ يةكةكى دى )
 نيية؟ حةزدةكةم يةعنى مةمجوعةك خاَل هةن فَيطايان بكرَيتةوة لةو ياسايةدا.....

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:   بةِرَيج د.
مةتوانى بيدةى بة ليذنة ثةيوةنديـدارةكان بـؤ مـةوةى بـجانني لـة كوَيـدا فَيطـاى مةبَيتـةوة مةطـةر بطـوجنَى           

طاى بكةنةوة   سوثاس بـؤ فـةنابت   ِراى مَيـوة ضـيية ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان       لةطةَل ثِرؤذة ياسايةكةدا فَي
 لةسةر مةو قسانةى كة كران؟ فةرموو دكتؤرة ظااَل.

 :بةِرَيج د. ظااَل فةريد ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ة لـة ماددةيـةكى   مةوى كة ثةيوةنديدارة بة بابةتى )ملكةضى ضاودَيرى ثةرلةمان دةبَينت(   مةوةية كة مَيمـ 
ــاكردن و        ــة مير ــاكردنى دةكــةين   مير  ــاس ل ــة ميســتيجوابى ســةرؤكى دةســتةكة دةكــةين   ب ــاس ل ــردا ب ت

 ميستيجواب كردنى كاتَيك ثةرلةمان دةتوانَى بيكات كة دةستةكة لةذَير ضاودَيرى ثةرلةمان دابَينت.....
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ملكةضيية ببَى بةهؤى كة لة ذَير ضاودَيرى ثةرلةمان دابَيت ....زؤر باشة   مةو 
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:

( دةبـَى  خاضـع ( وةرطـرياوة موسـتةَلةحَيكى عةرةبييـة )   خضوعدةتوانرَى دةستكارى بكرَى   بةاَلم ملكةض لة )
م دةشـكرَى بَلـَيني لـةذَير ضـاودَيرى     بؤ رةقابةى ثةرلةمان لَيرانة ثةيوةندى بةو تةفسرية نيية كة كرا   بـةالَ 

ثةرلةماندا دةبَيت   لـة مـةوادى تـر مةطـةر بـةِرَيجيان خوَيندبيتيانـةوة بامسـان لـةوة كـردووة كـة سـةرؤكى            
دةستة مولجةمة بة ثَيشكةشكردنى ِراثؤرت بؤ ثةرلةمان لةسةر مـةو كارانـةى كـة مـةجنامى دةداتـن   لَيرانـة       

ةكو فةرمية باسى لَيوة كـراوة   وةكـو فةرميـةش ِروونكردنـةوةمان دا كـة      باس لةطةندةَلى كراوة طةندةَلى و
 سوثاس.مببء فجرمية وف عقوتة اىل تن ( ، مةحكومة بة )

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس   بةِرَيج سةرؤكى دةستة هيض تَيبينييةكت هةية؟ فةرموو.

 
 :ةستةى دةستثاكىبةِرَيج د. امحد انور/ سةرؤكى د

 مان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلة
واهلل موالحةزةكان وازحة   بةس برادةرَيك بةِرَيج قسةى لةسةر ميش و كارى دةستة كـرد مـةوا ِرةنطـة مـةوة     
مةوزوعَيكى فودابَى لة قانونةكة   خؤت دةزانى من ماوةيةكـة داوام كـردووة ثةرلـةمانى بـةِرَيج كامتـان بـؤ       

لةسةر ميش و كارةكان بكةين لةوةتةى دامةزراوة تاكو مَيستا   كةسيش تةسـةوِرنةكا  تةرخان بكا بَيني قسة 
مةم دةستةية بودفةيةكى وا طةورةى هةية بةعةكسةوة ِرةنطـة كـةمرتين بودفـةى هـةبَى لـة كوردسـتاندا         

(ش 2014( كة دامةزرا قانونى موازةنـة ميقـرار كرابـوو فَيـى نـةبؤوة   )     2003هةر بودفةى نةبووة   ضونكة )
خؤتان دةزانن بودفة ميقرار نةكراوة   لةبةر مةوة حةقى خؤيانة ضـاودَيرى ثةرلـةمان بـةِراى مـن مةوةيـة      
كة دةبَى فطة لة ِراثؤرتةكان ناوة ناوة مةطـةر سـةرؤكى دةسـتة داواي كـرد يـان ثةرلـةمانتاران داوايـان كـرد         

َيبدةن   ميهتيمام دانيش بةِراستى ضـوونة  قةزييةى دذايةتى طةندةَلى من ثَيمخؤشة مَيوة زؤرتر ميهتمامى ث
ناو تةفاسيَلة كة هيوادارين مةوة لة دانيشتنَيكى ديدا مَيوةي بةِرَيج مةوةتان هةبَى   بةنيسبةت سةربةخؤيي 
مةوة شتَيكى ماسايية   ضونكة تؤ قسة لةسةر دةستةيةكى سةربةخؤ دةكةي سـةربةخؤيي بـرادةران مـةزانن    

يةنى ميـدارى   لةطـةَل اليـةنى مـاىل دةَيطرتـةوة   كـة قسـةت لةسـةر دةسـتةيةكى          دوو فانيبان دةطرَيتةوة ال
سةربةخؤ كرد فا مةو دةستة سبةينَى كؤمسيؤن بَى   دةستةى مافى مرؤظ بـَى   دةسـتةى ضـاودَيرى دارايـي     

 بَى   دةستثاكى بَى ِرةنطة دةستةى تريش لة داهاتوو لة هةرَيمى كوردستان دامبةزرَين   زؤر سوثاس.
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 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس   بؤية مَيستا تكاية ماددةكة خبوَيننةوة بؤ مةوةى دوافار بيخةينة دةنطةوة.

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
بةندى دوو " وشةى طشتى الدةبرَيـت و بـةم شـَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة )بـةثَيى مـةم ياسـاية دةسـتةيةك بـة          

دةستةى دةستثاكى هةرَيمى كوردستان/عرياق دادةمةزرَى خاوةن كةسايةتى مةعنـةوي و سـةربةخؤيي   ناوى 
 دارايي و كارطَيِريية و بودفةيةكى سةربةخؤى هةية و لة ذَير ضاودَيرى ثةرلةمانداية(.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
( مةندام لةطةَليةتى   كَى لةطةَلى 74يةوة؟ كَى لةطةَليةتى؟ )كَى لةطةَل مةو ماددةية كة بةو شَيوةية خوَيندرا

 نيية   دذيةتى؟ كةس نيية   كةواتة ثةسةندكرا   فةرموون بةندَيكى تر.
 

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 بةندى سَييةم هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية   دكتؤرة بةهار دةخيوَينَيتةوة دةدرَيتة دةنطدان.

 وسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ي بةِرَيج د.
 بةَلَى دكتؤرة بةهار فةرموو.

 :بةِرَيجد. بةهار دمود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى سَييةمى ياساي دةستة هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة  
 ماماجنى مةم ياساية بريتيية لة:

 و خؤثاراسنت لَيى. يةكةم: بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى
ــتةكردنى     ــينةوة و بةرفةسـ ــةفافييةت و لَيثرسـ ــتثاكى و شـ ــيثةكانى دةسـ ــى ثرةنسـ ــتى كردنـ دووةم: ثاَلثشـ

 ثرينسيثى سةروةرى ياسا.
سَييةم: هةَلسةنطاندن و ِراستكردنةوة و ثةرةثَيدانى كار و ِرةفتارى وةزي ةيي و سـتاندارةكانى ِراذةى طشـتى   

 و نةهَيشتنى ِرؤتني.  لة مةستؤطرتنى بةرثرسَيتى 
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 كَى قسةى هةية لةسةر مةم ماددةية؟ بةِرَيج دكتؤرة فوان فةرموو.
 :بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
َيـدانى كـار و ِرةفتـارى    (م دةَلـَى )هةَلسـةنطاندن   ِراسـتكردنةوةى ثةرةث   3(م فةقةرةى )3بةنيسبةت ماددةى )

وةزي ى   ستاندارةكانى ِراذةى طشتى   لة مةستؤ طرتنى بةثرسَيتى و نةهَيشتنى ِرؤتني( كة دةَلَيـى ِرةفتـارى   
وفء الوظيفـة لالستشـهاد   وةزي ى واتا بةس مـةوة نييـة تةحـةموىل مةسـئولييةت   شـتى ديكـة دَيتـة نـاوى )        
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 ى زؤر شـتة بـةس تةحـةموىل وةزي ـة نييـة   ثـَيي باشـة مـةوةى         ِرةفتارى وةزيواملثاترة ، حتسني النوعية ( 
هةَلطرين ضـونكة مةطـةر مـةوةى هـةَلطرين مـة عنـاى ِرةفتـارى وةزي ـى مـةوة هـةموو سـي اتةكانى وةزي ـى             
دةطرَيتةوة   لةطةَل نةهَيشتنى ِرؤتني مةو ياساية واناكـا ِرؤتـني نـةمَينَى   ضـونكة مالياتـةكى ديكةهةيـة لـة        

ِرؤتني نامَينَى   واتا مةو )تبسيجل افجرءاى(  مةو مالييةتة بةتبسيجل افجرءاى( وفة مةويش )ميدارةى مةعر
دَيـرةى سـَييةمة مــةو شـتة وا هـةَلطريَى بكرَيتــة هةَلسـةنطاندن ِراسـتكردنةوةى ثةرةثَيــدانى كـار و ِرةفتــارى        

طَيِرى قسـةى دةكـةم مـةو دوو    وةزي ى   سـتاندةرةكانى ِراذةى طشـتى لَيـرة ِرا تـةواوبى   مـةمن لةاليـةنى كـار       
 وشةية نةمَينَى باشرتة   زؤر سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس   بةِرَيج كاك عباس فةرموو.

 
 :بةِرَيج عباس غجاىل مريخان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــى   مــن    ــدةَلى و خؤثاراســنت لَي ــَى    لــةخاَلى يةكــةم بةرةنطاربوونــةوةى طةن ثَيشــنيار دةكــةم بــةم شــَيوةية ب
 )بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى و ثَيادةكردنى ِرَيكارى ياسايي ثَيويست بؤ خؤثاراسنت لَيى(   زؤر سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 رموو.زؤر سوثاس   ِراى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر قسةى مةندامان   بةِرَيج مامؤستا انس فة

 :بةِرَيج انس دمد شريحم
 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكى

وابجامن ل هةر ليذنة ذيدا لسةر نةهَيشتنَى ِرؤتني ماخافتنةكا دى هةبوو كو ل بـاتى نةهَيشـنت بـدانني كـةم     
كرنا ِرؤتينَى   كةم كرنا ِرؤتينـَى ثـرت موالميمـة دلطـةل ظـَى بةنـدَى   نةهَيشـنت زؤر شـتةكى زةمحةتـة هـةر           

 مةما كَيي كرن مةو ميحتيماليية هةى   زؤر سوثاس. نابيت  
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس   بةِرَيج دكتؤرة ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تبســيجل ؤتــني بكــرَى بــة )مَيمــةش ثشــتطريى لــة ِرايةكــةى دكتــؤرة فــوان دةكــةين بــةوةى كــة نةهَيشــتنى رِ 
 (.افجرءاى

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 باشة   فا بؤية تكاية ماددةكة خبوَيننةوة بؤ مةوةى بيخةينة دةنطةوة.

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
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 ماددةى سَييةم هةمواركراوة بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة 
 ة:ماماجنى مةم ياساية بريتيية ل

 يةكةم: بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى و خؤثاراسنت لَيى.
ــتةكردنى     ــينةوة و بةرفةسـ ــةفافييةت و لَيثرسـ ــتثاكى و شـ ــيثةكانى دةسـ ــى ثرينسـ ــتى كردنـ دووةم: ثاَلثشـ

 ثرينسيثى سةروةرى ياسا.
ةى طشـتى  سَييةم: هةَلسةنطاندن و ِراستكردنةوة و ثةرةثَيدانى كار و ِرةفتارى وةزي ةيي و سـتاندارةكانى ِراذ 

   لة مةستؤطرتنى بةرثرسيارَيتى و ماسانكارى ِرَيكارةكان.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

( مةنـدام لةطةليـةتى   كـَى دذيـةتى؟ كـةس نييـة       81كَى لةطةَل بةندةكةيـة بـةو شـَيوةى كـة خوَيندرايـةوة؟ )     
 كةواتة ثةسةندكرا.

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 ضوارةم دوو ِراى لةسةر هةية ِراي يةكةم" حوكمةكانى مةم ياساية ثيادة دةبن بةسةر:بةندى 

يةكةم : سـةرؤكةكانى دةسـةاَلتى ياسـا دانـان و فَيبـةفَيكردن و دادطـةرى و مةندامـةكان و مـةوانى تيايانـدا          
 كارمةندن.

ــةوارةك      ــةَل ق ــةى لةط ــةس و كؤمثانيايان ــةو ك ــةتيش م ــةت   بةتايب ــةرتى تايب ــتيدا  دووةم : ك ــةرتى طش انى ك
 طرَيبةستيان مةجنامداوة.

سَييةم : ِرَيكخستنة سياسييةكان و ِرَيكخراوةكانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى و ِرَيكخـراوة ناحكومييـة نيشـتمانى و      
يةكَيتييةكان و كؤمةَلةكان و يانةكان لةو شتانةى ثةيوةسنت بة ِرةوايـي سةرضـاوةكانى مايةثَيـدان و فـؤرى     

 ى شووشتنةوةى ماية.خةرفكردن و دواكةوتن
ِراى دووةم حوكمةكانة مةم ياساية ثيادةكرَى بةسةر هةموو كةسَيكى ناو هةرَيي   لةناوياندا مـةم اليةنانـةى   

 خوارةوة:
يةكةم : سـةرؤكةكانى دةسـةاَلتى ياسـا دانـان و فَيبـةفَيكردن و دادطـةرى و مةندامـةكان و مـةوانى تيايانـدا          

 كارمةندن.
ــةت    ــةرتى تايب ــتيدا       دووةم : ك ــةرتى طش ــةوارةكانى ك ــةَل ق ــةى لةط ــةس و كؤمثانيايان ــةو ك ــةتيش م بةتايب
 طرَيبةستيان مةجنامداوة.

سَييةم : ِرَيكخسـتنة سياسـةتكار و ِرَيكخراوةكـانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى و ِرَيكخـراوة ناحكومييـة نيشـتمانى و         
ى سةرضاوةكانى مايةثَيدان و فؤرى يةكَيتييةكان و كؤمةَلةكان و يانةكان لةو شتانةى ثةيوةسنت بة ِرةوايةت

 خةرفكردن و بة دواكةوتنى شووشتنةوةى ماية.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 كَى قسةى هةية لةسةر مةم ماددةية؟ بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فودت فةرموو.
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 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ فودت 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــاتووة  ِراي يةكـــةم و دووةم  مةســـةلةي كـــةرتي تايبـــةت  بةتايبـــةتي مةوانـــةي كـــة   لةهـــةردوو ِراكـــةدا  هـ

طرَيبةستيان لةطـةَل حكومـةت هةيـة  فـا بـؤ مـةوةي تةخصيصـي نةكـةين تـةنها بةمـةوان  ضـونكة كـةرتي             
تايبــةت هةيــة  كؤمثانيايــة طرَيبةســيت لةطــةَل حكومــةت نييــة  بــةآلم كوتلةيةكــة لةطةنــدةَلي  لةبــةر مــةوة  

بدؤزينةوة بؤ مةو تةخصيصة  يـةعين مةطـةر مَيمـة بَلـَيني كـةرتي تايبـةت بةطشـيت ثـَيي وايـة زؤر           حةلَيك
باشرتة وةك لةوةي تةخصيصي بكةين بَلَيني تةنها مةوانةي  يان بةتايبةتي مةوانةي كة طرَيبةستيان هةيـة   

كـةرتي تايبةتيشــةو  لةطـةَل حكومـةت  ضـونكة كؤمثانيـاي زؤر هةيـة طرَيبةسـيت نييـة  لةطـةَل حكومـةت و          
 سةروةت و ساماني مةم وآلتةش بةهةدةر دةبات و طةندةَليش دةكات  زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  دكتؤر شَيركؤ حةمة امني  فةرموو.
 
 

 بةِرَيج د. شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةو شتانةي  خؤي وشةي )شت( لةِراستيدا وشةيةكي هةم ناِروونة  هةم زؤر كـوردي  لة خاَلي سَييةم دةَلَيت م
نيية  هةر مةكرَيت الي بةرين  يان دياري بكةين مةوانةي كة ثةيوةسنت ضـيية؟  بَلـَيني مـةو بابةتانـةي كـة      

ونكة ثةيوةســنت  مــةوة طوجنــاوترة  ثرسيارةكةشــي مةوةيــة  مايــا مةمــة ســةرؤكايةتي هــةرَيي دةطرَيتــةوة  ضــ
ســةرؤكايةتي هــةرَيمي تَيــدا نييــة  دةســةآلتةكاني فَيبــةفَيكردن تــةنها مةبةســتيان دةســةآلتي حكومــةتي    
هةرَيمة؟  يان بةثَيي دةستوور سةرؤكي دةسةآلتي باآلي فَيبةفَيكردنيش هةيـة لةهـةرَيمي كوردسـتان  فـا     

اري بكــةين و بيطرَيتــةوة  زؤر مــةوة ِروون بكةنــةوة  ثَيشــنيازيش دةكــةم  مةطــةر نايطرَيتــةوة ثَيويســتة ديــ  
 سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  كاك عمر عينايةت  فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لةقسةكاني هـةردوو بـةِرَيج دكتـؤر شـَيركؤ فـودت و دكتـؤر شـَيركؤ محـة امـني دةكـةم  سـةرباري            

ش مــن مــةتوامن بَلــَيي ســةرؤكةكان بكرَيــت بــة ســةرؤكايةتيةكاني دةســةآلتي ياســادانان  مــةوة باشــرتة    مــةوة
ثشتطريي لةوةش دةكـةم و هـي مـةو هاوِرَييانـةي كـة ثـةيِرةوي نـاوخؤ هـةموار دةكـةن  ثةرلـةمان بتوانَيـت            



 153 

سـتا لـةوآلتي مَيمـةدا    ضاودَيري كةرتي تايبةت بكات  بؤ مـةوةي لـة مةهامـةكاني ثةرلـةمان بَيـت  ضـونكة ميَ      
بةرةو كةرتي تايبةت دةضَيت  بةرةو خةصخةصة دةضَيت  كارةبا  نةوت  نيشتةفَيبوون  زؤربةي بوارةكاني 
ذيان لةكوردستان بةرةو ماراستةي كةرتي تايبةت دةضَيت  مَيمة وةكو ثةرلةمان مةطـةر نـةتوانني ضـاودَيري    

كـةين  لةبـةر مـةوة مـن داوادةكـةم لـةو بةرَيجانـةي كـة         كةرتي تايبةت بكةين لَيرةش نـاتوانني فَيبـةفَيي ب  
ثةيِرةوي ناوخؤ هةموار دةكةنةوة  لةمةهامي ثةرلةمان باس لةوة بكرَيت كةضؤن ضـاودَيري كـةرتي طشـيت    
دةكــةين مــاواش هــي كــةرتي تايبــةت بكــةين  ضــونكة كــةرتي تايبــةتيش ثةيوةنــدي ِراســتةوخؤي بــة ذيــاني 

 وثاس.خةَلكي كوردستانةوة هةية  زؤر س
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  كاك ماري هةرسني.
 بةِرَيج ماري دمد هةرسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةوةي من مةمةوَيت بيَلَيي لةوانةية زياتر لةشَيوةي ثرسـياردا بَيـت  مـن لةطـةَل بؤضـووني دووةمـي  بـةآلم        
من ثرسيارةكةم مةوةية بؤضي باسي ناوةندي مايين نـةكراوة  لةبـةر مـةوةي     لةوَيشدا ناوي زؤر اليةن براوة 

مةطةر هةر فؤرماسيؤنَيك بَيت  فؤرماسيةكي سياسي بَيت  يةعين وةكو حجب  مابووري بَيت  وةكو كؤمثانيا  
ــة          ــؤ هــةموو اليةن ــجو خؤشةويســتيي ب ــةَل ِرَي ــةدا مــةفال هــةبَيت لةط ــةو فةزاي ــةر ل ــت  مةط ــايين بَي ــان م ي

سييةكان و هةموو بنكة ماينييةكان لةثَيش هةموويان مجطةوت  بةآلم  وونةمان بينيـوة لـةوآلتاني تـر     سيا
ميستي ادة لَيكراون  بةمةبةسيت دذي مينساني وة ثارةي ِرةشيان تَيدا  سووءهةندَيجار مةو ناوةندة ماينييانة 

اني ِرَيكخـراوة تريؤريسـتيةكان  مينجـا    كؤكراوةتةوة  لةثشيت دةوامريي زةريبةو حكومةتةوة  هةتا بـؤ ثشـتيو  
بؤية مـن ثرسـيار دةكـةم  مايـا لـة ضوارضـَيوةي مةوانـةي كـة بـراون ناوةنـدة ماينييـةكان مةطرَيتـةوة؟  يـان              

 نايانطرَيتةوة؟  لَيرةشدا ناوةندي مايين بَيطومان تةنها مايين ثريؤزي ميس م نيية؟  سوثاس.
 ةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 سوثاس  كاك انور قادر  فةرموو.
 :مصطفى بةِرَيج انور قادر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكامن كران؟  لة ِرةميةكانيش لةطةَل ِرةمي دووةمي  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  كاك عباس غةزالي  فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:

 ةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.ب
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بةخَيرهاتين سةرؤكي دةسـتة دةكـةين  بـةخَيربَيت  مـن لةطـةَل ِرةمـي يةكـةمي و ثشـتطريي ِرةمـي هـةردوو           
دكتؤر شَيركؤ دةكةم  خاَلي يةكةم و دووةم  بةآلم لـةخاَلي سـَييةم  مةطـةر ضـاك بكرَيـت دةزطـاي ِراطةيانـدن        

 و لةطةَليدا بوون  زؤر سوثاس. زياد بكرَيت  ضونكة هؤكارَيك بوون بؤ هاوكاري
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك فرحان فةوهةر  فةرموو.
 بةِرَيج فرحان فوهر قادر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لـةِراي دووةمــدا ثــَيي باشــة حوكمـةكاني مــةم ياســاية ثيــادة دةكرَيــت لةسـةر هــةموو كةســَيكي نــاو هــةرَيمي    
بَيت كةسة عامةكانيش مةطرَيتةوة  ضونكة دةبَيت طشيت بَيت  هةموو كةسَيكي ناو هةرَيي  كوردستان  طشيت

نابَيــت  نــةك كاســب كارَيــك  كاســب كــارَيكيش دةطرَيتــةوة  هاووآلتيــةكيش دةطرَيتــةوة  بــةس كةســي طشــيت 
كتـؤر شـَيركؤ   طرنطة  ثَيي باشة وشةي طشيت ميجافة بكرَيـت  لـة خـاَلي دووةم: كـةرتي تايبـةت لةطـةَل ِراي د      

فــةودةمت تايبــةتي نــةمَينَيت  هــةروةها لةطــةَل ِراي كــاك عمــر عينايــةمت  كؤمثانياكــان فيــا نةكرَينــةوة       
مةوانةي طرَيبةسـتيان هةيـة  يـان مةوانـة لةطـةَل كـةرتي طشـيت كـار دةكـةن  كـةرتي تايبـةت بةتـةنها بَيـت               

لةبةر مـةوة دةبَيـت حجبـةكانيش بطرَيتـةوة       ِرَيخستين سياسةتكار  مةوة بكرَيت بة ِرَيكخستنة سياسييةكان 
ِرَيكخســتنة سياســييةكان و رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةني و ِرَيكخــراوة ناحكومييــةكان  نيشــتمانيةكان  
ناوَيت  ضونكة ِرَيكخراوي ناحكومي خؤي نيشتمانية  وشةي نيشتماني بسِرَيتةوة  سـةنديكاو يةكَيتييـةكان    

 كرَيت  يةكَييت و سةنديكاكان خؤي فياوازة  زؤر سوثاس.واتة سةنديكاشي بؤ زياد ب
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  دكتؤر سراج  فةرموو.
 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ر ضـاودَيري نةزاهـةوة    لة بِرطةي سَييةم: باس لةوة دةكات كة ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني بكةونـة ذيَـ  
مةوة كارَيكي ضاكةو ثةسةندة  بـةآلم مـةوةي فَيطـاي ثرسـيارة مايـا بـؤ فـؤِرمي تايبـةت بـة زانيـاري نةزاهـة            
بةسةرياندا دابةش ناكرَيت  مةوانيش زانيارييـةكان لـةِرَيطاي فؤِرمـةوة بـدةن  لةبـةر مـةوةي مَيمـة دةزانـني         

ةدةني مومتةلــةكاتيان هةيــة  ميستيســماراتيان هةيــة  مــيش  ضــةندين ِرَيكخــراو و ِرَيكخــراوي كؤمــةَلطاي مــ 
دةكــةن  خــؤ دةبَيــت مــةوانيش لــةو فؤِرمــة بَيبــةش نــةبن و وةكــو كةســايةتييةكان و شةخصــياتةكان  زؤر    

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

 زؤر سوثاس  بةِرَيج مامؤستا مافد  فةرموو.
 توفيق: عثمانبةِرَيج مافد 
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
اي دووةمة  ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر شـَيركؤ محـة امـني دةكـةم  ثـَيي باشـة       بةطشيت منيش ِرام لةطةَل ِر

ــةآلتي      ــداماني دةسـ ــةرؤك و) مةنـ ــةفَيكارو سـ ــةآلت و فَيبـ ــةرؤكةكاني دةسـ ــرَيت  سـ ــَيوةية بنووسـ ــةو شـ بـ
رو دادطةري و مةندام و كارمةنـدةكانيان  سـةبارةت بـة    ياسادانان(ميجافة بكرَيت  وة بةثَيي ثرسي فَيبةفَيكا

خاَلي دووةم: منيش ثَيي واية  مةطةر باسي كةرتي تايبةت بكرَيت بةطشـيت هـةروةكو بـةِرَيج دكتـؤر شـَيركؤ      
فودت ماماذةي ثَيكرد  فؤرَيك لة ستةمدا لةهةندَي خةَلكي بَي موشكيلةو سادة  بؤية دةبَيت مةو عيبارةية 

 هةروةها ثَيي باشة مةطةر بكرَيت سةرمايةدارةكانيش بطرَيتةوة  زؤر سوثاس. ِرَيك خبرَيت 
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  كاك دمد سردالدين  فةرموو.
 بةِرَيج دمد سردالدين انور:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كردن و دادطةري و مةندامةكان  لَيرة باشة بةس لةخاَلي يةكةم سةرؤكةكاني دةسةآلتي ياسادانان و فَيبةفَي

ــةرةكان         ــةموو فةرمانب ــة ه ــَي دةســةآلتةكة  وات ــةر س ــدةكاني ه ــةعين كارمةن ــدن  ي ــدا كارمةن ــةي تَيي مةوان
دةطرَيتةوة  باشرت نيية دياري بكرَيت  ضونكة دةستةي نةزاهة مةوة دةزانني تةعامول  لةطةَل دامةزراوةكان  

آلتي مةعنةوي و ثلة بةرزةكان وثلة تايبةتةكان دةكات  نةك كارمةندةكاني هةر لةطةَل مومةسةسات و دةسة
سَي دةسةآلتةكة  يةعين هةموو فةرمانبةران دةطرَيتةوة  ثرسطةش بَيت  كارمةنـدَيكي ماسـايش بَيـت  مـةوة     

ةسـاميلي  دةبَيتة قورساييةك بؤ دةستةي نةزاهة  لة داهاتووشدا لةوانةية بؤ شـتَيكي تـر ماراسـتة بكرَيـت  م    
سياسيش بَيـت  بـؤ تةسـ يةي حسـاباتي سياسـيش بَيـت  لةبـةر مـةوة دةسـتةي نةزاهـة بـؤ دامـةزراوةو ثلـة              
تايبةتةكان وثلة بةرزةكان دةكرَيت  بؤية مةوانةي تَييدا كارمةندن بةشَيوةيةكي زؤر عامـة  يـةعين هـةموو    

ــت دةيطرَيتــةوة    ــت  باشــرتة    كــةس دةطرَيتــةوة  مــةوةي فةرمانبــةرةو مووضــة وةردةطرَي بؤيــة ديــاري بكرَي
 سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  ِراي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان لةسةر قسةي مةندامان  دكتؤرة ظاآل  فةرموو.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي تايبـةت  مَيمـة لـةو بِرطةيـةدا دةَلـَيني تايبـةت  بةتايبـةتيش مـةو         مةو ثَيشنيارةي كة تايبةت بوو بة كةرت
بةستيان مةجنامداوة  واتـة عمـوم و خصوصـَيك    كةس و كؤمثانيايانةي  لةطةَل قةوارةكاني كةرتي طشيت طرَي

هةييـــة  لـــة ســـةرةتادا دةَلـــَيني كـــةرتي تايبـــةت  كـــة بةشـــَيوةيةكي طشـــيت هـــةمووي دةطرَيتـــةوة  مينجـــا   
ان داوة بةو كةرتة تايبةتيةي كة لةطةَل قةوارةو كـةرتي طشـيت طرَيبةسـتيان هةيـة  لَيـرة      خصوصيةتَيكيشم

ــَيني           ــة دةَل ــةَلَي ك ــرا  ب ــة ســةرؤكايةتييةكان ك ــاس ل ــةكراوة  ب ــةدةر ن ــَيوةيةك ب ــةهيض ش ــةت ب ــةرتي تايب ك
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دةسـةآلتي  سةرؤكةكاني دةسةآلتي ياسادانان و فَيبةفَيكردن  بةثَييي ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيي  سـةرؤك     
فَيبةفَيكردن سونامية واتة لةبةِرَيج سةرؤكي هةرَيي و سةرؤكي مةجنومةني وةزيران ثَيك دَيـت  وة بـةِرَيج   
سةرؤكي هةرَيي سةرؤكي باآلي دةسةآلتي فَيبةفَيكردنة  هـةردووكيان دةطرَيتـةوة  هـةروةها سـةرؤكةكاني     

وة  مةوانةشـــي كـــة تَييـــدا كارمةنـــدن    ياســـادانان و دادطـــةريش دةطرَيتـــةوة  مةندامةكانيشـــي دةطرَيتـــة    
دةيانطرَيتــةوة  ضــونكة لَيــرةدا دةســتةي نةزاهــة  بــةثَيي وي يــةتي خــؤي مةوةنــدة لةطــةَل مةشــخاص نييــة  
مةوةندةي لةطةَل فةراميمة  مةو تاوانةي كة لةوانةيـة دةسـتةي نةزاهـة بةدواداضـووني بـؤ مـةكات لةاليـةن        

ةنـدة لةيـةكَيك لـةو دةسـةآلتانةدا كـار دةكـات  بـاس لةناوةنـدة         كارمةندَيكةوة مـةجنام بـدرَيت كـة مـةو كارم    
ماينييــةكان كــرا  ديــارة مَيمــة لَيــرةدا كــة دةَلــَيني دةســةآلتي فَيبــةفَيكردن  وةزارةتــي مةوقافيشــمان هةيــة  
ناوةندة ماينييةكانيش سـةر بـةوةزارةتي مـةوقافن  هـةر كـارَيكي طةنـدةَلي لـةوَيش مـةجنام بـدرَيت دووبـارة           

وة ذَير وي يةتي دةستةي نةزاهة  سةنديكاكان زياد دةكةين  مـةو ثَيشـنيارةي كـة لةاليـةن )فرحـان      دةضَيتة
فوهر(كرا  لةداِرشتنةوةي ماددةكة داي دةنَيني  سةرمايةدار ميقرتاح كرا كة داي بنَيني  سةرمايةدار  كةرتي 

ت بوو بةو شتانةي كة دةيكةين  تايبةت  شةخصي سةرمايةداريش دةطرَيتةوة  مةو ثَيشنيارةي كة كرا تايبة
 لةو بابةتانةي كة لةاليةن بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ ثَيشنيار كرا  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  مامؤستا مةنةس  فةرموو.
 بةِرَيج انس دمد شريحم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نكي فامرةو مانرةو موختةسةرة  ثرت موالميمة دطةل وَي قـانونَي   ةميا مةوةلني  ضومةم وةكو ليذنة دطةل ِر
هةروةسا باسي ناوةندي مايين كرا  تةبرةن مةوي تابري موسوَلمانا بت  مجطةفنت  وة تةكيـة  مـةوذي هـةمي    
تابري مةوقافن  برا ميجيديةكانيش ديسا هةروةسا بةِرَيوةبةرايـةتي مـةوقايف مةسـيحيش هةيـة و مَيجيـديش      

ةنها هةندةك كةناميس هةين  مـةظيت تةبشـرييةت مينجيلـي مـةو نـةخازعن بـؤ ض قانونـا ذي ديظـي         هةية  ت
قانونا طرن  مةطةر ميشارةتا بدةنة وان  مةوان بنكةيةت مايين مـةظيت دةرةوةي حكومـةتا هـةرَيمَي دَي فـَي     

 خؤ بنت زؤر شتةكي باشة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج دكتؤرة ظاآل  فةرموو.
 

 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 هةردوو ليذنة لةطةَل ِراي يةكةمني  بؤية داوا لةبةِرَيجت دةكةين ِراي يةكةم بدرَيتة دةنطدان  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 و.دكتؤر مةمحةد قسةي هةية  فةرمو
 بةِرَيج د. امحد انور/ سةرؤكي دةستةي دةستثاكي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ِرةمي يةكةم تةقريبةن هةر ياساكة خؤيةتي  لةطةَل فةقةرةي سَييةم طؤِراوة  مَيمة وةكو دةستةي دةستثاكي 

ادةِرَيـذين مـةبَيت   لةطةَل ِراي دووةمني  ِراي يةكةم مةزمونةكاني هيض فةرقَيكي نيية  بةآلم مَيمة كـة ياسـا د  
حسابي مةوةش بكةين كةسَيك لةدةرةوة مةو ياساية دةخوَينَيتـةوة  ِرةمـي يةكـةم دةَلَيـت )حوكمـةكاني مـةم       
ياساية ثيادة دةبن بةسةر(يةكسةر باسي سةرؤكةكا ان بؤ دةكات  كةسَيك لةدةرةوة مةم ياساية خبوَينَيتةوة 

ان فَيبـةفَي ببَيـت  بؤيـة ِرةمـي دووةم ِرةمـي مَيمةيـة كـة        طومانَيكيان هةية كة مةم ياساية لةسةر سـةرؤكةك 
دةَلــَيني  )حوكمــةكاني مــةم ياســاية ثيــادة دةبَيــت بةســةر هــةموو كةســَيكي نــاو هــةرَيي( لةناويشــياندا            

استيت دةوَيت ناوةكةشي ناوَيت  ضونكة كة تؤ وتت هـةموو كةسـَيك لـة هـةرَيي      سةرؤكةكان  خؤي مةطةر ِر
ةآلم ِرةنطـة بـؤ زيـاتر تةمكيـد كردةنـةوة بَيـت  ضـونكة مةمـة يةكـةجمارة لةهـةرَيمي           هةمووي دةطرَيتةوة  ب

كوردسـتان دةســتةي دةسـتثاكي دادةمــةزرَيت  يــةك دوو مةنـدام ثةرلــةمانيش ثرســياريان كـرد  فــآلن دةزطــا     
َييت وي يةتي دةطرَيتةوة  فآلن بةِرَيج دةطرَيتةوة  بؤية ثَيي واية دووةم تؤزَيك اولي تر دةبَيت  كة تؤ دةَل

دةستة وي يةتَيكي عامة  كةواية بةسةر هةموويان تةن يج دةبَيت  تةمكيديش لةسةر مةوةندة دةكاتـةوة تـا   
 هيض طومانَيك دروست نةبَيت كة دةيانطرَيتةوة  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كاك عومةر  فةرموو.
 

 عينايةت محة:بةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــرة كــةرتي تايبــةت داخــَل بكــةين و لــةناو       وا هةســت دةكــةم تووشــي هةَلةيــةكي ياســايي دةبــني  مةطــةر لَي
مةهامةكاني ثةرلةماندا داخَل نةكرَيت  لةناو مةهامةكاني ثةرلةماندا ضاودَيريكردني كةرتي تايبةتي تَيـدا  

طةيانـد تةوصـيةي ليذنـةي ثـةيِرةوي نـاوخؤ بكـةيت كـة ثةرلـةمان بتوانَيـت          نيية  بؤية من بة بـةِرَيجمت ِرا 
ضاودَيري كةرتي تايبةت بكات  مةوكاتة مَيمة دةتوانني لةذَير ضاوةكاني ثةرلةمانةوة كة بريتية لةدةسـتةي  

 نةزاهةو ضاودَيري دارايي  مةوكاتة بتوانني ضاودَيري كةرتي تايبةتيش بكةين  سوثاس.
 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د. يوسحم

 كة دةكرَيت شوَينانة مةو باسي  كاك عومةر مةمة دوو شيت فياوازن  مةمة باسي ياساي دةستةي دةستثاكيية

 لـةناو  ثةيوةنديـدار  ليذنـةي  ِرةواية  داوايةكي بةِرَيجيشت داوايةي مةو بةآلم مةوانةوة  ضاودَيري ذَير دةكةونة

 كـةرتي  كـة  زانـي  بةباشـيان  مةطـةر  نـاوخؤ   ثـةيِرةوي  ليذنـةي  لة بكةن ناقةشةيمو مةتوانن ثةرلةمانن  هؤَلي

ــر دةخرَيتــة بكرَيـــت ثةســةند مةمــة مَيســتا ضــؤن هــةروةكو ثةرلــةمان ضــاودَيري ذَيــر خبةنــة تايبــةتيش  ذَي
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 ثةرلـةماني  دةسـتثاكي  دةستةي ضاودَيري ذَير خبرَيتة كة نيية مانك مةمة بةآلم دةستثاكي  دةستةي ضاودَيري

 بؤتـان  ثَيشـرت  مَيوةدا  لةبةردةم هةيية ِرةمي دوو مَيستا بةِرَيجان بدةم  تةوزيح تؤزَيك مةمةوَيت كوردستانيش 

 يةكــةميان ِراي كردبَيــت  بــؤ بةدواداضــوونتان مــةبَيت خوَيندووتانةتــةوة  بــووةو صــندوقةكانتان لــة هــاتووةو

 دةسـتثاكييةوة   دةسـتةي  ضـاودَيري  ذَيـر  ضـنة مة كـة  مةكات دياري اليةنانة و كةس مةو حةسري بةشَيوةيةكي

 كةسـَيك  هـةموو  دووةم ِرةمـي  ضـاودَيرييانةوة   ذَيـر  ناضـَيتة  تر كةسي دةهَينَيت  ناويان حةسري بةشَيوةيةكي

 هةنـدَيك  هَينـاوة  نـاوي  هةنـدَيك  (املثـال  سـبي   علـى دةَلَيـت)  عـةرةب  وةكو بةآلم ضاودَيرييانةوة  ذَير مةضَيتة

 دةكـات  ثَيويسـت  وايـة  ثَيي من بؤية ضاودَيرييةوة  ذَير مةضنة زياتر مةوانة ضونكة ناوة هَي وكةسايةتي شوَين

 دةنطدانـةوة   دةخةينـة  دووةجمـار  كاميـان  دةنطدانـةوة   دةخةينـة  يةكـةجمار  كاميان كة لةوةي ميشكال نةبَيتة

 دةكةونة كة بهَيندرَيت كةسانة مةو ناوي تةنها اقصر( سبيل علي ) بكةنةوة  ساغ خؤتان مَيوة دةكات ثَيويست

 ضـاودَيري  ذَيـر  بضـَيتة  كوردسـتان  لةهةرَيمي كةسايةتييةك هةموو يان دةستثاكييةوة  دةستةي ضاودَيري ذَير

 ناويـان  كةهَيناويةتي كةسايةتييانةي مةو لةزمنياندا دةَلَيت يان  وونة بةشَيوةي لةياساكةدا دةستةيةوة  مةم

 ليذنـةي  ِراي دةكـةن   تـةرفيح  يةكـةم  ِراي كـة  مةوةيـة  بيستتان  خؤتان ةليذنةك دوو ِراي تةبرةن بنووسرَيت 

 مـاري  كـاك  كـردووة   تـةرفيح  دووةميـان  ِراي لةمةندامانيش هةندَيك دةكات  تةرفيح دووةم ِراي دةستثاكيش

 فةرموو. هةبوو  نيجامي نوقتةي
 

 بةِرَيج ماري دمد هةرسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بَيطومـان  فـةرمووي   مامؤستا كة قسةيةي مةو لةسةر بكات هةَلوَيستة ثةرلةمان سةرؤكي يةلَي حةزم من وةَلآل

 و فؤماســيؤن لــةهيض نــة مينســان  تــاكي لــة نــة نييــة  كــردن طومــان بةمةبةســيت دادةنَيــت قــانون مينســان كــة
 ِروويـدا  وا شـتَيكي  ةطـةر م مومكينـدا  لـةكاتَيكي  ِرؤذَيـك   بـؤ  دةنـَيني  داي بـةآلم  كؤمةَلطاكةدا  لةناو ِرَيكخراوَيك

ــؤن ــةري ض ــات  ضارةس ــةوةي بك ــتا م ــةرمووي مامؤس ــةر ف ــتاندا بةِراســيت مةط ــاتي لةكوردس  ديــين مومةسةس

 بةِراسـيت  مةمـة  ياسايةكةوة  هيض ضاودَيري ذَير نةكةونة كة هةبن  كريستيانيدا كةنيسةيةكي لةضوارضَيوةي

 سوثاس. بكةين  قسة مةوة لةسةر حةقة وا  شيت نابَيت
 ِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 سوثاس  كاك مومَيد  فةرموو
 بةِرَيج مومَيد محة علي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــَيي مَيمــة هــةموو موناقةشــةكا ان  مــةو هةوآلنــةي كــة     مــن وةك مةنــدامَيكي ليذنــةي دةســتثاكي مــةوة دةَل

لــةثَيناو ِرةخســاندني دةســتكراوةيي زيــاتر بــووة بــؤ  لــةِرابردوو داومانــة بــؤ هةمواركردنــةوةي مــةو ياســاية 
دةستةكة  تا بتوانَيت باشرت ضاودَيري بكات لةِرووبةِرووبونةوةي طةندةَلي  بؤيـة ِراي دووةم ِرايـةكي ميجطـار    
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طوجناوة  با سةيري واقيري طةندةَلي لةهةرَيمي كوردستان بكةين مةوةي كة ثيـادةي طةنـدةَلي دةكـات تـةنها     
 ي سياسي نيية  سوثاس.لةناو سيستم

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس  د. ظاال فةرموو.

 : ابراهيي بةرَيج د. ظاَلا فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مَيمة كة دةَلَيني ثشتطريى لة راى يةكةم دةكةين وةكو دوو ليذنةى تايبةمتةنـد  مةبةسـتمان مةوةيـة كـة لـة      
بؤ تةنجيي كردنى يةك قاعيدة نابَيت بة دوو مةبْد  وةربطريَينت  اما )علـى سـبيل اقصـر(     رووى ياساييةوة

ديارى دةكةى كة هةمووانيشى طرتؤتةوة  كة لة بِرطةى يةكةمدا دةَلَيني سةرؤكةكانى دةسـةَلاتى ياسـا دانـان    
ةمَينَيتــةوة لــة   و فــَى بــة فــَى كــردن و دادطــةرى و مةندامــةكانيان و مةوانــةى تَيــدا كارمةنــدن  كــَى د         

مومةسةساتى حكومى كة نةى طرتَيبَيتةوة  لة خاَلى دووةمدا كة دةَلَيني كةرتى تايبةت بة شَيوةيةكى طشتى 
مينجا بة دواى مةوانيشدا  مةوانةى مةو كةرتى تايبةتـةى كـة لـة طـةَل قـةوارةى طشـتى طرَيبةسـتيان هةيـة          

  مةبةســتمان لَيــرة موالحةزةكــةتان تـــةنها    مينجــا دَينــة ســةر خــاَلى ســَييةم هــةموو رَيكخســنت سياســى        
املثـال(  موالحةزةيةكى ياسايية بؤ تةنجيي كردنى يةك قاعيدة نابَيت بة دوو مةبْد  وةربطريَى  )على سـبيل  

ــةنها           ــة ت ــدة  موالحةزةك ــةمان قاعي ــى ه ــةنجيي كردن ــؤ ت ــبيل اقصــر(يش ب ــى س ــدا و )عل ــةك حاَلةت ــة ي ل
ةتدا هةموو كةسةكان دةطرَيتةوة  هيضى ىَل بـةدةر نييـة  لـة خـاَلى     موالحةزةيكى ياسايية و لة هةر دوو حاَل

يةكةميشــدا هــيض كةســَيك بــةدةر نابَيــت لــةوةى كــة بكةوَيتــة ذَيــر هةميةنــة و رةقابــةى دةســتةى نةزاهــة    
 سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةرلةمان هةية  بـةرَيجان  مَيسـتا هـةر دوو راكـان بـؤ      زؤر سوثاس  من تةنها يةك داوام لة مَيوةى مةندامانى ث
مَيوة روون و ماشكراية وازحية  تكاية با لةمةوال مةم ثرسة كاميان لة ثَيشةوة مةخرَيتة دةنـط و كاميـان لـة    
دواوة مةخرَيتة دةنط مةوانة نةبَيت بة كَيشةى ثةرلةمانى كوردستان  من ثَيي واية مةمة كـارَيكى نةشـياوة   

ابجانني مةطةر هةر رايةك يةكـةم فـار خرايـة دةنـط مـيرت مـةبَى زؤرينـة بـة دةسـت بَينـَى و راى           كة مَيمة و
دووةم زؤرينــة بــة دةســت نــاهَينَى  مــةبَى مةنــدامى ثةرلــةمان خــاوةنى راى خــؤى بــَى  يةكــةم فــار خبرَيتــة  

ةنـةوة مَيسـتا راي   دةنطةوة  دووةم فار خبرَيتة دةنطةوة  دةيةم فار خبرَيتـة دةنطـةوة  بؤيـة خؤتـان سـاغ بك     
ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان مةوةيــة كــة راي يةكــةم بــة ثةســةند دةزانــن  دةســتةي دةســتثاكي راي دووةم بــة     
ثةسةند دةزانن و هةندَي لة مةندامانى ثةرلةمانيش كة موداخةلةيان كرد راي دووةم بة ثةسةند دةزانـن و  

ية؟ بؤيـة مَيـوة خؤتـان يـةك الي مةكةنـةوة      مةخيةينة دةنطةوة  مَيمة طرنطـي بـةوة نـادةين كـة كـَي راي ضـي      
لةسةر مةم ثرسـة  راي يةكـةم خبوَيننـةوة مةخيةينـة دةنطـةوة  مةطـةر دةنطـي نـةهَينا راي دووةم مةخةينـة          

 دةنطةوة.
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 : ابراهيي بةرَيج د. ظاال فريد
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اني دةسةَلاتي ياسـا دانـان و فـَى بـة     راي يةكةم حوكمةكاني مةم ياساية ثيادة دةبن بة سةر يةكةم سةرؤكةك
فَى كردن و دادطةرى و مةندامةكان و مةوانةى تَيياندا كارمةندن  دووةم : كةرتى تايبةت بة تايبةتيش مةو 
كةس و كؤمثانيانةى لة طةَل قةوارةكانى كةرتى طشـتى دا طـرَى بةسـتيان مـةجنام داوة  سـَييةم : رَيكخسـتنة       

ؤمةَلطاى مةدةنى و رَيكخراوة نـاحكومى و نيشـتيمانييةكان و يةكَيتيـةكان و    سياسييةكان و رَيكخراوةكانى ك
سةنديكاكان و كؤمةَلـةكان و يانـةكان و لـةو بابةتانـةى ثةيوةسـنت بـة ِرةواى سةرضـاوةكان و مايـة ثَيـدان و          

 فؤرى خةرج كردن و دواكةوتنى شؤشتنةوةى ماية. 
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مؤستا هةورامان نوقتةى نيجاميت هةبوو؟ فةرموو. ما
 : حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيى( بةرَيج د. هةورامان

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
من ثشتيوانى لة قسةكانى كاك مارى هةرسني مةكةم و ثَيي خؤشة مـةو موالحةزةيـة بـة هةنـد وةربطـريَى و      

ض مومةسةسـةيةك هـةبَى بـة تايبـةت مـاينى لـة ذَيـر رةقابـة         خبرَيتة دةنطدانيش زيادكردنةكةى  نـاكرَى هـي  
 نةبَيت  سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة  سوثاس  راى ليذنةى ياسايى لة سةر مةو ثرسة  كاك حافى كاروان فةرموو. 
 : ي الدين )حافى كاروان(بةرَيج كنران جن

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
اك مارى مةو ميشكالياتة لة بةشـى دووةم حـةل مـةبَى مةطـةر ليذنـةى ياسـايى راى دووةم كـة باسـى         مةوةى ك

 هةموو مةكات بة سةر هةموو كةسَيكى ناو هةرَيي. 
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ت كـة دةكةونـة   بةرَيجان  دووبارة مةكةمةوة  راى يةكةم بة شَيوةى حةصـرى مـةو كةسـايةتيانة ديـارى مـةكا     
ذَير ضاودَيرى دةستةى دةست ثاكييةوة  راى دووةم هةموو كةسـايةتييةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان مةِرؤنـة      

كؤمةَليك لة دةسةَلات و كةسايةتيةكانى هَينـاوة  ليذنـةى دةسـتثاكى    املثال( ذَير ضاودَيرييةوة و )على سبيل 
 مامؤستا عمر فةرموو. 

 بةرَيج عمر صاحل كؤضةر: 
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَي

دكتؤرة ظاَلا وتى سةرؤكى ثةرلةمان  كو مةو هةر دوو ليذنة لة سةر رةميةكن  بةس مةو هةر دوو رةميـة لـة   
ليذنة هةبوو لةوا مَيمة لة راثؤرت هةر دوو رةمى نووسينة  وةكو كاك مومَيد عةرز كرى  مَيستا بؤ من ديـار  
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ترة  لة طةَل مةوى مةسةلةن مةطةر كَيماسـيةكا مـاينى هـةبينت    بووة مةطةر يا دووةم بَيينت باشرتة و طشتطري
 نة تابرَى حكومةت بيت  زؤر سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر باشة  خاتوو ظيان فةرموو. 
 بةرَيج ظيان عباس: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
فوملة ميجافة بكـةين  مـةو ذى هـةموو دةسـةَلاتَيت فـةرمى      مةز نجامن  ثَيشنيار دكةم خاَلا مَيكةم دومياهيك 

ذبةر كو لظَيرَى نة دةستة نة كؤمسيؤن نةهاتية ديار كرن  ض دةستة و ض كؤمسيؤن يـَين سـةربةخؤ يـةعنى    
 مةظة ناكةظنة بةر ريقابَى؟ فةرعةكا تةشريرى دى ثةيدا بيت. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ينى يةكى دروستة  بةرَيج دكتؤر سراج فةرموو. مةوةش تَيب
 
 
 
 

 : بةرَيج د. سراج شَيخ امحد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ــةوة          ــت خــاَلى ســَييةم فــَى بكرَيت ــةم و دةكرَي ــارى مةك ــاك م ــيش ثاَلثشــتى راى مامؤســتا هــةورامان و ك من
اينى يةكان و يان مونةزةماتى ماينى رَيكخراةكانى كومةَلطاى مةدةنى و رَيكخراوة ناحكومييةكان و ناوةندة م

 دةكرَيت لة وَيندةر شوَينى بكرَيتةوة و ميشى يةكة حةل مةكرَيت ثَيي وا بَيت  سوثاس. 
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  دكتؤرة ظاَلا فةرموو. 
 : . ظاَلا فريدبةرَيج د

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ةم بِرطةى سَييةم بـةم شـَيوةية دةخوَيندِرَيتـةوة  رَيكخسـتنة سياسـييةكان و رَيكخراوةكـانى       لة سةر راى يةك

كؤمةَلطاى مةدةنى و رَيكخراوة ناحكوميية نيشتيمانى و يةكَيتى يةكان و سةنديكاكان و ناوةندة ماينةكان و 
دان و فؤرى خـةرج كـردن و   كؤمةَلةكان و يانةكان لةو بابةتانة ثةيوةسنت بة ِرةوايى سةرضاوةكانى ماية ثَي

 دواكةوتنى شوشتنةوةى ماية. 
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةَلَى  مةوة لة دوويةمدا هةموو كةسايةتييةكانى تَيداية  مةطةر راى يةكةم دةنطى نةهَينا مةو كاتة مةضينة 
( كةس لة طةَليَيةتى  كَى 34ة خوَيندرايةوة  )سةر راى دووةم  مَيستا كَى لة طةَل راى يةكةمة؟ بةو شَيوةية ك

( لة طةَل نيية  دذيةتى  كةواتة ثةسةند نةكرا  راى يةكةم ثةسةند نةكرا  مةضـينة سـةر   47لة طةَلَى نيية؟ )
 راى دووةم  لة راى دووةميش مةو تَيبينى يانة مةطةر ِرةضاو بكةن. 

 : بةرَيج د. بةهار دمود
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

 ( كةس دذى بوو  زؤرينة دذى بوو بة مةعناى مةو  مةوانة لة طةَل راى دووةمن. 47ادةم )م
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نة  نة مةرج نيية راى دووةميش مةخةينة دةنطةوة  مـةو تَيبينـى يانـةى بـؤ ميجافـة كـةين  ناوةنـدة مـاينى         
 يةكان  بةَلَى كاك مارى فةرموو. 

 : ج مارى دمد هةرسنيبةرَي
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةطــةر ميجــازة ب ــةرموى مــن ثرســيارَيكي هةيــة لــة ليذنــةى قــانونى  مةمــةى كــى دايئــةنَين مَيســتا مةطــةر   
رَيكخراوَيــك يــا وةكــو ضــؤن بــؤ كؤمثانيايــةك تةصــةور مةكــةم اــوىل بكــا  مايــا بــؤ رَيكخراوَيكــى كؤمــةَلطاى  

ة دةرةوةى كوردســتان بَيــت مــةكتَيظَيتى يــةعنى ضــاالكى هــةبَيت لَيــرة مــةم مــةدةنى ديســانةوة مــاينى كــة لــ
 حوكمانة اوىل مةوان مةكات وةكو ثرسيار؟ سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  ليذنةى ياسايى فةرموو. 
 : بةرَيج د. ظاَلا فريد

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ى يةكا ان هَيناوة بة شَيوةيةكى موتَلةق  بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان  مـةو ناوةنـدة مـايينى    ناوى ناوةندة ماين

يانة مةطةر وةكو كةسى مةفنةبيش لَيرانـة تـةعاموليان لـة طـةَل بكرَيـت مةطـةر لَيـرة تاوانـةكانيان مـةجنام          
نامـان مـةوة مـةاول    بدةن و تاوانةكانيان بة ثَيى مةو ماددانةى كة لة بِرطةى حةوتةمى بةنـدى يةكـةم هيَ  

دةبَينت كاتَيك كة تاوانةكانيان مةجنام بدةن لة ضوار ضَيوةى مةو وَلاتـةدا و زةرةر بـةو وَلاتـة دةطـةَينن  راى     
دووةم : حوكمــةكانى مــةم ياســاية ثيــادة دةكرَيــت بــة ســةر هــةموو كةســانى نــاو هــةرَيي و لــة ناويانــدا مــةو  

 اليانانةى خوارةوة : 
ةسةَلاتى ياسا دانان و فَى بـة فـَى كـرن و دادطـةرى و مةندامـةكان مةوانـةى تَييانـدا        يةكةم : سةرؤكةكانى د

كارمةندن  دووةم : كةرتى تايبـةت بـة تايبـةتيش مـةوة كـةس و كؤمثانيانـةى لـة طـةَل قـةوارةكانى كـةرتى           
مـةدةنى و   طشتى دا طرَى بةستيان مةجنام داوة  سًييةم : رَيكخسـتنة سياسـةتكار و رَيكخراوةكـانى كؤمـةَلطاى    

رَيكخراوة ناحكومى و نيشتيمانى  يةكَيكتييةكان و سةنديكاكان و كؤمةَلةكان و ناوةندة ماينةكان و يانـةكان  
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لــةو بابةتانــةى ثةيوةســنت بــة ِرةواى سةرضــاوةكانى مايــة ثَيــدان و فــؤرى خــةرج كــردن و بــة دوا كــةوتنى 
 شوشتنةوةى ماية. 

   ان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

مَيســتا راى دووةمــيش مةخةينــة دةنطــةوة بــؤ مــةوةى بــجانني كــَى لــة طــةَل راى دووةمــة  بــةَلام ثــَيي وابــَى     
ــة هــةرَيمى كوردســتان زؤر      رَيكخســتنة سياســييةكان طوجنــاوترة لــة رَيكخســتنى سياســةتكار  مــةو وشــةية ل

وة  كَى لـة طـةَل راى دووةمـة    نةرؤشتووة رَيكخستنى سياسةتكار دواى مةوةى لة سياغة مةتوانن ضاكى بكةنة
كةس دذيـةتى  كةواتـة ثةسـةند     27كةس لة طةَلَييةتى  كَى لة طةَلَى نيية؟  49بةو شَيوةية كة خوينرايةوة؟ 

 كرا  مةضينة سةر بةندَيكى تر  فةرموون ليذنةى ياسايى. 
 : ابراهيي بةرَيج د. ظاَلا فريد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ةكرَيـت و بـةم شــَيوةية دةخويندرَيتـةوة  بِرطـةى يةكــةم  بِرطـةى دووةم  بِرطــةى      بةنـدى ثَينجـةم هــةموار د  

ســـَييةم  بِرطـــةى ضـــوارةم  وةكـــو خـــؤى دةمَينَيتـــةوة  بَرطـــة ثَينجـــةم هـــةموار دةكرَيـــت و بـــةم شـــَيوةية  
 دةخويندرَيتةوة : هاوكارى نَيو دةوَلةتى لة بوارى رَيطة طرتن لة بةرةنطار بوونةوةى طةندةَلى. 

 
 
 

   ةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

بةرَيج دكتؤرة ظاَلا  تكاية لة ثَيشةوة بةنـدى ثَيشـةوة يةكـةم و دووةم و سـَييةم و ضـوارةم خبوَيينـةوة مـادام        
مةَلَيني وةكو خؤى  مةو كات بضنة سةر مـةو بةندانـةى كـة مـةوتوانني تةعـديلى كـةين  بـؤ ط تؤطـو  بـةَلَى           

 باشة. 
 : ابراهيي ظاَلا فريد بةرَيج د.

ثَينجةم هةموار دةكرَيت و بـةم شـَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة  هاوكـارى نَيودةوَلـةتى لـة نَيـوان رَيطـة طـرتن لـة           
بةرةنطار بوونةوةى طةندةَلى و بةرةنطار بوونةوةى ماَلؤطؤِر كردنى زانيارى لة سةر طةندةَلى و لَيكؤَلينةوةى 

طةندةَلى سنوور بِر بة هاوكارى و هةماهةنطى اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان    هاوبةش بة تايبةتى لة تاوانةكانى 
بِرطـــةى شةشـــةم : وشـــةى رةوشـــت )اخ قيـــات( دةبَيتـــة وشـــةى  ضـــةمكةكان  مـــةفاهيي و بـــةم شـــَيوةية  
ــاكى و          ــت ث ــةمكةكانى دةس ــدانى ض ــة ثَي ــؤ طةش ــتيمانى ب ــنبريى نيش ــةوةى رؤش ــةوة  بَلاوكردن دةخوَيندرَيت

ةوة ثابةنـد بـوون بـة سـتانداردةكانى راذةى طشـتى و كاردةكـةن لـة طـةَل بةرثرسـانى          شةفافيةت و لَيثرسـين 
تايبةمتةند لة ثَيناو دانـانى ثرؤطرامـى خوينـدنى نيشـتيمانى بـؤ ثتـةو كردنـى ضـةمكى دةسـتثاكى طشـتى            
 بِرطةى حةوتةميش وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  بِرطةى هةشتةم : يةكةم  وشةى فةرمانبةرانى دةوَلةت دةكـرىَ 
بة راسثَيدراوان بة خجمةتى طشتى و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة  دةركردنى رَينمـايى دةرخسـتنى مةسـتؤى    
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دارايى بة ثابةند كردنى راسـثَيدراوان بـة خجمـةتى طشـتى كـة لـةم ياسـايةدا دةقييـان لـة سـةر كـراوة كـةوا             
دواكةتووةكان ماشكرا بكةن  و لـة   بةرذةوةنديية داراييةكانى خؤيان و بةرذةوندييةكانى هاوسةر و منداَل و

ماوةيةك بؤ ماوةيةكى تر هـةموار دةكـرَى بـة طـوَيرةى مـةوةى دةسـتة بـة طوجنـاوى دةبينـَى بـؤ دةسـتةبةر            
كردنــى مــةو مةبةســتانةى لَيــى ضــاوةِرَى دةكــرَى  خــاَلى دوو : وةكــو خــؤى دةمَينَيتــةوة  ســَى  وةكــو خــؤى     

ــةم شــ    ــت و ب ــةوة  ضــوار هــةموار دةكرَي ــةكانى    دةمَينَيت ــة راثؤرت ــؤى هةي ــةوة  دةســتة ب َيوةية دةخوَيندرَيت
دةرخستنى مةستؤى دارايى بَلاو بكاتـةوة و رَيطـة بـدات بـةوةى فـةماوةر و راطةيانـدن سـةيريان بكـةن يـان          
كؤثيان بكةن سةبارةت بةوانةى حوكي دةدرَيت بة يةكَيك لةو تاوانانـةى كـة لـة بِرطـةى حةوتـةمى بةنـدى       

تووة  نؤيةم : وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  دةيةم : خاَلى يةكةم وةكـو خـؤى دةمَينَيتـةوة     يةكةمى مةم ياسادا ها
خاَلى دووةم وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  سَييةم  هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة  ثَيويسـتة لـة    

نيارى و روونكردنـةوة و  سةر مةو اليانةى ملكةضى ضاودَيرى ية لة سةر داواى دةستة و بة بَى دواكةوتنى زا
نووسراو و بةَلطةنامة بةوانةى كة نهَينيشن هةر ضى يةك بَيت ثلةى نةدركانيان ثَيشكةش دةسـتةيان بكـات   
و لة طةَل هةر شتَيكى تر كة دةستة بؤ مةبةستةكانى ضاودَيرى بة ثَيويستى بجانَيت  تَييان بِروانَى بة ثَيـى  

وةكـو خـؤى دةمَينَيتـةوة  يـازدةم وةكـو خـؤى دةمَينَيتـةوة  دوازدةم         ياسا كارثَيكراوةكان  ضوارةم و ثَينجـةم 
وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  سَيجدةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة  فَى بة فَى كردنـى رَى و  

كانى و ثتةوكردنى شةفافيةت لـة قـةوارة  شوَين بؤ رَيطة طرتن لة تَيوة ط نى كةرتى تايبةت لة طةندةَلى  دا 
هـةموار دةكرَيـت و بـةم    نـاكؤكى بةرذةوةنديـةكان تيايانـدا  ضـواردةيةم:      كةرتى تايبةت و ِرَيطرى كـردن لـة  

ــةوة:  ــَيوةية دةخوَيندرَيت ــةم:  ش ــوارى        ثازدةي ــة ب ــَى ل ــة زةرورى ب ــات ك ــك بك ــةر كارَي ــة ه ــؤى هةي ــتة ب دةس
 بةرةنطاربوونةوة و خؤثاراسنت لة طةندةَلى.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ 

 مَيستا كَي قسةى هةية لةسةر مةو بةندة؟ فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةِرَيج د. شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( لة ثرؤذة ياساكة لة مةسَلةكةدا  خاَلى دووةم تابةندى ثَينجةم وشـةى مـاخريى دَيِرةكـة دةَلَيـت     2لة الثةِرة )
  لةِراســتيدا مــن زؤر طــةِرام نــةمجانى مــةوة واتــاى ضــيية  ثَيشــرتيش تــةعريحم )هــةموو هةواَلــدانى طةوفــة(

نةكراوة يةعنى )هةواَلدانى طةوفة(  لةِراستى نةمجانى مةبةستى لة ضييةو بؤضى لـةوَى دانـدراوة؟ مةطـةر    
سـَليةكة  مةبةست لة هةواَلى ناِراستة مةوة دةتوانرَيت بنووسرَيت )هةواَلى ناِراست(  هةر لةوَى لـة ثـرؤذة مة  

لة خاَلى سَييةم بةبِرواى من مةطةر مةوة زياد بكرَيت )لَيكؤَلينةوة لة تاوانةكانى طةندةَلى لـة ِرَيطـاى دادوةر   
يان ليكؤَلةرى سةر بة دةستة  لةذَير سةرثةرشتى دادوةرى لَيكؤَلينةوة(  يةعنى مةبةستي ناو دةستة مةطةر 

ة  هـةر لـةو ماددةيـة لـة خـاَلى ثَينجـةم بـة بـِرواى مـن          دادوةر هةية مةوةشـى بـؤ زيـاد بكرَيـت شـتَيكى باشـ      
ثَيشــنياردةكةم مــةوةى بــؤ زيــاد بكرَيــت  )هاوكــارى نيودةوَلــةتى لــة بــوارى ِرَيطــةطرتن لــة طةنــدةَلى  و           
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ــة      ــاَلوطؤِركردنى زانيــارى لةســةر طةنــدةَلى و لَيكؤَلينــةوةى هاوبــةش بةتايبــةتيش ل بةرةنطاربوونــةوةى و م
نووربةر  طةِرانةوةى سامانى بةدةستهاتوو  يةعنى مَيمة مَيستا مةو شتانة دةنووسي بؤ تاوانةكانى طةندةَلى س

بةِرَيجتان  طةِرانةوةى سامانى بةدةسـتهاتوو لـة كـارى تـاوان يـان طةنـدةَلى لـةوثَيناوةدا دةسـتة بـؤى هـةبَيت           
 رياق بكات  سوثاس.ِراستةوخؤ نووسراو ماراستةى اليةنة تايبةمتةندةكانى دةرةوةى هةرَيمى كوردستانى ع

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك شوان فةرموو.
 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش لة بةندى ثَينجةم خاَلى شةشةم لة كؤتاييةكةى ثَيي باشـة مـةوةى بـؤ زيـاد بكرَيـت  بـؤ ثتـةوكردنى        
ــاد     ــؤ زي ــةوةى ب ــتى و  م ــتثاكى طش ــاوواَلتى      ضــةمكى دةس ــةروةدةرى ه ــاكى و ث ــار ض ــاكانى رةفت ــرَي ِرَيس بك

 تةندروست  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عادل فةرموو.
 بةِرَيج عادل عجيج شكر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 وةَل  قسةكانى من لةاليةن بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ كرا  منيش ثشتيوانى دةكةم  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. فوان فةرموو.
 بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( دةركردنـى ِرَينمـايي ِرَيسـاكانى رةفتـارى وةزي ـى  ثـَيي باشـة بَلـَيني         7بةنيسبةت ماددةى ثَينجةم فةقـةرة ) 
ي باشـة وشـةيةك دابنـَين بَلـَيني مـةرَينى يـةعنى ميجـابى         مةرَينى  ضونكة سلوك وةزي ى سلبيش هةية  ثـيَ 

ِروونكردنـــةوةى ســـتاندةرةكانى ِراذةى طشـــتى  ِرةوشـــتةكانى كـــة ثَيويســـتة فةرمانبـــةرانى هـــةرَيي ثَيـــوة    
ِرةوشتةكانى بَلَيني ِرةوشتةكانى كار  ضـونكة ميدارييـةن مةعروفـة ثَيـى دةَلـَين مـةخ قى عةمـةل ميجافـةى         

د بن وةك مةرفَيكى دامةزراند بَلَين يةكَيك لة مةرفةكانى دامةزراندن  ضـونكة مـةرفى   بكةين  ثَيوةثابةن
ــن ضــاكي          ــة م ــارةزايية  مةوان ــة  ش ــةَلكو شــةهادةية  ميختساس ــة  ب ــى نيي ــلوكى وةزي  ــةس س ــدن ب دامةزران

 كردووةتةوة بؤ ليذنةى ياسايي نووسيتي  هيوادارم سوودى لَيوةربطرن  سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد

 كاك مومَيد فةرموو.
 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَينجةم لة راثؤرتةكة تَيبينيـةكانى مـن زيـاتر زمانةوانييـة  هاوكـارى نَيودةوَلـةتى لـة بـوارى ِرَيطـاطرتن لـة           
طاربوونـةوةى طةنـدةَلى بطريَيـت  دةبَيـت     بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى مـةوة هةَلةيـة  ناكرَيـت ِرَيطـا لـة بةرةن     

مةوة البربَيت  ِرَيطاطرتن لـة طةنـدةَلى و بةرةنطاربوونـةوةى مـاَلوطؤِركردنى زانيـارى لةسـةر طةنـدةَلى و مـةو         
وشةى طةندةَليةش هةر زيادةية  ماَلوطؤِركردنى زانيارى و لَيكؤَلينـةوةى هاوبـةش بةتايبـةتى لـة تاوانـةكانى      

ــدةَلى ســنووربِر مــ  ــؤ     طةن ــةوةى رؤشــنبريى و نيشــتمانى ب ــت  شةشــةم: بَ وكردن ــةو شــَيوةيةى لَيبكرَي ةوة ب
ــةتى و        ــة )ِروونيـ ــدنى بكرَيتـ ــؤ كوردانـ ــةر بـ ــةفافيةت و  مةطـ ــتثاكى و شـ ــةمكةكانى دةسـ ــةثَيدانى ضـ طةشـ
لَيثرسينةوة(  )ثابةند بوون بة ستاندةرةكانى ِراذةى طشتى و كاركردن(  نةك )كاردةكـات(  كـاركردن لةطـةَل    

ةرثرسان بَي  من لةثَيناو دانانى بةرنامـةى نـةك ثرؤطـرام  بةرنامـةى خوَينـدنى بةوشـَيوةيةية  هةشـتةم:        ب
دةركردنى ِرَيذةى ِرينمايى  دةرخستنى بةرذةوةنديية داراييةكان  مةطةر لةبِرى مةستؤى دارايي كة هةندَيك 

بـــة خجمـــةتى طشـــتى  مةطـــةر مـــةو  ناِروونـــة  بةرذةوةندييـــة داراييـــةكان  بةثابةنـــدبوونى ِراســـثَيردراوان
ِراسثَيردراوانة بة خجمةتى طشتى هةر لةوةى ثَيشووتريشدا بكرَيتة ِراسثَيراوانى خجمةتى طشـتى  بـةبِرواى   
من لةِرووى زمانةوانييةوة باشرتة  دةقيان لةسةر كراوة دةَلَيت كة لةم ياسـايةدا دةقيـان لةسـةر كـراوة  مـةم      

ةوانييةوة هةندَيك ناِروونـة  هةنـدَيك بـاش نييـة  بـةبِرواى مـن بكرَيــتة        دةقيان لةسةر كراوة لةِرووى زمان
دةق نــووس كــراون مــةوة لةثَيشرتيشــدا هــةمان تَيبينــيي هــةبوو  داراييــةكانى خؤيــان و بةرذةوةندييــةكانى  
هاوســةرو مــةو بةرذةوةنديــةكانى مــةوةش هــةر زيادةيــة لــةوَى  كــةوا بةرذةوةندييــة داراييــةكانى خؤيــان و   

و مناَلة دواكةوتةكانيان ماشكرا بكـةن  دواى مـةوة )وة( ديسـانةوة مـةو )وة(يـة البـربَي  مةطـةر وةك         هاوسةر
بِرطةيةك يان بةفياوازيش بنووسرَيت مةوة هةر طوجنـاوة  بكرَيــة مـةو ِرَينماييانـة مـةوةى بـؤ زيادبكرَيـت         

ةى مـةوةى دةسـتة بـة طوجنـاوى     مةم ِرَينماييانـةى لـة ماوةيـةك بـؤ ماوةيـةكى تـر هـةموار دةكرَيـت بـةطوَير         
دةبينى بؤ دةستةبةركردنى مةو وةستانةى لَيى ضـاوةِروان دةكرَيـت  ضـوارةم: هـةموار دةكرَيـت بةمشـَيوةية       
دةخوَيندرَيتةوة  راثؤرتةكانى دةرخستنى بةرذةوةنديية داراييةكان ِرَيطا بدات بـةوةى هةنـدَيك وشـة هةيـة     

ةر زؤر ياسايي نيية  مةطةر بكرَيتة ِرَيطا بدات هاوواَلتيانى هةرَيي و زيادةية  بةوةى زيادةية البربَيت  فةماو
رؤذنامةنووسان بيان بينني و لةبةريان طرنـةوة  واتـة كـؤثي كـردن بةوشـَيوةية بطؤِرَيـت  دةيـةم: ثَيويسـتة         

و  لةسةر مةو اليةنةى ملكةضى ضاودَيرية لةسةر داواى دةسـتةو بـة بـَى دواكـةوتن زانيـارى و ِروونكردنـةوة      
نووسراو و بةَلطةنامة بةوانةى كة نهَينيشن ثَيشكةشيان بكات  بةو شَيوةية مةطةر مـةو طؤِرانكاريانـةى تَيـدا    

 بكرَيت وةك خؤى بنووسرَيتةوة  بةو شَيوةية  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك زانا فةرموو.
 بةِرَيج زانا  عبدالرمحن عبداهلل:

 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
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لة هةشتةم خاَلى ضوارةمى دةَلَيت دةستة بؤى هةية ِراثؤرتةكانى دةرخستنى مةستؤى داريى بآلو بكاتةوة و 
ِرَيطة بدات بةوةى فةماوةر و ِراطةياندن سةيريان بكةن يان كؤثيان بكةن  تـا مـةوَى تـةواوة   بـةاَلم دةَلَيـت      

( ى بةنـدى يةكـةمى مـةم    7َيك لـةو تاوانانـةى كـة لـة بِرطـةى )     سةبارةت بة مةوانةى حوكي دةدرَين بـة يـةك  
ياساية داهاتووة  يةعنى لةِرووى ِرَيجمانيةوة مةو فوملةية تةواو نيية  مةطةر واى لَي بكرَيت  )دةستة بـؤى  
هةية ِراثؤرتـةكانى دةرخسـتنى مةسـتؤى داريـى مةوانـةى حـوكي دةدرَيـن بـة يـةكَيك لـةو تاوانانـةى كـة لـة              

(ى بةندى يةكةمى مةم ياساية داهاتووة بآلو بكاتةوة و ِرَيطة بدات بةوةى فةماوةر و ِراطةيانـدن   7بِرطةى )
سةيريان بكةن يان كؤثيان بكةن(  مـةوة تـةواوترة  ضـونكة لَيـرة ماوهـا مانـا نـادات  ثشـتيوانى لـةوةى كـاك           

دروسـت بـووة  ثَيويسـتة    مومَيد دةكةم سةبارةت بة دةيةم  خاَلى سَييةمى لـةوة يـةك تـؤز طومـان بـؤمنيش      
لةسةر مةو اليةنـةى ملكةضـى ضـاودَيرية  يـةعنى مَيمـة ومتـان هـةموو كـةس ملكةضـى ضـاودَيريية  مةطـةر            
مةوةش وابكةين ثَيويستة لةسةر مةو اليةنةى كة دةستةكة داواى زانيارى لَي دةكات  يةعنى ديـارى نةكـةين   

ملكةضـى ضـاودَيرى نـةبَي  بؤيـة مةطـةر مـةوةش        مةو اليةنةى ملكةضى ضـاودَيريية  يـةعنى اليـةنَيك نييـة    
البربَيت هةرواى لَي بكرَيت ثَيويستة لةسةر مةو اليةنةى ملكةضى ضـاودَيرية لةسـةر داواى دةسـتةو بـة بـَى      
دواكةوتن زانيارى و ِروونكردنةوة و نووسراو بةَلطةنامة بةوانةى كـة نهَينيشـن ثَيشكةشـى دةسـتةكة بكـات       

 سوثاس.
 
 

 حم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

ــة         ــؤ ليذنـ ــرن بـ ــةكانتان بنَيـ ــةبوو  تَيبينيـ ــان هـ ــة تَيبينيتـ ــةى كـ ــةمان  مةوانـ ــدامانى ثةرلـ ــةِرَيجان مةنـ بـ
ثةيوةنديــدارةكان  بؤمــةوةى كــة ثَيويســتة لةبةرضــاو بطريَيــت  ِراى ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان لةســةر قســةى   

 موو.مةندامانى ثةرلةمان مةطةر شتَيكتان هةية؟ فةر
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة بِرطةى )هةواَلدانى طةوفـة( لـة راسـتيدا مـةوة تةرفومـة كـراوة  خـؤى لـة مةسـَلدا )االخبـارات           
املة لة(  ماناى مةوةية ميخبارَي كة بة عةفةوى دةكرَيت  بـةِرَيج سـةرؤكى دةسـتةش مةطـةر ِروونكردنـةوةى      

دات  مةخبارَيك كة بة عةفةوى دةكرَيت  يةعنى بة مةنقةست ناكرَيت  سـةبارةت بـةوةى كـة دادوةر    زياتر ب
لَيكؤَلينةوة بكات  مَيمة دادوةرمان نيية لة دةستةكة  بـةس لَيكؤَلـةرمان هةيـة  بؤيـة وتوومانـة لَيكؤَلينـةوة       

دةستةكةية  سةبارةت بةو تَيبينيةى كـة   بكات لةذَير ضاودَيرى دادوةرةكة لة قةزاما  بةاَلم لَيكؤَلةرةكة لةناو
وترا ِرَيسارةكانى رةفتار ضاكى بَو بةندى شةشةم زياد بكرَيت  مةطةر سةيرى بِرطةى حةوتةم بكةن  بِرطةى 
حةوتةم مةوةى تَيداية باسى ِرَيساكانى رةفتار ضـاكى دةكـات  سـةبارةت بـة تَيبينيـة زمانةوانييـةكان ثَيمـان        

ؤريان ِراستييان تَيداية وةريدةطرين  سـةبارةت بـة تَيبينييـةكانى بـةِرَيج دكتـؤرة      بطات مةوةى كة بةشَيكى ز
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فوانيش مةخ قياتى عةمةل كار وةردةطرين  هةروةها يةكَيك لة مةرفةكانى دامةزارندن مةوةش بةفَييـة  
 وةريدةطرين  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 امحد فةرموو. بةِرَيج سةرؤكى دةستة دكتؤر
 بةِرَيج د. امحد انور/ سةرؤكى دةستةى دةستثاكى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وةَل  من موالحةزةيةكي لةسةر هةشتةم   ضوارةم هةية  مَيمـة لـة تةعديلةكـة داوامـان كردبـوو كـة دةسـتة        

ِراى طشـتى بـَ و    سةالحيةتى مةوةى بدرَييَت راثؤرتـةكانى  فؤرمـةكانى ماشـكراكردنى سـةروةت و سـامان بـؤ      
بكاتةوة  بةاَلم ديارة ليذنة تةقيـديان كـردووة بـؤى كـة سـةبارةت بةوانـةى حكـوم دةدرَيـن بـة يـةكَيك لـةو            
تاوانةى كة لة بِرطةى حةوتةمى بةندى يةكةمى مةم ياساية هاتووة  لةبةر دةستى دةستة بَي باشرتة  ِرةنطة 

َيمة حيساباتى وةزعى خؤمـان دةكـةين  زؤر خـةَلك هةيـة     مَيستا مةو ثرؤسةية يةكةجمارةو بةِرَيوة دةضَى  م
مةطةر ضى داهاتةكةشى زؤر شامية  بةاَلم ثَيى خـؤش نييـة مـةو داهاتـة بَ وبكرَيتـةوة  لةبةرمـةوةى ومتـان        
بؤي هةية واتة دةستة خؤى تةقدير بكات  بةاَلم لَيرةدا برادةرانى ليذنـة تةقيـديان كـردووة بـة مـةوة هـةر       

مةوة ميرت حكوم درا بةسةر طةندةَلى و مةوانـة  بـةِراى مـن ض مـةوةك نامَينَيتـةوة ِرةنطـة        كةسَيك حكوم درا
مـةوةش موفــةرةد دةســتةو مــةو وةسـايقانةى اليــةتى تةقــدميى مةحكةمــةى دةكـات  كاتَيــك مــةو كةســة لــة    

ت  هـةموو  كةيسَيكى طةندةَلى تَي مااَلوة  ثرةنسـيثةكانى شـةفافيةت لـة زؤربـةى واَلتـانى فيهـان فـةرز دةكـا        
كةسَيك بةتايبةتى مةوانةى ثؤستى بااَل وةردةطرن سـامان و سـةروةتةكانيان ماشـكرا بكـةن  بـةاَلم مَيمـة تـَي        
دةطةين كة بةتايبةتى لة كوردستانةوة هةية  ثَيشي واية دةستةى نةزاهةى عرياقـيش تـا مَيسـتا نـةكردبَيت      

( مَيمـة خؤاـان هـةموو مـةو بةِرَيجانـة كـة        لةبةرمةوة تؤزَي موراعات كردنى وةزعةكة مةوةش وةكو )مبـدْ 
فؤِرميان ثِر كردووةتةوة وتوو مانة زؤر تةبيريية  هانيشمان داون مةطـةر خؤيـان فؤِرمـةكان لةسـةر سـايتى      
خؤيان بَ ودةكةنـةوة  لـة ثـةجيى خؤيـان   لـة تـؤِرة كؤمةاَليةتييـةكان بـَ وى دةكةنـةوة  بـةس لَيـرة ديـارة             

ــريان   ــردووة حةس ــةوةيان ك ــة        م ــوهيي تةعديل ــةاَلم م ــةِرَيجة  ب ــوةى ب ــةالى مَي ــاخريى ل ــةرارى م ــردووةو ق ك
مةساســييةكةى مَيمــة مــةوة بــوو كــة مــةو ســةالحياتة بــدرَيت بــة دةســتة  ضــونكة بــةخؤتان دةزانــن زؤر لــة  
 ِراطةياندنةكان داوامان لَي دةكةن  لةِراستيدا مَيمة ومتان مـةوة مانايـةكى قـانونى هةيـة  دوايـة هـةتا مةطـةر       

 مانايةكى قانونيشمان هةبَي  بؤية بة تةمكيد موراعاتى مةو زروفة دةكةين  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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كى دةسـتة ِروونكردنةوةيـةكى لةسـةردا     سةبارةت بة بِرطةى هةشتةم خاَلى ضوارةم  كة مَيستا بـةِرَيج سـةرؤ  
مَيمة بؤية موقةيةدمان كـرد بـةوة  ضـونكة مـةم بِرطةيـة مةطـةر بةمشـَيوةية موقةيـةد نـةكرَيت ثَيضـةوانة           
دةوةستَيتةوة لةطةَل بنةماكانى خسوسياتى كةسةكان  بؤية تةنها مةو كةسانة بؤيان هـةبَي كـة دةسـتة بـؤى     

كة حكـوم دةدرَيـن بـة يـةكَيك لـة تاوانـةكان  غـةيرى مـةوة ثَيمـان وابـوو            هةبَي مةمواليان بداتَي يان كاتَيك
 ثَيضةوانةى خسوسياتى كةسةكانة  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــة ِرَيجمانييــةكان ضــاك        ــوون  هةَل ــدا ب مَيســتا ماددةكــة داِرَيذنــةوة  مــةو زيادكردنانــةى كــة باســتان كــرد تَي
 ةى بيخةينة دةنطدانةوة  فةرموو.دةكةنةوة  بؤمةو

 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةندى ثَينجةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
 يةكةم  دووةم  سَييةم  ضوارةم وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  بةِرَيج دكتؤرة بةهار دةياةوَينَيتةوة.

 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دم

 فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
فَى بةفَى كردن و سـةثاندنى ياسـاكانى بةرةنطاربوونـةوةى طةنـدةَلى و سـتانداردةكانى ِراذةى طشـتى بـة         -1

 ثَيى دةستوور و ياسا بةركارةكان.

لـة سـةر طةنـدةَلى بةسـةرفةم ِرَيطـة و مامرازةكـان و لةسـةرفةم         / وةرطرتنى هةواَلدان و زانيارى و سـكاآل 2
سةرضــاوةكان ومامةَلــة كــردن لةطــةَل ســةرفةم مــةو شــتانةى ِرةدى دةكةنــةوة لــة نَيوانيشــياندا هةواَلــدانى   

 طةوفة )االخبارات املة لة(. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َيج سـةرؤكى دةسـتة هـيض ِروونكردنةوةيـةكى نـةداييَن لةسـةر هةواَلـدانى        تكاية لَيرة دةرفةتَيكمان بدَي  بةِر
 طةوفة  فةرموو.

 بةِرَيج د. امحد انور/ سةرؤكى دةستةى دةستثاكى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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وةَل  وةكـو دكتـؤرة بـةهار وتـى مـةوة تةرفومـةى حةرفيـة  بـةاَلم هةنـدَيكجار وشـةكان لـة كـوردى تؤزَيـك              
نــاخؤش دةبــَي يــان زؤر حةزدةكــةى طةوفــة بــَي لــةناو قــانون ناطوجنَيــت  مــةو )االخبــارات  بــةكورتى نــازامن

املة لة( زؤرفار مةسةلةن ميخباريات بؤدةستةى دةستثاكى دَي  مةسةلةن سةير دةكةى نة سةرضـاوةكة  نـة   
اراتـت بـؤ   مةو كةسةى ثَيى هةستاوة  مةوةنييـة  يـةعنى مـةو تةقـديرة بؤضـى دةطةِرَيتـةوة  كؤمـةَلَيك ميخب       

دَيت  ميخبارياتى حةقيقيت بؤ دَيت لةسةر كةيسةكانى طةندةَلى زانيارى تَيداية   ميخبارياتى لةو فؤرةشت 
بؤ دَيت  بةاَلم بةس بؤ وشـةكة خؤتـان دةتـوانن مةطـةر تةرفومةيـةكى باشـرت هةيـة  ضـونكة مـةوة هـةمان           

زؤرمـان نـاَلَيني هـةموو  بـةاَلم زؤرمـان      مةبةستى دةستةى دةستثاكى عرياقيش  لَيتـان ناشـارينةوة بةشـَيكى    
( سـاَل تةفروبـةى عةمةليشـيان    9سوودمان لةوة وةرطرتووة  ضونكة مةوانة لةثَيشى مَيمةش هةم نجيكـةى ) 

( لـة خـوىل   2011هةية  دووفار  دوو ياسايان بؤ دةرضووة  ياساى دامةزارندنيانى  ياساي دووةميشيان كة لـة ) 
رمةوة دةكرَي مةطةر مةوة ميشارةتى ثـَي بكرَيـت  يـةعنى مـة و ميخبارانـة      دووةمى ثةرلةمان دةرضووة  لةبة

 هةية لة مةرزى واقيردا  مةوان زياتر لة تةفروبةى خؤيانن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وة يةعنى مةبةستمان )االخبارات املة لة(ية  مةطةر وشةيةكى باشـرتمان بـؤ دةدؤزيـةوة لـةكاتى سـياغةدا مـة      
 بؤى دادةنَيني  فةرموو كاك زانا.

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خؤى هةواَلدان شـةرت نييـة لـةكوردى  يـةعنى هةواَلـدان ماوانييـة بـةو مسـلوبة  هـةر هـةواَل بـَي مـة ويـش              
ــة سةرضــاوةكةيةوة رِ      ــيرت ل ــة  م ــة ِراســت نيي ــةعنى هــةواَلَيك ك ــة  مــةوةى كــة   هــةواَلى ناِراســت  ي اســت نيي

طةياندوويةتى ِراست نيية  من ثَيي واية زؤر طشتطرية  مةو هةواَلدانةكةش بكرَيت بة هةواَل  يان هةواَلدةر  
ــدةرة  بةســة مةطــةر هــةر هــةواَل بــةكاربهَينرَيت باشــرتة       ــدان نييــة  هةواَل مــةوةى كــة هــةواَل دةدات  هةواَل

ـــ  ت بةكاربهَينـــدرَيت  ثـــَيي وايـــة مـــةوة طوجنـــاوترة لـــةِرووى  لـــةفَيطاى هةواَلـــدان  مـــةويش هـــةواَلى ناِراس
 زمانةوانيةوة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. فرست فةرموو.
 بةِرَيجد. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تووة  مةسـةلةى سياسـى   ثَيشنياردةكةم بؤ سوود وةرطرتن لة كات  وةكو شتَيكى عورفيش لة ثةرلةمان ِرؤيش
ثاش و ثَيش كردنى فوملةو مةوانة دواتر هَيشرتاوةتةوة  فا طةوفة  ناِراستة مةوةيـة  مـن تةسـةوِر دةكـةم     
مةفهومــةكانى ناطؤِريــت  بؤيــة ثَيشــنياردةكةم بؤمــةوةى ســوود لــة كــات وةربطــرين مــةو مةســةلة ســياغيانة  
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ــةوة ز     ــر ســياغةى دةكةن ــة دوات ــةى ك ــةو بةِرَيجان ــة م ؤر ماســايية  مَيمــة لةســةر مةســايلى مــةوزوعى   بدرَيت
 ط توطؤبكةين  سوثاس.                                      

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
   فةرموو.مصطفىبةَلَي باشة  سوثاس  بةِرَيج كاك فايةق 

 رسول:مصطفى بةِرَيج فامق 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ي ضةواشة يان خةَلةتَينةريش بةكار دَيت.دةكرَي هةواَل
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةتوانن دوايي هةر ثَيشنيارَيكتان هةية مباندةنَي  بؤ مةوةي لة كاتي صياغةدا سوودي لَي وةربطريَي  كاك 
 عمر عينايةت  فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

ةقةت هةواَلدان  ثشتطريي كاك زانا دةكةم هةواَل  ميرت هةواَلدان لة كورديدا قسةكاني من كاك فامق كردي  ف
 نيية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي  د.سراج  فةرموو.

 بةِرَيج د.سراج شَيخ أمحد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكةم كرا  هةواَلي ضةواشةكاري مةبةستي بوو  سوثاس.
 

 د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج
 زؤر سوثاس  بةِرَيج كاك ماري  فةرموو.

 بةِرَيج ماري دمد هةرسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةموو فارَي مَيمة طوَيبيست دةبني كة بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان دةَلَيت طوَي مةدةنَي لة كاتي صياغة 
وة قانونة  قانون ريازياتة  وشة دةِربريين عةقلة  بؤية فاريجة و كردن دا مةوة ضاك دةكرَيتةوة  بةآلم مة

نوقتة و وشة دةتوانَي شت بطؤِرَي لة ِرستةدا  دةتواني مةعناي قانوني بطؤِرَي  مينجا بؤية مةطةر طةرةنيت 
 مةوة بةس قسةكاني بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانة لة ناو ثرؤتؤكؤل دا نووسراوة بةندة خؤم قبوَلمة  مةطةر

 شتَيكي تريش هةية  مةوة مةوزوعَيكي ترة  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةِرَيجان  بةِرَيج كاك ماري  لة دواي تةواوبووني ياساكان فاري وا هةية بة سَي حةفتةش مةم ثرؤذة 
سةرفةم مةو طرفتانةي كة هةن  ياسايانة نانَيردرَين بؤ سةرؤكايةتي هةرَيي  تا بة تةواوةتي تةتةَلة دةكرَي 

ضارةسةر دةكرَين و ِراي خةَلكي تايبةمتةند وةردةطريَي  مَيستا مةوةي لةو بةندةدا هاتووة بة عةرةبييةكةي 
(ية  دوايي هةر وشةيةكي طوجناو هةبوو لة كوردي دا  دةتوانني بؤي بة كار بَينني  بؤية اإلخباراى املغفلة)

 وةي بِرطةكاني تري مةو بةندة  فةرموون. مَيستا دةضينةوة سةر خوَيندنة
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
/ لَيكؤَلينةوة لة تاوانةكانى  طةندةَلى لةِرَيطةى لَيكؤَلـةرى سـةر بـة دةسـتة لـةذَير سةرثةرشـتى دادوةرانـى        3

اداضـوونيان و ثاراسـتنى نهَينـى ناسـنامةى     لَيكؤَلينةوة بة ثَيى ياساى بنةماكانى دادطاييـة سـجاكاريةكان بةدو  
 مةوانةى هاوكارن بة ثَيى ياسا.

/ طةِرانةوةى مةوانةى تؤمةتبارن بة تاوانى طةندةَلى كة بـؤ دةرةوة ِرايـان كـردووة و طةِراندنـةوةى مايـة و      4
ــة      ــارى اليةنـ ــةنطى و هاوكـ ــة هةماهـ ــة دةرةوة بـ ــاغ براونةتـ ــة قاضـ ــة بـ ــدةَلى كـ ــةكانى طةنـ ــامان و داهاتـ سـ

 يبةمتةندةكان.تا
 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:

 هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
/هاوكــارى نَيودةوَلــةتى لــةبوارى ِرَيطــةطرتن لــة طةنــدةَلى و بةرةنطاربوونــةوةى و مــاَلوطؤِر كردنــى زانيــارى 5

ى ســـنووربِر بـــةهاوكارى لةســةر طةنـــدةَلى ولَيكؤَلينــةوةى هاوبـــةش بــة تايبـــةتى لــة تاوانـــةكانى طةنــدةلَ     
 وهةماهةنطى اليةنة ثةيوةنديدارةكان.

 / وشةى ِرةوشت )اخ قيات( دةبَيتة وشةى ضةمكةكان و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:6
بآلوكردنةوةى ِرؤشنبريى نيشتمانى بؤ طةشةثَيدانى ضةمكةكانى دةستثاكى  شةفافيةت  لَيثرسينةوة ثابةند 

ــتانداردةكانى رِ   ــة س ــوون  ب ــانى       ب ــاوى دان ــة ثَين ــد ل ــانى تايبةمتةن ــةَل بةرثرس ــاركردن لةط ــتى و ك اذةى طش
 ثرؤطرامى خوَيندنى نيشتمانى  بؤ ثتةوكردنى ضةمكى دةستثاكى طشتى.

 / بِرطةي حةوتةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:7
ــةوةى     ــؤ ِروونكردنـ ــى بـ ــارى وةزي ـ ــاكانى ِرةفتـ ــايي  ِرَيسـ ــى ِرَينمـ ــتى و دةركردنـ ــتانداردةكانى ِراذةى طشـ سـ

ِرةوشــتةكانى كــار كــة ثَيويســتة فةرمانبــةرانى هــةرَيي ثَييــةوة ثابةنــد بــن وةك مــةرفَيكى دامةزرانــدن و     
بةردةوام بوون لة ِراذة و ضاودَيرى كردنى مةوداى ثابةند بوون ثَييةوة  بة طوَيرةى ثَيويستى لـة ماوةيـةك   

 بؤ ماوةيةكى تر هةموار دةكرَيت.
8 / 
 وشةي فةرمانبةراني دةوَلةت دةكرَي بة ِراسثَيردراوان بة خجمةتي  بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:-1
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دةركرنى ِرَينمايى و دةرخستنى  مةستؤى دارايى بة ثابةند كردنى ِراسثَيردراوان بة خجمةتى طشتى كة لةم 
ةرذةوةندييــةكانى هاوســةر و ياســايةدا دةقيــان لةســةر كــراوة  كــةوا بةرذةوةندييــة داراييــةكانى خؤيــان و ب 

منداَلة دواكةوتةكانيان ماشكرا بكةن  لة ماوةيةك بؤ ماوةيةكى تر هةموار دةكرَى بة طوَيرةى مةوةى دةستة 
 بة طوجناوى دةبينَيت و بؤ دةستةبةر كردنى مةو مةبةستانةى لَيى ضاوةِرَى دةكرَيت.

 خاَلى دووةم و  سَييةم وةكو خؤى دةمَينَيتةوة.
 . بةهار دمود فتاح:بةِرَيج د

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
/ دةرخستنى بةرذةوةندييـة داراييـةكان زانيـارى ورد  لـةخؤ دةطرَيـت دةربـارةى مـةو شـتانةى كةسـى داوا          2

لَيكراوخاوةنيانة لة نَيوانيشياندا مةو خانووبةرة و طوازراوة و داهـاتى دارايـى و ِرةصـيد لـة بانـك و ثشـك و       
 ى لة ناوةوة و دةرةوةى هةرَيي خاوةنيانة.سةنةد و مافى مةعنةو

 / دةرخستنى بةرذةوةنديية داراييةكان هةر يةكة لة مانةى خوارةوة دةطرَيتةوة:3
 أ/ سةرؤكى هةرَيي و فَيطرةكةى.

 ب/ سةرؤكى ثةرلةمان و فَيطر و سكرتَير و مةندامةكان.
 ج/ سةرؤك وةزيران و فَيطرةكةى.
 وةزير و وةزيرن و بريكارى وةزارةتةكان.د/ وةزيرةكان و مةوانةى بة ثلةى 

ــتة و      ــتيةكانى دةسـ ــةرة طشـ ــةرفةم بةِرَيوبـ ــةى و سـ ــتثاكى و فَيطرةكـ ــتى دةسـ ــتةى طشـ ــةرؤكى دةسـ  / سـ
 لَيكؤَلةرةوةكانى.

 و/ خاوةنى ثلة تايبةتةكان وبريكار و ياريدةدةرةكانيان.
 ز/ بةِرَيوبةرة طشتى و ياريدةدةرةكانيان.

 اكارى طشتى و سةرثةرشتيارة دادوةريةكان و لَيكؤَلةرةكان.ح/ دادوةر و مةندامانى داو
ت/ مةفسةرانى ثاسـةوانى هـةرَيي و ماسايشـى نـاوخؤ و مةوانـةي لـة ثلـةى موقـةدةم بـةرةو سـةرةوةن  مـةو            

 مةفسةر و م ةوةزانةى كارى لَيكؤَلينةوة دةكةن.
مةنةكانى ثارَيجطـا و قـةزاو ناحيـة    ي/ ثارَيجطار وسةرؤكى يةكة كارطَيِرييةكان و سةرؤك و مةندامانى مةجنو

 و سةرؤكةكانى شارةوانيةكان و مةندامانى مةجنومةنةكانى شارةوانى.
ك/ هةر كةسَيك ثؤستَيكى مةدةنى يان سةربازى هـةبَيت لةسـةرةوة نـاوى نـةهاتبَى و دةسـتة بـة ثَيويسـتى        

 بؤ مةم مةبةستة دةردةضَيت. بجانَى كةوا ِراثؤرتى دةرخستنى دارايى بيطرَيتةوة بة ثَيى ِرَينماييةك كة
 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:

 ضوارةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
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دةستة بؤى هةية ِراثؤرتةكانى دةرخستنى مةستؤى دارايى مةوانةى حوكي دةدرَين بة يةكَيك لةو تاوانانـةى  
بـآلو بكاتـةوة و ِرَيطـة بـدات بـةوةى فـةماوةر و       (ى بةنـدى يةكـةمى مـةم ياسـايةدا هـاتووة      7كة لة بِرطةى )

 ِراطةياندن سةيريان بكةن يان كؤثيان بكةن.
 نؤيةم وةكو خؤى دةمَينَيتةوة.

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةى / دةسـتة بـؤى هةيـة فةرمانطـةى ثةيوةنـدار ِراسـثَيرَيت بـة دةسـت كَيشـانةوةى مـةو فةرمانبـةر           1نؤيةم/ 
( 1991(ى سـاَلى ) 14ملكةضى لَيكؤَلينةوةية بة ثَيـى ياسـاى بةرزةفتـة كردنـى فةرمانبـةرانى دةوَلـةتى ذمـارة )       

 بةركار لة هةرَيمدا.
/ دةســتة بــؤى هةيــة مــةو سةرثَيضــييانةى ثةيوةســنت بــة ســتانداردةكانى ِراذةى طشــتى ِرةوانــةى اليــةنى     2

 اوثَيض بكات بة طرتنة بةرى ِرَيكارى بةرزةفتةكارى.ثةيوةندار بكات و بؤى هةية ِراسثاردةى لةطةَل ه
 دةيةم/

/ دةستة هاوكارى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيي دةكات بـؤ ضـاودَيرى وةرطـرتن وخـةرفكردنى مايـةكانى      1
 هةرَيي و ِرةفتار كردن ثَييانةوة ِرَيطةى بةِرَيوةبردن و دةركردنى ِراثؤرتى ناوبةناو دةربارةيانةوة.

ى كردنى ماستى دةستثاكى بِريار وكارة بةِرَيكراوةكانيان و مةو كارانةى طرياونةتة بةر  لة كةرتى / ضاودَير2
 طشتى و دةركردنى ِراثؤرتى ناوبةناو دةربارةيانةوة.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:
 سَييةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

ملكةضى ضاودَيريية لةسةر داواى دةستةو بـة بـَى دواكـةوتن زانيـارى و     / ثَيويستة لةسةر مةو اليةنةى كة 3
ِروونكردنةوة و نووسراو و بةَلطةنامة بةوانةى كة نهَينيشن هةرضييةك بـَى ثلـةى نةدركانـدنيان ثَيشـكةش     
دةستةيان بكات و لةطةَل هةر شتَيكى تر كة دةستة بؤ مةبةستةكانى ضاودَيرى بة ثَيويسـتى بجانـَى تَييانـدا    

 بِروانَى بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان.
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

( 6(ى مةم بةندة بكات مةوا بة بةند كردن بؤ ماوةيـةك كـة لـة )   3/ مةوةى سةرثَيضى حوكمةكانى بِرطةى )4
سـجا  ( مليؤن دينار زياتر نةبَى يان بة يةكَيك لـةم دوو سـجاية   10مانط زياتر نةبَى و بة غةرامةيةك كة لة )

 دةدرَى.
 (ي مةم بةندة.4/ دةستة دةسةآلتى فوآلندنى سكاآلى سجاكارى و بةدواداضوونى هةية بة ثَيى بِرطةى )5
 / ثَيشنيار كردنى مةو ياسايانةى دةكةونة بوارى خؤثاراسنت لة طةندةَلى يان بةِرةنطاربوونةوةى.11
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نـد بكـات بـة بآلوكردنـةوةى داتـا يـان       / دةستة بؤى هةية فةرمانطـة و دامـةزراوةكانى كـةرتى طشـتى ثابة    12
زانيارى يان بةَلطةنامةى ديارى كراو لةسةر هةر كاروبارَيـك كـةوا سـةثاندنى شـةفافيةتى تَيـدا بـة ثَيويسـت        

 بجانَى بة ثَيى ضةند ميكانيجم وِرَيسايةك كة دةستة دياريان دةكات.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:

 دةخوَيندرَيتةوة:/ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية 13
فَى بةفَى كردنـى ِرَي و شـوَين بـؤ ِرَي طـرتن لـة تَيـوةطآلنى كـةرتى تايبـةت لـة طةنـدةَلى دا و ثتـةوكردنى            

 شةفافيةت لة قةوارةكانى كةرتى تايبةت و ِرَيطرى كردن لة ناكؤكى بةرذةوةندييةكان تياياندا.
 / وةكو خؤي دةمَينَيتةوة.14

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
/ دةركرنى ِرَينمايى ِرَيطةطرتن لة ناكؤكى بةرذةوةندييةكان لة هةرَيمدا و ضاودَيرى ثابةند بـوون ثَييـةوة   14

 و دةست نيشان كردنى سةرثَيضى كردنى حوكمةكانى دةركردنى ِراثؤرتى ناوبةناو دةربارةيانةوة.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:

 ندرَيتةوة:/ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَي15
 دةستة بؤى هةية هةر كارَيك بكات كة زةرورى بَى لة بوارى بةرةنطاربوونةوة و خؤثاراسنت لة طةندةَلى.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــة        ــة بةرةنطاربوونــةوةي طةنــدةَلي و ب ــاس كــرا )ِرَيطــة طــرتن ل ــة بةندةكــة مــةوةي كــة ب بِرطــةي ثَينجــةم ل

ــةوةي(   ــارة       رةنطاربوون ــةوة( دوو فــار دووب ــة رةنطاربوون ــتة )ب ــةوة ِراس ــي  م ــرَي دواي ــةوة ضارةســةر دةك م
 كراوةتةوة  بؤية مةوة دواتر ضاك دةكرَي  بةَلَي د.ظاآل.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة نــةزةري ميرتيبــار بـة رةنطاربوونــةوة بــؤ فــاري دووةم هــةَلطريا لــة كــاتي خوَيندنــةوةي ضارةســةر كــراو بــ 
 وةرطريا مةو موالحةزةية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة سوثاس  بةِرَيج د.فوان  فةرموو.

 بةِرَيج د.فوان حمساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي مـةرَيين  يـةعين   من سَي وشةم ثَيشنيار كرد لة ماددةي ثَينجةم  فةقةرةي حةوتةم  دةَلَي ِرةفتـاري وةزي ـ  
ميجابي  يةعين مةو وشةية دابنَيني  ضونكة ِرةفتاري وةزي ي سلبيش هةيـة  مـةخ قياتي عةمـةل بـةِرَيجان     
وةريان طرت  بةآلم وشةكةي تريش ثابةند وةك يـةك لـة مةرفـةكاني دامةزرانـدن  دةبـَي مـةوةي دابنـَيني         
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ي وةزي ـي نييـة  شـةهادةية  ميختيصاصـة      ضونكة يةكَيك لة مةرفةكاني دامةزرانـدن  ضـونكة بـةس سـلوك    
 شارةزايي ية  مةطةر مةوةي بة هةند وةرطرن  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر باشة  سوثاس  ليذنةي ياسايي د. بةهار  فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نـةطرت لةبـةر مـةوةي كـة مَيمـة دةَلـيني ِرَينمـايي تايبـةت بـة ِرةفتارةكـاني            كةليمةي مـةرَيين بؤيـة وةرمـان   
وةزي ة  ميرت كة ِرَينماييةكة دةردةكات شةرت نيية هـةر مـةرَيين دةربكـات  يـةعين هةنـدَي شـت هةيـة  تـؤ         

رَيـت   ِرَينمايي دةردةكةي حةزري دةخةيتة سةر  دةَلَيي نابَي  هةندَيكي تـريش هةيـة دةَلَيـي دةبـَي مـةوة بك     
 بؤية تةنها مةرَينييةكة ناطرَيتةوة  باقي تَيبينييةكاني ترمان وةرطرت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج د.شَيركؤ  فةرموو.

 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

  وةآلمةكـة وابـوو وتيـان نييـةتي  مـةي      لة خاَلي سَييةم لـة مـاددةي ثَينجـةم مـن ومت مةطـةر بكرَيـت دادوةر      
ناكرَي بؤي دابنرَيت؟ مةي ناكرَي دةستةي نةزاهة دادوةري هةبَيت؟ خـاَلي دووةمـيش لـة ثَينجةمدايـة  مـن      
ومت  بة نووسينيش بؤ بةِرَيجان ليذنةي ياساييي نـارد  بـِروام وايـة مـةوة هـةم لـة بةرذةوةنـدي ياسـاكةداية          

اسـي و شـةفافيةتيش دايـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان  بةرةنطاربوونـةوةي        هةم لـة بةرذةوةنـدي سيسـتةمي سي   
طةندةَليش  مةوةي كة من نووسيي فؤرَيك لة دةسةآلتي زيادكردني دةستةشة  هةر بـؤ بـةِرَيجامن نووسـيوة     
مةطةر بة خَيرايي خوَيندمةوة )لة دواي تاوانةكاني طةندةَلي سنووربِر( نووسيومة )طةِرانـةوةي سـاماني بـة    

تهاتوو لــة كــاري تــاوان يــان طةنــدةَلي لــةو ثَينـاوةدا دةســتة بــؤي هــةبَي ِراســتةوخؤ نووســراو ماراســتةي  دةسـ 
دةرةوةي هةرَيمي كوردستان بكات( هيض وةآلمَيكي وةرنةطرتةوة  يةعين من بـِروام وايـة مـةوة لـة خجمـةتي      

لةوانــةي كــة فــؤرمي  ياســاكة و شــةفافيةت و مةبــدةمي بةرةنطاربوونــةوةي طةندةَليشــداية  مــةخري شــتيش   
شةفافيةت و ياخود ماشكراكردني بةرذةوةنديية داراييةكان ثِر دةكةنـةوة  ثَيويسـتة نـاوي ِراوَيـذكارةكانيش     
ــةرؤكايةتي          ــة ماســيت س ــةرَيي  ل ــةرؤكايةتي ه ــة ماســيت س ــتةكان دا  ل ــةموو ماس ــة ه ــذكار ل ــرَي  ِراوَي بنووس

 ةموو شوَينةكاني تريش.مةجنومةني وةزيران  لة ماسيت سةرؤكايةتي ثةرلةمان  ه
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج د.ظاآل  فةرموو.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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لة بِرطةي ثَينجةم دا كة دةَلَيني بة تايبـةتي لـة تاوانـةكاني طةنـدةَلي سـنووربِر بـة هاوكـاري و هةماهـةنطي         
ةنــة ثةيوةنديــدارةكان  دةســتةي نةزاهــة  دةســتةي نةزاهــةي هــةرَيمي كوردســتاني عرياقــة  مــةوةي كــة    الي

ثةيوةندي بة تاواني سنووربِر هةية  واتا حدود دةبِرَي  مةوة ثةيوةستة بة ميتي اقياتي )تسـليي ارـرمني(    
اية  لَيـرة مَيمـة بؤيـة بـة     كة ميتي اقية و بةستين ميتي اقيات لة زميين ميختيصاصي حكومةتي ميتيحادي د

شَيوةيةكي ِراستةوخؤ ناتوانني بَلَيني دةستة مةو كارة دةكـات  بـةآلم وتوومانـة دةسـتة مـةو كـارة دةكـات بـة         
هاوكاري و هةماهةنطي لةطةَل اليةني ثةيوةنديدار  كة مةبةستمان لةاليةني ثةيوةنديدار فيهاتي مةعنيية 

 لة حكومةتي فيدراَلي دا.
 حم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

بةَلَي  مةو ثرسيارةش كرا كة باسي مةوة كرا بؤضي دادوةريان نيية؟ مةطةر بةِرَيج د.أمحد فةوابي بداتةوة  
 بةآلم ثلة تايبةتةكاني تياية  بةِرَيج د.شَيركؤ  خاوةن ثلة تايبةتةكاني تياية  بةِرَيج د.أمحد  فةرموو.

 كي دةستةي دةستثاكي:بةِرَيج د. أمحد أنور/ سةرؤ
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة نيسبةت ِراوَيذكار  ثلة تايبةتةكان  ِراوَيذكاريش ثلةي تايبةتة  دةيطرَيتةوة  بـة نيسـبةت دادوةر  خؤتـان    
دةزانن سوَلتةي قةزامي لة كوردستان يةك سوَلتةية  ناكرَي تةوزيك بكـرَي  بؤيـة لـة قانونةكـةش موراعـاتي      

دةسةآلتي قةزا دادوةر دةستنيشان دةكـات بـؤ دةسـتةي دةسـتثاكي لـة ثارَيجطاكـان  مَيسـتا بـة          مةوة كراوة كة
فيرلــي مَيمــة لــة هــةر ســَي ثارَيجطاكــة هــةولَير و دهــؤك و ســلَيماني دادوةرمــان هةيــة  بــةآلم دادوةر خــؤي    

كردنــةوةي ( كؤحتـرت دةسـةآلتي قةزايـة  تـةحقيقات  موحةقيقــةكان ثَيـي هةَلدةسـنت  لـة قؤنــاغي يةكـةم )       
زانياريية  دواتر كة دةضَيتة تةحقيقي رةمسي لة ذَير ميشرايف مةو دادوةرانة دةبَيت  كةواتة مةوانة فيرلـةن  
تةنسيب كراون بؤ دةستةي دةستثاكي و بؤ مةو قةزايةي كة مةو قانونةي بةسةردا فَيبةفَي دةكـرَي  بـةآلم   

 ة ضوارضَيوةي دةسةآلتي قةزا دةمَيننةوة.وةكو مي ك و وةكو تةعني بوون و وةكو حقوق و مةوانة ل
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 بةِرَيج كاك حتسني  فةرموو.
 
 

 بةِرَيج حتسني حمساعيل دؤَلةمةِري:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كة دةَلـَي  بةندي ثَيـنج  بِرطـةي ثَينجـةم بةرةنطاربوونـةوةي يةكـةم دةبـَي هـةَلبطريَي نـةك هـي دووةم  ضـون          
هاوكاري نَيودةوَلةتي لـة بـواري ِرَيطـةطرتن لـة طةنـدةَلي  نـةك ِرَيطـةطرتن لـة بةرةنطاربوونـةوةي طةنـدةَلي            
مينجــا طةنــدةَلي و بةرةنطاربوونــةوةي  يــةعين مــةوةي دووةم دةمــَييَن  دواي مــةوةش مــةو وشــانةي كــة          
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رةبي بنووسـرَيتةوة باشـرتة  وةكـو    تةرفةمةي كوردي كراون و نـاطوجنَين بـة ِرةمـي مـن وةكـو خـؤي بـة عـة        
 دةرخستين مةستؤي دارايي كة لة كورديدا نيية شيت وا  من نةمبيستووة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة  مةو تَيبينييانة دواتر لة صياغة وةردةطريَي  د.فوان شتَيكي ترت مابوو؟ فةرموو.

 :بةِرَيج د. فوان حمساعيل عجيج
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

من باسي مةوة دةكةم  مةو خاَلة خاَلي حةوتةم  باسي مةو كةسانة دةكات كـة تـةعني دةبـن  كـة ِراذةيـان لـة       
خدمة ميستيمرار دةكةن  واتا دةبَي بَلَيي سلوكي وةزي ي ميجابي )مةرَيين(  ضونكة تؤ باسي تةعني دةكـةي   

يان هةية  مةوان تةعني دةكةي  لةبـةر مـةوة دةبـَي وشـةي ميجـابي      مةو كةسانةي مةوةي سلوكي وةزي ي باش
دابنرَيت  سلوكي ِرةفتاري وةزي ي ميجابي  تؤ باسي دامةزراندن دةكةي  مةطةر زياتر بـة عةرةبييةكـةي بـؤ    

إةبار التعليماى و قواعـب السـلوك الـوظيفي لتوضـيح معـايري اخلبمـة العامـة و        فةنابت بيخوَينمةوة  دةَلَي )
( دةبـَي بَلـَيني  يـةكَيك لـة     ياتها اليت جيب أن يلتـزا تهـا موظفـوا اإلقلـيم تاعتبارهـا وـرطا مـن وـرو         أخالق

(  ضونكة دةبَي سلوكةكة ميجـابي بـَي مـةوفا تـؤ تـةعيين      من ورو  التعني لإلستمرار تاخلبمةمةرفةكان )
 دةكةي  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 د.فوان  مةوةش وةردةطرن  مةو سةرنج و تَيبينييانة وةرطريان  كاك عةباس  فةرموو.وةري دةطرن 

 بةِرَيج عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 15هةرضةندة بةِرَيجتان باسي مةوةتان كرد دوايي صياغةي دةكةن  بـةآلم هـةروةكو تَيبينييـةك لـة خـاَلي )     
بكات كة زةروري بَي(  من بة باشي دةزامن ثَيويست و طوجنـاو بَيـت  لـة    دةَلَي )دةستة بؤي هةية هةر كارَيك 

 فياتي مةوةي وشةي زةروري بةكار بَينن.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِراستة  باش  فةرموو د.ظاآل.
 
 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

رتين مـةو موالحةزةيــة لـة مــاددةي ثَينجـةم دةخوَينينــةوة  بِرطـةكاني تــر     تـةنها بِرطـةي حةوتــةم بـة وةرطــ   
 خوَيندمانةوة و دةخرَيتة دةنطدان:
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دةركردنى ِرَينمايي  ِرَيساكانى ِرةفتارى مـةرَينى وةزي ـى بـؤ ِروونكردنـةوةى سـتانداردةكانى ِراذةى طشـتى و       
بةنــد بــن وةك مــةرفَيكى دامةزرانــدن و  ِرةوشــتةكانى كــار كــة ثَيويســتة فةرمانبــةرانى هــةرَيي ثَييــةوة ثا  

بةردةوام بوون لة ِراذة و ضاودَيرى كردنى مةوداى ثابةند بوون ثَييةوة و بة طوَيرةى ثَيويستى لة ماوةيةك 
 بؤ ماوةيةكى تر هةموار دةكرَى.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
؟ كَي لةطةَليةتي؟ بـةَلَي هـةموو بةندةكـة  كـَي لةطـةَل      كَي لةطةَل بةندةكةية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة

( كةس لةطةَليةتي  كـَي دذيـةتي؟ كـةس نييـة  كةواتـة      68هةموو بةندةكةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة؟ )
 ثةسند كرا  بةَلَي  فةرموو بةندي شةش.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 6ماددةى/ 
 1بِرطةى/ 

 دوو ِراى لةسةر هةية:
 ِراى يةكةم وةكو خؤى دةمَينَيتةوة:

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار  دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ر سـَيى  ثةرلةمان هةَلدةستَى بة هةَلبذاردنى سةرؤكى دةستة بة دةنطدانى نهَينـى و بـة زؤرينـةى دوو لةسـة    
ذمارةى مةندامانى ثةرلةمان لة نَيوان سَى كانديد كةوا مةجنومةنى دادطةرى لة هـةرَيي كانديـديان دةكـات و    
مةوةى هةَلدةبذَيرَى بة مةرسومَيكى هةرَيمى و بة ثلةى وةزير دادةمةزرَيت  لة حاَلةتى سةرنةكةوتنى هيض 

ةرلـةمان مـةوا هةَلبـذاردن لـة نَيـوان مـةو دوو       كام لـةم كانديدانـة بـة دوو لةسـةر سـَيى دةنطـى مةنـدامانى ث       
كانديدة دووبارة دةكرَيتةوة كة زؤرينةى دةنطةكانيان بة دةست هَيناوة و مةوةى زؤرينـة بـة دةسـت بهَينـَى     

 مةوا بة سةركةوتوو دادةندرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظاآل فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ِراى دووةم
 مةجنومةنى دادطةرى لة هةرَيي دةطؤِرَى بؤ ليذنةيةكى ثةرلةمانى و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
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ثةرلةمان هةَلدةستَى بة هةَلبذاردنى سـةرؤكى دةسـتة بـة دةنطـدانى نهَينـى بـة زؤرينـةى دوو لةسـةر سـَيى          
دا كـةوا ليذنةيـةكى ثةرلـةمانى كانديـديان دةكـات و مـةو كةسـة كـة          ذمارةى مةندامةكان لة نَيو سَى كانديد

هةَلدةبذَيردرَيت بة مةرسومَيكى هةرَيمى بة ثلةى وةزير دادةمةزرَيت و لة حاَلةتى سةرنةكةوتنى هيض كام 
لـةو كانديدانـة بـة دوو لةسـةر سـَيى دةنطـةكانى مةنــدامانى ثةرلـةمان مـةوا هةَلبـذاردن لـة نَيـوان مــةو دوو            

يدة دووبارة دةكرَيتةوة كة زؤرينةى دةنطةكانيان بة دةست هَيناوة  مةوةى كة زؤرينة بة دةست بهَينَى  كاند
 مةوا بةسةركةوتوو دادةندرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيرَى بــة بــةِرَيجان فيــاوازى لــة نَيــوان ِراى يةكــةم و ِراى دووةم مةوةيــة كــة ِراى يةكــةم كانديــد كــردن دةســ 
دةسةآلتى دادوةرى  ِراى دووةم كانديد كردن دةسـثَيرَى بـة ليذنةيـةكى ثةرلـةمانى  بؤيـة كـَى قسـةى هةيـة         
لةسةر مةم ماددةية مَيستا؟ خاتوو مةدينة فةرموو نوقتةى نيجاميت هةيـة؟ قسـةية باشـة نـاوت دةنووسـي       

 مدينة خان فةرموو.
 بةِرَيج مدينة ايوب امحد:

 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثة
سةبارةت بة بةندا شةشَى من ذى تةميدى ِرةميَى دكةم  تةرشيح لـة مةفلسـَى قـةزاى بـى  ضـونكة مـةفلس       

( دةسـتة ذى سـي ةتةكى   السـلطة القضـائية ف سـلطان عليـه غـري القـانون      قةزا سةر ب سوَلتا قـةزامى ظةيـة  )  
 ظةبت  سوثاس.تةحقيقى هةى بؤ تاوانةكانى طةندةَلي يا باش مةوة اليةنى مةفلس قةزا 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.سراج فةرموو.

 بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بــةِراى مــن ِراى يةكــةم ياســايى تــر و واقيرــى تــرة  لةبــةر مــةم هؤيانــةى خــوارةوة  ثــاش ديراســةت و             
اسـاكانى وآلتـة ثَيشـكةتووةكان واهـاتووة كـة سـوَلتةى       موتابةعةكردنى مةم بابةتة دةركةوت كة لة زؤربةى ي

قــةزامى ِرؤَلَيكــى بةرضــاو دةبينَيــت بــؤ ثاشــان ثةرلــةمان تةواوكــةرى دةبَيــت  ســوَلتةى قــةزامى ســوَلتةيةكى  
موســتةقل و بــَى اليةنــة  بةرثرســة لــة تــةحقيقى عةدالــةت و نةزاهــةت  بــؤ بةشــدارى ثــَى نــةكردنى لــةم    

امى سَييةم دةسةآلتى بـاآلى هةرَيمـة  زؤر زةرورة بـؤ ثرؤسـةيةكى وا طـرنط و      ثرؤسةية  ثاشان سوَلتةى قةز
حةساس سوَلتةى قـةزامى دةورى خـؤى ببَينـَى و ِرؤَلـى بةرضـاوى ببينـَى  ضـونكة سـوَلتةيةكى موسـتةقيلة           
بةآلم ثةرلةمان سـوَلتةيةكى سياسـى تةشـريرية و مـةحجاب تَييـدا وفوديـان هةيـة  لةوانةشـة هةنـدَى فـار           

كاريطةرى لةسةر هةَلبذاردنةكة هةبَيت  بؤية من وا بةضـاكى دةزامن كـة سـوَلتةى تـةن يجى هاوكـارى      حجب 
 سوَلتةى تةشريرى بَيت بؤ دانانى سةرؤك بؤ مةم دةستةية  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 كاك فرحان فةرموو.

 بةِرَيج فرحان فوهر قادر:
 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم

منـــيش لةطـــةَل ِراى يةكـــةم دام و ثشـــتطريى قســـةكانى د.ســـراج دةكـــةم كـــة لةاليـــةن مةجنومـــةنى داوةرى  
هةَلبذَيردرَيت و بَيتة ناو ثةرلةمانةوة  لةبةرمةوةى هةر وةكو مةو هؤكارانةى باسى كرد  لةوانةية لةاليةنى 

زا تـةحقيق لـةو مةسـةلةيةدا    ديكةشةوة تةحقيق بكرَى بؤ مةوةى هيض فةرميةيـةكى نـةكردبَى  مةطـةر قـة    
بكات باشرت دةكرَى  مـةوةى ديكـةش لـةِرووى زمانةوانيـةوة لـة عـةرةبى تةرفومـة كـراوة و )يقـوم الربملـان(           
نــاكرَى نةســةن كورديةكــة وانييــة  هةَلبــذاردنى ســةرؤكى دةســتة لةاليــةن ثةرلةمانــةوة دةبــَى نــةك وشــةى  

 كوردى دا مةمة نيية و  زؤر سوثاس. ثةرلةمان هةَلدةستَى لة سةرةتاوة بَينت  لة زمانى
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك حافى كاروان فةرموو.

 بةِرَيج كنران جني الدين)حافى كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َى موالحةزةى يةكةمي مةوةية كة ِراى دووةم وةكو طرنطى مةوزوعةكة لة مةجنومةنى دادوةرى خةَلكى ناناس
بة قةد مةوةندة اليةنةكان خةَلكى دةناسن لـة دةرةوة  لةبةرمـةوة ِراى دووةم باشـرتة  بـةش موالحةزةيـةكى      
تر كة هيوادارم سةرجنى بدةنَى  مةطةر ميجافة بكرَى لةناو مـةو بِرطةيـة مـةو كةسـةى هةَلدةبـذَيردرَيت بـَى       

سوَيندى بَى اليةنى خؤى خبوا و مةوفا بَيتة سةر  اليةن بَى  يان ثَيشرت بَى اليةن بَى  يان كة هةَلدةبذَيردرَى
 سةرؤكى دةستة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةترسي وةكو مةوةى كؤمسيؤنةكة بَى بَى اليةنيةكةى  كاك ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيج ابوبكر عمر هةَلةدنى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

جنومةنى دادوةريـة  يـةعنى مـةوة ثَيويسـتى بـة ِراسـت كردنـةوة هةيـة          خؤى مةجنومةنى دادطةرى نيية  مة
دووةم/ من لةطةَل ِراى دووةمي  بةآلم لةو بِرطةيةوة كة دةَلَى مةطةر هيض كام لة كانديدةكان بة دوو لةسـةر  
 سَيى دةنطةكانى مةنـدامانى ثةرلـةمانى نـةهَينا لـةوة زيـاتر بنووسـرَى لةطـةِرى دووةم دا واتـة لـة فةولـةى          

 دةست هَيناوة يةك يى دةبَيتةوة. دووةم دا بة زؤرينةى نَيوان دوو كانديدةكة كة زؤرينةى دةنطةكانيان بة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك مومَيد فةرموو.

 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ةمان هةَلدةسـتَى بـة هةَلبـذاردنى سـةرؤكى دةسـتة  ديـارة       هةَلبةت ِراى دووةم بةالى منةوة ثةسـةندة  ثةرلـ  
ليذنةيـةكى ثةرلــةمانى لـةبرى مةجنومــةنى دادوةرى  ثةرلـةمان هــةم دةسـةآلتى ياســادانان وهـةم ضــاودَيرى      
كردنة  بؤية ِرؤَل بينينى ثةرلةمان لة بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى دا مةتوامن بَلَيي ِرؤَلَيكـى هـةرة طـرنط و    

دةستةكة سةر بة ثةرلةمانة و ثةرلةمان وا باشرتة خؤى سةرؤكةكةشى ديارى بكات  بؤ واقيرـى  بنضينةيية  
ــةو         ــات  م ــانى خــةَلك دةك ــة فياوازةك ــط و دةنط ــة ِرةن ــاتر طوزارشــت ل ــةمان زي ــتانيش ثةرل سياســى كوردس

ةَلى دةسـتةيةش دةتـوامن بَلـَيي ميشـةكةى ميشـَيكى نيشـتمانى طـةورة و فديـة  لـة بةرةنطاربوونـةوةى طةنــد          
 طةندةَلى وةك دياردةيةكى بةرفراوان  بؤية واباشرتة ثةرلةمان مةو ِرؤَلة بطَيِرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك سهراب فةرموو.

 بةِرَيج سهراب ميكاميل دمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يعـاد افنتتـاب تـني املروـحني     دبَيـذيت )  نسخا عةرةبى لبةر دةستَى منة  مةطةر روخسةت بيت  ل دميـاهيىَ 
( مـةز بَيـذم هةكـة لظَيـرَى ميجافةكـةين      ا اةلني على اكثرية افةواى و يعب فائزا من حيص  علـى افغلبيـة  

( 20( ضـونكة مـةعقول نينـة مـةوى بضـيتة سـةرؤكى دةسـتةى دشـَينت )        حبيث فيق  عن ثلث اعضاء الربملان)
( حبيـث فيقـ  عـن ثلـث اعضـاء الربملـان      ى  هة كة ظى مةرفى دانَيني )دةنطا ببات  كو ببيتة سةرؤكى دةستة

 هةنديا باش بيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةفارى دووةم دا دوو كةس مورةشةحة  دةبَى يةكَيكيان لةوي تريان زياتر بَينَى  فا عةلئةكسةر لة سـولس  
رى بكةى  لة سولس زياتر دةبَى  يـةعنى تةقريبـةن دةبـَى نيـوة     زؤر زياتر دةبَى  بةم شَيوةية مةطةر تةسوي

 زياتر بَى  بةَلَى فةرموو.
 بةِرَيج سهراب ميكاميل دمد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( دةنطـا  15( دةنطا )20ببوورة سةرؤكَى ثةرلةمانَى  ضَي بَينت هةر دوو دةنطا طةلةكة نةبن  يةعنى ضي بَيت )

 ثَى نادةن.بةت  خةَلكى دى دةنطا 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك مارى فةرموو.

 بةِرَيج مارى دمد هةرسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وَيِراى ثشتيوانيي لة قسةكانى هةردوو براى بـةِرَيجم كـاك فرحـان فـوهر و كـاك حـافى كـاروان  ِراسـتة لـة          
ة  بـؤ؟  لةبةرمـةوةى فيرلـةن موسـتةقيلة  بـةآلم لـة كوردسـتان        وآلتانى دميـوكرات دادطـا تايبـةتيرتين شـوَين    
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وانييــة بةِراســتى  نــة موســتةقيلةو نــة هينــة  مينجــا بؤيــة بــة بؤضــوونى مــن لةطــةَل ِراى دووةمــي كــة لــة    
ثةرلةمان هةَلبذَيردرَى هةتا مةو كاتةى كة خةَلكى كوردستان دَلنيا دةبن كة بةِراستى دادطاكـانى كوردسـتان   

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

 كاك عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجاىل مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثشتيوانى ِرةميةكانى شَيخ سرافي  لةبةرمةم هؤية  مَيمة دةَلَيني خةَلكى بَى اليةن  مَيمة با خؤمان فَيـَل  
لةطـةَل اليـةنَيك دايـن  بـةآلم كـارى تةخةسوسـى وا دةكـات كـةس نةناسـَى            لة خؤمان نةكةين  مَيمة هةموو

ليذنةى ياسايى وةختَى باسى قانونيةك دةكةن كةس نازانَى لةسةر كام فراكسيؤنة  بةآلم مَيمة لةاليـةنى تـر   
من بَى هةتا بة وشة و كةليمات بَى اليةنةكانى خؤمان تَيدا بةرفةسـتة دةكـةين بـا دادطـا سـةروةر بـَى و مـة       

 لةطةَل ِرةمى يةكةم دام.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو حةيات فةرموو.

 بةِرَيج حةيات جميد قادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةطةَل ِراى يةكةمي و ثشتطريى لة قسةكانى مةدينة خان و د.سراج دةكـةم كـة بةشـَيك لـة قسـةكانى منيـان       
 كردو و سوثاس.

 .يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د

 كاك عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِراستة دةسةآلتى دادوةرى لة كوردستان هةية  بةآلم من ثشتطريى لـة قسـةكانى كـاك مـارى هةرسـني دةكـةم        
ةسـتةية كـة دروسـت دةبـَى  دةسـتةيةكة      ناكرَى بَلَيني دةسةآلتى دادوةرى لة كوردستاندا سةربةخؤية  مـةم د 

ــوة           ــدة ثَي ــتةوخؤ ثةيوةن ــات و ِراس ــارى دةك ــتان دي ــةمانى كوردس ــتانة و ثةرل ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــةر ب س
لةبةرمةوة ثَيويستة مةو كةسةى دةبَيتة سةرؤكى دةستةكة بة )سي  ظى( بَى و ليذنةيةكى ثةرلـةمانى  مـةو   

َى بَلَيـى خـةَلكى سـةربةخؤ لـةم وآلتـة نييـة  دةتـوانني بَلـَيني         ليذنةية داواى )سى  ظى( لةخةَلك بكـات نـاكر  
مةطةر سةربةخؤش نةبَى كةسَيك طـةر بـة ويذدانـةوة بـَى كـة ضـووة سـةر كورسـى حـوكي و  لةسـةر مَيـجى            
حوكمى دةسةآلت دانيشـت دةتـوانَى واز لـة حجبايـةتى بَينـَى و بـري لـة حجبايـةتى نةكاتـةوة  تـا مـةو كاتـةى             

لةبةرمةوة من ثشتطريى مةو ِراية دةكةم كة ثَيويستة لة ثةرلةمانةوة بَى مةم دةستةية  لةسةر كورسيةكةية 
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ثةيوةندى ِراستةوخؤى بة ثةرلةمانـةوة هةيـة  داوا دةكـةم لـة ِرَيطـاى ثةرلةمانـةوة سـيظيةكان وةربطـريَى و         
 سةرؤكى دةستةكة لةاليةن ثةرلةمانةوة ديارى بكرَى  زؤر سوثاس.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد 

 كاك  د.شَيركؤ فةرموو.

 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مــن ثشــتيوانى لــة هــةموو مــةو ِرايانــة دةكــةم كــة ِراى دووةم ثةســةند دةكــةن  واتــة لــة ثةرلةمانــةوة             

كة ســةر بــة ثةرلةمانــةو هةَلبـذَيردرَيت  لــة ثةرلةمانــةوة ديــارى بكـرَى  بــةو بةهانةيةشــى كــة هـةم دةســتة   
ثَيويستة لةذَير ضاودَيرى ثةرلةمانيش دابَى  هةروةها بَلَيني كة بةداخـةوة دةسـةآلتى دادوةرى لـة هـةرَيمى     
كوردستان دا لةذَير هةذموونى حيجبداية  هةتا مةم لةحجةيةش  هةروةها فؤرَيك لة با بَلَيني هةتا ثؤليسى 

كيش دةستطري بكات لة هـةرَيمى كوردسـتان دا  هـةروةها يـةكَيك     تايبةت بةخؤشيان نيية كة تاوانبارى بضوو
لةو داواكاريانةى كة هةبوو داوا دةكرَا لة كاتى هةموارى مةو ياسايانةى كة تايبةمتةندن بـة بـوارى دادوةرى   
بة تايبةتى ياساى دةسةآلتى دادوةرى و داواكارى طشتى سوَلتةى قةزامى و ثؤليسى تايبةت بةخؤى هةبَى بـؤ  

ى بتوانَى ِراستةوخؤ بِريارةكانى خؤى تةن يج بكات  بؤية لة كؤتايى دا ديسان ثشتيوانى لة هةموو مةو مةوة
 بةِرَيجانة دةكةم كة ِراى دووةميان ثةسةند كردووة واتة لة ناو ثةرلةمان  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بةهجاد فةرموو.

 روَيش دةروَيش:بةِرَيج بةهجاد  دة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ذ بةر طرنطيا ظـَى دةسـتَى  مـةز ثشـتيوانيا ِرةميـا دوَي دكـةم  وةكـى بـرادةران بـةحس كـر  لطـةل مـةوةى كـو              
هةندةك مةرفا دابنَيني  يةعنى ل ِرةميا دووَى دا هةندةك مـةرفا مةسـةلةن بنووسـني دةبيـت كانديـد بـؤ       

نةى تَيدا هةبَيت  يةكةم/ سـةربةخؤ بَيـت  كـاتى سـوَيند خـواردن  دوو/      ثؤستَى سةرؤكَى دةستة مةم مةرفا
اليةنى كةم هةَلطرى بِروانامةى بةكالؤريؤس بَيت  سَى/ تَيوةط  نةبى بة مةجنامدانى تـاوان دذ بـة ميللـةتى    

ت و ( ساَل كـةمرت نـةبيَ  25كورد  ضوار/ موتةهي نةبَى بة قةزاى طةندةَلى بة هةموو فؤرةكاني  تةمةنى لة )
 ( ساَل زياتر نةبَى  زؤر سوثاس.60لة )

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فا مةومةرفانةى فةنابت باسى دةكةى لة مةسَلى ياسايةكةدا هةية  كاك دمود فةرموو.

 بةِرَيج دمود حافى عمر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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اك عمر و كاك شَيركؤ دةكةم  لـة ثةرلـةمان هةَلبـذَيردرَى     من ثشتيوانى لة ِرايةكةى كاك مارى هةرسني و ك
 لةبةرمةوةى ياسا لة وآلتى مَيمة سةروةر نيية تا مةم ضركةساتة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك د.فرست فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةوة دةطةِرَيني كة كةسَيكى سةربةخؤ فيرلـةن لـة ذَيـر هةميةنـةى هَيـجة سياسـييةكان        مَيمة مةطةر لة دواى

نةبَى  مةسَل واية لة دةرةوةى ثةرلةمان تةرشيح بكرَى  لةبةرمةوةى مَيمة  وونةى كؤمسيؤنى سـةربةخؤى  
ان موحاسةسةى هةَلبذاردنةكا ان هةية  مةوة مَيستا ضارةنووسى كؤمسيؤنى هةَلبذاردن دةبينن ضؤن لة نَيو

حجبى داية و دةخولَيتةوة  بؤية ثَيمواية باس كـردن لـةوةى و عةالمـةتى ميسـت هام داانـان لـةناو ثةرلـةمان        
ــة ثةيوةنــدى و تةنســيق        ــؤ ماينــدةى مَيمــةش ل ــابيني  ب لةســةر دةســةآلتى دادوةرى مــن بــةكارَيكى باشــى ن

ى كـارَيكى بـاش نـابَى  ثَيموايـة قسـةيةكى      وهاريكارى لةطةَل مةجنومةنى دادوةرى و لةطةَل دةسـةآلتى دادوةر 
دروست و لة فَيطاى خؤشى دانيية  بَلَيني لة ذَير هةذموونى حجب داية  مَيمة بة دةيان و بة سةدان قازى و 
دادوةرمــان هةيــة كــة مةمانــة خــةَلكى ثرؤفيشــناَلن و خؤيــان لةســةرووى حيجبــةكانيش دةبيــنن و خــةَلكى   

بؤية من ثَيمواية مةطةر مَيوة دةتانةوَى سـةرؤكى دةسـتةى نةزاهـة كـة      خةراثيش لة هةموو شوَينَيك هةية 
لة هةمان كاتـدا دةسـةآلتى تةحقيقيشـيان هةيـة و بـة فؤرَيـك لـة فؤرةكـان تَيكـةآلويش دةبَيتـةوة لةطـةَل            
ــةبَى و        ــةى ه ــةو تَيكةآلويي ــةوى م ــة مبان ــاميلى تةحقيقي ــة مةس ــدَيك شــوَيند ك ــة هةن دةســةآلتى دادوةرى ل

رة دةنطى لةسةر بدات سةربةخؤى دةستةى نةزاهة و دةسةآلتةكةشى بةوة دةبَى كـة دةسـةآلتى   ثةرلةمان لَي
دادوةرى قسةيةكى لةبارةوة هةبَى و تةنها تةرشيحيشةوة  لَيرة تةسويت دوو لةسةر سـَيى هـيض هَيجَيـك بـة     

ة كـة هـةر شـتَيك لـة     تةنها نـاتوانَى لَيـرة تَيـى ثـةِرَينَى  بؤيـة مـن تةسـةور دةكـةم بـةم شـَيوة بريكردنةوةيـ           
دةرةوةى ثةرلةمان بوو ميرت بة حجبى دةكرَى  بة ثَيضـةوانةوة شـتَيك كـة لَيـرة بـوو بـة حجبـى دةكـرَى  لـة          
دةرةوةى ثةرلةمان تؤزَيك مومَيدمان هةية كة بة فؤرَيك لة فؤرةكان بونَيكى ثرؤفيشناَليةت و مةكادميى و 

 ثاكى و مةوانةى دةبَى و زؤر سوثاس.
 وسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

 با ليذنة ثةيوةندارةكان قسةى خؤيان بكةن  د.ظاآل فةرموو.
 
 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 مةطةر ِرَيطة بة سةرؤكى دةستة بدةى دواى مةويش من قسةى خؤم هةية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 محد فةرموو.كاك د.ا

 بةِرَيج د.امحد انور )سةرؤكى دةستةى دةستثاكى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
خؤتان دةزانن ثؤستى سةرؤكى دةستةى دةستثاكى بةِراستى ثؤستَيكى حةساسة  ِراسـتة مَيسـتا دةسـتةكة لـة     

تـر شـتَيكى باشـة      دةستثَيكى ميشةكانة و ِرةنطة زوو بَى بة حوكمدان لةسةرى  بةِراى من بـوونى فلتـةرَيكى  
كاتَيك كة دةسةآلتى قةزا سَى كةس تةحديد دةكات  لة مةوةَل و مةخري دا ثةرلةمان خؤى قـةرار دةدات  بـة   

(ى 1+50( يش لة ثةرلةمان دا هـيض كوتلةيـةك نيـةتى  هـيض كوتلةيـةكمان نيـة)      1+50دوو لةسةر سَى و هةتا )
قانونى نةزاهةى عرياق وابوو كـة سـثاردبوويان بـة     هةبَى مةطةر ضاوةِرَى بكات بؤ خوىل دووةميش  دوو/ لة

ليذنةيةكى ثةرلةمانى  بـةآلم مةحكةمـةى ميتحـادى هةَليوةشـاندةوة  سـَى/ طومـان دانـان لةسـةر دةسـةآلتى          
قــةزامى مَيمــة ذيــان و مومتةلــةكات و حيمايــة و هــةموو شــتمان لةبةردةســتى قازيــة  مَيســتا بضــينة دةرةوة  

دةضـني شـكات لـة قـةزا دةكـةين  لةبةرمـةوة بـوونى مـةو فلتـةرة باشـة  مـن لـة              يةكَيك شتَيكمان ىَل بكـات و 
ضةندين كؤبوونةوةى دةرةوة حازر بووم  مةو خاَلة بة يةكَيك لة خاَلة باشةكانى دةستةى نةزاهة كوردستان 

ن دادةنَينني  خؤشتان دةزانن مةم مةوزوعة رةبتى بة شةخسى منةوة نييـة  مـن هةَلبـذَيردراوم و زؤريشـما    
نةماوة بؤ تةواوكردنى  بةآلم قسة لةسةر شتَيكى موستةقبةىل دةكةم  بـةَلَى دةبـَى دةسـةآلتَيكى دةرةوة مـةو     
تةرشيحاتة بكات  بة قوةترتة  دةسةآلتى قةزا ِراستة كةموكوِرى زؤرة  بةآلم ض دةسةآلتَيكى ديكة كـةموكوِرى  

ــرياق وابــوو ل       ــؤ مســداقييةت  مــةوةى ع ــة  كــةموكوِرى هةيــة  ب ــةمانى بــوو  مــةويش    نيي يذنةيــةكى ثةرل
مةحكةمـةى ميتحـادى هةَليوةشــاندةوة لـة مـةوةَل و مــاخرييش دا سياسـييةكان مةطـةر ميت ــاق نةكـةن هــيض        
بةِرَيجَيك نابَيتة سةرؤكى دةسـتة  لةبةرمـةوة ثـَيي باشـة ِرةميةكـة وةكـو خـؤى مبَينَيتـةوة  وةكـو شـتَيك بـؤ            

كى باشة  مةوةى خوىل سـَييةمى ثةرلـةمان كردوويـةتى خـاَلَيكى     دةرةوةى خؤاان خاَلَيكى باشة و ريسالةية
باشـة و هيـوادارم خـوىل ضـوارةمى ثةرلـةمان نةمانطَيِرَيتــةوة بـؤ ثـَيش خـوىل سـَييةم ومـةوةش قــةرارى الى           

 مَيوةى بةِرَيجة و  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو د.ظاآل فةرموو.
 
 
 
 

 .ظاآل فريد ابراهيي:بةِرَيج د

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من وةكو سةرؤكى ليذنةى ياسايى لةطةَل ِراى يةكةمي  واتة مةجنومةنى دادوةرى حةقى تةرشيح كردنةكةى 
هةبَى  داوا لة بةِرَيجتان دةكةم مةو دةسةآلتة وةكو دةسةآلتَيكى سةربةخؤية و خازيرة تةنها بؤ قانون  هـةر  
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ةندامانى ثةرلةمانةوة بؤ مةو دةسةآلتة كرابَيت داوا لة بةِرَيجتان دةكةم كة لة ثرؤتؤكؤَل تةعنَيك لةاليةن م
 ِرةش بكرَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عمر فةرموو.
 بةرَيج عمر صاحل عمر)عمر كؤضةر(:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرت فرةوانرتة مةو حةسرة بةس  لة مةفلسي قةزا بة منيش لةطةَل مةوةمة لةثةرلةمان ثةرلةمان 

 قةناعةتي من خجمةت ناكات بةم وَلاتةو بةم وةزعةي كة مَيستا مَيمةي تَيداينة   سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ماموستا انس فةرموو.
 بةرَيج انس دمد شريحم:

 بةرَيج سةرءؤكي ثةرلةمان.
ةمان بة حةقيقةت مةظ دةستةية  دةستةيةكا طةلةكا موهيمة و دظَينت تابرَى حيجبة سوثاس سةرؤكي ثةل

ثَيظة نةبينت  دظَيت يا دوير بينت ذ حيجبياتيَى  و هةروةسا وةختَى قانون دهَيتة دانان نة بؤ مةظرؤ دهَيتة 
ووكة هندةك كةسان دانان يةعنى مة نة بةحسَى مةظرؤية  قانون بؤ وةختةكَى درَيذ دهَيتة دانان  مةطةر ن

هندةك موالحةزة سةر مةجنومةنى دادوةريَى هةي مةو موالحةزة ميحتميالة ل هةموو فَيطا هةبن  مةما 
ذ حيجباتيَى  ل مةجنومةنى دادوةرى ميستيق ليةتا خؤ يا ثاراستى و هةروةسا يا موستةقيلة دويرة 

ثةرلةمانى دا مةم هةمى تةمسي  كؤتلَيت سياسى دكةين  هةر تشتَى ذ ظَيرَى دةركةظيت تابرَى حيجبى يَى 
ثَيظة ديارة  وةختَى دكةظيتة بن موسةوةماتَيت سياسيظة ل ثةرلةمانى حةقيقةت دَى طةلةكا بجةمحةت 

  وونا هةى يا ثارَيجطةها سلَيمانيَى دوبارة بيت حةتا مةم بشَين كةسةكَى دةست نيشان بكةين و مةم ترسني
ببيتةظة  مةظة ضةندة مةم نةشَين ثارَيجطارةكَى بؤ خؤ بدانني ل سلَيمانيَى ذبةر موساوماتَيت سياسى و  

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

 د. شوان نوقتةي نيجامي هةية ثَيي وابَيت فةرموو.
 
 

 باوةمري )د. شوان قةالدزةيي(: مصطفى بةرَيج عمر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
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دةكرَي بؤ سةرؤكي دةستةي داهاتوو مةرفةكاني سةرؤكي دةستة وا بكرَيتةوة دةكرَي مةو سةرؤكي 
دةستةية بؤي بسةملَي كة لة كوردستان لةسةدا يةك موستةقيل بَيت يةك لة مةرفةكان مةوة بَيت 

 ووبَيت بةرثرسَيكي ديار نةبووبَي با مةو كةسة سةربةخؤ بَيت مورةشح بكرَيت.بةرثرسيارَييت حيجبي نةب
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. بةهار فةرموو.
 بةرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ي راي يةكةم واتة لة ناو مةم دوو راية كة هاتؤتة ناو راثؤرتةكةوة كة من خؤم يةكَيك بووم لة مومةيدن 

ثةرلةمان بَي مةوةندةي مةبةستمان  لةوة مةو بووة مةم دةستةية كاتَيك كة دروست دةبَي سةر بة 
ثةرلةمان دةبَي لة تةمسيسةكةيدا بة كاميلةن لة ناو ثةرلةمانا بَي مةوةندة مةبةستمان نةبووة  كة 

ةسةالتَيك لةم هةرَيمةدا هيض دةسةَلاتَيك  لةم عةالماتي ميست هام خبةينةسةر هيض دةستةيةك و سةر هيض د
نيية  وة مَيمةش لة هَيناني رايةكةش مةبةستمان نةبووة كة عةالماتي ميست هام  ) perfectهةرَيمةدا )

خبةينة سةر هيض دةسةَلاتَيك مةمة يةك  دووةميشيان حةزم كرد بةشَيك لة مةنداماني بةرَيج داوايان كرد 
تةكة دابنرَيت  حةزم كرد بطةرَيي  مَيمة سَي شتمان هةية مَيستا مةسَلي كة شروت بؤ سةرؤكي دةس

ياساكةمان هةية ثرؤذةي هةموارةكةمان هةية راثؤرتي ليذنةكةاان هةية بؤ مةوةي كة شروتةكاني بةرَيج 
مةو سةرؤكي دةستة ببينن كة مةبَي تيايدا بَي مةبَي بطةِرَينةوة سةر مةسَل مةسَلي ياساكة نةوةك مةسَلي 

 هةموارةي كة ثَيشكةش كراوة  وة مةو شروتانةي هةموو تياية كة فةنابتان باستان كرد  سوثاس .
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

د. سراج  نوقتةي نيجامية؟ ماخر كاتي ثرسيار نةما قسةكان كرا  ط توطؤكرا مَيستا دوو راي وازيح هةية 
فةرموو  بةَلام مةطةر غةيري مةوة تةواو بوو كؤتايي ثَي هات ط توطؤ  نوقتةي نيجاميت مةطةر هةية 

 بةرَيجان دوو را هةية مَيستا لةناو ثةرلةماني كوردستان نوقتةي نيجامية كاك خلحم فةرموو؟ .
 :بةرَيج خلحم امحد مرروف
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ مةوةية بؤ  وونة ليذنةي دةستثاكي  ديارة نوَينةرايةتي كردني ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر مةوة 
نوَينةرايةتي مَيمة مةكةن ليذنةي دةستثاكي  لةسةر مةوة نةك بةراسيت قسةكةي بةرَيج فَيطريي لَيرسراوي 
ليذنةي دةستثاكي لةم بابةتةوة نيية  بؤية داواكارم فةنابت رَيطة نةدةي كة شتَيك كة ثةيوةندي بة 

 بابةتةكةوة نةبَي بوترَيت.   
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةرَيج كاك خلحم لة راثؤرتي هاوبةشي هةردوو ليذنةكة مةم دوو راية تةسبيت كراوة واتة راي فياواز لة 
هةردوو ليذنةكة هةبووة  بؤية هةردوو راكة تةسبيت كراوة وة مةطةر نا تةنها يةك رايان تةسبيت دةكرا 

 حاَلةتةية مةتوانن راي خؤيان بَلَين. بؤية مةنداماني ليذنةش لةم
 :بةرَيج خلحم امحد مرروف
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةوةي كة ثةيوةندي بة داناني سلَيماني و مةوة مةبةستمة دةزامن رةمي خؤيان دةتوانن قسة بكةن  بةَلام 
مةوان لةبري مَيمة قسة مةوة نوَينةِرايةتي لَيذنةي نةزاهة مةكةن  راي مَيمة لةوَي  مةطةر شتَيك هةبوو 

 بكةن  نةك باسي دافةزةي سلَيماني ودارايي   ضونكة مةمة ثةيوةندي بةم بابةتةوة نيية.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةرَيجان مَيستا روون بوويةوة دوو را لةناو ثةرلةماندا هةية  رايةكيان ثَيي باشة دةسةَلاتي دادوةري سَي 
د دةكات بؤ ثةرلةمان ثةرلةماني كوردستان دةنطدانيان بؤ مةكا ثَيويست مةكا دوو لةسر سَي كةس كاندي

دةنط بَييَن مةو كةسةي كة مةبَي بة سةرؤكي دةستةكة  بةَلام مةطةر يةكَيك لةو سَي كانديدةي كة 
دوو كانديد كة دةسةَلاتي دادوةري ناردوويةتي بؤ ثةرلةمان نةيتواني دوو لةسةر سَيي دةنط بَيين  مةوة 

يةكةم دةنطيان بة دةست هَيناوة كة هةر كامَيكيان زؤرتري هَينا لةويرتيان هةر دةنطَيكي بةدةست هَينابَي 
مةوة براوةى دةبَي و دةبَيتة سةرؤكي دةستةكة  راي دووةميان ثَيي واية لة ليذنةيةكي ثةرلةماني سَي 

كةسةي كة يةكةم فار سةركةوتن بةدةست دَييَن وة كةسةكة كانديد بكةن  وة دوو لةسةر سَي بَينَيت مةو 
مةطةر دوو لةسةر سَيي بة دةست نةهَينا دوواني يةكةم هةر كامَيكيان زياتري هَينا مةبَيتة سةرؤكي 
دةستةكة  بؤية تكاية يةك بةيةك رايةكة خبوَيننةوة بؤ مةوةي بيخةينة دةنطةوة فةرموون بيخوَيننةوة 

 راي يةكةم.
 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 :راي يةكةم

يةكةم ثةرلةمان هةَلدةستَيت بة هةَلبذاردني دةنطداني نهَيين  بة زؤرينةي دوو لةسةر سَيي مةنداماني 
طةري لة هةرَيي كانديديان دةكات  مةوةي هةلدةبذَيرَيت ثةرلةمان لةنَيوان سَي كانديد كةوا مةجنومةني داد

بة مةرسومَيكي هةرَيمي و بة ثلةي وةزير دادةمةزرَيت وة لة حاَلةتي سةر نةكةوتين  هيض كام لةم 
كانديدانة بة دوو لةسةر سَيي مةنداماني ثةرلةمان  مةوة هةَلبذاردن لة نَيوان مةم دوو كانديدة دووبارة 

رينةي دةنطةكانيان بة دةست هَيناوةو  مةوةي زؤرينة بة دةست بهَييَن بة سةركةتوو دةكرَيتةوة كة زؤ
 دادةنرَيت.  
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كَي لةطةل مةم رايةية؟ كَيي لةطةَلة؟ كَي لةطةَل مةوةية كة دةسةَلاتي دادوةري كةسةكة كانديد بكا لة بؤ 

( كةس لةطةَلي نيية  كةواتة ثةسةند 42يةتي  كَي لةطةَلي نية؟ كَي دذيةتي؟ )( كةس لةطةَل31ثةرلةمان؟ )
 نةكرا  بؤية تكاية راي دووةم خبوَيننةوة بؤ مةوةي بيخةينة دةنطةوة.

 د. ظاال فريد ابراهيي:بةِرَيج 
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

 ابةتة دةبوو راي سةرؤكي دةستةي نةزاهة بة نةزةري ميرتيبار وةرطريَي لةو ب
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

راي مةنداماني ثةرلةمان بةرَيج د. ظاال سةرؤكي دةستة راي خؤي وت  مةنداماني ثةرلةمانيش مةتوانن 
 قسةي خؤيان بكةن لةم بارةيةوة.

 :د. ظاال فريد ابراهييبةِرَيج  
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

ي دةطؤِرَيت بؤ ليذنةيةكي ثةرلةماني  بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة راي دووةم لة مةجنومةني هةرَي
هةلبذاردني سةرؤكي دةستة لةاليةن ثةرلةمانةوة دةبَيت  بة دةنطداني نهَيين زؤرينةي دوو لةسةر سَيي 
ذمارةي مةندامةكان لة نَيو سَي كانديدا ليذنةيةكي ثةرلةماني كانديديان دةكاتو مةو كةسة كة 

درَيت مةرسومَيكي هةرَيمي بة ثلةي وةزير دادةمةزرَيت وة لة حالةتي سةرنةكةوتين  هيض كام هةَلدةبذَير
لةم كانديدانة دوو لةسةر سَيي مةنداماني ثةرلةمان  مةوا هةَلبذاردن لة نَيو مةو دوو كانديدة دووبارة 

دةهَييَن مةوة بة  دةكرَيتةوة كة زؤرينةي دةنطةكانيان بة دةست هَيناوة  مةوةي كة زؤرينة بة دةست
 سةركةوتوو دادةنرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةرَيج ابو كاروان نوقتةي نيجاميت هةبوو ؟فةرموو.

 بةرَيج عبدالرمحن فارس )ابو كاروان(:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اَل بَي  دوو رةمي بَي  ثَيويستة من ضةند فارَيكي تر دوو ثامت لةو مةسةلةية كردؤتةوة  مةوةي كة دوو خ
يةك فار دةنطي لةسةر بدرَي  مةضَيتة نيجامي خةياراتةوة  ناكرَي لة هةردووكيا  بَلَيي كَي لةطةَليةتي؟  كَي 

 دذيةتي؟ هةردو خةيارةكة خبرَيتة دةنطةوة مةوةي زؤرينةي هَينا مةوة سةر مةكةوَيت  زؤر سوثاس . 
 
 

 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سة
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بةرَيج كاك ابو كاروان تا مَيستا رَي و شوَيين دةنطدان لة ثةرلةمان بةم شَيوةية بووة خةيار بة خةيار واتة 
را بةرا مةخرَيتة دةنطةوة مةطةر يةكَيكيان سةركةوتين بة دةست نة هَينا مةضينة سةر راي دووةم  راي 

ش سةركةوتين بة دةست نةهَينا مةضينة سةر راي دووةم مةطةر سةركةوتين بة دةست هَينا  يان مةوة
سَييةم كة رةنطة راي فةنابت بَيت مَيستا كَي لةطةَل راي دووةمة كة مَيستا خوَيندرايةوة؟ واتة سَي 

( كةس 46كةسةكةي كانديد بؤ سةرؤكي دةستةكة لة اليةن ليذنةيةكي ثةرلةمانيةوة كانديد بكرَين  )
ةس دذيةتي كةواتة ثةسةند كرا  مةضينة سةر بةندي دواي مةو بةندي ( ك22لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ )

 حةوت.  
 د. ظاال فريد ابراهيي:بةِرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
بةندي حةوت برطةي ثَينجةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة  ثةرلةمان بؤي راي دووةم/ 

َيي رَيكارةكاني ثرساندني وةزيرةكان سةرؤك بة برياري هةية  ثرساندني سةرؤكي دةستة بكات بة ث
 ثةرلةمان  بة زؤرينةي دوو لةسةر سَي لة يةكَيك لةو حاَلةتانةي خوارةوة لة ثؤسيت خؤي دةبةخشرَيت.

مةطةر بَرياِرَيكي دادطةري بنرب دةرضَيت بة تاوانبار كردني بة مةجنامداني تاوانَيكي بة مةنقةست يان  -1
 ووبةر.كةتنَيكي مابِر

 مةطةر درَيةي يان كةم تةرخةمي طةورة لة مةجنامداني كارو مةركةكاني بسةملَينرَيت. -2
 .راب بة كارهَيناني دةسةَلاتةكانيخ -3

 .طةي شةشةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوةبِر
 :د. بةهار دمدود فتاحبةِرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بِرطةي شةشةم: 

( لة بِرطةي ثَينجةمي مةم ماددةية لةسةر 3  2ثؤستةكةي لة هةردوو حاَلةتي )بِرياري البردني سةرؤك لة 
راسثاردةي ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة دةردةكرَيت كة بة بِرياري ثةرلةمان بة زؤرينةي دوو لةسةر سَي بة 

ثَيك  سةرؤكايةتي سةرؤكي دادطاي تةمييجي هةرَيي و مةندامَييت دوو لة ثَيشكةوتووترين مةنداماني دادطا
 دةهَينرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك شَيركؤ فةرموو. كَي قسةي هةية لةسةر مةم ماددةية؟

 
 
 

 :بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني
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 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنياز مةكةم لةهةر شوَينَيكا وشةي بةخشني هةبوو لة ثؤستةكةي بطؤردرَيت بة لة ثؤستةكةي 

دةبرَيت  كة بة ثَيي مةوةش بَيت  يةعين بةخشني فؤرَيكة لة ميمتياز بةراسيت  بةَلام البردن فؤرَيكة ال
لةسجا لةسةر مةوانةي  كة لة قانونةكة هاتووة  كة ثَيي تاوانبار دةكرَي بؤية ثَيشنيار مةكةم وشةي لة هةر 

 كوَي بةخشني هةبوو بكرَي لة ثؤستةكةي الدةبرَي  زؤر سوثاس.
 َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر 

 كاك فةرحان فةرموو.
 :بةرَيج فرحان فوهر قادر
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

من رةميي واية ثةرلةمان بؤي هةية ثرساندني سةرؤكي دةستة بكات  بة ثَيي ريكارةكاني ثرساندني 
ي لة يةكَيكي لةم حالةتانةي وةزيرةكان  سةرؤك بة بِرياري ثةرلةمان بة زؤرينةي دوو لةسةر سَي

رَيتةوة لةم هةَلدةبذيردرَي فيا بكرَيتةوة ثرساندني سةرؤك بكرَيتة خالَيكي سةربةخؤ لةمة فيا بك
 .ثَيشنيارةكةم مةوةية

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك ماري فةرموو.

 بةرَيج ماري دمد هةرسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

س بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان وةَل هي من شتَيكي هةية من تةسةور مةكةم لة ضوارضَيوةي زؤر سوثا
نوقتةي نيجاميا فَيطاي ببَيتةوة داواكاريةكة لة فةنابت  هةموو فارَيك مَيمة مةبيستني مَيمة لة دةرةوة 

اعةي ثةرلةمان تةروجيي مةوة مةكةين لة ناو فةماوةري خةَلكي كوردستاندا كة مةَلَيي مَيمة لة ناو ق
نوَينةري هةموو خةلكي كوردستانني  حيجبايةتي ناكةين  كوردايةتي مةكةين  مةعولةمة فةنابت هةموو 
فارَي رَيطة بةوة مةدةي كة من فوملةكةم بةنةس نووسيوة مةَلَي هةر شتَيك لَيرة دةرمةضَي تابيري 

لةمان مةتواني سةيري ثرؤتؤكؤل حيجبي هةية  من لة فةنابت مةثرسن مةمة راستة؟بةرَيج سةرؤكي ثةر
بكةي مةتواني مَيستا مةمر ب ةرموي بؤت بَيني  هةر شتَيك لَيرة دةردةضَيت تابيري حيجبي ثَيوةية  مةطةر 
مةمة راستة هيض ثَيويسيت بة ثةرلةمان نية هةرَيمي كوردستان هةر كةس لة مةقةِري خؤيةوة حيجبايةتي 

 .  بكا   بةَلام بة بؤضووني من راست نيية
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةبرةن شتَيكي زؤر ماسايشة كة مةم فراكسيؤنانةي لة ثةرلةماني كوردستانن نوَينةري حيجبةكانيشيانن وة 
مةو حيجبانةش مةو نوَينةرانةي ناردوون  هةريةكة بةرنامةيةكي سياسي لة كاتي هةَلبذارنةكاندا خستؤتة 

ي وة بة ثَيي مةو بةرنامة سياسييةوةية ثَيي ميش كردني كاديرة حيجبيةكان مةم روو بؤ دةنطدةرةكان
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فراكسيؤنانة هاتوونةتة ثةرلةمان  بؤية بريو بؤضووني مةو بةرنامة سياسيةشي مةم فراكسيؤنانةي ثَيي 
هاتؤتة ثةرلةمان ثَيي وابَيت هيض كَيشةيةكي تيا نيية لة ناو ثةرلةمانيشا مةو بريو بؤضوونانة 

ياوازيشيان هةية  بةَلام مةمة رَيطر نيية لةبةر دةم بؤ مةوةي كة مةنداماني ثةرلةمان بريو بؤضووني ف
سةربةخؤشيان هةية لة ثةرلةمان وة فاري واش هةية بريو بؤضووني مةمانة فياوازة لة بريو بؤضووني 

ترَي هةموو مةو شتانةي كة فراكسيؤنةكانيان وة ية شَيوةيةكي سةربةخؤ بري دةكةنةوة  بةَلام مةوةي كة بو
لة ثةرلةمان مةكرَي يان دةرمةضَي تابرَيكي حيجبي هةية  بةمة شَيوةية نيية  مةزموونيش مةمةي 

 كاك سهراب فةرموو. دةرخستووة.
 بةرَيج سهراب ميكاميل دمد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماخافتنَيت من هاتنة كرن  زؤر سوثاس.

 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ س
 راي ليذنة ثةيوةنديدارةكان مةوةي كة باسكرا لةاليةن مةنداماني ثةرلةمان .

 د. ظاال فريد ابراهيي:بةرٍَِِيج 
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

مةوةي زياتر كة باسكرا تَيبيين لوغةوي بوون و وشةي )بةخشني( دةكرَيت بة وشةي راي دووةم/ 
 ةِرَيذرَيتةوة . )الدةبرَيت( و بةم شَيوةية داد

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةرَيج د. امحد هيض تَيبينيةكت هةبوو  بؤ مةو مَيستا ضاك بكرَي  خبوَيندرَيتةوة  بؤ مةوةي بيخةينة 

 دةنطةوة.
 د. ظاال فريد ابراهيي:بةِرَيج  

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
 بةندي حةتةم/ راي دووةم 

 ةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:بِرطةي ثَينج
ثةرلةمان بؤي هةية ثرساندني سةرؤكي دةستة بكات بةثَيي رَيكارةكاني ثرساندني وةزيرةكان  سةرؤك بة 

 بِرياري ثةرلةمان بة زؤرينةي دوو لةسةر سَي لة يةكَيك لةو حاَلةتانةي خوارةوة لة ثؤستةكةي الدةبرَيت:
كي دادطةريي بنرِب دةربضَيت بة تاوانبار كردني بة مةجنامداني تاوانَيكي بة مةنقةست يان مةطةر بِريارَي-1

 كةتنَيكي مابِرووبةر.
 مةطةر درَيةي يان كةمتةرخةمي طةورة لة مةجنامداني كارو مةركةكاني بسةملَينرَيت.-2
 خراث بةكارهَيناني دةسةاَلتةكاني.-3

 د. بةهار دمدود فتاح :بةِرَيج  
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 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي
 بِرطةي شةشةم:

( لة بِرطةي ثَينجةمي مةم ماددةية لةسةر 3  2بِرياري البردني سةرؤك لة ثؤستةكةي لة هةردوو حاَلةتي )
راسثاردةي ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة دةردةكرَيت كة بة بِرياري ثةرلةمان بة زؤرينةي دوو لةسةر سَي بة 

هةرَيي و مةندامَييت دوو لة ثَيشكةوتووترين مةنداماني دادطا ثَيك  سةرؤكايةتي سةرؤكي دادطاي تةمييجي
 دةهَينرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس لةطةَليةتي  كَي لةطةلَي نيية؟ كَي 65كَي لةطةل ماددةكةية بةم شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة؟ )

مةمِرؤ دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَي مةهَينني هةَليٍٍِ مةطرين دذيةتي؟ كةس نية كةواتة ثةسةند كرا  بةرَيجان 
 ( دانيشتنةكةمان دةست ثَي مةكةينةوة .11بؤ سبةييَن بؤ كاتذمَير )

 

                                                                                                                                                                             
 

 د. يوسحم دمد صادق                    فر ر ابراهيي مَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 لةمانيثةرسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      فَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\11\26رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 26/11/2014 رَيكةوتي شةممةضوار 

بـة  عَيـراق   -كوردستان  ثةرلةماني  26/11/2014رَيكةوتي  شةممةضوار  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
 بــةِرَيج فر ــر ابــراهيي مَيمينكــي بــة مامــادةبوونيثةرلــةمان و  ســةرؤكي  يوســحم دمــد صــادقســةرؤكايةتي 

  سـاَلي  ضـوارةمي ولي ةـ  (ي13  دانيشتين ذمارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج فَيطري سةرؤك 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   (ي13ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان ةسـتةي سـةرؤكايةتي   عَيـراق  د  -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوار شةممة 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 بةم شَيوةية بَيت: دا 26/11/2014رَيكةوتي 
ارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى دةستثاكي لة ـ بةرداوم بوون لة سةر ط توطؤكردنى ثِرؤذة ياساي هةمو1

(ى ثةيِرةوى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2011(ى ساَلى )3هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )

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

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان  دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة  خولي ضوارةمي 
(  بةرنامةى كار  بةثَيي 26/11/2014(  رؤذى دانيشنت )13هةَلبذاردن  ساَلي دووةم  دانيشتين ذمارة )

(ى 1ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 20(ى ماددةى )1حوكمةكانى بِرطة )
(ى خولي 13(ى هةمواركراو  دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )1992ساَلي)

(ى ثَيش نيوةِرؤ  رؤذى 11طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان  لة كاتذمَير )
 ( بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت  26/11/2014ضوارشةممة  رَيكةوتى )

ـ بةرداوم بوون لة سةر ط توطؤكردنى ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى دةستثاكي لة 1
(ى ثةيِرةوى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2011(ى ساَلى )3هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1رلةمانى كوردستان  ذمارة )ناوخؤى ثة
 نى دانيشتنى ثَيشوو خبوَينَيتةوة.مَيستا داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين ناوى مامادةنةبووا
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 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(ى 12ميهرةبان  ناوى مةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى 
(  مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى خوارةوةية: 25/11/2014ماسايي لة بةروارى )

ت  لة كؤبوونةوةى يةكةمى مةو رؤذةدا )باثري كامةال ـ مؤَلةت  ثةروا علي ـ مؤَلةت  زؤزان صادق ـ مؤَلة
طةشة دارا ـ مؤَلةت  طؤران مازاد ـ مؤَلةت  يروانت نيسان ـ مؤَلةت(  لة دانيشتنى دووةم لة بةروارى 

( مَيوارة مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت مامادةنةبوون  بةم شَيوةيةى خوارةوةية:  )باثري كامةال 25/11/2014)
شة دارا ـ مؤَلةت  طؤران مازاد ـ مؤَلةت  يروانت ـ مؤَلةت  ثةروا علي ـ مؤَلةت  زؤزان صادق ـ مؤَلةت  طة

 نيسان ـ مؤَلةت(
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوباس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان مَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كة ثوختةيةك لة كؤنووسي 
 دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة 

 ن قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (  بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو 25/11/2014( لة بةروارى )12ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
نةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان  ـ خوَيندنةوةى ناوى مةندامانى ثةرلةمان مامادةنةبوو و  مامادة2

 هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمان.
 ـ ماَلوطؤِركردنى خاَلي يةكةمى بةرنامةى كار لةطةَل خاَلى دووةم و بة ثَيضةوانةوة. 3
دةستثاكي لة هةرَيمي  ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى4

 كوردستان ـ عَيراق  بة مامادةبوونى سةرؤكي دةستةى دةستثاكي و  بؤ دانيشتين مةمِرؤ دواخرا. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان  بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان داواى لَيبووردن دةكةين بةهؤى 
ك كارى ثَيويستى ثةيوةنديدار بة دروستكردني كؤمسيؤني باآلى هةَلبذاردنةكانى هةرَيي و  هةندَي

ثةيوةندي نَيوان ثةرلةمان و حكومةت و مةسةلةى ثرسيارةكانى مَيوة كة بةِرَيج وةزيرى هةرَيي بؤ 
ستا داوا لة كاروبارى ثةرلةمان هاتة نووسينطةى سةرؤكايةتى بؤ ماوةيةك دواكةوتني لة كؤبوونةوةكة  مَي

سةرؤكايةتى هةردوو ليذنةى كاروبارى ياسايي و ليذنةى دةستثاكي ثةرلةمان دةكةين كة ب ةرموون بؤ 
 سةر منةصة بؤ دةستكردن بة بةرنامةى كار  فةرموو كاك علي نوقتةى نيجاميية؟
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 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيك روويدا هَيجةكانى بةدر لة ناو فةرطةى شارى كةالردا لة مامؤستايةك نيجامي نيية  بةآلم دوَييَن حاَلة
 دةدةن  زؤر خراثي لَي دةدةن 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 مةمة نوقتةى نيجامي نيية  كاك علي  

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةآلم هةموو دام و دةزطاكانى دةوَلةت تَي دةطةيةن و هةمووى بَي باكي راستة مةزامن نوقتةى نيجامي نيية  ب
(ى تريشيان بكوذتباية وةك 10مامةَلةى لةطةَلدا دةكات  هةمووى بَي دةسةآلتي ثَيشان دةدات  يةعين مةطةر )

 مَيستا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةى بؤ مةوةى مةم بابةتة خبرَيتة بةرنامةى كارى فةنابت دةتواني ياداشتَيك ماِراستةى مَيمة ب
 ثةرلةمانةوة  ط توطؤى لة سةر بكرَى  فةرموو كاك عمر نوقتةى نيجاميية؟

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤَلي ( ساَلى دووةم  من لةطةَل ذمارةيةك هاوِرَيي مامادةى ه10/11/2014(ى رؤذى )10لة دانيشتنى ذمارة )
ثةرلةمان بووين  لة فةلسةكة حازر بووين  نيصامبان تةواو كردووة  لة دةرةوة لة سةر دةفتةرةكة واذؤمان 

(ى مانطدا مَيمة وةك نةهاتوو يان غاميب 18كردووة  بةآلم مةوةى زؤر فَيطاى داخة لة دانيشتين رؤذى )
كي دياريكراو بة شَيوةيةكى زؤر مةدةنيانة  دانراين  هيوادارم مةمة نةبَيتة نةريتَيك  مَيمة لة سةر بابةتَي

زؤر شارستانيانة هؤَلةكةمان بةفَي هَيشتووة و ضووينة دةرةوة  تةعبريمان لة رةمي خؤمان كردووة  
داوامان كردووة رَيطةى قسةكرد ان ثَي بدرَى  رَيطةمان ثَي نةدراوة  مببوورة با قسةكةم تةواو بكةم 

 هةَلوةستةكردن لة بابةتَيكفةنابي سةرؤك  ناكرَى لة سةر 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ماخر مةو قسانة دووبارةية  كاك عمر من مَيستا وةآلمت دةدةمةوة  مةوةى فةنابت باسي دةكةى راستة  
 ماخر دووبارةية 

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َلة دووبارةم نةكردووة  مةوة باسي قسةكردمن كرد  مببوورة  باسي غياي با قسةكةم تةواو بكةم  لةم هؤ
نةكردووة بةهيض فؤرَيك  مةمة يةكةم فارة باسي غايب بوونى خؤم دةكةم  لة سةر هةَلوَيستَيكى سياسي  
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مةدةنى  ياسايي كة من ضوومةتة دةرةوة لةم هؤَلة لةطةَل دوو هاوِرَيي  زؤر بةداخةوة مةوةى لة 
يةتيةكاني ثَيشرت نةيانكرد بةرامبةر بة مةندام ثةرلةمان مَيوة بةرامبةر بة مَيمة كردووتانة  مَيمة سةرؤكا

لة سةر هةَلوَيستَيكي مةدةنيانة ضووينةتة دةرةوة  زؤر زؤر بة مةدةبةوة  بة تةربيةتةوة ضووينةتة 
ردووة  ويستوومانة دةنطى دةرةوة  هيض فؤرة ياسا شكَينيةكمان نةكردووة  تةعبريمان لة رةمي خؤمان ك

دةنطدةراني خؤمان بطةيةنني بة سةرؤكايةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان  بةآلم رَيطةمان ثَينةدراوة لة 
سةر مةوة ضووينة دةرةوة  بةآلم مَيمة بة غاميب نووسراين لة كاتَيكدا مَيمة نيصابي قانونيمان تةواو 

 كردووة و زؤر داواى لَيبوردن دةكةم 
 د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

تةبرةن مَيمة لَيرة موراقيب نني  غياباتي مةندامانى ثةرلةمان بنووسني  غياباتي ثةرلةمان لة كاروبارى 
ثةرلةمانةوة رَيك دةخرَيت و  مةوةى كة فةنابت باسي دةكةى مَيمة لَيكؤَلينةوةى تَيدا دةكةين بجانني 

 ون و  دوايي وةآلمي مَيوةش دةدةينةوة لةم بوارة  فةرموو د.سراج فةنابتان بؤضي بة غياب نووسرا
 بةِرَيج د.سراج امحد محدامني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من تةواو ثاَلثشيت كاك علي دةكةم و  داواش لة بةِرَيجتان دةكةم كة ثةرلةمان هةَلوَيستَيكي نيشتيمانيانة 

وراى مةزهةبي ياخود بَلَيني قةومى بةو شَيوازة مامةَلةيان بنوَييَن بةرامبةر مةو كةسانةى لة سةر بري
كردووة  داوا دةكةين كة ثةرلةمان هةَلوَيست بنوَييَن بؤ مةوةى فارَيكى تر دووبارة نةبَيتةوة  لةبةرمةوةى 

 مَيمة نوَينةرى خةَلكني 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةوة  لة بةرنامةى كارى مةمِرؤدا هيض شتَيك لةو بابةتة نيية  بؤية مَيوة بةِرَيج د.سراج وةآلمي مةويشي داي
دةتوانن بة ياداشت ماِراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى بكةن  مةطةر دةتانةوَى لة كؤبوونةوةى ثةرلةمان 

يةن باس بكرَى  مةطةر دةتانةوةَى ليذنةكانى ثةرلةمان بةدواداضوونى بؤ بكةن  هةموو مةو رَيكارانة لةال
 مَيوةوة دةتوانن بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤ بيطرنة بةر  فةرموو كاك علي 

 بةِرَيج علي علي هالؤ:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةز ثشتةظانية ماخافتنى كاك عمر عينايةت دكةم  مو ب ديتنا من تشتةكى دروست و شارستانية ل هؤاَل 
 بَيتة كرن  ضونكة مةم داخازا دكةم قوتاخبانة و زانكؤ ثةرلةمانيدا دَى دانيشتنا ياسايي ذى حازرى و غاييب

مةظ دياردة نةمينَيت  مةظرؤكة لة هؤاَل ثةرلةمانى كوردستانى هةبيت مةظة دياردةيةكة ب شارستاني و 
 دروست نجامن  هيظيدارم ثَيداضوون ثَيدابَيتة كرن  سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةيةكة ثةيوةنديدارة بة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان  فةنابتان دةتوانن ثةيِرةوى ناوخؤ مةوة مةسةل

هةموار بكةن  غياباتى تَيدا نةبَي  هةركاتَيك مةوةتان كرد  مةو كاتةى مَيمةش غياباتى مةندامانى ثةرلةمان 
 ناخوَينينةوة  فةرموو د. شوان 

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

بةثَيي كام ماددةى ثةيِرةوى ناوخؤ لة سةر بايكؤت يان لة سةر هةَلوَيستَيكي سياسي  مةدةني كةسَيك غايب 
دةدرَى  مةطةر بةو ثَيية بواية دةبوو لة خولي سَييةمدازؤريك لةو ثةرلةمانتارانةى كة بة مانط بايكؤتيان 

 ثةرلةمان دوورخبرابانةوة دةكرد  دةبوو مةسَلةن هةر لة كارى 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةم بابةتة ثةيوةنديدار نيية بة مَيمة  بة دةستةى سةرؤكايةتى  غياباتي مةندامانى ثةرلةمان لة رَيطاى 
َيكؤَلينةوة ميمجاوة لةاليةن كاروبارى ثةرلةمانةوة رَيكخراوة  سةبارةت بةو بابةتةشي كة باستان كرد  مَيمة ل

دةكةين  مةطةر مَيوة ميمجاى مةو وةرةقةيةتان كردبَي ثَيش مةوةى بِرؤنة دةرةوة  مةوة بة دَلنياييةوة غياب 
نابن  مةوانيش لة سةر وةرةقةكة غيابات دةنووسن  لة سةر واذؤكانتان و  مةطةر نا هيض بابةتَيك لةوة لة 

ةمان يةكسةر بة غياب بنووسرَى مةمة يةك  دوو: مةوةشي مارةدا نيية  مةوةى رؤيشتة دةرةوة لة هؤَلي ثةرل
كة بايكؤت دةكات بة غياب نانووسرَى  يان ميمجاى نةكردووة رؤيشتة دةرةوة بة غياب نا نووسرَى  مةوةش 
مةسةلةيةكة ثةيوةنديدارة بة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان  دةبَي لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةماندا مةوة 

 فةرموو مامؤستا هةورامان موعالةفة بكرَى  
 بةِرَيج د. هةورامان حةمة شريحم)هةورامان طةضَينةيي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من بؤ خؤم ثرسيارم لة فةنابت كرد و  ثرسيارةكةشي بؤ مةوة بوو كة بةِراسيت حاَلي ببي  هيض 

مووت بةَلَي  لة راستيدا منيش مةبةستَيكي نةبوو  ثَيي وتي مايا بايكؤت كردن يةكسانة بة غايب بوون  فةر
مةو قسةية دووثات دةكةمةوة مةطةر بايكؤت كردن غايب بوون بَي دةبَي خولي سَييةم مةو ثةرلةمانتارانة 

 هةموو عةالمةت ميس هام خبرَيتة سةر مةندام بوونيان  مةوةندة بايكؤتيان كردووة  حةقي خؤشيان بوو 
 ان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

مةم قسانةتان هةمووى دووبارةية  وةكو باسي كرد لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة بةدواداضوون بؤ مةو 
ثرسة دةكرَى و  دوايي وةآلمي ثةرلةمانتارانيش دةدرَيتةوة  لة خولي ثَيشووش ضؤن كراوة؟ ضؤن نةكراوة؟ 

رلةمانتاران رَيك دةخات و هيضي تر  مَيمة مولجةم نني ثَيي  ثةيِرةوى ناوخؤ ثةيوةندي نَيوان مَيمةو ثة
بؤية تكاية مةم مةوزووعة واز لَي بَينن  مَيمة لَيرة وةكو باسي كرد مةعين نني بة غياباتى مةندامانى 
ثةرلةمان  بةشَيوةيةكى مسوَلي رَيكخراوة  هةر طلةييةكيشتان هةية لة ثةيِرةوى ناوخؤ  هةر ثَيشنيارَيكتان 
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اوخؤ دةتوانن بيدةن بة ليذنةى هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤ  فةرموو خاتوو هةية بؤ هةموارى ثةيِرةوى ن
 زول ا 

 بةِرَيج زول ا دمود عبداللة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر مةوةى كة كاك علي باسي كرد مةوة بةس نةبوو  دوَييَن رؤذى بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذى دذي ذنان 
يهانةيةكي زؤريان بة كضة خوَيندكارةكانى مةوَى كردووة  بة قسةى بوو  هَيجةكانى بةدر هةر لة كةالر م

 ناشرين  بة دةبة تَيطرتن  بة ميشاِرةتى ناشرين 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثَيي وابَيت وةآلمي دانةوة 
 بةِرَيج زول ا دمود عبداللة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ر بكرَى ثَيويستة هةلوَيستةى لة سة

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةمة لة بةرنامةى كارى مةمِرؤماندا نيية  مَيوة دةتوانن بة ياداشتَيك مةمة ماِراستةى سةرؤكايةتى 
ثةرلةمان بكةن  بؤ مةوةى خبرَيتة بةرنامةى كار يان ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان بةدواداضووني بؤ 

 مارى  دةكةن  فةرموو كاك
 بةِرَيج مارى دمد عبدالرحيي)مارى هةرسني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
%( بؤ ثشتيواني كردمن بؤ قسةكاني بةِرَيج كاك علي حةمة صاحل  مةسةلةيةكى تر هةية مةوةى 100وَيِراى )

ثَيكردن فةنابت دةفةرموَى راستة لة ثةيِرةوى ناوخؤدا مةسةلةى غيابات باسكراوة  بةآلم مالياتى ميش 
بةوة دةستةى سةرؤكايةتى دايدةنَى  مينجا بؤية مةم حازر و غياب كردنة  مةوة بةدةست خؤتانة و  مَيمة 
لة كؤبوونةوةى ليذنة لةطةَل بةِرَيج فَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان بَلَيني كؤبوونةوةى سةرؤكي ليذنةكان 

مةو مةوزوعة دَينَيتة كؤبوونةوةى مةوةمان باسكرد  ديار بوو تةعاتوويف هةبوو و  بة مَيمةى وت كة 
دةستةى سةرؤكايةتيةوة  هيوادارم كة دةستةى سةرؤكايةتى مةم مةوزوعة بة هةند وةربطرَى لةبةرمةوةى 
مةو مَيمة حاَلي بووين  زؤرينةى مةو مةندام بةِرَيجانةى لة هؤَلةدا نةَلَيي هةمووى دذي مةمةية  مينجا بؤ 

ون لة بةيين مةندام ثةرلةمانةكان و بةِرَيجت و دةستةى سةرؤكايةتى مةوةى كة تةنسيق و لَيك حاَلي بو
 ثةرلةمان هةبَيت  حةقة بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان مةو مةوزوعة بةهةند وةربطرَى  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو مامؤستا غريب.

 حةمة: مصطفىبةِرَيج غريب 
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 ن.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةما
مةو ثِرؤتؤكؤلةى كة دابةش كرا بة سةر مةندامةكاندا دووبارةبوونةوةى تَيداية  ذمارة ضوار و ذمارة ثَينض 

( ثِرؤتؤكؤلي ذمارة ثَينجي تَيدا 344( تا )282تَيكةَل بوون بةيةكةوة  ثِرؤتؤكؤلي ذمارة ضوار الثةِرة )
 هةمووى دووبارةية  تكاية ضارةسةر بكرَيت ( دةست ثَي دةكات تا كؤتاييةكةى 364نووسراوة  لة الثةِرة )

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ابوبكر.

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ردستان لة مَيمة هةموو اليةك و  خةَلكي كوردستان خؤشحاَلني بةو سةركةوتنانةى هَيجى ثَيشمةرطةى كو
فةلةوال و سةعدية و ثاككردنةوةى مةو دوو شارة لة دةسيت تريؤريستانى داعش  بةآلم مَيستا فةنطَيكي 
راطةياندن لة نَيوان اليةنة سياسييةكانى كوردستاندا هةية كة هةر اليةنة و  خؤى دةكاتة خاوةنى مةو 

انى كوردستانن  لةبةرمةوة مةمة سةركةوتنة  قورباني و سووتةمةنييةكةش  ثَيشمةرطة رةش و رووتةك
خجمةت بة كؤ دةنطى و يةك دةنطى كوردستان ناكات كة مَيستا ثَيي واية مةو كؤ دةنطيية لة ماستَيكي باشدا 

 هَيجة سياسييةكانى كوردستان هةية.لة نَيوان 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مَيوة دةتوانن بة ياداشتَيك ماِراستةى سةرؤكايةتى  تكاية  مةطةر لةم بابةتة هةر قسةيةكتان هةية

ثةرلةمانى بكةن  بؤ مةوةى بيخةينة بةرنامةى كارةوة  مَيستا لة بةرنامةى كارى مةمِرؤماندا نيية  بة 
دَلنياييةوة ياداشيت مَيوة بة نةزةرى ميرتيبار وةردةطريَي  مةطةر مةو بابةتة دةتانةوَى بيهَينينة ناو 

يذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان بةدواداضوونى بؤ بكةين  بؤ زانياريشتان لة يةكةم رؤذى ثةرلةمان يان ل
مةو رووداوانةشةوة مَيمة ليذنةى ثَيشمةرطةى ثةرلةمانى كوردستا ان راسثاردووة كة بةدواداضوون بكات  

رسة بكا بة دوور لة بةِرَيج كاك مارى هةرسني خؤى لَيرةية داوامان لَيكردووة كة بةدواداضوون بؤ مةم ث
باسكردني كةناَلةكانى راطةياندن  ضونكة مَيمةش نامانةوَى مةو حاَلةتةى كة فةنابت باست كرد ببَيتة 
هؤى تةشةنوفي زياترى نَيوان اليةنة سياسييةكان  بةآلم مةطةر ذمارةى ياسايي مةندامانى ثةرلةمان ثَيان 

 وانني باسي بكةين.ةتباش بَي مةوكاتةى لة دانيشتنَيكى ثةرلةماندا د

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك طؤران.

 
 
 

 بةِرَيج طؤران مازاد دمد:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ببورة  هةرضةندة بةِرَيجتان روونكردنةوةتاندا  لة سةر مةسةلةى غياباتى مةندامانى ثةرلةمان  بةآلم من 

خولةش  باسي خولي ثَيشرتيش ناكةين  زؤرفار لةاليةن كؤمةَلَيك ثةرلةمانتار ثَيي واية بايكؤت كردن لةم 
و خوشك براكامن روويداوة  بةآلم هيض كاتَيك مةسةلةى غيابات نةطرياوةتة بةر و  غياب دانيش لة 

مايا  دةسةآلتي مَيوةية و  ثَيي واية بة ماطادارى مَيوةية  موهيمة بؤمةندامانى ثةرلةماني روون بكةينةوة كة
مةطةر ضونكة مةمة دووبارة دةبَيتةوة مةندامي ثةرلةمان لة سةر مةوق ي سياسي بةثَيي تَيطةيشتنى مَيوة 
بؤ ثةيِرةوى ناوخؤ لة هؤَلي ثةرلةمان مامادة بوو دواتر بةهةر هؤكارَيك بَي ضووة دةرةوة غياب دةدرَى 

بَي لة سةر مةو مةوقي ة  ضونكة مةمة ياخود نا؟ مةمة بؤ هةر ضوار ساَلةكة بؤ مةوةى بؤ مَيمة روون 
مةوزوعَيكة لة دةسةآلتي مَيوةية و  بة ماطادارى مَيوةية  بةآلم دةكرَى مَيوة بَي ماطا بووبن كاروبارى 
ثةرلةمان كردبيتيةوة و  لة هؤَلي ثةرلةمان غياباتةكةتان خوَيندبَيتةوة هةر لةم خولةدا روويداوة  بةآلم 

ثَيويستة مةم مةوقي ة بة رووني تَيطةيشتنى مَيوة لة سةر غياب و غياب  كةسيش غياب نةدراوة  بؤية
 نةبوونى مةندامي ثةرلةمان شَيوازى غياب دانةكةى بؤ مَيمة روونبكرَيتةوة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
َيج سكرتَيرى ثةرلةمان  وةكو باسي كرد  مَيمة لة ناو هؤَلي ثةرلةمان غيابات هاتؤتة بةردةست بةِر

سكرتَيرى ثةرلةمان خوَيندوويةتييةوة ميرتريازَيك مةطةر لة سةر مةمة هةبووبَي داوامان كرد  لة دانيشتين 
ثَيشووش داوامان كرد كة مةطةر ميرتريازَيك لة سةر مةم بابةتة هةية بة نووسراو ماِراستةمان بكرَيت  

ميرترياز لة سةر مةم بابةتة هةية  مَيمة بةدواداضوون دةكةين بؤ دوَييَن نووسراوَيكمان ماِراستةكراوة و  
(يةمي ثةرلةمان و  دواتر هةر روونكردنةوةيةكيش هةبوو دةتوانني لة 10غيابي مةو رؤذة كة فةلسةى )

هؤَلي ثةرلةمانيش باسي بكةين  سةبارةت بةو بابةتةشي كة فةنابت باسي دةكةي مايا بايكؤت بة غياب 
نا؟ مَيمة تا مَيستا هيض بِريارَيكمان لةم رووةوة نةداوة  دةتوانني بة راوَيذ لةطةَل خؤتان   دةنووسرَى يان

لةطةَل ليذنةى ياسايي لةطةَل مةو ليذنةيةى كة مَيستا خةريكي هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤية مةم بابةتة 
مةسةلةيةكى مةوةندة  رَيك خبةين و  بؤ داهاتووش مةم بابةتة رَيك خبةين  مةسةلةيةكى مةوةتؤ نيية 

قورس نيية كة بةم شَيوةية لة ناو هؤَلي ثةرلةماندا بورووذَيندرَى  فطة لة مةسةلةيةكى ميجرامي  فطة لة 
ميجرايةكى رؤتيين كة لةاليةن كاروبارى ثةرلةمانةوة لةوة دةضَي طرياوةتةبةر لةوةى كة غياباتى مةو رؤذة 

ووسرابَي  فطة لةمة هيض شتَيكي ترى لة ثشتةوة نيية  وةكو ضَيكي ميمجاكان كرابَي و  لةوةوة غيابات ن
باسيشي كرد دةستةى سةرؤكايةتى ماطامان لَي نةبووة تا غيابات لةاليةن بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمانةوة 

 َيندراوةتةوة  فةرموو خاتوو حيات.خو
 
 

 بةِرَيج حيات جميد قادر:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ادةبوون و مامادةنةبوون و مةو شتانة زؤر كرا  بةآلم بةنيسبةت خوَيندنةوةى ناوى ديارة لَيرة باسي مام

مةندامانى ثةرلةمانى كوردستان لة كؤبوونةوةى ليذنةكاندا  مَيوة وةكو سةرؤكايةتى ثةرلةمان مولجةم نني 
كاية لة خوَيندنةوةى ناوى مةندامان لة كؤبوونةوةى ليذنةكانى ناو ثةرلةمانى كوردستان مينجا ت

 ضارةسةرَيكى مةو مةسةلةيةش بكةن  سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان غياباتي مةندامان لة ليذنةكان بةهةمان شَيوةى غياباتي مةندامان لة 
كاروباريان نةدةضوو بةِرَيوة  كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان مامةَلةى لةطةَل دةكرَى  بؤ خؤتان دةزانن ليذنةكان 

دانيشتنةكانيان مةجنام نةدةدا  لةبةرمةوةى نيصابي ياسايي دانيشتنةكانيان تةواو نةدةكرا  مَيمة لة 
دةستةى سةرؤكايةتى بة راوَيذ لةطةَل سةرؤكي ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستان مةو ميجرامة كة بة 

موو ميجراماتَيك كة ثةيوةستة بة غياباتي مةندامانى تةواوةتى ثةيِرةويشة  ضونكة بةثَيي ثةيِرةو هة
ثةرلةمان سارية بةسةر غياباتي مةندامانى ثةرلةمان لة ليذنةكانيش و  مةمة دةرهاويشتةى زؤر ميجابي لَي 
كةوتؤتةوة  مَيستا دانيشتنةكاني ليذنةكان زؤر بة باشي دةِرواتة ثَيشةوة بةشَيوةيةكى دةورى ليذنةكان 

مةجنام دةدةن  مةندامانى ثةرلةمانيش حازر دةبن لة دانيشتنةكة و  مَيمة مولجةمني كة  دانيشتنى خؤيان
هةوَلي مةوة بدةين مةو ياسايةنةى كة دَيتة ناو هؤَلي ثةرلةمان خوَيندنةوةيان بؤ دةكرَى داوا لة ليذنةكان 

امادةبن لة دانيشتنةكانى بكةين كة راثؤرتيان لة سةر حازر بكةن  داوا لة مةندامانى ثةرلةمان بكةين كة م
ليذنةكان بؤ مةوةى نيصابيان هةبَي بؤ مةوةى كاروبارى ثةرلةمان ثةكي نةكةوَى  ثَيي وابَي دةرهاويشتةى 
ميجابي هةبووة  لة ماوةى داهاتوو دةتوانني  سةر لة نوَى لةطةَل سةرؤكي ليذنةكان بةدواداضوونةوة بكةين 

وةكو باسي كرد مَيستا مةم ماليةتة طرياوةتةبةر و  ثَيي وابَي  بؤ مةمة ثَيداضوونةوةى بؤ بكةين  بةآلم
 دةرهاويشتةى ميجابي هةية لة داهاتووشدا دةتوانني قسةى زياترى لة سةر بكةين  فةرموو خاتوو تةالر 

 دمد: لطيفبةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةاليةن ذمارةى ياسايي مةندام ثةرلةمانةكانةوة بةِرَيجت باسي بةهةند وةرطرتنى مةو ياداشتانةت كرد كة ل
ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى دةكرَى  بةآلم مَيمة بة ذمارةى ياسايي ياداشتَيكمان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى 
ثةرلةمان كرد بؤ قسةكردن لة سةر كضان و ذنانى مَيجيدى  بةآلم تاكو مَيستا مةو دانيشتنة نةكرا و  هيض 

 تؤتةوة  بؤية داواكارين روونكردنةوة لة سةر مةوة بدةن وةآلمَيكيشمان وةرنةطر

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
تةبرةن مةو بابةتةى كة فةنابت باست كرد  مَيمة بةتةنسيق لةطةَل ليذنةى كاروبارى مافرةتان لة 

يشتنَيكي ثةرلةمان مةجنام ثةرلةمانى كوردستان مَيستا لة هةوَلي مةوةين كة لة ماوةى كةمى داهاتوو دان
بدةين لة سةر مةو بابةتةى كة باستان كرد بؤ مةوةى بةرنامةى كارى دانيشتنمان هةبَي  راثؤرت لة 
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دانيشتنةكة خبوَيندرَيتةوة و  هةوَلي مةوةش بدةين بة هةندَيك راسثاردةى باشةوة لة كؤبوونةوةكة 
ا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين كة دةربضني وا خةريكى مامادةسازين بؤ مةو مةسةلة  مَيست

بضينةوة سةر ط توطؤكردن لة سةر بةندى يةكةمى بةرنامةى كارى دانيشتنى مةمِرؤ كة بريتيية لة 
بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردنى ثِرؤذة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي دةستةى طشتى دةستثاكي لة 

(ى ثةيِرةوى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2011ى ساَلى )(3هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )
(ى هةمواركراو  كة هةردوو ليذنة مَيستا مامادةن بؤ 1992(ى ساَلي)1ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  ذمارة )

 دةستكردنةوة بة ط توطؤ  تكاية بةندَيكي ترى ثِرؤذة ياساكة خبوَيننةوة بؤ مةوةى بيخةينة ط توطؤوة 
 َيج د.ظاآل فريد ابراهيي:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 طةى يةكةم: وةك خؤى دةمينَيتةوة.بةندى هةشتةم: بِر

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

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة  بةندى هةشتةم: ماددةى دةيةمى ياساي دةستة هةمو
 دةسةآلتانةى خوارةوة ثيادة دةكات.سةرؤك مةم 

ـ بةِرَيوةبردن و راطريكردني كارةكانى دةستةو مسؤطةركردني بة مةجنام طةياندني مةركةكانى لة سنوورى 1
 كايةى ماماجنةكانى مسؤطةر دةكات. ياسادا بةو فؤرةى هَينانة

 .يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د
 فةرموو د. ظاآل.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

بِرطةى دووم: هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة  دامةزراندن و بةرزكردنةوةو تةمديبكردني 
 فةرمانبةراني دةستة بةثَيي ياسا كارثَيكراوةكان.

سَييةم: أ ـ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: دامةزراندني لَيكؤَلةر لة دةستة بة بِرطةى 
هةماهةنطى لةطةَل مةجنومةنى دةستة لةوانةى هةَلطرى بِروانامةى بة كةلؤريؤسن لة ياسادا بةو مةرفةى 

( 3دادطةرى هةرَيي بؤ ماوةى )كارى لَيكؤَلةرةوة مةجنام نةدةن تاكو دةرضوونيان لة خولَيك لة ثةميانطاي 
(ى ساَل 23مانط و سوَيند خواردنى مةو سوَيندةى لة ياساي بنةماكانى دادطايية سجاكارييةكانى ذمارة )

 ( دةقي لة سةر كراوة لةبةردةم سةرؤكي دةستة.1971)

 ب ـ ال دةبرَيت و دةبرَيتة ماددةى يانجة لة ياساكةدا 
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لة بةندى هةشت هةَلدةطريَى دةبردرَيتة دةسةآلتةكانى مةجنومةنى بِرطةى ضوارةم و ثَينجةم و حةوتةم  
 تووة بة خاَلي شةش و حةوت و هةشت.دةستة كة لة بِرطةى دووةم لة بةندى نؤ لة مةسَلي ياساكةدا ها

 شةشةم: وةكو خؤى دةمينَيتةوة 

 هةشتةم: وةكو خؤى دةمينَيتةوة 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 موو د. بةهار فةر

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

شةشةم: ثَيشكةشكردنى راثؤرتي ناوبةناو بؤ ثةرلةمان هةر شةش مانط فارَيك يان هةر كاتَيك ثَيويست 
و  بكات ضاالكيةكانى دةستة ثوختةيةك لة سةر مةو كَيشانةى لَيكؤَلينةوةيان لَيكراوة و مةوانةى ثارَيجراون

يان داخراون مةوانةى رةوانةى داداطا تايبةمتةندييةكان كراون لة خؤ بطرَيت و دةستة لة ثَيطةى 
 مامرازة فؤراوفؤرةكانى راطةياندن.مةليكرتؤني خؤى بآلويان دةكاتةوةو دةخياتة بةردةسيت 

 ةم ياسايةدا دةقيان لة سةر كراوة.هةشتةم: دةركردني مةم رَينمايانةى ل

 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم
 فةرموو د. ظاآل.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

ثَيش مةوةى دةرطاى ط توطؤ بكةنةوة فةنابتان لة سةر مةو بابةتة لة بةِرطةى سَييةم خاَلي )أ( كة دةَلَين 
راندنى لَيكؤَلةرةوةى دادى لَيرانة دراوة بة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة  ديارة دامةز

سةرؤكي دةستة بةهةماهةنطى لةطةَل مةجنومةنى دةستة  بةآلم مةندامانى ثةرلةمان لةوة ماطادار 
(ة لة قانونى مسووَلى مةحاكةماتى فةزامي و  هةروةها 51دةكةينةوة كة مةو خاَلة بة ثَيضةوانةى ماددةى )

ي قانونى مسووَلى مةحاكةماتى فةزامي ثَيويستة بة واسيتةى موحةققني تةحقيق لة قةزايةى فةساد بةثَي
هةر بةثَيي مةو ياساية  و بَي و  لة ذَير ميشرايف قازى تةحقيقي موختةس بَي هةر بةثَيي مةو ياساية و  

و دوو ط توطؤش مةهَيَلينةوة بة تايبةت بؤ ياساناسةكان  بؤ مةوةي مةو خاَلة ياساييةش تَينةثةِرَي  وةكو مة
 هةَلة ياساييةي كة دوَييَن بةسةرماندا تَيثةِري  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  كَي قسةي هةية لةسةر مةو ماددةية؟ فةرموو كاك مةبو بةكر هةَلةدني.

 بةرَيج ابو بكر عمر)هةَلةدني(:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ز كردنةوة) وشـةي )تاديـب كـردن( ثـَيي وايـة بكرَيتـة )بـةرزةفت( كـردن          بِرطةي دووةم )دامةزراندن و بةر
مةوةي لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان هـاتووة  لـة برٍِِطـةي سـَييةم ثشـتطريي لـة بؤضـووني بـةرَيج سـةرؤكي          
ليذنةي ياسايي مةكةم كة طَيِرانةوة و داناني موحةقيق عةدلي مةوة تةفهيجة كردني دةستةاَلتي دادوةريية  

وةش بةثَيي قانوني مسوَلي مةحاكةماتي فةزامي كة كارثَيكراوة لة هـةرَيي  سـةاَلحياتي وةزيـري عةدلـة      مة
لة مَيستا مةجنومـةني دادوةرييـة و لةبـةردةم سـةرؤكي مةحكةمـةي ميسـتيئنافة سـوَيندي ياسـايي مـةخؤن           

ي بؤيان دابني بكات  بةَلام ثَيي تةبيرية مةو دةستة بةرَيجة ضةند َلَيكؤَلةري مةوَي دةبَي مةجنومةني دادةوةر
 واية دامةزراندنيان و ثلة بةرز كردنةوة بؤ مةجنومةني دادوةري بطَيِرينةوة  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  فةرموو خاتوو تةالر.

 : مب لطيفبةرَيج تةالر 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تطريي تـــةواوي قســـةكاني دكتـــؤرة ظـــااَل مةكـــةم  ض دامةزرانـــدني  ض قســـةم لةســـةر بِرطـــةي ســـَييةمة  ثشـــ
سوَيندةكةشي هةردووكي ناياسـايية  بؤيـة لَيـرة ثَيويسـتة كـار لةسـةر مـةوة بكـةين ثَيشـَيلكاري لـة ياسـاكان            
ــؤ مــةوةي نةبَيتــة       ــؤ مةجنومــةني دادوةري  ب ــةو ســةالحياتانة بطةِرَينــةوة ب ــة زؤر زؤر طرنطــة م نــةبَي  بؤي

ة دةستةاَلتيان  و هةركاتَي بيةوَي كار لةسةر فَي بةفَي كردني ياسايةك بكـرَي  ثَيويسـتة ثـَيش    تةدةخول ل
ــةاَلحيةت بــةو دةســتةية بــدرَي  بــةاَلم نــابَي مــةو             ــت هــةمواري مــةو ياســايانة بكرَيتــةوة مةطــةر س وةخ

 سةاَلحيةتانة ثَيضةوانةي ياساي بَي  سوثاس.
 ان:سةرؤكي ثةرلةم-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

 سوثاس  فةرموو كاك قادر.
 مؤمتان:رسول بةرَيج قادر 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة بِرطةي دووةم ثشتطريي لة ِراثؤرتي ليذنةي ياسايي مةكةم كة بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان بَي  و 

)ب( ناضـَيتة زميـين   سةبارةت بة بِرطةي سَييةم خـاَلي )أ( ثشـتطريي لـة قسـةكاني تـةالر خـان مةكـةم  خـاَلي         
دةستةَلاتي سةرؤكي دةستة  بةَلكو مةوة دةستةاَلتي ليََكؤَلةرةوةية  و لة هـةمان كـات مـاف و ميمتيـازة  بؤيـة      

(  هةروةكو ليذنةي ياسايي لة ِراثؤرتي خؤي مامـاذةي ثَيـداوة  و بِرطـةي ضـوارةميش بـة      11بكرَيتة ماددةي )
كادمييا  ثَيي واية دروست كردني دامةزراوة لة ثَينـاوي دروسـت   هةمان شَيوة  و سةبارةت بة دامةزراندني مة

كردنــي دامــةزراوة كــايف نييــة  بــة زةِروري نــازامن  ضــونكة مةطــةر دةســتةي دةســتثاكي نــةتوانَي بــة كــردار    
ِرووبةِرووي طةندةَلي ببَيتةوة  كـة تـا مَيـرةش وةكـو ثَيويسـت نـةبووة  مـةوة دروسـت كردنـي مـةكادمييا بـة            

ةِرووي طةنــدةَلي ببَيتــةوة  ثــَيي وايــة هــيض مــةجنامَيكي ســليب نــابَي  و مــةفهومي شــةفافيةت و تيــؤري ِرووبــ
مةوانةش ِروون و ماشكران  بؤية مةكرَي دةستةي دةستثاكي بؤ بةِرَيوةبةرة طشتييةكان  و بؤ كارمةنـدةكاني  
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يان لـة نـاوةوةي واَلت  و   كة لة ضوارضَيوةي مةو دةستةية ميش مةكةن  خول بكاتةوة  لة دةرةوةي واَلت بَي 
حكومةت ميجانييةي بؤ تةرخان بكات  نةك دامةزراوةيةك هةبَي بـة بـةردةوامي كـاري مـةوة بـَي  و هـاوِرام       

 ( لة مةسَليةكة  سوثاس.9( بربَيتة ماددةي )8  7لةطةَل ِراثؤرتي دارايي كة بِرطةي )
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 ؤر فرست.سوثاس  فةرموو دكت

 :علي بةرَيج د.فرست صويف
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثاَلثشيت هـةموو مـةو ِرايانـة مةكـةم كـة لـة ِراثـؤرتي هاوبـةش هـاتووة  تـةنيا مـةو خاَلـة نـةبَي ثاَلثشـيت               
دكتؤرة ظااَل و هاوِرَيكاني دواتريش مةكةم كة ثَيي واية مادام لة خاَلَيك هةر لة ناو خودي تةعديلي دةستةي 

يتمتع  قق اهليئة تنفس السلطاى و الصالحياى احملققني وفق قانون نةزاهة كة ثَيشكةشيان كردووة مةَلَي )
هةمووي قانوني مسوَلي مةحاكةماتي فةزامي لةسـةر تـةتبيق مـةبَي  مـادام وايـة      اةول احملاكماى اجلزائية(، 

وةم  لةبـةر مـةوةي قـانوني مسـوَلي     سوَيند خواردنيشـي مـةبَي بـةثَيي قـانوني مةحاكـةماتي فـةزامي بـَي  دو       
مةحاكةماتي فةزامي و قانوني عقوبات و قانوني مـةدةني  مةوانـة مـةحكامي عامـةن  شـومولي مـةو نةصـة        
ناكــات و بَلــَي )اخلــاص يقيــد الرــام( لةبــةر مــةوة مــةبَي ِرةضــاويان بكــرَي  بؤيــة مــةبَي موحــةقيق لةبــةردةم   

ستة  مةواني تريش لةطةَل راةثؤرتي هاوبةشي  ثَيي باشـة مـةو   مةفليسي قةزا سوَيند خبوا  نةك لةبةردةم دة
 ماددانة بطوازرَيتةوة بؤ مةو شوَينة باسيان كردووة  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  فةرموو كاك سؤران.

 بةرَيج سؤران عمر: 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤر فرست بـةوةي لةبـةردةم دادوةرانـي لَيكؤَلـةر  لةبـةردةم مةجنومـةني       هاوِرام لةطةَل قسةي بةرَيج كاك دكت
دادوةري سوَيند خبؤن  بةاَلم مةمةوَي سةرؤكي ليذنةي ياسايي مةوةمان بؤ ِروون بكاتةوة دوَييَن ض دوو شيت 

اسـايي  ناياسايي بةسةرمان تَيثةِريوة و قةبوَل كراوة؟ وةكو بةرَيجيان فةرموويان بـؤ مـةوةي مـةمِرؤ شـيت ناي    
 بةسةرماندا تَينةثةِرَي  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  فةرموو كاك عمر.

 
 

 :حةمة بةرَيج عمر عينايةت
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةثَيي مةو ياسا كارثَيكراوانةي ناو حكومةتي هةرَيمي كوردستان مَيستا دامةزراندن لة دةستةاَلتي سـةرؤكي  
تــة بــة ســيظي لــة اليــةن اليةنــة ثةيوةنديدارةكانــةوة بــةرز مةكرَيتــةوة  و دةســتةي وةبــةرهَينان و    حكةمة

دةستةي طةشت و طوزاريش دوو دةستةن هاوشَيوةي مةو دةستةية سةرؤكةكةيان ثلةي وةزيري هةية  بـةاَلم  
ســةرؤكي دةســتة؟ و دةســتةاَلتي دامةزرانــدنيان نييــة  مايــا هؤكــار ضــيية دةســتةاَلتي دامةزارنــدن دراوة بــة 

دامةزراندن لة ض ثلةيةكةوة بؤ ض ثلةيةكة؟ ضونكة ثلة تايبةتـةكانيش مةطرَيتـةوة  مـةويش لـة دةسـتةاَلتي      
سةرؤكي هةرَيمة  ثشتطريي قسـةكاني بـةرَيج كـاك مـةبو بـةكر و دكتـؤر فرسـةت مةكـةم دةربـارةي البردنـي           

 سوثاس.وشةي )تةمديب( كردن  مةو وتانةش بةرَيج دكتؤر فرست كردي  
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

 سوثاس  فةرموو دكتؤرة فوان.
 بةرَيج د.فوان امساعيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاسي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دةستثاكي مةكةم لةسةر مامادة كردني مةو ِراثؤرتة  زؤر بة وردي مامـادة  

ؤر مةمحـةديش مةكـةم  سـةرؤكي دةسـتةي دةسـتثاكي لـة هـةرَيمي        كراوة  سوثاسي مامادة بووني بةرَيج دكتـ 
كوردستان  بة نيسبةت بةندي هةشتةم فةقةرةي دووةم لةطةَل بةرَيج كاك مةبو بةكرم  دامةزراندن و بـةرز  
كردنةوة  و وشةي تةمديب كـردن فـوا نييـة  بـة عـةرةبي ثَيـي مـةَلَين عـةيين  لَيـرةش نووسـراية  بكرَيتـة            

ةبي  بةرزةفت كردنيش بة كوردي  بة نيسبةت فةقةرةي ثَينجةم لة بةندي هةشتةم باسي مينجيبات بة عةر
دامةزراندني مةكادمييةك مةكات بؤ موكافةحةى طةندةَلي  و مةركةكاني مةو مةكادمييايةي باسي كرديية كة 

ر بَيينة الثـةِرةي  تواناي ِراهَينان و بَ و كردنةوةي ضةمكةكاني دةستثاكي و لَيثرسينةوة و شةفافيةت  مةطة
حةفتةم كة باسي فةرمانطةي َلَيكؤَلينةوةي مـةكات  مـةبينني نةفسـي مةركةكانـة بـة نيسـبةت شـةفافيةت و        
نةزاهةت و بَلاوكردنةوة و زانياري  و الثةِرةي هةشت كة باسي فةرمانطةي خؤثاراسنت و شةفافيةت مـةكات   

رؤطرامي ِراهَينان مةكات  و فةقةرةي ثَينجةم باسي مةطةر بَيينة سةر فةقةرةي ضوار و ثَينج عةيين باسي ث
بَ وكردنــةوةي ِرؤشــنبريي شــةفافيةت مــةكات  مــةعناي مةركــةكاني مــةو مةكادمييايــة دامــريةي تــةحقيقات    
مــةيكات  و دامــريةي خؤثاراســنت و شــةفافيةتيش مــةيكات  لةبــةر مــةوة مــةو مةكادمييايــة بؤضــي دامبــةزرَي؟ 

رييت بؤ زياد مةكات  دوو فةرمانطةت هةية مةو ميشانة مـةكات  ثَيويسـت ناكـات    وابجامن مةوة تةشكي تي دام
 مةو مةكادميياية دروست بكرَي  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  فةرموو كاك مومَيد.

 
 بةرَيج مومَيد حةمة علي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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 قسةكاني من كران  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-يوسحم دمد صادقبةرَيج د.

 سوثاس  فةرموو دكتؤر شوان.
 )د.شوان قةالدزةيي(: مصطفىبةرَيج عمر 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيي واية بـة طشـيت سـةرؤكي دةسـتةكة سـةاَلحياتي زؤري ثَيـدراوة  مةطـةر بكـرَي لـة هـةموويان بكـرَي بـة             

 َي  سوثاس.هاوكاري مةجنومةني دةستة  شتَيكي ماوا زياد بكر
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

 سوثاس  فةرموو دكتؤر سرياج.
 بةرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لــة بِرطــةي دووةم ثَيشــنيار مةكــةم كــة مــةوها ِرَيكبخرَيتــةوة )ســةرؤك مــةو دةســتةَلاتانةي خــوارةوة ثيــادة    
 مةكات(: )أ و ب( بؤ زياد بكرَي:

امةزراندن و فةسَل و تةمديب كردن  تا مَيستا باسي فةسـَل كـردن نةكرايـة كـة عيلمـةن سـةرؤكي دةسـتة        أ د
حةقي دامةزراندني هةية  حةقي بةرز كردنةوةي هةية  حةقي تةمدييب هةية  مةبَي حةقي فةسَل كردن و 

 الدانيشي هةبَي كة خؤي بة شياوي مةزانَي.
ثةِر نةكات بؤ مةو كةسانةي كة فهودي ميستيسـنامي نيشـان مـةدةن     ثَيداني قيدةمَيك لة شةش مانط تَي -ب

( باســي مــةوة مــةكات ســةرؤكي دةســتة بــؤي هةيــة ســاَلَيك قيــدةم بداتــة هــةر 18لةبــةر مــةوةي لــة مــاددةي )
موةزةفَيــك  بةراســيت ســاَلَيك هــيض كةســَيك مــةو ســةاَلحيةتةي نييــة  تــةنيا ســةاَلحيةتي ســةرؤكايةتي           

( نـةمَييَن  و ببَيتـة شـةش    18نةك سةرؤكي دةستةيةك  بـا مـةو قيدةمـة لـة مـاددةي )     مةجنومةني وةزيرانة  
مانط  و باسي فةسَليشي تَيدابَي  ضؤن باسي تةمديب كردني و بةرز كردنةوة مةكات  لة بِرطـةي سـَي  باسـي    

ــَييَب  لة     ــةر مــةكات  دامةزرانــدني مــةوها بــة ِرةهــايي  ثَيشــنيار مةكــةم واي ل بــةر مــةوةي دامــةزرادني لَيكؤَل
موحةقيقي نوَي  مةبةستي موحةقيقي نوَييـة  نـاكرَي موحـةقيقَيكي نـوَي لـة مـةوزوعَيكي وا هةسـتيار لـة         
نوَي تةعني بكرَي  ضونكة كارةكةي هةستيارة  بـة طـةجنَيكي تـازة دةرضـوو تةسـةور ناكـةم  كـةم تةرفوبـة         

ةرؤكي دةسـتة داواي نــةقَل بكــات   كـاري تــةحقيقي مــةو مةلةفـة حةساســانة بطرَيتــة مةسـتؤ با واي لــَييَب ســ   
( سـاَل كـةمرت نـةبَي     3هةندَي لَيكؤَلةر لة هةنـدَي  شـوَين كـة مـةزمووني ضـةند سـاَليان هـةبَي  واباشـة لـة )         

مةوانة بة نةقَل بكرَي  بـة هـةمان حقـوق و ميمتيـازاتي مـةو شـوَينةي تَييدايـة  و ء مةطـةر موبـةِريِراتيش          
ةكـو مـي ك حيسـاب نـاكرَي  مـةكرَي مـةوان بـة نـةقَل بـَين  بـة هـةمان            هةية كة مةوان بة تةنسيب دَين و و

ميمتيازاتيش  بةاَلم بةو شَيوةية نا كة مةوان تـةعيين نـوَي بـن و مـةزموونيان نـةبَي  و مةلـةيف وا حةسـاس        
بطرنة دةست  نوقتةي ثَينجـةم  دامةزرانـدني مـةكادمييا بـاس مـةكات  مـةكادمييا ميشـي يـوس و ديراسـاتة           
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بةس باسي ِراهَيناني كردووة  ناكرَي مةكادمييايةك باسي يوس و ديراساتي تَيـدا نـةبَي  بـةِراي مـن وا      لَيرة
باشــة مــةكادمييا باســي يــوس و ديراســاتي تَيــدابَي  و باســي وفــودي بــاحيس و لَيكؤَلــةرةكانيش بكــات  لــة   

نــاوي بنــَين مــةكادميياي هــةمووي طــرنطرت نــاوي نــةوتراوة  مــن بــة ضــاكي مــةزامن ناويشــي تةحديــد بكــرَي  
دةستثاكي  مةكادميياي كوردستان بؤ كاري دةستثاكي  مةوةي بة زةِرور مةزامن  لةبةر مةوةي مةكادمييا بـةبَي  

 ناو هاتووة  مةبَي ناويشي بؤ دياري بكرَي  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

 سوثاس  فةرموو كاك زانا.
 :عبداهلل بةرَيج زانا عبدالرمحن

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثةرلةمانتاري بةرَيج كة لـة ليذنـةي قـانونني مَيمـة خؤمـان      11ديارة قانوني نيي  لة ثةرلةماني كوردستان )

سسثاردووة بة مةوان  بؤية داواي ِروون كردنـةوة لـة ليذنـةي قـانوني مةكـةم  مـةوةي دوَيـيَن تَيثـةِريوة دوو         
ة  ضونكة مةوة مةسئولياتة لةم خولة  مةطةر واية با ِروون كردنةوة بدةن  مةطـةر  بابةتي نا قانوني تَيثةِريو

وا نيية با مةو قسةية لة ثرؤؤتؤكؤل بسِرنةوة  ضونكة مةوة مةبَيتة ماَل لةسةرمان كة لةم ثةرلةمانـة شـيت   
ين نا قانونيية  يـان  نا ياساييمان تَيثةِراندووة  داواي ِروون كردنةوة مةكةم لة ليذنةي ياسايي كة مةوةي دوَي

 قانونيية؟ سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

 سوثاس  ليذنة ثةيوةنديدارةكان قسةيان ضيية لةسةر ِراي مةندامان؟ فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 :ابراهيي بةرَيج د.ظااَل فريد

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مـةو بِرطـةي دةنطـي لةسـةر درا  ِراي يةكـةم لـة مـاددةي ضـوار          مَيمة دوَيـيَن ِراي خؤمـان دا لةسـةر هـةردوو     

وي يةتي عام مةدات بـة دةسـتةي نةزاهـة بةسـةر هـةموو كةسـةكان  لـة حاَلـةتَيك كـة وي تـي عـام بةسـةر             
هةموو شةخسَي لة سةالحيةتي سوَلتةي قةزامي داية تةنيا  وةكو سوَلتةيةكي موستةقيل  ِراي دووةميش كة 

ويش هةر ناشرين كردني ياساكة بوو  تايبةت بـوو كـة دةسـتةاَلمتان لـة دةسـتةاَلتي دادوةري      ثَيمان وا بوو مة
( كانديد هةَلبذَيرَي مينجا بَي بؤ ثةرلةمان  مةويش بـة دةنطـي دوو لةسـةر سـَيي مةنـداماني      3سةندةوة كة )

ندةوة  دامــان بــة دةنطــي لةســةر بــدات  بــةاَلم مــةو دةســتةاَلتةمان لــة دةســتةاَلتَيكي قــانوني ســةربةخؤ ســة  
ــة ِرووي         ــةوةي ل ــن و م ــةوةي م ــوو  روون كردن ــةماني كوردســتان ب ــة ثةرل ــانوني ك دةســتةاَلتَيكي سياســي ق
ــة بــوو  مــةوةي ثةيوةنــدي هةيــة بــة موالحــةزاتي مةنــداماني     ياســاييةوة بةســةرمان تَيثــةِري مــةو دوو خاَل

( ي 51 عـةدلي بـة ثَيـي مـاددةي )    ثةرلةمان  سَي كةس ثشتطرييان كردووة كة حةقي تةعني لة موحةقيقيين
( 3قــانوني مســوَلي موحاكــةماتي فــةزامي بــَي  و لــة بــةرَيج ســةرؤكي دةســتة مــةو حةقــة بســةندرَيتةوة  و ) 

ــاَل        ــة ث ــديب كــردن هــةَلطريَي  و بةرزةفتــة كــردن ميجافــة بكــرَي  و ل كةســيش ثَيشــنياري كــردووة كــة تةم
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ة سةرؤكي دةستة  و زياتر لة دوو مةندام ثةرلةمانيش دامةزراندن و بةرز كردنةوة حةقي فةسَليش بدرَي ب
لةطةَل مةوة بوون كة مةكادمييا هةر دورست نةكرَي  و ِرايةكيش لةطةَل مةوة بوو مةطةر مـةكادمييا دروسـت   
بكرَي مةوة ثَيويستة باس بكرَي كة كارةكاني ضني؟ مةوةش كة ثةيوةندي بة مـةحني قيدةميـةوة هةيـة لـة     

َي  دوايي بة ِراوَيذ هةردوو ليذنةي موختةس دايدةِرَيذنةوة  هـةر مـةو مواَلحةزاتانـة    شةش مانط زياتر نةب
 هةبوون  سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
 سوثاس  كاك دكتؤر ِرَي بة بةرَيجيشت مةدةم  فورموو دكتؤرة بةهار.

 :فتاح بةرَيج د.بةهار دمود
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةو مةعلوماتة موتةوازيرةي هةمة لة ياسا  مةنداماني ثةرلةمان دَلنيا مةكةمةوة كة هـيض خةلـةلَيكي   وةكو م
قانوني نةبووة لةوةي دوَييَن تَيثةِريوة  لةبةر مةوةي مَيمة وتوومانة وي يةتي بةسـةر هـةموو كـةس مـةبَي      

ي بةسـةر هـةموو كـةس نـةبَي     مةو هةموو كةسة زؤر كَيشـةي لـة كـؤَل كردووينـةوة  دووةم  مةطـةر وي يـةت      
ناتوانَي كارة ِرةقابيةكةي خؤي وةكو مةوةي هةية بيكات  دواي مةوةي لـة بِرطـةي دووةم دوو ِرةمـي هـةبوو      
يةكَي وتي بكرَي بة مةجنومةني قةزا  يةكَيكيش وتـي بكـرَي بـة ليذنةيـةكي ثةرلـةماني  هيضـيان ناقـانوني        

ةوة كة بدرَي بـة مةنـداماني ثةرلـةمان  هـيض نـا قـانوني نييـة         نيية  بةاَلم دةنطي ثةرلةمان يةك يي كردؤت
 هةر كام لةو ِرةميانةي دوَييَن مةطةر ِرةمي موخال يش دةنطي بهَيناباية هيضيان ناقانوني نةبوون.

 سةرؤكي ثةرلةمان: - بةرَيج د.يوسحم دمد صادق
ةتي ليذنـةي ياسـايي  تكايـة ِراي    من يـةك داواكـاريي لـة بـةرَيجتان هةيـة لـة ليذنـةكاني ثةرلـةمان  بـة تايبـ          

شةخسي خؤتان لة ِراي ليذنةكة فيا بكةنـةوة  دوو  هـةركاتَي شـتَيكي ناقانونيتـان بـيين لـة مامـادة كردنـي         
ِراثؤرتةكان  مةركي ليذنةي ياسايية مةطةر شتَيكي ناقانوني هةبوو نةهَيَلَي بَيتة نـاو ِراثؤرتةكـة  مةطـةريش    

مةوة موخاَلةفةي فَلـان قانونـة  و مةطـةرنا كـاتَي مـةو ِرايانـة لـة نـاو ِراثـؤرت          هات با ماماذة بدرَي بةوةي كة 
تةبويت كراوة وةكو دوو ِرا  مةنداماني ثةرلةمان بة ِراي قانوني مةبينن  و ثَييان واية بةثَيي مةوةي خؤيان 

 موو دكتؤرة ِرَيواز.كة تَييئةِروانن و ِراي مةوانة  مةتوانن دةنطي بؤ بدةن  دوو نوقتةي نيجامي هةية  فةر
 :حسني بةرَيج د.ِرَيواز فامق

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةطــةَل ثشــتطريي تــةواوم بــؤ قســةكاني بــةرَيجت  يةكــةم  ليذنــةي ياســايي لــة ثةرلــةماني كوردســتان مةطــةر 
  بةَلطةي ياسايي حاشا هةَلنةطر  يـةعين بةَلطـةي ياسـايي موتَلـةق هـةبَي لةسـةر مةسـةلةيةك كـة ناياسـايية         

نابَي بيهَينَيتة ناو هؤَل  مةبَي قةناعةت بة يةكرتي بكةن لة ناو ليذنةي ياسايي بؤ مةوةي مةو دةقة بـة دوو  
( قانونني  لة ناو خؤيان نةيانتوانيوة قةناعةت بـة يـةكرتي بكـةن    11ِرا نةيةتة ناو هؤَل  واتة مةوان خؤيان )

ميان هيض لة ياسا نـازانني  مـةوان دوو ِرةميـان هَيناوةتـة     كة مةوة ياسايية يان نا ياسايية؟ مةيهَيننة مَيرة  طر
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بةردةمي مَيمة  مةطةر ماددةيةك نا دةستووري و نا قانونيية مـةبَي نـةيهَيننن قةناعـةت بـة يـةكرتي بَيـنن        
دوو  سةبارةت بة مةسةلةي وي تي عام  وي يةتةكة تةنيا لـة حوكمـةكاني مـةو ياسـايةية  و مـةو دةسـتةية       

مةوةي نيية حوكي بةسةر خةَلك بكات  ِراسـتة لـةوَي موحـةقيقني هـةن  دةسـتةاَلتي تـةحقيقي       دةستةاَلتي 
هةية  كةواتـة حوكمـةكاني مـةو ياسـاية بـةس بـؤ تةحقيقـة  نـةك بـؤ حـوكي دان  دواتـر هـةر كةسـَيك كـة               

ةت بـة  مةسئةلةيةكي لةسةر ساغ مةبَيتةوة  مةسةلةي حوكي دان بةسةري مةطةِرَيتةوة بـؤ الي قـةزا  سـةبار   
مةسةلةي سَييةم  بة تةسةوري من مةوةي كة كَي مةو كةسانة تةرشيح بكات؟ مةوةنـدةي بوعـدَيكي سياسـي    

 هةية  مةوةندة قانوني نيية  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

تـة نيجامييـة   سوثاس  فةرموو دكتؤر ميرباهيي  دكتؤرة ظااَل دةرفةت بـة بةرَيجيشـت مـةدةم  بـا مـةو دوو نوق     
 وةرطرين  فةرموو.

 :مسؤ بةرَيج د.ابراهيي امحد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بابةتةك براسيت مشةوشة ل ديظ من  مةز نجامن ثةيِرةوَي ل ديظ فةنابَيتة ضاوا ديَيتة خاندن؟ بةس هةر 
نَي  ب سـةراحةت  ليذنةكا مةعين بابةتةكي ظة  دَيبيين ليذنا ياسايي ثرؤذَيت ديتة تةقديي كـرن ل ثةرلـةما  

دبَيذم ليذنا ياسايي بتيَن نةبَيتة الميري ثةرلةماني  مةو ليذنةيةت هةي يـَي مـةعين مـةفِروزة مـةظ ثـرؤذة      
ياساية  ليذنا مةعين بداتة دانوستاندنَي  و ليـذنا ياسـايي بَيتـة فهـَي ميستيشـاري  نـة ليـذنا ياسـايي بهَيتـة          

هةماهــةنطيَي ضــَي دبــن  قةناعــةتا مــن مــةفروزة ليــذنا  فهــَي دانوســتاندنَي و موناقةشــَي  ضــونكي مةظــة ب
مةعين و مةوزوعي مةظ بابةتا كرن  ليذنا ياسايي بهاتبا ميستيشارة كرن  و مةظ ثرؤذة نا  بؤ هةر ثرؤذةكـي  
تر ذ بـي  يـةعين مـةز بـة حـاَلَي خـؤ دطـةل هـةظااَل خـؤ ل ليـذنا ثـةروةردة و خوَينـدني بـااَل هةروةختـةكي               

ةروةردة و خوندني بااَل هات  ِرَيطة نادةم خبؤ كو مـةز تـةكلي ا ليـذنا ياسـايي بكـةم ثـرؤذة       ثرؤذَيت ياسايَي ث
بداتة دانوستاندنا ثةرلةمانَي  بةَلكو مةم ليذنا خؤ بابةتَي دَينة دانوستاندنَي  و ليذنا ياسايي ب  بَيتة فهَي 

 ميستيشاري  سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

  مةوة بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ كة مةبَي ليذنةي ياسايي ميش لةسةر هةموو ثرؤذة ياسايةك كة دَيتة سوثاس
ثةرلةمان ِراثؤرت حازر بكات  بة تايبةتي مةو بابةتانةي ثةيوةنديدارة بة اليةني ياسايي  دةستووري بووني 

  بؤيـة لـة ثـةيِرةويش مامـاذة بـةوة      ياساكان  طوجناني ياساكان  مةوة مةبَي ليذنةي ياسـايي يـةك يي بكاتـةوة   
كراوة  فاري واش هةية ِراثؤرتي هاوبةش حازر مةكرَي لة نَيوان ليذنةي ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكاني 

 تر  فةرموو دكتؤر فرست.
 :علي بةرَيج د.فرست صؤيف

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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كي تـر قسـةي لةسـةر بكةينـةوة  مـةوةي بـةرَيج       بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ كـة بابـةتَيك تَيثـةِري نـاكرَي فـاريَ     
دكتؤرة ظااَل فةرمووي تةنيا لة ضوارضَيوةي وةاَلمدانةوة بوو  بةاَلم مَيمة كـة زيـاتر دَيـني و ط توطـؤ لةسـةر      
مةو بابةتة بكةين  ثَيضةوانةي ثةيِرةوي ناوخؤية  داوا لة بةرَيجت مةكةم بةثَيي مةو دةستةَلاتةي هةتة مةو 

 ة  با بةردةوام بني لةسةر ط توطؤ.مةسةلةية داخب
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم دمد صادق

سوثاس  ِراستة  ناطةِرَيينةوة سةر ِرابردوو  بةاَلم ماماذة بةوة درا لَيرة مَيستا لةبةردةممانة طرفتَيكي ياسايي 
ةلي قانوني هةبوو  بؤيـة  هةية  لةم ماددةي مَيستا موناقةشةي مةكةين  ماماذةش بةوة درا كة دوَينَيش خةل

 مةم ط توطؤية هاتة كايةوة  فةرموو دكتؤرة ظااَل مةطةر قسةي ترت هةية؟
 :ابراهيي بةرَيج د.ظااَل فريد

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةطةر بابةتةكة دادةخةين هيض ِروون كردنةوةيةكمان نيية  بةاَلم مـةو خااَلنـةي دوَيـيَن تَيثـةِرين تيكـراري      

 َي دي ال لة خؤي بكات لةو بارةوة.ي ناياسايني  و دةستةاَلتي دادوةري مةتوانمةكةمةوة خاَل
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج مامؤستا عمر فةرموو.

 صاحل ))عمر كؤضةر((: بةِرَيج عمر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شكال دطةل نينة كو كى مةو بكةتن و وانذى خواند بؤ تةوزيح مةم دطةل ليذنا ياسايي هاوبةشني و مة ض مي
و )جنيبة( يَي ذى خواند ضي ميشكال مة لسةر ظَى خاىَل نيـنن و مـةوزول مةوزوعـةكَى قـانوني و ياسـايية و      
مةم حةسدكةين تةبيرى ية ليذنا ياسايي دةورَى خؤ دظى مةفاليدا ببينت  دوو تَيبـيين مـن هـةبوون مَيـك      

ضــوونا دكــةين كــو ســوَيند خــوارن بةرامبــةر مةجنومــةنَى دادوةران بــينت و  خــاآل   مــةم ذى ثشــتطرييا وان بؤ
دا يا هـةى   اسباب موجبه(هةشيَت ذى  مةز نجامن ضةوا مة ميشارةتةك كربوو كو مةطةر نةمينت  ضونكة د )

هـةى   اسـباب موجبـه( دا  نَى عـةرةبي مـةو يـا د )   )اةبار التعليماى املنصوي عليها يف هذا القانون( تزماخاآل 
 مةطةر البدرَيت باشة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة  سوثاس  بةِرَيج دكتؤر )امحد( سةرؤكى دةستةى طشتى دةستثاكى لة هةرَيمى كوردستان فةرموو.

 
 

 بةِرَيج د.امحد انور/ سةرؤكى دةستةى دةستثاكي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ةرؤك  مةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان هةست دةكةم مةم خاَلة خاَلَيكى مَيجطـار طرنطـة    زؤر سوثاس فةنابي س
ِرةبتــى بــة مةساســي دامةزرانــدنى دةســتةى دةســتثاكييةوة هةيــة  مةساســى دةســتةى دةســتثاكي كــة مةركــة  

ضـوار تـا   مةساسييةكانى مةوةية كة لَيكؤَلينةوة لة كةيسـةكانى طةنـدةَلى بكـات  مَيمـة تةقريبـةن لـة سـاَلَيك        
ثَينج مانطمان هةية بةراستى  لة مانطى ضوارى مةمساَلةوة دواى مـةوةى كـة دةسـةآلتى دادوةرى لـة هةرسـَي      
ثارَيجطاكة بؤ دةستنيشان كردووين تا مَيستا لةبةر طرفتى نةبوونى ياخؤد كةمى موحةقيق نةمانتوانيوة نة 

و ناحييةكانيشـدا بكةينـةوة كـة مةمـة خـاَلَيكى      مؤفيس لة ثارَيجطاى دهؤك و  نة لة سلَيمانى و  نة لة قـةزا  
مَيجطار طرنطة لةم مةسةلةية  مةسةلةى موحةقيق بؤ مَيمة بؤ  وونة مَيستا لة سلَيمانى يةك موحةقيقيان 
بؤ موتةفةريغ كردووين ثـاش سـَي مـانط لـة هـاتو ضـؤ ثةيوةنـدى لةطـةَل بـةِرَيج سـةرؤكى دادطـا لـةوَى كـة              

شكيلةى كةمى مي كى هةية بة تةمكيد هةمان شتيش بؤ شوَينةكانى تر مةويش هةقي خؤيةتى مةويش مو
دةبَيت  دوو: قةزيية لة بةغدا دةمَيكة يـةك يي كراوةتـةوة دةسـتةى دةسـتثاكى خـؤى موحـةقيقي هةيـة و        
دةبَيت موحةقيقي هةبَيت  بة ثَيي ثَيـدانى مـةو دةسـةآلتة بـة دةسـتةى دةسـتثاكى لَيـرة مـن ثَيتـان دةَلـَيي           

دةستثاكى ناتوانَيت تةحقيق لة هيض كةسَيكى طةندةَل بكات  ضونكة هـةتا مـةو موحةقيقانـةى بـة     دةستةى 
( موحـةقيقمان بـة تةنسـيب لـة دةسـةآلتى دادوةرى بـؤ       10تةنسيبيش هـاتوون مَيمـة لـة سـةرةتاى مةمسـاَل )     

مـةوةى مـةو    هةولَير وةرطـرت  تةقريبـةن ثَيـنج تـا شةشـيان بـةبَى مـةوةى مَيمـةش ماطـادار بكةنـةوة  بـةبيَ           
قةزايانةى كة لة اليةنيشيانة تةسليي بكةنةوة ضوون تةنسيبةكةى خؤيان هةَلوةشاندةوة  مةوة نوقتةيـةكى  
مَيجطار فةوهةريية  مَيوة خؤتان ثةرلـةمان مـازادن ضـؤن قـةرار دةدةن  بـةآلم بـةبَي ثَيـدانى مـةو مافـة بـة           

ةرى كوردسـتان ضـؤن مَيسـتا وةسـتاوة ناضـَيتة      دةستةى دةستثاكى ثَيتان دةَلَيي ميشى تةحقيق لـة سـةرتا سـ   
ثَيش  بة نيسبةت سوَيند خواردنةكة موشكيلة نيية من ثَيمواية مةو فةقةرةية هةَلبطريَيت زؤر زةرور نيية 
تةنيا دةورةكة زةرورة  برادةرَيك وتى  بةَلَى بةتةمكيد مةطةر مةو هةقةمان ثَيبـدرَيت مَيسـتا لـة كوردسـتان     

قيق هــةن كــة مَيســتا كــارى ثــارَيجةرى دةكــةن  ذمارةيــةكى زؤر لــة موحــةقيق مَيمــة   ذمارةيــةكى زؤر موحــة
ــتةى          ــتا دوو دةس ــان مَيس ــةقل خؤم ــةن ن ــة دةســةآلتى دادوةرى  فيرل ــرين ل ــان بط ــةقل وةري ــة ن ــوانني ب دةت
فةرمانبةرةكا ان بة نةقل وةرطرتووة  ضـونكة خؤتـان دةزانـن فةرمانبـةرى تـازة بـؤ مَيمـة لةطـةَل ِرَيجمـان          

طةر مَيستا فةرمانبـةرى تـازة وةربطـري  بـةآلم تـازة لةطـةَل خـاوةن خيربةكـان ثَيكـةوة بَلـَيني تَيكـةَلكَيش            مة
دةكةين مَيستاش مةو موحةقيقة كؤنانة وةردةطرين كؤمةَلَيك طـةجنيش وةردةطـرين دةبَيـت لةسـةر دةسـتى      

دستان ميش دةكات لةبةرمـةوة  مةوانة فَيربن  مةو دةستة دةستةيةكى سابت و داميمة بؤ موستةقبةل لة كور
مــةوة خــاَلَيكى فةوهــةرى و مةساســيية كــة مَيمــة تةقريبــةن لــة خــوىل سَييةميشــةوة ميشــمان لةســةر مــةو    
ــة         ــةم مةوزوع ــةوة م ــدةين  لةبةرم ــة الب ــةرة ســوَيند خواردنةك ــةو دوو فةق ــت م ــردووة دةكرَي مةســةلةية ك

ؤتـان وةكـو ثةرلـةمانتار لَيـرةن  بـةآلم بـةبَي       مةوزوعَيكى مَيجطار طرينطة  هةر ماراستةيةك دةيكةن مـةوا خ 
ثَيدانى مةو مافة بة دةستةى دةستثاكى كة هيضيش موخاليحم نيية لةسةر مةوة و لة بةغـداش مـةوة زيـاتر    

ــَيكن       9لــة ) ــراق ياســايي تــرين و نــة مَيمــةش وةكــو مــةوان وآلت ــة عَي ــدةكرَيت  نــة مَيمــة ل ( ســاَلة ميشــي ثَي
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ونةى لةسةر دةمى برميةريش دةرضوو مةو قانونةى كة لـة خـوىل دووةمـي    مومةسةساتيمان هةية و  مةو قان
ــوَيند     ــة سـ ــان دادةمـــةزرَينن  مومكينـ ــةردةوام موحـــةقيق الى خؤيـ ــةوان بـ ــوو مـ ــراقيش بـ ثةرلـــةمانى عَيـ
خواردنةكةش وةلةو لَيرة ميرتريازاتَيك بةرز دةبَيتةوة لة دةسةآلتى قةزايي  داواكارى طشتى هةقي خؤيانـة   

ةمكيد بوونى مةو دةستةية ثَيويستى بة مةدةواتى خؤى هةية دةبَيـت مـةو دةسـتةية موحـةقيقي     بةآلم بة ت
تايبةت بة خؤى هةبَيت بةبَي مةوة بةهيض شَيوةيةك وة مَيستا هةر شتَيكى لة ثةرلةمان دةردةضَيت قانونة  

ات بـةبَي ثَيـدانى   ضونكة ثةرلةمان خؤى دةسةآلتى تةشريري هةية  ثةرلةمان دةتوانَيت قـانون تةعـديل بكـ   
مةو سةآلحياتة من ثَيتان دةَلَيي كارى تةحقيق لة كوردسـتان ضـؤن مَيسـتا بـة خـاوى ضـؤتة ثـَيش و ِرةنطـة         
بةشَيك لة ثةرلةمان طلةييان هةبَيت  بة تةمكيد مةوة دةبَيت  بة نيسبةت وشةى تةمديبةوة هةر خؤشي لة 

دةكرَيـت وشـةيةكى تـرى بـؤ بكرَيـت  بـة نيسـبةت         قانونى نةزاهةى عَيراقدا هاتووة  تةمـديب هةيـة  بـةآلم   
موكافةحةى فةساديش بة تةمكيد مةكادميياكة و  مةكادمييا ديـارة كـة سـةآلحيات دةَلَيـت مانـاى مـةوة نييـة        
مَيمة بةيانى مةكادمييا دادةمةزرَينني مةو مةكادميياية ِرةنطة بؤ داهاتوو بَيت بؤ ثَيطةياندن و ثةرةثَيدان بة 

يرةكا ان بَيت  مَيستا لة بةغدا مـةكادميياي فةسـاد هةيـة  بـةآلم هـةم وةزعـى بةغـداد خراثـة         تواناكاني كاد
هةم مَيستاش مَيمة عي قةى موباشريمان لةطـةَليان نييـة  هيـوادارين سـةرؤكى تـازةى كـة مَيسـتا لـة ِرَيطايـة          

مةطـةر وةزعـى بةغـداد    سةرؤكَيكى ديكة بؤ دةستةى نةزاهةى عَيراق دابنَين بتوانني مـةو تةنسـيقة بكـةين    
باش بَيت مَيمة بتوانني سوود لة ميمكانياتى مةوان وةربطرين  بؤيـة مـةو تةشـكي تانةى كـة هـاتووة شـةرت       
نيية سبةى دامبةزرَين  بةآلم مةو تةشكي تةى كة قسة لةسةر مومةسةسةيةك دةكات كامـل بَيـت  بةراسـتى    

ةوةى بتـوانن ميشـةكانى خؤيـان فَيبـة فـَي بكـةن        فةرمانبةرةكانى خاوةن باشرتين ماستى ميدارى بن بـؤ مـ  
لةبةر مةوة بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان  بةِرَيج مةنـدامانى ثةرلـةمان  مةسـةلةى موحـةقيق بـؤ مَيمـة شـتَيكى        
مَيجطار زةرورى و حةياتيية و هيض موخالةفةشى تَيدا نيية و مةطةر موخالةفةش كرابَيت بِروا ناكـةم هـيض   

لة عَيراقدا هةيـة و لـة زؤربـةى وآلتانيشـدا هةيـة مَيسـتا مـن مةطـةر مبجانيبامايـة          موخالةفةيةك هةبَيت و 
موناقةشةى زياتر دةكرَيت دةمتوانى قانونى ضةندين وآلتيشـتان بـؤ بَيـني كـة مـةو سـةآلحياتانةى داوة بـة        

يـة  بـة   دةستةى دةستثاكى و دةستةى دةستثاكى وةكو خاتوو دكتؤرة )ِرَيواز( باسي كرد هيض مةولـةوياتى ني 
حيساب دةستةى دةستثاكى تةحقيق لة قةزايا دةكات قةزاياكة مةوةل و ماخري دةضَيتة بةر دادطاكان  دادطاى 
حكومى بِريارى كؤتايي لةسةر مةو كةيسـانةى ميمـة دةدات  تـةحقيقيش لـة مـةراحلى يةكةمـدا موحـةقيق        

مةو تةحقيقة بةشـي مةوةنـدة    تةنيا هاوكارى قازى تةحقيقة  قازى تةحقيق بؤى هةية حكوم بدات بةهؤى
( 70( تـا ) 60بةَلطةى تَيـدابَيت لةبـةر مـةوة مـةوةل و مـاخرييش دةكـات  لةبةرمـةوة دةتـوامن بَلـَيي لـة سـةدا )           

مةساسةن لة ذَير دةسةآلتى قةزاية  مةوة وجيهةت نةزةرى مَيمةية مةوةش بة خـاَلَيكى طـرينط و فةوهـةرى    
ارةكانى خؤمان لةو مةسـةلةية ببةينـة ثـَيش و  بِريـارى كؤتـايش      دةزانني لةو تةعديلة بؤ مةوةى بتوانني ك

 بؤ مَيوةى بةِرَيجة و  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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زؤر سوثاس  ثَيموابَيت ليذنةى ياسايي قسةى خؤيان دةبَيت  مَيستا بةَلطةى قانونى دةخةنة ِروو لةسةر مةو 
ى نيجاميمان هةية  تكاية نوقتةى نيجامى بَيت نةك ثَيدانى ِراي تازة  بةِرَيج كاك مةوزوعة  بةآلم سَي نوقتة

 انور فةرموو.
 :مصطفى بةِرَيج انور قادر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وةآل من لةسةر  موشكيلة لة راثؤرتةكةدا تَيبينيي نووسيوة  بةس بؤ سةرؤكى ليذنةى ياسـايي كـة شـتةكةى    

 ميمجاى كردووة  سوثاس. شتى نا قانونى هةية بؤ
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تةواو مةوة دامان خست  بةِرَيج خاتوو منرية فةرموو.
 :علي عثمانبةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةرلـةمانى   من لة دوا وشةى بةِرَيج دكتؤرة )ظاآل(وة دةست ثَيدةكةم  كاتَيك مةو ثَيي واية كة مَيمـة فيرلـةن  

كوردستان نا قانونيمان كردووة  ببوورة سـةرؤكى ثةرلـةمان مـةو قسـةيةى كؤتـايي مـةو هانـدانى دةسـةآلتى         
دادوةرى تَيداية كة دذى ثةرلةمانى كوردستان هةَلوَيستيان هةبَيت سةبارةت بةو ياسـايةى كـة مَيمـة دوَينـَى     

ن هـةبَيت  واتـة هانـدانى تيايـة لةاليـةن سـةرؤكى       تَيمان ثةِرانـدووة  ببـوورة مـةو دةَلَيـت هةقـة هةَلوَيسـتيا      
ليذنةى ياساييةوة بؤ دةسةآلتى دادوةرى  من داوا دةكةم قسةكةي لة ثِرؤتؤكؤَل بسِرَيتةوة و  هةروةها روون 

 كردنةوةاان بداتَى.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

رؤكى ليذنـةى ياسـايي تكايـة  سـةرؤكى ليذنـةى ياسـايي       بةِرَيج )مونرية( خان مةوة هاندان نييـة  بـةِرَيج سـة   
وةكو مةندامَيكى ثةرلةمان  بةِرَيج )امنة( خان تكاية دةرفةت بدة لة فَيي خؤى قسة مةكة  دةرفةت بدة بـا  
من قسةكامن تةواو بكةم  ِرَيت ثَيدةدةم قسةى خؤت بكةى  سةرؤكى ليذنةى ياسايي مافى خؤيةتى بـريو بـؤ   

خؤى خباتة ِروو و وةكو مةنـدام ثةرلـةمانيش مـافى خؤيـةتى كـة بـريو بـؤ ضـوونةكانى          ضوونة ياساييةكانى
 خؤى خباتة ِروو  خاتوو امنة فةرموو.

 
 
 
 

 :سريد بةِرَيج امنة زكرى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ا براستى مةف مةوزوعة طةلةك درَيذى خبوةظة طرت  يَيت دكةنة د قالبةكَى  يةعنى نجامن ض ناظ بيـني  مـةو  
كو )مونرية( خان دبَيذينت تؤهمةو تةشهري كرنا سةرؤكا ليذنا ياسايية دظَينت بيسةملَينَينت كـا ضـةوا هانـدانا    

 ليذنا مةجنومةنَى دادوةرى دكةتن بوى شَيوازى دظَيت ماخ تنا خؤ ميسبات بكةت.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
عة داخبةين  كؤتايي ثَيبَيـنني  بـةِرَيج دكتـؤرة ظـاآل تكايـة ِراى ياسـايي       مَيوة هاوكارميان دةكةن كة مةم مةوزو

 ( فةرموو.8خؤت بَلَى لةسةر مةو بابةتةى كة ثةيوةنديدارة بة ماددةى )
 :ابراهيي بةِرَيج د.ظاآل فريد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يعـني  هـاتووة لـة خـاَلى ) ( ))    ( لة قانونى مصوَلى موحاكةماتى فةزاميدا لـة مـةحكام عامـةدا   51لة ماددةى )

احملقق ت مر من وزير العبل على أن يكون حاةال علـى وـهادة يف القـانون معـرتف تهـا او حاةـال علـى وـهادة         
دتلوا افدارة القانونية مـن هيئـة املعاهـب الفنيـة و جيـوز مـنح ضـبا  الشـرطة و مفوضـيها ومـوظفي وزارة           

يعـني احملقـق تـ مر مـن       لـة خـاَلى ) ( دا هـاتووة ))   ير العبل((العبل من القانونني سلطة احملقق ت مر من وز
تها و جيوز منح ضبا  الشـرطة و مفوضـيها    معرتف وزير العبل على أن يكون حاةال على لشهادة يف القانون

ف ميارس احملقق أعمال الوظيفته ((  )و( ))و موظفي وزارة العبل القانون  سلطة احملقق ت مر من وزير العبل
مــرة اف اذا حلــف أمــاا رئــيس احملكمــة األســتئناف الــيمني افتيــة )أقســم تــاظ أن أ دت األعمــال الوظيفــة  ألول 

  وة مةوةى كة لة قانونى هةيئـةى نةزاهـةى بةغـدادا هـاتووة لـة مـاددةى       تاالعبل وأطبق القوانني ت مانة( ((
لشـفافية يف ادارة الشـؤون علـى  يـع     تعم  اهليئة على املساهمة يف منـع الفسـاد و مكافحتـة و اعتمـاد ا    ( ))3)

املستوياى عن طريق، أوف " التحقيق يف قضايا الفساد طبقا ألحكاا هذا القانون تواسطة احملققني حتت اوراف 
 زؤر سوثاس.قاضي التحقيق املتت  وفقا لقانون اةول احملاكماى اجلزائية((، 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تؤر امحد ِرايةكى ترت هةية؟بةِرَيج دك

 بةِرَيج د.امحد انور/ سةرؤكى دةستةى دةستثاكي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةمان مةو قسةيةى من دةكات خاتوو )ظاآل(  لة بةغدا مةوة سةرؤكى دةستةى ثَيشـوو مَيسـتا ِراوَيـذكارة الى    
ديـوان ثرسـيبووى  وتـى زيـاتر ِرةوانـةى      من  تةبرةن من ثَيي خؤشبوو بَيت  بةآلم دياربوو بةِرَيج سـةرؤكى  

ســةرؤكى دةســتة بَيــت  نــةخَير مــةوان موحــةقيقيان هةيــة و دايــان دةمــةزرَينن و  ســوَيند خواردنةكــة زؤر 
موشكيلة نيية لة كوَي سوَيند دةخوات  بؤية مةو بةَلطةى كة هَيناويةتى كة لة قانون مصـوَلى موحاكةماتـدا   

نمةوة كة مَيستا دةستةى دةستثاكى لة عَيـراق خـؤى موحـةقيقى هةيـة     هةمان بةَلطة لة بةغدا منيش دةيهَي
كةواتة خاتوو )ظاآل( بةو بةَلطانةى هَيناويةتى تةميدى ِرةميةكةى من دةكـات  ضـونكة مـةوان هـةمان شـتيان      
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ــَيي لــة بةغــدا هــةمان شــت هةيــة      كــردووة  بــةَلَى قانونةكــةم بينيــوة ثَيويســت ناكــات ثــَيي ثيشــاندةى  دةَل
يان هةيـة و موحـةقيقيان لةبـةر دةمـى سـةرؤكى دةسـتة مةطـةر حـةزيش دةكـةن مـةم فةقةرةيـة            موحةقيق

( سا  خؤى سةرؤكى دةستة بـووة لةبـةر   5تةسجيل بكةن من لة دانيشتنى داهاتوو مةو راوَيذكارة دَيني كة )
 دةمى خؤيان سوَيند دةخؤن...

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
)امحد( فةنابت بة ثَيي ياساى دةستةى نةزاهةى عَيراق بةَلطةيةكت هةية؟  تكاية بةَلطةكـةت   بةِرَيج دكتؤر

 خبة ِروو.
 بةِرَيج د.امحد انور/ سةرؤكى دةستةى دةستثاكي:

 بةَلَى  من ثَيت دةَلَيي موحةقيق لة دةستةى دةستثاكى خؤيان دايان مةزراندووة...
 ان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 بة ثَيي ياساكة بؤى هةية 
 بةِرَيج د.امحد انور/ سةرؤكى دةستةى دةستثاكي:

بةَلَى  قوربان بةثَيي ياساكة موحةقيقة  من ثَيت دةَلَيي بة فيرلى مةوة كراوة  مَيمة لَيرة مَيستا قسة لةسةر 
خسـي خـؤم هـةر    دةستةيةك دةكةين كة ضؤن بتوانَيت ميشةكانى خؤى بكات مةطينا مومكينة بة ِرةميـي شة 

نـةميَب باشـرتة مةطـةر دةسـةآلتى قـةزا بـةهاى مـةوة بتوانَيــت موحـةقيق بـؤ مَيمـة دابـني بكـات بـا نــةقليان              
بكاتةوة  لةوانة خؤى دامةزراندنةكة  مةسَلةن مَيستا متوحي لـة نـةقل كـةمرتة لـةوةى دامةزرانـدن  ضـونكة       

ر بةغـداد بَيـت نـة وةك بةغـداد موحـةقيق      دامةزراندن وةكو بـةِرَيج وتـى تـا طةجنـةكان  لةبـةر مـةوة مةطـة       
 دامبةزرَى و لةبةردةم سةرؤكى دةستةش خؤى سوَيند دةخوات  بةآلم سوَيند خواردنةكة قةزييةك نيية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة  سوثاس  دكتؤر )امحد(  بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.

 :فتاح بةِرَيج د.بةهار دمود
 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة

لة ياساي دةستةى نةزاهةى عَيراقيدا هاتووة كة دةبَيت دةستةكة موحةقيقي هةبَيت  بةس نةهاتووة بَلَيـت  
ماددةى  افجرءاى التحقيقية للهيئة((،( ))3سةاَلحييةتةكةى لة دامةزراندنى سةرؤكى دةستةية  لة فةصَلى )

احملققني حتـت اوـراف قاضـي التحقيـق       أت قضية فساد توا سطةللهيئة ةالحية التحقيق يف( مةوةلةن: ))11)
دةَلَيت هةييَب موحةقيقيها  بةآلم نةى وتووة دامةزراندنةكة لـة سـةآلحيياتى    يةعنى بة مةعناىاملتت ((، 

 مةوة.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ليذنةى نةزاهة ِرةميتان ضيية لةسةر مةم  بابةتة؟
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 عمر صاحل ))عمر كؤضةر((: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مَيمة ثشطريى لة ليذنةى قانونى دةكةين  تةعني هةقي مةوةى نيية  بةس موحةقيق هةبَينت  نةقل ببَينت  
 خيربة هةبَينت  سوَيند خبوات وةكو مةوةى ضؤن ثَيش لةطةَل هةموو مةندامانى نةزاهة.

 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي
ــةوة         ــةن ســوَلتةى قةزايي ــة الي ــة كــة موحــةقيق ل ــان لةســةر مةوةي ــوةش ِرةميت ــةى نةزاهــة مَي ــة ليذن كةوات
دامبةزرَيت  مَيستا بةِرَيجان مةندامانى ثةرلـةمان دوو ِرا هةيـة  ِرايـةكيان كـة لـة مةسـَلى ثـِرؤذة ياسـاكةيةوة         

و ذمـارةى ياسـايي مةنـدامانى ثةرلـةمانيش     هاتووة كة لـة اليـةن دةسـتةى دةسـتثاكييةوة ثَيشـكةش كرابـوو       
واذوويان كردووة داواى مةوة دةكةن كـة دةسـتةى دةسـتثاكي خـؤي مـايف دامةزرانـدنى لَيكؤَلـةرى هـةبَيت و          
ِرايةكيش ِراي ليذنةى ياسـايي و ليذنـةى دةسـتثاكى ثةرلةمانـة  كـة دةبـوو لـة راثؤرتةكـةدا فَيـي بكةنـةوة           

فَيـي نـة كردووةتـةوة  دةبـوو لـة راثؤرتةكـةش فَيـي بكةنـةوة  بـةآلم           بةداخةوة مةمـةتان لـة راثؤرتةكـةدا   
مَيستاش مادام هةر ِرايةكى ترتان هةية كـة لةطـةَل راثؤرتةكةشـدا نـا طوجنَيـت دةكرَيـت لةطـةَل ِراي خؤتـان         
سياغةى بكةنةوة  ثَيموابَيت بةشَيك لة مةندامانى ثةرلةمانيش ثشتطريى مةو ِرايـةيان كـرد كـة خرايـة ِروو     

ؤ مةوةى كة لَيكؤَلةران لة اليةن دةسةآلتى دادوةرييةوة دامبـةزرَين  مـةو ِرايـة الى خؤتـان سـياغة بكةنـةوة       ب
 هةردووكى دةخةينة دةنطدانى مةندامانى ثةرلةمانةوة  بةرِةَيج كاك عمر فةرموو.

 :حةمة بةِرَيج عمر عينايةت
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ا دامةزارنـدن  لــة دةسـةآلتى هـيض وةزيرَيكــى كوردسـتاندا نييـة  مــن      مـن سـةرجنَيكي دا بـة هةنــد وةرنـةطري    
مةبةستي بةِرَيج فةنابي دكتؤر )امحد( نيية لةطةَل حرمةمت بؤى و زؤر باوةِريشي ثَيـي هةيـة  بـةآلم دواى    
مةو بؤضى تةنيا دامةزراندن دراوة نةك تةنيا بؤ موحةقيقني بؤ كارمةندةكانى تريش  بؤ بةِرَيوةبـةرةكان   

بةِرَيوةبةرة طشتييةكان تةنيا بؤ لة كوردستاندا يةك دةستة بة تـةنيا سـةاَلحيياتى دامةزرانـدنى هةيـة؟      بؤ
يةك وةزير نييةتى  يةك سةرؤكى دةستةى ديكة نييةتى  تةنيا بؤ دراوة بة سةرؤكى دةسـتةى دةسـتثاكى؟    

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

 دنةوةيةكتان هةية لةسةر مةم ِراية؟  بةِرَيج دكتؤر امحد فةرموو.سوثاس  هيض روون كر
 
 
 

 بةِرَيج د.امحد انور/ سةرؤكى دةستةى دةستثاكي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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كـاك )عمـر( مــةوة موالحةزةيـةكى فوانــة ثَيشـي خؤشــة مـةو موالحةزةيــةت دا  دامةزرانـدن كــة تـؤ دةَلَيــي        
ؤي كارطَيِري و دارايي  يةعنى مةو دةستةية دةبَيت فةرمانبةرةكانى دةستةيةكى سةربةخؤ  يةعنى سةربةخ

الى خؤى دامبةزرَينَيت تؤ ميشَيكى طـةورة و مةسـئولييةتَيكى طـةورةت بةودةسـتةية سـثاردووة  فةلسـةفةى       
هَينانى مةو دةستة سةربةخؤوانة لة اليةن )برميةر(ةوة بةكار هاتووة بؤ عَيراق  مةطةر سـةيرى دةسـتوورى   

اق بكةين يةعنى ضؤن بابَيكى بؤ دةسةآلتى تةشريرى و بابَيكى بؤ دةسةآلتى تةن يجى تةرخان كردووة عَير
و  بابَيكى بؤ دةستة سةربةخؤيةكان دةستنيشان كردووة  مَيستا دةستةى دةستثاكى  كؤمسيؤنى باآل  هـةموو  

ى دامةزرانـدنيان مةوةيـة كـة    دةستة سةربةخؤكان لة دةوَلةتى عَيراقدا مةو مافةيان هةية  ضونكة فةلسةفة
خؤيــان لــة ِرووى ميــدارى و داراييــةوة موســتةقيلن بــؤ مــةوةى بتــوانن مــةو مةركانــة  راثــةِرَينن كــة لةســةر  
شانيانة بـةبَي مـةوة كـة فيهـةتَيكى ديكـة فةرمانبـةريان بـؤ دامبـةزرَينن بـة مواسـةفاتى خـؤى بـة تةمكيـد              

ت  سـةربةخؤ يـةعنى لـة ِرووى ميسـتيق ىل مـاىل و      مةساسةن فةلسةفةى دةسـتةى سـةربةخؤ بـوونى نامَينيَـ    
ميدارييةوة  واتة بودفةيـةكى تايبـةتى هـةبَيت و لـة ِرووى دارايشـةوة  لـة نـةقل كـردن  لـة ثَيشخسـنت  لـة            

( ساَليشـة مـةو مةسـةلةية لـة بةغـداد مومارةسـة       18دامةزراندن مةو مافةى هةبَيت  وة مةوةشـى ومت مـةوة )  
ى كوردسـتان تازةيــة يـاخؤد ثَيشـرتيش ديـوانى ضـاودَيرى دارايـي هــةبووة  دواى       دةكرَيـت  راسـتة لـة هـةرَيم    

ــة          ــة ك ــةش بةِرَيوةي ــتةيةكى ديك ــةبووة و  دةس ــتثاكى ه ــتةى دةس ــةبووة  دةس ــرؤظ ه ــةكانى م ــتةى ماف دةس
كؤمسيؤنى باآلية دةبَيت هةمان مايف هةبَيت  ضونكة ضؤن داوا لة كؤمسيؤنى بـاآل دةكـةي مـةوانيش هـةمان     

 ةبَيت كة كارمةندةكانى خؤيان دامبةزرَينن و  زؤر سوثاس.مافيان ه
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كاك مؤمَيد نوقتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج مؤمَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة ِرا نووســيوة و مةوكاتـةش بـةِرَيج دكتـؤر )امحــد(    مَيمـة لـة موناقةشـةى ثِرؤذةكــةدا مـةو ِرايـةمان وةك تاكـ      
مةوشتانةى روون كردةوة  بؤية من وةك مةندامَيكى  ليذنةى دةستثاكى ثشتيوانى ِرايةكـةى دكتـؤر )امحـد(    

 دةكةم وةكو حاَلةتَيكى تايبةت ثَيويستة مامةَلةى لةطةَلدا بكرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس  بةِرَيج كاك عمر فةرموو.باشة  سوث
 
 
 

 :حةمة بةِرَيج عمر عينايةت
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ــَيي  بــةِرَيج ســةرؤكى ثةرلــةمان  مةرفــةعى مــةو دةســتةية ثةرلــةمانى     ببــوورة مــن دوا ســةرجنى خــؤم دةَل
ة لــة كوردسـتانة  ضــؤن مةرفـةعى وةزارةتَيــك ســةرؤكايةتى مةجنومـةنى وةزيرانــة  دةبَيــت مـةو كارمةندانــ    

 سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة دامبةزرَين  نةك دةسةآلتى سةرؤكى دةستةكة بَيت  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سـوثاس  بـةِرَيجان تكايـة ِراى خؤتـان سـياغة بكةنــةوة ليذنـةى ياسـايي و ليذنـةى نةزاهـة  وة هةنــدَيك          
ينى تةمديب كردنى فةرمانبةرانى دةستة و  قسةى سةرؤكى دةستة تَيبينى تريش هةبوون سةبارةت بة طؤِر

سةبارةت بة دامةزراندن كةلة اليةن حكومةت نةبَيت وةفيهة  بةآلم مـةو قسـةيةي بـةِرَيج كـاك )عمـر( كـة       
باس لةوة دةكات مـادام مةرفةعييـةتى ثةرلةمانـة ثَيويسـت دةكـات بـؤ دامةزرانـدن مـةوة بطاتـة ثةرلـةمان           

 ترة نازامن سةرؤكى دةستة ضي هينَيكى هةية لةسةرى.مةمةش ِرايةكى 
 بةِرَيج امحد انور )سةرؤكى دةستةى دةسثاكى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
قوربــان لةطــةَل ِرَيــجم بــؤ ثةرلــةمان  كــة مــةو دةســتة لــة ذَيــر ضــاودَيرى ثةرلةمانــة  يــةعنى ســةرؤكةكةى    

( 4( مـانط فارَيـك يـان مَيسـتا )    6يجوابي دةكـات  ) ثةرلةمان هـةَلى دةبـذَيرَيت  سـةرؤكةكةى ثةرلـةمان مسـت     
ــةمانى كوردســتان و هــةموو        ــة ثةرل ــت  ليذنــةى دةســتثاكى ل ــةمان دةنَيرَي ــؤ ثةرل ــؤرت ب ــك راث مــانط فارَي
مةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان هةركاتَيك بؤيان هةية ثرسـيار ماراسـتةى سـةرؤكى دةسـتة بكـةن  بانطهَيشـتى       

بة ميستيجواب مةوة مةفهومى رةقابة ضـاودَيرييةكة تـةحقيق دةكـات  بـةآلم     ثةرلةمان بكات بة ميواندارى  
مةطةر دامةزراندن لة اليـةن ثةرلةمانـةوة بكرَيـت مـةوا فةقـةرةى ميسـتيق لةكة لـة دةسـت دةدات  ضـونكة          
دةبَيتة تابرَيك بة دةسـةآلتَيكى تـر  مـةو كـات بـةِراى مـن مةسـةلة مـةوة نييـة سـيقةم بـة ثةرلـةمان نييـة               

ةمان دايكــى هــةموو دةســةآلتةكانة و دةتوانَيــت مَيســتا بةيــةك قــةرار لــةم فةلســةيةدا مــةم دةســتةية   ثةرلــ
هةَلبوةشَينَيتةوة  هيض موشكيلةمان لةسةر مةوة نيية  بةاَلم مةفهومى مستيق لةكة مةوةية كة دةستة خؤى 

يي  كة دةَلَي لة ذَير ضـاودَيرى  كؤمةَلَيك ثَيوةر دادةنَيت بؤ فةرمانبةرةكانى خؤى هةتا خودى ضاودَيرى دارا
ثةرلةمانة  بةآلم دواى ضاودَيرى مورتةبيتة بة ثةرلةمان  مـةو دوو فةقةرةيـة لـة ِرووى قانونييـةوة ِرةنطـة      
دكتؤرة )ظاآل( دةزانَيـت فـةرقى هةيـة  لـة بةغـداش كؤمـةَلَيك دةسـتةمان هةيـة هةنـدَيكيان مورتةبيتـة بـة            

ضـاودَيرى مةفلسـي نـةواب دايـة و هةنـدَيكيان راسـتةوخؤ لـة ذَيــر        مةفلسـي نـةواب و هةنـدَيكيان لـة ذَيـر      
ضاودَيرى سةرؤكى ثةرلةمانة  لةبةرمةوةية فةلسةفةكةى كة سةربةخؤ بَيـت لـة ميـدارة كردنـى ميشـةكانى       
بةآلم سةربةخؤى موتَلةق نيية  لة ذَير ضاودَيرى ثةرلـةمان بـةِرَيوة دةضـَيت و ثةرلـةمان بـؤى هةيـة وردو       

و تةفاسيَلةكانى ميشى مةو دةستةية بجانَي  ماطادار بَي و هةر موخالةفة و كةم و كؤِرييةك لة درشت و هةمو
مةداى ميشةكانيان هةبَيت دةتوانَيت بةو مةهامة بـة تةريقـةى موحاسـةبة كردنـى وةزيرةكـة موحاسـةبةى       

 سةرؤكى دةستةش بكات.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 ِرَيج دكتؤر ابراهيي فةرموو.باشة  سوثاس  بة
 بةِرَيج د.ابراهيي امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةز ثةسةندا ماخ تنَيت بةِرَيج دكتؤر )امحد( دكةم براستى مةطةر هةما هـةمى تشـت هـةوة تةفديـد كـرن      
َيت ضى ثَيتظيـاوَى يـة كـو دةسـتةيةكا سـةربةخؤ بيـت  ذبـةر هنـدَى ذى هةكـة هـةمى تشـت بنـة سـةاَلحيات             

سةرؤكاتيا ثةرلةمانى مةز دبَيـذم باشـرتة ثَيداضـوونةكَى بكـةن هـةر ل وَيـرَى وَى دةزطـايَي الدةن و مـةم دَى         
دةستَيت خؤذى بلندكةين ب  نةمينت  ضونكة بظـى سـيةةتى هـوين يـَي تةفديـد دكـةن ظـَى دةسـتةيَي و ذ         

 كو ددةستَى وةدا بيت  سوثاس.رةخةكَى ظة ذى هوين يَي داخازا مستيق ال وَى دكةن  مستيق ليةت وة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةِرَيج دكتؤر سراج فةرموو.

 :محدامني بةِرَيج د.سراج امحد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 من داوايةكي لة ليذنةى ياسايي هةية  شوَينى نةقل و طواستنةوة  نةقل كردن و طواستنةوةى موحةقيقينى
 عةدىل لةو ماددةية بكةنةوة  زؤربةى كَيشةكانى مةم دةستةية حةل دةكاتن بةتايبةتى دامةزراندن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي باسي كرد  كاتى خؤى.

 :محدامني بةِرَيج د.سراج امحد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 يةكةى كرد.مةوةش ثاَلثشتَيكة  بةِرَيجيان ثاَلثشتى ِرا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة  سوثاس  بةِرَيج كاك ظةمان فةرموو.

 :سليي بةِرَيج ظةمان فيصل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( لة ثةيِرةوى ناوخؤ ))سةرؤك ثاش تةواو بـوونى دوايـن داواكـارانى قسـةكردن لةوانـةى      74بة ثَيي ماددةى )
رطاى ط تو طؤ دادةخات و بابةتةكة دةخاتة بةر دةنطدانةوة((  تكايـة رفاتـان لَيدةكـةين    ناويان نووسراوة دة

مــةو ســةآلحياتةش بــةكار بَيــنن دواى مةوانــةى ناويــان نووســراوة بــا كةســي تــر قســة نــةكات و تــةواو  زؤر   
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يذنةى ياسايي سياغةى ِراي خؤيان بكةن  مةوةى كة فـةنابت دةيَلـَي   سوثاس  وا ضاوةِرَيي مةوة دةكةين كة ل

زؤر راستة لة دواى ط تو طؤ ثَيويست ناكات كةس قسةيةكى تر بكات  ضونكة قسةكان كراون ثَيشرت  بةآلم تا 
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ضاوةِرَيي مةوان دةكـةين سـياغةى دةكـةن  بـةَلَى بـؤ مـةوةى دةنطـة دةنـط لـة نـاو هـؤَليش دروسـت نـةبَيت               
 كاك بةهجاد. فةرموو

 :دةروَيش بةِرَيج بةهجاد دةروَيش
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بقةناعةتا من مةظ دةستة دةستا دةستثاكي  دةستةيا دةستثاكى طةلةكا طرينطة ضةوا كؤمسيؤنا سةربةخؤ يا 
ن ( مةندامـة مـة بِريـاردا كـو ل ثةرلـةمانى بَينـة دةستنيشـان كـرن و بةرثرسـ         9( مةنـدامن مـةف )  9باآل كـو ) 

بةرامبةرى ثةرلةمانى  بؤضوونا من مةز دبَيذم مةظ دةستةش بيئرتيبار  ضونكة وةكـو كؤمسـيؤنَي نييـة كـو     
مةظـة دياســاَيدا هاتبيـت كــو مةظـة دطــةل ســةرؤكَى دةسـتةَيي بَينــة هةَلبـذاردن بــةلكؤ بقةناعـةتا مــن ضــةوا       

وَى بؤضـوونَى مـة كـو مـةظ     مةجنومةنَى كؤمسياران مة بةحسكر ثةرلةمان دةستنيشان دكةت مـةز ذى دطـةل   
دةستة طةلةك طرينطة كو ثةرلةمان ظى مةجنومةنى دةستنيشـان بكـةت تايبـةتى ظـان موحـةقيقا كـو نووكـة        

 بةحس لسةر دهَيتة كرن  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ا دةكات خـؤى تـةعني بكـات     سوثاس  مةمة  وةزعةكة زؤر تةعقيد تر دةكات كاك )بةهجاد( مةوة دةستة داو
ِرايةك هةية كة دةسةآلتى دادوةرى تةعينى بكات و فةنابيشت دةَلَيي ثةرلةمان لَيكؤَلةرةكان تـةعني بكـات    
بــةِرَيجان مَيســتا روون بؤيــةوة لــةم بابةتــةدا كــة بابــةتى دامةزرانــدنى لَيكؤَلةرةكانــة دوو ِرا هةيــة  تةبرــةن  

نةزاهـة هةنـدَيك لـة سـةرجنى مةنـدامانى تـرى ثةرلـةمان هـةبوون كـة           بةِرَيجانى ليذنةي ياسايي و  ليذنةى
ِرةضــاو بكــرَي مةســةلةى تةمــديب كــردن  طــؤِرَينى بــؤ بــةرزةفت كــردن  مةوانــةش ِرةضــاو بكرَيــت لــة             

بــةِرَيج د. امحــد انور/ســةرؤكى طشــتى   خوَيندنةكــةدا بــؤ مــةوةى كــة خبوَينرَيتــةوة و خبرَيتــة دةنطدانــةوة. 
ايةكى ترى مةندامانى ثةرلـةمان هـةبوو كـة بـَى وةَلـام ماوةتـةوة  كـة ثَيويسـت دةكـات          دةستةى دةستثاكى  ر

[داواى 5[ بِرطـةى ] 8فةنابت روونكردنةوةى لةسةر بدةيت  مَيوة لة ثرؤذة ياساكةى خؤتان لة ماددةى ]
دا  دامةزرانــدنى مةكادمييايــةكتان كـــردووة بــؤ بةرةنطاربوونــةوةى طةنـــدةَلى لــة ماســتى بةرَيوةبةرايةتيـــ      

مةركـــةكانى بونيادنـــانى تاواناكـــان و راهَينـــان و بَلاوكردنـــةوةى ضـــةمكةكانى دةســـتثاكى و لَيثرســـينةوة و 
 شةفافييةت و بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى لة مةستؤ دةطرَيت.

 بةِرَيج د. امحد انور/سةرؤكى طشتى دةستةى دةستثاكى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بَلَيني مةعهةدَيكة بؤ ثَيطةياندنى كـاديرانى دةسـتة بـؤ بةرزكردنـةوةى توانـاى      مةم مةكادميياية دةتوانرَيت  
ميدارى و ياسايى و تواناى فةننى بةشَيك لة خؤيةوة دةطرَيت كـة دةَلـَيني مـةو تةشـكيلة هةيـة مانـاى مـةوة        
نيية كة سبةى دةرضـوو موسـادقةى لةسـةر كـرا  بـةَلكو لـةزمنى ثـرؤذةى تـةواو كردنـى هةيئـةى دةسـتة و            
دامةزراندنى دةستةيةكى مةكتيظ و كارا و بةردةوام  بؤ  وونـة مَيسـتا لـة بةغـداد هـيض موحـةقيقَيك لـةو        
ــةبينَيت و هــيض         ــة ن ــةو ماكادميياي ــةك ل ــات مةطــةر دةورةي ــةرفيك ناك ــة ت ــان هةيان ــة خؤي ــةى ك موحةقيقان
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ميدارى ثـَى نـةكرَيت     فةرمانبةرَيك لة ثلةيةك ناضَيتة ثلةيةكى تر كة دةورةيةك لة بةرزكردنةوةى ماستى
لةبةر مةوة زياد نيية  بةَلام رةنطة خؤاان حاليةن تواناى بةشةرى مةوةندةمان لةبةر دةست نةبَيت  بةَلام 
رةنطة لة ساَلانى داهـاتوودا بيكـةين  لـة بةغـداد هةيـة  بـةَلام وةكـو خـؤت دةزانـى بـؤ مـةو زروف و رةوشـى             

تي ادةى لـَي بكـةين مـةوان لـة بيدايـةت عـةرزيان كـرد كـة         مةمنى خراث لـة بةغـدا  مَيمـة نـةمانتوانى ميسـ     
كؤمةَلَيك فةرمانبةرى مَيمة الى مةوان راهَينانى ثـَي بكـةن  لةبـةر مـةوة ثـَيي وايـة دةزطايـةكى زةرورييـة و         
بــةردةوام ثَيويســتى بــة نــوَى كردنــةوةى زانيــارى فةرمانبــةرانى خؤيــة و بــة تةمكيــد لــة رووى ميــدارى و     

مةو مةكادميية كومةَلَيك بةش لة خؤ دةطرَيت و خةَلكى موختةس بـة راسـتى دةرسـى     مةعلوماتى بةشةكان
 تَيدا دةَلَين.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
هةردوو را مامادةن  بؤ مةوةى لة اليةن مةندامانى ثةرلةمان دةنطى لةسـةر بـدرَيت  راى يةكـةم: مةوةيـة لـة      

ةبــةر دةســتان هــاتووة و مَيســتا دةســتةى ســةرؤكايةتى و هــةردوو ليذنةكــة  راثــؤرتى دوو ليذنةكــة مــةوةى ل
هاتوونةتة سةر قةناعـةتَيكى تـر  بـةَلام لـة راثؤرتةكـةدا نووسـراوة سـةالحييةتى دامةزرانـدنى لَيكؤَلـةر لـة           
دةســتى دةســتة بَيــت  راى دووةم: مةوةيــة دامةزرانــدنى لَيكؤَلــةر لــة ســةالحييةتى دةســتة نــةبَيت و لةطــةَل  

يةنى ثةيوةنديدار هةماهةنطى بكرَيت بؤ دامةزراندنى لَيكؤَلـةر كـة لَيـرةدا اليـةنى ثةيوةنديـدار بـة ثَيـى        ال
ياســا ثةيوةنديــدارةكانى عَيــراق و هــةرَيمى كوردســتان دةســةَلاتى دادوةرييــة  تةبرــةن مَيمــة كــؤى ماددةكــة  

رَيتةوة لـة ثَيشـدا دةنطـدان لةسـةر     دةخةينة دةنطدانةوة  بؤ ماسانكارى بؤ مةوةى دوو فار ماددةكة نةخوَين
[ دةكةين و دواى مةوة كة يةك بوويةوة  مةو كات دةنطدان لةسةر كؤى ماددةكـةش دةكـةين  د.   3بِرطةى ]

 امحد قسةيةكت هةبوو؟
 بةِرَيج د. امحد انور/سةرؤكى طشتى دةستةى دةستثاكى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ارة مـازادن لـة هـةردوو رةميةكـة  ميسـتا مـةو سـةالحييةتةمان نييـة          بةَلام ثَيش مةوةى دةنطدان بكرَيت  ديـ 

مَيســتا مةطــةر مــةو رايــة ثةســةند نةكــةت شــتةكة وةكــو خــؤى لَيدَيتــةوة  بــةَلام تةمكيــدى دةكةمــةوة كــارى  
 تةحقيقى دةستة لةوة زياتر دوا دةكةوَيت و زةربةيةكى زؤر طةورة بة ميشةكة دةطات.

 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سة
[ هةيـة بيخـوَينن  راى يةكـةم    3راى خؤتت باس كرد د. امحد  تكاية مةو دوو رايةى كـة لةسـةر بِرطـةى ]    

 نا راى دووةم خبوَينةوة  فةرموو.خبؤينن بؤ مةوةى بيخةينة دةنطدانةوة و مةطةر دةنطى نةهَي
 

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ســَييةم: أ  هــةموار دةكرَيـت و بــةم شــَيوةية دةخوَيندرَيتـةوة: دامةزرانــدنى لَيكؤَلــةر لـة دةســتة بــة     بِرطـةى 
هةماهةنطى لةطةَل مةجنومةنى دةستة لةوانةى هةَلطرى بَروانامةى بةكالؤريؤس لـة ياسـادان بـةو مةرفـةى     

دطـةرى هـةرَيي بـؤ مـاوةى سـَى      كارى لَيكؤَلينةوة مةجنام نةدةن تاكو دةرضوونيان لـة خولَيـك لةثـةميانطاى دا   
[ ســاَلى 23مــانط و ســوَيند خــواردنى مــةو ســوَيندة لــة ياســاى بنــةماكانى دادطــاى ســجاكارييةكانى ذمــارة ]  

 [  دةقى لةسةر كراوة لةبةردةم سةرؤكى دةستة.1971]
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ن دةستةوة بة هةماهةنطى مةجنومـةنى دةسـتة دادةمـةزرَين     بةِرَيجان مةم راية مةوةية كة لَيكؤَلةران لة الية
 كَى لةطةَل مةم راية داية؟ كاك رابوون نوقتةى نيجاميت هةية؟

 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةبةر مةوةى وةك رَيجلَينان لة بؤضـوونةكةى ]كـاك امحـد[  مايـا ثةسـةندى مـةم رايـة دةكـات؟ مايـا مةمـة           
 وزارشت لة بؤضوونةكةى ]كاك امحد[ دةكات؟ دةمانةوَيت بؤضوونةكةى بجانني.ط

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك امحد ضةند فار راى خؤى وت  راى لةطةَل مةمةية.

 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ةى كاك امحد دةكات؟دةمانةوَيت بجانني سياغةكة طوزارشت لة رايةك
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 هةر مةو ثرؤذة ياسايةية كة خؤيان ناردوويانة  كاك د. امحد فةرموو  
 بةِرَيج د. امحد انور/سةرؤكى دةستةى دةستثاكى:

لة نييـة   مَيمة حةقى دامةزراند ان هةبَيت مةطـةر ميشـكالةك لةسـةر سـوَيندخواردنةكة هةيـة زؤر موشـكي      
ــة        ــةَلام مَيمــة مةســَل مةوةي ــرادةر موخالي ــة  ب ــةك  دوو  ب ــةرين  مومكينــة ي ــاخري الب ــوانني فةقــةرى م دةت
ثَيويستمان بة موحةقيقة و دةزانني دةسةَلاتى قةزا بةو وةزعـةى كـة مَيسـتا تَيدايـة لةطـةَل رَيـجى زؤرمـان         

ر يـةك موحـةقيقمان هةيـة و مَيسـتا سـةرووى      موشكيلة مةوةية خؤيان نيانة  مَيستا مَيمة لـة رانيـة تـا كـةال    
[ كةيسمان حازرة بـؤ تـةحقيق تَييـدا  كـة خـؤى نـةيبَيت بـؤ مـن لـة كـوَى بَينَيـت؟ دةبَيـت ضـاوةِرَيى              50]

[ كةس بؤى دامبةزرَيت  قةزيةكة مةوة نيية من 50ميجانييةى ساَلى داهاتوو بكات و لةو ميجانيية رةنطة ]
ة ميشــى مَيمــة بــةرةو ثــَيش بضــَيت مةساســى مــةو دةســتةية بــؤ مــةوة  ثــَيي خؤشــة هــةبَيت قةزيةكــة مةوةيــ

دامةزراوة تةحقيق لةقةزيةى طةندةَلى بكات  كة دةسةَلاتى قةزايى نـةيبَيت  بـةَلَى مـن دةتـوامن ميشـكالةكة      
 لةسةر فةقةرةى ماخرية و دوايى سوَيند خواردنةكة هةَلبطرين موشكيلةيةكمان نيية.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/
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بةداخةوة مَيستا راى دةستةش رايةكى ترة  مَيستا راى دةستة راى ترة لةو ثرؤذة ياسايةى كة ناردوويانة كة 
 مةمة ميشى ثةرلةمان تةمخري دةكات  كاك عمر كؤضةر فةرموو 

 بةِرَيج عمر صاحل عمر ]عمر كؤضةر[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

امحــد[  بــةَلام بابــةتى دامةزرانــدن كَيشــةية لــةم وَلاتــة بــة هةنــدَى زروفــةوة   لةطــةَل رَيــجم بــؤ رةمــى ]د. 
بةقةناعةتى من سةرؤكى دةستة راستة بة سةربةخؤيى و هـةموو دةبـَى سـةربةخؤ بَيـت  بـةس مةمـة كـةم        
كردنة لة شةمنى موحةقيق  مةطةر لة مةجنومةنى دادوةرى بستَينَيت و لة هةيئةيـةك دامبـةزرَيت وسـوَيند    

  موحةققى طةورة بَيت وةك قانةون و عَيراق مةو حةقةى نةداوة كة دامبـةزرَينيت لـة مةجنومةنـة و    خبوات
مةوة غةدرة بـو موحـةقيق  بـةَلام حـةقى دةسـتةية نـةقَل بكـات و نـةقَل حـةقَيكى قانونييـة  بـةس بابـةت             

ت مةطــةر لــة ميســتق ليةتة  مــةوة مةجنومــةن شــوَينَيكى ســةربةخؤية و لــة ســةربةخؤيى دةســتة كــةم ناكــا  
 مةجنومةن بَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مَيســتا راى ســَييةميش هةيــة  راى يةكــةم  مةوةيــة كــة مَيســتا لــة راثؤرتةكــة هةيــة  راى دووةم  مــةوةي كــة   

ةم ليذنةى ياسايى و نةزاهة سيةةيان كردووة  راى سَييةم  مةوةية كة مَيستا د. امحد خسـتية روو  مةطـةر مـ   
دوو رايــة دةنطيــان نــةهَينا دةضــني بــؤ راى ســَييةم  كــة راى ســَييةم مةوةيــة كــة ســوَيندخواردنى لةبــةردةم   

 دةستةكةدا نةبَيت  كاك عمر قسةى ترت هةبوو؟ فةرموو 
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةوانـةى هـةَلطرى بِروانامـةى بةكالؤريؤسـن      تةنها مةوةندة بوو  نووسراوة دامةزراندنى ليكؤَلةر لـة دةسـتة ل  

يــةعنى ســةرووى بــةكالؤريؤس ناطرَيتــةوة  دةبَيــت بنووســرَيت بــة الى كةمــةوة  ضــونكة ماســتةر و دكتــؤرا  
 دةكرَيت لةمانةش فَيطةى بكرَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ة و مةطةر دةنطى نةهَينا دةضينة راى دووةم و مةطةر كةواتة مَيستا مةمةى كة مَيستا هةية دةخيةينة دةنطةو

 دةنطى نةهَينا دةضينة راى تر  كاك زانا قسةى تر هةية؟
 
 
 

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.



 229 

ثَيشنيار دةكةم لة ثَيشدا هةر سـَى رايةكـةمان بـؤ خبوَيننـةوة  دوايـى يـةك يـةك بيخـةرة دةنطـدان  ضـونكة           
َيستا مةطةر رةميَيك خبةية دةنطدان ميمة تَيناطةين راى دواتر ضيية  هةرسَيكى سياغة بكةن  بَلَين مةم سَى م

 راية هةية  يةك  يةك بيخةرة دةنطدان  بؤ مةوةى تووشى هةَلة نةبني  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 قسةيةكى باشة  زؤر ضاكة 
 َلا ابراهيي فريد:بةِرَيج د. ظا

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
راى يةكــةم: بِرطــةى ســَييةم  لــة ]أ[  وةكــو خؤيــةتى مــةوى لــة راثؤرتةكــة هــاتووة لــة ثــَيش فةنابيانــة      
دامةزراندنى لَيكؤَلةر لة دةستة بـة هةماهـةنطى لةطـةَل مةجنومـةنى دةسـتة لـة وانـةى هـةَلطرى بِروانامـةى          

ــةو مةر   ــا  ب ــة ياس ــك      بةكالؤريؤســن ل ــة خولَي ــاكو دةرضــوونيان ل ــةدةن ت ــةجنام ن ــةوة م ــارى لَيكؤَلين فــةى ك
لةثةميانطاى دادطةرى هةرَيي بؤ ماوةى سَى مانط و سـوَيند خـواردنى  مـةو سـوَيندةى لـة ياسـاى بنـةماكانى        

[ دةقـى لةسـةر كـراوة لةبـةردةم سـةرؤكى دةسـتة  راى       1971[ى سـاَلى ] 23دادطاى سـجاكارييةكانى ذمـارة ]  
ليذنةى ياسـايى لـة طـةَل ليذنـةى نةزاهـة دايانِرشـتووة  داواكردنـى سـةرؤكى دةسـتة  داواكردنـى           دووةم: كة 

دابني كردنى لَيكؤَلةرةوةى دادى بؤ دةسـتة لـة اليـةنى ثةيوةنديـدار  واتـة تـةعيينى لَيكؤَلـةرةوةى دادى بـة         
ن وةزيـرى عةدلـةوة   [  كة لة مةحكامى عامةى مسـوَلى موحاكمـاتى فـةزامى دايـة لـة اليـة      51ثَيى ماددةى ]

دةبَيت و لة هةمان كاتدا سـوَيند خواردنةكةشـى لةبـةردةم مةحكـةمى ميسـتيناف دةبَيـت و مةمةشـيان راى        
 دووةمة سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
؟ هةَلة لة ضـى هةيـة   مَيستا روونة التان  وا نيية؟ راى يةكةم دةخةينة دةنطدانةوة  كَى لة طةَل راى يةكةمة

 د. ابراهيي؟ بةَلَى باشة  بةِرَيج كاك مومَيد 
 بةِرَيج مومَيد حةمة على: 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 
تةنها دوو ميشكاىل بضووك هةية مةطةر ضاك بكرَيت  مـةوةى ]كـاك عمـر[ وتـى بةكالؤريؤسـةكة و مـةوةى       

رةى كـرد مـةو دووانـة ضـاك بكرَيـت و سـوَيند       سوَيندخواردنيش كة بـةِرَيج سـةرؤكى دةسـتةش مـةو ثَيشـنيا     
 خواردنةكة البربَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة  مامؤستا انس فةرموو 

 بةِرَيج انس دمد شريحم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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َيـدة بيـت  زؤر   مةوةى دكتؤرا و ماستةر هةبَيت  تةحسيل حاسلة  ليسانسى هةية  لةبةر مـةوة داعـى نينـة ز   
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 قسةيةكى وةفيهة مةمة 

 بةِرَيج د. ابراهيي امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 مةفروزة تَيدا بَيتة نظيسني نةحاسل تةحسيلة  مةز نابَيذم تةحسيلة  تؤ دظَيت بنظيسى تَيدا. 
 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةر

 مةمة رايةكى قانونيية لة ماستةر وةرناطريَيى تاكو بةكالؤريؤسى نةبَيت  كاك عمر فةرموو 
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةبةست مةوة بوو  سبةينَى كة بة دكتؤرا تةعيني بـوو ميمتيـازاتى دكتـؤراى بـدرَيتَى  مةطـةر بـةكالؤريؤس       

من ثَيويستي بة بةكالؤريؤسة  ميمتيـازاتى بةكالؤريؤسـى دةدةمَى دةبـا مَيسـتا بنووسـرَيت هـيض        بوون دةَلَيت
 نارازييةكى تَيدا نيية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةكالؤريؤس بةرةو سةر  بةَلَى د. بةهار فةرموو 

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةى ]بة اليةنى كةمةوة[ زياد دةكـةين  بـة اليـةنى كةمـةوة هـةَلطرى بِروانامـةى بـةكالؤريؤس بَيـت         كةلي
 لةياسا  تةواو حةل بوو؟

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةِريجان مـةو رايـةى كـة بـاس لـةوة دةكـات  مَيسـتا لـة مـةجنامى مـةو موشـاورةيةى كـة كردمـان  كـة سـوَيند                

ةر دةم دةستةكة نةبَيت و تةعيني لةبةردةم دةستةكة بَيت  هيض فةرقى نيية  سـوَيند خـواردن   خواردن لةب
لةبةر دةمى دةستة  لَيكؤَلةرى دادى لةاليةن دةستةوة تةعيني بكرَيت  لةبـةردةم دةسـتة سـوَيند نـةخوات و     

موخالةفةيـة يـان    بِروات لة بـةردةم دةسـةَلاتى دادوةرى سـوَيند خبـوات هـيض فـةرقى نييـة  يـان هـةردووكى         
هةردووكى طوجناوة  دةكرَيت سوَيندخواردن و تةعيني  دةكرَيت سوَيندخواردن لةبةردةم دةسةَلاتى دادوةرى 
بَيت و تةعيينيش لةبةر دةم دةسةَلاتى دادةوةرى بَيت  كة مةطةر دةسةَلاتى مةوةى هةبَيت ليكؤَلةر تةعيني 

بـة موخالةفـة دةزانـن لةبـةردةم دةسـتةكة سـوَيند خبـوون          بكات دةتوانَيت سوَيند خبوات  بؤية مادام مةمـة 
مةمة ماناى مةوةية كة تةعيني كردنيش لة اليةن دةستةى دةستثاكييةوة هةر موخال ةيـة  بؤيـة هـةر مـةم     
دوو راية دةخةينة دةنطدانةوة  مةوةى لة راثؤرتةكة لة بةردةست فةنابتانة كة تةعيني لة اليـةن دةسـتةى   
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واردنيش لةبةردةم دةستةى دةستثاكييةوة دةبَيت  مةمة ليذنةى قانونى روونيان كـرد  دةستثاكى و سوَيندخ
ــى       ــى مــةو ياســايانةى لةبــةردةم دةســتيانة موخالةفــةى  مــةبادمى طشــتيية  راى دووةمــيش دواي كــة بــة ثَي
 دةخيةينة دةنطةوة كـة تـةعيني و سـوَيندخواردن لةبـةردةم دةسـةَلاتى داوةرى بَيـت و مـةو كاتـة نـةقل يـان          

 تةنسيب دةكرَين بؤ سةر دةستةكة  راى يةكةم خبوَيننةوة بؤ مةوةى بيخةينة دةنطةوة  فارَيكى تر 
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بِرطةى سَييةم  ]أ[ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: دامةزرانـدنى لَيكؤَلـةر لـة دةسـتة بـة      

طةَل مةجنومةنى دةستة لة وانةى هةَلطرى بِروانامةى بةكالؤريؤس لة ياسـادان بـةو مةرفـةى    هةماهةنطى لة
كارى لَيكؤلينةوة مةجنام نةدةن تاكو دةرضوونيان لة خولَيك لة ثـةميانطاى دادطـةرى هـةرَيي بـؤ مـاوةى سـَى       

[ سـاَلى  23ارة ]مانط و سوَيند خـواردنى مـةو سـوَيندةى لـة ياسـاى بنـةماكانى دادطـةى سـجاكارييةكانى ذمـ         
 [  دةقى لةسةر كراوة لةبةردةم سةرؤكى دةستة.1971]

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
[كـةس لةطةَليـدا نييـة  كةواتـة ثةسـةند      39[كةس لةطةَلداية  كَى لةطةَليدا نييـة؟ ] 29كَى لةطةَليداية؟ ] 

 نةكرا  راى دووةم خبوَينةوة تكاية 
 ود فتاح:بةِرَيج د. بةهار دم

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــدار ]اليــةنى          ــةنى ثةيوةندي ــة الي ــتة ل ــةرةوةى دادى بــؤ دةس ــى ليكؤَل ــني كردن ــى داب راى دووةم  داواكردن

 ثةيوةنديدار مةبةست سوَلتةى قةزايية كة حةقى تةعيينى هةية[.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

[كـةس لةطةَليـدا نييـة  كةواتـة ثةسـةند كـرا        26ة  كَى لةطةَليـدا نييـة؟ ]  [لةطةَليداي37كَى لةطةَليداية؟ ]
 مَيستا كؤى ماددةكة خبوَينةوة بؤ مةوةى بيخةينة دةنطدانةوة 

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كردنى كارةكانى دةستة بةندى هةشتةم  بِرطةى يةكةم  وةكو خؤى دةمَينَيتةوة  يةكةم: بةرَيوةبردن و راطري
و مسؤطةركردنى بة مةجنام طةياندنى مةركةكانى لة سنوورى ياسادا بةو فـؤرةى هَينانةكايـةى ماماجنـةكانى    
مسؤطةر دةكات  بِرطةى دووةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: دامةزراندن و بةرزكردنةوة 

ى ياسا كارثَيكراوةكان  بِرطةى سَييةم هةموار دةكرَيت و بـةم  و بةرزةفتة كردنى فةرمانبةرانى دةستة بة ثَي
شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: داواكردنى دابني كردنى لَيكؤَلةرةوةى دادى بؤ دةستة لة اليـةنى ثةيوةنديـدار  ب:   

[ لــة بةنــدى هةشــت  هةَلــدةطريَيت و 7و  5و 4[ لــة ياســاكةدا  بِرطــةى ]11الدةبرَيــت و دةبِرَيتــة مــادةى ]
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بِرَيتة دةسةَلاتةكانى مةجنومةنى دةستة كة لة بِرطـةى دووةم  لـة بةنـدى نؤيـةم  لـة مةسـَلى ياسـاكةدا بـة         دة
 بِرطةي هةشتةم: وةكو خؤي دةمَينَيتةوة. بِرطةي شةشةم: وةكو خؤي دةمَينَيتةوة.  [ 8و  7و  6خاَلى ]

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .فةرموو د. بةهار
 ج د.بةهار دمود فتاح:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

شةشةم: ثَيشكةشكردني راثؤرتي ناو بةناو بؤ ثةرلةمان  هةر شةش مانط فارَيك يان هةر كاتَيـك ثَيويسـت   
بكات ضاالكيةكاني دةستة و ثوختةيةك لةسةر مةو كَيشانةي لَيكؤَلينـةوةيان لَيكـراوة و مةوانـةي ثـارَيجراون     

وانةي رةوانةي دادطا تايبةمتةندةكان كراوة لةخؤ بطرَيـت و دةسـتة لـة ثَيطـةي مـةليكرتؤني      يان داخراون  مة
 خؤي بَ ويان دةكةتاوة و دةخياتة بةر دةسيت مامرازة فؤراوفؤرةكاني راطةياندن.

 هةشتةم: دةركردني مةو رينمايانةي لةم ياسايةدا دةقيان لةسةركراوة.
ةميش لة مةسَلي ياساكةدا هةية  مَيمة لة راثؤرتةكة ناومان نةهَيناوة  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  بِرطةي نؤي

 بة مةعناي مةوةي وةك خؤي دةمَينَيتةوة  بؤية مةويش دةخوَينمةوة 
نؤيةم: هةَلسان بة كار و مةركةكان و ثيادةكردني مةو دةسةاَلتانةي مةم ياساية يان هةر ياسـايةكي بـةركاري   

 تر دةقيان لةسةر دةكات.
 ج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 بةِرَيج د.فوان فةرموو.
 بةِرَيج د.فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من لة فةقةرةي ثَينج طومت دامةزراندني مةكادمييايةك  مةو مةكادمييايـة نـةمَييَن  ضـونكة مةركـةكاني مـةو      
ييةت و نةزاهـة دةيكــات  كــة مةركــةكاني هــةموو لَيــرةدا  مةكادمييايـة دامــريةي تــةحقيقات و دامــريةي شــةفاف 

نووسراوة  يةعين لة زيادبووني يان دروستكردني مةو مةكادمييايةي تةشكي تي ميداري زياد دةكةي بةوةي  
مةسَلةن مةركةكاني مةو دوو فةرمانطةية دةكات  بؤضي دةيكـةن؟ طـومت بـا نـةمَينَيت مـةو مةكادمييايـة  زؤر       

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

بةَلَي  ثَيموابَيت )بةِرَيج د.فوان( سةرؤكي دةستة وةاَلمـي مةمـةي دايـةوة  طـوتي لـةوة دةضـَي لـة داهـاتوودا         
ثَيويستمان بة كادير هةبَي لةم بوارةدا  مَيستا رةنطة نةتوانني مةو مةكادميياية بكةينةوة  بةاَلم مةو ثَييواية 

ةنطة دةستةكة بتوانَي مةكادمييايةكي لةم بابةتة بكاتةوة  راي ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسـةر  لة داهاتوودا ر
 مةو ثَيشنيارة ضيية؟ مةطةر رايةكي تايبةتيتان هةية باسي بكةن.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 راي مَيمة مةوةية وةكو لة راثؤرتةكةدا هاتووة.
 .يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د

 كةواتة مَيوة لةطةَليدا نني  ليذنةي نةزاهةش بة هةمان شَيوة.
 بةِرَيج عمر صاحل )عمر كؤضةر(:

 بةَلَي  مَيمةش لةطةَلي داين.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.سراج فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج امحد محدامني:

 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثة

( البربَيت كة باسي قيدةمي ساَلَيك دةكات  لَيرة شوَيين قيـدةم بكـرَي بـة    18من ثَيشنيارم كرد كةوا ماددةي )
شةش مانط يان بة ضةند مانطَيك  ناكرَينت سةرؤكي دةستة حةقي سـاَلي قيـدةمي هـةبَينت كـة وةزيـر مـةو       

 زؤر سوثاس. سةاَلحيةتةي نيية  دةبا مةوان ميشارةتيان ثَي بدابا لَيرة 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( مـةو كاتـة مـةوة ضارةسـةري     18(داية  با بطةينـة مـاددةي )  18مةوةي )بةِرَيج د.سراج( باسي كرد لة ماددةي )
 دةكةين  سوثاس.

 سحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

( 57بةِرَيجان مَيستا كَي لةطةَل ماددةكـة دايـة بـةو شـَيوةيةي كـة خوَيندرايـةوة؟ تكايـة دةسـت بةرزكاتـةوة  )         
( كــةس لةطةَلــدا نييــة  زؤر 2كـةس لةطةَلدايــة  زؤر ســوثاس  كـَي لةطةَلدانييــة؟ تكايــة دةســت بةرزكاتـةوة  )   

 ةسةندكرا  دةضينة سةر بةندَيكي تر  فةرموو بيخوَيننةوة.سوثاس  كةواتة بة زؤرينةي دةنط ث
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةندي نؤيةم
 بِرطةي يةكةم لة بةندي نؤيةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

ثاش كانديدكردني لةاليةن  سةرؤكي دةستة فَيطرَيكي دةبَي بة مةرسوومَيكي هةرَيمي دادةمةزرَي
مةجنومةني دةستةوة بة ثلةي بريكاري وةزارةت  لة كاتي مامادة نةبووني سةرؤك بة هةر مةرفَيك بَي 

 فَيطاي دةطرَيتةوة  لة هةمان كاتدا طشت دةسةاَلتةكانيشي ثيادة دةكات.
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 بِرطةي دووةم: وةك خؤي دةمَينَيتةوة.
 بِرطةي سَييةم: وةك خؤي دةمَينَيتةوة.

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

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دووةم: سةرؤكي دةستة بؤي هةية هةندَيك دةسـةاَلتةكاني تـةخويل بكـات بـؤ فَيطرةكـةي يـان بةِرَيوةبـةرة        
 طشتييةكان يان هةر يةكَيك لةوانةي لةخوار سةرؤكن.

يةم: فَيطري سـةرؤكي دةسـتة يـان هـةر يـةك لـة بةِرَيوةبـةرة طشـتييةكاني دةسـتة لـة ثؤسـتةكانيان بـة             سَي
مةرسوومَيكي هةرَيمي دةبةخشرَين لةسةر راسثاردةي سةرؤكي دةستة كة ثاَلثشت بَيت بة كاري ليذنةيةكي 

 لَيكؤَلينةوة كةوا سةرؤكي دةستة بؤ مةم مةبةستة ثَيكي دةهَينَيت.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.

بةِرَيجان كَي ناوي خؤي دةنووسَيت؟ ناوةكان دةخوَينمةوة با دوايي كةس طلةييمان لَي نةكات )بةِرَيج 
د.سراج  بةِرَيج ظةمان فيصل  بةِرَيج بةهجاد دةروَيش  بةِرَيج قادر مؤمتان  بةِرَيج كاك حتسني(  فةرموو 

 بةِرَيج د.سراج.
 اج امحد محدامني:بةِرَيج د.سر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيشنيار دةكةم بؤ دامةزراندني فَيطري دةستة دةبَي بة اليةني كةم تةبرةن واي لَيبَيت  سةرؤكي 
( ساَل خجمةتي فيرلي لة 10دةستة فَيطرَيكي دةبَيت بة اليةني كةم بِروانامةي زانكؤي هةبَيت لة ياسا و لة )

بَينت  يةعين لةوانةية مةو كةسةي كة دةيهَينن دةبَي مةرفي هةبَيت كة ض كةسَيكة كاري ياسادا كةمرت نة
دةبَيتة فَيطري دةستة  نةك هةموو كةسَيك بَينن كةوا شايستةي مةو شوَينة نةبَي  دووةم: لة بِرطةي دووةم 

ةبةري باس لةوة دةكات كة سةرؤكي دةستة حةقي هةية دةسةاَلتي خؤي شؤِركاتةوة بؤ خوار بةِرَيو
طشتييش  بةراسيت من ميستيةراب دةكةم  تةعةفوب دةكةم  مايا لة ض ياسايةك وةزيرَيك دةتوانَي 
سةاَلحياتي خؤي بؤ خوار بةِرَيوةبةري طشتيي شؤِركاتةوة  من تةسةوِر دةكةم مةوة ثَيضةوانةي ياساية  

رة طشتييةكان و كؤتايي  نةك بؤ تكاية مةوةش ضارةسةر بكةن  تةنها دةكرَينت بؤ فَيطرةكةي يان بةِرَيوةبة
 خوارتر  سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك ظةمان فةرموو.
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليي:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤكَي مةو رَيكارَين كو فَيطرَي سةرؤكَي دةستةيا بَيتة تةعني كرنَي طةلةك فةرقن ذ وان ماليةتا كو سةر
( لة راثؤرتا لَيذنةيا هاوبةش ضةند حاَلةتَيكي 7دةستةيا ثَي دَيتة دةيناندنَي  ذبةر هةندَي لة بةندا )

دياركرن  مةطةر هاتو سةرؤكَي دةستة موخالةفةيا وان حاَلةتا كر دوو لةسةر سَي مةندامان دةهَيتة الدان  
وان حاَلةتا كر  وان ضةند خااَلن كر مةوَي فةرةزةن فَيطرَي سةرؤكَي دةستة فَيي وي طرت و موخالةفةيا 

(دا هاتينة كرنَي  ماَليةتا البردنا وي نةهاتية دياركرنَي  مايا هةنطي مةو سةاَلحيةتا ثةرلةماني 7كو بةندا )
دَي هةبينت؟ يان ذي هةر بة وي مةرسوومي بيت مةوةي مةو ثَي هاتية تةعني كرنَي  ضونكة رَيكا تةعني 

فةرقة  سةرؤك بة رَيكا ثةرلةماني دَيتة تةعني كرنَي و فَيطرَي وي بة رَيكا كرنا فَيطري طةلةك 
 مةرسوومةكي ديرت يَي ميداري  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك بةهجاد فةرموو.
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةم كة بةحسَي بةخشينا فَيطرَي سةرؤكَي دكةت  منيش لةسةر راسثاردةي سةرؤكَي بةندَي نؤيةم خااَل سَي
دةستة كة ثاَلثشت بيت بة كاري ليذنةيةكا لَيكؤَلينةوة كةوا فارَيكي تر سةرؤكَي دةستة بؤ مةم مةبةستة 

ة  بة ثَيك دةهَينَيت  ثَيمباشة كةوا مةجنومةنَي دةستة يانيش سةرؤكَي دةستة مبَينَيت بةم مةبةست
 هةماهةنطي لةطةَل مةجنومةني دةستة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيج قادر مؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بَيت  من هاوِرام لةطةَل كاك )دكتؤر( كة فَيطر ثَيويستة اليةني كةم بِروانامةي بةرايي زانكؤي هة
كانديدكردني فَيطرةكة لةاليةن مةجنومةني دةستةوةبَيت  هةروةها ثَيشنيار دةكةم طشت كار و مةركةكاني 
رايي دةكات البربَيت  طشت دةسةاَلتةكاني ثيادة دةكات  ضونكة فَيطر كة دادةنيشَي بؤ رايي كردني مةرك و 

ةوةي كة سةرؤكي دةستة دةسةاَلتةكاني كارةكاني سةرؤكي دةستة دادةنيشَي  هةروةها هاوِرام لةطةَل م
تةخويل بكات بؤ فَيطرةكةي و بةِرَيوةبةرة طشتييةكان  ضونكة ناكرَي لة يةك كاتدا فَيطرةكة و 

 بةِرَيوةبةرة طشتييةكان مامادةبن  لةوة زياتر شؤِر بكرَيتةوة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو.بةِرَيج كاك حتسني ف
 بةِرَيج حتسني امساعيل )حتسني دؤَلةمةِري(:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بِرطةي يةكةم بة هةر مةرفَيك طوجناو نيية لَيرة  لة كاتَيكدا هةر نا روونة هةمووي  مةطةر رَيطةم بدةن 
مةني بةم سياغةية بَي باشة )سةرؤكي دةستة فَيطرَيكي دةبَيت كة ثاش كانديدكردني لةاليةن مةجنو

دةستةوة بة مةرسوومَيكي هةرَيمي بة ثلةي بريكاري وةزارةت دادةمجرَيت و لة كاتي مامادة نةبووني 
سةرؤك بة هةر هؤيةك فَيطةي دةطرَيتةوة و طشت دةسةاَلتةكاني ثيادة دةكات(  مةمة بة نيسبةت بِرطةي 

تةكاني تةخويل بكات  ناطوجنَيت يةكةم  بِرطةي دووةم: دةَلَي سةرؤكي دةستة بؤي هةية هةندَيك لة دةسةاَل
لَيرة  سةرؤكي دةستة بؤي هةية هةندَيك لة دةسةاَلتةكاني بداتة فَيطرةكةي يان بة بةِرَيوةبةرة 
طشتييةكان  لَيرة كؤتايي ثَي بَيت يان هةر يةكَيك لةوانةي لةخوار سةرؤكن مةويش ناكرَيت  لة طشتييةكان 

هةندَيك ميشكالي تَيداية  مةطةر رَيطةم ثَي بدةن بةم سياغةية بَيت  كؤتايي بَينت  بِرطةي سَييةم: مةويشيان
)فَيطري سةرؤكي دةستة يان هةر يةكَيك لة بةِرَيوةبةر طشتييةكاني دةستة لةسةر راسثاردةي سةرؤكي 
دةستة بة مةرسوومَيكي هةرَيمي لة ثؤستةكانيان الدةدرَين كة ثشت بة راي ليذنةي لَيكؤَلينةوة دةبةستَيت 

 وا سةرؤكي دةستة بؤ مةم مةبةستة ثَيكي دةهَينَيت(  زؤر سوثاس.كة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك سوهراب فةرموو.
 بةِرَيج سوهراب ميكاميل دمدامني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
اهليئة ختوي  الصالحياى ت )لرميس من ثَيشنيار سةر بِرطا دووةم هةبوو  مةز ثَيشنيار دكةم بةم شَيوةية بَي

هةتا ظَيرَي و راوةستينت  يان هةيئةكة نةيةتة دةست نيشـان كـرن   لنائبه( بَيتة دةست نيشان كرن )افتية(، 
ت ستثناء مـا وردى  بةس مةم ضارضؤظةيةكي بؤ دانَيني )لرئيس اهليئة ختوي  تعض ةالحياته لنائبه(، ذي )

بـةِرَيج سـةرؤكي ثةرلـةمان  ثَيشـنيارةكةم مةطـةر مـةز       ثالثاف من الفقرة الثامنة(،  يف املادة الثانية(، يان )ثانياف،
مـةم دةسـت نيشـان بكـةين وان سـةاَلحياتا       لـرئيس اهليئـة ختويـ  الصـالحياى افتيـة(،      دووبارةي بكةمةوة )

و بَلنـد   ضونكة سةرؤكي هةيئة هاتية هةَلبذاردن لة ثةرلةمانَي  مةعقول نينة هةندةك سـةاَلحياتَيت بـةرز  
بدةتة فَيطرَي خـؤ  بيََتـة دةسـت نيشـان كـرن  مةطـةر نةيةتـة دةسـت نيشـان كـرن مـةم ضارضـؤظةيةكي بـؤ              

 زؤر سوثاس.ت ستثناء ما وردى يف ثانياف و ثالثاف من املادة الثامنة(، دابنَيني )
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.فوان فةرموو.
 امساعيل عجيج:بةِرَيج د.فوان 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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بـــة نيســـبةت مـــاددةي نؤيـــةم فةقـــةرةي يةكـــةم و دووةم  بـــة نيســـبةت دةســـةاَلتةكان لَيـــرة دةَلـــَي طشـــت 
دةسةاَلتةكان  لةوَي دةَلـَي هةنـدَيك لـة دةسـةاَلتةكان  لـة رووي عةمةلييـةوة و لـة رووي كارطَيِرييـةوة هـيض          

دةســتةيةك هــةموو ســةاَلحياتي دةســةاَلتي ناداتــة فَيطــر  بــةَلكو  ســةرؤكي دامودةزطايــةك و هــيض ســةرؤكي
هةندَيك  لَيرةدا دةبَي يةك بكرَي بَلَيني هةنـدَيك لـة دةسـةاَلتةكاني دةدرَيـت  لةطـةَل )كـاك سـوهراب(ي دام        

 زؤر سوثاس.يف حالة غياب الرئيس(؟ دةبَي مةوةي فَيطريش تةحديد بكرَي  سةاَلحياتي فَيطر ضيية )
 د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

 راي ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر قسةي مةنداماني ثةرلةمان  فةرموو د.ظااَل.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةو ثَيشنيارانةي كة كران مةرفةكاني فَيطري سةرؤكي دةستة بة هةمان مةرفي سةرؤك دةبَيـت مـةوةيان   
بَي ميجافة بكرَينت لَيرانة  ضونكة زؤر طرنطـة  واتـة سـةرؤكي دةسـتة فَيطرَيكـي دةبـَي بـة مةرسـوومَيكي         دة

زرَي ثاش كانديدكردني لةاليةن مةجنومةني دةستةوة  مةوةيان هةيـة  ثاشـان كانديـدكردني    ةهةرَيمي دادةم
هـةمان مةرفـةكاني سـةرؤكي    لةاليةن مةجنومةني دةستةوة بة ثلةي بريكاري وةزارةت  هـةروةها ثَيويسـتة   

دةستةي تَيدا موتةوةفري بَيت كـة لـة مةسـَلي ياسـاكةدا هـاتووة  لـة كـاتي مامـادة نـةبووني سـةرؤك بـة هـةر             
هؤكارَيك بَيت فَيطاي سةرؤك دةطرَيتةوة لة ثيادةكردني دةسـةاَلت  مَيمـة لَيـرة طوتوومانـة لـة كـاتي مامـادة        

م سةرؤك كة بؤ خؤي مامادةية مةوة بة ثَيي نيجامـي داخيلـي   نةبووني سةرؤك  كة سةرؤك مامادةنيية  بةاَل
هةيئةكة خـؤي ض سـةاَلحياتَيكي دةوَي تـةخويلي فَيطـر و بريكارةكـةي دةكـات  واتـة مـةرج نييـة مَيمـة لـة            
ياسادا مةو كارانةي كـة ثَيـي دةسـثَيردرَيت بـة فَيطرةكـة ديـاري بكـةين  بـةَلكو نجامـي داخيلـي تايبـةت بـة             

وة دةتـوانَي لـة نيـجام داخيليةكـة هـةموو دةسـةاَلتةكاني بـؤ ديـاري بكـات كـة ثَيـي دةدات             خؤيان هةيـة  مـة  
 هةروةها راي فةنابيشيان طرنطة لةو بابةتة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َيك لــة بــةاَلم طرنطــة لَيــرة لــة بِرطــةي دووةم مــةوةش تةســبيت بكــرَي  ســةرؤكي دةســتة بــؤي هةيــة هةنــد   
دةسةاَلتةكاني تةخويل بكات بؤ فَيطرةكةي يان بةِرَيوةبةرة طشتييةكان يـان هـةر يـةكَيك لةوانـةي لـةخوار      
سةرؤكن  دةسةاَلتي هةر يةكَيكيان بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي دةستةكة دياري دةكرَيت  لةو كاتةدا هـةر دوو  

 مةبةستةكة دةطةيةنَي  ليذنةي نةزاهة فةرموون.
 
 
 

 عمر صاحل )عمر كؤضةر(:بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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مَيمة ذي حةز دكةين هةندةك سةاَلحيات  نةك هةموو مةو سةاَلحياتة بينت  من تَيبينييةكي هةية لة هةر 
مةرفَيك و لة هةر هؤكارَيك مةوة ذي هةية  مةوة ذي فَيطاي طومان دروست دكةت  مةسةلةن هةر هؤيـةك  

اتة ذي هـةموو بدةتـة فَيطـرَي خـؤ  فَيطـر وةكـو سـةرؤك نةهاتيـة هةَلبـذاردن           بَينت سةرؤك مـةو سـةاَلحي  
مةطةر هؤيةكي شةرعي بدةين  يةعين شتةكي ياسايي بدةين  مةطةر عوزرةكي ياسـايي يـان شـةرعي نـةبَيت     
دةتوانَي سةرؤكي دةستة خؤ بشارَيتةوة و سةاَلحيات هةموو بدةتـة فَيطـر  مـةوة كَيشـة دروسـت دةكـات بـة        

 ةتي من  زؤر سوثاس.قةناع
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.امحد فةرموو.
 بةِرَيج د.امحد انور/ سةرؤكي دةستةي دةستثاكي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

واللة ديارة لة مةسَلي مةشروعةكةي مَيمة مـةوةبوو كـة مـةو سـةاَلحيةتةي سـةرؤكي دةسـتةية ديـارة ليذنـة         
اش بــوو مةجنومةنةكــة بَيــت  بــِروا ناكــةم زؤر ميشــكال دروســت بكــات  ضــونكة  بــِروا ناكــةم هــيض   ثَييــان بــ

وةزيرَيك بةبَي موافةقةي خؤي بريكـاري بـؤ دابنرَيـت  لةبـةر مـةوة ثَيمباشـة وةكـو مةسـَليةكة مبَينَيتـةوة           
ردراو لةطـةَل فَيطـر   مةوةي تريش بة تةمكيد بةشَيك لة سةاَلحياتة قةت مةسئولةيةتي سةرؤكَيكي هةَلبـذيَ 

وةكو يةك نيية  هةر ضةندة مةطةر فَيطرةكة بَلَيني مـةوة نوقتةيـةكي مةساسـيية  لةبـةر مـةوة بةشـَيك لـة        
سةاَلحياتةكان دةكرَي  بؤ ماطاداري مَيوةي بةِرَيجيش لة ثةيِرةوي ناوخؤي خؤمان كة وابجان ليذنةي ياسـايي  

ا ماليـاتي هةَلبـذاردني فَيطرةكـةاان ديـاري كـردووة ضـؤنة و       نوسخةيةكيان الية  بةاَلم ميشارةتيان ثَي نةد
مةرفةكانيشـمان بــؤ ديــاري كـردووة تةقريبــةن  نــةك تةقريبـةن هــةمان مةرفــةكاني سـةرؤكة  مةطــةر لــة     
ــاميري             ــدةي وةق ــة فةري ــاتووة و ل ــاوخؤ ه ــةيِرةوي ن ــة ث ــادام ل ــةاَلم م ــة  ب ــك نيي ــيض مانرَي ــَي ه ــاش ب ياس

تر لة هةشت تـةنجميي داخيليـة  مةطـةر ثَيشـتان بـاش بَيـت مـةوة بـِروا ناكـةم          كوردستانيش بَ و بؤتةوة زيا
موشكيلةيةكي تَيدابَيت  مـةوةي تـر بـة تةمكيـد غيـاب كـاتَي مامـادة نـةبوون  غيـاب خؤتـان دةزانـن سـةفةر             
دةطرَيتةوة  نةخؤشي دةطرَيتةوة  نةتوانيين بة مةجنامداني كارةكـاني دةطرَيتـةوة  بـة هـةر هؤيـةك تـا مـةو        

 كاتةي بة مالياتي تر مةسةلةن لةاليةن ثةرلةمانةوة مةو غيابةي سةرؤك عي ج دةكرَيت  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ظااَل فةرموو.

 

 

 

 

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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مةويشيان مةوةية كـة لـة بِرطـةي دووةمـدا هـاتووة سـةرؤكي       لةسةر بِرطةي دووةميش موالحةزةيةك هةبوو 
دةستة بؤي هةية هةندَيك دةسةاَلتةكاني تةخويل بكات بؤ فَيطرةكةي يان بةِرَيوةبةرة طشتييةكان يان هةر 
يةكَيك لةوانةي لةخوار سةرؤكن  ثَيمان باشة رةميةكة وابـوو كـة لـة رووي ميدارييـةوة تـةنها دةتـوانرَي بـؤ        

بةِرَيوةبـةرة طشـتييةكان تـةخويليان بكـاتن  مايـا مـةوةي كـة هـاتووة يـان هـةر يـةكَيك لةوانـةي             فَيطر و بؤ 
 لةخوار سةرؤكن؟ راي بةِرَيج فيهةتي مةعين وةربطريَيت  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو بةِرَيج د.امحد سةرؤكي دةستة.
 دةستثاكي: بةِرَيج د.امحد انور/ سةرؤكي دةستةي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

واللة دةكرَي مبَينَيتةوة  ضونكة رةنطة ميش و كاري دةستة فةرقي هـةبَيت  بـةِرَيجت لةوانةيـة بةِرَيوةبـةري     
قســمَيكت هةيــة  بةِرَيوةبــةري شــوعبةيةكت هةيــة بــؤ كارَيــك بــة يــةكجار تــةكلي ي دةكــةي مومكينــة            

كـار هةيـة دةسـتةي دةسـتثاكي بةِرَيوةبـةرة طشـتييةكان هـةر يـةك         سةاَلحياتةكة  بؤ  وونة مةسـةلةن زؤر  
ــةوة        ــة رووي عةمةليي ــةالًَم رةنطــة ل ــة ياســاكة مبَينَيتــةوة باشــرتة  ب ــةوة ل ــةر م ــة  لةب ــان هةي دامــريةي خؤي

 تةتبيقاتي زؤر نةبَيت  مومكينة هةندَيك مةهامي تايبةت بطرَيتةوة  زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي

 بةِرَيج د.بةهار قةسةيةكت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( مةنـداماني بـةِرَيجي ثةرلـةمان داوايـان كـرد مـةوةي بِرطـةي        3لةسةر بِرطةي دووةم بوو  ثَيمواية زياتر لة )
ــت  رةميةكــةش لــة روو   ي ميدارييــةوة رةميــةكي شــاميرة  يــةعين  يــةكَيك لةوانــةي لــةخوار ســةرؤكن البربَي

داميمــةن بــؤ فَيطــر و بةِرَيوةبــةرة طشــتييةكانة  بؤيــة مةطــةر مــةوة خبرَيتــة دةنطدانــةوة باشــرتة  وةكــو بــة  
 نةزةرَيكي ميرتيبار وةرطرتين رةمي مةنداماني ثةرلةمان  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيج كاك عمر فةرموو.ليذنةي نةزاهة  بةِر
 بةِرَيج عمر صاحل )عمر كؤضةر(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 مَيمةش ثشتطريي راي ليذنةي ياسايي دةكةين  سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عمر نوقتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.
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 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةنها قسةيةك بوو مةطةر بكرَيت  دةسةاَلت بَلَيني مةوةي كة لة سةري سةرةوةية يان بة خوار خـؤي  خـوار   ت
خؤشي دةتوانَي دةسةاَلت بـدات بـة بةِرَيوةبـةري بةشـةكان  يـان بةِرَيوةبـةري بةِرَيوةبةرايةتييـةكان  لةبـةر         

 زؤر سوثاس. مةوة بة رةمي من تةنها بنووسرَي بةِرَيوةبةري طشتيي و فَيطرةكةي 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةمان           ــداماني ثةرل ــة مةن ــَيوةيةي ك ــةو ش ــةوة ب ــياغة بكةون ــة س ــةوة  ماددةك ــياغة بكةن ــةكان س ــة رمي تكاي
ثَيشنياريان كرد بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة  ثَيش مةوةي كؤي ماددةكة خبةينة دةنطدانةوة  مةو رايـةي  

اني ثةرلةمان خستيانة روو  هةر دوو ليذنةش ثشتطريي لَي دةكةن بةوةي كة لة بةنـدي  هةندَيك لة مةندام
دووةمدا سةرؤكي دةستة تةنها بؤي هةبَيت هةندَيك لـة دةسـةاَلتةكاني تـةخويل بكـات بـؤ فَيطرةكـةي يـان        

ؤكن  مـةوة  بةِرَيوةبةرة طشتييةكان  واتة مةو دةستةواذةية البربَيت يـان هـةر يـةكَيك لةوانـةي لـةخوار سـةر      
دةخةينة دةنطدانةوة كة دةسـتةواذةي يـان هـةر يـةكَيك لةوانـةي لـةخوار سـةرؤكن البربَيـت  بـةِرَيجان  كـَي           

( كـةس لةطةَلدايـة  زؤر سـوثاس  كـَي لةطةَلدانييـة؟ تكايـة دةسـت        57لةطةَلداية؟ تكاية دةسـت بةرزكاتـةوة  )  
 البرا  نةك كؤي بِرطةكة  د.ظااَل فةرموو. بةرزكاتةوة  كةس نيية  زؤر سوثاس  كةواتة مةو دةستةواذةية

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةندي نؤيةم
 بِرطةي يةكةم لة بةندي نؤيةم: هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

ــد       ــاش كاندي ــت ث ــةرَيمي دادةمجرَي ــوومَيكي ه ــة مةرس ــَي ب ــي دةب ــتة فَيطرَيك ــةن ســةرؤكي دةس كردني لةالي
مةجنومةني دةستةوة بـة ثلـةي بريكـاري وةزارةت بةهـةمان مةرفـةكاني سـةرؤك  لـة كـاتي مامادةنـةبووني          

 سةرؤك بة هةر هؤكارَيك بَيت فَيطاي دةطرَيتةوة و طشت دةسةاَلتةكانيشي ثيادة دةكات.
 بِرطةي دووةم: هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

ــتة   ــةرؤكي دةس ــةرة        س ــان بةِرَيوةب ــةي ي ــؤ فَيطرةك ــات ب ــةخويل بك ــةاَلتةكاني ت ــدَيك دةس ــة هةن ــؤي هةي ب
 طشتييةكان.

 بِرطةي سَييةم: وةك خؤي دةمَينَيتةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
 

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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سـةرؤكي دةسـتة يـان هـةر يـةك لـة بةِرَيوةبـةرة طشـتييةكاني دةسـتة لـة ثؤسـتةكانيان بـة              سَييةم: فَيطري
مةرسوومَيكي هةرَيمي الدةبرَين لةسةر راسثاردةي سةرؤكي دةسـتة كـة ثاَلثشـت بَيـت بـة كـاري ليذنةيـةكي        

 لَيكؤَلينةوة كةوا سةرؤكي دةستة بؤ مةم مةبةستة ثَيكي دةهَينَيت. 
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:يوسحم دمد ص بةِرَيج د.

 كاك ظةمان فةرموو   نوقتةى نيجاميت هةية؟
 :بةِرَيج ظةمان فيصل سليي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ناكرَيت لة يةك بابةتدا دووفار قسة بكات تةنها مةطـةر لـة سـةرؤك داوايكـرد   مـن لـة فـةنابت داوادةكـةم         
ستة شوَينى دةطرَيت   ضـونكة بةهـةر مـةرفَيك بـنت     مةطةر ِرَيطام ثَيبدةى   مةو كاتةى فَيطرى سةرؤكى دة

( 7مةو نةما فَيطرةكةى دةبَيتة سةرؤك   مةطةر فَيطرى سةرؤك بوويتة سةرؤك مةو خااَلنـةى لـة بةنـدى )   
ِراثؤرتى داهاتى ليذنة   يةعنى ثَيضـةوانةى مةوانـة ميشـيكرد   البردنـى ضـؤن دةبَيـت؟ لَيـرةدا بـةثَيى مـةم          

ديارى كراوة سةرؤكى دةستة تةنيا دةتوانَينت فَيطرةكةى البـةرَينت   بـةاَلم فـةرةزةن    ِراثؤرتةى يةك حاَلةت 
( مـانط فَيطرةكـةى مـةو سـةاَلحيةتانةى هـةموو      8( مـانط   ) 6خوا نةخواستة سـةرؤك نـةخؤش كـةوتووة )   

؟ يـةعنى  ( ِراثؤرتدا هاتووة ضؤن الدةبرَينت7وةرطرتووة   ثَيضةوانةى مةو بةندانة ميشى كرد لةناو بةندى )
 مةوة موعالةفة نةكراوة   مةبةستي مةوة بوو   سوثاس.

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

 .بةِرَيج د. امحد انور/سةرؤكى دةستةى دةستثاكى
موتةمكيد خؤى فةلسـةفةكة   لةوانةية ميحتيمالَيكى زؤر نجيك نةبَى   بةاَلم وةكو ميحتيمال ميحتيمال هةية

مةوةية كة سـةرؤكى دةسـتة هَلبـذَيردراوى ثةرلةمانـة بـةو ميجراماتـةى لـة قانونةكـة هـاتووة   فَيطـر ثـاش            
ــردووة           ــان ك ــى ديارمي ــى داخيل ــة نيجام ــة مَيم ــةى ك ــةو ماليةتان ــتة ب ــةرؤكى دةس ــةن س ــدكردنى لةالي كاندي

ى تَيداية   كةواتة بَلَيني مةوةى ثلـةى تايبةتـة   مةرفةكانيش كة لَيرة تةمكيد كرايةوة كة هةمان مةرفةكان
بةتةمكيد لة حاَلةتى خروقات يةعنى قابيلة كة مالييةتةك هةر مةبَى بؤ لَيكؤَلينـةوة مةسـةلةن بـؤ  وونـة     
مةطةر سـةرؤك مـةوة بـَى خـؤ مةجنومـةنى دةسـتةكة مـاوة   ضـونكة مةجنومـةنى دةسـتةكة خـؤى كانديـدى             

ومــةنى دةســتةكةداية بــِروا ناكــةم موشــكيلةمان هــةبَى لــة دؤزينــةوةى  كــردووة ِراســتة ســةرؤكيش لــة مةجن
سيةةيةك لة تةعامول لةطةَل مةوة بةتايبةت لة بوونى ثةرلةمان كة دةستةى دةسـتثاكى لـة ذَيـر ضـاودَيرى     
ثةرلةمان داية مةطةر مةو بةِرَيجةش مةسةلةن نوقتةيةكى هةية ياخود يان يةك   دوو مـةوة ميجافـة دةكـا      

ةمــى مــن زيــاتر ضــوونة نــاو تةفاســيَلة   ضــونكة هةنــدَيك مــةبادمى عاممــان هةيــة لــة داســةبةكردنى بــة ِر
بةثرسة بااَلكانى خوار ثلةى وةزير   بؤ  وونة مةطـةر مَيسـتا لةطـةَل بريكـارى وةزارةتَيـك تـةحقيق دةكـاى        
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زيرةكة سوَين دراوة   ضؤن موحاسةبةى دةكةى؟ خؤ مةو بريكارة لةثةرلةمان سوَيندى نةخواردووة تةنها وة
 يةعنى مةو حاَلةتانة كةمن   نادرن   بةاَلم ديسان بَلَيي نيية   لةوانةية ببَيت   سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ِراى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر مةو بابةتة.

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

وةى كــة خوَيندمانـةوة   لــة ِريطـاى بةِرَيجيشـتةوة داوا لــة مةنـدامان دةكــةم كـة بـؤ مــةخري فـار بــؤ        بـةو شـيَ  
 دةنطدان خوَيندمانةوة ميرت نابَى تَيبينى لةسةر بِرطةكان بدةنةوة   سوثاس.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 باشة سوثاس   ليذنةى نةزاهةش هةمان ِراتان هةية؟ 

 :َيج عمر صاحل )عمر كؤضةر(بةِر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةَلَى هةمان ِرامان هةية.
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

( مةنــدام لةطةَليــةتى   كــَى 47باشــة   بــةو شــَيوةى كــة خوَيندرايــةوة مةخيةينــة دةنطــةوة كــَى لةطةَليــةتى؟ ) 
 ( خبوَيننةوة.10  فةرموون بةندى ) ( كةس دذيةتى كةواتة ثةسةندكرا2دذيةتى؟ )

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( هيض تَيبينييةكى لةسةر نيية.10بةندى )
 :بةِرَيج د. بةهار دمود فةتاح

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وة دةخوَينرَيتةوة   دةستة (ى ياساي دةستة هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةيةي خوارة12(م ماددةى )10ماددةى )

 ثَيكدَيت لة:
يةكةم : فةرمانطـةى لَيكؤَلينـةوةكان   بةِرَيوبـةرَيكى طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات كـةوا بـةالى كـةم هـةَلطرى           

(سـاَل  10بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت لة ياسا   خـاوةنى شـارةزايي بَيـت لـةبوارى ثسـثؤِرى خـؤى كـة لـة )        
ت بة ماشكرا كردنى حاَلةتةكانى طةندةَلى و كؤكردنةوةى زانياري دةربارةيـان بـة   كةمرت نةبَيت و هةَلدةستَي

ثشت بةسنت بة دةزطا هونةرييةكان   وةرطرتنى هةواَلدان   زانيارى و سكااَلكانى طةنـدةَلى و لَيكؤَلينـةوة لـة    
اركردن بةمايـةى  تاوانةكانى طةندةَلى و هاوكارى كردن لة بوارى ضـاودَيرى خـةرفكردن و وةرطـرتن و ِرةفتـ    

هةرَيي و ِرَيطةكانى بةِرَيوةبردن و هَينانةوةى مةو تؤمةتبارانـةى بـؤ دةرةوة ِرايـانكردووة   طةِرانـةوةى مـةو      
مايــةو ســامانانةى بــؤ دةرةوة ِرفَينــراون و مــاَلوطؤِركردنى زانيــارى و لَيكؤَلينــةوةى هاوبةشــى نَيودةوَلــةتى     
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ة ثَييةوة دةبةسرتَينةوة كةوا بة فةرمانى سةرؤكى دةستة دةكرَينـةوة  ضةند بةِرَيوةبةرايةتييةكى لَيكؤَلينةو
 لة هةر ثارَيجطايةك لة ثارَيجطايةكانى هةرَيي.

دووةم : فةرمانطــةى ياســايي   بةِرَيوبــةرَيكى طشــتى ســةرؤكايةتى دةكــات كــةوا بةاليــةنى كــةم هــةَلطرى          
( سـاَل  10َيت لة بـوارى ثسـثؤِرى خـؤي كـة لـة )     بِروانامةى زانكؤي بةرايي بَيت لة ياسا و خاوةنى شارةزايى ب

 كةمرت نةبَيت و بةم مةركانةى خوارةوة هةَلدةستَيت:
ثَيشكةشـــكردنى بـــريوِرا و ِراوَيـــذ لةســـةر ثرســـة ياســـاييةكان كـــةوا دةخرَينـــة بـــةردةم دةســـتة      -1

ى كة نوَينةرايةتى كردنى دةستة لةو دةعوايانة بؤى يان لةسةرى بةرزدةكرَينةوة بة بريكارى فةرم
 لة سةرؤكى دةستة دةركرابَيت.

مورافةعــةكردن لةبــةر دةم دادطــا تايبةمتةنــدةكان لــةوةى ثةيوةســتة بةتاوانــةكانى طةنــدةَلى يــان     -2
 ثَيداضوونةوةى ِرَيطاكانى تانة لَيدان دةربارةيانةوة.

 .نوَينةرايةتيكردنى دةستة لةو ليذنانةى لَيكؤَلينةوة كة لةسةر داواكارى دةستة ثَيكهَينراون -3

مامادةكردنى لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةى ياسايي تايبةت بة ياساكانى بةرةنطاربوونةوةى طةنـدةَلى و   -4
 ِرَيكةوتننامة نَيودةوَلةتييةكانى مةم بوارة.

 ثَيشكةشكردن و داواكردنى يارمةتى ياسايي نَيودةوَلةتى ماَلوطؤِركراو. -5

 تى.ضاودَيرى لةسةر دةستثاكى بِريار و كارةكانى كةرتى طش -6

 دانانى ِرَينمايى ِرَيطةطرتن لة ناكؤكى بةرذةوةندييةكان لة هةرَيمدا. -7

طرتنةبــةرى ِرَيكــار بــؤ ضــاودَيرى ماســتى دةســتثاكى بِريــار و كارةكــانى كــةرتى طشــتى و دةركردنــى  -8
 ِراثؤرتى ناو بةناو لةم بارةيةوة.

ــا    -9 ــدةر و قوربانيـ ــدةر و هةواَلـ ــتنى طةواهيـ ــة ثاراسـ ــةيِرةوى تايبـــةت بـ ــانى ثـ ــارةزايان و دانـ ن و شـ
ثــةيِرةوةكانى هانــدانى فــةماوةر و ِراطةيانــدن و كؤمةَلطــةى مــةدةنى و تؤمــةتباران بــؤ هاوكــارى     

 كردنى دةستة.

 مامادةكردنى ثَيشنيار و ثِرؤذة ياسا لة بوارى نةهَيشتنى طةندةَلى و بةرةنطاربوونةوةى.   -10

طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات كـةوا بـةالى كـةم        سَييةم : فةرمانطةى خؤثاراسنت و شةفافييةت   بةِرَيوبةرَيكى
(سـاَل  10هةَلطرى بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت و خاوةن شـارةزايي بَيـت لـةبوارى ثسـثؤِرى خـؤى كـة لـة )       

 كةمرت نةبَيت   مةم مةركانةى خوارةوة لة مةستؤ دةطرَيت:
ــةَل مــ     -1 ــةكردن لةط ــةكان و مامةَل ــة دارايي ــتنةكانى بةرذةوةنديي ــى دةرخس ــةى وةرطرتن ةو زانيارييان

ــة         ــةوتوون لـ ــةى دواكـ ــوونى مةوانـ ــتيةكانى و بةدواداضـ ــةدواي ِراسـ ــةِران بـ ــاتوون   طـ ــدا هـ تَييانـ
ثَيشكةشــــكردنى و ضــــاودَيرى كردنــــى زَيــــدةبوونى مايــــةيي مةوانــــةى داواكــــراون دةرخســــتةى 
ــةق بــةوةى         ــايي دةرح ــةرى ِرَيكــارى ياس ــةن و طرتنب ــةكانييان ثَيشــكةش بك ــة دارايي بةرذةوةنديي
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ةملَينرَيت كـةوا زَيـدةبوونَيكى طـةورة لةسـامانى يـان سـامانى هاوسـةرى يـان يـةكَيك لـة منـداَل            دةس
 دواكةوتةكانى بوونى هةية بةثَيى حكومةكانى مةم ياساية. 

هاوكـــارى كـــردن لةطـــةَل ِريكخـــراوة ناحكومييـــةكان و كؤمةَلطـــةى مـــةدةنى و ِراطةيانـــدن لـــة          -2
 َيطةطرتن لة طةندةَلى و بةرةنطاربوونةوةى.فَيبةفَيكردنى ِرَى و شوَينى هاوبةش بؤ ِر

 طةشةثَيدان و ثَيشخستنى ثةيوةندييةكان لةطةَل مةو اليةنانةى هاوشَيوةن. -3

ــة       -4 ــةهاوكارى وةزارةت و اليةنـ ــؤنطرة بـ ــدانى كـ ــان و مةجنامـ ــةكانى ِراهَينـ ــةِرَيوةبردنى ثِرؤطرامـ بـ
 تايبةمتةندةكان و دامةزراوةكانى كةرتى تايبةت.

ؤشنبريى دةسـتثاكى و شـةفافيةت و لَيثرسـينةوة و ثابةنـدبوون بـة سـتاندارةكانى       بَ وكردنةوةى ِر -5
 ِراذةى طشتى.

ــؤ         -6 ــتمانى ب ــدنى نيش ــى خوَين ــانى ثِرؤطرام ــؤ دان ــدارةكان ب ــة ثةيوةندي ــةَل اليةن ــاريكردن لةط هاوك
 ثتةوكردنى دةستثاكى و بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى.

ةيي و ضاودَيريكردنى ثابةندبوون ثَييةوة و فةختكردنةوة دانانى ِرَينمايي ِرَيساكانى ِرةفتارى ثيش -7
 لةسةرى.

 دانانى ِرَينمايي دةرخستنى مةستؤى دارايي. -8

 دانانى ثةيِرةو و ميكانيجم و ِرَيساي بَ وكردنةوةى زؤرةملَيى داتا و زانيارى و بةَلطةنامةكان. -9

رةنطاربوونـةوةى و ثتـةوكردنى   دانان و فَيبةفيكردنى ِرَي و شـوَينى ِرَيطـةطرتن لـة طةنـدةَلى و بة     -10
 شةفافيةت و ِرَيطةطرتن لةناكؤكى بةرذةوةندييةكان لة كةرتى تايبةتدا.

بةدواداضوون و طةِران بةدواي راستييةكاندا دةربارةى ناكؤكى بةرذةوةندييةكان لة كـةرتى طشـتيدا    -11
 و دةركردنى ِراثؤرتى ناوبةناو لة بارةيانةوة.

رطَيرى و دارايـي    بةِرَيوبـةرَيكى طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات كـةوا بـةالى        ضوارةم : فةرمانطةى كاروبارى كا
(ساَل 10كةم هةَلطرى بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت و خاوةن شارةزايي بَيت لةبوارى ثسثؤِرى خؤى كة لة )
هَينـانى  كةمرت نةبَيت   هةَلدةسـتَيت بـة مةركـةكانى بـةِرَيوةبردن و سةرضـاوة مرؤييـةكان و دابينكردنـى ِرا       

 ثَيويست و بونيات نانى تواناكان.
ثَينجةم : بةِرَيوةبةرة طشتييةكان بة مةرسومَيكى هةرَيمى ثاش كانديد كردنيان لةاليةن سةرؤكى دةسـتةوة  

 دادةمةزرَين.
شةشةم : نووسينطةى سةرؤكى دةستة   فةرمانبةرَيك بـة ثلـةى بةِرَيوةبـةر سـةرؤكايةتى دةكـات كـة بـةالى        

 وانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت.كةم هةَلطرى بِر
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس   بةِرَيج دكتؤر سراج فةرموو.
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 :بةِرَيج د. سراج امحد محدامني
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مــن ســَى تَيبينــيي هةيــة   يةكــةميان" تايبةتــة بــة فةرمانطــةى ياســايي   دةبوايــة كــارى عقــود و تــةنجميى   
تقـوا  عةقدةكان لَيرة مةهامى فةرمانطةى ياسـايي دةبوايـةى بهاتبايـة   لةبـةر مـةوةى بـة نـةس نـةهاتووة )        

( هةر عةقدَيك بكاتن مةوة ميشى مةو فةرمانطـة ياسـايية   هيئة( )البائرة تالتنظيم العقود التى تربمها اهليئة
نـانى ثـةيِرةوى تايبـةت بـة ثاراسـتنى      ( كـة باسـى دا  9كة لَيرةدا وةكو مـةهام نةهاتييـة   دووةم" لـة خـاَلى )    

( حةرفيةن هاتيية   مةوفا يان لَيرة اليـدةن لـة   19طةواهيدةر و مةوانة مةكا   مةبَى هةمان شت لة ماددةى )
( بةِراى من البدرَينت   ناكرَيت دوو شت بةهةمان شَيوة لةو ماددةية دووبارة ببَيتةوة   سـَييةم"  19ماددةى )

ةم فةرمانطةيةك زياد بكرَينت بةناوى عي قـات و مـةعلومات   لةبـةر مـةوةى خـاَلى      مةوةية كة ثَيشنيار دةك
( لة فةرمانطةى خؤثاراسنت ميشى عي قات و مةعلوماتة   فةرمانطةيةك زيـادبكرَينت لةبـةر مـةوةى    2 3 4 6)

ن فـوانرت  هةمان فةرمانطةش لة ياسايي دةستةى نةزاهةى عرياقيشدا هاتووةو ميشـةكان ِرَيكـرت و تةوزيرـةكا   
 دةكاتن   سوثاس.

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

 :حةمة مصطفىبةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( بــةِرَيوةبردنى ثِرؤطرامــةكانى ِراهَينــان و مةجنامــدانى كــؤنطرة   وامــةبيني لةبــةر      4( خــاَلى ) 3بِرطــةى )
(سـاَل بـَى     4( سـاَل بـَى يـان بـة )    2هةستيارى مةم دةزطاية كاتى كـؤنطرة ديـارى بكـرَى هـةر لـة ياسـاكة بـة )       

ضونكة هَيشتنةوةى كاتى كؤنطرة بة مةفتوحى هةندَى فـار مةبَيتـة هـؤى دواخسـتنى   خجمـةتَيكى طـةورة       
 سوثاس. مةكا   بؤية ثَيشنيار مةكةم كاتى بةستنى كؤنطرةكة ديارى بكرَى بة ساَل  

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس   ِراى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان؟

 :بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة فةرمانطةى ياسايي كارى عقود تةنجيي كردنى لة مةهامى مةوة   مـةوة خـؤى تةحسـيَل حاسـَلة     
ة عةقدَيك دةبَيت هةر دةضَيتة فةرمانطةى ياسايي   يةعنى مةطةر نةشَلَيني هةر تةحسيَل حاسَلة   كاتَيك ك

سةبارةت بة زيادكردنى فةرمانطـةى عي قـات و مـةعلومات مـادام فةرمانطـةى خـؤ ثاراسـنت مـةو مةهامانـة          
انة   ِراى ســةرؤكى فَيبــةفَي دةكــات   بؤضــى فةرمانطةيــةكى تــر زيــاد بكــةين؟ مــةوة بِريــار بــؤ بةِرَيجيشــت   

دةســتةش وةربطريَيــنت لــةو بارةيــةوة   كــاتى كــؤنطرة ديــارى بكرَيــت ثَيموايــة دةســتة بــؤ خــؤى تــةعليمات    
 دةرمةكات   يةعنى دةتوانَى لةِرَيي تةعليماتةكةوة كاتى كؤنطرةكة ديارى بكات   سوثاس.
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 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 نةزاهة هيض تَيبينيةكتان هةية؟ بةِرَيج دكتؤر امحد سةرؤكى دةستة فةرموو.باشة   سوثاس   ليذنةى 

 بةِرَيج د. امحد انور/ سةرؤكى دةستةى دةستثاكى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة نيسبةت زيادكردنى فةرمانطة   ثَيموانيية مَيستا ثَيويستيمان بة زيادكردنى فةرمانطة هةبَيت   مَيستا لة 
( بةِرَيوبةرَيتى طشتيان هةية   ديارة مةوةش ثـاش مـةوةى دةسـتةكة    8كى عرياق تةقريبةن )دةستةى دةستثا

(ساَلى ميشكردنى ِرابردوويدا   مَيمة مةو دامريانةى كة ثَيشنيارمان كردووة بةِراستى ثَيمان واية تـا  8 9 10لة )
ميشـةكانى دةسـتةكة بكـات      مةدايةكى باش ناَلَيي زؤر دوور بةس لة مـةداى ضـةند سـاَل ِرةنطـة تةغتييـةي      

هةركاتَيكيش ثَيويست بـة مـةوةبكات بةتةمكيـد مـةوا ثةرلـةمانى بـةِرَيجى كوردسـتان مـةوفودة دةكـرَى بـة           
هةمةهانطى لةطةَل ليذنةى دةستثاكى ثَيشنيارى فةرمانطةى تر بكةين   بؤية ثَيمواية مةوةى كة كردوومانة 

 لةطةَلى هاوكؤكني موشكيلةيةكمان نيية   سوثاس.تا مةو موالحةزانةى لة ليذنةكةش دراوة مَيمة 
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

زؤر سوثاس   هيض شتَيك هةية سياغةى بكةينـةوة يـان ثَيويسـتى بـة ميرـادةى سـياغة هـةبَى؟ بؤيـة مَيسـتا          
 ماددةكة خبوَيننةوة بؤ مةوةى بيخةينة دةنطةوة.

 :بةِرَيج د. سراج امحد محدامني
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددةيةك دووبارةى تَيدا هةية دووبارة لَيرة البربَينت يـان لـةوالتر البـربَينت   بيجةبـت نةسـةن تَييدايـة بـؤ        
( لـةو هـةمواركراوة مةطـةر    2( بِرطـةى ) 19ليذنةى ياسايي خوَيندمةوة مةطةر ضاوى ثـَى خبشـَينن   مـاددةى )   

 (.......9كة لة ماددةى )ضاوى ثَيبخشَينن هةمان مةو بابةتةى 
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

سةرؤكى دةستة بؤي هةية ِرَينمايي ثَيويست بؤ ماسـان فَيبـةفَيكردنى حوكمـةكانى مـةم ياسـاية دةربكـات         
 (م .2( بِرطةى )19ماددةى )

 .بةِرَيج د. سراج امحد محدامني
(م )دةسـتة ثـةيِرةوَيكى تايبـةت بـة ثاراسـتنى طةواهيـدةرو       1طةى )(م بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان بِر1ماددةى )

( هاتيــة   دانــانى تايبــةت بــة ثاراســتنى طةواهيــدةر و هةواَلــدةر و 9مةوانــة( هــةر هــةمان شــت لــة بِرطــةى )
 قوربانيان و تا مةخريى   هةر هةمان شتة ....

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 (.....9) (م خاَلى3بِرطةى )

 .بةِرَيج د. سراج امحد محدامني
 (م هةمان شتة.1( بِرطةى )19( بجةبت   لةطةَل ماددةى )9(م خاَلى )3بِرطةى )
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 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
(ش مةكا   9( هاتووة تةغتييةي فةقةرة )19بيجةبت هةمان شت نيية   بةاَلم مةتوانني مةوةى كةلة ماددةى )

 فةقةرةية البةرين. مةتوانني لَيرة مةم
 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 واية ِراستة   باشة بيخوَيننةوة بؤ مةوةى بيخةنة دةنطةوة.
 امحد :لطيف  بةِرَيج جنيبة

(ى ياسـاي دةسـتة هـةمواردةكرَيت و بـةم شـَيوةيةي خـوارةوة دةخوَينرَيتـةوة          12(يـةم مـاددةى )  10ماددةى )
 :دةستة ثَيكدَيت لة

يةكةم : فةرمانطـةى لَيكؤَلينـةوةكان   بةِرَيوبـةرَيكى طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات كـةوا بـةالى كـةم هـةَلطرى           
(سـاَل  10بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت لة ياسا   خـاوةنى شـارةزايي بَيـت لـةبوارى ثسـثؤِرى خـؤى كـة لـة )        

ى و كؤكردنةوةى زانياري دةربارةيـان بـة   كةمرت نةبَيت و هةَلدةستَيت بة ماشكرا كردنى حاَلةتةكانى طةندةَل
ثشت بةسنت بة دةزطا هونةرييةكان   وةرطرتنى هةواَلدان   زانيارى و سكااَلكانى طةنـدةَلى و لَيكؤَلينـةوة لـة    
تاوانةكانى طةندةَلى و هاوكارى كردن لة بوارى ضـاودَيرى خـةرفكردن و وةرطـرتن و ِرةفتـاركردن بةمايـةى      

ِرَيوةبردن و هَينانةوةى مةو تؤمةتبارانـةى بـؤ دةرةوة ِرايـانكردووة   طةِرانـةوةى مـةو      هةرَيي و ِرَيطةكانى بة
مايــةو ســامانانةى بــؤ دةرةوة ِرفَينــراون و مــاَلوطؤِركردنى زانيــارى و لَيكؤَلينــةوةى هاوبةشــى نَيودةوَلــةتى     

رؤكى دةسـتة دةكرَيتـةوة لـة    ضةند بةِرَيوةبةرايةتييةكى لَيكؤَلينةوة ثَييةوة بةسرتاوة كةوا بة فـةرمانى سـة  
 هةر ثارَيجطايةك لة ثارَيجطايةكانى هةرَيي.

دووةم : فةرمانطــةى ياســايي   بةِرَيوبــةرَيكى طشــتى ســةرؤكايةتى دةكــات كــةوا بةاليــةنى كــةم هــةَلطرى          
( سـاَل  10بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت لة ياسا و خاوةنى شارةزايى بَيت لة بوارى ثسـثؤِرى خـؤي كـة لـة )    

 كةتر نةبَيت و بةم مةركانةى خوارةوة هةَلدةستَيت:
ثَيشكةشـــكردنى بـــريوِرا و ِراوَيـــذ لةســـةر ثرســـة ياســـاييةكان كـــةوا دةخرَينـــة بـــةردةم دةســـتة      -1

نوَينةرايةتى كردنى دةستة لةو دةعوايانة بؤى يان لةسةرى بةرزدةكرَينةوة بة بريكارى فةرمى كة 
 لة سةرؤكى دةستة دةركرابَيت.

ردن لةبــةر دةم دادطــا تايبةمتةنــدةكان لــةوةى ثةيوةســتة بةتاوانــةكانى طةنــدةَلى يــان   مورافةعــةك -2
 ثَيداضوونةوةى ِرَيطاكانى تانة لَيدان دةربارةيانةوة.

 نوَينةرايةتيكردنى دةستة لةو ليذنانةى لَيكؤَلينةوة كة لةسةر داواكارى دةستة ثَيكهَينراون. -3

اسايي تايبةت بة ياساكانى بةرةنطاربوونةوةى طةنـدةَلى و  مامادةكردنى لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةى ي -4
 ِرَيكةوتننامة نَيودةوَلةتييةكانى مةم بوارة.

 ثَيشكةشكردن و داواكردنى يارمةتى ياسايي نَيودةوَلةتى ماَلوطؤِركراو. -5

 ضاودَيرى لةسةر دةستثاكى بِريار و كارةكانى كةرتى طشتى. -6
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 بةرذةوةندييةكان لة هةرَيمدا.دانانى ِرَينمايى ِرَيطةطرتن لة ناكؤكى  -7

طرتنةبــةرى ِرَيكــار بــؤ ضــاودَيرى ماســتى دةســتثاكى بِريــار و كارةكــانى كــةرتى طشــتى و دةركردنــى  -8
 ِراثؤرتى ناو بةناو لةم بارةيةوة.

 مامادةكردنى ثَيشنيار و ثِرؤذة ياسا لة بوارى نةهَيشتنى طةندةَلى و بةرةنطاربوونةوةى.  -9

سنت و شةفافييةت   بةِرَيوبةرَيكى طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات كـةوا بـةالى كـةم       سَييةم : فةرمانطةى خؤثارا
(سـاَل  10هةَلطرى بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت و خاوةن شـارةزايي بَيـت لـةبوارى ثسـثؤِرى خـؤى كـة لـة )       

 كةمرت نةبَيت   مةم مةركانةى خوارةوة لة مةستؤ دةطرَيت:
ــة د  -1 ــتنةكانى بةرذةوةنديي ــى دةرخس ــةى    وةرطرتن ــةو زانيارييان ــةَل م ــةكردن لةط ــةكان و مامةَل ارايي

ــة         ــةوتوون لـ ــةى دواكـ ــوونى مةوانـ ــتييةكان و بةدواداضـ ــةدواي ِراسـ ــةِران بـ ــاتوون   طـ ــدا هـ تَييانـ
ثَيشكةشـــكردن و ضــــاودَيرى كردنـــى زَيــــدةبوونى مايـــةيي مةوانــــةى داواكـــراون   دةرخســــتةى     

ــةرى     ــةن و طرتنب ــةكانييان ثَيشــكةش بك ــة دارايي ــةق بــةوةى     بةرذةوةنديي ــايي دةرح ِرَيكــارى ياس
دةسةملَينرَيت كةوا زَيـدةبوونَيكى طـةورة لةسـامانى يـان سـامانى هاوسـةرى يـان يـةكَيك لـة منداَلـة           

 دواكةوتةكانى بوونى هةية بةثَيى حكومةكانى مةم ياساية. 

هاوكـــارى كـــردن لةطـــةَل ِريكخـــراوة ناحكومييـــةكان و كؤمةَلطـــةى مـــةدةنى و ِراطةيانـــدن لـــة          -2
 فَيكردنى ِرَى و شوَينى هاوبةش بؤ ِرَيطةطرتن لة طةندةَلى و بةرةنطاربوونةوةى.فَيبة

 طةشةثَيدان و ثَيشخستنى ثةيوةندييةكان لةطةَل مةو اليةنانةى هاوشَيوةن. -3

ــة       -4 ــةهاوكارى وةزارةت و اليةنـ ــؤنطرة بـ ــدانى كـ ــان و مةجنامـ ــةكانى ِراهَينـ ــةِرَيوةبردنى ثِرؤطرامـ بـ
 كانى كةرتى تايبةت.تايبةمتةندةكان و دامةزراوة

بَ وكردنةوةى ِرؤشنبريى و دةسـتثاكى شـةفافيةت و لَيثرسـينةوة و ثابةنـدبوون بـة سـتاندارةكانى        -5
 ِراذةى طشتى.

ــؤ         -6 ــتمانى ب ــدنى نيش ــى خوَين ــانى ثِرؤطرام ــؤ دان ــدارةكان ب ــة ثةيوةندي ــةَل اليةن ــاريكردن لةط هاوك
 ثتةوكردنى دةستثاكى و بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى.

ِرَينمايي ِرَيساكانى ِرةفتارى ثيشةيي و ضاودَيريكردنى ثابةندبوون ثَييةوة و فةختكردنةوة  دانانى -7
 لةسةرى.

 دانانى ِرَينمايي دةرخستنى مةستؤى دارايي. -8

 دانانى ثةيِرةو و ميكانيجم و ِرَيساي بَ وكردنةوةى زؤرةملَيى داتا و زانيارى و بةَلطةنامةكان. -9

شـوَينى ِرَيطـةطرتن لـة طةنـدةَلى و بةرةنطاربوونـةوةى و ثتـةوكردنى       دانان و فَيبةفيكردنى ِرَي و  -10
 شةفافيةت و ِرَيطةطرتن لةناكؤكى بةرذةوةندييةكان لة كةرتى تايبةتدا.

بةدواداضوون و طةِران بةدواي راستييةكاندا دةربارةى ناكؤكى بةرذةوةندييةكان لة كـةرتى طشـتيدا    -11
 وة.و دةركردنى ِراثؤرتى ناوبةناو لة بارةيانة
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ضوارةم : فةرمانطةى كاروبارى كاِرطَيرى و دارايـي    بةِرَيوبـةرَيكى طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات كـةوا بـةالى        
(ساَل 10كةم هةَلطرى بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت و خاوةن شارةزايي بَيت لةبوارى ثسثؤِرى خؤى كة لة )

سةرضـاوة مرؤييـةكان و دابينكردنـى ِراهَينـانى      كةمرت نةبَيت   هةَلدةسـتَيت بـة مةركـةكانى بـةِرَيوةبردن و    
 ثَيويست و بونيات نانى تواناكان.

ثَينجةم : بةِرَيوةبةرة طشتييةكان بة مةرسومَيكى هةرَيمى ثاش كانديد كردنيان لةاليةن سةرؤكى دةسـتةوة  
 دادةمةزرَين.

ايةتى دةكـات كـة بـةالى    شةشةم : نووسينطةى سةرؤكى دةستة   فةرمانبةرَيك بـة ثلـةى بةِرَيوةبـةر سـةرؤك    
 كةم هةَلطرى بِروانامةى زانكؤيي بةرايي بَيت.

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
( مةندام لةطةَليةتى   كَى دذيةتى؟ كةس نيية دذى 58كَى لةطةَل ماددةكةية كة بةو شَيوةية خوَيندرايةوة؟ )

(   3ين كؤبونةوةكــةمان دوا مةخــةين تــا كاتــذمَير ) بــَى   كةواتــة ثةســةندكرا   مَيســتا ثشــوويةك وةردةطــر  
 ( دةست مةكةين بة كؤبوونةوةكةمان.3كاتذمَير )

 دانيشتين دووةم
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي بةخشندةي ميهرةبان.
سـاَلي دووةم    دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةينةوة  خولي ضوارةمي هةَلبـذاردن  

(  بةردةوام دةبـني لةسـةر ط توطـؤ    26/11/2014(  رؤذي دانيشنت )2(  كؤبوونةوةي ذمارة )13دانيشتين ذمارة )
 –كردن لةسةر ثرؤذة ياسـاي هـةمواري يةكـةمي ياسـاي دةسـتةي طشـيت دةسـتثاكي لـة هـةرَيمي كوردسـتان           

(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 75و  74و  72(  بةثَيي ماددةكاني )2011(ي ساَلي )3عَيراق ذمارة )
ــدي )     1992(ي ســاَلي 1ذمــارة ) ــةين كــة بةن ــدارةكان دةك ــة ثةيوةندي ــة ليذن ــراو  مَيســتا داوا ل ( 11ي هــةموار ك

 خبوَيننةوة  بؤ مةوةي بيخةينة ط توطؤوة  فةرموون.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:11بةندي )

 ةي يةكةم: وةك خؤي دةمَينَيتةوة.بِرط
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:11بةندي )
 ( ياساي دةستة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:13بةندي يةكةم لة ماددةي )

 يةكةم:
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لـة ياسـاي بنـةماكاني دادطاييـة سـجاكارييةكاني      لَيكؤَلةرةكاني دةستة دةسةاَلتي لَيكؤَلةريان هةية بةو ثَييةي 
بةركار لة هةرَيمـدا دةقيـان لةسـةر كـراوةو دةسـةاَلتيان  هةيـة بِرواننـة نووسـراوو بةَلطةنامـة فةرمييـةكان           
ــؤ        ــت و  ثَيويســتة كــاري ضــوونة ذوورةيــان ب ــةي نــة دركانــدنيان هــةر ضــييةك بَي بةوانــةي نهَينيشــن و ثل

ــت و   فةرمانطــةي ثةيوةنديــدار لةطــةَل   مــةو مامَيرانــةي سروشــيت كارةكانيــان ثَيويســيت دةكــات ماســان بكرَي
 ثاراستنيان دابني بكرَيت و نابَيت مةو مامَيرانةي ثةيوةسنت بة كارةكانيانةوة لَييان بسةندرَيتةوة.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 خوَيندرَيتةوة:بِرطةي دووةم: زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دة

ــة         ــةماكاني دادطايي ــاى بن ــةثَيي ياس ــت ب ــةرييان دةبَي ــةاَلتةكاني لَيكؤَل ــةمان دةس ــتة ه ــةرةوةكاني دةس لَيكؤَل
سـجاكارييةكان و  هــةمان مامةَلــةي مـةوانيان لةطةَلــدا دةكرَيــت لةسـةرفةم مــاف و ميمتيازاتــةكان ســةرباري    

 مانبةراني دةستة.دةرماَلةي تايبةت و ميمتيازاتي بةخشراو بؤيان وةك فةر
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي  كَي قسةي هةية لةسةر مةم بةندة؟ فةرموو نوقتةي نيجامي؟
 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بـةت بـة ليذنـةكان     لةِرَيي فةنابتةوة دةمةوَيت سةرجني تةواوي مةنداماني بةِرَيج رابكَيشي بؤ بابةتَيكي تاي
مةويش مةوةية مةنداماني هةر ليذنةيةك ناكرَيت هيض تةسـرحيَيك بـؤ راطةيانـدن بـةناوي ليذنـة بـدةن بـؤ        
هةر بابةتَيك و ثرؤذةيةك  كـة هَيشـتا لـة هـؤَلي ليذنـة وتـو وَيـذو راي كؤتـايي لةسـةر نـةدرا بَيـت  ضـونكة             

ة كة تايبةتة بة ليذنةي مةوقاف  لة كاتَيكدا مَيمة لةم مةمِرؤ لة يةكَيك لة سايتةكان بابةتَيك بَ و كراوةتةو
ليذنةية تاكو مةم لةحجةية من قسة بؤ فةنابتان دةكةم هيض بِريارَيكمان نـةداوة  فـا بؤيـة مـن داوا دةكـةم      

 حةق واية مةو ثرسة ضارةسةر بكرَيت لة ثةيِرةوي ناوخؤ  لة ليذنةي مةعين زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ س

سوثاس  مةو ياداشتة ثَيشكةاان بكة  بؤ مةوةي بةدواداضووني بؤ بكةين  راستة ثَيويست دةكات مةنداماني 
ثةرلةمان بةناوي ليذنةكانةوة قسة نةكةن  بةناوي خؤيانةوة قسة بكةن  بـةِرَيج كـاك مومَيـد حةمـة عـةلي      

 فةرموو.
 بةِرَيج مومَيد حةمة علي:

 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي ث

 ثَيشنيار دةكةم مةم دةقة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة:
)لَيكؤَلةرةوةكاني دةستة هةمان دةسةاَلت و ماف و ميمتيازاتي لَيكؤَلةرييان دةبَيت بـةثَيي ياسـاى بنـةماكاني    

 دادطايية سجاكارييةكان سةرباري دةرماَلةي تايبةت و ميمتيازاتي بةخشراو وةك فةرمانبةراني دةستة(.
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ثَيشنياريش دةكةم بؤ حةلي مةو كَيشةيةي كة بةِرَيج دكتؤر مةمحةديش ثَيشـرت روونـي كـردةوة  كـة مـةوان      
لَيكؤَلةريان نييةو لة دواي كؤبوونةوةكةش هةر باسي مـةو كَيشـةيةي كـرد  لَيـرة ليذنـةي ياسـايي و هـةموو        

ان بـؤ بكـات  بـؤ مـةوةي اليـةني      ثةرلةمانتاران شتَيكي لـةو بابةتـة ثَيشـنيار بكـةين  كـة حـةلي مـةو كَيشـةي        
ثةيوةنديــدار مــولجةم بكــةين بــة دابــني كردنــي  يــان بــة تــةعيني كردنــي مــةو لَيكؤَلةرانــةي كــة دةســتةكة   
ثَيويستيةتي  مةطةرنا وةكو بةِرَيجيان باسي كرد بؤ موحافةزةيةكي وةكو سلَيماني  يان هـةولَير  يـان دهـؤك    

شةكانيان بكةن  بؤية مةمـة طرفتَيكـي طةورةيـة  مةطـةر دةمانـةوَيت      بة رَيذةيةكي كةمي لَيكؤَليار ناتوانن مي
دةركردنــي ياســاكة ببَيتــة هــؤي دةســتكراوةيي زيــاترو بةِرَيوةضــووني باشــرتي ميشــةكاني دةســتةكة دةبَيــت  

 حةلَيك بؤ مةوة بدؤزينةوةو  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةسةر مةو رةميةي خراية روو؟ ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلـةمان  فـةرموو    زؤر سوثاس  سةرجنتان ضيية
 دكتؤرة فوان.

 بةِرَيج د.فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:11بةس مةوةي صياغةم هةية ماددةي )
 بِرطةي يةكةم:

ةماكاني دادطاييـة سـجاكارييةكاني   لَيكؤَلةرةكاني دةستة دةسةاَلتي لَيكؤَلةريان هةية بةو ثَييةي لـة ياسـاي بنـ   
( لقي )ب( هةمان دَيِر قسة كرايتةوة 2بةركار....................( لة الثةِرةي شةش بةندي هةشت  فةقةرةي )

ــة        ــة ياســاي بنــةماكاني دادطايي ــةي ل ــةو ثَيي ــة ب ــةريان هةي ــةرةكاني دةســتة هــةمان دةســةاَلتي لَيكؤَل )لَيكؤَل
كرايتةوة  مةطةر مةو دَيِرة بسـِريتةوة رةمسـةن دةسـت ثـَي بكـات بـة دَيـِري         سجاكارييةكاني بةركار( دووبارة

 دووةم لةطةَليان تا دووبارة نةكرَيتةوة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ة دابـني كردنـي لَيكؤَلــةرةوةكان  مَيمـة لـة ماددةكـةدا طوتوومانــة دابـني كـردن  دابـني كــردنيش         سـةبارةت بـ  

يــةعين بــؤ خــؤي ســي ةي ميلجامــي هةيــة  يــةعين مــيرت بــؤي نــةقل دةكــات  بــؤي تةنســيب دةكــات  بــؤي        
كي ميلجامـي  دادةمةزرَييَن  دةبَيت دابيين بكات  بِروا ناكةم ثَيويسـت بكـات لـة شـوَينَيكي تـر ديسـان سـي ةتيَ       

تري بدةينةوة  مَيمة كة ماددةكةاان طؤِري  لةبةر مةوة طؤِرميان ضونكة ثَيضةوانةي دةقَيكـي ياسـايية  كـة    
 لة مةحكامي عامة هاتووة  هةدةفةكة مةوة بوو  سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 محةد هيض تَيبينيةكت هةية؟ فةرموو.بةَلَي  سةرؤكي دةستةي طشيت دةستثاكي بةِرَيج دكتؤر مة
 بةِرَيجد.امحد انور/ سةرؤكي دةستةي دةستثاكي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس  مةوة وازحية قسة لةسةر لَيكؤَلةرةوةكاني دةستة  مةبةسيت مةو ديكؤمَينتانةية كة دةسةاَلتي قـةزا   

سـتاش تةمكيـد دةكةمـةوة  مـن خـؤم ثـَي لـة        دابينيان دةكات  من لة فةقةرةي رابردوو رةمـي خـؤم طـوت  ميَ   
كةس دَلسؤزتر نيية  مَيوة هةمووتان لة من دَلسؤزترن و لة منيش بةرثرسـرتن  مـن كـة قسـةم كـرد  قسـةم       
لةســةر ثَيويســتييةكاني دةســتة كــرد لــةو فةترةيــةي كــة مَيمــة ميشــمان هةيــة لةســةري  مَيســتاش تةمكيــد    

تي قةزا هةيـة  مـةمِرؤ كؤنطرةيـةكي رؤذنامةنووسيشـيان لةسـةر      دةكةمةوة تةبرةن رَيجَيكي زؤرم بؤ دةسةاَل
مــةو فةقــةرةو فةقــةرةي دوَيــيَن بةســتا بــوو  مــن ثَيموايــة بــةبَي هةماهــةنطي نَيــوان دةســتةي دةســتثاكي و  
دةسةاَلتي قةزاو داواكاري طشيت رةنطة دةستة نةتوانَيت شتَيك وةكو ثَيويست بكات  مـةو تةرحـةي مَيمـة لـة     

مان بوو  من دَلنياشي مةو ثَيويستيية بؤ ماوةيةكي زؤر وا دةمَينَيتـةوة  ضـونكة خؤيـان مـةوان     ثَيويسيت خؤ
موشــكيلةي موحــةقيقيان هةيــة  كــة مومكينــة مَيــوةش وةكــو ثةرلــةمان هاوكارييــان بكــةن لــةو مةســةلةية  

بَيـت  هـةتا مةطـةر     مةطينا مَيمة حةزمان لةوة نيية داميةزرَينني  بة ثَيضةوانةوة  مومكينة مةطةر بة نـةقل 
بة هاوبةشيش داميةزرَينن موشكيلةمان نيية  موشكيلةمان مةوةية مَيمة موحةقيقي ثَيويستي لةبةر دةست 
بَيت  هةر قةزييةك هةبَيت  لة رانية هةبَيت  لة قةاَلدزة هةبَيت  لة زاخؤ هةبَيت  لة مسَيَل هةبَيت  بتوامن 

%ي ميشةكاني بؤ تةحقيق دامةزراوة  ميرت مـةوةي  70ستةش لة ثَي رابطةم  ضونكة مةركي من مةوةية مةو دة
ثَيي واية مةم مةوزوعة كاتي خؤي ثةرلةمان مَيوة دةنطتـان لةسـةر داوة    تر كاك مومَيد بوو ثَيشنياري كرد  

بكـةم    )نقـلَ (مـن بـؤي    )تةنسـيب (دابني كردنةكةش وةكو خاتوو بةهار وتي مةتاتية  مةو لةوانةيـة بَلَيـت   
خازيرة بؤ ميجتيهادي هةر دةسـتةيةك  مـن تةمكيـدم ثَيويسـتييةكاني مَيمـة لـةم مةرحةلةيـة         مةويش هةر

دابني ناكات  بةآلم مَيوة دةسةآلتي تةشريرن و شـتةكة الي مَيوةيـة  مةطـةر بِريارتانـدا تـةواو  مـن نامـةوَيت        
 بطةِرَيمةوة سةر فةقةرةي ثَيشوو  مَيستاش تةمكيد دةكةمةوة لةسةري  سوثاس.

 َيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 سوثاس  مةطةر هيج تةعديلَيكي تَيدا ناكةن بيخوَيننةوة با بيخةينة دةنطدانةوة  فةرموون.

 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي يةكةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوة  سوثاس.
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 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤ
بِرطةي يةكةم: لَيكؤَلةرةكاني دةستة دةسةاَلتي لَيكؤَلةريان هةية بةو ثَييـةي لـة ياسـاي بنـةماكاني دادطاييـة      
سجاكارييةكاني بةركار لة هةرَيمدا دةقيان لةسةر كراوةو دةسـةاَلتيان  هةيـة بِرواننـة نووسـراوو بةَلطةنامـة      

اندنيان هةر ضييةك بَيت و  ثَيويستة كاري ضوونة ذوورةيان فةرمييةكان بةوانةي نهَينيشن و ثلةي نة درك
بؤ فةرمانطةي ثةيوةنديدار لةطـةَل مـةو مامَيرانـةي سروشـيت كارةكانيـان ثَيويسـيت دةكـات ماسـان بكرَيـت و          

 ثاراستنيان دابني بكرَيت و نابَيت مةو مامَيرانةي ثةيوةسنت بة كارةكانيانةوة لَييان بسةندرَيتةوة.
 ظاآل فريد ابراهيي:بةِرَيج د. 

 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
 بِرطةي دووةم: دواي وةرطرتين ثَيشنيارةكان لةاليةن مةندامة بةِرَيجةكانةوة  بةم شَيوةية دايدةِرَيذينةوة.

 بِرطةي دووةم: بةم شَيوةية دادةِرَيذرَيتةوة:
يان دةبَيـت بـةثَيي ياسـاى بنـةماكاني     لَيكؤلةرةوةكاني دةستة هةمان دةسةاَلت و ماف و ميمتيازاتي لَيكؤَلـةري 

 دادطايية سجاكارييةكان سةرباري دةرماَلةي تايبةت و ميمتيازاتي بةخشراو وةك فةرمانبةراني دةستة.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َلـة  فـةرموون   كةسـي لةطة 63كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة تكاية بادةسيت بَلند بكـات؟   
 .12كَيي لةطةَلدا نيية با دةسيت بَلند بكات تكاية؟  كةس دذي نيية  كةواتة ثةسةندكرا  فةرموون بؤ بةندي 

 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (: هيض تَيبينيةكمان لةسةري نيية  سوثاس.12بةندي )

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سة
هةردوو بةندي دادَين بؤ ماددة )سَيجدةمني(ي ياساي دةستة بةرهةردوو ريجبةندي )سَييةم( و )ضوارةم(بةم 

 شَيوةيةي خوارةوة زَيدة دةكرَين:
 سَييةم: 

دةستة بة بِرياري سةرؤكةكةي بؤي هةية هةواَلدان يان زانياري يـان سـكاآل بـةبَي مـةوةي بيخاتـة بـةردةم        -1
لَيكؤَلينةوة بثارَيجَيت  مةطةر هَيماكردن بةبووني تاوان لةخؤ نـةطرَيت يـان  مةطـةر الي دةسـتة بـة       دادوةري

 طةِران و لَيكؤَلينةوةي بةرايي سةملَيندرا كةوا هةواَلدانةكة دروست نيية يان درؤية.
سيةيةكي ثـارَيجراو  دادوةري لَيكؤَلينةوة يان مةندامي داواكاري طشيت تايبةمتةند بؤي هةية داواي هةر دؤ -2

ت دةربارةيــةوة بــةثَيي  (ي مــةم بةنــدةو طرتنةبــةري مــةوةي بــة طوجنــاوي دةزانَيــ      1بكــات بــةثَيي بِرطــة)  
 حوكمةكاني ياسا.

 ضوارةم:
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مةوةي حوكي بدرَيت لةسةر تاوانَيكي طةندةَلي بة مةنقةست مةوا لَيهـاتوويي وةرطـرتين وةزي ـةي طشـيت      -1 
ــة دةســت دةدات و كــةرتي طشــيت بــؤي   ــان كةلوثــةل     ل ــان هَينــةري خجمــةتطوزاري ي نييــة وةك بةَلَينــدةر ي

 طرَيبةسيت لةطةَلدا بكات.
فةرمانبةرةي حوكمي تاوانبار كردني بة تـاوانَيكي طةنـدةَلي بةمةنقةسـت دةدرَيـت مـةوا بةطةيشـتين        مةو -2

 حوكمةكة بة ثلةي بنرِب دةسبةفَي بةدةركراو )عجل( لةوةزي ةكةي دادةندرَيت.
 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

سوثاس  كَي قسةي هةية لةسةر مةم ماددةية  كةس نيية قسـةي لةسـةر بكـات؟  باشـة مَيسـتا خوَيندرايـةوة       
بؤية يةكسةر دةخيةمة دةنطةوة  كَيي لةطةَلداية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة تكاية با دةسـيت بَلنـد بكـات؟     

كةسـي لةطةَلـدا نييـة  بؤيـة بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـةند كـرا           1ةطةَلـدا نييـة؟   كةسي لةطةَلدايية؟  كَيي ل 64
 فةرموون بؤ خاَلَيكي تر.

 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (: هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية.13بةندي )

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:13بةندي )

ــوارةوة   بةنـــد ــواردةمني(ي ياســـاي دةســـتة هـــةموار دةكرَيـــت و بـــةم شـــَيوةي خـ ي )دووةم( لـــة ماددةي)ضـ
 دةخوَيندرَيتةوة:

بةثَيي مةوةي لةسةرةوةدا هاتووة  هةر زَيدةبوونَيكي طةورة لة ساماندا  لة دواي وةرطرتين وةزي ةي طشـيت   
ةكَيك لةو منداَلة دواكةوتةكاني بَيتة مارا  يان ِراسثاردني طشيت  يان سي ةت  يان لة ساماني هاوسةري  يان ي

كاتَيك لةطةَل داهاتة ِرةواكانيان نةطوجنَيت و دةستةوةستان بَيـت لـة هـؤي دةرخسـتين بـة هؤكـارَيكي شـياو         
 مةوا بة ميستة ل دادةنرَيت  

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اية با دةسيت بَلند بكات؟  كاك بةهجاد فةرموو.كَي دةيةوَيت لةسةر مةم ماددةية قسة بكات  تك
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تــةنها وشــةي ميســتة ل بةعــةرةبي هاتيــة  كــوردي تةبرــةن ديــظ قاموســَي دوو مانــا تــَينت  )بــةهرةطريي(    

 نَين  سوثاس.)ضةوسانةوة(  فا نازامن ليذنة ضيان ثَي باش بيت  مةوة لةفَيطاي داب
 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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زؤر سوثاس  مةوة ثةيوةندي بة صياغةوة هةية  باشة مةطةر قسةيةكتان لةسـةري نييـة  مـةويش دةخةمـة     
كةســي  68دةنطـةوة  كَيــي لةطةَلدايـة بــةو شـَيوةي كةخوَيندرايــةوة  تكايــة بادةسـيت بَلنــد بكـات؟  فــةرموون      

 َيي لةطةَلدا نيية  كةس نيية  كةواتة بةكؤي دةنط ثةسةند كرا  بؤ ماددةي دواتر تكاية.لةطةَلداية؟  ك
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (: هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية.14بةندي )

 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 مني( هةَلدةوةشَيندرَيتةوةو مةوةي خوارةوة دَيتة فَيطةي:(: ماددةي)ثازدةية14بةندي )

هةركةسَيك بؤ خؤي يان بؤ غةيري خؤي دةسـكةوتَيكي نـاِرةواي دةسـت بكـةوَيت مـةوا بـة بةنـدكردني يـان         
زيندانيكردن بؤ ماوةيةك لة حـةوت سـاَل زيـاتر نـةبَيت  بـة غةرامةيـةك يةكسـان بَيـت  لةطـةَل دةسـكةوتة           

 ةرداطرتين مةم دةسكةوتةي سجا دةدرَيت.ناِرةواكةي و دةسبةس
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي لةسةر مةم ماددةية هةية ناوي دةنووسني  كاك تةحسني  فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل دؤَلةمةِري:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ؤزَيك مةمة ناديارة  سوثاس.ضؤن دةسةملَيندرَيت كة مةم دةستكةوتة ناِرةواية؟  ت

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  بةِرَيج دكتؤر شوان  فةرموو.
 باوةمري)د. شوان قةآلدزَيي(: مصطفى بةِرَيج عمر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 وثاس.هةر دةستكةوتَيكي ناِرةوا  مةطةر تةوزيح بكرَيت مةوة باشة  مةو دةستكةوتة ضيية؟  س

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  كاك حافي كاروان  فةرموو.
 بةِرَيج كنران جني الدين) حافي كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ساَل حوكمدرا يةعين لةطةَل حوكمةكةيـدا هةرضـي    7نازامن مةو دوو حاَلةتة فيان يان نا؟  بؤ  وونة كابرا 

ِرَينَيتةوة يان بةس حوكمةكة دةدرَيت و مةوةي تري لةسةر الدةضَيت  يةك شيت تري بؤ زيـاد  بردووة مةيطة
بكرَيت  ضونكة مةسةلةي طةندةَلي وةك شيت تر نييـة  بـةِراي مـن مةطـةر بنووسـرَيت هـيض عةفوويـةكيش        

 نةيطرَيتةوة  لةوة مةضَيت باشرت بَيت  سوثاس.
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 مان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 سوثاس  ِراي مَيوة لةسةر مةو قسانةي مةندامان ضيية  ليذنة ثةيوةنديدارةكان فةرموون.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ساَل زياتر نةبَيت  و بة غةرامةيـةكي يةكسـان بَيـت( واتـة بـة       7سجاكة )واو(ي لةنَيوانداية) بؤ ماوةيةك لة 

دةدرَيــت  لةبــةر مــةوة مــةو )واو(ة فةمرــة لــةنَيوانيان مــةوةش كــة بــاس كــرا  ضــؤن     هــةردوو ســجاكة ســجا 
دةســةملَيندرَيت كــة ناِرةوايــة  يــان ناِرةوايةتيةكــة مانــاي ضــيية؟  مــةوة مَيمــة لــة تةعري ةكانــدا  تــةعري ي   

ةكاني كة بة فةرميةي فةسادمان كردووةو ميشارةمتان ثَيي داوة  هةركةسَيك كاتَيك ناِرةوا دةبَيت دةستكةوت
 ميكتيساب كردني يةكَيك لةو تاوانانة مةو ماية بةدةست بهَينَيت  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  دكتؤر امحد هيض تَيبينيةكت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج د. امحد انور/ سةرؤكي دةستةي دةستثاكي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 تَيبينيي نيية  زؤر سوثاس. نةخَير هيض

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كةواتة فارَيكي تر بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة  فةرموون.
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 فَيطةي: (: ماددةي)ثازدةيةمني( هةَلدةوةشَيندرَيتةوةو مةوةي خوارةوة دَيتة14بةندي )
هةركةسَيك بؤ خؤي يان بؤ غةيري خـؤي دةسـكةوتَيكي نـاِرةواي دةسـت بكـةوَيت  مـةوا بـة بةنـدكردن يـان          
زيندانييكردن بؤ ماوةيةك لة حةوت ساَل زيـاتر نـةبَيت  بـة غةرامةيـةك يةكسـان بَيـت  لةطـةَل دةسـكةوتة         

 ناِرةواكةي و دةسبةسةرداطرتين مةم دةسكةوتةي سجا دةدرَيت.
 د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

كةســي  67مَيســتا كَيــي لةطةَلدايــة بــةو شــَيوةي كــة خوَيندرايــةوة تكايــة بــا دةســيت بَلنــد بكــات؟  فــةرموون   
كةسي لةطةَلدا نيية؟  كةواتة بةزؤرينةي دةنط وةرطريا  بـؤ مـاددةي    1لةطةَلداية؟  كَيي لةطةَلدا نيية  تةنها 

 دواتر تكاية.
 
 

 د. ظاآل فريد ابراهيي:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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 (: هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية.15بةندي )
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــدي ) ــوارةوة     15بةنـ ــَيوةيةي خـ ــةم شـ ــت و بـ ــةموار دةكرَيـ ــتة هـ ــاي دةسـ ــةمني(ي ياسـ ــاددةي )حةظدةيـ (: مـ

 دةخوَيندرَيتةوة:

عواي سجاكاري بـةهؤي مـردن نابَيتـة ِرَيطـر لةبـةردةم طةِراندنـةوةي دةسـكةوتة ناِرةواكـة         يةكةم: نةماني دة
بــةحوكمي دادطــاي تايبةمتةنــد لةســةر داواي دةســتة لــةماوةي ســَي ســاَل لــة ِرَيكــةوتي مردنةكــة و لةمايــةي  

اِرةوايــة هاوســةر و منداَلــة دواكةوتــةكاني  بــة طــوَيرةي ســوود وةرطــرتين هــةر يــةكَيكيان لــةو دةســكةوتة ن   
 وةردةطرَيتةوة.

دووةم: ثَيويستة لةسـةر دادطـاي تايبةمتةنـد  لةبةرامبـةر مـةو هاوسـةرو منداَلـة دواكةوتانـةي سـووديان لـة           
دةسكةوتة ناِرةواكة بينيوة  بِريـار بـدات بـةحوكمي طةِراندنـةوة  كـة لـة مايـةي هـةر يـةكَيكيان بـةو بـِرةي            

 سوودي لَي ديوة.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق

 سوثاس  كةس قسةي هةية لةسةر مةم ماددةية؟  كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دوَييَن ثَيناسةي منداَلـة دواكةوتـةكانيان كـرد  كـة مـةو منداآلنـةن كـة ثَينةطةيشـتوون يـان ثَيطةيشـتوون و           

بذين  ضاوةِرَيي دةسيت باوكيانن  شةرتيش نيية كةسَيك مـرد  مرياتةكـةي   دةرامةتَيكي ماليان نيية كة ثَيي 
تةنها بؤ مةوانة بَيت كة دواكةوتةن  بؤ منداَلي طةورةش دةبَيت  بؤ كةسَيكيش دةبَيت كة خـاوةن سـةرماية   

ةدا باسي بَيت  ذن و منداَلي هةبَيت  دةرامةتَيكيشي هةبَيت  مووضةي هةبَيت  لةبةر مةوة ناكرَيت تةنها لَير
 منداَلة دواكةوتةكان بكرَيت  مةبَيت بَلَيني منداَلةكاني  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   فةرموو.عثمانسوثاس  بةِرَيج كاك مافد 
 توفيق: عثمان بةِرَيج مافد

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وا  مايـا مةطـةر دةعـوا نـةما  سـجا ضـؤن دةدرَيـت؟         منيش تَيبينيي لةسةر بِرطةي يةكةم هةيية  زةماني دةع

 حةز دةكةم وةآلمي بدرَيتةوة  سوثاس.
 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  ِراي ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر قسةي مةنداماني ثةرلةمان.
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 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بابةتي منداَلةكان  فَي دَيَلني بؤ سـةرؤكي دةسـتة وةآلم بداتـةوة  بـةآلم لـةخاَلي دووةم مـةوةي        خاَلي يةكةم
لَيرةدا سقوتي دةعواي فةزامية  مةبةسيت بةهؤي مردن  ضونكة هةر خؤي كة مـرد مـةوة دةعواكـة سـقوت     

 دةكات  بةآلم ماسارةكاني تر دةمَينَيت  مةوةي ثةيوةندي بة ماليةوة هةية  سوثاس.
 ةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 ليذنةي نةزاهة  مةطةر ِرةميةكتان هةبوو ثَيي بَلَين  بةِرَيج دكتؤر امحد سةرؤكي دةستة  فةرموو.
 بةِرَيج د. امحد انور/ سةرؤكي دةستةي دةستثاكي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةيةكي زؤر ميخت س دةكات  لةقؤناغي دادطا دةبَيـت و  مةوةي دكتؤرة ظاآل ِرووني كردةوة  كاتَيك كةسَيك ثار

لة ثِر كؤضي دوايي دةكات  لةو كاتةدا دةعوايةكة دادةخرَيت  لةبةر مةوةي كةسي موتةهةم لـةذيان نـةماوة    
بةآلم مةبةست لَيي مةوةية مةو ثارانةي مةو كةسة بـة نـاِرةوا دةسـيت كـةوتووة  بـة تؤمـةتي ميخـت س يـان         

ري طةندةَلي نابَيـت وةرةسـةكةي سـوودي لـَي ببيـنن  بـة عةكسـةوة مـةو ثارةيـة ثـارةي           هةر فةرميةيةكي ت
طشتية مةبَيت بؤي بطةِرَيتةوة  لة ثشكي هةر يةكَيكيان بةقـةد مـةو ِرادةيـةي كـة سـوودي لـَي دةبينَيـت  بـؤ         

هـةمان   وونة ضةند وةرةسةي هةية  مةطةر مةو مةبلةغة دابةش بكرَيت يةكي ضةنديان دةست دةكةوَيت  
مةبلةغيان لَي وةر دةطريَيتةوة  ضونكة كةسي تاوانباركراو لةذيان نةماوة  نابَيت تـؤ لـة سـةروةت و سـاماني     
خؤت خؤش بيت  بةنيسبةت تابرني كاتي خؤي بامسان كرد  لـة ياسـاي نةزاهـةي عَيـراق و مَيـرةش هةييـة        

ساَل دةكرَيت  مةوانةي كة بـاوك   18ةمةن بةِراسيت فراوانكردنَيكي زياتري هةية  قسة لةسةر منداَلي خوار ت
ساَليان تةواو كردووة  بةآلم زميةي  18و دايك يان باوك لَيي بةرثرسة  بةآلم تابك مةو منداآلنةية كة فيرلةن 

مالي موستةقيليان نيية  هةر لةاليةن باوكيانةوة بذَيويان بؤ دابني دةكرَيـت  يـان كـارَيكي هاوبـةش دةكـةن      
يان تَيكةَلة  بؤيـة قسـة لةسـةر مـةوة دةكرَيــت  ضـونكة لةوانةيـة بةشـَيك لـةو سـةروةتة           بةيةكةوة  زميةكان

ناِرةوايــة بــةر مــةوانيش بكــةوَيت  ِراســتة مــةوان تاوانبــار نــني لةثرؤســةكة  دوَينــيش هةنــدَي قســة هــةبوو  
يـة لـةِرووي   تابيرةكة بة حةريف تةرفومة كرابـوو   بـة دواكةوتـة  وابـجامن دواكةوتـة مةبةسـتمان لَيـي مةوة       

ماليةوة سةربةخؤ نيية  تا مَيسـتا لـةِرووي مابووريـةوة ثاشـكؤي باوكيـةتي  بـةآلم كةسـايةتي ياسـايي خـؤي          
 تةواوة  سوثاس.

 
 
 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاس  قسـةكة لةسـةر مةوةيـة  يـةكَيك كـة كؤضـي دوايـي دةكـات و وةرةسـةكةي دابـةش دةكرَيـت بةسـةر             
انةي كة وةرةسة اوليان دةكات  باشة مَيستا بؤ بةس منداَلةكاني مةو ثارةيان لَي وةردةطريَيتـةوة  نـةك   مةو

 هةموو مةوانةي كة وةرةسةيان بةسةردا دابةش دةكرَيت  فةرموو دكتؤر امحد.
 بةِرَيج د. امحد انور/ سةرؤكي دةستةي دةستثاكي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئوليةتي خؤيةتي  زميةي ماليشيان نيية  يةعين مةوة تةحصيل حاصلة  بةس مـةوي  مةوةي كة لةخوار مةس

تر بؤية ميجافةمان كردووة  لةوانةية لة ميشَيكي هاوبةش ثَيكةوة كار بكةن  يان مابووريةن لةطـةَل باوكيـان   
 ساَلة  سوثاس. 18دةذين و سةر بة باوكيانن  بةآلم تابيرةكة مةبةسيت مةوانةي سةرووي 

 ج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 سوثاس  دكتؤرة بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيي واية بؤضوونةكةي كاك عومةر زؤر لةفَيطاي خؤيةتي  ضونكة منداَلي دواكةوتة  ومتان مةوانةن كة 
ي تـةواو كـردووة  لـةِرووي    18ماليةوة سةربةخؤ نني  بـةآلم هةييـة    ساَليان تةواو كردووةو بةآلم لةِرووي  18

ماليشةوة سةربةخؤية  بؤيـة مةوكاتـة نايطرَيتـةوة  بؤيـة ثـَيي باشـة لَيـرةدا بَلـَيني لـة تةريكةكـةي  يـةعين            
 لةوةرةسةكةي بةشَيوةيةكي عام بيهَينني  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤر فرسةت  فةرموو.سوثاس  دكت
 بةِرَيج د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثاَلثشيت ِرةميةكةي برام كاك عومةر دةكةم  ثَيي واية لَيرةدا مادام كةسةكة مرد  بةثَيي مةوةي كة لة مريات 
نَيــت  و وةســية خوَيندوومانــة  يةكســةر مرياتةكــةي بةســةر هــةموويان دابــةش دةبَيــت  مــةوكات مــةوة ناميَ 

تابيرـة  قاصــرة  غـري قاصــرة  لةبـةر مــةوة بةشــَيك لـةوةي كــةناِرةوا دةسـيت كــةوتووة  بـةر مــةو كةســانةش       
بكةوَيت كة زميةي مالي سةربةخؤيان هةية  بؤية مةطةر لَيرة مةو تابيرـة هـةَلبطرين  بـة موتَلـةقي اـولي      

 وةرةسة بكات باشرتة  سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثة

 باشة  سوثاس  ليذنةي ياسايي مةطةر صياغةي بكةنةوة تا بيخةينة دةنطدانةوة  فةرموون.
 
 

 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيي:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (: هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:15بةندي)

لةبـةردةم طةِراندنـةوةي دةسـتكةوتة ناِرةواكـة      يةكةم/ نةماني دةعواي سجاكاريي بةهؤي مردن نابَيتة رَيطر
بة حوكمي دادطاي تايبةمتةند لةسةر داواي دةستة لـة مـاوةي سـَي سـاَل لـة رَيكـةوتي مردنةكـةو لـة مايـةي          

 مرياتطةرةكاني بة طوَيرةي سوود وةرطرتين هةر يةكَيكيان لةو دةسكةوتة نارةةواية وةردةطريَيتةوة.
تايبةمتةند لة بةرامبةر مرياتطرةكاني كة سووديان لة دةسـتكةوتة ناِرةواكـة    دووةم/ ثَيويستة لةسةر دادطاي

 بينيوة  بِريار بدات  بة حوكمي طةِراندنةوةكة  لة مايةي هةر يةكَيكيان بةو بِرةي سوودي لَي ديوة.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةوة     ــةو شــَيوةي كةخوَيندراي ــة ب ــةَل ماددةكةي ــَي لةط ــةرموون    ك ــات؟  ف ــد بك ــة بادةســيت بَلن كةســي  63تكاي
 كةسي لةطةَلدا نيية؟  بةزؤرينةي دةنط وةرطريا  كاك عومةر فةرموو. 3لةطةَلداية؟  كَيي لةطةَلدا نيية؟  

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةآلم يةك شت هةية  بةِرَيج دكتؤر امحد ِرايةك هةية  من داواي لَيبووردن دةكةم بابةتةكة كؤتايي هاتووة  ب

يان برادةراني ليذنةي ياسايي مةطةر فةرةزةن مةو ثارةية لةدةست وةرةسـةكة نـةمابوو  بـؤ  وونـة ثارةكـة      
طةشــتة دةســت كةســَيك بــةناِرةوا  منداَلةكــةي يــان كــوِري كوِرةكــةي لةدةســيت نــةمابوو  لــةو حاَلةتــةدا ضــي 

 دةكرَيت  سوثاس.
  دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 بةرَيج كاك دكتؤر امحد فةرموو. 
 :  بةرَيج د. امحد انور

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
واهلل كاك عمر رةنطة مةوة ميحتيمالةكان بَى  بةَلام خؤت مةزانى مَيمة قانونى ميستيحساىل ديونى حكوميمان 

دةينـى طشـتى دةكرَيـت بـة هـةمان ماليـات  خـؤت         هةية  يةعنى مةوا قةرزَيك هةبَى لة سـةرى وةكـو مـةوةى   
مةزانى رةنطة لة غةيرى مةو قةرزةيةش كةس هةية قةرزارة بةَلام ثارة ناتوانيت بيداتةوة  تـؤ كةسـَيك كـة    

( ثانجدة 15( دة مليؤن و )10مةبلةغَيكى طةورة خؤ قسة لةو بابةتة لة سةر مةبلةغَيكى طةورةية  خؤ باسى )
ةر دةيان مليؤن و سةدان مليؤن دةكرَى  لة بةر مـةوة بـة تةمكيـد ماليـات هةيـة لـةو       مليؤن ناكرَى قسة لة س

قانونة ضؤن حكومةت لَيى وةردةطرَيتةوة  مومكينة مَيرة باس كردنى مةوة نةبَيت  يةعنى بـة تةمكيـد  كـة    
قـةرزةكانى  لة سةرى ضةسثاو مةو كات بة تةمكيد حكومةت مالياتَيك دةدؤزَيتةوة بة ثَيى قانونى وةرطرتنى 

 حكومةت  سوثاس. 
 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 سوثاس  بةرَيج دكتؤرة بةهار قسةيةكت هةبوو؟ فةرموو. 
 : بةرَيج د. بةهار دمود

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ديـونى   تةنها مةو تةوزحيـةى بـةرَيج سـةرؤكى دةسـتةى دةسـتثاكى بـوو  ويسـتي بَلـَيي قـانونى ميستيحسـاَلى          

 حكومى هةية. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس  ماددةيةكى تر خبوَينةوة بؤ مةوةى بيخةينة ط توطؤيةوة. 
 بةرَيج د. ظاَلا فريد : 

 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر
 ( شانجدة هيض تَيبينيةكى لة سةر نيية. 16بةندى )

 : فتاح  بةرَيج د. بةهار دمود
 رَيج سةرؤكى ثةرلةمان بة

مــاددةى شــانجدةيةم  مــاددةى هةذدةيــةمينى ياســاى دةســتة هــةموار دةكرَيــت و بــةم شــَيوةى خــوارةوة            
دةخوَيندرَيتةوة : بةشدار بوو لة تاوانى دةست كةوتى ناِرةوا لة سجادان دةبووردَيت مةطةر هةَلسا بة ماطادار 

بةر لة ماشكرا بوونى يا هاوكار بوو لة طةِران و لَيكؤَلينةوة كردنةوةى دةسةَلاتة تايبةمتةندةكان لة تاوانةكة 
لة ماشكرا كردنى يان مةو مايانـة لَييـةوة وة دةسـت هـاتوون ماشـكرا بكـات و بطةِرَينِرَيتـةوة و حـوكمى مـةم          

 ماددةية ثَيويست بوونى حوكي دان لة سةر بة طةِرانةوة ثَيشَيل ناكات. 
  ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي 

 كَى قسةى هةية لة سةر مةم ماددةية؟ بةرَيج كاك على هالؤ فةرموو. 
 : بةرَيج على على هالؤ

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بة راى من بةشدار بوو لة تاوانى دةسـت كـةوتى نـاِرةوا لـة سـجادان دةبووردرَيـت باشـرت وايـة وا بنووسـرَيت          

َلاتـان مـةم كةسـانة سـجا مـةدرَيت  بـةَلام كـةمرت لـة دوو سـاَل          سجاكةى كةمرت مـةكرَيت  ضـؤنكة لـة زؤربـةى و    
زيندانى ناكرَيت  مةو دوو ساَلة لة ذَير رةقابةيان يان مةطةر كارَيكى ترى ناِرةوايان كرد ميرت هـةموو سـجاكة   

 مةبَى خبوات.  
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و. بةَلَى  بةرَيج كاك سهراب ميكاميل فةرمو

 

 

 
 : دمدامنيبةرَيج سهراب ميكاميل 
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  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ماددَى ضاردَى مةو كةسَى بةشدار دبيت دةستكةفتيَيت ناِرةوا دَى هَيتة سجادان دوو تشتا  حةبس يـان سـجن   
ز و غةرامة ذى دطةل هةية ماددَى شانجدَى  مةو كةسـَى بةشـدار بيـت دةسـتكةفتيَيت نـاِرةوا دَى لَيبـورن  مـة       

دبَيذم لَيبورين هةبيت بةس بؤ سجا يا حةبسـَى يـا سـجنَى  بـةس يـا غـةراما مـاَلى مبينيـت مةطـةر عـةرةبى           
يعفى املساهم فى جرمية الكسب غـري املشـروع مـن عقوتـة     خبويني ب ظَى شَيوةى بيت  ثَيشنيارا من مةظةية )

 ا دومياهيكَى(. ... حةت ا بس او السجن و ف يعفى من عقوتة الغرامة املالية اذا اعلن
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج كاك مومَيد حةمة على فةرموو. 
 : بةرَيج مومَيد حةمة عةىل
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

من مةمةويست قسة بكةم  بةَلام سةر مةجنامى مةو تَيبينى يانة بةشدار بوو لة تاوانى دةستكةوتى ناِرةوا لة 
بووردرَيــت مةطــةر هةَلســا بــة ماطــادار كردنــةوةى دةســةَلاتة تايبةمتةنــدةكان  تــةنها ويســتي مــةو    ســجادان دة

سةرةجنة بدةم  مةطةر مةمـة طؤرانكـارى بـة سـةردا بَيـت مـةوا هـيض كةسـَيك دةسـةَلاتى تايبةمتةنـد ماطـادار            
كردنةوةكةيـدا  مةطـةر كـةم     ناكاتةوة  بؤية كة دةَلَى لَيى دةبوورَى  لة سجاكةى دةبورَى لة بةرامبـةر ماطـادار  

كردنــةوةى ســجاكةش بــَى  بَيطومــان هــيض حاَلــةتَيكى ماشــكارا كردنــى يــان ماطــادار كردنــةوة روو نــادات  زؤر  
 سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس  ليذنةى ياسايى فةرموو. 
 : ابراهييبةرَيج د. ظاَلا فريد 

 مان .بةرَيج سةرؤكى ثةرلة
مــةوةى ثةيوةنــدى بــة لَيبــووردنى مــةو كةســة بــوو كــة هةواَلةكــة دةداتــن ديــارة لــة بــةر لــة ماشــكرا بــوونى  
تاوانةكةشة  بؤية مةوة وةكة ميةرامَيـك وايـة بـؤ مـةو كةسـانة  بؤيـة لَيبـووردن دانـدراوة  بـةَلام مـةوةى كـة            

لــة ســةر بــة طةِرانــةوةى واتــة لــة  ثةيوةنــدى بــة ســجاكة هــةبوو لَيرانــة مــةو عــةفوو نــاكرَينت لــة حوكمــدان
ميستريداد مير ا ناكرَيت بة هيض شَيوةيةك  عـةفوو دةكرَيـت لـة سـجاكة  بـةَلام ثَيويسـتة مـةوةى بـة دةسـت          

 هاتووة ميستريدادى بكاتةوة  بةَلَى  سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  بةرَيج دكتؤر امحد فةرموو. 
 
 
 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكي. امحد انوربةرَيج د
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة نيسبةت مةو ماددةية بؤ تةشجيرة و لة وَلاتان تر مةو حاَلةتانة مَيكجار زؤرة  كاتَيك كة قسة بـؤ  وونـة   
بَلَيي )ميصر( بـؤ دواى حـوكمى موبـارةك كةسـَيك موتةهـةم بـوو بـة حـدودى يـةعنى لـة مليـار فوتةيـةى             

بةسةرةوة بوو  داواى عةرزى كـرد صـةفقةى لـة طـةَل حكومـةتى )ميصـرى( بكـات مـةع اى كـةن لـة            مةوانة
مةسةلةى كةسيى مةشروعة  مةو نيمةى ثارةكةيان بؤ بطَيِرَيتةوة  بةَلام دواى ميتي اقةكـةى نـةكرا  لَيـرةدا    

ام مير ـا دةكرَيـت لـة    رةدةكة هةية واتة مـةو ثارةيـة دةطَيِردرَيتـةوة كـة لـة كةسـيى موشـروعةكةيداية  بـةلَ        
غةرامة  يان غةرامة يان حةبسةكة خؤش دةزانن كة مةوة تةشجيرة بؤ مةوانةى كة لةو تاوانة تـَيط وةى و  
مةوةى باشة  تةصةور دةكةم لة داهاتوودا مةوة هةبَيت  يةعنى نةتاميجى باش هةبَيت  ضونكة تةشجيرة بؤ 

 مةو كةسانة. 
   ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي 

خؤى ثرسيارةكة مةوةية مايا مةو كةسةى كة كةسيى غَيـر مةشـرول مـةكات  خـؤى مةيطةِرَينَيتـةوة  مايـا لـة        
 مةنصةبةكة مةمَينَيت يان نا؟ مايكةكة داطريسَينن دكتؤر  فةرموو. 

 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكيبةرَيج د. امحد انور 
واتة دةبةخشـرَيت لـة سـجا  كـة بةخشـرا لـة سـجا  مـةعناى         وتاى( يعفى املساهم فى اجلرمية من العقمةَلَيت )

مةوةيـة كـة حةمتـةن دةطاتــة مةرحةلـةى حوكمـدان و مةوانــة  لةوانةيـة خـةَلكى تــرى تَيـدا بَيـت  موســاهي          
يةعنى بةشدارة لة طةَل مةوة  يةكَيك لةو بةشدار بووانة هةَلدةستَيت بة ماطـاردار كردنـةوةى دةسـةَلات كـة     

ى غَير مةشرول هةية كة دَيتة سةر حوكمدان لة قةزييةكـة مـةو لـة عقوبةكـة دةبوورَيـت       قةزييةكى كةسي
 دةبةخشرَيت  عقوبةكة ضيية؟ يان غةرامةية يان حةبسة. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ى تر ماراستةى ميرادةى سياغةى مةكةنةوة يان بيخةينة دةنطةوة؟ بةرَيج دكتؤر امحد من ثرسيارةكة فارَيك

فةنابت مةكةمةوة  مةو كةسةى كة كةسبى غَير مةشرول مةكات  سجا دةدرَيت يان خؤى سجا بـدرَيت  ثـَيش   
مةوةى دادطايى بكرَيت و يان ميجراماتى لة طـةَل بكرَيـت  تاوانةكـةى بـة سـةردا سـاغ بَيـت و سـجا درا  خـؤى          

ةراندةوة  مةم كةسة لة هةر دوو حاَلةتةكة باسى مةوةى كرد كة كةسبى غَير مةشروعى كردوو و ثارةكةى ط
 لة سةر مةنصةبى خؤى بةردةوام مةبَى يان نا؟ 

 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكيبةرَيج د. امحد انور
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 مةوة نةصةكة دةَلَيت )ير ى من الرقوبة( كة ميرت وازحية هيض ميجتيهادَيكى تَيدا نيية. 
   صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد 

 يةعنى لة مةنصةبى خؤى بةردةوام مةبَى؟ 
 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكيبةرَيج د. امحد انور
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ــت  وازحيــة نةنووســرا  حــوكميش دةدرَيــت مةســةلةن  حوكمةكــة      نــةخَير نــة  بــةس لــة ســجاكة دةبووردرَي
 موساهمى لة طةَلة قةزييةكة دةطاتة حوكي. 

   ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص
 بة ضى المةبرَى لة مةنصبى؟ 

 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكيبةرَيج د. امحد انور 
مَى حوكمى لة سةر درا  بةس لة فَى بة فَى كردنى عقوبةكة دةبووردرَيت لة بةر مةوةى تةشـجيرى بكـةن    

ة دةسـةَلات خـؤى تاوانةكـةى    تؤ نة غةرامةى دةكةى نة حةبسى دةكةى  مةطـةر نـا خـؤ تـةبيليةى نةكردبايـ     
كةشحم كردباية هةمان سجاش دةدرا  لة بةر مةوة كة وازحيشة مةطةر ثَيشتان خؤشـة ميشـارةتى ثـَى بـدةرَى     

 مةوةى نيية  بةَلام ثَيي واية نةصةكة وازحية دةَلَيت )ير ى من الرقوبة(. 
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 هةر كةسَيك لة مةنصةبةكةى مير ا مةكرَى؟  باشة بة حوكمدان لة سةر
 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكيبةرَيج د. امحد انور 

 تؤ حوكي داوة لة كةيسةكة. 
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة حوكمت داوة  بة حوكمةكة يةكسةر مير ا مةبَى يان نا؟ 
 : اكي/ سةرؤكي دةستةي دةستثبةرَيج د. امحد انور 

عةفوو  مةو كةسة موتةهةمة بة كةسبى غَير مةشرول  بؤضى تؤ مير اى مةكةى  عوقبةت تةشيجك مةكةى  
 ضونكة مةو كةسبى غَير مةشروعةكةى ماشكرا كردووة. 

 : بةرَيج عمر صاحل كؤضةر
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

 نة مةوزوعَى )ع و الرقوبة( ية  سوحبةت قسة نة لة سةر مةوةية. 
 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكيَيج د. امحد انور بةر

 تَيدةطةم  مةوزول )الرقوبة( تةشجيرةكة بؤ مةوة. 
 : بةرَيج عمر صاحل كؤضةر

 ثرسيار نة مةوة  ثرسيار لة ثؤستةكة مةمَينيتةوة يان نا؟ مةوة فَيطا هةية لةو قانونة يان نة؟ 
 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكيبةرَيج د. امحد انور 

 نَيتةوة  ضونكة تؤ بةس لة سجاكةى عةفووى دةكةى  وازحة )ير ى من الرقوبة(. نامَي
 
 

 : بةرَيج عمر صاحل كؤضةر
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بة ضى ماددة لةم قانونة هةية كة مير ا لة ثؤستةكة مةكات؟ لة ض ماددةيـا؟ يـةعنى مَيسـتا ثرسـيارى مـةوة      
 مةكةين لة ض ماددة؟ 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة  بةرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو. 

 : فتاح بةرَيج د. بةهار دمود
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيي واية مةمة مةطـةر ماددةكـة فـوان خبوينينـةوة  مـةَلَى لـة سـجادان دةبوورَيـت مةطـةر هةَلسـا بـة ماطـادار             
تة حوكي نـةدراوة هَيشـتا  بؤيـة دوو    كردنةوةى دةسةَلاتة تايبةتييةكان لة تاوانةكة بةر لة ماشكرا بوونى  وا

شتى فياوازن  ناكرَى بَلَيني مةم هينةكـة مـةحاكي مـةبِرَيت و عقوبـةش مـةدرَيت و بـةس دواى عقوبةكـةى        
مةبةخشــرَيت  مــةم ثــَيش ماشــكرا بــوون مةبةخشــرَى  يــةعنى ثــَيش ماشــكرا بــوون  واتــة هَيشــتا مــةراحيلى  

 تةحقيق دةستى ثَى نةكردووة. 
 : / سةرؤكي دةستةي دةستثاكي انور بةرَيج د. امحد

 بةرَيج سةروكى ثةرلةمان.
ناكرَيت  تؤ مَيستا فةرميةى كةسيى مةشرول كَى ميسباتى دةكات كةسبى غَير مةشرول هةية؟ مةبَى بضـيتة  
بةردةم دادطا  كةدادطا قـةرارى داو كةسـبى غَيـر مةشـروعة مـةو يـةكَيك لـة  موسـاهيمةكانة  بـةَلام لـة بـةر            

 رى داوة ضؤن مةتوانني لة مةراحيلى تةحقيق مةوةى بكةين  ناكرَيت. مةوةى خةبة
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةبَى مةو ماددةية دارَيذرَيتةوة مةم ماددةية  ضونكة وازيح نييـة  بـةو شـَيوةية وازيـح نييـة مـةو ماددةيـة         
 بةرَيج دكتؤر فرست فةرموو. 

 : يعل بةرَيج د. فرست صؤفى
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

ثَيي واية مةوة لة نةصى ميتي اقى فينامى با بَلَيني بةشَيكة لة بةشةكانى موساهةمة لة فةرمية  ميتي اقى 
فينامى كة ضةند كةسَيك ثَيكةوة بةشدار دةبـن  مـةوةى مَيمـة بـةر ضـاومان كـةوتووة لـة قـانونى عقوبـات           

وخةفـةفمان هةيـة عادةتـةن مةوانـةى كـة ماسـانكارى دةكـةن بـؤ         مَيمة زةرفى موشـةدةدمان هةيـة  زةرفـى م   
ماشكرا كردنى مةوانةى تر كة لة فةرميةى كؤمةَلَيك كةس بكةن بة زةرفَيكى مةخةفةف بؤ مةوان حيسـاب  
مةكرَى  بةَلام مةوة لة بةر مةوةى مةسةلةى ميختي سة و مَيمةش يةعنى موتـةفيقن لـةوةى كـة فةسـاد زؤر     

كو تةشجيرَيك بؤ مةوانة  لَيرة زؤر زؤر وازحية  يةعنى لَيـرة مير ـا مـةكرَى نيهامييـةن     تةشةنةى كردووة وة
لة عقوبة بَيجطة لةوةى كة دكتؤرة ظاَلأ باسى كرد مةسةلةى ميسرتدادى مةموال كة مةوة لة نيجامـى عامـة و   

ا لة مةصَل دا مةوةى كة كةس ناتوانَى مةوةى ىَل ببةخشَى  بؤية من ثَيي واية مةو تةنها تةشجيرَيكة مةطةر ن
لة قانونى عقوبات بؤ مةو فؤرة تاوانانة هةية  مادام عـدول ميختيـارى نييـة  يـةعنى باسـى تـاوانى مـةجنام        
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داية ثَيش ماشكرا بوونيان عادةتةن زةرفى موخةفةف لؤ حيساب مةكرَى  بةَلام لَيـرة تةشـجَيرَيكى زياتريـان    
ســةر فــَى بــة فــَى ناكرَيــت  فــا مةطــةر بــةرَيج مةنــدامانى كرديــة و مير ــا دةكــرَى و هــيض عقوبةيــةكى لــة 

ثةرلةمان لة سةر مةوة موتةفيق نني مةوة دةكرَى بة شَيوازَيكى ديكة دايرِبَيذين  بةَلام مـةوةى كـة مامؤسـتا    
عمر كؤضةر باسى كرد  بةَلَى هةر لةوةى ضةند ماددةيةك ثَيش  مَيستا ماددةكة لة بةر دةسـتي نييـة مَيمـة    

ة سةر دا كة مةو كةسة مةطةر تاوانى طةندةَلى لة سةر يةك ال بوو يةكسةر بَلَيني لة وةزي ةكـةش  دةنطمان ل
 بة نيهامى دةست ىَل هةَلدةطرَى و كؤتايى ثَى دَيت. 

 : ابراهيي بةرَيج د. ظاَلا فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ةى ضـوار لـة خـاَلى يـةك  لـة تةعـديلى       مةوةى بووة فَيطاى ثرسيارى بةرَيجتان لة مـاددةى دوانـجدة لـة بِرطـ    
تسقجل اهلية احملكوا عليه عن جرميـة فسـاد عمبيـه لتـوىل الوظـائف      دةستةى نةزاهةدا هاتووة بةم شَيوةية )

 (. العامه و ف جيوز للقطاع العاا التعاقب معه كمقاول او مورد للتبماى او الوضايع
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا ماددةكة خبوَينةوة بؤ مةوةى بيخةينة دةنطةوة. مَيست
 : فتاحبةرَيج د. بةهار دمود 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ــازدة )  ــاددةى ش ــوارةوة       16م ــَيوةى خ ــةم ش ــت و ب ــةموار دةكرَي ــتة ه ــاى دةس ــةمينى ياس ــاددةى هةذدةه ( : م

بووردرَيت مةطـةر هةَلسـا بـة ماطـادار     دةخوَينرَيتةوة : بةشدار بوو لة تاوانى دةستكةوتى ناِرةوا لة سجادان دة
كردنــةوةى دةســةَلاتة تايبةمتةنــدةكان لــة تاوانةكــة بــةر لــة ماشــكرا بــوونى يــان هاوكــار بــوو لــة طــةِران و      
لَيكؤَلينةوة لة ماشكرا كردنى يان مـةو مايانـةى لَييـةوة وة دةسـت هـاتوون ماشـكرا بكـات و بطةِرَينرَيتـةوة و         

 نى حوكمدان لة سةر بة طةِرانةوة ثَيشَيل ناكات. حوكمى مةم ماددةية ثَيويست بوو
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى لة طةَل ماددةكةية كة بةم شَيوةية خوَينرايةوة؟  
 : علي بةرَيج د. فرست صؤفى

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
 بةس مةطةر يةك فارى ديكة بؤمان خبوَينَيتةوة تَينةطةيشتني. 

   َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 فةرموو بيخوَينةوة فارَيكى تر بَى زةمحةت. 

 
 

 : فتاح بةرَيج د. بةهار دمود
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
: مـــاددةى هةذدةهـــةمني ياســـاى دةســـتة هـــةموار دةكرَيـــت و بـــةم شـــَيوةى خـــوارةوة  (16مـــاددةى شـــازدة )

تاوانى دةستكةوتى ناِرةوا لة سجادان دةبووردرَيت مةطـةر هةَلسـا بـة ماطـادار     دةخوَينرَيتةوة : بةشدار بوو لة 
كردنــةوةى دةســةَلاتة تايبةمتةنــدةكان لــة تاوانةكــة بــةر لــة ماشــكرا بــوونى يــان هاوكــار بــوو لــة طــةِران و      

تـةوة و  لَيكؤَلينةوة لة ماشكرا كردنى يان مـةو مايانـةى لَييـةوة وة دةسـت هـاتوون ماشـكرا بكـات و بطةِرَينريَ       
 حوكمى مةم ماددةية ثَيويست بوونى حوكمدان لة سةر بة طةِرانةوة ثَيشَيل ناكات. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
( 5( كـةس لـة طةَلَييـةتى  كـَى لـة طـةَلى نييـة؟ )       58كَى لة طةَل ماددةيةكةية بةو شَيوةية كـة خوينرايـةوة؟ )  

 ية ثةسةند كرا. كةس لة طةَلى نيية و دذيةتى  بؤ
 : ابراهييبةرَيج د. ظاَلا فريد 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 ( هيض تَيبينيةكى لة سةر نيية. 17ماددةى هةظدةم )
 : فتاحبةرَيج د. بةهار دمود 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ــدةم )  ــةم شــَيوةى خــو     17مــاددةى هةظ ــت و ب ــةمينى ياســاى دةســتة هــةموار دةكرَي ارةوة ( : مــاددةى نوزدةي

دةخوينرَيتــةوة  هــةر داوا لَيكراوَيــك بــة ثَيشــكةش كردنــى ماشــكرا كردنــى بةرذةوةندييــة داراييــةكانى بــة   
مةنقةسد يةكَيك لةم كردةوةكانى خوارةوة مةجنام بـدات مـةوة بـة بةنـد كـردن بـؤ ماوةيـةك لـة سـَى مـانط           

ةد مليؤن دينار زيـاتر نـةبَيت يـان    زياتر نةبَيت و بة غةرامةيةك لة سَى مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة ص
بــة يــةكَيك لــةم دوو ســجاية  ســجا دةدرَيــت  يةكــةم : دواكــةوتن لــة ثَيشــكةش كردنــى راثــؤرتى دةرخســتةى   
بةرذةوةنديية داراييةكانى بؤ ماوةيةكى زياتر لة سَى مانط لةو ماوانةى لـة اليـةن دةسـتةوة ديـارى كـراون       

ثــؤرتى دةرخســتةى بةرذةوةندييــة داراييــةكانى  ســَييةم : بازنــة  دووةم : هَينانــةوةى داتــاى نادروســت لــة را
ــة       ــة منداَل كردنــى بةرذةوةنــدى يــان مــةو مايــةى خاوةنيانــة يــان هــى هاوســةرةكةيةتى يــان هــى يــةكَيك ل

 دواكةوتةكانيةتى لة دةرخستنى بةرذةوةندية داراييةكانى. 
    بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لة سةر مةم ماددةية  بةرَيج دكتؤر عجت نوقتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.  كَى قسةى هةية
 : امساعيل ةرَيج د. عجت صابرب

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بةرَيجان مةندامانى ثةرلةمان  لةم ثرؤذة هةموارةدا هةموو وشةيةكى )ماية( بـة طرنطـى دةزامن بكرَيـت بـة     

(  بة عةرةبى ثَى دةوترَيـت )راس  Capitalدةوترَيت كةثيتال ) )سةرماية(  لة بةر مةوةى بة مينطليجى ثَى
املال(  بة كورديش دةبَى ثَيى بوترَيت )سةرماية(  لة راستى دا لة زؤر لة ثرؤذة ياساكانى تردا وشةى )ماية( 
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بة كار دَيت هةَلةية  ضونكة ماية يةعنى مال مةطةر مةو تةرفومةية بكةين  سةرماية ثَيى دةوترَيـت )راس  
املال(  كاتَيك كةسَيك طةنـدةَلى مـةكات خانوويـةك  مـوَلكى خـؤى نييـة كـة بـة نـاوى خؤيـةوةى دةكـات بـةو             
خانووة ناوترَى ماية  بةَلام كة ثارةيةك بةرَيت ثَيى دةوترَيت )ماية(  )راس املال( بريتى ية لة خانووةكةش 

ثارةكة  برَيتى نيية لة خانووةكة  بؤية لـة   برَيتى ية لة ماَلةكةش  بةَلام )ماية( يا خؤد )مال( برَيتى ية لة
كة كراوة بة كوردى بة دةست هَينانى ماية  لة راستى دا شتَيك استقطاب ثرؤذةى ثَيشوش نووسراوة قانونى 

 نيية لة شيكارى مابوورى دا بة زمانى كوردى ثَيى وترَى )ماية( زؤر سوثاس. 
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر سوثاس  بةرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو. زؤ
 : فتاح بةرَيج د. بةهار دمود

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ــةنجورة            ــة م ــجت ب ــؤر ع ــاك دكت ــاليش ك ــة  و م ــةى مال ــة عةرةبيةك ــرةدا تةرفوم ــة( لَي ــة )ماي ــت ل مةبةس

ونى مـةدةنى  ميقتيصاديةكةى ثَيناسةى مةكا  مَيمـةش بـة مـةنجورة قانونيةكـةى ثَيناسـةى مةكـةين  لـة قـان        
( مـيرت مـةم حةقـة مايـا حةقةكـة خـانووة  حةقةكـة هـةر ضـي شـتَيكة كـة            ك  حق ذى قيمـه ماديـه  مةَلَى : )

بتوانرَيت تةقييي بكرَيت بة ماية  بؤية ثَيمواية مةطةر قسةيةك هةبَيت لةسةر تةرفومةكة مال ماية نيية 
ةر ماية مةوة مةوة دةطرَيتةوةو فةنابت بـة  بة كوردي  مةوة شتَيكي ترة  بةاَلم مةطةر لةسةر مةوة بَيت لةس

 مةنجورة ميقتيصادييةكة سةيري دةكةيت  سوثاس.
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 فةرموو د. شَيركؤ.
 بةِرَيج د. شَيركؤ فودت امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةت و سامانى خؤيان ماشـكرا ناكـةن  ثـَيي    سةبارةت بةو بِرطةيةى كة باس لة سجاى مةوانة دةكات  كة  سةرو

( مليؤن دةكات  يةعنى مةوةى كة سةرمايةى خؤى ماشـكرا ناكـات  يـةعنى    3واية حةدى مةقةىل كة باس لة )
( مليؤنـة  3( مليؤن شتَيك نيية رةدعى بكات  يان سجايةك بَي كة قورسايي بكات  بؤية بةبِرواى من مـةو ) 3)

  يةكسان بكرَيـت بـة سـةرمايةى سـةملَينراوى دواى تـةحقيق تـة عبريَيـك        دةبَي يةعنى مورافةعة بكرَيتةوة
بةوشَيوةية بدؤزينةوة  ضونكة كابرا كة سةرمايةى خؤى كةشحم ناكات  بَيطومان سـةرمايةى طةورةيـة بؤيـة    

 ( مليؤن غةرامة بؤ ملياردَيرَيك  سوثاس.3كةش ى ناكات  مةيشارَيتةوة لة دةستةى نةزاهة  )
 :دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيج د.يوسحم 

 كاك حافى كاروان فةرموو.
 

 بةِرَيج كنران جني الدين )حافى كاروان(:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 هةرمةوةى دكتؤر شَيركؤم هةبوو  ثاَلثشتى دةكةم  دةستخؤش.
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 فةرموو د. سراج.
 :بةِرَيج د. سراج شَيخ امحد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مليـؤن  و  3مةوةى منيش هةر لة ِرايةكةى كاك دكتؤر شَيركؤ نجيكة  بةاَلم مةوةى مةبةستي بَي  مةوةيـة ) 
( مليؤن يةعنى بوعديان زؤر لةيةك دوورة  لـة هـةموو قـانونى عقوبـات باوةِرناكـةم مـةو لَيـك دووريـة         100)

ةوعـة بوعـدة دوورة نييـة  دةكرَيـت تـةقاروبَيك دروسـت بكرَيـت         ( مليؤنى مـةو ن 100( مليؤن و )3هةبَيت  )
( مليؤنةكة با زيـاتر بكرَيـت  مـوهيي مةوةيـة يـةعنى لةيـةك نجيـك        3(ةكة كةم دةكرَيتةوة يان )100مةوفا )

 (ى زؤر دوورة  سوثاس.100( و )3بوونةوةيةك هةبَي  نةك لةنَيوان )
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 امؤستا مافد فةرموو.م
 توفيق:عثمان بةِرَيج مافد 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(ةكـة  100( و )3منيش ِرام لةطةَل ِراى دكتؤر سريافة  بةاَلم بؤمان ِروون بكةنةوة مايا مـةو فةرقـة لةبـةينى )   
نياريةكى زؤر يان بةِرَيذةى شاردنةوةى زانياريةكاندان دراوة يان لةبةرضى داندراوة  مايا مةسةلةن مةوةى زا

سةرثَيييةكى زؤرى كردبَي لة داتاكان زياتر غةرامة دةكرَيـت  مـةوةى كـةمى كردبـَي كـةم غةرامـة دةكرَيـت        
 مةوة ضؤنةوة ضؤنتان داناوة؟ .

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
 خاتوو جنات فةرموو.
 بةِرَيج جنات دمد عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 زيش ثشتةظانية ماخافتنة دكتؤر سرياج دةكةم  سوثاس.مة
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك عمر فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةى قسـةكةى بـةِرَيج دكتـؤر شـَيركؤم  بـةاَلم لةاليـةكى تـرةوة لةطـةَلى نـيي  لةبةرمـةو          يةكةوة لةطةَل من لةال
زؤربةى مةو كةسـانةى كـة لـةم واَلتـة مـةم فؤرمـة دةيانطرَيتـةوة  مةوكةسـانةن كـة بةرثرسـى مـةم واَلتـةن              
بةرثرسةكانيش مووضةيان هةية  ثَيويستة بةثَيى مووضةكانيان  لةبةرمـةوةى مـن ثـَيي باشـة بةِرَيـذةى لـة       

مةطـةر سـةرماية حيسـاب بكـةى  لـة       ( مانطيان بةِرَيذة بَي مةوكاتى يان1( مانطيان يان )3%(ى مووضةى )50)
(ى مةو سةرمايةى كة دواى تةحقيق دةبَي وةكو كاك دكتؤر شَيركؤ وتى  سيةةيةكى وا بدؤزينـةوة مـةوة   10)

بةنيسبةت سجاكةوة  بةنيسـبةت بِرطةكانيشـةوة دةقـى ماددةكـة تيكراريـةكى تَيدايـة ثـَيي خؤشـة ماشـكراى          
هـاتووة هــةر داوا لَيكراوَيـك بـة ماشـكراكردنى بةرذةوةندييــة      بكـةم بـؤ بـةِرَيجان ليذنـةى ياســايي كـة تَييـدا      

داراييةكان بة مةنقةست مةمة لة خوارةوة هاتووة  لةبةرمةوة داِرشتنةكة هةَلةية ثَيويستة بكرَيـت بـة هـةر    
( 3داوالَيكراوَيـك ثَيشكةشـكردنى فـؤرمى ماشــكراكردنى بةرذةوةندييـة داراييـةكان بــؤ ماوةيـةكى زيـاتر لــة )       

ةبةروارى طةيشتنى فؤرمةكة بةدةستى غةرامة دةكرَيت بةِرَيذةى لة سةدا مةوةندةي مووضةكةى بؤ مانط  ل
يةك مانط  مةطةر يةكةم دواكةوتن بوو بؤمةوةى كـة لـة خـوارةوة نووسـراوة  دووةمـيش هَينانـةوةى داتـاى        

ةرامـة بكرَيـي    نادروستى كاريطةر  فـارى وا هةيـة تـؤ هةَلةيـةكى زؤر بةسـيت دةكـةى  ضـؤن دةبـَي بـةوة غ         
( مـةتر  210(مـةتر مورةبةعـة  بـةاَلم )   200هةَلةيةكى زؤر كاريطـةر نييـة  لةوانةيـة بَلَيـى بيناييـةكي هةيـة )      

مورةبةل بَي مةوة نادروستة  بةاَلم ناكاتة مةوةى تؤ غةرامة بكرَيى  دةبَي بَلَيى هةَلةى كاريطةر  سـَييةميش  
وة  بةِرةمى من سـَييةم زيادةيـة  هَينانـةوةى داتـاى نادروسـت      تةحسيَل حاسَلة لةناو دووةمدا هةية  لةبةرمة

 سَييةميش دةطرَيتةوة  سوثاس.
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 دكتؤرة فوان فةرموو.
 بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مَيريـاريش فـةرقَيك هةيـة لـةنَيوان )رأس     من ثشتطريى ِرةمى دكتؤر عجت دةكةم  ضونكة مـةمن لـة بةشـى ذ   
 واملال(  )مال( بةس بؤ ثارة دةوترَيت  )رأس املال( بؤ مومتةلةكات و ثارة دةوترَيت  سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 خاتوو مريي فةرموو.
 بةِرَيج مريي صمد عبدى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كاك دكتؤر عجت دةكةم  هةروةها ثَيي باشة لةسةر غةرامةكة ثَيوةرَيك دابنـدرَيت   من ثشتطريى لة ِرايةكةى
هــةر مَيســتا  نــةك هــةر مــةو ثارةيــةى كــة تةحديــد دةكــرَي  لــة بِرطــةى ســَييةم بــاس لــة بــاس نــةكردنى       
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بةرذةوةنـــدى يـــان مـــةو مايـــةى خاوةنيـــان هةيـــة يـــان هـــى هاوســـةرةكةى يـــان هـــى يـــةكَيك لـــة منداَلـــة   
 يةتى  مةطةر بكرَيت بة مرياتطر مةويش باشة  سوثاس.دواكةوتووةكان

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 فةرموون ليذنة ثةيوةنديدارةكان ِراتان ضيية لةسةر قسةى مةندامانى ثةرلةمان؟ فةرموو.
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيي: 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مليـؤن دينـار كـةمرت نـةبَيت و     3وازيةى كة هةية لةنَيوان غةرامةكة  كة لة )مةوةى ثةيوةنديدارة بةو فيا
( مليؤن زياتر نةبَي  مَيمة ثةسةندى دةكةين  ثَيشنيارةكةى دكتؤر سرياج بةوةى كة بـة غةرامةيـةك   100لة )
مافد سـوَلتةى   ( مليؤن ديناريش زياتر نةبَي  بؤ بةِرَيج مامؤستا100( مليؤن دينار كةمرت نةبَي و لة )50لة )

تةقديرى لَيرانة بةثَيى شاردنةوةى مـةو مةعلوماتـة دةدرَيـت بـة سـوَلتةى قـةزامى  قـازى لَيرانـة تةقـديرى          
( دةسةاَلتى خؤيةتى  كةم و زيادى لةناو بابةتةكـة دابكـاتن  مـةوةش كـة ثةيوةنـدى بـة       100بؤ  50دةكات لة )

ــت و بــة نــةزةر ميرتبــار    مايــةو ســةرماية هةيــة  مــةوة لــةكاتى داِرشــتنةوةى ديراســةى   مــةو بابةتــة دةكرَي
وةردةطريَيت  بـةَلَي ثَيشـنياريش كـرا هَينانـةوةى داتـاى نادروسـتى كاريطـةر  مةويشـيان بـة نـةزةِر ميرتيبـار            
وةردةطرن  بةِرَيج عمر عينايةت ثَيشنيارةكةى ثَيشكةش كرد  مَيمةش مةوة بة نـةزةر ميرتيبـار وةردةطـرين    

 و دايدةِرَيذينةوة.
 :َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 مامؤستا عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر صاحل عمر )عمر كؤضةر(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مليـؤن  ضــونكة مـةو ياســاية طشـتطريةو زؤر كــةس دةطرَيتـةوة دواى مــةو     5مـن لةطــةَل مـةوةنيي بيكةينــة )  
راتبـى مةوةنييـة  مةسـةلةن مةصـاقى خـؤى ماشـكرا       تةعديلةو مةو هةموارة  كةسَيك هةية داهاتى كةمـةو  

( مليؤنةى داناوة  ضونكة هةر كةسَيك دةطرَيتـةوة لـةم واَلتـة     3( مليؤنة بؤ مةو زيادة  مةو )5نةكاتن  مةو )
 ( مليؤن من لةطةَل ِرةمى كاك عمر عينايةمت  بة ِرَيذة بَي باشرتة.5كةسَيك داهاتى )

 :ثةرلةمان بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي

 خاتوو جنيبة فةرموو.
 امحد: لطيفبةِرَيج جنيبة 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 منيش هةر مةو ِرايةى مامؤستا عمرم هةبوو  ثشتيوانى لة قسةكانى مة و دةكةم  سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 د. بةهار فةرموو.
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 بةِرَيج د. بةهار دمود فتاح:
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج

لة هةموو ياساى عقوبات و هةموو مةو ياسايانةى كة باسى عقوبةيةك دةكات  ِرَيذة نييـة  داميـةن سوَلــتةى    
 تةقديرى لةنَيوان دوو ِرةقةم داية  يةعنى هةر وا بووة  موتةبةل وابووة لة قانونةكاندا.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 نوقتةى نيجامى. فةرموو د. فرست
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نوقتةى نيجامى نيية با دواتر مةوةنةبي  يةعنى مةوةى كة مَيستا مةو غةرامةى دانـدراوة  مةوكةسـة فـارَى    
ــَيني طةنــدةَلى مــةجنام نةدايــة  بــةس تــةنها ماشــكراى ســامانى خــؤى نةكرديــة يــان     فةســادى نةكرديــة بــا بَل

اخيســتيية يــان مةوانــة  لةبةرمــةوة ثــَيي وايــة كــاك د. ســريافيش هــةروا تــةرحي كرديــة  يــةعنى نــةك      دو
(  يةعنى لةيةك نجيك بوونةكة مةبةستى 100بؤ  50غةرامةكة زياد بكرَي  بةِرَيجان لة ليذنة كرديتيانة لة )

بكة موقـةدةم اـول دةكـات     (  سـةير 100بـؤ   50(  لـةو نَيوانـة باشـة نـةك لـة )     20بـؤ   3(  )15بؤ  3مةوةبوو  )
هـةزارة(    100موقةدةم اوىل كةشحم كردنى زميةى مـاىل دةكـات  موقـةدةم مةعاشـى ثـَيي وايـة )مليؤنَيـك و        

( مليـؤنى دونيايـةك لةيـةكرتى فيـاوازة  يـان مرـاونى       50مةطةر كةش ى زميةى ماىل نـةكرد يـةعنى لةطـةَل )   
( مليـؤن  لةبةرمـةوة وا باشـة وةكـو كـاك عبـاس       2ة )مودير عام  مودير ناحية مةاولة  مةعاشـةكةى ناطاتـ  

 مليؤن بَي( زؤر زؤر باشرتة. 15مليؤن تاوةكو  3دةَلَيت يان بةنيسبةى سةدى بَيت  يان )
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك حتسني فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل )دؤلةمةِرى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( زؤرة.100تا  50ان ِرةميي هةية  )منيش هةم
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك عباس فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجاىل مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مةطـةر كةشـ ى نـةكرد فةرميـة بكـرَينت  فـا بـةطوَيرةى        10بـؤ  5%( دابنَيني  لة سةدى )10د. فرسةت وتى )
 ييـة سةرَى   لة خوارَيش بؤ خوارَي دةبَي.رةقةم زؤر بَي دةض

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك مومَيد فةرموو.
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 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيجان ِروونيان كردةوة دةبَي لةنَيوان دوو ذمارةدا بَي  واتة بةثَيى قسةى دكتـؤرة بـةهار دةبـَي دوو ذمـارة    
بَي نةك بة ِرَيذة بَي  بةبِرواى من مةوةى خـؤى زؤر زؤر بـاش بـوو  ضـونكة بةثَيضـةوانةوة مةطـةر بـاس لـة         

( 3هةندَيك خةَلك بكةين  كة داهاتيان كةمة  بةاَلم هةندَيكى تر هةن كـة داهـاتَيكى زؤريـان هةيـة  بؤيـة  )     
ةكـة بـؤ هةنـدَيك كـةس زؤر زؤر كـةم      ( مليؤن5( مليـؤن  بـة بـِرواى مـن )    15بؤ  3مليؤنةكة مةطةر بيكةيتة )

( بَي  مةوةى فةنابيشيان باسيان كرد كة سولتةى 100بؤ  3دةبَي  بؤية هةر مةسَليةكةى زؤرباشة و لةنَيوان )
 تةقديريةو زؤر ماسايية مةو كاتة دادطاكان بةثَيى ماستى داهاتى كةسةكان مامةَلةى لةطةَل دةكةن  سوثاس.

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ س

 مامؤستا عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر صاحل عمر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيشنياردةكةم مةطةر هةروةكى خؤى بَينت  بةس مةوة زياد بكرَيت داهـاتى سـةروةت و سـامانى بـؤ مـةو      
 بؤ مةو سجاية.سجاية  نة مةوةش زياد بكرَيـن داهاتى مةو كةسة مةوةى تةمخري كردى لةبةرضاو بطريَيت 

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 دكتؤر امحد هيض سةرجنَيكت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج د. امحد انور /سةرؤكى دةستةى دةستثاكى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(  نوســـخةى 50بـــؤ  3وةَلـــ  مـــةو ســـيةةيةى الى مَيمـــة دواى موناقةشـــة لةطـــةَل ليذنةكـــة كردوومانةتـــة ) 
(ة  منيش ثَيي وايـة لـة حـدودى    100ةعديلةكةاان ناردووةتةوة  ديارة مةسَليةكة الى مَيوة تةوزيك كراوة )ت
( مليؤن شتَيكى طوجناوة  مةوةش تةبرةن مةوانةى كة موتةخةليحم دةبـن لـةوةى موتةهـةم نـني بـة      50تا  3)

ة مومكينـة كةسـَيك بـة مـةالين     هيض كةيسَيكى طةندةَلى  مةوةى كة دوو  سـَي بـةِرَيجيش باسـيان كـرد ِراسـت     
( يــش بــَي تةمســريى لــَي نــةكات  مــةوة فيــاوازة  مــةوة  200و  100( مليــؤن  مةطــةر )15دؤالرى هــةبَيت نــةك )

شتَيكى ترة  كاتَيك كةسَيك موتةهةم بـة كةيسـَيكى طةنـدةَلى  تـةحقيقاتى لـَي دةكرَيـت مـةوة شـتَيكى تـرة           
سـةروةت و سـامان هةيـة  مـةوةى عةمدةنةكةشـى دةبَيــت       بةس مةوة رةبتى بةس بة بِرطـةى ماشـكراكردنى   

تَيدابَيت   ضونكة زؤرفار تاخريبوونةكة ِرةنطة بة مةنقةست نةبَي  مةسةلةن مةوكةسة لـة دةرةوةى واَلتـة    
( بــَي  ثَيشــي وايــة لةطــةَل 50تــا  3نةخؤشــة  لةبةرمــةوة ثــَيي باشــة عةمديةكــة مبَينَيتــةوة  مةبلةغةكــةش )

 تني  بةاَلم مةو نوسخةيةى الى من نووسراوة الى مةوانيش وا نووسراوة.ليذنةكة وا رَيكةو
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 فةرموو د. شَيركؤ.
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 :مصطفى بةرَيج د. شَيركؤ فودت
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة هةَلةيـةكى طةورةيـة    مةسةلةى تةحديدكردنى رةقةم لة ثرؤذة ياسادا  لةبةر طؤِرانكارى زةمةنى ثـَيي وايـ  
( مانطى تر يان ساَلَيكى تر كةمرت بكـات  زيـاتر بكـات و مةمانـة  بؤيـة      6( مليؤنى مَيستا لةوانةية )3ضونكة )

( 3%(ى مووضـةى ) 50باس لة ِرةميةكةى كاك عمريش  هةمان شتى باس كرد  مَيمة بيكـةين بـة ِرَيـذةى لـة )    
%(ى 50رثرسى حكومني  مةوانةى كة بةرثرسى حكومني لـة ) مانطى  ضونكة مَيمة بامسان لةوانة كرد  كة بة

( مانطى  مةطةر بةرز بوو  بةرز وةردةطريَيت  مةطةر نجم بـوو  نـجم وةردةطريَيـت  ضـونكة خـؤى      3مووضةى )
 من اين لك هذا(.مةسَلةن تةسةتورى كردووة  مةمة بةثَيى مةبدةمى )

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 جت فةرموو.دكتؤر ع
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشـتيوانى ِرايةكـةى دكتــؤر شـَيركؤ دةكـةم  ديــاريكرنى ذمـارة لـة ثــرؤذة ياسـا كـارَيكى خراثــة  لةبـةر يــةك          
ســـةبةب مـــابوورى كوردســـتان خـــراثرت ببَيـــت لـــة مَيســـتاى  لةوانةيـــة بةشـــى كيلؤيـــةك طؤشـــت نـــةكاتن    

( مليؤن دينار بةهيض 3( س ر لةسةر ثارةى عرياقى البربَيت  )3( رؤذى تر )4استة  ضونكة )ثَيضةوانةكةشى ِر
%(ى مووضـةكةى  لـة   10كةسَيك نادرَيت لةو واَلتةدا  بؤية بةِرَيذة دابندرَيت هـيض كَيشـةيةكى تَيدانييـة لـة )    

تدا ِرووبدات مـةو ِرَيذةيـة   %(ى مووضةكةى بؤ سةرف دةكرَيت  مةوكاتة هةر طؤِرانكاريةك لة مابوورى واَل50)
 بؤ هةموو مةطةر تةعةروز ناكات لةطةَل بنةما ياساييةكانى كة داندراون  سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك ابوكاروان فةرموو.
 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )ابوكاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةهيض شَيوةيةك ناكرَيت مةبلـةغ ديـاري بكرَيـت  ضـونكة بـةثَيى نيسـبة بـَي        منيش لةطةَل مةو ِرايةدام كة ب
( مليؤن كةمرت بَي  500باشرتة  ِرةنطة مةو ِرؤذةى بَي طةندةَلكارة طةورةكان لة كوردستان مةحاسةبة بكرَين )

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

 دوا موداخةلة كاك مومَيد فةرموو.
 

 ج مومَيد حةمة على:بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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( مـانطى  3من هةر بؤ مةوة زياتر تةمكيد كردنةوة لةسةر راةيةكـةى خـؤم  مةطـةر مـةو ِرَيةذةيـة وةربطـرين )      
%(ى بـؤ دابنـدرَيت  مايـا مةمـة     10( مانطى ثةرلةمانتارَيك مووضةكة وةربطرَيت  ِرَيـذةى لـة )  3وةزيرَيك يان )

ؤمةوةية كة تاوانَيك يان شتَيكى ناياسايي هةية رَيطاى لَي بطرَيت  يـان سـجادانةكة مةطـةر    سجادانة؟ سجادان ب
 كاريطةريةكى قووَل دروست نةكات لةسةر كةسةكة  ثَيي واية نابَيتة سجادان  سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 د.فرست نوقتةى نيجامى فةرموو.
 ى:بةِرَيج د. فرست صؤفى عل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ماددةيـة  لـةو   506(  تةبرـةن ) 1969( سـاَلآ ) 111مةوفارةى نوقتةى نيجامة  بةثَيى قـانونى عقوبـات رةقـةم )   
( ماددةى غةرامةى تَيدايـة  هةمووشـى دياريكرديـة لةوةنـدة بـؤ مةوةنـدة مـةوة        400( ماددةية دَلنيابة )506)

ونكة خـؤم كـة ثَينشـيارم كـرد ومت نيسـبة دابنـدرَيت  بـةاَلم مـةو         يةك  دذى مـةوةنيي نيسـبة دابنـدرَيت  ضـ    
قسةيةم كـة بَلَيـت بـةهيض شـَيوةيةك لـة قـانوو ناكرَيـت  لـةو قانونـةى كـة مَيسـتا مَيمـة ميشـى ثـَي دةكـةين                

 200( دينار وةختى خؤى كة دينارى عرياقى بوو  لة )200( ماددة غةرامةى كردووة  دةَلَيت لة )400نجيكةى )
( دينــار  بؤيــة هةيــة حاَلــةتَيكى لــة قــانون تةبيريــة دةتــوانني دايبنــَيني  بــةاَلم بــؤ مــةو مةســةلةية   500بــؤ 

%( لـة  5لةبةرمةوةى مةسـةلةى مووضـةية دةكرَيـت ثشـت بةنيسـبة ببةسـتني  منـيش ثـَيي باشـة نيسـبةى )          
 مووضةكةى ماساييةو دةكرَيت.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةسةر مةم ثرسة  فةرموو.باشة ِراى 
 بةِرَيج ظااَل فريد ابراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مَيمة وةكو ليذنةى ياسايي لةطةَل مةوةين  كة مةبلةغةكة دياري بكرَينت  لةبةرمةوةى غةرامةيـةو  غةرامـة   
( مليـؤن دينـار كـةمرت نـةبَي      3َيـت لـة ) بة عقوبة دادةنرَيت  كة عقوبةية ثَيويستة مةبلةغةكةى دياري بكر

( مليؤن دينار زيـاتر نـةبَي    50( مليؤن بكرَيت بة )100مةوةى تريش لةسةر داواى بةِرَيجسةرؤكى دةستة لة )
 بةاَلم ِراي كؤتايش بؤ بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمانة.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 ةبوو؟ فةرموو.دكتؤرة فوان قسةيةكى ترت ه
 
 

 بةِرَيج د. فوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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تــةنها مــةو مةبلةغــةى  التضــتم(، مــع مراعــاى مســتوى معيشــة معــبفىدةتــوانني كةوانةيــةكى بكةينــةوة )
دادةنَيني  يةعنى لة مايندة مةطةر قيمةتى مةو ثارةيةش هاتـة خـوارَى  تـؤ دةتـوانى يـان زيـادى بكـةى  يـان         

 مى بكةى  مةطةر زياد بوو  مةطةر كةم بوو.كة
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مليؤنـة كـَى ديـارى    100( مليؤنـة يـان )  50بـؤ   3من لةِرَيطاى فةنابتـةوة لـة ليذنـةى ياسـايي دةثرسـي مـةو )      
 دات مةوةندة بَي؟.دةكات؟ كَي بِرياردة

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 د. ظاآل فةرموو.
 بةِرَيج ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 دادوةر بِرياردةدات  سوَلتةى تةقديرى  بؤ قازية بةِرَيج كاك عمر.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 فةرموو.
 عينايةت حةمة:بةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

باشة مةندام ثةرلةمانَيك بة هةَلة نةيتوانى مووضةكةى مةوةندةى كة خؤمان دةيجانني  توانى مةوةى هةية 
( مليؤن دينار بدات  زؤربةى مةوانةى لةو واَلتةدان كـة فـؤِرم ثِردةكةنـةوة هـةموو كارمةنـدى دةوَلـةتن        50)

ــت بــؤ ســةرمايةدا  رةكان  تــةنها بــؤ وةزيــر و مــدير عــام و بةِرَيوةبــةر و فَيطرةكانيــان و مةنــدام   خــؤ ناكرَي
 ثةرلةمانةكانة  كةسى تر فؤِرمى بؤ ناضَيت.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 بةس مةمة لةو حاَلةتانةية كة سةرثَيضى دةكةن  مامؤستا هةورامان فةرموو.
 ةورامان طةضَينةيي(:بةِرَيج د. هةورامان حةمة شريحم )ه

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وةَل هى من دةَلَيي تاكو مةو عقوبةية كةمرت بَي باشرتة  ضونكة قةناعةمت واية مةو كةسةى كـة ثـارةى زؤرة   
 و مةسئوىل بةرزة قةت مةم ياساية نايطرَيـتةوة.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
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با ميرت لةوة زياتر موناقةشة نةكرَين  يةك بة يةك دةياةةينة دةنطةوة  سياغةى  تكاية ِراكان سياغة بكةن 
 بكةن  مةو ِرايةى تريش هةر سياغة بكةن  بؤمةوةى بيخةينة دةنطةوة  فةرموو.

 بةِرَيج ظااَل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( هةموار دةكرَيت و بةمشَيوةية دةخوَيندرَيـتةوة17ماددةى )

هةرداوا لَيكراوَيك بةثَيشكةش كردنى ماشكراكردنى بةرذةوةنديية داراييـةكانى بـة مةنقةسـةت يـةكَيك لـةم      
ــة )     ــدكردن بؤماوةيــةك ل ــةوة بــة بةن ــدات  م ــةجنام ب ــة   3كردةوانــةى خــوارةوة م ــةبَيت و ب ــاتر ن ( مــانط زي

ةبَي يـان بـة يـةكَي: لـةم دوو     ( مليؤن دينار زيـاتر نـ  100( مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة )3غةرامةيةك لة )
 سجاية سجا دةدرَيت:

يةكةم: دواكةوتن لة ثَيشكةش كردنى راثؤرتى دةرخستةى بةرذةوةنديية داراييةكانى بؤماوةيةكى زياتر لـة  
 ( مانط لة ماوانةى لةاليةن دةستةوة دياريكراون.3)

 ةنديية داراييةكانى.دووةم: هَينانةوةى داتاى نادروستى كاريطةر لة راثؤرتى دةرخستةى بةرذةو
سَييةم: باس نةكردنى بةرذةوةندى يان مةو مايةى خاوةنيانة يان هى هاوسةرةكةيةتى يـان هـي يـةكَيك لـة     

 منداَلة دواكةوتووةكانيةتى لة دةرخستنى بةرذةوةنديية داراييةكانى.
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

يـةى تـريش سـياغة بكـةن  بؤمـةوةى بيخةينـة دةنطـةوة  باشـة مَيـوة          ِرايةكةى ترتان سياغة كردووة؟ مةو ِرا
رةميتان نيية؟  بةاَلم بةشَيك لـة مةنـدامان داواى مـةوة دةكـةن  مةبةسـتي مةوةيـة ِراى دووةمـيش وازح بـَي         

 لةبةردةم مةندامانى ثةرلةمان  بؤمةوةى كة دةنطى لةسةر دةدةن  بةَلى فةرموو.
 ر(:بةِرَيج عمر صاحل عمر) عمر كؤضة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة  )    ــةوى هةي ــةخؤى رةدعَيكــى مةعن ــة ب ــا  3مــةوزول عقوب ــة وةك   100ت ــازى ك ــديرى ق ــةوة تةق ــؤن م ( ملي
ــة )    ــَي  ل ــةورة ب ــارةى ط ــَي هــةر كةســَيكى )    100مةســئولَيكى ث ــةم ب ــيرت ك ــت م ــؤن وةردةرطرَي ــؤن 3( ملي ( ملي

تر نييــة  نــة مــةوزول مــةوة طةندةَلــة يــان نــا؟ وةربطرَيــت  بةِرَيــذةش بــَي هــةر نةفســى مــةو حاَلةتةيــة  زيــا
مةعلوماتى ماشكرا نةكردية مةوة عقوبة بؤ خـؤ رةدعةكـة  ضـونكة مـةوة نـا هـةر يـةكَيك بـؤ خـؤ بَيــن بـة            

 قةناعةتى من زؤرباشة.
 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك على نوقتةى نيجامى؟ فةرموو.
 
 

 بةِرَيج على حةمة صاحل:
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 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

مةم ثَيشنيارة ذمارةى ياسايي مةندامانى ثةرلةمان كردوويانة   وونةيةكى بةسيتت بؤ دَينمـةوة  ثـةيِرةوى   
( دينـار دانـدراوة؟ بةمـة ناكرَيـت       200ناوخؤى ثةرلـةمان مـيش بـة غةرامـةى ثةرلـةمانتار دةكـات كـة بـة )        

وو شتَيك دةطؤِرَيت و مـةويش ميشـى ثـَي ناكرَيـت وةكـو      ( س ر كةم بكات  هةم3( س ر زياد بكات )3يةعنى )
 ثةيِرةوى ناوخؤ.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 مَيستا رَيكى دةخةين  كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يان بة فةنابت  ثَيي واية مةطةر مةوةيان  من سياغةيةكي ناردة بةردةم بةِرَيجتان بدرَيت بة ليذنةى قةزامى
 بيدةيتَى لةسةرى رَيك كةون.

 :بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
هاتؤتة بةردةستتان؟ بةآلم مَيستا لة ثَيش مةوة دةخيةينة دةنطةوة  دوو ِرا هةية  يةكيان مةوةية كـة نيسـبة   

َي  كَي لةطةَل مةوةية كة بة نيسبة دياري بكـرَي؟ دةزانـي   دياري بكرَي  مةوي تريان كة بة ِرةقةم دياري بكر
ضي؟ مَيستا لةسةر مةوة وةستاوة بةِرَيجان  بةِرَيج د. سراج  دوو ِراكة فياوازي لةسـةر مةوةيـة  يـةكَيك ثَيـي     
واية دةبَي بة ِرةقةم دياري بكرَي  هةندَيكيش ثَييـان وايـة ثَيويسـت دةكـات بـة نيسـبة ديـاري بكـرَي  مـةوة          

   بَيتةوة دةتوانني سياغةي بكةين.يةك
 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةلةمان.

( مليـؤن  يـةكي تريـان بـة     30( تا وةكـو ) 3( مليؤن بَي  يةكي تر )100سَي ِرا هةية  يةكيان مةوةية سَي هةتا )
 نيسبة دياري بكرَي  سَي ِرةمي هةية.

 مان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلة
باشة  بةآلم كة هاتينة سةر مةوةي كة بـة ِرةقـةم ديـاري بكـرَي مـةو كاتـة ِرةمـي تـريش وةردةطـرين  مَيسـتا           
لةبةر مةوةي تةبرةن ثَيويست دةكات مَيوة دَلنيا بن لة ِرةمي خؤتان  مـةوةي لةبـةر دةسـتمانداية بـة ِرةقـةم      

( كـةس  38ية كة بـة ِرةقـةم ديـاري بكرَيـت؟ )    دياري كردووة  فارَي مةوة دةخةينة دةنطةوة  كَي لةطةَل مةوة
( دذيـةتي  كةواتـة ثةسـند كـرا  بـة      28لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ كَي دذي مةوةيـة بـة ِرةقـةم ديـاري بكـرَي؟ )     

ِرةقةم دياري دةكرَي  فا ِرةقةمةكة لـة بـةيين ضـةند و ضـةند؟ ثـَيي بَلـَين ثَيشـنيارةكان ضـيية بـؤ ِرةقـةم؟           
ةوة دةخةينـة دةنطـةوة  مةطـةر مـةوة ثةسـند نـةكرا مـةوة ِرةقـةمي تـر دةخةينـة           مةوةي كة مَيستا هاتووة م

دةنطةوة  مةوةي كة مَيسـتا لـة ِراثؤرتةكـةدا هـاتووة  مـادام موتةبـةل وامـان كـردووة  مـةوةي ِراثؤرتةكـةمان           
كَي دذي  ( كةس لةطةَليةتي 35( مليؤن بَي؟ )100( مليؤن بؤ )3كردووة بة دةنطي يةكةم  كَي لةطةَل مةوةية )
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( كـةس دذيــةتي  كةواتــة ثةسـند كــرا  فــا تكايـة بيخوَيننــةوة بــؤ مــةوةي    22( مليؤنــة؟ )100( مليـؤن بــؤ ) 3)
 بيخةينة دةنطةوة  ماددةكة هةمووي خبوَيننةوة.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةلةمان.

  :(17ماددةي )
 :هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة

هةر داوا لَيكراوَيك بة ثَيشكةش كردني ماشكرا كردني بةرذةوةنديية داراييةكاني بة مةنقةست يـةكَيك لـةم   
كردةوانــةي خــوارةوة مــةجنام بــدات مــةوا بــة بةنــد كــردن بــؤ ماوةيــةك لــة ســَي مــانط زيــاتر نــةبَيت و بــة   

نةبَيت  يان بة يـةكَيك لـةم دوو    غةرامةيةك لة سَي مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة سةد مليؤن دينار زياتر
 سجاية سجا دةدرَيت:

يةكةم/ دواكةوتن لة ثَيشكةش كردني راثؤرتي دةرخستةي بةرذةوةنديية داراييـةكاني بـؤ ماوةيـةكي زيـاتر     
 لة سَي مانط لةو ماوانةي لةاليةن دةستةوة دياري كراون.

 ي بةرذةوةنديية داراييةكاني.دووةم/ هَينانةوةي داتاي نادروسيت كاريطةر لة ِراثؤرتي دةرخستة
سَييةم/ باس نةكردني بةرذةوةندي يان مةو مايةيةي خاوةنيانة يان هي هاوسةرةكةيةتي يان هي يةكَيك لة 

 منداَلة دواكةوتةكانيةتي لة دةرخستين بةرذةوةنديية داراييةكاني.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس دذيةتي  12( كةس لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ )46وةي كة خوَيندرايةوة؟ )كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَي
 كةواتة ثةسند كرا  ماددةي دواي مةو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةلةمان.

 ( هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية.18ماددةي )
 د. بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية  بةآلم بةِرَيج د.سراج لة كاتي خؤي دا لة ماددةي 18تووة ماددةي )ديارة وا ها

( ضارةسـةري دةكـةين  بؤيـة مةطـةر فرسـةتَيكمان      18( بوو وابجامن ثَيشنيارَيكي كـرد  ومتـان لـة مـاددةي )    12)
 بدةييَت تا مةوة دادةِرَيذينةوة.

 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةر 
 باش  دايِرَيذنةوة  دوو نوقتةي نيجاميمان هةية  بةِرَيج كاك عمر عينايةت  فةرموو.

 
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:



 280 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ببوورة ضارةم نيية  منداَلة دواكةوتةكا ان ضارةسةر كرد  بةس لةو ماددةي مَيستا دةنطمان 15لة ماددةي )

ر هاتؤتــةوة  دةبــَي فــارَيكي تــر ضارةســةر بكــرَي  ضــونكة دذي مــةوة دةوةســتَيتةوة     لةســةر دا فــارَيكي تــ 
 دةنطيشي لةسةر درا  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس  تازة دةنطي لةسةر دراوة  بةِرَيج كاك أبو بكر هةَلةدني  فةرموو. 

 ي(:  بةِرَيج أبو بكر عمر عبداهلل )أبو بكر هةَلةدن
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةَلَيـــت كـــة نـــابَي هـــيض 56مـــن نـــازامن مـــةو ثـــةيِرةوي ناوخؤيـــة كـــةي فَيبـــةفَي دةكرَيـــت؟ مـــاددةي ) 
ثةرلةمانتارَيك لةسةر بابةتَيك دوو فار قسة بكات  ثةرلةمانتاري وا هةيـة شـةش فـار نةلةسـةر بابـةتَيك       

مان وابوو مةو ثرؤذة ياسـاية دوو سـةعاتي ثَيويسـتة  دوو    لةسةر يةك بِرطة قسة دةكات  مَيمة هةموومان ثَي
( دةَلـَي/ ِراثـؤرتي ليذنـةي تايبةمتةنـد و ليذنـةي ياسـايي و ِراثـؤرتي        72ِرؤذة لَيرة كؤ بووينةتةوة  ماددةي )

ماددةكــاني ثَيشــنياركراو  مةطــةر لــةم ثــرؤذةي تةعديلــةدا مــادام مــةوة هــيض تَيبينييــةكي لةســةر نييــة  بــؤ  
ــةو ــرؤذةي        نةخرَيت ــك  دوو ِرؤذة  ث ــةموو قانونَي ــؤ ه ــةين ب ــاوا بك ــةموار م ــةر ه ــة مةط ــؤ؟ مَيم ــةر ط توط ة ب

دةستووري هةرَيممان دَيتـة بةردةسـت بـة سـَي سـاَل نـةفامتان نـابَي  يـةعين ضـؤن هـةموو ماددةيـةك مـاوا              
ةيِرةوي نـاوخؤي  دةرطاي ط توطؤي لةسةر دةكرَيتةوة؟ لةبةر مةوة من ثَيمواية ثَيشَيلكاريية بةرامبةر بـة ثـ  

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

سوثاس كاك أبو بكر  ِراستة بةآلم ِراي تازة دَيتة ثَيشةوة  مةو كاتةي كة ِراي تازة دَيتـة ثَيشـةوة  مةنـداماني    
كـات  بـةآلم   ثةرلةمانيش دةيانةوَي قسةي لةسةر بكةن  واتا مةنـدامي ثةرلـةمان قسـة لةسـةر ِراثؤرتةكـة دة     

ليذنةي تايبةمتةند دَينة سةر ِرايةكي تـر  كـة ديسـانةوة مةنـدامي ثةرلـةمان دةيـةوَي قسـةي لةسـةر بكـات           
بةآلم لةطةَلتي قسة زؤر دةكـرَي  موداخةلـة زؤر دةكـرَي  كـة ثَيويسـتة مةنـداماني ثةرلـةمان ِرةضـاوي مـةوة          

اكان  باشـرت مامـادة بكـرَين  بـؤ مـةوةي لـة نـاو        بكةن لة ليذنةكان دا ط توطؤي زياتر بكرَي لةسةر ثرؤذة ياسـ 
 هؤَلدا كةمرتين قسة هةَلبطرَي. 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:  
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

 ( بِرطةي دووةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة18ماددةي )
داتـة مـةو فةرمانبةرانـةي هـةوَلي بةرضـاو      بِرطةي دووةم/ مةجنومةني دةستة بؤي هةية ثَيشخسنت )قـدم( ب 

 دةبينن  يان مةجنامي ماست بةرز بةدةست دةهَينن بة ثَيي ياسا و ِرَينمايي ية كارثَيكراوةكان.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 كَي قسةيةكي هةية لةسةر مةو ماددةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة؟ بةِرَيج د.عجت  فةرموو.
 ةِرَيج د.عجت صابر حمساعيل:ب

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنيار دةكةم ثَيداني مةو )قدم(ة ماوةكةي دياري بكرَي  مانطَيط  سَي مانط  شةش مانط  ساَلَيك  ضـونكة  
مةو كةسةي كة لة ثلةي وةزيرداية  من )قدم(م وةرطرتووة سةرؤكي حكومةت يةك مانطمي ثَيداوة  كةواتـة  

بكرَيت  ناتوانرَي ساَلَيك )قدم( بدرَي بة هيض فةرمانبةرَيك  هيض كةسَيك لة حكومةتي هةرَيي  دةبَي دياري 
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي  بةِرَيج كاك شوان شَيخ أمحد  فةرموو.

 بةِرَيج شوان شَيخ أمحد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةطرَيتـةوة  كـة )عدا(يةكـة البـدرَي )مـدير عـام و       21( كـة مـاددةي )  18مـاددةي ) من ثَيشنيارَيكي هةية لـة  
أصحاب الدرفات اخلاصة( لةبةر مةوةي مةطةر بَيت و ماوا بَيت  موةزةف دةبَيت مووضةكةي لة مدير عـام و  

كـةم مـةو   موستةشار و مةوانة زؤر زؤر زياتر دةبَي  كة مةوةش بة شتَيكي دروسيت نابيني  بؤيـة ثَيشـنيار دة  
)عدا( البدرَيت  ضونكة بةِراسيت لةوةي مالية و لةوةي عرياقيةش بة هـةمان شـَيوة مـةوةي تَيـدا نييـة  زؤر      

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي  سوثاس  خاتوو ظيان عباس  فةرموو.

 بةِرَيج ظيان عباس عمر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اددةية طةلةكا مةتاتية  مةز ثَيشنيار دكةم مةوة بَيتة ِراكرن  ذبةر كـو مـةظ فةرمانبـةر مةكيـد     نجامن ذ مةظ م
يةعين مووضةيي هةي و يةعين ساَل بؤ تنا حيساب كرن  نجامن طةلةك فارا دةبيتة حافجةك بؤ هةندي كو 

 تةسةتوري طةلةك فارا سةر طةندةلييةت بكة  طةلةك سوثاس.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صا 

 سوثاس  ِراي ليذنة ثةيوةنديدارةكان.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةوةي بةِرَيج كاك شوان تةِرحي كرد  مةطـةر مـةو ثَيشـنيارةكان بـؤ بـَييَن بـؤ مـةوةي مَيمـة لَيـرة دةسـت بـة            
ت باسـي كـرد  ديـاري كردنـي )قـدم(  مَيمـة لَيـرة        داِرشتنةوةي بكةين  مةطـةر ثةسـند بـَي  مـةوةي كـة د.عـج      
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وةآلممــان دايــةوة دواي تةعديلةكــة  دةَلــَيني ثَيشخســتين )قــدم(ي بــؤ هةيــة بــة ثَيــي ياســا و ثـــةيِرةوة            
 كارثَيكراوةكان.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 د هيض سةرجنَيكت هةية؟ بة زوويي صياغةي بكةنةوة  بؤ مةوةي بيخةينة دةنطةوة  بةِرَيج د.أمح

 بةِرَيج د.أمحد أنور/ سةرؤكي دةستةي دةستثاكي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤر سوثاس  وةَل  بة نيسبةت )قدم(كة مةوةي كة لة ياساي ثَيمواية ديواني ضاودَيري دارايي  لة دةسـتثاكي  
زؤر موتةمةيج  بة ضـةند سـاَل فارَيـك    عرياقيش هاتووة  شةش مانطة  ديارة بؤ مةوانةي كة دةَلَي هةوَلَيكي 

ــة          ــة ل ــؤز و مةوان ــي خــةَلكي دَلس ــة كردن ــةوةش دةضــَيتة ضوارضــَيوةي موكافةم ــةآلم م ــةي  ب ــةوة نةك ــؤ م ت
ــان دةزانــني دةســتة          ــد  خؤم ــة تةمكي ــة ب ــةوة نيي ــؤ م ــاوة ب ــة دامانن ــة ك ــة مَيم ضوارضــَيوةي دةســتةكة  بؤي

ك بةِراسيت فوهدَيكي ناماسايي مـةوة دةكـات  بؤيـة    موخةصةصاتي هةية  مةوة بؤ حاَلةتَيك مومكينة كةسَي
ثَيمواية مةطةر ساَلةكةشتان ثَي زؤرة  اليةني كةم شـةش مـانط بـَي  ديـاري بكـرَي باشـرتة  ضـونكة بـة ثَيـي          
ِرَينماييةكان ثَيويسـت ناكـات  مـةو ماددةيـة هـةَلبطرن  ضـونكة خـؤ ِرَينماييـةكان بـة نيسـبةت مومةسةسـات            

بة ثَيي ِرَينماييةكانة  مةصَلةن مةو مـاددة ثَيويسـت ناكـات  ماددةكـة هـةبَي يـان نـةبَي         وازحية  مةطةر مةوة 
 ِرَينمايي و ياساكان ضؤنة بة نيسبةت كةرتةكاني تر  بؤ دةستةي دةستثاكيش بة هةمان شَيوة دةبَيت.

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةعديلةكـة مامـاذةي ثـَي نـةدراوة  بؤيـة مَيمـة نـاتوانني لَيـرة بيهَينينـة نـاو           مةو داواكارييةي كة هاتبوو لـة  
 تةعديلةكةوة  بؤية ماددةي هةذدةهةم بِرطةي دووةم بةو شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

مةجنومةني دةستة بؤي هةية ثَيشخسنت )قدم( بـؤ مـاوةي شـةش مـانط بداتـة مـةو فةرمانبةرانـةي هـةوَلي         
 ةجنامي ماست بةرز بةدةست دةهَينن.بةرضاو دةبينن  يان م

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( كـةس دذيـةتي   3( كةس لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ )30كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة؟ )

 كةواتة ثةسند كرا  ماددةي دواي مةو.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد حبراهيي:

 ةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرل
 ماددةي نؤزدةم هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية.

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (19ماددةي )
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 (ي ياساي دةستة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:24دةقي ماددةي )
واَلـدةر و قوربـاني و شـارةزايان دادةنَيـت و     يةكةم/ دةستة ثةيِرةوَيكي تايبةت بة ثاراستين طةواهيـدةر و هة 

ــةَل       ــاريكردن لةط ــة هاوك ــداني فــةماوةر و ِراطةيانــدن و كؤمةَلطــةي مــةدةني و تؤمــةتباران ل ثــةيِرةوي هان
 دةستةدا دادةنَيت و تةخويل دةكرَيت بة دةسةآلتي فَيبةفَي كردن و خةرفكردن لةسةري دا.

ويسـت بـؤ ماسـان فَيبـةفَي كردنـي حوكمـةكاني مـةم ياسـاية         دووةم/ سةرؤكي دةستة بؤي هةية ِرَينمايي ثَي
 دةربكات.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. ناظمكَي قسةي هةية لةسةر مةم ماددةية؟ كاك 

 كبري دمد:ناظم بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وانةكـة زؤر طرنطـة  بـةآلم وةخـيت مـن دةبيـني       دةربارةي ثاراستين هةواَلـدةر بةرامبـةر بـة ماشـكراكردني تا    
لَيرةمةوةندة طرنطي ثَي نةدراوة  ضونكة هةواَلدةر بةردةوام ذياني لة مةترسيداية لة ِرووي مةمنييةوة  فـا  
من ثَيشنيار دةكةم كة لة ناو ياساكة بة ثَيي ماددةيةك بة ِرووني ديار بكرَيت  نةك لة ثةيِرةوي دةستةكةدا 

 ثاراستنةكة  زؤر سوثاس.بؤ دياري كردني 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِراى ليذنة ثةيوةندارةكان لةسةر مةو ثَيشنيارة؟ د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ياســايةكة بامســان لــة مةطــةر مةبةســت ثاراســتنى هةواَلــدةر بــَى  مَيمــة لَيــرة و لــة شــوَينَيكى تــريش لــةناو   
 ثاراستنى كردووة  نازامن مةطةر مةبةستَيكى تر بَى.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك د.امحد فةرموو.

 بةِرَيج د.امحد انور )سةرؤكى دةستةى دةستثاكى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةوانةى هاوكارن  تةبرةن هاوكار بةرفراوانرتة  من موالحةزةيةكي نيية  بةآلم قسة لةسةر ثاراستنى نهَينى م

هةواَلدةر و مةوةى زانيارى دَينَى  بةهـةر فؤرَيـك لـة فؤرةكـان هاوكـارى دةسـتةى دةسـتثاكى دةكـات تَييـدا          
هاتووة  بة تةمكيد مةوةش خؤى لة ماددةيةك هـاتووة ثاشـان دةبـَى تةفسـيَلى بكـةى تـةعليماتى بـؤ دةكـرَى         

ــاِرةوا تــةعليمامتان دةركــردووة بــؤ شــَيوازى تــةحقيق كــردن      ضــؤن بــؤ كةســبى مةشــرول دةســت   كــةوتى ن
تةعليمامتان دةركردووة  بة تةمكيد مةوةش دةبَى تةعليماتى بؤ دةربكرَى  ضونكة هةندَيك تةفاسيَلى فـةنى  

 تَيداية ناكرَى هةمووى لة ياسايةكة دابَى  زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـةس لةطةَليـةتى    53اتة مَيستا ماددةكة بةو شَيوةيةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطةوة كَى لةطةَليـةتى؟   كةو
 كةس دذيةتى  ثةسةند كرا  د.ظاآل فةرموو. 1كَى دذيةتى؟ 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية  فةرموو. 20ماددةى/ 

 د.بةهار دمود فتاح: بةِرَيج

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ســةرؤكى دةســتة بــؤى هةيــة بةِرَيوبةرايــةتى و بــةش و هؤبــةى دةســتة بــة طــوَيرةى ثَيداويســتيةكانى كــار    

 بهَينَيتة كايةوة  يان لَيكيان بدات  يان هةَليان بوةشَينَيتةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةر مةم ماددةية؟ د.فوان فةرموو.كآ قسةى هةية لة

 بةِرَيج د.فوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( ســةرؤكى دةســتة بــؤى هةيــة بةِرَيوبةرايــةتى بــةش و هؤبــةى دةســتة بــة طــوَيرةى    20بــةِرَيجان  مــاددةى )

ينطـةى تةكنـةلؤذيا و   ثَيداويستيةكانى كار  ميجافةى مةو ِرستةيةش بكةين تكاية مةو طؤِرانكاريانةى كة لة ذ
زانيـارى و ثةيوةنديـةكان ِروودةدات بهَينَيتـة كايـةوة و وا لَيكيـان بـدات يـان هـةَليان بوةشـَينَيتةوة  يــةعنى          
ميجافةى مةو ِرستةية بكرَيت  ضونكة بؤ  وونة كارَيكى مةطةر بكةية مةلكرتؤنى لة مايند واى ىَل دةكات دوو 

 يان ميلةاى بكةى  زؤر سوثاس.بةشى دةمج بكةى يان هةَلبوةشَينيةوة 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجاىل مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ هةر مؤرطانَيك دةستة فةمرى باشرتة  هةر كاتَيك دةستة فةمرى دةنط بدات مادام دميوكراسني تووشـى  
و دكتاتؤريةت ناِرؤين  بة باشى دةزامن لة فيـاتى سـةرؤكى دةسـتة بكرَيتـة دةسـتة      كةمرت هةَلة دةبني  بةرة

 باشرتة و با بة ليذنة بِريار بدةن ض ميشَيك بكرَيت واباشرتة سةرؤك هةَلطريَى.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو حةيات فةرموو.
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 بةِرَيج حيات جميد قادر:

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر

ِرايةكةى من هةمان ِرةمى مامؤستا عباس غةزاىل بوو مةطةر دةستة بَى باشـرتة  ضـونكة حوكمةكـة ميجافـى     
 نابَى و بة دةستة فةمرى حوكمةكة دةكرَى  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو.ِراى ليذنة ثةيوةندارةكان لةسةر مةو ثَيشنيارانةى كة كران؟ د.ظاآل فةر

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةوةى ثةيوةندار بـوو بـة ِراى يةكـةم ثَيموايـة كـة دةَلـَى بـة طـوَيرةى ثَيداويسـتيةكانى كـار يـةعنى )حسـب             
حافة الرمل( مةوة هةموو ثَيداويستيةكان دةطرَيتةوة و مـةو طؤِرانكاريانـةش دةطرَيتـةوة كـة دَيتـة كايـةوة        

ة ثَيداويســـتى كـــار بـــة موتَلـــةقى هـــاتووة  ِراى دووةمـــيش دوو مةنـــدام  ثةرلـــةمان ثَيشـــنياريان كـــرد لَيـــر
ِرادةوةستَيتة سةر دةنطدانى بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمان  مايا لة دةسةآلتى سةرؤكى دةستة مبَينَيتةوة يـان  

 تةحويلى بكةين بؤ دةسةآلتةكانى مةجنومةنى دةستة.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد

 باشة ليذنةى نةزاهة هيض تَيبينيةكتان نيية؟  د.امحد فةرموو.

 بةِرَيج د.امحد انور ) سةرؤكى دةستةى دةستثاكى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة ياساى ِرةنطة زؤر لـة وةزارةتـةكانيش مينشـاى شـوعةب و مةوانـة لـة سـةآلحيةتى سـةرؤكى دةسـتةية           
لة مةجنومةنيش بَى تةبيرية  ضونكة مةساسةن مةوة بؤ ثَيشوو كردنى ميشة  ميمتيـازةك نييـة    بةآلم مةطةر

بدرَى بة سةرؤك  بة عةكسةوة لةوانةية مةوةندةى زياتر مةسئوليةتة بِروا ناكةم مةوة ميمتياز بَى  ِرةميش 
ةســتثاكى دةبَيــت  فــا بـؤ مَيــوةى بــةِرَيجة  موشـكلةمان نييــة  مــوهيي مةوةيـة ســةآلحيةتة لــةالى دةسـتةى د    

سةرؤكةكة هـةى بـَى  مةجنومةنةكـة هـةى بَيـت  مـوهيي مـةوة ثَيداويسـتيةكى كـارى هـةموو مومةسةسـاتة             
 دامودةزطا زياد دةكات  كةم دةكات  دةجمى دةكات بة ثَيى ثَيويستييةكانى ميش  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يقاشَيكى تر مةوة دةخةينة دةنطةوة مايا سةرؤكى دةسـتة بةشـى تـازة بكاتـةوة     مَيستا بؤ مةوةى نةضينةوة ن
يان مةجنومةنى دةستة؟ لَيرة هاتووة سةرؤكى دةسـتة  مةطـةر مةمـة ثةسـةند نـةكرا مـةو كاتـة مةجنومـةنى         
 6دةستة دةخةينة دةنطةوة  كَى لةطةَل مةوةية كة سةرؤكى دةستة بةشـى تـازة بكاتـةوة يـان لَيكيـان بـدات؟       

كةس دذيةتى كةواتة ثةسةند نةكرا  كَى لةطةَل مةوةةية كـة مةجنومـةنى    35ةس لةطةَليةتى  كَى دذيةتى؟ ك
كـةس   2كةس لةطةَليةتى  كَى دذيـةتى؟   48دةستة سةآلحيةتى هةبَى بةشى تازة بكاتةوة؟ يان لَيكيان بدات؟ 

 يخةينة دةنطةوة  د. ظاآل فةرموو.دذيةتى كةواتة ثةسةند كرا  مَيستا كؤى ماددةكة خبوَيننةوة بؤ مةوةى ب
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 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةجنومـــةنى دةســـتة بـــؤى هةيـــة بةِرَيوبةرايـــةتى و  بـــةش و هؤبـــةى دةســـتة بـــة طـــوَيرةى  : 21مـــاددةى/ 
ج سةرؤكى ثةرلةمان مةو ثَيداويستيةكانى كار بهَينَيتة كايةوة و لَيكيان بدات يان هةَليان بوةشَينَيتةوة  بةِرَي

 ( لة مةسَلى ياسايةكة.9لة ماددةى ) 2دةسةآلتة دةدرَيت بة مةجنومةنى دةستة  بؤية دةستة دةضَيتة بِرطةى 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كـة   يةعنى دةبَيتة بةشَيك لة دةسةآلتةكانى مةجنومةنى دةستة  باشة كَى لةطةَل ماددةكةيـة بـةو شـَيوةيةى   
( د. ظـاآل  219كةس دذيةتى  كةواتة ثةسةند كـرا  مـاددةى )   3كةس لةطةَليةتى  كَى دذيةتى؟  52خوَينرايةوة  

 فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.بةهارفةرموو.

 د.بةهار دمود فتاح: بةِرَيج

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ِرؤذنامةى فةرمى وةقـاميرى كوردسـتان بـآلو دةكرَيتـةوة و لـة ِرَيكـةوتى بآلوكردنـةوةى بـة         : 21ماددةى/ 
 بةركار دادةندرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

و شَيوةيةى كة خوَينرايةوة دةخيةينـة دةنطـةوة   كَى قسةى هةية لةسةر مةم ماددةية؟ كةس نيية  كةواتة بة
ــةتى؟ )  ــَى لةطةَلي ــانى       62ك ــرا  هؤكارةك ــة ثةســةند ك ــة  كةوات ــةس نيي ــةتى؟ ك ــَى دذي ــةتى  ك ــةس لةطةَلي ( ك

 دةرضوواندن  د. ظاآل فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤكارةكانى دةرضوواندن
عرياق  لة ثَينـاوى ثشـتطريى   _ة سةربةخؤيى دةستةى دةستثاكى هةرَيمى كوردستان بؤ مسؤطةركردنى زياتر

ــدةَلى و        ــة طةنـ ــرتن لـ ــة طـ ــانى ِرَيطـ ــى ِرَيكارةكـ ــةهَيج كردنـ ــثاندن و بـ ــؤ ضةسـ ــةآلتةكانى و بـ ــى دةسـ كردنـ
بةرةنطاربوونةوةى  بآلوكردنةوةى ضةمكى دةستثاكى وشةفافيةت و لَيثرسينةوة لة دةزطاكانى كةرتى طشتى 

 ايبةت مةم ياساية دانرا.و ت
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 كةس قسةى هةية لةسةر هؤكارةكانى دةرضوواندن؟ كاك حافى كاروان فةرموو.

 بةِرَيج كنران جني الدين )حافى كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بــَى  لةبةرمــةو ِرؤَلــة طــةورةى دةســتةى مــن ثــَيي باشــة مةطــةر بــةو شــَيوةية دابِرَيــذرَى لــةوة دةضــَى باشــرت 
دةستثاكى دةيبينَى لة بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى و هَينانة كايةى دادثةروةرى و شةفافيةت و ضةسثاندنى 
هؤشيارى دةستثاكى و ِريطةطرتن لة دةوَلةمةند بوونى ناِرةواو لَيثرسينةوة لة دامودةزطاكانى كـةرتى طشـتى   

 ا.و تايبةت مةم ياساية دانر
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تكاية مةو ِرايـةى خـؤت بَينـة بـؤ ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى نةزاهـة بـؤ مـةوةى ِرةضـاوى بكـةن  كـاك عمـر               
 فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرجني هةية ِرَيطةم ثَى بدةى قسة بكةم  من لةسةر مةم ماددةية قسةم نية  بةآلم مةطةر بكرَى دوايى دوو س
( مةطــةر مــةو كةســةى زانياريــةكانى ثَيشــكةش بــة دةســتةى   17تــازة ِرؤشــتووة مةســةلةكة  بــةآلم مــاددةى ) 

( 50( مليـؤن بـؤ )  30دةستثاكى نةكرد  سجاى ضية؟ لة ليذنـةى ياسـايى دةثرسـي لـة ِرَيطـاى بةِرَيجتـةوة  لـة )       
مةطـةر مـةوةى دةفـك كـرد  دواى مـةوة سـجاى ضـيية؟ ثَيمـان بَلـَين لـة            ( مليؤن غةرامة100مليؤن غةرامة و )

ياسايةكة فَيى نةكراوةتةوة  دووةم/ مةو غةرامـةى كـة فـةرز كـرا  فـةرزى بكـة سـَى سـ ر لةسـةر مـةم سـَى            
مليؤنة البرا  سبةى دةكاتة سَى مليار دينار  يان سةد مليـار دينـار  مايـا مـةو كةسـة دةتـوانَى بيـدات يـان نـا           

 ة بةداخةوة بةسةرمان دا تَى ثةِرى  دةبوواية بة ِرَيذة بوواية و  زؤر سوثاس.مةو
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثَيموابَى دةنطى لةسةر درا  تازة ناتوانني بضينةوة موناقةشة كردن  د.سراج فةرموو.

 بةِرَيج د.سراج شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكي كرد بوو بؤ ليذنةى ياسايى تايبةت بوو بة ثابةند بوونى كارمةندانى دةسـتة بـة ثاراسـتنى    من ميقراح
سِرى ميهنةى كارةكانيان  نةسةكي ناردبوو  نةسةكى عـةرةبى مةطـةر بـةِرَيجيان ضـاو بـدةنَى و لـة شـوَينَيك        

تيان لـة دؤكيؤمَينـت لـة    فَيى بؤ بكةنةوة  كارمةندان دةبَى ثاراستنى مـةو سـِرة بثـارَيجن كـة دَيتـة بةردةسـ      
 مةعلومات  لة اخبار  دةبَى كارمةندان ثابةند بن بةو ياساية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيجان ِراتان ضيية لةسةر مةو ثَيشنيارةى كرا و مةو قسانةشى كة كران لةاليةن مةندامانى ثةرلةمانـةوة؟   
 شكرية خان فةرموو.
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 :مصطفىامساعيل بةِرَيج شكرية 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مــن ثــَيي باشــة هؤيــةكانى دةرضــوواندن يــةك وشــةى تــرى بــؤ زيــاد بكــرَى  بــؤ مســؤطةر كردنــى زيــاترى       
سةربةخؤيى و بةرفراوان كردنى  لَيرة بةرفراوان  ضونكة مَيمة لة هةندَى بِرطة دةسةآلتةكانيمان زياد كرد  

يةكان  بؤية ثَيي باشة مةطةر بةرفراوان كردنةكـة زيـاد بكـرَى باشـة  زؤر     بؤ  وونة دةسةآلتى ناوةندة مايين
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار دمود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

فةرميةيةكة لة قانونى عقوباتدا  سةبارةت بةو ثَيشنيارةى كاك د.سراج  يةكةم/ فةرميةى مي شاى مةسرار 
هاتووة  بؤيـة مَيمـة مـةو فةرميانـةى كـة لـة قـانونى عقوبـات هـاتوون لَيـرة دووبارةمـان نـةكردةوة  مةطـةر              
سةرنج بدةن تةنها عقوبةمان بؤ فةرميةى كةسبى غةير مةشرول دانابوو  لةبةرمةوةى لة قانونى عقوبـات  

ة ثَيويســت ناكــات لَيــرة دووبــارةى بكةينــةوة  دووةم/ مَيمــة  دا نــةهاتووة  بؤيــة لــة قــانونى عقوبــات هــاتوو 
طةيشتووينةتة كؤتايى ياسـايةكة  هؤكارةكـانى دةرضـوواندمان خوَيندووةتـةوة بـؤ مـةوةى ط توطـؤى لةسـةر         

 بكرَى  فاميج نيية فارَيكى تر بطةِرَيينةوة ماددة ميجافة بكةين.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس  مَيستا بؤ هؤكارةكانى دةرضوواندن تةوحيدى دةكةين لةطـةَل مـةو ثَيشـنيارةى بـةِرَيج حـافى      باشة  
 كاروان يان بةفيا هةردووكيان خبةينة دةنطةوة؟ د.ظاآل فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةوة  بؤية مَيمةى مةندامانى ليذنة داوا دةكـةين كـة   مةوةى كة داِرَيذراوة ثَيمانواية هةموو اليةنةكان دةطرَي
 وةكو خؤى بدرَيتة دةنطدان.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة مةوةى كة هاتووة دةخيةينة دةنطةوة  مةوة كة ثةسـةند نـةكرا مـةو كـات ثَيشـنيارةكانى تـر لةبةرضـاو        
( كةس لةطةَليةتى  كَى لةطـةَلى  55ةوةى كة خوَينرايةوة؟ )دةطرين  كَى لةطةَل هؤكارةكانى دةرضوونة وةك م

(كـةس دذيـةتى  كةواتـة ثةسـةند كـرا  كـؤى ياسـايةكة دةخةينـة دةنطـةوة  كـَى لةطـةَل كـؤى ياسـاى              7نيية؟)
( كةس لةطةَليـةتى  كـَى لةطـةَلى نييـة؟ كـةس نييـة كةواتـة        59هةموار كردنى يةكةمى ياساى دةستثاكيية؟ )

يى لــة خــةَلكى كوردســتان دةكــةين بــةهؤى ثةســةند كردنــى مــةم ياســاية  هــةروةها    ثةســةند كــرا  ثريؤزبــا 
هيــوادارين ثةســةند كردنــى مــةم ياســاية ببَيتــة هــؤى كــاراكردنى زيــاترى دةســتةى دةســتثاكى لــة هــةرَيمى   
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 كوردستان بؤ بةدواضوونى كةيسةكانى طةندةَلى  بةِرَيجان بةرنامةى كار تةواو بوو  بةآلم تكاية دانيشـن  لـة  
( ى ثةرلةمانى كوردستان ِراثـؤرتى هاوبةشـى دوو ليذنـةى ثةرلـةمان  ليذنـةى دارايـى و       10دانيشتنى ذمارة )

ــةَلَيك        ــة كؤم ــةوة  ك ــتييةكان خوَينراي ــازى و سةرضــاوة سروش ــةى وزة و ثيشةس ــابوورى و ليذن ــارى م كاروب
زياتر دةوَلةمةنـد كـرد  داوامـان     ِراسثاردةى لةخؤ طرت بوو  مَيوة لة مةجنامى ط توطؤكانتان  ِراسثاردةكانتان

ىَل كردن كة ِراسثاردةكانيان سةرلةنوَى بنووسنةوة بؤ مةوةى بيهَينينةوة بةردةم ثةرلةمان بـؤ مـةوةى وةكـو    
ِراسثاردة دةنطى لةسةر بدرَى و ماراستةى حكومةت بكرَى  دوَينَى ثَيموابَى ِراسثاردةكان بةسـةرتاندا دابـةش   

يـــة مَيســـتا دةخيةينـــة دةنطـــةوة  كـــة مايـــا لةدانيشـــتنى مـــةمِرؤ ِراســـثاردةكان   كـــرا  لةبةردةســـتتانداية  بؤ
خبوَينرَيتةوة و  دةنطى لةسةر بدرَى  كَى لةطةَل مةوةية ِراسثاردةى مةو دوو ليذنةية مَيسـتا خبوَينرَيتـةوة و   

ةستتان دايـة و  دةنطى لةسةر بدرَى؟ ِراسثاردةكان موناقةشة كرا لة دانيشتنةكانى ثَيشتووتر حازرة و لةبةرد
خراوةتة بةردةستتان  كَى لةطةَل مةوةية كة ِراسثاردةكان مَيستا خبوَينرَيتةوة و دةنطى لةسةر بـدرَى  بـةِرَيج   

 د.عجت نوقتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ستيان طةيشتووة يان مةطةر نةطةيشتووة خبوَينرَيتةوة.داواكارم ثةرلةمانتاران دَلنيا ببنةوة لةوةى كة بةدة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوَينَى بة دةستتان طةيشتووة و كؤثى كراوة بةسةرتان دابةش كراوة  كاك طؤران فةرموو.

 بةِرَيج طؤران مازاد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نوستانكارى حكومةت بؤ مةسةلةى بودفة و ميجانية  بةآلم دةنطـدان  ديارة مةمة بؤ ثةِرؤشيية بؤ وةفدى دا
و دةنط نـةدان لةسـةر ِراسـثاردة ثَيموايـة هـيض لـة بابةتةكـة نـاطؤِرَى  ِرةمـى مةندامانـة و ِرةمـى ثةرلـةمانى             
كوردستان  دةكرَى بة نووسراوَيك ماراستةى حكومةتى بكةن  بؤية بةِراى  من ثَيويستى بة دةنطدان نيية و  

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

سوثاس  ثَيموابَى دةنطدانى ثةرلةمانى لةسةر بكرَى شةرعيةتَيكى زياترى دةبَى  قوةتَيكى زياترى دةبَى مةو 
ــةش كــراوة          ــريش داب ــةوة و فــارَيكى ت ــةكان خوَينراي ــةوة  ِراثــؤرتى ليذن ــتا دةخوَيندرَيت ــثاردانة  مَيس ِراس

مَيســتاش مةطــةر ثةســةندى بكــةن  خبوَينرَيتــةوة ودةنطــى لةســةر بــدةين  فــارَيكى تــر بؤتــان  بةســةرتان دا 
 دةخوَينرَيتةوة  كاك ساالر نوقتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 بةِرَيج ساالر دمود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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من مادام لة بةرنامةى كـاردا   مادام مةم بابةتة مةهميةتى هةية  ثَيويستى بة تةسويتى ثةرلةمانة  بة ديدى
نيية  شةرعيةتَيكى نابَى  لةبةر مةو تَيبينيانـةى كـاك طـؤرانيش خسـتنة دةنطـدانى بـة ثَيويسـت نـازامن لـة          

 مَيستادا.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وة بـؤ ِراثؤرتـةكان   (خوَيندنـة  10بةِرَيج كاك ساالر ثَيشـرتيش لـة بةرنامـةى كـار بـووة  لـة دانيشـتنى ذمـارة )        
كــراوة  بــةآلم ليذنــة ثةيوةنــدارةكان بــةر مــةبناى قســةى مةنــدامانى ثةرلــةمان و ِرا وثَيشــنيارى مةنــدامانى  
ثةرلةمان دايانِرشتووةتةوة ِراسثاردةكانيان  هةر مةو كاتيش وتوومانة هةر كاتَيك مامادة بوويةوة دةيهَينني 

دةنطدانى مةنـدامانى ثةرلـةمان لةسـةرى  كـَى لةطـةَل مةوةيـة؟        لة دانيشتنى ثةرلةمان دا دةخيةينةِروو و بؤ
 بةَلَى كاك ابوكاروان فةرموو.

 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )ابوكاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش ثشتطريى لة ِراى كاك ساالر دةكةم لـة بةرنامـةى كـارى مـةمرؤ نـةبووة  ثَيويسـت ناكـات لَيـرة قسـةى          
 لةسةر بكةين.

 َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 كاك رابوون فةرموو.
 بةرَيج رابوون توفيق مرروف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مَيمــة دانيشــتنمان لةســةر مــةو بابةتــة كــرد مةوســا رةميــةك هــةبوو هــةر مــةو رؤذة  مــةو راســثاردانة حــازر  

كرد بؤ مـةوةي ثةلـةي لـَي نةكـةين  فرسـةتةكي      بكراناية خبرابة دةنطدانةوة دوايي هةندَيكمان ثَيشنيارمان 
( رةمــي هةيــة لــة  2باشــرت بدةينــة ليذنةكــة راســثاردةكان دابريــذَين  مينجــا بيخةينــة دةنطدانــةوة  مَيســتا )   

ثةرلــةمان وازحــة رةميــةك دةَلــَين  هــةر راســثاردةكان مــادام راســثاردرا ســةرؤكايةتي يةكســةر بينَيرَيــت بــؤ  
يت خؤشي دي ال لةو رةمية دةكةم ثَيي واية شةرعيةتَيكي باشـرتي دةبـَي    حكومةت  رةميةكيش هةية  بةراس

بة هَيجتر دةبَي مةطةر بيخةنة دةنطدانةوة  من ثَيشـنيار دةكـةم سـةرؤكايةتي بـةس بيخوَينَيتـةوة  بيخةنـة       
ر دةنطدانةوة  مةطةر دةنطداني هَينا بيهَيـنن بـؤ حكومةتةكـة  وة مةطـةر دةنطيشـي نـةهَينا بِريـارةكي لةسـة        

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

 خاتوو امنة فةرموو.
 

 بةرَيج امنة زكري سريد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ل طؤِر ثةيرةوَى ناوخؤى مادام بابةتةك نينة بةرنامةى كارى دا  مةم ذى دطةَل هندَى نينني نووكة 
ةتَى بدةنَى بكةظيتة بةرنامَى كارى دا عةفةلة تَيدا نينة  ثاشان ب  بكةظيتة دةنطدانَى دا  مادام مةشروعي

 بضيتة دةنطدانَى. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك شَيركؤ فةرموو.
 مصطفى:بةرَيج د. شَيركؤ فودت 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةماني طرنطة بؤ دانوستانةكان  مةطةر هةر لةسةر داواي سةرؤكايةتي حكومةت خؤي بوو كة ثشتيواني ثةر

بضن بؤ بةغدا  لةبةر مةوة عاملي زةمةن لَيرة  يةعين تةمسريي وةشة هةية كة نةضووة بةغدا  مةمةش 
ثيشتوانيةكي مةعنةوية شةش خاَلة زؤر نيية راسثاردةكان شةش خالة خبوَيندرَيتةوةو ثشتييوانيةكة 

 ايةنَي. مير ن بكرَي  كؤتايي ثَي بَي  زؤريش ناخ
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةرَيجان مةم راسثاردانة وةكو بامسان كرد كة ثَيشرت لة بةرنامةي كاري ثةرلةماندا هةبووة  واتة شتَيكي 
تازة نيية  لة بةرنامةي كاري ثةرلةمان  بةَلام سةيركردني وة دةنطدان لةسةري  خرايةدانيشتنةكاني 

 ةك.داهاتوو مةوة ي
دووغ دوَييَن دوو ليذنةي ثةرلةماني داوايان لة مَيمة كردووة بة نووسراوَيك داواي مةوةيان لَيكردووين  كة 

( سةعات ثَيش مةوة نةبوو  بؤية راستةوخؤ يةكسةر نةخراوة 48خبرَيتة بةرنامةي كارةوة وة لةبةر مةوةي )
بهَينرَيتةوة بةرنامةي كار وة دةنطيشي لةسةر بةرنامةي كار  بؤية دةنطداني مَيوة مةتوانرَي فارَيكي تر 

بدرَي وابَيت لةمة زياتر دوا  نةكةوَيت  مةو راسثاردانة هيض قيمةتَيكي نامَييَن  ضونكة دوور نيية لة 
ماوةيةكي نجيكا وةفدي حكومةت دوور نيية  لة ماوةيةكي نجيكا وةفدي حكومةت سةرداني بةغدا بكا  مةو 

هةرضييةك بَيت نرخَيكي مةو تؤي نابَي  بؤية من مَيستا مةوة مةخةمة دةنطةوة كاتةراسثاردةي ثةرلةمان 
كة ما مةو راسثاردانةي مَيستا خبوَيندرَيتةوة دةنطي لةسةر بدرَي يان نا ؟ كَي لةطةَل مةوةية كة مَيستا 

ؤية مَيستا ( كةس دذيةتي  ب16( كةس لةطةَليةتي . كَيدذيةتي؟ )39خبوَيندرَيتةوة دةنطي لةسةر بدرَي؟ )
دةخوَيندرَيتةوةو مةو كات دواي خوَيندنةوةي  وةكو راسثاردة مةخيةينة دةنطةوة كاك دَلشاد نوقتةي 

 نيجاميت هةبوو؟.
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك دَلشاد فةموو.
 بةرَيج دَلشاد شربان عبدالة ار:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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 نة  مةطةر مةمِرؤ ببنة بِريار دَلنيام لةوةي كة حكومةت ناتوانَي فَيبةفَيي بكات .يةكَيك لةو ثَيشنيارا
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نابَيتة بِريار مةبَيتة راسثاردة.
 بةرَيج دَلشاد شربان عبدالة ار: 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 خؤي راسثاردة دروستة.  

 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص 

داوا لة سةرؤكايةتي مةو دوو ليذنةية دةكةين كة راسثاردةكانيان خبوَيننةوة بؤ مةوةي بيخةينة دةنطةوة  
زؤر سوثاس بؤ مَيوة فةرموون مَيوة مةتوانن بطةِرَينةوة شوَيين خؤتان سةرؤكايةتي هةردوو ليذنةي 

 كاك د. شَيركؤ فةرموو.رموون  دةستان خؤشيَب  ي  فةدةستثاكي ثةرلةمان و ليذنةي كاروباري ياساي
 مصطفى:بةرَيج د. شَيركؤ فودت 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيسشنارةكةم فةنابي )د. عجت( لةبري هةردوو ليذنةكة شةش خاَلةكة خبوَينَيتةوة  فةرموو.

 بةرَيج د. عجت صابر امساعيل:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ليذنةي ثيشةسازي و ووزة و سةرضاوة سروشتييةكان و دارايي و كاروباري ثرؤذة ثَيشنياري هةردوو 
 مابووري و وةبةر هَينان  بؤ وةفدي دانوستانكاري حكومةتي هةرَيمي كوردستان.

هةوَلبدرَيت سةرفةمي مةو ثَيشنيارانةي كة لة ِراثؤرتي طرفتةكاني ثشكي هةرَيمي كوردستان لة بةشة  -1
كة لةاليةن ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمانةوة مامادة كرابوو فَيبةفَي بودفةي عَيراقدا هاتبوو  

 بكرَيت  مةطةر نا ثةنا بؤ مةو خاَلانةي الي خوارةوة برِبَيت.
%( راستةقينة  ثَيش دةرهَينان و 17%( بةشة بودفةي عَيراق بكات واتة )17هةرَيمي كوردستان داواي لة ) -1

 كيمة.لَيدةركردني خةرفي سةروةري و حا
هةرَيمي كوردستان سةرفةمي نةوتي بةرهةم هاتووي  فطة لةوةي كة بؤ ثَيداويسيت ناوخؤ بةكاردَيت   -2

لة رَيطاي بؤِريةوة بي رؤشَيت و كؤنرتؤَل لة دةسيت حكومةتي هةرَيمي كوردستاندا بَيت و حكومةتي 
بةرهةم هاتوو  بِري فِرؤشراو  ناوةندي ماطاداري ثرؤسةكة بَيت  واتة حكومةتي ناوةندي ماطاداري بِري 

 نرخي فرؤشراوي نةوتي هةرَيمي كوردستان بَيت.
لة ماوةي دوو هةفتةدا حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثِرؤذة ياساي كؤمثانياي كوردستان بؤ بة بازار  -3

 كردني نةوت ثَيشكةش بة ثةرلةماني كوردستان بكات.



 293 

ةوة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة ثَيي ياساي ذمارة مةطةر راسثاردةكاني ثةرلةمان سةري نةطرت  م -2
( بؤ وةرطرتين مافة داراييةكاني هةرَيي و دابني كردني بودفةي هةرَيمي كوردستان 2013( ساَلي )5)

 راستةوخؤ نةوتي هةرَيمي كوردستان ب ِرؤشَيت و بوودفةي هةرَيمي كوردستاني ثَي دابني بكات.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤ

 راسثاردةكان خوَيندرانةوة  كَي لةطةَل راسثاردةكانة.
 د. ظاال فريد ابراهيي:بةِرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان .
 دوو ثرؤذةكة هاتووة مةوةي ثَيشنيار كراوة  ثرؤذةكان هاتوون .

 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دستان بؤ بة بازاِر كردني نةوت ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرَيت  مةمة فياوازة ثرؤذة ياساي كؤمثانياي كور
لة كؤمثانياي كوردستان بؤ دؤزينةوةو دةرهَيناني نةوت مةم ثرؤذة ياساية فياوازة لة ثرؤذةكاني تر 

 مةوانةي كة هاتووة فياوازن لةمة .
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كؤمثانياي كوردستان بؤ دؤزينةوة و بةرهةمهَيناني نةوت  كَي لةطةَل راسثاردةكانة مةوةي كةو هاتووة 
( كةس دذيةتي  كةواتة ثةسةند كرا  زؤر 1( كةس لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ )51مةوةي كة خوَيندرايةوة؟ )

 سوثاس دانيشتنةكةمان بةم شَيوةية كؤتايي ثَيهات سوثاس بؤ مَيوة.
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 دمد صادق        د. يوسحم             فر ر ابراهيي مَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      فَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2014\12\3رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 3/12/2014 رَيكةوتي شةممةثَينج 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   3/12/2014 رَيكـةوتي  شةممةضوار رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 30 10كاتذمَير )  
بـةِرَيج فر ـر ابـراهيي مَيمينكـي      بـة مامـادةبووني  ثةرلـةمان و   سـةرؤكي   يوسحم دمد صادقبة سةرؤكايةتي 

  سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي14دانيشتين ذمارة )  ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج فَيطري سةرؤك و  
 ( ي خؤي بةست.2014)

 ةي كار:بةرنام
ــةثَيي حوكمــةك  ــة )ب ــةي 20(ي مــاددة )1اني بِرط ــة ث ــاوخؤي ذمــارة ) ةوِر( ل ي 1992(ي هــةمواركراوي ســاَلي  1ي ن

خـولي   (ي14ا دانيشـتين ذمـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق  دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلـةماني كوردسـتان   
ــا      ــة ك ــذاردن ل ــة خــولي ضــوارةمي هةَلب ــداني دووةمــي  ســاَلي يةكــةم ل ــوةِرؤي رؤذي  30 10ت )طرَي ــَيش ني (ي ث

 بةم شَيوةية بَيت: دا 3/12/2014ضوارشةممة رَيكةوتي 
يةكةم: دةنطدان لةسةر ثاَلَيوراوان بؤ مةندامَييت مةجنومةني كؤمسياران  بةثَيي حوكمي خاَلي يةكي بِرطةي 

(ي سـاَلي  4ذمـارة )  (ي ياساي كؤميسـيؤني بـاآلي سـةربةخؤي هةَلبذاردنـةكان و ِراثرسـي      5يةكةم لةماددةي )
2014. 

دووةم: ط توطـــؤكردن لةســـةر ِراثـــؤرتي ليذنـــةي داكـــؤكي كـــردن  لةمافـــةكاني مـــافرةت ســـةبارةت بـــة 
تووندوتيذي بةرامبةر بة مافرةتان لةهةرَيمي كوردستان  بةتايبـةت كةيسـي مافرةتـاني شـنطال  لةسـةر      

 داواي ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي ناوبراو.

( لةثـةيِرةوي  71يةم: خوَيندنةوةي يةكةمي مةم ثرؤذة بِريار و ياسايانةي خـوارةوة بـةثَيي مـاددةي )   سَي
 .1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةمان  ذمارة )

 عَيراق.  -ثِرؤذة ياساي هةمواري ياساي بةِرَيوةبردني شارةوانييةكاني هةرَيمي كوردستان -1
 عَيراق –كارمةنداني كاروباري مني لةهةرَيمي كوردستان ثِرؤذة ياساي ماف و ميمتيازاتي  -2

ي 1992(ي سـاَلي  3ثِرؤذة ياساي هـةمواري ياسـاي مةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان ذمـارة)        -3
 هةمواركراو.

ثِرؤذة بِرياري قةدةغـةكردني نـاردني دوو ثَيشـمةرطة يـان زيـاتر لـة هـةر خَيجانَيـك بـؤ بـةرةكاني            -4
 شةِر.

 :ثةرلةمانسةرؤكي حم دمد صادق/ د. يوسبةِرَيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

دانيشتنةكةمان بةناوى طةىل كوردستانةوة دةكةينةوة  خوىل ضوارةمى هةَلبذاردن  سـاَلى دووةم    دانيشـتنى   
  بةرنامةى كار: ثشت بةسنت بـة حـوكمي بِرطـةي )يـةك( لـة      2014/ 3/12(ي ماسايي  رؤذى دانيشنت 14ذمارة )
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ي هـةموار كـراو    1992(ي سـاَلي  1عَيـراق  ذمـارة)   –(ي ثـةثِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان     20ي )ماددة
(ي خولي طرَيـداني سـاَلي دووةم لـة خـولي     14دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة)

ِرؤذي ضوار شـةممة ِرَيكـةوتي    ( ثَيش نيوةرِةؤ30/10هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير )
 بَيت و بةرنامةي كاري دانيشتنةكة  بةم شَيوةية بَيت: 3/12/2014

يةكةم: دةنطدان لةسةر ثاَلَيوراوان بؤ مةندامَييت مةجنومـةني كؤمسـياران  بـةثَيي حـوكمي خـاَلي يـةكي       
ِراثرسـي  ذمـارة    (ي ياساي كؤميسـيؤني بـاآلي سـةربةخؤي هةَلبذاردنـةكان و    5بِرطةي يةكةم لةماددةي )

 .2014(ي ساَلي 4)
دووةم: ط توطـــؤكردن لةســـةر ِراثـــؤرتي ليذنـــةي داكـــؤكي كـــردن  لةمافـــةكاني مـــافرةت ســـةبارةت بـــة 
تووندوتيذي بةرامبةر بة مافرةتان لةهةرَيمي كوردستان  بةتايبـةت كةيسـي مافرةتـاني شـنطال  لةسـةر      

 براو.داواي ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي ناو

( لةثـةيِرةوي  71سَييةم: خوَيندنةوةي يةكةمي مةم ثرؤذة بِريار و ياسايانةي خـوارةوة بـةثَيي مـاددةي )   
 .1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1ناوخؤي ثةرلةمان  ذمارة )

 عَيراق.  -ثِرؤذة ياساي هةمواري ياساي بةِرَيوةبردني شارةوانييةكاني هةرَيمي كوردستان -5
 عَيراق –متيازاتي كارمةنداني كاروباري مني لةهةرَيمي كوردستان ثِرؤذة ياساي ماف و مي -6

ي 1992(ي سـاَلي  3ثِرؤذة ياساي هـةمواري ياسـاي مةجنومـةني وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان ذمـارة)        -7
 هةمواركراو.

ثِرؤذة بِرياري قةدةغـةكردني نـاردني دوو ثَيشـمةرطة يـان زيـاتر لـة هـةر خَيجانَيـك بـؤ بـةرةكاني            -8
 شةِر.

ــةِرَي ــاني       ب ــةمِرؤ ِرؤذي فيه ــةين  م ــَي بك ــةوةي دانيشــتنةكةمان دةســت ث ــَيش م ــةمان ث ــداماني ثةرل جان مةن
كةمئةندامانة  بةو بؤنةيةوة ثريؤزبايي لةسةرفةم كةمئةنداماني هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةين  هيـوادارين     

لةبةردةســتمانداية  وة  مَيمــة لةثةرلــةماني كوردســتان بتــوانني لةرِةَيطــةي مــةو ثــِرؤذة ياســايانةوة كــة مَيســتا 
بةدواداضووني  مَيوةي بةِرَيج مةنداماني ثةرلةمانةوة  بؤ مةو ياسـايانةي كـة ثَيشـرت لـة ثةرلـةماني       لةِرَيطاي

كوردستان دةرضوون لةم بوارة  بةدواداضووني فدي بؤ دؤخي كةمئةنـدامان لةهـةرَيمي كوردسـتان  هـةوَلي     
ندامان  بةتايبةتي كةمئةنداماني هةرَيمي كوردستان  بةشـَيكي  ماوِردانةوةي فدي تر بدةين لةذياني كةم مة

زؤريان بةهؤي شؤِرشي ِرزطاري خوازي طةلي كوردسـتان كةمئةنـدام بـوون  هةنـدَيكيان شـةهيدي زينـدوون        
هةندَيكيشيان بةهؤي دؤخي نادياري هةرَيمي كوردستان و مةو ثاااوانةي فةنط كة لةهةرَيمي كوردسـتان  

ــاون هــةم   ــةفَي م ــان بةخشــيوة       ب ــة فةســتةي خؤي ــةوة  بةشــَيك ل ــةِرووي مين ــةِرووي تةقةمــةني هــةم ل ل
بةكوردستان بؤية مَيمة لةثةرلـةماني كوردسـتان دووثـاتي دةكةينـةوة كـة مـةوةي لـة توانامانـدا هـةبَيت  ض          
لــةِرووي ياســاكارييةوة  ض لــةِرووي ضــاودَيرييةوة كةمتةرخــةم نــابني لــة بةدواداضــووني باشــكردني ذيــان و  

وزةرانيان  لَيرةوة بةناوي مَيوةوة فارَيكي تر ثريؤزباييان لَي دةكةين  بةِراستيش هاوسـؤزي خؤمانيـان بـؤ    ط
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دةردةبــِرين  بــةهؤي مــةوةي كــة لــةماوةي ِرابــردوو بــةهؤي مــةو دؤخــة مابورييــة خراثــةي كــة لةهــةرَيمي    
ةَلطا خـراثرت بـوو  بؤيـة    كوردستان هةبوو ذيـاني مـةوان لةضـاو ذيـاني هـةموو ضـني و توَيـذةكاني تـري كؤمـ         

هيــوادارين بتــوانني لــةداهاتوو قــةرةبووي مــةو دواكةوتنــة بكةينــةوة  كــة لــة ماوِردانــةوة لــةذيانيان هاتؤتــة 
كايةوة  مَيستاش داوا لةسكرتريي ثةرلةمان دةكةين كة ناوي مامادةنةبوواني دانيشـتين ثَيشـوو خبوَينيتـةوة     

 فةرموو.
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف:

 رِةَيج سةرؤكي ثةرلةمان.بة
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

مؤَلـةت ثـَي دراو بـوون يـان     26/11/2014(ي ماسايي لة بـةرواري  13ناوي مةو مةندامانةي كة لةدانيشتين ذمارة)
 بَي مؤَلةت مامادة نةبوون  بةم شَيوةي خوارةوةية لةكؤبوونةوةي يةكةمدا:

 مؤَلةت              باثري كامةال سليمان.            -1
 ثةروا علي حةمة                           مؤَلةت -2
 زؤزان صادق                                 مؤَلةت -3
 )مجال مؤرتكة(             مؤلةت عثمانمجال  -4
 سةركةوت سةرحةد                        مؤَلةت -5
 مؤَلةت         يروانت نيسان                       -6
 فةرهاد سةنطاوى                           مؤَلةت -7

 كؤبوونةوةي دووةمي هةمان ِرؤذ بةم شَيوةي خوارةوةية: 
 باثري كامةال سليمان.                         مؤَلةت -
 ثةروا علي محة                           مؤَلةت -2
 مؤَلةت           زؤزان صادق                     -3
 )مجال مؤرتكة(            مؤلةتعثمانمجال  -4
 سةركةوت سةرحةد                       مؤَلةت -5
 يروانت نيسان                              مؤَلةت -6
 فةرهاد سةنطاوي                          مؤَلةت -7
 ؤَلةتادريس علي اس م                          م -8
 انس دمد                                  مؤَلةت -9
 ماري دمد هةرسني                     مؤَلةت  -10
 مَيظار ابراهيي                             مؤَلةت -11
 سؤران عمر                               مؤَلةت -12
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 ؤَلةتدمد صادق                              م -13
 شرين حسين                             مامادة نةبوو -14

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس داوا لةبةرٍَِِيجان دةكةين مامادة نةبوواني ليذنةكاني ثةرلةمان خبوَيننةوة  فةرموو.
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف:

 بةرِةَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ءمامـادة بـوو  مامـادة نـةبوو بـةم شـَيوةي        2/12و  1/12فتانةي ليذنـةكاني ثةرلـةمان لةبـةرواري    دانيشتين هة
 خوارةوةية:

 نــــــــــــــــــاوي ليذنــــــــــــــــــةكان                                          بــــــــــــــــــةرواري كؤبوونــــــــــــــــــةوة 
 1/12ليذنةي ناوخؤ و ماسايش و مةجنومةنة خؤفَيييةكان                                 -يةكةم:
 عبداهلل حافي دمود  -1
 برزؤ جميد                                              مؤَلةت بوون -2

 دمد سردالدين -3

 
 1/12ليذنةي مةوقاف و كاروباري مايين                                                       -دووةم:

 طشت مةنداماني مامادةي كؤبوونةوةكة بوون
 1/12داكؤكيكردن لةمافةكاني مافرةت                                              ليذنةي -سَييةم:

 طشت مةنداماني مامادةي كؤبوونةوةكة بوون
 1/12ليذنةي كاروباري ياسايي                                                                -ضوارةم:

 مؤَلةت بووة   ظةمان فيصل                          -1 
 1/12ليذنةي ثَيشمةرطةو شةهيدان و قوربانياني فينؤسايدو زيندانياني سياسي    -ثَينجةم:

 كؤبوونةوةكة دواخراوة بؤ هةفتةي مايندة
 1/12ليذنةي ماوةدانكردنةوةو نيشتةفَيكردن                                              -شةشةم:

 كؤبوونةوة مةجنام نةدراوة 
  1/12ليذنةي مافةكاني مرؤظ                                                                -ةوتةم:ح
 زؤزان صادق                                مؤَلةت بووة -1

  1/12ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة                                              -هةشتةم:
 كة دواخراوة بؤ هةفتةي مايندةكؤبوونةوة

 1/12ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةني                                                               -نؤيةم:
 دمد علي ياسني                   مؤَلةت بوو -1
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 ثةروا علي                           مؤَلةت بوو -2

  1/12ةرةوةي ميدارةي هةرَيي                        ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني د -دةيةم:
 بيستوون فامق                              مؤَلةت بوو -1
 طةشة دارا                                  مؤَلةت بوو -2

ــتوطوزار        -يازدةيـــةم: ــارةواني و طواســـتنةوةو طةيانـــدن و طةشـ ــةكاني شـ                                                                                  ليذنـــةي ماســـةوارو خجمةتطوزارييـ
1/12 

 كؤبوونةوةكةيان مةجنام نةداوة  لةبةر مةوةي هيض دؤسيةيةكيان نةبووة كة ط توطؤي لةسةر بكةن.
 1/12      ليذنةي ِرؤشنبريي و هونةر                                               -دوازدةهةم:

 طشت مةنداماني مامادةي كؤبوونةوةكة بوون
 1/12ليذنةي وةرزش و الوان                                                         -سيازدةهةم:

 فودت فةرفيس                             مؤَلةت بوو -1
 ابراهيي امحد                                    مؤَلةت بوو -2

 1/12ليذنةي ثيشةسازي و وزةو سةرضاوة سروشتييةكان                        -ردةهةم:ضوا
 طشت مةنداماني مامادةي كؤبوونةوةكة بوون

 1/12ليذنةي دارايي و كاروباري مابووري و وةبةرهَينان                           -ثازدةهةم:
 مؤَلةت بوو          هَيظا حافي                                      -1
 مدينة ايوب                                              مامادة نةبووة -2

  1/12ليذنةي دةستثاكي )نةزاهة(                                                    -شازدةهةم:
 كؤبوونةوةكة دواخراوة بؤ هةفتةي مايندة

 1/12نداَل و خَيجان                                     ليذنةي كؤمةآليةتي و م -حةظدةهةم:
 سروود سليي                                              مؤَلةت بوو -1
 نةفات دمد                                            مؤَلةت بوو -2

 2/12                      كشتوكاَل و ماذةَلداري و ماودَيري و بةنداوةكان       -هةذدةهةم:
 فةرهاد سةنطاوي                                        مؤَلةت بوو -1

 2/12ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مايف بةكاربةر                                 -نؤزدةهةم:
 طشت مةنداماني مامادةي كؤبوونةوةكة بوون

 2/12باآلو توَيذينةوةي زانسيت                      ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني -بيستةم:
 طشت مةنداماني مامادةي كؤبوونةوةكة بوون. سوثاس.

 

 

 



 302 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سـوثاس بــؤ ســكرتَيري ثةرلـةمان مَيســتا داوا لةبــةِرَيجتان دةكــةين ثوختةيـةك لــة كؤنووســي دانيشــتين    
 وَيننةوة  فةرموو. باشة نووقتةي نيجاميمان هةية  بةهار خان  فةرموو.ثَيشووي ثةرلةمان خب

 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن دمد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وابجامن لةخوَيندنةوةي مامادةبوو و مامادةنةبووي ليذنةكان ميشكالَيك هةية  ثَيويسيت بة ضـاككردن هةيـة    
َيــدرا دواخــراوة  مةســةلةكة ثةيوةســت نيــة بــة دواخســنت و دوا  مامــاذةي ث 1/12بــؤ  وونــة ثَيشــمةرطة كــة 

نةخسنت  بةَلكو ثَيشرت هةفتانة بِرياربوو كؤبوونةوة بكرَيت  بةآلم بِرياردرا لةمةودوا بكرَيت بة دوو هةفتة 
فارَيــك  بؤيــة مَيمــة ثةيوةســت بــةوةي كــة دوو هةفتــةفارَيك كؤبوونــةوة مــةجنام دةدةيــن نــةك دواخســنت  

 سوثاس.
 َيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 سوثاس  كاك عباس غجالي فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 كؤبوونةوةي خؤي مةجنامداوة ميشارةي ثَي نةدرا  سوثاس. 1/12ليذنةي كاروباري ثةرلةمانيش لة 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس  خاتوو زول ا  فةرموو.سو
 بةِرَيج زول ا دمود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دواخســتين كؤبوونــةوةي كاروبــاري تةندروســيت و ذينطــة  هؤكارةكــةي مــةوة بــوو كــة مَيمــة بِريارمانــدابوو   
ةندروسـيت   وةزيري تةندروسيت و خوَيندني باآل بانطهَيشت بكرَيــت  بةمةبةسـيت كَيشـةيةكي كارمةنـداني ت    

بةآلم وةزيري خوَيندني باآل شةوَيك ثَيشرت ماطاداري كردينةوة كة ناتوانَيت مامـادة بَيــت لةكؤبوونةوةكـةدا     
 بؤية ناضار بووين كة كؤبوونةوةكة دواخبةين  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تكامان واية  بةرِةَيج فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان كـة  سوثاس  هةركاتَيك كة مَيوة كؤبوونةوةكانتان دوادةخةن 
سةرثةرشيت كاروباري ليذنةكان دةكات  ماطادار بكةنةوة بؤ مةوةي لةكؤنووسةكةدا ماماذةي ثَي بدات  بـةِرَيج  

 دكتؤر ابراهيي  فةرموو.
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 بةِرَيج د. ابراهيي امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بينن كـو هـةر ليذنةيـةك طـازي وةزيرةكـي بكـةت  مةصـَلي وةزيـري مـةعين          تةوزيح بؤ وي بابـةتي  مـةم نـا   
ثةروةردةو خوَيندني باآل  مةوا تةفاوزةك سةر ليذنا مة كري  ميديا ظَي ماطـاداري مـة طـازَي دكـةن وةزيـري      
تةعليي عالي و من تةداخوال كري  مةو ميجتماعا نةيةتة كـري  ميسـتاش داخوازيـا لـة فـةنابت دكـةم  هـةر        

ةوةيةك بت بؤ ليذنةيةكي  ليذنـةيا ثةيوةنديـدار بـةو وةزارةتـا ماطـادار بكرَيـت  ثاشـي وَي ميجتمـال         كؤبوون
 بكةن  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــك بــانط دةكاتــة بــةردةم       ســوثاس  بــةِرَيج دكتــؤر ابــراهيي  مــةوة ليذنــة خــؤي بِريــار دةدات كــة ض وةزيرَي
ة لةشوَيين خؤت وةآلم مةدةرةوة  هةر ليذنةيةك مازادة ض وةزيرَيك بانطهَيشت دةكـات   ليذنةكةي خؤي  تكاي

بةآلم بووني هةماهةنطي لةنَيوان ليذنةكاني ثةرلةمان لةدؤخَيكي ماوادا خراث نييـة  كـارَيكي باشـة  خـاتوو     
 شريين فةرموو.
 :رمضانبةِرَيج شريين حسين 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ك لـة سـةر هـيض ليذنةيـةك نةكريـة  مـن وةك بِريـاردةري ليذنـةي تةندروسـيت و ذينطـة            مة هيض تةفاوزة

بانطهَيشيت بةِرَيج وةزيري خوَيندني باآل بؤ مةو بابةتة بوو  كـة طـرَي كرابـوو بـة كارمةنـداني تةندروسـيت        
ةيةك بـؤي  خوَيندني كارمةنداني تةندروسيت  خؤ وةزيريش تاثؤ نةكراوة هةر ليذنةيةك  يةعين هةر ليذن

 هةية بانطي وةزير بكات  سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عباس  فةرموو.
 بةِرَيج عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةي ماوةدانكردنةوة نةك كؤبوونةوةي نةكردووة  لةسةر بِرياري فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و سـةرؤكي  

ردراوة بكرَيت بة دوو هةفتة فارَيـك  لةطـةَل مةوةشـدا حـةق بـوو فةدوةلةكـة بطؤِردرَيـت  تـا         ليذنةكة بِريا
 هةموو فارَيك مةم ط توطؤية لةسةر مةم بابةتة نةكةين  سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مَيستا سكرتَيري ثةرلةمان ثوختةيةك لةسةر دانيشتين ثَيشوو  فةرموو.
 ج فخرالدين قادر عارف:بةِرَي

 بةرِةَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
   بةم شَيوةي خوارةوة بوو:26/11/2014( لة بةرواري 13ثوختةي دانيشتين ذمارة )
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 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. -1
دانيشـتين   خوَيندنةوةي ناوي مةنداماني ثةرلةمان مامادة نةبوو  هـةروةها خوَيندنـةوةي ثوختـةي    -2

 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.

ثةســند كردنــي ط توطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذة ياســاي هــةمواري يةكــةمي ياســاي دةســتةي طشــيت       -3
 عَيراق بة مامادة بووني سةرؤكي دةستةي دةستثاكي. –دةستثاكي لة هةرَيمي كوردستان 

وسـتاندني هـةرَيمي كوردسـتان     ثةسند كردني راسـثاردةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان بـؤ وةفـدي دان      -4
 لةطةَل حكومةتي عَيراق.

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس  بؤ بةِرَيج سكرتَيري ثةرلةمان  بةِرَيجان مَيستا دةضينة سةر بِرطـةي يةكـةم لةبةرنامـةي كـاري     
ندامَييت مةجنومةني كؤمسـياران  بـةثَيي   دانيشتين مةمِرؤمان  كة بريتية لةدةنطدان لةسةر ثاَلَيوراوان بؤ مة

(ي ياساي كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان و ِراثرسي 5( خاَلي يةك لة ماددةي )1حوكمي ماددة )
  مةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان  لةدانيشتنَيكي ثَيشـوو تـري ثةرلـةمان  بـةثَيي مـاددةي      2014(ي ساَلي 4ذمارة)

  2014(ي ساَلي 4(ي ياساي كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردن و ِراثرسي  ذمارة )1( خاَلي )1( بِرطةي )5)
ليذنةيــةكي كاتيمــان ثَيــك هَينــا بــؤ ثــاآلوتين مةنــداماني مةجنومــةني كؤمســياران  وة ثَيشكةشــكردنيان بــة    

ي قياسـي  ثةرلةماني كوردستان بؤ مةوةي دةنطي لةسةر بدةين  ليذنةي ناوبراو فَيطةي دةستخؤشـية  لـةكات  
كؤنووسَيكيان ماراستةي مَيمـة كـردووة  بـةثَيي     26/11/2014خؤي توانيويةتي كارةكاني خؤي مةجنام بدات  لة 

(ناويــان ثَيشكةشــي دةســتةي ســةرؤكايةتي كــردووة بــؤ مــةوةي بيخاتــة بةرنامــةي كــاري     9مــةو كؤنووســة )
ــةو)      ــة م ــةوت ك ــردن دةرك ــةدقيق ك ــة ت ــةوة  ل ــةثَيي ياســاي  (كةســةي ثَيشكةشــيان   9ثةرلةمان ــردووة ي ب ك

كؤميسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنـةكان و ِراثرسـي لةهـةرَيمي كوردسـتان طرفتيـان نييـة  بـؤ مـةوةي         
( كةسيان دةست لةكاركَيشانةوةي خؤشيان 8خبرَيتة بةردةم مةنداماني ثةرلةمان بؤ دةنط لةسةردانيان  وة) 

ــت لةاليــةن   لــة حجبــة سياســييةكان ثَيشــكةش كــردووة  مَيســتا ثــيَ   ش مــةوةي كــة دةنطــدانيان لةســةر بكرَي
(ثــاَلَيوراوةي مةنــداماني مةجنومــةني كؤميســياران دةكــةين   9ثةرلــةماني كوردســتانةوة  بــةخَيرهاتين مــةو) 

( لـة بِرطةي)يةكـةم( ثَيويسـت دةكـات مـةم      1( خـاَلي ) 5بةثَيي مةو ماددةيةي كة ماماذةمان ثَيكـرد  مـاددةي )  
ؤرينــة مةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان بةدةســت بهَيــنن  بــةآلم ضــةند مةنــدامَيكي   بةِرَيجانــة  متمانــةي ز

 بةِرَيجي ثةرلةمان دةيانةوَيت قسة بكةن  بةِرَيج كاك ماري هةرسني  فةرموو.
 بةِرَيج ماري دمد هةرسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دةزامن قسةي لةسةر بكةم. ( لةبةرنامةي كاري ثةرلةمان  من بة ثَيويسيت3( خاَلي )3بِرطةي )
 

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ببوورة كاك ماري با بَيينة سةر خاَلي سَييةم مةوكات دةتوانيت قسـةي لةسـةر بكـةيت  باشـة  سـوثاس  كـاك       
 سةعيد مةسي ي  فةرموو.

 بةِرَيج سريد دمد سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةمئةندامانــة  ثريؤزبــايي لةســةرفةم كــةم مةنــداماني فيهــان و كةمئةنــداماني       مــةمِرؤ ِرؤذي فيهــاني ك 
كوردسـتان دةكـةم  بـةآلم ذمـارةي ياسـايي مةنـداماني ثةرلـةمان واذوويـان كـردووة كـة ياسـاي كةمئةنـدامان             

 هةموار بكرَيتةوة  تاكو مَيستا خوَيندنةوةي بؤ نةكراوة  سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثة

باشة مةوة قسةي لةسةر دةكةين  سوثاس  مةندامَيكي تريش داواي كردبوو كة قسةي لةسةر بكةين  خـاتوو  
منرية بوو  بةآلم لةبةر مةوةي لةبةرنامةي كاردا نيية  قسة لةسةر مةم بابةتة ناكرَيت و هـةركاتَيك خرايـة   

بـةِرَيج كـاك ايـدن    انن قسـةي لةسـةر بكـةن     بةرنامةي كارةوة مةوكاتـة بـةِرَيجان مةنـداماني ثةرلـةمان دةتـو     
 مرروف  فةرموو.

 بةِرَيج ايدن مرروف سليي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مَيمة وةكو كوتلةي توركماني تَيبينيمان هةية لةسةر مةم بابةتة ثَيش مةوةي دةنطـي لةسـةر بـدرَيت  مَيمـة     
( مـاددة  9كان  دةبَيـت مـةم كؤميسـيؤنة لـة )    (ي ياسايي كؤميسـيؤني بـاآلي هةَلبذاردنـة   5بةطوَيرةي ماددةي )

ثَيك بَيت  لةناو مةو ماددةش باسي زامين مايف ثَيكهاتةكانيش كراوة  بةتايبةتي توركمان و مةسـيحي  مَيمـة   
باش مةوةي كة مةو ياساية ثةسةند كرا  ديارة مَيمة بؤ كانديـد وةرطـرتن  كؤميسـيؤنَيك تةشـكيل كـرا  لـةم       

ديد كرا  ديارة مَيمة لةوَيش ديسان ِرةضاوي مافةكاني كةمينةكان نةكرا  ديار بـوو  (مةندام كان7كؤميسيؤنة )
مَيمة كوتلةي توركماني و كلد و ماشووريةكان  لةدواي زةغت كردن مةوة بوو دوو مةندام زياد كرا  من وةكـو  

كؤبوونـةوة   توركمان نوَينةر بووم و كـاك يـةعقوبيش وةك بـرا كلـد و ماشـووريةكان  مـةوة بـوو مَيمـة يـةك         
بةشدارميان كـرد  مـةو ثَيـنج اليةنةكـةي تـر بةتايبـةتي فراكسـيؤني ثـارتي و يـةكَييت و طـؤِران و كؤمـةَل و            

( كؤبوونـةوةيان كردبـوو  ميتي اقَيـك كرابـوو بـَي مـةوةي مَيمـة        6( تا )5يةكطرتوو  مةم برا بةِرَيجانة ديارة )
وة ميتي ـاق كرابـوو  يـةك بـةِرَيجمان لـة فراكسـيؤني زةرد       ماطادار بني  مَيستا مةم بةِرَيجانة ديارة لةسـةر مـة  

بةناوي توركمان كانديد بكرَيت  مَيمة هيض موالحةزةيةكمان لةسةر مةوة نيية  ضونكة مامؤستا سياح بـراي  
ــةقي خؤيــةتي لــةو           ــةر مــةوة نييــة  ح ــني و هــيض موالحةزةيــةكمان لةس ــةو لةنجيكــةوة دةيناس بةِرَيجمان

موالحةزةمان مةوةيـة كـة بـةبَي ماطـاداري مَيمـة بـووة  هـيض ماطـادار نةكراوينةتـةوة           كؤميسيؤنة بَيت  لَيرة 
لةبةر مةوةي لةناو مةو كؤميسيؤنة هيض نوَينةرَيكي توركماني تَيدا نيية  مَيمة بةو شَيوةية بةو شَيوازة بةو 

نوَينةرايـةتي توركمـان   ( مةندام ثةرلةماني توركمـان لـةناو ثةرلةمانـة     5ميكانيجمة قبوَلي ناكةين  ضونكة )
دةكات  مةبواية مةو سيظية بة ِرَيطةي مَيمـة بووايـة  بؤيـة مَيمـة وةكـو كوتلـةي توركمـاني كـةوا ميتي اقمـان          
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كردووة لةطةَل برادةران  مَيمة بةشداري كؤبوونةوةكة ناكـةين و هـؤَل بـةفَي دَيَلـني  تـاكو داواكارييةكـةمان       
 ةية دوو مةندام دةبَيت زياد بكرَيت  بؤ مةم كؤميسيؤنة  سوثاس.فَيبةفَي دةبَيت  داواكارييةكةاان مةو

 بةِرَيج د. يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   فةرموو.عثمانزؤر سوثاس  كاك مافد 
 توفيق:عثمان بةِرَيج مافد 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وازم  بةِراسـيت مَيمـة وةكـو ليسـيت     ثَيشةكي بةخَيرهاتين مةم بةِرَيجانة دةكةم  داواي سـةركةوتنيان بـؤ دةخـ   

هةولَيري توركماني  هةروةكو كاك ايدن ماماذةي ثَيكرد  مَيمـة بِريارمـان دابـوو كـة دوو مةنـدام لـة ثَيكهاتـة        
اليةنـةكان تةبرـةن  هـةر ثَيـنج     ( 5بةواذؤي هـةر ) توركمانيةكان خبرَينة سةر ليذنةي وةرطرتين سيظيةكان  

ويــان كردبــوو لــة ســةرى كــة دوو مةنــدام خبرَينــة ســةرى و فيرلــةن دوو   اليةنــةكان موتــةفيق بــوون و واذو
مةندامةكــة خرايــة ســةرى  بــةَلام وا ديــارة بةداخــةوة ميلتــجام نــةكرا بــةو بِريــارة و رَيكةوتنــة  هــةر ثَيــنج  
اليةنةكــة لــة ســةر مــةوة كــووك بــوون كــة بــة بــَى نوينــةراتى مَيمــة ســى دييــةكان وةربطــرن  مَيمــة شــةش     

وو  سى دييةكا ان مامادة بوو  بةَلام كاك مايـدن كـة نوينـةرى مَيمـة بـوو لـةو ليذنةيـة وتـى         كانديدمان هةب
كةس بة منى نةطوتووة سـى دييـةكا ان ثَيشـكةش بكـةين و سـى دييـةكا ان وةرنـةطرتووة  مـةمِرؤ  بـةَلام          

كمـان ناكـةن  بؤيـة    بةداخةوة مَيمة لة بةر مةوةى كة مـةو بةرَيجانـةى كـة لَيـرةن هيضـَيكيان نوَينـةراتى تور      
 مَيمة مةطةر وا بِروات بة راستى بايكؤتى مةو دانيشتنة دةيكةن و  زؤر سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةرَيج كاك يرقوب طورطيس فةرموو. 

 : ياقوبةرَيج يرقوب طورطيس 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مان  مةمِرؤ هـةرَيمى كوردسـتان بـة قؤنـاغَيكى سـةختةدا تـَى دةثـةرَيت و مـةركى         بةرَيجان مةندامانى ثةرلة
هةموومانة كةوا شان بة شان كار بكةين بة مةبةستى ثاراستنى دةسـتكةوتةكان مافـةكانى طـةالنى هـةرَيمى     
ــة       ــا  بووت ــة فَيطــةى رةوانينــى طــةالنى دوني ــةزموونى دميوكراســى كــةوا بووت ــدانى م كوردســتان  و ثةرةثَي

وونةيةكى فوان لة رؤذهـةَلاتى ناوةراسـت كـةوا لـة دةسـت ديكتاتؤريةتـدا دةناَلَينـةوة  مـةوةى كـة مـةمِرؤ            
دةبينني لة ثشتطريى سياسى و سـةربازى و راطةياندنـةوة مـةجنامى ثَيكـةوة ذيـان و برايـةتى نةتـةوةيى يـة         

كةم و كوِرى لة ثةيِرةوة كردنـى  كةواتة رَيطا بةرةو ثَيش خسنت و دوا رؤذَيكى ثرشةنطدار  سةرةِراى بوونى 
شةراكةت و برايةتى رَيطاى لة ثَيكهاتةكانى نةتةوةيى نةطرتو بة بةشدار كردن و هةوَلدانى ضاالك لة ثَينـاو  
بنيــات دانــان و ثةرةثَيــدان ثَيشــاندانى وَينةيــةكى فــوان بــؤ طــةالنى دونيــا  بــةَلام لــة بــةر ملم نــى و            

اكسيؤنة طـةورةكانى هـةرَيي هةنـدَيك بنـةماى سياسـى ضـةوت سـةر        بةررذةوةندى سياسى كةس لة نَيوان فر
هةَلــدةدات و تــةفاوز لــة ســةر مافــةكانى ثَيكهاتــةكانى نةتــةوةيى لــة هــةرَيمى كوردســتانى عَيــراق دةكــات    
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مةميشيان دةبَيتة خاَلَيكى سلبى  بَى دةنطى بةرامبةرى ماسان نيية   وونةش دور خستنمانة وةكو ثَيكهاتـة  
ان لة نوينةرايةتيمان لة كوميسيؤنى باَلاى سـةربةخؤى هةَلبـذاردن و راثرسـى لـة هـةرَيي  كـةوا       نةتةوةييةك

كورسى كلد و ماشوورى درا بـة يـةكَيتى و كورسـى توركمـانيش بـؤ ثـارتى  مةميشـيان دةبَيتـة خاوةنـدارَيتى          
ان كاتـدا  وونـةى   قبول نةكراو سةندنى مريادةى راستةقينةى ثَيكهاتـةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان  لـة هـةم      

ميمان نةبوونة بؤ بة شةراكةتى راستةقينة و برايةتى هاوبـةش  وَينةيـةكى سـلبى نيشـانى دونيـا دةدات لـة       
سةر ضؤنيةتى هةَلسوكةوتى زل هَيجةكان لة هـةرَيمى كوردسـتان لـة طـةَل ثَيكهاتـةكانى نةتـةوةيى و مامـادة        

مى نيشـتيمانى دوور لـة حجبايـةتى تةسـك  مَيمـة      بوونى مةم هَيجانـة بـؤ بنيـات دانـانى دام و دةزطـاى حكـو      
نارةِزايى خؤمان لة سةر مـةم شـَيوة هةَلسـةو كةوتـة لـة طـةَل ثَيكهاتـةكانى نةتـةوةيى دةردةبـِرين و داوا لـة           
برايا ان مةندامانى ثةرلةمان دةكةين بة نيشاندانى هةَلويستيان لة سةر قبول نةكردنى سةندنةوةى مـافى  

ى ياسـا ثــارَيجراوة و دةنـط نــةدةن بـةو كؤمســيؤنةى كـةوا نوينــةراتى راســتةقينةى     نةتـةوةكان كــةوا بـة ثيـَـ  
ثَيكهاتةكانى هةرَيي ناكات  مَيمة وةك ثَيكهاتةكانى نةتةوةيى ميما ان بة ثَيكةوة ذيان و برايةنتى زؤرة  لة 

ةردةم لـة يـةك   ريى مَيذوودا مامادةييمان هةردةم هةبووة بؤ خؤبةخت كردن شان بة شانى برايانى كورد هـ 
سةنطةر بووين و لة ثةرلةمانيش ساملةندمان يةكةم شةهيدى ثةرلةمان شةهيد فرةنسيس يوسحم شـابؤ كـة   

( شــةهيد كــرا  بؤيــة مــةمِرؤش بــة طشــت فــةماوةرى طةلةكــةمان و فــةماوةرى طــةىل كــورد    1993لــة ســاَلى )
و بة هـيض شـَيوةيةك فَيطـاى قبـول     رادةطةينني كةوا نارةِزايى دةردةبِرين بةرامبةر سةندنةوةى مافةكا ان 

نيية  بؤية لةم دانيشـتنة بةشـدارى ناكـةين  بةشـدارى كردنـةمان لـة دانيشـتنةكانى ثةرلـةمانى داهاتوويـة          
 هةَلواسراوى بة فيدى هَيَلني تا راست كردنةوةى مةم هةنطاوة ضةوتة دةرحةق مافةكا ان  سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةرَيج ابو كاروان فةرموو. 

 : َيج عبدالرمحن فارس )ابو كاروان(بةر
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

من راستةخؤ بة بَى ثَيشةكى باسى بابةتةكة دةكةم  من لة سةر ناوى كؤمسيونةكةوة دةستى ثـَى دةكـةم لـة    
اى ثَيـنض حيجبـى كوردسـتانى ثَيناسـةى     بِرى كومسيؤنى باَلاى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان بة كومسيؤنى بالَـ 

%( واية و كةسيش ناتوانَى نكـوَلى ىَل بكـات  مـن دووثـاتى     100دةكةم  مةمةش حةقيقةتَيكة و صةد لة صةد )
هةَلويســـتةكانى ثَيشـــووم دةكةمـــةوة كـــة لـــة كؤبوونـــةوةى دةســـتةى ســـةرؤكايةتى ثةرلـــةمان و ســـةرؤكى 

ؤَلى ثةرلةماندا لة كاتى ط تؤطو كردن لة سـةر ثـرؤذة ياسـاكة    فراكسيؤنةكان كة ماماذةم ثَيدا دواتريش لة ه
ديسان هةمان هةَلوَيست دووبارة كردةوة كة مةم كارة بةم شَيوةية نةكةن  بؤية ثَيويستة كؤمـةَلانى خـةَلكى   
كوردستان  رَيكخراوةكـانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى و ياسـا ناسـان و رؤشـنبريان و رؤذنامةنووسـان و خـةَلكى بـَى          

و دَلسوزى هةرَيمى كوردستان زياتر لة مَيستا مةو راستيية تَى بطةن و بجانن طة ثـَيش مـةوةى ثـرؤذة    اليةن 
ياساكة مامادة بكرَيت مةم ثَينج فراكسيؤنة  ثارتى  طؤِران  يةكَيتى  يةكطرتوو و كومةَلى ميس مى ضؤن مةم 
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بـةكانيان و دواتـريش لـة سـةر     ثرؤذة ياسا مامادة بكةن و هةر مـةو كاتـةش ضـؤن دابةشـى بكةنـة سـةر حيج      
مةندامةكانيان تا مةم رادةيةى كَى سةرؤكى كومسيؤن بَيت و لة ثارَيجطاكانيش ضؤن بَيت و كـَى بَيـت  بؤيـة    
ثرســيار دةكــةم مةمــة كومســيؤنى ســةربةخؤية؟ مــةم كارةتــان ياســايية؟ مــةى مَيــوة بــةَلَينتان نــةدابوو بــة     

انى بة دامةزراوةيى بكـةن  كـوا؟ خـاَلَيكى تـر كـة دةمـةوَى       كؤمةَلانى خةَلكى كوردستان كةسيستةمى حوكمِر
مامــاذةى ثــَى بــدةم  بؤضــى مَيــوة داواتــان لــة خــةَلكى كوردســتان كــرد كــة )ســى دى( ثَيشــكةش بكــةن؟ مــةم   
راستيةشتان دةزانى كةوا مةكةن  مةوة يارى كردن نيية بـة هةسـت و سـوزى كؤمـةَلانى خـةَلكى كوردسـتان؟       

ةمكى هاوَلـاتى بـوون و دميوكراسـيةت كـة بانطةشـةتان بـؤ دةكـرد  خـاَلَيكى تـر لـة           كامةيان مافى مروظ و ض
راثؤرتى ليذنةكةدا لة سـةر ثـاَليؤراوان كـة لـة كـؤى هةشـت مةنـدام  دوو مةنـدام واذوويـان نـةكردووة  واتـة            

لـة نةتـةوة    %( ى مةندامانى ليذنةكة ِرةتيان كردؤتةوة  لة كاتَيكدا مةو دوو مةندامة واذوويان نةكردووة25)
و ثَيكهاتةكانن مةويش دوو مةندامى ثةرلةمانى توركمان و كلد و ماشـوورين مـةرَى بؤضـى مـةو نـاو بانطـةى       
هةرَيمى كوردستانتان لةكةدار دةكةن؟ كة لةم هةرَيمة وا باس كراوة مافى نةتةوة و ثَيكهاتةكان زامن كراوة 

توانى )سـى دى( ثَيـنج كةسـى تـر وةرطـرن؟ تـةنها        و هةموواان شانازميان ثَيوة دةكرد  مةرَى بؤضى نةتان
ثَينج كةس  بةداخةوة مةو فورمةتة نةبوو لة بةر مةوةى دةتانجانى كؤمةَلَيك ثةرلةمانتارى دَلسوز و مازا و 
ثشت بةستوو بة دَلسوزييان بؤ سيستةمى حوكمِرانى بة الى كةمةوة بةشَيكيان دةنط بة ثاَليؤراوى حيجبـى  

وام واية لة ثةرلةمانتارانى دَلسوز دةنط نةدةن بةم ثاَليؤراوانة  قسةم لة سةر توانـايى و  نادةن  هةر بؤية دا
شارةزاييان نيية  بةَلكو قسةم لة سةر ماراستةى حجبى كردنى مةم دةزطايةية  بؤ مـةوةى ضـيرت خـةَلكى باَلـا     

مةمـة دةبَيتـة خـاَلَيكى    دةستى مةم فراكسيؤنانة كارى نادروستى بةم شَيوةية نةكةن  ضـونكة نـاى شـارمةوة    
رةش بة نَيو ضاوانى مةم خولةى ثةرلةمانى كوردستانةوة  هةروةها داوا دةكةم لة كـاتى ثةسـةند كردنـى دا    
سةرؤكى هةرَيي واذووى نةكات و خـؤى بةشـدار نـةكات لـةم كـارة ناثةسـةندة بـة بـِرواى مـن  هـةروةها داوا           

كخراوةكـانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى هةوَلـةكانيان ضـِرتر      دةكةم لة ضـني و توَييـذةكانى خـةَلكى كوردسـتان و ريَ    
ــى           ــى كردنَيك ــة حيجب ــة ب ــةنطاوة ك ــةم ه ــةوةى م ــؤ رةت كردن ــني ب ــان دةب ــةمانانيش هاوكاري ــةوة مَيم بكةن
دةستةيةكى طرنطـى مـةم دةسـةَلاتةية  لـة كوتـايى دا نـاتوامن قسـةى لـة سـةر نةكـةم كـة لـة دواى ثَيكهـاتنى              

اراسـتةيةكى خةتـةرناك و نادروسـت ثةيـدا بـووة لـة اليـةن ثَيـنج حيجبـى          كابينةى نويَى مةم حكومةتةوة م
 سياسى لة كوردستان بؤ بةرتةسك كردنةوةى مازادييةكان لة كوردستان. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سـتةكانت  مةمة ثةيوةندى بة بابةتةكةوة نيية كاك ابو كاروان  قسةكانى خؤت لة سةر كومسيؤنةكة كرد دة

 خؤش بَيت  سوثاس. 
 
 
 : عبدالرمحن فارس )ابو كاروان(بةرَيج 
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةر بؤية لة دوايية دووثاتى دةكةمةوة كة مةم ماراستةية نةك ضارةسةرى كَيشـة و طرفـت و ناعةدالـةتى و    

ــةوة  ( ســاَلةى رابــردوو ضارةســةر ناكــات كــة ثيَ  23طةنــدةَلى و نادادثــةروةرى بيســت وســَى )  شــرت ميــديرا و ل
زياتريش موزايةدةى لة سةر دةكرا  بةَلكو كارة نةطَيتي ةكان زياتر و زياتر دةكات بة ثَيضةوانةى خواست و 

 سؤزى كؤمةَلانى خةَلكى كوردستان كة ساَلانَيكة خةبات و قوربانى بؤ دةكةن. 
   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 قتةى نيجاميمان هةية  خاتوو فةيروز نوقتةى نيجاميت هةية؟ بةَلَى فةرموو. نوقتةى نيجامى  دوو نو
 :  عبداخلالق طهبةرَيج فريوز 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 خبَيرهاتنا مَيهظانَين بةرَيج دكةم  بةَلام. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 قسة مةكةى يان نوقتةى نيجاميت هةية؟ 

 :  عبباخلالقطه فريوز  بةرَيج
 نوقتةى نيجاميي هةية. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى فةرموو. 

 :  عبداخلالق طهبةرَيج فريوز 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــى دةســتورى عَيراقــى و ثــرؤذةى دةســتورى هــةرَيمى كوردســتان و ياســاى بةرثــةرةكان لــة هــةرَيمى      بــة ثَي
دةبَى مافى سياسى و مابوورى و كؤمةَلايةتى و كةلتورى و رةوشةنبرييةكانى ثَيكهاتةكان ثـارَيجراو  كوردستان 

بَيت  هةروةها لة ياساى كومسيؤنى سةربةخؤى هةَلبذاردن و راثِرسى هةرَيمى كوردستان دةبَى لـة دةسـتةى   
مايـة دةمـةوَى وةك فَيطـرى    باَلاى كومسيؤن طةرةنتى بةشدارى ثَيكهاتةكان بكرَيـت  يؤيـة لـة سـةر مـةو بنة     

سةرؤكى ليذنةى مافى مرؤظ لة ثةرلةمانى كوردسـتان ثاَلثشـتى و ثشـتطريى خـؤم لـة سـةر بنـةماى ثَيكـةوة         
ذيــان و ماشــتى لــة هــةرَيمى كوردســتان  و فــةخت كردنــةوة لــة ســةر بنــةماى مافــةكانى مــرؤظ  داخــوازى     

تان لة طةَل خواسـت و مافةكانيانـدا بَيـت و  زؤر    ثَيكهاتةكان دةردةبِرم و هيوادارام هةموو ثةرلةمانى كوردس
 سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس  بةرَيج كاك سؤران عمر نوقتةى نيجامي؟ فةرموو. 

 
 : سريدبةرَيج سؤران عمر
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةكان  بـةَلام وتارةكـةى بـةرَيج كـاك ابـو كـاروان       سةرةِراى ثشتيوانى لـة داخـوازى ثَيكهاتـة مـاينى و نةتةوةييـ     

ــة       ــةمان و كــارى نةثةســةند هيــوادارم ل ــةنى رةش بــة ناوضــاوانى ثةرل ــدا بــوو وةك ثةَل كؤمــةَلَيك خــاَلى تَي
ثروتوكؤل بسِرَيتةوة  ضونكة ثةَلةنى رةش نيية بة ناوضاوانى مةو ثةرلةمانـةوة تـةوافقَيكى سياسـية دةبـَى     

رى هةرَيمى كوردسـتان مةوةيـة واى لَيهـاتووة  مـةكرَى يـةك داوامـان هـةبَى مـةويش         شةرم نةكةين بيَلَين واق
مةوةية كة وةرطرتنى )سى  دى( لة خـةَلك و حيسـاب بـؤ نـةكردنى مـةوة مورافرـةت بكرَيتـةوة بـؤ مـةوةى          

 داواى لَيبوردن لةو كةسانة بكرَيت كة )سى دى(يةكانيان لة دةرةوةى تةوافقةكةوة بووة. 
   سحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

 بةرَيج كاك ابو كاروان مافى خؤيةتى كة برِيوراكانى خؤى بَلَى  كاك يروانت فةرموو. 
 : ماركؤس بةرَيج يروانت نيسان

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
  نةتـةوة  ( يا كومسيؤنَى مةوا بَيتة ثةسةند كرن  هةموو نةتةوة نةطوتية هةموو مايني5دويحم ماددا ثَينج )

ل كوردستانَى هاتية كوردن  كلد و سريان ماشورن توركمان و مةمةنن مةظة ذى بَيتة دةست نيشان كـرن ظـَى   
ــى         ــا ظ ــا مــن رومي ــة دةســت نيشــان كــرن  ب رةمي كومســيؤنَى دا  بــةس مةعةلئةســةف خــو تشــتةك نةهاتي

ؤ ثَيكظة ذيانَى ل ظَى ثةرلةمانَى ثةرلةمانى روميةكا خرابة موقابلَى موكةوناتا  و مةز دبيني رَيكةكا خراب ب
دا مةطةر هاتة ثةسـةند كـرن  و مةطـةر مـةظ ثِريـارة هاتـة ثةسـةند كـرن و ثةرلـةمانى دةنـط بـؤ دا راسـتى             
تشتةكَى دذى مافَى مرؤظاية و دذى موكةوناتاية و داخاز دكةم ذ مةندام ثةرلةمانَين مة دةنط نةدةنة مةظَى 

وتى مةز ذى دَى تةمكيد كـةم دطـةل ابوكـاروانى مةظـة نوقتـةكا رةشـة بـؤ        بِريارَى  و مةز ب رةميا من وةكى ط
دةورا مة و خاَلا مة يا ضارَى  بؤ ثةلةمانَى مة مةطةر هات و دةنـط دانـَى بـؤ سـةرؤكاتيَى ذى بَيتـة ثةسـةند       
كرن  و مةز فارةكا دى دبَيذم ضةوا مةحجابَيت كـوردى شـيان نوينـةرَيت خـؤ بينـة بةرضـاظ  حـةس دكـةين         

ابَيت موكةوناتا نوينةرَيت خؤ بينة بةرضـاظ نـة مـةو بـن  ضـونكة ثةرلـةمانى عَيراقـَى ذى دا وةختـَى         مةحج
وةزارةت داينة كوردان نةطوتية مة وةرن طوتنة كوردان مةحجابَيت خؤ بينن  و مةز دبَيذم رؤيـا مـن )ان شـا    

ثةرلةمانَى كوردستانَى روقرـا   اهلل( مةز يَى خةلةت ذى ي  مةطةر هؤسا بضيت بةرةظ موستةقبةلةكَى خرابة 
وَى دَى هَيتــة راكــرن دَى بيتــة ثةرلــةمانَى كــوردى د ثاشــةرؤذَى  مةظــة ذى تشــتةكَى نةفانــة بــؤ ماينــدةيا     
كوردستانَى  و ل دومياهيكَى مةز داخازا سةرؤكَى هةرَيما كوردستانَى دكةم كو ظـَى ثةسـةند نةكـةت  ضـونكى     

يَى هـةى  و مةطـةر ثـرؤذة هاتـة دةسـت ثَيكـرن مـةز دَى بـايكوت كـةم          مةوى ميمانةكا تةواو ب ثَيكظة ذيانَى 
 هةمى فةلةسادا وةكى دطةل برايَيت مة هةميان زؤر سوثاس. 

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

 : نادر بةرَيج منى نبى
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ى مَيوانة بةرَيجةكان دةكةين  لة راستى دا مَيمة وةكو ثَيكهاتةى توركمـان نيطـةرانني لـة    سةرةتا بة خَيرهاتن

( كورسـى بـؤ كوتـاى توركمـان دابـني      5( كة لة اليةن ثةرلةمانى كوردستان كـة بِريـار درا ثَيـنج )   2009ساَلى )
مةمة ثَيشـل كردنـى ياسـاية    بكرَيت  بةَلام مةمِرؤ كة مةم هةَلويستة لة طةَل فراكسيؤنة توركمانةكان دةكرَى 

و ثَيشل كردنى ياساى ثةرلةمانى كوردستانة  مَيمةى ثَيكهاتةى توركمان سةبارةت مةم بةرَيجة كـة لـة اليـةن    
( فراكسيؤنى سةرةكى لة ثةرلـةمانى كوردسـتان كـة هةَلبـذَيردراوة كـة وةكـو كـاك سـةياح كورةضـى          5ثَينج )

نني هيض  تايبةمتةندييةكى خـؤى هةيـة و لـة هـةمان كاتـدا       وةكو كةسايةتييةكى بةرَيج مَيمة هيض نيطةران
هيض تَيبينيةك نييـة لـة سـةرى  بـةَلام نيطـةرانى خؤمـان لَيـرةدا حـةز دةكـةين روون بكةينـةوة بـؤ ماسـتى             

( ثةرلةمانتارانـةى توركمـان   5بةرَيجتان و بؤ خـةَلكى كوردسـتان بـة تايبـةتى  مَيمـةى توركمـان مـةم ثَيـنج )        
نةبى كة )سى  دى( و كانديدى خؤى دةست نيشان بكاتن بؤ كؤمسـيؤنى باَلـاى سـةربةخؤى    مةطةر دةسةَلاتى 

هةَلبذاردةكان كة دابـني كردنـى مـافى ثَيكهاتةكانـة و بـاوةِر بـة ثَيكـةوة ذيانـة مَيمـة لـة داهـاتوودا راثِرسـى             
ة كـة زؤربـةى   دةكرَينت لة هةرَيمى كوردستان مـةو ناوضـانةى كـة لـة دةرةوةى ميـدارةى هـةرَيمى كوردسـتان       

توركمان تَيداية مَيمة مةطةر ثةرلةمانتارى توركمان نةتوانني مافةكانى خؤمان لرية بثارَيجين و داواكارى لـة  
ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى كوردســتان دةكــةين ثَيشــل كردنــى مــةم مافــة ثَيكهاتــةكان رَيطــر بــن  بؤيــة وةكــو    

ــة بــةرَيجتان دةكــة   ين ثَيداضــوونةوة بكــرَينت و هــةموارى ياســاى  فراكســيؤنى ثَيشــكةوتووى توركمــان داوا ل
كومسيؤنى باَلاى سةربةخؤى هةَلبذاردن بكرَينت بؤ مةوةى دوو بةرَيج وةكو ثَيكهاتةى توركمـان و ثَيكهاتـةى   
كلدان و سريان و ماشورى زياد بكرَينت مَيمةش بة هيض شَيوةيةك رَيطـر نينـة لـةو كؤمسـيؤنة  ضـونكة مـةم       

ــةرى خــةَلك   ــيؤنة نوَين ــةرَيمى       كؤمس ــةرؤكى ه ــة س ــوردة و داوا ل ــةوةى ك ــةرى نةت ــةك نوين ــتانة ن ى كوردس
كوردســتان دةكــةين رَيطــة نةداتــة بــة ثَيشــل كردنــى مافــة ثَيكهاتــةكان  ضــونكة ثَيكهاتــة مــافى خؤيــةتى لــة  
هةرَيمى كوردستان كة وةكو توركمان مَيمة نةتةوةى دووةمني لة هةرَيمى كوردستان نةتوانني مافى خؤمـان  

( نـؤ   9جين  بؤية مَيمة دةنط بؤ كؤمسيؤنى باَلاى سةربةخؤى هةَلبذاردن نـادةين و سـةبارةت بـة مـةو )    بثارَي
( فراكسيؤنة كة هةَلبذَيردراوة 5مةندامة بةرَيجانة بة تايبةتى كة لة ثَيكهاتةى توركمان لة اليةن مةم ثَينج )

بن وةكو سةرؤكايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان    مَيمة طوما ان هةية  بؤية داوا دةكةين مةو ثَيشل كارانة رَيطر
رَيطِر بن  و لة كؤتايى دا مةطـةر هـات و داوا كارييـةكا ان فـَى بـة فـَى نـةكرا مَيمـة موقاتةعـةى فةلةسـة           

 دةكةين تا داواكاريةكا ان فَى بة فَى سوثاس. 
 

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

 
 :  بهرامبةرَيج لينا عجريا 
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 
حنن اعضاء ترملان أقليم كوردستان، ممثلن مكون كلب و آوورى و افرمن و الرتكمـان، نعنـى رفضـنا فسـلوب و     
طريقة تعام  الكت  الكرديه الكبريه مع املكوناى و ممثليهم هم فى الربملـان، و وضـع انفسـهم و اوةـياء علـى      

و هذه الوةايه مرفوضه، ثانيا : انشـغال الكتـ  الكورديـه الكـبريه فـى ترملـان الكوردسـتان فالفـاتهم          املكوناى
ا زتيه و السياسيه و مصا هم ا زتيه الضيقه و تصفيه هذه ا ساتاى على حساب حقوق املكونـاى و هـذا   

ار، لكونه خمالفه القانون و مرفوض ايضا، عليه نطلب فى رئيس اقليم كوردستان عبا املصادقة على هذا القر
 جمحفا حبق املكوناى. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس  بةرَيج دكتؤر سروود سليي فةرموو. 

 : ميت د سلييبةرَيج د. سروو
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

نى كومسيؤنى باَلـاى هةَلبـذاردن و   بةرَيجان مةندامانى ثةرلةمان  هةر ضةندة مةو بابةتة تايبةتة بة مةنداما
راثِرسى كؤتايى نةهاتبوو بة تايبةتيش كة مَيمة وةك ثَيكهاتةكان نارازى بوون لـة شـَيوازى ميختيـار كردنـى     
نوَينةرى مَيمة  و بة يادداشتى رةمسى ماراستةى فـةنابتمان كـرد  فـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان كـة دةبوايـة        

بةَلام بةداخةوة ناِرازى بوونى مَيمة ثشت طـوَى خـرا  ميهمـاىل مَيمـةت      خؤت مةحاىل دي اعى بابةتةكةى باي 
كرد  بة راستى مَيمة سيستمى وةصاياى سياسى  موصادةرةى مريادةى خةَلك قبوىل ناكةين  و رازيش نني لـة  

ل سةر مةم شَيوازى تةعامول كردنة لة طةَل مَيمة  داوا دةكةين بابةتى دةنطدان لـة سـةر مـةو بابةتـة تـةمجي     
بكرَى تا مةم كَيشة ضارةسةر بكرَيت و هةتا مةو كاتةش مَيمة موقاتةعةى فةلةساتى ثةرلةمان بة هةمووى 

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

ثَيشـكةش  بةرَيج دكتؤر سروود  من دوَينَى لة طةَل نوَينةرانى مَيوة دانيشتووم داوام لَيكردن ثرؤذة ياسايةك 
بكةن لة سةر مةو يادداشتةى كة خؤتان ماراستةى مَيمةتان كـردووة و مـةو كاتـة ثـرؤذة ياسـاكةتان بـة ثَيـى        
رَيكارة ياساييةكانى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان مةخِرَيتة كارى دانيشتنى ثةرلةمانةوة  بةرَيج دكتؤر فوان 

 فةرموو  باشة ديارة قسةت نيية دكتؤرة فوان. 
 : عجيجفوان امساعيل بةرَيج د. 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 ةك بوو لة طةَل كةم مةندامان ...بةَلَى هةيتي  بةرَيجان مةندامانى ثةرلةمان  بة نيسبةت بةس روونكردنةو

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ايـة  لةبةرمـةوةى مةطـةر مـةو     دةزانى ثةيوةندى بة بةرنامـةى كـارةوة نييـة مـة م بابةتـة  دكتـؤرة فـوان تك       
بابةتة بكةينـةوة لةمةصـَلى  دانيشـتنى مـةمِرؤمان بةتايبـةتى بِرطـةى يةكـةم الدةدةيـن  نوقتـةى نيجامـى؟            

 فةرموو.
 بةِرَيج بَيطةر دَلشاد تاَلةبانى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةى كـة مَيسـتا ثَيكهـات بـوو      لةبةر ِرؤشناييى قسةكانى فةنابت كة مَيسيتا باست كـرد  لـة مـةو ثـرؤذة ياسـاي     

ثَيويستة تةقدميى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى بكةن  لةبةر رؤشنايي مةو بؤضـوونة فياوازانـةى كـة دوَيـيَن لـة      
كؤبوونــةوةى ســةرؤكايةتى فراكســيؤنةكانةوة بــة حــجورى فةنابيشــتةوة  بــة ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان قســة  

ــةو د      ــةعات م ــةك س ــةكى ي ــؤ ماوةي ــةم ب ــن داوا دةك ــراوة  م ــات    ك ــةزووترين ك ــت  ب ــةمجيل بكرَي ــتنة ت انيش
كؤبوونةوةيةكى نَيوان سةرؤكايةتى و فراكسيؤنةكان و دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان مـةجنام    

 بدرَيت   سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فارَي با قسةكان تةواو بيَب  خاتو وحيدة فةرموو.
 هرمج:بةِرَيج وةحيدة ياقؤ 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( َى ثشـتى سـةرهَلدانا ثـريوز  وونةيـةك بـوو فهـَى ثَيكظـة        1991بةردةوام مةو هةمى دةزانـني كوردسـتان ذ )  

ذيانَى ل كوردستانَى  بةَلام بةداخةوة مةظ رَيكةفتنة  مةظ هةر ثَينج حجبَيت زؤرينة و بةردةوام كؤمبوون ل 
هةمى نة بةس مةظة يةعنى  هةمى كار دهَيتة كـرن بـة ذمـارةى كورسـيكان     طةل وان ثَينج حيجبَين زؤرينة 

نة بة نةوعيةت يةعنى  ثَيكظة ذيان هةمى نةتةوةية ل كوردستانَى  بةس مةظ دةورة مةظ خوال هةنَى ديـارة  
بة عةكسةوة ثَي دةضَيت مةظة ذى خةتةرة بؤ وةكو كوردستان مةم دبَيذين  مةظ ثَينج حيجبـة نـجامن بؤضـى    

هةية بؤ هةمى حجبَيت كوردستانى نوينةرَين خؤ دانن ل كومسيؤنَى بؤضى بؤ كلد و ماشور و توركمان  ماف
 حةقَى وان نينة  ماف نينة بؤ نوينةرَى خؤ  ديارة ظَيرَى مةز ثرسيار دكةم مةم نوينةرَيت كينة ل ظَيرَى؟ 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ك بوةستة تا مةندامانى ثةرلةمان بَي دةنط دةبـن  ناكرَيـت مةنـدامَيكى ثةرلـةمان      وةحيدة خان تكاية كةمَي
 قسة دةكات مَيوة قسة بكةن لةفَيى خؤتان  فةرموو.

 بةِرَيج وةحيدة ياقؤ هرمج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
نوينةرَين خـو  ثرسيار ل ظَيرَى ية سةرؤكَى ثةرلةمانى  بَيذم مةظ مةحجابة هةمى حةق هةبني  ماف هةبني 

دانن ل كومسيؤنَى  بَوضى ثَيكهاتة حةق نينن مةظ مافة نةدانة مة؟ هوساية مةم رةفج دكةين وةكـى بـرادةرا   
ذى طوتى مةم مةبةد قةبيل ناكةين مةظ مينسانة بةسةر مة بَيتة فةرزكرن  ثرسـيارةك دى  نـجامن مةترسـى    
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شـتةكَى ل ظَيـرَى ظَيجـا مةظـة ذى وةكـى دبَيـذن       ضيية ثَيكهاتة تةمسـيل بكـةن ذ ظـَى كومسـيؤنَى؟ وة ديـارة ت     
)املرنى فى قلب الشاعر( ب  مةو دزانن وةَلام بدةن بؤ ظَى ضةندَى  مةظ مةترسـيية ضـيية؟ سـةرؤك مـةفاىل     
بدة من  دةعوا فةنابَى سةرؤكَى هةرَيمَى مةم يَين دكةين  ثةسـةند نةكـةت  ميمـجا نةكـةت  ديـارة فـةنابَى       

مافَى ثَيكهاتة ثاراستية حةتا نووكة  نووكة ذى مـةم دةعـواى ل فـةنابَى وى دكـةين      سةرؤكَى هةرَيمَى بتنَى
مةظ مافة بؤ مة بهَيتة ثاراسنت و ميمجاى ل سةر ظَى ضةندَى نةكةت و مةظ رةفتـارة هاتـة كـرن ذ اليـَى هـةر      

حـازرة  ليـذنا   ثَينج حيجبا دذى ياساى كِومسيؤنة  نجامن ليذنة ياسايى ضةوا موافقة كرية بـؤ هـةمى تشـتان    
ياسايى بؤ ظَى ضـةندَى نـةحازر بـوو  بؤضـى مـةظ تشـتة دذى ثَيكظـة ذيـانَى يـة؟ كـا دميوكراتييـةت سـةرؤك             
ثةرلةمان؟ مةظ ثةرلةمانة وةكو برادةرا طوتى ب  ثةرلةمانَى كوردية نـة كوردسـتانية  مـةظ خولـة بـ  بَيتـة       

َى مة هاتة خـارن  بـ  ثَيكهـاتَين كوردسـتانَى     تةسبيت كرن ب  خةَلكى كوردستانَى ذى بجانن مةظ تشتة حةق
ذى بجانن حةق نةماينة ل ظَى كوردستانَى هةروةكى ب شكلةكَى غَير موباشر بَيذنة مة فانتـا خـو راكـةن و    
دةركةظن ذ كوردستانَى  فهَى وة نينة ل كوردستانَى  مـةظ مير مـة بـؤ هـةمى قونسـولياتا وةختـَى سـةرةدانا        

ةمى وةكة مير مة  بةس يَين دبَيذن مافَى ثَيكهاتا يَى هاتية ثاراسـنت  مـةم قـةبيل    ثةرلةمانى دهَيتة كرن ه
 ناكةين  مةم ذى بؤ رَيكا خو بو مير مَى مةم يَين دبَيذين مةظ تشتة دروست نينة ل كوردستانَى و سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ثَيكهاتـةكان قسـة بكـةن  دوايـي ِروونكردنـةوة لةسـةر كـؤى بابـةتى         من دةمةوَى دوا مةندامى ثةرلةمانى لـة  

 ياسايي مةم بابةتة باس دةكةين  دوايي ِرَي بة مَيوةش دةدةين قسةكانى خؤتان بكةن  كاك دمد فةرموو.
 بةِرَيج دمد سردالدين انور:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دامـة لـة ياسـاكة  لـة تةعري ةكـة نووسـراية دوو       مةطةر تةماشـاى ياسـايةكة بكـةين  بـةطوَيرةى مـةو نـؤ مةن      
ــةر بنووســرابا )    ــةكان  مةط ــةتى ثَيكهات ــدامى ياســايي نوَينةراي ــة    2مةن ــرا حجب ــةكان دةك ــة ثَيكهات ــدام ل ( مةن

( مةنــدام ياســايي  و  نوَينةرايــةتى   2( مةنــدام بــا  بــةاَلم نووســراية )   2كوردســتانييةكان لــة ثَيكهاتــةكان )  
ثَيويستة ماليةت هةبَينت  بؤ تةشخيس كردنى مةو نوَينةرة  ثةرلـةمانى كوردسـتان   ثَيكهاتةكان يةعنى لَيرة 

بااَلترين دةسةاَلتة لة هةرَيمى كوردستان بةطوَيرةى ثةيِرةوى ناوخؤش بِريارة ضارةنووسسازةكانى هـةرَيمى  
سـتان مــةو  كوردسـتان  مــةويش بـة ِرَيطــاى ثةرلـةمانى كوردســتان دةكرَيـت  بؤيــة ثَيويسـتة ثةرلــةمانى كورد     

ضةترة بَينت كة هةموو ثَيكهاتةكان ض كَيشةيةكيان هةبَينت بؤ ضارةسةر بكرَينت  مةطةر تةماشـاى دؤخةكـة   
بكةين دةبينني هةر ضني و توَيـذَيك  هـةر اليـةنَيك كـة كَيشـةيةكى دةبـَينت ِروو لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان          

ثَيكهاتةيـةك ثَيشـَيَل بكـرَينت  ِروو لـةكوَي     دةكات  بةاَلم مةطةر لة بـن ضـةترى ثةرلـةمانى كوردسـتان مـافى      
بكـاتن؟  مةطـةر لـة بـااَلترين دةسـةاَلت  لـةبن مـةو ضـةترةى كـة هـةموو نوَينةرايـةتى ثَيكهاتـةكانى لَييــة وا             

( اليةنة سياسييةكان  كـة واقرَيكـى   5بكرَيـنت  شتَيكى تر حةزدةكةم بَلَيي مةطةر تةوافوقى سياسى لةنَيوان )
توركمان و مةسيحييةكانيش واقيك نني لة هةرَيمى كوردستان  نابَي مةوانيش لةم واقيرـةدا  كوردستانة  مايا 
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دابن  بؤية مَيمة ثشـتطريى مـة و برادةرانـة دةكـةين  وةكـو مَيمـةش لـة دانيشـتنَيك دانانيشـني مةطـةر مـافى            
ر مـةو بـةِرَيجة نييـة كـة     نةتةوةكةمان تَيدا ثَيشَيَل بكرَيـنت  مَيمة تَيبينيمان لةسةر مةو كةسـة نييـة  لةسـة   

بةناوى توركمان لَيرة كانديد كراوة  بةاَلم تَيبينمان لـة شـَيوازى دةستنيشـان كردنـى نوَينـةرانى توركمـان و       
 مةسيحييةكان هةية   لةطةَل ِرَيجماندا.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ردسـتان  سـةرجنتان ِرادةكَيشـي بـؤ مـاددةى ثَينجـةم        بةِرَيجان نوَينةرى ثَيكهاتـة فياوازةكـانى ثةرلـةمانى كو   

ــة )     ــت مةجنومــةنى كؤمســياران ل ــت  كــة لةاليــةن   9بِرطــةى يةكــةم خــاَلى يــةك  كــة دةَلَي ــك دَي ــدام ثَي ( مةن
ثةرلةمانةوة بةزؤرينةى ِرةهاى مةندامانى هةَلدةبذَيردرَين  دواى مةوةى لةاليةن ليذنةيةكى تايبةتـةوة كـة   

ــت  ثَيشــنيار دةكــرَين  بــة مــةرفَيك )  ثةرلــةمان ثَيكــي دةهَي ( مةنــدامى مةجنومــةن بةاليــةنى كةمــةوة  2نَي
ــت و مــاوةى كــاركردني     ياســاناس بــن  هــةروةها دةبــَي نوَينةرايــةتى مافرةتــان و ثَيكهاتــةكان مســؤطةر بكرَي

ةكراوة  مـن  ( ساَلى ِرؤذمَيرية  مةوةى كة كراوة لةو بوارةية هيض كارَيكى ناياسايي تَيدا نـ 5مةجنومةنةكةش )
ســةرةِراى مــةوةى كــة هــةموومان دةرك بــة نيطــةرانى بةشــَيكتان دةكــةين  كــة ثَيتــان وايــة ثَيويســت دةكــات  
نوَينةرى حجبةكانى مَيـوة مةنـدام بوونايـة لـة مةجنومـةنى كؤمسـياران  بـةاَلم بـةثَيى ياسـاكة نـةهاتووة كـة            

ةندامةكة كَي ديارى دةكـات  تكايـة مـن قسـةى     نوَينةرى ثَيكهاتةكان كَي ديارى دةكات  يان نوَينةرى هةموو م
ياسايي دةكةم لَيرة  ثةيوةنديي بةو خي فانةوة نيية كـة لـةناو ثةرلةمانـدا دروسـت دةبـَي  هـةروةكو ضـؤن        

( مةندامةكـةى تـريش ض حجبَيـك تةرشـيحيان دةكـات  وتـراوة لـة دةقـة ياسـاييةكة هـاتووة كـة            9نةهاتووة )
( 9( كـةس تةرشـيح دةكـات  بـةاَلم مـةو )     9ت  مةو ليذنـة ثةرلةمانييـة)  ليذنةيةكى ثةرلةمانى دروست دةكرَي

ياساناســى تَيــدابَي كــة تيايــةتى  مــةو مورةشــةحانةى لةاليــةن   2كةســة ثَيويســت دةكــات ياساناســى تَيــدابَي  
ةوة ( ياساناسي تَيداية  داواكراوة كة نوَينةرايةتى مافرةتانى تَيدابَي  كة ديسـان 2ليذنةكةوة ثَيشكةش كراوة )

( كةسةى كة تةرشيح كـراون نوَينةرايـةتى مافرةتانيشـى تَيدايـة  داواكـراوة كـة نوَينةرايـةتى        9تَييداية لةو )
( نوَينـةر لـة ثَيكهاتـةكان لـةو سـيظيانةية كـة مَيسـتا لةبـةر دةسـتى          2ثَيكهاتةكانى زامن بكرَيـت  ديسـانةوة )  

تة ثـَيش  مـةو ثَيشنيارةشـى مَيـوة بـة ياداشـتَيك       مَيمةية  بؤية ثرؤسةكة بة تةواوةتى بةثَيآ ياساكة ِرؤيشتي
ماراستةى مَيمـةتان كـردووة  داواى مـةوةتان كـرد بـوو كـة ذمـارةى مةنـدامانى مةجنومـةنى كؤمسـياران زيـاد            

( كةس  بؤمةوةى نوَينةرى مَيوةش زياد بكرَيـت  بةثَيى ياساكةى مَيستا لةبةردةسـتماندا هةيـة   11بكرَيت بؤ )
نيية  ثَيويست دةكات مةمِرؤ دوا ِرؤذة كة خؤمان دامـان نـاوة لـةكاتى ثةسـةندكردنى      مةمةى مَيستا مةيسةر

( ِرؤذدا مةجنومـةنى كؤمسـياران   90مةو ياساية  خؤمان لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان بِريارمـان داوة لـة مـاوةى )      
  ومتـان ثَيويسـت   ثَيك بهَيندرَيت  مةطةر مَيوة داوايةكى ترتـان هةيـة ثـَيي وتـن بـة نوَينـةرانى مَيوةمـان وت       

دةكات لةضوارضَيوةى ثرؤذة ياسايةك كة ثَيشكةش بكرَيت بؤ هةموارى مةو ثرؤذة ياسايةى مَيسـتا  مـةوكات   
 دةخرَيـتة بةرنامةى كارى ثةرلةمانةوةو  لة ثةرلةمان يةك الدةكرَيتةوة  فةرموو دكتؤر شوان.

 باوةمري )د. شوان قةاَلدزةيي(:مصطفى بةِرَيج عمر 
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 ى بةخشندةو ميهرةبان.بةناوى خوا
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مةنــدامى هةيــة  بؤيــة هــةر لةســةرةتاوة بــؤ  7( ثارَيجطــا )18كؤمســيؤنى بــااَلى هةَلبذاردنــةكان لــة عــرياق ) 
( نــةبوو مةوكاتــة 7( نــةبوو؟ بؤضــى )5بةرذةوةنــدى حجبةكانــة مــةو كؤمســيؤنة ثَيكهَينــراوة  باشــة بؤضــى )

ــت  مايــا مةوانــة    لةوانةيــة طلــةيش نةكرابايــة    مينجــا كــة بةرذةوةنــدى بــااَلى خــةَلكى كوردســتان دةخوازرَي
نوَينةرى ثَيكهاتةكان نني  لة دةرةوة يان لةناوةوة بثرسى مَيسـتا مَيمـة نوَينـةرى خـةَلكى كوردسـتانني  مـةو       

نوَينـةرى   توركمانانةى كةلَيرةن مةوانةن نوَينةرى توركمانةكان  كريستيانةكانيش بـة هـةمان شـَيوة   دةبـيَ    
مةوانة لةناو كؤمسيؤنةكةى دابَي نةك بةشَيوازَيكى )قالبَيكى ( حجبى بؤي دياري بكرَي كة مـةوة بـة كؤيلـة    
كردنى مريادةى مةوانة  مةو دةستةيةش ِراسـتةوخؤ سـةر بـة ثةرلـةمانى كوردسـتانة  بؤيـة بـةِرَيج سـةرؤكى         

زوَلي و ستةمَيك لةو  ياساية هات بَيت  كـة   ثةرلةمان فةنابت بةرثرسى يةكةمى لة هةر خةلةلَيك  لة هةر
مــةم ياســاي يةكــةجمارة ثَيويســتة خــةَلكى كوردســتان ثَيــى دَلخــؤش بووايــة نــةك مَيســتا وةكــو باســيان كــرد   

( 19بةشَيوازَيكى زؤر حجبى بةرتةسك ثَيكهَينراوة  تةنانةت ِراوَيذ بةوانى تر نةكراوة  خاَلَيكى تـر لـة كـؤى )   
هـــةمان شـــَيوة دابـــةش كـــراوة  هـــةر بـــةثَيى زؤرينـــة دابةشـــكراية  مَيســـتا مـــةو  ليذنـــةى ثةرلـــةمانيش بة

ثةيِرةوكردنى سياسةتى زؤرينةو كةمينة  دةبوو لـةو خوولـةى ضـوارةم نةبووايـة  ضـونكة مَيـوة خؤتـان لـة         
 خوىل سَييةم دةتانوت ثرسة نيشتمانييةكان نابَي بةحجبى بكرَين  بةاَلم بةِراستى مَيسـتا بـةحجبى كـراون و    
بةهيض شَيوةيةكيش مَيمة لةطـةَلآ دانـني  رَيكخراوةكـانى كؤمـةَلطاى مـةدةنيش ماطـادار دةكةينـةوة  خـةَلكى         
كوردستان ماطادار دةكةينةوة كة خوىل ضوارةمى ثةرلـةمانى كوردسـتان ثرسـَيكى نيشـتماني ضوارضـَيوةكةى      

ان  يةكرت قبوَل كردن لـة هـةرَيمى   بضووك كردةوة لة ضوارضَيوةيةكى حجبيدا  مَيستا ضؤن دةَلَين ثَيكةوة ذي
كوردستان دا هةية  بةاَلم كريستيانةكان زؤربن يان كةم بن ضؤن هاتوونـة ثةرلـةمان دةنطيـان كـةم بـَي يـان       
ــؤ          ــابتان ب ــوة حيس ــةاَلم مَي ــانن  ب ــةرى خــةَلكى توركم ــتيانن  نوَين ــةرى خــةَلكى كريس ــة نوَين ــَي  مةوان زؤرب

نــةزةر لــةو بــوارة بكرَيتــةوة  مةطــةر نةكرَيـــتةوة ثةرلــةمان خــؤى  نــةكردوون  لةبةرمــةوة ثَيويســتة ميرــادة
بةرثرسيارة لةوةى كةوا ثَيكـةوة ذيـان و يـةكرت قبـوَل كـردن لـة كوردسـتاندا بـةرةو حاَلـةتَيكى مةترسـيدار           

 دةِروات و  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك مارى فةرموو.
 
 

 ني:بةِرَيج مارى دمد هةرس
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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خؤى لةِراستيدا مَيمةى كورد بةدرَيذايي مَيذوو مةوةندة ناخؤشيمان بينيـوة  دةبـَي مَيـوة يةكـةم كـةس بـني       
قبوَل نةكةن لة كؤمةَلطاكةماندا  خةَلكى تر كة خؤيان بةكةمينة دةزانن لة كوردستان ثةراوَيج خبرَين  هـةر  

ى نيية  حكومةت  حكومـةتى كـوردى نييـة  سـةرؤكايةتى  سـةرؤكايةتى      بؤيةش ثةرلةمان  ثةرلةمانى كورد
% ( دةستخؤشـى و ثشـتيوانيي لـة دكتـؤر سـروود  كـاك مايـدن         100كوردى نيية  بةَلكو كوردستانيية  وَيِراى )

كاك يرقوب  منى خان  وةحيدة خان  دةمةوَي ثرسيارَيك بكةم  مةطةر مَيمـة عةفةبـة لـة هـةولَير بتـوانني      
ردنى ثَيكةوةذيانَيك بكةين لةطةَل مـةو كةمينـة خوشـك و بارايانـةمان كـة توركمـان و مةسـيحني         مسؤطةرك

عةفةبة ضؤن مةمانةوَى مةوة لة كةركووك بكةين؟  كةواتة هةموو ثرؤسـةكة نيشـانةي ثرسـياري لةسـةرة      
شــري يان بـة تةمكيــد مــن هــيض موالحةزةيـةكي نييــة لةســةر مــةو خوشــك و برايـة بةِرَيجانــةى كــة لَيــرة تة   

هَيناوة  بؤمةوةى مةمِرؤ كانديد بنب و دةنطيـان ثـَي بـدرَيت  بـة شةخسـيش نـة دةيانناسـي  نـة موالحـةزةم          
هةية لةسةريان  بةاَلم ثَيي واية مةطةر هاتو مَيمة نةتوانني لة هةولَيردا ماليةت بدؤزينةوة  ماليةتى سياسى 

ســتانييةكانى دةرةوةى هــةرَيي لــةبري خؤمــان مــةعقول بــؤ ضارةســةركردنى مــةو كَيشــانة دةبــَي ناوضــة كورد
بةرينةوة  بؤ مةو كةسةى كة شارةزاى تَيكةَلةى كؤمةاَليةتي مةو ناوضانة بَي زؤرباش دةزانَي  كـة خوشـك و   
بــرا توركمــان و مةســيحييةكان و ماشــوور و كلــدان و مةوانــة بةطشــتى دةَلــَيي بةشــَيكى فاكتــةرَيكى زؤر زؤر   

َيكةوةذيان و طةِرانةوةى مةو ناوضانة بؤ سةر خاكى هـةرَيمى كوردسـتان  مـن    سةرةكني  بؤ مسؤطةركردنى ث
ثرسيارَيكشي هةية لة بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان  ميجازة هةية؟ فةنابت فةرمووت لة قانونةكةدا نـةهاتووة   

ان ( حـجب لـةنَيو  5يةعنى دروستة قانونةكة  بـةاَلم منـيش ثرسـيارَيكي هـةبوو باشـة لـة قانونةكـة هـاتووة )        
خؤيان رَيك بكةون بة تةوافوق و هةمووى تةقسيي بكةن  مةو بؤضوونةى مـن  بـة تةمكيـد بـة ثَيضـةوانةى      
ــةَلكى         ــة خ ــةاَلم مَيم ــت  ب ــي بَي ــوونى حجبةكةش ــةوانةى بؤض ــة بةثَيض ــيؤنةكةمة  لةوانةي ــوونى فراكس بؤض

َلكى كوردســتان دميوكراســى و   حــةقى خــة  )ســرا  املســتقيم(كوردســتان هةَليبــذاردووين  كــة لــة حــةق و  
دةدةيــن  مــن داوا لــة بــةِرَيج دةســتةى ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان دةكــةم  كــة ماليــاتى دروســت بدؤزنــةوة  بــؤ    

 ثَيداضوونةوة بةم قةزيةو بةم ثرؤسةية لةطةَل ِرَيجم  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وة سياســييةكةوة تةماشــاى بكــةن  مَيــوة لــة ديــوة بــةِرَيج كــاك مــارى مَيــوة دةتــوانن خؤتــان هةريةكــة لــة ديــ
ياســاييةكةوة تةماشــاى دةكــةن  مــةوةى لةبــةردةممان دا هةيــة  كــارَيكى ياســايية بةشــَيوةيةكى زؤر مســوَلى    
مةجنامدراوة  لةِرووى ياساييةوة من بةِراستيش وةكو باسي كرد لة دةسثَيك  دةبَيت دةستخؤشى لةو ليذنةية 

مة توانيان نـاوى مةنـدامانى كؤمسـياران بةشـَيوة ياسـاييةكةى ثَيشكةشـى دةسـتةى        بكةين  كة لةو فةترة كة
سـةرؤكايةتى بكــةين  هةرلةكةيــةكى ياســايي لــةو ثَيشــكةش كردنــة هةبووايــة بةدَلنياييــةوة مَيمــة ِراســتمان  

دةسـتمان  ( بِرطةى يةكةم  خاىَل يةك فَيبـةفَي كـراوة مَيسـتا لةبةر   5دةكردةوة  بةاَلم مةو ماددةية  ماددةى )
داية  هةركةسَيكيش تةعنى لَيى هةية دةتوانَى بيبييَن سـةرفةم مـةو ِرَي و شـوَينانة طرياوةتةبـةر  بيبيـنن       

 كاك بَيستوون فةرموو.
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 بةِرَيج بَيستوون فامق دمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بكـةم  كـة لـة مةنـدامانى     من لةِرَيطاى بةِرَيجتةوة حةزدةكةم ثرسيارَيك ماراسـتةى مـةو ليذنـة ثةرلةمانييـة     
ــتا          ــة مَيس ــة ك ــةو بةِرَيجان ــةِرَيج ل ــني دوو ب ــة دةزان ــة  مَيم ــةو بةِرَيجان ــاريكردنى م ــؤ دي ــات ب ــةمان ثَيكه ثةرل
سيظييةكانيان لةبةردةستى مَيمةيةو بةِرَيجيان دانيشتوون سةر بـة ثَيكهاتـةكانن  فةنابيشـت لـة دةسـتثَيكى      

ةندامان ميستيقالةيان لة حجبة سياسـييةكانى خؤيـان كـردووة     دانيشتنةكةدا باسى مةوةت كرد كة تةواوى م
كةواتة مةم بةِرَيجانة هةموويان لةِرووى سياسييةوة بَي اليةنن  مـةو ناوةشـى كـة لةبةردةسـتى مَيمةيـة دوو      
بةِرَيجن سةر بةثَيكهاتة فياوازةكانن  واتة مينتيماى حجبيان نةماوة  بـةاَلم لـةِرووى ثَيكهاتةييـةوة سـةر بـة      

ــةو دوو       ث ــةوة  م ــان ِروون بكةن ــة بؤم ــة بةِرَيجةك ــت ليذن ــانى و مةســيحني  دةكرَي ــاوازى توركم ــةى في َيكهات
بةِرَيجةى كة ثَيكهاتةكان بـايكؤتى دانيشـتنةكةيان كـردووة  نيطـةران بـوون  ثـَيي وايـة نيطـةرانن لـةوةى كـة           

وانـةوة نـةكراوة  ليذنةكـة    مةوانة سةر بة نةتةوةكةى مةوانةوة نني؟  بـةفؤرَيك لـة فؤرةكـان ثـرس بـة مة     
دةكرَيت بؤمان ِروون بكاتةوة مة و دوو بـةِرَيجة لـة مةسـَل و فةسـَل دا بـوو طومـان لـةوة هةيـة كـة سـةر بـة            
ثَيكهاتةى مةوان دابن  يان كة مةوان هةَلسـةنطانديان كردبـَي هـيض كَيشـةيةك هةيـة لـةوةى كـة مةمانـة لـةو          

 نةتةوانة نةبن  سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم دمد

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

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مـن ثــَيي وايـة مــةوةى كـة مَيســتا بِريـارى لةســةر دراوةو مـةوة لةســةرى ريكـةوتووين هــةموومان بةيةكــةوة       
م مـةوةى كـة طرينطـة    كردوومانة  كةمسان ناكرَيت لةسةر حيسابى مةوى تر خؤمان ثياو ضـاك بكـةين  بـةالَ   

مةوةيــة هــةوَل بــدةين بؤمــةوةى ياســاى كؤمســيؤنى هةَلبــذاردن و ِراثرســى لــة هــةرَيمى كوردســتان كؤمــان     
بكاتــةوة  لةســةر يــةك مَيــج نــةك خوانةخواســتة مايــةى ثــةرت كرد ــان  بــؤ داهــاتوو هــةوَل بــدةين  لَيــرة   

جانـةى  خوشـكة بةِرَيجانـةى كـة مَيسـتا      هةموومان بةيةكةوة ديسان ضـونكة هـةم ديـاريكردنى مـةو بـرا بةِريَ     
دياريكراون بؤ كؤمسيؤنى هةَلبذاردن و ِراثرسي بةيةكةوة كردوومانة  مةطـةر بشـمانةوَى مـةو كؤدةنطييـةى     
دروست بكةينةوة دةبـَي بةيةكـةوة لـة مايندةيـةكى نجيـك هـةوَل بـدةين  زؤر ماسايشـة هـةمواركردنى ياسـا           

ِرَيطاى هةمواركردنى ياسـا دوو خـاَل مـةجنام بـدةين  يـةكَيكيان مةوةيـة       حاَلةَيكى تةبيريية  هةوَل بدةين لة 
ِرازيكردنــى مــةو ثَيكهاتانــة  مــةويش ديســان لةســةر مةساســى ثَيكهاتــة نــةك لةســةر مةساســى حجبــى  خــاَلى   
دووةممان مةوةية ثَيي وايـة هـيض شـةرمى تَيدانييـة يـةعنى حاَلـةتَيكى زؤر تةبيرييـة  مةطـةر ميتيجاهةكـة          

ــةمان دةكــات  كــة مــةوة      بــةرةو م ــةناو ثةرل ــةو كؤمســيؤنة نوَينةرايــةتى حجبــة سياســييةكان ل ةوةيــة كــة م
مةزموونةكة لةزؤربةى واَلتانيشدا هةية  مةم سةربةخؤييةى لَيبكةينةوة  نوَينةرايـةتى مـةو كوت نـة بكـات     
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يشـى ميهـةنى خؤيـان    كة زؤرينةى ثةرلةمانيان هةية لةناو ثةرلةمان  لةناو خؤيان دابةشى بكةن و  دواتر م
بكةن  بةاَلم ناكرَيت بانَيك و دوو هةوا بَي  كؤميسـؤنى هةَلبـذاردن سـةربةخؤ بـَي بـةناو  سـيظى لـة خـةَلك         

( كةسة دةكةم  كـة  200وةربطرَيت  دواتريش بةِراستى لَيرة وةكو مةندامَيكى ثةرلةمان داواى لَيبووردن لةو )
ن نةخوَينرداوةتةوة  بةاَلم مةوةى مَيستا مةو  ووزةفـة لـة   سيظيان ثَيشكةش كردووة  دةشجامن سيظييةكانيا

زؤر واَلتانيش هةبووة  حجبةكانيش كؤميسيؤنيان بةثَيى ذمارةى مةقرةدةكانيان دابةشكردووة  بةاَلم دةبـَي  
مَيــوة لــةدواى ِرازيكردنــى ثَيكهاتــةكان بةِراســتى بــةوةش دابضــينةوة ضــيرت ســيظى لــة خــةَلك وةرنــةطرن و     

بكةن دواتريش بةبَي مـةجنام سـيظييةكانيان خبوَيندرَيتـةوة  فـارَيكى تـر تةمـةننا دةكـةم مـةوةى         ضاوةِروان 
لَيرة هةية مةو بةِرَيجانة هةموو لَيـي بةرثرسـيارين  كـةس نـابَي لةسـةر حيسـابى كـةس لَيـرة قسـة بكـةين            

وةذيانة قـوَلرت بكةينـةوة    بةاَلم دةبَي هةموواان بةيةكةوة ثشتطريى ثَيكهاتةكان بكةين  بؤمةوةى مةو ثَيكة
 زؤرسوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران مازاد دمد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

حةزم دةكرد خوشك و برايانى ثَيكهاتةكان لَيرة مابوونايةوة لة هؤَلى ثةرلةمان  ضونكة بةِراسـتى هةنـدَيك   
َيتة ثرؤتؤكؤلةوة  بؤية ثَيويستة شتةكان وةك خؤى ِروون بكرَيتةوة  يةكةم شت لة هةموارى شت وترا دةض

ياساي هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان قسة لةسةر مةوة كرا  كة ثَيويستة ثَيكهاتةكان خؤيان لةناو خؤيان 
بـدةن  خوشـك و بـرا    دةنط بةخؤيان بدةن  واتة كلـد و سـريان و ماشـوور تـةنها دةنـط دةتـوانن بـة خؤيـان         

توركمانةكانيش بةخؤيان  بةاَلم مةمةيان رةفج بـوو  وتيـان خـةَلكَيك هةيـة لةنةتـةوةى كـورد دةنطيـان ثـَي         
دةدات  بةاَلم تَيناطةم مةمِرؤ بؤضى لـة ثَيكهاتـةى خؤيـان رةفجيـان دةكـةن  كةواتـة وةك بـراى بـةِرَيجم كـاك          

ن لة كلدان و سريان حاشا لـة نةتـةوةى خؤيـان ناكـةن     بَيستوونيش باسى كرد مةو برادةرانةى ثَيشكةش كرا
و  مةو برا بةِرَيجةش حاشا لة نةتةوةى خؤى ناكات  بؤيـة ناكرَيـت لةبـةر خاَلَيـك كـة بةرذةوةنـدى بـَي داوا        
بكةي نةتةوةكانى تريش دةنطت ثَي بدةن  بةاَلم لـة شـوَينَيكدا فيـاواز بـَي لـةو بـري كردنـةوةدا  حةزناكـةم         

نى كوردستان دابـةش بـَي بـؤ دووبـةرة  بةرةيـةك لةطـةَل ثَيكهاتةيـةك و بةرةيـةكى تـر دذى          مةمِرؤ ثةرلةما
شـتيوانى  ثَيكهاتةيةكانة  ثَيي واية مـةوةى لـةو هـؤَلى ثـةرةملانى كوردسـتانة دانيشـتيية هـةموومان لةطـةَل ث        

ي هـةموو عـرياق  لـة    مةو مارامييةي لة هةرَيمي كوردستان  مةو لةخؤ طرتنةي ماوارةكانمافى ثَيكهاتةكانني  
هةموو ثَيكهاتة و نةتةوة فياوازةكـان شـايةتة بـؤ ِروحـي ثَيكـةوة ذيـاني هـةموو نةتـةوةكان كـة بةداخـةوة           
مةمِرؤ قسة لةسةر مةوة دةكرَي مةوةي كورد لـة هـةرَيمي كوردسـتان نةتـةوةي كـورد مـةم روحيةتـةي تَيـدا         

ةسـتةي مـايف مـرؤظ بـاآلترين دةسـتةية بوونيـان       نةبَيت  مةمِرؤ ثَيكهاتةكان لـة حكومـةت دا بةشـدارن  لـة د    
هةية  لة زؤربةي ثَيكهاتةكان و فومطةي مةجنومةني موحافةزات دا وفوديان هةيـة  بـةآلم مـةوةي الي مـن     
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سـةيرة بيَلـَيي خـودي مـةم مةجنومةنـة مةجنومــةنَيكي تةن يجييـة نـةك مةجنومـةنَيكي تةشـريري  واتـا مــةم           
كردنــي ياســاي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان  كــة لــةم ياســايةدا  مةجنومةنــة هةَلدةســيَت بــة فَيبــةفَي

هةرضي ثَيمـان دةكـرَي لـة ماينـدةدا بـؤ زيـاد كـردن  بـؤ ِرَيكخسـنت  بـؤ زامـن كردنـي سـةربةخؤيي مـريادةي               
ثَيكهاتةكان  ثَيويستة فةراهةم بكرَي  ثشتيواني دةكةين  دواتر خودي مةم ياسايةي هةَلبذاردني ثةرلةمانـة   

ــةك      هة ــات  ضــونكة هــيض ِرَينمايي ــؤ دةردةك ــايي ب ــةم مةجنومــةني كؤمســيارة ِرَينم ــة  م ــذاردني ثارَيجطاكان َلب
ثَيضةوانةي مةم خاَلة نـابَي  بؤيـة بةِراسـيت تـةوافود نـةبووني خؤيـان كـة لـة مَيسـتادا بوونيـان هةيـة وةك            

نـاي ثَيشـَيلكاري مافيـان نييـة      توركمان و مةسيحي  بةآلم مةطةر لة مةصَليش دا تـةوافوديان نـةبَيت  بـة ما   
ضونكة حقوقي مةوان لة ناو ياساكةدا فـَيطري كـراوة  مـاخري خـاَل دةمـةوَي وةك سـةرجنَيكي قـانوني بيـدةم          
مَيمة كاتَيك بة تةوافوقي هةموو اليةنة سياسييةكان ِرَيككةوتن كة ضـؤن نوَينةرايـةتي ثَيكهاتـةكان تـةوزيك     

ة يةكَييت دةسيت بؤ بردبَي  مةوةكةي تريش هاوِرَيياني ثارتي دةسـتيان  بكرَي لة نَيوان حيجبةكان  نةك مةو
بؤ بردبَي  مـةوة بـة تـةوافوقي هـةموو اليةنـة سياسـييةكان بـووة  مـةم كـارة بؤيـةش كـرا  هـةم بـؤ مـةوةي               
نوَينةرايــةتي مــةواني تَيــدا زامــن بكــرَي  هــةميش لةاليــةك ياســاكة ضــونكة بــة نــةص هــاتووة كــة زةمــاني    

تَيدا بكرَي  بؤية مةطةر بةِراي من وةك شةخصي بري لة هـةمواري مـةم ياسـاية دةكرَيتـةوة بـة       كةمينةكاني
هةر فؤرَيك لـة فؤرةكـان  زةرور نييـة لـة مَيسـتادا مـةم مةجنومـةني كؤمسـيارة دةنطـي ثـَي بـدرَي  ضـونكة             

مةطـةري هـةر    تةوزيراتةكة بووة خؤي بؤ فَيبةفَي كردنـي هـةموو خـاَل و بةنـدَيكي مـةم قـانون بـووة  لـة        
هةموار كردنَيك دا مةم ثَيكهاتانة طؤِرانكاريان بةسةردا دَيت  بؤية ثَيويسـتة مـةوة بـة وردي ديراسـة بكـرَي       

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

 زؤر سوثاس  بةِرَيج كاك حافي كاروان  فةرموو.
 بةِرَيج كنران جني الدين )حافي كاروان(:

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سة
من يةك موالحةزةيةكي هةية وةكو ثرسيارَيكة  مةطةر مةم دوو بةِرَيجةي كة نوَينةري مةم دوو ثَيكهاتةيةن  
مةطةر نوَينةري مةوان نني  مةي كَي داياني نـاوة؟ يـةعين كـَي هةَليبـذاردوون؟  كـَي هَيناويانـةتي بـؤ مَيـرة؟         

وة لة مَيمة دةكةن  بؤ مَيمة بضينة ذَير طلةيي مةوانـةوة وةكـو   بةِراسيت مةوة فَيي ثرسيارة  مةوان طلةيي مة
مةنداماني ثةرلةمان؟ بؤ ثةرلةمان لَيرة ثياو خـةراث بـَي؟ مـن ثرسـيارةكةم لةوةيـة  مةطـةر فطـة لـةم دوو         
بةِرَيجة بؤ مةو ثَيكهاتانة وةكو ثَيشنيارَيك  ميقترياحَيـك  لةوانةيـة حـةلَيكي وةسـةتيش بـَي  فطـة لـةم دوو        

َيجةي كة خؤيان هةَلبذاردووة بؤ مةو دوو بَلـَيني مةسـيحييةكان يـان اليـةني توركمـان  بـا مـةوانيش دوو        بةِر
كةسي تري خؤيان هةَلبذَيرن  بةآلم هةر بةو عةدةدةي كة مَيستا هةية  نةك زياد بكرَي  يةعين مةم ضـوارة  

وةكــو ثَيشــنيارَيك مةطــةر لــة ِرووي بــؤ دوو نةتــةوة خؤيــان هةَلبــذَيرن  لــةو ضــوارة دووانيــان هةَلبــذَيرين   
 قانونييةوة بيَب.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج كاك رابون مرروف  فةرموو.

 بةِرَيج رابون توفيق مرروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ذي مايف مرؤظ كرابَي  دذي وةَل  ِراستييةكةي من ثَيمواية لةم كؤَلةية بابةتَيكي يةكجار يةكجار ِريشةيي لة د
دوو كةس لةبةردةمي مَيمة  بؤ درَيذةي قسةكاني بةِرَيج بَيستوون فامق و طؤران مازاد  لة ليستةكةي مَيمـةدا  
دوو بـةِرَيج  دوو ثيـاوي بـةِرَيج  بــةِرَيج )نـةهرؤ سـليي حنــا(  بـةِرَيج )سـياح كورةضــي(  زؤر بـة ماشـكرا لــةم          

ةي قةومي مةوانةيان خستة ذَيـر ثرسـيارةوة  وةكـو مـةوةي بـةِرَيج )نـةهرؤ       هؤَلةي مَيمةدا برادةرانَيك هةوي
سليي حنا( مةسيحي نيية  بةِرَيج )سياح كورةضي( توركمان نيية  من لـة ضـةندين دةزطـا ثةيوةنـديي ثَيـوة      
كراوة كة ميديرايةك هةية وةكو مةوة واية كؤمسيؤنةكة نة توركماني تياية  نـة مةسـيحي  كـة مـةوة ِراسـت      

ية  داوا لة سةرؤكايةتي بةِرَيج دةكةم فورسـةت بدةنـة مـةو دوو بـةِرَيجة بؤمـان ِروون بكةنـةوة مـةرَي بـة         ني
فيرلي كاك نةهرؤ مةسيحي ية يان مةسيحي نيية؟ بةِرَيج سياح كورةضي توركمانة يان توركمان نييـة؟ زؤر  

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

 بَيطةرد تاَلةباني  فةرموو. زؤر سوثاس  خاتوو
 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني: 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مَيمة بة ليذنةي تايبةت بة كانديدكردني مةو بةِرَيجانةي كة مَيستا لة ناو هؤَلي ثةرلةمان حجووريـان  

كـة ثةسـند كـراوة  دواي مـةوةي     هةية  دواي مةوةي كة تاوتوَيي كؤي ياساكةي ثةرلةماني كوردستان كـراوة   
كانديدةكان هاتؤتة بةردةسيت مَيمة  لة زؤربةي دانيشـتنةكا ان لةطـةَل ِرَيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي      CVكة 

ــتادا          ــة مَيس ــتان ل ــةرَيمي كوردس ــة دؤخــي ه ــاردؤتةوة ك ــةوةمان نةش ــةوة م ــة ِراطةياندنةكانيش ــةدةني و ل م
َيمـــة هـــةموومان بتـــوانني بـــة شـــَيوازَيك كـــار لةســـةر  دةخوازَيـــت بـــؤ طَيِرانـــةوةي متمانـــة  بـــؤ مـــةوةي م 

ــة         ــج و اليةن ــَيتة هَي ــة ببةخش ــرين متمان ــة زؤرت ــةين  ك ــتان بك ــةرَيمي كوردس ــدةي ه ــةكاني ماين هةَلبذاردن
سياسييةكان كة خاوةني زؤرترين كورسي ثةرلةمانني  مةو كةسـانةي كـة كانديـد دةكـرَين ِراسـتة ثَيشـووتر       

سياسي دياريكراون  بةآلم دوابةدواي مةمِرؤ كة متمانةيان ثَي دةدرَي هيضيان هةر يةكةيان سةر بةاليةنَيكي 
تةعبري لة هيض اليةنَيكي سياسي ناكةن  كةساني سةربةخؤن  لةسةر مةسةلةي ثَيكهاتةكان مـن ثـَيي خؤشـة    

َيي  ِراي خؤمان وةكو يةكَييت نيشتيماني كوردستان و فراكسـيؤني يـةكَييت لـة نـاو ثةرلـةماني كوردسـتان بلَـ       
مَيمة لةو دوو كورسييةي كة ديارميان كردووة  يةكَيك لة كورسييةكان تةرخان كراوة بؤ ثَيكهاتـةي برايـاني   
مةســـيحي  كـــة بـــةِرَيج )د. نةهرؤ(يـــة لَيـــرة دانيشـــتووة  خـــؤي دةتوانَيـــت  منـــيش داوا دةكـــةم بـــا خـــؤي 

مَيمـة لـة ِروانطـةي بـاوةِربووني     ِروونكردنةوة لةسةر نةتةوةكةي خؤي بدات و لةسةر ماينةكةي خؤي بدات  
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تـةواومان بـة مـايف ثَيكهاتــةكان لـة هـةرَيمي كوردســتان  لـة ِرابـردووش دا مــةوةمان سـةملاندووة  لـة فومطــة          
هةستيارةكاني سيستةمي هةرَيمي كوردستان دا مـايف ثَيكهاتـةكان بـة تـةواوي ثـارَيجراوة  لـة نـاو ثةرلـةماني         

( مةقرـةدي ثةرلـةمانني  لـة مةجنومـةني ثارَيجطاكـان و لـة دةسـةآلتي        11كوردستان دا مةوان مَيستا خـاوةني ) 
فَيبــةفَي كــردن مافــةكانيان تــةواو ثــارَيجراوة  مَيمــة وةكــو يــةكَييت نيشــتيماني كوردســتان و فراكســيؤني     
يةكَيتيش  لة ِروانطةي باوةِربووني تةواومان بة مايف ثَيكهاتةكان يةكَيك لةو كورسييانةمان تةرخان كردووة 
بؤ مةوان  مومَيد دةكةم مةوة نةضَيتة ضورارضَيوةي قاَليب حيجبايةتي  نةضَيتة لَيكدانةوةي نةشـياو لةسـةر   
يةكرتي  مومَيـد دةكـةين مـةم كؤمسـيؤنة بـؤ ماينـدة بـَي اليةنانـة  دوور لـة هـيض بةرذةوةندييـةكي حيجبـي             

ــة ثَينــاوي مــةوةي كــة بتــوانني هــةموومان بــة متما     نــةوة كــار بــؤ دميوكراســي و  كارةكــاني مــةجنام بــدات ل
 بةرفةستة كردني دميوكراسييةكي ِراستةقينة لة هةرَيمي كوردستان دا بكةين  سوثاس.

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

 بةِرَيج عمر صاحل عمر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ضوونةك ماخافتنـا وحيـدة خـانَي دا بَيتـة كـرن  ِراسـيت ِرَيـج بـؤ سـةرؤكي هـةرَيمَي  كـو            مةز حةز دكةم ثَيدا

بَيذينت بةس مةو ب تيَن مايف ثَيكهاتةيةت بثارَيجيـت  مةظـة ميتيهامـة بـؤ هـةمي دةزطـا و مومةسةسـاتي ظـي         
 ثاس.وآلتي  مةو ثَيكةوة ذيانا ظَي وآلتي هةي مةز باوةِر ناكةم لة طةلةك وآلتةكا هةبينت  سو

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس  بةِرَيج كاك علي حةمة صاحل  فةرموو.

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثةرلةمانتاراني بةِرَيج.
من سةرةِراي مةوةي ثشتيواني كؤي قسةكاني كاك طـؤران مـازاد دةكـةم كـة بـة قسـةي واقيرـي دةزامن  بـةآلم         

طة لةوةي كة غةدر لةو دوو برادةرة كرا  غةدر لة بةشَيكي تري حيجبةكاني كوردستان كرا  بةشَيكي تري ف
مةم حيجبانة حيجبي كوردستانني  حيجبي كوردي نـني  يـةكَييت نيشـتيماني كوردسـتانة  ثـارتي دميـوكراتي       

ازانة بـوون  مَيمـة خؤمـان لـة     كوردستانة  قيادة و خةَلكيان هةبووة مةم حيجبانة كة لةو كةمة نةتةوة فياو
فراكســيؤني طــؤِران ثةرلــةمانتارمان هةيــة بــة نةتــةوة توركمانــة  واتــا هــةر يةكــة لــة مَيمــة بةشــَيك دةنطــي  
حيجبةكاني تري توركماني و مةسـيحي هَينـاوة  وةك ضـؤن مـةوان بةشـَيكي زؤري دةنطـي هاونيشـتمانيان و        

مي من ميش كردن لةسـةر دروسـت كردنـي مـةم فياوازييـة      هاووآلتياني كوردستانيان طةياندووة  بؤية بة ِرة
لةم كاتة خجمةت بة هيض اليةك ناكات  مَيمة الي خؤمانةوة نايشارينةوة  دوو لةو بةِرَيجانة دؤست و هاوِرَي 
و هاوكاري مَيمة بوون لة ِرابردوودا  مَيستاش مَيمة بة بؤنةي مةوانةوة ثشتيواني هـةر حـةوت مةندامةكـةي    
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دةكةين  بةآلم لَيرةشةوة ديسان داواكارين لـةوان  داواكـارين لـة حـةوت مةندامةكـةي تـريش        تري كؤمسيؤن
ــة بكــةن  دوو/ مةطــةر هــاتو مــةو حيجبــة توركمانييانــة نوَينــةريان تةقــديي     وةك خــةَلكي ســةربةخؤ مامةَل

بــَي اليــةن  كردايــة  دةبوايــة مَيســتا ميســتيقالةيان لــة حيجبــةكانيان بكردايــة  كةواتــة دةبــوون بــة خــةَلكي   
مةوانةي تريش مَيستا نوَينةرايةتيان تةقديي كردووة  بوون بة خةَلكي بَي اليةن  واتا مَيسـتا هـةر كـَي بَيـت     
ــرا        ــة ناســنامةي هــةردووال  هــةم مةســيحييةكان  هــةم ب ــة  مةطــةر طــرنط ناســنامةكةيانة  كةوات ــَي اليةن ب

ةم بابةتـة زةق نةكرَيتـةوة  طـرنط نةتيجةيـة      توركمانةكاني تياية  بؤية هيض ميشـكالَيك نييـة  هيـوادارم مـ    
وةك ضؤن هةر يةك لة ثةرلةمانتارةكان هاووآلتي ية تةلـةفؤني بـؤ دةكـات بـؤ كَيشـةيةك لَيـي ناثرسـَيتةوة        
ــت          ــاين هــةرواش دةبَي ــات  دَلني ــؤ كَيشــةي دةك ــت  بةدواداضــوون ب ــان كوردي ــت ي ــان توركماني مةســيحيت ي

 جنومةني كؤمسيؤن بة هةمان نةفةسةوة ميش بكةن  زؤر سوثاس.هاوِرَييا ان لة كؤمسياران و لة مة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  بةِرَيج د.شَيركؤ محة أمني  فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ محة أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ني دةكةم لـةو قسـانةي كـاك طـؤران و كـاك      لة ِراسيت دا بةشَيكي زؤر لة قسةكان كرا  من بة خَيرايي ثشتيوا
علي محة صاحل و بةشَيك لة قسةكاني كاك د. فرست صؤيف و كاك سؤران عمر و هةروةها مةو قسانةي كـاك  
عمر كؤضةر بة تةواوي ثشتيواني لَي دةكةم  لة ِراسيت دا ناكرَيت مَيمة مَيستا فَيطةيةك دروست بكـةين كـة   

اية  هةندَيك لةطةَلياندا نييـة  واقيرَيكـي زؤر ِروون و ماشـكرا لـة عـرياق دا      هةندَيك فيرلةن لةطةَل ثَيكهاتةد
هةية  لة هةرَيمي كوردسـتان دا هةيـة  بةِراسـيت مـن بـؤ خـؤم مـةوةي عرياقـيش بـة كؤمسـيؤني سـةربةخؤ            
نازامن  تا ض فاي مةوةي كوردستان  بؤيـة مـةوة فؤرَيكـة لـة واقيـك كـة مَيسـتا فـةرز كـراوة  فـةرز بـووة بـة             

ةرمان دا  هـةموو اليـةنكانيش بةشــدارن تيايـدا  مَيمـة لـة ِرابــردووش دا  لـة مَيسـتاش دا  لـة ماينــدةش دا         سـ 
ــة        ــاني مَيمــة ل ــة هاوِرَيي ــة  هــةتا داوا كــراوة ل ــة ثَيكهاتــةكاني هــةرَيمي كوردســتان هةي ــدة ب بِروامــان مةوةن

بة ثرسـي سـةرؤكايةتي هـةرَيي و     خولةكاني ثَيشووش دا لة كاتي هةمواري مةو ياسايانةي كة ثةيوةنديدارة
مةوانةوة  فَيطر دابنرَيت كة لة ثَيكهاتةكاني تر بَيت  هةتا لة ناوضة دابِرَينراوةكان دا بِرواي تةواومان بةو 
ماف  مةوة منةت نيية  شتَيك نيية تؤ بيبةخشيتةوة و خؤت بكـةي بـة خـاوةني حـةق و خـةَلكَيكي تـريش       

اسـيت دا طرنطـة هـةموومان مـادام كـؤدةنطي هةيـة  مـةم كـؤدةنطي يـة          بكةي بة خـاوةني ناحـةق  بؤيـة لـة رِ    
بثارَيجين  نةك بة شَيوازي فياواز فياواز مةو كؤدةنطي ية ثةرت بكةين  بؤية منيش بة دةوري خؤم حـةق  

لة كـةس وةرنةطريايـة  منـيش بـة دةوري خـؤم وةكـو فراكسـيؤنةكةش         CVبوو هةر لة سةرةتاوة بةِراسيت 
يان تةقديي كردووة  لةبةر هةر هؤكارَي بووة نةضـوونةتة  CVووردن دةكةين لةوانةي كة يةعين داواي لَيب

 ناو كَيرِبكَيوة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةِرَيج كاك فرحان فوهر  فةرموو.
 بةِرَيج فرحان فوهر قادر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ر بكرَيـت ضارةسـةر بكرَيـت  لةبـةر مـةوةي بةِراسـيت مـةوةي مـةمِرؤ         من ثَيشنيارَيكي هةية لةم بارةوة مةطـة 
كراوة  نوَينةر مةوةية تؤ خؤت نوَينةرةكة هةَلبـذَيري نـةك خـةَلكَيكي تـر نوَينـةرت بـؤ دابـيَن  بـة تةمكيـد          
مَيمة لة مةوة كةم ناكةينةوة كة مـةم دوو بـةِرَيجة بـة تةمكيـد بـة ناسـنامة هـةردووكيان يـةكيان توركمانـة           

كيان مةسيحينة  بةآلم لةاليةن مَيمةوة بؤ مةوان دانراوة  نوَينةر مةوةية لة ِراسـتةقينةدا خؤيـان نوَينـةر    ية
ديار بكةن  ناكرَي لة فياتي تـؤ نوَينـةر ديـاري بكـرَي  بؤيـة ثَيكهاتـةكان بـة ِرةمـي مـن لةسـةر حـةقن  مـن             

عةي فةلسةكان نةكرَيت  مةم ثَيكهاتانة لة ثَيشنيار دةكةم بؤ مةوة وةعدَيكيان ثَي بدرَيت  بؤ مةوةي موقاتة
زووترين كات دا تةعديليان بؤ بكرَي  دوو كةسي تر ميجافة بكرَي  مةم دوو بةِرَيجانةي كـة مـةمِرؤ دةنطيـان    
بؤ دةدرَي دةمَيننةوة وةك هةر حاَلةتَيكي تر  بؤية ضارةسةرَيك لةم بابةتة بكرَيت  مةطةر نا لةسةر حةقن  

قيقي توركمان و مةسيحي لة ناو ثةرلةمان هةنة  مةوان دةبـَي دةستنيشـان بكـةن  ضـؤن     مةوان نوَينةري حة
دةكرَي لة دةرةوةي مةوان نوَينةر بؤ مةوان دابنرَي؟ بؤية مَيمة زؤرفار لة حكومةتةكاني ِرابـردوودا خـةَلك   

 زؤر سوثاس. بؤ مَيمة دانراوة  تةمسيلي مَيمةي كردووة  مةطةر وابَيت مةوة سابيقةيةكي زؤر خراثة 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  بةِرَيج كاك أبوبكر هةَلةدني  فةرموو.
 بةِرَيج أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يسـيت بـة ِروون   من نةمويست قسة بكةم  بةآلم لة بةشداري مةو ثَيكهاتة بةِرَيجانة كؤمةَلَي قسةيان كرد ثَيو

كردنةوة هةية  يةكةم/ مةوان دوو نوَينةريان لة ليذنةكةدا هةبووة  مةو ليذنةي لة يةكةم كؤبوونةوة هـةتا  
دوايةمني كؤبوونةوة هةموو موناقةشة و ط توطؤكان هةروةها دانيشتنةكان حجووريان هةبووة  لةبةر مـةوة  

يةكانن  دووةم/ مةوانـةي كـة مـةوان دةيثـاَلَيون     CV ماطاداري ِرةوشي ثَيكهَيناني مةم كؤمسيؤنة و وةرطرتين
لة داهاتوو طرميان مةطةر دوو كةسي تر ميجافة بكرَين  ض زةمانةت و دَلنياييةك هةية كة بة ماقاري حيجبي 
دا نةبَي  مةوانةش مةندامي حيجبي نةبن؟ ثارسةنطي يةكَيك لةو ثَينج حيجبة زيـاد نـةكات؟ ض زةمانـةتَيك    

دةنَي  مَيمة هةموومان لةم هؤَلة يةكرت دةناسني  ثلةي حيجبيمان  مةندامة حيجبييـةكا ان   هةية دةبَي مبان
ــك بــدةين  ســَيهةم شــت/       وازحــة  لةبــةر مــةوة نــاكرَي بــة نــاوي ثَيكهاتــةوة مَيمــة مــةم كــةش و هةوايــة تَي

ي دةسـتةيان هةيـة    ثَيكهاتةكاني كوردستان بـةِرَيجةوة مافـةكانيان ثـارَيجراوة  لـة ثةرلـةمان هةيانـة  سـةرؤك       
وةزيريان هةية  لة هةموو فةرمانطةكاني حكومةت دا هـةن  يـةعين مـةوةي كـة لَيـرة دةكرَيـت لـة هـةرَيمي         
كوردستان بة شانازييةوة دةبَي زياتريشيان بؤ بكةين  لةبةر مةوة وانيية كة لة دةستةي كؤمسـيؤن دا نـةبن   

ة  ثَيكهاتـة ِرَيـجي لـَي نـةطرياوة  لـة عـرياق كؤمسـيؤن        ماناي مةوةية مةم وآلتة بؤتة خةرابات و مايف تيـا نييـ  
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هةية هيض مةسيحييةكي تيا نيية و لـة كاتَيـك دا ذمـارةي مةسـيحي و ماشـوورييةكان لـة ثارَيجطاكـاني تـري         
عرياق زياترة لة ضوار ثارَيجطاي هةرَيمي كوردستان  دةربارةي ثَيكةوة ذيان و مايف ثَيكهاتـةكان  بـة هـةزاران    

َيكهاتانة لةو وآلتةدا دةذين  برامان بوون لة ذيان دا  تةنانةت مةم حيجبانةي مَيسـتا وفوديشـيان   ساَلة مةم ث
نةبووة  لةبةر مةوة ناكرَي مَيمـة مـةم مَيـذووة فوانـة ناديـدة بطـرَين  طـرنط مةوةيـة مـةم كؤمسـيؤنة  مـةم            

مَيـدةوارين ثشـتيواني مـةم    بةِرَيجانة بة كارةكةي خؤيان هةَلسن  مَيمة هـةموو حيجبـةكان و حكومـةتيش مو   
( كةسـة ناكرَيـت  بـةم كؤمسـيؤنة      9بةِرَيجانة بكةن  بؤ مةوةي  وونةيةكي فوان ثَيشان بدةن  تـةنها بـةم )  

دةبَي هةموومان هاوكارييان بني بة شَيوةيةكي دوو شَييانة كارةكانيان مةجنام بدةن  مَيمـة كَيشـةمان لةطـةَل    
( ساَلةي ِرابـردوو كـة   23ن مةخري قسة لةسةر مةوان دةكةم  خؤزطة لةم )ثَيكهاتةكان نيية  بةآلم مةوانيش  م

لة كوردستان دا هةية مةوان خةَلكي كوردسـتانيان دَلنيـا بكردايةتـةوة كـة خـاوةني هةَلوَيسـنت  ثاشـكؤ نـني          
قسـة  مةوانة قسةيان هةبووة  مةوانةيان بكردايـة مَيمـة دةمـانتواني لـة ِراسـيت دا مـةم ثرسـيارة زيـاتر لَيـرة          

لةسةر خؤيانة  دةبَي خؤيان مةوة بكةن مةم ثَيكهاتانة  ميشكالةكة لَيرةدا بووة  بؤيـة مـن ثَيموايـة مـةم دوو     
 بةِرَيجة نوَينةرايةتي ثَيكهاتةكان دةكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس  كاك مومَيد خؤشناو  فةرموو.

 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بــةر لــةوةي بَيمــة ســةر نوقتــة نيجامييةكــةم مــادةم دةرفــةتت دا لــة ســةرةتاي دةســتثَيكردني ط توطؤكــان     
 مةنداماني ثةرلةمان لةسةر قسةي يةكرت قسة بكةن  منيش قسة دةكةم لةسةر قسةي هةظاَلةكامن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 ة كةس قسة لةسةر قسةي كةس بكات  كاك مومَيد  تكاية قسةكاني خؤت بكةي باشرتة.دةرفةمت نةداو

 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
دةرفةتت داوة  وةآلمي يةكرت دراوة  كةس ناتوانَي ثَيوةر دابـيَن هةَلوَيسـت لـة كوَيـوة سةرضـاوة دةطـرَي  بـَي        

مةو وآلتةن  لـة مـةلحم تـا يـاء مَيمـة لـة ثـارتي دميـوكراتي         هةَلوَيسيت لة كَيندةر داية؟ دوو ثَيكهاتةي طرنطي 
كوردستان و فراكسيؤني ثارتي باوةِرمان بة مافةكانيان هةية  مةطةر مافيان ثَيشـَيل بكـرَي  مـةي مـازادي لـة      
كوَيداية  مةمِرؤ دةرفةتيان ثَي نةدرَي داواي حةقي خؤيان بكةن؟ مةو دوو ثَيكهاتة طرنطةي نـاو ثةرلـةماني   

ان  نوَينةرايةتي مةو دوو ثَيكهاتة طرنطـة دةكـةن  مـةوانيش هـيض تَيبينييـةكيان دةربـارةي هـةردوو        كوردست
بةِرَيجان نيية  كة وةكـو ثَيكهاتـةي توركمـان و وةكـو ثَيكهاتـةي مةسـيحي هاتوونـة  دةَلـَين هـةظاَلي مَيمةنـة            

سـةنط دابنـَيني مـةم هـةموو بـة      خؤاان دةوَين و الي مَيمة ثريؤزن  مـةوة قسـةي مـةوان بـوو  بـةآلم بـَيني       
طومــان تةماشــاكردنةي دوو ثَيكهاتــةي طرنطــي مــةم وآلتــة  مَيمــة لــة فراكســيؤني ثــارتي دا بةشــدارين لــةو     
ِرَيككةوتنة  ثةشيمانيش نني  واذوواان كردووة  ِرَيككةوتنةكـةمان كـردووة  هـةظاآلني مَيمـة باسـيان كـرد        
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كةوتنـة تَيـدا بةشـدارين  لَيـي ثةشـيمان نـني  بـةآلم مـةو كـاتيش          هةموومان تَيدا بةرثرسيارين  واتا مـةو ِريَ 
مةوةمان نةشاردةوة  ضاوةِرواني ماوا ِرؤذَيكمان دةكرد بةو شَيوةية مةوان دةَلَين مةوانة نوَينـةري مَيمـة نـني     

سـيؤني  مَيمة لة فراكسيؤنةكاني خؤمان دوو ثَيكهاتةي طرنط ديارميان نةكردوون  بةَلكو بـةَلَي لةاليـةن فراك  
ثارتي دميوكراتي كوردستان و فراكسـيؤني يـةكَييت نيشـتيماني كوردسـتان لـة مونتةَلـةقي باوةِربوو ـان بـة         
مايف مةو دوو ثَيكهاتةيـة دوو كـةمسان لـةو دوو ثَيكهاتـة دةستنيشـان كـردووة  لـة يةكـةم ِرؤذيشـدا مَيمـة لـة            

ــك لــةو كامــةي مــةو   فراكســيؤني ثــارتي دميــوكراتي كوردســتان زؤر بةِراشــكاوي ِرامانطة  يانــدووة  هــةر كامَي
ثَيكهاتانة بة مَيمة بسثَيرن  ميستيردادمان هةية  باوةِرمان ثَيي هةية كة كةسَيك لةو كةسانة دياري بكةين  
ــةوة            ــِرَي  م ــةك دةردةب ــدة خــان ِرةمي ــةِرَيج وحي ــةكرت  ب ــةر ي ــردن لةس ــة ك ــةي قس ــةت دان ــةو دةرف ــة م بؤي

حيجبَيكي دياريكراوة  ضةند مةندام ثةرلةمانَيك وةآلم بدةنةوة  داواي بريكردنةوةي مةوة  نة بريكردنةوةي 
ِروون كردنةوة بكةن  مةو دةَلَي وة واي تَيدةِروامن  كـة واي تـَي دةِروانَيـت  مـةو حةقـةي ثـَي بـدة  تـؤش بـة          

دةَلـَيي  نةوعَيكي تر تَيي دةِرواني  مةو حةقـة بـة تـؤش دةدرَي كـة تـؤ بـاوةِرت بـةو شـَيوازة نـةبَيت  ديسـان           
( كةس  هـةموو مـةو بةِرَيجانـة دةكـةين     200مَيمةش لة فراكسيؤني ثارتي دا داواي لَيبووردن لة هةموو مةو )

يـةكانيان بـة هةنـد وةرنـةطرياوة  زؤر بةِراشـكاوانة      CVيان ثَيشـكةش كـردووة  بـاس لـةوة دةكـرَي      CVكة 
َيمان وتـن بـة ميسـتيحقاقي حيجبـي  بـة      قسةمان لةطةَل كردوون  مةوانةي ثةيوةندييان ثَيمانةوة كردووة  ث

ثَيــي رَيككــةوتين ثَيــنج فراكســيؤن مَيمــة مةنــداماني كؤمســيؤن ديــاري دةكــةين و شــةرممان نــةكردووة  لــة   
كؤبوونةوةاان لةطةَل ِرَيكخراواني كؤمةَلطةي مةدةني بة هةمان شَيوة ثَيمـان طوتونـة مَيمـة بـةو ثَيوةرانـة      

يـةكانيان بدةينـةوة  مـةو    CVردن دةكةين كة مةطةر نةمانتوانييَب ماوِر لة دياري دةكةين بةآلم داواي لَيبوو
لة ذَير تةعن بوونةش بةشَيكني تَييدا ديسان دةَلَيمةوة  هةموومانني و بةرثرسيارين  مَيمة ثَينج فراكسيؤن 

بــةو  لـة ثةرلــةماني كوردســتان ِرَيـك كــةوتووين و مــةو كؤمسـيؤنةمان ميختيــار كــردووة  تاكـة ماماجنيشــمان    
شَيوةيةي مةو ثَينج فراكسيؤنة زؤرفار بامسان كردووة  هـةر هةَلبـذاردنَيك  هـةر ِراثرسـييةك لـة هـةرَيمي       
كوردستان بكرَي تةعين هةر يةك لةو ثَيـنج حيجبانـة كاريطـةري لةسـةر موعادةلـةي هةَلبـذاردن هةيـة  لـة         

وردسـتان ثَيويسـيت بـةو متمانةيـة     مونتةلةقي مةوةوة باوةِرمـان بـةوة هةيـة قؤنـاغي مـةمِرؤ لـة هـةرَيمي ك       
هةية  كة داواكارين مةو كؤمسيؤنة بةشَيك بَي لةو متمانةيةي لة نَيوان هَيج و اليةنة سياسـييةكان دروسـت   

 بَي  كة وةك ضؤن مَيستا حكومةتَيكي بنكة فراواني يةكِريجي نيشتيمانيمان ثَيك هَيناوة  زؤر سوثاس.
 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ث

 زؤر سوثاس  خاتوو مَيظار نوقتةي نيجاميت هةبوو؟ فةرموو.
 

 بةِرَيج مَيظار حبراهيي حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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سةبارةت بة بِرطةي دوو من قسة دةكةم  من هةر يةك نوقتة نيجامي قسةي لةسةر دةكةم  بـةِرَيج سـةرؤكي   
طرنطة  مَيمة بؤ ماوةي سَي مانطة كار لةسةر مةم مةلةفة ثةرلةمان  ديارة ثرسي ذناني شنطال ثرسَيكي زؤر 

دةكةين  زؤربةي ِرَيكخراوةكان لَيرةن  ثَيمواية مةمِرؤ مةم بابةتة ثَيي باشة بؤ بـةياني بَيـت  لةبـةر مـةوةي     
دةكرَيت مَيمة بة ضـِر و ثـِري قسـة لةسـةر مـةم ثرسـة بكـةين  ثَيموايـة مـةمِرؤ بابةتةكـةي بِرطـةي يةكـةم             

 زؤر خاياند  مةطةر بكرَيت بيخةينة ِرؤذَيكي تر.درَيذةي 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 با بَيينة سةر بِرطةي دووةم  مةو كاتةلةو بوارةدا ِراوَيذَيك دةكةين  كاك ساالر فةرموو.
 بةِرَيج ساالر دمود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــةمان  م  ــةمانى     بــةِرَيجان مةنــدامانى ثةرل ــة ثةرل يجــازةم بــدةن وةكــو ســةرؤكى ليذنــةى كؤمــةَلى مــةدةنى ل
كوردستان كة ِرؤَلى ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مـةدةنى لـة رابـردوو بـؤ مَيسـتا سـةبارةت بـة ثَيويسـتييةكانى         
ثَيكهَينانى كؤمسيؤنَيكى سةربةخؤ و ثرؤسةكانى هةَلبذاردن و ضاودَيرى كردنيـان و ثةرؤشـييان بـؤ مـةوةى     

يؤنَيك لةسةر مةعايرى دةوىل لة هةرَيمى كوردستان دا دروست بـَى  مـن فطـة لـةوةى ِرؤَليـان تـةقييي       كؤمس
دةكــةم  لةبةرامبــةريش دا ياداشــتَيكيان نــاردووة بــؤ ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان  مــةوة لةبةردةســتى منــة  داوا  

ــويَ        ــةر و ِرَي وش ــة ب ــرت بطريَيت ــانيجمَيكى باش ــةية دواخبــرَى  ميك ــةم ثرؤس ــةن م ــَى  دةك ــةفؤرَيك ب نةكانى ب
ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى تيايدا بةشدار بن بؤ مةوةى هةموو مـةو متمانةيـةى كـة مـةعايرى دةوىل     
دةطرَيتةوة مةم كؤمسيؤنة بةدوور بَى لة تةعن  من ناضمة ناو تةفاسيَلى مةو طقتوطؤيانةى كرا  تـةنها يـةك   

اتةكانةوة هةية لة هةرَيمى كوردستان دا ناكرَى و ناشَى بـة ثَيـى   خاَل دةَلَيي مةوةى ثةيوةندى بة ِرؤَلى ثَيكه
مةعايرى دةوىل خبرَيتة بةردةنطدان  لةبةرمةوة من تةنها ثةيامي وةكـو سـةرؤكى ليذنـةى كؤمـةَلى مـةدةنى      

 طةياندنى ثةيامى ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنية بؤ بةردةست ثةرلةمانى كوردستان.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص

زؤر سوثاس  مةو نووسراوةمان بةدةست نةطةيشـتووة  بـةآلم بـة ثَيـى ياسـاى كؤمسـيؤنى بـاآلى سـةربةخؤي         
( مَيمة ثابةندين بة كاتةوة  ثَيويست دةكات مةم كؤمسيؤنة 19( لة ماددةى )2014ى ساَلى ) 4هةَلبذاردن ذمارة 

لـــة ِرؤذنانـــةى وةقـــاميك دروســـت بكرَيـــت  ياســـايةكةى  ( ِرؤذ لـــة بـــةروارى بآلوكردنـــةوةى90لـــة مـــاوةى )
( بآلوبووةتةوة  بؤية مةمِرؤ دوا ِرؤذة مَيمة لة ثةرلةمانى كوردسـتان دةنـط لةسـةر مـةم بابةتـة      4/9/2014لة)

 بدةين  بؤية ناتوانني مةم بابةتة دوا خبةين  كاك بةهجاد فةرموو.
 
 

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى 
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ِرؤذ دانان بؤ ظَى ياسايَى كو فَى بةفَى بيت   90ِراستى ثرسيارا من مةظةية  ثشتى مةظ ياساية دةرضووى مة 
ثرسيار لَيرةية  مايا بؤ بيخة ماخر ِرؤذ مةظِرؤ  كة بَيذين مةظرؤكـة مـاخر ِرؤذة و لَيـرة حـازر بـى كـو خَيـرا        

نَى متمانـةى وةرطـرن  لَيـرة ثرسـيار مةظةيـة  يـةك  دوو       لةوة دكةين كو سةركةفتى بى انشاهلل ثشتى دةنطدا
بةِرَيجَيت مةندامَى ليذنا ياسايى داخاز كر كو مةظ ياسا بَيتة هةموار كرن  مايا ثةرلـةمان لـةو حاَلةتـةى مايـا     
ثةرلةمان لةو حاَلةتةى هَيشتا مَيمة فَى بةفَى نةكريـة فارةكـا دى بَيتـة هـةموار كـرن  قةسـدم لَيـرة  يـان         

وةخت مَيخستبا بةرناما كار  يان دةبني بةحسَى هةموار كرنَى ظَى ياسايَى نةكةن  ِراستى مةظة خاَلةك  ثَيش 
دوو/ مةز بَيذم سازانا سياسى سةر بة بابةتَى زؤر ماسايى بى  ضونكى بابةتةكة وا دةخاز  يا دشى ياسايى كة 

ةظةيـة مةسـةال نينـةرَى ثَيكهاتـة  ِراسـتى      فةنابت ماماذة ثَيكر شتةكى ياسايية  خاآل سَى كو خ ف لسةرة  م
يةعنى بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمانَى  وةكى طةلةك مةنداما ماماذة ثَيكرد  يةعنى هةردوو بةِرَيجَى لَيرة مةكيد 
ظَى طاظَى ناسناما وة دا نظيسية  ماشوورى يـان مةسـيحى مـةظ بـةِرَيجة كـة د.نـةهرؤ يـانيش برايـَى ديكـة كـة           

د ظَى طومانَى لسةر ظَيرة نةبيت  بةس خاآل هةرة طرنط مةظةية كو فـَى بـةفَى كرنـا    نووسيا توركمان  مةكي
ياسايةكى طومان كةويتة سةر مةزموونا هةرَيمى كوردستانَى  ظَى طـاظَى بةحسـَى هةنـدَى كـر كـو ثةرلـةمانَى       

ةكـى ظـان بـةِرَيجا    كوردستانَى مان سةرؤكايةتيا هةرَيمَى يان مةجنومةنَين وةزيران  ِراستى مةز دووثات كـةم و 
بةحسَى كرن كو ثَيكظة ذيان ل هةرَيما كوردستانَى دطةل ظان كةم نةبتةوة  ضـةندين سـاَلة ثَيكظـة دةذيـن و     
مةظ طرفتة نةبووينة  ل ِروويَى ثراكتيكى بةر هةندَى دووبارة ضَى نابينت  ضةند كةسةك مةز بَيذم طومانَى 

ياســاية فارةكــا دى بَيتــة هــةموار كردنةظــة الزمــة ياســايا  بَيخنــة ســةر ثةرلــةمانَى كوردســتانَى  مةطــةر مــةظ
هةَلبذاردنا ثةرلةمانَى كوردستانَى ذى بَيتة هةموار كرن  مةظة كـة مـةظ ثَيكهاتـة تـةنيا ثَيكهاتـة دةنطـى خـؤ        

 بدةنة نوَينةرَى خؤ نةك خةَلكى كوردستانَى  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د فةرموو.كاك مومَي
 بةِرَيج مومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةمةوَى بة كورتى مةوة بَلـَيي كاتَيـك كـة ياسـاي كؤمسـيؤنى سـةربةخؤى هةَلبـذاردن و ِراثرسـيمان ط توطـؤ          
كــردو دةرمــان ضــوواند  هــةموومان ثشــتيوانى مــافى كةمينــةكان بــووين  هــةر لةبــةر ِرؤشــنايى بِروابــوونى  

فراكسيؤنى طؤِران بة بنةماكانى دميوكراتى و بة بنةماكانى مـافى مـرؤظ و لـةناو مةوةشـدا بـة       مَيمةش وةكو
( كةسـى مةجنومةنةكـة   9مافى ثَيكهاتة فياوازة نةتةوةيى و مايينيـةكان  ثشـتيوانيمان كـرد لـةوةى كـة لـة )      

يوانيمان كـرد  بؤيـة   نوَينةرايةتى ثَيكهاتةكان بن  بَيطومان مةمـة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان هـةموومان ثشـت      
هــةر دةنطــدان لةســةر مــةوة و دةرضــوواندنى مــةو ياســاية بــؤ خــؤى شــاهيدى مــةوة دةدات كــة ثةرلــةمانى     
كوردستان لة دةرضوواندنى ياسايةكةدا مافى كةمينةكانى طةرةنتى كردووة و زةمانـةتى مـافى كةمينـةكانى    

ان دةكةن ثَيمواية قسةيةكى ميشكالية و بة كردووة  بؤية مةو قسانةى كة باس لة ثَيشَيلكارى مافى كةمينةك
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بِرواى مةو دوو بةِرَيجةى كة نوَينةرايةتيان لة مةجنومةنةكة دةكةن دةتوانن ِرؤَلَيكى باش بطَيِرن لـةوةى كـة   
بضـينة ط توطــؤ و ثةيوةنديـةوة لةطــةَل مـةو بةِرَيجانــةى كـة نــاِرازين لةسـةر مــةم مةسـةلةية بــؤ مـةوةى لــة        

يان ثَى بدةين كة مةوان نوَينةرايةتى ِراسـتةقينةى ثَيكهاتـة فياوازةكـان دةكـةن  لـة      نجيكةوة طةرةنتى مةوة
( كةس ديارى كرا هةموومان ِرةزامةند بووين لةسةرى  بؤية هـةر ثَيشـنيارَيك   9كاتى ط توطؤى ياسايةكةدا )

يانـةى كـة بِريـارى    بؤ زياد كردن دةبوو مةو كاتـة بكرابـا  ثَيموايـة مـةوة تَيثـةِريوة و مةسـةلةى مـةو داواكار       
مةمِرؤى ثةرلةمان تةسديق نةكرَى لةاليةن سةرؤكايةتى هةرَيي يان هةر هينَيكـى تـرةوة  ثَيموايـة مةمـةش     
 بةسةرضوو كة خودى ياسايةكة بؤ خؤى ميمجاى لةسةر كراوةو مةو مةسةلةية كؤتايى هاتووة  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةلة  بةِرَيج سةرؤكى ليذنةى كاتى بؤ تةرشيح كردنى مةندامانى مةجنومةنى كؤمسياران  مامؤسـتا  دوا موداخ
 مةِروان فةرموو.

 بةِرَيج حسني امساعيل )مةِروان طةآلَلى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديكة دةكةم  بسي اهلل الرمحن الرحيي  سةرةتا بةخَيرهاتنى خوشكى بةِرَيجمان دكتؤرة و مةو برا بةِرَيجانةى
كة تةشـري يان هـاتوون بـؤ مَيـرة  مـن لـة فيـاتى طشـت ثةرلـةمانتاران مةطـةر قسـةيةك كرابـَى و شـروريان              
بريندار كرابـَى يـان مـةوةتا هةسـتيان بـة نةقسـَيك كردبـَى داواى ىَل بوردنيـان ىَل دةكـةين  تةبيرـةتى كـارى            

فراوان بكات و بارى قورس هةَلطرتن طلةيى سياسى و كارى حجبى ماواية  دةبَى مينسان دَل و دةروونى خؤى 
و طازاندة و تانة و تةشةريشى بةدواوةية  دوو قسةى دَلسؤزانة ثَيش مةوةى بَيمة سةر تَيبينيةكامن بـؤ مـةو   
دكتؤرة بةِرَيجة و خوشكة خؤشةويستةمان لةطةَل مةو ضةند برا بةِرَيجةى كـة دانيشـتوون كـة مومَيـدةوارين     

 بة دةسـتةى كؤمسـيارانى هـةرَيمى كوردسـتان  خـاَلى يةكـةم/ كـةمسان طوما ـان         لة داهاتوويةكى نجيك بنب
لةوة نيية كة هةر يةكَيكتان سةر بة اليةنَيكى سياسني  كة دةَلَيي قسةكانى خؤم دةزامن ضى دةَلـَيي  مـةوةى   

َيـَل لـة خـةَلكى    كة طرنطة الى مَيمة و الى مَيوةش بةِراستى مَيمة كة دوايى دَيمة سةر تةفاسيَل نـةهاتووين ف 
كوردستان بكةين  حةقيقةت و ِراستيةكانيان ىَل بشارينةوة  مةمِرؤ لـة هـؤَلى ثةرلـةمان ِراسـتييةكان ماشـكرا      
بنب و خةَلك وابجانَيت كةمةنةما دوو مَيشى لة دارةكيدا دؤزيونـةوة  مـةوةى كـة مةركـة لةسةرشـانى مَيـوةى       

كة سوَيندى ياسايى دةخؤن  مةرك و وافبة لةسةرتان كة نـابَى  بةِرَيج كة لة ياسايةكةدا هاتووة  مَيوة كاتَيك 
ميشى فجبى بكةن  كة دةبَى بَى اليةن بن  هةريةكَيكتان بَى اليةنى خـؤى نـةثارَيجَيت وةكـو تيمَيـك بـة بـَى       
اليةنى كارى خؤتان مـةجنام نـةدةن  بـَى بـةَلَينيتان كـردووة و مـةو سـوَيندةى كـة خواردووتانـة وة دةضـَيتة           

ك كة بةِراستى بةرثرسياريةتى طةورة لة مةستؤى مَيوةداية كة خةَلكى هةرَيمى كوردسـتان بـة هـةموو    قاَلبَي
ــةمانى كوردستانيشــة       ــةركَيكى قورســى ثةرل ــذةكان  و ثَيكهاتــةكان و نةتــةوة فياوازةكانــةوة  م ضــني و توَي

ماددةكـانى دا هـاتووة  هـةر    مةوةية كة ثةرلةمانى كوردستان لة ياسايةكة هاتووة و لـة مادةةكـة  يـةكَيك لـة     
ــات         ــى دةك ــارى حجب ــةردةممان دانيشــتوون ك ــةى كــة لةب ــةو بةِرَيجان ــةكَيك ل ــووةوة  ي ــؤى ِروون ب ــاتَيكى ب ك
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متمانةيان ىَل بسـةنَيتةوة و خـةَلكَيكى ديكـةيان لـة فـَى دابنـَى  مـةوفا دَيمـة سـةر ضـةند تَيبينـى و ضـةند             
ى بطـرين  خؤشةويسـتامن خوازيـار بـووم خوشـكَيكمان       خاَلَيكي كة ثَيي خؤشـة زؤر بةفـدى هـةموومان وةر   

برايةكمان كة موداخةلةى دةكرد باسى طرنطى ثَيكهَينانى مةو كؤميسـيؤنةى كردبـا بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان       
هــةرَيمى كوردســتان بــة قؤنــاغ و مةرحةلةيــةكى هةســتيار دا تــَى دةثــةِرَي  كــة بةِراســتى دروســت كردنــى     

تَيبينيانـةى كـة هـةموو اليـةك هـةمانن  بـةآلم دةسـتكةوتَيكى طةورةيـة بـؤ           كؤمسيؤنَيك لةطةَل مةو هةموو
ــةِرووى          ــةتى ل ــة تايب ــةوة ب ــة ثَيش ــتان دةبات ــةرَيمى كوردس ــةك ه ــاغ و مةرحةلةي ــتان  قؤن ــةرَيمى كوردس ه
حكومِرانى و لةِرووى دةسةآلتداري و لةِرووى هةَلبذاردنةكانةوة كة هةر يةكةمان هـةزار و يـةك عةالمـةتى    

اممان لةسةريان بووة لةِرابردوودا بة هةموو حجبةكانـةوة بـةو حجبـةى كـة يةكـةمى هَينـاوة و بـةو        ميست ه
حجبةى كة دةرنةضووة  دوو/ خؤشةويستامن مةسةلةى ضؤنيةتى ثَيكهَينانى مةو ليذنةيـة  مـةو برايـةى كـة     

كـة شـةش كورسـيمان    قسة دةكات لةبةردةممتان كةمرتين كورسيمان هةن لةو ليذنةيةى كة ثَيكمان هَيناوة  
هةن  لة بيدايةتيش زانيومة و لةبةرمةوةى كوردةوارى خؤمان دةَلَى مةو ِريشةمان لةناو سياسةتدا تةسبيت 
كردووة  دةمجانى كة مةركَيكى قورسة كة بةرثرسياريةتيةكة بةِراستى ثَيش دونيـا لـة بـؤ قيامـةت  زؤر بـة      

بـةآلم كـة كردوومانـة هـةموو خـةَلكى كوردسـتان        بةرثرسيارانةش شانى خؤمان داوةتةبـةر و كردوواانـة   
شاهيدة  هةموو كؤمةَلةكان و ِرَيكخراوة مةدةنييةكان بة تايبةتى مةوانةى لةبوارى هةَلبذاردن كار دةكةن و 
مـةو كةناَلـة ِراطةياندنانـةى كـة ثةيوةنـديان ثَيـوة كــردوون  مَيمـة بةِراسـتى ِراسـتيةكا ان لـة كاتَيـك دا كــة            

نةيجانى بَى ضؤنيةتى و شَيوازى دروست كردنى مةو كؤمسيؤنة بـة خـةَلكمان ِراطةيانـدووة      لةوانةية خةَلك
طوتوومانة كاكة مةو كؤمسيؤنة  كؤمسيؤنَيكى حجبية  ثَيكمان هَيناوة  مةو ثَيـنج حجبـة سـةرةكيية ثَيكمـان     

تى مَيمـة لـة ماددةيـةك لـة     هَيناوة  لَيتان ناشارينةوة  بةآلم وةكو براى بةِرَيجم سةرؤكى ثةرلةمان فةرمووية
ماددةكانى مةو ياسـاية المـان نـةداوة  الش نـادةين  مـةوفا بةِراسـتى كاتَيـك كـة واقرـى هـةرَيمى كوردسـتان            
لةبةرضاو دةطرين  مةوةى كة واقرى كوردستانى خوَيندبَيتةوة  واقرى كوردستان ثَيويستى بة كؤمسـيؤنَيكى  

كة مَيمة تةشكيلمان كردووة بةوة دةكات  بةآلم قسةى ِرازاوة  باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانى وةكو مةوةى
و قسةى فابريقة و كاكة مةوة ماوا بَى هـةموومان دةزانـني مـةو قسـانة بكـةين  مـةو كؤمسـيؤنةى كـة مَيسـتا          
ثَيكهَينراوة داخوازى مـةو سـَى حجبـةى كـة كـاتى خـؤى مؤثؤزسـيؤن بـوون لةطـةَل مـةو دوو حجبـةى كـة لـة              

ة من ثَيي سةيرة مةو كاتةى زؤرَيك لـة كؤمةَلطـةى مـةدةنى دةسخؤشـيان ىَل دةكـردين كـة       دةسةآلت بوون  ك
بتوانني لة هةرَيمى كوردستان كؤمسيؤنَيكى ماوا دروسـت بكرَيـت  كـة هـةموو اليةنـةكان بـةالى كـةمى مـةو         

رينــةى اليةنانــةى كــة زؤرينــةى خــةَلكى هــةرَيمى كوردســتان ســيقة و متمانــةى ثَيــداون و نوَينةرايــةتى زؤ  
خةَلكى هةرَيمى كوردستان دةكةن لةطةَل ِرَيجمان بؤ مةوانةى كة تاقة دةنطَيكيشيان نةهَينابَى  ضونكة مَيمة 
ثَيشَيلى مافى هيض كةسـَيك ناكـةين لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا  مـةوفا خؤشةويسـتامن كاتَيـك كـة مـن واقرـى            

كيش بـدةم لـة ماسـتى واقرـى سياسـى هـةرَيمى       هةرَيمى كوردستامن لةبةرضـاو بَيـت  بةِراسـتى دةبـَى بِريـاريَ     
كوردستان بَيت  ضونكة مَيمة نوَينةرى خةَلكى هةرَيمى كوردستانني  ناكرَى من بِريارَيك بدةم كـة هـةرَيمى   
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كوردستان نةتوانَيت مةو بِريارة قةبوَل بكات يان مةوةتا لة ماستى طةيشتنى سياسةتى هةرَيمى كوردسـتان و  
ــة سي   ــةوة ذيـــانى حجبـ ــرَى  مـــةوفا       ثَيكـ ــتى لةطـــةَل بكـ ــةتوانرَى موعامةلةيـــةكى تةندروسـ اســـييةكان نـ

خؤشةويستامن  من لة يةكةم دانيشتني دا بةشَيك لةو خوشـك و برايانـة خوازيـارم كـة طوَييـان لـَيي بـَى كـة         
لَيرة دانيشتوون  يةكةم دانيشتنمان لةطةَل ِرَيكخراوى كؤمـةَلطاى مـةدةنى كـة بانطمـان كـردن  مـن مـاوا بـؤم         

اسكردن  ثاش بةخَيرهاتنى خوشكانى بةِرَيجم  برايانى مازيجم  مَيمة مةو كؤمسيؤنة مـاوا دروسـت دةكـةين     ب
سَيى بؤ برايانى ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتان  دووى بـؤ بجووتنـةوةى طـؤِران  دووى بـؤ يـةكَيتى نيشـتمانى          

دةيـةوَيت قسـةكانى خؤمـة و     كوردستان  يةكى بؤ يةكطرتووى ميس مى  يةكى بـؤ كؤمـةَلى ميسـ مى  كاكـة    
سةرؤكى ليذنةكة بووم هةموو خةَلك مةو شتانة ثَيي خؤشة بجانَيت  دوايى تةعقيب لةسةر قسةكامن بكـةن  
هةرضى وانةبوو مةوا لة ثرؤتؤكـؤَل بيسـِرنةوة  سـةرؤكى ثةرلـةمانيش مـازادة هةرضـى دةيسـِرَيتةوة  بـةآلم         

كانن مةوانــة دَيــنني  مــةوفا مةطــةر مــةميش نــةيَلَيي  طوتوومــة مَيمــة مةوانــةى كــة ضــاكرتين خــةَلكى حجبــة 
مةوانةى كة طوَييان لَيمة دةَلَين مامؤستا مةو قسانةت لة حـجورى مَيمـةدا كـرد بـؤ لـة هـؤَلى ثةرلـةمان مـةو         
قسانةت نةكردةوة  خاَلَيكى ديكـة لـةو خاآلنـةى كـة ثـَيي خؤشـة ميشـارةى ثَيـى بكـةم  دروسـت كردنـى يـان             

باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان هةنطاوى يةكةمى بنيادنانة  هيض هـةنطاوَيكيش بـة    ثَيكهَينانى كؤمسيؤنى
بَى كةموكوِرى  كرضوكاَلى نـابَى  ميشـى مينسـان وايـة  تةماشـاى خولـةكانى ثَيشـوو و ِرابـردوو بكـةين  هـةر           

دنةوةيـةكى  ثرؤذة ياسايةكيان ثَيشكةش كردووة دةبيـنني و دةيهَينينـةوة ثةرلـةمان و فـارَيكى ديكـة خوَين     
ديكةى بؤ دةكرَيت و دةمانةوَى تةعديلى بكةين  بؤ؟ ضونكة ميشى مةوانة  مةو ميشةى مَيمة و عةقَلى مَيمة 
و سةليقةى مَيمة مةوةى خواستووة كة كؤمسيؤنَيكى ماوا ثَيك بَينني  وةكو طومت كةلةطةَل واقرى سياسـيمان  

بةرمـةوةى بةِراسـتى مَيمـة بِريـارى ثَيكـةوة ذيـان و       دا دةطوجنَيت  ثَيي خؤش نية زياترى خورد بكةمةوة  لة
بِريــارى مــةوةمان داوة كــة حكومــةتَيكى شــةراكةى وةتــةنى ثَيشــكةش بكــةين  بــؤ مــةوةى خــةَلكى هــةرَيمى   
كوردستان ميسـراحةت بكـات  مـةوفا خـاَلَيكى ديكـة كـة مـن لةسـةرةتاوة لَيـرة داواى ىَل بـوردن لـة هـةرَيمى             

ــةم لةســةر ســيظية   ــة ) كوردســتان دةك ــةكى   CVكان  مــن لةســةرةتاوة ك ــةوة  لةبةرنامةي ــآلو كران ــةكان ب (ي
ِراستةوخؤى ِراديؤى نةوا كـة لَييـان ثرسـيي طوتوومـة و نـةك هـةر بـة نـاوى خؤشـي  ضـونكة مـن سـةرؤكى             
ليذنةم طوتوومة بةناوى خؤم و سةرفةم مةو حجب و  مةو كةسانةى كة لة ليذنةكـةدا داواى ىَل بـووردن لـة    

هيوارداريشــي مَيمـة بةِراســتى مـةوة دوا قؤنــاغ و مةرحةلـةى كاركرد ــان نييـة  هــةنطاوى      خـةَلكى دةكـةين   
ــوانن         ــة سياســيية بت ــنج اليةن ــةو ثَي ــة م ــوو ك ــة ثَيشــة  مَيمــةش واقرَيكــى سياســى واى كردب طــةورةترمان ل

ش بَلَيي  زؤر هةنطاوَيكى بوَيرانة كة واقرةكة واية  من مةوةش دةَلَيي  ضونكة زؤر فار ثَيي خؤشة مةو خاَلة
فار دةَلَين مامؤسـتايان  برايـانى ليذنـة نـة دةكـرا دةسـتةى كؤمسـياران خـةَلكى بـَى اليـةن بـان؟ بـا دةكـرَى              
لةكاتَيك دا كة بةِراستى مةوانةى كة خةَلكى بَى اليةنن بتوانن سةرثةرشتى هةَلبذاردنـةكان بكـةن  كةسـَيك    

ةن  بـة ضـاو ىَل سـووركردنةوةيةك نةضـنة ذَيـر بـارى       بتوانَى ثاَلثشـتيان بـَى و بتـوانن قـةرارى فـةريئى بـد      
مةوةى كة نةتيجةى مينتخاباتةكة طؤِرانكارى تَيدا بكرَيت  لةبةرمةوةى بَى الية ان دانةناوة  لـة بيدايـةتى    
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بةآلم مةوانةى كة مةمرؤكة دةسـتةى كؤمسـياران هةريةكـة لةطـةَل قـوةتى خؤيـان  قـوةتي هَيجَيكـى سياسـى          
ت بة الِرَى دانةبردنى نةتيجـةى هةَلبذارنـدن و هةَلبذاردنـةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان دا        دي اعيان ىَل دةكا

دةيان و سةدان شتى ديكةش هةية ثَيي خؤشة بيَلـَيي  بـةآلم ميكت ـا بةوةنـدة دةكـةم  مةطـةر بـؤ مةسـةلةى         
طـةَل مـةوة دايـن مـن     موزايةداتيش وابجامن زمانَيكمان ثَيوةية و دةتوانني موزايةداتى بـاش بكـةين  بـةآلم لة   

مةو دوو نوَينـةرة بـةِرَيجةى نوَينـةرى مةسـيحيةكانن و نوَينـةرى توركمانـةكانن  بـة نوَينـةرى ثَيكهاتـةكانى          
هةرَيمى كوردستانيان دةزامن  لة ياسايةكة المان نةداوة  هيواى سةركةوتنيش بـؤ مـةو خوشـك وبرايانـةمان     

 .والسالا عليكم و رمحة اظ وتركاتهدةستةى كؤمسياران  دةبنة  انشاءظدةخوازم كة لة كاتَيكى نجيك دا 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــة           ــةوةى ك ــد  م ــان طةيان ــرت ِرام ــو ثَيش ــةمان وةك ــدامانى ثةرل ــةِرَيجان مةن ــةِروان  ب ــتا م ــوثاس مامؤس زؤر س
دان لةسةر ثاَلَيوراوان بؤ مةندامانى لةبةردةستى مَيمةية هةموو ِرَي وشوَينة ياساييةكان تةواو بووة  لة دةنط

مةجنومــةنى كؤمســياران  مــةو ليذنةيــةى كــة كارةكــانى مــةجنام داوة نوَينــةرى فراكســيؤنة فياوازةكــانى نــاو  
ثةرلةمانى كوردستانن  مـةوان بؤيـان هةيـة كانديـدى فراكسـيؤنةكانى خؤيـان كانديـد بكـةن بـؤ مةنـدامانى           

ض ِرَيطريةك نيية  بةآلم مةندامانى مةجنومةنى كؤمسياران بة ثَيـى  مةجنومةنى كؤمسياران و لة ياسايةكة هي
ياسايةكةى كة لةبةردةستمانة  ثَيويست دةكات لةو ِرؤذةى كة دةنطيان لةسـةر دةدرَى  مةنـدام نـةبن لـةهيض     
ثارتَيكى سياسى  بؤية من دةمةوَى مةوةتان بؤ ِروون بكةمةوة كة دةست لة كاركَيشانةوةى هةشـت مةنـدامى   

ومةنى كؤمسياران لة ثارتة سياسييةكان مَيستا لةبةردةستى مَيمةية  ثَيش مةوةى بيخةينة دةنطدانةوة  مةجن
بــةِرَيج كــاك هنــدرَين ثَيشــرت خــؤى مةنــدامى كؤمســيؤنى بــاآلى هةَلبذاردنــةكان بــووة  كــة بــة ثَيــى ياســاى     

بـاآلى هةَلبذاردنـةكانى عـرياق    كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكانى عرياقيش نابَى هيض مةندامَيكى كؤمسـيؤنى  
مةندامى هيض حجبَيك بَى  كةواتة مةو مةوالترة كـة مةنـدامى هـيض حجبَيـك نييـة  ِرَي وشـوَينة ياسـاييةكان        
تةواو بوون  ليذنة دروست كراوة بؤ تةرشيح كردنيان  ليذنة كارى خؤى تةواو كردووة  ناوةكـانى ثَيشـكةش   

(يـةكان بوونيـان هةيـة  نوَينـةرى بـوونى      CVَينةرى ثَيكهاتةكان لة )بة مَيمة كردووة  سةرجنى ىَل دراوة  نو
دوو مةنــدامى ياســايى لــة ســيظيةكان بــوونى هةيــة  نوَينةرايــةتى مافرةتــان بــوونى هةيــة  بؤيــة هــةموو ِرَي 
وشوَينةكان تةواو بوون  مَيستا تةنها مةوة مـاوة كـة لةاليـةن ثةرلـةمانى كوردسـتانةوة بـة زؤرينـةى ِرةهـاى         

مانى ثةرلةمان متمانة بدرَى بة مةندامانى مةجنومةنى كؤمسياران يةك بـة يـةك نـاوى مـةو بةِرَيجانـة      مةندا
دةخوَينمــةوة كــة لةبةردةســتماية  لةاليــةن ليذنــةى كــاتى ثــاآلوتنى مةنــدامانى مةجنومــةنى كؤمســيارانةوة   

تانيان لةسةر بدةن بة بةَلَى ثَيشكةشى مَيمة كراون  بؤ مةوةى مَيوة مةندامانى ثةرلةمانى كوردستان ِراى خؤ
يــان بــة نــةخَير  مايــا ِرازيــن متمانــةيان بــدةنَى يــان نــةخَير  مــةوةش دووثــات دةكةمــةوة كــة ثَيويســتى بــة  

  بـةرَيجان تكايـة بَيـدةنطي نـاوي مةنـداماني      ندامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان هةيـة   زؤرينةى ِرةهاى دةنطى مة
 وراوان  ببورن نةك مةندامان.مةجنومةني كؤمسياران دةخوَينينةوة  ثاَلَي
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 كاك رابوون فةرموو.
 بةرَيج رابوون توفيق مرروف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بــةس بــؤ تةمكيــد زؤرينــةي مةنــداماني ثةرلةمانــة بــةرَيج ببــوورة  بــةرَيج ســةرؤكي ثةرلــةمان بــؤ تةمكيــد   

 حجور لة هؤَلةكةدا يان زؤرينةي مةنداماني ثةرلةمان . كردنةوة زؤرينةي مةنداماني
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤرينةي رةهاي مةنداماني ثةرلةماني كوردستان .
 بةرَيج رابوون توفيق مرروف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يانهَينينـة ذوورةوة بـؤ مـةوةي تووشـي     مةطةر فرسةمتان بدةيَي  كةواتة با مةو برادةرانةي  كة لة دةرةوةن ب

 خةلةَل و شيت وانةبني. 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عادل فةرموو.
 :بةرَيج عادل عجيج شكوور
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر نؤيان  وةَل  من ثَيشنيارةكةم مةوةية  لة رووي ياساييةوة ميشكالَيكي نةبَي  مةو خوشك و برا بةرَيجانة
 بة يةكةوة خبرَينة دةنطدانةوة نةك يةك  يةك  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مَيمة ثرسياري مةمةمان كرد بةراسيت )كاك عادل( لة رووي ياسـاييةوة نـاكرَي هـةر نؤيـان ثَيكـةوة خبرَينـة       

مةنداماني ثةرلةماني كوردسـتان وةربطـرن   دةنطدانةوة ثَيويست دةكات يةك  يةك متمانةي زؤرينةي رةهاي 
داوا لة سةرؤكي فراكسيؤنةكان دةكةين فةرموون بة زووترين كات داوا لة مةندامـةكانيان بكـةن بطةِرَينـةوة    

( دةقةي تر دةنطدان لةسةر مةجنومةني كؤمسياران مةكرَيت  ثـَيي وابَيـت فراكسـيؤني ثـارتي      5بؤ ناو هؤَل )
ة مةطةر نـا هـةموويان لَيـرةن  بـةرَيجان كؤبوونةوةكـة دةسـت ثَيدةكـةين يـةك         بةس سةرؤكةكةيان لَيرة نيي

بةيةك ناوي ثاَلَيوراوان بؤ مةجنومةني كؤمسيؤن  مةجنومةني كؤمسياراني كؤمسيؤني باَلـاي هةَلبذاردنـةكان   
سةر ثَي  و راثرسي لة هةرَيمي كوردستان دةخوَينينةوة  تكايان لَيدةكةين كة ناويان دةخوَينينةوة هةستنة 

 بؤ مةوةي مةنداماني ثةرلةمان دةنطيان ثَي بدةن. 
بــةرَيج هةنــدرَين دمــد. كــَي لةطــةَل مةوةيــة بــيَب بــة مةنــدامي مةجنومــةني كؤمســياراني كؤمســيؤني باَلــاي  

( كةس لةطةَليةتي. كَي دذي مةوةية بةرَيج هةندرَين دمد 69هةلبذاردن و ِراثرسي لة هةرَيمي كوردستان؟ )
( كةس دذيةتي كةواتة ثةسةند كرا. ثريؤزبايي َلَيدةكةين. بةرَيج 2ندامي مةجنومةني كؤمسياران؟ )ببَيتة مة

ــباظ(  )عبدالصــمد  ــةرَيج )عبدالصــمد   خضــر عب ــة ب ــَي لةطــةَل مةوةي ــدامي    خضــرك ــة مةن ــيَب ب ــة( ب عبدالل
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( 2كـَي دذيـةتي؟ )   ( كـةس لةطةَليـةتي.  73مةجنومةني كؤمسياراني كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردن و ِراثرسـي؟ ) 
 كةس دذيةتي  كةواتة ثةسةند كرا ثريؤزبايي لَيدةكةين .

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. كاك فرحان 

 بةرَيج فرحان فوهر قادر:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

        تكا دةكةين بذمَيرَي دةنطةكان تةواو نيية دةنطةكان وةكو يةك بن دةنطةكان تةوافقة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مَيستا تؤ دذي دةسيت خؤت بةرز كردؤتةوة؟
 بةرَيج فرحان فوهر قادر: 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 نا  نا دةنطةكان بذمَيرَيتةوة .

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 شرين فةرموو. خاتووسكرتَيري ثةرلةمان ذماردوويةتي   بةرَيج

 رمضان: ينبةرَيج شرين حس
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

(؟ و 69مةز دبَيذم خةلةليا هةي د ذماردنَيدا  ضونكة ل ثَيشيذي ل مةوةلي هةميا دةسبةرز كري  بؤضي )
 (؟ غةلةتيةك هةي.73بؤضي )

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 كاك رابوون فةرموو.

 ن توفيق مرروف:بةرَيج رابوو
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة دانيشتنةكاني ثَيشوودا شيت وا روويداوة  سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةشي دؤكيؤمَينت و تةسجيل كردني  
راسثارد كة دةنطةكاني بذمَيرن  لة داهاتوو  مةطةر خةلةلَيك هةبوو دةنطةكان بطؤِرن  بؤية ثَيشنيار دةكةم 

 َيت.بكر بة هةمان رَيطا ضارة
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
دوايي مةطةر خةلةلةك هةبوو لة ذماردني دةنطةكان لة كؤبوونةوةي دواتر لة دانيشتين دواتري ثةرلةمان 

 دةنطةكان راست دةكرَيتةوة  راستة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةم شَيوةية بوو بؤ ضةند بابةتي تري .
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد ص
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 خاتوو امنة فةرموو.
 بةرَيج امنة زكري سريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 داخازَى ذ سكرتَيرَى ثةرلةمانى دكةم حوزورَى بؤ مة دةست نيشان كةت ضةند كةس دذورظةنة. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كرد بة دةنطدان. ثَيشرت حوزورمان ديارى كرد  مينجا دةستمان 

 بةرَيج امنة زكري سريد:
 نةخَير  ماخر نووكة فةرقة  طةَلةك يَين دةركةفتني  ثاشكةوت يا هاتية كرن. 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثَيشرت  ثَيش مةوةى دةست ثَى بكةينةوة. 

 بةرَيج امنة زكري سريد:
 ضةند كةسن؟ نووكة ضةند كةسن؟ 

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.
 كاك شوان فةرموو.
 بةرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلَلا نوقتةي نيجاميةكةي من لةسةر مةوةية مادام تةوافوقةك هةية لؤ مةوةي مةو تةوافوقةش بةردةوامي 

تةماشا دةكةم وةكو يةكدي بوون  بدرَييَت   مةو سيقةيةش نةدؤرَينني مةمنيش ثَيي باشة لةبةر مةوةي 
 بؤية تةسةور دةكةم هةَلةيةكي تَيدا هةية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
دوايي راسيت دةكةينةوة  هةر هةَلةيةك هةبوو راسيت دةكةينةوة  بةَلام بابةتَيك كة خراية دةنطةوة 

 فارَيكي تر ناخرَيتة دةنطةوة.
 عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان: فخرالدين قادربةِرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( مةندام مامادةي كؤبوونةوة 89ذمارةي مامادةبووان كاتي مةوةي  ثَيش مةوةي دةست بة دةنطدان بكةين )

 بوو  وة مَيمة لَيرةوة مةنداماني ثةرلةمان مةبينني كَي دةنطدةداو؟ كَي دةنط نادا؟
اماني بةرَيجي ثةرلةمان  كاتَيك دةست بةرز دةكةنةوة تةردود نةبن لة بةس لَيرةوة داوايةكي هةية لة مةند

دةست بةرز كردنةوةيان دةست بةرز مةكاتةوة دوايي دةسيت دامةطرَي  يـان ديـار نييـة  بؤيـة  مَيمـة لَيـرةوة       
 زؤر ماندوو مةبني بؤ مةوةي كة ماراستةي ضاومان تا مةوةي بتوانني دةسـيت ببيـنني  بؤيـة تكـا مةكـةم لـةم      
بابةتانة كة هةندَيك هةستياريةكتان دروست كـردووة  كـة بـة داخـةوة دةسـتان زؤر بَلنـد بكـةن بـؤ مـةوةي          
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مَيمة بتوانني دةستتان بة وازحي ببينني  دووبـارةي مةكةمـةوة لةبـةر مـةوةي سـوودمان وةرنـةطرتووة لـةم        
ة  بـؤ مـةوةي مَيمـة بتـوانني     فيهازة ثَيشكةوتووانة بؤ بذاردن  بؤيـة داوا مةكـةم دةسـتان بـةرز بكـةن باشـرت      

دةستتان ببينني  وة بؤ مةوانةي ثَيشووش كة كراون مورافةعة كراونةتةوة بةو شَيوةية دةرضووة كة مَيمة 
 بذارمان كردووة  لةطةَل داواي لَيبوردن.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك حتسني فةرموو.

 بةرَيج حتسني امساعيل))دؤلةمةريي((:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تكا لة مةندامان مةكةم مادام بة تةوافوقة بارَيج لةو تةوافوقة بطريَي مةوانةي دةنطيان ثَيدةدرَي بة بَي 
 فياوازي يةك كةم  يةك زؤر بَييَن  شتَيكي زؤر خؤش نيية.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
خاتوو ثابةند ثَيي   َيرين  تكاية خؤتان مةو ميت اقانةي كة مةيكةنباشة  سوثاس  مَيمة لَيرة دةنط مةذم

 حيات فةرموو.
 بةرَيج حيات جميد قادر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 مةطةر بكرَيت بة هاديئرتو كةمَيك وردتر دةنطةكان حيساب بكةن  مةوة باشرت مةبَيت .

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 حسن(كَي لةطةَليةتي؟  مصطفىكة دةنطي لةسةر مةدرَي بةرَيج )سليمان  سَييةم كةس

 ( كةس دذيةتي  كةواتة ثةسةند كرا  ثريؤزبايي لَي دةكةين.2( كةس لةطةَليةتي. كَي دذيةتي؟ )75)
بةرَيج )امساعيل حةمة عةلي عبدالقادر( كَي لةطةَل مةوةية كة امساعيل حةمة عةلي  ببَيتة مةندامي  

 ي كؤمسياراني كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردنةكان؟مةجنومةن
 ( كةس دذيةتي  كةواتة ثةسةند كرا  ثريؤزبايي ليئةكةين. 1( كةس لةطةَليةتي   كَي دذيةتي؟ )71)

( كةس دذيةتي  كةواتة 1( كةس لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟)74بةرَيج )شريوان زرار نيب ( كَي لةطةَليةتي؟ )
 ئةكةين. ثةسةند كرا  ثريؤزبايي لَي

( كةس دذيةتي  كةواتة 2( كةس لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ )75بةرَيج )فوتيار عادل ( كَي لةطةَليةتي؟ )
 ثةسةند كرا  ثريؤزبايي لَيدةكةين.

( كةس دذيةتي  1( كةس لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ )75بةرَيج )رَيجان حةمة شريحم كريي( كَي لةطةَليةتي؟ )
 وزبايي لَيئةكةين.كةواتة ثةسةند كرا  ثريؤ

( كةس دذيةتي  كةواتة 2( كةس لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ )74بةرَيج )نهرؤ سليي حنا( كَي لةطةَليةتي؟ )
 ثةسةند كرا  ثريؤزبايي لَيئةكةين.
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( كةس دذيةتي  كةواتة 2( كةس لةطةَليةتي  كَي دذيةتي؟ )74بةرَيج )سياح كورةضي( كَي لةطةَليةتي؟ )
 بايي لَيئةكةين.ثةسةند كرا  ثريؤز

ثريؤزيايي لةسةرفةم مةنداماني كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردن و راثرسي مةكةين هيواي سةركةوتنيان بؤ 
مةخوازين وة هيوادارين بة شَيوةيةكي ياسايي كارةكانيان لة ناو كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردن و راثرسي لة 

ي ثةرلةمان دانيشتنةكةمان هةمةطرين تا )دوو( نيو وة هةرَيمي كوردستان بةرَيوة بةرن  بةرَيجان مةندامان
 دوايي دةست بة كؤبونةوةكةمان دةكةين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان  دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة  خولي ضوارةمي 
(  مَيستا لة 3/12/2014( رؤذى دانيشنت )2(  كؤبوونةوةى ذمارة )14هةَلبذاردن  ساَلي دووةم  دانيشتين ذمارة )
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بِرطةى دووةم لة بةرنامةى كارى دانيشتنى مةمِرؤمانني كة بريتيية لة ط توطؤكردن لة سةر راثؤرتي 
مبةر بة مافرةتان لة هةرَيمى ليذنةى داكؤكيكردن لة مافةكاني مافرةت سةبارةت بة توندوتيذى بةرا

كوردستان بةتايبةت كةيسى مافرةتاني شنطال لة سةر داواى ذمارةى ياسايي مةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى 
ناوبراو  ثَيشةكي دةمةوَى بةخَيرهاتنى طةرمي مةم بةِرَيجانة بكةم كة مَيستا لة ناو هؤَلي ثةرلةمان مامادةن 

مامادةبوون  مَيمة ناوةكانيمان لةبةر دةستدا نةبوو  بةِرَيجان لة ليذنةى و  لة دانيشتنى سةر لة بةيانيش 
ذنان لة ثةرلةمانى عَيراق  نوَينةرى سةرؤكايةتى حكومةتى هةرَيي بؤ كاروبارى كةيسى ذنانى شنطال  
نوَينةرى وةزارةتى تةندروسيت  بةِرَيوبةرايةتى طشيت تةندروسيت ثارَيجطاى دهؤك  نوَينةرى وةزارةتى 
ناوخؤ  رَيكخراوى وادى  طروثي ذيان  دةزطاى وارظني بؤ ثرسةكانى ذنان  رَيكخراوى يةكطرتووى خوشكان  
يةكَييت مافرةتان بةخَيرهاتنيان دةكةين بة طةرمي بؤ دانيشتنى ثةرلةمان  داوا لة سةرؤكايةتى ليذنةى 

ةوةى راثؤرتةكةيان  فةرموو داكؤكيكردن لة مافةكاني مافرةت دةكةين كة بَينة سةر منةصة بؤ خوَيندن
 كاك ابوبكر نوقتةى نيجاميت هةبوو؟ 

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 من داوا دةكةم بِرطةى سَييةم بَيتة بِرطةى دووةم  ضونكة زؤرى ناوَيت 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ن  فةرموو كاك سؤرا
 بةِرَيج سؤران عمر سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش هاوِرام لةطةَل بةِرَيج مامؤستا )ابوبكر( بِرطةى سَي كاتَيكي كةمرتى دةوَى  ثَيش خبرَى خوَيندنةوةى 
 مةو ضوار ثِرؤذة ياساية 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةوةية كة بِرطةى سَييةم و دووةم لة بةرنامةى كارى مةمِرؤ ماَلوطؤِر باشة دةخيةينة دةنطةوة  كَي لةطةَل م

( كةس لةطةَل داية  كَي لةطةَل 48ثَي بكرَى و  بِرطةى سَيةم بكرَى بة بِرطةى دووةم با دةست بةرزكاتةوة؟ )
ن كة ( كةس لةطةَلدا نيية  كةواتة ثةسةند كرا  بؤية داوا لة ليذنةى كاروبارى ياسايي دةكةي18نيية؟ )

سةرؤكايةتى ليذنةى كاروبارى ياسايي بَيتة سةر منةصة بؤ خوَيندنةوةى يةكةمى مةو ثِرؤذة ياسايانةى كة 
لة بِرطةى دووةمدا هاتوون  بةِرَيجان كةواتة مَيستا دةضينة سةر بِرطةى دووةم كة بريتيية لة خوَيندنةوةى 

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان  ذمارة 71دةى )يةكةمى مةو ثِرؤذة بِريار و ياسايانةى خوارةوة بةثَيي ماد
 (ى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق.1992(ى هةمواركراوى ساَلى )1)

 ـ ثِرؤذة ياساي هةموارى ياساي بةِرَيوةبردني شارةوانييةكانى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق.1

 ى كوردستان ـ عَيراق.ـ ثِرؤذة ياساي ماف و ميمتيازاتى كارمةنداني كاروبارى مني لة هةرَيم2
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(ى 1992(ى ساَلى )3ـ ثِرؤذة ياساي هةموارى ياساي مةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان ذمارة )3
 هةمواركراو.

 ـ ثِرؤذة بِريارى قةدةغةكردني ناردني دوو ثَيشمةرطة يان زياتر لة هةر خَيجانَيك بؤ بةرةكاني شةِر.4

 ؟ فةرموو كاك مارى نوقتةى نيجاميت هةبوو
 بةِرَيج مارى دمد عبدالرحيي )مارى هةرسني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من هةر لة سةرةتاى فةلسةكة  لة نيوةى يةكةمى مةو فةلسةية وابجامن عةرزى فةنابتا ان كرد  كة 
شتَيك هةية حةز دةكةين لة سةرى هةَلوةستةيةك بكةين  بةثَيي بِريارَيكى وةزيرى ثَيشمةرطة بةِرَيج 

( ك. ن  دةَلَيت نسخة الى فةنابت هةية و الى 512( دا بة ذمارة )16/11/2014سيد قادر( لة ) طفىمص)
 فراكسيؤنةكان هةية  بِريارماندا: 

 ـ ثَيشمةرطةى تاقانة رةوانةى سةنطةرةكانى ثَيشةوةى شةِر نةكرَيت.1

 ـ لة دوو برا يان زياتر لة يةك كاتدا و بةيةكةوة نةضنة سةنطةرى شةِر.2

 بؤ فَيبةفَيكردني كارى ثَيويست.  ـ3
بؤية بة بؤضوونى من لة فياتي مةوةى كة مةمة وةكو ثِرؤذة بِريارة كة لة بِرطةى ضواردا وابجامن هاتبوو 
بيكةين ليذنةى ثَيشمةرطة موةزةف بكرَى لةاليةن سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة ياخود مةم ثةرلةمانتارة 

سيت فَيبةفَيكردنى مةمة  مةطةر مةوة بة مةبةست طةيشت  مينجا بةِرَيجانةوة بةدواداضوون بكةن بؤ ما
مةو كاتة بة بؤضوونى من قوةتَيكي طةورةية كة بَلَيني ثِرؤذة قانونَيكي ناو ثةرلةمان دةربضَيت بؤ 

 ثشتطريى لةم بِريارة 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو بةهارخان  
 دمد: بةِرَيج بةهار عبدالرمحن

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(دا لةطةَل وةزيرى ثَيشمةرطة و  9سةبارةت بةو ثِرؤذة بِريارة ديارة مَيمة لة ليذنةى ثَيشمةرطة لة مانطى )

هةروةها ضةند مةندامَيك كة مامادةبوون لة ليذنةى ثَيشمةرطة بامسان لةو مةوزوعة كرد  مةوان وتيان بؤ 
ة  بةآلم بؤ دوو برا و دوو كةس لة خَيجانَيكدا نيمانة  مَيوة بة ثِرؤذة بِريار تاقانة ثِرؤذة بِريارمان هةي

(دا سةرداني  سةرؤكايةتى ديواني ضاودَيرى سةرؤكايةتى هةرَيممان 10تةقدميي بكةن  هةروةها لة مانطى )
نَيكدا نيمانة  كرد  بةِرَيجيان هةمان ماماذةى دا كة مَيمة بؤ تاقانة بِريارمان هةية بؤدوو كةس لة خَيجا

(دا مةو 16/11/2014بةآلم هةوَل دةدةين  داوا دةكةين لة سةرؤكي هةرَيي كة مةو بِريارة دةربكات  مينجا لة )
بِريارة دةركراوة كة دةَلَي بةشَيوةيةكي زارةكي سةرؤكي هةرَيي مةو دوو بِريارةى دةركردووة  مَيمة لة 

ردووة  من ثَيي واية مةمة قوةتى قانونى زياترة كة مَيمة بة ( مةو ثِرؤذة بِريارةمان تةقديي ك24/11/2014)



 340 

ثِرؤذة بِريار مةوة يةك  بكةينةوة  مةطةر ضى لة رووى سةالحيةتةوة سةرؤكي هةرَيي بةو ميرتيبارةى كة 
سةرؤكي هَيجة ضةكدارةكانة لة هةرَيمي كوردستان و سةالحيةتى هةية كة بِريارى وا دةربكات  بةآلم قوةتى 

هَيندةى ثِرؤذة بِريارَيك نابَي لة ثةرلةمانةوة وةك مةوةى كة مةو بِريارةكةى بةشَيوةى زارةكيية   قانونى
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيجان مَيستا لةبةرمةوةى لة رَيطةى ذمارةى ياسايي مةندامانى ثةرلةمانةوة مةو ثِرؤذة بِريارة 
نةوةى بؤ دةكةين  دةِرواتة الى ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان كة يةكيان ليذنةى ثَيشكةشكراوة خوَيند

ثَيشمةرطةية  ليذنةى ثَيشمةرطةش يةكَيكة لةو ليذنة ثةيوةنديدارانةى كة مةم بِريارة دةِرواتة الى  مةطةر 
كةن بَلَيني مةو ثِرؤذة زانيتان تةعاروز دةكات يان هةمان بِريارة مةو كاتة دةتوانن راثؤرتي خؤتان حازر ب

بِريارة ثَيشرت بِريارَيكى تةن يجى ثَي دةرضووة  بؤية دةتوانرَى ثةسةند نةكرَى لةاليةن ثةرلةمانى 
كوردستانةوة  بةآلم مةمِرؤ تازة خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكةين و  ميحالةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان 

ةين و  ثَيي وابَي مةو ثِرؤذة بِريارة شاملرتة  ضونكة ليذنةى كاروبارى ياسايي و ليذنةى ثَيشمةرطةى دةك
باس لة مةندامانى يةك خَيجان دةكات  باسي تةنها دوو برا ناكات  لَيرة باسي دووبرا يان زياتر دةكات  
مةسةلةن كةواتة بةثَيي مةو ثِرؤذة بِريارة باوك و كوِريش ناتوانن لةيةك فةبهةدا بن  بؤية با بَيتة الى 

ان مَيوة لة ليذنةكان موناقةشةيةكى بكةن دوايي راى خؤتا ان ثَي بَلَينةوة بؤ ثةرلةمان بة ليذنةكانت
 راثؤرت  فةرموو كاك مارى قسةيةكى ترت هةية؟  

 بةِرَيج مارى دمد عبدالرحيي )مارى هةرسني(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وونَيكيان كرد  ياخود بريؤكةيةكيان كرد  خؤى بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤ كة سَي كةس بَلَيني ثشتيواني بؤض
دةخرَيتة دةنطدانةوة  فةنابت رَيطةت نةدا خةَلكي تر دةسيت بةرزكردةوةو بؤ نوقتةى نيجامي نة سةيرت 
كرد  نة رَيطةتدا بؤ مةوةى قسة بكةن  دواى قسةكانى خوشكي بةِرَيجم بةهار خان يةكسةر طةيشتيتة سةر 

 ابَي وا بَيت مةم ميستينتافة كة بة داخةوة ن

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نوقتةى نيجامي بؤ شتَيكة ثَيضةوانةى ثةيِرةوى ناوخؤ بَي  مةم ثِرؤذة بِريارة لةاليةن ذمارةى ياسايي 
مةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة  خراوةتة بةرنامةى كارى ثةرلةمانةوة  خراوةتة صندوقي 

( سةعات و  مَيستا لةبةر دةستى بةِرَيجتانة  مَيوة لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دواى مةوة 48مةندامان ثَيش )
ديراسةى دةكةن دةتوانن راى قانونى خؤتا ان ثَي بَلَين و  راى خؤتا ان ثَي بَلَين لة سةر مةوةى كة ثِرؤذة 

 ت  بِريارةكة ثةسةند بكرَى يان هةر مةسَلةن رةفج بكرَيتةوة  فةرموو د. فرس
 بةِرَيج د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.



 341 

قسةكةى فةنابت دروستة كة خراوةتة بةرنامةى كار و  خوَيندنةوةى بؤ دةكرَى  بةآلم وةكو تَيبينيةكى 
ياسايي مةطةر بة نوقتةى نيجاميش لَيي وةرناطريَى  بةآلم موالحةزةيةكى ياسايية  من ثَيي واية مَيمة بةثَيي 

لة مةنجومةى عةسكةرى كؤمةَلَيك تايبةمتةندى هةية بةِراسيت  و  بةتايبةتيشالفص  تني السلطاى( مببأ )
مةو هةموو تةدةخولةى مَيمة وةكو ثةرلةمان بؤ ناو وردةكارى مةو مةنجومةى عةسكةرية لة فياتي مةوةى 

ن خؤمان بثارَيجين لة يارمةتيان بدةين زةرةريان ثَي بطةيةنني  بؤية من ثَيي واية هةتا وةكو ثةرلةما
دةست تَيوةردان لة كاروبارى سةربازى و  دةكرَى مَيمة لة رَيطاى ليذنةى ثَيشمةرطة لة رَيطاى ليذنة 
تايبةمتةندييةكان فشار بكةين  بانطى وةزير بكرَى  بةآلم دةرضوواندن وةكو قةرارى تةشريري وةكو 

تةسةور دةكةم مَيمة وةكو ثةرلةمان كارَيكي باش  قةوانني لَيرة لة ثةرلةمان تَيكداني مةو مةنجومةية من
 ناكةين  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةمة لة رَيطةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان ساغ دةكرَيتةوة بةتايبةتى ليذنةى ياسايي لة دواى مامادةكردني 
تةدةخولة لة سوَلتةى تةن يجى يان نا؟ راثؤرتةكةى خؤيان دةتوانن ماماذة بةوة بدةن كة ضةندة مةمة 

وةبةر مةبناى مةو راثؤرتةشي كة حازر دةكرَى  مةو كاتة دةتوانرَى لةاليةن ثةرلةمانةوة بِريارى لة سةر 
 كرَى يان نا؟ فةرموو كاك مومَيد.بدرَى كة ثِرؤذة بِريارةكة ثةسةند ب

 بةِرَيج مومَيد عبدالرمحن حسن )مومَيد خؤشناو(:
 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سةر

مةو بابةتةى باسي دةكةن ثشتيواني لة قسةكاني كاك مارى دةكةين لة عةمةليدا فَيبةفَي كراية  مةوة 
وةزيرى ثَيشمةرطة بِريارةكةى دةركردووة  هةرضةندة هةموومان باش لة ثَيكهاتةكانى لةشطرى كوردستان 

برايةكةى لةطةَل داية  يةعنى مةو بابةتانة  دةزانني كة بة ض شَيوازَيكة كة كةسَيك ثلةدارة كوِرةكةى يان
ثشتطريى لة قسةكانى د. فرست دةكةم  دةكرَى لة بؤ مةوان فَي بهَيَلدرَى  باس لة بابةتَيك دةكةين 
دةمانةوَى حكومةت فَيبةفَيي بكات يان وةزارةتى ثَيشمةرطة فَيبةفَيي بكات  كةضي مةو ثَيشى مَيمة 

(ى ثَيشمةرطة بِريارى طرنطماندا  بؤية دةبَي مَيستا 19لة بِريارى ذمارة ) بِريارى خؤى داوة  دووةم: مَيمة
بةدواداضوون بكرَى ليذنةى ثَيشمةرطة رابسثَيردرَينت يةكَيك لةو بِريارانة يةكخستنةوةى وافباتي 

لة ثَيشمةرطة بوو  بةآلم بةداخةوة بةتايبةت ثَيكهاتةيةكي طرنطى هَيجةكانى ثَيشمةرطة كة زَيِرةظانيية 
ماوةيةكي كةمدا دةوامةكانيان رَيكخرا  مَيستا كة دةبينني و  تةمسريى لة مةعنةوياتي ثَيشمةرطة كردووة 
دةوامةكانيان قورس كرايتةوة رؤذانة ثةيوةندى بة مةندامانى ثةرلةمانةوة دةكرَى تةمسريى لة 

ليذنةى ثَيشمةرطة  مةعنةوياتى مةو ثَيشمةرطانة كردووة وافباتيان زياد كراية  بؤية داواكارين
 بةدواداضوون بؤ مةو بابةتة بكات  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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تةبرةن ليذنةى ثَيشمةرطة بة بةردةوامي بةدواداضوون بؤ مةسةلةى فَيبةفَيكردنى بِريارةكاني ثةرلةمان 
 ( دةكات  فةرموو كاك دمود.19رة )بةتايبةتى بِريارى ذما

 دمود عمر صاحل: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اوى لةطةَل رايةكةى بةِرَيج د. فرسةمت و  ثَيويست دةكات ثشتيوانيشى بني بؤ مةوةى وةزارةتى ومن بة تة
 ثَيشمةرطة بة تةواوى دةست كراوة بَي لة بِرياردان لة هةموو فؤرة ثرسة طرنطةكان  سوثاس.

 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ث
 سؤران.فةرموو كاك 

 بةِرَيج سؤران عمر سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مَيمة لة ماوةى رابوردوو هةم لة ليذنةى مافةكانى مرؤظيش لة راسثاردةكا ان و  دواتريش ثَيشكةشكردني 
استةى ثِرؤذة ياسايةك بؤ دروستكردنى رَيكخراوى مانطى سوورى كوردستان خوَيندنةوةى بؤ كرا  ماِر

 ( مةم قانونة هةية فَيبةفَي نةكراوة 5/10/1993ليذنةكان كرا  بةآلم لة دةواييدا دةركةوت لة )

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 مِرؤمان نيية  فةرموو كاك سؤران.ثةيوةندي بة بةرنامةى كارى مة

 بةِرَيج سؤران عمر سريد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةوةية با مةوةش تَيثةِر نةبَي بةسةرماندا  مةو بِريارة ثةرلةمان دةريكات بينَيرَى بؤ حكومةت  مةبةستي م
( 15حكومةتيش بةم نووسراوة وةآلممان بداتةوة بَلَي ثَيش مَيوة مَيمة مةم بِريارةمان دةركردووة ماِرستةى )

 شوَين كراوة بؤ فَيبةفَيكردن.

 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةر
كاك سؤران مةمِرؤ بِريارى لة سةر نادةين  مةوة دةِرواتة ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان ليذنةكان 

ى بؤ دةرضووة  دةتوانن راثؤرتي خؤيان حازر بكةن  بَلَيني مةو ثِرؤذة بِريارة ثَيشرت بِريارَيكي تةن يج
 فةرموو كاك طؤران.

 
 
 

 بةِرَيج طؤران مازاد دمد:
 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج س
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ديارة مةوةى مةمِرؤ من ثشتيواني دةكةم كة خوَيندنةوةى يةكةمة و  مافى هةر مةندامانى ثةرلةمانى 
كوردستانة كة ثِرؤذة ياسا ثَيشكةشي دةستةى سةرؤكايةتى بكةن و خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَى  بةآلم 

ثِرؤذانةى لة ثةرلةمانى كوردستان من وةك مةندامَيكي ليذنةى ياسايي مةوة دةخةمة روو كة مةو 
خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ دةكرَى بيَب بة بةماَل لة سةر ثةرلةمان و  لة سةر ليذنةكان لة مامار دةَلَين 
مةوةندة ثةِرؤذة لة ثةرلةمان لة ليذنةكان كارى لة سةر نةكراية  لة كاتَيكدا بةشَيكي زؤرى مةم ثِرؤذانة 

  بةشَيكي زؤرى رَينمايية  بةشَيكى ترى بِريارة  بةشَيكى تر موخالي ة  هةَلةى سي ةى ثِرؤذة ياسا هةَلناطرن
قانونى زؤريان تَيداية  بؤية وةك سةرجنَيك يةعين مةندامانى ثةرلةمانى كوردستان ورد تر بن لة 
ثَيشكةشكردنى ثِرؤذة ياسا و  لَيرةوةش ثَيشنيارم بؤ دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةية كة مَيمةش 
هاوكارتان دةبني مةطةر ثِرؤذة ياسايةك مةم خاآلنةى تَيدا بوو  بؤ ساحيب شةمنةكة كة ثِرؤذةكةيان 
ثَيشكةش كردووة روونكردنةوة قانونييةكانيان بدةييَن مةو كاتة سةحبى بكةنةوة نةبَي بة ماَل و تووشي 

 مةم نةقاشةش نةبني  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةبرةن مَيمة طرفتَيكمان هةية كة ثةيوةنديدارة بة ثةيِرةوى ناوخؤ  لة ثةيِرةوى ناوخؤدا ماماذة بةوة 
( مةندام ثةرلةمان دةتوانن ثِرؤذة ياسا ثَيشكةش بكةن و  دةستةى سةرؤكايةتى ثَيويست دةكات 10دراوة كة )

ة ليذنةى ياسايي نةدراوة بةثَيي بيخاتة بةرنامةى كارةوة  رَي بة دةستةى سةرؤكايةتى نةدراوة يان ب
ثةيِرةو لة ياسايي بوون يان ياسايي نةبوونى مةم ثِرؤذة ياسايانة بكؤَلَيتةوة  ثَيش خوَيندنةوةى يةكةم  
بةَلكو لة دواى خوَيندنةوةى يةكةم بة مامادةكردني راثؤرتي ليذنةكان بةتايبةتى راثؤرتي ليذنةى ياسايي 

اسايي لة سةر هةر ثِرؤذة ياسايةك لة مةسةلةى دةستور بوونى ياساكة رَى و ماماذة بةوة دراوة كة ليذنةى ي
شوَينة ياساييةكانى مةو ياساية ثَيويست دةكات لة راثؤرتةكةى خؤيدا فَيي بكرَيتةوة  بةآلم دةكرَى لة 

تة هةمواركردنى ثةيِرةوى ناوخؤ مةم مةوزوعة بةتةواوةتى ضارةسةر بكرَى  منيش ثَيي واية بةَلَي  راس
هةندَيك ثِرؤذة ياسا كة مَيستا مَيمة خوَيندنةوةيان بؤ دةكةين لةاليةن ذمارةى ياسايي مةندامانى 
ثةرلةمانةوة ثةسةند كراون  بؤ  وونة ثِرؤذة ياسايةك لَيرة خوَيندنةوةى بؤ كراوة  دوو ليذنةى 

ؤذة ياساية نابَي ثةسةند تايبةمتةند راثؤرتيان لة سةر حازر كردووة  هةردوو ليذنةكة دةَلَين مةم ثِر
بكرَيت  رةتيان كردؤتةوة لةبةرمةوةى لة ياساكانى تردا كاريان لة سةر كراوة  بؤية ثَيويست دةكات رَى و 

 نةوة بؤ مةمة  فةرموو كاك رابوون.شوَينَيك بدؤزي
 
 
 
 

 بةِرَيج رابوون توفيق مرروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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اسيت قسةم نةدةكرد  مةو تةوةرانةمان بؤية طؤِرى بةِراسيت بؤ مةوةى من مةطةر بجامن مةخري كةسي بةِر
مةو ثِرؤذة ياسايانة خَيرا خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكةين بضينة سةر ثِرؤطرامةكةمان بابةتى كَيشةى 
ذنان  مةو ميوانة بةِرَيجانة لة سةرةوة لة بةيانيةوة هاتوون مةعقول نيية ببَيتة شةو بةرنامةكةاان 

 ثَي نةكةين  مَيمة هةر دةبَي خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ بكةين  بؤية با دةست ثَي بكةين  سوثاس. دةست

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ن بكةن كة مَيستا تكاية فةنابيشت رَيمان بدة با ليذنةى ياسايي خوَيندنةوة بؤ ثِرؤذة ياسا و بِريارةكا

 لةبةر دةستمانة.

 بوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:بةِرَيج ا
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثِرؤذة ياساي يةكةم بريتيية لة ثِرؤذة ياساى هةمواركردنةوةى ياساي بةِرَيوةبردني شارةوانيةكانى هةرَيمي 
ندن بة ( كة ثَيكهاتووة لة سَي ماددة و  لة هؤكارةكانى دةرضووا1993(ى ساَلي )6كوردستان ـ عَيراق  ذمارة )

دؤسكي ـ عمر  طاهرذمارة ياسايي مةندامانى ثةرلةمان  كة ناوةكانيان هاتووة لةم بةِرَيجانة  ]بةيار 
عينايةت حةمة سريد ـ ظيان فيصل سليي ـ د. عبداللة فاسي رَيكانى ـ د. سراج شَيخ امحد ـ صاحل بشار أغا ـ 

قادر ـ عادل عجيج ـ ثةرى صاحل ـ رؤزا دمود ـ برزؤ جميد ـ قارةمان  طهعباس غجالي ـ حيات جميد ـ فريوز 
كةذاَل مصطفى ـ ـ شَيركؤ حةمة امني ـ بةهجاد دةروَيش ـ كنران جني الدين)حافي كاروان(ـ شَيركؤ فودت 

حةمة خان ـ هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طَيضينةيي( ـ سهراب ميكاميل ـ هادت ـ غريب مصطفى 
فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى([ داواكارين لة بةِرَيجتان مةم  شوان شَيخ امحد ـ مريي صمد عبدي ـ

 ستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.ثِرؤذة ياساية ماِرا

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةو ثِرؤذة ياساية ماِراستةى طشت مةندامانى ثةرلةمان  ليذنةى كاروبارى ياسايي  ليذنةى ماسةوار و 

 طةشت وطوزار دةكةين.تطوزارييةكانى شارةواني و خجمة

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدني(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثِرؤذة ياساي دووةم بريتيية لة ثِرؤذة ياساي هةمواركردنةوةى ياساي مةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى 
اليةن سةرؤكايةتى مةجنومةنى وةزيرانةوة هاتووة (ى هةمواركراو كة لة1992(ى ساَلي 3كوردستان ذمارة )

ستةى ( ماددة  بَي هؤكارةكانى دةرضوواندن  داواكارين لة بةِرَيجتان مةم ثِرؤذة ياساية ماِرا3ثَيكهاتووة لة )
 ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ندامانى ثةرلةمان  ليذنةى كاروبارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت مةو ثِرؤذة ياساية ماِراستةى طشت مة
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 دمد: لطيفبةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثِرؤذةى سَييةم: ثَيكهاتووة لة ماف و ميمتيازاتي كارمةنداني كاروبارى مني لة هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق  
كهاتووة   لةاليةن ذمارةى ياسايي مةندامان بةم ناوانة: )د. ( ماددة بَي هؤكارةكانى دةرضوواندن ثَي12كة لة )

بةهار دمود فتاح ـ قارةمان قادر ـ بَيستوون فامق ـ د. شَيركؤ حةمة امني ـ عمر عينايةت ـ ثةروا علي ـ 
خلحم امحد ـ صاحل فقى ـ د. عجت صابر ـ عباس فتاح ـ سةركةوت لطيف ـ تةالر لطيف ـ انور قادر ـ نةفيبة 
ـ سؤران عمر ـ برزؤ جميد ( داواكارين لة بةِرَيجتان مةم ثِرؤذة ياساية ماِراستةى ليذنة  سةرحةد

 ثةيوةنديدارةكان بكةن 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 مةو ثِرؤذة ياساية ماِراستةى طشت مةندامانى ثةرلةمان  ليذنةى كاروبارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت 

 دمد: لطيف بةِرَيج تةالر
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثِرؤذةى ضوارةم: ثِرؤذة بِريارى قةدةغةكردنى ناردني دوو ثَيشمةرطة يان زياتر لة هةر خَيجانَيك بؤ 
بةرةكانى شةِر كة لة ضوار ماددة ثَيكهاتووة لةطةَل هؤكاني دةرضوواندن لةاليةن ذمارةى ياسايي مةندامان 

ـ سهام عمر ـ عبدالرمحن فارس ـ  مصطفىن دمد ـ كةذاَل هادى ـ غريب بةم ناوانة: )بةهار عبدالرمح
كبري  ناظمـ سةركةوت سةرحةد ـ عباس فتاح ـ قادر مؤمتان ـ حسني امساعيل ـ دمد صادق ـ  مصطفىدلَير 

ـ هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طَيضينةيي(ـ د. شوان قةآلدزةيي ـ عبداللة حافي دمود ـ  ثةرى صاحل 
َيظار ابراهيي ـ د. شَيركؤ حةمة امني ـ فةرهاد سةنطاوى ـ يرقوب طؤرطيس ـ وحيدة ياقو ـ بَيستوون فامق ـ م

ـ حسن صاحل ـ  عمر عينايةت ـ عادل  عثمانـ برزؤ جميد ـ زول ا دمد عبداللة ـ شكرية شَيخاني ـ منرية 
 اِراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن عجيج ـ ممحمود حافي( داواكارين لة بةِرَيجتان مةم ثِرؤذة ياساية م

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
هةر دةمةوَى وةكو تَيبينى مةوة باس بكةم كة ثِرؤذة ياساي ماف و ميمتيازاتي كارمةنداني كاروبارى مني لة 

ي ناردنى دوو هةرَيمي كوردستان  ماِراستةى ليذنةى دارايش دةكرَى و  ثِرؤذة بِريارى قةدةغةكردن
ثَيشمةرطة يان زياتر لة هةر خَيجانَيك بؤ بةرةكانى شةِر ماِراستةى ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة و 
قوربانياني فينؤسايد و زيندانياني سياسي و  ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و طشت مةندامانى ثةرلةمان 

نةوة شوَينةكاني خؤتان  بةِرَيجان مَيستا دةكرَيت  زؤر سوثاس بؤ ليذنةى ياسايي فةرموون دةتوانن بطةِرَي
دةضينة سةر بِرطةى سَييةم لة بةرنامةى كارى مةمِرؤمان كة بريتيية لة ط توطؤكردن لة سةر راثؤرتي 
ليذنةى داكؤكي كردن لة مافةكانى مافرةت سةبارةت بة توندوتيذى بةرامبةر مافرةتان لة هةرَيمي 

نطال لة سةر داواى ذمارةى ياسايي مةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى كوردستان بةتايبةتى كةيسى مافرةتانى ش
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ناوبراو  با سةرؤكايةتى ليذنةى ناوبراو ب ةرموون بؤ منةصة بؤ ثَيشكةش كردني راثؤرتةكةيان  فةرموو 
 خاتوو تةالر نوقتةى نيجاميت هةية؟

 دمد: لطيفبةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وة دةست ثَي دةكةم  لة بةرنامةى كاردا هاتووة كة لة سةر داواى ياداشيت مةو من لة بةرنامةى كارة
ثةرلةمانتارانة داوا بكرَى كة دانيشتنَيك بكرَى لة سةر دؤخي ذنانى شنطال  من داواكارم لةبةرمةوةى لة 

كردن و راثؤرتةكة ثَيمان طةيشتووة دوو بابةتى زؤر زؤر فياوازة و  قسةى زؤر هةَلدةطرَى شَيوازى كار
راسثاردةكا ان لة سةرى فياواز دةبَي  بؤية داواكارم فيا بكرَيتةوة مةمِرؤ يان ثابةند بكرَى تةنها بؤ 
قسةكردن بَي تةنها لة سةر دؤخي ذنانى شنطال وةكو لة ياداشتةكة هاتووة بؤ مةوةى ثابةند بني بة 

تيذيةكان بكرَى لة سةر هةرَيمي بةرنامةى كارةوة و  لة دانيشتنةكانى داهاتوودا قسة لة سةر توندو
كوردستان  ضونكة بةِراسيت مةوة دوو بابةتى فياوازن  دووةم: داواكارم لة كاتي قسةكردن لة سةر دؤخي 
ذنانى شنطالدا ثةخشةكة راستةوخؤ نةبَيت  لةبةرمةوةى كة مَيمة مةبةستمان ناردني مةو راسثاردانةية بؤ 

ان بؤ ثاراستين ذياني مةوان وةكو بةِرَيجيشت لة هةندَيك حاَلةتدا حكومةت ياخود بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةك
ماطادارى بةوةى راثؤرتَيكي يةك كةناَلةكانى راطةياندنةوة توندو تيذيةكى زؤر لة سةر ذيانى زؤربةى زؤرى 
مةو ذنانة دروست بووة  مةبةست لةو دانيشتنة كاركردنة بؤ دانانى ميكانجمى بؤ ضؤنيةتى كاركردن لة 

كةمكردنةوةى مةو توندوتيذيانة  بؤية هيوادارم بؤ مةوةى مةبةستةكةمان بطات كار لة سةر مةو دوو  سةر
 ثَيشنيارة بكرَى  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو مَيظار روونكردنةوةت هةية؟

 بةِرَيج مَيظار ابراهيي حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(ى رابوردوو داوامان كردبوو دانيشتنَيكي تايبةت سةبارةت بةو توندوتيذيانةى كة 25/8/2014مَيمة لة ) ديارة
( ثةرلةمانتار  ماِراستةى سةرؤكايةتى 97لة هةرَيمي كوردستان روودةدةن مةجنام بدرَينت بة ميميجاى )

خراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى ( كة ميواندارميان بؤ رَيك19/10/2014ثةرلةما ان كردبوو  هةروةها لة )
( ثةرلةمانتار ميمجاى 82كردبوو لةطةَل وةزارةتةكانى مةعين سةبارةت بة كةيسى ذنانى شنطال ديسان )

كردبوو داوامان كردبوو دانيشتنَيكي تايبةت سةبارةت بة كةيسى ذنانى شنطال مةجنام بدرَينت  دواى مةوة 
تني لة سةر داواى مةوان وتيان ثَيمان باشة لةبةرمةوةى كة مَيمة لةطةَل سةرؤكايةتى ثةرلةمان دانيش

حةفتةى بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذية ثَيمان باشة هةم كةيسي شنطال هةم مةو توندوتيذيانةى كة لة 
هةرَيمى كوردستان روودةدةن با بةيةكةوة ببَيتة يةك دانيشنت  بؤية مَيمة لة سةر داواى سةرؤكايةتى 

  مان مامادةكردووة  سوثاس.ثةرلةمان مةم راثؤرتة
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي كاك ماري فةرموو.
 هةرسني:دمد بةرَيج ماري 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 سةد لة سةد ثشتيواني قسةكاني تةالر خان مةكةم بؤ هةردوو خاَلةكةي باسي كرد  سوثاس.

 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ث

 سوثاس  فةرموو خاتوو شرين حوسين.
 :رمضان بةرَيج شرين حسين

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 مةز ذي ثشتطرييا خاتوو تةالرَي دكةم بؤ هةردوو خااَل  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كتؤر ميرباهيي.سوثاس  فةرموو د
 :مسؤ بةرَيج د.ابراهيي امحد

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيج س
 مةز ذي ثشتطرييا تةالر خانَي دكةم  مةطةر كةيسَي شنطالَي بَيتة طوتن باشرتة ذ توندو تيذيَي  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو خاتوو مونرية.
 :علي عثمانبةرَيج منرية 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
باري ذنان تايبةتة بة توندوتيذي  مةم توندوتيذية لة هةرَيمي كوردستان بكرَي  مةم ِراثؤرتةي ليذنةي كارو

لة مةمريكا بكرَي  لة بةِريتانيا بكرَي هةر توندوتيذية  واتـة لـة هةفتـةي بـةرةنطار بوونـةوةي توندوتيـذي       
س لـة ذنـاني   باس لة كَيشةكاني ذنان مةكةين كة توندوتيذيان بةرامبةر مةكرَي لة هةرَيمي كوردسـتان  و بـا  

شنطاليش مةكةين كة توندوتيذيان بةرامبةر كراوة  واتة ثَيي وايـة مـةو ِراثؤرتـة تةنسـيقي تـةواويان هةيـة       
 ثَيكةوة  ثَيي واية مةو ِراثؤرتة بة يةك فةلسة كؤتايي ثَي بَينني  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  كاك ِرابوون فةرموو.
 
 

 ِرابوون توفيق مرروف: بةرَيج
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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من وةكو مةندامي داكؤكي كردن لة مايف مافرةت مةو قسةية مةكةم  ثاَلثشـيت قسـةكاني بـةرَيج مـونرية خـان      
مةكةم  مةو فةرميانةي دةرهةق بـة ذنـاني شـنطال و دةوروبـةري كـراون بةشـَيكن لـة توندوتيـذي لـة واَلت           

اسةمان كرد  ثَيشنيارَيكي زؤر باشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان هـةبوو  لةبـةر مـةوةي    لةطةَل سةرؤكايةتي مةو ب
مَيسـتا هةفتـةي ِرووبةِرووبوونـةوةي توندوتيـذي دذي ذنانـة  لةبـةر مـةوةي مـةو بابةتـةش ذنـاني شـنطال و            

؟ بـةَلام  دةوروبةري مةطرَيتةوة  بؤية ِراثؤرتةكةمان لَيكداوة  بةاَلم نـازامن مةسـاري ط توطـؤ بـؤ كـوَي مةضـيَ      
مةطةر بابةتي دةنطدان هات مةو بابةتة بة يةكةوة نووساوة  هةَلئةوةشَيتةوة  مةكرَي خبوَيندرَيتـةوة  دواتـر   
مةطةر ثَيتان باش بـوو ميحـوةري موناقةشـةكان فيـا بكرَيتـةوة  نـةك بكـرَي بـة دوو بابـةتي فيـا  ضـونكة            

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

 سوثاس  فةرموو كاك خةلةف.
 :مرروف بةرَيج خلحم امحد

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة خاَلي دووةمي ثَيشنياري تةالر خان تايبةت بة ثةخش نةكردني دانيشتنةكة  لةبةر مـةوةي لـة   

ديــةكان داواي لــة دوو هةفتــةي ِرابــردوو ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بةثَيشــنياري ليذنــةي ِرؤشــنبريي و ثةيوةن
حكومةت كردووة كةناَلةكاني ِراطةيانـدن لـة ِرَيطـةي وةزارةتـي ِرؤشـنبريييةوة ماطـادار بكرَينـةوة كـة مـةوةي          
تايبةتة بة كضاني شـنطال  بـة تايبـةتي ِرفَينراوةكـان ثـةخش نـةكرَي  بؤيـة مةطـةر مـةو دانيشـتنة ثـةخش            

ةوانةي مـةو دؤخـةي خؤمـان مـةبَي  داواكـارم      بكةين مةو زانياريانـةي كـة لةسـةر دؤخـي شـنطال هةيـة ثَيضـ       
 ثةخش نةكرَي  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  با تةواو بن موداخةلةكان  فةرموو.
 :حسني بةرَيج مَيظار ابراهيي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكي بااان اليـة هـةم بـة فؤتـؤ  هـةم بـة       مةنداماني بةرَيج  ديارة دؤكؤمَينتَيكي زؤرمان كؤ كردؤتةوة  داتا

ظيديؤ  بةاَلم لةبةر دؤخي مـةمين نـةمانتواني لَيـرة عـةرزي بكـةين  ضـةند ضريؤكَيكيشـمان البـووة خؤمـان          
نةمان ويستووة لَيرة باس بكرَي  لةبةر مةوةي ثَيمان باشة دانيشتنةكة ِراستةوخؤ بـَي  مةطـةر مبانجانيبايـة    

 كا ان عةرز مةكرد.نا ِراستةوخؤية  دؤكؤمَينتة
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو ثةروا.
 :حةمة دمد بةرَيج ثةروا علي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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سةرةتا مةمةوي لة خاَلَيكةوة دةست ثَي بكةم  لةطةَل ِرَيجم بؤ مةندامان مةوةي باس مـةكرَي لةسـةر كَيشـةي    
كَي لةو بةرَيجانةي كة ثياون قسة لةسةر مةوة مةكةن كة مةندامن لة ليذنةي ذنـان   ذن  بةاَلم بة داخةوة ية

مةبيني بةرَيجان ثَيئةكةنن  يان بة حاَلةتَيكي نةشازي مةبينن  كة مةمة بؤخؤي توندوتيذية بةرامبةر بـةو  
كة مةندام ثةرلـةمانن   كةيسة  لةطةَل ِرَيجم مةطةر ثياوةكان هَيندةي مةم ذنانة بِروايان بة كَيشةي ذن نةبَي 

بةداخةوة تةسةور مةكةم مةوةي مةطوزةري لةو قاعةية هـيض هـني ناكـات  سـةبارةت بـة ِراثؤرتةكـة  ِراسـتة        
تَيكةَلةيةكة لة ضةند بابةتَيك  و خؤم تَيبيين زؤرم هةية وَيراي دةست خؤشي بؤيان  بةاَلم بـة بـِرواي مـن    

وندوتيذيـة  لةبـةر مـةوةي هةَلمـةتي بـةرةنطار بوونـةوةي       مةسةلةي توندوتيذي لة هةر شوَينَيك بَي هـةر ت 
( ي ديسةمبةر هةية  ثَيي واية ماسايية  ِراستة وتوومانة تايبةت بة شـنطال  بـةاَلم شـنطال    10توندوتيذي تا )

بؤخؤي هةرة بؤخـؤي توندوتيذيـة كـة بةرامبـةر بـة ذنـان مـةكري  مـةكرَي مـةو ِراسـثاردانةي هةمانـة  كـة             
 دةوة بضينة دةرةوة  مةكرَي زياتر تةركيج بكةينة سةر مةسةلةي شنطال  سوثاس.طرنطة بة ِراسثار

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو كاك مةبو كاروان  بةس تكاية كورتي بكةنةوة.
 بةرَيج ابو كاروان )عبدالرمحن فارس(:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثةيامي من طةيشت  سوثاس.

 ةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

مةندامَيكي زؤر ناوي خؤيان تؤمار كردووة  هَيشـتان دةسـتمان بـة خوَيندنـةوة ِراثؤرتةكـة نـةكردووة  قسـة        
لةسةر مةوة بكةن مايا ِراثؤرتةكة خبوَيندرَيتةوة؟ نةخوَيندرَيتةوة  دابةشي بكةين؟ نةكةين؟ ثَيويست ناكات 

ن  سَي مةندامي ثةرلةمان قسـةيان كـرد  واخةريكـة هةرضـي دانيشـتين ثةرلةمانـة واي       دوو مةندامي ثةلةما
 لَيدَي  قسةكاني يةكرت مةكةينةوة  ِرَيجم هةية مةجيوينةوة  خاتوو سوهام فةرموو.

 :قادر بةرَيج سهام عمر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطرييا مونرية خانَي و كاك ِرابوونَي دكةم.
 دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 سوثاس  فةرموو خاتوو ماواز.
 
 
 

 :بورهان بةرَيج ماواز فةنطي
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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منش ثشتطريي قسةكاني تةالر خان مةكةم  ثَيي واية مةو ِراثؤرتة دوو بابةتي لة فؤرم و ناوةِرؤكي فياوازدا 
مــةوةيرت ِرةوشــي ذنانــة  هةريةكــة بابةتَيكــة  دوو  كؤكردؤتــةوة  يــةكَيكيان مةســةلةي فينؤســايدي شــنطالة 

 كةيسي زؤر هةستيارن  و ثَيي باشة فيا بكرَيتةوة  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو خاتوو مامينة.
 :سريد بةرَيج امنة زكري

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
رسا ذنَي ثرسةكا يا مرؤظايةتيية  ليذنا ذنان ليذنةكا ثةرلةمانيية  سةرةِراي ثشتطرييا من بؤ خاتوو ثةروا  ث

طةلةك ثَي سةيرة هةر فارةك بةحسَي دَيتة كرن كـو مةندامـةكي زةالم بةحسـَي هنـدَي بكـةت كـو ليـذنا دا        
ذنان دا  هةمَي مةندام ثةرلةمانَي كوردستانَي كو فيهةتةكا تةشرسرية سووكايةتي ب ميحساسـَي ذنـا بكـةت     

ر ليذنــةكا زَيدةيــة وةرن ثَيكظــة موناقةشـة بكــةين ليــذنا نــةهَيلن  مةطـةر زةرورة  بــؤ ســةيرة؟ مةطــةر   مةطـة 
زةاَلمــةكي ظــَي ليــذنا دا هــةبينت  سوثاســيا وان مةنــدامي ثةرلــةماني زةالم دكــةين كــو ب هجرةكــا يــا مــازادي  

دا هةي  بـؤ هةنـدَي ذ سـةر     خازانة قةناعةت ب ثرسا ذنا هةي  ل بةر هةندَي دطةل ليذنا ذنانَي ثةرلةمانَي
قةزيةكا مينساني مؤل بكةن  مةظة فَييـَي هةلوةسـتة وةرطرتنـة  داخازيـا سـةرؤكَي ثةرلـةمانَي دكـةم  مةظـة         
بريندار كردنا هةر شتةكي كـو ثةرلـةمانَي كوردسـتانَي ببيتـة سـةبةبا هنـدَي  مةطـةر نوَينةرايـةتَيي كرنـة           

 ثاس.وةرن هةمي ثَيكظة نوينةرايةتيية دكةين  س
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو مامؤستا غةريب.
 :حةمةخانمصطفى بةرَيج غريب 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثشتيواني ِراي ليذنةي ثةيوةنديدار مةكةم كة وايان ثَي باشة خبوَيندرَيتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو دكتؤر موحةمةد:سوثاس  
 بةرَيج د.دمد علي ياسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةظي دا نينـة  مـةز هـيض سـووكايةتي ب ليـذنا      من ض قسة ل سةر مةندام ثةرلـةمانَيت ناكـةم ضـونكي ذ ثـةيرِ    
بةرَيج ذنانَي ثةرلةمانَي نةهاتية كرن  مةم كةس قةبيل ناكةين بهَيتة كرن  دووةم فار  ديتنا من هةر وةكو 

سةرؤكي ليذنا مافَين مافرةتَي ديار كري كو هةندَي دؤكيؤمَينت هةنة وان دطةل خؤ نةهيناينة لَيرة نيشـانا  
مة بدةن  ثَي باش نينـة مـةظ بابـةتَي بهَيتـة بـاس كـرن  حـةتا مـةو دؤكؤيـؤمَينيَت بـةحس كـري دطـةل خـؤ              

 بينينت  سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس  فةرموو خاتوو بةهار.سو
 :دمد بةرَيج بةهار عبدالرمحن

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ِروانطةي مةوةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان ثَيـي بـاش بـووة مـةو ِراثؤرتـة يـةكبخرَي و بـة يـةك كؤبوونـةوة           

باشـة لـة   مةجنام بـدرَي  لـة ضوارضـَيوةي سـةاَلحيةتي خؤتـان مـةوةتان ثـَي بـاش بـووة  بؤيـة مَيسـتاش ثـَيي             
 ضوارضَيوةي سةاَلحيةتي خؤتان ِروون كردنةوة بدةن  و كامتان ثَي باشة خبرَيتة بةرنامةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو كاك نازم:
 :دمدكبري ناظم بةرَيج

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــةمان     ــدام ثةرل ــة  هــةر ِرةميــةكيش ســَي مةن ــَيي باشــة خبرَيتــة   دوو ِرةمــي هةي ــة  ث ــاتر ثشــتطرييان كردي زي

 دةنطدانةوة  كامة دةنطي هَينا ط توطؤي لةسةر بكرَي  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو خاتوو مونرية.
 :علي عثمانبةرَيج منرية 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 د  سوثاس.ثةروا خان و مامينة خان قسةكاني منيان كر

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو كاك عومر.
 بةرَيج عمر صاحل كؤضةر:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةز ثشـتطرييا هـةمي مةنـدامَيت ثةرلـةمانَيؤ دكـةم كـو كـوتي كةيسـا شـنطالَي كةيسـةكا تايبةتـة  عةالقـة ب             
تانَي ذنـان كَيشـةكا ميجتيماعيـة  يـاني دوو بابـةتَي فودانـة        دوذمنَيـت مـة هـةي  و توندوتيـذيا نـاظ كوردسـ      

ثشتطرييا سةيدا دمد علي دكةم كو سةرؤكايةتي و مةندام ثةرلةمانَي سـوكايةتيا ب ذنـَي ناكـةن  بابةتـةكي     
 خوشك و براية  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو كاك شوان.
 امحد: بةرَيج شوان شَيخ

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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من ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر موحةمةد عةلي دةكةم  و ِراثؤرتةكـة بـة تةفسـيل تـر بـَي  مةطـةر بدرَيتـة        
 دةنطدانيش  كؤبوونةوةكةش بة نهَيين بَي  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو كاك مةمحود.
 بةرَيج دمود عمر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مةو ثرسة قسة زؤر هةَلئةطرَي  ثشتطريي لةو ِراية مةكةم كة بة موباشر  ثةخش بكرَي  لةبةر مةوةي 
زيــاد لــة ضــوار مانطــة  و لــة دواي مــةوةي قةزيــةي شــنطال ِروويــداوة  لــة ســةرفةم ســايتةكان و كةناَلــةكاني  

ن كؤمَينت و ظيديؤيي لة دةمـي ذنـاني شـنطالةوة طَيِردراوةتـةوة      ِراطةياندن مةم ثرسة ورووذَيندراوة  و دةيا
 بؤ مةبَي لَيرة داخراو بَي؟ بؤية ثشتيواني لةو ِراية مةكةم  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  با مَيستا ليذنةي ثويوةنديدار خؤيان ِراي خؤيان بَلَين  فةموو خاتوو حةيات.
 :قادر يات جميدبةرَيج حة

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر مةوةي ذمارةي ياسايي مةندامان داواي مةوة مةكةن كة بة داخراوي بَي  مةطةر بة داخراوي بـَي مَيمـة   
تةركيج مةكةينة سةر قةزيةي شنطال  و تةمجيليش بَي  ضـونكة كؤمـةَلَيك دؤكـؤمَينيت زؤر هةيـة  هـةر لـة       

فةلســةيةكي تــر  و مــةوكات بــة تةفســيلي تــةركيج مةخةينــة ســةر كةيســي   ظيــديؤ و ضــريؤكةوة  مةخيةينــة
 شنطال  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو خاتو مَيظار.
 :حسني بةرَيج مَيظار ابراهيي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤ مـةو كةيسـة مةكـةين  دؤكـؤمَينيت زؤر     وةكو حةيات خانيش ماماذة ثَيدا  مَيمة سَي مانطـة بةدواداضـوون بـ   

بااان الية  هةم بـة ظيـديؤ  هـةم بـة فؤتـؤ  هـةم ضـريؤكن  بـةاَلم لةبـةر دؤخـي مـةمين ثيَيمـان بـاش بـوو               
ليذنةكــة بــؤ مةرشــيحم الي مبَينَيـــتةوة  دواتــر هــةر مةنــدامَيكي ثةرلــةماني بــةرَيج داواي كــرد مــةتوانَي لــة   

 ليذنةي مَيمة داواي بكات  سوثاس.
 ةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 فةرموو خاتوو كةذاَل.
 :هادي فقَيبةرَيج كةذاَل 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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مَيمة ِراثؤرتي خؤمان مامادة كردووة  بِرطةي دووةمي دانيشتنةكة كة كرا بة سـَييةم  و كـرا بـة كؤتـا بِرطـة       
ن كــردووة كؤبوونــةوةي خؤمــاني لةســةر مــةجنام بــدةين  بــة باشــي مــةزامن مــةمِرؤ مــةو ِراثؤرتــةي مامادةمــا

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

مَيسـتا مــةو ِرايــة مةخةينـة دةنطــةوة كــة داواي مـةوة مــةكات  ذمــارةي ياسـايي مةنــداماني ثةرلــةمان داوايــان     
 كردووة  فةرموو.

 رابوون توفيق مرروف:  بةرَيج
 ان.بةرَيج سةرؤكي ثةرلةم

تـؤ مةخيةيـة دةنطـةوة  طرميـان دةنطدانةكـة كـرا و ِراثؤرتـة نةخوَيندرايـةوة  مَيمـة لـة بةيانيـةوة ضـاوةِرَيي             
 مةوةي ِراثؤرتةكة نةخوَيندرَيتةوة مةِرؤينةوة بؤ ماَلةوة؟

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رَيتةوة لة كةيسي توندوتيذي دذي ذنان.نةخَير  ِراثؤرتةكة خبوَيندرَيتةوة  و كةيسي شنطال فيا بك
 رابوون توفيق مرروف: بةرَيج

 بةاَلم ِراثؤرتةكة ثَيكةوة مامادة كراوة  تَيكةَلة.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تكاية ِروون كردنةوة بدةن لةسةر مةوة  فةرموو خاتوو مَيظار.
 :حسني بةرَيج مَيظار ابراهيي

 ثةرلةمان. بةرَيج سةرؤكي
ــة موناســةبةي )       ــرد ب ــةوة  داوام ك ــةَل دةســتةي ســةرؤكايةتي كؤبووم ــتا لةط ــة مَيس ــةر ل ( ي 25ضــوار ِرؤذ ب

نؤظةمبةر دانيشتين شنطال هةبَي بـة تـةنيا  مَيـوة ثَيتـان بـاش بـوو مـةو دانيشـتنة كـاتي خـؤي كـة كةيسـي             
مان ماراسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان    ( ثةرلـةمانتار ميمـجاي كـردووة  داواكـة    97( )28/5)دونيا( هةبوو  لة )

( ديسان داواكاريةكي ترمان ماراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة سةبارةت بة كةيسي 19/10كردووة  لة )
( ي مـانط و  28شنطال  دةستةي سةرؤكايةتي ثَيي باش بـووة مـةو دانيشـتنة بكرَيتـة يـةك  كةواتـة مـةوةي )       

ر داواي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان مـةم ِراثؤرتـةمان مامـادة كـردووة        ( ي مانط بكرَيتـة يـةك  لةسـة   19مةوةي )
مةطةرنا مةبَي دةرفـةت بـة مَيمـة بـدرَي ِراثؤرتَيـك مامـادة بكـةين تايبـةت بـة كةيسـي شـنطال  بـةاَلم مةطـةر              

%( تايبةتة بة كةيسي شنطال  هةموو ِراسثاردةكاني تايبةتة بة كةيسي ذنـاني  95سةيري مةو ِراثؤرتة بكةي )
 ل.شنطا

 
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك سؤران.
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 :سريد بةرَيج سؤران عمر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من هاوِرام لةطةَل خاتوو مَيظار  مـةم ِراثؤرتـة لةسـةر مةسـئةلةي ذنـاني شـنطالة  وةكـو مامؤسـتا مـاريش كـة           
تــةنيا توندوتيــذي نييــة  بؤيــة مــةكرَي مــةو    موناقةشــةمان هــةبوو كــة ثرســي ذنــاني شــنطال فينؤســيادة   

دؤكؤمَينتانةي هةيانة و مةوةي كؤيان كردؤتـةوة لـة فةلسـةيةكي تايبـةتي نهـَيين ثةرلـةمان عـةرز بكـرَي          
مةطةرنا قسة كردن لةو ثرسة بةو راثؤرتة ثَيضـةوانةي مـةو ِرَينماييانـةش مـةبَي كـة مـةم ثرسـة لـة مـير م          

 نةِروات  سوثاس.
 حم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

سوثاس  بؤ زانياري مَيوة   مَيمة مةوكات بةرنامةي كارمان داناوة كة راثؤرتي ليذنةي داكؤكي كردن لـة مـايف   
مــافرةت طةيشــتؤتة دةســتمان  و لةســةر مــةوة بةرنامــةي كارمــان دانــاوة  ســَي داواكــاري هــةبوو لةســةر مــةو  

ؤرتَيكي لةطـةَل نـةبووة  نـاكرَي دانيشـتين ثةرلـةمان بكـةين بـَي مـةوةي         دانيشتنة  بةاَلم هيض بةرنامة و ِراث
هيض دؤكيؤمَينتَيكمان لةبةر دةست بَي  يان هيض ثـرؤذة ياسـايةك بـؤ مـةوةي موناقةشـة بكـةين  بؤيـة مـةو         
ة دانيشتنانة مةجنام نةدراوة  مَيستا كة ِراثؤرتي ليذنةي ثةيوةنديدار هاتؤتة بةردةستمان  بةو شـَيوةية بـوو  

كــة لــة هةفتــةي توندوتيــذي دذي ذنــان موناقةشـــةي هــةردوو بابةتةكــة بكــةين  و ِراثؤرتةكــة هاتؤتـــة          
 بةردةستمان  خؤستوومانةتة بةرنامةي كارةوة  كاك مومَيد فةرموو.

 بةرَيج مومَيد محة علي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكة باسي توندوتيـذي بةرامبـةر ذنـاني    كةيسةكة كةيسي ذنانة  و لةناوي توندوتيذيية  و لة ناو توندوتيذي
شنطال مةكرَي  بؤية مةوةي باس كرا ثَيي واية هةَلة تَيطةيشتنَيك هةيـة  باسـي ذنـاني شـنطال ناكـةين وةكـو       
دؤخَيكي سياسي  تةنيا ِرةهةندة مرؤظايةتيةكةي كة تايبةتة بة دذي ذنان مةسةلةي شـنطالة  بؤيـة هـةموو    

 شتنة قسةي لةسةر بكةين  سوثاس.مةو كةيسة يةكة  مةكرَي بةو داني
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو تةالر.
 : مب لطيف بةرَيج تةالر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي قسةكاني مَيظـار خـان مةكـةم بـؤ مـةوةي مؤَلـةتَيكي تريـان ثـَي بـدرَي  ضـونكة تةمكيـد مةكةمـةوة             

زؤر فياوازة  بؤ مةوةي بة شَيوةيةكي تر كار لةسةر مـةو ثرؤذةيـة نةكـةين بـة      لةسةر قسةكان كة دوو شيت
هةَلة  ضونكة لة ضـةندين بِرطـة ثةيوةنـدي بـة هـةرَيمي كوردسـتانةوة هةيـة  ضـةندين ثـرؤذة ياسـا هةيـة            
خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــراوة  مــةتوانني لــة دانيشــتنَيكي تــر كــة ماراســتةي ليذنــة مةعنيــةكان كــراوة    

وترين كات ِراثؤرتي خؤيان مامادة بكةن  و لةبةرنامةي كار بَي بؤ مةوةي لةسـةر توندوتيذيـةكاني نـاو    بةزو
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هــةرَيمي كوردســتان قســةي خؤمــان هــةبَي  ضــونكة نايــةن ضــااَلكييةك بكــةين بــؤ مــةوةي بَلــَين ثةرلــةماني  
كةش كـردووة بـؤ مـةوةي    ( دانيشتووة  كةيسي شـنطال زؤر فيـاوازة  ياداشـتةكةمان ثَيشـ    25/11كوردستان لة )

لةســةر مــةو كةيســة قســة بكــرَي  ثَيويســتة اليةنــة ثةيوةنديــدارةكانيش لَيــرة بــن بــؤ قســة كــردن لةســةر     
ــة         ــة ضــياي شــنطالن  مةوانــةش ل ــر دةســيت داعشــن  مةوانــةش ل ــة ذَي ــاني شــنطال  مةوانــةي ل كَيشــةكاني ذن

 اثؤرتَيك كة تَيكةَلاوة  سوثاس.كوردستانن مَيستا  ثَيويستة بة وردي قسةي لةسةر بكةين  نةك لة ِر
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس  فةرموو مامؤستا مةروان  قسةت نيية؟ خاتوو مامينة فةرموو.
 :سريد بةرَيج امنة زكري

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ة  دةسـتثَيكا وي مينشـامةكة    مةطةر فةنابَي وة موالحةزَي ِراثؤرتة ليذنا ذنان كردبي  تةنيا يـةك ثةرةطرافـ  

مةوة ثةرةطرافةكا بضيكة بةحسَي توندوتيذيا ب شَيوةكي طشيت دكـا  مةطـةر مـةم بـة وردي سـةح كـةين ظـَي        
 راثؤرتَي ل سةر ذنَي شنطالَيية  ذبةر هندَي حةوفة ناكات  مةوزول توندوتيذي نينة  ل سةر ذنَي شنكالَيية.

 ةمان:بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 سوثاس  كاك ساالر فةرموو.
 :مراد بةرَيج ساالر دمود

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لة راسـيت ِراثـؤرتي ليذنـةي ذنـان ثَيويسـتة لـة بةرنامـةي كـار خبوَيندرَيتـةوة  بـةاَلم مـةوةي ثةيوةنـدي بـة              

دةين تـةفريليان  مَيمةوة هةية بابةتي بةرةنطار بوونةوةي توندوتيذي دذي ذنـان بـة ياسـا هةمانـة  هـةوَل بـ      
بكةين  يان هةر بابةتَيك كة بة ياسا ِرَيكنةخراوة ليذنةي ذناني ثةرلةماني كوردستان بري لةوة بكاتـةوة كـة   
بة ياسا يان بة بِريار مةو بؤشايية ثِر بكاتةوة  مـةوةي ثةيوةنـدة بـة كةيسـي ذنـاني شـنطال كـة بةشـَيكة لـة          

يارَيكمان هةية  سَي ثرؤذة بِريار خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ فينؤسايدي شنكال و دةوروبةري  مَيمة ثرؤذة بِر
كراوة  و مةكرَي ليذنةي ذنان داوا بكةن كـة ليذنـة مةعنيـةكان مـةو ِراثؤرتانـة تـةواو بكـةن و بـَين لَيـرةوة          
بِرياري لةسةر بدةين  مةوة مةو مةهامانة بةدي دَييَن كة مةوانيش ثَيوةي ماندوو بوون  ِرام واية ِراثؤرتةكة 
خبوَيندرَيتةوة  تةفجيئة بكرَي  دواتر مةوةي ثةيوةندي بة ذناني شنطالةوة هةية بةو دؤكيؤمَينتةي مـةوان  
باسي مةكةن بيهَيننة بةر دةسيت ثةرلةمان  بةاَلم اليـةني مـةعين تـر كـة مةجنومـةني خا ـان و حكومـةتي        

 هةرَيمي كوردستانة بةشدار بن لة دانيشتنةكة  سوثاس.
 
 

 حم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس
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سوثاس  بةرَيجان مةطةر بةو شـَيوةية زؤربـةي زؤري ِراثؤرتةكـة لةسـةر كةيسـي شـنطالة  بـا خبوَيندرَيتـةوة          
هـيض ِرَيطريـةكيش لةبــةردةم مـةوة نييــة كـة دانيشــتين تـريش لةســةر مـةو ثرســة بكـةين  لــة نجيـك تــرين         

تايبـةت بـة توندوتيـذي بةرامبـةر بـة ذنـان مامـادة مـةكرَي          دةرفةت  بة تايبةتي مةو كاتي ثرؤذة ياسـاكاني  
ــة        ــةو بةرَيجان ــةَل م ــردوة  و لةط ــؤ ك ــدةوةمان ب ــرؤذة ياســايانةي خوَين ــةو ث ــارةكي زؤر ل ــةزانن ذم ــان م خؤت
ياداشتةكةيان ثَيشكةش كردبوو سةبارةت بة كةيسي توندوتيذي بةرامبـةر بـة مافرةتـان  بامسـان لـةوة كـرد       

بكةين كة ثرؤذة ياساكان حازر مةبَي  لة بواري بةرةنطار بوونـةوةي توندوتيـذي دذي   مةوكات مةو دانيشتنة 
ذنان  ياساية هةية مَيستا  بةاَلم ضـةند ثـرؤذة ياسـايةكي تـريش خوَيندنـةوةمان بـؤ كـردوون  بؤيـة مـةمِرؤ          

ة ِراثـؤرتي تـريش   ِراثؤرتةكة خبوَيندرَيتةوة مةوةي لةاليةن ليذنةكة مامادة كراوة  وتووَيذي لةسةر بكرَي  ك
لةو بوارة حازر بوو  مةويش مةخةينة بةرنامةي كار  مةوةي مَيستا حازر بووة با بةهةدةر نةضَي  كاك ماري 

 فةرموو.
 بةرَيج ماري هةرسني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 لة قسةكاني بةرَيجت وا دةرمةكةوَي كة نيـازي م ـاوةزةي هةيـة لةسـةر نوقتةيـةكي نيجامـي  كـة سـَي كـةس         
ثشتطريي مةوزوعَيكيان كرد حةقي خؤيةتي خبرَيتة دةنطدانـةوة  خـؤم لةاليـةن خؤمـةوة مـةو موفاوةزةيـة       
ِرةفج مةكةمةوة لةطةَل بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  بؤية داوا لة بةرَيجتان مةكةم كـة دوو بؤضـووني سـةرةكي    

 هةية زؤر ِروون و ماشكراية  داوا مةكةم بيخةنة دةنطدانةوة  سوثاس.
 َيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 كاك ِرابوون قسةت كرد.
 بةرَيج ِرابوون توفيق مرروف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيضةوانةي دانيشتنةكاني ضوار ساَلي ِرابردووي ثةرلةمان مةطةر  ِراثؤرتَيك مامادة كراوة  كراوةتة سـندوقي  

 ندرَيتةوة يان نةخوَيندرَيتةوة؟مةندامانةوة  خبرَيتة دةنطدانةوة مايا خبوَي
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وةكو ِرَيج طرتنَيك لـة ِراي مَيـوة  و مـةو مةندامانـةي ِرةميـةكي تريـان هةيـة  مَيسـتا ِرةميـةكان وازحيـن  مـةو            
 ِرايةش مةخةينة دةنطةوة كة كةيسي...فةرموو.

 :سريد بةرَيج امنة زكري
 ةرلةمان.بةرَيج سةرؤكي ث

 مةطةر واي لَييَب يةعين ِراثؤرتي ليذنا نةهَيتة خاندن  يةعين ِراثؤرتي ليذنَي هةمي سةر....
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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واية  كةواتة مَيستا دانيشتنةكة هةَلئةطرين  مةطةر وابَي مةبَي دةرفةت بة ليذنةكة بدةين بِرؤن ِراثـؤرتَيكي  
   خاتوو مَيظار فةرموو.تر حازر بكةن
 :حسني بةرَيج مَيظار ابراهيي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( مةوفا بـوو بـة   2-30ديسان با دووبارة دانيشتنةكة هةَلنةطريَي  كاتي خؤي دانيشتنةكة هةَلطريا بؤ سةعات )

مانطـة بةدواداضـوون    ( و  مةمِرؤ ثرسي ذنانة لة ناو هؤَلي ثةرلةمان ثَيشلكاري بة مايف ذن مةكرَي  سَي30-3)
بؤ مةو كةيسة مةكةين  هي ك بووين  كةس هاوكاري نةكردووين  ناكرَي دوو ِرؤذة ِراثؤرت لة نـاو سـندوقي   
ثةرلةمانتارانة  مةمِرؤ نةخوندرَيتةوة  مَيمة وةكو ليذنـةي خؤمـان قسـةي خؤمـان مـةبَي  دةيـدةين بـة ِراي        

ة  كةس بةدواداضووني بؤ نةكردووة  ناكرَي قسة لةسةر ( هةزار ذن بَي سةروشوَين4طشتيش  لةبةر مةوةي )
 مةو مةسةلةي نةكرَي.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ظيان.
 :عمر بةرَيج ظيان عباس

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةرلـةمانَي  مةو وَينة و دؤكيؤمَينتانةي مة ميتي اق دطةل وة كـري نـة بـؤ عةرزَينـة  مـة نةطوتيـة ل قاعـة ث       

عةرز دكةنني بتيَن بؤ هندَيية ميستي ادَي ذ بكةين  ذ بةر هندَي مةطةر بَيتو مةظ دؤكيؤمَينيَت بَيتـة عـةرز   
 كرن  فارةكا دي موافةقا وان بَيتة وةرطرتن  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك مومَيد.
 خؤشناو.عبدالرمحن بةرَيج مومَيد 

 رَيج سةرؤكي ثةرلةمان.بة
داواكارم دوو قسةي هَيظار خان لة ثرؤتؤكؤل دةربهَينـرَي  يـةك  بـاس لـةوة مـةكات لـة نـاو هـؤَلي ثةرلـةمان          
ثَيشَيلكاري دةرهةق بة ذن مةكري  نةكراوة  ليذنةي كاروباري ذنان زؤر فياوازة لةطةَل ثرسي ذنان  مـةوةي  

ن قسةي دةربارةوة مةكةن ِراثؤرتَيكي ليذنةي كاروبـاري ذنانـة    موالحةزةي لةسةر بةرَيج مةنداماني ثةرلةما
( هةزار مافرةت بَي سةروشوَينة كةس بةدواداضووني نةكردووة  4نةك قةزيةي  ذن  دوو  باس لةوة مةكات )

مةوةش ديسان ناكرَي وا بة نالؤذيكيانة سـةرؤكي ليذنـةي مـةو ثرسـة كـة بةدواداضـووني كـردووة بةماطايـة          
ثةرلـةمان لـة يةكـةم ِرؤذي مـةو بابةتــة  بـة تايبـةت مةنـدام ثةرلةمانـةكاني سـنووري ثارَيجطــاي          مةنـداماني  

 دهؤك هةموو ذياني خؤيان تةرخان كردووة بؤ مةو قةزيةيـة  كـةس بةدواداضـووني نـةكردووة كَييـة؟ دوو      
و دوو حكومةت بَيـدةنط نـةبووة  حكومـةت بـةدوادا ضـوونى هـةبووة  بؤيـة قسـةى عةفـةوى داواكـارين مـة           

 قسةية لة ثِرؤتؤكؤَل دةربَينن و  زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة  سوثاس  خاتوو بَيطةرد فةرموو.

 :شكراهلل بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد
من ثَيمواية يةكةم فارة ليذنةى ذنان راثؤرتَيكيـان هةيـة لةسـةر ِرةشـى ذنـان بـة طشـتى و ذنـانى شـنطال و          

ةلةى فَينوسـايدى ذنـانى شـنطال بـة تايبـةت  بؤيـة لةراسـتيدا مـن وَيـراي ثةرؤشـيي بـوو هـةموو مـةو              مةس
فةدةلة فياوازيةى كة لة ناو ثةرلـةمانى كوردسـتان مَيسـتا دورسـت بـووة لةسـةر راثؤرتةكـة  مـن ثَيموايـة          

راثؤرتةكــةيان دةبَيــت ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان هــةق بداتــة ليذنــةى ذنــان  مةطــةر بــؤ خؤيــان ثَييــان وايــة     
دةوَلةمةندة بة هةموو مةو شتانةى كة لة ماسـيت خواسـيت ذنـانى شـنطال و ثرسـي طـةورةى شـنطال دايـة بـا          
دةرفةتيان ثَي بدرَيت بيخوَيننةوة مةطةر بؤ خؤشيان ثَيان واية كةم و كورتيـةك هةيـة وةكـو )مَيظـار( خـان      

ة فةلسـةيةكى تايبةتـدا مـةو دوكيؤمَينتانـة لـة      توزَيك ماماذةى بةوةدا كة دوكيؤمَينتيان هةية و مةفروزة ل
فةلسةيةكى نةهَيين دا ثةخش بكرَين  مةطةر ثَيويست بةوة ناكات  وة دةزانـن راثؤرتةكـة هـةر هـةموومان     
لة بةردةستمانة مَيمة خوَيندومانةتـةوة بـؤ خؤيـان قةناعـةتى سـةدا سـةديان بـة نـاوةِرووكى راثؤرتةكـةيان          

ة مةفروزة بطةيةنرَيتة ثةرلةمانى كوردستان و قسةى لةبارةيانةوة بكرَيت  هةية  كة هةموو مةو شتانةى ك
 من ثَيمباشة دةرفةتيان ثَي بدرَيت كة راثؤرتةكة خبوَينرَيتةوة و كؤتايي بةو موناقةشةيةش بَينني.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يي ثـَي نـةهَينني  مـا بـةم شـَيوةية  بـةم سـيةةية دةخيةينـة         بؤ هةر كؤتايي ثَي نة هَيـنني  مَيسـتا موناقةشـةكة كؤتـا    

دةنطةوة  كَى لةطةَل مةوةية كة مةمِرؤ مةو بِرطةية هةَلثةسَيرين تا راثؤرتَيكى تايبةت لةسـةر كةيسـي ذنـانى شـنطال     
ةكـة  ناكرَيـت   مامادة دةكرَيت يان دةبَيت راثؤرتةكة خبوَينرَيتةوة  بةِرَيج كاك رابوون  تكاية لة شوَينى خـوت قسـة م  

دوو سةعات فةدةلَيكى سةفسةتة لة ثةرلةمانى كوردستان بكـةين  هةنـدَيك بَلـَين بـا موناقةشـة بكرَيـت و هةنـدَيك        
بَلَين با موناقةشة نةكرَيت  مَيستا راثؤرت هةية  بةرنامـةى كارمـان دانـاوة  مةطـةر دةنـط لةسـةر مـةوة نـةدرَيت كـة          

ت راثؤرتةكـة خبوَينرَيتـةوة  موناقةشـة بكرَيـت  باشـة مَيمـة خسـتوومانةتة        راثؤرتةكة دواخبرَيت مةوا ثَيويست دةكـا 
بةرنامةوة  بةآلم مَيستا ِرايةك هةية كة مةوة تةمجيل بكرَيت  بـا ليذنـةى ذنـان خؤيـان ِراى لةسـةر بـدةن مـةو كاتـة         

 دةخيةينة دةنطةوة  فةرموو خاتوو مَيظار.
 :حسني بةِرَيج مَيظار ابراهيي

 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث
مَيمــة راثؤرتةكــةمان مامــادة كــردووة و  دوو رؤذ بةرلــة مَيســتا لــة ســندوقى ثةرلــةمانتاران بــووة  ميشــمان     
لةسةرى كردووة  كةباسي دوكيؤمَينت دةكةين تةنيا بؤ مةرشيحم دةمَينَيتةوة لة الي ليذنـةى ذنـان دةتـوانن    

 نت دةتوانَيت لة مَيمة وةرى بطرَينت.هةر ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيج ثَيويستى بةوة بوو بَيت بيبينَي
 

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى خاتوو كةذاَل فةرموو.
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 :فقَي بةِرَيج كةذاَل هادي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مَيمة دةمانتوانى زياتر تيشك خبةينة سـةر حاَلةتـةكانى تؤندوتيـذى لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا  بـةآلم مةمـة         
ةبةسـيت مَيمـة لـةو راثؤرتـةدا زيـاتر راسـثاردةكانة  بؤيـة داوا لـة بـةِرَيجتان دةكـةم مـةم بابةتـة نةخرَيتــة             م

دةنطدانةوة  با راثؤرتةكة خبوَينرَيتةوة و ط تو طؤ كردن و قسـةكان زيـاتر لةسـةر راسـثاردةكانى راثؤرتةكـة      
 بَيت  دةستان خؤش.

 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
باشة مةوة دةخةينة دةنطةوة كة بةردةوام بني لة ط تو طؤ كردن لةسةر راثؤرتةكة با ميرت مةو موفامةلةية 
كؤتايي ثَي بَيت  كَى لةطةَل مةوةية كة بةرنامةى كار بةشـَيوةى خـؤى بـِروات  و راثـؤرتى ليذنـة موناقةشـة       

وةية راثؤرتى ليذنـة مَيسـتا ط تـو طـؤى     بكرَيت؟ تكاية دةست بةرز بكةنةوة  دةخيةمة دةنطةوة كَى لةطةَل مة
لةسةر بكرَيت؟  مةفاىل ط تو طؤ نةما قسةي دونياي لةسةر كرا هـةر يةكـةو دوو سـَي فـار قسـةتان لةسـةر       

( كـةس دذيـةتى كةواتـة ثةسـةند     5( كةس لةطةَليةتى  كَي دذيـةتى؟  ) 50كرد بة بيانووى نوقتةى نيجامى  )
مان قسةي كردووة لة كاتَيكدا كة مَيستا راثؤرتةكة دةخوَينرَيتـةوة و  ( مةندم ثةرلة30كرا  بِروانن نجيكةى )

موناقةشــةش دةكرَيــت  نــةدةكرا مــةو قســانة بــةو شــَيوةية نةكرابايــة  خــاتوو مَيظــار فــةرموون راثؤِرتــة كــة  
 خبوَيننةوة.

 :حسني بةِرَيج مَيظار ابراهيي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ايف مـــافرةت لـــة ثةرلـــةمانى كوردســـتان  ثـــَيش دةســـت ثَيكـــردن  راثـــؤِرتى ليذنـــةى داكـــؤكى كـــردن لـــة مـــ
بةخوَيندنةوةى راثؤرتةكةمان بة ناوى ليذنةكةمانةوة زؤر سوثاسـي مـةم رَيكخراوانـة دةكـةين كـة هـةم لـة        
كارةكا ان و هةم لة مامادةكردنى راثؤرتةكةمان هاوكاريان كردووين ))رَيكخراوى وادى  دةزطـاى وارظـني بـؤ    

ــان  ــةكانى ذنـ ــؤك      ثرسـ ــاى دهـ ــيت ثارَيجطـ ــةتى تةندروسـ ــان  بةِرَيوةبةرايـ ــةكَييت مافرةتـ ــان  يـ ــي ذيـ   طِرؤثـ
بةِرَيوةبةرايــةتى توندوتيــذى دهــؤك  ســةنتةرى لــَي كؤَلينــةوةى زانيــارى لــة دهــؤك  نووســينطةى ســةرؤكى  

دارى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ ماوارةكانى دهؤك بةتايبةت بؤ كةيسي ذنانى شنطال((  راثةِرينى شكؤ
(ى طةلةكةمان لـة باشـوورى كوردسـتان و رزطـارى كردنـى بةشـَيكى خاكةكـةى فرسـةتَيكى         1991مازارى ساَلى )

مةزنى هَيناية بةردةم هَيجة كوردسـتانييةكان تـا  وونةيـةكى حـوكمرانى دامبـةزرَينن  كـة تَييـدا سـةرةِراى         
ةتييـة فياوازةكـان ِرَيـج و شـكؤى ذنـان      دابني كردن و ثاراستنى مافة بنةِرةتييةكانى ضـني و توَيـذة كؤمةآلي  

ــة )   ــدا نــةكرَيت  بــةآلم   2ثارَيجراوبَيــت و هيضــي تــر وةكــو هــاووآلتى ثل ( لــة كؤمــةَلطادا هةَلســوكةوتى لةطةَل
بةداخةوة مةزموونى حوكمرانى نةيتوانيوة مةم خةونـةى ذنـان و مـازادى خـوازان بكـات  كاتَيـك كـة توانـاى         

اسا بةسةر هةمووياندا كةمرت بووة ميرت مافةكانى ذنـان ضـةندين هـةنطاو    دةزطاكانى دةوَلةت لة ثيادةكرنى ي
ــان بــووة ســيمايةكى قَيجةونــى وآلتةكــةمان  ثــةتاى ذن كــوذى       ثاشةكشــةى كــردووة و تؤنــدو تيــذى دذى ذن
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بةفؤرَيك بة مؤخى كلتؤرى كؤمـةَلطادا بآلوبـووة كـة لـة ماسـيت نَيودةوَلـةتى دا وةك دياردةيـةكى قَيجةونـى         
ان باس بكرَيت و  رَيكخراوةكانى ثاراستين مافةكانى مرؤظى هَينايةوة دةنـط تـا فشـار خبةنـة سـةر      وآلتةكةم

حكومةتى هةرَيي بؤ سنوور دانان بؤ مةم دياردة قَيجةونة  سةرةِراى مـةو راسـتيانة زؤربـةى هـةرة زؤرى ذن     
ــدياى لةطــةَل مــةرطى    ــاوان و تراذي ــة ِرووى  دادطــا نةكراونــةوة و ت ــان و كضــانى   كوذةكــان ِروو ب ناهــةقى ذن

وآلتةكةمان بةِرَيوة ضو و  فَيطاى داخة هةوَل و رَيكارةكـانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ نةهَيشـتنى       
دياردةى ذن كوذى و تؤندو تيذى بةرامبةرى ذنان كاريطةرى كةمى هةبووة  مَيستاش هـةوَلى كوشـتنى ذنـان    

لـة هةوَلـة خةمناكـةكان و بآلوةكـان و  تؤنـدو تيـذى       لة ناوضـة فيـا فياكـانى هـةرَيمى كوردسـتان يةكَيكـة       
فيجيكى و مةعنةوى بةرامبةر ذنان سيماى سةرةكى خَيجانةكانى مةم وآلتةي مَيمةية و كةم ذن هةية مةطةر 
بؤ تةنيا فارَيكيش بَيت لة تةمةنيدا لة اليةن كةسانى نجيك وةك بـاوك و بـرا و هاوسـةر  هرِيشـي فيجيكـى      

رة فةرمييةكانى دةزطاى ثةيوةنديدار لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان مةو بؤضـوونةى  نةكرابَيتة سةر  ماما
مَيمة ثشرتاست دةكاتةوة كـة مَيسـتاش تونـدو تيـذى ذنـان سـيماى سـةرةكى كؤمـةَلطاى مَيمةيـة  بـة طـوَيرةى            

ةمان مامارة فةرمييةكانى حكومةت كة دةزطاى وارظني بؤ ثرسةكانى ذنان بة سوثاسـةوة طةياندؤتـة ليذنةكـ   
( حاَلـةتى  162( حاَلـةتى خـؤ كوشـنت و )   33( ذن كوذراون و  هةروةها )27( مانطى مةمسا  )9تةنيا لة ماوةى )

( 9( دةسـت درَيـذى سَيكسـي ِروويـان داوة  بـة طشـتى هـةر لـةو )        101( حاَلـةتى خـؤ سـووتان و )   70سـووتان و ) 
تَيكدا هةر لة بنةِرةتدا دياردةى تؤندوتيذى ( حاَلةتى توندوتيذى دذى ذنان تؤمار كراون  لة كا5447مانطةدا )

بةرامبةر ذنان يةكَيكة لةو دياردة قَيجةونانةى مةم وآلتة لـة ضـةند مـانطى ِرابـردوو كؤمةَلطاكـةمان ِروو بـة       
ِرووى تراذيديايةكى كةم وَينةى زوَلـي و سـتةم بـووة لـة بةرامبـةر بةشـَيك لـة ذنـانى كوردسـتان بـة ديـارى            

ى مَيـجدى لـة دةظـةرى شـنطال و دةوروبـةرى  دواى شـاآلوةكةى رَيكخـراوى تريؤريسـيت         كراوى تراذيدياى ذنـان 
(ى ِرابـردوو بـؤ دةربـاز كردنـى طيـانى خؤيـان لـة        14(  )2014/ 3/8)داعش( بؤ سةر شنطال و دةوروبـةرى لـة )  

ن مـاَل و  ثةالمارى مةم رَيكخراوة خوَيناويية هةزاران كةس لة دانيشتوانى مةم دةظـةرة كـة زؤربـةيان مَيـجدي    
ــةى           ــةت زؤرب ــرد  هةَلب ــنطال ك ــتان و ضــياى ش ــةرَيمى كوردس ــة ه ــان ل ــت و ِرووي ــة فَيهَيش ــان ب حــاَلى خؤي
هةَلهاتووةكان ذنان و كضان و منداآلنن  لة كاتَيكدا لة ِروانطةى رَيكخراوى تريؤريسيت )داعش( و مَيجدييةكان 

ؤيـان بـن يـان ثياوانيـان بـة شــَيوةيةكى      خـةَلكانَيك دةبـن دةسـت بـةردارى مـاين و كلتـورى سـةدان سـاَلةى خ        
سيستةماتيك لة ناو دةبرَين و ذيانيان وةكو كؤيلة و كةل و ثـةل و هةَلسـوكةوتيان لةطةَلـدا دةكرَيـت  بؤيـة      
زؤربةى هةرة زؤرى مةو ذنة مَيجديانةى كـة لـة ناوضـةى شـنطال و دةوروبـةرى كـة فريـا كـةوتن خؤيـان لـة           

داعش( دةرباز بكةن لـة اليـةن مـةم رَيكخـراوة رفَينـراون و كـراون بـة        ضةكدارةكانى رَيكخراوى تريؤريسيت )
كؤيلة  كة بة طـوَيرةى مـةو زانياريـة بَيـت كـة مَيمـة سـةرؤكايةتى حكومـةتى هـةرَيي داويـةتى ليذنةكـةمان            

( زياترن  مةو ذن و كضـة رفَيندراوانـةى وةك كـةل و ثـةل بةسـةر      4000ذمارةى ذن و كضة رفَيندراوةكان لة )
و ضةكدارة وةحشييةكانى رَيكخـراوى )داعـش( دا دابـةش كـراون و بـة مـامرازى تَيركردنـى مـارةزووة         مةمري 

 كؤيلةكانى ضةكدارانى )داعش(  مَيستاش خاتوو كةذا  راثؤرتةكة تةواو دةكات.
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 :فقَي بةِرَيج كةذا  هادى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذنةى داكـؤكى كـردن لـة مافـةكانى مـافرةت  دواى      ندة  وةك مةركى ثةرلةمانى خؤى لبةناوى خوداى بةخش
ــان و        ــؤ ثَيشخســتنى دؤزى ذن ــار ب ــةمانى كوردســتان بةفــدى ك ــوونى خــوىل ضــوارةمى ثةرل ــةكار ب دةســت ب
دةستةبةر كردنى مافةكانيان كردووة  بؤ كاركردن لةسةر دؤسيةى كوشتنى ذنان سـةردانى دام و دةزطاكـانى   

كـردووة  لـة ثَينـاوى ثاراسـتنى مافـةكانى ذنـان هةوَلمانـداوة لةطـةَل         حكومةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكا ان 
دةزطاكانى ثؤليس و اليةنة ثةيوةنديدارةكان هةما هةنطى و هاوكارى دورست بكةن  هةروةها بؤ دَلنيـابوون  
لة ِرةوشـي ذنـان سـةردانى بةشـَيك لـة بةِرَيوةبةرايةتييـةكانى توندوتيـذى ذنا ـان كـردووة  هـةر زوو دواى           

مارى هَيــجة تريؤريســتييةكانى )داعــش( بــؤ ســةر شــنطال و دةوروبــةرى و مــاوارة بــوونى هــةزاران ذن و  ثــةال
( سةردانى مةيدانى ماوارةكانى لة ثارَيجطاى دهـؤك كـردووة وةك   8/8/2014منداَلى بَي تاوان ليذنةكةمان لة )
ي وةك فـل و بـةرطى ذنـان و    ( مليؤن دينارمان بـؤ ثَيداويسـتى سـةرةتاي   100هاوكارى ثةرلةمانى كوردستان )

ــاوارة        ــانى دةظــةرى شــنطال و م ــة ســةردان و ضــاودَيرى ذن ــان ســةرفكرد  ليذنةكــةمان ل ــؤ ماوارةك ــداآلن ب من
( فار سةردانى دةظةرى دهؤك و دةوروبةرميان كردووة  ليذنةكةمان بةفـدى كـارى   3بةردةوامة و تا مَيستا )

اليـةن ضـةكدارانى تريؤريسـتى )داعـش(ةوة كـردووة و      لةسةر دؤسيةى ذن و كضة رفَينـراوة مَيجدييـةكان لـة    
ــة      ــا اليةنـ ــداوة تـ ــةروةها هةوَلمانـ ــان  هـ ــار كردنيـ ــؤ رزطـ ــاربووة بـ ــدارةكان هاوكـ ــة ثةيوةنديـ ــةَل اليةنـ لةطـ
ثةيوةنديدارةكان هاوكارى مادى و مةعنةوى مةو كـض و ذنانـة بكـةن كـة لـة دةسـت ضـةكدارانى تريؤريسـيت         

تا بـة هـةوَل و كؤششـى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و كةسـانى دَلسـووز         )داعش( رزطاريان دةبَيت  تا مَيس
( كــةس لــة كــض و ذنــة رفَينــدراوةكان مــازاد كــراون  مةنــدامانى ليذنةكــةمان بــةردةوام و لــة نجيكــةوة     343)

ضاودَيرى دؤسيةى ذن و كضة رفَيندراوةكان و مازادكراوةكانيشـيان دةكـةن و تـا مَيسـتا ليذنةكـةمان نجيكـةى       
كض و ذنـى رزطـار كـراوى بينيـوة و هاوكـارى مـادى و مةعنـةوميان ثَيشـكةش كـردوون  بـة مةبةسـيت            ( 200)

ــةتى بــؤ دؤســيةى شــنطال بــة تايبــةتى ذنــانى مــاوارة و      ــو دةوَل كؤكردنــةوةى هاوكــارى و هاوكــارى طشــيت نَي
و ماوةيـةى لـة   (ى مةيلول سةرؤكى ليذنةكةمان ضوو بؤ مةَلمانيا مـة 7رفَيندراوى مةو دةظةرة و دةوروبةرى )

مةَلماينا بوون نوَينةرى ليذنةكـةمان سـةردانى ثةرلـةمانى مـةَلمانياى وةكـو نوَينةرايـةتى بةرثرسـي مةلـةيف         
عَيراق و مةلةيف ِرووداوة نةخوازراوةكانى لة وةزارةتى دةرةوة كـردو لـةوَى بـة تَيـرو تةسـةىل باسـي ِرةوشـي        

( ليذنةكـةمان مسينـارَيكى   19/10/2014نة كـرد  رَيكـةوتى )  ماوارةكان بةطشيت و ذنانى بةتايبةتى بؤ مةو اليةنا
تايبةت و كـراوة لـة باَلةخانـةى ثةرلـةمان بـؤ رَيكخراوةكـانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى و ذنـة ضـاالكةكانى بـوارى            
مافةكانى ذنان و دام و دةزطا ثةيوةنديدارةكانى دؤسييةى ذنان و كضانى شـنطال رَيكخسـت  لـة مسينارةكـةدا     

ــذى ط تــو طــؤى كَيشــةى كضــان و ذنــانى شــنطال و     دواى وتــارى بــة ــةمان بةدرَي ــة ســةرؤكايةتى ثةرل ِرَيجان ل
دةوروبةرى كـراو  هـةروةها ضـةند راسـثاردةيةك مامـادةكرا بـؤ كـار كـردن لةسـةر مـةو ثرسـة  بـة هاوكـارى              
ا ليذنــةى كاروبــارى ثَيشــمةرطةو شــةهيدان و قوربانيــانى فينوســايد و زيدانييــة سياســييةكان بــؤ بــة دواد   
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ضوونى دؤسيةى ذنـانى شـنطال و دةوروبـةرى بةمةبةسـيت دانيشـنت لةطـةَل اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان ِرؤذى         
(ى تشريين دووةم سةردانى بةغدادمان كردو لةوَى لةطةَل هةريةك لة بةِرَيجان فَيطرى دووةمى سةرؤكى 12)

بـارى ذنـان و  ليذنـةى ذنـان لـة      ثةرلةمانى عَيراق و  وةزيرى كؤض و كؤضبةران و  وةزيرى دةوَلـةت بـؤ كارو  
ثةرلةمانى عَيراق دانيشتني  لة بةغداد لةسةر داخوازى مَيمة فَيطرى دووةمى سـةرؤكى ثةرلـةمانى عَيـراق    

( مليؤن دينار وةك هاوكارى بؤ مـةو ذن و كضـانةى لـة دةسـيت )داعـش( رزطـار كـراون تـةرخان         27بِرياريدا )
ثةرلــةمانى عَيـراق كـرد كــة بـؤ بينـيين ذنــة مـازاد كراوةكــان      بكـات  هـةروةها داوامــان لـة ليذنـةى ذنــان لـة      

سةردانى هةرَيمى كوردستان بكةن  هةروةها ليذنةكة بةَلَينيان دا كة داوا لة وةزارةتى كاروبارى كؤمةآليةتى 
بكةن تا مووضة بؤ ذن و كضة رزطار كراوةكانى دةسيت )داعش( برِبدرَيتةوة  هةروةها لة بةغداد داوامـان لـة   

رى كؤض و كؤضبةران كرد كة هاوكارى ذنانى ماوارةى شنطال و دةوروبةرى بكةن  لـة كاتَيكـدا كـة مَيمـة     وةزي
دةست خؤشي لة حكومةت و دةزطا ثةيوةنديدارةكان دةكةين بؤ هـةر كـار و ِرَيكارَيـك كـة بـؤ باشـرت كردنـى        

نـانى وآلتةكـةمان لـة دؤخَيكـى     ِرةوشي ذنان لة كوردستان كردوويةتى  بةآلم بة ِراشكاوى ِرايدةطةيةنني كة ذ
مةترســـيداردان  ســـاآلنة ســـةدان ذن بـــة بيـــانووى فـــؤرا و فـــؤر دةكـــوذرَين و هـــةزارانيش ِروو بـــة ِرووى 
ــةمان راســثاردةكان ثَيشكةشــى        ــاردةرى ليذنةك ــات( بِري ــةِرَيج خــاتوو )حي ــةوة  مَيســتاش ب ــذى دةبن تؤندوتي

 ثةرلةمانى بةرَيج دةكات.
 :قادر بةِرَيج حيات جميد

 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة
راسثاردةى ليذنـةى داكـؤكى كـردن لـة مافـةكانى مافرةتـان بـؤ ثةرلـةمانى كوردسـتان و حكومـةتى هـةرَيمى            

 كوردستان:
( 2011(ى ســاَلى )8مَيمــة ثَيمــان وايــة كــة ياســاى بةرةنطاربوونــةوةى تؤندوتيــذى خَيجانــى ياســاي ذمــارة )    -1

ةوة كة ياساكة زياتر ناوةِرؤكى مةعنـةوى هةيـة نـةك سـجاى لـة      ثَيويسيت بة هةمواركردنةوة هةية بةو هؤي
دذى سةر ثَيضييةكان  مَيستاش لة زؤربةى حاَلةتةكان ياساي سجادانى عَيراقي فَيبة فَي دةكرَيـت  بـة هـؤى    
ماماذة كردن بة ضةند  وونةيةكى ديارى كراو لة فؤرةكانى تؤندوتيـذى خَيجانـى لـة ياسـاكةدا فؤرَيـك لـة       

ــةوة ــة        فياكردن ــة ِروو دةدات و ل ــذى ك ــةى  تؤندوتي ــدَى  وون ــؤ هةن ــار ب ــدَيك ف ــردووة هةن ــت ك ى دورس
  وونةكاني ياساكةدا نيية وكار بة ياساكة ناكرَيت.

( مامـاذة بـة دامةزرانـدني    2011( ساَلى )8(ى ياساي ذمارة )3سةرةِراى مةوةى كة بِرطةى يةكةم لة ماددةى ) -2
يذى خَيجانى  بةآلم تا مَيستا تةنيا دادوةرى تايبةت بؤ مـةو كَيشـانة كـار    دادطايةكى تايبةت دةكات بؤ تؤندوت

 دةكةن نةك دادطاى تايبةت  بؤية داوا دةكةين كة حكومةتى هةرَيي مةو بِرطةية فَيبة فَي بكات.
تاكو مَيستا هيض كؤمثانيايـةكى موبايـل بـة هـؤى سةرثَيضـى كـردن و ثابةنـد نـةبوون بـة ياسـاي خـةراب             -3

( سـجا نـةدراون داواكـارين كـة حكومـةت      2008(ى سـاَلى ) 6نانى مامَيرةكـانى طةيانـدن ياسـاي ذمـارة )    بةكارهَي
بةفدى وةكو خؤى ياساكة فَيبة فَي بكات  هـةروةها مَيمـة ثَيمـان وايـة كـة مـاددةى سـجادانى كؤمثانياكـان         
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مـةى كـة دانـراوة بـؤ     ( ياسـاكة ثَيويسـتة هـةموار بكرَيتـةوة و قورسـرت بكرَيـت  ضـونكة مـةو غةرا        6ماددةى )
 سجادان هَيندة كةمة كة كؤمثانياكان ميلتيجام بة ياساكةوة ناكةن.

مَيمــة ثَيمــان وايــة كــة بــؤ رَيكخســتين كــار و مــةرك و مامــاجنى مامةَلــةكانى داَلــدةدانى ذنــان لــة هــةرَيمى   -4
يبـةت بـؤ ماَلـةكان    كوردستاندا ثَيويستة ياسايةكى تايبةت لة ثةرلةمانى كوردستان دةربكرَيت و بودفـةى تا 

تةرخان بكرَيت و بة ياسا شةَلتةرةكان لة ضوار ضَيوةى دةزطايةكى سةربةخؤى سةر بة مةجنومةنى وةزيران 
بَيت و مةرك و ِرؤَلى هةموو وةزارةت و مةو دةزطايانـة ديـارى بكـات كـة ثةيوةنديـدارن بـة تـةعامول كـردن         

 لةطةَل شةَلتةرةكان.
ذينةوة و زانسيت تايبةت بـة ذنـان بـؤ مامـادةكردنى لَيكؤَلينـةوة و راثـؤرتى       دامةزراندنى سةنتةرَيكى توَي -5

 زانستى.
دابني كردنى بودفةيةكى تايبةت بؤ هاوكارى كردنى ذناني قوربانى شـةِرى )داعـش( بـة طشـيت و ذنـانى       -6

 شنطال و دةوروبةرى بةتايبةتى.
ا و فؤرى طوجناو هةموو مـةو ذن و كضـة   حكومةتى هةرَيمى كوردستان كارى فدى بكات تا بةِرَيطاى فؤر -7

 رفَيندراوةكانى الى )داعش( رزطار بكرَيت.
 وةزارةتى تةندروسيت خجمةتطوزارى تةندروسيت بؤ ذنان و قوربانيان دابني بكات. -8
دابني كردنى تيمَيكى ثسثؤر و تايبةت بؤ شياندنةوةى بارى كؤمةآليـةتى و دةروونـى ذنـة رفَينـدراوةكان      -9

 )داعش(ةوة و هةروةها هةموو ذنة قوربانيةكانى ترى تاوانةكانى فؤرا و فؤرةكانى دذى ذنان.لة اليةن 
 ثةرلةمانى كوردستان هةوَلى مةوة بدات بؤ ناساندنى مةم كةيسة بة فيهان. -10
داوا لة كؤمةَلطاى مةدةنى نَيو دةوَلةتى و حكومةتى فيدِراَل بكات بـؤ رزطـار كردنـى مـةو ذنانـةى دةسـيت        -11
 داعش(.)
داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةين كة ليذنةى مةوقاف ِرابسـثَيرَيت بـؤ مةجنامـدانى كؤبوونةوةيـةكى      -12

فراوان لة طـةَل كةسـايةتى مَيجدييـةكان بـة مةبةسـيت مـةوةى كـة مـةم مافرةتانـة بوونةتـة قوربـاني دةسـيت             
 فةنط وةكو سيمبولَيك سةير بكرَين.

تان دةكـةين لـة ذَيـر يـةك نـاو نيشـاندا مامةَلـة لةطـةَل مـةم ثرسـة بكرَيـت بـؤ             داوا لة ثةرلةمانى كوردس -13
  وونة كةيسي مافرةتانى دةسيت تريؤر  سوثاس.

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

 
 :حسني بةِرَيج مَيظار ابراهيي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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يذنــة زؤر سوثاســي مةندامــة بــةِرَيجةكانى ليذنةكــةمان دةكــةين بةراســيت    بــةناوى دةســتةى ســةرؤكايةتى ل 
لةماوةى ِرابردوو زؤر ماندوو بوون بةتايبةتى خاتوو )ظيان عباس( لة دةظةرى بادينان سةبارةت بة كةيسـي  

 ذنان زؤر ماندوبوو دووبارة زؤر سوثاسيان دةكةين  سوثاسي مةويش دةكةين.
 / فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:مينكىفر ر ابراهيي مَيبةِرَيج 

سوثاس بؤ ليذنةى داكؤكى كردن لة مايف مافرةتان  كة مةم راثؤرتةيان ثَيشكةش كردووة و  ديسـان سوثاسـي   
هةموو اليةنةك دةكةين كة هاوكارى ليذنةيان كردووة بؤ مامادةكردنى مةم راثؤرتة كة راثـؤرتَيكى طرينطـة   

ان لة هةرَيمى كوردستان و كةيسي مافرةتانى شنطال خـؤى لـة   و مةم كةيسة  كةيسي تؤندوتيذى دذى مافرةت
خؤيدا ثَيشرتو  مَيستا و لة مايندةدا بابةتَيكى زؤر طرينطة و فَيطاى بايةخي  ثةرلةمانى كوردسـتان بـووة و   
فَيطاي بايةخي ثةرلةمانتاران دةبَيت لة مَيستا و ماينـدةدا  دَلنيـام مـةم بابةتـة زؤر قسـة هةَلـدةطرَيت و بـة        

ةمكيد مةمِرؤ مةو بةِرَيجانةى داوايان كردووة قسة بكةن ذمارةيةك ثَيشـرت داوايـان كردبـوو و نـاوى خؤيـان      ت
نووسيوة مَيستا دةرطاى ط تو طـؤ دةكةينـةوة لةسـةر مـةم راثؤِرتـة  مَيسـتا ناوةكـان دةنووسـرَيت  كـاك مـارى           

 فةرموو نوقتةى نيجامي.
 بةِرَيج مارى دمد هةرسني:

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى 
زؤر سوثاس بةِرَيج سةرؤكى ثةرلـةمان  وةآل مـن بـةس داواركارييـةكي هةيـة  زةمحـةت نـةبَيت كـة ناوةكـان          

 نووسرا مةطةر مةزيةت نةبَيت با بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان ناوةكان خبوَينَيتةوة سوثاس دةكةم.
 مينكى/ فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:فر ر ابراهيي مَيبةِرَيج 

 ةكةت ثةسةندة.داواكاريي
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

  لطيـف بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان  مةم مةندامانة ثَيشرت ناوى خؤيـان تؤمـار كردبـوو  لـة الى مَيمـة ))تـةالر       
ابو كاروان  مـارى هةرسـني(( و مةوانـةى كـة مَيسـتاش ناويـان تؤمـار        طه، شرين حسين  فريوز لطيف، جنيبة 
ون ))شَيركؤ حةمة امني  بَيطةرد خان  طةشة دارا  كاك دلَير قادر مؤمتـان  كـاك مؤمَيـد خؤشـناو  امنـة      كردو

خان  شوان شـَيخ امحـد  شـامؤ شـَيخؤ  شـي ن فر ـر  مـةِروان طـةآلَلى  مامؤسـتا رابـوون  مامؤسـتا ابـو بكـر              
ةضـَينةى  ثـةروا علـى  سـؤران     هةَلةدنى  بةهار عبدالرمحن  كاك ايوب  كاك مؤمَيد حةمة على  هـةورامان ط 

  سـةهراب ميكاميـل  عمـر كؤضـةر  مامؤسـتا غـةريب  مـاواز فـةنطى  مـريي صـمد  كـاك            عثمـان عمر  منرية 
 حتسني  زول ا خان  حافى كاروان  سهام عمر((.

 
 
 مينكى/ فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:فر ر ابراهيي مَيبةِرَيج 
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ى ثةرلـةمانتارة بـةِرَيجةكان دةيانـةوَيت قسـة لةسـةر مـةم       هةر وةكو ضاوةِروان بووين كة زؤربةى هـةرة زؤر 
راثؤرتة بكةن  كة شايستةى مةوةية بةراسيت بايةخى ثَي بدةين و قسـةي ثَيويسـت لةسـةر مـةجنام بـدرَينت       

 بةِرَيج تةالر فةرموو.
 : مب لطيفبةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
  تةمكيـد دةكةمـةوة كـة دؤخَيكـي زؤر فيـاوازن و بةداخـةوة       من سـةرةتا لـة راثؤرتةكـةوة دةسـت ثَيدةكـةم     

غــةدرَيكى زؤر طــةورة كــرا لــة كةيســي شــنطال كــة دةبوايــة دانيشــتنةكة زؤر بــة نــةهَيين بوايــة بــؤ مــةوةى   
مبانتوانيباية بة وردى زياتر قسة بكةين بةو ذمارةيةوة و بةو دوكيؤمَينتانةى كـة لـة المانـة  بـةآلم مَيسـتا      

  لةسـةرةتاى راثؤرتةكـة زؤر بـة    مـةوةى راسـتةو خـؤ ثـةخش دةكرَيـت      دى قسة بكةين لةبةرناتوانني بة ور
توندى قسةى لةسةر توندوتيذييةكان كردووة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا  بـةَلام لـة ناوةرؤكةكةيـدا ضـةندين        

رةضـاوى  سوثاس و سوثاسكارى تَيداية بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان و مةمة ثَيضةوانةية و ثَيويست بوو 
[   هــةر ثَيــنج خاَلةكــة مــةوةى    5و 4و  3و  2و  1مــةو خاَلــةيان بكردايــة و مةطــةر بيَينــة ســةر خــاَلى ]      

ثةيوةنديدارة بة هةرَيمى كوردستانةوة و ثةيوةنديدار بة ليذنة مةعنييةكانى ناو ثةرلـةمانى كوردسـتان و   
دنـةوةى ياسـاى توندوتيـذى خَيجانـى     كةمتةرخةميةكان لةو ليذنانةوة دةردةكةوَيت  لةبةر مةوةى هةمواركر

ثَيويستة ليذنة مةعنى و ثةيوةنديدارةكان كار لةسةر هةمواركردنةوةى مةم ياساية بكةن مةوة ثةيوةديـدار  
نيية بةوةى كة مَيمة هةر ثَيشنيار بكةين  بةَلكو ثَيويستة هةر ضاوةِرَيى ثرؤذة بكـةين و ثَيويسـتة خؤمـان    

درك بةو هةموار و كةم و كؤِريية دةكـةين لـةم ياسـاية ثَيويسـتة خؤمـان       ثرؤذةى مامادةكراومان هةبَيت كة
كار لةسةر هةمواركردنةوةى مةم ياساية بكةين و هةروةها بة هةمان شَيوة دامةزراندنى دادطاى تايبةمتةند  

ؤ مَيمة كـارى دووةممـان ضـاودَيرى كردنـة  دةبوايـة لَيذنـةى ثةيوةنديـدارةكان كـارى ثَيويسـتيان بكردايـة بـ           
بةدواداضوون لة فَى بة فَى نةكردنى مةم خاَلانةى لةو ياساية هةية بة تايبةتى مَيستا دادطاكة هةية  بةَلام 
بةو تريؤتةسةليية نيية  ثَيويستة داكؤكى كارى تةواو و ضاودَيرى تةواو بكةين  بؤية مةمة دةطةِرَيتـةوة بـؤ   

[  مةويش بة هةمان شَيوة بةشـَيكى  6اساى ذمارة ]ليذنة ثةيوةنديدارةكان و مةركى ثةرلةمانتار  سَييةم: ي
ثةيوةنديدارة بـة هةمواركردنـةوةى ياسـاكة و بةشـَيكى ثةيوةنديـدارة بـة بةداواضـوونى مَيمـة وةكـو ليذنـة           
مةعنييةكان  بؤية بـة هـةمان شـَيوة ثَيويسـتى دةكـرد مـةو خاَلانـةى ثةيوةنديـدارة بـة هـةموارى ياسـا لـةم             

ثـرؤذة ياسـامان هةبوايـة لـة داهاتوويـةكى نَيجيكـدا و كارمـان لةسـةر مـةو ثـرؤذة            راثؤرتةدا نةبواية  بـةَلكو 
ياسايانة بكرداية كة مَيستا لة سـجادانى عَيراقـى  ياسـاى نةهَيشـتنى لةش رؤشـى  و ياسـى ضـاودَيرى كردنـى         

دة بوايـة   كؤمةَلايةتى كة بةشَيكى بةر ذنان دةكةوَيت هةية  مةم ياسايانة راثؤرتى ليذنـة مةعنييـةكان مامـا   
بؤ مةوةى لة نَيجيكةوة خبراية بةرنامـةى كـارةوة  بـؤ مـةوةى كـةمرت قسـة لـةم توندؤتيذييانـة بكردايـة كـة           
بةشــَيكيان ثةيوةنــدى بــةم ياســايانةوة هةيــة  دَيينــة ســةر مــةوةى كــة  ثةيوةســتة بــة ياســاى تايبــةت بــة      

ار كاروبـارى كومةَلايـةتى ثرؤذةكــة   شـةَلتةرةكانةوة  مـةوةش بـة هــةمان شـَيوة مَيسـتا لــة اليـةن وةزارةتـى كــ       
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مامادةية  ثَيويست بوو ليذنةى مةعنى يان راستةوخؤ لَيى وةرطرن بة ذمارة ياسـايى ثةرلـةمانتاران واذووى   
بكةن و ثَيشكةشى سةرؤكايةتى بكةن يان لة رَيطةى حكومةتةوة داوايان بكرداية مةم ثرؤذةية بهاتبايـة نـاو   

ةمانة  دةبينى زياتر لةو راثؤرتةدا هةر داواكردنة  بةَلام شتى عةمةىل يان ثةرلةمانةوة  كةواتة مةركى ثةرل
ميكانيجمى تَيدا نيية بؤ مةوةى ضى بكةين؟ مةوةى ثةيوةندى بة شنطالةوة هةيـة مَيمـة بـة راسـتى دةبَيـت      

ذنـانى  مةم كةيسانة فيا بكرابايةتةوة لةم راثؤرتةدا  بة راستى هةر سَى كةيسةكة فيا بكرابايـةوة  ضـونكة   
شنطال ض مةوانةى لة ذير دةستى تريؤريستانى داعشدان كة مةمة حاَلةتى فياوازة و ثَيويستة كارى فياوازى 
بؤ بكةين و اليةنة ثةيوةنديارةكان مامادة بووناية  بؤية لة سةرةتاوة داواى مةوةمان كرد كة فيا بكرَيتـةوة  

نطى كار لةسةر ضـؤنيةتى و طرتنةبـةرى ميكـانيجم    بؤ مةوةى اليةنة ثةيوةنديدارةكان لَيرةبان و بة هةماهة
بؤ رزطاركردنى مةو ذنانة بكراباية  لة اليةكى تر يةكَيك لةو ذنانـةمان هةيـة رزطـار كـراون  بـةَلام هـةر لـة        
ذَير هةِرةشةدان ض هةِرةشةى كوشنت يـان مةعنـةوى بَيـت لةسـةريان و مةمـةش دةبوايـة بـة فيـاواز قسـةى          

كــةدا فَيطــاى كرابايةتــةوة  بةشــى ســَييةم مــان مةوةيــة كــة مةوانــةى بةردةســتى لةســةر كرابــا و لــة راثؤرتة
تريؤريستانى داعش نةكةوتوون  بةَلام لة رووى مةعنـةوى و دةروونـى كاريطـةرى نـةرَينى كردؤتـة سـةريان       
كةقسةكردن لةسةر مةمة ثَيويسـت بـوو و ديسـان تةمكيـد دةكـةم لـةم راثؤرتـةدا بـة تـةواوى قسـةى لةسـةر            

ية  دةبواية مةم راثؤرتة كة بةِرَيجيان بةو تَيرؤتةسةليية موتابرـةيان كـردووة  كاريـان لةسـةر رؤَلـى      بكردابا
ميديا بكردباية  كة رؤَلى زؤر سـلبى هـةبووة بـةوةى كـة ذيـانى ذنـانى شـنطاىل خسـتؤتة بـةر مةترسـييةوة            

خراونةتـةوة بـؤ ]رقـة[ كـة     تةمكيد دةكةم لةسةر راثؤرتى كةناَلَيك مةو ذنانةى كة لة شـنطال بـوون دوور   
مَيستا لة سورياية  مةو كاتةى كة لةبةر دةستى خؤمان بان دةمانتوانى كارى فيددى بكـةين  بـؤ مـةوةى كـة     
ميكانيجمَيك دابنراية و زووتر مةو دانيشتنة بكراباية بة تايبةتى كةيسى تايبةت بة ذنانى شنطال وةكـو لـة   

ة كار لةسـةر رزطـار كردنيـان بكـةين  بـةَلام لـة مَيسـتادا بـة ثَيـنج          ياداشتةكةدا هاتووة  بؤ مةوةى مبانتوايباي
ثاس نَيردراون بؤ شارى ]رقة[  ضـؤن كـار لةسـةر رزطـاركردنى مةمانـة دةكـةى؟ و مـةو ذنانـةى مَيسـتا لـة           
ضياى شنطاىَل هيض شتَيكى تَيدا نيية لةسةر مةوانة  مةى ضؤن باس لة ذنانى شنطال نةكراوة كة ذمارةيـةكى  

لة ذنان لةوَى دان و لةذَير هةِرةشةدان كة مةو كارةستانة دووبارة بَيتةوة يان هةِرةشةى برسَيتى و  زؤر زؤر
توندوتيذى دةروونى  كة دةبواية لةو راثؤرتةدا فيطةى تةواوى بكراباية و كـارى لةسـةر مـةوة بكردايـة كـة      

رزطار كرابـان بـة تايبـةتى مـةو      ضؤن هاوكارى بطةيَيندرَيتة ضياى شنطال بؤ مةوةى مةو ذنانةى لة مةترسى
[ كؤثتةرةى لةهةرَيمى كوردستاندا كار لةسـةر مـةوة بكـات كـة رؤذانـة مـةم هاوكارييانـة بطةيَينرايةتـة         2]

ضياى شنطال و رؤذانة بتوانراية مةو ذنانة بطةِرَيننةوة نـاو هـةرَيمى كوردسـتان كـة فـارَيكى ديكـة تووشـى        
لةسةرةتادا تووش بوونةتةوة  بةِرَيجيان باسى سـةردانةكةيان كـرد    مةو قةيران و كارةساتة نةبنةوة كة ذنان

بؤ بةغداد  دةبواية بة تَيرؤتةسةىل باسى مةمة بواية وةعدةكانى وةزيـرى كـؤض و كؤضـبةران ضـى بـووة بـؤ       
مةم ذنانة؟ يان وةزيرى ذنانى مةوَى بةَلَينةكانى ضى بووة و هاوكاريكردنةكانيان ضيية؟ ضـيان بـة عةمـةىل    

و بة نيازى ضني كة مَيمة بةرضاو روونرت بباين؟ و ضيان كردووة لةطةَل وةفدى خؤمان كة سـةردانى   كردوة
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بةغداى كردووة؟ بؤ مةوةى مَيمة بتوانني لة رَيطاى مةو وةفدةوة فـةخت بكـةين لةسـةر حكومـةتى عَيـراق      
ن بـؤ رزطـاركردنى مـةو    هاوكارى ماددى و سةربازى بكرَين  بؤ مـةوةى بتـوانني لةطـةَل ثَيشـمةرطة كـار بكـةي      

ذنانة لةم ناوضانةدا  فارَيكى ديكة تةمكيـد لةسـةر رؤَلـى خراثـى ميـديا دةكـةم لةبـةر مـةوةى فـارَيكى تـر           
راثؤرتى ديكةيان كردووة كة زؤربةى مةو ذنانة طواسرتاونةتةوة بؤ هةندَى ناوضة كة لةبةر مير م ناتوانني 

ةى ثةيوةنديــدار بــؤ كــاركردن لةســةرى  مايــا دةبوايــة لــةم  نــاوى بَيــنني  بــةَلام دةتــوانني بيــدةين بــة ليذنــ 
راثؤرتةدا تةمكيد لةسةر مةوة كراباية هةردوو وةزارةتى مةعنى ]ثَيشمةرطة و ناوخؤ[ مايا ض بةرنامـةيك  
هةية و  ضى دةتوانرَيت بكرَيت بؤ رزطار كردنى مةو ذنانة و هاوكاريكردنيان؟ كة دةبواية كارى ثَيويستيان 

ية و مايا كار لةسةر مةو نةكراوة لة راثؤرتةكةدا كة لة زستان مـةو ذنانـة لـة دؤخـى زؤر خـراث      لةسةر كرابا
دان بة تايبـةتى رَيـذةى زؤرى ماوارةكـان ذن و منـاَلن؟ ض مةوانـةى ضـياى شـنطال يـان مةوانـةى لـة هـةرَيمى            

ةى كـة لـة شـةِرى داعـش     كوردستان دان  مةو ثَيداويستييانة ضني كة بؤيان دابني كراوة؟ يان مةو بريندارانـ 
بريندار بوون و لة ضياى شنطال ماون يان بـة هـؤى برينـدار بوونيـان لةهـةرَيمى كوردسـتان دان  ضـيان بـؤ         
كراوة؟ كة ديسان لَيرة كارى بؤ نةكراوة يا خود ضيان كردووة لةطـةَل هَيـجة نَيودةوَلةتييـةكان كـة هاوكـارى      

دا كارى فـدى لةسـةر كرابايـة و فَيطـاى كرابايـةوة هـةتاكو       مةو ذنانة بكرَيت؟ و ثَيويست بوو لة راثؤرتةكة
مَيمة بتوانني قسةى وردتر و فـدى ترمـان هةبوايـة بـة راسـتى مـن قسـةم زؤر هةيـة  بـةَلام لةبـةر مـةوةى            
ثةخشةكة راستةوخؤية ناتوانني  لةبةر مةوةى ماماجنةكةمان قسةكردنة لةسةر دؤزينةوةى رَيطـة ضـارة بـؤ    

ى لةسةر ذنانى شنطال  بةَلام مةطةر ثةخشةكة ماوا كراوةية ناتوانني  لةبةر مـةوةى  كةمكردنةوةى توندوتيذ
ذمارةمان الية  ناومان الية  ناتوانرَيت قسةى لةسـةر بكرَيـت و مـةو ذنانـة ذيانيـان نةخرَيتـة مةترسـييةوة        

 فارَيكى ديكة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سـوء اس تةالر خان  زؤر لة فَيطةى خؤيداية رةضـاوى مةمـة بكرَيـت كـة زانيـارى نـةدركَين بـؤ مـةوةى         سوث
 .ميست ادة لَييان نةكرَيت  جنيبة خان فةرموو

 امحد:لطيف بةِرَيج جنيبة 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وبوونـةى لـةو ماوةيـة    لةطةَل دةستخؤشيي بؤ ليذنةى داكؤكيكردن لة مافى مافرةتان بـؤ مـةو هـةوَل و ماندو   
كردوويانة بؤ كؤكردنةوةى مةو داتا و زانيارييانة و بةدةمةوة ضـوونى ماوارةكـان و بةتايبـةتى ذنـان زيـاتر       
بَيطومان مافرةتان بة درَيذايى مَيذوو رؤَلى زؤر طرنطيان هةبووة لة بونياتنانى كؤمةَلطا و شارسـتانييةتةكان  

كةوتنى كؤمةَلطا و ثَيطةياندنى نةوةيةكى تةندروسـت و خجمـةتكار بـؤ    و قوربانى زؤريان داوة لة ثَيناو ثَيش
كؤمةَلطـة  بـةَلام بـة داخـةوة بةرامبــةر بـةو تَيكوشـان و قوربانيدانـة كــةمرتين مافيـان ثَيـدراوة  نـةك هــةر           
مافــةكانيان لــَي زةوت كــراوة  بــةَلكو بةضــةندةها شــَيوة مــازار دراون و توندوتيــذيان بةرامبــةر كــراوة و بــة   

وَيكى كةمرت لة ثياوان تةماشا كـراون  بـاس كردنـى نةهامةتييـةكانى ذنـان مَيذوويةكـةى زؤر كؤنـة و لـة         ضا
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هةموو سةردةمَيكدا بـوونى هـةبووة  توندوتيـذى دذى ذنـان ناسـنامةى نييـة  بـةَلكو لـة هـةموو فيهـان بـة            
ارَيكى تر ذنان بـة كوَيلـة   [  بةداخةوة ف21كةلتوورة فياوازةكانةوة ذنان ضةوسَينراون  مَيستا لة سةدةى ]

دةكرَين و بازرطانيان ثَيدةكرَيت  بةَلام مةجمارة بة ناوى ماينى ثريؤزى ميس مةوة دةكرَيت و لة كاتَيكدا مةم 
كارة مةوةندةى دذ ب ماينى ثريؤزى ميس م و ناشريين كردنى ماينة  هيندة دذى خؤدى ذنـان نييـة  ضـونكة    

]ما اكرم مهن اال الكريي و مـامهن نهـن اال اللئـيي[  واتـة: مـةوةى        ثَيةةمبةرى خوا ]س.و[ دةفةرموَيت:
رَيج لة مافرةت دةطرَيت خؤى بةِرَيجة و مةوةى بَي رَيجى بةرامبةريان دةكـات خـؤى بـَي رَيـجة  بؤيـة مـةوةى       
بةسةر ذنانى مَيجدى و مةسيحى لـة شـنطال هـات نـاخى هـةموو مرؤظَيكـى ويـذدان زينـدووى هةذانـد  بؤيـة           

تة ثةرلةمانى كوردستان بة فدى كار لةسةر مةو دؤسيةية بكات و لةم كؤبوونةوةية بـة دةرمـةجنامى   ثَيويس
باش دةربضني  بؤ مةوةى ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان ضـييان لـة دةسـت دَيـت بيكـةن  ضـةند        

يـانى مـةو كةيسـة    ثَيشنيارَيك لةسةر مةم كةيسة دةخةمـة روو  يةكـةم:  ثَيويسـتة داتـاى ورد لةسـةر قوربان     
سةرفةميان لةدةستيان  انشاءاظكؤبكرَيتةوة و بة دؤكؤمَينت بكرَيت  دووةم: مةو مافرةتانةى رزطار بوون و 

رزطار دةبن لة بوارَيكى دةروونى خراثدان  بؤيـة ثَيويسـت دةكـات كـة رَيكخراوةكـان ناضـار بكـرَين خـةبريى         
  ضونكة بة ثَيـى زانيارييـةكان رَيكخـراوة نَيودةوَلةتييـةكان     نَيودةوَلةتى بَينن كة لةسةر مةو بوارة كار بكةن

ثــارةى زؤريــان وةرطرتــووة لةســةر مــةو كةيســة و وةكــو ثَيويســت بــة مــةركى خؤيــان هةَلنةســتاون  ســَييةم:  
ثشتطريى لة قسةكانى ]تةالر خان[ دةكةم بؤ بةدةمةوةضوونى مةو خَيجانانةى تا مَيستا لةضيا ماونةتةوة  

اركردن لةسةر مةم كةيسة بودفةى زؤرى ثَيويستة بؤية ثَيويسـتة مـةو تةكلي ـة خبرَيتـة سـةر      خاَلَيكى تر ك
حكومةتى عَيراق كة قةرةبووى مةو ذنانة بكرَيتةوة و  مةو خَيجانانة بكرَيتةوة كة ماوارة و دةربةدةر بوون 

ن[ باســى كــرد و تووشــى توندوتيــذى و نةهامــةتى بــوون  خــاَلَيكى تــر لةســةر ميــدياكان كــة ]تــةالر خــا    
دووبارةى ناكةمةوة كة ثَيويستة ميديا رؤَلى بةرثرسيارنة ببينَيت لةم بوارانة  خاَلى تر ثةرلةمان ثَيشـنيار  
بكات لة حكومةتى هةرَيي كة مةو ذنانةى رزطـار دةبـن لـة كـاتى لَيكؤَلينـةوة لةطـةَليان موحـةقيقى مـافرةت         

لَيوةربطريَيت  ضونكة هةندَيك لةو ذنانة مَيمـة بـة خؤمـان    دابنَين  بؤ مةوةى كة بة تةواوى زانيارييةكانيان 
طوَيمان لَييان بووة كة مةو كَيشةيان هةية لة كاتى لَيكؤَلينةوة فطة لةوةى كة لَيكؤلينةوةى زؤريان لةطةَلـدا  
دةكرَيت و ضةند فار بانط دةكرَين كة بة خؤيان لـة رووى دةروونييـةوة بـَي تاقـةتن و مـةو لَيكؤَلينةوةيـة       

رَيكى تر بارى دةروونيان تَيكـدةدات  خـاَلى تـر بَيطومـان هَيجةكـانى هاوثـةميانان زانياريـان هةيـة لةسـةر          فا
شوَينى مةو ذنانة  بؤية دةتوانن بةهـةر رَيطايـةك بَيـت دةرفـةت بِرةخسـَينن كـة مـةو ذنانـة بتـوانن مةطـةر           

زطاريـان بـوو بـةو شـَيوةية رايـان      رَيذةى كةميشيان بَيت خؤيان رزطار بكةن  ضونكة هةندَيك لةوانـةى كـة ر  
كردووة لةكاتى قةسحم يـان بـارودؤخى شـةِر لـةو ناوضـانة توانيويانـة دةرفـةتَيك وةربطـرن و خؤيـان رزطـار           

[ تَيبينيي هةية ثَيي خؤشـة مامـاذةى ثَيبـدةم   يةكـةميان: لـة      2بكةن لةسةر راثؤرتةكةى مةو بةِرَيجانة  ]
ن دةكات لة كوردستان هةرضةندة مـن لـة سـةرةتاوة باسـى مـةوةم      ثَيشةكى راثؤرتةكة باس لة بارودؤخى ذنا

كرد بة راستى نكَوى ناكرَيت لةوةى كة توندوتيذى زؤر هةية لة كوردستان بةرامبةر مافرةتان  مةطةر تةنيا 
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ذنَيكيش توندوتيذى بةرامبةر بكرَيت بةس تةنيا لةبةر مةوةى ذنة بةراستى زؤرة كة مةمة ببَيت  بةَلام بة 
ن هةندَيك زيادةِرةوى تيايدا كراوة لة وَيناكردنى بارودؤخى ذنان لة هةرَيمى كوردسـان و مـن ثـَيي وا    راى م

نيية كة كؤمةَلطة و خَيجان لة هةرَيمى كوردستان يةكجار بـةو شـَيوةية بَيـت كـة لـة راثؤرتةكـةى بـةِرَيجيان        
ةكرابَيتة سةر  وَينـاكردنى كؤمـةَلطاى   دةَلَيت: كةم ذن هةية لة اليةن كةسانى نَيجيكييةوة هَيرشى فيجيكى ن

كوردى لة رووى كؤمةَلايةتييةوة بةم شَيوةية بة راى من كارَيكى باش نيية  دووةم: بـةِرَيجان داواى مـةوةيان   
كردووة كة هةموارى ياساى توندوتيذى خَيجانى بكرَيـت كـة بـة راى مـن مةوةنـدةى كَيشـة لـة فـَى بـة فـَى           

دة كَيشة لةوة نيية كة ثَيويستى بة هةموار بَيت  لةوانةية لةكاتى فـَى بـة   كردنى ياساكة وةكو خؤية مةوةن
فـَى كردنـدا زيــاتر دةربكـةوَيت كــة ثَيويسـتى بــة هـةموارة  بــةَلام مـةوةى كــة كَيشـةية ياســاكة وةكـو خــؤى         
نةضووةتة بوارى فَى بة فَى كردن  كةواتة ثَيويستة داكؤكى بكةين كة هـةم ياسـاى توندؤتيـذى خَيجانـى و     
هةم ياساى خراث بةكارهَينانى مامَيرةكانى راطةياندن وةكو خؤى بضَيتة بوارى فـَى بـة فـَى كـردن و كـارى      

 لةسةر بكرَيت  سوثاس.
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 شريين خان فةرموو.سوثاس  
 :رمضان بةِرَيج شريين حسنى

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
[ رؤذَين ضاالكيَين هةَلمةتا بةرةنطاربوونا توندوتيذى دذى مافرةتان كة 16ذين دظى وةختَى دا كو ماوَي ]هةذيية بَي

[ مةو ذى دكةويتة رؤذا فيهانيا توندوتيذى دذى مافرةتان و ب دوماهيك دَيت ل رؤذا 25/11/2014دةست ثَيكرية ل ]
ويسـت بـؤ مـةو دانيشـتنة و زؤر ثَيويسـت بـوو مةطـةر ل        [ كو دكةويتة رؤذا فيهانييا مـافَى مرؤظـَى  ثيَ  10/12/2014]

[ بـوو مـةو بابةتـة هاتبـا ط توطـؤ كـردن  دةستخؤشـيَى  ل ليـذنا         25/11/2014رؤذا دانيشتنا سَيشةمبييا ضـوويى كـو ]  
داكؤكيكرن ل مافَى مافرةتَى بؤ مانديبوون و حازركرنا ظَى راثؤرتَى  من ذى هندةك تَيبينـى هةنـة  مَيكـةم: ل الثـةرا     

[ ل ظَى راثؤرتَى كو بةحس كرية ]لة كاتَيكدا لة روانطةى تريؤريستانى داعش مَيجدييةكان خـةَلكانَيكن دةبَيـت   30]
دةستبةردارى ماين و كولتوورى سةدان ساَلى خؤيان بنب[  مةز وةسا دبيني بابةت زَيـدةتر نةتةوةييـة نـةك مايينيـة     

ندوتيـذى بـةس بةرامبـةر كةسـانَين مسـلمان ذى كرييـة نـةك        و لَيرة بةس ميشارةت ب ماينَى هاتيـة دان  ضـونكى تو  
بتنَى ميجدى و مةسيحى  دووةم: هةذى طوتنَيية دةسخؤشـى بـؤ رَيظةبـةرييا طشـتييا سـاخلةمييا دهـؤكَى كـو براسـتى         
ر رؤلةكا زؤر مةزن هةبووية هةر ل رؤذا مَيكى ب هاتنا ذمارا زؤرا ماواران بؤ ثارَيجطةها دهـؤكَى ب تايبـةتى ]د. نـجا   

عصمت[ كو هندة بابةت ب طرنطى وةرطرتيية و مةظِرؤ ل مَيرة ذى مامادةبوويـة و ب خَيرهانـا فـةنابَى وى دكـةين     
كو وةك ثجيشك نةك بةس وةكو رَيظةبةر  شةظ و رؤذ دناظ ماواران دا بى و مةرك و رؤَلةكَى زؤر مـةزن ىَل ديـار بـوو     

نةرابيية؟ و بِريـار بـى مووضـةيةك ذ اليـَى وان بَيتـة تـةرخان        سَييةم: بؤضى حكومةتا عَيراقا فيدراَل ب مةركَى خؤ
كرن بؤ مةو مافرةتَين تووشى مةو كارةساتة بووينة و هةروةسا هنارتنا هندةك كةل و ثةالن بؤ وان مافرةتـان ثشـتى   

َيش ظـَى سـةرةدانَى   سةرةدانا شاندَى لذنا مافَى مافرةتَى بؤ وةزارةتا ذنـان ل عَيراقـا فيـدراَل و ثةرلـةمانَى عَيراقـَى  ثـ      
مةوان هيض ماطة  نةبوو لسةر ظى وةزعى و ل سةر ظَى كارةساتى خؤ بَيدةنط كريية  ثَيويستة د راثؤرتَى دا بةحسَى 
الوازييا رؤَلَى عَيراقا فيدراَل هاتبا كرن  ضوارةم: ل بِرطا نةهَى ل ظَى راثـؤرتَى بةحسـى دابـني كرنـا تيمـَين ثسـثؤر و       
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بارى كؤمةَلايةتى و دةروونى  مةز دَى بةحسـَى ثارَيجطـةها دهـؤكَى كـةم كـو سـةنتةر هاتينـة        تايبةت بؤ شياندنةوةى 
وةكرن كو مةو سةنتةر يةكةيا دةروونى و كومةَلايةتى و ساخلةمى فودانة و ثَيشنياردكةم مةو يةكـة هـةمى د مَيـك    

ب هـةظكارى دطـةَل وان سـةنتةران     سةنتةردا كؤم بنب  كو ل دويحم راثؤرتا ]ظيان خان[َى مةو راثؤرتا مامـادة كـرى   
ديار بى كو ذمارا مةو ذنَين سةرةدانا وان سةنتةرا كرى ذمارا وان فوداية و رامانا ظَى ضةندَى هنـدةك مـافرةت شـَين     
سةرةدانا هندةك سةنتةرا بكـةن و نةشـَين سـةرةدانا هنـدةك سـةنتةرَين دى بكـةن و مةطـةر مـةو يةكـة كـؤم بـنب د            

وانا ماسانكارى دروست بيت و دَى شَين سةرةدانا هةمى سةنتةرا بكـةن  ثَينجـةم: ل راسـثاردادا    سةنتةرةكَى دا دَى بؤ 
من هندةك ميجافة هةنة  مَيـك ذ وانـا كـو بابـةتَى رةظانـدنا كـض و ذنـَين كـورد و هةروةسـا مـةو كضـة دياركرينـة كـو              

َلافكرالنا وان ل سةر مـةمري و ضـةكدارَين   كةرةستةنة و نةمرؤظن د دةستَى وان توندرةواندا و رابينة ب مازاردان و بة
[َى دا 2014خؤ و كرَيتكرن و كِرين و فرؤتن و بكارمينانـا وان وةكـو فارييـة ل ضـةرخَى بيسـت و مَيكـَى دا ل سـاَلا ]       

بازرطانى ب مرؤظان هاتيية كرن و دظَيت حسابةكا فودا بؤ فينؤسايدكرنا وان بهَيتة كرن نة ل طةَل بابـةتَى شـنطاىَل   
وةيةكَى طشــتى  دووةم: وةك مـةم ماطةهــدارَين زَيـدةبارى هاريكــاريَين مـاددى يــَين لـذنَى  ]ظيــان خـان[ وةكــو      ب شـيَ 

مةندام ثةرلةمانـةك و وةكـو مةندامـةكا ليـذنَى و وةكـو شـةخس زؤر هاريكـاريَين مـاددى و مةعنـةوى بـؤ وان ذنـَين            
يكرن ل مـافَى مـافرةتَى ل لـذنا ثةرلـةمانَى بؤضـى      رزطار بوويى ذ دةستَى داعش كريية  ثرسيار مةظةية بؤ لذنا داكؤك

وة ميشارةت ثَينةداية؟ ثَيويستة مةظ ذى ل راثؤرتَى هاتبا نظيسني و وةك رَيجطـرتن بـؤ مانـديبوونا وَى نـةك ب تنـَى      
شةفةهى بةحس ىَل هاتبا كرن  سَييةم: ذ حكومةتا هةرَيما كوردستانَى خبوازن كو سـةنتةرةكَى شارسـتانى كـو هـةمى     

ظَين ساخلةمى و دةروونى و مرؤظايةتى خبؤظة بطريت بؤ وان ظةكةت كة ثَيشرت من بةحس و روون ظةكرى دظَيـت  بيا
ل راسثاردادا ميشارةت ثَى بهَيتة دان  ضـوارةم: هةرضـةندة وةزارةتـا روشـنبريى بِريـارةك دةر كربـوو كـو نابيـت مـةو          

ن راطةهاندنَى و ضاظثَيكةوتن ل طـةَل وانـا بهَيتـة كـرن  ذ     مافرةتَين هاتينة رزطار كرن ذ دةستَى داعشدا ببيتة بابةتَي
بةر كو كارتَيكرن لسةر دةروونَى وان نةهَيتة كرن و ثَيدظيية ثةرلةمانَى كوردستانَى ذى مةطـةر مـةو راسـثاردَين هـة     

ييـا ذن و كضـَين   ببنة بِريار مةظ ذى مَيك ذ خاال بيت و تةمكيدَى لسةر بكةت  ل دوماهيكَى س ظ ذ مريادة و بَى طوناه
كورد ب تايبةتى يَين ]مَيجدى و مةسيحى و شـةبةك[ كـو ثاقـذيا وان مـةظِرؤ فيهـان شـةرمةزار كـرى  سـ ظ ل وان         
شةِرظانَين ذن كو مل ب ملَى ثَيشمةرطةى مةظِرؤ خةباتَى دكةن بؤ ثاراستان ناميسا مة ل فيهانَى  ب خـةباتكرنا خـؤ   

 زؤر سوثاس. سةرسوِرمان كرى و بذى كورد و كوردستان 
 بةِرَيج فر ر ابراهيي مَيمينكى/فَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس   دةكرَيت هةندَيك لةو ثَيشنيارانةى الى خؤتان هةية بة نووسراو بدةنة الى ليذنـة بـؤ ماسـانكارى     
 فةيرؤزخان فةرموو 

 عبداخلالق:طه بةِرَيج فريوز 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كيكرن ل مــافَين مــافرةتَي بــؤ تــةرخان كرنــا ظــَى راثــؤرتَى بــةس ثَيشــى مــةز مــةو زؤر ســوثاس بــؤ لــذنا داكــؤ
ثَيشنيارَيت من هةية خبوَيني  من دظَيت مةو ماخ تنَيت سةرؤكا لذنَى كرين كو كةس بةدواداضوون نةكريية 

تـاكو   لسةر كةيسا ذنا رةش ببيتةوة ل ثرؤتؤكؤىَل  ضونكة مة لذنا مافى مرؤظ كارَى فـددى لسـةر يـا كـرى و    
الهاى يا ضووى و هةروةها بؤ زانني مة لذنا مافَى مـرؤظ بِريـار دايـة و لذنـةكا دروسـت بـووى كـو سـةرةدانا         



 371 

ضيايَى شنطاىل بكةين بةس لبةر فةو و سةقاى هةتا نوكة نةشياينة بضني  مةو ثَيشـنيارَيت مـن هـةى  مـةو     
ــا تــ      ــة زؤر ي ــَى ي ــةَل خَيجان ــذى دط ــا توندوتي ــة هــةى قانون ــا نووك ــةريَى  قانون ــاظَى رَيظةب ةناقوزة  ضــونكة ن

رَيظةبةرييا توندوتيذى دذى مافرةتَي ية  ثَيشنيار دكةم كة مةو رَيظةبةريية بهَينـة طهـوِرين بـؤ رَيظةبـةرييا     
توندؤتيــذى دطــةَل خَيجانــَى  ضــونكة دطــةَل قــانونَى يــا دروســت نييــة و قــانون نييــة دذى مــافرةتَى  دووةم:   

َين توندوتَيـذيَى دذى مـافرةتَى هةروةسـا ل ياسـايا بـةرةنطاريا توندوتيـذى       حاكمَين موختةس هةبن بؤ قةزي
دذى مافرةتَى كو دادطةهةكا تايبةت هةبيت و هةتا نووكة مةو دادطة  نينة  ثَيشنيار دكـةم كـو سـةنتةرةكَى    

ديكـة    تايبةت بؤ وان مافرةتا هةبيت مةوَين كو توندوتيذى دطةَل دهَيتة كـرن كـة تَيكـةَل نـةبن دطـةَل يـَين      
ضوارةم: ل ثارَيجطةها دهؤكَى ل نـاف رَيظةبـةريا توندوتيـذَى دا سـةنتةرةك هةيـة يـَين راوَيـذكارى خَيجانـى         
طةلــةك ســةركةفتى  بؤيــة دكــارَى خــؤ دا ثَيشــنيار دكــةم مــةو ســةنتةرة ل هــةردوو ثارَيجطــةهَين ديكــة يــَين 

ديكـة مـن يـَين هـةى سـةبارةت ب كةيسـَين        هةولَير و سلَيمانيَى بهَيتة ظةكرنن  نووكة هةندةك ثَيشـنيارَين 
مافرةتَين شنطاىَل  ثَيشةكى من دظَيت دةستخؤشى ل سةرؤكَى حكومةتا هةرَيما كوردسـتانَى بكـةم بـؤ ظـةكرنا     

شـداية كـو رزطـار    نظيسينطةهةكَى ل ثارَيجطةها دهؤكَى بؤ كاركرن ل رزطاركرنا وى خةَلكى كو ل دةسـتَى داع 
فدي تر بَيتة كرن كـو مـةو ذن و كضـَين هَيشـتا مـاين لـة دةسـيَت )داعش(َيـدا          دكةم كة كارَيكرن و ثَيشنيار

بَينة رزطار كرن  دوو: ثَيشنيار دكةم كو ثةرلةمانَي كوردستانَي داخاز لة حكومةتا هةرَيما كوردستانَي بكـات  
دةروونـي   بؤ ظةكرنا سةنتةرةكي شارستاني لة هةمي اليةكي ظة وةكي )د.شريين( ميشارةتي ثَيدا سـاخلةمييَ 

و مرؤظايةتي بؤ ذنـان  ضـونكة بارَيـت دةروونيـَي وان ذنـان زؤر خراثـة  نةشـَين سـةنتةر سـةنتةر بضـن بـؤ            
ضارةسةريَي  سَي: دابني كرنـا بودفةيـةكي تايبـةت بـؤ هاريكاريـا وان ذنـان مـةوَين لـة دةسـيَت تريؤريسـتَين           

 سوثاس.)داعش( بووينة قورباني  بة تايبةتي ذن و كضَين شنطالَي  زؤر 
 بةِرَيج فر ر ابراهيي ميمينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديارة مةظَيت نظيسني  بةِرَيجت دةشَيي مةظ ثَيشنيارَيت نظيسي بدةيية ليذنة.
 عبداخلالق:طه بةِرَيج فريوز 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةَلَي  باشة.

 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي
 بةِرَيج ابو كاروان فةرموو.

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

سةرةتا دةستخؤشي لة ليذنـةي داكـؤكيكردن لـة مافـةكاني مـافرةت دةكـةم بـؤ مامـادةكردني راثؤرتةكـةيان لةاليـةك            
ــة هاو    ــداني و داكــؤكيكردن ل ــةكانيان مةي ــرةوة فَيبــةفَيكردني مةرك ــدا   لةاليــةكي ت ــةزةكانيان كــة خــؤي لةخؤي ِرةط

داكؤكيكردنة لة مازادييةكان و مايف مرؤظ و دميوكراتييةت و بريي ثَيشكةوتن خوازي  راثؤرتةكة دوو بابـةتي طرنطـي   
لة يةك راثؤرتدا كؤكردؤتةوة  لة ماكاميشـدا مـايف تـةواوي بـة هـةردوو بابةتةكـة نـةداوة بـة ثَيـي ثَيويسـت  بابـةتي            
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سيت بة توَيذينـةوةي تايبـةت و هـةنطاوي هةنووكـةيي هةيـة  لـة راثـؤرتَيكي تايبةتـدا سـةرةجني          ذناني مَيجيدي ثَيوي
حكومــةتي بــؤ رابكَيشــرَيت بــة مةبةســيت دانــاني نةخشــة رَيطايــةكي عةمــةلي كــة حكومــةت بــة هاوكــاري رَيكخــراوة 

ؤرتةكـة بـة ضـةند ثـةِرةطرافَيك     مةدةنييةكان و رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان كاري بؤ بكات  سةبارةت بة سةرةتاي راث
ماماذة بـؤ سـةرةتاي راثـةِرين و شـةِري نـاوخؤ دةكـات  ثَيموايـة ثَيويسـت ناكـات لـة راثؤرتَيـك بـاس لـة حاَلةتـةكاني               
توندوتيــذي و قــانوني بةرةنطاربوونــةوةي توندتيــذي خَيجانــي بكــات بطةِرَيتــةوة بــؤ راثــةِرين و شــةِري نــاوخؤ  يــان  

تَيدابَيت كة بة سةدان ذن دةكوذرَين و ذمارةي مةو ذنانةي كـوذراون و بوونةتـة قوربـاني    هةندَيك ماماري نادروسيت 
لة ذمارةي قوربانياني شةِري ناوخؤ زياترن  كارَيكي باشة ليذنةي داكؤكيكردن لة مايف مافرةتان لةم راثؤرتةدا سـوود  

َيويسـتة داتـا و مامارةكـان لةسةرضـاوةي     لة رَيكخراوي مةدةني يان هةندَيك فةرمانطةي حكـومي وةربطرَيـت  بـةاَلم ث   
ــت  نــةك لــة رَيكخراوَيكــي مــةدةني  بــة تايبــةتي مامــاري توندوتيــذي كــة دةبوايــة لــة      ســةرةكي و فــةرمي وةربطريَي
ــة      ــت  ســةبارةت ب ــةرمي و تايبــةتي وةربطريَي ــذي وةك دةزطاييــةكي ف بةِرَيوةبةراييــةتي بةرةنطاربوونــةوةي توندوتي

( نةنووسـراوة  ياسـاكة ثَيناسـةي    8ةي توندوتيـذي هةيـة و لـة  وونـةكاني ياسـاي ذمـارة )      تَيبيين كة هةندَيك  وون
ضةمكي توندوتيذي كردووة و هةموو حاَلةتـةكاني دةسـت نيشـان نـةكردووة  ضـونكة ناكرَيـت سـةرفةم حاَلةتـةكان         

وونانـة نييـة  ضـونكة    دةست نيشان بكرَيت و مةو  وونانةش بة مةبةسيت طردكردنةوةي دياردة و ثَيناسةكة لـةو   
ناكرَيـت كؤمــةَلطاي ثيــاو ســاالري بـةردةوام شــَيوازي نــوَي و توندوتيــذي دةبينَيتــةوة  بؤيـة مةمــة بــة كــةم و كــورتي    
دانانرَيت  بةَلكو سي ةتي ميجابي لة ياساكة كة لة ثَيناسةي توندوتيـذي ثَيـوةري بـؤ دانـاوة  هـةر لـةم بـوارةدا دةبـَي         

اسـادا كـة مـةم ياسـاية مةعنةوييـة هـةر وةكـو لـة راثؤرتةكـةدا هـاتووة  بـةَلكو دةبوايـة             بَلَيني ضةمكي وان نيية لـة ي 
ليذنةكــة لةســةرةتاي دةســت بةكاربوونيــةوة لــة كؤبوونةوةيــةكي تايبةتيــدا و وةك ليذنــة ديراســةتي مــةم قانونــةي   

ابَيـت و دةقيـق نـةبَيت     بكرداية  ثشيت نةبةستبواية بة تَيبينييةك لةوانةية لة ريكخراوَيكـي مـةدةني ثَيشكةشـي كر   
ثَيويست بوو ليذنةي داكؤكيكردن لة مافـةكاني مـافرةت سـةرداني دةسـةاَلتي دادوةرييـان بكردايـة بـؤ زانـيين كـةم و          

( دةطةِرَيتـةوة بـؤ دةسـةاَلتي دادوةري  نـاكرَي داوا     8كوِرييةكان  ضونكة بةشَيك لة فَيبةفَي نةكردني ياساي ذمـارة ) 
ثؤرتةكــةدا هــاتووة دادطــا دروســيت بكــات  لــة تَيبــيين ليذنةكــةدا هــاتووة كــة دادطــاي   لــة حكومــةت بكــرَي كــة لــة را 

تايبةمتةند لة ياساكة سروشتةكةي ديار نيية  لة كاتَيكدا مةم دادطاية دادطاي تةحقيقييـة  هةنـدَي هةَلـةي عةمـةلي     
ر دوو بـرا لةسـةر ثـارة يـان قـةرز      دَيتة ثَيشةوة كة دةبَيت دةسةاَلتي دادوةري ماطاداري بَيت  بؤ  وونة هةنـدَيك فـا  

شةِر و دةمةقاَلييان دةبَيت و سكااَلي كةيسةكة دةبةنة بةردةم مةم دادطاية  يان هةندَيك فار كةيسي باري كةسيةتي 
( ثَيويسـيت بـة هـةمواركردن نييـة بـة بـِرواي مـن  يةكَيكـة لـة ياسـا           8دةبةنة بةردةمي مـةو دادطايـة  ياسـاي ذمـارة )    

ني رؤذهـةاَلتي ناوةراسـت  مـةوةي ثَيويسـتة بـووني رَينماييـة لـة مةجنومـةني وةزيرانـةوة  ضـونكة           باشةكاني دةوَلةتا
ياساكة مةركي بؤ كؤمةَلَيك وةزارةت تةرخان كردووة  لةوانة وةزارةتـي نـاوخؤ  كاروبـاري كؤمةاَليـةتي  تةندروسـيت       

َيطـاي وةرطرتنـةوةي لـة وةزارةتـي كاروبـاري      داد  رؤشـنبريي و الوان  بايةخـدان و كـاركردني رؤَلـي شـةَلتةرةكان لـة ر      
كؤمةاَليةتي و داناني بة شَيوازي ميـداري لةسـةر مةجنومـةني وةزيـران نايةتـة دي  مةمـة تـةنها ميجرامَيكـي ميـداري          
شــكلي دةبَيــت  طــرنط مةوةيــة بااَلخانــةي  وونــةيي بــؤ شــةَلتةرةكان دروســت بكرَيــت كــة ثَيداويســتييةكاني تَييــدا   

و سيستةم و رَينمايي طوجناوي بؤ دةربكرَيت بـة فؤرَيـك نهـَيين مـةو شـوَينانة بثارَيجرَيـت و كـادري        مسؤطةر بكرَيت 
لَيهاتوو كة لـة مةركةكـةي مـةو شـةَلتةرانة تـَي بطـات و دابنرَيـت بـة فؤرَيـك كـة بـة ضـاوي كـةم و عةقلييـةتي بـاو                

كو لـة روانطـةي مـةوةي مـةو ذنانـة قوربـاني       تةماشاي مةو ذنانة نةكرَيت كة ثـةنا دةبةنـة بـةر مـةو شـةَلتةرانة  بـةلَ      
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توندوتيــذين و ثَيويســتييان بــة ثاراســتين كؤمــةَلطا هةيــة  ســةبارةت بــة ذنــاني مَيجيــدي كــة دووضــاري توندوتيــذي   
هةمةفؤر بوونةتةوة  ثَيويستة مامةَلة لةطةَل مةم حاَلةتة بكرَيت لة ضوارضَيوةي نةخشـة رَيطايـةك كـة متمانـة بـؤ      

ــك كــة تــاكي مَيجيــدي هةســت بــة هــاوواَلتي بــووني     كةســايةتي ســةرفةم  تــاكَيكي مَيجيــدي بطةِرَينَيتــةوة  بــة فؤرَي
كوردستاني بكات  بةهؤي فياوازي ماينييةوة بة دةرةفة دوو تةماشا نـةكرَيت  مةمـةش وا دةخـوازَي كـة حكومـةتي      

و تةماشـاي مـةم كـارة بكرَيـت لـة       هةرَيي نةخشة رَيطاي فرياكةوتين هةبَيت كؤمةَلَيك وةزارةتي تَييـدا بةشـدار بَيـت   
ضوارضــَيوةي طةشــةثَيداني ناوضــة مَيجيديــة نشــينةكان و البردنــي هــةموو شــَيوازَيكي ثةراوَيجخســنت لةســةر تــاكي     
مَيجيدي  بة نيسبةت مةو ذنانةي كة دووضاري دةست درَيـذي بوونةتـةوة  ثَيويسـتة بايـةخَيكي ثجيشـكي تايبـةتييان       

واري دةروونييةوة  لة نَيو تَيكِراي كؤمـةَلطاي كوردسـتان مـةو تَيِروانينـة بـَ و بكرَيتـةوة       ثَي بدرَيت  بة تايبةتي لة ب
كـة ناكرَيــت بِروانينـة ضــةمكي شـةرةف لــة ضوارضــَيوةي دةسـت درَيــذي سيكسـي  ضــةمكي شـةرةف زؤر لــةو بابةتــة       

ةت و سـاماني ميللـةت  لـةم    طةورةترة و بريتيية لة نيشتيمان ثةروةري و دووربوون لـة طةنـدةَلي و ثاراسـتين سـةرو    
بوارةشــدا مةرفــةعي مــايين مَيجيــدي كــاري خــؤي كــردووة و ثَيشــوازي لــة قوربانيــةكاني توندوتيــذي دةكــات و            
ثَيويستييان بة ليذنةي مةوقاف نيية  ليذنةي مةوقاف ثَيويستة كار لةسةر رؤشنبريكردن بة قـةبولي مـايين مَيجيـدي    

ر نةدات لة بَلند طؤي هةندَي مجطةوتـةوة  يـان هةنـدَي دةزطـاي راطةيانـدن      وةك مايين رةسةني كوردستان بكات و بوا
مَيجيدي بة كافر لة قةَلةم بدرَين  يان هةندَي كةس باس لـةوة بكـات كـة مـةو مَيجيدييانـةي لـة ثَينـاوي كوردسـتاندا         

داني كارةكانيـان  دةمرن  شةهيد نني و ناضنة فةنةتةوة  فارَيكي تـر دةستخؤشـي لـة مةنـداماني ليذنةكـة و مةجنامـ      
 دةكةم  زؤر سوثاس.
 مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج )ابو كاروان(  خوازيارين لة مَيوةي بةِرَيج رةضـاوي كـاتيش بكـةن  بـة تَيـرو تةسـةلي        
 بةاَلم بة كورت و ثوختة باس بكةن  بةِرَيج ماري هةرسني فةرموو.

 ماري دمد عبدالرحيي )ماري هةرسني(: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

واللة من وَيِراي مةوةي كة ثشتيواني زؤربةي قسةكاني )تةالر خان  كاك ابو كاروان( دةكةم  بة تايبةت مـةو قسـانةي   
  لةسـةر مةسـةلةي   مةخريي  من قسةكاني مةوان دووبارة ناكةمةوة  بةاَلم لةوانةية ميجافةتَيكي هةبَيت بؤ سةر مةوة

بَلَيني مافرةتاني شنطال من هيض قسةيةكي نيية  لةبةر مةوةي مَيمـة بـة كَيشـةيةكي كؤمةاَليـةتي و توندوتيـذي دذي      
مافرةتي نابيني بةراسيت  مةمـة شـتَيكي زؤر لـةوة طـةورةترة  مةبةسـتي مةوةنييـة كـة توندوتيـذي كـردن بةرامبـةر           

ةر ماسـيت نيشـتيمانيية  توندوتيـذي لـة هـةموو دونيـا بةرامبـةر مـافرةت         مافرةت شتَيكي بضووكة  بـةاَلم مةمـة لةسـ   
دةكرَيت كة هةموو مرؤظَيكي دميوكراختواز و مرؤظدؤست بة تةمكيـد مـةو دذيـةتي  بـةاَلم حاَلـةتي مـةو تةعامولـةي        

سياســي و مــةو شــَيوة رفتــارةي كــة لةطــةَل مافرةتــاني مَيجيــدي كــراوة بــة عــام مةمــة دةضــَيتة قــالبَيكي زؤر طــةورةي  
ماَلؤزةوة كة ثَيي دةَلَين فينوسايد  بؤية من هيض موالحةزةيةكي نيية لةسـةر مـةوة  دةستخؤشـي دةكـةم لـةو ليذنـة       
بةِرَيجة كة بةراسيت ماندوبوون  لةوانةية من هةندَيك لة كارةكانيـان خـؤم لـة نجيكـةوة موتابةعـةم كردبـَي  يـةعين        

م بةِرَيجانــة بــووة كــة لــة ليذنةكــةدان  كــة لةوانةيــة لــة ثِرؤســةي  دةزامن كــة زةغتَيكــي ســايكؤلوفي زؤر لةســةر مــة 
كؤكردنةوةي زانياري ضةند بة مةنتيق برييان كردبَيتةوة  لةوانةية مةوةندةش طريابن  بؤية مـن بـاس لـةوة ناكـةم      
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َيت كـة لـة   بةاَلم دوو  سَي شيت سةرةكي هةية كة حةزم دةكرد لة راثؤرتةكة زَيدةباييةكي كـاري خـةَلكي تـري تَيـداب    
ثَيش مةم ليذنة ثةرلةمانيية  يةعين يَلَيني )ليذنةي ثةرلـةماني خـولي ثَيشـوو  رَيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي مـةدةني        
رَيكخراوةكاني مافرةتان و ذنان( مةوةم نةبيين  موشكيلةي طةورة بة بؤضـووني بةنـدة لـة دوو  سـَي شـوَينة  يـةكَيك       

بـااَل دةسـنت و هَيـجي مادييـان هةيـة  تـةنجميييان هةيـة  مـةو رَيكخراوانـة          لةوانة مةوةية كـة مـةو رَيكخراوانـةي كـة     
هــةموو خَيرةكــةيان دةِرذَيتــة نــاو مةســتَيَلكي حيجبــةوة  مــن مةبةســتي لَيــرةدا لةوةنييــة كــة حيجبــي سياســي نــابَي  

ةيـة  رَيكخـراوي   رَيكخراوَيكي مافرةتان هةبَيت كة ثشتيواني لة بؤضوون و مايدؤلؤفياي بكاتن مةوة لة مـةوروثاش ه 
سؤشيال دميوكراتي مافرةتان هةية مةسـةلةن  زؤر تةبيرييـة  بـةاَلم مةسـةلةكة ضـيية رَيكخـراوة لـةم كؤمةَلطةيـةدا         
ناتوانَي دةوري داكؤكيكةرَيك ببينَيت لة مايف مافرةت  مَيمة شـايةدي مـةوةين كـة لـةم هـةولَيرةدا مـافرةت هةيـة يـان         

ة خؤي بسووتَييَن  هيض فةرقي نيية مةو دووانة  يةعين تـؤ يـةكَي بـة دةسـيت     سووتاندوويانة يان مةفبوريان كردوو
خؤت بيسووتَيين  يان مةوةندة زةغتَيكي سايكؤلؤفي خبةيتة سةري وَيراني بكةي بضَيت تةنةكـةيي نـةوت بـة خـؤي     

وويانـة دةرةوةي  دابكات  مةوة هةردووكي قةتلـة  لـةم هةولَيرةيـةدا شـيت وا رووي داوة  مافرةتةكـةيان كوشـتووة برد      
شاري هةولَير بة مةردوويي فيشةكَيكيان ناوة بة تةثَلي سـةرييةوة  يـةكَييت مافرةتـاني كوردسـتان و ذنـان و مةمانـة       
هةمووي زؤر باش زانيويةتي يةك كةس نةيتوانيوة دي اعي لَيبكات بؤضي؟ لةبةر مةوةي قوةتَيكي لةثشت بووة مةم 

ة مةوةي )كاك ابو كاروان( وا بجامن كة فـةرمووي مةسـةلةي دانـاني قـانون و     كابرايةي كة مةمةي كردووة  مينجا بؤي
مةوةندة قانون كةَلةكةكردن لةسةر يةكرتي مةوة طرنط نيية  طـرنط مةوةيـة تـؤ خـؤت بةِرَيوةبةرايةتييـةكي بَلـَيني       

؟ مايـا حاكمـةكان تـا    مةوةي توندوتيذي بةرامبةر مافرةتانيان هةية لة وةزارةتي ناوخؤ مايا مةمة تـا ضـةند مةكتيظـة   
ضةند لةطةَل ويذداني خؤيان و خواي خؤيان و لةطةَل قانوندا راست طؤن؟ مةو كةيسانةي كة دَيتة بـةردةميان ضـؤن   
تةعامولي لةطةَلدا دةكةن؟ مةو رَيكخراوانةي تر كة دةمَيننةوة كة لة دةرةوةي رَيكخـراوة حيجبيـةكانن مةوةنـدة بـَي     

مادييـةوة  زؤرفـار كرَيـي مـةو بينايـةيان ثـَي نادرَيـت كـة تَييـدا دادةنيشـن  مـةو             دةسةاَلت و بضـووكن هـةم لةاليـةن   
ضاالكيانةي كة ثَيويسيت بة ثشتيوانييةكي مادي هةية  لؤفيستيكي هةيـة  يـةعين لـة مؤتؤمبيَلـةوة  لـة كةرةسـتةي       

ةمـــة اليةنـــة ميستينســـاو كردنـــةوة  لـــة مةســـةلةي ثةيوةنديكردنـــةوة  تةلـــةفؤنات  هـــةتا ســـةفةركردن  مينجـــا م 
تةنجمييةكةي كة لة كؤمةَلطادا هةية  شتَيكي تـر ديـالؤطَيكي كؤمةاَليـةتي لـةم كؤمةَلطةيـةي مَيمـةدا نييـة لـة بـةيين          
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني و مامؤستاياني مايين  يةعين زؤر طرنطة مامؤستايةكي مـايين كـة لـة مجطةوتَيكـدا     

َيي لَي دةطرَيت سيقةي بة عةقليـةتي  مةطـةر مـةو بـة هةِرةمـةكي طـوتي       ( كةس طو200رؤذي فومرة خوتبة دةدات )
خواي طةورة ضراي سةوزي داوة بة ثياو ضوار ذن بَينَيت مةوة فةرمايشتةكةي خؤي و ريسـالةكةي خـواي طـةورة بـة     

ن مةمـة  ( كةسة مـةو مةرفرييـةتي  بؤيـة بـِروا بـةو دةكـةن  بـةياني دةضـ        200( كةسة دةَلَيت  مةو )200درؤ بؤ مةو )
تةتبيق دةكةن  مةو ناَلَي مةو ضوار ذنةي كة لة ميس مدا خواي طةورة رَيطةي داوة بة ض ثِرؤسةطريَيك رَيطـةي داوة؟  

( ثياو يةك ثياو حةقي مةوةي نيية ذني يةكةمي هةية بكات بة دوو  بـةاَلم مـةوة   50000مةطةر مةوة ثيادة بكةي لة )
وري مامؤســتاياني مــايين و نــةبووني ديالؤطــة لــة بــةيين رَيكخراوةكــاني  ثيــادة ناكرَيــت  مةســةلةيةكي تــر ديســان دة

كؤمةَلطةي مةدةني و مامؤستاياني مايين  مةسةلةي زيناية  تةعري ي مةخ ق و نامووس لة واَلتي مَيمةدا )كـاك ابـو   
سـةيرة مةطـةر   كاروان( دةسيت خؤش بَيت باسي كرد  الي من شةرةيف مرؤظ  نيشـتيمانةكةيةتي  مـازادي مرؤظـة  زؤر    

مافرةتَيك خيانةتي زةوفي لة ثياوةكةي بكـات دةبَيـت سةنطةسـار بكرَيـت  ثَيـي دةَلـَين نامووسـي نييـة  ثَيـي دةَلـَين           
شةرةيف نيية  بةاَلم مةطةر ثياوَيك لة ثشت ذنةكةيةوة لةطةَل ثيـنج مافرةتـدا عي قـةي هـةبَيت بـةرخي نَيـرة هـيض        
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ق لـة كؤمةَلطـةي مَيمـةدا ثَيويسـيت بـة ري ـؤرم و ثَيداضـوونةوة هةيـة          موشكيلة نيية  مةمة تةعريحم كردني مـةخ  
مامؤستاياني مايين بة تايبةتي مةوانةي كة مةندامن لة ثةرلـةماني كوردسـتان مـةركي سـةر شـانيانة مـةم مـةمرة بـة         

ةكي فرة رةنطـي و  مةعري ة بكةن  لةبةرامبةر خوَيدا بيكةن  مةطةر مَيمة حةزمان لَي بَيت مةم كؤمةَلطاية كؤمةَلطاي
ــة مةمــة بكــات  مــةركي حكومــةتي هــةرَيمي        ــةمان نيي ــت  بــةس مــةركي ثةرل ــوة دياربَي ــاني ثَي ميســثاتي ثَيكــةوة ذي
ــة        ــؤليس دانيشــتووة ك ــةكي ث ــة مةحتةي ــة ل ــةو ثؤليســةية ك ــةركي م ــة  م ــة ثةيوةنديدارةكان كوردستانيشــة  وةزارةت

نيية نةيكات بة قةاةر  مةمة مةعناي مةوةية فطةلـة قـانون    مافرةتَيك زوَلمي لَيكراوة كة دةضَيتة مةوَي هةر مةوة
فطةلة بِرياري سياسي  فطةلة مـاين  يـةك موشـكيلةي تـريش هةيـة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكاني تةخـةلويف عـةقلي لـة            
 كؤمةَلطةي مَيمةدا هةية  كة مافرةت بة نيو مرؤظ دةزانَيت  بؤ؟ لةبةر مةوةي كة بري دةكاتةوة مـةو مامؤسـتايةي كـة   
لة نوَيذي فومرةدا قسةي بؤ دةكات مةو ثَيي دةَلَيت تؤ كاميلي و مةو ناقيسة  هيض كةس بؤي نيية بـة مـافرةت بَلـَي    
ناقيسة  لةبةر مةوةي خـواي طـةورة دروسـيت كـردووة  خـواي طـةورة ضـؤن شـيت نـاقيس دروسـت دةكـات  بؤيـة مـةو              

مةفكارانــة دةكــات نةعلــةتي خــواي لــَي بَيــت  مــةو  مامؤســتا ماينييــةي كــة دادةنيشــَيت بَلــَيني تــةروجيي مــةو فــؤرة  
مرؤظَيكي راستطؤ نيية  لةبةر مةوةي شتَيكي فوان كة خواي طةورة دروسيت كردووة كة دايكي ثياوة  مـافرةت دايكـي   
ثياوة  ثَيةةمبةر )د.و( لة مافرةت بووة  مةو كةسةي كة دياكي ثياوة هيض كةس بؤي نييـة شـيت ناشـريين بةرامبـةر     

َيي بَلَيت  مامؤستاياني مايين لة ثـَيش مـةو كةسـانةي تـر مـةركي سـةر شـانيانة مـةو مـةمري بـة مةعروفـة            بكات و ث
بكةن  مةطةر نةيكةن لةبةرامبـةر خـواي طـةورةدا بـة تةمكيـد قـةرزاربار دةبـن  ضـونكة مةطـةر نةيكـةن مـةمري بـة             

ةاَلمـي خـواي طـةورة بدةنـةوة  مـن شـيت       يان نـةكردووة  مينجـا بـا خؤيـان و    النهي عن املنكر(مةعروفيان نةكردووة  )
مةخريم مةوةية كة بة طشيت راثؤرتةكة من دةستخؤشـيي كـرد و خؤشـي دةزامن مـةو خوشـكة بةِرَيجانـة بـة تايبـةتي         
ضةند ماندوبوون لة كؤكردنةوةي مةم راثؤرتةدا  بةاَلم ثَيمواية راثؤرتَيكي تَيروتةسةَل و قوَل نيية مرؤظ وا ضـَيذ و  

ينتافي لَي ببينَيت  كة شتَيك بَيت تا مَيسـتا مـن نةمبيسـت بَيـت  بـةاَلم ديسـان دةسـت خؤشـيان لـَي          زانياري و ميست
دةكةم  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان  هيوادارم دانيشتنَيكي تايبـةت بـة كةيسـي فينوسـايدي مافرةتـاني شـنطال بكرَيـت         

 زؤر سوثاس.
 ن:مينكي/ فَيطري سةرؤكي ثةرلةمابةِرَيج فر ر ابراهيي مَي

مـــةو ثَيشـــنيارة لةاليـــةن ثةرلـــةمانتاري تـــريش ثَيشكةشـــكراوة  بـــة هةنـــد وةردةطريَيـــت  دةســـت خـــؤش   
ط توطؤكةمان بةردةوام دةكةين  هةرضةندة وا دةبينني كة هةندَيك ثةرلةمانتاري بةِرَيج لة دةرةوةي هـؤَلي  

 ثةرلةمانن  مومَيدةوارين زوو بطةِرَينةوة  بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.
 َيج د.شَيركؤ حةمة امني:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة راستيدا من هةم دةست خؤشيان لـَي دةكـةم  هـةم لةشـيان سـاغ بـن و سـةركةوتووبن  ديـارة مانـدوبوون           
كارةكــةيان توانيــووة بطــةين بــةم مةجنامــةي كــة هةيــة  بــَي طومــان مةســةلةي فينوســايدي شــنطال وازحيــة   

دذي ذنان  ياخود رةطةزي مَي بة شَيوةيةكي طشيت لة هـةرَيمي كوردسـتان    فياوازة لة مةسةلةي توندوتيذي
و لة فيهانيشدا  بؤية مةوةيان ثرسَيكي سياسيية  ثرسَيكة بة هةموو ثَيوةرَيك فينوسايدة كة دةرحةق بـة  
مَيجيدييةكان لة شنطال و ثَيكهاتةي تريش كراوة لةو ناضةية لةسـةر دةسـيت طرووثـي تريؤريسـيت )داعـش(       
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ؤية مةمة هةر وةكو لة سةرةتاشدا لة ماوةي رابردوودا زؤر قسةو باسي لةسةر كراوة  ثَيويسيت بة دانيشنت ب
و بة كاركردني زياتريش هةية  سةبارةت بة راثؤرتةكة من لة الثـةِرة دوودا سـةرةجنَيكي هةيـة لـة راسـتيدا      

ةَلةي كوردي بة توندوتيذي دابنَيني  ناكرَيت  يةعين مةوة بِرواي منة هةَلبةتة  يةعين سيماي سةرةكي كؤم
يــةعين هةســت دةكــةم تؤزَيــك وردبوونــةوةي زيــاتري دةوَيــت مةطــةر بيكــةين بــة ســيمايةكي ســةرةكي لــة    
كؤمةَلطةي كورديدا  بة بِرواي من مةوة حـةق وايـة وردتـر سـةيري بكـةين  لـة الثـةِرة )سـَي(دا هـةر ديسـان           

(دا داين  بة بِرواي مـن مـةو وشـةي    2014مة هَيشتا لة ناو ساَلي )(ي رابردوو  هةَلبةتة مَي3/8/2014نووسراوة )
رابردووة هةر زيادة  البربَيت  لةسةر راسثاردةكان لة خاَلي يةكةمةوة تا خاَلي ثَينجةم بة دَلنياييةوة من بؤ 

كي خؤم دوو خوَيندنةوةم بؤي هةية  يةكَيكيان مةوةية يان مـةركي ضـاودَيري ثةرلـةمان الوازة  يـاخود مـةر     
مةو رَيكخراوانةي كة تايبةتن بة كاروباري خا ان و ذنـان و مافرةتـان و هـةموو مةوانـةي تـر كـة هةيـة لـة         

مةوةندة رَيكخراو هةيـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا  هـةر      ءاظ هةرَيمي كوردستاندا الوازة  يةعين ناكرَيت ماشا
ات لـة ثرسـي ذنـان و لـة نــةبووني     كةسـَيكي سياسـي و سـةركردةي كـورديش دةمَيكـة هـاتووة ثشـتطريي دةكـ        

توندوتيذي و مةوانة  بةاَلم دؤخةكةش بةم شَيوةبَيت  كةواتة مةمة دةبَيت خةلةلةكة ياخود لة دامةزراوةي 
هةرَيمي كوردستان داية  ياخود لة عةقلي كوردي داية  يان لة بريكردنةوةي مةو كةس و سةركردة و طرووث 

ةوة دةكةن  بةاَلم لَيرةشدا بة سـيماي كؤمـةَلطاي كـوردي شـوبهَينراوة      و دامةزراوانةداية كة هةميشة باسي م
بؤية لةراستيدا لة يةكةم تا ثَينجةم من واي دةبيني  لة خـاَلي سـَييةمي راسـثاردةكاندا مـن ثَيشـنيار دةكـةم       

يك بـَي  وشةي )داواكارين( بطؤِرَيت بة )ثَيويستة(  يةعين دةسةاَلتي فَيبةفَيكردن ثَيويستة لةسةري كة خاز
بؤ قةرارات و بؤ ياساكاني ثةرلةمان  ثةرلـةمانيش دةبـَي ضـاودَيري بكـات لـةو شـوَينةي دةزانـَي فَيبـةفَيي         
ناكات  بانطي بكات بة رَيكاري ياسايي ثةيِرةوي ناوخؤ مامةَلةي لةطةَلدا بكـات  تايبـةت بـة خـاَلي شةشـةمي      

ةالي كةمــةوة مــن ثَيشــنيار دةكــةم خبرَيتــة  ثَيشــنيارةكان لةراســتيدا دةبــوو اليــةني ثةيوةنديــدار يــاخود بــ  
مةستؤي حكومةتي ميتيحاديش  ضـونكة مـةوة ثةيوةنـدي بـة اليـةني دارايـي و مةوانـةوة هةيـة  يـةعين بـؤ           
مةوةي وةكو مةواني تري لَي نةيةت لةراستيدا كة مَيمة بِريـار دةربكـةين  يـاخود راسـثاردة دةربكـةين  ياسـا       

ت  بؤية ثَيويستة هـةم اليـةني ثةيوةنديـدار مامادةبَيـت  هـةم ثَيشـنيار       دةربكةيت و دوايي فَيبةفَي نةكرَي
دةكةم ميلتجامَيكي طةورة لةم خاَلـة خبرَيتـة سـةر حكومـةتي ميتيحـادي  تايبـةت بـة مةسـةلةي مـةو ضـةند           

( كةســن لةســةر ضــياي شــنطال مَيســتاكة  مَيمــة لــة ضــةند رؤذي رابــردوو لــة   15000خَيجانــةي كــة نجيكــةي )
طؤِران ياداشتَيكمان ثَيشـكةش كـرد مومَيـد دةكـةم ضارةنووسـةكةي دةربكـةوَيت  مـةوة ثَيويسـتة         فراكسيؤني 

اليةني ثةيوةنديدار بة خَيرايي بري لةوة بكاتةوة ضـؤن بـة هانـاي مـةو خَيجانانـةوة بضـَي كـة مَيسـتا لةسـةر          
ي فَيبـةفَيكردن  هـةم   ضياي شنطالن؟ دوا شت مةوةية كة من بيَلـَيي مةطـةر تـاوةكو مَيسـتاكة هـةم دةسـةاَلت      

هةموو مةو شوَينانةي كة بؤ ثرسي شنطال و ثرسي كةيسي ذناني شنطال دانرابن تا مَيسـتا نـةيانتواني بَيـت    
ِرَي و شـوَينى ِرزطاركـةر   وةكو مةمـةى لـة ِراثؤرتةكـةدا هـاتووة داوا مـةكرَى      و شوَيين رزطاركردن دابنَين.  رَي

َيك تـا مَيسـتا ليذنـةى بـؤ     لَيثَيضينةوةيان لةطـةَل بكـرَى بـة ض مـةنتيق      بة ِراستى مةبَى مةو شوَينانة دابنرَى
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  بـةاَلم تـا مَيسـتاكة    يـان خـوارترة     خةَلكى بؤ تةرخانكراوة فا ض لةماسـتى مةجنومـةنى وةزيراندايـة   دانراوة
ةَل بكـرَى   َى لَيثَيضـينةوةيان لةطـ    بؤية مةمة مـةب ى ِرزطاركةرى مةو كةسانة دابنَيننةيانتوانيبَى ِرَي و شوَين

  هةم فينؤسايد مةكةين هةم توندوتيذى بنرِبكرَى   سةركةوتووبن و مومَيددووبارة دةستخؤشيان لَيئةكةين
   سوثاس.ن و لة هةموو شوَينةكانبنرِبكرَى لة فيها

 يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
   كاك شَيخ شامؤ فةرموو.سوثاس

 :بةِرَيج شامؤ شيخؤ نرمؤ
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

  ؤ هاتنة طوداريـا ظـَى فةلسـَى دكـةن    خبَيربَين مَيوانَين ظَى فةلسَى ض كةسايةتى  ض مومةسةساتَى مةعنى مري
سةر كاغةزَينب  بـةَلكى  دةستخؤشيا ل هةظاَلَى ليذنة دكةم ِراثؤرتَى وان هيظيا من مةوة ِراسثاردَى وان تنَى نة

  مـن طازانـدةكا   مةفا ذَى وةرطرن ذ وان ِراسـثاردة كَى زؤردارى لَي هاتى كرن   ثراكتيكَى و مو مةظ خةَلبِرياراو
   مـةز بَيـذم  َيكخراوا كرن لسـةر ماسـتَى دهـؤكىَ     بةحسَى سوثاسيا ِرذ هةظاَلَى ليذنة هةية بة ِراستىشةخسى 

ماسـانكارى     مـةز بَيـذم مـةذى   هةظاَلةكى وَى مةندامى ثةرلـةمان    ض وةكوحةقَى مة بوو ض وةكو بنكةى اللش
  مةظ مةدرَيسة وة داناى كةيسى مافرةتـا شـنطال مـةز    و ِرَيبةريا لسةر ماستَى ماوارة بؤ مَيوة كرن بؤ ديتنا كضا

تـا مَيجيـديا   بَيذم مةدرَيسةكى نة دروستة ظيا توو بَيذى )كةيسا مافرةتا مَيجيدى ل شنطال( ضونكة تنـَى مافرة 
  اظَى )هــةنار مرــروف( كةضــةكا كــوردا بن كةضــةكَى بنــ   بــةرى حةيامــةكَى موخــا هاتييــة فينؤســايد كــرن 

كوردستانى عةنوانةكى ضاظدَيرا ستافَى يونسَيحم ل كؤنطرةيةكى نَيظ دةوَلةتى ل مَيرلةندا حازر ببـوو وةكـو   
  مةخابن ب شَيوازةكى طةلةك سةير مـةظَى كةضـَى   ستافَى يونسَيحم لقَى كوردستانَى ضاالكظانةكا مافا مرؤظ و

ضا مَيجيدى طةهاندة وى كؤنطرةيَي و طؤتيية وى خةَلكى )ثشتةظانني ل من بكةن مةو كةضَين هاوارو طازيا ك
  دَلَيمـة  َى يةكَى طةلـةك بارَيمـة طـران كـرو    مَيجيديا قوتاركرى ذ دةستَى داعش مَيجيدى وان قةبوَلناكةن( مةظ

ر حسـابَى سـومرةتا ذنـا      سـة وَيسـت هـةبوو مومةسةسـاتا مَيجيـديا    ذى طران كرو بةَلكى وى وةختيـدا مـة هةلَ  
اخافتنة ذى بنيات   مةو مظيا بازرطانى مسرةتا وان كضا بكامَيجيدى مةم طةهيشتنة وَى باوةِريا مةظَيت كةضَى 

ان كض و ذنَيـت     ضونكة مةرفةعا مَيجيدى فةتوا دايةو بشَيوازةكى طةلةك شارستانى ثَيشوازى ظبؤرة نةبوو
َيـذة يــان ذى ثَيـجانني هةنـة بَيـذن خَيجانـا مـةوى كـافرَى ســةروةريا          وةكـو ِراطةهانـدن ب  مَيجيـدى تَيتـة كـرن   

  مـةز داخـازا ذ ثةرلـةمانَى    كةتيا دةستَى دةوَلـةتا لوبنـانىَ   رَيكخراوا تةندِرةو دكا خَيجانا )ابو بكر بةغدادى(
كوردســتانَى دكــةم حــةمى قوةتــا خــؤ دطــةَل حكومــةتا هــةرَيمَى كوردســتانَى داوةلــة بكــةن خَيجانــا مــةظى    
توندِرةوى بيننة كوردستانَى ببتة يةخسريا دةستَى مة تا مةو بجانة عةرزو ناموسَى خةَلكى وةختَى دكةظنـة  

  دبتة ذ ِرووية نةفسيا دبتة  تؤَلظةكرنـةكا ل ظـى كةسـانَى    كَى ضةند زؤردارييةو ضةند زوَلمةدةستَى خةَلكة
  مافرةتا مَيجيدى تةالر خانَى ذ ل مَيجيدى كرىةوا مةظ زؤرداريية ضونكة مةظة زةعيمَى ظَى ِرَيكخراوة توند ِر

اردا دذيـن  (هةزار مرؤظ لسةرَى ضيا نهؤ دوهى ِرةوشـا سـةختا دذو  8000باس كر يا لسةرَى ضيا بةَلكى مةطةر )
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  ديسا داخازَى ذ ثةرلةمانَى كوردستانَى دكةم حةمى هَيجا خؤ داوةلة بكةن ِريطـةك  (هةزار ذ مافرةتن3000)
ِرةوشـا سـةخت و   ك هةبت بؤ قوتاركرنا وان خَيجانا سِر و سةرما و برسَى و ترسـَى و مـةو   هةبت  ضارةسةرية
(مليـؤن  100  هةظاَلَين ليذنة بةحسَى هاريكاريا كر مةز بَيذم هاريكاريا ثةرلةمانَى كوردسـتانَى ) ؤدذوارة تَيدا دذين مرِي

ةرلـةمانَى  (مليؤنـةش ذ ث 27يذنا مةيا مافرةتـا مـةو )  ل ماستَى ظَى برينا كورا مافرةتا مَيجيدينة و سةد خمابن مةدظيا ل
  بـةَلكى بـة   اسدارَى بـراى بـةرَيج ابـو كـاروامن      نة بة سوثن بوو  ضونكة نة ل ماستَى سةردانا واعرياقَى نة وةرطرتبانا

تةكى سـانَين بـة هةسـ     كةمن مـةوا كةسـانَيت وةاَلت ثـارَيج    حةمى قوةتا خؤ ثشتةظانيا ِرةمى و بؤضوونَى ومية هيظيا
  فورعةتةكى بؤ كوردى مَيجيدى ضَيكةن سايكؤلؤذيةتة وان شكستى جبةبرينن   داوةلة بكةن مةو نةتةوةيى خورت

  مةز بيني ثيتة ثَيدانَى ثةرلةمانَى بظَى كةيسى نة لـة ماسـتى   ةروونى ذ وَى ِرةوشَى قوتار بكةنِرةوشا مرِيؤ تَيدا مى د
%( هـةظاَلَيت ثةرلـةمانتار مـةخابن نـة حـازرن لـةو مـاوة        5  بـةَلكى ) سـىَ ونكة تؤ نة بةرى خؤ بدةية فةلثَيويستة ض

طرَيـداي     ضـونكة ن لسـةر ظـى كةيسـَى طـرنط بَيتـة كـرن      ثَيويستيمان بة فةلسةكى ديرت هةيـة بـةرفرةتر دانوسـتاند   
  بـارا ذنَييـة  ترافيديدا بـارا شـَير     مةظ مكةونا هةَلطرى ديرؤكةكا ترافيدية دظَيت ديرؤكا مكةونةكى ِرةسةن كورديا

بةلكى دظَى مةن الَيدا يان دظَى فينؤسايدَيدا حـةمى تشـت هاتييـة ديكؤمَينـت كـرن بةرضـاظَي مةيـة ىَل فينؤسـايدَى         
   زؤر سوثاس.و فينؤسايدكرن سةر ذنَى ثرت بوو بةرَى نةدهاتة ديكؤمَينت كرن هةروى وةختى ذى كرين و فرؤتن

 ن:يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما بةِرَيج د.
  ضـونكة  نـةبىَ    دووبارةشـى تيـا  ان تكاية قسةكانتان كورت بكةنةوة  بةِرَيجان مةندامانى ثةرلةمزؤر سوثاس

( دةقـة  29ةيـةكيش قسـة بكـةن )     بؤية مةطةر تـةنها يـةكى دةق  ندامى ثةرلةمان ناوى خؤى نووسيوة( مة29)
 بَيطةرد فةرموو.  خاتوو ة قسة بكةن نجيكةى سةعاتَيك مةكا( دةق2  مةطةر يةكَى )مةكات

 :بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كاريان كردووة    دَلنيام كة مةيدانىنان دةكةم لة ثةرلةمانى كوردستانمن سةرةتا دةستخؤشى لة ليذنةى كاروبارى ذ
بؤيـة دةمـةوَى مـن مـةوة بَلـَيي لـة         و كارَيكيش بةدةر نيية لة ِرةخنـة   بةاَلم بة دَلنياييةوة هةموو زؤر هي ك بوون

ــؤرتى ك       ــة ضوارضــَيوةى ِراث ــة خــؤى ل ــدةى ك ــة مةوةن ــة ِراثؤرتَيك ــة ثَيمواي ــتيدا ِراثؤرتةك ــةدا  ِراس ــاالكى ليذنةك اروض
  لـة  يدى و كارةساتى شنطال ثيشـان بـدات    مةوةندة ِراثؤرتَيك نيية بؤ مةوةى كة زامى طةورةى ذنانى مَيجدةبينَيتةوة

  لــة ذنــان   مــافىكؤمــةَلَيك بابــةت كــراوة توندوتيــذى  فينؤســايدى ذنــانى شــنطالثَيييانــة باســى  ِراثؤرتةكــةدا ســةر
  مــن لَيــرةدا دةمــةوَى مــةوة بَلــَيي بةِراســتى ضــونكة زؤر بــة ةرخــةمى حكومــةت و دةســةاَلتى كــوردىناويشــيدا كةمت

  قؤنـاغى ذيـانى ذن بـةر لـة     ى ناوخؤنَيوةندةشدا باس لة شةِر تةركيج لة خاَلى يةكةمدا باسيان لةوة كردووة كة لةو
  من ثَيمواية ثيشاندانى مـةو سـيمايةى هـةرَيمى كوردسـتان و     ستادا كراوةشةِرى ناوخؤ و لة كاتى شةِرى ناوخؤ لة مَي
  هــةموو خــةَلك مَيســتا طــوَيى لــة  فةرميــدا بةرامبــةر بــة هــةموو فيهــان كؤمةَلطــةى كــوردةوارى لــة نَيوةنــدةكى وا  

ذنـان دابـني   مَيمة نةمانتوانيوة هـيض بـؤ دؤزى ذن بكـةين   نـةمانتوانيوة لـة ماسـتى خواسـتى         قسةكا انة بةوةى كة
  ضـونكة مةطـةر بـةراوردى ذيـانى ذن لـة مَيسـتادا بكـةين لةطـةَل مـةو سـةردةمانةى كـة لـة             مةمة شـتَيكى بـاش نييـة   

  بةاَلم بة دَلنياييةوة ذيانى ة ماراوةر باش لة ذيانى ذن هاتؤتِراثؤرتةكةدا باسكراوة من ثَيمواية بةرةو ثَيشضوونى زؤ
ؤمـةَلطا    بـةاَلم مةطـةر ذن وةكـو تـاكَيكى ك    و كـورتى نييـة و تونـدو تيـذيش هةيـة     ذن وة دؤخى ذن لة مَيستاشدا كةم 
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ــذةيي   ــةين و بةِرَي ــتيان       ســةير بك ــة ثش ــن ثَيمواي ــكراون هةرضــةندة م ــة باس ــةى ك ــةو توندوتيذيان ــة م ــةك ل   ِرَيذةي
ايةكى زانستى لةناو ِراثؤرتةكةياندا بؤ ِرَيذةى توندتيذييةكان  ناكرَى تؤ داتاى يـةك ِرَيكخـراو   نةبةستووة بة هيض دات

  بؤية مةطةر مَيمـة بـَيني ِرَيـذةى مـةو توندوتيذيانـةى      ِراثؤرتَيكى وا باسى لَيوة بكةى بينى بيكةى بة  وزةج و لةناو
ى كـؤى دانيشـتوانى هـةرَيمى كوردسـتاندا دةبيـنني      كة باسيان كردووة تةقسـيي بةندييـةكى بـؤ بكـةين بةسـةر ِرَيـذة      

( ذن توندوتيـذى بةرامبـةر كـراوة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا كـة        3( ذن )1000( دةردةضَيت واتة لـة ِرَيـذةى هـةر )   0,3)
  ةكــةدا هــاتووة ِرَيذةيــةكى كــةم بــَيمةمـة لةوانةيــة لــة ماســتى مــةو هــةموو باســةى كــة لـةناو خــاَلى يةكــةمى ِراثؤرت  

  فطةلةوةش من ثَيمواية يةكَيك لة طرفتة سةرةكييةكانى مَيمـةى ذنـان لـة    نى مةوانةو خباتة ذَير ثرسيارةوةداتايةكا
ــان لةهــةرَيمى        ــا مَيســتا ذن ــة ت ــة ك ــةوة مةوةي ــةِرووى كؤمــةَلَيك دؤخــى ناهــةموار كردؤت هــةرَيمى كوردســتاندا ِرووب

زةكــان لــة هــةرَيمى كوردســتاندا مةوةنــدة  كوردســتاندا مةوةنــدةى كــة دابةشــبوون بةســةر خواســتة سياســيية فياوا  
ــة ماســتى ثرســة     َيمــة مــةو طلةييــة لــة خؤاــان بكــةين    بؤيــة دةكــرَى مهةنووكةيــةكانى خؤيانــدايــةكطرتوونني ل

   لـة ِراثؤرتةكـةدا  تَيـدابوو  هةَلـةى زؤرى تَيـدابوو   ِراثؤرتةكة لة ِراستيشدا لة ِرووى ِرَيجمانيشةوة كةم و كورتى زؤرى 
كوردسـتان دةكـرا ثـؤلَين     ( خاَلى ِراسثاردةية بؤ ثةرلةمانى5(خاَلة كة )13  دةكرا مةم )ِراسثاردة هاتووة (خاَل وةكو13)

  يــةعنى مَيمــة بــؤ ِراســثاردة بــؤ ثةرلــةمانى كوردســتان دةربكــةين لــة كاتَيكــدا بؤخؤمــان لــةناو ثةرلــةمانى  بكرابايــة
ِرَيذةيةكى بةرضاو ذنـان لـةناو ثةرلـةمانى كوردسـتاندا       كمان هةية ليذنةى كاروبارى ذنانةكوردستان مةوةتا ليذنةية

  مـةركى ثةرلـةمانتارةكا ان لـة    ثاردة بـؤ دةسـةاَلتى فَيبـةفَيكردن   هةن دةكرا مةم خاَلبةنديانة يان ثؤلَينكردنة ِراس
يـاخود   بةغدا ياخود نوَينةرةكا ان لة بةغدا لةناو حكومةتى فيـدِراَلى و باقييةكـةي ديكـةش مـةو داواكاريانـةى كـة      

  لـةناو ِراثؤرتةكـةدا مامـاذة    ى هةسـتَى بـةو شـَيوةية دابةشـكرابا    مةو مةركانةى كة ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان ثيَـ 
  ةاَلم نةدةبووايــة كاروضــاالكى بــىَ   بــر باســكراوة دةستخؤشــيان لَيدةكــةين بــةوةكراوة كــة وةكــو ومت كاروضــاالكى زؤ 
  دةبوايـة توَيذينةوةيـةكى زانسـتى ورد    بةتايبةتى زامى ذنانى شـنطال  ةترةضونكة من ثَيمواية زامةكة زؤر زؤر طةور

  ةسـتداية دؤكؤمَينتـةكان باسـكرابان   كرابا   كؤمةَلَيك هةر وةكو خؤيان ماماذةيان ثَيـدا وتيـان دؤكؤمَينتمـان لةبـةر د    
  ســى طةورةيــةشــنطال كــة ثرســَيكى سيا مــةم ِراثؤرتــة بكرابايــة بنةمايــةك بــؤ مــةوةى بتــوانني مَيمــة لةســةر ثرســى 

 فينؤسايدَيكى طةورةية لةسةر ماستى نَيودةوَلةتيش مبانتوانيبـا بيكةينـة بنةمايـةكى طرنطـى كـاركردنى ثةرلـةمانى      
  بؤيـة مـن ثَيموايـة ثَيـدانى مـةو ثـارة و هاوكارييانـةى كـة لـةناو مـةو ِراثؤرتـةدا            كوردستان و ليذنةكة لـةم ماسـتةدا  

ة كـة    مةوة مةركَيكى سةرةكى هةريةكَيك لـةو ناوةنـدو كةسـايةتييانةي   بينيةَل مةوةى كة بة زةروريان ناهاتوون لةط
  ضونكة هيض يةكَيك لةو هاوكاريانة كـة دةتـوامن بَلـَيي مةوةنـدة نـةبوون كـة سـاِرَيذى        بؤخؤيان فَيبةفَييان كردووة

نكة مةطـةر تـةنها     ضـو ةيـة بكـا كـة بةسـةر مةوانـدا هـاتووة      برينى طةورةى زامى ذنانى شنطال و مـةو كارةسـاتة طةور  
ثَيمواية هةربؤخؤيان ِرؤمانَيكن  فطةلـةوةش   كةيسى يةك ذن وةربطرين كة لة كارةساتةكة ِرووبةِرووى بَوتةوة   من

  بـةاَلم كـة   دةيةكى طـةورة لـة كارةسـاتةكة بكـةن      كةناَلةكانى ِراطةياندن بةداخةوة توانيان ميست اهةموو ال يةنةكان
  مةو ماماذةكردنةى كة كـراوة  ثَينةكراوة ةنطاوانةى نراون كة لة ِراثؤرتةكةش ماماذةىدَيتة سةر بارى واقيك و مةو ه

  هــةم لــة َيكردنــى مــةو هةنطاوانــةى كــة نــراونمــن ثَيموايــة اليــةنى كــةمى هةنطاوةكانــة دةبوايــة هــةم لــة مامــاذة ث 
ديش دةكـةم بـؤ ماينـدة مَيمـة       موميَـ انة نـاو تةفاسـيَل و وردةكارييـةوة   ضارةسةرييةكان و ثَيشـنيارةكان زيـاتر ضـووب   

  ِراثؤرتـةكا ان بَينينـة   دؤكؤمَينتى زانستى كارى فديبكـةين بتوانني بابةتيانة تر وردةكارانةتر و بة ثَيى كؤمةَلَيك 
   سوثاس.كوردستان و دةستخؤشيان لَيدةكةم ناو ثةرلةمانى
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 على فةرموو.  خاتوو ثةروا زؤر سوثاس

 :بةِرَيج ثةروا على حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

  كـة مـن خـؤم بـة يـةكَيك لـة       اكـؤكى كـردن لـة مافـةكانى مافرةتـان     وَيِراى دةستخؤشيي بؤ مةو بةِرَيجانـةى ليذنـةى د  
م مةمـة مانـاى     بـةالَ ضاالكييةكانيانة دةستيان خؤش بـىَ   ماطام لة زؤرَيك لة انى مةو ليذنةية دةزامن بةِراستىمةندام

  زؤرَيـك لـة تَيبينييـةكامن لةاليـةن بةِرَيجانـةوة ميشـارةتيان ثَيـدرا مـن         مان لةسةر ِراثؤرتةكة نةبَىمةوة نيية تَيبيني
  بِرطةيـةك لـة   ن يان مةم ليذنةيـة كـة دانيشـتنَيك   هةندَى شت مةخةمة ِروو كة مةويش سةبارةت بة مايا ليذنةى ذنا

( كة مايا تايبةت بَى بة ثرسى شـنطال؟ يـان   10/12بؤ  25/11  بةتايبةت لة )ؤ ثرسى ذنةى كار تايبةت دةكةين ببةرنام
بة طشتى مةكرا كؤمةَلة شتى زؤر طـرنط خبرَيتـة كـار يـا داواكـارى بكرَيـت لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان بـؤ مـةوةى كـؤ             

ــنن دةنطــى م ــةمان بةدةســت بهَي ــوو كــة مَيمــة بــؤ  وونــة  ةنــدامانى ثةرل ــارة     لةوانــة زؤر طــرنط ب ــة بِري كؤمــةَلَى ل
نَيودةوَلةتييةكان هةية كة طرنطـة ثةرلـةمانى كوردسـتان تةبـةنى بكـات تـاوةكو بتـوانَى خـؤى بثـارَيجَى لـةو هـةموو            

( 1325( بِريـارى ) 1325  لةوانـة ) مةبَيتةوة لة هةرَيمى كوردسـتاندا نةهامةتيانة لةو توندوتيذيانةى كة بةرامبةر ذنان 
مـةكرَى   ة من نامةوَى مَيستا زؤر ميشارةتى ثَي بدةم   بةاَلم كؤمةَلَى داخوازى تَيدا هةيـة كـة  يةكَيكة لةو بِريارانةى ك
  ببَيتـة يـةكَيك لـة    نني بة ذنان لة هـةرَيمى كوردسـتان    بِريارةكانى تريشةوة مَيمة سوود بطةيلة ِرَيطةى مةو بِريارةو

مـة مةطـةر هـةموو مـةو بابةتانـةى تـر قسـةى          ضـونكة ميَ نى مـةم خولـةى ثةرلـةمانى كوردسـتان    دةسكةوتة طرنطةكا
مةهميـةتى شـوَينةكان    لةسةر بكةين قةزايةى زؤر بضووكن   بابةتى زؤر بضووكن كة لة خؤى لةطـةَل ِرَيجمـا نامـةوىَ   

كـؤى مـةم      بـةاَلم مةطـةر هـاتى   يا لة ِرَيكخراوَيكـا كؤمةبَيتـةوة    بةاَلم لة مومةسةسةيةكا   لة وةزارةتَيكا كةمبكةمةوة
ــارة    ةت هـــةمووى كـــؤكردةوةشـــتان ــان بـــة كـــؤى بِريارانـــةى كـــة بِريـ   تةبـــةنيت كـــرد بةيـــةكَيك لـــةو بِريارانـــة يـ

نَيودةوَلةتييةكانا مةكرَى تؤ ِروويةكى فوانى واَلتةكةت يا هةرَيمةكةت ثَيشكةش بكةى لة هةمان كاتا مةمـة بؤخـؤى   
مةكرَيت مَيمة داوامـان كردبايـة ثةرلـةمان يـان        لةوانةة بةردةوام بوون لة تةتبيق كردنىمةبَيتة دةرفةتَيك هةميش

ليذنة داواى كردباية لة ثةرلةمانى كوردستان بؤ  وونة فشار خستنة سةر ثةرلةمانى كوردسـتان بـؤ ثةسـةندكردنى    
كؤمةَلَيك ياسـاي تايبـةت و كـارا بـؤ ثاراسـتنى ذنـان و دابينكردنـى ماسـايش و ماشـتى   فشـار خسـتنة سـةر هـةرَيمى              

شدارى ثَيكردنى ذنان لة دانوستان و وتووَيذى سياسـى نَيـوان حكومـةتى هـةرَيي و حكومـةتى ناوةنـدى       كوردستان بة
يـان لـة سـةقامطريى كردنـى     عرياق و كاراكردنى ِرؤَليان لة قؤناغى ملم نَييةكان و قؤناغى ثـاش ملم نَييـةكان و ِرؤلَ  

فيـاواز يـان كوتلـةى تايبـةت بـة ذنـان لـة نَيـو            دامةزراندنى كوتلـةى فشار خستنة سةر حجبة سياسييةكان  ماشتيدا
ثةرلةمانى كوردستاندا كة ببَيتة داكؤكى كارَى بؤ مافى ذنان نةك هةر بؤ مةم خولة   طـرنط مةوةيـة مَيمـة بتـوانني     

   دروسـتكردنى كؤمـةَلَى تـؤِرى   َى لة دابينكردنـى داواكارييـةكانا  لةو شَيوازة كوتلةى ثةرلةمانيمان هةبَى كة ِرؤَلى هةب
  ثَيشخســتنى توانــاى ســةركردة ثياوةكــان لةطــةَل ذنــةكانا بــؤ  ثةرلــةمان و حجبــةكانى واَلتــانى تــرثةيوةنــدى لةطــةَل 

  لةهةمان كاتا يةك خاَلى تر مةمةوَى ميشارةتى ثَي بدةم مـةويش  ِروا بوون بة ثرسى ذن وةك مةبدةئتَيطةيشنت و ب
 وونـة  ا كة كؤمةَلَيك شت هةية مَيمة بتـوانني هـاو شـَيوةى بـؤ     مةوةية مةكرا مةو ليذنة بةِرَيجة داواى مةوةيان كردب

؟ بـةاَلم مةطـةر مـن بوومايـة     امن ليذنـة بـِرواى ثَييـةتى يـان نـا       مةمةيان بِرواى خؤمـة نـاز  ميررتافكردنَيكى تةواوةتى
ةموو هةموويان بـة هـ  داواى مةوةم مةكرد بِروا ثَيهَينان يان طرنطى ثَيدان بة ياساكانى كانتؤنى فجيرة لة ِرؤذماوا كة 



 381 

  ياساي مةدةنني بكرَيت لة هةرَيمى كوردستانا هةمان مةو فؤرة ياسايانة كة مـةوان لـة دةرفـةتَيكى    ثَيوةرةكانى ياسا
  بـةاَلم  رَيك لـة ياسـاكان هـةموار بكةينـةوة      مةكرَيت زؤ  مَيمةش هةتا مَيستازؤر كةما توانيان مةو ياسايانة دةربكةن

  ِراثؤرتةكـة كؤمـةَلَيك ِراسـثاردةى تَيـدا     ةتى ذنانـةوة لـة هـةرَيمى كوردسـتان    خبرَيتـة خجمـ   بكرَينة ياساي مـةدةنى و 
هةية كة مةو ِراسثاردانة  بةداخةوة زؤرَيك لة ِراسثاردةكان تَيكةَلييـةك هةيـة وةكـو ميشـارةتى ثَيـدا   بـةاَلم مـةكرَى        

مةطةر باس لة ذنانى شنطال كرا كؤمـةَلَى مـةو   وردتر قسةى لةسةر بكرَى لة كؤى طشتى ِراثؤرتةكة مَيمة دانيشتنةكة 
  مـةكرا هـةر   كردؤتـةوة سـةبارةت بـة ذنـانى شـنطال       كؤمةَلَيك دؤكؤمَينتيان كؤجانة مةزامن هي كييان زؤر ديوةبةِرَي

  مَيمـة وةكـو كـؤى ثةرلـةمانتاران بةشـدار بووينايـة       دباية كة مةو دؤكؤمَينتانـة بَيـنن  لةسةرةتاوة داواى مةوةيان بكر
وةى كـة سـةرنج و ِرايـةكا ان بـؤ ِرَيطـة ضـارة و بـؤ ضـؤنييةتى هةوَلـدان بـؤ ضارةسـةركردنى ذنـان شـنطال و يـان               لة

مةسةلةى فينؤسايدى شنطال بة تايبةتى ذنانى شةنطال مَيمة دةورمـان هةبوايـة مةطـةر مـةو دؤكؤمَينتانـة نـةكراوة       
   زؤر سوثاس.بوو  دةستيان خؤش بَىت مةمَيستا تةنيا مةم ِراثؤرتة بةم شَيوةية ثَيمواية كاَل و كور

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

 :بةِرَيج امنة زكرى سريد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َيت نسةرة ِراى دةستخؤشى كرمن بؤ ليذنا ذنان كو مانديبوونـةكا زَيـدة ديـت بـة تايبـةتى ظـَى فـةترة سـةردا        
دكـةن كـو مـةو ذنـَين كـو         مةطةر سةر ِراثـؤرتَى مـةز بئـاخظي الثـةِرا مَيكـَى بةحسـَى هةنـدىَ       مةيدانيَيت وان

  ثرسـيار دكـةم ل   ترة ذ قوربانيَي شةِرَى ناوخؤيَي  قوربانى بووينة سةبةبَى شةرةف ثارَيجيَى زَيدةقوربانيَى
مكيـد لسـةر بكةنـةوة؟ هـةر ديسـا بةحسـَى هةنـدَى        طؤِر ض مامارا ض مامار بةردةستَى وانـن كـو ظـَى بـؤ مـة تة     

  فشـار سـةر   َلةتى مافَى مرؤظى نةبان تةداخولدكةين كة مةطةر مةوزوعَين ِرَيكخراوَى كؤمةَلطةهَى نيظ دةو
  مــةزيش دبَيــذم مةســةال توندوتيــذيَى يــا ةكربا مــةظ ديــاردة ســنوور بونــةداناحكومــةتا هــةرَيمَى دروســت نــ

يا طرَيدايية ب زهنييةتا كؤمةَلطةهَى ظـة   تشـتةكة كـو مـةو نينـة فشـارةكا نـيظ          ظة طرَيداية ب فةرهةنطَى
  بــةَلكو هــةمى هــةنطاوَيت كــو بةرامبــةر تشــتةكَى ســنووردار بكــةى دةوَلــةتى تــوو بشــَيى موفتةمــةعَى خــؤ

تا حكومـة  مةظِرؤكة هـةرَيما كوردسـتانَى هاتيتـة هـاظَينت هـةر ل خـةَلكَى كوردسـتانَى بيـة و هـةر ل باوةريـا          
  بؤية تايبةتى كابينا ثَينجَى دةورةكَى زؤر مةساسى هةبووية بؤدانانا ميكانيجمَيـت كـونرتؤل كرنـَى    هةرَيمَى

بؤ نةهَي نا توندوتيذيَى ب تايبةتى قةرار يان دةرمَيخستانا بَريارا مةو نوويسينطةهَين يَيت كو مةظِرؤكة لة 
خـؤ دكـةت دةرمَيخسـتنا هَيلـَين طـةرم و شـةلتةرا مـةو         هةرَيما كوردسـتانَى بـؤ نـةهَي نا توندوتيـذيَى كـارىَ     

ميكانيجمَيــت كــؤنرتؤَل كرنــَى نــة كــو حكومــةتا هــةرَيمَى و هةروةســا ثةرلــةمانَى كوردســتانَى كــو ياســايَيت   
راستظةكرنا نايةكسانى دروسـت كـرن دزظريتـةوة ذ بـةر هنـدَى ب رةميـا مـن مةظـة نةحةقييةكـة بةرامبـةر           

َى و بةرامبةر ثةرلةمانَى كوردستانَى دهَيتة مةجنامدان  الثةرَي سـَييَى ب راسـتى   حكومةتا هةرَيما كوردستان
موقارنة كرنا توندوتيذييا كؤمةَلطةهَى طةل مةو كارةساتا كؤ ل شنطاىَل دروست بـووى تشـتةكَى زؤر خةلةتـة    

نـةكا فـةنطَى  و   مةم دكةظينـة ظـَى هةلـةى دا مـةوا دطـةَل كـوردَين مَيـجدى و ذنـَين شـنطاىَل هاتييـة كـرن تاوا           
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مرؤظايةتيَى ية و دضيتة ضارضؤظَى فينؤسايدَى دا  ظيابـا مـةو دوو تـةوةرة ذَيـك هاتبانـة فـودا كـرن نـةك         
بةردةواميدانا كو مةظة كو ل كؤمةَلطةها كوردستانيدا رووددةت مـةوا دةرحـةق كـورد و ذنـَين مَيـجدى هاتيـة       

ثؤرتا لذنا ذنا تؤ هيض هةست ب ظَى ضةندَى ناكـةى  كرن بَى كةرامةت كرنا ميللةت و نةتةوةيةكَى بؤية د را
كؤ ماريشَيت ذنا مةوا كو دةرحةق ذنَيـت مَيـجدى هاتبيتـة كـرن ل ظـَى راثـؤرتَى دا رةنـط دابيتةظـة  مـةزيش          
دطةل رةميا هةظاال خؤ بَيطةردخانَى مة ثرت ضيتة راثؤرتةكَى ضاالكييا ذنا ض كريـة و هـيض ماماذةيـةك نينـة     

كَيشــةى ديــار نــةبوو مــةو كَيشــة ض بــوون؟ ضــةوانيا ثرســا وان موعاناتَيــت ذنــا كــَيي     ديراســةتةك و فــؤرَى
تةرخةمى ض بووينة؟ ضارةسةرى ض بووينة؟ ثَيشنيارَيت وان ض بووينة؟ يةعنى هيض مامارا ورد ناف راثؤرتا 

ووش بـووي  وان ناهَيتة دينت تظيا  وونة بـؤ مـة بـةحس كربـان  مةظِرؤكـة مـةوا ذنـا شـنطاىَل  ذنـا مَيـجدى تـ           
 وونة بؤمة بةحس كربا دا مةم بشَيني  ب راستى ب كةليمات و حةرفَيت بريسقةدار تؤ نةشَيى دةستىَ خؤ 
دانَييــة ســةر كــو راســثاردا و بِريــارةكَى دةربَيخــى  ضــةوا رزطــار بــوون  ضــةوا ضارةســةرييا وان بهَيتــة كــرن؟ 

ض دوي ضوون كريية؟ ب تايبةتى وةزارةتـا   حكومةت و مومةسةساتَيت حكومةتَى ض ث ن بؤ ظَى ثرسَى و وان
كاروبارَى كؤمةَلايةتى و وةزارةتا رةوشـةنبريى و وةزارةتـا تةندروسـتى هـةولَيت وان ض بووينـة؟ ب تايبـةتى       
مةو نظيسينطةها مةظِرؤ شولَيت خؤ دكةت بؤ رزطار كرنا ذنَيت شنطاىَل و دةورةكَى زؤر مـةكتيظ ذ يـَى ديتـى    

ن داعشدا  هةر ديسان راثؤرتايا بةِرَيج ليذنة ذنـا بةحسـَى هةنـدَى دكـةت كـو ليـذنا       بؤ وان ذنا مةوَين دةستَي
 داكؤكى كرن مافَى مافرةتَى هةر دةستثَيكا شوىَل خؤ كاريا بؤ هةندَى كرى ضةوانيا ثَيش مَيخسـتنا دؤزا ذنـىَ  

ثرسا ذنـَى   دؤزا ذنـَى      مةذى ثرسيار دكةم ضةوا؟ ضاالكيا ِرؤذانة توو نةشَىوة دةست بةكاربوونا مافَى ذنَى
  دانـان بِريـاردانَى ب ِرَيطـا ياسـا  ِراسـت ظـةكرنا ياسـا       ثَيشبَيخى   بةَلكو وةك ثةرلةمان   وةك ناظةندةكا بِريار

ضــاظدَيرى كــرن ســةر كــارَى حكومــةتَى تووشــَى وَى بيكــةى هــةردوو اليــةن تَيــدا الوازن بــؤ  وونــة مةطــةر    
دنَى ياسـا و  ةرلـةمانَى كوردسـتانَى نـةكو هـةمى ضارضـيظَى ِراسـتظةكر      ( ِراسثاردة بـؤ ث 7سةحكةى ِراسثاردة )
  باشة مةطةر ليذنا ذنان كو شوىَل وَى مةظةية مةو خبوظان ثـِرؤذة شـوَينة هةنـدَى كربانـا     ردةرمَيخستنا ياساية

َى ضـارَى    الثـةرِ مانِراسثاردة ِرةميا من تظية هةوة مةو ثِرؤذة تةقديي كربـان نـةكردبانا ِراسـثاردة بـؤ ثةرلـة     
( مليـؤن دينـار بـؤ فـل و بـةرطَي ذن و زارؤكـا بـؤ        100هةوة بةحسَى هةندَى كرى كو ثةرلةمانى كوردستان )

( مليـؤن بـؤ ماوارةيـةن كـو بـؤ خـةَلكَى كؤمةَلطـةها )خـانكَى و         77ماوارا سةرف كـرى  مـةظ ذمارةيـا خةَلةتـة )    
يـةعنى سـةرفةمى مـةو ثارةيـةى كؤببـوو بـؤ       ( مليؤن ذى بؤ ماوارة قةزا مامَيدى   7شاريا( هاتة سةرفكرن )

  ديسـا هـةر ثـةِرةطرافا ثشـتى هـةنطَى هـةوة       ( مليؤن دينار بوو84ية سةرفكرن )ثارَيجطةها دهؤكَى ماوارا هات
بةحسَى هةندَيكى كو ليذنة هةوة طـةل اليـةنى ثةيوةنديـدار كـار كـرى بـؤ ِرزطـار كرنـا وان ذن و كضـَين كـو           

ضؤوة؟ مـةوة ض كريـا؟ مـةوة ثةيوةنـدي طـةل وان ذن هةبووينـة ل دةسـيَت         ظة هاتينة فِراندن ذ اليَي داعشَى
داعشدا؟ هةوة ثةيوةندي هةبووينة طةل وان كةسَي كو بيـان كـِرن؟ هـةوة مـةعلومات هـةبووة طـةل اليـةنَي        
ثةيوةنديدار تةنسيق كريا؟ هةوة ثارة تةرخان كرية؟ مة د ظَينت ليذنا ذنـا بـؤ مـة ديـار كـر كـو ضـونا مـةظ         

الثةِرَي راسثاردا  بةحسَي هةندَي دكةن كو خالة دوَي ذي راسـثاردا   ماهةنطيي بووية بؤ رزطار كرنا ذنان؟هة
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من بةحسَي هةندَي دكةم كو مةظ راسـثاردا كـاري زميـين شـولَي ليـذنا ذنانـة ثَيويسـت ناكـات ببنـة راسـثاردا            
هـا يـا خَيجانـي كـارَي حيكمـةتي نينـة        بةلكو ب ثرؤذة تةقديي بكةن  يا خالـة دوَي دةربـارةي نـةبوونا دادطا   

 كارَي دةسةاَلتا قةزاميية  ثَيت ظيا مةظ راسثاردا بؤ وان بينت  طةل وان هةماهةنطي بكاتن  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس  خاتوو طةشة دارا فةرموو.
 بةِرَيج طةشة دارا ف ل:

 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من لةسةر راثؤرتةكة دةستخؤشي لة ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ذنان دةكـةم و  سـةبارةت بـةوةي    
كة مةم كؤبوونةوةية ثَيويستة لةاليةن حكومةتيشةوة طرنطي زياتري ثَي بدرايـة  مـيرت نـازامن مايـا لةاليـةن      

خؤيان نةهاتوون؟ كة ثَيويست بـوو يـان   بةِرَيج سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ماطادار نةكراونةتةوة  ياخود هةر 
سةرؤكي حكومـةت  كـة سـةرؤكي مةجنومـةني بـااَلي خا انـة  يـاخود مةمَينـداري طشـيت مةجنومـةني بـااَلي            
خا ــان  يــاخود وةزيــري هــةرَيي بــؤ هةماهةنطييــةكان لَيــرة مامــادة بوايــة تــا مــةم قســانةي مَيمــة ســوودي    

سةبارةت بـة راثؤرتةكـة     نيش مةركي خؤيان فَي بةفَي بكةن.هةبوايةو كاريطةري هةبواية  بؤ مةوةي مةوا
ديارة خاَلي باشي تياية  بةاَلم فَيطةي رةخنةشة  سةبارةت بةوةي كة مايا توندوتيـذي لـة كوردسـتان زيـادي     
كردووةو مافةكاني ذنان ثاشةكةشةي كردووة؟ مةمة راي خؤمةو هةميشة بةم شَيوةيةش طوتوومـة  نـةخَير   

هةبووةو زياتريش بووة  بةَلكو مَيسـتا مةطـةر تـا رادةيـةكيش كـةم بـوو بَيـت  بـةاَلم مانـاي          توندوتيذي هةر 
مةوة نيية كـة مـن مَيسـتا مـةم قسـةية دةكـةم رةزامةنـدم لـةو دؤخـةي مَيسـتاي ذنـان  بةثَيضـةوانةوة فَيـي              

كاني بيـاني و  نيطةرانيمانةو فَيي شـةرمةزارميانة  مـن خـؤم وةكـو ذنَيـك لـة كاتَيكـدا كـة رووبـةِرووي خـةلَ          
نَيودةوَلةتي دةبينةوةو يةكَيك لة ثَيوةرة هةرة طرنطةكان بـؤ ثةيوةندييـة ديثلؤماتييـةكانيش مَيسـتا سـةير      
كردني رةوشي ذنان لة كوردستان  بةاَلم فَيي داخة هَيشتا ذن لة واَلتي مَيمة  لة كؤمةَلطاي مَيمةدا كوشـت و  

اي مةوة نيية  كة ثَيشرت نةبووة  بةَلكو ثَيموايـة زيـاتر بـووةو    كوشتاري بةرامبةردا دةكرَيت  بةاَلم مةمة مان
لة رَيـي راطةياندنةكانـةوة  لـة رَيـي هؤشـيار كردنـةوةي خةَلكـةوة  لـة رَيـي دةسـتةبةر كردنـي مافـةكان لـة              
ياساكاندا واي كردووة مةمِرؤ زياتر و زةقرت دةربكـةوَيت  بؤيـة ثَيشـرت توندوتيـذي هـةر هـةبووةو ثَيويسـتة        

تةكة مـةوة لةبةرضـاو بطرَيـت  مـةو مامـارة فةرمييانـة  بةِراسـيت ثَيويسـتة ليذنةكـة وةكـو ليذنةيـةكي            راثؤر
ثةرلةماني لة حكومةتي وةربطرتاية  بةاَلم مةوةي مايا زيادي كـردووة  بـةثَيي مامـارة فةرمييـةكان لةاليـةن      

دووة  مايا لَيرة ضؤن باس لة زياد بةِرَيوةبةرايةتي توندوتيذي دذي بة ذنان راطةيةنراوة مامارةكان كةمي كر
سةبارةت بة مةوةي مةو ذنانةي كة رزطار بوون لة ذَير دةسيت داعش  مايا هـيض مامـارَيكي    كردني مامارةكة دةكةن؟

فــةرمي لةبةردةســت ليذنــةي بــةِرَيجدا هةيــة؟ لــة كاتَيكــدا مــن دوَيــيَن ثةيوةنــديي كــرد بــة ســةرؤكي ليذنــةي بــااَلي  
يؤمَينت كردن بؤ فينؤسـايد كردنـي شـنطال  دةَلَيـت تـاكو مَيسـتا هـيض مامـارَيكي فـةرمييمان          بةدواداضوون و بة دؤك

ــةزاريان           ــَي ه ــةوان س ــة م ــوار هةزارةك ــةر ض ــَيوة لةس ــةمان ش ــراوة؟ بةه ــةكوَي هَين ــة ل ــةو ذمارةي ــدووة  م رانةطةيان
و زانيـاري تـةواوةوة  بـةاَلم     (ي ثشت راست كراوةتـةوة بـةناوي تـةواو   1500راطةياندووة بة فةرمي  لة سَي هةزارةكة )
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بةِراسيت مةو مامارة مةوةي كـة كـؤ دةكرَيتـةوة     نازامن مةو ضوار هةزارة  مايا بة فةرمي بةدةست بةِرَيجيان كةوتووة؟
لةاليــةن ســةنتةرةكةي دهؤكةوةيــة  كــة حكومــةت دوَيــيَن كؤبوونــةوةي لةطــةَل كــردوون ســةبارةت بــةو ثرســة  كــة    

ةت بةو كضانة  يان بةو ذنانةي رزطاريان بووة.لة بةشَيكي راثؤرتةكـة دَيتـةوة سـةر  باسـي     مامارَيكيان بؤ بَينن سةبار
توندوتيذي و رةوشي توندوتيذي ياسايي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذ بة ذنان  من لة بـةِرَيج ليذنـةي بـةرطري    

ةك سـجايي ضـيية؟ لـة كاتَيكـدا مـن      لة مايف ذنان دةثرسي مةو عيبارةتـة كـة دةَلـَين نـاوةِرؤكَيكي مةعنـةوي هةيـة  نـ       
ثَيمواية مةو ياساية ياسايةكي سجايية لة كاتَيكدا كة نصوصي عيقابي تياية  دةكرَيـت بطوترَيـت ياسـاكة سـجاييةكةي     

سةبارةت بة دامةزرانـدني   سووكة  كةمة  زؤرة هةموار بكرَيت  بةاَلم ناكرَيت بطوترَيت ناوةرِؤكَيكي مةعنةوي هةية.
ةند لة ياساكة  دةبَيت مَيمة بَلَيني دادطاي تايبةمتةند  نةك دادطاي تايبةت  ضـونكة بـةثَيي دةسـتوور    دادطايي تايبةمت

مَيمة بؤمان نيية مةحاكمي خاصة دابنَيني  بةَلكو مةحكمةي موختةص دادةنَيني  مةجنومـةني دادوةري مـةو مةركـة    
مــة خؤمــان وةكــو ثةرلــةمان  وةكــو ليذنــةكاني مــةو بةِرَيجانــة باســيان كــرد  مَي فــَي بــةفَي دةكــات  نــةك حكومــةت.

ثةرلةمان مةو سةرجنانةي هةية كة لةسةر مةو ياسايانة ثَيويستة مَيمة بة ثرؤذة ثَيشكةشي بكـةين  مـةوة دةسـةاَلتي    
خؤمانة  بؤية ثَيويستة مَيمة بة طشيت كار لةسةر ثؤلني كردني بكـةين وةكـو بَيطـةرد خـان طـوتي  حكومـةت ميلـجام        

ةركي خؤي هةَلبستَيت بؤ رزطار كردني مةو ذنانةو دابني كردني ثَيداويستييةكان و شـياندنةوةيان  واتـا   بكرَيت بة م
كردنةوةي سةنتةرَيك بةثَيي خصوصيةتي مةو ناوضانةي كـة مـةو ذنانـة دووضـاري مـةو كارةسـاتة بوونةتـةوة  واتـا         

ردنةوةي دةرووني و تـوب عـةدليش ثَيـك    كردنةوةي سةنتةرَيك لة هةموو بةشةكان  بةشةكاني تةحقيق و تةمهيل ك
هةَلمةتي هؤشيار كردنـةوة لـة    بَيت  ضونكة رةنطة بة بيانوويةكي تر نةتوانن مةوان دةستيان بطاتة مةو سةنتةرانة.

( هةرض كةناَلي ثةروةردةي زانكؤيةكان هةية  بةِراسيت NGOرَيي راطةياندنةكان و ثياواني مايين و رَيكخراوةكاني )
ت بة مَيذووييةك بضَيتة زهنيةتي هةموو تاكَيكي ناو كؤمةَلطا مـةو كارةسـاتةو  بـؤ مـةوةي دةستخؤشـي      كة مةمة ببَي

لة راثؤرتي ليذنةكة دةكةم كة دةَلَيت مةو ذنانة وةكو سيمبول  بةَلَي وةكو سيمبولي زؤر لَي كـراوي و ضةوسـاندنةوة   
من هةندَيك زانياريي الية بةنووسراو دةطةية ـة   سةير بكرَين  رةنطة مَيستا بةهؤي مةوةي ثةخشةكة راستةوخؤية 

 دةست بةِرَيجتان  بؤ مةوةي لة داهاتوودا كاري لةسةر بكةين  دةستان خؤش بَيت  زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم دمد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــذمَير )        ــةياني كات ــنني  ب ــتنةكةمان دةهَي ــة دانيش ــايي ب ــؤرة كؤت ــةم ف ــةِرَيجان ب ــوثاس  ب ــت 10زؤر س ( دةس
 دةكةينةوة بة دانيشتين ثةرلةمان  زؤر سوثاس.

 
 

                                                                                                                                                                  
 د. يوسحم دمد صادق                    فر ر ابراهيي مَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
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