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  (15ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 9/12/2014 رَيكةوتي شةممةسَي 

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  9/12/2014رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤ:ي ثَيش نيوةِرؤي(ي 10،30كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي15، دانيشتين :مارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج جَيطري سةرؤك و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

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

خـولي   (ي15ا دانيشـتين :مـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤ:ي سـَي    10،30طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكـةم لـة خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن لـة كـات )       

 بةم شَيوةية بَيت: دا 9/12/2014شةممة رَيكةوتي 
ـ بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردنى راثؤرتي ليذنةى داكؤكي كردن لة مافةكانى ئافرةت سةبارةت بة 1

سةر داواى توندوتيذى بةرامبةر بة ئافرةتان لة هةرَيمى كوردستان بةتايبةتى كةيسى ئافرةتانى شنطال لة 
 :مارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى ناوبراو. 

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ئةو ثِرؤ:ة بِريار و ياسايانةى خوارةوة بةثَيي ماددةى )2
 (ى هةمواركراو. 1992(ى ساَلي)1ثةرلةمان، :مارة )

 وت و بةرهةمةكانى. ـ ثِرؤ:ة ياساي بةرةنطاربوونةوةى بةقاضاغ بردني نة1
ـ ثِرؤ:ة ياساي بةكاركردن و هةمواركردني ياساي بةرةنطاربوونةوةى بةقاضاغي نةوت و بةرهةمةكانى 2

 (ى ئةجنومةنى نوَينةراني عَيراق.2008(ى ساَلي )41:مارة )
وةن ( ياساى ماف و ئيمتيازاتي كةمئةندام و خا2011(ى ساَلي )22ـ ثِرؤة ياساي هةموارى ياساي :مارة )3

 ثَيداويسيت تايبةت لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق.
 ـ ثِرؤة ياساي سروودى نيشتيماني هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق.4
 ـ  ثِرؤ:ة ياساي سروودى نيشتيماني ئةى رةقيب. 5
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى باشكردني بذَيوى :ياني ثَيشمةرطة.6
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 

 وي خواي طةورةو ميهرةبان.بةنا
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي 

(، بةرنامةى كار، بةثَيي 9/12/2014(، رؤ:ى دانيشنت )15هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين :مارة )
(ى 1اوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )( لة ثةيِرةوى ن20(ى ماددةى )1حوكمةكانى بِرطة )
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(ى خولي 15(ى هةمواركراو، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين :مارة )1992ساَلي)
(ى ثَيش نيوةِرؤ، رؤ:ى 30/10طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )

 ( بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت، 9/12/2014) سَيشةممة، رَيكةوتى
ـ بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردنى راثؤرتي ليذنةى داكؤكي كردن لة مافةكانى ئافرةت سةبارةت بة 1

توندوتيذى بةرامبةر بة ئافرةتان لة هةرَيمى كوردستان بةتايبةتى كةيسى ئافرةتانى شنطال لة سةر داواى 
 رةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى ناوبراو. :ما

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ئةو ثِرؤ:ة بِريار و ياسايانةى خوارةوة بةثَيي ماددةى )2
 (ى هةمواركراو. 1992(ى ساَلي)1ثةرلةمان، :مارة )

 انى. ـ ثِرؤ:ة ياساي بةرةنطاربوونةوةى بةقاضاغ بردني نةوت و بةرهةمةك1
ـ ثِرؤ:ة ياساي بةكاركردن و هةمواركردني ياساي بةرةنطاربوونةوةى بةقاضاغي نةوت و بةرهةمةكانى 2

 (ى ئةجنومةنى نوَينةراني عَيراق.2008(ى ساَلي )41:مارة )
( ياساى ماف و ئيمتيازاتي كةمئةندام و خاوةن 2011(ى ساَلي )22ـ ثِرؤة ياساي هةموارى ياساي :مارة )3

  تايبةت لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق.ثَيداويسيت
 ـ ثِرؤة ياساي سروودى نيشتيماني هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق.4
 ـ  ثِرؤ:ة ياساي سروودى نيشتيماني ئةى رةقيب. 5
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى باشكردني بذَيوى :ياني ثَيشمةرطة.6

ؤ:ى بةرةنطاربوونةوةى طةندةَليية، لة ( لة جيهاندا ر9/12/2014بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ئةمِرؤ )
رةاستيدا بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلي ئةمِرؤ لة هةرَيمي كوردستان بؤتة ثَيويستييةكي :ياني بؤ بونياتنانى 
داهاتوويةكي باشرت لة رووى سياسي و ئابوورى بؤ هةرَيمي كوردستان، قةيراني دارايي لة ماوةى رابوردوو 

ساَلي رابوردوو بةشَيوةيةكي باش مامةَلةمان لةطةَل داهاتةكانى هةرَيمى  ئةوةى ثَي وتووين لة ضةند
كوردستان نةكردووة، مامةَلةمان لةطةَل سةرضاوةكانى داهات كة لة ناوخؤ و دةرةوة بؤ هةرَيمى كوردستان 

كي دابني كراوة نةكردووة، تا ئَيستاش ئَيمة دةست بةكاربووين لة خولي ضوارةمي ثةرلةمان و، حكومةتَي
يةك ريجى و نيشتيمانيش هةية ئةو بابةتة بةردةوامة، بؤية ئةركي هةموو اليةكمانة ئَيمة لة ثةرلةمانى 
كوردستان دام ودةزطا ثةيوةنديدارةكانى وةكو ديواني ضاودَيرى دارايي، دةستةى دةست ثاكي حكومةتى 

كانى طةندةَلي بكةين و، هةرضى هةرَيمي كوردستان دادطاكان كة بةشَيوةيةكي باشرت مامةَلة لةطةَل كةيسة
زياتر هةوَلي ثاراستين سامانى نيشتيماني لة هةرَيمى كوردستان بدةين لةطةَل دةست بةكاربوونى ئَيوة لة 
خولي ضوارةمى هةَلبذاردن ئاِراستةيةكي زؤر باش لةناو فراكسيؤنةكان لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة 

دن، بؤ بةدواداضوونى هةر كَيشة و كةم و كورتييةك لة هةر هةية بؤ ضاودَيرى دةسةآلتي جَيبةجَيكر
شوَينَيك هةبَي، بةدواداضووني كةيسى بةقاضاغ بردني نةوت، بةدواداضوونى مةلةيف مووضة خؤرى بن 
ديوار و، هةموو ئةو مةلةفانةى تر كة لةاليةن ئَيوة ئةندامانى ثةرلةمان بةشَيوةى ثرسيار ئاِراستةى 
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رةكان كراون، ئَيوة لة ليذنةكانى ثةرلةمان وةزيرة ثةيوةنديدارةكانتان بانط كردووة وةزارةتة ثةيوةنديدا
بةردةم ليذنةكان بؤ بةدواداضوونى ئةم كةيسة، هةر لة سةرةتاى دةست بةكاربوونى ئةم خولةوة ئَيمة 

ةم دةستةية وامان كرد كة سةرؤكي دةستةى ديوانى ضاودَيرى دارايي لة بةردةم ثةرلةمان سوَيند خبوات و، ئ
جارَيكي تر ئةكتيظ ببتةوة وةكو دةزانن ئةم دةستةيةى ئَيستا تيمةكانى خؤى بؤ هةموو دام و دةزطاكانى 
حكومةت دةنَيرَى بؤ ئةوةى بة ئةركي ضاودَيرى كردن هةَلسن، راثؤرتي خؤيان ئامادة بكةن، لة هةمان 

ثةسةند كرا بؤ هةمواركردنةوةى ياساي كاتدا لة دوو حةفتةى ثَيش ئَيستا ثِرؤ:ةيةك لةاليةن ئَيوةوة 
دةستةى  طشيت دةستثاكي لة هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوةى هةرضى زياتر ئةو دةستةية ئةكتيظ بَي لة 
بةدواداضوونى كةيسى طةندةَلي و بةدةست هَينانى سامان بةشَيوةيةكى نا شةرعي، لة ثةرلةمانى كوردستان 

دامانى ثةرلةمان، ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة ثةرلةمانى كوردستان ئَيمة لة سةرؤكايةتى فراكسيؤنةكان، ئةن
بةشَيوةى جدى بةدواداضوون بؤ هةموو ئةو كةيسانة دةكةين و، بةردةوام دةبني لة سةر ئةو رةوتةى كة لة 
خولي ضوارةم دةسيت ثَي كردووة كة درَيذة ثَيدةرى خولةكانى ثَيشووى ثةرلةمانيشة لةم بوارةدا، بةهةمان 

وة ئةمِرؤ لة ضةندين وآلتي جيهان ضةند رَيكخراوَيك هةَلساون بة دروستكردنى كةمثني بؤ وةستانى شَي
ئيحتيجاجى د: بةو كارة نا مرؤظانانةى كة بةرامبةر بة كورداني ئَيجيدى لة شنطال روويداوة و، ئةمِرؤش 

كوردستان و، ياداشتَيكيشيان هةندَيك لةو بةِرَيجانة هةندَيك لةو ضاالكوانانة هاتنة بةردةم ثةرلةمانى 
ئاِراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان كرد، ئَيوة بؤ خؤتان دةزانن يةكَيك لةو بابةتانةى ئةمِرؤ وتو 
وَيذى لة سةر دةكةين بابةتى توندوتيذية بةرامبةر بة ئافرةتان لة هةرَيمي كوردستان بةتايبةت كةيسى 

و بةهةماهةنطى لةطةَل ليذنةى كاروبارى ئافرةتان، ئافرةتانى شنطال و، لة هةمان كاتيشدا بة تةنسيق 
ثةرلةمانتارى ترى ثةيوةنديدار بةو كةيسة ض لة رووى ياسايي ض ئةوانةى بةدواداضوونى مةيدانيان 
كردووة لة ضياى شنطال هةوَلي رَيكخستنى دانيشتنَيكي تايبةتيش دةدةين بة :نانى شنطال و، لة ماوةى 

( لة ثةرلةمانى كوردستان دانيشتنَيكي تايبةتى ترمان دةبَيت سةبارةت بةم شاءاهللان كةمي داهاتوو )
شتنى ثَيشوو خبوَينَيتةوة كةيسة، داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى ئامادةنةبووانى داني

 فةرموو.
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان، سةرةتا ويستم روونكردنةوةيةك ئاما:ة ثَي بدةم سةبارةت 
بةوةى كة لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةماندا لة هيض ماددة و بِرطةيةكدا نةهاتووة هةر ئةندام بةِرَيجَيكي 

دَيَلَي بة ئامادةنةبوو  ثةرلةمان كة بايكؤتي كؤبوونةوةيةكى ثةرلةمان دةكات هؤَلي دانيشنت بة جَي
بنووسرَى، بؤية تا ئةو ليذنة كاتية كة ثَيك هاتووة بؤ هةمواركردنةوةى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان يان 
سةر لة نوَى نووسينةوةى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ئةو بةِرَيجانةى كة لة رابوردوودا لة 

ك لة هؤكارةكان بايكؤتي دانيشتنى ثةرلةمانيان كردووة بة ( و، ثَيشرتيش بة هؤكارَي14دانيشتنى :مارة )
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(ى ئاسايي لة بةروارى 14ئامادةنةبوو نا :مَيردرَين، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين :مارة )
(، مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت ئامادةنةبوون، لة كؤبوونةوةى يةكةمدا بةم شَيوةيةى 3/12/2014)

ـ  عثمانـ مؤَلةت، مجال  طاهرـ مؤَلةت،  باثري كامةال ـ مؤَلةت، بةيار  مصطفىانور قادر خوارةوةية، )
مؤَلةت، زانا عبدالرمحن ـ مؤَلةت، زؤزان صادق ـ مؤَلةت، سراج امحد ـ مؤَلةت،  ظةمان فيصل ـ مؤَلةت، 

ـ مؤَلةت، فةرهاد  ـ مؤَلةت، جنات حممد مصطفىعبداللة حممود ـ مؤَلةت، عمر عينايةت ـ مؤَلةت، فائق 
حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(ـ مؤَلةت(، لة كؤبوونةوةى دووةم ناوةكانيان بةم شَيوةيةى خوارةوةية: )انور 

ـ مؤَلةت، زانا عبدالرمحن  عثمانـ مؤَلةت، مجال  طاهرـ مؤَلةت،  باثري كامةال ـ مؤَلةت، بةيار  مصطفىقادر 
د ـ مؤَلةت،  ظةمان فيصل ـ مؤَلةت، عبداللة حممود ـ مؤَلةت، عمر ـ مؤَلةت، زؤزان صادق ـ مؤَلةت، سراج امح

عينايةت ـ مؤَلةت، جنات حممد ـ مؤَلةت، فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(ـ مؤَلةت، رَيواز فائق ـ 
ـ مؤَلةت،  مصطفىمؤَلةت، شكرية امساعيل ـ مؤَلةت، شَيركؤ جوجت ـ مؤَلةت، عباس غجالي ـ مؤَلةت، عمر 

 ان جوهر ـ مؤَلةت، مةردان خدر ـ مؤَلةت(فرح
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، ئَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين ناوى ئامادةنةبوواني ليذنةكاناى ثةرلةمان خبوَيننةوة، 
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وونكردنةوةيةك سةبارةت بة دانيشتين ليذنةكان ئةوةى كة لة دانيشتنى ئاسايي سةرؤكي ليذنةكان هةر ر

لةطةَل دةستةى سةرؤكايةتى ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستان رَيككةوتني لة سةر ئةوةى كة كؤبوونةوةكان 
ذنة كؤبوونةوة دةكةن ( لي10بة دوو حةفتة جارَيك ليذنةكان كؤبوونةوة بكةن، واتا لة حةفتةى يةكةمدا )

( ليذنة كؤبوونةوة دةكةن جطة لةوةى كة ليذنةى ياسايي كؤبوونةوةى 11و، لة حةفتةى دووةمدا )
بةردةواميان هةية، بؤية داواكارين لة سةرؤكي ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان ثابةندبن بةو جةدوةلةى 

رَيت ئةندامانى ثةرلةمان بتوانن لة كة دانراوة لة ثَيناوى ئةوةى كة كؤبوونةوةكان زياتر رَيك خب
ليذنةكاندا ئامادةبن و، هؤَلةكانى كة تةرخان كراوة بؤ دانيشتنةكانى ليذنةكان بتوانن وةكو ثَيويست 

( بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو، ليذنةى دارايي و 8/12/2014سووديان لَي وةربطريَى، كؤبوونةوةى ليذنةكان لة )
( طشت ئةندامان ئامادةى كؤبوونةوةكة بوون، ليذنةى كشتوكاَل و 8/12/2014كاروبارى وةبةرهَينان لة )

( حسن صاحل ـ مؤَلةت، فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد 8/12/2014ئا:ةَلدارى و ئاودَيرى و بةنداوةكان لة )
سةنطاوى(ـ مؤَلةت، ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجييةكان كؤبوونةوةكةيان دواخراوة بؤ 

( مريم صمد ـ مؤَلةت، حسن صاحل ـ 8/12/2014(، ليذنةى داكؤكي كردن لة مافةكانى ئافرةت لة )10/12/2014)
( مةردان خدر ـ مؤَلةت، 8/12/2014مؤَلةت، ليذنةى ثةروةردةو خوَيندني باآل و توَيذينةوةى زانسيت لة )
( طشت ئةندامان ئامادةى 8/12/2014زؤزان صادق ـ مؤَلةت، ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن لة )

( شرين حسين ـ مؤَلةت، ليذنةى 8/12/2014كؤبوونةوةكة بوون،  ليذنةى كاروبارى تةندروسيت و :ينطة لة )
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( امنة زكرى ـ مؤَلةت، ليذنةى ثةيوةندييةكان و كاروبارى 8/12/2014كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان لة )
ـ مؤَلةت، زانا عبدالرمحن ـ مؤَلةت، ليذنةى ئةوقاف و  ( حممود عمر8/12/2014رةوةندى كوردستانى لة )

(  سراج شَيخ امحد ـ مؤَلةت، ادريس علي ـ مؤَلةت، ثةرى صاحل ـ مؤَلةت، بِريار 8/12/2014كاروبارى ئايين لة )
(ى مانطدا كؤبوونةوة بكةن، بةآلم ئةم سَي ليذنةية كؤبوونةوةكانيان ثَيش 15وابوو ليذنةكانى تر لة )

( مانطدا كؤبوونةوةيان كردووة، ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم لة 8لة )خستووة 
(  كؤبوونةوةيان كردووة، امنة زكرى ـ مؤَلةت، صاحل فةقَى ـ مؤَلةت، وةهةروةها ليذنةى ئاسةوار 8/12/2014)

(  سراج شَيخ امحد 8/12/2014ة )و خجمةتطوزارييةكانى شارةواني و طواستنةو و طةياندن و طةشت و طوزار ل
(  8/12/2014ـ مؤَلةت، ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و زيندانياني سياسي لة )

  يعقوب طورطيس ـ مؤَلةت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثةرلةمانى  سي دانيشتنى ثَيشووىزؤر سوثاس، ئَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كة  ثوختةيةك لة كؤنوو
 كوردستان خبوَيننةوة.

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

 (، بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو،3/12/2014( لة بةروارى )14ثوختةى دانيشتنى :مارة )
  ةوة.نـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةما 1
ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمان ئامادةنةبوو و، ئامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان  2

 هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.
 ـ ثةسةند كردنى دةنطدان لة سةر ثاَلَيوراوان بؤ ئةندامَييت ئةجنومةنى كؤمسياران.3
 ـ ئاَلوطؤِركردني خاَلي دووةمى بةرنامةى كار لةطةَل خاَلي سَييةم و بة ثَيضةوانةوة.4
 ـ خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ضوار ثِرؤ:ة ياسا و بِريار لةاليةن ليذنةى ياساييةوة.5
ــ ط توطـؤكردن لــة سـةر راثــؤرتي ليذنـةى داكــؤكي كـردن لـة مافــةكانى ئـافرةت ســةبارةت بـة توندوتيــذى         6

ة ئافرةتان لة هةرَيمى كوردستان بةتايبـةتى كةيسـى ئافرةتـانى شـنطال و، بـؤ دانيشـتنى ئـةمِرؤ        بةرامبةر ب
 دواخرا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ك طؤران.زؤر سوثاس، بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان نوقتةيةكى نيجاميمان هةبوو؟ فةرموو كا

 
 
 

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
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 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
وةَلالهي  دوو خـاَل هةيـة زةرور بـوو روونـي بكةينـةوة، خـاَلي يةكـةميان لـة خوَيندنـةوةى يةكـةميان ئـةو            
ثِرؤ:ة ياسايانةى كة ثةيوةستة بة مةسةلةى قاضاغ كردني نةوت، ثَيم واية لـة رووى تـةئريخ ضـوار ثـِرؤ:ة     

ضواريان رةبتيان بةيةكةوةية، بؤية باشـرت بـوو بـا    بةيةكةوة ثَيشكةش كراية، لة رووى مةزموونيشةوة هةر 
بَلَيني هةر ضوار بةيةكةوة لة بةرنامةى كار دانرابا، ضونكة هةم لة تةئريخ لـة رؤ:َيكـدا ثَيشـكةش كـراون ،     
هةم لة رووى مةزموونيشةوة رةبتيان بةيةكةوة هةية ئةمة يةك، دووةم: ئَيمة لة دانيشتنةكاني ثَيشـوو لـة   

اي وةزارةتــى خوَينــدني بــاآل ثةرلــةماني كوردســتان بِريارَيكيــدا كــةوا ثَيويســتة ســي ةى ســةر هــةموارى ياســ
ئيستيعجال بةم ثِرؤ:ةية بدرَى بؤ نووسيين راثؤرت و موناقةشة كردن و، مةسئووليةتةكة لـة ملـى ئَيمةيـة    

ياسايي كؤبؤوة  (ى مانط ليذنةى19وةكو ليذنةى ياسايي، بؤية زةرورة ئةو روونكردنةوةية بدةين، ئَيمة لة )
بِرياريــدا كــةوا نووســراو ئاِراســتةى حكومــةت بكــات، بــؤ ئــةوةى رةئــي حكومــةتيش بــة نــةزةرى ئيعتيبــار    

(ى مانط تا ئَيستا جةنابيشتان لـة دةسـتةى سـةرؤكايةتى ئاطـادارن و، هاوكـاريش بـووين لـة        19وةرطريَى، لة )
كـةين بـؤ وةرطـرتين راو سـةرنج ض بـة      ضةندين كةناَل بـة ضـةندين جـؤر هـةوَلمان دايـة كـةوا ثةيوةنـدى ب       

ئامادةبوونيان لـة ليـذان، ض بـة نووسـراوى فـةرمي بـؤ ئـةوةى راثـؤرت بنووسـني، بـةآلم تـا ئـةم سـاتة هـيض               
وةآلمَيكمان دةست نةكةوتووة، بؤية ئَيمةش لة ثةرلةمان هةم بِريار دراوة لة رووى قانونى ثَيم واية ئةطـةر  

ين شـتَيك نييـة تـةنها خوَيندنـةوةى يةكـةمى بـؤ بكـرَى ثةرلـةمانى         نةوتوانني ئةمة جَيبةجَي بكـةين يـةع  
( دةنط سي ةى ئيستيعجاىل بـةم ثِرؤ:ةيـة داوة، بؤيـة هيـوادارم كـة دوو      73كوردستان ئةطةر هةَلة نةمب بة )

حةفتة، سَي حةفتة ماوة لةو خولي تةشريعيية بتوانني دةستةى سةرؤكايةتى زياتر هةوَل بدات بـؤ ئـةوةى   
 ئايندة ئَيمة بتوانني راثؤرتةكة بنووسني و رةئي حكومةمتان بؤ بَيتةوة، سوثاس.  لة حةفتةى

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
وةكو جةنابت باست كرد، ئةوةى كة ثةيوةنديدارة بة ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى 

مواركردني وةزارةتَيك، بؤية تا ئَيستا لةبةرئةوةى راى خوَيندني باآل لةبةرئةوةى كة ثةيوةنديدارة بة هة
حكومةت، وةزارةتي ثةيوةنديدار وةرنةطرياوة، راثؤرتةكةى بةِرَيجتان لة ليذنةى ياسايي حازر نةبووة، 
هةركاتَيك راثؤرتةكةى بةِرَيجتان حازر بَي بة دَلنياييةوة دةيهَينينة هؤَلي ثةرلةمان، بةتايبةتى دواى 

ي ليذنةى ثةروةردةو خوَيندني باآل لة سةر ئةو بابةتة ئامادةكراوة، سةبارةت بة ئةو ثِرؤ:ة ئةوةى راثؤرت
ياسايانةش كة ثةيوةنديدارة بة بةرةنطاربوونةوةى بة قاضاغ بردني نةوت و بةرهةمةكاني ثَيم وابَي بةِرَيج 

و دوو ثِرؤ:ة ياسايةية سكرتَيريش روونكردنةوةيةكي هةية، بةآلم ئةوةى كة ئَيمة سةرةجنماندا هةر ئة
 .ئَيستا الى سكرتَيرى ثةرلةمانة، نازامن جةنابت ئةطةر روونكردنةوةيةكت هةية لة سةرى

 
 

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةرلةمانةوة دَيتة المان، سةبارةت بةو ثِرؤ:ة ياسا و بِريارانةى كة دَيتة الى ئَيمة دواى ئةوةى لة كاروبارى 

لةالى ئَيمة لة هةر كؤبوونةوةيةكي دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستاندا سةرجةم ثِرؤ:ة ياساكان 
دةهَينني دةياخنوَينينةوة، ضي ثَيويست بَي خوَيندنةوةيان بؤ بكةين، خوَيندنةوةى بؤ دةكرَى و، ئةوةى كة 

 اية هةبوو لة سةر بة قاضاغ بردني نةوت، سوثاس.لةالى ئَيمةية تةنها ئةو دوو ثِرؤ:ة ياس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  فةرموو د. سراج.
 بةِرَيج سراج شيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت كؤبوونةوةى ليذنةكان ئةطةر وا بِريار بَيت دوو حةفتة جارَيك كؤببينةوة جارى وا هةية ليذنة 

ويستى بة كؤبوونةوة هةية، ثِرؤ:ة ياساية، بابةتة ئايا لةو كاتانة ثابةندبني بةو جةدوةلة ياخود هةية ثَي
 َيمة دوو كؤبوونةوة ئةجنام بدةين.دةكرَينت لة حةفتةيةك ئ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
وَييَن كؤبوونةوةى هةبووة و، هةر ئةوة اليةنى كةمة، ئَيستا ليذنةى ياسايي ئةمِرؤ كؤبوونةوةى هةبووة، د

 دوو حةفتة جارَيك ئةجنام بدرَى. دوَينَى دوو كؤبوونةوةيان ئةجنامداوة، اليةنى كةم دةبَي
 بةِرَيج سراج شيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 باسكرا، وا بِريارة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .فةرموو خاتوو شرين

 :رمضانرين حسين بةِرَيج ش
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ل دانيشتنا ثَيشوو ثشيت هةَلبذاردنا دةستةيا كؤمسيؤنَى كة بِرطة دوويَي : بةرنامةى كارى ط توطؤ ل سةر 
توندو تيذى د:ى ئافرةتى بي يان ل سةر كةيسَى ئافرةتَى بي، بةس ثشتى سةعاتَيك لة دانيشتنةكةى 

امانى ثةرلةمان لة :وورةوة نةماون، هيظيدارم لة هاوِرييان و لة ثةرلةمان، :مارةى ياسايي ئةند
جةنابتانيش خؤشت لَيرة نةمابووى ئةطةر بابةت لة سةر كةيسى :نان بَيت طرنطى ثَي بَيتة دان وةكو هةر 
بوارَيكي دى لة ثةرلةمان، ضونكة من لة دانيشتنةكان زؤرم بيين ئةطةر نةوت بَي يان بوارى دارايي بَي يان 

ةر بوارَيكي تر بَي هةموويان دانيشتوون و تا نيوةى شةويش ئامادةنة، بةآلم كة بابةتةكة هاتة سةر ه
كةيسي ئافرةت هؤَلةكة ضؤَل بوو دواى سةعاتَيك :مارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان لة :وورةوة نةمان، 

 سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
رة بة ئَيمةوة دوايي هاتينةوة هؤَلي ثةرلةمان، لة هؤَلي ثةرلةمان بووين تا كؤتايي ئةوةى كة ثةيوةنديدا

دانيشتنةكة، بةآلم وةفدَيك سةرداني كردبووين بةهؤى ئةوةوة دانيشتنةكةمان بةجَيهَيشت، بةآلم ئةوةى كة 
رلةمانةوة، لة جةنابت باسي دةكةى راستة ثَيويستة ئةم كةيسة طرنطي ثَي بدرَيت لةاليةن ئةندامانى ثة

 دانيشتنةكة، فةرموو خاتوو ئَيظار.دانيشتنى ثةرلةمان بةردةوام مبَيننةوة تا كؤتايي 
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:

  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة كؤبوونةوةي ليذنةكان و ئاَلوطؤِري هؤَلةكان كراوة، ئةطـةر بكـرَي ليذنـةكان هةريـةك لـة هـؤَلي       

ةوة بكات، لةبةر ئةوةي تؤ ثَيويستت بة ثرؤ:ة ياسايةك ئةبَي، يان ئةو فةرمانبةرانةي لةطـةَل  خؤي كؤبوون
ئَيمة ئيش ئةكةن ناكرَي بضنة هؤَلَيكي تر، بؤية ثَيشنيار ئةكةم هةر ليذنةيةك لة هـؤَلي خـؤي كؤبوونـةوة    

 بكات، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد

شةيةكمان بؤ دروست بووة، هؤَلمان كةمـة، و سـَي ليذنـةي ثةرلـةمانيش زيـاد بـووة، بؤيـة        سوثاس، ئَيستا كَي
ناضارين دانيشتين ليذنةكاني ثةرلةمان لة هؤَلـة جيـا جياكـان ِرَيكبخـةين، هـيض ليذنةيـةك بـؤي نييـة لـةو          

ذنةيةك بؤي نيية بِريارة دةربضَي، بةداخةوة هةندَي ليذنة وتوويانة ئةو بِريارة جَي بةجَي ناكةين، هيض لي
جَي بةجَيي نةكات، ئةوة بؤ ِرَيكخستين كاروباري ليذنةكاني ثةرلةمانة، تةنانةت بةتةماي ئـةوةين هـؤَلَيكي   
طةورة دروست بكةين بؤ ئةوةي ئةو ليذنانةي وةزيرةكان بانط ئةكةن، يان كؤبووةنةوةيةكيان هةية لةطـةَل  

م بـدةن كـة ئـةو دانيشـتنانةش بـة شـَيوةيةكي راسـتةوخؤ        وةزيرةكان، لة هؤَلَيكي ئـاوا كؤبوونـةوةكان ئـةجنا   
بطوازرَينةوة، هةندَي طرفت هاتؤتة كايةوة، هةوَل ئةدةين لـة ِرَيطـةي سـةرؤكايةتي و سـةرؤكي ليذنةكانـةوة      
ضارةسةري بكةين، بةاَلم تا ئةوكاتي ضارةسةري ئةكةين داوا ئةكةين ثابةند بـن بـةو بِريـارةوة، ضـونكة بـؤ      

باري ليذنة جياوازةكانة، ئَيستاش :مارةي ليذنةكان زياد بووة، هؤَل كةمـة، فـةرموو دكتـؤرة    ِرَيكخستين كارو
 ِرَيواز.

 :حسني بةرَيج د. ِرَيواز فائق
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وةكو وةاَلمَيك نيية بؤ بـةرَيج فـةخرةدين، بـةاَلم وةكـو ثاكَيجَيـك بـووة، بـةركار كردنـي سـَي ياسـا و ثـرؤ:ة            
وة، دروست كردني مةحكةمةيةكي طومرطي ئةزانني هةية لة كوردسـتان، بـةاَلم لـة وةزارةتـي     ياسايةكيش بو

ــةلي         ــاو هةيك ــة ن ــةبَي ل ــومرطي ه ــةكي ط ــووة مةحكةمةي ــتمان ب ــةوز مةبةس ــيؤني س ــو فراكس ــة، وةك ماليةي
دةســتةاَلتي قــةزائي لــة هــةرَيمي كوردســتان كــة لــة موســتةقيل  موختــةس بــَي، نــةك ســةر بــة دةســتةاَلتي   

يجي بَي، و ثرؤ:ةيةكي تر بؤ بـةركار كردنـي ياسـايةك بـؤ ضـؤنيةتي دةسـت بةسـةر داطـرتين شـيت بـة           تةن 
قاضاخ براو كة لة كوردستان هةية، وةختَيك شتَيك بـة قاضـاخ بـراوة، يـان ئـاَلوطؤِر ثَيكردنـي مةمنوعـة لـة         



 15 

ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةوة  كوردستان، كاتَي دةسيت بةسةر دا دةطريَي، موئةسةساتي ئَيمة لة كوردستان نازانَي
بكات، و يةكَيكي تر تايبةت بووة بة قانوني كِريين و هاوردة كردني سووتةمةني بؤ كوردستان، ئَيمة لة دوو 
دانيشنت لةطةَل بةرَيج وةزيري سامانة سروشتييةكان ئيشكاليةتي طةورةمان هةبوو لةوةي لة هاوردة كردني 

ؤ هــةرَيمي كوردســتان، ض بــةنجين، ض نــةوت كــة ئَيســتا وةرزي  ســووتةمةني و دابــني كردنــي ســووتةمةني بــ
زستانة ئيشكاليةتي طةورةمان هةية، بؤية ئةو ضوار ياساية ثاكَيج بوون و تةئكيد ئةكةمةوة لةسةر ئـةوةي  
قسةكةي كاك طؤران لةو مونتةَلةقةوةية، نةك لةبةر ئةوةي بجةبت ثةيوةندي بة تةهرييب نةوتـةوة هةيـة،   

 راكسيؤني سةوزة بؤ ئةو دؤسيةية، سوثاس.ئةوة ثاكَيجي ف
 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد

( ثرؤ:ة ياسا و بِريار لةاليةن بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمانةوة كـة تـا ئَيسـتا خؤَيندنـةوةيان     41سوثاس، ئَيستا )
ثةيوةنديــدار بــوون  بــؤ نــةكراوة، بــة تــةرتيب خوَيندنــةوةيان بــؤ ئــةكرَي، بــةاَلم ئــةو دوو ثــرؤ:ة ياســاية    

بةيةكةوة، و هةردووكي بوونيان هةبووة، بؤية ئةوِرؤ خراونةتة بةرنامةي كارةوة، فةرموو كاك ئةبو بـةكر  
 هةَلةدني.

 بةرَيج ابو بكر عمر هةَلةدني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــة       ــة كارنام ــةرَيجتان و ئةخرَيت ــة الي ب ــة دَيت ــةي ك ــا و بِرياران ــرؤ:ة ياس ــةو ث ــانيجمي ئ ــةوةي ميك ي كؤبوون
ثةرلةمانةوة ضيية؟ بؤ ئةوةي ئَيمة بيجانني، لة فراكسيؤني يةكطرتوو سَي ثرؤ:ة بِريـار لـة يـةك بـةروار و     
تاريخ ئاراستةي ئَيوةمان كرد، دوو ثرؤ:ةيان تةنيا ئيمجاي خؤماني لةسةرة، تا ئَيستا خوَيندنةوةي يةكةمي 

رَيكي تـر هاوبـةش بـووين، خؤمـان و فراكسـيؤنةكاني تـر،       بؤ نةكراوة، بةاَلم لـة هـةمان ِرؤ: لـة ثـرؤ:ة بِريـا     
ئةطةر ئةوة قوةتي زياترة، بؤ ئةوةي لةخؤمان بطـةين و بـةو جـؤرة مامةَلـة بكـةين، لةيـةك بـةروار ثـرؤ:ة         
بِريــاري نــاردني دوو ثَيشــمةرطة لــة خَيجانَيــك هةفتــةي ثَيشــوو تــر خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــرا، بــةاَلم   

 ديار نيية، سوثاس.مةسريي ئةو دوانةي تر 
 سةرؤكي ثةرلةمان: -صادق  بةرَيج د.يوسحم حممد

ــاري       ــرؤ:ة بِري ــان ث ــاي ي ــرؤ:ة ياس ــةين كــة ث ــت بك ــةك دروس ــةوَلمان داوة هةماهةنطي ــار ه ــدَي ج ــة هةن ئَيم
فراكسيؤنة جياوازةكان خوَيندنةوةيان بؤ بكرَي، بةاَلم لةم دوايية بةثَيي بابةت خوَيندنةوةيان بـؤ ئـةكرَي،   

ش بن، لَيرةوةش دَلنيايي بة بةرَيجت ئـةدةم ئـةو بابةتـة بةوشـَيوةية نييـة كـة ئَيـوة خؤتـان بـة تـةنيا           دَلنيا
ثــرؤ:ة ياســايةك ثَيشــكةش ئةكــةن ئــةوة ِرةضــاو نــةكرَي، بــةَلكو ثــرؤ:ةي هاوبــةش ِرةضــاو بكــرَي، ئةطــةرنا   

اوة، و بةرَيجيشـت  فراكسيؤنةكاني تـريش هـةن ثرؤ:ةيـان بةتـةنيا ثَيشـكةش كـردووة، خوَيندنـةوةي بـؤ كـر         
ثرؤ:ة بِريارتان ثَيشكةش كردووة، خوَيندنةوةشي بؤ كراوة، بؤ منوونة ئةوةي هةَلةجبة ثرؤ:ة بِرياري ئَيمة 
بوو، نةك هةر خوَيندنـةوةي بـؤ كـرا، بـةَلكو لـة ثةرلـةماني كوردسـتانيش ثةسـند كـرا، ثـرؤ:ة بِريارَيكتـان            

اتبوون، ثـرؤ:ة بِريارَيكتـان ِرةنطـة ثَيويسـيت بـة ديراسـةي       دوَييَن هةندَي لة ئةنـداماني فراكسـيؤني ئَيـوة هـ    
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زياتر هةبَي ثَيش ئةوةي بيخةينة بةرنامةي كارةوة، دواي ئةوة ئةويش ئةخرَيتـة بةرنامـةي كـار، فـةرموو     
 خاتوو حةيات.

 :قادر بةرَيج حيات جميد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة جةلسـةي ِرابـردوو بةداخـةوة كـةمرتين وجـود      ثشتيواني قسةكاني دكتؤرة شرين ئةكـةم لةسـةر ئـةوةي لـ    
هةبوو لة ناو هؤَلي ثةرلةماني كوردستان، جا داوكارم نةك تةنيا لةو ِراثؤرتة كة تايبةتـة بـة كةيسـي :نـان،     
هةر ِراثؤرتَيكي تر، يان هةر شتَيكي تر تايبةت بوو بة مةلةيف :نان، مبَيننةوة و بِروايان بة قةزيةكة هةبَي، 

 كةمرتين كةس لَيرة بوو، سوثاس.وةكو بينيمان 
 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرسةت.
 :علي بةرَيجد.فرست صؤيف

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمــة بــةثَيي بِريــارَيكي ثةرلــةمان ليذنةيــةكي كــاتي بــؤ ثَيداضــوونةوة بــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلــةماني    

وة، ئــةو قســةي لَيــرة ئةيكــةم ِراســثاردةي كؤبوونــةوةي ليذنــةي ثــةيِرةوي نــاوخؤي   كوردســتان دروســت بــو
ثةرلــةماني كوردســتانة، ئَيمــة هةفتانــة كؤئةبينــةوة، داوايةكيشــمان ثَيشــكةش كردبــوو بــة بــةرَيجتان وةكــو  

، سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة داوا لة ئةنداماني ثةرلةمان بكرَي هاوكارمان بـن، ضـونكة زؤرجـار قسـة ئـةكريَ     
هةمووي ئةخرَيتة ناو ئةوةي ئَيمة ضاكي بكةين، كةموكوِريةكان، ئةوةي ثةيوةندي بة جةلسةكانةوة هةية، 
بؤية ديارة بة دةسيت ئةنداماني ثةرلةمان نةطةيشتووة، ئةطةر ِرَيطةم ثَي بدةي لَيرةوة ئةمةوَي داوايـان لـَي   

ايبةتي ئةوانةي تةجروبـةي ِرابردوويـان هةيـة،    بكةم، ئَيمة ثَيويستمان زؤر بة هاوكاري ئةوان هةية، و بة ت
ــداري           ــةتوانن بةش ــرةوة ئ ــةن، لَي ــان بك ــةين هاوكارة ــةنا ئةك ــة، تةم ــان هةي ــاني تري ــةي واَلت ــان تةجروب ي
كؤبوونةوةكانيشــمان بــن، هةركةســَيك بــة تايبــةتي ســَي بــواري طرنطمــان مــاوة، بــواري ِرةقابــة، ياســا دانــان،   

ةَلمان بةشدار بَي، هةتا نيو سةعات بريؤكةيةك يان سيمينارَيك ثَيشكةش ميجانيية، هةركةسَيك ئةيةوَي لةط
بكات دةرطا كراوةية، هيوادارين هاوكارةان بكةن بؤ ئةوةي بتوانني لة سـةرةتاي فةسـَلي تةشـريعي داهـاتوو     

سـَلي  موناقةشة لةسةر ثةيرةوي ناوخؤ بكةين وةكو ئةو بةرنامة كارةي دامانناوة، ئينشائةللة لةسةرةتاي فة
تةشريعي داهاتوو ئةو ثـرؤ:ة نـوَي ئةكةينـةوة، بـةاَلم دةوَلةمةنـد كردنـي بـة بةشـداري هـةموو ئةنـداماني           

 ثةرلةمان بة تةئكيد شتَيكي باشرتة، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد

 سوثاس، فةرموو خاتوو ظيان، نوقتةي نيجاميية؟
 بةرَيج ظيان عباس عمر:

 ؤكي ثةرلةمان.بةرَيج سةر
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نجامن :مارةكا ثرسيارا مة ئاراستةي :مارةكا وةزارةتا كرية، يةعين نجيكي دوو هةيظـة، بةرسـظ هاتيـة، ئـةز     
 نجامن ميكانيجم ضةواية؟ حةز دكةم جةنابَي وة ِروون كرنةكي ل سةر بدات، ثرتي دوو هةيظ بووينة.

 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد
وي ناوخؤ ئةوة ِرَيكخراوة، بةرَيجتان هةر ثرسيارَيكتان ئاراستةي هةر وةزيرَيـك كـرد ئـةتوانن    بةثَيي ثةيِرة

جارَيكي تر جةخيت لةسةر بكةنةوة، ئةطةر وةالم نةدرايـةوة، بـةاَلم ئـةتوانن جةختيشـي لةسـةر نةكةنـةوة       
ن، لةبةر ئةوة، ئـةوة بـةثَيي   ئةطةر وةاَلم نةدرايةوة، يان بة دَلي بةرَيجت نةبوو، ئةتواني بيطؤِري بؤ ثرساند

 ثةيِرةو ِرَيكخراوة، فةرموو كاك علي.
 بةرَيج علي حةمة صاحل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةرةتاوة ئَيـوة بـة كـارَيكي بـاش دةسـتتان ثـَي كـرد ثرسـيارةكان ئةخوَيندرايـةوة، قـةرار بـوو دواي ئـةوة             

ــةك وةاَلم   ــتا نــ ــةاَلم ئَيســ ــةوة، بــ ــةكانيش خبوَيندرَيتــ ــيارةكانيش   واَلمــ ــةوة، وردة وردة ثرســ ناخوَيندرَيتــ
ناخوَيندرَيتةوة، يان ئةكرَي بـري لـة ميكـانيجمي تـر بكةنـةوة، لـة سـاييت ثةرلـةمان دانـَين بـةِرةمسي، ئـةوة            

 ياساييشة.
 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد

زؤرن، نـةمانتوانيوة لـة مـاوةي     ِراستة، بةداخةوة بةهؤي ئةوةي :مـارةي ثرسـيارةكان  زؤرن، وةاَلمـةكانيش   
ِرابردوو بة حوكمي ئةوةي كؤمةَلَيك بابةت لة ئةجنداي كاري ثةرلةمان بووة بؤية ثَيويسـت ئـةكات تـةواوي    
بكةين، ئةوة كةموكورتيةكة نةمانتوانيوة هةم ثرسيارةكان خبوَينينةوة، هةم وةاَلمةكان خبوَينينـةوة، بـةاَلم   

مان دةرئةضَي وَينةيةكي بؤ ئَيوة دَيتةوة كـة ثرسـيارةكان ئاراسـتة كـراوة،     ئةزانن ئةو ثرسيارانةي لة ثةرلة
كــة  واَلمــيش دَيتــةوة لــة ثةرلــةماني كوردســتان وةاَلمةكةشــتان ثــَي ئــةطات، بــةاَلم ئــةوةش ديســان لــة بــري   
كردنةوةي كة ميكانيجمي تر هةبَي، ئةوةي باست كرد يةكَي لـةو ميكانيجمانـةي كـة ثرسـيار لةسـةر سـاييت       

رلةمان دابنَيني، هةوَلي ئةوة ئـةدةين كـة ئـةو ميكانيجمـة سـةركةوتوو بـَي، بـة تايبـةتي لةطـةَل ليذنـةي           ثة
 ثةيِرةويش لةو بابةتة قسة ئةكةين، فةرموو خاتوو بةهار.

 :حممد بةرَيج بةهار عبدالرمحن
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نطال، تـا ئَيسـتا دةسـت بـةكار نـةبووة، لةبـةر       ليذنةيةكي كاتي ثَيكهَينرا بؤ بةجينؤسايد ناساندني تاواني شـ 
ئةوةي كؤمةَلَيك ئيشكال هةبوو، ئَيمـة ليذنةيـةكي هةميشـةييمان هةيـة كـة قوربانيـاني جينؤسـايد لةطـةَل         
ثَيشمةرطةية، نازانني تا ئَيستا، ضونكة لة قاعةي ثةرلةمان دةنطـي لةسـةر درا، نـة دةسـت بـةكار بـووة ئـةو        

 ةتةوة بة ليذنة هةميشةييةكة، سوثاس.ليذنة كاتيية، نة دةست كراو
 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد
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سوثاس، ئةزامن كاك ئـاري بةرَيجيشـت هـةر باسـي ئـةو ثرسـة ئةكـةي، ضارةسـةري ئـةو بابةتـة ئةكـةين لـة             
 ثةرلةمان، فةرموو كاك ئاري.

 بةرَيج ئاري هةرسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

رلةمان بتوانَي مَيشكي ئةندام ثةرلةمان خبوَينَيتةوة بجانَي نيازي ضـيية، مـن فيعلـةن    وةاَل باشة سةرؤكي ثة
ئيجافة بؤ ئةو قسةي بةهار خان فةرمووي، ئَيمة ماوةيةك لةمةوثَيس ِرةشنووسي قانونَيكمان ثَيشكةش بـة  

ي ئةو بِريارةي ئةو بةرَيجت كرد بة وا:ووي :مارة قانوني ئةندامة بةرَيجةكاني ثةرلةمان بؤ هةَلوةشاندنةوة
ليذنةيةي دروست كردووة، بـؤ؟ لةبـةر ئـةوةي تـا ئَيسـتا ئـةو ليذنةيـة ئـةكتيظ نييـة، ئـةي تـؤ ليذنةيـةكي             

 دائيميشت هةية، بؤية بريي بةرَيجت دَينمةوة بؤ بةرنامةي داهاتوو خبرَيتة بةرنامةوة باشة.
 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد

مان راست دةرضـوو، هـا؟ تةبعـةن سـةرؤكايةتي ليذنةكـة هةَلنةبـذَيردراوة، بؤيـة دةسـت         كةواتة ثَيشبينيةكة
بةكار نةبووة، بةاَلم ئةو داوايةي ئَيوةمشان لةبةر ضاو طرتووة، بؤية زر فشـارمان كـردووة سـةرؤكايةتييةكة    

ةنـد لـة بـواري    هةَلبذَيردَي، بـةاَلم ليذنةكـةي ئَيـوةش ثَيويسـيت بـة ثَيداضـوونةوة هةيـة كـة كةسـي تايبةمت         
جينؤسـايد لــة ليذنةكــةي ئَيــوةش هــةبَي بـؤ ئــةوةي ئــةو ئةركــة لــة ئةسـتؤ بطــرَي، بــةرَيجان ئةضــينة ســةر    
بةرنامةي كار كة بِرطةي يةكةم بريتيية لة بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤ كردني ِراثؤرتي ليذنـةي داكـؤكي   

افرةتــان لــة هــةرَيمي كوردســتان، بــة كــردن لــة مافــةكاني ئــافرةت ســةبارةت بــة توندوتيــذي بةرامبــةر بــة ئ
تايبةتي كةيسي ئافرةتاني شنطال، لةسةر داواي :مارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي نـاوبراو، داوا  
لة سةرؤكايةتي ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةت ئةكةين بَينة سةر سـةكؤ بـؤ دةسـت ثَيكردنـةوة     

 بة ط توطؤ، خاتوو شيالن فةرموو.
 :علي عبدالعجيج ةرَيج شيالن جع رب

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــؤ         ــتان ب ــاواي كوردس ــة ِرؤ:ئ ــان ل ــكاني ترم ــدي، خوش ــكاني ئَيجي ــان و خوش ــؤ ئافرةت ــج ب ــاَلو و رَي ــةرةتا س س
خؤِراطريان بةرامبةر بة دِرةندةترين تريؤريستاني داعش، ئومَيد ئةكةين بة زووترين كات نةهامةتييةكاني 

ت، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ئةو ثرؤ:ة ياسايانةي كة ثةيوةنديدارن بة مافةكاني ئافرةت، يان كؤتايي ثَي بَي
ِرؤَلي ئةبَيت لة كةمكردنةوةي توندوتيذي د:ي ئافرةتـان، بـا بـة زووتـرين كـات خبرَيتـة بةرنامـةي كـار بـؤ          

وة باببَيتـة ِراثـؤرت و   ئةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي بـؤ بكـرَي، و ئةوانـةي خوَيندنـةوةي يةكـةميان بـؤ كـرا       
بَيتة هؤَلي ثةرلةمان، بؤية داوا لة بةرَيجتان ئةكةم كة داوا بكرَي لةو ليذنانة كة ئةو ِراثؤرتانةيان ئاراسـتة  
كردووة بـة زووتـرين كـات بَيتـةوة نـاو هـؤَلي ثةرلـةمان، ئـةوةي ثةيوةنـدي بـة ِراثؤرتةكـةوة هةيـة دةسـت              

كة ِراثؤرتةكة دابـةش بكرايـة سـةر دوو تـةوةرةي سـةرةكي، تـةوةري       خؤشييان لَي ئةكةين، بةاَلم باشرت بوو 
يةكةم كة دةسيت خستباية هـةموو ئـةو توندوتيـذي و ئـةو هؤكارانـةي كـة لـة ثشـيت توندوتيـذين، و ِرؤَلـي           
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حكومةتي هةرَيم و ثةرلةمانيش لةو بارةوة دياري بكرداية، دووةم،ـ جياوازة لةطةَل تةوةري يةكةم، ضونكة 
رة بة ئةجنامداني تاواني نَيودةوَلةتي د:ي :ناني ئَيجيدي كـة لةسـةر دةسـيت طروثـي تريؤريسـيت      ثةيوةنديدا

داعش ِرووبةِرووي تاوانةكاني د: بة مرؤظايةتي بوونةتةوة، وةكو تاواني بة كؤيلة كردن و كِرين و فرؤشـنت  
بـة حـوكمي زانياريـةكاني    و توندوتيذي جةستةيي،  ئةكرا ليذنةي ئافرةتان و ِرَيكخراوةكاني ترش، ضـونكة  

+( بؤ فرياكةوتين :نان كة لةسـةرةتا ئـةمانبيين لـة    5ِرَيكخراوي تر هةية بة ناوي ِرَيكخراوي طروثي )  ئَيمة
ِراطةيانــدةكان زؤر ِرؤَلَيكــي ئــةكتيظيان هــةبوو، زؤر نووســراويان ئاراســتةي ســةرؤكي ثةرلــةماني ئــةوروثا و  

بؤ ئةو كردةوة وةحشيانةي طروثـي تريؤريسـتاني داعـش د: بـة      ئؤباما و بانكي مؤن و سةرؤكي عَيراق كرد
خوشــكاني ئَيجيــدي كرديــان، و داوايــةكي تــر، ثيشــنيارَيكي تــر ئاراســتةي ليذنــة ئةكــةم كــة خبرَيتــة ســةر     
ِراثؤرتةكة، ئةويش لـة ِراسـثاردةكان حكومـةتي فيـدِرالي عَيـراق مـولجةم بكـرَي بـؤ ِرزطـار كردنـي ئـةو :نـة             

سيت داعشن، و لـة ِرووي دابـني كردنـي تيمـي ثجيشـكي، لـة ِرووي دةروونييـةوة، قـةرةبوو         ئَيجيديانةي لة دة
كردنةوةي ئةو كارةساتة طةورةية، تكا ئةكةم بة ثَيضةوانة وةرنةطريَي، ضـونكة ئـةزانني تـا ئَيسـتا شـنطال و      

مولـةزةم بكـةين    دةرووبةري لة :َير دةستةاَلتي ئيداري حكومةتي عَيراقن، بؤية ثَيويستة حكومةتي عَيراق
 كة هةست بةو مةسئوليةتة بكةن د:ي شنطال و ئافرةتاني ئَيجيدي كراوة، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:صادق/  بةرَيج د.يوسحم حممد
 نرية.سوثاس، خاتوو م

 :علي عثمانبةرَيج منرية 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ــة رِ       ــةتوانني ل ــةين، ئ ــان ئةك ــاري ئافرةت ــةي كاروب ــة ليذن ــي ل ــت خؤش ــة   دةس ــنني ك ــةوة ببي ــةيان ئ اثؤرتةك
ماندووبوونَيكي زؤريان ثَيوة ديارة بة شَيوةيةكي مةيداني، ئـةوةي ئَيمـة هةسـيت ثـَي ئةكـةين ئةوةيـة ئـةو        
ماندوبوونة مةيدانييةي ئةوان ِرةنطي داوةتةوة لـة نـاو ِراثؤرتةكـةيان، ضـونكة لـة ِرابـردوو  ئيشـةكانيامنان        

لةطةَليان هةمان بووة، بةاَلم كؤمةَلَيك ثَيشنيارم بؤ ليذنـة بةرَيجةكـة    بيين، ضؤن بة ثَيي ئةو ثةيوةندييةي
هةية، لة ِراسثاردةكاني ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت بؤ ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان،  

، ثَيش هةموو شتَيك ثَيشـنيار ئةكـةم ئـةو ِراسـثاردانةي كـة بـؤ ثةرلـةمان و بـؤ حكومـةت جيايـان بكةنـةوة           
دووةم، بة ِراي من كةيسي ئافرةتاني شـنطال و توندوتيذيـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان جيـا بكةنـةوة، واتـة         
هةموو ئةو ِراسثاردانةي هةيانة بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة سةر ئةو توندوتيذيانةي  لـة هـةرَيمي   

بـةر بـة :نـاني شـنطال كـراوة جيـا       كوردستان ِروودةدات جيا بكرَيتةوة، و هةموو ئـةو توندوتيذيانـةي بةرام  
خــاَلى يةكــةم: بةراســيت لــة خــاَلى يةكةمــدا، لــة راســثاردةى  بكرَيتــةوة، و ثيشــنيار ئةكــةم لــة ِراســثاردةكان، 

يةكةمــدا هةســت بــة جؤرَيــك لــة تَيكــةَلى دةكــةين، ثَيشــنياريان بــؤ دةكــةم خــاَلى يةكــةم كــورت بكةنــةوة،     
م دةكةن تاكو ئَيستا مةسةلةى كؤمثانياى مؤبايـل و ئةوانـة داوا   دووةميان خاَلى سَييةم: كةباسي خاَلى سَيية

لة دةسةآلتى دادوةرى بكرَيت هةموو ئةو ياسايانةى كة ثةيوةنديان بـة مةسـةلةى توندوتيذييـةكانى د: بـة     
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:نانةوة هةية خبرَينة بوارى عةمةلييةوة بـؤ جَيبـة جـَي كردنيـان، دابـني كردنـى بودجةيـةك بـؤ هاوكـارى          
قوربـانى شـةِرى )داعـش( لـة خـاَلى شةشـةمدا ئةمـة ئيشـارةتى ثَييـداوة، مـن ثَيشـنياريان بـؤ              كردنى :نـانى 

(م، ئةم سَى خاَلة بكرَين بة يةك خاَل لةبـةر ئـةوةى   9(م و لةطةَل خاَلى )8(م لة طةَل خاَلى )6دةكةم، خاَلى )
(م بكةين 9(م و )8(م و )6ى )ئةم سَي خاَلة تةواو ثةيوةنديةكى راستةو خؤيان بةيةكةوة هةية دةتوانني خاَل

( دا كاتَيك حكومةتى هةرَيمى كوردستان كارى جدى بكات تا وةكـو :نـانى )شـنطال(    7بةيةك خاَل، لة خاَلى )
( 11( كــة دواجــار دةبَيتــة خــاَلى )12رزطــار بكــات لــة دةســيت طرؤثــي تريؤريســيت )داعــش(، بــةآلم لــة خــاَلى )  

َلةتى دةكات، بؤ ئةوة ثَيشنيار دةكـةم ئَيمـة لـةم راثؤرتـةدا داوا لـة      ديسانةوة ئةمة داوا لة كؤمةَلطاى نَيو دةو
ــة       ــةين ب ــةدةنى بك ــةَلطاى م ــة كؤم ــدِراَل و داواش ل ــى في ــةتى عرياق ــتان و حكوم ــةرَيمى كوردس ــةتى ه حكوم
هةماهةنطى هةرسَي اليةنةكة هةوَلبدةين بؤ رزطار كردنى ئةو :نانةى لة :َير دةسةاَلتى )داعش( دان، خاَلى 

( كة باسي ثةرلةمانى كوردستان دةكات هةوَلى ئـةوة  10من ثَيشنيار دةكةم ئةو خاَلة البدرَيت و، خاَلى )( 12)
بدات بؤ ناساندنى ئةم كةيسة بة جيهان، من ثَيشنياريان بؤ دةكةم ئـةم خاَلـة ببَيتـة راسـثاردةى يةكـةم بـؤ       

ى نَيودةوَلةتى ناساند دةتـوانني زيـاتر   ثةرلةمانى كوردستان، ضونكة كاتَيك ئَيمة ئةم كةيسةمان بة كؤمةَلطا
كارى لةسةر بكةين و هةوَلـةكامنان ضـِرتر بكةيةنـةوة بـؤ هـةموو ئـةو :نانـةى كـة ئَيسـتا لـة:َير دةسـةآلتى            
رَيكخراوى تريؤريسيت )داعـش( دان و، هـةروةها هـةوَلى هاوكـارى جـدى مـادى و مةعنـةوى بـدةين بـؤ ئـةو           

 طاريان بووة و، سوثاس و دةستيان خؤشبَيت.:نانةى كة لة :َير دةسةآلتى )داعش( رز
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، بةِرَيجان ئَيستا ئَيمة كة لـة كؤبوونـةوةين بـةخَيرهاتنى بـةِرَيجان مامؤسـتايان و خوينـدكارانى       
انيان كـردووة بـةخَير   خوَيندنطاى )هيظيدار(ى بنةِرةتى كوِران دةكـةين كـة لـة )كؤيـة(وة سـةردانى ثةرلـةم      

 بَين، خاتوو سهام فةرموو.
 :قادر بةِرَيج سهام عمر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثَيشنيارةكا هةى دووهى ديارة ليذنا ئافرةتان دانيشتينة : بؤ هندَى راسثاردة لـديحم ثَيشـنيارا ضـةندين    

ئافرةتـان نووكـة يـا دانيشـتية كـا ئـةو        ثةرلةمانتاران بهَينة :َيك ظاظارتن :بةر هندَى ئةز داخاز دكةم ليـذنا 
طةهشتينة ضى ئةجنام بؤمة ثَيشكةش بكـةن، بـةلكو ئـةم وةختـى :ى بظـى ِرةنطـى كـَيم بكـةين و بباشـرتين          
دةرةجنام :ى دةربكةظني، ئةطةر روخسـةت بـينت ئـةو ثَيشـنيارَيت خـؤ راسـثاردَيت خـؤ نووكـة خبـوينن ظـة،           

 ا كرى.ضونكة وةكو من زانى ثَيدا ضوونةكادى وان ي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، فةرموو خاتوو ئَيظار.
 

 :حسني بةِرَيج ئَيظار ابراهيم
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ديارة ئَيمة ثَيويستمان بـة ضـةند كةسـَيكى قـانونى بـوو لـة ليذنـةى قـانونى، بـة ثَيويسـتمان زانـى قسـةيان             

:ة ياسايةك كة لة ماوةى رابردوو ياساي بؤ دةرضوو بوو و دواتريش بةشَيك لةطةَل بكةين لةسةر ضةند ثِرؤ
لة ثِرؤ:ة ياساكان ثَيويستيان بة هةموار كردنةوة هةية، هـةر لةسـةر ئـةم ثرسـة بـووة، يـةعنى شـتَيكى تـر         

ةوة، نةبووة ئَيمة راسثاردة دةربكةين بة تةئكيد ئَيمـة هـةموو ثَيشـنيارةكان و تَيبينيـةكانى ئَيـوة دةنووسـن      
دواتر ئةطةر سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةرفةمتان ثَيبداتن رَِِِيكى دةخةين و دةيكةين بـة ضـةند راسـثاردةيةك،    

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، تةواو بؤى خاتوو سهام؟
 :قادر بةِرَيج سهام عمر

ارَى دووبارة كةين كـو ئـةو راسـثاردَين سـةبارةت كةيسـا :نـَين       ئةطةر بظى ِرةنطى بينت ديسان ئةم دَى ثَيشني
ــان ئةظــة        ــذنا ئافرةت ــَي لي ــة داِرشــنت :الي ــثاردة بهَين ــةو راس ــودا ئ ــنطاىَل( بهَيتــة ظاظــارتن و ج ــن )ش ــجدي َي ئَي

( دا دابـني كرنـا بودجةيـةكا تايبـةت بـؤ هاوكـارى كرنـا :نـَين بووينـة قوربـانى           6ثَيشنيارةك، ديسا ل خـاآل ) 
( دا، كـو ثَيتظييـة   6)داعش(، من ثَيم باشة دظَيرَيدا ئاما:ة ب حكومةتا فيدِراَل :ى بهَيتـة دان دخـااَل )   شةِرَى

بودجة :اليَي وانظة بهَيتة تةرخان كرن ئةظـة يـا طرينطـة ئـةو:ى بةشـداربن د ضارةسـةركرنا ظـَى كَيشـَي دا،         
كـرَينت دظَيرَيـدا ثَيشـنيار طةلـةك يـا      ( دا ثةيظـةك هاتييـة نظَيسـني وةكـو )سـيمبول( سـةير ب      12ديسا دخاآل )

جوانة، بةآلم ئةطةر هجر ل وشةيةكا دى بهَيتة كرن ل جهَى )سيمبول( سةير بكرَينت دبينت ئةطةر ئةظة بـؤ  
دوا رؤ: وةكو )سيمبول( سةير بكرَين هةتا نةوةَين ديظدا :ى بهَينت هةر دَى بيتة بةمسةيـةك بـديحم وانظـة    

ؤ بــدانني و ئةظــة دَى مينتظــة لــديحم ليــذنَى كــو ئــةو هنــدةك وشــةَين دى    بــةلكو ئــةم ِرةد ئيعتيبــارةكَى بــ 
 هةَلبذَيرن و ل جهَي وَى دانن و، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، خاتوو جنات فةرموو.

 :عبداهلل بةِرَيج جنات حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيش و ئازارَين ئَيجديـان، مـن بثَيتظـى زانـى راثؤرتـةكَى لـدور بـارو دؤخـَى         ( رؤ:ى دناظا 6ثشيت سةردانةكا )
:يانا ىَل قةوماوَين لسةرَى ضـيايَي شـنطاىَل ئاراسـتةى سـةرؤكايةتيا ثةرلـةمانى و هـةم ثةرلـةمانتارَين بـةِرَيج         

لةمانى ظة طوهَيجم، بكةم، كو كةتوارَى رؤ:انَين خةلكَى ضيايَي شنطاىَل بِرةنطةكَى راستةوخؤ بؤ ناظا هؤآل ثةر
ــانكو       ــذا زؤر ئ ــو ِرَي ــار :بــةر ك ــة، ئَيكــةم ســةكتةر ئام ــةكتةرةكا دابــةش كري ــةر ضــةند س راثؤرتــامن مــن لس
بشَيوةيةكَى زؤر بةر بةآلظ ئيحتيمالة ئةف ئامارَيت كو ئةز نووكـة ئامـا:َى ثَيـددةم زؤر دةقيـق نـةبن بـةس       

( 11,000( تـا ) 10,000( يـا يـة، :مـارا كةسـان )    1250تا )( هـة 1200دظَى ضوار ضـؤظةيدانة، :مـارا خَيجانـا نجيكـى )    
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ــجَين         ــرت هَي ــو ث ــودَى( ك ــةرا )عم ــةرن، دةظ ــوار دةظ ــاكنجيبوون ض ــَين ىَل ئ ــنطاىَل، جه ــيايَي ش ــةر ض ــاية لس كةس
ــدَى          ــة طون ــاظَى وَى كري ــة ن ــة نووك ــرا( وات ــل مَي ــةرا )ض ــة، دةظ ــاكنجي ن ــؤ:دارى ىَل ئ ــَين ن ــمةرطة و تَيم ثَيش

ذةيـةكا زؤر ل وَيـرَى ئاكنجيبوونـة و، دةظـةرا )سةردةشـت( كـو ضـةند طونـدةكا خبوةظـة          )بةرخوةدان( كـو ِريَ 
ظةدطرينت )كةرسَي و، فولكا و، مسَى هَيسرتا و، مَيدكا و، شـَيخ بالقاسـم(، و دةظـةرا )شـةِرفةدين(، )ئؤسـظا و،      

ىَل لظـان هـةمى دةظـةرا ل    كورماَل و، تَيرفَى و، بةكرا و، زَيروة و، ثريَى عـةورا(، خـةلكَى سـةرَى ضـيايَي شـنطا     
جهَين جودا جودا بةر بةآلظن و ىَل ئاكنجي نة، دووةم اليةنَى ئاكنجي بوونَى، وةكو مـة ئامـا:ة ثـَي كـرى زؤر     

( 3( كيلو مةترا :َيك دويرن و ضَيدبيت هنـدةك دةظـةر وةكـو دةظـةرا )شـةِرفةدين( )     30بةر بةآلظن هندةك )
رى يان جهَى فِرؤكَى، ئاكنجيبوونـا وان بشـَيوةيةكَى جـودا جودانـة     دةمذمَيرا تاكو دطةهنة جهَي تيمَين نؤ:دا

هندةك لنب خيظةتانة و هندةك لنب نايلونانة و هندةك لنب شكةفتاظةنة هةرئَيك بشَيوةيةكَى بـَى هـةبوونا   
هيض سحياتا و تةنانةت خيظةت و نايلون :ى لسةر ئةردينة و بَى لبةر ضاف طرتنـا اليـةنَى تةندروسـتى كـو     

سِر و سةِرمايا سـةرَى ضـيايَي شـنطاىَل ئةطـةر بجووتـرين وةخـت ضارةسـةريَين بلـةز نةهَينـة كـرن دَى           لديحم 
تووشي نةخؤشيَين مةترسيداربن، ضونكة دةمَى دبيتة سثَيدة هةمى ئةو خةلكَى لنب خيظةتا و نايلونا، ئةو 

طـةرماتيَي، ضـونكة لـنب نايلونـا      نايلونَيت ضونكة لسةر ئةردى داناينة هةمى ِرتؤبةتة، كَيميا نظينا، نـةبوونا 
تةنانةت بشَيوَى تةنةكة بشَيوى سووثا بؤ خوة دورست كرينة هةتا : دةرظـة ئـاطر هةَلـدبيت و دبيتـة ثـةل      
ثشتى هينطَى دبةنة د :ؤرظة و دمَى دبةنـة :ؤرظـة :ى دظَيـت هـةر يـا ظـةكرى بـينت، ضـونكة نةشـَين وةكـو           

:اليَي دابني كرنا ثَيتظيَيت وان َين رؤ:انـة ثشـتى كـو بـؤ مـاوَى       ثَيتظى ئيستي ادَى : طةرماتيا وَى وةربطرن،
( هةيظا ِرَيكا ثيادة يا هاتن و ضوونَى يا هاتيية بـِرين تـةنيا ِرَيـك كـو ثَيتظيَيـت وان : هـةمى اليـةكى ظـة         2)

دةمةكيـدا  ( فِرؤكانة د3تةنانةت خوارن كو ئَيك : ثَيتظيَيت سةرةكيية بطةهنة سةرَى ضيايَي شنطاىَل بِرَيكا )
( رؤ:ا ِرةوشـا كـةش و هـةواى بارانينـة     10هاتنا فِرؤكا ثابةندة بكةش و هةواى ظة هندةك جـاران بـؤ مـاوَى )   

بتايبةت ئةم َين بةرةف ضلَى زستانَى دضني لطؤِر ئاخ تنَين شـارةزاَين وان كـو ضـيايةكَى بةفرينـة ثـاِر سـاَل       
( رؤ:ا ِرَيك هاتة طرتن ددةمةكيـدا كـو   15رنَى بؤ ماوآ )سةرةِراى هةبوونا هةمى هؤكارَين ِراماَلينَى و ثاقذ ك

( تةنايـة، واتـة دظَيـت هـةر     90لديحم :مارا خةلكَى لسةرَى ضـياي بتنـَى كةرةسـتَى ئـارى هةيظانـة ثَيتظـي ب )      
( تةن بطةهنة سةرَى ضـياي :بلـى هـةر كةرةسـتةيةكَى دى يـَي :يـانَى هةرضـةندة هـةمى ثَيتظيَيـت          3رؤ:َى )

زؤر بـةرفرة :اليـَي نظَيسـينطةها ِرَيـجدار )نَيضـرظان بـارزانى( سـةرؤكَى حكومـةتا هـةرَيما           :يانَى بشَيوةيةكَى
كوردســتانَى و جَيطــرَى )ثــارتى دةــوكراتى كوردســتان( دابــني كرينــة، ىَل تــةنيا كَيشــة د ظةطوهاســتيَن دايــة،  

ضـياى دابـني بكـةن، ضـوارةم      ( فِرؤكـا ثَيتظيـَين وَى :مـارا زؤرا سـةرىَ    3ضونكة دشياندا نينة )بتنَى( بِرَيكا )
( تيمــَين نــؤ:دارى هةنــة ئَيــك يــَي ســةرةكيية كــو لدةظــةرا )عمودَى(يــة و يــَي دووَى 3اليــةنَى تةندروســتى، )

فرعينة ئَيك ل طوندَى )كةرسَي( ية و يَي دى :ى لدةظةرا )ضل مَيرا( ية، ثَيتظيـَين سـاخلةميَي بشـَيوةيةكَى    
( كــةس بِرَيظــة دبــةن كــو ئَيــك :وان 3افَى، كــو تيمــَين ســةرةكى )بــةرفرة هــةبوون ســةرةِراى هــةبوونا ئيســع

( رؤ:اية لسةرَى ضياية و خجمةتا وان دكةت و سؤز داية ئةو خـةلكَى  70ئافرةتةكا ِرؤ:ئاظاية ئةظة بؤ ماوَى )
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( رؤ:ا 10لسةرَى ضياي ئةو :ى دَى ل ويرَى خجمةتا وان كـةتن و، دوو بـرين ثـَيض بشـَيوةيةكَى دةورى هـةر )     
نة طهؤِرين :اليَي سةرؤكايةتيا ساخلةميَي ظة دهَينة هنـارتن و، َيـن فرعـى هـةرئَيك هاريكـارَى نـؤ:دارى       دهَي

بِرَيظة دبةتن ئةو حالةتَين ضارةسةريا وان نةهَيتة كرن ئيحالةى )دهؤكَى( دكـةن كـةنطى فِرؤكـة هـات ئـةو      
ارةنظيسَي وان تةنيا يَي طرَيداييـة  وةختَى دطةهيتة دهؤكَي داكو ضارةسةريا خوة بكةتن، ضونكة هاتناوان ض

بضوون و هاتنا فِرؤكَى، ثَينجةم ِرةوشا ئافرةتان و زارؤكا لسةرَى ضيايَي شنطاىَل، لديحم ئـةو دةـةنَين هاتينـة    
دينت بارَى قورسـَي سـةرَى ضـيايَي شـنطاىَل لسـةر ملَيـت :ن و زارؤكايـة، طؤمـان تَيـدا نينـة هـةمى كاودانَيـت             

بازبووى ئافرةت ثاشدةرا سةرةكى بؤية، جودا :هةر كاودانةكَى دى ظَى جـارَى سـةرةِراى   ميللةتَى مة تَيدا دةر
ِرةوشا نالةبار كو ئافرةت تَيدا دةرباز دبيت :بةر كو زةآلم بةردةوام د ئامادةباشيَي دانـة داكـو هـةم بـةرطريا     

نت، ئَيكةم دابني كـرن، واتـة   ئاخا ثريؤزا كوردستانَى هةم :ى ثاراستنا خةلكَى سظيل بكةن بسَي ئةركان ِرادبي
ئافرةت تةنانةت زارؤك :ى مبلى و ثشيَت دضن دارا دئينن داكو هةم طةرماتيَي بؤ خـوة دابـني بكـةن و هـةم     
:ى خوارنَى لسةر دروست بكةن، هةروةسا :ى ئينانا ئاظَى :جهةكَى بؤ جهةكَى دى جؤداهى هةية، ل هندةك 

متةن دَى يا وةختى بـينت، ضـونكة ئةطـةر طازوايـل يـان ثـانجين       جها ئاظ بتانكةرا بؤ دابني دكةن ئةو :ى حة
نةما ئةو :ى نا مينينت ل هندةك جهان :ى ب مال و كةرا دئينن، سةرةِراى كَيمييا جل و بةرطَين زسـتانَى و  
كَيمييا نظينـا :ى، دوو ئامـادةكرن و دابـني كرنـا خـارنَى و ِرَيظـةبرنا زارؤكـا هـةر ئـةركَى ئـافرةتَى يـة، سـَي             

طرى كرن لطؤِر ئاخ تنَيت وان زؤر جارا زَيِرةظانيَي :ى دطرن تةنانةت لدةظةرا )ضل مَيرا( كو ئافرةتةك بةر
( ثَيشمةرطة دطةلدانة و بئةركَى ئامادةكرنا وان :ى ِرادبينت بـؤ  20سةرثةرشتيا نوقتةيةكا سةربازى دكةتن )

 دابني كرنا خوارنَى، شةشةم :اليَي سةربازيظة...
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم

 خاتوو جنات ئةمة ثةيوةندى بة دانيشتنى ئةمِرؤمانةوة نيية، اليةنى سةربازى.
 :عبداهلل بةِرَيج جنات حممد

ــَي         ــاوان :الي ــارودؤخَى :يان ــةر ب ــةكا زؤر لس ــو طؤي ــتى ط ت ــظيل ثش ــةلكَى س ــتنا خ ــؤ ثاراس ــام ب ــة، دةرةجن باش
بؤ رزطار كرن و ثاراسنت و سالمةتيا وان طةهشتينة وَى ضةندَى ( U.Nسةرثةرشتَى ميحوةرى و نوَينةرَى )

كو تةنيا ِرَيك ظة طوهاستنا وانة بؤ ناظا كةمثا دناظ با:َيِراندا، بديتنا من دظَى قؤناغَيدا تةنيا ِرَيك ئـةوة كـو   
كؤمـةَلطاَين  ثَينطاظَيت بلةز :اليَي هةمى اليةنَين ثةيوةنديدار كو بهةماهـةنطى دطـةل اليـةنَين ثةيوةنديـدار     

نَيودةَلةتى و نةتةوةَين ئَيكطرتى دهاوارا ظى خةلكى بضن كو تةنيا بـدوو ِرَيكـا دَى ضارةنظيسـَى ظـى خـةلكى      
رزطاربيت و سالمةتيا وان دَى ئَيتة ثاراسنت، ئَيك: ِرَيك بَيتة ظةكرن ئةطةر بؤ ماوةيةكَى كورت :ى بينت بؤ 

( و هــةمى اليــةنَين U.Nكــرن واتــة هةماهــةنطى دطــةل )  ظةطوهاســتنا وان بــؤ نــاظ كــةمثا، دوو: كــار بَيتــة  
ثةيوةنديدار بؤ دابني كرنا فِرؤكَين مةزن بـؤ ظةطوهاسـتنا وان ئةطـةر نـة :يانـا وان دمةترسـيَي دايـة، سـَي:         
ثَيشنيار دكةم خةلكَى سظيلَي سةرَى ضياى بهةر ئةطةرةكَى طيانَى خـوة :دةسـت بـدةتن يـان ثةكـةفتى بـينت       

ازاتَيت شةهيد و خودان ثَيداويستيَيت تايبةت ل كوردستانَى بؤ بَينة دابني كرن، بِريـار  هةمان ماف و ئيمتي
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بؤ ئةندامَين ثةرلةمانى و سةرؤكايةتيا ثةرلةمانيية، ثَيشنيار دكةم كو بجووترين وةخت ثَينطـاظَين طةلـةك   
 وثاس. بلةز بَينة هاظَينت ئةطةر نة :يانا وى خةلكى دمةترسيَيت زؤر مةزنداية و، زؤر س

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، خاتوو ئاواز فةرموو.

 :بورهان بةِرَيج ئاواز جةنطى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةراستيدا ئَيمة ئةو بابةتةى ئةمِرؤ قسةى لةسةر دةكةين كة توندوتيذى بةرامبةر :نان، من ثَيمواية ئةمة 
دوتيذى بةرامبةر :نان لـة سةرتاسـةرى جيهـان دةكرَيـت، هـةرَيمى كوردسـتانيش       دياردةيةكى جيهانيية، تون

بةدةر نيية لة كؤمةَلطاى نَيو دةوَلةتى، بةآلم مـن ثـَيم باشـبوو لـة نـاو راثؤرتةكـة ئـةم بةِرَيجانـة ئامـا:ة بـة           
:مـارةى   ضةند شتَيك بكةن يةكَيك لةو خاآلنةى كة بـةالى منـةوة زؤر طـرينط بـوو دةبوايـة داتـا و ئامـار و       

دةقيق باس بكرَيت لة ناو ئةو راثؤرتة بؤ ئةوةى ئَيمة بجانني ِرَيذةى توندوتيذى لة هةرَيمى كوردسـتان بـة   
بةراورد لةطةَل وآلتانى دةوروبةر يا خؤد وآلتـانى ثَيشـكةوتوو ضـةندة، ضـونكة لـة نـاو راثؤرتةكـة بـةِرَيجان         

زؤر مةترسـيدار و ترسـناك، كـة مـن ثَيموانييـة      ئاما:ة بةوة دةكـةن كـة توندوتيـذى طةيشـتووتة ِرادةيـةكى      
ئةطةر ئَيمة ئامارمان لة بةر دةست نةبَيت ناتوانني ئَيمة ئاوا تةعميمي بكةين بةسةر كؤمةَلطاى ئَيمةدا كـة  
ِرَيذةى توندوتيذى بةرامبةر :نان طةيشتووتة ئةو ِرادةية ترسناكة، لة بةشَيكى ترى راثؤرتةكةدا باس لـةوة  

يذى بؤتة سيماى كؤمةَلطاى كوردى، كة من ثَيموانيية ئةوةش راست بَيت، يةعنى بةراستى دةكات كة توندوت
ثيشاندانى كؤمةَلطاى كوردى بةوةى كة سيمايةكى توندوتيذى هةية ئةوة دوورة لة راسـيت، يـةعنى دةبوايـة    

ى بةرامبـةر  زؤر بة وردتر لةسةر ئةم مةسـةلةية كـار بكـةن، تَيكـةَل كردنـى دوو بابـةتى جيـاواز توندوتيـذ        
:نـان لةطــةَل كةيســي :نــانى كــوردى ئَيــجدى ئــةوة دوو بابـةتى جيــاوازبوون نــة دةبوايــة تَيكــةَل بكــرَين مــن   
دةمةوَيت ئةوة لة يةكرت جيا بكةمةوة، توندوتيـذى بةرامبـةر :نـان شـتَيكى جيـاوازة :نـانى كـوردى ئَيـجدى         

 توندوتيذيان بةرامبةر كراوة لة بةر )سَى( خاأل:
 وةى كوردن. لةبةر ئة  -1
 لةبةر ئةوةى ئَيجدين. -2
 لةبةر ئةوةى :نن. -3

كةواتة تؤ ناتوانى لةو راثؤرتة تَيكةَلى بكةى بةراسـيت ئـةوة ناهةقييـة بةرامبـةر :نـى كـوردى ئَيـجدى، مـن         
دةمةوَيت يةعنى بةراسيت راثؤرتةكة ئاما:ة بةيةك شت بداباية ئَيمة ناتوانني توندوتيـذى لـة خَيـجان جيـا     

تاكو كؤمةَلطاى كوردى تاكو خَيجانى كوردى نةطاتة ئةو قةناعةتةى نةطاتة ئةو ئاستةى كة لة نـاو   بكةينةوة
خَيجانةكانى خؤمان تاكةكان بةيةك ضاو سةير بكرَين كض و كوِر بةيةك ضاو سةير بكـرَين، ضـونكة خَيـجان    

ةيــة دواتــر لــة هــةموو  بةشــَيكن لــة كؤمةَلطايــةكى طــةورةتر كــة دةوروبةرةكةمانــة كــة طةِرةكــة و قوتاخبان   
كؤمةَلطاكة، تؤ ئةطةر نةتوانى لة ناو خَيجان يةكسانى بةرقةرار بكةى بـؤ كـض و كـوِر بةيـةك ضـاو سـةيريان       



 25 

بكةيت، ضؤن دةتوانى كؤمةَلطايةكى تةندروستت هةبَيت و لةوَى :ن مافى ثارَيجراوبَيت و ِرَيجى لَي بطريَيت؟ 
تــة ئَيمــة ئاما:ةيــةك بــةوة بكــةين كــة تــاكى كــورد لــة نــاو   بؤيــة مــن هيــوادار بــووم كــة لــة نــاو ئــةو راثؤر  

خَيجانةكانةوة دةست ثَي بكرَيت بة ضاكسازى بةوةى كة :ن خوشكة، دايكة، خَيجانـة، ثـؤرة، نةنكـة، هـةموو     
ئةوانة يةعنى ِرةنطبداتةوة لة ناو خَيجانةكامنان و، لة بوارَيكى تر كة ِرةنطبداتةوة ثةروةردةية بـةِرَيجان لـة   

روةردةدا ئَيمة دةبَيت ضاكسازى بكةين دةبَيت ئةو سـيماية بطـؤِرين كـة وَينـةى :ن ثيشـاندةدرَيت لـة       ناو ثة
ــؤ        ــات ب ــان ثةيــدا دةك ــات و ن ــة دةرةوة كــار دةك ــاو ل ــاَل دةكــات و ثي ــارى م ــةخَيو دةكــات و ك ــاَل ب ــةوة من ماَل

ثـةروةردة ِرةنطبداتـةوة كـة :ن     خَيجانةكةى، ئَيمة دةبَيت ئةو وَينانة بطؤِرين وَينةى :ن لة نـاو كيتابـةكانى  
لة هةموو ئةو بوارانةى كـة :ن كـارى    يسة، :ن وةزيرة، :ن ثةرلةمانتارةدكتؤرة، :ن مامؤستاية، :ن موهةند

تَيدا دةكات، بؤ ئةوةى لة مناَلييةوة مناَلةكامنان ئةوةيان لةبةر ضاو بَيـت كـة :ن هـةر ئـةو كةسـة نييـة كـة        
ماَلةوة دانيشتووة و ماَل ثاك دةكاتةوة و ضَيشت لَيدةنَيت و ئةوان بةِرَى  دةيبينن و  لة ماَلةوة و لة سووضى

دةكات بؤ قوتاخبانة و باوكيان بةِرَى دةكات، بؤية هيوادارم ئَيمة لة ناو ئةو راثؤرتة يةكَيك لـة راسـثاردةكان   
ردســتان و ئـةوة بَيـت بــؤ ثـةروةردة كــة ئةمانـة رةنـط بدةنــةوة لـة نــاو مةنهـةجى ديراسـى لــة هـةرَيمى كو         

ــتان        ــةرَيمى كوردس ــة ه ــة ل ــةِرَيج، ئَيم ــةمانتارانى ب ــاوى ثةرل ــةر ض ــة ب ــةك خبةم ــاو روونيي ــةوَيت بةرض دةم
%[ جَيطري بكةين لة ثرؤ:ة دةستوورى دةسةَلاتى ياسادانان كة لة عَيراق ئةم رَيذةية 30توانيومانة رَيذةى ]

%[مـان جـَيطري كـردووة    30َيذةى لة سـةدا ] %[ة، كةواتة ئَيمة بةرةو ثَيش ضووين لة ضاو عَيراق، ر25لة ]
كة ئةمة جَيطةى دَلخؤشيية، من ثَيشنيار دةكةم بؤ ليذنـةى بـةِرَيج كـة ئامـار و داتـاى دةقيـق لـة بةردةسـت         
بواية، بؤ ئةوةى كة بةراوردى بكةين، ضونكة من لة ناوةندَيكى لَيكؤَلينـةوة ضـةند داتايـةكم دةرهَينـاوة لـة      

تانى ثَيشكةوتوو كة يةكَيك لةم وَلاتانة بةريتانياية كـة ئـةم داتايـة، مـن هـي سـاَلى       رَيذةى توندوتيذى لة وَلا
%[ بووة، ئةم رَيذةية بؤ تةمةنى سةرووى 44[ية، رَيذةى توندوتيذى د:ى :نان لة وَلاتى بةريتانيا ]2012]
ك كة وَلاتَيكة بةوة %[ بووة، لة دانيمار46%[ بووة و لة سويد ]44[ ساَلة، لة وَلاتَيكى وةكو فةرةنسا ]15]

%[ بــووة، كةواتــة 52ناوبانطــة كــة خؤشــطوزةرانى تَيدايــة، تاكــةكانى :يــانَيكى زؤر خــؤش بةســةر دةبــةن ] 
توندوتيذى تةنيا لة هةرَيمى كوردسـتان نييـة، ئَيمـة لـة سـاَلانى رابـردوو بـة داخـةوة تووشـى نةهامـةتى و           

انةوة بَيت لةسـةر كؤمةَلطاكـةمان كـة بةشـَيك     دةردةسةرى  و شةِر و ناخؤشى بووين و رةنطة ئةمةش رةنطد
لةو توندوتيذيية ثةيوةندى بةوة هةبَيت، بؤية لـة شـوَينَيك ئاما:ةيـان بـةوة كـردووة كـة بـة راسـتى باسـى          
شةِرى ناوخؤ و رةنطدانةوةى توندوتيذى دةكات، من ثَيشـنيار دةكـةم هةَلدانـةوةى ئـةو برينانـة بـة راسـتى        

و ضؤن سارَيذى بكةين؟ كار بكةين بؤ باشرت كردنى بارودؤخى :نان، كار بكةين ئَيمة دةبَيت سارَيذى بكةين 
بؤ نةهَيشنت يان كةم كردنةوةى توندوتيذى و ثَيم باش نيية ئـةو برينانـة بـة بـةردةوامى هةَلبدرَيتـةوة و      

 برينى ميللةتةكةمان بكؤلَيتةوة، بؤية هيوادارم ئةمانة لةبةرضاو بطريَين، زؤر سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

 سوثاس، خاتوو مدينة فةرموو.
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 بةِرَيج مدينة ايوب امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئاخ تنَيت من هاتنة طؤتن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، مامؤستا مةِروان فةرموو.
 طةَلاَلى[: بةِرَيج حسني امساعيل حسني ]مةِروان

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بسم اهلل الرمحن الرحيم، وَيراى ثشتطرييم لة زؤربةى خاَلـةكانى ]ئـاواز خـان[، ضـةند خاَلَيـك بـة كـورتى        
دةخةمة روو يةكةميان، بةم فةرموودةى ثَيغةمبةرى خوا ]س.خ[ دةست ثَيدةكةم، كة رَيـج و تةقديرَيكـة   

ن يان كض بن، ض خؤشك بن، دةفةرمووَيت، ]خريكم خريكم الهلـة و انـا   بؤ خؤشكامنان ض دايك بن يان خَيجا
خريكم الهل[، ضاكى و باشى ثياوانى ثَيغةمبةرى خـوا ]س.خ[ بـةوةى لةقةلـةم داوة كـة لةطـةَل خَيجانـى       
خؤيان بـاش بـن، ئةمـة خاَلَيكـة كـة ثَيويسـتة هـةموومان ضـاو بـة دينـدارى خؤمـان خبشـَينةوة و تـا ضـةند               

م فةرموودةيـةى ثَيغةمبـةر ]س.خ[ لـة طـةَل مـاَل و منـداَلى خؤمـان جـَى بـة جـَى بكـةين و            توانيومانة ئة
خاَلَيكى ديكة من هيوادارم كة كةيسى ئافرةتان بة تايبةتى توندوتيذى بةرامبةريان ثةيوةست نةكةين بـةو  

كو ئــةو [ رؤ:ة هةرضــييةك دةكرَيــت، داتاكــان و :مارةكــان كؤبكةينــةوة تــا 16[ رؤ:ة و غــةيرى ئــةو ]16]
[ رؤ:ة دَيتةوة، بةَلكو دةبَيت ثالنَيكمان هةبَيت بؤ رووبةِرووبوونـةوة بةرامبـةر ئـةو توندوتيذييانـةى     16]

كة دةكرَيت، خاَلَيكى تر، زؤر جار ئافرةتان بوونةتـة قوربـانى كـةلتوورَيك كـة دةكرَيـت بـة رؤشـنبريكردنى        
امبةريان دةكرَيـت، خـاَليكى تـر، دةستخؤشـى لـةو      كؤمةَلطا ئافرةتان رزطاريان بَيت لةو توندوتيذييةى كةبةر

خؤشــكة بةِرَيجانــة دةكــةم كــة مانــدوو بــوون و جوهــدَيكى زؤريــان ســةرف كــردووة، بــةَلام ئةطــةر ئامــارَيكى  
[ كة ساَل بة ساَل ئايا رَيذةى توندوتيذى 2012يان  2010ساَلانةمان لةبةر دةست بواية، بؤ منوونة، لة ساَلى ]

ةمى كردووة؟ و ئةو ئافرةتانةى بةيانى ئةو حاَلةتانة كامة حاَلةتن كـة زيـاتر قوربـانى    زيادى كردووة يان ك
لَيكةوتؤتةوة؟ بؤ ئةوةى كة ئَيمة بة راستى ضاو بة هؤكارةكان و ئالييةتةكاندا بطَيِرينةوة بؤ كةمكردنةوةى 

ئـةم شـةو بـةراوردم     توندوتيذى بةرامبةر بة ئافرةتان، من وةكو خوشكى بةِرَيجم ]ئاواز خان[ باسـى كـرد  
لةطةَل وَلاتة ثَيشكةوتووةكان كردووة لة ]ئةمريكا و فةرةنسـا وبـةريتانيا و ئـةو وَلاتانـة...[ باورتـان بَيـت       
ــن         ــةَل م م ــذى ناكرَيت،ب ــاَلَيم توندوتي ــتان ن ــةرَيمى كوردس ــة ه ــت ل ــة دةكرَي ــةم وَلاتان ــةى ل ــةو توندوتيذيي ئ

ةتَيكى موسلمانة و ضةند رؤشةنبريتر بَيت، ضةند ثابةندتر ضارةسةرى لةوة دةبينم كة ميللةتى ئَيمة، ميلل
بَيت بة دةقةكانى قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثَيغةمبةرى خوا ]س.خ[، كةمرتين ثَيشَيلى دةكات بةرامبـةر  
بة مافى ئافرةتان، لةبةر ئةوة خؤشةويستانى خؤم، هيوادارم كة ئةو حاَلةتة نةشازة كة لة كوردستاندا هةن 

ــك و خوشــك و كضــةكامنان     نــةمَينَى  ــانَيكى خؤشــى و خؤشــطوزةرانى بــؤ داي ــةوَل بــدةين :ي و هــةموومان ه
دةستةبةر بكةين و كؤتايى قسةكامن بةوة دَينمـةوة كـة ثَيغةمبـةرى خـوا ]س.خ[ ئَيمـة كـة موسـلمانني و        
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و  شـوَينكةوتووى ثَيغةمبــةر ]س.خ[ لــة :يانيــدا قســةيةكى نـةكردووة كــة شــعورى ئافرةتَيــك بروو:َينَيــت  
 هيوادارم خواى طةورة عاقيبةتى هةموومان خَيربكات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك زانا نوقتةى نيجاميت هةبوو؟
 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداللة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شـتنى ثَيشـوو لَيـرة نـةبووم، بـةَلام دواى      تَيبينيةكى بضووك هـةبوو ئةطـةر روخسـةد بـدةى، ديـارة لـة داني      

ــاتى          ــة ك ــة و ل ــةر راثؤرتةك ــةيان لةس ــنبريةكانيان قس ــجدى و رؤش ــاالكوانانى ئَي ــة ض ــدَى ل ــتنةكة هةن دانيش
ط توطؤكردن و لة ميديا، كاتَيك ناوى كضانى كوردى ئَيجيـدى دَيـت كـة دةَلـَين كضـانى ئَيجيـدى و كاتَيـك كـة         

يدى كوردى رةسةنن، ئةوان داوايان كرد بؤ ثاراستنى شعورى كةس و كاريان باسى ئَيجيدى دةكةن دةَلَين ئَيج
و ثاراستنى كوردانى ئَيجيدى بة شَيوةى طشـتى كاتَيـك كـة باسـى كضـانى رفَينـراوى ئَيجيـدى دةكرَيـت باسـى          

م ئةمة بكرَيت كة ئةمانة كضانى كوردى ئَيجيدين، وةكو جؤرَيك لة ثشتيوانى و جؤرَيك لة حةننان، بؤية ئة
تَيينيةم بؤ ثةرلةمانتاران و ميديا و ليذنةكةش كاتَيك كة باسى كضة رفَينراوةكان دةكةن ئةوان داوا دةكةن 

 كة وا باس بكرَيت كة كضانى كوردى ئَيجيدين، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د. سراج نوقتةى نيجاميت هةية؟
 محد:بةِرَيج د. سراج شَيخ ا

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
زؤرباســى وشــةى ئَيجيــدى دةكرَيــت، لــة رووى زمانةوانييــةوة يةزيــدى جيــاوازة بــة خــؤى ئَيجدييــة، تكايــة    

 ئةوانةى كة باسى دةكةن بة ئَيجدى بَيت نةك بة يةزيدى، لةبةر ئةوةى دوو شتى لَيك جياوازن، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر.
 باوةمري ]د. شوان قةَلادزةيى[:مصطفى بةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــارةكةى       ــدكارانى ش ــتايان و خوَين ــاتنى مامؤس ــة خَيره ــةرةتا ب ــان، س ــيندة و ميهرةب ــواى بةخش ــاوى خ ــة ن ب

افرةت دةكـةين كـة   ]حاجى قادرى كؤيى[ دةكةين و زؤر بةخَير بَين و دةستخؤشى لة ليذنةى مافـةكانى ئـ  
ئةو راثؤرتةيان ئامادةكردووة، بةَلام وا ثَيويست بوو بة راستى داتايـةكان ليذنةكـة خـؤى ئامـادةى كردبايـة،      

[ شـةهيدمان هةيـة   700نةك لة دةزطاى وارظني وةرطريابان، و ئةو راثؤرتة ئَيمـة لـة كوردسـتان نَيجيكـةى ]    
:ة بـةوة نـةكراوة سـةردانى ضـةند ماَلـة شـةهيدكراوة؟       شةهيدى دةستى داعش، بةَلام لة دوور و نَيجيك ئاما

موعاناتى ئافرةتةكانيان ضةندة؟ ئةمةش بة راستى خةلةل و بؤشاييةكى طةورةية لـةنَيوان ئـةو ليذنةيـة و    
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خانةوادةى شةهيدة سةربةرزةكانةوة، هؤيةكانى كوشنت دةبوايـة روون بكرابايـة و لةسـةر ضـى كـو:راون؟ و      
ون؟ دادطا كةمتةرخةم بـووة و ئـةحجاب لـة ثشـتى بـووة نةيهَيشـتووة كةيسـةكان        بكؤ:ةكان بؤضى سجا نةدرا

جبــوولَين، رَيــذةى ئــةو كوشــتنة لــة كــام دةور زؤرة و لــة كــام دةور كةمــة؟ ئايــا هــؤى ئةوةيــة راطةيانــدن و    
وةزارةتى رؤشنبريى و وةزارةتـى ئـةوقاف و ليذنـةكان وةكـو ثَيويسـت نـةيانتوانيوة دةورى هؤشـياركردنةوة        

ينن، ئةمة كؤمةَلطاى خؤمشان بة شاز نةزانني لة ئةمريكا لـة ضـةند دةقيقةيـةك كؤشـنت و قـةتل عـام و       بب
ــا          ــةى زين ــدا وش ــةدةبياتى كوردي ــة ئ ــتا ل ــةتا ئَيس ــة ه ــةَلطاى ئَيم ــى و... روودةدات، كؤم ــتدرَيذى سَيكس دةس

ةوة ضـةند سـاَلَيكة بـة    تةرجومةكةى نيية، ضونكة كؤمةَلةى كوردى، كؤمةَلطايةكى زؤر ثاك بووة، كة بةداخ
هــؤى ضــةند ســةقافةتَيكى نــةخوازراو هَينراوةتــة وَلــاتى ئَيمــة هةنــدَيك لــةو دياردانــة روويــداوة، بــة ثَيــى    
بةدواداضوونى ليذنةى مافةكانى ئافرةت، ضةند لةو ئافرةتانةى ئَيجدى ]ئةمة هـةر بـؤ ئـيعالم نـةبَيت[ و     

ان كراوتــة ســةر؟ و رَيــذةيان ضــةندة؟ و :مارةيــان [ضــةند لةمانــة دةســتدرَيذى سَيكســيال حياااء ا اياا   ]
ضةندة؟ و تؤبى عةدىل ضةنديانى سةملاندووة؟ رؤَلى ئةو ليذنةية لة دَلدانةوةى ئافرةتانى كـوردى ئَيـجدى و   
رؤَلى ئةوقاف، رؤَلى ئةوقافى خؤيان ضةند بووة؟ خؤ ئةمـة كـة دةسـتدرَيذى و تةعدايـة لـة رووى شـةر  و       

تةعـداى لَيـدةكرَيت، هـيض ئـةوة نييـة بـة ضـاوى سـووك و كـةم سـةيرى بكرَيـت،             ئاينى ئيسالمةوة كةسـَيك 
ئةمانةش هةر لة ئيعالم باس دةكرَيت ئةطةر رَيذةكة باس كراباية و كـؤمَينتَيكى زؤر بـةهَيج بـؤ مةسـةلةى     

[ مانطـدا بـاس لةمـة    9جينؤسايد و مةزلومييةتى ئةو ضني و توَيذةى خةَلكى كوردستان كة ئَيجيدين، لة ]
[ حاَلــةت توندوتيــذى د:ى :نــان كــراوة، ئةمانــة روون كرابايــة كــة ضــيية ئــةو جــؤرة   5447دةكرَيــت كــة ]

توندوتيذيانة؟ هةر باسى لة :مارةكةى كراوة، ئةو ليذنةية ضارةسةرى ضةند كَيشةى كؤمةَلايةتى كـردووة؟  
رؤَلى بينيوة لةو ئافرةتانـةى  ئةو كَيشة كؤمةَلايةتييانةى كة لة كوردستاندا روويانداوة، ئةو ليذنةية ضةند 

كة ئَيستا رَيذةى :ن و :خنوازى كةمة، ئاسانكارى كردووة بؤ ثَيكهَينانى خَيجان، كة يةكَيكة لة بة راستى ثاك 
راطرتنى كؤمةَلطاى ئَيمة، ياساكة خؤيـان بـاس دةكـةن كـة لـة ئةساسـدا بةشـَيكة لـة هؤيـةكانى توندوتيـذى،           

ى دةكات نةك باسى ئةوة بكات كة كَى ئافرةتَيك دةكؤ:َيت؟ ضـؤن سـجا   ضونكة باس لة زياتر اليةنى مةعنةو
دةدرَيت؟ لـة ئـاينى ثـريؤزى ئيسـالمدا ئـافرةت رؤَلَيكـى بـةرزى هةيـة و ثَيغةمبـةر ]د.خ[ لةسـةر مةرطـدا            

[، زؤر زؤر لةطـةَل ئافرةتـان بـاش بـن و ئةطـةر كةسـَيكى ئيسـالم يـان         وصيكم باينساء خريادةفةرمووَيت، ]
اينسااء ايقائا     راثة، ئةمة ثَيضةوانةى ثَيِرةوى ثَيغةمبةر ]د.خ[ جؤالوتةوة، يان كة دةَلَيت: ]موسلمان خ

[ ئافرةتان رَيك نيوةى ثياوانن، ضؤن سـَيوَيك ئةطـةر كـةرتى ثَيـوة نـةبَيت ثَيـى ناوترَيـت سـَيو، بـة          ايرجال
دةبَيـت بـؤى نييـة ئـةو منداَلـة      هةردووكيان كؤمةَلطا تةواو دةكةن، هةتا لة شةريعةتدا ئـافرةت كـة منـداَلى    

بةخَيو بكات ثَيويستة ثياوةكة ئافرةتَيكى بؤ بة كرَى بطرَيت هةتا ئةو ئافرةتـة منداَلةكـةى ثَيدةطةيـةنَيت،    
كةواتة هةموو مافةكان ديارى كراون، بةَلام سةقافةتى جاهليانة هةية كـة ئةمـة هـةموو رؤ:َيـك لـة ئـيعالم       

كة لــة توندوتيــذى لــة هــةرَيمى كوردســتاندا، ئــةو خاَلانــةش زؤربــةيان   دووبــارة دةبَيتــةوة و ئــيعالم بةشــيَ 
 ثشتطريى دةكةم كة لة راثرؤرتةكةدا هاتووة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو زول ا فةرموو. 
 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ليذنةى مةعنى دةكةم بؤ ئةم ضـاالكيية و ئامـادةكردنى راثؤرتةكـةيان، دةسـتيان      من سةرةتا دةستخؤشى

خـؤش بَيـت، خــاَلى دووةمـم ثشـتطريى تــةواو لـة ]ئـاواز خــان[ دةكـةم لـة تــةواوى ثَيشـنيارةكةى كـة وتــى           
ثَيويســتة لــة راســثاردةى ليذنةكــة حكومــةتى هــةرَيم و وةزارةتــى ثــةروةردة لــة ثرؤطرامــةكانى خوَيندنــدا   

نطدانةوى رؤَلى :نى تَيدا بَيت تةواو ثشتطريى ئـةم ثَيشـنيازةى ]خـاتوو ئـاواز[ دةكـةم، لـة راثؤرتةكـةدا        رة
هاتووة لة خاَلى ضوارةمى راثؤرتةكةدا كةباسى ماَلةكانى :نان دةكات، لَيرةوة طلـةيى زؤر لـة ماَلـةكانى :نـان     

كـةس و كاريـان، لـةوة زيـاتر هـيض ئـةركَيكى       دةكةم كة شوَينَيكن تةنها بؤ داَلدةدان و ثاراستنيان لة دةسـتى  
ديكةيان جَى بة جَى نةكردووة، ئـةو :نانـةى كـة دةضـن بـؤ ئـةوَى، ثـَيم وايـة هـةموويان تووشـى نةخؤشـى            
دةرونى و عوقدةى نةفسى بوون، ضونكة وةكو سجنَيكة تةنيا ناوةكةى جياوازة، برييان لةوة نةكردؤتةوة كة 

ا ثَيشنيار دةكةم بؤ ليذنةى :نان كة ئةوان بة ياسـا يـان بـة ثَيشـنيار بَيـت      كارَيكيان بؤ بدؤزنةوة، من لَيرةد
كة كارَيك بدؤزنةوة اليةنى كةم كة لة شوَينيك دابنرَين، بـؤ ئـةوةى لـة كَيشـةى دةروونـى بـةدوور بـن ئـةم         

كراوةتـةوة  :نانة، خاَلَيكى تر، لة راثؤرتةكة هاتووة كة باس لة :نكؤ:ى بة جؤرَيك بـة نـاخى كؤمـةَلطادا بَلاو   
كة لة ئاستى نَيودةوَلةتى دا وةكو دياردةى قيجةوةنـى لَيهـاتووة، لـة شـوَينَيكى تـر دةَلَيـت جَيطـةى داخـة كـة          
هةوَل و رَيكارةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ نةهَيشتنى ديـاردةى :نكـؤ:ى و توندوتيـذى بةرامبـةر     

دطةكان و دةستَيوةرادانى حجبى بةرثرسان و سوَلحى :نان كاريطةرى كةمى هةبووة، من دةَلَيم هةتا الوازى دا
عةشايَيرى مبَينَيت ئةمة هةر دةمَينَيت، تـاكو قسـة طـةورةكانى ئاغـا و كوَيخاكـان و مـةالكان و كةسـايةتى و        
ــت و         ــةردةوام دةبَي ــةر ب ــت ه ــدا بَي ــةالكانى تَي ــةى م ــارةمسى و قس ــان و ن ــة كؤَل ــارةكردنى ل ــةَلاتدار و م دةس

موو سةردةمَيكدا بة تايبةتى لة كوردستاندا :ن زيان لَي كةتووى طةورة بـووة، ئـةوةتا لـةو    بنرِبنابَيت، لة هة
حاَلةتةى ئَيستادا لة رووبةِرووبوونـةوة لةطـةَل دو:منـى دِرنـدةى داعشـدا، كضـة كوردةكامنـانن كـة زيـان لـَي           

ثَيـدةكرَيت و هـةر :نـةكانى    كةوتووى طةورةبوونة، كة ئَيستا لة بازاِر سووكايةتيان ثَيدةكرَيت و بازرطانيـان  
ئَيمةية بَيوة :ن بوونة و جةرط سووتاو كراون كة منداَلةكانيان بَى باوك بوون، لةطةَل هةموو ئةمانـةدا لـة   
ثةرلــةمانى كوردســتان كةبــةرزترين واجيهــةى وَلاتــة كــة بابــةتَيك دَيتــة ثَيشــةوة لةســةر :ن زؤرينــةى           

يشـمان طلـةيى ثَيـدَيت بةهـةمان شـَيوةى ثياوةكـان و تـةنيا        ثياوةكامنان دةست بـة ثَيكـةنني دةكـات و :نةكان   
ثياوةكان نني بة تةنيا، دةست بة ثَيكـةنني دةكـةن و لةطـةَل ئـةوةدا حةفتـةى ثَيشـوو كـة بابةتةكـة لةسـةر          
:نان بوو تةواو قاعةى ثةرلةمان ضؤَل ديـار بـوو، ئـةم جارةيـان طلـةيى ئاراسـتةى زؤربـةى :نـان دةكـةم كـة           

ضوونة دةرةوة، لةطةَل هةموو ئةمانةدا ثَيويستة بجانن ئَيستا كضة كانى ئَيمـةن بوونةتـة    بةدواى ثياوةكاندا
جَيطةى سةرسووِرمانى هـةموو جيهـان لةثالـةوانَيتى و قارةمانَيتيـدا و ثَيويسـتة ثياوةكـان ئةمـة بـجانن كـة          
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ثياوةكامنـان، ئينجـا    ئَيستا :ن و كضانى كوردن لة سةنطةرةكانى ثَيشةوةى بةرطريدان بؤ ثاراستنى نامووسـى 
 بؤ ثاراستنى خاك و نيشتمان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ئومَيد فةرموو،
 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن حسن ]ئومَيد خؤشناو[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تـةواو لـة قسـةكانى ثَيشـةكى جـةنابت      بةرلةوةى بَيينـة سـةر راثؤرتةكـةى تايبـةت بـةم تـةوةرة، ثشـتطريى        

دةكةين كة ئـةمِرؤ رؤ:ى بةرةنطاربوونـةوةى طةندةَلييـة و لـةو يـادةدا وةكـو فراكسـيؤنى ثـارتى دةـؤكراتى          
كوردستان تةئكيـد لةسـةر ئـةوة دةكةينـةوة كـة بـةَلَى كـار لةسـةر ئـةو بـةَلَين و كارنامةيـة دةكـةين كـة لـة               

ــةلَ 21هةَلبذاردنـــةكانى ] ــة خـ ــدةَلى  [ى ئـــةيلول بـ ــان دا كـــة د:ى طةنـ ــدةرانى خؤمـ ــتان و دةنطـ كى كوردسـ
دةوةستينةوة و لةم قؤناغة و لةم شَيوازة نوَييةى تةوافوقى دا تةئكيد لةسةر ئةمة دةكةين ئَيمة بةهـةموو  
شَيوةيةك ضاودَيرى توند دةبني لةسةر دةزطاكانى حكومةت و لـة هـةردوو رووى د:ى طةنـدةَلى كـارطَيِرى و     

نةوة كة بة شَيكى طرنطة لة سـومعةى وَلاتةكـةمان و بـة بـَى دوودَلـى و بـة بـَى تـةرةدود لـة          دارايى دةوةستي
ثَينــاو ئــةوةدا هةوَلــةكانى خؤمــان ضــِر دةكةينــةوة و لــة فراكســيؤنى ثــارتى دةــؤكراتى كوردســتان كــة د:ى 

ةين كــة لــة ، ثيشــتيواني تــةواو لــة قســةكاني بــراي بــةِرَيج )كــاك ابــو كــاروان( دةكــ   نــدةَلى دةوةســتينةوةطة
كؤبوونةوةي ثَيشوو كردي، زؤر بة رووني باسي هةندَيك لةو كَيشانةي كرد، ثشتيواني لة قسةكاني بةِرَيجان 
)د.شرين حسين، خاتوو فريؤز( دةكةين، هةروةها دةستخؤشـي لـة بـةِرَيج )جنـات حممـد( كـة شـةش رؤ: لـةو         

واكـارين ئـةو راثؤرتـةي بـةِرَيجيان لةاليـةن      ماوةية لة ضياي شنطال بووة و ئةو راثؤرتةي ئامـادة كردبـوو، دا  
ليذنةوة بة هةند وةربطريَيت، ثشتيواني لة قسةكاني بةِرَيج )ئاواز جةنطي( دةكةم كة زؤر واقيعييانـة باسـي   
لةو بابةتة كرد، ئةطةر لةسةر راثؤرتةكة قسة بكةين بة تةئكيد راثؤرتةكة زؤر الوازة، ئَيسـتاش نـةمانجاني   

امنان ض رةوشَيكة كة كةوتوونةتة دةست طةورةترين طرووثـي تريؤريسـيت )داعـش(،    رةوشي دايك و خوشكةك
نـةمانجاني مــةعاناتي ئــةوان و مةعلوماتــةكامنان نــةزاني كــة ئــةوان بــة ض شــَيوازَيك هةَلســوكةوتيان لةطــةَل  

ةسـةر  كراوة، زؤر باس لةوةكرا كـة راثـؤرتي ئـةو ليذنـة بـةِرَيجة فيعلـةن راثؤرتَيـك بـووة زيـاتر تـةركيجي ل          
ــاالكي        ــة ض ــةورةترة ل ــة ط ــةو ثرس ــةاَلم ئ ــاالكيةكانيان، ب ــة ض ــي ل ــِراي دةستخؤش ــووة، وَي ــة ب ــاالكي ليذنةك ض
ليذنةيةكي ثةرلةماني، دةكرا وردتر و بة ديقةترت و بة ئامار و بة رَيكرت قسةي دةربارةوة بكرَي، باسي ئةوة 

ال كة ئةوة هةَلةيةكي زؤر طةورةيـة، ئـةو   دةكرَينت و لة راثؤرتةكةشدا هاتووة هةميشة دةطوترَي :ناني شنط
ثرسة ثرسي :ناني كوردي ئَيجيدية، :ناني شنطال ثَيكهاتووة لة هةموو اليةنةكان، :نـاني موسَلمانيشـي تَيـدا    
هةية، بةاَلم ئةو جينوسايدة، ئةو دِرندة كاريةي كة كراوة دةرحةق بة :ناني كـوردي ئَيجيـدي كـراوة، بؤيـة     

ثؤرتةكة ئةوة ضاك بكرَيتةوة كة :نـاني كـوردي ئَيجيديـة نـةك تـةنها :نـاني شـنطال،        داواكارين لة تةواوي را
بــاس لــةوة دةكــةم لــة رووي مــادي و مةعنةوييــةوة هاوكارةــان ثَيشــكةش كــردن، ئَيســتاش نــةمجاني ئــةو     
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هاوكارييانة ضـيية؟ ضـؤنة؟ ضـةندة؟ هـةروةها بـة ضـي شـَيوازَيك و مةصـدةرةكةي ضـيية؟ كـة ئـةو ليذنـة             
ي ثةرلةمان توانيويةتي هاوكاري بكات، ثَيشةكي راثؤرتةكة كؤمةَلَيك رستةي ريجكـراوي ئينشـائني و   بةِرَيجة

وةكو بابةتَيكي ئيعالمي دَيتة بةرضـاوت، نـةك لـة راثـؤرتي ليذنةيـةكي ثةرلـةماني، لـةو شـوَينةي ثَيشـةكي          
ذيةي كـة ئـةمِرؤ طرووثـي    راثؤرتةكة كة رةبت دةكات بة ثرسي :ناني كوردي ئَيجيدي وا نادات ئةو توندوتي

تريؤريسيت )داعش( دةرحةق بة :ناني كوردي ئَيجيدي ئةجنامي دةدات درَيذكراوةي ئـةو توندوتيذيةيـة كـة    
لة كؤمةَلطاي كوردستاني هةية، كة زؤر ناحةقيية ئـةوة، كؤمـةَلطاي كوردسـتاني ئةطـةر توندوتيذيشـي تَيـدا       

نةوة، بةاَلم ئةوةي طرووثي تريؤريسيت )داعش( دةرحةق بة هةبَينت، حاَلةتة، دياردةيية، ئَيمة د:ي دةوةستي
:ناني كوردي ئَيجيدي دةيكاتن مةبةست و مةخجايةكي ديكةي هةيـة، نـةك ئـةوةي لـة كؤمـةَلطادا لـة نَيـوان        
هةردوو رةطةزدا توندوتيذيةك وجودي هةبَيت، باسي بةغدا و واَلتان دةكات كة ليذنةكة سةرداني كـردووة،  

نـةمجاني ئاماجنـةكانيان وازحـة، بـةاَلم ئةجنامـةكاني ضـؤن بـووة؟ لـةو سـةردانانةي ليذنـةي           بةاَلم ئَيسـتاش  
بةِرَيج كة ئةجنامي داوة ضي كـراوة لـةوةي ئةماجنةكـةي ديسـان دةَلَيمـةوة وازحـة، بـةاَلم ئةجنامـةكاني ضـي          

اييدا لـة هـةمان   بوون؟ زؤر باسي سيستةمي حوكم راني و دةزطاكاني واَلت دةكاتن كة لةوةشدا لة بةشي كؤت
كاتدا لة ثَيشةكي راثؤرتةكةدا سةركؤنةي دةزطاكاني واَلت دةكات، لة بةشـي كؤتـايي راثؤرتةكةشـدا ستايشـي     
رؤَلـي دةزطاكـاني واَلت دةكـات كـة هاوكــار و هةماهـةنطن لةطـةَل ئـةو ليذنةيــة كـة كـراوة، ثَيشـنيار دةكــةين           

مـادة بكـرَي، ثَيشكةشـي ثةرلـةمان بكرَيـت، ضـونكة بـة        راثؤرتَيكي تَيروتةسةلي ثِر زانياري و دؤكيؤمَينت ئا
راسيت ئةو ثرسة هةندة طةورةية، هةندة قَيجةوةنة، هةندة وةحشيطةرانةية، شـتَيك نييـة بـة ئاسـاني و بـة      
سادةيي بة رَي بكرَينت، بةَلكو ئةوة دةبَي لة زاكريةو زيهن و بريكردنةوة و تَيِروانيين جيلي ئايندةش، جيـل  

يراسة بكرَي كة لة بةر كوردبـوون و ئَيجيـدي بوونيـان ض دةرحـةقي ئـةو ثَيكهاتةيـة كـراوة؟        لة دواي جيل د
ئةو خةَلكةية كـراوة؟ لـة كؤتاييـدا بـةدةر لـة بابةتةكـة داواكـارين لـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، بـة             

ةكاني مـرؤظ  تايبةت سةرؤكي ثةرلةمان، ئةمِرؤكة ئَيمة باس لة قةزيةي توندوتيـذي دةكـةين، بـاس لـة مافـ     
دةكــةين، ئــةوة دوو كؤبوونةوةيــة لــة ثةرلــةماني كوردســتان دوو ثَيكهاتــةي طرنطــي ئــةو واَلتــة كــة ســيماي   
جوانييةكاني ئةو واَلتة ثَيكةوة :يانة، دوو ثَيكهاتةي طرنطي ئةو واَلتة كة بريتني لة ثَيكهاتةكاني مةسيحي 

ي ثةرلةمان طـوَي لـة داواكاريـةكانيان بطـريَي و ئـةو      و توركمان، جةلسةيان جيََهَيشتووة، داواكارين لة سةرؤك
طرفتة ضارةسةر بكرَيـت، ضـونكة نوقوسـتانيةكي زؤرة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان كاتَيـك دةبيـنني ئـةو دوو          

 ثَيكهاتةية لة نَيو هؤَلي ثةرلةماندا وجوديان نةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــدا دروســت بكــةين، ئــةوان    دانيشــتنيان  لةطــةَل ســاز دةكــةين بــؤ ئــةوةي بتــوانني لَيــك تَيطةيشــتنيان لةطةَل
 بطةِرَينةوة بؤ ناو هؤَلةكاني ثةرلةمان، بةِرَيج كاك دلَير فةرموو.

 حسن )دلَير ماوةتي(: مصطفىبةِرَيج دلَير 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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هــةم ئــةوةي )كــاك ئومَيــد(، وةك فراكســيؤني ســةوز بــؤ ســةرةتا ثشــتيواني لــة قســةكاني بــةرِيَيجت دةكــةين، 
:دايةتي طةندةَلي و هةوَلدان بؤ كةم كردنةوةي لةو خولةي ثةرلةماندا كة ثَيكةوة  هةموومان لة ثةرلةمان 
بةشدارين، حكومةتَيكي شةراكةتي نيشتيمانييشمان ثَيكهَيناوة، خةَلكي كوردستان و دةنطدةرانيشـمان زيـاتر   

ــَي رةضــ  ــةو دامودةزطايانــة بــة     لــةوةمان ل ــةين، زؤربــةي ئ ــاي بــاش دةربك ــةوة ثــِرؤ:ة ياس ــةن كــة ثَيك او دةك
موئسةســات بكــةين، بــة موئسةســةكردني دامودةزطاكــان رَيطريــةكي باشــة يــان هؤكــارَيكي باشــة بــؤ ئــةوةي    
ــذي      ــي ئَيســتاي :نــان و توندوتي ــةوة، ئَيمــةش ثشــتيواني تــةواو دةكــةين، ديــارة وةزع طةنــدةَلي كــةم بكرَيت

رامبةريان بةراورد بة ثَيشوو روو لة كةميية، ثَيشتيواني لة قسةكاني خـاتوو )ئـاواز خـان( دةكـةم، ئَيسـتا      بة
هــيض كَيشــةيةك لــةو بابةتــة ثــةردة ثــؤش ناكرَيــت، لةاليــةكي تريشــةوة ثشــتيواني بــاش دروســت بــووة بــؤ   

ؤشـي لـةو ليذنةيـة    ثشتيواني كةيسي :نان كة ئةمة مايـةي طةشـبينيية، نـةك رةشـبيين و مةترسـي، دةستخ     
دةكةم هةرضةندة راثؤرتةكـةيان تـا رادةيـةكي كـةم تَيكةَلييـةكي ثَيـوة ديـارة لـة ضـاالكي و روونكردنـةوة و           
ثَيشنيار، بؤية من هةوَلدةدةم باسي :نـاني ئَيجيـدي شـنطال ناكـةم، ضـونكة فـةرمووتان لـة كؤبوونةوةيـةكي         

ند خاَلَيـك هةوَلـدةدةم راثؤرتةكـةي ئـةم ليذنـة      تايبةتي تري بؤ دةكةين كة ثرسَيكي زؤر طةورةيـة، بـة ضـة   
بةِرَيجة دةوَلةمةند بكةم، يةكةم: وةزارةتـي تةندروسـيت دةبـَي تـةنها عيالجـي :نـان نةطرَيتـة خـؤي، بـةَلكو          
دةبَيت بةِرَيوةبةرايةتييةكاني توندوتيذي :نان وةك موخبري ئاطادار دةكاتةوة، كاتَيك :نَيك دةسـووتَيت يـان   

رَيذةي زيانةكانيان بؤ دياري بكات، كة ثَيمواية ئةم ثةيوةنديية كةمة تـاوةكو ئَيسـتا، دووةم:   لَيي دةدرَيت و 
وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليـةتي لـة رَيطـةي مووضـةي تـؤِري ضـاودَيري خَيجانييـةوة دةتـوانَي يارمـةتي ئـةو           

َلدةوةشَين كة ئةو عيالقةيةش خَيجانانة بدات كة لَييان دةقةومَي، يان ئةو كارةساتةيان بةسةر دَيت، يان هة
هةتا مةسةلةي :نان ثةيوةستة بة هـةموو وةزارةتةكانـةوة، هـةر ثةيوةنـد نييـة بـة وةزارةتَيكـةوة، سـَييةم:         
ياساي توندوتيذي خَيجاني ئةطةر تَيبيين كرابَيت ئةوةندةي ثَيويسيت بة جَيبةجَيكردنة، ئةوةندة ثَيويسيت 

ة جَيبـةجَي نـةكراوة لـة دادطاكـان و كـاري كـةمرتي ثـَي دةكرَيـت بـة          بة هةموار نيية، بةشـَيكي زؤري ياسـاك  
بةراورد بة ياساي سجاداني عَيراقي، بؤية دةبَي كار بكرَيت بؤ جَيبةجَيكردن و ضاكسازيكردن لةو اليانانـةي  
 كة تايبةمتةندن بة جَيبةجَيكردني ئةو ياسايةي كة جَيبةجَي ناكرَين، خاَلي ضوارةم: كاري جدي بكـرَي بـؤ  

(ي 6جَيبةجَيكردني ياساي قةدةغةكردني خراث بةكارهَيناني ئامَيرةكاني ثةيوةنـدي كـردن، ياسـاي :مـارة )    
( كة لة كؤتا ماددةدا جةخت دةكاتةوة لةوةي لة ماوةي شةش مانطدا كؤمثانياكان ئةو سيمكارتة 2008ساَلي )

ركردن، تةنانـةت هةنـدَيك جـار حاَلـةتي     تؤمار نةكراوانة تؤمار بكرَين كة هؤكارَيكن بؤ سةر ئَيشةو بؤ بَيجا
كوشتنيشي لَيكةوتؤتةوة، هةر لةو سجايةدا هاتووة كة ئةطةر لة ماوةي شةش مانطـدا نةناسـرَين ئـةوة دةبـَي     

( مليؤن دينار غةرامة بكرَين كة تـاوةكو ئَيسـتا هـةم كؤنةكراونـةوة، هـةم      100,000,000كؤمثانياكان بة بِري )
اَلي كؤتام ئةوةية كة بةِرَيوةبةرايةتييةكاني توندوتيذي :نان ياسـاي تايبـةتي   غةرامةيةكيشمان نةبينيوة، خ

بة خؤيان نيية، زؤر تَيكةَل كار دةكةن، كةمرت موتابةعة دةكرَين، تَيكةَلوثَيكةَلييـةك لـة ميالكـي مـةدةني و     
ــةربازي لَيث         ــوَينَيك س ــة ش ــراون، ل ــةدةني لَيثرس ــةكان م ــوَينَيك بنك ــة ش ــة ل ــة، وات ــةربازي هةي ــراون، س رس
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ئيختيصاصات لةبةرضاو نةطرياوة، جاري وا هةية لة نةشارةزايي ئـةو :نانـة دةدرَينـةوة بـة خاوةنـةكانيان و      
ــةر و       ــةاَلتي ئةفسـ ــاندا زؤر الوازة، دةسـ ــةم كةيسـ ــارَيجي لـ ــَيين ثـ ــو:راون، نهـ ــان كـ ــن، يـ ــي زةرةر دةبـ تووشـ

ري ليذنــةي ئاشــتةوايي كــة لــة ياســاي كارمةنــدةكاني ئــةو بةِرَيوةبةرايةتييانــة بــة ياســا رَيــك نــةخراوة، كــا 
توندوتيذي خَيجانيدا هـاتووة ناديـارة و دةسـةاَلتةكانيان ديـاري نـةكراوة، بنكـةكاني داَلـدةداني :نـان ئةطـةر          
تَيبينييتان كردبَي شوَينةكانيان بـاش نييـة، يـةعين نـجيكن لـة زيندانـةوة لـة رووي بينـاو مامةَلـةكردنيان،          

تَيكـةَلكراوة، يـةعين تةصـنيحم نـةكراوة، هـةروةها مةن ةسـَيكي دةروونـي و        هةموو جؤرةكـاني تـاوان تَييـدا    
كؤمةاَليةتي بؤ قوربانيان لَيي رةضاو ناكرَيت، بؤية مـن زيـاتر داوا لـةو ليذنـة بـةِرَيجة و هـةموو يـةكَييت و        

هـةروةها  كؤمةَلةكاني :نان دةكةم كة زياتر بة دواي هةمواري ئةم ياساياندا بضن كة رَيطرن بؤ توندوتيذي، 
 ياساي تازة دةربكةن كة هؤكاري كةمكرنةوةي توندوتيذي :نانن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك شوان فةرموو.
 :شَيخ امحدبةِرَيج شوان 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دةكـات دةَلَيـت ئَيمـة دةزانـني كـة      لة راثؤرتةكـةدا لـة الثـةِرةي يةكـةمييان تـةنها تـةركيج لةسـةر حكومـةت         
ضةندين هؤكاري سةرةكي هةن كة ببَيتة هؤي ضةوساندنةوة و توندوتيذي لة د:ي ئافرةتان وةكو كةلتوري 
كؤمةَلطا بة منوونة، لة الثةِرة دوو تةقريبةن حوكمَيكي موتلةقي داوة، كة حـوكمَيكي زؤر موتلةقـة ئـافرةت    

وة لةاليةن ئةنداماني خَيجانةكة ئةوة بـة تةسـةوري مـن ثَيويسـيت     هةية كة رووبةِرووي توندوتيذي نةبؤتة
بـة ضـاكردنةوةيةك هةيــة، حـوكمَيكي موتلــةقيان داوة لةسـةر توندوتيــذي بةرامبـةر بــة هـةموو ئافرةتــان،       
هةرضةندة بـراي بـةِرَيجم )كـاك دلَيـر( و ئـةوان ئيشـارةتيان ثَيـدا، هـةنطاوي زؤر بـاش بـةرةو ثـَيش ضـووة،             

زوَلمةي كة هةبووة ياخود ئةو ضةوساندنةوةي بةرامبةر بة ئافرةتان هةبووة طؤِرانكـاري زؤر  لةوانةية ئةو 
لة كؤمةَلطةي كوردةواريدا دروسـت بـووة و بـةرةو باشـي دةِرواتـن، لـة جَيطايـةكي تـر كـة باسـي ضـةكداراني            

رتةكـــةدا ( زيـــاترن، ثـــَيم بـــاش بـــوو لـــة راثؤ4000)داعـــش( و :ن و كضـــة رفَينـــدراوةكان دةكـــات كـــة لـــة )
ئيشارةتَيكيان بةوة بدابواية، دةبوو لَيرةدا ئيشارةت بة بِريـاري ئةجنومـةني ئاسايشـي نةتةوةيـةكطرتووةكان     

(، كـة ئـةوةي لـة د:ي ئافرةتـاني شـنطال كـراوة تـاوانَيكن د: بـة مرؤظايـةتني كـة           2170بكرابوايـة بـة :مـارة )   
ةروةها توندوتيذي سيكسي لة د:يان، بؤية ئةمة بريتيية لة تاوانةكاني بة كؤيلةكردن و كِرين و فرؤشنت، ه

ئةطـــةر بنووســـرَيت راثؤرتةكـــة زيـــاتر دةوَلةمةنـــد دةكـــات، لـــة دوا خاَلـــدا ثَيمباشـــة ئةطـــةر خـــاَلَيكي تـــر 
(، داوا لـة ئةجنومـةني ئاسايشـي نةتةوةيـةكطرتووةكان     14(ةية ببَيتـة ) 13ئيجافةبكرَيت، زياد بكرَيت، يةعين )

اني د: بة مرؤظايةتي لة د:ي ئافرةتاني كوردي ئَيجيدي لة شـنطال تاوانـةكاني بـة    بكرَيت كة كةيسي تاوانةك
كؤيلةكردن و تاوانةكاني توندوتيذي سيكسي لة د:ي ئةم ئافرةتانة لةبةردةم دادطاي تاوانكـاري نَيودةوَلـةتي   

، ضـونكة زوَلـم و   جبوَلَيندرَيت و بة جيهان بناسَينرَيت، خاَلَيكي تريش ئةوةي كة جَيـي دَلخؤشـيية بةراسـيت   
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زؤرداريةكي يةكجار زؤر بةرامبةر بة كورداني ئَيجيدي، بةرامبةر بـة خوشـك و ئافرةتـةكامنان لـة كـورداني      
ئَيجيدي كراوة بة دِرندةترين كاري تريؤريسيت كة )داعش(ة كردوويةتي، كة ئةو وةزعانـةي بةسـةر داهَينـا،    

َيجيـدي كـة زؤر بـة سـينطَيكي فراوانـةوة تةقـةبولي ئـةو        بةاَلم ئةوةي كة جَيطاي دَلخؤشية لةاليةن كوِراني ئ
وةزعةيان كرد، ضونكة بةراسيت ئافرةتاني ئَيجيدي بينيمان ضةند كةسانَيكيان لة نةتيجةي ئةوةي كـة ئـةو   
ــدَيرا و خؤيــان بــة شــةهيدكردندا، بــةاَلم ئــةوان ئــةو كوِرانــة ئــةو       ــَي كــرا خؤيــان لــة ضــيا هةَل زوَلمــةيان ل

ة جَيطاي دَلخؤشية كة ئَيستا :ن و :خنوازيان لةطةَلدا دةكةن، ثَيشوازيةكي طةرميان لَي عةقليةتةيان هةية ك
دةكةن، كـة ئـةوة جَيطـاي ئومَيـدة، جَيطـاي دَلخؤشـية لةاليـةن برايـةكامنان كـة ئَيجيديـةكانن دةرحـةق بـةو             

 كضانةي كة ئةو زوَلمة طةورةيان لَي كراوة، زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ س

 بةِرَيج كاك رابوون فةرموو.
 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ثَيشدا دةستخؤشي لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم، بـؤ ثشـتطريي كـردن و كـاركردن بـؤ رَيكخسـتين ئـةو        
مافـةكاني ئـافرةت دةكـةم كـة     دانيشتنة تايبةتة كة زؤر طرنطة، هةروةها دةستخؤشي لة ليذنةي داكـؤكي لـة   

كارَيكي زؤر باشيان كردووة، ئامادةكاري زؤر باشيان كرد بؤ ئةوةي ئةو دانيشتنة دووجار بكرَيـت سـةبارةت   
بة دؤخي توندوتيذي لة د:ي :نان و بة دياري كـراويش ئـةو بةربةريةتـةي كـة لـة د:ي :نـاني ئَيجيـدي لـة         

ــرا    ــةن رَيكخ ــةري لةالي ــنطال و دةوروب ــةكاني ش ــةوة   ناوض ــةكدارة بةربةريةكان ــش( و ض ــيت )داع وي تريؤريس
ئةجنامدران، لة راستيدا من لةطةَل ئةو بؤضوونةم كـة دؤخـي :نـان لـة كوردسـتان زؤر خراثـة، زؤر لـةوةش        
خراثرتة كة هةندَيك لة دةزطاكاني راطةياندن بة جؤرَيك لة داتا، يان زؤرَيك لة ضةمكةكان بتوانن تةعبريي 

لَي بكةن، لـة راسـتيدا ئـةو بابةتـة لـة شـوَينَيكةوة سـةري كيشـا بـؤ كَيشـةيةك كاتَيـك            لَي بكةن و طوزارشيت 
خؤرهةاَلتناسةكان هاتن ئةوةي ثَييان دةَلَين خؤرهةاَلتناسةكان كـة رةنطـة وشـةي خؤرهـةاَلتناس وشـةيةكي      

م قسـة بكـةم   دةقيق نةبَي بؤ ئةو بةِرَيجانةي كة ثَييـان دةَلـَين خؤرهةاَلتناسـةكان، مـن خـؤم ئةطـةر بـؤ خـؤ        
بنووســم ثَييـــان دةَلـــَيم )ورينتاليســتةكان(، كـــة هاتنـــة ئـــةم ناوضــانةوة لـــة دواي ثِرؤســـةي داطريكـــاري و    
)كؤلؤنياليجم(، ئةوان بؤ خؤيـان كؤمـةَلَيك سـوورة كـة زؤرجـار سـوورةكان ئايـدؤلؤ:يش بـوون بـؤ هةنـدَيك           

ةو بابةتانـةي كـة لةسـةر كوردسـتان و     بابةتي لة ثةيوةنـد بـة )كؤلؤنيـاليجم(ةوة ثَيويسـتيان بـوو، يـةكَيك لـ       
خةَلكي كوردستان خستيانة ناو كتَيبةكانيانةوة طواية بـاردؤخي :نـان لـة كوردسـتان زؤر باشـة، لـة راسـتيدا        
ئةو ضةمكة )خؤرهةاَلتناس(ية لةكةوانةدا تةبعةن، ئةو بؤضوونة كة لةاليـةن ئـةو نووسـةرانةوة ثَيشـكةش     

كي راست نيية، باردؤخي :نـان تةبعـةن لـة سـةردةمي ر:َيمـي بـةعس و       كراوة زؤر ثِر ئيشكاليةتة، بؤضوونَي
حكومةتة فاشيستةكاني بةغدا زؤر خـراب بـوو طةيشـتؤتة ئـةوةي كـة بةشـَيكي زؤري :نـان لةطـةَل كَيشـةي          
كورددا ئةن الكراون، بؤية ئةو بةشة هـيض خيالفَيـك نييـة كـة بـاردؤخي :نـان خراثـة تـا دةطاتـة راثـةِريين           



 35 

طةلةكةمان، لة دواي راثـةِرين و دواي ئـةوةي فرسـةتَيكي بـاش و موناسـيب بـؤ طةلةكـةمان         ئازاري شكؤداري
دةِرةخسَيت، بةاَلم بةداخةوة بة هؤي شةِري نـاوخؤوة رؤَلـي دادطاكـان لـة جَيبـةجَيكردني ياسـا و سـةثاندي        

طرووثة خَيَلةكي و  ياسا بةسةر هةموواندا الواز دةبَي بة هؤي شةِري ناوخؤوة، بؤية فرسةتَيك دةِرةخسَي بؤ
طرووثة دواكةوتوو و ئةوانةي كة ملكةضي ياسا نابن و ياخي دةبن لة ياسا، بؤ خؤيـان ياسـا دةطرنـة دةسـيت     
خؤيان و هةموو ئةوانةي كة ويذدانييان زيندووة دةزانن كـة سـااَلني نةوةتـةكان سـااَلني كوشـتين :نانـة لـة        

كراو كـــة لةاليـــةن ناوةنـــدة نَيودةوَلةتييـــةكان و كوردســـتان، بـــة طـــوَيرةي ضـــةند سةرضـــاوةيةكي بـــاوةِرثَي
ــايي       ــؤ كؤت ــةمان ب ــازاري طةلةك ــةمان، ئ ــةِريين طةلةك ــة دواي راث ــت كراوةتــةوة ل ــت راس ناوخؤييةكانــةوة ثش
نةوةتةكان رَيذةي ئةو :نانةي كة بة ناوي شةرةفةوة لة كوردستان كو:راون زؤرترن لة رَيذةي ئةو ثياوانةي 

وخؤدا كــو:راون، بةراســيت ئةمــة ئامــا:ة نــةبَي بــة بــاردؤخَيكي بةربــةري، ئــةي  كــة بةداخــةوة لــة شــةِري نــا
ئاما:ةية بؤضي؟ دواي ئةوةي ط توطؤيةكي طـةرم لةسـةر بابـةتي :نـان و توندوتيـذي دةرحـةق بـة :نـان لـة          

يـاون  كوردستان هاتة ناوةوة ئةم بابةتة ثةلي كَيشا بؤ رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان، ئةوانةي كة لة ئةوروثا :
ــدة        ــة ناوةن ــةوروثا و ل ــة ئ ــةتَيك ل ــة باب ــوو ب ــان ب ــة د:ي :ن ــتان ل ــة كوردس ــذي ل ــاردؤخي توندوتي ــن ب دةزان
نَيودةوَلةتييـــةكان، بـــوو بـــة بابـــةتي لَيكؤَلينـــةوة، تـــةنها بـــؤ زانياريتـــان لـــة يـــةكَيك لـــة زانكؤيـــة هـــةرة   

، خـامنَيكي خؤمـان لـةوَي كـار     موعتةبةرةكاني بةريتانيا كة زانكؤي )بريستؤل(ة ناوةند و سةنتةرَيكي هةية
دةكات بة هاوكاري لةطةَل حكومةتي هةرَيم، ئةو بابةتـة لـةوة طـةورةتربوو كـة تـةنها لـة ضـةند رؤ:نامـة و         
ناوةند و سايتَيكي ئةنتةرنَيت لة كوردستان باس بكرَيت، هةروةها حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ضـةندين     

َيكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان هاوكاري كردووة و بةَلَيين ئةوةي جار لةطةَل رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان و ر
ــة          ــذي ل ــذةي توندوتي ــوارةوةي رَي ــة خ ــؤ هَينان ــات ب ــار دةك ــةكان ك ــراوة نَيودةوَلةتيي ــةَل رَيكخ ــة لةط داوة ك
كوردستان، تةبعةن ئَيمة هاوكـار و ثشـتيوان و دةسخؤشـي هـةر كـارَيكني، هـةر ئاِراسـتةيةكني بـة ئاِراسـتةي          

ــة ــةين.       كةمكردن ــَي دةك ــتيواني ل ــة ثش ــةوة ئَيم ــة دَلنيياي ــت، ب ــان بكرَي ــة د:ي :ن ــذي ل ــةناو  وةي توندوتي ل
، يةكَيكيشيان فاكتةرى كلتـوري  ئاما:ةية بؤ فاكتةرى ئايينى ط توطؤكاندا دوو بابةت هاتؤتة ناوةوة ، يةكيان

دنى :نـان لـة ئيسـالم( لةبـةر     ( واتة )ِرزطاركرحتر ر املرأة م  االسالم، لة فاكتةرى ئاينى قسةيةك دةكرَيت )
ئةوةى ئةو بؤضوونة ثَييواية كة ئاينى طةلةكةمان زؤربةى ئاينى ئيسالمة ، ثَييان واية ئيسالم ِراستة خؤى 

، بةاَلم بة ثَيضةوانةوة بؤ ضوونَيكى تر هةية ثَييان وايـة ئيسـالم دةتـوانَى    فاكتةرَيكى سةركوت كردنى :نانة
بـؤ   ( واتـة لـة جيـاتى ئـةوةى كـار بكـرىَ      حتر ار املارأة باالساالم   اركردنى :نـان ) ِرؤَلَيكى بـاش بطَيـِرَى لـة ِرزطـ    

ــالم  ــة ئيس ــان ل ــاركردنى :ن ــوانَى ئا ِرزط ــؤى دةت ــالم خ ــةخَير ئيس ــان  ، ن ــاركردنى :ن ــؤ ِرزط ــَى ب ــك ب ــة مرازَي ، ب
 ِرَيضـكة  دَلنياييةوة ئةطةر ئَيمة ئاينى ِرةمسى طةلةكةمان ئاينى تراديشناَلى طةلةكةمان ئَيمة ئةطةر بتـوانني 

ئةســَليةكةى خــؤى بطرينــةوة دةســت لــة ئايــدؤلؤجيا و بــريو و بؤضــوونى ناِرةســةن ئــاينى ثــريؤزى ئيســالم   
، خةتى مـةالى  ر خةتى تةسةوفى مةوالنا خاليد، خةتى مةال عبالكريم مودةِريسثاشةكشة بكا بضَيتةوة سة

لـة ِرزطـاركردنى :نـان، ئَيمـة ثشـتطريى لـةو        اش بطَيـِريَ طةورة بةدَلنياييةوة ئاينى ئيسالم دةتوانَى ِرؤَلَيكى ب
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، سةرثؤشَيكى ئاينى بةسةرى وابَى بارودؤخى كلتورى د:ى :نان ، بةاَلم ئةطةر بؤضوونَيك ثَيىخةتة دةكةين
ةكانى ، بـؤ ثاشةكشـةكردن بـةم ِرةوتـة ئايدؤلؤجيـةش مـةال بـةِرَيج       دَلنياييةوة دةبَى د:ايةتى بكرَىدابدات بة

، بؤية بانطـةوازيان  ى دةتوانن ِرؤَلَيكى باش بطَيِرن، ثياوانى ئاينى ، زانايانى ئايناينىمجطةوتةكان مةاليانى ئ
دةكـةين بـةردةوام بــن لـة ِرؤَلــى باشـى خؤيــان كـة لـة ضــةندين سـاَل ِرابردووشــدا ئـةو ِرؤَلــة بةرضـاو بــووة،          

، كوردسـتان كاردةكـةن   ؤمةاَليةتى لةدةستخؤشيشيان لَيدةكةين لةو ئاِراستةيةى كة بة ئاِراستةى ئيسالحى ك
ــةكة   ــة كَيش ــة   كةوات ــةيةكى كلتوريي ــدا كَيش ــة بنةِرةت ــة     ل ــةوةى ك ــؤ ئ ــاربني ب ــةموومان هاوك ــوادارين ه ، هي

بارودؤخَيكى كلتورى كة تَييدا وةزعى :نان خراثة لة كوردستان ئيساَلحياتَيكى باشى تَيدا بكةين بؤ ئةوةى 
، بــةِرَيج ســةرؤكى ثةرلــةمان ســةبارةت بــة ان بَيــتدؤخَيــك كــة جَيطــاى شــانازةبــارودؤخى :نــان ببَيتــة بارو

ــم بــارودؤخى :نــة ئَيجيدييــة  ــؤ ئــةوة ِرادةكَيش ــان ئــةو كاتــةى كــة ئَيمــة   كان ســةرجنتان ب ، دةيهَينمــةوة بريت
دانيشتنَيكى تايبةمتان كرد دواى ِراثؤرتى ليذنة ثةيوةنديدارةكان سةبارةت بة دواى طرتنـى موسـَل لةاليـةن    

( مــن لــةم 140داعشـةوة ســةبارةت بــة ناوضـةكانى ئــةوةى ثَييــدةوترَيت ناوضـةكانى )    ِرَيكخـراوى تريؤريســتى 
، وَينـة كـراون بـارودؤخَيكى    َيجيدييـةكان بـة جؤرَيـك صـورةكراون    هؤَلةدا سـةرجنتامن بـؤ ئـةوة ِراكَيشـا كـة ئ     

ديان ، بةديارى كراوى بـة كةليمـة ود مةترسـى جينؤسـاي    َيت ئةطةر داعش دةستى بيان طاتَىترسناكيان دةب
، دةيهَينمــةوة بريتــان يةتييــةكان لــة بؤشــايي ِروونــادةنلةســةرة ، بــةِرَيج ســةرؤكى ثةرلــةمان ديــاردة كؤمةاَل

ئةوةكاتةى كة )دوعا( كضة ئَيجيدى لةاليةن كؤمةَلَيك خةَلكى جاهيلةوة كو:را ض بارودؤخَيكى هةيـة ثـِر لـة    
ى )دوعـا( يـادى بـةخَير جَيطـاى بةهةشـتة      توندوتيذى لة د:ى برا ئَيجيدييةكامنان دروست بـوو وةكـو ئـةوة   

انش هلل يةكةم كض و يةكةم  :ن بَى لـة كوردسـتان لةسـةر ئـةو بابةتـة كـو:رابَى، بـةاَلم ئةمـة ئامـا:ة بـوو بـؤ            
ــةدةفن لةاليــ     ــةن ه ــةكان فيعل ــة ئَيجيديي ــةوةى ك ــةوة  ئ ــى ئايدؤلؤجيي ــةند طرووثَيك ــةند  ةن ض ــةن ض ، لةالي

، ئـةو كاتـةى ِرَيكخــراوى   ةو بارودؤخــة لـة بؤشـايي ِرووينــةدا  ةواتـة ئـ  ، كرووثَيكـى ِرةوتـى كؤمةاَليةتيشــةوة  ط
ــتى         ــةن دةس ــدا زؤرين ــةكان تَيي ــة ئَيجيديي ــانةى ك ــةو ناوض ــةوت و ئ ــؤ هةَلك ــةتى ب ــش فرس ــتى داع تريؤريس
بةســةرداطرت فيعلــةن ئــةو بةربةريةتــة ، ئــةو بارودؤخــة ترســناكة ِروويــدا كــة بــة طــوَيرةى سةرضــاوةكانى  

، خراونةتـة  يدى، كضـة ئَيجيـدى بـة كؤيلـةكراون    دستان زياتر لة ضوار هةزار :نة ئَيجحكومةتى هةرَيمى كور
ــييةكا  ــةرى و وةحش ــةمرية بةرب ــراوى تريؤريســتى داعشــةوة خجمــةتى ئ ــةو  نى ِرَيكخ ، هــةروةها بــةطوَيرةى ئ

اركردنى هةوااَلنةى كة ئَيمة لَيى ئاطادارين حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةِرَيطةى تايبةت كاردةكات بؤ ِرزطـ 
، مـن وةكـو   ون وةك موسوَلمانَيك لـةم هؤَلـةدا  ئةو :نانةى كة لةاليةن ِرَيكخراوى تريؤريستى داعشةوة ِرفَينرا

بني ِراكَيشانى دةستى ئاشتى بؤ برايةتى برا ئَيجيدييةكامنان بةِراستى دةبَى بة هةردووالمان هاوكـارى يـةكرت  
ئةم كوردستانةش ئةو :نة ِرفَينراوانة لةاليةن ِرَيكخراوى ، وةك هاوواَلتييةكى بارودؤخى ئةوها ِروونةداتةوة

، ئةوانـة نـةك خـوا نةخواسـتة     ى ئَيمةن، تـاجى سـةرى ئَيمـةن   تريؤريستى داعشةوة ِرفَيندراون جَيطاى شاناز
، تـا  وة كةسـايةتى ئةوانـة ثريؤزتـر بـووة    ، بة ثَيضـةوانة ة كة خراث بووبوون لة كةسايةتيانشتَيك ِرووينةداو

 ، زؤر سوثاس.نَى ئةوانة جَيطاى شانازى ئَيمةنئةو ميللةتة دةمَيئةو كاتةى 
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 ، بةِرَيج كاك سةهراب ميكائيل فةرموو.زؤر سوثاس

 :بةِرَيج سةهراب ميكائيل حممدامني
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرا  خـــودَى حةزكـــةت ئـــةز ، لســـةر دوو تـــةودكـــةينرةظانيَي : مـــافَى ئـــافرةتَى دةستخؤشـــيَي ل ليـــذنا بـــة
ــا و    ــذيَي د:ى ئافرةت ــةر توندوتي ــاخظم، س ــنطاىَل      دَى ئ ــافرةتَين ش ــافرةتَى، ئ ــافَين ئ ــذنا م ــا لي ــةر ِراثؤرت ، لس

، : بــــةر ظــــَى ضــــةندَى ئــــةز لســــةر نائــــاخظم، ثشــــتةظانيا ك بــــةِرَيجان بدرَيــــذى لســــةر ئاخافــــتطةلــــة
ــةِروان د   ــتا مـ ــةِرَيج مامؤسـ ــت بـ ــةكَى     ئاخاظتنَيـ ــةكَى و جهـ ــريَيت دةمـ ــة ئَيخسـ ــةم نةبينـ ــة ئـ ــةم ، ثَيتظيـ كـ

ــاظَى        ــو بنـ ــا كـ ــةين يـ ــَى بكـ ــَى ئاريشـ ــةل ظـ ــةت دطـ ــةعاموىَل  يكمـ ــةم تـ ــادا ئـ ــةيةكا هؤسـ ــةت د ئاريشـ تايبـ
توندوتيـــذيَي د:ى ئافرةتـــا هنـــدةك ئامـــار و :مـــارَين دةقيـــق لبـــةر دةســـيَت مـــةبن دابشـــَيني ضارةســـةريا   

ــؤ    ــةين ب ــار بك ــةين و ك ــةكَى بك ــرَي     واقع ــة لظَي ــَي خؤش ــن ث ــافرةتَى، م ــذى د:ى ئ ــَيم توندوتي ــةرؤ:ةكا ك ثاش
بَيـــذم ئاريشـــا توندوتيـــذيَي د:ى ئـــافرةتَى ئاريشـــةيةكا جيهانييـــة و :بـــةر ظـــَى ضـــةندَى )بـــانكيمؤن(          
ــياينة      ــةم نةشـ ــة ئـ ــةتا نووكـ ــةين بـــةس هـ ــايت هـ ــةك ياسـ ــان طةلـ ــةندة لطةلـــةك وآلتـ ــةر ضـ دبَيـــذينت )هـ

ــَيم  ــافرةتَى ك ــذيَي د:ى ئ ــتَى       توندوتي ــةر دةس ــذَين لب ــةف ِرَي ــة ئ ــتَى م ــةر دةس ــة لب ــارَين نووك ــةف :م (، و ئ
ــةريكا )    ــةن، ل ئةمـ ــد دكـ ــة تةئكيـ ــةندَى بؤمـ ــانى وَى ضـ ــةين جيهـ ــذيَي  30مـ ــي توندوتيـ ــافرةت تووشـ %( ئـ

ــن ــةعنى )دبــ ــؤن و )4، يــ ــا ) 500( مليــ ــاآلنة، ل فةرةنســ ــةزار ســ ــةقَى  51( هــ ــةوا ددةرهــ ــذي ئــ %( توندوتيــ
ــةوة    ــةكرن ئ ــدا دَيت ــةر )     ئافرةتَي ــرَى ه ــةتن، ل ميس ــدا دك ــةقَى وَي ــَى وَى ددةره ــا زةالم ــا )3ي ــة 1( :نك ( دَيت

ــؤش        ــَي خ ــةين و مــن ث ــت ه ــةرَيت خــؤ َي ــةندَى ئةط ــةظَيت ئــةظَى ض ــى ثَين ــَى وَيظــة، ض ــَي زةالم قوتــان : الي
ــةرى        ــةر و ضارةس ــان )ئةط ــةوةرة داناب ــَي ت ــةف دوو س ــؤدا ئ ــا خ ــى د راثؤرت ــافَين مرؤظ ــذنا م ــةر لي ــوو ئةط ب

ــنت ــةت،          و ثاراس ــؤ نةك ــت خ ــةِرةظانيَي : مافَي ــو ب ــا ك ــة دةم ــافرةت خبؤي ــو ئ ــة ك ــك :وان ئةظةي ــةر ئَي ( ئةط
دةمــَى ئــةرك و مافَيــت خــؤ نــةزانيت، دةمــَى بَيــدةنطبيت لســةر وَى توندوتيــذيَي، هةروةســا ئةطــةرةكَى          
ــةل يـــَي            ــةعاموىَل دطـ ــةوا تـ ــةزانيت دَى ضـ ــَى نـ ــى دةمـ ــَي زةالمـ ــةقايف يـ ــَي سـ ــنبريى و يـ ــَي ِرؤشـ ــةى يـ هـ

ــَي        بة ــذين ي ــةم بَي ــة ئ ــةرةكَى تةربةويي ــةزانينت ئةط ــؤ ن ــت خ ــةرك و مافَي ــا ئ ــةتن هةروةس ــؤ ك ــةرى خ رامب
ــدا          ــةقَى وي ــذى ددةره ــل توندوتي ــَى جحَي ــان وةخت ــاتيَي ي ــَى ل زارؤك ــةو زةالم ــَي ئ ــةو كةس ــة ئ ثةروةردةيي

ــةقَى ئيَ      ــذيَي دةرهـ ــةآلت دَى توندوتيـ ــودان دةسـ ــة خـ ــة زةالم و دبيتـ ــةو:ى دبيتـ ــَى ئـ ــرن دةمـ ــة كـ ــا هاتـ كـ
%( توندوتيــــذيا د:ى 83زةعيـــحم داكـــةت كــــو ئافرةتـــة :بــــةر هنـــدَى لــــديحم ئـــةف :مارَيــــت جيهـــانى )      

ئـــافرةتَى ئـــةوا دَيتـــة كـــرن ئـــةوة يـــا زةالم بةرامبـــةرى هةظـــذينا خـــؤ دكـــةتن، عـــادات و تةقاليـــد ئَيـــك    
:وان ئةطةرانـــة، ئةطـــةرَيت ئيقتيســـادى ئَيـــك :وانـــة، ئةطـــةرَيت دى هةروةســـا توندوتيـــذيا حكومــــةتا         

ــت وَى         د ــةن و مافَيـ ــافرةتَى بكـ ــةِرةظانيَي : ئـ ــن بـ ــا دانـ ــة نـ ــت عاديالنـ ــا يـ ــدةك ياسـ ــةت هنـ ــَى حكومـ ةمـ
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ــن       ــك مـ ــيية لنـ ــةرى ضـ ــةتن، ضارةسـ ــذيَي بكـ ــو توندوتيـ ــةدبن كـ ــى ظـ ــؤ زةالمـ ــك بـ ــاظَى ِرَيـ ــارَيجن وَى طـ بثـ
 ضارةسةرى دضةند خالةكا دانة:

ــى بةرام     -1 ــت زةالمـ ــةت يـ ــرن تايبـ ــت كـ ــة دورسـ ــةفاهيم بَينـ ــوون و مـ ــريو بؤضـ ــافرةتَى، بـ ــةرى ئـ بـ
ــاية           ــةف ياس ــن ئ ــارم( ب ــنت و )ص ــة ثاراس ــافرةتَى بَيت ــافَى ئ ــان م ــَين دان ــا ب ــدةك ياس ــا هن هةروةس
ــة             ــاية بن ــةظ ياس ــا ئ ــة دظي ــافى نيين ــَى ك ــا بتن ــذينت ياس ــانكيمؤن( دبَي ــةر )ب ــونكة ه ــار، ض ــة ك بن
ــو        ــان كـ ــرن يـ ــة كـ ــدا دَيتـ ــةقَى وَيـ ــذي ددةرهـ ــةوا توندوتيـ ــجيعا ئـ ــا تةشـ ــار، هةروةسـ ــار و كريـ كـ

ــو بَيــدةنط           ئ ــة ك ــدار ئاطاداربكــةتن ن ــةنَى ثةيوةندي ــؤ بكــةت الي ــافَى خ ــيت داخــازا م ــة بض افرةت
ــو        ــا ك ــدةين ي ــَي ب ــَى زةحي ــةزن بظ ــة ثَيدانــةكا م ــة ثيت ــةم ثَيتظيي ــذيَي، ئ ــَى توندوتي ــةر ظ ــينت لس ب
ئـــافرةت و هةوَلبـــدةين تـــةئهيال وَى بكـــةين ثشـــتى ئـــةظ جةرةـــة دةرهـــةقَى وَيـــدا دَيتـــة كـــرن،  

ــا رةقا ــو      هةروةس ــةين ك ــياجَيت ه ــدةك س ــةكَى هن ــةر موجتةمع ــذم ه ــةز دبَي ــَى، ئ ــةر ئيعالم ــة لس ب
تـــاوان كـــَيم بـــنب بـــؤ منوونـــة ياســـا، ثـــةروةردة، ِرؤشـــنبريى ســـةرةِراى ظـــَى ضـــةندَى جيهـــان نـــة  
شــياية توندوتيــذيَي بةرامبــةرى ئــافرةتَى كــَيم بكــةت و ئةظــة نــة ئاخ تنــا منــة بــةلكو ئةظــة           

ضارةســـةرى ضـــيية؟ ئـــةز دبَيـــذم ضارةســـةرى ئةظةيـــة ئـــةم   :مارَيـــت جيهـــانى وةدبَيـــذن، باشـــة
ــة       ــياجَى رةقابــ ــةو :ى ســ ــارَيجين ، ئــ ــافرةتَى بثــ ــَين ئــ ــةين دابشــ ــَي بكــ ــدةتر لــ ــياجةكَى زَيــ ســ

عليااااص ايصااااالة ئيالهييــــة ، ثــــةروةردة ئيســــالميية ، ديــــظ ضــــوونة ســــونةتة ثَيغةمبةرييــــة ) 
ــة وايساااالم ــةوىل و ســـونةتا فيعليـ ــة ثَيغةمبـــة ( ســـونةتا قـ ( علياااص ايصاااالة وايساااالم ر )، بـــؤ منوونـ

)اينسااااء شااائا   ايرجاااال   اسطسساااسا باينسااااء خااارياا   ا،مااان املاااامن، ا ا ااااا   احسااان م خلئااااا       
ــرة      باا وخ خيااار،م خيااار،م ينسااا  م     ــةقوةت ت ــةوىل ب ــونةتا ق ــتا س ــى هَيش ــونةوتا فيعل ــةلكو س ب

ــةر ) ــت    صاالى اهلل عليااص وساالم  ، ثَيغةمب ــةو بةدةس ــوو ئ ــا خؤداب ــاظ :ين ــةتا ه ــةتا   ( خجم ــؤ خجم َى خ
ــةل         ــارى دط ــةو ي ــارا تران ــدةك ج ــةلكو هةن ــر ، ب ــةل ك ــةيحم دط ــرن ، ك ــةل ك ــوعبةت دط ــر ، س وةدك

ــةر )  ــرن ، ثَيغةمب ــةل      صاالى اهلل عليااص وساالم  دك ــا  دط ــرى ي ــؤ ك ــذينَيت خ ــةل هةظ ــا دط ( وةرزش ي
ــةرى )   ــةزى ثَيغةمبـ ــةل بـ ــَي دطـ ــارداى يـ ــني و  صااالى اهلل علياااص وسااالم غـ ــةرب و كـ ــةموال كـ ( تةحـ

ــاز ــةرى )  كنعــــةت و داخــ ــرى، ثَيغةمبــ ــدةيت وان كــ ــة و طازنــ ــَيت وان و طلــ صاااالى اهلل ى و ئاريشــ
ــَيش )عليااص وساالم  ــؤ وةك        فاطمااص  ( ث ــَي خ ــا جه ــر دان ــى دك ــة ماض ــةنيا وَى ظ ــوو بئ ــة ِرادب ــَي ظ ي

ــةرى )     ــَى، ثَيغةمب ــؤ :ن ــَى :ى و ب ــؤ كض ــةك ب ــةدر طرتن ــا   صاالى اهلل عليااص وساالم ق ــؤ دان ــؤكَي خ ( ض
ــؤ دان   ــَي خ ــذينَيت وى ث ــك : هةظ ــينت     دا ئَي ــوار ب ــرتَى س ــو ل حَيش ــتى وى ك ــؤكَى وى ش ــةر ض ــة س ت

 و، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ، بةِرَيج كاك حتسني فةرموو.زؤر سوثاس
 :بةِرَيج حتسني امساعيل دؤَلةمةِرى
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ـــ ســـةرةتا دةستخؤشـــى لـــة ليذنـــةى داكـــؤ  ، دةستخؤشـــيان لَيدةكـــةم ةمكى كـــردن لةمافـــةكانى ئـــافرةت دةك

ــدى        ــوردى ئَيجيـ ــانى كـ ــةى ئافرةتـ ــةوة ، كَيشـ ــوو جيابكرَيتـ ــن دةبـ ــةِرةئى مـ ــة بـ ــةو ِراثؤرتـ ــؤ ئـ ــةَل  بـ لةطـ
، بؤيـــة ة دانيشـــتنَيكى تايبـــةتى بـــؤ دةكـــرَى، بـــةِرَيجتان ئيشـــارةتان ثَيـــدا كـــئافرةتـــانى طشـــتى كوردســـتان

ــر      ــةِرَيجانى ت ــةم ب ــنياريش دةك ــةم و ثَيش ــةر ناك ــةكى لةس ــيض باس ــة    ه ــةى ك ــةو جةلس ــؤ ئ ــةَليبطرن ب يش ه
، بةنيســـبةت توندوتيـــذى د:ى ئافرةتـــان زيـــاتر بـــاس لـــة  دةكرَيـــت بـــة :نـــانى كـــوردى ئَيجيـــدى تايبـــةت

ــراو هؤيــةكانى   ــذى ك ــاس نــةكرا  توندوتي ــن ب ــى م ــة ِرةئ ــذى ب ــوونى   توندوتي ــت ب ــؤى دروس ــن ثَيموايــة ه ، م
ــوو     ــة دايكبـ ــةر لـ ــةم هـ ــتان دةكـ ــةى كوردسـ ــى كؤمةَلطـ ــن باسـ ــذى مـ ــتثَيدةكاتن توندوتيـ ــةوة دةسـ نى منداَلـ

ــة     ــة ب ــوِربَى لةوانةي ــةر ك ــَى ئةط ــداَلى دةب ــافرةت من ــاتَى ئ ــرِبىَ ك ــةر ب ــؤ س ــَى لةوانة رخى ب ــض ب ــةر ك ــة ، ئةط ي
، دواى ئـــةوة ت خؤشـــى خـــةتاى هةيـــة هـــةر ثيـــاو نييـــة ، خـــودى ئـــافرةئةهميةتـــةكى واى نـــةداتَى لَيـــرة

واتـــة  ئـــيش دةكـــات دورســـت نـــابَى، فرةت لَيـــىئـــةو كَيشـــانةى كـــة دروســـت دةبـــن لـــةو شـــوَينةى كـــة ئـــا
، ئــــةو ئــــازارو  هةيــــة ، ئــــازاريش نــــادرَينت  ئــــافرةت لــــة دةرةوةى مــــاَلى خــــؤى ِرَيجَيكــــى تايبــــةتى      

ــَيوةى خيَ    ــة ضوارض ــَى ل ــة دةيبين ــكةجنةى ك ــاب   ئةش ــرا، ب ــان ب ــةريةتى ي ــان هاوس ــة ي ــةس  جانداي ــجم و ك ، خ
ــوو    ــةر بريوبؤضـ ــة ئةطـ ــة ، ئَيمـ ــؤى هةيـ ــارى خـ ــيان هؤكـ ــة ئةمةشـ ــة  و ئةوانةيـ ــتةبَى كـ ــةو ئاسـ نةكامنان بـ

ــوودةدرَينت        ــة ش ــة زؤر ب ــض ب ــك ك ــةاَلم كاتَي ــةبني، ب ــة ن ــةو طرفتان ــى زؤر ل ــة تووش ــة لةوانةي ــافرةت مرؤظ ئ
ــة كؤمــ           ــات ك ــدةدا وا دةك ــة ئاين ــة ل ــةم طرفتان ــت ئ ــة :ن دةكرَي ــرَينت :ن ب ــةورة دةك ــة ط ــكة ب ــان طض ةَلطا ي

ــَيش  ــؤ بَيتـــة ثـ ــاس لـــة ن كَيشـــةى زؤرى بـ ــانازييةوة بـ ــة   ، مـــن بـــة شـ ــارزان دةكـــةم كـــة هـــةر لـ اوضـــةى بـ
ــان لـــةو دةظـــةرة     ــؤ ِرَيكخســـتنى :يـ ــايةك دانـــراوة بـ ــَيخ عبدالســـالم(ى طـــةورة ياســـا و ِرَيسـ ســـةردةمى )شـ

رة كـــض بـــة ئـــارةزووى خـــؤى    يـــةكَيك لـــةو ياســـايانة ثةيوةســـتة بـــة مـــافى ئـــافرةت كـــة لـــةم دةظـــة         
ة شــووى بــدةن :ن بــة   ؤر بــ، يــةعنى بــاوك و خــجم و كــةس بــةئارةزووى خؤيــان يــان بــة ز       شــوودةكاتن
ــةبووة ــة          :ن ن ــة زؤر ل ــن ل ــةوة م ــة بةداخ ــةبووة ك ــردن ن ــارة ك ــكة م ــة بَيش ــةبووة ، ل ــةورة ن ــة ط ــكة ب ، طض

، ثــــري بــــووة كضــــَيكى بينيومــــة ثياوَيــــك دةوَلةمةنــــدبووة ناوضــــةكانى كوردســــتان لــــة هةنــــدةك جــــَي
وضـــةية ســـوودى لـــَي ، مـــن ثــَيم باشـــة ئـــةم منوونـــةى ئــةم نا  ان داوةتـــَى لـــة ئاينــدة بؤتـــة كَيشـــة منــداَلي 

ــافرةت          ــارزان ئ ــةى ب ــة ناوض ــَيم ل ــان دةَل ــت ، ديس ــةيِرةو بكرَي ــر ث ــةكانى ت ــةموو ناوض ــة ه ــنت و ل وةربطريَي
ــتقباىل  ــت ئيسـ ــةنها دةتوانَيـ ــة تـ ــا   بـ ــةَل بكـ ــى لةطـ ــَى، موناقةشةشـ ــةَلى دابنيشـ ــات ، لةطـ ــوان بكـ ــةاَلم  ميـ ، بـ

رَينت تـــؤ ئـــافرةتى ئـــةو ماَلـــة ئيستاشـــى لةطـــةَل بـــَى لـــة زؤر ناوضـــةى كوردســـتان ثةردةيـــةك هةيـــة نـــاك
 ببينى كة بؤى دةضى، زؤر سوثاس. 

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، دوو نوقتةى نيجامى هةبوو مامؤستا مةِروان فةرموو.زؤر سوثاس

 :بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةاَلَلى(
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ــؤ ط   ــةعلوماتَيك بـ ــةروةكو مـ ــت برايـــان و  هـ ــةرانيش  شـ ــةمانتار و بيسـ ــكانى ثةرلـ ــة شـــةريعةتى  خوشـ ، لـ

ــةر       ــؤ سـ ــةيوانى بـ ــان حـ ــؤ دةكرَيـــت يـ ــَى هؤزةبانـــةى بـ ــوِر بـ ــان كـ ــَى يـ ــداَل كـــض بـ ــافرةت منـ ئيســـالمدا ئـ
( فــةرق و جيــاوازى نــةكراوة بــؤ هــةردووكيان     صاالى اهلل عليااص وساالم  دةبــِرَينت ســونةتةكى ثَيغةمبــةرة )  

ــرَي ــربِ  دةك ــةر ب ــؤ س ــاوِرَيكى ب ــة ب   درَينتنت ك ــةوة قس ــة مةعلومات ــةدةكاتن ب ــة قس ــان ك ــوادارم ئينس ــاتن ، هي ك
 ، سوثاس.بة هةَلة دانةضَى

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، خاتوو بَيطةرد فةرموو.سوثاس

 :بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

، بـــاس لـــةوة تا ثَيشكةشــى كـــرد لةســـةر دؤخـــى :نـــان كـــة ئَيســـ ديــارة لـــة قســـةكانى هاوكـــارى بـــةِرَيجمان 
اى ِرةشـــكردنةوةى ئـــةم دةكـــا دةَلـــَى دةبـــَى ئـــةو قةناعةتـــة دروســـت بكـــرَى كـــة ئـــافرةت مرؤظـــة مـــن داو 

 ، سوثاس.ة قالبى سووكايةتى كردن بة :نةوة، لةبةر ئةوةى بةِراستى ئةمة دةضَيتوشةية دةكةم
 رلةمان:يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة بةِرَيج د.

 ، بةِرَيج كاك ئارى هةرسني فةرموو.باشة، سوثاس 
 بةِرَيج ئارى حممد عبدالكريم )ئارى هةرسني(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تَيكدةضــــَى نوقتــــةى نيجامــــى كامةيــــةو، ِرةئــــي بــــةس وةكــــو بةبريهَينانةوةيــــةك مــــن خةريكــــة لــــَيم 

ــة ــةوترَيت   كامةيـ ــى ئـ ــةى نيجامـ ــاوى نوقتـ ــر نـ ــة :َيـ ــت لـ ــدَى شـ ــةِرَيج    ! هةنـ ــة بـ ــة حةقـ ــةوة ِرةئييـ ــة ئـ كـ
 ، سوثاس.اتى خؤيا ثَيى بَلَىسةرؤكى ثةرلةمان لة ك

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، بةِرَيج خاتوو مريةم سةمةد فةرموو.زؤر سوثاس

 بةِرَيج مريم صمد عبدى:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ى بكـــةم بـــةوةى كــــة ئـــةو ياداشـــتةى خســــتة     مـــن دةمـــةوَى ســــةرةتا سوثاســـى دةســـتةى ســــةرؤكايةت    
ــارةو  ــةى كـ ــار و     ةبةرنامـ ــة هاوكـ ــةوةى كـ ــةم بـ ــةرؤكايةتى دةكـ ــتةى سـ ــى دةسـ ــارة سوثاسـ ــةروةها دووبـ ، هـ

 ثشتيوانى زؤرى......
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 مامؤستا مةِروان خاتوو مريم قسةى ثَيناكرَى....
 بةِرَيج مريم صمد عبدى:
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 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج
دووبـــارة مـــن سوثاســـى دةســـتةى ســـةرؤكايةتى ثةرلـــةمان دةكـــةم بـــةوةى كـــة هاوكـــارى و ثشـــتيوانيةكى  

، مــن وةكـــو خـــؤم وةكـــو  يبـــةتى لةســـةر كةيســى :نـــانى ئَيجيـــدى ئَيجطــار زؤرى لَيذنـــةى :نـــان بــووة بةتا  
مانطـــة مـــن لـــةو  (3ئةنـــدامَيكى ليذنـــةى داكـــؤكى كـــردن لـــة مافـــةكانى ئافرةتـــان بؤمـــاوةى زيـــاتر لـــة )  

ــةم  ــدا كاردةكـ ــدةم        ليذنةيـ ــةوة بـ ــا:ة بـ ــةوَى ئامـ ــن دةمـ ــارة مـ ــتبةكاربووم ديـ ــن دةسـ ــة مـ ــةو ِرؤ:ةى كـ ، لـ
ــانى ئَيج      ــى :نـ ــةر كةيسـ ــان لةسـ ــةكانى خؤمـ ــان ئيشـ ــاتى خؤمـ ــةموو كـ ــان   هـ ــارى زؤرمـ ــردووة، كـ ــدى كـ يـ

ـــ   كـــردووة  َيم ديـــارة، بةَلطـــةو ديكـــؤمَينتى ئَيجطـــار زؤرمـــان اليـــة ، بؤيـــة مـــن لَيـــرةوة دةمـــةوَى ئـــةوة بَل
ــة    ــةكى زؤر ل ــةك و طلةيي ــة       ِرةخنةي ــةى ك ــةيي و ِرةخنان ــةو طل ــراوة ، ئ ــة ك ــراوة ئَيم ــة ك ــةى ئَيم ِراثؤرتةك

ــةرؤكايةتى ليذ   ــتةى سـ ــة دةسـ ــن داوا لـ ــراوة مـ ــت  كـ ــدى وةربطرَيـ ــة بةهةنـ ــةم كـ ــة دةكـ ــةزةرى نةكـ ــة نـ  ، بـ
كارةكــــةى ، مــــن ثَيموايــــة ئــــةو ثةلــــةى لــــةو ِراثؤرتــــة كــــرا هؤ ئيعتيبــــار وةربطرَيــــت لةاليــــةن خــــؤى

ــةو       ــذى ئـ ــةوةى توندوتيـ ــة هةفتـــةى بةرةنطاربوونـ ــت لـ ــان ويسـ ــة دةمـ ــة ئَيمـ ــةوةى كـ ــؤ ئـ ــةوة بـ دةطةِرَيتـ
ــؤ          ــةوة بـ ــةى دةطةِرَيتـ ــَيكى هؤكارةكـ ــة بةشـ ــرَى، ثَيموايـ ــةر بكـ ــؤى لةسـ ــةوةو ط توطـ ــة خبوَيندرَيتـ ِراثؤرتـ

ــة          ــة ك ــةك لةوان ــن ي ــةبووبَى م ــةكى ه ــةم و كوِريي ــةر ك ــان ه ــةك ي ــةر كةمتةرخةميي ــة ه ــةوةى ك ــؤم  ئ خ
ةم ، كؤمــــةَلَيك قســــة كؤمــــةَلَيك ثَيشــــنيارم هــــةبووبَيتوا:وم كــــردووة لةســــةر ئــــةو ِراثؤرتــــة لةوانةيــــ

رييــةتى بابةتةكــة مــن    ، بــةاَلم لةبــةر طرنطــى بابةتةكــة ، لةبــةر زةرو    هــةبووبَيت لةســةر ئــةم ِراثؤرتــة   
ةمــــةوَيت ، بؤيـــة مــــن لَيـــرة لـــة ِرَيــــى جةنابتـــةوة هةنـــدَى قســــةو ثَيشـــنيارم هةيـــة د       وا:وم كـــردووة 

ــىَ  ــةى ث ــت  ِراثؤرتةك ــد بكرَي ــة      ، دةوَلةمةن ــة ثرس ــة ل ــةمان يةكَيك ــان لةكؤمةَلطاك ــي :ن ــةِرَيجان ثرس ــارة ب دي
هــــةرة طــــرنط و ئــــاَلؤز و ضارةنووسســــازةكان، ســــاآلنَيكة ضــــةندان ِرَيكخــــراو لــــةبواري داكــــؤكي كــــردن 

ــؤ ثارا      ــن بــ ــَي دةكؤشــ ــوارة تــ ــةو بــ ــاالكواني ئــ ــان ضــ ــةن، دةيــ ــان كاردةكــ ــةكاني :نــ ــان  لةمافــ ــتين :نــ ســ
وبةرةوثَيشــــةوة بردنــــي ئــــةو ثرســــة، لــــةدواي ئــــازاد بــــووني بةشــــَيك لــــة وآلتةكــــةمان و ثَيكهَينــــاني  
ــةكاني :نـــاني           ــتين مافـ ــةثَيناو ثاراسـ ــرنط لـ ــارو ياســـاي طـ ــارو بِريـ ــةَلَيك كـ ــاَلي، كؤمـ ــةآلتَيكي خؤمـ دةسـ

ــ          دَيجار وآلتةكــــةمان دةرضــــووة، بــــةآلم بةداخــــةوة هَيشــــتا ئــــةو ياســــايانة تــــةفعيل نــــةكراوة، هةنــ
بةشــــَيوةيةكي دوور لةهــــةموو بةهايــــةكي مرؤظايــــةتي، بةشــــَيوةيةكي دِرندانــــةو نامرؤظانــــة، لةاليــــةن  
ــة        ــذةدان بــ ــن درَيــ ــةبِرواي مــ ــت، بــ ــان دةكرَيــ ــةَل :نــ ــوكةوت لةطــ ــةوة هةَلســ ــةس و طرووثــ ــدَي كــ هةنــ

ــاري كلتـــوري و كؤمةآليـــةتي و فةرهـــة   نطي توندوتيـــذي و ثَيشـــَيلكردني مافـــةكاني :نـــان، كؤمـــةَلَيك هؤكـ
ــةند       ــةكان ضـ ــدا دةرئةجنامـ ــرس و ِرووداو دياردةيةكـ ــةر ثـ ــتة، لةهـ ــي لةثشـ ــابووري و سياسـ ــاييين و ئـ و ئـ
ــارو ثاَلنــــةرةكاني دةرئةجنامــــةكان طــــرنطرتن، ئةطــــةر مبانــــةوَيت كــــاري جــــدي و     طــــرنطن، بــــةآلم هؤكــ
ــاني         ــارودؤخي :نـ ــي بـ ــيت و واقيعـ ــَيوةيةكي زانسـ ــتة بةشـ ــةين ثَيويسـ ــان بكـ ــي :نـ ــةر ثرسـ ــةيي لةسـ ِريشـ

آلتةكــــــةمان هةَلبســــــةنطَينني و هؤكارةكــــــاني نايةكســــــاني و تووندوتيــــــذي بةرامبــــــةر بــــــة :نــــــان و
ــان،       ــي :نــ ــاراني كةيســ ــي تاوانبــ ــايي كردنــ ــت، وةك دادطــ ــةر بكرَيــ ــان لةســ ــةين و كاريــ ــان بكــ دةستنيشــ
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ــة       ــان بـــ ــياركردنةوةي :نـــ ــة، وةك هؤشـــ ــةن هةيـــ ــةكي درَيذخايـــ ــيت بةبةرنامةيـــ ــدَيكيان ثَيويســـ هةنـــ
دةكردني كؤمــةَل بــؤ بةيــةك ضــاو تةماشــاكردني :نــان و ثيــاوان، بؤيــة ثَيويســتة         مافــةكانيان و ثــةروةر 

ــي       ــةرةوثَيش بردنـ ــَيلكارييةكان و بـ ــةردةم ثَيشـ ــنووردانان لةبـ ــؤ سـ ــةبَيت بـ ــةن هـ ــةكي هةمةاليـ بةرنامةيـ
ــدا        ــنطال و دةروبةريـ ــةر شـ ــة بةسـ ــةي كـ ــي طةريانـ ــاتة وةحشـ ــةهؤي ئةوكارةسـ ــةروةها بـ ــان، هـ ــي :نـ ثرسـ

ؤريســـتيةكةي داعشــةوة، كارةســات و مةينةتيـــةكاني :نــاني وآلتةكــةماني قـــوَلرت     هــات لةاليــةن هَيــجة تري   
كـــردةوة، ضـــونكة بةداخـــةوة :نـــان و كضـــان زؤرتـــرين ثشـــكيان لةكارةســـاتةكة بـــةر دةكةوَيــــت و دةيـــان   
ــوانني     ــؤ ئـــةوةي بتـ ــانني، بـ ــاني كـــوردي ئَيجيـــدي تَييـــدا قوربـ ــان و كضـ ِرووداوو حيكايـــةتي دَلتـــةزَين، :نـ

ةر ئـــةو كارةســـاتة بكـــةين و قـــةبارةي بـــجانني، ِرؤَلَيكـــي بـــاش بيـــنني لةطـــةَل ئـــَيش و   كـــاري بـــاش لةســـ
ئازارةكانيـــان و ضارةســــةري بةشــــَيك لــــة ِرووداوة دَلتةزَينــــةكان بكـــةين، بــــؤ هــــةردوو كةيســــةكة مــــن   

 -ضةند ثَيشنيارَيك ئيجافة دةكةم بؤ سةر ِراثؤرتةكة:
ئةجنام بدرَيت، ِراطةياندنةكان و ِرَيكخراوةكان، ِرؤَلي هةَلمةتَيكي طةورةي هؤشياركردنةوةي :نان  -يةكةم:

خؤيان بطَيِرن، بؤ ئةوةي :نان بةمافةكاني خؤيان ئاشنا بكرَين و ترسيان لةوة نةبَيت ِرَيكاري ياسايي 
 بطرنةبةر بؤ سةندنةوةي مافةكانيان.

ةو فَيركردندا، طرنطي زؤر ثشتطريي تةواو لةِرايةكةي خاتوو ئاواز دةكةم، كة لة سيستمي ثةروةرد -دووةم:
بدرَيت بة يةكساني :ن و ثياو، ِراهَيناني منداآلمنان لة ئَيستاوة بؤ دووركةوتنةوة لة تووندوتيذي و 
ثَيشَيلكاري مافةكاني كضان و :نان، بؤ ئةم مةبةستة دةتواندرَيت سوودي زؤر لة ثةروةردةي كؤمةآليةتي و 

 ثةروةردةي خَيجاني ببينرَيت.
مةو تؤماركردن سيم كارت ويستة ئةو كؤمثانيايانةي مؤبايل بةهيض شَيوةيةك بةبَي ناسناثَي -سَييةم:

 و بكةري ناديارةوةية.ةشَيكي كَيشةكان بةهؤكاري مؤبايل ضونكة بنةفرؤشن، 
ضاودَيرييةكي تةواو وباشي ئةجنومةني باآلي خامنان ودةستةي خامنان وسةرجةم ِرَيكخراوةكاني  -ضوارةم:

 بؤ بةدواداضوون و كارئاساني بؤ ئيشوكارةكانيان.:نان بكةين 
هةروةها ثشتطريي لةو ِراية دةكةم، كة ئاوازخان باسي كرد، كؤكردنةوةي زانياري و ئامار وداتا بةيسَيكي 
زانستيمان هةبَيت لةسةر ئةو كةيسة، هةروةها من داوا دةكةم ثةرلةماني كوردستان هاوكاري تةواوي ئةو 

ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ثَيك هاتووة، بةناوي ليذنةي باآلي بة ليذنةية بكات، كة لة
جينؤسايد ناساندني ئةو كارةساتةي كة بةسةر ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيم هاتووة، بؤ ئةوةي 
ئةو كارةساتة بةجينؤسايد بناسرَيت، هةروةها كؤبوونةوةيةك ئةجنام بدةين، لةطةلَِِ ئا:انسةكان و 
قونسوَليةكان و نووسينطةكان و ِرَيكخراوةكاني نَيودةوَلةتي ئةوانةي كة لةكوردستانن، كة ضةندين ِرووداوي 
دَلتةزَينيان ثيشان بدةين زياتر ئةو كارةساتانةيان ثَي بناسَينني، بةِرَيجان داعش هةوَليداوة بيانووي ئايين 

طواية موسوَلمان يان ئةهلي كيتاب نني، موَلك و  بؤ تاواني د:ي :نان و كضان كوردي ئَيجيدي بهَينَيتةوة،
ماَليان حةآلَلة، ئةطةر ضي كؤمةَلي زؤرينةي كؤمةَلطاي كوردةواري د:ي كارو كردةوةكاني داعشن، بةآلم 
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هَيشتا خةَلكانَيك هةيية، ثَييان واية ئيجيدي كافرةو حةقة وايان لَي بكرَيت، بؤية ثَيويستة وةزارةتي 
اناياني ئاييين و ِرَيكخراوةكاني :نان و ِراطةياندنةكان كاري جدي لةسةر ئةو بابةتة ئةوقاف و يةكَييت ز

بكةن، بؤية داوا بكرَيت يةكَييت زانايان فتواو ِروونكردنةوةيةكي تايبةت دةرحةق بةو تاوانة كة بةسةرياندا 
ثَيويستيان بة طرتنة  هاتووة دةربكات، هةروةها دروست كردني سةنتةرَيكي تايبةت بؤ ئةو كض و :نانةي كة

خؤ هةية، ضونكة لةوةية ضةندين ِرووداوي دَلتةزَين ِرووبدات، وةكو خؤكوشنت لةكاتي زؤر بَي ئومَيديدا، 
بةِرَيجان بةسةدان منداَل و بَي دايك و باوك هةن، ثَيويستة بةزووترين كات ضةندين سةنتةر بكرَيتةوة، 

ةوةي كاري ساختة دروست نةكرَيت، خةَلكانَيك خؤيان نةكةن بؤطرتنة خؤي ئةو منداآلنة، ِرَيطري بكرَيت ل
بة قورباني كة هيض بنةمايةكي ِراسيت نةبَيت، هةروةها لةكؤتاييدا من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكاني خاتوو 
تةالر دةكةم، لةسةر ثةلةكردن بؤ ئامادة كردني سةرجةم ئةو ِراثؤرتانةي كة ئاراستةي ليذنةكان كراوة، كة 

بة:نان هيوادارم ليذنةكان ثةلةي لَي بكةن، بؤ ئةوةي ئيشي جدي لةسةر بكةن، هةروةها ثشتطريي تايبةتة 
لة ثَينشيارةكةي خاتوو شيالن دةكةم، كةداواي كرد حكومةتي ناوةند مولجةم بكرَيت كار بكات لةسةر ئةو 

ةزار :ن و منداَلن، بؤية من ه 5تا  4:نانةي كة تاكو ئَيستا لة:َير دةسةآلتي ضةتةكاني داعشدان، كة نجيكةي 
دةمةوَيت سآلو بنَيرم بؤ سةرجةم ئةو دايك و خوشك و :نانةي كة هاوسةرةكانيان يان براو كةسوكاريان 
بةدةست تريؤرستان شةهيد كراون، هةروةها سآلو بنَيرم بؤ ئةو شةهيدة :نانةي كة بةبَي تاوان شةهيد 

ةرخان كردووة بؤ خجمةت كردن بةدؤزي :نان، هةروةها كران، بؤ هةموو ئةو كةسانةشي كة :ياني خؤيان ت
سآلو بنَيرم بؤ :نة قارةمان و شؤِرش طَيِرةكاني يةثةدة، هَيجي :نان كة ئَيستا لةبةرةكاني جةنطن، بوونةتة 

 ِرةمجي بةرخودان بؤ هةموو اليةك، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ال مؤرتكة، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك مج
 مؤرتكة:عثمان بةِرَيج مجال 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا ِرَيجو تةقدير بؤ ليذنةي داكؤكي كردن لةمايف ئافرةتان بؤ ِراثؤرتةكةيان، كة تاِرادةيةك كةموكورتي 

ةظاآلمن ئةنداماني و تَيبيين لةسةرة، بةآلم بةتةقديرةوة ماندووبوونيان ديارة، ئةو بابةتانةي كةباسكران، ه
ثةرلةمان باسيان كرد، من نايةمةوة سةري، بةآلم ديارة مةسائيلي مايف ئافرةتان بةثَيي مَيذووي ِرابردووي 
دةيان وسةدان ساَلي ِرابردوومان، ئافرةتان بة عةقَليةتَيك تاوانيان بةرامبةر دةكرَيت بةشَيوازَيك كة باوك 

ت كةوةك وةسيلةيةك بةكاري بهَينَيت بؤ توهمةي خؤي، ئةمةش ساالري يان كوِر ساالري، واتةقدير دةكا
بةِراي من تاوانَيكي طةورةية، بؤية ئةوةي كةمن باسي دةكةم، زياتر لةسةر وةزعي ناوخؤية، ئةطةر 
موقاِرةنةشي بكةيت لةطةَل ئاسيت جيهان تاِرادةيةك دةتوامن بَلَيم وةزعي كوردستان باشرت بووة، طؤِراني 

لةسةر مايف ئافرةت و ِرَيجو تةقدير بؤ ئافرةت دانراوة، بةآلم ئةطةر جَيطاي متوح بَيت، تةواوي تَيدا كراوة، 
مايف ئافرةت وةكو مرؤظَيك لةتةواوي كوردستان ثةيِرةو بكرَيت ئيمكان هةية، بةِرةئي من خةلةلي تَيداية، 
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كة ليذنةي مايف ئافرةتان بؤية منيش لةسةرةتاي دابةشكردني ليذنةكانيشدا كؤك نةبووم لةطةَل ئةوةي 
دابندرَيت، بؤ ئةوةي ئافرةتيش مايف خؤيةتي وةكو ثياو، وةكو كوِر، وةكو هةر ئةندامَيكي كومةَلطا بذي و 
بطات بةمافة ِرةواكاني خؤي، بةِراي من ئَيمة لةكوردستان هةندَيك بابةت هةيية، ثَيويستة داكؤكي لةسةر 

كة دةرحةق بة ئافرةتان دةكرَيـت يان ئةو ثَيشَيلييةي مافيان  بكةين بؤ ئةوةي بتوانَين ئةو تاوانانةي
دةكرَيت، ئَيمة تةئكيد بكةينةوة، يةكةم شت بةِراي من ثَيويستة ئَيمة ئةقَليةتي سياسي خؤمان دةربارةي 
مايف ئافرةت بطؤِرين و طرنطي ثَي بدةين، هةتا ئةقَليةتي سياسي نةطؤِردرَيت ناتوانني زياتر ياسا ثابةند 

كةين، ناتوانني لةثةروةردةدا زياتر تةركيج بكةين ناتوانني لةِروانطةي ئابوورييةوة طرنطي ثَي بدةين، ب
ناتوانني لةِرووي ِرَيكخستين خَيجانيشةوة زياتر طرنطي ثَي بدةين، بؤية من ثَيم باشة ئَيمة بتوانني ئةو 

ستنيشان كراوة، هةوَلي بؤ بدةين % نسبةي ئافرةت دة30دةستكةوتةي كةئَيستا دةبينني لةثةرلةمان لة 
% بةآلم زياتر ثةرةي ثَي بدةين  بؤ ئةوةي بتوانني باشرت طرنطي ثَي 50بيطؤِرين، ناتوامن بَلَيم بيكةين بة لة 

بدةين، لةهةمان كاتيشدا ئافرةتانيشمان دةبَيت و ثَيويستة خؤيان بناسن، زياتر بِروايان بةخؤيان هةبَيـت، 
لةمةوقيعي خؤيان بكةن، ثارَيجطاري لةخؤيان بكةن، بؤية طؤِراني عةقَلةيةتي داكؤكي لةخؤيان بكةن، 

سياسي دةبَيتة هؤي ئةوةي كة ئَيمة بتوانني باشرت زامين مايف ئافرةت بكةين، ئةمٍرؤ كةدةبينني دِرندةكاني 
انةكاني داعش كة بة دِرندةترين شَيوة دةرحةق بة ئافرةتاني كوردي ئيجيدي ِرةفتار دةكةن، ِرَيك تاو

ضةندين سةدساَلةي ِرابردووي مةغؤلةكامنان دَيتةوة ثَيش ضاو، كةبةهةمان شَيوة بةدِرندةترين شَيوة ئةو 
ناوضانةي كة هَيرشيان دةكردة سةري، ِرةفتاريان دةكرد بةرامبةر بة ئافرةتةكان، ئةمة مَيذوويةك نوَي 

وستةهدةفةي كة ميللةتي كوردي تَيداية، كة دةكاتةوة، ئَيمةش وةكو كورد دةبَيت بجانني ئةو عةقَليةتة م
مةسةلةيةكي كوردي هةية دةَلَيت )ضةثَلة بةدةستَيك لَي نادرَيت(، ثَيويستة هةوَل بدةين موقابيلمان كة لة 
نَيرو مَي ثَيك دَيت، دةبَيت لةمافةكاني خؤي لة شَيوازةكاني حوكمداري كوردستان بةشداريان بكةين، بؤية 

ونيشتمانيية كة بتوانني ئةو اليةنة ثِر بكةينةوة، ئةوةش بةضي دةكرَيت، بةِراي من ئةركَيكي نةتةوةيي 
بة ثشتطريي كردني عةقَليةتي سياسي كةباسم كرد، بةثشتطريي كردني خةَلكانَيكي كاملي ِرؤشنبري و 

ي بةكةم كةساني دَلسؤز، بؤ ئةوةي هةَلسوكةوتة ياخود ثَيشَيلكارييةكاني عةقَليةتي خَيَلةكي، عةقَليةت
تةماشاكردن وةال بنَيني، وة بتوانني تةواوي مافةكانيان دابني بكةين، بؤ ئةوةي بتوانني لةِروانطةي 
ثةروةردةييةوة ئاستيان بةرز بكةينةوة، لةِروانطةي ئابوورييةوة، ئةطةر سةيرَيك بكةين لةسةر ئابووري 

، ئَيمة ئةوةي ئَيستا دةبينم لةكوردستان لة نَيودةوَلةتي لة ئةوروثا لة ئةمريكا، لةهةراليةك تةماشا بكةين
% تةواو ناكات، ئَيمة سوودمةندين لة تاقةي ئافرةت، بؤ بةهَيج بووني ئابووري خؤمان، ئيمكانة لة 20

قؤناغةكاني ثَيشووي باو باثريامناندا تاِرادةيةك باشرت هةندَيجار هةبووة ئيستي ادةي لَيكراوة، ئةمِرؤ ئةو 
ردووة، ئَيمة ئةطةر مبانةوَيت تةواوي :َيرخاني ئابووري خؤمان بةرز بكةينةوة دةبَيت تاقةيةمان ثَيشَيل ك

هةوَل بدةين خَيجان هةمووي كار بكات، هةمووي بكةوَيتة مةيدان، ئَيمة لةو بوارة ئةطةر بةرزمان كردةوة 
اتة ئةو تةوازونة، لةمةسائيلي دةسةآلتي بةهَيجي كوِرساالري كةم تر دةكةينةوة دةطةينة تةوازونَيك، كةه
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ئؤتؤماتيكيةن ئةو تةوازونة نامَينَيت، اليةني تر مةسائيلي ئةو عةقَلَيتانةي لةسةر مةسةلةي طةجنانة، يان 
ئةو بابةتانة كة دةبينني بةداخةوة هةندَيجار دةبينني ئافرةتةكامنان تووشي كارةساتي كوشنت، يان 

كةين ثةروةردةي طةجنانة يان سةرةتاي منداَلةكاني تةعةداكردن، ئازار ضةشنت دةبنةوة، ئَيمة تةماشا ب
 30كؤتايي ثَي دَيت، بةرةو  25تا  15ئةوروثي، بةشَيوازَيك دةكرَيت كة تومعي جنسي لةقؤناغي مةرحةلةي 

ساَل، ئةو دِرندةيية نامَينَيت، يةعين ئةو عةقَليةتة هةبَيت، بةآلم ئَيمة بةداخةوة نةك كضةكان، زؤربةي 
ةكانيشمان تا نةكةونة قةفةزي هاوسةرطريييةوة، نازانن مةسائيلي تةسةرِيوف و جاريش هةية كوِر

هةَلسوكةوتي جنسي ضؤنة، كةواتة ئةو غةريجةية دةمَينَيت ئةوكاتةي كة لةبةرنامةي :ياني هاوسةري 
َيجان جَيبةجَي دةبَيت، كةواتة زياتر دةكةوَيتة ئةوةي كة تومع زياتر بطرَيت، بؤية بةِراي من كرانةوةي خ

و ثةروةردةييمان بتوانني خؤماني لَي دةرباز بكةين لةو كَيشانة، بابةتي تر مةسةلةي شنطال كة تةقدير 
كرا، لةطةَل ِراثؤرتةكةدا، بةِراي من شنطال تاوانَيكة مَيذوويةكي ِرةشة، ثَيويستة ئَيمة وةكو كورد بجانني كة 

ِرةطي ئافرةتيشي بةوةسيلةيةك دةبينن وةكو دو:مناني ئَيمة سةرةِراي مةسائيلي نةتةوةيي تةنانةت 
وةسيلةيةك بؤ ئةوةي كة بتوانن نةماني كؤمةَلطاي ثَي دروست بكةن، ئةمة زؤر خةتةرة، ثَيويستة 
بةرنامةيةكي تايبةتي بؤ دابندرَيت، اليةنَيكي تر، مةسائيلي ئافرةت خودي خؤي بةِراي من ئافرةتي ئَيمة 

يان كرد، لةبةرةكاني شةِر كة دةبينني هةموو دونياو لةمَيذووشدا دةيان وةكو ئةوةي ئَيستاش هةظاآلمن باس
ئافرةتيشمان هةبووة لةو بوارةدا، ثَيويستة لة ئايندةي وةزارةتي ثَيشمةرطة بةِرةئي من بيكةينة بِريارَيك 
بؤ ئةوةي لةشكري يةكطرتووي كوردستان كةدروست دةكرَيت، يةك لةمةرجةكاني ئةوة بَيت كة ئافرةت 

اوبةش بَيت، ضونكة تةواوكةري يةكرتين، تاقةية، وةرة تةماشاي دونيا بكة، ئةمريكا، صني، ئةوروثا، ه
لةتاقةي بةهَيجي لةشكرةكةي خؤي عنصري ئافرةت كاريطةري ئةساسي خؤي هةية، بؤية من نامةوَيت 

ئَيمة لة بِريارة  زياتر باسي بابةتةكان بكةم هةظاآلمن باسيان كرد، من بةتةقديرةوة دةَلَيم ثَيويستة
ئةساسييةكاني خؤمان بتوانني تةوةجوه بكةين :ياني كؤمةَلطا بطؤِرين بؤ ئةوةي بتوانني هةردووال 
بةهَيجةوة بتوانني بةرامبةر بة تةحةداكاني ناو كؤمةَلطا، ئةو ناوضة جوطرافيية بةرتةسكة كة ليي دة:ين 

 ببينةوة، سوثاس.
  رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 بةرَيج ابوبكر هةَلةدنى فةرموو. 
 : هةَلةدنى( بةرَيج ابوبكر عمر )ابوبكر
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةست خؤشى و سوثاسم بؤ ليذنةى بةرَيج، ئةم ضوار تَيبينى يةم بوو، يةكةم، ثَيم واية ياساى توند و تيذى 
طةَل اليةنة ثةيوةنديـدارةكان و بـة راوَيـذ كـردن      خَيجانى نوقسانى و كةم و كوِرى تَيداية، ليذنةى بةرَيج لة

لة طةَل دادطاكان و هةروةها رَيكخراوةكانى :نان ثَيويستة هةموار كردنةوةيـةك بـؤ ئـةو ياسـاية بكرَيـت كـة       
ثَيم واية بةشَيكى زؤرى سةرجنى برايان و خوشكانى ثةرلةمانتار لـة هـةموار كردنـةوةى ياسـاكةدا ئـةتوانن      
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ةوة، دووةم، وةكو دوو ثَيشنيارى عةمـةىل ديـارى كردنـى خـةَلاتَيك لـة اليـةن حكومـةتى        ئَيمة جَيطةى بكةين
زانيـارى يـا خـود رزطـار كردنـى :نـة        ثَيـدانى هةرَيمى كوردستانةوة بؤ ئةو كةسانةى كة هاوكارى ئةدةن لـة  

ةتـةكان  ئَيجديةكان ئةمة لةوانةيـة يارمةتيـدةرَيك بَيـت لـة هـةموو دونيـادا ئـةم عورفةيـة هةيـة كـة حكوم          
ئةخيةنة بةر، خاَلَيكى تر ئةوةية كة ئَيمة ئةبَيت رَيكخراوةكان هةموومان، هةموو اليةكمان روو بطةينن لـة  
نجيك بوونةوة و رؤَلى يةكرت تـةواو كـردن نـةك فـراوان كردنـى ئـةو درزو كةالنـةى كـة لـة نَيـوان ئـةو دوو            

دةبَيـت هـةموو اليـةكمان ئـيش بكـةين لـة سـةر         رةطةزةدا هةبَيت و يا خود لة نَيوان خَيجاندا، لة بةر ئـةوة 
رؤَلــة تةواوكةرةكــةى خَيــجان و لــة ســةر ئــةو بنةمايانــةى كــة هــةم شــةريعةتة ئامسانيــةكان و هــةم طيــانى    
مرٍؤظايةتى و تةندروستى دايناوة، هةواَلَيكيش لة ميدياكان لةم ضةند رؤ:ةدا بَلـاو بـووة كـة طوايـة خَيجانـى      

طرياوة، ئةوا ئةطةر حكومةتى عَيراقى و حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان بَينـة     ئةبوبةكر بةغدادى لة لوبنان
سةر خةت ضةند هاوكارمان دةبن وةكو سةفقةيةكى ئاَلؤطؤِر لة نَيوان هةر دوو ال بؤ رزطار كردنى هةنـدَيك  

يذنـة  لةو قوربانيانةى :نة ئَيجديةكان، و مـن تـا وةكـو ئَيسـتا ضـةند جـارَيكش ثرسـيارم كـردووة ئايـا ئـةم ل          
بةرَيجة داتا و :مـارةى تـةواوى لـة بـةر دةسـتة لـة سـةر :مـارةى ئـةم كةسـانةى ِرفَينـراون يـا خـود نـا؟ زؤر               

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

 زؤر سوثاس، بةرَيج مامؤستا هةورامان طةضَينةى فةرموو. 
 :  ن حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةى(بةرَيج د. هةوراما

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لة راستى دا من دةمةوَيت تةواو بَلَيم هةر بة كورتى ئةوةى كة لة راثؤرتةكـةدا هـاتووة لـة راسـتى دا زيـادة      
رةوييةكى زؤرى تَيداية، بؤ ئةوةى كة لة كوردستاندا دياردةى توند و تيذى ببَيتة دياردة نـةك حاَلـةت، كـة    

جـارى بـةو جـؤرةش نييـة و بـةو ضةشـنةش نييـة، خـاَلَيكى تـر كـة           هةندَيك بةرَيجيش رايان طةيانـد يـةك   
ئةمةوَى ئاما:ةى ثَى بكةم ئةوةية كـة لـة راثؤرتةكـة باسـى بـة كويلـة كـردن و كـِرين و فرؤشـنت كـراوة بـة            
خوشكان و ئافرةتانى كوردى ئَيجيدى بةرَيجمان، ئةوةى كة لة راستيدا ثَيويست دةكات كة ئينسان قسةى لـة  

هةَلوَيستةى قسة لة سةر بكات، ئةوةية كة ئةو طروثـة بـة نـاوى ئـاينى ثـريؤزى ئيسـالمةوة        سةر بكات، ئةو
%( ثَيضةوانةية لـة طـةَل مةفهومـةكانى نصوصـةكانى     100ئةم كارة ئةكةن هةر بة كورتى ئةَلَيم ئةم كارة لة )

نــةوة بــة ثــَيش كيتــاب و ســوننةى ثَيغةمبــةرى خــوا )صــلى اهلل عليــة و الــة وســلم(، ئةطــةر ضــاوَيك بطيةِريَ  
ــوتراوة )  ــونكة ط ــالمدا، ض ــرؤ    تعاارا االشااياء بافضا اا ا ئيس ــَى ب ــاكى بناس ــةوَى ض ــةر دةت ــتَيك ئةط ــةر ش ( ه

ثَيضــةوانةكةى ببينــة، ئينجــا ئــةم بــاش ئةناســيت، ئةطــةر بطةِرَينــةوة بــؤ ســاتةكانى ثــَيش ئيســالم و ثــَيش  
هـةر لـة دايـك بوونةكـةى شـةرمةزارى       هةَلهاتنى خؤرى ئيسالم ئافرةت نةك هةر رَيجى ىَل نةطرياوة ئـافرةت 

بووة، لة دايك بوونةكةى مايةى عار بووة بؤ خَيجانةكةى، ئةم حةقيقةتةش قورئانى ثريؤز تؤمارى كردووة 
و اذا بقار  بؤ بةشـةرييةت بـؤ ئـةوةى تـا دونيـا دونيـا بَيـت خبوَينرَيتـةوة كـة خـواى طـةورة ئةفـةرموى : ))            
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يرةى عةرةبية مو:دةى ثَى بدراية كة كضَيكى لة دايك بووة، خـواى  ئةطةر يةكَيك لة جةزاح هم باال ثى    
ظن وج ص مساساا     طةورة ئةم حةقيقةتةى راطةياندووة ئةم ثياوة ضوار حاَلةتى بة سةر هاتووة، يةكةم، ))

زؤر تـووِرة دةبـوو كـة سـيغة موبالةغـةى      و هاس ،يايم     ناو ضاوى ِرةشدا ئةطـةِرا، ضـونكة كضـييان بـووة، ))    
ئةضـوو خـؤى ئةشـاردةوة لـة بـةر ئـةوةى عـارى بـة سـةر           تسرى م  ايئسم م  سسء ما بقر بص    ))  كازةة،

ئةضوو مةشورةتى دةكـرد ئايـا زينـدة    اى  سسئص على هسن ام   سص ا تراا   هاتووة كضى بووة، ضوارةم، )) 
ى ئيسـالم و هـاتنى خـؤرى    بة ضاَلى بكات يان هةروا بةو سوكايةتييةوة مبَينَيتةوة، بةَلام بة هـةَلهاتنى خـؤر  

ثَيغةمبــةرى خــوا )صــلى اهلل عليــة و الــة وســلم( بــة ســوننةتى عةمــةىل خــؤى ئــةو ثــةرى رَيــج و تةقــدير و   
ئيحتريام بؤ ئافرةت طَيِردرايةوة، كة زؤر بة داخةوة ئةوانةى ئةمِرؤ بة ناوى ئافرتةوة، بة ناوى ئيسـالمةوة  

%( د:ى تـةعاليمي ئيسـالمة، ئيسـالم    100ةن وةكو ود لـة ) ئافرةت كؤيلة ئةكةن و كِرين و فرؤشتنى ثَى ئةك
هات سورةتى )النسْا ( ى هَينا، يةكَيك لة سورةتة تةويلة درَيذةكانى قورئان بة ناوى سورةتى )النسْا ( يـةوة،  
ئيسالم هات ثَيغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية و الة وسلم( بة عةمـةىل خـؤى، ض سـةركردةيةك هـةبوو ثـَيش      

)صلى اهلل علية و الة وسلم( راى بطةينَيت و بة هةموو دونيا بَلَيت : خَيجانةكةم كة عائيشةية لـة  ثَيغةمبةر 
هةموو كةسم خؤشرت ئةوَيت، و باوكى عائَيشةم لة هةموو كةس خؤشرت ئةوَى، ئيسالم هـات ئـافرةتى رزطـار    

يهـاد و لـة سياسـةت و لـة     كرد بة تةواوةتى كوت و بةندى دةستى ئافرةت هةموو ثضِراند و ثضـِراندى، لـة ج  
هةموو كارة كؤمةَلايـةتى و دونيايـةكان ئـافرةتى بةشـدارى ثَيكـردووة، ئيسـالم هـاتو وةكـو ئينسـان سـةيرى           
ئافرةتانى كردووة، نة وةكو خادم و وةكو كؤيلة و شتَيكى تر، لة بةر ئةوة لة راستى دا ئةوانةى كة بة ناوى 

%( د:ى ئيسـالمةوة  100شتنى ثَى ئةكةن لـة كاتَيكـدا كـة لـة )    ئيسالمةوة ئافرةت كؤيلة ئةكةن و كرين و فرؤ
هاتووة، ئيسالم ئافرةت رزطار كردووة لة كؤياليةتى، ئةطةر ئةهلى عيلميان تَيداية و زانايان تَيداية با بَيـت  
لة سةر مَيجى ط تؤطو و ط تؤطوى لة سةر بكةين و موناقةشةى لة سـةر بكـةين تـا بـجانني ئـةويان لـة كـوَى        

ة و لة ض بِرطةيةكى كيتاب و سوننة هَيناويانة، بةَلَى بةرَيجان، ئيسالم هات ئةوةندة رَيـجى لـة ئـافرةت    هَيناو
نا، ثَيغةمبةر )صلى اهلل علية و الة وسلم( بةر لة دايك بوونةكةى ئةفةرموَيت : هـةر كةسـَيك سـَى ئـافرةت،     

ك بـة خَيويـان بكـات خـواى ثـةروةردطار      خواى طةورة سَى كضى ثَى بدا، )ف دبهن فاحسن ت دبيهن( رَيك و ثيَـ 
ئةيكات بة حيجابَيك لة بـةينى ئـةو ئـاطرى دوزةخـدا نـةك رَيـجى لـة دايـك بـوونى ئـافرةت نـةطرتبَيت، لـة             
كؤتايى دا تةنها ئةوةندة ئةَلَيم بة قسةيةكى ئيمامى عومةرى كورى خةتاب )رةمحـةتى خـواى ىَل بَيـت( كـة     

َلئةوةشَينَيتةوة كة خةَلكى بة ناوى ئيسالمةوة ئةيكـةن كـة ئـةويش    بة راستى هةموو ئةو طرَى و طؤَلانة هة
متى استبع  ايناس و ق  وي ت م ام اات م احارارا     قسة تةئرخيية دَيرينة مَيذوويةكةيةتى كة ئةفةرموَى : )

م لة كوَى و بؤضى و كةى خةَلكتان كرد بة كؤيلة لة كاتَيكدا كة بة ئازادى لـة دايـك بـوون، ئةوةنـدةش دةَلـيَ     
جياوازى نَيوان ئيسالم و غَير ئيسالم ئةوةية كة ئيسالم داواى ئةوة ئةكات ئافرةت ئازاد بَيـت، بـةَلام غَيـرى    

 ئيسالم داواى ئةوةى ئةكات كة بة ئازادى ئافرةت بؤى برَيت، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةرَيج كاك قادر ئؤمتان فةرموو. 
 : رسول ادر ئؤمتانبةرَيج ق

 .ثةرلةمان بةرَيج سةرؤكى
سةرةتا دةستخؤشى لة ليذنةى داكؤكى كار لة مافةكانى ئافرةت دةكةم بؤ نووسـينةى ئـةو راثؤرتـة، رةوشـى     
:نان لة كؤمةَلطاى ئَيمةدا لة ئاستى ثَيويستدا نيية، بةَلام بةرةو ثَيش ضوونى باشى بـة خؤيـةوة ديـوة، مـن     

نى ياسا و سـجاى ياسـايى دامـةزراوة بـةس نـني بـؤ ئـةوةى ئَيمـة رووبـةرووى تونـد و           ثَيم واية كة تةنها بوو
تيذى د:ى :نان بينةوة، و لة راثؤرتةكةى ليذنةكةدا باس لةوة نـةكراوة كـة ثَيويسـتة رَيكـارى ديكـة بـةدةل       

ةَلام رَيكـارى  بطرَيتة بةر، يةعنى بَيجطة لة سجاى ياسايى و بينى ياسا كة ئةمانة طرنطن، دامةزراوة طرنطة، ب
ديكةى ثَيويسـت بيطريتـة بـةر وةكـو اليـةنى وشـيارى و اليـةنى رؤشـنبريى، كـة مـن ثـَيم بـاش بـوو كـة لـة                
راثؤرتةكـةدا هةَلويسـتةيان لـة ســةر ئـةوة كردبايـة و ئــةو راثؤرتـة لـة راسـتيدا وةكــو بةشـَيك لـة بــرادةران           

وِرى تَيداية، ئامارَيكى بةراورد كراوى تَيدا نييـة  ئاما:ةيان ثَيدا ئامارى تةواوى تَيدا نيية، كؤمةَلَيك كةم و ك
بــؤ ئــةوةى ئَيمــة بَلــَين لــة ســاَلانى رابــردوو رَيــذةى قوربانيــانى تونــد و تيــذى ضــةند بــووة لــة طــةَل ئَيســتا   
بةراوردى كةين، تةنها ئامارى نؤمانطان هَيناوة، راستة ئةمة راثؤرتة و تو:ينـةوةى زانسـتى نييـة، بـةَلام لـة      

ثَيويست بوو، بؤية ئَيمة داتايةك لة بةر دةستمان بَيت تاكو بجانني ضـةندة بـةرةو ثـَيش ضـوو      هةمان كاتدا
بوو؟ ضةندة توند و تيذى كةم بووتةوة؟ ئةوان هةَلوَيستةيان لة سةر هؤكارةكانى تونـد و تيـذى نـةكردووة    

ئَيمـةدا بووتـة هـؤى    كة ئةمة طرفتة سةرةكيةكةية، كة ئةم هوكارانة ضني كـة لـة ضـوار ضـَيوةى كومـةَلطاى      
ئةوةى كـة تونـد و تيـذى د:ى :نـان بكرَيـت كـة ئةمـة ثَيويسـتة لـة راسـتيدا روون بكرَيتـةوة، بؤيـة ئةطـةر              
هوكارةكامنان زانى ئةو كاتـة دةتـوانني ئـةو رَى و شـوَينة ثَيويسـتانةى بطريينـة بـةر كـة دةبَيتـة هـؤى كـةم            

يدا بـاس لـةوة نـةكراوة كـة شـَيوازةكانى تونـد و       بوونةوةى توند و تيذى د:ى :نان، و جيا لـةوةش لـة راسـت   
تيذى جياوازة هةر تةنها شَيوازَيك نييـة لـةو راثورتـة دا ئامارَيـك هةيـة كـة تـةنها تونـد و تيـذى خـؤى لـة            
سووتاندن و كوشنت و ئةوانةدا نابينَيتةوة، جةنابتان و هةموو ثةرلةمانتارة بةرَيجةكان دةزانن كة ضةندين 

هاوسةرطريى بة زؤر هةية يةكَيكة لة شَيوازةكان، هاوسةرطريى :ن بة :ن يةكَيكـة لـة    شَيواز هةية مةسةلةن
شَيوازةكانى ديكة، و لة هةمان كاتدا بة زؤر تةَلاقدان يةكَيكة يان بة زؤر هاوسةرطريى يةكَيكة لةم شَيوازانة 

ازانة كردبايـة كـة بـا بـجانني     لة طةَل كؤمةَلَيك شَيوازى ديكة دةبواية ئةم راثؤرتة باسى لة زؤربةى ئةم شَيو
لة كؤمةَلطاى ئَيمة دا كام لةو شَيوازانةى كة بؤ توند و تيذى  لـة د:ى :نـان دةطريَيتـة بـةر رَيـذةى لـة بـةرز        
بوونةوةداية يان زياترة، و جيا لةوةش سةبارةت بة راسثاردةكان لـة راسـتيدا راسـثاردة هـةموومان دةزانـني      

ار ثَيويسـت ناكـات ئَيمـة بـؤ هـةموار كردنـى ياسـايةك بـة راى مـن          ئةوةى كة ثةيوةسـتة بـة ثـرؤ:ةى هـةمو    
راسثاردةى ئةوة بكةين كة ئةمةش باس كرا، و لة سةر ئةوة ثَيم باشة لةوةى دووةمدا هاتووة كة مةسـةلةن  
لة يةكَيك لة ماددةكانـدا، لـة مـاددةى سـَى بِرطـةى يةكـةم بـاس لـة دروسـت كردنـى ئـةو دادطـا تايبةمتةنـدة              

ى ئَيمة ناكرَيت دةقى قانونى بينينةوة بة راسثاردة دةرى كةن، ئةطـةر قانونةكـة خـؤى جـَى بـة      دةكات، ئَيد
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جَى نةكرَيت ضؤن بة راسثاردة دةرى كـةن، بؤيـة ئَيمـة ثَيويسـتة هةَلويسـتةى جـدى لـة سـةر ئـةوة بكـةين           
ة رؤ:نامـةكان طـؤَى   ناكرَيت ئَيمة ئةوانة بة راسثاردة دةركةين، من ثرسـيارَيكم لـة ليذنةكـة هةيـة، ئَيمـة لـ      

بيستى ئةمة بووين كة نووسينطةيةكى تايبةت لة دهؤك هةية كة كؤمةَلَيك خةَلكى سةرمايةدار يان خاوةن 
سةرمايةى دَلسؤز لة سنوورةكةدا هةَلساون مةسةلةن لة رَيطاى شَيوازى جؤارجؤر بة كِرينةوةى ئةو :نانـةى  

ؤرتةكة باسى لَيوة نةكراوة، ئةطةر شتَيكى لةو بابةتة كة لة بةر دةستى طروثى تريورستى داعش دان، لة راث
هةبَيت كة ئةمة جَيطةى دةستخؤشية، لة راستيدا دةبواية باس بكرَيت، جطة لةوة بـاس لـةو رَى و شـوَينانة    
نةكراوة كة حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان طرتوونيـة بـةر، كـة مـن ثـَيم وايـة بةهانـةوة ضـوونةوةى تـةواو            

يايةى كة رووى دا و لة هةمان كاتيشدا بؤ ضؤنيةتى جَى بة جَى كردنى ئـةو ياسـانة و،   نةبووة بؤ ئةو ترا:د
 زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك ئومَيد حةمة على فةرموو. 
 : بةرَيج ئومَيد حةمة على

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذنةى دةستثاكى و ئَيمة وةك فراكسيؤنى طؤِران دةمانةوَى جـةخت بكةينـةوة   من سةرةتا وةك ئةندامَيكى ل

كة يةكةم، طةندةَلى ديارة بة بوونةوةى رؤ:ى بةرةنطار بوونةوةى طةندةَلييةوة، طةندةَلى بؤتة دياردةى نـاو  
ةتى سيستةمى حوكمرانى ئَيمة، تةنانةت لة ئاستَيكدا بـووة كـة مةترسـى طـةورةى لـة سـةر ئاشـتى كؤمةَلايـ        

كؤمةَلطاى كوردستاندا دروست كردووة، دووةم، طةندةَلى و دياردةكانى و ضةشنةكانى لـة كوردسـتان هـةر لـة     
طةنـدةَلى سياســى و ئـابوورى و ئيداريــةوة تــا هـةر فــؤرمَيكى ديكـةى ئــةم دياردةيــة ثَيويسـتى بــة روبــةروو      

ثشـتةوة بـَى، سـَييةم، تـا ئَيسـتا      بوونةوةى رَيكخراوى ئاسايى هةية كة ئريادةيـةكى سياسـى راسـتةقينةى لـة     
ثرؤسةى بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى نةكةوتووتة سةر ريَى راستةقينةى خؤى، ضـونكة بةرةنطاربوونـةوةى   
راستةقينةى طةندةَلى ئةبَى دةزطاكانى ئـةو بـوارةى بـؤ دةسـت ئاوةَلـا بكـرَى و ئـةو كةيسـانةى دادثـةروةرى          

ثَيويسـتة بـة بـَى لـة  بةرضـاو طرتنـى رَى و شـوَينى سياسـى و          كؤمةَلايةتى و جياوازى ضكنايةتيان كـردووة 
حيجبى دةستكارى بكـرَى، سـةبارةت بـة ثرسـى :نـان و تونـد و تيـذى مـن سـةرةتا دةستخؤشـى لـة ليذنةكـة             
ئةكةم بؤ ماندوو بوونيان و من لةو قسةية فةيلةسوف و نووسةرى طةورة )سيمون ديبوظار( ةوة دةسـت ثـَى   

بة :نى لة دايك نابَيت ئةوة كؤمةَلطاية دةيكاتـة :ن، ئةمـة وةك ئاما:ةيـةك بـؤ ئـةوةى      دةكةم كة دةَلَى : :ن 
كة كؤمةَلطا لة اليةن كؤمةَلَيك جيهان بينى سياسى بن، كلتورى بن، ئاينى بن، نةرَيتى بن، بة رَيوة دةبرَين، 

ةدا دةخـؤَلقَينرَين و بـؤ   بؤية هةموو ئةم جيهان بينيانة بةرثرسن لةو كردة و لةو دياردانةى لةو كؤمةَلطانـ 
دةستكارى كردنى، بؤ لَيدان لةو دياردةية، بؤ رووبةروو بوونةوةى دياردةى توند و تيـذى، بـَى طومـان دةبـَى     
هةوَلى لَيدان و روبةروو بوونةوةى ئةو جيهان بينيانة بدرَيت كة بؤنةتة هؤى سةرهةَلدانى زةمينةى تونـد  

:ة بة كؤمةَلَيك شتك دةكةم، يةكةم، ئةوةى كة ثةيوةنـدى بـة :ن و   و تيذى، بة كورتى بة ضةند خاَلَيك ئاما
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ضةســثاندنى مافةكانيــةوة لــة ثــاَل كارَيطــةرى ياســاكاندا طرنطــة ئةوةيــة كــة بريتــى يــة لــة بــة هَيــج كردنــى  
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى و رَيكخراوةكانى تايبةت بـة كَيشـةكانى :نـان، كـة ئةمـة لـة ثةيوةنـد بـةم         

ة طرنطى :يانى هةية، بة شَيوةيةك كة غةمى راستةقينةية، غةمى رةطةزةكةى خؤيـان و غـةمَيكى   كَيشةيةو
ثَيشيانة بَى و ئةطةر هةر مؤركَيكى ديكة لة خةباتياندا لةم ثَيناوةدا دةربكةوَى ئةبَى :ن تَيدا سـةنتةر بـَى،   

كردنـى مةعري ـةى مـرؤظ    دووةم، بة شـَيوةيةكى حكـومى و رَيكخراوةيـى ثَيويسـتة ئـيش لـة سـةر بـة هَيـج          
ثةروةرى بكرَى كة :نيش وةك ثَيكهاتَيكى بنضينةى مرؤظايةتى خبوَينِرَيتـةوة، ثَيطـةى لـة ئاسـتى يةكسـاندا      
باس بكرَي و ثةرة بةو شَيوة كار كردن و خةباتة بدرَى كة ثَيكةوة :يانى هةر دوو رةطةز بة هَيج دةكات بـة  

َيك جيابوونةوة و كينة خوازى لة نَيوان :ن و ثياودا، سـَييةم،  بَى ئةوةى دةست بدرَى جوَلاندنى روحيةتى ل
( ثَينج هـةزار و ضـوار صـةد و ضـل و     5447( مانطةى راثؤرتى ليذنة ئاما:ةى ثَيكردووة، )9لة ماوةى ئةو نؤ )

ــدان و         ــرَى هان ــرةدا بك ــتة لَي ــةوةى ثَيويس ــناكة، ئ ــة ترس ــدراوة، ئةم ــذى ئةجنام ــد و تي ــةتى تون ــةوت حاَل ح
دةزطاكانى حكومةت و هةماهةنطى تةواوة لة طةَل رَيكخراوةكاندا، بؤ ئةوةى ياساكان جَى بة جـَى  راسثاردنى 

بكرَى و لة رووى ثاَلثشتى ماديةوة ضى ثَيويستة حكومـةت بـؤ ضارةسـةر كردنـى ئـةم مةسـةلةية تـةرخانى        
، بةرجةستة بـوونى  بكات، ضوارةم، :نانى كوردى ئيجدى ئةو كردة توند و تيذيةى بةرامبةريان ئةجنامدراوة

ئةو توند و تيذيةية كة لة فـؤرمَيكى طـةورةتر و باَلـاتردا كـة لـة كؤمةَلطـةى ئَيمـة دا ئامـادةيى هةيـة و لـة           
كؤمةَلةطةى رؤ:هةَلاتةكانيشدا ئامادةيى هةيـة، تونـد و تيـذى داعـش طشـتطري و هةمـة اليةنـة، لـة بنةِرتـدا          

جةم، ئةوةى طرنطة بؤ :نانى قوربانى دةستى داعش جطـة  توند و تيذ و تريؤرة د: بة ئينسان بة طشتى، ثَين
لة رزطار كردنى ئةوانةى هَيشتا لةو دةستة ِرةشـةدان، بـةَلام رةخسـاندنى دةرفـةتى كؤمةَلايـةتى بـؤ ئاسـايى        
بوونةوة و تَيكةَلاو بوونةوةى ئةو قوربانيانة ئَيجطار طرنطـة و بـة بـَى ئـيش كـردن بـؤ كؤمةَلايـةتى كردنـى         

وةيان نـاتوانرَى بـة تـةواوةتى رزطـار كردنةكـةيان مانـادار بـَى، شةشـةم، ئةوةنـدةى ئاطـادارم           خَيجانى كردنـة 
ئـةوةش ثَيويسـتى بـة     ى ئةو :نانةية كة طةِراونةتةوة،كَيشةك لة كَيشة طةورةكان كَيشةى اليةنى تةندروست

رةســةر بكــرَين، زةمينــة ســازى ياســايي ثةرلــةمان هةيــة، بؤئــةوةى بتوانرَيــت ئــةو ئينســانة ســةربةرزانة ضا 
حةوتـةم: كــوردى ئَيجيـدى و ئينســانى شــنطاىل بةطشـتى قوربــاني كردةيــةكى توندوتيـذين، توندووتيــذى لــة     
ِرووداوى شنطالدا ثةيوةنـد بـة :نانـةوة بـة ثَيضـةوانةى ئـةو ِرايانـةى كـة ئـةو ثرسـة تـةنها بـة ِرووئيايـةكى              

يدى بةدةل  لة قوربانى بوونيـان وةك كـورد   سياسيى دةبينن، من ثَيم واية :نانى كوردى شنطال، كوردى ئَيج
ــاو     ــاوازى ثيـ ــةزَيكى جيـ ــةوان وةك :ن و، وةك ِرةطـ ــاوازتر ئـ ــووَلرت و جيـ ــةاَلم قـ ــى، بـ ــةرَيكى سياسـ و كاراكتـ
ــدى       ــوَينى ج ــت و ِرَي و ش ــةَل بكرَي ــةيان لةط ــة وةك :ن مامةَل ــن، بؤي ــةى داعش ــةو توندوتيذي ــةى ئ بةركةوت

مةسةلةية بطريَيتةبةر، هةشتةم: سةبارةت بةو خاَلةى ئَيمة دةسـت   حكومى و رَيكخراوةيي و ياسايي بؤ ئةم
دةبةين بؤ بةراوردكرنى واَلتى خؤمان بةرامبةر بة واَلتانى تر بةتايبةت رؤ:ئاوا، من واى تَيدةطـةم يةكـةم:   
ئــةوة بــة ناِراســتةوخؤ ِرةوايــةتى ثَيدانــة بــة بــوونى توندوتيــذى لــة كؤمــةَلطاى خؤمانــدا، ضــونكة ئــةوةى     

تةوةى ئةم دَيرةداية ، ئةم بةراوردكارية داية، ئامادةيي هةية، ئةوةية كة مادام لةكؤمةَلطاى دةوكراتى لةثش
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ئةوروثيدا ئةوةندة توندوتيذى هةيـة، بؤيـة ئاسـايية ئـةوةى لـةالى ئَيمـةش هةيـة ئامـادةيي هـةبَي، ئامـا:ة           
مـة كةشـ مان نـةكردووة، هـةر ئـةو      بةوةش دةكـةم ئـةوةى ئَيمـة بـاس لـة كؤمـةلَِطاى ِرؤ:ئـاوايي دةكـةين، ئيَ        

كؤمةَلطاية زيندوويةتى دةزطاكانى كؤمةَلطاى مـةدةنى، دةزطاكـانى  ثةيوةنديـدار خؤيـان كةشـحم كـةرى ئـةو        
دياردانةن لةناو كؤمةَلطاكةى خؤياندا هةية، بؤية لَيرةوة ديسان رةخنةيةكة لةو ِرةهةندانةى كة ئيشـكاليان  

طاى خؤمانــدا هةيــة، دووةم: بةشــَيكى طرينطــى ئــةو بةراوردكرنــة لةطــةَل باســكردنى توندوتيــذى لــة كؤمــةَل
دةطةِرَيـتةوة بؤئةوةى تائَيستا ئَيمـة نـةمانتوانيوة ثَيـوةر و :يـان دؤسـتانةو مـرؤظ دؤسـتانة، :ن دؤسـتانةى         
ــوانني        ــر بت ــةلتوورةكانى ت ــةَلطاو ك ــؤ الى كؤم ــةوةمان ب ــةبَي طةِران ــةوةى ب ــةبَي، بؤئ ــان ه ــةربةخؤى خؤم س

 مان هةَلبسةنطَينني، سوثاس.كؤمةَلطةكة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بةهار فةرموو.
 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ويستم نوقتةى نيجاميةك بطرم ثَيش موداخةلةكةم لةسةر ئةو قسةيةى كة كاك ئومَيد وتى :ن بة :نى 

 م واية كة ئَيمة شانازى بة :ن بوونى خؤمانةوة دةكةين، كة بة :نى لةدايك بووين.لةدايك نابَي، ئةوة ثَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جةنابت دةتوانى ِراى خؤت بَلَيي، ئةويش ِراى فةيلةسوفَيكى هَيناوم باسى ئةو مةوزوعةى كرد، كاك ئومَيد 
 ت ِروونكردنةوة بدةى، بةَلَى.با نةبَي بة وةاَلم، نا، نا ثَيويست ناكا

 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةتا دةستخؤشى لة ليذنةى داكؤكيكردن لة مافى ئافرةتان دةكةم، هةوَلةكانيان دةنرخَينني، كة لةم 
َلي تَيداية، ئةوة ماوةية ضةند هةوَلى جدييان داوة، سةبارةت بة سياغةى راثؤرتةكة، كة جؤرَيك لة تَيكة

( دةكات، دةكرا ئاما:ة بةوة بدات 91زؤرَيك ئاما:ةى ثَيدا، سةرةتاى راثؤرتةكة كة باس لة راثةِرينى ساَلآ )
كة ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان بؤئةوةى كؤمةَلطاى كوردى وةكو كؤمةَلطايةكى توندوتيذ وَينة دةكرَيت، 

شة نةتةوةكامنان بووين كة ئةمة كاريطةرى هةبووة لةسةر ئاما:ة بةوة بدةن كة ئَيمة هةميشة خةريكى كَي
ثرسةكانى :نان، ضونكة بوارى ئةوةمان نةبووة كة كَيشة تايبةمتةندةكان زؤر قسةى لةسةر بكرَيت، 
توندوتيذى بةرامبةر بة ثياوانيش هةبووة، كؤمةَلطاى ئَيمة بة دؤخَيكى ناهةموارى سياسى دا تَيثةِريوة، كة 

ة سةرجةم بة ثياوان و :نانةوة بَي ماف كراون، بؤية تةنانةت :نانيش خؤشيان هَيندةى كاريطةرى هةبوو
بة كَيشة نةتةوايةتييةكان و سياسييةكانةوة خةريك بوون، نةثر:اوةنتة سةر كَيشة تايبةمتةندةكان، 

ياردةيةكى هةروةها ئاما:ةمان بةوة بدابوواية كة ئةطةر دياردةيةكى مَيذوويى و كؤمةاَليةتى، هةروةها د
جيهانيية، بؤئةوةى جةخت نةكرَيتةوة وةكو ئةوةى ود كؤمةَلطاى ئَيمة، كؤمةَلطايةكى توندوتيذ بَي، 
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سةبارةت بة راسثاردةكان لةجياتى ئاما:ة دان بةناوى ياساكان سةرجةميان ئةم و ئةو جَيبةجَي بكرَيت، 
اشرتكردنى رةوشى :نان خبرَيتة كار، ئيرت بكرَيت بة يةك خاَل سةرجةم ئةو ياساو بِريارانةى دةرضوون بؤ ب

ثَيويست ناكات ئاما:ة بة يةك يةكيان بدرَيت، خاَلى دووةم: وةكو راسثاردة كة ئيجافة بكرَيت ثَيويست 
دةكات حكومةت ثالنَيكى سرتاتيجى هةبَي، بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانى :نان و باشرتكردنى رةوشى :نان، 

رتاتيجى لة هةرَيمى كوردستان بؤسةرجةم بوارةكان كةموكورتييةكة بؤ كة ثَيم واية مةسةلةى ثالنى س
ثرسةكانى :نان بة هةمان شَيوة، خاَلى سَييةم: تائَيستا ئَيمة وةزارةتَيكى تايبةت بة :نامنان نيية، هةروةك 

ا دامةزاروةيةكيشمان نيية، كة خاوةن سةالحيةت و تواناى زؤربَي، ئَيمة ئةجنومةنى خامنامنان هةية ت
ئيستا ياساى بؤ دةرنةضووة، يةعنى دةتوامن بَلَيم تةنانةت يةعنى ئةطةر بَييتة سةر واقيع ياسايي نيية، 
ضونكة ياساي بؤ دةرنةضووة، جطة لةوةى كة سةالحياتيان دياريكراوة، ثَيداويستييةكانيان دياريكراوة، كة 

نان لة هةرَيمى كوردستان بتوانَيت بؤ ئةوة نةتوانراوة بةوةى كة موئةسةسةيةكى هةبَيت تايبةمتةند بة :
كَيشةكانيان بةجدى كاربكات، بؤية من داوا دةكةم كة دةبَي كارى يةكةم ئةوةبَي كة ياساي ئةجنومةنى 
خامنان دةربضَيت، ئةو ئةجنومةنة هةروةك وةزارةمتان ثَينةدرا، ئةو ئةجنومةنة كارا بكرَيت و، خاوةنى 

اوةنى سةالحيةت بَي، سةبارةت بة خاَلى حةوتةم و دوانجدة لة ثَيداويستييةكانى دابني بكرَيت، خ
راسثاردةكانى راثؤرتةكةدا، ثَيم واية هةردووك يةك شتة ، كة باس لة ِرزطاركردنى :نانى :َيردةستى 
تريؤريستانى داعش دةكات، ئةوة بةِراستى ثرسَيكى هةستيارة و، ثرسَيكى طرينطة و، ثَيويستى بة وردةكارى 

تةنها بة اليةنَيك ناكرَيت، بؤية دةبَيت هةوَلةكان يةك خبرَيت، بؤية ثَيشنياردةكةم ئةو خاَلة زؤر هةية، 
بكرَيت بة يةك و بةمشَيوةية داوا لة حكومةتى فيدِراىل و كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى و حكومةتى هةرَيم 

 ةدةستى داعش، سوثاس.بكرَيت، بؤ كارى جدى تا ضارةنووسى ئةو :نانة دياري بكرَيت و ِرزطاربكرَين ل
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك سةركةوت فةرموو.
 بةِرَيج سةركةوت سةرحةد خلي ة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

:ن لة كوردةواريدا تووشى مةينةتى زؤر بووة، بةشى زؤرى :يان و ئازارةكانى جينؤسايد و ئةن ال و 
ري كةوتووة، طةورةترين تاوانيش كة دةرحةق بة شنطال و دةوروبةرى كرا، كيمياباران و كؤض ِرةوى :ن بة

دةركةوت :نان و كضان تووشى توندترين و ناشرينرتين و بَي سةرو شوَين كةوتن و دةستدرَيذى بوونةوة، 
بؤية ثَيويستة لة كوردستان كار بكرَيت بؤ كةمكردنةوةى تاوان و توندوتيذى دةرحةق بة نيوةكةى 

كوردةوارى، توندوتيذى د:ى :نان دةبَيت بَيتة بنةبِركردن لةِرَيطاى دةركردنى ضةند ياسايةكى كؤمةَلةى 
بارى كةسى سةردةمى و شارستانى، كة هةموو مافةكانى تاكى مَيينة بطَيِرَيـتةوة بؤيان، ئةوةش لة ِرَيطاى 

ى، لةوانةدا دامةزراندنى دامةزراندنى هةندَي دامةزراوةى تايبةمتةند و طرتنةبةرى هةندَيك كارى قانون
دادطايةكى تايبةت  بؤ رووبةِرووبوونةوةى هةموو توندوتيذيةك د: بة :نان بةِرَيوة دةضَيت، هةر لة 
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بةشوودانى ثَيش وةخت بيطرة هةتا طةورة بة بضووك و،بةخوَينبايي كردنى :ن و بةزؤر بة مَيردان و بَي 
سنوور دابنَيت بؤ هةموو جؤرةكانى هةراسان كردن و بةش كردن لة مرياتيان، دةرضوواندنى قانونَيك كة 

تةنط ثَي هةَلضنني و بَيجاركردن، كة لةاليةن ثياوانةوة رووبةِرووى :نان دةكرَيتةوة لة ناوةندةكانى كارى 
تايبةتى و طشتيدا، دامةزراندنى دةستةيةكى سةربةخؤيي نيشتمانى كة دةستةى ثاراستنى مَيينة كة 

نى وةزيران بَي لةاليةن :نانى ناحيجبى بَي و ئةكادةيةوة بةِرَيوة بضَيت، دادطاى ثاشكؤى موحلةق ئةجنومة
تايبةمتةندى :نان بة هةماهةنطى و دةستةى سةربةخؤى ثاراستنى مَيينة دةبَي كار لةسةر كةيسى :نانى 

ت، ئةوةش كوردى ئَيجيدى بكةين، دؤسيةى تايبةتى بؤ بكةينةوة هةتا ِرةهةندَيكى نَيودةوَلةتى وةربطرَي
ثَيويست بةوانة دةبَي، ئامارى :نانى قوربانى و ئاشكراكردنى جؤرى تاوانةكان و بة ثرةرتووك كردن و 
لَيدوانى ظيديؤيي و دؤكيومَينتى و سينةمايي و، هةوَلدان بؤدروستكردنى ثشتيوانى :نانى دةرةوة و، بؤئةو 

تَيكى تايبةت بة :نانى ئَيجيدى لةطةَل ثرسة بةدواداضوونى :نانى ئَيجيدى بَي، دروستكردنى مؤنؤمَين
ثةيكةرَيكى طةورة وةك ِرَيجلَينانَيك بؤ طةورةيي :نانى كوردى ئَيجيدى، ئةطةر بكرَيت لة ثايتةختى 
هةرَيمى كوردستان بَي باشرتة، حةوتةم: ِراسثاردنى بةِرَيوةبةرايةتى و ثرؤطرامةكانى وةزارةتى ثةروةردة بة 

جيدى، بة كؤيلةكردنى :نانيان، لة مةنهةجى ثةروةردةدا لة وانةكانى ئاينى و دانانى جينؤسايدى كوردى ئَي
جينؤسايددا، راسثاردنى وةزارةتى كاروبارى كؤمةاَليةتى و شةهيدان و رؤشنبريى بةسازدانى مسينار و 

دى و توَيذينةوةو وؤرةك شؤثى بةردةوام لة دةرةوةو لة ناوةوة، سةبارةت بةكؤيلةكردنى :نانى كوردى ئَيجي
 هةتكردنى كوردى، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا غريب فةرموو.
 حةمة: مصطفى بةِرَيج غريب

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةتى بة مافى مرؤظ يسةرةتا ِريسوايي و شةرمةزارى بؤ ئةو تريؤريستانةى كة بةناوى ئيسالمةوة سووكا
دةكةن و، ئافرةتان وةكو كاَلا مامةَلة ثَي دةكةن، كِرين و فرؤشتنيان ثَي دةكةن،  دةكةن، مافةكانى ثَيشَيَل

ئةطةر ئةوانة مةرامةكانيان بَيتةدى و ئةو دةوَلةتة ئيسالمييةى كة ئةوان لة خةياَلى خؤيان دايانناوة، 
ن؟، بؤية بةو كارةيان رؤ:َيك لة ِرؤ:ان سةربطرَي ئةوا جَيطاى ئةو خةَلكى دةكةنةوة كة لةطةَل ئةواندا دة:ي

زةبرَيكى كوشندة لة ئيسالم دةوةشَينن و، ِرووة جوانةكةى تةَلغ و َلَيَل دةكات، بابةتى توندوتيذى لة 
راثؤرتى داكؤكيكردن لة مافى ئافرةتاندا ئامادةكراوة، ئاما:ةى ثَيكراوة، كة دةستخؤشيان لَي دةكةم، 

ثَيكرد، لةناو هةموو كؤمةَلطاكاندا ، هةميش بةِراستى بابةتَيكة هةم طشتطرية وةكو ئاواز خان ئاما:ةى 
بابةتَيكة كة قوربانييةكانى دةستى توندوتيذى مرؤظة شةرةنطَيجةكان تةنها ئافرةت نيية، بةو ئةندازةى كة 
ئافرةت دةضةوسَينرَيتةوة، كة تيشكى سةردةخرَيت لةم دانيشتنة سةد ئةوةندة ثياوانيش 

وان، كة دةبينني زؤربةى تةقينةوةكان و شةِرةكان ثياوانيش تيادةضن، دةضةوسَينرَينةوة بة دةستى ئة
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بةاَلم ناكرَيت ئةو ِراستية ناديدة بطرين، كة بةِراستى ئافرةتانيش ثشكَيكى طةورةيان بةركةوتووة لةو 
ت توندوتيذيية، ستةميان لَي دةكرَيت و مافةكانيان ثَيشَيَل دةكرَيت، بةشَيكى طةورةن كة دةيانةوَي خةبا

بكةن، دةستيان خؤش بَي مافةكانيان بسةملَينرَيت و و بضةسثَيندرَيت، سجاى دةروونى و جةستةيي 
نةدرَين، بةاَلم من دةمةوَي زؤر بة كورتى ئاما:ة بة دوو خاَل بكةم، وةكو سةرجنَيكم بؤ رَيكخراوةكانى 

ةو هةواَلنةى كة خؤيان دةيدةن، ئافرةتان و بؤ ليذنةى مافى داكؤكيكردن لة مافى ئافرةتان، خاَلى يةكةم: ل
مادام ئةو هةوَلة خةباتَيكى درَيذخايان و خةباتَيكى سةختة بؤ سةملاندنى ماف، ثَيويستة زؤر كار لةسةر 
ئةو ناوةندانة بكةن كة هة:موونيان هةية بةسةر كؤمةَلطاوة، وةكو ناوةندة ميدياييةكان، ناوةندة 

ك رابوون، هةم كاك ئارى ئاما:ةيان ثَيكرد، من بةدَلنياييةوة ئاينيةكان، ناوةندى رؤشنبريان، كة هةم كا
وتاري مامؤستايانى ئاينى لة مجطةوتةكاندا ئةطةرضى هةندَيك تَيبينيش لةسةرى هةبَي، كة وةكو ثَيويست 
نةيتوانَي بَي لة هةندَيجار و هةندَي شوَين خجمةت بكات، زؤرترين كاريطةريان لةسةر وتارى نوَيذخوَينى 

ةكان بةجَيهَيَلراوة، بةوةى كة ئارامى ناو خَيجانةكان و، ِرَيجى دايك، ِرَيجى هاوسةر، ِرَيجى كض، ِرَيجى مجطةزت
خوشك بةرجةستة بكرَيت لةاليةن و كة بةِراستى جَيطاى ئةوةية كة فةرامؤش نةكرَيت، دةستخؤشيان لَي 

بكَيشَي بؤ ئةو ِراستيية زياتر ئةوان بكرَيت و، زؤر كاريطةر بوون دةكرَيت ئةو ليذنةية سةرجنى ئةوان ِرا
هانيان بدات و، ئةو ناوةندانةى تريش، خاَلى دووةم: ئةوةى كة خةبات دةكرَيـت، داكؤكي دةكرَيت بؤ مافى 
ئافرةت، كة مافى ثَيشَيل نةكرَيت، بةِراستى ئةو داكؤكيية لةناو دادطا نيية، كة شةِربَي و مافَيك بسةنرَيت، 

جانداية، لةناو واقيعى كؤمةَلطاداية، بؤية من تكا دةكةم با مامةَلةكردن بؤ سةندنى ئةوة لةناو واقيعى خَي
ئةو مافة مامةَلةيةكى شةِرو دو:منايةتى و شةِرةنطَيجى نةبَيت، هةرا دروست نةكرَيت، بؤئةوةى الى 

ا دةَلَيت ثياوانيشةوة ثةرضة دروست نةبَي، كة هةندَيجار كَيشة لةسةر ئةوة دروست دةبَيت، لةكؤتاييد
ئافرةت مافى خؤيةتى كة مافى بسةنَيت، ضونكة ئافرةت خةندةى ئةوَى نةوةك طريان، شادى ئةوَي نةك 
قوِرثَيوان، ِرَيجى دةوَي نةوةك جنَيوو تَيهةَلدان، مافى ئةوَى مافى خوَيندن، مافى سامان، مافى مريات، مافى 

 مافى بِريارى بةشوودان، سوثاس. :يان، مافى نازى شووشةى دَلي، مافى حورمةتى ناوخَيجان،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوا قسة بؤ بةِرَيج سؤران، فةرموو.
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مــادام دوا بةشــدارةة دواى دوو ِرؤ:، هيــوادارم حةوســةَلةى ئــةوةتان هــةبَي طــوَيم لــَي بطــرن، تــا ئةوكاتــةى   
ِرةوى ناوخؤ هةموار دةكرَي، لة شيعرةوة هةتا وتار هـةموو شـتَيك  لـة موداخةلةكامنانـدا هةيـة، ِرةنطـة       ثةي

زؤرَيك لة بةشداربووان كة قسةمان لةسةر راثؤرتةكة كردبَي، راثؤرتى ليذنـةى داكـؤكى لـة مـافى ئافرةتـان،      
ةسةرى بووبَي، بؤية هةندَيكمان زياتر جانيبة مادديةكةى توندوتيذى كة ئازاردانى جةستةيية تةركيجمان ل

دةَلَيني نةبوويتة دياردة، توندوتيذى حاَلةتة، بةاَلم ئةطةر تةماشا بكةين بةكؤى طشتى توندوتيـذى بووةتـة   
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دياردةكى زؤر خراثى مةترسيدار لة كؤمةَلطاى كوردى، لةبةرئةوة توندوتيذيةكانيش ئةجنامدةرانى لة تاك، 
زراوةى حكوميشــةوة، ئةجنامــدةرى توندوتيــذى، جــا توندوتيذيــةكان بــة  لــة خَيــجان، لــة كؤمــةَلطا، بــة دامــة 

جياوازى جانبى مـاددى و مةعنةويـةوة، قسـةكردن لةسـةر راثـؤرتى ليذنـة بةداخـةوة وايكـرد هَينـدة قسـة           
لةسةر كةموكوِريةكانى راثؤرتةكة بكةين، هَيندة لةسةر دياردةكة قسةى نةكةين، هَيندة لةسةر توندوتيذى 

:ن و ئافرةت قسةى نةكةين، دةبوو بةجؤرَيكى تر بكةوتايةتـةوة، هَينـانى ئـةو ثرسـة نيشـانى       بةرامبةر بة
توندوتيــذى بةرامبــةر بــة :نــانى كــوردى ئَيجيــدى ثــَيم وايــة لــةجَيى خــؤى نــةبوو، دةبــوو ئــةم ثرســة زؤر   

ــةر كرابايــة، ضــونكة      ــةتَيكى تايبــةترتةوة قســةى لةس ــاتر، بــة بــاس و باب ــى بةتايبــةتر بــة طرينطــى زي ثرس
توندوتيــذى كةمكردنــةوةى حــةجم و قــةبارةى ئــةو تاوانــة طةورةيةيــة كــة طرووثــى تريؤريســتى )داعــش(   
بةرامبةر بة :نانى كوردى ئَيجيدى و، ثياوان و منـااَلن و، هـةموو ثَيكهاتـة ئـاينى و نةتةوةييـةكان بـة :ن و       

َيـك كـة دةرئـةجنامى ِروومـاَلَيكى     ثياوو طةورةو بضووكةوة ئةجنامى داوة، مـن سـةرجنتان ِرادةكَيشـم بـؤ ئامار    
كة ئةمـة  رى :نانى كرَيكار، ( دةست ثَيشخةرى كؤمةَلةى مةدةنى لةسةر رةوشى كاCSIمةيدانى رَيكخراوى)

تازةترين ئامارة، ئاما:ة بةوة ئةكات لةنَيوان سةد ناوةندى كار لـة كـةرتى تايبـةت جطـة لـة كـةرتي حكـومي        
تةنها ئافرةتانن لة سةد ناوةندي كـاري كـةرتي تايبةتـدا بةشـَيكي      ئةوانةى كة لة ئةمرَو بةشداريان كردووة

زَور ئةو كةسانةى كة كاريان ثَي ئةكةن لةو ئافرةتانة تةمةنيان لة ثانجة سـاَل و خـوار ثـانجة سـاَلةوةية كـة      
، %( خَيجانـدارن 36%( كة ئةوانةى كة :ناني كاركةرن كرَيكارن لةو سةد ناوةنـدة لـة)  36% (وة لة )18نيسبةى )

:مارةى خَيجانيان لة ثَينج بَو نَوية، ئةو كارةساتة ئةوةية كة مووضةى ئةمانة بةم رَيذةية ناطاتـة سـَي سـةد    
هةزار، ئافرةتَيك لة كةرتي تايبةت كار ئةكا خَيجاندارة لة ثَينض بَو نَو مووضـةكةي ناطاتـة سـَي سـةد هـةزار      

وونـةوةى روو بةروبوونـةوةى ضـةندين جـَوري     ئةمة دةرئةجامي ئيستغالل كردني ئةو ئافرةتةو بةرةنطار ب
توندو تيذيية كة بةشَيكيان دةضَيتة بوارى توندوتيذي جنسي وة تةحةروش كة ئامار هةية وة لَيكَوَلينـةوة  
هةية لةسةر تةحةروش بةرامبةر بة ئافرةتان لة نَيو دامةزراوة حكوميةكاندا كة ئةمة زَورتـرين ئامـار كـة    

َوتة كةلتوور لة كَومةَلطاي ئَيمة وة ريشةى هةية تةنها سـلوكَيكي رووكةشـي نييـة    تَومار بووة، توندو تيذي ب
ئةطةر تةماشا بكةين رَيكخراوي مناَل ثارَيجي كوردسـتان لـة شـةش مـانطى رابـردوو ئـةم سـاَلةدا روومـاَلَيكي         

َيماني( لة هةر مةيداني كردووة لة سةدو حةفتاو ضوار قوتاخبانةى هةرسَي ثارَيجطاي )هةولَير و دهَوك و سل
( دايــك و 10( مامَوســتا)10( قوتــابي )10( خوَينــدنطاي وةرطرتــووة لــة هــةر خوَيندنطايــةك ) 58ثارَيجطايــةك )

وباوكى وةرطرتووة، بة نةتيجة ئةم ئامارةى دةست كةوتووة لة سةر توندوتيذي بةرامبةر بة منداَل دةكـرَى  
%( دايكان و باوكـان  90َوستا و دايك باوكي قوتابية، لة )(مام5220واتة كَوي ئةوانة كة بةشدارن لةو رووماَلة )

ــة )      ــةزةوة، ل ــةردوو رةط ــة ه ــةكانيان هةيــة ب ــةر منداَل ــذي بةرامب ــدو تي ــداني تون ــة ئةجنام ــان ب %( 88باوةِري
مامَوستاياني بةشداربووي ئةو رووثَيوة ئةو رووماَلة باوةِريان بة ئةجنام داني توندو تيـذي هةيـة بةرامبـةر    

( قوتابيــة رووبــةرووي توندوتيــذي بوونةتــةوة، 174%( ئــةم )42كــورو كضــةكان وة بــةفيعلي لــة )بــة قوتابيــة 
توندوتيذةكان جةستةيية وة دةروونييـة واتـا لـة هـةر دوو رووي مـادى و مةعنةوييةوةيـة. ئةطـةر تةماشـا         
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راوردي ئـةوةي  بكةين ئةم حاَلةتة، بةراوردَيك بكةين لـة نَيـوان توندوتيـذي لـة كَومـةَلطاي ئَيمـة يـاخود بـة        
توندوتيذي لة كَومةَلطةكاني تـر ضـَونة بـَو ئـةوةى لـة هَوكارةكـاني تَيبطـةين بـَو ئـةوةى تَيبطـةين ئايـا ضـي             
هَوكاري ئةم توندوو تيذانةية؟ نةك لة بةراوردةكـة مةبةسـتمان ئـةوة بَيـت مـادام توندوتيـذي لـة كَومـةَلطا         

ةشــة تونــدو تيــذي بــوونى هــةبَي كــة بــة قَونــاغَيكي   ثَيشــكةوتووةكان هةيــة زَور ئاســاية لــة كَومــةَلطاي ئَيم 
%( ئافرةتاني فةرةنسي رووبةرووي توندو تيذي جةسـتةيى ئةبنـةوة كـة نـةدا     51راطوزةري تَيئةثةرَي وة لة)

ــة)  ــان لـ ــة        60ثياوانيـ ــةدي لـ ــاني كةنـ ــوةى ئافرةتـ ــة وة نيـ ــذي هةيـ ــداني توندوتيـ ــة ئةجنامـ ــاوةِري بـ %( بـ
تيذي جنسـي و جةسـتةيي ئةبنـةوة هـةموو رَو:َيـك تـةنها لـة كةنـدا         (ساَلةوة رووبةرووي تووندو 16سةروو)

(منداَلـةوة، لةبـةر ئـةوة    2500(ئافرةت دةبرَينة شوَيين تايبةت بَورزطاركردن لة تونـدو تيـذي بـة دوو )   3000)
توندوتيذي بَوتة دياريدةيةكي جيهاني نةك دياريدةيةك تةنها لة كَومةَلطاي ئَيمة بووني هةبَي و بوعـدَيكي  

ورةي ئينساني هةية، بَوية هةموو دامةزراوةكاني حكومرانيةتي كَومةَلطاي مةدةني وة هةموو كَومةَلطا لة طة
ــة           ــيانجةى ليذن ــثاردةي س ــة راس ــة ل ــيارَيكم ئةوةي ــةنها ثرس ــةرى ت ــيارين بةرامب ــةر ثرس ــةوة ب ــاك خَيجان ت

ــي  بةرَيجةكــةن داواي كــردووة نــاو نيشــاني ئــةم كةيســة بكــرَي بــة كةيســي ئافرةتــاني د    ةســيت تــريَور نــة لَي
تَيطةيشتم وة نة ثَيم واية ناو نيشانَيكي باشة بَو حةمجي ئةو كارةساتة كة كارةساتي جينَوسايدي كـورداني  

 ئَيجيدى و ثَيكهاتة ئايين و نةتةوةييةكاني ترة بة :ن و ثياو منداَل ، زَور سوثاس .
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بـةرَيجان سـةرَوكايةتي ليذنـةى داكـَوكي كـردن لـة مـايف ئـافرةت داوايـان لَيدةكـةين كـة ئةطـةر              ئَيستا داوا لة
 رووكردنةوةيان هةية بيخةينة روو، فةرموون.

 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

بووة ئَيسـتا لـة هـَوَلي    ئةنداماني بـةرَيج، ديـارة بةشـي زَورى ئةوانـةي رةخنـةو و تَيبينـى و ثَيشـنياريان هـة        
ثةرلــةمان نــني ئَيمــة ثَيمــان باشــة دةرفــةتَيكمان ثَيبــدةن بَوئــةوةى ئَيمــة نيــو ســةعات راســثاردةكان ضــاك    

 بكةينةوة دواتريش روونكردنةوة بدةين.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيئةكـةين بـة دانيشـنت. كـاك رابـوون       باشة، كةواتة دانيشتين ثةرلةمان هةَلئـةطرين، كاتـذمَير سـَي دةسـت     
 نوقتةي نيجاميت هةبوو؟

 بةِرَيج رابون توفيق معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةَلَي ثَيشنيار ئةكةم ئةو بةرَيجاني سةرَوكايةتي ليذنة قسةى خَويان بكةن ئينجا فورسةتَيكيان ثَي بدةين. 
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
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 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي ث 
 زؤرباشة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيمة دةرفةمتان ثَيداون قسة بكةن، موشكيلة نيية راسثاردةكانيشتان حازر بكةن، دوايي قسـةكاني خؤشـيان   
ــذمَير )     ــة كات ــةن، كةوات ــازر دةك ــثاردةكانيان ح ــةن و راس ــي     3دةك ــةواو كردن ــؤ ت ــؤَل ب ــؤ ه ــةوة ب ( دةطةِرَيين

 ةكةمان.دانيشتن
 
 

 دانيشتين دووةم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان.
دانيشــتنةكةمان بــة نــاوي طــةلي كوردســتانةوة دةســت ثــَي دةكةينــةوة، خــولي ضــوارةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي   

(، بـةردةوام دةبـني لةسـةر    9/12/2014)(، ِرؤ:ي دانيشنت 2(، كؤبوونةوةي :مارة )15دووهةم، دانيشتين :مارة )
خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كـار كـة بـرييت يـة لـة بـةردةوام بـوون لةسـةر ط توطـؤ كردنـي ِراثـؤرتي ليذنـةي             
داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةت، سةبارةت بة توندو تيذي بةرامبةر بة ئافرةتان لـة هـةرَيمي كوردسـتان،    

ةسةر داواي :مارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان و ليذنـةي نـاوبراو،      بةتايبةتي كةيسي ئافرةتاني شنطال، ل
ئَيســـتا بـــةِرَيجان لـــة دةســـتةي ســـةرؤكايةتي ليذنـــةي داكـــؤكي كـــردن لـــة مـــايف ئـــافرةت، ب ـــةرموون بـــؤ   

 ِروونكردنةوةكانتان.
 بةِرَيج ئَيظار إبراهيم حسني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يذنةي :نان زؤر سوثاسي هةر هةموو خوشـك و برايـةكامن بكـةم لـة     سةرةتا دةمةوَي بة ناوي سةرؤكايةتي ل

ــةرز        ــة بـ ــة ئَيمـ ــة و تَيبينييانـ ــةموو ِرةخنـ ــةو هـ ــةَل ئـ ــةين، لةطـ ــيان دةكـ ــتان، سوثاسـ ــةماني كوردسـ ثةرلـ
ــة      ــنيارانة، ل ــة ِرةخنــةكانيان، لــةو ثَيش ــتي ادةمان كــردووة ل ــة زؤر ئيس ــة تةئكيــديش ئَيم دةيــاننرخَينني، ب

وثاسيان دةكةين، ديارة كؤمةَلَيك ثرسيار لةوة كرا سةبارةت بةوةي ليذنةي :نان ئامار سةرجنةكانيان، زؤر س
و داتايةكي دةقيقي نةبووة، ديارة لة هةرَيمي كوردستان هةر هةموومان ئـةو طرفتـةمان هةيـة، لةسـةرجةم     

ة ِراثؤرتةكةي دام و دةزطاكاني حكومةتيش ئةو ئامارة دةقيقة نيية، سةبارةت بةوةي كة باسيان لةوة كرد ك
ئَيمة زياتر باسي ضاالكييةكانة، ديارة ئَيمة وةكو ليذنةي :نان كة سةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئَيمـة ِرادةسـثَيرَي    
سةرجةم ليذنة هةميشةييةكان دةبَي بةدواداضوون بكةن، دواي ئةوةي كة طةِراوة بةدواداضووني كرد، دةبَي 

دَيك ضوو بؤ كؤبانَي، ئةم وةفدة هاتةوة بة ئامار، بة داتـا  باسي ئيش و ضاالكييةكانيان بكةن بؤ منوونة وةف
وَينةكاني خؤيان عـةرز كـرد، ئَيمـة ئـةو ضـاالكييانةمان كـردووة، ئةوةنـدة كؤبوونـةوةمان كـردووة، يـةعين           
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ئَيمةش حةقي خؤمانة ئاما:ة بة ضاالكييةكامنان بكةين، سةبارةت بةوةي داوايـان كـرد ئَيمـة ِروونكردنـةوة     
ةت بة سةفةري بةغدا و سةفةري وآلتي ئةَلمانيا، ديارة وآلتي ئـةَلمانيا مـن وةكـو ضـاالكوانَيكي     بدةين سةبار

:ن ساَلَيك بةر لة ئَيستا دةعوةت كرابووم بةشداري كؤن رانسَيك بكةم، ديارة بارودؤخي هةرَيمي كوردسـتان  
وينـةوة، لـةوَي مـن لةطـةَل ئـةو      طؤِرانكاري بةسةردا هـاتووة، ئَيمـة ِروو بـةِرووي شـةِرَيكي طـةورةي تـريؤر بو      

حةوت :نةي كة بةيةكـةوة ضـووبووين بـؤ وآلتـي ئـةَلمانيا، بـة بامشـان زانـي قسـة لةسـةر كةيسـي :نـةكاني             
ئةن ال بكةين، بؤية داوامـان كـرد ثةرلـةماني ئـةَلمانيا ببيـنني، دواتـريش نامةيـةكمان ئاراسـتةي سـةرؤكي          

ةتي خارجييمان كرد، بةرثرسي مةلـةيف عرياقمـان بـيين لـة     حكومةتي ئةَلمانيا كرد، هةروةها سةرداني وةزار
وةزارةتي خـارجيي و هـةروةها بةرثرسـي ِرووداوة نـةخوازراوةكامنان بـيين لـةوَي، داوامـان لـَي كـردن :نـاني           
شنطال لة دؤخَيكـي تةندروسـيت زؤر خةراثـدان، لـة دؤخَيكـي دةروونـي زؤر خةراثـدان، لةسـةر داواي ئَيمـة          

سةرداني كوردستان دةكةين، وةفدَيك تةشكيل دةكـةين، ئَيسـتا لـة ئايندةيـةكي زؤر نجيـك      داوايان كرد ئَيمة 
دَينة كوردستان، دواتر وةآلميان داينةوة، هـةر لةسـةر داواي ئَيمـة هـةزار :ن  ـوئي بـؤ دةرضـوو لـة وآلتـي          

ري ليذنــةي ئــةَلمانيا، ئةطــةر باســي ســةفةرةكةي بةغــدا بكــةين، ديــارة ئَيمــة وةكــو ليذنــةي :نــان بــة هاوكــا 
ثَيشمةرطة سةرداني ثةرلةماني عرياقمان كردووة، لةطةَل جَيطري سـةرؤكي ثةرلـةماني عـرياق كؤبووينـةوة،     
دواتر لةطةَل ليذنةي ثةرلةماني عرياق كؤبووينةوة ليذنةي :نان داوامان لَي كردوون بة زووتـرين كـات داوا   

ة مووضـةيةك بـؤ ئـةو :نانـة دابـني بكـات، بـة        لة وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي عرياق بكرَي بـؤ ئـةوةي بـرِ   
تايبةتي ئةم :نانةي كة ئَيستا ئازاد كراون، هةروةها لةطةَل بةِرَيج وةزيـري كـؤض و كؤضـبةران كؤبووينـةوة،     
ديارة بِرة ثارةيةك تةرخان كراوة بؤ شنطال بة طشيت، داوامان لَي كردن لةو بـِرة ثـارةي كـة تـةرخان كـراوة      

ل دةستنيشان بكرَيت، بة تايبةتي ئةم :نانةي كـة لةاليـةن هَيجةكـاني داعشـةوة ئـازاد      بةشَيك بؤ :ناني شنطا
( جار داوامان كرد لة ثارَيجطاي دهؤك سةردانَيكي ضياي شنطال 10كراون، ئَيمة وةكو ليذنةي :نان زياتر لة )

رَيكي تـريش كـرا   بكةين، ديارة وتيان لةبةر بـارودؤخي ئـةمين ئَيـوة نـاتوانن سـةرداني ئـةوَي بكـةن، ثرسـيا        
سةبارةت بةوةي ضةند :ن ئَيستا ئازاد كراوة؟ ئايا ضـةند :نـيش لةاليـةن هَيجةكـاني داعشـن؟ بـة ثَيـي ئـةو         

( :نــي بــؤ ئَيمــة 1400زانيارييانــةي ئَيمــة دةســتمان كــةوتووة لةاليــةن ِرَيكخراوةكانــةوة، ِرَيكخراوَيــك هةيــة ) 
ان كردوونةتـةوة، ئـةو ناوانـة كـة موتـابيق نـةبَيت ِرَيـذةي        (، ئَيمة كؤم1600(، يةكيان )1500هَيناوة، يةكيان )

( :ن ئـازاد كـراوة، ئَيسـتا لـة شـاري      402( :ن تاكو ئَيستا لةاليةن هَيجةكاني داعـش مـاون، لـة دوَينَيـوة )    4000)
( :ن بينـراوة، سـةردامنان كـردوون، بـة     200دهؤكن، خؤمشان وةكو ليذنةكة ئةنداماني ليذنةمشان زياتر لـة ) 

و توانايةي هةمانة هاوكارةان كردوون، لةطةَل وةزارةتي تةندروسيت داوامان كردووة دكتؤري ثسثؤِر ثَيي ئة
ئةوانة ببييَن، ديارة ليذنةيةك هةية لةاليةن وةزارةتي تةندروستييةوة دانراوة، ئةم سةنتةرة، ئةم ليذنةية 

ون يةكــةم جــار بــة كــؤي طشــيت  ضــةند دكتــورَيكي ثســثؤري بــؤ دانــراوة، ئــةو :نانــةي كــة ئَيســتا ئــازاد كــرا  
فحوصاتيان بـؤ دةكـرَي، دواي ئـةوةي فحوصـاتيان بـؤ دةرضـوو ئينجـا ضارةسـةري جةسـتةيي و ضارةسـةري           
دةروونيان بؤ دةكرَيت، زؤر سوثاس، ئَيستاش ئَيمة وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ئـةو ثَيشـنيارانةي بـةِرَيجتان    
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بةشَيكيان كة ثةيوةندي بة دةسةآلتي تةشـريعي هةيـة،    كردتان ئَيمة ِراسثاردةكان كردوومانن بة سَي بةش،
ــيان        ــة، بةشَيكيش ــردن هةي ــةجَي ك ــةآلتي جَيب ــة دةس ــدي ب ــي ثةيوةن ــتان، بةشَيكيش ــةماني كوردس ــا ثةرل وات
ثةيوةندي بة دةسةآلتي قةزائييةوة هةيـة، دابـةمشان كـردووة، ضـةند ِراسـثاردةيةكمان حـازر كـردووة و بـؤ         

وة، ئومَيد دةكةين ئَيوةش ئةطةر ثَيتان باش بوو ئةوة دةنطي بؤ بدةن، هـةروةها  ئَيوةي بةِرَيجي دةخوَينينة
 بةشَيكيش لة ِراسثاردةكة تايبةت بة :ناني شنطالة، ئةويش بؤ دةسةآلتي جَيبةجَي كردنة.

 ِراسثاردةكان بؤ دةسةآلتي ياسادانان:
ِريارانـةي لـة ثةرلـةمان    ثةرلةماني كوردستان بةدواداضووني جددي بكات بؤ سةرجةم ئةو ياسا و ب -1

 دةرضووة سةبارةت بة ضارةسةركردني ثرسةكاني ئافرةتان بة طشيت.

ثةرلةماني كوردستان طرنطي بةو ثرؤ:ة ياسـا و ثـرؤ:ة بِريارانـة بـدات كـة ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي         -2
 ثةرلةمان كراوة بؤ هةمواركردنةوة بَيت، يان بؤ دةركردني ياسا بَيت لةسةر ثرسةكاني :نان.

%( لـة دةسـةآلتي جَيبـةجَي كـردن دا     30اركردنةوةي ياسـاي ئةجنومـةني وةزيـران ِرَيـذةي لـة )     هةمو -3
 هةبَيت وةك لة دةسةآلتي ياسادانان دا هةية بؤ ئافرةتان.

 ِراسثاردةكاني دةسةآلتي دادوةري:
( تايبـةت بـة   2011(ي سـاَلي ) 8جَيبةجَي كردني بِرطةي يةكةم لة ماددةي سـَييةم لـة ياسـاي :مـارة )     -1

 امةزراندني دادطاي تايبةت وةك خؤي.د

 ( دةرضووة.2008جَيبةجَي كردني تةواوي بِرطة و ماددةكاني ياساي باري كةسَييت كة ساَلي ) -2

 ئَيستاش هاوكارامن ِراسثاردةكاني تر دةخوَيننةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج كة:اَل هادي فةقَي:
 بة ناوي خواي بةخشندة.

 ِراسثاردةكان بؤ حكومةت:
( دةرضـووة، لةاليـةن وةزارةتـة    2008ترين كات هةمواري ياساي باري كةسـَييت كـة لـة سـاَلي )    بة زوو -1

ثةيوةنديدارةكانةوة جَيبةجَي بكرَيت، كة لة ئَيستادا زؤربةي هةموارةكة وةسـتَينراوة و كـاري ثـَي    
 ناكرَيت.

يـةتي ِرةوانـةي   ثةلة بكرَيت لة ناردني ثرؤ:ة ياساي شةَلتةرةكان كة لة وةزارةتـي كاروبـاري كؤمةآل   -2
 ثةرلةمان بكرَيت.

حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان وةزارةتــي ئــةوقاف و كاروبــاري ئــايين ِرابســثَيرَيت بــة دةركردنــي     -3
ِرَينمــايي بــؤ مامؤســتاياني ئــايين، بــؤ ئــةوةي ِرؤَليــان هــةبَيت بــؤ هؤشــيار كردنــةوةي كؤمــةَلطا بــؤ   

 .كةمكردنةوةي توندوتيذي د:ي :نان لة هةرَيمي كوردستان دا

ــةتي         -4 ــؤ باب ــاغي زانك ــا قؤن ــاوايانةوة ت ــةي س ــة باخض ــةر ل ــدن دا ه ــةكاني خوَين ــةرجةم قؤناغ ــة س ل
 توندوتيذي د:ي ئافرةتان بوترَيتةوة.
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هانـدان و بةخشــيين خـةآلت هــةبَيت لةاليـةن حكومــةت بــؤ ئـةو كةســانةي كـة زانيــاري دةدةن بــؤ       -5
 ِرزطاركردني :ناني كوردي ئَيجيدي.

نةتةوة يةكطرتووةكان بكرَيت كة كةيسي تاوانةكاني د: بة مرؤظايةتي داوا لة ئةجنومةني ئاسايشي  -6
لة د:ي ئافرةتاني كوردي شنطال، تاوانةكاني بة كؤيلة كردن و تاوانـةكاني توندوتيـذي سَيكسـي لـة     

 د:ي ئةم ئافرةتانة لةبةردةم دادطاي تاوانكاري نَيودةوَلةتي جبوولَينرَيت و بة جيهاني بناسَينَيت.

 سوثاس.
 َيج حيات جميد قادر:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ِراسثاردةكاني ليذنةكةمان و ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان سةبارةت بة كةيسي :ناني شنطال:

ثةرلةماني كوردستان هةوَلةكاني ضـِر بكاتـةوة بـؤ ناسـاندني كةيسـي :نـاني شـنطال بـؤ كؤمةَلطـةي           -1
 نَيودةوَلةتي.

ــاري   -2 ــة هاوك ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــةموو     ه ــدراَل ه ــي في ــةتي عرياق ــةتي و حكوم ــةي نَيودةوَل كؤمةَلط
هةوَلةكانييان ضِر بكرَيتـةوة بـؤ ِرزطـاركردني ئـةو :نانـةي كـة تـا ئَيسـتا لـة :َيـر دةسـةآلتي هَيـجة             

 تريؤريستييةكاني داعش دان.

ــيت       -3 ــاربووي دةس ــاني ِرزط ــي :ن ــاري كردن ــة هاوك ــت ب ــولجةم بكرَي ــتان م ــةرَيمي كوردس ــةتي ه حكوم
 ستاني داعش.تريؤري

ثةرلةماني كوردستان دةستخؤشي لة ئةجنومةني ِرؤحاني ئَيجيدي بكات سـةبارةت بـة بِريـاري ئـةو      -4
 :نانةي كة طةِراونةتةوة وةكو كةسَيكي ثريؤز مامةَلةيان لةطةَل دا بكرَيت.

و  داوا لة ثةرلةماني كوردستان دةكةين كة لة :َير يةك ناونيشان مامةَلة لةطةَل ئةو ثرسـة بكرَيـت   -5
 لةبةر ئةوةي ئةو :نانة بوونةتة قورباني جةنط، بؤية دةبَي وةكو سيمبول بناسرَين.

 دروستكردني مؤنؤمَينتَيكي تايبةت بة ئافرةتاني شنطال. -6
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كي كــردن لــة مــايف ِراســثاردةكان تــةواو؟ بــةِرَيجان كــَي لةطــةَل ئــةو ِراســثاردانةية كــة لةاليــةن ليذنــةي داكــؤ  
 ئافرةتةوة؟ بةَلَي خاتوو زول ا، نوقتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثرسيارَيكم هةية لة سةرؤكي ليذنةي :نان، ئايـا ئـةو :نانـة ئـازاد كـراون لةاليـةن هَيجةكـاني داعشـةوة؟         
 دةسيت ئةوان؟  ياخود ئةوانة ِرزطاريان بووة لة

 بةِرَيج ئَيظار إبراهيم حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ديارة ئةوانة ِرزطاريان بووة، ببوورة من ناتوامن لةسةر ئةم ثرسة هـيض وةآلمَيكـت بدةمـةوة، دواتـر دةتـوامن      
 خؤم قسةت لةطةَل بكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ك أبوبكر، فةرموو.بةَلَي، باشة، بةَلَي كا

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

ببوورة، خاتوو حيات دوو خاَلي خوَيندةوة ئـةو :نانـة وةكـو سـيمبول، ئـةو :نانـة وةكـو موقـةدةس يـةعين،          
 سيمبولةكة ثَيمواية كايف بَيت، موقةدةس بؤ يةعين؟ وشةي موقةدةس.

 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس
 بةَلَي فةرموو خاتوو حيات.

 بةِرَيج حيات جميد قادر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةَلَي دوو خاَلي جياواز بوون، ئةطةر موالحةزةت كردبَي دوو خاَلي جياواز بوون.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا هةورامان، فةرموو.
 ج د.هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلالهي منيش موالحةزةم لةسةر ثريؤزةكة هةبوو، ئةطةر ثريؤزةكـة بطـؤِردرَي بـؤ بـةِرَيج، لةوانةيـة باشـرت       

 بَي، بة بةِرَيج سةير بكرَين، نةك ثريؤز.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ظيان، فةرموو. خاتوو
 بةِرَيج ظيان عباس عمر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
جظاتا بَلندا ِروحانيا وان قةرارا داي كو ئةو :نانة زظِرن و كةسي ثريؤز موعامةلة بَينة كرن، ئةمة دخوازين 

يَي ثةرلةمانا كوردستاني دةستخؤشييةكي لَي بكات، يةعين قـةرار نيـا مـة وا قـةرار دةدةي، تـةنَي دةستخؤشـ      
 ئةو قةرارة بكةي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بؤية تكاية بيخوَيننةوة، جارَيكي تر بيخوَيننةوة، ئةو ِراسثاردةية خبوَيننةوة.

 بةِرَيج حيات جميد قادر:
 خاَلي ضوارةمة لة ِراسثاردةكان.
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سةبارةت بة بِرياري ئةو :نانةي كة  ثةرلةماني كوردستان دةستخؤشي لة ئةجنومةني ِرؤحاني ئَيجيدي بكات
 طةِراونةتةوة وةكو كةسَيكي ثريؤز مامةَلةيان لةطةَل دا بكرَيت.

 ( ئةوان بِرياري خؤيان داوة وةكو كةسَيكي ثريؤز مامةَلةيان لةطةَل دا بكرَيت.alreadyيةعين )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كبري، فةرموو.    اظمسةبارةت بةو بِرياري داويانة لةو بارةيةوة(، كاك جا ئةوة دةبَي واي لَي بكرَي )
 كبري حممد:  اظم بةِرَيج

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلال من دوو موالحةزةم هةبوو، ئَيظار خان باسي ئةوةي كرد كة ئـةو :نانـةي كـة داعـش ئازاديـاني كـردن،       

وا نيية، دةبَي ئةو :نانةي كة لة دةسيت داعش ِرزطار كران،  خؤي ئةوة وابجامن من وا تَيطةيشتم ئةطةر وابَي
يان ئازاد كران، دةبَي تةئكيـد لـةوة بكرَيتـةوة، ئـةوةي تـريش ئـةوةي مـن تَيطةيشـتم كـة قـانوني ئـةحوالي            
شةخصــي ثَيمــوابَي طوتيــان كــة حكومــةت جَيبــةجَيي بكــات، ثَيمــوابَي ئــةوة دادطــا جَيبــةجَيي دةكــات، نــةك 

 اس.حكومةت، زؤر سوث
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو ئَيظار، فةرموو.  
 بةِرَيج ئَيظار إبراهيم حسني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من باسي ئةوةم نةكردووة كة مةسةلةي داعش ئازيان كردوون، لةوانةية دواتر من دةتوامن لةطةَل جـةنابت  

رة نــاتوامن جــةوابت بدةمــةوة، ئةوانــة ِرزطــار كــراون، ســةبارةت بــة ثرســياري قســة بكــةم، بــةآلم لَيــرة ببــوو
دووةمت سةبارةت بة قانوني ئةحوالي شةخصي، ديارة ئَيمة ماوةيـةك بـةر لـة ئَيسـتا داوامـان كـردووة ئـةم        
ياســاية هــةموار بكرَيتــةوة، ضــةند بِرطةيــةكي ثَيويســيت بــة تةعديلــة، داوامــان لــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان   

 وة، ئومَيد دةكةين سةرؤكايةتي ثةرلةمان بيخاتة بةرنامةي كار.كردو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئـةوة بـووة، ئايـا    ،اا   ااظم   ِراسثاردةيةكتان هةبوو بؤ حكومةت كة ئةو ياساية جَيبةجَي بكـات، مةبةسـيت   
طاكانةوة جَيبةجَي بكرَي؟ خاتوو تـةالر،  حكومةت ياساكةي جَيبةجَي نةكردووة؟ يان ئةوة دةبَي لةاليةن داد

 فةرموو.
 
 
 

 حممد:يطيف بةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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( دا كراوة تـاوةكو ئَيسـتا وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكاني دةسـةآلتي جَيبـةجَي       2008لة ئةو هةموارانةي كة لة )
 كردن جَيبةجَيي نةكردوون.

 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث
 يةعين ثةيوةنديدارة بةوانيشةوة و جَيبةجَييان نةكردووة.

 حممد:يطيف بةِرَيج تةالر 
بةَلَي، بةَلَي، وةزارةتي عةدل سةر بة دةسةآلتي جَيبـةجَي كردنـة، يـةعين ئـةو بِرطانـةي كـة ثةيوةنديـدارة،        

 ئةوان ئيشيان لةسةر نةكردووة و جَيبةجَييان نةكردووة.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم

 باش، خاتوو مريم، فةرموو.  
 بةِرَيج مريم صمد عبدي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من بة ثَيويسيت دةزامن ِراسثاردةيةك لة ِراسثاردةكان ئةوةي كة ئاراسـتةي ثةرلـةمان كـراوة، مـن ثـَيم باشـة       

 لةسةري ِرَيك بكةوين، ناوَيكي طشتطري.ثَيويستة ناوَيكي طشتطري بؤ ناونان بؤ ئةو ثرسة بدؤزينةوة و 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تيايةتي بةَلَي، ئةو ِراسثاردةي تياية.  
 بةِرَيج مريم صمد عبدي:
 زؤر باشة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةِرَيج كاك شَيخ شامؤ، فةرموو.  

 شَيخؤ نعمؤ:بةِرَيج شامؤ 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نجامن ئةو دةقي بِريارا جظاتا ِروحاني دا الي ليذنةيا ئافرةتا هةي؟ دةقـي وي، بـةخوا ئـةز نـة موتةئةكيـدم      
ظي شَيوازي بينت، ثشيت من فةهم كري شَيوازةك شارستاني ِرَيج و قةدرَيت مةزن بؤ ظان كض و ئافرةتا بَيتة 

 ِرياري هةية تشتةكي ثريؤز؟ نجامن.طرتن، نجامن ئةو دةقي ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيجان لة سةرؤكايةتي ليذنةكة وةآلمتان هةية؟ خاتوو ظيان، فةرموو.  
 
 

 بةِرَيج ظيان عباس عمر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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 كا وازح طؤتة مة.وةخيت مة سةردانا بنطةها اللش كري، ئةوان ئةظ ضةندة يةعين جوملة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، بةِرَيج د. إبراهيم، فةرموو.  
 بةِرَيج د. إبراهيم أمحد مسؤ:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو خاَلة دبواية باشرت ِروونكرن خـاآل موقـةدةس، ضـونكي بةِراسـيت دوو ديـيَن :َيـك جوودانـا ِراسـتة، ديـين          

يا وةكي خؤ ضاوا سةح دةكا بابةتي دروستة، بةس ديين موسوَلمانا ئةو دينةية كو موقةدةس تةنَي بؤ ئَيجَيد
خودَي تةعاال بتةنَي بَيت، بؤ كةسي دي نةيَيتة كرن، :بةر هةندَي ئةظ ِروونكردنا ثَيـديظيا باشـرت تةفصـيل    

داضـوونةكي دروسـت بكـات،    كات، دوو جوملَيت خود باشرت ِروون بكـات وةكـي جـةنابَي تـة بـةحس كـري، ثيَ      
 باشرتة، دوايي ئةو تةوزحية، من ثشتطرييا بةِرَيج أبوبكر هةَلةدني دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس، من ثَيم باشة ئةو بِرطةية هةَلبطرن، مادام ئَيستا دَلنيانني لةوةي كة ئةو بابةتة ِراست بَي يـان  

ئةطةر ئـةو بابةتـة بـةو شـَيوةية بـوو، ئـةوة ئَيمـة خؤمـان لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئـةو ئةركـة              نا، بةآلم 
جَيبةجَي دةكةين، ئةطةر بِريارَيكي لةو شَيوةية لةاليةن جظاتي ِرؤحاني ئَيجيدييةكانةوة دةرضـووبوو ئَيمـة   

ئـةوةي تووشـي هةَلـة نـةبني،     لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةو ِراسثاردةية جَيبةجَي دةكةين، بةآلم ئَيسـتا بـؤ   
ئةطةر ئةو ِراسثاردة لةبـةر دةسـت دا نـةبَي و شـيت وا لـة ئـارادا نـةبَي، بـؤ ئـةوةي تووشـي هةَلـة نـةبني لـة              

 كاك بةهجاد فةرموو.ئةو بِرطةي لَي دةربَينن، باشة؟ ثةرلةماني كوردستان، ثَيم باشة 
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
( :ن بووينـة نةهاتينـة ِرزطـار كـرن،     402بة نيسبةت ِرزطـار كرنـا ئـةظَى :نـا بِراسـتى كـة ئَيظـار خـان طـؤتى )         

عةفوةن مامؤستا بةس تةوزحيةك ئَيمة وةك ليذنةى ئاوةدان كردنةوة ضووين بؤ موخةيـةماتى ئاوارةكـانى   
( كةس خؤيـان ِرزطاريـان   70ان، طوتى )خانكَى، لةوَى جحَيلةكمان بينى لةو ليذنة بوو، بؤ ِرزطاركردنى ئافرةت

 كردوون، مةبةستم زؤر ثرسيار لةسةر ئةو مةوزوعة هاتو جواب نةبوو!.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَى باشة باسيان كرد و طوتيان لة ِروونكردنةوةكةى خاتوو ئيظار هاتبوو، وتى دوايـى ِروونكردنـةوة دةدةيـن    
 ندامانى ثةرلةمان كة بيةوَى، خاتوو ثةروا فةرموو.بةهةر كةسَيك لة ئة

 
 

 بةِرَيج ثةروا على حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، سةبارةت بة ِراسثاردةكان كؤمةَلَيك ِراسثاردةى تيا هةبوو، بـةآلم هةنـدَى لـةو    
يشـارةتيان ثَيـدابوو، بـؤ منوونـة هةنـدَى بِريـار و       ِراسثاردانةى كة جطة لةمن نازامن ضةند بةِرَيجَيكى تـرى ئ 

ثةةاننامةى نَيودةوَلةتى هةية ئةطةر بَيتو ئةوانة جَى بةجَى بكـرَى، زؤربـةى زؤرى ئـةم شـتة بضـووكةكان      
دةطرَيتــةخؤى، لةبةرئــةوة، ئــةوة بــؤ خــؤى ضــةترَيكة بــؤ بَلــَيني ثاراســتنى توَيــذى :ن، هــةموو جؤرَيــك لــة  

( يةكَيكة لةو بةياننامانة، يـا هـةر هـيض نـةبَى وا:ووكردنـى، ئةطـةر وا:وو       13/25تى)توندوتيذيةكان بة تايبة
كراوة بة دواداضوون بكرَى بؤ جَى بةجَى كردنى، ئةطةر نا وا:ووكردنى زؤرَيك لـةو ثةةاننامانـة كـة ئةمـة     

كتى خجمــةتَيكى زؤر بــة قةزيــةى :ن دةطةيــةنَى، ضــونكة ئــةوة بــؤ خــؤى قةزيةيةكــة نــةك هةنــدَى ســةجبيَ 
بضووك، بابةتى بضووك بدات، من ئيشارةد بةوةدا نازامن تـا ضـةند ئةمـة بـةِرَيجيان لـة ليذنةكـة بـة هةنـد         
وةريان طرتووة، كؤمةَلَيك ئوسوس يان بنةما دةرضووة بؤ ئةو ياسايانةى كة لة كـانتؤنى ججيـرة دةركـراون،    

ولـةى ثةرلةمانـدا طرنطـى ثـَى بـدةين، بـؤ       كة كؤمةَلَيك ياساى زؤربةيان ياساى مةدةنني، دةكرَى ئَيمة لةم خ
 ئةوةى كة بتوانني هةنطاوى جدى بؤ بنَيني، هيض قسةيان لةسةر نةكرد، سوثاس دةستيان خؤش بَى.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ئَيظار فةرموو.

 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( داوا لــة ئةجنومــةنى ئاسايشــى نةتــةوة يــةكطرتووةكان بكــرَى، كــة كةيســى  6ج، لــة خــاَلى )ئةنــدامانى بــةِرَي
تاوانةكانى د: بة مرؤظايةتى لة د:ى ئافرةتانى كوردى شنطال لـة تاوانـةكانى بـة كؤيلـةكردن لـة تاوانـةكانى       

رَيــت و بــةجيهانى توندوتيــذى سَيكســى لــة د:ى ئافرةتــان لةبــةردةم دادطــاى تاوانكــارى نَيودةوَلــةتى جبوَلَين  
 ( تَييداية خاتوو ثةروا.6بناسَينرَى، كةواتة لة خاَلى )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة ئَيستا كَى لةطةَل ئةو ِراسثاردانةية كة لة اليةن ليذنةى ثةيوةنـدارةوة خوَينرايـةوة، كـَى لةطةَلييـةتى؟     
ةس نيية د:ى بَى، كةواتة ثةسةند كرا، كـاك د.ابـراهيم نوقتـةى    ( كةس لةطةَليةتى، كَى لةطةَلى نيية؟ ك72)

 نيجامى؟ فةرموو.

 بةِرَيج د.ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 داواى ىَل بووردن دةكةم، من طؤت مةال هةدَينى، خؤى مةال هةورامانة، سوثاس.
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئـافرةت بـؤ ئامـادةكردنى ِراثؤرتةكـةيان، بـؤ ِراسـثاردةكانيان،       زؤر سوثاس بؤ 
ــارى      فــةرموون دةتــوانن بطةِرَينــةوة شــوَينةكانى خؤتــان، بــةِرَيجان دةضــينة بِرطــةى دووةم لــة بةرنامــةى ك

ى خـوارةوة، بـة ثَيـى    دانيشتنى ئةمِرؤمان كة بريتيية لة خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤ:ة بِريار و ياسايانة
ــاددةى  ــارة     71م ــةمان :م ــاوخؤى ثةرل ــةيِرةوى ن ــة ث ــاَلى) 1ل ــةمواركراوى س ــاى   1992ى ه ــرؤ:ة ياس ــةك/ ث (، ي

بةِرةنطاربوونةوةى بة قاضاغ بردنى نةوت و بةرهةمةكانى، دوو/ ثرؤ:ة ياساى بةكاركردن و هةموار كردنى 
(ى ئةجنومــةنى  2008( ى ســاَلى) 31:مــارة )ياســاى بةِرةنطاربوونــةوةى بــة قاضــاغى نــةوت و بةرهةمــةكانى  

( ياسـاى مـاف  و ئيمتيـازاتى    2011( ى سـاَلى) 22نوَينةرانى عرياق، سَى/ ثرؤ:ة ياسـاى هـةموارى ياسـاى :مـارة)    
عرياق، ضوار/ ثرؤ:ة ياساى سروودى _كةمئةندام و خاوةن ثَيداويستية تايبةتييةكان لة هةرَيمى كوردستان 

عرياق، ثَينج/ ثرؤ:ة ياساى سروودى نيشتمانى ئةى ِرةقيـب، شـةش/ ثـرؤ:ة    _ نيشتمانى هةرَيمى كوردستان
بِريارى باش كردنى بذَيوى :يانى ثَيشمةرطة، داوا لـة سـةرؤكايةتى ليذنـةى ياسـايى دةكـةين كـة بَينـة سـةر         
ســةركؤ بــؤ ئةجنامــدانى ثرؤســةى خوَيندنــةوةى يةكــةمى ئــةم ثــرؤ:ة ياســا وبِريارانــة، ديــارة ســةرؤكايةتى   

ةى ياسايى نةهاتوون دوو ئةندامى ليذنةى ياسايى هـاتوون، فـةرموون ثـرؤ:ة ياسـايةكان خوَيندنـةوةى      ليذن
 يةكةميان بؤ بكةن، بؤ ئةوةى ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةين، كاك انور فةرموو.

 :مصطفى بةِرَيج انور قادر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤ لة بةرنامةى كـاردا هـاتوون و خوَيندنـةوةى يةكـةميان بـؤ بكرَيـت       ئةو ثرؤ:ة بِريار و ياسايانةى كة ئةمِر
 ئةمانةى خوارةوةن:

/ ثرؤ:ة ياساى بةركاركردنى ياساى بةِرةنطاربوونةوةى قاضاغى نةوت و بةرهةمةكانى كة لة اليةن :مارةى 1
ــة )    ــراوة و ل ــجا ك ــةمانتاران  ئيم ــايى ثةرل ــاتووة  9ياس ــوواندن ثَيكه ــةكانى دةرض ــاددة و هؤي ــةش   ( م ــة ئةم ك

/حسـن  5/بـةهار حممـود فتـاح،    4/على حةمة صاحل، 3/ايوب عبداهلل امساعيل، 2/ِرابوون توفيق، 1ناوةكانيانة )
/ئومَيـد  10/د.شـَيركؤ حةمـة امـني،    9/حممـود حـاجى عمـر،    8/بَيسـتوون فـائق،   7/عبـدالرمحن علـى،   6صاحل، 

/بـرزؤ جميـد   15، عثماان /مـنرية  14اعيـل،  /د.جـوان امس 13/عـادل عجيـج،   12/قارةمان قادر فتـاح،  11حةمة على، 
/شـامؤ شـَيخؤ،   20/حتسـني امساعيـل،   19/د.فرسـت صـؤفى،   18، عثماان /ِرؤزا حممـود  17/ثةروا علـى،  16عبداهلل، 

/فـائق  26/بـةهار عبـدالرمحن،   25حسـني،   طص/فريؤز 24/ئاواز محيد، 23/د.شرين حسنى، 22/مدينة ايوب، 21
ــةمان داوا مصااطفى ــةرؤكى ثةرل ــةِرَيج س ــة      ( ب ــتةى ليذن ــاية ئاراس ــرؤ:ة ياس ــةم ث ــة ئ ــةِرَيجتان ك ــة ب ــارين ل ك

 تايبةمتةندةكانى ثةرلةمان بكرَى.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى طشت ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان و ليذنـةى كاروبـارى ياسـايى و ليذنـةى        
 ان دةكةين، كاك انور فةرموو.ثيشةسازى و وزةو سةرضاوة سروشتييةك

 :مصطفىبةِرَيج انور قادر 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثرؤ:ة ياساي دووةم، ثرؤ:ة ياساى بةركاركردن و هةموار كردنى ياساى بةِرةنطاربوونةوةى قاضـاغى نـةوت و   

مانى ثةرلـةمان  ( كة ئةم ثرؤ:ة ياسـاية لةاليـةن :مـارةى ياسـايى ئةنـدا     2008( ى ساَلى )41بةرهةكانى :مارة )
/د.ِرَيـواز فـائق،   1( مـاددة وهؤيـةكانى دةرضـوواندن ثَيكهـاتووة و ئةمـةش ناوةكانيانـة، )      9ئيمجا كراوة و لـة ) 

/ئاواز شَيخ 8، يطيف/تةالر 7/مريم صمد، 6/طؤران ئازاد، 5/سعيد حممد، 4/بَيطةرد دَلشاد، 3/د.عجت صابر، 2
/ســةركةوت 12/قــادر ئؤمتــان )قــادر رةزطــةيى(،  11، طفىمصاا/دلَيــر 10/زانــا عبــدالرمحن عبــداهلل، 9جــةنطى، 

/طةشة دارا( بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان داواكارين 16/عباس فتاح، 15/خلحم امحد، 14/صاحل فةقَى، 13سةرحةد، 
 كة ئةم ثرؤ:ة ياسايةش ئاراستةى ليذنةى تايبةمتةندةكانى ثةرلةمان بكرَيت.

 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ثرؤ:ة ياسايةش ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى كاروبارى ياسـايى و ليذنـةى ثيشةسـازى    
 و وزةو سةرضاوة سروشتييةكانى ثةرلةمان دةكرَيت، كاك انور فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج انور قادر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( ى ياســاى مــاف و ئيمتيــازاتى 2011( ى ســاَلى )22)ثــرؤ:ة ياســايى ســَييةم، ثــرؤ:ةى هــةموارى ياســاى :مــارة  

كةمئةندام وخاوةن ثَيداويستيةكانى تايبةت لة هةرَيمى كوردستان، كة ئةم ثـرؤ:ة ياسـاية لةاليـةن :مـارةى     
( ماددة وهؤيـةكانى دةرضـوواندن ثَيكهـاتووة ئةمـةش ناوةكانيانـة      8ياسايى ثةرلةمانتاران ئيمجا كراوة و لة )

، مصاطفى /دلَيـر  5/صـاحل فـةقَى،   4/سـهراب ميكائيـل،   3/عـادل عجيـج،   2ةروان طـةآلَلى(،  /حسني امساعيل)م1)
/ 11/هـةورامان حةمـة شـريحم،   10/شـكرية امساعيـل،   9، يطياف /جنيبـة  8/فةرهاد سـةنطاوى،  7/ئاواز جةنطى، 6

اكارين /فخرالدين قادر( بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، داو14/ئايدن معروف، 13/شَيركؤ جةودةت، 12سؤران عمر، 
 لة بةِرَيجتان كة ئةم ثرؤ:ة ياسايةش ئاراستةى ليذنة تايبةمتةندةكانى ثةرلةمان بكرَى.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثرؤ:ة ياسايةش ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلـةمان و ليذنـةى كاروبـارى ياسـايى و ليذنـةى كاروبـارى       
 كرَيت، كاك شوان فةرموو.كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان دة

 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــةن )            ــرياق لةالي ــتان ـ ع ــةرَيمى كوردس ــتمانى ه ــروودى نيش ــاي س ــوارةم، ياس ــاى ض ــرؤ:ة ياس ــدام 19ث ( ئةن

ازاد، /طؤران ئـ 1( ماددة و هؤكارةكانى دةرضوون ثَيك هاتووة، ناوةكانيان )7ثةرلةمانةوة وا:وو كراوة، كة لة )
/عبــدالرمحن علــى، 7/حيــات جميــد، 6/ئــاواز محيــد، 5/ســعيد مصــي ى، 4/ســاالر حممــود، 3/عبــاس فتــاح، 2
/تـةالر  14/ئـاواز جـةنطى،   13/مريم صمد، 12/قادر ِرةزطةيى، 11/طةشة دارا، 10/صاحل فةقَى، 9/بَيطةرد دَلشاد، 8
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بـة ئاراسـتةكردنى بـؤ ليذنـةى      /د.فرسـت صـؤفى( تكايـة سـةرؤكى ثةرلـةمان     16/شوان شَيخ امحد، 15، يطيف
 ثةيوةندار.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةمانى      ــدنى ثةرل ــنبريى و ِراطةيان ــايى و ليذنــةى ِرؤش ــارى ياس ــتةى ليذنــةى كاروب ــاية ئاراس ــرؤ:ة ياس ــةم ث ئ
 كوردستان دةكرَيت، بةَلَى مامؤستا مةِروان نوقتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 امساعيل)مةِروان طةآلَلى(:بةِرَيج حسني 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هيوادارم ئـةو ثرؤ:ةيـة ئاراسـتةى سـةرجةم ليذنـةكان بكـرَى، لةبةرئـةوةى ِرةهةنـدَيكى نيشـتمانى هةيـة و           
 شتَيكى سياسيشة بؤ ئةوةى هةموو اليةكمان قسةى خؤمانى لةسةر بكةين.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةنها ئاراسـتةى ليذنـة ثةيوةنـدارةكان دةكـرَى، دوايـى كـة هاتـة هـؤَلى ثةرلـةمان، هـةموو ئةنـدامانى            ئةمة تـ 
 ثةرلةمان بؤيان هةية قسةى لةسةر بكةن، كاك شوان فةرموو.

 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ئةندامـةوة وا:وو  29اليـةن ) ثرؤ:ة ياساي ثَينجةم، ثرؤ:ة ياسـاي سـروودى نيشـتمانى ئـةى رةقيـب كـة لـة        
/ئومَيـد عبـدالرمحن،   2/فرحـان جـوهر،   1كراوة كة لة ثَينج ماددة و هؤكارةكانى دةرضوواندن ثَيـك هـاتووة)  

/ 9/د.شـرين حسـنى،   8/شـوان شـَيخ امحـد،    7/صاحل بشار، 6/على على هالؤ، 5، طاهر/بةيار 4/دَلشاد شعبان، 3
/ظـةمان  15/حممـد صـادق،   14/واحيـدة يـاقو،   13/جنـات حممـد،   12/مدينـة ايـوب،   11/ظيـان عبـاس،   10، طصفريؤز 

/ئومَيد 21/عمر عينايةت، 20/د.عجت صابر، 19/ادريس على، 18/شيالن شَيخ جع ر، 17/بشار مشري، 16فيصل، 
/طةشـة دارا،  26، عثماان / مـنرية  25/زانـا عبـدالرمحن،   24/د.ثـةرى صـاحل،   23/ئَيظـار ابـراهيم،   22حةمة على، 

/سعيد حممد)سعيد مصي ى(، تكاية سةرؤكى ثةرلةمان ئاراستةى ليذنـة  29/ساالر حممود، 28/خلحم امحد، 27
 ثةيوةندارةكان بكرَى.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثرؤ:ة ياسايةش ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنةى ِرؤشنبريى و 
 انى كوردستان دةكرَيت، كاك شوان فةرموو.ِراطةياندنى ثةرلةم

 

 

 

 

 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ئةنـدام ثةرلةمانـةوة    18ثرؤ:ةى شةشةم، ثـرؤ:ة بِريـارى باشـكردنى بـذَيوى :يـانى ثَيشـمةرطة، كـة لةاليـةن         
/صاحل 2/د،عجت صابر، 1وةكان )( ماددة وهؤيةكانى دةرضوواندن ثَيك هاتووة، نا5وا:ووى لةسةر كراوة، لة  )

/ئـاواز شـَيخ جـةنطى،    7/سـعيد مصـي ى،   6، مصطفى/دلَير 5/عبداهلل حاجى حممود، 4/ساالر حممود، 3فةقَى، 
/عبدالرمحن فارس 12، يطيف/تةالر 11/هةورامان طةنضَينةيى، 10/فةرهاد سةنطاوى، 9/سةركةوت سةرحةد، 8

/د.ِرَيــواز فــائق، 17/قــادر ئؤمتـان،  16/حممـد صــادق،  15فتــاح، /عبــاس 14/بــةهار عبـدالرمحن،  13)ابـو كــاروان(،  
/خلـحم امحـد( بــةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان تكايـة بــة ئاراسـتة كردنـى بـؤ ليذنــةكانى         19/زانـا عبـدالرمحن،   18

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

ى كوردســتان و ليذنــةى ياســايى و ليذنــةى بــةَلَى ئــةم ثــرؤ:ة ياســاية ئاراســتةى طشــت ئةنــدامانى ثةرلــةمان 
ــةرهَينان        ــابوورى و وةب ــارى ئ ــى و كاروب ــةى داراي ــايد و ليذن ــانى جينؤس ــةهيدان و قورباني ــمةرطة و ش ثَيش

 مامؤستا هةورامان نوقتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو. دةكرَيت.
 بةِرَيج د.هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيى(:

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة سروودى ئةى ِرةقيب، من ثَيم باشة بةِراستى بؤ ليذنةى ئةوقافيشى بنَيري، ضونكة ثَيشرت ئةو 
سروودة وةكو ثـرؤ:ة ياسـاش تةقـديم نـةكرابوو، خؤتـان وةكـو سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان داواتـان لـة ليذنـةى            

 لةسةرى، ئةو كاتة كة هَيشـتا  ئةوقاف كردبوو كة ياداشتَيك و تةقريرَيك بنووسني و ِرةئى خؤمان بنووسني
نةهَينرابوو داواتان كردبوو بةس ئَيستا كة بةِرةمسى هَينراوة، يةعنى زياتر حةوجية و ثَيويست دةكات كـة  

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

 خاتوو ظيان فةرموو.
 بةِرَيج ظيان عباس عمر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
وَى خاَلَى كو د ِراسـثاردَين ليـذنا داكـؤكَى مـافَين ئافرةتـان هـاتني، نووكـة مـن جارةكـا دى تةئكيـد            سةبارةت

كرى، : د.خريى بوزانى كو ل وةزارةتا ئةوقافَيية، تةئكيد كرى و ديسان طوتى فيعلةن ئةظ قةرارا هاتية دان، 
 يةعنى ثةرلةمان دشَيت د ِرؤآل خؤ بَيت.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

 كاك فرحان فةرموو.

 
 بةِرَيج فرحان جوهر قادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ليذنةى يةكَيتى زانايان بِريارى خؤيان لةسةر ئةمـة داوة لةسـةر سـروودى ئـةى رةقيـب و ناردراوةتـةوة بـؤ        
ــارى       ــان بِري ــةكَيتى زاناي ــةى ي ــةتواو و ليذن ــةى ف ــة و ليذن ــؤ ئَيم ــنبريى و ب ــةى ِرؤش ــة   ليذن ــؤ ئَيم ــان ب خؤي

ِراطةياندووة كة هيض موخالةفةيةكى ئةوةى نيية، بؤية تكاية هـةر ئاراسـتةى ليذنـة ثةيوةنـدارةكان بكـرَى،      
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يشـتمانى  ئَيمة ثَيمان واية ئةم بابةتة هيض بابةتَيكى دينى نيية، مةسةلةيةكة ثةيوةنـدارة بـة سـروودَيكى ن   
هةرَيمى كوردستان، بةآلم ئةطةر بؤمان دةركـةوت كـة ثةيوةنـدارة بـة ليذنـةى ئـةوقاف ئـةوكات دةينَيـرين،         
بةآلم ئَيستا ثَيويست ناكات، سوثاس بؤ ئَيوة و سوثاس بؤ ليذنةى ياسايى دةتوانن بِرؤنة شوَينةكانى خؤتان، 

 دانيشتنةكةمان بةم شَيوةية كؤتايى ثَى هات. 
                                                                 

 
 
  

                                                                                                             
 

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

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 16ثرؤتؤكؤلي دانيشتين :مارة )

 2014\12\16رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (16ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 16/12/2014 رَيكةوتي شةممةسَي 
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عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   16/12/2014ةوتي رَيكـ  شةممةسَي  رؤ:ي ثَيش نيوةِرؤي(ي 10،30كاتذمَير )  
بـةِرَيج جع ـر ابـراهيم ئَيمينكـي      بـة ئامـادةبووني  ثةرلـةمان و،  سـةرؤكي   يوسحم حممد صادقبة سةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي16، دانيشتين :مارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج جَيطري سةرؤك و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

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

خـولي   (ي16ا دانيشـتين :مـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
ــذاردن      ــوارةمي هةَلب ــولي ض ــة خ ــةم ل ــاَلي يةك ــي  س ــداني دووةم ــات ) طرَي ــة ك ــوةِرؤي رؤ:ي  10،30ل ــَيش ني (ي ث

 بةم شَيوةية بَيت: دا 16/12/2014سَيشةممة رَيكةوتي 
( لـة ثـةيِرةوى نـاوخؤى    71( ثـرؤ:ة بِريـار و ياسـا بـة ثَيـى مـادةى )      13خويندنةوةى يةكةمى سـيانجدة )  يةكةم:

كـة ثـرؤ:ة ياسـاكانيش    راق ( ى ثةرلـةمانى كوردسـتان عيَـ   1992ثةرلةمان :مارةى يةكى هـةموار كـراوى سـاَلى )   
 ئةمانةن:

 عَيراق و راثِرسيثرؤ:ة ياساى ئامادة كردنى ثرؤ:ة دةستورى هةرَيمى كوردستان،  -1
 ثَيشمةرطة و كةس و كارى شةهيدان.ثرؤ:ة بِريار و ماف و ئيمتيازاتى  -2

و ثــرؤ:ة بِريــارى بةخشــينى ثَيشــمةرطة و هَيجةكــانى نــاوخؤ لــة قســتى ثَيشــينةكانى خــانوو بــةرة   -3
 ريى.هاوسةرط

ئةفسـةرانةى لـة    ثرؤ:ة بِريارى هـة:مار كردنـى يـةك سـاَل خجمـةتى قيـدةم بـؤ ثَيشـمةرطة و ئـةو          -4
 بةرةكانى شةردان.

( 18) ثرؤ:ة ياساى هةموار كردنةوةى خجمةت و خانة نشـينيى هَيجةكـانى نـاوخؤ :مـارةى هـة:دةى      -5
 (.2011ساىَل )

( ياســاى مــاف و  2007اَلى )( ســ9ثــرؤ:ة ياســاى هــةموار كردنــى ســَييةمى ياســاى :مــارةى نــؤى )        -6
 لة هةرَيمى كوردستان. ئيميتيازاتى كةس و كارى شةهيد و ئةن الكراوةكان

ثرؤ:ة ياساى هـةموارى يةكـةمى ياسـاى ضـاودَيرى كـةم ئةنـدام و خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكان           -7
 (.2011( ساَلى )22بيست و دووى ) :مارة

 عَيراق. هةرَيمى كوردستانثرؤ:ة ياساى بةِرَيوة بردن و ثاراستنى ئاو لة  -8

 .ثرؤ:ة ياساى ئةندامى ضاودَيرى ثةرلةمانى كوردستان -9

 جى لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق.ثرؤ:ة ياساى دَيكومَينت ثارَي  -10

 كوردستان.ثرؤ:ة ياساى ناوةندى ثاراستنى دةست نووسةكانى   -11

 .ثرؤ:ة ياساى بيمةى كشتؤكاَلى،  -12

 ة ياساى نةبِرينى مووضةى تاقانة.ثرؤ: -13
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دووةم، ط توطؤ كردن لة سةر ثرؤ:ة ياساى هةموارى دةيةمى ياسى ئةجنومةنى وةزيرانـى هـةرَيمى   
( ى 75( و )74( و )72( ى هةموار كـراو بـة ثَيـى ماددةكـانى )    1992( ساىَل )3كوردستان :مارةى سَيى )

 ( هةموار كراو.1992ساَلى )( ى 1ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان :مارةى يةكى )
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
دانيشتنةكةمان بة ناوى طـةىل كوردسـتانةوة دةسـت ثـَى ئةكـةين، خـؤَلى ضـوراةمى هةَلبـذاردن سـاَلى دووةم          

ى يـةكى  (، بةرنامةى كار بة ثَيى حوكمـةكانى بِرطـة  16/12/2014( شانجدة رؤ:ى دانيشنت )16دانيشتنى :مارة )
( 1992(ى سـاَلى ) 1( لـة ثـةيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان عَيـراق :مـارةى يـةكى )        20ماددةى بيسـت ) 

( ى خـوىل  16هةموار كـراو، دةسـتةى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان بِريـارى دا كـاتى دانيشـتنى :مـارةى شـانجدةى )         
( ثـَيش نيـوةِرؤ   10،30مَير دة و نيوى )ن لة كاتذطرَيدانى ساَلى دووةم لة خوىل هةَلبذاردنى ضوارةمى ثةرلةما

( بَيـت و بةرنامـةى كــارى دانيشـتنةكة بـةم شــَيوةية بَيـت، يةكــةم،      16/12/2014رؤ:ى سـَى شـةممة رَيكــةوتى )  
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلـةمان  71( ثرؤ:ة بِريار و ياسا بة ثَيى مادةى )13خويندنةوةى يةكةمى سيانجدة )
( ى ثةرلةمانى كوردسـتان عَيـراق كـة ثـرؤ:ة ياسـاكانيش ئةمانـةن،       1992ى ):مارةى يةكى هةموار كراوى ساَل

يةك، ثرؤ:ة ياساى ئامادة كردنى ثرؤ:ة دةستورى هةرَيمى كوردستان، عَيراق و راثِرسى، دوو، ثـرؤ:ة بِريـار   
و ماف و ئيمتيـازاتى ثَيشـمةرطة و كـةس و كـارى شـةهيدان، سـَى : ثـرؤ:ة بِريـارى بةخشـينى ثَيشـمةرطة و           

َيجةكانى ناوخؤ لة قستى ثَيشينةكانى خانوو بـةرة و هاوسـةرطريى، ضـوار، ثـرؤ:ة بِريـارى هـة:مار كردنـى        ه
يةك ساَل خجمـةتى قيـدةم بـؤ ثَيشـمةرطة و ئـةو ئةفسـةرانةى لـة بـةرةكانى شـةردان، ثَيـنج، ثـرؤ:ة ياسـاى             

(، شـةش،  2011اىَل )( سـ 18هةموار كردنـةوةى خجمـةت و خانـة نشـينيى هَيجةكـانى نـاوخؤ :مـارةى هـة:دةى )        
( ياساى مـاف و ئيميتيـازاتى كـةس    2007( ساَلى )9ثرؤ:ة ياساى هةموار كردنى سَييةمى ياساى :مارةى نؤى )

و كارى شةهيد و ئـةن الكراوةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان، حـةوت، ثـرؤ:ة ياسـاى هـةموارى يةكـةمى ياسـاى           
(، هةشـت،  2011( سـاَلى ) 22ارة بيسـت و دووى ) ضاودَيرى كـةم ئةنـدام و خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكان :مـ      

ثــرؤ:ة ياســاى بــةِرَيوة بــردن و ثاراســتنى ئــاو لــة هــةرَيمى كوردســتان عَيــراق، نــؤ، ثــرؤ:ة ياســاى ئةنــدامى   
ضاودَيرى ثةرلةمانى كوردستان، دة، ثرؤ:ة ياساى دَيكومَينت ثارَيجى لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق، يانجدة، 

اراسـتنى دةسـت نووسـةكانى كوردسـتان، دوانـجدة، ثـرؤ:ة ياسـاى بيمـةى كشـتؤكاَلى،          ثرؤ:ة ياساى ناوةندى ث
سيانجدة، ثرؤ:ة ياسـاى نـةبِرينى مووضـةى تاقانـة، دووةم، ط توطـؤ كـردن لـة سـةر ثـرؤ:ة ياسـاى هـةموارى            

( ى هـةموار كـراو بـة    1992( سـاىَل ) 3دةيةمى ياسى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردسـتان :مـارةى سـَيى )   
( ى سـاَلى  1( ى ثـةيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان :مـارةى يـةكى )      75( و )74( و )72ثَيى ماددةكانى )

( هةموار كراو، ئَيستا داوا لة بةرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان ئةكةين كة نـاوى ئامـادة نـةبووانى دانيشـتنى     1992)
 ثَيشووى ثةرلةمان خبوَينَيتةوة، فةرموو. 

 : سكرتَيرى ثةرلةمان خرالدين قادر/بةرَيج ف
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( مؤَلـةت  9/12/2014( ى ئاسايى لـة بـةروارى )  15ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتنى :مارةى ثانجدةى )

ثَيدراو بوون يان بة بَيى مؤَلـةت ئامـادة نـةبوون بـةم شـَيويةى خوارةوةيـة : يةكـةم، حسـن صـاحل/ مؤَلـةت،           
مؤَلةت، سَييةم، ساالر حممود/ مؤَلةت، ضوارةم ظـةمان فيصـل/ مؤَلـةت، ثَينجـةم عـادل       دووةم، زؤزان صادق/

عجي/  مؤَلةت، شةشةم عمر صاحل/ مؤَلـةت، حةوتـةم، فرهـاد حةمـة صـاحل/ مؤَلـةت، هةشـتةم، كنعـان جنـم          
 الدين/ مؤَلةت، نؤيةم، حممد على ياسني/ مؤَلةت، زؤر سوثاس. 

  ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

سوثاس، ئَيستا داوا لـة بـةرَيجتان ئةكـةين كـة نـاوى ئامـادة نـةبوانى ليذنـةكانى ثةرلـةمان، كؤبوونـةوةكانى           
 ليذنةكانى ثةرلةمان خبوَينتةوة، فةرموو. 

 بةرَيج فخرالدين قادر/ سكرتَيرى ثةرلةمان: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

( بةم شـَيوةيةى خـوارةوة   15/12/2014كوردستان لة بةروارى ) كؤبوونةوةى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى
( 15/12بووة : يةكـةم، ليذنـةى ثَيشـمةرطة و شـةهيدان و قوربانيـانى جينؤسـايد و زينـدانيانى سياسـى، لـة )         

( كؤبوونـةوةيان  15/12كؤبوونةوةيان ئةجنام داوة و  ئارى حممد مؤَلةت بووة، دووةم، ليذنةى مافى مرؤظ لة )
اوة، دكتؤر فرست، زوزان صادق، سعيد حممد، مؤَلةت بوون، ليذنةكانى مافةكانى مرؤظ لة رَيكـةوتى  ئةجنام د

عثماان  ( لة دةرةوةى خشـتةى ديـارى كـراو ليذنـةى نـاوبراو كؤبوونـةوةيان ئـةجنام داوة بـةرَيج مـنرية          9/12)
زة و سةرضاوة سروشتييةكان ئامادة نةبووة و بةرَيج زوزان صادق مؤَلةت بووة، سَييةم، ليذنةى ثَيشةسازى و

( كؤبوونةوةى ئةجنام نةداوة بة هؤى سةفةر كردنى بةشَيكى زؤرى ئةندامان بؤ وَلاتى بريتانيا بـة  15/12لة )
مةبةســتى بةشــدارى كــردن لــة كؤن رانســي نــةوت و طــازى هــةرَيم، ضــوارةم، ليذنــةى بازرطــانى و ثاراســتنى 

جنام طةيانـدووة و زول ــا حممــود ئامـادة نــةبووة، ثَينجــةم   ( كؤبوونـةوةى بــة ئــة 15/12مافـةكانى بــة كاربــةر ) 
( كؤبوونـةوةيان كـردووة و زيـاد حسـني     15/12ليذنةى ناوضـة كوردسـتانييةكانى دةرةوةى ئيـدارةى هـةرَيم )    

( كؤبوونةوةيان كردووة و عادل عجيـج  15/12مؤَلةت بووة، شةشةم، ليذنةى روشنبريى و راطةياندن و هونةر )
( كؤبوونـةوة كـراوة بَيطـةرد دَلشـاد مؤَلـةت بـووة،       15/12تةم ليذنةى كاروبـارى ثةرلـةمان )  مؤَلةت بووة، حةو

ــوزار       ــت و ط ــدن و طةش ــتنةوة و طةيان ــارةوانى و طواس ــةكانى ش ــةوار و خجمةتطوزاريي ــةى ئاس ــتةم ليذن هةش
ةت، علـى علـى   ( كؤبوونةوةكةيان كردووة و ئةم بةرَيجانة : بَيطةرد دَلشـاد مؤَلـةت، ايـوب عبـداهلل مؤلَـ     15/12)

( 15/12مؤَلــةت بــووة، نؤيــةم ليذنـــةى وةرزش و الوان )   طاااهر  هــالؤ مؤَلــةت، صــاحل بشــار مؤَلــةت، بــةيار       
كؤبوونةوةيان دوا خستووة بؤ هةفتةى ئايندة بة هؤى ئامادة نةبوونى وةفـدى وزارةتـى روشـنبريى، دةيـةم،     

سـت صـؤفى مؤَلـةت بـووة، خـةَلات امحـد       ( كؤبوونـةوةيان ئـةجنام داوة فر  15/12ليذنةى نةزاهـة، دةسـتثاكى )  
( كؤبوونـةوةيان  16/12مؤَلةت بووة، طـؤران ئـازاد ئامـادة نـةبووة، ليذنـةى كاروبـارى كؤمـةَلطاى مـةدةنى لـة )         

كردووة حممد على ياسـني مؤَلـةت بـووة، بـةرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان، ئـةم ضـوار ليذنـةى خـوارةوة بـة ثَيـى             
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فتةى داهاتوو هةبووة، بةَلام لةم هةفتةية كؤبوونةوةيان بة ئةجنام خشتةى ديارى كراو كؤبوونةوةيان لة هة
طةياندووة، يةكةم، ليذنةى ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَى كردن طشت ئةنـدامان ئامـادةى كؤبوونةكـة بـوون،     
ــَييةم، ليذنــةى      ــووة، س ــةت ب ــةركةوت ســةرحةد مؤَل دووةم، ليذنــةى ئاســايش و ئةجنومةنــة خؤجَييــةكان س

دروستى و :ينطة دكتؤر شرين حوسنى مؤَلةت بووة، ضوارةم، ليذنـةى كؤمةَلايـةتى و منـداَل و    كاروبارى تةن
خَيجان، كة:اَل هادى مؤَلةت بووة، ثَينجةم، ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت ظيان عباس مؤَلةت بـووة،  

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

رتَيرى ثةرلةمان، ئَيستا داوا لة بةرَيجتان ئةكـةين كـة ثؤختةيـةك لـة كـؤ نووسـى       زؤر سوثاس بؤ بةرَيج سك
 دانيشتووى ثَيشووى ثةرلةمنى كوردستان خبوينتةوة، فةرموو. 

 : / سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيج فخرالدين قادر
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

يةى خوارةوة بوو، يةكةم دةست ثَيكردنى ( بةم شَيوة9/12/2014( لة بةروارى )15ثؤختةى دانيشتنى :مارةى )
دانيشنت لة اليةن بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمانةوة، دووةم خوَيدنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمان ئامادة نـةبوو  
و ئامادة نةبووى ليذنةكانى ثةرلةمان هةروةها خوَيندنةوةى ثؤختةى دانيشتنى ثَيشوو لة اليةن سكرتَيرى 

ند كردنــى ط توطــؤ كــردن لــة ســةر راثــؤرتى ليذنــةى داكــؤكى كــردن لــة ســةر   ثةرلةمانــةوة، ســَييةم، ثةســة
مافةكانى ئافرةت سةبارةت بة توند و تيذى بةرامبةر بة ئافرةتان، بة تايبةتى ئافرةتانى شنطال لة هةرَيمى 
كوردســتان و بــة تايبــةتى كةيســى ئافرةتــانى شــنطال بــة ضــةند راســثاردةيةك لــة اليــةن ضــةند ئةنــدامَيكى  

انـةوة، ضـوارةم، خويندنــةوةى يةكـةم بـؤ شــةش ثـرؤ:ة ياســا و بِريـار لـة اليــةن ليذنـةى ياســاييةوة،         ثةرلةم
 سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

زؤر سوثاس، بةرَيجان ئَيستا ئةضينة سةر بِرطةى يةكةم لة بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤمان كـة بريتـى   
 ى، نوقتةى نيجامى هةية؟ خاتوو منرية فةرموو. ية لة خوَينةوةى يةكةم

 : علي عثمانبةرَيج منرية 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمــة :مــارةى ياســايى ئةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتان ثــرؤ:ة ياســاى دَلنيــايى كؤمةَلايــةتيمان ثَيشــكةش    
 دا نيية؟ كردووة و زياتر لة بيست و ثَينج رؤ:ة، بةَلام نازانني بؤ لة بةرنامةى كار

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ويستم ئَيستا هةندَيك روونكردنةوة بدةين لة سةر ئةم بابةتة، بةَلَى خاتوو زول ا فةرموو. 
 : عبداهلل بةرَيج زول ا حممود

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
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يةكـةم، ئاطـادار نةكرابوومـةوة بـؤ ئـةم      ( من 15/12ئامادة نةبوونى من لة ليذنةى مافى بة كاربةر لة رؤ:ى )
كؤبوونةوة، دوو، ئَيمةش ليذنةى كاروبارى تةندروسـتى و :ينطـة دوَينـَى بانطهَيشـتى وةزيرةكامنـان كردبـوو       

( كؤبوونةوةكةمان دةستى ثَيكردووة، يةعنى ئةطةر ئاطاداريش كرابامةوة كؤبوونةوةكةمان تَيـك  12سةعات )
 انيوة، زؤر سوثاس. ئةطريا بوو، لة بةر ئةوة نةم تو

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيج مامؤستا عبدالرمحن فةرموو. 
  :ر ا بةرَيج عبدالرمحن على

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يش لة ثرؤ:ة ياساكان كة خوَينةوةى يةكةمى بؤ ئةكرَيت، ثرؤ:ة ياساى كشتؤكاَلى ثـَيم وابـَى ضـةند مـانطَيك    

خوَينةوى يةكةمى بؤ كراوة، و ئَيمة وةكو ليذنـةى كشـتؤكاَل هـةر دوَينـَى لـة طـةَل ليذنـةى ياسـاييدا دوايـن          
راثؤرتى خؤمشان لة سةر ئةوة نووسنةوة و بِرياريشة ليذنةى دارايـى و ياسـايى ضـوار شـةممة ثـَيم وا بَيـت       

 . ياسايشة بؤ ئاطاداريتان ؤ:ةئةخري راثؤرتى خؤيان بنووسن، بؤية ئةمة دووبارةية و هةمان ثر
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دوايى ضـَيك ئةكـةين ثـَيم وا بَيـت ئـةو ثـرؤ:ة ياسـاية لـة اليـةن :مارةيـةكى تـرى ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة              
ابَيـت  ثَيشكةش كرا بَى ئيحتيمال ئةكات وا بَى و ئةطةر نا ئةو ثـرؤ:ة ياسـايانةى ثَيشـرت خوَينـةوةيان بـؤ كر     

 جارَيكى تر خوَينديةوةيان بؤ ناكرَيت، بةرَيج مامؤستا غريب فةرموو. 
  :حةمة خان مصطفىبةرَيج غريب 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
هةر ئةو مةبةست بوو كة مامؤستا عبدالرمحن باسى كرد، دةقةكة هةمان دةقة تةنها ئةوةنـدة هةيـة نـاوى    

 ثةرلةمانتارةكان طؤِراوة. 
  وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي 

بةَلَى لة حاَلةتَيكى وادا ئةوة ثَيويست ئةكات، مافى ئةندامانى ترى ثةرلةمانيشة كـة ئـةو ثـرؤ:ة ياسـايانةى     
كة ثَيشكةشيان كردووة خوَينةوةيان بؤ بكرَيت، راى ئةكاتة ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئةو كاتة يةك راثـؤرتى  

 ج كاك سؤران عمر فةرموو. لة سةر حازر ئةكرَيت، بةرَي
 
 

 :  سعيد بةرَيج سؤران عمر
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
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ئةوةى كة بةرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان ئاما:ةى ثَيكرد لة كؤبوونةوةى نؤى مانطى ليذنةى مافةكانى مرؤظ لة 
ارة ئـةوة ئيشـكاىل   دةرةوةى جةدوةلةكة، بةرَيج خاتوو منرية كة ناوى هات بة ئامادة نةبوون مؤَلةت بووة ديـ 

 ئَيمةية كة ئةو بةم جؤرة هاتية و سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلى، زؤر سوثاس، بةرَيج كاك سعيد مصي ى فةرموو. 
 : سعيد بةرَيج سعيد حممد

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةرَيم زياتر لة سَى مانط دةبـَينت ثَيشـكةش   ثرؤ:ة ياساى خانةنشينى ثَيشمةرطةى كةم ئةندام و زَيِرةظانى ه

كراية لة اليةن ئةندامانى ثةرلـةمان، كـة بـؤ ئـةو كاتـة زؤر زةرورة تـا ئَيسـتا خوَيندنـةوةى يةكةميشـى بـؤ           
 نةكراوة. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خوَينةوةى يةكةمى بـؤ ئةكـةين، بـةَلام    بةَلَى، هةندَيك لة ثرؤ:ة ياساكان ماون، دامانناوة بؤ دانيشتنَيكى تر 
ثَينج ثرؤ:ة ياسا بة زمانى عةرةبى حازر كراون، بؤية لة بةر ئةوةى ياساى زمانة فةرمييةكان لـة هـةرَيمى   
كوردستان بةر كارة ئَيستا كارى ثَى ئةكرَيت ناردمان بؤ وةرطَيِران، وةربطِرَيتة سةر زمانى كـوردى ئـةو كـات    

َيت و ئةو ثرؤ:ة ياسانةى تريش كة لة بةر دةستمان ماون ئَيستا ئةمـة سـيانجدة   خوَينةوةى يةكةمى بؤ بكر
ثرؤ:ة ياساية ئةمِرؤ خوَينةوةى يةكةميان بؤ ئةكرَيت بؤ دانيشتنةكانى داهـاتوو تـةواويان ئةكـةين هـةموو     
ثــرؤ:ة ياســاكان، خوَينــةوةى يةكــةميان بــؤ ئةكــةين بــؤ ئــةوةى لــة مــاوةى عوتلــةى تةشــريعى ليذنــةكانى     

ةرلةمان دةست بة كار بن لة ئامادة كردنى راثؤرت لة سةر ئةو ثرؤ:ة ياسانةى كة بؤيان نَيـردراون، بـةَلام   ث
ئةو كاتيش ثَيش كؤتايى هاتنى فةصَلى تةشريعى وةرزى طرَيدانى ئةم جارةمان هةنـدَيك روونكردنـةوةمان   

ت هـةموو ئـةو ثـرؤ:ة ياسـانةى كـة      هةبَيت سةبارةت بة كارى ليذنةكان بؤ ئةوةى بة باشرتين شَيوة بتوانرَي
نَيردراون بؤ ليذنةكان راثؤرتيان لة سةر حازر بكرَى و لـة خـوىل طرَيـدانى داهـاتوو بتـوانني لـة ثةرلـةمانى        

 كوردستان ثةسةندى بكةن، بةرَيج كاك ابوبكر هةَلةدنى فةرموو. 
 : َلةدنى(بةرَيج ابوبكر عبد اهلل )ابوبكر هة

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 ن بريؤكةيةكم هةية ثَيشنيارَيك نازامن دةتوامن؟ نوقتةى نيجامى نيية. م

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةتوانى بؤمان بنَيِرى بة ثَيى ئةو  رَيكارانةى كة ثَيشـرت لـة سـةرى رَيكـةوتووين، بـؤ ئـةوةى دوايـى بـجانني         
 بيخةينة بةرنامةى كارةوة. 

 :  )ابوبكر هةَلةدنى(اهلل بةرَيج ابوبكر عبد
 ثَيشنيارَيكة لة سةر ثشووى ثةرلةمان. 



 79 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة، تكاية بؤمان بنَيرى، بؤ ئةوةى لَيى بِروانني، سوثاس، بةرَيجان ئَيستا داوا لـة ليذنـةى ياسـايى ئةكـةين     
مةى كارى ئةمِرؤمان كة بريتى ية لة خوَيندنـةوةى  كة بَينة ئَيرة بؤ دةست كردن بة بِرطةى يةكةمى بةرنا
( ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان :مارة يةكى )71يةكةمى سيانجدة ثرؤ:ة بِريار و ياسا بة ثَيى ماددةى )

 ( ى ثةرلةمانى كوردستان، فةرموو. 1992هةموار كراوى ساَلى )
 : ابراهيم فريدبةرَيج د. ظاَلا 

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ثـرؤ:ةى ياســايى يةكـةم كــة خوَينـةوةى بــؤ دةكرَيـت بريتــى يـة لــة ثـرؤ:ة ياســايى ئامـادة كردنــى ثــرؤ:ةى        

( ماددة ثَيك هاتووة لة طـةَل  11دةستورى هةرَيمى كوردستانى عَيراق بؤ راثرسى ئةم ثرؤ:ة ياساية لة يازدة )
 يوةنديدارى بكةن. هؤيةكانى دةرضوواندنى، داوا لة بةرَيجتان دةكةين ئاراستةى ليذنةى ثة

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

بــةَلَى، ئــةم ثــرؤ:ة ياســاية ئاراســتةى طشــت ئةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتان و ليذنــةى كاروبــارى ياســايى   
 ثةرلةمان ئةكرَيت. 

 : ابراهيم بةرَيج د. ظاَلا فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ى ية لة ثرؤ:ة بِريارى ماف و ئيمتيازاتى ثَيشمةرطة و كـةس و كـارى شـةهيدان    ثرؤ:ة بِريارى دووةم : بريت
لة حةفت خاَل ثَيك هاتووة لة طةَل هؤيةكانى دةرضوواندن، داوا لة بةرَيجتان دةكةين كة ئاراسـتةى ليذنـةى   

 ثةيوةنديدارى بكةن. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةوة لة هةشت خـاَل ثَيـك هـاتووة، ئـةم ثـرؤ:ة بِريـارة ئاراسـتةى طشـت ئةنـدامانى          بةَلَى، هةر بؤ راست كردن
ثةرلةمان، ليذنةى كاروبـارى ثَيشـمةرطة و شـةهيدان و قوربانيـانى جينؤسـايد، ليذنـةى دارايـى و كاروبـارى         

 ئابوورى و وةبةرهَينان و طشت ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى ياسايى ثةرلةمان ئةكرَيت. 
 : ابراهيم ظاَلا فريد بةرَيج د.

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بــةرَيجان ئةنــدامانى ثةرلــةمان، ثــرؤ:ةى ياســاى يةكــةم لــة اليــةن :مــارةى ياســايى ئةنــدامانى ثةرلةمانــةوة  
ثَيشكةش كراوة كة ئةمة ناوةكانيانة : ثرؤ:ةى ياسـاى ئامـادة كردنـى ثـرؤ:ة دةسـتورى هـةرَيمى كوردسـتان        

تؤر يوسحم حممد صـادق، دوو، دكتـؤر جع ـر ابـراهيم ئَيمينكـى، سـَى، فخرالـدين        عَيراق بؤ راثرسى يةك، دك
قادر عارف، ضوار، ئومَيد عبدالرمحن، ثَينج، رابون توفيق معروف، شةش، بَيطةرد دَلشـاد تالـةبانى، حـةفت،    

دة، ابوبكر عمر عبد اهلل، هةشت، حسني امساعيل حسني، نؤ، عبد اهلل حاجى حممود، دة، ئايدن معـروف، يـاز  
منى نبى قهوةضى، دوازدة، سؤران عمر، سَيجدة، سرود سليم، ضواردة، وحيـدة يـاقوب، ثـانجدة، طـؤران ئـازاد،      
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شانجدة، ظاَلا فريد، حةظدة، دكتؤرة بةهار حممود فتـاح، هـة:دة، دكتـؤر شـَيركؤ جـودت، نـؤزدة، امنـة زكـرى         
امحـد،   يطياف و دوو، جنيبـة   سعيد، بيست، دكتؤر فرست صؤفى، بيست و يةك، حممـود صـباح عمـر، بيسـت    

بيست و سَى، سوهام عمر قادر، بيست و ضوار، فرحان جوهر قـادر، بيسـت وثَيـنج، مـةردان خـدر، بيسـت و       
شةش، دكتؤر سراج شَيخ امحد، بيست و حةوت، شوان شَيخ امحد، بيست و هةشـت، دكتـؤرة شـرين حسـنى،     

ك، خلحم امحد، سى و دوو، ساالر حممـود، سـى و   بيست و نؤ، بشار بشري ئاغا، سى، زانا عبدالرمحن، سى و ية
سـى  مصاطفى   سى و شةش، دلَير يطيف  سَى، طةشة دارا، سى و ضوار، دكتؤر عجت صابر، سى و ثَينج، تاالر 

و حةوت، رَيواز فايق، سى و هةشت، قارةمان قادر، سى و نؤ، ئومَيد حةمة على، ضل، عبدالرمحن على، ضـل  
دكتـؤر شـَيركؤ حةمـة امـني، ضـل و سـَى، ثـروا علـى، ضـل و ضـوار، علـى             ضل و دوو،مصطفى  و يةك، فايق 

حةمة صاحل، ضل و ثَينج، عادل عجيج، ضل و شةش، هَيظا حجى مريخان، ضل و و حةوت، مدينة ايوب، ضل 
طاص   و هةشت، شيالن شَيخ جع ر، ضل و نؤ، ئـاواز محيـد حسـني، ثـةجنا، انـور قـادر، ثـةجنا و يـةك، فـريوز          

ثـةجنا و  عثماان   ةجات حممد، ثـةجنا و سـَى، دكتـؤرة جـوان امساعيـل، ثـةجنا و ضـوار، مـنرية         ثةجنا و دوو، ن
ثَينج، ظيان عباس، ثةجنا و شةش، ظةمان فيصل، ثةجناو حةوت، حممد صادق، ثةجنا و هةشت، ادريـس علـى   

 اسالم، ثةجنا و نؤ، انس حممد شريحم،. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ى نيجامى هةبوو؟ بةرَيج مامؤستا مروان فةرموو. نوقتة
 : روان طةَلاىل(بةرَيج حسني امساعيل )مة

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو ئايةتةى كة نووسراوة ئةطةر البربَينت، لة بةر ئةوة ئةو ئايةتة سةبةب نجولةكة بؤ كافرةكان نووسراوة، 

عتةقةداتى هةموو خةَلكى ثةرلـةمان بكرَيـت و دةسـتتان    يةعنى ناكرَينت ئايةتَيك بنووسرَيت و ئيهانةى مو
 خؤش بَيت. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةرَيج مامؤستا انس فةرموو. 
 : بةرَيج انس حممد شريحم

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
نـة ب كـار ئينـان بـؤ هةَلويسـتَين      هةمان راى مة دطةَل مامؤستا مةروان، ضونكى نابينت ئايةتَيت قورئانَى بَي

 سياسى، و ئةو ئايةتانة شايستةى ظَى ضةندَى ية بؤ ظى كارى بَيتة بكار ئينان. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، بةرَيج كاك ئارى فةرموو. 
 : بةرَيج ئارى حممد هةرسني

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
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ية و لةو الية ئايةتى قورئان و حةديسى ثَيغةمبةر )صـلى اهلل عليـة و الـة وسـلم(     بةم رؤ:طارة خةَلكى لةم ال
بة كار دَينن بؤ مةسائيلى سياسى و حيجبى كةس نوقتةى نيجامى ىَل ناطرَيت، ئةمة شَيوةيةكى مةدةنية، نة 

، وة دانيشـتوون ئيهانة كردنى قورئانة، نة ئاينى ثريؤزى ئيسالم، نة ئةو موسلمانة بةرَيجانةى كـة لـةم قاعـة   
    زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
تةبعةن ثَيكهاتةكان مافى خؤيانة كة ئيعترياز دةربرِبن، بةتايبةتى لةدواى ئةوةى كـة هةسـتيان كـردووة، لـة     

يــان كؤمســيؤنى بــااَلى هةَلبــذاردن ئــةوةى كــة ئــةوان باســى دةكــةن مــافى ثَيكهاتــةكان بةوشــَيوةيةى كــة خؤ  
دةيانـةوَى نــةدراوة، ئَيمـة ئــةمِرؤ دانيشــتنَيكمان لةطـةَل كــردن، ثـَيم وابــَي لــةماوةى داهـاتوو دةتــوانني ئــةو      
طرفتةش ضارةسةر بكةين ، لة ئةجنامى دانوستاندن لةطةَليان دةتـوانني ئـةو طرفتانـة ضارةسـةر بكـةين كـة       

 مةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤمان، فةرموون.ئَيستا هاتووةتة كايةوة، بةَلَى ئَيستا درَيذة دةدةين بة بةرنا
 بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( بِرطـةو  8ثرؤ:ة بِريارى دووةم، ثرؤ:ة بِريارى ماف و ئيمتيازاتى ثَيشمةرطةو كةسوكارى شةهيدانة، كة لة )

 رلةمانان لةم بةِرَيجانةى خوارةوة :هؤيةكانى دةرضوواندن ثَيكهاتووة، ثَيشكةش كراوة لةاليةن ئةندام ثة
 حممود حاجي عمر -1 
 عبدالرمحن على  -2
 عثمانمنرية  -3
 برزؤ جميد -4
 عادل عجيج -5
 عمر عينايةت -6
 رابوون توفيق -7
 دلَير ماوةتى -8
 بَيطةرد دَلشاد -9

 سعيد مةسي ى -10
 قادر ِرةزطةيي -11
 مريم صمد -12
 ساالر حممود -13
 لرمحنئومَيد عبدا -14
 دؤسكى طاهر بيار -15
 عبداخلالق طصفريؤز  -16
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 شيالن جع ر -17
 حيات جميد -18
 جنات حممد عبداهلل -19

 عباس غجاىل -20
 حتسني امساعيل -21
 وحيدة ياقؤ -22
 د. عبداهلل جاسم -23
 ايوب عبداهلل -24
 قارةمان قادر -25
 ئومَيد حةمة على -26
 بةهار حممود فتاح -27
 فائقبَيستوون  -28
 حسن صاحل -29
 غريب ثَينجوينى -30
 هةورامان طةضَينةيي -31
 ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى( -32
 زول ا حممد  -33
 بةهار عبدالرمحن -34
 ئارى هةرسني -35
 د. شوان قةاَلدزةيي -36
 عبدالرمحن فارس -37
 شَيركؤ جودت -38
 حاجى كاروان -39
 سهام عمر -40
 سؤران عمر -41
 كامةال سليمان باثري -42
 عبداهلل حاجى حممود -43
 فةرهاد سةنطاوى -44
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ثِرؤ:ة بِريارى سَييةم بريتيية لة ثِرؤ:ة بِريارى بةخشينى ثَيشمةرطةو هَيجةكانى ناوخؤ لةثَيشينةكان، ئـةو  
( مـاددة و لـة هؤيـةكانى دةرضـوواندن ثَيكهـاتووة، لةاليـةن :مـارةيي ياسـايي ئةنـدامانى          4ثِرؤ:ة بِريارة لـة ) 

 ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةوة ناوةكانيانة:
 بةهجاد دةروَيش -1
 كة:اَل هادى -2

 بةهار عبدالرمحن -3

 سهام عمر -4

 مصطفى غريب -5

 ابوبكر عمر  -6

 حاجى كاروان -7

 عمر صاحل -8

 سهراب ميكائيل -9

 شَيركؤ جودت -10

 دلَير ماوةتى -11

 سةركةوت سةرحةد -12

 قادر ئؤمتان رسول -13

 حسني امساعيل -14

 حممد صادق -15

 شكرية شَيخانى -16

 عبداهلل ايوب -17

 د. شوان قةاَلدزةيي -18

 عبداهلل حاجى حممود -19

 ئارى هةرسني -20

 ئَيظار ابراهيم -21

 د. شَيركؤ حةمة امني -22

 فةرهاد سةنطاوى -23

 يعقوب طورطيس -24

 وحيدة ياقؤ -25

 بَيستوون فائق -26

 برزؤ جميد -27
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 زول ا حممود -28

  عثمانمنرية  -29

 عادل عجيج -30

 ى ثةيوةنديدار بكةن.داوا لة بةِرَيجتان دةكةين، كة ئةم ثِرؤ:ة بِريارةش ئاراستةى ليذنة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثِرؤ:ة بِريارة ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطةو شـةهيدان  
و قوربانيانى جينؤسـايد، ليذنـةى دارايـي و كاروبـارى ئـابوورى و وةبـةرهَينان، هـةروةها ليذنـةى كاروبـارى          

 اسايي ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت، فةرموو.ي
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثــِرؤ:ة بِريــارى ضــوارةم بريتييــة لــة ثــِرؤ:ة بِريــارى هــة:ماركردنى يــةك ســاَل خجمــةت )قيــدم(، بــؤ ئــةو     
( خاَل لةطةَل هؤيةكانى 5تووة لة )ثَيشمةرطةو ئةفسةرانةى كة لةبةرةكانى شةِردان، ئةم ثِرؤ:ة بِريارة ثَيكها

 دةرضوواندن، لةاليةن :مارةى ياسايي لة ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةوة ناوةكانيانة:
 شيالن جع ر -1
 جنات حممد عبداهلل -2

 حتسني امساعيل -3

 مةردان خدر -4

 فرحان جوهر -5

 د. سراج شَيخ امحد -6

 طصفريؤز  -7

 ئومَيد عبدالرمحن )خؤشناو( -8

 بشار مشري -9

 هَيظا حاجى -10

 ابوبكر عبداهلل -11

 بةهجاد دةروَيش -12
  مصطفىفائق  -13

 عباس فتاح -14

 امنة زكرى -15

 كة:اَل هادى -16

 د. ثةرى صاحل -17
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 يطيفجنيبة  -18

 حسني امساعيل -19

 حممد صادق -20

 ئارى حممد هةرسني -21

 مدينة ايوب -22

 د. شرين حسنى -23

 شامؤ شَيخؤ  -24

 ظيان عباس -25

 وحيدة ياقؤ -26

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن. داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة بِريارة ئاراستةى
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَى ئةم ثرؤ:ة بِريارةش ئاراستةى طشت ئةنـدامان ثةرلـةمان، ليذنـةى كاروبـارى ثَيشـمةرطةو شـةهيدان و       
ارى قوربانيــانى جينؤســايد، ليذنــةى دارايــي و كاروبــارى ئــابوورى و وةبــةرهَينان، هــةروةها ليذنــةى كاروبــ   

 ياسايي ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت، فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثرؤ:ة ياساي ثَينجةم بريتية لة ثرؤ:ة ياساي هةمواركردنـةوةى خجمـةت و خانةنشـينى هَيجةكـانى نـاوخؤ،      

لةاليـةن :مـارةى ياسـايي لـة ئةنـدامانى      ( ماددة و هؤكارةكانى دةرضوون ثَيكهـاتووة،  4ئةم ثرؤ:ة ياساية لة )
 ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةمة ناوةكانيانة:

 ئاواز محيد -1
 منى نبى قهوةضى -2

 بشار مشري امساعيل -3

 زؤزان صادق -4

 وحيدة ياقؤ -5

  طاهربةيار  -6

 فرحان جوهر -7

 ئومَيد خؤشناو -8

 حممد على -9

 حيات جميد -10

 دَلشاد شعبان -11
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 كبري  اظم -12

 على حةمة صاحل -13

 برزؤ جميد -14

 ر حممودساال -15

 شوان شَيخ امحد -16

 بَيستوون فائق -17

 ايوب عبداهلل -18

 حممد سعدالدين -19

 بهار عبدالرمحن -20

 سهراب ميكائيل -21

 ئومَيد حةمة على -22

  عثمانمنرية  -23

 داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديارةكانى بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

اية ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ليذنةى ناوخؤ و ئاسـايش و ئةجنومةنـة   ئةم ثرؤ:ة ياس
ــايي       ــارى ياس ــةى كاروب ــةروةها ليذن ــةرهَينان، ه ــابوورى و وةب ــارى  ئ ــي و كاروب ــةى داراي ــةكان، ليذن خؤجَيي

 ثةرلةمان دةكرَيت.
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(، 2007(ى سـاَلى ) 9شةشـةم بريتييـة لـة ثـرؤ:ة ياسـاى هـةمواركردنى سـَييةمى ياسـاى :مـارة )          ثرؤ:ة ياساى
ياساى ماف و ئيمتيازاتى كةسوكارى شةهيد و ئةن الكراوةكان لة هةرَيمى كوردستان، ئةم ثـرؤ:ة ياسـاية لـة    

نى ثةرلـةمان ثَيشـكةش   ( ماددة لةطةَل هؤكارةكانى دةرضوون ثَيكهاتووة، لةاليةن :مارة ياسايي لة ئةنداما6)
 كراوة، كة ئةوة ناوةكانيانة:

 شوان شَيخ امحد -1
 بشار مشري امساعيل -2

 ئومَيد عبدالرمحن )خؤشناو( -3

 د. سراج شَيخ امحد -4

 د. ظااَل فريد -5

 على على هالؤ -6

 مدينة ايوب -7
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 فرحان جوهر -8

 حممد صادق -9

 بةيار حسني -10

 دَلشاد شعبان -11

 هَيظا حاجى -12

 اية ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بكةن.داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــةهيدان و          ــمةرطةو ش ــارى ثَيش ــةى كاروب ــةمان، ليذن ــدامانى ثةرل ــت ئةن ــتةى طش ــاية ئاراس ــرؤ:ة ياس ــةم ث ئ
ــارى      ــةى كاروب ــةرهَينان، ليذن ــابوورى و وةب ــارى ئ ــي و كاروب ــةى داراي ــايد، ليذن ــانى جينؤس ــايي  قورباني ياس

 ثةرلةمان دةكرَيت.
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثرؤ:ة ياساى حةوتةم بريتيية لة ثرؤ:ة ياساى هةمواركردنى يةكةم ياساى ضـاودَيرى كةمئةنـدام و خـاوةن    

كهــاتووة لةطــةَل ( مــاددة ثَي2(، ئــةم ثــرؤ:ة ياســاية لــة )2011(ى ســاَلى )22ثَيداويســتيية تايبةتــةكان، :مــارة )
ــةوة         ــة ئ ــراوة، ك ــكةش ك ــةوة ثَيش ــدامانى ثةرلةمان ــة ئةن ــايي ل ــارة ياس ــةن :م ــوون، لةالي ــانى دةرض هؤكارةك

 ناوةكانيانة:
 د. جوان امساعيل عجيج -1
 ثةروا على -2

 بةهار حممود -3

 برزؤ جميد -4

 حسن صاحل -5

 حممود حاجى -6

 عثمانمنرية  -7

 عمر عينايةت -8

 على حةمة صاحل -9

 عادل عجيج -10

 عبدالرمحن على -11

 ركؤ حةمة امنيشَي -12

 مصطفىفائق  -13

 حاجى كاروان -14
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 كة:اَل هادى -15

 سهام عمر -16

 شَيركؤ جودت -17

 بةهار عبدالرمحن -18

 بَيستوون فائق -19

 ئَيظار ابراهيم -20

 غريب ثَينجوَينى -21

 عثمانماجد  -22

 حممد سعدالدين -23

 منى نيب -24

 مريم صمد -25

 حسني امساعيل -26

 د. فرست صؤفى -27

 د. شوان قةاَلدزةيي -28

 ية ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديارةكانى بكةن.داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياسا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ليذنةى كاروبارى كؤمةاَليـةتى و منـداَل   
 و خَيجان، هةروةها ليذنةى كاروبارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت.

 حممود فتاح:بةِرَيج د. بةهار 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
عـرياق،   -ثرؤ:ة ياساى هةشتةم بريتيية لة ثرؤ:ة ياساى بةِرَيوةبردن و ثاراستنى ئاو لة هـةرَيمى كوردسـتان  

( مــاددة ثَيكهــاتووة لةطــةَل هؤكارةكــانى دةرضــوون، لةاليــةن :مــارةى ياســايي لــة   41ئــةم ثــرؤ:ة ياســاية لــة ) 
 ةش كراوة، كة ئةوة ناوةكانيانة:ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشك

 يعقوب طورطيس -1
 زياد حسني -2

 عباس غجاىل -3

 حسن صاحل -4

 ئاواز شَيخ جةنطى -5

 فةرهاد سةنطاوى -6

 على ر اعبدالرمحن  -7
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 حةمة خان مصطفىغريب  -8

 بشار مشري امساعيل -9
 خلحم امحد -10

 داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديارةكانى بكةن.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

ئـةم ثــرؤ:ة ياســاية ئاراســتةى طشــت ئةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتان، ليذنــةى كاروبــارى ياســايي، ليذنــةى  
 كشتوكاَل و ئاودَيرى دةكرَيت.

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( ماددة 5مى ضاودَيرى ثةرلةمانى، ئةم ثرؤ:ة ياساية لة )ثرؤ:ة ياساى نؤيةم بريتيية لة ثرؤ:ة ياساى ئةندا

ثَيكهاتووة لةطةَل هؤكارةكانى دةرضوون، لةاليةن :مارة ياسايي لة ئةندامانى ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوة،    
 كة ئةوة ناوةكانيانة:

 حممد على ياسني -1
 دَلشاد شعبان -2

 هَيظا حاجى مريخان -3

 مةردان خدر -4

 د. عبداهلل جاسم -5

 هةرسنيئارى حممد  -6

 جنات حممد -7

 شامؤ شَيخؤ -8

 يروانيت نيسان -9

 د. شرين حسنى -10

 على على هالؤ -11

 وحيدة ياقؤ -12

 ظةمان فيصل -13

 شوان شَيخ امحد -14

 فرحان جوهر -15

 ئاواز محيد -16

 شيالن جع ر -17

 طصفريؤز  -18
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 عباس غجاىل -19

 ئومَيد عبدالرمحن )خؤشناو( -20

 امنة زكرى -21

 ادريس على -22

 ساالر حممود -23

 ةرنةضووةببوورن ثَيم واية سةركةوت سةرحةدة، جوان د -24

 ئاواز شَيخ جةنطى -25

 صاحل فةقَى -26

 د. رَيواز فائق -27

 خلحم امحد -28

 فةرهاد سةنطاوى -29

 يطيفتةالر  -30

 سعيد حممد -31

 زانا عبدالرمحن -32

 طةشة دارا -33

 قادر ئؤمتان -34

 مريم صمد -35

 د. شَيركؤ حةمة امني -36

 مصطفىفائق  -37

 عبدالرمحن على -38

 صاحل بشار -39

 حتسني امساعيل -40

 على حةمة صاحل -41

 حسن صاحل -42

 عمر عينايةت -43

 َيخ امحدد. سراج ش -44

 فخرالدين قادر -45

 داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديارةكانى  بكةن.
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ليذنةى كاروبـارى  ثةرلـةمان و ليذنـةى    
 ي ثةرلةمان دةكرَيتكاروبارى ياساي

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( مـاددةو هؤيـة ثَيويسـتييةكانى    18ثرؤ:ة ياساى ديكؤمَينت ثارَيجى لة هةرَيمى كوردسـتانى عـرياق، كـة لـة )    

 دةرضوواندن ثَيكهاتووةو لةاليةن ئةو بةِرَيجانةوة ثَيشكةشى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كراية:
 د. بةهار حممود -1
 قارةمان قادر -2

 بَيستوون فائق -3

 د. شَيركؤ حةمة امني -4

 عمر عينايةت -5

 ثةروا على -6

 يطيفجنيبة  -7

 انور قادر -8

 يطيفتةالر  -9

 عباس فتاح -10

 خلحم امحد -11

 عجت صابر -12

 سةركةوت سةرحةد -13

 طةشة دارا -14

 سؤران عمر -15

 برزؤ جميد -16

 ار و ليذنةى مةعنى بكةن.داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى اليةنى ثةيوةنديد
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــدن،      ــنبريى و ِراطةيان ــتان، ليذنــةى رؤش ــةمانى كوردس ــت ئةنــدامانى ثةرل ــتةى طش ــرؤ:ة ياســاية ئاراس ئــةم ث
 هةروةها ليذنةى كاروبارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت.

 
 
 
 

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
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 مان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلة

ــتنى كوردســـتان، كـــة لـــة )   ( مـــاددةو هؤيـــة 14ثـــرؤ:ة ياســـاى ناوةنـــدى ثاراســـتنى دةستنووســـةكانى ثاراسـ
 ثَيويستييةكانى دةرضوواندن ثَيكهاتووة، لةاليةن ئةم بةِرَيجانةوة ثَيشكةش كراية:

 ابوبكر عمر )هةَلةدنى( -1
 سهراب ميكائيل -2

 حاجى كاروان -3

 سهام عمر -4

 كة:اَل هادى -5

 شَيركؤ جودت -6

 اعيلحسني امس -7

 بةهار عبدالرمحن -8

 عمر صاحل  -9

 بةهجاد دةرويش -10

 مصطفىغريب  -11

 شكرية امساعيل -12

 سؤران عمر -13

 يطيفجنيبة  -14

 داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى اليةنى ثةيوةنديدار و ليذنةى مةعنى بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ليذنةى رؤشنبريى و ِراطةياندن، ليذنةى ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى طشت ئ
 كاروبارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ماددةو هؤية ثَيويستييةكانى دةرضوواندن ثَيكهاتووة، لةاليةن ئةم 11ثرؤ:ة ياساى بيمةى كشتوكاَلى كة لة )
 َيجانةوة ثَيشكةش كراية:بةِر

 يطيفتةالر  -1
 ِرَيواز فائق -2

 خلحم امحد -3

 عجت صابر -4

 ساالر حممود -5
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 ئاواز جةنطى -6

 سعيد مسيحم -7

 زانا عبدالرمحن -8

 مريم صمد -9

 صاحل فةقَى -10

 بَيطةرد دَلشاد -11

 دةرباز عبداهلل -12

 داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى اليةنى ثةيوةنديدار و ليذنةى مةعنى بكةن.

 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ليذنـةى كشـتوكاَل و ئـاودَيرى، هـةروةها     
 ليذنةى كاروبارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مـاددةو هؤيـة ثَيويسـتييةكانى دةرضـوواندن ثَيكهـاتووة،      9تاقانـة، كـة لـة )   ثرؤ:ة ياسـاى بِرينـى مووضـةى    
 لةاليةن ئةم بةِرَيجانةوة ثَيشكةش كراية:

 د. شوان قةاَلدزةيي -1
 شكرية امساعيل -2

 وحيدة ياقؤ -3

 ئَيظار ابراهيم -4

 مجال مَورتكة -5

 عمر عينايةت -6

 د. ِرَيواز فائق -7

 منى قهوةضى -8

 حممد صادق -9

 عبدالرمحن فارس -10

 باثري كامال -11

 د. ثةرى صاحل -12

 داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى اليةنى ثةيوةنديدار و ليذنةى مةعنى بكةن.
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنةى دارايي و كاروبارى ئـابوورى و وةبـةرهَينان، ليذنـةى كاروبـارى ياسـايي،      
انى ثةرلةمان دةكرَيت، زؤر سوثاس بؤ ليذنةى ياسايي ثةرلةمان، ئَيسـتا دةضـينة سـةر بِرطـةى     طشت ئةندام

 دووةم لة بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان، نوقتةى نيجامى فةرموو د. عجت.
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بـة هـةمان ناونيشـان ئاراسـتةى ليذنـةى ئَيمـة        (7/5( لة بـةروارى ) 12ثرؤ:ة ياساي بيمةى كشتوكاَلى :مارة )
كرابوو، ئةمِرؤ ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى ئَيمة نةكرابوو، بؤية يا ئةويرتمان لَي وةطرنةوة يـان ئةمـةمشان   

 بؤ بنَيرن؟.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــت، ليذنــ    ةى دارايــي و كاروبــارى ئــابوورى و  باشــة ئــةو ثــرؤ:ة ياســايةش ئاراســتةى ليذنــةى ئَيــوةش دةكرَي
 وةبةرهَينان، كاك ئارى فةرموو نوقتةى نيجامى.

 هةرسني: حممد بةِرَيج ئارى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةثَيويستى دةزامن لة هةموو كؤبوونةوةيةك بريى بةِرَيج سةرؤكى بهَينةمةوة، كـة ئـةو ليذنـة كاتييـةى كـة      
ئَيجيديـةكان، ئَيمـة داوامـان كـردووة :مارةيـةكى قـانونى لـةِرَيى         دروست كرابوو لةسةر كةيسى جينؤسـايدى 

ــر،      ئةنــدامانى ثةرلــةمان، كــة ئــةو ليذنةيــة هةَلبوةشــَيندرَيتةوة، بــؤ بةبريهَينانــةوةى جــةنابت جــارَيكى ت
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ر ئةو باسـة وروو:َينرايـة، لةكاتَيكـدا ئـةو بِريـارة      باشة سوثاس، بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان ئةوة ضةندجا
ــثاردةى        ــة ِراس ــةكَيك ل ــرد، ي ــنطال ك ــى ش ــةر كةيس ــاييمان لةس ــتنَيكى نائاس ــة دانيش ــات، ك ــةوةوة ه ــةدواى ئ ل
ليذنـةكانى ثةرلــةمان ئـةوةبوو، كــة ليذنةيـةكى كــاتى بـؤ ئــةم مةبةسـتة لةاليــةن ثةرلـةمانى كوردســتانةوة       

تان دةنطتان ثَيدا، دروستكردنى ئةو ليذنةيةش لةكاتَيكدا بوو، كة خؤتان لة ثةسةند بكرَيت، خؤتان، هةموو
ثةرلةمانى كوردستان دةنطتان بؤ ئةوةدا، ئةو ليذنة كاتيية دروست بكرَيت، لـةم خولـةى ئَيسـتاى ثةرلـةمان     

ضاوةِرَي  بؤت هةية، ناتوانني ئةو بِريارانةى كة لةم خولةدا ماوة هةر لةم خولةش دةستكارى بكةين، دةبَيت
بكةين خولَيكى طرَيدان بةسةريدا تَيثةِرَيت، ئةوكات دةتـوانني ئـةو بِريـارة هةَلبوةشـَينينةوة و، ئـةو ليذنـة       

 هةَلوةشَينينةوة، بةَلَى كاك ئارى فةرموو.
 
 
 

 هةرسني:حممد بةِرَيج ئارى 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــَيت لــ    ــك كــة دةردةض ــك يــان قانونَي ــة و   بةبؤضــوونى مــن بِريارَي ة ثةرلــةمانى دونيــايَي، نــة ئايــةتى قورئان

دةستكارى نةكرَيـت و هيضى تر ئةوة يةك، دوو: جةنابتان خؤتان فةرمووتان كـة ئـةو ليذنةيـة ليذنةيـةكى     
كاتيية، ئةطةر هاتو موتابةعة كرابَيت ئايا بةرهةمى )ئينتاجى( ئةو ليذنةية تا ئَيستا ضـي بـووة؟ كـة هـيض     

جامن بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان زؤرى داوة بة طؤِران، ئةطةر واية با طؤِرانكارى تَيـدا  نةبووة، ماناى ئةوةية واب
بكةين ، ئَيمة ليذنةيـةكى دائيميمـان هةيـة، بـؤ ئـةو ليذنةيـة هةَلنةسـتَيت بـة ئـيش و كـارى خـؤى و ئَيـوة             

 مةسئوليةتةكة، بارطرانييةكة خبةنة سةر شانى ئةو ليذنةية، سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

بــةِرَيج كــاك ئــارى ئــةو موداخةلــةى جــةنابت ثــةيِرةوى نــةبوو، لةبةرئــةوةى بــةثَيى ثــةيِرةوى نــاوخؤ ئــةو  
ياسايانةى يان ئـةو بِريارانـةى لةاليـةن ثةرلـةمانى كوردسـتان لـة خـولَيكى طرَيدانـدا دةردةضـَيت، ثَيويسـتة           

ةسـتكارى بكرَيـت هةَلبوةشَيندرَيــتةوة يـان طؤِرانكـارى تَيـدا       خولَيكى طرَيدان بةسةريدا تَيثةِرَيت، ئـةوكات د 
بكرَيت، بةَلَى فةرموون ئَيستا دةست دةكةين بة بِرطـةى دووةم لـة بةرنامـةى كـارى ئـةمِرؤمان بريتييـة لـة        
ط توطؤكردن لةسةر ثرؤ:ة ياساى هةموارى دةيةمى ياساي ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردسـتان، :مـارة   

(ى ثةيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان،    75، 74، 72(ى هةمواركراو، بةثَيى ماددةكانى )1992) (ى ساَلى3)
(ى هةموار كرا، داوا لة ليذنـةى كاروبـارى ياسـايي دةكـةين، كـة دةقـى ثـرؤ:ة ياسـاى         1992:مارة يةكى ساَلى )

 بيخةينة ط توطؤ، فةرموون.هةموارةكة، راثؤرتى ليذنةى ياسايي لةسةر ثرؤ:ة ياساكة خبوَيننةوة، بؤئةوةى 
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي سـاَلي  3(يةمي ياساي ئةجنومةني وةزيراني هـةرَيمي كوردسـتان، :مـارة )   10دةقي ثرؤ:ة ياساي هةمواري )

(ي 1992َلي )(ي سـا 3(يـةمي ياسـاي :مـارة )   9(ي هةمواركراو، ماددةي يةكةم/ بِرطةي دووةم لة ماددةي )1992)
 هةمواركراو بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

 ماددةي نؤيةم:
 عرياق سَي وةزيري هةرَيمي تيادا بَي.-دةشَي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان

 ماددةي دووةم:
 دةبَي ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكات.

 ماددةي سَييةم:
ضوونييةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة ِرؤ:نامةي فةرمي )وةقائيعي كوردستان( دا بآلو ئةم ياساية لة ِرؤ:ي دةر

 دةكرَيتةوة و  و هؤكاري دةرضووني لةطةَل نيية ثرؤ:ةكة.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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-راني هةرَيمي كوردستانبابةت/ ِراثؤرتي ليذنة سةبارةت بة ثرؤ:ة ياساي هةمواري ياساي ئةجنومةني وةزي
 (ي هةمواركراو.1992(ي ساَلي )3عرياق، :مارة )

(ي زايين 2014-12-14(ي سةرماوةزي كوردي بةرامبةر بة )23ليذنةي كاوباري ياسايي ِرؤ:ي يةكشةممة )
(يةمي ياساي ئةجنومةني وةزيراني 10كؤبوونةوةي ئةجنام دا بؤ تاوتوَي كردني ثرؤ:ة ياساي هةمواري )

(ي هةمواركراو، كة لةاليةن سةرؤكايةتي ئةجنومةني 1992(ي ساَلي )3عرياق :مارة )-كوردستان هةرَيمي
( لة 14وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كرابوو، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين :مارة )

دن و تاوتوَي كردن ( ِرةوانةي ليذنةكةمان كراوة، دواي ط توطؤكر2014-12-3ِرؤ:ي ضوارشةممة بةرواري )
 ليذنة طةيشتة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:

 ماددةي يةكةم:
 ( هةمواركراو بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:1992(ي ساَلي )3(ي ياساي :مارة )9( لة ماددةي )2بِرطةي )

 عرياق سَي وةزيري هةرَيمي تَيدا بَيت.-دةشَي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان
 :ماددةي دووةم

 هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية.
 ماددةي سَييةم:

 هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية.
 هؤيةكاني داناني ئةم ياساية:

بة مةبةسيت ِرَيكخستين ئةو طؤِرانطارييانةي كة لة كابينةي نوَيي حكومةت دا دةكرَيت و بؤ زياتر خجمةت 
 كردني خةَلكي كوردستان ئةم ياساية دةرضوَيندرا.

 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو
بةَلَي، زؤر سوثاس، ئَيستا دةقي ماددةي يةكةم لة ئةصَلي ثرؤ:ة ياساكة و ِراثؤرتي ليذنةي كاروباري ليذنةي 

 ياسايي خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة ط توطؤوة.
 بةِرَيجد.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثرؤ:ة ياساكة: دةقي ماددةي يةكةم لة ئةصَلي
 (ي بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:1992(ي ساَلي )3بِرطةي دووةم لة ماددةي نؤيةمي ياساي :مارة )

 ماددةي نؤيةم:
 عرياق سَي وةزيري هةرَيمي تيادا بَيت.-دةشَي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان

 
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
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(ي 1992(ي سـاَلي ) 3(ي ياسـاي :مـارة )  9نةي ياسايي بِرطةي دووةم لة ماددةي )ماددةي يةكةم لة ِراثؤرتي ليذ
 هةمواركراو هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

 عرياق سَي وةزيري هةرَيمي تَيدا بَيت.-دةشَي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كَي قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ بةِرَيجان دةبوو وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان لَيـرة بـَي    بةَلَي،
كة ئةو ثةيوةنديدراة بةو بابةتة، بةآلم بةهؤي سةفةري بةِرَيجيان نةيتواني لةم دانيشتنة ئامادة بَيت، كاك 

 قادر وةمتان، فةرموو. 
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ
ثَيمواية كابينةي هةشتةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان طرفيت :مارةي وةزير و وةزارةت و بريكارةكـان و  
ثلــةكاني خــوار ئــةواني نييــة، هــةموو اليــةك دةزانــني كــة ئــةوةي طرفتــة خراثــي دؤخــي دارايــي يــة، ئــةوة   

كارنامــةي كابينــةي هةشــتةمي ئاســتةنطي ســةرةكي يــة لةبــةردةم ثَيشــكةش كردنــي يــان جَيبــةجَي كردنــي  
حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان، لةبـةر ئـةوةي كـة ِرايـي كردنـي خجمةتطوزارييـة طشـتييةطان لـة ثَينـاو تَيـر            
كردني ثَيداويسيت طشيت ثَيويسيت بة دةرامةتة داراييةكانة كة ئةوة نيية، يان كةمة، خةراثة، وةكو ئاما:ةم 

ياساية تةنها لة ثَيناوي زياد كردني وةزيرَيكي هةرَيم، بةِراي مـن   ثَيدا، بؤية من ثَيمواية هةمواركردني ئةم
ــة        ــةوةي ك ــة، ئ ــةتَيكي كؤمةآليةتيش ــريؤزة و خجم ــةتَيكي ث ــيت ئةمان ــةي طش ــونكة وةزي  ــة، ض ــت نيي ثَيويس
ِرادةسثَيردرَي جَيبةجَيي ثرؤطرام يان بةرنامة و ثالن دةكات، ئَيمة بة قانون دَيني جَيطـا بـؤ فةرمانبـةرَيك    

ةينةوة كة لة ِراسيت دا بةرنامةيةك و ثالنَيكي دياري كراوي لةبةر دةست دا نييـة سـبةي بـؤ جَيبـةجَي     دةك
كردنــي لــة ثَينــاوي ســةركةوتين كابينةكــةدا، بؤيــة بــةِراي مــن ئــةوة لــة ثَينــاو ِرازي كــردن و بةر:ةوةنــدي   

دةرةوةي ثةرلـةمان دةتـوامن    تايبةتيداية، كة مةبةستم هيض اليةنَيكي سياسـي نييـة، ئـةوة لـة ِراسـيت دا لـة      
بَلَيم تةوافوقي لةسةر كراوة، جطة لةوة ئةوة بةهةدةر داني ساماني طشـيت يـة، بـار قوِرسـي دروسـت دةكـات       
لةسةر بودجة، كة حاَلي بودجة هةموومان لة هةرَيمي كوردستان ئاطادارين، ِراستة لةوانةية وةزيـر خـؤي و   

ن ئةوة بار قوِرسي دروست دةكات، لةطةَل ئةوةدا لة ِراسيت دا ئـةوة  ثاسةوانةكاني و سايةقَيك بَي، بةآلم ديسا
داتاشيين ثؤستة بةداخةوة، جطة لةوة هةموو ئةو وةزيرانةي كة لةو جؤرةن بةشي زؤريان يةعين ثَيويسيت 

ن ئةرك نةيهَيناونةتة وجود، دةتوامن بَلَيم بةشَيكي كةميان نةبَي، ضةند كةسَيكيان نةبَي، مـاف و ئيمتيازيـا  
  ة من لةطةَلي دا نيم، زؤر سوثاس.هةية ئةركيان نيية، بؤي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج د.فرست صؤيف.

 
 بةِرَيج د.فرست صؤيف علي:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وردستان لـة قؤناغَيـك دايـن    ثشتطريي تةواوي قسةكاني كاك قادر وةمتان دةكةم، ثَيمواية ئَيمة لة هةرَيمي ك

ــَيني بارطراناييــةكي زؤر لةســةر    كــة خــةريكي تةرشــيقي ئيــدارين و كــةم كردنــةوةي ئــةو ثؤســتانةين بــا بَل
حكومةتي هةرَيمي كوردستان دروست دةكات، بؤية وآلتَيكي وةكـو سويسـرا كابينـةي وةزاري هـةمووي ثَيـك      

وات، ئايا ئَيمة لةو قؤناغة كة ضةندين ثرؤ:ة ياسـا  دَي لة حةوت كةس، وآلتةكةش وةكو سةعات بةِرَيوة دةِر
خوَيندنةوةي يةكةميان بؤ كراوة، ثةيوةسنت بة بار و بذَيوي خةَلكي كوردستان نايهَينينة بةرنامـةي كـار و   
خوَيندنةوةي دووةميان بؤ ناكرَي، دَيي ياسايةك دَييَن و تةعديلي دةكـةي كـة ديسـان ئـةويش لـةو قةيرانـة       

، بةآلم هةر بار طراني ية لةسةر حكومـةت، بؤيـة مـن ثَيموايـة لـةو قؤناغـة زيـاد كردنـي         ئةطةر كةميش بَي
وةزير و زياد كردني وةزيري هةرَيم ئةطةر ضي ئيتي اقي سياسيش بووبَي، دةبواية هـةموو كاتَيـك بيكـةين    

ةمان كـةم  ئَيستا نةيكةين، دةبواية بـةَلَين بـة خـةَلك بـدةين، مـو:دة بـة خـةَلك بـدةين ئةوةنـدة موئةسةسـ          
كردةوة، ئةوةندة مووضة خؤرمان كةم كردةوة، نةك هي تريشـي بـؤ زيـاد بكـةين، مةسـئوليةتي ثةرلةمانـة       
لـــةم قؤناغـــة، خـــةَلك ضـــاوةِرواني ئـــةوةمان لـــَي دةكـــات حكومـــةت تةرشـــيق بكـــةين، موئةسةســـاتةكامنان 

 ةين، زؤر سوثاس.بارطرانييةكان كةم بكةينةوة، نةك وةكو ئةوةي كة ئَيستا لَيرة هةية زيادي بك
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك أبو كاروان، فةرموو.
 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )أبو كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةم ثرؤ:ة ياسايةي ثَيشكةش كراوة بـة بـِرواي مـن يةكـةمني شـت ِروون نييـة، هـةر ثـرؤ:ة ياسـايةك          
ثَيشكةش بكرَي دةبَي هؤكارةكـة و ئةسـبابةكةي ديـاري بكـرَي، ثَيويسـتة لـة بةر:ةوةنـدي ميللةتةكةمانـةوة         
سةرضاوة بطرَي، دووةمني/ هةدةيف ضيية و ئةركي ضيية؟ ئايا ئةجنومـةني وةزيـران ضـةند ثَيويسـيت بـةوة      

َيمـة خؤمـان دةزانـني لـة     هةية؟ ئةوة هـةمووي ديـار نييـة، بـة تايبـةتي وةكـو كـاك قـادر و دكتـؤر وتيـان، ئ          
ئةزمةيةكي مالي داين، لـة شـةِرَيكي طـةورةداين، ثَيويسـتيمان بـةوة هةيـة، بؤيـة مـن جـارَي يةكـةمني شـت            
تَيناطةم، نة ثةيوةندي بةاليةنةوة هةية، نة ثةيوةندي بة شةخصةوة هةية، هيـوادارم تَيبطـةم، بـةآلم ئَيمـة     

ي هةرَيم، يةكةم بةرنامةي ئـةوة بـوو ثَيويسـتة وةزارات    ئةطةر بطةِرَييةنةوة بؤ كابينةي شةشةمي حكومةت
تةرشــيق بكــرَي، دامةزرانــدن ضــِر بكرَيتــةوة، كــةم بكرَيتــةوة، بــةآلم ئَيســتا بــة ثَيضــةوانةوة لــة :َيــر هــةر     
ناونيشانَيك بَي ئةوانةي كة ثَيشرت ِرةخنةمان لَي دةطرت، كة وةزارةت زيادة، فةرمانبـةر زيـادة، مووضـةخؤر    

ئَيستا بة ثَيضةوانةوة كار دةكةين، بؤية منيش لةطةَل ئةو برادةرانةم، من لةطةَل ئةو ثرؤ:ةدا  زيادة، كةضي
 نيم، زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 إمساعيل، فةرموو. شكر ة زؤر سوثاس، خاتوو
 مصطفى:بةِرَيج شكرية إمساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةية، خاَلي يةكةم/ كةليمةي )دةشَي( ئةطةر بكـرَي بـة )دةطـوجنَي( زؤر باشـة، خـاَلي دووةم/       من دوو خاَلم

بةِراسيت من زؤر ثَيم سةيرة، ديارة ئَيمة هةموومان ئةوةمان بة ضاوي خؤمان ديت ضـةند اليـةنَيك مـاوةي    
ؤيــان ِرازي حــةوت مــانط نةيانهَيشــت حكومــةت ثَيــك بَيــت، لةبــةر ئــةوةي بــة ئيســتيحقاقي ئينتيخــابي خ   

نــةبوون، زؤر لــة حــةقي خؤيــان زياتريــان داوا دةكــرد، دةيانويســت هةنــدَي اليــةن بــَي بــةش بكــةن، ديــارة    
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران كة ئـةم داوايـةي كـردووة ناضـار بـووة كـة سـَي وةزيـري هـةرَيم دابـيَن، ديـارة            

بةضـاوي خؤمـان ديـت بـؤ ثَيكهَينـاني       ناكرَي هةندَي اليةن بَي بةش بكرَين و هةنـدَي اليـةني تـر، ئـةوةمان    
بةشداري كردن لة حكومةتي عرياقيش بة هةمان شَيواز، بةتايبةتي لةِراسيت ئيسالمييةكان بَي بةش كـران،  
وةكو ئيستيحقاقي ئينتيخابي خؤيان ثَي نةدرا، جا من هيوادارم ئةوانـةي كـة ئـةو داواكارييـة دةكـةن دةبـَي       

 ن بة ئيستيحقاقي ئينتيخابي خؤيان ِرازي بن، سوثاس.بةاليةنة سياسييةكاني خؤيان بَلَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، خـاتوو شـكرية، ئةنـداماني تـري ثةرلـةمان ِراي خؤيـان دةَلـَين، جةنابيشـت ِراي خؤتـت وت، تكايـة           
 تةعقيب لةسةر ِراي يةكرت مةَلَين، بةِرَيج د.شوان قةآلدزةيي، فةرموو.

 باوةمري )د.شوان قةآلدزةيي(: مصطفىج عمر بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ماوةيةكة كوردستان بة قةيراني دارايي دا دةِروات، سياسةتي طرتنةوة و تةقةشوف كردن لةاليةن حكومةتي 
 هةرَيمةوة طرياوةتة بةر، تةنانةت ضةندين ثرؤ:ة لةاليةن فراكسيؤنةكان ثَيشكةش كراوة بؤ كةم كردنةوةي

نةســرية و مووضــةي هــةر ســَي ســةرؤكايةتييةكةي كوردســتان و ثةرلــةمانتار و وةزيــر و ثلــة تايبةتــةكان،    
لةكاتي سةردانةكةي بةِرَيج قوباد تاَلةباني جَيطري سةرؤكي حكومةتي كوردستان بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان 

( سـاَلي تةقةشـوف   2015سـاَلي ) و كؤبوونةوةي لةطةَل سةرؤك فراكسيؤنةكان، بةِراشكاوانة باسي لةوة كرد كة 
و كـــةم كردنـــةوةي هةنـــدَي بةِرَيوةبةرايـــةتي و فةرمانطـــةكاني حكومـــةت دةبـــَي، بةمةبةســـيت ِرووبـــةِروو 
بوونةوةي قةيراني دارايـي، تـا ئَيـرة هـةمووي سياسـةتَيكي بـاش و ئيجـابي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان،           

ؤناغةدا هيض بة ثَيويست نازانني، ضونكة دةبَيتة مايةي بةآلم زياد كردني وةزيرَيك، وةزيرَيكي هةرَيم لةو ق
بارطراني لةسةر ساماني طشيت و بودجةي هةرَيمي كوردسـتان، ضـونكة بـةو هؤيـةوة ضـةندين فةرمانبـةر و       
ــر و           ــة وةزي ــاوةِرَيي ئةوةي ــةَلك ض ــت، خ ــة دادةنرَي ــةو فةرمانطةي ــؤ ئ ــت ب ــريةي ثَيويس ــةر  و نةس بةِرَيوةب

وة، نةك لةبةر خاتري بةر:ةوةندي تةوافوقَيكي ثَينج حيجبي بؤ ئةوةي نَيـو مـاَلي   وةزارةتةكان كةم بكرَينة
ئةو حيجبة، ضؤن دةَلَيي برايةتييةك و تؤكمةييةكي ثَيوة ديار بَي لةسةر حيسابي بودجـةي طشـيت، لةسـةر    

َيـت مـادام   حيسابي خةَلك هةموو بِريارَيك ئةجنام بدرَي، لةبةر ئةوة بة هـيض شـَيوةيةك بـة ثَيويسـت نازانر    
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سياسةتي تةقةشوف طرياوةتة بةر، زياد كردني وةزيرَيك، وةزيري هةرَيم بَي يان هـةر وةزيرَيكـي تـر، ئـةوة     
جَيطري سةرؤكي حكومةت كة دَيتة ثةرلـةمان ئـةوة بـةيان دةكـات، ثَيويسـتة ثةرلـةماني كوردسـتانيش بـة         

دةكـةين بـة حكومـةت ئـةوة سياسـةتي       ئةهميةتةوة طوَي لةو بابةتانـة بطـرَي، ضـونكة ئَيمـة كـة ثـرس و ِرا      
حكومةتة، كـةم كردنـةوة نـةك زيـاد كردنـي وةزيـري هـةرَيم، ئَيمـة هـةموومشان باسـي بةر:ةوةنـدي بـاآلي             
هةرَيمي كوردستان دةكةين، ئةطةر لةبةر خاتري اليةنَيكي سياسـيش دايـة، بـا ئـةو اليةنـة سياسـيية لةبـةر        

 لةو ثؤستة بهَينَيت. خاتري بةر:ةوةندي باآلي خةَلكي كوردستان واز
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر ســوثاس، بــةِرَيج د.شــوان قــةآلدزةيي، ئــةوة ئةنــداماني ثةرلــةمان ثَيشكةشــيان نــةكردووة، ئةجنومــةني    
وةزيران ثَيشكةشي كـردووة ئـةم بِريـارة، واتـا ئـةوة موتـةناقيج نييـة لةطـةَل بِريارَيـك ئةجنومـةي وةزيـران            

 يت، بةِرَيج كاك بةهجاد درويش، فةرموو.دابي
 بةِرَيج بةهجاد درويش درويش:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.   
وةكي تان كة ئاما:ة ثَيكرد خاآل من ئةولةوي بي، ئةظة كة ئةظ ثرؤ:ة ياسـا نـة لـة ِرَيطـاي ئةنـدام ثةرلـةمان       

يـة ثَيشـكةش كـرن، بـةر هةنـدَي ديـارة       هاتة ثَيشكةش كرن بةلكو ِرَيطا سةرؤكايةتيا ئةجنومةنا وةزيران هات
دةسةآلتي جَيبـةجَيكار هةنـدة جـارا زؤر ثَيويسـيت بـة طؤِرانكاريـا دبـينت، ئةمـة شـتةكي ئاسـايي يـة، ديـارة             
ــةظ       ــا هةشــتة، يــةعين ئ ــة تةمامكــةرة كابين ــد يــةعين ئةظ ــةك، خــاآل دي/ تةئكي ــةي، ئةظــة خاَل حاجــةتي ه

عين  تَينةطـةين كـة تشـتةكي زَيدةيـة، يـةعين ديـارة وةزيـري        وةزارةتةكا دَيتة ئيجافة كرن، تةمام كـرن، يـة  
ــةرؤكايةتيا        ــدَي س ــةر هةن ــة، ب ــةو مةوزوع ــوو ئ ــر ب ــةئخري ت ــة، ت ــي نيي ــري فيعل ــةك وةك وةزي ــةرَيم ثيض ه
ئةجنومةني وةزيرانيش ئةظ ياسا يةعين بِريار سةردان هاتنة ئَيرة، قةناعةتا من ئةظة ديظ حكومةتا كابينا 

وقيا لةسةر هاتنة كرن، خاَلةكا دي/ كة دبَيذينت ماددةكة دةشَي مروونـةتا تَيـدا هـةي،    هةشتيا فراوان تةواف
حاجةت هةي، يةعين ئةجنومةنا وةزيران دةشَي دكاتة سَي، دةشَي دكاتة دوو، لَيرة ديارة حاجةت دكاتة سَي، 

ئـةم بَيـذين، هـةميان     ( دضظينت، لةطةَل ئاوارة، لةطةَلطارخءب تايبةتي هةرَيما كوردستانَي طةلةك حاالتي )
بَيذين ئاوارة لة هةرَيما كوردستان دا نجيكي مةليؤن و ثَينج سةد هجار ئـاوارة ل هـةرَيما كوردسـتانَي هـةي،     
بةآلم تةنسيقةكا جديي نينة بؤ منوونة ظَي طةل وَي ئةجنومةني وةزيران ليذنةكا ثَيك هيناية، ليـذنكا بـاآل،   

مةسةلةن وةزيـري ئـاوةدان كرنـَي بـؤ منوونـة يـَي كريـة سـةرؤك ليذنـة،          كو بؤ ظَي ثرسا ئاواران، ئَيك : وان 
لَيــرة ديــارة ثَيويســتييةكا هــةي، ئينجــا ض بــؤ مةســةلةي ئــاوارة بيــت يــان غَيــر مةســةال دي، : بــةر هةنــدَي  

 قةناعةتا من هةم تةوافوقة هةم حاجةتيشة، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 س، بةِرَيج كاك ئاري هةرسني، فةرموو.زؤر سوثا
 بةِرَيج ئاري حممد هةرسني:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
موالحةزةيةك دةدةين بة بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان كة قاعةكة تةقريبةن خةريكة ضـؤَل دةبَيـت، هيـوادارم    

زؤرم ثَي خؤشـة كـة ئـةم     بؤ كاتي دةنطدان لةسةر ئةو ثرؤ:ة قانونة ئاوا نةبَي، وةَلالهي ثَيش هةر شيَت من
ثةخشانة ِراستةوخؤن، لةبةر ئةوةي دةردةكةوَي جارَيكي تر بة تةئكيد سياسةت كردن برييت ية لة حـةزي  
دةسةآلت و تةمةتو  كردن بة دةسةآلتةوة، هةر حيجبَيك كة ئةندامي خؤي ناردؤتة ئةم مةجليسة بـةِرَيجة،  

ــةآلت،    ــَي لــة دةس ــَيك ب ــؤ ئــةوةي بةش ــةتي ب ــة     بؤيــة ناردوي ــي ل ــةر بِريــاري سياس ــةبَي لةس ــان تةئســريي ه ي
وآلتةكةمان، لة وآلتي ئَيمة، من ئةوةم بؤ ئةم مةبةستة وت كة هةندَي كةس لة هةنـدَي تةصـريد دا، هـةتا    
لة دةرةوةي ثةرلةمان بة جؤرَيك قسة دةكةن كة طواية ئةوان لة دةرةوةي بازنـة و مةنجوومـةي دةسـةآلتن،    

كم دةكات، كة كاتَيك ثَيويسـتيان ثـَي دةبـَي ئـةو كاتـة دَينـة دةنـط، بـة مـةعناي          خةَلكي ترة لةو وآلتةدا حو
خةَلكي سلَيماني طؤشتةكةي دةخـؤم بـةآلم طؤشـتاوةكةي نـاخؤم، دَيمـةوة سـةر ئةصـَلي مـةوزو ، مةسـةلةي          

ة يةكةم/ خؤزطة وآلتي ئَيمة وآلتَيك بواية وةكو فةرةنسا و وةكو سويسـرا، ئـةوةي بةسـةر ئـةم وآلتـة هـاتوو      
بةسةر هيض وآلتَيكي دةوكراسي لـة ئـةوروثا نـةهاتووة، بؤيـة موقارةنـة كردنـي كوردسـتان بـة وآلتَيـك كـة           
بةشــداري دوو شــةِري جيهــاني نــةكردبَيت ئــةوة ئةســتةمة، ئــةوة يــةك، حــوكمي سياســي لــة وآلتــي ئَيمــةدا  

َيم هةمووي، هيوادارم بةِرَيج حوكمَيكي ئيئتياليف ية، يةكِريجي نيشتيماني ية، زؤربةي بِريارةكان ئةطةر نةَل
ســةرؤكي ثةرلــةمان طــوَيي لــة قســةكامنان بــَي، ئةطــةر نــةَلَيم هــةموو بِريارةكــان زؤربــةي بِريارةكــان كــة لــة 
ــة       ــةي ك ــةو حيجبان ــراوة، تةنانــةت ئ ــةر ك ــةي لةس ــة موناقةش ــة دةرةوةي ئــةم ثةرلةمان ــتان دةدرَي ل كوردس

ن بَلـَيني ثةرلـةماني كوردسـتان ببَيتـةوة بـة سةرضـاوةي       دةيانوت خةتاي دوو حيجبي سةرةكي ية كـة نايـةلَ  
بِريار، ئَيستا خؤيان لة دةرةوةي ثةرلةمان ئيتي اق دةكةن، لةسةر هـةموو ِرَيككةوتنـةكان، بؤيـة ئـةوةي كـة      
كراوة، ئةوةي ئةجنومةني وةزيران بةبؤضووني بةندة ناردويةتي، لةسةر ئةساسي ئـةو حكومةتـة يـةكِريجي    

كابينةي هةشـتةمي لةسـةر داِرَيـذراوة، ئَيمـة خؤمـان دةزانـني كـة بـةَلَي لـة كوردسـتان دا           نيشتيماني ية كة 
ئَيستا قةيرانَيكي دارايي هةية، ئةطةر هةر كةسَي نوقتةي نيجامي هةيـة ئةطـةر مامؤسـتا نـايبييَن، نوقتـةي      

 اوا دةكات.نيجامي هةية، ئاخر من ناتوامن تةركيج خبةمة سةر قسةكامن لةبةر ئةوةي بة بةردةوام ئ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك ئاري، جةنابت قسةكانت تةواو بكة، دوايي نوقتة نيجامييةكةش وةردةطرين.
 بةِرَيج ئاري حممد هةرسني:

زؤر باشة، زؤر سوثاس، بة تةئكيد ئَيمة متمانـةمان دا بـة حكومـةت و بـة كابينـةي هةشـتةم، بـة سـةرؤكي         
ةني وةزيران و ئةو تيمةي كة لةطةَلي دا ئيش دةكات، سيقةمشان بةوةية كة داوايةكي لـةو بابةتـةي   ئةجنوم

)دةشَي سَي وةزير زياد بكرَيت(، بة تةئكيد ئةوة لة دوو سةرضاوةوة هاتووة، ناخؤشـة ئينسـان قسـةي خـؤي     
ةشـتةمي لةسـةر بنيـات    دووبارة بكاتةوة، يةكةميان/ لةسةر ئةساسي ئةو ئيتي اقيـة هـاتووة كـة كابينـةي ه    

نراوة، ئةويش يةكِريجي نيشتيماني ية، لةوانةية هةندَي كةس ثَيي بَلَين تةرزيةي هةندَي ئةحجابة، ئةطةر 
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واش بَي من بة شتَيكي باشي دةزامن، ئةطةر ئةم ثةرلةمانة بـةِرَيجة، ئةطـةر ئَيمـة ثرسـيارمان هةيـة لةسـةر       
ة، يان ئةم دووة، يان ئةم سَي ية كة دةتانةوَي زيـاد بكـرَي لـة    ئةوةي كة ئايا ئةم )دةشَي(ية، ئةم يةك وةزير

ناو كابينةكةدا، ئةطةر ئَيمة حةزمان لة وردةكارييةكةيةتي، ئةم موناقةشةي كة لَيـرةدا دةيكـةين بـة ِرةئـي     
من ناطاتة نةتيجة، دةبَي بة ياداشتَيك بؤ ئةجنومةني وةزيران بـؤ ئـةوةي جـةوابي ئـةو ثرسـيارة بدةنـةوة،       

لةيةكي تر، مةسةلةي تةقةشوف، بـة بؤضـووني مـن ئةوةنـدة مـةجال هةيـة بـؤ تةقةشـوف كـردن لـة           مةسة
كوردستان، ئةوانةي كة لة ريازيات دا باشن، ئةوان دةتوانن حيسـاباتَيك بكـةن، ِريجبةنديـةك بكـةن، زةرب و     

وةزيــرةي  تةقسـيمَيك بكــةن، ئينجــا تــَي دةطــةن كـة ئــةم مةصــرةفةي كــة لــةم )دةشـَي(ية دةكــرَي، لــةم ســيَ   
هةرَيمة، ئةوةندةي قازاجني هةية بة بؤضووني بةندة بؤ بةهَيجكردني يةكِريجي نيشتيماني، ئةوةندة زةرةر 

هــةروةك دةزانــني ئــةو وةزيرانــةى لــة هــةموو حجبــة سياســيةكانى كوردســتان، ئــةو    نــادا لــة بــاري دارايــي.
خؤيان كِريوة، ئـةو حجبـة سياسـيانةى     وةزيرانةى دةست بةكاربوون لة ثَيش هةموو شتَيك دا سةيارةيان بؤ

كة ئَيستا رةخنة دةطرن، لـة مةسـةلةى تةقةشـوف بـا بـريَى لـةوة بكةنـةوة، ئـةم وةزيـرة تازانـةى..... بـةَلَى            
ثةيوةنـدارة، لةبةرئـةوةى باسـى ئــةوة كـرا ئةمـة ثــارة سـةرف دةكـات لـة كاتَيــك دا ئَيمـة وةزعـى داراييمــان           

ى واية، حةق بوو لة ثَيشدا باسى ئـةو وةزيرانـة بكـرَى كـة موستةشـارى      خراثة، منيش دةَلَيم ئةطةر بةِراست
تازةيان دامةزراندووة، خةَلكى سكرتَيريان دامةزراندووة، سةيارةيان بؤ كِراوة، حيمايةيان دراوةتَى، ئةمـةش  

ى مةسرةف كردنة لة بودجةى طشتى، ئينجا بؤية ئةو ضريؤكة درَيذة كورتى دةكةمةوة، جارَيكى تر ثشتيوان
 لةم ثرؤ:ةية دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
 كاك ئومَيد نوقتةى نيجامى؟ فةرموو.

 بةِرَيج ئومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نوقتةى نيجاميية بةو حوكمةى ئَيمة لَيرة طوَيبيستى هةندَيك قسة بووين كـة ِرووبـةِرووى ئَيمـة بوويـةوة،     
ة من دةمةوَى جةخت لةسةر دوو خاَل بكةمةوة، بةَلَى زؤر باوةِرمان بـة طـؤِران هةيـة، لـةِرابردوو ئَيمـة      بؤي

ِرةخنةمان لةسةر ئةو ِرَيكةوتنانة هةبووة كة ثَيكهَينـةرى يـان دامةزرَينـةرى يـةكِريجى نيشـتمانى نـةبوون،       
 مة لةطةَلني...... .بؤية هةر ِرَيكةوتنَيكى سياسى، يةكِريجى نيشتمانى دروست بكات، ئَي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

ئةمة نوقتةى نيجامـى نييـة، تكايـة تـةعقيب مـةدةن لةسـةر ِراى ئةنـدامانى تـرى ثةرلـةمان، كـاك قارةمـان            
 فةرموو.

 
 

 بةِرَيج قارةمان قادر فتاح:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بـرادةران نييـة، بـةآلم مةسـةلةى كـة باسـى وةزيرةكـان دةكـرَى،         هةَلبةتة قسةكةم لةسةر قسةى هيض كام لة 

وةزيرةكان كؤمةَلَيك تةقةشوف ئةو وةزعة داراييةى هةية لة هةرَيمى كوردستان ضاك بكرَى، بةآلم خـؤ بـة   
 هةزاران تةنكةر نةوت دةِروات.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كاك ساالر فةرموو.

 مود مراد:بةِرَيج ساالر حم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةِراستى دا كاتَيك كة دةرفةت دةدرَيتة هةر ثةرلـةمانتارَيك زةميلَيكـى بـةِرَيج كـة قسـة دةكـات دةبـَى ثشـت         
بةسـتَى بــة ماددةيــةك، بِرطةيــةك لــة ثــةيِرةوى نــاوخؤ بـةدةر لــةوة، ئــةو قســةية قســةيةكى نيجامــى نييــة،   

ةن بؤ ئةوةى تةشةنوجَيك دروست نـةبَى، ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمانتار دةبـَى      هيوادارم بةِرَيجيشتان دةرفةت نةد
ئاطامان لة دةسةآلتةكان بَى، دةسـةآلتى ثةرلـةمان لـةكوَى دايـة، دةسـةآلتى دةسـةآلتى جـَى بـةجَى كـردن لـة           

 ( دةسـةآلتى داوة بـة ئةجنومـةنى وةزيـران ثـرؤ:ة بِريـار يـان       71كوَيداية؟ بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ مـاددةى ) 
ثرؤ:ة ياسا ثَيشكةشى ثةرلةمانى كوردستانى بكات، ثرؤ:ةيةكة و ثَيشكةش كراوة، ليذنةى مـةعنى ِراثـؤرتى   
لةسةر ئامادة كردووة و دواى ئةوة خبرَيتة دةنطدانةوة و يةكال بكرَيتةوة،بةآلم ثرسيارى من لَيرةدا ئةوةيـة  

ن ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة ضـيية، لـة     تةبرير بـؤ ئـةم ثَيشـكةش كردنـة و زيـادكردنى ئـةو وةزارةتـة لةاليـة        
كاتَيك دا بة ثَيى عورف هةر ثرؤ:ة ياسايةك يان هةر ثرؤ:ة بِريارَيك ثَيويستة هؤكارى دةرضـوونى  لةطـةَل   
ــارى        ــةوة، هؤك ــةوة ِروون نةكراوةت ــتان ئ ــةمانى كوردس ــؤ ثةرل ــَى، ب ــةَل داب ــوجبى لةط ــبابى م ــان ئةس ــَى ي داب

ضيية يان وةزارةتى هةرَيمـة ضـيية؟، لةبةرئـةوة ئةطـةر بطوجنايـة      ثةيوةست بوونيان بةو حةقيبة ويجارية 
ئةمة تةئجيل ببَى جارَيكى تر ئاراستةى ئةجنومـةنى وةزيـران بكرَيتـةوة موبـةريرى خؤيانيـان بـدةنَى، بـؤ        

 ئةوةى ئَيمة تووشى ئةم سجال و جةدةلة نةبني و تةعةروزى دةسةآلتيش نةكات.
 ةرلةمان(:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ث

 دوايى ليذنةى ياسايى ِروونكردنةوة دةدةن، كاك حاجى كاروان فةرموو.

 بةِرَيج كنعان جنم الدين)حاجى كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ئيشم بةوة نيية كة ض اليةنَيك يان ض كةسَيك ئةو وةزارةتةى وةرطرتووة، بةقـةد ئةوةنـدةى كـة ناوضـة     
ةرَيمى كوردستان لة ئايندةدا يان موستةقبةلَيكى داهاتوودا ئةوةندة طرنطة كة كوردستانييةكانى دةرةوةى ه

ئيهتمامى ثَى بدرَى، جَيى خؤيةتى هةر كةسَيك بَيت، لةوة دةضَيت، يـةعنى مـن تةمـةنا دةكـةم ثـِر بـة دَل،       
بَيتةوة سـةر  تةمةناى ئةوة دةكةم كة ئَيمة تا خوىل ئةم ثةرلةمانة تةواو دةكةين ئةو ناوضانة بة تةواوةتى 

هةرَيمى كوردستان، ثَيويستمان بةو وةزارةتة نةبَى، بةآلم بؤ ئةم سَى ساَلة بة تايبـةتى زؤر زةرورة، ضـونكة   
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ئَيمة خةَلكى ئةو ناوضانةيةن بة تايبةتى كةركووك، ئةو كَيشانة ئةطةر بَيتو لة ئاستى وةزارةتَيك دا نـةبَى،  
ناحيةى ئةمنى و ئيقتيسادى كةس نازانَى بةرةو كـوَى دةضـَى؟    لةو ناوضانة هةية بة تايبةتى ئَيستا دةبينن

لةبةرئةوة بةِراستى بـوونى وةزارةتَيـك، بـةآلم بـة ثاَلثشـتى دارايـى و بـة ثاَلثشـتى ثةرلـةمان ئـةو وةزارةتـة            
تــةفعيل بكــرَين، نــةك لةبــةر خــاترى خــاترداران وةزارةتَيــك دروســت كرابــَى و لةبــةر خــاترى ِرةزامةنــدى    

يرَيك دانرابَى، دةبَى بة جدى ئَيمة ثاَلثشتى ئةو حاَلةتة بني، ئَيمة مادام ضاودَيرين لةسةر ئةو اليةنَيك وةز
وةزارةتانة دروست بوونى دَلخؤشكردنة بؤ خةَلكى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيمى كوردسـتان، بؤيـة بةِراسـتى    

 جَيى خؤيةتى هةمووان ثاَلثشتى بكةين.
 ثةرلةمان(: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى

 كاك عبدالرمحن فةرموو.

 ر ا:بةِرَيج عبدالرمحن على 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةو        ــتنى ئ ــتى ِرَيكخس ــة مةبةس ــَى ب ــة دةَل ــةم ك ــَى دةك ــت ث ــوواندنةكةوة دةس ــارى دةرض ــة هؤك ــةرةتا ل ــن س م
ئـةو وةزيـرةى كـة    ( دا حكومةت دةيكات، بةآلم دةكـرا، ديـارى بكرايـة، ئايـا     9طؤِرانكاريانةى كة لة كابينةى )

زياد دةكرَى بؤ كوَى زياد دةكرَى؟، يـا ض دةسـتة و وةزارةتَيكـى ثـَى دةدرَيـت؟، ئَيمـة هـةموومان دةزانـني لـة          
هةرَيمى كوردستان دا هةآلوسانَيكى ئينجطار طةورةى فةرمانبةرامنان هةية لةِراستى دا، هةموومشان دةزانني 

بن ديوارمان هةية، بؤية ئةطةر ئـةم وةزيـرة دةسـتةكة يـان      دةيان هةزار فةرمانبةر كة ئةوةى ثَيى دةوترَى
وةزارةتةكةى بؤ ديارى نةكرَى، لةِراستى دا ضؤن فةرمانبةرى بن ديوار هةية وةزيرى بن ديـواريش دروسـت   
دةبَى لةم حاَلةتة؟، من ئةو قسانةى كة دةيكةم لةِراستى دا مةبةستم هيض، ديارة ئةم وةزيرة ئةدرَى بةهةر 

بــةِرَيج ئةطــةر بــةر اليةنةكــةى خؤشــم كــةوَى كــة بجووتنــةوةى طؤِرانــة هــةمان قســة دةكــةم لــة    اليــةنَيكى 
ةوة لـة كابينـةى حةوتـةمى حكومـةتى      2010هةرشوَينَيكيش دا بووة، من بؤية ثَيشنيارَيكم هةيـة، لـة سـاَلى    

اربةر لة هـةرَيمى  هةرَيمى كوردستان دا بِريارَيك دةرضووة بة دامةزراندنى دةستةى ثاراستنى مافةكانى بةك
كوردستان دا، بـةآلم ئـةم دةسـتةية تـا ئَيسـتا بـوونى نييـة، بؤيـة ثَيشـنيارى مـن ئةوةيـة ئةطـةر ئةنـدامانى              
ثةرلةمانى كوردستان ثَيشنيارةكةى مـن ثشـتطريى بكـةن، ئـةو دةسـتةية كـة كـارا بكـرَى و دامبـةزرآ و ئـةو           

ى ثاراســتنى مافــةكانى بةكاربــةر، ضــونكة لــة وةزيــرة بــةِرَيجةى كــة زيــاد دةكــرَى بكرَيتــة بةرثرســى دةســتة
ئَيسـتادا مــاوةى ضــوار ســاَلة بِريــار دراوة و دروســت نــةكراوة، هــةرَيمى كوردســتان لــة ئَيســتادا بةِراســتى بــَى  
دامةزراوةييةكى لـةو شـَيوةيةى بـة ئاشـكرا ثَيـوة ديـارة و خـةَلكى كوردسـتان لةِراسـتى دا يـان بةكاربـةر لـة             

قةيرانَيكى خراث داية و ِرؤ:انة بة هةزاران تةن خواردن و خواردنـةوةى خـراث و   هةرَيمى كوردستان دا لة 
ئَيكسثايةر دَيتة ئةم وآلتةوة بؤية بة بِرواى من دامةزرانـدنى ئـةو دةسـتةية و ئـةو بـةِرَيجةى كـة دةكرَيتـة        

 تان دةكةم.وةزير بؤ ئةم بةشة، ِرةنطة لة هةندَى دةستةى ديكة كة ئَيستا لة كاردان باشرت بَى، سوثاس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق )سةرؤكى ثةرلةمان(:
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 كاك د.شَيركؤ فةرموو.

 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( لـة  71لةِراستى دا هةر بة ثَيى ِرؤ:ةكةش كـة مـادام لـة ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة هـاتووة بـة ثَيـى مـاددةى )         
ةو اليةنـةى كـة ثرؤ:ةكـةى ثَيشـكةش كـردووة خـؤى لَيـرة نوَينـةرَيكى         ثةيِرةوى ناوخؤ ثَيويسـتة يـةعنى ئـ   

ئامادةبووايــة، يــةعنى بــؤ ئــةوةى اليــةنى كــةم وةآلمــى ثرســيارى ثةرلــةمانتارانى بدايةتــةوة و ِروونــى           
كردايةتةوة و قةناعةتى بهَينايـة بـة بـةِرَيجانى ثةرلـةمانتاران بـؤ ئـةوةى كـة ئةمـة ثَيويسـتة و بـؤ ئـةوةى            

بتوانرايــة ئيشــةكة بــة ِرَيــك و ثَيكــى بــِروا بــةِرَيوة، كَيشــةى زيــاد كــردن و زيــاد نــةكردنى ئــةم   لةِراســتى دا
وةزارةتة لة ئَيستادا لةِراستى دا ئةوة نيية كة بؤض اليةنَيكة ياخود كَى ئـةو ثؤسـتة وةردةطرَيـت؟، بةقـةدةر     

سى بـا بَلـَيني بارطرانييـةكى    ئةوةى كة هةميشة دةسةآلتى جَى بةجَى كردن لة هةرَيمى كوردستاندا خؤى با
قورس دةكات لةسةر دامةزراوةكانى، باسى بـارطرانى قـورس دةكـات لةسـةر بودجةكـةى، باسـى بارطرانيـةكى        
قورس دةكات لةسةر ِرَيـذةى فةرمانبـةرانى بـةجؤرَيك واى ىَل هـاتووة ئَيسـتاكة كـةمرتين خـةَلك لةهـةرَيمى         

ستة بـة زةويـةوة، ثةيوةسـتة بـة كـارةوة، ثةيوةسـتة بـة بـا         كوردستان دا لة دةرةوةى دامةزراوةكانة و ثةيوة
بَلَيني جؤرَيك لة وةبةرهَينانةوة لة هةرَيمى كوردستاندا، بؤية لةِراستى دا ديسـان دةيَلَيمـةوة ثَيويسـت بـوو     
اليةنى جَى بةجَى كار كة ثرؤ:ةكةى ناردووة خؤى لَيرة بوواية و لةِراستيش دا هةموومشان لةطـةَل ئـةوةين   

يبةتى من دةتوامن لـة جيـاتى هاوِرَيكانيشـم  قسـة بكـةم كـة ئَيسـتاكة لـةناو هؤَلةكـةدان، لةسـةدا سـةد            بة تا
لةطةَل ئةوةداين كة دةسةآلتى جَى بةجَى كردن بـة شـَيوةيةك ِرَيكبخرَيـت لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا كـة بـة         

و شوَينةكانى تريش ِراستة كةمرتين :مارةوة بتوانَى زؤرترين خجمةتطوزارى ثَيشكةش بكات، ئةمة بؤ هةمو
و هةموومشان و بة تايبةتى ديسان دةيَلَيمةوة لة جياتى هاوِرَيكامن دةتوامن ئةو قسةية بكةم كة كـار لةسـةر   
ئةوة دةكةين كة كةمرتين بودجـة بةهـةدةر بـدرَى لـة هـةرَيمى كوردسـتان دا بـةَلكو زؤرتـرين خجمـةت بـة           

و ئةو ثةيامانةش سوورين كة لة ِرابردوو طوتوومانـة و هـةر   خةَلكى هةرَيمى كوردستان بكرَى، لةسةر هةمو
كاتَيكيش خةَلكى كوردستان زانى كة ئَيمة لةو جؤرة ثةيامانة ثاشطةز بووينةتةوة، ئةوا خـةَلكى كوردسـتان   
دةكةين بة حةكـةم، كـة قـةزاوةمتان لةسـةر بكـات، لـةو كاتـةى دةضـينةوة بـةردةم سـندوقةكانى دةنطـدان و            

وة، ئومَيد دةكةين كوردستانَيكمان هةبَى كوردستانى هةمووان بَى، نةك كوردستانى اليةنَيكى ديسان دةيَلَيمة
 ديارى كراو بَى.

 سةرؤكى ثةرلةمان:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

بةِرَيجان، لةبةرئةوةى كة زؤربةى قسةكان لةسةر ئةوةية كة مةبةست لة ثشـت ئـةم ثـرؤ:ة ياسـاية ضـيية؟،      
ةَل حكومـةت قسـةيان كـردووة، ِروونكردنـةوةيان هةيـة لةسـةر ئـةوة هةيـة كـة ناوةكـان           ليذنةى ياسايى لةط

تةواو بكةين، ط توطؤكامنان تـةواو بكـةين، مـن بـة ثَيويسـتى دةزامن كـة ليذنـةى ياسـايى ِروونكردنةوةيـةك          
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ةتوانرا بدات لةسةر ئةم ثرسة، بةداخةوة لة بةر سةفةرى بةِرَيج وةزيرى هـةرَيم بـؤ كاروبـارى ثةرلـةمان نـ     
 ئامادة بن لة كؤبوونةوةكة، نوقتةى نيجاميمان هةبوو بةِرَيج د.ابراهيم فةرموو.

 بةِرَيج د.ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةك       ــدام ثةرلةمان ــَى ئةن ــةم، وةخت ــةمانَى دك ــةرؤكايةتيا ثةرل ــةكى ل س ــدام ثةرلةمان ــى ئةن ــا وةك ل داخازةك
كــةم ئــةو ئةنــدام ثةرلةمانــة ب جــؤرَى نةســيحةتا نةيــةت حكومةتــةكا  موداخةلةيــةكى دكــات ئــةز هَيظــى د

خةياَلى بؤ خؤ دانَيت و شوينى بؤ من ثضِر ثضِر كات، لبـةر هةنـدَى تـة دشـَى وان موقاتـةعا بكـةى، يـةعنى        
وةختــَى تــو دزانــى حــدودَى  ئةنــدامياتيا خــؤ دةركــةتن و بوونــة حــدودَى نةســيحةتَى، يــةعنى ِراســتيا ئــةظ  

ةندية  كو برادةرةك مة نةسيحةتا كةي ا خؤ وةزارةتا كَيم كـات و درَيـذ كـات و الثـةِرة ل مـة      حيكمةتة نا ه
 زَيدة بكات.

 سةرؤكى ثةرلةمان:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

تكاية تؤزَيك دان بة خؤتاندا بطرن، هةر يةكة و قسةيةكى خؤى بكات و ِراى تايبةتى خؤى بَلَى، ئَيمة ئَيستا 
وى ناوخؤ ناتوانني كات بؤ قسةى ئةندامانى دابنَيني، بةآلم ئةندامى ثةرلةمان مافى خؤيةتى بة ثَيى ثةيِرة

ِراى خؤى بَلَى، ئَيوة دةزانن و ئاطادارن كة هةر كاتَيك تةعقيب لةسةر ِراى ئةندامانى ترى ثةرلـةمان بـدرَى،   
ئةنـدامَيكى تـرى ثةرلـةمان    موقاتةعة دةكةين، بةآلم من بة دَلم بَيـت، وةكـو سـةرؤكى ثةرلـةمان يـان هـةر       

 بةدَلى بَى يان نا ئةندامى ثةرلةمان مافى ئةوةى هةية قسةكانى خؤى بكات، كاك طؤران فةرموو.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديـارة  بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ئَيمة لة ليذنةى ياسايى كاتَيك لةسةر ئـةم ثـرؤ:ة ياسـاية كؤبووينـةوة     
ــدامان دةكــةين و ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان كــة قســةيان لةســةر ئــةوةكرد كــة      ثشــتيوانى قســةى هــةموو ئةن
دةبوواية ئةم ثرؤ:ة نوَينةرى حكومةت لَيرة بيت، بـةآلم هؤكارةكـةش ِروونكرايـةوة كـة بؤضـى لَيـرة نييـة،        

سـَى وةزيـر زيـاد نـاكرَى، دوو      بؤية ئَيمة لة بةديلى ئةوةى كة لَيـرة نـني بؤتـانى ِروون دةكةينـةوة، يةكـةم/     
وةزيــرى هــةرَيمى هةيــة و تــةنها يــةك وةزيــر زيــاد دةكــرَى، ضــونكة بــة ثَيــى ياســاى هــةموارى ئةجنومــةنى  
وةزيـران، دوو وةزيـرى هـةرَيم لـة خـوىل ثَيشـوو زيـاد كـراوة، ئَيسـتا وةزيرةكـى ديكـة ئيجافـة دةكـرَى، دوو/              

ا لـة دوو وةزيرةكـةى هـةرَيمى تـريش عينوانيـان ديـار       عينوانى وةزيرى هـةرَيمى لـة هـةموو هـةموارةكان د    
نيية، بؤ؟ بؤ ئةوةى ئةجنومةنى وةزيران دةستى كراوة بَى، كة ئةم وةزيرى هةرَيمة بؤ كام شوَين و بـؤ كـام   
بوار و بؤ كام اليةن دادةنـَى؟، بـؤ منوونـة ئَيسـتا ئَيمـة وةزيـرى هـةرَيممان هةيـة بـؤ كاروبـارى ثةرلـةمان و            

لــةناو ياســايةكة دا نــاَلَى وةزيــرى هــةرَيم بــؤ كاروبــارى ثةرلــةمان و حكومــةت، وةزيــرى     حكومــةت، بــةآلم
هةرَيمة، بةآلم ئـةم ئةركـةى ثـَى دةسـثَيردرَى، هـةر لـة خـوىل ثَيشـوو هاوِرَييـامن بةشـَيك لَيـرة ئاطـادارن لـة              

ةآلم خؤمان لة هةموو  هةموارةكةدا قسة لةسةر ئةوة كرا وةزيرَيكى هةرَيم بؤ كاروبارى ئَيجيدى دابندرَى، ب



 107 

تةمسييــةك دوور خســتؤتةوة و وةزيــرى هــةرَيمى دادةنــدرَى بــؤ ض كارَيــك؟، بــةآلم حــةقى خؤيــةتى ئةنــدام  
بثرسَى بؤضى لة ثشت ئةم سرتاتيجية كة ئةم وةزيرى هةرَيمة دادةندرَى بؤضيية؟ ديارة ئَيسـتا ئاوارةيـةكى   

ارن ئــةم وةزيــرة هةرَيمــة بــؤ شــئونى كاروبــارى زؤر لــة هــةرَيمى كوردســتان بــوونى هةيــة كــة خؤتــان ئاطــاد
ئاوارةكانة لة ئَيستا لة كابينةيةكى ديكة بؤ ثرسَيكى ديكة بَى، بةآلم بـة ثَيـى بةدواداضـوونى ليذنـةى ئَيمـة      
ــة        ــةر دراوة ل ــى لةس ــراوة دةنط ــاق ك ــؤرت ئيت  ــينى ِراث ــَيش نووس ــة ث ــرد ل ــةمان ك لةطــةَل حكومــةت كــة قس

 يرى هةرَيمة بؤ كاروبارى كؤض و كؤضبةرانة و سوثاس.ئةجنومةنى وةزيران كة ئةم وةز
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 خاتوو امنة فةرموو.

 بةِرَيج امنة زكرى سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ل خوال ضويا ثةرلةمانَى وةكى هاظكارَى مـن كـاك طـؤران :ى ئامـا:ة ثَيـدا موناقةشـة لسـةر هةنـدَى طةلـةكى          
اتة كرن كو وةزير بؤ وةزيرَيت هةرَيمَى بهَينة زَيدة كرن، ئَيك : وان وةزيرَى كاروبارَى ئَيجيـديا و ئـى دى   ه

:ى بؤ كاروبارَى ثةرلةمانَى، ىَل ئةم هةمى دزانني  ةجةتا ِرةشيقكرنا كـارَى حكومـةتَى و بتايبـةتى : اليـَى     
ةشاين كاروبارَى ئَيجيـديان زَيـدة بكـةين، بـةردةوام     ئؤثؤزسيؤنا بةرَى ظة، ئةظ بابةتة هاتة ِرةت كرن و ئةم ن

ــدةيت       ــةتى ثروثاطةن ــةن ب تايب ــدَى دك ــَى هن ــى بةحس ــةحجابَين سياس ــةمى ئ ــؤ دا ه ــَى خ ــارَى سياس :ى طوت
هةَلبذاردناندا، هةمى فراكسيؤنَيت ثةرلةمانى :ى كؤكن سةر هةندَى كـو بابـةتَى ِراكَيشـانا يـا ِرةئيـا ثَيكهاتـا       

افَيــت ثَيكهاتــا و نةتــةوة و ئاينَيــت دطــةل مــةدا د:يــن بَيتــة ثاراســنت، ئــةز لطــوِر وَى    نةتةوةثةرةســتنَى و م
ِروانطةهَى بتايبةتى ثاراستنا مافَى ئةديانا، ل هةرَيما كوردستانَى دا وةكى حةقةكى ِرةوايَى كوردَين ئَيجدى و 

ةز بـاش بيـنم مـادام ئـةم     وةك سةرةتايى ترين مافَين وان كو ئةظرؤكـة وةك بةشـدار كـرن ل دةوَلـةتَى دا، ئـ     
موناقةشة لسةر ِراست ظةكرنا وَى بِرطا ياسايى دكةن كو خوال ثَيشوو ئةم نةشـاين جـَى بـةجَى بكـةين، وةك     
داخازيةكا كوردَين ئَيجديى كو داخازيةكا ِرةواى وانة ئةو بارودؤخَى كو هةنووكةيى بتايبـةتى سـةر كـوردَين    

 و وةزيرَى كاروبارَى ئَيجيدى بهَيتة زَيدة كرن، سوثاس.ئَيجيدي دةرباز بوو، ئةز ثَيشنيار دكةم ك
 سةرؤكى ثةرلةمان:/ بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 كاك ئومَيد فةرموو.

 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة دةكـةين كـة ثَيشـرت    وَيِراى ثشتيوانى كردن لة ثَيشنيارةكةى بةِرَيج امنة خان، ئَيمة دةربارةى بابةتَيك قسـ 
لةِرووى شكليةوة ِرَيكةوتنمان لةسةرى هةبووة، واتة مةسةلةى هـةموار كردنـى دةيـةمى ياسـاى ئةجنومـةنى      
وةزيران ثةيوةستة بةو ِرَيكةوتنةى كة حكومةتَيكى بنكة فراوانى كؤدةنطى نيشتمانى لةسـةر ثَيـك هـاتووة،    

ــارتى دةــوكراتى    ــتيوانى لــةو ِرَيككةوتنــة دةكــةين و   بؤيــة ئَيســتاش ئَيمــة لــة فراكســيؤنى ث كوردســتان ثش



 108 

ــرَى وةك       ــوف دةك ــة تةقةس ــاس ل ــارةى كــة ب ــةتَيكيش دةرب ــة باب ــةين هــةر قس ــةموارة دةك ــةو ه ثشــتيوانى ل
بـةِرَيجانيش ثَيشــرت باسـيان لَيــوةكرد كؤمـةَلَيك كــون و كةلةبـةرى طــةورة هةيـة لــةو وآلتـة ئةطــةر مبانــةوَى       

اقعيشــةوة دةتــوانني بيســةملَينني، بؤيــة ئــةوة ثةيوةســتة بــة ليذنــةى   تةقةشــوفى تَيــدا بكــةين و لــةِرووى و 
دانوستانكارى اليةنة سياسيةكان كة لة ِرابردوودا ِرَيك كةوتوونـة و يـةك ثاكَيجـة و ِرةبتـى بـةوةى ِرابـردوو       
 هةية، ئَيمة لة فراكسيؤنى ثارتى ثشتطريى ىَل دةكةين و ثشتيوانى دةكةين، مةسةلةى يةكِريجى نيشتمانى و

هةروةها بةشدارى ثَى كردن و بةشدار بوون لة كايةكانى وآلتيش دا بة مةبدةئى و ثرةنسيث دةكرَى، تـةنها  
بــة قســة ناكرَيــت، بؤيــة دةبــَى ئَيمــة لــةِرووى مةبــدةئى ثرةنســيثةوة ثشــتيوانى لــةو بؤضــوونة بكــةى كــة    

انى ىَل دةكــةين و، زؤر قةناعــةمتان بــةوة هةيــة قؤناغةكــة ئــةو يــةكِريجي نيشــتمانى دةوَيــت، بؤيــة ثشــتيو   
 سوثاس.

 :/ سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 كاك حممود فةرموو.

 بةِرَيج حممود حاجى عمر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 زؤرسوثاس ثةيامةكةى من طةيشت و قسةكانى من كران.
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيج د.يوسحم حممد صادق 

 كاك مجال فةرموو.

 مؤرتكة: عثمانمجال بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةورةكو هةظاآلن زؤر باسيان كرد، ئةو ثرؤ:ة ياساية ثَيش ئةوةى كة ئةجنومةنى وةزيران ثَيشنيارى بكـات،  
ئيت اقى سياسى لةسةر كراوة، بؤ ئةوةى بةعجيك وردةكارى و كَيشـةى ِرَيـك نةكـةوتن لـة بةشـدارى كردنـى       

ةجنومةنى وةزيران ثَيشنيارى كردووة، بة ثَيى ئةو ئيت اقة بـةِراى مـن هةنـدَيك    حكومةتى عرياقى، ثاشان ئ
بابــةت كــة دةوروو:َينــرَى بةر:ةوةنــد نييــة، ئَيمــة دةبــَى ســةريد بــني لةطــةَل واقعــى خؤمــان، دوَينــَى لــةناو 

وةزيـران   كؤمةَلَيك ئاَلؤزى لةناو :يانى سياسى و ئيدارى لة كوردسـتان بـووين، ئـةو ثَيشـنيارةى ئةجنومـةنى     
بةِراى من ِراستة ئةطةر باس لة مةسةلةى ئيجافةى مةساريحم يان باس لة مةسائيلى :مارةى وةزيران لةسةر 
ئاستى وةزعى كوردستان لةطةَل ثَيكهاتةى حكومةتةكانى ض مةنتيقة ض ئةوروثى بكةي، زؤرة فيعلةن، بـةآلم  

ناكـات بـورو:َينرَي و بيكةينـة ئاسـتةنط و      بؤ يةكِريجى نَيو مـاَلى كـورد بـةِراى مـن ثَيويسـت بـةو بابةتـةى       
كؤسثى طةورة نةتوانني بةسةريدا زاَل بني، لةبةرئةوة لة زؤر كؤسـثى ديكـة زاَل بووينـة و سـةركةوتووينة،     
ئةوة بةِراى من ئةوةندة ئةهميةتى ئةوةى نييـة كـة بتـوانني بيكةينـة كَيشـة و يـاخود بابـةتى شةخسـى ىَل         

ثَيويســت بــة هــيض باشـة لةبةرئــةوةى ئةمــة ئيت ــاقى سياســى لةسـةر كــراوة   بوروو:َينرَيـت، بؤيــة مــن ثــَيم  
رو:انيــةك ناكــا وة ووردةكــاري هةيــة لــة هةنــدَيك مةســائيل و ئــةم بابةتانــة روونكردنةوةكــةي ديـــارة           
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ئةجنومةني وةزيران كة ثَيشنياري كردية هـةموومان دةزانـني، لـة ض رؤ:َيـك ئـةو ئيت اقـةي لةسـةر كرايـة،         
 ةم كة ئةو وردةكاريانة بة ئةهةميةت وةرنةطريَي شيت زؤر طةورةمان لة ثَيشة، زؤر سوثاس.بؤية  داوا دةك

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

 بةرَيج زانا عبدالرمحن عبداللة:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كة لة رابردوو روويدا لة تةشـكيلي حكومـةت    ديارة ئةوةي ،وةاَلا منة ئةمةوَيت تؤزَيك واقيعي قسة بكةين 
دامةزراندني حكومـةتي يـةكِريجي نيشـتيماني قسـةو باسـي زؤري لةسـةر كـرا، ئـةو كاتـةش بـؤ رازيكردنـي            
هــةموو اليةنــةكان بــؤ ئــةوةي حكومــةتَيكي تؤكمــةمان هــةبَي، رَيكةوتنــةكان طةيشــتة ئــةوةي ئَيســتاش كــة   

رة بؤ يةكَيك لـة ئةحجابـةكاني نـاو حكومةتـة، ئـةوة ئيسـتحقاقي       وةزيرَيك زياد دةكرَي، روونة كة ئةو وةزي
خؤشيانة، بؤية ثَيم وانيية جؤرَيك لة تةشةنوج و وة طرفتيش دروست بكا، بؤية زؤر طرنطة ئةوةي ئيدامة 
بدةينة حكومةتي يةكريجي نيشتيماني، يةكطرتووي ئيسالمي ثؤستَيكي هةية بيانـدرَييَت ثـَيم وايـة حـةقي     

راسـيت هةوَلبـدةين، ئـةو نارةزاييانـة ئـةو      بؤ ئةوةي حكومةتةكـة تؤكمـةتر كـةين، دةبـَي بة    مة خؤشيانة، ئَي
طلةييانةي هةيـة لـة نَيـو حكومـةت و ئةحجابـةكان هةيانـة، نيطةرانيـةكان كـةمرت بَيتـةوة بـة تايبـةتي لـةم             

نةش كــة قؤناغــة، كــة ئَيمــة ثَيويســتمان بــة نجيــك بوونةوةيــة بــة يــةكرتي بةشــَيك لــةو ئةحجابــة سياســيا   
هةَلوَيسيت نةتةوةيي طرنط و جوانيان هةبووة طرنطة بة فيعلي داواكاريةكانيان لة نَيو ئةو حكومةتة رةنط 
بداتةوة، بؤية من بةوة حكومةتيش خؤي داوا دةكا ثَيم واية ئةم ثرؤ:ةية ثرؤ:ةيةكي مةعقولـة بـؤ ئَيسـتا    

 وة ثشتيواني ئةكةم، زؤر سوثاس. 
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

 كاك د. عبداللة فةرموو.
 بةرَيجد. عبداللة جاسم رجب:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 وةك ئةندامَيكي ليذنة مايف بةكاربةر ئةز ثشتيوانية ئاخافتنَيت مامَوستا عبدالرمحن دكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك طؤران رموون، هيض قسيةكتان هةبوو ئةطةر روونكردنةوةيةكتان هةية؟ فة بةرَيجان لة ليذنةي ياسايي

 فةرموو.
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 بةرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي ثَيويست بوو ئَيستا وا بجامن روونة لة الي ئةندام ثةرلةمانةكان، كة ئةم كةسة بؤ زياد دةكرَي،؟ 
ة، ئةو تةعليقاتة سياسيانةي كةوا بةرَيجان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ئَيمة ناضينة ناو ئةو وردةكاري

 باسيان كرد.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ئَيستا دةقي ماددةكةو بِرطةكة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطةوة،  
 يم:بةرَيج د. ظاال فريد ابراه

( ي هةمواركراو هةموار 1992(ي ساَلي )3ماددةي نؤيةمي ياساي :مارة) ماددةي يةكةم: برطةي دووةم لة
 دةكرَيت بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

 ( وةزيري هةرَيمي تَيدا بَيت.3عَيراق ) _دةشَي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَليةتي ،كَي 44هؤَلي ثةرلةمانن نيسابي ياساةان هةية؟ ) ( ئةندام لة58كَي لةطةَليةتي؟ )
 ( كةس د:يةتي، كةواتة ثةسةند كرا.8د:يةتي؟)

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 ماددةي دووةم هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية . 

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

 تاح:د.بةهار حممود ف
 ماددةي دووةم دةبَي ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكات.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس لةطةَليةتي ، كَي 43كَي قسةيةكي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية، كَي لةطةَليةتي؟ )

 ( كةس د:يةتي، كةواتة ثةسةند كرا.3د:يةتي؟)
 ج د. ظاال فريد ابراهيم:بةرَي

 ماددةي سَييةم هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية.
 د.بةهار حممود فتاح:بةِرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي سَييةم ئةم ياساية لة رؤ:ي دةرضوونيةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة رؤ:نامةى فةرمي وةقايعي 

 كوردستاندا بَلاو دةكرَيتةوة. 
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 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم
( 4( كةس لةطةليةتي، كَي د:يةتي؟ )46كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟كةس نيية، كَي لةطةليةتي؟ )

 كةس د:يةتي ، كةواتة ثةسةند كرا، هؤيةكاني دةرضواندن؟
 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةبةسيت رَيكخسيت ئةو طؤِرانكاريانةي كة لة كابينةي نوَيي  هؤيةكاني دةرضواندني ئةم ياساية بة

 حكومةتدا دةكرَيت و زياتر خجمةتكردني خةَلكي كوردستان ئةم ياساية داندنرا.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ابو كاروان فةرموو.كَي قسةي هةية؟ 

 
 بةرَيج عبدالرمحن فارس )ابو كاروان(:

 ةرؤكي ثةرلةمانبةرَيج س
من ثَيم واية ثَيويستة وا بنووسرَي بة مةبةسيت سازان و سازاني ثَينج اليةني سياسي و ثَيويستيةكاني 

 سازان ئةم ياساية دةرضوَينرا، زؤرسوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عمر فةرموو.

 
 :حةمة بةرَيج عمر عينايةت

 ن.بةرَيج سةرؤكي ثةرلةما
هةروةكو ئيلتجامَيكي ئةخالقي دةنطماندا بةو ثرؤ:ة ياسايةدا، بةَلام من ثَيم باشة وةك ثَيشووتر نةبَي 
لةمةودوا ثرؤ:ة ياسا كةدَيت لة بِري ئةوةي بة شوَين ثؤستا بطةِرَيني بؤ كةسةكان، بة شوَين كةسةكانة 

دنا دياري بكراية هؤكاري ضيية؟ ئةم بطةرَيني بؤ ثؤستةكان، ئةمة زؤر طرنطة ئةبواية لة هؤي دةرضووان
وةزيري دةوَلةتةمان بؤ ضيية؟ وةزير كارةكاني ضيية؟ من ئَيستا شك ئةبةم لةناو ئةجنومةني وةزيرانا 
وةزيرَيك لة برادةراني كؤمةَلي ئيسالمي تةنها :وورَيكي تيا نيية تَيدا دابنيشَي جارَي ئةبواية ثَيشرت 

كؤمةَلي ئيسالميان بكرداية، دواي بهاتناية بؤ كاروباري هةرَيم يان  موعالةجةي ئةو وةزيرةي برادةراني
 بكرداية، زؤر سوثاس.    
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ابو  جارَي لة ثَيشا دةقي ئةوةي كة لة ِراثؤرتةكة هاتووة دةخيةينة دةنطةوة، ئةطةر دةنطي نةهَينان،

ئةخيةينة دةنطةوة، كَي لةطةَل دةقي هؤيةكاني  دةرضوواندنة بةو شَيوةيةي لة  كاروان ئةوةي جةنابيشت
( كةس د:يةتي، 5( كةس لةطةَليةتي ،كَي د:يةتي؟ )46راثؤرتي ليذنةي ياسايدا هاتووة، كَي لةطةَليةتي؟ )

ةتي، ( كةس د:ي4( كةس لةطةَليةتي، كَي د:يةتي؟)47) كةواتة ثةسةند كرا، كَي لةطةَل كؤي ياساكةية؟
كةواتة ثةسةند كرا، ثريؤزبايي لة خةَلكي كوردستان دةكةين بة هؤي دةرضووني ئةم ياسايةوة، بةرَيجانة 

 بةم شَيوةية بةرنامةي دانيشتين ئةمِرؤمان كؤتايي هات . 
  

 
 
  

 
                                                                                                                                                                              

 
 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ثةرلةماني       ةرؤكيجَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 17ثرؤتؤكؤلي دانيشتين :مارة )

 2014\12\18رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 ي هةَلبذاردنخولي ضوارةم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 115 

  (17ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 18/12/2014 رَيكةوتي شةممةثَينج 

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  18/12/2014رَيكةوتي  شةممةثَينج  رؤ:ي ثَيش نيوةِرؤي(ي 10كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيرلــةمان و، ثةســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي17، دانيشتين :مارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج جَيطري سةرؤك و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي :م ــ1ي ن ــاَلي (ي ه ي 1992ةمواركراوي س

خـولي   (ي17ا دانيشـتين :مـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤ:ي ثَيــنج   10طرَيـداني دووةمـي  سـاَلي يةكـةم لـة خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن لـة كـات )          

 :بةم شَيوةية بَيت دا 18/12/2014شةممة رَيكةوتي 
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71يةكةم ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثِرؤ:ة ياسايانةى خوارةوة بةثَيي ياساي ماددة )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ثةرلةمان :مارة )
( ياساي كؤمسيؤني باآلى سةربةخؤى 2014(ى ساَلي )4ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي :مارة )1

 . هةَلبذاردن و راثرسي
ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى ياساي خانةنشيين كةمئةندامانى ثَيشمةرطةى زَيرةظاني هةرَيمي كوردستان ـ 2

 (. 2007(ى ساَلى )34عَيراق :مارة )
 ـ ثِرؤ:ة ياساي دةستةى كؤض و كؤضبةران لة هةرَيم. 3
 (. 2011) (ى سالََى18ـ هةموارى ياساي را:ة و خانةنشيين هَيجةكانى ئاسايشى ناوخؤ :مارة )4

دووةم ـ ط توطؤكردن لة سةر دؤخي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كشتوكاَل و 
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة 53(ى ماددةى )1سةرضاوةكانى ئاو بةثَيي بِرطة )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1)
 :ثةرلةمانسةرؤكي دق/ د. يوسحم حممد صابةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي 

(، بةرنامةى كار، بةثَيي 18/12/2014(، رؤ:ى دانيشنت )17هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين :مارة )
(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )20ماددةى ) (ى1حوكمةكانى بِرطة )

(ى خولي 17(ى هةمواركراو، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين :مارة )1992ساَلي)
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رؤ:ى (ى ثَيش نيوةِرؤ، 10طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )
 ( بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت، 18/12/2014ثَينج شةممة، رَيكةوتى )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71يةكةم ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثِرؤ:ة ياسايانةى خوارةوة بةثَيي ياساي ماددة )
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ثةرلةمان :مارة )

( ياساي كؤمسيؤني باآلى سةربةخؤى 2014(ى ساَلي )4رى يةكةمى ياساي :مارة )ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموا1
 هةَلبذاردن و راثرسي. 

ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى ياساي خانةنشيين كةمئةندامانى ثَيشمةرطةى زَيرةظاني هةرَيمي كوردستان ـ 2
 (. 2007(ى ساَلى )34عَيراق :مارة )

 لة هةرَيم.  ـ ثِرؤ:ة ياساي دةستةى كؤض و كؤضبةران3
 (. 2011(ى سالََى )18ـ هةموارى ياساي را:ة و خانةنشيين هَيجةكانى ئاسايشى ناوخؤ :مارة )4

دووةم ـ ط توطؤكردن لة سةر دؤخي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كشتوكاَل و 
ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة  ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى53(ى ماددةى )1سةرضاوةكانى ئاو بةثَيي بِرطة )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1)
سةرةتا بةخَيرهاتنى بةِرَيج وةزيرى كشتوكاَل و ئاودَيرى و وةفدى هاوِرَيي دةكةين بؤ ثةرلةمانى كوردستان، 

وَينَيتةوة، ئَيستا داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى ئامادةنةبووانى دانيشتنى ثَيشوو خب
 فةرموو،

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

(ى 16بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين :مارة )
ن، بةم شَيوةيةى خوارةوةية، (، مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت ئامادةنةبوو16/12/2014ئاسايي لة بةروارى )

ـ مؤَلةت، دَلشاد شعبان ـ مؤَلةت، رَيواز فائق ـ مؤَلةت، زؤزان صادق ـ مؤَلةت، زياد حسني ـ  طاهر)بةيار 
مؤَلةت، شوان شَيخ امحد ـ مؤَلةت،  شَيركؤ جودت ـ مؤَلةت، شرين حسين ـ مؤَلةت، طةشة دارا ـ مؤَلةت، ظيان 

ؤَلةت، علي حةمة صاحل ـ مؤَلةت، علي علي هالؤ ـ مؤَلةت، فةرهاد حةمة عباس ـ مؤَلةت، عادل عجيج ـ م
 صاحل )فةرهاد سةنطاوى(ـ مؤَلةت(، حممد علي ـ مؤَلةت، شامؤ شيخؤ نعمؤ ـ مؤَلةت، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نيشتنى ثَيشووى ثةرلةمانى زؤر سوثاس، ئَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كة  ثوختةيةك لة كؤنووسي دا

 كوردستان خبوَيننةوة، 
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (، بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو،16/12/2014( لة بةروارى )16ثوختةى دانيشتنى :مارة )
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 ، ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة 1
ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى ئامادةنةبوو و، ئامادةنةبووى كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان 2

 هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.
 ( ثِرؤ:ة و بِريار لةاليةن ليذنةى ياساييةوة13ـ خوَيندنةوةى يةكةم بؤ )3
(يـةمى ياسـاي ئةجنومـةنى وةزيرانـي هـةرَيمي      10ني ط توطؤكردن لـة سـةر ياسـاي هـةموارى )    ـ ثةسةندكرد4

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلى )3كوردستان، :مارة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ى زؤر سوثاس، بؤ بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان، ئَيستا دةِرؤينة سةر بِرطةى يةكةم لة بةرنامةى كار
ئةمِرؤمان، داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين كة بَينة سةر منةصة بؤ دةستثَيكردني بة بةرنامةى كار كة 

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71خاَلي يةكةمى بريتيية لة خوَيندنةوةى يةكةمى ضوار ثِرؤ:ة ياسا بةثَيي ماددةى )
 وقتةى نيجاميت هةية؟(ى هةمواركراو.  فةرموو د. سراج ن1992(ى ساَلي)1ثةرلةمان :مارة )

 بةِرَيج د. سراج امحد حةمةد امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةطةر بكرَى تةئكيد لة :مارةى ئةندامان بكرَى لة رووى نيصابي ياساييةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو بةِرَيج سكرتَيري ثةرلةمان.
 رف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدين قادر عا

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( ئةندام ثةرلةمان ئامادةى دانيشتنى ثةرلةمانن.58لة دةستثَيكردني دانيشتنى ئةمِرؤدا )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو حيات نوقتةى نيجاميت هةية؟

 بةِرَيج حيات جميد قادر:
 ةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرل

داوا لة بةِرَيجتان دةكةم زؤربةى ليذنةكان بة داخةوة لة ضةند جةلسةى رابوردووشدا بينيمان لة كاتي 
جةلسةى ثةرلةماندا كؤبوونةوةى ليذنةكان دةكةن، ئينجا داوا لة بةِرَيجتان دةكةم دةسةآلتي خؤتان بةكار 

 تاَل نةبَي، ئامادةى جةلسةكة بن، سوثاس.بَينن لة كاتي جةلسةى ثةرلةماندا بؤ ئةوةى هؤَلةكة ئةوةندة بة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موون بةِرَيجان لة ليذنةى ياسايي.فةر
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 حممد:يطيف بةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(ى 5ارة )ياساي يةكةم كة ئاِراستةى ليذنةكةمان كراوة بة ناوى ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردنةوةى ياساي :م
(ى كؤمسيؤني باآلى هةَلبذاردن و راثرسي كة لة ضوار ماددة و هؤكارى دةرضوون ثَيك هاتووة و، 2014ساَلي )

 عثمانلةاليةن :مارةى ياسايي ثةرلةمانتارانةوة ثَيشكةشكراوة و وا:وو كراوة، لةم ناوانة ثَيكهاتووة، )ماجد 
)د.  مصطفىريا ـ يعقوب طورطيس ـ ئايدن معروف ـ عمر ـ حممد سعدالدين ـ منى نيب ـ كمال يلدا ـ لينا عج

شوان قةآلدزةيي(ـ سرود سليم ـ زياد حسني ـ شامؤ شَيخؤ ـ وحيدة ياقو ـ مدينة ايوب ـ عباس غجالي ـ 
شيالن جع ر ـ د. فرست صؤيف ـ حتسني امساعيل ـ حممد صادق ـ بشار مشري ـ شوان شَيخ امحد ـ مةردان 

ن جوهر ـ جودت جرجيس ـ د. ابراهيم مسؤ ـ د. عبداللة جاسم ـ حيات جميد ـ كبري ـ فرحا  اظمخدر ـ 
 ةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيت.ـ يروانت نيسان ـ حممد علي( داواكارين لة بةِرَيجتان ئاِراست طصفريؤز 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
رلةمانى كوردستان و ليذنةى كاروبارى ياسايي دةكرَيت، ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاِراستةى طشت ئةندامانى ثة

 موون بةِرَيجان لة ليذنةى ياسايي.فةر
 حممد: يطيفبةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثِرؤ:ة ياساي دووةم: ثِرؤ:ةى هةموارى ياساي خانةنشيين كةمئةندامانى ثَيشمةرطةى زَيِرةظاني هةرَيمي 

(كة لة ضوار ماددة لةطةَل هؤكارةكانى دةرضوواندن ثَيك هاتووة 2007(ى ساَلى )34)كوردستان ـ عَيراق :مارة 
و، لةاليةن :مارةى ياسايي ثةرلةمانتارانةوة ثَيشكةشكراوة و وا:وو كراوة، لةم ناوانة ثَيكهاتووة، سعيد حممد 

رهاد سةنطاوى(ـ دلَير )سعيد مةسي ي( ـ قادر ئؤمتان )قادر رزطةيي( ـ صاحل فةقَي ـ فةرهاد حةمة صاحل )فة
)دلَير ماوةتي( ـ خلحم امحد ـ سةركةوت سةرحةد ـ زانا عبدالرمحن ـ مريم صمد ـ طةشة دارا ـ  مصطفى

ـ ئارى حممد )ئارى  عثمانئاواز جةنطي ـ بَيطةرد دَلشاد ـ طؤران ئازاد ـ عجت صابر ـ ساالر حممود ـ مجال 
فارس )ابو كاروان( ـ علي علي هالؤ ـ عبداللة حاجي  هةرسني( ـ عباس غجالي ـ حممود حاجي ـ عبدالرمحن

ةى ليذنة حممود ـ ابوبكر عمر ـ حسني امساعيل )مةروان طةآللي( داواكارين لة بةِرَيجتان ئاِراست
 ثةيوةنديدارةكان بكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ى كوردستان و ليذنةى كاروبارى ياسايي، ليذنةى ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاِراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمان

كاروبارى ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و زيندانياني سياسي و، ليذنةى دارايي و كاروبارى 
 .ئابوورى دةكرَيت

 
 حممد:يطيف بةِرَيج تةالر 
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ان دةخوَيندرَيتةوة.ظةم دوو ثِرؤ:ةكةى تر لةاليةن براى بةِرَيجم كاك

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

ثِرؤ:ة سَيي: بناظَي ثِرؤ:ة ياسا دةستةَيي كؤض و كؤضبةران ل هةرَيمَي : الَيي :مارة ياسايي ظة هاتية 
( ماددة و، هؤكارى دةركرنا ئةو ثِرؤ:ة ياساَيي كو دةست ثي دكةتن )تةالر 9ثَيشكةشكرن كة ثَيك دَينت : )

ـ د. رَيواز فائق ـ مريم صمد ـ قادر ئؤمتان )قادر رةزطةيي(ـ صاحل فةقَي ـ سعيد حممد )سعيد  يطيف
د ـ )دلَير ماوةتي( ـ ئاواز جةنطي ـ طؤران ئازاد ـ ساالر حممو مصطفىمةسي ي( ـ زانا عبدالرمحن ـ دلَير 

 رةوانةى ليذنةى ثةيوةنديدار بكةن.خلحم حممود ـ داخازا جةنابي وة دكةين كو ئةظَي ثِرؤ:ةى 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاِراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان و ليذنةى كاروبارى ياسايي دةكرَيت، 
 اسايي.موون بةِرَيجان لة ليذنةى يفةر

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةخري ثِرؤ:ة هاتية ثَيشكةش كرن ب ناظَي ثِرؤ:ة هةموارى ياسا و خانةنشيين هَيجَين ئاسايش و ناوخؤ 
( ماددة و، هؤكارى دةركرنا ثَيك دَينت هاتية ثَيشكةش كرن : الَيي :مارة 9( كو : )2011( ساَلا )18:مارة )

كبري ـ حسني امساعيل )مةروان   اظمية ئةندامَين ثةرلةمانَي كو دةست ثي دكةتن )ايوب عبداللة ـ ياساي
طةآللي( ـ سعيد حممد )سعيد مةسي ي(ـ حممد سعدالدين ـ ئاواز محيد ـ قادر ئؤمتان )قادر رةزطةيي(ـ برزؤ 

ر عمر )ابوبكرهةَلةدني( جميد ـ عبدالرمحن علي ـانور قادر ـ سةركةوت سةرحةد ـ مةريةم صمد ـ ابوبك
 رةوانةى ليذنةى ثةيوةنديدار بكةن.داخازا جةنابي وة دكةين كو ئةظَي ثِرؤ:ةى 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاِراستةى ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجةييةكان و ليذنةى دارايي و 

كاروبارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت لةطةَل طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كاروبارى ئابوورى و ليذنةى 
كوردستان، زؤر سوثاس بؤ بةِرَيجتان فةرموون دةتوانن بطةِرَينةوة شوَينةكاني خؤتان، ئَيستا دةِرؤينة سةر 

 بِرطةى دووةم لة بةرنامةى كار فةرموو د. شَيركؤ نوقتةى نيجاميت هةية؟
 
 

 امني:بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة 
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة لة ماوةى رابوردوو لة سةر كَيشةى خوَيندكاراني ثجيشكي هةم ثِرؤ:ة ياسا ثيشكةش كرا، هةم 

( سي ةى بةثةلةى ثَي بدرَى و لة ئَيستاشدا تا ئَيستا زؤر لةو 73ياداشتماندا بؤ ئةوةى بةثَيي ماددةى )
قوتابياني كؤلَيذى ثجيشكي ددانيشى هاتؤتة سةر و، زؤر  ماوةية تَيثةِرى، هيض نةكراوة و، ئَيستا

خوَيندكاراني تريش لة كؤلَيذةكاني زانست و ئةوانة لة راستيدا نازانن لة كوَيدا دادةمةزرَين، بة بِرواى من 
لة دواى قةيراني داراييةوة لة ئَيستادا ئةوة سةرةكي ترين كَيشةية لة هةرَيمي كوردستاندا، ضونكة 

نةوةيةكي ثَيوة بةسرتاوة، بةآلم نة ضارةنووسي ئةو ئيشانةى ئَيمة ديارة نة هيض لةو وةزيرة ضارةنووسي 
بةِرَيجانةش تا ئَيستا توانيويانة وةآلمَيكي بِروا ثَيهَينةر بةو خوَيندكارانة بدةنةوة، بؤية لة راستيدا ناكرَى 

رووبةرووى مةعانات دةبنةوة و، خةتةر  لةمة زياتر دوا خبرَى، ضونكة رؤ:انة ئةو خوَيندكارانة لة راستيدا
 ة و خوَيندنةكةشيان دروست دةبَيت.لة سةر بِروانامةك

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان نةطةيشتؤتةوة ئَيمة سةبارةت بةو ثِرؤ:ة ياسايةى ثَيشكةش كرا، 

دبوو كة مؤَلةتيان بدرَييَت بؤ ئةوةى وةآلمي ثةرلةمان بدةنةوة ئةجنومةنى وةزيران ئةم حةفتةية داواى كر
لة سةر ئةو ياداشتة كة ليذنةى كاروبارى ياسايي ئاِراستةيان كرابوو، بةآلم بة دَلنياييةوة لةم خولي 
طرَيدانةية ئةم ثِرؤ:ة ياساية تةواو بيَب و، لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة ثةسةند بكرَى، ثَيويست بوو 

جنومةنى وةزيران زووتر وةآلمي ياداشيت ليذنةى كاروبارى ياسايي بداتةوة، بةآلم ئةوةى كة ئَيمة ئة
ئاطادارين لة ماوةى حةفتةى داهاتوو ليذنةكان بة تةواوةتى وةآلمي ياداشتةكةى خؤيان ئةطةر وةريشى 

 خؤيان دةنووسن، فةرموو كاك طؤران.نةطرنةوة راثؤرتي 
 :بةِرَيج طؤران ئازاد حممد

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلال جةنابت لة باتي ئَيمة قسةكةى ليذنةت كرد، ئَيمة لة سةر داواى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كة حكومةت 
داواى كردبوو ئةو يةكةشةممة راثؤرت نةنووسني، بةآلم بةتةئكيد مةسئووليةتى ئَيمةية لة ثةرلةمانى 

ةمسي وةآلمي خؤى نةهَييَن ئَيمة مولجةمني بةوةى كوردستان ئةطةر ئةو يةكشةممةية حكومةت بة ر
 بنووسني و ط توطؤى لة سةر بكةين. راثؤرتي خؤمان

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئَيستا دةِرؤينة سةر بِرطةى دووةم لة بةرنامةى كارى كارى ئةمِرؤ كة بريتيية لة ط توطؤكردن لة سةر 

ردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو بةثَيي بِرطة دؤخي كشتوكاَل لة هةرَيمي كو
(ى 1992(ى ساَلي)1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )53(ى ماددةى )1)

 هةمواركراو فةرموو كاك عمر نوقتةى نيجاميت هةية؟
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة سعيد:
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 مان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلة
سةبارةت بة ثِرؤ:ة ياساي دياريكردني ثارَيجطاى هةَلةجبة و ئةجنومةنى ثارَيجطاى هةَلةجبة وةرزةكة بةرةو 
كؤتايي دةضَي، ئَيمة داوامان لة بةِرَيجتان كرد داوا لة حكومةت بكرَى كة بةثةلة ثِرؤ:ة بِريارَيك بنَيرنة 

وةكو بةِرَيجت ئاطادارى و، خؤمشان ئاطادارن  ثةرلةمان، بؤ دياريكردنى تةبعةن كؤمسيؤن فريانةكةوَى
(يش جارَيكى ديكة نجيك دةبَيتةوة ئةم كَيشةية جارَيكي 16/3كؤمسيؤن تا ئَيستا دةست بةكار نةبووة و، )

ديكة روو لة حكومةتى هةرَيمي كوردستان دةكا، من داوا لة بةِرَيجت دةكةم ئايا ئةم ثِرؤ:ة بِريارة 
ن نةطةيشتووة، ئةطةر نةطةيشتووة داوا لة حكومةت بكرَى بةثةلة بينَيرَى بؤ طةيشتؤتة ناو ثةرلةمان يا

 جارَيكي ديكة دووبارة نةبَيتةوة. ئةوةى ئةو كَيشةية
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كة  ئةو ثِرؤ:ة بِريارة تا ئَيستا نةطةيشتؤتة ثةرلةمانى كوردستان، دانيشتنَيك لة نَيوان ئةو ليذنةية
حكومةت تةشكيلي كردووة بؤ ئامادةكردنى ثِرؤ:ة ياساكة و، ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة ثةرلةمانى 
كوردستان وةهةروةها نوَينةراني ثارَيجطاى هةَلةجبة لة ثةرلةمانى كوردستان ئةجنامدرا كة ثَيم وابَي 

مة لة ماوةى حةفتةى رابوردوو بةِرَيجيشت تَيدا ئامادةبووى هَيشتا ثِرؤ:ةكة نةطةيشتؤتة ثةرلةمان، ئَي
بةردةوام لة تةماسني بؤ ئةوةى لة زووترين كات ثِرؤ:ةكة بطاتة ثةرلةمان هةر كة طةيشتة دةست 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةو دةيهَينينة ناو بةرنامةى كارةوة بؤ ئةوةى خوَيندنةوةى يةكةم و ثةسةندكردني 

 بؤ ئةجنام بدرَى، فةرموو د. جوان.
 وان امساعيل عجيج:بةِرَيج د. ج

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيجان بةنيسبةت ثجيشكي ددان دةمةوَى روون بكةمةوة ئَيمة كة ليذنةى ثةروةردة و خوَيندني باآل لة 
سةر خةتني لةطةَل كؤليذى ئيشق سةردامنان كردووة هةتا بةِرَيجيان هاتنة سةنديكاى ثجيشكي ددان، هاتنة 

ةطةَل نوَينةرى قوتابي ثجيشكي ددانيشمان كرد ئيقترياحيان وابوو يةكَيك لة ثةرلةمان دانيشتنمان ل
ثجيشكي ددانيش لةطةَل خؤمان ببةين ئيتيساَلمان بة وةزارةتى خوَيندني باآل كرد، ثسثؤرَيكي ثجيشكي 

رؤ:ى دووشةممة )ا قاءاهلل  ددامنان برد لةطةَل خؤمان سةرداني كوليةى ئيشقمان كرد ئةو حةفتةية 
 ثؤرتَيكي دةنووسني بؤ جةنابت تةسجيل دةكةين بِريارى لَي وةرطرين، سوثاس.را

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .ئَيستا داوا لة بةِرَيج وةزيرى كشتوكاَل و ئاودَيرى دةكةين كة ب ةرموَيت بؤ ثَيشكةش كردني راثؤرتةكةى

 
 
 

 ئاودَيرى: بةِرَيج عبدالستار جميد/ وةزيرى كشتوكاَل و
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيجان دةستةى سةرؤكايةتى و، بةِرَيجان ثةرلةمانتاراني خؤشةويست، سةرةتا  )بسم اهلل ايرمح  ايرحيم 

سةالمي خواى طةورة لة هةموو اليةك بَي و خواى طةورة هةموو اليةكمان بؤ هةرضي كارى باش و 
بكات و تةوفيقمان بدا، خؤشحاَلم كة لَيرة بة ديدارتان دةطةم  بةر:ةوةندى خةَلك وآلتةكةمان سةركةوتوو

دواى تَيثةِربوونى رَيك شةش مانط بةسةر تةشكيلكردني كابينةى هةشتةمي حكومةتى هةرَيمي كوردستان 
و، ويستم بةِراسيت لَيرة لة خجمةت بةِرَيجتان لة شةش مانطي رابوردوودا تؤزَيك باسي رةوشي كشتوكاَل و 

وانةى كة وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو لة شةش مانطي رابوردوودا يان هةندَيكي ئةو هةنطا
دةطِرَيتةوة بؤ ثَيشرتيش هَيناومانة و، لة هةمان كاتدا تؤزَيك باسي ئةوةشتان بؤ بكةم كة ئةولةوياتى كارى 

كورتي باسي ئةو كؤسث و  وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو لة قؤناغي ئايندةدا ضيية و، ثاشانيش بة
لةمثةر و تةطةرانة دةكةم كة لة سةر رَيي بةرةو ثَيش ضوون و طةشة كردني كةرتي كشتوكاَلة لة هةرَيمي 
كوردستان، ئةوةى كة كرابَي لةم ضةند مانطةدا ديارة بة هةوَل و ماندوبوونى هةموو اليةك بووة و، 

ةت كة ثَيكهاتووة لة بةِرَيوبةرة طشتييةكان و و بةهاوكاري بةتايبةتيش ئةجنومةنى راوَيذكارى وةزار
راوَيذكارة بةِرَيجةكان و، تَيكِراى فةرمانبةر و بةِرَيوةبةرى بةش و هؤبة و لقةكانى كشتوكاَل ئةركى 
وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو دوو ئةركة بة شَيوةيةكي طشيت يةكةميان: بريتيية لة دابينكردني 

ةميان: بريتيية لة دابينكردنى ئاسايشي ئاو، ئةوةى كة ئَيستا دةخيةمة روو هةندَيك ئاسايشي خؤراك، دوو
لةو :مارة و داتانةية كة لة بوارى خؤراكةوة كة هةندَيكي دةطةِرَيتةوة بؤ ثَيش شةش مانط بةر لة ئَيستا، 

بةشَيوةيةكي  ضونكة هةندَيك ميوة و بةروبووم تَيكةَل دةبَي ثَيش شةش مانط و لةطةَل شةش مانطةكةى
( هةزار تةن بووة كة بؤ يةكةم جارة لة ساَلي 844000طشيت بةم شَيوةيةية: يةكةم: طةمن ئةمساَل بِرى )

( هةزار تةن تةسليم بة سايلؤكان كراوة، ئةم 744000( هةزار تةن، خؤى )844000(ةوة طةمن دةطات بة )1957)
( 16000يةوة بؤ خؤى و هةندَيكيش نجيكةى )سةد هةزار تةنةكةى تر ضيية؟ ئةوةية كة جوتيار هَيشتؤت

هةزار تةنيش ئَيمة كِرةانةوة بؤ بنة تؤ و ثَيداني بة جوتياران دوايي باسي دةكةم، و ثةتاتة ديسان بؤ 
( هةزار تةن كة ئةمة وةك طةمن طةيشتينة خو دابينكارى و، بؤ يةكةم 113000يةكةم جارة كة دةطا بة )

تة لة هةرَيمي كوردستان بنَيردرَيتة دةرةوة، بةرووبوومةكانى ديكة وةك جاريشة بةِراستى بةرهةمى ثةتا
%( بووة، و لة هةمان 56%( خود دابينكارى يان خؤ بذَيوى، بةآلم نجيكةى )100تةماتة كة نةطةيشنت بة )

 %(ى دابني بووة و،67%(ى خود دابينكارى دابني بووة، طؤشيت مريشك )90كاتدا ثياز هةر بة هةمان شَيوة )
%( و، كةمرت و زياتر دابني بووة، ئةمانة لة 66%(ى دابني بووة، سةوزةكاني تر نجيكةى )53هَيلكة )

ئةطةر وةزارةتي كشتوكال و سةرضاوةكاني ئاو بة بودجةي ، بةرنامةماندا هةية بؤ ضوار ساَلي ئايندةمان
م بةرهةمانة بؤ هةرَيمي %( ئة100ثَيويست هاوكاري بكرَي بيانطةيةنني بة خؤبذَيوي، و دابني كردني )

%(، 40%(ة نجيكةي، شري )38%( دابني بووة، طؤشيت سوور )34كوردستان، و لة هةمان كات ميوة بة بِري )
%( ية، وةكو باسم كرد بةرنامة هةية بؤ زياد كردني ئةو 10طؤشيت ماسي لة هةموويان كةمرتة كة لة )
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ئاسايشي ئاو، بِري ئاوي سةرزةوي لة هةرَيم بةرهةمانة بة مةرجَي بودجةي ثَيويست هةبَي، دووةم، 
( مليار ئاوي ناو هةرَيمة، ئةوةيرت لة دةرةوة دَيت، بةاَلم ئةم ئاوة 18( مليار مةتر سَيجا، )29بريتيية لة )

%( ئاوي هةرَيم بة فريِِِؤ ئةِروات، ئةوة 60وةكو ثَيويست سوودي لَي نابينرَي، بةثَيي ِراثؤرتي شارةواني ئةَلَي )
اتة، خؤتان ئةزانن ئَيستا لة قؤناغَيكني باسي شةِري ئاو ئةكرَي، واتة بةكارهَيناني ئاو وةكو فشار بؤ كارةس

سةر واَلتان، بؤية بةَلَي بةرنامة هةية، بةَلَي دابينكاري هةية، ئاوي ثَيويست هةية، بةاَلم وةكو ثَيويست 
لة ئاوةكاني ئةوان ئةِر:َيتة هةرَيمي كوردستان، سوودي لَي نةبينراوة، دوو واَلت، ئَيران و توركيا كة هةندَي 

بةنداوي زؤريان دروست كردووة، و ئةو بةنداوانة بةشَيكي ئاوي هةرَيم ثَيكدَينن، نةك بةنداو، واَلتي وا 
هةية ِرَيِرةوي ئاو ئةطؤِرَي، وةكو كؤماري ئيسالمي ئَيران، ئاوي سريوان خةريكن بة درَيذايي اليةك نجيكةي 

( كيلؤمةتر ئةطؤِرن بؤ خوارووي ئَيران، ئةوةش ثَيضةوانةي 40تر، لةاليةكي تر نجيكةي )( كيلؤمة60)
بةِرَيوةبردني ئاوة لة جيهان كة كاتي خؤي ِرَيكةوتنَيك كراوة لةنَيوان ضةند واَلتَيك، يةكَي لةوانة واَلتي 

كو سيلعةيةك ئةفرؤشينةوة، بةكَي؟ ئَيران بووة ئيمجاي كردووة، واَلتي توركيا ئةَلَي ئَيمة ِرؤ:َيك دَي ئاو وة
زياتر بة هةرَيمي كوردستان، بةهةرحاَل ئَيمة لةو ِرووة هةوَلي بامشان داوة، ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان 

( بةنداويش بة شَيوةي )ب ئؤ ت( 7( ثؤينت بةربةسيت خاكي تةواو بووة، و )76( بةنداو تةواو بووة، و )10)
( بةنداوي تري  25( بةنداوي تريش يان )24اَلي جَي بةجَي كردن داية، و )واتة قةرزي درَيذ خايةن لة ح

بةهؤي نةبووني بودجة دةست ثَيكراوة، بةاَلم ِراطرياوة، ئةطةر ئةوة ئاسان بَي ئةو بةرنامةية، ئةتوانني دوو 
ر و جار ئةوةندةي هةرَيمي كوردستان ثَيويستيةتي لة ئاو بؤ خواردنةوة و ثيشةسازي و طةشت و طؤزا

( ِرؤ:ي ِرابردوو، يةكةم، ضاوثَيكةوتن لةطةَل 180كشتوكاَل دابيين بكةين، كاروضاالكي وةزارةت لة )
هاوواَلتيان و جوتياران بؤ ضارةسةر كردني كَيشة و طرفتةكانيان و جَي بةجَي كردني داواكارييةكان، ئةوة 

ي كاريان بة وةزارةتي كشتوكاَل و هةنطاوَيك بوو، هةموو ِرؤ:اني ضوارشةمةمان دياري كردووة، ئةوانة
سةرضاوةكاني ئاو هةية و كَيشةيان هةية دةرطامان كردؤتةوة، ِرؤ:ةكاني تريش دةرطا كراوةتةوة كة ئَيمة 
ئةم ثةيوةندي و هةماهةنطييةي كة لة كاتي خؤي بامسان كردووة كة لة نَيوان خةَلك و دةسةاَلت الوازة، 

( داواكاري و كَيشة هاتؤتة المان لةم ِرؤ:اني 200ة، تا ئيستا زياتر لة )يان نيية، ئةمانةوَي ثتةوي بكةينةو
ضوارشةممانة ضارةسةر كراوة، هةنطاوي دووةم ئةوة بووة سةرداني دةظةرةكامنان كردووة، بؤ ئةوةي لة 
نجيكةوة ضاومان بة فةرمانبةراني خؤمان و خةَلك بكةوَي، و طوَي لة داواكاري و ثيشنيار و طرفتةكاني 

ةَلك بطرين، وةكو سةرداني قةزاي ثَينجوَين، بةردةِرةش، ئاكرَي، ضؤمان، مسَيَل، زاخؤ، طةرميان، سلَيماني خ
( مليؤن دينار، و 900( مليار و )15( هةزار تةن طةمني باوةِر ثَيكراو بة طو:مةي )16و دهؤكيش، كِرَينةوةى )

( مليار و نيو، 14هةزار تةن جؤ بة طو:مةي ) (23%(، و كِرَينةوةي )30ثَيداني بة جوتياران بة داشكاني )
%( داشكان، ئةوة بةراسيت حكومةتي 50دابةش كردنةوةي و ثَيداني بة جوتياران و خاوةن مةِرومااَلت بة )

عَيراقيش نةيكردووة، يةكةجماريشة لة هةرَيمي كوردستان كراوة، حكومةتي عَيراقي بؤي نةكراوة، داي بة 
نةطرت، ئَيمة لةكاتي خؤي كِرةانةوة و دابةمشان كرد، و ثارةشيان لة كاتي خؤي  كؤمثانيايةك، بةاَلم سةري
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وةرطرتووة، كاتي خؤي بؤ هَيناني بنة طةمن لة دةرةوة ضةند كؤمثانيايةك هةبوو، ئةم كؤمثانيايانة هةموو 
بِريارماندا هةر  ئةو بِرة طةمنانةيان هَيناوة كة ثَيويست بووة بؤ هةرَيم، بؤ ئةوةي قؤِرخ كاري نةهَيَلني

( كؤمثانيا بةشداريان كردووة، و 50، 40( تةن طةمن بهَييَن، كة نجيكةي )1000كؤمثانيايةك بؤي هةية تةنيا )
( مليار دينار لة بودجةي ئيعاناتي زراعي، 4دابني كردني دةرمان و ظايسني و قِركةري كيميايي بة بِري )

( فةرمانبةر لة دةرةوةي هةرَيم بة 52رمانطاكان، و ِراهَيناني )( فةرمانبةر بؤ ِرووثَيو لة فة22ِراهَيناني )
سثؤنسةري ِرَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان، وةكو )جايكا، ئيكاردا، فاو(، وةرطرتين ِرةزامةندي لة ئةجنومةني 
وةزيران بؤ سةثاندني باج لةسةر بةروبوومي هاوردة، ئةوة كَيشةيةك بوو ئةمساَل و سااَلني ِرابردوو 

وو، كاتَي بةروبوومي خؤمان ثَي ئةطةيشت، بةروبوومي هاوردة هةر هةبوو، واَلتاني دةرووبةريش و هةب
مةنتيقةي هةرَيمي كوردستانيش كةوتؤتة نَيوان هةندَي واَلت بةزةيي بة دةراوسَيي خؤي نايةتةوة، هةموو 

ت كة جوتيار و ساَل كَيشة بووة لةسةر قةزيةي ئةو بةروبوومانةي لة واَلتي خؤمان بةرهةم دَي
بةرهةمهَيين خؤمان كَيشةيان بووة، ضي لَي ئةكرَي؟ و زةرةري لَي كردووة، بؤ ئةم مةبةستة ئةمساَل ثرؤ:ة 
بِريارَيكمان ئامادة كرد، و لة ئةجنومةني وةزيران موافةقةي لةسةر كرا، لةمةودوا ئةكةوَيتة بواري جَي 

ي، بةروبوومي هاوردة لة عةييين بةروبووم باجي بةجَي كرن، لة كاتي ثَيطةيشتين بةروبوومي خؤماَل
ئةخرَيتة سةر بؤ ئةوةي بةروبوومي خؤماَلي نةشكَي، و قازاجني خؤي بكات، و هةركاتَي بةروبوومي 
خؤماَلي بةسةر ضوو، بؤ ئةوةي بازاِريش طران نةبَي لةسةر هاوواَلتيان ئةو باجة ال ئةبةين، هةنطاوَيكي تر 

دة كردووة بؤ ئةوةي ضاو بة هةيكةلي وةزارةت خبشَينينةوة، ئةو هةيكةلةي ئةوةية ثرؤ:ةيةكمان ئاما
ئَيستا هةية، باسيشمان كردووة لةطةَل برادةران، لة ئةجنومةنيش موافةقةمان لةسةري كردووة كة ئةو 
وةزارةتة زياتر طرنطي بة المةركةزي بدةين، واتة ثَيويست نةكات جوتيارَيك بؤ ئيمجايةك لة ثَينجوَين 

َيتة وةزارةت لة هةولَير، ِرةنطة ئيمجايةكة بايي كرَييةكة نةكات، ئةوة هةندَي طؤِرانكاريية كردوومانة، لةو ب
ماوة ئةينَيرين بؤ ثةسند كردن، خاَلَيكي تر، كؤمةَلَيك جوتياري زؤر لة هةرَيمي كوردستان زةويان بة 

( ساَلة بة دةستيانةوةية، كَيشةي 50، 40دةستةوة بوو، ئةم زةويانة عةقدي نةبووة، تاثؤي نةبووة، بةس )
نةبووة، نة ئيهمالي بووة، لةبةر هةر بارودؤخَيك بووة نةيانتوانيوة بة ناو بكرَي، كاتَي ماستةرثالني شار و 
شارةوانيةكان ئةيانطاتَي هيض قةرةبوويةك نايانطرَيتةوة، ثَيشرتيش نة ئيعاناتي زراعي، نة سل ةي زراعي 

بِريارماندا مادام واية ئةو زةويانة بة دةست ئةوانة و سي ةتي فةالحي هةية، سي ةتي هيض نايانطرَيتةوة، 
عةقدي زراعيان بؤ بكةين، و ضوار مانطيش مؤَلةتة بؤ  افةالحي لة زةويةكة لة دةست نةضووة، بِريارمان د

اَلو بؤتةوة، ئةوةي هةركةس موعامةالتي خؤي بكات، و بِرياري ثَي دةرضووة، لة وةقائيعي كوردستانيش ب
ئةوةلياتي قؤناغي داهاتوو ضيية؟ ئةوةي باسم كرد داِرشتنةوةي هةيكةلي وةزارتة كة بة هةنطاوي طرنطي 

( فةرمانطةي هةية لة شار و شارؤضكةكان كارَيكي 414ئةزانني، ضونكة سةرثةرشيت كردني بةراسيت )
ةتي كشتوكاَل هةيةتي، خاَلي دووةم ( فةرمانطة وةزار414قورسة، و ثَيم واية لة دونيا منوونةي نيية )

فراوانكردني ئيعاناتي زراعيية، لةمةودوا بِريارمان واية كة ثاَلثشيت كشتوكاَلي بؤ جوتياري ِراستةقينة بَي، 
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واتة ئةوةي بةرهةم دَييَن بؤ بةرهةمةكةي بَي، نةك بة شَيوةيةكي طشيت هةرضي هةويةي جوتياري هةية 
تةشجيعي بةرهةم بكةين، و ئةو جوتيارانةي كة منوونةيني و ئةتوانن بيدرَييَت، نةخَير، بؤ ئةوةي 

بةرهةمي باش بَينن، ثيشةكةيان جوتياريية، نةك الوةكي، ئَيمة هاوكاري باشرتيان بكةين بؤ ئةوةي 
بةرهةم زياد بكةين، هةنطاوَيكي تر بريتيية لة تةمويل كردني زةوي جوتياران لة ِرَيطةي بةكارهَيناني 

اي نوَي كة قسةمان لةطةَل دوو كؤمثانيا كردووة كة بيانني بؤ ئةوةي لة ِرَيطةي ئامساني تةسوير تةكنةلؤجي
تةمليك ِرَيكبخةين، ثرؤ:ةيةكمان لة بةردةمة هي شةمامك كة طرنطرتين ثرؤ:ةي وةزارةتة جَي بة جَي 

( 5، و ثَيويستة لة ماوةي )( هةزار دؤمن ئاو بةراو ئةكات80ئةكرَي لة ساَلي داهاتوو كة نجيكةي ثَيوانةيي )
( 32( مليؤن دؤالر، ثرؤ:ةي بةنداو و ئاودَيريةكان كة جَي بةجَي كردني )380ساَل تةواو بَي بة طو:مةي )

( ثرؤ:ةش لة دهؤك و هةولَير و 6( تريش لة بةرنامةية، و )320بةنداوي بضووك و مامناوةندي بة )
ي طؤشيت مريشك، ئةوةش كَيشةيةكي خاوةن دةواجينةكانة، سلَيماني، بِرطةي ئةخري، ثرؤ:ةي بة بازاِر كردن

ثرؤ:ةيةكمان ئامادة كردووة كة ساَلي ئايندة جَي بة جَيي ئةكةين كة بة بازاِر كردني طؤشيت مريشكي 
خؤماَلي بة شَيوةيةك ِرَيكي ئةخةين كة خاوةن ثرؤ:ةكان زيانيان ثَي نةطةيةت كة ئَيستا وةكو ئاطادارين 

ياني زؤر بوونة، زياد كردني قةرزي كشتوكاَلي يةكَي لة هةنطاوةكانة كة ئةمانةوَي لة تووشي زةرةر و ز
( مليؤن دينار، و ماوةي دانةوةش لة ضوار ساَل بكرَي بة دة ساَل، 500( مليؤنةوة بيكةين بة )150)

ةيي جَي هةنطاوَيكي تر بة ئةليكرتؤني كردني كاروضاالكي وةزارةتة، ئةمانةوَي وةكو ثرؤ:ةيةكي منوون
بةجَيي بكةين، و حكومةتَيكي ئةليكرتؤن لة وةزارةت دامبةزرَينني بؤ ئةوةي كاروباري وةزارةت و 
هاوواَلتيانيش زياتر ئاسانكاري بكةين، بِرطةي ئةخري، بريتيية لة كَيشة و طرفتةكامنان، يةكةم، بودجة، ئةو 

وةزارةتة ناتوانَي هةنطاوي طةورة بيَن بؤ  بودجةي لة سااَلني ِرابردوو دياري كراوة بة هيض شَيوةيةك ئةم
طةشة كردن و بةرةوثَيش ضوون، و بؤ جَي بةجَي كردن و دابني كردني ئةو دوو ئةركة طرنطة كة دابني 

( بووة لة بودجةي طشيت، لة 1,8كردني ئاسايشي خؤراك و ئاو، ئةو بودجةي لة ِرابردوو دابني كرا تةنيا )
%( كةمرت 10هاني بؤ واَلتَيكي كشتوكاَلي نابَي بودجةي وةزارةتي كشتوكاَل لة )كاتَيك دا بة ثَيي ثَيوةري جي

(يش، لةو ماوةيةي رابردوو يةكَييت 40، 35% ، 30بَي لة بودجةي طشيت، و هةندَي واَلت طةياندوويانة بة )
اَلتي %(ي بؤ كشتوكاَل دياري كردووة، جطة لة هةندَي و40ئةوروثا بودجةي طشيت خؤي ثةسند كرد كة )

شةرقي ئةوروثا واَلتاني غةربي ئةوروثا زؤربةيان كشتوكاَلني نةك كشتوكاَلي، بةاَلم بودجةيةكي 
زةبةالحيان بؤ ئةو قةزةية دابني كردووة، ئَيمة نابَي تةنيا سَيكتةر بؤ دابني كردني ئابووري هةرَيمي 

بةستان نيية، ئةمِرؤ بِريارَيك بدرَي كوردستان نةوت بَي، نةوت بةَلَي سامانَيكي باشة، بةاَلم هي ثشت ثَي 
ئةكرَي نةوت ِرابطريَي، ئةكرَي كَيشةي بؤ دروست بكرَي، بؤية ئَيمة داوامان ئةوةية ئةجمارة نابَي بري لةوة 

%( بكرَيتةوة، كَيشةي دووةم، هاوردة كردني قاضاغ، 3% و 2بكرَيتةوة كة بودجة دائةنرَي بري لة )
لة قَوناغي ِرابردوو هةندَي طلةيشمان لة يةكة ئيدارييةكان كردووة لة  بةروبوومي كشتوكاَلي بةداخةوة

شوَينة جياجياكان، بةروبوومي كشتوكاَلي هاوردة كراوة بة قاضاغ، بة ضاو ثؤشي لَي كردن، بة ِرَيطة ثَيدان، 
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لة  يان لةوانةية لة بةرامبةر شت وةرطريابَي، بؤية ئةوة زؤر كاريطةري هةية بةسةر ِرةوشي كشتوكاَل
هةرَيم، كاتَي بةرهةمهَيين خؤمان خةريك ئةبَي هةموو ئيمكانيات و تاقةي بةشةر و ماددي خؤي 
بةكاردَييَن بؤ ئةوةي بةرهةمَيك بةرهةم بَييَن، لةوالوة واَلتَيكي تر تةبعةن بؤ ئةوةي بةرهةميان بشكَييَن، 

ةكةم بؤ لَي بطةِرَيني بة قاضاغ واَلت هةية بة بةَلطةي ِروون حةقي خؤشيةتي، بةس طلةيي لة خؤمان ئ
بَيتة :وورةوة؟ دَي بةرهةمي خؤي كة فةالحةكةي زةرةري كردووة بة قازانج لَيي ئةكِرَيتةوة و كؤي 
ئةكاتةوة، دَيت لَيرة بة هةرزان ئةي رؤشَي، فةالحي خؤي قازانج ئةكات، فةالحي ئَيمةش دةسيت سارد ئةبَي 

ؤ ساَلي ئايندة، بةرهةمي خؤشي بِرَيك ساغ ئةكاتةوة، بؤية ئةوة لة بةرهةمهَينان، و تةشجيع نابَي كة ب
كَيشةية، ئةم بِريارةي دةريشمان كردووة بؤ ئةوة بوو كة ِرَي لةوة بطرين واَلتاني دةوروبةر تةالعوب بة 
 بازاِري هةرَيمي كوردستان بكات، بةاَلم لة هةمان كاتيش ئةبَي ئةو ِرَييانة قايم بكرَين كة خةَلكي نةفس

نجم و ضاوضنؤك زةرةر لة جوتيار و بةرهةمهَيين كوردستان بدات، كَيشةيةكي تر لةبةرضاوتان بووبَي و 
طلةيي كرابَي، لَيداني بريي ناياسايي، بة تايبةتي ثايري سوري، ئةوةش كَيشةية، بِريارمان داوة لةطةَل 

ائاتي ياسايي ئةكرَي لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ كة لةمةودوا بة هيض شَيوةيةك ِرَيطة نادرَيت، و ئيجر
ثَيشَيلكاراني بريلَيدةراني ناياسايي، تةجاوزات لةسةر زةوي كشتوكاَل، ئةوةش بة شَيوةيةكي بةرضاو زةق 

( حاَلةتي تةجاوز هةبووة 2487( ثاشان زؤر زيادي كردووة، نجيكةي )2012بووة، تةنيا ئةو ِرةقةمة تا ساَلي )
اَليمان هةية خؤمان لةنَيواني ئةبةين، ظيالي لةسةر دروست ئةكةين، لةسةر زةوي كشتوكاَلي، زةوي كشتوك

باخَيكي لةسةر دروست ئةكةين بؤ خؤشي خؤمان، لة كاتَيكدا لة واَلتان زةوي كشتوكاَلي بة دةست و بة 
( مليؤن هَيكتار زةوي كشتوكاَليان هةية، ئةزانن 9ماندووبوون ثةيدا ئةكرَي، واَلتي بيال رووسيا ضووين )

( مليؤن هَيكتار بة ماندوو بووني خؤيان 6( مليؤن هَيكتار، )3ندي زةوييةكة كشتوكاَلي بووة؟ تةنيا )ضة
موستةنقةعات بووة، زؤنطاو بووة، كردوويانة بة زةوي كشتوكاَلي، ئةو زةوية باشةي ئَيمة هةمانة بةراسيت 

اَلي، بةداخةوة ثرؤ:ةمشان نيية هةندَيكيان بة ثَيوةري جيهاني دةرجة يةكن لة دونيا بؤ بةرهةمي كشتوك
بؤ ئةو مةبةستة، ئومَيد ئةكةم لةمةودوا سنوورَيك بؤ ئةو قةزةية دابنرَي، ئةوةي تريش ضارةسةر بكرَي، 
زةوي كشتوكاَليش بطةِرَيتةوة بؤ كشتوكاَل، شارةوانيةكانيش زةويةكي زؤري كشتوكاَليان بردووة، ِرةنطة 

طةَل شارةواني ِرَيكةوتني ئةو زةويانةي كة شارةواني بِردووني بة هةمووشي ثَيويسيت نةكردبَي، بؤية لة
ياسا، بةاَلم سي ةتي كشتوكاَليان لة دةست نةداوة، داوامان كردووة بطَيِردرَينةوة، موافةقةيان كردووة، 

كة ( دؤمن زةوي كشتوكاَلي بؤ شارةوانييةكان بةكارهاتووة، 1651199سوثامسان كردوون، و تا ئَيستا نجيكةي )
ئةكرا بة شَيوةيةكي تر طرنطي بة نيشتةجَي بوون و ثةيدا كردني جَيطة و ِرَيطة بؤ هاوواَلتيان كرابوواية، 
ئةوة ضةند كَيشة و طرفتَيك بوو هةمانة، لة كؤتايش زؤر لَيرة و لةوَي باس كراوة كة بنديوار هةية لة 

ر سةير بوو ثَيم، لة وةزارةت بؤ ئةوةي وةزارةتي كشتوكاَل، نةك هةية، وتوويانة بة هةزارةها هةية، زؤ
( يان ئةوانةن كة مؤَلةتن بة 655( فةرمانبةرة، ئَيمة )13480بيجانن، تَيكِراي فةرمانبةراني وةزارةت تةنيا )

( مان هةية، ئةمة 655يان نةخؤشي درَيذ خايةنة )مووضة، بؤ خوَيندن، يان بَي مووضة، يان دايكانةية، 
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(، 12825بةثَيي ياسا ِرَيطةى ثَيدراوة، ئةوةى لة دةوامن كةوا دةكاتة ضةند؟، دةكاتة ) بنديوار نيية، موَلةتة و
( طرَيبةستمان هةية كةوابَيت ئةوةى كة يةعنى ئَيستا ئةوانةى ئَيمة كة 315طرَيبةستيش كة ئَيمة هةمانة )

هةية تاك و تةرا  ( فةرمانبةرن، هةزارةها زؤر دةكات، ضونكة بةراسيت بَلَيم13140لة دةوامن تةنيا )
مةسةلةن هةية بة دةيان يا بة هةزارةها يةعنى رةقةمَيكى زؤر سةيرة، ضونكة هةزارةها دةبَي لة سةدا 

( هةزارمان هةية ناشَلَيم نيية لةوانةية هةبَيت، بةس دةبَيت بةَلطة هةبَيت 13000زياتر بَيت، ئَيمة خؤمان )
ة بكةم لة كاتى خؤيدا برادةران دةزانن ليذنةيةكى لةسةر هةبوونى، بةراسيت من بةر لةوةى ئةم قسان

تايبةتيم دورست كردووة بةبَي ئةوةى بةكةسيش بَلَيم بةبَي بة فةرمانبةر و بةِرَيوةبةرةكةش بطوترَى 
لةكاتى ناكاودا ضووينة شوَينةكةى و ليسيت دارايي مووضةيان بردووة كة تةحقيقيان كردووة كاتَى خةبةر 

مَيد دةكةم كة هيض نةبَي، بةآلم ئةطةر شتَيك هةبَيت ثَيم خؤشة بةراسيت هةر هات و  وا نةبووة، ئؤ
بةِرَيجَيك بة ناوةوة كة بةَلَى شتيان بؤ ناردووم، بة ئيمَيَليان ناردووة، بة نامةى مؤبايليان ناردووة، بةَلَى 

وَينك بةراسيت بؤمان تةحقيقم كردووة تا ئَيستا ئةوةى كة بؤم روون بووةتةوة وا نةبووة، بةآلم لة هةر ش
روون بَيتةوة كة شتَيكى لةم شَيوة هةبَيت ئَيمة ئيجرائاتى ياسايي لةطةَل دةكةين، ئةويش ئةوةية 

( رؤ: بةسةر غايب بوونى لة دةوامةكةى خؤى تَيثةِرَيت بة ثَيي ياسا فةسَل دةبَيت، ئةمةش 30هةركةسَيك )
شي كشتؤكاَل و سةرضاوةكانى ئاو بةشَيوةيةكى ثوخت ويستم هةر عةرزتان بكةم، ئةوة بؤ بةراسيت ئةو ِرةو

بةراسيت نةمويست كاتى زياتر لة بةِرَيجتان بطرم لة هةرَيمى كوردستان، دووبارة سوثاس بؤ سةرؤكايةتى 
 ثةرلةمان و سوثاس بؤ طوَيطرتنى بةِرَيجيان خؤشحاَل بووين و، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ر سوثاس بؤ وةزيرى كشتؤكاَل و سةرضاوةكانى ئاو، ئَيسـتا دةرطـا دةكةينـةوة بـؤ ط تـو طـؤ كـردن لةسـةر         زؤ

دؤخى كشتؤكاَل و سةرضاوةكانى ئاو لة هةرَيمى كوردسـتان فـةرموون نـاوى خؤتـان بنووسـن، ضـةند ناوَيـك        
غـةريب، دكتـؤر شـَيركؤ     نووسراوة ثَيشرت تةبعةن ناوةكان دةخوَينمةوة بـةِرَيج )عبـدالرمحن علـي، مامؤسـتا    

بشار موشري، جنات حممد، حممود حاجي  طص حةمة امني، شكرية امساعيل، حيات جميد، دكتؤر سراج، فريؤز 
 عمر، قادر ئؤمتان، باثري كامةال(، خاتوو منرية نوقتةى نيجاميت هةية؟ 

 :علي عثمانبةِرَيج منرية 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةلســةكة بةراســيت واى كــردووة يــةعنى ثةرلــةمانتار، يــةعنى دةبَيــت ئَيمــة   نووســيين ئــةم ناوانــة ثــَيش ج 
هةموومان بضينة :وورى سكرتَير و داواى نووسيين ناو بكةين، لـة كاتَيكـدا يـةعنى ئةمـة ثَيويسـتة لـة نـاو        
ــتة         ــة ثَيويس ــاتووة ك ــدا ه ــاوخؤى ثةرلةمان ــةيِرةوى ن ــوَيي ث ــة ك ــَي، ل ــؤى بنووس ــاوى خ ــدا ن ــؤَلى ثةرلةمان ه

 نتار بضَيت لة ثَيش جةلسة ناوى خؤى بنووسَيت.ثةرلةما
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 روون كردنةوةمان دا لة دانيشتنى ثَيشوو تر، كاك عباس فةرموو.
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 :صاحل بةِرَيج عباس فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ر بـرادةران ثَيشـرتيش كردوومانـة    ئةوة من يةكةم كـةس نـيم قسـة لةسـةر ئـةم خاَلـة ثةيِرةوييـة بكـةم، زؤ        
بابــةتَيكى تريشــمان هــةبوو زؤر جــار هــةظاآلن باســي ئــةوةيان كــردووة ئةنــدامانى بــةِرَيج لةســةر غيابــاتي    
ئةوانةى بايكؤت دةكةن، جَيبة جَي نةكرا تا وةكو بةيانى كةمينةمان ضوونة دةرَى و كة بؤ زؤرينـة و بـووة   

ِريار كة هةموومان وا ثَيمان باش بؤ بةداخةوة ثَيمواية هةر لةبةر بِريار كة نةيةنة :وورةوة ئةمةت كردة ب
وان بوو، بةآلم با ئةمةشيان واى ىَل نةيةت ئَيمة هةموو جارَيك ئَيمة هةم لة نـاو سـندوقةكان نـةبووة هـيض     
 جؤرة بةرنامةيةكى وتارةكةى جةنابي وةزير ناو سايتةكة بؤئةوةى كة ئَيمة ضؤن بـني لَيرانـة ثَيشـرت نـاوى    

خؤمان بنووسني بؤ ئةوةى قسة لةسةر ئةم بابةتة بكةين، ئةمة ثةيِرةوة من دةقي ثةيِرةوةكة بة عـةرةبي  
و بة كوردييةكةى، يةعنى وشةيةكى تَيدا نيية كة ثَيشرت ئةندامان بتوانن نـاوى خؤيـان بنووسـن، دةَلـَى لـة      

ؤ ط تـو طـؤ ئـةوا سـةرؤك داوا لـة      كاتى دةست كردن بة خستنة ِرووى هةر بةندَيك لة بةندةكانى كارنامـة بـ  
كةسةكان دةكات كة داواكارى قسة كردنن ناوةكانى خؤيان تؤمار بكةن، يةعنى شتَيك نييـة بَلـَى ثَيشـرت يـان     
ئةوانةى ناويان نووسيوة، دةَلَيت سةرؤك لة دواى ط تو طؤيةكة داوا دةكات، هةقة بةراسيت ئةمةشـيان وةكـو   

 ئةوانيرت بةِرَي نةكةين...
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

 ( خبوَينةرةوة.55( ماددةى )2( خبوَينةرةوة بِرطةى )55كاك عباس ماددةى )
 :صاحل بةِرَيج عباس فتاح

 خؤ ناسخ و مةنسووخ نيية سةرؤك، ئةمةش هةر ثةيوةندى بة قسة كردنةوة هةية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( خبوَينةرةوة.55تكاية ماددةى )
 :صاحل بةِرَيج عباس فتاح

باشة دةخيوَينمةوة سةرؤك، بةآلم لة ئَيستا وة دةترسـم ئةطـةر ئَيمـةش هـةموومان نـاوى خؤمـان بنووسـني        
 هةر سةدمان يان قسة دةكةين يان قسة ناكةين، ثَيمواية بؤخؤى ئةمة جَيبة جَي دةبَيت، سوثاس.

 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر
 دةتوانيت بيخوَينيتةوة؟

 :صاحل بةِرَيج عباس فتاح
 ئَيستا؟

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى.
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 :صاحل بةِرَيج عباس فتاح
 (م.2( و )1مةبةستت ماددةكة خاَلى )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى خاَلى دووةم.

 :صاحل بةِرَيج عباس فتاح
( داواكردنـى موَلـةتى قسـة كـردن لـة طـةَل ِرةضـاوكردنى ِريـج بةنـدى          2( دةَلـَى ئةنـدام بـة موَلـةت، )    1خاَلى )

 ثَيشكةش كردنى تؤمار دةكرَيت و لة ثَيدانى موَلةتيش ِرةضاوى ئةم ِرَيجبةنديية دةكرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ا هاتووة كة ثَيشرت ئةندامانى ثةرلةمان نـاوى خؤيـان تؤمـار كـردووة بـؤ      ئةمة بةشَيوةيةكى عورفيش هةر و
هةر بابةتَيك كة قسة بكةن و بة ثَيي ئةو ِريج بةندييةى كة ثَيشكةش كراوة بؤ قسة كردن لةسةر بةنـدَيك  

 بةو شَيوةية مامةَلةى لةطةَل كراوة و ئةندامى ثةرلةمان قسةى كرد.
 :صاحل بةِرَيج عباس فتاح

( زؤر بة وازحيى و واقيع ئـةم ط تـو طؤيـةى خسـتؤتة ِروو، ثَيشـمان دةَلَيـت تـؤ كـةى داوامـان ىَل          58سةرؤك )
دةكةيت ناومان بنووسي ئةمةيان لةراستيدا من ثَيمواية نة روونـة نـة وةآلمـى ئـةو ثرسـيارةى منـة، هةقـة        

نـةم لـة ئَيسـتاوة داوا لـة     ئةم مةوزوعة لة ئَيستاوة داوا لة ئةندامانى ثةرلةمان دةكةم بـؤ خـؤم يـةكَيك لةوا   
كاك )فخرالدين( سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم ناوم بنووسَي قسة دةكـةم يـان قسـة ناكـةم موشـكيلة نييـة مـن        
دةَلَيم قسةكةم كرا، يةعنى با واى ىَل نةيةت هةموومان ناوى خؤمان بنووسني تؤ  ثَيمواية ئـةو كاتـة ئةمـة    

 دةطؤِرَيت، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق

 باشة، سوثاس، بةِرَيج دكتؤر فرست فةرموو.
 :علي بةِرَيج د.فرست صؤيف

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ويستم ئةطةر دةرفةت بدةى روون كردنةوةيةك لةسةر ئةو ط تـو طؤيـة بـدةم، ئَيمـة تةقريبـةن سـَى ضـوار        

( وآلمتـان لةبـةر   19( و )18ةوى زياتر لـة ) مانطة سةرقاىل تةعديل كردنى ثةيِرةوين بؤ ئةم مةبةستةش ثةيِر
دةستداية ئـةو رةفيقانـةش كـة لةطـةَل مـن دةزانـن، يـةعنى لـة زؤربـةى ئـةو وآلتانـة ئةسـَل لـة دةرةوة نـاو               
تةسجيل دةكرَيت ئيستيسنْا  لة :وورَى ناو تةسجيل دةكرَيت، ئةسَل لة دةرةوة ناو تةسجيل دةكرَيت و ثَيش 

( 2رلــةمان دةزانَيــت ضــةند ســةعات دادةنيشــَيت، دةَلَيــت جةلســةى ئــةمِرؤ )  ئــةوةى بَيينــة نــاو جةلســة، ثة 
سةعاتة، ضونكة ناوةكان ديـارة و دةقةكـةش ديـارة ئةنـدامى ثةرلـةمان ضـةند دةقـة قسـة دةكـات، بؤيـة بـة            

( لـةوَيش زؤر بـة وازحيـى ديـارة     55تةسةوري مـن ئـةوةى كـة ئَيسـتا كـاك عبـاس خوَيندييـةوة لـة مـاددةى )         
شكةش كردن، يةعنى كةى ثَيشكةشى دةكةيت ثَيش جةلسـة لـة نـاو جةلسـة؟، يـةعنى ئةنـدامى       داواكارى ثَي
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ثةرلةمان مادام ِرَيطةى ىَل نةطرياوة هةرضةندة من يةكَيك نيم ئَيستا ناوم نووسـراوة، بـةآلم ثَيموايـة هـةقي     
و عــورفَيكى ئةنــدامانى ثةرلةمانــة ثــَيش وةختــة نــاوى خؤيــان تؤمــار بكــةن، ضــونكة دةقةكــة وازحيــة وةكــ  

ثةرلةمانيش بِرؤن سةيرى بكةن لة هةموو ئةو شوَينانةى ئَيمة بينيومانة ئةسَل ئةندامى ثةرلـةمان ثـَيش   
جةلسة دةضَيت ناوى خؤى تؤمار دةكات و ناوةكان هةَلدةواسرَين دةَلـَين ئةمانـةى خـوارةوة ئـةمِرؤ قسـةيان      

 هةية لةو جةلسةيةدا.
 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث

 راستة، بةَلَى بةِرَيج كاك عمر فةرموو.
 :حةمة بةِرَيج عمر عينايةت

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةم بابةتةم زؤر تةرح كرد، د:ى ئةو قسةيةى بةِرَيج كاك )عباس( نيم من لةطةَل قسـةكةى كـاك )عبـاس(م    

ئةوةى بةِرَيجت جةلسةكة دةكةيتةوة  لة ناو ثةيِرةودا بة هيض جؤرَيك نة هاتووة لة دةرةوة داوا بكةى دواى
ئةو تةَلةبة مةبةستى ئةوةية تةَلةب لة بةِرَيجت لة ناو قاعةكةدا بـة هـيض جؤرَيـك تةفسـريَيكى تـرى نييـة،       
ئةطــةر بــةِرَيجَيك دةيــةوَيت ثــةيِرةو جــارَيكى ديكــة هــةموار بكاتــةوة و بــةو شــَيوةى ىَل بكــات ئــةوة هــةقي    

ةدةن، بـةآلم لـة نـاو ثـةيِرةودا بـةو شـَيوةية كـة بـةِرَيج جـةنابي كـاك           خؤيةتى و ئةنـدامان دةنطـى لةسـةر د   
)عباس( طوتى ضاكرتة داوا كردنى قسة كردن بة ثَيي ثةيِرةو بَيت لة ناو قاعة ئةطـةر بـةو شـَيوةية نـةبَيت     

 ئةوة د:ى ثةيِرةوةى ناوخؤية و، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضـةند جـاريش ئـةم بابةتـة لـة نـاو        ،ةم بابةتة جَيطةى خيالفى هةية و مشتومِرى خؤتانـة و زؤر سوثاس، ئ
عـورفى  ثةرلـةمانى نـاو خؤييمـان هةيـة و،       ،ثةرلةماندا باس كراوة و لة دةرةوةى ثةرلةمانيش باس كـراوة 

بـةِرَيج  عورفى دةرةوةى ثةرلةمانيشـمان هةيـة و، عـورفى ثةرلـةمانانى تـرى دونيامـان هةيـة و، ئـةوةى كـة          
دكتؤر )فرست( باسي كـرد تةنانـةت لـة دانيشـتنةكانى ثةرلـةمان لـة وآلتَيـك بـؤ منوونـة لـة وآلتَيكـى وةكـو             
)سويد( لة ئةجنامى ئةوةى كة دةزانن ضةند كةس ناوى خؤى نووسيوة و ضةند دةقة دةيـةوَيت قسـة بكـات    

ات ِرَيـك خبرَيـت و ئـةم خـوىل     دةزانن كاتى دانيشـتنةكة ضـةند دةخايـةنَيت لةبةرئـةوة ئةمـة ثَيويسـت دةكـ       
ثةرلةمانة وا تةواو دةبـني لـة خـوىل طرَيـدانى داهـاتوو )انشـْا  اهلل( ليذنـةى ثـةيِرةو و ئـةو هةموارانـةى كـة            
ئةجناميانــداوة لــة ثــةيِرةو تــةواوى دةكــةن و دةيهَيــنني لــة ثةرلةمانــدا ثةســةندى دةكــةين و ئةوكاتــة بــة     

غمـوزة نييـة كـة ئَيسـتا ببَيتـة جَيطـاى مشـتومِر، خـاتوو ئَيظـار          شَيوةيةكى تريش ِرَيـك دةخرَيـت بةمشـَيوة    
 فةرموو.

 
 :حسني بةِرَيج ئَيظار ابراهيم

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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( ســةعات راثــؤرتى بــةِرَيج وةزيــرى 48مــن ثَيويســتم بــة روون كردنةوةيــةك هةيــة، مــةفروز بــوو بــةر لــة ) 
 يضم نةبينى.كشتؤكاَل لة سندوقى ثةرلةمانتاران بَينت، بةآلم ه

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةو راثؤرتة راثؤرتَيك نةبوو بـؤ ط تـو طـؤ كـردن، ئـةوةى كـة ئَيسـتا لـة ط تـو طـؤ دايـة دؤخـى كشـتؤكاَل و              
سةرضاوةكانى ئاوة و جةنابيشتان دةتوانن روون كردنةوةى خؤتان لةسةر هةر بابةتَيك لةم بوارة ثَيشـكةش  

 دكتؤرة بةهار فةرموو. بكةن، بةِرَيج
 :فتاح بةِرَيج د.بةهارحممود

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( بدةم ِرَيجبةندى ثَيشكةش كردنى بـةكار  55(ى ماددةى )2ويستم هةر روون كردنةوةيةك لةسةر فةقةرةى )

كـردن   هَيناوة ئةطةر مةبةسـت لـة دةرةوةى ثةرلـةمان نـة بوايـة ِرَيجبةنـدى داواكـارى بـةكاردَينا، ثَيشـكةش         
بةواتا تؤ تةَلةبَيك تةقديم دةكةى لة دةرةوة خؤ  لة ناو ثةرلةماندا تةقديم ناكرَيت تةَلةب دةكرَيت، بؤيـة  

 زؤر وازحية ماددةكة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك زانا فةرموو.
 :عبداهلل بةِرَيج زانا عبدالرمحن

 كى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ
ديــارة ئــةم بابةتــة ِرامــان دةكَيشــَيت بــؤ قســةى تــر ماددةكــة لةبةرئــةوةى بةشــَيوةيةك نووســراوة دةتــوانني 
هةردوو تةحليلةكةى بؤ بكةين كة بةداخةوة بةشَيكى زؤرى ماددةكانى ناو ئةم ثةيِرةوة وا نووسـراونةتةوة  

ة ضــؤن ِروو دةدات ثــَيش ئــةوةى وةزيــر كـة ئةمــة بــؤ خــؤى طرفتـة، بــةآلم لــة ِرووى مــةنتقي قســة كردنـةو   
راثؤرتةكةى خبوَينَيتةوة ثةرلةمانتارَيك ناو بنووسَيت بَلَيت من قسةم هةية لةسةر قسةكانى وةزير، يةعنى 
هةر لة ِرووى مةنتقةوة سةيرى دةكةى  ئةمة شتَيكى نة طوجناوة، يةعنى خـؤ تـؤ غـةيبت ثـَي نييـة بجانـى       

ى بَيي بَلَيي من قسة دةكةم لةسةر قسةكانى راثؤرتةكةى، كة ئةمة مـن  وةزير راثؤرتةكةى ضيية ثَيش ئةوة
ثَيمواية ئـةو مةنتقـة مـةنتقَيكى خراثـة و لـة عـورفيش نـةبووة بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان لـة خولـةكانى             
ثَيشوو عورف نةبووة، يةعنى ئةوة ئةندامانى خوىل ثَيشوو لَيرةن ثرسيان ثَي بكـة و، ئـةو منوونةيـةش كـة     

( وآلتـيش هةيـة شـيت وا نييـة، ثَيموايـة ئـةوة خراثـة جؤرَيـك لـة          117( وآلت واية، بـةآلم ) 17ننةوة لة )دةيهَي
ثَيشرِبكَيي ناخؤشي دروست كردووة بة قائيمـة نـاو دةنووسـرَيت و ثةرلـةمانتارةكان بةشـَيكى كـة دةيـةوَيت        

ى ئةطةر ئةوة نـةمَينَيت  قسة بكات كة زؤر جار قسةي مةنتقي و جديشي هةية سةرةى بةر ناكةوَيت، يةعن
لة ناو قاعةدا ثَيويستى بة بِريارَيك هةية زؤر قورس نيية كَى قسةى هةيـة لـة نـاو قاعـة نـاو بنووسـرَيت؟،       

ــةر )   ــيية ئةط ــةعنى ض ــيض        5ي ــازامن ه ــة ن ــةعنى ئةم ــرَي و ي ــةب بنَي ــة تةَل ــانى ديك ــَيش برادةرةك ــة ث ( دةق



 132 

ــةم ثةرلةم    ــؤ ئ ــة ب ــدا نيي ــازَيكى تَي ــتكةوتَيك و ئينج ــة     دةس ــةدا ب ــاو قاع ــة ن ــتةكان ل ــةموو ش ــةر ه ــة، ئةط ان
 شةفافييةت حةسم بكرَيت زؤر باشرتة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج دكتؤر فرست فةرموو.

 :علي بةِرَيج د.فرست صؤيف
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دة ئةنـدامَيك بؤيـان هةيـة داوا بكـةن ط تـو طـؤى بابـةتَيكى         ( هـةر  2( دووةم لة خـاَلى ) 54بة ثَيي ماددةى )
طشتى خبرَيتة بةرنامةى ثةرلةمانةوة بة ئامادةبوونى سةرؤك وةزيران يان وةزيرى تايبةمتةند، ماناى وايـة  
ئةنــدامانى ثةرلــةمان ئةســَل قســة دةكــاتن وةزيــرى تايبةمتةنــد ئامــادة دةبَيــت و روون كردنــةوة ثَيشــكةش  

نة ثَيويستة راثؤرت خبرَيتة ناو بـؤكس و نـة ثَيويستيشـة كـة مـةنى ئةنـدام ثةرلـةمان قسـة         دةكات، كةواتة 
لةسةر قسةي وةزير يان راثؤرتى وةزير بكةم، يةعنى مـن وةكـو ئةنـدامى ثةرلـةمان يـةعنى موقةيـةد نـيم        

ندى كة بـؤ  تةنيا لةسةر راثؤرتى وةزير قسة بكةم، منى ئةندام ثةرلةمان قسةى من ئةسَلةن بة ثَيي ئةو بة
جةنابت خوَيندمةوة دةتوانن هةر يةكة لةو ئةندامانةى كة لة ثةرلةمان دانيشـتوون ِرةئـى خؤيـان بـدةن و     
وةزيريش روون كردنةوة بدات ئةمة يةك، ئةوةى تريـان هـةر خـاَلَيكى ثةيِرةوييـة ئامـا:ةى ثَيـدةدةم ئـةوة        

( وآلمتـان بـؤ بَيـنن كـة     2بـةِرَيجةكانى تـريش )   ( مـان دةرهَينـا، بـةآلم بـا    17( وآلت لة دونيا هةية ئَيمـة ) 192)
ِرَيطةى طرتبَيت لةوةى كة ئةندامى ثةرلةمان لة دةرةوة قسـة نـةكات و، ثَيموايـة نةسـي ثـةيِرةوى خؤمشـان       
زؤر روونة كة ِرَيطةى داوة زؤر بة وازحيى ئةندامى ثةرلةمان ناوى خـؤى تؤمـار بكـات ثَيتـان خراثـة بـا الى       

 م ئَيستا هةية و زؤر بة روونيش هاتووة.ببةين لة ثةيِرةو، بةآل
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة، سوثاس، ثَيموابَيت دكتؤر سراج وةآلمى خؤى وةرطرتووة و قسةكةى كرا، وا نيية؟، باشة ئَيستا دةسـت  
 بابةتة فةرموو.دةكةين بة ط تو طؤ، بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان روون كردنةوةيةكى هةية لةسةر ئةم 

 بةِرَيج فخرالدين قادر/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة تؤمار كردنى ناوى ئةندامانى بةِرَيجى ثةرلـةمان بـؤ ط تـو طـؤى هـةر بِرطةيـةك لـة بِرطـةكانى         
ةآلم ئَيمـة لـة   دانيشتين ياساي ثةرلةمانى كوردستان سةرةتا بـة نووسـراوى فـةرمى ئاراسـتةيان دةكـردين، بـ      

دانيشتنَيكى ياسايي ثةرلةماندا ثَيمان وتن بة تةلةفؤنيش ناوةكانيان وةردةطرين بة نامةي مؤبـايليش هـةر   
ناوةكانيان وةردةطرين، بؤية هةر بابةتَيك كة جَيطةى تَيبينى ئةندامانى بـةِرَيجى ثةرلـةمان بَيـت بـؤ ط تـو      

بتـوانني ناوةكانيـان تؤمـار بكـةين و، زؤر ئاسـانة ئةطـةر        طؤ كردن لةسةرى بة كام ِرَيطـاى زؤر ئاسـانة ئَيمـة   
بابةتَيكى دياري كراو ط تو طؤى لةسةر بكرَيت جَيطةى ط تو طؤ كردن بَيت لة اليةن ئةنـدامانى ثةرلـةمانى   



 133 

بةِرَيجةوة دةتوانن ئةو كار ئاسانييةى كة لـة اليـةن ئَيمـةوة بؤيـان كـراوة نـاوى خؤيـان تؤمـار بكـةن و، زؤر          
 سوثاس.

 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة
زؤر سوثاس، بةخَيرهاتنى قوتابيانى كؤلَيذى ئاداب بةشي فةلسةفة دةكـةين كـة ئَيسـتا لـة هـؤَلى ثةرلـةمان       

 ئامادةن، فةرموو ناوةكان خبوَينةرةوة بةِرَيجت.
 بةِرَيج فخرالدين قادر/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةى كة ثَيشرت ئةو بةِرَيجانةى كة ناويان تؤمار كرابـوو بـؤ ط تـو طـؤ كـردن لةسـةر بِرطـةى دووةمـى         جطة لةو

دانيشتين ئةمِرؤ ئـةم بةِرَيجانـةش ئَيسـتاش ناويـان تؤمـارة )عـجت صـابر، أنـس حممـد، زيـاد حسـني، عبـاس             
عبـدالرمحن، ايـوب   غجاىل، دكتؤر فرست صـؤفى، مـةروان طـةآلَلى، رابـوون توفيـق، ابـوبكر هةَلـةدنى، بـةهار         

عبداهلل، ئومَيد حةمة علي، هةورامان حةمة شـةريحم، بَيسـتوون فـائق، أنـور قـادر، دكتـؤرة جـوان امساعيـل،         
جى كاروان، دكتؤر شـوان، كـاك عبـداهلل حـاجى     مصطفى  حاثةرى صاحل، رؤزا حممود، سهراب ميكائيل، فائق 

ر، كاك عباس(، ِريج بةندى ناوةكان جطة لةوةى حممود، ابو كاروان، مامؤستا حسن، كة:األ هادى، شيالن جع 
كة ثَيشرت ناوى تؤمار كراوة ئةوى ديكة بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان ديارى دةكات بة ثَيـي فراكسـيؤنةكان بـةو    
بةرنامةيةى كة لة اليةن بةِرَيجيانةوةية لةبةر ئةوةى ثَيش و ثاشخستين ناوةكان بة التانـةوة ئاسـايي بَيـت،    

 فرحان جوهر، حتسني امساعيل(.يطيف  ئاواز جةنطى، تةالر عثمان  ر عينايةت، منرية )صاحل فةقَى، عم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس ناوى خؤى نووسيوة بؤ قسة كـردن، بؤيـة تكايـة بـة كـورتى هـةر روون كردنةوةيـةكتان        46بةِرَيجان )
كشــتؤكاَل و سةرضـاوةكانى ئــاو بيخةنـة ِروو بــؤ ئــةوةى    هةيـة هــةر ثرسـيارَيكتان هةيــة لـة بــةِرَيج وةزيـرى    

بتوانني ط تو طؤيةكى بةرهةمدار و لة كـاتَيكى كةمـدا ئـةجنام بـدةين لةسـةر ئـةم بابةتـة، بـةِرَيج مامؤسـتا          
 عبدالرمحن فةرموو.

 :ر ابةِرَيج عبدالرمحن علي 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ر و وةفدى يـاوةرى دةكـةم، كشـتؤكاَل ديـارة لـة دونيـادا زؤر       ثَيش هةموو شتَيك بةخَيرهاتنى  جةنابي دكتؤ
طرينطة و ئاسايشي خؤراك و ئاسايشي ئاويش هةر بة كشتؤكاَلةوة بةندة و، هةرَيمى كوردستان يةكَيكـة لـةو   
ناوضانةى كـة لـة راسـتيدا بنـةماكانى طةشـة كردنـى كشـتؤكاَلى تَيدايـة، بـةآلم بةداخـةوة تـا ئَيسـتا بـةهؤى              

َيكى سرتاتيذى و تؤكمةو هةروةها ئريادةيةكى بةهَيجةوة نةتوانراوة طةشة بةم بوارة بدرَيت و، نةبوونى ثالن
بةثَيي هةموو ثَيوةرَيك و بة ثَيي هةموو ثَيوانةيةك هةرةس هَينانى كةرتى كشتؤكاَل بؤ خؤى جؤرَيكـة لـة   

بـدةى بـة حـوكمى ئـةوةى      داِرمان و هةرةس هَينانى :َيرخانى ئابوورى وآلت، من ثَيم خؤشة ئةطةر مـةجال 
هــةم لــة ليذنــةى كشــتؤكاَل و سةرضــاوةكانى ئــاوم مــةجالَيك زيــاتر بــدةى قســة بكــةين، ضــونكة زؤرَيــك لــة  
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برادةرةكان ِرةنطة قسةكانى خؤشيان دابَي بة ئَيمة، سةرةتا لة قسةكانى جةنابي وةزيـرةوة دةسـت ثَيدةكـةم    
َيطايةى كة وةزارةتى كشتؤكاَل بةناوى نةخشـة ِرَيطـاى   ئةطةر قسةكانى بةِرَيجى بةِراورد بكةين بةم نةخشة ِر

كةرتى كشتؤكاَل و ئاو لة هةرَيمى كوردستاندا ديارى كردووة هةندَيك لة تـةناقوز يـا خـؤد ثَيضـةوانة هةيـة      
لةو داتاو ئامارانةى كة بةِرَيجى باسي كرد، ئةم نةخشة ِرَيطاية بؤ خؤى :مارةيةك ئةرقام و داتاي تَيداية لة 

دا سةرضاوةكةى ديارى نةكراوة كة بؤ خؤى ئةمةش طرفتة تةنانةت ثَيموابَي بةِرَيوةبةرايةتى ئامـارى  راستي
ديوانى وةزارةتيش ثشتطريى ئةو داتاو ئامارانة وةكو ثَيويسـت نـةكات، تـةنيا دوو سـَي منوونـة بـاس بكـةين        

ة قةَلةمـدا، بـةآلم بـة ثَيـي     ( هـةزار و تةقريبـةن نيـو لـ    13جةنابي :مارةى فةرمانبـةرانى وةزارةتةكـةى بـة )   
( فةرمانبةر هةية، كة جياشي كردووتةوة ضةندى ئةندازيارة و 14141ئةمةى كة لةم نةخشة ِرَيطايةدا هةية )

ضةنديشي بةشةكانى ترة، هةروةها بـةِرَيجى ئامـا:ةى بـؤ بـِري ئـاو كـرد لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا ديـارة لـة            
( مليـار مـةتر سـَيجا ئـاو لـة هـةرَيمى       47انى بوارى ئـاو نجيكـةى )  هةرَيمى كوردستاندا بة ثَيي وتةى شارةزاي

( مليـار مـةتر سـَيجا كـرد لـة كاتَيكـدا بـة ثَيـي ئـةم          29كوردستاندا هةية، بةآلم بةِرَيجى تـةنيا ئامـا:ةى بـة )   
( مليـاردت  30نةخشة ِرَيطاية كة لةبـةر دةسـتى ئَيمةدايـة و هـى وةزارةتـى كشـتؤكاَل و سةرضـاوةكانى ئـاوة )        

( مليار بـةرةو :وور مـةتر سـَيجا ئاومـان هةيـة لـة       35( ملياريش ئاوى :َير زةوةان هةية كةواتة )5و ) هةية
هةرَيمى كوردستاندا، من ثَيم خؤشة لةسةر يةك شتى ديكة قسة بكةم لةراستيدا كؤمةَلَيك داتاو ئامار بـاس  

ــني      ــةلةى داب ــةويش مةس ــةرى ئ ــة س ــك خبةم ــةوَيت تيش ــن دةم ــةراحةت م ــة س ــرا زؤر ب ــؤد   ك ــا خ ــى ي كردن
بةرهةمهَينانى ئةم ساَلى كؤمةَلَيك لةو بـةرو بوومانةيـة كـة دوانيـان بةشـي ثَيداويسـتى نـاوخؤيي هـةرَيمى         
كوردستانى كـردووة كـة طـةمن و ثةتاتـة بـوون، مـن نايشـارمةوة و حـةزيش دةكـةم هـةموو ثةرلـةمانتارانى            

ؤبوونـةوةى ليذنـةى كشـتؤكاَلدا لـة بةرامبـةر      بةِرَيج لةوة دَلنيا بكةمةوة و ئةم قسةيةشـم لـة راسـتيدا لـة ك    
، من بؤ خؤم بة طومامن لة بوونى ئةو رَيذة زؤرةى طـةمن ئةمسـاَل   وةزيرى ثيشةسازى و بازرطانيشدا كردووة

[ 100[ هةزار تةنة و بةِرَيجيشى ئاما:ةى بةوة كرد كـة ] 724لة هةرَيمى كوردستاندا درا بة سايلؤكان كة ]
اوة نةدراوتة ئةم شوَينانة يان نةيان روشـتووة و الى خؤيانيـان هَيشـتووةتةوة، مـن     هةزاريش لة ماَلةكاندا م

[ هةزار تةن بةرهةمى دانةوَيَلة و طةمن بووة لة هةرَيمى كوردستاندا، ئايا 570تَيناطةم لة ساَلى رابردوودا ]
سـتاندا ض ثالنَيكـى   لة ساَلى رابردوو يان لة شـةش بـؤ هةشـت مـانطى رابـردوودا تـا ئَيسـتا لـة هـةرَيمى كورد         

[ هـةزار  744[هةزارةوة بضَيت بؤ ]570ئيسرتاتَيذى طرنطمان هةبووة تاكو رَيذةى بةرهةمهَينانى طةمن لة ]
تةن، ئةمة بؤ خؤى طرفتةكة لةوَيداية و من بة دوو منوونة دةيسةملَينم بـؤ ئـةم حاَلةتـة، يةكـةم: نـةبوونى      

ةبووة، دووةم: ئَيمة لة ساَلانى رابردوودا طريمـان بةدةسـت   ثالن و تةنطذةى دارايى زؤر طةورة لةم هةرَيمة ه
ئةو طةمنةوة خواردبوو كة لة هةرَيمى كوردستان هةية كة ئاردى لَيدةكرا، كة بة راستى نةدةكرا بة هةوير، 

%[ كـة لـة   20%[ بـوو، و نـة دةضـووة ]   16% و 15ماددةيةك هةية ثَييدةوترَيت طلوتني و ئةم ماددةيـة لـة ]  
%[ كـة ئةمـة بـة خـؤى     60هةبوو، بةَلام ئةمساَل ئةو طةمنةى كة هةيـة رَيذةكـةى ضـووةتة ]    طةمنى خؤمان

دةرخةرى ئةوةية كة بةشَيكى ئةم طةمنة هَيى ناوضةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانة و تةنانةت 



 135 

[ 792نَيك ]لة كؤمارى ئيسالمى ئَيرانيشةوة طةمن هاتووة لةبةر ئـةوة لـة هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ هـةر تـة       
هةزار دينار سةرف كراوة تةنى دةرةجة يةكةكةية، بؤية رةنطة زؤرَيك لة بازرطان هـةبووبَيت بـة نرخَيكـى    
هةرزان لة ئَيران يان لة شوَينَيك لة دةرةوةى هةرَيم كريبَيـت و هَينـابَيتى و لـة هـةرَيمى كوردسـتان سـاغى       

بكرَيت، مةسةلةى بن ديوار جةنابت ئاما:ةت ثَيدا  كردبَيتةوة و حةز دةكةم بة دواداضوون بؤ ئةم بابةبةتة
كة كةس نيية بة راستى بن ديوار ئةوة نيية كة كةسَيك دةوام نةكات و كةسَيكيش كـة لـة هةفتـةدا رؤ:َيـك     
دةوام دةكات هةر بن ديوارة، بؤية دةكرَيت ثَيداضوونةوةى بؤ بكرَيت و خـةَلكى لـةو بابةتـةمان زؤرة، بؤيـة     

و سةرضاوةكانى ئاو و بطرة لة هـةموو وةزارةتةكانيشـدا هةيـة، باسـى سـايلؤ ناكـةين كـة         وةزارةتى كشتوكاَل
[ هـةزار  265طريمان خواردووة بة دةست نةبوونى سـايلؤيةوة،  بةداخـةوة لـة هـةرَيمى كوردسـتان بةشـى ]      

دا ئةمسـاَل  تةن سايلؤ هةية كة طةمن بطرَيت، لة سنوورى ثارَيجطاى سلَيمانى و لـة هـةولَير و شـوَينةكانى تـر    
[هةزار تـةن لـة سـايلؤكان هـةبووة، ئـةوةى تـرى لـة شـةقام و طوِرةثانـةكان          265[هةزار مان هةبوو، ]744]

[ مليار دينار سةرف كراوة بؤ داثؤشينى ئةم طةمنة، رةنطة بةم 2هةبووة كة ئَيستا داثؤشراون و نجيكةى ]
ترن زةوى كشتوكاَل لة هةرَيمى كوردسـتان بـة    دوو ملياردة دوو، سى، سايلؤ كرابانةوة، بة هةر حاَل خاَلَيكى

[ ةوة كة ياساى وةبـةرهَينان لـة   2008داخةوة دةيَلَيم تةخشان و ثةخشانَيكى زؤرى ثَيوة كراوة و لة ساَلى ]
هةرَيمى كوردستان تةسديق كراوة و كارى ثَيـدةكرَيت تـا ئَيسـتا وةكـو خـؤى ئامـا:ةى ثَيـداوة يـةك مليـاردو          

[ دؤمن زةوى  كراوةتة ثرؤ:ةى نيشتةجَى بوون يان خود 1000600192نةوةدو دوو]شةش سةد هةزارو سةدو 
%[زةوى كشت و كاَلى لة هةرَيمى كوردستان دةكات، 24,8ثرؤ:ةى وةبةرهَينان لة هةرَيمى كوردستان كة لة ]

[ 4و  3و  2و  1[ جؤرمان هةية و جؤرى ]10كة لة دونيا نةبووة بؤ منوونة زةوى لة هةرَيمى كوردستان ]
بة هيض شَيوةيةك نابَيت بكرَيتة ثرؤ:ةى نيشتةجَى بوون، و حةز دةكةم تةئكيـد لـةوة بكةمـةوة وةزارةتـى     

[ دا ئةمة نووسراوَيكة هةم وةزارةتى كشتوكاىَل حكومةتى فيدراَل و هةم وةزارةتـى  2011كشتوكاَل لة ساَلى ]
وةيةك نابَيت ثرؤ:ةى نيشـتةجَى بـوون و   كشتوكاَلى حكومةتى هةرَيم باسى ئةوةيان كردووة كة بة هيض شَي

[ 2011خجمةتطوزارى لةسةر زةوى كشتوكاَلى بكرَيت بةَلكو دةبَيت بةسةر بةردةالن بكرَيت، ئايـا لـة سـاَلى ]   
ةوة تا ئَيسـتا ضـةند تـةجاوز و زيـادةِرويى كـراوة لةسـةر زةويـةكانى هـةرَيمى كوردسـتان، مـن حـةز دةكـةم             

َيت و وةَلامَيكمـان بداتـةوة، شـتَيكى تـر كـة زؤر طرنطـة مةسـةلةى ئـاو و         جةنابى دكتؤر بة دواى ئةمةدا بضـ 
سةرضاوةكانى ئـاوة، ديـارة يـةكَيك لـة كارةكـانى وةزارةتـى كشـتوكاَل دابـني كردنـى ئاسايشـى ئـاوة، جـةنابى             

وو كومةَلَيك داتاى ورد كة حةزناكةم دووبارةى بكةمةوة، بةَلام دةمةوَيت  ثرسيارَيك بكةم ئايـا لـة مـاوةى د   
[ بةنــداوة بــؤ وشــككردنى ئــةو ئاوانــةى كــة دَينــة  700ســاَلدا حكومــةتى توركيــا خــةريكى دروســتكردنى ] 

هةرَيمى كوردستان، ئَيمة وةكو ليذنةى كشتوكاَل سـةردانى وةزيـرى ثَيشـوومان كـرد ثـَيش ئـةوةى كابينـةى        
كيا كة قةرارة لة ساَلى [ بةنداوةى تور700هةشت تةشكيل بَيت، ئةو تةئكيدى لةوة كردةوة كة ئَيمة ئةو ]

[ دا تــةواو بَيــت، بــةَلام ئَيمــة ثالنَيكمــان دانــاوة كــة كؤمــةَلَيك بةنــداوى طــةورة دروســت بكــةين كــة  2020]
[ تةواو دةبَيـت، ئايـا   2018نةهَيَلَين ئةو كَيشةية لة كوردستاندا دروست بَيت و بةنداوةكانى ئَيمة لة ساَلى ]
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[ بةنداوة، شتَيكى تر مةسـةلةى بـةروبوومى   31وَى كة ثَيم وابَيت ]كار كردن لةو بةنداوانة طةيشتووةتة ك
خؤماَلى و ساغكردنةوة بازاِرى بةرهةمى كشتوكاَل، رَيذةى بةروبوومى هاوردة بؤ هـةرَيمى كوردسـتان ئةمـة    
 نةخؤشييةكة بة راستى جوتيارانى كوردستان ثَيوةدةناَلَينن و نةتوانراوة بة ثَيى ثَيويست بةر بـةم حاَلةتـة  

بطريَيت و بة بِرواى من تاكو نةتوانرَيت بةروبؤمى بةرهةمة كشتوكاَلييةكان لة كوردستاندا بـازاِرى بـؤ سـاغ    
بكرَيتةوة بة هيض شَيوةيةك ناشَيت باس لة ثَيشكةوتن يان دووبارة بونيادنانةوةى كةرتى كشتوكاَل بكـةين،  

ةرزكردنــةوةى توانــاى كَيلطةكامنانــة، و ضــونكة بــة بــازاِركردنى بــةروبوومى كشــتوكاَلى هانــدةرى يةكــةمى ب 
ئةمــةش بــة راســتى بــة دامةزرانــدن و هَينــانى كؤمثانيــاى طــةورة دةبَيــت لــة وَلاتــانى دةرةوة بــؤ هــةرَيمى    

%[ 37كوردستان، و هةموومان دةزانني لة ساَلانى هةفتاكاندا ئةو كةسانةى بة كشتوكاَلةوة خـةريك بـوون ]  
[ نجيكـةى  2003[ ئةطـةر داتايـةك وةربطـرين، لـة سـاَلى ]     2013تـا   2003تَيثةِريبوو، بـة داخـةوة لـة سـاَلى ]    

%[ و ئةمـةش  16%[ خةَلكى كوردستان بة كشتوكاَلةوة خـةريك بـوون، داتايةكـة ئَيسـتا دابـةزيوة بـؤ ]      35]
%[ جوتيارى راستةقينةية كة لة دَيهاتةكاندا مانةتةوة و ئةوانى تر لة شارةكانةوة سةرثةرشتى كـةرتى  8]

دةكةن و ئةمة بؤ خؤى طرفتة  و :مارة جوتيـارانى كوردسـتان بـة ثَيـى ئـةو داتايـةى لـة وةزارةت        كشتوكاَل 
[ هةزار كةسة و بةداخةوة بة ثَيى ئةو ئامارةى خؤيان لـة سـنوورى ثارَيجطـاى هـةولَير :مـارةى      153هةية ]

جوتيـــارى %[ ى ئةمانـــة فةرمانبـــةرن، بؤيـــة دةكرَيـــت 55ئـــةو جوتيارانـــةى نووســـيويانة دةركـــةوتووة ]
راستةقينة جيابكرَيتـةوة لـة فةرمانبـةر و طرنطـى بـة جوتيـارى راسـتةقينة بـدرَيت، نـةبوونى تةنسـيق لـة            
بةينى وةزارةت و دام و دةزطاكانى خؤيـدا بـة راسـتى رةنطـى داوةتـةوة كـة تـةنيا دوو منوونـة بـاس دةكـةم،           

ووم سـةيرم كـرد رةنطـة ئـاوى تَيـدا      دروست كردنى ثواند لة شوَينةكان، ئَيستا شوَين هةيـة ثوانـدى لَييـة ضـ    
نةبَيت و سةردانى بةرَيوةبةرايةتى كشتوكاَلةكةم كردووة كة تةئكيدى كردووة نة ئاطام لَيية و نة ثرسم ثَى 

[ مليؤنيشى بؤ دانراوة، بؤية دةكرَيت ثرس 580كراوة ئةم حاَلةتانة وةزارةت خؤى ئةمةى كردووة، بؤية ]
نةت كاتَيك بِريارَيك دةردةكرَيت لةسةر قةدةغةكردنى بةروبوومى هاوردة بؤ و را بةم شوَينانة بكرَيت، تةنا

هةرَيمى كوردستان با ئةو رَينماييانةى دةيدةن بة كةرةنتينةكانى دةروازة سنورييةكان وردةكارى تَيدا نيية 
، ئةمــة عةرقةلةيــةكى طــةورة بــؤ كارمةنــدان و بازرطانــان دروســت دةكــات و تووشــى سةرئَيشــةى زؤر دةبــن  

[ 700مةسةلةى مانطا و شري كة زؤرطرنطة، ديارة ساَلانة بة داخةوة دةيَلـَيم ئَيمـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان ]     
مليؤن دؤالر دةيدةينة شري و بةرهةمةكانى شري كة لة دةرةوة هاوردة دةكرَيت و بة بِرواى من بة ثَيـى ئـةو   

ارةسـةركردنى ئـةو نةخؤشـيانةى كـة لـةم      شوَينانةى كة ئَيمة بووى ضووين زياد لةو ثارةيـة دةدرَيـت بـؤ ض   
شريوماستةوة توومشان دةبَيت و هةرَيمى كوردسـتان لـةبارة بـؤ ئـةم حاَلةتـة، مـن تـةنيا يـةك منوونـة بـاس           
دةكةم لة وَلاتَيكى وةكو سعودية ئَيمة زؤرجار كة باسـى وَلـاتَيكى ثَيشـكةوتوو دةكـةين ئةطـةر سـعودية بَيـت        

كــة نــةوتى زؤرة، بــةَلام نــةهاتووة هــةموو هَيلكــةكانى خباتــة نــاو ســةبةتةى   طاَلتــةمان ثَيــدَيت، لــةم وَلاتــةدا
[ 1000نةوتةوة، هـاتووة طرنطـى بـة كـةرتى كشـتوكاَل داوة بـة تايبـةتى لـة بـوارى شـريدا، هـةموو رؤ:َيـك ]            

[ هةزار ليرتى شريى مةراعى لة سعوديةوة هـةناردةى وَلاتـانى دةرةوة دةكرَيـت كـة بةشـَيكى      36تةنكةرى ]
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ئَيمة ساخ بووتةوة، بؤية يةكَيك لة كَيشةكانى ئَيمة ئةوةية ثرؤ:ةى وامان نيية، دةكرَيت وةزارةت حةىل الى 
ئةو بابةتة بكاتـ، هةيكةىل ئَيستاى وةزارةتى كشتوكاَل لة راستيدا دةبَيت طؤِرانكارى تَيدا بكرَيت :مارةيـةكى  

هةيـة، بـةَلام ثرسـيارى مـن لـة جـةنابى وةزيـر        زؤر فةمانبةرمان هةية، بةرَيوةبةرايـةتى و دام و دةزطامـان   
ئةوةية ئايا ئةو :مارة زؤرةى فةرمانبةر و ئةو دةزطايانةى كة هةية توانيويةتى بايى ئةوةنـدة خجمـةت بـة    

[ضـواردةهةزار و سـةدو ضـل و يـةك     14141كةرتى كشتوكاَل بكات؟ تةبعةن ئَيمـة ضـوار ثارَيجطامـان هةيـة، ]    
[ هـةزار فةرمانبـةرى تَيدايـة، لـة كاتَيكـدا ئـةوة خؤمـان        14[ ثارَيجطايـة ] 15فةرمانبةرى تَيداية  عَيراق ]

دةزانني ثَيشكةوتنى كشـتوكاَل لـةوَى لةطـةَل ئَيـرة ضـةند جيـاوازة، مةسـةلةيةكى تـرى نةطةيانـدنى ثـةينى           
 كيميايى و ماددةكانى ترة بة جوتياران لة كاتى خؤيـدا، ثـةينى كيميـايى مـن يـةك منوونـة دَينمـةوة، ئَيمـة        

دةَلَيني با حكومةتى عَيراقى ضاو لة ئَيمة بكات بـؤ طةشـةكردنى بـوارى كشـتوكاَل و بةشـةكانى تـر، لـة نـاو         
[ كيلـو  5[كيلـو سـةما دةدرَيـت بـة جؤتيارَيـك، بـةَلام الى خؤمـان ]       40حكومةتى عَيراقى بـؤ يـةك دؤمن ]  

[ 100ةريش هةيـة، كـابرا ]  دةدرَيت و دابةشكردن و جؤرةكةى خراثة و لة كاتى خـؤى نادرَيـت و نادادثـةرو   
ــت        ــة دةكرَي ــَى، بؤي ــةردةى دةدةن ــةر دوو ف ــات ه ــيش بك ــَى و دؤمنَيك ــةردةى دةدةن ــات دوو ف دؤمن زةوى دةك
ضارةسةرى ئةمة بكرَيت، مةسةلةى دةواجني ثَيم خؤشة ئاما:ةى ثَيبدةم، جةنابى خؤى ئاما:ةى ثَيكـرد لـة   

يشـك، بـةَلام ئةوةنـدةى كـة مـن بـة دوايداضـووم        %[ ئَيمة ثشت بة هاوردة دةبةستني لة دةرةوة بـؤ مر 67]
%[ بةرهـةمى مريشـك بـؤ كوردسـتان دابـني      100[ دةواجني لة كوردستاندا هةية و كة دةتوانن لـة ] 1300]

بكةن بة مةرجَيك حكومةت هاوكاريان بَيت،ـ بةَلام بة داخةوة وةكو ثَيويست نـةيانوتانيوة هاوكاريـان بَيـت،    
ــة   ــار زؤر ل ــييةكى  ئَيجط ــةوةى    نةخؤش ــت بَلاوبوون ــووة بجانَي ــا وةزارةت ض ــةوة ئاي ــاو بووةت ــةكان بَل دةواجين

ــة ]   ــيية؟زياتر ل ــارى ض ــى هؤك ــةوةر ]  10نةخؤش ــةخَيوكردنى ثةل ــةى ب ــاَلة كؤمةَل ــؤن دؤالرى 13[ س [ ملي
وةرطرتووة لة وةزارةت بؤ ثيشخستنى ئةم بوارة، ئايا ئةم ثارةية لةم كؤمةَلةية ماوة يـان تةسـليمى وةزارةت   

[ كارطـةى عةلـةف لـة كوردسـتاندا     18بـؤ   17ة  و ئاطاى لَييةتى؟ دةكرَيت بةدوايدا بضن و شـتَيكى تـر ]  كراو
[ دةواجني مـان  1300بوونى هةية و رَيطةش نادرَين عةلةف بَيتة كوردستان، بةَلام بة ثَيضةوانةى ئةمةوة ]

ة واى كـردووة دةواجينـةكانى   هةية ئَيستا مريشك لة دةرةوة هاوردةى هةرَيمى كوردستان دةكرَيت، كة ئةمـ 
خؤمان تةدمري بنب، مةسةلةى كؤنرتؤىل جؤرى كة خاَلَيكى زؤر طرنطـة ثـَيم خؤشـة جـةنابى دكتـؤر زؤر بـة       
جدى طوَى لةم بابةتة بطرَيت، لـة كةرةنتينـةكانى نَيـو دةروازةكانـدا هـيض ئـامَيرَيكى ثشـكنينى تَيـدا نييـة،          

ســلَيمانى و هــةولَير مــاوةى ســَى رؤ:ى ثَيدةضــَيت هــةتاكو  طؤشــت بــة هــةموو جؤرةكانييــةوة دةى هَينرَيتــة
نةتيجةى دةردةضَيت عةقدَيك ثِردةكةنةوة بؤ كابراى بازرطان سَى رؤ:ى ثَيدةضَيت و رةنطة ئةم كابراية لة 
سنوورةكانةوة تاكو دَيتة هةولَير و سلَيمانى بةشَيكى زؤرى ئةم مريشك و طؤشتةى كة هةية ساغى بكاتةوة، 

ــدا      بؤيــة دةكر ــتوكاَل خؤي ــو وةزارةتــى كش ــةم كــة لــة نَي ــن تةئكيــد دةك ــت و م ــة بكرَي ــت حــةىل ئــةم بابةت َي
بةرَيوةبةرايةتى كؤنرتؤىل جؤرى هةية، بةَلام بة داخةوة ماوةى سـاَل و نيوَيكـة دةرطاكـةى داخـراوة و تـةنيا      

راوة، بؤيـة يـان   يةك كارمةندى هةيـة و ئـةو كارمةنـدةش نـة نووسـراوى بـؤ كـراوة و نـة كـارَيكى ثَيسـثَيرد          
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دايبخةن يان لة راستيدا طرنطـى بـة كـوالَيتى كـؤنرتؤل بـدرَيت لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا، مةسـةلةى هـةنط،           
[ هةزار تةن بةرهـةمى هـةنطوين   750خؤمان دةزانني سامانَيكى طرنطة و كوردستان ضةند لةبارة، ساَلانة ]

ــة ]  ــة ل ــةوة دةي   214هةي ــتان بةداخ ــةنط، كوردس ــوورةى ه ــةزار ث ــارى    [ ه ــةريكى ك ــانةى خ ــةو كةس ــَيم ئ َل
ــانى      ــة وَلات ــان، ل ــتوكاَلةوة بؤي ــى كش ــةن وةزارةت ــة الي ــارةزايى و نــةبوونى دةورة ل ــةوانني، بــةهؤى نةش هةنط

[ 5بـؤ   4ثَيشكةوتوو يةك ثوورةى هةنط بةرهةمةكةى بيست كيلؤ هةنطوينة، بةَلام  لة كوردستان تـةنيا ] 
ؤ هةنطةوانان دةربكةن و ئامَير بَينن بؤ ثشكنينى هةنطوين و بجانن كيلؤية، خاَلَيكى تر، رَينمايى ثَيويست ب

تاضةند هةنطوينةكةمان نايابة و زؤر جار دةَلَيني لـة دونيـادا نايابـة و يةكةمـة، دةكرَيـت ئـامَير بَيـنني بـؤ         
ثشــكنينى ئــةم حاَلةتــة، مــن ضــةند ثَيشــنيارَيكم هةيــة ، يةكــةم، كردنــةوة بةشــَيكى تايبــةت لــة وةزارةتــى    

توكاَل بؤ رووبةِرووبوونةوة و ضارةسةركردنى زيادةِرويى بـؤ سـةرجةم زةويـة كشـتوكاَلييةكان كـة ئةمـة       كش
نةخؤشـــى دةردى كشـــتوكاَلة و كشـــتوكاَل لـــةم وَلاتـــة دواخســـتووة و دانـــانى ضـــةند كةســـَيكى شـــارةزا بـــؤ   

ثـرؤ:ة كشـتوكاَلييةكان   ضارةسةركردنى ئةو طرفتانة لة رووى ياسايييةوة، دووةم، ثَيداضوونةوة بة رَينمايي 
و رَينمـــايى ثةلـــةوةرى و  ئـــا:ةَلى لـــة ناوضـــةى شـــاخاوى و كوَيســـتانييةكان كـــة زؤر جيـــاوازة لـــة ناوضـــة 
تةختانييةكان، هةندَي عةرقةلـة دروسـت كـراوة خـةَلكى ناوضـةكانى شـاخاوى و كوَيسـتانةكان نـاتوانن ئـةم          

[ دةَلَيت: دةبَيت ئاو هةبَيت ثاشـان  2001[ ساَلى ]7رَينماييانة جَى بة جَى بكةن، بة ثَيى رَينمايى :مارة ]
ثــرؤ:ة دروســت بكرَيــت لــة كاتَيكــدا يــةكَيك لــة مةرجــةكانى دروســتكردنى ثرؤ:ةكــان كــة دةبَيــت لــة زةوى  
بةردةَلانى بَيت، ئايا زةوى بـةردةَلانى ئـاو كـوا؟ ئةمـة هؤكارَيكـة بـؤ سةركَيشـانى زيـادةِرؤيى، دةكرَيـت دواى          

رةتايى بؤ ثرؤ:ةكة مؤَلةتى ثَيدانى  برييشى ثَيبدرَيت، سوود وةرطرتن لة دةرضـووةكانى  ثَيدانى مؤَلةتى سة
كشتوكاَل و هاوكارى كردنيان لة اليةن وةزارةتى كشتوكاَلةوة  و بانط بكرَين، داواى تةعني دةكـةن، تـةعينى   

دى لَيوةربطرَيـت،  مةكة وةرة ثرؤ:ةيةكى بدةرَى لـة بـوارى خؤيـدا و هاوكـارى بكـة و ئـةويش دةتـوانَى سـوو        
هاندان و بانطةوازكردن و ثَيشوازى كردن لة كـةرتى تايبـةت و راسـثاردنى لـة وةزارةتـى كشـتوكاَل ضـؤن لـة         
حكومةتى عَيراقيية لة راستيدا كؤمثانياى طشتى بؤ كشتوكاَل و  بؤ سامانى ئا:ةَلى كـار دةكـةن و وةزارةتـى    

رتنـى ثؤليسـى بةشـى دارسـتان، داواكـارم هـةم لـة        كشتوكاَل بةس سةرثةرشتى ئيشةكان دةكات مةرجى وةرط
وةزارةتى ناوخؤ و هةم لة وةزارةتى كشتوكاَل رةضاوى ئةمة بكةن كة ثؤليسى دارستان دةبَيـت خـةَلكى ئـةو    
ــةوة و          ــؤ بوو:اندن ــتمانى ب ــةتَيكى نيش ــةن، هةَلم ــؤَل نةك ــان ض ــدةكانى خؤي ــةوةى طون ــؤ ئ ــت، ب ــة بَي طوندان

ستان، ساَلانة لة اليةن وةزارةتى كشتوكاَلةوة مةراسيمَيكى تايبـةت بكرَيـت   ئاوةدانكردنةوةى طؤندةكانى كورد
و تَيدا جوتيارى منوونةيى خاوةن بةرهةم و خاوةن ثرؤ:ةى منوونةيى خةَلات بكرَيت، ئاسانكارى بكرَيت بؤ 

ةندانةى جوتياران كة لة رَيطاى خانووى ثالستيكى طةشة بةبوارى كشتوكاَل بدرَينت و البردنى ئةو كوت و ب
خراوتة بةردةميان، بة مةرج وةرطرتنى ئةو خاَلانة ئةطـةر طرنطيـان ثَيبـدةن الى خؤيـان جـةنابى وةزيـر و       
وةفدةكة تةئكيدى لَيبكةن، بة مةرجطرتنى بةرهةمهَينان بؤ ئةو كةسـانةى كـة تةسـةروفى زةويـان لـة اليـة       

ةويةكةدا غةرامة بكرَيت بة بِرَيك ثـارة  كة هةر كاتَيك نةيانتوانى بةرهةميان بوو و بةرهةميان نةبوو لة ز
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كة ئةمةش وةزارةت بة خؤى ديارى بكات، من شتى تر ماوة، بةَلام بة داخـةوة رةنطـة ئـيرت كـاتى بـرادةرامن      
 خواردبَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 اسى بكةن، بةَلَى كاك عمر فةرموو.جا هيض ماوة برادةرةكان ب

 عمر عينايةت حةمة:ةِرَيج ب
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[ ثَيم واية جةنابى وةزير خؤى تةشري ى هَيناوة بؤ ئَيرة لةطةَل ستافى ياوةرى، ئةطةر 53بة ثَيى مادةى ]
[ هـةموو ئةنـدامَيك بـؤى هةيـة سـَى ثـرس ئاراسـتةى        64بكرَيت و بة طوجناوى دةزانيت بة ثَيى مـاددةى ] 

[ خولةك قسة بكات و ئةطةر بة ثَيى ئةم ماددةية برؤين رةنطـة  10يَِِى جةنابتةوة، يان ]بةِرَيجى بكات لة ر
 كاتةكةمان بؤ بطةرَيتةوة، ئةطةر بة باشى نازانى ئةمرةكة الى بةِرَيجتة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــرد مــاددةى ]    ــةوةمان ك ــى ئ ــريش باس ــارَيكى ت ــر ج ــاك عم ــرس و  [ ثةي64زؤر ســوثاس، ك ــدارة بــة ث وةندي

ثرساندن، بةَلام ئةطةر دةتانةوَيت تةعميمى بكةن بةسةر ط توطؤكردن، ضوار جـؤر ئامـادةبوونى وةزيرمـان    
[ بِرطـةى يـةك كـة بـة هـؤى داواكـةى خؤيـةوة بَيتـة ثةرلـةمان بـؤ           53هةية كة يةكَيكيان بة ثَيى مـادةى ] 

[ ئةنـدام  10[ بِرطـةى دووةم، كـة ]  54مـادةى ]  روونكردنةوةى هةر بابةتَيك و ط توطؤ لةسةر ئةم بابةتة،
ثةرلةمان داواى ئامادةبوونى وةزير بكةن و هةر لة فةقةرى دووةم ليذنةش دةتوانَيت داواى وةزير بكات بـؤ  

[ ط توطؤ كردنة واتـة كراوةيـة، بـةَلام    54و  53ط توطؤ كردن لةسةر بابةتَيكى ديارى كراو، ئةم دوو ماددة ]
ن هةية كة بريتيية لة ثرساندن، لةو كاتةدا وةزير ئامادة دةبَيـت بـؤ وةَلامدانـةوةى    [ ما68بؤ  64ماددةى ]

ئةو ثرساندنةى كة لة اليةن ئةندامانـةوة كـراوة و لـة كـاتى ثرسـاندندا تـةنيا ئـةو كةسـةى كـة ثرسـاندنى           
َيـت ثرسـيار   ئةجنامداوة دةتوانَيت ثرسيار ئاراستةى وةزير بكات لةطةَل  يةك ئةنـدام ثةرلـةمانى تـر دةتوان   

[ ثرسيار زياتر ئاراستة نةكات ئةمة وا رَيكخراوة، بـةَلام ئةطـةر دةتانـةوَيت    3ئاِراستةى وةزير بكات و لة ]
تةعميمى بكةين و لة كاتى ط توطؤكانيش كات دابنَيني ثَيم وابَيـت بيخةينـة هـةموارى ثـةيِرةوى نـاوخؤى،      

ط توطؤ ضةند قسة بكرَيت و لةكاتى ثرساندن ضـةند  ئةمة باشرتة و بة رَيك و ثَيك رَيكدةخرَيت و لة كاتى 
قسة بكرَيت، ئةوةى من ئَيستا طوَى بيستى بووم ]مامؤستا عبدالرمحن[ ئةو بابةتانةى كـة ثةيوةنديـدارة   
بة كشتوكاَل و ئاودَيرى و سةرضاوةكانى ئاو باسى كرد تكايـة ئةنـدام ثةرلةمانـة بـةِرَيجةكان ئـةو بابةتانـةى       

ان باسى كـرد، يـان ثرسـيارى كـرد دووبـارةى نةكةنـةوة، بـؤ ئـةوةى كـات زؤر بـة فَيـِرو            كة ئةندامى ثَيشخؤت
نةضــَيت لــةم بــوارةدا، بــة تايبــةتى ئةوانــةى كــة لــة هــةمان فراكســيؤنن، كــة مامؤســتا ]عبــدالرمحن[ لــة   

كـاك   فراكسيؤنى طؤِرانة و لة ليذنةى كشـتوكاَليش موختةسـة، دةتـوانن قسـةكانى خؤتـان كـورترت بكةنـةوة،       
 ريب فةرموو.غ

 حةمة: مصطفىغريب بةِرَيج 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بــة نــاوى خــواى بةخشــندة و ميهرةبــان، ســةرةتا بــةِرَيج وةزيــرى كشــتوكاَل و شــاندى يــاوةرى بــةخَير بــَين   
دةستخؤشــى لَيدةكــةم بــؤ راثؤرتةكــة، حــةزم دةكــرد ئاما:ةيــةك تَيــدا بــا بــة هةوَلــةكانى ليذنــةى كشــتوكاَلى 

، بـةِرَيجيان كـة سةرثةرشـتيارى كـةرتَيك دةكـةن كـة ثةيوةسـتة بـة هـةموو كةرتـةكانى تـر لـة             ثةرلةمانيش
هةرَيمى كوردسـتان و هةةةنـةى هةيـة بةسـةر هـةموويان و ئـةو طرنطييـةى كـة بـةِرَيجيان باسـى كـرد كـة             

وى سـاَلةكانى  ئاسايشى خؤراك و ئاو بةندة بةم كةرتةوة، بةَلام كةرتَيكى بَينـاز و دةيـان كَيشـةى كةَلةكـة بـو     
ثَيشــرت، جوتيــار و طونــد و بةرهــةمى كشــتوكاَل و زةوى كشــتوكاَلى و تةنانــةت لــةوةرطا و بةردةَلانــةكانيش    
هةمووى حاَلى خراثة، جوتيار لة اليةن حكومةتةوة كة ضاوةِرَى دةكات خجمةتى كةمة، لة عةلوةكان زؤَلمى 

الى بةقاَلةكان مافيان دةخؤرَيـت، تاجريةكـان زؤَلميـان    زؤريان لَيدةكرَيت و زؤر جار هاواريان لَيهةَلدةستَيت، 
لَيدةكات، تةنانةت سون و كوللةو بةِراز و بذار و طياو كةلـةش هـةر ناحـةزى جوتيـارة، كـة واى لَيهـاتووة لـة        
كوردستاندا كة ئةم ثةيامة زؤر جار لة ليذنةى كشتوكاَلةوة طةياندوومانة وةزارةت كة ثِر بـة قـورطى هـاوار    

ةَلَيت هيضم ناوَيت لة حكومةت، نة ثةيينى كيمياوى و نة طاز و نـة دةرمـانى قِركـةر و نـة هـيض،      دةكات و د
تةنيا بازاِرم دةوَيت بسازَينرَى بؤم كة بةرهةمةكامن تَيدا ب رؤشم، ئةمساَل جةنابيان دةزانن وةكو ساَلةكانى 

و تةماتـةو  هـةتا مريشـك ئَيسـتا      تر هةموو بةرهةمةكانى جوتيارانى تر لة شوتى و ثياز و ثةتاتة و هةنار
بازار نيية كة جوتيارةكان بةرهةمةكانى تَيدا ب رؤشن، طةمن بةو جؤرة بةرهةم هات كة جوتيـار بةقـةرز و   
ــاوةِرَيى           ــك ض ــةرطى مانطَي ــريش بةكؤلةم ــردن و دوات ــة ك ــؤ دروَين ــرت ب ــةى ط ــرد و دةِراس ــووتى ك ــة ج قَوَل

زار دينـارى دابَيتــة بارهةَلطرةكـة بـةو حةَلـة تةســليمى     [ هـة 50بارهـةَلطرَيك كـة هـةموو شــةوَيك دةبَيـت ]    
[ مليار دينار ماوة كة لة حكومةتى ناوةندى بنَيرَيت بؤ كوردسـتان و بيـدةن   120كردووة كةضى تا ئَيستا ]

بة جوتياران و ثارةى طةمنةكة وةربطرن، راسـتة جـةنابى وةزيـر لـةم كابينـة نـوَي يـةدا هةنـدَى بةربةسـتى          
رخاندنة كة دةرطـاى وةزارةتةكـةى كـردةوة بـة رووى هاووَلاتيانـةوة كـة هـةموو رؤ:انـى         شكاند كة جَيطاى ن

ضوارشــةممة بــةِرَيجيان لةطــةَل ســتافى وةزارى ثَيشــوازى لــة جؤتيــاران دةكــةن و زؤر روح ســوكانة ضــةندين 
ستا تَيداية ناوضةى كوردستانى بةسةر كردؤتةوة، بةَلام لةطةَل ئةوةشدا كةرتى كشتوكاَل بةو واقيعةى كة ئَي

ئةم وةزارةتة ئةطةر بودجةكةى بةم شَيوةية بَيت جةنابى وةزير كة ئةم قسة وةكو رووبـةِرووى جـةنابت و   
ثةرلةمانتارانيش دةكةم كة لة رؤ:انى داهاتوودا و مانطةكانى داهاتوو باسى بودجة دَيتة ثةرلـةمان، ئـةركى   

ى وةزارةتى كشتوكاَل و ئةطـةر تـةجاوزات ئـاوا     هةموومانة كة هاوكارى جةنابت بني بؤ زياتر كردنى بودجة
زيــاد بكــات و بةنــدى زةوى و زارةكــان بكــات و لــةوةرطا و دارســتانةكانيش بطرَيتــةوة و ئةطــةر طونــدةكانى    
كوردستان ئاوا رةش بثؤشن، كانى و ئاو و مَيرط و بنارى طؤندةكان دوور بَى لة مششاَلى شوان و باعةى مةِر 

وا زةعيحم بكةن بةسةر زةوية كشـتوكاَليةكان و ئةطـةرة تـاجر و بازرطانـةكانيش كـة      و ئةطةر وةبةرهَينان ئا
ثـِر بكـةن لـة    ئـةوها بازارةكـانى كوردسـتان     جةنابت لة نيطةرانى خؤتةوة وشةى ضاوضنؤكت بـؤ بـةكارهَينا  

 بةرهةمي بَيطانة كـة جوتيـاري كوردسـتان لـة رابـردوودا لـة حـةفتاكان و هةشـتاكاندا ئةوةنـدة نـازي هةيـة           
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بةسةر ئةم حكومةتةي ئَيستا، حكومةتةكـةمان و ثةرلةمانةكـةمان و ئـةو كورسـييةش كـة ئَيمـة لةسـةريان        
دانيشتووين هةر هةمووي قةرزاري رابردووي ئةوانني، قـةرزاري ديوةخـان و مجطـةوت و دةسـت و ثةجنـةي      

بينم هـيض ثريؤزتربـَي   ئةوانني، بةراسيت مةضةكي ثَيشمةرطة لة ئَيستا و لة حةفتاكان و هةشتاكان ئـةوة نـا  
لــة ديوةخــاني جوتيارةكــاني كوردســتان لــة رابــردوودا كــة حكومــةتي بــةعس طونــدةكاني رووخانــدن، دةي    
عةجةبة خوَيين جوتيار ببَيت بة ئاو تا شووتي بةرهةم بهَييَن، تا تةماتـة بةرهـةم بهـَييَن، ثةتاتـة بةرهـةم      

بــازاِر بةرهةمــةكي ب رؤشــرَي ســةري بتــةقَي بــة بهــَييَن، مريشــك بةرهــةم بهــَييَن؟ كةضــي دوايــي كــة دَيتــة 
ديوارَيكي داخراو و بةرهةمي جوتيارةكاني فارس و تورك و عـةرةب لـة بازاِرةكـاني كوردسـتاندا ب رؤشـرَي،      
ئةمة بةراسيت واي كردووة كة بةرهةمي جوتيار زؤربةي بة بِركةوة دةِرزَيت لة ناو طؤلة تةماتـة و شـووتي   

ةيـة حيكايةتةكـة كـة جـةنابتان بـاش دةزانـن، مـن دةمـةوَي بـة خَيرايـي ضـةند            و خةيار و هةنارةكةي، ئةو
(بوو ثَيموابَيـت ثَيشـنيارَيكمان   15/8ثرسيارَيك ئاراستةي جةنابتان بكةم، خاَلي يةكةم: ليذنةي كشتوكاَل لة )

رَيتـة  خستة بةردةسيت بةِرَيجتان لةو كؤبوونةوةي كة جةنابت مَيوانداري كراي بـؤ ليذنةكـةمان كـة بـاج خب    
(دا ثَيتان راطةياندين كـةوا ضـؤتة بـواري جَيبةجَيكردنـةوة، كةضـي تـازة       11سةر هاوردةي دةرةوة لة مانطي )

دةَلَين نةكراوة، ئَيستا جـةنابت دةفـةرموي كـراوة، تكايـة بؤمـان روون بكةنـةوة بـجانني بـاج خراوةتـة سـةر           
( تــةن 400م: لــة حةفتــةي رابــردوودا )هــاوردةي دةرةوة بــؤ ئةوانــةي كــة لــة نــاوةخؤدا هةيــة يــان نــا؟ دووة 

مريشكي بةستوو هاوردةي ثارَيجطاي سلَيماني كـراوة، لـة تةلةفجيؤنـةكان نووسـيان وةزارةت ثرسـي ثَيكـراوة       
لةمةدا؟ ئيجرائاتَيكتان كـرد لةسـةر ئةمـة؟ كـة بةراسـيت زيـاني زؤر طـةورةي طةيانـدووة بـة جوتيارةكـان و           

( مليـؤن دينـار زةرةرمـان كـردووة، جوتيارَيـك      40نـدَيكيان دةَلـَين )  ئةوانةي كة بةرهةمهَيين مريشكن كة هة
ــَي )  ( مليــؤمن زةرةر كــردووة، زؤري تــريش، كةســيان لــةو زيانــة بــةدوور  17ئةمشــةو تةلــةفؤني كــردووة دةَل

نةبوونة، ئةم هةموو توَيوتا و نيسانةي كة دةهَينرَي و دةدرَي بَلَيم بة خةَلك نةك بـة جوتيـار، كـاتي ئـةوة     
ئـــةوة بطـــؤِردرَي بـــة )تراكتـــؤر و دةِراســـة و كيـــا( كـــة كـــةَلكي لـــَي وةربطـــريَي جوتيـــار بـــة ئـــامَيرة   نييـــة

( ليرت تةنها بةشي رؤ:َيكي تراكتؤرةكةي دةكـات،  100كشتوكاَلييةكان، ضوارةم: ئةو طازةي دةدرَي بة جوتيار )
( رؤ: 29كـوالَييت طازةكـةوة، )  زؤريان هاواريانة دةَلَين ثةمثي تراكتؤرةكامنـان خـراث بـووة بـة هـؤي خراثـي       

جوتيار دةبَي خؤي لة بازاِري رةشدا طاز بكرَيت بةشي يةك رؤ:ي دةكات، كوالَيتييةكةي ئةوةندة خراثة كـة  
جوتياري وا هةية دةَلَي دوو بةرميلم لـةو طـازة لـة ماَلـدا دانـاوة نـاوَيرين بيكةينـة نـاو تراكتؤرةكـةوة، لـَيم           

ازي ئَيرانـي دةكـِرين و نيـواو نيـو تَيكـةَلي دةكـةين بـؤ ئـةوةي ثـةمثي          ثرسني ضي دةكةن؟ طوتيـان واللـة طـ   
تراكتؤرةكة خراث نةكات، تكاية ئةوة موتابةعةيةكي دةوَيـت، رَيذةكةشـي زيـادكردني دةوَيـت، هـةروةها بـة       
كــورتي دوو، ســَي خــاَلم مــاوة، بــة نيــازن عــةلوةكان لــة وةزارةتــي شــارةواني وةبطرنــةوة و بيكةنــةوة ســةر     

كشــتوكاَل، ضــونكة عــةلوة بــازاِري ثَيشــوازيكرني بةرهــةمي جوتيــارة كــة وةزارةتــي شــارةواني لــة    وةزارةتــي
كَيشةي جوتيار تَي ناطات؟ خاَلي شةشةم: ئةو حةقَلي زةيتوون و هةنط و ميوانـةي كـة وةزارةتـي كشـتوكاَل     

ةزارةت هةنطي بـؤ  خؤي خاوةنداريةتي دةكات و موةزةيف بؤ تةرخان كردووة، وةزارةت ئةمانةي بؤ ضيية؟ و
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ضيية بة خَيوي بكات؟ ئةطةر ئةمة بؤ توَيذينةوةي زانستيية؟ ئةمة دةكرَيت، بةاَلم لةوة بـةوالوة بةراسـيت   
ناكرَي :مارةيةكي موةزةف خةريكي بةخَيوكردني هةنط بَيت، دوا خاَلم ئةوةية داوادةكةم ئـةو راثؤرتانـةي   

ــتوك     ــةي كش ــدامَيكي ليذن ــان ئةن ــتوكاَل ي ــةي كش ــة ليذن ــةين وةاَلم   ك ــتوكاَلي دةك ــي كش ــتةي وةزارةت اَل ئاراس
بدرَيتةوة بة هةر بارَيكدا كة كاري لةسةر دةكةين، ضونكة ئةطةر وةاَلم نةدرَيتةوة ئَيمة مةجبورين خؤمـان  

 بضني لة وةزارةت موتابةعةي بكةين، كة ئةوة مايف خؤمانة وةاَلمي راثؤرتةكامنان بدةنةوة، زؤر سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 بةِرَيج د.شَيركؤ لَيرة نيية، ئَيظار خان نوقتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثةرلةمانتارَيك لة هؤَلي ثةرلةمانـة، لـة دواي ئيمجاكـردن هـةموويان دةِرؤنـة دةرةوة، مـن       20وابجامن هةر )

( دةكةم بةراسـيت بـؤم روون نييـة كـة لـة دانيشـتنةكان كـة نيسـاب تـةواو دةبَيـت ئايـا ئـةم             4دةي )باسي ماد
 كؤبوونةوةية بةردةوام دةبَيت يان نا؟ هيوادارم جةنابت بؤمان روون بكةيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نيساب هةية، ثَيويست دةكات نيساب لةناو جةلسـةبَيت بـؤ   دةست ثَيكردني دانيشتين ثةرلةمان ثَيويسيت بة 
كاتي دانيشتين ثةرلةمان، بةاَلم لة كاتي ط توطؤشدا كاتَيك ئةندام ثةرلةمانةكان قسة دةكةن، ئةطةر نيسـاب  
نــةبَيت شــتَيكي ئاســايية، بــةاَلم بــة شـــَيوةيةكي عــوريف وا ثــةيِرةوكراوة لــة كــاتي دةنطدانيشــدا نيســـاب           

 َيويستة نيساب لة ثةرلةماندا هةبَيت، خاتوو شكرية فةرموو.ثةيِرةوكراوة، ث
 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان، لة سةرةتا بةخَيرهاتنَيكي طةرمي وةزيري كشتوكاَل دةكـةين، دةستخؤشـي   
اوة هةنطاوي باشي ناوة، بةاَلم لةبـةر طرنطـي كـاري    زؤري لَي دةكةين، لةراستيدا ئةو كارانةي ئةو ئةجنامي د

وةزارةتةكة ثَيويسيت بة هةنطاوي طرنطرت و طةورةتر هةية، مـن ثَيـنج ثرسـيارم هةيـة ئاراسـتةي بـةِرَيجيان       
دةكةم، لة رَيطاي بةِرَيجتانةوة ئاراستةي بةِرَيج وةزيري كشتوكاَل دةكةم بة هيواي وةاَلمم، ثرسياري يةكـةم:  

%(ي جوتيار و كرَيكار لة كـةرتي كشـتوكاَل كـار دةكـةن، ثرسـيارةكةم      42ي طشتيي لة جيهاندا لة )بةشَيوةيةك
ئةوةية ئايا ئَيوة هةوَلتانداوة لة رَيطاي وةزارةتةكةتانةوة دةرفةتي كار بِرةخسَينن بؤ هاوواَلتيان لة كاتَيكدا 

جيهان كَيَلطـةي بـذَيوي :يـان، واتـة )مـجار        كة ئَيمة لة قةيراني بَيكاري داين؟ دووةم: لة زؤرَيك لة واَلتاني
العيش( هةية، ثارضة زةويـةكي بضـووك بـؤ بةرهـةمهَينان و دةبينكردنـي طـوزةراني :يـاني خـؤي و خَيـجان          
دةدرَيت بة جوتيارَيك، ياخود ئارةزووي كاري جوتياري هةبَيت، كـة ئةمـة ثَيويسـيت بـة خةرجييـةكي كـةم       

ــةم    ــي كشــتوكاَل ل ــة رَيطــاي كَيَلطــة    هةيــة، ئايــا وةزارةت ــةكي نجيكــدا ل ــان هةيــة لــة داهاتووي قؤناغــةدا ثالني
بضووكةكاندا بتوانَي دةرفةتي كار برةخسَييَن؟ هةروةها لة قةيراني نيشتةجي بوون كة ئةوة قةيرانَيكة لـة  
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هةرَيمي كوردستان هةية، كة بةشَيك لة خةَلك لة قةيراني نيشـتةجَي بـوون رزطـار بكـات، هـةروةها بـذَيوي       
ان بؤ بةشَيك بؤ خةَلك دابـني بكـات لـة رَيطـاي ئـةم كَيَلطـة بضـووكانةوة؟ سـَييةم: لـة زؤرَيـك لـة واَلتـاني             :ي

جيهان ضةند جؤرة بـةرووبوومَيكيان هةيـة كـة لةبـةر طرنطـي ئـةو جـؤرة بةرووبوومانـة بـة بـةرووبوومي           
ة كةرتي ثيشةسازيي، وةكـو  ناسراوة، ئةم جؤرة بةرووبوومانة راستةوخؤ دةضَيت ة  نةقدي )احملاصيل النقد

( كة دوو جؤرة املطاط  اجلسائةو دوو جؤرة بةرووبوومةي دووةم كة )ايئط   املطاط  اجلسا   )ثةمو( واتة )
بــةرووبوومن وةكــو جؤرَيــك لــة الســتيك و ســوف وان بــؤ دروســتكردني جــل و بــةرط و بــةتاني و فــةرش و  

رة بةرهةمهَينانَي ئةم جؤرة بةرووبوومانة لة زؤرَيـك لـة   كةلوثةلي ثَيداويستييةكاني ناو ماَل بةكاردَين، ديا
واَلتــاني دةوروبــةرمان بةرهةمــدةهَينرَين وةك لــة )توركيــا، فةلســتني، ئَيــران، ســوريا، جــةزائري، مــةغريب(، 
ثرسيارةكةم ئةوةية ئايا وةزارةتي كشتوكاَل لة داهاتوودا ثالني هةية هاوكاري و هاندةري كةرتي ثيشةسازي 

جؤرة بةرووبوومانة بةرهةم بهَينَيت؟ ضوارةم: لة واَلتاني جيهاني ئيسالمي بـة طشـتيي تـا ئَيسـتا      بَيت، ئةم
نةيانتوانيوة ثَيداويسيت تةواوي خؤيان لة بةرووبوومة كشتوكاَلييةكان دابني بكةن، ديارة شارةزاياني بواري 

نتـايي زةوي طوجنـاو بـؤ كشـتوكاَل بـة      كشتوكاَل هؤكارةكاني دةطةِرَيننةوة بؤ ئةم هؤكارانة، يةكـةم: كـةمي ثا  
%(، دووةم: تةنها ثشت بةسنت بة باران، سَييةم: طرنطي دان بة ضةند بةرهـةمَيكي  15تَيكِرايي كة دةطاتة لة )

دياريكراو، ضوارةم: بةكارهَيناني هؤكارة تةقليدييـةكان لـة كـةرتي كشـتوكاَل، ثَينجـةم: كـةمي شـارةزايي بـؤ         
ــتوكاَل،   ــةرتي كش ــتين ك ــي و      ثَيشخس ــةتي و نةخؤش ــاَلي نةهام ــووني س ــة، ب ــار ئةوةي ــةم هؤك ــةروةها شةش ه

كةمدةرامةتي و قةرةبوو نةكردنةوةي جوتياران، ثرسـيارةكةم ئةوةيـة ئايـا وةزارةتـي كشـتوكاَل لـة ثالنيـدا        
هةية لة داهاتوويةكي نجيكدا بتوانَي ئةم هؤكارانة كةم بكاتةوة بؤ ئةوةي كةرتي كشتوكاَل ثَيش خبات؟ ئةم 

كارانــة كــة ديــارة لــة واَلتــي ئَيمــةش بوونيــان هةيــة، ثرســياري ثَينجــةم: لــة زؤرَيــك لــة واَلتــاني جيهــان    هؤ
توانيويانة بةرووبوومي كشتوكاَل لة ئاستَيكي باش بة شَيوةيةك بةشداري بكات لة داهاتي نيشتيمانيي، واتة 

%( دةخلي قةومي 65مي كشتوكاَل لة )بؤ منوونة لة واَلتي بةنطالديش توانيويانة بة بةرهةمي   )الدخل القو
%( دةخلـي قـةومي بـؤ واَلتةكـةيان زيـاد      44بؤ وةاَلتةكةيان زياد بكةن، لة واَلتـي ئةندةنوسـيا تونيويانـة لـة )    

بكةن، واتة داهاتي نيشـتيمانيي، ئايـا وةزارةتـي كشـتوكاَل ثالنـي هةيـة لـة داهاتوويـةكي نجيكـدا لـة كـةرتي            
 ةخلي قةومي واتة بة:َيوي هةرَيمي كوردستان بكات؟ زؤر سوثاس.كشتوكاَل بتوانَي بةشداري لة د

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو حيات فةرموو.
 بةِرَيج حيات جميد قادر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ابينـة  بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري كشتوكاَل و وةفـدة ياوةرةكـةي دةكـةم، ئةمـة ثَيشـينةيةكي باشـة لـةم ك       
تازةيـــةدا كـــة ثَيشـــرتيش بـــةِرَيج وةزيـــري ثـــةروةردة خـــؤي داواي كردبـــوو، خـــؤي هاتـــة نـــاو ثةرلـــةمان،   
ــة         ــةمان، هةَلبةت ــةرؤكي ثةرل ــةِرَيج س ــةي، ب ــؤ راثؤرتةك ــةم ب ــَي دةك ــي ل ــةم و دةستخؤش ــةخَيرهاتنيان دةك ب



 144 

ييــدا تَيثــةِرين، ئــةم  هــةموومان دةزانــني لــة هــةرَيمي كوردســتان و ئةمســاَل بةتايبــةت بــة قــةيرانَيكي دارا   
وةزعةش جوتياران لَيي بَي بةش نةبوون، ثَيشنيار دةكةم ضاو خبشَينرَيتةوة بة مةسةلةي قةرزي جوتياران 
بــؤ ســاَلي داهــاتوو، ئةطــةر بكرَيــت دواخبرَيــت، خــاَلي دووةم: تــا ئَيســتا زؤربــةي جوتيــاران ثــارةي طــةمنيان    

يانــة و ضــيرت دوانةكــةوَيت و ضــةكةكانيان بــؤ ســةرف  وةرنــةطرتووة كــة داهــاتي بةرهــةمي ســاَلَيك كاركردن 
بكرَيت، خاَلي سَييةم: ضؤَلبووني طوندةكان و طواستنةوةي خَيجانةكان بةرةو شارةكان ئةمةش هؤكارَيكة بـؤ  
ــيت بــة      ــةنَيت، ئةمــةش ثَيويس ــَيكتةري كشــتوكاَلي دةطةي ــان بــة س ــةمي نــاوخؤيي و زي كةمكردنــةوةي بةره

ة، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، لة رَيطةي بةِرَيجتانـةوة دةثرسـم ئايـا وةزارةتـي     ديراسةتي ورد و مةيداني هةي
كشتوكاَل هيض ثالنَيكي هةية بؤ ديراسةكردني ئـةم مةسـةلةية؟ ديـارة ئـةم مةسـةلةية تـةنها وةزارةتةكـةي        

وةزارةتـي  بةِرَيجيان لَيي بةرثرس نيية، ضةند وةزارةتَيكي تريش لَيي بةرثرسن وةكو وةزارةتي ثالندانان و 
ئاوةدانكردنةوة، بةِرَيجان، خـاَلَيكي تـرم وةكـو ئاشـكراية دةشـيت شـارةزوور دةشـتَيكي بـة ثيـت بةركةتـة لـة            
كوردستان و لة ناوضةكةدا، بةاَلم تا ئَيستا وةكوة ثَيويست ئاوةِري لَي نةدراوةتةوة و طرنطييةكي تـةواو بـةم   

اَلي وةكـو كـوت و تـؤ بـؤ جوتيـاراني ناوضـةكة وةكـو        دةشتة نةدراوة، بةتايبةتي لة رووي ثَيداويسيت كشـتوك 
ثَيويست دابني نةكراوة، ثرسيارَيكم هةية لة بةِرَيج وةزيري كشتوكاَل ئايا هـيض ثالنَيكـي وةزارةت هةيـة بـؤ     
دروستكردني سايلؤ كة ثَيويستييةكي ئةمِرؤي كوردستانة؟ كـة بةرامبـةر بةرهـةمي كشـتوكاَلي تـا رادةيـةك       

ة لة كوردستاندا، خاَلَيكي ترم بـةِرَيج جـةنابي وةزيـر باسـي ئـةوةي كـرد كـة ثالنيـان         نةقصي سايلؤمان هةي
هةية بؤ دروستكردني بةنداوي زياتر لة كوردسـتان؟ ئايـا لـةناو ثالنةكـةي ئةوانـدا دروسـتكردني بةنـداوي        

ؤ دةِروات لةو خاثوور هةية؟ لة كاتَيكدا زؤر زةرورة بؤ دروستكردني بةنداو لةو ناوضةية، ئاوَيكي زؤر بةفرِي
ناوضةيةدا، جارَيكي تر دةثرسم لة بةِرَيجيان ئايا وةزارةتةكةيان كـاري كـردووة لةسـةر ئـةو قوتابيانـةي كـة       
سااَلنة دةضن لة زانكؤ و ثـةةانطاكان و لـة بةشـةكاني كشـتوكاَل كـار ئاسـانيان بـؤ بكـات لـة رَيطـةي ثَيـداني            

ــاخود    ــتوكاَلي ي ــةيةك زةوي كش ــة       (Green House)ثارض ــة خوَيندوويان ــتةي ك ــةو زانس ــةوةي ئ ــؤ ئ ب
مومارةسةي بكةن، هةم دةسيت كـار و نيسـبةي بـَي كـاريش تـا رادةيـةك كـةم بكاتـةوة، هـةم بـؤ زيـادكردني            
بةرهةمي خؤماَلي سووديان لَي وةردةطرين، لة كؤتاييدا هيوادارم رَيطة خؤش بكرَي بـؤ جوتيـاران و هانيـان    

خؤماَلي بدرَيت و لة رَيطةي راطةياندنةوة كار بكرَي بؤ وشياركردنةوةي بدرَي تا طرنطي زياتر بة بةرهةمي 
 خةَلك لة طرنطي ثَيداويسيت خؤماَلي و طرنطيدان بة بةكارهَيناني ئاو، زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.سراج فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج امحد حةمةدامني:

 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي
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سةرةتا بةناوي خواي طةورة و ميهربان، بةخَيرهاتين بةِرَيج جةنابي وةزير و شـاندي يـاوةري دةكـةم، هـيض     
طومان لةوةدا نيية كةوا ئةمِرؤ طـؤي زةوي رووبـةرووي طؤِرانكاريـةكي بةرضـاوي كـةش و هـةوا و :ينطـةيي        

زةوي، هــةروةها نجمبوونــةوةي ئاســيت  دةبَيتـةوة لــة بــةرزي ثلــةكاني طــةرما، كةمبوونــةوةي ئاوةكــاني ســةر 
ئاوةكاني :َير زةوي، توانةوةي بةفري بةستةَلةكةكان بة شَيوةيةكي طشتيي، هةروةها بةبيابانبووني بةشَيك 
لة طؤي زةوي لةوانة عَيراق بةرةوة تةسةحور دةضَيت، ئينجا ئةمانة زةنطـي مةترسـيدارن بـؤ دانيشـتوواني     

( ئومةمي موتةحيـدة لـة راثؤرتَيكـدا    2008شتيي، ئينجا بؤية لة ئازاري )سةر ئةم هةسارةية بة شَيوةيةكي ط
(دا نيـوةي خـةَلكي   2025لة يادي رؤ:ي جيهاني ئاودا ئاطاداري هةموو خةَلكي جيهاني كـردةوة كـة لـة سـاَلي )    

ة ثـِر  ئةم زةوية تووشي كَيشةيةكي طةورةي بَي ئاوي دةبَي، ئينجا ثرسيار ئةوةية لَيرةدا ئايا بؤ ئةم قةيرانـ 
مةترسيدار و داهاتووة ثالن و سرتاتيجييةتي وةزارةتي كشتوكاَل و ئاودَيري ضيية؟ تاوةكو بتوانني خاكمـان  
لة وشكبوون بثارَيجين، هةروةها نةوةكاني داهاتوو لـة تـَيين بـوون رزطـار بكـةين، ضـونكة بـةثَيي ديراسـاتي         

( 180يــةوة دةتــوانَي ) (topography)زانســيت جيؤلؤجيناســةكان كــة هةَلكةوتــةي كوردســتان لــة رووي      
(ي 2008(ي سـاَلي ) 14بةنداوي مامناوةندي و طةورة و بضووك دروست بكات، هةروةها بـةثَيي ياسـاي :مـارة )   

زؤر بـة سـةراحةت باسـي دروسـتكردني     محا ة و تنمية اال تاج ايزراعية   ثةرلةماني كوردستان كة قانوني )
وةكو ئَيمة ئَيستا ثَييدا تَيدةثةِرين، بةاَلم ئةوةي جَيي تَيِرامانة بةنداو دةكات لة كاتي مةترسي وشكة ساَلي 

رةغةمي ئةو زةنطة مةترسيدارانةي كةوا لة نَيوةندة جيهانييةكان و نَيوخؤييةكان باسي لَيوة كـراوة، بـةاَلم   
، لـة  وةزارةتي كشتوكاَل بةداخةوة لـة ئاسـيت ثَيويسـت لـة ئاسـيت ئـةو مةترسـيانةي ئـةو زةنطانـةي لَيـدراوة          

ئاسيت ثَيويست هةنطاوي نةناوة، ثرسيار دةكـةم لـة جـةنابيان كـةوا بـؤ تـاوةكو ئَيسـتا هـةنطاوي ثَيويسـت و          
جدي بةو بابةتة ترسناكة نةدراوة؟ دووةم: باسي ثـايلي كـرد، جـةنابي وةزيـر بـةخؤي باسـي كـرد، تـةبيعي         

ئةوةي ئاوي :َيـر زةوي نييـة، ئـاوي     كَيشةي ثايل ئةمِرؤ طةورةترين كَيشةي ئاودَيريية لة كوردستان، لةبةر
سةر زةوية، ئاوي سةر زةويش كة دةردَينت دةبَيتـة هـؤي مةترسـي و وشـكبووني هـةموو دارو درةختـةكاني       
سروشيت، ئايا جةنابي وةزير تةنها لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ تةنسيق دةكات بؤ ئةوةي بِريارَيك دةربهَيـنن رَي  

ةي مةعنينــة ئاطــادار دةكــةم كــة ضــةندين ســاَل ثــَيش ئَيســتا لــة   لــةو شــتة بطــرن؟ مــن جــةنابيان و ئةوانــ 
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيـران بِريـاري قةدةغـةكردني بـريي ثايـل دةرضـووة، بـةاَلم ميكانيجمَيـك دةبـَي          
بدؤزرَيتةوة رَيطـري لـةو خةَلكـة بكرَيـت، ئينجـا بـة ثؤليسـي :ينطةيـة، ثؤليسـي دارسـتانة، مـن ثَيشـنيارَيك             

سَيك بؤ ثارستين ئاويش نةبَينت، ئةطةر بَيتـو لةوانةيـة زةمحـةتي بَيـت بـؤ حكومـةت، بـةاَلم        دةكةم بؤ ثؤلي
بةشَيك لة ثؤليسي :ينطة و دارستان با بؤ ثؤليسي قةدةغةكردني تةجاوز لةسةر ئاو بكرَي، مـن ثرسـيارَيك   

ةكان بؤ داناني ثـالن  لة جةنابي وةزير دةكةم دةثرسم ئايا ضةند تةنسيقيان هةية لةطةَل كؤليذة كشتوكاَليي
و سرتاتيجي زانسيت بؤ بةستين كؤن رانس و موئتةمةرات لةسةر ئاسيت بةرز بةشداري ثَيكردني ثسثؤران و 
شارةزايان لةسـةر ئاسـيت نَيوخـؤيي و نَيودةوَلـةتي بـؤ بةرنطاربوونـةوةي قـةيراني كشـتوكاَل و ئـاودَيري لـة           

ن نامةي ماجستَير، بـة دةيـان تَيـجي دكتـؤرا لةسـةر رةفـةي       هةرَيمي كوردستان، ئَيستا لة كؤلَيذةكان بة دةيا
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كتَيبخانةكان كةتوون و تؤزيان لةسةر كةوتووة و وشكبوونة، لةطةَل ئةوةشدا كة زؤربةيان دةتـوانن بةشـَيك   
لة قةيراني كشتوكاَل و ئـاودَيري لـة كوردسـتان عـيالج بكـةن، ضارةسـةر بكـةن و بيبوو:َيننـةوة، بـةاَلم مـن           

وةكو ئَيسـتا ئـةو ماجسـتَيرنامانة ئـةو تَيـجة دكتؤرايانـة نايـةنن لـة وةزارةتـي كشـتوكاَل كـاري            دةثرسم بؤ تا
لةسةر بكةن، كةوا ئةو قوتابييةي شةوخنووني كردووة، ضةندين مامؤستاي بؤ طرياوة، زانكؤ ضةندين ثارةي 

سـةر بكـات بيكاتـة ثـالن و     سةرف كردووة، ئةو تَيجانة دةبَي ئةمِرؤ كة وةزارةتي كشـتوكاَل بيهـَييَن، كـاري لة   
مةنهةجي داهاتووي لةبةرنامةي خؤيدا، من ثَيشنيار دةكةم بؤ جـةنابي وةزيـر هةنـدَي ضارةسـةري كـاتي و      
ئــاني هــةن دةكــرَي كــاري لةســةر بكــرَي كـــة تَيضــووي زؤر كةمــة، بــةاَلم ســوودي زؤرة، بــةخؤي باســـي            

(Pond) ،ةكاني كرد(Pond)يا تاوةكو ئَيسـتا ضـةند هـةنطاو نـراوة و     ي تورابي، بةاَلم من ئةوة دةثرسم ئا
ي تورابي؟ كةوا دةرئةجنامي زؤر باشي هةية، بةاَلم تَيضووي زؤر كةميش (Pond)ضةند بودجة دانراوة بؤ 

هةم ئاوي :َير زةوي زيـاد بكرَيـت، هـةروةها     (Pond)هةية، ئةمِرؤكة لة هةندَيك شوَين هةية دةتواني بة 
، ئةمةش لة كاتَيك لةو رؤ:طارةدا دةبَي ئَيمة حيسـاب بكـةين وةكـو جـةنابي     دةتواني ئاودَيريشي ثَي بكرَينت

وةزير بةخؤي باسي كرد كةوا رؤ:َيك دا دَيت ئاو لة بةرامبةر نةوتة، بةاَلم من ئةوة دةَلـَيم شـةِري داهـاتوو    
ةم كـة  شةِر لةسةر ئاوة، خـوا هـةموو اليـةكمان لَيـي حي ـج بكـات، بةتايبـةتي كوردسـتان، مـن ثَيشـنيار دةكـ           

هــةوَلي جــديرت بــدرَينت لةطــةَل واَلتــاني دراوســَي، موفــاوةزات بكرَيــت، بــةِرَيج ســةرؤكي ثةرلــةمان، مــن ئــةو  
ثرسيارة لة جةنابي وةزيـر دةكـةم، كـةوا مـن وا ثَيشـنيار دةكـةم، وا تةسـةور دةكـةم بـابَلَيني وةزارةتـةكاني           

تي ئـاو، لةبـةر ئـةوةي لـة وةرزي هـاويين      ثَيشووتريش نةيانتوانيوة موفةق بن لة موفاوةزات لةسةر سياسـة 
( لة رووباري )ئةَلوةند( سةرتاثاي وشكرا، بةراسيت جَيي تَيِرامـان بـوو، دةبـا حكومـةتي هـةرَيمي      2011ساَلي )

كوردستان وةزارةتي كشتوكاَل بيتوانيبا موفاوةزاتَيك بكات بؤ ئةوةي جـارَيكي تـر ئـةوة دووبـارة نةبَيتـةوة،      
ؤمان ئامادة نةكةين با دَلنيابني كةوا خةَلك خؤي تةواو ئامادة كـردووة بـؤ ئـةوةي    ئةطةر ئَيمة بةخؤمان خ

بةنداوي زؤر طةورة دروست بكرَينت، بؤ ئةوةي تةواو ئةو رووبارانةي كةوا دةِر:َينة كوردستان سةرضاوةيان 
لـة ثالنتانـدا   وشك بكرَينت، من ثرسيارَيكي تر لة رَيـي سـةرؤكي ثةرلـةمان لـة جـةنابي وةزيـر دةكـةم، ئايـا         

كة ثَيشرت لـة  منتجات االيبان ؟ هةية كارطةيةكي طةورة دامبةزرَينن بؤ بةرهةمهَيناني بةرهةمة شريييةكان )
هةولَير هةبووة، ضونكة بةراي من باشرتين ثِرؤ:ةي ئيستيسمارية، كةوا كةَلك و سوودي لَي وةربطريَيـنت كـة   

كــة خــاك و :ينطــةي كوردســتان زؤر لــةبارة، هــةروةها  تــاوةكو ئَيســتا هــةنطاوي ضــاكي بــؤ نــةنراوة، كاتَيــك  
رزطاريشمان دةبَينت لةو كااَل بيانيية كوالَييت نجامانة، من ئةو ثرسيارةش لة جةنابي وةزيـر دةكـةم هةنـدي    
زةوي كشتوكاَلي هةية كة ئَيستا كةوتوونةتة ناو داخيلي ماستةر ثالني شارةكان، هةندَيكيان ئيت ا نةكراون، 

بةاَلم شاري لةسةر دروست كراوة، كاري لةسةر كراوة، تـةبيعي لَيـرة جوتيـار زةرةرمةنـدة، نـة       نةكو:اينةوة،
قةرةبووي وةرطرتووة، نة كاري جوتياريش لةسةر دةكات، ئايا بؤ تـاوةكو ئَيسـتا بةشـَيك لـةو زةويانـة كـاري       

، ئــةو تــةوةرايةئــةوة ئيشـى وةزارةتــى زراعةيــة حةزدةكـةين زيــاتر ئــاور لـةو ثرســةش بد    لةسـةر نــةكراوة؟ 
ثرسيارةش ئةكةم سااَلنى ِرابردوو سول ةى زراعى زؤر ئةدرا بةخةَلك ، بـةاَلم زؤرَيـك لـةو ثارانـة بةهـةدةر      
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، ئايـا ثالنتــان ضـيية بـؤ ئةوانـةى ســول ةيان     نى خـؤى بطــرى ئـةو سـول ة زراعييانـة    ئـةدران نـةيتوانى شـويَ   
خواردييـة ، موتابةعـةتان ضـيية بـؤ ئةوانـة؟      وةرطرتييةو كاريان لةسـةر نةكردييـة؟ ثارةكانيـان بـة شـينى      

ثاشان سول ةى زراعى ئةطةر لةو كاتةى كةوا بودجةى حكومةت دامةزراوة ميجانيية هاتةوة ئايـا ضـؤن؟ بـة    
، تةبيعى من ثاَلثشتى ةنةوة بةو خةَلكة؟ باسى سايلؤكراض شَيوازَيك؟ بة ض ميكانيجمَيك سول ةى زراعى ئةد

ةو لـؤرى سـرة   ، لة ِرؤ:طـارَيكى وةكـى ئـةوِرؤ نـاكرَينت تِرَيلـ     باسى سايلؤيان كرد ىئةوانة دةكةم ئةو ِرةفيقانة
، ئةمـة بـارى   نةكان بؤ ئـةوةى طـةمن تـةوزيع بكـةن، ضـةندين ِرؤ:     ، لةسةر جادة بةرَيبطرَينت لةسةر شةستى

ربووم لـة  جوتيار زؤر قورسرت ئةكا شةو و ِرؤ: ثارةى لةسةر حيسـاب دةكـرَينت مـن ثـار سـاَل و ثَيـرار ئاطـادا       
دةظةرى حةرير و باتاس لة مةنتيقةى سةرَى لة مةتارى تـةيارةى طـةمنيان دا ئـةنا ، ئـَي باشـة لـة ِرؤ:طـارى        

ا، مـن لـة كؤتـايي    وةكو ئةوِرؤ ضؤن ئةبَينت؟ بةِراستيش ئةوة كارةساتة ئةبَى جةنابى وةزير عيالجى لَي بكـ 
كشـتوكاَل  وةزارةد كـردبينت زؤر بايـةخ بـة     ، لةماوةى ِرابردوو ئةوةنـدةى مـن موتابةعـةى   ثرسيارم ئةوةية

، بـةاَلم ئـةوةى كـة نةثةِر:ايةتـة سـةر ئيشـةكانى ئةوةيـة كـة وةكـو ثَيويسـت كـةم            ئةدا جَيطـاى خؤشـحاَليية  
وابَينت سـةمةرةو  ، بـةاَلم ئـاودَيرى وجـودى نـةبَينت ثَيمـ     ة ئةطةر بَيت و كشتوكاَليش هةبَىقةزيةي ئاودَيريي
 بةخَيربَين و سوثاس. ، دووبارةبةرهةمى نابَينت

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 فةرموو. طص، بةِرَيج خاتوو فريوز زؤر سوثاس
 :عبداخلالق طصبةِرَيج فريوز 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بَيت ثَيشــةكيا خبَيرهاتنــا جــةنابَى وةزيــرى دكــةم دطــةل شــاندى دطــةل بــؤ ثةرلــةمانَى كوردســتانَى بــةخَير   

، ارَيت هـةين بـة كـورتى ئـةز حةزدكـةم     ،  زؤربةى ئاخافتنا هاتنة كرن، من ضةند تَيبينى و ثَيشـني اظاسةرض
، ئَيــكز زؤر عــةردَى ضــاندنَى تَيتــة بكارئينــان بــؤ  لةســةر دةظــةرا ئــاكرَى و بــةردةِرةش بــةاَلم بــة تايبــةتى 

نةخشـَين شـارةوانيَي   ، وةكـو جَيبـةجَى كرنـا    نى وةكى جةنابى وةزيريش بةحس كرىمةرامَين نةيةت ضاند
وة ثِرؤ:ةو وةبةرهَينان نةيَين ضاندنَى ، بؤ بةديل كرنا ظى عةردى ئان ظَى ضةندَى  مة نووكـة لـة دةظـةرَى    

(هةزار دؤمنَى عةردى لة دةظةرا ئاكرَى هةنة ، ثَيتظى ئةظ عةردة ثَيتظى ب ضاكسازى هةنـة  6ئاكرَى نجيكى )
رَين ثَيتظيةن ظي عـةردَي لبـةر دةسـتَى ِرَيظةبـةريا كشـتوكاَل لـة       ، هةمى ئامادةكب ِرَيطا ثاقذكرنا ئةظى عةر

( هـةزار دؤمن عـةرد نـة    6كة )، ضوندة ب زووترين وةقت بَيتة ثاقذكرنئاكرَى هةنة ثَيشنيار دكةم ئةظ عةر
، بةردةِرةش زؤريا دةوَلةمةنـدة  طةلةكى زؤر زةمحةتة ثاقذكرنا وَى، دووز وةكو ديارة دةظةرا ئاكرَى، نةكَيمة

، ئةز ثَيشـنيار دكـةم كـو طؤِرةثانـةكَى بـؤ وةرطرتنـَى طـةمنَين جووتيـاران بَيتـة          بة بةرهةمَى طةمنى و جؤيَي
(َى 2016دروستكرن ب ِرَيطا وةزارةتا بازرطانى تاكو دةمى ثِرؤ:ا سايلؤ ئاكرَى كة دَيتة جَيبةجَى كرن ل سـااَل ) 

، سَىز هةردوو اى ئةو طؤِرةثانة دروست بكةنيا م، هاتيية تةختيت كرنيش بةسئو عةرديشَين نووكة حازرة
، ثَيشنياردةكةم ب دانانـا  تؤظةكَى زؤر هةية ل طةمنى وة جؤىقةزاى ئاكرَى و بةردةِرةش سااَلنا ثَيويستى ب 
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كـو  ، ضـارز : بـةر   ئةظَيش هةر عةرد بةردةسـتةو حـازرة  ، بؤ بؤ ثاقذكرنا تؤظى بؤ هةردوو قةزاكارطةهةكى 
، برجنى ئاكرَى يان برجنى كوردى دبَيـذنَى ثَيشـنيار دكـةم بشـَيوةيةكى تايبـةت      بربجنىدةظةرا ئاكرَى ناظدارا 

ى ضـاندنَى وةكـو دةرمـانَين    طرنطى ظى بةرهةمَى بَيتةدان ب ِرَيطا وةزارةتَى كشتوكاَل بؤ دابينكرنا ثَيداويسـت 
ئـاكرَيَي ناظـدارة  ب ِرةزا    ، بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمانى دةظـةرا    ةها ئامَيرا دورينَى و تا ئـةخريى ، هةروبذارَى

سةنتةرَى با:َيرَى ئاكرَى ناظدارة ب ِرةزا ب تايبةتى هة:يرا و ناروكا )هةنار( ، ساىَل هيشـكاتيَى كاريطةريـةكا   
، اليـةكى ديكةظـة : مةترسـى لسـةر     ترسييةكى هيشـك بوونَيـدا ب اليـةكى   لسةر ظان ِرةزا كرى ، كةظتينة مة

، ثَيشنيار مةجاريا ئةظ ِرةزا دَينة ئاظدان ، ضونكا ب ئاظانةخؤشى ثةيدا بنب رَى ضَيبووى كوخةَلكا با:َيرا ئاك
دكةم كة ليجنةيةكا ثسثؤر د كارَى ئاظدانَيدا ثَيكبَينَيت : اليَى وةزارةتَى ظة بؤ سةنتةرَى بـا:َيرَى ئـاكرَى بـؤ    

كرنَى ، ثاشـان بَيتـة   ديراسةكرنا ضارةيةكَى بؤ كومكرنا ئةو ئاظة مايةظـة ل هةنـدةك سـةنتةرا بـا:َيرى كـوم     
، ( دؤمنـة 2000ن سةنتةرَين ئـاكرَى ) ، بؤ زانني ِرووبةرَين ِرةزَيِرَيطا سيستةمَين ئاظدانا ب دلؤثدابةشكرن بة 

( ل سـااَل  117ثرسيارا من ئةخريى يـان ثَيشـنيارا مـن ئـةخريى بِريـارَين دةسـت بةسـةركرنا تايبـةت ب ياسـا )         
، تَيبينةريا تؤمارطـةها خانووبـةرة   ةهاتينة جَيبةجَى كرن هةتا نووكةن (َى1975( ل سااَل )90(َى ، ياسا )1970)

ى د ناظبـةرَين مـةالك   ، كَيشةين كؤمةاَليةتدانا زؤر ئاريشةين زةظى و زارال ئاكرَى وة ئةظ :ى بووية سةرهةلََ
بـؤ وةزارةتـا    ، ثَيشنيار دكةم كو نظيسينةك : اليَي وةزارةتـا جـةنابَى وةظـة بهَيتـة ئاِراسـتة كـرن      و جوتيارادا

، ضـونكة ِرؤ:انـة كَيشـةين هـةتا     ن بِريـارا داكـو بَينـة تـةن يج كـرن     ضاندنا عَيراقا فيدِراَل : بؤ دابني كرنا وا
 ، سوثاس.بةينا مةالك و جوتيار دروست دةبنكؤمةاَليةتى ل ما

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ، بةِرَيج كاك بةشار مشري فةرموو.سوثاس زؤر
 :بةِرَيج بشار مشري امساعيل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

، بةِرَيجان هـةرَيمى كوردسـتان بـةوة ناسـراوة     ابى وةزير و شاندى ياوةرى دةكةينثَيشةكى بةخَيرهاتنى جةن
، تاكو ئـةمِرؤ هـةرَيمى كوردسـتان بـة ناوضـةيةكى      ى كشتوكاَلى تَيدا ئةجنامدرابَيتكة كؤنرتين شوَينة ضاالك

، باران بارين لـة وةرزةكـانى بـاران    دادةنرَيت بةهؤى لةبارى كةش و هةوا و بوونى ِرَيذةيةكى باش كشتوكاَلى
، بوونى ئاوى سةر زةوى و :َير زةوى، ِرووبةرى طشتى رضاوةكانى ئاو وةك رووبار و كانىهةروةها بوونى سة

ناوضـة كوردسـتانييةكانى   ( هـةزار كيلؤمـةتر دووجـا جطـة لـة      80000هةرَيمى كوردستان دةخةملَينرَيت بة )
ــتان زؤربـــةى   دةرةوةى هـــةرَيم ، بـــةاَلم هـــةروةكو الى هـــةموومان ِروون و ئاشـــكراية كـــة هـــةرَيمى كوردسـ

، لةسـةرةتاى  هـةموو جؤرةكانييـةوة هـاوردة دةكـات    بةروبوومةكانى سةوزة و ميوة و دانةوَيَلة و طؤشـت بـة   
وةزارةتى كشتوكاَل نةيتوانيوة ثشـت بـة خـؤى    ( 1992دروست بوونى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة ساَلى )

( لةبةر زؤر هؤيـةكان كـة بـة سوثاسـييةوة بـراى      ا،تفاء ذاتىببةستَيت بؤ بةدةستهَينانى خؤبذَيوى يان كؤ )
ت نامـةوَيت دووبـارةى   بةِرَيجم كاك عبدالرمحن و مامؤستا غةريب باسيان لَيكردووة ئـةمن لةبـةر كـةمى كـا    
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و كةمى بةرهةمهَينانى بةرهةمة كشتوكاَلييةكان كة يةكَيكة لة كَيشة هةرة  ، باس لةكةمى خؤراكبكةينةوة
يةكى ئابوورى و كؤمةاَليـةتى  ، ئةم كَيشةية تةنها كَيشةووبةِرووى هةر ميللةتَيك دةبَيتسةرةكييةكانى كة ِر

ة بــؤ ، ضــونكة ثشــت بةســنت بــة واَلتــانى دةرةولــة خــؤ دةطرَيــت ، بــةَلكو ئــةم كَيشــةية اليــةنى سياســىنييــة
ات لـة ِرووى ئـابوورى و   دابينكردنى خـؤراك مةترسـييةكى طـةورة لةسـةر هـةرَيمى كوردسـتان دروسـت دةكـ        

ةرَيمى كوردسـتان بـةكار   ، لةبةر ئةوةى هةمووكات ئةتوانرَيت ئةو بابةتة وةكو ضةكَيك د: بة هـ سياسييةوة
دنــى ِرةوبكات بــَى دابينكر، هــيض ميللــةتَيك ناتوانَيــت ســةربةخؤ يــان سياســةتى ســةربةخؤيى ثــةيبهَينرَيــت

، بــةهؤى بــارودؤخى ناوضــةكةو ئــةو هةِرةشــانةى ِرووبــةِرووى هــةرَيمى   ئاسايشــى خــؤراك بــؤ ميللةتةكــةى 
كوردسـتان دةبَيتــةوة ثـةيِرةوكردنى سياســةتى خؤبــذَيوى تـةواو بــة خــةيارةكى سـرتاتيذى ئــة:مار دةكرَيــت     

يستة طرنطى بدرَيت بة بابةتى ئاسايشـى خـؤراك   ، بؤية ثَيوومةتى هةرَيم دةستبةردارى نةبَيتثَيويستة حك
، بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان هةنـدَيك ثرسـيارمان هةيـة ئاِراسـتةى        شـتوانى هةرَيمةكـةمان، بـةِرَيجان   بـؤ داني 

، تـاكو ئَيسـتاش هـةروةكو دةزانـن زؤربـةى      انة وةرزى ضاندن دةستى ثَيكـردةوة جةنابى وةزيرى دةكةين لةو
%( وةرنـةطرتووة ئـةم كَيشـةية ضارةسـةرى ضـيية      60ثـارةى طـةمن نجيكـةى )    جوتيارانى هـةرَيمى كوردسـتان  
، بةهةمةهانطى لةطةَل وةزارةتـى بازرطـانى   كةم بؤ ساَلى ئايندة لة ثَيشوةختجةنابى وةزير؟ من ثَيشنيار دة

اتر عرياقى فيدِراَل ئةو ثارةى كة تةرخان دةكرَيت بؤ جوتياران ثَيش وةخت بنَيرَيتة كوردستان بؤئةوةى زي
، هـةروةها بـؤ مةسـةلةى دروسـتكردنى     ةكرَيت كة ثارةى طةمن وةربطـرَينت ( مانط ضاوةِرَى ن7،6جووتياران )

ــديَ      ــةن هةن ــتا حاليي ــة ئَيس ــى بازرطانيي ــةى وةزارةت ــة بةرنام ــايلؤ ل ــةجَيكردنن  س ــوارى جَيب ــة ب ــايلؤ ل ، ك س
يةك سايلؤى طةورة دروست بكرَيـت   ، بةاَلم من ثَيشنيار دةكةم لة جياتى ئةوةىيشيان لة ثالنداناننهةندَيك
، دابـةش  ( سـايلؤى كضـكة ضـَيبكرَيت   5،  4م )، من ثَيشـنيار دةكـة  ( هةزار تةن بينت60-40تى خةزنى )كة تاقة

، ضونكة هةندَيكجار جوتيار زيـاتر  ئةوةى قةَلةباَلغى دروست نةبَيت بكرَيت لةسةر ناوضةكانى كوردستان بؤ
مةســرةفى زيــادة لــة طةمنةكــة دةوةســنت كــة ئةمــة دةبَيتــة هــؤى  لــة مانطَيــك لــة ســرةى تــةمسيلم كردنــى  

( بِريارَيــك لــةم 1992، بــةِرَيج ســةرؤكى ثةرلــةمان ثرســيارَيكى ديكــةم ئةوةيــة لــة ســاَلى )  بــةروبوومى طــةمن
(ة بؤ ضارةسةركردنى هةندَى كَيشةى زةوى و زار بةتايبةت لة سـنوورى  4ثةرلةمانة دةرضوو بِريارى :مارة )

دةتوامن ، بةَلكو رة نةكةوتؤتة بوارى جَيبةجَيكردن( كة حةقيقةت تا ئَيستا ئةم بِريا140دةى )ناوضةكانى ماد
، بؤية داوا هةندَيك شوَينيش جَيبةجَينةكراية، لة هةندَيك طوند جَيبةجَى كراية لة بَلَيم لة هةندَيك شوَين

بـةِرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان لـة سـاَلى      لة جةنابى وةزير دةكةم ليذنةيةكى تايبةت ثَيكبَينَى بؤ ئةم كَيشـةية،  
( ِر:َيمى بةعس زؤربةى طوندةكانى سةر سنوورى ِراطواست بؤ ئؤردوطاكان و طوندةكانى تـرى هـةرَيمى   1975)

، لـةثاش  اتبوونـة ئـةو طوندانـة تؤمـاركرا    كوردستان لةو كاتة عةقدى زراعى لة سةر ئةو هاوواَلتيانةى كـة ه 
( زؤربـةى ئـةو جوتيارانـة طةِرانـةوة سـةر شـوَينى       2003ردنى عرياق سـاَلى ) ( ، ئازادك1991سةرهةَلدانى ساَلى )

، بةاَلم عةردةكة لةدةسـتى ئـةوان نييـة غَيـر     َيستا عةقدى زراعى بةناوى ئةوانةباب و باثريانيان كةضى تا ئ
، هــةروةها ئــةو بــة وةزارةتــى كشــتوكاَل دةطةيــةنَيت كةســانى ديكــة بــةكارى دَينــَى ئةمــةش زةرةرَيكــى زؤر  
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ةنـدَيك ثـِرؤ:ةى لةسـةر    وتيارة ئةو عـةردة بـةكار دةهَينيـت هـيض بةَلطةيـةكى ياسـايي نييـة بـؤ ئـةوةى ه         ج
، لـة وةزارةتـى كشـتوكاَل بـؤ ئـةوةى      كردييـة لـة بةِرَيوبةرايـةتى طشـتى     ، ضةندجاريش داوامـان دروست بكات

َيـت  ريى جوتيـاران دةكر ، بـاس لـة ثشـتط   سةر جوتيارانى نـوَى تؤمـاربكرَينت  عةقدى ئةوانة ئيلغا بكرَيت و لة
ثشـتطرييية يـان خـؤ    ، بةاَلم من دةَلَيم ناعةداليةتيةكى زؤر لة دابةشكردنى ئـةو  سااَلنة لة هةموو بوارَيكةوة

، يةعنى بؤ منوونة بنة تؤى طةمن ئةوكاتة دابةش دةكرَيـت  دةعمى جوتياران، لةكاتى خؤشى دابةش ناكرَيت
، حةقيقـةت زؤرجـار   دابةش دةكرَيت كة وةختى دوورنةيةاتة كة طةمن شني بووة يان ثةينى كيمياوى ئةو ك

لة دةزطاى ِراطةياندن باسدةكرَيت كة ئةمة ثشتطريى جوتياران دةكةين ئةو كة مييةى كة ثشتطريى جوتيـار  
دةكرَيت حةقيقةت هةندَيك جوتيار هةية شةرم لة خؤيان دةكةن كة بضـن لـة بنكـةى كشـتوكاَلى وةربطـرن      

ان دوو فـةردة  ( دؤمنـى زةوى هةيـة دوو فـةردة طـةمنى ثَيـدةدةى يـ      500دةك جوتيار )يةعنى بؤ منوونة هةن
( هةنـدَيك جوتيارمـان هةيـة    140، ئَيمة لة سنوورى ماددةى )كيميايي ثَيدةدرَيت، كة ئةمة نرخَيكى زؤريشة

ــةر دؤمنــ        ــؤ ه ــت ب ــايي وةردةطري ــةيين كيمي ــدِراَل ث ــى في ــةتى عرياق ــة حكوم ــة ل ــة ) ك ــاتر ل ــؤ 50ةك زي (كيل
، ين كـة ئـةم كَيشـانة ضارةسـةربكرَيت    ، بة نرخَيكى طوجناو ، بؤية داوا لـة جـةنابى وةزيـر دةكـة    ردةطرينتوة

 دووبارة زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 حممد فةرموو.جناة ، خاتوو زؤر سوثاس
 :حممد عبدهلل جناةبةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
، :بـةر هةنـدَى كـو ثرتيـا ئاخافتنـا مـن هاتنـة        ابى وةزير و شاندَى دطـةل دا دكـةم  رهاتنا جةندةستثَيكَى خبَي

، زيـرى دكـةم  طوتن لبةر هةندَى ئاما:ة ب ضةند ثَيشنيارةكا تة دكةم ب ِرَيطا جـةنابَى ئاِراسـتةى حـةنابَى وة   
ييـا وةزارةتـَى ثالنَيـك    ، ثَيتظى جـؤرةكى كشـتوكالِِى بةرهةمـدينينت   ئَيكىز طومان تَيدا نينـة هـةر :ينطةيـةك   

هةبينت بؤ ِرؤشةنبرييكرنا جوتياران ل هةر دةظـةرةكى ل ديـظ تايبةمتةنـديا وَى دةظـةرَى داكـو زؤرتـرين و       
، دووز طــرينط دبيــنم هــةرَيما كوردســتانَى كؤمثانيايــةكا طشــتى رتين جــؤرَى بةرهــةم بةدةســت بينــينتباشــ

ة دانــان داكــة شــياندابينت ئالييــةت و مــةكائينان بــَى  بةرهــةظكرنا ئالييــةتَين كشــتوكاَلى ل كوردســتانَى بَيتــ 
طومرط بدةنة جوتياران وةكو هاريكارييةك بؤ جوتياران ،سَىز ثَيتظى دزامن كار : بؤ ثِرؤ:ةيةكى سرتاتيذى 
بــؤ دابــني كرنــا ئــاظَى بــؤ هةنــدَى دةمــَى نــةبوونا ئــاظَى وةكــو بــةديل بَيتــة دابينكــرن داكــو كــارتَيكرن ســةر  

، ضارز شَيوةى ئةجنامدانا موناقةسة لبةر وةخت بهَيتة ئةجنامدان داكو ل وةختَى خؤدا ة كرنكشتوكاَلَى نَيت
، زؤر بَيتـة كـرن   تؤظَى ضاندنَى و كيميايي و هةمى ثَيتظيَين كشـتوكاَلى بطةهينـة جووتيـاران دا ئيسـت ادة :    

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

 حممود حاجى عمر فةرموو. ، بةِرَيج كاكزؤر سوثاس
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 :بةِرَيج حممود عمر صاحل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة   ــةخَيهاتنى ج ــةرةتا ب ــيش س ــةم  من ــاوةرى دةك ــاندى ي ــر و ش ــى   نابى وةزي ــةر وةزع ــاتر لةس ــن زي ــةى م ، قس
، ضــونكة هــةموومان ئــةزانني طــةرميان ثانتاييــةكى فــراوان و بــةرينى زةوى كوشــتوكاَليية هيضــى ةطةرميانــ
ية لة دةشتى بتوَين و شارةزوور ، لة طةرميياندا دوو سنوورى جيـا بـة منوونـة ئةهَينمـةوة كـة لـة       كةمرت ني

دوو سنوورى جيان دوو ناحييةى قؤرةتوو و سةر قةاَلية ، لةوَى دوو سنوور هةية ثَيـى دةوتـرَى ئـةم بـةرى     
ةت بدةين بؤ ئـةو بـةرى   ، ئةطةر ديقطريوطرفتى زؤر لةو ناوضةية هةية سريوان و ئةو بةرى سريوان كَيشةو

( ساَلى 489، لةوَى بة ثَيى بِريارى )يةك هةية كَيشةى جوتيار و ئاغايةسريوان و ناحيةي قؤرةتوو لَيرة كَيشة
( هةزارى 30000(ى ئيساَلحى زيراعى هةرضى ئاغا هةية قةرةبووى وةرطرتووةو بؤ زةوى ئاوى دؤمنى )1981)

، ئةمـة لةسـةر دةسـتى حكومـةتى     ( هـةزاردينارة بـؤ دَيمـى   15ةش كـة ) ، نيـوةى ئـةو  ئةو كاتة ئةمة بـؤ ئـاوى  
، دوا تاوةكو ِراثـةِرين درَيـذةى هـةبووة   ، ئةمـة هـة  ةى بـة طرَيبةسـت داوة بـة جوتيـاران    ئةوكاتة ئةو زةوييانـ 

ى (ى دةستوورى عرياق ثاش ِرووخاندنى ِر:َيمـى بـةعس حكومـةتى فيـدِرالَ    141بةدواى ئةوة بة ثَيى ماددةى )
هيئااة اعاااوى ، ثةرلــةمانى عــرياق هةيئةيــةكى تةشــكيل كــردووة بــةناوى )عةقدانــةداناوة عــرياق دانــى بــةو

، ثـاش سـكااَلى خـاوةن موَلكـةكان بَيطومـان طرفـت       تة نووسينطةيةكى لة خانـةقني هةيـة  (  ئةم هةيئةامللكية
، ديالةيـة سـنوورة سـةر بـة ثارَيجطـاى     ، ضـونكة ئـةو   َيجطـاى ديالـة و لةطـةَل الى خؤمـان    هةبووة لة نَيـوان ثار 

ئيساَلحى زيراعى لةوَى ئيشى بؤ كردووة ، لةثارَيجطاى ديالة دواى ئةوة تةعويجاتيشـيان وةرطرتـووة خـاوةن    
ة ئـةو عةرزانـةيان بـؤ    موَلكةكان واتا ئاغاكان سكااَليان بردؤتة ثارَيجطـاى ديالـة لـةوَى داواى ئـةوةيان كـردوو     

ــةوة ــووة   بطةِرَيت ــة ِرازى ب ــاى ديال ــةوة ثارَيجط ــة     ، بةداخ ــة ك ــدَى لةوان ــة هةن ــةو زةويان ــةوةى ئ ــةر طةِران لةس
ِرازينةبوون وةكو ود ضوونةتة ديالة سكااَليان تؤماركردووة زيراعةى ديالة بـَي طوَيدانـة دةسـتوورى عـرياق     
بَى هيض ِرَيجلَينانَيك بة بِريارى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بَى سَى و دوو ِرازيبووة لـةوةى ئـةو زةوييانـة    

ــ بدرَيتــةوة ــنوورانة  ب ــةو س ــةكانى ئ ــاوةن موَلك ــَيتة ة خ ــةِرارة هةَلبوةش ــةو ق ــا ئ ــدةكان  ، وات ــةوةى عةق وة بؤئ
( جوتيـار لةسـةر ئـةو زةويانـة تـاوةكو ئَيسـتا       113، لة كاتَيكـدا ) ةوييةكان بطةِرَيتةوة بؤ ئاغاكان، زبطةِرَيتةوة

جـانيبَيكى تـر سـةبارةت بـة ئـةو      ، ِرؤ:انة ئةطريَين ئةمـة جانيبَيـك   طرَيبةستيان هةية تووشى كَيشة ئةبن و
، ناحيـةى سـةرقةاَل بـة منوونـة دَييـةك دةهَينمـةوة بـة ثَيـى قـانونى          ر كة تايبةتـة بـة ناحيـةى سـةرقةالَ    بة

( ئةو زةويانةى ئَيستا كة بةشـَيك لـة بـةطجادةكانى جـاف ئيـديعاى      1970( ساَلى )117ئيساَلحى زيراعى :مارة )
، منوونـة يـةكَيك لـةو طوندانـة حةسـرية و      كراوةتةوة موَلكى مريى حكومةتةوةدةكةن زؤر دةمَيكة لة اليةن 

، ليذنةى دابةشكردنى زةوى لـةكاتى خؤيـدا بـَى هـيض موعارةزةيـةك ئـةو       ري قامسة كة ئَيستا كانطاى نةوتةم
، بــةدةر لــة ( دؤمن زةوى85حــدا بــؤ هةريةكــةك )( فةال50موقاتةعةيــةي تــةوزيع كــردووة بةســةر نجيكــةى )

، بـةاَلم لةسـااَلنى   انة بةدةسـت ئـةو جوتيارانـةوة وةيـة    كة موحةرةمة بووة تا ئَيستا ئةو زةوي سااَلنى ئةن ال
، سَى ساَلة لة بةغداوة ئةو زةويانةيان داوةتـةوة  بة فةرمانَيك لة بةغداوة ئةو دوو( بةطجادةكان 1990،  1989)
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، لــة هــةمان كاتــدا رطرتــووةبؤخؤيــان و ســووديان لَيوة كؤمــةَلَيك موستةشــار و كردوويانــة بــة طــةمن و جــؤ 
، ثاش ِراثـةرين جوتيارةكـان طةِراونةتـةوة سـةر     اويانة ئيستي ادةيان لةوة كردووةبةفةرمانَيك لة بةغدا هَين

ــارةى      ــاران ث ــردووةو جوتي ــةى ك ــة مامةَل ــةرَيم و زيراع ــةتى ه ــَيوةيةكى فــةرمى حكوم زةوييــةكانيان و بةش
ةاَلم ئَيســتا كــة متــوحى نـةوت هةيــة طرووثَيــك يــان بَلــَيم  بــ ،عةقـديان داوة تــاوةكو ئَيســتا ئــةوة بةردةوامـة  

جةماعةتَيك لةو بةطجادانة هاتوونةتة ثَيشةوة كة لةكاتَيكدا كة بة هـيض جؤرَيـك ئـةو زةويانـةيان بـة ضـاو       
، هاتوونةتـة ثَيشـةوة بـة سـوود وةرطـرتن لـةو كةشـة        نةتة دياريةوة تـا ئـةم سـاتة وةختـة    نةديوة و نةهاتوو

لةسةر جوتياران و كشتوكاَلى ناحيةى سةرقاَلش تؤمـار كـردووة بـؤ ئـةوةى كـة جوتيارةكـان        ئازادة سكااَليان
، هــةروةها تــا ئَيســتا ئــةو  كى بــةطجادةكانئــةو عةقدانــة هةَلبوةشــَيننةوة ئــةو مولَِِكانــة بطةِرَينــةوة بــؤ مــولَ  

ئايـا وةزارةتـى زراعـة     ،زى لةسـةر زةوييةكانيشـيان لَيبـدةن   جووتيارانة ناتوانن، بؤيان نييـة بريَيكـى ئريتيـوا   
، سـكااَلى ئةوانـةش   بةر دةستى وةزارةتى زراعةشا هةيـة ضيكردووة بؤ ئةو كَيشةية؟ ثَيمواية ئةو كَيشةية لة

، ئَيســتا بةدواداضــوونى بــؤ نــةكراوة بةنــدة طةياندوومةتــة دةســت ليذنــةى كشــتوكاَلى لــة ثةرلــةمان تــاوةكو 
، ني لةسـةر ثاراسـتنى ئاسايشـى خـؤراك    هـةموومان كـؤك   خاَلَيكى تر كة ثَيويستة باسى بكةم ئةويش ئةوةيـة 

طةمن بنةماى ئاسايشى خؤراكةو هيض مةنتقَيكى تَيدا نيية كة لة واَلتَيكى كوشـتوكاَليدا كـة خـاوةنى سـةدان     
ئايـا وةزارةتـي كشـتوكاَل ض ثالنَيكـي هةيـة بـؤ       ، هةزار دؤمن زةويية كةضى لةدةرةوة سةوزةو ميوة دةهَيـنني 

تر لةِرووي ئا:ةَلدارييةوة كة ثَيويستة باسي بكةين، ئةويش ئةوةية كة هـةموومان دةزانـني   ئةمة؟، خاَلَيكي 
ئا:ةَل سةروةتَيكي حةيوانيية و زؤريش طرنطة، لةناوضـةي ئَيمـةش لةهةَلكشـاندايةو زؤرة، ِرؤ:انـة هـةزاران      

َيكي هـةرزان ئــةم  ئـا:ةَل ســةر دةبِردرَيـت بــؤ طؤشـت، بــَي ئـةوةي ســوود لـة ثَيســتةكةي وةربطريَيـت، بــةنرخ      
ثَيستانة هةناردةي دةرةوة دةكرَيت، ئايا وةزارةتي كشتوكاَل توانيويةتي، لةطةَل وةزارةتـي ثالنـدانان بـري لـة     
دروست كردني كارطةيةكي مشةكي ضةرمي، وةك قةمسةَلة، ثـَيآلو، جانتـا، ئـةو شـتانة بكاتـةوة؟ بـؤ ئـةوةي        

ــة     ــة ه ــتةش ب ــةم ثَيس ــت و ئ ــةرمة بكرَي ــةو ض ــتي ادة ل ــايلؤية،   ئيس ــةلةي س ــر مةس ــاَلَيكي ت ــةدرَيت، خ دةر ن
هةموومان دةزانني ئةمساَل لةطةرميان تا ئَيستا طةمنيََكي زؤر كةوتووة، ئةوةشي كة ِرؤيشتووة ئايا تا ئَيسـتا  
لةاليةن بةغداوة، ثارةي طةمنيان وةرنةطرتووة جوتياران؟، ئايا نةدةكراو بري لـةوة نةكراوةتـةوة، سـايلؤيةك    

بـؤ ئـةوةي هـةموو ئـةو طةمنانـة بةهـةدةر نةضـَيت؟، ئـةو طةمنانةشـي كـة ئَيسـتا ماوةتـةوة              دروست بكرَيت
 نةدرَيت بة بةغداد و حكومةتي خؤمان وةري بطرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك قادر ئؤمتان، فةرموو.
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكي 
بةخَيرهاتين بةِرَيج وةزيري كشتوكاَل و ستايف ياوةري دةكةم، ديارة :مارةيةكي زؤر لة ثةرلةمانتارة 
بةِرَيجةكان باسيان لةوة كرد، كة طريوطرفتَيكي يةكجار زؤر لةكةرتي كشتوكاَل هةية، هةموومشان دةزانني تا 
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ن و تةمويل كردني بودجة، يان بةشَيكي سةرةكي ئَيستا نةك هةر نةبووةتة اليةنَيكي سةرةكي لةدابني كرد
داهات، بةَلكو زؤر ثةراوَيج خراوة، لةطةَل ئةوةي كة لةهةرَيمي كوردستان، ناوضة جياوازةكاني هةرَيمي 
كوردستان، لةبارن و زةوي بةثيت و بةبةرةكةتي تَيداية، بةآلم ئَيمة دةبينني كة هةم بةرهةمة 

ةلََي، هةم ساماني ِرووةكي، وةك ثَيويست نيية، هؤكاري سةرةكي ئةمة كشتوكاَلييةكان، هةم ساماني ئا:
ئةوةية مامؤستا غةريبيش ئاما:ةي ثَيكرد، بودجةيةكي كةم بؤ كةرتي كشتوكاَل تةرخان دةكرَيت، بةآلم 

ؤش جةنابي وةزير كة هاتووةتة ثةرلةمان، لةطةَل جطة لةوة ثالني سرتاتيذي لةو بوارةدا نيية، ئةمِر
يم بؤ هةوَل و كؤششةكاني، بةآلم ثالنَيكي سرتاتيذيي، ئةوتؤمان نةبيين لةِراستيدا، كة جَيطاي دةستخؤش

ئومَيدي جوتياران بَيت، جيا لةوةش خؤمان دةزانني كة جوتياران بةروبوومةكانيان تَيضووني يةكجار زؤرة، 
ران دةكةوَيت، ضونكة بةآلم لةهةمان كاتدا تَيضوونَيكي زؤر لةئةجنامي بةرهةمهَينان لةسةر جوتيا

ئامَيرةكاني بةرهةمهَينان طرانة، طاز طرانة، لةهةمان كاتيشدا ثاَلثشيت دارايي بؤ ئةو مةبةستة، بةتايبةتي 
لةم كاتةي ئَيستادا سول ةكان وةستاون و لةِرابردووش وةك ثَيويست نةبووة، ئَيستاش كة جوتياري 

جياكردؤتةوة، تاكو ئَيستا لةهةرَيمي كوردستاندا تاكة  ِراستةقينة، يان جوتيار و غةيري جوتياري لةيةكرت
ثَيوةر، ئةطةر هةَلة نةمب ناسنامةيةك بووة، كة ئةم ناسنامةية هةموو ئةو ِراستيية دةزانني كة هةرتاكَيك 
لةكؤمةَلطادا، ِروو لةو شوَينة بكةن كة ناسنامةي بؤ دروست دةكةن، دةتوانَيت بةئاساني دروسيت بكات، بؤية 

شنيار دةكةم بةمةبةسيت باشرت زانيين طريوطرفتةكاني جوتياران لةهةرَيمي كوردستان، كة بوونةتة من ثَي
كَيشة لةبةردةم وةبةرهَينان لةو بوارةدا، لةِراستيدا ِراثرسيةك لةناو جوتياران بكرَيت كة تةنها ئةمة بةس 

ةية لةم ِرؤ:ةدا كؤمةَلَيك خةَلك بَيتة نيية، كة وةزير ِرؤ:َيك تةرخان بكات بؤ بينيين هةندَيك خةَلك، لةوان
وةزارةت، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئةمة ناتوانَيت لةكؤي موعاناتةكاني جوتياران بةو ِرَيطةية تَي بطات، بؤية 
ئةطةر ِراثرسيةك بكرَيت لةناو جوتياراندا فؤِرمَيكي تايبةت بؤ ئةو مةبةستة دابندرَيت، ئةوة ئيشي 

دياري بكات بجانَيت طريوطرفتةكاني جوتياران لةهةرَيمي كوردستاندا ضني، وةزارةتي كشتوكاَل بَيت، 
لةهةمان كاتيشدا بري لةوة بكرَيتةوة ميكانيجمَيكي باشرت لةو ميكانيجمةي كة وةزيري كشتوكاَل باسي كرد، 

وانينة بؤ ضؤنيةتي بارسةنط ِراطرتن لة بةرهةمة خؤماَليةكان و بةرهةمي دةرةكي، ضونكة ئَيمة دةبَيت بِر
ئةوة كاتانةي كةبةرهةمة خؤماَليةكاني ئَيمة دةضنة بازاِرةوة جياوازة لةو كاتانةي كة بةرهةمي دةركيمان 
ثَيويستة، باج زياد دةكةيت لةسةر هاتين بةرهةمي دةرةكي، كة ئةمةش طران دةكةوَيت لةسةر كؤمةَلطا، 

ستان نامَينَيت، ئَيستا هةموومان دةزانني كة بةتايبةتي لةوكاتانةي كة بةرهةمي ناوةكي لة بازاِرةكاني كورد
نرخي ميوةو جؤرةكاني زؤر زؤرة، من دةمةوَيت هةندَي شت زؤر بةكورتي باس بكةم، ِرَينماييةكاني 
وةزارةتي كشتوكاَل هةندَيكيان طوجناو نني، كَيشةيان بؤ جوتياران دروست كردووة، بؤ منوونة، جوتيار 

ي ئةجنام بدات لةهةندَي لةناوضةكان، ضونكة كؤمةَلَيك بِريار و ياسا هةية ئةطةر بيةوَيت ثِرؤ:ةي كشتوكاَل
كة ئيلغا نةكراونةتةوة، جوتيار ناتوانَيت ثِرؤ:ةي كشتوكاَلي تَيدا بكات، بة منوونة لة ناحيةي سةنطةسةر، 

بةآلم تا ئَيستا  ( تةوة بةشَيكي زؤر لة جوتياران لةئةجنامي ِراطواسنت قةرةبوويان وةرطرتووة،1958لة ساَلي )
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ئةو عةقدة كة زةوي ئةوان مايف تةسةِرووفيان تَييدا هةية، بةآلم طرَيبةستةكانيان بةناوي ئةوانةوة نيية، 
ؤ:ةي كشتوكاَلي لةسةر ئةجنام بدات، داوايان لَي دةكةن كة سورةت قةيدي ئةصلََي لةتاثؤ بؤية كة دةضَيت ثر

هيض هةوَلَيكيش نةدراوة كة خبرَيتة سةر ناوي ئةوان، لةكاتَيكدا  بَينيت، لةكاتَيكدا كة بةناوي ئةوةوة نيية،
 20كة بةقةرةبوو وةرطرياوة، لةسةر ِرَينماييةكاني وةزارةتي كشتوكاَل، مةرجي داناوة كة لَيداني بري لة)

، (دؤمن زةوي بَيت، ئةمة لةكاتَيكدا دةكرَيت لةسنووري ثارَيجطاي هةولَير، كة زةوييةكي يةكجار زؤر هةية
زةوي ِرووبةر فراوان لة سنووري شارةزوور هةية، بةس ئةمة بؤ هةموو ناوضةكان لةِراستيدا طوجناو نيية، 
بؤية دةكرَيت ئةمة بةمةرج نةطريَيت، لةسةر خاَلَيكي تر كؤن رانسي ساآلنة، لةِرابردوودا كؤن رانسي ساآلنة 

رِِِاثةِرينيشةوة ضةند كؤن رانسَيكي ساآلنة  زؤر كراوة بؤ داناني ثالني يةك ساَلي و ثَينج ساَلي، لةدواي
كراوة، لة هةرَيمي كوردستان، بةآلم ئةم كؤن رانسانة لة ئاسيت وةزير و كؤمةَلَيك خةَلكي شارةزا، مودير 

 تةن يج لةخوارةوة كة كردووة داوايان داناوة ثرؤطرامَيكيان ئةوان بةآلم ،عامةكان، بؤ خوارةوة شؤِر نةبؤتةوة

 لةوَيشةوة و قةزاكان بؤ ثَيكردووة دةسيت لةناحيةكانةوة كة بووة، جوانرت ِرابردوو منوزةجي واية ثَيم بكرَيت،

 داوا دواتر كراوة، لةهةولَير تةنها كرابوون كؤن رانسةكان ئَيستا تا ئةوةي وةزارةت، هاتؤتة ئينجا ثارَيجطان، بؤ

 دةوراتي لةسةر بةر، بطريَيتة ِرابردوو يتةجروبةية ئةم كة دةكةم ثَيشنيار من بكرَيت، تةن يج كة كراوة

 لةطةَل بةآلم هةبووة، كشتوكاَلدا لةبواري نوَي زانياري وةرطرتين بؤ كشتوكاَلي دةوراتي كة ِراستة كشتوكاَلي،

 هةم لةناوخؤ هةم بكاتةوة، ثَي دةست دةوراتانة ئةم ثَيويستة نةبووة، ثَيويست لةئاسيت دةوراتةكان ئةوةشدا

 زةويية سةر دةكرَيـتة كة كرد تةجاوزاتانة ئةو ضارةسةركردني بة ئاما:ةي كشتوكاَل زيريوة دةرةوة، لة

 لةطةَل بيتوَين، ثشتدةرو سنووري لة بةتايبةتي طةورةية، كَيشةيةكي ئةمة ئَيستا تا كة كشتوكاَلييةكان،

 خراوة، ثةراوَيج كاتدا لةهةمان بةآلم كشتوكاَل، بؤ طوجناوة و بةثيتة ناوضةيةكي بتوَين ثشتدةرو ئةوةشدا

 ئَيمة تر، شيت كؤمةَلَيك سايلؤو لةمةسةلةي سةري ناضمةوة من بةوةدا، ئاما:ةيان لةثةرلةمانتارةكان بةشَيك

 قسةي ئَيمة دةبَيت جياوازة هةية شت هةندَي دةكةن، رِيؤ زةوي لةسةر طةمن ناوضانة لةو ِرؤ:انة دةبينني

 زؤر بةرهةمَيكي الدَيكان، مةسةلةي بؤ ضيية؟ ثالنيان كرد، رلةوةزي ثرسيارم منوونة بؤ بكةين، لةسةر

 بؤ بازاِر ناو بهَيننةوة بةرهةمةكانيان بتوانن ضؤن جوتيارانة ئةو خراثن، الدَيكان ِرَيطاوباني هةية، لةالدَيكان

 سناكيتر دةرماَلةي نةداوة، ثَي ئاما:ةي كةسَيك هيض ترسناكي، دةرماَلةي مةسةلةن يان كردنةوةيان؟، ساغ

 سلَيماني، كشتوكاَلي طشيت بةِرَيوةبةرايةتي لةسنووري بةتايبةتي كشتوكاَل لةبةِرَيوةبةرايةتييةكاني

 بؤ دةرماَلةية ئةو تةنها نيية، ترسناكيان دةرماَلةي ئَيستا تا بةِرَيوةبةرايةتيانة لةو ئيداري فةرمانبةراني

 ئةم من مةعلوماتي بةثَيي هةية، ئةركيان هةيةو  ةيانوةزي ئةوانيش لةكاتَيكدا بووة، كشتوكاَل فةرمانبةراني

 لةوةزارةتي هةروةك نةكراوة، لةطةَل مامةَلةي شَيوةية بةو تر وةزارةتةكاني كارةباو لةوةزارةتي دةرماَلةية

 كراوة، زةوي تةسويةي لةِرابردوودا زةوي، كردني تةسويية لةسةر دةكرَيت، لةطةَل مامةَلةي كشتوكاَل

 ليذنانةي ئةو وةستاوة، ئةمة دةبينني وآلتة، لةم شؤِر و شةِر بةهؤي (،1958) ساَلي لة لةكيةتمة لةسةردةمي

 دةكةم ثَيشنيار من بؤية ضوون، بؤي بةئاساني كة بينيوة شوَينانةيان ئةو تةنها كراون، دروست خؤي كاتي كة
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 خؤي بَيت، خؤش خؤي ةكةيبةزةويي دَلي الدَيكان لة جوتياريش ئةوةي بؤ بطرَيتةوة، الدَيكانيش ئةمة

 دةَلَيم ئةوة تةنها نادةم، ثَي ئاما:ةي من بةنداو مةسةلةي لةسةر بكات، خؤي زةوييةكةي خاوةندارَييت

 وةزيري بةِرَيج لة نةدراوةتةوة، لَي ئاوِري ئَيستا تا بةآلم بةنداو، بؤ طوجناوة ثشتدةر و بتوَين كةناوضةي

 دةطرَيتةوة ناوضةية ئةم ئايا بةنداو، كردني دروست بؤ ثَيدا ما:ةيانئا ثالن وةك كة ئةوةي دةثرسم كشتوكاَل

 لةهةرَيمي بةركارن ئَيستا تا و كشتوكاَلي بواري بة ثةيوةسنت كة ياسايانة بِريارو ئةو باشة ثَيم من نا؟،  يان

 دةطةيةنن، جوتياران بة زيان بةشَيكيشيان ناكةن، كشتوكاَل كةرتي بة خجمةت بةشَيكيان بةآلم كوردستان،

 لة (2772:مارة) بِرياري ئةويش دةهَينمةوة، بِريار يةك منوونة بة بكرَينةوة، ئيلغا ثَيويستة هةندَيكيان

 كَيشة هةمان تريش لةشوَينةكاني بةآلم ناحية، يةك ئاسيت لةسةر دةَلَيت، دةقةكةي دةرضووة، 16/4/1978

 شارةواني سةر خبرَينة سةنطةسةر ناحيةي سنووري ةكةوتوونةت كة كشتوكاَليانةي زةويية ئةو دةَلَيت، هةية،

 هيض بةآلم طشتيدا، بواري لة خةدةمات بؤ دَينَيت بةكاريان حكومةت (دؤمن،1332 ِرووبةري) بة سةنطةسةر،

 كة دةكات بةوة ثَيويست هةبَيت، تةمليكي جوتيار ثَيويستة كة لةكاتَيكدا، ناكرَيتةوة جوتياران قةرةبووي

 كةوتووةتةوة، لَي سليب دةرئةجنامي لةناوضةكة، هةية بِريار كؤمةَلَيك لةوة جطة ة،بكرَيتةو قةرةبوو

 شوَيين هةندَي بؤ هةية، شوَين هةندَي بؤ كة ناوضةية، لةو هةية بِريارَيك سليماني ئيدارةي لةسةردةمي

 مةمشول تري كيبةشَي لة بةآلم مةمشولة، قةرةبوو لةبةشَيك قيتعةية، دوو ضوارقوِرنة، لةخودي نيية، تريش

 كوردستان جوتيارةكاني وةك ئةويش كشتوكاَل، وةزيري بةِرَيج لة بينيمان كة ئةوةي قسةم، دوا من نيية،

 وةكو كشتوكاَل وةزيري ناكرَيت بةآلم ثَيكرا، ئاما:ةي ئةو لةهةوَلةكاني هةندَيك ِراستة هةية، موعاناتي

 ئةو ضارةسةركردني بؤ ِروو، خباتة بؤ ثالمنان نابيجة ئةكرَيت هةبَيت، موعاناتي كوردستان جوتيارةكاني

 سوثاس. زؤر هةن، كشتوكاَل لةكةرتي كوردستان لةهةرَيمي كة طرفتانةي كَيشةو
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. كامةال، باثري بةِرَيج سوثاس، زؤر
 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:

 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
 مَيذينة لة كَيشةيةكي كشتوكاَل، مةسةلةي دةكةين، ياوةري وةفدي و وةزير جةنابي بةخَيرهاتين سةرةتا

 ياساييةوة لةِرووي ئةطةر كوردستان، لةهةرَيمي و لةكوردستان هةية، قوَلي ِريشةيةكي ياساييةوة لةِرووي

 لةسةردةمي دةرضووة، ياسايةك دضةن بةهؤيةوة وزار، زةوي كَيشةي بكةين، زار و زةوي كَيشةي تةماشاي

 بادينان يلةزَي ثَيكراوة، كاري بادينان لةبةري كةبةس دةرضووة، (117:مارة) ياساي (1970) لةساَلي خؤي

 ئةوة ثَيكراوة، كاري هةولَير و سلَيماني لةثارَيجطاي كة (دةرضووة،1975 لةساَلي) (90:مارة) ياساي بةوالوة،

 بةجوتيار، جوتيار جوتيار، ئاغاو كَيشةي بوةتة كةوتووةتةوةو لَي يةنةيال هةمة طرفيت كَيشةو كؤمةَلَيك

 (30:مارة) ياساي ثَيشرتيش كة لةكوردستان، نائارامي بةهؤي نةكراوة دروست ِرووثَيوَيكي كة ئةوةي بةهؤي

 جوتياران، لةسةر زةوي تاثؤكردني بؤ دةرضوو (وابجامن2008) ساَلي لة كة بوو ئةوة ياسا دواين دواتر هةبووة،
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 ئةوةي نةكراوة، جَيبةجَي تر طوندي لةهةندَي كراوة، جَيبةجَي طوند هةندَي لة منوونة وةكو ياسايةش ئةو تا

 بةياسايةك جار هةندَي ئةوة بةبَي شوَين، لةهةندَي كشتوكاَل بةوةزارةتي سةر لةدامودةزطاكاني لَيرةدا طرفتة

 ئةوة بهَينَيت، بةكار بِرطةية ئةو يان ياساية ئةو دةتوانَيت بةرةفةرمان ئةو بَيت كَي اليةنطري كة دةكرَيت، كار

 ئةو كؤنرتؤَلي بتوانَيت كشتوكاَل وةزارةتي دةكةم، ئومَيد كوردستان جياجياكاني شوَينة لة زؤرة طرفتَيكي

 لةِرووي بكرَيت، ثَي كاري بتواندرَيت ياساية، دوا كة بَيت بةرقةرار ياسايةك تةنها كة بكات، طرفتانة كَيشةو

 زةوي بةرهةمةكانيانةوة، بةهؤي هةية، شوَينَيكةوة بؤ لةشوَينَيكةوة زؤر تايبةمتةندي زةوي زةوييةوة،

 ماليكة، خوردة زياتر دةكةن، باسي كة كَيشانةي ئةو بنارةكان هةية، بناريشمان هي هةية، ثَيدةشتمان

 منوونة بؤ هةية، زةوييمان ترةوة، ِروويةكيلة هَينانيدا، لةبةرهةم هةتا هةبووة جياوازي كة ثَيدةشتةكانيش

 و ئيستيسنائات دةبَيت ياساكةية، كردني جَيبةجَي لة مةبةستم كردووة، دروست تَيدا باغَيكي كة هةية بنار

 كةلةكَيكي هاتووة خةَلك لةبنار ئةوة لةبةر بطريَيت، لةبةرضاو شوَينةكان تايبةمتةندي طرتين لةبةرضاو

 ئةو لةِرووي ماليكة خوردة ئةوانة زياتر هةية، جياوازي زؤر ناشتووة، تَيدا دارَيكي خؤي بؤ كردووةو دروست

 ئَيمة كرد، كةباسي ئةوةية باسكردنة لةو مةبةستم من كرد، باسي وةزير جةنابي كة ئةوةي ياسايةوة،

 بةمرياتطري ة،ماو بةجَي بؤي بابيةوة لة تةنها بةس ساَلة (200 تا 100 ) هةية ئةوة دةكةين بؤ طرَيبةستيان

 ثشتدةرو بناري دةضَيتةوة و باَلةكايةتي بناري دةطاتة تا بطرة زاخؤوة لة بنار ناوضةي زؤري زؤربةي بووة،

 بةسةردا دةسيت يةكةكان لةدواي يةك حكومةتة بنارييةكان، شوَينة هةموو دةضَيتةوة و قةنديل ناوضةي

 عةقديان كة كردووة، عةقديان كردووة، ةعاموليانت حكومةت لةطةَل شوَينانة ئةو كةمرت هةم نةِرؤيشتووة،

 جةنابي كة بِريارةي ئةو  دةبن، بةش بيََ ئةوانة دةكرَيـت جَيبةجَي لةوَي حكومةت ثرؤ:ةيةكي هةر نيية،

 زةوي سةر كراوةتة تةجاوز بةتايبةتي دةطرَيتةوة، ثَيشرت ئةوانةي ِرادةيةك ض تا ئايا كرد، باسي وةزير

 ئَيستا كة تريش، شوَينةكاني لةزؤربةي بازيان، لة هةولَير، دةوروبةري لة قةآلدزَي، لة لةدوكان، جوتياران،

 تةجاوزيان زةوييةكانيان نةكراونةتةوة، قةرةبوو ئَيستا كة دَينمةوة، ئةمانة بةمنوونة هةر نيية، ثَيويست

 تر ئةوةي داوة، جوتياري زةوي لة زؤري زةرةرَيكي وةبةرهَينان كة بووة، وةبةرهَينان بؤ يان جا سةر، كراوةتة

 زةوي هةية، ثَيومان ِروو ئةطةر هةية؟، ضةند بةراومان زةوي ئايا هةية، وةزير لةجةنابي ثرسيارَيكم

 دةردةكةوَيت تايبةت لةفةصَلَيكي كة هةية، ترمان زةوييةكي لةنَيوانيشدا وة هةية؟، ضةند دَيمةكارمان

 ئةو لةطةَل تةعامول ضؤن طةورة زَيي لةسةر هةم وك،بضو زَيي لةسةر هةم مةغمورةية، زةوي ئةويش

 زؤربةي بةرنامة بةبَي بوون، كشتوكاَلي بةرهةمي بؤ ساآلن زةويانة ئةو زؤري زؤربةي كة دةكرَيت، زةوييانة

 كة دةكةين، لةطةَل تةعامولي و واقيع ئةمري بة كةبووة كراوة ئةوة زؤربةي ِرَينمايي دانراوةو لَي غةسالةي

 تةجاوزي زؤر كة ئةوةي لةِرووثَيوةكةدا، طرنطة كة ئةوةي دةدات، كشتوكاَلي بةرهةمي لة زؤر رَيكيزةرة ئةوة

 ثِرؤ:ةيةك منوونة بؤ وةبةرهَينان ياساي وةبةرهَينانةوةية، ياساي بةهؤي كشتوكاَلي لةزةوي سةر، كراوةتة

 لَيرةدا نازامن من كردووة، ةرخانت بؤ زةوييان دؤمن (10) بووة، ثَيويست زةوي دؤمن دوو ثِرؤ:ةكة هةبووة،

 ضي ئةوةي بؤ هةية بةرنامةيةكي ض لةداهاتوودا ِرابردووداو لة لةوَيدا، هةبووة ِرؤَلَيكي ض كشتوكاَل وةزارةتي
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 كراو، دياري كةسَيكي ضةند طريفاني دةضَيتة تةنها كة لةكاتَيكيشدا نةدرَيت؟، بةهةدةر كشتوكاَلي زةوي تر

 بؤ نيشتةجَيبوون شوَيين كردني دابني لَيي مةبةست ئةوةي بةبَي دةفرؤشرَيتةوة، توةردةطريَي كة ثِرؤ:ةكة

 بةسةردا دةسيت ئَيستا كة كشتوكاَليانةي زةويية ئةو سةرمايةداران، باخةَلي دةضَيتة بَيت، هة:ار خةَلكي

 بةناوي بيهَينينةوة بةمنوونة كة تر شارةكاني يان سلَيماني لةدةروبةري ياخود هةولَير، لةدةروبةري طرياوة

 دؤمنة، ضةندين ظياليةك هةر كراوة، دروست لَي ظياليةكي باغَيك هةر كراوة، دروست لَي كةباغي ئةوةي

ِِاكَيشراوة، باشة حكومةتي هةرَيم ئةطةر موخالي ة بؤ كارةباي بؤ ِرادةكَيشَيت، بؤ ِرَيطاي ثَي ر بؤ كارةباي
ت خجمةتطوزاري بؤ بضَيت، تةنها لةمانطَيكدا دوو سةعات دةدات ئاوي بؤ بضَيت، بؤ ِرَيطاي ثَي دةدرَي

دةضَيتة ئةوَي، كةضي كارةباي دوو سةد ماَلي بؤ دةضَيت، باغَيك هةزار طَلؤثي بؤ ضووة، ماَلَيكي فةقري تةنها 
طَلؤث دةكات، هةتا لةِرووي خجمةتطوزاريشةوة،  200ثَينج طَلؤث دادةطرسَينَيت، هةزار دابةشي ثَينجي بكةيت 

ايا بةرنامةيان ضية بؤ ِرَيطرتن و لَي سةندنةوةي ئةو زةوييانة، ئةو زةويانة بةهيض ياسايةك نابَيتة ئ
موَلكي ئةو كةسانةي كة باغيان لَي كردووة، باغةكةش باغي بةرهةم هَين نني، نةيان توانيوة وةكو هةموو 

، ئةو بةرهةمانةي كة ئَيستا دةيهَينن برايان ئاما:ةيان ثَيكرد، تةنها بةرووبوومةكان لةدةرةوةي وآلت دَينني
تةنها بؤ خؤشطوزةرانيية، هةتا لةِرووي ئابووريشةوة جةدواي ئابووري نيية بؤ كةسةكةش، بؤ ئةو كةسةي 
كة باغةكةي دروست كردووة، جطة لةوةي كة زةرةري هةية، لةاليةكي تريش هةر لةسةر ئةوةي كة بؤ 

كشتوكاَلي بدرَيت بؤ وةبةرهَينان، دةكرَيت لةو طردؤَلكانةو لةو  وةبةرهَينان كراوة، ناكرَيت زةوي بةثييت
دؤآلنةي كة زةوي سةخةرين لةوَي بدرَيت بؤ وةبةرهَينان، لةوَي ئيستي ادة بكرَيت، نةك ئةو زةويية بة 
ثيتانة، مةسةلةي زةوي مةسةلةيةكي ئةخالقي و مرؤيية، ضونكة ثةيوةندي هةر بة ئاسايشي خؤراكي 

بؤية من ستانةوة نيية، هي هةموو عَيراق، هي هةموو ناوضةكة، هي هةموو دونياشةوة هةية، هةرَيمي كورد
ثَيشنيار دةكةم كة وةزارةتي كشتوكاَل يان ثرؤ:ة بِريارَيك، يان ثرؤ:ة ياسايةك، ياخود هةر رَيطةيةكي تر 

كة جَي بةجَي نةكراوة، بة  دةطرَيتة بةر كة ثَيشرت لةبةردةسيت داية و بتوانَيت ياسايةك جَي بةجَي بكرَيت،
رةئي من نةبووني ياساش نيية، جَي بةجَي كردني ياساية، يان ياسا لةسةر هةمووان جَي بةجَي ناكرَيت، 

دةنا سةرنج و تَيبيين زؤرم هةية، بةثَيي  ،طرفتَيكي تر، من نامةوَي زؤر بضمة سةر ئةوة ئةوة طرفتة.
ي كَيشةي جوتيار و زةوي، كاتي خؤي شؤِرشَيكمان ئةوةي ثَيشينةيةكي زؤرمان هةية لةسةر مةسةلة

( هةمووتان ئاطادارن و هةمووتان ثَيي شاهَيدن، بةالَِم ئةوةي طرنطة لَيرة 1993كردووة لةسةر ئةوة لة ساَلي )
من ثَيشنيارم بؤ وةزارةتي كشتوكاَل بؤ ضارةسةر كردني كَيشةي زةوي و زار، يان بؤ زيندوو كردنةوةي 

كة ئَيستا كةرتي كشتوكاَل مردووة لة طيانةئَلاَل داية، ئةوةية لةطةَل وةزارةتي ثيشةسازي  كةرتي كشتوكاَل،
هةماهةنطييةك هةبَيت، بؤ ئةوةي بتوانَيت جوتياران كةرةستةي خاو بؤ كؤمةَلَيك ثيشةسازي، وةك 

تر كة بة  ثيشةسازي رسنت و ضنني، وةكو ثيشةسازي ئةوةي كاك مةمحود ئاما:ةي ثَيكرد، وةكو ثيشةسازي
خستنة قووتوو، يان كردنةوةي ضةندين كؤطا، بؤ ئةوةي بتوانَيت موبةِرةدو موجةمةدو ئةوانة رَيطة ثَي 
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بدرَيت و بكرَيتةوة، بؤ ئةوةي بةرهةمةكامنان لةجياتي لة واَلتاني دةوروبةر بَي، خؤمان بةرهةمةكاني 
 شرَيت...........خؤمان هاني جوتيار بدةين، ئةطةر جوتيار بةرهةمةكاني بؤ ب رؤ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باثري، ئةوانة هةمووي باس كران. باس كرا كاك

 بةِرَيج باثري كامال سليمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوانــة هــةمووي بــؤ ب رؤشــرَيت، واتــا بــازاِري بــؤ دروســت بكــةين، بــازاِر بــة ض دروســت دةكرَيــت؟ بــةوةي    
كارطـة دروسـت بكرَيـت، ئـةو كارطانـة سةرضـاوةكانيان سةرضـاوةي كةرةسـتةي خاويـان جوتيـاران           كؤمـةَلَيك  

بؤيان دابني بكات، وةكو ثةمو، وةكو تووتن، وةكو طوَلة بةرؤ:ة، ئةوة هةم دةبَيتة هةلي كـار، هـةم بازرطـاني    
، هــةم كــةمرتيش نــاوخؤي شــارو دَي دروســت دةبَيتــةوة، هــةم دةتوانَيــت كــةرتي كشــتوكاَلي زينــدو بَيتــةوة   

دةتوانني بةرهةمي دةرةكي بةكار بَينني، هةم ئةو ثارةي كة سيولةي ئَيمةش بـةهَيجتر دةبَيـت، مـن قسـةي     
 زؤرترم ماوة، بةاَلم جةنابت بة ثةلةي، سوثاس بؤ ئَيوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيج دكتؤر  شَيركؤ حةمة ئةمني، بـةس تكايـة   زؤر سوثاس، بة ثةلة نني زياتر لة دة دةقيقة قسةت كرد، 
 بة كورتي، بؤ ئةوةي رَيستَيكيش وةر بطرين، فةرموو.

 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيج وةزيري كشتوكاَل و ئةو هاوِرَييانة دةكةم كة لةطةَليانن، من دةزامن ئـةو بـةِرَيجة   

وة بةسةر مرياتييةك لة كةموكورتي ضـةند سـاَلي رابـردوو، بـةاَلم لةِراسـتيدا ئـةو بةِرَيجانـةي كـة بـة          كةوتو
درَيذايي ضةند ساَلَيك لة وةزارةتةكان و، ستايف راوَيذكارييةكـةي زؤر طرنطـة ثالنَيكـي تؤكمـةو سـترياتيجيان      

توانرَيـت ئايندةيـةكي بـاش بـؤ     هةبَيت، بـؤ ئـةوةي بـة اليـةني كـةم لةسـةر ئـةو كةموكورتيانـةي رابـردوو ب         
كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان بنيات بنرَيت، ئةو دوو ئاماجنةي كة بةِرَيجيان باسيان كرد ئاسايشي خـؤراك  
و ئاسايشي ئاو بَينَيتة دي، من بة خَيرايي هةندَيك قسة دةكةم، وَيِراي ثشتطريييم لـة بةشـي زؤر قسـةكاني    

تا عبدالرمحن و كاك حممود، دوو شت زؤر طرنطة، ئايا موَلكداريـةتي زةوي  ئةو هاوِرَييانة، بةتايبةتي مامؤس
لة هةرَيمي كوردستان ساغ كراوةتةوة؟ ئايا زةوي كوردستان لة مني ثـاك كراوةتـةوة؟ يـةعين ئـةو دوو شـتة      
ــةاَلم      ــرا، ب ــةمن ك ــي ط ــني، باس ــة م ــتان ل ــةوةي زةوي كوردس ــاك كردن ــدارَييت زةوي و، ث زؤر ســةرةكيية، موَلك

اسيت شَيوازي هةَلطرتنةكةي زؤر خراثـةو، ئةمـةش لـةكاتي دروسـت كردنـي ئـاردا رةنـط دةداتـةوة، مـن          بةِر
 هيضي تر ناَلَيم.

سةبارةت بة كارطةكان، بؤ من دوو شت زؤر طرنطة، ئةطةر بكرَيت، يةعين وةكو ثَيشنيازةك دةكـةم، يةكـةم/   
و ترَيـي رةش، كـة دوو جـؤرة تـرَين لـة      كارطةي وشك كردنةوةي، دووةم/ بةتايبـةتي شـةربةتي ترَيـي سـثي     



 159 

كوردستاندا بةرهةمَيكي زؤر باشيان هةية، وةكو ناوضةي شار با:َير مةسةلةن بة منوونة وةربطـرين، كـةمي   
بودجة كة بؤ وةزارةتي كشتوكاَل دادةنرَيت، لة ِراستيدا بة بِرواي من ئةمة ئةو عةقَليةتة دةخوَينَيتةوة كة 

يةوةية لة هةرَيمي كوردستان، كـة نايـةوَيت يةكـةم/ ئاسايشـي خـؤراك دروسـت       لة ثشيت سياسةتي كشتوكاَلي
بَيت، نايةوَيت ئابووري خؤ:َين دروست بَيت، بؤية طرنطـة ئـةم بودجةيـة زيـاد بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي يةكـةم/         

 ثارةكة نةِرواتة دةرةوة.
 دووةم/ ئابووري خؤ:َين دروست بَيت.

 سَييةم/ هَينان كةم بَيتةوة.
 ؤنرتؤَلي جؤري لةسةر هاوردة كردن زياد بكرَيت و ئةوانة.ضوارةم/ ك

ــااَلنة         ــة س ــة، ئةمان ــيان هةي ــةمي باش ــنن  بةره ــت رةنطي ــة دةس ــةي ك ــةو جوتياران ــتيدا ئ ــة لةِراس زؤر طرنط
كَيرِبكَييان بؤ بكرَيت وةك باس كرا، دةكرَيت لةِراستيدا هاندان دروست بكرَيت لةنَيوانياندا، بؤ منوونة ئـةم  

ئةوةندة خانووي هةية، وةكو هاوكاري ثَي بدرَيت، ئةوةندة داري زةيتون و ئةوةندة داري ضواَلة، جوتيارةي 
ئةوةندة سةر مةِرو مااَلتي بةخَيو بكات، يةعين هةمان ئةم ثارةية دةدرَيت بة خـةَلكي هـةرَيمي كوردسـتان،    

م روانطةيةوة هادةنطدان دروست بة خةَلكي بةشَيك لة دَيهاتةكان، رةنطة بةناوي جؤراو جؤرةوة، دةكرَيت لة
 بكرَيت لة نَيوانياندا.

لة ماوةي رابردوو لـة شـاري سـلَيماني، لـة زانكـؤي سـلَيماني خوَينـدكاراني فاكـةَليت زانسـتة كشـتوكاَلييةكان           
كؤن راسَيكيان كرد بوو، بةِراسيت كؤمةَلَيك راسثاردةي زؤر جواني تيا بوو، مـن وةكـو نووسـينطةي سـلَيماني     

بؤ ئَيرة، بؤ ليذنةي ثةيوةنديدار، ئومَيد دةكةم ئـةم راسـثاردانة بطاتـة دةسـيت وةزارةتـي كشـتوكاَل        هَينامان
 تاكو بدةتوانن زؤر بة جواني كةَلكي لَي وةربطرن.

 ضةند ثرسيارَيكي زؤر بةخَيرايي:
، ئومَيـد  يةكَيك لةو ثرسيارانة مةسةلةي شَيوازي دابةش كردني ئؤتؤمبيل بةناوي ئؤتؤمبيلي جوتيارييـةوة 

دةكةم ئةمة ثَيداضوونةوةيةكي زؤر جددي بؤ بكرَيت لة هةرَيمي كوردستان، ضونكة لةِراستيدا يـةعين زؤر  
بة رووني وةكو اليةني حجبـي ئيسـتي ادةي لـَي كـراوة، كـةمرتين ئيسـتي ادةي لـَي كـراوة بـؤ بوو:اندنـةوةي           

زؤر طرنطيشـة تـؤ ضـؤن الدَييـةكان وةكـو       كشتوكاَل، بؤ طواستنةوةي بةرهةمي جوتيار لـة الدَيـوة بـؤ شـار و،    
ــي          ــةي كؤض ــة رَيط ــواني ل ــةوةو، بت ــت بكةيت ــةوانةيي دروس ــي ثَيض ــةوةي كؤض ــؤ ئ ــةيت؟ ب ــَي دةك ــارةكان ل ش

 ثَيضةوانةييةوة ئاسايشي خؤراك دابني بكةيت و بةرهةمي كشتوكاَلي زياد بكةيت.
يـا لــةو ثالنــةي كـة باســيان كــرد بــؤ   ثـَيم خؤشــة ئةطــةر بـةِرَيجيان وةاَلممــان بدةنــةوة لةسـةر ئــةوةي كــة ئا   

ئاسايشي ئاو، ئايا راطرتين بةنداوي بَيخمة بة ض بيانوويةك بووة؟ دةكرَيت ئةمة لةناو ئـةم ثالنانـة دةبَيـت    
ئةم بةنداوة جَي بةجَي بكرَيت لة ئايندةدا؟ ضونكة هةم ئاسايشي ئاو، هةم ئاسايشي نةتةوةيش دةثارَيجَيت، 

 سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد
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زؤر سوثاس، بةخَير هاتين مامؤستايان و قوتابياني زانسـتة سياسـييةكان دةكـةين لـة زانكـؤي سـلَيمانييةوة       
( كـةس مـاوة    34هاتوون، ئَيستا لة هؤَلي ثةرلةمانن بـةخَير بـَين سةرضـاو، بـةِرَيجان ئةنـداماني ثةرلـةمان، )      

ــةكان وابــ    ــةي قس ــدا زؤرب ــة كاتَيك ــات ل ــة بك ــوويةك    قس ــرين، ثش ــتَيك وةردةط ــتا رَيس ــةاَلم ئَيس ــراوة، ب جامن ك
 ( دةست دةكةينةوة بة دانيشنت، زؤر سوثاس.2وةردةطرين كاتذمَير )

 
 
 

 دانيشتين دووةم 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
لــةمان بةداخــةوة نيســامبان نييــة، لةبــةر ئــةوة  لةبــةر ئــةوةي دواي دوو جــار بــانط كردنــي ئةنــداماني ثةر 

 دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين، كاك عومةر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةم دانيشتنة ئيدامةي دانيشتين بةيانيية بة رةئي من مادام دةنطداني تَيدا نيية دةتـوانني بـةردةوام بـني،    

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

ــرة لــة ثــةيِرةودا دةَلَيــت دانيشــنت كــؤي طشــيت ئــةو      ئةمــة كؤبوونــةوةي دووةمــة، كؤبوونــةوةي دووةمــة لَي
كؤبوونةوانةية كـة لـة رؤ:َيكـدا دةبةسـرتَيت، كـؤي طشـيت دانيشـنت كـؤي طشـيت ئـةو كؤبوونةوانةيـة كـة لـة              

 رؤ:َيكدا دةبةسرتَيت.
ونـةوةي ثةرلـةمان، كؤبوونـةوة نـةك دانيشـنت، كؤبوونـةوةي ثةرلـةمان ياسـايي         ماددةي ضوار/ دةَلَيـت كؤبو 

نابَيت تةنها بة ئامادة بووني زؤرينةي ئةندامةكاني نةبَيت، ثةرلةمان بِريارةكاني بة زؤرينةي ئامادة بووان 
 دةردةكات.

دةبةسـرتَيت، ضـةند    واتا كؤبوونةوةش ثَيويسيت بة نيسابة، دانيشنت كـؤي ئـةو كؤبوونةوانةيـة لـة رؤ:َيكـدا     
كؤبوونةوة دةكرَيت، بةاَلم بؤ هةموو كؤبوونةوةيةكيش ثَيويستمان بة نيساب هةية، ليذنةي ياسـايي ئةطـةر   
قســةيةكتان هةيـــة؟ موتابيقــة، ثَيتـــان خؤشـــة هــةَلي بطـــرين، نيســاب نييـــة ضـــي بكــةين؟ لةبـــةر ئـــةوة      

 كؤبوونةكةمان هةَلدةطرين، زؤر سوثاس.
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 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 18ثرؤتؤكؤلي دانيشتين :مارة )

 2014\12\23رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (18ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 23/12/2014 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   23/12/2014رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤ:ي ثَيش نيوةِرؤيي (10،30كاتذمَير )  
بـةِرَيج جع ـر ابـراهيم ئَيمينكـي      بـة ئامـادةبووني  ثةرلـةمان و،  سـةرؤكي   يوسحم حممد صادقبة سةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي18، دانيشتين :مارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج جَيطري سةرؤك و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)
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 بةرنامةي كار:
ــةك  ــةثَيي حوكم ــة )ب ــاددة )1اني بِرط ــةي 20(ي م ــة ث ــارة ) ةوِر( ل ــاوخؤي :م ــاَلي  1ي ن ــةمواركراوي س ي 1992(ي ه

خـولي   (ي18ا دانيشـتين :مـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
ــالَ  ــي  س ــداني دووةم ــات )   طرَي ــة ك ــذاردن ل ــوارةمي هةَلب ــولي ض ــة خ ــةم ل ــوةِرؤي رؤ:ي  10،30ي يةك ــَيش ني (ي ث

 بةم شَيوةية بَيت: دا 23/12/2014سَيشةممة رَيكةوتي 
يةكةم: بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردني دؤخي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى 

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 53(ى ماددةى )1)وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو بةثَيي بِرطة 
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1كوردستان ـ عَيراق، :مارة )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 71دووةم: خوَيندنةوى يةكةمى ئةم ثِرؤ:ة ياساو بِريارانةى خوارةوة بةثَيي ماددةى )
 واركراو.(ى هةم1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )

( ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةرَيمي 2013(ى ساَلي )2ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي :مارة )1
 كوردستان. 

ـ ثِرؤ:ةيةكي هةموارى تر هةر بؤ هةمان ثِرؤ:ة ياسا ئامادةكراوة لةاليةن :مارةيةكي ترى ئةندامانى 2
 ثةرلةمان. 

 لة هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق. ـ ثِرؤ:ة ياساي دَلنيايي كؤمةآليةتى 3
ـ ثِرؤ:ة ياساي بةخشيين ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخؤ و ئاسايشى لة سول ةى هاوسةرطريى و قةرزى 4

 خانوو بةرة. 
ـ ثِرؤ:ة بِريارى بةخشيين شةهيدان و ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخؤ لة ثَيشينةى خانووبةرةو 5

 هاوسةرطريى. 
 شتنةوةى تةنيا يةك مووضة بؤ ئةو كةسانةى زياتر لة يةك مووضةيان هةية.ـ ثِرؤ:ة بِريارى هَي6
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى ثاراستين سةروةرى كوردستان ـ عَيراق.7

سَييةم ـ ط توطؤكردن لة سةر رةوشي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارةبا بةثَيي 
(ى 1لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )( 54خاَلي دوو لة بِرطةى دووةمى ماددةى )

 (ى هةمواركراو.1992ساَلي)
ضوارةم: ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل و توَيذينةوةى 

ةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى   ( لـة ثـةيرِ  75( و )74( و )72( بـةثَيي ماددةكـانى )  2008(ى سـاَلي ) 10زانسيت :مـارة ) 
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1كوردستان ـ عَيراق، :مارة )

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي 
(، بةرنامةى كار، بةثَيي 23/12/2014(، رؤ:ى دانيشنت )18َلي دووةم، دانيشتين :مارة )هةَلبذاردن، سا

(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )20(ى ماددةى )1حوكمةكانى بِرطة )
(ى خولي 18(ى هةمواركراو، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين :مارة )1992ساَلي)

(و نيوى ثَيش نيوةِرؤ، رؤ:ى 10طرَيداني دووةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )
 ( بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت، 23/12/2014سَيشةممة، رَيكةوتى )

ستان بة ئامادةبوونى يةكةم: بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردني دؤخي كشتوكاَل لة هةرَيمي كورد
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 53(ى ماددةى )1وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو بةثَيي بِرطة )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1كوردستان ـ عَيراق، :مارة )
ةوى ناوخؤى ( لة ثةيِر71دووةم: خوَيندنةوى يةكةمى ئةم ثِرؤ:ة ياساو بِريارانةى خوارةوة بةثَيي ماددةى )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )
( ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةرَيمي 2013(ى ساَلي )2ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي :مارة )1

 كوردستان. 
ةيةكي ترى ئةندامانى ـ ثِرؤ:ةيةكي هةموارى تر هةر بؤ هةمان ثِرؤ:ة ياسا ئامادةكراوة لةاليةن :مار2

 ثةرلةمان. 
 ـ ثِرؤ:ة ياساي دَلنيايي كؤمةآليةتى لة هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق. 3
ـ ثِرؤ:ة ياساي بةخشيين ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخؤ و ئاسايشى لة سول ةى هاوسةرطريى و قةرزى 4

 خانوو بةرة. 
انى ناوخؤ لة ثَيشينةى خانووبةرةو ـ ثِرؤ:ة بِريارى بةخشيين شةهيدان و ثَيشمةرطة و هَيجةك5

 هاوسةرطريى. 
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى هَيشتنةوةى تةنيا يةك مووضة بؤ ئةو كةسانةى زياتر لة يةك مووضةيان هةية.6
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى ثاراستين سةروةرى كوردستان ـ عَيراق.7

ةبوونى وةزيرى كارةبا بةثَيي سَييةم ـ ط توطؤكردن لة سةر رةوشي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بة ئاماد
(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )54خاَلي دوو لة بِرطةى دووةمى ماددةى )

 (ى هةمواركراو.1992ساَلي)
ضوارةم: ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل و توَيذينةوةى 

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2008(ى ساَلي )10مارة )زانسيت :
(ى هةمواركراو. ثَيش دةست ثَيكردن بة بةرنامةى كار داوا لة 1992(ى ساَلي)1كوردستان ـ عَيراق، :مارة )

 و خبوَينَيتةوة، فةرموو،بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى ئامادةنةبووانى دانيشتنى ثَيشو
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(ى 17بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين :مارة )

ةبوون، بةم شَيوةيةى خوارةوةية، (، مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت ئامادةن18/12/2014ئاسايي لة بةروارى )
)ابراهيم امحد مسؤ ـ مؤَلةت، ادريس علي اسالم ـ مؤَلةت، ئارى حممد )ئارى هةرسني( ـ مؤَلةت، بةهجاد 

ـ مؤَلةت، دَلشاد شعبان ـ مؤَلةت،  عثمانـ مؤَلةت، ثةروا علي ـ مؤَلةت،  مجال  طاهردةروَيش ـ مؤَلةت، بةيار 
ـ مؤَلةت، زؤزان صادق ـ مؤَلةت، زول ا حممود ـ مؤَلةت، شامؤ شَيخؤ  مصطفى ـ مؤَلةت، فائق مصطفىدلَير 

نعمؤ ـ مؤَلةت، شَيركؤ جودت ـ مؤَلةت، شرين حسين ـ مؤَلةت، طةشة دارا ـ مؤَلةت، ظيان عباس ـ مؤَلةت، 
، عمر صاحل عادل عجيج ـ مؤَلةت، عبداللة جاسم ـ مؤَلةت، علي حةمة صاحل ـ مؤَلةت، علي علي هالؤ ـ مؤَلةت

  اظمـ مؤَلةت، فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(ـ مؤَلةت(، حممد علي ـ مؤَلةت، مريم صمد ـ مؤَلةت، 
 كبري ـ مؤَلةت، خلحم امحد ـ مؤَلةت(

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةكانى ثةرلةمان  ونةوةىزؤر سوثاس، ئَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كة  ناوى ئامادةنةبواني كؤبو

 خبوَيننةوة.
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( رؤ:ى دووشةممة بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو: 22/12/2014كؤبوونةوةى ليذنةكانى ثةرلةمان لة بةروارى )

( كؤبوونةوةيان كردووة مدينة ايوب و 22/12/2014ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى و وةبةرهَينان )
( كؤبوونةوةيان 22/12/2014يروانت نيسان مؤَلةت بوون ـ ليذنةى كشتوكاَل و ئا:ةَلدارى و/ بةنداوةكان )

كردووة عباس غجالي و فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(ـ مؤَلةت بوون ـ ليذنةى داكؤكي كردن لة 
كؤبوونةوةيان كردووة حيات جميد و حسن صاحل و رابوون توفيق مؤَلةت  (22/12/2014مافةكانى ئافرةت )

( برزؤ جميد مؤَلةت بووة ـ 22/12/2014بوون ـ ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجةييةكان )
( كؤبوونةوةيان كردووة رَيواز فائق و 22/12/2014ليذنةى ثةروةردة و خوَيندني باآل و توَيذينةوةى زانسيت )

( كؤبوونةوةيان ئةجنام 22/12/2014ان صادق مؤَلةت بوون ـ ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن )زؤز
نةداوة بة هؤى ئةوةى لة حةفتةى رابوردوو كؤبوونةوةى ئاسايي خؤيان كردووة لة برى ئةم حةفتةية ـ 

هؤى بارى تةندروسيت  ( كؤبوونةوةكةيان دواخراوة بة22/12/2014ليذنةى كاروبارى تةندروسيت و :ينطة )
( كؤبوونةوةيان ئةجنام 22/12/2014خراثي سةرؤكي ليذنةكةيانةوة ـ ليذنةى كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان )

نةداوة لةبةرئةوةى ئامادة باشيان كردووة و لة وؤرث شؤثَيكدا بوون ـ ليذنةى ثةيوةندييةكان و كاروبارى 
ان كردووة سةركةوت سةرحةد و حممود عمر  و حممد علي ( كؤبوونةوةي22/12/2014رةوةندى كوردستانى )

( كؤبوونةوةيان كردووة جوان امساعيل و لينا 22/12/2014مؤَلةت بوون ـ ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايين )
عجريا مؤَلةت بوون، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان ئةم دوو ليذنةيةى خوارةوة بةثَيي خشتةى دياريكراو 
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فتةى داهاتوو هةبووة، بةآلم ئةم حةفتةية كؤبوونةوةى خؤيان ئةجنام داوة، ليذنةى كؤبوونةوةيان لة حة
و  طاهرئاسةوار و خجمةتطوزارييةكانى شارةواني و طواستنةو و طةياندن و طةشتوطوزار صاحل بشار و بةيار 

ياني سياسي علي علي هالؤ مؤَلةت بوون ـ ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و زيندان
كؤبوونةوةى نا ئاساييان كردووة ئارى حممد )ئارى هةرسني( و حممود حاجي عمر و قادر ئؤمتان مؤَلةت 

 بوون،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، ئَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمانى 
 ننةوة، كوردستان خبوَي

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

 (، بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو،18/12/2014( لة بةروارى )17ثوختةى دانيشتنى :مارة )
 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة،  1
مانى ئامادةنةبوو هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلة2

 لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.
 ( ثِرؤ:ة و بِريار لةاليةن ليذنةى ياساييةوة.4ـ خوَيندنةوةى يةكةم بؤ )3
ـ ثةسةندكردني ط توطؤكردن لـة سـةر دؤخـي كشـتوكاَل لـة هـةرَيمي كوردسـتان بـة ئامـادةبوونى وةزيـرى           4

 و سةرضاوةكانى ئاو و، بؤ دانيشتنى ئةمِرؤ دواخرا.  كشتوكاَل
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، بةِرَيجان بةخَيرهاتنى خوَيندكاراني كؤلَيذى ثجيشكى زانكؤى صالح الدين دةكةين كة ئَيستا لة 
ثَيشنيارَيك زؤر لةاليةن ئةندامانى هؤَلي ثةرلةمان ئامادةن، ثَيش ئةوةى دةست بة دانيشتنةكةمان بكةين 

ثةرلةمانةوة ئاِراستةمان دةكرَى بؤ رَيكخستنى ط توطؤكان لة ناو هؤَلي ثةرلةمان بةتايبةتى كة ئَيستا 
بةرةو كؤتايي وةرزى طرَيدان دةِرؤين و، ئةطةر بةم شَيوةية بَيت ئَيمة ضةند بةندَيكمان ماوة لة سةر 

ريش هةية ثَيويست دةكات لة يةك دوو حةفتةى داهاتوو بة تةواوةتى بةرنامةى كار و ضةند مةسةلةيكى ت
كؤتاييان ثَي بَينني، ئةطةر وا بَيت ئَيمة ناضار دةبني فةصلي تةشريعي بؤ ماوةيةك درَيذ بكةينةوة، بؤية 
 ئَيمة وةكو دةستةى سةرؤكايةتى ثَيشنيارَيكمان هةية دةخيةينة دةنطةوة تةبعةن لة دانيشتنةكاني ثَيشووش

هةر ديسانةوة لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشنيارى جيا جيا بؤ ئةم بابةتة كراوة، بؤ ضؤنيةتى 
رَيكخستنى ط توطؤكان، ئَيمة ثَيشنيار دةكةين بؤ هةر بابةتَيك كة لة يةك دوو حةفتةى داهاتوو 

ذنة ثةيوةنديدارةكان موناقةشةى دةكةين تا ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان و هةموارةكةى ئامادة دةبَي، لي
بةو بابةتة قسةى خؤيان بكةن و، دوايي ئةندامانى ثةرلةمانيش كة دةيانةوَى قسة بكةن، هةر يةكةو سَي 
دةقة قسة بكةن، بؤ ئةوةى تةنجةي ط توطؤكاني ناو ثةرلةمان بكةين، ئةم بابةتة دةخةينة دةنطةوة 
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م دوو حةفتةيةى ثةرلةمان رَيك دةخةين، كَي ئةطةر ئَيوة رازى بن ئةوة بةم شَيوةية وتووَيذةكانى ئة
( كةس لةطةَلدا 17( كةس لةطةَلداية، كَي لةطةَلي نيية؟ )53لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية با دةست بةرزكاتةوة؟ )

 نيية، كةواتة ثةسةند كرا، فةرموو كاك خلحم،
 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 اكو خولي طرَيدان نةك تا كؤتايي،ببورة، ئةم دةنطدانة بوو ت
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك زانا،
 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداللة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةوةى خستة دةنطدانةوة خياليف ثةيِرةوة، ئَيمة زؤر جار لة سةر هةندَيك مةسةلة طلةةان هةية، 

مة دةَلَيي ئةمة لة ثةيِرةو واية، تا ثةيِرةو هةموار نةكرَى ئَيمة ناتوانني دةستكارى ئةمة جةنابت بة ئَي
بكةين، بةآلم بؤضى ئةمة دةست كارى كرا، كة لة كاتَيكدا لة ثةيِرةودا ديارى نةكراوة ثةرلةمانتار ضةند 

بيخاتة دةنطدان دةنطى  كات قسة بكات، بؤية ئةطةر وا بِروات هةر شتَيك كة سةرؤكايةتى ويسيت بؤ خؤى
بؤ كؤ بكاتةوة هةر شتَيكيش نةيويست بة بيانووى ئةوة تا ثةيِرةو هةموار دةكرَيت من ثَيم واية كلتورَيكي 

 باش نيية لة ناو ثةرلةمانى كوردستان، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

رلةمان، ئةطةر نا تا ثةيِرةو هةموار نةكرَى و :مارةى ئيجرائَيكي كاتيية، بؤ رَيكخستين ط توطؤكانى ناو ثة
ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان دةنط لة سةر هةموارى ثةيِرةو نةدةن ئةو بابةتانةى لة ثةيِرةو هاتووة وةكو 

 خؤى كارى لة سةر دةكةين، فةرموو كاك د. عجت،
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ى يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةمي ثةرلةمان بةِرَيجتان زؤر باست لةوة كرد كة ئةم خولة دانيشتنةكان

ئازادى زياتر بؤ ثةرلةمان ديارى دةكات، مافى ئةوةى هةية بة ئازادانة قسة بكات، زؤر بة شتَيكي جوان 
 بةآلم كؤتاييةكةى ثَيضةوانة بؤوة.وةس ت كرد، 

 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي
ئَيستاش ئازادى قسةكردن لة ناو هؤَلي ثةرلةمان ثارَيجراوة، بةآلم ئةوة داوايةكى زؤربةى ثةرلةمانتاران 
بووة لة ناو هؤَلى ثةرلةمان لة دانيشتنةكانى ثَيشووش، ئةطةر :مارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان دةنطيان 

تة لةاليةن ئَيمةوة وةكو ئيجرائَيكي فةردى وةكو دةستةى بةو بابةتة نةداباية ئةوة بة دَلنياييةوة ئةم بابة
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ةنطيان بؤ داوة، فةرموو د. سةرؤكايةتى نةمان دةكرد، بةآلم :مارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان ئَيستا د
 بةهار.

 بةِرَيج د. بةهار حمود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كرَيت حوكمةكانى ئةو ثةيِرةوة هةمووى يان هةندَيكى لة ( لة ثةيِرةوى ناوخؤ دةَلَي دة94بةثَيي ماددةى )
( ئةندام و، بةِرةزامةندى زؤرينةى ئامادةبوان هةموار بكرَى، ئةوةى بةِرَيجت 10سةر ثَيشنيارى سةرؤك يان )

 ماددةية و لة ثةيِرةو النةدراوة. خستة دةنطدان دةضَيتة ضوارضَيوةى ئةم
 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

ئَيمة هَيشتان ثةيِرةومان هةموار نةكردووة، ئةوة هةموار نيية، ئةمة بِريارَيكي كاتيية بؤ ئةم دانيشتنانةى 
كة لةم خولةى طرَيدانةى ماومانة بؤ ئةوةى بتوانني لة ماوةيةكي كةمدا ئةو بابةتانةى لة بةردةم 

 سةنديان بكةين، فةرموو كاك ساالر.ثةرلةماندا ماون ثة
 ج ساالر حممود مراد:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر بابةتَيك ثةيوةست بَي بة ثرسي رَيكخستنى كاروبارى ثةرلةمان و دانيشتنةكانةوة لة راستيدا لة 
ئةركي سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة ئَيمةش ثشتيوان و هاوكار دةبني، بةآلم ئةم بابةتةى كة ئةمِرؤ خراية 

انى ئةندامانى ثةرلةمان دةكا مادام لة بةرنامةى كارى ثةرلةماندا نيية و دةنطدانةوة بةتةحديدي قسةك
دانيشتنةكان نيية كارَيكي نا ثةيِرةوى بوو، لةبةرئةوة هيوادارم ئةم مةسةالنة دووثات كرايةوة وةكو 

وةى لةاليةن هاوكارةكةمةوة لة ضوار ضَيوةى ثةيِرةو، لة ضوارضَيوةى بةرنامةى كاردا رَيك خبرَى لةبةرئة
بتوانني ط توطؤى لة سةر بكةين، من لة سةر ئةم بابةتة قسةى زؤرم هةية ط توطؤى لة سةر ناكةم، ضونكة 

 لة بةرنامةى كاردا نيية، سوثاس.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لة خولةكانى  ئَيمة هةموارى ثةيِرةوى ناوخؤمان نةكردووة تا بيخةينة بةرنامةى كار، ئيجرائَيك بووة كة

ثَيشوو سةرؤكايةتى ثةرلةمان خؤى كردوويةتى بةبَي طةِرانةوة بؤ راى ئةندامانى ثةرلةمان، ئَيمة ئَيستا بؤ 
رَيكخستنى ط توطؤ ثَيشنيارةكةمان خستؤتة بةردةم ئةندامانى ثةرلةمان تا خؤيان دةنطى لة سةر بدةن و، 

وةيةكى عوريف لة خولي ثَيشوو سةرؤكايةتى ئةطةر نا بةِرَيجت ئةندامى خولي ثَيشوو بووى بةشَي
ط توطؤكانى رَيكخستووة و، ئةمةشى نةخستة دةنطدانى ئةندامانى ثةرلةمان، ئَيستا لةاليةن ئةندامانى 

 . اظمثةرلةمان خؤيان دةنطيان لة سةر داوة، فةرموو كاك 
 كبري حممد: اظم بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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 شنيار دةكةم نوقتة نيجامييةكانيش بةم شَيوةية رَيك خبري، سوثاس.لةبةر طرنطي كات من ثَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .عليفةرموو كاك 
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يدكردني كاتة ديارة ئَيمة لةطةَل ئةوةدا نني كة هةدرى كات بدرَى، بةآلم بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ئةم تةحد

ديوَيكي خراثي هةية، ئةطةر لة رابوردوودا ئةم ئةزموونة كرابَي ئَيمة رةخنةمان لَي طرتووة بة 
ئةزموونَيكي خراث ناوزةدمان كردووة، دووةم: مادام قسةكردن لة ثةيِرةو وةك مايف ثةرلةمانتار تةحديد 

طدانةوة ئةطةر ثَيويستيشة ئيشى ثةرلةمان كراوة مايف ثةرلةمانتارة ئَيمة ثَيمان واية نابَي خبرَيتة دةن
طرنطة مانطَيكي تر خولي ثةرلةمان درَيذ دةكةينةوة هيض موشكيلةيةكمان نيية، بةغداش مانطَيك درَيذى 
كردؤتةوةو ئةطةر موهيمة كَيشةى خةَلك هةية، كَيشةى خةَلك لة ثشووى ثةرلةمانتار طرنطرتة لة هةمان 

تار خؤى ئيلتيجام بكات هةدرى كات نةكات، نةك ئةوةى كة تؤ ناضارى كاتدا من لةطةَل ئةوةم ثةرلةمان
بكةى قسة نةكات، ضونكة رةنطة ثةرلةمانتارَيك دوو دةقة قسة بكات هةية ثَيويسيت بةوةية دة دةقة قسة 

 ديد كردنة بة كارَيكي باش نازامن.بكات، بةآلم ئةم تةح
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و كاك سؤران.فةرمو
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( كةس 27من ثرسيارَيكم هةية لة بةِرَيجتان سةبارةت بة مؤَلةتى ئةندامى ثةرلةمان لة جةلسةى ثَيشوو )

دنيدا، مؤَلةتى وةرطرتووة، ئايا سنوورَيك نيية بؤ ئةوةى مؤَلةت رابطريَى لة حةدَيكدا، لة ئاستَيكدا، لة داواكر
رةنطة ئاطات لَي نةبَي يةك لة سةر ضوارى ئةندامى ثةرلةمان لة دانيشتنى ثَيشوودا مؤَلةتيان وةرطرتووة، 
ئةطةر مؤَلةت هةر كاغةزَيك بَي بينووسي و بيدةييَت و بِرؤى هيض ئةركَيكت لة سةر نةمَييَن ثَيم واية 

بؤ ضوونة دةرةوة و، سةبارةت بة  ئةمة ئاليةتَيكي خراثة بؤ ئةوةى كة مؤَلةت زؤر ئاسان بَي،
تةحديدكردني كاتيش من ثَيم واية زؤر زةروورة لة هيض شوَينَيكي دونيادا نيية، لة هيض ثةرلةمانَيكي 
دونيا نيية، ثةرلةمانتار بة فرى قسة بكات لة مَيذوو بؤ جوطرافيا و لة هةموو ئةو ثرسانةى كة دةيةوَى 

 لةيةك بيكا، سوثاس.بيَلَي لة خوتبةيةكدا بة ناوى موداخة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةسةلةى مؤَلةت بؤ خؤتان دةطةِرَيتةوة بةثَيي ثةيِرةو ئةندامي ثةرلةمان مايف ئةوةى هةية كة مؤَلةت 
وةربطرَى، ئةو ثرسة لةاليةن بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمانةوة رَيك دةخرَى كة لة ضوار ضَيوةى ثةيِرةو بَي 

يذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمانيش كاتي كرانةوةيان دةبَي بؤ قسة كردن، ئةندامانى ترى ثةرلةمان تا ل
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ئةم فةسَلة تةشريعيية كؤتايي ثَي دَي دواى ئةوة ثَيم وابَيت هةموارى ثةيِرةو ئامادة دةبَيت، ثَيم وابَيت 
ة ناو هؤَلى ثةرلةمان كردووة، ئةو ليذنةى ثةيِرةو زؤر بة وردى كاريان لة سةر ضؤنيةتى ط توطؤكردن ل

كات كة ثةيِرةو ثةسةند كرا بةم شَيوةية بةردةوام دةبني لة سةر ثةيِرةو، ئَيستا دةست دةكةينةوة بة 
ط توطؤكردن لة سةر بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان كة خاَلي يةكةمى بريتيية لة بةردةوام بوون لة سةر 

ردستان بة ئامادةبوونى بةِرَيج وةزيرى كشتوكاَل و ط توطؤكردني دؤخي كشتوكاَل لة هةرَيمي كو
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة 53(ى ماددةى )1سةرضاوةكانى ئاو بةثَيي بِرطة )

 (ى هةمواركراو. فةرموو د. شَيركؤ نوقتةى نيجاميت هةية؟1992(ى ساَلي)1)
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سةر
لة راستيدا شتَيك لة بابةت نووسراوةكانةوة هةندَيك نووسراو ياخود بة طشيت زؤر تةئخري دةبَي و، من بؤ 
خؤم هةندَيك جار نووسراوةكان راستةوخؤ ئاِراستةى وةزارةتةكان دةكةين ثَيم وابَي وتراوة هةندَيك لة 

نيية بةم شَيوازة، بةآلم لة راستيدا طرنطة يةعين ثَيم  وةزارةتةكان باش وةآلم نادةنةوة ياخود ثَييان طوجناو
 ئةوةى ثَيشووتان قسةتان داناوة. خؤشة مادام

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةمة لة بةرنامةى كاردا نيية.

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ةى زؤر بةسيت.ك منوونئةمةش خبة ناو دةنطدانةوة، ية
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةمة لة ثةيِرةودا رَيك دةخرَى.
 

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بَلَي بةو شكلة مامةَلة دةكةمةوة.ئةمةش خبة ناو دةنطدانةوة، يةعين ناكرَيت وةزيرَيك بةِراسيت 
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا

بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان ئةوة نيية، جةنابت نووسراوَيكت ئاِراستةى وةزارةتى خوَيندني باآل كردووة، 
وةزارةتى خوَيندني باآل طةِراندوويةتييةوة، ئَيمة بةشَيوةيةكى رةمسي وةآلمت دةدةينةوة كة بةثَيي ثةيِرةو 

  ئاِراستةى وةزارةتةكان بكات. سراونابَي ئةندامى ثةرلةمان راستةوخؤ نوو
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئةندامي ثةرلةمان مادام متمانة دةدات بة وةزارةت، ثَيويستة وةزارةتيش خازيع بَي بؤ قسةى ئةندامي 
 .ثةرلةمان، يةعين ناكرَيت دةسةآلتي جَيبةجَيكردن

 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي
 ئةمِرؤمان نيية، فةرموو كاك انور.باشة، د. شَيركؤ، ئةمة ثةيوةندي بة بةرنامةى كارى 

 :مصطفىبةِرَيج انور قادر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بِرطةى يةكةم ط توطؤكردن لة سةر دؤخي كشتوكاَل، ديارة درَيذكراوةى جةلسةى ثَيشووة ناكرَيت دوا خبرَى، 
ةكةم دوا بِرطة ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى بةآلم ثَيشنيار د

 رَيت و خبرَيتة بِرطةى دووةمةوة.خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانسيت ثَيش خب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و كاك زياد.رموفة جارَى ئَيستا لة بِرطةى يةكةمني، با بِرطةى يةكةم تةواو بكةين،
 بةِرَيج زياد حسني عبدالكريم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشةكي بةخَيرهاتين وةزيرى كشتوكاَل و شاندى ياوةرى دةكةين بؤ ئامادةبوونا وان لة ثةرلةمانَي 

َي كوردستانَى ئةظ خاَلَي طرنط هةنا ثَيتظية سةر راوةستني، ئَيك: ثالنة وةزارةتَي ضيية بؤ وةرطرتنة طةمن
(، ضونكو نةبوونا ثالنةكة باش ساَلي رابوردوو زيانَيك بة جوتيار 2015جوتيارَى ل كوردستانَي ل وةرزَى )

( هةزار تةن طةمنَي هاتينة وةرطرتن ل جوتياران، ئةطةر ئةم بَين حيساب كةين 140كةتيية، ساَلى رابوردوو )
( هةتا ملَيونةك و 500ارة، هةر جوتيارةكي )( هةزار سةي27( تةن باركر بَي )20هةر سةيارةك بارهةَلطر )

( 22دووسةد هةزاردينارة زيدة داينة خودانَيت سةيارة هةتا  طةمني وان طةياندينة سايلؤ د بينت نجيكةى )
مليار دينارا ثار جوتيار زيدة داينة كرَي سةيارة هةتا وةكو ديارة هةتا نووكة جوتيارا موستةحةقاتَي 

ومةتة مةركةزى و هةندَيكي وان جوتيارا قةرزارى حكومةتَينة داخازَى جةنابي طةمنى نة وةرطرتينة : حك
وةزيرى د كةين ئةظ قةرزة دوا خبات بؤ ماوةى ساَلَيك، داخازَى جةنابي وةزيريش دكةين بنطةهةكي طةمن 

ن وةرطرتنَى بَيتة ظةكرنَي لة دةظةرا زومار، ضونكة ساَلي رابوردوو حكومةتا ميسل طةمني وان وةرطرت
 نووكة بن كؤنرِتؤَلة ثَيشمةرطة داينة ثرتيا جويتارى وَى دةظةرَى : كوردن و خةَلكي مةنتةقا مةنا، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئَيستا ناوى ئةندامانى ليذنة دةخوَينينةوة كة ناويان نووسيوة و، لة دانيشتنى ثَيشوو قسةيان نةكرد، 

 سن.ؤستا حفةرموو مام
 :حممد بةِرَيج حسن صاحل

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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هةَلبةتة هةر بةداخةوة لة كؤبوونةوةى رابوردوو كة نيصابي قانونى تةواو نةكرا بؤ قسةكردن لة سةر 
كةرتَيكي زؤر طرنط وةكو كةرتي كشتوكاَل، من ثَيم واية ئةطةر بؤ هةر بابةتَيكي سياسي بواية رةنطة 

ةزةخوم دروست ببا بؤ ئةوةى موزايةدات شت دروست بكرَى، ئَيمة لة وآلتَيك و زؤرترين موداخةلةو ت
خاكَيكي بة ثيت و بةرةكةت و ضةندين دةشتايي طرنطمان هةية، بةداخةوة وةكو ضؤن ر:َيمى بةعسى طؤِر 

ايةكى بة طؤِر هةموو هةوَلَيكى بؤ دارووخاني ئابوورى كوردستان بوو بةتايبةتى ئابوورى كشتوكاَلي، بة مان
تر بؤ الوازكردني ئاسايشي خؤراك لة كوردستان، كة هةميشة ئاسايشي خؤراك لة كوردستان لة خةتةرَيكي 
طةورة دابَي هةموو كارَيكى ر:َيم سياسةتى الوازكردني طةلي كوردى لة ثشتةوة بوو لة هةموو رويةكةوة بة 

حي كشتوكاَلي دةركرد كة ئةم ياساية بؤ (ى ضاكسازى كشتوكاَلي، واتة ئيصال117دةليلي ئةوةى ياساي :مارة )
هةموو عَيراق بوو دةكرَى بَلَيي ياسايةكى باش بوو، بةآلم دواتر هات بؤ ئةوةى سياسةتَيكى طآلو ثةيِرةو 

(ى ئيسالحي زراعى داهَينا كة هةَلَينطرياوى ئةم ياساية بوو، ئةمة 90بكات لة كوردستان هات ياساي :مارة )
و بؤ جوتياران، بةآلم يةك خاَلي زؤر الوازى تَيدا بوو ئةويش ئةوة بوو هةموو ئةو راستة ياسايةكي باش بو

جوتيارانةى لة كوردستان ئةرزى زراعيان هةية ئةمة بة عةقد بة ساآلنة ثةيوةست لة سةريان نوَى 
باشوورى ( كة تايبةت بوو بة جنوب و 117دةكرَيتةوة، واتة عةقدى ساآلنةيان هةبوو، بةآلم لة ياساي :مارة )

( ساَل زةوى لةبةر دةسيت دابوو كَيشةيةكي 5بؤ  3عَيراق ئةم ياساية باس لةوة دةكات كة هةر جوتيارَيك )
لةطةَل حكومةتدا نةبوو ئةم زةويةى لة سةر تةمليك دةكرَى، كةواتة جوتيار لةوَى ئازاد بوو ئةم زةويةى 

َلكةك بة ئارةزووى خؤى زراعةتى لة سةر بكا دةكاتة ضي و، ضي لَي دةكات و، دةتوانرا زؤر با بَلَيني خة
ئةوةى كة دةخيوازَى، بةآلم لة هةرَيمي كوردستان ئةم ياساية رَيطر بوو لةبةردةم ئةوةى كة خةَلكي 
كوردستان دَليان بة زةويةكانيان خؤشيَب لةبةر ئةوةى هيض ساَلَيك دَلنيا نةبوو كة ساَلَيكى تر دةيدرَيتةوة 

دى بريى لَي بكةينةوة رةنطة بَلَيني سياسةتَيكي طآلو ترى لة ثشتةوة بوو ئةوةيش ئةمةش ئةطةر زؤر بة ور
ئةوة بوو كة هةر زةويةك لة سةر خةَلكي جوتيار تاثؤ بكرَى لة هةر كات و ساتَيك كة ئةو زةوية بةكار 

مان دةزانني بهَينرَى بؤ هةر شوَينَيك بؤ هةر شتَيك كة حكومةت دةيةوَى دةبَيت قةرةبووى بكاتةوة، هةموو
حكومةت ئةم نيازى تاجريكردني خةَلكي كوردستانى هةبووة لة مَيذة بؤ ئةوةى هيض خةَلكَيك مشولي هيض 
شتَيك لة قةرةبوو نةكاتةوة لة سةر ئةرزةكانى خؤيان اليربدوونة، دةريكردوونة، هَيض شتَيك، ئيشي بؤ 

يار دةكةم بؤ حكومةتى هةرَيم بؤ وةزارةتى نةكردوون، بؤية هةر لةو خاَلة نةضمة دةرَى من لَيرةوة ثَيشن
كشتوكاَل بؤ ئةوةى جوتيارانى وآلتي ئَيمةش جارَيكى ديكة دَليان بة زةويةكانى خؤيان خؤشيَب جارَيكي 
ديكة وةكو هاووآلتيةكى كوردستان بري لة زيادكردني بةرووبوومى كشتوكاَل بكةنةوة حكومةتى هةرَيم ئةو 

بكات بؤ ئةوةى لة داهاتوودا هةم جوتيار بتوانَي زةويةكانى بةكار بَييَن و،  زةويانة لة سةر جوتيار تاثؤ
هةم موستةمسريَيكيش ئةطةر بيةوَى ئَيستا ئةطةر وةبةرهَينةرَيك بيةوَى لة سةر زةويةك ثِرؤ:ةيةكى 

يان لةسةر ضوار، ثَينج زةوي ثرؤ:ةيةكي طةورة بكات ِرةنطة نةتوانَي ثرؤ:ةيةكي طةورةي جا طةورة، 
ئا:ةَلداريية، طةوداريية، هةرضي بَي بيكات، بةاَلم بةو بِريارة تةسةوِر ئةكةم خةَلكَيكي مةستةمسري لة 
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داهاتوو ئةتوانَي سوود لة كةرتي كشتوكاَل وةرطرَي، و ببَيتة بنةمايةكي باش بؤ ئةم كةرتة، خاَلَيكي تر بة 
ثةِرينةوة هةرضي خةَلكي كوردستانة داخةوة وةكو ِر:َيمي بةعس ئةوةي كرد، بؤ خؤمشان لة دواي ِرا

كردمان بة بةتاَلةيةكي موقةنةعة، كردمان بة خةَلكَيكي بةرخؤر لة جياتي بةرهةمهَينةر، و دوورمان 
خستةوة لة زةراعةت و كاري كشتوكاَل، لة طوندةكان دةرمانهَينان بؤ ناو شار، كردمان بة هةزار و يةك شت، 

 ثريؤزن، ئةوةش سياسةتَيكي خراثي حكومةتي هةرَيم بوو، بةرخؤرَيكي با ناوةكان نةَلَيم لةبةر ئةوةي شيت
زؤرمان لة كوردستان دروست كردووة، ئَيستاش بة دةردي ئةوة دةناَلَينني، يةكَي لة سياسةتةكاني ئةو 
حكومةتةي ئَيمة ئةوةية كة نازامن بِرواي بة كةرتي كشتوكاَل نيية؟ لةبةر ئةوةي ئةزانني كة خةريكة 

ان لَي ِروون ئةبَي كة سياسةتي ثشت بةسنت بة نةوت هةَلةية، بؤية ئةم حكومةتةي ئَيمة ئةبَي بري شتَيكم
لةوة بكاتةوة ئةبَي لةمةودوا سياسةتَيكي كشتوكاَل، واتة بودجةي ئةو وةزارةتة بكاتة بودجةيةكي زةبةالح 

ضوار وةزارةت نةكةن، بؤ ئةوةي ضيرت حيجبةكانيش لةمةودوا نةتوانن، يةعين هةمووي داواي سَي، 
وةزارةتي سيادي، وةزارةتي كشتوكاَل بيكةينة وةزارةتَيكي سيادي بؤ ئةوةي ثَيشرِبكَي لةسةر وةرطرتين 
وةزارةتي كشتوكاَل بكةن بؤ ئاوةدان كردنةوةي كوردستان، و بؤ ئةوةي جارَيكي تر ئاسايشي خؤراك 

كؤبوونةوةي ِرابردوو، بؤية ِرةنطة هةندَي بة مسؤطةر بكةين، لةبةر ئةوةي زؤربةي خاَلةكامن وتران لة 
ثضِر، ثضِري قسةكامن بكةن، ثرسيار و قسةكامن تَيكةاَلو ئةكةم، ثرسيارَيكم لة وةزارةتي كشتوكاَلي بةرَيج 
هةية، ضةند ثرسيارَيكة، ثرسياري يةكةم ئةوةية حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثالنَيكي ثَينج ساَلةي 

(، ئةثرسم حكومةت، يان وةزارةتي كشتوكاَل ضي كردووة؟ 2007لة ساَلي ) هةبوو بؤ كةرتي كشتوكاَل
ضةندي جَي بةجَي كردووة؟ ئةو ِرَيطريانة ضني لةبةردةم ئةو ثالنة ثَينج ساَليية كة جَي بةجَي نةكراوة؟ 
ئايا لةم ثالنة حكومةتي هةرَيم سةركةوتوو بووة؟ يان نا؟ ئةطةر شكسيت خواردووة ثَيمان خؤشة 

رةكةي بجانني، دوو ثرسيارم لةسةر دوو بةنداو هةية، يةكةميان لةسةر بةنداوي )جةلي( كة هؤكا
بةنداوَيكي تورابيية و تةواو بووة، ئةطةر نةكرَيتةوة ِرةنطة لة داهاتوو زياني ثَي بكةوَي و ِرةنطة 

دَيوانة( ية لة مقاولةكةش نةكةوَيتة :َير بةرثرساريةتي، و ثرسيارَيكي تر لةسةر بةنداوَيكي تر كة )
دةربةندخيان، كَيشةي ئةم بةنداوة بؤ ضارةسةر ناكرَي؟ ماوةيةكي زؤرة ئةم بةنداوة كة زؤر طرنطة 
وةستاوة؟ هؤكارةكةي ئةوةية كة دروست كردني بةنداوةكة ثَيويسيت بة تةقينةوة هةبووة، كةشحم و هةموو 

ة كؤمثانياكة، ئةوةش لة اليةك ثرؤ:ةكةي كارة ياساييةكان تةواو بووة، بةاَلم حكومةت ثارةكةي نةداوة ب
وةستاندووة، لةاليةكي تريش بةَلَيندةر و دةيان كةسي تريش دووضاري طرفيت دارايي بوون، ئَيستا ثرسيار 
ئةوةية طةيشتوونةتة كوَي بؤ ضارةسةر كردني ئةو طرفتة؟ ثرسيارَيكي تر لةسةر هاتين طةمن و 

ثشتيواني لَي ئةكةم، ثَيم واية مامؤستا )عبدالرمحن( بوو، لة ساَلي دانةوَيَلةية، ئةزانني ئةم قسةية كرا، 
( هةزار تةن طةمنان هةبوو، ئةمساَل بَي ئةوةي ثالنَيكي وردي حكومةمتان لةبةر ضاو بَي، يان 570ِرابردوو )

تان ( هةزار تةن، ئةوة شتَيكي خةياَليية، ئةزانني طةمني كوردس844بةرضاو ِروونييةك هةبَي، طةيشتؤتة )
ئةو طةمنةية كة بةرَيجان لة وةزارتي كشتوكاَل باشرت ئةزانن، طةمني كوردستان بؤ ساوةرة، واتة طلؤتيين زؤر 
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%( ةوةية، ئةوةش 80%( و لةسةرووي )80كةمة، بةاَلم ئةو طةمنةي ئةو ساَل ماددةي طلؤتيين بؤتة لة )
دَي؟ ئةوة لة اليةك زاني لَي داوين، نازانني دةليلي ئةوةية ئةو طةمنة بة قاضاغ دَي، ئيدي لةكوَي دَي؟ ضؤن 

تا ئَيستا بةرهةمي طةمن ضةندة؟ لةاليةكي تر زةرةري لة كؤمةَليك جوتيار داوة كة طةمنةكانيان بة باشي 
بؤ ساغ نابَيتةوة، واتة ثارةيةكي باش ناكات لة بازةِركاني كوردستان، و كؤمةَليك بازرطانيش مامةَلة بة 

ن، ئةوةي كة ئةو شةش مانط ثَيوةي خةريكة، بازرطانَيك بة دوو ِرؤ: بة قةد ئةو طةمني جوتياران ئةكة
قازانج ئةكات، ئةوةي لة ئةجنامي نةبووني هةم كؤمةَلَيك سايلؤي باشة، هةم نةبووني ئةو ثارةية كة زوو 

ئةبَي، بؤية نادرَين جوتيارَيك كة ثَيويسيت بة ثارةية لة ماوةيةكي كةم بيدرَييَت، يان شةش مانط تاخري 
ناضارة بي رؤشَي بة هةرزان تا ثارةي دةست بكةوَي، تةجاوز لةسةر ئةرزي كشتوكاَلي زؤر زؤرة، و بة 
قازاجني هةندَي دةرةبةط لة ناوضة جياوازةكان، بة تايبةتي ئةطةر هةركةس لة مةنتيقةي خؤيةوة 

وي، و زةوييةكي زؤريان لةبةر منوونةيةك يان بؤ هةموو كوردستان، خةَلَيكي زؤر موستةفيد بوون لة زة
دةسيت داية، هةتا زؤجار تةجاوزيان كردؤتة سةر زةوي زراعي، بةكاري هَيناوة بؤ زةوي نيشتةجَي بوون، 
ئةوانة ِرَيطة ثَيدراوة، تةمانا ئةكةم وةزارةتي كشتوكاَل ِرَيطري بكات لة بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَل بؤ 

، خؤ ئةطةر لة مةسلةحةتي كؤمةَليك خةَلكي دياري كراو كة هيض نيشتةجَي بوون لة مةسَلةحةتي خةَلك
كات بة خةم بةر:ةوةندي كوردستان نةبوونة، خؤ ئةطةر لة خجمةتي كوردستان بَي ئامةنتوو، و هةندَي 
زةوي لة هةندَي طوندي كوردستان تا ئَيستاش كَيشةي كؤمةاَليةتي طةورةي هةية، خةَلكَيكي زؤر لة 

ؤمةاَليةتيان هةية، بة دةست زةويةكانييانةوة، كاتي خؤي عةقديان بؤ كراوة، ئَيمة لة كوردستان كَيشةي ك
وةزارةتي كشتوكاَل ئةم سكااَليانةمان هاتؤتة بةر دةست، هةندَي لةو كَيشانة بة هةَلثةساردي ماونةتةوة لة 

كيان كة هةر جانيب نَيوان ئةوةي ضةند ساَلة بة دةستيةتي لةطةَل ئاغاكة يان خاوةن زةوييةكة، هةندَي
 سياسي لة ثشتةن هةندَيكيان ياسا تةواوي يةكاليي كردؤتةوة، ِرةنطة ئةوةش ...........

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
 زؤر باس كرا.....

 :حممد بةرَيج حسن صاحل
وردسـتان خـاكَيكي بـة    زؤر باسي بكةمةوة، وةزارةت ثَيشنياري بؤ ئةكةم هـةرَيمي ك  .....منيش بؤية نامةوَي

ثييت هةية، بةاَلم ئةبَي تةسنيحم بكرَي، دةشـت بَيتـوَين، دةشـيت شـارةزوور، هـةموو دةشـتةكاني كوردسـتان،        
ئةم دةشتانة ضيان لَي بةرهةم دَيت؟ واتة نـاكرَي لـة هـةموو شـوَينَيكي كوردسـتان ثِرتـةقاَل بضـَينني، طـةمن         

سـنيحم بكـرَي بـةوة كـوَي ض دَيـيَن؟ كـوَي بؤضـي باشـة؟ بـؤ          بضَينني لة هةموو شوَينَيك، دةشيت كوردستان تة
ئةوةي بتوانني بةرهةمَيكي باش لة هةموو شوَينَيك دةست بكةوَي، خاَلَيكي تـر مامؤسـتا باسـي كـرد، تـةنيا      
ثَيشنيارَيك ئةكةم كة مامؤستا مةال غةريب باسي كرد، ئةيكةمة ثَيشنيار، باسي لة سةيارة كرد كة بؤ فةالح 

نراوة، بةراسيت كةمرتين فـةالح لـة توَيتـا ئـةوة بـووة، ئـةوةش هؤيـة سياسـييةكةية كـة يـةكَييت           و ئةوانة دا
جوتياران ثَيم واية بـة ئـارةزووي خـؤي تةخشـان و ثةخشـاني سـةيارةي كـردووة، نـةك بـةوةي ثَيداويسـيت           



 177 

ةي بـري لـة   جوتيار ضيية، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم حكومةتي هـةرَيم و وةزارةتـي كشـتوكاَل لـة جيـاتي ئـةو      
هَيناني سةيارة بكاتةوة، بري لة هَيناني تراكتؤر و دةِراسـة و ثـةين بكاتـةوة، ِرةنطـة بيـان و ئـةوةبَي بودجـة        
كةمة، بةاَلم ئةكرَي بة عةقد لةطةَل كؤمثانيا بيانيـةكان بكـةين كـة دةِراسـة بَيـنني، تراكتـؤر بَيـنني، ثـةين         

َل بكةين، جا حكومةت ثارةكة ِراستةخؤ ئـةدات، يـان بـة    بَينني، بتوانني وةكو حكومةت ئةو عةقدةيان لةطة
قيست ئةيهَييَن، بةاَلم بة قيست بيدةين بة جوتياران بؤ ماوةي ضةند ساَلَيكي زؤر كة جوتيـاران هـان بـدات    
ئةو شتانة وةرطرن، و ثارةش لةسةر تةكلي ي حكومةتي هةرَيم كةم ئةكاتةوة، ثَيشنيارَيكي تر بؤ وةزارةتـي  

ــوان وةزارةتــي كشــتوكاَل و وةزارةتــي تةندروســيت و وةزارةتــي    كشــتوكاَل ئة وةيــة هةماهــةنطي هــةبَي لــة نَي
 شارةواني، هةندَي ثرؤ:ة هةية........

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
 كةمَيك بوةستة با ط توطؤكان و قسةكاني ناو ثةرلةمان تةواو بَي، بَيدةنط بن ئةنداماني ثةرلةمان، درَيـذي 

ئةكةنةوة، تاقةتي طوَي طرتنتان نامَييَن، تكاية طوَي بطرن كة ئةندامَيكي ثةرلـةمان قسـة ئـةكات، دووبـارةي     
 نةكةنةوة، فةرموو.

 :حممد بةرَيج حسن صاحل
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ضــونكة هةنــدَي ثــرؤ:ةي ئــاودَيري، هةنــدَي ســةوزةوات لةبــةر ئــاوي زَيرابــةكان ئــةكرَي، ئــةوةش     .......
ترسي طةورةي دروست كردووة لةسةر كوردستان، هةندَي ثرؤ:ة مامؤستا )عبدالرمحن( باسي كـرد، بـاس   مة

لةو ِرؤ:ة ئةكرَي حكومةتي هةرَيم خةَلك هان بدات بؤ ئةوةي ثرؤ:ة بكةن، بةاَلم مةرجيان بـؤ دائـةنَي، لـة    
لكة، بةاَلم بةداخةوة حكومةتة، مةنتيقةي ئاوي بَي، ئَيستا الي ئَيمة ثرؤ:ةيةكي حازر هةية، ثرؤ:ةيةكي هَي

وةزارةتي كشتوكاَلة، زيراعةي سلَيمانيية، ئةكرَي وةزارةت بةدواداضووني بؤ بكات كة ِرَيطرة لةبةردةمي ئةو 
شوَينة كة بكرَيتة ئـةو ثرؤ:ةيـة، ثَيشـنيارَيكي تـر هةيـة بـؤ ثةرلـةماني بـةرَيج، ئـةو بيمـةي كشـتوكاَلة كـة             

خوَيندنةوةي دووةمي بة زوويي بؤ بكـرَي، بؤئـةوةي بتـوانني خجمـةتَيكي     خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، 
 باش بة خةَلكي جوتيار و خةَلكي خؤمان بكةين، قسةكاني ترم كراون.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
 باشة مادام دةستت خؤش بَي،....

 :حممد بةرَيج حسن صاحل
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةي ناكةمةوة، تةنيا يةك منوونة ئةهَينمةوة، من بؤخؤم لة هاويين ِرابردوو، دةليلي ئةو قسةي بةاَلم دووبار
ثَيشوو كـة كـردم، حكومـةتي هـةرَيم خـةَلكي ئَيمـةي لـة بةرهةمهَينـةرةوة كـردة بـةرخؤر، ثَيشـنيار ئةكـةم             

َلك هـان بـدات   حكومةت بة هـةمان ئـةو مةعاشـةي ئَيسـتاي هـةر فةرمانبـةرَيك، ثؤليسـَيك، ئاسايشـَيك، خـة         
بضَيتةوة طوندةكان تا كةرتي كشتوكاَل برةو ثَي بدات، هةمان ئةو مةعاشةي بداتَي، بةاَلم لةوَي حكومةت لة 
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:َير دةستةي ضاودَيري ثةرلةمان بَي، هةركةسَيك بجانـَي ئـةو جوتيـارة لـةوَي ضـي ئـةكات، ضـي ناكـات؟ بـؤ          
دارَيك، خؤي و ثـرية :نَيـك و كضـَيكي بضـووك بـوون،      ئةوةي ئيشي جوتياري بكات، ثار ضوومة الي مالََة مةِر

ود خاَلة طيان ضؤن ئةو مةِرانةت ثـَي بـةخَيو ئـةكرَي، وتـي بَلـَيم ضـي، كوِرةكـامن لةطـةَل نـةماون، يـةكيان           
ثؤليسة، يةكيان ئاسايشة، يةكيان فةِراشي مةكتةبة، ئَي ضؤن كةرتي كشتوكاَل و ئا:ةَلـداري ثـَيش ئةكـةوَي،؟    

خةَلكي ئيشكةرت لةو ماَلة سةندؤتةوة، هَيناوتة لة شوَينك داتنـاوة، ِراسـتة ئـةويش زةروورة،    تؤ يةك دونيا 
الريـــم نييـــة، بـــةاَلم بـــة هـــةدةفَيكي سياســـي كـــراوة، تـــةمانا ئةكـــةم لةمـــةودوا حكومـــةتي هـــةرَيم بـــةو   

 كةموكورتيانةي بضَيتةوة، و ثالنَيكي درَيذ و تؤكمةي هةبَي بؤ كةرتي كشتوكاَل، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-رَيج د.يوسحم حممد صادقبة

سوثاس، بةرَيجان ئَيستا ئةنداماني ثةرلةمان لة ليذنةي كشتوكاَل قسة ئةكةن، وةكو ئةوةي دةنطمـان لةسـةر   
دا، لييذنة ثةيوةنديدارةكان، ئةنداماني ثةرلةمان لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان قسةي خؤيان ئةكةن، و دوايـي  

بـجانني كـاك    ( دةقـة قسـة ئـةكات، فـةرموو خـاتوو ئـاواز.      3يت زيـاتر قسـة بكـات )   ئةنداماني تر ئـةوةي ويسـ  
 عةباس قسةي هةية؟ فةرموو.

 :صاحلبةرَيج عباس فتاح 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةقة قسة بكةين، بةس دةنطمان لةسةر ئةوة نةدا ناوةكـان جـارَيكي تـر    3سوثاس، دةنطمان لةسةر ئةوةدا )
عين ليذنةكة قسة بكـات، ئينجـا ئـةواني تـر، بـؤ كـاتَيكي تـر ئـةكرَي، دواي ئـةوة لـة           ثاش و ثَيش خبةين، ية

ثَيشــنيارةكةي تــر كــة دةنطمــان لةســةردا ئــةوةي تَيــدا نــةبوو، ئَيســتا ئــةوةي نــاوي نووســيوة حــةق بــوو بــة  
ن ِريجبةندي ناوةكان خبوَيندرَيتةوة، تـؤ حـةقت بـةوةدا ئةوانـةي كـة ليذنـةي ثةيوةنديـدارن قسـة زؤر بكـة         

( دةقة بؤ ئَيمة بَيت، لةبةر ئةوةي ئـةو بابةتـة ثةيوةنـدي    3( دةقة بؤ ئةو بَيت و )25بةاَلم قسةش نةبووة )
بة هـةموو ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة هةيـة، هـةموو ئةنـدماني ثةرلـةمانيش لـة هـةر ناوضـةيةك ثـَيم وايـة             

 كَيشةكاني موشتةرةكةن سوثاس.
 ن:سةرؤكي ثةرلةما-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

سوثاس، ثَيم وابَي ِروون بوو ئةوةي خستمانة دةنطةوة، باشة كاك ئـةبو كـاروان، ئاطـام لَيتـة، ومتـان ليذنـةي       
ثةيوةنديدار قسةي خؤي ئةكات، دوايي ئةنداماني ثةرلةمان، جطة لة ليذنةي ثةيوةنديدار ئةيانةوَي قسةي 

 ة، كاك ئةبو كاروان فةرموو.زياتر بكةن ئةوان كاتيان بؤ تةحديد ئةكةين، ناوةكانيش نووسراو
 بةرَيج عبدالرمحن فارس)ابو كاروان(:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بة شَيوةيةكي ناياسايي دةنطتان دا كات كةم بكرَيتةوة، بةاَلم بـة كـردار زيادتـان كـرد، دووةم، ئـةوةي ئَيسـتا       

ي ليذنةي ثةيوةنديـدار بـَي ئـةبَي    هاوردتانة ثَيشةوة تا ئَيستا لة هيض خاَلَيك قسة لةسةرئةوة نةكراوة ئةوة
 كراوة بَي بؤي قسة بكات، ئةوش تازة دةركرا، تكاية ثابةند بن بة ثةيِرةوي ناوخؤ، سوثاس.
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 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
ئةتوانَي بطةِرَييتةوة بؤ ثرؤتؤكؤَل بةرَيج كاك ئةبو كـاروان، بـةردةوام ئـةبني لةسـةر ط توطـؤ، خـاتوو ئـاواز        

 فةرموو.
 :بورهان بةرَيج ئاواز جةنطي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين جـةنابي وةزيـر و وةفـدي هـاوِرَيي ئةكـةم، لـة ِراسـيت بةشـي زؤري قسـةكامن كـرا، ئةمـةوَي لـة             
بةرَيجي وةزير بثرسم ئايا ثالنـي وةزارةتـي كشـتوكاَل بـؤ ثارَيجطـاري كـردن لـة زةوييـة كشـتوكاَلييةكان كـة           

بة بةرضاوي هةموومان بةشي زؤري وةبةرهَينان و يةكـةي نيشـتةجَي بـوون لةسـةر زةوي كشـتوكاَل      ِرؤ:انة 
دروست ئةكرَي، ئةوة بؤخؤي كارةساتة، ضونكة لة هةرَيم زةوي سةخةرةان زؤرة، ئايـا ئـةوة كول ـةي زيـاد     

درَي، زةوي كشـتوكاَلي،  ئةكات لةسةر موقاويلةكان، ِرو ةكةيان كةم ئةبَيتةوة، بؤيـة ئـةو زةويانـةيان ثـَي نـا     
بؤية هيوادرام كـة داكـؤكي لـة زةوي كشـتوكاَلي بكـرَي لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ضـونكة زةوي كشـتوكاَلي كـة            
لةدةستمان دا جارَيكي تر ناطةِرَيتةوة، هيودارم جةنابي وةزير ئةوة لةبةر ضاو بطرَي، ثرسياري دووةم، ئايـا  

ن، وةزارةت ضي كـردووة بـؤ ناسـاندني جوتيـاري منوونـةيي؟      جوتياري منوونةيي هةية لة هةرَيمي كوردستا
منوونةيةكتان ئةدةمَي لـة دةوروبـةري ثارَيجطـاي هـةولَير جوتيارَيـك توانيويـةتي لـة سـاَليك دووجـار طـةمن           
بةرهةم بَييَن، ئايـا وةزارةتـي كشـتوكاَل هةماهـةنطي هةيـة لةطـةَل ئـةو جوتيارانـة؟ ضـؤن دةستخؤشـيان لـَي            

ن لَي ئةكات، ضؤن هانيان ئةدات منوونـةيان زؤر بـَي لـة هـةرَيم، ثرسـيارَيكي تـر ئةوةيـة،        ئةكات؟ ثشتيوانيا
هةماهةنطي وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيم لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَلي عَيراقي ضـؤنة؟ ضـونكة زؤر بـة طرنطـي     

ي كشـتوكاَلي كـة جـَي    ئةزامن ئةو دوو وةزارةتة هةماهةنطي هةبَي لـة نَيوانيـان بـؤ ِراطؤِرينـةوة، و ثرؤ:ةكـان     
بةجَي ئةكرَي لةسةرتاسـةري عَيـراق كـة هـةرَيميش بةشـَيكة لـة عَيـراق، زؤر طرنطـة، ئةمـةوَي باسـي ئـةوة            
بكةم، نةبووني بانكي كشتوكاَلي لـة هـةرَيم طرفتَيكـي طةورةيـة بـؤ جوتيـاران، ضـونكة كـة قـةيراني دارايـي           

؟ ثَيويسيت بة ثارةية لة كوَيي ثةيدا بكـات؟ لـة كَيـي    دروست ئةبَي، جوتياري داماو نازاني ِروو لة كوَي بكات
وةرطرَي؟ ثَيم واية ئةطةر بانكي كشتوكاَلي هةبَي لة هةرَيمي كوردستان زؤر سوود بة جوتيـاران ئةطةيـةنَي،   
و نابَيتة هؤي زةرةر دان لـة جوتيـار لـة كـاتي قـةيراني دارايـي يـان هـةر ئافاتَيـك كـة بةسـةر بةرووبوومـة             

دَيت، ئةو بانكة ئةتوانَي ثشتوانيان بكات، خـاَلَيكي تـر، ثـَيم وايـة ئةطـةر وةزارةتـي كشـتوكاَل         كشتوكاَليةكان
ِرووثَيوَيكي زانسيت نةكات لة سةرتاسةري هةرَيمي كوردستان، بؤ ئةوةي ثالنَيكي تؤكمةي نةبَي، بـؤ ئـةوةي   

ابةش بكرَي بةسةر ناوضـةكان، لـة   بجانَي ئَيمة ض بةرووبوومَيكمان ثَيويستة لة هةرَيم، و ئةو بةرووبوومة د
زؤر واَلتي دونيا كراوة، واَلتة نجيكةكاني دةروبةر كة منوونةيان ثَي بَينمةوة، ئَيران و سوريا بؤ ئةوةي هـةر  
بةروبوومَيك لة ناوضةيةك بةرهةم بَي، بةالنسَيك ِرائةطرَي لةو واَلتة بـؤ ئـةوةي بـةروبوومَيك، بـؤ منوونـة      

ين، دوايي ساغ نابَيتةوة، دوايي نوقستانيت ئةبَي لة بـةروبوومَيكي تـر، دوايـي لـة     تةماتة زياد بةرهةم نةهَي
دةروةي واَلت ئةهَيين، لةبةر ئةوة بةالمةوة زؤر طرنطة ئةو ِرووثَيوية زانسـتية، وةزارةت ثالنَيكـي تؤكمـةي    
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رهــةم بهــَييَن، هــةبَي، ناوضــةكان دابــةش بكــات، ِرَينمــايي بــدات، هــةر ناوضــةيةك ئــةبَي ئــةو بةروبوومــة بة 
ثرسارَيكي ترم لةسةر بةنداوي )جةلي(ية، كاك حةسةن باسي كرد، منيش بة ثَيويسيت ئةزامن، ئةو بةنداوة 
كارةكاني تـةواو بـووة، بـؤ مـاوةي سـاَلَيك، بـةاَلم ئاوةكـةي نةطرياوةتـةوة، بـةثَيي ئـةو زانياريانـةي دةسـتمان             

جَي كار بةنداوةكة نةطرَيتةوة، بـجانن خةلـةل لـة كـوَي     كةوتووة لة خياللي ساَلَيك ئةطةر كؤمثانياي جَي بة
ية؟ لة خياللي ساَلَيك ئةوة نةكرَي، دواتر كؤمثانياي جَي بـةجَي كـار هـيض بةرثرسـياريةتييةك هـةَلناطرَي،      
كةواتة ثارةيةكي زؤرمان سةرف كردووة لة دورست كردني ئةو بةنداوة، ئةطةر لةسةر ئةو ضـةند مليؤنـةي   

بة قـةرةبووي جوتيارةكـان بـدرَي، و ئـةو ضـةند كيلؤمـةترة ِرَيطةيـة قـري بكـرَي بـؤ ئـةوةي            ئَيستا ثَيويستة 
ِرَيطةكة بطوازرَيتةوة لة بةنداوةكة دوور خبرَيتةوة، ِرةنطة ببينة سةبةبي ئةوةي ضـةندين مليـؤن بةهـةدةر    

واداضـوومنان بـؤ   بدرَي، بؤية هيوادارم ئَيوة كاري جـدي لةسـةر بكـةن، ئَيمـةش وةكـو ليذنـةي كشـتوكاَل بةد       
كردووة، و هةموو هةوَلَيكمان خستؤتة طةِر بؤ ئةوةي بتوانني ئةو بةنداوة بطريَيتةوة و ثـِر بكـرَي، و سـوود    
لة ئاوةكةي وةرطريَي، هةر دةربارةي بةنداوةكان ئةمةوَي بةرضاو ِروونـي خبةمـة بـةردةمي جـةنابي وةزيـر،      

ةستيان كـردووة بـة دروسـت كردنـي بةنـداو، بةشـَيكي زؤري       واَلتاني دةوروبةر بة تايبةتي ئَيران و توركيا د
بةنداوةكان تةواو بوون، بةشَيكي تـريش لـة سـااَلني داهـاتووي نجيـك تـةواو ئـةبن، ئـةو دوو واَلتـة بـة ثَيـي            
ياساي نَيودةوَلةتي، ياسـاي ئـاو نـاتوانن ئـاو بطرنـةوة و  ِرَيـِرةوي ِرووبارةكـان بطـؤِرن، بـةاَلم ئـةو دوو واَلتـة            

ان كردووة بة ِرَيِرةو طؤِريين ئةو ئاوةي دَيتة خاكي كوردستان، بؤية هيوادارم كاري جدي لةسةر ئةوة دةستي
بكرَي، هةموو ئةو وةزارةتانةي مةعنني هةماهةنطي بكةن، لةطةَل بةغدا قسة بكرَي، يةكَي لةو ِرووبارانـةي  

، بـةثَيي زانيـاري ئَيمـة واَلتـي ئَيـران      زةرةرمةندي طةورة ئةبَي، ِرووباري )سريوان( ة لة هـةرَيمي كوردسـتان  
تونَيَلي لَيداوة بؤ طؤِريين ِرَيِرةوي ئاوةكة، و واَلتي توركيا كؤمةَلَيك بةنداوي طةورةي دروست كردووة كة لة 
سااَلني داهاتوو ِرةنطة ببَيتة مةترسـي طـةورة بـؤ سـةر هـةرَيمي ئَيمـة، بؤيـة ثَيشـنيار ئةكـةم بـؤ وةزارةتـي            

ن لةسةر دروست كردني بةنداوة بضووكةكاني هةرَيم بـة زوويـي، بـؤ ئـةوةي بتـوانني ئـةو       كشتوكاَل كار بكة
بةنداوانةي ئَيستا هةمانة، بةنداوي )دوكان، دةربةندخيان( ثارَيجطارييان لَي بكـةين، ئـاوي بةنـداوي دووكـان     

ئَيستا مليـار و دوو سـةد   بة ثَيي زانياري ئَيمة بة ِرَيذةيةكي يةكجار زؤر دابةزيوة، لة حةوت مليار و شتَيك 
مليؤن ئاوي تَيدا ماوة، ئةوة مةترسيية، حةز ئةكةم خةَلكي هةرَيم ئةو زانياريةيان هةبَي، هـةم بـؤ ئـةوةي    
ئةوان دةست بة ئاوةوة بطرن لة كاتي سةِرف كردني، هةم كؤمثانياكان، و هـةم وةزارةت كـاري جـدي لةسـةر     

لةسةر ئـةوة نةكـةين، ضـةند بةنـداوَيكي بضـووك ديـاري       ئةوة بكات، ضونكة مةترسييةن ئةطةر كاري جدي 
كراوة، نةخراوتةوة تةندةر، هةوَل بدةن ئةو بةنداوة بضووكانة دروست بكـةين بـؤ ئـةوةي هـيض نـةبَي ئـةو       

 ئاوانة بِر:َيتةوة ناو بةنداوةكان، سووديان هةبَي لة ثِر كردنةوةي ئةو بةنداوانة، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:سةرؤك/ بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 سوثاس، فةرموو كاك خةلةف.
 :معروف بةرَيج خلحم امحد
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين وةفدي وةزارةتي كشتوكاَل ئةكةين، لة راسيت لة دةرطاي هةر بةرثرسَيك و خةَلكَيكي شـارةزا و  

ي دووةمـي داهـات   كاربةستَيك بدةين بة طرنطي باس لـة كـةرتي كشـتوكاَل ئـةكرَي، و هةميشـة بـة مةسـدةر       
حيساب ئةكرَي، و ئةطةر مبانةوي تةنةو  بة مةسدةري داهات بكـةين ئـةبَي لـة كـةرتي كشـتوكاَلةوة دةسـت       
ثَي بكةين، بؤ ئةوةي نةجامتان بَي لة تاقة مةسدةِر كة نةوتة، بؤ ئةو مةبةستة لة ِرابردوو خةَلكانَيكي زؤر 

ــتوكالَ    ــاني كش ــة جياوازةك ــوونةتة دةرةوة، و لةمةجال ــة     ض ــةو حكومةت ــردووة، و ئ ــة دةرةوة ك ــان ل دةوراتي
مةسرويف زؤري كردوون، ثَيشنيار ئةكةم لة ئَيستاوة سوود لة توانـاي ئةوانـة ببيـنني كـة ضـوونةتة دةرةوة،      
ئيرت كؤتايي بةوة بَينني خةَلك بنَيرينة  دةرةوة، ضونكة هةموو هؤكارةكاني دواكةوتين كةرتي كشتوكاَل لـة  

ةزانني، و شَيوزاي ضارةسةر كردنـي و ثَيشخسـتين ئـةم كةرتـة بـة باشـي المـان ِروونـة،         هةرَيمي كوردستان ئ
بؤيــة ثَيويســت ناكــات مةســروفاتي طــةورة بكــةين بــؤ ناردنــة دةرةوةي خــةَلك بــؤ دةرةوة، و هَينــاني وةفــد   

ئَيسـتا   لةدةرةوة، لة بري ئةوة دةعمي جوتياري ثَي بكةين باشرتة، لة بـةرَيج وةزيـري كشـتوكاَل ئةثرسـم تـا     
كاَلي لـة  ( هةزار دينار دةست جوتيار ئةكةوَي؟ لة كاتَيكـدا زةوي كشـتو  60( كيلؤ سةماد بة )50هؤكار ضيية )

بة ثيترتين زةوى كشؤكاَليية لة عَيـراق و، لـة مةنتيقـةى دةشـيت شـارةزؤر و لـة دةشـيت        هةرَيمي كوردستان 
ةر سـةمادى بـؤ بـةكار نـةهَينرَيت ئينتـاجى      هةولَيردا هةية، ئةطةر ئةم دةشتة ئةوةنـدة بـةكار هـاتووة ئةطـ    

( هـةزار بةدةسـت هـاوآلتى دةكـةوَيت ئةمـة جطـة لـة        60( هةزار و بة )55( كيلؤ بة )50نابَيت، سةمادةكةش )
طرانى نرخى سووتةمةنى بؤ كَياَلن و بؤ دروَينة و بؤ كؤكردنةوةى بةرهةمةكان و، نرخى دةرمانةكانى د:ة 

يية زيراعيانةى كة بة دةسـت جوتيـار دةكـةوَيت لـة ئاسـتَيك دايـة كـة لـة         نةخؤشي و هةموو ئةو ثَيداويست
تواناى برينى جوتياردا نيية، تاكة بةرهةمَيك كة جوتيار دةتوانَيت بيطةيةنَيتة بازاِر و سـوودى ىَل ببينَيـت   

ئةمسـاأل  بةرهةمى دانةوَيَلةيـة، ئَيسـتا لَيـرة و لـةوَى يـةك دوو ثةرلـةمانتارى بـةِرَيجيش باسـيان لـةوة كـرد           
بةِرَيذةيةكى بةرضاو بةرهةمى دانةوَيَلة زيـادى كـردووة هؤكارةكـةى دةطةرَيتـةوة بـؤ ئـةوةى ئيحتيمالـة لـة         
دةرةوة بةرهةم هاتبَيت، من ناَلَيم لة دةرةوة طةمن نةهاتووة بؤ ناو هةرَيمى كوردستان، بةآلم وةرطرتنةوةى 

ى كـراوة جوتيـار سـوودَيكى باشـي ىَل بينيـوة      طةمن لة اليةن حكومةتـةوة بـةو نرخـةى كـة بـؤ جوتيـار ديـار       
ئةطـةر ضـى ثارةكـةي زؤر دوا دةكـةوَى ئــةوة هؤكـارَيكى سـةرةكيية بـؤ ئــةوةى كـة دانةوَيَلـة نيسـبةكةى لــة           
هةرَيمى كوردستاندا زيادي كردووة، من هيوادارم ئةطةر ئَيمة بامشان ثَي ناكرَيت و ناتوانني دةعمى زياترى 

نى بةرهةمةكةى لةمثةريشي بؤ دروست نةكةين وا بـجانني تـةنيا هـاوردةكردنى    جوتيار بكةين بؤ زياد كرد
طةمن لةدةرةوة نسبةى طةمنى زيادى كردووة، بةَلكؤ بة ثَيضةوانةوة ئةوة هؤكـارى وةرطرتنـى طةمنـة كـة بـة      

بـة   نرخَيكى باش ئةوة دةكرَيت، طةورةترين كَيشةى جوتيار لة ئَيسـتادا ئةوةيـة بـة بازاِركردمنـان زةعي ـة،     
بازاِركردنى بةرهةمة كشـتؤكاَلييةكان لـة ئاسـيت ثَيويسـتدا نييـة بـؤ منوونـة لـة كـاتَيكى موحـةدةدو ديـاري            

( دينار ناكات و 100كراودا تةماتةو خيار و سةوزة لة هةرَيمة كوردستان ثَيدةطا ئةمة بؤ جوتيار كيلؤيةكى )
ياسـةتى بـة بازاِركردمنـان هاوسـةنطى تَيـدا      جوتيار زيان دةكـات لـةم بابةتـة، ئَيمـة دةبَيـت كارَيـك بكـةين س       
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دروست  بكةين، ئـةو بةرهةمـةى كـة لـة دةروة دَيـت و ئـةو بةرهةمـةى كـة لـة نـاوخؤى خومـان بةرهـةمى             
دَينني ئةوة بة دةرةجةى يةكةم دةكةوَيتة ئةستؤى وةزارةتى كشتؤكاَلى حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان تـاكو   

وازَيك لــة شــَيوازةكان لةطــةَل كــةرتى تايبــةت بَيــت و، بةشــَيك لــة  بتــوانني سياســةتي بــة بــازاِركردن بــة شــَي
ئةركةكةش دةكةوَيتة ئةستؤى ئَيمةى ثةرلةمان كة بتوانني ياسايةك دةربكةين جوتيار بتوانَيت طرَيبةسـت  
لةطةَل كةرتي تايبةتدا بكات، هةتا كو جوتيار نةتوانَيت طرَيبةست لةطةَل كةرتى تايبةتدا بكـات بـؤ دةعمـى    

ار، بؤ بةرهةمهَينانى، بؤ ئةوةى شةريكةيةك هةبَيت دةعمى جوتيـار بكـات لـة ثَيـدانى سـةماد و تـؤ و       جوتي
دةرمان و ئةوة و دواتر هةمان شةريكة بةرهةمةكةى ىَل وةربطرَيتةوة و بة بةرنامة بيخاتة بازاِرةوة ئـةوةى  

ِراوَيـذَيكمان كـردووة شـةريكة هةيـة      كة زيادة هةَلى بطرَيت لة ناو بةِراد لة كاتي ثَيويست بـؤ منوونـة ئَيمـة   
ــانطى )    ــة م ــة ل ــة ك ــةمى تةمات ــت بةره ــانطى ) 10( و )9( و )8دةتوانَي ــة م ــدةطات و ل ــدَيت  10( ثَي ــايي ثَي ( كؤت

( بةرهـةمى جوتيـاران لـة    2( تا مـانطى ) 10( مانط تةماتة هةَلبطرَيت، واتة لة مانطى )4دةتوانَيت بؤ ماوةي )
و بــة بةرنامــة دةخياتــة بــازاِرةوة نــةك طرانبَيــت لةســةر بةكاربــةر و نــة     هــةرَيمى كوردســتان دةمَينَيتــةوة 

ئةوةندةش هةرزانبَيت كة جوتيار زةِرةرى ىَل بكات، ئةوةى كة ثةيوةندى  بة مةترسـي طـةورة لةسـةر زةوى    
كشتؤكاَلى ئَيمة هةية من يـةك منوونـة بـؤ جـةنابتان بـاس دةكـةم لـة ِرابـردوو جادةيـةك لـة خـوار سـةراى             

( دؤمن زةوى 500ن ئاغاوة( لَيدراوة بؤ )سريوان( بـةرةو )هةَلةجبـةى شـةهيد( ئـةم جادةيـة نجيكـةى )      )سو ا
كشتؤكاَلى دةكو:َيت ئةمة لةكاتَيكدا ئَيمة بةديلي ئةمة هةبوو يةعنى دةكرا بة شَيوازَيكى تر ئةمـة بكرَيـت   

ضي ياسـايةك هيـة بـؤ ِروو بـة ِروو      ئةمة ِرؤيشت و تَيثةِرى، بةآلم ثَيويستة ئَيمة ياسايةك دةربكةين ئةطةر
بوونةوةي ئةمة، ياسايةكى توندتر لةو بابةتة دةربكةين لة ئَيستادا هةمان مةترسي لةسةر زةوى كشتؤكاَلى 

ــا( )    ــو ان ئاغ ــةراى )س ــة س ــةر ل ــة ه ــؤ )400هةي ــةم   500( ب ــةر ئ ــةرة ئةط ــي لةس ــتا مةترس ( دؤمن زةوى ئَيس
فرياي نةكةوَيت،يةعنى مـن دةثرسـم بـؤ وةزارةتـى كشـتؤكاَل       حكومةتة فرياي نةكةوَيت وةزارةتى كشتؤكاَل

كاك )حسن(  ئيشارةتى ثَيدا بؤ وةزارةتى كشـؤكاَل دةبَيـت لـةو وةزارةتانـة نـةبَيت كـة هـةموومان كَيربكَيـي         
لةسةر بكةين، شةِرى لةسةر بكةين، هةميشـة وةزارةتـى ئـاوةدان كردنـةوةو ِرَيطـاو بـان بـابَلَيني و وةزارةتـى         

ى لةو وةزارةتانة بووة كة ئةفجةلييةتى هةبووة بةسـةر وةزارةتـى كشـؤكاَل دا ئةمـة واي كـردووة لـة       شارةوان
كاتى زياد كردنى سةكةن بة شَيوازَيكى ئاسؤيي زةوييـة كشـتؤكاَلييةكامنان بـة فَيـِرؤ دةِروات و ئَيمـة نـةمان       

نداوةكان بـة باشـي بـاس كـرا     توانيوة ثشت بة شَيوازي ئةستوونى ببةستني بؤ مةسةلةى كَيشةى سةكةن، بة
ئَيمة لة ليذنةى كشتؤكاَل مـةعلوماتى وردترمـان اليـة كـة خةتـةرى زؤر لةسـةر سةرضـاوة ئاوييـةكامنان لـة          
ــيت بةوةيــة       ــةم خةتــةرة ثَيويس ــريان(، ئ ــا( و )ئ ــة )توركي ــة تايبــةت ل ــتان هةيــة ب ــةرَيمى كوردس دةرةوةى ه

توانـاى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و ئـةم وةزارةتـة       هةموومان هةوَلى بؤ بدةين، ئَيمة دةزانني ئةوة لة 
نيية، بةآلم فشار دروست كردن لة اليةن وةزارةتى كشتؤكاَل و ئَيمةى ثةرلةمانتارةوة تاكو بتوانني لةِرَيطةى 
عَيراقةوة ئةوةى كة لـة ِرَيكةوتنامـة نَيودةوَلةتييةكانـدا هةيـة بـؤ طـؤِرينى ِرَيـِرةوى ئاوةكـان دةبَيـت ئيشـي           

بكرَيت، مةسةلةيةكى تر، مةسةلةى ئا:ةَلدارييـة يـةعنى ئا:ةَلـداريش دةضـَيتة ضوارضـَيوةى ئـيش و       لةسةر 
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كارةكانةوة لة راستيدا ئَيستا طرفتى طةورةى مةِرو ماآلت، خاوةن مةِرو ماآلتةكانن كة زةوييـان نـةماوة مـةِر    
بـؤ بـةخَيو كردنـى مـةِر و مـاآلت،      و ماآلتةكانيان تَيدا بةخَيو بكةن ئةطةر ضى ئةمة شـَيوازَيكى تةقليدييـة   

بــةآلم لــة ئَيســتادا لــة الدَييةكانــدا ئــةوةى كــة ثــَي دةوتــرا مــةرعا نــةماوة، زةوى كشــتؤكاَلى هــةر هــةمووى    
دةكَيَلدرَيت و ئةوان مةجاليان نةماوة و زةوييةكانى تر كـة مةنتيقـةى )سـةخةري(ية زؤربـةى هـةرة زؤرى      

و ئةو بةرثرس ئةمة يةعنى  مةجالَيك نةماوة بؤ مـةِردارةكان   سياج كراوة و كراوة بة ثاوانى ئةم بةرثرس
لة هةرَيمى كوردستاندا بتوانن ئةمة بكـةن، يـةعنى رؤ:انـة ثةيوةنـدةان بـؤ دَيـت، يـةعنى ئـةوةى كـة ثـَي           
دةوترا شَيوازى تةقليدى بةخَيو كردنى مةِر و مـاآلت جـا بـؤ بةرهةمـةمى شـريةمةنيية يـان بـؤ طؤشـتة كـة          

%( بةرهـةمى طؤشـيت نـاوخؤ بـة ثشـتيوانى      40%( يـان ) 30سـتا ثشـتمان بـةوة بةسـتووة ئةطـةر )     ئَيمة تاكو ئَي
ــةورة دةِروات،      ــييةكى ط ــةويش بــةرةو مةترس ــةبَيت ئ ــؤ ئــةوانيش ن ــراوة ئةطــةر بةرنامةيــةكمان ب ئــةوان ك

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

نــدكارانى ئامــادةيي )ســَيبريان( دةكــةين كــة ئَيســتا ســةردانى زؤر ســوثاس، بــةخَيرهاتنى مامؤســتايان و خوَي
ثةرلةمانى كوردستانيان كردووة، بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان ئَيستا ئةندامانى ليذنـةى كشـتؤكاَل قسـةيان    
كرد دَيينةسةر ئةندامانى تر كة ناوي خؤيان نووسيوة بؤ ئةوةى لةسةر ئةم بابةتة قسة بكـةن هةريةكـة و   

 قسة بكةن، كاك عباس فةرموو.( دةقة 3)
 :مريخان بةِرَيج عباس غجاىل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بــةخَيرهاتنى وةزيــرى كشــتؤكاَل و ئــاودَيرى و وةظــدى يــاوةرى دةكــةم، بةراســيت ئَيمــة زؤر باســي ئاسايشــي  

قسـةى   خؤراك و طرينطى بايةخى خؤت كةفائي دةدةين جَيطاى داخة ئَيمةى ئةنـدام ثةرلـةمان لةطـةَل ئـةو    
خؤمان دةتوانني بَلَيني نةمانتوانيوة راسـتطؤبني، جةلسـةى تـر حـةدى نيسـامبان تَيكضـوو، كةواتـة طرينطـى         
نةدان بة كشتؤكاَل دةطةِرَيتةوة بؤ هةر هةموومان و هةر هةموومشان لَيي بةرثرسـيارين، ئَيمـة لـة ليذنـةى     

اودَيري و ثيشةسازى و دارايي و تةندروستيية كشتؤكاَلدا لة طةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان كة كشتؤكاَل و ئ
لة ثةيوةندي نجيـك دايـن ِرةنطـة لـة زؤر شـت، باسـي طـةمن دةكرَيـت، طـةمن جوتيـار بةرهـةمى دَيـيَن بـةآلم              
وةرطرتنةوةى وةزارةتى بازرطانيية، نامةوَيت زؤر بضمة سةرئةوة، ئَيمة لـة وآلتَيـك دا دة:يـن كـة يةكـةمني      

وة لة دةوروبةرى ئةشكةوتى شانةدةر دةسيت ثَيكـردووة و يةكـةمني وآلتيشـني    شَيوةى ضاندن لة كوردستانة
لة بةينى ِرووبارةكانداين كة قانون ياسا تةعميم كراوة، بـةآلم نـة قانونـةكامنان جَيـي خؤيـان دةطـرن و نـة        

يا كشتؤكاَلةكةمشان بايـةخى خـؤى ثَيـدراوة، زؤر باسـي كَيشـةى زةوى و زارى كـرد، كَيشـةى زةوى و زار تـةن        
ئةوة نيية هةندَيكيان حكومةتى ناوةنـدى كـاتى خـؤى بـؤ تـةعريب بةسـةريدا ضةسـثاندن و ياسـاكان، ئـةو          
كَيشانةى ِروو بـة ِرووى ئَيمـة دةبنـةوة بـة ضـةند ياسـايةكدا تَيثـةِريون ضـاكرتين ياسـاكانيش ئـةو ياسـانةن            

لةوانةيـة ئاطــاداربن، بــةآلم   ( ضارةسـةر كــراون كــة لـة ليذنــةى كشــتؤكالَ  74( بــؤ )70ئةوانـةى كــة لـة ســاَلى )  
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بةهؤكارى ديكة سةرمان لة زةوى و زاريش شـَيواندووة و تـةنيا بةرهـةمهَينانيش كَيشـةى زةوى و زار نييـة      
هةر ثَيشكةوتنَيك و دواكةوتنَيك و بةدبةختييةك بةسةر ئةردى كشـتؤكاَل دةبَيـت، ئَيمـة لـة كشـتؤكاَلدا لـة       

و هـةوا و طـةرما سـةرو كارمـان هةيـة كـة عونسـري :يـانن لـة          طةَل ضوار عونسري ئةسـَلى :يـان ئـاوة خـاك     
هةموو زيندةوةرَيكدا، لةو وةزارةتةدا ئَيمة ثةيوةندةان ثَيوةية و هةر ضواريشي لة خةتةرداية، ئَيمة باسي 
ــةى           ــة، كَيش ــةى بةرهةمهَينان ــني كَيش ــة ن ــةعريب و ئةوان ــتؤكاَل و ت ــةى كش ــةنيا كَيش ــة ت ــةين ك ــةوة دةك ئ

ةر سةكةنى نيية ئةو شتانةى كة بةو هؤيةوة وآلت بةرةو ثَيشـكةوتن دةضـن لـة مـةتارة     بةرهةمهَينانيش ه
لة جادةية لة ِرَيطاو بانة لة ستاديؤمى وةرزشيية لة قوتاخبانةية لة زانكؤية هةمووى لةسةر خـاكى جوتيـار   

وكـارى وةزارةتـى   دَينة بةرهةم كة ئةمانةش ثَيويسنت، جا دةبَيت بري لـةوة بكرَيتـةوة كـة ئةمانـة دةبَيـت ها     
كشتؤكاَل بن بؤ ئةوةى سوود بطةيةنن، يةكَيكى تر كة ِروو بة ِرووى ئَيمة دةبَيتةوة لة كشتؤكاَل موشـكيلةى  
موَلكداريية، بابي يةكَيك دةمرَيت موَلكَيكى بؤ بـة جـَي دةمَينَيـت جـا دةبَيتـة مـريات لـة نـاو بـةيين ضـةند           

وو مرياتى دةبةن ئةوةى دةفرؤشـَينت دةبَيتـة موشـكيلةيةك    كةسَيك دا يةك كوِريان جوتيارة ئةوانى تر هةم
بؤ كةرتى كشتؤكاَل كة ئةمةش خؤى لة خؤيدا كَيشةيةكى طةورةي موَلكدارييةتى بؤ جوتيار دروست دةكات 
و سةرمان لة نَيوان ضةند تاثؤ و ضةند ياسا و ضةند عورف و عادةتَيكدا لة جوتيارامنان شَيواوة، ئةوةى تر 

بة كشؤكاَل و ئاودَيريية ئَيمة وآلتَيكني بة مةِر و ماآلت و لـة وةرطـا، لـة وةرطاكـانى ئَيمـة هـةر       كة ثَيويستى 
طوندَيك بةسنوورى خؤي دادةنَيـت نـةك تـةنيا بةرهـةمهَينان ِرةنطـة مـةِر و ماآلمتـان ِرَيطـاى نـةبَيت بضـَيت           

رفيت ســةرةكى لةســةر كــةرتي بــةرةو كوَيســتانةكان و، ئةوانــةى بنارةكــان زيــاتر دةزانــن، يــةكَيكى تــر كــة طــ
كشتؤكاَلة مني و تةقةمةنيية كة لة ناو كَيَلطـةكان و لةوةرطاكامنانـدا بةشـَيوةيةكى بةرضـاو بوونيـان هةيـة،       
طرينطرت لة هةمووى ئةمِرؤ كة ئَيمة دةَلَيني داهامتـان بـة هـؤى كـةرتي بةرهـةمهَينان لـة بةرهـةمى نةوتـدا         

م طــةورةترين كَيشــة بــؤ كــةرتى كشــتؤكاَل لــةو خاكــة بــةثيت و دةتوانَيــت بودجــة بؤمــان دابــني بكــات، بــةآل
بةرةكةتانةية كة داوا دةكةم لة سندوقي داهاتى نةوت و طاز بةشَيك بؤ كةرتي كشؤكاَل جا ضي بيمةية ضى 
جؤ بِرانة بةشـَيوةيةكى تـر بـؤ ئـةوة بكـةن، ئةوانـة كَيشـةكانى نـاوخؤن لةسـةر ئـةرد، كَيشـةى تـر كَيشـةى              

ــي مــاددةى )  دةرةوةن ئَيســتا  ــَيني باس ــةين   140ئةطــةر ئَيمــة ب ــة بك ــنطال، خانــةقني، كــةركووك( و ئةوان ( )ش
هةميشــة لةطــةَل تريؤريســتان يــان لــة طــةَل حكومــةتى فيدراليــدا ئــةو كَيشــةمان هةيــة ئةمــةش كَيشــةيةكى 
 طةورةية دةبَيت حكومـةتى هـةرَيم ضارةسـةرى بكـات، ئةمـة هـةر كَيشـةى وةزارةتـى كشـتؤكاَل نييـة، بـةَلىَ           

وةزارةتى مةعنيية بةآلم بة هاوكارى هةموو اليةك دةبَيت هةوَلبدةين بؤ ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةى كـة  
( نييـة بنارةكـانيش كـة لـة وةرطانـة      140لة دةرةوة دَين، لة بنارةكانيشمان هةية هـةر لـة سـنوورى مـاددةى )    

نـةى جيـاواز هَيـِرش دَيـنن و لةسـةر      لةوانة هةندَيك اليةنى سياسي تَيدا بن حكومةتةكاني دةرةوة بـة بةها 
كةرتى مـةِردارى و ئـةو لـة وةرطانـة ئةمانـة كؤسـثَيكن ِرةنطـة خـةَلكى بنـار زؤر بجانـَى و ئَيمـةش قـةرزارى             
خةَلكى بنارين كةواتة دةبَيت بوار بة كةرتى ئا:ةَلداريش بدرَيت، ئةطةر لة بابةتى خـاك تَيثـةِرين يـةكَيكى    

شـت شـَيواندووة خـودى جوتيـارة تـا ئَيسـتا نـازانني كَييـة بـة عـةدةد            تر كـة سـةرمان لـة خـؤ و لـة هـةموو      
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جوتيارَيكى زؤرمان هةية كة ئةمة طرفتة دةبَيت جوتيار ديارى بكرَيت، هةندَيك كـةس هةيـة جوتياريشـة،    
جوتيار نيية، بةآلم تةسةرويف لة خاكَيك دا، دةضَي ناهَيَلَيت بيكات، براي بـةِرَيجم كـاك )عبـدالرمحن( باسـي     

%( ية لـة وآلتـانى ثَيشـكةوتؤدا راسـتة ئَيمـة لـة حاَلـةتَيكى        30%( بووة و ئَيستا )67(ى كرد كة )70اَلةكانى )س
ترين، بةآلم لة وآلتَيكى ثَيشـكةوتوودا تـا ئـةو شـوَينةى كـة مـن لـة ئيقتيسـاد و لـة بةرهـةمهَينان لـة وآلتـة             

ةدا ئـيش بكـات، وادةزامن رةقةمَيكـة ئةطـةر     ثَيشكةوتوةكاندا دةبَيت كةمرتين ِرَيذةى هَيجى مرؤيي لةم كةرت
( خةدةماتة بةو شـَيوانة لـة وآلتـانى ثَيشـكةوتوودا بـاس      55( جةلسةدا )5دكتؤر )عجت( بجانَيت لة حدودى )

ــة ِرووى          ــاش ل ــةمى ب ــنني بةره ــةم بَي ــؤن بةره ــجانني ض ــت ب ــةمهَينان دةبَي ــة، بةره ــت بةرهةمهَينان دةكرَي
طةى طةورة كة بة شَيوةيةكى زانسيت كارى بؤ كرابَيت و دَيتـة بةرهـةم   ضةندايةتى و ضؤنيةتى تةنيا لة كَيَل

ئةويش بة جوتيارى شارةزا و ثسثؤِرى تايبةت، بةِراهَينانى جوتيار ضي لـة ئاسـتى نـاوخؤ و ضـى لـة ئاسـيت       
 ( ساَلي كرد جةنابي وةزير راثؤرتَيكى كرد من ويستم هةندَيك نةتيجة وابجامن5دةرةوةدا، باسي بةرنامةى )

( ســاَلةدا زؤرتــرين روو ثَيــوى خــاكى 5نــةكرا، بــةآلم كــة لةطــةَل بةِرَيوةبةرايــةتى بةنــداوةكان دةدوَيــن لــةو )
كوردستان لة ِرووى بةنداوةوة كة ئاوة تةرسيمى بؤ كراوة و ضـؤتة قؤنـاغ، لـة طـةَل ئـةوةدا زؤر ئيشـي بـاش        

ر لــة بةرهــةمهَينان ئةوةيــة لــة  كــراوة، بــةآلم هةنــدَيك لــة ِرووى خؤراكيشــةوة ضــؤتة ســةرى، طرفتَيكــى تــ   
جوتيارانى ئَيمة لة ِرووى ئيقتيسادييةوة دةبَيت شتَيك كة بةرهةم دةهَينرَيت دةبَيـت دابـةش بكـرَينت يـان     
بة بازاِر بكرَيت و ب رؤشرَيت ئةمـة كَيشـةيةكى طـةورةي جوتيـارانى ئَيمةيـة كـة لـة دابـةش كـردن تووشـي           

ة لةسةر جوتيارانى ئَيمـة طـومرك و مةيـدانى سـةوزةو تـةِرةو      كَيشةى طةورة دةبن و خةتةرَيكى طةورةش ك
بــارة كــة تــةنيا ســوودَيك وةردةطرَيــت و هــيض خجمــةتَيكيش بــة جوتيــار ناكــةن، شــَيوةيةكى تــر كــةدةبَيت    
وةزارةت هةَلوةستةي لةسةر بكات بةستة بةنـدى، قوتـوو بةنـدى ئـةو بةرهةمانةيـة، دَينَيـت جوتيارَيـك لـة         

( 30كـة بـة باشـرتين و بـة جـوانرتين شـَيوة بةرهـةمى دَيـيَن، بـةآلم لـة سـندوقَيكى )           )سيدةكان( تةماتةيةك 
كيلؤيي دةكات و بة شَيوةيةكى نا زانسيت بارى دةكات تادَيتـة هـةولَير هيضـى نامَينَيـت، كـة ئةمـة ثَيويسـتة        

َل ئةوةدامـة  راهَينان و شتَيكى بؤ بكةن، خاَلَيكى تر باسي طومركى كرد لـة كـاتى طةيشـتين ميـوة، مـن لةطـة      
طــومرك هةميشــةيي بَيــت بــا ميــوةو شــت طــران بَيــت، ئَيمــة لةطــةَل ئــةوةداين كــة خــةَلكمان، بــةآلم دةبَيــت  
هاندةرَيك بَيت داهاتَيك بؤ جوتيارى خؤمان ثةيدا ببَيت تا بةرهةم بَينَيـت كـة طـران بـوو بةرهـةم دَينَيـت       

ادةى ىَل بكةين لة خانووى ثالستيك نةك ئةو ئةو دةميش خاكى ئَيمة خاكَيكة دةتوانني ضوار فةسَل ئيستي 
ــانوو         ــيت خ ــَيوةى زانس ــةر بةش ــةردادة دةن ئةط ــايلؤنَيكى بةس ــاَلَيكة و ن ــةند ض ــةن و ض ــتا ه ــةى ئَيس قؤَلتان
قؤتؤبكرَيت دةتوانني هةر ضوار فةسَل ميـوةى خؤمـان دابـني بكـةين، خـاَلَيكى تـر كـة زؤر كَيشـة هةيـة لـة           

كةين لة كاتى طةيشتين ميوة ئَيمة سةناعةى طؤِرامنان نييـة، يـةعنى ئـاو    طةَلمان ئةطةر قةت ئيشي لةسةر ب
ترَيية بة دووشاوبَيت تةماتة بة ئاوة تةماتة بَيت بة ئاوى ترَي بَيت بة هةرشتَيك بَيـت شـَيوةى تةبـديلمان    

ةشـي  نيية كة بةسةريعي تةبديلي بكةين يا خود لةسةر خانةكان ِرابطرين، كة باسي سايلؤش دةكةن سايلؤ ب
بازرطانيية كة ئَيستا ئَيمة بة هاوكارى ئةوان ِرةنطة تا ضةندَيكى تر لة طةَل وةزارةت ثالن دابنَين، لـة ِرووى  
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بازرطانييةوة من تةئييدي كاك )بشار ئاغـا( دةكـةم كـة سـايلؤى بضـووك دروسـت بكرَيـت، ضـونكة حـةمل و          
مة وآلتَيكـى خاكـة بـةآلم ئَيمـة بـةس ثشـتمان       نةقل و كرَيي طواستنةوةش كةمرت دةبَينت، ئاودَيرى، وآلتى ئَي

بةستووة بةوةى كةى بـاران دةبارَيـت و ضـؤن دةبارَيـت ئـةوة ِرَيـذةى بةرهـةممان راسـتةوخؤ ثةيوةنـدى بـة           
ئاوةوة هةية لةبةر ئةوةى وةزارةت بةرنامةيةكى ضِر و ثِريان هةية ئَيمة لةطـةَل ئـةوةداين كـة ئـاوى ئَيمـة      

ــةوةى   ــةوة و، طلدان ــل بدرَيت ــاغَيكى       ط ــووك قؤن ــةدى بض ــرد، س ــاس ك ــانيش ب ــاواز( خ ــو )ئ ــةر وةك ــاويش ه ئ
سةركةوتووة و سةدى طةورةش لةوانةية هةندَي كات طةورةترين مةترسي بَينت ئَيستا سةدى موسـَل كـة لـة    
ِرووى سياسيي و عةسكةرييةوة دروست كراوة راستة ئاوى طلداوةتةوة، بةآلم خةتةرترين سةدى دونياية كة 

موسَل و ئاو دةكات نة )داعـش( و نةشـتَيكى تـرة تـةنيا دارووخـانى سـةدى موسـَل دةتوانَيـت          خةتةر لةسةر
خةتةر لةسةر موسَل و بةغدا دروست بكاتن، ثةيوةندى، داوا لة وةزارةت دةكةم ثةيوةندييةكى ضِر و ثِريان 

بيان بجانن كة كَيَلطة هةية لة طةَل كولَيذى كشتؤكاَل هةبَينت و لة كاتى خوَيندندا سةردانى كَيَلطة بكةن قوتا
ضؤن بةرهةم دَينَيت و بة ضي شَيوةيةك، سـامانى ماسـي لـة طـةَل طلدانـةوةى ئـاو و ئـةو شـتانةدا دةتـوانني          
ماسيش بةرهةم بَينينن خاَلَيكى تر  هةية مومكينة لة كشتؤكاَل هةندَيك شت ثَيويست بةوة نةكات هةر لة 

ــيش ســةرفى بكــةى، ئَيمــة لــة ِرووى هةنطة     وانييــةوة كــة  راســتةوخؤ بــؤ كشــتؤكاَل و ثةيوةنــدى و      داخل
( سـاَل ثـَيش لـة لةنـدةن لـة نـاو       2طواستنةوةى تؤو و هةموو شتَيك ثَيويستة، بـةآلم هـةنطوينى كوردسـتان )   

باشرتين هةنطويين دونيادا بوو، وةزارةتى كشتؤكاَل دةتوانَيت سةرماية لةسةر ئةمة بكات ئةطةر بـؤ رَيكـالم   
ســتانيش بَيــت بةشــَيوةيةكى تــر بَينَيتــة دةر، يــةكَيكى تــر كــة بــرادةرامن زؤر باســي كــرد  و كشــتؤكاَلى كورد

مةكائينة ثَيويست بة سةيارة ناكـات مةكائينـة و طرفتَيكـى سـةرةكيش مـةكائيين مؤدَيـل باآليـة كـة دةبَيـت          
ةو مةكائينانـة  ئةوان بَينن، بةآلم جوتيـارانى ئَيمـة ئـةو توانـةيان نييـة ئةطـةر بـةديلَيكى تـر بطرَينةبـةر ئـ          

ثَيويسنت ضي مؤدَيلي خوارةوة بَيت ضي ئةوة بة ثَيـي ِرينمـايي تـر بكـات بـة هيـواى رؤ:َيكـني كـة بتـوانني          
س رةكانى خؤمان لة ناوخؤى كوردستاندا بةرهةم بهَيدرَيت و كوردسـتانَيكى ئـاوةدان و ثاراسـتنى تـةنيا بـة      

 و سآلوم.ئاسايشي خؤراك و ئاو و هةوا دَيتة دى، لة طةَل ِرَيج 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةقة قسة دةكةن، دَلنياتـان دةكـةين كـة ئةمـة     3زؤر سوثاس، بةِرَيجان ئيرت لةمةو دوا ئةندامى ثةرلةمان )
هيض ئيجرائَيك نيية بؤ سنووردار كردنى قسة كردنى ئَيوة تةنيا بؤ رَيكخستين ط تو طؤكانـة لـة نـاو هـؤَلى     

( دةقـة  3لة كؤتايي وةرزى طرَيدان بة دكتؤر عجت دةست ثَيدةكةين كـة زؤربـةى كـات كـةمرت لـة )     ثةرلةمان 
 قسةي كردووة و قسةي مونتيجيشي كردووة فةرموو.

 :امساعيل بةِرَيج د.عجت صابر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى كشـتؤكاَل نـةوتى   مانـا  ايزراعاة  فاد اا ام    لةبةر ئةوةى كاد كةمة فريـاي بـةخَيرهاتنى كـةس ناكـةوم، )    
( مليـؤن  100( سـاَل ثـَيش ئَيسـتا )   3هةميشةيية بةقةدةر ئةم نيوة دَيِرة طرينطة كشتؤكاَل، بانكى كشـتؤكاَلى ) 
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( يان طةِرايةوة بؤ حكومةت لةبةر ئةوةى ِرَينماييةكان خـراث  90( مليؤنيان خةرج كرد )10دؤالرى بؤ دانرا )
ةوةى بؤ بكات لةطـةَل وةزارةتـى دارايـي سيسـتةمى ئـابوورى لـة       بوون، هيوادارم وةزيرى كشتؤكاَل ثَيداضوون

ــة        ــانى بــةروبووم ل ــى هَين ــَيوةيةك قةدةغــة كردن ــيض ش ــة ه ــازاِرى ئــازادة، بؤيــة ب ــتةمى ب ــتاندا سيس كوردس
بةر:ةوةندى ئابوورى كوردسـتاندا نييـة، بـةآلم بـاجى هةميشـةيي لةسـةر سـةرجةم بةروبوومـةكان هـةموو          

ت، ساىَل مليارَيك دؤالر لة بودجةى كوردستان تـةرخان دةكرَيـت بـؤ بةشـة خـؤراكى      ئاماجنة باشةكان دةثَيكَي
مانطانــة بــةرةو ئابوورييــةكى ســةربةخؤ بضــني طرينطــة وةزارةتــى كشــتؤكاَل خــؤى ئامــادة بكــات حكومــةتى  
عَيراق بة رةزامةندى ئةو ثارة بدات بة خؤمان، كوردستان خؤى بةرهةمى خؤراكى بؤ خؤى بةرهةم بَينَيت 

دابةش بكرَيت بةسةر هاووآلتياندا ئةوةى كة ثَيدةوترَيت فورمى بايعي، طةورةترين كَيشـةى كشـتؤكاَل لـة     و
كوردستاندا خاوةنداريةتى زةويية، ضـةندَى ِرووبـةرى ئـةو زةوييـةى كشـتؤكاَلى تَيـدا دةكـةي بضـووك بَيـت          

ةكان زؤر طرينطـة بةاليـةنى كـةم    ئةوةندة تَيضوونى زؤر دةبَيت، بؤية جوتيار قازانج ناكات، لـة هـةموو شـار   
( عةلوة هةبَيت قازاجنى زؤرى بـةروبوومى كشـتؤكاَل ميـوةو سـةوزة دةسـت بازرطانـةكانى ميـوةو سـةوزة         2)

( كيلـؤ تةماتـة، بـةآلم    1( دينـارى دةسـت دةكـةوَيت لـة )    200دةكةوَيت نةك جوتيار، جوتيارَيك لـة )بازيـان( )  
( كيلـؤ تةماتـة   1( دينـار لـة )  500َيِرَيك دوكاندارَيكى ميوة فرؤش )( هةزار دةيكِرَيت، دةست ط2كِريارَيك بة )

( عةلوة 2قازانج دةكات كة هى خؤى نيية، بؤية هيوادارم لة هةموو شارَيك لة كوردستان بري لةوة بكةنةوة )
ان هةبَيت كَيربكَي بكةن، ناوضةى )شار با:يِر( بة ميوة زؤر بـةناو بانطـة لةبـةر ئـةوةى ثشـتيوانى كشـتؤكاَلي      
( 10ناكرَيت، وةزارةت ثشتيوانيان ناكات ميوةكانيان بة دارةكانيانةوة دةمَينَيتةوة، بةرهةمى طةمن راستة لة )

سـاَلى ِرابـردو بـؤ بــة دوو ئةوةنـدة، بـةآلم هؤكــارة دةرةكييةكـةى ئةوةيـة كـة حكومــةت بـة ثارةيـةكى بــاش           
نى تر بؤ بـة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكان لـة      دةيكِرَيت، ئةمة هى ئةوة نيية كة ئةوة لةسةر حيسابي بةرهةمةكا

راســتيدا دةبَيــت ثالنــى هــةبَيت وةزارةتــى كشــتؤكاَل، قــازاجنى دةواجنَيــك لــة فرؤشــتنةوةى ئــةو طــازةى كــة  
حكومةت دةيداتَي زؤر زيـاترة لـةوةى دةواجنةكـةى مريشـك و جؤجةَلـةى بةرهـةم دةهَينَيـت ئـةوة دةبَيـت          

ةوةى كة دةعمى طاز بايي ئةوةندة بَيت كة نةي رؤشـَيتةوة، بـةكارى   وةزارةتى كشتؤكاَل ثالنَيك دابنَيت بؤ ئ
بَينَيت بؤ دةواجنةكةى، كةرتى كشتؤكاَل براي بةِرَيجم ثةرلةمانتارى ثَيشـوو باسـي لـةوة كـرد تةكنـةلؤ:ياي      
 ثَيشكةوتوو بَيت كةمرتين كرَيكارى دةوَيت ئةطةر تةكنةلؤ:ياكة دواكةوتوو بَيت ئةو شوَينةية كـة زؤرتـرين  

هةىل كار لة كوردستاندا دةتوانَيت دابني بكات بؤ دةستى كار بة تايبةتى بؤ خاوةن بِروانامة نجمةكان، بؤية 
هيوادارم ثالنيان هةبَيت، جوتيار لة ضةمضةماَل سةمادى وةرنـةطرتووة ناكرَيـت ثـارةى طـةمنى جوتيـار كـة       

زارةتـى بازرطـانى عَيـراق نـادرَيتَى، جوتيـار      نادرَيت وةزارةتى كشتؤكاَل بَلَى ئـةوة ئيشـي مـن نييـة، بَلَيـت وة     
 ثةيوةستة بة وةزارةتى كشتؤكاَلةوة، هيوادارم ئةم ثَيشنيارانة بة هةند وةربطرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج مامؤستا أنس فةرموو.
 :شريحم بةرَيج أنس حممد
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 ن.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما
دوبارة خبَيرهاتنا وةزيرَى كشـؤكاَلَى و شـاندَى دطةلـدا دكـةين، هةقيقـةت :اليـَي ضـاندنَي ظـة هـةمى جهـةك           

نيعمةت يا دطةملة كرى ببةرةكةتَى ئةطةر ئينسان سةحكةتة قورئانـا ثـريؤز   رب ايعامل،  وةكى ئَيك نينن و )
يَي دى باسَي كوردسـتانَى يـة   ار،نا حسيص  ايذى ببةحسا دوو جها و بةرةكةتَى يَي هةي ئَيك )بيت املقدس(، )

وقان رباي أ ازين منازال مبار،اا وأ ا        كو بابَي بةشةرييةتَي ية دبَيذيت )) عليص ايسالم لسةر زمانَى )نوح( )
جــودى :ى لــةفجةكا  واسااتست علااى اجلااساخ    هــةكَى موبــارةك مــن دانــة و يــا مةعلومــة ))خرياملناازي،    

ةسَلَى كوردانة، هةقيقةت بنةسَي قورئـانَى كوردسـتان يـا ثـريؤزة هـةوايَي وَى      موعةرةبة : طؤتى هاتيية كو ئ
ثــريؤزة، ئاظــا وَى يــا ثــريؤزة، ئاخــا وَى يــا ثــريؤزة و، جهةكــة زيراعــةت تَيــدا دبــينت بــةىَل ل شــينا ثريؤزاهيــا  

ئـةظَيت   زاطرؤس و جودى و كوِرةكى و ئاراراتى مة بةرةكةتا )شنطةهاى( و )ثـةكينَى( يـا بـؤ خـؤ ئينـاي مـة      
هةنَى هةميَيت هَيالين، فَيقيَي مة بدارَيظـة دِرزت و فَيقيـَي وآلتَيـت دةورو بـةرَيت مـة ل كوردسـتانَى دَيتـة        
فرؤتن، كؤمةَلطايةكَى ل شينا وةبةر هَين بينت يَي بؤية موسـتةهليك، ئـةرَى ئايـا وةزارةتـا زيراعـَي ثالنـةك       

ل كوردستانَى و هةتا كةنطى ئةم دَى ئيستريادا ظـان تشـتا    بَيتة كرنا،تفاء ايذاتي  هةية بؤ وَى ضةندَى كو )
هةروةســا وةزارةتــَى ثالنــةك بــؤ ظــَى ضــةندَى هةيــة كــو شــةريكاتَيت زيراعــى ل دةرظــةى    ؟ : دةرظــة كــةين

كوردستانَى بينينت و وةبةرهَين بن ل كوردستانَى؟ شينا وةبةرهَين بن ل ئاظاهَيى زيراعةتَى، ئةم زانني مـة  
هةى ناهَيتة ئيستيغالل كرن، هةروةسا ئةظ طؤمركا لسةر تشتَيت نةخامسة يَيت خوارنَى و طةلةك عةرد يىَ 

مريشكا و تشتَى دهَيتة دان، بؤيـة ئةطـةرَى ظـَى ضـةندَى كـو ل كوردسـتانَى دةعمـا فـةالحَى بهَيتـة كـرن كـو            
ن ئيعتيمادَى ددةتة %[ كوردستا30ظةبةرهَينةر بينت، تشتَى بينينت، مة : جةنابَى وةزيرى طوهلَى بوو كو ]

%[ ئةو طوشتَى هةى كيظة دَيت؟ مةرجَين شةرعى تَيدا هةنـة بـؤ كـار    70خؤ ل خواردنا طوشتى دا، ئةرَى ]
ئينانَى كو ئةم بجانني هندةك مةرج بؤ هةبن؟ هةروةسا ئةز ثَيشنيار دكةم ئـةظ سـول َى زيراعـَى كـو ددةنـة      

ى :ى سـةر نـةبيت، هـةر  تشـتةكَى مةعنةوييـة و      فةالحا ض فايدة لسةر نـةبيت و هةروةسـا غـةراما تـةئخري    
 كَيمة، دَى بيتة دةعمةك بؤ وى فةالحى، ساَليت هةشتَييادا قانون ]استئجار س وح ا بال[.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ان، دةستخؤش، سوثاس كاتةكةت تةواو بوو مامؤستا انس، مامؤسـتا مـةروان فـةرموو، ببـورة مامؤسـتا مـةرو      

 نرية نوقتةى نيجامى هةية، فةرموو.خاتوو م
 على:عثمان بةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــدارةكان دةكــةين كــة دَينــة       ــرة ثةيوةندي ــتوكاَل و هــةموو وةزي ــرى كش ــةوة داوا لــة وةزي لــة رَيطــةى جةنابت

ئةطـةر لـة هـؤَلى ثةرلـةمان      ثةرلةمانى كوردستان، ئةو ثرسيارانةى لة هؤَلى ثةرلةمان ئاراسـتةيان دةكرَيـت  
[ رؤ:ة وةَلاممـان بدةنـةوة،   15نةيانتوانى وةَلام بدةنةوة داوا دةكةين لـة مـاوةى ديـارى كـراوى خؤيـدا كـة ]      
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ضونكة ئـةوةى لـة ضـةند مـانطى رابـردوودا ضـةند وةزيرَيكـى بـةِرَيج هـاتووة، ثرسـيارمان ئاراسـتة كـردووة             
 هَيشتا وةَلاميان نةدايتةوة، سوثاس.

 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج
ســوثاس، بــة تةئكيــد هــةروا دةبَيــت و دواتــريش روونكردنــةوة دةدرَيــت لةســةر ئــةم بابةتــة، هةنــدَيك لــة    
ثرسيارةكان ئَيستا وةَلام دةدرَيتـةوة لـة اليـةن بـةِرَيج وةزيـرى كشـتوكاَل و ئـةوةى كـة ئَيسـتا نـاتوانن وةَلـام            

 ةدةنةوة، فةرموو مامؤستا مةِروان.وةَلام د بدةنةوة لة ماوةى ياسايى خؤيدا
 بةِرَيج حسني امساعيل حسني ]مةِروان طةَلاَلى[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بسم اهلل الرمحن الرحيم، بةخَيرهاتنى بةِرَيج وةزير و وةفـدى يـاوةرى دةكـةم، زؤر بـة كـورتى سـَى ثرسـيار        

ايا بؤ دةستكردنةوة و كاركردن لة ثرؤ:ةى بةنـداوى بَيخمـة   ئاراستةى بةِرَيجيان دةكةم لةطةَل ثَيشنيارَيك، ئ
لةطةَل حكومةتى فيدراَلى ضيتان كردووة؟ ثرسيارى دووةم، بةِرَيجت وتـت وَلاتـانى دراوسـَى رَيـِرةوى ئاويـان      
طؤِريوة ئَيوة ض هةنطاوَيكتان ناوة بـؤ ئـةم كـارة ناياسـاييةى ئـةم وَلاتانـة؟ ثرسـيارى سـَييةم، بـةِرَيجت باسـى           

ديوار تان كرد ئايا هـيض ليذنةيـةكتان ثَيكهَينـاوة بـؤ بةدواداضـوون لـة راسـتى و ناراسـتى ئـةم بابةتـة؟ و           بن
ثَيشنيارةكةشــم، ثَيشــنيار دةكــةم ثــرؤ:ةى بةنــداوى بضــووك زيــاتر لةســةر ئــةو ئاوانــة ئــةجنام بــدرَيت كــة   

 سةرضاوةيان لة كوردستانة، دةستتان خؤش.
 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي

 دزةيى فةرموو.سوثاس، شوان قةَلا
 
 

 باوةمري]د. شوان قةَلادزةيى[: مصطفىبةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بــة نــاوى خــواى بةخشــندةى ميهرةبــان، ضــةند كَيشــةيةك هةيــة بــة كــورتى ئاما:ةيــان ثَيدةكــةم، زةوييــة     
خلـحم[يش باسـى كـرد واى كـردووة بـة راسـتى        تةلبةندةكان، بؤ منوونة مساقؤىل و مَيرطةثان ئةوةى ]كاك

مـةوداى زةوى كشـتوكاَلى زؤر بةرتةســك بَيتـةوة و ثَيويسـتى بــة بِريـارى مةسـئوالنة هةيــة كـة ئـةم زةويــة         
تةلبةندانة بة بِريارَيك هةَلبوةشَينةوة، خاَلَيكى تـر سـةنةد تـةمليك هةيـة لـة زؤر شـوَينَيك وةك ثشـدةر و        

يكة شتَيكى رةمسيية، بةَلام ئيشى ثَيناكرَيت و زةويةكة هةر بةدةسـت خـاوةن   بتوَين، بةَلام ئةو سةنةد تةمل
موَلكةكان كة بة ئاغاكان دةناسرَين، هةتا لةو ماوةيةدا خةريك بوو طـةورةترين كَيشـةى ضـينايةتى دروسـت     

كشـتوكاَل   بَيت لة طردةسثيانى قةَلادزَى لة نَيوان هةردووكياندا و ئةم سةنةد تةمليكانة ثَيويسـتة وةزارةتـى  
بريى جيدديان لَيبكات و يةكال بكرَينةوة، هاوكـارى نـةكردنى جوتيـاران بـة تـؤ و ثـةينى كيميـايى بـة ثَيـى          
زانيارييةكان ئةو ثةينة كيميايية تؤزَى خِرة، خِرةكة دةَلَين بة شَيوازَيك لة هةندَيك لة مةخجةنةكان فَيَلـى  
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ورة تَيكةَلاوى دةكرَيت، بؤ ئةوةى وةزنـى قـورس بَيـت     ىلَ دةكرَيت و ئةو بةردةى بة بةردى موكةسةرة مةشه
و ئةمة وا دةكات زةويةكة رةق ببَيت و وةبةرهةمى كةم بَيت و ثةينةكةى تر كة وةكو شةكر واية وردةكـة،  
ئةويش دةَلَين خوَيى تَيكةَل دةكرَيت و ئةمةش خيانةتَيكة و يةكَيك لة هؤيةكانى كةم بوونةوةى بةرهةمى 

بَيت، ثَيويستة وةزارةتى كشتوكاَل بةدواداضوونى ثَيويست بؤ ئةمة بكات، ساغ نةكردنـةوةى   كشتوكاَلى ئةوة
ن منوونةيـة كـة   ى لـة ثَينجـوَين و سـيدةكان باشـرتي    بةروبوومى كشتوكاَلى جوتياران، فرَيدانى ئـةو تةماتانـة  

ة بة داخةوة شوَينَيكى وةزارةتى كشتوكاَل بَيتة سةر خةت و بةرهةمى كشتوكاَلى جوتياران ساغ بكرَيتةوة ك
ــت، بــةَلام نافرؤشــرَيت و ئةمــةش طــةورةترين زةرةرة بــة      وةكــو ســيدةكان بــة ســةدان تــةنى ىَل بةرهــةم دَي

[ سـةد مـاَل   1994جوتيارانى كوردستان، ضؤَل بوونى طوندةكان هةر بؤ منوونـة، طونـدى ماسـتاوا لـة سـاَلى ]     
ــتا ]  ــةَلام ئَيس ــووة، ب ــة   30ب ــدى دؤزتةث ــاوة، طون ــاَل م ــةش    [ م ــةوة، ئةم ــةم بووةت ــةكانى  زؤر ك ــذةى ماَل رَي

ثَيشهاتَيكى زؤر خةتةرة كة طونـدةكان ضـؤَل بـنب و شـارةكان ئـاوةدان ببنـةوة، لةوانةيـة شـَيوازى حـوكم لـة           
كوردســتان رؤَلــى هــةبوو بَيــت هــةر خــةَلك بكاتــة مووضــة خــؤر، ضــاوةِرَيى ســةرى مــانط بكــات و ثارةكــةى   

انى خــؤى نةِرَيــذَيت لــة ثَينــاوى زةويةكةيــدا، اليــةنى مــةِردارى وةك لــة   وةربطرَيــت، بــةَلام ئــارةقى ناوضــاو 
ناوضةى بةِرانةتى و لة زؤربةى شوَينى كوردسـتان، مـةِردارى هـةر بـةرةو نـةمان دةروات، هـةروةها نـةدانى        
دةرمان بؤ ضارةسةربوون، بؤ منوونة، لة شارزوور بةرهـةمى تةماتـة و هـةموو بةرهةمـةكان وةكـو هـةنار و       

ة، هةمووى زؤر زؤر زةرةرمةند بـوون، لةبـةر ئـةوةى ئـةو دةرمانـةى ثَييـان دراوة د:ى ئـةو ميكرؤبـة         ئةوان
 نيية و ثَيويستة ئةمانةش قةرةبوو بكرَينةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ون فةرموو.سوثاس، دكتؤر كاتةكةت تةواو بوو، بةِرَيج رابو

 
 ق معروف:بةِرَيج رابوون توفي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ثَيشةوة بـةخَيرهاتنى قوتابييـة خؤشةويسـتةكانى كؤلَيـذى ثجيشـكى دةكـةم و ضـةند ثرسـيارَيكم هةيـة،          
ــاوى بكاتــةوة كــة     يةكــةم، ثالنــى ثَيــنج ســاَلة كــة دةبوايــة حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان بــؤ راى طشــتى بَل

ــان و   ــة الوازةك ــوون؟ و خاَل ــى ب ــان     ئةجنامــةكانى ض ــوا نةخاســتة، دةبوايــة راي ــواردووة خ ــةر شكســتى خ ئةط
طةياندبا، دووةم، بةِرَيج وةزيـرى كشـتوكاَل هاوتـاى ثالنـى ثَيـنج سـاَلة، ثالنـى ئيسـرتاتيجى هةيـة بـؤ دابـني            
كردنى ئاسايشى خؤراك و ئاسايشى ئاو؟ ثرسيارى دووةم، باسى قاضاغضييةكانى سنوورى كرد كـة بابـةتَيكى   

َل وةزارةتـى نـاوخؤ هاوكـارى هةيـة كـة رَيطـة لـة قاضاغضـييةكان بطريَيـت، بـؤ ئـةوةى كـة             طرنطة، ئايـا لةطـة  
بةرهةمى كشتوكاَلى لة وَلاتانى دراوسَى دزة نةكاتـة هـةرَيمى كوردسـتان بـة رَيطـةى ناياسـايى، سـةبارةت بـة         

اتووةتـة نـاو   بنديوارةكان، من دَلنيـام كـة بـةِرَيج وةزيـر بـةرثرس نييـة لـة حكومةتـدا، ضـونكة ئـةو تـازة ه           
دةوَلـــةت و حكومـــةتى هـــةرَيمى كوردســـتان، بـــةَلام ئـــةم بابةتـــة بوويتـــة بابـــةتَيكى واقيعـــى و خـــةَلك و   
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ــة و لةطــةَل             ــة لَيرةي ــر ك ــةم بــةِرَيج وةزي ــوادارم ه ــة هي ــتييةك هةيــة، بؤي ــة راس ــن ك ــانيش دةزان بةرثرس
ة رةت بكةينـةوة هاوكـارى   وةزارةتةكانى ترى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لـة جيـاتى ئـةوةى ئـةم دياردةيـ     

 يةكرتى بكةين، بؤئةوةى ئةم ديارةدةية لة سيستةمى حوكمرانى وَلاتةكةمان بنرِب بكةين ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

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

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
جــةنابى وةزيــر دةكــةم، جــةنابيان ضــةند ئامارَيكيــان ســةبارةت بــة بةرهــةمى  ضــةند ثرســيارَيك ئاراســتةى

خؤماَلى خستة روو، ئايا لةو دؤخةى كة هةرَيمى كوردسـتان هةيـة ئَيمـة بينيمـان لـة رووى كشـتوكاَلييةوة،       
%[ بةرهـةمى  60ئايا ض زةمانَيك هةية كة ئةمة تةبعةن بة ثَيى ثالنى وةزارةت دائيمـةن ئةطـةر ئةمسـاَل ]   

ؤماَليية ساَلَيكى تر زياد بكرَيت، بةو دؤخةى كة بينيمان لة وةزعى طةمن و تةماتة و ثةتاتة و لة حيماية خ
نةكردنى جوتيارى ناوخؤيى، ض زةمانَيك هةية لة داهاتوو لة جياتى ئةوانة بةرةو سـةرةوة بـِرؤن كَيرظةكـة    

وةكو ئَيمة  طلةيى بكات، دةمانةوَيت ثالنـى   بةرةو خوارَى دَيتةوة، ماناى واية نامانةوَيت وةزارةتى كشتوكاَل
ئةوان ببينني كة ئةم بةرهةمة زياد بكات، كةم نةكات، ضونكة ئةوةى بينيمان دةبواية نةيبينني لة حيماية 
نةكردن و زةرةرمةند بوونى جوتيارى ناوخؤيى و بة قاضـاغ هـاتنى بةرهـةمى بيـانى، واى كـرد كـة نرخـى        

بَيـت كـة بينيمـان و لةوانةيـة بـةرةو كـةمى بِرواتـةوة، جـةنابى وةزيـر باسـى           تةماتة و ثةتاتة بةو شَيوةية 
تةجاوزاتى كرد لةسـةر زةوى كشـتوكاَلى ئـةوةى كـة ئـةو مةزرةعانـةى دةيـان بيـنني لـةوةى بـريى تـةجاوز،            
نامانةوَيت ديسان طلةيى بَيت، ثالنى وةزارةت ضيية كة ئةم مةسةلةية رَيطةى لَيبطريَيـت و كـةم بكرَيتـةوة؟    
ئَيمة كاتى خـؤى ومتـان ئـةو زةويـة كشـتوكاَلييانةى ئـةو وَلاتـةى دةسـت بةسـةردا طرتـووة، كردوويـةتى بـة             
مةزرةعة هةر نةبَيت باجى لةسةر دابنرَيت، بة دؤمن بَيت بـة هـةر ضـى بَيـت، ضـونكة بـة هـةزاران دؤمن و        

ــت بــة تايبــةتى هاوينــة هــةوا     ــت، لــة جيــاتى ئــةوةى رَيطــةى لَيبطريَي رةكان هــةمووى كرايــة زيــاتريش دةبَي
مةزرةعة، بؤية بة تةسـةورى مـن دةبَيـت ئـةوةى طوَيمـان لـَي بَيـت لـة وةزيـرى كشـتوكاَل بـة تايبـةتى ئـةم              

[ 2016كابينةيةى كة هةموو هاوبةشن و باسى ضاكسـازى دةكرَيـت، دةمانـةوَيت بـة داتـا بـجانني بـؤ سـاَلى ]        
ن لة تةجاوز و ئةمانة، ثرسيارى تر، ئايا وةزيـرى  دةتواندرَيت ضى بكرَيت؟ يةعنى بة تايبةتى لة رَيطة طرت

كشتوكاَل ئَيستا بنةتؤيةك هةية لةسةرى ساغ ببنةوة لةكوردستان بَلَين ئةم بنةتؤيـة شـام شةشـة، شـام سـَى      
ية، ئةدةنى ية، ضيية؟ تا ئَيستا توانيتانة ساغ ببنةوة لةسةر يةكَيك لة بنةتؤيةكان؟ ئايا تا ئَيستا وةزارةتى 

ــتوكاَل م ــَين       كشـ ــى دةَلـ ــةوةى ثَيـ ــايى ئـ ــايى و فيجيـ ــ ى كيميـ ــردووة؟ واتةكةشـ ــةِرى زةوى كـ ــد و تةحـ ةسـ
]ئؤقيانووسى و توربة[ كردووة تاكو بجانني ض جؤرة بةرهةمَيك بضـَينني، بؤيـة بـة تةسـةورى مـن ئـاخري       

ان ثالن و قسةم ئةوةية ئَيمة ض بؤ بةِرَيج وةزيرى كشتوكاَل ض وةزيرةكانى تر كة دَين دةمانةوَيت لة ثةرلةم
ضارةسةر ثَيشكةش بكةن، نابَيت ئةوان وةكو ئَيمة يان رؤ:نامةنووسَيك طلةيى بكةن، بَلَين تةجاوزات هةية، 
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زةوى كشتوكاَلى بة فَيِرؤ دةدرَيت و دةكرَيت بة وةبةرهَينان، دةبَيت بة ثالن و ثَيكةوة رووبةِرووى ئةو كةم 
رووبـةِروومان دةبَيتـةوة و بـة راسـتى ئـةوةى كَيشـةية لـة         و كوِرييانة ببينـةوة كـة لـة رووى كشـتوكاَلييةوة    

وةزارةتى كشتوكاَل ئةوةية خؤى ثالن دادةنَيت، خؤى تةن يج دةكات، خؤشى موراقبةى خـؤى دةكـات، ئةمـة    
 يةكَيكة لة كَيشةكان، ضؤن ئةجنومةنى وةبةرهَينان هةية، ئةجنومةنى كشتوكاَليش هةبَيت، زؤر سوثاس.

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

 حممد: يطيفبةِرَيج تةالر  
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــجت و       ــب د.ع ــةال غري ــدالرمحن و م ــاك عب ــراج و ك ــةِريجان ] د. س ــةن ب ــة الي ــيارةكامن ل ــةى ثرس ــن زؤرب م
او و ضةند ثرسيارَيكيشم مـاوة، بـة   ئاوازخان[ كرا، لةسةر بازاِر و كوالَيتى و وةبةرهَينان و هةىل كار و بةند

راستى لةطةَل ]د فرست[ هاوِرام لةسةر ئةوةى كـة ثَيويسـت بـوو وةزيـرى مـةعنى ثالنـى درَيـذ خايـةن و         
كورختايةنى خؤى خباتةِروو، بؤ ئـةوةى كـة ئةنـدام ثةرلةمانـةكان بةرضـاو روون بـن لـة و ثالنانـةى كـة لـة           

توكاَل هةية، بؤية زؤربةى زؤرى ئـةو سـةرجنانةى كـة هـةبوو،     داهاتوودا هةرَيمى كوردستان لة وةزارةتى كش
كارى وةزارةت خؤى بوو كة دةبواية كارى لةسةر كرابايـة، بـؤ منوونـة، ئـةو ثرسـيارةى ئاراسـتةى دةكـةم لـة         
رووى ياســاييةوة ض ثــرؤ:ة ياســايةكيان هــةبَى بــؤ رَيكخســتنةوةى كــارى جوتيــاران لةســةر زةويــةكانيان بــة   

يان طرَيبةستييان بووة؟ ضونكة ئةم هةلة بةكارهَينانى مافةكانيان واى كـردووة كـة   شَيوةى ]حق تصرف[ 
زؤربـةى زؤرى ئـةز زةويانـةى هةيانــة بي رؤشـن، راسـتة لــة رووى :ينطـةوة كـارَيكى باشــة، بـةَلام ئـةم كــارة          
ــتوكاَلى      ــةوةي كــةرتى كش ــاوخؤ و هــيض خجمــةتى بوو:اندن ــؤ بةرزكردنــةوة بةرهــةمى ن نةبووتــة  هؤكــار ب

ــ ــؤ         ن ــك ب ــة هؤكارَي ــة بووةت ــة هةي ــةى ك ــة تايبةتان ــةو باخ ــةى ئ ــة رَيط ــردووة ل ــةروةها واى ك ةكردووة و ه
كةمكردنةوةى ئاوى :َير زةوى لة رَيطةى ئةو بريانةى كـة لَيـدةدرَيت، زةرةري ئـاو دةطةيـةنَيت بـة هـةرَيمى       

قةرةبوو لةو زةويانـةى كـة   كوردستان، ض ثالنَيكيان هةية لةطةَل وةزارةتى سامانة سروشتييكان بؤ جياوازى 
نةوتى تَيداية، بة مةبةستى ثاراستنى مافى جوتيـاران و جيـاوازى ئـةم قةرةبووكردنـةوةش ببَيتـة هؤكـارى        
بةرةوثَيشربدنى كةرتى كشتوكاَل و هةروةها بةشَيك لةم داهـاتى نةوتـة بـة شـَيوةى بةرضـاو بـةكار بَيتــ بـؤ         

النيـان لةطـةَل وةزارةتـى خوَينـدنى باَلـا بـة ثَيـى ثَيويسـت و         بوو:انةوةى كةرتى كشتوكاَل لـةم ناوضـانةدا، ث  
ثســثؤرى ئــةو خوَيندكارانــة بنَيردرَينــة دةرةوة، بــؤ ئــةوةى ســوودى لــَي وةربطريَيــت لــة داهــاتوودا، ضــوارةم، 
ثالنيان لةطةَل وةزارةتى رؤشـنبريى بـؤ ئـةو شـوَينانةى كـة ئاسـةوارى تَيدايـة بـة مةبةسـتى ثاراسـتنى ئـةو            

ــانة و  ــيض      ناوض ــا ه ــةم، ئاي ــاو، ثَينج ــَيوةى طؤجن ــةكانيان بــة ش ــةوةى وةزارةت ــدا قةرةبووكردن ــةمان كات ــة ه ل
توَيذينةوةيان كردووة بؤ ئةو بةروبوومانةى زؤرترين خواستيان لةسـةرة لـة دةرةوة نـةهَينرَيت و رَيـى لـَي      

د بكرَيــت بــة ثَيــى بطريَيــت و لــة داهــاتوودا لةهــةرَيمى كوردســتان بةرهــةمبهَينرَيت؟ بةرهــةمهَينان تةحديــ
ناوضـةكان، بـؤ ئـةوةى ئـةم بةرهةمهَينانـة ببَيتــة هؤكـارى بةرزبوونـةوةى ئاسـتى وةبـةرهَينان لـة هــةرَيمى           
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كوردستان و ئةو هةِرةشانةى كة لة رووى ئابوورى لةسـةر هـةرَيم نـةكرَيت، ثرسـيارى كؤتـايى، ئـةو ناوضـة        
اراســتنى :ينطـة لــة ئَيســتادا زؤربــةى ئــةم  شـاخاويانةى كــة بوونةتــة شــوَينى طـرنط بــؤ طةشــت و طــوزار و ث  

ناوضانة لة رَيطةى كؤمثانياكـان و لـة رَيطـةى موعاملـةكان بووينةتـة شـوَينى مةبةسـتى دةرهَينـانى بـةرد و          
الدةبريت و ناشرين دةكرَيت، ض ثالنَيك هةية بؤ ئةوةى وةكو خـؤى لَيبَيتـةوة و ديسـانةوة ناشـتنى دار لـةم      

 ناوضانةدا، سوثاس.
 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د

 سوثاس، شيالن خان فةرموو.
 بةِرَيج شيالن جع ر على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بــةخَيرهاتنى جــةنابى وةزيــر و شــاندى يــاوةرى دةكــةم، ثرســيارةكانى مــن خــؤى دةطرَيتــةوة لــة بريلَيــدانى  

ســةبارةت بــة ســايلؤكانى طــةمن و جــؤرى  تــةجاوز و بــةكارهَينانى تــةجاوز لةســةر زةويــة كشــتوكاَلييةكان و 
خراثى و ئةو ناعةدالةتى و دابةشكردن و درةنط دابةشكردنى لةسةر جوتياران بوو، كـة ثرسـيارةكامن كـرا،    

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

 سوثاس، كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل ]ابوبكر هةَلةدنى[:

 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
وَيراى بة خَيرهاتنى بةِرَيج جةنابى وةزير و وةفدى ياوةرى، ئةم ثرسيارانةم هةية، تةئكيـد لةسـةر طرنطـى    
بةنداوةكان دةكةم لةسةر ئاسايشى ئاو و ئاودَيرى زةوى و زارو كاتى خـؤى دوسـتى طـةرةى طةلةكـةمان ]د.     

بةِرَيجان ]مام جالل و كاك مسـعود[، كـة خوشـحاَلم     [ ثةيامى نارد بؤ1992امساعيل بَيشكضى[ لة ساَلى ]
بةو حاَلةتى خؤبةِرَيوةبردنةى كة هةتانة، طرنطرتين شت كة دةبَيـت جـةختى لةسـةر بكـةين دروسـتكردنى      
بةنداوى بضووكة، ضونكة دةوَلةتانى دةروثشتتان ناهَيَلن لة داهاتوودا وا بة ئيسرتاحةت دانيشـن، بـةَلام ئـةم    

م لةسةر بةنداوةكان هةية كة لةرووى شـوَين و مةوقيعـةوة نـةطوجناو و بـة كـةَلك نـاهَين       بابةتة من تَيبيني
[ 15وةكو ]سؤرقاوشان[ كة شوَينَيكى بةردةالنة و هيض زةوى كشتوكاَلى لة دةوروبـةرى نييـة و تائَيسـتا ]   

لة بةهةدةردان و مليار دينارى تَيضووة و تةمسيمةكةى طؤِراوة، تةغري عةمةىل بؤ كراوة، و ئةمةش جؤرَيكة 
بةنداوى ]دَيوانة[ لة دةربةندخيان، لة كاتَيكدا لةم دوو شوَينة دوو بةندوامان هةية كة بةنداوى ]دوكـان  
و دةربةندخيان[ن و هةروةها بةنداوى ]كانى سارديش[ لة ناوضةى ثَينجوَين، ئايا ئةم شوَينانة طؤجناون؟ 

اسى هـةناردةى ثةتاتـةى كـرد، بـةَلام باسـى بـِر و بةهاكـةى        ثَيويستى بة ثَيداضوونةوة هةية، بةِرَيج وةزير ب
نةكرد، ئايا ئةم هةناردةكردنـة كاريطـةرى هـةبووة لةسـةر طةشـةثَيدانى كشـتوكاَل؟ هـةروةها باسـى قـةرزى          
كشتوكاَلى كرد، ئايا ئةو كةسانةى كة سوودمةند بوون ضةندن و ئايا جوتيارى حـةقيقني يـان نـا؟ هـةروةها     
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ى منوونةيى و دةسـت رةنطـني كـارَيكى باشـة و لـة ثالنـى وةزارةت هـةبَيت و دةربـارةى         ثاداشت دانى جوتيار
[ لة كاتى خؤيدا كة دةرضوو، حكومةتى بـةعس لـة ناوضـةكانى جنـوب     1970[ى ساَلى ]90بِريارى :مارة ]

 هةموو زةويةكانى لةسةر جوتياران تاثؤ كرد، بةَلام لة كوردستان بـؤ ضةسـثاندنى تـةهجري و تـةعريب ئـةم     
[ مةتر لة دؤمنَيك، كَيشةى دروسـت  75سياسةتة جَى بة جَى نةكراوة و ئةو بِرةى كة دةدرَيت بة جوتيار ]

[مـةترى  200كردووة زيادةِرؤيى دةبَيت و جوتيار دَلى ثَي خؤش نيية، بؤية اليةنى كةم ثارضة زةويـةكى ] 
 لة دؤمنَيك ثَى بدرَيت كة جوتيار دَلخؤش دةكات، زؤر سوثاس.

 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د
 فةرموو. سوثاس، كاك عبداللة

 بةِرَيج عبداهلل حاجى حممود:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى بةِرَيج وةزيرى كشتوكاَل و هاوكارانى دةكةم، من ضةند ثرسيارَيكم هةية، ئايا ئةو جوتيارانةى 
كــو طــةمن لــة ئةمســاَلدا دووبــارة دةيضــَيننةوة لــة اليــةن بــة هــؤى نةخؤشــييةوة بةرهةمــةكانيان فــةوتاوة وة

وةزارةت ض ثالنَيكى هةية بؤ ثشتيوانى كردنيان؟ ثرسيارَيكى تر ئةو زةويانةى عةقدى زيراعيـان هةيـة لـة    
[ دؤمن كةمرت يان زياترن، ئايا ض ثالنَيك هةية بؤ ئةوةى عةقدى زيراعييان 2ناوضة شاخاوييةكان كة لة ]

ةئكيد كردن لةم خاَلة لـة كـاتى بـةروبوومى جوتيـاران بِريـارَيكى باشـتان دابـوو بـؤ ئـةوةى          بؤ بكرَيت؟ بؤ ت
هاوكارى جوتياران بكةن ، بةَلام وةكو بينيمان لة بازاِردا بةروبوومى هةم ميوة، هـةم سـةوزة، زيـادى كـرد و     

ن كؤمثانياكانـةوة باسـيان   وةكو ثَيويست رَيطرى لَينةكرا دةطةِرَيتةوة بؤ ضى؟ لة كاتى كرينى بنةتؤ لـة اليـة  
لةوة كرد ئايا ثالن هةية بؤ ئةو زةويانةى لةكاتى كةش و هـةوا طؤِرانكاريـان بةسـةردا دَيـت، هةنـدَيك كـةم       
بارانى و هةنـدَيك زيـاد بـارانى، كـة دةبَيتـة هـؤى فةوتانـدنى دانةوَيلةكـةيان، بـة طشـتى ثالنتـان ضـيية بـؤ              

وتياران بؤ ثةرةثَيدانى زياتر و هاندانى جوتيـاران، بـؤ ئـةوةى    ثشتيوانى و دابينكردنى ثَيداويستييةكانى ج
 ثةرة بة كارى كشتوكاَل بدرَيت؟ سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .سوثاس بةهارخان فةرموو
 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
رى و مَيوانةكان دةكةم، سةرنج و تَيبينـى و ثرسـيارةكانى مـن    بةخَيرهاتنى وةزيرى كشتوكاَل و شاندى ياوة

 لة اليةن ئةندامانى ليذنةى كشتوكاَلةوة كرا، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس كاك فرحان فةرموو. 
 بةِرَيج فرحان جوهر قادر:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
باسى دةكةم، دةثرسـم كَيشـةى دةواجنـةكان ضـؤن ضارةسـةر دةكـةن؟ لةبـةر        ضةند خاَلَيكم هةية بة كورتى 

ئةوةى خةَلكَيكى زؤر لةو دةواجنة خؤماَلييانة زةرةرَيكـى زؤريـان كـردووة، لـة ناوضـةى بـارزان تـاكو ئَيسـتا         
[ هةزار دؤالر خةَلكى خاوةن ئةم دةواجنانة زةرةريان كردووة بة هؤى هاوردةكردنى مريشك بـؤ نـاو   100]

َيمى كوردستان و هةروةها كؤمثانياكانيش ناضار دةكةن كة بضن مريشـك بكـرن، بـةَلام نـاكِرن و لةطـةَل      هةر
خةَلكَيكى تر رَيك دةكةون و ثارة دةدةن و بةرهةمى خؤماَلى ناكِرن و لة دةرةوة دَينن، بؤية ئةو جوتيارانة 

[ هــةزار دؤالر 20طــرانن، راســتة ]زةرةو زيــانَيكى زؤريــان كــردووة، خــاَلى دووةم، مــةكائينى زيراعــى زؤر   
[ 9تـا   7دةدرَيت بة جوتيار، بؤ ئةوةى مةكائينَيكى زيراعى دةست بكةوَيت، بةَلام ئةم مةكائينة خؤى لة ]

دةفتةر دؤالر دةدات، دةَلَين لة شةريكةيةك بينة دةرَى، جوتيار ناتوانَيت ئـةم ثارةيـة بـدات، بؤيـة ثَيشـنيار      
بـة شـَيوةى قسـتى ماوةدرَيـذ بـدرَيت بـة جوتيـاران، لةبـةر ئـةوةى ئةطـةر            دةكةم ئـةم مةكائينـة زيراعيانـة   

[ دةفتــةرى هــةبوو كــةى كَيشــةي هةيــة؟ كردنــى زةوى زيراعــى، ثَيويســتة وةزارةت هــانى 9تــا  7جوتيــار ]
جوتيار و خةَلك بدات زةويةك بضَينَيت و بيكاتة زةوى زيراعى، لة هةموو دونيا واية لة توركياش واية، بـؤ  

ند مةترَيك بِرَيك ثارة دانراوة كة ئةطةر ئةو زةوية بكرَيت بة زةوى زيراعـى و زةوى خؤشـى بَيـت    هةر ضة
بة زيراعى بكرَيت ثَيويستة هـان بـدرَيت و ثـارةى ثـَى بـدرَيت، وابـجامن تـا ئَيسـتا وةزارةتـى كشـتوكاَل هـيض            

؟ تةرخانكردنى ثارة بـؤ هـةر   بةرنامةيةكى واى نةبووة لة كوردستان بؤ فراوانكردنى زةوية زيراعييةكامنان
جوتيار يان كةسَيك نةمام و دار بضَينيت و ئةمانةش ثَيويستة ضـةند دارَيـك بضـينَيت لـة بةرامبـةردا ثـارة       
بدرَيت، بؤ ئةوةى هـان بـدرَيت و زةويـةكان دابضـَيندرَين، ضـوارةم، دروسـتكردنى سـاردخانة بـؤ نةفـةوتانى          

ماوةيــةكى كــةم كــة وةزرييــة، بــة هــؤى نــةبوونى شــوَينى  بــةروبوومى جوتيــاران لةبــةر ئــةوةى جوتيــار لــة
ثاراستنى ئةم بةروبوومانة وا دةكات بةروبوومةكةى ب ةوتَيت و سوودى ىَل نةبينَيت، ثَينجةم، دانانى باجى 
ــاجى زؤر        ــةَلام بـ ــت، بـ ــاوردة بكرَيـ ــة دةرةوة هـ ــةروبووم لـ ــتة بـ ــاوردة، ثَيويسـ ــةروبوومى هـ ــةر بـ زؤر لةسـ

ى لة اليةك حكومةت قازانج بكات و لـة اليـةك بةرهـةمى نـاوخؤ سـاغ بكرَيتـةوة و       دابنرَيتةسةرى، بؤ ئةوة
جوتيارةكامنان زةرةر نةكةن، ماوةى ثَيشينةكان لة بةرنامةى وةزير خؤى بوو كة بة قـةرزى زيراعـى درَيـذ    
 بكرَيت، خؤى بةرنامةى خؤيةتى دةستخؤشى لَيدةكةين و هـةروةها خـانوو شووشـةكان لـة زؤر شـوَينةكاندا     

نيية، بؤ منوونة دةشـتى هـةولَير زؤر لـة بـارة لـة كاتَيكـدا هـيض خـانووى شووشـةى زيراعـى لـَي دانـةنراوة،             
 ئةمةش ثَيويستى بة دانانى خانووى شووشة هةية لةو شوَينة و زؤر شوَينى تر ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاسن كاك عباس فةرموو.

 س فتاح صاحل:بةِرَيج عبا
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.



 196 

بــةخَيرهاتنى جــةنابى وةزيــر و شــاندى يــاوةرى دةكــةم، ثــاش ئــةوةى جــةنابى وةزيــر روونكردنةوةكــةى      
ثَيشكةش كرد، بةرنامة و ثالنةكانى بـةرز دةنـرخَينم و هيـوادارم بـةردةوام بَيـت و مانـدوو نـةبَيت، لةبـةر         

َى كردنى ئةم كارانة و هةوَلى ضاكسازى لةم هةرَيمة، لةبـةر ئـةوةى   ئةوةى بىَ  طومان ئاسان نيية جَى بة ج
رَيطرى دةبَيت و ئاستةنط دَيتة ثيشى، ئةم هةرَيمة ئةطـةر بـة بةرنامـة وثالنـى ئيسـرتاتيذى درَيذخايـةن و       
بَى ماندووبوون درَيذةى ثَى بدةن بؤ ضاككردن و طةشـةثَيدانى كشـتوكاَل و بةرهةمـةكانى، ئـةوا بـَى طومـان       

توانَيت ثَيشكةوتنى بةرضاو بة خؤيةوة ببينَيت و نةوت تاكـة سةرضـاوةى دارايـى مـان نـةبَيت و بَيكـارى       دة
لةم هةرَيمة كةم بكةين و ئاسايشى خؤراكى خؤمان بثارَيجين و خاَلَيكى بةهَيجيش دةبَيت بؤ ئةوةى لة هةر 

ةوة بطـرين، لـةو خاَلانـةى كـة     كاتَيك بِريارى سةربةخؤيى خؤمـان بـدةين، بةرطـةى جؤرةهـا رووبةِرووبوونـ     
 باسى كرد من دةسخؤشى لَيدةكةم كة عةقد بؤ ئةو جوتيارانةى كة عةقـديان بـؤ نـةكراوة كـة زةويـةكانيان     

بةر سنووري شارةواني دةكةوَيت و هاوكاري جوتيـاراني بةرهـةمهَين، نـةك هـةر ئةوانـةي ناويـان جوتيـارة،        
باشة، ئةمة رؤتني كةمدةكاتةوة، بةاَلم ثَيويستة ضاودَيري  سةبارةت بة المةركةزي دان بة خوارةوة، كارَيكي

توند هةبَيت بؤ ئةوةي لة خوارةوة ئةم رؤتينة بة جؤرَيكي تـر دروسـت نـةكرَي، خـاَليكي تـر سـةبارةت بـة        
لَيداني بري كة قةدةغةيان كـردووة، دةستخؤشـيان لـَي دةكـةم، كـارَيكي باشـة، بـةاَلم بـةديليان ضـيية؟ لةبـةر           

كي الدَييةكان بة تايبةتي ئةوانةي مةِر و مااَلت بة خَيو دةكةن لةوانةية تاكة سةرضاوةي ئاويان ئةوةي خةَل
لة رَيطاي ئةو بريانةوة بَي بؤ مةِر و مااَلت و هةندَيك لة ثَيداويستييةكاني خؤيان ثـَي دابـني كردبَيـت، ئايـا     

و جؤيةكي زؤر هةية تاوةكو ئةم ماوةية بةرنامةتان ضيية بؤ خةزاني طةمن و جؤ؟ كة لة واَلتي ئَيمة طةمن 
كَيشــةمان ئــةوةبوو لــة كوَيــان هــةَلبطرين ئــةو طةمنانــة، لــة حةوشــةكان بــة خَيمــة و بــة نــايلؤن ثارســتمان،  
ثَيويستة بري لة سايلؤ بكةينةوة، دروسـتكردني سـاردكةرةوة بـؤ ئـةو ناوضـانةي كـة كشـتوكاَليني بـؤ ئـةوةي          

ؤشرا، يان نـةِرؤيي بتـوانني بيانثـارَيجين، سـةبارةت بـة خـاوةن زةوي       بةرهةماكان ئةطةر لة كاتي خؤي نةفر
تاثؤ حةق تةسةروف عةقدي زراعي، ئةوانـةي تةسـةروف بـة زةوييـةوة دةكـةن هةوَلبـدرَيت كـة دةكةوَيتـة         
ســنووري شــارةواني، ضــونكة هــةموويان خــاوةن زةوينــة، بــةاَلم بــةهؤي ئــةم ر:َيمانــةي ثَيشــوو هــةموو ئــةو 

َيشرت هةبووة نةتوانراوة بة يةك بِريار تاثؤ بكرَي زةوييـةكان لةسـةريان، بـة جؤرةهـا هةيـة      بِريارانةي كة ث
حةق تةسةروفة، كة ئةمةش م ةوزية بة تاثؤية، هةية تةمليك كراوة لةسـةري، هةيـة هـةر تةسـةرويف ثـَي      

ةواني يـةك  دةكات لة باب و باثريي بؤ ماوةتةوة، حةقـة لـة كـاتي بةركـةوتين زةوييـةكاني بـة سـنووري شـار        
%( ئةمانـة، ضـونكة هـةموويان خـاوةن حـةقن، سـةبارةت بـةرووبوومي        20%، 12%، 3حةقيان ثـَي بـدرَيت لـة )   
%(ي بـاس كـرد، ثَيويسـتة جوتيـاران هـان بـدرَي و ئـةو بةنداوانـةي كـة دروسـت           10ماسي زؤر كةمة كة لـة ) 

طةي ئةوةشةوة بةرووبوومي ماسي زيـاد  دةكرَي بةكار بهَينرَي، كةَلكي لَي وةربطريَي بؤ ئةوةي بتوانني لة رَي
بكةين، سةبارةت بة ثاراستين ئاسايشي ئاو كة بابةتَيكي طرنطة ثَيويسـتة ئـةوة زؤر باسـكرا بـؤ بةنـداوةكان،      
ســةبارةت بــة يــةك بةنــداوي زؤرر طــرنط لــة كوردســتان كــة ضــةند ســاَليك بــةر لــة ئــةمِرؤ لــة حكومــةتي    
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درا دروسـت بكـرَي، بةنـداوي تةقتـةق كـة طـةورةترين بةنـداوة، لـة         عَيراقةوة لة وةزارةتي ئةوَي بِرياري ليَـ 
 بةنداوي دوكان طةورةترة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك حتسني فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل )حتسني دؤَلةمةِري(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةزير و شاندي ياوةري دةكةم، ديـارة )مامؤسـتا عبـدالرمحن و كـاك حسـن( و      سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي و
بةِرَيجاني تر بة درَيذي باسي ئةو كَيشانةيان كرد كة لة بواري كشتوكاَل هةية، من ضةند ثَيشنيارَيكم هةية، 

كرَيـت  وةزارةتي كشتوكاَل كاري جدي لةسةر دوو قؤناغ بكات، قؤناغي يةكةم: بةرووبووم بة جؤرَيـك زيـاد ب  
و هــاني جوتيــاران بــدرَي كــة ثَيداويســيت كوردســتان دابــني بكــات و هــيض جــؤرة بــةرووبوومَيك لــة دةرةوة   
ــوانني          ــة بت ــرَي ك ــةرووبوومَيك بك ــؤرة ب ــةموو ج ــادكردني ه ــةر زي ــار لةس ــاغي دووةم: ك ــدرَيت، قؤن نةهَين

لـةو ناوضـة شـاخاويانةي    بي رؤشنية دةرةوةي هةرَيمي كوردستان و ببَيتة سةرضاوةي داهات بؤ كوردسـتان،  
كة بؤ كشتوكاَل ناشَين طرنطي بة بواري بةخَيوكردني مةِر و مااَلت و هةنطةواني بدرَيت، ثشـتطريي زيـاتري   
ئاوةدانكردنــةوةي طونــدةكان دةكــةم بــة هانــدان و هاوكــاريكردني ئــةو هاوواَلتيانــةي كــاري كشــتوكاَلي يــان    

تـا لـة توانادابَيـت ئاسـانكارييان بـؤ بكرَيـت، دروسـتكردني         بةخَيوكردني مةِر و مااَلت و هةنطةواني دةكـةن، 
بةنداوي بضووك بؤ ئةوةي ئاوي باران بة فرِيؤ نةِروات و سوودي لَي وةربطريَيت، ثاراستين :ينطـة بةطشـتيي   
ببَيتــة ئــةركي ســةرةكي وةزارةتــي كشــتوكاَل، هــاني هاوواَلتيــان و كــةرتي تايبــةت بــدرَيت بــؤ زيــادكردن و     

بةخَيوكردني ماسي، ئاسـانكارييان بـؤ بكرَيـت، دروسـتكردني سـايلؤ لـة هـةموو ئـةو ناوضـانةي          ثةرةثَيداني 
كوردستان كة بةرووبوومي طةمن و جؤيان زؤرة، دروستكردني ساردخانة لة ناوضـة جياجياكـاني كوردسـتان    

ةيــةكي بــؤ ثاراســتين ميــوة و ســةوزة و ميوةجــاتي تــر، وةزارةتــي كشــتوكاَل و سةرضــاوة ئاوييــةكان بةرنام   
تةلــةفجيؤني باشــي هةيــة، ثَيشــنيار دةكــةم طرنطــي زيــاتري ثَيبــدرَي، هةوَلبــدرَي تــةنها لــة كــةناَلَيك بــاَلو     
نةبَيتةوة، لة دوو، سَي كةناَل بـاَلو بكرَيتـةوة، هـةروةها سـوود لـة خـةَلكي ثسـثؤِر و شـارةزا وةربطريَيـت بـؤ           

كوردسـتان، زةوي هةيـة بـةناوي مةزرةعـة كـة       شارةزاكردني جوتياران و باشرت و زياتركردني بةرووبووم لة
( دؤمن زياترة، ثَيشـنيار دةكـةم مةزرةعـة لـة دؤمنَيـك تـَي نةثـةِرَيت، ئةطـةر         100كةسَيك خاوةنيةتي كة لة )

 تَيثةِرَي لةسةري فةرز بكرَي كة دةبَيت بةرهةمي هةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو.كاك ايوب فةر
 بةِرَيج ايوب عبداللة امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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دواي بةخَيرهاتين بةِرَيج وةزيري كشتوكاَل و شاندي ياوةري، طلةييةكي زؤري جوتياران لةسةر دابةشكردني 
ثةين و سةماد هةية، جطةلةوةي بِرةكةي كةمة و لـة كـاتي خؤيـدا نييـة، كـة زؤرجـاران لـة شـوَينَيكي دوور         

دةدرَيت كة ئـةوة جوتيـاران ناضـار دةكـات كرَييـةكي زؤري لَيبـدةن بـؤ طةياندنـةوةي بـة شـوَينةكةي            ثَييان
خــؤي، دووةميــان: داوايــان ئةوةيــة كــة ئــةو قــةرزة كشــتوكاَلييانةي ثَييانــدراوة بــؤ ثــِرؤ:ة كشــتوكاَلييةكان    

نووري ثشـدةر لـة ناحيـةي    ماوةكةيان بؤ درَيذ بكرَيتـةوة، خـاَلي سـَييةم: ثِرؤ:ةيـةكي ئـاودَيري هةيـة لـة سـ        
سةنطةسةر كة حةوت هةزار و ثَينج سةد دؤمن بةراو دةكات، ئـةو حـةوت هـةزار و ثَيـنج سـةد دؤمن زةويـة       
هيضيان سةنةد تةمليكي بةناوي جوتيارةكانةوة نيية، دوو هةزار دؤمن بة بِريارَيكي ر:َيمي ثَيشوو لـة سـاَلي   

ك جوتيارةكان زةوييـةكانيان دةكةوَيتـة سـنووري شـارةواني و     ( خراوةتة سةر وةزارةتي شارةواني، كاتَي1978)
داواي قةرةبوو دةكةن ثَييان دةَلَين ئَيوة سةنةد تةمليكةكانتان بـةناوي شـارةوانييةوةية، بـةناوي خؤتانـةوة     
نيية، يةكَيك لة خاَلةكاني تـر كـة ثَيويسـتة باسـي بكـةين لةسـةر قةرةبووكردنـةوةي جوتيارانـة لـة كاتَيـك           

نيان كة داخيلي سنووري شارةواني دةبَيت، كة هةر وةكو جةنابي وةزير ئيشـارةتي ثَيـدا كـة حـةق     زةوييةكا
نيية زةوي كشتوكاَلي بكرَيتة سـةكةن، بـةاَلم كاتَيـك كـة دةكرَيتـة سـةكةن طرفتَيكـي جوتيـاران ئةوةيـة كـة           

تـر، يـان قةزايـةك بـؤ      جياوازي هةية لة نيسبةتي قةرةبووةكانيان لـة بـةيين ثارَيجطايـةك بـؤ ثارَيجطايـةكي     
قةزايةكي تر، حةقة وةزارةتي كشتوكاَل هةوَلي ئةوة بدات تةوحيدي ئةو نيسبةتي قةرةبووة بكرَي بة ثَيي 

 جؤري زةويةكانيان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

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

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيج

بةخَيرهاتين بةِرَيجان وةزيري كشتوكاَل و شاندي ياوةري دةكةم، تَيبينييةكامن يةكةم: ئاسايشـي خـؤراك بـة    
يةكاليةنة و تةنها لة بةرنامة و راثؤرتَيكي بةو شَيوةيةي وةزارةتي كشتوكاَليدا دابني ناكرَيـت، بـةَلكو ئـةوة    

تايةبــةتي اليــةني ئــابووري و دارايــي و بةرزكردنــةوةي ئاســيت   بابــةتَيكي زؤر طــرنط و هةمةاليةنةيــة، بــة 
داهاتي تاك و كؤمةَلطا دةطرَيتةوة، ثَيويستة لةم دوو اليةنةوة ئاسايشـي خـؤراك دابـني بكرَيـت، بـؤ ئةمـةش       
ثَيويستة حكومةتي هـةرَيم و وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان بـؤ دابينكردنـي ئاسايشـي خـؤراك، كؤمةَلطايـةكي         

ــاوةن تةندر ــاككردني     خ ــؤراك و ض ــتييةكاني خ ــي ثيداويس ــة دابينكردن ــةندوو كــة ب ــاش و طةشةس ــتيي ب وس
جؤرةكاني خؤراك دَيتة دي، حكومةت بيكاتة ئاماجني و كاري بةردةوامي بؤ بكـات، دووةم: ضارةسـةركردني   
ــةلي          ــاندني ه ــة رةخس ــةش ب ــدا، ئةم ــةَلطاي جوتياريي ــة كؤم ــةتي ل ــة تايب ــةَلطا و ب ــة كؤم ــة:اري ل ــي ه ثرس

ةمهَينان و دروستكردني كؤمةَلطايةكي بةرهةمهَين دةبَيت، ثَيويستة لة بواري كشتوكاَلييدا زيادكردن و بةره
ضاككردني بةرهةم لة هـةردوو كـةرتي طشـتيي و تايبةتيـدا بكرَيتـة ئامـاجني نجيـك، بـؤ ئةمـةش حكومـةت           

توكاَلي و تةكنـةلؤجياي  ثَيداويستييةكاني بةرهةمهَينان لـة زةوي و ئـاو و بنـة تـؤي ضـاككراو و قـةرزي كشـ       



 199 

ــايي         ــتوكاَلي و رَينم ــيت و كش ــةوةي زانس ــة توَيذين ــت ب ــة ثش ــتوكاَليكردن ك ــيت كش ــاي زانس ــةرخ و رَيط هاوض
كشتوكاَلي ببةستَيت، رَيطا لة كؤضي ثَيضةوانةي جوتياران كة لة طوندةكانيانةوة، لة ناوضةي كشـتوكاَلي زؤر  

ويسـتة لـة هؤكارةكـاني بكؤَلدرَيتـةوة، ضارةسـةري بـؤ       طرنطةوة بةرةو شـارةكان كـؤض دةكـةن، بـؤ ئةمـةش ثيَ     
ثَيشةسازي طـؤِريين كةرةسـتةي   ايصناعة ايتحس لية   دابنرَيت، بؤ منوونة يةكَيك لة ريكارةكاني طواستنةوة )

خاوي كشتوكاَليية بؤ كةلوثةل و ثَيداويستييةكاني كؤمـةَلطا و جؤرةكـاني تةكنـةلؤجيا و ثَيداويسـتييةكاني     
ــة  ــاني رؤ:انـ ــةنطي و دابينكردنـــي       :يـ ــتكردني هاوسـ ــةبَي دروسـ ــة بـ ــدةكان، واتـ ــؤ طونـ ــينانة بـ ي طوندنشـ

ثَيداويستييةكاني :يان لة نَيوان كؤمةَلطا و شار و طونددا ئاسايشي خـؤراك دةسـتةبةر ناكرَيـت، طةيشـنت بـة      
:ينطـةيي   ئاسايشي خؤراك بةردةوام بةشَيكة لة ضةسثاندني ئاماجني ثةرةثَيداني ئـابووري و كؤمةاَليـةتي و  

و كؤمـــةَلطاي مرؤظايـــةتي جيـــا ناكرَيتـــةوة، بـــؤ ئةمـــةش ثَيويســـتة لـــة رَيطـــاي كـــؤنطرةي هةرَيمايـــةتي و  
نَيودةوَلةتييةكان تايبةت بـة داِرشـتين سـرتاتيجي ئاسايشـي خـؤراك بةشـدار بـني و ثاراسـتين مـايف هـةرَيمي           

رطي نَيـوان واَلتـاني هةرَيمايـةتي و    كوردستان لة ئاوي هةرَيمايةتي و رَيكخستين ثةيوةندي بازرطـاني و طـوم  
جيهاني و ضؤنييةتي بةكارهَيناني ئةو ضاالكييانة بؤ بةر:ةوةنـدي هـةرَيمي كوردسـتان، جَيطـري بـاردؤخي      
سياســي و ئــابووري و ضارةســةركردني كَيشــةكامنان لةطــةَل بةغــدا لــة رَيطــاي ديــالؤط و طــةِران بــةدواي          

ــوان هــةولَير و بةغــدا زؤر   ضارةســةري سياســييانة، وةكــو لــةم ماوةيــةدا دة  ركــةوت بــارطر:ي سياســي لــة نَي
مةترسي بؤ سةر ئاسايش بةطشتيي و خؤراك بة تايبةتي هةبوو، ئةمة جطةلـةوةي ئةطـةر بـارطر:ي لةطـةَل     
واَلتاني هةرَيمايةتيدا دروسـت بَيـت دةرئـةجنامَيكي مةترسـيداري تـري دةبَيـت، ثَينجـةم: راثـؤرتي وةزارةت         

و شــوَيين طوجنــاو كــرد بــؤ ضارةســةري هةنــدَي طرفــت، بــةاَلم ئةوانــة تَيِراونينَيكــي   باســي لــة هةنــدَيك رَي 
يةكاليةنةية، بـؤ منوونـة زيـادكردني سـل ةي كشـتوكاَلي و مـاوةي دانةوةكـةي نـاتوانَي كَيشـةي جوتيـاران و           

ــةي جوتيــاران           ــاركردني دانةوَيَل ــا و ك ــرتين كؤط ــانكاري بــؤ وةرط ــةر ئاس ــات، ئةط ــةر بك ــتوكاَل ضارةس و كش
بةشداريكردني حكومةت لة كرَيـي طواسـتنةوة و بـةبازاِركردن و دابينكردنـي سـاردكةرةوة و عـةلوة و هـةتا        

 دوايي، لةبةر ضاو نةطريَيت، زؤر سوثاس.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَِِيج د.جوان فةرموو.
 بةِرَيج د.جوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، دةستخؤشي و بةخَيرهاتن لة بةِرَيج وةزيري كشتوكاَل و شاندي ياوةري بةِر
( باسي حكومةي ئةليكرتؤني كرد، من ثشتطريي لَي 18/12دةكةم، بةِرَيجيان، وةزيري كشتوكاَل لة جةلسةي )

ئةنتةرنَيت، كارةكة بة دةكةم هةنطاوَيكي زؤر باشة، كة هاوواَلتي خجمةت بكات لة رَيطاي شةبةكةي 
خَيرايي دةِروات و جوهدي كةمرتي دةوَيت و كول ةكةشي كةمرت دةبَيت، كوالَيتيةكةي ئيش و كاري 
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كشتوكاَليش باشرت دةبَيت، بةاَلم جَيبةجَيكردني ثِرؤ:ةي حكومةي ئةليكرتؤني ثَيويسيت بة ضاكسازي 
وكاَل ثَيويستمان بةتةبسييت ئيجرائات هةية، وةزعي كشتوكاَلي ئَيستا هةية، واتة ئيجرائاتي رؤتيين كشت

هةبَي لة كشتوكاَل، بةِرَيج وةزير باسي  (ICT)ثَيويستة موستةلجةماتي تةقةني و زانياري ثةيوةندي 
كردبا، بة بازاِركردن لة بازاِر، ضونكة  (Marketing)، دةبا باسي لة (Product)ئينتاجي كرد، بةرهةم 

ريي )مجيج(ي تةسويقي كااَلية، نرخة، تةروجية، شوَينة، وا لَي بكةين بة زؤر طرنطة ثَيكهاتةكاني عةناس
، لةطةَل زةبوني زؤر ثتةو بَيت لة رَيطاي (Customer)رَيطاي تةسويق و تةرويج ثةيوةندةان لةطةَل 

 ئيعالنات، لة رَيطاي ثةيوةندي راستةخؤ، هةتا واي لَي بكةين خةَلك تةشجيع بكةين كااَلي ناوخؤ بكِرَي،
هةرضةند مونافيس ئةولةويةتيش بداتة كااَلي ناوخؤ، هةرضةند مونافةسة زياتر بَي كااَلي ئَيراني بَيت، 
يان توركي بَيت، ئةوة لةسةر تةسويق و تةرويج راوةدةسيَت، هؤكارةكاني دواكةوتين كشتوكاَل لة هةرَيمي 

نةبووني ثالني سرتاتيجيةت، كوردستان زؤرة باسي هةمووي ناكةم، تةنها باس لة طرنطةكاني دةكةم، 
ملمالنَيي سياسي و حيجبي، شةِري برا كو:ي، حةساري ئيقتيصادي، نةوت بةرامبةر بة خؤراك، نةبووني 
ئالييات و ئامَيري كشتوكاَل، نةبووني كةفائاتي زانسيت، الواز بووني ثشتطريي حكومةت بؤ جوتياران، لة 

( دوو 18/12نةدةطةيشت، )كاك بشار( لة جةلسةي ) كاتي خؤي ئةطةر ثشتطرييشي بكردبا لة كاتي خؤي
منوونةي زؤر باشي هَينا، نةبووني سياسةتي تةسويق و تةرويج ئةوانةي باس ناكةم، ئةوانة ئةم هؤكارانة 
هةمووي واي لَي كرد جوتيار لة هةرَيمي كوردستان هةندَيك جوتيار زةوي خؤي ب رؤشَيت، طوندي خؤي 

خطسة أيف مين ار، بَيتة ناو ثايتةخت كاري عةقارات و موقاوةالت بكات، دةَلَي ) بةجَي بَيَلَيت بَيتة ناو ش
راستة، زؤر كَيشة و كؤسثة لة سَيكتةري كشتوكاَل هةية لة هةرَيمي كوردستان،  ب أ خبطسة واح ة   

َيت ئةطةر زةحةمةتة و ئاسان نيية، بةاَلم ئةو فرسةتة بؤ بةِرَيجتان كة وةزيري كشتوكاَل بة ئينجاز دادةنر
هاتو لة ئايندةيةكي نجيك ثالنَيكي تؤكمة دانَين بؤ كشتوكاَل، هةروةها ئاليةتي جَيبةجَيكردن و 
كؤنرتؤَلكردني تاوةكو بجانَي طرفتةكان بة راستةحؤ ضيية؟ ثَيش وةخت ضارةسةر بكرَيت، سَي ثرسيارم لة 

كوردستان؟ راستة، روونتانكردةوة، بةس بةِرَيجتان هةية، ثالنتان ضيية بؤ ئايندةي كشتوكاَل لة هةرَيمي 
روونرتمان دةوَيت؟ ثالنتان ضيية بؤ زيادبووني بةرهةمي ناوخؤ؟ كة منوونة طةمن و جؤمان هةية، 
هةنارمان لة هةَلةجبة هةية، طوَيجي سةكرامنان هةية، تةماتةمان هةية، لة هةرَيمي كوردستان هةموو 

 وثاس.شتَيكمان هةية، بةرهةمي خؤمان هةية، زؤر س
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك مجال مؤرتكة فةرموو.
 )مجال مؤرتكة(: عثمانبةِرَيج مجال 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَيرهاتين بةِرَيج جةنابي وةزير و شاندي ياوةري دةكةم، بةراسيت من دةمةوَي هةندَيك شيت بابةتييانة 
ئةوةية ئَيمة باس لة وةزارةتي سامانة سروشتييةكان و بةرووبوومي نةوت دةكةين لة  باس بكةم، يةكَيكيان
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كوردستان، يان لة هةر واَلتَيك كة روكين ئةساسي :َيرخاني ئابووري واَلتة، بةس بة راي من لةسةر ئةساسي 
دِرندايةتييةي موقيعي جوطرايف كوردستان و بؤ ئايندةي بةردةوامبووني :يان و بةربةستكردني هةموو ئةو 

بةرامبةر بة ميللةتي ئَيمة دةكرَي لةو مةوقيعةدا، بة راي من دوَييَن شؤِرشي كورد بةردةوام بووة بة 
ثاَلثشيت جوتيار و بةرووبوومي جوتياران، ئةوةي ئَيستا دةبينم ئَيمة بةراسيت ثَيويستة لة طرنطرتين 

تي كشتوكاَلي بدرَيت، بؤ ئةوةي بةردةوام بني وةزارةتةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان بايةخ بة وةزارة
لةسةربةخؤيي واَلتةكةمان، ئةطةر ئَيمة لة كوردستان ئَيستا حةسارَيكي هةمةاليةنانةمان بَيتةسةر لة 
برسان دةمرين، ثَيويستة ئَيمة بةضي بذين؟ بة بةرهةمي جوتياران و ئةو سةرضاوانةي كة بؤ :يان لة 

كةواتة ئَيمة بايةخ و طرنطي بةوة بدرَي لة بواري ئابووري هاوكاري لة كوردستان بةرهةم دةهَينرَيت، 
ميجانيةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة هةمان كاتدا لةسةر ئةساسَيكي زانسيت وشيارانة جوتيارةكاني 
خؤمان رابَينني، تةفةروغ زيراعي بكةين بة شَيوةيةكي سةردةمييانة كة بتوانني طةجنةكامنان بةرهةمي 

 بةدةست بَينن، يان جوتيارةكامنان وا رابَينني بة شَيوةيةك بَيت وةكو شَيوازي ئَيستا لة ئةوروثا، لة باشرت
واَلتة ثَيشكةوتووةكان بؤ بةرهةمي جوتيارةكانيان كةوا بةرهةمَيكي زؤر باش بةرهةم دةهَينن، لةبةر 

ويستمان بةوة هةية بة راي من ئةوةي كاتةكة زؤر كةمة من نامةوَي زؤر بة درَيذي باسي بكةم، بؤية ثَي
كؤن رانسَيك ببةسرتَيت و بتوانرَيت لةو كؤن رانسةدا بة بِريارَيكي طرنط بؤ ئةوةي ئاوِرَيك لة بةرهةمي 
كشتوكاَلي بدرَيتةوة، باشرتي ثَيش بَيخني، ئةويش بةضي؟ يةكةم: هاوكاري حكومةت بؤ جوتيارةكان، 

شَيوةيةكي ئاودَيري باش، لةسةر ئةساسَيكي زانستييانة، ضوارةم: دووةم: شَيوازي ئاودَيري كة بتوانرَي بة 
زةوي كشتوكاَلي نةكرَيتة ثِرؤ:ة، طوناحة، تاوانة زةوي كشتوكاَلي دةكرَيتة ثِرؤ:ة، ثِرؤ:ة هةية دةتواني لة 

م ناوضة شاخاوييةكان لةو شوَينةي كة بةرهةمي نيية و لةوَيدا بكرَيت، اليةكي تر ئةوةية دةتوانن بةرهة
بةدةست بَينن جوتيار و كوِرة جوتيارن بطةِرَينةوة بؤ ثيشةي جوتياري خؤيان، طرنطييان ثَي بدرَيت، بة 

 راي من مووضةكةيان بدرَييَت بؤ ئةوةي بتوانن موقابيلي بةرهةمي كشتوكاَلي بةدةست بَينن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.بةِرَيج كاك سةركةوت 
 بةِرَيج سةركةوت سةرحةد خلي ة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، بةخَيرهاتين وةزيري كشتوكاَل و شاندي ياوةري دةكةم، بةِرَيجان، بؤ 
ضاككردني بواري كشتوكاَل لة كوردستان دةبَيت ثَيشةكي سياسةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثشتيواني 

بكات لة طشت رووةكاني سياسي و دارايي و كؤمةاَليةتي، هةوَلبدرَيت كاري يةكةم لة تاثؤكردني زةوية تةواو 
كشتوكاَلييةكان بَي بؤ ئةوةي جوتيار سةرثشك بَيت لة مامةَلةكردن بة زةوييةوة، ضونكة ثَيشكةوتين بواري 

َل لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كشتوكاَل بة رووبةري كةم ناكرَيت، زيادكردني بودجةي وةزارةتي كشتوكا
كوردستانةوة زؤر ثَيويستة، كةمكردنةوةي بِري ثارةي تةرخانكراو بة ضةند بوراَيكي كشتوكاَل كة سااَلنة 
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بودجةي بؤ دادةنرَيت هيض كاريطةري نةبووة لة ثَيشخستين بواري كشتوكاَل، وةك ثِرؤ:ةي بة بازاِركردني 
خان دةكرَيت، بةاَلم بةهؤي رؤتيناتةوة كةمي دةطاتة دةسيت سةوزة و ميوة، ضونكة ثارةيةكي زؤر تةر

جوتياران، هةماهةنطي كردني هةردوو وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتي دارايي، ضونكة ثالن بةبَي ثارة 
جَيبةجَي ناكرَيت، ئةطةر كاتةكةش طوجناو نةبَيت ئةمة جطةلة لة بةهةدةرداني ساماني طشتيي هيضي تر 

دابينكردني سةمادي نايرتؤجيين دةبَيت لة مانطي يةك لةبةر دةسيت جوتيار بَيت، نيية، بؤ منوونة 
( لةبةر دةسيت جوتياران بَيت، ئةطةر وانةبَيت ئةوة تةنها 10دةبَي لة مانطي ) (DIP)هةروةها سةمادي 

هاوكاري  بازرطان سوودمةند دةبَيت، ثَيداضوونةوةي بة تةواوي رَينماييةكاني بانكي كشتوكاَل، ضونكة نةك
جوتياران ناكات، بةَلكو بؤتة رَيطر لة ثَيشخستين كشتوكاَل بةهؤي زؤري رؤتينات و مةرجة قورسةكانييةوة، 
هانداني كةرتي تايبةت لة ئةجنامداني ثِرؤ:ةي طةورة و بضووك لة بواري كشتوكاَلدا، ضونكة تَيضووي 

ي كةسي وةبةرهَين بتوانَي بةردةوامبَيت ثِرؤ:ةي كشتوكاَل زؤرة، ثَيويسيت بة ئاسانكاري زؤرة بؤ ئةوة
لةسةر ثِرؤ:ةكةي، بؤ منوونة وةك ضؤن ئاسانكاري زؤركراوة بؤ كؤمثانياكاني نةوت لة كوردستان كة 
شَيوةي نيية لة عَيراقدا، زؤربةي كؤمثانيا جيهانييةكان ثَيش بِركَي دةكةن لةسةر دةسكةوتين كاري 

ندا، بةخشينيان لة باج و ثَيداني زةوي بؤ ثِرؤ:ةكانيان، ئةم كارة بة وةبةرهَينان لة بواري نةوت لة كوردستا
ياسا رَيكبخرَي باشة، هةروةها طرنطيدان بة بواري باغداري و هانداني جوتياران لةو بوارةدا و داخستين 
مةرزةكان لة كاتي ثَيطةيشتين بةرهةمةكاني ناوخؤ و سجاداني ئةوانةي سةرثَيضي دةكةن، بؤ زيادكردني 

اهاتي وةزارةتي كشتوكاَل سةرجةم ئةو داهاتانةي كة لة رَيطاي سةرثَيضيكردني كؤمثانياكاني هاوردةكردني د
خؤراك دةست دةكةوَيت خبرَيتة خةزَينةي وةزارةتي كشتوكاَل، بةثَيي ياسا رَيكبخرَيت، بؤ ئةوةي بتوانَي 

نةوةي ئاوي سةر زةوي و ثاراستين ئاوي ببَيتة هاوكاري ثِرؤ:ة كشتوكاَلييةكان، هةروةها طرنطيدان بة طلدا
:َير زةوي، ئةوةش بة دروستكردني بةنداوي طةورة و بضووك لة ناوضة جياوةزةكاني كوردستان بؤ سوود 
وةرطرتن بؤ ئاودانكردنةوة، بةكارهَيناني ثِرؤ:ةي ئاوداني ثَيشكةوتوو بؤ ئةوةي بتوانرَيت زؤرترين 

هةروةها البردني سةرجةم باج و طومرط لةسةر هةموو جؤرة رووبةري بة كةمرتين ئاو، ئاو بدرَيت، 
كةرستةيةكي كشتوكاَلي، كة هاوكاربن بؤ ثَيشخستين بواري كشتوكاَلي، ئةطةر بؤ ماوةيةكي دياريكراويش 
بَيت باشة، دروستكردني سايلؤ لةسةرجةم قةزا و ناحيةكان بة تايبةتي لة ناوضة كشتوكاَلييةكان بة 

 ( تةن كةمرت نةبَيت، زؤر سوثاس.30000يلؤكة لة )شَيوةيةك قةبارةي سا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  اظمبةِرَيج كاك 
 كبري حممد:  اظم بةِرَيج

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
و  دةمــةوَي لــة رَيطــاي بةِرَيجتانــةوة ثةيامةكــةم بــة ضــةند ثَيشــنيارَيك ئاراســتةي بــةِرَيج وةزيــري كشــتوكالَ 

شاندي ياوةري بطةيةمن، هيوادارم كة لةبةرضاوي بطرن، ثَيشنياري يةكةم: ئةوةية كة وةكو ديـارة ئَيسـتا لـة    
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هــةرَيمي كوردســتان زؤر خــةَلك لــة زؤربــةي طونــدةكان زةويــةكي زؤري كشــتوكاَلييان بةدةســتةوةية، بــةاَلم   
ضــةند رَينماييــةكيان دةركــردووة بــؤ  طرَيبةســيت كشــتوكاَلييان نييــة، بةخؤشــحاَلييةوة وةزارةتــي كشــتوكاَل  

(، جَيبةجَيكردني طرَيبةسيت كشـتوكاَلي لةسـةر ئـةم خةَلكانـة     2008(ي ساَلي )1جَيبةجَيكردني ياساي :مارة )
كردنـي مـةرج بـؤ    ركة زةوي كشتوكاَلييان بةدةسـتةوةية، بـةاَلم ئـةوةي طرنطـة كـة لَيـرةدا ثَيشـنيار بكـةم دة        

زةوية كشتوكاَلييانة زؤر بة دةسيت ثَيشمةرطةكانيشةوةية، مـن ثَيشـنيار    دروستكردني ئةم طرَيبةستانة، ئةم
ارة كـة  دةكةم كة ثَيشمةرطة لةو مةرجانة ئيستسنا بكرَيت، ضونكة دروستكردني ئةم طرَيبةسـتانة وةكـو ديـ   

كـة   نجا من ثَيشنيار دةكةم كة ثَيشمةرطة لةم مةرجانة ئيستسنا بكرَينت بؤ ئةوةيثَيشمةرطة ناطرَيتةوة، ئي
طرَيبةستيان بؤ دروست بكرَينت، ثَيشنيارَيكي ترم ئةوةية وةكو ديارة ئَيستا لـة هـةرَيمي كوردسـتان يـان بـة      
شَيوةيةكي طشتيي لة جيهان لة داهاتوودا خوا نةخواستة تووشي شةِري ئاويش دةبني، ئينجا لَيرة بؤ ئةوةي 

م كة طرنطي بة ئاوي :َير زةوي بدرَيت و ضيرت كة ئَيمة طرنطي بة ئاوي :َير زةوي بدةين، من ثَيشنيار دةكة
ئاوي :َير زةوي بة فـرِيؤ نـةدرَيت، وةكـو ديـارة لـة هـةرَيمي كوردسـتان بـة سـةدان بـري هةيـة كـة ئَيسـتا بـة               
بةردةوامي ئاويان لةبةردةِروات و بَي ئةوةي كة ئةم بريانة بطريَيتـةوة، مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة ئـةو بريانـة        

، ثَيشـنيارَيكى تريشـم   ت لـة كـاتى وةرزى بةرووبوومةكـةدا   و تـةنها بـةكاربهَينريَ   نـةِروات ضيرت ئاويان لةبةر 
ئَيستا لـة هـةرَيمى كوردسـتان دةبيـنني زؤر لـة زةوى كشـتوكاَل بـة فرِيؤدةدرَيـت لـة ئـةجنامى دروسـتكردنى            
ــة      ــةر زةوييـ ــةورة لةسـ ــةمثى طـ ــدة كـ ــتكردنى ئةوةنـ ــا دروسـ ــةى ، يـ ــةم زةويانـ ــةر ئـ ــةورة لةسـ ــِرؤ:ةى طـ ثـ

جا ئَيمة ثَيشنياردةكةين بؤ ئةوةى كة ضيرت زةوى كشتوكاَلى بـة فرِيؤنـةدرَينت ئـةم جـؤرة      ،كوشتوكاَلييةكان
، ان و لةســةر زةوى تــر دروســتبكرَينت ثــِرؤ:ة طةورانــة يــان دروســت نــةكرَين لةســةر زةوييــة كشــتوكاَلييةك  

ةيـة لةسـةر ئاسايشـى خـؤراك مـن      ، ثَيشـنيارَيكى تريشـم ه  زةوى كشتوكاَلى بـة فرِيؤنـةدرَينت  بؤئةوةى ضيرت 
ــى      ــةنى ئاسايش ــةبَيت لةطــةَل ئةجنوم ــةنطى و هاوكــارى ه ــتوكاَل كــة هةماه ــؤ وةزارةتــى كش ثَيشــنياردةكةم ب
هةرَيمى كوردستان بؤ دابينكردنى ئاسايشى خؤراك ، ثَيشنيارَيكى تريشم هةية لـة كـاتى سـةردانى وةزيـرى     

يارة كشتوكاَلى ئاكرَى و بةردةِرةش كؤمةَلَيك ثَيشنيارَيكيان ، وةكو دَل بؤ دةظةرى ئاكرَى و بةردةِرةشكشتوكا
ئاِراستةى جةنابى وةزيـرى كشـتوكاَل كـردووة نامـةوَيت درَيـذة بـة قسـةكامن بـدةم ئـةو ثَيشـنيارة هـةمووى            

َيت لةاليـةن  ، بةاَلم من ثَيشنياردةكةم كة ئـةو جـؤرة ثَيشـنيارانةى ئاِراسـتة كـراوة لةبةرضـاوبطري      خبوَينمةوة
 ، زؤر سوثاس.رى كشتوكاَلةوةوةزي

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، بةِرَيج كاك ئومَيد حةمة على فةرموو.زؤر سوثاس

 :بةِرَيج ئومَيد حةمة على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تيك بونياتنــانى واَلتَيكــى بةرهــةمهَين ثَيويســتة لةســةر ضــةند ئاســتَيك بةشــَيوةيةكى زانســتى و سيســتةما   
 تةقةالى سياسى و دارايي و كارطَيِرى بؤ بة خةرج بدرَى بةضةند خاَلَيك:
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يةكةمز ئةوةى كة كةرتى ثيشةسازيية لة ئاستَيكى زؤر ثاشكةوتووداية ئةويش بة هؤكارى ثشتبةسنت و بـة  
ى وونى كؤمةَلَيك سةرمةيةدار، دروستبو دروستبوونى سيستةمَيكى بةرخؤر بنةماطرتنى نةوت و داهاتةكةى

ومـةتَيكى بـةرخؤر و :مَيـرةرى    ، كردنى حكومةت لة اليةكةوة بة بانقى ثارةو لةاليةكى ترةوة بـة حك نةوت
، بؤيـة نـازامن   دووكردنـةوةو طةشـةكردنى كشـتوكاَلة   ، بة بِرواى من ئةمة طرفت و ئاستةنطى بةردةم زينثارة

، دواجـار ئـةوةى كـة    وو كةرتـة ن ئـةم د جةنابى وةزير بةرنامةى ضيية؟ بؤ دروستكردنى هاوسةنطى لة نَيـوا 
، ئـةم  ، دووةمز ئـةوةى كـةرتى بازرطانييـة   كةرتى نـةوت خبرَيتـة خجمـةتى طةشـة ثَيـدانى كـةرتى كشـتوكاَل        

رى هـةرَيمى كوردسـتان   كةرتة تاِرادةيةك فراوان و بةرباَلوة و جَيطةيةكى طةورةو كاريطةرى لة :يانى ئـابوو 
وورى هةرَيمى كوردستان بازرطانى واتاى طةشةكردنى :يانى ئاب ، بةاَلم ئةم جَيكةوتة طةورةيةىداطريكردووة

ــةنَى ــتى    ناطةي ــةدا لةئاس ــةم كةرت ــة ل ــدارى ئَيم ــونكة بةش ــة    ، ض ــتَيكى نجمداي ــة ئاس ــان ل ــةبوون ي ــتة ن ، ِراس
ــاور ــة  ه ــةى خةَلك ــتى ِرؤ:ان ــتبوون و     دةكردن ثَيويس ــة ثَيويس ــةم هاوردةكردن ــا ئ ــتبوون و وات ــةاَلم ثَيويس ، ب

، ئايا لة ئةمِرؤكةوة بةرنامةتان ضيية؟ ئةو وكاَل و بةروبوومةكانى ثةكخستووةدانى كشتجدييةتى طةشة ثَي
ئامارانةى جةنابى وةزيريش هَيماى ثَيكرد دةرخةرى ئةو ِراستييةية كة ناهاوسةنطييةكى طـةورة لـة نَيـوان    

ةرتى كشـتوكاَلة  ، ئـةوةى كـ  هةيـة  ئةو دوو بنضـينةيةى كـةرتى بازرطانيـدا واتـا هـاوردة و نـاردةنى ئامـادةيي       
، كاركردةكانيشى لةسةر :يانى ةِرةشةية لة ِرووى :يانى ئابوورى، كؤمةاَليةتىكَيشةى ئةم كةرتة كاريطةرو ه

، ِرَيكنةخســنت و ثــؤلني اينــدةش دةركــةوتووة و دةردةكــةوَيت، كَيشــةكانى ئةمانــة سياســى لــة ئَيســتا و بــؤ ئ 
يانة و ِرَيطــةدان بــة بــةكارهَينانى زةوييــةكان بــة  نــةكردنى زةوييــة كوشــتوكاَلييةكان بــة شــَيوةيةكى زانســت 

ضـونكة مــةرج نييــة هــةموو   ،كةســى خــاوةن زةوييــةكان و جوتيـاران، ئــةوة كَيشــةيةكى طةورةيــة ئـارةزووى  
ــاران ــاندن و       جوتي ــة ض ــةكان ب ــت زةويي ــتى تةندروس ــَيكى زانس ــةر ئةساس ــوانن لةس ــةكان بت ــاوةن زةويي ، خ

ان بطـوجنَى لــة  هَينن كـة لةطــةَل جؤريـةتى و نةوعييـةتى زةوييـةك    بةرهـةمهَينانى ئـةو بةروبوومانـة بـةكارب    
، خـاَلَيكى تـر لـةناوبردنى زةوى كشـتوكاَلى بـةِرَيج وةزيـر باسـى لةمـة كـرد، بـةاَلم ئـةم            ِرووى جيؤلؤجييةوة

ــارى        ــران بِري ــةنى وةزي ــتة ئةجنوم ــَى ثَيويس ــةوةى خَيراترب ــؤ ئ ــان ب ــةمان ي ــان ثةرل ــةو ي ــةية بةردةوام كَيش
، ئايـا ئَيـوة ضـيدةكةن بـؤ ئـةم مةبةسـتة؟       بـةركاهَينانى زةوى كشـتوكاَلى بـدا   بؤ ِرَيطةطرتن لـة   يةكالكةرةوة

خاَلَيكى تر كَيشةى طةورةي :يانى ئابوورى ئَيمة ئةوةيـة تـةنها كـةرتَيك كـة بوونيـادَيكى بـةهَيجى نـاوخؤى        
ِرووى بودجةوة حكومـةت و  ، بؤية ثَيويستة هةم لة ىهةبَى كشتوكاَلة بةتايبةت بوونى زؤرى زةوى كشتوكاَل

، هةم وةزارةت ثَيويستة بةرنامـةى سـرتاتيذى بـؤ ئـةم     طةورةى بؤ ئةم كةرتة تةرخان بكةنثةرلةمان بةشى 
كةرتة هةبَى نازامن ئةو بةرنامة سرتاتيذيةى وةزارةت ضيية؟ حةزدةكةم ئةو ثرسيارة ئاِراستة بكةم لةسـةر  

سايشى خؤراك ثالنةكـةيامنان بـؤ ِروونكةنـةوة ضـؤن ئـةتوانن      ِراثؤرتى وةزارةتى كشتوكاَل خؤيان ، يةكةم ئا
 ئاسايشةكة دابني بكةن؟.....

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، خاتوو كة:اَل هادى فةرموو.زؤر سوثاس
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 :بةِرَيج كة:اَل هادى فةقَى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئاِراسـتةى بـةِرَيج وةزيـرى كشـتوكاَل بكـةم ، ثرسـيارى يةكـةمز         دةمةوَى لة ِرَيطاى بةِرَيجتانةوة سـَى ثرسـيار  
كؤمةَلَيك ثااَلوطةى ناياسايي لة هةرَيمى كوردستان لة زؤربةى ناوضةكاندا هةية، بة تايبةتى تـر ئـةوةى كـة    

 ، طوندةكانى دةوروبةرى طوَيِر لةطةَل ئـةوةى كـة ثااَلوطـةكان   ردووة لة شارى هةولَير لة طوَيِرمن هةستم ثَيك
، بـةِرَيجيان ئاطـادارة؟ ئايـا    بـةروبووم و زةوي و زارى جوتيـاران  نا ياسايني ِراستةوخؤ كاريطةرى هةية لةسةر 

هيض هةماهةنطى و ثالنيان هةية لةطةَل وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بـؤ ضارةسـةركردنى ئـةم حاَلةتـة؟     
وود لة زةوييةكانى قةزاى مةمخوور وةك ، زؤرترين سثالنى هةية بؤ ئايندةثرسيارى دووةمز ئايا بةِرَيجيان 

قةراج و كةندَيناوةو سةرجةم طوندةكانى ترى ئةم سنوورة كة سـااَلنة ثانتاييـةكى زؤرى زةوى بـَى زراعـةت     
ــة )      ــاتر ل ــتان زي ــة كوردس ــةن ل ــة ه ــَييةممز زؤركارط ــيارى س ــت؟ ثرس ــدرَيت وةربطرَي ــة جَيدةهَيَل ــاَلة 10ب ( س

الكـى ئـةم كارطانـة    ، تا ئَيستاش سةدان فةرمانبـةر لةسـةر مي  َيوةرناطريَىاَلم هيض سوودَيكى ل، بةروستكراوند
، تَيبينيــةكم لةســةر ( دروســتكراوة2012كــة لــة ســاَلى ) ، منوونــة كارطــةى زةيتــى ئــاكرىَ مووضــة وةردةطــرن

ِراثؤرتةكةى وةزيرى كشتوكاَل هةية بةِرَيجيان بة هيض شَيوةيةك لة ِراثؤرتةكةيدا ئامـا:ةى بـةوة نـةكردووة    
ســااَلنة ضــةند دؤمن زةوى جَيدةهَيَلــدرَيت و بــة بــَى زراعــةت و بــةبَى ئــةوةى هؤكــارى هــةبَيت؟ سوثاســتان   

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

 ، بةِرَيج كاك شَيخ شامؤ فةرموو.زؤر سوثاس
 بةِرَيج شامؤ شَيخؤ نعمؤ:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
، نابَى وى دكــةم ئــةو شــاندى ثَيكــِرا ، خبَيرهــاتنَى جــةوةزيــرَى طةهشــتة بةردةســتَيمةابَى نهــؤ ِراثؤرتــا جــةن

ؤنة ئازادكرنا دةظـةرا  ، سَى ِرؤ:ة ئةز لناظ ئؤثِراسيوستاندنا نةبووم بةَلكى ئةوة دووهةرضةندة ئةز لةناو دان
اواندا ئةظ دةظةرَين ، بةس ثرسيارا من ئةوةية ل جةنابَى وةزيرى جارَى ل ثالنشنطال بووم، ئةز سبةى هاد

( تايبةت ئةو دةظةرَين هاتى داطريكرنيش الى تريؤريستانةوة ناظ ثالنةواندا هجرةك هاتيية كرن؟ 140ماددة )
حيسابةك هاتيية كرن بؤ ثالنا وان لة داهاتوو؟ ضونكة ئةظ دةظةرة تةسةوِرا من ئيدى وةخت هاتيية ثيظيا 

منوونـةكا سـاغ بيـنم وان ضـةند ِرؤ:َى ئـةز ل شـنطال جةولـةكا         ( دابِراندى نـةمينَين، ئـةز دكـارم   140ماددة )
، دكـارم :  روويَى :يانَى هاتنة تااَلن كـرن  ، ئةظ دةظةرا هةمىطوند و كؤمةَلطةهَى شنطال من كر مةيدانى لناظ

ــة زرا       ــةلكَى طرَيداي ــانَى وَى خ ــرت :ي ــارا ث ــةر ب ــذم دةظ ــاندنَى بَي ــاندنَيية، ئالياتَيــت وان،   رووَى ض ــةت و ض ع
، تـؤظ و طــةمنَيت وان ضـونكة ئــةوان وةرزَى ضـاندنَى داطــري كـرى بــوون     تةلـةكاتَيت وان، مــةكائينَيت وان موم

، ديتنـا مـن ئةطـةر وةزارةت    هةر تشتَى وان هاتييـة تـااَلنكرن   دةظةرَى ضؤلكريبوو مةحرومانا : ضاندنَى :ى
خودان و قوربانيدانة ئةوان ئـةظ  ثالنةك هةبن بؤ هاريكارى كرنَى و قةرةبووكرنَى ظان دةظةرا ل ئاستَى بةر
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ة كـرن وةختـى زظرنـا سـةر ديـوارى      دةظةرة بَينة قةرةبوو كرن داكو ئةظ خةَلكة هةنةكى هاريكاريـا وان بَينـ  
 ، زؤر سوثاس.خؤ
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ، خاتوو بَيطةرد تاَلةبانى فةرموو.زؤر سوثاس
  :انىبةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةب
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةكـةم،  بةخَيرهاتنى وةزيرى بةِرَيج و وةفدى ياوةرى دةكةم ـ بةخَيرهاتنى خوَيندكارانى كؤلَيـذى ثجيشـكى    
، دكتـؤر عـجت و كـاك ئومَيـد حةمـة      قسةكانى من زؤربةيان كرا، ثشتيوانى قسةكانى ئاوازخان، كاك خةَلةف

، هـةرَيمى كوردسـتان دةبَيـت شـانازى بـةوةوة      ثوخت و كورد هةيـة من دووو قسةى  على دةكةم، لة ِراستيدا
، يةعنى يةكَيكني لةو هةرَيمانـةى كـة توانيومانـة لـة مـةجاىل      َيمة خاوةنى هةناردةكردنى نةوتنيبكات كة ئ

بةرهةمهَينانى نةوتدا هةنطاوى باش بهاوَيـذين، بـةاَلم هةميشـة ئـةوةمان لـة برينةضـَى لـة زؤربـةى ثَيـوةرة          
ة طةلةكـةيان  ةكانى دونيادا ئةوة هةية ئةو واَلتانةى دونيا تةنها سةرضاوةى داهاتى واَلتةكةيان نةوتزانستيي

، بةداخةوة ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان لة ِرابردوودا ئةمة بؤتة يـةكَيك لـة سـَيكتةرة    زؤر بة هة:ارى دة:ين
ةلةى بوو:انـةوةى كشـتوكاَل و   ، هـةموو اليةنـةكانى ديكـةى مةسـ    كييةكان كـة كارمـان لةسـةر كـردووةو    سةرة

، بــازاِرى ئــازاد لــة كــة يةكَيكــة لــة كارةســاتة طــةورةكانطرنطيــدان بــة ســَيكتةرى كشــتوكاَل فةرامؤشــكردووة 
هةرَيمى كوردستان بؤتة هؤى ساغكردنةوةى بةروبوومى زؤربةى واَلتانى دونيا لة كاتَيكدا خؤمـان دةزانـني   

و مــاَلى توانــاى جوتيارامنــان لــة ئاســتَيكداية كــة دةتــوانني نيـَـ ، هــةم ناو هــةرَيمى كوردســتاندا هــةم زةوىلــة
، بةاَلم ئةوةى كة لةالى مـن ثرسـيارةو لـة ِرَيطـاى جةنابتانـةوة دةمـةوَى ئاِراسـتةى        خؤمانى ثَي ثِربكةينةوة

وةزيــرى بــةِرَيجى بكــةم ئةوةيــة زؤربــةى ئــةو طوندانــةى كــة كةوتوونةتــة ناوضــة ســنوورييةكان طرفتَيكــى   
، ضــونكة ِرَيطاوبانــةكانيان وةكــو ثَيويســت نييــة ةروبوومــةكانيان هةيــة لــة ِراســتيداتنةوةى بطــةورةى طواســ

، لـة هةمانكاتيشـدا خـاوةنى بـاغ و     بؤ بةشَيكى زؤرى طونـدةكان نةضـووة  تاوةكو ئَيستا جادة بؤ ئةو طوندانة 
ى بةروبوومـةكانيان بـة   ، سـااَلنة بةشـَيكى زؤر  انن بةروبوومـةكانيان سـاغ بكةنـةوة   ، نـاتو كشـتوكاَلني  كَيَلطةي

وضة دوورة دةستةكان كـة  ، ئايا ثالنى وةزارةت ضيية بؤ ئةوةى بتوانن ئةو بةروبوومانة لةناهةدةر دةضَيت
ــة ــدةكانى         طوندةكان ــةى طون ــة زؤرب ــةم ك ــدةر بك ــةرى ثش ــةى دةظ ــةر ناوض ــة لةس ــةوَى قس ــةتى دةم ، بةتايب

، بــةاَلم ميــوة و بــةروبوومى كشــتوكاَلني ؤرىكةوتوونةتــة ناوضــة ســنوورييةكان و خــاوةنى بــةروبوومَيكى ز
ــردوودا           ــااَلنى ِراب ــة س ــةوةى ل ــةَل ئ ــةوة  لةط ــاغى بكةن ــان س ــاو بازاِرةك ــة ن ــةكانيان بَينن ــاتوانن بةروبووم ن

، بـةاَلم ئةمـة هؤكارَيـك    كـة بارةكانيـان دةطواسـتةوة   مةبلةغَيكى كةم ثارة دةدراية شؤفَيرى ئـةو سـةيارانةى   
، خاَلَيكي ديكة بة ِراى من حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان و  ى جوتيارةكان بكاةى كة دةستطريؤينةبوو بؤ ئةو

وةزارةتــى كشــتوكاَل بــري لــةوة دةكاتــةوة كــة لــة ئَيســتاوة بــاج لةســةر بةروبوومــة هَينراوةكــان لــة دةرةوةى   
رة شى لـة ِراسـتيدا زيـانى طـةو    هةرَيمى كوردستان زيادبكرَى بؤ ئةوةى بةروبوومة نَيوخؤيةكانى خؤمان توو
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، ضونكة لة ماوةكانى ِرابردوودا هةر بةمنجيكانة ضةندين كَيَلطةى ثةلـةوةرى لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا     نةبن
 ، سوثاس.زيانى طةورة بوونةوة لةم بوارةدادوضارى 

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، بةِرَيج كاك عمر عينايةت فةرموو.زؤر سوثاس

 :مةبةِرَيج عمر عينايةت حة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

، كَيشــةى داطريكردنــى زةوييــة كشــتوكاَلييةكان باســكرا يــر و ميوانــة بــةِرَيجةكانيش دةكــةمبــةخَيرهاتنى وةز
دوَينَى ئَيمة ياسايةكمان ثَيشكةش بـة وةزارةتـى شـارةوانى كـرد بـؤ هـةموو كوردسـتان داوادةكـةم وةزارةتـى          

هــةموو ئــةرزى كوردســتان  َيمــة بــؤ ئــةوةى زيــادةِرؤيى لةســةركشــتوكاَليش ســةرجنى ئــةو ياســاية بــدا بــة ئ 
، كَيشةى طوندةكان باسكرا ، ئَيمة ثِرؤ:ةيةكمان حـازكردووة بـؤ ضـؤَلنةكردنى طونـدةكان كـة ئَيسـتا       نةهَيَلني

%(ة ئةو ثِرؤ:ةيةش داوادةكةم لة ليذنـةى ياسـايي   91%(ية دانيشتوانى شار لة )9ِرَيذةى دانيشتوانى طوند لة )
، ئةوة زؤر طرنطة كشتوكاَليش سةرجنى خؤى لةسةر بداكردووة بَيتةوة ناو هؤَلى ثةرلةمان و وةزارةتى داواي

بة بةِرَيج وةزيرى ئةَلَيم ثالنـى ضـيية بـؤ بةرهةمـة ناوخؤييـةكان؟ ئـةم سـاَل تـةنى زةيتـوون هـى جوتيـار            
يارةكةى نةكردووة ئايا بةرهـةمى  ( هةزار دينار لةكاتَيكدا ثارةى ِرنينةكة و كرَيى سة500,000فرؤشراوة بة )

دروست ، دوو بةنداو زؤر طرنطة نى زةيتونى لَي بةرهةم بهَينرَيتزةيتوون هةر بؤ تورشياتة؟ يان ئةكرَى ِرؤ
، لةبةر ئةوةى تـا  و سةدى دةربةندخيان و سةدى دوكان، لة تؤقووت لةسةر هةردوبكرَين لة دةربةندى ِرانية

، ثَيموايــة بةنــداوى تؤقــووت لــة ديراســة  نــوب و وةســةتى عــرياق بــووةنها بــؤ جئَيســتا ئــاوى كوردســتان تــة
لةبـةر ئـةوةى مةنتيقـةى ثشـدةر لـة هـاوين و لـة         ،كردنداية داواكارم بةنـداوى ِرانيـةش خبرَيتـة ديراسـةوة    

، لةبةر ئةوةى خةَلكى كوردستان ئيسـتي ادة  مة ئيستي ادةى لَيناكةين و ضؤَلةزستاندا هةردوو بةنداوةكة ئَي
، ئةنــدازيارة كشــتوكاَلييةكان ضــؤن ئــةرزى َيــر زةويــش ئيســتي ادةى لَيــوة بكــات اوانــة بكــات و ئــاوى :لــةو ئ

، ثالنـى ضـيية بـؤ ئـةوةى طةشـة بـة       اَليةكانيش بـةو شـَيوةية بـَي نـازة    كوردستان بَى نازة ئةندازيارة كشـتوك 
مليـار  8/1جى باسى ئةوةى كـرد  تواناى ئةندازيارة كشتوكاَلييةكان بدات؟ بذَيوى :يانيشيان دابني بكات؟ بةِرَي

، لــة ســةدا ضــةندى شــتوكاَل بــةثَيى زانيارييــةكانى مــن( تــةرخانكراوة بــؤ وةزارةتــى ك2013دينــار لــة ســاَلى )
( مليـؤن دينـارى بـؤ تـةرخانكراوة     350خةرجكردووة؟ ثِرؤ:ةى ئاوى شةمامك هةبووة لـة ثـَيش ضـوار سـاَل )    

بةجَى نةكراوة؟ ئةكرا لةسةر تواناى زاتى خؤيـان جَيبـةجَيى   دراوة بة كؤمثانيايةكى توركى بؤ تا ئَيستا جَي
، بـةاَلم زؤر بـة داخـةوة دراوة بـة كؤمثانيايـةكى      داواى ئيكت اى زاتى خؤمان ئةكـةين بكةن لة كاتَيكدا ئَيمة 

، ئــةخري بابــةد لةســةر خــةزانَيك هــةبووة ســاردكةرةوة لــة  زؤر طرنطــة ئيشــى لةســةر بكــةينتــوركى ئــةوة 
 ئايا ثالنى ضيية بؤ دروستكردنةوةى هةَلطرتنى ميوة؟ زؤر سوثاس. ناحيةى سريوان

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، بةِرَيج كاك بَيستون فائق فةرموو.زؤر سوثاس
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 :بةِرَيج بَيستون فائق حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شم قسـة ئـةكا، لـة ثشـتةوة قسـة ئـةكا، لـة        جار من ئةو سةرةى ثَي، هةموو دواى بةخَيرهاتنى وةفدى ميوان
، بـةاَلم  بـة هـةر حـاَل قسـةكامن زؤربـةى كـرا       ، ئةم ديوم قسة ئةكا دوايى سةرةى مـن ديَ تةنيشتم قسة ئةكا

ت فِرؤكةخانةيــةكى يـةك بابـةت مةسـةلةى فِرؤكـة خانـةى كشـتوكاَلى كــة ئَيسـتا ثَيمـوابَى تـةنها لـة عةربـة           
ــتوكاَلى هةيــة ــو ثَيويكش ــةاَلم وةك ــادكردنى    ، ب ــؤ زي ــيية ب ــت بةرنامــةى وةزارةت ض ــوودى لَيوةرناطريَي ــت س س

فِرؤكةخانة يان زيادكرنى :مارةى فِرؤكة بؤ سـوود لَيـوةرطرتنى زيـاتر لةسـةر ئاسـتى هـةرَيمى كوردسـتان؟        
 زؤر سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، خاتوو مريةم سةمةد فةرموو.زؤر سوثاس

 م صمد عبدى:بةِرَيج مري
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــارة   ى كشــتوكاَل و وةفــدى يــاوةرى دةكــةم بــةخَيرهاتنى بــةِرَيج وةزيــر  ، مــن نامــةوَى قســةى هــةظااَلمن دووب
ةى بـةِرَيج وةزيـرى كشـتوكاَل    بكةمةوة ديارة من دةمـةوَى لـة ِرَيطـاى بةِرَيجتانـةوة ضـةند ثرسـيارَيك ئاِراسـت       

، مـن دةمـةوَى ئامـا:ة بـؤ ئـةوة بكـةم سـااَلنة        ى لة ثَيشنيارى فِرؤكةخانـة كـرد  اس، ئَيستا كاك بَيستون ببكةم
، بـة  سـووتَين سةدان و هةزاران دؤمن ثاوان لة وةرزى هاوين و ثايج لـة واَلتةكـةمان بـة هؤكـارى جيـا جيـا دة      

رتؤَل رةكة بة ئاسانى كؤنتايبةت ناوضة شاخاوييةكان ئةويش لةبةر بوونى مني و بةرزى هةندَيك شوَين ئاط
، ضـةند كؤثتـةرَيكى ئـاطر كو:َينـةوة     ، ئايـا وةزارةتـى كشـتوكاَل تـا ضـةند ثالنـى هـةبووة بـؤ كِرينـى         ناكرَيت

ضونكة هةموومان ئةزانني زةرةرى ئةو ئاطر كةوتنانةوة زؤر زؤرة هةم بؤ سروشت و  هـةم بـؤ :ينطـة هـةم     
َيكة لة زؤربةى ناوضةكان بة سةدان ، ثرسيارى دووةم ماوةى ضةند ساَلةرةرى ماددى ئَيجطار زؤريشى هةيةز

و هةزاران دؤمن زةوى سياج دةكرَى بـة نـاوى موَلكـةوة كـِرين و فرؤشـتنى ثَيـوة دةكـرَى بـة تايبـةت ناوضـة           
طةشـتياريةكان طــة يشـتؤتة ِرادةيــةك خةريكـة شــوَين نامينَيـت بــؤ طةشـتياران ِرووى تَيبكــةن، ثرســيارةكةم      

د لـةوة ئاطـادارة توانيويـةتى ِرَيطـرى بكـات لـة كـِرين و فرؤشـنت بـة          ئةوةية ئايا وةزارةتى كشتوكاَل تـا ضـةن  
زةوية كشتوكاَليةكان و ناوضـة طةشـتيارييةكانةوة؟ ثرسـيارَيكى تـرم ئةوةيـة لـة بـةِرَيجيان وةك هـةموومان         

ئاسـتى هـةموو جيهـان    ئاطادارين بةرهةمى هةنطوين لة هةرَيمى كوردسـتان ئـةو جـؤرة هةنطوينـةى لةسـةر      
، هـةنط لـةناو دةضـن ئـةويش     كارةوة سـااَلنة بـة مليؤنـةها مـَيش    ، بةاَلم بةهؤى كؤمةَلَيك هؤيةناوبانطى هة

ةرى كردووة ئةو هؤكارةكةى بة شَيكى زؤرى دةرمان ِرشاندن و بذارة كة زؤر بابةتى ديكةش هةية كة كاريط
فتة بكات؟ ثَيشـنيارةكم  ، ئايا وةزارةتى كشتوكاَل بريى لةوة نةكردؤتةوة ضارةسةرى ئةو طرمَيشانة ب ةوتَين

بؤ بةِرَيجيان هةية بؤ ِرَيطرتن لة سووتان و ثاراستنى :ينطـة و كشـتوكاَلى واَلتةكـةمان ثَيشـنيار دةكـةم ئـةو       
كــة ســةر بــة  دوو يةكــةى ئــةو هَيــجةي كــة هةيــة بــةناوةكانى فةرمانــدةى ثَيشــمةرطة بــؤ ثاراســتنى :ينطــة  
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( 6500دارســتان و :ينطــة كــة بــة هــةردووكيان نجيكــةى )  ، بةِرَيوبةرايــةتى ثؤليســى وةزارةتــى ثَيشــمةرطةية
ثَيشــمةرطةو ثؤليســيان هةيــة ئــةو دوو هَيــجة يــةك ئاماجنيــان هةيــة ئــةويش ثاراســتنى سروشــت و :ينطــةو  

ة خبرَيتـة سـةر   ، بـةاَلم بـة دوو ميكـانيجمى جيـا ، بؤيـة دةكرَيـت ئـةو دوو هَيـجة يةكبخرَيتـةو         نةدارستانةكا
َيشنيار دةكةم ئةو ثَيشنيارة بـة هةنـد وةربطـرَى بـؤ ئـةوةى ئـةو ئاماجنانـةى كـة         ، بؤية ثوةزارةتى كشتوكاَل

ان و ئةوانـة سـوودى   ، هةم لـة ِرووى سـووت  هةم لة ِرووى ثاراستنى :ينطةوة هةمانة بؤ ثَيشكةوتنى كشتوكاَل
، يةكـةم  ريَيـت يان هيوادارم بة هةند وةربط، بةشَيكى زؤرى ترى ثرسيارةكامن ئةو بةِرَيجانة كردلَيوةربطريَيت

، ئةوة كاريطةرييةكى زؤرى ان زؤر بةكةمى قازاجنى لَيدةبيننداهاتى جوتياران كة بةراورد بة ماندوو بووني
، بؤيـة لـة بـةِرَيجيان    سـاردبوونةوةيان لـة ثيشـةى جوتيـارى    لةسةر طوندنشني و جوتيـاران دروسـتكردووة لة  

 س.دةثرسم ثالنى تازةيان ضيية بؤ ضةند ساَلى داهاتوو؟ سوثا
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ، بةِرَيج كاك انور قادر فةرموو.زؤر سوثاس
 :مصطفىبةِرَيج انور قادر 

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
، ديـارة ئـةمِرؤ بـة    وونكردنـةوة و ثرسـيار و ثَيشـنيار   قسةكامن بة كورتى خؤى لة سـَي بةشـدا دةبينَيتـةوة رِ   

زؤر طرنط ئةويش بوارى  وكاَل و سةرضاوةكانى ئاو ط توطؤكردنة لةسةر بابةتَيكىئامادةبوونى وةزيرى كشت
 ، لة هـةرَيمى كوردسـتان زةوى بـة ثيـت زؤرة بـؤ كشـتوكاَل كـردن لـة شـارةكانةوة بطـرة تـا دةطاتـة            كشتوكاَلة

ــةكان  ــارةدَي و دَيهات ــكة و ش ــتوكالَ   شارؤض ــةرتى كش ــة ك ــكراية ك ــةاَلم ِروون و ئاش ــة وَيــ  ، ب ــةم هةرَيم ران و ل
، ئةطةر دةسةاَلت بايةخى بـةم كةرتـة دابوايـة بَيطومـان بـارودؤخى كشـتوكاَل دةبـوو بةسةرضـاوةى         داتةثيوة

دةبــَى هؤكارةكةشــى داهــاتَيكى طــةورة بــؤ خــةَلكى كوردســتان كــة بــاس لــة خراثــى بــارودؤخَيكيش دةكــرَى   
ةطةِرَيتةوة بؤ ئةوانةى كـة لـة   ، طومانيش لةوةدانيية كة هؤكارى خراثى دؤخى كشتوكاَليش دِروونبكرَيتةوة

، من دوو ثرسيارم لة شكستيان خواردووة لة حكومِرانيداحكومِرانيدا بَيثالن و بَى نيةت و بَى ئريادةبوون و 
وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو هةية يةكةميان وةزيـرى كشـتوكاَل و سةرضـاوةكانى ئـاو ض ِرَيطايـةكى      

كةرتـة ضـونكة هاتؤتـة سـةر بـوارَيكى وَيـران؟ دووز لـةم هةرَيمـة زةوى         طرتؤتة بةر بؤ بوو:اندنـةوةى ئـةم   
كشتوكاَل خةريكة بةرةو نةمان دةضَيت لة دةست بةسةر داطرتنيان ض لةاليـةن بةرثرسـةكانةوة، ض لةاليـةن    

، دروسـتكردنى  ة ثشتيوانى هةندَيك هَيـج و اليـةن  كؤنة موستةشارةكانى ِر:َيمى دكتاتؤرى بةعسى ِرووخاو ب
و ظَيال بؤ بةر:ةوةندى تايبةتى خؤيـان لةسـةر ئـةو زةويانـة لـة كاتَيكـدا ئـةو زةويانـة زيـاتر مـوَلكى           كؤشك 

ــتوكاَلن و   ــى كش ــي و وةزارةت ــى داراي ــتني وةزارةت ــوَلكى طش ــا م ــتوكاَل و   ات ــرى كش ــا وةزي ــة ئاي ــيار ئةوةي ، ثرس
نـان بـةم داطريكارييـةو دةسـت     سةرضاوةكانى ئاو لةطةَل وةزارةتى دارايي هيض ثالنَيكيان هةية بؤ كؤتايي هَي

بةسةر داطرتنة؟ بةشى سَييةم ِرةئى من و ثَيشنيارى من ئةوةية من ثَيمواية دةبَيت ثالنَيكى تؤكمةو نيـةت  
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كة خـةَلكى   ، بةاَلم خاوةن ثالن دةبَى كَى بن؟ دةبَى ئةوانة بن هةبَيت بؤ بوو:اندنةوةى ئةو كةرتو ئريادة 
 .، زؤر سوثاسدَلسؤزى ئةم هةرَيمةن

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ، خاتوو مونرية عومسان فةرموو.سوثاس
 :علىعثمان بةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
، لــة ِرَيطــاى جةنابتانــةوة ئةمــةوَى ضــةند ى كشــتوكاَل و وةفــدى يــاوةرى دةكــةمبــةخَيرهاتنى بــةِرَيج وةزيــر

، يةكــةمز ضــيتان كــردووة و ثالنتــان ضــيية بــؤ ضارةســةركردنى ئــةو بكــةمارَيك ئاِراســتةى بــةِرَيجيان ثرســي
كَيشةيةى كة ثار ساَل تووشى بَيستانةكانى دةشتى شارةزوور بؤوة بؤ ئةوةى جارَيكى تر تووشى ئةو حاَلةتة 
نةبنةوة؟ دووةمز بةرنامةتان ضيية بؤ ئةوةى جـارَيكى تـر جوتيارةكامنـان بةرهةمـةكانيان فِرَينـةدةن وةك      

% ئايـا  10، بةرهةمى ماسى لة ِراثؤرتةكةى جةنابتاندا ِرَيذةى لة ةمى تةماتة لة ثَينجوَين ِروويداوةى بةرهئة
هةنطاوةكانتان ضيية بؤ بةرزكردنةوةى ئةم ِرَيذةية؟ ثالنى بةِرَيج وةزارةتى كشتوكاَل ضيية بـؤ دؤزينـةوةى   

رَيت بــة تايبــةتى ئــةو بةرهةمانــةى لــة بــازاِر بــؤ هــةناردةكردنى ئــةو بةرهةمــة زيــادةى كــة بةرهةمــدةهَين
ينَيرنـة  خانووة ثالستيكةكان بةرهةمدةهَينرَين؟ لة كاتَيكدا ثالنتان هةية بؤ بةرهةمى مريشك بؤ ئةوةى ب

، دانــانى ضــوار مــانط عةقــدى زيراعــى كــة موَلكــةكان تــةمليك ئــةكرَين بــة ثَيــي ئــةو بينينــى ئــةو    دةرةوة
ــتيكيان هةيــة   ــة و     جوتيارانــةى كــة خــانووى ثالس ــةو جوتيارانــة كةم ــؤ ئ ــوار مانطــة ب ــة ئــةو ض ثَييــان واي

ثَيويستيان بةوةية ماوةكةيان بؤ درَيذبكرَيتةوة ، ئايا بةِرَيجتان بةرنامةتان ضـيية بـؤ نـة هَيشـتنى تـةجاوز      
، بــةِرَيج كــاك عمــر ةى جةنابيشــتان ئامــا:ةى ثَيــدرابوولةســةر زةوييــة كشــتوكاَلييةكان؟ وةك لــة ِراثؤرتةكــ 

، لـة سـنوورى ئاغجةلـةر كـة     شـتنى باسى لةو ثِرؤ:ةية كرد كة تةواو ثشتطريى دةكـةين لـة نةهيَ   عينايةتيش
، بةاَلم تاوةكو ( بودجةى بؤ ديارى كراوة2013ى )، بةاَلم لة بودجةى ساَلويستييةكى زؤريان هةية بة سايلؤثَي

بووة؟ خـاَلَيكى تـر ئةمـةوَى     ئَيستا ئةو سايلؤية دروستنةكراوة بةدواداضوونى جةنابتان بؤ ئةو حاَلةتة ضي
اوةن ميـوةو  باسى بكةم ئايا ضيتان كردووة بؤ دروستكردنى كارطةى جؤراو جؤر لة سنوورى شاربا:َير كة خ

، بةاَلم بةهؤى دووريـان لـة ناوةنـدى قـةزاى مةركـةزى سـلَيمانييةوة نـةيانتوانيوة        ميوةى جؤراوجؤرى زؤرة
ااَلنة بة دارةكانةوة ئةرزَيت، ثرسيارَيكى ترم بةِرَيج جةنابى بةرهةمةكانيان وةكو ثَيويست ساغ بكةنةوةو س

وةزيــر لــة ِراثؤرتةكةيــدا كــة خوَيندييــةوة ئامـــا:ةى بــةوةدا كــة لــةناو وةزارةتــى كشــتوكاَل و ئاودَيريـــا           
(فةرمانبـةر  14117وةزارةتـدا ) (هةزار فةرمانبـةر هةيـة ، بـةاَلم لـة ِرةشنووسـى نةخشـة ِرَيطـاى هـةمان         13000)

( فةرمانبـةر هةيـة ئَيمـةى ثةرلـةمانتار لـة نَيـوان ئـةو سـَى :مـارةدا          14907( )2013ة بودجـةى سـاَلى )  ، لهةية
ــا  ــِروا بــةكام :م ــازانني ب ــتييةكةية ن ــارة ِراس ــة :م ــنني ك ــى   رة بَي ــة وةزارةت ــةمشان كةل ــةو زانياريان ــةثَيى ئ ، ب

كؤمـةَلَيك لـة فةرمانبـةر هةيـة لـة      كشتوكاَلةوة بةشَيك لة فةرمانبةران وةرطرياوة لةناو وةزارةتى كشتوكاَلدا 
 بة بن ديوار حيساب دةكرَين، سوثاس.هةفتةيةكدا تةنها يةك ِرؤ: دةوام دةكا كة ئةمةش 
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 ، فةرموو.مصطفىدةست خؤش خاتوو مونرية كاتت تةواو بوو، بةِرَيج كاك دلَير 

 ماوةتي(: حسن) دلَير مصطفىبةِرَيج دلَير 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة ئَيمة ئةوةندة طرفيت ئابوورةان نيية، بةقةد ئةوةي طرفيت بةِرَيوةبردني ئابوورةـان هةيـة، مـن دوو    
ثرسيارو ثَيشنيارَيكم هةية، يةكةم: ناكرَيـت بـاس لـةو خـانوو وزةوييانـة بكرَيــت، كـة زةوييـةكانيان بـةكار          

نـةي كــة دةمَيكــة دةسـتيان بةســةردا طرتــووة، دووةم: ديـارة زةوي كشــتوكاَل لــة    نـاهَينن، ئــةو خــاوةن زةوييا 
%ي دَيمة، ضؤن كار بؤ بة بةراوي دةكرَيت، ئَيسـتا بةشـَيوةيةكي ديـار بـريي     90%ي بةراوة لة 10كوردستان لة 

ةمــة ســوريية، كَيشــةيةكي زؤر ديــارة لــة ناوضــة ســنوورييةكاندا، بــة بِريارَيــك قةدةغــة كــراوة، كــة ديــارة ئ  
ثةيوةندي زؤري بة ئاوي :َير زةوييةوة نيية، بؤ كشتوكاَل و بؤ ئاوةدانكردنةوةي طونـدةكانيش زؤر طرنطـة،   
جطة لةو بِريارةي كةدراوة قةدةغـة كـراوة، بـةآلم لةاليـةن كـؤَلَي خـةَلكي دةسـةآلتدارةوة بةِراسـيت هـةر لـَي           

دةكانيان ئـاوةدان بكةنـةوة زؤر دةبَيـت،    دةدرَيت، نرخي لةسةر جوتيارو ئـةو كةسـانةي كـة دةيانـةوَيت طونـ     
( دؤالر لـَي دةدرَيـت، بةِرَيذةيـةكي    100دؤالر لـَي دةدرا، ئَيسـتا بـة )    7تـا   6واتة بـريي سـووري يةكـةجمار بـة)     

زؤريش، خةَلك بووة بةشةريكي خةَلكـة سـوورييةكان، بؤيـة دةكرَيـت ثَيداضـوونةوةيةك بـؤ ئةمـة بكرَيـت،         
ة ئاوي زَي و دةرياكانيان الوة نجيكة، يةعين شوَيين وا هةية وةكو ئاالن، وةكـو  بةتايبةتي كؤمةَلَيك سنوور ك

مـةتر   60تا  50سنووري ماوةت، كة زؤر دوورن و طوندةكانيان بةرزة، ضةمةكانيان زؤر لةخوارةوةية، ئةطةر 
حـةل دةكـات،   لَي بدرَيت دةضَيتة سنووري ئاوةكاني تر كة لةسةر زةوين، بريَيك لـةوة بكرَيتـةوة كَيشـةيةك    

ئةو كؤمةَلة خةَلكةش كةلةطةَل برا سوورييةكان شةريكن دةسيت ئةوانةش دةبةسـرتَيت، زيـاتر حكومـةتيش    
جوانرت دةبَيت، كة بةِرَيطةي ياسايي كاري باشرت بكات، ثَيشنيارةكةشم ئةوةية كة بةنداوَيك لة نجيك مـاوةت  

( كيلــؤ مـةتر، ئةطــةر بطةِرَيتـةوة هــيض   20)دروسـت بكرَيـت، كــة لةسـةر دووكانــة، هـيض زةوييــةك زيـاتر لـة       
 زةوييةك ناكةوَيتة :َير ئاوةكةوة، ئيحتياتَيكي زؤر طةورةي بةنداوي دووكانيشة، زؤر سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس، دكتؤرة ثةري صاحل، فةرموو.

 بةِرَيج ثةري صاحل محيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

شةكي ثشتيواني لةقسةكاني مامؤستا عبدالرمحن و فةيروز خان دةكةم، سةبارةت بة برجني كـوردي، دوو  ثَي
ثَيشــنيارو ثرســيارَيكم هةيــة، ثرســيارةكةم زؤر لةاليــةن هاورَيكامنــةوة كــرا، دةســتيان خــؤش بَيــت، يةكــةم:  

وةك وآلتـاني ئـةر:ةنتني،    ثَيويستة بؤ زيندووكردنـةوةي ئـةو :َيرخانـة ِرووخـاوةي كشـتوكاَلي وآلتةكـةمان،      
ئَيران، ئيسرائيل، لـة ئَيستاشـدا سـعودية، خـةمي جـدي بـؤ دروسـت كردنـي كؤمـةَلطاي منوونـةيي خبورَيـت،            
ئةمةش لةِرَيطاي دابني كردني ثارةيةكي باش لةاليةن حكومةتةوة، بؤ ئةوةي ثِرؤ:ةي زةبةالح لةو شوَينانة 
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مـــة زةوييـــةكي ئَيجطـــار زؤرمـــان هةيـــة، ئةمـــةش لـــة:َير بكرَيـــت، لةكاتَيكـــدا لةخانةقينـــةوة تـــا زاخـــؤ ئَي
ضاودَيرييةكي زؤري اليةنة ثةيوةنديدارةكان بَيت، بؤ ئةوةي ئةو ثارةي كة لةوَي بةطةِر دةخرَيت، بةرهـةم  
زياتر بكات، تا قازاجني خـؤي هـةبَيت، ئةمـةش دةبَيتـة بارسـووكييةكي طـةورة بـؤ حكومـةت، لةاليـةكي تـر           

كاري ضارةسةر دةكـات، لـةِرَيي بةطـةِر خسـتين وزةو توانـاي هاووآلتيـاني ئـةو شـوَينانة،         رَِِِيذةيةكي باشي بَي 
ئةمةش بةدابني كردني باشرتين ئا:ةَل و لةوةِر و عةلةف و ثَيشـرتيش ئيسـرائيل ئـةو ئةزموونـةي لـةوآلتي      

ئـةو شـتانة لـة    (ي بودجـة دابـني بكـات ئـةو ثِرؤ:انـة، ضـيرت       5لة 1ئَيران وةرطرت و جَيبةجَيي كرد، ِرةنطة) 
 خـوا  ،دةرةوة هاوردة ناكـةين، ضـونكة بـةدزي و ئاشـكرا، كـةوانيان لـة ئاسايشـي نةتـةوةييمان سـوار كـردووة          

 بـاكور  ئـاواو  ِرؤ: و ِرؤ:هـةآلت  كـورداني  لـة  سـوود  دةكرَيـت  ئةمـةش  بـؤ  تَيدةكةن، ضي خواردنانة ئةو دةزانَيت

ــرين، ــةك وةربط ــي ن ــاني دي ض ــاني كةس ــنني، بي ــاَلي بَي ــارترين :دووةم خ ــةي دي ــتوكاَل كَيش ــة، كش  زةوي ئةوةي

 كردنةي سيم و كردن ثاوان ئةو ئةوةشدا لةطةَل هةر نامَينَيت، دةوَلةت هةيبةتي بةمة بكرَيت، تاثؤ كشتوكاَلي

 هاووآلتي بة بةرامبةر دةدات، نيشان بكةرةكاني خؤثةرسيت ثةِري ئةو مؤدَيل، بة بووة كوردستان لة كة زةويي

 ئايـا  كـةوتوون،  نـةوت  كؤمثانياكـاني  بةبـةر  جوتيـاران  زةوي هةية، ثرسيارَيكيشم :ينطة، و :ةَلئا و ثةلةوةر و

 ئايـا  ماوةتـةوة،  بؤيـان  باثريانيانـةوة  لة كة هةية، بةشيان كَيَلطانة لةو يان وةرطرتووة؟، قةرةبوويان هةموويان

 نةبيسـتووة،  شـوَينانةيان  ئـةم  نـاوي  ورنةلـةدو  نجيـك  لة نة كة دَينن، بةكاري كةسانَيك ئَيستادا لة ِراستة ئةمة

ــَي ِراستةقينةكةشــي خاوةنــة  لةكارةكــةي مــاوةي لــةو وةزيــر جــةنابي هيــوادارم لةكؤتاييــدا كــراوة، بَيبــةش ل

 ئاطــادار لــَي شــةقامي و طشــيت ِراي دانــرا، بــؤ ئاســتةنطي شــوَينَيك لةهــةر بَيــت، ديــار دةســيت جــَي دةســتبةكارة

 سوثاس. زؤر بكاتةوة،
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 فةرموو. كاروان، حاجي كاك بةِرَيج سوثاس، زؤر
 
 

 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 تةمـةناي  دةكـةم،  لَي دةستخؤشي وةزير، جةنابي بؤ ثرسيارَيك يةكةم: ثَيشنيار وةكو هةية، خاَلم سَي دوو، من

ــ كــة دةكــةم بــؤ  كــة بَيــت وَيرانييــة هــةموو ئــةو ســِرينةوةي لةثَيشــيةتي، كــة كارانــةي ئــةو ئاينــدة ةماوةيل

 كـة  بةرنامةيـةي  و ثـالن  ئـةو  ئةطـةر  ئةوةيـة،  جـةنابي  بـؤ  ثرسـيارةكةم  بـةس  كةرتـةدا،  لـةم  كـرا  لةِرابردوودا

 بـؤي  ديـاريكراو  يلةماوةيـةك  كـردووة،  ثَيشكةشـيان  ثةرلـةمان  ئةنداماني كة ثَيشنيارانةي ئةو يان دايِرشتووة،

 نـةكرا؟،  ئةطـةر  بةدةسـتةوةية  بةرنامةيـةكي  ض ضـيية؟،  ضـيية؟جوابي  بةرنامةي دةَلَين وةك نةكرا، جَيبةجَي

 وةكــو جــةنابتان بــؤ ئةضــَيت لــةوة تــرم ثَيشــنيارَيكي هــةَلبطريَيت، ِرابــردووش ئةوانــةي ضــيية طونــاهي ئــةو

 نـا  ئةطـةر  بيكـةن،  بـا  كرا بؤيان ئةوان ئةطةر ئةويش بَيت، كشتوكاَل وةزارةتي لةطةَل و ثةرلةمان سةرؤكايةتي
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ــة ــو ئَيم ــةمان وةك ــة ثةرل ــَيكي بيكةين ــةرفراوان كؤن رانس ــةماوةي ب ــةش ب ــانطي ش ــاتوو م ــةر داه ــةرتي لةس  ك

ــتوكاَلي، ــةو كش ــة ئ ــةجنامَيكي كؤن رانس ــي دةرئ ــت، باش ــا دةبَي ــتا ت ــتان ئَيس ــيت لةكوردس ــةكراوة، وا ش ــان ن  دةي

 بكـةين،  لـيَ  ئيسـتي ادةي  ئةضـَيت  لـةوة  بكـةين  بابةتة لةو كؤن رانسَيكي بةآلم ة،كراو نةوت لةسةر كؤن رانس

، زؤربةي باسي بةنداوي طـةورةو بضـووك كـراوة، بـةآلم     وةزير جةنابي ِراثؤرتةكةي خوَيندنةوةي لةدواي من
دوور بةهيض شَيوةيةك باسي بَيخمة نـةكراوة، كـة بَيخمـة ثرِيؤ:ةيـةكي سـرتاتيذي قـةومي زؤر طةورةيـة، بـة         

ونجيك خؤي لَي نـةداوة، نـازامن هؤكارةكـةي ضـيية؟، ئايـا تـةواو دةسـيت لـَي بشـؤين و باسـي نةكـةين؟، يـان             
لةثالني داهاتووداية؟، ئةطةر هةية بؤضي باس نةكراوة؟، خاَلَيكي تر ئةوةية، ض وةزارةت بَيـت ض ئَيمة وةكو 

اسيت زؤر طرنطة، دوو خةتةري زؤر طةورةمان ثةرلةمان، سةرداني وآلتي ئَيران و توركيا بكرَيت، ضونكة بةر
لةسةرة، بؤ وشك كردنةوةي هةردوو ئاوي سريوان و ئةو ئاوةي لة توركياوة دَيت، بؤية من داوا دةكـةم هـةم   
لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان، ضونكة وةفدي ثةرلةمان بضَيتة ئةو ووآلتانة باشة، بؤ توركياو بـؤ ئَيـران، ئةطـةر    

قسةكامنان الي ئةوان ِرؤيشت ئةوة كـارَيكي باشـة، ئةطـةر نةضـوو ئـةو كاتـة دةعـواي        ئةوان جوابيان دايةوة، 
( و وآلتاني دةرةوة بكةين بؤ ئةوةي زةغتَيكي تر دروسـت بكـةين، شـتَيكي    U.Nقةزائي خؤمان ثَيشكةشي )

طايـةك  تر بةوردي ئةو ماستةي كة لةتوركيا، يان ئَيران دَيت، من زؤرجار وتوومة ئـةو ماسـتة لةوانةيـة مان   
ــت، ض        ــةكوَيوة دَي ــتة ل ــةو ماس ــازامن ئ ــت، ن ــدا بَي ــريي تَي ــةترة ش ــةك ق ــات ي ــيعرتاف ناك ــدةيت ئ ــي ب بةرقامض
كوالَيتيةكي تَيداية، لةكوالَييت كؤنرتؤَل ئةطـةر لَيـي بـدةن بـاوةِر ناكـةم هـي مانطـا بَيـت، يـةعين مانطـاي لـَي            

ةن مةعمـةل عةلـةف قسـةم كـردووة، ئـةو      بَيبةريية، هيـوادارم ئـةو ثَيشـنيارةش ِرةضـاو بكـةن، لةطـةَل خـاو       
عةلةفانةي كة لة توركياوة دَين، ئةو ِرؤنةي كة عةلةيف ثَي دروست دةكرَيت لة توركيا، ئـةو ِرؤنـة سـَي جـار     
سووتاوة، يةعين بؤ منوونة ثةتاتةي ثَي سـوور بكرَيتـةوة، سـَي جـار ئـةو ِرؤنـة سـووتاوة ئينجـا عةلـةيف ثـَي           

ةبَيتة ماددةيةكي :ةهراوي، ئةو عةلةفة دَيت و دةدرَيـت بـة مريشـك، تكـا     دروست كراوة، ضونكة عادةتةن د
 دةكةم ئةوةش ِرةضاو بكةن، زؤر سوثاس.

 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، خاتوو رؤزا حممود، فةرموو.
 :عثمانبةِرَيج رؤزا حممود 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كاك عبدالرمحن و ، كاك حسن صـاحل و بـةِرَيجةكاني تـريش دةكـةم، كـة قسـةكاني       من ثشتطريي لةقسةكاني 
 منيان كرد، زؤر سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك سهراب ميكائيل، فةرموو.

 بةِرَيج سهراب ميكائيل حممد:
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ير و شاندا ياوةري دكةم، ب رَيكا جةنابَى هةوة ظـان داخـازى و ثرسـيارا : جـةنابَى     بةخَيرهاتنا جةنابي وةز

وةزيرى دكةم و دةست ثَى دكةم قةزا ئامَيديَى، قةزا ئامَيديَى و سنورَين وَى ئةظة ضةندين سـاَلة ئـةو ئـةرد    
ن ئاريشـَيت مـةزن   َيى هةى يَى زيراعى ثَيدظى هندَى ية بَيتة تةسوية كرن هةتا نووكة نةهاتية تةسوية كر

يــَى بــؤ خةَلكــةكَى ضــَى دبــن ب تايبــةت ل شــَيالدزَى و ســرييَى، دَيرةلــؤكَى، نــة حكومــةت دشــَيت م ــايَى :َى  
ببينيت نة جوتيار و هاوَلاتى دشـَين م ـايَى :َى ببيـنن، داخـازَى : جـةنابَى وةزيـرى دكـةم دةمـةكَى نَيجيـك          

ضارةسـةر بكـةتن، ئاخ تنـا مـن يـا دوويـَى يـا طرَيداييـة         ليذنةيةكَى ثَيك بينيت يـا تةسـويَى دا ظـَى ئاريشـَى     
( َى خةَلكةكَى ل ظَيرَى ئاكنجى بـووى، بـةرى هنطـى :ى    1977ئاريشا ئةردَى زيراعى ل شَيالدزَى، هةر ل ساَلا )

( َى، و ل 2007هةبوون ئةظ ئةردة يَى ساخ كرى يَى ضاندى خؤ ثَيظة وةستاندى خوَين يا لسةر رَيتـى حـةتا )  
هندةك كةسَين خودان دةسةَلات، هندةك مةسـئوال خـودان حكومـةتن ثشـتةظانن دةسـتَى خـؤ يـَى         ( َى2007)

داناية سةر ئَيدى هاوَلاتى نةشَيت بـؤ خـؤ م ـايَى :َى بينيـت و جوتيـار نةشـَيت بـؤ خـؤ م ـايَى :َى بينيـت،           
هةروةسـا داخـازَى   داخازا مة : جةنابَى وةزيرى ئةوة دويحم ظى بابةتى بضيت ئةظَى ئاريشَى ضارةسةر كـةتن  

:َى دكةين سةرةدانا ظَى دةظةرَى بكةتن، ضونكى دوو مةزنرتين رويبار يَين ل ظـَى دةظـةرَى هـةين، ئـةردةكَى     
زيراعى طةلةك و طةلةك يَى باش بؤ زيراعةت و دةرامةت يَى هةى تايبـةت سـةر لَيظـا هـةر دوو رويبـارا، ب      

ظَى يـة حـةتا نووكـة م ـا :َى نةديتيـة، ثرسـيارَيت مـن        دةهان كيلومةتران ل دةظةرا زَيبـارَى سـةر روويـَى ئـا    
ئةظةنة، بةحسـَى تـةجاوزاتا كـر سـةر ئـةردَى زيراعـى و كؤمثانيَيـت نـةفتى و دائَيرَيـت حكـومى و هنـدةك            
ئةشخاصا كا ض ثالن بؤ هةية؟ ثرسيارا من يا دوويَى ئةظةية بؤضى موستةمسري خؤ نادةنة ئـةردَى كشـؤكاىَل   

ةزارةتــَى يــة يــان هنــدةك ئةطــةرَين ديــرت هةنــة؟ حيمايــةتا ئينتــاج طةلــةكا الوازة ل  ئةطــةرَى وَى سياســةتا و
وةزارةتَى، راستة دةعما فةالحى دهَيتة كرن بةس دةعما هندةك كةسان دهَيتة كرن نـاظَى فـةالحى، خـؤ نـة     

:َى  فةالحى حةقيقية، مة دظَيت دةعما فةالحَى حةقيقى بَيتة كرن دا بةرهةمـةك هـةبيت دا بشـَين م ـايىَ    
وةرطرن نة وى كةسى ئةوَى ناظَى وى فةالح ظَيجا سةمادى و كيميايَى و دةرمانـا ب روشـيت، خوتـا تةفصـيلى     
يا وةزارةتَى يا تةسويقى ئةطةر بشَيت جةنابَى وى بؤ مة روون بكةتن باشة، بوضى حـةتا نووكـة مـة م ـا :     

نــني سروشــتَى مــة وةكــى سروشــتَى وايــة هـةر دوو دةوَلــةتَين جــريان وةرنةطرتيــة، توركيــا و ئــريان، ئـةم دزا  
تةمامةتى ض :َى يَى جياواز نينة، ب مةعنا وان م ا : سروشتَى خؤ وةرطرتيـة ئـةم :ى دشـَين :َى وةرطـرين     
بؤ منوونة ئريان يا سَيي ية ل بةرهةمَى سَيظَى، توركيا يا ضارَى يـة ل بةرهـةمَى سـَيظَى، بؤضـى حـةتا نوكـة       

ئةرد هةبون طةَلةك و طةَلةك ظان سَيظا يَى مةشـهور بـوو وةكـو بـةرواريا،      مة م ا :َى نةوةرطرتية و هندةك
 قةدشَى، ئاشةوا، باطَيِرا، خةلكةكَى م ا :َى ديت. 

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 فةرموو.مصطفى  سوثاس، كاك سهراب كاتةكةت تةواو بوو، بةِرَيج كاك فائق  

 رسول: مصطفىبةِرَيج فائق 
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سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي وةزير و شاندي ياوةري دةكةم، ديارة هةموومان كؤكني لةسةر طرنطـي ئـاو، وة   
لةداهاتووشدا وةكو كارتَيكي فشاري نَيودةوَلةتي بةكار دَيت، ئَيمةش لةبةردةم مةترسـيةكي طـةورةداين، كـة    

دَي ثـِرؤ:ةي بةربةسـت و بةنـداوة لـة كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران،        باشرتين منوونة ثِرؤ:ةي طاثي توركية، هةن
ضونكة هةِرةشـةيةكي طـةورة دروسـت دةكـات، مـن كؤمـةَلَيك كودةتـا دةخةمـة ِروو، كـة ئـةوة ثيشـان دةدات            
لةِرابردوودا هيض ثالن و بةرنامةيةك نةبووة، دواجار ثرسـياري ئـةوة لةجـةنابي وةزيـر دةكـةم، بـجامن ئـةو        

ضيية، بؤ ضارةسةر كردن و ثاراستين ئاو؟، ديـارة ئَيمـة دوو كؤطـاي طـةورةمان هةيـة، كـة        ثالن و بةرنامةي
( مــةتر لــة ئاســيت ِرووي 511دوكــان و دةربةندخيانــة، مــن تــةنها دوكــان وةك منوونــة بــاس دةكــةم، دووكــان ) 

و  1( سانتيمة، كـة  34و)(مةتر484( مليار مةتر سَيجا ئاو دةطرَيت، لة ئةمِرؤدا )6،10،6دةرياية، لةكاتَيكدا كة ) 
مليار مةتر ئاوة، ئةمة هةمووي بةهؤي ئةوةوةية كـة   4ثؤينت  6سَيجا ئاوي تَيداية، كةواتة نةقسي  10/8لة 

مةتر سَيجا بووة لة ضركةيةكدا، كة لـة   77سةعاتي ِرابردوودا تةسري ي ئاو لةو دةرياضةدا  24لةزستاندا لة 
ِرؤيشــتووة، كــة مــةفروز بــوو وَيســتطةي هايــدرؤ   ر ســَيجا ئــاومــةت665028ســةعاتةكةدا دةكاتــة نجيكــةي  24

لةزســتاناندا لــةوةرزي بارانــدا ئــاو خــةزن بكــات و لةهاوينــدا ئيشــي ثــَي بكرَيــت، كشــتوكاَلي ثــَي بكرَيــت و    
كارةباشي ثَي بةرهةم بهَيندرَيت، بةآلم ديارة ئةمة ديسانةوة كَيشةي كارةباية ثةِريوةتة ئةوَي و نـةتوانراوة  

%ي لـة كؤمـاري ئيسـالمي ئَيرانـةوة دَيـت و لـة       60ري بكرَيت، كة داهاتي ئاوي دةرياضـةي دوكـان لـة    ضارةسة
%ي لــة عَيراقدايــة، ئايــا بةتــةواو بــووني بةربةســت و بةنــداوةكاني كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران، كــة ئَيمــة    40

ــةو مةترســـيةكي طـــةورةمان دةكةوَيتـــة ســـةر ثالنـــي بـــةِرَيج وةزيـــري كشـــتوكاَل ضـــيية         ؟، بـــؤ هةِرةشـ
ِروبةرووبونةوةي ئةو مةترسية لة داهاتوودا، لةسةر سامانة ئاوييةكان ديـارة، سـامانة ئاوييـةكان ماسـي كـة      
سةرةكي ترينيانة، ماسييةكي زؤر ِرةسةمنان هةية، كة ثَيم واية لةسةر ئاسيت دونيا باشـرتين جـؤري ماسـي    

ؤرَيك ماسي بياني بؤ هَينراوة، بؤ دةرياضةي بووة، ئةوةي كةمن زانياريم هةبَيت لةضةند ساَلي ِرابردوودا ج
دوكان، كة خؤي بةكةَلك نايةت، زؤر طةورة نابَيت، طؤشتيشي ناخورَيت، بةآلم قةآلضؤي ماسية ِرةسـةنةكةي  
كردووة، كة زةرةرو زيانَيكي زؤري لة ئَيمـة داوة، بؤيـة ثـَيم بـاش بـوو طـوَيم لةجـةنابي وةزيـر بَيـت بـجامن           

ةسةلةية؟، لةو بارةيةوة بةدواداضوونَيكي ورد بكةن، ديارة لـةِرووي ِراو كردنيشـةوة   ثالنيان ضيية بؤ ئةو م
ثــالن و بةرنامةيــةكي بةرضــاو نييــة، خةريكــة لــةناو ئةضــَيت ئــةو ماســيية ِرةســةنة بةتــةواوةتي، لــةبواري  

مانطَيكــة كشــتوكاَلدا تــةنها يــةك ثرســيارم هةيــة، هؤبــةي كشــتوكاَلي بيتــوَين لةكرَيدايــة، لةكاتَيكــدا ضــةند   
 بيناكةي لة ناحيةي ضوارقوِرنة تةواو بووة، ئةمة بؤضي؟، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ( سانيةت مابوو، بةِرَيج علي محة صاحل، فةرموو.18سوثاس، هَيشتا )
 بةِرَيج علي محة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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 بةناوي خواي طةورة.
اتين جةنابي وةزير دةكةم، ئةم وةزارةتة وةكو بةشَيكي زؤري وةزارةتةكاني تر، لةِرابردوودا يةكةم: بةخَيره

نةبووني ثالن و ديراسةكردني جةدوا بووة، من كؤمةَلَيك زانياري و بةَلطة ئةهَينمةوة بؤ جةنابتان، بـةِرَيج  
نبـةرة، بـةآلم ئةمـة بودجـةي     ( هـةزار فةرما 13وةزيري كشتوكاَل ئاما:ةي بـةوةدا :مـارةي فةرمانبـةرةكاني )   

فةرمانبــةر بــووة، واتــة ئةطــةر وةزارةتــي دارايــي و حكومــةت ِرةقــةمي     (14907يــة لــةم ســاَلةدا)   2013ســاَلي 
غةَلةتيان داوةتـة ثةرلـةمان ئةمـة بةرثرسـن، ئةطـةر رِِِةقةمةكـةي وةزيـري كشـتوكاَل دةقيـق نييـة ئـةويش            

اومان نـاوة) بـن ديـوار(، دووةم: ئايـا ) بـن ديوار(لـةم       بةرثرسة، طومانيش دةكرَيت بةشَيك بَيت لـةوةي كـةن  
ــةم        ــوار( ل ــن دي ــَيوازي ) ب ــةآلم ش ــة، ب ــد هةي ــر؟، بةتةئكي ــةكاني ت ــةي وةزارةت ــو زؤرب ــة وةك وةزارةتــةدا هةي
وةزارةتةدا ضؤنة، بةشَيكي وةزارةتةكان قائيمةي تةواويان هةية كة دةوام ناكةن و ) بن ديـوار( ن، بةشـَيكي   

ة بيدؤزيتــةوة، بــةآلم داوا لةجــةنابيان دةكــةم كؤمــةَلَيك عةينــة وةربطــرن، بــؤ منوونــة   قائيمــةي تــةواو نيــ
سةرداني قةزاي كؤيةو ناحيةي ئاشيت و ضةند ناحيةيـةكي دةروبـةري بكـةن، هـي قـةزاي ضـؤمان و ضـةند        

ةكات، (كةس دةوام د10(ميالكاتي هةبووة، برِيؤ ) 40ناحيةيةكي دوروبةري بكةن، بؤ منوونة ناحية هةبووة،) 
يان هةفتةي يةكَيك دةوام دةكات، ئةمةش بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ) بن ديوار( ة، ) بن ديوار( ديوَيكي ترة، 
ئةطةر بةراوردَيك بكةين لـةنَيوان دوو وةزارةتـدا كشـتوكاَل و كارةبـا :مـارةي فةرمانبـةرةكانيان وةك يةكـة،        

قورسرتو زؤر ترة، لةكاتَيكدا وةزيـري كارةبـا خـؤي     لةكاتَيكدا كة هةموومان دةزانني ئةركي وةزارةتي كارةبا
ئيعرتاف دةكات ئةَلَيت ) بن ديوار( م هةية، بؤية بةجدي ئةمة ئةبَيت بةدوايدا بضني، كيََشةي ئةم وةزارةتة 
لةماوةكاني ِرابردوودا نةبووني ثـالن بـووة، مـن يـةك منوونـة بـؤ بـةِرَيجتان دةهَينمـةوة، ئـةم وةزارةتـة كـة            

(مليـار  10(مليار دؤالر بوو، ديراسةي ئةوةيان نةكردبوو كة دةبَيت )10(ساَلةي دانا، تَيضوونةكةي )5ثالنَيكي )
%(ي ئةم ثارةية دابني كرا، يةعين وةزارةتَيـك  10دؤالر دابني بكةن، ئةمة كارةساتَيكي طةورةية، لة ئةخريدا) 

ةت بنيــاد بنَيــت، بــةديوَيكي تــردا، (ســاَلة دابنَيــت عجــج بَيــت ضــؤن ئــةتوانَيت دةولـَـ 5%(ي ثالنَيكــي )90لــة )
(ئـةم وةزارةتـة   2013هةموومان دةزانني هةموو وةزارةتَيك ئةبَيت :مارةي فةرمانبةراني ديار بَيـت، لةسـاَلي )  

( مليــاري كــردووة، وةزارةتــي 223نــةيجانيوة ضــةندي بــؤ مووضــةي فةرمانبــةراني خــؤي ثَيويســتة؟، داواي ) 
ــة )   ــةتي ب ــي كردووي ــار، بــ 143داراي ــةي )( ملي ــةر     80ةس فةرقةك ــاَلَيكدا، ئةط ــةي س ــة مووض ــارة ل ــار دين (ملي

وةزارةتَيك ثالني نةبَيت نةزانَيت ميالكـاتي خـؤي ضـةندةو ضـؤنة؟، لـة ِرابـردوودا ئةمـة وابـووة، نـةزانَيت          
ــتة؟ )   ــةراني ثَيويس ــةي فةرمانب ــةند مووض ــن    80ض ــةدواوة م ــةِرووي ج ــةوانةية، دووةم: ل ــار ثَيض ــار دين (ملي

( ديســان وةك ثَيــوةر وةردةطرمــةوة، خــةرجي بــةكاربردني واتــة 2013م، بــؤ منوونــة ســاَلي )ثرســيارَيك دةكــة
(مليـار دينـار بـووة، ئايـا ئَيمـة بةئةنـدازةي       228مةشاريع نةبووة، ئةم وةزارةتة ئةوةي بؤي تـةرخان كـراوة )  

ةر وةرمــان (مليــار دينــار ســوودمان لــةتواناكاني ئــةم وةزارةتــة وةرطرتــووة، نةتيجةكــةي ضــيية؟، ئةطــ   228)
نةطرتووة؟، كةواتة ئةم وةزارةتة نةك وةزارةتَيكي بةرهةمهَين نيية، ثَيويستة يةكَيك بَيت لةو وةزارةتانةي 

كة بةرهةمي هةبَيت، بةَلكو وةزارةتَيكي بةكارهَينةرة، بةكارهَينةرَيكي زؤر خراثيش، من كؤمةَلَيك ثَيشنيار  
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ــةوة هةيــة    ــدي بــة ميالكات ــة ثةيوةن ــةوةي ك ــر   دةكــةم ئ ــةوة ود دوات ــةبارةي ِرةقةمةكان ــةوةي ل ــةبيعي ئ ، ت
 بةنووسراوي رةمسي ئاراستةي بةِرَيج وةزيري دةكةم، ....

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

ــري         ــتةي وةزي ــراو ئاِراس ــنيارةكاتن بةنووس ــت ثَيش ــوو، دةتواني ــةواو ب ــةت ت ــي كاتةك ــاك عل ــؤش ك ــت خ دةس
ثاس بــؤ بــةِرَيجان ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان، ئَيســتا داوا لــة بــةِرَيج  ثةيوةنديــداري بكــةيت، زؤر ســو

وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو دةكةين، كة ب ةرموَيت بؤ ِروونكردنةوةي ثَيويست لةسـةر ثرسـيار و   
 ثَيشنيارةكاني ئةنداماني ثةرلةمان، فةرموو.

 ئاوييةكان:بةِرَيج عبدالستار جميد/ وةزيري كشتوكاَل وسةرضاوة 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان و جَيطرو سكرتَير و طشـت ئةندامـة بـةِرَيجةكان، سـةالمي خـواي طـةورة لةهـةموو        

و اليةك بَيت، دووبارة خؤشحاَلم كة لَيرة بةديدارتان دةطةمـةوة، سـةبارةت بـةو ثرسـيارانةي كـة لـة ِرابـردو       
كــران، بــةر لــةوةي كــة وةآلميــان بدةمــةوة يــةك تَيبــيين دةخةمــة ِروو، ئــةويش ئةوةيــة زؤر لــةو كَيشــةو      

(ساَل بةر لة ئَيستا، مـن  22طرفتانةي كةباسكران، ئاما:ةيان ثَيكرا، دةتوامن بَلَيم هةندَيكيان دةطةِرَيتةوة بؤ )
كـة ِروونكردنـةوة بـدةم، بـةَلكو مـن تـةنها        نة لةدوور نة لة نجيك لَييان بةرثرسيار نـيم، ثَيويستيشـم نييـة   

ويســتوومةو عةرزيشــم كــردن لةســةرةتاي وتارةكــةم، كــة ويســتوومة ثةرلــةماني بــةِرَيجو ثةرلــةمانتارة          
بةِرَيجةكان بةرضاو ِروونييةكيان هةبَيت لةسةر ِرةوشي كشتوكاَل كة ئَيستا لة ض قؤناغَيكدايـة، باسـي ئـةوةم    

ضيمان ئةجنام داوة، هةر ئةوةندة نـةبووة كـة لَيـرة ئامـا:ةم ثـَي كـردووة،        كردووة كة ئَيمة لةم شةش مانطة
بةَلكو ئةوة كارة طرنطةكان بووة، باسي ئةوةم كردووة كة ئَيمة ثالمنان بـؤ داهـاتوو بـؤ بـةرةو ثـَيش بردنـي       

ي ئةوةم ئةم وةزارةتة، بؤ دابني كردني ئاسايشي ئاو، بؤ دابني كردني ئاسايشي خؤراك ضيية؟، بةِرووني باس
كـردووة كــة ئــةو كؤســث و لةمثةرانـةي كــة لةبــةردةم بــةرةو ثـَيش ضــوون و طةشــةثَيكردني ئــةم كةرتةيــة    
ضيية؟، بؤية من ثَيم خؤش بوو بةِرَيجتان زياتر لةم ضوارضَيوة ِرةخنةو ثَيشـنيارةكانتان ئاراسـتة بكردايـة،    

مـةوة، سـةبارةت بـة مامؤسـتا عبـدالرمحن      بةآلم ئاسايية ئةوةي كة ثَيويستة بَيم مـن لَيـرةدا وةآلمتـان دةدة   
باسي نةخشة ِرَيطاي كرد، وتي كةموكورتي تَيداية بة :مارةو داتا، خؤي ئةمة نةخشـة ِرَيطايـة، جـارَي ئةمـة     
ِرةشنووسة، ئةم ِرةشنووسة كةموكورتي تَيداية، ئَيمة خؤمان بؤ ئَيوةمان ناردووة، بـؤ خـةَلكي ثسثؤِريشـمان    

انطاكاني كشتوكاَلمان ناردووة، كة سةرنج و تَيبينيةكاني خؤيان خبةنةِروو، دةكرَيت ناردووة، بؤ كؤلَيذو ثةة
(مليــار مــةتر ســَيجا ديــارة ئةمــة لــة  29ئةمانــة طــؤِراني بةســةردا بَيــت، باســي بــِري ئــاو كــرا، نووســيومانة ) 

خؤتان دةزانـن ئـاو    (مليار مةتر سَيجا، بةَلَي ئةوة واية، خؤي بؤضي واية، يةكةم:30شوَينَيكي تر نووسراوة )
كةم دةكات و زياد دةكات، ض بةهؤي باران، ض بةهؤي ئاوي :َير زةوي و دةرهَيناني كةمن دواتر باسي دةكةم، 

( مليـارة باسـي ئـاوي دجيلـةمان     29ئةوةش كَيشةيةكة، ثاشان لَيتان ناشارينةوة ئَيمة لةم ِرةشنووسـةدا، لـةو )  
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ســةبارةت بــة طــةمن و ســايلؤو ثــارةي ســايلؤ، مــن زؤرجــار   نــةكردووة، بؤيــة ئــةم :مارةيــة جيــاوازي هةيــة،  
ِرامطةياندووة، ئَيستاش ِراي دةطةيةمنةوة، لةو كاتةوةي كة طةمن بةرهةم دَيت و ِرادةسيت سايلؤكان دةكرَيـت  
تا ِرادةسيت سايلؤكان دةكرَيت سةر بـة وةزارةتـي كشـتوكاَل و سةرضـاوةكاني ئـاوة، ثاشـان عائيـدي وةزارةتـي         

ثيشةسازيية، لةطةَل ئةوةشـدا ئَيمـة هةميشـةو بـةردةوام لةسـةر هَيـَل بـووين، لةطـةَل وةزارةتـي          بازرطاني و 
بازرطــاني و ثيشةســازي هــةرَيم، لةطــةَل وةزارةتــي كشــتوكاَلي حكومــةتي ناوةنــد، بــؤ دابــني كردنــي ثــارةي    

ةوة بةحةقيقـةت  جوتياران بةزوويي، بةِراسيت طلةيي و ِرةخنةمشان ئاراستة كـردوون، ثـَيم خؤشـة لـةم ِروو    
هةر ثةرلةمانتارَيكي بةِرَيج لةم ِرووةوة بةتايبةتي بؤ زانيارييةك، بؤ ِرةخنةيةك كة دةيطرَيت، ثـَيم خؤشـة   
بةرضــاو ِروونــرت بَيــت، يــان ثرســيار بكــات يــان شــت زيــاتر خبوَينَيتــةوة، يــان بةِراســيت خــؤش نييــة، ئةمــة    

خـةَلكى  ةزارةتـي كشـتوكاَل،   تـة دةدرَيتـة ثـاَل و   ضةندةمني جـارة و لـة ئيعالمـيش بيسـتوومة، كـة ئـةم تؤمة      
فةالحى ناردؤتة سةر خةت، لة ميدياكان، ثَييـان وتـووة وةرة وةزيـر بـؤ هـةوَلت بـؤ نـادات،؟ يـةعنى ئةطـةر          
ياسايى دةوَيت و دةستؤرى دةوَيت عايدى من نييـة، بـةَلام لـة طـةَل ئةوةشـدا بـةَلَى خـؤم بةرثرسـيار دةزامن         

حةكامنان، ثاشان ئةدى كَى هةوَلى داوة ئَيستا، دوَينَى كة بِريار دةرضووة بةَلَى بـة  بةرامبةر يةك دةنطى فةال
هةوَلى ئَيمة، بة خوا بة ثةرؤشى ئَيمة وزارةتى كشتوكاَل لة طةَل دارايى هةوَلمان داوة كة قةرزى ئـةم سـاَلى   

ارةى طةمنيان وةرنـةطرتووة  جوتيارة بةرَيجةكان كة بة راستى بة طرانى لة سةر كةوتووة لة بةر ئةوةى كة ث
هةنـدَيكيان زةرةريـان كـردووة، ئَيمــة ئـةم سـاَلة بــؤ تـةئجيل كـردن و تــةئخري كردنيـان، ئينجـا بِريارةكــةش          

( بةنـداو كـرا، ئـةويش ئـةو     700دةرضووة، سوثاس بؤ وةزارةتى دارايش، سةبارةت بة بةنداوةكان كـة باسـى )  
( بةنـداو نييـة، سـةبارةت بـةو ئاوانـةى كـة دةِر:َينـة        700مةعلوماتةش بةِراستى هةر دروسـت نييـة، خـؤى )   

هةرَيمى كوردستان، ئةطةر زانيارى دةقيقتان هةبَي ئَيمة هةميشة لةطةَل واَلتى توركيا لةسةر خةتني، ئَيمة 
دوَييَن نوَينةرمان، بةِرَيوةبةرى طشتى سةرضاوةكانى ئاو لـة توركيـا طةِراوةتـةوة، خـؤى ثرؤ:ةيـةكى دياريـان       

( بةنداو، ئةو بةنداوانة ثَيم خؤشـة دةقـيقرت ثَيتــان بَلـَيم ضـواردةيان      22ثرؤ:ةية ثَيكهاتووة لة ) هةية، ئةم
(يـان لةسـةر دجيلةيـة، تةبعـةن ئـةو بةنداوانـة زؤربـةيان ئَيسـتا ئـيش          8(يانى لةسةر فوراتـة، هةشـتيان )  14)

ية كة لةسـةر ئـةو ئاوانةيـة كـة     ( بةنداو ني700دةكةن، طةورةترينيان بةنداوى ئةتاتوركة، بؤية كة بيجانن )
( بةنــداوى هةيــة لــة واَلتــى خؤيــدا، كــة ئةمــة  399دةِر:َيتــة هــةرَيمى كوردســتان، بــةَلكو توركيــا هــةمووى ) 

(، ئَيمـة تـةنها بةِراسـتى مةترسـى ئـةوةمان هةيـة ، يـةعنى        2014رةقةمَيكة لة خؤيان وةرطـرياوة هـى سـاَلآ )   
دا تَي دةثةِرَيت ئَيمة كـةمَيكى لـَي سـوودمةندين بةتايبـةتى بـؤ      كةمَيك لةو ئاوةى دجيلة كة بةناو كوردستان

خواردنةوةى ئاوى شارى دهؤك، كة ئةويش ئَيمة ئَيستا لة هةوَلداين بـؤ ضارةسـةركردنى، سـةبارةت بـةوةى     
هةندَيك ثةرلةمانتارى بةِرَيج فةرمويان ثَيشَيلكارى ياساي ئاو كـراوة، ثـَيم خؤشـة ئةمـةش ِراسـت بكةمـةوة       

او نيية لة دونيادا، بةِرَيوةبردنى ئاو هةية، ضةند كـؤن رانس و ضـةند طؤنطرةيـةك كـراوة، هةنـدَي      ياساى ئ
واَلت ثَيى ثابةند بوون و بةشَيوازى بةِرَيوةبردنى ئـاو، بـؤ منوونـة ئـريان ئيمجاشـى كـردووة، بـةاَلم ثَيشـَيلى         

وةبردنى ئـاو نـةك ياسـاى ئـاو،     كردووة، توركيـا ئيمـجاى نـةكردووة، ثـَيم خؤشـة بيـجانن سـةبارةت بـة بـةِريَ         
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ضونكة ئةطةر ياسا بَي بةَلَى بةرثرسيار دةبَي و ئيجرائاتى دةوىل هةية لةو بارةوة، سةبارةت بـة ثرؤ:ةكـانى   
( كَيَلطةمان هةية لةم رووة تةبعةن، هاوكارى كراون لـة رووى  54مانطا و بةرهةمى شري، ئَيمة ثةجنا و ضوار )

ى و ئاليك و تةلقيحات، ئـةوةى كـة بؤمـان كـرا بَيـت بـةم بودجـةى كةمـة كـة          زةوى ثَيدان و ئيعاناتى زيراع
خؤش ئاما:ةى ثَيكراوة دوايى تؤزَيك دَيمة سةرى هاوكارةان كردووين، دوويى طةورةمشان هةية بـة راسـتى   
ــةَلَى       ــومن، ب ــة نَيجيكــةوة بيني ــوومة ل ــردووة، ض ــةردانيم ك ــم س ــةمن خؤش ــة ئ ــةرى مةرطةي ــة ب يــةكَيكيان ل

ى طرنطة بة راستى كة كَيَلطةى طاودارى و شريى قةنديل كة دةستخؤشيشم لَيكردوو، لـة نَيجيكـةوة   ثرؤ:ةيةك
حةقيقةتةن ثـَيش طـود تةشـريحم بينـةوة ان شـا اهلل هاوكاريشـيان دةكـةن، ئـةوى تريـان صـةالحةدينة كـة            

ن لـة طـةَل كـردوون    %( بة راستى ثرؤ:ةية، زؤر طةورةية، بة ثَيى ثرؤ:ةكانى كة بؤ ئَيمة هـاتوون قسـةما  70)
( سـاَلى تـر   6%( تةواو دةبَى، بؤ شةش )75( ساَلى تر )6ئةو ط توطؤى لة نَيوامناندا ئةوةيان وتووة بؤ شةش )

ئَيمة دةتوانني هةموو ثَيداويستيةكى مةنتوجاتى شري هى هاووَلاتيانى هـةرَيمى كوردسـتان دابـني بكـةين و     
باسى هةيكةىل وةزارةت كرا جةماوةرى فةرمانبةران ئةوةى دةتوانني بة راستى هةناردةى دةرةوةشى بكةين، 

ــةزار )         ــواردة ه ــةنها ض ــراق ت ــان عَي ــوترا، وتي ــةت ط ــةمَيكى غةَل ــة رةق ــان ب ــةس ديس ــة، ب ــوامب داي ( 14,000ج
( هــةزارة، 48:000فةرمانبــةرى هةيــة لــة وزارةتــى كشــتوكاَل بــؤ مــةعلوماتتان ضــواردة نييــة ضــل و هةشــت )

ئَيمة وةكو باسم كرد بة راستى طؤِرانكارةان بةدةستةوةية سـةبارةت بـة هةيكـةىل    دةتوانن ليذنةش بنَيِرن، 
ــةم      ــوانني ئ ــةر كــة بت ــَيوةيةكى كارَيط ــودَيرن و ســادة و بــة ش ــتنى هةيكــةلَيكى م وةزارةت و ضــؤنيةتى دارش

ةو زيادةيـة؟  فةرمانبةرانةى كة هةمانة ئَيمة لةمة بة دوا بة كاريان بَينني، دةزامن زياترة، كَى بةرثرسيارة ل
خؤ من ئةم خةَلكةم تةعني نةكردووة؟ يةعنى ئةو خةَلكة كة تةعني كـرا، ئـةو خةَلكـة بـة لَيشـاو لـة سـةر        
حيسابى حيجبايةتى و مةنسوبيةت و مةحسوبيةت كراوة ئةمن هـاد تـةعاموليان لـة طـةَل دةكـةم خـؤ مـن        

ةموو اليةكيش هاوكار بن ئَيمة ئةوانة نةهاتووم ئةو خةَلكة دةر كةم، وا دةكةم ئةطةر خوا ثشتيوان بَى و ه
بة كار بَيـنني بـة شـَيوةيةك كـة ان شـا اهلل ببَيتـة مايـةى زيـاد كردنـى ئينتـاج و زيـاد كـارا كردنـى وزارةتـى               
كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو، سةبارةت بة دةواجينةكان ئَيمة بِريارَيكمان داية سـةبارةت بـة دةواجينـةكان،    

ــةيان هة  ــةم كَيش ــةرَيجان ئ ــاوةن      ب ــةى خ ــتا زؤرب ــة ئَيس ــم ناخؤش ــم و ثَيش ــة ثةرؤشيش ــن ب ــتى م ــة، بــة راس ي
دةواجينةكان، ئَيستا لة زةرةردان، ئَيمة ضيمان كردووة، بٍريارَيكمان دةر كردووة كة هاوردة كـردن دةبـَى بـة    
تايبــةتى ئَيســتا مةبةســتم دةواجينــةكانى مريشــكة، بــاجى لــة ســةر دابنــرَى، ئةمــة بِريــار دراوة، حكومــةت  

وافقةتى كردووة لة طةَل وةزارةتى دارايى دانيشتووين ماوةتة، بـة راسـتى وةزارةتـى دارايـى جـَى بـة جَيـى        م
بكات، ميكانيجمَيكى طوجناو بطرَيتة بةر بؤ ئةمة، ئةمـة هةنطاوَيكـة بـؤ ئـةوةى كـة زةرةر نةكـةن هـةنطاوى        

ن تةسـويق بكـةين، بـة بـازاِر بكـةين يـان       ( ئَيمة هةوَل بـدةين بؤيـا  2015دووةم، ئَيمة بِريارَيكمان داوة ساَلى )
لَييان بكِرينةوة يان خوا نةخواستة ئةطةر زةرةر بوو بة راستى ئَيمة بَين هاوكارييان بكةين بـؤ ئـةوةى كـة    

زةرةر نةكةن، ئةمة ثالنى ئَيمةية، سةبارةت بة دةواجينةكانيش، شتَيكيان باس كرا وتيان ثارةى وةرطريايـة   
ةواجينةكان لةوانةية دة مليؤن دؤالر، ثَيشى وةرطـرياون، نـازامن بـة هـةر حـاَل ئَيمـة       كاتَى خؤ، هةندَيك بؤ د
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ئَيستا بِريارَيك دراوة كة ثَيويستة ئةم ثارانة بطَيِرنةوة، بةَلام بة ئةقسات، و من لَيـرةش دا بـة راسـتى يـةك     
بَى، ماسى بَى، مريشك و  شت دةَلَيم سةبارةت بة بةروبوومى ناوخؤ ضى ميوة بَى، سةوزة بَى، سامانى ئا:ةَل

ئةوانة بَى ئةمن بة راستى بةرثرسياراتيش دةخةمة سةر راطةياندنةكان و سةر دةزطاكانى حكومـةتيش كـة   
لــةم رووةوة ثَيويســتة هاووَلاتيــانى خؤمــان هؤشــيار كةينــةوة و وايــان ىَل بكــةين كــة طرنطــى بــة بةرهــةمى   

راستى بةرهةمَيكى خؤماَلى تةماتة دةَلَيـى، خـةيارى    خؤماَلى بدةن، سةيرة يةعنى لة هةموو روويةكةوة بة
ــة      ــة ب ــةمى ديك ــة بةره ــة ل ــة و زؤر زؤر تةندروسرتيش ــة سوودتريش ــاوَينرتة و زؤر زؤر ب ــى، زؤر زؤر خ دةَلَي
ــاتى ئَيمــة دةفروشــَى و خــةَلكيش دةخيــوات،     مــةوادى حــافيجة و كيميــايى طــةورة كــراون دةهَينــرَى و لــة وَل

بــة مامؤســتا غريــب فــةرمووى دةســت خؤشــى لــة ليذنــةى كشــتوكاَل نــةكراوة،  طلــةييش كــة كــرا، ســةبارةت 
دةستخؤشيان ىَل دةكةم و سوثاسى خؤم رادةطةينم، لة بريم ضوو ئةوانة جَيطةى تةقديرن، جيطةى سوثاسـن  
و هةماهةنطيمان هةية و ان شا اهلل هةماهةنطيشمان لة طةَليان زياتر دةكةين و ئومَيدم هةيـة كـة ئـةوانيش    

( 700( تـةن مريشـك داينـة بـؤ سـلَيمانى، حـةفت صـةد )       700ار و ثاَلثشتى باش بن، باسى حةفت صـةد ) هاوك
( تةنــة و بـؤ مــانطَيكيش نييـة و بــؤ سـَى مانطــة، ئةمـةش موحــافجةى     400تـةن مريشــك نييـة، ضــوار صـةد )   

بـؤ ثَيداويسـتى    سلَيمانى كردوويةتى، قائَيمةقاميةتى يةكان راثؤرتيان بةرز كردووتةوة، حـةقيان ثـَى دراوة  
خؤيان داواى هاوردة كردن بكةن، بةَلام لة طةَل ئةوةشدا دةبوو هاوسةنطى راطريَى و ئَيمة طلةييشـمان لَييـان   
هةية كة دةبوو بة راوَيذ و ثرسى وزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو بَى، باسى ئـةوة كـرا كـة طـاز تـةنها      

ئَيمةش بة كةمى دةزانني، بةَلام بودجةكة بةم شـَيوةيةية   ( ليرتى بةشى يةك رؤ: دةكات، تةبعةن100صةد )
( ليرتة، ئةمةش رةقةمَيكة لة راسـتى دا  200( نيية و مانطى دوو صةد )100كة خؤتان دةزانن، تةبعةن صةد )

كةمة و بؤ مةعلوماتتان ئةم صةدة، بة راستى هةموو كورة فةالحن، بة راسـتى ثرسياريشـم كـردووة، ئةمـة     
( دؤمنـى ثـَى دةكَيَلـردرَى، خـؤ هـةموو فـةَلاحَيكى ئَيمـة لـة         50( لـيرت ثـةجنا )  200دوو صةد ) بؤ مةعلوماتتان

فةالحــة طــةورةكان نييــة دوو صــةد و ســَى صــةد دؤمنــى هــةبَى، هــى بيســت دؤمنــى هةيــة، ثــةجنايى هةيــة،  
مـة وةكـو   حةفتايى هةيـة، بـة هـةر حـاَل ئـةمن نـاَلَيم زؤرة، كةمـة، بـؤ ئـةوةى كـة بـجامن بـةم شـَيوةية و ئيَ             

مةســئوليةتى خؤمــان نامــةمان نــاردووة نووســراومان كــرد، بــة رةمســى داوامــان لــة ســامانة سروشــتييةكان   
كردووة كة طاز زياد بكرَيت بؤ جوتيار بـؤ بةرهـةم هَينـةكامنان و داوامـان لـة ثارَيجطارةكـانيش كـردووة كـة         

بودجـةى تةمنيـةى عـةقارى، باسـى     ئةوانيش بة راستى هاوكارييان بكةن لة بودجةى خؤيان بة تايبةتى لـة  
عةلوةكان كراوة كة بَى سةروبةرن يا ثيس و ثـةلوخن، هةنـدَيكيان وايـة، بـؤ خؤشـم سـةردانى عةلويـةكامن        
كردووة بة تايبةتى ئةوةى ئَيرانة و من دوو، سَى ثَيشـنيارَيكم بـة راسـتى بـؤ موحافـةزة كـردووة كـة بـةَلَى         

تى ســةربةخؤ ئــيش دةكــات، مــةفروزة وةكــو كؤمةَلطايــةك ثَيويســتة هــةر يةكــة، هةيئــةتيش هةيــة بــة راســ
تةعاموىل لة طةَل بكرَيت و يةك بةرثرسي هةبَيت و خاوَين بكرَيتةوة و شوَينةكةيان بة راستى طؤجناو نني، 
ديارة بةتةماى عةلوةيةكى مودَيرن و باشرتن ئةطةر تةواو بَى، بةَلام سةرثةرشتى كردنى عةلوةكان عائَيـدى  

ان كشـتوكاَل و سةرضـاوةكانى ئـاو نييـة، تـةنها ئَيمـة ليذنةيـةكمان هةيـة لـةوَى بـؤ ضـاودَيرى            وةزارةتى ديس
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كردنى نرخ، سةبارةت بة هةنط، تةبعةن لة هةندَى وَلات بةَلَى واية ثلةى بةرزى هَيناوة لة فةرةنسا هةنطى 
نط بـؤ مـةعلوماتتان   هةرَيمى كوردسـتان يةكـةم بـووة، بـؤ ثـةرة ثَيـدانى هـةنطوَين لـة وَلـاتى خؤمـان و هـة           

هةنطوَينى دةرةوة قةدةغة كراوة، بة هيض شَيوةيةك لة هيض وَلاتَيك بة هيض نامةيةك ئيجازة نيية بهَينرَين 
و من بة راستى لة طةَليان دا كؤبوومةوة داوام كردووة خؤيان ديارة تؤزَيك ئـةوانيش ثـةرش و بَلـاون، داوام    

خراوَيك، هةيئةتَيك كؤ ببنةوة و ئَيمة بَيني لة طـةَلى دا دابنيشـن،   لَيكردوون كة كؤ ببنةوة و لة شَيوةى رَيك
داخوازيان ضيية لة ئَيمـة؟ ئَيمـة كـار ئاسـانييان بـؤ بكـةين و هاوكارييـان بكـةين و بـةَلَينى هاوكـارى و كـار            

بـؤ   ئاسانيمان ثَى داون، سةبارةت بة ئامريى ثشكنني هةمانة، ئامريى ثشكينينى هةنطمان هةية لة شـةقَلاوة، 
ئاطادارى بةرَيجتان، شوكرية خان باسى كَيَلطةى بذَيوى :يانى كـرد ئَيمـة ئَيسـتا خـةريكني رَينمـايى تازةمـان       
هةية كة زةوى بة سةر، ديارة زؤر ثرسـياريش هةيـة سـةبارةت بـة ئةنـدازيارانى كشـتوكاَلى، ئةمـة ثـرؤ:ةى         

اينـدة دا دةسـت ثـَى دةكـةين بـة ئةنـدازةى       ئَيمةية كة ئةندازيارانى كشتوكاَلى هةر يةكةى ئَيمـة لـة سـاَلى ئ   
ثَينج دؤمن هاوكارييان بكةين، ثَينج دؤمن زةويان ثَى بدةين، ئةوانةى كة ئيستيعداديان هةية بؤ ئةوةى كـة  
بة راستى لة جياتى ئةوةى هةر باس لة دامةزراندن بكرَى بةَلكو هةوَل دةيـن كـة كاريـان بـؤ ببينـةوة و لـة       

بدرَى و هةموو دةعمةكانى ترى كشتوكاَليان ثَييان بكرَيتـةوة، و بؤيـة ئـةوة تـةنها     طةَليشيدا قةرزيشيان ثَى 
راى من نيية بة دامةزراندن بكرَيت ئةوانى ديكةش تَيبينى يـان لـة سـةرى هةيـة، و فـةرمووى ثالنتـان بـؤ        

دةخلـى   %(10بةشدارى دةخلى قةومى بـة ثَيـى راثـؤرتى وةزارةتـى ثـالن دانـان، وةزارةتـى كشـتوكاَل ئَيسـتا )         
قةومى ثَيك دَينَيت، كاك بشار باسى دابـةش كردنـى كـةل و ثـةل و دادطـةرى لـة كـاتى خؤيـدا نييـة، راسـت           
دةكةى لة راستيدا ئَيمةش تَيبينيمان هةية و ئةمة بِرياريشمان داوة بة راستى كة من هاتووم كـة ثَيويسـتة   

بكرَيـت و هـةر كةسـَيكيش تَيبينـى ثـَى      لة كاتى خؤيدا ئةمانة بطات و لة كاتى خؤيدا بة دادطةريش دابةش 
بطوترَيت سةبارةت بةوةى نادادطةريش بو بَيت لة دابةش كردنى ثةينى كيميـايى بـَى، مـاددةى قِركـةر بـَى،      
جؤ بَى، بنةتؤ بَى، ئَيمة بةَلَينتان ثى دةدةين ئيجرائاتى ياسايى بؤ ئةكةين ئةو فةرمانبةرانـةى كـة شـتَيكى    

سـةبارةت بـة كَيشـةى )دعـاوى امللكيـة( هةنـدَيك شـتى بـاس كـرد، تةفصـيالتَيك           ئاوايان كردبَى، كاك حممود 
هةية، بةَلام وا ديارة ئةوان لة دواى صةدام ئةوة دروست بووة بة راستى ئةوانةى كـة، تةبعـةن موَلكيـان بـة     

ؤى ثـرس  حيساب ىَل فةوتاوة، ىَل داطري كراوة، ئةم بابةتة ثَيويستة لة مةحكةمة يةكال بكرَيتـةوة و كـاتى خـ   
بة ئَيمة نةكراوة و جةماعةتى ديالة كاتى خؤ بؤ خؤيان كردوويانة و نوينةرى خةَلكى ئَيمةشى ىَل نـةبووة،  
و ئَيمةش وةكو وةزارةت لة كاتى خؤيدا ثَيى رازى نةبووين، سةبارةت بة ناحيةى سةرقةَلات ئةو كَيشة تازة 

دانى ئةوَيم كردووة خةَلكَيكم بينموة لة طةرميان بة ئَيمة طةيشتووة، لة طةَلياندا دانيشتووين و خؤشم سةر
باس كراوة و داواى زانيارةان ىَل كردوون و ئَيمة دوايى بِريارى خؤمان لة سـةر دةدةيـن، كـاك دكتـؤر سـراج      
باسى بريى سورى ثايلى كرد، ئَيمة بِريارمان داوة، ضونكة ثرسيارة زؤر كرا و رةخنة طريا سةبارةت بة بـريى  

ئَيمة لة كؤبوونةوةيةك لة طةَل وةزارةتى نـاوخؤ، لـة طـةَل وةزارةتـى شـارةوانى و بـة ئامـادة         سورى تةبعةن،
بوونى هةموو موحافيجةكان، بةِرَيوة بردنى طشتى ئيدارةى طةرميان و راثةِرين وهةر دوو جَيطـرى وةزيـرى   
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ئـاتى تونـد لـة طـةَل     ناخؤش ئَيمة رَيكةوتووين و بِريارمـان داوة كـة بـة هـةموو شـَيويةكى بـة راسـتى ئيجرا       
ئةوان دةكرَى، دةزطاكان دةطريَين و كةسةكة خؤشى رادةسـتى دادطـا دةكـرَى و غةرامـةى مادديشـى تَيدايـة و       
دةســتيش ثَيكــراوة و هةنــدَيك خــةَلكى فيعلــةن رادةســتى دادطــا كــراون و هةنــدَى دةزطــاش دراوةتــة دادطــا     

ةن، دارستان و :ينطة، بؤ زانياريتان ئَيمة لـةو  مةعمةل شيش بؤ تاوانةوةى، باسى ثؤليسى دارستان كرا تةبع
كؤبوونةوةى كة باسم كرد رَيكةوتني لة سةر ئةوةى كة ثؤليسى دارسـتان تـةنها ئـةوان لةمـةو دوا رَينمـايى،      
تةوجيهاتى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو وةردةطرن بة تايبـةتى بـؤ زؤربـةى ئـةو بابةتانـةى، سـةبارةت بـة        

نى كشتوكاَلى فةرمووتان ضيتان كردووة؟ ئَيمة بينيمان لة نَيجيكـةوة بِريارمـان داوة   كوليذةكان و ثةةانطاكا
لة نيجيكةوة لة شَيوةى ورك شؤثَيك راطِرى كوليذ و ثةةانطاكانى كشتوكاَلى و لة طةَل هةندَيك لةوانةى كـة  

ك كؤبوونةوةيـةك  دةرضووانى كشتوكاَلني و خةَلكَيكى شـارةزا بـة نيـازين بـة راسـتى لـة شـَيوةى ورك شـؤثيَ        
بكةين و بة تةفصيل باسى ئةوة بكـةين تـا بـجانني ضـؤن هةماهـةنطى دروسـت دةكـةين لـة نَيوامنـان، ئةمـة           
ثرؤ:ةيةكة و ثَيشمان طوتوون لة ساَلى ئايندة دا ئَيمـة ئـةو هةماهـةنطى و تةنسـيقة لـة طـةَل ئـةوان بـؤ بـة          

ئاو دروست دةكةين، باسى ئةوة كراوة كة ئةو  راستى بةرةو ثَيش بردنى وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى
زةويانة كةوتوونةتة ناو ماسـتةر ثـالن بةرنامـةتان ضـيية؟ ئَيمـة ليذنةيـةكمان لـة طـةَل شـارةوانى دروسـت           
كردووة بؤ ئةوةى كة كَيشةى ئةم زةويانة كة كةوتوونة نَيـو ماسـتةر ثـالن سـاخى ئةكةينـةوة، فـريوز خـان        

لة ئـاكرَى و ثاقـذ كردنـى، ئَيمـة سـةردانى ئاكرَيمـان كـرد و لـةوَى و لـة           ( دؤمنى كرد600باسى شةش صةد )
نَيجيكةوة ئةوةيان باس كرد و ثَيمان طوتوون كة ثرؤ:ةيةك ئامادة بكةن بؤ ئةوةى كة ميجانيـةى ثَيويسـتى   
بؤ ديارى بكرَى بؤ ضارةسـةر كردنـى و ثاكـذ كردنـى، باسـى كارطـةى ضـةرمى ثَيسـتى ئـا:ةَل كـرا، خـؤى بـؤ             

ماتتان دانانى كارطة بة دةست ئَيمة نيية، بةَلكو كـةرتى تايبـةت دةيكـات، بـةَلام لـة طـةَل ئةوةشـدا دوو        معلو
كارطة هةية يةكَيكيان لة دهؤكة و يةكَيكيان لة هةولَيرة، بةَلام ئَيمة نةك هةر بؤ ئةمة، بـةَلكو بـؤ زؤربـةى    

لة كةرتى تايبةت و موسـتةمسرين كـردووة   ئةو بةروبوومانةى كة ثةيوةنديان بة كشتوكاَلةوة هةية داوامان 
كة هةوَل دةن كارطةى تايبةت بة بوارة جيا جياكانى بةرةبوومى هةرَيمى كوردستان دامبةزرَينَين، كاك قادر 

( دؤمن هةيــة؟ ئةمــة بــةم شــَيوةية نييــة، لَيــرة لــةم  20فــةرمووى بؤضــى لَيــدانى بــري ثَيويســتى بــة بيســت ) 
( دؤمنة و لة سلَيمانى و ناوضة شاخاوييةكان حةتا ثَينج دؤمنـة،  20يست )دةشتانةى هةولَير و دةوروبةرى ب

بةَلام ئةوة بؤضى واية؟ من عةرزتان دةكةم يةكَيك لة هؤكارةكانى كةم كردنى ئاوى :َير زةوى كة بة راستى 
( تـا  60ئةوة كَيشـةيةكى طـةورةى دروسـت كـردووة، بـريى وامـان هةيـة بـؤ مـةعلوماتتان نَيجيكـةى شةسـت )           

( مةتر قوولة، لةم ضةند ساَلةى دوايى ئاستى ئاو دابةزيوة، ثَيم خؤشة بجانني لةم هةولَيرة صةد 70فتا )حة
( بري وشكى كردووة، يةكَيك لـة هؤكارةكـانى مـن نـاَلَيم هـةموويان تةبعـةن، يـةكَيك لـة         137و سى و حةوت )

و ئـةو هـةموو ئاوةيـة كـة خةسـار       هؤكارةكانى دابةزينى ئاوى :َير زةوى يـة، ئـةو هـةموو بـرية كـة لَيـدراوة      
دةكرَى بؤ مةعلوماتتان، بؤية بة راستى يةعنى ناكرَى بة رةهائيش رَيطة بدرَى سَى، ضوار رؤ:ى تـر ئةطـةر   
ئاو خوا نةخواسـتة هـةر نـةما ئـةو كاتـة دةَلـَين ئـةتؤ موراعـاتى خـةَلكيت نةكردبايـة، بـة قسـةى ئَيمةشـت              
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ا مةنعت كردباية طويشت نةداباية، بؤيـة بـةَلَى ئَيمـة بةرنامـةى     نةكردباية، بةرنامةى خؤتة، ثالنى خؤتة ب
خؤمامنان هةية رَينماييمان هةية بةو شَيوةية كة داماننا ثَيمان واية ئـةتوانني ئـةو ئـاوةى بـةو شـَيوةية لـة       

ن، :َير زةوى دةردةهَينرَيت و خةسار دةكرَى بيطريَينةوة، فةرمووى جوتياران ببينن و راو و ثرسيان ثَى بكة
قسةيان لة طةَل بكةن بة ضـاوان، بينيومـانن، هـةموو رؤ:انـى ضوارشـةممة دةرفةتـة هـةر كةسـَى تةشـري ى          
دَينَيت لة خجمةتداين بةخؤمشان سةردانى ناوضةكةمان كردووة لة نَيجيكةوة لة طةلَ يان كؤبووينةوة، بـةَلام  

نويى وةزارةت ئةم جارة هةر ضةند ضوار تا ئَيستا ميكانيجمَيكى تازةمان نةدؤزيوةتةوة، بَيجطة لة هةيكةىل 
طوند يا ثَينج طوند ضةند كةسَيكى لـة ئةنـدازيارانى كشـتوكاَلى ئَيمـة سةرثةرشـتيان دةكـةن بـؤ ئـةوةى لـة          
نَيجيكةوة طوَييان ىَل بطرين و تةنسيقَى دروست بكةين، ثالن بؤ الدَييةكان، ئةمـة تـةنها كـارى وزارةت نييـة     

كاَل و سةرضـاوةكانى ئـاو نـاكرَى، ئةمـة ثَيويسـتى بـة هةَلمـةتَيكى نيشـتيمانى         بة راستى، بؤ وةزارةتى كشـتو 
طةورة هةية بؤ ئاوةدانكردنةوةى طوندةكان، بؤ تةشجيع كردنيـان و بـؤ ئـةوةى كـة بتـوانني لـةو رَيطةيـةش        

وة كةرتى كشتوكاَلى طةشة ثَى بكةين، باسى بةنداو كرا لة ثشتدةر، بةَلَى ثرؤ:ةمان هةيـة و ثةسـنديش كـرا   
بؤ هةر دوو بةنداوى دةَلطـة و بـةَلط كـة ديـارة هـةر دووكيـان دةكةونـة نَيجيـك شـارةوة لـة ثشـتدةر، باسـى             
ئةوةشى كرد كة كاك قادر و هةندَيك لة برادةرانـى تـريش باسـيان كـرد فـةرمووتان نابَيـت وةزيـريش وةك        

ئـةمنيش حـةقم نييـة     ئَيمة طلـةيى بكـات و رةخنـة بطـرَى يـا باسـى موعانـاتى خـؤى بكـات، يـةعنى ئةطـةر           
طلةييم بكةم، حةقم نيية مـةعانات بـاس بكـةم، ئـَى باشـة نـاَلَين ئَيمـة دةزطـاى تةشـريعني، باشـة مـن دَيـم             
موعاناتى خؤم باس دةكةم كة ياسايةك دانَين كة لة قازاجنى بةرةو ثَيش بردنى كةرتى كشتوكاَل بَى، ئـةرَى  

ضاودَيرى بكةن بجانن ئَيمة ضةند ئيشـى خؤمـان كـردووة؟     ناَلَين ئَيمة رةقابني؟ وةرن فةرموون تةماشا كة،
ضةندمان نةكردووة؟ ضةند كةم و كورةان هةية؟ ثَيمان نيشـان دةنـةوة، ئـةَى ضـؤن باسـى موعانـاتى خـؤم        
نةكةم؟ ئـَى باشـة نـاَلَين ئَيمـة بودجـة ثةسـةند دةكـةين، ئـةى باشـة نةيـةم داوا بكـةم يـان موعانـاد هةيـة               

%( دابنَيتــةوة ئَيــوة 2ةم بودجةيــةى حكومــةت ثةســةندى كردبيــت و ديســان لــة )بودجــةم كةمــة، ئةطــةر ئــ
هيمةتَيك بكةن و هاوكار بن، ثشتيوان بن بؤ ئةوةى كة ئةم بودجة نةضةسثَى، ئـةى لـة كـوَى باسـى طلـةيى      
خؤمان بكةين؟ نازامن لة كوردةوارى خؤمان دا دةَلَين ئةطةر خةَلك نةخؤش بوو دةضـنة الى ئؤمةرمةنـدان،   

ابرايةكيش وتى باشة ئةطةر ئؤمةرمةندان نةخؤش بوو، ضى لَيبكةين؟ حةقى خؤمة طلةيى بكةم، رةخنـة  ك
بطــرم لَيــرة بــا ميــدياكان، حكومــةت طــويَى ىَل بَيــت، ئَيــوة طوَيتــان ىَل بَيــت، خــةَلك جــةماوةر طــوَى ىَل بَيــت،   

ةية راست ئةكا بـة راسـتى ئَيمـةش    سةبارةت بة كاك باثري كامال فةرمووى يةك ياسا هةبَى، كؤمةَلَيك ياسا ه
ئةو تَيبينييةمان هةية، بةَلام لة طةَل ئةوةش ديارة ياساى جؤراجـؤر دةبَيـت لـة بـةر ئـةوةى كـة مةشـاكيلى        

االختيار(، جارى وا هةية بة قـةدةر ئـةوةى كـة     احلاجة امسرجؤراجؤر هةية، ضونكة وةكو عةرةب دةَلَيت : )
مةشـاكيلى هةيـة، بـةَلَى ياسـا دادةنـرَى و بِريـار دةدرَى و رَينمـايى دةر         خةَلك )ام االخرتا ( ثَيويستى هةيـة، 

( دؤمنان هةية بـةراو و ثَيـنج   950دةكرَى، فةرمووى ضةند زةوةان هةية بة دؤمن، ئَيمة زةوى بةراومان بة )
مليؤن و صـةد و حـةفتا و حـةفت دومنـى طةمنـة كاريشـمان هةيـة و فـةرمووى زةوى كـة ئَيسـتا تـةجاوزاتى            
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كرَيتة سةر حكومةت بؤ خجمـةتطوزارى ثـَى دةدات؟ راسـت دةكـةى حكومـةت خجمـةتطوزارى ثَيـى دةدات        دة
ئةوة واية، ئةوة كَيشةيةكى طةورةية ضارةسةر كردنى ئةو زةويانة، ضونكة زؤر لة خوشك و برايـان باسـيان   

ت بـة هـةموو ال   كرد طرفتَيكة ئةمةش بة راسـتى ثَيويسـتى بـة هةَلمـةتَيكى طـةورة هةيـة و ئةطـةر حكومـة        
سةرؤكايةتى هةرَيم، حكومةتى هةرَيمى كوردستان و ئَيوةش ثاَلثشت بن و حجبةكانيش ثاَلثشت بـن كـة بـة    
راستى ئةم ئريادةية هةبَى، ئَيمة ثرؤ:ةمان هةية و دةشيخةينة روو ثاَلثشتى دةبن ئةخيةينة روو، كـة ضـؤن   

زةوى كشتوكاَلني هةر بة بَى ئـةوةى بـة راسـتى    ضارةسةرى ئةو زةويانةى كة زَيدةرؤيى كراوتةوة سةرى كة 
ــت )     ــت، بيس ــا بكرَي ــؤ ياس ــةت ب ــؤ حكوم ــاب ب ــةجنا )20حيس ــى و   50( دؤمن و ث ــؤ خؤش ــراوة ب ــيم ك ( دؤمن س

خؤشطوزةرانى خؤى، ئةمن لة طةَل تَيكدانى خؤشطوزةرانى خةَلك نيم، بة خوا موبارةكى بَى بة خؤشى بـَى،  
ى و سامانى طشتى، كاك شَيركؤ باسى كارطةى وشـك كردنـةوةى كـرد،    بةَلام نةك لة سةر حيسابى بةر:ةوةند

بةَلَى ئةوة ديسـانةوة عائَيـدى كـةرتى تايبةتـة و ئَيمـة ثَلانيشـمان هـةبوو و زؤر جـار بـة راسـتى هـانى ئـةو             
موستةمسريةش داية بؤ ئةو مةبةستة، باسى كؤن رانسى سلَيمانى كـرد كـة بـة نـاوى خـةمى كشـتوكاَل بـوو،        

جيكــةوة بانطمــان كــردوون و دةستخؤشــيمان لَيكــردوون و ثرؤ:ةكــان بــة دةســتمان طةيشــتوون و  ئَيمــة لــة نَي
ثَيشنيارةكانيان و لة اليةن ثالن و بة دوا داضوونيشةوة سووديان ىَل بينراوة زؤربةشيان يةعنى ئةوانةن كة 

ى شـَيوازى دابـةش   عةين لة ثالنةكانى ئَيمةش دا هةية دةستيشيان خؤش بَيت و سوثاسيشيان دةكةين، باسـ 
كردنى ئوتومبَيلى كرد، ئوتومبَيلى دةبل كابينة، ئةوة بة راستى دوور و نيجيكة ثةيوةندى بة ئَيمةوة نيية، 
نة وةزارةت كِريويةتى، نة وةزارةت دابةشى كردووة، نة وةزارةتيش ئاطاى ىَل بووية، كاك زياديش هةر باسى 

ئةوة ديارة عائَيدى وةزارةتى بازرطانيية وةرطرتنـى، بـةَلام بـة    ( كردة 2015ثالنى وةرطرتنى طةمنى لة ساَلى )
راستى ئةمن سةرجنَيكم هةية خستوومةتة روو منيش ثَيم واية لَيرةدا ئةَلقةيةكى ون بوو هةية لة نَيوانى 

جوتيار زةوييةكةى دةكَيَلَيت و طةمنةكةى ثَي دةطات، هةتا ئةوكاتةى كة تةسليمى سايلؤى دةكات، ئةوةى كة 
ونَيوانة بةِراستى ثضِراوة، كَي بةرثرسة لَيـى؟ ئَيسـتا كـَي بةرثرسـة لـةوةى كـة ثـارةى وةرنـةطرتووة؟ كـَي          لة

بةرثرسة لـةوةى كـة طةمنةكـةى ب ـةوتَيت لـةبن نايلؤنـان و لـة سـاحةكان، كـَي بةرثرسـة حةقةتـةن؟ وةكـو             
بازرطانيشـم بـاس كـردووة، كـة     رةمسى وةزارةتى بازرطانى لَيى بةرثرسة، بـةاَلم ثـَيم وايـة لةطـةَل وةزارةتـى      

ثَيويستى بة ضارةسةرَيك هةية، مةطةر رِِووة بازرطانييةكةى دةنا ثَيم واية دةبَي عايدى وةزارةتى كشـتوكاَل  
و سةرضاوةكانى ئاو بَي، مامؤسـتا حسـن باسـى ياسـاى ضاكسـازى كشـتوكاَلى كـرد، اليـةنى سـةلبى و عةقـدى           

( 2007( مان هةيـة لـة هـةرَيم كـة دةركـراوة، سـاَلى )      2008كى ساَلى )سااَلنة لةسةر جوتياران، ئَيمة قانونى ية
قانونى تةسوية هةية كة ئةمة باسى تةمليك دةكات، عةينةن ئةو تةمليكةية كة لة عرياق باس دةكرَي، كـة  

( سـاَلةتان كـرد ضـيتان كـردووة، ضـةندتان جَيبـةجَي كـردووة؟،        5بؤ جوتيارانى عرياق كراوة، باسـى ثالنـى )  
( مليار دؤالر بـووة، كـة لـة    8نى وةزارةت ئةوةيان بةمن وتووة، ئةوان لةكاتى خؤيدا ثَيويستييان بة )برادةرا

( ساَلدا ئةو ثالنة جَيبةجَي دةكةن، ديارة هـةمووتان ئاطـادارن كـة باسـى دةكـةن، بـؤ مـةعلوماتتان        5ماوةى )
%( 30ئةوةشـدا ئاسـتى بةرهـةم لـة )     ( مليار دؤالر بودجة بووة، بؤ جَيبةجَي كردنى ثالنةكة، لةطةَل1تةنها )
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%( زيادى كـردووة، باسـى بةنـداوى جـةىل كـرا، فـةرموو تةبعـةن ئـةوة بودجـةى          15%( واتة )45طةيشتووةتة )
ــتاوة و، )   ــان ِراوةسـ ــةرةبووكردنى جوتيارةكـ ــةكى     65قـ ــة، ِرَيطايـ ــى هةيـ ــووة، ثردَيكـ ــةواو بـ ــة تـ %(ى ثردةكـ

، نةكراوة، بؤية كَيشةكة بودجةية و، بِريارة لةو ماوانـة  (كيلؤمةترة كة ئةويش ثَيويستى بة بودجة هةية2)
ئةطةر ئةو بِرة ثارةيةمان داوا كردووة سةرف بكرَيت، ئَيمـة بـةزووترين كـات ئـةو بةنـداوة تـةواو دةكـةين،        
بةنداوى دَيوانة بؤضى ضارةسةر نةكراوة؟، بةنداوى دَيوانة بـةَلَي كَيشـةى هةيـة كـاتى خـؤى لـة نرخـى كـة         

ؤ هةَلكةندنةكة، كة دوايي تووشى بةرد بووة لةسةرةتا طَل بووة، ئةوة طؤِرانكارى بةسةر دادَيت دياريكراوة ب
ئَيمة هةوَلى خؤمامنان داوة، ضةندجاريش نامةمان ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيران كردووة، ئَيستا ثَيشنيارى 

مى ئةوان دةكةين، باسى ئةوةى ئَيمة بؤ ضارةسةركردنى ئةو قةزية لة ئةجنومةنى وةزيرانةو ضاوةِرَيى وةاَل
كرد كة طةمن زياد بووة و شتَيكى خةياَليية، وةَلالهى لةخواى بةزياد بَي كـة زيـادى كـردووة، بـةاَلم خـةياَلى      
نيية، لةبةرئةوةى وةزارةتيش ثالنى خؤى هةبووة، يةعنى هةر بَلَيى لةخؤيةوة زيادى كـردووة بةمشـَيوةية   

كراوة، بنةتؤى باوةِر ثَيكراو، ئامَيرى ئاودانى ثَيدراوة و، بـة بـازاِركردنى و   نيية، بؤ؟ كاكة بنةتؤى بؤ دابني 
نرخى سايلؤ كة ئةمساَل زؤر بةرز بووة، كـة طةمنةكـةى لَيكِراوةتـةوة، كـة لـةهيض واَلتَيـك بـؤ مـةعلوماتتان         

جوتيار طةمن  نرخى طةمن بةمشَيوةية نيية، ئةوانة هةمووى هاوكارى بوون، يارمةتي دةرَى بوو كة بةِراستى
بكة، هةر بؤ منوونة جؤ ئةمساَلةكة، كة فةالح جؤيةكى زؤرى هةبووة كـةس لـَي نةكِريوةتـةوة، هةنـدَيكيش     
هاتنة الى ئَيمة وتيان ئَيمة هيض ئةو جؤيـةمان خةسـار دةبـَي، بـةاَلم سـاَلَيكى تـريش يـةك تةنةكـة طـةمنى          

هـةزار   23د بةناضـار بةِراسـتى هـاتووين نجيكـةى     ناضَينني، ئَي كةواية تؤ هاوكاريم دةكةى، ئَيمة ضيمان كـر 
تةمنان لَي كِريوةتةوة كة كةميشة، بةاَلم هةر دَلخؤشى بووة بؤيـان هةريـةكى بِرةكـى لـَي كِراوةتـةوة، ئَيسـتا       
ئةمساَل جؤيةكةى دةكاتةوة، لةخؤوة نيية، هةم حكومةتيش دةورى هـةبووة، هـةم خؤشـى دةورى هـةبووة،     

هةر زيادبَي، ئاواز خان فةرمووى ضيتان بؤ جوتيـارانى منوونـةيي كـردووة؟ ئَيمـة      لةخواى بةزياد بَي ياخوا
لة نجيكةوة سةردامنان كردوون و ئةوةى كة ثَيى ِراطةيشت بني ضةند جوتيـارَيكى منوونـةيي لـة كَيَلطةكـةى     

َيطامـان  خؤى بةسةرم كردووةتةوة دةست خؤشيمان لَيكردووة، سوثامسان كردوون، ئَيمة لةثَيش ميدياكان ج
بةخؤِرايي بؤ دابني كردوون، بةنيازين لة دةرفةتَيكيشدا ئةمسـاَل كؤيـان دةكةينـةوة، خةاَلتيشـيان دةكـةين،      
دةستخؤشيان لَي دةكةين لة نجيكةوة، ديارة وَيِراى ئةوةى كة هةموو هاوكارى و دةعمَيكى ئيعاناتى زراعيش 

ــت     ــةَل وةزارةتــى كش ــةنطيتان لةط ــةوة، هةماه ــةى طرتووةت ــةو    ئةوان ــة دواى ئ ــد، ئَيم ــةتى ناوةن وكاَلى حكوم
رَيكةوتنة لة ئةجنومةنى وةزيرانيش قسةمان لَي كردووة، كة هةماهةنطيمان، ثةيوةندةان لةطةَل وةزارةتـى  
زراعةى حكومةتى عرياقى دروست دةكةين، ضونكة بةِراستى هةندَيك ثَيداويستى ئَيمة هةية فيعلةن لـةوَى  

ِرابردووش وةزيرى سةرضاوةكانى ئاوى عرياق ضونكة لة عرياق هةم وةزارةتى جَيبةجَي دةبن، لةو ماوةيةى 
رةى هةية، هـةم وةزارةتـى زراعـة هةيـة جيـاوازن لـة يـةك هاتنـة هـةرَيمى كوردسـتان و ئَيمـة لةطةَليشـيان             
كؤبووينةوة و، كؤمةَلَيك باس كة ثةيوةندى بة هـةردوو المانـةوة هةيـة بامسـان كـردووة، بـانكى كشـتوكاَلى        

ةوة هةر وابجامن وتيان نيية، بـانكى كشـتوكاَلى هةيـة بـةس عايـدى وةزارةتـى داراييـة، سـةر بـة وةزارةتـى           ئ
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( سـاَلة فيعلـةن دامـةزاروة،    12كشتوكاَل نيية، كاك خةلةف ثرسيارى لةبارةى كارطةى زةيتى ئاكرَي كرد، كة )
ى خـؤى بـة كؤمثانيايـةك، بـةاَلم     ئةم كارطةية عايدى وةزارةتى بازرطـانى و ثيشةسـازيية، بـة عةقـد درا كـات     

( كيلـؤغرام  4كارى تَيدا نةكراوة لةبةرضى؟ لةبةرئةوةى كـة زةرةرى بـووة، يـةك لـيرت زةيـت ثَيويسـتى بـة )       
طوَلةبةِرؤ:ة هةية، كة تَيضووةكةى زؤرتر دةبَيت لة قازاجنةكةى، دوايي بؤية لَيي دةست بةكار نةبووة، كـاك  

( مليـؤن  60( مليـؤن نـةبووة )  100( مليـؤن دؤالر تـةرخانكراوة، )  100د )دكتؤر عجت باسى بانكى كشتوكاَلى كر
( و نيـوى دانـدراوة بـؤ تةسـ يةو     11بووة بؤ مةعلوماتتان، لةو ثارةية )ضل و هةشت و نيوى( خةرج كراوة، )

( بــةنيازن لةطــةَل كؤمثانيايــةكى بَيطانــة، بيــانى لَيــى دةســت  2015تــةمليك بــة ئــامَيرى حةســاس كــة ئــةوة ) 
ني، ئينشائةَلال زوو تةواوى دةكـةين، كـة قةزيـةكى طرينطـة بـؤ ئَيمـةى كوردسـتان، مامؤسـتا مـةروان          بةكارب

فــةرمووى واَلتــانى دراوســَي ِرَيــرةوى ئاويــان طؤِريــوة، ضــيتان كــردووة؟ ضــةندجار وةفــديان هــاتووة، ئَيــران   
بانطهَيشـت كـرد، وةزارةتـى كشـا     ِرَيِرةوى ئاو دةطؤِرَيت، هـاتووين لةطـةَليان بامسـان كـردووة، ئـةوان ئَيمـةيان       

ــة        ــةكانى ك ــة بةرنام ــةكَيك ل ــداون، ي ــان ثَي ــةى خؤمامن ــة بةرنام ــردووين، ئَيم ــتيان ك ــران بانطهَيش وةرزى ئَي
دةمانةوَى ط توطؤى لةسةر بكةين ئةو ِرَيـرةو طـؤِرينى ئـاوى سـريوانة، ومتـانى ئةطـةر ئامادةنـةبن بةِراسـتى         

اتوانني سةردانتان بكةين، بانطهَيشـتةكة قبـوَل بكـةين، فـةرمووى     قسة لةسةر ئةوةبكةن، ئيََمةش بةِراستى ن
ضيتان كردووة بؤ بن ديوار؟، باسم كرد جارَيكى ديكـة، بـةس هةنـدَيكيان لَيرةنـةبوون ديـارة دوايـي ديسـان        
ناضار دةمب بة تةفسـيل باسـى دةكةمـةوة ئـةوجارةى، كـاك دكتـؤر شـوان قـةاَلدزةيي باسـى كـرد وتـى طوايـة             

تَيدايةو خوَيى تَيدةكةن، وةَلال من يةكـةجمارة بيبيسـتم، زؤر سـةيرة كاكـة يةكـةميان فـةالح       سةماد بةردى 
زؤر شارةزاية لةو ِرووةوة، ضؤن بةسةريدا تَيدةثةِرَيت سةماد بةردى تَيدا بَي، خوَيى تَيـدا بـَي، دووةم ئَيمـة    

ماتتان بـةبَي موختةبـةر   ئامَيرى ثشتكنينمان هةيـة، موختةبـةرمان هةيـة، ئـةو سـةمادةى دَيـت بـؤ مـةعلو        
تَيناثةِرَيت، نايـةت، ئةطـةر بةِراسـتى كةسـَيكيش هـةبَي و مـةعلوم بـَي، مـةمنون دةمب ئةطـةر ناوةكـةى يـان            
ــةيان      شــوَينةكةى مبــان دةنــَي، زؤر مــةمنومن، ضــونكة ئــةوة يةكــةجمارة دةبيســتني، بــرادةرانيش وابــجامن ن

قاضاخضــيةكان ضــيتان كــردووة لةطــةَل وةزارةتــى  بيســتووة،  شــتَيكى ســةيرة، كــاك رابــوون دةفــةرموَى بــؤ   
ناوخؤ؟، ئَيمة بِريارمان داوة وابجامن ئاما:ةشـم ثَيكـرد، لةمـةودوا زؤر كَيشـةمان نييـة، هـةر كـةس كـة هـةر          
بةروبوومَيكى بيانى دةييَن هاوردة دةكات، ئَيمة بامجان داناوة، باجى خؤى دةداو دةيهـَييَن، ئـةوي تـر ئَيمـة     

ــة   ــةوة ك ــةو كؤبوون ــرَي،      ل ــييةكان بك ــةَل قاضاخض ــات لةط ــاردراوة ئيجرائ ــدى بِري ــتى بةتون ــر بةِراس ــم ك باس
بةداخةوة من ثـَيم ناخؤشـة كـة خـةَلكَيك بـةزةيي بـة واَلتـى خؤيـدا نةيةتـةوة، بـةزةيي بـة خـةَلكى خـؤى              

ن هـيض  دانةيةتةوة، بؤ كةمة قازاجنَيك ئامادةيي هةبَي زةرةرَيكى زؤر طةورة لة واَلتى خـؤى بـدات، بِروابكـة   
كةسَيكى ديكة لة دونياى ديكة ثَيم واية ئةوة ببييَن، يةعنى كابرا بؤ قازاجنى خـؤى ئامـادةيي هـةبَي زةرةر    
لة كؤمةَلطا بةطشتى بدات، كاك دكتؤر فرسـت فـةرمووى ثالنتـان بـؤ دابينكردنـى ئاسايشـى خـؤراك ضـيية؟         

اك، بـؤ دابينكردنـى ئاسايشـى ئـةوة     ئَيمة ثالنى خؤمامنان ثَيشكةش كردووة بـؤ دابينكردنـى ئاسايشـى خـؤر    
ــدا ئاما:ةيــةكم       ــةكاتى خؤي ــاس بكةمــةوة، ل ــان ب ــرةوة بؤت ــوامن لَي ــتا بت ــة ئَيس ــَيم وانيي ــيلَيكى دةوَي، ث تةفس
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ثَيكردووة، فةرمووى بؤضى لةسةر يةك بنـةتؤ رَيـك ناكـةون؟، ناكرَيـت لةسـةر يةكـة بنـةتؤ رَيـك بكـةوين،          
راسى ئةو بنةتؤيشة بؤ مةعلوماتتان ئةو قةزيةية قةزيةيـةكى  ضونكة لةبةر نةخؤشى، لةبةر تَيكضوونى وي

عيلمييــة، بــةَلكو ضــةندجؤرمان هةيــة، كؤمــةَلَيك جؤرمــان هةيــة، مسيتؤمــان هةيــة، طةمنــة شــاممان هةيــة، 
ئارامســان هةيــة، ئةدةنــةمان هةيــة، ئةوانــة هةنــدَي لــةو بنةتؤيــة بــاوةِرثَيكراوةن، كــة ئَيمــة ســووديان لــَي    

ك ثرسيارى كرد وةَلالهى ناوةكةم نةنووسـيوة، باسـى قـةرةبووى جوتيـارانى كـرد، ئةطـةر       دةبينني، خاتوونَي
سامانة سروشتييةكان زةويةكةيان ئيستي ادة كردبـَي، ياسـايةك هةيـة تةبعـةن بـةثَيى ئـة و ياسـاية خـاوةن         

ــة )    ــت، ل ــؤى بَي ــوَلكى خ ــة م ــةوةى ك ــك ئ ــة زةويية  50موَل ــةوةى ك ــت، دواى ئ ــَي دةدرَي ــةى ث ــة %(ى زةوييةك ك
%(ى ثـَي دةدرَيـت، ثـَيم وايـة     25%(ى ثَي دةدرَيت، ئةوةى كـة عةقـدى زراعيشـى هـةبَيت )    50دةخةمَلَينرَيت )

شتَيكى باشة بؤ جوتياران، مامؤستا ابـوبكر هةَلـةدنى فـةرمووى ضـةند كـةس سـوودمةند بـوون لـة قـةرزى          
لة قةرزى كشـتوكاَلى سـوودمةند   ( كةس 6826( )2014تا  2009كشتوكاَلى؟، ض سووديان بينيوة يان تةبعةن لة )

( مليار دينار، ئايا سووديان لَي وةرطرتووة؟، بةَلَى هةندَيكيان سووديان لـَي  179بوون، بةبِرآ ضةند؟ بةبِرى )
وةرطرتووة، بةاَلم هةشة فيعلةن وةكو من ئاطادارم زةرةريان كردووة، باسى بةنداوى سوورقاشـان و بةنـداوى   

ة جوامبان دايـةوة، بؤضـى دروسـتكراوة، قـازاجنى ضـيية؟ خـؤى بةنـداو تـةنها بـؤ          دَيوانة كرا، بةنداوى دَيوان
كارةبا نيية، ئةو بةنداوانة بؤضيية؟ يةكةم بؤ ئاودَيرى، بؤ طةشتوطوزار، بؤ بوو:اندنةوةى ئاوى :َيـر زةوى،  

َلَى لـة  بؤ بةرهةمهَينانى سامانى ماسـى، تـةنها كارةبـا نييـة، كـاك عبـاس باسـى بةنـداوى تةقتـةقى كـرد، بـة           
( واتة قةرزى درَيذخايةن دروست بكرَيت، بةاَلم بةِراستى ئـةويش  BOTبةرنامةى وةزارةتة كة بةشَيوةى )

( مليـار دؤالرى دةوَى، كـة:اَل خـان ثرسـيارى     1لةبةرئةوةى كة بودجة نييـة، دةسـتى ثـَي نـةكراوة نجيكـةى )     
يةعنى ناكرَيت بة كشتوكاَلى، ئَيمةش باسى  ئةوةى كرد ضةند دؤمن زةوى بة بةتاَلى بةجَي دةمَييَن سااَلنة؟،

(يـــش بـــة بـــةيار 747(ى دةضـــَيندرَيت، مليؤنَيـــك و )400( مليـــؤن و )4( دؤمنـــان هةيـــة، )147( مليـــؤن و )6)
دةمَينَيتةوة، دةكرَيـتة وةردو شؤ دةدرَيـتةوة، كاك عمرى حاجى عينايـةت فـةرمووى ئـةو بـِرة ثارةيـةى لـة       

( 65ضؤنتان خةرج كردووة، ض ئيستي ادةتان لَي كردووة، تةبعةن زراعى  لة ) بودجةى بؤتان دياريكراوة ئايا
( مليـارى ثَيـدراوة، هـةمووى جَيبـةجَي كـراوة، بـةاَلم دارايـي تـةنها         33مليار دينار بـووة، ِرةزامةنـدى تـةنها )   

اك بيستوون بـوو  ، ك2015( مليارةكةى تر ماوةتةوة بؤ ساَلى 27( مليار خةرج بكات، )16توانيويةتى تا ئَيستا )
ثــَيم وايــة باســى كِرينــى كؤثتــةر و فٍرؤكــةى ئاطركو:اندنــةوةى زراعــى كــرد، وةَلالهــى لــة ثالمنــان دا هةيــة  
باسيشمان كردووة، بةاَلم ديارة ئةوةش ثَيويستى بة بودجة هةية  بؤى دابـني نـةكراوة، كـة بودجـة ئاسـايي      

ِرؤكـةى زراعـى دةبَيـت، كـاك فـائق باسـى بةنـداوى        ( كؤثتـةر هةيـة، ف  4بَي ئَيمة بةتايبةتى ثَيويسـتمان بـة )  
دوكان و ئاوى بةفرِيؤدان و ئةوانةى كرد، تةبعةن بةردانةوةى ئاوى بةنداوى دوكان وةك باسم كرد تةنها بؤ 

( مةتر سَيجا لة ضركةيةك بؤ ثرؤ:ةى ئاوى خواردنةوةى شارى سلَيمانى 15تا  10كارةبا نيية، بةَلكو ِرؤ:انة )
هةمان كاتدا بؤ برية نةوتةكانى كةركووكيش، بؤ زؤر لـة ثرؤ:ةكـانى ئـاودَيرى ئـةو ناوضـانةى      بةكاردَي،  لة 

خوارةوةش بةكاردَيت، سـةبارةت بـة )بـن ديـوار( دووبـارةى بكةمـةوة، ئـةمن لَيـرة ديسـان ِرايدةطةيةمنـةوة،           
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ليذنةيــةك كــة كةســة  نــاَليم نييــة، بــةاَلم دةبــَي بــة بةَلطــة دةســتمان بكــةوَيت، ليذنــةمشان بــؤ ثَيكهَينــاوة،    
نجيكةكانى وةزارةتيش نازانن كَيية، بةس كةسَيك ناوةكةمان ثَي بَلَي لة شوَينَيك )بن ديوار( هـةبَي، بةهـةر   
شَيوةيةك لة شَيوةكان بةِراسـتى ئـةمن تـةحقيق دةكـةم و بؤمشـان ِروون بَيــتةوة، بِريـارى ياسـايي لةسـةرى          

( رؤ: لة فةرمانطةكةى خـؤى بـةبَي مؤَلـةت دةوامـى     30كة )جَيبةجَي دةكةين، كة ديسان باسم كردووةتةوة، 
(يـة  2014ى كـرد، ) 2013نةكردبَي فةسَل دةبَي، باسى ئةرقام كرا ، وابـجامن كـاك علـى حةمـة صـاحل بـوو باسـى        

( هةزار و نؤسةد و قسوريةى كة لة دارايي وةرت طرتووة، ئايا 14ئةوةى ئةمن ئَيستا ثَيت دةَلَيم، ئايا ئةو لة )
ييةوة كةس نـةمردووة؟ ئايـا لـةو سـاَلييةوة كـةس بـؤ خوَينـدن نةضـووةتة دةرةوة؟ كـة مـن ئامـا:ةم            لةوساَل

ثَيكــرد، تةشــري ت لَيــرة نــةبوو جــارَيكى ديكــة، ئايــا لةوســاَلييةوة كــةس تــةقاعود نــةبووة؟ ِرؤ:انــة خــةَلك   
دةكـةن، كـابرا مووضـةى    تةقاعود دةكةين، ئايا لةوساَلييةوة كةس ئيستيقالةى نةكردووة؟ رؤ:انة ئيستيقالة 

كةمة ثَيى ئيدارة ناكات، كةسابةتَيكى تر دةكات، بؤية دَلنياتان دةكةمةوة ئةو :مارةى كة الى ئَيمةيـة هـةتا   
ئةو رؤ:ةى كة من هامتة خجمةتتان دةنا طؤِرا، دوَينَيكة ئيستيقالةى ئيمجا كـردووة، ئـةمِرؤ بـةيانى هـاتووم     

ةى كــة هامتــة خجمــةتتان ئــةلَيرة، ئــةوة رةقةمــة دروســتةكةية، تــةقاعودم ئيمــجا كــردووة، يــةعنى ئــةو رؤ:
حةزدةكةى بيجانن لة كةسى تر وةرةةطرن، ئةو ثارةيةى كة ئَيمة وةريـدةطرين بةسـةر ئـةو فةرمانبةرانـة     

(يــة، لــةوةى 480( هــةزار و )13دابــةش دةكرَيــت، كاكــة طيــان ئَيمــة تَيكــِراى :مــارةى فةرمانبــةرانى وةزارةت )
ــةم و  ــةى يةكـ ــة،      خانـ ــَي مووضـ ــانى بـ ــةرانى وضـ ــيية؟، فةرمانبـ ــة ضـ ــوارةممان هةيـ ــَييةم و ضـ دووةم و سـ

فةرمانبةرانى وضانى  خوَيندن، فةرمانبةرانى وضانى دايكانة، فةرمانبةرانى وضانى نةخؤشـى درَيذخايـةن،   
ــةندن؟ ) ــةوابَي تيَ   655ئةوانــة ض ــةت دراون، ك ــة مؤَل ــا ئةوان ــةثَيى ياس ـــتةوة، ب ــا دةيانطرَي ــة ياس ــِراى ( ئةوان ك

ـــة )     ــةندن؟ دةبَيت ــن ض ــة دةوام ــة ل ــةران ك ــةزار و )12فةرمانب ــةك )825( ه ــة ) 14(، ن ــةزار، دوو: ئَيم ( 315( ه
ــة )       ــى ئَيم ــةرى دائيم ــة فةمارمانب ــت و ب ــة طرَيبةس ــة، ب ــتمان هةي ــةرى طرَيبةس ــةزار و )13فةرمانب ( 140( ه

و دوو، سَي قسة دةكةم، يةكةم: ئـةمن  فةرمانبةرمان هةية، بؤية من كؤتايي بة قسةكامن دَينم لة ئاخريدا ئة
بةِراســتى دونيايــةك ســوثاس و ثَيــجانينم بــؤ ثَيشــنيارةكانتان، هةندَيكيشــيان ثرؤ:ةشــيان ثَيــداوين، لَيتــان    
مةمنونني، سوثاسى رةخنةكانيشتان دةكةم، ئةويش بةِراستى بة هةند وةردةطرين  ئةوة بؤ دروست كردنة، 

ةطةَل ستافى وةزارةتيش ثشتيوان بةخواى طةورة بةَلَين دةدةيـن ئـةوةى   بؤ ضاككردنة، لَيرةشةوة بةِراستى ل
كة ثَيمان بكرَيت ضاكسـازى لـة طؤِرانكـارى بـةثَيى ثَيشـنيارةكان، بـةثَيآ رةخنـةكان درَيغـى ناكـةين، دووةم:          

ريى بةِراستى ثَيويستمان بة هاوكارى و ثشتيوانى ئَيوة هةية، ضؤن باسم كرد ثَيشنيارتان، رةخنـةتان، ثشـتط  
كردمنان بةتايبةتى وةكو باسم كرد لة مةسةلةى بودجة، لة مةسةلةى دةركردنى ياسايةك كـة لـة خجمـةتى    
بةرةو ثَيش بردنى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو بَي، بؤ ئَيمة بةِراستى طرينطة، من خؤشحاَل بووم دووبـارة  

ةمانيش، كــة داواكاريةكــةيان دةستخؤشــي بــؤ هــةموو اليــةك و ســوثاس و ثَيــجانينم بــؤ ســةرؤكايةتى ثةرلــ  
جَيبةجَي كردين و كة بتوانني لَيرة لة خجمةتتان دابني، راثؤرتى ، رةوشـى كشـتوكاَلى هـةرَيمتان لـة شـةش      

 وايسالم عليكم ورمحة اهلل.مانطى رابردوودا عةرز بكةين، دووبارة سوثاس و ثَيجانني بؤ هةموو اليةك، 
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 ةرؤكى ثةرلةمان: نكى/ جَيطرى سابراهيم ئَيمي بةِرَيج جع ر
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج عبدالستار جميد وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو، بؤ ِروونكردنـةوة و سـةرنج و   
تَيبينيةكانى بةِرَيجيان، ئةطةر هةنـدَيك ثرسـيار وةاَلمتـان وةرنـةطرت بـَي، ئومَيـدةوارين لـةكاتى ثَيويسـتدا         

 وةاَلمةكانى وةربطرن.
 د / وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةى ئاو:بةِرَيج عبدالستار جمي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــدَيكيان     ــةوة، هةنـ ــة وةاَلم نةدرابَيتـ ــنيارةكانيش ِرةنطـ ــةوة، ثَيشـ ــراوة وةاَلم نةدراوةتـ ــيار كـ ــةَلَيك ثرسـ كؤمـ

 ( رؤ:دا ئَيمة وةاَلمى ئةو ثرسـيارانةى كـة نةدراوةتـةوة   15بةسةرضاو لةو ماوةيةى كة دياريتان كرد بوو لة )
 بةشَيوةيةكى فةرمى ثَيشكةش دةكةين.

 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: ابراهيم ئَيميبةِرَيج جع ر 
ديارة ئةو هةماهةنطييةى نَيوان وةزارةت و ثةرلةمان ثَيويستة بؤ طشت بوارةكان نةك تةنها بوارى كشتوكاَل 

ةرلــةمانى، بــةو ئومَيــدة كــة  و سةرضــاوةكانى ئــاو، ئةمــةش بنةمايةكــة لــة بنــةماكانى ثةرةثَيــدانى كــارى ث  
ــدةطرين، ســةعات ســَي و      ــرةدا ثَيويســتيمان بــة ثشــووةك هةيــة، دانيشــنت هةَل بــةردةوام دةبــَينت ، ديــارة لَي

ليذنـةى تـازة ثَيكهـاتوون، هةَلبـذاردنى ئـةجنام دةدةيـن لـةو بـوارةى هـةر لـة            3ضارةطَيك دةطةِرَيينةوة، ئةو 
 ةين، فةرموون.ئَيستاوة، ئةطةر حازر بنب ئينتيجارتان دةك

 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان.

دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةينةوة، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، 
وةري يةكةمي بةرنامةي كارمان تةواو كرد، دةضينة (، تة23/12/2014(، ِرؤ:ي دانيشنت )18دانيشتين :مارة )

( سةعات داواي ئةوةي كردبوو 48سةر تةوةري دووةم، بةآلم ثَيش ئةوة بةِرَيج كاك شَيخ شامؤ ثَيشرت ثَيش )
بريؤكةيةك خباتة ِروو سةبارةت بة شنطال، لةبةر ئةوةي كة تةوةري يةكةممان تةواو نةكردبوو، تةواوكةري 

بوو، لة بةرنامةي كاردا بوو، بؤية بريؤكةكةي خؤي دةخوَينَيتةوة، ئةو كاتة بةرنامةي كار دانيشتين ثَيشوو 
 دةست ثَي دةكةينةوة، بةِرَيج د.عجت، نوقتةي نيجامي هةية، فةرموو.

 بةِرَيج د.عجت صابر إمساعيل:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ضاوةِرَين، بِرطةي ضوارةم خبرَيتة شوَيين  لةبةر بةر:ةوةندي ئةو خوَيندكارة خؤشةويستانةي زؤر دةمَيكة

 بِرطةى دووةم، دواي وتةكةي بةِرَيج شَيخ شامؤ، بِرطةي دووةم خبرَيتة بِرطةي ضوارةم.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كي باش، با بةِرَيج شَيخ شامؤ وتةكةي ثَيشكةش بكات، دوايي ئةو موناقةشةية دةكةين كة دَلنيام بةشَي
زؤري ئةندام ثةرلةمانان داواي دةكةن، ياداشتَيكيشمان بؤ هاتووة، ثَيشرتيش بةِرَيج كاك أنور داواي كرد، 
ئةطةر هةر ثةيوةنديدارة بةو مةو زوعة با كاك شَيخ شامؤ وتةكةي ثَيشكةش بكات، ئينجا دوايي 

 دةرفةتتان دةدةييَن قسة بكةن، فةرموو.
 بةِرَيج شامؤ شَيخؤ نيعمؤ:

 دار سةرؤكي ثةرلةمانَي كوردستانَي.ِرَيج
 ِرَيجداران جَيطر و سكرتَيري ثةرلةمان.

 ِرَيجداران ئةندامَين بةِرَيجي ثةرلةمانَي كوردستانَي.
 سالظ ل خَيجان و طيان و طؤِرستان و جان طؤري و شةهيدان.

 سالظ ل دةردةسةريا وان خةَلك و خَيجانَين دةسيَت داعش دا طرتي و ئَيخسري مايني.
وةكو ئةم هةمي دناظ ِروودانا دا د:ين، ئةظة سةرَي زَيدةتر : جار هةيظانة كوردستان كةتية بةر طةفَين 
داعشَين تريؤريست و بةرة بةرة و قؤناخ قؤناخ ئةو دةظةرَين كةتينة دةسيَت داعش ثَيشمةرطةهَي 

رَين كوردستانَي، هةظدةم قةهرةمان ِرزطار دكة، بةختةكي باش بوو سةركردايةتيا طشتيا يا هَيجَين ضةكدا
(ي 12/2014/ 17-16دطةل سَي هةلكةفتا ئؤثةراسيؤنا ئازاد كرنا دةظةرا شنطال و دةردورَي وَي دةست ثَيكر ل )

( ِرؤ:ا جة:نا ِرؤ:يَين ئَيجي بوو يا 17/12/2014ل ِرؤ:ا ئااليَي كوردستانَي و ِرؤ:ا دايكَين كوردستانَي، و )
َلكةفتا ئؤثةراسيؤنا مةزن دةست ثَيكر، مة بريار دابوو وةك دةزطايَين كوردَين ئَيجدي، ظة هةرسَي هة

تايبةمتةندَين لناظ ئَيجديا يَين ئؤلي و جظاكي و ِرةوشةنبريي ئةم رَي و رةمسَين جة:نَي نةطَيِرين وةك 
التَي ِرَيجطرتن ل خونا وان فةرماندة و ئةفسةرَين ثَيشمةرطةهَي قةهرةمان يَين طيانَي خوة طؤري ئاخا وة

دطةل وي خةَلكَي مةيَي زيان و زةرةرا مةزن خواري : خوة كري، وةك خةمطيين :ي و بةشداري :ي 
 .ئةطةرَي وان طورزَين د:وارَي داعشَين دورندة ل كؤك و كةونا خةلكَي ضيايَي شنطالَي دايي

من  (17/12:ا جة:نَي )ل ِرؤ .ثارَيجة يوةآلت هةركوردةك تاجاسةرَي ثَيشمةرطة .مةيةضاظَي ةرطةِرؤناياثَيشم
 ،هةرَيمي كوردستانَي يظةةدةركوردستانيَين وةك ئةندامَي ثةرلةمانَي كوردستانَي و ئةندامَي ليذنا دةظةرَين 

طةهشتمة  ، ئةممةك زلة دطةل ثَيشمةرطة دةرباجيحوةرَي ِرؤ:ئاظايَي ديب ئةركَي خوة زاني رؤ:ا جة:نَي ل م
من  ؤب: رخاس و عةطيدا من ئةجنام دان و ار و دينت لطةل وان مَيمار ديدورَي زوسةنطةرَي ثَيشي ل باشو

ورَي وثَيشمةرطةهَي قةهرةمان طةهشتنة باك ،ماروورَي زوسةعةتا بةري بطةمة باش (12)ل كو و وزةالل ب
و ثالن يا بةردةوامة ل عةردَي  ،كؤمةَلطةه وان دةظةرا رزطار دكة ،طوند و كؤمةَلطةه ،شنطال طوند
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مسان فرؤكةيَين ئةمريكا و وةآلتَين هةظثةةان دطةلدا. ل رَييا زومار شنطال ئَيكسةر من ال ع ثَيشمةرطةه و
  نةقواالئةبِرياردا ل وَي رَيكَي بةرب شنطال ِرَيكةد و ب رَيظة طاظا من ئةو بةريا بَي ثيظان دييت ب طؤتن و 

سةرمايَي عةردَي شل و  سةقايَيفعال نة كارةكي ئاسانة ل وي ئةو  ،ئاسانة مرؤظ بينة زمان لَي بكرن
و داعش نةهَياليي و  ،وييوانَي شل و ثَيشمةرطةهَي قةهرةمان كؤم بكؤم لوَي بةريا بةرفرةه بةالظ بامسع

قورتال  َين سةري وي ضيايِرَيك ظةكري و دةه هجار خةَلك و خَيجان و ثَيشمةرطةه و ضةكدارثاقذ كري، 
بةرامبةر طةرمَي و سةرمَي و دكرن، نَي دضيا تَيكؤشينا مر ئةظة سةرَي ضار هةيظان بوو ل سةرَي ،كرين

بَي شك جهَي خوةش حاليا هةر كةسانةكي كورد و كوردستاني و دوست و مرؤظ ناس بوو.  ،و ترسَي َيبرس
لة بةري مة جيرَي شنطال و قيادا عملياتا رؤ:ئاظايَي دوالدين ل باكو ئةز طةهشتمة مةزارَي شرف وئةوبو

ردان و زؤراظا و طوهبةل و بؤرط ةطوند و كؤمةَلطةهَين )ح ،نة دوو عيدوهةميا بو ا مةدطةهشت بوو و عي
: داعش ثاك  (و خانةسؤر و طوندَين ب سةرظة و هةمي باكورَي ضيا و دهوال و دووطور و ناحيا سنونَي

بةِرَيجان هةر  .ضياطة هشتة:يئةو ثشيت ِرَييا زومار سةعاتا (24)بيعة :ي هةمي هاتة ئازادكرن ةرييا ر ن،بوو
و دةزطايَي  َيجه دا من ب ئةركَي خوة زاني بةردةوام د ثةيوةنديا دةمب دطةل بةِرَيجان ثارَيجطاي دهؤك

ديرت يَين ثةيوةنديدار :بؤ زوو طةهاندنا هةمي ثَيداويستيَين :يانَي بؤ وان  دةزطايَينخَيرخوازي بارزاني و 
( شاحينة : دةزطايَي 30( )18/12)ليظة دبَيذم رؤ:ا ديرت ب سوثاس ،ياضخَيجانَين ثةريشان مايي لسةرَي 

يا ثارَيجطةها دهؤكَي شاحينة : كارطَيِر( 12ها هةولَير و )اتةمةني : ثارَيجطوخَيرخوازيَي بارزاني و سو
شيةك سةرانسةري كةتة ؤطةهشتنة ناظ وي خةلكي تةنطاظ و رةوشا وان بةرة بةرة ئارام بوو. ديار بوو دل خ

ثشيت ثاك  .دةستثَيكري دةظةرَينوان لسةرَي ضيا ثشيت ئازادكرنا، ض :ي مة ض ل كةمث و ضادرا ناظ خةلكَي
جارا نةماية و يا داعش هَيجا  ،كرنا باكورَي ضيا ثالنا شارَي شنطال ل باشورَي ضيا دةست ثَيكر ديارة

و كؤمةَلطةهَين هيظي و ئوميد دطةشن شارَي شنطال و طوند  ،شكةست خوارية ل سةر دةسيَت ثَيشمةرطة
 .ورَي شنطال :ي : دةسيَت داعش دةركةظن و خةلكَي مة وَي ب جه و وارَي خوة شا بنبوباش

هةرَيمَي و فةرماندةيَي طشت هَيجَين ضةكدارَين كوردستانَي  دجظينةكا ِرَيجدار مةسعود بارزاني سةرؤكَي
، جةنابَي وي سؤزدابوو ئةطةر قورباني دطةل كةسايةتيَين كوردَين ئَيجدي ل دةست ثَيكا كارةساتَي ل دهؤكَي

ض بن بةرامبةر ئازادكرنا شنطال ئةركَي مةية يةك بوست :ئاخا كوردستانَي لناظ دةسيَت داطري كةرا نةمييَن 
و، ديسا سؤز دابوو دطةل ئازاد كرنَي سةرةدانا شنطال بكة ئةوبوو جوامري سؤزا خوة ب جي ئاني، بةري 

( هاتة سةرَي ضيايَي شنطالَي و مةزارطةهَي 21/12/2014دةظةرَين شنطال ل ِرؤ:ا ) دوايي هاتنا ثالنا ئازاد كرنا
( ساال ثةيام ب ناظَي كوردستانَي طةهاندي طؤتي 800مري شرف الدين :ي زيارةت كر، ئةو مريطةها بةري )

 جوابَي بدةنة كوردستانَي بال قايم كةن ئيمانَي شرف الدين مرية ل ديوانَي.
ار سةرؤكَي هةرَيمَي و ثالنا بةردةواما سةربازيا ئازادكرنا شنطال سةرانسةر دلنيا بوونةكَي سةرةدانا ِرَيجد

 ةم مة كوردَين ئَيجدي ثةيدا دكة ئةم نةدبَي خودانن و ئةم طةهشتنة وَي باوةريَي طاظا كوردستان بن 
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ا ئازاد دةبن، جارةكَي دةست دما ئَيجدي دوجار بن دةست دبوون، طاظا كوردستان ئازاد بوو ئَيجدي دووجار
 وةك دين و جارةكَي وةك نةتةوة.

( سالَين 50بةرخودان و قورباني دانا ئَيجديا و تايبةت ضيايَي شنطالَي بةري شؤِرةشَي نةتةوي نةخامسة ل )
دةرباز بوويي ل خةباتا نةتةوي خوازا كوردي ض ل قؤناخَين شؤِرةشطَيِري و ض ل سةردةمَي ئازادي و 

( دهَيلن مرؤظ بَيذة بجاظا رزطاري خوازا كوردي و هةر سَي 140( ساَلَين شؤِرةشا ماددا )11ئاظاكرنَي و )
 سةرؤكاتيَين كوردستانَي:

 سةرؤكاتيا هةرَيما كوردستانَي. -

 سةرؤكاتيا ثةرلةمانَي كوردستانَي. -

 سةرؤكاتيا حكومةتا هةرَيما كوردستانَي. -

اجيدينة و ئةركةكي نةتةوي هةمي اليةنني سياسي قةردارَين خؤراطريا ظي خةلكَي هةلطرَي ديرؤكةك تر
 ية بةر بارَي ظي ثَيكهاتَي رةسةنَي كوردي رابن.

بانطةوازيا من :بؤ هةر سَي سةرؤكاتَيني هةرَيمَي و ب رَيكا وان بؤ هةمي جيهانَي، ب هةمي رَيك و هةوَلدانا 
ري ماين ل دةسيَت تريؤرستَين داعش بجاظَين خورت بهينة كرن : بؤ رزطار كرنا كةض و :ن و زارؤكَين ئَيخس

دا، ضونكة شةرةف و كةرامةتا كوردستانَي ية، ئةم ثرت ثَي دئَيش و مةرةقا دلَي خةلكَي مةدا مايَي 
 ظةطةراندنا وان طرتي و ئَيخسرياية.

ا و ل ظريَي ب ئةركَي خوة دزامن ظان ثَيشنيازا لسةر ظان قؤناخا ثارظةبكةم و بيخةمة بةر دةسيَت سةرؤكاتي
 ثةرلةمان و طشت ئةندامَين بةِرَيج.

قوناخا ئَيكَي: قؤناخا ئاوارةبوونا خةلكَي مة بوو، خةلكي لَي قةوميايي بو جهَي سةرفرازيَي بؤ هةر سَي 
سةرؤكاتيا هةرَيمَي و هةمي دام و دةزطايَين ثةيوةنديدار، ئةوا دشيان دةبة بؤ هةمي خةلكَي ئاوارة هاتية 

و هة:ية بَيذن هةمي جةماوةرَي كوردستانَي مةرةقدار و هاريكارَي خةلكَي كرن و تايبةت خةلكَي مة 
 مةبوو.

قؤناخا دووَي: قؤناخا ئازادكرنا دةظةرَين كةتينة دةسيَت داعش، ثشت راسنت نَيجيكة مجطينيا داستانا 
ستانَي دَيتة ئازادكرنا شنطال وَي لسةر دةسيَت ثَيشمةرطةيَي قةهرةمان دهَيتة راطةهاندن و هةمي ئاخا كورد

 رزطاركرن.
قؤناخا سيَي: جينوسايد ناسكرنا ظَي كارةساتَي ضارةسةريةكة : بؤ دةرد و مةغدوريا خةلكَي مة طرنط و 
ثَيتظي ية ليذنةكا جينوسايد يا ثةرلةماني مة دوي ضؤنَين بةردةوام بكةت ل سةر وان طاظَين دهَينة ئاظَينت 

جينوسايد ناساندنا كارةساتا شنطال، و ئةم دزانن طةلةك طؤرَين ب  : ئاليَي ليذنا حكومةتَي يا تايبةمتةند ب
كؤم : خةلك و خَيجانَين مة ثامشايَي كارةساتَينة، فةردبينم تيَن لسةر دةسيَت تيمَين تايبةمتةند و بسثؤر ب 

يا  جينوسايد بهَينة ظةكرن و ثشكنينن، داكو ببنة بةلطة و دؤكيومَينت لبةر دةسيَت ليذنَين تايبةمتةند
 حكومةتا هةرَيما كوردستانَي.
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قوناخا ضارَي: قوناخا ئارام كرنا خةلكَي مةية، بَي طومان : ئةطةرَي وَي زؤرداريا بَي سنورا ل خةلكَي مة 
هاتي كرن سايكولوجيةتةك ترسيايي د كةسايةتيا خةلكَي مةدا ثةيدا بووية، بؤ ظةطةراندنا باوةرَيي لظي 

طايَي ئةكتيظ هةية :بؤ ثاراستنا ئةمنيةت و مايَف خةلكَي مة بطرة : خةلكي مة ثَيويسيت ب دام و دةز
ثؤليس و ثَيشمةرطة و ئاسايش و دادطةها فةرة هةر : كوردستانَي بن و كةسَين دهينة دامةزراندن ل ظان 
دام و دةزطةها خةلكَي شنطالَي بن، نة ديسا طرَيدايي موسل بن و زةرةرا ل ظي خةلكي كةتي وندا ببة. 

و ثَيتظي ية هَيجةكا :ينطةهَي بؤ ضيايَي خؤراطر بَيتة دروست كرن و دامةزراندن، هةر هة:ارَيت وي طرنط 
( ساَلة تَيكؤشينا مرنَي 10خةلكي مة فايَي :ي وةرطرن باشة و ِرَيجطرتنة بؤ وي ضيايَي خؤراطرَي، ئةظَي )

َين تريؤريستا ضاندي بهَينة (يT,N,Tدكا. و فةرة تيمَي ثاقذكرنا وان شار و طوند و كؤمةَلطةها : )
 زَيدةكرن :بؤ سالمةتيا وي خةلكي دا بثارَيجن.

 قؤناخا ثَينجَي: قؤناخا ئيدارةكرنَي.
ئيدارةكا ضاالك و دةستهةالتدار و خودان بريار بؤ قةزا شنطالَي و دةظةرَين سةرظة دظَيت و ثَيويستة 

ان دام و دةزطايَين ئيداري و خجمةتطوزاري حكومةتا هةرَيمَي بودجةكا باش تةرخان بكة : بؤ ساخ كرنا و
ضونكة طشت ئاليةت هاتنة تاالن كرن ض شارةواني يان تةندروسيت يان كةهرةب يان ئاظ يان ثةروةردة يان 

 كشتوكاَل و ضاندن.
 قؤناخا شةشَي: قؤناخا ئامارةكرنَي

ةست ثَي بكة : بؤ دةستنيشان سةنتةرَي تايبةمتةند ب كارةساتَي بهَيتة دامةزراندن و ئامارةك سةرانسةري د
كرنا وَي زيان و زةرةرا ب مال و حال و مومتةلةكاتي و مرؤظَين شنطالَي كةفيت، قؤناخا ئَيكَي هاريكاريةكا 
بلةز هةبت و بؤ هةر خَيجانةكَي طاظا ظةطةرنة سةر جه و وارَين خوة، دظيا فشارةك مةزن بكةظة سةر 

نا قةرةبوو كرنا ظي خةلكي ضونكة : روَي ئيداري و دارايي ظة حكومةتا فيدرال ل بةغدا بؤ دارَيتنا ثال
 دةظةرَين مة طرَيدايي ئيدارا ثارَيجطةها موسلن.

قوناخا حةفيَت: ضارةنظيسَي وان دةظةرا خويا بووية بةري ظان روودانا :ي كليال ضارةسةريا دةرد و 
 راندؤما دةستورَي عرياقَي و هةر سَي ( بوو، : ئةجنامَي ري140داخوازيَين خةلكَي مة ئةجنام دانا مادا )

هةَلبذارتيَن ثةرلةمانَي عرياقَي و جظاتا ثارَيجطةها موسل ب بةلطة تَيرا هندَي دكةن ثةرلةمانَي كوردستانَي 
(، ئةظ خةلك 140زوو بريارَي بدة ل سةر ئةجنامدانا راثرسيةكي ل وان هةمي دةظةرَين طرَيدايي ماددا )

القاندي و دابراندي، ضونكة ل بةندا وَي رؤ:َينة بَيذن بةَلَي كوردستان و ظةطةرنة قورتال ببة :ظَي :يانا د
سةر ب كوردستانا دايك ظة.خؤزكة وَي رؤ:َي ئةز ثرؤ:ة ياسايَي ثارَيجطةه كرنا شنطال ب تَيكرايا ئيمجايَين 

نَي، :بؤ خوندنا ئَيكَي و ئةندامَين ثةرلةمانَي كوردستانَي ببينم لبةر دةسيَت سةرؤكاتيا ثةرلةمانَي كوردستا
 دةرباز كرنَي، داكو حكومةتا كوردستانَي ب ئةركَي خوة رابة :بؤ ئاظاكرنا شنطاال جينوسايد كري.

ثَيشنيار دكةم ثةرلةمانَي كوردستانَي ض ل سةر ئاسيَت سةرؤكايةتي يان ل سةر ئاسيَت هةمي ليذنَيت 
م رةوشا ئاوارةيَي شنطال شرؤظة دكرن و دطةهاندن، ثةيوةنديدار ل ثةرلةمان كا ضاوا : نَيجيكظة بةردةوا



 234 

ديسا سةرةدانا شنطال بكةن و : نَيجيك ظَي ِرةوشا وان بشؤثينن و بةردةوام دوي ضؤن و ضاظدَيريا ضاوانيا 
خجمةتكرنا وي خةلكَي لَي قةوميايي بكةن. سةركةفتنا هَيجا ِرؤناهيَي و ئاشيت خوازا د:ي هَيجا تاريَي و 

 ةرة، بذي كورد، بذي كوردستان.شةرخوازا مسؤط
 سوثاس بؤ طوهداريا وةيَين بةِرَيج.

 شَيخ شامؤ/ ئةندامي ثةرلةماني كوردستانَي 
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيجتان، بةِرَيج كاك شَيخ شامؤ، ئَيمةش لَيرةوة دةستخؤشي لةسةرجةم ئةو هَيجانة 
ريان كرد لة ئازادكردني ئةو ناوضانةي هةرَيمي كوردستان، كة بةداخةوة بؤ ماوةي دةكةين كة بةشدا

نجيكةي ضوار مانط لة :َير كؤنرتؤلي هَيجي تريؤريسيت داعش بوون، لَيرةوة بةِراسيت دةبَيت سآلوَيكي 
ال كرد، تايبةت بنَيرين بؤ ئةو قارةمانانةي كة بؤ ماوةي ضوار مانط خؤِراطرانة بةرطريان لة ضياي شنط

نةيانهَيشت ضياي شنطال و موقةدةساتي كة لةوَي بؤ برا و خوشكة ئَيجيدييةكامنان هةن بكةوَيتة دةست 
هَيجي تريؤريسيت داعش، دَلنياين كة ئةو سةركةوتنانة دةبَيتة هؤي ساِرَيذكردني بريين برا و خوشكة 

جةم ئةو برا و خوشكانةمان كة لةاليةن ئةو ئَيجيدييةكامنان، بةآلم دَلمان ئارام ناطرَي تا ئةو كاتةي كة سةر
هَيجة تريؤريستييةوة فِرَينراون، ئازاد دةكرَين، سةرجةم ئةو ناوضانةي كة ئةو طرووثة تريؤريستيية داطريي 
كردووة ئازاد دةكرَين، باشة، ئَيستا دَيينة سةر بِرطةي دووةم لة بةرنامةي كار، ديارة نوقتةي نيجامي زؤر 

 ك أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.هةية، بةِرَيج كا
 
 

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

 منيش ثَيشنيار دةكةم كة بِرطةي ضوارةم بَيتة شوَيين بِرطةي دووةم.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باش، خاتوو شكرية شَيخاني، فةرموو.
 مصطفى:إمساعيل بةِرَيج شكرية 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةمان ثَيشنيارم هةية، ئةو قوتابيانة لة بةيانييةوة ضاوةِرَي دةكةن، بِرطةي ضوارةم با ببَيتة 

 بِرطةي دووةم، ئةم ثرؤ:ة ياساية تاوتوَي بكرَي، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تا عبدالرمحن، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيج مامؤس
 ر ا:بةِرَيج عبدالرمحن علي 
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 هةمان بؤضووني ئةوامن هةية، ثشتطريي لة بؤضوونةكانيان دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.

 ن حممد:بةِرَيج بةهار عبدالرمح
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةمان بؤضوومن هةية، خاَلَيكي تريشم هةية، كؤمةَلَيك ثةرلةمانتار ياداشتَيكمان ثَيشكةشي سةرؤكايةتي 
ثةرلةمان كرد، سةبارةت بة خستنة طةِري هةوَلةكانتان بؤ بةحيجبي نةكردني سةركةوتنةكان لة هةرَيمي 

دةكرَي تا ئَيستا ئةو حاَلةتة هةر بةردةوامة، نازانني هةوَلةكاني كوردستان دا، بةآلم ئةوةي كة بة دي 
 بةِرَيجتان بة كوَي طةيشتووة و ئةو هةنطاوانة ضي بوون كة نراوة؟ سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ثرسةمان كرد، بةَلَي، زؤر سوثاس، دوَينَيش لةو كؤن رانسة ِرؤ:نامةوانيةي كة سازمان كرد باسي ئةم 

بةِراسيت هَيجي ثَيشمةرطة قورباني دةدات، خوَين دةدات لة ثَيناو نيشتيمان دا، نةك لة ثَيناوي ئةوةي كة 
دةستكةوتةكاني هَيجي ثَيشمةرطة بة حيجبي بكرَي، بؤية دوَينَيش داوامان لة كةناَلةكاني ِراطةياندن كرد كة 

لةبري ئةوةي برينةكامنان ساِرَيذ بيَب، هَيندةي تر بريين  دةست هةَلطرن لةو كارة، كة دةبَيتة هؤي ئةوةي
 قوَل لة جةستةي هةسيت نيشتيمانيمان دروست بيَب، بةِرَيج كاك قادر ئؤمتان، فةرموو.

 
 

 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي دوو بطرَيتةوة لة بةرنامةي منيش ثشتطريي لةِراي هاوِرَيكامن دةكةم لةوةي بِرطةي ضوار جَيطاي بِرطة
 كاري دانيشتين ئةمِرؤ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك حاجي كاروان، فةرموو.

 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ن لة دواي جةلسةي دووةم مةوعيد دانَينةوة كة سةعاتَيك دواي يةكةميان لةسةر ئةو كاتةي كة جةنابتا
ئةوة، يةعين هيض كاتَيك نةبووة سةعاتَيك يان نيو سةعات كةمرت نةضَيتة ثاش دانيشتنةكان، كة ئةوةش 
دووبارة بؤتةوة بؤية ئَيستاكة عةرزي جةنابتاني دةكةم، هيوادارم دووبارة نةبَيتةوة، خاَلَيكي تر ئةوةبوو 

وا:وو يان ثانجة بوو داوامان كرد جةنابتان ليذنةيةك تةشكيل بكةن بؤ بةدواداضووني ئةو  ضواردة
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ِراثؤرتةي ليذنةي مايف مرؤظ لةسةر ئةو ضوار سةد كةسةي كة بَي سةر و شوَينن، نةتيجةيةكمان 
 نةبيستةوة و دامانة دةستتان بة ياداشت.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 وار سةد كةسي بَي سةر و شوَين؟كام ض

 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:
 كاك سؤران عمر ئاما:ةي ثَيدا لة ِرؤ:ي يادي مايف مرؤظ بوو، ضوار سةد كةس......

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةدةسيت ئَيمة نةطةيشتووة ئةم ياداشتة.

 ي كاروان(:بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاج
 ياداشتةكة لَيرة دامة دةسيت جةنابت بة تةوقيعي ثانجة ئةندامي ثةرلةماني بةِرَيج.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دةبَي ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان كرابَي، بةآلم هيض ياداشتَيكمان فةرامؤش نةكردووة.

 :بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(
ببوورة، داواكاري بوو، نةك ياداشت، داواكاري بؤ دروستكردني ليذنةيةك لة ثةرلةمان بؤ بةدواداضووني ئةو 

 قسةيةي ليذنةي مايف مرؤظ.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي كاتي ( ليذنةي هةميشةيي ثةرلةمامنان هةية، ئيرت ثَيويست بة دروستكردني ليذنة21لَيذنة كة ئَيمة )
ناكات، ئةو كاتةي كة بؤ بابةتَيكي دياريكراو، هيض يةكَيك لة ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان تايبةمتةند 
نني، دةتوانني ليذنةي كاتي دروست بكةين، بةآلم ئةم بابةتةي كة جةنابت باسي دةكةي ثةيوةنديدارة بة 

هةر داواكارييةكي لةم بابةتةمان هاتبَيتة ليذنةي مايف مرؤظ، ثةيوةنديدارة بة ليذنةي ناوخؤ، ئةطةر 
بةردةست، ئاراستةي ئةو دوو ليذنةيةي ثةرلةمامنان كردووة، دةشكرَيت دوايي داواكارييةكة ئاراستةي 

 حكومةت بكرَي، خاتوو شرين حسين، فةرموو.
 رمضان:بةِرَيج شرين حسين 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بة ثاش و ثَيش كردني بِرطةي ضوارةم، سوثاس. هةمان ثَيشنياري هاوِرَييامن سةبارةت

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
باشة، سوثاس، سةبارةت بة درةنط دةستثَيكردنةوةي دانيشتنةكةش لةبةر خاتري ئَيوة بوو كة درةنط 

حكومةتةوة ثَي هاتينةوة، ئةطةر نا ئَيمة حازر بووين، بةِرَيجان ئَيمة ياداشتَيكمان لة سةرؤكايةتي 
طةيشتووة سةبارةت بةم بارودؤخة، سةبارةت بةم بابةتة، ئةوان دوَييَن ئةم ياداشتةيان ئاراستةي ئَيمة 
كردووة، داواي ئةوة دةكةن كة لةبةر ئةوةي ئةو بابةتة ثةيوةنديدارة بة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران 
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من ئَيستا نامةوَي بضَيتة ناو كؤي كوردستان، و وةزارةتي خوَيندني باآل و توَيذينةوةي زانسيت و زان
ثِرؤتؤكؤَل بةَلام لةوة دَلنيا بن، لةبةر خاتري ئَيوة بوو كة درةنط هاتني ئةطينا ئَيمة حازر بووين، بةرَيجان 
ئَيمة ياداشتَيكمان لة سةرؤكايةتي حكومةتةوة ثَي طةيشتووة سةبارةت بةم بارودؤخة، سةبارةت بةم 

وَييَن ئةم ياداشتةيان ئاراستةي ئَيمةيان كردووة داواي ئةوة ئةكةن، كة لةبةر ئةوةي ئةم بابةتة، وة ئةوان د
بابةتة سةبارةت بة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتي خوَيندني باَلا و توَيذينةوةي زانسيت وة 

ام بةثَيي ثةيرةوي زانكؤي كوردستانة بؤية داواي ئةوة ئةكةن كة ط تووطؤ كردن لةسةري دواخبرَي، بةَل
ناوخؤ :مارةي ياساي ئةنداماني ثةرلةمان هةر ئةندامَيكي ثةرلةمانيش ئةتوانَي داواي ثَيش و ثاش كردني 

 َي فةرموو د. ابراهيم.بةرنامةي كاربكا بؤية ئةمة ئةخةينة دةنطدانةوة كَي لةطةَل ئةوةية كة، بةل
 بةرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ:

 ن.بةرَيج سةرؤكي ثةرلةما
دةست ثَيكَى خَيرهاتنا قوتـابيَين خـؤ دكـةين ئـةوَين كـو هاتينـة ظَيـرَى : بـؤ بابةتـةكَى طـرنط طرَيـدايى ب            
وانظة، و ئةو تَيبينى يا من و موداخةال من ض : طرنطيا بابةتى و هاتنا وان نائينيتة خارَى، تنَى ئـةز دبَيـذم   

ــج طرتنــا مــة بــؤ وان قوتاب    ــةتا   بــةرَيج ســةرؤكى ثةرلــةمان دطــةل رَي يــان : بــؤ دا هةيبــةتا، ديتنــة، دا هةيب
ــةتَى و        ــةَل حكوم ــةمانى دط ــت ثةرل ــدانا عيالقاتَي ــؤ تَيك ــراب : ب ــابيقةكا خ ــة س ــنن و نةبيت ــةمانى ببي ثةرل
مةعقوليش نينة ئةظرؤ جوابا حكومةتَى بطةهيتة مة كو تَيدا داخـاز كريـة ثـرت دانوسـتاندن بهَيتـة كـرن و       

نـدة و رايـا وان :ى طرنطـة و زةرورة و دوةاهيـك :ى     وةزارةتا خويندنا بلاليةنَين ثةيوةنديدار حازر بن كو 
بؤ ظان دزظريت، من ثَى سةيرة هوين يني رَيجدار كو سةرؤكَى ثةرلةمانينة و ب شةراكةتَين اليةنني سياسـي  
بؤ بةشدار بوونا حكومةتةكا هةمةرةنط هوين يَين بةرَيج و ئـةم هـةمى بةشـدارين ئـةظرؤ د حكومـةتَى دا،      

مان ببنة دةست ثَيكةكا خراب بؤ تَيكدانا وان عيالقاتَيت ثةرلةمانى دطـةل حكومـةتَى   مة نةظَيت ئةم ثةرلة
و سـوبةهى :ى بــةرؤظا:ى : حكومــةتَى بــؤ ثةرلــةمانى بَينــة كــرن، وةكــو ثةرلــةمان و رَيــجَى ل حكومةتــةكا  

هةظثشـك  تةوافقى بطرن و بةر:ةوةند :ى دبينم كـو ئـةو خاَلـة بهَيتـة ثـاش ئَيخسـنت : بـؤ دا ثـرت اليـةنَين          
تايبةتى وةزارةتا خويندنا باَلا كو اليةنَى ثةيوةنديـدار حـازر نينـة طرنطـى بَيتـة دانـان و رايـا وان :ى بَيتـة         
وةرطرتن ، ئةطةر ئةظ راية سةر نةطرت ئةز داخازَى دكـةم كـو ئـةز بايكوتـا دانيشـتنَى بكـةم ئـةوا ئةظرؤكـة         

 روينشتنة خارَى، سوثاس. 
   رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سة

بةرَيج كاك طؤران ئازاد تةبعـةن ثـَيش ئـةوةي جـةنابت قسـة بكـةي ئَيمـة مـولجةمني بـة ثـةيرةوةي نـاوخؤ            
بةرَيج د. ابراهيم راثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان سةبارةت بةم ثرؤ:ة ياساية كـة طةيشـتؤتة دةسـيت ئَيمـة     

(يــش 54ةرنامــةي كــارة وة بــة ثَيــي مــاددةي ) خراوةتــة بةرنامــةي كــاري ثةرلــةمان، بــؤ ئــةوةي ئَيســتا لــة ب 
ئةنداماني ثةرلةمان ئةتوانن داواي ثَيش و ثاش كردني هةر بابةتَيك لـة بةرنامـةي كاربكـةن . كـاك طـؤران      

 فةرموو.
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 بةرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وسراوةكةي حكومـةت، بـةَلام   ثشتيواني لة قسةكاني جةنابت دةكةم، ئَيمةش قسةمان هةية لةسةر خوودي ن
ئةبَي سةرةتا ئةمة خبرَيتة دةنطدانـةوة كـة ثـاش وثـَيش بـة تةوةرةكـة بكـرَي ئةوسـا دَيينـة سـةر لـة كـاتي             
ط توطؤ كة هاتة بِرطةي ثَيشةوة جا دةرطاي ط تووطؤ بكةيةوة هةر كةسَي ئـةتوانَي موبـةريراتي خـؤي بـدا،     

 سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة 

 كاك انور فةرموو.
 :مصطفىبةرَيج انور قادر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من هةر ثشتطرييم ئةوة بوو راي ئةو برادةرانة بوو كة لة جةلسةي ثَيشووش باسم كرد كة  لةطةَل ئةوةمـة  

 (، سوثاس.2( ثَيش خبرَي ببَيتة بِرطةي )4بِرطةي )
 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك ئومَيد فةرموو.
 بةرَيج ئومَيد حةمة علي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(وة، ثـَيم وانييـة ئةمـة    2ئَيمة ثشتيواني لةم راية ئةكةين كة ئةورؤ ط توطؤ ئةجنام بدرَي، بهَينرَيتة خاَلي )

ئةمـة   هيض كاريطةرييةكي خةراثي لةسةر ثةيوةندي ثةرلةمان و حكومةت هـةبَي، ضـونكة بـة بـِرواي ئَيمـة     
مةسةلةيةكي زانستيية وة ثةيوةنديدارة بة داواكاري خةَلكةوة داواكاري، ئةو خوَيندكارة بةرَيجانةي تـر كـة   
نةهاتوونةتة ئَيرة، بؤية ئةمة تـةنها وةَلامدانةوةيةكـة كـة بـة داواكـاري خـةَلك هـيض مةسـةلةيةكي سياسـي          

 ندكارانة دةكةين.نيية، لةَلاي ئَيمة مةسةلةيةكي ئاسايية و ثشتيواني لةو خوَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

بةَلَي، ئَيستا ئةوانةي داواي ئةوة دةكـةن ئةمـة ثـَيش و ثـاش بكرَيـت ئـيرت ثَيويسـت ناكـات كـة قسـة بكـةن،            
 ضونكة رايةكةى روونة وة روونكرايةوة .

 كاك ئومَيد فةرموو. 
 بةرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 كي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤ
ثــَيش هــةموو شــتةك ئَيمــة لــة فراكســيؤني ثــارتي دةــوكراتي كوردســتان ئــةو كــةس و كــارو خوشــك و بــرا  
عةزيجانةي خؤمان دَلنيا دةكةينةوة، كة بة تـةواوي ثشـتطريي داخوازيـةكانيان دةكـةين، لةطـةَليان دايـن، وة       

جياواز هةية بابةتَيك هةيـة بريتييـة لـة     ثَيشرتيش قسةمان لةطةَليان كردية، بةَلام دوو بابةتي طرنطي زؤر
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ــؤ          ــة زانك ــةن ك ــةوة ئةك ــةبي ئ ــكيةكان تةل ــذة ثجيش ــة كؤلي ــذةكانن، ل ــة كؤلي ــةي كةل ــةو قوتابيان ــيت ئ خواس
%( لةطةَليداينـة ئاسـتة زانسـتييةكةي    100ئةهلييةكان يان زانكؤكان كؤلَيذي ثجيشكي تَيدا نةكرَيتةوة ئـةوة ) 

ةموو ئةو بابةتانةي كـة ئـةو بابةتـةش يـةكَيك لـةو بابةتانةيـة كـة بـة         خواسيت تةلةبةية، بةَلام خةريكة ه
ــدا دةكــرَينت ئَيمــة داواكــارين لــة فراكســيؤني ثــارتي      مــةجاري سياســيدا دةبــردرَينت، حيســاباتي ديكــةي تَي
دةوكراتي كوردستان داوا لةسةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان دةكةين، يةعين هةر كؤبوونةوةيةكي مَيـوان  

نةكان، اليةنةكان، فراكسيؤنةكاني ثةرلةمان رابطريَي تةوافق هيض مةعنايةكي نـةماوة، مـةعنا لـةوة    فراكسيؤ
ــا قةرارماندايــة، ئَيمــة ثةرلــةماني كوردســتان و حكومــةت و      دا نــةما كــة دةبيــنني لةاليةكــدا حكومــةت ئاي

ايـة دةبـَي لـة هـةموو     دةسةالتةكان كة لةيةكرتي جياوازن بكةوينة سةنطةري يـةكرت، ئةطـةر ئـةو قةرارةماند   
دوو حكومةت وةَلامي وازيد دايتةوة وة اليةني ثةيوةنديدار لَيرة نيية قسةي خؤي بكـا،   بابةتةكامناندا بَي.

ئَيمة ياسايةك هةموار دةكةين وة جوزئةك لةو ياساية تةلةبي قوتابيةكانة كولةك هـةموار دةكةينـةوة، كـة    
( تةلةبـةي  1800براي ئَيمةن ) ئةوانيش كةس و كارو خوشك ورةبيت بة :ياني  كؤمةَلة خةَلكي ديكة هةية، 

جاميعةي كوردستان ئةوانيش داوا دةكةن بةهةر هةموار كردنةوةيةك بة هـةر تَيكـداني تايبةمتةنـدي ئـةو     
جاميعةية هةييت ئةوانيش داواتر مةسرييان ناديار دةبَي، كـة ئـةوانيش كةسـي ئـةو وَلاتـةن، كـوري هـة:ارو        

ــةو ولَ  ــةوماوي ئ ــةَل داواي      لَيق ــةين، لةط ــةوة دةك ــةر ئ ــد لةس ــان تةئكي ــةت ديس ــة دوو باب ــة كراوةت ــةن، بؤي ات
قوتابيةكانداينــة، ئــةو قســانةي لــة نــاو جةلســة نةكردينــة هــةمان قســةيان بــؤ دووثــات دةكةينــةوة ئــةوة     
ــةنها     ــةبووة تـ ــةوق ي روون نـ ــتا مـ ــة وةزارةت ئَيسـ ــدارلَيرة نييـ ــةني ثةيوةنديـ ــيية اليـ ــةكي سياسـ مةوزوعـ

ةني وةزيران ئةمرؤ ياداشيت داية جَي لة ياداشتةكة نـاطريَي بـة تَيثـةِربووني ئـةو بابةتـة ديسـانةكة       ئةجنوم
داواي ئــةوة دةكــةين واز لــةوة بَيــنن ئَيــوةش لــة دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان ضــي ديكــة كؤبوونــةوةي   

 فراكسيؤنةكان مةكةن تةوافوق مةعناي نامَييَن ، زؤر سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد

 كاك سؤران فةرموو.
 بةرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش ثشتيواني ئةو راية دةكةم كة ئةم ثرسة بة وةَلامدانـةوةي سـةرؤكي حكومـةت ئةجنومـةني وةزيـران      

َلام مولجةممان ناكا لة دوا نةخرَي، ضونكة دوا جار ووشةي ثةيرةو اليةني ثةيوةنديدار رةئي وةردةطريَي، بة
 ثةيرةو البدةين، ئةم ثرسةش ثرسةكي زانستيية با نةكرَي بة سياسي، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك ابوبكر فةرموو.

 :بةرَيج ابوبكر عبداللة هةَلةدني
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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 ة:وةاَلال من سَي ثرسيار دةكةم تايبةت بةم ثرس
 ئةم بابةتة رَيرةوي ياسايي خؤي وةرطرتووة، ئةم ثةرلةمانة سي ةتي ئيستيعجالي داية ئةو ثرؤ:ة ياساية.-1
ــايي ) -2 ــةي ياس ــة        19/11ليذن ــا ل ــةوة ئاي ــاي بةرَيجتان ــة رَيط ــردووة ل ــةت ك ــتةي حكوم ــراوي  ئاراس (ةوة نووس
ــتووة؟ بــؤ و  19/11) ــام نةطةيش ــك بــؤ وةَل ــةم  (ةوة تــاوةكو ئَيســتا دواي مانطَي ــيَن طةويشــتَوتةوة، ئ ةَلامةكــة دوَي

ثرســيارة ئةطــةر ثةيوةنــدي بــة دةســتةي ســةرؤكايةتييةوة هــةبَي ئــةبَي وةَلــامي ثةرلــةمان بدرَيتــةوة، زؤر   
 سوثاس. 

 ( طةيشتؤتة دةسيت ئَيمة لةو كاتةشا دةرضووة .22/12/2014وةَلامةكةي حكومةت )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 شَيركؤ فةرموو. كاك
 شَيركؤ حةمة امني:بةرَيج د.

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتيواني لة قسةكاني كاك ابوبكر هةَلةدني دةكةم، وة هةروةها ئَيمة لة راثؤرتةكةي خؤمشاندا ئةوة لة 

وَي كردني ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني باَلا بة تَيبيين نووسيومانة ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات لةكاتي تاوت
ئــةم ثــرؤ:ة ياســاية لــة هــؤَلي ثةرلــةمان بــةرَيج وةزيــري خوَينــدني باَلاوتوَيذينــةوةي زانســيت ئامــادةبَي، لــة 
راستيدا كةمتةرخةميةكة لة دةسةَلاتي جَيبةجَي كردنة هةم لـةوةي درةنـط وةَلـامي داوةتـةوة هـةم لـةوةي       

ةماوة بـؤ دواخسـتين داواكـاري وتوَيـذي ياسـايي      ئامادةش نني بَين، يةعين لة كاتي وتوَيذةكة، بؤية بةهانة ن
 لةطةَل بكرَيت و رَيِرةوي ياسايي خؤي وةرطرَيت ئةوةندةي تر دوا نةخرَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 خاتوو زول ا فةرموو.
 :بةرَيج زول ا حممود عبداللة

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ياساية لة هؤَلي ثةرلـةماني كوردسـتاندا سـي ةتي ئيسـتعجالي ثَيـدراوة، وة ضـوونة       ثَيش خستين ئةم ثرؤ:ة 

:وورةوةي خوَيندكارةكان بؤ ناو هؤَلةكاني خوَيندن لةسةر قسةي بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان بـووة؟، ئايـا بـة    
 خاَلي يةكةم. دواخستين جارَيكي تر بَي متمانةيي لة نَيوان خوَيندكاران و ثةرلةماندا دروست نابَيت؟ ئةمة

وة دووةم خاَليش، ئةطةر هـاتو لـة دواي موناقةشـة كردنـي ئـةم ثرؤ:ةيـة بريـاري داخسـتين درا لـة كـاتَيكي           
دواتر لة ئَيسـتا ئـةم خوَيندكارانـةي كـة لـة زانكـؤي كوردسـتان دةسـتيان بـة خوَينـدن كـردووة ئايـا ئةمانـة              

 دا بكةن، ئةمِرؤ موناقةشةي تَيدا بكرَيت. ساَلَيكيان لة خوَيندن ناروا؟ لةبةر ئةوة تكاية ثةلةي تَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كاك بةهجاد فةرموو.
 بةرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ب قناعةتا من ئةظ بابةتة ب شكلةكَى ئاسايى و ياسايى تـةعاموىَل دطـةل بكـةين ب راسـتى، ضـونكى نَيجيكـى       

هةيظة ئةظ طرفتة يا هةى حةتا نووكة ضارة نةبووية، ئةو خبؤ دةبَى دةستثَيكَى رَيكا وةزارةتا خوينـدنا   سَى
باَلـا هاتبــا ضـارة كــرن، بــةَلام ئـةظرؤ حــةتا تــاخري بوويـة، دووبــارة :ى دَى تةئكيــد كةمةظـة وةكــى بــةرَيجان      

ى بيسـت رؤ:ة ئـةو مةوزوعـة،    بةحس كرى من :ى هةمان خاَل هةبى كة سـي ةتى ثَيشـى جـةنابتان، نَيجيكـ    
 خاَلَيكى ديكة ئةو راثؤرتةش ئامادةن ظَيجا تةبيعى ط توطؤ بكةين و بطةينة ئةجنامةك، زؤر سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك طؤران فةرموو.

 بةرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة سةرةتاوة قسةكامن نـةكرد، بـةَلام ديـارة رَيطـا بـة هـةمووان درا، منـيش         من ويستم خبرَيتة دةنطةوة بؤية
دةمةوَي موبةريراتي ئةوة بَينمةوة وة بَيتة ثَيشةوة وة ئةو تةوةرة موناقةشة بكرَي، يةكةم شـت ثشـتطريي   

كـة   قسةكاني كاك ابوبكر هةَلةدني دةكةم، هةر ثَيم واية خودي دةنطدان دةبَي دةنطدان لةسـةر ئـةوة بكـةي   
ئةمة ثاش و ثَيش بكرَي، بةَلام بة هـيض جؤرَيـك نابَيـت دةنطـدان لةسـةر ئـةوة بكـرَي كـة ئةمـة دوا خبـرَي،           

( سـي ةي  73لةبةر ضي؟ لةبةر ئـةوةي دةنطدانـةكي دي كـراوة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان بـة ثَيـي مـاددةي )         
مــاوةي ثَيــنج رؤ:دا راثــؤرت  ئيسـتعجالي  ثَيــدراوة، وة بــة ثَيــي ســي ةى ئيســتعجالةكةش دةبوايــة ليذنــة لــة 

( لـة ليذنـةي   19/11بنووسَي و ط توطؤى لةسةر بكرَي، وة قسـة لةسـةر حكومـةت دةكـرَي بـةرَيجان ئَيمـة لـة )       
قانوني بة نووسراوي فةرمي داوامان كـرد كـة حكومـةت لـة مـاوةي يـةك حةفتـة وةَلاممـان بداتـةوة، وة لـة           

ي يةك حةفتة وةَلامي نةداوة ليذنة راثؤرت دةنووسـَي،  موحجةري ليذنة جَيطري كرا ئةطةر حكومةت لة ماوة
بةَلام ئةو كاتة ديسان بةرةمسي لة ئةجنومةني وةزيـران داوامـان لَيكـرا حةفتةيـةكي ديكـة بؤيـان دواخـةين        
ضونكة سةر قاَلي ط توطؤ بوون لة بةغـدا حةفتةيـةكيش دوامـان خسـت، هـةر حـةفتان ئَيمـة دانيشـتووين،         

رمي مــن ســةرداني وةزيــري ثةيوةنــدي كاروبــاري نَيــوان ثةرلــةمان و حكومــةد  دواتــر جــارَيكي تــر بــة فــة
كردووة، تكامان لَيكردووة كة ئةو وةَلامـةمان بـؤ بَينَيتـةوة وتـي باشـة، جـارَيكي تـر داواي تـةئجيليان كـرد،          
ســَييةم جــار بــة فــةرمي كؤبوونــةوة بــؤ يــةك شــةممة رابــردوو دانــرا لةســةر تــةكلي ي بــةرَيجتان، دةســتةي  

ــؤرت     ســة ــَي، راث ــةت دةن ــةيان مؤَل ــةكي ديك ــردووة هةفتيةي ــةت داواي ك ــة طوايــة حكوم ــرا ك رؤكايةتي داوا ك
(ي مانط كة ليذنةي قانوني بة نيسابي خؤي راثؤرت 21نةنووسني جارَيكي ديكةش دوامان خست، ئَيمة لة )

اش تَيدةطـةم  (ي مانط جـواب دةدات نووسـراو بـؤ ثةرلـةمان دةكـات، ئةمـة مـن بـ        22دةنووسي حكومةت لة )
ليـةتيان   فضاة تةوازني سوَلتة لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةت هيضيان كوَيخاي هيضيان نيية وة هيضيشيان ئة

لةسةر ئةوةكةي تريان نيية، كةواتة تةوازني موتةباديلة رةقابةي موتةباديلةو هةماهةنط و هاوكارن، بةَلام 
وة ئةكـةم رةقيـب و زاَلبـووني هةةةنـةي حكومـةت      من باسي ئةو مَيذووةي كةمن ئَيستا باسي ئةمـة بـؤ ئيَـ   
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ــتكاو         ــر بانطهَيش ــَي وةزي ــةمانيش دةب ــاَلَيم ثةرل ــن ن ــتدان م ــةك ئاس ــةلَيم لةي ــن ئ ــةمان م ــةر ثةرل ــة لةس نيي
ثةلكَيشكاو وةك هةندَيك جار باس دةكرَي من ئةَليََم لةيةك ئاستدان، بـةَلام مـن باسـي ئـةو مَيـذووة ئةكـةم       

ثةرلـةمان وة حيسـاب نةكردنـة بـؤ ثةرلـةمان، حيسـاب نةكردنـة بـؤ خـودي           ئةمة هةةةنةي حكومةتة لـة 
ليذنةكاني ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان، بؤية ئَيمة راثؤرمتان ئامادة كردووة وة ثَيشـكةمشان كردوونـة، وة   
قسةش لةسةر اليةني مةعين دةكرَي ئةسَلةن ئةم قسةية دةمةوَي بكةن لة ليذنةي قانوني من وةك خؤم لة 

ساسدا هيض ثَيويسيت بة رةئي حكومةت نيية ئةم ثرسة، ضونكة ثرسَيكة تؤ ئيشكاليةتَيكي قانوني تيايـة  ئة
( كـراوة بـة   2008راسيت دةكةيتةوة، هيض ثَيويسيت بة رةئي حكومةت نيية وة ئةسـَلةن ئـةو قانونـة كـة لـة )     

ي حكومةتة، كؤمةلَيك وردةكـاري  ( كراوة بة موخالةفة دارَيذرا، ض ثَيويسيت بة رةئ2008موخالةفة كراوة لة)
ــذراوة، وة زؤر جــار باســي زانكــؤي      هةيــة وة هــيض كةســَيكيش ئــةم ثرؤ:ةيــة لــة د:ي هــيض كةســَيك دانةرَي
كوردستان دةكرَي من ئةو ثـةِري ئيعتيبـارو طـةورةييم هةيـة بـؤ زانكـؤي كوردسـتان، وة زانكؤيةكـة شـوَيين          

بةحس و سَيرضي باشي ثَيشكةش كردووة وة قـودرةي  خوَيندن و تةعليمة خجمةتَيكي طةورةي كردووة، وة 
ــذة       ــةر كؤلَيـ ــة لةسـ ــةت قسـ ــة وة تةنانـ ــةر نييـ ــةكي لةسـ ــةعنَيك و تَيبينيـ ــيض تـ ــة هـ ــةو زانكؤيـ ــي ئـ عيلمـ

قسـةكامن وة لـة خـولي      يضاافةخ ثجيشكيةكانيش نيية، بةَلام تَيبينيةكي قانوني هةية لةسةر ئةمـة، وة بـؤ   
ةكرا وة ئـةو كاتـة كؤلَيـذي ثجيشـكيش نـةكرابؤوة، كـة ويسـرتا ئـةم         ثَيشووش جارَيكي ديكة ثرؤ:ةيةك ئاماد

هةَلةي تيادا راست بكرَيتةوة، بةَلام ئةو كاتـةش بـة هةنـدَيك هؤكـار دواخـرا، بـةَلام دوا جـار لـةم حاَلةتـةدا          
ئةمة جَيطري كرا، وة قسة لةسةر ئامادة بووني وةزيري مةعين وةزارةتي مةعين، دةكرَي وة لةسةر تةكلي ي 

ستةي سةرؤكايةتي ضةندين جار من ضوومة وةزارةتي تـةعليم عـالي و ثةيوةنديشـم كـرد، وة لَيرةشـةوة      دة
رايدةطةيةمن كة وةزارةتي مةعين ئامادةبوو بَيتة كؤبوونةوة، بةَلام ئةم ثرسة بؤ ئةجنومةني وةزيران وةَلام 

بـؤ ئةجنومـةني وةزيـران كـراوة     ناردرابوو، بةرَيجان نةكو بؤ وةزارةت، وة نووسـراوي دةسـتةي سـةرؤكايةتي    
ــوة بؤســةرؤكايةتي           ــةوةي ئَي ــادة مب لةبــةر ئ ــاتوامن ئام ــن ن ــووتي بؤيــة م ــيش ط ــةك وةزارةت وة وةزارةت ن
ئةجنومـةني وةزيرانتـان نـاردووة وة زانكؤكــة رةبـيت بةويـةوة هةيـة هــةر كاتَيـك سـةرؤكايةتي ئةجنومــةني         

حجورمان دةبَي و ط توطؤ دةكةين، بؤية بةثَيي ئـةوةي   وةزيران بة ئَيمة بلَي، ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان
كة هةموو هاوِرَييان داواي ثاش و ثَيشي ئةم بِرطةيان كرد ئةمة خبةنة دةنطةوة باقي دي دواخسـنت خـياليف   

 ( ثةيرةوي ناوخؤ دةنطي لةسةر دراوة، سوثاس.73ئةو دةنطدانةية كة بة ثَيي ماددةي )
 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 ناوت ئةنووسرَي بةرَيج كاك ابراهيم.
 كاك هةورامان فةرموو.

 بةرَيج د.هةورامان حةمة شريحم)هةورامان طةضَينةيي(:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةهةمان شَيوة منيش ثشتيواني تةواوي ئةو خوشك و برايانة ئةكةم، كـة ئـةم باسـة باسـَيكي سياسـي نييـة       
ة ثَيوسـتيش ناكـا كـة دواخسـتنةكةي خبرَيتـة دةنطدانـةوة، بؤيـة داوا دةكـةم كـة          باسَيكي بةحت زانستيية و

رَيكــاري ياســايي خــؤي وةربطــريَي برطــةي ضــوار خبرَيتــة بِرطــةي دوو و ط توطــؤي تــةواوي لةســةر بكــةين،     
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 كاك ظةمان فةرموو.
 بةرَيج ظةمان فيصل سليم:

 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي
ئةم هةمى ئةندام ثةرلةمان يني داخازَى دكةين كـو هـةر ثـرؤ:ة ياسـايةك يـان بابةتـةك رَيكـارَين خـؤ يـني          
ياسايى وةرطرينت، و وةكى ئةم هةمى دزانني ئةظى بابةتى بةشةكَى ب حكومةتَى هةبى :بةر هنـدَى :ى مـة   

ام د ليذنا ياسايى دا و تةوقيع ل سةر هندَى كـرى كـو   داخازا رةئيا حكومةتَى يا كرى، ئةو ئةندامَى كو ئةند
رةئيا حكومةتَى وةربطرينت ئةظرؤكـة ئـةو خبـؤ يـَين تـةناقوزَى دطـةل ئاخ تنَيـت خـؤ يـَين دكـةن و دبَيـذن            
ثَيدظى ب رةئيا حكومةتَى نينة، نةخَير ئةم ثَيدظى ب رةئيـا حكومةتَينـة و ئـةم مـولجةمني، ضـونكى ئةظـة       

ن حكومةتَينة، ئةطةر ظى شـَيوةى ثةرلـةمان كـار بكـةتن تةصـةورا مـن تةالقـةكا مـةزن         ئَيك : تايبةمتةنديَي
دناظبةينا حكومـةتَى و دناظبـةينا ثةرلـةمانى دا ضـَى بـينت، :بـةر هنـدَى ئـةز وةسـا دبيـنم و مـة ثـَى باشـة              

رَيكـةك  هةيبةتا ثةرلةمانى نةئَيتة شكاندن و تةجاوزَى ل سةر صةالحياتَيت خؤ نةكةتن ئةظ كـارة نـةبينت   
كو حكومـةت ب كـةي ت خـؤ كـار بكـةتن و ثةرلـةمان ب كـةي ا خـؤ كـار بكـةتن،  :بـةر هنـدَى باشـرتة ئـةم               
ئينتيجارَى بكـةين حـةتا كـو حكومـةت رةئيـا خـؤ يـا ئَيـك اليـى ددةت و هـيض موخـال َى قـانونَى نينـة، زؤر              

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

 كاك عمر فةرموو.
 َيج عمر عينايةت حةمة:ةرب

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( هَيشتا ط توطؤي 4بيست دةقةية ط توطؤ ئةكةن لةسةر بابةتَيك كة هَيشتا ثَيي نةطةيشتوون ئةوة برطةي )

( 25لةسةر دةكرَي يان بيخةنة دةنطدانةوة ثـَيش خبـرَي يـان وةكـو خـؤي بيهَيَلـةرةوة، ئـةو ط توطؤيـة ئـةو )         
رؤيي بة ثَيي ثةيِرةو ناكرَي، ئَيمة ط توطؤ لةسةر بابةتَيك بكـةين كـة هَيشـتا نـؤرةي      دةقةيةمشان بة زيادة

 نةهاتيب، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ط توطؤ لةسةر ثاش و ثَيش كردني ئةم برطةية هةية نوقتةي نيجاميية داوا دةكرَي كة ثَيش و ثاش بكرَي.
 ةمة:ح بةرَيج عمر عينايةت 
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 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ط توطؤ لةسةر بابةتةكة كرا ط توطؤ ئةكرَي ئةوة ضةنَيكة ط توطؤ ئةكرَي لةسةر بابـةتَيك باسـي وةزارةتـي    

 تةعليم عالي ئةكرَي، يةعين ط توطؤية، داخلي ط توطؤ بووين .
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةندَيك داوا دةكـةن ثـَيش خبـرَي، بؤيـة هـةر يـةك موبـةريري خـؤي ئـةَليَََ          هةندَيك داوا ئةكةن دوا خبرَين ه
بةرَيجان ئةوةي كة لةطةَليةتي رايةكة وازحيةو طةيشت، ئةطةر رايةكةتان طةيشتية تكاية موناقةشـة مةكـةن   

 كاك برزؤ فةرموو. بؤ ئةوةي دةرضني بة نةتيجةيةك.
 بةرَيج برزؤ جميد عبداللة:

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ثةيوةندي نَيوان حكومةت و ثةرلةمان و هةموو دةسةاَلتةكاني كوردستان هةم بـةثَيي قـانون هـةم بـة ثَيـي      
بةر:ةوةندي طشيت دةبَي ثةيوةندييةكي تةندروسـت بـَي، ثَيمـان وايـة ئَيسـتا لـة دؤخَيكـي تةندروسـت دايـة          

بنكــة فــراوان لــةم دؤخــة ئــةركي هــةموومشان بيثــارَيجين، و ئةطــةر تــةوافوقي سياســيش هــةبَي، حكومــةتي 
سياسي و سةربازية كة هةرَيمي كوردسـتان ئَيسـتا تَيدايـة سـوودي طةيانـدووة، بـةَلام بـؤ مةسـةلةيةكي ئـةم          
قسةيةم بؤ هةموو ثرؤ:ة ياسايةك و ثرؤ:ة بِريـارو ياداشتَيكيشـة بـؤ مةسـةلةيةكي ئيـداري يـاخود زانسـيت        

سياسـي و، يـاخود حكومـةتي بنكـة فراوانـةوة، بـةَلَي بـؤ        دَيتة ثَيشةوة ناكرَي ئَيمة بيبةستني بة تـةوافوقي  
مةسةلةي سرتاتيجيةكان ئةوانةي ثةيوةندي بة :َيرخاني سياسـي حكـومِراني هةيـة تـةوافوق طـةلَي طرنطـة       
كردمشــان، بــةَلام كــة مةســةلةيةكي دَيتــة ثــَيش ســرف ئيداريــة ســرف بــا بَلــَيني زانســتيية بةســتنةوةي بــة   

 خراثة، سوثاس.تةوافوقي سياسي سةرةتايةكي 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ئَيظار فةرموو.
 بةرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 كاك عمر عينايةت قسةكاني مين طةياند، سوثاس.   

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو تةالر فةرموو.

 حممد: يطيفبةرَيج تةالر 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتطريي تةواوي قسةكاني كاك طؤران ئةكةم، وة ئةمة كؤكردنةوةي بةراسـيت هـةموو ئـةو زانكؤيانةيـة     
لة :َير ضةتري ياساي وةزارةتي خوَيندني باَلايةدا، بؤية ئةمة كار كردنة بؤ ثاراستين مـايف خوَينـدكاران، وة   
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مــي لــة هــةرَيمي كوردســتاندا، ئةمــة د:ي هــيض اليــةنَيك نييــة، بؤيــة هــةروةها بــةرز كردنــةوةي ئاســيت عيل
 هيوادارم بة سياسي نةكرَيت كاري لةسةر بكرَيت بؤ ئةوةي ط توطؤي لةسةر بكرَي ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك د. فرست فةرموو.

 بةرَيج د. فرست صؤيف علي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثاَلثشـيت ئـةو رايـة دةكـةم كـة ط توطـؤي لةسـةر بكـرَي ئـةو مةسـةلةية، بـةَلام بـؤ ئـةوةي ئـةو قوتابيـة                من 
خؤشةويستانةي كـة لَيـرة دانيشـتوون تَيكـةَلاوي ئـةو ملمَلانَييـة و ئـةو موناقةشـةي نَيـواني ئَيمـة نـةبن وة            

ي موةحةد، لةسةر صـياغة  بتوانني بة يةك صياغة لَيي دةربضني، وة لةسةري رَيك بكةوين وةكو صياغةيةك
كَيشـةمان نـةبَي، بؤيــة ثَيشـنيار دةكــةم بـؤ جــةنابت بـةثَيي ئــةو دةسـةَلاتةي كــة هةتانـة بيســت دةقـة بــدة         
فراكسيؤنةكان، بؤى ئةوة بتوانني نيو سـةعات بـدة فراكسـيؤنةكان تـا لةسـةر صـياغيةك ِرَيـك بكـةوين، بـؤ          

 ئةوةي لةسةر ئةم مةسةلةية رَيك بكةوين، زؤر سوثاس.
 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 كاك د. ابراهيم فةرموو.
 
 
 

 بةرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

ــت       مــن ثــَى ســةيرة راســتى هــةظاَلَيت مــة خــرا هوســا ديــار كــر كــو ئــةو خــودانَين عيلمينــة و ئــةم خودانَي
ى ئــةز يــَى تةمســيال ليذنةيــةكَى دكــةم، ســةرؤكَى  جةهالةتَينــة، ئــةم خودانَيــت عيلمينــة بــَى شــةك، ضــونك 

ليذنةيةكَى مة و رايا من دليذنَى دا تةحةفوز بوو، بؤ مةعلوماتَين هةوة و بؤ خةَلكى مة ئةوَين ضاظَين خؤ 
ددةنَى، ضونكى هةر : دةستثَيكَى حةتا دوةاهيَى ئةظ بابةتة ب سياسى هاتـة كـرن ئةطـةر نـة بةشـى هنـدَى       

بهَيتة كرن، سَى حاَلةتاندا، سَى ميحوةرادا ئةظ بابةتة هـاتبوو عـيالج كـرن كـو كوليـا      نةدكر كو ب ظى شكلى 
ثجيشكى زانكؤيا كورستان هاتة ثاش ئَيخسنت و حةتا ب ظى شكلى هاتة الدان يـةعنى كـو نـةما، بـةس ديـارة      

ةكا كــو سياســةت ثشــت را هةبوويــة لــةورا رؤ: بــة رؤ:َى تونــدتر كــرن، حــةتا هــةوةيني بــةرَيج :ى ســي ةت   
ئيستعجاىَل دا ظى مةوزوعى دا وةكو ابراهيم مسـؤ ئـةز دطةلـدا نـةبووم ئـةو سـي ةتا عةجالـة دايـَى، ضـونكى          
بابةت ثَيدظى هندَى خاندن، ديتنا من بؤ ظان هةظاالن ئةوَين بةشـدار تَيـدا هةبووينـة هـةميان ب سياسـةت      

ئاخ نت و هةميان :ى جهَى داخَى ية ئاخ نت، هةميان بؤ رايا خةَلكى ئاخ نت كةس : وان ب رايا زانستى نة
سةر حيسابا ظان قوتابيَين خوشتظى ئةظ موزايةداتَيت سياسى ئينانة ثةرلـةمانى و ئـةز هيظيـدارم تةلـةبَين     
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وةكى دكتؤر فرستى طوتى نةئينة بارَين سياسةتا مة يا تَيكِرا، لةوا ئةز دبينم ظان هةظاَلان خرا جهَى داخـَى  
 بوو .

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد
 كاك د. سرياج فةرموو.براهيم ئةمة نوقتةي نيجامي نيية، ئي كاك د. ا

 بةرَيج د. سرياج شَيخ امحد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكامن كاك د. فرست كردي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عباس فةرموو.مةكةنةوة، ارةي ئةمة دووبارة ئةبنةوة، تكاية دووب
 بةرَيج عباس غجالي مريخان:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةموو باسي بابةتَيك دةكةين كة ئاسيت زانسيت هةرَيمي كوردستان بةرةو بةرزو بةرزتر بضـَيت، بةداخـةوة   

ردووة ئاسيت كة من ئينسانَيكي ئةكادةيش نيم، بةَلام هةرضي ئةوةي ئةم ماوةية باسم كردووة )سَيرض(م ك
(ة بة هؤي ئةو جةوة سياسةي هاتؤتة ثَيش و تةحريم كردني 14000-13000زانكؤيةكاني ئَيمة لة يونسكؤ لة )

(ة، ِرةنطـة  16و15و14( هـةزار بـرد بـؤ)   13و12ئةو دوو سَي مانطةي كة معيارَيكة لة يونسكؤ ئاسيت عيلميمان لة )
وة،باشرت واية ئةم بابةتة ئةطـةر عيلميـة بـؤ عيلمييـةكان     زانكؤيةكاني ئَيمة لة يونسكؤ بَينة دةرَي جا بؤ ئة

بةجَيبَيَلني و نةيكةينة موزايةدةيةكي سياسي بة ئةكادةي بة ميعيارةكاني يَونسكؤ بضنة ثـَيش كـة هـؤَل و    
حتليالت نابَينت بة عيلم ثَيش ضوون نيية، لةطةَل رَيجو ساَلو بؤ داخوازي قوتابيـاني خؤشةويسـيت وئاسـيت    

 ستيشمان، زؤر سوثاس.بةرزي زان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك جع ر فةرموو.
 مينكي /جَيطريي سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيججع ر ابراهيم ئَي

وةَلاَلهــي مــن وا دةبيــنم ئــةم ثرســة هةنــدَيك هةســتياري بــة خؤيــةوة بينيــوة كــة نــةدةبا ئــةو هةســتيارية  
سـةرؤكايةتي قسـة دةكـةم، بـَي اليةنانـة قسـة دةكـةم، وة حةقيقـةتيش          بةخؤيةوة ببييَن، وة من لة شـوَيين 

مةوزو  و ئةم ثرسة نابَي بة سياسي بكرَي، نابَي بة حيجبشي بكةين، نـاكرَي بـة ميجاجـةوةش موعامةلـةى     
لةطـةَل بكـةين، وة لـة هةرسيسـتةمةك لـة دونيـا بَيـت دةبَيـت خجمـةتي قوتـابي بكـةين، قوتـابي ســةنتةري             

ثةروةردة بَي هةر ض سيستةمةكي تر  بي وة ئةوةي قوتابي بةدةر لةو مةوزوعـة دةربـَي،    ئةوةية سيستةمي
بكةم مةوزوعةكةش لَيرة مةوزوعةك لَيرة ئيشكالةك ثةيدا بووية  حةز دةكةم بة و تَيطةيشتنة، ئَيمة بـةو  

ة حيكمةتةوة مةوزوعة بضني، يةعين حيكةمةتةك هةية لة مةبدةئي فةسَلي سوَلتات، يةعين داناني ئةوة ب
دانراوة، وة ئةو مةوزوعة بة حةقيقةت، يةعين باسي ئةوة نةكةين كة دةرس دروست دةبـَي تـةوافوق تَيـك    
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دةضَيت من بةو ضاوة حةز دةكةم هةموومان بةو ضـاوة تةماشـا نةكـةين، بـةَلام ئةوةيـة ئَيمـة سـةرةتايةكي        
ــارَيج    ــارَيجين، ضــؤن دةيث ــةم خولــةدا ئــةوة دةبــَي بيث ــةرؤكايةتي  بامشــان هةيــة ل ــةم لــة س ين؟ تةســةور دةك

ثةرلــةمانيش هةوَلــةكي زؤر بامشــان داوة لــة هــةردوو الوة لــة حكومةتــةوة، لــة ثةرلةمانــةوة بةراســيت بــة    
تَيطةيشنت مةسةلةكان بَيينة ثةرلةمان، وة لة ثةرلةمان يةكاليي بكةينةوة لَيـرة نوقتـةك هةيـة ثةيوةسـتة     

مةسـةلةيةكي ئاسـايي نييـة تـؤ سيسـتةمةك يـان وةزارةتـةك        بة سيستةمي وةزارةتةك، يةعين مةسةلةيةك 
دةطــؤِري يــان هــةمواري دةكــةي خــؤي حــازر نــةبيت خــؤي رَيــي نــةدابيت لَيــرة ثرســيارةك دروســت دةكــاتن 
مةوزوعةكة بةو ضاوة تةماشا دكةين خؤي دةبوا ثَيشرت بَيينة ثَيشةوة وةزارةتـة ئةجنومـةني وةزيرانـة مـن     

م دةبوا لةم مةوزوعةدا، بةَلام ئةو ئايا كةم تةرخـةمي بوويـة؟ مـن بـاوةر ناكـةم      ثاساو بؤ كةس ناهَينم دةَلَي
رةنطة لَيرةدا ئةو ميكانيجمةي لَيرة لةسةر ئيش دةكةين بة شَيوازَيكي تـر، ئـةو مةوزوعـةي مـة ثةيوةسـت      

يـةعين   نيية بةوةي ثَيشى بَيخم، ثاشى بَيخم ئةوةي ئَيسـتا موناقةشـة دةكـةين زووتـر، بـةَلام مةوزوعةكـة،      
ئةو مةوزوعة، مةوزوعَيكة بة تةئكيد تةخةسوسيية، يةعين مةوزوعي سيستةمي وةزارةتـةك بطـؤِرَي هـةر    

 كام وةزارةت بينت مةوزوعةكي تةخةسوسيية دةبوا ئةمة لةبةر ضاو بطريَي  من هةر ئةمةم هةية، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كرا لة دواي ئةوة، ئةطـةر ئةتانـةوَي رَيـك بكـةون لةسـةر نـاوةِرؤكي ثرؤ:ةيـةك         ئةخيةينة دةنطةوة ثةسةند
رَيستَيك وةرئةطرين تا رَيك كةون، ئةطةر ثَيش وثاش كرا كَي لةطةَل ئةوةية كـة بِرطـةي ضـوارلة بةرنامـةي     

طةَلي نييـة؟  (كةس لةطةَليةتي، كَي لة62كاري ئةمِرؤ بكرَيتة شوَيين بِرطةي دووةم با دةست بةرز بكاتةوة؟ )
( د:يةتي، كةواتة ثةسةند كرا، بؤ مـاوةي بيسـت خولـةك رَيسـتَيك وةرئـةطرين تـا فراكسـيؤنةكان بتـوانن         1)

 بطةنة ضارةسةرَيك لةسةر ئةو بابةتة .
 خاتوو ئَيظار فةرموو.

 بةرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 طةر دةزانن طرفت دروست دةبَينت بؤ دةخيةنة بةرنامةي كار.وةلَلاهي من ثرسيارَيك لة الم دروست بوو، ئة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئَيمة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان جَيبةجَيي ئةكةين نازامن ئةمة ثةيوةندي بةمةوة نيية.
 كاك رابوون فةرموو.

 بةرَيج رابوون توفيق معروف:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان:

 يةتي فراكسيؤنةكان لة كوَي كؤ ببينةوة؟ لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان؟.سةرؤكا
 

 دانيشتين سَييةم
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان.

دانيشتنةكةمان بةناوى طةىل كوردستانةوة دةست ثَى دةكةينةوة، خـوىل ضـوارةمى هةَلبـذاردن، سـاَلى دووةم،     
لةبِرطةى دووةمـى بةرنامـةى كـارى كـة بريتيـة لـة ط توطـؤ         23/12/2014( ِرؤ:ى دانيشنت 18تنى :مارة )دانيش

كردن لةسةر ثرؤ:ة ياساى هةموارى يةكةمى ياساى وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآل و توَيذينـةوةى زانسـتى :مـارة       
( 1رلـةمانى كوردسـتان، :مـارة )   ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثة75و  74و  72بة ثَيى ماددةكانى ) 2008( ى ساَلى 10)

ى هةموار كـراو، داوا لـة هـةر دوو ليذنـةى ثةيوةنـدادار، ليذنـةى كاروبـارى ياسـايى و ليذنـةى           1992ى ساَلى 
ثــةروةردة دةكــةين كــة بَينــة ســةر مةنةســة بــؤ دةســت ثــَى كــردن بــة ط توطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤ:ة ياســا،    

 فةرموون.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج س
 بةِرَيج بِرياردةرى ليذنة ئةسَلى ثرؤ:ة ياسايةكة دةخاتةِروو.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك طؤران فةرموون.

 

 

 بةِرَيج طؤران ئازاد حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 2008(ى ساَلى 10كةمى ياساى :مارة )بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، ئةسَلى ثرؤ:ةكة هةموارى ية
ياساى وةزارةتى خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى، ماددةى يةكةم، ماددةى حةوتةم لة ياسايةكة هـةموار  

 دةكرَيتةوة  بةم شَيوةية:
ــومى و         ــةوةى حك ــةنتةرى توَيذين ــةةانطا و س ــذ و ث ــتة و كؤلي ــؤ و دةس ــة زانك ــاآل ل ــدنى ب ــانى خوَين دةزطاك

 َيك دَين و ئةم دةزطايانةى خوَيندن بة وةزارةتةوة دةلكَين:ناحكومى ث
 / زانكؤى سةآلحةدين ـ هةولَير.1
 /زانكؤى سلَيمانى.2
 /زانكؤى دهؤك.3
 /زانكؤى كؤية.4
 / زانكؤى هةولَيرى ثجيشكى.5
 /زانكؤى كوردستان.6
 /ئةجنومةنى باآلى كوردستان بؤ ثسثؤريية ثجيشكييةكان.7



 249 

 كنيكى هةولَير ـ سلَيمانى./ دةستةى خوَيندنى تة8
 / دةستةى كوردستان بؤ خوَيندنة سرتاتيجيةكان و توَيذينةوة زانيستيةكان.9

 / هةر دةزطايةكى ديكةى حكومى كة هةنة يان دواى دةرضوونى ئةم ياساية لة نوَيدا دروست دةبَى.10
 ماددةى دووةم/

 حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَى. كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَى طةر لةطةَل
 ماددةى سَييةم/

 ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجآ بكةن.
 ماددةى ضوارةم/

 ئةم ياساية لة ِرؤ:ى بآلوكردنةوةى لة ِرؤ:نامةى فةرمى وةقائيعى كوردستان جَى بةجَى دةكرَى.
 ضوواندنى ئةم ياسايةهؤيةكانى دةر

 بؤ ِرَيكخستنةوةى هةَلةى ياسايى كة ثشتى بة ِرَينمايى بةستووة، ئةم ياساية دةرضوَينرا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ِراثؤرتى ليذنة ثةيوةندارةكان لةسةر ثرؤ:ة ياسا ثَيشكةش كراوةكة، د.بةهار فةرموون.

 

 

 

 

 مود فتاح:بةِرَيج د.بةهار حم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ِراثؤرتى ليذنةى كاروبارى ياسايى سةبارةت بة ثرؤ:ة ياساى هـةموارى يةكـةمى ياسـاى وةزارةتـى خوَينـدنى      
( ى 2714( سةرماوةرزى )30ى زايينى بةرامبةر بة ) 21/12/2014باآلو توَيذينةوةى زانستى، ِرؤ:ى يةك شةممة 

ى كؤبوونةوةى خؤى ئةجنامدا سةبارةت بة ثرؤ:ة ياسـاى هـةموارى يةكـةمى    كوردى، ليذنةى كاروبارى ياساي
( كة لةاليةن :مـارةى ياسـايى   2008( ى ساَلى )10ياساى وةزارةتى خوَيندنى باآلو توَيذينةوةى زانستى :مارة )

تى ( ى ِرؤ:ى دوو شـةممة ِرَيكـةو  10ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشـكةش كـراوةو لـة دانيشـتنى ئاسـايى :مـارة )      
( لة ثةرلةمانى كوردستان خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كراوة، دواى ط توطؤ كردن ليذنةكة طةيشـتة  10/11/2014)

ئةم ئةجنامةى خوارةوة، سةبارةت بة ناونيشانى ثرؤ:ة ياسايةكة ثَيشنيارى دةكةين بةم شـَيوةيةى خـوارةوة   
 دابِرَيذرَيتةوة:

 (2008( ساَلى )10باآل و توَيذينةوةى زانستى :مارة ) ياساى هةموارى يةكةمى ياساى وةزارةتى خوَيندنى
 ماددةى يةكةم/

 ماددةى حةوتةم لة ياسايةكة هةموار دةكرَيتةوةو بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:
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يةكةم/ دةزطاكانى خوَيندنى باآل لة زانكؤ و دةستة و كؤليذ و ثةةانطا و سـةنتةرى توَيذينـةوةى حكـومى و    
 ك دَين و ئةم دةزطايانةى خوَيندن بة وةزارةتةوة دةلكَين:ناحكومى ثَي

 / زانكؤى سةآلحةدين ـ هةولَير.1
 /زانكؤى سلَيمانى.2
 /زانكؤى دهؤك.3
 /زانكؤى كؤية.4
 / زانكؤى سؤران.5
 /زانكؤى زاخؤ.6
 /زانكؤى ِراثةرين.7
 / زانكؤى هةَلةجبة.8
 / زانكؤى طةرميان.9

 / زانكؤى ضةرمؤ.10
 ردستان ـ هةولَير./ زانكؤى كو11
 / زانكؤى ثؤىل تةكنيكى سلَيمانى.12
 / زانكؤى ثؤىل تةكنيكى هةولَير.13
 /زانكؤى ثؤىل تةكنيكى دهؤك.14
 / ئةجنومةنى باآلى كوردستان بؤ ثسثؤرية ثجيشكييةكان.15
 / دةستةى كوردستان بؤ خوَيندنة سرتاتيجيةكان و توَيذينةوة زانستييةكان.16
 ديكةى حكومى كة هةية يان دواى دةرضوونى ئةم ياساية دادةمةزرَين./ هةر دةزطايةكى 17

دووةم/ وةزارةتى خوَيندنى باآل دةسةآلتى ثَيدانى تايبةمتةندى هةية بـةزانكؤكان لـة ضوارضـَيوةى ِرَينمـايى     
 تايبةت.

 ماددةى دووةم/
 هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية.

 ماددةى سَييةم/
 هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية.

 ةى ضوارةم/مادد
 هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية.

 هؤيةكانى دانانى ئةم ياساية
بؤ برةودان بة ِرةوتى زانست و ِرَيكخستنةوةى سةرجةم دةزطا و ناوةندةكان لة ضوارضَيوةى ياساى وةزارةتى 

 خوَيندنى باآل ئةم ياساية دةرضووَينرا.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى، د.جوان فةرموون.ِراثؤرتى ليذ

 بةِرَيج د.جوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ِراثؤرتى ليذنةى كاروبارى ثةروةردة وخوَيندنى بـاآل و توَيذينـةوةى زانسـتى، ئامـا:ة بـة نووسـراوتان :مـارة        

دةقـى ثـرؤ:ة ياسـاى هـةموارى يةكـةمى ياسـاى وةزارةتـى خوَينـدنى         ( سةبارةت بة 16/11/2014( لة )1130)ك/ 
( لـة ثـةيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى     71( بة ثَيى مـاددةى ) 2008(ى ساَلى )10باآلو توَيذينةوةى زانستى :مارة )

ــارة )  ــتان، :م ــاَلى ) 1كوردس ــةمواركراوى س ــةمان ِرؤ:ى دوو   1992(ى ه ــرياق، ليذن ــتان ع ــةمانى كوردس (ى ثةرل
( بة ئامادةبوونى سـةرؤك و بِريـاردةر و ئةنـدامانى ليذنـة، ليذنـة كؤبوونـةوةى       17/11/2014وارى )شةممة بةر

خؤى ئةجنامدا بؤ تاوتوَيكردنى قسةكردن لةسـةر ئـةم ثـرؤ:ة ياسـاية و نووسـينى ِراثـؤرت لـة باريـةوة بـةم          
 شَيوةيةى خوارةوة:

 ماددةى يةكةم/
 ( بةم جؤرة دابِرَيذرَيتةوة:6بِرطةى :مار )

 زانكؤى كوردستانى هةولَير. /6
ماددةى دووةم و سَييةم و ضوارةم، وةك خؤى مبَينَيـتةوة، تَيبينيمان لةسةر نية، هؤكارةكانى دةرضـوواندنى  

 ئةم ياساية بةم شَيوةيةى خوارةوة دةبَيت:
 :مـارة  ( ياسـاي وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآل    7( مـاددةى ) 2بؤ ِرَيكخستنةوةى ئةم هةَلة ياساييةى كة لةبِرطـةى ) 

(ى هةمواركراو لـة داِرشـتنةكةدا ثشـت بـة ِرَينمـايى بةسـتووة و هاوكـات بـؤ ئـةوةى هـيض           2008(ى ساَلى )10)
 زانكؤيةكى حكومى لةدةرةوةى وةزارةتى خوَيندنى باآل نةمَينَى، ئةم ياساية دةرضووَينرا.

ذينـةوةى زانسـتى ئامـادةبَى،    تَيبينيشمان هةبوو ليذنةمان ثَيشنيارى كرد كـة وةزيـرى خوَينـدنى بـاآل و تويَ    
تةبعةن بة نيسبةت وا:ووةكان نازامن ِروونكردنةوة بدةم يان نا؟ ئةم بةِرَيجانـة وا:وويـان كـردووة، )د.ِرَيـواز     
فائق، د.جوان )مؤَلةت بووة(، د.ابـراهيم )تـةوقيعى كـردووة، بـةآلم تةحـةفوزى لةسـةرى هةيـة(، د.شـَيركؤ،         

ر قـادر، شـكرية امساعيـل، د.شـوان قـةآلدزةيى، مـةردان خـدر)وا:ووى        زؤزان صادق )مؤَلةت بووة(، سـهام عمـ  
 كردووة، بةآلم تةحةفوزى هةية(، وحيدة ياقو )وا:ووى كردووة، بةآلم تةحةفوزى هةية(، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نـة ثةيوةنـدارةكان خبوَيننـةوة، بـؤ     ئَيستا ماددةى يةكـةم هـةر يةكـة لـة ئةسـَلى ثرؤ:ةكـة و لـة ِراثـؤرتى ليذ        
 ئةوةى ط توطؤى لةسةر بكرَى، كاك طؤران فةرموون.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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(ى ساَلى 10لة ناونيشانى ثرؤ:ةكةوة دةست ثَى دةكةين، ناونيشانى ثرؤ:ةكة هةموارى يةكةمى ياساى :مارة )
 باآل و توَيذينةوةى زانستى. ( ياساى وةزارةتى خوَيندنى2008)

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.بةهار فةرموون.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 سةبارةت بة ناونيشانى ثرؤ:ةكة ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة:
( 2008(ى سـاَلى ) 10رةتى خوَينـدنى بـاآل و توَيذينـةوةى زانسـتى :مـارة )     ياساى هةموارى يةكةمى ياساى وةزا

 واتة :مارة و ساَلةكةمان خستؤتة دواوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةى ثةروةردة هيض قسةيةكتان هةية لةسةر ناونيشانةكةى؟ فةرموون.

 بةِرَيج د.جوان امساعيل:

 ن.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما

 نا، نةخَير بةِرَيج.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةندامانى ثةرلةمان قسةتان هةيـة لةسـةر ناونيشـانى ياسـايةكة؟ قسـةى لةسـةرى نييـة، كةواتـة دةخيةينـة          
 دةنطةوة، تكاية بيخوَيننةوة ليذنةى ياسايى بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة، فةرموون.

 تاح:بةِرَيج د.بةهار حممود ف

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ناونيشانى ياسايةكة)ياساى هةموارى يةكةمى ياساى وةزارةتى خوَينـدنى بـاآل و توَيذينـةوةى زانسـتى :مـارة      
 (.2008(ى ساَلى )10)

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ساالر فةرموو. ةسةند كرا.( كةس لةطةَليةتى، كَى د:يةتى؟ كةس نيية، كةواتة ث72كَى لةطةَليةتى؟ )
 بةِرَيج ساالر حممود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى يةكةم/

ماددةى حةوتةم لة ياسايةكة هةموار دةكرَيتةوة بةم شَيوةية، دةزطاكانى خوَيندنى باآل لـةزانكؤ و دةسـتة و   
ن و ئـةم دةزطايانـةى خوَينـدن بـة     كؤليذ و ثةةانطا و سةنتةرى توَيذينةوةى حكـومى و نـاحكومى ثَيـك ديَـ    

 وةزارةتةوة دةلكَينرَين: 

 / زانكؤى سةآلحةدين ـ هةولَير.1
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 /زانكؤى سلَيمانى.2
 /زانكؤى دهؤك.3
 /زانكؤى كؤية.4
 / زانكؤى هةولَيرى ثجيشكى.5
 / زانكؤى كوردستان.6
 / ئةجنومةنى باآلى كوردستان بؤ ثسثؤرة ثجيشكييةكان.7
 يكى هةولَير ـ سلَيمانى./ دةستةى خوَيندنى تةكن8
 / دةستةى كوردستان بؤ خوَيندنة سرتاتيجيةكان و توَيذينةوة زانستييةكان.9

 / هةر دةزطايةكى ديكةى حكومى كة هةيانة، يان دواى دةرضوونى ئةم ياساية لة نوَى دادةمةزرَين.10
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.بةهار فةرموو.

 هار حممود فتاح:بةِرَيج د.بة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةي يةكةم/
 ماددةى حةوتةم لة ياسايةكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

يةكةم/ دةزطاكانى خوَيندنى باآل لة زانكؤ و دةستة و كؤليذ و ثةةانطا و سـةنتةرى توَيذينـةوةى حكـومى و    
 ةى خوَيندن بة وةزارةتةوة دةلكَين:ناحكومى ثَيك دَين و ئةم دةزطايان

 / زانكؤى سةآلحةدين ـ هةولَير.1
 /زانكؤى سلَيمانى.2
 /زانكؤى دهؤك.3
 /زانكؤى كؤية.4
 / زانكؤى سؤران.5
 /زانكؤى زاخؤ.6
 /زانكؤى ِراثةرين.7
 / زانكؤى هةَلةجبة.8
 / زانكؤى طةرميان.9

 / زانكؤى ضةرمؤ.10
 / زانكؤى كوردستان ـ هةولَير.11
 زانكؤى ثؤىل تةكنيكى سلَيمانى. /12
 / زانكؤى ثؤىل تةكنيكى هةولَير.13
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 /زانكؤى ثؤىل تةكنيكى دهؤك.14
 / ئةجنومةنى باآلى كوردستان بؤ ثسثؤرية ثجيشكييةكان.15
 / دةستةى كوردستان بؤ خوَيندنة سرتاتيجيةكان و توَيذينةوة زانستييةكان.16
 ان دواى دةرضوونى ئةم ياساية دادةمةزرَين./ هةر دةزطايةكى ديكةى حكومى كة هةية ي17

دووةم/ وةزارةتى خوَيندنى باآل دةسةآلتى ثَيدانى تايبةمتةندى هةية بـةزانكؤكان لـة ضوارضـَيوةى ِرَينمـايى     
 تايبةت.

بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، ئةمةوَى ئةوة ِروون بكةمةوة ئةوةى جياوازى هةية لة ِراثؤرتةكةى ئَيمـة لةطـةَل   
( دروسـت بـوون و لـة ضوارضـَيوةى     2008ؤ:ة ياسايةكة تةنها ئةو ضةند زانكؤيةية كة دواى سـاَلى ) ئةسَلى ثر

قانونى وةزارةتى خوَينـدنى بـاآل ِرَيـك نةخراونـةوة، ئَيمـة خسـتوومانةتةوة نـاو وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآل و           
 بِرطةى دووةميان زياد كردووة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وثاس، مــاددةى يةكــةم لــة ِراثــؤرتى ليذنــةى ثــةروةدة وخوَينــدنى بــاآل و توَيذينــةوةى زانســتى، د.جــوان    ســ
 فةرموو.

 بةِرَيج د.جوان امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 / زانكؤى كوردستان ـ هةولَير(.6( بةم جؤرة دةبَى، )6ماددةى يةكةم بِرطةى :مارة )
 

 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

 كَى قسةى هةية لةسةر ئةم مادةية؟ كاك ابوبكر نوقتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.

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

 ( دةقيقةكة هيواردارم هةموومان ثابةند بني ثَيوةى.3ئةو دةنطدانةى بةيانى كردمان )
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا

 خاتو امنة فةرموو.

 بةِرَيج امنة زكرى سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةظ مةوزوعةيا طرَيدايَى مةسـريَى تةلةبـة ظـة، طةلـةكا بةحسـَى هةنـدَى كـر ئةمـة مةوزوعـةكا زانسـتيية و           
تية، لبةر هةندَى وةخـت  مةسريَى قوتابيانى تَيدا هةى، ئةم تةئيكدى دكةم مةسريَى تةلةبا مةوزوعةكا زانس

 بؤ ناهَيتةدانان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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دةنطدانى بةيانى بةو شـَيوةية بـوو كـة ليذنـة ثةيوةنـدارةكان قسـة دةكـةن، ئةوانـةى كـة نـاو دةنووسـن بـة             
رالــدين كراوةيــى، دوايــى ئةنــدامانى تــرى ثةرلــةمان دةتــوانن هــةر يةكــة ســَى دةقيقــة قســة بكــةن، كــاك فخ

 فةرموو.

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف)سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةو بةِرَيجانة ثَيشرت ناوى خؤيان تؤمار كردووة بؤ ط توطـؤ كـردن لةسـةر هـةموارى ياسـايةكة )شـوان شـَيخ        
انـةمان تؤمـار كـردووة،    امحد، جوان امساعيـل، شـكرية شـَيخانى، بـةهجاد دةروَيـش( ئَيسـتا نـاوى ئـةم بةِرَيج        

)طةشة دارا، ساالر حممود، صاحل فةقَى، قادر ئؤمتان، عجت صابر، انس حممد، شرين حسنى، حتسني امساعيل، 
فرست صؤفى، د.سراج، عباس غـةزاىل، ظيـان عبـاس، مـةردان خـدر، ظـةمان فيصـل، فرحـان جـوهر، ِرابـوون           

فـائق، سـؤران عمـر، انـور قـادر، حسـن صـاحل،         توفيق، هةورامان حةمة شريحم، ئومَيد حةمة على، بَيسـتوون 
عمر عينايةت، شَيركؤ جةودةت، شَيركؤ حةمة امني، سهام عمر، بَيطةر تاَلةبانى، حاجى كـاروان، زول اخـان،   

 (.طصزانا عبدالرمحن، هيظا حاجى، فريوز 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك شوان فةرموو.

 

 

 

 

 امحد:بةِرَيج شوان شَيخ 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من وام ثَي باشة لةبةرئةوةى وةزارةتى خوَيندنى باآل خؤى ناتوانَى زانكؤ دروست بكات، بؤية ثَيم باشـة بـة   
ِرَينمايى بَيت لةاليةن ريئاسةتى مةجلسى وزةرا بة ِرَينمايى بَيت تايبةمتةندى بداتة هةر يةك لة زانكؤكانى 

 كوردستان، سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

 د.جوان فةرموو.

 بةِرَيج د.جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، من وةك مامؤستايةكى زانكؤ قسة دةكةم لَيرة، ِرةئى و بؤضوونى خؤم دةَلَيم، 
( لـة  3915سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيـران :مـارة )    يةكةم/ زانكؤى كوردستان كة دامةزراوة بة ِرةزامةندى 

( ئةو ثرسـيارة زؤر لـة ئَيمـة دةكـرا، ئايـا زانكـؤى كوردسـتان زانكؤيـةكى حكومييـة يـان ئةهليـة،            4/2/2006)
زانكؤى كوردستان زانكؤيةكى حكومية، بةآلم ئةطةر حكومية بؤ ثارة لة قوتابى وةردةطريدرَيت؟ بة طوَيرةى 
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ن دةســتمانة ِرَينماييــةك، ضــونكة تايبةمتةنــدى خــؤى هةيــة زانكــؤى كوردســتان، ئــةو ئــةو ِرَينماييــةى لــة بــ
تايبةمتةنديــةش ســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى وةزيــران داويــةتى، بــة ِرَينمــايى بِريــارى ســةربةخؤية لــة بِريــار  

اناية وةرطرتن، فةقةرةكةشتان بؤ دةخوَينمةوة، )زانكؤى كوردستان ـ هةولَير زانكؤيةكى سةربةخؤية، بةو م 
دةستةى بةِرَيوبةرايةتى و سيستمى خوَيندنى قوتابيان و ثةسةند كردنى ثرؤتؤكؤَل، لةطةَل زانكـؤى دةرةوة  
سةربةخؤ دةبَى و بِريار لة دةستى خؤى دةبَيـت(، بـة نيسـبةت ثـارة وةرطرتنةكـةى، هـةر لـة ِرَينماييـةكانى         

دسـتان داهةيـة، دةَلـَى )وةك زانكؤيـةكى     زانكؤ دا هاتووة، زانكـؤى كوردسـتان كـة لـة دةسـتوورى زانكـؤى كور      
( و بة ثَيى دةسـتوورى زانكـؤ لـة    4/4/2006( لة )3915حكومى سةربةخؤ بة ثَيى فةرمان و نووسراوى :مارة )

( لة دةسةآلتةكانى زانكـؤ بريتيـة لـة داواكـردن و وةرطرتنـى ثـارة بـةو        1( هاوثَيض :مارة )35( بِرطةى )2009)
انَى( ئَيستا ئةوانة ِروون دةكةمةوة، ضونكة زؤر ثرسيار لةو بارةيـةوة هـاتووة،   شَيوةى زانكؤ بة طوجناوى دةز

واتة لة:َير تايبةمتةندى خـؤى دةتـوانَى ِرَينمـايى بـؤ ئـةو زانكـؤ دةربكـات و جـَى بـةجَى ى بكـات، حةمتـةن            
تى ئينكــار نــاكرَى ئــةوة، يــةعنى مــن طــؤرامن نــابَى باســى اليــةنى ئيجــابى بكــةم، ضــونكة عايــدى ســةرؤكاية  

ئةجنومةنى وةزيران و ضـونكة عايـدى ثارتييـة، نـا نـةخَير مـن باسـى اليـةنى زانسـتى دةكـةم، دةبـى باسـى             
حةقيقةتةكةى بكةم، حةمتةن سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ظَير:نَيكى هةبووة، بينينَيكى هةبووة ئـةو  

و بــة زمــانى ئينطليــجى  كــات ويســتوويةتى خــةرجيى ثرؤفيشــناَل لــة كوردســتان هــةبَى و بــازاِرى كــار هــةبىَ 
ثَيرفَيكت قسةى بكةن، دةتوانَى حكومةت ئةو كات لةسةر كةفائةتى ئةمانةى كة خةريج بوون تـا ئَيسـتا لـة    

( ةوة تا ئَيسـتا بـا بَلـَيني هةشـت سـاَلة خـةرجيى ئـةو زانكؤيةنـة، دةتـوانَى حكومـةت لـة دةزطايـةكانى             2006)
ــةم ِروئ    ــاكرَى ئ ــار ن ــات، ئينك ــةر بك ــادى لةس ــة )   ئيعتم ــتان ل ــؤى كوردس ــتا زانك ــا ئَيس ــة دى، ت ــة هات ( 2006ياي

بةهةزاران خوَيندكار و قوتابى ئامادةى كرد لـة هـةموو دةزطايـةكى تـر جـا ض مـريى بـَى ض تايبـةت بـَى، لـة           
هةموو ئيختساسةكى طرنط كة ئيختساسى خجمةتى واقعى كوردستان و هةرَيمى كوردستانى كرد، ثَيويسـتى  

كوردستان لة بوارى نةفت، لة بـوارى عيالقـاتى دوةىل، دووةم/ دةمـةوَى بـةراوردةكى     ثَى بوو واقعى هةرَيمى 
بكةين لة مابةينى زانكؤ حكوميةكان و زانكـؤى كوردسـتان، حكوميـةكان كـة مامؤسـتاى زانكـؤ دةنـاَلَينن لـة         

ةكة و غياباتى، هةر سةفرةك دةبوو يان ثشوويةك دةبوو قوتابى فَيرة غيابـاتى جـةماعى بـوو، ثَيشـى ثشـوو     
ســةفرةكة و موناســةبةكةى نةدةهاتــة دةوام و موحــازةرةى ىَل دةدا و ثاشــى عوتَلةكــةش نةدةهاتــة دةوامــَى،   
تةرقني قةيد دةكرا، ثاشى ماوةيةكى حجب، حجبايةتى و عالقات و نوَينةرى قوتابيان واى دةكرد تةَلةبةكان 

ئـةوةى لـة زانكـؤى كوردسـتان نـابينى،      بة سةبةبى غيابات ئةوةى تـةرقني قةيـد كـراون دةطةِرانـةوة، بـةآلم      
خاَلى دووةم/ لة تاقى كردنةوةى كؤتايى بةعجَيك لة كؤليـذة حكوميـةكان، بـةعجَيكيان هـةموويان نـا، هـةتا       

( دةرةجـة دةدرا تةَلةبـةى، ئةمـةى لـة زانكـؤى كوردسـتان نـابينى، بـة         13ــ  11نيسبةى نةجاحيش زيـاد بـى، )  
هةتا ناجد بن، سَييةم/ بازاِرى كار بـؤ زانكـؤى كوردسـتان جـةنابتان     طؤترة ئةوها دةرةجة بدرَيتة تةَلةبةى 

دةبيــنن ئــةوةى خــةرجيى زانكــؤى كوردســتانة دامــةزراوة، ئَيســتا ئَيمــة كــة ئةنــدام ثةرلــةمان دةبيــنن            
حةقيقةتةكةى دةبينن ماوة ماوة لة ثَيش دةرطاى ثةرلةمان قوتابى هةَلوَيستى هةية و خـةريج، نـة كـةرتى    
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انى ثَي هةية، نة شوَينيان ئةو ئيختساساتانة مةتَلوب نيية لة كةرتى تايبـةتيش، بـةآلم ئـةوة    مريى ثَيويستي
لة زانكؤى كوردستانى نابينى، بة نيسبةت عبـور، ببـورن تـا ثةيامةكـةى نةطةيـةمن حـوكم مةكـةن، ضـونكة         

 اليةنى ئةوة دةبينن لَيرة حةقةكةى دةَلَيم، ........ .
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ س

تكاية بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان لة شوَينى خؤتانةوة تةعليق لةسـةر قسـةى ئةنـدامانى خؤمـان مـةدةن،      
هــةر ئةنــدامَيكى ثةرلــةمان ئــازادة  لــةوةى كــة ِراى خــؤى دةَلــَى، دواتــر ئَيــوةش دةتــوانن ِراى خؤتــان بَلــَين،  

 د.جوان فةرموو.

 بةِرَيج د.جوان امساعيل عجيج:
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

بة نيسبةت عبـور، ثةِرينـةوة، لـة زانكـؤى كوردسـتان ثةِرينـةوة نييـة، بـةآلم لـة زانكـؤ حكوميـةكان، سـاآلن             
ماددةيةك نةبوو دوو مـاددة بـوو، بـةَلكو دةورى سَييةميشـمان هـةبوو، ئةوانـة هـةمووى واى ىَل كـرد ئاسـتى          

وارَى، ئاستى زانستى جاميعةى كوردسـتان بـةرز بَيتـةوة،    زانستى لة زانكؤيةكانى هةرَيمى كوردستان بَيتة خ
ضونكة ئةو شتانةى ناكات ئةو زانكؤية، لةِرووى كواَلتى و لةِرووى كةفائةتى ئينطليجى لـةِرووى بـازاِرى كـار،    
لةِرووى زانستى و علميةوة، زانكؤى كوردستان باشة و زؤريش باشـة، ئةمـة بةطشـتى ِراوبؤضـوونى مـن بـوو       

كوردستان، بةآلم دَيمة سةر خاَلى طرنط، ئةو قسانةى كة دةكرَى، جـوابى دةدةمـةوة ئـةوكات     لةسةر زانكؤى
لة ئيعالم من زؤر دةرناكةوم ئةطةر بيستبتان، بةآلم ئةوة لَيرة باسى دةكةم كة ئةو قسانةى كـة دةكـرَى كـة    

شة من ئةو ثرسيارة كوِرى مةسئول يان كضى مةسئول لة جامعةى كوردستان يان لة جاميعةكانى ئةهلية، با
دةكةم ئةدى لة جامعةكانى حكومى تر كوِرى مةسئوىل تَيدا نيية، باشة من د.جوامن ئةطـةر منـداَلى مـن لـة     
ــَين ئــةوة كضــى ئةنــدام ثةرلةمانــة لــة جاميعــةى كوردســتانة، مــن دةزامن     جامعــةى كوردســتان بــَى دةبــى بَل

دابنـَى كـة جاميعـةى كوردسـتانة، قـةرديش       موةزةفة و سول ةى دةكات هةتا منـداَلى لـة جاميعةيـةكى بـاش    
دةكات هـةتا منـداَلى لـةو جاميعانـة بـَى، واتـة هـةموو كـوِرة مةسـئول نييـة، لةطـةَل ئـةوة تَيبينيشـم هةيـة               
خوَيندن مافة، فةقري و زةنطني دةبى خوَيندن بكات، كوِرة مةسئول و كضة مةسئول حةقى هةية خوَينـدنى  

ة، كوِرة مةسـئول نـابى لـةو شـوَينانة خبـوَينَى، ثؤينتةكـة لَيرةيـة ئايـا ئـةو          بكات، بةآلم ثؤينتةكة لَيرةدا نيي
مةرجانة و ئةو شروتانةى ئةوةى لةسةر منداَلى فةقري جَى بةجَى دةكرَى، لةسةر منـداَلى مةسـئوليش جـَى    

ن بةجَى دةكرَى، ئةوةية تَيبيين ئَيمة، بة نيسبةت كردنةوةى بةشى ثجيشـكى لـة زانكـؤى كوردسـتان، تةبعـة     
كةموكورتى زؤر تَيداية، ئَيستا حاَلى حازر من لةطةَل ئةوةى نيمة ئةو كؤليذة بكرَيتـةوة، ضـونكة مـاركتنط    
و تةروجيى بؤ نةكراوة، ضونكة ِراى جيهةتى ثةيوةندار وةرنةطرياوة، ِراستة مونافةسـة مةتلوبـة بـرادةران و    

ةبَى، مونافةسـة هـةبَيت، بـةآلم فـةرقى     بةِرَيجان، يـةعنى دةبـى زانكؤيـةك لةطـةَل زانكؤيـةكى تـر فـةرقى هـ        
( موعةدةىل وةردةطرى 89تةبةقى دروست نةبَى، وةك ض؟ غوبنة، ئةوة زوَلمة، زانكؤيةك، زانكؤى كوردستان )

( ية و وةرنةطرياية لة ثجيشـكى، ئـةو سـاَلةش ئَيـوة     99(ى وةردةطرى، بةآلم يةكَيك لة زانكؤى حكومى )90و )
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ــةوليَ  ــكى ه ــؤى ثجيش ــرياوة، يــةعنى )   دةبيــنن، زانك ــةوجا وةرط ــةك ئ ــت ي ــكى ددان ســةد ثؤين (ى 99ر و ثجيش
(ى وةرنةطرتووة، ئـةوة فروقـى تةبةقيـة واتـة حةقيانـة ئـةو تةَلةبانـة كـة خؤثيشـاندان          100وةرنةطرتووة، )

وى( ئيختساســة دةزانــى ئــةمن ض دةَلــَيم، ئــةو ئيمتيــازة كــة دراوةتــة )ذدةكــةن، مــافى خؤيــان دةوَى، ئــةوةى 
سـتان، تةمـةنام دةكـرد حكومـةت ئـةو ئيمتيـازةش بداتـة زانكؤكـانى ديكـة، ضـونكة زانكؤكـانى            زانكؤى كورد

ديكةش قوتابيةكانى هاووآلتى هةرَيمى كوردستانن، نابَى ئيمتيازةكى بدةية جامعةيةكى و نةدةى بة ئةوةى 
د لة كوَى، ِراى من و ديكة، مونافةسة با هةبَى، بةس ِرَينجةكة ئةوةندة زؤر نةبَى، هةشتا و نؤ لة كوَى و سة

بؤضوونى من كة مامؤستاى زانكؤم، ئةو تايبةمتةندية كة دةدرَيتة زانكؤى كوردستان دةبـَى بدرَيتـة هـةموو    
زانكؤكانى ديكة، هةر زانكؤيةك من نةك ئَيستا كة باسى ئةوةى دةكةم كة ئةنـدام ثةرلـةمامن، ثـَيش ئـةوةى     

زانكؤيةك ئةطةر بتةوَى ثـَيش بكـةوى دةبـى سـةربةخؤ      بببمة ئةندام ثةرلةمان ئةو قسةيةك كردووة، هةر
بــَى و ئــازاد بــَى و لةاليــةنى ئــةكادةى و دارايــى و كــارطَيِرى، ئَيســتا وةزارةتــى خوَينــدنى بــاآل بــةِرَيجان بــة    
ئسلوبةكى زؤر تةقليدى بةِرَيوة دةضَى، لة هةيكةىل تةنجةى و لة دةسةآلتى و ئَيمة ئَيسـتا لـة عةهـدَيكني و    

َيكني دةبى دةسةآلت لةسةرَى نةبَى، دةبَى دةسةآلت بَيتـة خـوارَى، هـةموو دةسـةآلتةكان لةسـةرَيية،      لة زةمان
واتة دةسةآلت دةبَى لة وةزارةتى بَيتة سةرؤكى زانكؤ و سةرؤكى زانكؤ و لةوَيشـةوة بـؤ ِراطـرى و لةوَيشـةوة     

ادرى بشـعابها(، بـؤ؟ ضـونكة     بؤ سةرؤكى بةش، ئـةوها زانكـؤ بـةرةو ثـَيش دةضـَى، ضـونكة دةَلـَى )اهـل مكـة         
خةَلك و مامؤستا و يان سةرؤكى بـةش يـان ِراطـر يـان سـةرؤكى زانكـؤ ئـةو ثةيوةنـدى ِراسـتةوخؤى لةطـةَل           
قوتابى هةية، دةزانى كَيشةكة لة كوَيية و دةزانى كةموكورتيةكة لة كوَييةو لة كةفائـةتى مامؤسـتاى هةيـة،    

و واتة بةس دوو شتى ترم هةية، ِرؤَلى وةزارةتى خوَيندنى  لة تورقى تةدريسى هةية، ئةوانة هةموو دةكرَى
باآل تةنيا بريتى بَى لة كارى تةمويل و سةرثةرشتيارى و ضاودَيرى و بةدواداضوون، ِرؤَلى ئةوةندة تةقليدى 
ــةرؤكايةتى         ــاَلى س ــة:َير ب ــتان ل ــؤى كوردس ــةوَى زانك ــن نام ــاَلى، م ــة دوو خ ــايرم ل ــن ح ــةوة م ــةبَى، لةبةرئ ن

وةزيران بَى، ضونكة دةبَيتة بانَيك و دوو هةوا، نامةوَى لـة عـةينى كـات لـة بـن بـاَلى وةزارةتـى         ئةجنومةنى
خوَيندنى باآل بَيت، ضونكة لةبةر ئةو هؤكارانةى باسم كـرد، سـةبرتان هـةبَى بـجانن لـة ئـةخريى ض دةَلـَيم،        

ة ئيجرائــات و لــةو ئســلوبة  بةشــةرتَيك وةزارةتــى خوَينــدنى بــاآل دةبــَى طؤِرانكاريــةكى جــةزرى ىَل بكــرَى لــ  
 تةقليديانةى بةكارى دَينَى، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك د.ابراهيم نوقتة نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 بةِرَيج د.ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خـؤش نـةبوو د.جـوان وةكـى مامؤسـتايةكا      بِراستى من تةعليقةكا بةسيتَى هـةى، كـة ئيجـازة بـدة، مـن ثـَى       
زانكؤى خؤ دةنياسينى ئةنداما ثةرلةمانيية، ئةطةر مامؤستايةكا زانكؤى باية، دةوا موقتةرةحاتا خـؤ بداتـة   
ضةند ثسثؤرا و ثسثؤر دةنا بؤ ليذنةيا و ليذنة تةقديم كات، تة ب دىَل خؤ ئاخافت، ئةظـة تـو ظـَى طـاظَى نـة      
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وَيندنى باآل بـةت وَى مةنةسـَى نـةبووى، وةختـَى تـو لظـَى مةنةسـَى ى تةمسـيال         نوَينةرا ليذنا ثةروةردة وخ
ليــذنا ثــةروةردة و خوَينــدنى بــاآل تنــَى بكــةى، وةكــو ئةنــدام ثةرلــةمان ِرةئيــا خؤيــا هــةى بــةس ئــةظ ِرةئيــا  

دابـا   دوورودرَيذ من تةمةنا دكـر ل ليـذنا ثـةروةردَى ِرؤ:ةكـى بـدابا بةرسـظَى مـة، مـة ِراثؤرتـةكا ديرودرَيـذ          
سةرؤكى ثةرلةمانَى، بِراستى :ى ئيجحافةكى حةقَى حيجبةكا سياسى هاتة كرن، : اليَى د.جوان ظة، كو دظيا 
كلدات كؤرة كر، طوتى من نةظَيت ئةز بةحسَى زانكؤيا كوردستانَى و ئةجنومةنى وةزيـران بكـةم، ضـونكى يـا     

 .. .ثارتيية، نة ثارتيية و نة .... ئَى خؤ طؤتى ثارتيية.........
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

د.ابراهيم ثَيويست ناكات تةعليق بدةى، تةواو نيجامى نيية، ئةو قسة دةكات و ِراى خؤى دةَلَى، تؤ ثَيويست 
 دةكات نوقتةى نيجامى بَلَيى ثَيويست ناكات تةعقيب بدةى، باشة، سوثاس، خاتوو امنة فةرموو.

 :بةِرَيج امنة زكرى سعيد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نوقتةت نيجام ضارضَيوَى داية ئةطةر تشتةكى دةرظةى نيجامى بَى، ئةطةر هاتو مةعلومةيـةكا خةلـةت لسـةر    
ــةقى         ــت ح ــةت بي ــةيا خةل ــةو مةعلوم ــةر ئ ــرن، ئةط ــَى ك ــؤ ت ــةكى ط توط ــةر بابةت ــان ه ــتى ي ــتةمَى طش سيس

 ئاخافتنَى وى، ...... .ثةرلةمانتارَى هةي ِراست بكةتةظة، ئةظة نة تةعليق لسةر 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيج امنة خان، ئـةوة لـة كـاتى قسـة كردنـى ئةنـدامى ثةرلـةمان دةتـوانَى ِراى خـؤى بَلـَى  لةسـةر هـةموو             
ى بابةتَيك، نوقتةى نيجامى بؤ دةرضوونة لة ثةيِرةوى ناوخؤ، ئَيستا ئةو بابةتةى كـة ثةيوةنـدار بـوو بـةوة    

كة بةِرَيج د.جوان ئةنـدامى ليذنـةى ثةروةردةيـة و ثَيويسـت دةكـات ِراى ليذنـةى ثـةروةردة بَلـَى، نيجاميـة،          
ئةندامى ثةرلةمانة و ثَيويست دةكـات، بـةآلم وةكـو ئةنـدامى ثةرلـةمانيش قسـةى كـردووة، تكايـة بـا لةمـة           

 دةرضني، باشة د.ابراهيم، خاتوو شكرية فةرموو.

 مصطفى: بةِرَيج شكرية امساعيل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان،  ئةندامانى ثةرلةمانى بةِرَيج، مـن وةكـو ئةنـدامَيكى ليذنـةى ثـةروةردة و      
خوَيندنى باآل حةز دةكـةم كؤمـةَلَيك ِروونكردنـةوة بـدةم، بةحـةقى ئـةوةى كـة ئةنـدامَيكى ئـةو ليذنةيـةم           

ــةواوى ِروونكردنــ    ــدةن ت ــَى ب ــام ث ــةوةى    ِرَيط ــةِرَيجان دواى ئ ــَيم، ب ــؤم بَل ــةكانى خ ــةرنج و تَيبيني ةوةكان و س
:مارةيــةكى زؤر لــة قوتابيــانى زانكــؤى كوردســتان و قوتابيــانى زانكــؤى ثجيشــكى طشــتى ســكاآليان طةيانــدة   
ليذنةى ثةروةردة وخوَيندنى باآل لة ثةرلـةمانى كوردسـتان سـةبارةت بـة كَيشـةكانيان، بؤيـة ئَيمـةش وةكـو         

جَيطر و ئةندامان، من و ئةندامَيكى ترى ليذنةكة بةمةبةستى بةدواداضوون و لَيكؤَلينةوة لةسةر سةرؤك و 
كَيشةكانى قوتابيانى ناوبراو سةردانى زانكـؤى كوردسـتامنان كـرد، لةطـةَل سـةرؤكى زانكـؤ و سـتافى يـاوةرى         

تة بةردةستى سـةرؤكى زانكـؤ   كؤبووينةوة  بؤ تاوتوَى كردنى كَيشةكانيان، دواى ط توطؤ سَى داواكارةان خس
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( منـرةى بِريـار   5كة ئةوانيش بريتى بوون لة: يةكةم/ بوونى يةك وانةى ثةِرينةوة )عبور( ياخود ثَيدانى )
واتة )قرار(، دووةم/ بةلةبةرضاو طرتنى بارودؤخى ناهةموارى كوردستانى ئةمساَل هيض قوتابيـةك تـةرقني   

وةى وةزارةتى خوَيندنى باآل و وةزارةتى ثةروةردة لـة هـةرَيمى   قةيد نةكرَى واتة )عدم رسوب( نةبَى هاوشَي
ــان لةســـةرؤكى زانكـــؤى كوردســـتان كـــرد     ــاَل ثـــةيِرةو كـــرا، ســـَييةم/ داوامـ كوردســـتانى عـــرياق كـــة ئةمسـ
ِروونكردنةوةى ثَيويست سةبارةت بة كردنةوةى كؤليذى ثجيشكى لـة زانكـؤى كوردسـتان بـدات، داواى نـاو و      

اوةكانى ئـةو بةشـةمان كـرد، لـة وةآلمـدا سـةرؤكى زانكـؤ و سـتافى يـاوةرى وتيـان بـة            منرةى قوتابية وةرطري
ــةى        ــةردانى ليذن ــةكان س ــةرؤكى بةش ــؤ و س ــةرؤكى زانك ــة س ــةوة، دواى دوو هةفت ــان دةدةين ــةرمى وةآلمت ف

ة ثةروةردة و خوَيندنى باآليان كرد، ئَيمة طةشبني بووين كـة داواكاريـةكامنان قبـوَل بكـرَى، بـةآلم بةداخـةو      
ئةوان ثَيداطرييان كرد لة بةردةوام بوون لةسةر سيستةمى خؤيان بـة بـَى هـيض طؤِرانكاريـةك ثـاش ط توطـؤ        
لةطةَل ستافى ناوبراو نةطةيشتينة هيض ئةجنامَيك، بؤية جارَيكى تر بِرياريـان دا كـة داواكـةمان بـة فـةرمى      

داخســتنى كؤليــذى ثجيشــكى وةآلمَيكــى   وةآلم بدةنــةوة، دووبــارة داواكاريــةكامنانيان ِرةت كــردةوة ســةبارةت 
مةتاتيان داينةوة، ئةوة وةآلمة مةتاتيةكةية، بـة هـيض شـَيوازَيك ئاما:ةيـان بـةوة نـةكردبوو كـة ئـةم بةشـة          
دادةخةن، ئةمة لة كاتَيك دا كة نوَينةرانى قوتابيانى كؤليذة ثجيشكيةكانيش ضـةند جارَيـك لةطـةَل سـتافى     

( ِرؤ: لة 40ةكانى ئةوانيشيان بةهةند وةرطرت، بؤية ئةوان زياتر لة ماوةى )زانكؤ كؤبوونةوة، بةآلم داواكاري
ماوةى دةربِرينى ناِرةزايى و مانطرتنى خؤيان بةردةوام بوون، ِرازى نةبوون بطةِرَينـةوة هؤَلـةكانى خوَينـدن    

و كؤمـةَلَيك  تا بةَلَينى داخستنى زانكؤى ثجيشكى لة زانكؤى كوردستان و ئةمانةش كة سةرجةم قوتابيةكان 
كـةس، ئةمـة لـة كاتَيـك دا كردنـةوةى ئـةم        2000لة ثجيشكيان لةطةَل بوو كـة :مارةيـان دةطةيشـتة نجيكـةى     

بةشة بةهةموو جؤرَيك لةاليةن وةزارةتى تةندروستى و وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآل  و سـةنديكاى ثجيشـكانى      
اِرةزايى خؤيـان دةربِريـوة، سـةرجةم    كوردستان و بؤردى كوردى د:ى كردنةوةى ئةم كؤليذةن، بـة فـةرمى نـ   

(يـةش سـةرجةم ئـةم ناِرةزاييانـة كـة      CDبةَلطةكانيشم لةالية، ئةمة دةركراوى سةنديكاى ثجيشكانة، ئـةو ) 
( قوتابى وةربطرَى و نـاِرةزايى ئـةم   12بةفةرمى ِراطةيةنراوة، من دةثرسم ئايا دةكرَيت زانكؤيةك بكرَيتةوة )

 ........ .هةموو اليةنةى ىَل بكةوَيتةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دكتؤرة بضؤ سةر ئةسَلى مةوزوعةكة، ئـةو ماددةيـةى كـة ثةيوةنـدى بـة ياسـاى وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآلوة          
 هةية، فةرموو.

 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة ثَيى بةدواداضـوونةكامن كـة كؤمـةَلَيك زانيـارى زؤرم هةيـة      من بةِراستى وةكو ئةندامَيكى ئةم ليذنةية و 
لةسةر زانكؤى كوردستان، ديارة زانكؤى كوردستان بةِراسـتى نكـؤَلى لـةوةناكرَى كـة زانكؤيةكـة لـة ئاسـتَيكى        
ــةآلم ئــةم زانكؤيــة       ــدووة، ب ــاى ثَيطةيان ــة توان ــابى ب ــةَلَيك قوت ــة و كؤم ــةزمانى ئينطليجي ــدن ب باشــة و خوَين
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كَيشةى هةية، بؤية حةز دةكةم ئةم كَيشانة خبةمةِروو، يـةكَيك لـةم كَيشـانةى زانكـؤى كوردسـتان       كؤمةَلَيك
لةسةرةتاى دروست بوونيةوة تا ئَيستا كَيشةى كارطَيِرى هةية، يةكَيك لة هؤكارة سةرةكييةكانى بوونى ئـةم  

 سةرؤكَيك ..... .( سةرؤكى هةبووة، هةر 5كَيشانةش ئةوة بوو كة زانكؤى كوردستان تا ئَيستا )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةرة سةر دةقى هةمواركردنةكة، هةمواركردنَيكمان لةبةردةمماية، فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مة دةمانةوَى، من لةطةَل ئةمانة ِروونكردنةوةية سةبارةت بة زانكؤى كوردستان، زانكؤى كوردستان بؤضى ئَي

ئةوةم كة زانكؤى كوردستان بطةِرَيتةوة :َير دةسةآلت و ياساكانى وةزارةتى خوَيندنى باآل، بةآلم بؤضـى ئـةو   
ِرايةمان هةية؟ ئاخر لةبةر ئةم هؤكارانة، من حةز دةكةم ئـةم هؤكارانـة بطةيـةمن، خـاَلى دووةم/ لـة خـاَلى       

ة دةَلَى، زانكؤيةكى سةربةخؤية و بةو مانايةى دةستةى بةِرَيوةبـةر  يةكةمى فةرمانى دامةزراندنى زانكؤيةك
لــةِرووى بــةِرَيوةبردن و سيســتةمى خوَينــدن و وةرطرتنــى قوتابيــان و ثةســةند كردنــى ثرؤتؤكــؤَل لةطــةَل    
زانكؤى دةرةوة سةربةخؤ دةبَى و بِريارى لةدةستة خؤى دةبـَى، لـةكاتَيك دا ئـةم سـةربةخؤيية واى كـردووة      

بؤ هيض اليةنَيكى تر ِرانـةطريَى، بـةجؤرَيك نـةوةزارةتى خوَينـدنى بـاآل و نـة ليذنـةى ثـةروةردة  و          كة طوَى
خوَينـــدنى بـــاآل لـــة ثةرلـــةمانى كوردســـتان دةســـةآلتيان بةســـةر ئـــةم زانكؤيـــةدا نةشـــكَى، هـــةروةها ئـــةم  

كى نـوَى دَيـت   سةربةخؤيية لة بِرياردانى دا واى كـردووة هـةر كاتَيـك سـةرؤك زانكـؤ يـاخود سـةرؤك بةشـيَ        
كؤمةَلَيك ياسا و ِرَيساى نوَى دةردةكات كة كؤمةَلَيك قوتابى تيايدا زةرةرمةند دةبـن، بـؤ منوونـة قوتابيـانى     

( لة قؤناغى دووةمى زانكؤ دابوون، دواى تةواوكردنى قؤناغى دووةميان سيستةمى زانكـؤ  2013و  2012ساَلى )
ى كردنةوةى توانستى ئينطليجى بكةن، بؤ ضوونيان بؤ قؤنـاغى  طؤِرانى بةسةرداهات و بِرياردرا كة دةبَى تاق

سَييةم، كة ئةمساَلة هاوكات بوو لةطةَل طؤِرينى سيستمى زانكؤ بة طشتى، بةجؤرَيك هـةر قوتابيـةك كـة لـة     
%( بةدةست نةهَينابَى، بة دةرضوون لة تاقيكردنةوةكـة هـة:مار دةكـراو    55دواى دوو ساَلى خوَيندن، ئةطةر )

 ندرايةوة بؤ سةرةتاى ساَلى يةكةمى سيستمى نوَيى........... .دةطةِرَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة دكتؤرة تةواو تَى طةيشتني لةوةى كة جةنابت دةتةوَى ئةمة بطةِرَيتةوة سةر وةزارةتى خوَيندنى بـاآل،  
 ةمواركردنةكة؟ فةرموو.تَى طةيشتني كة جةنابت ئةمةت هةية، هيضى تر هةية، لةسةر ه

 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 من حةزم دةكرد ئةمة ِروون بكةمةوة بؤضى ئَيمة دةمانةوَى.............. .

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ــذةى ثـــ       ــةموو درَيـ ــةم هـ ــات ئـ ــت ناكـ ــة ثَيويسـ ــةعنى ئةمـ ــةدةى، يـ ــَى ئـ ــذةى ثـ ــتا  زؤر درَيـ ــدةى، ئَيسـ َى بـ
هــةمواركردنَيكمان لةبةردةســتة، دةمانــةوَى ئــةو ثــرؤ:ة ياســاية هــةموار بكــرَى لــةِرَيى ثــرؤ:ة ياســايةكةوة،   

 فةرموو.

 مصطفى:بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
حوكمى ئةوةى بة كورتى دوا سةرجنم، من حةزم دةكرد بةِراستى ئةم ِروونكردنةوانة بدةم، لةبةرئةوةى بة 

كة لة ليذنةى ثةروةردةين، بةَلآ بة ثَيى بةدواداضوونةكامن ِرةنطة بـة نةطةِرانـةوةى زانكـؤى كوردسـتان بـؤ      
ــةر        ــةمَينَى، ئةط ــتا ن ــو ئَيس ــةم زانكؤيــة وةك ــتَيك ئ ــا ئاس ــاآل ت ــدنى ب ــى خوَين ــا و دةســةآلتى وةزارةت ــر ياس :َي

مؤسـتا و كـارطَيِرانى بطـؤِردرَى، قوتابيـة زيرةكـةكان      بطةِرَينرَيتةوة، تؤزَيك مستةواى دابـةزيت و سـتاف و ما  
ــا و        ــر ياس ــؤ :َي ــتان ب ــؤى كوردس ــة طةِرانــةوةى زانك ــتى ب ــَيوةيةكى طش ــةآلم بةش ــدن، ب ــدا زةرةرمةن ــؤزَى تَي ت
دةسةآلتةكانى وةزارةتى خوَيندنى باآل، زؤرترين قوتابى سوودمةند دةبن و سةرجةم كَيشـةكانيان ضارةسـةر   

 اوشَيوةى ئةم جؤرة كَيشانةى كة لةم ماوةية ِروويدا جارَيكى تر ِرووناداتةوة، سوثاس.دةبَى و جارَيكى تر ه
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوقتةى نيجامى هةية كاك سؤران؟ فةرموو.

 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ة ط توطؤكان سَى خولةك قسة بكات، بةآلم هةسـت دةكـةم   بةيانى دةنطمان دا بؤ ئةوةى ئةندامى ثةرلةمان ل

بة كراوةيى قسة كردنى ليذنةى تايبةمتةند وا دةكات كة ئَيمةش نيطةران بـني، بؤيـة ئومَيـد دةكـةم ئـةوان      
دوو هَينـدةى مـافى ئةنـدامى ثةرلــةمانيان هـةبَى، ئـةوان شـةش خولــةكيان هـةبَى، ئةطـةر نـا بةِراســتى زؤر          

 بةمتةند ئيستيغالىل مةفتوحيةتى كاتةكة دةكات.ئةِروات و ليذنةى تاي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جارَيكى تر بيخةينة دةنطةوة ئةم بابةتة؟؟ د.فرست فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطريى قسةكانى كاك سؤران دةكةم.
 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 كاك ساالر فةرموو.

 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ليذنةى مةعنى لةناو كؤبوونةوةى ليذنة و داِرشتنةوةى ِراثؤرت و بةدواداضوون و تايبةمتةنديةكانى خؤيان 
ِراثـؤرت كـردووة، بؤيـة     حةمتةن ط توطؤيان كردووة و طةآلَلةيان كردووة و تَيِروانينةكاني خؤيان داخَلى دوا

ئةو دةرفةتةى دةدرَى بة قسة كـردن، هيـوادارم دةرفـةتَيكى يةكسـان بـَى نـةك دةرفـةتَيكى جيـاواز، ضـونكة          
ئةنــدامانى ليذنــةى مــةعنى دةرفــةتى خؤيــان بــة تَيروتةســةىل لــةناو ليذنــةوة بينيــوة، هيــوادارم ئةمــة بــة  

 نةزةرى ئيعتار وةربطريدرَى.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

 كاك د.عجت فةرموو.

 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةمــة كــاتى قســة كردنــى خؤمــة يــان نوقتــةى نيــجاميم ىَل وةردةطــرى، باشــة ثشــتيوانى كــاك ســاالر دةكــةم،  
 لةِراستى دا ليذنةى ثةيوةندار ثَيويستة لة ِراثؤرتةكةدا قسةكانى داِرشتبَى.

 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 خاتوو تةالر فةرموو.

 حممد: يطيفبةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

منيش ثشتطريى لة قسةكانى كاك ساالر دةكةم، ضونكة هةموومان لة ليذنةى ياسايى و لة ليذنـةى ثـةروةدة   
 ؤرتةكة، زؤر سوثاس.قسةى خؤمامنان كردووة و موناقةشةمشان كردووة لةسةر ِراث

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خؤى بةيانى كة ئةوةمان خستة دةنطدانةوة بؤ بابةتَيك بوو كة ثَيشرت لةاليةن ليذنةكةوة ط توطؤى لةسـةر  
ان نةكرابوو، بةآلم كة تةعميمان كرد، ئَيستا جارَيكى تر دةبَى دةنطدانى لةسـةر بكرَيتـةوة،  مامؤسـتا مـةرو    

 فةرموو.

 بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةآلَلى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطريى لة قسةكانى كاك ساالر و كاك سؤران دةكةم ودةنطدانى لةسةر بكة و سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
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ــةو       ــةر ئ ــةن، لةس ــة بك ــةم كــة قســة لةســةر ماددةك ــدامانى ثةرلــةمان دةك ــة ئةن ــةوة داوا ل لةِرَيطــةى بةِرَيجت
تةعديلةى كة خراوةتة بةردةست، ثَيمواية ئةطةرقسةكان لةسةر ئةوة ضـِر بكرَينـةوة، كـةس سـَى دةقيقـةى      

ةى خــؤى دةطةيــةنَى، نةضــنة نــاو تةفاســيَلى  نــاوَى، هــةموو كــةس لــة دةقةيــةك و دوو دةقيقــةدا ثةيامةكــ  
 شتةكانةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس ماوة قسة بكات، بةم شَيوةية بَى تا درةنطانى شةو دةبَى لَيرة بني، بةآلم دانيشتنةكة هةَلدةطرين 37)
ة سـَى دةقيقـة قسـة بكـةن، كـاك      ثاش كةمَيكى تر بؤ بةيانى، بؤيـة هـةموو ئةنـدامان ثابةنـد بـن بـةوةى كـ       

 ئومَيد فةرموو.

 بةِرَيج ئومَيد حةمة على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من لةطةَل ئةوة نيم جارَيكى تر دةنطدان بؤ ديارى كردنـى كـات بكـرَى، بـؤ ئـةوةى ط توطؤكـةش تـةواو بـَى         
 م.ناوةكةى خؤم دةكشَينمةوة، من قسةم نيية هةر ثشتيوانى دةقى ِراثؤرتةكة دةكة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، كاك بةهجاد فةرموو.

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةز ثشتطرييا دةقَى ِراثؤرتا ليذنا ياسايى دكةم، ب نيسبةت بةندَى ئَيكَى، يةكةم و دطةل دوو ِراست كردنةظا، 
( كة دبَيذيت هةر دةزطايةكى ديكةى خوَيندن ئيجافـة بكـرَى، حكـومى بـَى     17دا خاآل ) بةندا يةكةم ل يةكةم

يان ئةهلى بَى، ئةوة يةك، دوو/ لة دووةم كة دةبَيت ِرَينماييةكان تايبـةت بَيـت، كـة ئـةو ِرَينماييانـة ببَيتـة       
ئـةهلى، خـاآل دةـاهيَى     هؤكارَيكى ثةرةثَيدانى زانستى و هاوسةنطى دناظبةرا زانكـؤيَين حكـومى و زانكـؤَيني   

ياسايَى، ئةم بَيذين ِرَينمايية ثجيشكى هاوسةنطى تَيدا بيت، مابةينا زانكؤيَين ئةهلى و حكـومى، بـؤ منوونـة    
شةش ساَل ثشتى دةرضوونا قوتابيان دوو ساَل قورا يا و ئةريافا هةى شةش ساَليش بؤردة بـؤ دكتـؤرايَى، بـؤ    

( ساَل، وةك تَيبينيةك بؤ وةزارةتا خوَيندنا باآل و ب 5بَى و ببنة )زانكؤيةت حكومى و ئةهلى وةكى يةك ىَل 
 تايبةتى ثجيشكيَى، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى مامؤستا هةورامان؟ فةرموو.

 بةِرَيج د.هةورامان حةمة شريحم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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وةى ئيست ادة لة وةقت بكرَى، ئيشى دوو كةليمةيـة بةِراسـتى، زانكـؤى    منيش ناوى خؤم دةكشَينمةوة بؤ ئة
كوردستان بضَيتةوة :َير ِركَي ى وةزارةتى تةعليمى عاىل يان لة ئةجنومةنى وةزيران بَى، ئـةم هـةموو شـَيرو    

 ِرَيويةى ناوَى.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.10:30كاتذمَير ) دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين بؤ سبةينَى
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسحم حممد صادق                    م ئَيمينكي           جع ر ابراهي                فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - كوردستانعَيراق                            – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين :مارة )

 2014\12\24رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 24/12/2014 رَيكةوتي شةممةضوار
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بـة  عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  24/12/2014رَيكةوتي  شةممةضوار  رؤ:ي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئَيمينكــي  بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي19دانيشتين :مارة )، ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج جَيطري سةرؤك و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

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

خـولي   (ي19ا دانيشـتين :مـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤ:ي ضوار شةممة 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 بةم شَيوةية بَيت: دا 24/12/2014رَيكةوتي 
يةكةم: بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردنى ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل 

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2008(ى ساَلي )10زانسيت :مارة )و توَيذينةوةى 
 (ى هةمواركراو. 1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 71( ثِرؤ:ة ياساو بِريار بةثَيي ماددةى )7دووةم: خوَيندنةوى يةكةمى )
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ان ـ عَيراق، :مارة )كوردست

( ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةرَيمي 2013(ى ساَلي )2ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي :مارة )1
 كوردستان. 

( ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةرَيمي 2013(ى ساَلي )2ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي :مارة )2
 ان ـ عَيراق.كوردست

 ـ ثِرؤ:ة ياساي دَلنيايي كؤمةآليةتى لة هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق. 3
ـ ثِرؤ:ة ياساي بةخشيين ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخؤ و ئاسايشى لة سول ةى هاوسةرطريى و قةرزى 4

 خانوو بةرة. 
نةى خانووبةرةو ـ ثِرؤ:ة بِريارى بةخشيين شةهيدان و ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخؤ لة ثَيشي5

 هاوسةرطريى. 
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى هَيشتنةوةى تةنيا يةك مووضة بؤ ئةو كةسانةى زياتر لة يةك مووضةيان هةية.6
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى ثاراستين سةروةرى كوردستان ـ عَيراق.7

با بةثَيي سَييةم ـ ط توطؤكردن لة سةر رةوشي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارة
(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )54خاَلي دوو لة بِرطةى دووةمى ماددةى )

 (ى هةمواركراو.1992ساَلي)
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.



 270 

اوى طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ن
(، بةرنامةى كار، بةثَيي 24/12/2014(، رؤ:ى دانيشنت )19هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين :مارة )

(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )20(ى ماددةى )1حوكمةكانى بِرطة )
(ى خولي 19تةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين :مارة )(ى هةمواركراو، دةس1992ساَلي)

(ى ثَيش نيوةِرؤ، رؤ:ى 11طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )
 ( بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت، 24/12/2014ضوارشةممة، رَيكةوتى )

ةوام بوون لة سةر ط توطؤكردنى ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل يةكةم: بةرد
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى 75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2008(ى ساَلي )10و توَيذينةوةى زانسيت :مارة )

 (ى هةمواركراو. 1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 71( ثِرؤ:ة ياساو بِريار بةثَيي ماددةى )7ةم: خوَيندنةوى يةكةمى )دوو

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1كوردستان ـ عَيراق، :مارة )
( ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةرَيمي 2013(ى ساَلي )2ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي :مارة )1

 كوردستان. 
( ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةرَيمي 2013(ى ساَلي )2ـ ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي :مارة )2

 كوردستان ـ عَيراق.
 ـ ثِرؤ:ة ياساي دَلنيايي كؤمةآليةتى لة هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق. 3
ةرطريى و قةرزى ـ ثِرؤ:ة ياساي بةخشيين ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخؤ و ئاسايشى لة سول ةى هاوس4

 خانوو بةرة. 
ـ ثِرؤ:ة بِريارى بةخشيين شةهيدان و ثَيشمةرطة و هَيجةكانى ناوخؤ لة ثَيشينةى خانووبةرةو 5

 هاوسةرطريى. 
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى هَيشتنةوةى تةنيا يةك مووضة بؤ ئةو كةسانةى زياتر لة يةك مووضةيان هةية.6
 تان ـ عَيراق.ـ ثِرؤ:ة بِريارى ثاراستين سةروةرى كوردس7

سَييةم ـ ط توطؤكردن لة سةر رةوشي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارةبا بةثَيي 
(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )54خاَلي دوو لة بِرطةى دووةمى ماددةى )

 (ى هةمواركراو.1992ساَلي)
سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى ئامادةنةبووانى دانيشتنى ثَيشوو خبوَينَيتةوة، سةرةتا داوا لة بةِرَيج 

 فةرموو،
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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(ى 18بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين :مارة )
(، مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت ئامادةنةبوون، لة كؤبوونةوةى يةكةمدا 23/12/2014ة بةروارى )ئاسايي ل

ـ مؤَلةت، حيات جميد ـ  طاهربةم شَيوةيةى خوارةوةية، )ئارى حممد )ئارى هةرسني( ـ مؤَلةت، بةيار 
حل بشار ـ مؤَلةت، ظاآل فريد ـ مؤَلةت، رَيواز فائق ـ مؤَلةت، زؤزان صادق ـ مؤَلةت، سرود سليم ـ مؤَلةت، صا

مؤَلةت، علي علي هالؤ ـ مؤَلةت، فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(ـ مؤَلةت(، كمال يلدا ـ مؤَلةت، حممد 
علي ـ ئامادةنةبووة، حممود عمر ـ مؤَلةت، يروانت نيسان ـ ئامادةنةبووة، يعقوب طورطيس ـ ئامادةنةبووة( 

ثَيدراون يان بَي مؤَلةت ئامادةنةبوون، بةم شَيوةيةى خوارةوةية،)ئارى  لة كؤبوونةوةى دووةمدا مؤَلةت
ـ مؤَلةت، حيات جميد ـ مؤَلةت، رَيواز فائق ـ مؤَلةت، زؤزان  طاهرحممد )ئارى هةرسني( ـ مؤَلةت، بةيار 

مؤَلةت، صادق ـ مؤَلةت، سرود سليم ـ مؤَلةت، صاحل بشار ـ مؤَلةت، ظاآل فريد ـ مؤَلةت، علي علي هالؤ ـ 
فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(ـ مؤَلةت(، كمال يلدا ـ مؤَلةت، لينا عجريا ـ ئامادةنةبووة، حممد علي 
ـ ئامادةنةبووة، حممود عمر ـ مؤَلةت، يروانت نيسان ـ ئامادةنةبووة، يعقوب طورطيس ـ ئامادةنةبووة، ثةرى 

 صاحل ـ مؤَلةت(
 ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث

زؤر سوثاس، ئَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمانى 
 كوردستان خبوَيننةوة، 

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

 ةى خوارةوة بوو،(، بةم شَيوةي23/12/2014( لة بةروارى )18ثوختةى دانيشتنى :مارة )
 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة،  1
ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى ئامادةنةبوو و، ئامادةنةبووى كؤبوونةوةكانى ليذنةكانى 2

 ثةرلةمان هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.
ةسةندكردني ط توطؤكردن لة سةر دؤخي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى ـ ث3

 كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو.
ـ خوَيندنةوةى بريؤكةيةك لةاليةن بةِرَيج ئةندام ثةرلةمان بةِرَيج شامؤ شَيخؤ نعمؤ سةبارةت بة رةوشي 4

 شنطال.
 ةى كار و، خاَلي دووةم و بة ثَيضةوانةوة.ـ ئاَلوطؤِركردني خاَلي ضوارةمى بةرنام5
ـ ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل و توَيذينةوةى 6

 ( و، بؤ دانيشتنى ئةمِرؤ دواخرا.2008(ى ساَلي )10زانسيت :مارة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ةست دةكةين بة بةرنامةى دانيشتنى ئةمِرؤمان كة بِرطةى يةكةمى بريتيية لة زؤر سوثاس، ئَيستا د
بةردةوام بوون لة سةر ط توطؤكردنى ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل و 

وخؤى ( لة ثةيِرةوى نا75( و )74( و )72( بةثَيي ماددةكانى )2008(ى ساَلي )10توَيذينةوةى زانسيت :مارة )
(ى هةمواركراو. داوا لة هةردوو ليذنةى ثةيوةنديدار ليذنةى 1992(ى ساَلي)1ثةرلةمانى كوردستان، :مارة )

ثةروةردةو ليذنةى ياسايي دةكةين كة بَينة سةر منةصة بؤ دةست ثَيكردن بة ط توطؤ لةم بارةيةوة، 
 فةرموو مامؤستا هةورامان نوقتةى نيجاميت هةية؟

 حةمة شريحم )هةورامان طَيضينةيي(: بةِرَيج د. هةورامان
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو قوتابيانةى دوَييَن لَيرة بوون دووبارة هاتوونةتةوة لة بةردةم ثةرلةماندان، بةآلم ثَييان وتوون 
سةرؤكي ثةرلةمان وتوويةتى با نةيةنة :وورةوة ئةمة ئةمرى جةنابتة، بؤية داوا دةكةم ئةطةر جةنابت 

 ئةو تةَلةبانة بَينة :وورةوة و ئاطادارى ط توطؤكة بن، رَيطة بدةى
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةَلَي، دوَييَن ئةو خوَيندكارانة هاتنة :وورةوة ئامادةبوون دوَييَن ثةيامي خؤيانيان طةياندووة ئةو 
ةمِرؤ دةواميان هةية، ئةوان دةبَي خوَيندكارانة خوَيندكارى كؤلَيذى ثجيشكني لة زانكؤى سةالحةدين و، ئ

ئَيستا لة دةوامي رةمسي خؤيان بن، ئةطةر دةوام بة جَي دةهَيَلن دةبَي نووسراوَيك لة كؤليذةكةيان بَينن بؤ 
ثةرلةمان، ناكرَيت هةموو جارَى خوَيندكار دةوامي خؤى بةجَي بَيَلَي و، بَيتة ثةرلةمان لَيرة دةوام بكات، 

وسراوَيكي كؤلَيذةكةى خؤيان بَينن، ئةطةر نا ثَيويست ناكات لة هؤَلي ثةرلةمان بن، بؤية ثَيمان وتوون نو
بةِرَيجان بةردةوام دةبني لة ط توطؤكردن لة سةر ماددةى يةكةمى  ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردنةكة، بةآلم 

َي خولةك وةكو لة دانيشتين ثَيشووش لة سةرى رَيكةوتني هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان بؤي هةية لة س
 بريو بؤضوونةكانى خباتة روو، بؤية تكاية ثابةند بن بةوةوة، فةرموو د. ابراهيم نوقتةى نيجاميت هةية؟

 بةِرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

: بةر ضونكي بؤ ظَي ثِرؤ:َى هةر دووهى :ى من ئيشارةت ثَيدا كو ئةز و ضةند هةظالةك مة ضةند 
دا هةبوو، بةس من ئيحرتاما خؤيا طرتي ئةزَى هاتيمة ظَيرَى وةكو سةرؤكَي ليذنَي ل جؤرى وى تةحةفوز تَي

سيستةمَى ثةرلةمانى كو مرؤظ ضَينابت دوو تشتا تَيكةل بكةت وةكو ئةندام ثةرلةمان و، ئةندام ليذنة و 
ةكَى خبوَينت : بةر سةرؤك ليذنة : بةر هندَى دووهي و ئةظرؤكة مة رَى خؤش كر )د. جوان( هةر ماددةي

ضونكو مة تةحةفوزا لسةر هةى مةعقول نينة ئةز تةحةفوزا خؤ بةرامبةرى وَى تشتةكي دى خبوَينم :بةر 
 هندَى ئةز وَى ِرَيكَى ددةمة خوشكا دكتؤرة )جوان( ماددة ماددة د طةل ليذنا ياسايي بَيتة خاندن، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 موو د. جوان نوقتةى نيجاميت هةية؟فةر
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 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دوَييَن راثؤرتةكةم كة خوَيندةوة هي ليذنةى ثةروةردة و خوَيندني باآل و توَيذينةوةى زانسيت ناوى بةِرَيج 
ؤرتي ليذنةى ثةروةردة و خوَيندني كاك )ايدن(م لة بري كرد، بةِرَيج كاك )ايدن( وا:ووى كردووة لة سةر راث

 باآل و توَيذينةوةى زانسيت،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو طةشة،
 بةِرَيج طةشة دارا جالل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ة بةِرَيج سةبارةت بة بِرطةى دووةم دةمةوَى بثرسم خسوسيةت ضيية لة كاتَيكدا كة دةدرَى بة زانكؤيةك ل

ليذنةى ثةروةردة و خوَيندني باآل و ليذنةى ياسايي، يةعين خسوسيةت ئةوةية ئاخؤ بودجةيةكي زياتر 
دةدرَى بة زانكؤيةك نادرَى بة زانكؤيةكي تر ياخود مامؤستا و ثسثؤرى تايبةتى بؤ دةهَينرَى يان 

ن زانكؤيةك بؤ زانكؤيةكي تر، دابةزاندنى دةرةجةية؟ ئةمة ثَيم واية ناكرَى جياوازى بكرَى لة نَيوا
بودجةى زانكؤى سلَيماني زياتر بَي لة بودجةى زانكؤى دهؤك يةعين ئةمة نيطةراني لة نَيوان خوَيندكار 
لة نَيوان مامؤستاى دوو زانكؤ يان زانكؤيةك بؤ زانكؤيةكي تر دروست دةكات، بؤية ئةطةر ئَيمة لةم 

بكةين و تةشخيسي زانكؤ بكةين هةمان شتة ياخود ئةو ثةرلةمانة بة ياسا راستةوخؤ ئةو جياوازيية 
دةسةآلتة بدةين بة ئةجنومةنى وةزيران يان بة وةزارةت بة تةعليمات دةريبكات، هةمان شتة، ضونكة 
سي ةتى قاعيدةى قانونى لة هةرةمة قانونيةكةدا لة كوَيدا بَيت، ئةبَي عام و موجةرةد بَي، كة تؤ 

دةسةآلتَيك لَيرةدا ئةو جياوازيية دروست دةبَي ئةو سي ةتة عامة نامَييَن و خسوسيةتتدا بة زانكؤيةك، بة 
موجورةد نامَييَن و، جياوازى دروست دةبَي لة نَيوان زانكؤكاندا و ثَيضةوانةى بِرطةى يةك دةبَي يةعنى تؤ 

اييةكان و قانونى خؤت دةَلَيي ئةو زانكؤيانة سةر بة وةزارةتى خوَيندني باآلن، كةواتة دةبَي لة :َير رَينم
وةزارةتى خوَيندني باآلدا بَي، بةس كة خؤى لة خؤيدا خسوسيةتةكةتدا يان ئةجنومةنى وةزيران يان 
وةزارةتتدا لة رَينماييةكان دةردةضَي ئةو كاتة، بؤية ثَيم واية من لةطةَل هةَلطرتين بِرطةى دووةم دام بة 

هيض زانكؤيةك لة زانكؤكان هةبَيت، ئيرت لة هةر  هيض شَيوةيةك لةطةَلدا نيم كة ئةسَلةن خسوسييةت بؤ
 ثارَيجطايةك بَي، لة هةر شوَينَيك بَي، سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو مامؤستا انس،
 بةِرَيج انس حممد شريحم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ةسر كرى ئةظَيتة ئةون ثابةندبن ب رَينمايت ( زانكؤ و دةستةيا هاتي كؤ ح14سةر ماددة ئَيكَي ناظَي )
وةزارةتا خوَيندنَي باآل د طةل وَى ضةندَيش مة طةلةك جاميعاتي دي هةين كوردستانَي ئةهلينة ئو ناظَيت 
وان تَيدا نينة ئو هةمان شةرت و شروت ل سةر وان :ى ئت سةثاندينة وةكي قبول مةركةزى ناظَيت وان 

و، مةناهجا ديسان هةر عايدي وةزارةتا خوَيندني باآلنة، ئةم نجامن يةعين  دةركةظن و، ب نيسبةت خاندنَي
خسوسيةتا وان ل ظَيرَى بتة ض و َي دى ناظَيت وان تَيدا نينة هنطي ئةو دى تابيعي كيش وةزارةتى بن؟ 

 تةعليماتة بؤ خؤ : كريَى وةرطرن؟ سوثاس،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رابوون، فةرموو كاك
 بةِرَيج رابوون توفيق معروف:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ضةند تَيبينييةكم هةبوو، تَيبيين يةكةم لة سةر داِرشتين زماني هةبوو، من ثَيم واية دةزطا وشةيةكي 
طوجناو نيية بؤ ناوةندةكانى خوَيندن، ئةطةر برادةران ثيان باش بَي من ثَيشنيارى )ناوةند( دةكةم، 

ندةكانى خوَيندني باآل لة ماددةى يةكةم، دةزطاكان بكرَين بة ناوةندةكانى خوَيندني باآل لة زانكؤ و ناوة
دةستة و كؤليذ و ثةةانطاكان، هةروةها لة خاَلي حةظدةم ديسان هةر دةزطايةكي حكومى دةبَي بكرَى هةر 

ية، دةَلَي هةر دةزطايةكى ديكةى ناوةندَيكي ديكةى حكومى، ئينجا بكرَى بؤ خوَيندني باآل لةوَى ديار ني
 حكومى كة هةية، ناَلَي ضي دةزطايةكي حكومى، بكرَيتة هةر ناوةندَيكى حكومى بؤ خوَيندني باآل، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو شرين.

 رمضان:بةِرَيج شرين حسين 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة سيستةم و وةزارةتَيك دةكةين كة نوَينةرى ئةو وةزارةتة لَيرة نيية، ثرسيار لَيرة ئَيستا ئَيمة باس 
ئةوةية هةموو ثةرلةمانتاراني بةِرَيج ثرسيارى هةبوو و، خؤشم ثرسيارم هةية كَي وةآلمي ئَيمة دةداتةوة 

( ثشتطريي 7ةي )سةبارةت بة بِرطةي يةكةم لة مادد ئَيستا ثَيش ئةوةى دةنط لة سةر ئةم ياسايا بدةين،
قسةكاني كاك دكتؤر ئةنةس ئةكةم، و  خاَلكَيكي تر هةية  سةبارةت بة زانكؤي كوردستان، زانكؤي 
كوردستان سةركةوتين هَيناية، و ئاسيت زانسيت زؤر بةرزة، دةرئةجناميش ديارة لة دةرضووان، تةبعةن وةكو 

ثجيشكي نةك لة زانكؤي كوردستان، بةَلكو لة  كةسَيك كة ثَيشرت مامؤستاي زانكؤ بووم، لةطةَل نيمة كؤليذي
هيض زانكؤييةكي تري ئةهلي بكرَيتةوة، بةاَلم ئةَلَيم خؤزطة وةزارةتي خوَيندني بااَل سةركةوتوو بواية لة 
بةرز كردنةوةي ئاسيت زانسيت لة سااَلني ِرابردوو و ئةم كابينةش، ضونكة ئاسيت زانسيت لة هةرَيم ساَل بة 

ةبَي، خؤزطة مبانتوانيباية بَلَيني هةموو زانكؤكاني تر لة هةرَيمي كوردستان وةكو سيستةمي ساَل الواز تر ئ
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زانكؤي كوردستان لَي بهاتباية، نة زانكؤي كوردستان سيستةمي وةكو زانكؤكاني تري كوردستان لَي هاتباية، 
 سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
 ن، لَيرة نيية؟ فةرموو كاك ساالر.سوثاس، فةرموو حاجي كاروا

 بةرَيج ساالر حممود:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيار ئةكةم ماددةي يةكةم، يةكـةم بكرَيـت بـة دوو بِرطـة، ضـونكة لـة نـاو بِرطةكـة ثَيكهـاتين دةزطاكـاني           
بؤيـة ثَيشـنيار ئةكـةم    خوَيندني بااَل بة جيا، و ئةو دةزطايانةي بة وةزارةتةوة ئةلكَينـدرَين ثَيكـةوة هـاتوو،    

ماددةي يةكةم، يةكةم بكرَيت بة )دامـةزراوةكاني خوَينـدني بـااَل لـة زانكـؤ و دةسـتة و كؤليـذ و ثـةةانطا و         
سةنتةري توَيذينةوةي حكومي و ناحكومي ثَيك دَي(، واتة وةكو ثَيكهاتين ئةو ناوةندانة، ئـةم بِرطـةي دواي   

ةوة ئةلكَيندرَين( بكرَي بة دووةم، ئينجا ناوي زانكؤكـان بـةدواي   ئةوة، )ئةو دةزطايانةي خوَيندن بة وةزارةت
ــةوةي         ــاَلي دووةم، ئ ــاوازن، خ ــةتي جي ــونكة دوو باب ــةرة، ض ــة دوو فةق ــرَي ب ــةم بك ــةي يةك ــة بِرط ــةك، وات ي
ثةيوةنديدارة بة تايبةمتةندي بؤ هةر زانكؤيةك لة كوردستان لة ِرووي قانوني بةحسةوة ثَيم واية كـارَيكي  

يية، بةاَلم بؤ ئةم قؤناغة، و بؤ ئةو ط توطؤيةي كـة دوَيـيَن لـة نَيـوان فراكسـيؤنةكان و ئةنـداماني       لؤ:يكي ن
ثةرلةمان هاتة كايةوة، بة طوجناوي ئـةزامن ئـةم بِرطةيـة مبَينَيتـةوة، بـة جؤرَيـك لـة جؤرةكـان ئةجنومـةني          

يسـت بكـات بـة هةماهـةنطي لةطـةَل      وةزيران ِرابسثَيردرَي بة ثَيداني تايبةمتةندي بؤ هةر زانكؤيةك كة ثَيو
وةزارةتــي خوَينــدنَي بــااَل لــة ضوارضــَيوةي ياســاي وةزارةت، بــةو جــؤرة ئةبَيتــة مــةخرةجَيك، و هيــوادارين   

 ثَيكةوة بتوانني لةسةر ئةوة كؤ دةنطي دروست بَي، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 نوقتةي نيجاميية؟سوثاس، بةرَيج كاك تةحسني، خاتوو شريين 
 بةرَيج شرين حسين:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 دوَييَن ماددةي حةوتةم تةنيا بِرطةي يةكةم خوَيندرايةوة، ط توطؤ لةسةر بِرطةي يةكةم ئةكرَي.....

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
ليذنـــةي ياســـايي و ليذنـــةي  خـــاتوو شـــرين دوَيـــيَن مـــاددةي يةكـــةم هـــةمووي خوَيندرايـــةوة، و ِراثـــؤرتي

 ثةروةردةشي لةسةر خوَيندرايةوة كة داواي زياد كردني ئةو بِرطةية كرا بوو.
 

 بةرَيج شريين حسين:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةمان لةسةر دووةميش هةية، ئةطةر......
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 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
 ناوت ئةنووسم، فةرموو كاك ئومَيد.

 ج ئومَيد حةمة علي:بةرَي
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دوَييَن ناوي خؤمم كشاندةوة، بةاَلم بـؤ بِرطـةي يةكـةم، ضـونكة لةطـةَل ئـةوة بـووم وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة،           
بةاَلم وةكو بةرَيجت ئةفةرموي بِرطةي دووةميشة، بة بِرواي ئَيمة تايبةمتةندي بة هيض زانكؤيةك نةدرَي، و 

دي ئةدرَي با بؤ هةموو زانكؤكان بَي، ئةطةر مامؤستاي باش و بودجةي باش و طرنطـي زؤر  ئةطةر تايبةمتةن
بة زانكؤيةك ئةدرَي، با ئةوة بؤ هةموو زانكؤكان بَي، خةمي ئَيمة بـةرز كردنـةوةي ئاسـيت زانسـيت هـةموو      

ئاسـيت زانسـيت    زانكؤكاني كوردستانة، و بة دَلنيايي جَيطةي خؤشحاَليية ئةطـةر زانكؤيـةكي ديـاري كـراويش    
بةرز بَي، بةاَلم ئةبَي هةوَل بدةين ئةو ئاستة زانستيية تةشةنة ثـَي بكـةين، بـةر بـاَلوي بكـةين بـؤ ئـةوةي        
ــي عةدالــةتي            ــةرثا كردن ــاي ئــةبَي ب ــي ياس ــانج لــة دةركردن ــةوة، و ئام ــري كوردســتان بطرَيت ــاني ت زانكؤك

ضــني و توَيــذةكاني كؤمةَلطــة، بؤيــة لــةو  كؤمةاَليــةتي بــَي، ِرةخســاندني دةرفــةتي يةكســان بــَي بــؤ هــةموو   
ضوارضَيوةية يان تايبةمتةندي نةبَي، يان بؤ هةمووان بَي، بؤية بة بِرواي من ئةم بِرطـةي دووةمـة نـةمَييَن    

 باشرتة، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 سوثاس، كاك عومةر نوقتةي نيجاميية؟
 بةرَيج عمر عينايةت:

 ؤكي ثةرلةمان.بةرَيج سةر
 ئَيمة بةثَيي ثةيِرةو ثَيويستة بِرطة بة بِرطة موناقةشة بكةين، و دوَييَن دةنطمان دا.....

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
 ماددة بة ماددة.
 بةرَيج عمر عينايةت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ردوو بِرطةكة قسة بكةين، ئةطةر بكرَي بِرطةي ( دةقيقة كةمة بؤ ئةوةي لةسةر هة3........ئَيستا ئَيمة )

 ( دةقة.3( دةقة، بِرطةي دووةم )3يةكةم )
 
 

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
بةرَيج كاك عومةر بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ثرؤ:ة ياساكان و ِراثؤرتي ليذنةكان ماددة بة ماددة موناقةشة 

 دةنطةوة، نةك ئةوةي بةرَيجت باسي ئةكةي برطة بة بِرطة. ئةكرَي، و ماددة بة ماددة ئةخرَيتة



 277 

 بةرَيج عمر عينايةت:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( دةقةكةية، كةمة بؤ هةردوو بِرطةكة.3مةبةستم )
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 اك بَيستوون.( دةقةكةشي تةواو نةكردووة، فةرموو ك3تا ئَيستا هيض ئةندامَيكي ثةرلةمان )
 بةرَيج بَيستوون فائق:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي قسةكاني كاك )ئومَيد و ِرابوون و بةهجاد( ئةكةم كة دوَييَن كرديان، لة راسيت دا لةطةَل ئةوةم 

ةسَيك بِرطةي دووةم كة ئةَلَي )وةزارةتي خوَيندني بااَل دةسةاَلتي ثَيدانَي تايبةمتةندي هةية(، البرَي، هيذ ك
دةسةاَلتي ئةوةي نةبَي، دامةزراوة و دةزطاي جؤراو جؤري تايبةت هةية لة واَلتي ئَيمة، شةريكاتي تايبةت 
هةية، نابَي ِرَيطة بدةين زانكؤي تايبةتيش هةبَي، نابَي هيض كةسَيك ئةو دةسةاَلتةي هةبَي تايبةمتةندي بة 

 زانكؤكان بدات، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:سةرؤك-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرسةت.
 بةرَيج د.فرست صؤيف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيم واية لةو ط توطؤيانةي كردمان ض لة ناو هؤَل، ض لة دةرةوة، هةموومان ِرَيكني كة زانكؤي كوردستان 

ان خؤثيشاندنيان كردووة، بطةِرَيتةوة ناو سيستةمي وةزارةتي خوَيندني بااَل، لَيرةوة ئةو ئاماجنةي قوتابي
ئةو ِراثؤرتةي ليذنةي ثةروةردة و ليذنةي ياسايي لةسةري كرد، هاتة دي، بةاَلم بؤ ئةوةي بتوانني 
هةموومان بة يةكةوة دةنط بؤ ئةو تةعديلة بدةين و لةسةري ِرَيكبكةوين، ثَيم واية بووني ئيستيسنا 

قاعيدةي قانوني، مةسةلةن كاتَي بة شَيوةيةكي طشيت لةسةر ماددةيةك حاَلةتَيكي تةبيعية، الدان نيية لة 
هةموو زانكؤكان خراونةتة ناو سيستةمي ياساي وةزارةتي خوَيندني بااَل، ئةكرَي لةبةر ئةو زروفةي 
كوردستان، بؤ منوونة لة شوَينَيك، زانكؤيةكي نوَي ئيستيحداش ئةكرَي، لة ِراثةِرينة، لة هةر شوَينَيكة، بة 

ان ئيهتيمامي زياتري ثَي بدرَي، تايبةمتةندي ثَي بدرَي، بةاَلم ئةو تايبةمتةنديية جؤرَيك لة جؤرةك
( وةزير بيدات لة ئةجنومةني وةزيران؟ بةجؤرَيك لة جؤرةكان 22وةزارةتَيك و وةزيرَيك بيدات باشرتة يان )

تةختيةوة هةبَي، بة  لةوانةية لة ِرووي ثةرةثَيدان، لة ِرووي ئاوةدان كردنةوةي ئةو زانكؤية ثةيوةندي بة
شوَيين ترةوة هةبَي، بؤية ثَيم باشة خاَلي دووةم، يان بِرطةي دووةم لة ماددةي يةكةم بةو شَيوةية بَيت ) 
ئةجنومةني وةزيران بة ِرَينمايي بؤي هةبَي تايبةمتةندي بدات بة هةريةك لة زانكؤكاني كوردستان(، 

ةكي قانوني تَيدا نيية، هةم ئةو جؤرة سازانةش كة ئَيمة ئةوةش بة شَيوةيةك لة شَيوةكان هةم هيض كَيشةي
لةمَيذة ط توطؤي لةسةر ئةكةين دروست ئةبَي، بةراسيت ثَيشم واية ئَيمة ئةطةر مبانةوَي دَلي قوتابيةكاني 
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خؤمان خؤش بكةين، بةوة دَليان خؤش ئةبَي كة لةسةر سيغةيةك ِرَيك بكةوين، بؤية تةمةنا ئةكةم هةم 
ةي ياسايي ترة ئةجنومةني وةزيران بيكات، ضونكة كاتَي كة ئةجنومةني وةزيران سةالحيةتي لة ِرووي ئةو

ئةوةي هةية ئيستيحداسي جاميعات بكات، واتة بِرياري كردنةوةي زانكؤيةكي نوَي بدات، دةسةَلاتي 
َي؟ بؤية ئةجنومةني وةزيران بَي، ئةي ضؤن ثَيداني تايبةمتةندي لة دةسةاَلتي ئةجنومةني وةزيران نةب

 واباشة تايبةمتةندييةكةش لة دةسةاَلتي ئةجنومةني وةزيران بَي، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 سوثاس، فةرموو كاك صاحل فةقَي.
 بةرَيج صاحل فةقَي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( 17م، و سةبارةت بة خاَلي )من سةبارةت بة ماددةي يةكةم ثشتيواني لة بةرَيج كاك ساالر حممود ئةكة

ثَيشنيار ئةكةم خوَيندني بااَلي بؤ زياد بكرَي، لة خاَلي دووةم بؤ ِرَيج طرتن لةو خوَيندكارانةي كة خؤيان 
ماندوو ئةكةن ثَيويستة سةرجةم زانكؤكان يةك جؤر تايبةمتةندييان هةبَي، و يةك جؤر ِرَينماييان هةبَي، 

دوو اليةني هةية، يةك نادادثةروةرية لة نَيوان زانكؤكان دروست ئةكات، تايبةمتةندي بة تةنيا زانكؤيةك 
دوو، ِرَيج نةطرتنة لة ماندوو بووني خوَيندكاران و نةِرخساندني دةرفةتي يةكسان، بؤية يةك جؤر 

 تايبةمتةندي هةبَي، و لة :َير ضةتري وةزارةتي خوَيندني بااَل بَي، سوثاس.
 كي ثةرلةمان:سةرؤ-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 سوثاس، فةرموو دكتؤر سرياج.
 بةرَيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا ثشتطريي قسةكاني كاك شوان و دكتؤر فرست ئةكةم، لةبةر ئةوةي طومان لةوة نيية ِرةزامةندي 
ةربضَي، جا ئةوة دةرضوون بؤ هةر زانكؤيةك ئةبَي ِرةزامةندي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني ثَي د

ئةثرسم ئايا وةزارةتي خوَيندني بااَل دةسةاَلتي ئةوةي هةية زانكؤي ئةهلي الي خؤيةوة ِرةزامةندي بدات؟ 
كة ناتوانَي ِرةزامةندي بدات بة هيض زانكؤيةك بؤ ثَيداني مؤَلةت، يان بؤ دةرضوواندني، ئةي ضؤن ئةتوانَي 

تايبةمتةندي بدات؟ وةكو دكتؤر فرست باسي كرد، كةواتة  تايبةمتةندي، مةبةستم وةزارةتة، ضؤن ئةتوانَي
تايبةمتةندي حةسرة لةسةر ئةجنومةني وةزايران، ثَيشنيار ئةكةم با وةزارةتي خوَيندني بااَل هةر 
تايبةمتةندييةكي بوَي با داوا لة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بكات، دووةم، ئسوَل واية هةر ياسايةك 

هةر دةستة و وةزارةتَيك ئةبَي اليةني ثةيوةنديدار كةسانَيكي يان كةسَيكي ثسثؤِر و هةموار بكرَي بؤ 
شارةزا لَيرة حجووري هةبواية، لةبةر ئةوةي ياسايةك تةعديل ئةكرَي كةس لَيرة نيية بؤ ئةوةي من 

ني ضيية ثرسياري لَي بكةم، ئةثرسم لة اليةني ثةيوةنديدار ئايا بؤ ئةو ياساية تةعديل ئةكات؟ كَيشةكا
لةطةَل ئةو ياساية؟ ئايا لة ئةرزي واقيع تةريق نابَي كة ضةندين ساَلة ئةو ياساية جَي بةجَي كراوة و ئيشي 
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لةسةر ئةكرَي؟ ئةبواية كةسَيك هةبواية وةاَلمي بداينايةوة لَيرة، دكتؤر شرين و دكتؤر فرست شتةكانيان 
 زؤر بة جواني باس كرد، درَيذي ناكةمةوة، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-ج د.يوسحم حممد صادقبةرَي

 سوثاس، فةرموو كاك سؤران.
 بةرَيج سؤران عمر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ِراثؤرتي ليذنةي ياسايي، ماددةي يةكةم، بِرطةي دووةم، منيش هاوِرام لةطةَل ئةو هاوِرَييانةم 

 ان بيدات، سوثاس.كة ئةو تايبةمتةنديية وةزارةت نةيدات، ئةجنومةني وةزير
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 سوثاس، فةرموو كاك ئةنوةر.
 بةرَيج انور قادر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ماددةي يةكةم، بِرطةي يةكةم، مادام طشت زانكؤكان لَيكدراون بة وةزارةتي خوَيندني بااَل و توَيذينةوة 

نيش زانؤكان شَيواز و ئسوَلي خؤيان هةية بؤ بةِرَيوةبردن و كاركردن بة زانسيت، وةكو ستانداردَيكي جيها
ثَيي ياسا وةكو قاعيدةيةكي طشيت، بؤية منيش بِرطةي دووةم بة زياد ئةزامن، ثَيشنيار ئةكةم البرَي، 

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 فةرموو كاك عةباس.
 بةرَيج عباس غةزالي:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيج س
ثشتطريي ِرةئي كاك ِرابوون ئةكةم، دةزطا بكرَي با ناوةند، ثشتطريي ِرةئي دكتؤر فرست و دكتؤر سرياج 
ئةكةم، بةاَلم لة كولي بابةتةكة كة قسة بكةين دوو شت بؤ مة هاتينة، ئَيمة هةموو ثةرؤشني ئاسيت زانست 

سيت زانسيت زانكؤي كوردستان ئاستَيكي باشة، و بضَيتة سةر، لةوةي ليذنةي ثةيوةنديدار باسي كرد ئا
ئاسيت خوَيندن بة داخةوة جَيطةي داخَيكي طةورةية لة زانكؤكاني حكومي ئاستيان نجمة، ئَيمة ئةبَي ئةو 
ِرَيطةية وا لَي بكةين كة بة باشي بيرِبين، بؤ ئةوةي ئاسيت زانست بةرةو سةرةوة بضَيت، باسي ئةكةين باسي 

ين، ئةمةوَي لةسةر دةسةاَلت قسان بكةين كة ضؤن بَي؟ باسي كؤمةَلطايةكي دةوكراسي دةسةاَلتَيك ئةكة
خوَيندن لة نيجامَيكي سؤسياليسيت ئةكةين، ئةكةين، بةَلام لة ئةرك و ماف باسي تةتبيقي جةواميعي 

و ئةركَيكة، هةموو وآلتَيكدا تا ئةو كاتةى ئيجباريية شةشي ئامادةيية بةالشة بؤ هةموو خوَيندكارَيك ماف 
بةآلم بؤ ئاستَيكى تر خوَيندنى بةالش دةبَيت بة ثارةيةكى ِرةمجى بَينت ئينجا تايبةمتةندى بدرَيت بؤ 
قوتابيانى كوِرى شةهيد، ثَيشمةرطة، بريندار، ئةوانة بةالش بَينت، ئينجا ماف و ئيمتيازاتيان دةبَيت، دةبَيت 
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كة ئاسيت عيلميان بةرةو بةرز دةضَينت و، ئَيمةش  ئَيمة ِرةضاوى تايبةمتةندى ئةو زانكؤيانة بكةين
ياسايةك دةرنةكةين كة وةكو ياساكانى ثَيشووتر كاردانةوةو ِرةنطى سياسي تَيبكةوَيت بؤ ثَيشربدنى ئاسيت 
خوَيندن و زانست و مةعري ةت بَيت بؤ ئةوةى لة داهاتوودا زةرةر لة عيلم و مةعري ةت و نةوةى دوا 

 َل ِرَيجمدا.رؤ:مان نةدةين، لة طة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيج قادر ئؤمتان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( بِرطةى يةكةم هيض قسةيةكم نيية، سةبارةت بة بِرطةى دووةم لـة راسـتيدا ثَيـدانى    1سةبارةت بة ماددةى )

كـة هـاتووة بةخشـيين ئـةو دةسـةآلتة بـة وةزيـرى خوَينـدنى بـاآل بـؤ ئـةوةى كـة             تايبةمتةندى بةو شـَيوةى  
تايبةمتةندى ببةخشَيت بة زانكؤيةك لة زانكؤكان كة لةوَيدا هـاتووة زانكؤكـان بـةِراي مـن ئةمـة خةسـَلةتى       
قانونى لـة دةسـت دةدات، ضـونكة بـة عـام و موجـةِرةد نييـة راسـتة نـاوى هـيض شةخسـَيكى مةعنـةوى يـان              

بة ديارى كراوى نة هاتووة، بةآلم لة ئةساسدا سي ةى وةزيرى خوَيندنى بـاآل ئيسـناد دةكاتـة سـةر      سرؤشيت
ئةم دةقة قانونيية بؤ دةركردنى بِريارَيك كة زانكؤيةك يـان دوو زانكـؤ جيـا بكاتـةوة و تايبةمتةنـديان ثـَي       

ة حيسـاب قانونةكـةى لـة ثَينـاودا     ببةخشَيت بةدةر لة زانكؤكانى ديكة، كةواتة ئَيمة لَيرةدا ئةو غايةى كة ب
هةموار دةكرَيتةوة نةهَيشتين تايبةمتةنديية، بؤية لةو بِرطةيـةدا تـةنيا قانونةكـة وةك خـؤى هَيَلراوةتـةوة      
تــةنيا لــة بِرطــةى يةكــةمى ئةســَلى قانونةكــة ئــةوة الدراوة كــة ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيــران يــان زانكــؤى  

يران دروست دةكرَيت تايبةمتةندى خـؤى دةثارَيجَيـت هيضـى ديكـة     كوردستان كة بة بِرياري ئةجنومةنى وةز
نةهَيَلراوةتةوة، بؤية من ثَيمواية كة تايبةمتةندى ئةطةر وةزيرى خوَيندنى بـاآل بيبةخشـَيت يـان سـةرؤكى     
وةزيران بيبةخشَيت يان ئةجنومةنى وةزيران بيبةخشَيت هةر تايبةمتةنديية هـيض لـة بابةتةكـة ناطؤِرَيـت،     

ةمة هيض طؤِرانكارييةك دروست ناكات، بؤية من لةطةَل البردنى ئـةو بِرطةيـةدام و هـةر ثةيوةسـت     ضونكة ئ
بةو بابةتة من ثَيمواية حكومةت و وةزارةتى خوَينـدنى بـاآل سـةركةوتوو نـةبووة لـة داِرشـتين سياسـةتَيكى        

مـة دةبيـنني كـة نـة لـة هـؤَلى       طشتطري بؤ خوَيندني باآل و توَيذينةوةى زانسيت لة ِرابردوودا لةبةر ئةوةى ئَي
وانة وتندا وةك ثَيويست نيية و نـة ثَيداويسـيت خوَيندنـة و نـة لـة بةشـة ناوخؤييةكانـدا، ئَيمـة كؤمـةَلَيك          
خوَيندكار هةية كة لةدواى دةرضوونى لة دوازدةيـةمى ئامـادةيي منرةكـةى مشـوىل هـيض كامَيـك لـة زانكـؤ و         

ى هة:ارن لة هةمان كاتيشدا ثارةيان نيية لة زانكؤ نـا حكومييـة   ثةةانطاكان ناكات ئةمانة كوِرو كضي خةَلك
ئةهلييةكاندا خبوَينن، بؤية ئَيمة دةبواية كةوا بةراسيت كارمان بؤ ئةوة بكردبايـة كـة مـةرجَيك دانرابـا لـة      
اليةن وةزارةتى خوَيندنى بـاآل بـؤ ئـةوةى لـة زانكـؤ و ثـةةانطا ئةهلييـةكان كـورو كضـي خـةَلكى هـة:ار بـة             

بةت ئةوانةى كة مةسدةرى دارايي بـذَيوى :يانيـان نييـة، مووضـةيان نييـة يـان سةرضـاوةيةكى سـةرةكى         تاي
:يانيان نيية بَي بةرامبةر وةرطريابـان بـؤ ئـةم مةبةسـتةش زؤر ئاسـانة كـة تـؤ ئـةوة جيـا بكةيتـةوة، بؤيـة            
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ر كردنـى هـةر وةكـو    ئةطةر قانونةكةش بةو شَيوةية هةموار بكرَيـت لـة راسـتيدا هـةموار نـةكردن و هـةموا      
يةكة، هةر وةكو دةقة ئةسَلييةكةية، بؤية ئةم دةقةى كة خوَيندكارةكان لة ثَيناويدا داواى هةموار كردنيـان  
كردووة هيض لة بابةتةكة نا طؤِرَيـت لةوانةيـة ئـةم سـاَل هـيض ئيشـكال نـةبَيت، بـةآلم لـة سـاَلي داهـاتوو بـة             

 تةوة و، زؤر سوثاس. هةمان شَيوة ئةم طرفتة ِروو بة ِروويان دةبَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو ظيان فةرموو.
 بةِرَيج ظيان عباس:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نيسبةت خاآل ئَيكَى ئةز دَى دوو ثرسيارا ئاراستةى ليذنا ياسايي كةم هيظيدارم بـؤ مـن روون كردنةوةيـةكَى    

ن حكومى و نة حكومى نجامن يةعنى يا وازح نينة ئةطةر سةنتةرَين نةحكومى بن بدةن، نيسبةت سةنتةرَي
ضةوا دكةظيتة بن دةسةآلتا وةزارةتا خواندنا باآل، رَيج كرنا ظـان زانكؤيـا يـةعنى :مارةيـةكا زانكؤيـا هاتينـة       

زرانـدن يـان كـارَى    رَيج كرن دطةل :مارةكا سةنتةرا ئةطةر دةظةرةك ثَيتظي هندَي بؤ زانكؤيةك ىَل بَيتة دامة
هاتية كرن زانكؤيةك ل وَى دةظةرَى بَيتة دامةزراندن يةعنى دظَيت بجظرينة ياسـايَي و ياسـا بَيتـة تةعـديل     
كرن تاكو ئةو زانكؤية بَيتـة دامةزرانـدن، يـةعنى ئـةز نـجامن ئةظـة بِرةئيـا مـن ئةطـةر هؤسـا بـينت دَى دةم            

ةى بَيتة كرن و ديظدا يـةعنى بـؤ منوونـة ئـةم دَى بَيـذين      طةلةك ضينت :بةر كو هةتا خواندنا ئَيكَى بؤ ثِر:
نووكة دبيت كـار بَيتـة كـرن كـو زانكؤيـةك لدةظـةرا ئـاكرَى بَيتـة دامةزرانـدن ئةطـةر ئـةظ قانونـة هاتبيتـة              
ثةسةندكرن يةعنى دامةزراندنا وَى زانكؤيَي دَى ضةند ظةكَيشينت هـةتا بابـةت بكةظيتـة قالبـةكَى ياسـايدا،      

ووآ ئةز خبوة :ى دطةل هندَى مة يـان بَيتـة الدان يـان :ى جظاتـا وةزيـران دةسـةآلتا ثَيـدانا        نيسبةت خاآل د
تايبةمتةنديَي هةبينت و ثشتةظانيَي ل مامؤسـتا )أنـس( و دكتـؤرة )شـرين( و دكتـؤر )فرسـت( دكـةم و، زؤر        

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

 ن فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيج مامؤستا حس
 بةِرَيج حسن صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 قسةكانى من كاك )بَيستون فايةق( كردى، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك شوان فةرموو.
 باوةمري ))د.شوان قةال دزةيي(: مصطفىبةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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م باشـبوو وةكـو ئيعتيبارَيـك بـؤ ليذنـةى ثـةروةردة و خوَينـدنى بـاآل بـةِرَيجتان بانطهَيشـيت وةزيـرى            وةآل ثَي
خوَينــدنى بــاآل تــان بكردبايــة، ضــونكة زؤربــةي ئــةو ثرســانةى كــة ئَيســتا نــة هــاتووة خةلــةليان هةيــة، لــة  

كوردسـتان، بـةآلم    سةرةتاشةوة ئةو دؤخةى كة ئاَلؤز بـوو لةسـةر كردنـةوةى بةشـي ثجيشـكيبوو لـة زانكـؤى       
لَيرة هيض ئاما:ةيةكى ثَينةكراوة كة ئةوة بـة هـيض شـَيوةيةك نابَيـت دووبـارة ببَيتـةوة، زانكؤكـان لـة ِرووى         
ياساييةوة هةموويان يةكسانن كة سـةر بـة وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآلن، ثَيـدانى تايبةمتةنـدى بـة زانكؤيـةك          

ل كردنيشـة بةرامبـةر بـة زانكؤكـانى تـر، دةكرَيـت ئـةو        هةمان كَيشـةى ِرابـردوو دووبـارة دةكاتـةوة و ثَيشـيَ     
تايبةمتةنديية ئةوة بَيت كة نةهجى ئةو زانكؤية بةس بـة ئينطليـجى بَيـت يـان بـة فةرةنسـي بَيـت يـان بـة          
ــجم         ــةو ن ــةوةى اليةنَيك ــةت بةرزكردن ــدى تايب ــدانى تايبةمتةن ــى ثَي ــةفجةَل كردن ــةآلم ئ ــت، ب ــر بَي ــتَيكى ت ش

زانكـؤ ئةهلييـةكانيش ثَيويسـتبوو بـة شـَيوازَيك لـة شـَيوزةكان لـة بِرطـةى دووةم           كردنةوةى اليةنَيكى تـرة، 
 ( ئةمة...1ماددةى )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ياسايةكى تايبةتى هةية بـةرِيَيج دكتـؤر شـوان قـةالدزةيي جـةنابت دةبَيـت ئاطاداربيـت زانكؤيـة ئةهلييـةكان          
ــو  ــة، س ــةتى هةي ــايةكى تايب ــراومان    ياس ــاآلش نووس ــدنى ب ــرى خوَين ــوونى وةزي ــادة ب ــة ئام ــةبارةت ب ثاس، س

ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيران كردووة بؤ ئةوةى ئامادةى كؤبوونةوةكة بن، بةآلم بةداخةوة ئامادة نةبوون، 
 بةِرَيج كاك عمر فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وان( دةكــةم هةرضــةندة جــةنابت جــةواب دايــةوة كــة دةبوايــة وةزيــرى  مــن ثشــتطريى قســةكانى دكتــؤر )شــ
خوَيندنى باآل لَيرة بواية ئةمِرؤ، هةروةها دةكرا سةرؤكى زانكـؤى كوردسـتان لَيـرة بوايـة ئـةويش بـؤ ئَيمـة        
روون كردنةوةى بدابايةوة بؤ ئةوةى بجانني ئةم زانكؤية ضيية وا ئـةم كَيشـة طةورةيـةى بـؤ ئَيمـة دروسـت       

، سةبارةت بة بِرطةى يةكةم وشةى نا حكومى هاتووة و نا حكومى زيادةيـة، ضـونكة بـة ثـَي ياسـاكة      كردووة
خؤشي يةك دةستةو ناوةندي تيدا نيية كة نا حكومى بَيت ئةو ناحكوميية ثَيويستة البربَيت لةبةر ئـةوةى  

مييـة هـةر لـة ئةسـَلي     وةكو جةنابت باست كرد زانكؤ ئةهلييةكان ناحكومى يةعين ئةهلي لَيرة ئةو نـا حكو 
ياساكة بة هةَلة هاتووة بةِراي مـن ثَيويسـتة نـا حكـومى هـةَلبطريَيت، سـةبارةت بـة بِرطـةى دووةمـيش ئـةم           
كَيشــةية لــة ســةرةتاوة كؤمــةَلَيك خوَينــدكار هاتنــة الى ئَيمــة بــؤ ئؤفيســي ســلَيمانى، لــة ئؤفيســي ســلَيمانى   

وو كـة نابَيـت كوليـذى ثجيشـكى بكرَيتـةوة، لةبـةر       نووسـينطةى سـلَيمانى ثةرلـةمان ئـةوان هـةدةفيان ئـةوةب      
ئةوةى كولَيذى ثجيشكي ثةيوةندى راسـتةوخؤى بـة مرؤظـةوة هةيـة، مـن بـؤ خـؤم لـة وةآلمـدا ثَيمـوتن كـة            
هةموو كولَيذةكان ثةيوةندى راستةوخؤيان بة مرؤظةوة هةية بؤ منوونة كاتَيك تؤ ياساييةكى نا تةندروست 

ك ئةوكاتة كؤمةَلطا تَيك دةدةى، كاتَيك حاكمَيك خراث بَيت خوا نةخواستة تةخةروجى ثَيدةكةى لة كوليية
كؤمــةَلطا تَيــك دةضــَينت مامؤســتايةك بــة هــةمان شــَيوة كاتَيــك ثجيشــكَيك هةَلــة دةكــات لةوانةيــة مرؤظَيــك  
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بكو:رَيــت، بــةآلم كاتَيــك ئةنــدازيارَيك هةَلــة دةكــات لةوانةيــة هــةزار كــةس بكو:رَيــت، ســةدَيك برووخَيــت    
ارةساتَيك دروست دةكات لةبةرة ئةوة يـان نابَيـت كوليـذى ئـةهلي هـةبَيت لـةو وآلتـة يـان كوليـذى ئـةهلي           ك

ــت بــة ثَيــي ســتانداردة عالةمييــةكان بــةو ســتانداردانةى وةزارةتــى خوَينــدنى بــاآل دايــدةنَيت      هــةبوو دةبَي
تـةنيا جيـا بكرَيتـةوة لــة    دةتوانَيـت كوليـذى ثجيشـكي بكرَيتـةوة، ئةمــة زؤر طرينطـة ناكرَيـت كوليـذَيك بــة        

هةموو كوليذةكانى ديكة، بؤضى كوليذى ئةندازيارى ئةهلي هةبَيت بةآلم كوليـذى ثجيشـكى ئـةهلي نـةبَيت،     
كوليذى ئةندازياريش ثةيوةندى بة خةَلكةوة هةيـة كوليـذةكانى ديكـةش بـة هـةمان شـَيوة ثةيوةنـديان بـة         

ةوةى بؤ بكةين، سةبارةت بةوةى كوليـذى ثجيشـكى بـؤ    :يانى خةَلكةوة هةية ئةمة زؤر طرينطة ئَيمة لَيكدان
منوونة لة زانكؤى حكومييةكاندا منرةى بةرز وةردةطرَيت كوليذى ثجيشـكى ثَيويسـيت بـة سـَي مـاددة هةيـة       
ثَيويسيت بة )ئينطليجى( هةية ثَيويسيت بة )كيميْا  و فيجيْا  و ئـةحيْا ( هةيـة ئةطـةر لةمانـة منـرةى باشـي       

وردى و عةرةبي و لة ئاين و لةمانة نـةهَينا كوليـذى ئـةهلي دةتوانَيـت وةربطرَيـت لةبـةر       هَينا و ئةطةر لة ك
ئةوة بةِراى مـن تايبةمتةنـدى نـةدرَيت بـة هـيض زانكؤيـةك ئةطـةر درا بـؤ هـةموويان بَيـت، بـةآلم دةكرَيـت             

بـة   كوليذى ثجيشـكى كةسـي بـة سـةركةوتوو وةربطرَيـت بةمـةرجَيك ئـةو ماددانـةى كـة ثةيوةنـديان هةيـة           
 كوليذى ثجيشكييةوة سةركةوتوو بوو تَيدا منرةى باشي هَينا و وةزارةتى خوَيندنى باآل...

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةست خؤش كاك عمر كاتةكةت تةواو بؤ.
 بةِرَيج عمر عينايةت:

 كةواتة ود بةش ناكات تةواوم نةكرد.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 بةس بؤ تؤ بةشي نةكرد، سةيرة؟
 بةِرَيج عمر عينايةت:
 ئاخر من شتم ثَيبوو.

تةبعةن بةشَيكى ئةوةى كة جةنابت باسـت كـرد حـةزم نـةكرد قـةتعى بكـةم، بـةآلم ئـةوةى كـة باسـت كـرد            
لةســةر كوليــذى ثجيشــكي ئــةهلي يــان كوليــذى ئةنــدازيارى ئــةهلي ئــةوة ثةيوةنــدى بــة ياســاي زانكــؤ             

ــةر      ئةهلييةك انــةوة هةيــة ثةيوةنــدي بــةم ياســايةوة نييــة، بــةآلم ســَي دةقةكــةى خــؤت قســةت كــرد و ئةط
 ثةيوةنديشي بة بابةتةكةوة نةبَيت فةرموو كاك مةردان.

 
 
 

 بةِرَيج مةردان خدر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ابيَيــت كوليــذَيت ديــارة ثــرؤ:َى هــةمواركرنا ظــَى ياســايَي لســةر داخــوازي و : ئــةجنامَى خؤثيشــاندانَيت قوت  
ثجيشكى بوون ل هةرَيما كوردستانَى، تةبعةن داخـوازى و خؤثيشـاندانَيت كوليـذَيت ثجيشـكي لسـةر ظـةكرنا       
كوليذا ثجيشكى بؤ ل زانكؤيا كوردستان، ل بِرطا ئَيكَى وةختَى ئةم دهَين زانكؤيا كوردستان زومنى زانكؤَيـت  

مَيرين يــةعنى ئــةو هــةدةفا قوتابيــا وةكــو دكتــؤر   حكــومى و ل ضوارضــؤظَى وةزارةتــا خوانــدنا بلنــد دهــة:  
)فرست( ئيشارةت ثَيداى تـةحقيق بيـت، واتـة دَى بيتـة زانكؤيـةكا حكـومى بـَى تايبةمتةنـدى، يـةك ئةطـةر           
كوليذا ثجيشكى هةبيت وةرطرتنـا قوتابيـان ل كوليـذا ثجيشـكى لـديحم سيسـتةمَى وةزارةتـا خوَينـدنا بلنـد و          

قوتابي بضى منرة ل هةر زانكؤيةكا دى يا ثجيشكي دَيتة وةرطرتن ل زانكؤيا  سيستةمَى زانكؤ الين بيت، واتة
كوردستانيش بهةمان منرة دَي هَيتة وةرطرتن خؤ ئةطـةر بيتـة زانكؤيـةكا تايبـةت زانكؤيـةكا ئـةهلى لـديحم        
ياســايَي وى دةمــى مــافَى ظــةكرنا كوليــذا ثجيشــكى نابيــت، خــاآل دووآ كــو ثــرؤ:ة ياســا ثَيخةمــةتى هاتييــة    

شكةش كرن ئةوة تَيبيين لسةر هندَى هةبوو كو فةرمانـةكا ئةجنومـةنَى وةزيـران يـا ئينايـة دنـاف ياسـايا        ثَي
وةزارةتا خوَيندنا باآلدا لَيرة وةكو من طؤتى وةختَى زانكؤيا كوردستان دَيتة :مـاردن ئـةف فةرمانـة يـان كـو      

ةم وةكــو رَيــج طرتنــةكيش ل ِرةئيــا ئــةف تايبةمتةندييــةش نامينيــت، :بــةر هنــدَى لَيــرةدا ئــةز ثَيشــنياردةك
حكومةتَى ل داخوازيـا حكومـةتَى ثَيشـنيارةكا دكتـؤر )فرسـت( وةختـَى دبَيـذيت ئةجنومـةنَى وةزيـران ئـةو           
دةسةآلت هةبيت كو تايبةمتةنديَي بدةتة هةر زانكؤيةكَى وةختآ دبَيـذيت هـةر زانكؤيـةكَى هـيض مةبةسـت      

 زانكؤيا كوردستان نيية...
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 دةست خؤش، كاتت تةواو بوو.
 بةِرَيج مةردان خدر:

بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، من ئةندامى ليذنةى ثةروةردةم هةندَيك لة ئةندامانى ليذنـةى ثـةروةردة زيـاتر    
ةجنومـةنى  ( سانى بدة بة من با تةواوى بكةم، ثَيشـنيارا مـن ئـةوة كـو ئ    10( دةقة قسةيان كرد، بةس )15لة )

وةزيران دةسـةآلت هـةبيت تايبةمتةنـديَي بدةتـة هـةر زانكؤيـةكَى و دبيـت ئـةف دةسـةآلتة بِراوَيـذ و هـةما            
 هةنطى دطةل وةزارةتا خوَيندنا باآل بيت و، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج دكتؤر عجت فةرموو.

 بةِرَيج د.عجت صابر:
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، سةرجنتان بؤ دوو تَيبيين و موالحةزةى ثؤلَيك لـة  
ثؤلةكانى زانكؤى كوردستان ِرادةكَيشم، خؤيان دةَلَين بةشَيكى زؤر لة دةرضووانى زانكؤكة لة ثؤسيت بـةرزن  

كة لة كوردستان كاردةكةن وةك )ئيكسـؤن مؤبَيـَل( و )شـي رؤن( و     و خاوةن بِريارن لةو كؤمثانيا طةورانةى
( و ضةند شوَينَيكى تر، خاَلَيكى تر دةرضـووانى زانكؤكـة بوونةتـة هؤكارَيـك بـؤ      U.N)كَوِرةك تيليكؤم( و )
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، لـة هـةرَيمى   كةم كردنةوةى قورسايي لةسةر شانى حكومةت، ضونكة زؤربةيان لة كةرتى تايبةت كاردةكةن
دوو سيستةمى خوَيندن هةية كة يةكَيكيان ئةهلى و ئةوةى تر حكوميية، سيستةمى سَييةم نيية  كوردستان

لة نَيوانيان كة حكومى و سةربةخؤ بَيت، بؤية لة اليةكى تريشةوة بة راسـتى ئةمـة ئيشـى حكومـةت نييـة      
تايبـةت، ئـةوة   خوَيندكار تةخةروج ثَى بكات بة ثارة و بودجةى حكومةت و تةشجيعى بكات بضَيتة كـةرتى  

ئيشى زانكؤى ئةهليية ئةمة بكات، هةموو لةطةَل ئةوةداين ئاستى خوَيندن بؤ هةموو زانكؤكانى كوردسـتان  
بةرز ببَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةم تايبةمتةندى تةنيا بؤ يةك زانكؤ نةبَيت، ئةطـةر دةمانـةوَيت كةسـانى زؤر    

داهاتوودا و حوكمِرانى لةم وَلاتة طةشة ثَيبدرَيت با  ثرؤفيشيؤناَل بؤ كةرتى تايبةت و حكومةت ثَى بطات لة
كةرتى تايبةت بكات با ناوى زانكؤى ئةهلى بَيت، ئةطةر نا، با لة :َير ضةترى وةزراةتى خوَيندنى باَلـا بَيـت،   

 ئةوةى كة ناوى حكومةت بَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو، سوثاس، كاك ظةمان فةرم
 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئــةزيش هــةر دَى : هنــَى دةســت ثَيكــةم كــو ئةظِرؤكــة ئــةز دبيــنم نةقســةك يــا هــةى : ئةطــةرَى هنــدَى كــو  
ــايَى            ــةظَى ياس ــةلكو ئ ــة، ب ــازر نةبيي ــا ح ــدنا باَل ــرَى خوَين ــو وةزي ــان ك ــا ي ــدنَى باَل ــا خوَين ــةرَى وةزراةت نوَين

ستةوخؤ يا ب وانا هةي و ل تايببةمتةنديَيت وانة و ئةو دا شَين كةلَين يان كـَيم و كاسـيَين   ثةيوةندييةكا را
ئــةظَى تةشــيئا هــة بــؤ مــة ديــار كــةن يــان ئــةم داشــَيني هنــدةك ثرســيارا ئاراســتةى وانــا بكــةين، هةروةســا    

اسـا زانكؤيـا ل   ثشتةظانيَى ل ئاخ تنَيت ]د. فرست[ دكةم، ضونكى ئةجنومةنى وةزيران دةسـةَلاتا ئيستيحد 
هــةرَيما كوردســتانَى هــةى، هــةر ديســان ئةجنومــةنَى وةزيــرانيش دَيشــَيت ئــةوَى تايبةمتةنــديَى بدةتــة هــةر 

 زانكؤيةكا كوردستانَى،  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د. شَيركؤ فةرموو،
 مصطفى:بةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم
[، سةبارةت بة ئيشكالييةتى دةزطا يـان ناوةنـد   17سةبارةت بة ئيشكالييةتى بِرطةى يةكةم لة خاَلى :مارة ]

بَيت، ثَيشنيار دةكةم بَلَيني هةر دةزطا و ناوةندَيكى ديكةى حكومى بـؤ ئـةوةى كـة ئةطـةر موئةسةسـة بـوو،       
ة ئيشكالييةتى ئةوةى كة وةزارةتـى خوَينـدنى   بَلَين دةزطا و ئةطةر ناوةنديش بوو بَلَيني ناوةند، سةبارةت ب

باَلا  ئةو تايبةمتةندية بداتة ئةجنومةنى وةزيران يان ئةجنومةنى وةزيران لة سنوورى سيستةمى وةزارةتـى  
خوَيندنى باَلا بيدات، ديارة هةر زانكؤيةك كـة نـةوعى بَيـت، لـة موعانـاتى كالسـيك و تةقليـدى سيسـتةمى         

مى كوردستاندا و دةستكةوتى ئةم زانكؤ نةوعييةش دةركـةوتووة، بؤيـة بـة بـِرواى     خوَيندنى باَلاية لة هةرَي
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من تايبةمتةندَيتى زةروورة لةم قؤناغـةدا بـة تايبـةتى بـؤ ئـةو زانكؤيانـةى كـة نـةوعني و تةحـةوليان ثـى           
باشـة،   َدةكرَيت بؤ ناو سيستةمى خوَيندنى باَلا، بؤية ثَيم واية ئـةوةى ليذنـةى ياسـايى كردوويـةتى شـتَيكى     

 تايبةمتةندييةكة هةبَيت، بةَلام وةزارةتى خوَيندنى باَلا ئةوةى هةبَيت كة بيداتة زانكؤى مةعنى، سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةثاس، د. شَيركؤ فةرموو،
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نى ثةيوةنديـدار لَيـرة ئامـادة بَيـت، بـة بـِرواى مـن هـةردوو ال لَيـرة بوونايـة،           لة راستيدا ثَيويست بـوو اليـة  

[ زانكـؤى كوردسـتانى ثَيـوة بةسـرتاوةتةوة و وةزارةتـى      3915نوَينةرى ئةجنومةنى وةزيرانيش بة بِريـارى ] 
ى خوَينــدنى باَلــاش كــة بةشــَيك لــة راكــان بةرطرييــة لــةوةى كــة ئــةو زانكؤيــة بضــَيتة ضوارضــَيوةى وةزارةتــ 

[ لة ثَيِرةوى ناوخؤ نوَينةرى 53خوَيندنى باَلا، ثَيويست بوو لَيرة بووناية و ثَيويست بوو بة ثَيى ماددةى ]
خوَيندكارةكانيش لَيرة بووناية، بةدةر لةمـةش هةسـت بـةوة دةكرَيـت هـة:موونى ليذنـةى ياسـايى زؤر بـة         

ذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باَلـا ناكرَيـت و   رؤنى ديارة، لةبةر ئةوةى لة هيض شوَينَيك ئاما:ة بة راثؤرتى لي
هةموو وتوَيـذةكان لـة ضوارضـَيوةى راثؤرتةكـةى ليذنـةى ياسـايايى قـةتيس كـراوة، ثَيشـنيار دةكـةم وشـةى             
دةزطا و ناوةند هةر وةكو كـاك ]عمـر و كـاك شـَيركؤ جـودت[ وتيـان، ثَيشـنيارى ئـةوة دةكـةم منـيش، لـة            

وِرَيم ]د. عجت[ وتـى ئـةوةى كـة خوَينـدكارانى زانكـؤى ثجيشـكى و       راستيدا ديسان ئةو دوو وتةيةى كة ها
زانكــؤى كوردســتان، هةَلبــةت ئةوانــةى كــة بــةرطرى لةمــة دةكــةن كــة زانكؤكــة بــةو تايبةمتةندييــةى خــؤى 
مبَينَيتــةوة ئــةو دوو تشــتةيان خســتووتة روو، كــة لــة راســتيدا مــن لــة كؤبوونــةوةى ليذنــةى ثــةروةردة و     

ــا كــة بــة  ِرَيجان ســةرؤكى زانكــؤى كوردســتان و ســتافى تةدريســى هــاتبوون، مــن ئــةوةم وت و    خوَينــدنآ باَل
دووبارةى دةكةمةوة، ئةطةر ئةو شَيوازة لة مامةَلة كردن شَيوازَيكى تةندروست و باشة و لة ئاسـتى زانسـتى   

ر ضـيية  بةرزدةكاتةوة، كة دةركةوت واية، كةواتة رَيطر ضيية لةوةى كة بؤ هـةموو كوردسـتان نـةبَيت؟ رَيطـ    
بؤ زانكؤى طةرميان و راثةرين و سلَيمانى و زاخؤ و دهؤك و هةموو زانكؤكانى كوردسـتان نـةبَيت، مـن ئـةو     
قسةيةم وت و لَيرةشدا دةيَلَيمةوة، ود ئةطةر نانَيك هةية با هةموومان ثَيكةوة بيخـؤين و ئةطـةر نييـة بـا     

زانكؤيةك نةدرَيت و زانكؤ، زانكؤية و ئةمة  هةموومان ثَيكةوة برسى بني، لةبةر ئةوة تايبةمتةندى بةهيض
جياوازى دروسـت دةكـات، ض جيـاوازى زانسـتى و ض جيـاوازى ضـينايةتى و ض جيـاوازى ئاينـدةيى، ئاينـدةيى          
نةوةكان، لة ئايندةدا رةنطة بة نةتيجـة بـة قـازاجنى طرووثَيـك بكةوَيتـةوة و بـةزيانى كـؤى كؤمـةَلطا تـةواو          

راسـتى زانكؤكـانى كوردسـتان هـةموو ئيسـتانداردَيكى جيهانيـان تَيـدا ثـةيِرةو         بَيت، لةطةَل ئـةوةدام كـة بـة    
بكرَيت لة مامؤسـتا، و، و لـة هـؤَلى خوَيندنـةوة، و لـة بودجـةوة، زؤرتـرين المةركـةزى ئيـدارى بـدرَيت بـة            
ــاتوانن        ــة ن ــةوةيان هةي ــاتى ئ ــتان موعان ــانى كوردس ــا دةزامن زانكؤك ــن ئَيس ــوانن، م ــةوةى بت ــؤ ئ ــان، ب زانكؤك

اككةرةوة يان ستافَيك دابني بكةن، بؤ ئةوةى بةشة ناوخؤييةكانيان بؤ ثاك بكاتةوة، لة راستيدا اليـةنطرى  ث
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ئــةوةم كــة زؤرتــرين دةســةَلات بــدرَيت بــة زانكؤكــان و لةطــةَل ئــةوةدا نــيم تايبةمتةنــدى بــدرَيت بــة هــيض   
 ؤر سوثاس.زانكؤيةكى دياريكراو، هةمووى لة ضوارضَيوةى يةك جؤرة سيستةمدا بَيت، ز

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك فرحان فةرموو،

 بةِرَيج فرحان جوهر قادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيجان سةبارةت بة بِرطةى دووةم، مةسةلةى تايبةمتةنـدى دان بـة تـةنيا يـةك زانكـؤ، مـن لةطـةَل ئـةوةدا         
متةندى ثَيبدرَيت، بةَلام زانكؤيةك ئاستى بةرز بَيـت، مانـاى ئـةوة نييـة     نيمة يةك زانكؤ لة كوردستان تايبة

كة ئةم زانكؤية ئاستى بةرزة واى لَي بكةين وةكو زانكؤكانى تر كة ئاستيان نجمة، غـةدر لـةو قوتابييانـةش    
و دةكةين و بة شاهيدى هةموومان ئةو زانكؤية كوالَيتيةكـةى بـةرزة، واتـة لـةم مةبةسـتةدا دةمانـةوَيت ئـة       

زانكؤيةش بطةيينة ئاستى هةمان زانكؤ نجمةكانى تر، باشة ئَيمة هـةوَل بـدةين زانكؤكـانى تـريش ئاسـتيان      
بةرز بَيتةوة وةكو زانكؤية و لةطةَل ئةمةشـدا ئةطـةر هـةر تايبةمتةنـدى مبَينَيـت و تايبةمتةنـدى لـة اليـةن         

هـةردووكيان بؤضـوونةكانيان لَيـك    ئةجنومةنى وةزيرانةوة بدرَيت، بة تايبةتى ]كاك فرست و كاك ساالر[ 
نَيجيكة و دةنـط لةسـةر ئةمـة بـدةين، ئةجنومـةنى وةزيـران تايبةمتةنـدى بـدات بـة راوَيـذو و هةماهـةنطى            
لةطةَل وةزارةت، بةَلام ئةوةى ]كاك ساالر[ لة ضوارضَيوةى وةزارةتى خوَينـدنى باَلـا، مـادام وايـة لـةم كاتـة       

ت كة تايبةمتةندى بدات، لةطـةَل ئةوةداينـة كـة فروقـاتى ضـينايةتى      ئةجنومةنى وةزيران دةستى كراوة نابَي
ــةكانى خــةَلكى كوردســتان حةقيانــة لــة هــةر     لــة كوردســتان نــةمَينَيت، دادثــةروةرى هــةبَيت و هــةموو رؤَل
زانكؤيةك خبوَينن، بؤية ئةطـةر تايبةمتةنـدى بـدرَيت لـة ضوارضـَيوةى ئةجنومـةنى وةزيـران بَيـت و ئةطـةر          

هـةموو اليـةك وةكـو يـةك بَيـت، بـةَلام دةبَيـت ئـةوة بـجانني كـة ئَيمـة هـةوَل دةدةيـن ئاسـتى               نةمَينَيت بـؤ  
 زانكؤيةك كة بة شاهيدى هةموو اليةك بةرزة بيهَينينة خوارةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو بَيطةر فةرموو،

 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى:
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

من لة راستيدا دةمةوَيت روونكردنةوةيك بدةم ثَيشرت، من دوَينى ثةيوةنديم كرد بة وةزيرى خويندنى باَلا 
كة بؤضى حجورى نييـة لـةم بابةتـةدا كـة ثةيوةنديـدار بـة خؤيـةتى؟ ئـةو وتـى مـن لـة اليـةن ئةجنومـةنى              

مب و هـةتا سـةرووى خـؤم ئاطـادارم نـةكات مـن نـاتوامن         وةزيرانةوة ئاطادار نةكراوم كة لةم دانيشتنة ئامـادة 
ئامادة مب لة ناو هؤَلى ثةرلةمان، من دَلنيام هةموومان لَيرة كـة لـة نـاو ثةرلـةمانى كودسـتان دايـن، ئـةركى        
سةرةكيمان دانانى ياساية، بؤ ئةوةى كة جياوازييـةكان و نايةكسـانييةكان نـةهَيَلني يـا خـؤد هـةنطاو بـةِرةو        

ئةو جياوازى و نايةكسانييانة بنَيني كة لة اليةن خةَلكى كوردستان بة تايبةتى ئةوةى ئَيستا  كةمبوونةوةى
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ــاو        ــة ن ــدووة ل ــى زين ــة دةنطَيك ــة هةميش ــدكارة ك ــاريكراوة كــة خوَين ــذَيكى دي ــة توَي ــةين ك ــةر دةك قســة لةس
كة جيلى نـوَيى بـة    كؤكمةَلطاكةمان كةم بكةينةوة، بؤية لة روانطةى برةودان بة ئاستى زانستى زانكؤكانيش

تواناى جؤراوجؤر ثَيشكةشى كؤمةَلطا دةكةن، دةبَيت لةم ياسايةدا داكؤكى لة تايبةمتةندى ئاستَيكى يةكسـان  
لة نَيوان هةموو زانكؤكان بكةين بة بَى جياوازى، بؤ هةموو ئةو زانكؤيانةى كة لـة :َيـر ضـةترى خوَينـدنى     

ت خسوسـياتَيك لـة بـةرزى ئاسـتى زانسـتى بداتـة خـؤى و ئـةم         باَلا دان، بؤية بة راستى زانكؤ خؤى دةتوانيَـ 
ثَيشكةوتنة لة شَيوازى ثَيشكةش كردنى جيلَيك بة ئاسـتى زانسـتى بـةرز بداتـة كؤمةَلطاكةشـى و حكومـةت       
دةتوانَيت بـة بـَى جيـاوازى دةعمَيكـى طـةورة بَيـت لـة سةرخسـتنى ئـةو ئاسـتةى هـةر زانكؤيـةكى هـةرَيمى              

من لةطةَل ئةوةدا نيم ئةفجةَلييةتى هيض زانكؤيةك بدرَيت بةسةر زانكؤيـةكى تـردا    كوردستاندا، لة راستيدا
لة هةرَيمى كوردستان و ثَيمان وابَيت زانكؤيةك هةية لة هةرَيمى كوردستان دةبَيت هةموو ئةو تواناييانةى 

يةكى تر لة هـةرَيمى  كة ثَيويستييةتى بؤ ثَيشكةش كردنى جيلَيك، ثَيى بدرَيت، بةَلام لة هةمان كاتدا زانكؤ
كوردستاندا ئةو ثَيداويستايانةى خواستى مامؤستا و خوَيندكار و فةرمانبةرى ئـةو زانكؤيـة وةكـو ثَيويسـت     
ثَينةدرَيت، ئَيمة ضةندين زانكؤى تازةمان هةية كة دَلنيام كة ئةم زانكؤيانة ثَيداويستى زؤريان بةوة هةيـة  

ةوةى بطةنة ئاستى زانكؤكانى تر ثَيشكةشـيان بكـات، بـةَلام لـة     كة ئَيستا حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بؤ ئ
هةمان كاتدا ئةو قةيةرانى دارايى  و كؤمةَلة طريؤطرفتـى تـر هـةن كـة نـةتوانراوة هيضـيان بـؤ بكرَيـت، لـة          
راستيدا من لةطةَل مانةوةى تايبةمتةنديدا نـيم لـة نـاو خـودى ياسـاكةدا بـؤ هـيض زانكؤيـةك، بـةَلام ئةطـةر           

لَيرة بؤ ئةوةى كة هةموومان بطةينة رايةك كة هةموومان كؤبكات و عةدالةت لـة نَيـوان زانكـؤ و     مبانةوَيت
خوَيندكاران بثارَيجَيت و مامؤستايانيش كة جياوازى نةهَيَلَيت، من لةطـةَل ئـةو رايـةدام كـة ]كـاك سـاالر و       

ان كرد، بةَلام بة مـةرجَيك ئَيمـة   براى بةِرَيجم د. فرست[ تا رادةيك راكانيان لةيةكرت نَيجيك بوو ثَيشكةشي
بَلَيني ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية رَينمايى تايبةمتةند بداتة هةر يةك لة زانكؤكانى هةرَيمى كوردستان 
بة هةماهةنطى لة طةَل وةزارةتى خوَيندنى باَلا لة ضوارضَيوةى ياساى وةزارةتى خوَيندى باَلـا و توَيذينـةوى   

 زانستى.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 سوثاس كاتةكةشت تةواو بوو، هيظاخان فةرموو،
 بةِرَيج هيظا حاجى مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 من ثشتطريى قسةكانى ]دكتؤرة شرين و د. فرست و كاك مةردان[ دةكةم، سوثاس. 

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  ا فةرموو،زؤر سوثاس ، خاتوو زول
 بةِرَيج زول ا  حممود عبداهلل:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئَيمة د:ى هيض زانكؤيةك نني و هيواى زؤرمان بة زانكـؤى كوردسـتان هةيـة و ستايشـى تواناكـانى دةكـةين،       
ئةوةى ئَيمة و خوَينكارانى نيطةران كردبوو لة كردنةوةى كؤلَيذى ثجيشكى، ميكـانيجمى خوَيندنةكـةى بـوو    

نةدةطؤجنا لةطـةَل سـتانداردى جيهـانى و هـةروةها ياسـاكانى خوَينـدنى ثجيشـكى لـة ياسـاكانى وةزارةتـى            كة
خوَينــدنى باَلــاى هــةرَيمى كوردســتاندا، ثَيــدانى تايبةمتةنــدنى لةســةر ئةساســَيك دةبَيــت كــة ئــةو زانكؤيــة   

هــةر كاتَيــك لــة هــةرَيمى بــةرزترين ريكــؤردى هــةبَيت لــة  رَيجبةنــدى زانكؤكــانى تــرى ئــةو وَلاتــةدا، بؤيــة  
كوردستان زانكؤيةك توانى توَيذينةوةيةكى زؤر طرنط يان داهَينانَيكى تازةى كرد جياواز لة زانكؤكـانى تـر،   
ئةوا ناراستةوخؤ دةعمى زياتر و طرنطى زياترى ثَيدةدرَيت و دةتوانَيت تايبةمتةندييةك بؤ خؤى بة دةست 

رَيمي كوردسـتاندا شـَيوازي يـان ئيـدارةي خوَيندنةكـة بـة شـَيوةي        لـة هـة   بهَينَيت، لةبةر ئةوة تاكو خوَيندن
وةزارةت بوو نـةك سيسـتةم، ثَيويسـتة هـةموو دةزطايـةكي خوَينـدن، ض ئـةهلي بَيـت، ض مـريي بَيـت، لـة:َير            
ضةتري وةزارةتي خوَيندني بااَل دابَيت و ملكةضي ياساكاني وةزارةتـي خوَينـدني بـااَلي هـةرَيمي كوردسـتان      

 سوثاس. بَيت، زؤر
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو سهام فةرموو.
 بةِرَيج سهام عمر قادر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز ثشتةظانيا وَي ضةندَي دكـةم كـو بةر:ةوةنـديا قوتـابي و ئاسـيَت زانسـيت بهَيتـة ثاراسـنت، ديـارة زانكؤيـا           
بـؤ سـاَلَين بـووري بـةجَي هيناينـة، ئـةو :ي ضـونكة بودجةيـةكا         كوردستان ئةو ئةرماجنَين بؤ هاتينة دانان 

تايبةت بؤ هاتية دانان، كةواتة لة ظَيرَي ئةجنومةنَي وةزيران ثَيتظية يان بَيذين حكومـةت ثَيتظيـة فكـر لـة     
ضــارةيةكا دي بكــات بــؤ ثَيشخســتنا ئاســيَت زانســيت، ئــةم لــة د:وارةكيــدا دة:يــن ثَيتظــي بــة هةنــدَي دكــةتن   

ــةرجةم خو ــان      س ــةك ي ــةتيَن زانكؤي ــتنَيية، كةواتــة نــة ب ــي ثَيشخس ــااَل و توَيذينــةوةيا زانســيت ثَيتظ ــدنا ب َين
تايبةمتةندي ظي رةنطي بهَيتةدان، ديسا ئةز دبَيذم دطةل هةموارَيمـة لـة ديـظ دةقـَي ليذنـةيا ياسـايي تـةنَي        

وَيش( دكةم بـؤ زَيـدةكرنا ثَيظـا نـا     دوو طؤِرين تَيدا ضَي بنب، يةكةم: ثشتةظانيا ثَيشنيارا بةِرَيج )بةهجاد دةر
(، ديسـا ثشـتةظانيا كـاك )رابـوون( دكـةم ثـةيظا دةزطـا ببيتـة         1( بِرطـةي ) 1( مـاددةي ) 17حكومي سـةر خـااَل )  

ناوةند يان هةردوو ثَيكظة دةزطا و ناوةندةكاني خوَيندني بااَل، ئةطةر ليذنةيا ياسايي رَيكبخةن وةكو سياغة، 
ةرةجنا ئةندامَين ثةرلةمانَي بةِرَيج بـؤ خاَلـةكَي رابكَيشـم سـةبارةت برطـا دووَي      ديسان لة دووماهيكَي ئةز س

وةزارةتي خوَيندني بااَل دةسـةاَلتي ثَيـداني تايبةمتةنـدي هـةي بـة زانكؤكـان، لـة ظَيـرَي طةلـةكا طرنطـة ئـةم            
دا كـو وةزيـري   تةركيجي سةر وةزارةتا خوَيندنا بـااَل بكـةين بؤضـي؟ ئـةظ ئيشـكالة ئةظِرؤكـة ئـةم كـةتني تيَـ         

خوَيندنا بااَل نةهاتية، ضونكي نظيسار هاتبوو ئاراستةكرن بؤ ئةجنومةني وةزيران، كةواتة لـة ظَيـرَي ئةطـةر    
هةر جارةكي ئةم ثَيتظي بني وةزيري خوَيندنا بااَل بهَيت، ثَيتظية بضيتة ئةجنومـةني وةزيـران، ئةجنومـةني    
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( رؤ:ة يان زياتر ئَيمـة لـة هَيظيـا وي ضـةندي     33بهَينت، ئةظة )وةزيران فةرمانَي بكاتن وةزيرا خوَيندنا بااَل 
كو جةوابَيك بؤ ئَيمة بهَينت، ئةطةر وةزَيرَي خوَيندنا بااَل يةكسةر بؤ ظي بابـةتي طرَيـدابا ئـةم دةشـياين بـؤ      

ةز ماوةي حةفتةيةكيدا رَيكخستنَيك يان تةنسيقةكي دطةل وةزيرَي خوَيندنا بااَل بكةين، :بةر هةندَي :ي ئ
ــةل        ــينت دط ــدَي ب ــي دَي هةن ــةم ثَيتظ ــو ئ ــدا ك ــكالةكا دي ــة ئيش ــةم دَيكةظين ــةم ئ ــةندَي دك ــة وَي ض ــؤكي ل داك
ئةجنومةني وةزيران ئَيمة تةنسيقةك هةبيت، جارةكا دي بَيينةظة دطةل وةزارةتَي هةرضةندة بابةت هةمي 

 كاري طرَيداية بة وةزارةتا خوَيندنا بااَلظة، زؤر سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم

 خاتوو فريوز فةرموو.
 عبداخلالق:طص بةِرَيج فريؤز 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من تَيبيين لةسةر ماددةيا يةكَي بِرطـا دووَيـي هـةي، ئـةظ بِرطـة كـو نـةمينيت، يـان بَيتـة الدان، يـان :ي كـة            
دةســةالتا ثَيدانــة تايبةمتةنــدي هــةبينت و  ئةجنومــةنَي وةزيــران هةماهــةنطي دطــةل وةزارةتــا خوَينــدنا بــااَل

تاوةكو كؤتايي، هةروةها ثشتطرييا ئاخافتنَيت )كـاك انـس و د.شـرين و كـاك فرسـت و ظيـان خـان و بَيطـةرد         
 خان و كاك مةردان(ي دكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو مريم فةرموو.
 بةِرَيج مريم صمد عبدي:

 ِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.بة

لةسةر ماددةي يةك قسةم نيية، لةسةر بِرطةي دووةم ثشتطرييةكي تةواو لة قسةكاني )خاتوو طةشة( دةكةم 
بةوةي ئةو تايبةمتةنديية دةبَيتة هؤي ئـةوةي بةراسـيت ميـجاج دةور ببينَيـت، لـة دانـاني تايبةمتةنـدي بـة         

ةردةضَيت يان لة ئةجنومـةني وةزيـران يـان وةزارةت دةبـَي     زانكؤيةكي تر، ضونكة ياسا ئةطةر لة ثةرلةمان د
بة طشتيي بؤ هةمووي وةك يةك بَيت، بةالَِم ئةطةر بةِرَيجت تايبةمتةندي بة زانكؤيةك بدةي ئةوة سي ةتة 
طشتييةكة لة دةست دةدةين، ديارة زانكؤكان هةموويان لة ياسـادا يةكسـانن، نـابَي بـةِرَيجت خصوصـيةت بـة       

ت كة ئَيمة بـة ياسـا ثَيشـَيلي ياسـا دةكـةين، بؤيـة مـن دووبـارة تةئكيـد لـةوة دةكةمـةوة كـة             زانكؤيةك بدةي
 ثشتطريي لة قسةكاني )طةشة خان( دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو د.شرين فةرموو.
 :رمضانبةِرَيج د.شرين حسين 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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بِرطةي دووةم منيش لةطةَل ئةو هةظااَلنةم كـة ئةجنومـةني وةزيـران بـؤي هـةبَيت دةسـةاَلتي        سةربارةت بة
ثَيداني تايبةمتةندي بةهةر زانكؤيةك بدات بة راوَيذ لةطةَل وةزارةتي خوَيندني بااَل، ثرسيارَيكي تريش الم 

من ئةنداماني ليذنة دةنووسن دروست بووة، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ئةو ثرسيارةي ئَيمةي كردوومانة نازا
 الي خؤيان يان نا؟ دةنَيرن بؤ وةزارةتي خوَيندني بااَل؟....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تَيبينييةكاني ئَيوة دةنووسن، بةاَلم مـولجةم نـني ثرسـياري ئَيـوة بنَيـرن بـؤ وةزارةتـي خوَينـدني بـااَل، هـةر           
ي خوَيندني بااَل دةبَي بة نووسني ئاِراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني بكةن بـؤ  ثرسيارَيكتان هةية بؤ وةزارةت

 ئةوةي ئَيمة ئاِراستةيان بكةين.
 :رمضانبةِرَيج د.شرين حسين 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 باشة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج خاتوو ثةروا فةرموو.
 علي حةمة: بةِرَيج ثةروا

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، سةبارةت بة بِرطةي يةكةم هيض تَيبينيم نييـة، سـةبارةت بـة بِرطـةي دووةم،     
بةِرَيجان، ئةوةي كة ئَيمة مةبةستمانة ئةوةي كة ئايا يةكَيك لة زانكؤكان سي ةي تايبةمتةندي ثـَي بـدرَي و   

ئةو دةسةاَلتةي هةبَيت، بة بِرواي ئَيمة دةكرَي ئةطةر وةزارةتـي خوَينـدني بااَلمـان     وةزارةتي خوَيندني بااَل
هةية كة ئةم وةزارةتة تايبةتة بة زانكؤكان، ئايا لةو ئاستةدا نيية كة بتوانَيت تةواوي زانكؤكان خباتـة :َيـر   

ة بَيت باشـرتة كـة بـة بـِرواي     دةسةاَلتي خؤيةوة بؤ هةموو ثَيداني رَينماييةك يان شتَيك؟ ئةطةر بةو شَيوةي
من ثؤلَين كردن بؤ زانكؤكـان هـةبَيت، يـان وةزارةتـي خوَينـدني بـااَل نـةيتوانيوة وةك ئـةو ئاسـتة ضـؤن لـة            
زانكؤي كوردستاندا هةية زانكؤكاني تريش بةهةمان شَيوةبَيت، كة هةَلبةتة ئاسيت بةرزي زانكؤيةك جَيطاي 

اندا بة روويةكياندا ديوَيكي زؤر باشي هةيـة، بـةاَلم، بـة روويـةكي     خؤشحاَليية لةطةَل ئةوةي كة لة روويةكي
تريشدا ئةو جياوازيية دروست دةكات لة نَيوان ئةو زانكؤية لةطةَل زانكؤكاني تردا، بةاَلم ئايـا بـؤ وةزارةتـي    

ؤكان هـةبَيت؟  خوَيندني بااَل تاوةكو ئَيستا نةيتوانيوة هةَلسةنطاندنَيكي هةبَيت، يان ثؤلَين كردنَيكي بؤ زانك
لةسةر ئةو ئاستة بتوانَي جارَيكي تر زانكؤكان بةرةو ثَيشةوة بـةرَيت، راسـتة، ئةطـةر ثـؤلَين كـردن هـةبَيت       
زانكؤيةك باشرت بَيت بةثَيي منرةكة لةطةَل زانكؤيةكي ترةوة، واتة هةَلسةنطاندنَيكي تةندروست هةبَيت بـؤ  

وانيوة ئةوة بكات، حاَلةتَيكي تـر هةيـة ئـةويش ئةوةيـة كـة      زانكؤكان كة ديارة وةزارةتي خوَيندني بااَل نةيت
رةنطة كَيشةي كردنةوةي، يـةعين ئـةو كَيشـةيةي كـة ئَيسـتا رووبـةرووي زانكؤكـان بؤتـةوة بةطشـتيي و بـة           
تايبــةتي داواكردنــي ئــةو خوَيندكارانــةي كــة داواي كردنــةوةي كؤليــذي ثجيشــكي دةكــةن، ئةطــةر لــة زانكــؤ   
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وو ئةو بةشانةي تر يان كؤليذانـةي تـر دةكرَيتـةوة، بـةاَلم خـؤ دةبَيـت ثَيـوةرَيكي        ئةهليةكانيشدا وةكو هةم
تةندروسيت وا دابنرَيت كة هةر هيض نةبَيت منرة يةكَيك بَيت لةو ثَيوةرانةي كة طرنطي ثَي بدرَيت، ضونكة 

ارن وةكـو  ناكرَيت ئةطـةر خوَينـدكارَيك بـة منرةيـةكي نجمـةوة بـة تايبـةت لـةو كؤليذانـةي كـة زؤر هةسـتي           
كؤليذي ثجيشكي حيسابي بؤ نةكرَيت، حاَلةتَيكي ترمان هةية ئةويش ئـةوةبوو كـة زؤرَيـك لـةو بةِرَيجانـةي      

(ي 53تر كة هاوكارةكامن باسـيان كـرد لةوانـة )بـةِرَيج د.شـَيركؤ حةمـة امـني( ئـةويش كـة بـةثَيي مـاددةي )           
بوونايـة، بـةِرَيجتان وةاَلمتـان نةدايـةوة كـة      ثةيِرةوي ناوخؤ باشـرت بـوو ئةطـةر نوَينـةري خوَينـدكارةكان لَير     

اليــةني ثةيوةنديــدار، خؤزطــة ئــةوان لَيرةبوونايــة، يــةك خــاَلي تــر ئــةويش بــة بــِرواي مــن ئــةو كاتــةي كــة 
ياسايةك هةموار دةكرَيتةوة، ياسا تةنها بـؤ ئـةم ضـوار سـاَلة و ئـةم خولـة نييـة، بةقـةدةر ئـةوةي كـة ئَيمـة            

ذخايةنانة، هيوادارم هةر ئـةم مةسـةلةي زانكؤكـان و هـةموو بوارةكـاني تـريش       مةبةستمانة، ئاماجنَيكي درَي
سةير دةكةين زؤر جار دةست تَيوةردانَيكي سياسي هةية لة ثشت ئةم كارانـةوة، ئةمـة مـن مةبةسـتم هـيض      
كامَيــك لــة بوارةكــان نييــة، بــةاَلم ئةطــةر مةســةلةي زانســيت بــة سياســةت نــةكرَيت ئــةوة زؤر باشــرتة، زؤر    

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

تةنها سةبارةت بةم ثرسة ضةند جارَيك دووبارة بوويةوة، بةِرَيجان، من لةم وتوَيذةدا لة دوَينَيوة دةزانن بَي 
اليةمن بةراسيت، ئَيوة خؤتان ئةنداماني ثةرلةمان يةكال دةكةنةوة، بةاَلم ناكرَيت ئَيمـة ثشـتيواني بـؤ ئـةوة     

خوَيندكار بة ئارةزووي خؤي هؤَلةكاني خوَيندن جَيبَيَلَي، ئَيمة يةكةجمار كة ئةو داخوازيـةيان كـرد   بكةين 
لة ثةرلةمان كة سي ةي ئيستيعجالي ثَي بدرَيت لةبةر خاتري ئـةوةي بضـنةوة بـؤ نـاو هؤَلـةكاني خوَينـدن،       

ونةوة نـاو هؤَلـةكاني خوَينـدن،    سي ةي ئيستيعجاملان ثَيدا، بةاَلم دواي ئةوة دوو حةفتةي تـر ئةوانـة نةضـو   
بةراســيت ئَيمــة زؤر نيطــةرانني لــةوة، مــن يــةك منوونــةتان بــؤ دةهَينمــةوة بــؤ جيــاوازي راســيت ئــةوة هــيض 
تةحيوزَيك نيية، تكاتان لَي دةكةم بة تةحيوزي وةرنـةطرن، بـةاَلم خوَينـدكاراني زانكـؤي كوردسـتان هاتنـة       

ةكاني ثةرلـةمانيش، ئـةوان بـة ئَيمـةيان طـوت ئَيمـةش دةتـوانني        الي ئَيمة من دَلنيام هاتوونـة بـؤ الي ليذنـ   
هةموو رؤ:َيك بَيينة بةردةرطاي ثةرلةمان، نةهَيَلني هيض ئةندامَيكي ثةرلةمان بِرواتة :وورةوة، بةاَلم ئَيمة 
 ويذدامنان ئـةوة قـةبول ناكـات هؤَلـةكاني خوَينـدن بـةجي بـَيَلني و بَيينـة سـةر شـةقامةكان، ئـةو بةِرَيجانـة            

ــةرؤكايةتي          ــة س ــرياةوة، هاتوونةت ــةكانيان ط ــة داخوازي ــوَي ل ــرة ط ــةمان، لَي ــؤَلي ثةرل ــة ه ــار هاتوونةت دووج
ثةرلةمان، لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيشوازةان لَيكردوون، ئَيمة دووجار لة شوَينةكاني كة مانيـان طرتـووة   

ؤ:َيـك بـة ئـارةزووي خـؤي كؤليذةكـةي      رؤيشتووينةتة اليان، بةاَلم ناكرَيت ثشتيواني ئةوة بكةين كة هـةر ر 
خؤي بةجَي بَيَلَيت، من قسةي دةمم روو لة جةنابت نيية )ثةروا خان(، بة شـَيوةيكي طشـتيي بـاس دةكـةم،     
بةراسيت خةريكة كاري ئَيمة دةبَيتة هانداني خوَيندكاران بؤ مانطرتن، كؤليذي ثجيشكي مانيان طرت، دوايي 

تووة، كؤليـذةكاني ياسـا مـان دةطـرن، كـة ثَيويسـت بةمـة ناكـات، ئـةوان          كؤليذةكاني ثجيشكي ددان مانيان طر
خوَيندني خؤيـان بـةردةوامي ثَيبـدةن، ئـةوة ثةرلـةمان كـاري خـؤي دةكـات، يـةعين ثَيويسـت نييـة هـةموو             
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رؤ:َيك بَينة بةردةم ثةرلةمان، بَينة ناو هؤَلي ثةرلةمانيش، دةبَي ثشتيوانيان بكةين، كارة ياساييةكانيان بؤ 
ةجنام دةدةين، بةاَلم ناكرَيت ئَيمةش هانيان بـدةين بـؤ ئـةوةي كـاري نـا ياسـايي بكـةن، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة           ئ

داوامان كردن بطةِرَينةوة بؤ ناو هؤَلةكاني خوَيندن، ثةرلةمان كاري خؤي دةكـات و وتوَيـذي لةسـةر دةكـات،     
حكومـــةمتان نـــةكرد لـــةوة زيـــاتر، تةنانـــةت ســـي ةي ئيســـتيعجاملان ثَيـــداوة، تةنانـــةت ضـــاوةِرَيي وةاَلمـــي 

خستوومانة ناو بةرنامةي كار، بؤية ئَيمة كارةكاني خؤمان دةكـةين، بةراسـيت لَيشـتان ناشـارمةوة هةنـدَيك      
رووداو دوَييَن روويداوة لة ناو هؤَلي ثةرلةمان بةهؤي ئامادةبووني ئةوان، كـة دةرضـوون بـووة لـة سـنووري      

رلةمانن، لة شوَيين خؤياندا لَيرة مبَيننـةوة، يـان لـة شـوَينَيك ضـاوةِرَي      ئامادةبووني ئةوان، ئةوان مَيواني ثة
 بكةن تاوةكو كؤبوونةوةي ثةرلةمان دةست ثَي دةكاتةوة، ثةيوةندي بةوةوة هةبوو، خاتوو ثةروا فةموو.

 بةِرَيج ثةروا حةمة علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ا من هاوِراي رايةكةي بةِرَيجد، زؤر سوثاس.ببوورة، بةس مةبةستم نوَينةرايةتييانة، ئةطةر ن
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك خلحم فةرموو.
 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة ماددةي يةكةم ثشتطريي لـة رايةكـةي )كـاك سـاالر( دةكـةم كـة مـاددةي يةكـةم بكرَيـت بـة دوو           
ةكةم: دةزطاكـاني خوَينـدني بـااَل بـة زانكـؤ و دةسـتة و كؤليـذ و ثـةةانطا و سـةنتةر و توَيذينـةوةي           بةش، ي

حكومي و نا حكومي ثَيكدَين، ئةوة كؤتايي ثَي بَيت، بِرطةي دووةم: ئـةم دةزطايانـةي خـوارةوة دةلكَينـدرَين     
م، سـةبارةت بـة تايبةمتةنـدي لـة     بة وةزارةتي خوَيندي بااَلوة، سةبارةت بة بِرطةي دووةم لـة مـاددةي يةكـة   

راستيدا ئَيمة ياسا و بِريار بؤ كؤمةَلطا دةردةكةين، بؤ ئةوةي ئاَلوطؤِرَيك لةو واقيعةي كـة لـة موجتةمةعـدا    
هةية بكرَي، هةروةها هةموار كردنيش هةر لةو ضوارضَيوةيةداية، بؤية ئةطةر لةطةَل ئةوة نيم مةبدةئيةن 

مةزراوةيةك بدرَي، جطةلةوةي كة بة رةزامةندي اليـةني ثةيوةنديـدار كـة    تايبةمتةندي بة هيض دةستة و دا
وةزارةتي خوَيندني بااَلية لةم بابةتة، ئةجنومةني وةزيرانة، كةواتة لَيرة ثشتطريي لة رايةكةي )كاك سـاالر(  
دةكــةم كــة تايبةمتةنــدي بــدرَي بةهــةر زانكؤيــةك لةاليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــةوة بــة هةماهــةنطي و لــة   
ضوارضَيوةي ياساي وةزارةتي خوَيندني بااَلية، بةاَلم ئةطـةر ئـةو واقيعـةي كـة ئَيسـتا هةيـة و ئيشـكاملان بـؤ         
دروست دةكات و كؤتايي بةو جةدةلة ناهَينَيت، ئَيمة وا بكةين لةبةر ئةوةي ماددةي يةكةم، بِرطـةي يةكـةم   

موتلةقي ئةم بابةتة هةَلبطريَيت، سةبارةت موشكيلةيةكمان لةسةر نيية، كؤتايي ثَيهاتووة، بِرطةي دووةم بة 
ئةمـة وازحيـة ، ئـةكرا ئـةمِرؤ     ؤر غيـاب بـوون   بة هـاتين خوَينـدكارةكان ئَيمـة دةزانـني ئـةو خوَيندكارانـة ز      

ئةخري جةدةل بوو لةسةر ئةم بابةتة ، انشْا هلل ئةطةينة نةتيجةيةك كة لة بةر:ةوةندى هةموو اليةك بـَى ،  
 انةى ثةيِرةوى ناوخؤية ، بريا ئةوان نوَينةريان لَيرة ئامادةبواية ، زؤر سوثاس.لةبةر ئةوةى ئةوة ثَيضةو
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 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك عمر كؤضةر فةرموو.
 :بةِرَيج عمر صاحل عمر )عمر كؤضةر(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
قـــةك هـــةي كـــو ئـــةظ زانكؤيـــا ئاســـتَى وَى باشـــة ، ئـــةز ترســـم مـــن ترســـا ظـــَى ضـــةندا هـــةيا ، مـــة ئيتي ا

ــن      ــةتا مـ ــةدا ، : قةناعـ ــَى نووكـ ــةين ل واقعـ ــراث كـ ــتَى وَى خـ ــةر ئاسـ ــة ئةطـ ــةم ببينـ ــة :ى ئـ يـــةعنى ئةظـ
يـــةعنى بالبَيتـــة دطـــةل خوَينـــدنَى بااَلظـــة موتةفـــةقني لســـةر وَى ، بـــةس تايبةمتةنـــدى ض موشـــكيلةية ،  

زةمـــةنى ئةجنومـــةن خؤزطـــة نوَينـــةرى ئةجنومـــةن لَيرةبوايـــة يـــةعنى هةنكـــة ظـــَى وةختـــَى ظـــَى فـــةترة 
ــةي           ــَي ه ــتى ث ــة؟ ض ثَيويس ــةو كولي ــَي ئ ــدى داي ــةظ تايبةمتةن ــةلةن ئ ــى مةس ــة بؤض ــةظ تايبةمتةنديي ــة ئ ك
ئةجنومـــةنى؟ قةناعـــةتا مـــن هةنكـــة ئـــةظ تايبةمتةندييـــة هـــةبينت ض زةرةر نينـــةو ، ض موشـــكيلةيةك :   

ــةر اليبــ      ــات ، بــةس ئةط ــت ناك ــن دروس ــؤ م ــة خــارَى و      ب ــتَى وَى بينين ــةكَى ئاس ــة ئــةم كولي دةين ئيحتمال
 سةبةب ببيتة بِريارا ثةرلةمانى ، سوثاس.
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ــي          ــةن دوايـ ــةى دووةم تةبعـ ــةر بِرطـ ــة لةسـ ــوار ِرا هةيـ ــةِرَيجان ، ضـ ــةواوبوون بـ ــان تـ ــوثاس ، ط توطؤكـ سـ
 خؤيان بدةن ، بةِرَيج كاك زانا فةرموو.دةرفةت دةدةين بة ليذنةكان كة ِراى 

 :بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبدهلل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مــن يــةك تَيبينــى بضــووك ئــةدةم ئينجــا دَيمــة ســةر بابةتةكــة ، لةبــةر ئــةوةى ِروونكردنةوةيــةك درا            
ـــ   ِرين و لةســــةر ئامادةنــــةبوونى ئــــةو خوَيندكارانــــة مــــن يــــةك ثرســــيارم هةيــــة ئايــــا نــــاِرةزايى دةربـ

ــاتووة          ــةيِرةو ه ــوَيى ث ــة ك ــةوة ، ل ــةوةم بدةيت ــى ئ ــي وةاَلم ــةم دواي ــايية؟ حةزدةك ــارى ناياس ــايكؤتكردن ك ب
كــة خوَينــدكار هاتــة ئَيــرة ئــةبَى مؤَلــةتى ئــةو شــوَينةى ثَيبــَى كــة لَيــى هــاتووة ، يــةعنى مــن نــازامن              

ــَى ، ب        ــةت بَينـ ــةبَى مؤَلـ ــادةبوو ئـ ــة ئامـ ــة ، كـ ــتى وانييـ ــرد شـ ــةيِرةوم كـ ــةيرى ثـ ــةمِرؤ   سـ ــاَل ئـ ــةر حـ ةهـ
دةرفةتَيكـــة لةبـــةردةم ئةنـــدامانى ثةرلـــةمانى كوردســـتان لـــةم خولـــة قســـة زؤركـــرا لةســـةر ئـــةوةى كـــة  
زانكــؤى كوردســتان ، تةحديـــدكرا قســة لةســةر ئـــةو زانكؤيــة كـــرا ، بؤيــة مــن قســـةى لةســةر ئةكـــةم ،         

ــى خوَينـــ      ــةر وةزارةتـ ــؤ سـ ــة بـ ــةم زانكؤيـ ــةوةى ئـ ــة طةِراندنـ ــة لـ ــرس هةيـ ــدة تـ ــةر ئةوةنـ ــااَل ، ئةطـ دنى بـ
وةزارةتـــى خوَينـــدنى بـــااَل ئـــةو وَيرانةيـــة كـــة هةنـــدَيك لـــة ثةرلـــةمانتاران باســـيان كـــرد هـــةر ئـــةمِرؤ    
ــران؟           ــةنى وةزي ــةر ئةجنوم ــة س ــا بيخةين ــةرى و ب ــااَل الب ــدنى ب ــى خوَين ــةر وةزارةت ــان لةس ــةموو زانكؤك ه

نـــدى ئـــةدرَى بـــة زانكـــؤ ئــةو وةزارةتـــة كؤتـــايي ثَيبَيـــنني لـــةناو حكومـــةت ، ئةطــةر واش نييـــة تايبةمتة  
بؤمــــان ِروونكةنــــةوة هــــةم ليذنــــةى ياســــايي ، هــــةم ليذنــــةى خوَينــــدنى بــــااَل تايبةمتةنــــدى ضــــيية؟  
ــة     ــت لــــ ــدى مةبةســــ ــةوة تايبةمتةنــــ ــان ِروونكةنــــ ــة ، بؤمــــ ــةيةكى زؤر مةتاتييــــ ــدى وشــــ تايبةمتةنــــ
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ـــ           دى تايبةمتةنـــدي ضـــيية بـــؤ ئةنـــدامانى ثةرلـــةمان؟ حاَلـــةتَيكى تـــر هةيـــة ئةطـــةر هـــاتو تايبةمتةنـ
ــتان      ــةمانى كوردسـ ــةبوو ثةرلـ ــة نـ ــةو زانكؤيـ ــَى ئـ ــةبوو ، ئـ ــة نـ ــةو خوَيندكارانـ ــةر:ةوةنى ئـ ــة بـ ــرا لـ دةركـ
ــةر         ــة ئةطـ ــة ئَيمـ ــة زؤر طرنطـ ــة كـ ــر هةيـ ــتَيكى تـ ــةوة؟ شـ ــان ئةداتـ ــدكارانى زانكؤكـ ــى خوَينـ ــؤن وةاَلمـ ضـ

ــةموو زانكؤكــ         ــة ه ــدرَى ب ــة ب ــةو تايبةمتةنديي ــا ئ ــبكةوَى ب ــان ثَيش ــتان زاكؤك ــة كوردس ــةوَى ل ــر ئةمان انى ت
لـــة هـــةرَيمى كوردســـتان ، بـــؤ ئـــةوةى خوَينـــدكارانى زانكـــؤى ســـةاَلحةدين و ســـلَيمانى و زاخـــؤ و دهـــؤك 
و هـــةموو زانكؤكـــان مســـتةواى زانســـتييان بةرزبَيتـــةوة ، ئـــةو تةقيمـــة كـــَي كردوويـــةتى؟ ئـــةو تةقيمـــة  

ــةموو زانكؤيـــ     ــتان لـــة هـ ــة كوردسـ ــةك لـ ــة؟ كـــة زانكؤيـ ــة نَيودةوَلةتييـ ــةو تةقيمـ ــر زانســـتيية؟ ئـ ةكانى تـ
باشـــرتة حةزدةكـــةم بةِراســـتى ئـــةو تةقيمـــة خبةنـــةِروو بـــؤ ئـــةوةى ئَيمـــة تَيبطـــةين بـــجانني ئـــةوةى كـــة  
زؤرجـــار بـــاس ئـــةكرَى لـــة كوَيـــوة سةرضـــاوةى طرتـــووة ، شـــتَيكى تـــر هةيـــة كـــة هـــةر الى مـــن طرنطـــة   

ــةزراو         ــة دامـ ــرَى بـ ــا بكـ ــربَى ، دةزطـ ــاحكومى البـ ــةلةى نـ ــةم مةسـ ــر دةكـ ــاك عمـ ــة ِراى كـ ــتيوانى لـ ة ، ثشـ
بةشــَيوةيةكى طشــتى ئـــةو بِرطــة هــةر البـــربَى تايبةمتةنــدى نــةدرَى بـــةهيض دامــةزراوةو زانكؤيــةك لـــة         
هـــةرَيمى كوردســـتان ، هـــةمووى بةيـــةك ضـــاو ســـةير بكـــرَى ، ئَيمـــة زؤرجـــار باســـى ئـــةوة ئةكـــةين كـــة  
ــة     ــةاَلتةكان لـ ــةموو دةسـ ــةزي ، هـ ــة مةركـ ــةكرَيت بـ ــتةكان ئـ ــةموو شـ ــة هـ ــةاَلم خةريكـ  المةركةزيـــةت ، بـ

ئةجنومـــةنى وةزيـــران كـــؤ ئةكرَيتـــةوة ، ئـــةى وةزارةتـــى خوَينـــدنى بـــااَل ئيشـــى ضـــيية؟ كـــة خـــؤى            
ــةش        ــةاَلت دابـ ــةوَى دةسـ ــة مبانـ ــةرارة ئَيمـ ــةر قـ ــان ، ئةطـ ــدكاران و زانكؤكـ ــارى خوَينـ ــة كاروبـ ــة بـ مةعنيـ
بكـــةين لـــةناو حكومـــةت و هـــةر كـــةس ِرؤَلـــى خـــؤى ببينـــَى وةزارةتـــى خوَينـــدنى بـــااَل مةعنييـــة هـــةم   

ــر ــةقيمى          وةزي ــةوان ت ــةبَى ئ ــراون ئ ــةعني ك ــة ت ــةو وةزارةت ــارةزا ل ــةَلكى ش ــام و خ ــايَى موديرع ــةم دني ، ه
زانكؤكـــان بكـــةن بـــجانن ضـــؤن تايبةمتةنـــدى دةدرَى ، ضـــؤن تايبةمتةنـــدى نـــادرَى؟ ئةطةِرَيتـــةوة بـــؤ           

ــةت ئةبَيتــ          ــةناوى المةركةزي ــامَينَى ب ــتَيك ن ــتى ش ــتةكان ِراس ــةموو ش ــة ه ــةبَى ل ــران ئ ــةنى وةزي ة ئةجنوم
 مةركةزى ئةجنومةنى وةزيران خؤى قةرار دةدا لةسةر هةموو شتَيك ، زؤر سوثاس.
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زؤر ســــوثاس ، ســــةبارةت بــــة ئامــــادةبوونى هــــةر هاوواَلتييــــةك لــــة هــــؤَلى ثةرلــــةمان ثَيويســــتى بــــة  
بةوانــةداوة ، بــةو خوَيندكارانــةداوة    مؤَلــةتى ســةرؤكى ثةرلــةمان هةيــة تــا ئَيســتا ســَى جــار مؤَلــةمتان        

ــة           ــاتر لةم ــةزانني زي ــونكة ئ ــدةين ، ض ــةتيان ثَيب ــاتر مؤَل ــةوة زي ــا ل ــت ناك ــةمان ، ثَيويس ــؤَلى ثةرل ــة ه بَين
مؤَلــةتيان ثَيبــدةين بَينــة هــؤَلى ثةرلــةمان كاريطــةرى لةســةر خوَينــدنيان دروســت ئــةكا ، ئَيمــة لَيــرة            

، خــةَلكى مةســئولني بةرامبــةر بــةو خوَيندكارانــة ، بؤيــة      خــةَلكى مةســئولني بةرامبــةر بــةم هةرَيمــة     
نامانـــةوَى زيـــاتر هانيـــان بـــدةين بـــؤ ئـــةوةى هؤَلـــةكانى خوَينـــدن جَيبـــَيَلن ، بـــةِرَيج كـــاك علـــى حةمـــة   

 صاحل فةرموو.
 :بةِرَيج على حةمة صاحل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ااَلنى ثَيشــووتردا ثةســةندكرا ، كــة   لةكاتَيكــدا ئــةم موشــكيلة بــةهؤى خراثــى ئــةو ياســايةية كــة لــة ســ         
ــةى دووةم ئةوةيــة           ــةوة ، هةَل ــراو جياكراي ــةراحةت هَين ــة س ــةك ب ــاوى زانكؤي ــة ن ــانونى تَيداي ــةى ناق هةَل
ــةين ، بــــةاَلم         ــاوةرةيةكى وردبكــ ــةوة ، موشــ ــت وةاَلمــــى نةدايــ ــةكاتى ثَيويســ ــران لــ ــةنى وةزيــ ئةجنومــ

ئاســتى ســةرجةم زانكؤكــان بةرزكةينــةوة      ســةربارى ئــةوةش ئَيمــة لــة موناقةشــةى دوو شــتداين ، ئايــا       
ــتى         ــةنيا ئاس ــا ت ــر؟ دووز ئاي ــانى ت ــتى زانكؤك ــؤ ئاس ــةوة ب ــجم كةين ــتانيش ن ــؤى كوردس ــتى زانك ــاخود ئاس ي
زانكؤكــة بــة طشــتيية يــان كَيشــةى قوتابيــانى كؤلَيــذى ثجيشــكيية ، ئــةكرَى بــة ثَيــى تةعــديلى ياســاي             

ــي    ــة هـ ــثَينرَيت كـ ــة بضةسـ ــت ئةمـ ــةكان بَيـ ــذة ئةهلييـ ــكى   كؤلَيـ ــذى ثجيشـ ــةبَى كؤليـ ــؤى نـ ــةك بـ ض زانكؤيـ
بكاتــةوة يــان ئةطــةر كردييــةوة جطــة لــة زانكــؤ حكومييــةكان بــة هــةمان منــرةى زانكــؤ حكومييــةكان            
ــةرا         ــة فلتـ ــةاَلم بـ ــةبَيت ، بـ ــدى هـ ــة بةنـ ــةكرَيت ثلـ ــة ئـ ــن ثَيموايـ ــة مـ ــةبارةت بةمـ ــت ، سـ ــان بطرَيـ وةريـ

ــةك ل      ــةِرَيت ئاســتى ثَيــدانى تايبةمتةنــدى بؤهــةر زانكؤي ةســةر بنــةماى ثلــة بةنــدى هةَلســةنطاندنى     تَيث
زانكؤكـــان بَيـــت بـــة ثَيـــى ســـتانداردة زانســـتييةكان ، ســـتانداردة زانســـتيية جيهانيـــةكامن مةبةســـتة كـــة   
ــةكرَى          ــةش ئــ ــةربارى ئةمــ ــدرَيت ، ســ ــديان ثَيبــ ــة بةنــ ــةوةن ثلــ ــايةنى ئــ ــةن شــ ــؤ هــ ــةَلَيك زانكــ كؤمــ

بــــة تــــةنيا نــــةتوانن قةراربــــدةن  ئةجنومــــةنى وةزيــــران هــــةموويان ثَيكــــةوة قةراربــــدةن ، ئــــةمانيش
ــااَل      ــدنى بـ ــى خوَينـ ــونكة وةزارةتـ ــااَل ، ضـ ــى خوَينـــدنى بـ ــةَل وةزارةتـ ــةبَيت لةطـ ــةنطيان هـ ِراوَيـــذو هةمةهـ
يةكســـان نييـــة بـــة وةزيـــرى خوَينـــدنى بـــااَل كـــة ئةندامـــة لـــة ئةجنومـــةنى وةزيـــران ، بـــةَلكو بؤردَيكـــة    

ــة      ــةين ئَيمـ ــةدر دةكـ ــة غـ ــن ثَيموايـ ــةراردةدا ، مـ ــرةوة قـ ــجم   لَيـ ــتان نـ ــؤى كوردسـ ــانى زانكـ ــتى قوتابيـ ئاسـ
ــتاية          ــَيوةى ئَيس ــةم ش ــرةو ب ــةم من ــكى ب ــذى ثجيش ــدةين كؤلَي ــة ب ــةر ِرَيط ــةين ئةط ــةدريش دةك ــةوة ، غ كةين
ــتى            ــة ئاس ــةكان ك ــدة جيهانيي ــة بةن ــى ثل ــة ثَي ــةك ب ــة الي ــةوة ل ــة بهَيَلين ــة ئةم ــةل ئةوةي ــت ، ح وةربطريَي

ــة رِ   ــران كـ ــةنى وةزيـ ــات ، ئةجنومـ ــاد دةكـ ــتى زيـ ــى   توانسـ ــؤردى وةزارةتـ ــة بـ ــةنى تَيدايـ ــةموو اليـ ــى هـ ةنطـ
ــن       ــدى مـ ــة ديـ ــةكانيش ، بـ ــوةرة جيهانيـ ــة وة ثَيـ ــة زؤر طرنطـ ــةنى مـــةعنني ئةمـ ــة اليـ ــااَل كـ ــدنى بـ خوَينـ

 ئةمة دةرةجةيةكى باشة بؤ ئةوةى ئَيمة لةم قؤناغة دةربازمان ببَيت لةم طرفتة ، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

زؤر ســــوثاس ، ِراى ليذنــــة ثةيوةنديــــدارةكان لةســــةر ِراى ئةنــــدامان ثــــَيش ئــــةوةى كــــة هينــــةكان         
 خبوَينينةوة ، بةَلَى ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل فةرموون.

 :بةِرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــون    ــدام ثةرلـــةمان بَيـــذم ، ضـ ــا خـــؤ وةك ئةنـ ــةزَى وةك ِرايـ ــوان  مـــن طـــوتى ئـ كة ِراى ليذنـــةى دكتـــؤرة جـ
بَيــذَيت ل طــوَيرةى خوَينــدنا منــَى بــؤ ئاخافتنــا بــةِرَيج كــاك ســاالر ، دكتــؤر فرســةت ، كــاك خةَلــةف ،             
ــةك          ــةر مةخرةج ــَيبوو ئةط ــةتَيك ض ــن قةناع ــؤ م ــاحل ب ــة ص ــى حةم ــةِرَيج عل ــر ، ب ــةال عم ــةردخان ، م بَيط

ــؤش ،  ظــــى شــــكلى بَيتــــة دةرَى ِرةنطــــة شــــتةكى طةلــــةك بــــاش دةركــــةظت ،    ئةمــــة بــــة ِروويــــةكى خــ
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ثةرلةمانـــةكى يـــةكطرتى دةركـــةظن : ظـــَى هـــؤَلَى ئـــةو :ى ئةجنومـــةنى وةزيـــران ب هةماهـــةنطى د طـــةل   
ــو بـــةِرَيج علـــى حةمـــة صـــاحل طـــوتى ، ضـــونكة نـــة طرَيدايـــة      ــااَل وةكـ ــا خوَينـــدنَى بـ ئةجنومـــةنَى وةزارةتـ

وةزارةت ، ضـــونكة تـــا نةبتـــة وةزيـــرى ضـــةوا ئةجنومـــةنى وةزيـــران بـــال لـــة وَيـــرَى : بيتـــة ئةجنومـــةنى 
ــتان ئـــةوة     بِريارةكـــا فـــةردى ، بـــؤى هـــةبَيت تايبةمتةنـــدى بداتـــة هـــةر زانكؤيـــةك لـــة هـــةرَيمى كوردسـ
وةكــو ِرةئيــةكى منــى ئةنــدام ثةرلــةمان ، ِراى ليذنــة بــة ِراوَيــذ بــةِرَيج دكتــؤرة جــوان لةطــةل ليذنــةى             

 ياسايي بةِراوَيذ ِراى خؤ دةردةبِرن ، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس ، بةَلَى فةرموو دكتؤرة جوان.
 :بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(مانطــــة لةطــــةَل قوتابيــــانى زانكــــؤى    3منــــيش هــــةمان ِرةئــــيم هةيــــة ، تةقريبــــةن ئَيمــــة ئــــةوة )      

ــكى    ــؤى ثجيشـ ــانى زانكـ ــةَل قوتابيـ ــةتني لةطـ ــةر خـ ــتانني ، لةسـ ــةيةى    كوردسـ ــةو كَيشـ ــةر ئـ ــتينة لةسـ طشـ
ئــةوى هةيـــة لةطـــةَل ئـــةو ِرةئيـــةم كـــة ليذنــةى ثـــةروةردة و حوَينـــدنى بـــااَل لـــة ئةجنومـــةنى وةزارةتـــى   
ــونكة ِرَيطــا             ــَى ، ض ــة جَيبَيَل ــؤَلى خوَينــدنى ب ــةك ه ــيض قوتابيي ــة نــابَى ه ــكردية ك ــم باس ــدنى بااَلش خوَين

ئــةتو طرفتــةكت هةيــة لــةناو جاميعــةى ،      زؤرة هــةتا باســى ئــةوةم كــرد تةسةلســوىل مــةراجيع هةيــة ،      
ــةر           ــة ، ئةط ــر هةي ــةكرد ، ِراط ــةرى ن ــةش ضارةس ــةرؤك ب ــةر س ــة ، ئةط ــةش هةي ــةرؤك ب ــذت س ــةناو كؤلَي ل
ِراطــــر ضارةســــةرى نــــةكرد ، ســــةرؤكى زانكــــؤ هةيــــة ، ئةطــــةر ســــةرؤكى زانكــــؤ ضارةســــةرى نــــةكرد ، 

ــةموو ئةوانـــة موشـــكيلةكة   ــااَل هةيـــة ، ئةطـــةر هـ ــؤت  وةزارةتـــى خوَينـــدنى بـ ــةل نـــةكرد ،ئـــةوة لـ تيان حـ
هةيــــة بَيــــى بــــةر دةرطــــاى ثةرلــــةمان سةرضــــاو ، بــــةس وكــــى هاتييــــة بــــةر دةرطــــاى ثةرلــــةمانيش    
ــؤ           ــةين ب ــوون دةك ــة بةدواداض ــدن ئَيم ــؤَلى خوَين ــةوة ه ــى بطةِرَيي ــار دواي ــةك ج ــةى ي ــاندانةكى بك خؤثيش

ةرى ئــــةو جاميعــــة ، كَيشــــةكة دانانيشــــني هــــةتا حــــةىل بكــــةين ، نوَينةريشــــتان مــــاوة ، مــــاوة ، نوَينــــ
نوَينــةرى ئـــةو قوتابيانـــة بابَيتـــة ثةرلــةمانى لةطـــةَل ليذنـــةى مـــةعنى دانيشــى بجانـــَى بـــة ض طةيشـــنت؟    

ــةَلتم )      ــحم لةط ــؤر يوس ــة دكت ــةوةى نيم ــيض ئ ــةَل ه ــة     100لةط ــةوةش بوويت ــةجَيبَيَلن ئ ــدن ب ــؤَلى خوَين %( ه
ــود بوو      ــكرد طـ ــم باسـ ــةنى وةزارةت ئةوةشـ ــة ئةجنومـ ــةتا لـ ــةكى زؤر هـ ــةوها   دياردةيـ ــاولَيكةرى ئـ ــة ضـ تـ

ــتى     ــار بةِراســـ ــدَيَلى زؤرجـــ ــدنى بـــــة جَيـــ ــا هـــــؤَلى خوَينـــ ــاندانى دةكـــ ــابى دةردَى خؤثيشـــ ــا قوتـــ دةكـــ
ئاماجنــــةكانيش مــــةوزوعى نييــــة ، زانســــيت نييــــة ، بــــةاَلم ئــــةوى زانســــتيية ، مةوزوعييــــة لــــة دووى 

ــةك         ــةناو ليذن ــة ل ــارةزامان هةي ــةعنى ش ــةش ي ــتى ئةم ــة بةِراس ــتى نيي ــةوى زانس ــن ئ ــةمتان دةِرؤي ان كةفائ
ــةند        ــان ضــ ــة يــ ــةند مةوزوعييــ ــةن ضــ ــةنطاندنى بكــ ــةن ، هةَلســ ــةقيم بكــ ــةوةى تــ ــوانن ئــ ــة دةتــ هةيــ
ــبةت ِرةئــى طةشــة خــانى ميجانييــة        ــة؟  بــة نيس ــى خــؤى نيي ــان لــة جَي ــى خــؤيتى ي داخوازييــةكان لــة جَي

ــة           ــدى ميجانيي ــة تةوحي ــةوة زؤر زةمحةت ــةكان ئ ــةموو زانكؤي ــؤ ه ــرَى ب ــد بك ــة تةوحي ــتة بودج ــة ، ِراس ل
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زانكؤكــان بكــرَى ، ضــونكة هــةر زانكؤيــةك دةبينــى زانكؤيــةك بةشــى نــوَى دةكاتــةوة زانكــؤ عةقــدَيكى            
نـــوَى لةطـــةَل مةمجوعـــةك مامؤســـتا كةفائـــةتى بـــاش دةينـــى يـــان مةســـةلةن دراســـات عوليـــا خوَينـــدنى  

 بااَل لةو زانكؤية دةكرَيتةوة......
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 
 ج دكتؤرة جوان تكاية لةسةر ثِرؤ:ة ياسايةكة ، ِراثؤرتةكان قسة بكة....بةِرَي

 :بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج
 يةعنى باسى ئةوةى ِرةئى ئةندام ثةرلةمان ، جواب نةدةم.....

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 ديدار بوو بة ثِرؤ:ةكة.نا ، نا ثَيويست ناكات ، بةس تةنها ئةو ِرايانةى كة ثةيوةن
 :بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج

ــةن كــــة           ــةرى ئيتي ــــاق دةكــ ــةوةى لةســ ــدام ثةرلــــةمانان ئــ ــةى ئةنــ ــتة مــــن زؤربــ ــى طةيشــ دوو ِرةئــ
تايبةمتةنــــدى نــــةمينَى لــــة ئــــةوةى ثــــِرؤ:ة ياســــايةكةى ، بكرَيتــــة ئةســــتؤى نــــةك خوَينــــدنى بــــااَل ،  

ــةَل وةزارةتــ     ــةنطى لةط ــران بةهةمةه ــةنى وةزي ــَى     ئةجنوم ــدة ، دةب ــة واري ــةوة ِرةئييةك ــااَل ئ ــدنى ب ى خوَين
ــةتى           ــة حكوم ــَى ل ــرتن ب ــةم ِرَيجط ــةتا ه ــؤم ، ه ــوونى خ ــؤ ض ــة ب ــةمن ك ــةم ئ ــةيةى ه ــةو كَيش ــةتا ل ــَينت ه ب
ــة           ــن ب ــى م ــوو ِرةئ ــةوة ب ــااَل ، ئ ــدنى ب ــى خوَين ــة وةزارةت ــَى ل ــرتن ب ــةميش ِرَيجط ــران ، ه ــةنى وةزي ئةجنوم

 نيسبةت ئةو فةقةرِِِةى ، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: َيج د.بةِر

 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.
 :بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــياغةى       ــةر سـ ــةك لةسـ ــةوَى ِروونكردنةوةيـ ــةرةتا ئةمـ ــةِرَيج ، سـ ــدامانى بـ ــةكانى ئةنـ ــة ِرةئييـ ــةبارةت بـ سـ

ــةَل ئــــ     ــة لةطــ ــدةم ثَيموايــ ــايةكة بــ ــَلى ياســ ــة   ئةســ ــَيكى زؤرى لــ ــى بةشــ ــةدا ئيقرتاحــ ةم ِروونكردنةوةيــ
ــاددة )      ــة مـ ــةوةى كـ ــةبارةت بـ ــةبَى ، سـ ــةل ئـ ــةِرَيج حـ ــدامانى بـ ــانى   7ئةنـ ــةمز دةزطاكـ ــةَلَى: يةكـ ــة ئـ (م كـ

ــومى           ــا حك ــومي و ن ــةوةى حك ــةنتةرى توَيذين ــةةانطاو س ــذ و ث ــتةو كؤلَي ــؤ و دةس ــة زانك ــااَل ل ــدنى ب خوَين
ـــ  ة وةزارةتـــةوة دةلكـــَين ، ئةمـــة بةشـــَيكى زؤر لـــة ئةنـــدامانى  ثَيكـــدَين )و(ةكـــى هةيـــة ئـــةم دةزطايانـــة ب

ــة           ــربَى ، ئةم ــة الب ــةبَى ناحكومييةك ــا ئ ــرَين ي ــرة ِريجبك ــةكانيش لَي ــا ئةهليي ــةبَى دةزط ــا ئ ــان ي ــةِرَيج وتي ب
يــةعنى يةكـــةميان  تتااا يف و تاارتبد   دوو شــتى جيــاوازة ئةطــةر بطةِرَيينـــةوة بــؤ نةســة عةرةبييةكــة )      

ــااَل ــا حكومييـــةكانيش ثَيـــك دَى ، بـــةاَلم ضـــيية بـــة وةزارةتـــى    دةزطاكـــانى خوَينـــدنى بـ لـــة حكـــومى و نـ
خوَينـــــدنى بـــــااَلوة دةبســـــرتَيت لـــــة ِرووى مالييـــــةوة زؤرتـــــر ئـــــةم دةزطايانـــــة ثَيـــــوةى دةبةســـــرتَين  
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حكوميــــان دةكــــا كــــةوا ياســــايةكى تايبةتــــة ، بؤيــــة لــــة   2013( ســــاَلى 2ئةهلييــــةكان ، ياســــاي :مــــارة )
ديـــارة ئـــةو ئيقرتاحـــة لـــةم تةفســـريةوة هـــات ، بؤيـــة ئـــةو ِرةئييـــةى كـــة   عةرةبييةكـــة زؤر بـــة وازحيـــى

ــة       ــةكى وةجيه ــةوة ِرةئي ــا بكةين ــك جي ــة لَي ــةم دووان ــةر ئ ــى ئةط ــاالر وت ــاك س ــكالة   ، ك ــةو ئةش ــةوةي ئ ــؤ ئ ب
حــةل ببَيــت، ئةشــكالي دووةم كــة هــةر ثةيوةنــدي بــةم بِرطةيــةوة هةيــة، بــةم تةفســريةوة هةيــة، كــة             

( زيـــاد 17َيج وتيـــان ئـــةبَيت خوَينـــدني حكـــومي يـــان تايبـــةت بـــؤ بِرطـــةي ) بةشـــَيك لـــة ئةنـــداماني بـــةِر
ــةي) ــت، بِرطـ ــواري )  17بكرَيـ ــَيتة بـ ــة دةضـ ــةي كـ ــةو بِرطانـ ــة لـ ــةِرَيجان يةكَيكـ ــوةي تااارتبد( بـ ( يـــةعين ثَيـ

دةلكَيـــت، بؤيـــة مةســــةلةي تايبـــةتي لةطةَلــــدا نييـــة، ئــــةو ئةشـــكالة ياســــايية بةشـــَيكي زؤر بــــوو، وة       
ئةنــــداماني بــــةِرَيجيش بــــوو، ســــةبارةت بــــةوةي كــــة خصوصــــيةت ضــــيية،   ثرســــياري بةشــــَيكي زؤري

ئةطـــةر بـــدرَيت لةِراســـتيدا خصوصـــيةت شـــتَيكة دةضـــَيتة بـــابي مونافةســـةي مةشـــروعةوة، يـــةعين تـــؤ   
ــة           ــؤ منوون ــان ب ــةرزترة، ي ــدا ب ــيت عيلمي ــة، لةئاس ــةم زانكؤي ــةوا ئ ــةك ك ــة زانكؤي ــت ب ــدي دةدةي تايبةمتةن

ــةَليَ   ــيَت ئـــ ــةكي دةدةيـــ ــةعين     تايبةمتةدييـــ ــة، يـــ ــةزماني ئينطليجيـــ ــةدا بـــ ــةم زانكؤيـــ ــدن لـــ يت خوَينـــ
تايبةمتةنـــدي شـــتَيكي ئاســـايية، ئةطـــةر بـــدرَيت، بـــةآلم ئـــةوة ئاســـايي نييـــة كـــة لـــة ئةصـــَلي ياســـاكةدا    
ــةرِِِةد         ــام و موجـ ــدرَيت، عـ ــةعام بـ ــت و بـ ــةر بَيـ ــاوة ئةطـ ــةت هَينـ ــةكي بةتايبـ ــاوي زانكؤيـ ــة نـ ــاتووة، كـ هـ

ةَلَييـــت دةتوانَيـــت تايبةمتةنـــدي بـــدات، بـــةآلم كاتَيـــك كـــةناو  لةدةســـت نـــادات، ضـــونكة تـــؤ بـــة عمـــوم د 
دةهَينيـــت بـــةناو هَينـــاني كـــة ئةمـــة هةَلةيـــةكي ياســـايية لـــة ئةصـــَلي ياســـاكةدا هةيـــة، بـــةناو هَينـــاني   
ــَيم وايــــة كــــاك دكتــــؤر شــــَيركؤ وتــــي، هــــة:مووني     ــام و موجــــةِرةد لةدةســــت دةدات، ثــ زانكؤيــــةك عــ

ــة، رِ   ــايي زاَلـ ــةي ياسـ ــةي ليذنـ ــةآلم      ِراثؤرتةكـ ــةبوو، بـ ــت زاَل نـ ــة مةبةسـ ــايي بـ ــةي ياسـ ــةي ليذنـ اثؤرتةكـ
ئةوةيـــة كـــة ِراثؤرتةكـــة ئيحتيـــواي ئـــةوةي كـــة ليذنـــةي ثـــةروةردةو خوَينـــدني بـــاآل كردوويـــةتي و           
ــان          ــد، ي ــت بةناوةن ــا بطؤِردرَي ــة دةزط ــةوةي ك ــةبارةت ب ــاتووة، س ــةوةوة ه ــةوة ل ــة ئ ــة، بؤي ــي تَيداي ئيجافةش

دَيك، بةِراســيت ِرةئــي وةجيــه ئةوةيــة كــة بكرَيــت بــة دةزطــاو هــةر         بطؤِردرَيــت بــة هــةر دةزطــاو ناوةنــ    
ناوةنــدَيك، بــةآلم ناوةنــد بةتــةنها نــةبَيت، ضــونكة دةزطــا طــةورةترة، بــةآلم ئَيمــة كَيشــةيةكمان هةيــة            

ــةي )    ــة لةنجيكـ ــايةكدا، كـ ــة ياسـ ــةين لـ ــديل دةكـ ــةك تةعـ ــة ماددةيـ ــرةدا، ئَيمـ ــاتووة،  40لَيـ ــك هـ ــاددة ثَيـ (مـ
ــةدا ئيَ  ــةموو ماددةكـ ــة       لةهـ ــدا بـ ــرد، لةهةموويـ ــةتان كـ ــةو ئيقرتاحـ ــةِرَيجتان ئـ ــرد، بـ ــةيرم كـ ــن سـ ــتا مـ سـ

دةزطــــا هــــاتووة، بؤيــــة ئَيمــــة لــــةم ماددةيةشــــدا بيطــــؤِرين يــــةعين شــــتَيكمان بةياســــاكة نةبةخشــــيوة  
ــةو           ــةين، ئـ ــة بكـ ــةو طؤِرانكارييـ ــت و ئـ ــةر بَيـ ــة ئةطـ ــردووة، بؤيـ ــةمان كـ ــة تةججيئـ ــةوةي  كـ ــةيري ئـ غـ

ـــت  ــاتبوو،    تةعديلـــة بكـــةين، يـــان دةبَيـ ــا هـ ماددةيـــةكي تـــر زيـــاد بكـــةين بَلـــَيني لةهـــةر شـــوَينَيك دةزطـ
دةزطـــاو ناوةنـــد شـــوَيين دةطرَيتـــةوة، يـــان دةبَيـــت بةتةعـــديلَيكي تـــر بيكـــةين، ِرةئيـــةكان ســـةبارةت بـــة  
ــةكاليي     ــان دةتوانـــدرَيت دةنطـــي ئةنـــداماني ثةرلـــةمان يـ ــوو، هـــةر ثَينجيـ بِرطـــةي دووةم ثَيـــنج ِرةئـــي بـ

ــةكا  ــةوة، ِرةئيــ ــايي     بكاتــ ــةي ياســ ــةِراثؤرتي ليذنــ ــة لــ ــاد كردنةكــ ــَلي زيــ ــة ئةصــ ــي وايــ ــةكَيكيان ثَيــ ن يــ
ــةكي        ــة، ِرةئيـ ــدي هةيـ ــداني تايبةمتةنـ ــةآلت ثَيـ ــاآل دةسـ ــدني بـ ــي خوَينـ ــت وةزارةتـ ــة دةَلَيـ ــةوة، كـ مبَينَيتـ
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ــران دةســــةآلتي ثَيــــداني          ــة ئةجنومــــةني وةزيــ ــة ئةجنومــــةني وةزيــــران، واتــ ــريش ئــــةَلَيت بكرَيتــ تــ
ــة  ــدَييت هةيـ ــدَييت      تايبةمتةنـ ــت، تايبةمتةنـ ــةر البربَيـ ــة هـ ــةو بِرطةيـ ــةَلَيت ئـ ــة ئـ ــريش هةيـ ــةكي تـ ، ِرةئيـ

ــةَل         ــةنطي لةطـ ــران بةهةماهـ ــةني وةزيـ ــة ئةجنومـ ــت بـ ــةَلَيت بكرَيـ ــة ئـ ــريش هةيـ ــةكي تـ ــةدرَييَت، ِرةئيـ نـ
وةزارةت، واتــــة وةزارةتــــي خوَينــــدني بــــاآلو توَيذينــــةوةي زانســــتيية، ِرةئَيكــــي تــــريش هةيــــة ئــــةَلَيت  

ران لــــة ضوارضــــَيوةي ياســــاي وةزارةت، واتــــة لةضوارضــــَيوةي ئــــةم ياســــاية، ياســــاي ئةجنومــــةني وةزيــــ
ــداماني        ــةوةي الي ئةنـ ــيان يةكالكردنـ ــةر ِرةئَيكيشـ ــيت، هـ ــةوةي زانسـ ــاآلو توَيذينـ ــدني بـ ــي خوَينـ وةزارةتـ

 ثةرلةمانة، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، كاك طؤران فةرموو.
 ان ئازاد حممد:بةِرَيج طؤر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــةِرووي       ــة ل ــةوةي طرنط ــةآلم ئ ــرد، ب ــيان ك ــة باس ــةردوو ليذن ــامن لةه ــةوةي هاوِرَيي ــَيكي زؤري ِروونكردن بةش
ياساييةوة ئَيمة شةرحي بكةين، ئةصلََي ئةو ثِرؤ:ة ياسـايةية كـة ثَيشـكةش كـراوة بـؤ الدانـي خصوصـيةتة،        

ومةني وةزيران دةسةآلتي ئةو خصوصيةتةي داوة، بةآلم بـة ِرَينمـايي   لةبةر ئةوةي خصوصيةت ثَيشرت ئةجن
داويةتي، يةعين ئَيستا كة قسة لةسةر ئةوة بكرَيت، ئةجنومةني وةزيران با بَلـَيني خصوصـيةت بـدات، ئـةو     
كاتة ئةجنومةن بة ياسا دةسةآلتي خصوصيةت ثَيدان دةدرَيـت، وةك وتيـان ئـةوة لـة نةتيجـة بـؤ دةنطـداني        

ان دةطةِرَيتةوة، ئةمة تـةنها بـؤ ِروونكردنـةوة بـوو، دووةم، ئَيمـة دوو ياسـامان هةيـة، ياسـاي زانكـؤو          ئةندام
ثةةانطا ئةهلييةكان، ياساي زانكؤ حكومييةكان، واتة ياساي وةزارةتي خوَيندني باآلمـان هةيـة، كـاتي خـؤي     

ان كـة زؤر بـةِرَيج باسـي كـرد     ئةو فيكرةيةش موناقةشة كـرا كـة زؤر كـوالَييت و وردةكـاري زانكـؤي كوردسـت      
مةبةستة، دةتواندرَيت بكرَيت بة زانكؤيـةكي ئـةهلي هاوشـَيوةي زانكـؤي ئـةمريكي كـة لـة سـليماني هةيـة،          
مةكانةي خؤشي دةثارَيجَيت، بؤردي خؤشي هةية، ياسايةكي بةسةردا جَيبةجَي دةبَيـت، كـاتي خـؤي باسـكرا     

يـة جَيبـةجَي نـةكرا، كةواتـة لةنةتيجـةدا ئَيسـتا دةبَيـت        بةس باسي وردةكارييةكةي ناكةين كة بـؤ ئـةو ِرةئ  
ِرةئـي ئةنــداماني ثةرلـةمان خبرَيتــة دةنطــةوة، بـةآلم قســة لةســةر ئةوةيـة كــة ئةصــَلي ثِرؤ:ةكـة بــؤ الدانــي      
خصوصــيةت ثَيشــكةش كــراوة، جــا ئةطــةر خصوصــيةت دةهَيَلنــةوةو ِرَيكــي دةخــةن لةضوارضــَيوةي ياســاي    

 ن، ئةوة ِرةئيةكان واردةو دةكرَيت بةدةنطدان يةكاليي بكرَيتةوة، سوثاس.وةزارةت و ئةجنومةني وةزيرا
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، فةرموو مامؤستا ئةنةس.
 

 بةِرَيج انس حممد شريحم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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نـة ب سـةر وةزارةتـا خوينـدنى      نسبةت بِرطا ئَيكَى ديسان دووبارة دكةمةظة هندةك جهـةين نـه ئةهلينـة و   
باَلاظةنة و نةفسى تةعاليمَيت خويندنى باَلا لسةر تةتبيق دبن وةكى قبول مةركةزى و تةعليماتَيت دى، بـؤ  
منوونة هةشت ثةةانطا مة يت هةين، ثةةانطةى زانستى ئيسالمى تابعى وةزارةتى ئةوقافن، ئةرَى جَيطـايَى  

يي؟ ئةطةر بَيذن ئةهلى نةئةهلينـة نةحكومينـة، بـةس دطـةل ظـَى ضـةندَى       وَى دظَى قانونَى دا دَى كريَى دا ب
نةفسى تةعاليمى وةزارةت تةعليم عـاىل لسـةر تـةتبيق دبيـت ئةطـةر جَيطـاى وان لَيـرة بَيتـة كـرن، ضـونكى           

( لـة ســةر تــةتبيق نابيــت طوتيــة دةزطـا، ئــةو خبــؤ نــة دةزطايــة،   17( يــان رةقــةم هةظــدة )17بِرطـةى هةظــدة ) 
 ة، زؤر سوثاس. ثةةانطةي

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 باشة، سوثاس، دوايي ليذنةي ياسايي وةآلمت دةدةنةوة، خاتوو ظيان عباس، فةرموو.
 بةِرَيج ظيان عباس عمر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
رَيت حكــومي و مــن دوو ثرســيار ئاراســتةي ليذنــة كــر، بةرســظا مــن نــةدا، بةنيســبةت خــاآل ئيكــي، ســةنتة   

 ناحكومي، مادام ياسايا تايبةت هةية، بجانكؤيةت ئةهلي، باشة بولظَيرة بسةنتةرا حكومي طرَيداية.....
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

وابـجامن دكتـؤرة بـةهار جـوابي ئـةوةي دايــةوة، وتيـان هـةموو دةزطـا حكـومي و ناحكوميـةكان ئةلكَينــدرَين           
وَيندني باآلوة، بةآلم ئةوةي لَيرةدا لةم ياساية ثةيوةنديدارة، ئةو زانكؤو دةزطايانةن كةناويان بةوةزارةتي خ

 هاتووة، فةرموو.
 بةِرَيج ظيان عباس عمر: 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 يةعين تةزاروب لَيرة نابت، بةنيسبةت دامةزراندنا زانكؤيا، يةعين هةر قانون بت، يان ِرَينمايي تايبةت.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: ةِرَيج د.ب

 ئةوة لة ئةصَلي ياساكةداية، دامةزراندني زانكؤ ِرَيكخراوة، كاك علي محة صاحل، فةرموو.
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
، ئَيمة ومتـان لةسـةر   ئَيمة ِرةئَيكي ترمان وت لة ليذنةي ياسايي ئاما:ةي ثَينةكرا، ئةو ِرةئيةي ئَيمةي نةوت

هةَلسةنطاندني زانسيت و ثلةبةندي زانسيت، واتة بةِريجبةندييةكي ستاندارد ئةم زانكؤية شايسـتةي ئةوةيـة   
خبرَيتة ئَيرة، نةك بةوةي كة ئةجنومةني وةزيـران، يـان وةزارةتـي خوَينـدني بـاآل بـةميجاجي خؤيـان بَيـت،         

كي زانسيت هةية، ئةوة ثَيت ئةَلَيت كَي خصوصيةتي هةيـة،  واتة ستانداردَيكي جيهاني هةية، هةَلسةنطاندنَي
 سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
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 باشة، ئَيستا دةخيوَيننةوة، بةِرَيج دكتؤر ابراهيم امحد مسؤ، فةرموو.
 بةِرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
حلم، كـو بـي سـيغةت بَيـت، ئةجنومـةني وةزيـران بـة هةماهـةنطي لةطـةَل          ئةز لطةل ِرةئيا كاك علي محة صا

وةزارةتي خوَيندني باآل بؤي هةية، تايبةمتةندي بداتة هـةر زانكؤيـةكي كوردسـتان بـةثَيي هةَلسـةنطاندن و      
 ثَيوةري زانسيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 و.باشة، بةِرَيج دكتؤرة جوان، فةرمو
 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكاني دةرنةضووة..

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

باشة، سوثاس، ليذنةي ياسايي هيض ِروونكردنةوةيـةكتان هةيـة لةسـةر ئـةو بابةتـةي كـة لةاليـةن مامؤسـتا         
 ئةنةسةوة باسكرا؟، فةرموو كاك طؤران.

 ج طؤران ئازاد حممد:بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكةميان: باسي هةر دةزطايةكي تر كراوة، واتة ناوي ثةةانطايـة، نـاوي زانكؤيـة، ئـةو دةزطايـةي بـةِرَيجيان       
موشكيلة نيية، ئةَلَيت هةر دةزطايةك، واتة دياري نةكراوة ناونيشاني هةر هـةموويان، زؤريـش قسـة لةسـةر     

ؤ و ثةةانطاي تـر كـة دروسـت ببَيـت، هـةر لةياسـاكة باسـكراوة كـة دةَلَيـت هـةر زانكـؤ و            ئةوة دةكرَيت زانك
 ثةةانطايةكي تر كة لة ئايندةدا دروست دةكرَيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

ةوةزارةتَيكي تـرةوة  خؤي ئيشكالةكة لةوةدا نيية، بةِرَيج كاك طـؤران، ئيشـكالةكة ئَيسـتا ئـةو ثةةانطايانـة بـ      
بةســرتاونةتةوة، بــةوةزارةتي ئةوقافــةوة بةســرتاونةتةوة، ئايــا ئَيــوة بــةثَيي ئــةم تةعديلــة ئةيانبةســتنةوة    
بةوةزارةتي خوَيندني باآلوة، واتة ئةطةر بةم شَيوة موتَلةقيـة بَيـت كـة لـةدةقي هةمواركردنةكـةدا هـاتووة،       

اآلوة، لةهـةر شـوَينَيك هـةبن، لـة هـةر وةزارةتَيـك هـةبن،        ئةو دةزطايانةي كة ثةيوةنديدارن بة خوَيندني بـ 
 ئةبةسرتَينةوة بة وةزارةتي خوَيندني باآلوة، بةِرَيج دكتؤر ابراهيم مسؤ، فةرموو.

 
 : بةرَيج د. ابراهيم امحد

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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( َى 2018ل سـاَلا ) ئةز وسا تَيطةهشتم من ثرسـيارا ئَيكـَى ل دةسـت ثَيكـا دكتـؤر مـةال ئةنـةس بـةحس كـرى،          
كـة ئـةو زانكؤيـة    ,دةمَى ئةو زانكؤيـة هاتينـة ثـؤلني كـرن طةلـةك زانكـؤ هَيشـتا نةهاتبينـة دامةزرانـدن نـو          

ز، جيهان، بةيان، حةيات ئةوة هاتينة دامةزراندن عةينى قبول مةركةزى تةلةبـة  ,دامةزراينة، زانكؤيا نةور
ان زانكؤيا بَينـة دةسـت نيشـانكرن رةنطـة باشـرت بيـت،       ثَى دهَينة وةرطرتن، ئةطةر جهَى وان هةبيت دطةَل و

ضونكى ئةو ل ضوارضَيوَى خويندنا باَلا تةلـةبا وةردطـرن و تةلةبـة :ى شـاهدا خـؤ ثـَى وةردطـرن و حـةتا :         
 اليَى مادديظة :ى دةعما وان زانكؤيَيت ئةهلى هةمى دهَيتة كرن، سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

رَيجان، لة ليذنةى ياسـايى، ليذنـةى ثـةروةردة ئـةو تَيبنـى يـة بـة نـةزةر ئيعتيبـار وةربطـرن، ئةطـةر بـةم             بة
شَيوةية بِروات، بةم موتلةقية بِروات لةم ثرؤ:ةية هةموارةية هاتووة، ئةوا هةموو كوليـات و مةعاهـدى تـر    

 مؤستا هةورامان فةرموو. كة سةر بة وةزارةتةكانى ترن، ئةكةونة سةر وةزارةتى خويندنى باَلا، ما
 : حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيى( بةرَيج د. هةورامان

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
من ئةمةوَى ثشتيوانى بكةم لةو دةربِرينةى مامؤستا ئةنةس، لة راستيدا بـة تايبـةت ئـةو ثةةانطانـةى كـة      

ن و هـيض حيسابَيكيشـيان بـؤ ناكرَيـت     سةر بة وةزارةتى ئةوقافن تا كو ئَيستاش ئةخوينن و تةخةروج ئةكة
هؤكارةكةشى هةر ئةوةية كة سةر بـة وةزارةتـى ئـةوقافن، لـة بـةر ئـةوة ئةطـةر هـةر ئـةوة بكةوَيتـة زمنـى            

 وةزارةتى تةعليمى عاىل لةوانةية باشرت بَيت بؤ خؤيان كة ئةمة بة نةزةر ئيعتيبار وةربطريَى. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مامؤسـتا هــةورامان ئَيســتا كـاتى موناقشــة نييــة و مـةزوعَيك زؤر طــةورةترة و مــةوزوعَيكى زؤر فــراوانرتة،    
ئَيستا كاتى ئةوةمان نيية موناقشةى ئةمة بكةين، بؤ ئةمة ثَيويستة راى وةزارةتى ئةوقافى وةربطـريَى، راى  

ةر ضى دام و دةزطايةكى تـر كـة سـةر بـة     وةزارةتى خويندنى باَلاى لة سةر وةربطريَى، هةر وا ئاسان نيية، ه
وةزارةتةكانى تر بن يةكسةر بيبةسـتَيتةوة سـةر بـة وةزارةتـى ئةوقافـةوة، بـةرَيج دكتـؤر شـَيركؤ جـةودةت          

 فةرموو. 
 بةرَيج د. شَيركؤ جودت: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
ت فــةرمووت ئَيســتا كــاتى هـةمان راى بــةرَيج مامؤســتا ئةنــةس مامؤسـتا و هــةورامامن هــةبوو، بــةَلام جـةناب   

 ئةوةى نيية موناقشةى بكةين، بؤية باسى ناكام. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى سوثاس، بةرَيج طؤران فةرموو. 
 : بةرَيج طؤران ئازاد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
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ئةوةى كة كاك ئةنـةس دةَلـَى نييـة،     ئَيمة ثَيمان واية هيض ئيشكالَيك لةو نةصةدا نيية و هيض مةترسييةك
بؤضى؟ ضونكة ئَيمة لةو نةصةكة دةَلَين هةر دةزطايةكى تـر كـة دواتـر دادةمـةزرَيت، مةبةسـت ئـةوة نييـة        
يةكةم شت ئةو دةزطايانة بة بِريارى وةزارةت و ئةجنومةنى وةزيـران زانكـؤى نـؤى، ثةةانطـةى نـؤى نـازامن       

ةوجا دَيتة سةر وةزارةتى تةعليمى عـاىل، ئةطـةر لـةو ضـوار ضـَيوة      شتى تازة دروست دةبَى كة دروست بوو ئ
دروست بوو دَيتة سةر وزارةتى تةعليمى عاىل، ئةطةر ئةم ثةةانطةية سةر بة وةزارةتـى ئةوقافـة وةزارةتـى    
ئةوقاف و ئةجنومةنى وةزيران و وةزارةتى تـةعليمى عـاىل بِريـار نةدايـة بَيتـة سـةر وةزارةت بـةم نةصـةية         

سةر وةزارةت، ضونكة بةو ئيجرائاتة ئةو زانكؤ و ثةةانطاكان دَينة سةر وةزارةتى تةعليمى عاىل كـة  نايةتة 
 دةست نيشانكراوة بؤ دامةزراندن و لكاندن و بِريارى ئةجنومةنى وةزيران. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  بةَلَى لة راثورتى ليذنةى ياسايى ئةمة موعا ة كراوة.
 بةرَيج طؤران ئازاد: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
ئَيمة نةصةكةمشان بؤ منوونة زيـاد نـةكراوة، لـة ئةصـَلى قانونةكـةش بـةم شـَيوةية، كةواتـة كـة لـة ثَيشـوو            
موشكيلة نةبووة ئَيمة نةهاتووين خؤمان ئةو نةصة زياد كةين و بؤ ئَيوة كَيشـة دروسـت كـةين، لـة نةصـى      

ةم شَيوةية زيادمان كردووتةوة، و ئـةو زانكؤيانـةى كـة زياديشـمان كـردووة بـا بَلـَين        قانةنةكة ضؤنة ئَيمة ب
ناوةكان و وردةكارةان هةمووى لة وةزارةتى خويندنى باَلا وةرطرتووة كة لة دواى دةرضوونى ئةم ياسـاية ض  

ة بـوون، بـةس   زانكؤيةك حةتا ثؤَلى تةكنيكةكامنان زياد كرديتةوة لة بةر ئةوةى لـة كـاتى خـؤى يـةك شـَيو     
دوايي بوون بة زانكؤى جيهان و ثؤىل تةكنيكى سلَيمانى، هةولَير و دهؤك واتـة بـة تةنسـيق لـة طـةَل ئـةوان       

 ئةم ناوانةمان داريشتووة. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، بةرَيج كاك زانا فةرموو نوقتة نيجامى؟ 
 بةرَيج زانا عبدالرمحن: 

 ةرؤكى ثةرلةمان. بةرَيج س
مــن ثشــتيوانى راى جــةنابت ئةكــةم، ضــونكة ئَيمــة هةنــدَيك ثــةةانطامان هةيــة وةكــو ثــةةانطاى هونــةرة    

 جوانةكان.  
 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوانة سةر بة وةزارةتى ثةروةردةن. 
 بةرَيج زانا عبدالرمحن: 
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َيستا لةم نةصـة زوو بـة راى هـاتووة، كـة ثـةةانطاكان هـةموويان بـة        ئةوانة سةر بة وةزارةتى ثةروةردةن، ئ
 خويندنى باَلا بلكَيندرَين، يةعنى ضى ىَل دَيت لة دواييدا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
اَلا لة نْة ، نْة ، راست كراوةتةوة ئَيستا ئةطةر سةيرى كةى لة راثؤرتى ليذنةى ياسايى دةزطاكانى خونيدنى ب

زانكؤ و دةستة و كوَلَيج و ثةةانطا و سةنتةرى تو:ينةوةى حكومى و ناحكومى ثَيك دَين و ئةم دةزطايانةى 
خوَيندن بة وةزارةتةوة دةلكَين، يةعنى ئةو دةزطايانةى كة بة وةزارةتى خويندنى باَلاوة دةلكَين حةصـرةن  

وَينَيكى تر مةسـةلةن ثـةةانطاكانى ئـةوقاف بـَى،     دةست نيشان كراون و دوايى ئةتوانرَى هةر كاتَيك، هةر ش
ثةةانطاكانى وةزارةتى ثةروةردة بَى ئةتوانرَى ئةوانةش بة ياساى تر بلكَينـدرَين بـة وةزارةتـةوة، بـةرَيجان،     
ثؤختةى راكان ثَينج راية، يـةكَيكيان ئةوةيـة كـة وةكـو لـة دةقـى راثـورتى ليذنـةى ياسـايى هـاتووة بِرطـةى            

ردووة تكاية طوَى بطرن، هةر ثَينج راكان ئةخوَينمةوة يةك بة يـةكيان ئةخةينـة دةنطـةوة    دووةميان زياد ك
خؤتان سةرثشك بكةن، خؤتان يةك ال بكةنةوة كة دةنط بة ض رايةكيان ئةدةن ئَيمة يـةك بـة يـةك ئةوانـة     

خوينـدنى باَلـا   ئةخةينة دةنطةوة تا ئةو راية زؤرينة بة دةست دَينَى، راى يةكـةم ئةمـة بـوو، كـة وةزارةتـى      
دةسةَلاتى ثَيدانى تايبةمتةندى هةية بة زانكؤكان لة ضوارضـَيوةى رَينمـايى تايبـةت، ئةمـة كـة لـة راثـؤرتى        
ليذنةى ياسـايى هـاتووة، راى دووةم ئـةَلَى، ئةجنومـةنى وةزيـران دةسـةَلاتى ثَيـدانى تايبةمتةنـدى هةيـة بـة           

م ئةوةية كة، ئةجنومـةنى وةزيـران بـة هةماهـةنطى لـة      زانكؤكان لة ضوارضَيوةى رَينمايى تايبةت، راى سَيية
ــةتوانَى        ــةت ئ ــايى تايب ــة رَينم ــتى ب ــوةرى زانس ــةنطاندن و ثَي ــى هةَلس ــة ثَي ــا ب ــدنى باَل ــى خوين طــةَل وةزارةت
تايبةمتةنــدى بــدات بــة زانكؤكــان، راى ضــوارةم، ئةجنومــةنى وةزيــران بــة هةماهــةنطى لــة طــةَل وةزارةتــى     

ــا و لــة ضوارضــيَ  وةى ياســاى وةزارةت رَينمــايى دةر ئــةكات بــؤ ثَيــدانى تايبةمتةنــدى بــة هــةر   خوينــدنى باَل
زانكؤيةك، راى ثَينجةم، ئةوةية كة هيض تايبةمتةندييةك نةبَيت بِرطةى دووةم لـة ماددةكـة البرِبَيـت، بـةَلَى     

 دكتؤرة بةهار فةرموو. 
 : بةرَيج د. بةهار حممود

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 و كة ئةجنومةنى وةزيران بة ثَيى هةَلسةنطاندنى ثَيوةرةكان. راى شةشةميش هةبو

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
نْة ، نْة ، ئةوة ئيجافةمان كرد، ئةجنومةنى وةزيران بة هةماهةنطى لة طةَل وةزارةتى خويندنى باَلـا يـان بـة    

تايبةمتةندى بدات بة هةر زانكؤيةك، باشة؟ بةَلَى،  ثَيى هةَلسةنطاندن و ثَيوةرى زانستى بة رَينمايى تايبةت
 ئةم ثَينج راية هةية لة ثَيشدا ئةوةى ليذنةى ياسايى ئةخةينة دةنطةوة، بةَلَى كاك طؤران فةرموو. 

 

 

 
 : بةرَيج طؤران ئازاد
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  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ى زؤرى لـة ســةر كرايـة، ياســا   حـةزم لَييــة ئةنـدامانى ثةرلــةمان سـةرنج بــدةن، ئـةم ثرســة دوَينـَى ط توطــؤ     

ثَيشكةش كراية تا رادةيةك كةمَيك ئيشكاىل لة سـةر دروسـت بـووة، تكايـة ئـةبَى ئَيمـة تةسـبيت بكـةين بـؤ          
ئةوةى، يةعنى ئَيمة ئةو ثَينج راية ئَيستا سةرؤكايةتى ئةمةى وت كـة ئـةم ثَيـنج رايـة دةخرَيتـة دةنطـةوة       

كة ئةمة جَيطري دةكـرَى بؤيـة كـةمَيك دةقيـق و حـةزةر بـن لـة         كامةى زؤرينةى هَيناو وابجامن وا قةرار درا
 دةنطدانةكان بؤ ئةوةى دواى دةنطدان موناقشة و نوقتةى نيجامى دروست نةبَيت. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
ط بـة ضـى   بجةبت، من جارَيكى تر راكان ئةخوَينمةوة بؤ ئـةوةى ئَيـوة بـجانن خؤتـان يـةك ال بكةنـةوة دةنـ       

ئــةدةن، راى يةكــةم، ئةوةيــة كــة لــة راثــؤرتى ليذنــةى ياســايى هــاتووة بِرطــةى دووةم بــةم شــَيوةية ئــةبَى،     
وةزارةتى خويندنى باَلا دةسةَلاتى ثَيدانى تايبةمتةندى هةية بة زانكؤكان لة ضوارضَيوةى رَينمـايى تايبـةت،   

تايبةمتةندى هةية بة زانكؤكان لة ضوارضـَيوةى   راى دووةم، ئةجنومةنى وةزيران بة تةنيا دةسةَلاتى ثَيدانى
ــا و بــة ثَيــى     رَينمــايى تايبــةت، راى ســَييةم، ئةجنومــةنى وةزيــران بــة هةماهــةنطى وةزارةتــى خوينــدنى باَل
هةَلسةنطاندن و ثَيوةرى زانستى دةسةَلاتى ثَيدانى تايبةمتةندى هةية بة زانكؤكان لة ضوارضَيوةى رَينمـايى  

ئةجنومةنى وةزيران بة هةماهةنطى لة طةَل وةزارةتى خويندنى باَلا و لة ضوارضـَيوةى   تايبةت، راى ضوارةم،
ياساى وةزارةت دةسـةَلاتى ثَيـدانى تايبةمتةنـدى هةيـة بـة زانكؤكـان لـة ضوارضـَيوةى رَينمـايى تايبـةت، راى           

يى ثَييـان وايـة راى   ثَينجةم، هيض تايبةمتةندييةك نـةبَيت و ئـةم بِرطةيـة البرِبَيـت، بـةرَيجان، ليذنـةى ياسـا       
شةشةميش هةية، راى شةشةم، ئَيمة تةبعةن راى سَييةم ومتان ئةجنومةنى وةزيران بة هةماهةنطى لة طةَل 
وةزارةتى خويندنى باَلا و بة ثَيى هةَلسةنطاندن و ثَيوةرى زانستى دةسةَلاتى ثَيدانى تايبةمتةندى هةيـة بـة   

ذنةى ياسايى ثَييان واية كة هةنـدَيك لـة ئةنـدامانى ثةرلـةمان     زانكؤكان لة ضوارضَيوةى رَينمايى تايبةت، لي
وتوويانة بةم شَيوةية بَى، ئةجنومةنى وةزيران بة هةماهةنطى لـة طـةَل وةزارةتـى خوينـدنى باَلـا دةسـةَلاتى       
ثَيــدانى تايبةمتةنــدى هةيــة بــة زانكؤكــان لــة ضوارضــَيوةى رَينمــايى تايبــةت، واتــة بــة ثَيــى ثَيــوةر و             

 ن، ئةم رايةش هةية، بةَلَى كاك على فةرموو. هةَلسةنطاند
 : بةرَيج على حةمة صاحل

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
راى سَييةم الى من بوو بؤ طةياندن، من ثؤلني و ثلةبةندى بة نووسراو ئاراستةى ليذنةى ياساييم كـردووة،  

ــة      ــؤ منوون ــة ب ــتَيكى عالةمي ــدى ش ــؤلني و ثلةبةن ــة، ث ــدى تَيداي ــؤلني و ثلةبةن ــة دة )ث ــة  10ئَيم ــاَلى ديك ( س
( زانكـؤى جيهـانى باشـة، ئـَى نـاكرَى ئةمـة       20زانكؤيةكمان هةية لة سـةر ئاسـتى عالةمـدا ئةبَيتـة بيسـتةم )     

 تايبةمتةندى ثَى نةدرَيت واتة ثؤلََن و ثلةبةندى، تكاية وةك خؤى با ليذنةى ياسايى بيخوَينَيتةوة. 

 
 : بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
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 هةَلسةنطاندن ئةوةية، ثؤلَين و ثلةبةنديية. 
 بةرَيج على حةمة صاحل: 

ئةوة شـتَيكى مةتاتييـة بـةرَيج سـةرؤكى ثةرلـةمان، ئـةكرَيت ليذنةيـةك لـة وةزارةتـى خوينـدنى باَلـا بَلَيـت             
 هةَلسةنطاندن. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 فةرموو. باشة، دكتؤر فرست، نوقتةى نيجامى؟ 

 بةرَيج د. فرست صؤفى: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

تةبعةن هيضى نوقتةى نيجامي نيية، يةعنى هةمووى راية ئةوةى كة خويندرايةو ئةوةى كة ئـةمن نووسـي   
بووم، بةَلام ئاسايية ئةوةى كة كـاك علـى دةَلـَى ثلةبةنـدى، ضـونكة هةَلسـةنطاندن يـةعنى ثلةبةنـدى، كامـة          

ئاسايية، بةَلام ثَيشنياز دةكةم بؤ ئةوةى زياتر لَيك نَيجيك بني و لة طـةَل ئـةو هاوِرَييانـة     دةنووسن زؤر زؤر
كة راى جياوازمان هةيـة، ئَيمـة، مـن بـووم رةئـيم دا كـة تـةنها ئةجنومـةنى وةزيـران بـة رَينمـايى بتوانَيـت             

سةحب دةكةمةوة، يةعنى ئةو تايبةمتةندى، من بؤ ئةوةى لَيك نَيجيك بينةوة لة طةَل هاوِرَيكان رةئى خؤم 
رايةى كة دةَلَيت تةنها ئةجنومةنى وةزيران بؤ ئةوةى هةنطاوَيك ئـةوانيش لـة طـةَلمان بَينـة ثـَيش لـة سـةر        
ئةو سيغةيةى كة ئَيستا ثلةبةنديشى بؤ زياد دةكةين، هةموومان دةنطى بؤ بدةين، لة طـةَل هاورَيكامنـان بـؤ    

 ية دةربضني و ئةو هةموو رايةى ناوَيت. ئةوةى بتوانني بة يةك سيغة لةو مةسةلة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

بة ثَيى ثؤلَين و ثلةبةندى زانستى، وانييـة؟ بـا بـجانني دةنطدانةكـةش ضـؤن ئـةكرَى بـةرَيجان، خؤتـان سـاغ          
ناضــينة ســةر كةنــةوة، دةنطــى يةكــةم، تكايــة ئاطــادار بــن، دةنطــى يةكــةم زؤرينــةى ســادةى بــة دةســت هَينــا 

دةنطةكانى تر، ئاليةتى دةنطدان واية لة ناو ثةرلةمان، بةم شَيوةية، هةميشة ئالـةتى دةنطـدان بـةم شـَيوةية     
بوو، لة ناو ثةرلةمان دةنطى يةكةم زؤرينةى سادةى بة دةست هَينا، دةنطةكانى تر ناخرَيتة دةنطدانةوة، بة 

 ر خان. هيض شَيوةيةك لة ثةرلةمان وا نةبووة، فةرموو تةال
  يطيف:بةرَيج تةالر 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
سةبارةت بةو راى تو ئةطةر واش بَيت ئةو ثلةبةنديية بؤضى بةو شَيوازة هاتؤتة خارةوة؟ لة كاتَيكـدا ئـةوة   
راى يةكةم بوو، ليذنةى ياسايى كة ئاما:ة ثَيكراوة بةس دووةميان لة طةَل ئةو بوون تايبةمتةنـدى نـةمَينَى،   

راى دووةمة دوايى بة سيَيةم ئةجنومةنى وةزيران و ئةوانى ديكة، بـةو شـَيوازة بـَى بـؤ ئـةوةى خـةتى       ئةوة 
 ثَيرَى ناخؤش نةكرَى. 

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
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 باشة طةشة خان فةرموو. 
 : بةرَيج طةشة دارا

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ر خان ئةكةم، ئةطةر ئَيمة بة عورفى ثةرلةمانيش بـَى ئةطـةر رايـةك    بةر لةوةى كة ثشتطريى قسةكانى تةال

هــةبووة ضــةند ثةرلــةمانتارَيك ئــةو رايــةى هــةبوو ثشــتطريى كــردووة خــؤ بــَى هــيض نــةبَى ئــةوة خبرَيتــة     
دةنطدانةوة و ناكرَى دة ثةرلةمانتار وتـى تايبةمتةنـدى نـةمَينَيت و نةخرَيتـة دةنطدانـةوة، لـة بـةر ئـةوةى         

م زؤرينةى سادة ئةهَينَى و ئةطةر راى تايبةمتةندييةكةش ثَيش رايةكانى تر بوو، بؤية ناكرَيت دةنطى يةكة
 نةخرَيتة دةنطدانةوة ... 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هــةموو ئــةو شــتانةى كــة ئَيســتا دةخيةينــة دةنطدانــةوة، هــةموو ئــةو ِرايانــةى كــة دةخيةينــة دةنطــةوة، ِراى  
نى ثةرلةمان بووة، ِريجبةندييةكةشى راثؤرتى ليذنة ثَيدانى تايبةمتةنديية، تايبةمتةنـدى وةزارةت،  ئةنداما

دوايي تايبةمتةندى ئةجنومـةنى وةزيـران، دوايـي ئةجنومـةنى وةزيـران سـةحب دةكـات، دوايـي ئةجنومـةنى          
 ز كرديتةوة، فةرموو.وةزيران بة هةماهةنطى لةطةَل خوَيندنى بااَل، كاك ساالريش لة زووةوة دةستى بةر

 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةِراستيدا ثرسيارى من لة جةنابت ئةوةية، بةثَيى ض تةسني َيك ِراى يةكةم و دووةم و سـَييةم و ضـوارةم و   
انـةوة،  ثَينجةمت دةرج كردووة؟ ضونكة بة ديدى ئَيمة ئةطةر بةو ئاليةتة بـَي كـة جـةنابت بيخةيتـة دةنطد    

بؤ منوونة تةرحى يةكةم زؤرينةى بةدةست هَينا، بؤضوونةكانى تر بسِرَيـتةوة ثَيم واية ئيجحافة بة حةقى 
زؤرينةى ئةندامانى ثةرلةمان، ضونكة هةندَيك لـة بؤضـوونةكان زؤرتـرين ئةنـدامى ثةرلـةمان ثشـتطريى و       

كراية، زؤر سوثاستان دةكةم، ئةطـةر بـةو   تةبةنى كردووة، حةقة الى ئَيوة ئةو ثَيوةرانة وةكو خؤى ِرةضاو ب
 ميكانيجمة بَي ثَيم واية ئيجحافة بةحةقى تَيِروانينى ئةندامانى ثةرلةمان.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كاك ساالر ئةوة ِرةوتى كاركردنة لةناو ثةرلـةمانى كوردسـتان نـةك ئَيسـتا، بـةردةوام ثةرلـةمانى كوردسـتان        
ة كــارى كــردووة، هــةموو ِرايــةكانى نةخســتَوةتة دةنطــةوة ، كــام ِرايــة زؤرينــةى بةدةســت دَيــيَن،   بةمشــَيوةي

ئةندامانى ثةرلةمان ئةطـةر خؤيـان سـاغ بكةنـةوة لةسـةر ِرايـةكى موعةيـةن و، كامـةى زؤرينـةى بةدةسـت           
 هَينا، ئةوة ثةسةند دةكرَيت، دكتؤرة بةهار فةرموو.

 

 

 

 
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةبةرئةوةى ئـةوة بـةدةقيقى ئـةم بابةتـة لـة ثـةيِرةوى نـاوخؤدا نـةهاتووة، لةبةرئـةوةى ئَيسـتا ِرةئييـةكان            
( ِرةئيشـة، بؤيـة مـن ثَيشـنياردةكةم كـة هـةموويان خبةنـة دةنطدانـةوة، دةنـط          6( ِرةئيية، وابجامن )5زؤرن، )

 زؤرترى هَينا ئةوةيان تةبةنى بكرَيت، سوثاس. هَينانى هةريةكةيان تةسجيل بكةين، كاميان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك فرست فةرموو.
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةطةر ئةو ثَيوةرةى ئَيستا دكتؤرة بةهار باسى كرد تةتبيقى بكةيت، دةبَي لة زؤر لـةو دةنطدانانـةى كـة لـة     
َيكدا لة ياساكانى تردا كردوومانة طومان خبةينة سةر ئةو دةنطدانة لةبةرضى، لة هةموو ياسـاكان بِرطـة   خول

( ِرةئى لةسةر بووة، داتة دةنطدان كامةى زؤرترى هَينا ئةوت تَيثةِراند، ماناى وايـة  5هةبووة، لة ماددةيةك )
ييـةكى دابـوو نةخرايـة دةنطـدان؟ باشـة      ئةى ئةوكاتة ئيجحاف نةبوو بة حةقى ئةو خةَلكة، كة ئـةوكات ِرةئ 

بؤضــى ئينتيقــائى بــَي لةكاتَيكــدا مةســةلةيةك مبانــةوَيت هــةمووى خبةينــة دةنطــدان، مةســةلةيةكيش كــة    
نةمانةوَى لَيـى بطـةِرَيني، بؤيـة بـة تةسـةورى مـن مـادام بةوشـَيوةية ِرؤيشـتووة، دةبـَي بةوشـَيوةية بـِروات،             

ةو حاَلةتانــةى كــة ثَيشــرتيش هــةمان بــووةو نــةمان خســتَوتة ضــونكة دةبــَي طومــان خبةينــة ســةر هــةموو ئــ
 دةنطدان، بةزؤرينة تَيمان ثةِراندووة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو امنة فةرموو.
 بةِرَيج امنة زكرى سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــدا ئةطــةر نــاظ دةق    ــكرايى  ثشــتطريا رةئيــا دكتــؤر فرســت دكــةم، هــةمان دةم ــت ثــةيِرةوى دا روونــى و ئاش َي
نةهاتبيت، مافَى ثةرلةمانى يَى هـةى، مـافى ثةرلـةمانى كـاك سـاالر و كـاك طـؤران د خـوال رابـردوودا باشـرت           
دزانن، ئاطةهدارترن كـو ب هـةمى دةنطـدانا ب ظـى شـَيوازى يـا ضـووى، ئـةول ئةصـَلَى مـاددَى يـة دَى ضـيية             

اتينــة كــرن دا بضــينة دةنطــدانَى دا كــَى ثــرتى ئينــا ئوتوماتيكيــةن  دةنطــدانَى دا ثشــتى هنطــى ثَيشــنيارَيت ه
 نازظرية سةر ثَيشنيارَيت ضووى، دةنط ب زؤرينةيا سادة يا ئيناى، سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو تةالر فةرموو.

 

 

 
 حممد: يطيفبةِرَيج تةالر 
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وازةش بـَي، كـة د. فرسـت ئَيسـتا ئامـا:ةى ثَيكـرد يـان وةكـو دكتـؤرة بـةهار، بةِرَيجبةندييةكـة            ئةطةر بةوشَي
بةوشَيوازة نةبَي كة وةكو يةكةم كةس كَي ئةوةى ليذنةى ياسا بَي تةئكيد دةكةمةوة، دووةم : كَي ثَيشنيارى 

 كردووة بؤية بةوشَيوةية بَي بةِراستى ئيجحافة بة حةقى ئةندام ثةرلةمانةكان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة ئةطةر ئةندام ثةرلةمانَيك درةنط قسةى كردبَي، ئةوةش ئيجحاف نيية؟ من سـةيرم لـَي دَي بةِراسـتى    
ئةنــدامى بــةِرَيجى ثةرلــةمان، ئَيــوة نوخبــةى كؤمــةَلطان ئةطــةر تــةنها بــةوةى كــة يــةكَيك زووتــر خبرَيـــتة    

نَيـت، يةكَيكى درةنطـرت خبرَيــتة دةنطدانـةوة ئـةوة دةنـط نـةهَينَيت ئـةوة ضـؤن         دةنطدانةوةو ئةوة دةنط بَي
دةبَيــت؟ كةواتــة ئَيــوة خؤتــان ســاغ ناكةنــةوة، بــةثَيى ئــةوةى كــة دةخرَيـــتة دةنطدانــةوة ِرةضــاوى دةكــةن،   

ةنـط  لةكاتَيكدا تـؤ دةتـوانى ِراي يةكـةم د:ى دةنـط بـدةى، ِراى دووةم د:ى دةنـط بـدةى، ِراى سـَييةم د:ى د        
 بدةى، دةنط بؤ شةشةم بدةى، مامؤستا مةِروان فةرموو.

 بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةاَلىل(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة قةناعةتى من ئةو ِرةئييانةى كة جةنابت خوَيندتةوة، هةر ثةرلةمانتارَيك و جةنابت ئيشارةتت ثَيكـرد،  
ةداتـن، كامـةيان دةنطـى زيـاترى هَينـا كـة نيسـابةكةى تـةواو كـرد،          خؤى ساغ كردَوتةوة دةنط بؤ كامـةيان د 

 ئةوانى تر بة تةسةورى من ثَيويست ناكات دةنطيان بؤ بدرَيـن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. عجت فةرموو.
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( 3( ِرا هةبَيت، هةر سودفةى ئةوةم كردووة )6يان 5ن سودفةى ئةوةم نةكرد )ئةوة ساَلى دووةمة لة ثةرلةما
ِرا بووة، نازامن ئةوة بؤ طةيشتَوتة شةش ئةوة يـةك، دوو: بةِراسـتى ئـةوة ئيشـى ليذنـةى ياسـايي و ليذنـةى        

م بَي يـان  ثةيوةنديدار بوو، ئةو تسةلسولة دابنَى بؤ ئَيمة، ضونكة زؤرينة لةسةر ضى كؤك بوو، با ِراى يةكة
 بِريارى ليذنةى ياسا ياخود راثؤرتى ليذنةى ياسا يةكةم بَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةبعــةن ئــةوة هــةمووى لــة دةرةوةى ثــةيِرةوة، ئــةو موناقةشــةية هــةمووى لــة دةرةوةى ثــةيِرةوة، بــةثَيى    
ثةرلـةمان ئَيسـتا لـة خـوىل ثَيشـووش بـوون،        ثةيِرةو، بةثَيى عورفى ثةرلةمانى، كة هةنـدَيك لـة ئةنـدامانى   

ئــةوانيش دةزانــن هةميشــة دةنطدانةكــة بةوشــَيوةية بــووة، راثــؤرت خراوةتــة دةنطــةوة دواى ئــةوة ِراى          
ئةندامانى ثةرلةمان خراوةتة دةنطةوة، يةك بة يةك ئةوةى زؤرينةى بةدةستهَينا ئةوةيان ثةسـةند كـراوة،   
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( خولـةك دةرفـةت دةدةيـن بـة     15يـان نووسـيوة، مـن ثَيشـنياردةكةم )    بجانني ضـةند ئةنـدام ثةرلـةمانَيك ناو   
 فراكسيؤنةكان، كاك بةهجاد فةرموو.

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( دةقة بدةينة هةردوو ليذنة بةِرَيج، ئةو شةش ِرةئيية نووكة 10خاَلة ئَيكَى ئةز دطةل هةندَيمة ناظ هؤلَيدا )
ة ثَينج ، ئةوى دووان د. فرست سةحبى كردةوة، شةشةم و سَييةم زؤر زؤر لةيةك نجيكن، دةكرَيت ئـةو  بَوت

ليذنة بةِرَيجة دةجميان بكات، تـةنها ضـوار ثَيشـنيار دةمَينَيتـةوة، ئةوكاتـة هـةر تةبيعييـة بـةثَيى ثـةيِرةوى          
 ناوخؤ بيدةينة دةنطدان، يةك اليي بكةينةوة.

 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

 كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من حةزةرةكةم بؤية سةرةتا وت، ثَيم خؤشة ئةو نيقاشة ئَيستا بكرَيـت، نـةك لـةكاتى دةنطـدان، كـة شـتَيك       
ذنــة ئــةو ئةفجةلييةتــة دةنطــى لةســةر درابــا تووشــى ئيشــكال بووبــاين، ئَيمــة لَيــرة نــاتوانني يــةعنى وةك لي

هةَلبذَيرين، يةعنى هيض سةالحةتييةكمان نيية، ئايا ئةو ِرةئيية ئَيمة دةكةينة يةكةم كة زؤرتـرين ئةنـدام   
ثشتيوانى كردية، ئةطةر ئةوة ثَيوةر بَي ئةوة زؤرتـرين وتيـان هـةَلبطريَيت، يـان ئـةوة دةكةينـة تةسةلسـوىل        

ةئييـة قسـة كـراوة، ئـةوة     تؤر فرسـت ثـَيش هـةَلطرتنى ئـةو رِ    يةكةم كة زووتر قسةى كردووة، بؤ منوونة دك
زووتر قسةى كردووة دةيكةينة ثَيوةر، بؤئةوةى تةسةلسوىل بؤ دابنَيني، ئَيمةش نـاتوانني ِرةئييـةكان دةمـج    
بكةين و لَيك بدةين، ِرةئى ئةندامانة، ئةطةر ئةندامَيكى ثةرلةمان تةرحَيكى كردووة، سـةحبى ِرةئييةكـةى   

ن دةجمى ِرةئييةكـةى دةكـات لةطـةَل ِرةئييـةكى تـر ئـةوة ئةوكاتـة ئَيمـة مـةمنونني و بـؤى دةمـج            دةكات، يا
بـةاَلم ئَيـوة خؤتـان ئَيمـة وةك ليذنـة هـيض ئاطاداريـةك لةبةردةسـتى          دةكةين و ِرةئييةكةى ئةو الدةدةيـن،  

ةمووتامنان دةرج كردييـة،  ئَيمة دانيية، ئَيمة ئالييةتى ئةو مةوزوعة يةك البكةينةوة، ئَيمـة ِرةئييـةكانى هـ   
بة دةنطدان يةكالدةبَيـتةوة، ئالييةتى دةنطدانةكة نةسَيكى وازح نيية، عورفى ثةرلةمانى هةية، ئسلوبى تـر  
هةية، ئةوة يةكاليي بكةنةوة، بة ئسلوبَيك كة لةكاتى دةنطدانةكـةداى كامـةى دةنطـى هَينـا ئيشـكاىل لةسـةر       

 دروست نةبَي، سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 د. ابراهيم فةرموو.
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 بةِرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من :ى ثَيشنيارةك يا هةى، بةَلكى عيالجا ظى بابةتى بكةت، : بؤ دا ئةم : ظَى ئيشكاىَل دةركةظني كَى بـةرى  
ثةرلةمانية كو ئةو ليذنا ياسايى خاَلا ئَيكَى كا ض خاَل  كَى ئاخ تية خاَلا ئَيكَى يا ليذنا ياسايى، ضونكى بربرا

بؤ خؤ ئَيك كةفتينة خاَلا ئَيكَى بيت بؤ دةنطدانَى و خاَلا دوويَى ليذنا ثةروةردَى :ى ثَيشنيارا خـؤ دا ثشـتى   
لـى  ظان هةر دووكا ئةوَين دى بَيخنة دةنطدانَى، ليذنا ثةروةردَى ئةطةر بَيى سةحكةيَى دطـةل خاَلـا بـةرَيج ع   

حةمة صاحل دطوجنت، ئةم دشَين ظَى طاظَى خاَلا بةرَيج على حةمة صاحل دةمج كةين دطةَل خاَلـا ثـةروةردة و   
خويندنى باَلا ئةظة خاَلةكا دى :َى ضوو خاَلةك :ى كـاك فرسـت بَيـذن خاَلـةك سـةحب كـر ضـار خـاَلَين دى         

ةروةردَى بيـت، خاَلـا سـَى و ضـار بـؤ بـةرَيجَين       مان، خاَلا ئَيكَى بؤ ليذنا ياسايى بيت، خاَلا دوويَى بؤ ليـذنا ثـ  
ئةندامَين ثةرلةمانى بيت، رةنطة عةدالةتةك تَيدا بيـت، ضـونكى ليـذنا ياسـايى تةمسـيال هـةمى فراكسـيؤنا        
دكةت، ليذنا ثةروةردَى :ى تةمسيال هةمى فراكسيؤنا دكةت ب قناعةتا من ثيضةكا عةدالةتَى يا تَيـدا هـةى   

 ةَل مة، سوثاس. ئةطةر هوين هاو را بن دط
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةى ثةرةوةردةو خوَيندنى بااَل ئةو ِرايةتان لة راثؤرتةكةدا دةرج نةكردووة.
 بةِرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بـااَل بـؤى هةيـة تايبةمتةنـدى     نة، ئةوةية ئةجنومةنى وةزيران بة هةماهـةنطى لةطـةَل وةزارةتـى خوَينـدنى     
 بداتة هةر......

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــة        ــة لـ ــةوة يةكَيكـ ــاوخؤ ئـ ــةيِرةوى نـ ــةى ثـ ــن، ليذنـ ــووة، وا دةِرؤيـ ــؤن بـ ــةمانى ضـ ــورفى ثةرلـ ــةِرَيجان عـ بـ
ِرةوى نـاوخؤ  ئيشكالييةتةكانى تر، ليذنةي ثةيِرةوى ناوخؤ داوايان لَي دةكةين ، كة ضـؤن لـة هـةموارى ثـةي    

ضارةسةرى بكةن، بةاَلم ئَيستا عورفى ثةرلةمانى ضؤن بـووة وا دةِرؤيـن، ئةطـةرنا نيشـانةى ثرسـيار لةسـةر       
( خـوىل رابـردوو و، لـة خولةكـةى ئَيسـتامشان نيشـانةى       3كؤى ئةو ياسايانةى كة لة رابـردوو دةرضـوون لـة )   

 ى بِرؤين، د. فرست فةرموو.ثرسيارى دةكةوَيتة سةر، بؤية ناضارين لةسةر عورفى ثةرلةمان
 بةِرَيج د. فرست صؤفى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( دةَلَيت 3( بكةى، لة فةقةرةى )17خاَلآ ثةيِرةويية بة تةئكيد ئةوةى ئَيستا دةيَلَيم، ئةطةر سةيرى ماددةى )
ــةرؤ      ــةاَلتةكانى س ــةوة دةس ــةكانى، ئ ــة رَيكاريي ــردن ل ــاري ك ــؤ و ثارَيجط ــةِرَيوةبردنى ط توط ــة، ب كى ثةرلةمان

تةنجةى ط توطـؤو رَيكارةكـانى نـاو كؤبوونـة بةتايبـةتى جـةنابت وةكـو سـةرؤكى ثةرلـةمان خـؤت دةتـوانى            
( بكـةين، لـة   77ئةوةى رَيك خبةيت ئـةوة يـةك، سـةبارةت بـة مةسـةلةى دةنطـدان ئةطـةر سـةيرى مـاددةى )         
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ى ئةندامـة ئامادةبووةكـان دةردةكـرَين،    ( هاتووة دوو بِرطةية، ياساو بِريارةكان بةزؤرينةى :مارة77ماددةى )
جطــة لــةو حاَلةتانــةى زؤرينــةى تايبــةتيان تَيــدا مــةرج كــراوة، بِرطــةى دوو تةماشــا بكــةن، ســةرؤك بــةثَيى  
ئةجنامى دةنطدان بِريارى ثةرلةمان بـة ِرةزامةنـدى يـان رةت كردنـةوة ِرادةطةيـةنَى، مانـاى وايـة لَيـرة رةت         

ةسويت يةكَيك برديةوة مانـاى وايـة ِرةئييةكـةى تـر رةت كرايتـةوة، بؤيـة       كردنةوة ماناى ضيية، كة دراية ت
( بةجؤرَيك لة جؤرةكـان  77ئةوة جطة لةوةى عورفَيكى ثةرلةمانى بووة ئةطةر تةماشاشى بكةى لة مادةةى )

ِروونة، ئةطةر نا ِروونيشة بةسةرضـاو لـةكاتى ثـةيِرةو ِروونـرتى دةكـةين، هـةتا مةسـةلةى ئـةو ِرةئييانـةش          
         توانني ضارةسةرى بكةين، بةاَلم بة تةئكيد لَيرة كَيشةيةكى زؤر طةورةمان دةبَى.             دة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
دوانجة ناو نووسـراوة بـؤ نوقتـةي نيجامـي، بـةآلم ثَيموابَيـت ئـيرت نوقتـةي نيجامـي نييـة، نوقتـةي نيجامـي             

 ي ثةيِرةو دةنطدان ضؤنة، فةرموو كاك ساالر.ِروونكرايةوة كة بة ثَي
 بةِرَيج ساالر حممود مراد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةم بابةتة جةدةل هةَلدةطرَي، لةبةر ئةوة ثَيمواية قسةيةكي دةقيق نيية كة موسبةقةن ثَيتان واية ئةطةر 

َي ئيستيناد بكةيتة سةر عوريف داواي نوقتةي نيجامي بكرَي، كة نوقتةي نيجامي نيية، كة جةنابت دةتةو
ثةرلةماني من ِرووني دةكةمةوة لة خولي ثَيشوو ضؤن ئةو بابةتة ثةيِرةو كراوة، ئةو تَيِروانينةي لة 
ِراثؤرتي ليذنةي مةعين دا هاتووة دةخرَيتة دوورترين ِرا، دوورترين هةرة دوورترين، بؤ؟ لةبةر ئةوةي 

زةري ئيعتيبار وةربطريَي، لةِراي ئةنداماني ثةرلةمانيش دا ليذنةي ثَيويستة ِراي ئةنداماني ثةرلةمان بة نة
مةعين تةسةلسول، واتا :مارةي تَيِروانينةكان دةستنيشان دةكات، بؤ منوونة زةعي رتين ِرا، دوورترين ِرا 

، بؤ وةردةطريَي بة نةزةري ئيعتيبار، بؤ ئةوةي مايف كةمينة بثارَيجرَي، كةمرتين ِرا دةخرَيتة دةنطدانةوة
منوونة ئةم خاَلة سَي ثشتيواني هةية، حةوت ثشتيواني هةية، نؤ ثشتيواني هةية، دوانجة ثشتيواني هةية، 
تؤ لة سَي يةكة بؤ حةوت بؤ نؤ بؤ دوانجة دةست ثَي دةكةي، نةك زؤرترينيان، ئةوة بؤضي؟ بؤ ثاراستين 

دةوَي لة خولي ثَيشوو بةم جؤرة مايف كةمينة، ِرَيجي بؤضووني كةمينة، ئةطةر عوريف ثةرلةمانيتان 
موتةبة  بووة و كار كراوة، ئةطةر تَيِروانينَيكي ترتان هةية، دةقَيك ثَيش دةخةن ئةوة مةسةلةيةكي ترة، 

 سوثاست دةكةم.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةوة ئةوة وةرنةطرَي، بةِرَيج كاك ساالر، داوات لَي دةكةم كة بة حةساسييةتةوة، كةس بة حةساسيةت
هيوادارم لة خولي ثَيشووش ِراتان وابواية، كة ِراي كةمينة بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرياية، زؤربةي ئةو 
ثرؤ:ة ياسايانةي، بة يارمةتيتان، من سةيري ثرؤتؤكؤالتي ثةرلةمامن كردووة، بةدواداضوومن كردووة، ئةو 

ةماني بووة، ئةنداماني تري خولي ثَيشووش لَيرة دانيشتوون، بة ِرايةي كة ئَيستا لَيرة دةيَلَيم عوريف ثةرل
بةِرَيج كاك طؤرانيشةوة، بة يارمةتيت، من دَلنيام ِرةنطة ِراي جةنابت وابووبَي لة خولي ثَيشووش، بةآلم 
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زؤربةي ئةو ثرؤ:ة ياسايانةي لة خولي ثَيشوو لةاليةن فراكسيؤنةكاني كةمينةوة ثَيشكةش كراون هةر 
اونةتة ناو هؤَلي ثةرلةمان، هةر ِرةت كراونةتةوة، باشة، بةِرَيجان لة هةر فراكسيؤن دا ئَيستا نةهَينر

:مارةيةكي زؤر ناو نووسراوة، لة هةر فراكسيؤنةوة ِراي يةك كةسي تر وةردةطرين، كاك ساالرمان وةرطرت 
 لة فراكسيؤني سةوز، لة فراكسيؤني زةرد خاتوو امنة زكري وةردةطرين، فةرموو.

 بةِرَيج امنة زكري سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ب ديدا من نوكا وةخيت دةنطدانية ثَيويست ناكات ئةظ هةمي نوقتة نيجاميية بهَينة وةرطرتن، ئةظ نوقتة 
نيجامية :َي هةمي دةرظةي نيجامينة، ثاشان عوريف ثةرلةماني هةي، مادام عوريف ثةرلةماني هةية ضا هاتية 

نووكة دظينت حالةتي دةنطدانَي دظيت بضيتة واري دةنطداني دا، ثَيويست ناكات، هاظكاري جَيبةجَي كرن، 
من كاك ساالر بةحسي هةندَي كر كو ِرةئياية ئةوة كو ناظ ِراثؤرتا دَينت بضَيتة ئةخريي دةنطدان، ئةوة 

يش دا ثَيشةنطي ثرؤتؤكؤلَيت ثةرلةمانيت :ي هةي، ِرةئيا كو يا تةسبيت بووي، ئةو ئي عةوةليش دةنطادن
ِرةئيَي دا دةضنة دةنطداني دا، : بةرهةندَي نووكة ئةز دبينم وةخيَت دةنطدانا ثَيويست ناكا هيض نوقتة 

 نيجامةييةكا بَيتة وةرطرتن.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كاك علي حةمة صاحل، واية، ِراي ليذنةكان لة ثَيش دا ضؤتة دةنطدانةوة، سوثاس، فراكسيؤني طؤِران، 
 فةرموو.

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ديدي ئَيمة هيض ئيشكاليةتَيك لةوةدا نيية كة يةكةم ِرا دةخرَيتة ثَيشةوة يان نا، ضونكة دةبَي 
و/ ئةي ضؤن ثةرلةمانتار بةِراسي وةعي ئةوةي هةبَي، بجانَي دةنط بة كام ئيختيار دةدات، ئةوة لةاليةك، دو

ئَيمة باسي دةوكراسييةت و ليسيت نيمضة كراوة دةكةين، كة هاووآلتييةكي ئاسايي دةِروات دةنط دةدات بة 
(، دةنط بة دوو نادات، يةعين دةبَي ثةرلةمانتار وةعي ئةوةي هةبَي بة قةدةر 87كانديدي ِرةقةم )

 ثَيويستة.هاووآلتييةكي دةنطدةر، بةِراسيت ئةوة الي ئَيمة جةدةلَيكي نا
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كاك أبوبكر لة فراكسيؤني يةكطرتوو، بةَلَي فةرموو.
 بةِرَيج أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ئةوة يةكةم خبةينة دةنطدانةوة، جةوهةري كَيشةكة دوو شتة، تايبةمتةندي هةبَي يان نةبَي؟ بةِراي 

هةبَي يان نةبَي؟ ئةطةر تايبةمتةندي نةما ئةوة كَيشةكة ضارةسةر دةبَي، دووةم/ ئةطةر تايبةمتةندي 
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هةبوو ضؤن ِرَيكي خبةين؟ دوو ميكانيجممان هةية، يان لة ضوارضَيوةي ياساي وةزارةت، يان بة هةماهةنطي 
 ي مةعين، ئةو دوو حةلة هةية.نَيوان ئةجنومةني وةزيران و وةزارةت

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، فةرموو كاك سؤران.
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة ِرةئيمان واية ئةم ثرسة ئةوةندة هةستيار نيية و هةندةش هةستياري ناوَي، متمانة نةبوون بة يةكرت 

ِرايان خبرَيتة ثَيش يا ثاش، بةِراسيت ئةوة بؤ داهاتوومان، بؤ عوريف ثةرلةمانيمان، بؤ لةوةي كة كام 
متمانةي نَيوامنان ثَيمواية زؤر خراثة، ئَيمة لة فراكسيؤني خؤمان ِرامان يةكاليي ية، هيضيش لة دةنطمان 

ي ئةخري بيخةرة دةنطدان، ناطؤِرَي، لة ِرةئيمان ناطؤِرَي، ئةوةي كة ئَيمة قةناعةمتان ثَييةتي حةز دةكة
هيوادارم ئةوةندة بة هةستياري و بة حةساسييةتةوة مامةَلة نةكةين لةطةَل ئةم ثرسة، بؤية عوريف 

 ثةرلةماني ضؤن بووة ئَيمة لةطةَلي داين.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كاك عبداهلل، فةرموو.
 حاجي حممود:بةِرَيج عبداهلل 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةي جةنابت ثَيشرت تةرحت كرد، بة تةئكيد واية، ثةرلةمانتاريش خؤي يةكاليي كردؤتةوة، كاميان 

 زؤرينةي دةنطةكاني هَينا ئةوة دةبَي بة بِريار و كؤتايي ثَي دَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.عثمانس، بةِرَيج كاك ماجد باشة، سوثا
 توفيق: عثمان بةِرَيج ماجد

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر ضةندة ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتةكان ضاويان لة ثةرلةماني كوردستانة بؤ ئةوةي بة ياسا 

ةكة باوَيينة كارةكان ِرَيك خبةن، بةآلم ئةمِرؤ ديارة بةخؤمان كؤك نني لةسةر ئةوة، حةز دةكةين تؤث
ساحةي ئةجنومةني وةزيران، وةزارةتةكان خؤيان بؤ خؤيان عيالجي كَيشةكاني خؤيان بكةن، من ثَيمواية 
باشرتين ِرةئي ِرةئي سَييةمة كة ئةجنومةني وةزيران لةطةَل وةزارةتي ثةيوةنديدار بة هةماهةنطي هةردوو 

َيشرتيش ِرةئيم ئةوةبوو كة ئةطةر زؤر مةترسي اليةن ئةوة بكات، بةآلم منيش لةطةَل ِراي كاك سؤرامن، ث
هةية لةوةي كة بِرطةي يةكةم خبرَيتة دةنطدان و لةوانةية حةمسي مةسةلةكة بكات، حةز دةكةن مةسةلةن 

 ِراي شةشةم، يان ثَينجةم ئةوةل جاري با تةصوييت لةسةر بكرَي، دوايي ئةواني تر، زؤر سوثاس.
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 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 باشة، سوثاس، كةس ماوة؟ كاك أبو كاروان، د.شوان ئَيوة قسة دةكةن؟ بةَلَي فةرموو.
 باوةمري )د.شوان قةآلدزةيي(: مصطفىبةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تة خؤي لةسةرةتاي ط توطؤكانةوة هةر ئةوة بوو ئايا تايبةمتةندي هةبَيت يان نةبَيت؟ ئةوة ثَيويستة خبرَي

دةنطدانةوة، بةِراسيت وابجامن زؤر ئاَلؤز دةكرَيت و دوور و درَيذ دةكرَيتةوة، دووةميان/ هةموو 
موناقةشةكان تةئكيد لةوة بوو كة نابَي نة وةزيري خوَيندني باآل بة تةنها ئةو مافةي هةبَي، نة 

َيندني باآل مافيان هةبَيت ئةجنومةني وةزيرانيش، دةكرَي بة شَيوازَيك ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتي خو
 ياخود نةيانبَيت؟ ئةوة يةكاليي بكاتةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك عمر ، فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكو د. شوان وتي، ئةو كاتة بةِراي من ئةطةر بيكةي بة دوو بةشةوة مةسةلةكة، هةبَي يان نةبَي؟ و

دةتوانني صيغةكاني تر لة يةك نجيك بكةينةوة، بة ِرةئي من هةبَي يان نةبَي؟ يةكةم جار بَلَي هةبَي يان 
 نةبَي؟ يةكيان خبةرة دةنطدانةوة، ئةو كاتة ئةطةر هةبوو ئةوة لةسةر صيغةيةك ِرَيك دةكةوين.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

خؤي ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثَيمانواية ثَيويست دةكات بة ثَيي عورفةكاني ثَيشوو لة ِرابردوو ضؤن 
ِرؤيشتووة ئةم مةسةلةية، بة ثَيي ئةوة بِرؤين، ئةوةي لة ِراثؤرتي ليذنةي ياسايي هاتووة ئةوة لة ثَيش دا 

بِرياري ئَيمة بةم شَيوةيةية كة ئةوةي لة خبةينة دةنطةوة، يةك بة يةك ِراكاني تر خبةينة دةنطةوة، بؤية 
عوريف ثَيشوو كاري ثَي كراوة، بةو شَيوةية دةِرؤين، تا ئةم مةسةلةية دواتر بة شَيوةيةكي ِرَيك و ثَيكرت لة 
ثةيِرةو دا ِرَيك دةخرَيتةوة، ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطةوة، تةبعةن ئةنداماني ثةرلةمان بؤيان هةية، ِراي 

نةهَينا، ئةطةر ِراي دووةمي بة دَل بوو، ِراي يةكةم بة دَلَي نةبووة ِراي دووةم بة دَليةتي يةكةم دةنطي 
دةنطي بؤ بدات، يان بة ثَيضةوانةوة، بؤية بةم شَيوةية جارَي ِراي ليذنةي ياسايي كة لة ِراثؤرتةكةيان 

دني باآل دةسةآلتي ثَيداني تةسبييت كردووة، با بيخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة وةزارةتي خوَين
تايبةمتةندي هةبَي بة زانكؤكان لة ضوارضَيوةي ِرَينمايي تايبةت، كَي لةطةَليةتي با دةست بةرز بكاتةوة؟ 

( كةس د:يةتي، كةواتة ئةو ِراية ثةسند نةكرا، ِراي دووةم/ دكتؤر 67دوو كةس لةطةَليةتي، كَي د:يةتي؟ )
وةية خوَيندني باآل، ِراي دووةم ئةجنومةني وةزيران، ِراي سَييةم فرست سةحيب كردووة كة ِراي يةكةم ئة

كة بةشَيكي ئةنداماني ثةرلةمان تةرحيان كرد، ئةم دووانة هةردووكيان ثَيكةوة بَي، بة ثَيي ثَيوةر و بة 
ثَيي ثؤلَين و ثلة بةندي زانسيت، كَي لةطةَل ئةوةية ئةجنومةني وةزيران بةهةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي 
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خوَيندني باآل بة ثَيي ثؤلَين و ثلةبةندي زانسيت دةسةآلتي ثَيداني تايبةمتةندي هةبَيت بة زانكؤكان لة 
( كةس د:يةتي، 30( كةس لةطةَليةتي، كَي د:يةتي؟ )47ضوارضَيوةي ِرَينمايي تايبةت؟ كَي لةطةَليةتي؟ )

 . كةواتة ثةسند كرا، تكاية هَيمين خؤت بثارَيجة بةِرَيج بَيطةرد خان
 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ياساكة كؤتايي ثَي هات، بةآلم يةك داواكاريم هةية.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ياساكة كؤتايي ثَي نةهاتووة.
 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

ان هةية، لةبةر ئةوةي زؤر باس لةسةر داهاتي حكومةت و ئةو بِرطةية كؤتايي ثَي هات، يةك داواكارة
صةرف كردن و بةهةدةر داني دةكرا، ئَيمة داواكارين ليذنةيةكي تةحقيقي لة ثةرلةماني كوردستان، 

 ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني باآل، ليذنةي نةزاهة، ليذنةي دارايي دروست بكرَيت...
 ةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

نيجامي نيية ئةوة، تكاية كاك ئومَيد نيجامي نيية ئةم بابةتة، تكاية نيجامي نيية، هةر ِرايةكت هةية 
دةتواني ناو بنووسي، تكاية هَيوِر بةرةوة، بةِرَيج كاك ئومَيد تكاية هَيوِر بةرةوة، ليذنة ثةيوةنديدارةكان، 

 خاتوو د. جوان فةرموو.تكاية بَيطةرد خان، 
 جوان امساعيل عجيج:بةرَيج د. 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
(ى ياسـاي وةزارةتـي خوَينـدني باَلـا     7(ي مـاددةي ) 2بؤ رَيكخستنةوةي ئةو هةلـة ياسـاييةي كـة لـة برطـةي )     

(ى هةموار كراو داهاتووة لـة دارشـتنةكةدا ثشـت بـة رَينمـايي بةسـتووة هاوكـات وة        2008(ى ساَلي )10:مارة )
 لة دةرةوةي وةزارةتي خوَيندني باَلا نةمينَيت ئةم ياساية دةرضوو. ئةوةي هيض زانكؤيةكي حكومي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئَيستا كةواتة سَي را هةية لَيرةية، كَي ط توطؤي هةية لةسةر هؤيةكاني دةرضواندن؟ 

 كاك د.فرست فةرموو.
 بةرَيج د. فرست صؤيف علي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
م واية هؤيةكاني دةرضواندن ئةوةي كة ليذنةي ياسايي نووسيويةتي هةم ثوختة و هـةم دروسـرتة، بؤيـة    ثَي

ثاَلثشيت ئةو راية دةكةم، ئةوةي تريان كة ئاما:ة بة هةَلة دان و ئةمة دةكات لةوانةية ئةوة خـؤي نيشـانةي   
لـة زانكـؤي كوردسـتان و ئةوانـة      ثرسيار هةموو ئةو ئيجرائاتة عيلمي و قانونيانة دروست بكات لة رابردوو

 كراوة، بؤية ثاَلثشيت ئةو هؤيانةي دةرضواندن دةكةم كةليذنةي ياسايي لة ِراثؤرتةكةياندا ئاما:ةي ثَيداوة. 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو د. جوان فةرموو.
 بةرَيج د. جوان امساعيل عجيج:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
 ثشتطريي رةئي د.فرسةتي دةكةم بة هةمان رةئي راي ليذنةي ياسايي بي، سوثاس.بةَلام 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بيخوَيننةوة هؤيـةكاني دةرضـواندن ئـةوةي كـة لـة راثـؤِرتي ليذنـةي ياسـاييدا هـاتووة بـؤ ئـةوةي بيخةينـة             

 دةنطةوة؟
 د. بةهار حممود فتاح:بةِرَيج 

 ي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤك
هؤيةكاني دةرضواندن داناني ئةم ياساية، بؤ برةو دان بة رةوتي زانسـت و رَيكخسـتنةوةي سـةرجةم دةزطـاو     

 ناوةندةكان لة ضوارضَيوةي ياساي وةزارةتي خوَيندني باَلا، ئةم ياساية دةرضووَينرا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كـةس لةطةَليـةتي، كـَي د:يـةتي؟     33ؤيةكاني دةرضواندنة كـة خوَيندرايـةوة؟ )  كَي لةطةليةتي؟ كَي لةطةَل ه
( 35كةس نيية د:ي بَي ، كةواتة ثةسةند كرا، كؤي ياساكة ئةخةينة دةنطةوة، كـَي لةطـةَل كـؤي ياسـاكةية؟ )    

َلكي ( كةس د:يةتي، كةواتة كؤي ياساكة ثةسةند كرا، ثريؤزبايي لـة خـة  23كةس لةطةَليةتي؟، كَي د:يةتي؟ )
كوردستان دةكةين بة بؤنـةي دةرضـووني ئـةم ياسـاية، زؤر سـوثاس بـؤ ليذنـةي ثـةروةردة، ئـةتوانن بِرؤنـة           
شوَينةكاني خؤتان ئَيستا ئةضينة سةر بِرطةي سَييةم لة بةرنامةي كاري دانيشـتين ئـةمِرؤمان كـة بريتييـة     

( لة ثةيرةوةي نـاوخؤي  71ي ماددةي )لة خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةم ثرؤ:ة ياساو بريارانةي خوارةوة بة ثَي
( ثـرؤ:ة ياسـاو بريـارن داوا لـة ليذنـةي      7(ي هةموار كراو كـة ) 1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان :مارة )

 ياسايي دةكةين كة يةك بةيةك بياخنوَيننةوة بؤ ئةوةي ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بكةين.
 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر 

 كاك ابوبكر فةرموو.
 بةرَيج ابوبكر عمر )هةَلةدني(:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نوقتةي نيجامي نيية، بةس وةك ئةو هةموو خةَلكةي لة بةيانييةوة قسة ئةكةن بة نـاوي نوقتـةي نيجامـي     

 حةز ئةكةم دوو قسة بَلَيم لةسةر ئةم دوو ياسايةي داهاتوو ئةطةر رَيطةم ثَيبدةي . 

 
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
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 تةواو خراية دةنطةوة قسةي لةسةر كراو كؤتايي ثَيهات.
 بةرَيج ابوبكر عمر )هةَلةدني(: 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( جـار  7ئةطةر قسةم ئةبري قسة ناكةم، بةس ئةطةر رَيطةم ئةدةي وةكو ئةو هـةموو خةَلكـة هـي وا هةيـة )    

 موداخةلة ئةكات  
 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

بةَلَي لةبةر ئةوةي جياوازي هةبوو لة نَيوان هةموو فراكسيؤنة حجبيةكان لةسةر ئةو بابةتة بؤيـة قسـةيان   
 كرد، ئَيستا ضووينةتة سةر بِرطةيةكي تر ئةو بِرطةية كؤتايي ثَيهات.

 بةرَيج ابوبكر عمر )هةَلةدني(:
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

 بؤ داهاتوو ئةَلَيم من قسة لةسةر داهاتوو ئةكةم .
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كاك عمر فةرموو.قسة بكةي.  بؤ داهاتوو جةنابت ئةتواني دواتر قسة بكةي، لة كاتي خؤيدا
 بةرَيج عمر عينايةت حةمة:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةي تةنيا يةك مووضة بؤ ئةو كةسانةي زياتر لـة يـةك مووضـةيان هةيـة     بةراي من ثرؤ:ة بِرياري هَيشتنةو

شتَيكي ياسايي نيية تةحسـيل حاسـلة ئةمـة ثـرؤ:ة نييـة ئةمـة تـةدةخولَيكي سـرفة لـة ئـةدائي حكومـةت،            
 ناكرَي ياساي ئاوا ئَيمة ثَيشكةش بكةين. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ياساية كة خوَيندنةوةي يةكـةممان بـؤي كـرد ئـةو كاتـة ئـةتواني جـةنابت قسـةي         با بَيينة سةر ئةو ثرؤ:ة 

 خؤت بكةي.
 د. بةهار حممود فتاح:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي )زانكـؤ  2013(ي سـاَلي ) 2ثرؤ:ة ياساي يةكةم/ بريتية لة ثرؤ:ة ياسـاي هـةمواري يةكـةمي ياسـاي :مـارة )     

( ئةم ثـرؤ:ة ياسـاية لـة يـةك مـاددةو هؤكارةكـاني دةرضـواندن         عَيراق –تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان 
 ثَيكهاتووة وة لة اليةن :مارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمانةوة  ثَيشكةش كراوة كة ئةمة ناوة كانيانة.

ابـوبكر عبداللـة   -6بـةهجاد دةروَي  -5غريـب ثَينجـوَيين   -4 حـاجي كـاروان  -3 كـة:اَل هـادي   -2 سهام عمـر قـادر  -1
-12 د.فرسـت صـؤيف  -11 سـعيد مصـي ي  -10 عبـاس غجالـي  -9 حتسـني امساعيـل  -8 د. عبداللة جاسم-7 دنى()هةَلة

شـكرية امساعيـل،   -17 سوهراب رَيكاني-16 صاحل فةقَي-15 د.عجت صابر-14 سؤران عمر-13 هةورامان طةضَينةيي
 .داوا لة بةرَيجتان ئةكةم ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــةي       ــةمان و ليذن ــايي ثةرل ــةي ياس ــةمان و ليذن ــداماني ثةرل ــت ئةن ــتةي طش ــاية ئاراس ــرؤ:ة ياس ــةم ث ــةَلَي ئ ب

 ثةروةردةو خوَيندني باَلاو توَيذينةوةي زانسيت ثةرلةمان دةكرَي.
 د. بةهار حممود فتاح: 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ووةم/بةهــةمان عينوانــة، بــةَلام ثَيشكةشــكارةكان جيــان و ئــةو مــاددة قانونيــةش كــة داواي  ثــرؤ:ة ياســاي د

( ياسـاي زانكـؤ   2013تةعديليان كردووة جياوازة ثرؤ:ة ياساي هةمواري يةكةمي  ياسـاي :مـارة دووى سـاَلي )   
ن ثَيكهـاتووة  تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردسـتان، ئـةم ثـرؤ:ة ياسـاية لـة ثَيـنج مـاددةو هؤكارةكـاني دةرضـوو         

 لةاليةن :مارة ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة كة ئةمة ناوةكانيانة:
خلـحم  -7 د. رَيـواز فـائق  -6 فرحـان جـوهر  -5 بَيسـتون فايـةق  -3عادل عجيـج  -3عبدالرمحن علي -2سؤران عمر -1

-14سـةركةوت سـةحةد   -13 عباس فتـاح -12مريم صمد -11 صاحل فةقَي-10 ساالر حممود-9 سعيد مصي ي-8 امحد
داواكارم لة بةرَيجتان ئـةم   زول ا حممود-18 وحيدة ياقو-17 سوهراب ميكائيل-16 سهام عمر-15 زانا عبدالرمحن

 ثرؤ:ة ياساية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مان و ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي ثـةروةردةو      ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةي طشت ئةنـداماني ثةرلـة  
 خوَيندني باَلا و توَيذينةوةي زانسيت ثةرلةمان دةكةين.   

 د. بةهار حممود فتاح:بةِرَيج 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( مــاددةو 22ثـرؤ:ة ياسـاي سـَييةم/ بريتيـة لـة ثـرؤ:ة ياسـاي دَلنيـايي كؤمةَلايـةتي ئـةم ثـرؤ:ة ياسـاية لـة )             
رةكاني دةرضوون ثَيك هاتووة لة اليةن :مارة ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةش كـراوة كـة ئةمـة        هؤكا

 ناوةكانيانة:
 ر اعبدالرمحن علي -1
 قارةمان قادر  -2
 ايوب عبداللة-3
 عثمانمنرية  -4
 حممود حاجي -5
  مصطفيفائق -6
 عادل عجيج-7
 رؤزا حممود-8
 بةهار حممود-9
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 ئومَيد حةمة علي -10
 علي حةمة صاحل-11
 انور قادر-12
 حسن صاحل-13
 ثةروا علي -14

 داواكارم لة بةرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دارايـي كاروبـاري    بةَلَي، ئـةم ثـرؤ:ة ياسـاية ئاراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري كؤمةَلايـةتي و خَيـجان و  ليذنـةي         
 ئابووري وةبةرهَينان و ليذنةي كاروباري ياسايي و طشت ئةنداماني ثةرلةمان ئةكرَي.

 د. بةهار حممود فتاح:بةرِيَيج  
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثــرؤ:ة ياســاي ضــوارةم/ بريتيــة لــة ثــرؤ:ة ياســاي بةخشــيين ثَيشــمةرطةو هَيجةكــاني نــاوخؤ و ئاســايش لــة  
وقةرزي خانووبةرة، ئةم ثرؤ:ة ياساية لة حةوت ماددةو هؤكارةكـاني دةرضـوون ثَيـك     سول ةي هاوسةرطريي

 هاتووة، لة اليةن :مارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة ئةمة ناوةكانيانة:
 علي حةمة صاحل-1
 سؤران عمر-2
 عادل عجيج-3
 عبدالرمحن علي -4
 رؤزا حممود-5
 شكرية امساعيل-6
 اعيلحسني امس-7
 فخرالدين قادر-8
   يطيفجنيبة -9

 هةورامان حةمة شريحم-10
 د. عجةت صابر-11
 شَيركؤ جودت-12
 صاحل فةقَي-13
 علي علي هالؤ-14
 دَلشاد شعبان-15
 د. رَيواز فائق-16
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 برزؤ جميد-17
 د. شوان قةالدزةيي-18

 ن بكةن.داواكارين لة بةرَيجتان ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــاني          ــةهيدان قورباني ــمةرطةو ش ــةي ثَيش ــايي و ليذن ــاري ياس ــةي كاروب ــتةي ليذن ــاية ئاراس ــرؤ:ة ياس ــةم ث ئ
جينؤسايد، ليذنةي دارايـي و كاروبـاري ئـابووري و وةبـةرهَينان وة طشـت ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان         

 ئةكرَي.
 زاد:بةِرَيج طؤران ئا

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثرؤ:ة ياساي بةخشيين شةهيدان و ثَيشمةرطةو هَيجةكاني ناوخؤ لة ثَيشينةي خانووبةرة و هاوسةرطريي.

 قادر ئؤمتان -1
 ئاري هةرسني-2
 مريم صمد-3
 د. عجةت-4
  يطيفتةالر -5
 سعيد مصي ي -6
 وحيدة ياقو-7
 بَيطةر دَلشاد-8
 ساالر حممود-9

 خلحم امحد-10
 زانا عبدالرمحن-11
 سةركةوت سةرحةت-12

ئةم ثـرؤ:ة ياسـاية لـة شـةش مـاددةو هؤيـةكاني ثَيويسـت ثَيكهـاتووة، داواكـارين ئاراسـتةي ليذنـةي مـةعين             
 بكرَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــةهيدان وق      ــمةرطةو ش ــةي ثَيش ــايي و ليذن ــاري ياس ــةي كاروب ــتةي ليذن ــاية ئاراس ــرؤ:ة ياس ــةم ث ــاني ئ ورباني

 جينؤسايد و ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان و طشت ئةنداماني ثةرلةمان ئةكرَي.
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 بةِرَيج طؤران ئازاد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيبينيةك هةية لةسةر ئةو ثرؤ:ةيةي كةوا هَيشتنةوةي يةك مووضة منيش وةك ياساييةك تَيبينيم هةية، 
بةرنامــةي كــار لــةناو بةرنامــةي كــار دايــة جــا خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ دةكــةن دوايــي لــة  بــةَلام بــة ثَيــي

ليذنةكان راي لةسةر بدرَي يان لَيرة دةنطي لةسةر دةدةن خوَيندنةوةي يةكـةمي بـؤ نـةكرَي، ضـونكة ئةمـة      
 رؤ:ةية.ناضَيتة ضوارضَيوةي بةراسيت ثرؤ:ة ياساوة، ثَيم واية هةر عةيبةيةكة بؤ ثةرلةمانة، ئةم ث

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ ئةكــةين ليذنــةي ياســايي ئــةتوانَي لةســةر هــةموو ئــةو ثــرؤ:ة ياســايانةي، كــة     
ثَيشكةشي ثةرلةمان ئةكرَين، دواي ئةوةي خوَيندنةوةي يةكةميان بؤ ئةكرَي لة راثؤرتي خؤي ئاما:ة بـةوة  

اساية ئايا طوجناوة؟ لةطةَل دةستوور طوجنـاوة؟ لةطـةَل ياسـاكاني تـر طوجنـاوة يـان نـا؟        بدات، كة ئةم ثرؤ:ة ي
ــةم         ــؤ ئ ــرَي ب ــةمان دةك ــة ثةرل ــكةش ب ــة ثَيش ــاكاني ك ــرؤ:ة ياس ــةموو ث ــةر ه ــايي لةس ــةي ياس ــؤرتي ليذن راث

لـةمان  مةبةستةية، بؤ ئةوةي لة ياسايي بوون و لة دةستوري بووني ثرؤ:ة بِريارو ياساكان كة ئاراستةي ثةر
 ئةكرَي دَلنيا ببينةوة    

 بةِرَيج طؤران ئازاد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرؤ:ة بريارسي هَيشتنةوةي تةنيا يةك مووضة بؤ ئةو كةسانةي كة زياتر لة يـةك مووضـةيان هةيـة، ئـةم      
 ثرؤ:ةية لة سَي بِرطةو هؤيةكاني ثَيويست ثَيك هاتووة، وة ئةمةش ناوي ثةرلةمانتارةكانة:

 لي حةمة صاحلع-1
 شَيركؤ جودت-2
 مدينة ايوب -3
 د. شريين-4
 صاحل فةقَي-5
 د. عيجةت-6
 برزؤ جميد-7
 عبدالرمحن علي-8
 بَيستوون فائق-9

 هَيظا حاجي -10
 جع ر ابراهيم-11
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
وةبـةرهَينان و ليذنـةي ياسـايي و طشـت     ئةم ثـرؤ:ة ياسـاية ئاراسـتةي ليذنـةي دارايـي و كاروبـاري ئـابووري        

 ئةندامي ثةرلةماني كوردستان ئةكرَي.
 بةِرَيج طؤران ئازاد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
عَيراق كة لة حةوت خـاَل و هؤيـةكاني ثَيويسـت ثَيكهـاتووة      –ثرؤ:ة بِرياري ثاراستين سةروةري كوردستان 

 اوة:لةاليةن ئةم بةرَيجانةوة ئامادةكراوةو ثَيشكةش كر
 مةردان خـدر -7 فرحان جوهر-6 ئاواز محيد-5 مدينة ايوب-4ص طفريوز -3حيات جميد -2 ئومَيد عبدالرمحن-1
 -15 سـاالر حممـود  -14 امنـة زكـري  -13 كبري  اظم-12 صاحل بشار-11 بشار مشري-10 انس حممد-9 حتسني امساعيل-8

-21 عبـاس فتـاح  -20 كـة:اَل هـادي   -19 يـل سـوهراب ميكائ -18 ابوبكر هةَلـةدني  -17 سؤران عمر -16 حممد صادق
شـيالن  -27 مانرية عثماان  -26 يطياف تـةالر  -25 ظـةمان فيصـل  -24 د. ظااَل فريد-23 يطيف جنيبة -22 قادر ئؤمتان

 زياد حسني-28 جع ر
 داواكارم ئةم ثرؤ:ةية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
رؤ:ة ياساية ئاراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلـةمان ئـةكرَيت، زؤر سـوثاس بـؤ ليذنـةي ياسـايي       ئةم ث

دةتوانن بطةِرَينةوة بؤ شوَينةكاني خؤتان، بةرَيجان ثَيش كؤتايي هَينان بة دانيشتين ئـةمِرؤمان تـةنها يـةك    
كارَيكي تةواو ئوسوَلي و ياسـايي بـوو،   تَيبيين ئةخةمة ِروو بؤ ئةوةي بجانن ئةو رَيكارةي كة طرمتانة بةر رَي

( ئةنـدام لـة هـؤَلي    86لةو كاتةي ئةو برطةيةمان خستة دةنطدانةوة برطةي دوو كـة خسـتمانة دةنطدانـةوة )   
( ئةنـدام بـة )بـةَلَي( دةنطيـان داوة بـؤ ئـةو ماددةيـة، واتـة زؤرينـةي رةهـاي ئةنـداماني            47ثةرلةمان بوون )

( ئةنـدام بـة )نـةخَير( دةنطيـان ثَيـدا كـة زؤر       30طيان بةوم ماددةيـة داوة ) ئامادةبوو لة هؤَلي ثةرلةمان دةن
كةمرتة لة :مارةي دةنطي رةهاي ئةنداماني ثةرلـةمان، كةواتـة ثَيويستيشـي بـةو موناقةشـة زؤرة نـةدةكرد،       

ان زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة هؤَل بوون، لةطةَل رايةك يةك هاتبوونةوة وة رايةكةيان لـةالي خؤيـ  
يةكاليي كردبوويةوة لةسـةر ئـةم ثرؤسـةية دانيشـتين ئـةمِرؤمان كؤتـايي ثـَي ئـةهَينني دانيشـتين داهـاتوو           

 دواتر بانطيهَيشتان ئةكةين، زؤر سوثاس.

 
                                                                                                                                                                             

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

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 20ثرؤتؤكؤلي دانيشتين :مارة )

 2014\12\29رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (20ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 29/12/2014 رَيكةوتي شةممةدوو 

بـة  عَيـراق   -كوردستان  ثةرلةماني  29/12/2014رَيكةوتي  شةممةدوو  رؤ:ي ثَيش نيوةِرؤي(ي 12كاتذمَير )  
َيمينكــي بــةِرَيج جع ــر ابــراهيم ئ بــة ئامــادةبوونيثةرلــةمان و، ســةرؤكي  يوســحم حممــد صــادقســةرؤكايةتي 

، سـاَلي  ضـوارةمي خولي  (ي20، دانيشتين :مارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج جَيطري سةرؤك و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

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

خـولي   (ي20ا دانيشـتين :مـارةي )  ي دبِريـار  ثةرلـةمان راق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي   عيَـ  -ثةرلةماني كوردستان 
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤ:ي دوو   10،30طرَيداني دووةمي  سـاَلي يةكـةم لـة خـولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن لـة كـات )        

 بةم شَيوةية بَيت: دا 29/12/2014شةممة رَيكةوتي 
َيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارةبا بةثَيي يةكةم: ط توطؤكردن لة سةر رةوشي كارةبا لة هةر

(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )54خاَلي دوو لة بِرطةى دووةمى ماددةى )
 (ى هةمواركراو.1992ساَلي)

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

ى بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي بةناوى خوا
(، بةرنامةى كار، بةثَيي 29/12/2014(، رؤ:ى دانيشنت )20هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين :مارة )

(ى 1:مارة ) ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق،20(ى ماددةى )1حوكمةكانى بِرطة )
(ى خولي 20(ى هةمواركراو، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين :مارة )1992ساَلي)

(ى ثَيش نيوةِرؤ، رؤ:ى 30/10طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )
 دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت،  ( بَيت و بةرنامةى كارى29/12/2014دووشةممة، رَيكةوتى )

يةكةم: ط توطؤكردن لة سةر رةوشي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارةبا بةثَيي 
(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )54خاَلي دوو لة بِرطةى دووةمى ماددةى )

 (ى هةمواركراو.1992ساَلي)
بةخَيرهاتين بةِرَيج وةزيرى كارةبا )د. صالح الدين بابكر( و بةِرَيج وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثَيشةكي 

ثةرلةمان و، وةفدى راوَيذكاراني وةزارةتى كارةبا دةكةين بؤ ثةرلةمانى كوردستان ئَيستا داوا لة بةِرَيج 
 وَينَيتةوة، فةرموو.تنى ثَيشوو خبسكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى ئامادةنةبووانى دانيش
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 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(ى 19بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين :مارة )
وون، لة كؤبوونةوةى يةكةمدا (، مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت ئامادةنةب24/12/2014ئاسايي لة بةروارى )

بةم شَيوةيةى خوارةوةية، )ئارى حممد )ئارى هةرسني( ـ مؤَلةت، ايوب عبداللة ـ مؤَلةت، ئاواز جةنطي ـ 
ـ مؤَلةت، حيات جميد ـ مؤَلةت، رَيواز فائق ـ ئامادةنةبووة، زؤزان صادق ـ مؤَلةت،  عثمانمؤَلةت، مجال 

ةت، ظاآل فريد ـ مؤَلةت، فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى(ـ سرود سليم ـ مؤَلةت، صاحل بشار ـ مؤَل
مؤَلةت(، كنعان جنم الدين ـ )حاجي كاروان( مؤَلةت، كمال يلدا ـ مؤَلةت، لينا عجريا ـ ئامادةنةبووة، حممد 

ـ  ـ مؤَلةت، وحيدة ياقو ـ مؤَلةت، يروانت نيسان عثمانعلي ـ ئامادةنةبووة، حممود عمر ـ مؤَلةت، منرية 
 ئامادةنةبووة، يعقوب طورطيس ـ ئامادةنةبووة( 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس، ئَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمانى 

 كوردستان خبوَيننةوة، 
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
 (، بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو،24/12/2014( لة بةروارى )19ثوختةى دانيشتنى :مارة )

 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة،  1
ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى ئامادةنةبوو، هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو 2
 ةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.ل
ـ ثةسةندكردني ط توطؤكردن لة سةر ثِرؤ:ة ياساي هةموارى يةكةمى ياساي وةزارةتى خوَيندني باآل و 3

 (2008(ى ساَلي )10توَيذينةوةى زانسيت ياساي :مارة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دانيشتنى ئةمِرؤمان كة بِرطةى يةكةمى بريتيية لة زؤر سوثاس، ئَيستا دةست دةكةين بة بةرنامةى 
ط توطؤكردن لة سةر رةوشي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارةبا بةثَيي خاَلي دوو 

(ى 1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق، :مارة )54لة بِرطةى دووةمى ماددةى )
ئَيستا داوا لة بةِرَيج جةنابي وةزير دةكةين كة ب ةرموَيت بؤ ثَيشكةش كردني  (ى هةمواركراو.1992ساَلي)

 وتةيةك ئةطةر هةيةتي، فةرموو هَيظا خان نوقتةى نيجاميية؟
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 بةِرَيج هَيظا حاجي مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ووة لة جياتي ئةو بةنيسبةت )حممد علي( كة ئامادةنةبووة، من خؤم ئيجازةم بؤى كردووة لَيرة نةب
 ئيجازةم وةرطرتووة، سوثاس.

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

 رمضان:بةِرَيج شرين حسين 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من وةكو ئةندامى ليذنةى دارايي و ئابوورى زؤرجار ثَيشنيارمان داوة بة حكومةت كة باج لة سةر خةَلك 
بؤ ضارةسةركردني ئةم قةيرانة، بةآلم ئَيوة وةكو دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان نووسراوَيك  زياد بكرَى

ئاِراستةى وةزارةتتان كردووة كة باج لة سةر سةيارةى ثةرلةمانتاران وةرنةطرن، ئةم بِريارةش كة هيض 
رايي و ئابوورى لة ثةرلةمانتارَيك ئاطاى لَي نيية و، ئةم نووسراوةش د:ة لةطةَل بريو راى ليذنةى دا

 ثةرلةمانى كوردستان،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم بابةتة هيض ثةيوةندى بة دانيشتين ئةمِرؤمان نيية، تةبعةن ئةو بابةتة دوايي وا موعالةجة كرا كة 
 مدينة خان،ئةسَلةن داوامان لة وةزارةتى دارايي كرد هيض ئيستيسنائةك نةكرَى لةم بوارة، فةرموو 

 بةِرَيج مدينة ايوب امحد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةزى ثشتطرييا شرين خانَي دكةم هيض شَيوةكي ضَي نابت، كةسب نابي مة ب ئاخظيت سةبارةت بارودؤخي 
سةيارة :ى، ئةطةر ظي بابةتَي زيرتى دةم ضارةسةر كةن ئةم :ى هيظا هةندَينا، دبَيت ئةم خؤ باوةريا بدة 

 خؤ،
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 ئةم بابةتة هيض ثةيوةندى بة دانيشتين ئةمِرؤمان نيية، فةرموو كاك انور،
 :مصطفىبةِرَيج انور قادر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ديارة مةسةلةى كِريين سةيارة ض بة قيست بَي بة هةر شَيوازَيك بَي،

 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 
ئةم بابةتة هيض ثةيوةندى بة دانيشتين ئةمِرؤمان نيية، ئَيوة وةكو ئةندامانى ثةرلةمان دةتوانن :مارةى 
ياساييتان داواى ئةوة بكةن كة ئةم بابةتة لة دانيشتنَيكي ثةرلةماندا باس بكرَى، ئةو كاتة دةخيةينة 
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مِرؤمان نيية، فةرموو ئَيظار بة دانيشتين ئةبةرنامةى كارةوة وةكو بِرطةيةك دايدةنَين، هيض ثةيوةندى 
 خان.

 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ؤ:ة ثةرلةمانتار تةشهري دةكرَينت.ثةيوةندي بة بةرنامةى كارى ئةمِرؤ نيية، بةآلم ماوةى ضوار ر
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ارى ئةمِرؤمان نيية، دةتوانن داواى ئةوة بكةن خبرَيتة بةرنامةى كارةوة،ثةيوةندى بة بةرنامةى ك
 فةرموو ئَيظار خان.

 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

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

 اد،فةرموو كاك بةهج هيض ثَيشنيارَيك لةم رووةوة وةرناطريَى،
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيش دوو هةيظ و نيظا بريوكةك مة دا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي سةبارةت )سؤرس ئؤظ ثاوةر( يةعين 

( رؤ:ة تةبعةن ئةظة 15سةرضاوَي وزَي تايبةتى بةرهةم هينانة كةهرةبَي هةتا نووكة ئةظ بريَوكة ثَيشى )
نيظة، تازة تةحويلي ليذنا سامانة سروشتييةكان هاتة كرن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانَي ثشيت  دوو هةيظ و

( رؤ:ا  20ليذنةش نازامن ض كريا ض نةكريا نةطةيشتة دةستا من، ئةظة خالةك، خالة دووَي: ثَيشى نجيكي )
ةى سامانة سروشتييةكان ياداشتةك بة ئيمجايا ياسايي ئةندامَين ثةرلةمانَي كؤم كرن كو ياداشتةك ئاِراست

بَيتة كرن بؤ دابني كرنا سووتةمةنى بؤ وَيستطةى بةرهةم هينانة كةهرةبَي، ئةظ ياداشتةش ئةظرؤش من 
 موتابةعةم كر ثةرلةمانَي هَيشتا دةرنةضووة بؤ ئةجنومةنا وةزيران، سوثاس.

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

 ا عبدالرمحن عبداللة:بةِرَيج زان
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة كوردستان هةموو شتَيك ثةيوةندى بةيةكةوةية ئةمِرؤ مةوزوعةكةمان كارةباية و بةشَيكي زؤرى 
( سةيارةى هةية سووتةمةنى 150وةزارةتى كارةباش دةَلَي سووتةمةنى نيية، ثةرلةماني كوردستان )

 ...........دةسووتَييَن، لةبةر ئةوة مادام
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 هيض ثةيوةندى بة بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان نيية، فةرموو مامؤستا مةروان،

 بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةآلَلي(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةيةكي هةستيارة، هيوادارم ئةطةر مةجال نةدةى قسة بكةين دةضينة دةرةوة، لةبةر ئةوةى قةزيةكة قةز
سينطتان فراوان بَي ثةرلةمانتاران ضوار رؤ:ة هةرضي قسةى ناشرين و بَيِرَيجيية ثَييان دةكرَينت با 
ثةرلةمانتاران ئازاد بن روونكردنةوةى خؤيان بدةن بؤ راى طشيت ئةطةر نا دةضينة دةرةوة بؤ 

 راطةياندنةكان قسة دةكةين،
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

دةتوانن بِرؤن لة راطةياندنةكان قسة بكةن، ئةطةر وا:وو كؤ دةكةنةوة بيخةنة بةرنامةى كارةوة، ئةوة 
دةتوانن بيخةنة بةرنامةى كارةوة، بةآلم لة بةرنامةى كارى ئةمِرؤدا هيض بابةتَيك نيية بةناوى بابةتى 

 سةيارةوة، فةرموو كاك رابوون،
 ق معروف:بةِرَيج رابوون توفي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةمِرؤ بابةتَيكي يةكجار هةستيار سةبارةت بة :ياني هاووآلتيان موناقةشة دةكرَى وةزيرى وةزارةتَيكي 
يةكجار طرنط ئةمِرؤ هاتؤتة ثةرلةمان، كة وةزيرى كارةباية، بة راسيت مةعقول نيية ئةو بابةتة بة الِرَيدا 

تان هةموو ضاويان لة ئَيمةية ئةمِرؤ بابةتى كارةبا موناقةشة بكةين لة دةبرَى، ئَيستا خةَلكي كوردس
ثةرلةمان، سةرقاَلي ئةوة بني ئةمِرؤ كَيشةى كارةبا ئةطةر بابةتى كارةبا ضؤن بؤ هاووآلتيان ضاك 
بكةينةوة، ئةطةر بابةت و كةسانَيكيش حةزيان بة سةيارةية و دةيانةوَى موناقةشةى سةيارة بكةن دةكرَى 

اننامةيةك بة رَيكارى ياسايي بنووسن و ناوى خؤياني لَيبدةن  و  ئيمجا بكةن و داواى سةيارة بكةن، بةي
 بةآلم مةعقول نيية دانيشتنةكة بة الِرَيدا بربَى بةِراسيت،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( 10رَيكخراوة، ئَيوة دوَييَن دةتانتواني ) بةِرَيجان، باسكردني هةر بابةتَيك لة بةرنامةى كار بةثَيي ثةيِرةو

ئةندامتان داواى ئةوة بكةن كة بِرطةيةك بؤ بةرنامةى كارى ئةمِرؤ زياد بكرَى، فراكسيؤنَيكي ثةرلةمانى 
داواى لة دةستةى سةرؤكايةتى بكات كة بِرطةيةك بؤ بةرنامةى كارى ئةمِرؤ زياد بكرَى بؤ ئةوةى بابةتى 

باسي بكةين لة ثةرلةمان و، ثةرلةمان ضي بِريار دةدا لةم رووة ئَيمة ثابةند دةبني  سةيارة ئةطةر دةتانةوَى
 فةرموو كاك ئومَيد.ثَيوة، بةآلم كةس داواى ئةوةى نةكردووة، 
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 بةِرَيج ئومَيد حةمة علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة الِرَيدا بربَى و، ئَيوة بِريارَيكي من ثشتيواني لة قسةكاني )كاك رابوون( دةكةم، ناكرَى دانيشتنى ئةمِرؤ 
 دروستان داوة، زؤر دةستان خؤش بَي سةرؤكايةتى ثةرلةمان،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك فائق.

 رسول: مصطفى بةِرَيج فائق
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

و ئةم هؤَلةدا، بةآلم كَيشةى كارةبا ثةيوةندى مةسةلةى ئؤتؤمبَيل ثةيوةندى بة ضةند كةسَيكةوة هةية لةنا
بة هةموو خةَلكي كوردستانةوة هةية، بؤية داواكارم بةرنامةى كار دةست ثَي بكرَى، كَيشةى ئؤتؤمبَيل 
ثةيوةندى بة ضةند كةسَيكةوة هةية لةناو هؤَلي ثةرلةمان، ئةوةى كة كَيشةى كارةباية ثةيوةندى بة 

ية، بؤية داواكارم بةرنامةى كار دةست ثَي بكرَى، كَيشةى كارةبا لة بريى هةموو خةَلكي كوردستانةوة هة
 خةَلكى نةبةينةوة بة هؤى ئؤتؤمبيلةكانى خؤمانةوة،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
َلَيكى بةِرَيجان، ئةم بابةتة ضةند رؤ:ة لة ميداكان باس دةكرَى و، ميدياى دةتوامن بَلَيم هةموو حيجبةكان رؤ

كاريطةريان هةبووة لةوةى كة ئةم بابةتة بوروو:َينن و، باسيان كردووة و، تانةيان لة ئةندامي ثةرلةمان و 
ثةرلةماني كوردستان داوة لةم رووةوة، دوَييَن ئَيمة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة هةماهةنطي لةطةَل سةرؤكي 

يةك نيية لةم رووةوة ئةم بابةتة رَيك خبات، بؤية فراكسيؤنةكان بِريارَيكمان لةم بارةيةوة داوة، هيض ياسا
هةر عورفَيكي ثةرلةمانيش ئةطةر لة رابوردوو هةبووبَي، نةش بووة بة عورف، بؤية ئَيمة لة دانيشتنَيكدا 
لةطةَل سةروك فراكسؤنةكان بِريارمان لَي داوة، ئَيوة ئةطةر دةتانةوَى باسي ئةم بابةتة بكةن دةتوانن داواى 

بكةن لة ثةرلةمانى كوردستان داواى ئةوة بكةن بِرطةيةك دابنَين لة دانيشتنى ثةرلةمانى  دانيشتنَيك
كوردستان بؤ قسةكردن لة سةر ئةم بابةتة، لة راستيدا كةس وةكو ئَيمة لةم ضةند رؤ:ةى رابوردوودا 

رلةمان بؤ نةكةوتؤتة بةر تانة و تةشةر و، قسةى لة سةر نةكراوة، بؤية ثَيويست ناكات ئةندامانى ثة
رَيجطرتن لة ئةندامانى ثةرلةمان بؤ كؤتايي هَينان بةو هةَلمةتةى كة لة سةر ئةندامانى ثةرلةمان بوو 
بةداخةوة، بؤ نةقؤزتنةوةى زياترى ئةم بابةتة بة زيان طةياندن بة ثةرلةمانى كوردستان و هةيبةتى 

َي هاتووة، واية ئيرت حةملةكةش كؤتايي ث ثةرلةمانى كوردستان ئَيمة دوَييَن ئةو بِريارةمان داوة و، ثَيم
 فةرموو خاتوو بَيطةرد.
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 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد شكراللة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة راستيدا مةسةلةى كِريين سةيارة من دةمةوَى لَيرة روونكردنةوةيةك بدةم، ضونكة خةريكة دةبَيتة 
 ى خؤم بكةم، موزايةدةكردن بة سةر يةك، رَيطةم ثَي بدة قسة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
من يةك شت بة تؤ دةَلَيم، ئايا ئَيوة هةميشة دةَلَين ثابةندبني بة بةرنامةى كارةوة، هةميشة دةَلَين با 
ثابةندبني بة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانةوة، يةك بِرطةم بدَى لة بةرنامةى كارى ئةمِرؤية كة رَيطة بة تؤ 

 ات ئةمِرؤ قسة لة سةر بابةتَيك بكةى كة لة دةرةوةى بةرنامةى كارى ئةمِرؤ، بِرطةيةكي ثةيِرةوم بدَى،بد
 فةرموو خاتوو بَيطةرد،
 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد شكراللة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةتي كارةبا رَيطةم ثَي بدة قسةى خؤم بكةم، با بابةت واى لَي نَي خةَلك ضةواشة بكرَى بةوةى كة با

بابةتَيكي هةستيارة اليةنَيك ثَيوةى مةعنية، اليةنةكاني تر ثَيوةى مةعين نني، هةموومان لة خجمةتى 
خةَلكي كوردستان لَيرة دانيشتووين، مةسةلةى كِريين سةيارة و، مةسةلةى قسةكردن لة سةر ئةوةى بة من 

ي ثةيِرةو دةكةن، جةنابيشت زؤرجار مةسةلة دةَلَيي زؤر جار بة ثةيِرةو ئَيوة رَيطرى دةكةن باس لة خاَل
هةية كة نابي وتارى لةسةر بدةى، وتارى لة سةر دةدةى و، ئةوةش لة ناو ثةيِرةوى ناوخؤ، لة ناو 

 بةرنامةى كاردا نةبووة، 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ناوخؤى ثةرلةمان، باشة رَيطةت دةدةم  ئةوة ئةسَلةن مةسةلةيةكي ثةيِرةويية، جةنابت دةتواني ثةيِرةوى
قسة بكةى، بةآلم بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان، دةست ثَيكى دانيشتنةكانى ثةرلةمان، دةستثَيكي 
خولي طرَيدانةكان هةمووى لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة دةكرَيتةوة و، سةرؤكي ثةرلةمان دةتوانَي لةم 

 طةرد،رووةوة قسة بكات، فةرموو خاتوو بَي
 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد شكراللة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تكا دةكةم، دوو دةقةم بدةَى يةك روونكردنةوةى بضووك دةكةم، بؤ ئةوةى كة خةَلكي كوردستان بة الِرَيدا 
نةبرَى، بِريارى كِريين سةيارة لة سةر مووضةى ثةرلةمانتاران بِريارى سةرؤكايةتى فراكسيؤنةكان و 

كايةتى ثةرلةمانى كوردستان بووة، من داواى روونكردنةوة لة بةِرَيج جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان و سةرؤ
سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم، ئةمشةو لة كةناَلَيكدا ئةم بِريارة كراوةتة شةخسى، بؤ تةنها سةرؤكي ثةرلةمان 

مان داوة لة سةر مووضةى خؤمان ( ئةندامى ثةرلةمانني لة ناو هؤَلي ثةرلةمان هةموومان بِريار111ئَيمة )
نةريتَيكي تازة دابَينني و، بِرياريشمان داوة بِريارةكة هةَلبوةشَينينةوة لةبةر خاترى خواسيت خةَلكي 



 334 

كوردستان، تكاية ئَيوة روونكردنةوة بدةن ئةو بِريارةى دوَييَن داومانة بِريارى تةنها سةرؤكي ثةرلةمان 
 كاني ثةرلةمان بووة بَي جياوازى؟ تكاية روونكردنةوةم دةوَى،بووة يان بِريارى هةموو فراكسيؤنة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةو كاتةى بِريارى كِريين سةيارة درا، ئةوةندةى قسة رووبةرووى من كرايةوة، وةكو سةرؤكي ثةرلةمان 

سة بة من طوتراوة لة كةناَلةكاني ئةوةندةى وَينةى من و تةشهري بة من كراوة لة ثةجيةكان ئةوةندةى ق
راطةياندن، قسة بةهيض ئةندامَيكي ترى ثةرلةمان نةوتراوة، بؤية من بةرثرسيارى يةكةمم لةم ثةرلةمانة 
و، مةسئووليةتيشم هةَلطرتووة و، ئَيستاش لةوة دةضَى كة ئةم بابةتة ضارةسةر بووة خةَلك وا ئةزانَي 

ايةتى تةبعةن ئَيوة دةزانن بةياننامةيةك دةرضووة و، لة سةرؤكى ثةرلةمان لةطةَل دةستةى سةرؤك
بةياننامةكةدا دوَييَن ئاما:ةمان بةوة داوة كة دةستةى سةرؤكايةتى بة هةماهةنطي لةطةَل فراكسيؤنةكان 
ئةم بِريارةيان داوة، هةر كةسَيكي تر بة الِرَيدا دةبا قسةيةكي لة سةر دةكا من لَيي بةثرسيار نيم، فةرموو 

 باس،كاك ع
 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةرلةمانى كوردستان بِريارى ثَيكهَينانى ليذنةى كاروبارى ثةرلةمانيدا بةثَيي ئةو بةرنامةى لة ثَيشرتدا 
بووة ئةمِرؤ مةمجوعة ليذنةيةك كؤبوونةوةيان هةبوو، نةيتواني لةبةر ئةو جةلسة كؤبوونةوةكانيان 

ضارةسةريشي بوو لة مةسائيالنةدا ئةطةر ثَيويست بَينت راوَيذ بةم ليذنةية بكرَي، ئةطةر نا  بكةن و، بؤ
ثَيشنيارى ئةوة دةكةين ئةم ليذنةية هةَلبوةشَيتةوة، لةبةر ئةوةش كارةبا يةكَيكة لة هةموو ماَلةكان وةكو 

ةم كة زؤربةى ئةندامانى سةرؤكي ليذنة ثَيشنيار دةكةم با بةر:ةوةندى ئةوة بكةين، بةآلم خاَلي دوو
ثةرلةمان كة داوايان كرد خبرَيتة بةرنامةى كار ئةمِرؤ دواى تةواو بوونى جةنابي وةزير، ياخود سبةييَن 
درَيذةى ثَي بدرَينت بؤ ئةوةى  ماف و ئةركي ئةندام ثةرلةمان نةفةوتَي، ثَيشنيار دةكةم بِرطةى دووةم كة 

ى كار وةكو ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان، ئةطةر نا با ئةو ليذنةية ئةندام داوايان كردووة خبرَيتة بةرنامة
 نةبَينت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك جع ر ،

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من هي ئةوة نةبوو زياتر قسة لة سةر بابةتى كِريين ئؤتؤمبَيل ديارة ئةم بابةتة باس كرا، كة بة راى 
بكرَى، بِريارةكة كة درا لة كاتى خؤى بةِراسيت فراكسيؤنةكان بة راوَيذكارى لةطةَل سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
وايان بيين كة قةيراني دارايي بةرةو ضارةسةر بوون دةضَيت، وايان تةقدير كرد كة كاتةكة طوجناو بَي بؤ 

يين ئؤتؤمبَيل بة قيست بؤ ثةرلةمانتاران و، ئةمةى لَيكةوتةوة، بةِراسيت ضاوةِروان نةدةكرا بةو شَيوازة كِر
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بَينت وروو:اندني بابةتةكة لة ميدياكان لة سايتةكان بةو شَيوازة بَي، بةداخةوة بةو شَيوازة كةس نةَلَي من 
ؤنةكان، ثةرلةمانتاران هةموويان لةم وةزعةدا زةرةرمةندم لةوةى تر زياتر، سةرؤكايةتى ثةرلةمان، فراكسي

بةِراسيت زةرةرمةندبوونة، مةعنةوييةن زؤر ئيشي خراث كرا بة ثةرلةمانتاران و، بة هيبةتى 
ثةرلةماننيش كرا، بةآلم مادام رةئي خةَلك وابوو تةسةور دةكةم بِريارَيكي باش بوو، بِريارةكة :يرانة بوو 

تى ثةرلةمان لةطةَل فراكسيؤنةكان ماوةيةكى زؤر لة موناقةشةكردن لة و، بةراوَيذكارى كرا، سةرؤكاية
راوَيذكارى كردن و، طةيشتنة ئةو قةناعةتة كة دةبَيت بِريارَيكي هاوشَيوة دةربضَيت و، ئةو بِريارة 

ر هةَلبوةشَينَيتةوة، لةبةرئةوة لَيرةدا دةَلَيم ئةو بِريارة بِريارى هةمووان بووة، راستة هةندَيك برادة
هةبوون ئةسَلةن هةر داوايان نةكردووة بؤيان بكِرَينت بةو شَيوازة، بةآلم مةعناى ئةوة نيية دةبَي بةو ضاوة 
تةماشاي بكةين كة بِريارَيك بوو لة بةر:ةوةندى طشتيدا بوو هةَلبوةشَينرَينت و، لَيرةدا تةسةور دةكةم 

بَلَيني ثةيامَيكي وا ثَيشاني خةَلكي كوردستان ئةوةى كرا بؤ ئةوة بوو ئَيمة جارَيكي تر بةشَيوازَيكى وا 
 بدةين ثةرلةمان طوَى لة خةَلكي كوردستان دةطرَينت،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ئومَيد،

 بةِرَيج ئومَيد عبدالرمحن حسن )ئومَيد خؤشناو(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئاسايي نةبوو لة :ياني ئةندامانى ثةرلةمان وةكو نوَينةراني خةَلكي  ضةند رؤ:ى رابوردوو، ضةند رؤ:ى
كوردستان، بؤية دةبواية تا بةو ئاِراستة نةِرواتن هةر كةسةو بةشَيوازَيك قسة لة سةر ئةو بابةتة بكات، 
جةنابتان لة دةسثَيكى كؤبوونةوةكةدا روونكردنةوةيةكى بابةتيانة و مةوزوعى واقيعيانةى ئةو دؤخةت 

كردباية كة بة ض شَيوازَيك بووة، ناكرَى رَيطة بة ئةندامى ثةرلةمان نةدرَينت تةعبري لة ناخي خؤى بكات ب
كة ضةند رؤ:ة تةشهري دةكرَينت، ناشريين دةكرَينت و، ناشكرَى رَيطة بة ئةندامي ديكةى ثةرلةمان بدرَينت 

 ن بكات، بؤية كة ئامؤ:طارى دةستةى سةرؤكايةتى و ئامؤ:طارى ئةندامانى ثةرلةما
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستاش دةتوانن ئَيوة وا:وو كؤ بكةنةوة كة ئةم بابةتة خبرَيتة بةرنامةى كارةوة، ئَيمة وةكو دةستةى 
 سةرؤكايةتى دةخيةينة بةرنامةى كارةوة، بةآلم ئَيستا لة بةرنامةى كاردا نيية فةرموو كاك ئومَيد،

 َيد عبدالرمحن حسن )ئومَيد خؤشناو(:بةِرَيج ئوم
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة بةرنامةى كاردا نيية، بةآلم لة بةرنامةى كاريشدا نيية ئةندامانى ثةرلةمان ئامؤ:طارى سةرؤكايةتى و 
 ئةندامانى ثةرلةمان رَيطةى ثَي بدرَيت، دوو: ئيشكاليةكة لةوة داية بِريار خراثة ئةندامي ثةرلةمان داواى

كردووة، بِريار خراثة فراكسيؤنةكان داوايان كردووة، بِريار باشة دةستةى سةرؤكايةتى يان سةرؤكي 
 ثةرلةمانة بة تةنيا، ئيعالم بةالِرَييدا برديية، ثةرلةمانتار بة الِرَيدا برديية، مةوزوعةكة بة سياسي كراية، 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
م لة سةر ئةو قسةية، ئةطةر دةتانةوَى قسة لة سةر ئةو بابةتة بكةن، وا:وو كؤ بكةنةوة، ئَيستاش من سوور

فراكسيؤنَيك داوا بكا، داواى ئةوة بكةن خبرَيتة بةرنامةى كارةوة، دةخيةينة بةرنامةى كارةوة، فةرموو كاك 
 بةيار،

 سعيد: طاهر بةِرَيج بةريار
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

داى، ضونكى خةَلكي كوردستانَي داخازا كرى جهَي خؤ داية، بةلَي داخازا من ئةو بوو كو  ئةظ بِريارة هةوا
هةوة ظييا ثَينطاظة خو دةست ثَيكردباية، نة دبوو سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي و سةرؤكي ثةرلةمانى سَى 

بن ئةندام سةيارة هةبانة ئةندام ثةرلةمان بَي سةيار بَيت و بضينت، نابَينت هني خاني ريئاسي ظة 
 ثةرلةمان د خانَيت طوندي ئيتالي دابن،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةم بابةتةش ديسان دةتوانن قسةى لة سةر بكةن، من وةآلمم بؤ هةموو ئةو قسانة هةية و، ئةوةش هةموو 

ج كاك )صالح الدين بابكر( لة كةناَلةكاني راطةياندن باس كراوة، ئةمة هيض لة بةرنامةى كار نيية، بةِرَي
 بةِرَيجت ب ةرموو بؤ ثَيشكةش كردني وتةكةت فةرموو كاك فخرالدين،

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

بةناوى خواى بةخشندةو ميهربان، بؤية هاتؤمةتة ئَيرة وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان قسة لةو بابةتة بكةين، 
لة ئَيستادا ثةرلةمانى كوردستان لةو دوو خولةى كة كارى كردووة دانيشتين ضِر ثِر و كؤمةَلَيك كار و 
ضاالكي زؤر باشي كردووة و، بةِراسيت هَيدى هَيدى خةريكني هةيبةت و رؤَلي طةورة بؤ ثةرلةماني 

ةمانيش ئةوةندةى كة كوردستان و مةرجةعييةت بؤ ثةرلةماني كوردستان دةطَيِرينةوة لة دةرةوةى ثةرل
هةست ثَي دةكةين ئريادةيةك هةية كة بيةوَى كاروبارى ثةرلةمان بةرةو ئةوة بةرَى كة بريتيية لة 
هةندَيك ئيمتياز وةرطرتن و، هةندَيك كار كردن بؤ ئيمتياز، بؤية من ئةطةر ئةمر ب ةرموون من ئةم 

د مانطةى كة كارمان كردووة لة ثةرلةمانى ضةند روونكردنةوةية ئاما:ة ثَي دةدةم، ئَيمة ماوةى ئةو ضةن
كوردستان و ئةو دوو خولي طرَيدانةدا ثةرلةمانى كوردستان بؤ ئةوةى هاووآلتيانى كوردستان و سةرجةم 
ميدياكارانيش بجانن ئَيمة ئةم كارانةمان كردووة، يةكةم: ئةو ياسايانةى كة دةرمان كردوون، هةشت 

( بِريار لة ثةرلةمانى كوردستان دةركراوة، ئةو ثِرؤ:انةى كة 31) ياسامان دةركردووة، كؤى بِريارةكان
( ثِرؤ:ة ياسا و ثِرؤ:ة بِريار خوَيندنةوةيان بؤ كراوة، دانيشتنة ئاساييةكانى 92خوَيندنةوةيان بؤ كراوة )

ووة، ( دانيشنت، دوو دانيشتنى نا ئاساييمان كرد39( دانيشتنة و بةمرؤة دةبَيتة )38ثةرلةمانى كوردستان )
ثةيوةندييةكى زؤر باش لة بةينى دةسةآلتي جَيبةجَيكردن و دةسةآلتي تةشريعيدا هةية، بؤية من ئةو 
خاَلة دووبارة دةكةمةوة هةردةم لةطةَل ئةوةدام كة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة روحيةتى طرووث 
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وومان بةيةك طرووثي كار بكةين و، سةرؤكي فراكسيؤنةكان و ئةندامانى ثةرلةمان طرووث بني، هةم
ثةرلةمانتارى بني كار بكةين، بةِراسيت لة ضةند رؤ:ى رابوردوودا من وةك سكرتَيرى ثةرلةمانى كوردستان، 
ئَيستا لَيرة وةكو ئةندامي ثةرلةمانى كوردستان بوومة قةَلغانَيك كة زؤرترين تةشهري لة ثَيطة 

بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانى كوردستان دةزاني كة كؤمةآليةتييةكان بةرامبةر بة من كراوة لةكاتَيكدا كة 
ئَيمة بِريارى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستامنان هةبووة كة ومتان دةستةى سةرؤكايةتى 
ثةرلةمان ئَيمة سةيارة بؤ خؤمان ناكِرين، دةمَينينةوة، بةآلم ئةم قسةمان نةكرد بؤ ئةوةى بتوانني 

 ين لة مووضةى خؤيان بيكِرن، بةآلم دواجار ئَيمة خجمةت بة ئةندامانى ثةرلةمان بكة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةمة كة خراية بةرنامةى كارى ثةرلةمان بةِرَيجيشت دةتواني وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان، وةكو سكرتَيرى 
زؤر داواى لَيبوردنت لَي ثةرلةمان قسةى خؤت بكةي، تكاية ئةندامانى ترى ثةرلةمانيش قسة دةكةن، زؤر 

دةكةم، تكات لَي دةكةم وةرةوة شوَيين خؤت، ئةطةر ئةم بابةتة خراية بةرنامةى كارةوة جةنابيشت وةكو 
سكرتَيرى ثةرلةمان، تكات لَي دةكةم وةرةوة شوَيين خؤت، ئةم بابةتة دةبَيتة هؤى وروو:اندني ئةندامانى 

َيج وةزيرى كارةبا تكاية ب ةرموو بؤ سةر منةصة بؤ دةست تر تكات لَي دةكةم وةرةوة شوَيين خؤت، بةِر
ثَيكردن بة بابةتةكة، من قسةم هةية لةمة، ئَيمة يةك سةيارةمان بؤ خؤمان نةكِريوة، ئةم بابةتة بيخةنة 

 بةرنامةى كارةوة، تكات لَي دةكةم وةرةوة شوَيين خؤت فةرموو كاك فخرالدين،
 ى ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَير

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 سةيارةيةكى ثةرلةمامن الية بؤ ئةوةى حاَلم وةكو حاَلي ئَيوة بَي ئةوة سوجيي سةيارةكة،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو بةِرَيج كاك )صالح الدين بابكر( بؤ سةر منةصة،

 بةِرَيج صالح الدين بابكر/ وةزيرى كارةبا:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةناوى خواى بةخشندةو ميهربان، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانى كوردستان، بةِرَيجان ئةندامانى دةستةى 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان، خوشكان و براياني ثةرلةمانتارى بةِرَيج، سَلاوى خواى طةورةتان لَي بَيت، 

مة وةك وةزيرى كارةبا هةر لة هاوينةوة داوامان كردبوو خؤشحاَلني بة ئامادةبوومنان لة هؤَلي ثةرلةمان ئَي
بَينة ثةرلةمان، تا لة نجيكةوة ط توطؤ بكةين لة سةر رةوشي كارةبا و خستنة رووى ئةو طريوطرفتانةى كة 
لةو بوارةدا هةن، بؤ ئةوةى ئَيوةى بةِرَيج وةك نوَينةراني طةل ئاطادارى كَيشةو طرفتةكانى وةزارةتى كارةبا 

اوكارمان بن لة ضارةسةركردنيان تا بتوانني باشرتين خجمةتطوزارى لة بوارى كارةبادا ثَيشكةش بة بن و ه
هاووآلتياني خؤشةويست بكةين، ئاشكراية ئةركَيكي سةرةكي ثةرلةمان ضاودَيرى كردنة، ضاودَيريكردني 

ئةو ئةركةى ثةرلةمان  دةسةآلتي جَيبةجَي كارة كة خؤى لة حكومةت و وةزارةتةكاندا دةبينَيتةوة، ئَيمة
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بةرز دةنرخَينني و سوثاستان دةكةين لةو بارةوة و، سوثاسي ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة 
سرووشتييةكان دةكةين كة لة ثةيوةندى بةردةوام دان لةطةَلمان بؤ ضارةسةركردني كَيشةكانى كارةبا، 

كة لة ماوةى رابوردوودا ثرسياريان ئاِراستة  هةروةها سوثاسي سةرجةم ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيجانة دةكةين
كردووين يان بة سةرداني كردمنان لة وةزارةت يان بة تةلةفؤن بةدواداضوونيان كردووة بؤ كَيشةكاني 
هاووآلتيان لة بوارى كارةبادا، سةرةتا ب ةرموون لةطةَل ثالن و بةرنامةى كارى وةزارةتى كارةبا لة كابينةى 

مي كوردستان، وةزارةتى كارةباى هةرَيم كار دةكات بؤ دابينكردني وزةى كارةبا هةشتةمى حكومةتى هةرَي
بة شَيوةيةكي بةردةوام لة هةموو مانطةكانى ساَلدا كة ئةمةش ئةركَيكي طرنطي ئةم قؤناغةى حكومةتى 

ة هةرَيمي كوردستانة بة ئةجنام طةياندني ئةم ئةركةش ثَيويسيت بة ثشتطريى حكومةتى هةرَيم و اليةن
ثةيوةنديدارةكان هةية لة ثَيداني دةسةآلت و ئاسانكارى و هةماهةنطي و دابينكردني بودجةى ثَيويست، 
هةروةها ثَيويسيت بة ئةجنامداني ضاكسازى بنةِرةتى لة سةرجةم سَيكتةرةكانى وةزارةت و رَيطرتن لة 

ماستةر ثالني وةزارةتدا لةم  طةندةَلي هةية، بؤ ئةم مةبةستةش هَيَلة طشتييةكاني ثالني خؤى لة روانطةى
ضةند خاَلة دةخاتة روو، يةكةم: كاركردن بؤ كةمكردنةوةى زيادةِرؤيي خواسيت كارةبا بةشَيوةيةكي 
نادروست و بَي ثالن بةمةبةسيت كورت كردنةوةى رَيطاى طةيشنت بة دابينكردني كارةباى بةردةوام لةاليةك 

دابينكردني سووتةمةنى و وَيستطةكانى بةرهةم  و كةمكردنةوةى بودجةى تةرخانكراوى حكومةت بؤ
هَينانى كارةبا لةاليةكى تر، هةروةها لة ثاَل زيادكردني بةردةوامي بةرهةم هَينانى وزةى كارةبا بؤ طةيشنت 
بة خواسيت كارةبا ثَيويستة سنورَيك دابنرَيت بؤ بةفرِيؤضوونى وزةى كارةبا و كةمكردنةوةى لؤت، بؤ 

ضةندين هةنطاوى طرنط بةهةماهةنطى حكومةتى هةرَيم  و لةيةنة ثةيوةنديدارةكان طةيشنت بةم ئاماجنة 
 دةطرينةبةر، 

 ـ جَيبةجَيكردني ثَيوةرى زيرةك بةسوودبينني لة ئةزمووني رابوردوو و، بةئاليةتَيكي باشرت.1
 .ـ طؤِريين سووتةمةنى وَيستطةكانى بةرهةم هَينانى كارةبا لة طازوايلةوة بؤ غازى سروشيت2
 ـ زيادكردني يةكةى )كؤمباين سايكل( بؤ بةرهةم هَينانى كارةبا لة ويستطةى غازى سلَيماني و دهؤك.3
ـ ثَيداضوونةوة بةنرخي فرؤشتين وزةى كارةبا بة جؤرَيك بطوجنَي لةطةَل تَيضووى كارةباى بةرهةم هَينراو 4

 و بارودؤخي ئابوورى هةرَيمي كوردستان و هاووآلتيان.
 طةيةنةرى طةرمي و ساردى بؤ خانوو باآلخانةكان بةتايبةت ثِرؤ:ة نوَييةكانى نيشتةجَيبوون.ـ دانانى نة5
ـ كاركردن بؤ رَيطةطرتن لة هاوردةكردني ئةو ئامَيرة كارةباييانةى ضوستيان كةمة لة رَيطةى كوالَييت 6

 كؤنرِتؤلةوة.
زستاندا وةك دابينكردنى نةوت و غاز ـ ئاسانكارى بؤ بةرهةم هَينانى وزةى ئةَلتةرناتيظ بةتايبةتى لة 7

 بةشَيوةيةكي ئاسانرت و هةرزانرت و، بةكارهَينانى بويلةرى وزةى خؤر و هةتا دوايي.
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ـ كاركردن بؤ بآلوكردنةوةى هؤشيارى و رؤشنبريى بةكارهَينانى كارةبا و طرتنةبةرى هةَلمةتَيكي 8
دةزطاكانى راطةياندن، ثةروةردة، زاناياني ئايين، بةرفراوان بؤ هَينانةدى ئةم ئاماجنة بةهةماهةنطي لةطةَل 

 دةسةآلتي ئيدارى، ثارَيجطاكان، دةستةى وةبةرهَينان، بازرطانان، ثيشةوةران.
دووم: بةهَيجكردني تواناى سيستمي طواستنةوةو دابةشكردني كارةبا و ضارةسةركردني كَيشةى بار زؤرى لة 

ؤ:ةكانى قؤناغي حةوت كة بة هؤيانةوة دةتوانرَيت رَيطةى دابينكردني بودجة و جَيبةجَيكردنى ثِر
 طةشةكردنةكان بؤ ماوةى دة ساَلي داهاتوو لة خؤى بطرَيت.

سَييةم: طرنطي داني تايبةت بة ثِرؤ:ة سرتاتيذييةكانى وةزارةت بةتايبةتى ثِرؤ:ةى سكادا و طةياندن و، 
ى هةرَيم بة بة تؤِرى كارةباى وآلتانى و، بةستنةوى تؤِري كارةبا K V )400ثِرؤ:ةى تؤِري طواستنةوةى )

 ِري كارةباي وةاَلتاني دةوروبةر بة مةبةسيت ئاَلوطؤِري وةزة لة داهاتوو.بة تؤ دةوروبةر،
 ضوارةم:

كاركردن بؤ فراوان كردني تِؤري كارةباي :َير زةوي )ئةندةرطراوند( لة بِري تؤِري هةوايي، بة تايبةتي لة  
سةنتةري شارةكان و ناوضة بازرطانيةكان و ثيشةسازييةكان، و لةبةر ضاو  ثرؤ:ة نوَييةكان بة طشيت، و

 طرتين ئةم ئاماجنة لة كاتي داناني ثالني سااَلنة.
ثَينجةم: طرنطيداني تايبةت بة بواري ضاكردنةوة و سيانةي تؤِرةكاني طواستنةوة و دابةش كردني كارةبا، 

 داِرَيذراو. ئةويش لة ِرَيطةي ئةجنامداني سيانةي بةرنامة بؤ
شةشةم: طرنطي دان لة بواري وزة نوَي بووةكان، بة تايبةتي هايدرؤ كارةبا، تيشكي خؤر، بة ثشت بةسنت 

 بةو لَيكؤَلَينةوانةي لةو بوارة لة وةزارةت و كوردستان بة طشيت ئةجنام دراون.
ي سيستةمي كارةباي حةوتةم: كاركردن بؤ هةموار كردنةوةي ياساي وةزارةت، بة جؤرَيك لةخجمةتي زياتر

 هةرَيم بَي، و بؤ ِرَيطرتن لةو سةرثَيضيانةي لةسةر تؤِري كارةبا ئةكرَي.
هةشتةم: سةرلةنوَي ِرَيكخستنةوةي هةيكةلي ئيداري وةزارةت، و يةكخستين دامودةزطاكاني لة هةرسَي 

يت باشرت كردني ثارَيجطا، و دابةش كردنةوةي ئةرك و دةسةتةاَلتةكان بة شَيوةيةكي زانسيت بة مةبةس
 خجمةتطوزارييةكان و كةم كردنةوةي ِرؤتني.

نؤيةم: هةموار كردنةوةي طرَيبةستةكان بة جؤرَيك بطوجنَي لةطةَل بارودؤخي ئابووري و ثَيويسيت هةرَيمي 
 كوردستان؟

داتا دةيةم: طرنطي دان بة كؤكردنةوة و ثاراستين داتا لة دامودةزطاكاني وةزارةت لة ِرَيطةي دامةزراندني 
 سةنتةرَيكي تايبةت بة وةزارةت و بةِرَيوةبردني ئةليكرتؤني وةزارةت.

يانجة: هةماهةنطي كردن لةطةَل زانكؤكاني كوردستان بة مةبةسيت سوود بينني لة تواناي خاوةن بِروانامة 
ِرَيطاضارةي  بااَلكاني وةزارةت و زانكؤ و ناوةندة ئةكادةيةكاني كوردستان لة بواري توَيذينةوة و دؤزينةوةي

 باشرت بؤ طرفتةكاني بواري وزة بة طشيت، و وزةي كرةبا بة تايبةتي.
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دوانجةهةم: كاراكردني سةنتةري ِراهَيناني تايبةت بة وةزارةت بة مةبةسيت طةشة ثَيداني تواناي سةرجةم 
 كارمةندان.

ةي ئيدارةي هةرَيم بة سيانجةهةم: كاركردن بؤ بةستنةوةي تؤِري كارةباي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةو
 تؤِري كارةباي هةرَيمي كوردستان.

ضواردة: طرنطي دان بة بواري ِراطةياندن بة مةسيت طةياندني زانياري دروست لة بارةي كَيشةكاني 
سيستةمي كارةبا و ثرؤ:ة و ضااَلكيةكاني وةزارةت و هؤشيار كردنةوةي هاوواَلتيان دةربارةي ثاراستين وزةي 

 كارةبا.
نامةية ثةسند كراوي ئةجنومةني ِراوَيذكاري وةزارةتي كارةباية، بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، بة ئةم كار

ثَيويسيت ئةزانني ثوختةيةك دةربارةي ِرةوشي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان ثَيشكةش بكةين، وةزارةتي 
دن، كؤنرِتؤَل و طةياندن، كارةبا لة ضوار سَيكتةري سةرةكي ثَيكهاتووة، بةرهةمهَينان، طواستنةوة، دابةش كر

( فةرمانبةرة، كؤي مووضةي فةرمانبةري وةزارةتي كارةبا 17294:مارةي فةرمانبةراني وةزارةتي كارةبا )
( مليار دينارة، لة بواري 23( مليار دينارة، كؤي داهاتي مانطانةي وةزارةتي كارةبا نجيكةي )19نجيكةي )

( وَيستطةيان سةر بة كةرتي 8هةمهَيناني كارةبا لة كارداية، )( وَيستطةي بةر10بةرهةمهَينان لة ئَيستا )
( 640( وَيستةطةش سةر بة حكومةتة، دوو وَيستطةي تر ئامادةن، وَيستطةي )خورمةَلة( )2تايبةتن، )

( مَيطةواتة 500مَيطةواتة، لة بةرنةبووني سووتةمةني وةستاوة، و )كؤمباين سايكَل( كة وَيستةطةي غازية )
هؤي ِرَيكنةكةوتن لةسةر نرخي كِريين كارةباكةي، ضوارة وَيستةطةي تر لة :َير دامةزراندن دان  وةستاوة بة

( مَيطاوات، 750( مَيطاواتة، وَيستةطةي )كؤمباين سايكل( ي بازيان )840كة بريتني لة وَيستةطةي زاخؤ كة )
( مَيطاواتة، سةرجةميان 38وك )( مَيطاوات، وَيستةطةي )كارؤئاوي( دَيرةلو300وَيستطةي )هةَلمي خةبات( )

( 200( هةموويان تةواو بنب، يةك وَيستطةي تر طرَيبةسيت بؤ كراوة كة )2018( مَيطاواتة، كة ئةبَي تا )1928)
( 24مَيطاواتي )هةرير(ة، بةاَلم نةخراوةتة بواري جَي بةجَي كردن، وَيستطةكاني كؤمثانياي )ماس( كة )

و وَيستطانة بة طازوايل ئيش ئةكةن و نيوةكةي تر بة غازي سروشيت، يةكةي بةرهةمهَينانة كة نيوةي ئة
( مَيطاواتي هةولَير و سلَيماني و دهؤك بة طازوايل كار ئةكةن، وَيستطةكاني باعةدرَي و 29وَيستطةكاني تر )

( تا 120( مَيطاواتي تاسلوجة بة نةوتي ِرةش كار ئةكات، طرَيبةستمان هةية لةطةَل توركيا بؤ كِريين )50)
( مَيطاوات كارةبا ئةدرَيتة كةركووك، 250( مَيطاوات، بِري )20تا  15( مَيطاوات، و لةطةَل ئَيران بؤ كِريين )150)

( مَيطاوات ئةدرَي بة دوزخورماتوو، لة ئَيستا دا تواناي بةرهةمهَيناني وزةي كارةبا ئةطاتة نجيكةي 10و )
( مَيطاواتة، ثَيشبيين ئةكرَي لة دوو مانطي 4500ة ئَيستا )( مَيطاوات، بةاَلم خواست لةسةر كارةبا ل3100)

( مَيطاواتة، 1500( هةزار مَيطاوات، واتة بِري كورتهَينان لة كارةبا )5000داهاتووي زستان ئةم خواستة بطاتة )
( هةزار مَيطاوات، ئةوة لة كاتَيك بة طوَيرةي ماستةرثالني 2000و لة زستان ثَيشبيين ئةكرَي بطاتة )

( 2015( مَيطاوات بوو، و بؤ ساَلي )4083( )2014زارةتي كارةبا ثَيشبيين بةرزترين خواسيت كارةبا بؤ ساَلي )وة
( خواست لةسةر كارةبا 2014( مَيطاواتة بووة، كةواتة ئةمساَل )5394( )2016( مَيطاوات بوو، بؤ ساَلي )4703)
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ارةت، هؤيةكةشي ئةطةِرَيتةوة بؤ هاتين مليؤن نجيكةي دوو ساَل هاتؤتة ثَيش بة طوَيرةي ماستةرثالني وةز
و نيوَيك ئاوارة بؤ هةرَيمي كوردستان، كة ئةكاتة يةك لةسةر سَيي دانيشتواني هةرَيم، ئةم ئاوارانة ض 
ئةوانةي لة كةمثن و كارةبايان بؤ دابني كراوة، ض ئةوانةي لة هةيكةلةكان نيشتةجَي بوون، ض ئةوانةي لة 

دانيشتوون، يان خانوويان بة كرَي طرتووة لة ناو شارةكان، هةر هةموويان كارةبا بة مؤتَيل و هؤتَيلةكان 
كاردَينن، لَيرةوة ئةبَي ئاما:ة بةوة بدةين، ئةطةر وَيستطةي خورمةَلة و كؤمباين سايكَلي وَيستطةي 

رة، ئةتوانني ( مَيطاوت زيات1100هةولَيري غازي بكةوَيتة كار كة بة هةردووكيان تواناي بةرهةمهَيناني )
( كاتذمَير كارةبا بدةين، دووةم، لة بواري 23تا  22بةشَيكي زؤر لةو خواستة لة ئَيستا دابني بكةين، و بِري )

( وَيستطةن، و وَيستطةي 43( كةيظي ئةوانةي لة ئَيستا لة ئيشن )132، 33، 11طواستنةوة :مارةي وَيستطةكاني )
َيستطةش لة هةردوو جؤر لة :َير جَي بةجَي كردنن، و :مارةي ( و25( وَيستطةن، )50( )132، 11مؤبايلي )

( وَيستطةية، لة هةردوو جؤري جَيطريي و مؤبايل، كة لة ِرَيطةي ئةو 95( كةيظي )33، 11وَيستطةكاني )
وَيستطانةوة كارةبا كة بةرهةم دةهَينرَي ئةطؤِردرَي بؤ ظؤَلتييةي نجم تا ئةوكاتي ئةتوانني دابةشي بكةين، 

( كةيظي بازيان لة 400( كةيظي ئةربيل سَينتةر ئامادةية بؤ كاركردن، و يةك وَيستطةي )400َيستطةي )يةك و
( فيدةرة، 1346( كةيظي )11:َير جَي بةجَي كردنداية، لة بواري دابةش كردن كؤي طشيت :مارةي فلتةرةكاني )

ةي طؤِرةِرةكان )حماويلةكان( ( فيدةرة، كؤي طشيت :مار142( كةيظي )33كؤي طشيت :مارةي فيدةرةكاني )
( كةيظي 33( كيلؤمةترة، درَيذي فيدةركةكاني )19338( كةيظي )11( حماويلةية، درَيذي فيدةرةكاني )37697)
( كيلؤمةترة، درَيذي تؤِرةكاني ِرووناكي )ئينارة( 23188( كيلؤمةترة، درَيذي هَيَلي ثاَلةثةستؤي نجم )3214)
ة ثَيويستيان بة سيانةي بةردةوام هةية، بةاَلم بةهؤي نةبووني بودجة ئةو ( كيلؤمةترة، هةموو ئةوان1048)

سيانةية وةكو ثَيويست لةمساَل ئةجنام نةدراوة، ئةوةش كاريطةري بووة لةسةر ثَيداني كارةبا، :مارةي 
( هاوبةش هةية، ئةوانةي كة سةعاتي كارةبان بةستووة، :مارة 1244285هاوبةشاني كارةبا لة ئَيستا )

( هةزار هاوبةش بووة لة 95( هاوبةش بووة، واتة ِرَيذةي زياد بوون )1149790( )2013وبةشاني كارةبا لة )ها
%( بووة،  لة كاتَيكدا 15،2ماوةي ئةمساَل، ِرَيذةي طةشةي خواست لةسةر كارةبا لة هةرَيمي كوردستان لة )

%( ة، داهاتي كارةبا تا كؤتايي 6% تا 4ستاندةردي نَيودةوَلةتي ِرَيذةي طةشةي خواست لةسةر كارةبا لة )
( دوو سةد سي و دوو مليار و سةد و هةفتا و شةش مليؤن دينار بووة، قةرزي 232176( )10/2014مانطي )
( مليار 136849( دوو سةد و ضل و نؤ مليار و هةشت سةدوو نؤهةد و نؤ مليؤن دينارة، لةوة )249899كارةبا )

( سةد و سَيجدة مليار و ثةجنا مليؤن ديناريش لةسةر حكومةتة، ضوارةم 11350ديناري لةسةر هاوواَلتيانة، )
( ئاماري وزةي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان 16/12/2014( ةوة تا )1/1/2014لة بواري كؤنرِتؤَل و طةياندن، لة )

ةلي، تَيكِراي ( مَيطاوت بووة بة معةد2568بةم شَيوةي خوارةوة بووة، تَيكِراي كارةباي هةبوو لة هةرَيم )
( مَيطاوات بووة، 90( مَيطاوات بووة، تَيكِراي كارةباي هاتوو لة توركيا )2469كارةباي بةرهةمي ناوخؤ )

( مَيطاوات بووة، تَيكِراي كارةباي بةكار هاتوو لة هةرَيمي كوردستان 9تَيكِراي كارةباي هاتوو لة ئَيران )
نةمان وةرطرتووة، ضونكة كارةبا لة شةش مانط كة بةهار و ( مَيطاوات بووة، ئةم ِرةقةمانة موعةدةال2300)
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( سةعات كارةبا بدةين، بةاَلم 24ثايجة موشكيلةمان نيية، ئةتوانني بة كةمرت لةو تاقةي تةوليدي خؤمان )
لة زستان و هاوين كة خواست لةسةر كارةبا بةرز ئةبَي كيشة دروست ئةبَي، ئةم :مارانة موعةدةلي ساَلة، 

( مَيطاوات بووة، لةساَلي 268ارةباي نَيردراو بؤ كةركووك و ناوضةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم )تَيكِراي ك
( 2014(، لة ساَلي )2013( بة تَيكِرا موعةدةل نةبووني كارةبا سةعاتَيك و سي و ثَينج دةقيقة بووة لة )2013)

كاتذمَير بووة، موعةدةل ماناي ضيية؟ ماناي  ( بة تَيكِرا نةبووني كارةبا ِرؤ:انة سَي23/12/2014تا ِرَيكةوتي )
( 24ئةوةية هةندَي شوَينمان هةية كارةباي بةردةواميان ثَي ئةدرَي، وةكو نةخؤشخانة، بريةكاني ئاو، )

( سةعاتة لةطةَل ئةو شوَينانةي تر كة كةمرت كارةبايان 24سةعات كارةباي ثَي ئةدرَي، ئةم موعةدةلة و ئةو )
و موعةدةلةكةي وةرطرياوة، واتة ئةمساَل لةطةَل بووني مليؤن و نَيوَيك ئاوارة و طةشةي ثَي ئةدرَي تَيكِرا 

( هةزار هاوبةشي تازة، كةضي بة تَيكرا سةعاتَيك و بيست و ثَينج 95سااَلنة وةكو خؤي ئةبينَيتةوة لة )
( ساَلَيكي ثِر 2014ساَلي )(، هةموو اليةك ئاطادارن 23/12/2014دةقيقة كارةبا كةمرت دراوة بة هاوواَلتي، تا )

كَيشة بووة بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئةويش بةهؤي بِريين بودجة لة حكومةتي ناوةند، و شةِري 
( 4تا  3،5تريؤري داعش، لةو ِروانطةي كة زؤرترين بودجة بؤ كارةبا تةرخان كراوة لة ِرابردوو كة نجيكةي )

بودجة زؤرترين كاريطةري سليب بووة لةسةر ِرةوشي كارةبا، ئَيستاش مليار دؤالر بووة، لةو ِروانطةوة بِريين 
 فةرموون لةطةَل طرفتة سةرةكييةكاني وةزارةتي كارةبا لة ئَيستا:

( 640نةبووني سووتةمةني بؤ ئيش ثَي كردني وَيستةطةي نوَيي بةرهةمهَينان وَيستطةي خوِرمةَلة كة ) 1
دن، و بة طوَيرةي طرَيبةست ئةطةر وةزارةتي كارةبا و حكومةتي ( ئامادةية بؤ ئيش ثَي كر3مَيطاواتة كة )

%( قةرةبوو بدات بة خاوةني 60هةرَيمي كوردستان نةيتواني ئةم وَيستطةية خباتة ئيش ئةبَي لة )
وَيستطةكة، و بة طوَيرةي طرَيبةسيت وا:وو كراو دابني كردني سووتةمةني لة ئةستؤي وةزارةتي سامانة 

 سروشتييةكانة.
( مَيطاواتة بة 500وةرنةطرتين كارةباي بةرهةم هاتوو لة كؤمباين سايَلكي وَيستطةي غازي هةولَير كة ) _2

هؤي ِرَيكنةكةوتن لةسةر نرخي كِريين كارةباكة لة نَيوان اليةنة ثةيوةنديدارةكان، ئةوةش ئةكرَي دوايي 
 زياتر شةرحي بكةين بؤضي ِرَيكنةكةوتووين.

( مَيطاوت كارةبا بةرهةم دَييَن، ضونكة 250( لة وَيستطةي غازي دهؤك كة )8 و 7وةستاني يةكةكاني ) -3
 وةزارةتي سامانة سروشتييةكان خؤي بة بةرثرس نابيين لة دابني كردني سووتةمةني بؤ ئةم وَيستطانة.

( مَيطاواتي سلَيماني بةهؤي خةرج نةكردني ثارةي كِرَيين كارةباكةي، و 29وةستاني وَيستطةي ) -4
 اركةوتين يةكةيةكي وَيستطةي باعةدرَي بة هةمان هؤكار.لةك

هةر بؤ زانياري بةرَيجتان لة ماوةي ساَلي ِرابردوو هيض ثارةيةك سةرف نةكراوة بؤ وَيستطة بةرهةم 
 هَينةرةكاني كارةبا.

ؤي نةبووني (، بة تايبةتي ِراكَيشاني هَيَل و وَيستطةكاني ناوةندي كة بة ه2014وةستاني ثرؤ:ةكاني ساَلي ) -5
( مليؤن دؤالر بووة، ئةم 420( بؤ وةزارةتي كارةبا )2014بودجةوة بووة، بودجةي تةرخان كراو  بؤ ساَلي )
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بودجةية سةرف نةكراوة، تا ئَيمة هَيَلي تازةي ثَي ِراكَيشني، وَيستطةي ناوةندي ثَي بكةينةوة، و :َيرخاني 
(، بةاَلم بة 2014لةسةر ِرةوشي كارةبا و ثَيداني كارةبا لة )كارةباي ثَي فراوانرت بكةين، ئةوة كاريطةري بووة 

(، ضونكة تؤ 2015دَلنيايةوة كارَيطةري ئةوة لة سااَلني داهاتوو زؤرتر بةدةر ئةكةوَي، بة تايبةتي لة ساَلي )
تنةوة بة تةنيا كارةبا وةكو ومتان ضوار سَيكتةري سةرةكيية، بةرهةم هَينان، ئينجا لة ِرَيي تؤِرةكاني طواس

ئةيطوازيةوة بؤ وَيستطة ناوةندييةكان، تا لة ظؤَلتيةي بةرز بضَيتة نجم، ئينجا دابةشي بكةي بة ناو 
شارةكان، بؤية ثرؤسةيةكي تةواوكاريية، تةنيا بة يةك شت دابني ناكرَي، هةر ضوار مةرحةلة، )بةرهةم 

 يةكةوة ثةيوةستة.هَينان، طواستنةوة، دابةش كردن، كؤنرِتؤَل و طةياندن(، هةمووي بة 
نةبووني بودجة بؤ دةركردني فيدةري نوَي و ضاكردن و سيانة كردني وَيستطة و هَيَل و حماويلةكاني  -6

 كارةبا كة ثَيويستيان بة سيانةي بةردةوام هةية.
ي ( داهات2013بةردةست نةبووني داهاتي كارةبا و نةطةِرانةوةي بؤ وةزارةتي دارايي، ئةوة لة كتَيكدا لة ) -7

كارةبا لة بةردةسيت وةزارةتي كارةبا بووة، و بةكارهاتووة بؤ سيانة و ضاكردنةوة، و بؤ ثَيشخستين 
 سَيكتةرةكاني كارةبا.

بووني مليؤن و نَيوَيك ئاوارة لة هةرَيم كة ئاكاتة يةك لةسةر سَيي دانيشتواني هةرَيم، وةكو ئةوةية  -8
 دستان، هةموو ئةو ئاوارانةش كارةبايان بؤ دابني كراوة.ثارَيجطايةكي تر زياد  بووبَي بؤ هةرَيمي كور

ئَيمة لة هةوَلي بةردةوامني بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشة و طرفتانة، لة دوا كؤبوونةوةمان لةطةَل بةرَيج 
سةرؤكي حكومةت بةَلَيين ثَيداوين ئةوثةِري ئاسانكاري بكات بة مةبةسيت ضارةسةر كردني كَيشة و 

يارة لة داهاتوويةكي نجيك بة سةرثةرشيت بةرَيج سةرؤكي حكومةت، وةزارةتي كارةبا طرفتةكان، و بِر
لةطةَل وةزارةتي سامانة سروشتييةكان دابنيشن بؤ ئةوةي بتوانني كَيشةي سووتةمةني ضارةسةر بكةين، 

بةاَلم  لةمساَل ئةوةي داهات بوو لة وةزارةتي سامانة سروشتييةكان خةرج ئةكرا بؤ مووضةي فةرمانبةران،
سوثاس بؤ خواي طةورة ئَيستا كة كَيشةكة بةرةو ضارةسةر ضووة و بودجة دَيت بؤ هةرَيمي كوردستان، 
ثَيشبيين ئةكةين بتوانني لة داهاتوو بة دابني كردني بودجة لة ِرَيي سامانة سروشتييةكانةوة بتوانني 

ثشت بة خواي طةورة و بة هاوكاري  سووتةمةني ثَيويست بكِرين بؤ وَيستطةكاني بةرهةم هَيناني كارةبا،
ستايف وةزارةتي كارةبا سوور ئةبني لةسةر ضارةسةر كردني كَيشةكان و زاَل بوون بةسةر كؤسث و 
بةربةستةكان و جَي بةجَي كردني ثالن و بةرنامةي كاري وةزارةتي كارةبا كة داماناوة لة كابينةي هةشتةم 

بةجَي ئةكةين، ئةويش بة مةبةسيت دابني كردني كارةبايةكي ، لة ماوةي ئةو ضوار ساَلة ئةو ثالنة جَي 
 بةردةوام بؤ هاوواَلتياني خؤشةويست، هةر طةش و ِرووناكرت بَي كوردستان، سوثاس بؤ طوَي طرتنتان.

 بةرَيج د. يوسحم حممد صادق: سةرؤكي ثةرلةمان:
( ئةندام 24شوَيين خؤتان، نجيكةي ) سوثاس بؤ بةرَيج وةزيري كارةبا، فةرموو بةرَيجتان ئةتوانن بطةِرَينةوة

ثةرلةمان ناوي خؤيان نووسيوة، ئةنداماني تر ئةتوانن ناوي خؤيان بنووسن، ئةم بةرَيجانة ناويان 
نووسراوة بؤ ئةوةي ناوي خؤيان نةنووسنةوة دووبارة، )سهراب ميكائيل، شوان شيخ امحد، دكتؤرة بةهار، 
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ة شَيخاني، دكتؤر سرياج، شرين حسين، ثةروا علي، فريؤز تةها، بةهجاد دةروَيش، شَيركؤ حةمة امني، شكري
ظيان عباس، ابو بكر هةَلةدني، بةهار عبدالرمحن، سؤران عمر، حيات جميد، بةيار تاهر، علي محة صاحل، 

باثري كامال(، بةرَيج كاك فايةق نوقتةي نيجاميت مصطفى  ادريس علي، حاجي كاروان، فرست صؤيف، فائق 
 و.هةية؟ فةرمو

 مصطفى:بةرَيج فائق 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةك داوا كاريم هةية، بة حوكمي ئةوةي ثسثؤِرم لة بواري كارةبا، ئةطةر بكرَي من ِراثؤرتَيكم هةية ثَيم 
وابَي ئةطةر بةرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر ئةوة ِرازي بن بةرضاو ِروونيةكي زياتريان ثَي ئةدةم بؤ 

 سوودي لَي وةرطرن بؤ ثرسيارةكانيان، ئةطةر ئيمكان بَي.ئةوةي بتوانن 
 بةرَيج د.حممد يوسحم: سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيم وابَي لةسةر بةرنامةي ثَيشوومان بِرؤين، بةرنامةي كؤبوونةوةي ثَيشوو كة داماننا، و دةنطمان لةسةري 
ليذنةية، ليذنةي وزة و سةرضاوة دا، ئةنداماني ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان كة ئَيستا تةنيا يةك 

( 10سروشتييةكان و ثيشةسازيية، ئةطةر ويستيان قسة بكةن، ئةوان دةرفةتيان ثَي بدرَي، بةاَلم ئةويش لة )
( دةقة ضِري بكةنةوة، 10دةقة زياتر نةبَي، بؤ ئةوةي قسةكاني خؤيان بكةن، يةعين هةوَل بدةن لة )

دةقة ثرسيار و كؤمَينيت خؤي  بَلَي، بةرَيج دكتؤر ئيرباهيم  (3ئةنداماني تري ثةرلةمان هةريةكة لة )
 فةرموو.

 بةرَيج د.ابراهيم امحد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز تةئيدا ئاخافتنا كاك فائقَي دكةم، ثسثؤِري طةلةكا طرنطة ظَي بابةتَيدا، ِرةنطة مة ثسثؤِري تَيدا نةبت 
ئةو ِروون كردنةكي بدات ل سةر ظَي بابةتي، ِرةنطة هندةك ثرسيارَيت مة عشوائي بضن، بةس ئةطةر 

 بةرسظا مة غةَلةت نةبَي، لةوِرا ثةسندا داخازا كاك فائقَي دكةم.
 بةرَيج د.حممد يوسحم: سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةرَيج كاك مةردان فةرموو.
 

 بةرَيج مةردان خدر:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةقيقة، بؤ 3دة و خوَيندني بااَل ئةظ دةرفةتة نةدا، بؤ مةش نةكرنة )ل دانيشتنا ضوويي بؤ ليذنا ثةروةر
 هندَي ئةز دطةل دا نيمة ظَي تايبةمتةنديَي بداتة ليذنا، ئةم هةمي وةكي ئَيك بني، سوثاس.

 بةرَيج د. يوسحم حممد صادق: سةرؤكي ثةرلةمان:
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َيوة خؤتان ِراثؤرتان حاز كرد، وا:ووتان كاك مةردان هةر لة دانيشتين ثَيشووش ئةو ِروون كردنةوةمان دا، ئ
لةسةر كردبوو ليذنةي ثةروةردة، لة تةوةري دووةمي بةرنامةي كاري دانيشتين ثَيشوو كة ثةيوةنديدار بوو 
بة هةموار كردني ياساي وةزارةتي خوَيندني بااَل، بةاَلم لةو بابةتة هيض ِراثؤرتَيك حازر نةكراوة، بؤية 

نيشتين ثَيشوو بةردةوام ئةبني، و ثَيم وابَي دةرفةتيشم ثَيداي، خاتوو شرين لةسةر ئةو دةنطدانةي دا
 فةرموو.

 بةرَيج شرين حسين:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةقة كَيمة، ئةز حةز دكةم ب دلَي خؤ بئاخظم، ب حوكمَي 3ثشتطرييا ئاخافتيَن كاك مةردان دكةم، )
طةر كراوبَي و هةر ثةرلةمانتارةكي بة دَلي خؤي قسة ئيختيصاص ئةزيش ئيختيصاصَي كةهرةبائم، فة ئة

 بكات باشرتة، سوثاس.
 بةرَيج د.حممد يوسحم: سةرؤكي ثةرلةمان:

بؤ ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي هيض كَيشةيةك نيية، حةز ئةكات تا سةعات يةكي شةو لة دانيشتين 
 ، فةرموو كاك بةيار.ثةرلةمان ئةبني، بةاَلم ثَيم واية قسةكامنان كؤ بكةينةوة باشرتة

 طاهر:بةرَيج بةيار 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز :ي ثشتةظانيا ئاخافتيَن كاك فائقَي دكةم كو ئةوَي ِراثؤرتَي، هةروسا ثشتةظانيا ئاخاقتيَن كاك مةردانَي 
 ( دةقيقة طةلةكَي كَيمة بؤ ظَي موناقةشَي، سوثاس.3دكةم، ضونكي )

 رؤكي ثةرلةمان:بةرَيج د. يوسحم حممد صادق: سة
 سوثاس، فةرموو كاك سؤران.

 بةرَيج سؤران عمر:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئيختيصاص ِرةضاو مةكةن، ضونكة هةموو كورد ئيختيصاصي هةية لة موةليدة هةَلدانةوة و كارةبا بِران و 
 تاريكة، لةبةر ئةوة با هةموو كةس وةكو يةك قسة بكةن.

 كي ثةرلةمان:بةرَيج د.يوسحم حممد صادق: سةرؤ
 فةرموو مامؤستا عةبدرمحان.

 بةرَيج عبدالرمحن علي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ِرَيطةي بةرَيجتةوة داوا لة جةنابي وةزير ئةكةين كة ئةو ِراثؤرتةي خوَينديةوة دابةش بكرَي بةسةر 
 ئةنداماني ثةرلةمان بؤ ئةوةي زانياري تةواومان هةبَي.

 ؤكي ثةرلةمان:بةرَيج د.حممد يوسحم: سةر



 346 

 سوثاس، خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةرَيج ثةروا علي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثشتطريي لة قسةكةي بةرَيج كاك فايةق ئةكةم، ِرةنطة ثسثؤِري لةم بوارة طرنط بَي، سوثاس.

 بةرَيج د.يوسحم حممد صادق: سةرؤكي ثةرلةمان:
دانةوة، بؤية دةستةي سةرؤكايةتي ثابةند ئةبَي بةو بِريارةي لة دانيشتين ثَيشوو ئةم بابةتة خراوةتة دةنط

 لة دانيشتين ثَيشوو لةم بوارة دراوة، ناوةكان خبوَينةوة تكاية بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان.
 سكرتَيري ثةرلةمان.-بةرَيج فخرالدين قادر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كردن لةسةر ئةو بِرطةية )دكتؤر شوان قةاَلدزةيي، ئةم ناوانة ئَيستا الي ئَيمة تؤمار كران بؤ ط توطؤ 

ِرابوون توفيق، مامؤستا مةروان، نةجيبة مصطفى  غةريب عثمان  عبداهلل حاجي حممود، ابو كاروان، ماجد 
ئَيظار ابراهيم، ايوب عبداهلل، ثةري صاحل، مةال هةورامان، ِروزا حممود، حسن صاحل، عبدالرمحن علي، يطيف  

دَلشاد شعبان، هَيظا حاجي، مردان مجال عثمان  ا س حمم   مر كؤضةر، عمر عينايةت، شَيركؤ جودت، ع
بَيطةرد  اظم ،بري  فرحان جسهر  خدر، حتسني امساعيل، عباس غجالي، شيالن جع ر، شامؤ شَيخؤ، 

رحةد، مريم صمد، قادر ئومتان، ِرَيواز فائق، كاك عباس، صاحل فةقَي، سةركةوت سةيطيف  تاَلةباني، تةالر 
 فةرهاد حةمة صاحل، منى نيب، ساالر حممود، علي هالؤ(.

 بةرَيج د.يوسحم حممد صادق: سةرؤكي ثةرلةمان:
 نوقتةي نيجامية كاك ساالر؟ فةرموو.

 بةرَيج ساالر حممود:
 بةرٍَِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

داخوازيةي بةرَيج كاك  بة دَلنيايةوة ئةم بابةتة بابةتَيكي ئيختيصاصي وردة، داواكارم لة سةرؤكايةتي ئةو
فايةق  بة نةزةِري ئيعتيبار وةربطريََ، ضونكة ئةنداماني ليذنةكةية، ديارة بريؤكةيةكي هةية، هيوادارم 

 ثَيش هةمووان بيخاتة ِروو.
 بةرَيج د.يوسحم حممد صادق: سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةرَيج كاك فائق مستةفا فةرموو بؤ ِراثؤرتةكةت.
 :ىمصطفبةرَيج فائق 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا بةخَيرهاتين بةرَيج وةزيري كارةبا و شاندي ياوةري و بةرَيج وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان 
ئةكةم، ديارة كة باس لة كَيشةي كارةبا ئةكرَي بة شَيوةيةكي طشيت تةنيا يةك ِرووكاري ئةو كَيشةية هةية 

ية كةمي كارةباية كة بةرهةم دةهَينرَي، بةشَي بةكارهَينان ناكات الي كة بينراوة تا ئَيستا، ئةويش ئةوة
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هاوواَلتيان، كةمي بةرهةم هَينان لة ئاست بةكارهَينان، بةاَلم ئةوة تةنيا  يةك ِرووي كَيشةكةية، ِرووةكةي 
ة كة تري ئةوةية كة طرَيبسةتةكان و هةلومةرجي بةكارهَيناني كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بة جؤرَيك

تَيضوويةكي زؤر زؤري هةية، بِري ضوار تا ثَينج مليار دؤالري سااَلنة، ئةوة :مارةيةكي ترسناكة، و بارَيكي 
زؤر قورسة لةسةر بودجةي هةرَيمي كوردستان، ضوار تا ثَينج مليار دؤالر واتة مووضةي شةش تا حةوت 

ثَيدا، سيستةمي كارةبا بةو جؤرةية  مانطي مووضةي فةرمانبةران، ديارة وةكو بةرَيج وةزيريش ئاما:ةي
)بةرهةم هَينان، طواستنةوة، تةحويل، دابةش كردن( ئةوةش كَيشة لةسةر كةمي كارةبا هةية، كَيرِبكَيي دوو 
ضةمكة، ضةمكي بةرهةم هَينان لةطةَل بةكارهَينان، واتة لَيرة لةسةر ئةو دوو سَيكتةرة ئةوةستني كة 

ن، ياني بةيةك طةيشتين ئةو دوو د: بةيةكة بةرهةم هَينان و بةهةرم هَينانة لةطةَل دابةش كرد
بةكارهَينان كَيشةكةي ضارةسةر كردووة كة ئةبواية لة واَلتَيكي وةكو ئَيمة بة ثَيي دةوَلةمةندي سةرضاوةي 
وزةي سروشيت نةك هةر بةيةك بطةشيتباناية، بةَلكو بةرهةم هَينان ثَيش بةكارهَينان بكةوتاباية، لَيرة بؤ 

ةرضاو ِرووني بةرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان ئاما:ة بةو سةرضاوانةي بةرهةم هَيناني كارةبا ئةكةم كة لة ب
هةرَيمي كوردستان هةن زؤر بة كورتي، سَي وَيستطةي غازي هةية )هةولَير، سلَيماني، دهؤك( ، كة هةريةكة 

اتة هةر وَيستطةيةك هةشت كةِرة ( مَيطاوات، كةو125هةشت يةكةي بةرهةم هَيناني كارةباية بة بِري )
( يةكةي بةرهةم هَينانة، وَيستطةي 24بيست و ثَينج هةزار مَيطاوات بةرهةم دَييَن، بة هةرسَي وَيستطة )

( 29( مَيطاواتة، سَي وَيستطةي ديجَلمان هةية كة هةر يةكة )140بةرهةم هَيناني كارةباي باعةدرَي كة )
، ئةوةى با عةدرَى بة نةوتى دهؤك ديجَلن كة بة طازوايل ئيش ئةكةن مَيطاواتة لة سلَيماني و هةولَير و

قورس بة نةوتى ِرةش هَيظى ئؤيَل ئيش دةكات، وَيجطةى بةرهةمهَينانى تاسَلوجة كة ئةويش هةر بة نةوتى 
( مَيطاوات تواناي بةرهةمهَينانةكةيةتى، هةردوو وَيجطةى كارو ئاوى دوكان و 51ِرةش كاردةكات )

( 400( كة دةكاتة )80( كةِرةت )5ان كة هةردووكيان لة ئاسيت ئاوى ديارى كراوى خؤياندا دوكان )دةربةندخي
( مَيطاوات، بةآلم لة ئاسيت ئاوى ديارى كراودا، 249( دةكاتة )83( كةِرةت )3مَيطاوات، دةربةندخيانيش )

ئةو سةرضاوانةى بةرهةمَينان ضونكة لة دابةزيين ئاسيت ئاودا ناتوانَيت ئةو بةرهةمة بَينَيت، سةرةِراى 
( مَيطاواتة، لة 20( بؤ )17ديارة بؤ ناوضةى )ثَينجوَين( لة ئَيرانةوة بِرة كارةبا هاوردة دةكرَيت كة نجيكةى )

( يةكةى ترى 80( مَيطاوات هاوردة دةكرَيت بؤ سنوورى )زاخؤ(، هةروةها جطة لةوة )140( بؤ )130توركياوة )
ةكانى سةقةت ناسراون و مليؤنةها دؤالريان تَيدا سةرف كراوة لة ماوةى لة جؤرى ديجَل كة بة موةليد

ِرابردوودا طواية ئَيستا بةهؤى كَيشةى تةكنيكييةوة ئيش ناكةن، كةواتة لة هةموو ئةو سةرضاوانةى 
( مَيطاوات دةتوانَيت 4092بةرهةمهَينان كة ئاما:ةيان ثَيدرا جطة لة دوكان و دةربةندخيان بِرى )

( مَيطاوات بةرهةمدةهَينَيت لة كاتَيكدا خواست 3100نَيت، بةآلم لةو بِرة كة ئَيستا نجيكةى )بةرهةمبَي
( مَيطاوات 1500( مَيطاواتة، كةواتة ئَيمة نجيكةى )4500لةسةر كارةبا واتة ثَيويسيت هاووآلتيان نجيكةى )

( مَيطاواتة ثةيدا 1500ن ئةم )كورتهَينامنان هةية، ئةوةى ئَيستا بؤ ضارةسةرى هةنووكةيي قسة دةكةين ضؤ
بكةين؟ ئةمة بؤ ضارةسةرى هةنووكةيي، دَيمة سةر تَيضووى كارةبا و شَيوازى طرَيبةستةكان، لَيرةدا بؤ 
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سوود وةرطرتن لة كات تةنيا ئةو سَي وَيجطةية وةردةطرين لةو سَي وَيجطةيةش يةك دانةيان بؤ ِرةقةم 
ى هةولَير، سلَيمانى، دهؤك، كة لة اليةن كؤمثانياى )ماسةوة( وةردةطرين، هةر وَيجطةيةك لة وَيجطةى غاز

( مَيطاواتة ثَيشرت ئاما:ةمان ثَيداوة بؤ هةر 125( وةحدةية، هةر وةحدةى )8بةِرَيوة دةبرَيت هةريةكةيان )
( مليؤن ليرت طاز ئؤيَل 1( مَيطاوات بةرهةم بَييَن و ئيش بكات )125وةحدةيةك لة شةو رؤ:َيكدا ئةطةلر )

( دينار لةسةر حكومةت 1100( ليرت طاز ئؤيَل )1َيويستة بةثَيي داتاكانى وةزارةتى سامانة سرؤشتييةكان بؤ )ث
( وةحدة، كة هةر يةكةيان 1( دينار بكة ئةوة لة شةو رؤ:َيكدا بؤ )1100( مليؤن زةربي )1دةكةوَيت، يةعنى )

سامانة سرؤشتييةكان واتة حكومةتى ( وةحدةية، سةرةراى ئةوة تةبعةن ئةم سؤتةمةنيية وةزارةتى 8)
( سةنت 3,2هةرَيم دةبَيت دابيين بكات، لةسةر ئةوة ئةو كارةبايةى كة بةرهةميش دَيت بؤ هةر كيلؤواتَيك )

( بكة و 1000( زةربي )125( وةحدة حيسابي كة )1دةبَيت حكومةت ثارة بدات، واتة لة شةو رؤ:َيكدا بؤ )
( سةنيت بكة ئةوة لة شةو رؤ:َيكدا دؤالرةكةى بؤت دةردةضَيت 3ي )( سةعاتي بكة دوايي زةرب24زةربي )

ئةوةندةى تريش دةبَيت بدات، بِري تَيضوونة زؤرةكة لةوةداية كة ئةو يةكانة بة طاز ئؤيَل ئيش دةكةن، طاز 
ل ئؤيَليش طرانة، كة لة ضةند ساَلى ِرابردوودا دةبواية بري لةوة بكرَيتةوة و هةوَلبدرَيت ئةوانة تةحوي

بكرَين بؤ ئيش ثَيكردنى ئةو يةكانةى كة بة غازى سرؤشيت كاردةكةن تَيضوونةكةى ئةسَلةن بةِراورد 
ناكرَيت هَيندة كةمرتة لةوة، كة خؤشبةختانة ئَيستا ثَيموابَيت نيوةى وةحدةكان بةشَيكى ميكسة تَيكةَلة بة 

بةشَيكى تةنيا بة طاز ئؤيَلة، ئةطةر  طاز ئؤيَل و بة غازى سرؤشيت و بةشَيكى بة غازى سرؤشيت بة تةنيا و
( مليار و 13( مليؤن ليرتيان ثَيويستة كة دةكاتة )12( كاتذمَيردا )24( يةكة بة طاز ئؤيَل ئيش بكات لة )12)
( 92( مليار و )4( مليؤن دؤالر و لة ساَلَيكيش دا دةكاتة )341( مليؤن دينار، واتة لة مانطَيك دا دةكاتة )200)

( وةحدةيةى كة 24( وةحدة لةو )12كة ئةمة تةنيا تَيضووى سووتةمةنييةكةية ئةوة بة )مليؤن دؤالر، 
ئَيستا بة طازئؤيَل ئيش دةكةن، يةك خاَلى ترى زؤر طرينط كة لة طرَيبةستةكةدا هةية هةر كاتَيك هةر 

تى تايبةتن يةكَيك لةو وةحدانةى تةوليدى كارةبا، ئيش ثَيكردنى كارةبا لةو وَيجطة ئةوانةى كة لة كةر
ئةوانةى كة ئاما:ةم ثَيدا لة ئيش دةربضَيت كة هؤكارةكةى حكومةتى هةرَيم بَيت بؤ منوونة دابني 
نةكردنى سووتةمةنى يان هةر كَيشةيةكى تةكنيكى كة لة سيستةمدا هةبَيت ئةو وةحدانة بكةون، يةعنى 

( 3,2حكومةت حيسابة بؤ ئةو )بكو:َينةوة، كةوتن يةعنى كو:انةوةى وةحدةكان ثارةى كارةباكة لةسةر 
سةنتة كة بؤ هةر كيلؤ واتَيك، ديارة ئةوة بة ثَيي عةقدةكانة ئةو عةقدةى هةرسَي وَيجطةى غازى هةولَير 

%( كارةباكة حيسابة لةسةر حكومةت، بةآلم دةست خؤش بؤ ئةو كةسةى كة لة 100و، دهؤك و، سلَيمانى )
عةقدى كارةباكةى )خورمةَلة(دا، يةعنى ئةوةى )خورمةَلة( %( لة 60عةقدةكةى )خورمةَلة(دا كردوويةتى )

%( دابةزاندووة هةر باشرتة، يةك 40%( كارةباكةى ثَيدةدةى يةعنى )60ئةطةر وةحدةكان ئيش نةكات )
( و 21/11( و )16/11( و )6/11حاَلةت هةية كة لة رؤ:انى ِرابردوودا ِروويداوة بة منوونة دةيهَينمةوة رؤ:ي )

بة هؤكارى كَيشةى تةكنيكى لة سيستةمى كارةبادا سةرجةم يةكةكانى وَيجطةكان لةكار كةوتن، ( كة 17/12)
( كاتذمَير كة 27( بؤ ماوةى )shotdaownواتة لة ئيش دةرضوون كة ثَيي دةوترَيت كو:انةوةى طشيت )
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اتووة و ( هةزار دؤالر لةسةر حكومةت كةوتووة، يةعنى كارةبا بةرهةم نةه430( مليؤن و )2نجيكةى )
حكومةتيش ثارة دةدات، يةعنى هاووآلتى كارةباى وةرنةطرتووة و ثارةش لةسةرى حيساب بووة، لةبةر 

( مَيطاواتة 140ئةوةى لة بودجة كة موَلكى خةَلكة ئةو ثارةية دةدرَيت، وَيجطةى كارةباى )خورمةَلة( كة )
شةى طواستنةوةى كارةباكةيةوة، ثَيم بةهؤى كَيشةى سووتةمةنى و ئيدارييةوة جارَيكيش دةَلَين بةهؤى كَي

باشبوو روون كردنةوةيةكى زؤر باشيان لةسةر ئةوة بداباية، ضونكة ثَيموابَي لة طواستنةوةكةيدا ئةطةر 
مةسةلة طواستنةوةى كارةباكة بَيت ئةمة جطة لة بَي ثالنى هيضي تر نيية، تؤ وَيجطةيةكى بةرهةمهَينانى 

ت نةكردبَيت كة بةرهةمةكةى بطوازيتةوة، هيوادارم وا نةبَيت و ئةطةر كارةبا دامبةزرَيين حيسابي ئةوة
%( بؤ دةكةى لةسةرمان حيسابة من ثَيم 60كَيشةى سووتةمةنيش بَيت خراثرت، ضونكة ئةوةى لةوَيية )

( سةنت بدات بة 3,2خؤشة بة ِرةقةم ئةمة روون بكةمةوة بؤ هةر كيلؤ واتَيك حكومةت ثَيويستة )
( دؤالر بدات كة لة 272( هةزار و )142( مليؤن و)9لة مانطَيك دا ثَيويستة حكومةت بِرى ) كؤمثانيا، واتة

( دؤالر دةبَي بة كؤمثانيا بدات بةبَي ئةوةى هيض 264( هةزار و )707( مليؤن و )109ساَلَيك دا دةكاتة )
مانط تةقسيمى بكةن زؤر ( 3( مانطة دةكرَيت ئةو ماوةى )3كارةبايةك بةرهةم بَينَيت، ثَيموابَيت ماوةى )

( دؤالر لةسةر 88( هةزار و )569( مليؤن و )36( مانط حيسامب كردووة كة دةكاتة )4باش دةردةضَيت بؤ )
 ( مانطةدا بةبَي ئةوةى يةك كيلؤوات بةرهةم بَينَيت،...3حكومةت كةوتووة تةنيا لةو )

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 ةردةوام بة، بةس ئةطةر بكرَيت كورتي كةى.كاك فائق ب

 مصطفى:بةِرَيج فائق 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

بةَلَى بة ضاوان، كةم كردنةوةى خةرجى و زياد كردنى بةرهةمهَينان، ديارة طؤِرينى ئيش ثَيكردنـى هـةموو   
ؤشـيت كـة تَيضـوونةكةى    ئةو يةكانةى وَيجطةكانى هةولَير و سلَيمانى و دهؤك لـة طـاز ئؤيَلـةوة بـؤ غـازى سر     

ئةوةندة كةمرتة بةراورد ناكرَيت دةبواية زؤر لةمةو ثَيش بكراباية، ئةمة ثةلةى ىَل بكرَيت تَيضوونَيكى زؤر 
لــة كارةبــا دادةبــةزَيت و ئــةو بــارة قورســة لةســةر بودجــة زؤر كــةم دةبيتــةوة، دامةزرانــدنى يةكــةي تــري    

( جةنابي وةزير ئامـا:ةى بـةوة دا   combine sykleَين )بةرهةمَينان لة جؤرى هةَلمى ئةوةى كة ثَيي دةَل
( ئةوةية كة ئةو وةحدانةى ئيش دةكةن طةرمى لَيـوة دةردةضـَيت   combine sykleكة كَيشةى هةية،   )

لة كؤتايي دا، هةر بـةم طةرمييـة دةتـوانى وةحـدة و نيـو ئةوةنـدةى تـرى لةسـةرى دابـيَن و بـةثَيي توانـاي            
سووتةمةنى بةكاربَينى، ثَيموابَي كَيشةكةى وةزارةتـى كارةبـا لةسـةر ئـةوةي مـن       بةرهةم بَيين بةبَي ئةوةى

يةكَيك لـة ثرسـيارةكامن ئـةوة بـوو كـة لـة كـاتى خـؤي لـة عةقدةكـةدا ئـةو طةرمييـة مـوَلكى كَييـة، مـوَلكى                
 حكومةتة يان هى كؤمثانياية؟، ضونكة سووتةمةنييةكة حكومةت دابيين دةكات كارةباكة كـة بةرهـةم دَيـت   

ئةو طةرميية دةردةضَيت بةِرةئي من و بة قةناعةتى من ثَيمواية ئةو طةرميية، ئةو وزةيةى كة دةردةضَيت 
ثَيويستة هى حكومةت بَيت، ضونكة ئةطةر وزةية هي كؤمثانيا بَيت ديسانةوة كارةباكةى زؤر بة طرانرت ثـَي  
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( مَيطاواتـة دةيكـا بـة    1000ة )( بؤ هـةر مةحتةيـةك كـ   combine sykleدةفرؤشَيت، كةواتة تةواوكردنى )
( هــةر موحتةيــةك، ديــارة لــة بــوارى بةكارهَينانيشــدا ئَيمــة ثَيويســتة بــة دوو ئاراســتة ئــيش بكــةين    1500)

ئاراســتةيةكيان زيــاد كردنــى بةرهــةمهَينان ئاراســتةيةكيش كــؤنرِتؤَل كردنــى بــةكارهَينان، كــؤنرِتؤَل كردنــى  
ةكــةى نابَيـت لةســةر هــاووآلتي لــة ِرَيطــةى بــةكارهَينانى ئــةو  بـةكارهَينان لــة ِرَيطــةى بــةرز كردنــةوةى نرخ 

سيســتةمةوة دةبَيــت كــة بــة كــةمرتين وزة بتــوانى ثَيداويســتييةكانى هاووآلتيــان ثِربكةيتــةوة بــؤ منوونــة    
بةكارهَينانى سثليت زؤر موكلي ة كارةبا زؤر دةكةوَيت، بةآلم ئةمة ئةطةر لة كاتى خؤيـدا ثـالن هةبووايـةو    

ن هةبَيت كة هانبدرَيت تةبريد و تةدفيئةى مةركةزى بةكار بَينَيت ئـةو لـؤدة زؤر دادةبـةزَيت    ئَيستاش ثال
ئةمــة لــة اليــةك، لــة اليــةكى تــرةوة بةشــَيوةيةكى هةنووكــةيي هةوَلبــدرَيت ســووتةمةنى بةتايبــةتى نــةوت 

ةر ئـةو لـؤدة زؤر   بةشَيوةيةكى بةردةوام و بةنرخَيكى طوجناو دابةش بكرَيت هاووآلتيان ئيعتيماد بكةنـة سـ  
%( كـــة باســـي         33لةســـةر كارةبـــا دادةبـــةزَيت، يـــةك حاَلـــةتى تـــر هةيـــة لـــة بةكارهَينانـــدا بةراســـيت مـــن ) 

%( 2)لؤسس( كرا كة لؤسس بةشَيوةيةكى عيلمى بة فرِيؤ ضوونة، بةآلم ستانداردى خؤي هةية لـة حـدودى )  
ــا ) ــةو )5ت ــةِرَي ئ ــي و زياد 33%( تَيناث ــة سةرثَيض ــة ئةم ــة   %( ي ــادا هةي ــة كارةب ــى زؤرة كــة ل ةِرةوييــة و بِرَيك

هيوادارين زوو ضارةسةر بكرَيت، ئاما:ةيةك ماوة بؤ وَيجطةى دوكان و دةربةندخيان و بـة ضـةند ثرسـيارَيك    
ــةىل      ــدخيان لةســةرةتاي راثةِرينــة مةزنــة شــكؤدارةكةى ط ــدَينم، ديــارة وَيجطــةى دوكــان و دةربةن كؤتــايي ثَي

( هيض سةرضاوةيةكى ترى بةرهةمهَيناني كارةبـا  2008( وة تا دةطاتة ساَلي )1991ي )كوردستانةوة لة دواى ساَل
نةبووة جطـة لـةو دوو وَيجطةيـة كـة بـة هـةوَل و مانـدوبوونى كرَيكـاراني تـةكنيكى و ئةنـدازياران لـةو دوو            

َيي شانازيية، وَيجطةيةدا توانيويانة كارةباى كوردستان بةهةر كةموكورتييةكةوة بَيت دابني بكةن كة زؤر ج
ــة        ــةو دوو وَيجطةي ــدابوون ئ ــةت ثةي ــةرتى تايب ــةكانى ك ــة وَيجط ــتادا ك ــة ئَيس ــةرجنة ل ــي س ــةوةى جَي ــةآلم ئ ب
فــةرامووش كــراون لــة ِرووى ئيمتيــازى ئيــدارى و مادييــةوة، فةرمانبــةران وكارمةنــدانى ئــةو دوو وَيجطةيــة 

( ساَلة 14ستا كةالوةيةكيان ثَي ِرةوا نابينن )هةموو بةهارى تةمةنيان لةسةر ئةو دوو وَيجطةية دانا، بةآلم ئَي
( 30لة هةوَلى تاثؤ كردنى خانووةكانيانن كة تا ئَيستا بؤيان تاثؤ نـةكراوة، دةرماَلـةى شـوَينى جـوطرايف كـة )     

هةزارة مانطانة دوو سَي ساَلة لَييان بِردراوة و، بةداخـةوة زةرةرَيكـى تـر كـة بـةهؤى ثِرؤ:ةيـةك كـة لةسـةر         
ةوَلةتى كراوة ضةندين مليؤن دؤالرى تَيضووة ثَيشرت ئةو وَيجطانة ثَيش ئةو ثِرؤ:ةية، كو:انةوةى بانكى نَيود

طشيت لة هةموو عَيراقدا دةبوو لة ِرَيطـةى ئـةو دوو وَيجطةيـةوة ظـؤَلتى دةطةِرايـةوة بـؤ سيسـتةم و طيانيـان         
راى ئـةوةى مليؤنـان دؤالرى تَيـدا    دةكردةوة بة بةر سيستةمى كارةبادا، بةآلم ئةو ثِرؤ:ةية ئةجنامـدرا سـةرة  

( بـوو يـةعنى زةرةرى   shut dwonسةرف كرا ئَيستا ئةو حاَلةتة نةماوة، ناتوانى ئيشـيان ثـَي بكـةى كـة )    
( 1983( ئايجوليتـةرى تـةقيوة كـة لـة سـاَلى )     3لَيداوة، ئةوة جطة لةوةى كة شـةبةكةى جيـايي كـة تـا ئَيسـتا )     

( 3هـيض كَيشـةيةكى نـةبووة لـة دواى ئةجنامـدانى ئـةو ثِرؤ:ةيـةوة )       دامةزراوة تا ئةجنامدانى ئـةو ثِرؤ:ةيـة   
ئايجوليتــةرى تــةقيوة كــة زةرةر و زيــانَيكى زؤرة، دَيمــة ســةر ثرســيارةكان، ثرســيارى يةكــةم: مواليــدةكانى   

( دانةية و ثَيشرت ئاما:ةيان ثَيدرا، طواية ئَيستا بةهؤى كَيشةى تةكنيكييةوة ئيشـيان  80سقةت كة :مارةيان )
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ناكرَيت، ضارةسةر ضيية و ضي ِرَيطا ضارةيةك طرياوةتـة بـةر؟، دووةم: ئـةو كو:انـةوة طشـتيانةى كـة لـة         ثَي
( سةعاتى بِرانى كارةبـاى هـةرَيمى كوردسـتانى لَيكةوتـةوةو     27( دا روويدا و بة هةموويان )12( و )11مانطى )

ضـى بـوو و لَيكؤَلينـةوة لـةو بارةيـةوة       زةرةرو زيانَيكي مادى زؤرى بةدواوة بوو ئايا ئةو هؤكارة تةكنيكييـة 
كراوة، ئةجنامةكةى ضي بووة؟، وَيجطةى كارةباي )خورمةَلة( كةى كَيشةكانى ضارةسةر دةكرَيت و دةكةوَيتـة  
بةرهةمهَينان؟، ئايا هيض كارَيك كراوة بؤئةوةى وةزارةتى سـامانة سرؤشـتييةكان سـووتةمةنى بةشـَيوةيةكى     

ش بكات بؤ ئةوةى ئةو بارة زؤرةى كة لةسـةر سيسـتةمى كارةبـا هةيـة كـةم      بةردةوام بة نرخي طوجناو دابة
بكرَيتةوة؟، ئةم ثرسـيارة توزَيـك ثَيويسـيت بـة روون كردنـةوة هةيـة، وةزارةتـى كارةبـا دةزطاكـانى كارةبـاي           

ة لةبةر دةستة، بةآلم سووتةمةنييةكة لة اليةن وةزارةتى سامانة سرؤشتييةكانةوة دابني دةكرَيت، واتة ئةم
وةزارةتَيكة موحةريكةكـةي لـة شـوَينَيكى تـرة بـري لـةوة كراوةتـةوة ئةمـة ضارةسـةر بكرَيـت؟، ئايـا لـةكاتى             

( بــؤ simpel sykleجَيبــةجَي كردنــى ثــِرؤ:ةى طــؤِرينى وَيجطــة غازييــةكان لــة                            ) 
(combine sykle    ماوةى وةستاني يةكةكان بةكراوةييـة يـان كـاتَيكى بـؤ ،)       ديـارى كـراوة تـا ئـةو ماوةيـة

ــةو         ــةرى ئ ــاى بةِرَيوةب ــةَل كؤمثاني ــة ط ــت ل ــا  طرَيبةس ــةوَيت؟، ئاي ــةت دةك ــةر حكوم ــةكى زؤر لةس خةرجيي
وَيجطانــةى كــة كــارى طؤِرانكاريــان تَيــدا ئــةجنام دةدرَيــت ئــةو وزة طةرمييــةى كــة يةكــة هةَلميةكــةى ئــيش    

يـةكى ديـارى كـراو هةيـة بـؤ طـؤِرينى ئـيش ثَيكردنـى         ثَيدةكرَيت موَلكى حكومةتة يـان كؤمثانيـا؟ ئايـا ماوة   
هةموو يةكةكان لة طاز ئؤيَلةوة بـؤ غـازى سرؤشـيت؟ ئايـا هـيض ِرَيكارَيـك طرياوةتةبـةر بـؤ ضارةسـةر كردنـي           
هةَلةى )ئينَيرجى ميتةرةكانى( ماآلن ئةوةى كة ثَيدةَلَين )سةعاتى( ماآلن؟، كـة بةهؤيـةوة زةرةرو زيـانَيكى    

( مليـؤن  1انى كارةبا طةياندووة، هةية لةمانطَيكدا هيضي بؤ نةهاتووة و لة مانطى دوايي )زؤرى بة هاوبةشةك
دينارى بؤ دَيتةوة، ثَيوةرى زيرةك كة ضةند ساَلَيكة باس دةكرَيت بة كوَى طةيشتوة و كـةى تـةواو دةبَيـت؟،    

رَيي كارةبا لة ضةندين شوَين بةثَيي زانيارييةكان ليذنةيةك ثَيك هاتووة بؤ لَيكؤَلينةوة لة كةم كردنةوةى ك
و ثِرؤ:ةى بازرطانى كة كرَيي كارةباكةيان بةِرادةيةكى ئةوةندة زؤر بووة كةم كراوةتـةوة كـة وةك بةخشـني    

( مَيطـاواتى سـلَيمانى   22واية، ئايا ئةجنامى ئيش و كارى ئةو ليذنةية بة كوَى طةيشـتووة؟، وَيجطـةى ديجَلـى )   
ةى ئيش ناكات سووتةمةنى بؤ دابني دةكرَيت؟، لَيرة هؤكارةكةيم زانـى  بؤضى ئيش ناكات ئايا سةرةراى ئةو

حكومةت كارةباكةى ناكِرَيت، بةآلم ئايا سـووتةمةنييةكةى بـؤ دابـني دةكرَيـت؟، هـةرَيم كارةبـا لـة ئَيـران و         
 ( ئةوةنـدة سـةنت،  9( ئةوةندة سةنت ئـةوةى توركيـا بـة )،   7توركياوة هاوردة دةكات ئةوةى ئَيران نجيكةى )،

( سةنيت زياتر تَيدةضَيت، كارةباى ئةو كؤمةَلطا نيشتةجَيبوونانةى كة لة نَيـوان  23بةآلم كارةباكةى خؤمان )
وةبةرهَين و حكومةتدا طرييان خواردووة و تا ئَيستا كارةباى نيشتمانيان ثَينادرَيت يـان لـة هةنـدَيك شـوَين     

ــتووة؟،   6) ــي طةيش ــةرةكةي بةض ــدةدرَيت ضارةس ــةمثَيريان ثَي ــت    ( ئ ــؤ دةس ــة ب ــةك هةي ــيض بةرنامةي ــا ه ئاي
( مَيطاواتى لةسةرى دادةنرَيت و ئةطةر نـا  1500ثَيكردنةوةو تةواو كردنى بةنداوى )بَيخمة( كة وَيجطةيةكى )

( مَيطاواتى لة جؤرى هةَلمى كة بِريـار بـوو لـة )تـةق تـةق( دامبـةزرَى و       500ِرَيطريةكان ضني؟، وَيجطةيةكى )
بــؤ تــةرخان كرابــوو ئايــا ضارةنووســي وَيجطةكــة و ثارةكــة بةضــي طةيشــتووة؟،   ( مليــؤن دؤالريشــي18بــِري )



 352 

( واتـني ناكرَيـت كـةم بكرَيتـةوة بؤئـةوةى ئـةو       450رووناكى شةقام و ناو شارو شاروضـكةكان كـة زؤربـةيان )   
ةم ( واتييةكــة كــ450( واتــني ئةطــةر )450( واتــني و بةشــَيكيان )125لــؤدة بطةِرَيتــةوة بــؤ مــاآلن؟ بةشــَيكيان )

بكرَينةوة ئةوة ديارة لؤدَيكى باشرت دةطةِرَيتةوة، دةرماَلةى مةترسي بـؤ كارمةنـدانى كارةبـا خـةرج ناكرَيـت      
%( بةرنامـةتان  75%( بـؤ ) 3كة ضةند ساَلَيكة بةَلينيان ثَيدةدرَيت بؤ هاوتا كردنى لةطةَل حكومةتى فيدراىل )

نى جوطرايف بؤ كارمةندانى دةرةوةى ثارَيجطاكان كـة  ضيية بؤ جَيبة جَي كردنى ئةو بِريارة؟، دةرماَلةى شوَي
دوو سَي ساَلة بِردراوة كة مايف خؤيانة ئايا بةرنامـةتان هةيـة بـؤ طَيِرانـةوةى؟، دةرماَلـةى نؤبـةكارى كـة بـة         

كة ثَيشـرت ئةمـة هـةبووة بـؤ ئـةو كارمةندانةيـة كـة شـةو رؤ: كاردةكـةن ئايـا           املناوبة  عةرةبي ثَيي دةَلَين )
ك نييــة بــؤ طَيِرانــةوةى ئــةو دةرماَلةيــة؟، لــة سيســتةمى )ســكادا( ثارَيجطاكــان بودجــةى تايبــةتى  بةرنامةيــة

خؤيـان ثَيـدراوة ئايـا هـيض حيسـاباتَيك كــراوة بـؤ ثارَيجطـاى )هةَلةجبـة(؟، زؤر سـوثاس، داواى لَيبـووردن لــة           
 سةرجةم ئةندامانى بةِرَيجي ثةرلةمانيش دةكةم.

 سكرتَيرى ثةرلةمان: بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/
بؤ ثَيشكةش كردنى ئةم راثؤرتة، ديارة هةم بابةتةكان و ثرسيارةكانى  مصطفىزؤر سوثاس، بؤ بةِرَيج فائق 

ثســثؤِرى ثَيــوة ديــار بــوو، ئؤمَيــدةوارين هــةم جــةنابي وةزيــرى كارةبــا و هــةم ثةرلــةمانتاران ســووديان لــَي   
 تا بةِرَيج كاك بةيار فةرموو.وةرطرتبَيت، ط تو طؤكان درَيذةى ثَيدةدةين ئَيس

 :طاهربةِرَيج بةيار 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

براسيت مـن م ايـةكَى بـاش : ظـَى راثؤرتـا كـاك )فـائق( وةرطـرت هةرضـةندة وى ثـرت روون كـردن دان دظـَى             
هـاتني  رؤينشتنَيدا، نيسبةت ئةو ثرسيارَيت ثشيت من ئةظ راثؤرتا كاك )فائق( خواندى و ئةو نوقتَيت تَيـدا  

من ثرسياركرن : ضةندين اليةنا لسـةر ظـى بابـةتى، براسـيت بـؤ مـن ديـار بـوو كـو دبـينت وةزارةتـا كـارةبَي             
ثالنةكا دورست نينة يان :ى بةردةوام ثالنَيت خؤ دطهؤرينت :بةر هندَى :ى قةيرانا كـارةبَي يـا بةردةوامـة    

ر بوو بةرى سَي، ضوار ساآل ئةظ قةيرانـة  هةتا نووكة ضي ضارةسةرى بؤ نةهاتيية كرن دوةختةكَيدا كو بِريا
يان ئةظ كَيشا كارةبَي ل هةرَيمَى ضارة بينت، دظى مةومسيدا بتايبةتى مةديت ضةندين جارا كارةب يا قـةتع  
دبينت لسةرانسةرى كوردستانَي، بديتنا من دظيابا وةزارةت خـؤ بةرثرسـيار ببينـينت دظـَينت ضارةسـةرييةكا      

ينت، ثرسيارا مة يا ئَيكَي : جـةنابَي وةزيـرى ئـةوة ئـةرَى وان ثالنـةك هةيـة،       دورست ببينينت، ثالنةك هةب
يان نا؟ ئةظَى ثالنَى جَيبـةجَى دكـةن يـان نـا؟ ثَيطرييـَي ثَيدكـةن يـان نـا؟، ضـونكة ثشـيت مـة ثرسـيار لسـةر              

هـةين نـةك   راثؤرتا كاك )فائق( كرين بؤ مة ديار بوو كو ضةندين تَيبينيَيت لسةر ئةدائا وةزارةتَى خبـؤ :ى  
تةنيا ئةو طلةيَيت جةنابَي وةزيرى بةحس كرين د جهَى خؤدانة، ضونكة بديتنا من دةمـَى وةزيـرةك دَيتـة    
راسثاردن دظيابا ئةو سةآلحيات هةبن كو بشَينت ضارةسةريا هةمى موشكيلَيت خؤ بكـةتن نـةك هةوَلبـدةتن    

يتنا من ثالنةك وةكى ظان برادةرَيـت كـو مـة    كو بهاظَيذيتة سةر اليةنةكَى دى يان هندةكَين دى، دظَيرَيدا بد
ثرسيار :َي كرى ثالنةك يا هاتية دانان :اليَي كؤمثانيايةكا )بريتانى( ظة، بديتنا من ديبت وةزارةتا كارةبَى 
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ئةظ ثالنة هةمى بشـَيوةيةكَى دورسـت جَيبـةجَي نةكريـة :بـةر هنـدَى :ى ئـةظ قـةيرانا كـارةبَى ل هـةرَيمَى           
دا ثـرت هاتـة ثـَيش ضـاظ، ثرسـيارا مـن يـا ئَيكـَى ثرسـيارةكادى :ى مـن يـا هـةى نـجامن              بتايبةتى دظى وةرزي 

جةنابَي وةزيرى ئيختيساسَي وى ضيية ئيختيساسَي وَى وزةية؟ ئيدارة خوانديية يان نا؟، ضونكة ئةظ كَيشة 
نت دقةيرانةكا بديتنا من دظيابا اليةكَى ئيداري يَي بةحت :ى هةبينت و اليةكَى فةنى :ى هةبينت داكو بشَي

هؤسادا ضارةسةريَي بكةتن، تةنيا فةنى بتنَى نةشَينت ضارةسةريا ظَى قةيرانَى بكةت، تةنيا كةسةكَى ئيدارى 
:ى نةشَينت دظيابا ستافةكَى كامل هةبينت بشَينت ضارةسةريا ظَى قـةيرانَى بكـةت، ضـونكة خـةَلكَى مـة دظـى       

رســيارةكا دى مــة يــا هــةي كــانَى نرخــى كارةبــا هاتييــة  ث وةرزي دا طةلــةك دناليــت : ظــَى قــةيرانا كــارةبَي،
تةحديد كرن يان نا؟، ضونكة لديظ وَى يا مة ديـيت كـو ئـةم ل دهـؤكَى ئاكنجينـة سـيعرى نرخـي كارةبـا ل         
دهؤكَى طةلةك طرانرتة : ثارَيجطةها هةولَيرَى كو ظَى فةترَى ئةم د ئـاكنجي، ل ظَيـرَي داخـوازا مـة ئـةوة وان      

نرخى كارةبا بشَيوةيةكَى يةكسان لطـةل دهـؤك و هـةولَير و سـلَيمانى يـَي ثَيكظـة ِرَيـك         ضي ثالن هةية داكو
بَيخينت؟، د روون كرنَيـت خـؤ دا جـةنابَي وةزيـرى بـةحس كـر كـو وةزارةتـا سـامانَيت سرؤشـيت طازوايـل و            

ةستاندن يان سووتةمةنيَي بشَيوةيةكَى دورست نادةتن، ثرسيارا مة ئةوة كا وَيجطةهةك ل جهةكى هاتيية راو
نا :بةر سووتةمةنيَي؟، ضونكة وةزارةتا سامانَيت سرؤشيت ثشـيت مـة ثةيوةنـدى دطـةل كـرى دبَيـذينت ئـةو        
كـةميَيت وان داخــواز كــرى بتايبـةتي ل وان وَيجطــةهَيت كــو مــة ب ـةر ديــيت بــدةين مـة يــَي دايــَي و ل ضــي     

ةبَي بــؤ هنــدَى دزظريتةظــة بــَي ثالنيــا وَيجطــةها :ي نةهاتينــة راوةســتاندن، دبَيــذينت ثــرت ئــةظ قــةيرانا كــار 
ــدا      ــة لظَيرَيـ ــتنا وزةى نينـ ــت ظةطوهاسـ ــا وان ئيمكانياتَيـ ــةك جهـ ــت ل طةلـ ــونكى دبيـ ــارةبَي، ضـ ــا كـ وةزارةتـ

( 640دبةرنامةيةكيدا براسيت ئةندازيار )ياسني حسن( كو : بةشَي ثالندانانَى دبَيـذينت ل وَيجطةهـةكَى مـة )   
( مَيطاواتا تةوزيع بكةين، بديتنا من ئةظـة :ى دقةيرانـةكا هؤسـادا    300) مَيطاوات َيت هةين تةنيا ئةم دشَين

كةمتةرخةمييةكة نةدبوو وةزارةت ضاظَى خؤ ىَل بنـةقينن يـان دظيابـا هةوَلـةكا بـةردةوام دابـا داكـو بشـَينت         
نَيت مة كو شةبةكا خؤ يا تةوزيعَى و يا ظةطوهاستيَن بشَيوةيةكَى باشرت بِرَيظة ببةتن، هةروةسا لديظ ثَيجاني

ساآلنة وةزارةت ضـةندين مليـؤن دؤالرا وةك قـةرةبوو ددةتـة ظـان كؤمثانيـا َيـت وةبـةرهَينانَي دوةختةكيـدا          
ئةطةر كارةكَى فةنى يَي تةكنيكى كرباية دا شَينت ضارةسةريا ظان موشكيال كةتن كـو ظـَى تـةعويجا هنـدة يـا      

دظيابــا  )هاا ر املااال ايعااام تةك : ســورةتَيت مــةزن نةدةتــة ظــان كؤمثانيــا بــديتنا مــن ئةظــة :ى دبيتــة ســورة
ضارةسةرييةك بَيتة كرن و بجويرتين وةخت هندةك ِرَيكَين تةكنيكي بَين دانان داكو كارةبا زةعى نةبينت ل 
هةرَيما كوردستانَى و بؤ هاووآلتيان بَيتـة دابـني كـرن، روون كرنـةكا دى مـة : جـةنابَي وةزيـرى دظـَينت كـا          

( يا هةولَيرَي نةهاتيية دروست كرن combine sykleكارةبا وةكى وى طؤتى  ) بؤضي لديظ ماسرت ثالنَى
و، :اليةكَى ديظة :ى براسيت ثرسيار دَيتة كرن كا بؤضـي كـارةب هـةتا نووكـة ل هـةرَيما كوردسـتانَى هـةوَل        

طرَيـدان  هاتيية دان كو بؤ دةرظةى هةرَيما كوردستانَى بتايبةتي ثشيت خةتَى )ميسل( و )كةركووك( هاتيية 
د وةختةكيدا كو دظيابا ئةظ كارةباية بؤ هةرَيما كوردستانَي هاتباية دابني كرن، بديتنا من ئةظة :ى دبيت د 
بةر:ةوةنديا وةبةرهَينانادا بيت، ضونكة دةمَى كارةبا بؤ دةرظةى هةرَيما كوردستانَى بَيتة ِرةوانةكرن دبيـت  
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جةنابَي وةزيرَى كارةبَي ئةوة كـو ِرَيكـَى نـةدةتن ئـةظ كارةبـة      ثارةكَى ثرت :َى بَيت :بةر هندَى داخوازا مة : 
دةربضينت هةتا هةمى ثَيتظيَيت هةرَيما كوردستانَى نةئَينة دابني كرن، :اليةكَى ديظة :ى ئيتيهام دَيتة كرن 
 كــو ئــةو طرَيبةســتَين : اليــَي وةبةرهَينــةران ظــة دَينــة دانــان تــةنيا وةزارةت ئيمجايــَي لســةر دكــةتن بــَي كــو 

هةوَلــةكى بــدةتن بطهــورينت يــان تةعديلــةكَى بَيختــَى د ســاحلَى هــةرَيما كوردســتانَى و خــةَلكَى هــةرَيما          
كوردســتانَى دا، هيظيــا مــة ئــةوة كــو وةزيــر ثــرت داكــؤكيَي لســةر مافَيــت هــةرَيما كوردســتانَى بكــةت نــةكو      

ةحةتا وةبةرهَينـةران :ى  ثشتةظانيَي ل وةبةرهَينةران بكةتن، ضـونكة بـديتنا مـة هةرضـةندة دظيابـا مةسـل      
لبةرضاظ بَيتة وةرطرتن بةىَل داخوازا دؤماهيَي ئةوة كو وةزارةت مةسلةحةتا خةلكَى هةرَيما كوردستانَى ثرت 
لبةرضاظ وةربطرينت، :اليةكَى ديظة :ى داخوازا مة ئةوة كو وةزيرى ئةظ سةآلحياتَيت هةين هةرضةندة ئةم 

ت هةبن ئةظ سةآلحياتة داينة موديرياتَيت طشيت يان نا؟ بتايبةتي َيت دطةل هندَى كو وةزيرى ثرت سةآلحيا
ئةو سةآلحياتَيت داينة ِرَيظةبةريا طشيت ل دهؤكَى وةكو وانـة َيـت كـو ل سـلَيماني يـَي و هـةولَيرَى يـان نـا؟،         
ــة        ــَيوةيةكَى دى بدةن ــةكَى و بش ــة ثارَيجطةه ــَيوةيةكَى بدةن ــةآلحيات بش ــةو س ــابينت ئ ــن ن ــديتنا م ــونكة ب ض

َيجطةهةكا دى، ئةظة :ى دَي بيتة جهَى دلطرانيَي و بديتنا مـن مـةعناوَى الوازييـةكا ئيـدارى :ى يـا هـةى       ثار
دكارَى وةزارةتَيدا، جارةكا دى :ى بةردةوام ئةم دبَيذين هةر تَيبينيةك بَيتة دان بؤ هندَيية كو ئـةم بشـَيني   

روسـت بكـار بينـينت بـةردةوام ئـةم ظـَى       بضاكسازيةكا ئيـدارى  بجاظـةكَى بكـةين كـو وةزارةت سيسـتةمةكَى د     
ــتي ادَى : وان          ــرى ئس ــةنابَي وةزي ــجامن ج ــةي ن ــَي ه ــناَل ي ــةكَى ثِرؤفيش ــارةبَي خةَلك ــا ك ــذين ل وةزارةت دبَي
وةردطرينت يان نا؟، ثرسيارةكا دى :ى من يا هةى دةربارةى ثيظـةرَى زيـرةك كـو كـاك )فـائق( :ى ئيشـارةت       

َيدا ئايا كار لسةر هاتيية كرن يان نا؟، ئةو ضوونا شاندَى وةزارةتَي بؤ ثَيدا و جةنابَي وةزيرى :ى ئيشارةت ث
)هؤَلةندا( نجامن خةَلكةكَى خةبري دظى مةجاليدا ضووبوون يـان نـا؟، هيظيـا مـن ئـةوة ئـةم شـيابني هنـدةك         

 روون كرنا بدةين و من نةظَيت وةخيت زيدةتر بطرم دَى ثرت بؤ برادةرَيت دى هَيلم، سوثاس.
 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د

 زؤر سوثاس، بةِرَيج علي لَيرة نيية؟، فةرموو دكتؤر ابراهيم نوقتةى نيجاميت هةية؟
 

 بةِرَيج د. ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نـجامن   ئةز دبينم ثشتى خاندنا من بؤ ئةو كةسَيت كو ل هـؤىَل دا مـاين طةلـةك كـَيمرتن ل نيسـابَى :ى، ئـةز      
يـا موتةعةمـد نـةبيت، بـةس ظـى سـةروبةرى ئـةو دانوسـتاندنة : اليـَى           ا قااءاهلل ئةوة خةلةلةكَى دئَيخيتَى، 

ياسايى ظة دروستة كو كَيمرت : عةدةدى رؤنيشتينة؟ ظَيجا ئةطةر ماوَى نيو سةعةتةكَى بدةيةمة يان بيسـت  
ةتاَل بكةن دةمَى وةزيرةك دهَيتة ثةرلةمانى دةقة هةتا كو ئةم هةظالَيت خؤ ئاطادار بكةين كو ظى شَيوازى ب

 مبينن داكو نيسابا خؤ دروست بكةت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةِرَيجان ئاسايية، بة ثَيى عورفى ثةرلةمانى كوردستان، لة كاتى ط توطؤكانـدا لـة دواى ئـةوةى كـة دانيشـنت      
ةنطدان ثَيويستة نيسابى ياسايى هةبَيت، بةَلام لة كـاتى ط توطؤكردنـدا نـا،    دةكرَيتةوة، لة كاتى بِرياردان و د

رةنطة هةندَيك لة ئةندامانى ثةرلةمان رةنطة موهتةم نةبن بة قةزيةكة و موهتةم بن بة بابةتَيكى تـر لـة   
ئامـادة  هةرَيمى كوردستان، بؤية ئاسايية كة ط توطؤكان بةردةوام بَيت و هةنـدَيك لـة ئةنـدامانى ثةرلـةمان     

 نةبن، كاك د. شَيركؤ جودت فةرموو،
 :مصطفىبةِرَيج د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان، من زؤرَيك لة قسةكامن ]كاك فايق و كاك بةيار[ كردنيان سـةبارةت  

ةوةى كة ماوة بيَلَيم ضةند خاَلَيكة بة تَيبينييةكان لةسةر رةوتى سَيكتةرى كارةبا لة هةرَيمى كوردستاندا، ئ
كة جةختى لةسةر دةكةم، كة بَيطومان كةرتى كارةبـا كـةرتَيكى هةسـتيارة، و ئـةو ضاكسـازييانةى ثَيويسـتة       
تَيدا بكرَيت ضاكسازى بنةِرةتني كة دةبَيت كةيسى كارةبا رزطار كةين لةو كةم و كؤرتيانةى كـة لـة قؤنـاغى    

كارةبـا كـة وابةسـتةبوونة بـة سيسـتةمى طازوائيـل دةسـتى ثَيكـردووة تـا          رابردوودا لة تةئسيسى سيسـتةمى  
ئــةمِرؤ كــة بَيطومــان مةبةســتى هــةموومان ئةوةيــة كــة قؤنــاغى داهــاتوو قؤنــاغَيكى تةندرؤســت بَيــت لــة     
بةرهةمهَينانى كارةبا و دابةشكردن و طةياندنى بة هاونيشتمانيان، ثرسيارَيكى بنةِرةتى ئاراسـتةى وةزيـرى   

ةكةم كة ثَيويستيم بة وةَلامةكةية، كة بـة راسـتى ئةمـة ثَيويسـتى بنةِرةتييـة لـة ضاكسـازى كـةرتى         كارةبا د
كارةبــادا، وابةســتةبوونى سيســتةمى كارةبــا بــة طازوائيــل و ســووتةمةنى تاكــةى دةخايــةنَيت؟ و كــةى ئــةو    

ؤ بةرهـةمهَينان؟  ثرؤسةية دةست ثَيدةكات كة بةرهةمهَينانى كارةبا بضَيتة سةر سيستةمى طازى سرؤشتى ب
[ مليار دؤالر ساَلانة دةطةِرَيتةوة بؤ بودجةى هـةرَيمى  3كة ئةمة تةقديراتى ئَيمة ثَيمان دةَلَيت زياتر لة ]

كوردستان، واتة تةنيا لـة رووى :ينطـةيي يـةوة نييـة سـوودةكة، تـةنيا لـة رووى بةرهـةمهَينان و كةفائـةتى          
لة رووى بودجة و داهاتى بودجةوةية كة خاَلَيكى زؤر طرنطة،  بةرهةمهَينانى كارةباوة نيية سوودةكة، بةَلكو

سةرضـاوة ئةَلتةرناتيظــةكان بــؤ بةرهــةمهَينانى كارةبــا كـةى ســووديان ىَل وةردةطريَيــت؟ بؤيــة داوادةكــةم كــة   
جةنابى وةزير سةق َيكى زةمةنيمان بداتَى بؤ ئةم تةحةولة طةورةية لة سيستةمى كارةبا و بةرهـةمهَينانى  

خاَلَيكى تر، مةسةلةى ئةوانةى كة ثَييان دةوترَيت ]بنديوار[ لة وةزارةتى كارةبا كة دياردةيةكـة و   كارةبا،
هةَلمةتَيكى طةورةمان دةست ثَي كردووة لة اليةن ثةرلةمان، بؤ ئةوةى كة حكومـةتى هـةرَيم رزطـارى بَيـت     

كراوة بؤ ضارةسـةركردنى ئـةم    لة ضارةسةركردنى ئةوةى ثَى دةوترَيت ]بنديوار[، لة وةزارةتى كارةبا ضى
دياردةية؟ دةتوانني سةق َيكى زةمةنى وةرطرين لة وةزيرى كارةباوة بؤ كؤتايى هَينان بةم دياردةيـة؟ ئَيمـة   

[ سـةنت و هَيـى خؤمـان    7[ سـةنت و لـة ئَيـران بـة ]    9,2وةكو دةركةوت كة كِرينى كارةبا لة توركيا بـة ] 
َيشةية ئةوةمان ثَيدةَلَيت، ئةطةر ئَيمـة تـةنيا ثشـت بـة كِرينـى      [ سةنتى تَي دةضَيت، كةوابَى ئةم هاوك23]

كارةبا ببةستني و واز لة بةرهةمهَينانى كارةبا بَينني لة رووى خؤماَليةوة، ئةوا نَيجيكـةى دوو لةسـةر سـَيى    
 [ مليـار دؤالر كـة  2,5[ مليار دؤالرةى كة ساَلانة دادةنرَيـت بـؤ سـَيكتةرى كارةبـا كـة نَيجيكـة بـة ]       4ئةو ]
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باســَيكى تــرة دةبَيــت ديراســة بكرَيــت بــة وردى، ئــةم كول ــة بــةرزةى بةرهــةمهَينانى كارةبــا ض تــةبيعاتَيكى  
طةورةى ماَلى دروست كردوة لةسةر هـةرَيمى كوردسـتان؟ مـن مةبةسـتم موقـةدةراتى ئـابوورى و سياسـى و        

وان بؤمـان دابـني بكـةن و    كارطَيرى خؤمان بدةينة دةست وَلاتانى دراوسَى لة رَيـى سةرضـاوةى وزةوة كـة ئـة    
تةنيا لةوان بكِرين، مةبةستم لة زؤرى كول ةى تَيضوونى بةرهةمهَينانى ناوخؤية كـة ئةطـةر وابةسـتة بـني     
بة كِرين لة دةرةوةى هةرَيمى كوردستان، ئةوا دوو لةسـةر سـَيى، ئـةو بـِرة ثارانـة دةطةِرَيتـةوة بـؤ هـةرَيمى         

ايان كردووة لةو بةدواداضـوونانةى كـة ئَيمـة كردوومانـة و لـة      كوردستان، ئةوانةى تةجاوزاتى سةرفى كارةب
وةزارةتى كارةباوة راثؤرمتان بؤ هاتووة وةك ليذنةى ثشةسازى و سةرضاوة سروشتييةكان، ضييان بةرامبـةر  
كراوة و ضى دةكرَيت بةرامبةريان؟ ضونكة ئةو رةقةمانةى بؤمان هاتووة و ئةو لؤدانـةى دروسـت بـووة بـة     

ى كارةباوة، ئةوانةى كة تا ئَيستا لة قؤناغى رابـردوو وابةسـتةى بِريـارى حكومـةتى هـةرَيمى      هؤى تةجاوزات
كوردستان نةبوون بؤ تـةجاوزاتى كارةبـا و ئَيسـتاش هـةر وابةسـتةى نـابن، ئةمانـة جـةنابى وةزيـر وةَلـامى           

ةورةيان دروسـت  سةرةان بداتةوة، لةسةر ئةوةى ضى دةكرَيت و ضى كراوة بةرامبةريان؟ ضونكة لؤدَيكى طـ 
 كردووة لةسةر خةرجكردنى كارةبا، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك دَلشاد فةرموو،

 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة داناِرَيـذرَيت و بودجـةو   ئةو خاَلانـةى كـة لـة ثالنـى وةزارةتـدان خـاَلى زؤر باشـن، بـةَلام ثـالن بـةم شـَيوةي           
عونسورى بةشةرى دةوَيـت و ئةهداف و سياسـاتى دةوَيـت، عينـوانَيكى دةوَيـت و لـة هـةمووى طـرنطرت كـاتى         
دةوَيـت، بؤ منوونة باسى ثَيوةرى زيرةك دةكرَيت زياتر لة دوو ساَلة طـوَى بيسـتى دةمب و تـا ئَيسـتا جـَى بـة       

ئةو ثَيوةرة زيرةكة كةى جَى بة جَى دةكرَيت؟ لة وةتةى جةنابى  جَى نةكراوة و دةبَيت كاتَيك دابنرَيت كة
سةرؤك هاتووة كة ئَيمة ثَيوةرى زيـرةك جـَى بـة جـَى دةكـةين و كاتةكـةى ديـارى نـةكراوة، كـةى طازوائيـل           
دةطوِردرَيــت بــة طــاز؟ ضــونكة كول ةيــةكى طــةورةى دروســت كــردوة لةســةر حكومــةت، و غــاز هــةم كول ــةى 

:ينطةش خاوَينرت و باشرتة، جَى بة جَى كردنى قؤناغى حةوت بؤ زياد كردنى ئينتاجى  هةرزانرتة و هةم بؤ
كارةبا ئةم قؤناغة ضيية؟ تةنيا ئاما:ةى بةوة داوة ئَيمة قؤناغى حةوت جَى بة جَى دةكةين و دةبَيت زياتر 

ضـونكة ئةمـة خـؤى    تةوزيد بدرَيت،  ئالييةتى جَى بة جَى كردنى تؤِرى كارةباى :َيرزةوى ضؤن دةكرَيــت؟  
ثالنَيكى زؤر طةورةية و بـة خاَلَيـك لـةم ثالنـةدا ئامـا:ةى ثَيـدراوة و كـة ئةمـة ثالنَيكـى ئيسـرتاتَيذى درَيـذ            
خايــةنى دةوَيــت و بــة ســاَلَيك و دوو، ناكرَيــت، يــةعنى ئالييــةتى ئــةم ثالنــةش وازيــد بَيــت، ســةبارةت بــة    

[ مَيطاوامتـان هـةبووة وةكـو موعـةدةل و بـة      3100مـة ] ئينتاجى ئَيستا، ئاما:ةى ثَيدا جةنابى وةزيـر كـة ئيَ  
%[ ئينتـاجى كارةبــاى هـةرَيمى كوردسـتان بـة فَيـِرؤ دةضـَيت و لــةم       33ثَيـى داتاكـانى خـودى وةزارةت لـة ]    

%[ دةكاتــة 33رَيذةيــةى كــة بــة فَيــِرؤ دةضــَيت، يــانيش بــةدةر لــةوة ضــووة، ئةطــةر بــةدةر لــةوةش بَيــت، ] 
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َيذةيــة بــة فَيــِرؤ دةضــَيت، دةمانــةوَيت بــجانني بــؤ و ئةطــةر ضــيية؟ ئةطــةر [ مَيطــاوت، ئةطــةر ئــةم ر1023]
[ مَيطـاوات بَيـت،   4500[مَيطاوات بَيت بة ثَيى موعةدةىل ئَيسـتا و خواسـتى ئَيسـتا ]   3100ئينتاجى هةرَيم ]
ة [ سةعات كارةبامان هةية ئةمة رَيذةيةكى زؤر باشة و زيـادبوونى ئينتـاجى ئَيسـتا كـ    21لةطةَل ئةوشةدا ]

[ مَيطاواتة، كةواتة ئَيمة كَيشةى ئينتامجان نييـة و لـة   1928كارى لةسةر دةكرَيت بة ثَيى داتاكانى وةزير ]
موستةقبةل رةنطة كَيشةى ئينتامجـان نـةبَيت، ئَيمـة كَيشـةى كول ـةى ئـةم ئينتاجـةمان هةيـة و وةزارةتـى          

كردووة كة دابني كردنـى ئينتـاجى    كارةبا وةزارةتَيكى ضاالكة بة حوكمى ئةوةى ئةهدافى خؤى جَى بة جَى
كارةباية، بةَلام كافى نةبووية، يةعنى نةيتوانيوة ئةم ئينتاجةى كة ئَيستا هةية بـة كـةمرتين كول ـة دابـني     
بكات ئةمة دةبَيتة هؤى كَيشة بؤ بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتان كـة بـة ثَيـى داتـا فةرمييـةكان حكومـةت و          

دؤالر بؤ ئةم وةزارةتة تةرخان دةكرَيت، ئةطةر ئةم كؤل ةية كةم بكرَيت [ مليار 4وةزارةتى كارةبا ساَلانة ]
لةسةر سَيكتةراتى تر دابةش دةكرَيت و هـةم ئـةو لـؤدةى كـة لةسـةر هاووَلاتيـان دروسـت بـووة بـؤ ثَيـدانى           
 ثارةى كارةبا ئةويش كةم دةكرَيت، لة هةندَيك شوَين مةحةتاتى كارةبا لة جياتى طازوائيل بـة غـاز ئيشـيان   

[ مةحةتةى كاشَي لة دهؤك كة حـةقلَيكى ]دى،  22/5/2014دةكرد ثَيش ئَيستا ئاما:ةم ثَيدا بؤ منوونة لة ]
[ى ئةمسـاَل وةسـتاوة   9ئَين، ئؤ[ بوو بؤ غاز لةوَى ئيش دةكات و بؤِريشى بؤ راكَيشا بوو، بةَلام لة مانطى ]

رةت ضـةند بةدواداضـوونى بـؤ كـردووة؟     بة بيانووى وشك بوونى بريةكة، ئايا تـا ضـةند ئةمـة راسـتة و وةزا    
رةنطة لة هةندَى شوَينَيش روويـدابَيت، كارمةنـدَيكى بةشـى مـةبيعات لـة زاخـؤ ثةيوةنـدى بـة منـةوة كـرد           
داواى كرد ئةم ثةرسيارة بكـةم، بؤضـى ختـؤرة بـة كارمةنـدانى مـةبيعات لـة ثارَيجطـاى هـةولَير و سـلَيمانى           

نادرَيت؟ باسى موليدة نةكرا، ضونكة ئَيستا زؤر كارةبا قـةتع دةبَيـت   دةدرَيت، بةَلام بة فةرمانبةرانى دهؤك 
و ئةمةش بارطرانى تر دروست كردووة بؤ هاووَلاتيان، بة ثَيى ثرؤطرامَيكى زانستى بؤ حساب كردنى بةهاى 
 ئةمثَيرى موليدة بؤ هةر مانطَيك و سةعاتَيك بة طوَيرةى كول ةى جَيطري و موتةغةير، خشتةيةكم لة اليـة، 

ئةمة ئةو خشتةيةية كة لة اليةن موديريةى طشتى كارةباى دهؤك دروست كراوة، تَيضووى يةك ئةمثَير بـؤ  
[ دينـارة، يـةعنى   329[ دينارة و روبعى يةك ئةمثَير بؤ سةعاتَيكى كار كـردن ] 746سةعاتَيكى كاركردن ]

 1800لـة زؤر شـوَين نَيجيكـةى ]    [ دينارة لةطةَل رو ةكةى، بةَلام1125تَيضووى يةك ئةمثَير بؤ سةعاتَيك ]
[ بةهاى ئةمثَيرةك لة هاووَلاتيان وةردةطريَيت، نازامن ضةند بة دواداضوونى موليدة كراوة؟ تاضةند 2500تا 

تةعديلى بِريـارى ئةجنومـةنى وةزيرانتـان كـردووة سـةبارةت بـة سـجاى زَيـدةِرؤيى؟ ئـةو بِريـارةش بِريـارى            
ــة ]13810] ــة 15/12/2007[ ل ـــ ئ ــت ،     [ دةبَيت ــةم بكرَي ــادةِرةوى ك ــةوةى زي ــؤ ئ ــت، ب ــديل بكرَي ــارة تةع م بِري

[ بـؤ سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيـران سـةبارةت بـة ميالكـى        8/9/2014[ لـة ] 9632نووسراوتان :مـارة ] 
وةزارةت، نةبوونى هاوسةنطييةكى ثَيوة ديارة لة نَيوان ميالكاتى هةر سـىَ ثارَيجطـاى هـةرَيم، ثَيـوةرى ئَيـوة      

يالكات بة ثَيى ئينتاجة يان دانيشتوانة؟ ئةطةر بة ثَيـى ئينتـاج بَيـت ئَيسـتا ئينتـاجى هـةر سـى        ضيية بؤ م
َثارَيجطا ثَيكةوة بةسرتاوة و زياترين ئينتاجى كارةباش بؤ مةعلومات لة دهؤكةوة بؤ هـةردوو ثارَيجطـاى تـر    
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ةى فةرمانبـةران ئةمـة داتـاى    دَيت، ئةوة هةَلةيةكيش لة داتاكانى جةنابى وةزيردا هةبوو سةبارةت بة :مـار 
 [ فةرمانبةرة، زؤر سوثاس.18340[ فةرمانبةر، داتاى ئَيستا ]17294كؤنة ]

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

 بةِرَيج د. رَيواز فايق حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دةكـةم و شـاندةكةى هـاوِرَيى و كـاك ]مولـود بـاوة مـراد[، لـة         بةخَيرهاتنى بةِرَيج  ]سةالحالدين بابكر[ 
راثؤرتةكةى وةزيرى كارةبا بؤمان دةركةوت ئَيمة لة رووى بةرهةمهَينان، كَيشةى :َيرخامنـان نييـة، ضـونكة    
ئةطةر ئةو وَيستطانةى كة بةِرَيجيان ئاما:ةى ثَيدا بكةونة كار ئةو كؤرتهَينانةى كـة ئَيسـتا لـة بـِرى بةرهـةم      

[ 500[مَيطـاواتى خؤرمةلـةو و ]  600ة بـة بـةراورد لةطـةَل بـةكارهَينان ضارةسـةر دةكرَيـت، ضـونكة ]       هةي
مَيطاواتى كؤمباين سايكلى هةولَير و وَيستطةكانى تر كـة بـةِرَيجيان ئامـا:ةى ثَيـدا، بـةَلام ئيشـكالييةتى ئـةم        

ييــة، لةبــةر ئــةوةى وةزارةتــى وةزارةتــة لةطــةَل هــةر دوو وةزارةتــى ســامانة سروشــتييةكان و وةزارةتــى دارا 
سامانة سروشتييةكان ثَيداويستى سـووتةمةنى بـؤ دابـني ناكـات و وةزارةتـى دارايـش خـةرجى كؤمثانياكـان         
نادات كـة ئَيمـة كارةبايـان ىلَ دةكـِرين، ثرسـيارةكةى مـن ئةوةيـة، ئايـا بةرنامـةى حكومـةت ضـيية؟ ئايـا لـة              

نة ناكـةن؟ ئايـا بَيكارةبـايى و خواسـتى خـةَلك لةسـةر       كؤبوونةوةى ئةجنومةنى وةزيران باسـى ئـةم خواسـتا   
كارةبا و ئةو هةل و مةرجةى خةَلك تَيداية بةِرَيجان لـة ئةجنومـةنى وةزيـران كؤبوونـةوةى تايبـةت لةسـةر       
بكةن، ئايا بةِرَيج سةرؤكى حكومةت و جَيطرةكةى بؤ ئةم ئيشكالييةتة لة نَيوان وةزارةتـى كارةبـا و ئـةم دو    

ةر ناكةن؟ ض هةنطاوَيك نراوة، ضونكى زؤر ثةلةو هةنووكةيية، خواستى خـةَلك زؤر ثةلـةو   وةزارةتة ضارةس
هةنووكــةيي تــرة ضــاوةِرَيى ئــةوة بكــةن لــة داهــاتوودا كــةى كؤبوونــةوة دةكــةن؟ خــؤ ئةطــةر وةزارةتــةكانى  

ييـةك لـة   هةرَيمى كوردستان لة نَيوان خؤيـان هةماهـةنطى بكـةن ض دةبَيـت ض دةبَيـت ضـةند بةِرَيوةبةرايةت      
خــوارةوةو و لــة شــار و شارؤضــكةكان ضــؤن ئةمــة بكــةن؟ دووةم، :َيرخــانى دابــةش كــردن و طواســتنةوةمان  
ئةطةر باشيش بوو بَيت لةبةر سيانة ئَيستا مةترسيان لةسةرة، بؤ منوونة لة بةِرَيوةبةرايتى طشتى كارةبـاى  

سـتانة :مـارةيكى زؤر لـة موحاويلـة لـة      سلَيمانى يةكَيك لةو كَيشانةى لَي دةترسن ئةوةيـة كـة ئةطـةر لـةم ز    
سلَيمانى لة كار بكةون ئةوا لة طةجنينةكانيان بـِرى ثَيويسـت موحاويلـة يـان طؤِرةويـان نييـة كـة سـةرةتايى         
ترين ثَيداويستييةكانة لة بوارى طواستنة و ثَيدانى كارةبا بة هاووَلاتيان، ئايا ئةمة هيندةى مووضـة طـرنط   

ة بـؤ رووبةِرووبؤنـةوةى ئـةو مةترسـيانةى لـة بةِرَيوةبةرايةتييـةكانى كارةبـا        نيية؟ ض بةرنامةيـةكتان هةيـ  
هةيــة بــة تايبــةت لــة بــوراى دابــني كردنــى ثَيداويســتيية ســةرةتاييةكان؟ ســَييةم، هةميشــة ثَيوانــة و            
هةَلسةنطاندن بة تَيكِرايى دةكرَيت و ئةمةش كـارَيكى زانسـتية و حـةقى خؤتانـة، بـةَلام ئـةم شـَيوازة عـةرز         

ردنة لـة بـةردةم ئةنـدامانى ثةرلـةمان و راى طشـتى قـةبارةى كارةسـاتةكة لـة وةزرى زسـتان و هـاوين بـة            ك
كــةمرت نيشــان دةدات لــةوةى كــة هةيــة، ضــونكة بــؤ خوتــان دةزانــن لــةم دوو وةرزةدا راســتة كارةبــا زيــاتر     
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دةبَيـت، ئةمـة كَيشـةيةكة     بةكاردةهينرَيت، بةَلام خواست و ثَيداويستى هاووَلاتيان لةم دوو وةرزةدا بـةرزتر 
كة ساَلانة دووبارة دةبَيتةوة سةيرة ئةم وةزارةتة مةبةستم وةزيـر نييـة، مةبةسـتم خـؤدى وةزارةتـة وةكـو       
موئةسةسة، بةرنامةى ضيية بؤ ئةم زيادبوونة؟ واتة بةرنامـةى لـة بةرهـةمهَينان و دابينكردنـى كارةبـا لـة       

ةميشة ئَيمة لة زستان و هاوين دةنطمان ىَل بةرز دةبَيتةوة يان هةردوو وةرزى بةهار و و ثاييج دادةنِرَي و ه
بةرنامة لةسـةر زؤرينـة يـان تَيكـِرا دادةنـرَى، خـاَلَيى تـر، سـةبارةت بـة تـاثؤكردنى خـانووى ئةنـدازياران و             
فةرمانبةران لةهةردوو وَيستطةى دةربةندخيان و دوكان، هيـوادارم وةزارةتـى كارةبـا بـة وردبينـى و وريـايى       

ةلة لةطةَل ئةم دؤسـييةية بكـات، لةبـةر ئـةوةى بـة طـؤَيرةى بةدواداضـوومنان بـؤ خانووكـانى وَيسـتطةى           مام
ــةم      ــتطةى دؤكــان كؤنةكردووتــةوة، لــةناو ئ كارةبــاى دةربةنــدخيان، ضــونكة تــا ئَيتســا زانيــاريم لةســةر وَيس

ةوة نييـة، لـة نـاو ئـةم     خانووانة خـةَلكانَيك هةيـة دوور و نَيجيـك ثةيوةنـدييان بـة وَيسـتطةى دةربةندخيانـ       
خانووانةدا خةَلكانَيك هةن كة باوكيان فةرمانبةر بووة، ئَيستا باوكى خانةنشني بووة، كضَيكى يـان كـوِرَيكى   
ــة و       ــةت هةيــة زةوى زيــاترى هةي ــةم خانووانــةدا حاَل ــة نــاو ئ ــةناو ئــةم خانووانةيــة، ل زةواجــى كــردوة و ل

و دوور و نَيجيك ثةيوةنديى بة وَيستطةى كارةباوة نييـة،  خةَلكانَيك بةرثرس و ئةندامى كؤميتة و مةكؤنة 
لةبةر ئةوة هيوادارم بة وريايى مامةَلة لةطةَل ئـةم دؤسـييةية بكـةى، لـة رابردووشـدا وابـجامن بـة تةلـةفؤن         
ئةطــةر زاكــريةم خيانــةد ثَيــى نــةكات ثةيوةنــديم بــة جةنابتــةوة كــردووة لةســةر ئــةم دؤســييةية و ئــةم     

بؤ دةربةندخيان و من ئةطةر جةنابتان بتانةوَيت بةَلطةم لة الية لةم رووةوة ، ثَينجةم،  بابةتَيكى هةستيارة
بةرنامةتان ضيية بؤ وةرطرتنى قةرزى كارةباى دامةزراوة حكومييةكان؟ بـة دةيـان مليـار دينـار قـةرزارن و      

وةك ثَيويسـت ثـارةى    ساَلانة لة بودجةى خؤيان جَيطةى بؤ دةكةنـةوة، بـةَلام بـة ثَيـى بةدواداضـوونى ئَيمـة      
كارةبا نادةن، بةرنامةتان ضيية بؤ كةمكردنى كارةبـاى كارطـة و ئؤتَيـل و مؤتَيـل و ضَيشـتخانة طـةورةكان و       
دامةزراوةكانى ترى كةرتى تايبةت بة شَيوةى طشتى؟ ئالييةت و ميكانيجم ضيية؟ ئةوةى ضـراكانى ئؤتَيـل و   

ك حاَلةتَيك لة بَى كارةبايى لةم وَلاتةدا نييـة، ئايـا ئَيمـة    مؤتَيلةكان دةبينَيت هةست دةكات بة هيض شَيوةية
خةريكى جوانكردنى سيماى شارةكانى خؤمانني لةبةردةم ئةو ئةجنةبييةى دَيتة هؤتَيلةكامنان دادةنيشـَيت  
يان لة خةمى دابني كردنى كارةباين بؤ خـةَلكى خؤمـان؟ شةشـةم، بةرنامـة بـؤ رووبةِرووبوونـةوةى دزينـى        

يةن كةرتى تايبةت بؤ  بةشداربووانى تر ضيية؟ من بة زمانة زانستييةكةى ناَلَيم و بـةو زمانـة   كارةبا لة ال
دةَلَيم كة هةموو خةَلك لَيى تَيدةطات، ضونكة هةموومان دةزانني زؤر لة بةشداربووان لة دةرةوةى ثَيـوةرى  

تايبةتيش بؤ ئةو ئامَير و دةزطايانةى :مَيرةكة، كارةبا دةكَيشَين و لة ماَلان بؤ بؤيلةر و سثلَيت و لة كةرتى 
ثَيويســتى بــة بــِرى زؤرى كارةبايــة، بــةِرَيجتان رةنطــة زؤر لةمــة شــارةزاتر بــن كــة بــِرى زؤرى كارةبــاى ئــةم  
هةرَيمة دةدزرَيت و لؤدَيكى زؤريش لةسـةر كارةبـا دروسـت دةكـات ، حةوتـةم، لةكؤبوونةوةكـةمان لـة طـةَل         

ــامانة    ــازى و وزة و س ــةى ثيشةس ــةر      لَيذن ــان لةس ــى زؤرم ــةرَيمى باس ــةنى ه ــةَل ئةجنوم ــتييةكان لةط سروش
ثَيداضوونةوة لة طرَيبةستةكانى حكومةت لةطةَل كؤمثانياكانى كةرتى تايبةت بة تايبـةتى كؤمثانيـاى مـاس    
كرد، ضونكة لةم طرَيبةستانة بـة تاَلـان بردنـى ئاشـكراى سـامان هةيـة، ضـونكة دةوَلةمةنـدبوونى خةَلكَيكـة          



 360 

بودجةى طشتى و ضوونى ثارة بؤ سةرمايةدارَيك تةنيا، كة رةنطـة شـةريكى هـةبن بَيطومـان،      لةسةر حسابى
ئايا ض هةنطاوَيكتان ناوة و ئالييةت و ميكانيجمتان ضى بووة؟ هةروةك هاوِرَيم ]كاك فائق[ ئامـا:ةى ثَيـدا   

ر ئةو بِرةش بةرهةم %[ كارةبامان ىَل وةردةطرن لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان و ئةطة100ئةوان ثارةى ]
 نةهَينن و نةطاتة  هاووَلاتيان، هيوادارم سةركةوتووبن و ثالنةكانتان لة ئايندةدا ببنة واقيع، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك على هالؤ فةرموو، 

 بةِرَيج على على هالؤ:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئاخ تنَيت من طؤتن و وةزيرى :ى ئيشارة ب خـالَين طـرنط دا، بـةس ئـةز دَى     ديارة هةظاَليت من بةهرا ثرت 
ئةجناما ئاخ تنَيت كرى، دوو، سَى، ئةجنامَيت طةلةك طرنط دبَيذم، ديتنا من ئةطةر بَينة جَى بة جـَى كـرن   

سـةر بكـةن،   و وةزارةتا كارةبىَ و هةمى دام و دةزطةهَين كوردستانَى دَى شَين كَيشَين خؤ و هاووَلاتيـان ضارة 
ئَيك : ظـان نـةبوونا هةماهةنطييـة د ناظبـةرا  وةزارةت و دام و دةزطـايَين حكومـةتا هـةرَيما كوردسـتانَى دا،         
واتة نةبوونا سيستةم و ئيدارةيا سـةردةميانة، ئَيكـة : ئاريشـَين مـةزن كـو هـةتا نووكـة ض وةزارةت و دام و        

وةك ]د. رَيوازخـان[ ئامـا:ة ثَيـداى و نـةبينا     دةزطا نةشياينة دروسـتى هةماهـةنطى طـةل ئَيكـدى بكـةن و      
كارةبـاى سـةيرة ئةجنومــةنى وةزيـران و وةزيــر نةشـياينة ب دروسـتى تةنســيقَى طـةل ئَيكــدى بكـةن و ئــةو        
طازوائيال ثَيويس ل وةزارةتا سـامانَين سروشـتى و ثـارَين ثَيويسـت ل وةزارةتـا مـاليَى  بـؤ وان بهَيتـة دابـني          

َين هةماهةنطيَى بكةن، ئـةز بـاوةرم ئاخ تنَيـت مـة ض ئـةجنان نـابن و ئةطـةر        [ وةزير نةش21كرن، ئةطةر ]
ثَيويست بيت ثةرلةمان ب رؤَلَى خؤ رابينت، دووةم، وةزارةت، دةزطايـةك يـان مرؤظـةك دكـارىَ خـؤدا بشـَيت       

و  سةركةفتى بيت و خجمةتا هاووَلاتيا بكةت، دظَيت ل دةستثَيكى ل خؤ دةست ثـَي بكـةت، وةزارةتـا كـارةبىَ    
وةزيرَى نوى شةش هةيظة، هةرضةند : اليَى تيؤرى خاَلَين طرنط بـةحس كـرن، ئةطـةر بَينـة جـَى بـة جـَى        

[ سـاَلا ل شـةش مـةهَين خـؤدا     4كرن ثَينطاظَين مـةزن دَيهَينـة هـاظَينت و ئةطـةر وةزارةتـةك تةمـةنَى وَى ]      
وةرادا نيمة ل سـَى سـاَل و نيظـَين    نةشَيت كَيشَين خؤ يَين ئيدارى و بريؤكراسى ضارةسةر بكةت ئةز ل ظَى با

دى دا كَيشَين كارةبَى ضارةسةر بكةت ئةز ل وى باوةرىَ دا مة داتايَي بةردةست ل هندةك وةَلاتاندا كو :مارا 
[ 18[ مليؤن كةساية، فةرمانبةرَين وةزارةتا كارةبَى و ضةند وةزارةتةكا كَيمرت ]50ئاكنجيَين وَى زَيدةتر ]
[ كارمةنـدا يـَين هـةى و    800ى، بـؤ منوونـة كالي ؤرنيـا وةزارةتـا ضـاندنَى كـَيمرت ]      هجار كارمةنـدا يـَين هـة   

ــاتَين جيهــانَى تَينــة ديــنت، وةزارةتــا كارةبــا     بةرهــةمَى ضــاندنَى ل ثِرانيــا وياليــةتَين ئــةمريكا و هــةمى وةَل
ذ بكـةم داخـازا   [ فةرمانبةر هةنة ئةوة رةوشا كارةبَى بيت، مـن نـةظَيت دريَـ   18340كوردستانَى كو زَيدةتر ]

من لة جةنابَى وةزيرَى ئةوة بريؤكراسـييا وةزارةتـا كـارةبَى دا كـَيم بكـةت و ضاكسـازيَى ل هةيكـةال ئيـداريا         
 كارةبَى بكةت داكو بشَيت ئةو خاَلَيت بةحس كرى جَى بة جَى بكةت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 سوثاس ، كاك على حة فةرموو،
 َيج على حةمة صاحل:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان، بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير دةكةين و هيوادارين بتوانَيـت ضاكسـازى   
طةورة لة بوارى كارةبا بكات، خةَلكى كوردستان يةك ثرسيارى هةية كة دةيان ساَلة دةيكـات كـة ئـةويش بـؤ     

ؤر موهتةم نـةبَيت بـة هةنـدَيك تةفاسـيلى زانسـتييةوة، متمانـةى بـة حكومـةت و         كارةبامان نيية؟ رةنطة ز
ثةرلةمان داية ودةيةوَيت كارةباى هةبَيت، ئايا كَيشةى نةبوونى كارةبا كَيشةى ثارةية؟ بـة تةئكيـد نـةخَير،    

شـتييةكان  بة ثَيى ئةم ئةرقامانةى لة خوارةوة، بة ثَيـى ئـةو قسـانةى ئَيمـة لةطـةَل وةزارةتـى سـامانة سةرو       
كردوومانة و بةدواداضـومنان كـردووة بَيجطـة لـة بودجـةى وةزارةتـى خـؤى تـةنيا ثـارةى تـةرخان كـراو بـؤ             

%[ بودجـةى كوردسـتان   30[ مليار دؤالرة، واتة نَيجيكـةى ] 5طازوائيل و كِرينى تةزووى كارةبا نَيجيكةى ]
ة؟ لةبةر ئةم هؤكارانـةى خـوارةوة كـة    [ وةك ثَيوةر وةربطرين، كةواتة بؤضى كارةبا نيي2013ئةطةر ساَلى ]

%[ كارةبا بة هؤى لَيضـوونةوة  35بؤ  30خةم ساردى و كةمتةرخةمى و بَى ثالنى لةم بوارة دةردةخات، لة ]
%[ لة اليةن كةرتى تايبةت و خةَلك دةدزرَيت، ئةم وةزارةتة ئةوةندة 20بؤ  15بة فَيِرؤ دةضَيت، نَيجيكةى ]

اَل تةنيشت يةكن، وةك يةك سثلَيت و بؤيلةريان هةية، يةكيان دوو هةزارى كةمتةرخةمة، بؤ منوونة دوو م
بؤ دَيتةوة، ئةوةى تر ضل هةزارى بؤ ديتةوة، ناِروات بةدواداضوون بكات ئةم سةعاتة فَيَلى تَيدايـة يـان نـا؟    

، نَيجيكةى %[ية 50ئةطةر تةنيا ئةم دوو ثَيوةرة وةربطرين لَيضوونةكة لةطةَل دزينةكة كة كؤبكةيةوة كة ]
دوو مليارو نيـو دؤالر دةكـات، لـةم لَيضـوون و دزينـة، بـة ديـوَيكى تـر، واتـة نَيجيكـةى ضـوار مـانطى هـةموو              
مووضةخورانى هةرَيمى كوردستان، بةم رَيطةيةوة دةِروات كة هيض طةندةَلييةكى كوردستان ئةوةنـدة ثـارةى   

يـان حـةل ناكرَيـت كؤمثانيـاى طـةورة هةيـة لـة        تَيناضَيت، بؤ ئةمة ضارةسةر ناكةن؟ دَلنيـات دةكةمـةوة، ثيَ  
[ مليار دؤالر بدة بة كؤمثانيايةكى جيهانى، بجانة بؤت حةل دةكات يان نا؟ كة هةموو سـاَل دوو  1جيهان ]

مليار و نيو خبةينة قؤرطى كارةبا كة يان بدزرَيت يـان ىَل بضـَيت يـان كـةم و كـورتى  هـةبَيت، مـن لةوةتـةى         
كةناَلى ئامسانى دةَلَيت ثَيوةرى زيرةك حةىل ئةم كَيشةية دةكات هةر نةطةيشـت،  سةيرى تةلةفجيؤن دةكةم، 

ئةمة خةَلكى بَى ئومَيد كردووة لة كابينةى ثَينج و شةش و حةوت وتيان، كةى ئةم ثَيوةرة زيرةكة دةطات؟ 
[ كارةبـاى  %50بؤية ئةم هةنطاوة الوازانة خةَلكى كوردستانى تووشى مةلةل كردووة، ئةمة بَيجطة لـةوةى ] 

كوردستان بـة خؤمشانـةوة زيـادةِرؤيى دةكـةين لـة بـةكارهَينانى كارةبـا، كةواتـة ئـةم سـَى شـتة حـةل بكـة ،              
لَيضوونى كارةبا ، دزينى كارةبا، بة ثَيوةرى زيرةك يان هةر ثَيوةرَيك بَيـت ئـةم زيادةِرؤييـة حـةل بكـة ئـةم       

[ هةزار مليؤن دؤالرى 3ليار دؤالر، واتة ][ م3%[ ثَيويستة و بةمةش ]25%[ بؤت دةطةِرَيتةوة و ]75]
دةطةرَيتةوة بؤ خةزَينةى دةوَلةت، ئةمة ئَيمةى خستووةتة طؤمانةوة، دووةم، ئةم طرَيبةستةى كة كراوة بـؤ  
كِرينى تةزووى كارةبا رَيـك وةكـو ئـةوة وايـة وةرةقةيـةك بـدةى بةدةسـتى كةسـَيكةوة بَلَيـى بـِرؤ عةقـدَيك            

ئـاوا بنووسـة، بـةدةر لةمـة تـةعري ى نييـة، ضـةندجار ئةجنومـةنى وةزيـران          بنووسة ضؤن ثَيت خؤش بوو 
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ئَيمة ئةوكات وةك ليذنةى وزة دانيشتني لةطةَل سةرؤكى حكومةت و جَيطرةكةى وتيـان ثَيداضـوونةوة بـةم    
طرَيبةستة دةكةين، بؤ نايكةن؟ كَيشةى ئةمة ضيية ثَيمان بَلَين؟ حةوتةيةك دابنيشن لةطةَل كؤمثانيايـةك،  

[ مليـؤن دؤالر وةردةطرَيـت كـة نَيجيكـة لـة مووضـةى        82ؤ زانياريتان هـةموو مانطَيـك كؤمثانيـاى مـاس ]    ب
وةزارةتى ثَيشمةرطة، بةس بة ثَيداضوونةوة بـةم طرَيبةسـتة بجانـة ضـةند دةطةرَيتـةوة، بـة ديـوَيكى تـر بـا          

رةبا دانراوة بة راستى دةبَيـت  تةرجوومةى بكةم، سةرمايةى كؤمثانياكان، ئةو وَيستاطانةى بةرهةمهَينانى كا
مةمنوونيان بَين، ضونكة ئةطةر ئةم وَيستطانةيان دانة نابا لةوانةيـة ئَيسـتا كارةبـا نةبوايـة، ئةمـة ديـوَيكى       
ترة، لة شةئنيان كةم ناكةينةوة، سَى مةحةتةى كارةبا سةرمايةى ثرؤ:ةكان يةك مليارو شةش سـةد مليـؤن   

مليـار دؤالرى دةسـت كـةوَيت و بـة سـاَلَيك و ضـوار مـانط، مايةكـةى خـؤى          دؤالر بَيت، بةَلام هةموو سـاَلَيك  
دةردةبكات و هةموو ساَلَيكيش مليارَيك دؤالر قـازانج بكـات، لـة كـوَيى دونيـا مامةلـة و قـازانج و عـةرزى وا         
هةية؟ كةواتة بؤ ضارةسـةر ناكرَيـت؟ ئةمـة هـةموو لةسـةر حسـابى خـةَلكى كوردسـتانة، بـة ديـوَيكى تـردا،            

[ مليــار دؤالر تــةنيا لــةم ســَى هــةنطاوة بــةفَيِرؤ دةضــَيت، بــةَلام بــؤ زانياريتــان لــة هــةموو ســاَلى  3ن ]ومتــا
[ دوو مليار دؤالر لة هةموو مةشاريعةكان خةرج كراوة، مةعقولـة هـةموو مةشـاريعى كوردسـتان بـة      2011]

[ مليـار دؤالر بـؤ بودجـةى    3][مليارى تَيبضَيت، بةَلام بةم دزيـن و لَيضـوونى كارةبـا،    2هةر سَى ثارَيجطا ]
ــةو        ــةردةوامى، ئ ــة ب ــم ب ــان دةثرس ــةموو وةزيرةك ــة ه ــان ل ــن ديس ــةوة، دووةم، م ــةرَيم بطةرَيت ــةتى ه حكوم

[ هـةزار  17وةزارةتةش وةكو هةموو وةزارةتةكانى تر كَيشةى ]بنديوارى[ هةية، ئةم وةزارةتـة نَيجيكـى ]  
لةسةردةمي ئةواندا نةكراوة، بةاَلم ئَيمـة   م ديارةمن لة جةنابى وةزير دةثرسبؤ سةرةوة كارمةندى هةية ، 

بؤية رةخنةكان بةم شـَيوةية دةطـرين ئـةم ئَيسـتا بةرثرسـة، بؤيـة هيـوادارين ضـاكي بكةنـةوة، فةرمانطـةي           
كارةباي كةركووك لة هةولَير كاري ضيية؟ هةروةها لة وةزارةتي كارةباش مووضة وةرنـاطرَي، لـة خةزَينـةي    

ة وةردةطرَيت، هيض كارَيكيش ناكةن، ئايا ئةمانة و ضةنديين تر من بة ثرسـيار و  كةركووكي وةزارةت مووض
بة قائيمةي فةرمانبةرانيش بؤ جةنابتامن نارد، هيوادارم دةست ببةن بؤ ئةم كَيشةية كـة لـة وةزارةتةكـةي    

ــوةرَيكي تــر دةيســةملَينني ئــةم ثِرؤســةي كا    رةبايــة لــة بــةِرَيجتان و زؤر وةزارةتــي تــردا كــاري هةيــة، بــة ثَي
كوردســتاندا بــة بــةراورد بــة هــةر شــوَينَيكي دونيــا جطةلــة عَيــراق، هيــوادارين عَيراقمــان وةك منوونــة بــؤ   

( ئةوةنـدةي داهاتةكةيـةتي، يـةك    22نةهَيننةوة كـة منوونةيـةكي فاشـيلة، خـةرجي كارةبـا لـة كوردسـتاندا )       
ني مـن بـة كـورتي و بـة كـوردي ئةوةيـة،       واَلتي منوزةجيمان بؤ بهَيننةوة كة بةم شـَيوةية بَيـت؟ ثرسـيارةكا   

يةكةم: ئايا بة نيازن كـةي كامتـان بـدةنَي ئـةم كَيشـةي لـَي ضـووني كارةبـا و دزيـين كارةبـا لةاليـةن كـةرتي             
تايبةت و خةَلك و هةر كةسَيكةوة بة تةواوةتي ضارةسةر بكةن؟ ضونكة وةكو طومتان بِرة ثارةيةكي يةكجار 

( هةزار فةرمانبةري هةية 17ةحديد ثَيمان بَلَين، ضونكة من دةترسم ئَيستا )زؤرة دةطةِرَيتةوة، دووةم: بة ت
( ميالكي تر بكـات كـة لـة كاتَيكـدا ثَيويسـيت ثَيـي نييـة، ضـونكة ئـةم          400ئةو وةزارةتة، بودجة بَيت داواي )

ان ضـيية  ميالكانة باش دابةش بكاتةوة دةزاني ئَيستا بةرهةمهَينانيش كةوتؤتة دةست كةرتي تايبةت، ثالنت
( مليـار دينـار قـةرزار بَيـت و نةيـدات، هـاوواَلتي ئاسـايي        113بؤ وةرطرتنةوةي قةرزي كارةبا؟ كة حكومـةت ) 
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ضؤن ثارةي كارةبا دةدات، يـان بـةِرَيج جـةنابي وةزيـر لـة بةرنامةيةكـدا خـؤي رايطةيانـد، يـةعين سـةرؤكي           
اسايي دةَلَي من ضؤن ثارةي كارةبـا بـدةم،   حكومةت ئةطةر قةرزاري كارةبا بَي خؤي نةيدات، هاوواَلتييةكي ئ

ئيجرئاتي عةمةلي، ئيجرائاتي جدي ثَيويستة لةم بوارة بطريَيتة بةر، واتة ئةوةي كة هةية بة تةحديـدي و  
بة دياريكراوي و بة ثوخيت ثَيمان بَلَي ئةم بةرهةمةي كارةبا ئَيستا دَيت كةم نيية، خراث دابـةش دةكرَيـت   

ت، بة فرِيؤ دةضَيت، ثالنةكةي بة تةحديدي و بـة ديـاريكراوي كـةي ئةمـة ضارةسـةر      لَيي دةضَي، لَي دةدزرَي
دةكات؟ كةي ثَيداضوونةوة بؤ كِريين تةزووي كارةبا دةكةن؟ سَييةم: ئايـا بةراسـيت ئـةمان هـةر لـة خـةياَلي       

يار بكـة  ئةوةن بةم نةوعة فاشيلة تةزووي كارةبا بةرهةم بَينن كة ثشت بةستنة بة سووتةمةني؟ ئةي ثرس
هةريةكة لة ئَيمة بة ئاندازةي ئَيمة ضةند واَلتَيكي بينيوة ئةو واَلتانة ثشت بة ضي دةبةسنت؟ خؤري ئَيمة 
لة هةموويان زياترة، رةشـةباي ئَيمـة لـة هـةموويان زيـاترة، بـؤ بـري لةمـة ناكةنـةوة، مـن لَيتـان ناشـارمةوة             

نةوت، وةك ثرسي تر قؤرغكراوة بؤ كؤمةَلَي كار،  ئةوةي من دةيبينم بةرهةمهَيناني كارةباش وةك ثااَلوتين
بةِرَيج جةنابي وةزير من هيوادارم جةنابت بةنطةوازَيك بكةي بؤ كؤمثانيـا جيهانييـةكانيش كـة هـةن، مـن      
دَلنيـات دةكةمـةوة هـةن، كــَي هةيـة كارةبـا لــة كوردسـتان بةرهـةم بَينَيـت، بــة ميكـانيجمَيكي جيـاوازتر بــة           

بة نرخَيكي موناسيب تر، دَلنيابة لةوةي كة دةيان عةرزي شياوت بؤ دَيت، بؤ دةست رَيطايةكي طوجناو تر و 
بؤ ئةمة نابةن؟ لة ئةخريدا لة خواي طةورة داواكارم كوردستان رووناكرت بَيتةوة، وةزارةتـي كارةبـا و بـةِرَيج    

 وةزيري كارةباش سةركةوتووبَي، زؤر سوثاس.
 مان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

ئةنــداماني ليذنــة تــةواو بــوون، ئَيســتا ئةنــداماني ثةرلــةمان دةتــوانن هــةر يةكــةو ســَي دةقــة قســة بكــةن،    
 ثةيامةكاني خؤيان بطةيةنن، بةِرَيج كاك سوهراب فةرموو.

 

 

 
 بةِرَيج سوهراب ميكائيل حممدامني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
امنا اهلا  ما    دَي ياوةري دكةم، ثيغةمبةر )د.خ( دبَيذيت )بةخَيرهاتنا جةنابَي هةردوو بةِرَيج وةزير و شان

يـةكَيش وان  ،ان قبلكم ا  م ،ان اذا سرق في م ايقر ف تر،سه  واذا سرق في م ايضعيف اقامسا علياص احلا      
ئاريشة بةَلكو سةرةتانَيت ئومةتَيت بةري مة ئةظة بوو كو هةمي طاظا ياسا سةر فةرقري تـةتبيق بـوو، بـةس    

دةوَلةمةند نةبووة، يةكَيش ثَينطـاظَين طـرنط بـؤ ضارةسـةركرنا كَيشـةيا كـةهرةبَي ئةظةيـة كـو          سةر مرؤظي
تةجاوزات بَينة بن بِر كرن، تايبةت يني مةسـئوال، يـني خـودان مةعةمةلـة، مةشـروعة، مؤَلـة، ثاركـة هـةتا         

كارةبـا سـةرف   دوماهيَي، هةر يةكَيش ظاندا ضَي دبيت هةندي ناحيةيـةكي يـان :ي هةنـدي شـارةكي بضـيك      
ــت نــة شــةرعي و ض دطــةل ناهَيتــة كــرن، هةروةســا ثَيتظيــة حيمايــةتا ليذنــةيا تــةجاوزات       كــةتن، بــة رَيكَي
بَيتةكرن، ئةو ليذنة هةندي جارا نةشَيت بضيتة بةر دةرطَي هةندةكا و بَيذتَي مـة لـة ظَيـرَي تـةجاوزةك يـا      
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اظي سـةر وان تَينـةكرن و ئـةو نةشـَين بـة      هةي، ثَيتظية ئةظ ليذنة بَي ثؤليس نـة دةركـةظن، ضـونكة زيـدةط    
ئةركَي خؤ رابنب، يَي فةقري و هة:ار و بةلنطاز ضـَي دبيـت غةرامـة دَيتـةكرن، ضـَيدبيت كـةهرةبا وان بَيتـة        
بِرين، بةس كةسَي بةرثرس بيت و بة ترس بيت خودان بنةماَلة بيت و يَي بة ثشت بيت هةتا دومـاهيَي ض  

رن، ثرسيارامن لة جةنابَي وةزيـري بـة رَيكـة هـةوة دَي جـةنابَي وةزيـري       ئيجرائات دةرحةقي ويدا ناهينةك
ــةين  ــا        (shutdown)ك ــتة ي ــةرَي راس ــوون؟ ئ ــةر ض ب ــات ئةط ــةرَيمَي داه ــةهرةبا ه ــةر ك ــة س ــاران ل ــَي ج س

موتةعةميد بوو؟ ئةطةر موتةعةميد بووة ئةجنامَيت وَي ض بـوون ثشـيت ظـةكؤَلينان، خـةتا دهـؤكي و زاخـؤ       
ــريَي ــتية ك ــة       طةهةش ــة بَيت ــةظ كَيش ــو ئ ــة ك ــا طرنط ــة ي ــةظ خةت ــونكة ئ ــةكرن، ض ــَي بَيت ــةز ل ــةين بل ؟ هَيظيتك

ضارةسةركرن، يةكَيش ثَيشنيارامن هةي بؤ جةنابَي وةزيري تةوحيدا هةمي ميجانية بَيتةكرن سةرانسـةرَي  
دةتن و هـةمي  كوردستانَي، يةعين عةداد بَيتة دانان هةمي يةكنب، دا هاوواَلتي بةسة هةتا ظَيـرَي زةريـيَب بـ   

طاظا ئةو قوربانيا بدةت يا بووية مةسةلةيةكا تيجاري، يا رو ي، نة كةم و نة زَيدة، قيمـةتا ختـورةتَي ئـةز    
دبَيذم ئةندامةكي بةِرَيج بةحس كر كو بَيتـة زيـدة كـرن دا ئـةو كةسـَين ظـي كـاري رابـنب بشـَين كـارَي خـؤ            

ظية كةلوثةل و جلك و ئةو موعيداتَيت ثارستيَن يـَي  دروستاهي ئةدا بكةن، هةروةسا يةكَيش ثَيشنياران ثَيت
فةنيا بؤ دابني كةن، ضونكة :يانا وان رؤ:انة لة مةترسيَي داينة، وةزارةت من باوةرا يا ثَيتظي تةيرانا ديـظ  
ئةو كةسَيت شارةزا و ئةظَي ديظ خةتا دضن كو هةندةك جـاران وةرزَي زسـتانَيدا نَيجيكـا دوو، سـَي سـةعات      

طةهنة جَيي ئاريشة تَيدا هةي، نةخشةيةك هةي كو ظان تةيارة و هةليكؤثتةر بؤ دابني بكـةن  هةتا دضن دة
يان نا؟ يةكَيش وان داخوازيا كةهرةبا شـَيالدزَي مـن طةلـةك جـارا سـةر ئاخافتيـة و مـن ثرسـيار ئاراسـتةي          

وان يا طرَيداية بة  جةنابَي وةزيري كرنة، ئةم هَيظيتكةين ئةظ كَيشة بَيتة ضارةسةركرن، دوو تشتة يةكَيش
مةحةتا سةرسنطَي ظة و يا دي طرَيدايـة بـة مةحـةتا، يـةعين ئـةو كـةهرةبا دضـينت بـؤ دةظـةرا باَلنـدا، زؤر           

 سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك شوان فةرموو.
 بةِرَيج شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نة بةِرَيجةكان دةكةم، هةموو اليةكمان ئةوةي دةزانني كة كاتـةكاني هـةبووني كارةبـا كـةم     بةخَيرهاتين مَيوا
( سةعات كارةبا ثضِر، ثضِرة، هةروةها لـة زؤر جَيطـاش ئـةوة روو دةدات، ئـةويش لةبـةر      16بؤتةوة، نجيكةي )

لةسـةرة، ثَيويسـيت   بار قورسيية كة كاتةكان كةم دةبَيتةوة، ضونكة هةر موحاويلةيةك ثةجنا، شةسـت مـاَلي   
ي هةية بة تايبةتي لة قةزاكان وةكو سـؤران  (volt)بة عيالجَيك هةية، لة هةندَي شوَينيش كَيشةي كةمي 

و مَيرطةسؤر و رواندوز و ضؤمان، كة ئامَيرةكان ئةطةر كار بكـةن زؤر بـة خراثـي ئـيش و كارةكـان دةكـةن،       
رةتي ثَيدا كـة مةحتةيـةكي تةوليـدي كارةبـا كـة      هةروةها بةثَيي زانياريةكانيش كة جةنابي وةزيريش ئيشا
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( ميطاواتي بوو بِريار بـوو دابنرَيـت لـة نجيـك هـةرير و سـؤران بـؤ ضارةسـةركردني كَيشـةي دابـةزيين           200)
(volt)    ية، كة ئةويش تاوةكو ئَيستاكة دانةنراوة، ثرسيارَيكمان ئةوةية كة بؤ ثَيداضوونة بـة نرخـي كارةبـا

َيويسيت ماَلَيكي هـة:ار تـةمخني بكـرَي كـة ضـةندي كارةبـا ثَيويسـتة لـة مانطَيـك،          ناكرَيت؟ كة بة قةدةري ث
ئةطةر لةوة زياتر بوو دةكرَي رَيذةكة نيوةي تَيضووةكةي لَي وةربطريَيتةوة، ئةطـةر زيـاتريش بـوو بةقـةدةر     

جامن كـة  تَيضووي حكومةت، ئةطةر زياتريش بوو دةكرَي حكومةت قازانج خباتة سةر كارةبا، هةرضةندة دةش
( دةسـت ثَيــدةكات،  200( تـا دةطاتــة ) 35، 20، 15سيسـتةمةكةش كـة بــاس دةكـةي سيسـتةمي تةســاعودية لـة )     

هةروةها ثةلةش بكرَيت لة داناني سيستةمَيكي تؤكمة بؤ كؤنرتؤلكردني بةكارهَيناني كارةبا كـة نـةتوانرَيت   
ةدةر خـؤي كارةبـا بـةكاربهَينَيت،    دةستكاري و تـةجاوزي لةسـةر بكـرَي بـؤ ئـةوةي هـةر هاوواَلتييـةك بـة قـ         

ثرسيارَيكيشمان لةوةية بةراسيت ئةوانةي ئةوةي كة كارةبا لَييان دةدات، كة بةهؤي لَيـداني كارةبـاوة طيـاني    
خؤيان لة دةست دةدةن بة تةسةوري من حةقـة بـري لةوانـة بكرَيتـةوة لـة رووي مووضـةوة تةقاعودَيكـةيان        

ن ضـةندي وةردةطـرن ئةوانـة ئـةو مووضـةيان ثـَي بـدرَيت، لةبـةر         ئةوةندة بكرَي كة ئـاخري مووضـةي خؤيـا   
ئةوةي هةموو اليةكمان ضاك دةزانني كة دائيمةن طيانيان لة مةترسـيداية، بـة بـةفر و بـاران، بـة هـاوين و       
طـةرما لـة هـةر دةقةيةكــدا روحيـان لـة مةترســيداية كـة ثَيويسـتة موراعـاتي ئــةو وةزعـة بكرَيـت و ئــاخري           

%( تـا  60اب بكرَيت، دةرماَلةيةكي ترسناكي هةية بةِرَيجان كـة باسـيان كـرد لـة بةغـدا )     مووضةشيان بؤ حيس
%(ة، كرَيكاري فةني ئـةوةي كـة دةسـيت    30% ، 20%( سةرف دةكرَيت، بةاَلم لة هةرَيم ناكرَيت، لة هةرَيم )75)

%(ية، 20ة خوارةوةية )%( وةردةطرَيت و ئةوةي تريشيان كاري لةطةَلدا دةكات ل30لة ناو شةبةكةي كارةباية )
كار ثَي كردني مةحتاتي تةوليدي هةر سَي شارةكاني )هةولَير، سلَيماني، دهؤك(، بؤ هةوَلنادرَيت كة غازيان 
بؤ دابني بكـرَي؟ تةمسيمكةشـيان كـة دروسـت كـراوة كـة بـة غـاز كـار دةكـرَي و ئـةوةش كول ةكـةي لةسـةر              

ةشــي هــةرزانرتة تــاوةكو هاوواَلتيــانيش، ضــونكة  حكومــةت كــةم دةبَيتــةوة و بــؤ :ينطــة ثةســةندتر و كول   
لةوانةية ئةوةندةي تر كة عةتةلي زياترة ئةطـةر ئـةوة بكـرَي كـةمرتيش بِرانـي كارةبـا دةبـن و هاوواَلتيـان         
سوودَيكيان لَي دةبينن، هةروةها كؤمةَلَيك ئةوةش هةية كة ئةوانةي بة عةقدن دةكـرَي هـةمان مووضـةيان    

 ئةطةر بيانكاتة رةمسي لةوانةية كول ةكةش كةمرت دةبَينت، زؤر سوثاس.هةية لةوانةية بؤ حكومةت 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي كارةبـادا قسـةي لةسـةر    ديارة من كة قسة لةسةر كَيشةي كارةبا دةكةم ئةمِرؤ وةكـو موختةصـَيك لـة بـوار    
دةكةم، ضـونكة ئيختيصاصـي دووةمـم هةندةسـةي كارةبايـة، بؤيـة بـة دَلنياييـةوة ئـةو سـَي دةقةيـة بةشـم             
ناكات، بةاَلم ئيلتيجامي ثَيوة دةكـةم و بـاقي ثَيشـنيار و تَيبينييـةكامن بـة نووسـني دةدةمـة بـةِرَيج جـةنابي          

جؤر لة كَيشةي كارةبا هةية لة هةرَيمي كوردستاندا )فـةني،  وةزير، كَيشةي كارةبا تةنها نةوعَيك نيية، سَي 
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ئيداري، سياسي(، ئةطةر بَيينة سةر كَيشة فةنييةكان ديارة كارةبـا وةك ئيشـارةتي ثَيـدرا لـة سـَي سـَيكتةري       
رةئيسي ثَيكهاتووة، وةبةرهَينان و طواستنةوة و لةطةَل دابةشكردن و كؤنرتؤل، هةريةكـة لـةم سـَي سـَيكتةرة     

ي خؤي هةية، بةاَلم ئَيسـتا تـةركيج ضـؤتة سـةر ئـةوةي كـة خواسـت زؤرتـرة لـة بةرهـةمهَينان، بؤيـة            كَيشة
تةركيج ضؤتة سةر ئةوةي كة ئاسيت بةرهـةمهَينان بـةرز بكةنـةوة مةسـةلةي طواسـتنةوة و دابةشـكردن كـة        

ج وةزير كـة كَيشـةكان   ثِرة لة كَيشة تا رادةيةك زؤر تةركيجي لةسةر نيية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم بؤ بةِرَي
بؤ ئةو بةجَيماوة، لة بةرنامةي خؤيان كة ثالني خؤشي خستةروو لة بةرنامةي خؤياندا ئةو ثارةيةي، ئـةو  
بودجةيةي كة بؤ كارةبا دادةنرَيت بة شَيوةيةكي موازي دابةشي بكات بةسةر هةرسَي سَيكتةرةكةدا، ضونكة 

كرد بة دَلنياييـةوة هَيَلـةكامنان توانـاي طواسـتنةوةي ئـةو       ئَيمة ئةطةر كَيشةي بةرهةمهَينانيشمان ضارةسةر
( مَيطاواتــة، جطةلــةوة ئَيمــة لــة مةســةلةي دابةشــكردندا و لــة فيــدةرات و لــة 4500بــِرة كارةبايــة نييــة كــة )

مةحةويالت هةمووي ثِرة لة كَيشة، بؤية داواي لَيدةكةم كة ضاو بة بةشكردني بودجةدا خبشَينَيتةوة كة بؤ 
ابـني دةكرَيـت، هةميشـة كـة بـاس لـة كَيشـةي كارةبـا دةكـرَي دةَلـَين خواسـت زؤرة، بةراسـيت ئةمــة             كارةبـا د 

ثاسـاوَيكي زؤر زةعي ـة بـؤ ئـةوةي كـة دةَلـَين خواسـت زؤرة، ضـونكة بـةَلَي خـةَلكي كوردسـتان خواسـيت بـؤ              
هــةبَيت، ئــةو  بــةكارهَيناني كارةبــا هةيــة، ضــونكة بــةديلي نييــة، هيــوادارم كــار بــؤ ئــةوة بكــةن كــة بــةديل  

%(كـةي تـري دابةشـكراوة بـؤ سـةر      46%(ي بـؤ مـااَلن و بـؤ خةَلكـة، لـة )     54كارةبايةي كة دابةش دةكـرَي لـة )  
سَيكتةري تيجاري و صناعي و زراعيدا كة ئةمةش تَيكةَليةك هةية لة نَيوانياندا، مةسةلةن فيدةرَيك هةيـة  

، بؤيـة لـة شـةودا نـاتوانَي ئـةوة برِبَيـت و بيداتـة        دةَلَي ئةمة فيدةري تيجارية، بةاَلم ماَليشـي خسـتؤتة سـةر   
مااَلن، ئةمة خؤي لةخؤيدا كَيشةيةكة كة ئةمة تَيكةَليةكي دروستكردووة وةكـو حـةلَيكي كـاتيش دةتـوانرَي     

( مَيطاوات لة كارةباي 140مةصنةعةكاني كةرتي تايبةت، ثااَلوطةكاني كةرتي تايبةت كة لة ئَيستادا زياتر لة )
او بؤ ئةوان دةِروات، دةتوانرَيت لَييان بسةنرَيتةوة دابةش بكرَي، بؤ خـةَلك بـةكاربهَينرَيت، بـؤ    بةرهةمهَينر

ثَيويسيت مااَلن بةكاربهَينرَيت، ضونكة ئةوان كـة خـاوةني مةصـنةعةيةكن، خـاوةني ثااَلوطةيـةكن، دةتـوانَي       
يان بـؤ دابـني بكـةن، هـةروةها     كارةباش مولجةميان بكات، حكومةتي هةرَيم مولجةميان بكات كة كارةباي خؤ

ئةو مةزرةعانـةي كـة بـة شـَيوةيةكي نـا ياسـايي دروسـت بـوون ئـةوان كـة مةزرعةيـةك بـؤ خؤشـي خؤيـان               
دروست دةكةن حكومةتي هةرَيم مولجةم نيية بةوةي كة كارةبايـان بـؤ دابـني بكـات، كؤمثانيايـةكي ئـةمَلاني       

اسةي ئةوةي كرد كة كارةبا لة )با( دروست بكات، كة ضةند ساَلَيك لةمةوبةر هاتة هةرَيمي كوردستان و دير
 ثَيمواية هةرَيمةكةي ئَيمة زؤر طوجناوة بؤ ئةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك بةهجاد فةرموو،
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ران و شاندَي ياوةري دكةم، راسيت ئةطةر مةجال هةبا حـةز كـر وةختـةكي ئيـجايف     بةخَيرهاتنا هةردوو وةزي
هةبا، ضونكي ثسثؤريا مة : ئةندازياري وزةية بةراسيت، بريؤكةش مةجال نةدا ثَيشـي دوو هـةيظا مـة لَيـرة     
 خبينني هةر سةر ئةو بابةتة بوو، هةندةك خاَل هةظااَلمة بةحس كر، بةس هةنـدةكي دي طـرنط تةئكيـديَ   

سةركةم، يةك: بة قةناعةتا من ضارةسةري بؤ ئاريشـةيَين كارةبـا هـةرَيما كوردسـتانَي دووجـارا ضارةسـةري       
تايبةتي لة بواري بةرهةمهَينانَيدا، يةك: ضارةسةريا كاتي، يا وةخيت كو ظَي طاظَي ئةظ قةيرانة دروسـت بيـة   

ــووتةمةني ثَيو       ــا س ــني كرن ــةوة، داب ــؤ دةبينيت ــااَل خ ــة دوو خ ــةوي :ي ل ــةظ    ئ ــد ئ ــةعين تةئكي ــو، ي ــت ك يس
سووتةمةنيية بة دروسيت ناهَيتة دابني كرن، يا دووَي بودجةيـةكي باشـرت بـؤ وةزارةتـَي بَيتـة دابـني كرنـَي        
تايبـةتي وةرزي زسـتانَيدا كــو صـيانة زؤر يـا ثَيتظــي ظـَي ضـةندَي هــةي، ضارةسـةريا دووَي ثالنـا ســرتاتيجي         

ثالنـةك بـةحس كـر، بـةالم هةنـدةك خالَيـت طـرنط هـةبني          بةراسيت جةنابَي وةزير دةستخؤشي لَي دكـةم، 
( سةرضـاوةي  9ئةطةر ئيشارةت ثَيبدابا، سةرضاوةي وزة لة هةرَيمَي كوردستانَي و لة طشت جيهانَي نجيكةي )

 water power)سةرةكي هةي، بتيَن لة كوردستاني دوو سةرضاوة بةكاردهينيت ئةوي :ي سووتةمةني و 

station)(َي سـووتةمةنيية، كـة ئةظـة خـراثرتين سةرضـاوةي وزةيـة لـة        95يـدرؤ ثـاوةر(، )  ، كة دبَيذن )ها%
%(َي ناحيــةي 75ناحيـةي :ينطــةيَي ظـة و ناحيــةي ئابووريظـة، )ســولةر ئينَيرجــي( بـؤ منوونــة ئـةز دبَيــذم )     

ئابووريظة كـةمرت لـَي دضـينت ئةطـةر تـؤ بـةراورد بكـةي دطـةل ويسـتطةي سـووتةمةني كـو دبَيـذن )فَيكسـد              
%(ية مةسرةيَف تةشغيلي ئةطةر )سولةر ئينَيرجـي(، :بـةر هةنـدَي ئـةز     80%(ية، )رةنني كؤست( )75)كؤست( 

دةتـن، لـة    ط( وا250دبَيذم ئةظ رؤ: و خؤرة يا هـةي لـة هـةرَيما كوردسـتانَي كـو هـةر مـةتر مورةبةعـةكَي )        
رؤ:ة كو لـة هـةرَيمَي    (ية، موزاعحم نيية، بةس نجيك موزاعي َيية ئةظ150ئةوروثا هةر مةتر مورةبةعةكَي )

( ميطـاوات بـةس لـة )سـؤلةر     10000هةي، بةاَلم باش فايدة ظَي وزة رؤ:ي وةرنةطرتية، بؤ منوونة لة ئةمَلانيا )
%( سـةد لـة سـةدَي دةبيتـة )سـؤلةر ئينَيرجـي(، لـة        100( )2050ئينَيرجي( بةكاردينيت، ثالنا وان بـؤ سـاَلي )  

( ميطاوات، ئيحتيمالة ئةم دبَيذين لة ئةوروثا نةفت 28000دةطاتة ) ( كو2020يابان بة هةمان شَيوة لة ساَلي )
%( نةفتا عام لة ظَي والتَي هةي، ثالن خؤ دادةنَي بؤ ساَلي 23نيية، بةالم واَلتةكي وةكي عةرةبي سعودي كو )

ــو )2032) ــة )     30( ك ــةن دةطات ــةتن تةقريب ــو دط ــينت ك ــي( ب ــؤلةر ئينَيرج ــةر )س ــا لةس ــا كارةب ( 42000%( وزةي
يطاوات، :بـةر هةنـدَي ئةظـة خاالكـا طرنطـة بةراسـيت مـةظيا ئيشـارةتَي دةيـن، خالـةكا دي بـةِرَيج سـةرؤكي             م

ثةرلةمان، كو ئةم بةحسَي وزةيا سةردةم دكةين بةراسيت يا :ينطة بثارَيج و ناحيةيا ئـابووري مـة حـةز كـر     
ةن بةحسي )هايدرؤ ثـاوةر( هاتـة   ثالنا سرتاتيجي دا وةزارةتَي، حةتا بةحسَي رةخَي ديش هاتبا كرن، مةسةل

كــرن كــو يــةت هــةي لــة دوكــان و دةربةنــدخيان، بــةس ئــةوي :ي هــةتا ئيحتيمالــة بةرهــةميان زؤر كةمــة،    
( ميطاوات ظَي طاظَي، بةالم مة ثِرؤ:ة بةري نووكـة هـةبني ئـةز تةئكيـدَي ظـَي خاَلَيـت       150ئيحتيمالة نةطاتة )

َيكرنا سـكرَي بَيخمـة، كـو ئـةظ ثـِرؤ:ة ض لَيهـات؟ كـةنطي        دكةم كو هةندةك برادةران بةحس كر مةسةلةي ض
 دَيتة جَيبةجَيكرن؟ هةندةك جَيي دي لة كوردستانَي زةنطينة بة ئاظَي، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اتين بةِرَيج وةزيري كارةبا و ئةو هاوِرَييانة دةكةم كة لةطةَلي هاتوون، لـة راسـتيدا ئـةو بةِرَيجانـةي     بةخَيره
تر كة ثَيشرت قسةيان كردووة قسةي زؤر باش و زؤر جدي و زؤر ثِرؤفيشنااَلنةيان لةسةر بابةتةكة كرد، من 

مـن ضـةند خاَلَيـك زؤر بـةكورتي لةسـةر      ثشتطرييان لَيدةكةم، بة تايبةتي راثؤرتةكةي )بـةِرَيج كـاك فـائق(،    
مةسةلةي بةهةدةردان لة هةرَيمي كوردسـتاندا بـاس دةكـةم بةشـَيكيان وةكـو ثرسـيار ئاراسـتةي بـةِرَيجياني         
دةكةم، ئايا هيض كراوة بؤ ئةوةي ياخود ضي دةطريَيتةبةر وةكـو رَيكـار بـؤ ئـةو شـوَينانةي كـة كارةبـا بـة نـا          

ئاست و شوَين و بةرثرسياريةك دابـَي، كـة لـة كوردسـتاندا بةراسـيت ئـةوة        ياسايي رادةكَيشن؟ ئينجا لة هةر
( 29زؤرة، ئةوة دياردةيةكي زؤر زةقيشة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا، ويسـتطةيةك هةيـة بـة نـاوي ويسـتطةي )        

مَيطاواتي لة شاري سلَيماني دراوة بة كةرتي تايبةت ئةوةندةي من بةدواداضوومن بؤ كردووة، ئَيسـتا كـاريش   
( ليرت طـازيش وةردةطـرَي، لـة كاتَيكـدا ويسـتطةكة كـار ناكـات، ئايـا ئـةم طـازة ضـؤن            34000ناكات بة نجيكةي )

وةردةطرَيت؟ طازةكة بؤ كوَي دةضَيت؟ هاوواَلتيانَيكي زؤر ثةيوةنديان ثَيوة كردووين ياخود قسةيان لةطةَلدا 
ةموو كةسةكان بة يةكسـاني ثـارةي كارةبـا    كردووين لةسةر ئةوةي كة ئايا فيعلةن لة هةرَيمي كوردستاندا ه

دةدةن؟ ئينجا ئةو كةسانة لة بااَلترين دامةزراوةوة بؤ هةموو ئاستةكاني تر تا دةطاتة خوارةوة، هـةموو بـة   
يةكســـاني فيعلـــةن ثـــارةي كارةبـــا دةدات مانطانـــة؟ هـــةروةها ئايـــا كارةبـــاي ئـــةو شـــوَينانة فيعلـــةن وةكـــو  

دةضَيت تا سةري مانط ئةم بِروات ثارةكة بدات؟ يةعين ئةمة جؤرَيك لة  هاوواَلتييةكي ئاسايي وةرةقةي بؤ
نــا دادثةروةريــة ئةطــةر نــةبَيت، بةهانةيــةك دةدات بــة هــاوواَلتي كــة لــة راســتيدا ئــةويش نةضــَيت ثــارةي   
كارةبايةكــةي تةســليم بكــات، ضــونكة كــة ئــةو ببينَيــت لةســةرووي خؤيــةوة خــةَلكانَيك بــة حــوكمي ثلــة و   

ثارةي كارةبا نادات، ئيرت لة راستيدا بة تةسةوري من هيض ثَيويست ناكات هاوواَلتيةكي ئاسـايي  ثؤستَيك كة 
ئةوة بكات، بؤية ثرسيارةكة ئةوةيـة بـة ديـاريكراوي، ئايـا كةسـانَيك هةيـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا ثـارةي           

تاخري دةبَي بةو مانةيةي كة كارةبا نةدةن مانطانة؟ طومانَيك لةوة هةية كة ئةو ثسوولةي كارةباية كة بؤية 
تؤ زياتر بةكار بَيين زياتر ثارةت بؤ دَيتةوة، يةعين ئةمة جؤرَيك لة طومـاني الي خـةَلك دروسـت كـردووة،     
هيوادارم بةرضاو روونيـةكمان بـدةنَي لةسـةر ئـةوة، ثرسـيارَيكي تـر لةسـةر ئـةو بةِرَيجانـةي كـة لـة ناوضـة             

ة كارةبايةكي كةميان هةية، بـةردةوام وةكـو ماَلـةكاني هـةرَيمي     ثيشةسازييةكاندا كار دةكةن، يةعين هةميش
كوردســتان كارةبــاي ئــةوانيش دةبِرَيــت، ئــةوانيش داواكــارن بــة تايبــةتي ئــةو ناوضــة ثيشةســازييانة بؤيــان   
ضارةسةر بكرَيت، ئايا هيض ثالنَيك هةية بؤ بةدواداضوون و ديسان ثَيداضوونةوة بةو طرَيبةستانةي كة ئةو 

نــة باســيان كــرد؟ يــةعين طرَيبةســتَيك كــة لةســةر حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان زؤر بكــةوَيت، زؤر بةِرَيجا
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 دةستخؤش، كاتت تةواو بوو، خاتوو شكرية فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي طةرمي هةردوو وةزير و شاندي ياوةريان دةكةين، لة راستيدا زؤرَيك لة قسةكامن لة سةرةتا بةخَيرهاتنَيك
كرا دووبارةي ناكةمةوة، بةاَلم سَي ثرسيار و يةك ثَيشنيارم هةية، ثرسـيارةكامن بـةثَيي زانياريـةكاني ئَيمـة     

بهَينَيت، ئايـا بؤضـي    ( مَيطاوات كارةبا بةرهةم1000بةنداوي بَيخمة ئةطةر تةواو بكرَي تواناي ئةوةي هةية )
ــياري دووةم: لـــة هةنـــدَيك لـــة     ــتةنطةكاني ضـــني؟ ثرسـ ــتا تـــةواو نـــةبووة؟ بةربةســـت و ئاسـ تـــاوةكو ئَيسـ
كؤمةَلةطةكاني شاري هةولَير زياتر لة ماوةي ساَلَيكة تةواو بووة و هاوواَلتيان :ياني تَيدا دةطوزةرَينن، بةاَلم 

نها كارةبـاي موةليـدةيان هةيـة وةك شـاري زةيتـون، ئايـا ئةمـة        تاوةكو ئَيستا بَيبةشن لة كارةباي طشتيي، تـة 
هؤكاري ضيية؟ ثالنتان ضيية بؤ ضارةسةركردني كَيشةي ئةم كؤمةَلطايانة؟ هـةروةها دووبـارة نةبوونـةوةي    
طرفيت لةم جؤرة كَيشانة طةرةنيت هةية؟ ثرسياري سَييةم: هةندَيك لة واَلتاني جيهان توانيويانة لـة بـواري   

ناني كارةبا زياتر لة ثَيويسيت واَلتةكةيان بةرهةم بهَينن و بي رؤشن بة واَلتـاني تـر، ئةمـةش بـة     بةرهةمهَي
ســوود وةرطــرتن لــة سةرضــاوةي جيــاواز، وةك دانــاني وَيســتطةي بوخــار، هــةروةها وَيســتطةي بــا، هــةروةها    

ةشــن كردنــي   بةطةِرخســتين مــيين هايــدرؤ ثاوةرةكــان، ئايــا وةزارةتــي كارةبــا ثالنــي هةيــة بــؤ هةمةض         
سةرضاوةكاني كارةبا لة هةرَيمي كوردسـتان؟ ثَيشنيارةكةشـم ئةوةيـة كـة ديـارة لـة واَلتـي سـويد لـة سـااَلني           
ــدا،         ــةتَيكيان ئةجنام ــة هةَلم ــؤ، بؤي ــواري هاتوض ــة ب ــة ل ــان هةي ــةكي زؤري ــرد قوربانيي ــتيان ك ــردوو هةس راب

وةكو تةنها يةك قوربانيشمان نـةبَي، بؤيـة   هةَلمةتةكةيان بة باَلوكردنةوةي ثةيامَيك بوو، ثةيامةكةشيان تا
%( كــةم بكةنــةوة، ثَيشــنيارةكةم 70بــةو هةَلمةتــة توانيــان قوربــاني بــواري هاتوضــؤ زؤر كــةم بكةنــةوة لــة ) 

%( 20ئةوةية ئَيمة ديارة لة هةرَيمي كوردستان وةكو خؤي بةِرَيجيان ئاما:ةي ثَيكرد كة كارةبا بة رَيذةي لة )
ثَيشنيارةكةم ئةوةية ئةطةر بة هاوكاري سةرجةم كةناَلة ئامسانييةكان ثةيامَيك بـاَلو   زياتر بةفرِيؤ دةضَيت،

بكرَيتةوة با تةنها يةك ئةمثَيريش بةفرِيؤ نـةدةين، مـن ثَيموايـة ئـةم هةَلمةتـة كاريطـةري باشـي دةبَيـت و         
 %( زياتر كارةبا بطةِرَيتةوة، زؤر سوثاس.30رةنطة بة رَيذةي لة )

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 بةِرَيج د.سراج فةرموو.
 بةِرَيج د.سراج  شَيخ امحد محدامني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ــة روو،          ــة دةخيةم ــاَلَيكم هةي ــةند خ ــن ض ــاوةري، م ــاندي ي ــر و ش ــةنابي وةزي ــةِرَيج ج ــةخَيرهاتين ب دواي ب

وةزارةتي بةِرَيجيان، بةشَيكيان كـار دةكـةن    يةكةميان: تايبةت بة فةرمانبةران و مونتةسيبةكاني تايبةت بة
لةسةر شةبةكات و زةغيت عالي و ئةوانـةي ديكـة، ئايـا جـةنابي وةزيـر ضـي بـؤ ئةوانـة كـردووة كـة ئةوانـة            
موعةرةزن دائيمةن بؤ مردن؟ بةشَيكيشيان كةمئةندام بوون كة كـوِرة هـة:ار و هـاوواَلتي ئـةم نيشـتيمانةن      
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ئايا بـؤ هـةوَلي نـةداوة بـؤ ئـةوةي ئـةو جـؤرة كةسـانةي لـةو شـوَينانة وةفـات             ئايا ض حيسابَيكيان بؤ كراوة؟
دةكةن و طيان لة دةست دةدةن بؤ وةكو شةهيدي هـاوواَلتي حيسـابيان بـؤ نـةكراوة؟ دووةم: ثاشـان هةنـدَي       

يـان  (volt)شوَين لة دهؤك و سلَيماني لة دةظةري هةرير و سؤران )كـاك شـوان(يش باسـي كـرد موشـكيلةي      
ئايا ض كراوة؟ يان ثـالن ضـيية بـؤ ئـةوةي ضارةسـةري ئـةم كَيشـةية بكرَيـت؟ سـَييةم: كؤمثانيايـةكي            هةية،

ئيتـــالي عةقـــدي كـــردووة لةطـــةَل حكومـــةتي هـــةرَيم بـــؤ نؤ:ةنكردنـــةوةي هـــةردوو وَيســـتطةي دوكـــان و  
رؤ:طارَيكـدا  دةربةندخيان، ئايا كارةكـاني بةضـي طةيشـت و لـة ض ئاسـتَيكداية؟ ضـوارةم: لـة كاتَيـك ئَيمـة لـة           

دة:ين رؤ:انة هاوواَلتيان لة زيادبوونداية :مارةي دانيشتوان و ثَيداويسيت كارةباش رؤ:انة لة زيادبوونداية، 
بـةاَلم بةرهــةمهَيناني كارةبـا لــة كورتيدايـة، هــةروةها زؤرجـار باســي كَيشـةي قــةيراني طازوايـل دةكــرَي بــؤ       

ادرَيت بةديلي طازوايـل تاقـةي شةمسـي بـةكار بهَينرَيـت؟      مةحةتةكان، ئينجا ثرسيار ئةوةية ئايا بؤ هةوَل ن
( مَيطاوات يـاخود زيـاتريش   2500زؤر لة برادةرانيش باسيان لَيوة كرد، ثَينجةم: ئَيستا لة كوردستان نجيكة )

بةرهةم دةهَينرَيت بؤ ئةم بـِرةش ئيكتي ـاي زاتـي خؤمـان ناكـات؟ ئَيسـتاش وا لـة كوردسـتان بؤتـة جَيطـاي           
انيا بةرهةم هَينةرةكاني دونيا، ئايا ثالن ضيية ئةطةر بَيتو هةندَيك كؤمثانياي زةبةالح بَين سةرةجني كؤمث

لة كوردستان كارطة و مةصـنةعي طـةورة دابنـَين؟ ضـؤن دةتـوانن وزةي كارةبـا بـؤ ئـةو كؤمثانيايانـة دابـني           
ةسـةر ناكـةم، ثاشـان ئايـا     بكةن بؤ ثالني داهاتووتان؟ باسي ثَيوةري زيرةك كرا من لةسةري ناِرؤم و قسةي ل

ضي كراوة بؤ ئةو شـوَينانةي كـة تـاوةكو ئَيسـتا وةزارةتـي كارةبـا نـةيتوانيوة كؤنرتؤليـان بكـات كـة بووينـة            
سةرضاوةي زياد بؤ بة هةدةرداني وزةي كارةبا؟ بـؤ منوونـة هةنـدَي طونـد كارةبايـان زيـاد بـةفرِيؤ دةضـَي و         

َيكيشـيان ثَيوةريـان نييـة، تةسـةور ناكـةم وةكـو ثَيويسـتيش        هةندَيكيشيان تةجاوزيان لةسةر كردووة، هةند
ثارةكةيان دابَيت، ئايا ثالن ضـيية بـؤ ئـةوةي وةزارةتـي كارةبـا رَيطـا و شـوَيين تايبـةتي بطرنةبـةر، دووبـارة           

 بةخَيربَين، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو د.شرين فةرموو.
 :رمضان ينبةِرَيج د.شرين حس

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بـةِرَيجان ئةنــداماني ثةرلــةمان، بــةخَيرهاتين وةزيــر و شـاندي يــاوةري دةكــةم، هــةرَيمي كوردســتان جطةلــة   
دةوَلةمةندي بة وزةي :َير زةوي وةكو نةوت و غاز، بة سةرضاوةكاني تريش دةوَلةمةندة، بـؤ منوونـة وزةي   

ةيري هةنـدَيك واَلتــاني دونيـا بكـةين بـؤ منوونـة لـة يابـان و صــني        خـؤر، وزةي هـةوا، وزةي ئـاو، ئةطـةر سـ     
بةشَيك لة كارةباي خؤي لة سووتاندني ثاش ماوةكان دروست دةكـةن، ئَيـران و سـوريا و توركيـا وزةي خـؤر      
بةكار دةهَينن بؤ طةرمكردني ئاو، زؤر منوونةي واَلتاني تري دونيا هةية، ئَيسـتا هةنـدَيك واَلت كـار دةكـةن     

ةكارهَيناني هايدرؤجني و )سؤلةر سَيلحم( بؤ كاركردني ئؤتؤمؤبيل، مةبةست لَيرة ئةوةيـة كـة زؤربـةي    بؤ ب
واَلتاني ثَيشكةوتوو كار دةكةن بؤ كةمكردني بةكارهَيناني نةوت و غاز، لة رَيطاي بةديل دةطةِرَين، وةزارةتي 
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ةكان دةكةن بؤ دابينكردني )ديجل( تـا  كارةباي ئَيمةش دانيشتوون هةر ضاوةِرَيي وةزارةتي سامانة سروشتيي
كارةبا بؤ خةَلك دابني بكةن، زؤرجار جةنابي وةزيري كارةبا لةسةر كةناَلةكاني راطةيانـدمن بينيـوة هـةموو    
كَيشــةكةي و ئةطــةري نــةبووني كارةبــا دةخرَيتــة ســةر وةزارةتــي ســامانة سروشــتييةكان، وةزارةتــي ســامانة 

ِرة )ديجل(ة، ئةو بـِرة نةوتـة بؤيـان دابـني دةكـةين و كَيشـة و ئاريشـةكة        سروشتييةكانيش دةَلَي ئَيمة ئةو ب
تةنها بَي ثالني وةزارةتي كارةباية، من سةيري ويب ساييت وةزارةتي كارةبـام كـرد و ويسـتم سـةيري ثالنـي      

 جةنابي وةزيـرم كـردةوة تـةنها وَينةكـةي دانـابوو نـاوي سـياني و        (.C.V)وةزارةت بكةم، بةاَلم كة الثةِري 
جـةنابي وةزيـر و لةسـةر سـايتَيكي حكـومي و       (C.V)اليةني حيجبي دانرابوو، ثَيم سةير بـوو كـة بينـيم    

سايتَيكي رةمسي تةنها ئةو شتانة نووسرابوون، ضاوةِرَيم دةكرد كـة ثسـثؤري تَيـدابَيت، شـارةزايي تَيـدابَيت،      
ي خؤم ئاراستةي ليذنةي وزة و سامانة سااَلني خجمةت و شارةزايي تر لة ض بوارَيك تَيدابَينت، هةروةها طلةي

سروشتييةكان دةكةم لة ثةرلةماني كوردستان كة هيض تةعامول لةطةَل كارةبايان نةكردووة وةكـو وزة، ئـةو   
هــةموو كَيشــةكاني كارةبــا تــاوةكو ئَيســتا تــةنها يــةك دانيشــتنيان ئةجنامــداوة لةســةر كَيشــةي كارةبــا، هــةر   

ــياري    ــوون، ثرس ــاز ب ــةوت و غ ــةريكي ن ــا و     خ ــي كارةب ــة وةزارةت ــةبوو ل ــةيةكي ه ــةر كَيش ــةر ه ــةم: ئةط يةك
ئةطةرةكةي وةزارةتي سامانة سروشـتييةكان بَيـت، ئـةي مانايـةك هةيـة بـؤ هـةبووني وةزارةتـي كارةبـا؟ بـا           
ئــةويش بةِرَيوةبةرايةتييــةكي طشــتيي بوايــة ســةر بــة وةزارةتــي ســامانة سروشــتييةكان بوايــة، ئايــا ئــةركي 

ــا و وة  ــري كارةب ــةِرَين؟ دووةم:      وةزي ــؤي بط ــي خ ــةكاني وةزارةت ــةري كَيش ــة ضارةس ــرة ل ــة لَي ــةي نيي زارةتةك
وةزارةتي كارةبا هيض ثالنَيكي هةبووة لة رَيطاي ضارةسةري يـان هـيض هانـدانَيكي هـةبووة بـؤ بـةكارهَيناني       

زؤربـةي  وزةي نوَيكردنةوة )رينيؤبل ئينَيرجي( جطةلة بةكارهَيناني نـةوت و غـاز، ضـونكة ثابةنـد لةسـةر      
لَيكؤَلينةوةي زانسيت و يةكَيك لةو لَيكؤَلينةوانة لة زانكؤي زاخـؤ ثـار كرابـوو دةرئةجنامةكـةي ديـاربوو كـة       
خــؤري هــةرَيمي كوردســتان لــة وةرزي زســتان و هاوينــةوة بةشــي هــةموو خَيجانــةكاني هــةرَيمي كوردســتان  

 دةكات بؤ طةرمكردني ئاو، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

كاتت تـةواو، دةتـواني بـة نووسـراو ئاراسـتةي وةزيـري كارةبـاي بكـةي، نوقتـةي نيجاميـت هةيـة كـاك زانـا؟              
 فةرموو.

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداللة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نابت بـة  ئَيمة لة رابردوو لةسةر سيغةي قسةكردني ئةنداماني ثةرلـةمان سـيغةيةكمان هـةبوو، ئةطـةر جـة     
شةخصي دةتةوَي ئةو فراكسيؤنة قسة نةكات تا ئَيوارة دةمَينينةوة لة خةمي كارةباينة، لةم هؤَلـة ناِرؤينـة   
دةرةوة، لةبةر ئةوة شيت شةخصي بةكار مةهَينة، ئةوة هةموو فراكسيؤنةكان قسـة دةكـات كـة دَيتـة ئـةوَي      

ات لَيدةكـةم وةكـو سـةرؤكي ثةرلـةمان مامةَلـةمان      دةطةِرَييتةوة نايَيتة الي فراكسيؤني ئَيمة، لةبةر ئةوة تك
 لةطةَلدا بكة، زؤر سوثاس.



 372 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيج كاك زانا وةكو سةرؤكي ثةرلةمان مامةَلةمان كردووة، دةتواني رةخنةي خؤشـت بطـري، ئـةوا تـوِرةش     
ة، يةك بة يةك خوَيندوومةتـةوة، هـيض نةمثةِرانـدووة،    نةبيت، بةاَلم ئةمة ئةو ناوانةية كة ثَيشرت نووسراو

هيض ناوَيكم لَي نةثةِراندووة، دوايـي ناوةكـاني نـاو هـؤَل وةكـو ئـةوةي كـة لـة رابـردوودا ئةجنامانـداوة بـةو            
شَيوةية دةكةين، هةموو فراكسيؤنةكاني لـَي بـةدةر ناكـةين، بـةِرَيج سـكرتَيري ثةرلـةمان ئةطـةر قسـةيةكت         

 فةرموو. هةية لةسةر ئةوة
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان، سةبارةت بةو ناوانةي كة ئَيمة لَيرة بؤ ط توطؤ دةينووسني، ئةوةي كة لة ثَيش دانيشتندا ناوةكان 
بةوةي كة  دةبـَي بـةو    دةنووسني ئةوة بة ريجبةندي دَيتة خوارةوة، سةرؤكي ثةرلةمان خؤي مولجةم دةكات

ناوانة بَيتة خوارةوة، ضونكة تةسةلسولي زةمةنيةكة من رةضاوم كـردووة تَييـدا، ئـةوةي كـة لَيـرة لـة هـؤَل        
دةينووسني بة ئيختياري سةرؤكي ثةرلةمان ناوةكان دياري دةكرَيت و ضؤن ضؤني لة هؤَلةكة دياري دةكات، 

يان لةوال  بنووسرَيت، لَيرة كة ناوةكان دةنووسني هيض فةرقَيك  بؤية كة بةِرَيجان دةَلَين با لَيرة بنووسرَيت
ناكةين كة لة هةر اليةكةوة بنووسرَيت، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان رةضـاوي ئـةوة دةكـات كـة ضـؤن ناوةكـان       
ئيختيــار دةكــات، بــةاَلم ئــةوةي ثَيشــوو كــة نووســراوة لــة ثــَيش كؤبوونــةوةدا بــةو شــَيوةية كــة تةسةلســولي  

 رةضاو دةكةين، زؤر سوثاس. زةمةنيةكة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج ثةروا خان فةرموو.
 بةِرَيج ثةروا علي حةمة:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، بةخَيرهاتين بةِرَيجان وةزيري كارةبا و شاندي ياوةري دةكـةم، سـةبارةت بـةو    
ِرَيجيان و زؤرَيك لة بابةتةكاني هاوِرَيكـامن ثَيشـرت بـة تايبـةت )كـاك فـائق( خسـتيةروو، تـةنها         ثالنةي كة بة

ثرسيار كة من هةمبَيت ئةويش سـةبارةت بـةو ثالنةيـة كـة بـةِرَيجتان داتاننـاوة، ئـةو ثالنـةي كـة بـةِرَيجت           
ــدا، بــؤ ضارةســةركردني ئــةو هــةموو كــةم و كوِريــةي كــة دةيــان ســاَلة و      ضــةندين كابينةيــة ئيشــارةتت ثَي

بةردةوامة، ثَيتاواية بةو كابينةيةي ئَيستا و بةم سَي ساَلةي كة ماوة ئايا دةتوانرَيت بة ضـةند ئـةو ثالنـةي    
بةِرَيجتان جَيبةجَي بكرَيت؟ هةروةها رَيذةي لةسةدا ضةندي جَيبةجَي دةكرَيت؟ ئةطةر هةمووي جَيبـةجَي  

ت؟ ئايا ئةم ثالنة ثالني ئةم كابينةيـة هـي بةِرَيجتانـة يـان     نةكرَيت رَيذةي لةسةدا ضةندي جَيبةجَي دةكرَي
تةواوكةري كةبينةكةي ثَيشووة، ضونكة زؤرجار لة كابينةي ثَيشوودا ئةو كةم و كوِرييانةي كـة هـةبَيت بـؤ    
هةر وةزارةتَيك كابينةي دواتـر بةداخـةوة يـان دَيـن ثالنَيكـي نـوَي دادةنـَين يـان بـة كـةم و كـوِري، ئايـا بـة              
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ت كارةباشةوة ئَيوة تةواوكةري ثالنة كؤنةكان دةبَي كة جَيبةجَي نـةكرابوون، يـان ثالنَيكـي نوَييـة و     نيسبة
 تةقديري بةِرَيجتان بؤ جَيبةجَيكردني ضةندة؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو فريوز فةرموو.
 عبداخلالق: طصبةِرَيج فريوز 

 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثة

سةرضاظا، زؤر ثرسـيار  ثَيشةكي بةخَيرهاتنا جةنابَي وةزيري كارةبَي و شاندَي لةطةَلدا دكةم، بةخَيربَين بة 
 هاتنة كرن، من دظَيت ب كورتي ضةند ثرسياراكا ئاراستة دكةم:

نَي، يـان  يةك/ بؤضي هةتا نووكة وةزارة تا كارةبا نيجاما مةقايسا زيرةكَي عالةمي نيية دروسيت لة كوردسـتا 
 زؤر زؤر يا كَيمة؟

ثرسيارا منا دوَي/ تةوليدا كارةبا  ب عام ل كوردستانَي نيية، كة تَيرا هـةمي كوردسـتانَي بكـاتن، ئايـا ثالنـا      
وةزارةتا كارةبا ضـيية بـؤ تةوليـدا كارةبـايَي كةباشـرت ببَيـت؟ بـؤ منوونـة تةوليـدا كارةبـا ئةوةيـة رَي بـةري             

 شةش، حةفت ساَلان.
ئـاكرَي ئيدارييـةن سـةر بثارَيجطاهـا دهـؤكَي ظةيـة ب عـام، دظَيـت كارةبـا بـا:َيرَى ئـاكرَي وةكـي              سَي/ دةظةرا

ثارَيجطاها دهؤكَي بـينت، بـةلَي دوو خـةت يـةت رةبـت كـرن دطـةل حـةريرَي و، دوو خـةتَيت ديكـةش رةبـت            
اليـةكي ظـة، :ي    كرينة دطةل خةبات، ئةظة يا بووية ئةطةرا هةندَي كارةبـا ئـاكرَي وةكـو ثَيـدظي نـةبيت :ي     

 اليةكي ديكةظة وةكي ثارَيجطاها دهؤكَيش نيية، كة ئيدارييةن سةر ثارَيجطاَيي ظةية.
ثرســيارا منــا دةــاهي يــا ضــارَي/ بؤضــي دانــا ثــارَي كارةبــا جيــاوازي هــةي لــةنَيوان ثارَيجطاهــا؟ بــؤ منوونــة   

ارةبـايَي بـؤ نةضـينت و، ثـارة     ثارَيجطاها دهؤكَي ب هـةمي قـةزاو ناحيةظـةو طوندظـة، مـال نييـة كـة وةسـال ك        
نةداتن، بةلَي لة ثارَيجطاها هةولَيرو سلَيماني وةتحم نييةو ئةو ديظ مةعلوماتةي من هةي مـالي يَيـت هـةي    

 لة ثارَيجطاها هةولَيرَي هةتا نووكة وةسال كارةبا نةديتيةو، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ن عةباس فةرموو.زؤر سوثاس، خاتوو ظيا
 بةِرَيج ظيان عباس عمر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةز ئةو ئاخ تنَين هةظاَلَيت مة طوتي ئةز دووبارة ناكةم، ب تةنَي ضةند خـالَي دي ئيشـارةتَى ثـَي دةدةم، ل    

َيـذا  ( كةسـن، كـو ر  2056( كةسن، لـة دهـؤكَي ب تـةنَي )   18340دةستثَيكَي دَى بةحسَي كاديرَي دكةم، ب طشيت )
( ثؤينت : سةدَي، ئةرَي جـةنابَي وةزيـري ئـةظ نيسـبةية مةقبولـة الي جةنابَيتـة؟ دزانـني كـو ئـةظ          11بيتة )

ضةندة ئَيك بِريار نائَيتة راستظة كرن، بةس : دةستثَيكا كار بوونا جةنابَي وة هوين دشـيان ثَينطـاظ ثَينطـاظ    
ئـةظ ميالكـة هاتيـة هنـارتن، هـةر ضـةندة ل        10/12/2014كار تَيدا بكةن، و  ل دويحم كيتابا جةنابَي هةوة لـة  
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( كةسن، نجامن كيشك رَيذا دروسـتة؟ جةنابَيتـة بؤمـان ديـار بكـاتن، و      17200دةستثَيكا جةنابَي تة طوتي كو )
هوين دشـيان كـار بـؤ راسـتظةكرنا رَيـذا دهـؤكَي بكـةن و جـةنابَي وةزيـرَي ب تـةنَي ئَيـك ثرسـيار هـةي تـة               

( سةدَي ية؟ هاتنة ئاوارة بؤ بارطرانييةكا مةزن سةر كاديري و ئالياتـة و  11ةي كو )قةناعةتة رَيذا دهؤكَي ه
ديسان عامودَي كارةبا و طةلةك كارَين دي، ئةرَي بؤضي ض تةقدير بؤ ضةندَي نةهاتينة كرن؟ ئةطةر هاتينة 

، بودجـة طةشـة   كرن رَيظةبةريا طشيت ئةظ كارة ل ثارَيجطاهـا دهـؤكَي دشـيا ظـَى ضـةندَى بـؤ مـة ديـار بكـةتن         
% مـا بـوو، ل دةمـةكي    30ثَيدانَي ئاسـاييا وةبـةرهَينانَي يـا تايبـةت : وان هـةر ضـوار تايبـةت بودجـة هـاتين          

ــي           22700) ــان وةزارةت ــة، ديس ــةوة ض نةهنارتي ــي ه ــدة بؤض ــذا زَي ــَي رَي ــؤ ظ ــة، ب ــدة بووين ــؤكَي زَي ــة ده ( مال
ثَيــدظَين هــةوة ض كـــار كريــة بـــؤ ب     خجمــةتطوزاري كــار ئَيـــك : وان وةزارةتانــة هةنــدةك ئيستيســـنائات    

دةستظةئينانا ظان ئيستيسنائاتان؟ ثَيشنيار دكةم سيستةمَي تةصاعودي سَي بلوكا بـينت، نـةكو ثَيـنج بلـوك،     
ضونكى دطةَل داهاتَى خةَلكَى ناطوجنينت، جةنابَي وةزيرَي حةفتاو نؤ و ثؤينت ثَينجاو دووي سةدي خـةلكَي  

ثارة خؤ ئـةدا دكـةن، سـةرةِراي تَيكضـوونا بـارَي دارايـي و كـةم خجمـةت بـؤ          دهؤكَي ل بةر دةرطاها مالَي خؤ 
دهؤكَي :ي وَي رَيذا كَيم ئانكو خةلكى دهؤكَى هةمى كاودان ل بةرضاظ وةرطرتينة بةىَل وةزارةتا كارةبَى ئةظ 

 ىَل ضةندة لبةرضاظ وةرنةطرتييـة و رَيـذة :ى زَيـدة نةكريـة و خجمـةتطوزارى :ى بـؤ رَيظةبـةريا طشـتى ثـرت         
( ب وازحى طوتيـة )تشـكل   2( فةقةرة دوو )3( َى دا ماددة سَى )2006( يا ساَلا )5نةكرية، د ياسا :مارة ثَينج )

ئةظ بِريـارة ئـانكو ئـةظ مـاددا قـانونَى بتنـَى : سـلَيمانيَى ظةطرتيـة         حمافيات م  ر ة عامة يلك رباء  فى كل 
ريا طشتى يا بةالظ كرنَى هةي نةكو رَيظةبةريا طشـتى يـا   :بةر كو ل ثارَيجطةها دهؤكَى و ل هةولَيرَى رَيظةبة

كارةبَى ية، جةنابَى وةزيرى نجامن ئةظة ض تةناقوزة؟ جةنابَى تة بـال نةبَيـذينت كـو ئـةظ ضـةندة ل خولَيـت       
بوورى دا نةهاتية كرن، دةمَى شةش هةيظانة هوين دشيان ظَى بِريارَى راسـتظة كـةن و هـوين شـيان قـانونَى      

 طةلةك سوثاس. تةتبيق بكةن،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك ئةبو بةكر هةَلةدني فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بــةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــرو وةفــدي يــاوةري دةكــةم، مــن ثشــتطريي قســةكاني خــاتوو رَيــوازو كــاك قــائق  

 دةكةم، ئةم ضةند ثرسيارةم لة جةنابي وةزير هةية. مصطفى
يةكةم/ لة سلَيماني، لـة طةِرةكـةكاني سـلَيماني طـرفيت كو:اندنـةوةي موةليـدةكان ثةيـدا بـووة، وات شـةوانة          
موةليدةكان لة ضةند طةِرةكَيك دةكو:َيننةوة، دةكرَيت بة داناني مةحةتةي مؤبايل ئـةو كَيشـةية ضارةسـةر    

 يا ض هةنطاوَيكتان ناوة بؤ ئةم بارة؟بكرَيت، ئا
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ثرسياري دووةم/ كارطةيةك هةية لة هةولَير، كارطةي ئاسن تواندنةوة، نجيكةي ثـةجنا بـؤ شةسـت مَيطـاوات     
كارةباي دةوَيت و بةشَيكي شؤتداونةكان و كو:اندنةوةي كارةبا ثَيمواية ئةوة هؤكار بَيت، ئةو كارطةيـة تـاكو   

 ئايا ض هةنطاوَيكتان ناوة وةكو وةزارةتي كارةبا بؤ طَيِرانةوةي ئةو كارةباية؟ ئَيستا كة مؤَلةتيشي نيية،
سَييةم/ ثَيويستة وةزارةتي كارةبا ثاداشيت هةبَيت بؤ ئةو هاوواَلتيانةي كة بةردةوام ثارةي كارةبـا دةدةن و،  

ووم كابرايـةك طـوتي   ئةوانة جياوازي بكرَيت لةطةَل ئةوانةي كة نايدةن، مـن بـؤ خـؤم شـةوَيك لـة ماَلَيـك بـ       
حةوت مليؤن كارةبام بؤ هاتؤتةوة، هةر جارَي وةرةقةم بؤ هاتؤتةوة وةرةقةكةم دِراندووة، دوايي بـة ثـةجنا   
هةزار دينـار ضارةسـةرم كـردووةو بؤيـان سـ ر كردةـةوة، ئايـا ئـةم خةلـةل و دزييـة لـةناو  فةرمانطـةكاني             

 كارةبادا هةية؟
ــةر ض بنةمايــةك وةزارةتــي كارةبــا،    ــات بــؤ ئــةو شــوَينانةي كــة تــةجاوزن و زةوي         لةس كارةبــا دابــني دةك

كشــتوكاَلني؟ وةكــو ظــَيالو باخــةكان، ئايــا كــة شــوَينةكان تــةجاوز بَيــت ئَيــوة لةســةر ض بنةمايــةك كارةبايــان  
 دةدةنَي؟

ثَيويسـتة وةزارةت ثـرؤ:ةي هــةبَيت بـؤ ئةوانـةي ثَييــان دةوترَيـت شـةهيدي روونــاكي، بـؤ خجمـةت كردنــي         
خانــةوادة بــةِرَيجةكانيان، هــةروةها هاوواَلتيــان داواي ئــةوة دةكــةن كــة بنكــةكاني وةرطــرتين ثــارةي زيــاتري 

كارةبا زياتر بكـرَين، ضـونكة قةرةباَلغيـةكي زؤري دروسـت كـردووة، ئايـا وةزارةتـي كارةبـا ئـةو لَيثرسـراو و           
 وة، ئايا دةتوانن ئةوانة البةرن؟بةِرَيوةبةرانة ال دةبات كة ناكارةييان دةركةوتووةو، طةندةَليان دةركةوتو

دوو ثرسياري ئةخرييشم لة جةنابي وةزير، ئةطةر تؤ هاوكاري نةكراي لةاليةن وةزارةتة ثةيوةنديدارةكاني 
سامانة سروشتييةكان و وةزارةتي دارايي، ئايا لة شوَينةكةي خـؤت دةمَينيـةوة؟ يـان هـةر ثاسـاو هَينانـةوةو       

 با ضارةسةر ناكرَيت.دوعاي خَير كردنة؟ كة بة مة كارة
دووةم/ وةزير دةتوانَيت هةيكةلي وةزارةتةكةي خؤي بطؤِرَيت، ياخود نا؟ كة بةشَيكي ئيشكالةكان لةوَيداية، 

 زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو بةهار عبدالرمحن فةرموو.
 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج سة
بةخَيرهاتين وةزيري كارةباو وةزيـري هـةرَيم و شـاندي يـاوةري دةكـةين، مـن لـة رَيـي بةِرَيجتانـةوة ضـةند           

 سةرنج و ثرسيارَيك دةخةمة روو.
يةكــةم/ ســةبارةت بــة كو:اندنــةوة طشــتييةكان، شــؤتداونةكان، ديــارة ئةمــة كَيشــةيةكي طةوةرةيــة لــة كــاتي 

ين ثارةي زةخم بة هـةدةر دةضـَيت و دةضـَيتةوة بـؤ كؤمثانياكـان، لـةو الوة       تَيكضووني ئةم سيستةمة ضةند
هاوواَلتي بَي كارةبا دةبَيت و لةم الوة ثارةيةكي زؤر بة هةدةر دةضَيت، ثرسيارةكةم ئةوةية هؤكار ضيية كة 
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نـةدةدا؟ لـة   لة ئةمساَلدا شؤتداونةكان زياديان كردووة؟ بؤ لة سااَلني ثَيشوودا بـة دةرةجـةي ئةمسـاَل رووي    
 كاتَيكدا ئَيمة ساَل بة ساَل دةبَيت ئةم كَيشةية كةم بَيتةوة.

دووةم/ بةِرَيج جةنابي وةزيـر لـة راطةياندنةكانـةوةو لـة ضـةندين لَيدوانـدا باسـي لـةوة كـردووة كـة هـةزار            
ت ئـةو  مَيطاوات ئامادةية بؤ كار ثَي كردن، بـةاَلم بـةهؤي نـةبووني سـووتةمةني و طـرفيت مالييـةوة، دةكريَـ       

ــَي، ئَيمــة واَلتــَيكني دةوَلةمةنــدين لــة ســووتةمةني، بــؤ دابــني ناكرَيــت و     وردةكارييانــة كــة ســووتةمةني بَل
وردةكارييةكامنان ثَي بَلَي؟ طرفتة مالييةكان بة وردةكاريي ثَيمان بَلَي، نـةك ئـةوا بةشـَيوةيةكي طشـيت، ئـةو      

 هةنطاوانة ضيية نراوة بؤ ضارةسةري ئةم كَيشةية؟
/ ديــاري كردنــي كؤمثانياكــان، ديــارة ئَيمــة دةزانــني زؤربــةي بةرهــةمهَيناني كارةبــا لــة رَيــي كــةرتي  ســَييةم

تايبةتةوةيــة، ئايــا ديــاري كردنــي كؤمثانياكــان لةســةر ض ئةساســَيكة؟ ثَيــوةر هةيــة بــؤ وةرطــرتن و رةفــجي   
 كؤمثانياكان؟ ئايا دةست تَيوةرداني حجبي لةم رووةوة رووي نةكردؤتة وةزارةت؟

ارةم/ ضي كراوة بؤ وزةي ئةلتـةرناتيظ كـة وةكـو نـةوت و غـاز لـة جيـاتي ئـةوةي كـة خـةَلك وةسـائيلي            ضو
كارةبا بةكار بَينَيت بـؤ طـةرم كردنـةوةو بـؤ ئـةو وةسـيالنةي تـر، ئايـا ثـالن ضـييةو ضـي كـراوة؟ بـؤ ئـةوة               

 ة؟ئاسانكاري ضيية لة ثالني وةزارةت تا لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ئةمة كراو
خاَلَيكي ترم/ ئايا داناني مةحةتةي كارةبا بةثَيي ثَيويسيت ناوضةكان بةرنامةي بؤ دارَيـذراوة؟ ئةطـةر وايـة    
بؤضي هةندَيك ناوضة هةية كة ثَيويسيت بة مةحةتةي كارةبايـة بـؤ منوونـة طـةرميان و رانيـة لَيـي نييـة؟        

 ة.بةاَلم لة زاخؤ كة ئةو ثَيويستيةي نيية مةحةتةي كارةبا دانراو
سةبارةت بة سةر لةنوَي رَيكخستنةوةي هةيكةلي ئيـدارةي وةزارةت كـة بـةِرَيجيان لـة ثالنـي خـاَلي هةشـتدا        
ئامــا:ةي ثَيــداوة، ئَيمــة دةزانــني لــة هــةرَيمي كوردســتاندا دابــةش كردنــي ثلــةكان لــة وةزارةتةكانــدا بــةثَيي 

ت، لة كاتَيكدا حجبةكان خةَلك دياري حيصةي حجبيية، ئايا ئةم كَيشةية دةتوانرَيت وةزارةت ضارةسةري بكا
دةكةن و ئةمةش هؤكارَيك دةبَيت بؤ ئـةوةي خـةَلكي موختـةس دانـةنرَيت و كَيشـةكة بـةردةوام بَيـت، ئايـا         

 دةتوانن ئةم هةنطاوة بنَين؟
خاَلي ئةخريم/ بةثَيي ئةو ثالنةي بةِرَيجيان كة خوَينديانةوة دةتوانرَيـت لـةم خولـةي كابينـةي حكومةتـدا      

ةي كارةبا كؤتايي ثَي بَيت؟ هةروةها ثَيوةري زيرةك كـة ضـةندين سـاَلة لـة خولـةكاني ثَيشووشـدا بـاس        كَيش
 كراوة دةتوانرَيت جَي بةجَي بكرَيت؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وة بـــة  (ي ثـــاش نيـــوةِرؤ دةســـت دةكةينـــة   3زؤر ســـوثاس، دانيشـــتةكةمان هةَلـــدةطرين بـــؤ كاتـــذمَير )    
 دانيشتنةكةمان، زؤر سوثاس.
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 دانيشتين دووةم
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان.
ــاَلى دووةم      ــذاردن ، س ــوارةمى هةَلب ــوىل ض ــتثَيدةكةينةوة ، خ ــتان دةس ــةىل كوردس ــةناوى ط ــتنةكةمان ب دانيش

، بةردةوام دةبني لةسةر تةوةرى  29/12/2014( ، ِرؤ:ى دانيشنت 2ة )( ، كؤبوونةوةى :مار20دانيشتنى :مارة )
دانيشتنةكةمان كة بريتية لة ط توطؤكردن لةسةر ِرةوشى كارةبـا لـة هـةرَيمى كوردسـتان ، بـة ئامـادةبوونى       

ــاددةى )     ــى م ــةى دووةم ــة بِرط ــاَلى دوو ل ــى خ ــة ثَي ــا ب ــرى كارةب ــةمانى  54وةزي ــاوخؤى ثةرل ــةيِرةوى ن ــة ث ( ل
 ى هةمواركراو ، نوقتةى نيجامى بةهارخان فةرموو.1992(ى ساَلى 1:مارة ) كوردستان

 :بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( كةس ئامادةبَيت ، ئَيستا وابجامن نيسابى قانونى تةواوناكات ، سوثاس.57دانيشتنةكان ئةبَيت )
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كــةس لــة هــؤَلى ثةرلــةمانن ، بــةِرَيج 56( كــةس ئامادةبَيــت لــة هــؤَل نيســابى ياســاةان هةيــة ، ئَيســتا ) 56)
 ( كةمسان لة هؤَل هةية.57سكرتَيرى ثةرلةمان وتى )

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف / سكرتَيرى ثةر لةمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( كةس.59كي ديكةش هات بووة )(كةس ئامادةى كؤبوونةوةكة بووة يةكَي58)
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كاك سؤران عمر فةرموو.
 
 

 :بةِرَيج سؤران عمر سعيد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

م دةكـةم ، مـن   بةخَيرهاتنى بةِرَيج وةزيـرى كارةبـا و بـةِرَيجان لـة وةزارةتـى كارةبـا و بـةِرَيج وةزيـرى هـةريَ         
ــوو       ــتى ب ــةِرَيج وةزيــر ثَيويس ــةر ب ــم اليــة ئةط ــدَيك بةَلطةش ــيارَيكم هةيــة ، كؤمــةَلَيكى زؤر هةن ضــةند ثرس
دةيــدةمَى دةمــةوَى نةتيجةكــةى بــجامن ، لــةماوةكانى ِرابــردوودا كؤمــةَلَيك موةليــدةى حكــومى كــة مــوَلكى     

ى و هةنـدَيك شـوَينى حيجبـى ، ئايـا ئـةو      وةزارةت بوون دراوة بة هةندَيك بارةطاى حيجبى و ئؤرطانى حيجب
موةليدانة وةرطرياونةتـةوة؟ ئةطـةر ئاطاشـى لَيـي نييـة مـن ئـةوةى المـة دةخيةمـة بةردةسـتى بـةِرَيجيان لـة             
ماوةى ئايندة ، سةبارةت بة ضةند جَيطايةك كة لـة دةوروبـةرى هـةولَيريش بـوونى هةيـة ، لـة ناوضـةكانى        

نيية واتة بةشَيوةيةكى فول بة بَى حيسابات كارةبايـان بـؤ دةِروات ،   تريش بوونى هةية سةعاتى كارةباييان 
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ئايا ضارةسةرى ئةو شوَينانة ضيية كة بة بَى سةعات تا ئَيستا كارةبا بةكاردَينن؟ حاَلـةتَيك تـا ئَيسـتا هةيـة     
لة هةنـدَيك   ديارة كارمةندانى كارةبا مةترسى لةسةر :يانيان هةية و جَيطاى ِرَيج و تةقديرن ، بةاَلم هَيشتا

شــوَين مةســةلةى ســيانة كــة دةضــن بــة دواى ، تيمــةكانى ســيانة دةضــن ثــارةوةردةطريَى ئايــا ئةمــة شــتَيكى   
قانونيية ، ِرَيثَيدراوة ياخود دةضَيتة بورارَيكى ناياساييةوة؟ هيـوادارم ئةطـةر ناياسـايية لـة هةنـدَيك شـوَين       

مِرؤش يةك وةاَلمى بوَى ساَل بؤ ساَل ، وةرز بـؤ وةرز  ئةطةر ماوة بن بِر بكرَى ، خةَلكى كوردستان ِرةنطة ئة
، كابينة بـؤ كابينـة بـةَلَين دراوة كـة ئةطـةر ئةمسـاَل ئـةم كارةبايـة ضـاك نـةبؤوة ئـةم حكومةتـة متمانـةى              
لَييبسةننةوة ، شايةنى متمانة نيية وة ئيال ئاخريى ، بةَلَينى زؤر دراوة ، بةاَلم خةَلك بَى متمانـة بـووة بـة    

ةو بةَلَينانة ، بةِرَيج وةزيرى ئَيسـتا لـةم كابينـة نوَييـة ض بـةَلَينَيكى تـرى هةيـة بـة فيعلـى خـةَلك           هةموو ئ
متمانةى ثَيبكا كة سةرما زياد دةكـات كارةبـا كـةم نـةكات ، طـةرما زيـاد دةكـات كارةبـا كـةم نـةكات ، ئةطـةر            

 اَلةتَيكى تةبيعى ، زؤر سوثاس.طةرماو سةرما نةبَيت كارةبا تةبيعي بَى ئةوة بةِراستى ثَيى ناوترَى ح
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، خاتوو حةيات جميد فةرموو.

 :بةِرَيج حيات جميد قادر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير و وةفدى ياوةرى دةكةم ، بةِرَيج سةرؤكى ثةرلـةمان كؤمـةَلَيك خـاَلم هةيـة بـة      
تةسةسول باسى دةكةم زؤر بةكورتى ، ضونكة زؤربةى برادةران ثَيشرت باسى ئةو خااَلنةيان كـرد ، ئةوانـةى   
من هةندَى جياوازة ، بةاَلم هةوَلدةدةم لة وةختى خؤيدا تةواوى بكةم ، خاَلى يةكةم بـة نيسـبةت كؤمةَلطـة    

نرَيـت و كارةبايـةكى زؤرى حكـومى بـة     نوَييةكان كة دروست دةكرَين لةسةرةتاوة سةعاتى كارةبايـان بـؤ دانا  
فرِيؤ دةِروات ، بؤضى ئةو كؤمةَلطايانة سةعاتى كارةبايان بة ثَيى ثَيوةرى زيرةك بؤ دانـانَين لـة سـةرةتاوة ،    
دوايي ناوضـةكانيان جـارَيكى تـر هـةَل ئةدةنـةوة بؤيـان دادةنـَين كـة ئةمـةش كول ةيـةكى زيـاتر ئةكـةوَيت             

ى دووةم دانيشتوانى ناوضـة هـة:ار نشـينةكان طازانـدةى ئـةوة دةكـةن كارةبـاى        لةسةر وةزارةتى كارةبا ، خاَل
حكوميــان كةمــة و نيطــةرانى ئــةوةن كــة كارةبــاى تــؤِرى كؤمةاَليــةتى طشــتى ناوضــة دةوَلةمةنــدةكان زيــاتر  

زؤر لـة  دةدرَيتة ئةوان ، ئةطةر بةِرَيجيان ِروونكردنةوةيةكيان هةبَى لةم بارةيةوة ، خاَلى سَييةم :مارةيةكى 
دامــو دةزطاكــانى حكومــةت ســااَلنَيكى زؤر قــةرزارى كارةبــان ، هــةروةها :مارةيــةك شــوَينى بازرطــاني و          
هاوواَلتيانيش بة هةمان شَيوة كة هيض ثةيوةندى بة قةيرانى دارايي ئَيسـتاوة نييـة ، بـةَلكو كةَلةكـة بـووى      

ئـةهَينن؟ خـاَلى ضـوارةم بـؤ ضارةسـةركردنى       سااَلنى ثَيشووة ، تكاية ثَيمان بَلَين كةى كؤتـايي بـةم قةرزانـة   
( بــةكاربَينن ، بــةاَلم smart measureزيــادةِرؤى كارةبــا بِريــار بــوو ثَيــوةرى زيــرةك كــة ثَيــى ئــةَلَين )   

ثِرؤ:ةكة زؤر بة خاوى كارى تَيدائةكرَيت جَيبةجَى ناكرَى وةكو ثَيويست كـة لـة ئَيسـتادا هةنـدَيك طـةرةكى      
تَيــدا تــةواو بــووة بــةاَلم لـة هةنــدَيك شــوَينةكانى تــر مــاوة كــة قــةرار بــوو لــة  شـارى هــةولَير ئــةو ثــِرؤ:ةى  

سةرتاسةرى كوردستان لة مودةيةكى كةمدا تةواوبَى ، بـةاَلم ديـارة تـا ئَيسـتا هـةر لـة :َيـر كاردايـة و تـةواو          
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لـة   نةبووة ئةطةر كـةمَيك دةسـت و بـرد لـةو ئيشـة بكـةن خـراث نـابَى ، خـاَلى ثَينجـةم نـةبوونى موةليـدة            
دةرةوةى هةندَى ناحيية ، واتا طوندةكانى لة ضوار دةورى ناحيةكة هةية ، بةاَلم لة طوندةكانى ضوار دةورى 
ناحيةكة زؤربةيان لة موةليدة بَيبةشن بؤ منوونة ناحيةى زاوَيتة سةر بـة ثارَيجطـاى دهـؤك ، كـة ضـةندين      

بادَى( ، هةروةها ناحيةى مانطَيش بةهـةمان  الدَى لةو ناوضانة بَيبةشن لة كارةباى ئةهلي وةكو )سندوري و 
شَيوة لةو ناحيةيةدا هةية ، بةاَلم لة طوندةكان نيية بؤ منوونة طوندى ) موجلةمةخت و بةنـدا و ِرؤ:كـَى و   
ــاو        ــة ن ــةكانى دى ل ــَيوةى ناحي ــةمان ش ــةمانكَى بةه ــةى ض ــةنط و ناحي ــةى سةرس ــةروةها ناحي ــوكَى( ، ه زَي

لــة دةوروبةرةكـةى لــةناو الدَيكانـدا كارةبــا نييــة ، خـاَلى ئــةخريم بــةِرَيج    سـةنتةرى ناحيةكــة هةيـة ، بــةاَلم   
سةرؤكى ثةرلةمان وةكو لة ِراثؤرتةكةى وةزيرى كارةبادا هاتبوو ، لـة خـاَلى شةشـةمى ثالنةكةيـدا بـاس لـة       
طرنطيــدان بــة بــوارى وزة نــوَي بووةكــان بةتايبــةتى هايــدرؤ و بــاو و تيشــكى خــؤر ئــةكا ، بــةِرَيج ســةرؤكى   

ةرلةمان لة ِرَيطاى بةِرَيجتانةوة ئةثرسم ئايا هيض ميكانجمَيكيان هةيـة بـؤ جَيبـةجَيكردنى ئـةم ثالنـة كـة       ث
ثالنَيكـــى زؤر طرينطـــةو :ينطـــةى كوردســـتانيش زؤر لـــة بـــارة بـــؤ جَيبـــةجَيكردنى ئـــةم ثالنـــة ، ضـــونكة 

ى كوردسـتانيش ثـيس   دةوَلةمةندين بة خـؤر و بـا لةطـةَل ئةوةشـدا كول ةيـةكى كـةمى تَيدةضـَيت و :ينطـة        
 ناكات ، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك ئيدريس على فةرموو.

 :بةِرَيج ادريس على اسالم
 .ب ناظَى خودَى مةزن و دلؤظان

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ضـةند خاَلَيـك منَيـت هـةينى ئَيكـَى زؤربـةى        دةستثَيكى خبَيرهاتنا وةزيرَى كارةبايَي و شـاندا دطـةل دكـةم ،   

هاوواَلتيا طلة و طازندا دكةن : طرانيا بةهايَى كارةبايَى ، هةروةسا : طازندةيـةكا دى هـةي كـو فةرقـةك يـان      
جياوازيـةك هـةي ل نــاظ بـةينا فــاتورا كـو هةيظانــة دَيـت ل نـاظ بــةينا هاوواَلتيـدا دةبينــى هةنـدةكا كَيمــة ،         

زم ل دةمَى زظستانَيدا يان هـةيظا زظسـتانَيدا دنيـا سـار هـةر كةسـةك زانيـت هيتـةر و         هةندةكا زَيدةية نةخا
سثليت دَيننة كارئيناندن دةبينى هةندةك ماَل بةهاى وان يان ئةم بَيذم فـاتورا وان بةهايـةكى طةلـةك كـَيم     

كـةم ، ِرةنطـة ئـةظ    دَيت ئةم حةستكةم وةكو وةزارةتا كارةبا لسةر وَى ضةندَى  ِراوةسـتيت ، دووز ثَيشـنيار د  
ثَيشنيارا دوو وَى خااَل ميا دوو وَى ضارةسةريا خااَل ئةوةىل تَيـدا هـةبيت ثَيشـنيار دكـةم كـو وةزارةتـا كارةبـا        
خبؤ ِرابيت ب دابينكرنا عةداد يان بَيذم ميجانيا يـان ثيظـةرا ئـةو وةزارةت ِرابيـت هةنـدةكا دابـني بكـات بـؤ         

بـا بكارئينـت نـةهَيليت ثيظيـا كؤمثانيـا يـان : جهـةتَى تيجـارى ظـة          هةر ماَلةك يان بؤ هةر جهـةكَى كـو كارة  
دبينى ، جارةكى كؤمثانيا دئينيـت ظـان ثيظـةرا ، ظـان ميجانـا عـةدادا وةجبـا عـةوليا باشـة ، وةجبـا دوو وَى           
دبينى يا خراثة ، نة باشة ، دبَيتة جهـَى هةنـدَى فـةرقى جيـاوازى بكةظيتـة نـاظ بـةينا بـةهايَى يـان فـاتورا           

( : 140( فةرمانبـةرَيت هـةين )  390يدا ، يا سَييَى كَيماسى فةرمانبةرَيت كارةبَى قةزا زاخؤ بؤ زانني كـو ) ثارة
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ــتا )     ــا : الى حكومةتَيظــة كــو ثَيظة:انــدنا ظــان طرَيبةس ــذن بِريارةك ــت طرَيبةســنت ، ئــةدنا ئــةم بَي ( 140وان َي
مةزن بؤ دائريا كارةبا ل زاخؤ ، بؤ زانـني :   فةرمانبةر كو يت طرَيبةست دةضنة ماىَل دبَيتة جهَى كارةساتةكا

(كم خبؤظـة طرَيـدةدات هـةر ل ثيشـخابوور هـةتا دطاتـة       200زاخؤ وةكى دةظةرا زاخؤ طةلةكيا مةزنا نيجيكى )
كانى ماسى ئةظة هةمى ثَيويستى بكارةباية ضش عامودة بطرى ، ضش حماويلـة بطـرى ، ضـش تَيلـؤكى ثـاَلظ      

ت ل كَيبَليدا و ل حماويالدا و ل عامودا و وةكى هاتى طؤتن و مة ثَيجانـى : ض  بطرى ، كَيماسيةكا مةزنيا هةي
تشتَى ئيحتيات طؤت مـةخجةن و عـةمبارَى مـةدا : نينـة جـارةكَى ئةطـةر خـودَى نـة كـرى ثَيويسـت بـى بـؤ             

خؤ حماويلةك يان كَيبَل و عةمودةكى كةماسيةكا مةزن هةى ، نةخازم ظَى دووماهيا ئاوارة هةندى خةَلكى زا
 (هةزارا ئاوارة هاتن : بَي جهَى ضَيكرنا ، سوثاس.200000كو نيجيكى )

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر فرست صؤفى فةرموو.

 :بةِرَيج د. فرست صؤفى على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيويسـت بـوو طومتـان بيَلـَيني بـاس كـرا ، بـةاَلم         لةبةر ئةوةى كَيشةكان هاوبةشن ، بةشـى زؤرى ئـةوةى كـة   
ئةوةى وةكو خاَلى يةكةم دةمةوَى باسى بكةم سةبارةت بـة ئـةو كارمةندانةيـة كـة مةترسـيدارترين كـار لـة        
كوردستان دةتوامن بَلَيم كارى ئةوانة كـة مامةَلـة كردنـة لةطـةَل كارةبـا ، ئـةوةى مـن زانيـاريم هـةبَى بِريـار           

ةكو شةهيد مامةَلةيان لةطةَل بكرَى ، ثرسيارم كرد تا ئَيستا ئةمـة تـةواو نـةبووة ، بِريـار     وابوو كة ئةوانة و
( هةزار دؤالريان ثَيبدرَيت ئةو شةهيدانة ، هةنـدَيكيان وةريـان طرتـووة ، هةنـدَيكيان     5000وابوو هةريةكة )

ن ِرووبةِرووى دةبنةوة بنرَيت ، وةريانةطرتووة ، هيوادارم بةِراستى ِرَيج لة ئةو ثيشة ثِر مةترسيةى كة ئةوا
كةس و كارةكةيان بة سةر بةرزى بذين نةك بة مووضةى تةقاعودى كة ثَيمواية ناتوانن ثَيى بةِرَيوة بضن ، 
خاَلى دووةميان ئةوةى من زانياريم هةبَى بةتايبةتى لـة دةظـةرى سـؤران و ضـؤمان و مَيرطةسـؤر و ئةمانـة       

ى كارةباى تَيدايـة بينـاى كـرَين كـة ئـةوةش بـابَلَيني ئيلتجامَيكـى زؤر        بةشى زؤرى ئةو بينايانةى كة دةوائري
لةسةر حكومةت دروست دةكات ، ئةوةى تريان سةبارةت بة كاتذمَيرةكانى كارةباية يةعنى بـة ثَيـى ئـةوةى    
ئةو خشتةيةى كـة مـن وةرمطـرت دةبوايـة تـةنها هةشـت كاتـذمَير كارةبـا نـةبَيت كارةبـاى نيشـتمانى وةكـو             

(سةعات كارةبا نابَيـت هؤكارةكةشـى وةكـو ئـةوان     12(سةعات هةندَى جار )11يدةَلَين ، بةاَلم ئَيستا )ئةوةى ثَي
باسى دةكةن ئةوةية كة مةسدةرى تةمويل بةتايبـةتى لةدةظـةرى سـؤران دوورة لـة هـةولَير ، دووةميـان بـؤ        

 لــةوة دةكرَيتــةوة كــة منوونــة لــة ضــؤمان بــة يــةك اليــن دةِروات كــة دةبوايــة دوو بَيــت ، بؤيــة ئةطــةر بــري  
مةحةتةى تةوليد دابنرَيت حةقـة لـة سـؤران دابنرَيـت نـةك لـة شـوَينَيكى تـر ، بـؤ ئـةوةى ئـةو كارةبايـة ،             

(ظؤلتيـة لـة مـااَلن ،    120(ظؤلتية بى دادةبةزيت بؤ )220ضونكة باس دةكةن لة جياتى ئةوةى كة كارةبايةكة )
ان كارةبـا دةدةن ، نـادةن يـةعنى هـةر موةليدةيـةك بـة       بؤية ئَيستاش بةِراستى موةليدةكان بة كـةي ى خؤيـ  

شَيوةيةك مامةَلة دةكـات واى لَيهـاتووة جيـاوازى هـةبَيت لـة دةظـةرَيك بـؤ دةظـةرَيكى تـر ، لـة شـوَينَيك بـؤ             
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شوَينَيكى تر لة كارةبا ، ئةوةى من زانياريم هةبَيت تا ئَيستا موشكيلةى كارةباى تـةجاوزة ، خـةَلكى خـاوةن    
ن ماوة ، لة مَيذة وةزارةتـى كارةبـا خةريكـة ئـةو كَيشـةية بـةردةوام يـةعنى تـا كـةى ئـةوة بـةو            ن وز هَيشتا

ــوان         ــة نَي ــتةجَيبوون ل ــارانةى نيش ــةو ش ــرد ئ ــيان ك ــامن باس ــَيوة هاوِرَيك ــةمان ش ــةوة؟ بةه ــَيوةية دةمَينَيت ش
َى خــةتاى موسـتةمسري و لــة نَيـوان حكومــةت يــةعنى بةِراسـتى ســةودا سـةر بوونــة ، يــةعنى حكومـةت دةلـَـ     

موستةمسرية ، موستةمسري دةَلَى خـةتاى حكومةتـة ئَيسـتا بةشـَيكى ئـةو شـارانةى نيشـتةجَيبوون تـا ئَيسـتا          
يةعنى كارةبايان نيية ، كَيشةى كارةبايان هةية ، وةكو هاوِرَيشم باسيكرد لة سـؤران و ضـؤمانيش بةهـةمان    

ثَيداويســتيةكى كــةميان هــةبَيت بــةتاَلن  شــَيوة مــةخجةنى كَيبــَل و ئةوانــة هيضــى لــَي نييــة يــةعنى ئةطــةر 
 مةخجةنةكان بة تايبةتى لة ضؤمان ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك باثري كامةال فةرموو.

 :بةِرَيج باثري كامةال سليمان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ياوةرى دةكةم ، لة ِرَيطةى ئَيـوةوة ضـةند سـةرنج و تَيبينيـةكم هةيـة       سةرةتا بةخَيرهاتنى وةزير و وةفدى
ــالن و        ــا ض ث ــةم زكارةب ــيارَيكة ، يةك ــةند ثرس ــة ِروو ، ض ــوة بيخةم ــةى ئَي ــة ِرَيط ــةوَى ل ــا ، دةم ــةر كارةب لةس
بةرنامةيةكيان هةية بؤ ئةوةى ضارةسةرى كؤتايي بَيت ، هةموو ئةو كابينةية يان ئـةو وةزارةتـة حةواَلـةى    

ةكا بؤ وةزارةتَيكى تر ، دووز ئايا ثَيداضوونةوة بة طرَيبةسـتةكاندا دةكرَيـت؟ ئايـا بةرنامـة نييـة كارةبـاى       ن
ئةو باغ و شوَينانةى كة هيض سوودى لَينابينرَى و ِرَيذةيةكى زؤرى كارةبا بؤيان دةضَيت بـةنا ياسـايي ئـاو و    

ودمةندبن لَيـى ، ضـونكة لـة حةفتـةى جارَيـك يـان       كارةبايان بؤ ِراكَيشراوة بيرِبن بؤ ئـةوةى هاوواَلتيـان سـو   
مانطَي جارةك دةضن بةتايبةتى زستانان كةمرت دةضن ، نرخى كارةبا كاك ئيدريس باسـى كـرد مـن نامـةوَى     
بضمةوة سةرى لة ماَلَيك بؤ ماَلَيك ، لة طةِرةكَيك بؤ طةِرةكَيك طلـةيي و طازانـدةى زؤر هةيـة لةسـةر ئـةوة ،      

ن ئــةو فةرمانبــةرةى دةطــةِرَيت بــة عــةقَلى خــؤى بؤخــؤى دةينووســَيت كــة دةبينَيــت  هــةتا زؤرجــاران دةَلــَي
ئةجهيجةى كارةباى زؤرة دةينووسَيت شـةرت نييـة ئيشيشـت ثَينـةكردبَى هـةر وايـة ، ناكرَيـت كؤمثانيـا لـة          
دةســتى ئــةهلى دةربهَينرَيــت و خبرَيتــة دةســتى حكومــةت ، كــاك فرســةت مــن نامــةوَى دووبــارةى بكةمــةوة  

ش باسى مةترسييةكانى سةر كارمةنـدانى كارةبـا و ئـةو ثَيشـنيارةى ئـةو كـة بضـمةوة سـةرى ، ئـةوةى          ئةوي
كؤمــةَلطاكانيش بــة هــةمان شــَيوة طلــةيي و طازاندةيــةكى زؤر هةيــة لــة نَيــوانى حكومــةت و وةبةرهَينــةران  

زارةتـى كارةبـا تـا ض    كَيشةى زؤريان هةية كارةباى ثَيويستيان نيية و طرفتى زؤريان هةية ئةوة تـا ضـةند وة  
ِرادةيةك بة ئاطايةو ، ض بةرنامةيةكى هةية بؤ ضارةسـةرى ئـةو كَيشـةية؟ ئايـا ئيجبـارى بـة وةبةرهَينـةران        
دةكةن كة بتوانن كارةبا بطةيةنرَى؟ يان خؤيان بةرنامةيةكى تريان هةية ، ئـةو ثَيداضـوونةوة دةكرَيـت لـة     

بةدواداضــوونى بــؤ بكرَيــت و بــؤ ئــةوةى كارةبــا بطاتــة ئــةو نَيــوانى ئــةو ئيجــازةى وةبــةرهَينانى دةرهَينــاوة 
 كؤمةَلطايانةش ، سوثاس.
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 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بةِرَيج شوان قةاَلدزةيي فةرموو.

 :باوةمري )د.شوان قةاَلدزةيي( مصطفىبةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةزيــرى كارةبــا و شــاندى يــاوةرى دةكــةين ، دةمــةوَى ئــةوة بثرســم يــةعنى    ســةرةتا بــةخَيرهاتنى بــةِرَيج و 
فةلسـةفةى هـاتنى ئــةو وةزيرانـة بــؤ نـاو هــؤَلى ثةرلـةمان دةبَيـت لــة ضـى دابَيــت ، كـة هــيض لـة موعانــاتى          
ــةر وةك خــؤى            ــة ه ــةاَلم دؤخةك ــران ، ب ــانط ك ــةندين وةزيــر ب ــةوة ض ــت ، ئ ــان ناطؤِرَي ــةو هاواَلتي كؤمةَلط

هيضــى تــر ، ئــةم ثرســيارانةم هةيــة لــة ســةدا ضــةند لــةو شــةش ثاكَيجــةى ثَيشكةشــكراوة لــة دةمَينَيتـةوةو  
بةرنامةى حكومةتدا جَيى كراوةتةوة لة سَيكتةرى كارةبا ضاكسازى تَيدا كراوة؟ دووةمز كَيشةى كارةبا كةى 

ار هاواريانـة لـة   كؤتايي ثَيدَيت؟ وةزيرى دارايي و وةزيرى كارةبا و بة شَيك لة وةزيرةكانى تريش هـةر هـاو  
وةزيــرى ســامانة سروشــتييةكان ئــةَلَين ســووتةمةنيمان نــاداتَى ، ئةطــةر فيعلــةن نــةوتى كوردســتان دةطاتــة   
ئةمريكا و ئةوروثا و لَيرة سووتةمةنى نيية بـؤ وَيسـتطةكان ئـةوة كارةسـاتَيكى زؤر طةورةيـة ، لةبـةر ئـةوة        

ار نييـة ، ئةطـةر هةشـة بةِراسـتى ئـةوة خيانـةتَيكى       ثَيويستة يةكال بكرَيتةوة ئةطةر نيية ئةوة كةس تاوانب
نيشتمانيية كـة لـة كوردسـتاندا وَيسـتطةى خورمةلـةو كـوَى ، كـوَيى تـر لـة ئـةجنامى بـَى غـازى كارنـةكات ،              
خاَلَيكى تر ئَيمة هةموو باس لة :ينطة دةكةين دووكةَلى موةليـدة ئةهلييـةكان بؤتـة شـةِرَيكى ماَلوَيرانكـةر      

ؤتة مايةى ثةيدابوونى نةخؤشى ئةمة كةى كؤتايي ثَيدَيت؟، بـؤ منوونـة بـاس لـة :ينطـة      بةسةر خةَلكدا ، ب
دةكةين وَيستطةى دهؤك كة بة غاز ئيشَى دةكات ئَيستا ديجَلى ثَى لَيدةدةن  كة ئةمة هؤيةكة لـة هؤيـةكانى   

دةكات ِرؤ:انـة  ثيسبوونى :ينطةى شارى دهؤكى دةالل ، بة هةمان شَيوة وَيستطةى خورمالةى كة بة غاز ئيش
( مَيطةوات كارةبا بةرهةمدَينَيت ، بةاَلم بؤضى غازى بؤ دابـني ناكرَيـت؟ لـة دنيـا هةيـة واَلتَيـك نـةوتا        600)

بنَيرَيتة واَلتانى دةرةوة ، بةاَلم ثَيداويستى هاوواَلتيانى خؤى جَيبةجَى نةكات ، خـاَلَيكى تـر ئايـا وةزارةتـى     
وة دَيـت لـة بةغـداوة بةشـى وةزارةتـى كارةبـاى تَيـدا ديـارى كـراوة بـؤ           كارةبا ئةو بودجةى كة ئَيستا ناوة نـا 

بةطةِرخسـتنةوةى ئـةو وَيسـتطانةى كــة ئَيسـتا لـة كــار كـةوتوون و ئـيش ناكــةن ، بؤضـى هـةوَلنادةن لةطــةَل          
وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان بةنـداو دروسـت بكـةن؟  بـؤ منوونـة لةسـةر سةرضـاوةى ئـاوى زةَلـم يـان لةسـةر            

شــؤ يــان لةســةر رووبــارى سةنطةســةر يــان لــة شــوَينةكانى تــر بــؤ ئــةوةى هــةم ببَيتــة مايــةى   رووبــارى هةَل
طلدانةوةى ئاو ، هةم بةرهةم هَينانى وزةى كارةبا وةكو ضـؤن لـة دةربةنـدخيان بةرهـةمهَينراوة ، دانـى ئـةو       

سـتة ئـةوة ئاسـانكارى    قةرزةى كة بة قيست لة قةرزدارةكانى كارةبا وةردةطريَيتةوة زؤر ِرؤتينى تَيداية ثَيوي
ــةى          ــاكردنى دةرماَل ــةوة ، هاوت ــؤ و ئةوان ــة هاتوض ــت ب ــدوو دةكرَي ــاوواَلتى زؤر مان ــونكة ه ــت ض ــدا بكرَي تَي
مةترسيدارى كارمةندانى كارةباى كوردستان بؤضى هاوتا ناكرَيت لةطةَل ئةوانةى بةغدا ، بؤضى ئَيمة دةبَى 

خؤمانـدا ئَيمـة ثاشـكؤى بةغـدا بـني؟ ضارةسـةرى ئـةو        ئَيمة هةر لـة خجمـةتى هاوواَلتيـان و فةرمانبـةرانى     
هةموو دزيةى كة لة كارةبا دةكرَيـت لـة اليـةن بةثرسـانةوة ، لـة اليـةن خةَلكـةوة ، لةاليـةن خـةلَِكَيكى زؤر          
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زؤرةوة ، بةاَلم ئةم دزية هةر بةردةوامـةو ِرؤ:انـة دةوترَيتـةوة و هـيض ضارةسـةريةكى بـؤ ديـارى ناكرَيـت ،         
 س.دووبارة زؤر سوثا

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج مةال هةورامان فةرموو.

 :بةِرَيج د. هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

 سوثاس ، من قسةكامن كرا.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تاَلةبانى فةرموو.سوثاس ، خاتوو بَيطةرد 
 :بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةخَيرهاتنى جةنابى وةزيرةكان و شاندى ياوةريان دةكـةم ، ديـارة مةسـةلةى دابـني كردنـى ثـارة و طـاز بـؤ         

رَيمى دروســتكردنى كارةبــا لــة هــةرَيمى كوردســتاندا ئــةو قةيرانــة بةردةوامةيــة كــة ضــةندين ســاَلة لــة هــة  
كوردستان ، خةَلكى كوردستان ثَيوةى دةناَلَينن هةميشة وةزارةتةكان نةك وةزير ، هـةموو وةزيرةكـان يـةك    
لة دواى يةك لة وةزارةتى كارةبادا دووضارى ئةو طرفت و كَيشةية بوونةتةوة سااَلنة ، ض لة هاويندا بـةهؤى  

بةهةمان شـَيوة ، مـن ثَيموايـة ئَيمـة لـة هـةرَيمى       بةكارهَينانى زؤرى تةزووى كارةبا ، ض لة زستاندا دووبارة 
كوردستان تاوةكو وةزارةتى كارةباو حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان بـري لـة ضارةسـةرَيكى بنـةِرةتى نةكاتـةوة       
ئَيمة سااَلنة دووضارى ئةو كَيشةية دةبينةوة ، ضونكة ئةم قةيرانةى ئةم ساَل لة هةرَيمى كوردستاندا هاتـة  

رانى دارايــي لــة هــةرَيمى كورســتاندا ، لــة دواي ئةويشــدا كؤمــةَلَيك قــةيرانى طــةورةترى ثَيشــةوة ض لــة قــةي
بـةدواى خؤيـدا هَينـا لـة سـَيكتةرة جياوازةكـانى سيسـتةمى حكـومِرانى هـةرَيمى كوردسـتاندا كـة وةزارةتـى             

ة سـةيرَيكى  كارةباش يةكَيكة لةوانة تةئسرياتى ِراستةوخؤى لةسةر :يانى خةَلك كردووة ، بؤية ئةطـةر ئَيمـ  
واَلتانى دراوسَى بكةين لةدةورو ثشتى خؤمان ئةوة واَلتى ئَيران و واَلتى توركيا ، دوو واَلتن كة دةتوانن بـة  
زؤرترين ِرَيذة سوود لة وزةى خؤر ببينن بؤ دابينكردنى كارةبا ، مـن لةسـةردانَيكمدا بـؤ واَلتـى توركيـا بـة       

ةكان وزةى خؤر بةكارهاتبوو لة دابينكردنى وزةى كارةبا ضاوى خؤم ئةوةم بينى لةسةر هةموو خانووى ماَل
لة ماَلةكاندا ، من ثَيشمواية هةرَيمى كوردستان يةكَيكة لةو شـوَينانةى كـة  زؤرتـرين وزةى خـؤر دةتـوانرَى      
ــَيم بــة      ســوودى لــَي ببينــرَى ، ضــونكة كــةش و هــةواي هــةرَيمى كوردســتان لــة ئاســتَيكداية كــة دةتــوامن بَل

انـةت لـة زستانةكانيشـماندا بـة بـةردةوامى ئـةم وزةيـة تيشـكى خـؤر لةدةرةوةيـة دةتـوانرَى            بةردةوامى تةن
ــةو       ــةك ئ ــةِرةتى بكاتــةوة ن ــة ضارةســةرى بن ــا بــري ل ــى كارةب ــة ثَيويســتة وةزارةت ــَي ببينــرَى ، بؤي ســوودى ل

ئةوانـة بـَى    ضارةسةرانةى كة ئَيمة هةر وَيستطة دروست بكةين و ثَيويستمان بة داهاتى بة ثارة و بة طـاز و 
كة من ثَيمواية ئةمانـة نـابن بـة هؤكـارى بنـةبِركردنى قـةيرانى كارةبـا لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا ، نامـةوَى            
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قســةى هةظاَلــةكامن دووبــارة بكةمــةوة ثشــتيوانى لــة قســةكانى دكتــؤرة ِرَيــواز و كــاك شــوان دةكــةم لةســةر    
كة بة هؤكارى كارةبا طيـان لةدةسـت دةدةن ،   كةمكردنةوةى نرخى كارةبا ، لةسةر بابةتى ئةو هاوواَلتيانةى 

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، بةِرَيج مامؤستا انس حممد فةرموو.
 :بةِرَيج انس حممد شريحم

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كاريدايــة ، كــارى ظــَى  حةقيقــةتيا مــن نــة طلــةيي و طازنــدةي ئــان نةقــدةكا ،  بــةس تشــتةك ثــرت ل صــاحلىَ 

( بِريارةك : ثةرلةمانى كوردستانَى دةركةت بوو ، طةلةك سوود و مةفا : هاتة 2012-2011وةزارةتَيدا كو سااَل )
دينت بؤ منوونة لة دهؤكَى ، ل ثارَيجطةها دهؤكَى ِرَيبةظةريا طشتيا كارةبَى ئةو باجة و ئـةو داهـاتَى داخيلـي    

ى مةشاريعَيت ئةظَى دائرية ل وى جهَى ، طةلةط طرفت و ئاريشايا مةنتيقة ثـَى  يَى كارةبا بكاردهينا بؤ نةفس
حةل ببوون ، طةلةك ثَيش ضاظ و دياربوون كارَى ئـةظَى ِرَيظـة بـةريَي ، بـةس ئـةو بِريـار تـةنها بـؤ مـاوةكى          

بِريـارَى   موئةقةت بوو ثشتى هنطَى ئةو ماوة نةماية ئةطةر وةزارةت ثَيويست بينت جارةكـا دى دووبـارة وىَ  
تـةفعيل بكــاتن بنَيرتـة ثةرلــةمانَى كوردسـتانَى يــان :ى ئةطـةر دةف خــؤ بشـَين تــةفعيل بكـةن ئــةز دبيــنم       

هةر ل وى جهَى مةشاريع ثَي بَينة كرن دَي ثرت ل صاَلحَى  سودةكا باش تَيدا ئةو ثارةى كارةبا تَيتة وةرطرتن
 هاوواَلتى دبيت ، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق
 زؤر سوثاس ، خاتوو نةجيبة لةتيحم فةرموو.

 
 
 

 :امحديطيف بةِرَيج جنيبة 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بــةخَيرهاتنى وةزيرةكــان و شــاندى ياوةريــان دةكــةم ، مــن شــةش ثرســيارم هــةبوو ، بــةاَلم لةاليــةن هــاوِرَى  
ك دةربـارةى بـةكارهَينان يـان زيـادةِرؤى كـردن لـة       بةِرَيجةكامنةوة كران تـةنها دوو خـاَل بـاس دةكـةم ، يـةكيَ     

بةكارهَينانى كارةبا كـة وةكـو باسـكرا لةاليـةن ئاسـتة بااَلكانـةوة بةِراسـتى لةاليـةن كةسـانى بةثرسـةوة كـة            
ئةكرَى ئةمة واى كردووة هاوواَلتيانيش جؤرَيك بَيمنةتنب لة حكومةت ، ياخود طرنطى نةدةن بة زيادةِرؤى 

تة ئةمة لة ئاستى بااَل ئيشى لةسـةر بكـرَى ، طرنطـى بـةوة بـدرَى ، خـاَلَيكى تـر هؤشـيارى         كردن بؤية ثَيويس
لةناو هاوواَلتيان باَلوبكرَيتةوة بةِراستى بةتايبةتى لةاليـةن بةشـى ِراطةيانـدنى وةزارةتـةوة وةكـو ضـؤن بـؤ        

اطةياندنةكانةوة ، ثَيويست زؤر بابةتى تةندروستى يانى زؤر كار لةسةر ئةوة ئةكرَى باَلوكراوة ، ياخود لة ِر
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دةكات وةزارةت بةوجؤرة ئيش لةسةر ئةوةش بكـات ، بؤيـة مـن ثرسـيار دةكـةم كـة ئايـا ضـيان كـردووة بـؤ           
ئةوةى كة بتوانن لة ِرَيطاى ِراطةياندنةوة هؤشيارى زياتر بدةن بـة هاوواَلتيـان؟ تـا لـة بـةكارهَينانى زيـادةى       

يادة بةكارهَينانة كةمبكةنةوة ، خاَلَيكى تر دةربارةى موةليدةكان كارةبا دةست بطرنةوة وة هةوَلبدةن ئةو ز
، موةليدة ئةهلييةكان كة وةكو باسكرا بةِراستى هـةم سـيماى شـارةكانيان ناشـريين كـردووة ، هـةم لـة ِرووى        
:ينطةييةوة زةرةرى زؤريان هةية ، بؤية من وةكو ثَيشنيار ئةطةر بكرَى :مارةيـةك لـةو موةليدانـة ثَيكـةوة     
ياخود لةِرَيى كةرتى تايبةتةوة ، لة ِرَيى سةرمايةدارةكانةوة ياخود لـة ِرَيطـاى خـاوةن موةليـدةكان بتـوانرَى      
بة ضةند موةليدةيةك مةحةتةيـةك دروسـت بكـرَى بربَيتـة دةرةوةى شـار هـةرخؤيان سةرثةرشـتى بكـةن ،         

ووى :ينطةييـةوة ، لـة ِرووى سـيماى    بةاَلم لةدةرةوةى شـار بـَى و بتـوانرَى :ينطـةى شـارةكان بثـارَيجرَى لـة رِ       
 شارةكانيشةوة ، تةنها ئةو دوو خاَلةم هةبوو خاَلةكانى ترم باسكران ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج عبدهلل حاجى حممود فةرموو.

 :بةِرَيج  عبدهلل حممود حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة طةرمى بةخَيرهاتنى جـةنابى وةزيـرة بـةِرَيجةكان و  و سـتافى وةزارةتـى كارةبـا دةكـةين ، ديـارة لـة          زؤر 
سيســتةمى كارةبــا ، بــِرؤ:ةى ئــاو ، نةخؤشــخانة زةرةرى قورســيان       (shut down)كو:انــةوةى طشــتى  

( 1999َلى )بةردةكــةوَيت جطــة لــة كاريطةريــةكانى لةســةر تةمــةنى ئامَيرةكــان ، ثرســيارى يةكــةمز هــةتا ســا  
كو:انــةوةى طشــتى كارةبــا زؤر ِروويــدةدا ، بــةاَلم لــة كابينــةى شةشــةم و حةوتــةم ئــةم طرفتــة بــة تــةواوى    
ضارةسـةركرا ، لةطــةَل دةســت بةكاربوونـةوةى كابينــةى نــوَى ديسـان ئــةو طرفتــة ثةيـدابؤوة ضــةند جارَيــك     

ارى دووةمز حـةوت جـار كو:انـةوةى    كو:انةوةى طشتى كارةبا ِروويدا ئةي دةتوانرَيت ضارةسةر بكرَى؟ ثرسي
طشتى ِروويداوة ، هةرضةندة بة ثَيى ِرؤ: ضوار جار تؤمـاركراوة زيانـةكانى لةسـةر حكومـةت سـَى تـا ضـوار        
مليؤن دؤالرة ئايا كَى بةرثرسيارة لةم كارة؟ ثرسيارى سَيهةمز بة بةراورد لةطةَل سـاَلى ثـار ضـوار بـؤ ثَيـنج      

يية؟ ثرسيارى ضوارةمز لة كابينـةى ثَيشـوو وةزارةتـى كارةبـا ثـِرؤ:ةى      سةعات كارةبا كةمبؤتةوة هؤكارى ض
ثَيوةرى زيرةكى طةياندة قؤناغى ئيحالةكردن ، بةاَلم جَيبةجَى نةكرا ، ثِرؤ:ةى ثَيوةرى زيرةك تاكـةى ئـةم   

ةمز ثِرؤ:ةية دادةنرَى بؤ ضارةسةركردنى بنةِرةتى كَيشةى كارةبا و ثِرؤ:ةكـة طةيشـتؤتة كـوَى؟ خـاَلى ثَينجـ     
ثِرؤ:ةى سكادا كة طرنطة بؤ وةزارةتى كارةبا تايبةت بة كؤنرِتؤَلكردنى سيستةمى كارةبا ، ئايا ئـةم قـةيرانى   
دارايية كاريطةرى هةبووة لةسةر ئةم ثِرؤ:ةية يان نا؟ خاَلى شةشةمز ئايـا بـة ثَيـى ثالنـى وةزارةت كَيشـةى      

 كةمى كارةبا كةى كؤتايي دَيت؟ ، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د. 

 زؤر سوثاس ، بةِرَيج مةال مةِروان فةرموو.
 :بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةاَلَلى(
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 .بسم اهلل ارمحن الرحيم
 ى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤك

ى ئيسـالمى  سةرةتا بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيجةكان و شاندى ياوةريان دةكةم ، ئَيمـة لـة فراكسـيؤنى كؤمـةلَ    
ــاش )  ــةوةى ث ــةرانني ب ــن ،    23زؤر نيط ــراثرت دةِروات ــة ِرؤ: بــةرةو خ ــا ِرؤ: ب ــى كارةب ــومِرانى ِرةوش ــاَل حك ( س

خوازيارين بةِرَيجان دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كارى ئَيمة هةر بانطهَيشت كردنى وةزيرةكـان نـةبَينت ،   
ــةكاني    ــةركردنى كَيش ــؤ ضارةس ــني ب ــةواويان ب ــارى ت ــةَلكو هاوك ــان   ب ــةند وةزيرَيكم ــردوو ض ــة ِراب ــة ل ان ، ئَيم

بانطهَيشـت كـردووة ، بــةاَلم تـا ضـةند توانيومانــة بةشـَيكى كَيشــةكانيان بـؤ ضارةسـةر بكــةين؟ بؤيـة بــةِرَيج         
وةزيرى كارةباش كَيشةكانى خستةِروو ، دةبَى ئَيمة بِريارى بؤ بدةين نةك هةر ثرسـيارى ئاِراسـتة بكـةين ،    

ار ئاسانى بؤ بكةين ، سَى ثرسيار بـة كـورتى ئاِراسـتةى بـةِرَيجيان دةكـةم يـةكَيكيان       ضونكة لَيرة دةتوانني ك
ثرسيارى هاوواَلتييةكة لة بـةِرَيجيان دةثرسـَينت ، دةثرسـَى ئايـا ظَيالكـانى دةوروبـةرى هـةولَير فـولن و بـَي          

فيـدِراَلى كـار لةسـةر    سةعاتن؟ ئايا ِراستة؟ ثرسيارةكانى ديكة بـةِرَيج وةزيـرى كارةبـا بـؤ لةطـةَل حكومـةتى       
ئةوة ناكةن بؤ دووبارة بةكارخستنةوةى ثِرؤ:ةى بَيخمة كة كارةباى هةرَيم دابني دةكاتن ئةطةر وةكو خؤى 

جَيبةجَى بكرَينت لةماستةر ثالنةكةدا هاتووة ثرسيارى ديكةمز بةِرَيجت بةردةوام دةبيـت لةسـةر كارةكـةت     
ن بةردةوام بن يان دةست لـة كـار دةكَيشـيةوة؟ ئـاخري خـاَل      كاتَيك كة ئةو بةربةستانةى بؤت دروست دةكرَي

وةكو فِراكسيؤنى كؤمةَلى ئيسالمى ئةوةية ئَيمة خوازيـارين كـة ئةوانـةى بـةهؤى كاركردنيـان لـة كرَيكـارى        
 كارةبان وةفات دةكةن حيسابى شةهيديان بؤ بكرَى ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، خاتوو هيظا حاجى فةرموو.سوثاس 

 
 
 

 :بةِرَيج هيظا حاجى مريخان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى وةزيرى كارةبا و شاندى ياوةرةكةى دةكةم ، تـؤِرى كارةبـا ضـةندين سـاَلة نـةيتوانيوة بـة ثَيـى        
ان و بـوونى ئؤظـةر   ثَيويست كارةباى بةرهةمهَينراو بطةيةنيتة هاوواَلتيان ، ئةمةش بة هـؤى خراثـى تؤِرةكـ   

-%30لؤتةكى زؤرة ، بة ثَيى لَيدوانةكانى وةزارةت وزةى ونبووى تؤِرةكان لة مةحةتـةى كارةبـا بـؤ ماَلـةكان )    
%(دا ديارى كـراوة  10-%6%(داية كة سَى يةكى وزةى كارةبا دةكات ، بةاَلم ئةم وزةية لة هةموو جيهاندا بة )33

َى مليار دؤالرة واتة نجيكةى يةك مليـار دؤالر بـة فـرِيؤ دةِروات ،    ، وةك دةزانني مةسرةفى كارةبا زياتر لة س
 ئَيوة ضيتان كردووة بؤ ئةوةى ئةو يةك مليار دؤالرة بة هةدةر نةِروات؟ سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 فةرموو. يطيفزؤر سوثاس ، خاتوو تةالر 
 :حممد يطيفبةِرَيج تةالر 

 ى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤك
ثَيشةكى زؤر بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيجةكان و شاندى ياوةريان ئةكةين ، من هةنـدَى ثرسـيارةكامن لةسـةر    
وزةى خؤر و كارطة و ثااَلوطة و كَيشةى سيانة و كةمكردنةوةى ثارةى كارةبا و قوربانيانى كارةباية ، لةطـةَل  

نة سروشتييةكان و وةزارةتى دارايي بؤ وةزارةتى كارةبا نةبوونى ثالن و هةمةهانطى لةاليةن وةزارةتى ساما
لةاليــةن بــةِرَيجان دكتــؤرة ِرَيــواز و كــاك شــوان امحــد و كــاك ابــوبكر هةَلــةدنى و بَيطةردخانــةوة كــرا ، دوو   
ثرسيارم ماوة ئةو ثرسيارانةشى ئةوةية ثالنتان ضيية بؤ طؤِرينى شَيوازى وةرطرتنى كارةبا لة هاوواَلتيـان؟  

طشتييةكان بة شَيوةيةك كة مانطانة بَيت؟ ضونكة كؤكردنةوةى ئةو ثارةية لة قةرزةكان بةشَيوازَيك شوَينة 
ئةبَيتة بارطرانى لةسةر شانى هاوواَلتيان ، هاوواَلتيان لَيى زةرةمةند دةبن نةك بةرثرسان ، ض ئيجرائاتَيكى 

لةالى خةَلكة ياخود لـةالى بةرثرسـانة   ياسايتان كردووة لة بةرامبةر وةرطرتنةوةى ئةو ثارةى قةرزانة؟ كة 
ــةو         ــؤ ئ ــانييةك ب ــاخود كارئاس ــةوة ي ــؤى كةمكردن ــة ه ــةتوانن ببَيت ــونكة ئ ــانيش ، ض ــةتى كؤمثانياك بةتايب
ــؤ          ــيية ب ــان ض ــيارم ثالنت ــَييةم ثرس ــرد ، س ــا:ةت ثَيك ــة ئام ــة ِراثؤرتةك ــةنابت ل ــتا ج ــة ئَيس ــةى ك خةرجيان

شـوَينة طةشـتيارةكانى دةرةوةى شـار بـةكار ئـةهَينرَى؟ كـة        كؤنرِتؤَلكردنى ئةو كارةبـا زؤرةى لـة باخـةكان و   
ئةوانــة تــةنها ســوود لــة باخــةكانيان وةردةطــرن بــؤ كــارى تــةرفيهى خؤيــان لــة كاتَيكــدا ئــةتوانن موةليــدةى 

رةر بـؤ هاوواَلتيـان   شةخسى خؤيـان بـةكاربَينن بـؤ ئـةوة نـةك ئـةو كارةبايـة كـة ئـةوةش لـة كؤتـايي بـة زة            
 ئةطةِرَيتةوة، سوثاس.

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك مةردان خدر فةرموو. 
 
 

 : بةرَيج مةردان خدر
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ــةك مــن هةنــة وةكــو ثرســيار       ثَيشــَى خَيرهاتنــا هــةر دوو وةزيــران و شــاندَى دطــةَل وان دكــةم، ضــةند خاَل
اَلا ئَيكَى ئةوة ساَلانة كو كَيشـةيا كَيميـا كـارةبَى ل وةرزَى زظسـتانَى     ئاراستةى بةرَيج وةزيرَى كارةبَى دكةم، خ

( ساَلة ئةظ كَيشةية دوبـارة دبيتةظـة، و رةنطـة بـؤ     5(، ثَينج )4دووبارة دبيتةظة، ئةز دشَيم بَيذم ماوَى ضار )
ضنة؟ بؤضى حةتا وةزارةتا كارةبَى :ى خؤيا ببيت كة ئةطةر يان هؤيَيت كَيميا كةهرةبَى ل وةرزَى زظستانَى 

نووكة وةزارةتا كةهرةبَى ثالنةك نةبووية بؤ هندَى كو ساَلانة ئةظ كَيشةية دووبارة نةبيتةوة؟ خاَلـا دوويـَى   
ئةوة كو ئةو ناوضَيت تازة ل :َير دةستَى رَيكخراوا تريوريستيا داعش هاتينة رزطار كـرن هـةموو وان ناوضـا    

يـا وةزارةتـَى ض ثـالن هةيـة بـؤ هنـدَى كـو زويرتيـن دةم كَيشـةيا          كَيشة، كَيشـةيا نـةبوونا كـارةبَى يـا هـةى، ئا     
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كةهرةبَى ل ظان ناوضا ضارةسةر بكةت؟ خاَلا سيَى ئةوة كو ئايا ثالنا وةزارةتـا كـارةبَى ضـيية بـؤ هنـدَى كـو       
ثشــت ب وةزارةتــا ســامانَين سروشــتى نةبةســتيت، ئــانكو هــةردةم ضــاظَى وَى ل وةزارةتــا ســامانَين سروشــتى  

لكو ئيعتيمادَى بكةتة سةرخؤ وةكو وةزارةت بؤ هندَى كو تووشى ظان ئاريشا نةبيت، ئانكو كَيميـا  نةبيت، بة
كـارةبَى نـةبيت كـو سـاَلانة رووبـةرووى وةزارةتـَى دبيتةظـة، خاَلـا ئـةخريَى ئـةوة جـةنابَى وةزيـرى بةحســَى             

هنـدةك كةسـَين دةسـت     قةرزَيت كرةبـَى كـرى سـةر هاووَلاتيـان و سـةر حكومـةتَى، ئةطـةر سـةر هاووَلاتيـان         
رويشتوو يان هندةك هاووَلاتيَين هة:ار هةبن كو نةشَين سةر فةرز كةن كو كرَييا كةهرةبَى بدةن بةس ئايا 
بؤضى دام و دةزطةهَيت حكومةتَى ل سةر فةرز ناكةن كو هـةموو خـودان نةسـرية و خـودان داهـاتن بؤضـى       

 ئةو كرَييا كةهرةبَى نادةن؟ و زؤر سوثاس. 
  .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د

 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك حاجى كاروان فةرموو. 
 : ج كنعان جنم الدين )حاجى كاروان(بةرَي

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة خَيرهاتنى ميوانة بةرَيجةكان ئةكةم، من ضـةند خـاَلَيكى كـورد هةيـة، يةكـةم لـة ئـةوروثا سيسـتةمَيك         

ثـارةى كارةبـا نـةدات لـة كـاتى ديـارى كـراوى خـؤى، نيجامَيـك هةيـة ثـَى دةوتـرَى              هةية هةر كةسَيك ئةطةر
نيجامى شوفا، ئةو شوفاية يةعنى ئةو كةسانةن كة ئةضنة ليستى رةشةوة بـؤ ماوةيـةكى زؤر بـاش كارةبـاى     

ةيةك بَلـاو  ثَى نادرَى، جا لة بةر ئةوة ئَيستا ئَيرة ئةبَى وةزارةتى كارةبا خؤى بة ئةو ئةركة هةستَى و قائيم
بكاتةوة لةوةى كة ئةو كةسانةى بة تةواوةتى يان نايدةن يان مةسـةلةن دةسـت رويشـتوون و بـة ئةنقةسـت      
ثارةكــة نــادةن، ضــونكة ئةمــة بةهــةدةر دانــى ثارةيــةكى زؤرة، ثرســيارَيكى تــر ئاراســتةى جــةنابيان ئةكــةم  

ةنَيكدا طاز دراوة بةو وَيستطانة بة ئةويش ئةوةية باسى وةزارةتى سامانة سروشتييةكانى كرد ئةطةر لة زةم
( كـراوة ئـةو كاتـة بـةنجين يـان نـةوت       1200( كراوة، ئةو كاتةى بـة هـةزار و دوصـةد )   1200هةزار و دوصةد )

( دؤالر يان مةسةلةن كةمرت بووة، ئَيستا نةوت لـة عالـةم دابـةزى و بـووة بـة شةسـت       100بةرميلى بة صةد )
خة ئـةو طـازةش لـة دةرةوة دَيتـة دةرةوة زؤربـةى، بؤضـى يـةعنى لـة         ( دؤالر، باشة ئةو نرخة هةمان نر60)

سةر ض ئةساسَيك يان بة ض شَيوازَيك وةزارةتى كارةبا هةمان ثارة ئةدات بة وةزارةتى سامانة سروشتييةكان، 
ئةطةر ئَيمة طلةييمان لة وةزارةتى سامانة سروشتييةكان هةية هةمان طلةييش لة وةزارةتى كارةبا هةية كة 

بَيت رازى بَى، حةقة لَيثرسينةوة بكات بؤضى من هةمان ثارة بدةم؟ كةوا كاك على ئاما:ةى ثَيدا لـة طـةَل   نا
دكتؤر شَيركؤ بة حساباتَيكى دةقيق زةرةرَيكى زؤر زؤر ئةكرَى، خاَلَيكى تر ثَيرار بوو من ئاطـام ىَل بـوو دوو   

ؤ سـووتاندنى زبـَل كـة زبـَل و زارَيكـى زؤر      شةريكة هةبوو هاتن بؤ كوردستان تةقدةى كؤمثانياكيان كرد بـ 
لةم وَلاتة فِرَى ئةدرَى، حةتا ئةطةر باسى :ينطـةش بـوو ئـةوان فلتـةريان هـةبوو وتيـان بـة هـيض شـَيوةيةك          
زةرةر لــة :ينطــة نــادرَى و تةوليــدى كارةبايــةكى زؤرى ئــةكرَى، مــن هيــوادارم جــةنابى وةزيــر ئةطــةر ئــةو    

ةن بَيتـة كوردسـتانةوة ئـةو ئيقترياحـة بكـرَى، يـةك خـاَلى تـر وةكـو          شةريكانةى كة هةن خـؤى داوايـان بكـ   
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ثَيشنيارَيك من نازامن ضةندَى عةمةلية حةتا ئةم ثَيوةرة زيرةكةى كة قةرارة بطاتة كوردستان زةمحةتيشة 
ر، بطات، حةتا ئةو ثيوةرة زيرةكة دانرَى بؤ ئةوةى هةموو هاووَلاتيان كارةبايان بكرَى دةبَيتة نيجامى ئةمثَي

( ئـةمثَير بـدرَيتَى، هـةر ضـةند لـة رووى      30( ئـةمثَير بـوو سـى )   20قةى ضى ئةكات با هـةر ماَلَيـك بيسـت )   
تةكنيكييةوة ئةوةيان من نازامن ضؤن ضارةسةر ئةكرَى، خاَلَيكى تر ئةوةية لةم مةسةلةى شـؤت داونـة، مـن    

هةموو وةزارةتى كارةباى يـةك نةفةرَيكـة    لة طةَل دوو، سَى بةرَيجان قسةم كرد لة وةزارةتى كارةبا ئةَلَين بة
موختةصة ثَييان وةكو ناويشيان هاتووة بجامن مةسيحى ية و خةبريَيكى زؤر طةورةيـة و ئَيسـتا لَيـرة نييـة،     
بؤية ئةو شؤت داونة دروست بووة، من وةكو ثرسيار ئةَلَيم ئايا بة مةعناى كةليمة لة سةر ئاسـتى وةزارةت  

ضارةسةرى خةلةلَيك بكات كة شؤت داونى ثـَى دروسـت ئـةبَى؟ يـةك ثرسـيارى       يةك خةبريةك هةية بتوانَى
تر، وةكو ئيقترياحَيك ئةوةية، ثَيشمةرطة كة لة موعاناتَيكى زؤرداية، ئةطـةر جـةنابى بـَين ئيقـترياح بكـةن      

يـةن  وةكو وةزارةتَيك ئةطةر ثَيشـمةرطة قـةرزارن، قـةرزارى وةزارةتـى كارةبـان كـة ثَيشنياريشـيان كـرا لـة ال         
 ئةندامانى بةرَيجةوة كة ئةطةر مةجاىل تَيداية لَييان خؤش بن و سوثاستان ئةكةم. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو.  مصطفىزؤر سوثاس، بةرَيج مامؤستا غريب 

 : نجوَينى()غريب ثَي مصطفىبةرَيج غريب 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ئامرازى :يانة و وةستانى كارةبا واتة وةستانى :يان، نؤرة كردنى كارةبـا واتـة نـؤرة    لةم سةردةمة كة كارةبا 
كردنــى :يــان، ئَيســتا دؤخــى كارةبــا واى ىَل هــاتووة لــة كوردســتاندا وةكــو ســاَلةكانى نــةوةدةكانى ىَل هــاتووة،  

م ئارام خةريكة فانوس و سةالجةى ماَلان واى ىَل هاتووة لة سلَيمانى بؤطةند بكات و شتةكان فِرَى بدرَى، ئارا
ديواركو و اليتى دةستى بَيتةوة بة داخةوة، بة منوونة دوَينَى لةو طةِرةكةى ئَيمـة تَيـدا ئـة:ين لـة بيسـت و      

( كاتذمَير كارةبامان هةية، جارى وا هةية حةفتيـةك دوو جـار ئةمـة دوبـارة     17( كاتذمَير هةظدة )24ضوار )
دير عـامى كارةبـاى سـلَيمانييةوة وتـى فليتـةرةى ئـةو طةرةكـةى        ئةبَيتةوة، ئةمشةو ثةيوةنديم كـرد بـة مـو   

ئؤظةر دةكات و وتى هيض ثارةيةكم لة بةر دةستان نييـة بـؤ تةحسـينات و صـييانة و وتـى مةخجةنـةكامنان       
هيض مةوادى ئيحيتيادى تَيدا نييـة، بـةرَيج وةزيـرى كارةبـا هاووَلـاتى كارةبـاى ئـةوَيت، جـةنابت باسـى ئـةو           

نةت كرد كة كةوتوونةتة بةردةمى وةزارةتةكةت، هاووَلاتى حةقى ئةوةى نيية داواى كارةبا طرفت و لةمثةرا
( مانطةى وةزارةتةكةى بةرَيجت لة طةَل ئةو هـةموو لةمثـةر و طرفـت و كؤسـثانةى كـة      6ئةكات، ئةم شةش )

( 15ثـانجدة )  (،10هاتووتة بةردةمى كارى وةزارةتةكةى جةنابت خرابرتين قؤناغى دؤخـى كارةبايـة لـةم دة )   
ــتييةكان         ــامانة سروش ــى س ــة وةزارةت ــةدا ك ــة راثؤرتةك ــرد ل ــةوة ك ــا:ةت ب ــةرَيجتان ئام ــردوودا، ب ــاَلةى راب س
سووتةمةنيتان ناداتَى، ليذنةى وزةى ثةرلةمانيش باسى ئةوةى كرد كة وةزيـرى سـامانة سروشـتييةكان بـة     

كــةين، بــةَلام طرفتةكــةى لــة ثالنــى  ئــةمانى راطةيانــدووة كــة وتوويــةتى ئَيمــة ســووتةمةنيان بــؤ دابــني ئة  
وةزارةتى كارةبا خؤيةتى، خؤيان ثالنةكانيان خراب بووية، ئةم ناروونيية بة راستى ثَيويسـتة ليذنـةى وزة   
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و سامانة سروشتييةكان لة ثةرلةمانى كوردستان بضَيت تةحقيقى تَيدا بكات، ضونكة ئةمـة ناروونيةكـة لـة    
اشان ئةو دانيشتنةى كة بِريارة سةرؤكى حكومةت، جةنابت و وةزيرى بةينى راى هةر دوو وةزارةتةكةيدا، ث

سامانة سروشتييةكان ئةو سـَييانة تَيـدا ئامـادة بـن، ئةطـةر نةطةيشـتنة هـيض ئـةجنامَيك ئةوسـا هةَلويسـتى           
جةنابت ضى ئةبَيت؟ دو ا قسةم ئةوةية ئةطةر وةزارةتى دارايى ثارة دابني نةكات بؤ وةزارةتةكةى بـةرَيجت  

( ميليـار  18( ميليـار دينـارة، هـة:دة )   23تى وةزارةتةكةى بةرَيجت وةكو ئاما:ةى ثَيت كرد بيست و سـَى ) داها
( ميليـارة بـا   5( ميليـار ئةمَينَيتـةوة، دةى ئـةم ثَيـنج )    5ئةدةن بة مووضةى فةرمانبـةرانى وةزارةت، ثَيـنج )  

 سوثاس.  نةضَيتة وةزارةتى داراييةوة، بؤضى بؤ وةزارةتةكةى خؤت سةرفى ناكةن؟
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج رابون معروف فةرموو. 
 : معروفبةرَيج رابون توفيق 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة خَيرهاتنى ميوانة بةرَيجةكان دةكةم بؤ ثةرلةمانى كوردستان، ئَيوة هةمووتان لة بريتانة سـاَلانَيك ثـَيش   

سانى باَلا لة دةسةَلاتى سياسى لة هةرَيمى كوردستان وةعدمان بـة خـةَلكى كوردسـتان دا كـة لـة      ئَيستا بةرثر
ماوةيةكى كورتدا ضارةسةرى كَيشةى كارةبا بكرَيت لة كوردستان، بةَلام دواى ساَلانَيك بة سةر تَيثةر بـوونى  

ى خؤيانن، بؤية بـة راسـتى ئَيسـتا    ئةم باردؤخةدا كَيشةى كارةبا لة كوردستان ئَيستا ماوة و كَيشةكان لة جَي
سـةردةمى ئــةوة هــاتووة، كــاتى ئــةوة هـاتووة بــة ثالنــى توكلــة راشــكاوانة بـة خــةَلكى كوردســتان بَلــَيني كــة    
ثالنةكةمان ضني بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةى كارةبـا، بؤيـة لـةم سـياقةدا زؤر بـة كـورتى مـن ثرسـيارةكانى         

ى كارةبا دةكةم، ثرسيارى يةكةم ئةوةية ئايـا وةزارةتـى كارةبـا    خؤم كة سَى ثرسيارن ئاراستةى بةرَيج وةزير
بة جدى ثالنى سرتاتيجى ديارى كراو وازحيى هةية بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةى كارةبا لة كوردستان؟ ئةطةر 
ثالنةكة هةية وا باشة ثالنةكة بؤ راى طشتى بَلاو بكاتةوة، ثرسـيارى دووةم ئةوةيـة شـايةعةيةك هةيـة كـة      

سامانة سروشتييةكان هاوكارى وةزارةتى كارةبا ناكات بـؤ ئـةوةى كـة تةطـةرة لـة بـةردةم كارةبـادا         وةزارةتى
دروستنة بَى بؤ وةزارةتةكة، من داوا لة بةرَيج وةزيرى كارةبا دةكةم زؤر بة راشكاوى لة بـةردةم راى طشـتى   

انة سروشـتييةكان لـة توانـاى دا    دا قسة لة سةر ئةو شايعة بكات و بؤمان رون بكاتةوة كة ئايا وةزارةتى سام
نيية سووتةمةنى بؤ وةزارةتةكةى دابني بكات يان مةبةستَيكى سياسى لة ثشتةوةية؟ خاَلى سَييةميش كاتى 
خؤى لَيرة لة باس كردنى بابةتةكانى ثَيشمةرطة باسى ئـةوةمان كـرد كـة كريـَى كارةبـا بـة الى كةمـةوة بـؤ         

وةرنـةطريَى، ئـةو بابةتـة ضـى ىَل هـات لـة وةزارةتـى كارةبـا؟ زؤر         ماوةيةكيش بَيت لـة بـرا ثَيشـمةرطةكامنان    
 سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج كاك حتسني فةرموو. 
 : بةرَيج حتسني امساعيل
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 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ؤ كاروبـارى ثةرلـةمان   سةرةتا بـة خَيرهـاتنى بـةرَيج وةزيـرى كارةبـا و شـاندى يـاوةرى و وةزيـرى هـةرَيم بـ          

دةكةم، سوثاسى بةرَيج وةزيرى كارةبا دةكةم بؤ ئةو راثؤرتةى كة زؤر بـة تَيـر و تةسـةىل ثَيشكةشـى كـردو،      
كَيشةكانى دةست نيشان كردو، ضارةسةريةكانيشى زؤر بة رَيك و ثَيكى دةسـت نيشـان كـرد، مـن لـة سـةرةتا       

كة ئةطـةر وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان واى نـةكرد      تةنها ئةو تَيبينى ية دةدةم زؤر باس لةوة دةكرَيت 
يان نةطةيشتنة نةتيجة ئةمة موفاوزات نيية بة راى من هةموويان لة هةوَلدان بؤ ضارةسةر كردن، من ثَيم 
واية ئةو كارةبايةى كة لة كوردسـتان بـة كـار دةهَينردرَيـت ناسروشـتيية بـة كارهَينـانى، يـةعنى تـو ضـةند           

ت هةر بةش ناكـات، ضـونكة بـة نـاِرَيكى بـة كـار دةهَينردرَيـت، مـن ضـةند ثَيشـنيازَيكم           كارةبا بةرهةم بَيني
هةية ثَيم باشة بة بةردةوامى لة ميدياكان رَينمايى بدرَيتة خةَلك بؤ كةمرت بة كارهَينانى كارةبا يان تـةنها  

بـة كارهَينـان، وَلـاتى ئَيـران     ئةوةندة بة كار بهَيندرَيت كة ثَيويستة، ضونكة زؤر زَيدةرؤيى تَيدا دةكرَيت لة 
وَلاتَيكى طةورةية كاتى خؤى طرفتى كارةباى هةبوو، شةريكةيةك ثَيشنيازَيكى بؤ كـرد كـة المثـا يـان طَلـوثَى      
واى بؤ دروست بكاتن كارةبا كةمرت سةرف بكات،  ئَيستا نةجاحةتَيكى زؤرى هَيناوة، ثَيشنيار دةكةم بريَيكـى  

باى هةرَيم، ئةو كارةبايةى كة بؤ مةزرةعـةكان دةضـَى بـرادةران زؤر باسـيان     ىَل بكةنةوة وةك وةزارةتى كارة
كرد منيش ثَيم باشة ئةطةر هيض نةبَى لة فةصلى زستان كارةبايـان ثـَى نـةدرَيت يـا خـود بريَيكـى جـدى ىَل        

كـات  بكرَيتةوة، بة كارهَينانى كارت بؤ كارةبا باشرتين هؤية كـة كـةمرت كارةبـا سـةرف كـرَينت، ضـونكة هـةر        
ــة           ــَى، كةوات ــارى دَين ــة ك ــةمرت ب ــة ك ــاتن بؤي ــَى بك ــارةى ت ــةوة، ث ــِرى بكات ــَى ث ــار دةب ــوو ناض ــةواو ب ــارتى ت ك

 ئيقتصاديةك لة بة كارهَينانى كارةبادا دةكات و سوثاستان دةكةم. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو مريم صمد فةرموو. 
 : بةرَيج مريم صمد

 ةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب
ــةم و       ــاوةرى دةكـ ــدى يـ ــا و وةفـ ــرى كارةبـ ــةرَيج وةزيـ ــاتنى بـ ــة خَيرهـ ــةمان، بـ ــدامانى ثةرلـ ــةرَيجان، ئةنـ بـ
دةستخؤشيةكى طةرم دةكةم لة راثؤرتةكةى و ئةو بةرنامة و ثالنةى كة داى هَينـاوة بـؤ كابينـةى هةشـت و     

يـارة وةك هـةظاَلامن ئاما:ةيـان ثَيكـرد لـة هـةرَيمى       هةروةها لة سةر كةم و كوِرييةكان كة ئامـا:ةى ثَيـداوة، د  
كوردستان كَيشةى كارةبا زؤرة هةم لة رووى ئيدارى و هةم لة رووى هونةرييةوة، لةو كَيشة كةم و كوِرييانة 
كة بةشَيكى زؤرى لة ناوضـةكاندا هةيـة، مـن دةمـةوَى لـة رَيطـاى بةرَيجتانـةوة ضـةند ثرسـيارَيك ئاراسـتةى           

ةم، لة دةظةرةكةى خؤمةوة دةست ثَى دةكةم كة دةظةرى راثةِرينة كة سـنوورى ثشـتدةر و   وةزيرى كارةبا بك
( هـةزار كةسـة، سـنوورَيكى فراوانـة     400بتوَين دةطرَيتةوة، ئةو سنوورة دانيشتووةكانى زياتر لة ضوارصةد )

تا سةرضـاوةى  ( طونـدى بةسـةرةوةية، بـةَلام بةداخـةوة لـة دةظةرةكـة تـا وةكـو ئَيسـ         300زياتر لة سـَى صـةد )  
بةرهةم هَينانى كارةباى ىَل نيية، زيادى دانيشتووةكانى واى كردووة كـة َلـودَيكى زؤر دروسـت بَيـت لـة سـةر       



 392 

( 160( بــؤ صــةد و شةســت )150كارةبــا بــة شــَيوةيةكى طشــتى كارةبــا لــةو ســنوورة زؤر كــجة، صــةد و ثــةجنا ) 
و ضةمضـةماَل و هـةولَيرةوة بَيـت، بةرهـةم     مَيطاوات كارةبـا سـةرف دةكـات لـة بـِرى ئـةوة كارةبـا لـة دوكـان          

هَينانى كارةبا ئةطةر لة دةظةرةكة بَيت باشرتة، هةم سوودى بؤ حكومـةت و هاووَلاتيـان زيـاترة، هةرضـةندة     
بِريار بوو وَيستطةى بةرهةمهَينانى كارةبا لة سةر ئاوى خاس لـة قـةَلادزَى دروسـت بكـرَى كـة بـة بـِرى دوو        

من لَيرة ثرسيار لة وةزيرى كارةبا دةكةم بِريارى ئةو موحةتةيـة ضـى ىَل هـات؟ و    ( مَيطاوات بوو، 200صةد )
ضــى ىَل بــة ســةر هــات؟ و طةيشــتووتة كــوَى؟ بــؤ نةخراوةتــةوة بــوارى جَيبــةجَى كردنــةوة؟ ديــارة ســنوورى  
دةظةرى ثشـتدةر و بتـوَين بـة سةرضـاوةى ئـةوة زؤر دةوَلةمتةنـدة، وةك ئاطـادارى ئـةوةين ضـةندى ديراسـة           

( ميطـاواتى  98اية منوونةى سةدى دةَلطة و سةدى ثةَلك كـة تـةنها سـةدى دةَلطـة توانـاى نـةوةدو هةشـت )       كر
هةية بؤ بةرهةمهَينانى كارةبا، ئايا بةرَيجييان تا ضةند كاريان لة سةر ئةم ديراسة كردووة؟ بـؤ نـةتوانراوة   

ى كَيشةى ميالكات كرا، بة راسـتى  سوود لةم جؤرة سةرضاوانة ببينن؟ هةر لة دةظةرى بتوَين و ثشتدةر باس
ــدة )         ــةو حةفت ــةم ل ــةرَيجيان دةك ــة ب ــة داوا ل ــةكجار زؤرة، بؤي ــات ي ــةى ميالك ــنوورة كَيش ــةو س ــةزار 17ل ( ه

فةرمانبةرةى كة هةيـةتى لـة وةزارةتةكـةى ئةطـةر بـة شـَيوةيةكى يةكسـانى دابةشـيان بكـات نـةك هـةر لـة             
ــنج )  ــةيةك ثَي ــَى و  5ناوض ــى ب ــةرى لَي ــةزار فةرمانب ــةد )    ( ه ــنج ص ــر  ثَي ــوَينَيكى ت ــة ش ــةر، 500ل ( فةرمانب

ثرسيارَيكى تر ئاراستةى بةرَيجيان دةكةم، هةموومان ئةو راستيية دةزانني َلودَيكى زؤر لة سةر كارةبا هةية 
ــة          ــؤِرى، ك ــتطةى ط ــراوة وَيس ــتَيك ك ــاَلَيكة طرَيبةس ــةند س ــاوةى ض ــارة م ــارة دي ــةو فش ــةوةى ئ ــةم كردن ــؤ ك ب

( وَيسـتطةية دراوة بـة كؤمثانيـاى زاطـرؤس لـة      4نيايةك كة :مارةى وَيستطةكان ضوار )راسثَيردراوة بة كؤمثا
هـةولَير، ئايـا ئـةو ثرؤ:ةيـة تـا وةكـو ئَيسـتا ضـةندى ىَل جَيبـة جـَى كـراوة؟ ضـى بـة سـةر هـاتووة؟ بـؤ ئــةو                 

دراوة قةرزانةى كة لة سةر هاوبةشـانن وةزارةت ضـؤن بـة نيـازن داواى ئـةو قةرزانـة بكاتـةوة؟ و ئةطـةر نـة         
ضؤن مامةَلةيان لة طةَل دةكات؟ بة تايبةتى ثرؤ:ةكانى بازرطانى و ثيشة سازى طةورةكان، ثرسيارَيكى تر لة 
بةرَيجيان، ثرؤ:ةى رووناكى رَيطةى شةقَلاوة كة لة ثَيشووتر دانرا بوو بة وزةى خؤر كارى دةكـرد، بـةَلام لـة    

رةت تــا ضــةند ئاطــادارى كــارى ئــةم ثرؤ:ةيــة؟ بؤضــى  ئَيســتادا الدراوة، ئايــا ثرؤ:ةكــة شكســتى هَينــاوة؟ وةزا
الدراوة؟ ئايا بريلةوة نةكراوةتةوة بؤ بةرهةم هَينانى كارةبا سوود لة وزةى خؤر ببينِرَيت؟ كة بة وزةيـةكى  
ثاك دة:مَيردرَيت هةم بؤ :ينطة مةترسى نيية، هةم فشاريش لـة سـةر حكومـةت كـةم دةكاتـةوة، دوا خـاَلم       

نم زؤر لة هةظاَلان باسى ئةوةيان كرد كؤمةَلَيك بينا و باَلةخانة هةية بـة درَيـذايى شـةو    بةوة كؤتايى ثَى دَي
و رؤ: بة سةدان و هةزاران طَلوث دةسووتَينَين منوونة باَلةخانةكانى ثارك ظيو لة تةنيشت شوقةكانى ناسـك  

ةوة كـردووة كـة بـة شـةو و     كة هيض كةسَيك تَيدا نيشتةجَى نيية ئايا وةزارةتى كارةبا بة دوا داضوونى بؤ ئـ 
 رؤ: هةزاران طَلوث بؤ ئةو بيناية دةسووتَيت؟ زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك عباس غجاىل فةرموو. 
 : َيج عباس غجاىلبةِر
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 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
ن دةكـةين، باسـى بةرهـةم هَينـانى كارةبـاى كـرد تـةنها        بة خَيرهاتنى وةزيـرة بـةرَيجةكان و وةفـدى ياوةريـا    

بةداخةوة جؤرَيكمان هةية كة ئةويش ئيشكاليةتَيك هةية دةبَى طازوايل و وةزارةتى سـامانة سروشـتييةكان   
دابني بكات، كوردستان لة ِرووى ئاو و با و خؤرةوة طوجناوة بؤ بةرهةم هَينانى كارةبا كة لة ِرووى سروشتى 

وكارَيكى باشة بؤ بةرهةم هَينانى كارةبا وةزارةت هةنطاوى بؤ باوَى، باسى كرد شـَيوةى ئَيمـة،   :ينطةييةوة ها
هــةموو مةســرةفى ئَيمــة طــةرم كردنــةوةى لــة ســةر كارةبايــة كــة ئةمــة ئيشــكالةتَيكة لــة دونيــا دا بــة هــيض  

طـةرمى تَيـدا بـَى،    شَيوةيةك بةم جؤرة نيية، باسى لةوة كرد كة دةبَى خانوو بـة شـَيوةى مةركـةزى سـارد و     
هةنطاوَيكى باشة، بةَلام ئةوا لة حكومةت و ثةرلةمانةوة و لة دةزطاكانى خؤمانـةوة لـة ئيـداراتى خؤمانـةوة     
دةست ثَى بكةين ئةو هةموو سثَلَيتة هةَلطرين و دةست بـة كـار بكـةين لةطـةَل وةزارةتـى شـارةوانى هـةموو        

تريش كة تةنها كارةبـا هؤكـارى شارسـتانيية بـة هـؤى      خانوو و بينايةكيش موراعاتى ئةوة بكةن و يةكَيكى 
نازانســتيانةوة هــةموو بينايــةكامنان و خــانوو و بــةرة و مــرؤظ تووشــى زيــانى مــاىل و طيــانى دةبــن، كــة بــة   
شَيوةيةكى زانستيانة تةعامول لة طةَل كارةبا ناكةن، لة دونيا دا باوة بَيجطة لـةوةى كـة خانوويـةك دروسـت     

:ينطةيى بؤ دادةنَيت كة دةبَى سةوزايى بَى و دةبَى بةشَيكيش لة كارةبـاى خـؤى بـة    دةكرَيت كة حةمجَيكى 
وزةى خؤر تةئمني بكات، ئةمةش ئةطةر لـة قـانونى خـانوو دروسـت كردنـى ئَيمـةدا بَيـت بـة تايبـةتى ئـةو           

دانـَين،   %(1كومةَلطانةى كة دَينن بة خؤرةوة ئةو ماَلة موكةلةف بَينت ئةو خانوويـة كارةبـاى دةرصـةدَيكى )   
كةرتى تايبةت و بةرهةم هَينان موكةلةف بكرَيت بؤ ئةوةى مةسرةف كةم ببَيـت، موكةلـةف بكرَيـت كارةبـا     
بةرهةم بَينَيت، ئةطـةر زيـاتريش بـوو وةزارةتـى كارةبـا ىَل بكرَيتـةوة بـؤ دابـةش كردنـى هـةنطاوَيكى باشـرت            

ؤى ثـَى بكــات و ئـةو بةرهــةم هَينانــة   دةبَيـت، يــةعنى كـة كــةرتى تايبــةت كارةبـا بةرهــةم بَينَيـت ئيشــى خــ    
قيمةتيشيان نـة كـةم بكرَيتـةوة و نةبـةرةو سـةرةوةترى ببـةن، بـةَلام هـى هاووَلـاتى كـةم بكرَيتـةوة، باسـى             
ئةوةى كرد طرَيبةستةكان، بةَلَى طرَيبةستةكان جَيى تَيبينني، بةَلام دةبَى ئةو ِراستيةش ببـةين ئـةو كاتـةى    

ة سـةرمايةدارَيك شـوَينَيك نةدامـةزرَينَيت ئةوةنـدة كارةبـا بَيـت سـةرمايةكى        ِرةنطة بوو تةشويق بؤ بَينت ك
زؤرى بَيت دةبَى تةشويق بكات سوودى زياترى بدرَيتَى، ئيمتيازاتى باشـرتى بـدرَيتَى، ئـةو قؤناغـةمان بـِرى      

ا بضـينةوة و  وَيستطةى كارةبامان بةرهةم هَيناوة، بةَلام ئَيستاش كاتى ئةوةى هةية ئَيمـة بـة طرَيبةسـتةكاند   
طرَيبةستةكان نرخةكان بطؤِرَين كة بطوجنَى لةطةَل بةر:ةوةندى طشتى و وةزارةتى كارةباش لة هةموو دونيا 
وةزارةتَيكى بةرهةمهَينةرة، دةتوانَى خؤى بذَينَى و هاوكارى وةزارةتـةكانى تـريش بكـرَى ،ئةمـةش ئيشـَيكى      

وةزارةتَيكى تر يان هاووَلاتى ئَيمة هةموومان ثَيكةوة لةم  هاوبةشة تةنها ئَيمة نامانةوَى لة وةزارةتَيكةوة لة
ئةركة نيشتيمانيية كة ئةركَيكى هةموومانة ثَيكةوة بة حكومةت و هاووَلاتى و ثةرلـةمان هـةموو هاوكـارى    

 يةكرتى بني بؤ ئةوةى ئةم كَيشةش ضارةسةر بَيت. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. عثمان س، خاتوو ئَيظار ابراهيم لَيرة نيية؟ بةرَيج ماجد دةست خؤش، سوثا
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 : عثمانبةرَيج ماجد 
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيج 

بة خَيرهاتنى جةنابى وةزيرى كارةبا و جةنابى وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان و شاندى هاوِرَيكـانى  
ةى كارةبـا، كـة ضـةندين سـاَلة و ضـةندين كابينـة       دةكةم، ئَيمة هةموومان وةزعى كوردستان دةزانني لـة بـار  

طَوِردرا، بةَلام بةداخةوة تا كو ئَيستا لة بازاِرةكان فانؤس و لوكسى سـاَلانى سـَييةكان و ضـلةكان دةفرؤشـرَين     
بة ِرَيذةيةكى باشيش دةفرؤشرَين كة دةبوواية ئَيستا ئةوانة لة مؤزةخانة دانرابان، من دةزامن ئةو ثؤستةى 

زيرى كارةبا ثؤستَيكة كة بة داخةوة بة بـةردةوام هاووَلاتيـان رةخنـةيان ىَل دةطـرن، هـةموومشان      جةنابى وة
دةزانني كة سياسةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ديارة ئةو سةكتةرة بة داخةوة بة طرنطـى وةرنـةطرياوة،   

ثَيويستة لة موسـادةقة   بةشَيك لةو بةرثرسيارةتية دةكةوَيتة ئةستووى خؤمشان وةكو ئةندامانى ثةرلةمان،
كردنى بودجة تايبةمتةندى بكةين لة اليةن وةزارةتى كارةبا و هيوادارم وةزارةتى كارةباش ثالنَيكـى توكمـة   
و باشــى بــؤ ضارةســةركردنى كَيشــةى كارةبــاى هــةرَيمى كوردســتان، هــةروةها بةشــَيك لــةو بةرثرســيارةتية   

، مـن ثـَيم وايـة داوا دةكـةم كـة ئـةو طلةييانـةش بـا          دةكةوَيتة ئةسـتَوى وةزارةتـى سـامانة سروشـتييةكان و    
ئةوانيش ببات، جطة لةوةش ثَيويستة ئَيمـة بـري لـة جـؤرَيكى تـر لـة وزةى كارةبـا بكةينـةوة كـة هاوِرَييـامن           
هةندَيكيان ئاما:ةيان بؤ كردبَيت، لة كوردسـتان ثـَيم وايـة لةوانةيـة نةجاحـةتَيكى باشـيش بَينَيـت يـان لـة          

َلةكان كة لة هةندَيك لة وَلاتـان بـة كاردَيـت، هـةروةها تاقـةى شةمسـى، لةوانةيـة كـة زؤر         وزةى ثامشاوةى زب
شوَين سوودى ىَل وةربطرَيت، دةكرَيت ئةو بريؤكةية لة طـةَل ثسـثؤرانى :ينطـة و كةشناسـى تـاوتوَي بكرَيـت،       

انة كـارى لـة سـةر    نازامن ئةو ثرسيارة حةز دةكةم جةنابيان دواتر وةَلاميـان بدةنـةوة، ئـةو جـؤرة سيسـتةم     
 كراوة يان نا؟ زؤر سوثاس. 

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك ايوب عبد اهلل فةرموو. 
 : بةرَيج ايوب عبد اهلل

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
راثـــةِرين  بـــة خَيرهـــاتنى هـــةر دوو وةزيـــرى بـــةرَيج و شـــاندى ياوةريـــان دةكـــةم، لـــة ســـنوورى ئيـــدارةى 

بةرَيوةبةراتيةكى كارةبا هةية، كة تةنها بةرَيوةبةرايةتى كارةبا بؤ دابةش كردن، بةشةكانى تـرى كارةبـا لـة    
كؤنرتؤل و بةرهةم هَينان و موةليدات و طواستنةوة نيية، بؤية وا ثَيويست دةكات كة ئةم بةرَيوةبةراتيـةش  

وةى طــةرميان بــؤ ئــةوةى طرفتييــان بــؤ ضارةســةر بكرَيتــة طشــتى بــؤ ئــةو بةشــانةى نــةبَيت، هاوشــَيوةى ئــة
بكرَيت، و ئةو بةرَيوةبةراتية طرفتى زؤرى لة كةمى ميالكاتدا هةية هةر لة كةمى شوفَير كة دةَلَيـت ثـةجنا   

( شـــوفَيرمان هةيـــة هاوكـــات لـــة طـــةَل ئةوةشـــدا  28( ســـةيارة و ئاليامتـــان هةيـــة و بيســـت و هةشـــت )50)
ة لـة ناحيـةكانى سةروضـاوة و حاجيـاواوة فةرمانبـةر دةبةنـة مةحةتـةى        وَيستطةكانيان فةرمانبةريان كةمـ 
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كارةبا قةَلادزَى دةواميان ثَى دةكةن، كة ئةو طرفتيان بـؤ ضارةسـةر بكرَيـت، ئـةوة جطـة لـةوةى كـة كَيشـةى         
ظوَلتى، نجمى ظوَلتى كارةبا لةو سنوورةدا كَيشةيةكى زؤر موزمينة ئةطةر بري لـة ضارةسـةرى بكرَيتـةوة زؤر    

اش دةبَيت، لة سةر زَيى بضووك لة طوندى دةَلطة لة سنوورى ثشتدةر سَى ساَلة ديراسةى مةوقعَيك دةكـةن  ب
( ميطاوات كارةبا بةرهةم 97كة بةرهةمهَينانى كارةبا لَيية كة تةقدير كرا، بؤئةوةى بتوانن نةوةد و حةوت )

( ةوة برِِِيـار  2010امَيكى نةبووة، لة سـاَلى ) بَينَيت و ثارةيةكى زؤريشى ىَل سةرف كراوة تا ئَيستا ئةوةش ئةجن
( مَيطـاواتى لـة قـةَلادزَى دابنردرَيـت ئـةويش تـا ئَيسـتا        200بوو مةحةتةيةكى تةوليدى كارةبـاى دوو صـةد )  

نازامن هيض بِريارَيكى ديكة نةهاتووة، هيض ئةجنامَيكى نةبووة، لة قةَلادزَى دوو موحاويلةى مَيطاواتى سـى و  
( هةيــة كــة َلــودَيكى زؤرى بةســةرة بــةردةوام كارةبــا دةكو:َيتــةوة و هــةَل دةبَيتــةوة،  11ة )( بــؤ يــازد33ســَى )

داوايان كردبوو كة بطَوِردرَيت بؤ سى و نيوى تا ئَيستا ئةو حاَلةتةش ضارةسةر نـةكراوة، ضـةند فيلتـةرَيكى    
ت ئةطـةر ئـةو فيلتةرانـة    هةية لـة قـةَلادزَى كـة ئَيسـتا ئـؤفن ئـةو فيلتةرانـة، موحـودة دةَليَـ           k.v(11يازدة )

داينَين لؤد لة سةر مةحةتةكة كةم دةبَيتـةوة ئـةوةش بـة موديرييـةتى طشـتى كارةبـاى سـلَيمانى ضارةسـةر         
 دةكرَيت ئةطةر بريَيكى ىَل بكرَيت و بِريارَيكى بةثةلةى ىَل بدرَيت، زؤر سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 رموو. خاتوو شيالن جع ر فة

 : بةرَيج شيالن جع ر
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة خَيرهاتنى ميوانة بةرَيجةكان دةكةم، سةرةتا مـن لـة راثـؤرتى بةرَيجيانـةوة دةسـت ثـَى ئةكـةم لـة خـاَلى          
يةكةمدا و جَى بـة جـَى كردنـى ثـرؤ:ةى ثَيـوةرى زيـرةك، ثرسـيارةكةى مـن ئةوةيـة لـة بـةرَيجيان بـؤ ئـةم              

بة جَى كرا، بةَلام لـة ثارَيجطـةكانى تـردا جـَى بـة جـَى نـةكرا بؤمـان ِروون بكـةرةوة           ثرؤ:ةية لة دهؤك جَى
تكاية؟ لة كاتَيكدا ئةو ثرؤ:ةية دةتوانرَيت بـة كـةمرتين كارمةنـد داهـاتى كـؤ بكاتـةوة، لـة خـاَلى شةشـةمى          

دة كـردووة لـةم   راثؤرتةكةدا طرنطى دان بة بوارى وزةية، ثرسيارةكةى من ئةمةية ئايا هيض ثرؤ:ةيةكى ئاما
بارةيـةوة؟ و خـاَلى سـَييةمم ئةوةيــة كـة كَيشـةى كارةبــا يةكَيكـة لـة كَيشــة طـةورةكانى حكومـةتى هــةرَيمى          
كوردســتان هــةر لــة يةكــةم كابينــةوة هــةتاكو ئَيســتا ســةرةتاى هــةموو هــاوين و زســتانَيك كَيشــةكة دةســت   

كارةبـاوة، بؤضـى بةرهـةم هَينـانى كارةبـا       ثَيدةكاتةوة سةرةِراى بوونى ثرؤ:ةى بةردةوام لة اليةن وةزارةتـى 
ناطاتة ئةو ئاستةى كة هاووَلاتيان هةست بة دَلنيايى بكـةن،؟ ئايـا ئـةم كَيشـة بـة ثَيـى ثالنـى وةزارةت كـةى         
كؤتايى ثَى دَيت؟ ثرسيارَيكى تر هيض هةنطاوَيكتان ناوة بؤ نةهَيشتنى دياردةى ِراكَيشانى كارةباى ناياسايى؟ 

يض كةسَيك لة سةر ئةم ثرسة رووبةِرووى دادطا بؤتةوة، سجاى ئةو كةسانة ضى دةبَيـت؟  ئةطةر كردوويانة ه
ئةمةيش بة حوكمى ئةوةية كة ثرسيارم كردووة، كارةبا سـامانَيكى نةتةوةييـة و ثاراسـتنى ئةركـة لـة سـةر       

ــك كــة دةســت بــة كــار بــوو لــة وةزارةتــى كارةبــا بــةر      َيجيان هــةموومان، ثرســيارَيكى تــر لــة بــةرَيجيان كاتَي
( خاَلييـان تةقـديم كـرد، ئايـا تـا ضـةند لـةو كارنامـةى خؤيـان كـة وةكـو وةزيرَيـك             18كارنامةيةكى هـة:دة ) 
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ثَيشكةشيان كردووة لة جَى بةجَى كردندا سةركةوتوو بوون؟ خـاَلَيكى تـر ئةوةيـة كـة طؤ:مـةى طرَيبةسـتى       
جييان ئةكةم كـة ئـةو طو:مةيـةى ئـةو     )امحد امساعيل( كة باس نةكراوة لة راثورتةكةشدا هةر، داوا لة بةرَي

ــة       ــت كورت ــةندة؟ ئةطــةر بكرَي ــتان ض ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــةَل حكوم ــل( لةط ــد امساعي ــتةيةى )امح طرَيبةس
باسَيكمان لةسةرى بؤ بكات، و خاَلَيكى تر ئةوةية سةبارةت بة فةرمانبةرانى وةزارةتةكةيان، ضونكة هةر لة 

هةبوو كة هةرضـةندة عَيـراق و هـةرَيميش لـة ئةزمـة داراييـادان،        ( خاَلةكةى بةرَيجيان18كارنامةى هة:دة )
بةَلام ض هةنطاوَيكيان هاوَيشتووة بؤ هاوتا كردنى دةرماَلةى فةرمانبةرانى وةزارةتى كارةبا لة طةَل بةغدا دا؟ 

 زؤر سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 موو. زؤر سوثاس، بةرَيج كاك قادر ئؤمتان فةر
 : بةرَيج قادر ئؤمتان

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيج 
بة خَيرهاتنى هةر دوو وةزير و وةفدى ياوةريان دةكةم، زؤرَيك لة برادةران باسـيان لـة هـةموو طرفتـةكانى     
كارةبا كرد بة تةئكيد منيش ثشتطرييان ىَل دةكةم، كة نةك هةر طرفتى كارةبا هةية لة هةرَيمى كوردسـتان،  

يةكى زؤر لة دَيهةتةكانى كوردستان تاكو ئَيستا كارةباى نيشـتيمانيان هـةر ثـَى نةطةيشـتووة بـة      بةَلكو :مارة
منوونة بةشَيك لة دَيهاتةكانى بنارى قةنديل تا ئَيستا كارةباى نيشـتيمانيان ثـَى نةطةيشـتووة، منـيش وةكـو      

ردسـتان لـةوةدا حـةقى ئـةوةى     برادةرةكامن داوا دةكةم كة ئةم طرفتى كارةباية ضارةسةر بكرَيـت، خةَلكى كو
نيية كة ئةمة كَيية سووتةمةنى دابني ناكات، كرَيى كؤمثانيايـةكان نـادات لةِراسـتيدا ثَيويسـتة ئـةوة يـةكال       
بكرَيتةوة، من لَيرةوة لة وةزيرى كارةبا دةثرسم ئةطـةر هـيض ِرَيطرييـةك نييـة لـة بـةردةم بـةِرَيج وةزيـرى         

يض ِريَيطرييـةك هةيـة كـة هـيض ثاسـاوَيك هـةَلناطرَيت، لةِراسـتيدا        كارةبا بؤ ضارةسـةركردنى ئـةم طرفتـة، هـ    
ثَيويستة وةزير لةوبارةيةوة ِروونكردنةوةى زياترمان ثَي بدات، من ثرسيارَيكى ترم لة وةزيرى كارةبا هةية 
ئايا هيض طرَيبةستَيك هةية لةنَيوان حكومةتى هةرَيمى كوردستان و حكومـةتى توركيـا بـؤ طةيشـتنى وزةى     

، ةبا بؤ هةرَيمى كوردستان؟ لـة بةرامبـةردا هـةرَيمى كوردسـتان نـةوت بـدات لـة موقابيـل وزةى كارةبـادا         كار
ئةطةر هيض طرَيبةستَيكى لةوجؤرة لة سااَلنى رابردوودا بوونى هةبوو بَي، لـةو ساَلةشـدا هـةر بـةردةوام بـَي      

ةر ئَيمة لة هةرَيمى كوردسـتان طرفتـى   ئةوة لةِراستيدا ثَيويستة وةزير لةوبارةيةوة ِروونكردنةوة بدات، ئةط
نةبوونى سووتةمةنيمان هةبَي بؤ وَيستطةكانى كارةبا، لة هـةمان كاتـدا ناكرَيـت لـة بةرامبـةر دةسـتكةوتنى       
هاتنى وزةى كارةبا ئَيمة بة موقابيل نةوت بـدةين، ئـةوة لةاليـةك، لةاليـةكى تـرةوة ضـؤن خةمالنـدنى بـؤ         

رةبــا هةيــة، كــة ئــةوان هــيض طرفتَيكــى قانونيــان هةيــة لــةو ياســايةى  كــرا؟ ثرســيارَيكى تــرم لــة وةزيــرى كا
وةزارةتــى كارةبــا، ئايــا بــة مةبةســتى ضارةســةركردنى طرفتــى كارةبــا و ضاكســازى لــة كــةرتى كارةبــادا هــيض  
ِرَيطرييةك هةية؟ ضونكة لةِراسـتيدا ئـةرك و فةرمانـةكانى وةزيـر لـة قانونةكـةدا دةتـوامن بَلـَيم لـة ئاسـتى           

ةو طرفتى كارةبا نيية لة هةرَيمى كوردستان، زياتر قانونى وةزارةتى كارةبا لة هةيكةلَيك دةضَيت وةزارةتةك
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خودى وةزير خؤى بةرثرسى فةرمانبةرةكان و هةيكةىل وةزارةتة، بة منوونة لةبابةتى طرَيبةستةكة ئايا لـة  
دةسـةاَلت و سـةالحيةتةكانى    طرَيبةستةكاندا ئةوان ِروون نيية، تةنها دةسةاَلتى سـةرؤكى حكومةتـة يـاخود   

ئةوان ضةندة؟ خاَلَيكى تر لةِراستيدا لة هةرَيمى كوردستان وَيستطةكانى كارةبا بةشـَيكيان كـةرتى تايبةتـةو    
بةشَيكى تريشيان طشتيية، ئةوة تَيكةَلةيةكـة بـة ئاسـانى كـؤنرِتؤل ناكرَيـت، مـن ثَيشـنيارم ئةوةيـة كـة ئـةو           

وعى داخل نةبوونى ئـةو ئامَيرانـةى كـة كارةبـاى زؤريـان ثَيويسـتة يـان        بابةتة يةكاليي بكرَيتةوة، بؤ مةوز
وزةى زؤريان ثَيويستة، ِراسـتةو لةوانةيـة ئـةوة ثةيوةسـت بـَي بـة وةزارةتـى ثيشةسـازى و بازرطـانى، بـةاَلم           

 هةوَلةكانى بةِرَيجيان بؤ ِرَيطةطرتن لةوة لةِرَيطاى كؤنرتؤلةوة، سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ س

 كاك شامؤ فةرموو.
 بةِرَيج شامؤ شَيخؤ نعمؤ:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةخَيربَيي جةنابي وةزير و شاندَيت دطةل دا، جةنابَى وةزيرى كاروبارى ثةرلةمان، هةظاال بارا ثرت بةحسَى 

ا دةظـةرَين كوردسـتانَى يـَين    رةوش و كَيشا ناظخؤيا هةرَيما كوردستانَى يا كارةبَى كر من ثَى بـاش بـوو رةوشـ   
دةرظةى هةرَيمَى جةنابَى وةزيرى :ى د راثؤرتـا خـؤدا بةحسـَى طرَيـدانا تـؤِرا كـارةبَى يـا ظـان دةظـةرا دطـةَل           
كوردستانَى كر ئةو خبؤ ثرؤ:ةكَى دَلخؤشـكةرة ب راسـتى، جَيـى دَلخـؤش بـوونَى يـة بـةرَى روودانـا :ى سـةر          

 َى ثرانيا وان دةظةران هاتنة طرَيدان دطـةَل تـؤِرا كارةبـا كوردسـتانَى،     ئاستَى موصَل قةزا شَيخان و قةزا تلكَي
( 4( سـاَلَين دةربـاز بـووى بـةَلكى قـةزا شـنطاىَل بتنـَى ضـار )        11بةس دةظةرَين مايي تايبةت شنطال ظان يـازدة ) 

ــار )   ــت و ض ــارةبَى : بيس ــاعةتَين ك ــة    24س ــكة دةظ ــا وان كةس ــدةرَى كارةب ــونكة :َي ــةبوون، ض ــاعةتان ه را ( س
تةلةع ةرة، دةظةرةكة بةرى كارةساتَى :ى يا ثةريشان بوو :خؤ نهؤ تشتَى ماى :ى هاتـة تاَلـان كـرن و هاتـة     
وَيــران كــرن، هــةمى :َيرخانــا يــا طرَيــدايى :يانــا خــةَلكى نةمايــة، لــةوما نةبــةس ثَيشــنيار دكــةم هيظيــدارم  

ظانيةكَى ل  وةزارةتا كارةبَى بكةن : بؤ سةرؤكاتيا ثةرلةمان و سةرؤكاتيا حكومةتا هةرَيما كوردستانَى ثشتة
شنطال، ضونكة كارةب ثَيوستيةكا  -شنطال يان رةبيعة -طرَيدانا تؤِرةكا كارةبَى بؤ ظَى قةزايَى ض ب رَيكا زومار

بنطةهى يا :يانَى ية و خةَلكى تةشجيع بكةت خةَلك ظةطةريتـة سـةر جـه و وارَى خـؤ ئةطـةر ب كَيمـى ئـاظ        
يان هةر ثَيويستيةكا :يانَى بَيتة دابني كرن تةشجيعة بؤ ظـى خـةَلكى ظةطةرينـة سـةر     هةبا يان كارةب هةبا 

 جهَى خؤ ئارام بذين، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دكتؤرة ثةرى فةرموو.
 بةِرَيج د. ثةرى صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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ـــ   ــائق و كـــاك عل ــاك فـ ــتيوانى لـــة قســـةكانى كـ ــارةى طرَيبةســـتة كارةبابيـــةكان لةطـــةَل  ثشـ ى دةكـــةم، دةربـ
كؤمثانيايةكان، ضونكة خاترانةو خجم، خجمَينةى تَيدايةو، قـازاجنَيكى زؤر لةسـةر حيسـابى خـةَلك دةكـةن،      
بةردةوام ئةوانن دةبنةهؤى نانةوةى ثشَيوي و خؤثيشاندانةكان، هةندَيك لة قسـةكامن لةاليـةن كـاك دكتـؤر     

ةوة كران دووبارةى ناكةمةوة، ثرسيارَيكم ئايـا دانـانى سيسـتةمى سـةعاتى زيـرةك بـة       فرست و بَيطةرد خان
تةمخني ضةندى مـاوةى دةوَى؟ ئةطـةر هاتـة بـوارى جَيبـةجَي كـردن ئاماجنـةكان دةثَيكـَى؟ دووةم تَيبينـيم          

وةى لةسةر ئةو قسةية هةية بؤضـى كارةبـا ثشـت بـة دراوسـَييةكان ببةسـتَى؟ لةكاتَيكـدا ئـةوان لـة قؤسـتنة          
هَيَلــةكان، لــة ثرســة نةتةوةييةكانــدا وةك فشــار بةكاريــدةهَينن، بؤيــة ثــَيم باشــة لــةو سةرضــاوة زؤرانــةى    
كوردستان )ئاو و رةشةبا و هةتاو( ثَيويستى ئةو ناوضـانةى لـة دةوروبـةرى خؤيـان لـة كارةبـا دابـني بكـةن،         

توون سةرثَيضـى كارةبـا لةوانـةوة    ئةمةش دةبَيـة بار سووكى بؤ ناوضةكانى ديكة، ئةوكةسانةى دةسـت ِرؤيشـ  
دةستى ثَيكردووة، ئةطةر خؤيان هةستتيان بة بةرثرسيارَيــتى كـرد، ئـةطينا بـا حكومـةت دةسـت نيشـانيان        
بكـات ئـةو هةوااَلنــة بدرَينـة ميـدياكان و خــةَلك بيانناسـَي، هـةوَل بــدرَي لـةِرَيطاى بةرنامـةى خوَيندنــةوةو         

يةتى بةكارهَينانى كارةبا بةشَيوةيةكى طوجناو، دوا خـاَلم داواكـاريم لـة    ِرَينمايي بدرَيتة خوَيندكاران بؤ ضؤن
َييان، ئـةو اليانانـةى كـة ئاسـتةنطةكةى بـؤ      جةنابى وةزير ئةوةية لة هةر ئيش و كارَيكيان ئاستةنط هاتة ِر

 دروست دةكةن بة شةفافانة بيداتة ِراى طشتى و شةقامى لَي ئاطادار بكاتةوة، سوثاس.
 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

 كاك حسن فةرموو.
 بةِرَيج حسن صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةو سَي دةقـة وايكـردووة تـةنها بيخوَينينـةوة خاَلـةكامنان بـةبَي ِروونكردنـةوة، لـة فةرمانطـةكانى كارةبـادا           
ؤيي كارةبـا، بـةاَلم ئـةم ليذنةيـة     ليذنةيةك هةية كة ثَيي دةَلَين ليذنـةى )تالعـب(، بـؤ بنبنِركردنـى زيـادةرِ     

ثَيداويستى خؤى هةية بؤ ئةم كارة، هةر لة سةيارةو كرَيكارةوة هةتا دوايي،  ئايا وةزارةت ضـى كـردووة بـؤ    
%( 33ئةوة؟ يان فةرمانبةرةكان بؤ خؤيان كةمتةرخةمن و بة ئةركةكانى خؤيان هةَلناسنت، كـة دةَلَيـت لـة )   

َيك جؤرى خوَيندنةوة هةر لة سةعاتى ميسريدا، سـويدى، تـا ئـةَلمانى، تـا     تةجاوزات هةية لةو بوارة، كؤمةَل
ماليجى هةندَيكيان خوَيندنةوةى جيا جيا دةكات بؤ يةكـةى كارةبـا، ئايـا وةزارةت كـةى بـةنيازة سـةعاتَيكى       

ارةبـا  ستاندارد دابيَن يان ئةوةى كة ثَيى دةَلَين ثَيوةرى زيرةك؟ ليذنةى غةرامة بؤ ئامَيرى ثشت سةعاتى ك
لة طيجةرةوة تا دوايي زؤر لة ماَلةكان ئامَيرى كارةبايي قورس لةثشت سةعاتةكانى كارةبا دادةنَين، واتـة بـة   
موخالحم لةسـةر كارةبـاى رةئيسـى، غةرامـة جيـا جيـا و، زؤرجـاريش بـة ميجاجـى شةخسـى ئـةم غةرامةيـة             

غةرامانة كراوة؟ دةرماَلةى مةترسى  دةكرَيت كة من منوونةم الية، ئايا ثلةبةندى لة وةزارةت بؤ جؤرى ئةو
%( يان نييةتى، ئايا كارةباى كوردستان مةترسـى كوشـتنى مرؤظـى نييـة؟     70%( و لة ناوةند 30لة هةرَيم لة )

ــؤر         ــةِرَيج دكت ــني وةك ب ــة ن ــةو واَلت ــةوةى ئ ــةهيدى بنيادنان ــةمان ش ــا ه ــتى كارةب ــةهيدانى دةس ــا ش ــان ئاي ي



 399 

ان كاتَيــك كارةبــاى نيشــتمانى دةبِرَيــت بــة دوو ئــةمثَير تــا ســَي فرســةتيش ئامــا:ةى ثَيكــرد، ئَيمــة هــةمووم
ئــةمثَير تــا دة ئــةمثَير لــة ماَلــةكامنان كي ايــةتى كارةبامــان دَيـــت )كارةبــاى موةليــدة(، ئايــا بــؤ بــةكارةباى    

ئــةمثَير( يــش ماَلــةكامنان تَيــر نــابن؟ مــن ثَيشــنيار دةكــةم بــؤ وةزارةتــى كارةبــا ئةوةيــة،  40نيشــتمانى بــة )
( ئـةمثَير بـة ماَلـةكان ب رؤشـَيتةوة، بـة سـيعرَيكى ديـاريكراو،        20( ئةمثَير يان )10ةباى نيشتمانيش بة )كار

بؤئةوةى لةوة زياتر نةبَي لـةو كَيشـةيةش ِرزطارمـان بـَي، زؤر لـة بينـا طـةورةكان و ِرَيجَيـك دوكـانى ئـةهلى           
داواى دانانى مةحاويلة بكات لةو خةَلكانةى لةطةَل كارةباى هاوواَلتيان تَيكةَل كراوة، جَيى خؤيةتى وةزارةت 

كة ئةو دوكانانةيان هةية، ضـونكة بةِراسـتى ئةمـةش زةغتَيـك لةسـةر كارةبـاى هاوواَلتيـان دروسـت دةكـات،          
زؤرجار كارةباى باخ و ئاش و مجطةوتةكان وةك ئـةوةى لـة خـاَلى سـةرةوةدا باسـم كـرد تَيكـةَل بـة كارةبـاى          

ةحاويلةى تايبةتى خؤيان هةبَي، بؤئةوةى زةغت لةسـةر ئـةوة كـةم بَيتـةوة،     هاوواَلتيانة، ئةوانةش حةقة م
ئةطةر لة ئَيران كارةبا وا هةرزانة من ثَيشنيارى كِرين دةكةم، بؤ مةنتيقةى قةاَلدزَى  و ثشتدةر و بَيتـوَين،  

ارى بَيـت و  لةبةرئةوةى ئةوانيش لةو سنوورة زؤر نجيكن، بؤئةوةى ئةو مةنتيقةيةش لة كَيشةى كارةبا ِرزط
بطةِرَيتةوة بؤ ناوضةكانى ترى كوردستان و كارةباى ثَي بدرَيت، وةزيرى كشـتوكاَل باسـى دوو بةنـداوى كـرد     
ئةو بؤ سةرضاوةى ئاوى ئيشى لةسةر دةكات، وةزيرى كارةبـاش دةكـرَي بـؤ سةرضـاوةى كارةبـا هـةردووكيان       

بـة ئـةجنام بطةيـةنن بؤئـةوةى كارةبـا لـةو        بةيةكةوة هاوكاري يةك بن، ئةو دوو ثرؤ:ةية، ئةو دوو بةنداوة
مةنتيقةيــة بــاش بــَي، خــةَلكَيكى زؤر لةســةردةمى دوو ئيدارةيــدا بــة فةرمانبــةر لــةو فةرمانطانــةى كارةبــا   
دامةزراون، واتة لة ناوضة جيا جياكان بة فةرمانبةر دامةزراون، ئةوكات دةواميان نةدةكرد، بةاَلم دةثرسـم  

رسيارةكةم تةواو بكـةم، ئايـا كـةس مـاوة لةوانـة هـةروةك جـاران بـَي يـان بـة           كةس ماوة لةوانة؟، بةس با ث
 مانايةكى تر ئايا لة وةزارةتةكةى بةِرَيجيان كةسى بن ديوار هةية؟، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو.  اظمكاك 

 كبري:  اظمبةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةاليـةن بـةِرَيج دكتـؤرة شـرين و بَيطـةرد خـان و مامؤسـتا مـةال ماجـد كـرا، ثشـتطريى لـة              زؤربةى قسةكامن
قسةكانيان دةكةم، بةاَلم دةمةوَي تةئكيد لة ضةند تَيبينيةك بكةم، ئةوةية كة بةثَيى ئـةو زانياريانـةى كـة    

ؤدانى كارةبا و، كـةم  ثَيمان طةيشتووة دةبينني لة زؤر طوند و شار و شارؤضكةكان بوويتة هؤى ئةوةى بةفرِي
بوونةوةى داهاتى كارةبا ئةوةش لـة ئـةجنامى دروسـت نـةكردنى هاوبةشـى كارةبايـة، بةِراسـتى كـة ئةمـةش          
لةاليةك هةم بة هةدةردانى كارةبا، هةم لة كةمكردنةوةى داهاتى كارةبـا، لةاليـةكى تريشـةوة بوويتـة هـؤى      

منوونة دةبينى ماَلَيك مانطانة هاوبةشى كارةبـاى بـؤ    ئةوةى ناعةدالةت لةنَيوان هاوواَلتيان دروست ببَيت بؤ
دَيت، طو:مةكى ثارة دةدات بـة حكومـةت لـة جريانةكـةى دةبيـنني ئـةو هاوبةشـةى بـؤ نايـةت و ، ئـةو بـِرة            
ثارةيةى بة حكومةت نادات، جا لَيرة ثرسيارةكة ئةوةية بؤ وةزارةتى كارةبـا ، ئايـا ض ثـالن هةيـة بؤئـةوةى      
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هـةموو شـوَينةكان، هـةموو ماَلـةكان ببنـة خـاوةنى هاوبةشـى كارةبـا، بؤئـةوةى ضـيرت            كة هـةموو خـةَلكَيك،  
كارةبا بةفرِيؤ نةدرَيت و لة داهاتةكةى كةم نةبَيتةوة؟، خاَلَيكى تريشم ئةوةية كة ِراسـتة طومـانى تَيدانييـة    

ا بؤ رؤ:انة طوَيمـان  كة كارةبا سةرضاوةيةكى سةرةكى :يانة، بةاَلم لةاليةكى تريشةوة سةرضاوةى مردنة، ئاي
لَي دةبَي لةوالو لةوال بةهؤى لةدةستدانى طيانى هاوواَلتيان بةهؤى كارةباوة، ئايا وةكو وةزارةت ض ثالنَيكيان 
هةية بؤ وشياركردنةوةى هاوواَلتيـان بةتايبـةتى لـة خوَينـدنطا سـةرةتاييةكان بـؤ خؤثاراسـنت لـة مةترسـى          

ةوة زانياريانةى كة هةمانة وةكو ديارة وةزارةتـى كارةبـا لـة هـةموو     كارةبا؟، خاَلَيكى تريش ئةوةية بةثَيى ئ
وةزارةتــةكانى تــر لــة ِرَيطــاى ئي ــادةوة بــؤ دةرةوة دةضــَيت، ئةمــةش بــة هــةدةردانى ســامانى طشــتيية،            

 ثرسيارةكةى من ئةوةية بؤ وةزيرى كارةبا، ئايا ئةوة تاضةند ِراستة؟ سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 كاك عباس فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجاىل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى بةِرَيج وةزيرى كارةبا  و شاندى ياوةرى دةكةم، ديـارة بةشـَيك لـة قسـةكانى مـن لةاليـةن كـاك        
جةنابى فائق و ِرَيواز خان و كاك على حةمة صاحل كرا، من دووبارةى ناكةمةوة، ضةند ثرسيارَيكم هةية لة 

وةزير، ثرسيارى يةكةم، خاَلى يةكةم ئايا هؤكـار ضـيية وةزيـرى سـامانة سروشـتييةكان خـؤى بـة بـةرثرس         
نازانَي لـة دابينكردنـى سـووتةمةنى؟، ئايـا سـااَلنى رابـردووش هـةر وابـووة؟، بةرنامـةتان ضـيية؟ ثرسـيارى            

اَلم ثَيداضوونةوةكة بؤ زيادكردن يان دووةم بةِرَيجتان فةرمووتان ثَيداضوونةوة بة نرخى كارةبا دةكةين، بة
كةمكردن؟ ضونكة ثَيم واية ئَيستا ئةطةر لةناو خةَلك بَي نرخى كارةبا جطة لةوةى زؤرة، دوو ثارةى كارةبا 
دةدات يان ثارةى موةليدة يان ثارةى نيشتمانييةكة، لةبةرئـةوة ثَيويسـتة ثَيداضـوونةوةكة لـة بةر:ةوةنـدى      

جت وتت داهات نادرَيتـة وةزارةت، ئايا هؤكارى ضيية؟ بةهؤى بارى ئابوورييةوة يان خةَلكى خوارَى بَي، بةِرَي
هؤكارى ترة، ئةطةر ئةو ثارةيـة هـةر ئةمسـاَل بووايـة لةبـةر هؤكـارى ئـابوورى هـةرَيمى كوردسـتانةوة ئـةو           

طةِراوةتـةوة  بارودؤخة هاتووةتة ثَيشةوة ئةوة كارَيكى ئاسايية، ئةطةر هةر وةزارةتةكة بة رةمسـى ثارةكـةى   
لة:َير دةستى جةنابتان، بؤئةوةى ثرؤ:ةكان لةاليةن جةنابتان جَيبةجَي نةكرَيت، حةقة ئةوةشـيان هـةموو   
اليةك بجانَيت، ئايا بةرنامةتان ضيية بؤ وةرطرتنةوةى ئةو قةرزانةى الى حكومةت؟ ثَيويستة ئَيمـة ئةطـةر   

بةرئةوةى حكومـةت، هـةمووى ثـَيم وايـة ثارةكـةش      بة هاوواَلتيانيش لةو بارودؤخة تايبةتيانة نةتوانني لة
هةر ثارةى حكومةت دةمانداتةوة، ثَيويستة ئةو ثارانة كؤبكرَيتةوة، ثَيوةرى كارةبا سةعاتةكةى يـةعنى بـة   
هةَلكشانة، يةعنى ضةندى زؤرتر سةرف بكةى لَيمان، كـة ئةوةنـدة زيـاتر زيـاد دةكـات يـةعنى كيلؤيةكـةى،        

كـارتى كارةبـا دةدرَيـت بــة مـااَلن، ئايـا ئةوةشـيان بـارطران بـوون نييـة لةســةر           بـةاَلم بـة دوو مـانط جارَيـك    
هاوواَلتيان، ئةطةر بكرَيت بة مانطانة ثَيـتان وانيية هاوواَلتيان زياتر سوودمةند بن، ئايا بةرنامـةتان ضـيية   

نييةوة، كـة  بؤ ضارةسةرى وَيستطةى خورمةَلة؟، ناكرَيـت ئَيمـة ئـةو وَيسـتطةية بـةهؤى نـةبوونى سـووتةمة       
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واَلتةكــةمان ثــِر ســووتةمةنيية، ســووتةمةنى بــةنجين نــةبَي؟، نــةوت نــةبَي؟، غــاز نــةبَي؟، كارةبــا نــةبَي؟،     
 واَلتةكةمشان ثِر نةوت بَي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك فرحان فةرموو. 
 بةِرَيج فرحان جوهر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َلَيكم هةبوو دةمةوَى ئاراستةى بةِرَيج وةزيرى كارةبـاى بكـةم، ثرسـيارةكةمان لـةبارةى شـوَينة      من ضةند خا
دوورة دةستةكانة، كة جياوازييةكى زؤر دةكرَيت لةو شوَينانةى كة ديارنينة يـان لـةو شـوَينانةى كـة دوورة     

هةنـدَيكجار لـة هةفتةيةكـدا    دةسنت وةكو طوندةكان بةتايبةتى قةزاى سؤرانى  دةظةرى بارزان، كة كارةبايان 
بؤماوةى سَي سةعات، ضوار سةعات كارةباى نيشتمانيان ثَيدراوة، طوندةكانى مةنتيقةى بارزان لةبةرئـةوةى  
ــةَلناكرَيت،       ــان بــؤ ه ــيض شــَيوةيةك يــةعنى هــيض ئــامَيرَيكى كارةبايي ظؤَلتييــةى كارةبــاى كةمــة، هــةر بــة ه

نييـة، لةبةرئـةوةى هـيض كةسـَيك موةليـدةى ئـةهلى لـةو         ظؤَلتييةكة كةمـة، موليـداتى ئـةهلى لـةو ناوضـانة     
مةنتيقانة دانانَيت، لةبةرئةوةى قازاجنى لَيناكاتن، ئةو بِرة كارةبايةشـيان دةدرَيـيَت هـيض ظؤَلتييـةكى نييـة،      

( كةيظية، كة تاكو ئَيستا ئيشى ثَي ناكرَيت و تـةواويش بـووة،   133مةحةتةيةكى كارةبا لة ِرَيجييان داندراوة )
ةر ئـةو مةحةتةيــة بكةوَيتـة كـار بارطرانييــةكى زؤر لةسـةر قـةزاى ســؤران هةَلدةسـيَت و ظؤَلتييةكــةش       ئةطـ 

ضاكرت دةبَينت، كة هيض هةنطاوَيك بـؤ ئـةو مةسـةلة نـةنراوة، لةاليـةكى تـر وةزارةتـى كارةبـا دةبَيـت ثَيمـان           
طلـةيي لـةوة دةكـاتن، كـة دةبـَي       بَلَيت ثالنى ضاككردنى هةية لة وةزارةتَيكى وةكو ديارة وةزيرى كارةبا هةر

ثارةى بؤ دابني بكـرَينت و، سـووتةمةنى بـؤ دابـني بكـرَينت، بةوشـَيوةيةش هـةر بـة وةزارة تَيكـى مشـةخؤر           
دةمَينَيتةوة، ثَيويستة وةزارةتَيكى بةرهـةمهَين بـَينت، لـةوةى بةرهـةمى زيـاد بكـات و بتـوانَينت ميجانييـةى         

ر ساَلَيك بَيتو ميجانييةى حكومـةتى زيـاد بكرَيــت و لـةوةى كـة      حكومةتيش طةورةتر بكات، نةك لةوةى هة
ساَلَي سَي، ضوار مليار دؤالرى بؤ سةرف دةكرَيت و زياتر بكرَيت و لةخودى هاوواَلتيـان برِبَيتـةوة، بؤئـةوةى    

( سةعات زياد بكات، ئةطةر حةلةكةى ئةوةية بةِراستى ئةوة حـةل نييـة، ثَيويسـتة وةزارةتـى كارةبـا      4(، )3)
بةرنامةى هةبَينت، سـوود لـة سةرضـاوة جـؤراو جؤرةكـانى ثةيـدا كردنـى كارةبـا ببينـَينت، ثَيـوةرى زيـرةك            
دابندرَينت، رَيكبخرَيتةوة، لةبةرئةوةى ئَيستا بةشَيوةيةكى ناِرَيك كارةبا سةرف دةكرَيت لةهةموو شـوَينَيك،  

ربطريَيــنت، ثَيــوةرى زيــرةك دابنــدرَينت، دَلنيــام ئةطــةر رَيكخســتنى كارةبــا بكرَيتــةوة ثــارةى رَيــك و ثَيــك وة 
سةرضاوةكانى ترى كارةبا ثةيدا بكـرَينت ئـةو وةزارةتـة وةكـو ئـةوةى كـة ئَيسـتا وةزارةتـى مشـةخؤر ديـارة،           
بةِراستى لةسةر بودجةى حكومةت، بودجةى خـةَلكى كوردسـتانة دةيـةوَى سـةعاتى تـر كارةبامـان بـؤ زيـاد         

دةمَينَيتةوة هيض ئيجافةيةكى تر ناكرَيت، ئَيمة ثَيويستيمان بةوةية  بكاتن، بةمشَيوةية بَينت هةروةكو خؤى
وةزيرى كارةبا، وةزارةتى كارةبا ئةم وةزارةتة ضاكسازى طةورةى تَيدا بكات، ببَيتـة وةزارةتَيكى بةرهـةمهَين،  

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

 مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 دالرمحن على:بةِرَيج عب

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةداخةوة كَيشةى كارةبا بؤتة كَيشةيةكى هةميشةيي و درَيذخايةن، كة واي لَيهـاتووة بةداخـةوة دةيَلـَيم لـة     
سااَلنى ِرابردوودا كة منداَلَيك لة دايك دةبوو، بة داية و بابـة لةِراسـتيدا زمـاني دةثـذا، ئَيسـتا منـداَلَيك كـة        

يةكســةر يةكــةم قســةى ئةوةيــة كــة دةَلَيــت كارةباكــة موليدةيــة يــان رةئيســيية، هاوِرَيكــامن    زمــانى دةثــذَي 
زؤربةيان ثرسيارةكانيان كرد نامةوَى دووبارةى بكةمةوة، ناوضةيةكى ثيشةسازى لـة سـلَيمانى دروسـتكراوة    

ةوة، بـةاَلم تـا ئَيسـتا    ( دوكانة، ئةمانة ثَييـان ود كـة كارةباتـان بـؤ دةهَينينـة ئَيـر      400لة )هوانةز( نجيكةى )
بةداخةوة نة كارةبايان بؤ براوة و، ئةوانيش تا ئَيستا هةر لة ضاوةِروانني، بؤية دةكرَيــت بةدواداضـوون بـؤ    
ئةوة بكرَيت لةاليةن وةزارةتى كارةباوة، باسى كِرينى كارةبا لة ئَيـران و توركيـاوة كـرا، لـة دوايـن سـةردانى       

ةفدى وةزيـرى كارةبـاش لةطـةَلى دابـوو، بـاس لـةوة كـرا كـة حكومـةتى          ئةجنومةنى وةزيرانى عرياقةوة كة و
( هةزار مَيطاوات كارةبا لة توركياوة دةكِرَيـت، ئايـا جـةنابى وةزيـرى كارةبـاى كوردسـتان ئاطـادارة        6عرياقى )

ارَيكم ( مَيطاواتةى كارةبا لة توركياوة دةكِرَيت يان نا؟ ثرسي6000%(مان بةردةكةوَي لةو )17لةوة؟ ياخود لة )
( مَيطـاواتى  29( كارمةندى سـةر بـة وةزارةتـى كارةبـا لـة مةحةتـةى )      15بؤ هاتووة وةكو خؤى دةخيوَينمةوة )

( 4( مانطة مووضةمان وةرنـةطرتووة و، مةحةتةكةشـيان كارناكـات لةِراسـتيدا، لةكاتَيكـدا )     8سلَيماني دةَلَين )
( مانطة بؤيان دابني كردوون، بؤية داوا 3لة ) مليؤن و نيو ليرت طازى خةزنكراويان هةية كة حكومةت زياتر

دةكةم وةزارةت بةدواداضوون بؤ ئةم بابةتة بكات، زؤر باسى ثَيوةرى زيرةك كرا من يـةك منوونـة دَينمـةوة    
(ةوة كارةبـا لـة   2007قةزايةك هةيـة ثَيـى دةوترَيـت )ثَينجـوَين( بـؤ خـؤم لـةوَى دادةنيشـم، ئَيمـة لـة سـاَلى )           

( مَيطـاوات  15( طونـدا بـة )  90ئةو شارة، بـة ناوةنـدى قةزاكـة لةطـةَل دوو ناحيـة لةطـةَل )      ئَيرانةوة هاتووةتة 
حةىل كارةبا لةو شارة، لةو قةزاية كراوة، ئـةميش هؤكارةكـةى ئةوةيـة كـة ثَيـوةرى زيـرةك دانـدراوة، بؤيـة         

تيدا ئةطـةر ثَيـوةرى   ( مَيطاواتةى كة لة هةرَيمى كوردستاندا كارةبـا بةرهـةم دَيـت، لةِراسـ    3100دةكرَيت ئةم )
( ئةمثَيريشـى بدرَيــتَى، بـة تةئكيـد ئـةو كارةبـاى       30بـؤ   25زيرةك دابندراية بؤ ماَلةكان و، هةر مـاَلَيكيش ) 

ئَيستا هةية لَيشمان زيادة و، شتَيكى تر كة ماوة ئاخري شت باسى بكةم، مةسةلةى ئةو كارطانةى الى بازيانة، 
ن كاتى خؤى كة داندراون ثَيويستة خؤيان كارةبا بـؤ خؤيـان دابـني    كة ئةوانة هى كةرتى تايبةتن و كارطةكا

( مَيطـاوات كارةبـاى   100بكةن، كارطة هةية ئةطةر هةموو ضاوةكانى بؤ منوونة كارطةى ضيمةنتؤ ئيش بكات )
( مَيطـاوات كارةبـاى سـةرف دةكـات، بؤيـة      15(  هةزار دانيشـتوانةكةيةتى ) 50دةوَيت، لةكاتَيكدا بازيان لةوَى )

ةكرَيت ثَيداضوونةوةيةك بةو كارطانةشدا بكرَيت، بؤئةوةى كارةبا خؤيان دابينى بكةن و ، كارةبا زياتر بة د
 هةدةر نةِروات ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 مامؤستا عمر كوضةر فةرموو.
 بةِرَيج عمر صاحل كؤضةر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نةريتةية ضى دبَينت، ئةم وةزيرَيكى مَيوان بكةين يان بانطهَيشت بكةين بَيتة ظَيـرَي و ،  تشتَى نةخؤش ئةظ 
كؤمةَلــة ســوحبةتاو قســةو ئاخافتنــا دةكــةين، ئــةو :ى دَى هةنــدَيك وةاَلمــى كورمتــان دةداتــَى، هةنــدةكا دي 

َلــاتى ئريادةكــا ( رؤ:ة و كَيشــة وةكــى بــةرى نووكــة مــن طــوتى وةكــو خــؤ دمينيــت، كَيشــا ظــى وة 15دبَيــذَيت )
حةقيقى ية بن بِركرنا طةندةَليَي، ئةطةر طةندةَلى نةمينيت باور بكة بةس ئيحتيمالـة ضـار، ثَيـنج كـةس :     
هةر فراكسيؤنةكَى ئَيك بئاخظينت بَيذن بؤضى طاز ناضيتة ظان مةحةتا؟ بؤضـى هـةر دةه مةحةتـة هةشـت     

ئةظ كَيشة بتنَى خيالىَل روينشتنا ثةرلةمانيدا بَيتة :َى ئةهلينة، كؤمثانيا ئةهلينة ئةظ ثارة ض ىَل دهَينت؟ و 
ضارةسةر كرن، نيظةك ئاريشَيت كارةبَى و ئةظ تةفاصيلَين دى خِر دَى هَينـة ضارةسـةر كـرن، بـةس وةختـَى      
جارَى ئةظ تشتَى دى خو بينة رَيجا وةَلاتَين ديرت دا تاقا رؤ:َى و تاقا ئـةظ نـةوعَيت دى يـَين غـازَى و زبلـى و      

ونةكا طةلةك، طةلةك يا مشة دويرة ظَى طاظَى، بةس جارَى ئةم ئـةظَى ضارةسـةر بكـةين، ئةظـة ضـار      ئةظة خة
هةيظــة ئــةز يــَى ل هيظيــا راثؤرتــا ســةرؤكَى ديوانــا ضــاظدَيرى يــا هــاتى طــوتى ليذنــةكَى ضــَيكةت، وةزارةتــا    

ئاريشـا ئةساسـية؟    ثَيشمةرطة ليذنةكَى ضَيكةت دا دويظضوونا ئةو مووضة خورَيـت نـة ياسـايى بكـةت، ئةظـة     
( مليار ثرت دةين يَيت ظَى وةزارةتَى سةر حكومةتَى و ل سـةر هاووَلاتيـان   200ثرسيارا من ئةظةية دوو صةد )

هةى، ظَيجا ئةطةر هاووَلاتيان :ى واز ىَل بينني وةلةو ئةظَى :ى دظَينت ئيجرائاتَيت كا وةزارةتَى ضنة وةختـَى  
ئيجرائات دظَيت بَينة كرن و ئةطةر ئَيكَى عـةفو بكـةن حـةق ئـةوة      ئَيك ثارا نةدةتن،؟ بةس يَيت حكومةتَى

ثَيشمةرطة و هندةك ماَلَيت فةقري و هة:ار عةفو بكةن بتنَى، ئةظَيت ديرت الزمة هةمى ئيجرائات دطةَل بَينة 
 كرن، بةحسَى موةليدا طةلةك هاتة كرن :بَلى كو ضةند مةنجةرةكَى كرَيتة، ضةند خةَلك ثَى هاتية كوشـنت، 

ضةند بووية قوربانى ظـان موةليـدا ئـةظان تَيلـَين تـةظنثريكَى ظـان هـةمى ماَلاظـة و نةوعيـةت طةلـةك جـارا،            
يةعنى ظوَلتيةت و نةوعيةت ضةند تشتَى خةَلكى دهَيتة سووتن، ضةند خةسـارةت ددات، ئـةظ ملةتـة دةتـن     

 ىَل بكـةن، هنـدةك موةليـدَين    سةرا ظان موةليدا، عةلةقةل تةنجيم بكةن، رَيك بَيخن، تـةرتيب بكـةن، كـَيمرت   
نةوعى دانن، سيعرا كارةبَى، ظى شكلى طةلةك ئةظ تةساعودية زةرةر فةقريى دبـينت، : بيسـت هـجارى حـةتا     
هندةك جارا دطةهيتة سَى صةد و ضارصةد، عةلةقةل : دوو صةدَى نةبوريت : دوو صةد و ثَينجـى هـجارَى   

كـَيم كرنـا صـةرفَى؟ طةَلـةكا موهيمـة ئـةز دبيـنم ئـةظ         نةبوريت، وةزارةتـَى ض نةخشـة هةيـة بـؤ مـةوزوعَى      
هةرسَى جيهةتة دَى شَين كَيم كةن، ئَيك مةزوعَى ئاسايشَى عالةم حسَيبَى طةلـةك بـؤ ئاسايشـَى و قـانونَى و     
حكومةتَى دكةت و مةوزوعَى زانا و عولةما و دطةَل راطةهاندنَى تةقليال كَيم كرنا صـةرفَى طةلـةك، طةلـةك    

زن، خجمةتـةكا مـةزنَى بـؤ حكومـةتَى كـةت، ئـةظ تشـتَى دى مـن نـةظَيت دووبـارة كـةم بـةس             هاريكرنةكا مة
هاريكرنــا دهــؤكَى :بــةر عــةدةدَى زؤرَى الجئــا يــا ثَيــدظى يــا بــؤ ميالكــى و بــودجَى و صــةالحياتا هاريكرنــا  

 موحافجا دهؤكَى بَيتة كرن. 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك صاحل فةرموو.
 بةِرَيج صاحل فةقَي:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى بةِرَيج وةزيرى كارةباو شاندى ياوةرى دةكةم، زؤر بة كورتى لةسةر ئةوةى كة سةرضاوةى ترى 
ــةر        ــاَل لةمةوب ــَي س ــارة س ــا، دي ــةبارةت بــة ب ــنيارم هةيــة س ــوار ثَيش ــَي، ض ــؤر،  س ــاو بــة وزةى خ وزةى بــة ب

ةتــى كارةبــاوة كـرا، ســةبارةت بــة ِرَيــذةى بــا لةطـةَل ئاراســتةو بِرةكــةى، بــؤ ئــةو   ديراسـةيةكى لةاليــةن وةزار 
مةبةستةش ضـةند شـوَينَيكيان ديـاريكرد كـة طوجنـاوة بؤئـةوةى سةرضـاوةى وزةى كارةبـاى لـة ِرَيطـاى بـاوة            

هةيـة  بةرهةم بهَيندرَيت، بؤية لة ثالنى وةزارةت ئةوَى باشرتة، سةبارةت بة وزةى خؤر مـن سـَي ثَيشـنيارم    
يةكةم ثَيشنيار بؤ ئةو طوندانـةى كـة دوورة دةسـنت، جـارى وا هةيـة ضـةندين كيلؤمـةتر وايـةر و عـامود و          
كَيبَل و كول ةيةكى زؤر سةرف دةكرَيت بؤ دَييةك ِرةنطة دوو، سَي ماَل بَيت، ِرةنطة وزةى خؤر بكرَيتةوة بؤ 

دووةمـم هـةر بـؤ وزةى كارةبـا بـؤ شـةقامى        ئةو دَييـة دوورة دةسـتانةى كـة مـاَلي كـةميان لَييـة، ثَيشـنيارى       
( ِرةنطة ئةو طَلؤثانةى كة هةندَيك لة سـلَيمانى و  lidناوشارةكان و بازاِر و ناوكؤالنةكان و، بةاَلم بة طَلؤثي )

( بـَي كـة لـة    lidهةولَير و شوَينةكان بةتاقةى شةمسى دانـدراوة ِروونـاكى كةمـة، بـةاَلم ئةطـةر بـة طَلـؤثى )       
بةكاردَيت و ئةوكاتة هةم دةةنى ناوشارةكان جوان دةكـات و، هـةم ِرووناكييةكةشـى طوجنـاو     زؤربةى واَلتان 

دةبَي، خاَلآ سَييةمم هةر بؤ وزةى خؤر لة هةندَيك واَلتى دونيـا بؤيلـةرى ئـاو طـةرم كـردن بـؤ وزةى خـؤر        
بـؤ فةرمانبـةركانى    بةكاردةهَينن، بؤ ئةم مةبةستة ثَيشنيار دةكةم ئةطةر وةزارةت وةكو تاقيكردنةوةش بَي

خؤشى بَي، :مارةيةك لةو بؤيلةرانة بةكاربَييَن، ديارة هةموو ماَلةكان لة هةرَيمى كوردستاندا ئةطةر اليةنى 
كـةم بؤيلـةرَيك بـةكاردةهَينن ئةطـةر وزةى كارةبـا بـةفرِيؤ دةضـَيت، بؤيـة ئةطـةر بتوانـدرَيت :مارةيـةك لــة            

بؤ فةرمانبةرةكانى خؤيان بةكاري بهَينن، سـةبارةت بـةو كارطـة     واَلتان بَينن وةكو سةرةتا بؤ تاقيكردنةوةو
طةورانةى كة هةر هةية من  ثَيشنيار دةكةم وةزارةتى كارةبا بة مـةرج دايـنيَب لةكاتَيكـدا كـة مؤَلةتـةكانيان      
ثَيدةدا، مةرجى ئةوةبَي كة خؤيان يةكةيةكى بةرهةمهَينانى كارةبا بـؤ خؤيـان دابـني بكـةن، كـة ئةطـةر لـة        

( كارطةى ضيمةنتؤ مؤَلةتى ثَيدراوة، كارطةيةكى ئاسن كـة  5مانى و بازيان بة منوونة بَينينةوة نجيكةى )سلَي
( مَيطـاوات كارةبـاى ثَيويسـتة، ئةطـةر بـؤ لةمـةودوا بـري لـةوة بكرَيــتةوة          160ةنطة ساَلى داهاتوو تةواو بـَي ) ِر

سـةبارةت بـة بـازاِري كوردسـتان،      ن بكرَيتةوة،لةطةَل ئةوةى كة مؤَلةتةكةيان ثَي دةبَي و لة يةكةيةكى خؤيا
بة ناوي بازاِري ئازادةوة كؤمةَلَيك ئامَيري كارةبـايي وةكـو سـاجي نـان و فِرنـي سـةموون و وةسـائيلي طـةرم         
كردنةوة و كؤمةَلَيك لةو ئامَيرانة دَينة ناوةوة، كة كارةبايةكي زؤر صةرف دةكـةن، حةقـة وةزارةتـي كارةبـا     

زرطاني لـة ِرَيطـةي سـنوورةكانةوة ئـةو ئامَيرانـة قةدةغـة بكـات، سـةبارةت بـة شـةريكةي           لةطةَل وةزارةتي با
كؤرومؤر، ئةم خاَلة ئةوةكاني بة نووسراو دةطةيةمن، شةريكةي كؤرومؤر لة سنووري ناحيةي قادر كةرةمة، 
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ــان          ــاوة زي ــةموو ثامش ــةن ه ــة دوو ناحي ــةباري ك ــةي ج ــةرةم و ناحي ــادر ك ــةي ق ــةباريش، ناحي ــةي ج ناحي
 ةخشةكاني ئةو شةريكةية بة سةريان دةضَي، بةآلم تا ئَيستا كارةباي نيشتيمانيان نيية.ب

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دةستخؤش، بةِرَيج كاك عمر عينايةت، فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

م، ئايا ثَيش ئةوةي بضـَيتة ئـةم وةزارةتـة زانيبـووي كـة تةوليـد       من سةرةتا لة بةِرَيج جةنابي وةزير دةثرس
%(ي وةزارةتةكةيةتي، تةبعةن وةزارةتي كارةبا 50الي ئةو نيية؟ كة جومطةي سةرةكي ية، دةكرَي بَلَيني لة )

برييت ية لة تةوليد زائيدةن طواسـتنةوة زائيـدةن دابـةش كـردن و كـؤنرِتؤَل كـردن، بـةِراي مـن خـؤي بـاش           
كة ئَيستا كارةبا لة وآلتي ئَيمة دراوة بة كةرتي تايبةت، ئةو تةنها وةزيري دابـةش كردنـي كارةبايـة،     دةزانَي

نةك وةزيري كارةبـا، دةبوايـة ثـَيش ئـةوةي بضـَيتة وةزارةتةكـة ئـةوةي بـاش بجانيبـا، تـةنها دوو وَيجدطـةي            
تي تايبــةت، ئايــا بــةِراي دةربةنــدخيان و دوكــاني بــة دةســتةوة مــاوة، كــة ئــةوةي ديكــة هــةمووي بؤتــة كــةر  

بةِرَيجيان باشرت نةبوو دابةش كردني كارةبا بدراية بة كةرتي تايبةت؟ وةك ئةوةي موةليدة ئةهلييةكان كة 
يةك سةنتييان ناِروا، يةك ديناريان ناِروا، لة بري ئةوةي تةوليد بدرَي بة كارةبا، ئةوةيان نـاكرَي لةمـةودوا   

رَيمي كوردسـتان و وةزارةتـي كارةبـا خـؤي دروسـيت بكـات، ئـةوة زؤر        ئةو حمةتانةي كة دروست دةكـرَين هـة  
طرنطة كة جةنابي وةزير بريي لَي بكاتةوة و جـةوامبان بداتـةوة، ئايـا لةمـةودوا دةكرَيـت؟ بـة تايبـةتي دوو        

ئَيستا لة مةنتيقةي زاخؤ و مةنتيقةي حةرير دروست دةكرَي، ناكرَي ئَيمة بةشـدار بـني    (SIKوَيستطةي )
ا، ناكرَي بة ِرَيذةيةك حكومةتي هةرَيمي كوردستان لـة وَيسـتطةكاني ضةمضـةماَل و لـة هـةولَير و لـة       تياي د

دهؤك بةشدار بواية، لةو وَيستطانةي كة هي بةِرَيج )أمحد إمساعيـل(ة، كـة زؤر طـرنط بـوو ئـةوة، مـن يـةك        
%(، لـة  33%(ة، لـة يةمـةن )  36)، لـة وآلتـي عـرياق لـة     (lossِرَيذة دةخةمة بةردةم بةِرَيج جةنابي وةزير لـة ) 

%(، ئـــةوة هـــةر 7%(، لـــة ئيمـــارات )9%(، لـــة ســـعودية )12%(، لـــة لوبنـــان )14%(، لـــة ئـــوردون )20كوةيـــت )
(percent( ة هةمووي، يةعين لة سةدا، لة قةتةر)كـة ئَيمـة   33%(يـة، ئةطـةر لـة )   33%(، كوردستان لـة ) 8 )%

( مَيطـاوات، كـة زؤر بـة    4100طاواتةكـة، دةكاتـة تةقريبـةن )   ( مَي3100(ة بكـةين، لةطـةَل )  lossكؤنرِتؤَلي ئةم )
ئاساني بةشـي هـةموو كوردسـتان دةكـات، كةواتـة ئَيمـة كـؤنرِتؤَل كردمنـان نييـة، دةكـرَي بـدرَي بـة كـةرتي              

(يان بؤ بكاتةوة، كؤنرِتؤَلي حمةويلةكان بكةن و sub officeتايبةت، يان ئةو كارمةندانةي خؤي هةيةتي )
(ي كـة بـاس دةكـرَي، زؤر طـرنط بـوو ئـةوة،       smart meterزيرةكانة بة بةكارهَيناني ئةو ) بتوانن زؤر بة

ــيوةيلي(         ــيار س ــةِرَيج )هؤش ــةردةمي ب ــة س ــنج دا، ل ــةي ثَي ــةردةمي كابين ــة س ــم، ل ــةِرَيجيان دةثرس ــة ب ــن ل م
ي لَيهـات  طرَيبةستَيك كراوة لةطةَل )تاش(ي توركي بؤ دروست كردني وَيستطةيةكي ثَينج سةد مَيطـاواتي، ضـ  

ئــةو طرَيبةســتة؟ لــة شارؤضــكةي تةوَيَلــة كَيشــةيةك هةيــة ئَيســتا بةِرَيوةبــةري ناحيةكــة طازوايــل نــادا بــة    
%(ي كارةبا هي ناو شارؤضكةكة ضاوةِرَيي ئةوةية كة ضارةسـةري ئـةو   25موةليدة ئةهلييةكان، كة ئةوان لة )
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ا هةسـت ناكـا ئـةو وَيسـتطانةي كـة دروسـت       كَيشةية بكات، لـة بـةِرَيج جـةنابي وةزيـري كارةبـا دةثرسـم، ئايـ       
%(ي دانيشــتواني كوردســتانة، 47دةكــرَي ِرَيــذةي دانيشــتوواني ســلَيماني، طــةرميان، ِراثــةرين، هةَلةجبــة لــة )  

ــةن )    ــة تةقريب ــة، ك ــاي تياي ــتطةي كارةب ــةمرتين وَيس ــة    1070ك ــة ل ــةم دَي، جط ــةوَي بةره ــا ل ــاوات كارةب ( مَيط
دخيان كة ماوةيةكي دوور و درَيذ سةرضـاوةي كارةبـاي هـةموو كوردسـتان     وَيستطةي كارةباي دوكان و دةربةن

 بوو، ئةوة زؤر طرنطة جةوامبان بداتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر ســوثاس، دةتــواني بــة نووســراو ئاراســتةي وةزيــري بكــةي جــةنابت، بــةِرَيج كــاك ســةركةوت ســةرحةد،   
 فةرموو.

 ج سةركةوت سةرحةد خلي ة:بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةخَيرهاتين وةزيرة بةِرَيجةكان و شاندي ياوةريان دةكةم.
بةِرَيجان، بة ضةند خاَلَيـك دةمـةوَي ضـةند هينَيـك خبةمـة ِروو دةربـارةي ئـةم قةيرانـةي كارةبـا، ثَيويسـتة           

ر بَيـــت، ئـــةوةش بـــة دانـــاني وَيســـتطةي هـــةوَل بـــدرَي بةرهـــةمهَيناني كارةبـــا لـــة فرؤشـــتين كارةبـــا زيـــات
( مَيطاواتة، خواست لةسةر كارةبا زياترة، زياد لة 2500بةرهةمهَيناني نوَي، ضونكة لة ئَيستادا بةرهةمهَينان )

( مَيطاواتة، ئةوةش بةوة دةبَيـت حكومـةت ئاسـانكاري بـؤ وةبـةرهَينان بكـات، بـَي جيـاوازي، تـةنها لـة           4000)
ئةو بوارة نةكةن، هةوَلي دروستكردني كَيرِبكَي بدرَي، تا نرخـي كارةبـا هـةرزان     ضةند وةبةرهَينَيك قؤرخي

بكرَي، طرَيبةسيت كِريين كارةبا شةفاف نيية، ئةوة بةشَيوةيةكة كـة حكومـةت تيايـدا زيـاني ثـَي دةطـات بـة        
كومــةت نرخَيكــي طــران دةيكِرَيــت، لــة كاتَيكــدا دابــني كردنــي ســووتةمةني بــؤ وَيســتطةكان هــةر لةاليــةن ح 

خؤيةتي، ئايا وةزارةتي كارةبا تا ضةند ئاطاداري ئةم طرَيبةستانةية؟ ئةطةريش ئاطادار نيية، بؤ؟ طرَيبةسيت 
ــةم          ــتة ئ ــة؟ ثَيويس ــَي ئاطاي ــي ب ــا لَي ــي كارةب ــةند وةزارةت ــا ض ــتطةكان ت ــؤ وَيس ــووتةمةني ب ــي س ــني كردن داب

رة ثَيويسـتة تةنسـيق و هةماهـةنطي لـة نَيــوان     طرَيبةسـتانة وةزارةتـي كارةبـا لَيـي ئاطـادار بـَي، بــةِرَيجان ديـا       
وةزارةتــةكان و وةزارةتــي كارةبــا هــةبَيت، بــؤ ئــةوةي بتــوانرَي لــة كــاتي خؤيــدا خجمــةتطوزاري كارةبــا            
بطةيةنرَيتة شوَينةكان، بؤ منوونـة ثرؤ:ةيـةكي طـةورة لـة سـنووري عةربـةت دةكـرَي كـة لةاليـةن دةسـتةي           

من زةوي دروست دةكـرَي، كـة لةاليـةن كؤمـةَلَي كؤمثانيـاي دةرةكـي و       ( دؤ2000وةبةرهَينانةوة لةسةر بِري )
ناوخؤيي كارطةي تيادا دروسـت دةكـرَي، كؤمـةَلَيك لـة ثرؤ:ةكـان لـة تةواوبوونـدان، بـةآلم تـا ئَيسـتا دةسـت            

( مَيطاوات هةية لةو سنوورةدا، سةبارةت 400نةكراوة بة دروست كردني وَيستطةي كارةباكة كة ثَيويسيت بة )
كرَيي كارةبا، كارةبا ئَيستا بةم شَيوة لة ماوةي دوو مانط دا كة سةرداني ماآلن دةكةن، واتـا فةرمانبـةران    بة

( دينار دياري كـراوة، ئةطـةر لـة مـاوةي ئـةو دوو مانطـة زيـاتر        15( كيلؤية لة ماوةي دوو مانط دا )900بِري )
ي دوو مانطةكـةدا دوو نـؤ سـةد كيلـؤيي سـةرف      ( كيلؤ، بِرةكةي زياد دةكات، واتا ئةطةر لـة مـاوة  900بوو لة )

( دينار، ثَيويست دةكات حكومةت وةزارةتي كارةبا تةنها 20بكات، تةنها نؤ سةدي تر، يةعين واتا دةكرَي بة )
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حةدَيكي ئةعال دابيَن بؤ ئةوةي كةوا بيست دينار بَيت، ئةوة بةو ِرَيذة نةبَي كةوا ِرَيذةي كارةبا زياد دةكرَي 
، ئةوة ئةوة ناطرَيتةوة، سـةبارةت بـة كؤمثانيـا و كارطـةكان و دائريةكـان و اليةنـة حيجبييـةكان        لةسةر ماآلن

ئةوة ناطرَيتةوة، ديارة بؤ هاووآلتيان ثَيويستة بكرَيت بةو شَيوةية، ثرسيارَيكم ماوة، ئايا هَيَلي طواستنةوةي 
ةو هَيَلة بكات بة هَيَلَيكي ضوار سةد ( كةي، ظيية حكومةت ثالني هةية بؤي ئةوةي ئ132نَيوان شارةكان كة )

كةي، ظي لـؤدي كارةباكـان الوازي هةيـة، زةعـي ن، بؤيـة ثَيويسـت دةكـات ضارةسـةر بكـرَين، داوايـةكي تـري            
فةرمانبةران هي وةزارةتي كارةبا، بةتايبةتي مةحةتةكان كة ثَينج وةجبةيـة كـاتي دةوام كردنيـان، تـةوزيع     

كـة لـة دابةشـكردنيان، خواسـتَيكي زؤري فةرمانبـةراني دابةشـكردن داوا       ضوار وةجبةية، ئةوة ناعةدالةتيية
 دةكةن بطوازرَينةوة بؤ مةحةتةكان.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس كاك سةركةوت، دةستخؤش، بةِرَيج كاك بَيستون فائق، فةرموو.

 بةِرَيج بَيستوون فائق حممد:
 . بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

قسةكاني من زؤربةي كرا، بةآلم ضةند خاَلَيك ماوة، يةكَيك لةسةر نرخ و كَيشـةي نـاردني طازوايـل لةاليـةن     
وةزارةتي سامانة سروشـتييةكان بـؤ وةزارةتـي كارةبـا ئـةوةي هاوِرَييـان باسـيان كـرد، داواي ِروونكردنـةوةي          

كـان باسـيان كـرد كـة تـا ئَيسـتا نةتوانـدراوة        زياتر لة بـةِرَيج وةزيـر دةكـةين، خـاَلَيكي تـر بةشـَيك لـة هاوِريَ       
زؤربةي طوندةكاني هةرَيمي كوردستان كارةباي نيشتيمانيان ثـَي بطـات، دةمانـةوَي بـجانني ثالنـي وةزارةتـي       
كارةبا ضيية بؤ ئةوةي بة زووترين كـات هـةموو طونـدةكاني كوردسـتان ِروونـاك بكرَينـةوة، كَيشـةيةكي تـر         

كَيبَل لـة نـاو كؤآلنـةكان و بةسـةر ماَلـةكان دا كـة هـةموو وةكـو نـاِرةزايي           مةسةلةي بووني مةحةويلةكان و
طةيشتؤتة دةسيت ئَيمة، هةنـدَيك جـار بـووني ئـةو مةحةويالنـة كَيشـة بـؤ هاووآلتيـان و دانيشـتوواني ئـةو           

 سنوورانة دروست دةكات، زؤر سوثاس.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ج كاك زانا عبدالرمحن، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَي

 بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةخَيرهاتين وةزيرة بةِرَيجةكان و وةفدي ياوةريان دةكةم.
ديارة كَيشةي كارةبا كَيشةيةكي قووَلة، وةعد و ثةةان و بةَلَيين زؤري لةسـةر دراوة، وةكـو هـةموو وةعـد و     

، دةبينني لةم كابينةية كَيشةكان قووَلرتن، هيضي نةطةيشـتة دةرةجنـام، بـةآلم ئـةوةي طرنطـة      بةَلَينةكاني تر
بانط كردني وةزيرةكانة بؤ ثةرلةماني كوردستان كـة بةداخـةوة بةشـَيكي زؤري ئـةم بانطهَيشـتانة بـةزياني       

ــاس دةكــرَي ثــالن و ســرتاتيذ و بةرن     ــرة ب ــونكة ئــةوةي كــة لَي امــةي دوور خــودي ثةرلــةمان شــكاوةتةوة، ض
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مةودايــة، لــة كاتَيــك دا هاووآلتيــاني كوردســتان ضارةســةري بــة ثةلــةيان دةوَي بــؤ كَيشــةكانيان، بةتايبــةتي  
كَيشةي كارةبا، بؤية لة دواي ضـوونة دةرةوةي وةزيـر و حةفتةيـةكي تـر كَيشـةي كارةبـا ضارةسـةر نـةكرَي،         

ر دةكات، بؤية ئةوةي كة طرنطـة، ئـةوةي   خةَلك داواكاري زؤري هةية لةم ثةرلةمانة، قسةي زؤريشمان لةسة
من تَيي طةيشتم لة بةِرَيج وةزير، ثالن و سـرتاتيذ و ئةوانـة بودجـةي تايبـةتي دةوَي، ئَيسـتاش ثـارة نييـة،        
ئةوةي كة لة دةست وةزير بَي هـةر دوعـاي خَيـرة، دَلنيـام لـة دوعـاي خَيـريش كةمتةرخـةمي ناكـات، شـتة           

كو ئَيستا ئَيمة وةزيرمان بـانط كـردووة كـة مليـؤن و نيوَيـك ئـاوارة لـة        طرنطةكة ئةوةية لة بارودؤخَيكي وة
هةرَيمي كوردستانة، لة بارودؤخَيكي ئاوا ناتواني هةَلسةنطاندن بؤ وةزارةتَيك بكـةي، كـة ئـةويش وةزارةتـي     

يستيان بـة  كارةباية، لؤدَيكي زؤري لةسةرة، بةَلَي كَيشةي كارةبا هةية لة هةرَيمي كوردستان، هاووآلتيان ثَيو
كارةبا هةية، بةآلم دوو شت طرنطة كة وةزير باسي كرد، يةكةميان ئةوةية وةزارةتي سـامانة سروشـتييةكان   
سووتةمةني نادات بةم وةزارةتة، كة ئةوة ئيشي ثةرلةمانة بة خَيرايي كاري لةسةر بكةين، وةزارةتي دارايي 

ي ئـةو وةزارةتـة بكـةن، لـة ئَيسـتادا، وةكـو ِرابـردوو        ثارة نادا، كة ئةو دوو وةزارةتة وا لَي بكةين كـة هاوكـار  
اليةني كةم كارةبا بكةوَيتةوة سةر سكة، كارةبا هةبَي، ئةو ثالنانةي كة باس كرا لة ئايندة جَيبةجَي بكـرَي،  
شتَيكي تر كة زؤر سـةرجني ِراكَيشـام، زؤر لـةوة بـاس كـرا كـة هاووآلتيـان دزي كارةبـا دةكـةن، مـن بـؤ خـؤم             

و ئةنـدامي ثةرلـةمان ئـةوةم ثـَي سـةيرة هاووآلتيـاني كوردسـتان تؤمـةتبار بكـرَين بـة دزيـين            بةِراسيت وةكـ 
كارةبا، لة كاتَيك دا ثارةي كارةبا ئةوةندة زؤر نيية لة كوردستان، تا هاووآلتي بضَي دزي بكات، دةكرَي تاك و 

ة كوردستان كَييـة، ثرسـيارَيكي   تةرا هاووآلتييةك كارةبا بةرَي، بةآلم ِروونة كةمتةرخةمي و بردني كارةبا ل
تر سةبارةت بة ثارةي قةرز، ئايا ضةند ثارة الي حكومةتة؟ ضةند الي ثةرلةمانة؟ ضونكة من بؤ خؤم ئـةم  
ــةم           ــد دةك ــة ئومَي ــا، بؤي ــي كارةب ــةرزارة ه ــار ق ــؤن دين ــت ملي ــدام، هةش ــتا تياي ــة ئَيس ــرت ك ــانووةم وةرط خ

 كَيية؟ زؤر سوثاس. ِروونكردنةوة بدات لةسةر ئةوةي كة قةرزةكان الي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك أبو كاروان، فةرموو.
 بةِرَيج عبدالرمحن فارس )أبو كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةخَيرهاتين هةردوو وةزير و شاندي ياوةريان دةكةم.

بــة ضــةند ثرســَيكةوة هةيــة، ئيــداري، ياســايي، ِرؤشــنبريي،   هــةموومان دةزانــني بــواري كارةبــا ثةيوةنــدي   
كؤمةآليةتي، ئابووري، ثيشةسازي و :َيرخاني كةرتي كارةبا، ثالنكاري بة ثَيي دابةش كردني وزةي كارةبـا و  
ئةحصا و :مارةي ماآلن، كة تةكنةلؤ:ياي هاوضةرخي دةوَي، ئةم خاآلنة زةمحةتة بة سَي خولةك ط توطـؤي  

ة هةر حاَل ثَيويستة ئيعـترياف بـة بـووني طرفـت يـان قـةيران لـة بـواري كارةبـا بكـةين، بـؤ            لةسةر بكرَي، ب
ــةم/         ــةكورتي يةك ــةوَل دةدةم ب ــَيني، ه ــارة دابن ــا ض ــةين، ِرَيط ــان بك ــان دةستنيش ــتة هؤكارةك ــةوةش ثَيويس ئ

قةيرانـة،  هؤكارةكاني دارايي يان بودجـةي ثَيويسـت، دوو/ ِرؤشـنبريي، سـَي/ ئيـدارةي ئـةم طرفتـة يـان ئـةم          
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ضارةسةرةكان ضةندين خاَل لةخؤ دةطرَي، لةِرووي ثيشةسازي و داراييةوة برادةران قسةيان لةسةر كرد، كة 
ثَيويستة وةزارةتي ثالنـدانان و كارةبـا ثَيكـةوة ثـالن بـؤ بنياتنـاني :َيرخـاني كـةرتي ثيشةسـازي لـة بـواري            

وةكو ئةم شـَيوةيةي ئَيسـتا، ثَيويسـتة كَيرِبكـَي لـة      كارةبا دابني بكةن، وةزارةتي دارايي هاوكاريان بكات، نةك 
نَيوان كةرتي طشيت و كةرتي تايبةتي بؤ :َيرخـاني كـةرتي كارةبـا دروسـت بـيَب، بـؤ ئـةوةش دةكـرَي ضـةند          
كؤمثانيايةكي نـاوخؤيي و دةرةكـي بضـنة كَيرِبكَيـوة، بـةآلن تـا نـاوخؤيي بَيـت باشـرتة، لـةِرووي هؤشـياري و            

يارَيتييةوة برادةران قسةيان كرد، ناضمة سةري، هةروةها ثةيوةندي بة ضاكسـازيش  كؤمةآليةتي بة بةرثرس
هةية، ديسان ئةوة بؤ ئةوةي كاتةكةم تـةواو نـةبَي قسـة لةسـةر ئـةوة ناكـةم، تـةنها ثشـتطريي لـة قسـةكاني           

ةكان وا ِرَيواز خان دةكةم، هةروةها كاك أبـوبكر بـؤ ثرسـيارةكانيان، بةتايبـةتي وةزارةتـي سـامانة سروشـتيي       
ديــارة لةطــةَل وةزارةتــي دارايــي دا هاوكــاري ناكــةن، ثالنــي حكومــةت ضــيية لــةم ِرووةوة، هــةروةها دوا           
ثرسياريشــم ئةوةيــة ثــَيش ئــةم كابينةيــة كؤمــةَلَي ثــرؤ:ة ثَيشــكةش كــرا بــؤ ضاكســازي، لــة ِراطةياندنــةكان  

وود لـةو ثرؤ:انـة وةرطـرن؟ كاريـان     بآلوكرايةوة، ئايا تا ضةند وةزير ئاطاداري هةيـة  و بةرنامـةي دانـاوة سـ    
 لةسةري كردووة؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، خاتوو منى نيب، فةرموو.

 بةِرَيج منى نيب نادر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكاني من كرا لةاليةن بةِرَيجان، زؤر سوثاس.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

زؤر سـوثاس، زؤر سـوثاس بـؤ بــةِرَيجان ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان، تــةنها ئـةوة ِروون دةكةمـةوة كــة         
بةشَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان باسي طرنطي يان طرنط نةبووني هاتين وةزيرةكانيان كرد بؤ ناو ثةرلةمان، 

ثةيوةنديدار، كـة دةيـةوَيت ِروونكردنـةوة بـدات      بةِراسيت ئةم بابةتة هةندَي جار ثةيوةنديدارة بة وةزيري
لةسةر سياسةتي وةزارةتةكةي خؤي بؤ هاووآلتياني كوردستان لة ِرَيطةي ثةرلةمانةوة، بؤيـة خـؤي بـة ثَيـي     

( داواي ئةوة دةكات بَيتة ثةرلـةمان، وةكـو ضـةند وةزيرَيـك تـا ئَيسـتا بـةو شـَيوةيةيان كـردووة،          53ماددةي )
ــداماني    بةتايبــةتي وةزيــري ثــةر  وةردة، وةزيــري كشــتوكاَل و سةرضــاوة ئاوييــةكان، يــان هةنــدَيك جــار ئةن

ثةرلةمان بؤ ِروونكردنةوةي هةندَيك لة سياسـةتي وةزارةتـةكان و هةنـدَيك لـةو طرفتانـةي كـة هاووآلتيـان        
و  ِرووبةِرووي دةبنةوة، داواي هاتين وةزيرة ثةيوةنديدارةكان دةكـةن بـؤ ط توطـؤ كـردن لةسـةر ئـةو كَيشـة       

( لــة 68طرفتانــة، كــة ئــةو ثرســانة لــة ِراســيت دا لــة نــاو ثةرلــةمان نابَيتــة ثرســاندن، كــة بــة ثَيــي مــاددةي )
ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان نيية، لة ِرَيطاي ثرسيارةكاني ئَيوة و لة ِرَيطاي وةآلمي وةزيرة ثةيوةنديدارةكان، 

شـة و طرفتـةكان لـة كـوَين؟ ضـؤن دةتـوانرَي       هاووآلتياني كوردستان دةتـوانن سـةرةدةري ئـةوة بكـةن كـة كيَ     
ضارةسةر بكرَي؟ ثالني وةزارةتةكان ضيية؟ بانطهَيشيت بةِرَيج يان ئةمِرؤ ئامادةبووني بةِرَيج وةزيري كارةبا 
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لة دانيشتين ئةمِرؤ، لةسـةر داواي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان بـووة، كـة داوايـان كـردووة ط توطـؤ لةسـةر           
ي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بكرَي، بة ئامـادةبووني وةزيـري ثةيوةنديـدار بـة ثَيـي      قةيراني يان كَيشةكان

( بِرطةي دووةم، خاتوو مةدينة نازامن الي من هيض ناوت نةبوو، بـةآلم ئةطـةر قسـةيةكت هةيـة،     54ماددةي )
 فةرموو.

 بةِرَيج مدينة أيوب أمحد:
 سوثاس سةرؤكي ثةرلةمانَي.

ثرسـيارَي مـن بـؤ وةزيـري كةهرةبَييـة، حـةتا ض ِرادة ئاطـا : هـةمي ِرَيظةبـةرَين           بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةماني،
كارةبايَي هةي؟ بؤ منوونة ئةظـة ضـةندين ِرؤ:ة لـة سـةنتةري قـةزا زاخـؤ ثـرت : ثَينجـي مـاآل بـَي بـةهرن :            

َي : كارةبا طشيت، ضةندين قوتابي ل ظي تاخيدا هةنة تا نووكـة ئـةظ كَيشـة نةهاتـة ضارةسـةر كـرن، داخـواز       
وةزيرَي كارةبا دكةم ئاطاهي :ي هةمي ِرَيظةبةريَين كارةبا هـةبيت و هاريكـار بـَي دطـةل هـةمي هاووآلتيـان،       
هةر ِرَيظةبةرييةك كةي ا خؤ كار دةكات، ديسـان طةلـةك ثرؤ:ةيَيـت هـةين كارةبـا طشـيت رةبـت كـري دطـةل          

وةليدَي، تة حةقي كارةبا طشيت :ي نينة، كارةبا موةليدة، بؤمنوونة ئةطةر تو بةشدار نةبيت لةطةَل كارةبا م
ئةظة لة ديظ كيش ياسايَي هاتية كو تا كارةبا موةليدة نةبينت تو بةشدار نةبيت لةطةَل كارةبـا عـام :ي، بـؤ    

ــقةيَي      ــا ش ــةولَيرَي، هةروةس ــة ه ــاَلي ل ــدي ئيت ــة طون ــي    MFR)منوون ــرَي جَي ــان لظَي ــؤكي :ي، ديس ــة ده ( ل
ا دطةل وةزارةتا شارةوانيَي ديسان ض ئاطـاه : هةنـة؟ ضـونكو طةلـةكا كَيشـة      ثرسياريية بؤ من، وةزارةتا كارةب

بؤ هاووآلتيَين ثةيدا بي، سةبارةت ملـك و ملكَيـت ظـان هاووآلتيـان، ظـان هاووآلتيـان سـةنةدَيت رةمسـي ظـان          
بجانيـت  ملكايَيت هةين، دبيين وةزارةتا كارةبا بة كةي ا خؤ بورجَيت خؤ ل ناو ظـان زةويَيـت دانـَي، بـَي كـو      

ئةظة مولكي كَيية، وةزارةتا كارةبا دظَيت بةري هـةنطَي ظـان كَيشـة دطـةل وةزارةتـي دي ضارةسـةر بكـات، كـو         
وةزارةت بطاتة هةندَيك هاووآلتي دي، دةما ئةظ هاووآلتيا داخوازا مايف خؤ دكرد، وةزارةتا كارةبا دةبَي ظ تـَي  

، بؤضي تةصةرويف دَي سةر ملكَي خةلكَي دكةن؟ بؤ ئةظ هةوا قةرةبوو بكةن، مادام هي نةشن قةرةبوو بكةن
منوونة ئةظة :مارة وان زةوييانة دائـرية كارةبـا سـةرا ضـووين و حـةقي وي نةطةيشـتيية، سـوثاس سـةؤركي         

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

ــةرميَ    ــة ب ـ ــةين كـ ــا دةكـ ــري كارةبـ ــةِرَيج وةزيـ ــة بـ ــتا داوا لـ ــوثاس، ئَيسـ ــؤ  زؤر سـ ــة، بـ ــةر مينةصـ ــؤ سـ ت بـ
 ِروونكردنةوةكان و وةآلمي ئةم ثرسيارانةي ئةنداماني ثةرلةمان.

 بةِرَيج صالح الدين أبابكر )وةزيري كارةبا(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
ة ئـةو ثرسـيارة زؤر و   سةرةتا زؤر زؤر سوثاسي هةموو برايان و خوشكاني ثةرلةمانتاراني بةِرَيج دةكةين، ك

ِرةخنة و سةرجنةيان ئاراستة كردين، بة تايبةتي سوثاسي كاك فايةق ئةندامي ليذنـةي ثيشةسـازي و وزة و   
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سةرضاوة سروشتييةكان دةكةين، كة ِراثؤرتَيكي دةربارةي وةزارةتي كارةبا خوَيندةوة، ثَيش ئةوةي كة ديارة 
دةكـرَي هةنـدَيك لـةو ثرسـيارانةي كـة عينوانـةكانيامنان        ثرسيارةكان زؤرة، يـةعين سـةدان ثرسـيارة، ئَيمـة    

( ِرؤ:دا بــة نووســراو بينَيرينــةوة 15نووســيوة جــواب بدةينــةوة، ئــةوةي تريشــي دةكــرَي دوايــي لــة مــاوةي ) 
خجمةتي جةنابتان، ئَيمة ئةو ثرسيارانةي ئاراستةمان كرابوون هةمووةان وةآلم داوةتةوة، جا ئيرت نـازانني  

يت ثةرلةمانتارةكان يان نةطةيشتووة، ثَيويستة سةرةتا ئةوة بَلَيني كة طـرفيت سـةرةكي لـة    طةيشتؤتةوة دةس
%(ي لــة ئَيســتادا 40وةزارةتــي كارةبــا ئــةو شــةش مانطــةي كــة ئَيمــة كارمــان تَييــدا كــردووة، دةتــوامن بَلــَيم )  

شـوو زؤر بـةَلَين دراوة   %(ي دابةش كردنة، طواستنةوة و دابةشكردن، ِراستة لة سـاآلني ثيَ 60بةرهةمهَينانة، )
كة كَيشةي كارةبـا ضارةسـةر بكرَيـت، بةنـدة ئَيسـتا دةزانـَي وةخـيَت كـة حيسـاب كـراوة، ئةوةنـدة وَيسـتطةي             
بةرهةمهَيناني كارةبا لة :َير جَيبةجَي كردنن، دواي ئةوةندة ساَل تةواو دةبَيت، ئةوةنـدة مَيطـاوات بةرهـةم    

ةآلم لة ِراسيت دا لةبةر ئةوةي كة هاوتةريب لةطةَل بةرهـةمهَيناني  دةهَيندرَيت، كَيشةكة ضارةسةر دةبَيت، ب
كارةبـا كــار نــةكراوة لةســةر طواسـتنةوة، بةتايبــةتي لةســةر دابــةش كردنـي كارةبــا، ضــونكة دَلنيــابن ئةطــةر    
هةزارةها مَيطاواتي تر بةرهةم بهَينني كارةبا بةو شَيوةيةي ئَيستا بةرهةم دَيـت، كَيشـةكة هـةر وةكـو خـؤي      

ية، وةكو ئةوة واية تؤ ئاو بكةيتة بةرميلَيكي كون، هةر ضةند تؤ ئاوي تَي بكةي ثـِر نابَيـت، لةبـةر ئـةوة     وا
ئَيمة لة وةختَيك كـة ثالنةكـةمان خوَينـدةوة، بامسـان كـرد كـة هاوتـةريب بـؤ بةرهـةمهَيناني كارةبـا ئـيش            

سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة ثرسيارةكان دةكةين، لةو سةريشةوة دابةش كردني كارةبا ِرَيك دةخةينةوة، بةِرَيج 
ئةوةي كة تيكرارة، بة بَي ئةوةي كة نـاوي بـةِرَيجان ثةرلـةمانتارةكان بَلـَيني، يةكـةم شـت بـاس لـة ثَيـوةري          

 smartزيرةك كرا، تةبعةن ضارةسةري بنةِرةتي كَيشةي دابةش كردني كارةبا بة داناني ثَيوةري زيرةكـة ) 

meter     مانطـةدا يـةك سـةفةري دةرةوةمـان كـرد، ضـووينة هؤَلةنـدا لةطــةَل         (، بةنـدة لـة مـاوةي ئـةو شـةش
ئةوةي كة بة دةيان داوةتنامةمان بؤ هات، بةآلم لةبةر سةرقاَليمان بـة كاروبـاري ِرؤ:انـةي وةزارةتـي كارةبـا      
نةضــووين، بــةآلم بــة ثَيويســتمان زانــي بضــني، ضــونكة كؤن رانســَيكي نَيودةوَلــةتي بــوو دةربــارةي ثَيــوةري   

( ثَيـوةري  2020، لةوَي ئةوةمان بؤ ِروون بؤوة كـة قانونَيـك لـة يـةكَييت ئـةوروثا هةيـة، كـة دةبَيتـة )        زيرةك
زيرةك لة هةموو وآلتاني ئةوروثي ببةسرتَيت، خؤ ئـةوان كَيشـةي كارةباشـيان نييـة بـةو شـَيوةي كـة ئَيمـة         

( مليـار دؤالر تـةوفري   70( )2030( سةعاتيان هةية، بةهؤي داناني ثَيوةري زيرةك هةتا )24هةمانة، كارةباي )
دةبَي بؤ وآلتاني يةكَييت ئةوروثا، ضونكة ئَيستا لة هةموو دونيا بةرهةمهَيناني كارةبا كة ثشت دةبةسيَت بة 
سووتةمةني دةطةِرَين كة واز لة سووتةمةني بهَينن، تاقةي بةديل كة وزة نوَي بووةكانة بةطةِر خبةن، وةكـو  

%( لة بةرهةمهَيناني كارةبا بطوازَيتةوة بؤ وزة نوَيبووةكان، كة ئةوة 80( )2050ة تا )وآلتي ئةَلمانيا كة دايناو
( و تةجاوزات و دابةش كردني ئـةو مَيطاواتـةي   losesلة ثالني ئَيمةش دا هةية، بة فرِيؤ ضووني كارةبا و )
( smart meter(، وةخـيَت كـة تـؤ )   smart meterكـة هةتـة، هـةمووي لـة دةسـيت تـؤ دةبـَي بـة هـؤي )         

(ت هةيـة  public( مَيطاواتةي كة هةتة بةشـَيوةيةكي يةكسـان لـة كاتَيـك كـة )     3000دادةنَيي، دةتواني ئةو )
( 30لةِرَيطاي شاشةيةكةوة لة :ووري سةيتةرةوة تؤ دةتـواني هـةر ماَلَيـك )   دابةشي بكةي بةسةر هاووآلتيان، 
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ةبـا نـادا، ِراسـتةوخؤ تـؤ دةتـواني كارةباكـةي بـؤ        مَيطاواتي ئةمثَير كارةباي بدةييَت، وةخيَت يـةكَي ثـارةي كار  
بكةية ثَينج ئةمثَير، ئةطةر نةيدا لَيي برِبي، دوايي بـؤي بكةيـة كـارت، بـة كـارت ئـةو جـارة كارةباكـةي لـَي          

 (smart meterوةربطرييــةوة، لةبــةر ئــةوة زؤربــةي هــةرة زؤري كَيشــةكاني بــواري دابــةش كــردن بــة )  
( بـووة، بـةآلم وةخـيَت كـة لـة      smart meterنجةم و شةشةم و حةوتـةم ) ضارةسةر دةكرَي، لة كابينةي ثَي

، ئةوة البـراوة، لـة كابينـةي ثَيشـوو دوو     شوَينَيك ثايلؤتَيك ضارةسةر كراوة، سةركةوتين بة دةست نةهَيندرا
( كـراوة بـؤ   short list(، طةيشتؤتة قؤنـاغي كؤتـايي، )  smart meterساَل زياتر ئيشيان كردووة لةسةر )

نج كؤمثانيا، ماوةتةوة سةر ئةوةي كة بضن سةرداني ئةو شوَينانة بكةن كة ئةو كارطانةي كة ئـةو شـتانة   ثَي
(smart meter( و ثَيويســـتييةكاني تـــر دابـــني دةكـــرَي، لـــة )بـــة بِريـــارَيكي ســـةرؤكايةتي 30/9/2013 )

سـت بـةكاربووين لـة    ، ئَيمـة لـةو كاتـةوةى كـة دة    ( ِراطـرياوة، smart meterئةجنومةني وةزيران ثـرؤ:ةي ) 
( لـة ئةجنومـةنى هـةرَيمى    9/9هةوَلى سةر لةنوَى بةطةِرخستنةوةى مسارت ميتةرين، ئَيمة لة كؤبوونةوةى )

( تةئكيدمان لةسةر ئةوة كردةوة كـة دةبـَى ئـةم    18/11بؤ كاروبارى طازو نةوت لة كؤبوونةوةى دووةممان لة )
وة بِريـارَيكى ثَيويسـت وةرطـرياوة كـة بووةتـة بِريـارى       مسارت ميتةرة خبرَيتةوةطةِر، خؤشبةختانة لـةو بـارة  

( دةست دةكةينةوة بة مسارت ميتةر، ضـونكة بـةهؤى جـَى    )ا قاءهللسةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران، ئَيمة 
بةجَى كردنى ئـةو مسـارت ميتـةرة ئَيمـة دةتـوانني زؤربـةى هـةرة زؤرى، ئةطـةر نـةَلَيم هـةموو كَيشـةكانى            

( مَيطـاوات  116ارةبا ضارةسةر بكةين، بة تةسةلسول باسى موةليداتى سةقةر كرا، كـة ) دابةشكردن لة بوارى ك
كارةبا بةرهةم دةهَينن، ئَيمة زوو ويستمان ئـةم موةليداتانـة بةطـةِر خبةينـةوة، نووسـراوَيكى فـةرميمان بـؤ        

ليداتانـةى كـة   سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران كرد، بةآلم ِرازى نةبوون لةسةر بةطةِرخسـتنةوةى ئـةو موة  
هةية، دامان نابوو بيانَيرينة ئةو شوَينانةى كة وَيستطةى بةرهةمهَينانى تَيدانيية، وةكو قةآلدزَى و ناوضةى 
ِراثةِرين، وةكو طـةرميان و هةنـدَى شـوَينى تـر، مـةوزوعى شـةت داون كـة ِروويـداوة ضـوار جـار بـووة نـةك             

تداونانة  ليذنةيةكمان لة ئاستَيكى باآل ثَيكهَيناوة بؤ حةوت جار، ئَيمة هةر لة ساتةوةختى ِروودانى ئةم شة
لَيكؤَلينةوة لةِروودانى شةت داون و دانانى ضارةسةر بؤ دووبارة نةبوونةوةى، هؤكارةكانيشى ضيية؟، ضـةند  
كؤبوونةوةى يةك لة دواى يـةك كـراوة، هـةموو ئـةو شـتة فةنيانـةى كـة ثَيويسـنت بـؤ ِرَيطـرتن لـة دووبـارة             

ــةوةى، وة ــتا       بوون ــا ئَيس ــةآلم ت ــات، ب ــةوة دةك ــةردةوامى ئ ــةى ب ــَى موتابةع ــةك دةب ــتا ليذنةي ــرياون و ئَيس رط
ــونكة هؤكارةكــة ئةطــةر لةوَيســتطةى           ــة ئايــا هؤكارةكــة ضــيية؟، ض ــتووينةتة ئــةو نةتيجةيــةى ك نةطةيش

ى بةرهةمهَينانــةوة بــووبَى، ئــةوا ئَيمــة قــةرةبوو نــادةين، ئةطــةر هؤكارةكــة حكومــةت بووبَيــت و لــة تــةرةف 
وةزارةتى كارةباوة بَى ئةبَى ئةوكاتة ئَيمة قةرةبوو بـدةين، بؤيـة هـةموو ثسـثؤرةكانى نـاو وةزارةتـى كارةبـا        
بةجدى لةسةر ئةوة ئيش دةكةين، هةوَلمان داوة سوود وةربطرين لة هةندَى شارةزا و ثسثؤر لةو بوارةشـدا،  

نابيشتان، مةوزوعى خورمةَلـة و وَيسـتطةى   ( طةيشتينة ئةجنام ئةو كاتة بةرةجنامةكان دةدةينة جة)ا قاءهلل
( مَيطاوات بةرهةم ئةهَينَيت، 106خورمةَلة هةزار مَيطاواتة، بةآلم ضوار وةحدةى تةواو بووة، هةر وةحدةى )

ــة )   ــواريان دةكات ــةر ض ــة ه ــة ) 640ك ــاوات، ل ــردن،    18/9/2014( مَيط ــيش ثَيك ــؤ ئ ــة ب ــتطةية ئامادةي ــةو وَيس ( ئ
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نةخراوةتـة طـةِر، بةنـدة ضـةند جـار لةهـةموو كؤبوونـةوةكانى ئةجنومـةنى         لةبةرئةوةى سووتةمةنى نييـة  
وةزيران باسى ئةو كَيشةيةم كردووة، لة هاوينةوة مـن لـة ط توطـؤ دام لةطـةَل سـةرؤكى حكومـةت، جَيطـرى        
سةرؤكى حكومةت، وةزيرى سامانة سروشتييةكان، وةختَى من كة دةسـت بـةكاربووم هـاوين طرفتـةكان زؤر     

ــتان ديـــارى بكـــةين و هـــةوَلى    بـــوون، كؤبوون ةوةيـــةكمان كـــرد طومتـــان بـــا لـــة ئَيســـتةوة طرفتـــةكانى زسـ
ضارةسةركردنيان بدةين، يـةكَيك لةوانـة بةطةِرخسـتنى وَيسـتطةى خوِرمةَلـة بـوو، بـةآلم لـةو كاتـةوة ئَيمـة           
 نةمانتوانيوة سووتةمةنى دابني بكـةين، تةنانـةت ضـةندين جـار ئَيمـة ثةيوةنـدى شةخسـيمان كـرد لةطـةلَ         

ثارَيجطارى كةركووك بؤ دابني كردنى سووتةمةنى و نةوتى خاو، ئامادةبوون نةوتى خاومان بدةنَى، خؤمـان  
تةس يةى بكةين، لة مةس اى كةَلةك، طازوايلةكة بةكاربَينني بؤ بةطةِرخسـتنى موشـتةقاتةكانى تـريش يـان     

انى، ئَيمة دوو كؤبوونةوةمان كردووة بيكِرينةوة يان لة موقابلى كارةبا حسابى بكةين، بةآلم ئةوةمشان نةتو
لةطــةَل ئةجنومــةنى هــةرَيمى بــؤ طــازو نــةوت، لــة هــةر دوو كؤبوونةوةكــة تــةوةرى ســةرةكى بةطةِرخســتنى  
خورمةَلة بووة، كة بةِرَيجان جَيطرى سةرؤكى حكومةت و وةزيرى سامانة سروشتييةكان و وةزيرى دارايى و 

ن، لـةوَى بامسـان كـردووة كـة ثَيويسـتة ئـةم وَيسـتطةية بةطـةِر         وةزيرى ثالندانان ئةنـدامى ئـةو ئةجنومةنـة   
خبرَى، ضـونكة ئَيمـة لـة زسـتاندا خواسـت لةسـةر كارةبـا زؤر دةبَيـت، بـةآلم هـةموو هةوَلـةكامنان تـا ئَيسـتا              
سةركةوتنى بة دةست نةهَيناوة لة دابني كردنـى سـووتةمةنى، ئَيمـة لَيـرة ئـةرك لةسـةر خؤمـان النابـةين،         

ســئوليةتى خؤمــان بــة زيــادةوة دةكــةين، زانيومانــة وةزارةتــى كارةبــا ئــةو طرفتانــةى هةيــة،   تةحــةموىل مة
زانيومانة وةزارةتَيكى طرنطة و ثةيوةندى ِراستةوخؤى بة هةموو خةَلكى كوردستانةوة هةية، بـةَلكو كارةبـا   

ان، بـةَلكو ئةوانـةى   ئةو ثَيوةرةية كة ثَيشكةوتنى وآلتةكانى ثَى دةثَيـورَى، نـةك هـةر هاووآلتيـةكى كوردسـت     
بيــانني لَيــرةش دة:يــن، لةِرَيطــةى بــوونى كارةبــاوة و نــةبوونى كارةبــاوة دةتــوانن لــة ئاســتى طةشــةكردن و    
ئاسوودةيى لة هةرَيمى كوردسـتان دا بثَيـون، ئَيمـة طرنطـى ئـةوة بـاش دةزانـني، لةبةرئـةوة بـاس لـةوة كـرا            

ت خـةمتان هةيـة بـؤ طواسـتنةوةى كارةبـا، هـةر خـةتى        هَيَلةكانى طواستنةوة ناتوانن بيطوازنةوة، ئَيمة هةش
( × 4( مَيطــاوات دةطوازَيتــةوة، ضــوار خــةتيان ئَيســتا مــةجاىل هةيــة ئَيمــة كارةبــاى ثَيــدا بطوازينــةوة، )   125)
ــة )125) ــةوة )    500(دةكات ــةوة، ئ ــة بطوازين ــة خورمةَل ــوانني ل ــة دةت ــاوات ئَيم ــةَل )250(، )500( مَيط (ى 10( لةط

( مَيطاواتـة بـرِبين، لةوانـة لـة     260( مَيطـاوات ئَيمـة دةنَيرينـة كـةركووك، دةتـوانني ئـةم )      260دوزخورماتوو )
( مَيطـاوات داخلـى   760(ةكـة دةكاتـة )  500( كةي ظى بيدةينة كةركووك، ئةويش بَينينةوة لةطـةَل ) 400هَيَلى )

تـةواو دةبـَى هةنـدَيك     ( دا بـاقى ئـةوةكانى تـر كـة    3تؤِرى كارةباى نيشتمانى لة هةرَيمى بكةين، لة مـانطى ) 
( تةواو ببَى، بـةآلم  92هَيَلة، هةموو تاقةكة وةربطرين، بةنداوى بَيخمة هةموومان دةزانني كة بِريار بوو لة )

دواى ِراثةِرينة مةزنةكةى هةرَيمى كوردستان، خةَلك بةنداوى بَيخمة ئةوةى ضووبَى هيضى بةسةر هيضةوة 
كى سياسى بووة، دةست ثَيكردنةوةكةشى بِريـارَيكى سياسـيية، ئـةطينا    نةماوة، لةبةرئةوة ِراطرتنيشى بِريارَي

( 1500ئَيمة هةر لةسةرةتاوة دةست بـةكاربووين، لـة بـريى ئـةوة دابـووين كـة ئـةم بةنـداوة بةطـةِر خبـةين، )          
مَيطاوات كارةبا بةرهةم دَينـَى، سـوود لـة ئاوةكـةى وةردةطـريَى بـؤ سـامانى ماسـى و بـؤ طةشـتوطوزارى و بـؤ            
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و شــتَيك ئيســت ادةى ىَل دةكــرَى، وةنــةبَى ئــةوة لــة ثالمنــان دا نــةبووبَى، يــان لةخــةياَلمان نــةبووبَى،    هــةمو
%(يـة،  30%( ئـةدرَى كـة دةرماَلـةى مةترسـيية، لـة هـةرَيمى كوردسـتان )       75( كة لة بةغـدا ) 75ـ 30دةرماَلةى )

ةرَيم و بةغدا ئاسايي بووةوة دةكرَى بةَلَى ئةوة لة بةرنامةى ئَيمة هةية و وةختَى ثةيوةندييةكانى نَيوان ه
ئَيمة ل ثةيوةندى دابني لةطةَل وةزارةتـى كارةبـا و ئـيش لةسـةر ئـةوة بكـةين، ضـونكة كارةبـا هـةر كارةبـا،           
مةترسى هةر مةترسيية، بؤية ثشت بةخواى طةورة لةماوةى ئةم ضوار ساَلة و لة نجيكرتين فرسـةت دا كـار   

بـني بكـرَى بـؤ فةرمانبـةرانى وةزارةتـى كارةبـا، مةشـروعى سـكادة و         %( دا75لةسةر ئةوة دةكـةين كـة ئـةو )   
طةياندن كة ثرؤ:ةيةكى سرتاتيذى وةزارةتى كارةباية، واتة ئيش ثَيكردنى سيسـتمى كارةبـا بـة مـؤدَيرنرتين     

( دةبـَى سيسـتمى سـكاداتت هـةبَى، ئـةوةى      الب منصسيستةم، هةر كاتَى سَى هةزار مَيطاوات تةوليدت هةبوو )
ئَيستا ئيشـى ثـَى دةكـةين بـةِرَيجان كـؤنرتين و تةقليـديرتين سيسـتمى ئيشـثَيكردنى كارةبايـة، كـة بـة            ئَيمة 

( مليـؤن دؤالرى بـؤ تـةرخان    70تةلةفؤن و ظى، ئَيض، ئَيـحم، ئـيش دةكـات، بـةآلم ئـةم ثرؤ:ةيـة لـة نجيكـةى )        
ى ئيش كردنيـان كـردووة   (ةوة تةعليق8كراوة، شةريكةى )مسنسى( ئةَلمانى جَى بةجَى ى دةكات، لة مانطى )

بة بيانووى ئةوةى كة ئَيمة بودجةمان بؤ دابني ناكرَى، طرفتةكة هةتا ئَيستا نةتوانراوة ئةو )ئَيل سـيية(ى  
( مليـؤن دؤالر دابـني   7(ةوة، داوامـان كـرد )  7ئةوان داواى دةكةن بؤيان دابني بكـرَى، ئَيمـة هـةر لـة مـانطى )     

( مليــؤن، بــةآلم تــا ئَيســتاش ئَيمــة  12( مليــؤنى تــر ئــةوة )5طــةَل )بكــرَى تــا ئَيــَل، ســى بكةينــةوة بؤيــان، لة 
نةتوانيوة حةوت مليؤن دينارةكة دابني بكةين و ئَيَل سـى بكةينـةوة بـؤ ئـةو كؤمثانيايـة، دواى ئـةوةى كـة        

( مليؤن ئَيَل، سيان بـؤ بكةينـةوة لةطـةَل    45مةترسى دروست بوو لةسةر هةرَيمى كوردستان داوا دةكةن كة )
ئَيمة داوامان كردووةو من شةخسى كتابةكم بردووةتة الى بـةِرَيج سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران و     ئةوةش 

( ةوة 11موافةقةى شةفةهيم ىَل وةرطرتووة ئةم ئيَل، سيية بكةينةوة، ضونكة ئَيمة لة ط توطؤين لـة مـانطى )  
كةينـةوة كـة زامـن بـوون     ( مةوعيدمانـة كـة بَينـةوة مـةرجيان ئةوةيـة ئَيـَل، سـييةكةيان بـؤ ب        1كة مـانطى ) 

ثارةكةيان ثَى دةدرَى، ئينجا بَينةوة ئيش بكةن، ضونكة ثرؤ:ةيـةكى سـرتاتيجية، ئَيمـة لـة خـةمى دايـن، لـة        
ثالمنان هةية دةبَى جَى بةجَى ى بكةين، وةختَى سكادات بوو نة شةتداون ِروودةدات، هةموو خةلةلةكان بة 

وة كــؤنرتؤَلى هــةموو سيســتمى كارةبــات دةكــةى، لــة هــةر  زوويــى ضارةســةر دةبــَى، تــؤ لةِرَيطــةى شاشــةيةكة
شوَينَيك خةلةل بـوو تـؤ ِراسـتةوخؤ دةيبينـى، بـةآلم ئَيمـة نةوةسـتاوين بـةديار ثـرؤ:ةى )سـكادات(، بـةَلكو            
هاتني بةضكة سكادايةكمان دروست كرد بؤ ئةوةى بجانني لةِرَيطـةى كؤمثانيايةكـةوة كـة ئَيسـتا تـةواو بـووة       

%(ى تةوليدى ئةوانـة شاشـةمان دانـاوة    85بةرهةمهَينانى شةريكةى كؤمثانياى ماس كة ) لةسةر وَيستطةكانى
لة كؤنرتؤَلةوة ِراستةوخؤ دةزانني كة ضةند مةحةتةكان ضةنديان ئيش دةكةن و تةوليديان ضةندة، ئةوانة 

مـة ِراسـتةوخؤ   لةسةر مؤبايلةكانى ئَيمـة و بِرَيـك لـة وةزارةت و بةِرَيوبةرايةتييـة طشـتييةكانيش هةيـة، ئيَ      
ــكة           ــود بةض ــو ط ــاوة وةك ــة دامانن ــةى ك ــةو ثرؤ:ةي ــةى ئ ــةين، لةِرَيط ــةمهَينان دةك ــؤ بةره ــوون ب بةدواداض
)ســكادا(يةكة وةســتاوين بــةديار ئــةوةى بــجانني هــةتا ئــةم تــةواو دةبَيــت، ئَيمــة هــةر دوو ســةعات جارَيــك    

تةى ضةند ئيش دةكـات؟، ضـةند دابـةش    ِراثؤرمتان بة مةسةج بؤ دَيت، ثَيمان دةَلَين تةوليد  ضةندة، مةحة
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كردن هةية، ضةنَيك لؤتشَيدينط هةية هةموو ئةو تةفسيآلنة دوو سةعات، دوو سـةعات ئَيمـة موتابةعـةى    
دةكةين، بةيانيان وةختَى هةَلدةستني بؤ نوَيذى بةيانى، دواى نوَيـذ ِراسـتةوخؤ سـةيرى مؤبايلةكـةم دةكـةم      

ووة، ضؤن بووة؟، ئَيمة هةموو كاتةكامنان خسـتؤتة بـوارى خجمـةت    ئةم شةو ضى رِيوويداوة، ضةند تةوليد ب
( ئـةهلني بـؤ   ا قااءهلل كردنى كارةبا، بةآلم لةِراستى دا ئةركَيكة ئاسان نيية، بةآلم زةمحـةتيش نييـة، بـةآلم )   

ئةوة و ضارةسةريشى دةكةين بةهاوكارى هةموو اليةك، نرخى كارةبا يةكسانة لة هةموو كوردستان، ضونكة 
( ئينجا 20( دةبَيتة )900(، كة بوو بة )900( وةحدةى يةكةم، هةتا )450دينار( بؤ ) 15كة ديارى كراوة، )نرخة

( هةزار وةحدة، لة هةموو كوردسـتان نرخـةكان وةكـو يةكـة،     5دينار( بؤ ) 200( زياد دةبَى تا دةطاتة )35بؤ )
تـةوة، لـة ثارَيجطـاى هـةولَير و سـلَيمانى      بةآلم جياوازيةكة ضيية؟ لة ثارَيجطاى دهؤك مانطانة ثـارة كؤدةكريَ 

دوو مانط جارَيك، بؤضى لَيرة واية، ئَيمـة ويسـتمان بيكةينـة مانطانـة جارَيـك، بـةآلم لةبةرئـةوةى :مـارةى         
عةداد كةمة، نةمانتوانى وبِرياردان دوو مانط جارَيك بَيت، ئةوة هؤكارَيك بوو، هؤكـارى دووةم ئةوةيـة كـة    

( ئةو كةسةى كة دةضَيت ثسـولةكة تـةوزيع دةكـات، ئةطـةر تـوانى      2013نى ثَيشوو )هاندانَيك هةبووة لة ساآل
( دينار، لةبةرئةوة ئـةو  150( دينار بؤ خؤى بَيت، بةآلم ئَيستا كراوةتةوة )500%( بة سةرةوة كؤبكاتةوة، )90)

( 500رَيكى ديكة نـة ) كةسة هاندانَيك نيية بضَى ئةو ثارةية كؤبكاتةوة، بؤية ئَيمة ئَيستا لة بريى ئةوةين جا
ــار ) ــى و       750دين ــى داراي ــَى وةزارةت ــةن دةب ــةين تةبع ــنيار بك ــَى، ثَيش ــة دةض ــةى ك ــةو كةس ــدةين ب ــار ب ( دين

سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيـران ِرازى بـن لةسـةر ئةمـة، بـؤ ئـةوةى هانـدان بكرَيـت، دواى ئـةوةى كـة تـؤ            
ةسـتيش دامبـةزرَينى وةكـو لـة سـاآلنى ثَيشـوو       بةهؤى ئةوة ثارة زؤر كؤدةكةيتةوة، دةتوانى عـةداد بـة طرَيب  

هــةبووة بةداخــةوة جــارَيكى تــر ئــةوة لــة وةزارةتــى داراييــةوة لــة كابينــةى ثَيشــوو ِراطــرياوة، موراجةعــةى   
%(ة لة كؤمثانيـاى مـاس   100عةقدةكات، ئةوة يةكَيكة لة بةرنامةى ئَيمة، بةَلَى عةقدةكان كةكراوة قةرةبوو )

كراوة، ئةو كاتة ضـؤن كـراوة بـؤ تةشـجيع بـووة، بـؤ تةشـويق بـووة، بـةآلم ئَيسـتا            ( و ئةوانة 2007ئةوة لة )
ــايى )       ــة كؤت ــةنابتان ل ــارى ج ــؤ زاني ــةر ب ــة، ه ــة هةي ــة موراجةع ــتى ب ــة  2012ثَيويس ــراوة ب ــك دةرك ( بِريارَي

ثَيداضوونةوةى عةقدةكانى كؤمثانيـاى مـاس واتـة )امحـد امساعيـل(، يـانجة مـانط ليذنةيـةكى زؤر طـةورةو          
( هةمواركردنةكة تةواو بـووة، بـةآلم دواى يـةك هةفتـة بـة      2013َيج موراجةعةى كردووة، تا لة كؤتايى )بةه

نووسراوَيكى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران كاركردن بة هـةموار كردنـةوةى بـةم عةقـدة هـةموار كـراوة       
ِراطرتنى ئةو عةقدة حكومةتى ِراطرياوة، ثَيويستى بةوة هةية ثَيداضوونةوة بكرَيت، بؤ زانيارى جةنابتان لة

( مليؤن دؤالر زةرةرى كردووة، ضونكة بة طوَيرةى عةقدة 35هةرَيمى كوردستان و وةزارةتى كارةبا نجيكةى )
%( ئةوةنـدة فـةرقى هـةبووة، ئَيمـة     20%(، ئـةو ) 80%( بؤتـة ) 100هةموار كراوةكة دةبَى غةرامـة و قـةرةبوو )  

وةى هةموو طرَيبةسـتةكة لـة ثـَيش هةمووشـيانةوة طرَيبةسـتةكانى      ئَيستا ليذنةيةكمان هةية بؤ ثَيداضوونة
كؤمثانياى ماس، كة دةبَى بةو شَيوةية بَى لة مةسَلةحةتى وةزارةتى كارةبا و حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان  
بَى، كارةبا بؤ دةرةوةى هـةرَيم سـَى سـاَل و ضـوار مانطـة بـة بِريـارَيكى بـةِرَيج سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتان            

با دةدرَيت بة كةركووك، كةركووك شارَيكى كوردستانيية، ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة كارةبايـان ثـَى بـدرَى،    كارة
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هةموو لةبريمانة ئةوان لة ئةزمةيةكى قوَلى كارةبا بـوون، برايـان و خوشـكانى ئَيمـة لـةوَين، ئَيسـتاش هـةر        
ةستخؤشيشة، كاشَى غازةكةى ِراوةسـتاوة،  بةردةوامني و ئةوة دةدةين، ثَيمواية ئةوة كارَيكى باشة و جَيطاى د

منيش دةَلَيم بةداخةوة نةدةبوو ِراوةستَى، ئةوة وةآلمى ئةو ثرسيارةية كة بؤضى مةحةتةى غازى لة كاشَى 
( ثَى سَى جَيطا، )مـق  27ـ26ِراوةستاوة، ئةو برية غازةى كة غازةكةى ىَل بةرهةم دةهَينرا كة هةر وةحدةيةك )

بـؤ ئـيش ثَيكردنـى هـةر وةحدةيـةك، كـة نرخـى ئـيش ثَيكردنـى وَيسـتطةيةكى            مق( غـازى سروشـتى دةوىَ  
ــةموو           ــر ه ــتا  زووت ــة ئَيس ــوو زؤر ل ــت ب ــة ثَيويس ــل ك ــة طازوائي ــةمرتة ل ــاز زؤر زؤر ك ــة غ ــةمهَينان ب بةره
وَيستطةكانى طازوائيل بطؤِردرابانـة بـؤ وَيسـتطةى غـازى، ئـةوة نـةكراوة؟، وةآلمةكـةى الى وةزارةتـى سـامانة          

يةكانة، ئةو طرَيبةستةية كة لةطةَل داناغاز كراوة، ئَيستا موشكيلة دروست بووة لةسةرى، ئَيسـتا لـة   سروشتي
مةحكةمةن لة لةندةن، بة طوَيرةى زانياريةكانى ئَيمة  مةحكةمةكة لة صاحلى داناغاز كؤتـايى ثـَى هـاتووة،    

تييةكان، بةس لةطـةَل ئةوةشـدا   ئةمةش واى كردووة بة دةيان هةزار دؤالر غرامة بضَيتة سةر سامانة سروش
هةر سـوورين لةسـةر ئـةوةى كـة ثَيويسـتة طازوايـل كـة طـرانرتين جـؤرى سـووتةمةنيية بـؤ بةرهـةمهَينانى             

( ئَيمة لةطةَل وةزارةتى سـامانة سروشـتييةكان   18/9و  9/9كارةبا، بطؤِرين بؤ غاز، لة هةر دوو كؤبوونةوةى )
و مةوزوعةمان كردووة، ئَيمة داوامان كرد لة ماوةى يةك ساَلى لة ئةجنومةنى ئابوورى طاز و نةوت باسى ئة

داهاتوو دا هةموو وَيستطةكان بطؤِرَى بة غاز، بؤ ئةوةى ئةو كول ةيـة كـةم بَيتـةوة، ئَيمـة بـةَلَينمان داوة لـة       
م ديباجةى ثالنةكةمان نووسيومانة، بةآلم وةزارةتى سامانة سروشتييةكان داواى دوو ساَلى كـرد، دةرةئـةجنا  

ِرَيك كةوتني لةسةر ئةوةى كة نةسَيك بنووسرَى بؤتة فةرمانَيكى ئةجنومةنى وةزيران كة لة ماوةى سـاَلَيك  
و لة دوو ساَل تَى نةثةِرَى و هةموو وَيستةطانى طازوايل بطؤِرَى بؤ غازى سروشتى، موةليدة ئةهليةكان هـيض  

و ثارَيجطاكـان ليذنـةى موةليـدة ئةهليـةكان     ثةيوةنديان بـة  وةزارةتـى كارةبـاوة نييـة، ِراسـتةوخؤ لـة هـةمو       
هةية، تةنها ئةوةندة هةيـة هـةموو سـةرى مانطَيـك تةنسـيق دةكـرَى لـة نَيـوان بةشـى كـؤنرتؤَل و طةيانـدن            

( سةعات كـةمرت،  20لةطةَل موةليدة ئةهليةكان ضةند سةعات كارةباى نيشتمانى ئةدرَيت، بؤ منوونة دةَلَين )
بــا ئةوةنــدة كارةبــا دابــني بكــةن، بــةآلم جــارى واهةيــة لــة زســتان و هــاوين  زيــاتر، موةليــدة ئةهليــةكانيش 

ثَيشبينيةكان وةكو خؤى دةرناضَى، ئَيمة تةوةقو  دةكةين مةسةلةن لةماوةى ئةو مانطة ئـةوة نـةبَى، بـةآلم    
ؤيـة  جارى واهةية لة هةفتةى يةكةم دا ثَيشبينيةكة سةرمايةكى لة ثِر دَيت و يان طةرمايةكى لةثِر دَيـت، ب 

ِرَيذةى ثَيدانى كارةباى نيشتمانى كةم دةبَيتةوةو موةليدة ئةهليةكان ئةبَى زياتر بدةن، ئينجـا داواى ثـارةى   
زياتر دةكةن، ئةوة باسى موةليدة ئةهليةكانة كة ئَيمة لة تةنسيق دايـن لةطـةَليان، ميالكـاتى دهـؤك كةمـة،      

ومــةنى وةزيــرانيش باســكرا، ئــةو وةفدانــةى كــة  %( كةمــة، ئَيمــةش دةَلــَيني كةمــة، ئــةوة لــة ئةجن 11بــةَلَى )
ضوونةتة دهـؤك دواى ئـةوةى كـة نجيكـةى بةقـةدةر دانيشـتوانى ثارَيجطـاى دهـؤك خـةَلك ِرووى كردووةتـة           

( ميالكـى تـازة بِريـارة بـؤ دهـؤك      1500دهؤك، دةركةوت كة بةَلآ ميالكات لة دهؤك كةمة و ئَيستا نجيكةى )
نائاساييةى ِرووى تَيكردووة و بتوانن بةِرَيوةى بـةرن، لةوانةشـة بةشـَيكى    دابندرَى، بؤ ئةوةى هةم ئةم بارة 

بــةر وةزارةتــى كارةبــا دةكــةوَى، هةنــدَيك باســى ئيستســنايان كــرد، كــة بــؤ دهــؤك ئَيمــة لــة ثَيــدانى كارةبــا   
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ك  ضاوثؤشيمان كردووة، بةَلكو هاوكارى دهؤكمان كردووة كـة بـة تَيكـِرا بـوونى كارةبـا زيـاتر بـووة، لـة دهـؤ         
زياتر بووة، لة هةولَير و سلَيمانى، لةبةرئةوة ئةو بارة نائاساييةى كة لةوَى هةية، بةهؤى ئةو سةدان هةزار 

( هةزار 30ئاوارانةى كة لةوَى هةن، سجاى تةجاوزات بةداخةوة تةجاوز لةسةر كارةبا تةنها غةرامة دةكرَى، )
( هـةزار  300، ئـةم سـى هـةزارةمان كردووةتـةوة، )    ( ساَل تةقديرى سـةرفيات، ئَيمـة هـاتووين   2دينار لةطةَل )

( دينار بووة كردوومانةتة 50دينار بؤ ماآلن، ئةوةشى كة لة كةرتى كشتوكاَل وبازرطانى و  سياحى و مريية )
( هــةزار دينــار، بــةآلم ئــةوة ناردوومانــة بــؤ ســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى وةزيــران، تــا وةزارةتــى دارايــى     500)

ضونكة ئةوة لة دةسةآلتى ئَيمة نيية، ِراستةوخؤ غةرامةكة زيـاد بكـةين، ئـةوةمشان     موافةقةمان ثَى دةدات،
كردووة، لةبريى ئةوةش داين كة بةِراستى تةجاوز لةسةر كارةبا وةكو تاوان بيناسَينني، ئةوة داوا دةكةين لة 

سامانَيكى نيشتمانى  ثةرلةمانى بةِرَيج كة لةوة هاوكارمان بن، ضونكة تةجاوز لةسةر كارةبا تةجاوزة لةسةر
طةورة، بؤية ثَيويستة وةكو تاوان سةيرى بكرَى، بـؤ ئـةوةى كـة ِرادعَيكـى طـةورة بـَى و خـةَلك نـةتوانَى بـة          
ئاســـانى تـــةجاوز لةســـةر كارةبـــا بكـــات، بـــةَلَى ئَيمـــة كؤبوونـــةوةمان كـــردووة لةطـــةَل وةزارةتـــى ســـامانة   

(، بؤية 18/9و  9/9ووة هةر بؤ كَيشةى كارةبا لة )سروشتييةكان وةكو طود، دوو كؤبوونةوةى فةرميمان كرد
ئَيمة لة ثةيوةندى بةردةوام داين، بةآلم نايشارمةوة ئَيمة ناكؤكني لةسةر ئةوةى كة لة هةندَيك شت، ئَيمـة  
ثَيمانواية دةبَى دابني كردنى سووتةمةنى وةكو مووضة سةيرى بكرَى، ضونكة كارةبا ثةيوةنـدى بـة هـةموو    

ةوة هةية، بةآلم ئةوان ثَييانواية كة مووضة لة ثَيشى هـةموو شـتَيكة وةختـَى كـة مووضـة      خةَلكى كوردستان
دابني كرا، ئينجا سووتةمةنى كة ثَيويستى بة ثارةية بؤ كِرينى دابني بكرَى، لةسةر ئةوةية ئَيمة ناكؤكني و 

َيدانى كارةبا بة هاووآلتيان ئَيستاش ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة دةبَى دابني كردنى سووتةمةنى بؤ كارةبا واتة ث
( بـة  2/9لة ئةولةوياتى يةكةم بَى و وةكو مووضة سـةيرى بكرَيـت، بـؤ ثَيداويسـتييةكانى زسـتان ئَيمـة لـة )       

نووسراوى ِرةمسى و دواى ئةوةى كة هةر ضوار بةِرَيوبةرايةتيية طشتييةكانى ئيدارةى طـةرميان و دهـؤك و   
يستيتان هةية لة حماويالت و تَيل و فنجان و هةموو ثَيويستيةكانى هةولَير و سلَيمانى داوامان كرد ضى ثَيو

( ةوة داوامـان كـردووة سـةرف    2/9( مليار دينار بوو كة مةبلةغَيكى زؤر كةمة، لة )15تر نووسيان، نجيكةى )
بكـرَى، تــاوةكو ئَيمــة ثــَيش هــاتنى زســتان ئــةم ثَيويسـتيانة بكــِرين لــة مةخجةنــةكان دايبنــَيني كــة وةختــَى   

( وةآلمى ئَيمة هاتووةتـةوة بـةِرازى بـوون    19/11ويلةيةك سووتا ئَيمة بتوانني تةعويجى بكةين، بةآلم لة )حما
لةسةر داواكةتان، ئينجا دةبَى كتاب بكةين بؤ وةزارةتى دارايى تا سيولة دَى و تا ثارة دابني دةكرَى، من ود 

الى ئَيمـة، ثَيداضـوونةوة دةكـةين بـة هةيكـةىل       ( مليؤنةكة هةر نةطاتة15لةوانةية زستان تةواو ببَى ئينجا )
وةزارةت لــة بةرنامــةمان هةيــة، بــةَلَى ئَيمــة ىَل ناطــةِرَيني هــيض جــؤرة تــةدةخولَيكى حجبــى هــةبَى و دةبــَى   
ثةيكةرى وةزارةت لة دهؤكةوة تاوةكو طةرميان وةكو يةك بـَى، ئَيسـتا لةسـةر كاغـةز و وةرةقـة ثةيكةرةكـة       

يةك هةية لة ضؤنيةتى ئيش كردن لة ثارَيجطاى سلَيمانى لةطـةَل هـةولَير و لةطـةَل    وةكو يةكة، بةآلم جياواز
دهؤك كة ئَيمة بِريارمان داوة ئةوة نةهَيَلني، ثَيداضوونةوة دةكـةين بـة هـةموو دةسـةآلتةكان كـة دراوة بـة       

لـة هـةموويان   بةِرَيوبةرة طشتييةكان لة ثارَيجطاكان و هةموو هةيكـةىل وةزارةتـيش تةوحيـد دةكـةين دةبـَى      
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وةكو يةك بَى، ئةوة لة بةرنامةمان هةية ثشت بةخواى طةورة ئـةجنامى دةدةيـن، وزة نـوَى بووةكـان كـة لـة       
ثالندا هةمانة، وزة نوَيكان ئَيستا لة هةموو جيهان بةرةو ئةوة دةضن كة سوود لة وزة نوَي بووةكان ببينن، 

زارةتى كارةبا لة كابينةى ثَيشوو ئيش كراوة، ئَيستا لة تيشكى خؤر و لة با و لة هايدرؤ، خؤشبةختانة لة وة
لـة ضـةند شـوَيين هـةرَيمى كوردسـتان، ديراسـة هةيـة كـة بـا لـةوَى ضـةنَيكة و بـة كـةَلكى ئـةوة دَى كـة تـؤ                 
تؤِرباينى ثانكة دابنَيى تاوةكو لةوَى كارةباى ثَى تةوليد بكةى، بؤية ئَيمة ئَيستا بة جدى لةسةر ئةوة ئـيش  

( 20ئَيستادا لة قؤناغى كؤتايني كة كؤمثانيايةك عةرزَيكى تةقديم كردووة بـؤ بةرهـةمَينانى )  دةكةين و لة 
( و ثشـت بـة خـواى    ا قااءهلل مَيطاوات لة تاقةى شةمسى لة وزةى خؤر، ئَيسـتا لـة قؤنـاغى كؤتـايى ئـةوةين، )     

رين لة تيشكى )خؤر( و طةورة ئَيمة سوورين لةسةر ئةوة لةم كابينةية و لةم ضوار ساَلةدا هةم سوود وةربط
هةم سوود وةربطرين لة )با( كة ئةوانة جَى بةجَى بكةين، ئةطةر بة مَيطاواتى كةميش بَى، هةروةها لة زبَل 
و خاشــاكيش ئَيمــة ليذنةيــةك هةيــة لةطــةَل وةزارةتــى شــارةوانى كــة داوايــان لــة ئَيمــة كــردووة كــة ئَيمــة     

ئةوة ثةيوةنديةكى ِراستةوخؤى  بةوانةوة هةية هـةتاوةكو   نوَينةرَيك دابنَيني لة ليذنةيةكى ئةوان، ضونكة
ديراسةى ئةوة بكةين كة ضؤن كارةبا لـة خاشـاك و زبـَل بةرهـةم ئـةهَينرَيت، لـةو بوارةشـدا ئَيمـة ليذنـةى          
هاوبةمشان هةية، بةفرِيؤضوونى كارةبا لةطةَل تةجاوزات و لؤسس زؤر قسةى لةسةر كـرا، لؤسسـى سروشـتى    

بـؤ   12ة و سـتانداردى نَيودةوَلـةتى )هةشـت ثؤينـت هةشـتة( لـة كوردسـتاندا لـة بـةينى )         و ئاسايي و تةبيعي
( بــؤ ئــةوةى ِروونكردنةوةيــةك بــدةين بــة 33بــؤ  30(يــة ئــةوة لؤســس، باقيةكــةى تــر كــة ئَيمــة دةَلــَيني ) 14

(ةكــةى تــر 20( هــةزار مَيطايــة كــةمرتة يــان زيــاترة، )3بـةِرَيجتان وةختــَى ئــةم كارةبايــة بةرهــةم ئــةهَينرَى ) 
ئةوةية ِراستة كارةباكة هةية و دةضَى بؤ هةندَى شوَين، بةآلم ثارة نادات، وةكو بةفرِيؤضوون واية، هةنـدَيك  
شوَين سةعاتى نيية، ِراستةوخؤ كارةباكة وةردةطرَى حسابيش ناكرَى، ئةوةية نةك بَلَيى ناتةواوة دةبَى ضـى  

َى، بؤ؟ ضونكة ئَيمـة ئةمانـةوَى كول ـةى بةرهـةمَينانى كارةبـا      ىَل بَى، باسةكة لةوةية كة دةَلَيني بةفرِيؤ دةض
كةم بَيتةوة، وةختَى كة تؤ بتوانى هةموو ئةو كارةبايةى كة دابةشـى دةكـةى و هـةمووى ببَيتـةوة ثسـولةى      
ثارة و ثارةكة وةربطريتةوة، تؤ ئةتوانى ئةو كارةباية دةتوانى بَلَيى لؤسسم كةم بووةتـةوة يـان نةيهَيشـتووة    

ؤ بضَى، جطة لة لؤسسى سروشتى كة بةهؤى طواستنةوةى هَيَلةكان كارةبـا لـة وَيسـتطةى بةرهـةمهَينان     بةفري
بــؤ وَيســتطةى طــؤِرةر بــؤ دابــةش كردنــى لــةناو شــارةكان لؤسســَيكى سروشــتى هةيــة كــة ئاما:ةمــان ثَييــدا،    

َيمـة بيسـتمان لـة    ( فةرمانبـةرى هةيـة، ئـةو فةرمانطةيـة وةختـَى ئ     280فةرمانطةى كارةبـاى كـةركووك كـة )   
مــانطى هةشــت يةكســةر ليذنةيــةكمان بــؤ ثَيكهَينــا و لَيكؤَلينــةوةمان كــرد لــةوة دةرضــوو كــة لــة ثةيكــةرى    
وةزارةت هيض شتَيك نيية بةناوى فةرمانطةى كارةباى كـةركووك ئـةو كاتـة بـة حـوكمى ئـةوةى كـة ئةمانـة         

ك ئةمــة كــراوة، ئَيمــة دواى ئــةوةى خــةَلكى كــةركووكن، لةبــةر ريعايــةتى كــةركووك و خــةَلكى نــاو كــةركوو
ــةم/         ــردووة، يةك ــان ك ــةندى بِريارةكامن ــة ثةس ــووة، ئَيم ــارى وةرطرت ــَى بِري ــة س ــةوةى ك ــت ب ــة طةيش ليذنةك
هةَلوةشاندنةوةى ئةو فةرمانطةية و بِريارمان لةسةرى داوة هةَلى بوةشـَينينةوة، دووةم/ هـةموو دؤسـييةى    

ى خؤمـان، ضـونكة هةيانـة ئةمانـة بـة فيعلـى دةوام دةكـةن، بـؤ         ئةو فةرمانبةرانةى كـة دَيـن بيهَينينـةوة ال   
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ــة ) ــا        28منوون ــةوان جي ــاوة، ئ ــج هَين ــاى دوب ــةى كارةب ــة فةرمانط ــان ل ــدى دةوام كردني ــة تةئي ــةس لةوان ( ك
دةكةينةوة، هةموو ئةوانةى وةكو ئةوةن كة دةوام دةكةن لة شوَينَيك جيايان دةكةينةوة، ئةوانةشـى كـة لـة    

م دةكةن تةنيا لة فآلن شوَين و فيسار شوَين دةوام دةكةن، يـان هـةر دةوام ناكـةن، ئَيمـة     بارةطاى حجبى دةوا
كة هـةَلمان وةشـاندةوة دةبـَى بضـن حسـابى خؤيـان لـةو شـوَينة بكـةن كـة دةوامـى ىَل دةكـةن يـان ثـارةى ىَل               

ةكان، لةهــةر وةردةطــرن، هــةر بــةو مناســةبةوة ئَيمــة داوامــان كــردووة لــة هــةموو بةِرَيوبةرايةتييــة طشــتيي 
شوَينَيك ئةوةى كة ثَيى دةَلـَين )بـن ديـوار ( تـةحقيق بكـةن، دواى تةحقيقةكـة لةهـةر شـوَينَيك ئَيمـة بـن           
ديوارَيك بدؤزينةوة ِراستةوخؤ بةِرَيوبةرايةتى طشتى ئـةو شـوَينة بةرثرسـيار دةكـةين لـة بـوونى ئـةو )بـن         

(وةزيـر هـةر يـةك    CVدةكـةين، مـةوزوعى )   ديوار(ةكة لةوَى هةية، ئَيمة بةجدى لةسةر ئـةو بـوارةش كـار   
( لة سايتى وةزارةت هةية، ئةوةندة تةفسيَلة كة بةِراستى ئـةَلَين زؤرة،  CVكليكى تر كردباية، سَى الثةِرة )

بِرَيكى البة، بةآلم ديارة كليكَيكى تـرى دةوَى تـا ئةضـيتة تةفسـيَلةكة، شـارى زةيتـوون و شـارةكان طرفتَيكـى         
استى ئَيمة بة تةماين لةطةَل دةستةى وةبةرهَينان بضني لة نجيكةوة ط توطؤ بكةين، طةورةى ئَيمةية كة بةِر

بةداخـةوة وةخــيَت ئيجـازةي دروســت كردنـي شــارَيك، قةريةيــةك، سـتييةك تــازة ئـةدرَيت وةزارةتــي كارةبــا      
شـوَين   هةموو موستةلجةماتي خؤي ئةَلَيت لةناو عةقدةكة ئةنووسرَيت بؤ منوونة شاري زةيتوون كة لة دوو

( هـةزار وةحـدةي سـةكةنيية ئـةبَي     4000( هـةزار وةحـدةي سـةكةني لـة شـوَينَيك )      6000هةية لة شوَينَيك )
لةهةردوو شوَين وةبةرهَينـةر تـؤِري كارةبـاي نـاو شـارةكة هـةمووي دابنَيـت وَيسـتطةيةكي طـؤِرينيش لـةوَي           

 بـةَلام بةداخـةوة    ياجي شـارةكة فةقـةت  دابنَيت تةنها ئةركي وةزارةتي كارةبا طةياندني وزةي كارةباية بة س
زؤربةي هةرة زؤري وةبةرهَينةرةكان دواي ئةوةي كة هةيكةلي خانووةكاني تةواو ئةكةن بةثةلةثةل خةَلك 
ئةخةنــة نــاوي يــان خــةَلكَيك كرَيضــية زوو ئةضـــَيتة  نــاوي بــةبَي ئــةوةي خجمــةتطوزاري ئــاو كارةبـــاو           

شةكة فِرَي ئةدةنة سةر وةزارةتي كارةبـاو وةزارةتـةكاني تـر، بؤيـة     رَيطاوبانةكاني تةواو كردبَيت و دوايي كَي
شاري زةيتوون  يةكَيكة لة منوونةكان، ئَيمـة ضـةندين كؤبوونـةوةمان كـردووة لةسـةر ئـةو مةوزوعـة خـؤم         
راستةوخؤ سةرداني ئةم شارانةم كردووة لةوة ئةضـَي لـة راطةياندنـةكان بتانبيسـتيَب ضـووين ثَيويسـيت بـة        

ك هةيــة، ثَيويســيت بــة شــتَيك ئــةبوو يــان شــةبةكةي داخيلــي نــاو شــارةكة بــةثَيي مواســةفات   مةحاويلةيــة
نةكراوة، ئَيمة وةرمان نةطرتووة طوتوومانة جارَيكي تـر دروسـيت  بكـةوة، داوامـان كـردووة وةزيـري كارةبـا        

ن بكةين نـةهَيَلني  ببَيتة ئةندام لة دةستةي باَلاي وةبةرهَينان بؤ ئةوةي لةوَي راستةوخؤ ئَيمة قسةي خؤما
ئةو ثرؤ:انة، بةبَي ئةوةي كة رؤ:انة ئيلتيجاماتي وةزارةتي كارةبا جَيبةجَي نةكرَيت نةهَيَلني خةَلك بضَيتة 
ئةو ستيانة تاوةكو ئةو كَيشانة دروست نةبَي كة ئَيستا هةية كة بةداخةوة ئةمة زؤرة، ئينجا ئاخر شـت بـؤ   

ــة ب   ــوون بـــة تايبـــةت باســـكرا، ئَيمـ ــاري زةيتـ ــة   شـ ــداوة لـ ــداوة خؤشـــي بةَلَينيـ ــان ثَيـ ــةر بريارمـ ةرهةمهَينـ
كؤبوونةوةيةكة كة ئةبَي وَيستطةيةكي مؤبايل بكرَيت وة دايبنَيت وة كارةبا دابني بكات بؤ شاري زةيتـوون،  
بةَلام بةداخةوة ئةو جؤرة وَيستطانة كـة مَيطـاواتَيكي زؤر بةرهـةم ئـةهَينن لةسـةر تةَلـةب دروسـت ئـةكرَي         

َيي بة كؤمثانيايةك بؤم دروست بكة بة اليةني كةمةوة شةش مانط تـا نـؤ مـانطي ثَيئةضـَي تـا      ئةمرؤ كة بَل
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دروسيت ئةكا تا ئةطاتة دةست و دايئةنَييت و ئةخيةتة ئيش، ئةوة طرفتةكةية، ئةطينا ئـةو ضارةسـةرةمشان   
و سـكؤتَيكمان دروسـت    بؤ زةيتوون داناوة هةَلمةتي راطةياندن بةَلَي ئَيمة خـةريك بـووين وة ضـةند رَيكـالم    

كردووة لة كةناَلةكاني راطةياندن ثيشاندراوة من خؤم ضةند جار بينيومة نـازامن بـةرَيجتان بينيبتـان بـاس     
لة هؤشياركردنةوةي بةكارهَيناني كارةبا ئةكا بةداخةوة ئةم هؤشياري بةكارهَيناني وزةي كارةبا لة هةرَيمي 

ئةضيت طَلؤثةكاني بةردةرطا هةمووي داطريساوة ئـةو :وورانـةي    كوردستان لة ئاستَيكي زؤر نجمداية وةخيَت
كة ئيشت ثَي نيية هةمووي داطريساوة سثليتةكان دةَلَي با ئيش بكا نةوةكو ميوانَي بـَي :وورةكـة طـةرم بـَي،     
بةراسيت ئةوة ثَيضةوانةي هؤشياري بةكارهَيناني كارةباية لة وَلاتان هةمووتان ضوون تةنها ئةو شوَينةي كة 
دائةنيشن  كارةبا دائةطريسَي، ئةوة ئيشي لةسةر ئةكةين وةكو لة ثالنةكةمان هةية ثَيويسـتمان بـةوة هةيـة    
شةهيداني كارةباو برينداراني كارةبا  ئَيمة راستة ئيشـمان لةسـةري كـردووة وة هةنـدَيك ِرَينمـايي تازةمـان       

ــةوة     ــاددي مةعنةوي ــة رووي م ــاتر ل ــا زي ــداراني كارةب ــة برين ــردووة ك ــةروةها   دةرك ــرَين، وة ه ــةتي بك خجم
ــةَلاتي الي ئةجنومـــةني وةزيـــران و وةزارةتـــي دارايـــي كـــة بـــري     ــةَلام ئـــةوة دةسـ شـــةهيداني كارةبـــاش، بـ
مةعاشــةكةيان بــِري يارمةتيةكــةيان زيــاد بكــات كارطــةكاني ئاســن ضــيمةنتؤ كــة ثَيــنج كارطــةي طــةورةن وة 

(ي كارةبايان ئةدةييَن، وة لة 50ا كردومانةتة نيوة )%ئةوانة بة سةدان مَيطا كارةبا سةرف ئةكةن، ئَيمة ئَيست
هاوينا ماوةي يةك هةفتـة هـةموومان لَيـرِبي بـؤ ئـةوةي لـة جـة:ني رةمـةزانا كارةبـا بدةينـة خـةَلك كَيشـة             
سةرةكيةكة ئةوةية بةهؤي هانداني وةبةرهَينةران لة كوردستانا بةَلَيين ئةوة ئةدرَي بةهةر وةبةرهَينةرَيك 

يةكي طةورةي ئاسن يان ضيمةنتؤ دائةنَي كارةباي بدرَييت بة نرخَيك كة بيسـت دينـارة بيسـت    كة دَي كارطة
دينار بة موعةدةلي ئةمة نرخَيكي زؤر زؤر كةمة، بؤية ئَيمة لةطـةَل ئـةوةين كـة ئـةم وَيسـتطانة لةمـةودوا       

ةيـةكي تةوليـد هةيـة    خؤيان مةحةتةي وةبةرهَيناني كارةبايان هةبَي بةداخةوة لة بازطةكاني ئَيستا مةحةت
( مَيطاواتــة خــؤي لــة ئيشــي خســتووةكارةبايةكي هــةرزان وةئــةطرَي لــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان    80)

كارطةكةي خؤي بة ئيش ئةخات، بة ثارةيةكي زؤر قازانج ئةكات عةرزَيكي تةقدةي وةزارةت كردووة وةَلال 
نةوة لـة كـوَيي دونيـا شـيت وا هةيـة؟ ئَيمـة       ئَيمة ئةمانةوَي ئةم وَيستطةية بـة ئـيش خـةين ثَيتـان ب رؤشـي     

راستةوخؤ رةفجمان كرد ئةسَل ئةوةية خؤي ئةم وَيستطةية بة ئيش خاو كارطةكـةي خـؤي بـة ئـيش خـات،      
بؤية ئةبَي سةردةمي تةشجيع كردني وةبةِرهَينـةر  كؤتـايي ثـَي بَيـت، كوردسـتان ئَيسـتا لـة ئاسـتَيكي باشـة          

بـةِرهَينان بكـةن، تـؤ راسـتة ئةتـةوَي تةشـجيعي بكـةي و هانـداني         هةموو شةريكاتي طـةورة حـةز دةكـةن وة   
بكةي بَيت بةس نةك بةو شَيوةية نةك بةو شَيوةيةي كة هةية بؤ نرخي كارةباي ئةوانة هةر يةك منوونـة  
ئةهَينمةوة يةكَيك لةو كارطانة سَي مَليارو نةوةت و هةشت مليؤن دينار قةرزي لةسةرة وةخيَت ئَيمة ثَيمان 

تيان ئةبَي ثارةكةي بدةي، وتي بةَلَي بةس بؤمان بيكةن بة قيست بؤمان كردة بيست و ضوار قيسـت  زاني و
ئةبَي بيـدةيت وة موتابةعـةي هـةموو كارطـةو مـؤَل و شـوَينةكاني تـريش ئةكـةين كـة كارةبـاي زؤر سـةرف            

بة قيستيش بَي بؤتان  ئةكةين وة ئةبَي لة وانيش ثارةكانيان لَي بسةنني، ئَيمة ئَيستا وتوومانة بةس بيدةن
ئةكةين وتوومانة بة بةرَيوةبةرايةتيية طشتييةكان ئةوةي لة صةالحيةتي ئةوانـة بيكـةن مةسـةلةن شـةش     
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قيست يان دة قيست سةرووي ئـةوة لـة صـةالحيةتي وةزيـرة وتوومانـة بنَيـرة ئيمـة بؤتـان ئةكـةين طـرنط           
ةرز دوايـش نـةدرَيت بيسـت و نـؤ مَيطـةواتي      ئةوةية ثارةكة بدةن، لةوة باشرتة كة هـةر نةيـدةن و ببَيتـة قـ    

كارةبا لة سلَيماني طازوايلي ئَيستا ثَينادرَيت، ئَيمـة لـة وةخـيت ئيسـراحةت تةئكيـدمان كـردةوة تةلـةفؤمنان        
كرد بةَلَي طازوايليان ثَينادرَيت، ضونكة بة طوَيرةي بةرهـةمهَينان بـة كيلـؤ وات سـةعات كارةبـا ئـةدرَيت بـة        

ة مانطي ثَينجةوة وةسـتاوة ئـةو ثـانجة فةرمانبـةرةش شـكايةتيان كـردووة مووضـةيان        وَيستطةكان، ئةوةش ل
نيية، راسيت كةيسةكة الي ئَيمةية، شكايةتيان كردووة وةخيَت با خاوةني كؤمثانياي وَيستطةكة ئةَلَيني ئةَلَي 

%( 30ن مـةمنومن ) %( كارةبا ثارةكةم بدةنَي مـ 40ئةوةي من هةمبووة ثَينض مانط توانيومة ئيشي ثَي بكةم )
%( مةمنومن هةر بؤ خؤشي من ئةم هةموو رَيذانـة لـة كؤبوونةوةيـةك لةطـةَل     10%( مةمنومن )20مةمنومن )

%( لةطـةَليان  10سةرؤكي ئةجنومةن، وةزيري دارايي،  وةزيري سـامانة سروشـتييةكان ود كاكـة طيـان هـةتا )     
ةم بدَي، ئةوةنةم بدَي، ئةوةنةم بـدَي، وتـي نةيـدا    هاد ود تا سةعات ضةنةكة لةطةَلتان دَيم، كابرا وتي ثار

وتي سةعات ضةنة؟ تةماشاي سـةعاتةكةي كـرد وتـي سةعاتةكةشـم ئـيش ناكـات، ئَيمـة تـا سـةعات ضـةنة؟           
%( بـدَي تـاوةكو مووضـةي    10ضووين لةطةَلي بؤ وةزارةتي دارايـي ثـارة وةربطـرين بـؤ ئةوانـة سـةعات بابـة )       

ةم كردووة مووضةي ئةو فةرمانبةرو موهةنديسانة بدات  تا بةردةوام بن، وةَلالهي ثَيش رةمةزان داواي ئةو
بةَلام ئةوان ناتوانن، نةياندا، نةبوو تةفاهوم ئةكةين ئَيمة راستة لة ئةزمةيةكي دارايي قورسني، ضونكة كة 

ت ئَيسـتا  ئةولةويات بؤ مووضة دانراوة، بةَلام ئَيمة هةموو جار ئةبَي كارةباش وةكو ئةوة حيسابي بـؤ بكريَـ  
ئةو كَيشةيةش هةية كة شكايةت كراوة لةم مةوزوعة فةرمانبةرةكان مةعاشيان ثَينةدراوة، نجمي ظؤلتية لة 

( ِرَيجامنان كردةوة كَيشةي نجمي ظؤلتيية لةوَي ضارةسةر ئةكات، بةَلام 132سؤران و ئةوانة ئَيمة مةحةتةي )
ك نيية لـة بـةيين سـؤران يـةك و سـؤران دوو كـة ضـةند        بةداخةوة ناتوانرا خبرَيتة ئيش لةبةر ئةوةي هَيَلَي

تاوةرَيكة تةواو نةبووة لة بودجةي ئةو ساَلة هةبوو كة ئةم هَيَلة تةواو بكرَي، تاوةكو خبرَيتة ئـيش وة مـن   
( مليؤن دؤالر بودجةي ئةم ساَل بووة، كة هيضي سةرف نـةكراوة ئـةوة زيانـةكانَييت    420بة جةنابتامن ووت )

نتوانيوة ئةو ثرؤ:انةي لة راكَيشاني هَيَل وة لَيكردنةوةي وَيستطة تةواو بكةين تاوةكو وةخـيَت  كة ئَيمة نةما
( 2015وَيستطةيةك تةواو دةبَي هَيَلةكةشي تةواو بَيت، بؤ ئةوةي بتواني بيخةينة ئيش، بةَلام ئينشائةَلال لة )

وة ظؤَلتييـة لـة و شـوَينة ضارةسـةر     ئةم سؤران يةك و سؤران دووة تةواو بكةين، وَيستطةكة ئةخةينة ئـيش  
( مَيطـاواتي حـةرير ئـةويش عةقـدي بـؤ      200دةكرَي ضارةسةري دووةم بريتيية لة دروستكردني وَيسـتطةي ) 

ــةن       ــة الي ــةي زةوي هةيــة ل ــكيلةي كَيش ــةطرياوة موش ــتا زةويةكــة وةرن ــةوةي تــا ئَيس ــةر ئ ــةَلام لةب ــراوة ، ب ك
كيلةي نجمـي ظؤلتييـة بةيـةك جـاري لـةوَي كؤتـايي دَيـت        جوتيارةكان، كة ئةمةش لةوَي دروست بكرَي موش

ئَيمة تاوان و خةتا ناخةينة سةر شاني هيض وةزارةتَيك ئةوة سياسةمتان نيية سياسةتيشمان نةبووة، بـةَلكو  
ئَيمــة واقيعةكــة روون ئةكةينــةوة طرفتــةكان روون ئةكةينــةوة بــؤ ئــةوةي جــةنابتان و هاووَلاتيــان بــجانن    

ــةَلَيني بـــة  ــامانة     وةخـــيَت ئـ ــي سـ ــة ئةســـتؤي وةزارةتـ ــي ســـووتةمةني لـ ــوَيرةي طرَيبةســـت دابـــني كردنـ طـ
سروشتييةكانة واقعَيكمان وتووة، لة هةموو طرَيبةستةكان بةَلَينامةي وةزارةتي سامانة سروشتييةكان هةية 
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ــة            ــةم حكومةت ــة ئ ــةطينا ئَيم ــووة ئ ــةمان وت ــةو واقيع ــووتةمةني ئ ــي س ــني كردن ــة داب ــني ل ــة بةرثرس ئَيم
كي مةســئوليةتي تةزامونييــة هــةموومان بةشــدارين تَييــدا ئــةبَي بــة هــةموومان تةحــةمولي         حكومــةتَي

مةسئوليةتةكة بكةين وة كَيشة و طرفتةكانيش ضارةسةر بكةين بةهةمان شَيوة بؤ وةزارةتي دارايش ماوةي 
( 4كـةي ديـار نييـة )   (ةية هةندَيك لة بةرَيجان دةيانطوت ثالنةكـة ماوة 2018( ساَلة ئَيمة ومتان تا )4ثالنةكة )

ساَلة سِرينةوةي ثارةي كارةبا ئةوة بة داخةوة يةكَيكة لةو خراثيانةو طةندةَليانةي كة ئـةكرَيت بةداخـةوة،   
( مليــؤني بــؤ 10كــة برَيكيــان لــة كارمةنــداني بةشــي فرؤشــتين وزة ئةيكــةن ئــةو منوونانــةي هَينردرايــةوة )

و بةوةنــة ئــةوة بــؤي الئــةبات بــة نــاوي ســةعاتةكة    هــاتووة نايــداو ئةضــَي رَيــك ئةكــةوَي بةوةنــدة مليــؤن  
ئةسووتَينن بة ناوي خوَيندنةوةي هةَلة، ئةوانة ئَيمـة لـة بةدواداضـوونداين وتوومانـة بـة بةرَيوةبةرايـةتي       
طشتييةكان بة بةَلطةوة ضةند نةفةرَيك دةست نيشان بكةن تا ئَيمة ئيجرائاتي توند ياساييان لةطةَل بكـةين  

ةواني تريش لةطةَل ئةوةشدا ثَيوةري زيرةك هةموو ئةوانة موعالةجة ئـةكات، ئَيسـتا ئَيمـة    ببَيتة راد  بؤ ئ
لة بة دواداضووين بؤ ئةوانة، هةندَيك كةيسي طةورةمشان لةو بوارة لةبةر دةسـتة كـة بةداخـةوة مـةباليغي     

بــاي مةزرةعــةو زؤر ســراوةتةوة يــان كــةم كراوةتــةوة ئةوانــة هــةمووي لَيكؤَلينــةوةيان لةســةر ئةكــةين كاةر 
ظَيالكانن تةبعةن ئةوانة لة هةولَير و دهؤك جياية لة سـلَيماني لـة سـلَيماني طـرفيت طـةورةترة، ئَيمـة رازي       
نةبووين لة فةترةي خؤمـان كارةبـا هـيض بدةينـة ئـةو شـوَينانة ئةوانـةي ثَيشـوو كـراوة ئَيمـة بةرثرسـَيكي            

بةكار بووين، بةَلام لة رووي ئةخالقيةوة بةنـدة   قانوني و ئيدارةان نيية، ضونكة ئَيمة شةش مانطة دةست
خــؤي بــةر ثــرس ئــةزانَي لــة هــةموو ئــةو طرفتانــةي لــة مــاوةي ئــةو دوو ســَي ســاَلة بــووة ، هــةوَل ئــةدةين   
ضارةسةريشيان بكةين، بةَلام مةسئوليةتي قانوني ئيداري ئَيمة ئةو شةش مانطةية كة دةست بـةكار بـووين   

ؤزة ثَيويسيت بة هةندَيك ياسا هةية كة كارةبا ئةدرَيت لة هـةولَير هةنـدَيك لـةو    تَييدا، ئةمة كَيشةيةكي ئاَل
مةزرةعانة بة رةمسي كارةبايان راكَيشاوة سةعاتيان هةية ثارةي خؤيان ئةدةن، لةوانةشة لة هةندَيك شوَين 

ت لــةو هــةروا رايانكَيشــابَيت بــةبَي بةســيتين ســعات ئةمانــةش مةلةفَيكــة ئــةبَي ئيشــي جــدي لةســةر بكريـَـ  
( ئةوةش راستة ئَيمة 250( واتي )400بوارةشة ئينشائةَلال ئةوةي كة ثَيويست بَي ئةجنامي ئةدةين، ئينارةي )

%(ي ئةو طَلؤثـة ئاسـايانةي ئَيسـتاي ئـةوَيت     25ئَيستا ثرؤ:ةيةك هةية كة ئةوانة بطؤرين بة طلؤثي ليت كة )
ت راســتة نرخةكــةي هةنــدَيك طــرانرتة، بــةَلام  %(، كــة يــةعين تاقــةي كارةبــا زؤر كــةمرت بــةكار دةهَينيـَـ  25)

ماوةيشي درَيذ خايةنة تؤ ثارةكةت هةموو بؤت ئةطةرَيتةوة، ضونكة تاقةي كارةبا كةم سةرف دةكات ئَيسـتا  
(ي لة هةولَير جَيبـةجَي كـراوة بةشـَيكي دهـؤك جَيبـةجَي كـراوة وة هةوَلئـةدةين نـةك هـةر لـة           60لةسةر )

ي تريش ئَيمـة هةوَلبـدةين طَلـؤثي ليـت بهَيـنني لةطـةَل ضـةند كؤمثانيايـةك كـة          ئينارة، بةَلكو لة شوَينةكان
سةردانيان كـردووين قسـةمان كـردووة، تةشـجيعمان كـردون كـة ئَيـوة طَلـؤثي ليـت بهَيـنن، ضـونكة طلؤثَيـك             

( وات 25%( ئـةم سـةعاتةي ئـةوَيت، يـةعين بـة )     25( وات ئيش بكات ئةطةر ليـت بَيـت بـة )   100وةختَيك بة )
ئةكات فةرقةكةي يةكجار زؤرة بؤية لةو بوارةشة ئَيمة خةريكني وة تةشجيعي هةنـدَيك كؤمثانيامـان    ئيش

كردووة كة طَلؤثي ليت بهَينن  بؤ كوردستان، كارةباي توركيا و ئَيران راستة هةرزانرتة، بةَلام بؤ مةعلوماتي 
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اق و هةرَيمي كوردستان ئي توركياش جةنابتان سيستةمي كارةباي ئَيران جياوازة لة سيستةمي كارةباي عَير
( كـةي ظـي، ئينجـا    400ئةوانة ئةبَي هةمووي وَيستطةي ناوةنـدي دابنَيـي هَيَلـي طواسـتنةوةي بـةرز دابنَيـي )      

ئةمة ثَيويسـيت بـة شـكؤو سـةروةري هـةرَيمي كوردسـتانةوة هةيـة ئـةتو نـاكرَي ئـةوة بكـةي ، ئينجـا ئةمـة              
غاز ئيش ئةكا بة طازوايل ئيش ئةكات، ئةسَل ئةوةية ئةبوو ئَيستا ئيستسنايةكة وَيستطةي بةرهةمهَينان بة 

تةواو بووباية هةمووي بووبا غاز كة زؤر زؤر هةرزانرتة بة اليةني كةمةوة سيعري يةك لةسةر سـَيي دَيتـة   
خوار وة بؤ سـيعرةكانيش ئـةوة بَلـَيني ئَيمـة )كؤمبـاين سـايكل( كـة وةكـو كـاك فـايق ئامـا:ةي ثَيـدا ئةطـةر              

( مَيطـاوات ئَيمـة كارةبامـان هـةبَي لـة      1500مةحةتـةي هـةولَير ودهـؤك و سـلَيماني تـةواو بووبَيـت )       هةرسَي
رَيطاي )كؤمباين سايكل( واتة طؤِريين ئةو طةرميةي لـة مةحةتةكانـةوة دةرئةضـَيت بـؤ كارةبـا جـارَيكي تـر        

زؤر هةرزانــة ئةطــةر  ئةمــة تةكنةلؤ:يايــةكي ثَيشــكةوتووي ئــةوَيت وة كول ةيــةكي زؤريشــي ئــةوَيت، ئــةوة  
( مَيطاواتة بة )كؤمباين سايكل( وةريبطـرين لةطـةَل ئـةوةي كـة بـة غـاز       1500حيساباتَيكمان كردووة، ئةطةر )

وةريبطرين ساَلانة )مليارَيك و حةوسةت مليؤن( دؤالر فةرقي هةية، بؤية ئَيمة سوور ئةبني لةسـةر ئـةوةي   
( ســاَلةدا وة ئــةو 4لَيماني و دهــؤك خبةينــة ئــيش لــةم )كــة وَيســتطةكاني )كؤمبــاين ســايكل( لــة هــةولَيرو ســ

)مليارَيك و حةوسةت مليؤن دؤالر(ة تةوفري بكـةين بـؤ بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ ئـةوةي لـة بـواري          
ثَيشكةوتن و طةشة كردني هةرَيمي كوردستان زياتر بةكار بهَيندرَيت ئينشائةَلال لة مـاوةي ئـةم ضـوار سـاَلة     

ثالنةكامنان بؤ كةم كردنةوةي تَيضووي كارةبا قؤناغي حةوتةم ستَيجي حةوت هةنـدَيك  ئةمةش يةكَيكة لة 
بةرَيج باسيان كرد ستَيجي حةوت ستَيجي شةش هةية ثَيشرت هةية بة طـوَيرةي ماسـتةر ثالنـي وةزارةت كـة     

تَيجي حـةوت  (ية ستَيج سـتَيج واتـة قؤنـاغ قؤنـاغ داينـاوة سـ      2018كؤمثانياي )بي ثي ( بةريتاني دايناوة تا )
ئَيمة هةستاوين ئةم شةش مانطة بؤمان دةركةوت كة :َيرخاني كارةبا بة تايبةتي لة طواستنةوةو هَيَلـةكاني  
ظؤَلتيةي بةرز نيية لة كوردستان وَيستطةي ناوةندي نيية هةستاوين ستَيجي حةوت كـة بريتيـة لـة دانـاني     

ا نيية بة داخةوة زةماني سةدامي طؤِر بةطؤِر لـة  ( كةي ظي كة لة هةرَيمي كوردستان400هَيَلي طواستنةوةي )
( كةي ظـي بـةس لـةو سـَي ثارَيجطـاي هـةرَيمي كوردسـتان دانـةنراوة         400هةموو ثارَيجطاكاني عَيراق دانراوة )

ــي ) ــي )  400ئَيمــة بةتــةماين هَيَل ( دابنــَيني 132( كــةي ظــي هــةولَيرو ســلَيماني هــةولَيرو دهــؤك دابنــَيني هَيَل
ابنَين تاوةكو :َير خانةكة لةو بوارةشة بةهَيج بكةين ئةوة ستَيجي حةوتة وة ئَيمة  ئَيستا وَيستطةكاني تر د

(  ئةجنومـةني هـةرَيمي بـؤ طـازو نـةوت لـةوَي       18/11لةو بارةشةوة بِريارَيكمان وةرطرتووة لة كؤبووةنـةوةي ) 
ــت       ــةجَي بكرَي ــةوت جَيب ــتَيجي ح ــرتاتيجيةكاني س ــة س ــةكان ل ــرؤ:ة بةثةل ــار دراوة ث ــة   بِري ــتا ل ــة ئَيس ، ئَيم

ئامادةكــارى دايــن كؤبوونةوةيــةكى هاوبــةش دةكــةين لــة بــةينى وةزارةتــى ثالنــدانان و وةزارةتــى دارايــى و   
وةزارةتى كارةبا تاوةكو ضؤن ئةم ستةجيى حةوتة خبةينة قؤناغى جَى بةجَى كردنةوة، كة ثـَي ناضـَى ئَيمـة    

هـةرَيم بيكـات، ئـةويش ئةوةيـة لـة ِرَيطـاى كـةرتى        بتوانني لة ِرَيطةى دابني كردنى بودجة وةكو حكومـةتى  
وةبةرهَينان يان موستةمسريةوة ئةم ئيشة ئةجنام بدرَيت، ئَيمة ثارةى طازوايـل نـادةين، ثرسـيار كـرا بؤضـى      
وةزارةتى كارةبا نرخى يةك لرت طازوايل بةوةندة دةكِرَيت، ئَيمة هـيض ئاطامـان نييـة وةكـو وةزارةتـى كارةبـا       
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ــتانةى  ــةو طرَيبةس ــة         ل ــةموو ئةوان ــتى، ه ــازى سروش ــةوتى ِرةش و غ ــل و ن ــى طازواي ــؤ كِرين ــت ب ــة دةكرَي ك
تةفاسيَلةكةى الى وةزارةتى سامانة سروشتييةكانة، ضـةندى كِريـوة و بةضـةند دةيكـِرَى و لـة كَيـى دةكـِرَى،        

اوةتـةوة  ئَيمة هيضى ئاطامان لَيى نيية، ئةوة هةمووى لـة ئةسـتؤى ئةوانـة، بةداخـةوة يـةعنى كارةبـا نةطةرِ      
( سَى سةعات كارةبامان نةبووة بة تَيكـِرا، ِراسـتة   21/12سةردةمى نةوةدةكان، ئَيمة ئاما:ةمان ثَييدا ئَيمة تا )

( دوو وَيسـتطةى بةرهـةمهَينان   1990لة طةِرةكَيك كارةبا دةكو:َيتةوة شةش، حـةوت سـةعات كارةبـا نيـة، لـة )     
سَى هةزار و سةد ميطاوات كارةبا بةرهةم دةهَينـى، بؤيـة   هةبووة كة دووكان و دةربةندخيان بووة، ئَيستا تؤ 

( سـةعات كارةبـات هـةبَى لـة مـاوةى شـةو و       17هةَلسةنطاندن كة بة ئينسافةوة بـَى خؤشـة، وةختـَى كـة تـؤ )     
ِرؤ:َيك دا لة حاَلةتَيكى تةبيعى دا من ماَلى خؤم )شةش( ئةمثَيرم هةية ئَيستا، ضوار ئـةمثَيرم هـةبوو كـةم    

ةش( ئةمثَير موةليدةى طةِرةك، تةبيعى هةندَى جار هةية دة سةعات كارةبـام نـابَى فيـدةرى    بوو كردمة )ش
طةِرةكةكــةم خــراث دةبــَى، مةحاويلةكــةم دةســووتَى، موشــكيلةيةكى كارةبــا دروســت دةبــَى، ضــؤن تةحــةمول 

تـةى  دةكةى سَى مانط مةعاش نةبَى لةبةر ئةم ئةزمةى كـة هةيـة، ئـَى دةبـَى تةحـةموليش بكـةين لـة هةف       
جارَيك دا شةش، حةوت سةعات جارَيك كارةبا  نةبَى و )دة( سةعات نةبَى، ئَيمـة لـة ئةزمةيـةكى قـورس دا     
دة:ين و لة حاَلةتَيكى نائاسايى دة:ين، دةبَى هةموومان تةفةهومى وةزعةكة بكةين، ئةوة مانـاى ئـةوة نيـة    

ة ســةر وةزعةكــة، بــةآلم تةفــةهومى ئَيمــة مةســئوليةتى خؤمــان ِراكــةين و يــان بَلــَيني موشــكيلةكان خبةينــ 
بارودؤخةكة طرنطة بؤ ئَيمة بة تايبةتى هةر يةك لـة ئَيمـة لـة ئاسـتَيكى مةسـئوليةت دابـني بكـةين، بؤيـة         

( سـةعات  24ثَيشم وانية ئةم شةش مانطة خراثرتين وةزعـى كارةبـا بـووبَى، نـةخَير ئَيمـة دوو، سـَى مـانط )       
(يـش   8(  بةشَيك لة مـانطى )  10(و ) 9( مَيطاوات لة مانطى) 2500ة بة )كارةبامان داوة كاكة، بةِرَيجةكةم، ئَيم

كارةبامان داوة، وَيستطةمان ئيش ثَى نةكردووة، ئةو كاتة كارةبا ثَيويست نـةبووة بـؤ طةرمكردنـةوة يـان بـؤ      
طـرن،  ساردكردنةوة، لةبةرئةوة ئَيستا يةعنى وانيية بةم شَيوةيةى كة هةنـدَيك بـة ِرةشـبينيةوة وَينةكـة دة    

مةحةتةى تةوليد نيية لة ِراثةِرين و قةآلدزَى، بيست مَيطاوات هةية لة ضوار قوِرنة، ئَيمـة بِريارمـان دابـوو    
وَيستطةكانى سةقةر بةشَيكى زؤرى لةوَي دابنَيني، ضونكة كَيشةى نجمى ظؤَلتيةش لةوَى ضارةسـةر دةكـةين،   

ليـدى لـَي نييـة ثشـت بـة خـواى طـةورة بودجـة         ئَيمة لة بةرنامةمان هةية لةو شوَينانةى كة مةحةتةى تةو
هاتـةوة و دةســتمان كــرد بــة طرَيبةسـت بــؤ دانــانى وَيســتطةى بةرهـةمهَينان ئــةو شــوَينانةى كــة مةحةتــةى    
تةوليدى ىَل نييـة، لـةوَى مةحةتـةى تةوليـد دابنـَيني، ضـونكة ئـةو كاتـة كَيشـةى نجمـى ظؤَلتييـة نـامَينَى و             

انةكان كارةبايان هةية ِراستة، من بـة دةيـان تةلـةفؤمن بـؤ دَيـت دةبيسـتم       طواستنةوةش ئاسانرت دةبَى، باَلةخ
فآلن باَلةخانة تةواو نةبووة و طَلؤثةكانى ئيش دةكات، ِراستة تةلةفؤن دةكةين بؤ مديرى عامى سـلَيمانى و  

، سـَى ِرؤ:  هةولَير و دهؤك و طةرميان كاكة بِرؤن بيكو:َيننةوة لة ِرَيى خوا، دةضـن دةيكو:َيننـةوة دواى دوو  
داي دةطريســَيننةوة، ئَيمــة دةَلــَيني بــِرؤن بيكو:َيننــةوة جــارَى تــر داي ئةطريســَيننةوة، يــةعنى موشــكيلةكة   
ئةوةية كة ضةند جـار ئـةوةمان كـردووة، ئـةوة ثَيويسـتى بـة هؤشـيارى و سـةقافةى بـةكارهَينانى كارةبـاوة           

شـن شـوَينةكان ئـةو قسـانة ِراسـنت، بـةآلم لـة        هةية، دةبَى تـؤ بجانـى بـةخؤِرايى تـؤ بـؤ دايدةطريسـَينى، زؤري      
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بةدواداضوونيش داين، ئةوة دةبَى سوور بني لةسةرى، ئيسرار بكـةين تـاوةكو بتـوانني ئةمانـة بنـرِب بكـةين،       
ِراثــةِرين بكرَيتــة بةِرَيوبةرايــةتى طشــتى، بــةَلى ئَيمــة لــة بةرنامــةمان هةيــة دواى ئــةوةى كــة موراجةعــةى  

ــرد، رِ  ــدارةان كـ ــةرى ئيـ ــؤن    ثةيكـ ــةروةكو ضـ ــا هـ ــتى كارةبـ ــةتى طشـ ــة بةِرَيوبةرايـ ــةرين بكةينـ ــة و ِراثـ انيـ
بةِرَيوبةرايــةتى طشــتى لــة طــةرميان هةيــة، ئــةوَى نــاوى ئيــدارةى طةرميانــة و ِراثــةِرينيش نــاوى ئيــدارةى    
راثةِرينة، ئَيمة انشائةَلال ئةو بِريارةمان هةيـةو لـة نـجيكرتين وةختـيش دا جـَى بـةجَى ى دةكـةين، مـيالك         

ئـةوةى  ة ئةوة دةكـرَى انشـائةَلال كـةى تـةعينات طةِرايـةوة ئـةو شـوَينانة ميالكيـان بـؤ دابـني دةكـةين،            كةم
(كَوتـايي ثَيهـات   12/6عةقدي هي توركيا كارةبا موقابيل نةوت نا ئةوة كارةباية ئـةكرَيت سـااَلنة هـةبووة لـة)    

َيـي كرينـى كارةبايةكـة ئـةدةين بـةاَلم      ئَيمة ئيسرارمان كرد لة هاوينان ئةم عةقدة نوَي بكرَيتةوة، ئَيمـة كر 
نةوتي رةشيش ئةنَيرين ضونكة نةوتي رةمشان هةية بَو ئيش ثَيكردني ئةو وَيستطةية ئةوةية نةوتى رةش 
ئــةنَيرين بــَو نوَيجطةطــة. ئــةجهيجةى كارةبــا ئــةوة ثالنَيكــة لةطــةَل بــةرَيج وةزيــري ثيشةســازي بازرطــاني و   

ئينشائةَلال لةو بوارة دا ثرَوتَوكَوَلَيك ئيمجا بكةين لة رَيطاي دةزطاي  ثيشةسازى قسةمان كردووة وة بةتةماي
ثةيوةندي دارةكان رَي بطرين لة هةموو ئةو ئةجهيجانة كة زَورترين كارةبا بةكاردةهَينن بَوئةوةى كة ئَيمة 

ةمان كـردووة  بتوانني بةكارهَيناني كارةبا لـةو بـوارةدا كـةم كةينـةوة. لةطـةَل بـةرَيج وةزيـري كشـتوكاَل قسـ         
دةربارةى سةدةكان و دروستكردني سةد وة سوودبينني لةو سةدانة بَو كارةبا، سةد دةبَي هةمووي تةواو بـَي  
ئةخري قَوناغي داناني تَورباين و بةرهةم هَيناني كارةباية كة لةم بوارةشة ئينشائةَلال ئةوةى كـة كـرا هـةوَل    

شَيكي زَور خـةَلك كارةبـاي راكَيشـاوة هاوبةشـي نييـة، ئـةوةي       دةدةين لةم ضوار ساَلة ئةجنام بدةين، بةَلَي بة
يةكَيكة لة طرفتةكامنان هةندَيك لـة طونـدةكان هاوبةشـي كارةبايـان نييـة ئةمـة ئَيمـة موتابةعـةى ئةكـةين          
بةاَلم بةرَيجان ئةمة زَورة، يةك، دوو شوَين و شوَين نيية تا بتواني بة ئاساني سةيتةرة بكةية سةرى، بـةاَلم  

ئةوةية ئَيمة بةردةوام بني لةسةر موعالةجةكةى. بةَلَى هةَلةجبة ثارَيجطاية بةرَيوة بةرايـةتى طشـتى    طرنط
ئةوةش لة بةرنامـةمان ئـةبَي ئَيمـة خـَوش حـاَلني كـة هةَلةجبـة ثارَيجطايـة وة هـةموو ئـةو            ئةَلالنيية ئينشا

ةدةيــن، ســةالمةى ســناعى ئَيمــة  شــتانةى كــة ثَيويســتة بــَو هةَلةجبــةى خَوشةويســت ئينشــائةَلال ئــةجنامي د 
رَينماةان كردووة كة كارمةنداني كارةبا، فةنييةكان كارةبا ئيلتيجامي ثَيوة بكةين،   بَو ئةوةى دوور بـن لـة   

( بـة شـَيوازَيكي   11/2كارةساتي كارةبـا ئي ـاد لـة وةزارةتـي كارةبـا وةسـتاوة، ئي ـاد بـة شـَيوةيةكي طشـيت لـة )           
وةزارةتى كارةبا مولجةمة ثَيوةى تةنها ئةو ئي ادانة هةية ئةويش مةحـدودة  رةمسي هةموو جَورة ئي ادَيك، 

(مَيطا واتي هةَلمي خـةبات ئَيمـة وةختَيكـة كـة مـةوادَيك ئـةكِردرَي لةشـةريكةيةك ئـةبَي         300بَو وَيستطةى )
دة ليذنةى موهةندسيين موشريحم لة ثرَو:ةكان بضن لةو شوَينة لةم طارطةية سةيري بكةن بجانن ئـةم مـةوا  

بةو مواسةفاتة هةية كةلـة عةقدةكـة هةيـة لـةوَي تَيسـتى بكـةين و وبيبيـنن ئينجـا رَيـي ثـَي بـدةين بَيتـة             
هةرَيم فةقةت لةو ئيتارة ئي اد بووة نةك بـةو شـَيوة كـة بـاس ئـةكرَيت، داهـاتي كارةبـا نادرَيتـة وةزارةتـى          

كايةتى ئةجنومــةني وةزيــران دةرضــووة ( بِريــارةكي ســةرَو11/2كارةبـا، بــَو؟ ئــةوة وةاَلمةكــةي بريتيــة لـةوة)   
داهاتي هةموو وةزارةتةكان كة داهاتيان هةية بطةرَيتةوة بَو وةزارةتي دارايـي تـا لـةوَى بكرَيتـة مووضـة بـَو       
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فةرمانبــةران ئــةوة هَوكاريةكةيــةتي. تةبعــةن باســكرا كــة لــةرَيطاي ئــةوقاف و بــةرَيجان وتاربَيــذان بــاس لــة 
َيمة ضةند جار لةطـةَل بـةرَيج وةزيـرى ئـةوقاف بامسـان كـردووة وة نووسـراوى        بةكارهَيناني كارةبا بكرَيت ئ

رةمسيمان ناردووة داواكراوة لة هةموو وتار بَيذان كة لةسةر مينبةر باس بكةن كةدةست بطرن بة كارةبـاوة  
ة تةوليـد لـة   كراوة بةاَلم ئةويش هةر تا ئاستَيك سوودي بووة. بةَلَي ئَيمة زانيمانة كة وةزارةتي كارةبا ضَون

دةستى كةرتي تايبةتة ئةوة بةالمانـةوة شـتَيكي زَور سـةير نـةبَي لـة زَوربـي دونيـا بةرهـةم هَينـاني كارةبـا           
لةدةسيت كةرتي تايبةتة بةَلكو بَورسةى تايبةت هةية لةسةر نرخي كارةبا بَو منوونة لة توركيا بَورسـةيةك  

ةكا بجانـَي كـام ويسـتطةى بةرهـةم هَينـان نرخـي       هةية بة نرخي كارةبا خاوةني كارطة سـةيرى بَورسـةكة ئـ   
كةمرتينة ئةضـَي لـةوَى عةقـد ئـةكا وة كارةبـا لـةوَى ئـةكِرَيت طرفتةكـة لـةوة نييـة كـة وَيسـتطةى بةرهـةم              
هَيناني كارةبا لة دةسيت كةرتي تايبةتة، طرفتةكة لةوةيـة ئَيمـة سـووتةمةنى بـة نرخَيكـي زَور ئـةكِرين وة       

طازوايل طرانة، بةاَلم وةخـيَت  ئـةو وَيسـتطانةى بـا كـةرتى تايبـةت بـَي و بـة غـاز           بةشَيكي زَورى طازوايل وة
ئيش بكات يان كؤمباين سايكل بَي سعرى كارةبايةكة دَيتة خوارةوة ئـةو كاتـة ئاسـايي ئةبينرَيتـةوة، بـةَلكو      

ت ئَيمــة بــة ثَيضــةوانةوة لةوانةيــة دابــةش كــردن لــةرَيطاي مســارت ميتــةرةوة ئةطــةر بدةينــة كــةرتي تايبــة 
دةتوانني سةيتةرة بكةين لة سةر هةموو كَيشةكاني كةرتي تايبةت بَو خاوةن موليدةيةك لةدينارَيكي خـَوي  
خؤش نابَيت دةجار دةضَيت لة دةرطاي ماَلَي دةدا تا ثـارةى ضـوار ئـةمثَيرة و سـَي ئـةمثَيرى لَيـي دةسـتَييَن،        

ايـدات بَويـة وةختَيـك كـة ئـةَلَين مسـارت ميتـةر        ضونكة كةرتي تايبةتة، بةاَلم ئةوةى تر هي حكومةتة كة ن
ــردن و      ــةش ك ــةت داب ــةرتي تايب ــوارى ك ــَيتة ب ــةويش ئةض ــرا )   ئ ــةوة ك ــاس ل ــات، ب ــةوةى داه %(ى 47كؤكردن

( مَيطا كارةبا بةرهةم دةهَينَيت، بةِرَيجان تؤِرآ كارةبـاى نيشـتمانى لـة هـةرَيمى     1100دانيشتوانى سلَيمانى و )
ختَيك كارةبا لة دهؤك زيادة بةرهةم دَيت دةتوانني بيطوازينةوة بـؤ هـةولَير،   كوردستان يةك شةبةكةية، وة

بيطوازرينةوة بؤ سلَيمانى، لة سلَيمانيةوة بؤ هةولَير، لةبةرئةوة ئاسايية لـة شـوَينَيك زؤرتـر و لـة شـوَينَيك      
بةشــَيوةيةيةكى كــةمرت بةرهــةم بهَينــدرَيت، بــةاَلم باشــرت وايــة وَيســتطةكانى بةرهــةمهَينان دابــةش بكــرَين   

هاوسةنط لةِرووى جوطرافياوة، بؤئةوةى طواسـتنةوةى كارةبـا ئاسـانرت بـَي، هَيَلـةكان لؤديـان لةسـةر نـةبَيت،         
هَيَلةكان نةكةون ئةوة باشرتة، كة ئَيمة ئينشائةَلال لة دانانى وَيستطة تازةكان موراعاتى ئـةو خاَلـة دةكـةين،    

ةوةمان ثَيطةيشـتووة بةداوايـةكى ِرةواى دةزانـني، ئينشـائةَلال     ( وةجبـة بـةَلَى ئـ   5( وةجبة بـؤ ) 4مةحةتاتى )
جَيبةجَيي دةكةين، بة هةزارةها طوند كارةبايان بؤ ضووة، :مارةيةكى منت المة طوندةكانى بةِرَيوةبةرايةتى 

 (56(ة طوندة كـة بـة هـةموويان )   11( طوندة، هةولَير )50( طوندة، دهؤك )43( طوندة، طةرماين )176سلَيمانى )
( طونــدن كارةبايــان بــؤ نةضــووة، كــة ئةوانــةش 247( طونــد لــة قــةزاى ســؤران، هــةموويان )17مــاَلن، لةطــةَل )

لةِرووى ماَلةوة كةمن، بةاَلم هةزارةها طوندى تر كارةبايان بؤ ضووة، ئةوانةش هةوَلدةدةين ئينشائةَلال دواى 
ى بـة عـةمود هةيـة، بـة مةحاويلـة هةيـة،       ئةوةى كة بودجة كرايةوة توانيمان، بردنى كارةبا بؤيان ثَيويسـت 

هةموو ثَيويستيةكان هةية، ئةوانةش ئينشائةَلال هةوَل دةدةين ئـةجناميان بـدةين، رةبتـى كارةبـاى رةئيسـى      
لةطةَل موةليـدةى طونـدى ئـةوةى طونـدى ئيتـاَلى ئَيمـة ئـةو كةيسـةكةمان اليـة، تـةحقيقى لـَي دةكـةين بـة              
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ة تـةماين لـةو بـوارة بَلـَيني بـة وةبةرهَينـةر لـة طونـدى ئيتـاَلى ناكرَيـت           شتَيكى ناباش و ناِرةواى دةزانني، ب
رةبتى كارةباى رةئيسى بة كارةباى موةليدةوة بكرَيت، ئةوةش المانة ئةو كةيسة لَيكؤَلينـةوةى لـَي دةكـةين،    

 هةيـة  بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان بةندة تةنها ئةو ضةند خااَلنة وةكـو عينـوان نووسـيومة، داواى لَيبـووردمن    
كة بةشَيك لـة ثرسـيارةكان نـةمتوانى بـَي تةسـجيلى بكـةم، وةاَلمـم نةدابَيتـةوة، بـةاَلم هـةمووى نووسـراوة            
بةِرَيجان وةفدى هاوِرَيمان نووسيويانة ئةوةى كـة مـابوو ثشـت بـةخواى طـةورة لـة مـاوةى ياسـاييدا وةاَلمـى          

 دةنَيرينةوة خجمةتى جةنابتان، زؤر سوثاس بؤ طوَيطرتنتان.
 َيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِر

سوثاس بؤ بةِرَيج وةزيرى كارةبا، بةِرَيجان دةتوانن دانيشـن لـة شـوَينى تايبـةتى خؤتـان، بـةِرَيجان بـةِرَيج د.        
شَيركؤ جودت سةرؤكى ليذنةى ثيشةسازى و وزةو سةرضاوة سروشتييةكان، ثَيم وابَيت تَيبينييـةكى هةيـة،   

 ةيان كرابوو دةتوانَيـت ب ةرموَيت.رةخنةيةكة كة ئاراست
 بةِرَيج د. شَيركؤ جودت امني:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تَيبينيةك هةبوو لةسـةر ليذنـةى ثيشةسـازى و وزة، كـة ئـةمِرؤ باسـكرا، كـة طوايـة زيـاتر بايـةخى داوة بـة            

بازرطـانى كـة سـةر بـة      وةزارةتى سامانة سروشتييةكان نةك لة وةزارةتى كارةبا، يان وةزارةتى ثيشةسـازى و 
ليذنةكةمانة، ئَيمة لَيرةوة ِرايدةطةيةنني، هةموو اليةك ئاطادار دةكةينةوة كة ئَيمة بة يةكسانى مامةَلـةمان  
لةطةَل ئةو وةزارةتانة كردووة، كة سةر بة ليذنةكةمانن، ئةطـةر سـةيرى ضـاالكى ليذنـةكان بكـةين لةاليـةن       

بؤ هةر سَي وةزارةتةكـة ئةجنامـدراوة، بـةاَلم ديـارة ناضـارين كـة        ئةندامانى ليذنةوة دةيان و سةدان ضاالكى
لةطةَل قةيرانةكاندا ئةولةويات بدةين بة بةدواداضوونى بةشةكان، ئةوة لةوةوة دروست بووة، بؤيـة هـةموو   
اليةك دَلنيا دةكةينةوة كة زانياريةكان بةوشـَيوةية نييـة، بـةَلكو بـة يةكسـانى مامةَلـة لةطـةَل وةزارةتـةكان         

 كراوة، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك على نوقتةى نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثرسيارةكةى من ئاراستةى جةنابتة ، ئايا ئةم خولةى ثةرلةمان لَيرة كؤتايي ثَيدَينيت؟ ضونكة ئَيستا دوو بابةتى طـرينط لـة  
ساحةى ليذنةكانى ثةرلةمانداية، كة دةستوور لةطةَل سندووقى داهاتى نةوت و غازة، كة ئةوة بؤ خةَلكى كوردستان دوو شتى 
سرتاتيجى زؤر زؤر طرينطن، ئايـا ئـةوة دةخةنـةوة يـةك كـةيس؟، يـاخود ضـؤن مامةَلـةى لةطـةَل دةكـةن؟ هيـوادارم وةاَلمَيكـى             

 ان بةم دوو شتة زؤر موهتةمن، سوثاس.ثَيويست بدةنةوة، ضونكة خةَلكى كوردست
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى كاك سؤران ثَيش ئةوةى وةاَلمى كاك على بدةمةوة، فةرموو:
 بةِرَيج سؤران عمر:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تادا ثرؤ:ة بودجةى عرياق داخلى بة ئيجازةى سةرؤكى ليذنةى دارايي، ئةطةر لَيرةبَي يان لَيرة نةبَي، لة ئَيس
ــة        ــةمان داواى ل ــةكى زؤرة ليذنةك ــةوة، ماوةي ــةخت بكات ــةمان ج ــة ثةرل ــوو ك ــووة، زؤر زةرور ب ــةمان ب ثةرل
حكومةت كردووة ثرؤ:ة بودجة بَي، ضونكة ئَيمـة دةكةوينـة كؤتـايي فةسـَلى تةشـريعى و ، بودجـةى سـاَلى        

كردباية، هيودارم بةِرَيجتان لة ِرَيطـاى سـةرؤكايةتييةوة   ( دةبواية حكومةت دةست و بردى زياتر ى لَي 2015)
 ( بَيتة ثةرلةمان.2015جةخت بكةنةوة، كة بةزووترين كات ثرؤ:ة بودجةى ساَلى )

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ةى بـؤ دةكـةين، هةنـدَيك بابـةت     بةِرَيجان رؤ:ى ضوارشةممة دانيشتنَيكى تر ساز دةدةين، هةندَيك ثرؤ:ة ياسا ماوة خوَيندنةو
ماوة باسى لةسةر بكةين، هيوادراين اليةنى كةم يةكَيك لةو راثؤرتانةى لةسةر ئةو دوو ثرؤ:ة ياسا طرينطـةى كـة بـةِرَيج كـاك     
على حةمة صاحل باسيكرد تا ئةوكات ئامادةبَي، بؤئةوةى ط توطـؤى لةسـةر بكـةين، ئةطـةرنا هـةر ئـةو رؤ:ةش دةتـوانني بـاس         

ةين كة ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةو ثرؤ:ة ياسايانةبكةين، كة تةواو نـةبوون، ثرسـى بودجـةش ِراسـتة ثرسـَيكى طرينطـة،       لةوة بك
ليذنــةى دارايــي و ئــابوورى و وةبــةرهَينان داواكــارى لــة حكومــةت كــردووة، بؤئــةوةى كــة بــةزووترين كــات بودجــة بنَيرَيتــة    

دجــةى هــةرَيمى كوردســتان بَيتــة ثةرلــةمان، تةنانــةت ئةطــةر وةرزى  ثةرلــةمان، بودجــةى هــةرَيمى كوردســتان، هــةركاتَيك بو
ــوانني             ــةممة( دةت ــا )ضوارش ــدةين، ت ــةجنام ب ــؤ ئ ــايي ب ــةكى نائاس ــوانني كؤبوونةوةي ــوو، دةت ــات ب ــَي ه ــايي ث ــريعيش كؤت تةش

 بريبكةينةوة بؤئةوةى كة بةرنامةمان ضي دةبَيت، زؤر سوثاس لَيرة دانيشتةكةمان كؤتايي ثَي دَيت.
 

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

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان            عَيراق                   – كوردستان
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  (21ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 31/12/2014 رَيكةوتي شةممةضوار 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   31/12/2014رَيكةوتي  شةممةضوار رؤ:ي ثَيش نيوةِرؤي(ي 10،30كاتذمَير )  
بـةِرَيج جع ـر ابـراهيم ئَيمينكـي      بـة ئامـادةبووني  ثةرلـةمان و،  سـةرؤكي   يوسحم حممد صادقبة سةرؤكايةتي 
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، سـاَلي  ضـوارةمي خـولي   (ي21، دانيشتين :مارة )ثةرلةمانري سكرتَي فخرالدين قادربةِرَيج جَيطري سةرؤك و، 
 ( ي خؤي بةست.2014)

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

خـولي   (ي21:مـارةي ) ا دانيشـتين  ي دبِريـار  ثةرلـةمان عَيـراق، دةسـتةي سـةرؤكايةتي     -ثةرلةماني كوردسـتان  
(ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤ:ي ضـوار    10،30طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضـوارةمي هةَلبـذاردن لـة كـات )    

 بةم شَيوةية بَيت: دا 31/12/2014شةممة رَيكةوتي 
 ( لة ثةيِرةوى71يةكةم: خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثِرؤ:ة بِريار و ياسايانةى خوارةوة، بةثَيي ماددةى )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان :مارة )
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى ضوَل كردن و تةسليم كردنةوةى ئةو بينايانةى موَلكي طشتني بة حكومةت.1
( ياساي صندوقي خانةنشينى رؤ:نامةوانانى 2001(ى ساَلي )13ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردني ياساي :مارة )2

 راق.كوردستان ـ عَي
 (. 2007(ى ساَلي )23ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردني يةكةمى ياساي دةسةآلتي دادوةرى :مارة )3
 (ى هةمواركراو.1965(ى ساَلي )68ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردنةوةى ياساي هؤشبةرةكان :مارة )4
 سياسييةكان. ـ ثِرؤ:ة بِريار دةربارةى ثلةبةندى وةزي ي و شوَيين دامةزراندنى دةرضووانى زانستة5
 (.2007(ى ساَلي )23ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردني يةكةمى ياساي دةسةاَلتي دادوةرى :مارة )6
ـ ثِرؤ:ة ياساي دةستةى طشيت سةالمةتى باشي بةرهةمة خؤماَلي و هاوردةكان لة هةرَيمي كوردستان ـ 7

 عَيراق.
 ن و ثةيوةنديية نَيو دةوَلةتييةكان.ـ ثِرؤ:ة بِريارى ثلةى وةزي ي بؤ دةرضوانى زانستة سياسييةكا8
 ـ ثِرؤ:ة ياساي ثاراستين يةكَييت طةل و خاكي كوردستان ـ عَيراق.9

 ـ ثِرؤ:ة ياساي دانانى نؤرينطةى ثجيشكي ددان لة قوتاخبانة بنةِرةتييةكان. 10
 ـ ثِرؤ:ة ياساي هَيَلة طشتييةكانى دةستةبةرى كؤمةآليةتى لة هةرَيمي كوردستان. 11
 (.1999( ساَلى )17ؤ:ة ياساي هةمواركردني سَييةمي ياساي ثارَيجةرايةتى :مارة )ـ ثِر12
ـ ثِرؤ:ة بِريارى تايبةت بة هةمواركردني مووضةى ثلة تايبةتةكاني هةر سَي سةرؤكايةتيةكة، 13

 سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ئةجنومةنى وةزيران و سةرؤكايةتى هةرَيمي كوردستان و فةرمانطةكانيان، 
م: دةنطدان لة سةر دانانى هةندَيك لة ئةندامان بؤ سةر ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان دووة

(ى 1992( ساَلى )1( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، :مارة )34( و )39بةثَيي ماددةكانى )
 هةمواركراو.
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خولي ضوارةمي هةَلبذاردني ثةرلةمانى سَييةم: راطةياندنى كؤتايي هاتين خولي طرَيداني ساَلي دووةم لة 
(ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 17كوردستان لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة بةثَيي بِرطةى دوو لة ماددة )

 (ى هةمواركراو. 1992(ى ساَلى)1كوردستان :مارة )
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةِرَيج 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
خواى بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوى طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي بةناوى 

(، بةرنامةى كار، بةثَيي 31/12/2014(، رؤ:ى دانيشنت )21هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين :مارة )
(ى 1اق، :مارة )( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَير20(ى ماددةى )1حوكمةكانى بِرطة )

(ى خولي 21(ى هةمواركراو، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين :مارة )1992ساَلي)
(ى ثَيش نيوةِرؤ، رؤ:ى 30/10طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردنى ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )

 كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت، ( بَيت و بةرنامةى 31/12/2014ضوارشةممة، رَيكةوتى )
( لة ثةيِرةوى 71يةكةم: خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثِرؤ:ة بِريار و ياسايانةى خوارةوة، بةثَيي ماددةى )

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلي)1ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان :مارة )
 كي طشتني بة حكومةت.ـ ثِرؤ:ة بِريارى ضوَل كردن و تةسليم كردنةوةى ئةو بينايانةى موَل1
( ياساي صندوقي خانةنشينى رؤ:نامةوانانى 2001(ى ساَلي )13ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردني ياساي :مارة )2

 كوردستان ـ عَيراق.
 (. 2007(ى ساَلي )23ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردني يةكةمى ياساي دةسةآلتي دادوةرى :مارة )3
 (ى هةمواركراو.1965(ى ساَلي )68ي هؤشبةرةكان :مارة )ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردنةوةى ياسا4
 ـ ثِرؤ:ة بِريار دةربارةى ثلةبةندى وةزي ي و شوَيين دامةزراندنى دةرضووانى زانستة سياسييةكان.5
 (.2007(ى ساَلي )23ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردني يةكةمى ياساي دةسةاَلتي دادوةرى :مارة )6
سةالمةتى باشي بةرهةمة خؤماَلي و هاوردةكان لة هةرَيمي كوردستان ـ ـ ثِرؤ:ة ياساي دةستةى طشيت 7

 عَيراق.
 ـ ثِرؤ:ة بِريارى ثلةى وةزي ي بؤ دةرضوانى زانستة سياسييةكان و ثةيوةنديية نَيو دةوَلةتييةكان.8
 ـ ثِرؤ:ة ياساي ثاراستين يةكَييت طةل و خاكي كوردستان ـ عَيراق.9

 نطةى ثجيشكي ددان لة قوتاخبانة بنةِرةتييةكان. ـ ثِرؤ:ة ياساي دانانى نؤري10
 ـ ثِرؤ:ة ياساي هَيَلة طشتييةكانى دةستةبةرى كؤمةآليةتى لة هةرَيمي كوردستان. 11
 (.1999( ساَلى )17ـ ثِرؤ:ة ياساي هةمواركردني سَييةمي ياساي ثارَيجةرايةتى :مارة )12
ة تايبةتةكاني هةر سَي سةرؤكايةتيةكة، ـ ثِرؤ:ة بِريارى تايبةت بة هةمواركردني مووضةى ثل13

 سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ئةجنومةنى وةزيران و سةرؤكايةتى هةرَيمي كوردستان و فةرمانطةكانيان، 
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دووةم: دةنطدان لة سةر دانانى هةندَيك لة ئةندامان بؤ سةر ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان 
(ى 1992( ساَلى )1ِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، :مارة )( لة ثةي34( و )39بةثَيي ماددةكانى )

 هةمواركراو.
سَييةم: راطةياندنى كؤتايي هاتين خولي طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردني ثةرلةمانى 

انى (ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةم17كوردستان لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة بةثَيي بِرطةى دوو لة ماددة )
 (ى هةمواركراو. 1992(ى ساَلى)1كوردستان :مارة )

ثَيش دةست ثَيكردن بة بةرنامةى كار، داوا لة بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةين كة ناوى ئامادةنةبووانى 
 دانيشتنى ثَيشوو خبوَينَيتةوة، فةرموو،

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

(ى 20بةناوى خواى طةورةو بةخشيندةى ميهرةبان، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتين :مارة )
(، مؤَلةت ثَيدراون يان بَي مؤَلةت ئامادةنةبوون، لة كؤبوونةوةى يةكةمدا 29/12/2014ئاسايي لة بةروارى )

جةنطي ـ مؤَلةت، ئايدن معروف ـ  بةم شَيوةيةى خوارةوةية، )ئارى حممد )ئارى هةرسني( ـ مؤَلةت، ئاواز
ـ مؤَلةت، زؤزان صادق ـ مؤَلةت، زياد  مصطفىمؤَلةت، بشار مشري ـ مؤَلةت، خلحم امحد ـ مؤَلةت، دلَير 

حسني ـ ئامادةنةبووة، سرود سليم ـ ئامادةنةبووة، صاحل بشار ـ مؤَلةت، طةشة دارا ـ مؤَلةت، طؤران ئازاد ـ 
ةمان فيصل ـ مؤَلةت، عبداللة جاسم ـ مؤَلةت، عجت صابر ـ مؤَلةت، كة:اَل مؤَلةت، ظاآل فريد ـ مؤَلةت، ظ

هادى ـ مؤَلةت، كمال يلدا ـ مؤَلةت، لينا عجريا ـ ئامادةنةبووة، حممد علي ياسني ـ ئامادةنةبووة، منرية 
قوب طورطيس ـ مؤَلةت، جنات حممد ـ مؤَلةت، وحيدة ياقو ـ مؤَلةت، يروانت نيسان ـ ئامادةنةبووة، يع عثمان

ـ ئامادةنةبووة( لة كؤبوونةوةى دووةمى هةمان رؤ:دا ئامادةنةبووان بةم شَيوةيةى خوارةوةية: )ئارى حممد 
)ئارى هةرسني( ـ مؤَلةت، ئاواز جةنطي ـ مؤَلةت، ئايدن معروف ـ مؤَلةت، بشار مشري ـ مؤَلةت، خلحم امحد ـ 

ت، زياد حسني ـ ئامادةنةبووة، سرود سليم ـ ـ مؤَلةت، زؤزان صادق ـ مؤَلة مصطفىمؤَلةت، دلَير 
ئامادةنةبووة، صاحل بشار ـ مؤَلةت، طةشة دارا ـ مؤَلةت، طؤران ئازاد ـ مؤَلةت، ظاآل فريد ـ مؤَلةت، ظةمان 
فيصل ـ مؤَلةت، عبداللة جاسم ـ مؤَلةت، عجت صابر ـ مؤَلةت، كة:اَل هادى ـ مؤَلةت، كمال يلدا ـ مؤَلةت، لينا 

ـ مؤَلةت، جنات حممد ـ مؤَلةت، وحيدة  عثمانامادةنةبووة، حممد علي ياسني ـ ئامادةنةبووة، منرية عجريا ـ ئ
ـ ئامادةنةبووة،  عثمانياقو ـ مؤَلةت، يروانت نيسان ـ ئامادةنةبووة، يعقوب طورطيس ـ ئامادةنةبووة، مجال 

 .ةت(رؤزا حممود ـ ئامادةنةبووة، فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوى( مؤَل
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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زؤر سوثاس، ئَيستا داوا لة بةِرَيجتان دةكةين كة ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمانى 
 كوردستان خبوَيننةوة، 

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

 (، بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو،24/12/2014( لة بةروارى )19مارة )ثوختةى دانيشتنى :
 ـ دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة،  1
ـ خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى ئامادةنةبوو هةروةها خوَيندنةوةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو 2

 لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمانةوة.
 دكردني ط توطؤكردن لة سةر رةوشي كارةبا لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبوونى وةزيرى كارةبا.ـ ثةسةن3

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس، ئَيستا دةست دةكةين بة بِرطةى يةكةم لة بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤ، فةرموو حاجي 

 كاروان نوقتةى نيجاميت هةية؟
 ج كنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثِرؤ:ة ياسايةك ثَيشكةش كرا، تةقريبةن مانطَيك دةبَي لة سةر دانانى رؤ:ى شةهيد لة كوردستاندا تا ئَيستا 

طة (ى مان31(ى مانط ئةمِرؤ )29خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ نةكراوة، كةضي ثِرؤ:ة ياسا ثَيشكةش كراوة لة )
هاتؤتة ناو خوَيندنةوةى يةكةمةوة، داوا دةكةين جارَيكى تر يةعين لةوة زياتر تةئخري نةبَي، ضونكة هيض 

 موبةريرَيك نيية، 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جارَى دةستمان نةكرد بة بةرنامةى كار و بِرطةى يةكةم، تا جةنابت سةرنج بدةى لة سةر ئةوة، بةَلَي 
ستة هةندَيك ثِرؤ:ة ياسا ماون، ضةند ثِرؤ:ة ياسايةكي كةم ماون كة خوَيندنةوةيان بؤ نةكراوة، ئةوةى را

كة جةنابت باسي دةكةى سَي ثِرؤ:ة ياسامان هةية كة ثَيويست دةكات ثَيكةوة خوَيندنةوةيان بؤ بكةين بؤ 
ساي بؤنة فةرمييةكانة لة هةرَيمي ئةوةى ثَيكةوة بِرواتة الى ليذنة هةميشةييةكان، يةكَيكيان ثِرؤ:ة يا

كوردستان ئةوةى جةنابت باسي دةكةى دياريكردني رؤ:ى شةهيد لة هةرَيمي كوردستان و، ثِرؤ:ة 
ياسايةكيش ثَيشكةش كراوة بؤ دياريكردني رؤ:ة فةرمييةكانى ثَيكهاتةى توركمان لة هةرَيمي كوردستان 

 .بؤ دةكةينهةر سَيكي ثَيكةوة خوَيندنةوةى يةكةمى 
 
 
 

 بةِرَيج كنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةس يةك شيت تر جارَيكي تر تةئكيد دةكةمةوة الى بةِرَيج جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان بوو وا:ووى ئةو 

تةئكيد  ( كةس وا:ووةكةيان لةالية400( ثةرلةمانتارةى لة سةر ثَيكهَيناني ليذنةيةك بؤ ديار نةماني )15)
دةكةمة جارَيكي ديكة ليذنةى مافى مرؤظ كة باسيان كردبوو رجائةن مةسةلةيةكي زؤر طرنطة، با دوا 

 نةكةوَى،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جةنابت دةتواني لة دةرةوةى كؤبوونةوةش بَيي هةواَلي ئةوة بثرسي بؤ ئةوةى وةآلمت بدةينةوة كة ئةو 
 تةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان كراوة، فةرموو كاك عباس، ياداشتة ئاِرس

 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

رةنطة زؤر نيجامي نةبَي، بةآلم زؤر طرنطة، ئَيمة بةرةو خولي كؤتايي ياسا دانانةكةمان دةِرؤين ئةمِرؤكة، 
ى نا فةرمي طواية لة موسَل نةخؤشي ئَيبوآل بينراوة، داوا لة بةآلم جَيطاى داخة لة هةندَيك شوَين لة دةزطا

 سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم، داوا لة ليذنةى كاروبارى تةندروسيت،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةمة نيجامي نيية؟ جةنابت دةتواني يادشتَيكمان ئاِراستة بكةى بؤ ئةوةى ئاِراستةى ليذنة 
 ارةكانى بكةين بؤ بةدواداضوون فةرموو د. شَيركؤ، ثةيوةنديد

 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة راستيدا ئَيمة ئةو رؤ:ة ياداشتَيكمان وا:وو كرد،بؤ ثَيداضوونةوة بة كارةكانى ثةرلةمان لة هةموو 
، ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و، هةتا خولةكاندا و، بؤ ئةوةى ديواني ضاودَيرى دارايي، دةستةى نةزاهة

كؤبوونةوةى ثةرلةمانيشي بؤ تةرخان بكرَى، بةآلم بةداخةوة ناوةِرؤكي ياداشتةكة طؤِرا، بؤية هةم ثةكي 
خست و، منيش وا:ووةكةى خؤم دةكَيشمةوة، ضونكة بةِراسيت ئةوة متمانة لة دةستداني لَي دةكةوَيتةوة و، 

ة كة زؤر طرنط بوو ئةوانة موناقةشةى لة سةر بكراباية كة ضارةنووسي هيوادارم ئةو دوو ثِرؤ:ة ياساي
خةَلكي كوردستانة، مةسةلةى دةستور و مةسةلةى سندوقي داهاتة نةوتييةكان كة بةم جؤرة طةيةنرا 

 بةِراسيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةش باس دةكةين، فةرموو كاك فائق.ئةو
 
 

 رسول:مصطفى فائق  بةِرَيج
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةيامةكةى من لةاليةن )د. شَيركؤ( طةيشت، ثَيويستة ئةو بابةتة لَيكؤَلينةوةى لةطةَلدا بكرَى، بؤ ئةوةى 

 غةدر لة كةس نةكرَى و، ناوى كةس نةهَينرَى لةو بابةتةدا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو كاك بةهجاد
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( مة لة هؤَلا ثةرلةمانى بةحسَي بودجةَيي كر، جةنابَيتة طوتي دى بهةند وةرطرين 19/11/2014لة بةروارى )

كة هةتا نووكة ض بةحسَي بودجة نينة، كو بَيتة ثةرلةمانَى، ضونكو بودجة مةسةلةكة تةمخينية، مةسةلة 
ت، ئةظة ئَيك، دوو: بةِرَيج )د. شَيركؤ( بةحس كر ئةو نوقتة نيجاميية كة بةحسَي ياساي داهاتى نةوت داها

 و غازَي كر، سي ةتي ئيستيعجال ثَيدا بوو نجيكة هةيظةكة هَيشتا نةهاتيا هؤَلا ثةرلةمانَي، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ووة، بؤية نةهاتؤتة هؤَلي ثةرلةمان، هةر بابةتَيك راثؤرتي حازر بَي دَيتة لةبةرئةوةى راثؤرت حازر نةب
 هؤَلي ثةرلةمان، فةرموو كاك ساالر، 

 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة ثِرؤسةى ثَيشكةش كردني ثِرؤ:ة ياسا و ثِرؤ:ة بِريار من داواكارم ثةرلةمنتاراني بةِرَيج 
تي ئةوة بكةن، ناكرَى ئةطةر ئَيمة ياسايةكمان هةبَيت يان بِريارَيكمان دةركردبَي لة ئَيستادا ثِرؤ:ة ديقة

بِريارى هاوشَيوة يان ثِرؤ:ة ياساي هاوشَيوة دةربكرَى، بؤ منوونة ثِرؤ:ة ياساي رؤ:ى شةهيد، ئَيمة رؤ:ى 
(ى هةموو ساَلَيك رؤ:ى شةهيدة، 16/3شةهيدمان لة خولي دووةمى ثةرلةمان تةسبيت كردووة، كة رؤ:ى )

هيوادارم سةرؤكايةتى ثةرلةمان ديقةت بكةن بؤ ئةوةى ئَيمة خةلةل نةكةوَيتة ثِرؤسةى تةشريعيةوة، 
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك علي، 
 بةِرَيج علي حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( رؤ: بؤ سي ةتى ئيستيعجال 5ناوخؤ هةية كة باس لة ئامادةكردني راثؤرت دةكات )ماددةيةكي ثةيِرةوى 

( رؤ:ي ديكة بؤ حاَلةتى ئاسايي، من ثرسيار لة جةنابتان دةكةم، ئةم ديارى كردني كاتة ض 10و، )
اتى ئةهميةتَيكي هةية كة بةهيض شَيوةيةك ئيلتيجامي ثَيوة نةكرَيت، ئةوة زياتر لة مانطَيكة سندوقي داه

نةوت، راثؤرتةكة نريدراوة، باشة ئةطةر ئيلتيجام نةكرا، ئيجرائات ضيية لةطةَل ليذنةكاندا؟ يان ئةطةر وابَي 



 437 

( رؤ:ة هةر هةَلطريَيت، ضونكة بةِراسيت بؤ ئَيمة سندوقي داهاتى نةوت و دةستور 10( رؤ: و )5ئةم )
 ياوة، قسةى جديشمان دةبَي، سوثاس.بابةتَيكي ئيجطار طرنطة، زياتر لةوة تةئخريكردني كارَيكي نةش

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
راستة، ئةو بابةتةي ئةمِرؤش باسي ئةكةين لة بةرنامةي كاري دانيشتنةكةمانة، دواي كؤتايي هاتين وةرزي 

ثـَي دَيـنني،    طرَيدان ئةطةر هيض بابةتَيك نةبوو بؤ درَيذ كردنةوةي وةرزي طرَيـدان، وةرزي طرَيـدان كؤتـايي   
باسي ئةو بابةتانةش ئةكةين، و باسي ئةوةش ئةكةين كة كةموكورتي هةيـة لـة ئامـادة كردنـي ئـةو ثـرؤ:ة       

 ياسايانة، بةاَلم ئَيستا دةست ئةكةين بة، فةرموو دكتؤر فرست.
 بةرَيج د.فرست صؤيف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ان مةسةلةي بودجةية، ساَلَيك و شتَيك تَيثـةِري بـة قـةد    جطة لة ياسا دانان و ِرةقابة، يةكَي لة كارة طرنطةك

( فةقــةرةي دووةم 79يــةك تــؤز مومارةســةي ئــةو دةســةاَلتةي خؤمــان نــةكردووة، ئةطــةر ســةيري مــاددةي ) 
( تـا ئَيسـتا نـةهاتووة، بابَيمـة سـةر      2013بكةين، ثرؤ:ة ياسـاكاني بودجـةي طشـيت و :مَيـرةي كؤتـايي سـاَلي )      

ئةو قسة ئةكةم ضونكة ئاخري جةلسةية لـةو فةصـلة تةشـريعية، دةزطـاي :مَيركـاري      ثةرلةمان، لةبةر ئةوة 
ثةرلةمان لة كؤتايي هةر ساَلَيكي دارايي هةَلئةسيَت بة داناني :مَيرةي كؤتـايي و دةخرَيتـة بـةردةم سـةرؤك     

ةوة، و بـةرز  بؤ ِرازي بوون لةسةري، و ِرةوانة كردني بؤ ليذنةي دارايـي و كاروبـاري ئـابووري بـؤ ثَيداضـوون     
 كردنةوةي ِراثؤرتَيك لةو بارةوة بؤ ثةرلةمان......

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
 (؟89ماددةي )

 بةرَيج فرست صؤيف:
(، نة لة حكومةت و نة لة ثةرلةمان نة :مَيرةي كؤتاييمان بينيوة، نة حيسابي خيتامي، و 89بةَلَي ماددةي )

ــة مة    ــةبارةت ب ــتاش س ــة ئَيس ــةت       ن ــةر حكوم ــةم ئةط ــةوِر ئةك ــة، تةس ــة زؤر طرنط ــة و ئةوان ــةلةي بودج س
 ( دةجار وةكو ثةرلةمان كةمتةرخةمني.10كةمتةرخةمة ئَيمة )
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

( مان هاتؤتـة بةردةسـت،   2013بةرَيج دكتؤر فرست صَويف ئَيمة لة مانطي ئاياري ئةمساَلةوة :مَيرةي كؤتايي )
( ثةسندي بكةين، لة مـانطي ئايـارةوة ئاراسـتةي ليذنـةي دارايـي ثةرلـةمامنان       89ئةوةي بة ثَيي ماددةي ) بؤ

كردووة بؤ ئةوةي ِراثؤرتي لةسةر حازر بكات، وةكو ئةوةي بةرَيجت باست كرد، لـة ِراثؤرتةكـة خوَيندتـةوة،    
سراوي جةخت كردنةوةمشان كرد، ثَيم بةداخةوة ليذنةي دارايي تا ئَيستا ِراثؤرتي حاز نةكردووة، ئَيمة نوو

وابَي بةرَيج جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان لة ضةند ِرؤ:ي ِرابردوو نووسـراوي جـةخت كردنـةوةي كـردووة بـؤ      
( ئامـادة بكـةن، و مـن داوام لـة     2013ليذنةي دارايي بؤ ئةوةي بـة زووتـرين كـات ِراثـؤرتي :مَيـرةي كؤتـايي )      

( ش ئامـادة بكـةن، بـؤ    2014دووة بـة زووتـرين كـات :مَيـرةي كؤتـايي )     بةِرَيوةبةرايةتي دارايي ثةرلـةمان كـر  
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ئةوةي بيخةينة بةردةسـت ليذنـةي دارايـي بـؤ ئـةوةي ِراثـؤرتي لةسـةر حـاز بكـرَي و بـدرَي بـة ئةنـداماني             
 ثةرلةمان، فةرموو كاك قارةمان.

 بةرَيج قارةمان قادر:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةميشةيي ثَيكهَينراوة، بـةاَلم تـا ئَيسـتا دةسـتةي سـةرؤكايةتي ئـةو سـَي         ماوةي ضةند مانطَيكة سَي ليذنةي
ليذنةيةي يةكاليي نةكردؤتةوة، سَي ليذنةي طرنطن، و تا ئَيستاش ئةو بةرنامةي دامانناوة بؤ ئةوةي كـاري  
لةســةر بكــةين نــاتوانني كــاري لةســةر بكــةين، لةبــةر ئــةوة هيــوادارم ئــةو ســَي ليذنةيــة لــة ماوةيــةكي زوو  

 ةكاليي بكرَيتةوة، سوثاس.ي
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

بــةرَيج كــاك قارةمــان ئَيمــة بــة شــَيوةيةكي كــاتي ســةرؤكي تةمــةني ئــةو ليذنانــةمان دةســت نيشــان كــرد، و  
ِرَيكةوتنَيكيش لة نَيـوان فراكسـيؤنةكان هاتـة كايـةوة بـؤ سـةرؤكايةتي ئـةو سـَي فراكسـيؤنة، بـةاَلم دواجـار            

ةند نةبوون بةو ِرَيكةوتنةي ئةجناميان دابوو، بؤية ناضارين بةردةوام بني بةو شَيوةيةي لة ِرابـردوو  دا  ثاب
ثةسندمان كرد، سةرؤكي تةمةن بةردةوام بَي تا ِرَيكةوتين كؤتايي فراكسيؤنةكان لةسةر سةرؤكايةتي ليذنة 

 هةميشةييةكان، فةرموو كاك علي.
 بةرَيج علي حةمة صاحل:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيج س
 سةبارةت بةو نوقتة نيجاميةي بةرَيج دكتؤر فرست....

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
بةيارمـةتيت كــاك علـي، ئةطــةر فراكسـيؤنةكان ثابةنــدن هـةر ئــةمِرؤ ئـةتوانني كؤبوونــةوةي سـَي ليذنةكــة       

ليذنةيــة، و هةَلبــذاردني دةســتةي   بكــةين، ضــونكة ثَيشــرتيش وادةيــةكمان دانــا بــؤ كؤبوونــةوةي ئــةو ســيَ   
سةؤؤكايةتيةكانيان، بةاَلم ئةجنام نةدرا، ئةطةر ثابةنـدن بـة ِرَيكـةوتين نَيوانتـان فـةرموو ئـةمِرؤ ئـةتوانني        

 كؤبوونةوةي ئةو سَي ليذنةية ئةجنام بدةين بؤ هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي، بةَلَي فةرموو.
 بةرَيج علي حةمة صاحل:

 ي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤك
بةو ثَييةي جَيطري سةرؤكي ليذنةي داراييم و سةرؤك لَيرة نيية، سةبارةت بـةو نوقتـة نيجامييـةي بـةرَيج     
دكتؤر فرست صؤيف طرتي، ئَيمة لة ليذنةي دارايي هاوِرَييـان شـاهيدن كؤبوونـةوةمان كـرد و ِراثؤرتـةكامنان      

ثَيدرا، لـةكاتي خـؤي ِراثؤرتةكـةم حـازر كـرد      دابةش كرد، ئةركي ئامادة كردني حيساباتي خيتامي بـةمن سـ  
لةباتي ئةوةي ليذنـةي دارايـي موناقةشـةي بكـات، ِراثؤرتةكـةم هَينـاوة، تـةوزيعم كـرد بةسـةر ئةندامـةكان،           
بةاَلم بةهيض شَيوةيةك ط توطؤي لةسةر نةكرا، و نووسراوَيكيش بؤ بةرَيجتان كرا طوايـة ئةوانـةي ثَيويسـتة    

هةرسَي ثرسةكة ثَيكةوة خبرَيتة بةرنامةي كار، من دوو، سـَي جـاري تـر هـةوَلم دا      سااَلني ئايندةش بَيتةوة،
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بــؤ ئــةوةي ئــةو ِراثؤرتــة ئاراســتةي بــةرَيجتان بكــةم نــةمتواني، و لــة ئــةخري جــار ود ئةطــةر نةشــبَيت، لــة  
لةسـةر  ليذنةكةش ود و لَيرةش ئةلَيَيمةوة، من ئةو دؤسـيةية ئةدةمـة داواكـاري طشـيت بـؤ ئـةوةي سـكااَلي        

 تؤمار بكرَي.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق

 بةرَيج كاك سؤران فةرموو.
 بةرَيج سؤران عمر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 جَيطري سةرؤكي ليذنة قسةكاني كرد، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد
 سوثاس، فةرموو مامؤستا عمر.

 بةرَيج عمر صاحل كؤضةر:
 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةر

مة ثرؤ:ة ياسايةك ثَيشـكةش كـر بـؤ سـندوق ئيحتيـاتي مووضـة بـؤ زةرةرمةنـداني فةرمانبـةران و خـودان           
 مووضةنة، سندوق ئيحتياتةك مة ثرؤ:ة ياسايةك ثَيشكةش كر ليذنةي دةستثاكي...

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد
رؤ:ة ياسايانةي عةرةبني ئَيستا ثَيويست ئةكات وةرطرِيدِرَيـن بـؤ   ئةبَي بة عةرةبي ثيشكةشتان كردبَي، ئةو ث

 سةر زماني كوردي، و ئةوكات بهَيندرَينة بةرنامةي كارةوة، فةرموو كاك طؤران.
 بةرَيج طؤران ئازاد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ليذنــةين، بةداخــةوة هةنــدَي مــةوزو  لَيــرة ئةكةينــةوة كــة ئــةتوانني ثــَيش جةلســة، هــةموومان ئةنــدام 

سةرؤكي ليذنةين، بِرياردةري ليذنةين، بة تةنسـيق بـَيني لةطـةَل دةسـتةي سـةرؤكايةتي، لةطـةَل سـكرتَيري        
ثةرلةمان هةماهةنطي بكةين بؤ يةكاليي كردنةوةي ئةو ثرسة، ضونكة ئةو ثةخشانة راستةوخؤن، هةنـدَي  

مـادة كردنـي ِراثـؤرت كـة باسـي دوو ثرسـي       مةوز  باس ئةكرَين لةوانةية ئَيرة شوَيين نةبَي، دوو، لةسـةر ئا 
طرنط كرا، بؤ ئةوةي دواتر تةفسريي هةَلةي بؤ نـةكرَي، يـةك، لةسـةر سـندوقي داهاتـة نةوتييـةكان، ئَيمـة        
ــتييةكان كــردووة، و ئــةخري كؤبوونــةوة      ضــةندين كؤبوونــةوةي هاوبــةمشان لةطــةَل ليذنــةي ســامانة سروش

ئي، سَي ِرةئي، ضوار ِرةئي نايةتـة كؤبوونـةوة، ِراي ليذنـة ئةوةيـة     مةحجةر هةية، قةرار درا ليذنة بة دوو ِرة
بة زؤرينة ِراثؤرت ئةنووسن، و ئةوةي تَيبيين هةية لةسةر راِِثؤرتةكةي، سـةرناكةوَي لـة زؤرينـة تةحـةفوز     

انـة  ئةنووسرَي، ِراثؤرتي ئةو بةرَيجانـة بـؤ ئَيمـة هـاتووة بـة دوو، سـَي ِرةئـي، لـة كاتَيكـدا ئةبوايـة ئـةو ِرةئي           
يــةكبخرَي، لةســةر دةســتووريش بــةرَيجتان ئــةزانن ئــةو ثرســة تةوافوقيــة، و زؤرتــرين هــةنطاو نرايــة، بــة   
تايبةتي لـة ليذنـةي ياسـايي، بـةاَلم وا موتةبـة  بـووة لةبـةر تـةوافوقي اليةنـة سياسـييةكان قسـةي لةسـةر             
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هةم لة ئامادة كردني ثرؤ:ةكـة،   نةكرَي، و هةركاتَي زةمينةي سياسي لةبار بوو ثَيم واية لة ليذنةي ياسايي
 هةم لة نووسيين ِراثؤرت كارةكامنان تةواو كردووة، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد
سوثاس، بةرَيجان دةست ئةكةين بة بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان كة بِرطةي يةكةمي بريتيية لة خوَيندنةوةي 

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان :مـارة  71ي ماددةي )يةكةمي سيانجة ثرؤ:ة ياسا و بِريار، بة ثَي
(ي هةموار كراو، داوا لة بةرَيجان ئةنداماني ليذنةي ياسايي ئةكةين بَينة سةر مةنةسة بؤ 1992( ي ساَلي )1)

 دةست ثَيكردن بة بةرنامةي كار، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةرَيج د.شَيركؤ جودت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةي باس لة ليذنةي ثيشةسـازي و وزة و سةرضـاوة سروشـتييةكان كـرا، ئَيمـة لـة كَيشـةي غيـاب و         
تةواو نةكردني نيسابي ياسايي كؤبوونـةوةي ليذنـةكانني، بؤيـة دووجـار بـؤ يـةكاليي كردنـةوةي دةنطـةكان         

وةي نيساب تـةحقيق نـةبوو،   لةسةر ِراثؤرتي ثرؤ:ة ياساي سندوقي نةوت و طاز كؤبووينةوة، بةاَلم لةبةر ئة
بؤية نةتوانرا سةوتةكان يـةكاليي بكرَيتـةوة، هيـوادارين بـةرَيجتان ضارةسـةري كَيشـةي ئامـادة نـةبوون لـة          
جةلساتي ليذنةكاني ثةرلةمان بكةن، و لة كؤبوونةوةي ثةرلةمانيش بةهةمان شـَيوة، بـؤ ئـةوةي نـةتوانرَي     

 ، سوثاس.بةو شَيوةية ِراثؤرتي ئاوا طرنط تةعتيل بكرَي
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةرَيج د.بةهار عبدالرمحن:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيش ئةوةي دةست بكةم بة خوَيندنةوةي ثرؤ:ة ياسـاكان، لـة شـوَيين خؤمـةوة دةسـتم بـةرز كـردةوة، ثـَيم         

بــةوةي كـة ِراثــؤرت بـة دوو ِرةئـي بهَينردرَيتــة نـاو هــؤَلي      خؤشـة لَيـرة ِروون كردنةوةكــةم بـدةم، سـةبارةت    
ثةرلةمان، نة لة ثةيِرةوي ناوخؤ، نة لة هيض ياسايةك، هيض ماددةيةكي قـانوني نييـة لـةوةي ِراثؤرتَيـك بـة      
ــاو       ــرتين ِرةئيــةكاني كةســةكاني ن ــتريام ط ــَي ئيح ــي ب ــة دوو ِرةئ ــةر ب ــةوانةوة ئةط ــةت، بةثَيض ــي نةي دوو ِرةئ

ئَيمة لةو خولة ئةوةمان كردووة ثَيشرت، لة خولةكاني ثَيشووش كراوة، بةاَلم نيسابي ئيمجاكان  ليذنةكةية، و
 تةواو نةبووة، بؤية نةهَيندراوةتة ناو هؤَلي ثةرلةمان.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد
 سوثاس، بةرَيج دكتؤر شوان.

 
 )شوان قةاَلدزةيي(:مصطفى بةرَيج عمر 

 ةرلةمان.بةرَيج سةرؤكي ث
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ئَيمة هةر لة سةرةتاي خولي يةكةمةوة ثرؤ:ة ياسـايةكمان بـة نـاوي هـةموار كردنـةوةي مووضـة ثَيشـكةش        
كردبوو، خوَيندنةوةي يةكةميشي بؤ كرا، بـةس لةوكاتـةوة تـا ئَيسـتا هـيض سـؤراغي نييـة، ئيسـتاش ثـرؤ:ة          

ة هةموار كردنـةوةي مووضـة لـة    ياسايةكي بةهةمان شَيوة ثَيشكةش كراوة، ئةوةي ئَيمة باسي ئةوةي كردوو
 هاوواَلتيةكي نةخوَيندةوار تا ئةطاتة بةرزترين بِروا نامة لة هةرَيمي كوردستان...

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد
 خوَيندنةوةي بؤ كرا يان نا؟ 

 )شوان قةاَلدزةيي(:مصطفى بةرَيج د. عمر  
 بةَلَي كراوة....

 ي ثةرلةمان:سةرؤك-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
ئَي ِرؤيشتؤتة الي ليذنة ثةيوةنديدارةكان، ِراثؤرتي لةسةر ئامادة نةكراوة جارَي، كة ِراثؤرتي لةسـةر ئامـادة   

 كرا دَيتةوة هؤَلي ثةرلةمان بؤ ط توطؤ كردن، فةرموو بةرَيجان ليذنةي ياسايي.
 بةرَيج د.بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤ:ة بِريــاري ضــؤَل كــردن و تةســليم كردنــةوة ئــةو بينايانــةي مــوَلكي طشــتيني بــة  يةكــةم ثــرؤ:ة بِريــار ثــر

( بِرطــة ثَيكــدَي بــَي هؤكــاري دةرضــوون، لةاليــةن :مــارةي ياســايي لــة   5حكومــةت، ئــةم ثــرؤ:ة بِريــارة لــة ) 
 ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة ئةوة ناوةكانيانة:

 ئاواز جنطي. 1
 سعيد مصي ي. -2
 يطيف.تةالر  -3
 .فةقَيصاحل -4
 مر م صم . -5
 قاار  سمتان. -6
 طؤران ئازاد. -7
 ساالر حممود. -8
 ِرَيواز فائق. -9

 زانا عبدالرمحن. -10
 بَيطةرد دَلشاد. -11
 دةرباز عبداهلل. -12
 طةشة دارا.-13
 خلحم امحد.-14
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 ن.داواكارين لة بةرَيجتان ئةم ثرؤ:ة بِريارة ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدارةكان بكة
 سةرؤكي ثةلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد

ئـةو ثـرؤ:ة ياسـاية ئاراسـتةي طشـت ئةنـداماني ثةرلـةمان و ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي نــاوخؤ و            
 ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكاني ثةرلةمان ئةكرَي.

 بةرَيج د.بةهار حممود:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة ياساي سندوقي خانةنيشـين ِرؤ:نامـةواناني كوردسـتان، لـة ِراسـيت دا      ثرؤ:ة ياساي دووةم بريتيية لة ثرؤ:
ئةو ثرؤ:ة ياساية تَيكةَليةكي ثَيوة ديارة، ناوةكان بـة دوو شـَيوةية، بـة دووجـار داواكـراوة و هـةمان ثـرؤ:ة        

ــاية،  ــة )    ياس ــاية ل ــِرؤ:ة ياس ــةم ث ــةوة، ئ ــة دةخوَينين ــةردوو داواكاريةك ــاوى ه ــةلَ  7ن ــت لةط ــك دَي ــاددة ثَي  ( م
هؤكارةكانى دةرضوون لة اليةن :مارةي ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كـراوة، كـة ئةمـة ناوةكانيانـة     

حاجى كاروان، ابو بكر هةَلـةدنى، كـة:األ   مصطفى  بةهار عبدالرمحن، غةريب مصطفى  ))شَيركؤ جةودةت 
ى تر بؤ هةمان ثِرؤ:ة لة اليـةن  هادى، مةولؤد موراد، سهام عمر، سهراب ميكائيل، عمر كؤضةر((، داواكاريةك

ئةم بةِرَيجانةوة ثَيشكةش كراوة ))هةورامان حةمة شةريحم، شكرية امساعيل، فخرالدين قـادر، سـؤران عمـر،    
علي حةمة صاحل، جوان امساعيل، قارةمان قادر، رؤزا حممـود،  مصطفى  عمر يطيف  حسني امساعيل، جنيبة 

حل((، داواكـارين لـة بـةِرَيجتان ئـةم ثـِرؤ:ة ياسـاية ئاراسـتةى        ئؤمَيد حةمة علي، حسن صاحل، حممود عمر صا
 ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئـةم ثــِرؤ:ة ياسـاية ئاراســتةى ليذنــةكانى كـارو بــارى ياسـايي، ليذنــةى كــارو بـارى ئــابوورى و وةبــةرهَينانى      
 دةكرَيت. ثةرلةمان و طشت ئةندامانى ثةرلةمان

 بةِرَيج د.بةهار حممود:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(م بريتيية لة ثِرؤ:ة ياساي هةموار كردنى يةكةمى ياسـاي دةسـةآلتى دادوةرى :مـارة    3بةَلَى، ثِرؤ:ة ياساي )
( مـاددة ثَيـك دَيـت لـة طـةَل هؤكارةكـانى دةرضـوون لـة اليـةن          11( ئةم ثـِرؤ:ة ياسـاية لـة )   2007(ى ساَلى )23)

ارةي ياسايي لـة ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوة، ئةمـة ناوةكانيانـة ))بـةهار حممـود، بَيسـتون،           :م
فائق، علي حةمة صاحل، حممود حاجى عمر، شَيركؤ حةمة امني، ايـوب عبـداهلل، بـرزؤ جميـد، ئؤمَيـد حةمـة       

ا، ئـاواز شـَيخ جـةنطى،    خلـحم امحـد، طةشـة دار   يطياف   علي، عادل عجيج، رؤزا حممـود، ابـو بكـر عمـر، تـةالر      
لـة بـةِرَيجتان ئـةم ثـِرؤ:ة ياسـايةش ئاراسـتةى ليذنـة ثةيوةنديـدارةكانى         ر ا    ااوا،ار   عبدالرمحن علي 

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

 ت.ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى كارو بارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَي
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 بةِرَيج د.بةهار حممود: 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(ى هـةموار كـراو،   1965(ى سـاَلى ) 68(م بريتيية لة ثِرؤ:ة ياساي ماددة هؤشبةرةكانى :مـارة ) 4ثِرؤ:ة ياساي )
واتة هةموار كردنى ئةو ياساية لة اليةن :مارةي ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش، كـراوة كـة ئةمـة    

مصااطفى  حســني امساعيــل، عــادل عجيــج، شــكرية امساعيــل يطيااف  يانــة ))ســهراب ميكائيــل، جنيبــة ناوةكان
هةورامان حةمة شةريحم، سؤران عمر، شَيركؤ جودت، ئايـدن معـروف، عمـر صـاحل، حسـن صـاحل، فخرالـدين        

ةِرَيجتان ( مــاددة ثَيكـدَيت لةطــةَل هؤكارةكـانى دةرضــوون، داواكـارين لــة بــ   5قـادر((، ئــةم ثـِرؤ:ة ياســاية لـة )   
 ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثـِرؤ:ة ياسـاية ئاراسـتةى ليذنـةى نـاوخؤ و ئاسـايش و ئةجنومةنـة خؤجَييـةكان و، ليذنـةى كـارو بـارى            
 ياسايي و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت.

 بةِرَيج د.بةهار حممود:
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج س

(م بريتيية لة ثِرؤ:ة ياساي ثلة بةندى وةزي ي و شـوَيين دامةزرانـدنى دةرضـووانى زانسـتة     5ثِرؤ:ة ياساي )
ــة )   ــة ل ــةم ثِرؤ:ةي ــييةكان، ئ ــايي     3سياس ــارةى ياس ــةن :م ــة الي ــدَيت، ل ــوون ثَيك ــانى دةرض ــة و هؤكارةك ( بِرط

نيانة ))د. شَيركؤ حةمة امـني، وحيـدة يـاقو، سـهام     ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةمة ناوةكا
عمر، شكرية امساعيل، د.جوان امساعيل، د.ابراهيم امحد، د.شوان قةآل دزةيي، د.ِرَيواز فائق، ئايدن معروف، 
مةردان خدر، خلحم امحد((، داواكارين لة بةِرَيجتان ئـةم ثـِرؤ:ة ياسـاية ئاراسـتةى ليذنـة ثةيوةنديـدارةكانى       

 بكةن.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنةى كارو بارى ياسايي و طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت.
 بةِرَيج د.بةهار حممود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
كةمى ياساي دةسةآلتى (م دةمةوَيت روون كردنةوةيةك بدةم، هةموار كردنى ية6سةبارةت بة ثِرؤ:ة ياساي )

دادوةرى كة لة ثِرؤ:ة ياساي سَييةميش هـةمان ناونيشـان بـوو، ئـةم ثِرؤ:ةيـة مـن خـؤم ئاطـام لـة ثَيشـكةش           
كردن و ئامادة كردنةكةى هةية، ئةم ثِرؤ:ةيةمان كَيشايةوة بة مةبةسيت ئةوةى ضةند ماددةيةك بؤ ئةوةى 

ى ئةمـةى كـردووة و ضـةند ماددةيـةكى بـؤ زيـاد كـرا،        تر زياد بكةين، واتة ئةوةى كة خوَينرايـةوة ئيحتيـوا  
 بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةمةيان خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ نةكرَيت، سةحب كراوةتةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بـة  بةِرَيج دكتؤرة )بةهار( جةنابت يةكَيكى لةوانةى كة وا:ووت كردووة لةسـةر ئـةو ثـِرؤ:ة ياسـاية، ثَيشـرت     
( ئةنـدامى ثةرلـةمان   16ياداشت سـةحبتان نـةكردووة و، ِراتـان نـةطرتووة و، داواى كشـانةوةتان نـةكردووة، )      

وا:وويان لةسةر كردووة، بؤية خوَيندنةوةى بؤ دةكرَيت، ئَيستا خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكرَيت ئاراستةى 
يـةك راثـؤرتى هاوبـةش لةسـةر هـةردوو       ليذنةى ثةيوةنديـدار دةكرَيـت و، ليذنـةى ثةيوةنديـدار دةتوانَيـت     

 ثِرؤ:ة ياساكة ئامادة بكات.
 بةِرَيج د.بةهار حممود:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(م بريتيية لة ثِرؤ:ة ياساي هةموار كردنى يةكةمى ياسـاي دةسـةآلتى دادوةرى :مـارة    6بةَلَى، ثِرؤ:ة ياساي )

ة ثَيكــدَيت لــة طــةَل هؤكارةكــانى دةرضــوون لــة اليــةن ( مــادد6(، ئــةم ثــِرؤ:ة ياســاية لــة )2007(ى ســاَلى )23)
:مارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة ئةمـة ناوةكانيانـة )) عبـدالرمحن علـي، حممـود      
حاجى عمر، برزؤ جميد، حسن صاحل، قارةمان قـادر، ايـوب عبـداهلل، عـادل عجيـج، ئؤمَيـد حةمـة علـي، فـائق          

داواكـارين لـة بـةِرَيجتان ئـةم ثـِرؤ:ة ياسـاية ئاراسـتةى ليذنـة ثةيوةنديـدارةكانى           بَيستون فـائق((، مصطفى  
 بكةن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بـةَلَى، ئـةم ثـِرؤ:ة ياسـاية ئاراسـتةى طشـت ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان و ليذنـةى كـارو بـارى ياسـايي              
 دةكرَيت.

 بةِرَيج د.بةهار حممود:
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

ــِرؤ:ة ياســاي ) ــاَلى و     7ث ــةمى خؤم ــي بةره ــةالمةتى و باش ــتى س ــتةى طش ــاي دةس ــِرؤ:ة ياس ــة ث ــة ل (م بريتيي
( مـاددة   لةطـةَل هؤيـةكانى دةرضـوون     21عَيراق، ئةم ثِرؤ:ة ياساية لة ) –هاوردةكان لة هةرَيمى كوردستان 

نةوة ثَيشكةش كـراوة، كـة ئةمـة ناوةكانيانـة ))ئَيظـار      ثَيكدَيت و لة اليةن :مارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةما
زول ـا حممـود،   ر اا   ابراهيم، بَيستون فائق، انور قادر، ئؤمَيد حةمة علي، ايـوب عبـداهلل، عبـدالرمحن علـي     

شكرية امساعيل، ظةمان فيصل، د.عبداهلل جاسم، د.سراج شَيخ امحد، عمر عينايةت، د.شَيركؤ حةمـة امـني،   
داواكـارين لـة بـةِرَيجتان ئـةم ثـِرؤ:ة ياسـاية       عثماان     ن صاحل، حممود حاجي عمر، منرية قارةمان قادر، حس

 ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ذنـةى  بةَلَى، ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنةى ثاراستين مافى بةكاربةر، ليذنةى تةندروسـيت و :ينطـة، لي  
كارو بارى ياسايي و طشت ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت، هـةر دةمـةوَيت تَيبينيـةك خبةمـة ِروو،     

هـةموار   بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلـةمان سـةبارةت بـةو ثـِرؤ:ة ياسـايانةى كـة خوَيندنـةوةيان بـؤ كـرا لةسـةر          
(، دةمـةوَيت ئـةوة   2007(ى ساَلى )23ة )كردني يةكةمى ياساي دةسةآلتى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستان :مار
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بة جةنابتان بَلَيم و لةِرَيطةى بةِرَيجيشتانةوة بة خةَلكى كوردستان بَلَيم، كة ئةوة ِراى ئةجنومـةنى دادوةرى  
لةسةر وةرطرياوةو خؤشيان لـة كـاتى هـةموار كـردن جـارَيكى تـر ِرايـان وةردةطريَيتـةوة و هـةوَليش دةدةيـن           

كةين بؤ ضؤنييةتى هةموار كردنى ئـةو ياسـايةى كـة ئاما:ةمـان ثَيـدا، بـةِرَيج كـاك        كؤن رانسَيكى هاوبةش ب
 طؤران فةرموو.

 بةِرَيج طؤران ئازاد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( 5ثِرؤ:ة بِريارى ثلةى وةزي ي بؤ دةرضووانى زانستة سياسييةكان و ثةيوةنديية نَيودةوَلةتييةكان كـة لـة )  
يطيف  ثَيكهاتووة، لة اليةن ئةم بةِرَيجانةوة ثَيشكةش كراوة ))ساالر حممود، تةالر  بِرطةو هؤيةكانى ثَيويست

بـاثري كامـةال، ابـو كـاروان، عبـداهلل حـاجى حممـود، سـؤران عمـر،          ابراهيم   ئَيظارابراهيم امح   عزت صابر  
ت حممــد، زول ــا حممــود، مــريم صــمد، صــاحل فــةقَي، د.شــرين حســين، حتســني امساعيــل، جنــا عثمااان  مــنرية 

سةركةوت سةرحةد، قادر ِرةزطةيي، عباس فتاح، زانا عبدالرمحن، ئاواز جةنطى، د.ثةرى صاحل، كة:األ هـادى  
 فةقَي، دَلشاد شعبان، خلحم امحد، ظةمان فيصل((.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مان دةكرَيت لةطةَل سـةرجةم ئةنـدامانى   بةَلَى، ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنةى كارو بارى ياسايي ثةرلة
 ثةرلةمان.

 بةِرَيج طؤران ئازاد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( مـاددة و هؤيـةكانى ثَيويسـت    11عَيـراق، لـة )   –ثِرؤ:ة ياساى ثاراسـتنى يةكيـةتى طـةل و خـاكى كوردسـتان      
مدينـة  طاص   ، حيـات جمـد، فـريؤز    ثَيكهاتووة، كة لة اليةن ئةم بةِرَيجانةوة وا:وو كراوة ))ئؤمَيد عبـدالرمحن 

  ااظم ايوب، فرحان جوهر، ئاواز محيد، مةردان خدر، حتسني امساعيل، انس حممد، بشار مشري، صاحل بشار، 
كبري، امنة زكري، ثةروا علي، حممد صادق، ابو بكر عمر عبداهلل، كة:األ هادى فةقَى، سهراب ميكائيل، جنيبة 

ن جع ر، د.سراج شـَيخ امحـد، زيـاد حسـني عبـدالكريم، شـوان شـَيخ        د.ظاآل فريد، ظةمان فيصل، شياليطيف  
 امحد((.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنةى كارو بارى ياسايي و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت.
 بةِرَيج طؤران ئازاد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
( مـاددة و هؤيـةكانى   6انى نؤرينطـةى ثجيشـكى ددان لـة قوتاخبانـة بنةِرةتييـةكان كـة لـة )       ثِرؤ:ة ياسـاي دانـ  

مــةِروان طــةآلَلى، يطيااف  ثَيويســت ثَيكهــاتووة، ئــةم بةِرَيجانــة وا:وويــان كــردووة ))شــكرية امساعيــل، جنيبــة 
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جـوان امساعيـل،   د.ر اا   عبدالرمحن علي عثمان  هةورامان طةضَينةيي، سؤران عمر، فخرالدين قادر، منرية 
 زانا عبدالرمحن، غريب ثَينجوَيين، بَيستون فائق، سهام عمر قادر، كة:األ هادى، د.ثةرى صاحل((.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنةى تةندروسيت و :ينطة، ليذنةى ثةروةردةو خوَيندنى بـاآل و توَيذينـةوةى   
 يذنةى كارو بارى ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت.زانسيت و، ل

 بةِرَيج طؤران ئازاد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة )     ــتان كــة ل ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةتى ل ــتةبةرى كؤمةآلي ــتييةكانى دةس ــة طش ــاي هَيَل ــِرؤ:ة ياس ــاددة و 59ث ( م
، صاحل بشار، جنات حممـد،  هؤيةكانى ثَيويست ثَيكهاتووة، لة اليةن ئةم بةِرَيجانةوة وا:وو كراوة ))امنة زكرى

مـةردان خـدر، عبـاس    طاص   شوان شَيخ امحد، ظةمان فيصل، حممد صادق، بشار مشري، شـيالن جع ـر، فـريؤز    
غجالي، ئؤمَيد عبدالرمحن، ظيان عباس، وحيدة ياقو، كمال يَلدا، انس حممد، جودت جرجيس، زيـاد حسـني،   

 حممد سعدالدين، ادريس علي، د.شرين، هيظا حاجى((.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

ئةم ثِرؤ:ة ياساية ئاراستةى ليذنةى كارو بارى ياسايي، ليذنةى دارايي و كارو بـارى ئـابوورى و وةبـةرهَينان    
 و، ليذنةى كارو بارى كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان دةكرَيت.

 بةِرَيج طؤران ئازاد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(، 1996(ى ساَلى )17عَيراق، :مارة ) –هةموار كردنى ياساي ثارَيجةرايةتى لة هةرَيمى كوردستان  ثِرؤ:ة ياساي
طاص   عباس فتاح، شـوان شـَيخ امحـد، فـريؤز     يطيف  كة ئةم بةِرَيجانة وا:وو يان كردووة ))طؤران ئازاد، تةالر 

بكـر هةَلـةدنى، حسـني امساعيـل،     ابـو  مطفى  بَيطةرد دَلشاد، صاحل فةقَى، سةركةوت سةرحةد، د.عجت، دلَير 
د.شـَيركؤ حةمـة امـني، ئؤمَيـد حةمـة علـي،       يطياف   عمر عينايةت، فرست صؤيف، شـكرية امساعيـل، جنيبـة    

حممد صادق، حيات جميد، قادر ِرةزطـةيي، سـعيد    اظم ،بري  ظةمان فيصل، د.ابراهيم امحد، فرحان جوهر، 
 صمد، زانا عبدالرمحن، د.بةهار حممود((.مةصي ي، ساالر حممود، طةشة دارا، خلحم امحد، مريم 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى، ئةم ثرؤ:ة ياسايةش ئاراستةى طشت ئةندامان و ليذنةى كاروبارى ياسايى ثةرلةمان دةكرَيت.

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

هةموار كردنى مووضةى ثلة تايبةتةكانى هةر سَى سةرؤكايةتييةكةى ثةرلةمان و ئةجنومـةن  ثرؤ:ة ياساى  
[ بِرطة و هؤيةكانى ثَيويست ثَيكهاتووة لةم بةِرَيجانةى وا:وويـان كـردووة   13و سةرؤكايةتى هةرَيم كة لة ]

، شـامؤ شـَيخؤ، د.   صط، حيات جميد، مةردان خدر، فريوز طاهر]دَلشاد شعبان، انس حممد، د. فرست ، بةيار 
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سراج، عباس غجاىل، على هالؤ، ئومَيد عبـدالرمحن، حتسـني امساعيـل، ادريـس علـى، فرحـان جـوهر، مدينـة         
 ايوب، ئاواز محيد[.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
وةبـةرهَينان   ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمان، ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى  و 

و ليذنةى كاروبارى ياسـايى ثةرلـةمان دةكرَيـت، زؤر سـوثاس بـؤ بـةِرَيجان دةسـتةى سـةرؤكايةتى لـة ليذنـة           
 ياسايى، فةرموون، دةتوانن بطةِرَينةوة شوَينى خؤتان، خاتوو بةهار نوقتةى نيجامى هةبوو؟

 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نيجامييةكةى من هةر ئةو كاتة بوو كة ثةرلةمانتاران نوقتـة نيجاميـان طـرت، بـةَلام دواى ئـةو       ديارة نوقتة
فاســلة زؤرة ثــَيم وايــة هــةر بــةكارة، بؤيــة دةيكــةم، ســةبارةت بــة وةَلــامى بــةِرَيجت ســةبارةت بــة ســةرنج و  

وَيندرايةوة، بـؤ ئـةم   ثرسيارى ئةندامانى ثةرلةمان كة دةيكةن، بؤ ئةو ثرؤ:ة ياساية ثَيشكةش كراوة و نةخ
كارة نةكراوة؟ لة دوو خاَلدا زؤر جار خؤى دةبينَيتةوة كة بةِرَيجت دةَلَيى سةرؤكى فراكسيؤنةكان يـةكاليان  
ــةكاليان          ــيؤنةكان ي ــة فراكس ــةوةى ك ــةبارةت ب ــةداوة، س ــان ن ــةكان راثؤرتي ــى ليذن ــؤد دةَلَي ــا خ ــةكردووة ي ن

ة مــن خاَلَيــك نــابينم كــة ســةرؤكى فراكســيؤنةكان شــت نــةكردووة، لــة هــيض خــاَلَيكى ئــةم ثَيــِرةوى ناوخؤيــ
يةكاليى بكةنةوة تاكو بكرَيتة موبةرةرَيكى قانونى، سـةبارةت بـةوةى كـة خوَيندنـةوةى لةاليـةن ليذنـةكان       
راثؤرتى لةسةر نةدراوة، من دةثرسم ئيجرائاتى بةِرَيجتان وةكو سةرؤكايةتى ضيية؟ لة كاتَيكدا لـة خـاَلَيكى   

[ رؤ: راثؤرت بدرَيت ئةطةر سي ةتى 10[ باس لةوة كراوة دةبَيت دواى ]71ا لة ماددةى ]ثةيِرةوى ناوخؤد
 [ رؤ: ئيجرائاتى بةِرَيجتان ضى بووة؟ زؤر سوثاس.5ئيستيعجاىل ثَى درا دواى ]

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئامـادةكردنى راثـؤرتى ليذنـةكان لةسـةر      زؤر سوثاس، نازامن من ئةمِرؤ بريم نايةت باسى ئةوةم كردبَيت لة

ثـــرؤ:ة ياســـاكان، باســـى ئـــةوةم كردبَيـــت كـــة ســـةرؤكى فراكســـيؤنةكان رَيـــك نةكـــةوتوون، باســـى ليذنـــة  
هةميشةييةكان و سةرؤكايةتى سَى ليذنةكةمان كرد كة تةوافوق لـة نَيـوان فراكسـيؤنةكان ئـةجنام نـةدراوة،      

ــوة دة   ــة تةوافوقــة، ئَي ــةتاكو   ضــونكة ئةمــة ثَيويســتى ب ــةرؤكايةتى ئــةم ليذنانــة هةَلنابــذَيردرَيت ه زانــن س
تةوافوقى فراكسـيؤنةكان نـةكرَيت، سـةبارةت بـة ئامـادةكردنى راثـؤرتى ليذنةكانـةوة هةنـدَيكى لـة بِرطـةى           
ســَييةم و كؤتايــدا ئامــا:ةى ثــَي دةدةيــن، هةنــدَيكى ثةيوةنديــدارة بــةوةى ئــةو ثــرؤ:ة ياســايانةى ئاراســتةى  

ونى مـاىل هةيـة، تَيضـوونى دارايـى هةيـة، كـة ثَيويسـتى بةوةيـة راى حكومـةتى لةسـةر           ليذنةكان كـراوة شـئ  
وةربطريَيت، بؤية نةتوانراوة بةهؤى ئةو بارودؤخة سةختة ئابوورييةى كة ئَيستا هـةرَيمى كوردسـتان ثَيـدا    

ى كـة ئـةم   تَيثةردةبَيت نةتوانرة راثؤرتيـان لةسـةر ئامـادة بكرَيـت و هةنـدَيكى تـريش ثةيوةنديـدارة بـةوة        
ثرؤ:ة ياسايانة سي ةتَيكى نيشتمانيان هةية، وةكو ثرؤ:ة ياساى ئامادةكردنى دةستوورى هـةرَيم كوردسـتان   
بؤ راثرسى، وةكو ثرؤ:ة ياساى سندوقى داهاتة نةوتييةكان و ئةو ثرؤ:ة ياسايانةى ثةيوةنديدارن بة نةوت 
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:وويـان لةسـةر راثؤرتـةكان نـةكردووة، لةبـةر      و غاز، كة ئةندامانى ليذنـةكان لـة فراكسـيؤنة جياوازةكـان وا    
ئــةوةى هَيشــتا ســازان نةهاتووتــة كايــةوة، ســازانى نيــوان فراكســيؤنةكان نةهاتووتــة كايــةوة، ئةمــة لَيــرةوة   
ثةيوةنديدارة بة فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان و رَيككةوتنيان، ضونكة ئةندامانى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بةو 

وا:وويان لةسةر راثؤرتةكة نـةكردووة، هيـوادارين لـةماوةى نَيـوان ئـةم دوو وةرزى       ثرؤ:ة ياسايانة تا ئَيستا
طرَيدانــة كــة وةرزى طرَيــدانى ئــةمِرؤ كؤتــايى دَيــت و وةرزى طــرَى دانةكــةى تــر لــة ســةرةتاى ئــازار دةســت   

ةندامانى ثَيدةكات، ئَيمة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةطةَل سةرؤكايةتى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان و ئ
ليذنـة هةميشــةييةكانى ثةرلــةمان بــة بةرنامةيــةكى ضــِر و ثــِرةوة بتــوانني ضــةند ثــرؤ:ة ياســايةك ئامــادة  
بكةين بؤ وةرزى طرَى دانى داهاتوو، بؤ ئـةوةى وةرزى طـرَى دانـى داهـاتوو تـةعويجى ئـةو دواكةوتوونـةمان        

بةوة دابنـَيني، لـة بِرطـةى سـَييةميش      بكةين كة لة دةركردنى :مارةى ياساوة بة راستى هةمانة، دةبَيت دان
ئاما:ة بةوة دةدةين، لةم روويةوة كةم و كورتيمان هةية، رةنطة لة بوارةكـانى تـر بـاش رؤيشـتبينة ثـَيش و      
ثةرلةمان زؤر باش ضوويتة ثَيش، لة رووى موسايةرةكردنى ئةو بارودؤخـةى هاتووتـة كايـةوة لـة هـةرَيمى      

كانى جةنط و دةركردنى بِريارى ثَيويست سـةبارةت بـة قةيرانـةكانى    كوردستان، بة تةنطةوة رؤيشتنى بةرة
هةرَيمى كوردستان، هةنطاوى طةورةمان ناوة، لة رووى ضاودَيرى كردن بة هةمان شَيوة هـةنطاوى طـةورةمان   
ناوة لة ثةرلةمانى كوردستان، كة باسى دةكةين لة وتارى كؤتـايى، بـةَلام لـة رووى دةركردنـى ياسـاوة رةنطـة       

و كورتيمان هةبَيت كة ثَيويستة دانى ثَيدا بنـَيني و هـةوَلى ضارةسـةرى بـدةين، دةضـينة سـةر بِرطـةى        كةم 
 دووةم، بةِرَيج د. فرست فةرموو،

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــادةى ]  ــة م ــةى ل     71ل ــةر رةوان ــةم، يةكس ــةوةى يةك ــةى دووةم خوَيندن ــة بِرط ــاوخؤ ل ــِرةوى ن ــة ثَي ــة [ ل يذن
تايبةمتةندةكان دةكرَيت، بةَلام ئةطةر سةيرى بكةى لة خوَيندنةوةى دووةميش كة راثؤرت ئامادة دةكرَيـت،  
بــة روون و ئاشــكرايى باســى ئــةوة نــةكراوة كــة لةطــةَل حكومــةت تةنســيق بكرَيــت، بــةَلام ئةوةنــدةى ئــةو    

ةر ثَيـِرةوى نـاوخؤى  وَلاتـان و بـة     ماوةيةى ئَيمة لة ليذنةى ثةيِرةو كارمان كرد و ئيستيتالعمان كـرد لةسـ  
ثَيى ئةو عورفةى كـة لـة ثةرلـةمانى خؤمـان هـةبووة، هـةموو ئـةو ثـرؤ:ة ياسـايانةى لـة خولـةكانى ثَيشـرت             
خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ دةكرا، وَينةيةكى وةكو بةرضاوروونى و ئاطاداركردنـةوة دةدرايـة حكومـةت، مـن     

ئــةو ثــرؤ:ة ياســايانةى خوَيندنــةوةى يةكــةمى بــؤ دةكرَيــت  هةســت دةكــةم لــةم خولــة ئــةم شــَيوازة نييــة و
نادرَيتة حكومةت، ضونكة حكومةت لة مةرحةلـةى دووةم كـة راثـؤرت ئامـادة دةكرَيـت لةوانةيـة دوو رؤ:ى       
لةبةردةسـتدا بَيـت، ناتوانَيــت بةرضـاوى روون بَيـت، بــؤ ئـةوةى لةطـةَل ثةرلــةمان هةماهـةنط بَيـت و هــيض         

وةندى بة حكومةتةوة نـةبَيت، بؤيـة مـن تةسـور دةكـةم لـة رووى ياسادانيشـةوة        ثرؤ:ةيةكيش نيية كة ثةي
ئَيمة ثَيويستمان بةوةية لة وةرزى ياسادانان زيـاتر تةنسـيقمان لةطـةَل حكومـةت هـةبَيت، ضـونكة زؤربـةى        

قى ناكةن ئةو ثرؤ:انةى ثَيشكةش دةكةين ئيلتيجاماتى ماىل تَيداية، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةطةر با بَلَيني نوت
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و نايَلَين دامانة حكومةت، بةَلام هةموو ثرؤ:ة ياسايةك نوسخةيةكى بدرَيتة حكومةت، هيض موخالةفةيةكى 
 تَيدا نيية، ثةرلةمانةكانى دونيا بينيمانة و لةخولةكانى ثَيشرت لَيرة لة ثةرلةمان كراوة،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــةدا     ــةم خول ــتيدا ل ــة راس ــةى        ل ــةو بابةتان ــةرجةم ئ ــار و س ــةى ك ــك بةرنام ــةموو جارَي ــةين و ه ــة دةك ئةم

ثةيوةنديدارن بة بةرنامةى كار ئاراسـتةى ئةجنومـةنى وةزيـران دةكـةين لـة رَيطـةى وةزيـرى حكومـةت بـؤ          
 كاروبارى ثةرلةمان، مامؤستا غريب فةرموو،

 حةمة:مصطفى بةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ا ثشتيوانى رايةكةى ]د. فرست[ دةكةم، دوو ثرؤ:ة ياسا خوَيندنةوةيان بـؤ كـرا دواتـر كـة     هةَلبةت سةرةت
ثةيوةندةان كرد بة وةزارةتى ثةيوةنديدارةوة ئةوان لَيى ئاطادارنةبوون، لةبةر ئةوة كَيشة دروست دةبَيـت،  

ؤ:ة ياسـاى هةمواركردنـةوةى   لةو ثرؤ:ة ياسا و بِريارانة كة ئةمِرؤ خوَيندنةوةيان بؤ كرا، خاَلى ضوارةم، ثر
ياساى هؤشبةرةكان، من ثَيم واية ثةيوةنديدارة بة ليذنةى ئةوقاف و ئةطةر جةنابيشتان وا دةبيـنن، تكايـة   

 ئاراستةى ليذنةكةمانى بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كام ثرؤ:ة ياسا؟
 حةمة:مصطفى بةِرَيج غريب 

 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 ثرؤ:ةى ياساى هةمواركردنةوةى ياساى هؤشبةرةكان. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ثةيوةنديدار نيية بة ئةوقاف و ليذنةى ئةوقاف، ثةيوةنديدارة بة بابةتَيكى ئةمنى لة هـةرَيمى كوردسـتان،   

 كاك على حةمة صاحل فةرموو،
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر
لة بِرطةيةكدا دةرطا بكةيتةوة بؤ ئةوةى ط توطؤ بكرَيت، ضونكة راستةوخؤ لةبةرنامـةى كـاردا نووسـيوتانة    
كؤتايى هَينان بة خوىل طرَيدان، ئايا ئةوبِرطة هةبَيت يان نا؟ ئةم وتارة نةخوَيندرَيتةوة و درَيذة بةم خولـة  

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

زؤر سوثاس، ئَيسـتا دةسـت دةكـةين بـة بِرطـةى دووةم لـة بةرنامـةى دانيشـتنى ئـةمِرؤمان كـة بريتييـة لـة             
دةنطـدان لةسـةر دانــانى هةنـدَيك لــة ئةنـدامان بــؤ ليذنـة هةميشــةييةكانى ثةرلـةمانى كوردســتان بـة ثَيــى        

[ى هـةموار  1992َلى ][ى سـا 1[ لة ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان، :مـارة ]     39و  34ماددةكانى ]
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كراو، سكرتَيرى ثةرلةمان ناوى ئةو بةِرَيجانة دةخوَينَيتةوة كة دةست لةكار كَيشانةوةيان نووسيوة لة ليذنة 
هةميشةيةكان و دواتر ناوى ئةو بةِرَيجانـة دةخوَيندرَيتـةوة كـة دةيانـةوَيت بِرؤنـة ليذنـة هةميشـةييةكانى        

 ثةرلةمان، بؤ ئةوةى دةنطى لةسةر بدرَيت.
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةندام ثةرلةمانى بةِرَيج ]شوان شَيخ امحد[ دةست لةكار كَيشانةوةى داوا كـردووة و قبووملـان كـردووة لـة     
ــة       ــةى ناوضــ ــَيتة ليذنــ ــةوَيت بضــ ــتانى و دةيــ ــدى كوردســ ــارى رةوةنــ ــةكان و كاروبــ ــةى ثةيوةندييــ ليذنــ

 انييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم. كوردست
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــدى        ــارى رةوةن ــةكان و كاروب ــةى ثةيوةنديي ــة ليذن ــد[ ل ــَيخ امح ــوان ش ــانةوى بةِرَيج]ش ــةكار كَيش ــت ل دةس
ةى ناوضة كوردستانى ثةسةند كراوة، ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطةوة كة بةِرَيجيان داواى كردووة بضَيتة ليذن

كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم، كَى لةطةَلداية كة بةرَيج ]شـوان شـَيخ امحـد[ بضـَيتة ليذنـةى      
[كةس لةطةَلداية، كـَى لةطةَلـدا نييـة؟ كـةس نييـة،      57ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم؟]

 كةواتة ثةسةند كرا. 
 ةرلةمان:بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/سكرتَيرى ث

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةندام ثةرلةمانى بةِرَيج ]منى  نبى قهوةضى[ داواكـارة بضـَيتة ليذنـةى ناوضـة كوردسـتانيةكانى دةروةى      

 َيستا لة يةك ليذنة ئةندام بوو، ئيدارةى هةرَيم و تا ئ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةى طشت ئةندامان و ليذنةى كاروبارى ياسايى ثةرلةمان دةكرَيت.بةَلَى، ئةم ثرؤ:ة ياسايةش ئاراست
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثرؤ:ة ياساى هةموار كردنى مووضةى ثلة تايبةتةكانى هةر سَى سةرؤكايةتييةكةى ثةرلةمان و ئةجنومـةن   

طة و هؤيةكانى ثَيويست ثَيكهاتووة لةم بةِرَيجانةى وا:وويـان كـردووة   [ بِر13و سةرؤكايةتى هةرَيم كة لة ]
، شـامؤ شـَيخؤ، د.   طص، حيات جميد، مةردان خدر، فريوز طاهر]دَلشاد شعبان، انس حممد، د. فرست ، بةيار 

سراج، عباس غجاىل، على هالؤ، ئومَيد عبـدالرمحن، حتسـني امساعيـل، ادريـس علـى، فرحـان جـوهر، مدينـة         
 ئاواز محيد[. ايوب،
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةم ثرؤ:ة ياساية ئاراستةى طشت ئةندامانى ثةرلةمان، ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى  و وةبـةرهَينان   

و ليذنةى كاروبارى ياسـايى ثةرلـةمان دةكرَيـت، زؤر سـوثاس بـؤ بـةِرَيجان دةسـتةى سـةرؤكايةتى لـة ليذنـة           
 يى، فةرموون، دةتوانن بطةِرَينةوة شوَينى خؤتان، خاتوو بةهار نوقتةى نيجامى هةبوو؟ياسا

 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة نوقتة نيجامييةكةى من هةر ئةو كاتة بوو كة ثةرلةمانتاران نوقتـة نيجاميـان طـرت، بـةَلام دواى ئـةو      
بــةكارة، بؤيــة دةيكــةم، ســةبارةت بــة وةَلــامى بــةِرَيجت ســةبارةت بــة ســةرنج و   فاســلة زؤرة ثــَيم وايــة هــةر

ثرسيارى ئةندامانى ثةرلةمان كة دةيكةن، بؤ ئةو ثرؤ:ة ياساية ثَيشكةش كراوة و نةخوَيندرايةوة، بـؤ ئـةم   
ن يـةكاليان  كارة نةكراوة؟ لة دوو خاَلدا زؤر جار خؤى دةبينَيتةوة كة بةِرَيجت دةَلَيى سةرؤكى فراكسيؤنةكا

ــةكاليان          ــيؤنةكان ي ــة فراكس ــةوةى ك ــةبارةت ب ــةداوة، س ــان ن ــةكان راثؤرتي ــى ليذن ــؤد دةَلَي ــا خ ــةكردووة ي ن
نــةكردووة، لــة هــيض خــاَلَيكى ئــةم ثَيــِرةوى ناوخؤيــة مــن خاَلَيــك نــابينم كــة ســةرؤكى فراكســيؤنةكان شــت  

ة خوَيندنـةوةى لةاليـةن ليذنـةكان    يةكاليى بكةنةوة تاكو بكرَيتة موبةرةرَيكى قانونى، سـةبارةت بـةوةى كـ   
راثؤرتى لةسةر نةدراوة، من دةثرسم ئيجرائاتى بةِرَيجتان وةكو سةرؤكايةتى ضيية؟ لة كاتَيكدا لـة خـاَلَيكى   

[ رؤ: راثؤرت بدرَيت ئةطةر سي ةتى 10[ باس لةوة كراوة دةبَيت دواى ]71ثةيِرةوى ناوخؤدا لة ماددةى ]
 : ئيجرائاتى بةِرَيجتان ضى بووة؟ زؤر سوثاس.[ رؤ5ئيستيعجاىل ثَى درا دواى ]

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس، نازامن من ئةمِرؤ بريم نايةت باسى ئةوةم كردبَيت لة ئامـادةكردنى راثـؤرتى ليذنـةكان لةسـةر     

اســـى ليذنـــة ثـــرؤ:ة ياســـاكان، باســـى ئـــةوةم كردبَيـــت كـــة ســـةرؤكى فراكســـيؤنةكان رَيـــك نةكـــةوتوون، ب 
هةميشةييةكان و سةرؤكايةتى سَى ليذنةكةمان كرد كة تةوافوق لـة نَيـوان فراكسـيؤنةكان ئـةجنام نـةدراوة،      
ــةتاكو      ــةرؤكايةتى ئــةم ليذنانــة هةَلنابــذَيردرَيت ه ــوة دةزانــن س ــة تةوافوقــة، ئَي ضــونكة ئةمــة ثَيويســتى ب

رتى ليذنةكانـةوة هةنـدَيكى لـة بِرطـةى     تةوافوقى فراكسـيؤنةكان نـةكرَيت، سـةبارةت بـة ئامـادةكردنى راثـؤ      
ســَييةم و كؤتايــدا ئامــا:ةى ثــَي دةدةيــن، هةنــدَيكى ثةيوةنديــدارة بــةوةى ئــةو ثــرؤ:ة ياســايانةى ئاراســتةى  
ليذنةكان كـراوة شـئونى مـاىل هةيـة، تَيضـوونى دارايـى هةيـة، كـة ثَيويسـتى بةوةيـة راى حكومـةتى لةسـةر             

و بارودؤخة سةختة ئابوورييةى كة ئَيستا هـةرَيمى كوردسـتان ثَيـدا    وةربطريَيت، بؤية نةتوانراوة بةهؤى ئة
تَيثةردةبَيت نةتوانرة راثؤرتيـان لةسـةر ئامـادة بكرَيـت و هةنـدَيكى تـريش ثةيوةنديـدارة بـةوةى كـة ئـةم           
ثرؤ:ة ياسايانة سي ةتَيكى نيشتمانيان هةية، وةكو ثرؤ:ة ياساى ئامادةكردنى دةستوورى هـةرَيم كوردسـتان   

ثرسى، وةكو ثرؤ:ة ياساى سندوقى داهاتة نةوتييةكان و ئةو ثرؤ:ة ياسايانةى ثةيوةنديدارن بة نةوت بؤ را
و غاز، كة ئةندامانى ليذنـةكان لـة فراكسـيؤنة جياوازةكـان وا:وويـان لةسـةر راثؤرتـةكان نـةكردووة، لةبـةر          

تــة كايــةوة، ئةمــة لَيــرةوة ئــةوةى هَيشــتا ســازان نةهاتووتــة كايــةوة، ســازانى نيــوان فراكســيؤنةكان نةهاتوو 
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ثةيوةنديدارة بة فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان و رَيككةوتنيان، ضونكة ئةندامانى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بةو 
ثرؤ:ة ياسايانة تا ئَيستا وا:وويان لةسةر راثؤرتةكة نـةكردووة، هيـوادارين لـةماوةى نَيـوان ئـةم دوو وةرزى      

ؤتــايى دَيــت و وةرزى طــرَى دانةكــةى تــر لــة ســةرةتاى ئــازار دةســت  طرَيدانــة كــة وةرزى طرَيــدانى ئــةمِرؤ ك
ثَيدةكات، ئَيمة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةطةَل سةرؤكايةتى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان و ئةندامانى 
ليذنـة هةميشــةييةكانى ثةرلــةمان بــة بةرنامةيــةكى ضــِر و ثــِرةوة بتــوانني ضــةند ثــرؤ:ة ياســايةك ئامــادة  

ةرزى طرَى دانى داهاتوو، بؤ ئـةوةى وةرزى طـرَى دانـى داهـاتوو تـةعويجى ئـةو دواكةوتوونـةمان        بكةين بؤ و
بكةين كة لة دةركردنى :مارةى ياساوة بة راستى هةمانة، دةبَيت دان بةوة دابنـَيني، لـة بِرطـةى سـَييةميش     

بـاش رؤيشـتبينة ثـَيش و    ئاما:ة بةوة دةدةين، لةم روويةوة كةم و كورتيمان هةية، رةنطة لة بوارةكـانى تـر   
ثةرلةمان زؤر باش ضوويتة ثَيش، لة رووى موسايةرةكردنى ئةو بارودؤخـةى هاتووتـة كايـةوة لـة هـةرَيمى      
كوردستان، بة تةنطةوة رؤيشتنى بةرةكانى جةنط و دةركردنى بِريارى ثَيويست سـةبارةت بـة قةيرانـةكانى    

اودَيرى كردن بة هةمان شَيوة هـةنطاوى طـةورةمان   هةرَيمى كوردستان، هةنطاوى طةورةمان ناوة، لة رووى ض
ناوة لة ثةرلةمانى كوردستان، كة باسى دةكةين لة وتارى كؤتـايى، بـةَلام لـة رووى دةركردنـى ياسـاوة رةنطـة       
كةم و كورتيمان هةبَيت كة ثَيويستة دانى ثَيدا بنـَيني و هـةوَلى ضارةسـةرى بـدةين، دةضـينة سـةر بِرطـةى        

 رست فةرموو،دووةم، بةِرَيج د. ف
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــادةى ]  ــة م ــة       71ل ــةى ليذن ــةر رةوان ــةم، يةكس ــةوةى يةك ــةى دووةم خوَيندن ــة بِرط ــاوخؤ ل ــِرةوى ن ــة ثَي [ ل

تايبةمتةندةكان دةكرَيت، بةَلام ئةطةر سةيرى بكةى لة خوَيندنةوةى دووةميش كة راثؤرت ئامادة دةكرَيـت،  
و ئاشــكرايى باســى ئــةوة نــةكراوة كــة لةطــةَل حكومــةت تةنســيق بكرَيــت، بــةَلام ئةوةنــدةى ئــةو    بــة روون 

ماوةيةى ئَيمة لة ليذنةى ثةيِرةو كارمان كرد و ئيستيتالعمان كـرد لةسـةر ثَيـِرةوى نـاوخؤى  وَلاتـان و بـة       
لـةكانى ثَيشـرت   ثَيى ئةو عورفةى كـة لـة ثةرلـةمانى خؤمـان هـةبووة، هـةموو ئـةو ثـرؤ:ة ياسـايانةى لـة خو          

خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ دةكرا، وَينةيةكى وةكو بةرضاوروونى و ئاطاداركردنـةوة دةدرايـة حكومـةت، مـن     
هةســت دةكــةم لــةم خولــة ئــةم شــَيوازة نييــة و ئــةو ثــرؤ:ة ياســايانةى خوَيندنــةوةى يةكــةمى بــؤ دةكرَيــت 

امـادة دةكرَيـت لةوانةيـة دوو رؤ:ى    نادرَيتة حكومةت، ضونكة حكومةت لة مةرحةلـةى دووةم كـة راثـؤرت ئ   
لةبةردةسـتدا بَيـت، ناتوانَيــت بةرضـاوى روون بَيـت، بــؤ ئـةوةى لةطـةَل ثةرلــةمان هةماهـةنط بَيـت و هــيض         
ثرؤ:ةيةكيش نيية كة ثةيوةندى بة حكومةتةوة نـةبَيت، بؤيـة مـن تةسـور دةكـةم لـة رووى ياسادانيشـةوة        

زيـاتر تةنسـيقمان لةطـةَل حكومـةت هـةبَيت، ضـونكة زؤربـةى         ئَيمة ثَيويستمان بةوةية لة وةرزى ياسادانان
ئةو ثرؤ:انةى ثَيشكةش دةكةين ئيلتيجاماتى ماىل تَيداية، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةطةر با بَلَيني نوتقى ناكةن 
و نايَلَين دامانة حكومةت، بةَلام هةموو ثرؤ:ة ياسايةك نوسخةيةكى بدرَيتة حكومةت، هيض موخالةفةيةكى 

 نيية، ثةرلةمانةكانى دونيا بينيمانة و لةخولةكانى ثَيشرت لَيرة لة ثةرلةمان كراوة، تَيدا
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــةى            ــةو بابةتان ــةرجةم ئ ــار و س ــةى ك ــك بةرنام ــةموو جارَي ــةين و ه ــة دةك ــةدا ئةم ــةم خول ــتيدا ل ــة راس ل

وةزيـران دةكـةين لـة رَيطـةى وةزيـرى حكومـةت بـؤ         ثةيوةنديدارن بة بةرنامةى كار ئاراسـتةى ئةجنومـةنى  
 كاروبارى ثةرلةمان، مامؤستا غريب فةرموو،

 حةمة: مصطفىبةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةَلبةت سةرةتا ثشتيوانى رايةكةى ]د. فرست[ دةكةم، دوو ثرؤ:ة ياسا خوَيندنةوةيان بـؤ كـرا دواتـر كـة     
ةيوةنديدارةوة ئةوان لَيى ئاطادارنةبوون، لةبةر ئةوة كَيشة دروست دةبَيـت،  ثةيوةندةان كرد بة وةزارةتى ث

لةو ثرؤ:ة ياسا و بِريارانة كة ئةمِرؤ خوَيندنةوةيان بؤ كرا، خاَلى ضوارةم، ثرؤ:ة ياسـاى هةمواركردنـةوةى   
بيـنن، تكايـة   ياساى هؤشبةرةكان، من ثَيم واية ثةيوةنديدارة بة ليذنةى ئةوقاف و ئةطةر جةنابيشتان وا دة

 ئاراستةى ليذنةكةمانى بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كام ثرؤ:ة ياسا؟
 حةمة:مصطفى بةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثرؤ:ةى ياساى هةمواركردنةوةى ياساى هؤشبةرةكان. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ة ئةوقاف و ليذنةى ئةوقاف، ثةيوةنديدارة بة بابةتَيكى ئةمنى لة هـةرَيمى كوردسـتان،   ثةيوةنديدار نيية ب

 كاك على حةمة صاحل فةرموو،
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة بِرطةيةكدا دةرطا بكةيتةوة بؤ ئةوةى ط توطؤ بكرَيت، ضونكة راستةوخؤ لةبةرنامـةى كـاردا نووسـيوتانة    

هَينان بة خوىل طرَيدان، ئايا ئةوبِرطة هةبَيت يان نا؟ ئةم وتارة نةخوَيندرَيتةوة و درَيذة بةم خولـة  كؤتايى 
 بدرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس، ئَيسـتا دةسـت دةكـةين بـة بِرطـةى دووةم لـة بةرنامـةى دانيشـتنى ئـةمِرؤمان كـة بريتييـة لـة             

انى هةنـدَيك لــة ئةنـدامان بــؤ ليذنـة هةميشــةييةكانى ثةرلـةمانى كوردســتان بـة ثَيــى      دةنطـدان لةسـةر دانــ  
[ى هـةموار  1992[ى سـاَلى ] 1[ لة ثَيـِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان، :مـارة ]     39و  34ماددةكانى ]

ة لة ليذنة كراو، سكرتَيرى ثةرلةمان ناوى ئةو بةِرَيجانة دةخوَينَيتةوة كة دةست لةكار كَيشانةوةيان نووسيو
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هةميشةيةكان و دواتر ناوى ئةو بةِرَيجانـة دةخوَيندرَيتـةوة كـة دةيانـةوَيت بِرؤنـة ليذنـة هةميشـةييةكانى        
 ثةرلةمان، بؤ ئةوةى دةنطى لةسةر بدرَيت.
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
د[ دةست لةكار كَيشانةوةى داوا كـردووة و قبووملـان كـردووة لـة     ئةندام ثةرلةمانى بةِرَيج ]شوان شَيخ امح

ــة       ــةى ناوضــ ــَيتة ليذنــ ــةوَيت بضــ ــتانى و دةيــ ــدى كوردســ ــارى رةوةنــ ــةكان و كاروبــ ــةى ثةيوةندييــ ليذنــ
 كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ــوا   ــانةوى بةِرَيج]ش ــةكار كَيش ــت ل ــدى     دةس ــارى رةوةن ــةكان و كاروب ــةى ثةيوةنديي ــة ليذن ــد[ ل ــَيخ امح ن ش

كوردستانى ثةسةند كراوة، ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطةوة كة بةِرَيجيان داواى كردووة بضَيتة ليذنةى ناوضة 
كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم، كَى لةطةَلداية كة بةرَيج ]شـوان شـَيخ امحـد[ بضـَيتة ليذنـةى      

[كةس لةطةَلداية، كـَى لةطةَلـدا نييـة؟ كـةس نييـة،      57كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم؟] ناوضة
 كةواتة ثةسةند كرا. 

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

سـتانيةكانى دةروةى  ئةندام ثةرلةمانى بةِرَيج ]منى  نبى قهوةضى[ داواكـارة بضـَيتة ليذنـةى ناوضـة كورد    
 َيستا لة يةك ليذنة ئةندام بوو، ئيدارةى هةرَيم و تا ئ

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

ــةتى؟ )  49) ــَى د:يـ ــةتى ، كـ ــدام لةطةَليـ ــةر     1( ئةنـ ــينة سـ ــةندكرا ، ئةضـ ــة ثةسـ ــةتى ، كةواتـ ــدام د:يـ ( ئةنـ
ِراطةيانـــدنى كؤتـــايي هـــاتنى خـــوىل  تـــةوةرى ســـَييةم لـــة بةرنامـــةى كـــارى ئـــةمِرؤمان كـــة بريتييـــة لـــة  

ــةرؤكى         ــةن سـ ــتان ، لةاليـ ــةمانى كوردسـ ــذاردنى ثةرلـ ــوارةمى هةَلبـ ــوىل ضـ ــة خـ ــاَلى دووةم لـ ــدانى سـ طرَيـ
( ثـــةيِرةوى نـــاوخؤى ثةرلـــةمانى كوردســـتان :مـــارة 17ثةرلةمانـــةوة بـــة ثَيـــى بِرطـــةى دوو لـــة مـــاددةى )

ووســيوة ، بـــةِرَيج كــاك بـــاثري كــامال ، بـــةِرَيج    ى هـــةمواركراو ، ئــةم بةِرَيجانـــة ناويــان ن  1992يــةكى ســاَلى   
ــر          ــؤران عم ــةِرَيج س ــائق ، ب ــتون ف ــةِرَيج بَيس ــائق ، ب ــواز ف ــاتوو ِرَي ــود ، خ ــاالر حمم ــةِرَيج س ــادر ، ب ــةنوةر ق ئ
، بــةِرَيج دكتــؤرة بــةهار ، بــةِرَيج ابــوبكر هةَلــةدنى ، بـــةِرَيج دكتــؤرة ثــةرى صــاحل ، بــةِرَيج كــاك بـــاثري            

 كامةال فةرموو.
 :َيج باثري كامةال سليمانبةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دةربــــارةى وةرزى ياســــادانان ، مــــن ثَيموانييــــة ثَيويســــت بكــــا بيخةينــــة ط توطــــؤوة ، ئةطــــةر لـــــة          
ــةبوو            ــةتى ه ــة زةروري ــر ك ــتَيكى ت ــةر ش ــان ه ــة ي ــةتى بودج ــتمان بةتايب ــارَيكى ثَيويس ــةر ك ــدا ه حاَلةتَيك
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ئــــةوة ثَيويســـت نييــــة خبرَيتـــة ط توطــــؤوة ، ئـــةوة لــــة     دةتـــوانني كؤبوونةوةيـــةكى نائاســــايي بكـــةين   
 دةسةاَلتى سةرؤكايةتى داية ، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
ــة            ــاوخؤ ك ــةيِرةوى ن ــى ث ــة ثَي ــةمان ب ــدامانى ثةرل ــَيى ئةن ــةر س ــةال دوو لةس ــاثري كام ــاك ب ــوثاس ك زؤر س

كوردســـتان كـــة لـــة ياســـاي هةَلبـــذاردنى ثةرلـــةمانى  موخالي ـــة لةطـــةَل ياســـاي هةَلبـــذاردنى ثةرلـــةمانى  
ــةوة         ــةر ئ ــط لةس ــوانن دةن ــةمان دةت ــدامانى ثةرل ــايية ئةن ــةى ئاس ــة زؤرين ــتنى ئَيم ــة تَيطةيش ــتان ب كوردس
ــة         ــاوخؤ ، بؤي ــةيِرةوى ن ــة ث ــةدين ب ــة موقةي ــتا ئَيم ــةاَلم ئَيس ــةوة ، ب ــذ بكةن ــدان درَي ــة وةرزى طرَي ــدةن ك ب

ئـــةتوانن دةنـــط لةســـةر ئـــةوة بـــدةن كـــة وةرزى طرَيـــدان درَيـــذ   دوو لةســـةر ســـَى ئةنـــدامانى ثةرلـــةمان
ــةر        ــةوة ، ئةطــ ــذ ئةكرَيتــ ــةوة درَيــ ــةوة ئــ ــةر درَيذكرايــ ــؤوة ئةطــ ــة ط توطــ ــة ئةخيةينــ ــةوة ، بؤيــ بكرَيتــ

 درَيذيش نةكرايةوة ئةوا كؤتايي بة وةرزى طرَيدان دةينني ، بةِرَيج كاك ئةنوةر قادر فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيج انور قادر 

 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
ــاددةى ) ــةر         7م ــةى دوو لةس ــة زؤرين ــة ب ــؤى هةي ــةمان ب ــت) ثةرل ــةمان دةَلَي ــاوخؤى ثةرل ــةيِرةوى ن ــة ث ( ل

ــةك          ــة ي ــة ل ــةك ك ــؤ ماوةي ــةوة ب ــةى درَيذبكات ــة دوو خولةك ــةك ل ــدانى هةري ــاوةى طرَي ــدامانى م ــَيى ئةن س
ــانطى       ــةك ، م ــانطى ي ــة م ــةم ك ــنيار دةك ــن ثَيش ــة م ــةبَيت ، بؤي ــاتر ن ــانط زي ــةر  م ــةمان لةس ــاتوو ، ثةرل داه

ــرنط      ــاي طـ ــِرؤ:ة ياسـ ــان زؤر ثـ ــا و بِريارةكـ ــى ياسـ ــةر دةركردنـ ــة لةسـ ــة ئَيمـ ــةردةوام بَيـــت كـ ــانى بـ كارةكـ
هةيــة ئَيســـتا لـــة ثةرلـــةمان بــؤ ئـــةوةى بتـــوانني ئـــةو ياســـايانة دةربكــرَين بـــة تايبـــةتى ثـــِرؤ:ة ياســـاي    

 سندوقى نةوت و طاز ، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:يوسحم حممد صادق بةِرَيج د.

 سوثاس ، بةِرَيج كاك ساالر حممود فةرموو.
 :بةِرَيج ساالر حممود مراد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لـــة ِراســـتيدا لةســـةر ئـــةم بابةتـــة بـــة شـــَيوةيةكى تايبـــةتى و لةســـةر كـــؤى ثةرلـــةمانى بـــة شـــَيوةيةكى    

كى طــةورة بــة شــكؤى ثةرلــةمان    طشــتى هةســتدةكةم لةاليــةن هةنــدَيك كــةناَلى ِراطةياندنــةوة ئيجحــافيَ      
ــَلى     ــاتنى فةسـ ــدي بـــة كؤتايهـ ــرَي ، ئةمـــةش كـــة ثةيوةنـ ــةرؤكايةتى ثةرلـــةمان دةكـ و ثةرلـــةمانتاران و سـ

( بـــاش ِروونكراوةتـــةوة ، ثَيويســـتة كةناَلـــةكانى ِراطةيانـــدن ديقـــةت 7،6،5طرَيدانـــةوة هةيـــة لـــة مـــاددةى )
ــةن     ــةرعيية نةكـ ــة شـ ــةم موئةسةسـ ــهري بـ ــةن ، تةشـ ــة بكـ ــةم بابةتـ ــوىل    لـ ــة دوو خـ ــتة ئَيمـ ــونكة ِراسـ ، ضـ

ــاردان          ــردن و بِري ــا دةرك ــريعى ياس ــةى تةش ــة ثِرؤس ــايي دَي ب ــةدا كؤت ــةم ماوةي ــةاَلم ل ــة ، ب ــدامنان هةي طرَي
ــةردان و        ــة سـ ــرد ئَيمـ ــان ثَيكـ ــان ئاما:ةتـ ــو خؤتـ ــة وةكـ ــةمان نييـ ــاى ثةرلـ ــؤمكردنى دةرطـ ــا كَلـ ــةر نـ ، ئةطـ

، ثِرؤســةى ئامــادةكردنى ِراثؤرمتــان هةيــة لةســةر      بةدواداضــوومنان هةيــة ، ديــدار و ثَيشــوازةان هةيــة    
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ئـــةو ثـــِرؤ:ة ياســـا و بِريارانـــةى ثَيشـــكةش كـــراون ، هـــةر دؤخَيكـــى تايبـــةتيش بَيتـــة ثَيشـــةوة بـــة ثَيـــى  
( ثـــةيِرةوى نـــاوخؤ ســـةرؤكى ثةرلـــةمان يـــان يـــةك لةســـةر ضـــوارى ثةرلـــةمانتاران دةتـــوانن   6مـــاددةى )

ــةبار    ــةك س ــةن ن ــايي بك ــا ئاس ــتنى ن ــةر     داواى دانيش ــةكان ه ــة نةوتيي ــندوقى داهات ــان س ــتوور ي ــة دةس ةت ب
ــة           ــة ك ــاوةى خولةك ــةوةى م ــةوة و درَيذنةكردن ــة درَيذكردن ــةبارةت ب ــا ، س ــت بك ــة ثَيويس ــر ك ــةتَيكى ت باب

ــاددةى )      ــى م ــة ثَي ــَى ب ــاتر ب ــانط زي ــةك م ــة ي ــابَى ل ــى    7ن ــةمان دةنط ــدامانى ثةرل ــةر ئةن ــةبَيت دوو لةس ( ئ
( كــةس ئامادةنييــة ئــةم   76رلــةمانى كوردســتان لــةم جةلســةية )   بــؤ بــدةن لةبــةر ئــةوةى ئَيســتا لــة ثة     

ثِرؤســةية نــاكرَى خبرَيتــة دةنطدانــةوة لــة ِرووى قانونييــةوة ، بــؤ منوونــة هةنــدَيك جــار قســة لةســةر            
ــاددة )       ــى م ــة ثَي ــةكرَى ب ــة ئ ــاي بودج ــِرؤ:ة ياس ــاتنى ث ــتان    79ه ــةمانى كوردس ــاوخؤى ثةرل ــةيِرةوى ن (ى ث

ى كؤتـــايي هاتـــة ثةرلـــةمانى كوردســـتان خـــؤ ســـةرؤكايةتى ثةرلـــةمان  كـــة ثـــِرؤ:ةى بودجـــة يـــان :مَيـــرة
ــاددةى )     ــى م ــة ثَي ــةكا ، ب ــي ئ ــةى داراي ــتةى ليذن ــت    80ئاِراس ــةر دةس ــانطَيكى لةب ــاوةى م ــي م ــةى داراي ( ليذن

ــةر          ــة ، ه ــؤ نيي ــةو ت ــةلةيةكى ئ ــة مةس ــة ثَيمواي ــؤرت ، بؤي ــة ِراث ــان ب ــايي هَين ــادةكردن و كؤت ــؤ ئام ــة ب داي
ــةت هاتـــ  ــى تايبـ ــودى     دؤخَيكـ ــتى خـ ــةوة لةبةردةسـ ــةوةكان ئـ ــدانى كؤبوونـ ــة طرَيـ ــةبارةت بـ ــةوة سـ ة ثَيشـ

ســــةرؤكى ثةرلــــةمان يــــان يــــةك لةســــةر ضــــوارى ئةنــــدامانى ثةرلــــةمان هةيــــة دانيشــــنت طرَيبــــدةن ، 
 سوثاستان دةكةم.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
َيمــــوابَى دروســــتة  ، ِراى ليذنــــةى زؤر ســـوثاس ، ســــةرجنت بــــؤ مةســــةلةيةكى ئةساســــى ِراكَيشـــا كــــة ث  

ــة         ــةو كاتـ ــةوةى ئـ ــة لـ ــةويش بريتييـ ــة ئـ ــايي كـ ــةى ياسـ ــدامانى ليذنـ ــةطرين ئةنـ ــةر وةرئـ ــى لةسـ ياسايشـ
ــةيِرةوى       ــى ثـ ــة ثَيـ ــةوةى بـ ــةر ئـ ــدةين ، لةبـ ــدان بـ ــةوةى وةرزى طرَيـ ــةر دريذكردنـ ــط لةسـ ــوانني دةنـ دةتـ

يــةنى كــةم دوو لةســةر ســَيى     نــاوخؤ ثَيويســتى بــة دوو لةســةر ســَيى دةنــط هةيــة ، بؤيــة ثَيويســتة ال        
ئةنـــدامانى ثةرلـــةمان ئامـــادةبن ، ئةطــــةرنا نيســـابى ياســـايي بـــؤ ئــــةو دةنطدانـــة نـــابَى ، دوايــــي ِراى         
ــائق         ــتون فـ ــاك بَيسـ ــةِرَيج كـ ــرابوو ، بـ ــان نةنووسـ ــةر ناويـ ــةتى ئةطـ ــرين بةتايبـ ــايي وةردةطـ ــةى ياسـ ليذنـ

 فةرموو.
 :بةِرَيج بَيستون فائق حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــة       ــةاَلم ثَيموايـ ــةوة ، بـ ــة درَيذبكرَيتـ ــودى طرَيدانةكـ ــة خـ ــة كـ ــةنوةرم هةيـ ــاك ئـ ــى كـ ــةمان ِرةئـ ــيش هـ منـ
( بـــة ِروونـــى ئــــةوةى وتـــووة ثةرلـــةمان بـــؤى هةيــــة بـــة زؤرينـــةى )دوو لةســـةر ســــَيى(         7مـــاددةى ) 

ئةندامـــةكانى ، ئةندامـــةكانى لَيـــرة ِرةنطـــة مةبةســـتى كـــؤى ئةندامـــةكان بَيـــت نـــةي وتـــووة ئةنـــدامانى   
 ادةبوو ، بؤية ِرةنطة لةوةيا ثشتطريى لة قسةكانى كاك ساالر بكةم ، زؤر سوثاس.ئام
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 فةرموو. عثمانزؤر سوثاس بةِرَيج كاك ماجد 
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 :توفيق عثمانبةِرَيج ماجد 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةتى هةنــ      ــةمِرؤ دوا ِرؤ:ي ــة ئ ــتادا ك ــةى ئَيس ــةو خول ــةم ،    ل ــا:ةى ثَيبك ــةم ئام ــة حةزدةك ــنم هةي دَى تَيبيني
ــة        ــةوة لــ ــِرؤ:ة كؤبوونةتــ ــةكى زؤر ثــ ــة :مارةيــ ــةم ئةوةيــ ــرد ، يةكــ ــيان كــ ــرادةران باســ ــدَيكيان بــ هةنــ
خولــــةكانى ِرابــــردوو كــــة ثةرلــــةمانتارانى خولــــةكانى ِرابــــردوو بــــةِرَيجةوة زؤر هــــةوَليان بــــؤ داوة         

موايـــة دةبَيـــت ئالييـــةتَيك دابنرَيـــت بـــؤ ئـــةوةى ثةلـــة مانديبوونـــةو ئيشـــيان لةســـةر كـــردووة ، بؤيـــة ثَي
بكرَيـــت لـــة دةركردنـــى ئـــةو ياســـايانة ، دووةم خـــاَل كـــة كـــاك ســـاالر ئامـــا:ةى ثَيكـــرد بةِراســـتى منـــيش  
ــةو      ــدن ، لـ ــة دةزطايـــةكانى ِراطةيانـ ــةقى ثةرلـــةمانتاران لـ ــة حـ ــاف كردنـــة بـ ــةم كـــة ئيجحـ ثشـــتطريى دةكـ

ــكؤى ثةر   ــؤى شـ ــةمانتار خـ ــةوة ثةرلـ ــة بةداخـ ــةموومان ،   خولـ ــاَلَيم هـ ــدَيكمان نـ ــكاند هةنـ ــةمانتارانى شـ لـ
بةداخـــةوة دةَلـــَيم كـــة هةنـــدَيكمان تـــةنها بةر:ةونـــدى خؤمـــان و بةر:ةوةنـــدى حيجبـــةكانى خؤمـــان          

ــتووة لــة جيــاتى ئــةوةى ثَيويســت دةكــات هــةموومان بــة يــةك تــيم و بةيــةك عائيلــة كاربكــةين               ويس
ــو برا   ا قااااءهلل ــةنابت وةكـ ــرَى جـ ــان بكـ ــةر ثَيمـ ــةجاملان   ئةطـ ــتا مـ ــة هَيشـ ــةى كـ ــةو دوو مانطـ ــةك لـ طةورةيـ

ــؤ          ــةين ب ــاس بك ــانة ب ــةو ثرس ــني ئ ــَى دانيش ــنت ب ــَى دانيش ــنت ، ض س ــةين ض دوو دانيش ــتنَيك بك ــة دانش هةي
 ئةوةى ئةو شتانة لة ثةرلةمان نةمينَيت ، زؤر سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 ر فةرموو.زؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك سؤران عم

 :بةِرَيج سؤران عمر سعيد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــةوِرؤ        ــةبَى ئــ ــةواو نــ ــان تــ ــةواوببَى يــ ــدان تــ ــوىل طرَيــ ــةر خــ ــةميان ئةطــ ــة ، يةكــ ــاَلم هةيــ ــن دوو خــ مــ
كؤبوونــةوةى ليذنــةكانى ثةرلــةمان بةردةوامــة وة دةبــَى هــةبَى ، بــةاَلم جــةدوةىل دانيشــتنةكان ئــةوةى          

َيـــد دةكـــةم ِرَيكبخرَيتــةوةو بـــؤ ئـــةوةى كــة ئـــةو نةزرةيـــةى بةداخـــةوة   كــة هـــةبوو كؤتـــايي هــاتووة ئوم  
ــان          ــارى خؤيـ ــةكان كـ ــةرنا ليذنـ ــتَيت ، ئةطـ ــريعى دةوةسـ ــَلى تةشـ ــةنها فةسـ ــتووة تـ ــوو ِرؤيشـ ــةناوى ثشـ بـ
ــاوةرَي ئةكـــةين جةدوةلةكـــة بـــة زوويـــي دواي ئـــةم ثشـــووةى     ئةكـــةن ، كؤبوونـــةوةكانيان بةردةوامـــة ضـ

ــوَى دابنر    ــاَلى نـ ــة سـ ــاَل لـ ــةرى سـ ــة       سـ ــة ئَيمـ ــةوةم كـ ــةَل ئـ ــن لةطـ ــان مـ ــان ديسـ ــاَلى دووةميـ ــةوة ، خـ َيتـ
ــؤ قةرةبووكردنـــةوةى         ــةرؤكايةتى بـ ــذاردنى دةســـتةى سـ ــة هةَلنةبـ ــةكمان ِرؤيشـــت بـ ــةرةتاوة ماوةيـ لةسـ
ــةم خولـــة مانطَيـــك            ــتووة ئومَيـــد دةكـــةم ئـ ــةوةى ئـــةو مـــاوة ِرؤيشـ ــةوة ، بةشـــَيك لـــة قةرةبووكردنـ ئـ

ــتوور   ــةو دةسـ ــى بودجـ ــةوة ، ثرسـ ــةوةى    درَيذبكرَيتـ ــتة كؤبوونـ ــة ِراسـ ــايةكمان لةبةردةمدايـ ــةند ياسـ و ضـ
ــوانني             ــة دةت ــادام ك ــةاَلم م ــايدا ، ب ــَيكى نائاس ــةر ثرس ــا ه ــةدا ي ــاتنى بودج ــاتى ه ــة ك ــرَى ل ــايي دةك ــا ئاس ن
ــَى       ــةر ســ ــؤ دوو لةســ ــاييةكةى بــ ــوارة ياســ ــةوة بــ ــة درَيذبكرَيتــ ــرَى خولةكــ ــايي بكــ ــةوةى نائاســ كؤبوونــ

 سوثاس. جَيدةهَيَلم بؤ ليذنةى ياسايي ، زؤر
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 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة ِرَيواز فائق فةرموو.

 :بةِرَيج د.ِرَيواز فائق حسني
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 كاك ساالر و كاك سؤران قسةكاني منيان كرد ، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

ــوثاس ــةهار ِروونكردنــــةوةى         زؤر ســ ــؤرة بــ ــةِرَيج دكتــ ــة بــ ــةهار فــــةرموو ، تكايــ ــؤرة بــ ــةِرَيج دكتــ ، بــ
 ياساييمان بدَي لةسةر ئةو بابةتة.

 :بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ــاددةى )         ــة م ــةبارةت ب ــةوة ، س ــة بةِرَيجان ــَيكى زؤر ل ــةن بةش ــرا لةالي ــن ك ــةكانى م ــة قس ــَيك ل ــاس 7بةش ( ب
ئةندامـــةكانى ( واتـــا وازحيـــة ئـــةَلَى  3/2ذكردنـــةوةى خـــوىل ثةرلـــةمان دةكـــات ئـــةَلَى ) زؤرينـــةى  لـــة درَي

ــا   ــةكانى( وات ــتة )   3/2)ئةندام ــدامان ثَيويس ــارةى ئةن ــةو     76:م ــةتوانني ئ ــة ئ ــا ئَيم ــَى ، ئينج ــةس لَيرةب ( ك
ــةر )    ــتا ئةط ــةوة ، ئَيس ــذ بكةين ــة درَي ــةوة   76خول ــةبارةت ب ــة س ــاتوانني ئةم ــةبَى ن ــرة ن ــة   ( لَي ــةبارةت ب ، س

، مـــــن بـــــؤ خـــــؤم وةكـــــو خـــــؤم لةطـــــةَل ئـــــةوةم كـــــة خولةكـــــة درَيذبكرَيتـــــةوة ، ضـــــونكة ضـــــةند   
ــةرؤكايةتى         ــة سـ ــوادارم كـ ــةين هيـ ــةوة بكـ ــاتوانني ئـ ــتا نـ ــة ئَيسـ ــة كـ ــة طرنطـ ــة كـ ــايةكمان هةيـ ثِرؤ:ةياسـ
ــايي     ثةرلــــةمان دةســــةاَلتى خــــؤى بــــةكاربهَينَيت كــــة لــــةناو ثــــةيِرةودا ثَييــــدراوة كؤبوونــــةوةى نائاســ
ــة نةوتييــةكان ،            ــتوور و ســندوقى داهات ــة طــرنطن وةك دةس ــةو ياســايانةى ك ــؤ هةنــدَى ل ــةجنام بــدات ب ئ
ــة ئةطـــةر لـــة حكومةتـــةوة ثِرؤ:ةكـــةى          ــةروةها ثـــِرؤ:ة ياســـايي ئيستيســـناكردنى ثارَيجطـــاى هةَلةجبـ هـ

 طةيشتة الى ئَيمة ، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 َيج كاك ابوبكر هةَلةدنى فةرموو.زؤر سوثاس ، بةِر
 :بةِرَيج ابوبكر عمر عبدهلل )ابوبكر هةَلةدنى(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ــةكانى            ــى ئؤتؤمبيلـ ــو كِرينـ ــا وةكـ ــةش بـ ــةم بابةتـ ــة ئـ ــةم كـ ــاالر ئةكـ ــاك سـ ــةكانى كـ ــتطريى قسـ ــن ثشـ مـ

ــوَينَيكى ئــ        ــيض ش ــة ه ــة ، ل ــةوة هةي ــكؤى ثةرلةمان ــةت و ش ــة هةيب ــدى ب ــة ثةيوةن ــةت ك ــةيِرةوة لَينةي ةو ث
ــة كــ         ــاوةى طرَيدان ــاتووة ، م ــدان ه ــانى وةرزى طرَي ــدان و كؤتايهَين ــة طرَي ــاس ل ــةهاتووة ، ب ــوو ن ــى ثش ة باس

ــايية  ــةتَيكى ياسـ ــة بابـ ــةم      ئةمـ ــوار رؤ: لـ ــوودا ضـ ــةماوةى ثَيشـ ــة لـ ــة و ئَيمـ ــايى يـ ــةتَيكى ياسـ ــرف بابـ ، سـ
ةمان، ثةرلــــةمانتاران ثةرلةمانــــةوة دةواممــــان كــــردووة، كؤبوونــــةوةى ليذنــــةكان و كؤبوونــــةوةى ثةرلــــ

كــةمرت بـــة دواى بـــة دوا داضـــوون و ســـةردانة مةيدانييـــةكان كـــةوتوون كـــة ئـــةويش بةشـــَيكى ثَيويســـتة  



 459 

ــان           ــرؤ:ة بِريارةك ــى ث ــد كردن ــة دةوَلةمةن ــةت ب ــةم خجم ــة، ه ــارى هاووَلاتيان ــوونى كاروب ــة دوا داض ــةم ب ه
وازحــيش لــة ماددةكــانى    ئــةكات ض بــة دةرضــوواندن بَيــت يــا خــود بــة هــةموار كردنــةوة بَيــت، و بــة          

( ثــــةيِرةوة زؤر باســــى لــــةوة كــــردووة كــــة ســــةرؤكى ثةرلــــةمان و ســــةرؤكى  7( و حــــةوتى )6شــــةش )
ئةجنومــــةنى وةزيــــران و هــــةر كارَيــــك ثَيويســــت بــــوو كارَيــــك بــــة ئَيمــــةيان بؤمــــان هةيــــة بــــؤ            

ــةوةى هاووَلات       ــؤ ئـ ــة بـ ــة كـ ــةم بابةتـ ــةوة ئـ ــةر ئـ ــة بـ ــدرَيت، لـ ــةجنام بـ ــايى ئـ ــةوةكانى نائاسـ ــانى كؤبوونـ يـ
خوشةويســـت وَينةيـــةكى ناتةندروســـت وةرنـــةطرن وابـــجامن كـــة ثةرلـــةمانتاران ئـــةم دوو مانطـــة ئـــةِرؤن   
ــاو         ــة نـ ــةن لـ ــان ئةكـ ــةكانى خؤيـ ــةِرانن، ئيشـ ــياحةت و طـ ــةفر و سـ ــةريكى سـ ــان و خـ ــةكانى خؤيـ ــؤ ماَلـ بـ
ــان         ــةو دةيـ ــةرؤكايةتى ئـ ــتةى سـ ــة دةسـ ــتان لـ ــتى جةنابيشـ ــة راسـ ــتة بـ ــدا و ثَيويسـ ــةكانى ثةرلةمانـ ليذنـ

ــر ــة         ثــ ــةى كــ ــةتى ئةوانــ ــة تايبــ ــراوة بــ ــؤ كــ ــةميان بــ ــةوةى يةكــ ــة خوَيندنــ ــارةى كــ ــا و بِريــ ؤ:ة ياســ
ئةولةوييــةتيان هةيــة ثةلــة بكرَيــت لــة ســةر ئــةوةى لــةم ماوةيــةدا راثؤرتــةكانيان بــؤ ئامــادة بكــرَين،            

 زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةشَيك لة ئةنـدامانى ثةرلـةمان، ئةمـةوَى ئامـا:ة بـةوة بكـةم كـة         زؤر سوثاس بو ثشتطريى راى بةرَيجتان و
هــةر كاتَيــك ئــةو ثــرؤ:ة ياســا طرنطانــة و ئامــادة كــران بــة دَلنياييــةوة ئَيمــة لــة ســةرؤكايةتى مومارســةتى   
صةالحيةتى خؤمان ئةكةين و ئةخيةينة بةرنامةى كارى ثةرلةمانةوة و هيض كَيشة و طرفتَيكمان نيية و لة 

ن كات دواى تةواو بوونى ثشووى سةرى ساَل جـةدوةلَيكى تـازة، خشـتةيةكى تـازة بـؤ كؤبوونـةوةى       نَيجيكرتي
ليذنــة هةميشــيةكانى ثةرلــةمان دائــةنني بــؤ ئــةوةى ليذنــةكان دةســت بــة كارةكــانى خؤيــان بكةنــةوة و لــة  

ئـةوةى بـة   ثةرلةمانى كوردستان ئةو راثؤرتانةى كـة طـرنطن لـة ثـرؤ:ة ياسـاكان كاريـان لـة سـةر بكـرَى بـؤ           
 دةست ثِرةوة وةرزى ياسا دانانى داهاتوو بكةينةوة، بةرَيج دكتؤرة ثةرى صاحل فةرموو. 

 : بةرَيج د. ثةرى صاحل
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

قسةكامن لة اليةن كاك ساالر و كاك ئةنوةرةوة كرا، ثشتيوانى لة قسةكانى كاك ساالرةوة دةكةم بـة تايبـةتى   
ا تـةنيا خوشةويسـتى و تـةبايى و يـةك رَيـجى و براطـةورةيى هـةموومان بَيـت كـة          هيوادارم لة داهـاتووش د 

 تاكةش دؤ:منامنان دةتوقَينن، سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك طؤران ئازاد، تكاية بةرَيجيش روونكردنةمان بدرَيتَى لة رووى ياسايى، فةرموو. 
 : ان ئازادبةرَيج طؤر

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
وَيراى ثشتيوانى لة زؤربـةى قسـةى هاوِرَييـامن كـة كرديـان، مـن ئـاوا بـة ثَيـى ثـةيِرةوى نـاوخؤ ثةرلـةمانى             
كوردســتان ئةركــةكانى دةســت نيشــان كرايــة، ئــةركَيكى ضــاودَيرى كردنــى حكومةتــة، ئــةركَيكى بودجةيــة،   
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ة يـةكَيك لـة واجبـة زةرورةكـان ضـاودَيرى كردنـى حكومةتـة كـة         ئةركَيكى دةركردنى ياسـاية، مـن ثـَيم وايـ    
فورســةتَيكى زؤر باشــة لــةو كاتــةى ئَيســتا كــة دانيشــتنةكان ئــةجنام نــادرَى هةســتني بــة ضــاودَيرى كردنــى   
حكومةت، لة سةر دةركردنى ثرؤ:ة ياسا كة ئةركَيكى ديكـةى ثةرلـةمانى كوردسـتانة يـةكَيك لـة طرفتـةكان       

ينى راثؤرتة كة ئةطةر ئةمة بَى، ئةمة بؤ خؤى يـةعنى خـودى ئةمـة كـة لـة هـةموو       تةواو نةكردن و نووس
ثةرلــةماناتى دونيــا دانــراوة يــةك حيكمــةتى هةيــة، حيكمــةت بريتــى يــة لــة ئامــادة كردنــى ســرتاتيجَيكى     
تةشريعى بؤ ئايندة، بريتى ية لة بريكردنةوةى دانانى نووسـينى راثـؤرت، بريتـى يـة لـة ثالنـى تةشـريعى،        

ى ية لة ضوونة ناو خةَلك دؤزينةوةى نرخى تةشريعى، ئةمة ئةركةكةية كةواتة خؤدى ئةم ئةركة كة بريت
بريتى ية لة ياسادانان، لة نووسينةوةى راثؤرت، لة ئامادة كردنى ثرؤ:ة ياساى ئةندامةكان بةردةوام دةبـن،  

ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ئةركى سيَيةمى ثةرلةمانى كوردستان بريتى ية لة بودجة بة ثَيى ثةيِرةوةى 
هةر كاتَيك ثرؤ:ةى بودجة حكومةت ناردى كة من ثشتيوانى قسةكانى دكتؤر فرست دةكةم كة لة بةر ئةوة 
تةمخني و تةقديرى ية، زةرورة حكومةت ئَيستا كـار بكـات بـؤ بـة دواداضـوون و مـةعلوماتى منـيش ئَيسـتا         

ةر دةقةيةك ميجانيية هاتة ثةرلـةمانى كوردسـتان بـة    حكومةت رؤ:انة سةرقاَلى ئامادة كردنى ميجانية و ه
ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ثةرلةمانى كوردستان دةست بة دانيشتنةكانى دةكاتةوة، بؤيـة  
ئةركى هةموومانة، كة هةموومان لة رابـردوو كـةم و زؤر مةسـئول بـووين لـةوةى كـةوا بةشـدار بـووين لـة          

ثةرلةمان و لة داهَينانى ئةم وشـةية كـة وشـةى ثشـووية كـة بـة مةبةسـتى شـكانى          ناشرين كردنى با بَلَيني
هةيبةتى ثةرلةمان و بة مةبةستى سياسى ديارى كراو بة كار هاتووة ئَيستاش واجبى هةر هةموومانة ضؤن 
 ئةم وشةية داهَينان بؤ ناشرين كردن بة هةمان شَيوة ئةم وشةيةش راست بكةينةوة، سـَييةم شـت ئَيمـة لـة    

ثةيِرةوةى ناوخؤ دةسةَل تى بةسـتنى جةلةسـةى ئيستيسـنائيمان هةيـة، كـام ثرسـى طـرنط، هـةم دةسـةَلاتى          
بةرَيجتان هةم دةسةَلاتى ئةندامانة، ئَيمة بةالمانةوة طرنطة لة ليذنةكان راثؤرتى تةواو دةبَيت ئةتوانني بـة  

ندى بكـةين، و ئـةو ثرسـانة كـة     ( ئةنـدام داواى جةلةسـةيةكى ئيستيسـنائى بكـةين و ثةسـة     29بيست و نؤ )
ئَيستا باسـى دةكـةن كـة مـن زؤر زؤر تةئيـدى دةكـةم كـة دوو ثـرس ئَيسـتا قسـةى لـة سـةر دةكـرَى، ثرسـى               
صندوق و ثرسى دةستوور، هةر دوو ئةم ثرسة زؤر طرنطة، ضونكة هةموومان لة طةَل بـة دامـةزراو كردنـى    

كى قانونيمان لة ثَيشة كة بريتى يـة لـةوة ئَيمـة    ثرسى نةوتني و هةموومشان زةرورةتَيكى قانونى و حكومَي
بـــبني بـــة خـــاوةن ثـــرؤ:ةى دةســـتوورى هـــةرَيمى كوردســـتان بـــؤ ئـــةوةى لـــة ئاينـــدة دا بـــة ثَيـــى ياســـاى  
درَيذكردنةوةكة فةراغى دةستوورى لةم هةرَيمة دا دروست نـةبَى، بـةَلام مـن دةثرسـم ئـةم ثرسـة بـة هـؤى         

اكــةوتووة يــان بــة هــؤى طرفتــى سياســى؟ مــن لَيــرةوة هــةم ثرســى كؤنةبوونــةوةى ليذنــة و ثةرلةمانــةوة دو
صندوق هةم ثرسى دةستوور طرفتى قانونى و كؤبوونةوةى ليذنة مةعناى نيية حةتا تةنانـةت صـندوقيش   
خيالفى بؤضوونى سياسى لة سـةريان هةيـة، بـؤ ئـةوةى هـةر كاتَيـك فراكيسـؤنةكان، ئةنـدامانى ليذنـةكان،          

موو اليـةك بـة بـةردةوام ئَيـوة هاوكـارى دةكـةن بـؤ لَيكيـان نيجيـك كةينـةوة           دةستةى سـةرؤكايةتى، كـة هـة   
بتوانني ئةم خيالفة سياسية تةواو كـةين، بـةيانى راثـؤرت بنووسـني دوو بـةيانى ئَيمـة ئامـادةين لـة هـؤَلى          
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ثةرلةمان ط تؤطو لة سةر ئةم ثـرؤ:ة ياسـايانة بكـةين، ئـاخري نوقتةشـم ئةوةيـة ئَيمـة هةنـدَيك جـار ثةلـة           
ةكةين لـة دةركردنـى هةنـدَيك ياسـا و ئةمـة بـة نةتيجـة، تةنانـةت لـة ثَيشـكةش كردنـى هةنـدَيك ثـرؤ:ة              د

ياساش بة نةتيجة خراب دةوةستا لة سةر شكوى ثةرلةمان بة منوونة ئَيمة ئَيسـتا كـة قـةيرانى مووضـةمان     
ازامن ضـى ثَيشـكةش   هةية، قةيرانى داراييمان هةية لـة هـةرَيمى كوردسـتان كـة دَيـى ثـرؤ:ة ياسـايةك بـؤ نـ         

ئةكةى لة نةتيجة كة جَيبةجَى نابَيت لة نةتيجة كة ئيلتيجاماتى ماىل تَيداية ئـةم ثـرؤ:ة ياسـانة حكومـةت     
ئةبَى رةزامةند بَى جواب ناداتةوة بؤ هةيبةتى ثةرلةمان خراثة، باشرتين منوونة ضاك كردن و زيـادكردنى  

ئَيمة ياساكةمان بِريارةكةمان دةركـرد، بـةَلام بـة طرفـت     مووضةى هَيجةكانى ثَيشمةرطةية كة ئَيستا، يةعنى 
بوو بة ئَيمة جؤرَيك لة جؤرةكان شكانةتةوة لة بةر ئةوة ثَيشمةرطة و با بَلَيني ئةو هَيجانةى كةوا بِرياريان 
لَيدرا لة ثةرلةمانى كوردسـتان تـا ئَيسـتا ضـاوةِرَينة، بـةَلام بـة هـؤى قةيرانـةوة نـةمان توانيـوة، بـؤ ئـةوةى             

ةمةش بةشَيكة لة ثاراستنى هةيبةت و دةسةَلاتى ثةرلةمانى كوردستان ئاخري رةئيشم مـن ثشـتيوانى كـاك    ئ
ساالر و دكتؤرة بةهار دةكةم، ضونكة بة فيعلى دةبَيت و بة دوو لة سةر سَى ئةندامانى ئامادة بَى كة تـؤ لـة   

رى ثةرلـةمان غةَلـةت نـةمب    نةتيجة بـة عـةدةد دة:مَيـرى، كـة مـن لـة سـةرتاى دانيشـتنةكة ئةطـةر سـكرتيَ          
(؟ باشـة ديـارة ئـةو كاتـة هةنـدَيك      68( ثةرلةمانتاران لة :ورةوة بوون، )63عةدةدةكةم :مارد شةست و سَى )

ضوونة دةرةوة هةر ئةو كاتة وازحيـة كـة تـو بيخةيتـة دةنطـةوة تةحصـيل حاصـلةكة ئـةو نةتيجـة نـاهَينَى           
( بـَى،  78( حةت حـةفتا و هةشـت )  77حةفتا و حةفت ) ( بَى، ئةوجا حةتا76ئةبَى سةرووى حةفتا و شةش )

( كةسةوة لة :ورةوة بَيت، ئةطةر نا تةحصيل حاصلةكة نةتيجةكة بـة  76ئةبَى لة سةرووى حةفتا و شةش )
 ثَيى ديارى كراوةكة بةدى نايَى، زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.زؤر سوثاس، خاتوو شكرية امساعيل 
 : بةرَيج شكرية امساعيل

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 قسةكامن كرا و دووبارةى ناكةمةو و زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، مامؤستا عبدالرمحن على فةرموو. 
 : بةرَيج عبدالرمحن على

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ريى و ثشتيوانى وتة و بؤضوونةكانى دكتؤرة بـةهار و كـاك سـاالر و كـاك ابـوبكر      منيش قسةكامن كرا، ثشتط

 هةَلةدنى دةكةم، و زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر شَيركؤ جودت فةرموو. 
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 : بةرَيج د. شَيركؤ جودت
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةرلةمان، من لة سَى خاَلدا كة زؤر بةالمةوة طرنطة و بة خةلةلَيكى طةورةى ئـةزامن لـة    بةرَيجان ئةندامانى

كارى ثةرلةماندا، يةكةميان، مةسةلةى درَيذكردنةوةكة من لة طةَلياندام كة درَيـذ بكرَيتـةوة و يـةكَيك لـةو     
شةش مانطةى كة ئَيمة هؤكارانةى كة بِروام واية كة جةخت لة سةر درَيذكردنةوةى ئةم وزةم بكةم كة ئةو 

قةرزارى هاونيشتمانيانني كة ئةركى زياتر بطرَينة ئةستؤ مانطى داهاتوو، بؤية مانطَيك داوا ئةكةم كة درَيذ 
بكرَيتةوة دةسةَلاتةكانيش بؤ جةنابتانة، بةَلام خاَلى دووةم كة تؤزَيك لة سةرى ئةوةستم مةسـةلةى ئامـادة   

مانتاران، يـةعنى ئـةم مةزوعـةش بـة ثَيـى ئـةو :مـارةى كـة بـةرَيج          بوون و ئامادة نةبوون و موَلـةتى ثةرلـة  
سكرتَيرى ثةرلةمان خويندنةوةية، رَيذةى ئامادة نةبوون زؤر، زؤر بةرزة و رَيذةى موَلةتيش هةر زؤر، زؤر 
بةرزة، ئايا ئةكرَى ثةرلةمانتار بؤ مـاوةى مانطَيـك زيـاتر موَلـةت وةربطـرَى؟ هؤكـارى موَلةتةكـةش مـةعلوم         

، بة تةواوةتى ضيية؟ ئايا ئةكرَى ثةرلةمانتارَيك بة تةنيا تةعتيلى كارى ليذنةيةك بكات بة تـةنيا لـة   نةبَى
بةر ئةوةى نيساب بةو تةحقيق ئةبَى؟ تةعتيلى كارى ليذنةيةك بكات و دواتر راثؤرتى ليذنة دروست نةبَى 

كـة هـةموومان ضـاوةِرانني و    و دواتر ثرؤ:ةيةكى وةكو ثرؤ:ةى صندوقى نةوت و طازى هـةرَيمى كوردسـتان   
ضةند ساَليكة نةيَيتة دى؟ ئةمة ئيشكالَيكة ثَيم واية لة الئيحةية ضـارة كـراوة، بـةَلام لـة جَيبـةجَى كردنـى       
ثةيِرةوى ناوخؤية، لةم مةوزوعة دا بة راستى ئةبَى جةخت كردنةوة هةبَى، ئةطةر وابَى ثةرلةمانتار غايب 

ــةرِ    ــةروا تَيث ــةبَى و ه ــادة ن ــَى و ئام ــةبوونى      ب ــادة ن ــةوة ئام ــراب ئةكرَيت ــايَيكى خ ــةوة دةرط ــتى ئ ــة راس َى ب
ثةرلةمانتار لة هؤَلى ثةرلةمان لة كؤبوونةوة ثةرلةمان لة كؤبوونةوةى ليذنةكاندا بة بـَى لَيثِرسـينةوة، بـة    
بَى موحاسةبة كارَيكى زؤر زؤر خرابة، من هيوادارام سةرؤكايةتى ئةوة عيالج بكات، و مةسةلةى مؤَلةتيش 
بة هةمان شَيوة، يةعنى مؤَلةتى ثةرلةمانتار كاتَيك داوا ئةكات ئةطةر كراوةية موَلةت بـابجانني هـةموومان،   
ئةطةر زةوابتيشى هةية با ئةو زةوابتة جَيبةجَى بكرَى، من لَيرةدا لة مةسةلةى صـندوقى نـةوت و طـاز كـة     

مــة ئــةو ثرؤ:ةيــة لــة حكومــةتى  مــةعنني ئَيمــة وةك ليذنــةى ســامانة سروشــتييةكان، ئةطــةر تــةوافوق، ئيَ 
، سـةرؤكايةتى  ىَل ئـةكات  هةرَيمى كوردستانةوة بؤمـان هـاتووة و حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان ثةرلـةمانى      

ليذنةى نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان ثةلةمان لـَي دةكـات لـة ثةرلـةمان، ثةرلـةمان سـي ةتى ئيسـتعجاىل        
وةيةك بكـات بجانَيـت بؤضـى ئـةم نيسـابة لـة ليذنـةى سـامانة         ثَيداوة، ئَيستا ناكرَيت سةرؤكايةتى لَيثرسينة

سروشــتييةكان دروســت نــابَي، يــةعنى ئةطــةر ئــاوا بــِروات ثةرلــةمانتارَيك دةتوانَيــت تــةعتيلى ثةرلــةمانى    
هةرَيمى كوردستان بكات، دةتوانَيت تةعتيلى ثرؤ:ة ياساي ثةرلةمانى كوردستان بكات بة تـةنها،  ئايـا ئـةوة    

دروستة؟، بؤية مـن هيـوادارم جـةنابتان ئـةوة ضارةسـةر بكـةن، ئةطـةر تـةوافوقيش بريتييـة          حاَلةتَيكى تةن
لــةوةى يــان دةبــَي بــة قســةى ِرةئــى يــةكَيك بكــةى يــان ئــةو ثرؤ:ةيــة تــةحتيل دةكرَيــت و راثــؤرتى لةســةر  

بيية، دةكرَيت، لةبةرئةوةى نيسابى بؤ دروست ناكرَيت لـة ليذنةكـة، ئـةوة تـةوافوقَيكى تـةعتيلى و زؤر سـل      
بيدايةتَيكى زؤر خراثـة بـؤ مانـاى تـةوافوق و ثَيكـةوة كـاركردن، ئَيمـة دوو حاَلـةمتان هـةبوو يـان ئـةوةبوو            
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بــةثَيى ثــةيِرةوى نــاوخؤ لــة ليذنــةى ســامانة سروشــتييةكان دةنطــدان بكــةين لةســةر ِرةئييــة جياوازةكــان،   
ئييـة جياوازةكـان يـةك خبـةين، دةبـَي      بؤئةوةى كة يةك ِرةئى ليذنة بَيتـة ثةرلةمانـةوة، يـان ئةوةيـة كـة ِرة     

سةرؤكايةتى ئةوة حةل بكات، ضـونكة مةسـةلةى غيـاب و مؤَلـةت طـةورةترين كَيشـةية، ئـاوابَي ئيشـمان بـؤ          
 ناكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( لة ثةيِرةوى ناوخؤ، 25من ئَيستا وةاَلمت دةدةمةوة، د. شَيركؤ ئاطادار دةكةمةوة لةوةى كة بةثَيى ماددةى )
( رؤ: بؤي هةيـة لـة هـةر وةرزَيكـى طرَيدانـدا، دةتـوانَى داواى مؤَلـةت        15( ئةندامى ثةرلةمان تةنها )3خاَلى )

بكــات ســةرؤك مؤَلــةتى بــدات، جطــة لــةوة حاَلــةتى تــرى ناياســايي وةكــو حاَلــةتى تةندروســتى و ئةوشــتانة،  
دامى ثةرلةمان، لة هةر وةرزَيكى طرَيداندا، بؤيـة لـةوة زيـاتر    ( رؤ: زياتر مؤَلةت نيية بؤ ئةن15ئةطةرنا لة )

( رؤ: زيـاتر مؤَلـةمتان بـة ئةنـدام نـةداوة، جـةنابت       15مؤَلةمتان نةداوة، ئَيمة لةسةرؤكايةتى ثةرلـةمان لـة )  
وةكـــو ســـةرؤكى ليذنـــةى ثيشةســـازى و وزة و ســـامانة سروشـــتييةكان بـــاش دةزانـــى كـــة ئَيمـــة بـــةردةوام 

سةر ئامادةكردنى ئـةو راثؤرتانـةى كـة باسـتان كـرد، بةتايبـةتى راثـؤرتى ياسـاي سـندووقى          ثَيداطربووين لة
داهاتة نةوتييةكان بةردةوام لة تةماس بوون لةطةَل ئَيـوة، بـةاَلم مـن ثـَيم وانييـة بابةتةكـة ثةيوةنـدى بـة         

ةر ئـةو بابةتـة،   نيسابةوة هةبَي، بابةتةكة ثةيوةندى بة رَيكنةكـةوتنى ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة هةيـة لةسـ     
ئةطةرنا كَيشيةيةك نيية كة ضارةسةر نةبَى، ئةوة ئةطةر بةوشَيوةية بَيتة ناو هؤَلى ثةرلةمان، لـةناو هـؤَلى   
ثةرلةمانيش ثَيم وانيية دةنط بَينَيت، مادام تةحسيل حاسَلة دةنط ناهَينَيت، ثَيويست دةكات هـةوَلى ئـةوة   

ن شـَيوةيةك لـة كـؤدةنطى لةسـةر دروسـت بكـةن، وابكـةن كـة         بدةن ئَيوة لة ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلـةما 
اليةنى كةم لةناو هؤَلى ثةرلةمان بتواندرَيت ئةو ثرؤ:ة ياسايانة زؤرينـة بهَينَيـت، سـةبارةت بـة مةسـةلةى      
غياب و ئامادةنةبوون و مؤَلـةت و ئةوانـة، مةسـةلةى مؤَلـةت بـة تـةواوةتى مامةَلـةمان لةطـةَل كـردووة، لـة           

ش ئَيوة دةزانـن سـةرةِراى ئـةةوى ئيعـتريازيش هـةبووة لةاليـةن ئةنـدامانى ثةرلـةمان، بـةاَلم          ئامادةنةبووني
ناوى ئةمادةنةبووانى كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان، ناوى ئةمادةنةبووانى ليذنةكانى ثةرلةمان خوَيندراوةتةوة، 

تة بةر، ثةيوةنديدار بووة ئةو ئيجرائاتانةى ترى كة لة ثةيِرةودا دياريكراون لةسةر ئةو ثرسة نةمانطرتووة
بة هةنـدَيك دؤخـى ئةنـدامانى ثةرلـةمان و وةزعـى ئةنـدامانى ثةرلـةمان لـةماوةى ِرابـردوودا، كـة خؤمـان            
هةموومان باش دةزانني، بـةاَلم لـة وةرزى طرَيـدانى داهـاتووةوة بـة دَلنياييـةوة بـة سياسـةتَيكى تـر مامةَلـة           

ن كـة فشـار زيـاتر بكـةين بـؤ زيـاتر ئامـادةبوونى ئةنـدامانى         لةطةَل ئةو بابةتة دةكـةين، هـةوَلى ئـةوةدةدةي   
 ثةرلةمان لة هؤَلى ثةرلةمان و، لة دانيشتنةكانى ثةرلةمانيش، كاك على فةرموو.

 بةِرَيج على حةمة صاحل :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةسـةر بكـةين، مـن    ديارة ئةو بابةتة تةنيا من بة بابةتَيكى قووَلرتى دةبينم لـةوةى بـة دانيشـتنَيك قسـةى     
( ساَلَيكى قورس بَيت بؤ ئابوورى كوردستان، ئةطةر بة حةكيمانة لة ئَيسـتاوة  2014واى دةبينم ئةطةر ساَلآ )
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ــاىَل )   ــةين س ــؤ نةب ــتى ب ــة       2105دةس ــى ل ــر:ى سياس ــة ط ــت ل ــِر دةبَي ــت، ث ــاَلَيك دةبَي ــييةوة س ــةِرووى سياس ( ل
ئَيستا بةوشَيوةية قسةى لةسةر دةكةين، من سةرجنتان كوردستاندا، بؤية ئةوة زؤر لةوة طةورةترة كة ئَيمة 

( ئةنـدام دةبـَي تيايـدا بـَي، ئةطـةر بةوشـَيوةية       76بؤئةوة ِرادةكَيشم، ناضمة لةسةر بابةتة قانونييةكةى كة )
ئَيمة لة تةوافوق بِروانني ضيم بةدَل بو نةيكةم، ضيم بةدَل بوو بيكةم ياخود ئةو تةوافوقة ببَيـت بـةهؤى   

هةموو بابةتـةكامنان، ِرةنطـة لـة ئاينـدة تووشـى هةَلـةى طـةورةى سياسـيمان بكـات، يـاخود تووشـى            ِراطرتنى 
هةَلةى طةورةى ياسـاييمان بكـات، كـة زؤرَيكمـان بـةهيض شـَيوةيةك ئامادةنينـة هةَلـة بكـةين، بـة رةقـةم بـا             

:ةى دةستووردا بكرَيـت  تةعامول لةطةَل ئةو بابةتة بكةين، بريكةرةوة ئةطةر بةمشَيوةية مامةَلة لةطةَل ثرؤ
( مانط دابندرَيت بؤ ليذنةيةك كة دروست دةكرَيت و 3( دواتر ئةوة )1/4( بكةوَيـتة )1/3(، )1/3و بكةوَيتة )

(، ليذنةكة ئامادةكـارى بكـات ثاشـان كؤمسـيؤن رابسـثَيرَيت كـةى ئامادةكـارى بكـات و دةسـتور          1/7بكةوَيتة )
ـــت لــة كوردســتاندا، يــةعنى دةبــَي   خبرَيتــة راثرســي و ئةوانــة، ثرســى ســةرؤكايةت  ى هــةرَيم ضــى بةسةردَي

بريبكرَيتةوة لةوة، ضونكة ئـةوة بابـةتَيكى طرينطـى سياسـيية ئـةوة لةاليـةك، دوو: ِراسـتة كـة بودجـة هـات           
ثشوو تَيك دةضَيت، بةاَلم بودجة ضةند كارى ثَيويستة؟ ، يةك مانط مؤَلةتى ليذنةى دارايـي سـةربارى ئـةو    

ة لة ثةرلةمان دةكرَيت، سـةربارى  هـةموو ئةوانـة ئةطـةر بتـةوَى لـةو مـاوة، دةسـت بـؤ          موناقةشة زؤرةى ك
ــَي       ــةم، بؤيــة دةب ــؤ بودجةكــة دةب ــت ب ــاخود دةس ــيَب، ي ــايي ب ــةر كؤبوونــةوةى ناياس ــةم ئةط دةســتوورةكة بب

 مةسوالنة تر بريى لَيبكرَيتةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اك على.هةردووكى دةكرَيت ك
 بةِرَيج على حةمة صاحل :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من دةزامن هةردووكيان دةكرَيت، بةاَلم ئةولـةويات دةدةى بـة كاميـان؟، خـؤت دةزانـى، هـةموومان دةزانـني،        

( رؤ: موناقةشـةى لةسـةر كـراوة، دوو: ئـةو تةوافوقـةى      20جارى وا هةبووة بودجة لة ثةرلةمان زيـاتر لـة )  
ؤر شَيركؤ زؤر باش قسةى لةسةر كرد، دةتواندرَيت بة تةوافوقيش دؤخَيـك دروسـت بكرَيـت، كـة     بةِرَيج دكت

تةوافوق لةسةر بودجةكـة نـةكرَيت، دوو حاَلـةمتان لةبـةردةم دايـة، ئايـا بـة مةسـوالناتةتر هـةموومان لـةو           
ةنتقَيك لـةوة  تةوافوقة دةِروانني ياخود تـةوافوق دةبَيـت بـةهؤى ئـةوةى كـة هـيض شـتَيك نـةِروات، هـيض مـ          

دانيية بؤ زانياريتان، با خةَلكى كوردستانيش زؤرباش ئاطادار بـن، هـةم ثرسـى ثـرؤ:ةى دةسـتوورةكة، هـةم       
ثرسى سندووقى داهاتة نةوتييةكان لةسةر دووشتى زؤر ِرواَلةتى ثةكى كةوتووة ، من دَلنيام هـيض كـام لـةم    

ةبـةر شـتَيكى ِرواَلـةتى زةرةرَيكـى طـةورة لـة       كَيشانة نةتيجـة وةرطـرين، كَيشـةى جةوهـةرى نـني، واتـة تـؤ ل       
موستقةبةىل واَلتةكةت دةدةى، لة ئايندةى واَلتةكةت دةدةى، ناكؤكى سياسى دروست دةكـةى، طـر:ى سياسـى    
دروست دةكةى، ئةوة جطة لةوةى كة من زؤر بة ِراشـكاوانة لَيـرة ئـيعرتاف دةكـةم، هـيض كـام لـةو ئةركانـةى         

ــةواوةتى جيَ   ــة ت ــووة ب ــةرمان ب ــدةَلى      لةس ــييةى طةن ــان دؤس ــة دةي ــة ئَيم ــة ل ــةكردووة، هةريةك ــةجَيمان ن ب
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لةبةردةمداية، بةاَلم لةبةر تةوافوقى سياسى  و ئةم لةبةر ئةو   نةمان ويستووة ياخود بؤئةوةى كة ئةطـةر  
وةزيرَيك بانطهَيشتى بكةى بـؤ لَيثَيضـنةوة و لَيثرسـينةوة، ِرةنطـة اليـةنى بةرامبـةرت نيطـةران بكـةى ثَيـت          

ةَلَيـت تةنطــذةى سياســى دروســت دةكـةى، ئةمــة دةبــَي لــة خولـةكانى تــردا بةرثرســانةتر مامةَلــةى لةطــةَل    د
 بكةين، هةموو اليةنةكانيش ئةوة خبوَيننةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ــت           ــة دةس ــةكراوة، ل ــت ن ــةردةم دروس ــةكى لةب ــيض ِرَيطريي ــةى، ه ــى دةك ــةنابت باس ــة ج ــةى ك ــةو بابةت ةى ئ
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانةوة يةك ثرسـيارى ئةنـدامانى ثةرلـةمان لـة هـةر وةزيرَيـك يـان سـةرؤك         

 وةزيران يان لة جَيطرى سةرؤك وةزيران نةكراوةتةوةو نةنَيردراوة بؤ حكومةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان،
 بةِرَيج على حةمة صاحل :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ان نيية.من مةبةستم جةنابت

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كــاك علــى بــا تــةواوى بكــةم، هــيض بانطهَيشــتَيكى وةزيــر يــان داواكردنَيكــى وةزيــر يــان ســةرؤكى حكومــةت    
نةهاتووةتة بةردةستمان ئاراستةى حكومةمتان نةكردبَيت و ثَيم وابـَي هةمووشـى جَيبـةجَي كـراوة، ئـةوةى      

لــة ثــةيِرةوى نــاوخؤ هــةبووة جَيبــةجَي كــراوة، هــيض بابــةتَيكيش ثةيوةنــدى بــة    (54كــة بــةثَيى مــاددةى )
ثرساندنةوة نيية و نةبووة بَيتـة الى ئَيمـة، بؤئـةوةى مامةَلـةى لةطـةَل بكـةين، ئـةوةى كـة جـةنابت باسـى           

كـة   دةكةى دؤخَيكة ثةيوةنديدارة بة فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان، ليذنةكانى ثةرلةمان، ئةندامانى ثةرلةمان،
ئةوة بابةتَيكة دةتواندرَيت لةكاتَيكى تر ط توطؤى لةسةر بكرَيت، خؤتان لـة دةرةوةى دانيشـتنى ثةرلـةمان،    

 ضونكة ئَيستا ثةيوةندى بة بابةتى كارى ئةمِرؤمانةوة نيية، زياتر قسةى لةسةر دةكةين.
 بةِرَيج على حةمة صاحل :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ظييةكانى ئةو تةوافوقة بـوو، كـة قسـةى لةسـةر دةكـات، هيـوادارم تـةوافق نـةبَي         من مةبةستم الينة نَيطةتي

بةهؤى ثةككخستنى كارى ثةرلةمان، ضونكة ئَيمة نة بودجةمان ثةسةند كردووة، نة حيساباتى خيتاميمـان  
 ثةسةند كردووة، ثَيم واية ضاودَيرييةكى طرينطمان نةكردووة، هيض ئةو ياسا طرينطانةش كة ثَيويسـت بـوو  

بةشَيكيمان دةركـردووة، كـة ثَيويسـت بـوو ضـةند بةشـى ديكـة دةربكرَيـت، ئـةوة بـةهؤى تةوافوقـةوة واتـة             
ثَيويسـتة ثَيداضــوونةوة بـؤ ئــةم تةوافوقـة بكرَيــت، تـةوافوق دةبَيــت لـةثَيناوى مةســلةحةتى عـامى خــةَلك       

 دابَيت، نةك حجبى ياخود بةشَيكى دياريكراو لةبريَيكى حجبى سياسى، سوثاس.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

كاك على من دةمـةوَى بـةِرَيجت لـةوة ئاطـادار بكةمـةوة، كـة :مـارةى ئـةو ثرسـيارانةى لـةم خولـةى ئَيسـتاى             
ثةرلةماندا لةاليةن ئَيوةى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ئاراستةى حكومةت كراون، ثرؤسةى ضـاودَيرى بازرطـانى   
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( سـاَلي رابـردوودا ئاراسـتةى    4ن، زيـاتر لـة كـؤى ئـةو ثرسـيارانةى كـة لـة )       كراوة، ئاراستةى حكومـةت كـراو  
حكومةت كراوة، ثرؤسةى ضاودَيرى كردن ئَيوة ئةنـدامانى ثةرلـةمان لـة فراكسـيؤنة جياوازةكـان درَيغيتـان       

( 17نةكردووة، كارى خؤتانتان ئةجنام داوة لةم خولةدا :مارةيةكى زؤر لة وةزيرةكان هاتوونةتـة ثةرلـةمان )  
وةزير هاتووةتة بةردةم ليذنـةكانى ثةرلـةمان، ئَيـوة لـة ليذنـةكانى ثةرلـةمان ط توطؤتـان لةسـةر كـردوون،          
لةسةر سةرجةم ئةو بابةتانةى كة ثةيوةنديـدران بـة كَيشـةو طرفتـةكانييانى هاوواَلتيـان هـةر لـةم وةرزةى        

( 53ةر داواى خؤيان بةثَيى ماددةى )طرَيداندا ئةو وةزيرانة ئامادةي دانيشتنةكانى ثةرلةمان بوون، يان لةس
يــان لةســةر داواى ليذنــة هةميشــةييةكانى ثةرلــةمان و ئةنــدامانى ثةرلــةمان، :مــارةى ياســايي ئةنــدامانى    

( كة بريتني لة بةِرَيجان وةزيرى ثةروةردة، وةزيرى كشـتوكاَل و سةرضـاوةكانى   54ثةرلةمان بةثَيى ماددةى )
ــتييةكان، ئ  ــامانة سروش ــرى س ــاو، وةزي ــرى    ئ ــاز، ســةرؤكى حكومــةت و جَيط ــةوت و غ ــةرَيمى ن ــةنى ه ةجنوم

ــرد )      ــم ك ــو باس ــا وةك ــرى كارةب ــدارةكان، وةزي ــرة ثةيوةندي ــةت و وةزي ــةرؤكى حكوم ــريش  17س ــرى ت ( وةزي
هاتوونةتــة بــةردةم ليذنــة هةميشــةييةكانى ثةرلــةمان، بؤئــةوةى :مــارةى ثرســيارةكان لةاليــةن ئةنــدامانى  

دووى كاركردمنان لةم وةرزى طرَيدانة ئاراستةى حكومةت كراوة، بريتيية لـة  ثةرلةمانةوة لةم ماوةيةى رابر
 خاتوو بَيطةر فةرموو.وةاَلم دراونةتةوة،  (ى ثرسياريان220( ثرسيار، كة )382)

 دَلشاد تالةباني : بةرَيج بَيطةرد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي تةشريعيية، وة دةضينة ناو ثشووي هةموومشان دةزانني ئةوةي كة لة بةردةممانة كؤتايي ئةم وةرز
ثةرلةمان نيية، بةَلكو تةواوكردني كارةكاني ثةرلةمانة، وة لَيرةش طوَيمان لة قسةي زؤر بوو لةسةر هَيجي 
ثَيشمةرطةي كوردستان و ئةو بارودؤخةي كة ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان هةية بؤية من ثَيشنيار دةكةم 

( ئةندامي ثةرلةماني كوردستان بةبَي 111اي بةجَي طةياندني َليذنةكامنان بة )وَيِراي ضاودَيري كردمنان وَيِر
جياوازي :ن وثياو ئةم دوو مانطة لةطةَل هَيجي ثَيشمةرطةي كوردستان لةبةرةكاني جةنط تةوزيع بني، وة 
 هاوكارو هةماهةنطيان بني، بؤ ئةوةي ئةطةر ئةمانةوَي ثشتيواني هَيجي ثَيشمةرطةي كوردستان بني

 باهةموومان بة فيعلي بضينة بةرةكاني جةنط و نةيَيينةوة ناو ماَل و منداَلي خؤمان ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةرَيجان هَيجي ثَيشمةرطة ئةركي خؤي بة شَيوةيةكي قارةمانانة زؤر باش جَيبةجَي دةكا، ئةركي ئَيمة لة 
دانان و ثشتيواني كردني ئةوانة، ئَيمة لةناو ثةرلةمان ئةتوانني بة باشرت ناو ثةرلةمان ئةركي ياسا 

ئةركةكاني خؤمان جَيبةجَي بكةين لة راستيدا ئَيمة ئةطةر بضينة بةرةكاني جةنط لةوة ئةضَي ببينة بار 
هؤَلي  ( بةشَيك لة ئَيوة لةناو7/8طراني لةسةر ئةوان من ئةوة بةبريي ئَيوة ئةهَينمةوة بةرَيجان رؤ:ي )

( ئةنداماني ثةرلةمان كة 7/8ثةرلةمان بوون بةشَيك لة ئَيوة لة ثةرلةمان بوون ئةطةر بة بريتان بَيتةوة )
لَيرة بوون بةبرييانة دوو جار ويستمان برؤين سةرداني بةرةكاني جةنط بكةين لة ميحوةري مةمخور، وة 

خازر، بةَلام كة بريمان لةوة ئةكردةوة ئَيمة لة ميحوةري طوَير لة كةَلةك، لة ميحوةري كةَلةك لة ميحوةري 
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:مارةيةك ئةندامي ثةرلةمان بضينة ئةو شوَينانة، وة دوايي لة بةرةكاني جةنط بكشَينةوة بة دَلنيايةوة 
قورسيةكي طةورة لةسةر هَيجي ثَيشمةرطة دروست دةكةين وا دةرئةكةوَي وةكو ثاشةكشة، لةوة دةرئةضَي 

جةنط، بؤية ئةركي ئَيمة لةناو ثةرلةمان هاوشَيوةي ئةركي براو  زيان بطةيةنني بة بةرةكاني
خوشكةكامنانة لة هَيجي ثَيشمةرطةو براو خوشكة شةرظانةكانة كة ئَيستا بة شَيوةيةكي قارةمانانة بةِرطري 
لة خاكي كوردستان ئةكةن، ئَيمة ئةتوانني لَيرةوة ثشتيواني مةعنةويان بكةين ئَيوة ئةنداماني ثةرلةمان 

ةوة بجانن ئةو داواكاريةي كة هةندَيك ئةندامي ثةرلةمان كردوويانة بؤ درَيذ كردنةوةي خولي طرَيدان ئ
داواكاريةكي رةواية بة ثَيي ثةيِرةوةي ناوخؤ ، بةثَيي ثةيرةوي ناوخؤ مامةَلةي لةطةَل ئةكةين كة هاتينة 

ي بة ثَيي ثةيرةوي ناوخؤ مامةَلةي سةر دةنطدان لةم بوارة مامةَلةي لةطةَل ئةكةين بة شَيوةيةكي ياساي
لةطةَلا ئةكةين، بةَلام ئةطةر ئةو داواكاريةش سةري نةطرت ئةوة بة دَلنياييةوة ئةوة بجانن دواي كؤتايي 
هاتين ثشووةكاني سةري ساَل ئةنداماني ثةرلةمان ثَيويست ئةكا لة هؤَلي ثةرلةمان نا، بةَلكو لة ثةرلةمان 

نةكان دائةِرَيذينةوة ئَيمة سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل ليذنة بن، خشتةيةكي كار كردني ليذ
هةميشةيةكاني ثةرلةمان دائةنيشني، وة بةرنامةيةكي ضروثِر دائةِرَيذين لة ثةرلةمان بؤ ئامادةكردني 
راثؤرتي ئةو ثرؤ:ة ياسايانةي كة ئاراستةي ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان كراوة، :مارةيةك لة ئةندامي 

 ان  دةستيان بةرز كردؤتةوة بؤ نوقتةي نيجامي، بةَلام تكاية با نيجامي بَي . ثةرلةم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  

 كاك سؤران فةرموو.
 بةرَيج سؤران عمر :

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ةي هيض تني وةلَلا نيجامي عةسكةرية، كاك دكتؤر هيوادارم كةس لَيرة كة كؤتا رؤ:ة ختوكةي عات

وتوَيذَيك نةدا ثَيشمةرطة ثَيويسيت بةوةية بِريارةكاني ثةرلةماني بؤ جَيبةجَي بكرَي بؤ باش كردني 
طوزةراني بؤ مووضةي بؤ يةكخستنةوةي وة ثشتيواني بِريارةكاني ثةرلةمان و برياري سةرؤكي فةرماندةي 

بكرَي نةك ثةرلةمانتار بربَي بؤ جةبهة هَيجة ضةكدارةكان دةكةين، بؤية هَيجي حيجبي ضةكدار تةسليم 
 نازامن ضي بكةين لة جةبهة؟ ببينة بارطراني لةسةر ثَيشمةرطة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  
 كاك هةورامان فةرموو.

 بةرَيج د. هةورامان حةمة شريحم ))هةورامان طةضَينةيي((:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي ئَيمة سةبارةت بة ثَيشمةرطة ثَيم واية ثَيشمةرطة ثَيويسيت بةوةية كة مناَلةكانيان كة برسني و وةلَلاه
 .:نةكانيان وة ماَلةكانيان داماو
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:   
ةم بابةتة تكات لَيدةكةم مامؤستا هةورامان با نةضينة ناو هةموو تةفاسيلةوة شتَيكي خراث ئةكةين كة ئ

 طرَي ئةدةينةوة بةم بابةتة.
 بةرَيج د. هةورامان حةمة شريحم ))هةورامان طةضَينةيي((:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( خاَل 62(مان دةركرد )19با قسةي خؤم بكةم، وة ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان ئةوة بوو برياري :مارة )

( خاَلة جَيبةجَي بكرَي فشار دروست بكةين بؤ 22ةو )بوو، ئَيمة ئةبَي هةوَلبدةين ئَيمة ئةوة بكةين ئ
( خاَلة كة خجمةت بة هَيجي ثَيشمةرطة دةكا، بة تايبةت ئَيمة وةكو ليذنةكةمان 22جَيبةجَي كردني ئةو )

ليذنةي ثَيشمةرطةو شةهيدان دانيشتنمان لةطةَل بةرَيجان وةزيري ثَيشمةرطةو ستافةكةي كرد داوامان 
 لَيكرد.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د. 
 تةواو دةستت خؤشيَب راي خؤت طةياند.

 بةرَيج د. هةورامان حةمة شريحم )) هةورامان طةضَينةيي((:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 22( خاَلةي كة ثةرلةماني كوردستان دةريكردووة، ئةم )22قسةكةي خؤم تةواو نةكردووة، بة كورتي ئةو )
َيبةجَي نةبووة، بة نامةي وةزارةتي ثَيشمةرطة يةك خاَلي نةبَي ئةويش مووضةي برياِرة هيضي ج

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

 ليذنةي ثَيشمةرطة ئةتوانَي بةدواداضوون بؤ ئةم بابةتة بكا.
 بةرَيج د. هةورامان حةمة شريحم ))هةورامان طةضَينةيي((:

 ةرلةمان.بةرَيج سةرؤكي ث
 بة دواداضوومنان بؤ كردووة، جَيبةجَي نةبووة . 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك طؤران فةرموو.

 بةرَيج طؤران ئازاد :
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ثَيي بةرنامةي كار ئةمة يةكَيك بوو لة تةوةرةكان رَيطةت بة هةمووماندا بة سوثاسةوة هةموو قسةي 
ؤمان كرد قسةي هةموو اليةك ئةوةي دي اعي لةوةي دةكرد هةر قانوني بوو ثشيت بة ثةيِرةو بةست  خ

ئةوةي كة رةئيةكي جياوازي هةبوو ثشيت بة ثةيرةو كردبا، بؤية من ثَيم واية ئةم طرفتة كؤتايي هاتيية، 
بةرة، هةموو ئةنداماني بةرَيجتان لة دةستةي سةرؤكايةتي قةرار بدةن با هيضي ديكة ئَيمة نةبينة دوو 
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ثةرلةماني كوردستان دَلسؤزي خةَلكن دَلسؤزي ثَيشمةرطةن ثشتيواني خةَلكن، هيض بةرةيةكي جياواز لة ناو 
فراكسيؤن و ئةندامان نيية، بؤية ئةم مةوزوعة حةسم بكةن دةنطداني لةسةر دةكةن ياخود لةسةري 

 يي بة جةلسةكة بَي، زؤر سوثاس.ناكةن؟ بةرَيجيشت وةرة سةر برطةي وتارةكةت و با كؤتا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيم وابَيت ئةم ثَيشنيارة زؤر ثةسةندة تكاية ئيرت ئةم بابةتة نةوروو:َينن بة شَيوةيةكي ياسايي مامةَلة 
ؤي تَيكداني لةطةَل درَيذ كردنةوةي خولةكةدا دةكةين، بؤ ئةوةي بابةتي تر نةيةتة كايةوة كة ببَيتة ه

 جةوي ثةرلةمان، ئةطةر نوقتةي نيجاميية كاك ئومَيد.
 بةرَيج ئومَيد خؤشناو:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ببورة، ئةطةر نيجامي نةبوو، بةَلام زؤر باسي بابةتي سندووقي داهاتي نةوت و دةستووري هةرَيمي 

 نةكان،كوردستان كرا، ئَيمة هةموو اليةك ثةرؤشي ئةوةين تةواوي فراكسيؤ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:    

 ئةمة نوقتةي نيجامي نيية كاك ئومَيد خؤشناو. 
 بةرَيج ئومَيد خؤشناو:  

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تا ئَيستا ليذنة ثةيوةنديدارةكان بة شَيوازةك باسي لَيوة ئةكرَي كةئةنةما اليةنَيك و ضةند اليةنَيك رَيطرن 

ي ديكةش دةيةوَي، هةموومان ثةرؤشني لة لَيذنة ثةيوةنديدارةكان كة كاري تةواو نةبووة، باسي و خةَلك
تةوافوق كرا ثَيم واية دةبَي ئةم بابةتة زؤر بةهةند وةربطريَي لة دةستةي سةرؤكايةتي كة فيعلةن، ئةطةر 

 نيية لةسازداني اليةك و تةوافوق بؤتة رَيطِر دةبَي هةَلوةستةي لةسةر بكرَي، ئةطةر نا تةوافوق برييت
سازشي اليةك و سوومةند بووني ضةند َلايةك تةوافوق بريتية لة تةوازن و تَيطةيشنت وئةجنامي هاوبةش، 

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:   

وونةوةكة بجانني كةس نوقتةي نيجامي نيية؟ ئَيستا داوا لة سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةم تكاية نينسابي كؤب
( ئةندامي ثةرلةمان ئَيستا لة هؤَلي ثةرلةمانن 58( كةس ئامادةن )58ضةندة؟ ضةند ئةندام ئامادةن؟ )

تةنها نيسابي ياسايي ثةرلةمامنان هةية نيسابي دوو لةسةر سَي نيية بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان بةثَيي 
ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، وة بةثَيي تَيطةيشتين ئَيمة لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة 

عورف لة بواري دةنطدان بةرَيج باشة باقسةكامن تةواو بكةم بةرَيج د. شوان جةنابت قسةي خؤتت كرد 
تكاية با قسةكاني خؤم تةواو بكةم جةنابيشت دةرفةتت ثَي ئةدةم قسة بكةي، تكاية بوةستة ئةطةر 

دوو لةسةر سَيي ئةنداماني ثةرلةمان هةبَي ئةبَي اليةني كةم دوو لةسةر  بابةتَيك ثةيوةندي بة دةنطداني
سَيي ئةنداماني ثةرلةمان ئامادةبن، ئينجا ئةو بابةتة خبرَيتة دةنطدانةوة سةرجنتان بؤ ئةوة رائةكَيشم 
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ق جارَيك دةنطدان لةسةر سةرؤكايةتي سةرؤك كؤماري عَيراق ثةكي كةوت لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيرا
لةبةر ئةوةي دوو لةسةر سَيي ئةنداماني ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق ئامادة نةبوون، بؤية ئةم بابةتة 
بةم شَيوةية ئَيستا لةبةر ئةوةي نيسابي ياسايي دوو لةسةر سَيمان نيية ناتوانني ئةم ثرسة خبةينة 

ان لة دواي ثشووةوة وةكو باسم كرد لة دةنطةوة، بةَلام لةوة ئاطادارتان ئةكةمةوة بةرَيجان ئةنداماني ثةرلةم
دواي ثشووي سةري ساَل، هيض شتَيكمان نيية بة ناوي ثشووي خولي طرَيدان دواي ثشووي سةري ساَل 
راستةوخؤ ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي لةطةَل سةرؤكايةتي ليذنةكان كؤ ئةبينةوة بةرنامةيةكي ضروثِر 

زة بؤ كاري ليذنةكان دائةنَيني هةوَلي ئةوة ئةدةين كة ماوةي بؤ كاري ليذنةكان دائةنَيني خشتةيةكي تا
نَيوان هةردوو وةرزي طرَيدان ئةو ثرؤ:ة ياسايانةي كة طرنطن ئامادةيان بكةين بؤ وةرزي داهاتوو هةر 
ثرؤ:ة ياسايةكيش بة تايبةتي  ئةو ثرؤ:ة ياسايانةي كة طرنطن و رةهةندي نيشتيمانيان هةية ئامادةبوون، 

سةَلاتي خؤمان بةكار ئةهَينني وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ئَيوة لة ئةنداماني ثةرلةمان :مارةي ئَيمة دة
ياسايتان دةتوانن داواي دانيشتين نا ئاسايي بكةن، دانيشتين نائاسايي ئةجنام ئةدةين، هةر بابةتَيك كة 

 ثَيويست بوو تاوتوَيي ئةكةين وة برياري لةسةر ئةدةين. 
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج د.يوسحم حممد

 كاك شوان فةرموو.
 ))د. شوان قةالدزةيي((:مصطفى بةرَيجعمر 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ئةندام ثةرلةمان بؤي نيية قسة لةسةر وةَلامي يان لةسةر قسةي ئةندام 

 ةت ثَيدان تا قسةكانيان تةواو كرد .ثةرلةمانَيكي تر بكا، بةَلام ئةطةر دوو ثةرلةمانتار قسة بكات رَيط
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 راي خؤيانيان وت بةرَيج شوان قةَلادزةيي. 

 ))د. شوان قةالدزةيي((: مصطفى بةرَيجعمر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ندامةكاني ثةرلةماني بة ثَيي ماددةي حةوتيش بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان ناَلَي دوو لةسةر سَيي كؤي ئة
كوردستان، ئةَلَيت دوو لةسةر سَيي ئةندامةكاني، يةعين ئةوةي كة ئَيستا لة هؤل ئامادةن ئةتوانرَي 

 تةفسريي بؤ بكرَي و خبرَيتة دةنطةوة. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

تكاية بةرَيج د. شوان قةَلادزةيي  ئةمة مةطةر بة حيلة شةرعي، ئةطينا بة ياساو بةو شتانة ئةمة ناكرَي
بة ناوي خواي تةواو بوو، كؤتايي ثَيهات ئةم بابةتة، بةرَيجان ئَيستا ئةم خولي طرَيدانة كؤتايي ثَيئةهَينني، 

ئةمِرؤ ثةرلةماني كوردستان كؤتايي دَينَيت بة خولي طرَيداني ساَلي دووةم لة خولي بةخشندةو ميهرةبان، 
ؤي، بةم بؤنةوة بة ثَيويسيت دةزامن دةست خؤشي لة سةرجةم ثةرلةمانتاران بكةم، هةَلبذاردني ضوارةمي خ
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كة لة ماوةي رابردوودا ماندوو نةناسانة لةم هةلومةرجة ئاَلؤزةي كوردستاندا بةرثرسانة و خةخمؤرانة 
 ئةركةكاني سةرشانيان بة سةركةوتوويي راثةِراندووة.

 ثةرلةمانتاراني بةِرَيج.
ــةك  ــةموو الي ــةهؤي         الي ه ــةوة ب ــت بةكاربوونيي ــةرةتاي دةس ــةر لةس ــةمان ه ــةي ثةرل ــةم خول ــكراية ئ ئاش

بارودؤخي سةخيت ئابووري و  ئةو جةنطة نا رةوايةي كة رَيكخـراوي تريؤريسـيت داعـش د: بـة طةلةكـةمان      
ت هةَليطريساندووة، كؤمةَلَي كَيشـةو طـرفيت هاتـةِرَي، كـة لةمثـةريان لةبـةردةم راثةِرانـدني كارةكـاني دروسـ         

دةكرد، بةاَلم بةهؤي ماندوو نةبوون و لَي بِراوةيي هةموو اليةكةوة ئةو هةلومةرجة نا لةبارة نةبووة هؤي 
ئةوةي ثةرلةمان لة ئةركةكاني خؤيدا كةمتةرخةم بَيـت، بـةَلكو ئَيـوة بـة طيـاني بةرثرسـانةو نيشـتمانيانة        

 ئةركةكانتان راثةِراند.
( دانيشتين ئاسـايي سـاز كـردووة، ضـةند جـار بـةِرَيجان       21ثةرلةمان ) لةم خولةدا، واتا لةم خولي طرَيدانةدا 

سةر وةزير، جَيطري سةر وةزير و وةزيراني حكومةت و بةرثرساني تري هـةرَيمي كوردسـتان لةسـةر داواي    
خؤيان و ليذنةو ئةنداماني ثةرلةمان هاتنة بةردةم ثةرلةمان و ليذنةكان، ئةمـة جطـة لـةوةي لـةم خولـةدا      

 ( ثرسياريان وةاَلم دراونةتةوة.146( ثرسياريان ئاراستةي حكومةت كردووة، تاكو ئَيستا )259اران )ثةرلةمانت
دةتــوانني هةنــدَيك رؤ:و ضــركة ســاتي ئــةم خولــةي طرَيدانــة بــة ضــركة ســاتي مَيــذوويي بــؤ خؤمــان و بــؤ   

ةمـاني كوردسـتان بـؤ    طةلةكةمان بجانني، بؤ منوونة ساتي دةركردني بِرياري ناردني هَيـجي ثَيشـمةرطةي قار  
بـةرطري كـردن لـة شــاري خـؤِراطري كؤبـانَي، بــؤ هةميشـة بوويـة شــانازييةك بـؤ ثةرلـةمان و ســةرؤكايةتي          
هةرَيم و حكومةت  و طةلةكةمان بة طشـيت، ئـةو كاتـةي هـةموومان ثَيكـةوة هةَلسـتاينةوةو بـة حةماسـةوة         

ر كاتَيك ئيتي اقمان هةبَيت و يةك دَل سروودي نيشتماني )ئةي رةقيبيمان( وتةوةو بؤمان دةركةوت كة هة
و يةك دةست بني، دةتوانني كاري لةكردن نةهاتوو بكةين، رؤيشتين ثَيشمةرطةي كوردستان بؤ كؤبـانَي واي  
كرد هاوكَيشةي سةربازي لةوَي لة بةر:ةوةندي شةِرظانان بطؤِرَي، هـةر بؤيـة جَيـي خؤيـةتي بـةم بؤنةيـةوة       

تان بؤ ئازايةتي و قارةمانيةتي هَيجي ثَيشمةرطةي كوردستان و شةِرظانان لة ساَلو و رَيجي ثةرلةماني كوردس
 هةرَيمي كوردستان و لة باشووري كوردستان و لة رؤ:ئاواي كوردستان بنَيرين.

سةبارةت بة ضاودَيري كردن و ثرسيار كردن و بانطهَيشت كردني وةزيرةكاني دةسةاَلتي جـَي بـةجَي كـردن،    
ة ئةركةكاني خؤي هةستاوةو لةو خولةدا وةزيرةكاني ثةروةردةو كشـتوكاَل و نـاوخؤ   ثةرلةماني كوردستان ب

و ثَيشـــمةرطةو رؤشـــنبريي و الوان و دارايـــي و ســـامانة سروشـــتييةكان و كارةبـــاو ســـةر وةزيـــرو جَيطـــري  
ان سةروةزيرو وةزيراني ثةيوةنديدار بة ئةجنومةني نةوت و غازةوة هاتنة ثةرلةمان و لةاليةن ثةرلةمانتار

و ليذنة تايبةتةكاني ثةرلةماني كوردستانةوة ثرسياري ثَيويستيان لَيكراو، ئةوانيش لة ثةرلةمانـدا كَيشـةو   
 طرفتةكاني خؤيانيان خستةِروو.

يةكَيكي ديكة لة كارة طرنطـةكاني ئـةم خولـةي ثةرلـةماني كوردسـتان بـرييت بـوو لـة هـةنطاونان بـؤ سـازان            
ــةرَيمي كور  ــتووري ه ــرؤ:ةي دةس ــةر ث ــةنطاوة     لةس ــتكردن بــة ه ــاي دةس ــرؤ:ة ياس ــتادا ث ــة ئَيس ــتان، كــة ل دس
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كردةييةكاني ئةم ثرؤسةية خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوةو لةالي ليذنةي ياسـايي ثةرلـةماني كوردسـتانة،    
بؤ ئةوةي لة ماوةي داهاتوودا راثؤرتةكةي ئامادة بكرَيت و لة دانيشتنَيكي نائاساييدا دةنطي لةسةر بـدرَيت،  

ي هةموو ئةمانة دةبَيت دان بةوةش دابنـَيني كـة لـة رووي ياسـادانانةوة لـةم وةرزةدا نـةمانتوانيووة       سةرةِرا
وةك ثَيويست ئةركةكاني خؤمان راثةِرَينني، ئةمةش بةشـَيكي ثةيوةنـدي بـة بـارودؤخي دارايـي هةرَيمـةوة       

انة ئامــادة بكــةن، كــة هةيــة، كــة بــة هؤيــةوة ليذنــةكان نــاتوانن راثــؤرتي كؤتــايي لةســةر ئــةو ثــرؤ:ة ياســاي 
تَيضووني داراييان هةية، هةَلبةت رَيـك نةكـةوتين فراكسـيؤنةكاني ثةرلـةمان لةسـةر هةنـدَي ثـرؤ:ة ياسـاي         
ديكــةش هؤكــارَيكي ديكــةي ئــةم كَيشــةية، وةك دةســتةي ســةرؤكايةتي هــةوَل دةدةيــن تــا دةســتثَيكردنةوةي 

ــة     ــِر لةط ــِرو ث ــةكي ض ــة بةرنامةي ــاتوو ب ــاداناني داه ــيؤنةكاني  وةرزي ياس ــةييةكان و فراكس ــة هةميش َل ليذن
ثةرلــةمان راثــؤرتي كؤتــايي ضــةند ثــرؤ:ة ياســايةكي طــرنط ئامــادة بكــةين، بــؤ ئــةوةي لــة وةرزي داهــاتوو   

 قةرةبووي دواكةوتنمان لةم رووةوة بكةينةوة.
ي لــةم خولــةدا ضــوار ياســامان دةركــردووة، كــة ياســاي زمانــة فةرمييــةكان، ياســاي هــةمواري يةكــةمي ياســا  

دةستثاكي، ياساي هةمواري دةيةمي ياساي ئةجنومةني وةزيران، ياسـاي هـةمواري يةكـةمي ياسـاي وةزارةتـي      
( ثـرؤ:ة ياسـاي فراكسـيؤنة    72( بِريـارو ) 11خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانستني، ئةمة جطة لـة دةركردنـي )  

 ديدارةكاني ثةرلةمان كراون.جياوازةكانيش خوَيندنةوةي يةكةميان بؤ كراوةو رةوانةي ليذنة ثةيوةن
 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.

سةرةِراي كاري بةردةوامي هةمووان، بةاَلم هَيشتا ئةركي طرنطي طةورةي تر لة ئةستؤمانة، كة ثَيويسـتة بـة   
بـووني   هةماهةنطيةكي زياترو بةطيانَيكي بةرثرسانةترو نيشتمانييانةتر ئةركةكاني سةرشامنان راثةِرَينني،

جياوازي لةنَيوان فراكسـيؤن و ئةنـداماني ثةرلـةمان دياردةيـةكي ئَيجطـار تةندروسـتة، بـةاَلم نابَيـت ببَيتـة          
هؤي ثةكخستين كاري ثَيكةوةيي و هاوبةش و، ثَيويسـتة بةر:ةوةندييـة نيشـتمانييةكان زاَل بكـةين بةسـةر      

 بةر:ةوةنديية حجبي و طروثييةكان.
ةرؤكايةتييةوة ثريؤزبايي سةرساَل لة هـةموو ئةنـداماني بـةِرَيجي ثةرلـةماني     من لَيرةوة بةناوي دةستةي س

كوردستان و خانةوادةكانتان دةكةين و، هيوادارين سةركةوتوو بن، لَيـرةوة ثريؤزبـايي سـةري سـاَل لـة طشـت       
 هاوواَلتياني هةرَيمي كوردستانيش دةكةين. خواي طةورة ثشتيواني هةموو اليةكمان بَيت. زؤر سوثاس.

بةِرَيجان، بةم شَيوةية خولي طرَيدان كؤتايي ثَي هات، دانيشتين ئةمِرؤمشان كؤتايي ثَي هات، زؤر سوثاس بؤ 
 هةموو اليةك.
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