




 

                                                                                                                              

سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان: بةِرَيز  
ياداشت: بابةت  

 
 ...سآلو و ريَز

ئةو تايبةت ةن، بكوةزارةتى شارةوانى و طشت و طوزار ئاراستةى  ياداشتة داواكارم لة بةريَزتان ئةم 
، رِيَرِويَكى ئاوى فراوانبووةو ثيَشرتيش ديَت( رِةقة رةباغة)لة طوندى  بؤ رِؤشتنى ئاوى باراناو وةىرِيَرِة

 .الفاوى زؤر هةبووةو طرفتى ئةو تؤ بؤ هاوالَتيان دروستةبووة
 :يَنى جياوازداووهؤكارى سةرةكى دروستبوونى الفاو، ثرِكردنةوةى رِيَرِةوةكان بووة لة ضةندين ش

زةيتونة ثلَةس، ثرؤذةى زةيتونة دةستثيَكردو دواتر  لة دةشتايةكةى تةنيشت دارةتوو ،0202دواى سالَى 
 .ى سةرةكى ئاوةكةى ثرِكردةوة لة نةخشةكةدا ديارةوقؤناغ قؤناغ رِيَرِة

 .رِيَرِةوى ئاوى طرتر دروستكرا، بةردةمى ضةندين ئاويَنةى شا ثرؤذةى ريشدوات
رطةكانى وئةو ئاوةرِؤيانة طريا سةرضاوةكانيان زبةدروستكردنى ئةم دوو شارة قؤناغ قؤناغ، بةردةمى 

 .ديَنة خواريَدارةتوو و بنةسالَوة 
، رذاية ناو (دارةتووثيشةسازى )لة نزيك شت، كة رِيَرِةوى ئاوةكة طريا، ئاوةكةش بةئاراستةى دارةتوو رِؤ

مرة باغة)لةطةلَ بةستى  ديَت، ئةويش لة ثشت ثيشةسازى دارةتوو( طرِة سؤرةوة)ئةو رِيَرِةوة ئاويةى لة 
شتيمان، ئيدى لةويَوة رؤشت بةرةو مالَةكان و لة ين (3 -0)ةرتىنزيك مالَةكانى كتيَكةلَ دةبيَت، ( رةقة
 .تعابى كةندةكة نةبووئيس

ثرؤذةى زةيتونةية، كة تةنانةت بؤ ئاسانى هاتوضؤى خؤيان ريَطايان لة نيَو بةستةكة بةرثرسى يةكةم 
 ؟سوودى نةبووة ضةندين جاريش خةلَكى ناوضةكة سكاالَيان كردووة !ةدروستكرد وةك سةد

مةترى،  002لةخوار شةقامى خةدةمى  ديَت بؤ ذيان،رؤشنبريى  طةرِةكىلة   ئةو ئاوةرِؤيةى لة سةر -
انط بة بةردةوام ثرِيان كردوةوة كرا بة ثرؤذةى بازرطانى، مةتر دةبوو، سىَ م 022ثيَشرت ئاوةرِؤكة 

 ..بةمةش رِيَرِةى ئاوةكة بةتةواوى بضوكبويةوة

 ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 كوردستان ـ هةوليَر
 
 

 :ذمارة
 22/22/2222: ربةروا  
 

IRAQ- KURDISTAN 

PARLIAMENT 

Kurdistan-Hawler 
 

 
 

No:      

Date : 

 

 



 

 
 .ثة ثيَشنطاى ئؤتؤمبيل لةسةر رِيَرِةوى ئاوةكة دروستكرابوولة قوشتة

لةسةر رِيَطاى كةركوك دةسورِيَيتةوة بؤ دارةتوو، شوتنطةو ماركيَت و كافرتيا و بةنزينخانة رِيَك لةسةر -
شة ناخؤى شةهيد شةوكةت شيَخ يةزدين و ئاوةرِؤ دروستكرابوو، هؤكاربوو بؤ طةرِانةوةى ئاو بؤ بة

 .ثشتةوة
دارةتوو، بينايةكى طةراج دروستكراوة، بووة بةربةست لة  -ركوك هةر لةسةر ريَطاى سةرةكى ك-

يَتة مالَةكانى طةرِةكى ئاوبضتيَثةرِبوونى ئاوى طةرِةكى رؤشنبريى و ئةمةش هؤكاربوو بؤ ئةوةى 
 .رِؤشنبريى

 :ضارةنووسى ليذنةى ليَكؤلَينةوة لة الفاوةكةى ثيَشوو
 رِابردووي مانطي الفاوةكةي لةدروستبووني هةوليَر، لةثاريَزطاي ليَكؤلَينةوة ليَذنةيةكي راثؤرتي بةثيَي
 ثرؤذانةي ئةو ئاوةرِؤي و باران ئاوي ريَرِةوي سةر كردبووة زيَدةرِؤيان ثرؤذة حةوت خاوةني هةوليَر شاري

 .هةوليَر مةتري 052 شةقامي دةرةوةي دةكةونة

 بؤ ثيَكهيَنا ئةمسالَ ئؤكتؤبةري 32 رؤذي الفاوةكةي لةسةر ليَكؤلَينةوةي ليَذنةيةكي هةوليَر ثاريَزطاي
 شارةكاني لةهاولَاتياني زؤر ذمارةيةكي زيامنةندبووني و الفاو دروستبووني لةهؤكارةكاني ليَكؤلَينةوة

 .كؤري طوندي و زيَرِين

 بةشيَك بةثرِكردنةوةي تؤمةتبارن كة اليانانةي ئةو هةوليَر ثاريَزطاي راثؤرتةكةي دةرةجنامي بةثيَي
 تارين، ثرؤذةي بةفرين، شاري ثرِؤذةي زيَرِين، شاري ثرؤذةي") لة بريتني ناوضانة ئةو لةئاوةرِؤكاني

 زيَدةرِؤ بةشيَوةي كة (مةزرةعةيةك ضةند لةطةلَ ماسي، حةوزي ثرؤذةيةكي تاوةر، طؤلَدن ثرؤذةي
ليَثيَضينةوةى تا ئيَستا . دروستكردوون لةسةر مةزرةعانةيان ئةو وةوثرِكردؤتة بارانيان ئاوي ريَرِةوي

 .ياساييان بةرامبةر نةكراوة
 .كراى وةرطرتنى بةلَيَنامة ئازاد كرا دواتةنها خاوةنى ثرؤذةى شارى زيَرين دةستطري

ارى دروست هةموو ئةو كةسانة بكريَت بة هؤك ليَثيَضينةوةى ياساييان بةرامبةرداوا دةكةم بةزووترين كات 
 بوون الفاوة  بوونى ئةم

 ئةو كةسانةوة لة اليةن قةربووى زيان ليَكةوتوان بكريَتةوة
لةم سيَ نةخشةدا نيشان دةدريَت كة ضؤن ريَرةوى ئاوةكة ثرِكراوةتةوة و دواجار ثرؤذةى : اوثيَضه

 .نيشتةجيَبوونى لةسةر دروست كراوة كة ئةمةش هؤكارى دروستبوونى الفاوةكةية
 

 ...لةطةلَ ريَزدا
 

 عةىل حةمة سالَح                                                                                                                                                                     
          ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان   
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