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 پێشەکی

رۆڵــی فراکســیۆنی زۆریــنە لە پەرلەمانــدا  بەپــێکە لە پرۆژەیەکــی 
ەیمانگـــای سوێســـە منســـتەر فاوندێشـــی  بە هاوکـــاری بـــنکەی پ

تــۆژینەوەی ســەر بە پەرلەمــانی کوردســتان  وەک پاڵ شــتێک بــۆ 
 ئەو بەپەی داواملێکرا ئامادەی بکەم لە چاالکیەکی ئەم پرۆژەیە.

ئەم نــامیلکەیە هــێەە ســەرەکیەکانی کــاری فراکســیۆنی زۆریــنە لە 
چەمکە سـەرەکیەکانی  پەرلەمان دەخاتە روو لە رێگای پیشاندانی

ــانی پەرلەمــان و  ــد بە سیســتەمی پەرلەمانتــاری و ئەرکەک پەیوەن
 ئەندام و فراکسیۆنەکان لە چوارچێوەی کاری رۆژانەیاندا.

هەوڵ دراوە بە پـــێوەیەکی ســـادە و ســـەرەتایی باســـی بـــابەتە 
پەیوەندارەکان بکرێە بە لەبەرچاوگرتنی پەرلەمانی کوردستان و 

لە هەرێمــی کوردســتان  بە هیــوای  یاســا و سیســتەمی سیاســی
دابینکردنی بـابەتێکی پـر زانیـاری سـەرەتایی و بنە،ەتـی  بـۆ هەر 
ـــــابەتە ببێـــــە نەک تەنهـــــا  کەســـــێک بیەوێـــــە ئاگـــــاداری ئەم ب

ــــر  بە  ــــی فراوانت ــــۆ کەرتێک ــــو ب ــــان  بەڵک ــــاپەرلەمانتارەک یبەتی ت
 خوێندکار و گەنج.

 

 عبدالسالم بەرواری
ئەندامی خولی سێیەمی 

 کوردستان پەرلەمانی
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 بەشی یەکەم: چەمک و پێناسە
 . پەرلەمان لە سیستەمی دیموکراسیدا١

  و ئەگەر چوونەداو بەدوا انتی یاساداناڵتریی دەسەاڵپەرلەمان با
دەستوور بنەمای دەوڵەت و حکـوماانی بێـە  پەرلەمـان ئـامرازی 
ــــــوماانیە  چــــــونکە  ــــــاراکردنی دەوڵەت و حک بەکارخســــــتی و ک

مـا و پرینسـیو و مـا  و ئەرک و پێناسـەی پەرلەمانە کە ئەو بنە
دامودەزگاکانی دەوڵەت  کە دەسـتوور پێناسـەیان دەکـات  ئەکـاتە 

 واقیعی بینراو.
لە روویەکی دیـکەوە  پەرلەمـان بەپـێکە لە چەنـد پێکهـاتەیەک کە 
پـــێکەوە بونیـــادی دەوڵەت پێکــــدێنی. ئەمـــانەی خـــوارەوە چەنــــد 

ی دیموکراسـی و چەمکێكي سەرەکیی کە پەیونددارن بە سیسـتەم
 ژیانی پەرلەمانتاری: 

یەکێـــک لە پـــێواز و ئامرازەکـــانی  ن:تەکااڵجـــوداکردنی دەســـەأ. 
دیموکراسی  جیاکردنەوەی دەسەاڵتەکان و دابەپکردنی کارە 
لە نێوانیاندا  بە پـێوازێک کە لە توانایانـدا بێـە سـەربەخۆ بـی 
بەاڵم تەواوکەری یەکتر بی و چاودێری یەکتر بکەن. هەرسـ  

سەاڵتی بنە،ەتیـی دەوڵەت بـریتیی لە: دەسـەاڵتی یاسـادانان دە
ــار سحکــومەت   و دەســەاڵتی  سپەرلەمــان   دەســەاڵتی جێبەجێک
ــــان   کە دەســــتوور و یاســــاکان پێناســــە و  دادوەری سدادگاک

 ئەرک و سنوورەکانیان دیاریدەکەن.
لە رووی پــراکتیکەوە  خەڵــک ئەنــدامانی دەســتەی یاســادانان  

ــــدە بژێرن  پەرلەمــــان متمــــانە بە دەســــەاڵتی سپەرلەمــــان  هەڵ
جێبەجێکردن سحکومەت  ئەدات و چاودێری کارەکانی دەکـات  
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ــــــاتەی دەســــــەاڵتی دادوەری  و دەســــــتوور پێناســــــە و پێکه
 سدادگاکان  دەکات و پەرلەمان یاسای پێویسە دەردەکات

ــوێنەرایەتیب.  ــای دیموکراســی ن ــدە دیموکراســی بە مان : هەرچەن
اڵم ئەو سەردەمەی ئەم چەمـکەی تێـدا سحوکمرانی خەڵک ە  بە

هــــاتە ئــــاراوە  ئێســــتا بەســــەرچووە و کۆمەڵگــــای ســــەردەم 
گەورەتــر و پێدیــدە سمعتــد  تــرە لە کۆمەڵگــای سئە ینــا ی پــێش 
دوو هەزار ســــــاڵ  لەبەر ئەوە  حوکــــــوماانی لە کۆمەڵگــــــای 
ســــــــەردەمی دیمــــــــوکرات  بە پــــــــێوەیەکی ناراســــــــتەوخۆ 

نەرانی خۆیان بۆ ماوەیەکی ئەنجامدەدرێە  خەڵک ئازادانە  نوێ
او هەڵدەبژێرن و لەرێگای دەنگ ێدانیان یان دەنگنەدان  یکردیار

دەیــانگۆ،ن یــان دووبــارە متمانەیــان پێــدەدەنەوە  واتە: ئەنــدام 
پەرلەمان  لە جیاتی خەڵک  بایار ئەدات و یاسـا دەردەکـات و 

 حوکماانی ئەکات.
بە نــوێنەرایەتی : لەبەر ئەوەی پەرلەمــان دەســتی پەرلەمــاناڵباج. 

خەڵــــک بایــــار ئەدات و بــــااڵتریی دەســــەاڵتی یاســــادانان و 
بەدواداچـــوونە  ئەمە تێگەیشـــتنێکی هەڵەی هێنـــایە ئـــاراوە  کە 
بەوەی پەرلەمــان بااڵدەســتی بەســەر دەســەاڵتەکانی دیــکە و 
کۆمەڵگــــــــا هەیە  نادروســــــــتی ئەم لێکــــــــدانەوە لەوەدایە  کە 

کاتە دەسەاڵتی ئازاد پرەنسی ی جوداکردنی دەسەاڵتەکان دەیان
ــان  ــرەوە  بەاڵم هیدکامی و ســەربەخۆ و چــاودێر بەســەر یەکت
ــ  ئەوەی  ــان ئاســتدان  ب ــو لەهەم ــیە بەڵک ــر ن ســەر بە ئەوی ت

 گرنگی رۆڵی پەرلەمان کەمبکات.
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 . ئەرکە سەرەکیەکانی پەرلەمان٢
ــــک   لە چوارچێــــوەی ئەو رۆڵە گــــرنگەی دا  وەک نــــوێنەری خەڵ

ەرکی سەرەکی سمـی ئەرکـی پەیوەنـدیە پەرلەمان  لە رێگای س  ئ
ــاو  گشــتییەکانخ خســتۆتە ســەر و کــردوومە بە چــوار ئەرک  بە ن

 :1خەڵک  پراکتیزە دەکات
: پەرلەمـــــانی کوردســـــتان یاســـــای تـــــازە نیاســـــادانائەرکـــــی أ. 

دەردەکات  یان یاسا کارپێکراوەکان هەموار دەکات  یان بایار 
ــدراڵیەکان ئەدات ــارپێکردن بە یاســا فی ــافە بە  لەســەر ک سئەم م

 پێی دەستووری عێراق بە پەرلەمانی هەرێخ دراوە . 
هەمــوو دامودەزگــای حکــومەت پابەنــدی یاســاکانی پەرلەمــان  

ـــدانیان دەردەکەن.  ـــۆ ئەنجام ـــاری پێویســـە ب ـــی و ئامۆژگ دەب
هەروەها پەرلەمان بایار دەردەکـات  کە هێـزی یاسـایان هەیە 

ــــان ــــک ی ــــدیان بە بوارێ ــــان پەیوەن ــــاتیی ی حــــاڵەتێکی  بەاڵم ک
ان هەیە. چۆنیەتی ئەنجامدانی ئەم ئەرکە  لە دەستوور یتایبەتی

 و لە پەیاەوی ناوخۆی پەرلەماندا دیاریکراوە.

                                                 
 .لە پەیرەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان ٥٦ماددەی  1
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: لە سیســــــتەمی دیموکراســــــی نچــــــاودێری و بەدواداچــــــووب. 
ــــوونەوە و  ــــادەی کۆب ــــک راســــتەوخۆ ئام راســــتەوخۆدا  خەڵ

اری دانیشــتنەکانی دامودەزگــا هەڵبژێردراوەکــان دەبــی و ئاگــاد
پرۆســەی بایــاردان و حــوکماانی دەبــی  بەاڵم لە کۆمەڵگــای 
ســـەردەمیانەدا  ئەســـتەمە ئەم کـــارە ئەنجـــام بـــدرێە  بــــۆیە 
پەرلەمـــان و لیژنەکـــان و ئەنـــدامانی  بە نـــاوی خەڵـــکەوە  بەم 

 ئەرکە هەڵدەستی. 
پەرلەمــان چــاودێری جێبەجێکردنــی ئەو یاســایانە دەکــات کە  

واداچـــــوونی چـــــۆنیەتی پەســـــەندیان دەکـــــات  هەروەهـــــا بەد
کــــارکردنی دامودەزگــــا فەرمیەکــــان دەکــــات و لەم میــــانەدا 
سەرەدانی مەیدانی ئەنجامدەدات و بانگێشتی فەرمـانبەران بـۆ 
ــــــدارەکان و دانیشــــــتنەکانی  ــــــژنە پەیوەن کۆبوونەوەکــــــانی لی
ـــانەی  پەرلەمـــان دەکـــات  و لێکـــۆڵینەوە لە کێشـــە و ئەو بابەت

 2ئاراستەی دەکرێی دەکات.
و لە چوارچێوەی ئەنجامدانی ئەرکی بەدواداچووندا   هەروەها 

پەرلەمـــــان بـــــۆی هەیە پرســـــیار ئاراســـــتەی وەزیرەکـــــان و 
فەرمانبەران بکات  بانگێشتیان بۆ کۆبوونەوەکانی لیژنەکـان و 
پەرلەمان بکـات  و لێ رسـینەوەیان لەگەڵ بکـات  بە پێشـنیاری 

 3وەرگرتنی متمانەش لێیان.

                                                 
 کوردستان  پەیرەوی ناوخۆی پەرلەمانی لە  ٤٢و  ٤١)ماددەکانی  2
 نی  کوردستان  لە پەیرەوی ناوخۆی پەرلەما٧٠تا  ٤٧ماددەکانی س 3
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داری و کۆتایی نادات بەڵکو بە پێی بەاڵم پەرلەمان بایاری کر 
یاســـــاکان داوا لە الیەنە پەیوەنـــــدارەکان دەکـــــات  هەنگـــــاوی 
ـــــــی پرەنســـــــی ی جـــــــوداکردنی  پێویســـــــە بهـــــــاوێژن  بە پێ

 دەسەاڵتەکان.
ــودجەج.  ــاتی ی ســااڵنەپەســەندکردنی ب ــزانی داه ــکە ب ــافی خەڵ : م

ســااڵنەی حکــومەت چەنــدە و چــۆن ســەرفدەکرێە  لە هەمــان 
ــی ح ــدا  ئەرک ــۆ کات ــات ب ــادە و ئاپــکرا بک ــک ئام ــومەتە پالنێ ک

ــــــــرۆژە و  ــــــــی ئەو داهــــــــاتە  وئەو پ چــــــــۆنیەتی خەرجکردن
 خزمەتگوزاریانەی بە نیازە پێشکەش بە خەڵک بکات.

یەکێــک لە ئەرکە گرنگەکــانی پەرلەمــان بــریتییە لە گ توگــۆ و  
پەسەندکردنی ئەو پالنەی حکومەت سبودجەی گشتیی سـااڵنە  

ئەرکـی پەرلەمـانە حیسـابی کۆتـایی بە ناوی خەڵـک. هەروەهـا 
سااڵنەی خەرجییەکانی حکومەتیش هەڵبسەنگێنێە و تێبینـی و 

 پێشنیارەکانی خۆی بۆ حکومەت بنێرێە.
پرۆســەی پەســەندکردنی بــودجە لەنــاو لیژنەکــانی پەرلەمــان  

ـــایی  ـــان کۆت ـــایبەتی پەرلەم دەســـت ێدەکات و لە دانیشـــتنێکی ت
ــــداری وەزیرەکــــا ــــدێە و لیژنەکــــان مێوان ن و فەرمــــانبەرە پێ

باالکـــانی وەزارەتاکـــان دەکەن و پێشـــنیارەکانی خۆیـــان بەرز 
 دەکەنسةوة  بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان و لیژنەی دارایی.

ــــــــدید.  ــــــــدە لە زۆربەی زۆری ەکانیە گشــــــــتییپەیوەن : هەرچەن
ـــــــــۆ پەرلەمـــــــــان  ســـــــــەرچاوەکان تەنهـــــــــا ســـــــــ  ئەرک ب
دادەنرێیسیاســــادانان  چــــاودێری  و پەســــەندکردنی بــــودجە   
بەاڵم ئەمە هەمــــــووی پێویســــــتی بەوە هەیە  ســــــەرۆکایەتی 
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پەرلەمان و فراکسیۆنەکان چاالکانە لە پەیوەندی بەردەوام بی 
لەگەڵ دەزگاکانی راگەیاندن و کۆمەڵگای سڤیل و ناوەندەکانی 
ئەکادیمی و توێژینەوەی زانسـتی و پەرلەمانەکـانی نیشـتیمانی 

 و هەرێمەکان و هەندەران.
ــاری پەخشــکردنی دانیشــ  ــی زانی ــان و بالوکردن تنەکانی پەرلەم

ســـەبارەت بەو پرۆژەیاســـا و بریـــارانەی گ توگۆیـــان لەســـەر 
ــی پێویســتە لە  ــە و هەلوێســتی فراکســیۆنەکان  ئەرکیک دەکرێ
ــــــــــک بە چــــــــــۆنیەتی  ــــــــــوەی ئاگــــــــــادارکردنی خەل چوارچێ

 نوینەرایەتیکردنیان لە الیەن پەرلەمانەوە.
 . فراکسیۆنی پەرلەمانی٣
: پەیاەوی یحزب یەکەیپێکهاتەی پەرلەمانی و  فراکسیۆن وەکأ. 

ــــدام و ئەرک و  ــــارەی ئەن ــــان و ژم ــــاوخۆ چــــۆنیەتی پێکهێن ن
ــــیە   ــــدەکات. بەم پێ ــــانی دیاری ــــانی فراکســــیۆنی پەرلەم مافەک
فراکســـیۆن پێکهـــاتەیەکی پەرلەمـــانیە و نـــوێنەرایەتی خەڵـــک 
 دەکات  و هەوڵ ئەدات داخوازیەکانی خەڵک جێبەج  بکات. 

مان کاتدا  فراکسیۆن پێکهاتەیەکی سیاسییە لە نـاو بەاڵم لە هە 
ــــدامانی  ــــات کە ئەن ــــوێنەرایەتی ئەو الیەنە دەک ــــان و ن پەرلەم
فراکســیۆن بە لیســتی ئەو بــوونەتە ئەنــدام پەرلەمــان  و هەوڵ 

 4دەدات بەرنامەی ئەو الیەنە جێبەج  بکات.
                                                 

ــ١مــاددەی س 4 ــد ئەن ــاوخۆی پەرلەمــان  فراکســیۆن بە چەن دام  ی پەیــرەوی ن
ــانی ســەر بە لیســتێکی هە ــات. بە پــێوەیەکی ڵپەرلەم ــژاردن  پێناســە دەک ب

تر لە یەک ە ئەنـدامان پەرلەمـانی سـەر بە زیـاگشتی  ئەکرێـە فراکسـیۆن ل
 لیستیش پێک بێە
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ــوێنەرایەتی   ــوان ئەم هەردوو ئەرکە سن ــی هاوســەنگی نێ راگرتن
وێنەرایەتی الیەنــی سیاســی  ئەرکێکــی قــور  نیــیە خەڵــک و نــ

چـــونکە الیەنە سیاســـیەکانیش لە نـــاو خەڵکـــی و هەوڵ دەدەن 
داخـــوازی و پێویســـتیەکانی خەڵـــک بـــنەنە نـــاو بەرنامەکـــانی 
ــک و مــافی  ــی متمــانەی خەڵ ــان بــۆ وەرگرتن ــی خۆی هەڵبژاردن

 نوێنەرایەتی کردنیان.
ــــانی فراکســــیۆنب.  ــــانی هەجۆرەک ــــی ئەنجامەک ــــی : بەپێ ڵبژاردن

پەرلەمان  ئەو لیستەی گەورەتریی ژمارەی کورسی پەرلەمان 
بەدەســـتدێنێە  فراکســـیۆنی زۆریـــنە پێکـــدێنێە  فراکســـیۆنی 
کەمیــنەش  لەو لیســە سیــان لیســتانە  پێــک دێــە کە کورســیی 

 کەمتری بەدەسە هێناوە. 
پـــــاش پێکهێنـــــانی کـــــابینەی حکـــــومەت  ئەو فراکســـــیۆنانەی  

ــــاو کــــابینە  فر اکســــیۆن سیــــان فراکســــیۆنەکانی  نەچــــونەتە ن
ئۆپۆزسیۆن پێک دێنی  نـوێنەرانی ئەو الیەنـانەی بەپـدارن لە 
پێکهێنانی کابینە  دەبـنە فراکسـیۆنی زۆریـنە  بـ  لە دەسـتدانی 

 سەربەخۆیی خۆیان وەک فراکسیۆنی پەرلەمانی.
ــابینەی   ــانی ک ــیە لە پێکهێن ــە فراکســیۆنێک کە بەپــدار ن دەکرێ

ــتە ئۆپۆزســیۆن  حکــومەت  بە ســەربەخۆیی ب ــتەوە و نەبێ مێنێ
هەروەها لە هەندێک پەرلەمان ژمـارە دادەنرێـە بـۆ پێکهێنـانی 
فراکســـیۆن  و ئەو لیســـتانەی ژمـــارەی کورســـیی کەمتـــر لەو 
ژمارەیــــــــان بەدەســــــــتهێناوە  وەک سگروپــــــــی پەرلەمــــــــانی  

 پێناسەدەکرێی بە ئەرک و مافی سنووردارتر لە فراکسیۆن.
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ـــــرەدا ئامـــــاژە بەو  ـــــدرێە  کە  پێویســـــتە لێ چەمـــــکە هەڵەیە ب
دەزگاکـــانی راگەیانـــدنیش بەکـــاری دێـــنی  کاتێـــک ئامـــاژە بەو 
فراکســـــیۆنە دەدەن کە ســـــەر بەو الیەنەیە ئەوەی کـــــابینەی 
حکومەتی پێکهێناوە  ئەویش چەمکی سفراکسیۆنی دەسـەاڵت ە. 
چونکە فراکسیۆنی دەسەاڵت مانـای ئەوە دەدات کە دەسـەاڵت 

ە  کەچـــــی مەســـــەلەکان بە ئەو فراکســـــیۆنەی پێـــــک هێنابێـــــ
پـــــێدەوانەن  و دەســـــەاڵت سبە مانـــــای حکــــــومەت  لە الیەن 
فراکسیۆنی زۆرینە دەنگی پێدراوە و لە ئەنجامی متمانەپێدانی 

 ئەو فراکسیۆنە پێکهاتووە  نەک بە پێدەوانەوە.
: فراکســــیۆنی نو دەرەوەی پەرلەمــــا ەوەفراکســــیۆن لە نــــاوج. 

کەمینە  یان ئۆپۆزسیۆن پەرلەمانی  چ فراکسیۆنی زۆرینە یان 
بێە  رۆڵێکی سەرەکی و پێگەیەکی گرنگی هەیە لە سیسـتەمی 
ــــاو  ــــا لە ن ــــوێنەرایەتی  بەاڵم فراکســــیۆن تەنه دیموکراســــی ن
پەرلەمان وجودی هەیە و هیچ رۆڵێکی لە دەرەوەی پەرلەمان 
نـــیە  بەڵکـــو ئەنـــدام پەرلەمـــانە  کە لە دەرەوەی پەرلەمـــان بە 

فراکسـیۆن هەڵدەسـتێە. تەنــانەت  رۆڵـی نـوێنەرایەتی خەڵــک و
پەیــــــاەوی نــــــاوخۆی پەرلەمــــــان مــــــافی پێشکەپــــــکردنی 

 پرۆژەیاساپی نەداوەتە فراکسیۆن.
ـــــانی   ـــــولی ســـــێیەمی پەرلەم ـــــتەی لە خ ـــــۆیە ئەو نەری هەر ب

کوردســتان ســەریهەڵدا کاتێــک بەنــاوی فراکســیۆن  ســەردانی 
دامودەزگاکــــــانی فەرمــــــی دەکــــــرا و داوای هەمــــــاهەنگی و 

دەکـرا  نەریتێکـی بـاش نەبـوو و بە پـێدەوانەی  ملکەچییان لـ 
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ـــوونی  ـــۆی الوازب ـــوو بە ه ـــانیی و ب ـــاری پەرلەم ـــانی ک بنەماک
 لیژنەکانی پەرلەمان.

 . پرۆسەی یاسادانان٤
ــاوخۆی پەرلەمــانی پرۆژەیاســا و پێشــنیاری یاســاأ.  : پەیــاەوی ن

  رێگـــــا بە 5کوردســـــتان دەربـــــارەی پرۆســـــەی یاســـــادانان
ئەنــــــدامی پەرلەمــــــان ئەدات   ١٠ئەنجــــــومەنی وەزیــــــران و س

ــــکەن ــــان 6پرۆژەیاســــا پێشــــکەش ب   و ســــەرۆکایەتی پەرلەم
ناچاردەکات خوێندنةوةي یەکەم بۆ ئەو پرۆژەیاسانە بکـات و 
بیــــان نێــــریتە لیــــژنەی یاســــایی و لیــــژنە پەیوەنــــدارەکان  کە 

ــاوەی س ــایی ١٥پێویســتە لەســەریان لە م ــۆرتی کۆت   رۆژدا راپ
ـــۆ ســـ ـــان لەســـەر پرۆژەیاســـاکە ب ەرۆکایەتی پەرلەمـــان خۆی

بەرزبــــکەنەوە تــــا بیاننــــاتە نــــاو ئەجێنــــدای دانیشــــتنەکانی 
 پەرلەمان.

ـــوان پرۆژەیاســـا و   ـــاوازی نێ ـــان جی ـــدێک پەرلەم بەاڵم لە هەن
پێشـــــنیاری یاســـــا دەکرێــــــە  کە تەنهـــــا حکـــــومەت مــــــافی 
پێشکەپــــکردنی پرۆژەیاســــای هەیە  و ئەنــــدامانی پەرلەمــــان 

ئەرکـــی ســـەرۆکایەتی بۆیـــان هەیە پێشـــنیاری یاســـا بـــکەن و 
پەرلەمانە ئەم پێشنیارانە بنێرێتە حکومەت تا دیراسەت بکرێە 

 و پرۆژەیاسایەکی ل  دەربدێە  کە بنێردرێتەوە پەرلەمان.
                                                 

 کوردستان ەوی ناوخۆی پەرلەمانیا ی پەی٧١ماددەی س 5
کایەتی هەرێمی کوردستان ۆ  یاسای سەر٢٠٠٥ی ڵ ی سا١ژمارە سیاسای  6

یار بە سـەرۆکی هەرێـخ امافی پێشکەپکردنی پرۆژەیاسا و ب هەموارکراو 
 .دەدات
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: لەو هەردوو پـێوازەی لەسـەرەوە ئاماژەیـان ی حکومەتڵرۆب. 
ـــی  ـــی حکـــومەت لە پرۆســـەی یاســـادانان رۆڵێک پێکـــراوە  رۆڵ

ە لە کــاری رۆژانەی خــۆی ســەرەکییە  چــونکە ئەوە حکــومەت
هەسە بە پێویستی بوونی یاسایەکی تـازە یـان هەمـوارکردنی 

 یاسایەکی کارپێکراو دەکات.
  ئەنــدام پەرلەمــان ١٠هەروەهــا ئەو پرۆژەیاســانەی لەالیەن س 

ا  پێویسـتە بـۆ حکـومەت پێشکەپدەکرێی سیان پێشـنیاری یاسـ
یبەتی بنێردرێی بۆ  ئاگاداری و وەرگرتنی راو بۆچوونی بە تـا

ئەگەر دەرکردنی یاسایەک ببێتە هۆی بارگرانیەکی دارایـی بـۆ 
 ەت.حکوم

ـــــرۆ. ج ـــــارانڵ ـــــان هەیە ی پەرلەمانت ـــــان بۆی ـــــدامانی پەرلەم : ئەن
پرۆژەیاسا پێشکەش بکەن  لە ناو لیژنەکان تاوتوێیان بکەن و 
ـــــان  ـــــرتی ی ـــــاری وەرگ ـــــان و بای ـــــی و پێشـــــنیار دەرب تێبین

ا لە دانیشـــــتنی رەتکـــــردنەوەی پرۆژەکـــــان بـــــدەن. هەروەهـــــ
پەرلەمــان کە تەرخــان کــراون بــۆ گ توگــۆ و بایــاردان لەســەر 
پرۆژەیاساکان  ئەندامانی پەرلەمان چارەنووسـی ئەو پـرۆژانە 
دیاری دەکەن و بەدەنگی ئەوان یاساکان پەسەند دەکرێی یان 

 رەتدەکرێنەوە.
: رێکنراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی رۆڵێکی مەدەنی ڵیی کۆمەڵرۆد. 

یە بــــۆ کــــۆکردنەوەی تواناکــــان و گەاڵڵەکردنــــی گرنگیــــان هە
بیــرۆکە و پــرۆژە  بــۆیە پێویســتە هەمــوو ئەنــدام پەرلەمــان و 
ـــنە  ســـوود لەم  ـــایبەتی فراکســـیۆنی زۆری فراکســـیۆنە،ان  بەت
تایبەتمەنــدیەی کــۆمەڵی مەدەنــی وەربگــرن و بەپــدارییان پــ  
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بــکەن لە دەوڵەمەنــدکردنی پــرۆژە یاســاکان و هــان بــدرێی بــۆ 
ـــــادەکردنی ئەوەی ئە ـــــکەن لە ئام ـــــسش دەست ێشـــــنەری ب وان

 پێشنیاری یاسای تایبەت بە بواری چاالکیەکانیان.
 . پێگەی ئەندام پەرلەمان٥

ئەنــدامی پەرلەمــان  بە نــوێنەرایەتی خەڵــک  رۆڵێکــی گرنکــی هەیە 
لەکۆمەڵگــادا بەاڵم ئەم نــوێنەرایەتیەی دابەپــکراوە بەســەر چــوار 

ەی ئەو دیاريدەکەن  ئەم چوار بواردا کە پێکەوە پێناسە و ناسنام
ناسنامانە لە رووکەپدا دژ بەیەکتـر دێـنە بەرچـاو  بەاڵم پـێکەوە  
ــــــک و رۆژانە  ــــــدام پەرلەمانێ بەپــــــێکی لە کەســــــایەتی هەر ئەن
ــتەوە  ــاواز دەبێ ــاری جی ــرتی و رەفت رووبە،ووی هەڵوێســە وەرگ

 بەاڵم گونجاو لەگەڵ ئەم یان ئەو پێناسە دەبێە.
ێش هەمــوو پــە  بــوونی نــاوی ئەنــدام : پــبوەک نــوێنەری حــزأ. 

پەرلەمان لەناو لیستی حزبێک یان قەواریەکـی سیاسـی  ئەوی 
گەیاندووەتە ناو پەرلەمان. بۆیە پێویستە ئەندام پەرلەمان ئەم 
راســـتیە لەبیـــر نەکـــات و هەڵوێســـە و رەفتـــار و بایارەکـــانی 
ــامە و بەرژەوەنــدی حــزب رێکبنــات   لەگەڵ سیاســەت و بەرن

یەتی تایبەتی خۆی لەدەسە بدات. ئەم ئەرکە ب  ئەوەی کەسا
زۆر قــور  نــیە  چــونکە هەر حزبێــک هەوڵ ئەدات بەرنــامەی 

 خۆی بە پێی بەرژەوەندییەکانی خەڵک دابرێژیە.
: پەرلەمان  بـوونی خـۆی وەک بـااڵتریی نوەک ئەندام پەرلەماب. 

دەسەاڵتی یاسادانان و بەدواداچوونی کارەکـانی حکـومەت  لە 
ــدامانی پەرلەمــان بەرجەســتە  رێگــای چــاالکی و کارەکــانی ئەن

دەکات. بـۆیە چـاوە،وانی ئەوە لە ئەنـدامی پەرلەمـان دەکرێـە 
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هەمیشــە ئەم رۆڵە گــرنگەی لەبەرچــاو بێــە و هەمــوو توانــای 
خــۆی بناتەکــار بــۆ بەرز راگرتنــی ئەم پــێگەیەی پەرلەمــان و 
هاوکار بێە بۆ سەرکەوتنی  بـ  رەچـاوکردنی ئەوەی کە کـ  

 و ک  سەرۆکایەتی پەرلەمان و لیژنەکان پێکدێنێە. زۆرینەیە
: هەندێک بوونی ئەنـدام پەرلەمـان وەک نوەک ئەندام فراکسیۆج. 

ئەندام لە فراکسیۆنێکی پەرلەمانی بە سنووردارکردنی توانا و 
ــــی  ــــاو فراکســــیۆندا  دەرفەت ــــێی  بەاڵم لەن چــــاالکی ئەو دادەن

و تێبینی و دەربرینی را و بۆچوون و پێشکەپکردنی پێشنیار 
ـــــۆ  ـــــدام پەرلەمـــــان ب ـــــی پاڵ شـــــتی ژمـــــارەیەکی ئەن وەرگرتن
بۆچوونەکــانی  بــۆ ئەنــدام پەرلەمــان دە،ەخســێە. هەر بــۆیە 
 ئەندامیەتی فراکسیۆن خاڵی بەهێزبوونیەتی  نەک الوازکردنی.

: پێویســــــتە هەر ئەنــــــدام وەک ئەنــــــدام لیــــــژنەی پەرلەمــــــانید. 
ــــــدامی یەکێــــــک لە ــــــی کەم ئەن لیــــــژنە  پەرلەمانێــــــک بە الیەن

هەمیشــیەکانی پەرلەمــان بێــە سلە پەرلەمــانی کوردســتان بــۆی 
هەیە ئەندامی دوو لیژنە بێە   هەروەها لە لیـژنە کاتییەکـان و 

 لیژنەکانی لێکۆڵینەوە.
ــانە ئەنجــام   کــارە ســەرەکیەکەی پەرلەمــان لە رێگــای ئەم لیژن

دەدرێـــــە چـــــونکە پرۆســـــەی یاســـــادانان و بەدواچـــــوون و 
ەسـەر بنەمـای راپۆرتەکـانی لیژنەکـانی پەسەندکردنی بـودجە ل

پەیوەنــدار دەکرێــە. بــۆیە لەســەر ئەنــدام پەرلەمــانە هەمـــوو 
توانــــای خــــۆی بــــۆ کــــاری لیــــژنە تەرخــــان بکــــات  چــــونکە 

 نوێنەرایەتی خەڵک لەوێوە دەست ێدەکات.
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: ئەنــدامی پەرلەمــان هەیە کە بەردەوام ڵــکوەک نــوێنەری خەهـــ. 
ـــدی ـــدییەکانی  خـــۆی وا پێشـــان دەدات کە ئەو پابەن بەرژەوەن

حــزب یــان فراکســیۆن یــان پەرلەمــان نابێــە و تەنهــا پابەنــدی 
بەرژەوەندییەکانی خەڵکە  چونکە پەیاەوی ناوخۆش هەر بەم 
پێوەیە پێناسەی دەکـات. بەاڵم لە رووی پـراکتیکیەوە  ئەنـدام 
پەرلەمــــــــان دوور لەوەی ئەنــــــــدامی لیســــــــتێکی حزبــــــــی و 

ــوون ــک  ب ــاو پەرلەمانێ ــوێنەرایەتی فراکســیۆنێکە لەن ــیە و ن ی نی
 رەهای خەلک لە دەرەوی ئەمان مەحاڵە.

حزب بەرژەوەنـدی و داخوازیەکـانی خەڵـک دەکـاتە بەرنـامەی  
خـــۆی  فراکســـیۆن هەوڵ ئەدات ئەم بەرنـــامەیە جێبەجێبکـــات  
پەرلەمــــان چوارچێـــــوەی چــــاالکی یاســـــادانان و چـــــاودێری 

ای کاری ئەندامەکانیەتي  بۆیە ئەندام پەرلەمانیش تەنها لە رێگ
چـــاالک و رێکنـــراو لە نـــاو لیژنەکـــان و هـــۆڵی پەرلەمـــان  بە 
رێنمایەکــانی فراکســیۆنەکەی و بنەماکــانی پەیــاەوی نــاوخۆی 

 پەرلەمان  باپتریی نوێنەرایەتی خەڵک دەکات.
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 بەشی دووەم: فراکسیۆن لە پراکتیکدا
 . رێکخستنی ناوخۆی فراکسیۆن١

ـــا ـــان چـــۆنیەتی پێکهین ـــاوخۆی پەرلەم ـــرەوی ن نی فراکســـیۆن پەی
ــاوی جــودا و  ــدەکات  بەاڵم بەگشــتی پێویســتە فراکســیۆن ن دیاري

 سەرکردایەتی خۆی هەبێە.
وەک عـــــورفی بـــــاو  ســـــەرۆکايەتی فراکســـــیۆن لە ســـــەرۆکی 
فراکســـیۆن و جێگـــری ســـەرۆک و بایـــاردەر  پێکـــدێە. هەنـــدێک 
فراکسیۆن قسەکەریش دەستنیشان دەکەن. دەستنیشانکردن سیان 

ــــانی  ئەم پۆســــتان ــــاوخۆی دان ــــی ن ــــان بەپــــێوەی هەڵبژاردن ە ی
ــان لە الیەن حــزبەوە   ــان لە رێگــای دانانی ــدامانی فراکســێۆن ی ئەن

 ئەنجامدەدرێە.
فراکسیۆن سکرتاریەتێک و بودجە و جێگای تایبەتی خـۆی لەنـاو 
ـــــانەش لەالیەن ســـــەرۆکایەتی  ـــــان هەیە  ئەم بااڵخـــــانەی پەرلەم

 .پەرلەمانەوە دابیی دەکرێی
  بـۆ وەرگرتنـی هەفتانە و مانگانەی هەیە فراکسیۆن کۆبوونەوەی

ـــــدنی هەڵوێســـــتی حـــــزب و  ـــــدامەکان و گەیان راوبۆچـــــوونی ئەن
ــــــاردان لەســــــەر چــــــۆنیەتی  ســــــەرۆکایەتی فراکســــــیۆن  و بای

  مامەڵەکردن لەگەڵ خاڵەکانی دانیشتنی پەرلەمان.
هەروەهــا زۆر جــار پــێش دانیشــتنی پەرلەمــان ئەگەر بە پێویســە 

ــرا خا ــانی دانیشــتنی ڵزان ــانەک ــاوتو   پەرلەم ــاو فراکســیۆن ت لە ن
بکــــرێی و هەڵوێســــتی فراکســــیۆن دیــــاری بکرێــــە. هەنــــدێک لە 
ـــــاوا پرەنســـــی ی  ـــــانی پێشـــــکەوتووی رۆژئ ـــــانی واڵت پەرلەمانەک
ــاری ئەنــدامی  ــارکردنی فراکســیۆنی  پەیــاەو دەکەن  کە ناچ سناچ
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پەرلەمان دەکات پابەندی بایـاری فراکسـیۆن ببێـە لە دەنگـدان و 
تی لە نــــــاو هــــــۆڵی پەرلەمانــــــدا  بــــــۆیە لە هەڵوێســــــە وەرگــــــر

کۆبوونەوەی فراکسیۆن بایاریش دەدرێـە لەسـەر هەڵگـرتی یـان 
  مانەوەی ئەو ناچارکردنە.

 
 ب: حز ڵ. پەیوەندی فراکسیۆن لەگە٢

ئەنـــدامانی فراکســـیۆن کاندیـــدی حـــزبی و هەنـــدێکیان  هەرچەنـــدە
ی پێشکەوتووی حـزبی  ریدئەندامی سەرکردایەتی و بەپێکیان کا

ــــاو پەرلەمــــان  پێکهــــاتەیەکیم فراکســــیۆن وەک اڵەب حزبــــی لە ن
 ڵی پەیوەنـــدی بەردەوام و کـــراوەی هەیە لەگەەـــپێویســـتیی بە هێ

 لەرێگای سەرۆکایەتی فراکسیۆنەوە. سەرکردایەتی حزب
ــانی واڵ تــانی پێشــکەوتوودا  ســەرۆکایەتی لە زۆربەی پەرلەمانەک

فراکسیۆن لە پۆستی وەزیریش گرنکتـرە و زۆرجـار رویـداوە کە 
کەسێک کاندیدکرابێە بـۆ پۆسـتی وەزیـر بەاڵم ئەو سـەرۆکایەتی 
فراکسیۆنی ال پەسەندتر بوو یان حزب بە باپتری زانیوە کە ئەو 

 کەسە سەرۆکایەتی فراکسیۆن بکات.
ســـیۆن لەگەڵ حـــزب ئەوە کە باپـــتریی پـــێوازی پەیوەنـــدی فراک

ســەرۆکی فراکســیۆن بەپــداری لە کۆبۆنەوەکــانی ســەرکردایەتی 
حزب بکات یان هیچ نەبێە لەو بەپەی کۆبوونەوە کە تێیدا بـا  
ــــدامێکی  ــــانەت ئەگەر ئەن ــــە  تەن ــــاری دەکرێ ــــاری پەرلەمانت لە ک

 سەرکردایەتی ئەو حزبەش لە سەرۆکایەتی پەرلەمان بێە.
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 ن: سەرۆکایەتی پەرلەما ڵلەگە. پەیوەندی فراکسیۆن ٣
ــا لە  ــانی کوردســتان تەنه ــاوخۆی پەرلەم ــرەوی ن ــدە پەی هەر چەن

ـــــردووە ـــــا باســـــی فراکســـــیۆنی ک ن فراکســـــیۆ  بەالم 7دوو جێگ
 پێکهاتەیەکی پەرلەمانە و ئەرکی گرنگی هەیە.

ـــاتووە لە  ـــان دەســـتەیەکیان هەیە کە پێکه ـــدێک لە پەرلەمانەک هەن
ــان و ســەرۆکی  ــا ســەرۆکایەتی پەرلەم فراکســیۆنەکان سلە ئەڵمانی

پێی دەڵێی ئەنجومەنی پیـران   بایـار لەسـەر بـابەتە ئیـدارییەکانی 
پەرلەمــانیش دەدات و بایــاری کۆتــایی ســەبارەت بە وەرگرتنــی 
پاۆژەیاســــا و ئامادەکردنیــــان بــــۆ خوێنــــدنەوەی یەکەم ئەدات. 
هەروەهــا هاوکـــاری ســـەرۆکایەتی پەرلەمـــان ئە،ـــات بـــۆ دانـــانی 

انیشـتنەکانی پەرلەمـان و رێزبەنـدی خاڵەکـانی و خشتەی کـاری د
 هەماهەنگی لە نێوان فراکسیۆنەکاندا. 

ســـەرۆکی فراکســـیۆن هەڵوێســـە و بۆچوونەکـــان و یادداپـــە و 
پێشـــــنیاز و تێبینیەکـــــانی فراکســـــیۆن دەگەێنێـــــتە ســـــەرۆکایەتی 

 پەرلەمان.
 
 . پەیوەندی نێوان فراکسیۆنەکانی پەرلەمان٤

ێـــــوان فراکســـــیۆنی زۆریـــــنە و ســـــەرەرای ملمالنێـــــی تونـــــدی ن
فراکسیۆنەکانی کەمیـنە و ئۆپۆزسـیۆن  هەمـاهەنگی و پێکەوەکـار 
کردنی گشە فراکسیۆنەکانی پەرلەمان گرنگی و پێویستیی خـۆی 

                                                 
  ئامـــاژە بەوە ٥٤  پێناســـەی فراکســـیۆن دەکـــات  و مـــاددەی س١مـــاددەی س 7

ندای ێە بنرێتە ئەجا بکات بابەتێکی تازئەدات کە فراکسیۆن مافی هەیە داو
 کۆبوونەوەی پەرلەمان
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هەیە  بــــۆیە زۆر جــــار ســــەرۆکی دوو فراکســــیۆن یــــان زیــــاتر  
کــۆدەبنەوە بــۆ هەمــاهەنگی یــان راگــۆ،ینەوە وچارەســەرکردنی 

ــــان و هەر کــــا رێکی پێویســــە وەک هاوکــــاریەک بــــۆ ئاڵۆزییەک
 بە،ێوەچوونی کارەکانی پەرلەمان و الدانی کۆس ەکان.

 
 . فراکسیۆن و لیژنە هەمیشیەکانی پەرلەمان٥
ژەی ئەنـدامانی هەر ێی رێەندامانی فرا،سیۆنە،انی پەرلەمان  بەپئ

بەسەر لیژنە هەمیشیەکانی پەرلەمان دابەش دەبـی   ك ێفرا،سیۆن
ـــا هەر فراکســـیۆ نێک بەپـــی خـــۆی هەیە لە ســـەرۆک و هەروەه

ئەنـــدام ســـەرۆکایەتی لیژنەکـــان ئەویـــش بە پێـــی رێـــژەی خـــۆی 
سژمــارەی کورســی پەرلەمــان وەک پێــوەر . لەبەر ئەوەی کرۆکــی 
ـــۆیە  ـــە  ب ـــان ئەنجـــام دەدرێ ـــای لیژنەک ـــان لە رێگ ـــاری پەرلەم ک
پێویستە فراکسیۆن بەرنامەیەکی رێکوپێکی هەبێە بۆ رێکنستنی 

امەکانی لەنـاو لیژنەکـان و هەوڵ بـدرێە لە هەر چاالکیەکانی ئەنـد
 لیژنەیەک یەک یان دوو ئەندامی چاالکی هەبێە. 

کۆبـــــوونەوە بەردەوامەکـــــانی ســـــەرۆکایەتی فراکســـــیۆن لەگەڵ 
ــوێنەرانی فراکســیۆن لە ســەرکردایەتی لیژنەکــان بە پــێوەیەکی  ن
دەوری و بە پێی پێویسە  هەروەهـا تـاوتوێکردنی ئەو بابەتـانەی 

ەجینــدای لیژنەکــانە  لە کۆبوونەوەکــانی فراکســیۆن بــۆ لەســەر ئ
گەیاندنی هەڵوێستی فراکسیۆن  نموونەی ئەرکەکـانی فراکسـیۆنی 

 سەبارەت بە کارەکەی لە ئاستی لیژنەکانی پەرلەماندا.
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 ی پەرلەمانڵ. فراکسیۆن لە ناو هۆ٦
پێویســـتە لەســـەر فراکســـیۆن  پـــێش هەر دانیشـــتنێکی پەرلەمـــان  

ەکــانی ئەنــدامانی بێــە و ئامادەکــاریەکی باپــی ئاگــاداری بۆچوون
ــــانزمی  ــــانی میک ــــان و دان ــــە لەگەڵ دابەپــــکردنی ئەرکەک کردبێ
دروســە بــۆ هەر رووداوێــک یــان پێشــهاتێک. ئەرکێکــی قــور  
دەکەوێتە سەر پانی سەرۆکی فراکسیۆن وەک رێکنەر و رێبەر 

 تاکو کارەکانی فراکسیۆن بە پێی پالن بەرێوەبدی.
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 سێیەم: فراکسیۆنی زۆرینە و ئەنجامدانی ئەرکەکانیبەشی 
 8ی فراکسیۆنی زۆرینە لە یاسادانانڵ. رۆ١
: پرۆژەیاســاکان لە الیەن حکـومەتەوە پێشــکەش نپرۆژەیاسـاکاأ. 

ــانی فراکســیۆنی زۆریــنە  ــومەتەی بە دەنگەک ــرێی  ئەو حک دەک
ـــە  ـــاوە،وانی ئەوە لە فراکســـیۆن دەکرێ ـــۆیە چ ـــراوە  ب پێکهێن

 ژەکان بێە و بە هەماهەنگی ئەو ئامادەکرابی.ئاگاداری پرۆ
لەســەر ئەم بنەمــایە  پێویســتە فراکســیۆنی زۆریــنە الیەنگیــری  

ئەم جـــۆرە پرۆژەیاســـانە بکـــات و خـــۆی بـــۆ ئەم هەلوێســـتە 
ئامادەبکــات  چ لە نــاو لیژنەکــان بێــە یــان لە کــاتی گ توگــۆ و 

 بایاردان لەسەر خاڵەکانی پرۆژەیاسا و پەسەندکردنی.
ـــــنەیە لە خـــــۆیەوەش هەروەهـــــ  ـــــی فراکســـــیۆنی زۆری ا ئەرک

پرۆژەیاســا ئامادەبکــات و بە هەمــاهەنگی لەگەی بلــۆکی خــۆی 
لەنــاو حکــومەت بــۆ پێشکەپــکردنی بەنــاوی حکــومەت سئەگەر 
ــــنە  پەســــەندی کــــرد   بەالم ئەمە رێگــــا لە فراکســــیۆنی زۆری

  ئەنـدام پەرلەمـان ١٠ناگریە پرۆژەیاسا بە ناوی خـۆی یـان س
 مان بکات.پێشکەپی پەرلە

                                                 
ەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان تەنهـا بـا  لە پـرۆژە اەندە پەیهەر چ 8

ئاراســـتەی هەمـــوارکردنی پەیـــاەوی    بەاڵم(٧١مـــاددەی )یاســـا دەکـــات 
کە لە الیەن ( پرۆژەیاســا)بیــرۆکەی نــاوخۆی پەرلەمــان  بەرەو ئەوەیە کە  
ـــان ســـەرۆکی ـــران ی ـــە  و  ئەنجـــومەنی وەزی ـــمەوە پێشـــکەش دەکرێ هەرێ

ـــان  ە لە  ک(پێشـــنیاری یاســـا) ـــدام پەرلەم ـــاریکراوی ئەن ـــارەی دی الیەن ژم
ــرەدا لەســەر ئەو  پێشــکەش دەکرێــە  ــابەتە لێ ــۆیە ئەم ب پەســەند بکرێــە  ب

 .بنەمایە هاتووە
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: پێشـــــنیاری یاســـــا لە الیەن ژمـــــارەیەکی شـــــنیاری یاســـــاێپب. 
ــــــــاران س ــــــــاریکراوی پەرلەمانت ــــــــدام  پێشکەپــــــــی  ١٠دی ئەن

ســـەرۆکایەتی پەرلەمـــان دەکـــرێی. ئەزمـــوونی خـــولی پێشـــوو 
ــــرکێیەک لەســــەر پێشکەپــــکردنی  ئەوەی دەرخســــە  کە کێب
ە پرۆژەیاسا لە نێوان فراکسیۆنەکان لە ئارادا بوو  و دوور نیی

ـــاو ئەم جـــۆرە  ـــنە خـــۆی لەن لەم خولەپـــدا فراکســـیۆنی زۆری
ــنە خــۆی لەم  ــتەوە. باپــترە فراکســیۆنی زۆری ــاکیەدا ببینێ کێب
ــیە  ملمالنێــیە دووربنــات و ســەرکەوتنی فراکســیۆنێک بەوە نی

 چەند پرۆژەیاسا یان پێشنیاری یاسای پێشکەپکردوە.
: کەمیـــنەی پەرلەمـــانی لە نـــاو کەمیـــنە کانیی یاســـارپێشـــنیاج. 

ــــدات کە ئەو  ــــۆیە هەوڵ دەدات واپیشــــان ب ــــیە  ب حکــــومەت ن
خـــــاوەنی پـــــرۆژە و بیـــــرۆکەی باپـــــترە و پێشکەپـــــکردنی 
ژمـــارەیەکی زۆری پێشـــنیاری یاســـا یەکـــێکە لە ئامرازەکـــانی 

 پیشاندانی ئەم مەبەستەیە.
کەمینە هەر دەرفەتێک کە هەیە دەقۆزێتەوە بۆ پێشکەپکردنی  

دڵنیـــاش بێـــە کە رەت پێشـــنیاری یاســـا تەنـــانەت ئەگەر لەوە 
ـــاکو خـــۆی وا  ـــنەوە  ت دەکـــرێتەوە لە الیەن فراکســـیۆنی زۆری
پێشــان بــدات کە خــاوەنی پێشــنیار و چارەســەری کێشــەکانە  
ـــنە  ـــنەیە رێگـــرە. هەروەهـــا کەمی بەاڵم ئەوە فراکســـیۆنی زۆری
هەوڵ دەدات ئەم پرۆســەیە لە رێگــای هەڵبژاردنــی ناونیشــانی 

وا پێشـــان بـــدات کە ســـەرنجااکێش بـــۆ پێشـــنیاری یاســـاکان  
 زۆرینە دژی ئەو بابەتەیە. 
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بۆیە لەسـەر فراکسـیۆنی زۆریـنەیە نەکەوێـتە تەڵەی کەمیـنە و  
بە روونی هەڵوێستی خۆی لە راگەیاندن و لە ناو لیژنەکـان و 
هۆڵی پەرلەمان رابگەێنێە و رەتکردنی بۆ ناونیشانی بریتەدار 

ـــــابەتی ناونیشـــــ ـــــی ب ـــــا تەواو  بە دژایەت ـــــاوە،ۆکی ن انی بە ن
 پێشنیارەکان لەسەری حساب نەکرێە. 

پێویســـتە فراکســـیۆن تیشـــک بنـــاتە ســـەر خـــاڵە الوازەکـــانی  
پێشـــنیاری یاســـا و هـــۆیە راســـتەقینەکانی رەتکـــردنەوەی بـــۆ 

 خەڵک دیاری بکرێی.
 
 ی فراکسیۆنی زۆرینە لە چاودێری و بەدواداچوونڵ. رۆ٢
ـــــــی یاســـــــاکاأ.  : ئەرکـــــــی هەمـــــــوو نچـــــــاودێریی جێبەجێکردن

ۆنەکانی پەرلەمانە دڵنیابی لەوەی ئەو یاسانەی لەالیەن فراکسی
 پەرلەمانەوە پەسەندکراون جێبەجێدەکرێی. 

چاودێری و بەدواداچون ئەرکی فراکسـیۆنی زۆریـنەیە  پـێش   
ئەوەی ئەرکــی ئۆپۆزســیۆن بێــە. چــونکە ئۆبــاڵی سســتی لە 
جێبەجێکردنـــی یاســـاکان زیـــاتر زیـــان بە پـــێگەی حکـــومەت و 

ـــن ـــۆیە ئەرکـــی فراکســـیۆنی فراکســـیۆنی زۆری ـــە  ب ە دەگەیەنێ
زۆرینەیە  پێش کەمینە  دڵنیابێە لە جێبەجێکردنـی یاسـاکان و 
باپـــــــتریی پـــــــێوازی ئەنجامـــــــدانی ئەم ئەرکە بـــــــریتییە لە 

 هەماهەنگی باش لەگەڵ بلۆکی خۆی لەناو حکومەت.
: سـەرکەوتنی بەدواچوونی جێبەجێکردنی بەرنامەی حکـومەتب. 

بەرنــــامەی خــــۆی و خاڵەکــــانی حکــــومەت لە جێبەجێکردنــــی 
ـــی بەدەســـتهێنانی  ـــی حـــزبەکەی  گەرەنت ـــامەی هەڵبژاردن بەرن
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دەنـگە لە هەڵبژاردنــی داهــاتوودا  بــۆیە فراکســیۆنی زۆریــنە بە 
ـــوونی  ـــە بە وردی بەدواداچ ـــی ســـەرەکی خـــۆی دەزانی ئەرک

 لەسەر ئەم بابەتەی هەبێە.
پێویســـتە فراکســـیۆنی زۆریـــنە خـــۆی بە ئامـــار و ژمـــارە و  

ی تەواو چەکدار بکات و بەکاریان بێنیـە لە کۆبـوونەوە زانیار
و دانیشتنەکانی لیژنەکان و پەرلەمان و لە چـاالکی راگەیانـدن 

 و جەماوەریەکاندا.
هەروەها ئەرکی فراکسـیۆنی زۆریـنەیە ببێـتە پردێـک لە نێـوان  

خەڵک و حکومەت و بەردەوام بێە لەسەر گەیاندنی تێبینـی و 
ک و کۆمەڵی مەدەنی و هەوڵدان بۆ رخنە و پێشنیازەکانی خەڵ

ــامەی خــۆی  ــانی بەرن ــومەت زۆربەی زۆری خاڵەک ئەوەی حک
بەدرێژایی خولی پەرلەمانی  یان ئەنجام بدات  یانیش زانیاری 

 تەواو بدات لەسەر هۆیەکانی ئەنجام نەدانیان.
: باپـــتریی تچـــوونی کـــاری دامودەزگاکـــانی حکـــومەدابەدواج. 

هەردوو ئەرکــــی ســــەرەوە ئــــامراز و پــــێوازی ئەنجامــــدانی 
سجێبەجێکردنـــــــــی یاســـــــــاکان و بەرنـــــــــامەی حکـــــــــومەت   
ـــۆیە  بەدواداچـــوونی کـــاری دامودەزگاکـــانی حکـــومەتە. هەر ب
ئەرکـــی فراکســـیۆنی زۆریـــنەیە دەس ێشـــنەر بێـــە لە دانـــانی 
بەرنامەیەکی فراوان لە سەر ئاستی لیژنەکان بۆ بانگێشکردنی 

بـــــــۆ وەزیـــــــر و بەرێـــــــوبەرانی فەرمانگاکـــــــانی حکـــــــومەت 
کۆبوونەوەکــــــانی لیژنەکــــــان و تــــــاوتوێکردنی کێشــــــەکان و 
چۆنیەتی کارکردنیان  هەروەها خشتەیەکی سەردانی مەیـدانی 

 بۆ ئەو فەرمانگانەی پەیوەنددارن بە کاری لیژنەکان.
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پێویستە فراکسیۆنی زۆرینە ئەم بوارە بـۆ کەمیـنە نەهێەێـە بە  
  بەهــــانەی ئەوەی حکــــومەت بە دەنگــــی زۆریــــنە پێکهێنــــراوە
ــانی  ــنەیە فەرمانگاک ــدی فراکســیۆنی زۆری چــونکە لە بەرژەوەن
حکــومەت کارەکانیــان بە رێکــوپێکی ئەنجــام بــدەن. و لە کــاتی 
ــنە و  ــک رخ ــوو الیەنێ ــێش هەم ــان پ ــورتی  خۆی ــوونی کەموک ب

 پێشنیار بۆ زاڵبون بەسەر کێشەکان پێشکەش بکات.
نەریتی سـەردانی سـەربەخۆی دەزگاکـانی حکـومەت بە نـاوی  

ۆنەکان  نەریتێکی دروسە نیە و کاری لیژنەکـان الواز فراکسی
 دەکات و تەنها بۆ مەبەستی پرۆپاگەندەیە. 

بۆیە ناکرێە فراکسیۆنی زۆرینەش ئەم پێوازەی کار پەیـاەو  
بکات و جەخە بکاتە سەر پێویستی ئەنجامدانی ئەم ئەرکە لە 
ــان فراکســیۆنی  ــدام ی ــانەوە  نەک لە رێگــای ئەن ــگەی لیژنەک رێ

 ان و لەدەرەوەی لیژنەکان.پەرلەم
 
 . رۆلی فراکسیۆنی زۆرینە لە پەسەندکردنی بودجە٣

هەر چەندە ئامادەکردنی بـودجەی گشـتی کـارێکی زانسـتییە و لە 
الیەن پســـ ۆرانی بـــواری ئامـــار و پالنـــدانان و کـــارگێایەوە و بە 
لەبەرچـــاوگرتنی ژمـــارەیەکی زۆری فـــاکتەری گشـــتی و تـــایبەت 

نی جۆراوجۆری ژیـان ئامـادە دەکرێـە  لەسەر ئاستی سێکتەرەکا
بەاڵم گ توگۆ و پەسەندکردنی بودجە لە دانیشـتنەکانی پەرلەمـان  
دەرفەتێکی باپە بۆ کەمینە و ئۆپۆزسیۆن بۆ سوود وەرگرتی لە 
بایەخ ێدانی کۆمەڵگا و دەزگاکانی راگەیاندن  تـاکو پەیـامی خـۆی 

 بگەێنیتە خەڵک.



30 

دانیشـتنانەدا مەبەسـە هەرچەندە بەپی هەرەزۆری قسەکان لەم 
و زمانی سیاسییان هەیە  و کاریگەریەکی ئەوتۆی نابێـە بەسـەر 
هێەەگشــتیەکانی خــودی بــودجە  بەاڵم چــونکە بــودجە پەیوەنــدیی 
ــــایەخەوە ئەم  ــــۆیە بە ب ــــک هەیە  ب ــــانی خەڵ راســــتەوخۆی بە ژی
پرۆسەیە چاودێری دەکرێە. فراکسیۆنی زۆرینەش دەتوانێە ئەم 

 ئەویش سوودی ل  وەربگرێە.دەرفەتە بتۆزێتەوە و 
: بـــودجەی گشـــتی لە چـــوارەمیی پـــێش ئامـــادەکردنی بـــودجەأ. 

چارەکی ساڵ لەالیەن وەزارەتی دارایی و وەزارەتی پالندانان  
 بە هەماهەنگی لەگەڵ گشە وەزارەتەکان  ئامادە دەکرێە.  

ــنە ســوود لەوەی حکــومەت ســەر   پێویســتە فراکســیۆنی زۆری
ڵـــی ئەوە بـــدات  بە هەمـــاهەنگی بەخـــۆیەتی وەربگرێـــە و هەو

ــایە ســەرەتاییەکانی  ــاو کــابینە  لە قۆن ــۆکی خــۆی لەن لەگەی بل
ئامــادەکردنی بــودجە  و بە پــێوەیەکی ناراســتەوخۆ  بەپــدار 
ــێەە ســەرەکییەکانی  ــە لە دەسنیشــانکردنی ه ــادار  بێ ــان ئاگ سی

جە و گەیانـدنی تێبینـی و پێشـنیارەکانی و رەچاوکردنیـان. بود
کســـیۆنی زۆریـــنە چەنـــد هەنگاوێـــک پـــێش بەم پـــێوەیە  فرا

فراکســـیۆنەکانی دیـــکە دەکەوێـــە و پـــێگەی لە گ توگـــۆکردنی 
  بەهێزتر دەبێە.

ــــۆ خۆئامــــادەکردنی فراکســــیۆنب.  ــــودجە ب ــــاش گەیشــــتنی ب : پ
پەرلەمـــان  فراکســـیۆنی زۆریـــنە  بە پەنـــابردن بـــۆ پســـ ۆرانی 
ــــــوان ئەنــــــدامانی و لەدەرەوەی  ــــــودجە و ئــــــابووری لە نێ ب

ە ووردی دیراسەتی بودجە دەکـات و خـاڵە بەهێـز پەرلەمان  ب
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و الوازەکـــــانی دەستنیشـــــان دەکـــــات و هەڵوێســـــتی خـــــۆی 
 دیاردەکات.

ــــــدامانی   ــــــۆکی حکــــــومی و ئەن پێویســــــتە بە وردی لەگەڵ بل
فراکسیۆن لە لیژنەی ئابووری  ژمارەیەک تێبینی و پێشنیار و 
رەخــنە ئامادەبکرێــە و لە کۆبوونەوەکــانی فراکســیۆندا  لەگەڵ 

ەنــــدامانی فراکســــیۆن تــــاوتو  بکــــرێی و بایــــاری کۆتــــایی ئ
ـــدامانی فراکســـیۆن لەســـەر  ـــا ئەن ـــە ت فراکســـیۆن گەاڵڵە بکرێ
رۆپـــــنایی ئەو لە کۆبوونەوەکـــــانی لیژنەکـــــانی تـــــایبەت بە 

 ئامادەکردنی راپۆرتەکانیان لەسەر بودجە  رەفتار بکەن.
هەروەهــا پێویســتە فراکســیۆن پالنێکــی دا،ێــژراوی هەبێــە بــۆ  

ــــاری ــــواری بەپــــداریکردنی دی کردنی هەڵوێســــتی خــــۆی لە ب
ئەنــــــدامەکانی لە چاالکییەکــــــانی راگەیانــــــدن بە مەبەســــــتی 
بەرەنگــاریکردن لە بــودجە و لە هەمــان کــات تیشــک خســتنە 
ســـــەر ئەو خـــــاڵە بەهێـــــزانەی بـــــودجە کە دەبـــــنە مـــــایەی 
ــــک و  ــــۆ خەڵ ــــاری و دەســــتکەوت ب پێشکەپــــکردنی خزمەتک

 کەرتەکانی کۆمەڵگا.
ـــج.  ـــی ئەن ـــانرۆڵ ـــنە لە لیژنەک ـــی دامانی فراکســـیۆنی زۆری : ئەرک

ــودجە لەســەر  ــی ب ســەرەکی هەڵســەنگاندن و دیراســەت کردن
ـــانی  ـــوو لیژنەک ـــی پەرلەمـــانە  بەاڵم هەم ـــژنەی دارای پـــانی لی

  هەمیشەییش بەم ئەرکە هەڵدەستی.
پێویستە ئەندامانی فراکسـیۆنی زۆریـنە چاالکـانە بەپـداری لە  

یبەت بە بـودجە بـکەن و هەمـوو کۆبۆنەوەکانی لیژنەکانیـان تـا
 تێبینی و پێشنیار و رەخنەیەک تۆمار بکەن.
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پــاش تەواوبــوونی کــاری لیژنەکــان  بە لیــژنەی داراییشــەوە   
ـــی و پێشـــنیار و  ئەرکـــی ســـەرۆکایەتی فراکســـیۆنە  ئەم تێبین
رەخنانە کۆ بکاتەوە و بە هەماهەنگی لەگەڵ بلـۆکی حکـومەت  

تو  بکـــات و بگـــاتە هەڵوێســـتی پێویســـە بەرامبەریـــان تـــاو
ــــاڵە  ــــۆ،ینی خ ــــان گ ــــایی ســــەبارەت بە الدان ی ــــاری کۆت بای

 الوازەکان و دانانی وەاڵمی گونجاو بۆ رەخنەکان.
ــــــۆکی   بەاڵم لە هەمــــــووی گرنگتــــــر ئەوەیە فراکســــــیۆن و بل

ــــــنە و  حکــــــومەت بەوردی دیراســــــەتی پێشــــــنیارەکانی کەمی
ئۆپۆزســـیۆن بـــکەن چـــونکە ئەمـــان دەبـــنە کاۆکـــی قســـەکانی 

 انتارانی ئۆپۆزسیۆن لەناو هۆڵی پەرلەمان. پەرلەم
بــۆیە باپــتر وایە  پــاش راگــۆ،ینەوە لەگەڵ بلــۆکی حکــومەت   

فراکسیۆنی زۆرینە خۆی بکاتە خاوەنی پێشـنیارە باپـەکان و 
ببــنە بەپــێک لە نــاوە،ۆکی راپــۆرتی فراکســیۆن. بەم پــێوەیە 
ــۆ بە ئاراســتەیەکی راســە و دروســە و ســوودمەندتر  گ توگ

 چێە.بە،ێوە دە
ــدات کە لەنــاو هــۆڵی پەرلەمــاند.  : ئەرکــی ئۆپۆزســیۆنە پیشــان ب

پرۆژەی بودجە کەم و کو،ی هەیە و لە بەرژەوەنـدی خەڵکـدا 
ــودجە  ــدات کە ب ــنەیە پیشــان ب ــیە  ئەرکــی فراکســیۆنی زۆری نی
رەچاوی زۆربەی پێویستییەکانی کردووە و پالنێکی باپـە بـۆ 

ـــــایەخ ـــــیش بە ب ـــــی داهـــــات  خەڵک ەوە چـــــۆنیەتی خەرجکردن
بەدواداچوون بۆ دانیشتنەکانی گ توگۆی بـودجە دەکەن  بـۆیە 
دەکرێە بوترێە کە دانیشتنەکانی پەرلەمان تایبەت بە بودجە  
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ـــــزی و  گرنگتـــــریی چـــــاالکی پەرلەمـــــانی لە ســـــاڵێکدا و بەهێ
 تواناکانی فراکسیۆن بە سەرکەوتی لەم پرۆسەدا دەردەکەون.

اکسیۆنی زۆرینە پاش هەموو ئەو ئامادەکاریانەی سەرەوە  فر 
بە پێگەیەکـــــی بەهێزتـــــر دەچێـــــتە نـــــاو هـــــۆڵی پەرلەمـــــان و 
هەڵوێستی بەهێز و جێگای رەزامەندی خەڵکیشی دەبێـە  یـان 
ــــدنن لەگەڵ  ــــۆ نپــــە،ی راگەیان ــــی کەمەوە  ئامــــادەیە ب بە الن
رکابەرەکــانی  چــونکە خەڵـــک زۆر بــایەی بە الیەنــی زانســـتی 

 دەدات.بودجە نادات بەڵکو بە دەستکەوتی راستەوخۆ 
فراکسیۆنی زۆرینە دەرفەتی ئەوەی هەیە یەکەمیی فراکسـیۆن  

بێە کە راپۆرتی خۆی بنوێنیتەوە و یەکەمیی قسەکەر لەسەر 
ئەگەر فراکسیۆن سەرکەوتووانە پێشـنیارەکانی  بودجە دەبیە.

الیەنەکـــانی دیـــکە بکـــاتە بەپـــێک لە راپـــۆرتی خـــۆی  دەبێـــتە 
ـــ ـــیی الیەن کە باســـی ئەو خـــاڵ و بابەت ـــات کە لە یەکەم انە بک
ی دەست ێشــــــنەربەرژەوەنــــــدی خەڵکــــــدان و ئۆپۆزســــــیۆن 

 پێشکەش کردنیان لەدەسە ئەدات.
ــوون لە پێشکەپــکردنی   ــاش تەواوب ــایی قســەکردن و پ لە کۆت

تێبینی و رخـنە و پێشـنیارەکان  ئەرکـی فراکسـیۆنی زۆریـنەیە 
ـــان پەســـەند  ـــارەی باپـــی دەنگەک ـــودجە بە ژم ـــدات ب هەوڵ ب

کەوتـی لەگەڵ کەمیـنە لەسـەر چەنـد خـاڵی بکرێە  و بگـاتە رێک
هــاوبەش کە دەرفەت بە کەمیــنە بــدات پیشــان بــدات کە رۆڵــی 

 هەبوو لە بودجە و لەهەمان کاتدا  بودجە پەسەند بکرێە.
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 ەکانیە گشتییی فراکسیۆنی زۆرینە لە بواری پەیوەندیڵ. رۆ٤
ـــوونەوەی ی و داواکـــاراڵســـکا ڵســـەرەدێری لەگەأ.  : لەبەر باڵوب

یەکی هەڵە لەنــاو خەڵــک دەربــارەی کــار و ئەرکەکــانی ووپــیاری
پەرلەمــان  کە هەردوو راگەیانــدنی خــۆدی پەرلەمــان و میــدیای 
هەرێخ بەگشـتی تەنـانەت پەرلەمانتارەکـانیش بەرپرسـیارن لێـی  
خەڵک راستەوخۆ نامە و داواکاری و سکااڵ رادەستی ئەندامانی 

  خۆیـان پەرلەمان دەکەن  ئەوانیش بۆ راکێشانی سۆزی خەڵـک
دەکەنە خاوەنی ئەم نامانە و بەرزیاندەکەنەوە بۆ لیژنەکان یـان 

 سەرۆکایەتی پەرلەمان یان فراکسیۆن.
ــــک لە   ئەم پــــێوازەی ســــەرەدێری لەگەڵ داخوازییەکــــانی خەڵ

کۆتاییدا بە زیـانی ئەنـدامانی پەرلەمـان دەکەوێـتەوە و متمـانەی 
الواز خەڵـــک بە پەرلەمــــان بەگشــــتی و ئەنــــدامانی بە تــــایبەتی 

دەکات  بۆیە ئەرکی فراکسـیۆنی زۆریـنەیە هۆپـیاری راسـە و 
دروسە باڵوبکات و هانی خەڵـک بـدات روو لە دامودەزگاکـانی 
فەرمیـــــی پەیوەنـــــددار بـــــکەن و لە هەمـــــان کاتـــــدا هاوکـــــار و 
پشــتیوانیان بێــە بــۆ گەیشــتنی خەڵــک بە مافەکانیــان  یــان هــۆی 

نەکـانی روون نا،ەوایی داخوازی یـان جێبەجێنەکردنـی بـۆ خاوە
 بکاتەوە.

ئەمە رێگــــا لەوە ناگرێــــە  فراکســــیۆنی زۆریــــنە خــــۆی بکــــاتە  
خاوەنی داخـوازیە رەواکـان  بەڵکـو پێویسـتە پـێش ئۆپۆزسـیۆن 
بەم کــــارە هەڵبســــتێە  بەاڵم پێویســــتە وریابێــــە ئەمە نەبێــــتە 
ـــــــاتر روو لە  ـــــــک زی کـــــــارێکی ســـــــەرەکی ئەو چـــــــونکە خەڵ

ــــنە دە کــــات لەبەر ئەوەی پەرلەمانتارەکــــانی فراکســــیۆنی زۆری
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حکـــومەت بە دەنگـــی ئەوان پێکهـــاتووە و وا تێـــدەگەن ئەمــــان 
 دەتوانی داواکاریەکانیان جێبەجێبکەن.

: چاوی راگەیانـدن زیـاتر لەسـەر نراگەیاند ڵسەرەدێری لەگەب. 
خــاڵە نەرینــی سنێگەتیە ییەکــانی کــاری حکــومەتە  فراکســیۆنی 

ـــ ـــدن لەســـەر ک ـــانی راگەیان ـــنە رووبە،ووی رەخنەک اری زۆری
ـــومەت دەبێـــە و داوای هەڵوێســـە و وەاڵم لە ئەنـــدامانی  حک

 فراکسیۆنی زۆرینە دەکات.
هەروەها را و بۆچوونەکانی فراکسیۆن و ئەندامانی سەبارەت  

ــاو  ــان لەن ــانەی لە دانیشــتنەکانی پەرلەمــان ی بەو یاســا و بابەت
لیژنەکــان تــاوتو  دەکــرێی  جێگــای بــایەخی راگەیانــدنەکانە و 

یۆن ئامادەکــاریی باپــی هەبێــە لەم بــوارەوە. پێویســتە فراکســ
سەرۆکایەتی فراکسیۆن بە گشتی و قسـەکەری فراکسـیۆن بە 
تــــــایبەتی  پــــــێش ئەنــــــدامانی فراکســــــیۆن  بەرپرســــــیارن لە 

 وەاڵمدانەوە و باڵوکردنەوەی هەڵوێستی فراکسیۆن.
باپـــــتریی ســـــەرەدێری لەگەڵ دەزگاکـــــانی راگەیانـــــدن ئەوە  

ەوری یـــان تایبەتەکـــانی خـــۆی فراکســـیۆن لە کۆبـــوونەوەی د
هەوڵی ئەوە بـدات بـۆ ئەوەی هەمـوو ئەنـدامانی فراکسـیۆن لە 
یەک ئاســتی زانیــاری بــی بــۆ ئەوەی پەیــامێکی یەکگرتــوو یــان 
هەماهەنگیـــــان هەبێـــــە  بـــــ  ئەوەی ئەنـــــدامانی فراکســـــیۆن 

 تایبەتمەندی و پس ۆری خۆیان لەدەسە بدەن.
نیــاری و ئامــار و ئەنــدامی فراکســیۆنیش پێویســتە بەردەوام زا 

ژمارەی دروستی پ  بێە و ئاگـاداری گرنگـی هەر وپـەیەکی 
ـــە چـــونکە لەســـەر فراکســـیۆن و حـــزب و  ـــدن بێ ـــۆ راگەیان ب
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ــاوە،ە کە  ــرێی  و ئەگەر گەیشــتە ئەو ب ــومەت حســاب دەک حک
مەرامــی پرســیار یــان چــاوپێکەوتی بە ئاراســتەیەکە کە رەنــگە 

وان لەسەر ئەو زیان بگەێنیتە فراکسیۆن  پێویستە خۆی لە لێد
 خاڵە یان بابەتە بە دوور بگرێە.

ــــــــدامی پەرلەمــــــــان یرای گشــــــــت ڵســــــــەرەدێری لەگەج.  : ئەن
کەسایەتییەکی گشتی یە و سـەرە،ای بایەخـدانی راگەیانـدن و 
کۆمەڵگا بە بۆچوونەکانی وەک ئەندام پەرلەمـان یـان ئەنـدامی 
ـــــکە دەکەونە  ـــــی دی ـــــد ئەرک ـــــانی  چەن فراکســـــیۆنێکی پەرلەم

ــان سەرپــانی چ ب ــان ی ــردن لە چــاالکییە مەدەنیەک ەپــداری ک
 سیمینار و کۆ، و کۆبوونە یان بۆنە گشتییەکان.

ناکرێــە فراکســیۆنی زۆریــنە ئاگــاداری هەمــوو ئەم چاالکیــانە  
ــازادی بە  ــات و پێویســتە ئەوپە،ی ئ ــان ئاراســتەیان بک ــە ی بێ
ئەندامەکانی بـدات بـۆ ئەوەی بەم ئەرکە کـۆمەاڵیەتییە هەڵسـی 

ژەوەندی ئەنـدامی فراکسـیۆنە  لە کـاتی پێویسـتدا  بەاڵم لە بەر
 ئاگاداری فراکسیۆن بکات یان هەڵوێستی بزانێە.

ــــدامی فراکســــیۆن لە چــــاالکیە گشــــتییەکان بە   بەپــــداری ئەن
ــدی بە کەســایەتی خــۆی  ــایبەتە و پەیوەن پــێوەیەکی گشــتی ت
ـــــــزبەکەی  ـــــــدامی فراکســـــــیۆن و ح هەیە  بەاڵم هەروەک ئەن

ەندام فراکسیۆنە بااڵنس و هاوسەنگی دادەنرێە  بۆیە ئەرکی ئ
ــانی خــۆی  و  ــوان بایەخــدان بە کەســایەتی و راوبۆچوونەک نێ

 بوونی بە نوێنەری فراکسیۆن  رابگرێە. 
بێگومان رادە و رێژەی بايەخدانی کۆمەڵگـا بە هەر ئەنـدامێکی  

پەرلەمان بەندە بە پس ۆری و کەسایەتی و تایبەتمەنـدییەکانی 
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ڵســوکەوت و بۆچوونەکــانی لە کۆتاییــدا ئەو ئەنــدامە  بەاڵم هە
لەســەر فراکســیۆن و حــزبەکەی حســاب دەکــرێی  بەڵکــو زۆر 
ــۆیە  جــار دەکــرێتە ســەرچاوەی ئەم بۆچــوون و هەڵوێســتە  ب

 بەرپرسیاریەتی هەستیار و گرنگ دەکەوێتە سەرپانی.
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 رۆڵی فراکسیۆنی زۆرینە لە پەرلەماندا
 

ی فراکسااایۆنی زۆریاااانە لە ئەم ناااامیيکەهە هاااێەە ساااەرەکییەکانی کاااار
پەرلەماااان دەخااااتە روو لە رێگاااای پیشااااندانی چەماااکە ساااەرەکیەکانی 
پەیوەند بە سیستەمی پەرلەمانتاری و ئەرکەکانی پەرلەماان و ئەنادام 

 و فراکسیۆنەکان لە چوارچێوەی کاری رۆژانەیاندا.
 بابەتەکانی ئەم نامیيکەهە کە بەسەر سێ بەش دابەش کراون:

 ک و پێناسەبەشی یەکەم: چەم
 بەشی دووەم: فراکسیۆن لە پراکتیکدا

 بەشی سێیەم: فراکسیۆنی زۆرینە و ئەنجامدانی ئەرکەکانی.


