
 زبڵخانەی كوردستان لەئەلفەوە بۆ یا

زاد شێخان   ر
 شێ 

 .لێبوردن  سەرۆك جاشو مەفرەزە خاسەكانو وەرگرتنیان لەناو حزبەكان -1

وودا -2 ژ ر
اردنەكان  یەكەم پەرلەمان  كورد لەمێ  ژ  هەڵێ 

 .تەزویركردن 

 .دامەزراندن  حكومەتێیك فاشییل فیفتی فیفتی   -3

اهیم خەلیلدەستبەسەراكردن  داهاتەكان     -4  ئیێ 
ی

 .گومرگ

ساندن  شەڕی كارەساتباری ناوخۆ لەسەر یەك ریزە دوكان -5  .هەڵگێر

كردن  پەرلەمان -6  .هێنان  دەبابەكان  بەعس بۆ سەر پایتەختی هەرێمو داگێر

ەنی سورچی وقەتلوعام كردنیان -7  .هەڵكوتانە سەر عەشێر

 .وان  زانكۆو پەیمانگەكاندامەزراندن  بەلێشاوی كادیری حزبو بێبەشكردن  دەرچ -8

 .نەوت دزینو فرۆشتت  بەقاچاخ  -9

 .بڕیت  موچەی فەرمانبەرانو دزیت  پاشەكەوتەكانیان -10

 .پەكخستت  پەرلەمان و دەركردن  وەزیرەكان -11

 .درێژەدان بەپۆستی سەرۆكایەنی هەرێم بەدەر لەیاسا -12

ان -13 ر
ای پەیامنێ   كامێر

ۆری رۆژنامەنوسان وشكاندن   . تێر

ت لەزێدی خۆیان -14
ا
ان  دژ بەدەسەڵ  نوسەرو رۆشنبێر

 .دەركردن 

 بارەگای حزن  لەهەمو گەڕەكو ناوچەكان -15
 زیادكردن 

 .قۆرخكردن  بازارو بازرگان  و شەریكبون لەپرۆژە بچوكو گەورەكان -16

ی نیشتمان -17 ر 
ەكان  پێشمەرگەو ئاسایشو كردنیان بەهێ  ر 

 .رێگریكردن لەیەكخستت  هێ 

 .چاندن  تۆوی دووبەرەگ لەنێوان شارەكان وهاندان  شارچێتیو دابڕیت  پارێزگاكان -18



 .چارەسەر نەكردن  كێشەی كارەبا لە روبعە قەرنێكا و بڕیت  لەوەرزی هاوینو زستان -19

یدی بەدەست داعشژ دڕندە لەشەنگال -20 ر 
 .تەسلیمكردن  كچو ژنان  ئێ 

توەكان  بەرەی شەنگالبەرزكردنەوەی پلەو پۆستی سەركردە  -21
ا
 .سەربازییە هەڵ

 .بازرگانیكردن لەگەڵ داعش وساغكردنەوەی نەوتە دزراوەكانیان -22

تان  ئەوروپا -23
ا
توەكان بۆ توركیاو ناردنیان لەوێوە بۆ وڵ

ا
 .گەیاندن  داعشە هەڵ

وە -24
ا
 .داڵدەدان  سەركردەی بەعسیەكان لەمەسیف وشەقڵ

 . بۆ تاوانبارانو پیاوكوژاندەركردن  یاسای لێبوردن  گشتی  -25

 .چاوپۆشیكردن لە كوشتت  ژنان وسوتاندنیان -26

 .پێشلكردن  یاساو بەگەندەڵكردن  ئەنجومەن  دادوەری -27

تێكدان  پەیوەندی لەگەڵ بەغدا بەهۆی سیاسەنی فاشییل سەربەخۆنی فرۆشتت   -28
 .نەوت وگاز

 .ر بۆ ناو حكومەنی بەغداهەوڵدان بۆ گەڕاندنەوەی وەزیرو گزیری گەندەڵكا -29

اردنو دەنگدان بەمردووەكان -30 ژ  هەڵێ 
 . تەزویركردن 

 .مۆلەتدان بەدامەزراندن  بنكەی سەربازی بۆ سوپای توركیا لەناو خایك كوردستان -31

 توركیا بەحیسان  تایبەت -32
او لە بانكەكان   .دانان  پارەی نەونی فرۆشژ

اوتێكدان  حزبەكان بەكڕیت  هەندێ سەر  -33  .كردە بە پارەو پرۆژەو پۆستی داتاشژ

ت  -34
ا
 .قەدەغەكردن  خۆپیشاندان  جەماوەری دژی دەسەڵ

ت  -35
ا
انو وێرانكردن  خایك وڵ ر

 .بێدەنگبون لەبۆردومان  فرۆكە جەنگیەكان  توركیاو وئێ 

ت  -36
ا
 .وەستاندن  پرۆژەی خزمەتگوزاریو پەرپێدان بەهۆی نەبون  پارە لەخەزینەی وڵ

تیان وبەڵێندەران لەناو بانقەكان دەسگرتن -37
ا
 .بەسەر پارەی هاوڵ

 .فەرزكردن  قەرزی زۆرەمیل بەسەر كۆمپانیاو خاوەن پرۆژەكان -38



 .زیادكردن  باجو سەرانە بەسەر فەرمانبەران  كەرنی گشتیو تایبەت -39

 .زیادكردن  رسومانی تۆماری ئۆتۆمبێلو كۆمپانیاكان -40

ەوەنێی  -41 ر 
 .ین دەموچاوی سەركردە حزبیەكانهێنانە پێشەوەی قێ 

 .خەندەق لێدانو داخستت  سنور لەگەڵ رۆژئاوا و رێگری كردن لەگەیاندن  داوو دەرمان -42

كردنەوەی فەوچ  عەسكەری بۆ عەرەبە بەعسیەكان لەسەر میالیك پێشمەرگەی   -43
 .كوردستان

 حزن  كۆیلەو گوێڕایەل لەبەشەكان  تری كوردستان -44
 .دامەزراندن 

نەكان -45 ژ ر
 كۆنگرەی نەتەوەنی كورد لەسەر پۆستی سەرۆگ كۆنگرە ولێ 

 .لەبار بردن 

ە بەرگریكارەكان  پەكەكە لەناوچە سنوریەكان -46 ر 
 .دژایەتیكردن  بون  هێ 

وكردن لەگەل رژێیم فاشژ توركیا بۆ لێدان  گەریالو شەڕڤانان -47
ا
 .دەست تێكەڵ

 .پەكەكەو تەسلیم كردن  كادیرانیان بە توركیاجاسوش كردن بەسەر رێكخراوەكان   -48

 .فشار خستنە سەر ئاواركان  كەمتی مەخمور وتاڵكردن  ژیانیان -49

 .وێرانكردن  بواری كشتوكاڵو گەشتوكوزارو پیشەسازی -50

كردن لەگەڵ مۆسادی ئیرسائیل بەمەبەستی ترساندن  نەیارەكان -51
ا
 .دەست تێكەوڵ

 . الحەكان  مۆبایلو ئەنتەرنێتو فرۆكەوانیەكانقۆرخكردن  كۆمپانیا زەبە -52

 .كڕیت  فرۆكەی تایبەت بۆ سەرۆگ حزبو جێگرەكان -53

 .دژایەتیكردن  پێكهاتەكان  شیعەو خۆ ئامادەكردن بۆ شەڕێیك ن   ئەمان -54

 .ن   قییمەتكردن  زانكۆو هێشتنەویان لەخواری خوارەوەی لیستی زانكۆكان  جیهان -55

گواستنەوەی ماڵو بەكرێدان بەن   رەزامەندی ئاسایش ودەزگا رێگری كردن لە -56
 .ئەمنیەكان

 .كردنەوەی دەیان مۆلو سۆپەرماركێت بە ناوی بەرپرسان -57



 .جیاوازیكردن لەنێوان پێشمەرگەی دێریت  حزبەكان -58

 . موچەدان بەهەزاران جاشو خۆفرۆشو بكوژی پێشمەرگەكان -59

 .خانەنشیت  بەدەیان كچی خزمەتگوزاری شەوانبەخشیت  پلەی سەربازی وموچەی  -60

ن  ناو بێشكەی بەرپرسان -61
ا
ی سەربازی بە منداڵ

ا
 .بەخشیت  پلەی باڵ

تان -62
ا
 .كڕیت  شوققەو فێلالو ئەپارتمان بۆ مەسئوالن بەپارەی میللەت لەزۆربەی وڵ

تان بۆ قومارخانەو مەلهاك -63
ا
 .ناناردن  سەركردەی حزبەكان بەئیفادی رەسیم بۆ وڵ

ی لێیان -64 ژ ر
 .سوتاندن  ریشو سمێیل زاناو پیاوە ئایینیەكان وقەدەغەكردن  وتاربێ 

ان لەناو بازاڕەكان -65  نوسەرو شاعێر
 .تێهەڵدانو داركاری كردن 

 .ریسواكردن  مامۆستایان  زانكۆ بە تەماتە بارانو هێلكەباران -66

تیان -67
ا
 .كۆكردنەوەی پارەی خۆڵو خاشاك فریدان لەهاوڵ

تیان -68
ا
 .رێگەدان بەهێنان  بەنزیت  كوالیت خراپو زیانبەخش بە تەندروستی هاوڵ

وگەی بەنزیت  ناشەریع وپیسكردن  ئاووهەوای شارەكان -69
ا
 .رێگەدان بەسەدان پاڵ

فان  بەرپرسەكان -70  بۆ گێر
 .بارزگانیكردن بەدەرمانو گرانكردن 

 .بەرپرسەكانبەخشیت  پارەی حكومەت بە نەخۆشخانەی تایبەنی  -71

ش كردنو هاككردن  ئەژماری بەشداربوان -72 ر
 سەدان كادیری حزن  بۆ هێ 

 .دامەزراندن 

تداران -73
ا
 میدیانی بۆ سپیكردنەوەی دەموچاوی رەشژ دەسەڵ

ا
 .مەزراندن  كەناڵ

ین كردن  نەیارەكان -74  سەدان پێگەو میدیای سێبەر بۆ ناشێر
 .هاوكاریكردن 

ت وراكردنیان بۆ هەندەرانفەوتاندن  موستەقبەیل  -75
ا
 .سەدان هەزار گەنچ  وڵ

 مناڵ لەبەر ن   شارەزانی فەرمانبەران  بندیوار -76
 .بڕیت  دەستی

ت  -77
ا
 سوننە لەسەر حیسان  بودجەی وڵ

 .سەرفكردن  موچەی فەوجە عەرەبیەكان 



 .ئاشكرا نەكردن  ناوی موچەخۆران  بندیواری خانەنیشان  پێشمەرگەی پارنی  -78

 .رتەوازەكردن  رێزی هاوپەیمان  فراكسیۆنەكان  كورد لەبەغداپە -79

 .سەرفكردن  ملیۆنان دۆالر بۆ موچەی جەنەرایل ئەمرییك بۆ پشتیوان  لەئایل بارزان -80

اق -81  عێر
 .رێگانەدان بە نۆژەن كردنەوەی بەنداوی دەربەندیخان لەالیەن حكومەنی

 .مەتگوزاربێبەشكردن  پارێزگای سلێمان  لەپرۆژەی خز  -82

 .دەستبەسەراگرتت  كێلگە نەوتیەكان  كەركوكو دزیت  داهاتەكان -83

ادەكردن  حزبە بچوكەكانو كڕینیان بەپارەو پۆستو پرۆژە - -84  .ن   ئێر

 .شاردنەوەی بكوژی گەنجەكەی هەولێر لەسەر فول الیت -85

 .بەستت  پەیوەندی موخابەرانی لەگەل دەزگای میتی توركان -86

خوازی بەبودجەی میللەت بەناوی ئەفرادی بنەماڵەی دامەزر  -87 ر
اندن  رێكخراوی خێ 

 .بارزان

ان -88 ژ  .برینداركردن  هەستی میللەت بەفیستڤایل شاجوانو میوانداری گۆرانبێر

 .رێگادان بەهێنان  دەرمان  ئێكسپایەرو خراپ -89

 حزن  ئایل بارزان -90
تداران 

ا
ان  دەسەڵ ر 

 .تەرخانكردن  بۆندی نەوت بۆ خێ 

نی شیعەكان -91
ا
ان دژی دەسەڵ ڕ

ً
ر
 .پەیوەندی ژێربەژێری لەگەڵ الیەن  سوننە بۆ پیالنگێ 

تان  دەورەبەر -92
ا
ت بەسیاسەنی هاوردەكردن  خۆراك لەوڵ

ا
 .وێرانكردن  ئابوری وڵ

 .تەرخانكردن  ملیۆنان دۆنم زەوی بۆ مەزرەعەو پرۆژەی مەسئولەكان -93

 .ئاوەدانیو هاوكاریكردن  پرۆژەی مەسئولەكان ئیهمالكردن  پرۆژەی نیشتەچ  بونو  -94

 .دەست بەسەراگرتت  بودجەی نەخۆشیە درێژخایەنەكان -95

 .راگرتت  پرۆژەی قەرزی بچوك بۆ هاندان  گەنجان بۆ كارو مانەوە لەكوردستان -96

 .بێبەشكردن  كەم ئەندامان لەهاوكاری مانگانە -97



ت گۆڕیت  ئەرگ زانایان  موسڵمان لەناو  -98
ا
ی دەسەڵ

ا
 .مزگەوتەكان بۆ هەڵدان بەباڵ

ان  دژە ریفرادندۆم  دانان  ژووری عەمەلیات بۆ -99  نوسەرو رۆشنبێر
 .بەجاشكردن 

 لەحكومەنی بەغدا  راگەیاندن  ریفراندۆیم ساختە -100
ا
 .بۆ وەرگرتت  پۆستی باڵ

 ئەمانە مشتێكن لەخەرواری ن   بەرەكەنی پارتیو بنەماڵەی ئایل بارزانو دەسە
ا
تەكەیان ڵ

ی چەند قەڕنێك بكات بۆ 
 رابردو.ئێستا ئەن   ئەم میللەتە چاوەرن 

ا
لەماوەی بیستو شەش ساڵ

ت 
ا
پاككردنەوەی ئەم زبڵخانەیەو دامەزراندن  حوكمێیك رەشیدو دیموكراش بۆ ئاییندەی وڵ
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